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بسم ّالل الرحمه الرحیم
نحمد ّالل و نثنی علیه و نص ّلی علی س ّیدان محّمد و آهل اال طهاز ّاما بعد فهره المجمىةع نیب ایدی الطالب الکرام تتض ّمه عدةّ
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مباحث قرآنیت ّاهّم و ا ی قد اخرث مه مؤلفاث علماء ا علىم القرآنیه و ذلک مه ا ل معرةف الطالب علی
اسلىب کل عالم فی رداةس المىاضیع القرآنیت رنجىا لکم مه ّالل اوفىق.
اعدا د و تقدیم الدکفىز انصس نیستانی
عضى الهیئت االخصائیت لعلىم القرآن الکریم
بجامعت ایپم نىز
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منهج القرآف في اإلفادة ك البياف

التفسير ك المفسركف(للمعرفة)
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الخاصة،
العامة ،ك ال ىو في صعوبة تعابير
إف للقرآف في إفادة معانيو منهجا ٌ
ٌ
يخصو ،ال ىو في مركنة أساليب كبلـ ٌ
جمع بين السهولة ك االمتناع ،كسطا بين المسلكين ،سهبل في التعبير ك األداء؛ بحيث يفهمو كل قريب ك بعيد ،ك

يستسيغو كل كضيع ك رفيع ،ك ىو في نفس الوقت ممتنع في اإلفادة بمبانيو الشامخة ،ك اإلدالء بمراميو الشاسعة،
ذلك أنو جمع بين داللة الظاىر ك خفاء الباطن ،في ظاىر أنيق ك باطن عميق.
يدؿ على خير سبيل ،ك ىو كتاب فيو تفصيل ك بياف ك
قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :ك ىو الدليل ٌ
تحصيل ،ك ىو الفصل ليس بالهزؿ ،ك لو ظهر ك بطن ،فظاىره حكم ك باطنو علم ،ظاىره أنيق ك باطنو عميق .لو

نجوـ ك على نجومو نجوـ ،ال تحصى عجائبو ك ال تبلى غرائبو .فيو مصابيح الهدل ك منار الحكمة ،ك دليل على

المعرفة لمن عرؼ الصفة»ُ.

«فما من آية ٌإال ك لها ظهر ك بطن» ،كما في حديث
آخر مستفيضِ ،فهناؾ
العامة فهما كانت لهم فيو قناعة نفسيٌة كاملة ،ك لكنٌها إلى جنب إشارات غامضة كانت
عبارات الئحة يستجيد فهمها ٌ
للخاصة ،فيحلٌوا من عقدىا ،ك يكشفوا من معضلها ،حسبما أكتوا من مهارة علمية فائقة.

ك بذلك قد كفٌق القرآف في استعماالتو للجمع بين معاف ظاىرة ك أخرل باطنة؛ لتفيد كل لفظة معنيين أك معاني
اصة ،ك ربما مترامية حسب ترامي األجياؿ ك األزماف ،األمر الذم كاف قد امتنع حسب المتعارؼ العاـ ،فيما قاؿ
متر ٌ
األصوليوف :من امتناع استعماؿ لفظة كاحدة ك إرادة معاف مستقلة .لكن القرآف رغم ىذا االمتناع نراه قد استسهلو ،ك

أصبح منهجا لو في االستعماؿ.
كاف ممن سلف من األصوليين من يرل امتناع استعماؿ اللفظ ك إرادة معنيين امتناعا عقليٌا ،نظرا إلى أف حقيقة
مجرد جعل اللٌفظ عبلمة إلرادة المعنى ،بل جعلو كجها ك عنوانا لو ،بل بوجو نفسو كأنٌو الملقى؛ ك
االستعماؿ ليس ٌ

لذا يسرم إليو قبحو ك حسنو .ك عليو فبل يمكن جعل اللفظ كذلك ٌإال لمعنى كاحد ،ضركرة أف لحاظو كذلك ال يكاد

يمكن إ ٌال بتبع لحاظ المعنى ،فانيا فيو فناء الوجو في ذم الوجو ،ك العنواف في المعنوف ،ك معو كيف يمكن إرادة

ٔ الكايف الشريف ،ج  ،2ص .599
ٕ رواه الفريقان .راجع :تفسَت العياشي ،ج  ،1ص  .11و ْتار األنوار ،ج  (89ط بَتوت) ،ص .95 -88
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األكؿ في نفس الوقت .ىكذا جاء في
معنى آخر كذلك في استعماؿ كاحد ،مع استلزامو للحاظ آخر غير لحاظو ٌ
العبلمة األصولي الكبير المحقق الخراسانيُ.
تقرير كبلـ ٌ
ك جاء الخلف ليجعلوا من ىذا االمتناع العقلي ممكنا في ذاتو ،ك ممتنعا في
العادة؛ حيث لم يتعارؼ ذلك ك لم يعهد استعماؿ لفظة ك إرادة معنيين مستقلٌين في المتعارؼ العاـ ،فاالستعماؿ
كذلك كاف خبلؼ المتعارؼ حتى ك لو كاف ممكنا في ذاتو ،نظرا ألف االستعماؿ (استعماؿ اللفظة ك إرادة المعنى)
إنٌما ىو بمثابة جعل العبلمة من قبيل اإلشارات ك العبلئم اإلخطاريٌة ،فبل مانع عقبل من استعماؿ عبلمة لغرض
اإلخطار إلى معنيين أك أكثر؛ إذا كاف اللفظ صالحا لو بالذات ،فيما إذا كاف قد كضع لكبل المعنيين مشتركا لفظيا ،أك
أمكن انتزاع مفهوـ عاـ .نعم لم يعهد ذلك في االستعماالت المتعارفة.
األمر الذم استهسلو القرآف ك خرج على المتعارؼ ،ك جعلو جائزا ك كاقعا في استعماالتو ِ.فقد استعمل اللفظة ك
األكلى ،لكنو في نفس الوقت صاغ منو مفهوما عاما ك شامبل ثانيا ،يشمل موارد
أراد معناىا الظاىرم ،حسب داللتو ٌ

أخر ليكوف ىذا المفهوـ العاـ الثانوم ىو األصل المقصود بالبياف ،ك الضامن لبقاء المفاىيم القرآنية عامة ك شاملة
عبر األياـ ،ك ليست بالمقتصرة على موارد النزكؿ الخاصة.

يسمى ب «التنزيل».
ك كاف المفهوـ البدائي لآلية ،ك الذم كاف حسب مورد نزكلها الخاص ،ىو معناىا الظاىر ،ك ٌ

أما المفهوـ العاـ المنتزع من اآلية الصالح لبلنطباؽ على الموارد المشابهة ،فهو معناىا الباطن ،المعبٌر عنو ب
«التأكيل» ،ك ىذا المفهوـ الثانوم العاـ لآلية ىو الذم ضمن لها البقاء عبر األياـ.
السبلـ عن الحديث المتواتر عن.
سئل اإلماـ أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليو ٌ
رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :ما من آية ٌإال ك لها ظهر ك بطن  ،»...فقاؿ« :ظهره تنزيلو ،ك بطنو تأكيلو،
منو ما قد مضى ك منو ما لم يجئ ،يجرم كما تجرم الشمس ك القمر ،كلٌما جاء شيء منو كقع .ّ»...
ك
ٔ ىو ا١توذل ٤تمد كاظم ا٠تراساين صاحب كفاية األصول (.راجع :حقائق األصول لئلمام اٟتكيم ،ج  ،1ص )99 -89
ٕ
األورل ،فكل من
و ذلك نظرا إلحاطتو تعاذل و مشول عنايتو ٞتميع عباده .و ال ٮتفى أن ا١تفهوم العام ا١تنتزع من اآلية ،ىو بنفسو معٌت آخر مقصود مستقبل وراء إرادة ا١تعٌت الظاىري ّ
ا١تعنيُت الظاىر و الباطن مقصود بذاتو ،و ليس مندرجا ٖتت اآلخر ،فهو من موضوع البحث و ليس خارجا عنو ،كما زعم.
ٖ ْتار األنوار ،ج  (89ط بَتوت) ،ص  ،94رقم  47و .46
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قاؿ« :ظهر القرآف :الذين نزؿ فيهم ،ك بطنو :الذين عملوا بمثل أعمالهم»ُ.
السبلـ« :ك لو أ ٌف اآلية إذا نزلت في قوـ ،ثم مات أكلئك القوـ ،ماتت اآلية ،لما بقي من القرآف
ك أضاؼ عليو ٌ
لكن القرآف يجرم ٌأكلو على آخره ما دامت السماكات ك األرض ،ك لكل قوـ آية يتلونها ىم منها من خير
شيء ،ك ٌ

شر»ِ.
أك ٌ

نعم كاف العلم بباطن اآلية ،أم القدرة على انتزاع مفهوـ عاـ صالح لبلنطباؽ على موارد مشابهة ،خاصا بالراسخين
في العلم ،ك ليس يفهمو كل أحد حسب داللة اآلية في ظاىرىا البدائي.

ك الخبلصة:
أ ٌف لتعابير القرآف داللتين :داللة بالتنزيل؛ ك ىو ما يستفاد من ظاىر التعبير ،ك داللة أخرل بالتأكيل؛ ك ىو المستفاد
من باطن فحواىا ،ك ذلك بانتزاع مفهوـ عاـ صالح لبلنطباؽ على الموارد المشابهة عبر األياـ .إذف أصبح القرآف ذا

داللتين :ظاىرة ك باطنة ،األمر الذم امتاز بو على سائر الكبلـ.
مثبل آية اإلنفاؽ في سبيل اللٌو ،نزلت بشأف الدفاع عن حريم اإلسبلـ ،فكاف كاجبا على المسلمين القياـ بهذا
الواجب الديني؛ ليأخذكا بأىبة األمر ك يع ٌدكا لو ع ٌدتو ،ك منها بذؿ األمواؿ فضبل عن بذؿ النفوس .ىذا شيء كاف
كل حسب إمكانو ،ىذا ما يفهم من ظاىر اآلية البدائي.
كاجبا على ٌ
عامة المكلٌفين أنفسهم ٌ
أما الفقيو النابو فيستفيد من اآلية شيئا أكسع ،يشمل كل ضركرات الدكلة القائمة على أساس العدؿ ،ك إحياء كلمة
اللٌو في األرض؛ فيجب بذؿ الماؿ في سبيل تثبيت دعائم الحكم العادؿ ك التشييد من مبانيو ،فيجب دفع الضرائب
يقرره النظاـ ،مستفادا من اآلية الكريمة في باطن فحواىا ،أخذا بالتأكيل حسب المصطلح.
الماليٌة حسبما ٌ
ك ىكذا المستفاد من آية خمس الغنائم ،كجوب دفع الخمس في مطلق الفوائد ك أرباح المكاسب ،حسبما فهمو
السبلـ من اآلية ،أخذا بعموـ الموصوؿ ،ك إطبلؽ الغنيمة على مطلق الفائدة.
اإلماـ الصادؽ عليو ٌ
ك في القرآف من ىذا القبيل الشيء الكثير ،األمر الذم ضمن للقرآف بقاءه مع الخلود.

ٔ ا١تصدر نفسو ،ص  ،97رقم .64
ٕ تفسَت العياشي ،ج  ،1ص  19رقم .7
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ك جهة أخرل
 :إ ٌف للقرآف لغتو الخاصة بو ،شأف كل صاحب اصطبلح ،فللقرآف اصطبلحو الخاص ،يستعمل ألفاظا ك تعابير في
يدؿ عليو؛ ألنو من اصطبلحو الخاص ك
معاف أرادىا بالذات ،من غير أف يكوف في اللغة أك في سائر األعراؼ دليل ٌ

ثم كاف القرآف ينطق بعضو ببعض ،ك يشهد بعضو على بعض ،كما جاء في كبلـ اإلماـ
ال يعرؼ ٌإال من قبلو .ك من ٌ
السبلـُ.
أمير المؤمنين عليو ٌ

إ ٌف في القرآف تعابير كثيرة ال تكاد تدرؾ معانيها ٌإال إذا سبرت القرآف سبرا ك فحصتو فحصا ،لتعرؼ مفاىيمها التي
اصطلح عليها القرآف من القرآف ذاتو ،ك ليس من غيره إطبلقا.

سره إلى أ ٌف الداللة على مفاىيم القرآف،
ىكذا ذىب سيدنا ٌ
العبلمة الطباطبائي ق ٌدس ٌ
إنما ىي من ذات القرآف ،ك ليس من خارجو أبدا ،ألنو تبياف لكل شيء ،ك حاشاه أف ال يكوف تبيانا لنفسو ،فإف
يفسر بعضو بعضا .ك ىذا ىو أصل التفسير المعتمد ،ك قد بنى تفسيره في الميزاف على ىذا األساسِ.
القرآف ٌ
مثبل :لفظة «اإلذف» في االستعماؿ القرآني ،جاء بمعنى :إمكاف التداكـ في التأثير الحاصل كفق مشيئة اللٌو ك إرادتو
الخاصة ،أم تداكـ اإلفاضة من قبلو تعالى؛ حيث التأثير في عالم التكوين ،موقوؼ على إذنو تعالى ،بأف يفيض على
ٌ

عامل التأثير خاصيٌتو التأثيرية؛ حالة التأثير ،أم يديمها ك ال يقطع إفاضتو عليو حينذاؾ ،ك ٌإال لما أمكن لعامل التأثير
ً
ً
ينّ تلك إرادتو تعالى الحادثة ،ىي التي أمكنت لؤلشياء تأثيرىا
شاء اللاوي ىر ُّ
ب الٍعالىم ى
أف يؤثٌر شيئا ىك ما تىشا يؤ ىف إ اال أى ٍف يى ى
ك تأثٌرىا في عالم الطبيعة ،ك لوالىا لما أمكن لعامل طبيعي أف يؤثر شيئا في عالم الوجود ،ك ىذا ىو المراد من تداكـ
إفاضتو تعالى في عالم التكوين.

ضار ً ً
ً
ىح ود إًاال بًًإ ٍذ ًف اللا ًوْ فلو ال إذنو تعالى ،أم تداكـ إفاضة -إمكاف التأثير من قبلو
ين بًو م ٍن أ ى
قاؿ تعالى :ىك ما يى ٍم ب ٍّ ى

تعالى -لما أمكن لسحرىم أف يؤثر شيئا.

ك ذلك نظرا ألف عوامل التأثير في عالم الوجود ،إنما ىي متأثٌرة -في إمكاف تأثيرىا -بتأثيره تعالى؛ إذ ال مؤثٌر في
الوجود ٌإال اللٌو؛ حيث الممكنات بأسرىا فقيرات في ذكات أنفسها ،فكما أنها بذاتها محتاجة إلى إفاضة الوجود
ٔ هنج الببلغة ا٠تطبة رقم .133
ٕ راجع :مقدمة التفسَت ،ج  ،1ص .9
ٖ التكوير.29 /
ٗ البقرة.192 /
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عليها ،كذلك أثرىا في عالم الطبيعة أمر ممكن ،ك محتاج إلفاضة الوجود عليو .ففور إرادة التأثير يجب تداكـ إفاضة
إمكاف التأثير عليو حتى يتم ٌكن من التأثير
ا
ج نىباتيوي بًًإ ٍذ ًف ىربًٍّوُ أم بإمكاف التأثير الحاصل من قبلو تعالى.
ب يى ٍخ ير ي
ىك الٍبىػلى يد الطيٍّ ي
ً
ك ىذا ىو معنى «اإلذف» في التكوين ،حسب المصطلح القرآني ،مستفادا من قولو تعالى :ىك ما تىشا يؤ ىف إ اال أى ٍف يىشاءى
اللاويِ.
ك قد دأب القرآف على إسناد األفعاؿ الصادرة في عالم الوجود كلها إلى اللٌو ،سواء أ كاف فاعلها فاعبل إراديا

كاإلنساف ك الحيواف ،أـ غير إرادم كالشمس ك القمر ،ك ليس ذلك ٌإال من جهة أنو المؤثٌر في تح ٌقق األفعاؿ مهما

كانت ،اختيارية أـ غير اختيارية .إنو تعالى ىو الذم أقدر األشياء على فعل األفعاؿ ،ك أم ٌدىم بالقول ،ك أفاض
عليهم اإلقدار بصورة مستديمة.
قاؿ تعالى :ك نيػ ىقلٍّ ً
صاريى ٍم ىكما لى ٍم ييػ ٍؤًمنيوا بً ًو أى اك ىؿ ىم ارةوّ أم انقلبت أىواؤىم ك أبصارىم ،ك ىم الذين
ب أىفٍئ ىدتىػ يه ٍم ىك أىبٍ ى
ى
ي
أكجبوا ىذا القلب.
ْ
ً ً
ً
ً
ٍف.
شاكةه بدليل قولو تعالى :ىك قاليوا قيػليوبينا غيل ه
ك ىكذا قولو :ىختى ىم اللاوي ىعلى قيػليوب ًه ٍم ىك ىعلى ىس ٍمع ًه ٍم ىك ىعلى أىبٍصا ًرى ٍم غ ى
بى ٍل لى ىعنىػ يه يم اللاوي بً يك ٍف ًرًى ٍم فىػ ىقلً نيبل ما ييػ ٍؤًمنيو ىفٓ.

الش ً
ذات ٍّ
ماؿٔ أم تتقلٌب أجسادىم ذات اليمين ك ذات الشماؿ ،غير أف ىذا
ذات الٍيى ًمي ًن ىك ى
قاؿ تعالى :ىك نيػ ىقلٍّبيػ يه ٍم ى

فصح إسناد الفعل
التقلٌب كاف بإذنو تعالى؛ ٌ
إليو.

ٔ األعراف.58 /
ٕ اإلنسان.39 /
ٖ األنعام.119 /
ٗ البقرة.7 /
٘ البقرة.88 /
 ٙالكهف.18 /
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ك لفظة «القلب» في القرآف الكريم ،يعني :شخصيٌة اإلنساف الباطنة ،كراء شخصيٌتو ىذه الظاىرة ،ك ىي التي كانت
ك لى ًذ ٍكرل لً ىم ٍن
منبعث إدراكاتو النبيلة ،ك أحاسيسو الكبرل الرفيعة ،المتناسبة مع شخصيتو اإلنسانية الكريمة إً اف فًي ذلً ى
س ٍم ىع ىك يى ىو ىش ًهي هدُ.
ٍب أ ٍىك أىلٍ ىقى ال ا
كا ىف لىوي قىػل ه
ً
اً
استى ًجيبيوا لًلا ًو ك لًل ار يس ً
وؿ إًذا ىدعا يك ٍم لًما يي ٍحيًي يك ٍم .ىك ا ٍعلى يموا أى اف اللاوى يى يح ي
وؿ بىػ ٍي ىن ال ىٍم ٍرء ىك قىػ ٍلبً ًو ىك أىناوي
آمنيوا ٍ
ين ى
ى
يا أىيُّػ ىها الذ ى
ش يرك ىفِ.
إًلىٍي ًو تي ٍح ى
تمرد اإلنساف على قوانين الشريعة ،فإنو
المراد ب «القلب» في ىذه اآلية ،ىي شخصيٌة اإلنساف الكريمة إذا ما ٌ
س يه ٍمّ.
سوا اللاوى فىأىنٍ ي
ساى ٍم أىنٍػ يف ى
يصبح بهيمة ال يعرؼ من اإلنسانية شيئا نى ي
ك لفظة «المشيئة» في القرآف ،مصطلح خاص يراد بها اإلرادة الحادثة المنبعثة عن مقاـ حكمتو تعالى ،ك ليست
مطلق اإلرادة.
ٍك من تىشاء ك تىػ ٍنزًع الٍمل ى ً
ً
ً ً
ً ُّ
فقولو تعالى :قي ًل اللا يه ام مالً ى
ك ال يٍملٍك تيػ ٍؤتي ال يٍمل ى ى ٍ ي ى ي ي
ٍك م ام ٍن تىشاءي ىك تيع ُّز ىم ٍن تىشاءي ىك تيذؿ ىم ٍن تىشاءي
ك ىعلى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هيرْ.
ٍخ ٍيػ ير إًنا ى
بًيى ًد ىؾ ال ى
كاف المقصود :المشيئة كفق الحكمة ،فيؤتى الملك من اقتضت حكمتو
تعالى ،ك ينزع الملك ممن اقتضت حكمتو.
ك ىكذا نىػرفىع ىدر و
جات ىم ٍن نىشاءيٓ ،أم من تقتضيو حكمتنا أف نرفعو ،أم من كانت المقتضيات متوفرة في ذات نفسو،
ٍ ي ى
مرجح؛ حيث
فاالقتضاء إنما ىو في ذاتو ،فهو محل صالح لهذه العناية الربانية ،ك ليس اعتباطا أك ترجيحا من غير ٌ

الحكمة ىي كضع األشياء في مواضعها.

ك الدليل على ذلك ،تذييل اآلية بقولو :إً اف ربا ى ً
ً
يم فالحكيم ال يشاء شيئا ٌإال ما كاف كفق حكمتو ،ك ليس
يم ىحك ه
ك ىعل ه
ى

مطلق المشيئة.
ٔ ق.37 /

ٕ األنفال.24 /
ٖ اٟتشر.19 /
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ك التعابير من ىذا القبيل كثيرة في القرآف ،ك إنما ىي مصطلحات قرآنية ،ال تعرؼ ٌإال من قبلو؛ ليكوف القرآف ىو
يفسر بعضو بعضا.
الذم ٌ
ك من المصطلح المتعارؼ في القرآف ،اعتماده المعهود من قرائن حاليٌة ،ليصدر أحكاما في صورة قضايا خارجية-
إشارة إلى المعهود الحاضر حاؿ الخطاب -ك ليست بقضايا حقيقيٌة ،حتى تكوف األحكاـ مترتبة على الموضوعات،
متى كجدت ك أين كجدت .ىذه الظاىرة كثيرة الدكر في القرآف الكريم ،ك ربما زعم زاعم أنٌها قضايا حقيقية دائمة ،ك

ليست كذلك.

ًً
ااس ىعداكةن لًلا ًذين آمنيوا الٍيػه ى ا ً
ً
ً
آمنيوا
ى ى ىي
ين ى
مثبل قولو تعالى :لىتىج ىد اف أى ىش اد الن ً ى
ين أى ٍش ىريكوا .ىك لىتىج ىد اف أىقػ ىٍربىػ يه ٍم ىم ىو ادةن للاذ ى
ود .ىك الذ ى
ك بًأى اف ًم ٍنػهم قً ٍّ ً
اً
ين ىك ير ٍىبانان ىك أىنػا يه ٍم ال يى ٍستى ٍكبً يرك ىفُ.
ين قاليوا إًناا نىصارل .ذلً ى
يٍ
سيس ى
الذ ى
نبي اإلسبلـ أـ غيرىم ،ك ال مطلق
ليس المراد مطلق اليهود ،سواء من عاصر ٌ
من أشرؾ ،ك ال مطلق النصارل بل يهود يثرب ممن عاصر نبي اإلسبلـ ،ك مشركو قريش ،ك نصارل نجراف ،ك قيل:
كفد النجاشي ذلك العهد؛ ألنها حكاية عن ٌأمة ماضية أسلم من أسلم منهم ،ك عاند من عاند.
ً
وؿ تىرل أى ٍعيػنػهم تىًفيض ًمن الد ً
فقد جاء تعقيب اآلية بقولو :ك إًذا ىس ًم يعوا ما أينٍ ًز ىؿ إًلىى ال ار يس ً
ٍحقٍّ،
ي ى ٍ
ام ًع م اما ىع ىرفيوا م ىن ال ى
يى ي ٍ
ى
اى ًدين .ك ما لىنا ال نػؤًمن بًاللا ًو ك ما جاءنا ًمن الٍح ٍّق ك نطٍمع أى ٍف يد ًخلىنا ربُّنا مع الٍ ىقوـً
ً
آمناا فىا ٍكتيٍبنا ىم ىع ال ا
ى ى ى ى ى ى ي يٍ
ى ىى ٍ
يىػ يقوليو ىف ىربانا ى
ى
ش ى ى
يٍ ي
ً
اً
ًً
ال ا ً ً
ًً
ً
و
ً
ين ىك ىف يركا
ين فًيها ىك ذلً ى
ين .فىأىثابىػ يه يم اللاوي بما قاليوا ىجناات تى ٍج ًرم م ٍن تى ٍحت ىها ٍاألىنٍ ي
ين .ىك الذ ى
ك ىجزاءي ال يٍم ٍحسن ى
هار خالد ى
صالح ى
ٍج ًح ً
يمِ.
ىك ىك اذبيوا بًآياتًنا -يعني بهم اليهود ك المشركين -أيكلئً ى
كأ ٍ
ىص ي
حاب ال ى
ك ال يٍم ىخلا يفو ىف ًم ىن ٍاألى ٍعر ً
اب ىشغىلىٍتنا أ ٍىموالينا ىك أ ٍىىليوناّ إشارة
ك ىذا نظير قولو تعالى عن المخلٌفين من األعراب :ىسيىػ يق ي
وؿ لى ى
إلى خصوص من قعد عن الحرب أياـ الرسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم.

اً
قاؿ لى يهم الن ً
ش ٍو يى ٍمْ حيث المراد بالناس األكؿ :ىم
ااس قى ٍد ىج ىم يعوا لى يك ٍم فىا ٍخ ى
ك كذا «الناس» في قولو :الذ ى
ااس إ اف الن ى
ين ى ي ي
المنافقوف المرجفوف من أىل المدينة ،ك الناس الثاني :ىم مشركو قريش رىط أبي سفياف ،بعد ىزيمتهم من أحد.

ٔ ا١تائدة.82 /
ٕ ا١تائدة.86 -83 /
ٖ الفتح.11 /
ٗ آل عمران.173 /
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ً
ً
ًً
يم
ىج ىد ير أ اىال يىػ ٍعلى يموا يح يد ى
اب أى ىش ُّد يك ٍفران ىك نًفاقان ىك أ ٍ
ك ىكذا قولو تعالىٍ :األى ٍعر ي
يم ىحك ه
كد ما أىنٍػ ىز ىؿ اللاوي ىعلى ىر يسولو ىك اللاوي ىعل ه
المراد من عاصركا النبي من أىل

ُ

ً
ً
اب منافً يقو ىف ك ًمن أ ٍىى ًل الٍم ًدينى ًة مر يدكا ىعلىى الن ً
ٍّفاؽِ ك غير
ى ٍ
الجفاء ك النفاؽ ،كما في قولو :ىك م ام ٍن ىح ٍولى يك ٍم م ىن ٍاألى ٍعر ً ي
ى
ىى
ذلك مما كقع ىذا التعبير في مواضع من سورة براءة (اآليات )191 /99 /98 /97 /99 :حيث المقصود من
الجميع :أعراب المدينة ك من حولها.
كجهة ثالثة:
إيفاؤه بالوفرة الوفيرة من المطالب ك مختلف المسائل ،في أقصر تعابير ك أيسر كلمات ،ربما يكوف حجم المطالب

أضعاؼ حجم الكلمات ك التعابير .ك القرآف ملؤه ذلك ،ك ىو من اختصاصو ،أف يدلي بأكفر المعاني في أكجز
األلفاظ.
ىذه سورة الحجرات على قصرىا ،ك ىي ثماني عشرة آية ،تحتوم على أكثر من عشرين مسألة من أمهات المسائل
تعرض لها المفسركف ك ال سيٌما المتأخرين
اإلسبلمية العريقة ،نزلت بالمدينة؛ لتنظيم الحياة االجتماعية العادلة .ك قد ٌ

تعرضنا ألكثرىا في تفسيرنا للسورة.
بتفصيل ،ك ٌ

الحب في اللٌو ك البغض في اللٌو» التي
التعرض لقاعدة «اللطف» التي ىي أساس الشرائع ،ك مسألة « ٌ
ك مما جاء فيها ٌ
ىي أساس اإليماف ،في أقصر عبارة:

ً
ً
ً
ً ا
ب إًلىٍي يك يم ًٍ
صيا ىفّ .فمن لطفو تعالى ك
سو ىؽ ىك ال ًٍع ٍ
ىك لك ان اللوى ىحبا ى
اإليما ىف ىك ىزياػنىوي في قيػليوب يك ٍم ىك ىك ارهى إلىٍي يك يم الٍ يك ٍف ىر ىك الٍ يف ي
قربها إليهم ،ليتمكنوا من طاعة اللٌو ك يجتنبوا الفسوؽ ك العصياف ،ك ذلك
عنايتو بعباده أف ٌ
مهد لهم أسباب الطاعة ك ٌ
بأ ٌف زيٌن اإليماف ك الطاعة في قلوبهم ،أم أبدل لهم زينة اإليماف ،بأف رفع عن أعينهم غشاء

كره إليهم العصياف بأف أظهر قبحو في أعينهم فكرىوه في ذات أنفسهم .فالمؤمن إنما يطيع
التٌعامي ،كما أنو تعالى ٌ
ثم فإنٌو يقدـ على الطاعة في كداعة ك طمأنينة ك يسر ،كما أنو يجتنب المعاصي
اللٌو ك ىو محبٌب لو الطاعة ،ك من ٌ
في يسر؛ ألنو عن نفرة لها في نفسو.

ٔ التوبة.97 /

ٕ التوبة.191 /
ٖ اٟتجرات.7 /
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ك ىذه ىي قاعدة اللطف تمهيد ما يوجب قرب العباد إلى الطاعة ك بعدىم عن المعصية ،مستفادة من اآلية الكريمة.
الحب في اللٌو ك البغض في اللٌو» ك ىي أساس اإليماف ك صلب العقيدة ،ك الباعث على الج ٌد
ك شيء آخر :مسألة « ٌ
في العمل ،ك من ثم
سبلـ« :ك ىل اإليماف ٌإال الحب ك البغض ،ثم تبل اآلية الكريمة»ُ ك قد قاؿ تعالى :قي ٍل
قاؿ اإلماـ الصادؽ عليو ال ٌ
إً ٍف يك ٍنتي ٍم تي ًحبُّو ىف اللاوى فىاتابً يعونًي يي ٍحبًٍب يك يم اللاويِ.
ك أمر ثالث مستفاد من اآلية الكريمة :أف ىدايتو للناس كانت فضبل من اللٌو ك رحمة ،ناشئة عن مقاـ فيضو القدكسي،
ّ
ً
ً
ً
ت تىػ ٍر يجوا أى ٍف ييػلٍقى
ك ليس عن حق عليو سبحانو فىػلى ٍو ال فى ٍ
ين  ،ىك ما يك ٍن ى
ض يل اللاو ىعلىٍي يك ٍم ىك ىر ٍح ىمتيوي لى يك ٍنتي ٍم م ىن الٍخاس ًر ى
إًلىي ى ً
كْ.
تاب إًاال ىر ٍح ىمةن ًم ٍن ىربٍّ ى
ٍ
ك الٍك ي
ٍح ٍم يد لًلا ًو الا ًذم ىىدانا
فاإلنساف بذاتو ال يستحق شيئا على ربٌو ،ك إنما اللٌو ىو الذم تف ٌ
ضل على اإلنساف برحمتو ال ى
ً
ً ً
م لى ٍو ال أى ٍف ىىدانىا اللاويٓ ،ك من ثم ع ٌقب سبحانو اآلية بقولو:
لهذا ىك ما يكناا لنىػ ٍهتىد ى
ً
ً
فى ٍ ً ً ً
يمٔ.
يم ىحك ه
ض نبل م ىن اللاو ىك ن ٍع ىمةن ىك اللاوي ىعل ه
ااس إًناا ىخلى ٍقنا يك ٍم ًم ٍن
ك في السورة إشارة إلى مسألة التعاكف في الحياة االجتماعية ،جاءت في قولو تعالى :يا أىيُّػ ىها الن ي
ً ً
عارفيوا إً اف أى ٍك ىرىم يك ٍم ًع ٍن ىد اللا ًو أىتٍقا يك ٍمٕ.
ذى ىك ور ىك أينٍثى ىك ىج ىعلٍنا يك ٍم يش يعوبان ىك قىبائ ىل لتى ى
ك فيها اإلشارة إلى مسألة «المساكاة» ك أف ال شعوبية في اإلسبلـ ،ك ال عنصريٌة ،ك ال قوميٌة ،ك أف ال فضل ألحد

التعهد في ذات اللٌو.
على غيره إطبلقا ،ال حسبا ك ال نسباٌ ،إال بفضيلة التقول ،ك ىو ٌ

األخوة اإلسبلميٌة» المتطلبة لئليثار ك التضحية ،فوؽ قانوف العدؿ ك اإلنصاؼ.
كما فيها اإلشارة أيضا إلى مسألة « ٌ

ٔ الكايف ،ج  ،2ص  125رقم .5
ٕ آل عمران.31 /
ٖ البقرة.64 /
ٗ القصص.86 /
٘ األعراف.43 /
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ك في القرآف كثير من عبارات يسيرة انطوت على مفاىيم ذات أحجاـ كبيرة ،كقولو تعالى في سورة االنفاؿ :ىك ما
تك ً
لك ان اللاوى ىرمىُ إشارة إلى مسألة «األمر بين األمرين» ك أف ال جبر ك ال تفويض ،ك ىي من المسائل
ىرىم ٍي ى
ت إً ٍذ ىرىم ٍي ى ى
المذيٌلة ذات تفصيل طويل.

ك كقولو تعالى في سورة الواقعة :أى فىػ ىرأىيٍػتي ٍم ما تى ٍح يرثيو ىف أى أىنٍػتي ٍم تىػ ٍزىر يعونىوي أ ٍىـ نى ٍح ين ال ازا ًر يعو ىفِ إشارة إلى مسألة «االستطاعة»
يتصرفوف
ك أف ال استقبلؿ للعباد فيما ٌ
من أفعالهم االختيارية.
ك األمثلة على ذلك كثيرة ك منبثٌة في القرآف الكريم ،غير خفية على الناقد البصير.
ك جهة رابعة:
قد سلك القرآف في تعاليمو ك برامجو الناجحة مسلكا ،ينتفع بو الجمهور ،ك يخضع لو العلماء ،ك من ثم جاء بتعابير

الصنفين:
يفهمها كل من ٌ

الجمهور يأخذكف بظاىر الكبلـ ك يتصوركف لو من المعاني ما ألفت بها أذىانهم في األمور المحسوسة ،ك يحسبوف

فيما كراء محسوسهم ما يشاكل المحسوس ،ك يقتنعوف بذلك ،ك يستريح بالهم.

طي المقاؿ ،ك يأخذكف بلطائف اإلشارات ك ظرائف الكنايات التي
ك العلماء يعرفوف حقيقة الحاؿ التي جاءت في ٌ
مثٌلت لهم الحقيقة في كاقع األمر ،بما يخضعهم لو ك يطمئنٌوف إليو.
س ً
ماكات ىك ٍاأل ٍىر ً
لما كاف
ور ال ا
ض ٌ ...
خذ لذلك مثبل قولو تعالى -تعبيرا عن ذاتو المق ٌدسة في عالم الكوف :-اللاوي ني ي
الحس ىو النور ،ضرب اللٌو بو المثاؿ ،ك بهذا النحو من التصور أمكن للجمهور أف يفهموا من
أرفع الموجودات في
ٌ

الحس ،يشبو أف يكوف مثل النور في المحسوس شبها ما ،ك يقتنعوف
الذات المقدسة موجودا أجلى ك أظهر فيما كراء
ٌ

بذلك.

ٔ األنفال.17 /
ٕ الواقعة.63 /
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تصورا من ذاتو المقدسة ،فليس في عالم المحسوس ما يكوف على
أما العلماء فيركف من ىذا التشبيو أقرب ما يكوف ٌ
مثالو ،ك في أخص أكصافو تعالى كالنور الذم ىو ظاىر في نفسو ،ك مظهر لغيره ،ك ليس شيء في عالم المحسوس

(المبصرات) ٌإال ك يكوف ظهوره بالنور ،أما النور فهو ظاىر بنفسو ك ليس بغيره.
ك كذا ال يكوف -في عالم المحسوس -شيء أكثر ظهورا ك في نفس الوقت
خفي بكنهو ك حقيقتو.
أش ٌد خفاء من النور ،ظاىر بآثارهٌ ،

ك ىذه ىي نفس صفاتو تعالى إذا ما الحظنا حقيقة كجوده ،القائم بذاتو ،المظهر لغيره ،الذم خفيت حقيقتو ك ظهرت
جل جبللو ،ك عظمت كبرياؤه.
آثاره ،ك ىو اللٌو ٌ
ك ىكذا نجد القرآف ،في استدالالتو ،قد جمع بين أسلوبين يختلفاف في شرائطهما ،ىما :أسلوب الخطابة ،ك أسلوب

البرىاف ،ذاؾ إقناع للجمهور بما يتسالموف بو من مقبوالت القضايا ك مظنوناتها ،ك ىذا إخضاع للعلماء بما يتصادقوف
عليو من ٌأكليات ك يقينيٌات .ك من الممتنع في العادة أف يقوـ المتكلم بإجابة ملتمس كبل الفريقين ،ليجمع بين
المظنوف ك المتي ٌقن ،في خطاب كاحد ،األمر الذم ح ٌققو القرآف بعجيب بيانو ك غريب أسلوبو.
ك قد بحثنا عن ذلك ك أتينا بأمثلة عليو في مباحثنا عن اإلعجاز البياني للقرآفُ.
ك جهة خامسة:
توسع اآلفاؽ،
توسع المعاني ٌ
قد أكثر القرآف من أنواع االستعارة ك أجاد في فنونها ،ك كاف ال ب ٌد منو ك ىو آخذ في ٌ
في حين تضايقت األلفاظ عن اإليفاء بمقاصد القرآف ،لو قيٌدت بمعانيها الموضوعة لها المحدكدة النطاؽ.

جاء القرآف بمعاف جديدة على العرب لم تكن تعهدىا ،ك ما كضعت ألفاظها ٌإال لمعاف قريبة ،حسب حاجاتها في
التعرض لشئوف الحياة العليا المترامية األبعاد ،فكاف غريبا على العرب
الحياة البسيطة البدائيٌة القصيرة المدل .أما ٌ

األكائل

المتوغٌلة في الجاىلية األكلى.

ٔ راجع :التمهيد ،ج  ،5ص  499فصل( االستدالل يف القرآن)
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ثم لجأ القرآف في إفادة معانيو ك اإلشادة بمبانيو إلى أحضاف االستعارة ك الكناية ك المجاز ،ذكات النطاؽ
ك من ٌ
تصرفو بها ،ك القدرة على اإلحاطة في تصريف المباني ك اإلفادة بما يركمو من
الواسع ،حسب إبداع المتكلم في ٌ
المعاني .ك قد أبدع القرآف في االستفادة بها ك تصريفها حيثما شاء من المقاصد ك األىداؼ ،ك لم يعهد لو نظير في
مثل ىذه القدرة ك مثل ىذه اإلحاطة ،على مثل ىذا التصرؼ الواسع األكناؼ ،األمر الذم أبهر ك أعجب ك أتى

باإلعجاز.

ك لعل ىذا ىو السبب أيضا في عركض التشابو في لفيف من آيات الخلق ك التكوين ،نظرا لقصور األلفاظ عن

اإليفاء بتلك المعارؼ الجليلة الواسعة األكناؼ.

ك بذلك أصبحت لغة القرآف -من ىذه الجهة -ذات طابع خاص؛ حيث كفرة االستعارة من النمط الراقي ،ك عركض
بعض التشابو بسبب ىذا الشموخ ك التعالي.
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ترجمة القرآف في ك ٌفة الميزاف
التفسير ك المفسركف(للمعرفة) ،ج1
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(الحرة)* أخطار
* التعريف بالترجمة ك أساليبها* نواحي القرآف الثبلث* الترجمة الحرفية للقرآف* الترجمة المعنوية
ٌ
الترجمة* دفاع حاسم* ترجمة القرآف من الوجهة الشرعية* كثائق شرعية* ترجمة القرآف ضركرة دعائيٌة* كيفية الترجمة
ك عرضها* نماذج من تراجم خاطئة
ترجمة القرآف
مسائل ثبلث
ىناؾ مسائل ثبلث عن ترجمة القرآف إلى سائر اللٌغات:
ٌأكال:
ىل باإلمكاف ترجمة كبلـ اللٌو البليغ الوجيز ،الذم نزؿ ىدل للناس ،ك معجزة خالدة ،في نظمو ك أسلوبو ،ك في لفظو
ك معناه جميعا ،بما تح ٌدل البشرية لو يأتوا بمثلو؟
ثانيا:
لو أمكن ذلك -نسبيٌا ك ليس من جميع الوجوه -فهل يجوز عرضو قرآنا ك كتابا للمسلمين ،على غرار ما ينشره أىل
الكتاب من تراجم العهدين ،باسم التوراة ك اإلنجيل؟

ثالثا:
ما ذا تكوف نظرة الشرع الحنيف؟ فهل يجرم على الترجمة ما يجرم على األصل من أحكاـ ك آثار شرعية ،في
خاصة بالقرآف؟
تبلكتو ك في قراءتو في الصبلة ،ك غير ذلك من أحكاـ شرعية ٌ
ك للعلماء -قديما ك حديثا -آراء تختلف مع بعضها البعض ،ك قد ثار حولها جدؿ عنيف في عهد قريب ،ك قد
توسع حتى سرل إلى الصحف ك المجبلت،
ٌ
خصصت بهذا الشأف.
فضبل عن كتب ك رسائل ٌ
مقوماتها األساسيٌة في
ك قبل أف نخوض البحث ال ب ٌد من :تعرفة الترجمة مفهوما ك أسلوبا ،ك النظر في شرائطها ك ٌ
إطارىا المعقوؿ ،فنقوؿ:
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التعريف بالترجمة
الترجمة رباعية الوزف ،ك تكوف بمعنى :التبيين ك اإليضاح .ك يبدك من القاموس أنٌو ال ب ٌد من اختبلؼ اللغة؛ ألنو قاؿ:

ثم فالترجمة :نقل الكبلـ من لغة إلى أخرل ،كما في المعجم الوسيط .أما التعبير
الترجماف:
المفسر للٌساف .ك من ٌ
ٌ
عن معنى بلفظ ،بعد التعبير عنو بلفظ آخر ،فهذا من التبيين المحض ،ك ليس ترجمة اصطبلحا.
ك يجب في الترجمة أف تكوف كافية بتماـ أبعاد المعنى المراد من األصل ،حتى في نكاتو ك دقائقو الكبلمية ذات

تحسرا أك تعجيزا ،ك نحو ذلك من أنحاء الكبلـ المختلف في
الصلة بأصل المراد ،كناية أك تعريضا أك ٌ
تحزنا أك ٌ
اإليفاء ك البياف ،ك المختلف في األسلوب ك النظم ،ك غير ذلك مما ىو معركؼ.
ثم يجب أف تتوفٌر في المترجم صبلحية ىذا الشأف؛ باإلحاطة الكاملة على مزايا اللٌغتين الكبلمية ،كاقفا على
ك من ٌ
أسرار الببلغة ك البياف في كلتا اللغتين ،عالما بمواضع نظرات صاحب المقاؿ األصل ،عارفا بالمستول العلمي الذم

حواه الكبلـ األصل ،قادرا على إفراغ تماـ المعنى ك كمالو -بمميٌزاتو ك دقائقو -في قالب آخر يحاكيو ك يماثلو جهد

ممن حاـ حوؿ
قل من ينتدب لو من الكتٌاب ك أصحاب األقبلـ؛ إذ قد زلٌت فيو أقداـ كثير ٌ
اإلمكاف ،األمر الذم ٌ
ىذا المضمار الخطير.
خطورة أمر الترجمة
الصعب ج ٌدا أف يحيط إنساف علما
قل من توجد فيو ىذه الصبلحية الخطيرة؛ إذ من ٌ
قلنا :إف شرائط الترجمة ثقيلة ،ك ٌ

باللغتين في جميع مزاياىما الكبلمية:

اللفظية ك المعنوية ،عارفا بأنواع االستعارات ك الكنايات الدارجة في كلتا اللغتين ،قادرا على إفراغ جميع مناحي

الكبلـ من قالب إلى قالب آخر ،يماثلو ك يحاكيو تماما.

ىذا فضبل عن لزكـ ارتقاء مستواه العلمي ك األدبي إلى حيث مستول الكبلـ المترجم أك ما يقاربو ،ك ىذا أثقل
مزالت األقداـ ك مزالق األقبلـ.
الشركط ك أخطرىا عند ٌ
ظ لمواصلة المسيرة بسبلـ ،فكم من ٌزالت
ك سنذكر نماذج من تراجم قاـ بها رجاؿ كبار ،ك لكن لم يسعد لهم الح ٌ

أعفوىا ك ال مجاؿ إلعفائها ،ك ال سيما في مثل كبلـ اللٌو العزيز الحميد.
أساليب الترجمة
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إذ كانت الترجمة نوعا من التفسير ك اإليضاح بلغة أخرل في إيجاز ك إيفاء ،ك باألحرل ىو إفراغ المعنى من قالب
يعمد المترجم إلى تبديل قوالب لفظية إلى
إلى قالب آخر أكشف للمراد ،بالنسبة إلى اللغة المترجم إليها ،فبل ب ٌد أف ٌ

نظيراتها من غير لغتها ،بشرط الوفاء بتماـ المراد ،األمر الذم يمكن الحصوؿ عليو من كجوه:
األكؿ:
ٌ

أف يعمد المترجم إلى تبديل كل لفظة إلى مرادفتها من لغة أخرل ،فيضعها بإزائها ،ثم ينتقل إلى لفظة ثانية بعدىا ك

ثالثة ،ك ىكذا على الترتيب حتى نهاية الكبلـ.

ك ىذه ىي «الترجمة الحرفية» أك الترجمة تحت اللٌفظية .ك ىذه أردأ أنحاء الترجمة ،ك في األغلب توجب تشويشا
في فهم المراد أك تشويها في كجو المعنى ،ك ربما خيانة بأمانة الكبلـ؛ حيث المعهود من ىكذا تراجم لفظية ىو تغيير
المعنى تماما؛ أل ٌف المترجم بهذا النمط إنما يحاكؿ التح ٌفظ على أسلوب الكبلـ األصل في نظمو ك ميزاتو الببلغية،
ليأتي بكبلـ يماثلو تماما في النظم ك األسلوب ،األمر الذم ال يمكن بتاتا ،بعد اختبلؼ اللٌغات في أساليب الببلغة ك
فرب كناية أك تعريض أك مثل
األداء ،ك كذا في النكات ك الدقائق الكبلمية السائدة في كل لغة حسب عرفها الخاصٌ .

سائر في لغة ،ال تعرفو لغة أخرل ك ال تأنس بو ،فلو عمد المترجم إلى ترجمة ذلك بعينو؛ ألصبح غير مفهوـ المراد،
ك ربٌما استبشعوا مثل ىذا التعبير الغريب عن متفاىمهم.
ُ
ً
غل اليد
مثبل قولو تعالى :ىك ال تى ٍج ىع ٍل يى ىد ىؾ ىم ٍغليولىةن إًلى يعني ًق ى
سوران جاء « ٌ
سطٍها يك ال الٍبى ٍسط فىػتىػ ٍق يع ىد ىمليومان ىم ٍح ي
ك ىك ال تىػ ٍب ي

إلى العنق ك بسطها كل البسط» ،كناية عن القبض ك البسط الفاحش ،أم التقتير ك اإلسراؼ في المعيشة ك في
اإلنفاؽ ،ك ىي كناية معركفة عند العرب ك مأنوسة االستعماؿ لديهم .فلو أريد الترجمة بنفس التعبير من لغة أخرل

كاف ذلك غريبا عليهم حيث لم يألفوه ،فربما استبشعوه ك أنكركا مثل ىذا التعبير غير المفهم؛ ألنهم يتصوركف من
مثل ىذا التعبير :النهي عن أف يربط إنساف يديو إلى عنقو برباط من سبلسل ك أغبلؿ ،أك يحاكؿ بسط يديو يمينا ك

شك أف مثل ىذا اإلنساف إنما يحاكؿ عبثا ك يعمل سفها؛ ألنو يبالغ في إجهاد نفسو ك
شماال بسطا مبالغا فيو .ك ال ٌ
إتعابها من غير غرض معقوؿ ،األمر الذم ال ينبغي التعرض لو في مثل كتاب اللٌو العزيز الحميد.

الثاني:

ٔ اإلسراء.29 /
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أف يحاكؿ إفراغ المعنى في قالب آخر ،من غير تقيٌد بنظم األصل ك أسلوبو البياني ،ك إنما الملحوظ ىو إيفاء تماـ

المعنى ك كمالو؛ بحيث يؤ ٌدم إفادة مقصود المتكلم بغير لغتو ،بشرط أف ال يزيد في البسط بما يخرجو عن إطار
الترجمة ،إلى التفسير المحض.
يضر ما داـ سبلمة المعنى محفوظة.
نعم إف ىكذا «ترجمة معنوية» قد تفوت بمزايا الكبلـ األصل اللٌفظيٌة ،ك ىذا ال ٌ
الفن .ال يتقيٌدكف بنظم األصل،
ك ىذا النمط من الترجمة ىو النمط األكفى ك المنهج الصحيح الذم اعتمده أرباب ٌ
فيق ٌدموف ك يؤ ٌخركف ،ك ينظٌموف الترجمة حسب أساليب اللغة المترجم إليها ،كما ال يزيدكف بكثير على مثاؿ األلفاظ

ك التعابير التي جاءت في األصل .فإف حصلت زيادة مطٌردة فهو من الشرح ك التفسير ،ك ليس من الترجمة
المصطلحة في شيء.
الصفوم :-أ ٌف للترجمة طريقين ،أحدىما :طريق يوحنٌا بن
ذكر الشيخ محمد بهاء الدين العاملي ( -)1931نقبل عن ٌ

الحمصي ،ك ىو:
بطريق ك ابن الناعمة ٌ

أف يعمد إلى كل لفظة من ألفاظ األصل ليأتي بلفظة أخرل ترادفها في الداللة فيثبتها ،ك ينتقل إلى أخرل ك ىكذا،
حتى يأتي على جملة ما يريد ترجمتها ،ك ىي طريقة رديئة لوجهين:

ثم فتقضي الحاجة إلى استيراد نفس
ٌ
األكؿ :أنو قد ال توجد في اللغة المترجم إليها لفظة تقابل األصل تماما ،ك من ٌ

ثم كثرت اللغات الدخيلة اليونانيٌة في مصطلحات
الكلمة األجنبيٌة ك استعمالها في الترجمة ببل إمكاف تبديل ،ك من ٌ
العلوـ المترجمة إلى العربية.

خواص التركيب ك النسب الكبلميٌة في اإلسناد الخبرم ك سائر اإلنشاءات ك المجاز ك االستعارة ك ما
اآلخر :أ ٌف
ٌ
شابو ،تختلف أساليبها في سائر اللغات ،ك ليست تتٌحد في التعبير ك اإليفاء ،فالترجمة تحت اللٌفظيٌة قد توجب خلبل
في
اإلفادة بأصل المراد.
يتحصل معناىا في
ٌأما الطريق الثاني -ك ىو طريق حنين بن إسحاؽ ك الجوىرم -فهو :أف يأتي بتماـ الجملة ك
ٌ
ذىنو ،ثم يعبٌر عنها من اللغة األخرل بجملة تطابقها في إفادة المعنى المراد ك إيفائو ،سواء أ ساكت األلفاظ أـ
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خالفتها .ك ىذا الطريق أجود ،ك لهذا لم يحتج كتب حنين بن إسحاؽ إلى تهذيب ٌإال في العلوـ الرياضية؛ ألنو لم
ُ
عربو منها لم يحتج إلى اإلصبلح ...
يكن قيٌما بها ،بخبلؼ كتب ٌ
الطب ك المنطق ك الطبيعي ك اإللهي ،فإ ٌف الذم ٌ
الثالث:
يبسط في الترجمة ك يشرح مقصود الكبلـ شرحا كافيا ،فهذا من التفسير بلغة أخرل ،ك ليست ترجمة محضة
أف ٌ
حسب المصطلح.
ك قد تل ٌخص البحث في أنحاء الترجمة إلى ثبلثة أساليب:
 -1الترجمة الحرفية ،أك الترجمة اللفظية ،أك تحت اللفظية ،ك ىي طريقة مرفوضة ك غير موفٌقة إلى ح ٌد بعيد.
المبسطة ،ك يطلق عليها:
 -2الترجمة المعنوية ،أك الترجمة التفسيرية غير
ٌ
الترجمة المطلقة (المسترسلة) غير المتقيٌدة بنظم األصل ،ك ىي طريقة معقولة.
المبسطة ،ك ىي إلى الشرح ك التفسير أقرب منو إلى الترجمة.
 -3الترجمة التفسيرية
ٌ
ك لننظر اآلف في مسألة ترجمة القرآف الكريم بالذات ،من نواحيها المختلفة ،ك على كبل أسلوبي الترجمة :الحرفية ك
المعنوية ،فنقوؿ:
نواحي القرآف الثبلث
تجمعن فيو ،ك بذلك أصبح القرآف كتابا سماكيا ذا قدسيٌة فائقة ،ك ممتازا على سائر
للقرآف الكريم نواح ثبلث ٌ
الكتب النازلة من السماء:
يتبرؾ بتبلكتو.
ٌأكال :كبلـ إلهي ذك قدسيٌة ملكوتيٌة ،يتعبٌد بقراءتو ك ٌ
ثانيا :ىدل للناس ،يهدم إلى الحق ك إلى صراط مستقيم.
ثالثا :معجزة خالدة ،دليبل على صدؽ الدعوة عبر العصور.
ٔ الكشكول( ط حجرية) ،ص  .298و( ط مصر  1379ه) ،ج  ،1ص .388
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تجمعن في ىذا الكتاب ،رىن نظمو الخاص في لفظو ك معناه ،ك أسلوبو الف ٌذ في الفصاحة ك
تلك نواح ثبلث خطيرة ٌ
البياف ،ك محتواه الرفيع في نظمو ك تشريعاتو.

بهن جمع
األقل ،أـ تذىب ٌ
ك بعد ،فهل بإمكاف الترجمة -من أيٌة لغة كانت -الوفاء بتلكم النواحي أـ ببعضها على ٌ

الرياح؟! األمر الذم يح ٌدد أبعاد بحثنا في ىذا المجاؿ ،فنقوؿ:
أدراج ٌ

البياني منها القائم على أعلى درجات الببلغة ،كما
أما الترجمة الحرفيٌة فإنها تفتقد دالئل اإلعجاز ٌأكال ،ك ال سيما
ٌ
تعوزىا تلك القدسيٌة المعهودة بشأف القرآف ،فبل تجرم عليها األحكاـ الشرعية المترتٌبة على ىذا العنواف الخاص
(القرآف الكريم) ،ك أخيرا فإنها تخوف في التأدية أحيانا ،إف لم يكن في األغلب.
الحرة غير المتقيٌدة بنظم األصل -فإنها تواكب أختها غالبا في افتقاد دالئل اإلعجاز ،ك كذا
لكن الترجمة المعنويةٌ -

في الذىاب بقدسيٌة القرآف الخاصة بهذا العنواف ،نعم سول اإليفاء بالمعنى إف قامت على شركطها البلزمة ،ك إليك

التفصيل:

الترجمة الحرفية للقرآف
الترجمة الحرفية إف كانت بالمثل تماما ،فمعناىا :إفراغ المعنى في قالب لفظي يشاكل قالبو األكؿ في جميع
خصوصياتو ك مميزاتو الكبلمية تماما ،سول كونو من لغة أخرل ،األمر الذم ال يمكن اإلتياف بو بشأف القرآف بتاتا؛
أل ٌف اإلتياف بما يماثل القرآف نظما ك أسلوبا ،ىو األمر الذم تح ٌدل بو القرآف الكريم كافٌة الناس لو يأتوا بمثلو ،ك قد

دلٌت التجربة على استحالتو.

ك إف كانت بغير المثل ،بأف يقوـ المترجم بإنشاء كبلـ يشاكل نظم القرآف حسب المستطاع ،فهذا أمر ممكن في

نفسوٌ ،إال أنو حينئذ يفتقد الكثير من المميٌزات اللفظية ك المعنوية التي كاف القرآف مشتمبل عليها ،ك كانت من دالئل

اإلعجاز ال محالة.

األكؿ؛ أل ٌف
كما أنو إذا غيٌر الكبلـ إلى غير لفظو ك بسول نظمو ك ال سيما بغير لغتو ،فهذا ال يع ٌد من كبلـ المتكلم ٌ
مقومات كبلـ كل متكلم ىو البقاء على نفس الكلمات ك التعابير ك النظم ك األسلوب الذم جاء في كبلمو ،فإف
من ٌ
غيٌر في أحد المذكورات ،فإنو يصبح أجنبيٌا عنو ك ال يع ٌد من كبلمو البتٌة ،األمر الذم ال يحتاج إلى مزيد بياف.
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خاصة ،ك لو أحكاـ خاصة بو ،ك باعتبار انتسابو إلى متكلٌم خاص ،فإ ٌف
ك عليو فلو كاف كبلـ خاص ،يحمل قدسيٌة ٌ
ىذه الميزة سوؼ تذىب بأدنى تغيير شكلي في كبلمو .فكيف إذا كاف تغييرا في الكلمات ك األلفاظ من غير اللٌغة ،ك

مغيٌرا للنظم ك األسلوب أيضا ك لو يسيرا ،األمر الذم يتحقق في الترجمة الحرفية ال محالة.

من أجل ذلك نرل الفقهاءُ -ك ال سيٌما فقهاء اإلماميٌة -متٌفقين على عدـ إجزاء القراءة بغير العربية في الصبلة،

يعوض بآيات اخرل ،أك دعاء ك تهليل ك تسبيح إف أمكن .أما الفارسية
حتى على العاجز عن النطق بالعربية ،ك إنما ٌ
جوزناه بغير العربية ،ك فيو إشكاؿ أيضا.
اللهم ٌإال بعنواف الذكر المطلق ،إذا ٌ
أك غيرىا فبل تجوز إطبلقاٌ ،

قاؿ المحقق الهمداني :يعتبر في كوف المقركء قرآنا حقيقة ،كونو بعينو ىي الماىيٌة المنزلة من اللٌو تعالى على النبي
بي ،فاإلخبلؿ بصورتو التي ىي عبارة عن
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ما ٌدة ك صورة ،ك قد أنزلو اللٌو بلساف عر ٌ
الهيئات المعتبرة في العربية بحسب كضع الواضع كاإلخبلؿ بما ٌدتو ،مانع عن صدؽ كونو ىي تلك الماىيٌةِ.

ك قاؿ :ك ال يجزئ المصلٌي عن الفاتحة ترجمتها ،ك لو بالعربية فضبل عن الفارسيٌة ،اختيارا ببل شبهة ،فإ ٌف ترجمتها
ليست عين فاتحة الكتاب المأمور بقراءتها ،كي تكوف مجزئةّ.

قاؿ -بشأف العاجز عن العربية :-األقول عدـ االعتبار بالترجمة -في حالة العجز عن الفاتحة ك بدلها (من قرآف
غيرىا أك تحميد ك تسبيح) -من حيث ىي أصبل ،ضركرة عدـ كونها قرآنا ك ال ميسوره ،بعد كضوح أف أللفاظ القرآف
دخبل في قواـ قرآنيٌتها .نعم بناء على االجتزاء بمطلق الذكر لدل العجز عن قراءة شيء من القرآف مطلقا ،أك لدل

العجز عن التسبيح ك التحميد ك التهليل أيضا ،اتٌجو االجتزاء بترجمة الفاتحة ك نظائرىا ،ال من حيث كونها ترجمة
للقرآف ،بل من
حيث كونها من مصاديق الذكر ،ك أما ترجمة اآليات التي ىي من قبيل القصص فبل يجتزئ بها أصبل ،بل ال يجوز
التل ٌفظ بها لكونها من الكبلـ المبطلْ.
النبي ك األئمة الصادقين
ك ىذا إجماع من اإلمامية :أف ترجمة القرآف ليست بقرآف .ك في ذلك أحاديث متظافرة عن ٌ

السبلـ:
عليهم ٌ

ٔ من عدا أيب حنيفة و من رأى رأيو ،حسبما يأيت.
ٕ راجع :مصباح الفقيو ،كتاب الصبلة ،ص .273
ٖ ا١تصدر نفسو ،ص .277
ٗ مصباح الفقيو ،كتاب الصبلة ،ص .282

23

قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :تعلٌموا القرآف بعربيٌتو».
ك
السبلـ« :تعلٌموا العربيٌة ،فإنها كبلـ اللٌو الٌذم كلٌم بو خلقو ك نطق بو للماضين»ُ.
عن اإلماـ الصادؽ عليو ٌ
ك ال يزاؿ الفقهاء يفتوف بالمسائل التالية:
 -1من ال يعرؼ قراءة الحمد ،يجب عليو التعلٌم.
تيسر من سائر آيات القرآف.
 -2ك من تع ٌذر عليو تعلٌمها استبدؿ من قراءتها ما ٌ
يعوض عنو بما يعرفو من أذكار ك أدعية على قدر سورة الفاتحةِ ،بشرط أدائها
يتيسر لو ذلك أيضا ٌ
 -3ك من لم ٌ
بالعربية.
 -4ك إذا كانت الترجمة ال تصدؽ عليها عنواف الذكر أك الدعاء ،فغير جائزة البتة.
 -5ك إذا كانت من قبيل الدعاء ك الذكر فتجوز في الدرجة الثالثة ،بناء على جواز الدعاء بغير العربية في الصبلة ،ك
محل خبلؼ بين الفقهاء.
ىو ٌ

ك الخبلصة :أف فقهاء اإلماميٌة متٌفقوف على عدـ إجراء أحكاـ القرآف -بصورة
عامة -على ترجمتو ،بأيٌة لغة كانت .ك يوافقهم على ىذا الرأم أصحاب سائر المذاىب من عدا أبي حنيفة ك
أصحابو ،فقد أجازكا في الصبلة قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسيٌة استنادا إلى ما ركم :أ ٌف الفرس كتبوا إلى سلماف
الفارسي رضى اللٌو عنو أف يكتب لهم الفاتحة بالفارسيٌة ،فكانوا يقرءكف ذلك في صبلتهم ،حتى النت ألسنتهم

للعربية.

ٔ
حر العاملي ،ج  ،4ص  ،866 -865الباب(  )39من كتاب الصبلة ،رقم  1و .2
راجع :وسائل الشيعة للشيخ ّ
ٕ الوسائل ،ج  ،4ص .735
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أما أبو حنيفة فقد أجاز ذلك مطلقا ،ك ٌأما صاحباه (أبو يوسف ك محمد) فقد أجازا لمن ال يحسن العربيةُ .ك كاف

الحبيب العجمي -صاحب الحسن البصرم -يقرأ القرآف في الصبلة بالفارسيٌة ،لعدـ انطبلؽ لسانو باللٌغة العربيةِ.

محمد بخيت ،مفتي الديار المصرية -سابقا -فتول ألىل الترانسفاؿ،
ك قد أفتى بالجواز -عند العجز -الشيخ ٌ
استنادا إلى فعلة الحبيب العجميّ ،ك سيأتي تفصيل ذلك مشركحا.
ىذا ك من ناحية أخرل فإف الترجمة الحرفية (تحت اللفظية) تخوف في التأدية ك ال تفي بإفادة المعنى المراد في كثير

القراء ك المستمعين ،على ما سبق بعض األمثلة على ذلك ،ك
من األحياف ،إف لم ٌ
تشوه المعنى ك تشوشو على أذىاف ٌ

سيأتي مزيد بياف.

صح القوؿ :بأف الترجمة الحرفية تذىب بركاء الكبلـ ،فضبل عن ببلغتو األكلى التي كانت من أىل دالئل
ك عليو فقد ٌ

اإلعجاز في القرآف ،كما لم يصح إسناد

األكؿ ،بعد تبديلو إلى غيره لفظا ك أسلوبا .ك أخيرا فإنها تخوف في تأدية المراد في كثير
الترجمة إلى صاحب الكبلـ ٌ
من األحياف ،األمر الذم يحتم ضركرة اجتنابها ،ك ال سيما في مثل القرآف العظيم.

الترجمة المعنوية (التفسيريٌة)
الحرة غير المتقيدة بنظاـ األصل ،إف دعت ضركرة اإليفاء بالمعنى إلى مخالفة النظم-
أما الترجمة المعنوية -الترجمة ٌ
األكلين (انتقاد
فهو أمر معقوؿ ،ك تختلف عن الترجمة الحرفية بوفائها بتماـ المراد ،ك إف كانت توافقها في األمرين ٌ

دالئل اإلعجاز ك المميٌزات اللفظية التي كانت في األصل ،ك عدـ إجراء أحكاـ القرآف عليو) أما الوفاء بالمعنى تماما

الحرة ،على شريطة الدقٌة ك اإلحاطة ،بتماـ جهات المعنى
فهو األمر الذم يختص بو ىذا النوع من الترجمة ٌ
المقصودة من الكبلـ.
ك صاحب ىذا النوع من الترجمة إنٌما يقوـ بعملية إيفاء المعنى ك بياف مقصود الكبلـ ،ك ىو نوع من الشرح ك
التفسير ،ك لكن في قالب لفظي متناسب مع األصل مهما أمكن ،فهو في الغالب (بل األكثرية الساحقة) متوافق مع
األصل في النظم ك الترتيب ك حتى في األسلوب البياني ،إف أمكن ذلك ،ك كانت اللغة المترجمة إليها متقاربة مع

اللغة المترجم عنها في تلكم المصطلحات ك فنوف المحاكرة غالبا.
ٔ راجع :ا١تبسوط للسرخسي ،ج  ،1ص .37

ٕ شرح مسلّم الثبوت ،بنقل ا١تراغي شيخ األزىر يف رسالتو( ْتث عن ترٚتة القرآن) ،ص .17
ٖ األدلة العلمية لفريد و جدي ،ص .58
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بعضهن مع البعض في آفاؽ التعبير ك البياف.
ك المعهود أف لغات األمم المتجاكرة ،قريبات
ٌ
ك الترجمة المعنوية ،ىي الراجحة ك المتداكلة في األكساط العلمية ك األدبية ،منذ عهد سحيق ،ك ىي الوسيلة الناجحة
لبث الدعوة بين المؤل على مختلف لغاتهم ك ألسنتهم ،ك قد جرت عليها سيرة المسلمين ك ال تزاؿ قائمة على ساؽ.
ٌ
ك ال شك أف عرض مفاىيم القرآف ك حقائقو الناصعة ،على ذكم األحبلـ الراجحة من سائر األمم ،من أنجح الوسائل
تحملتها عواتق ىذه األمةُ ،األمر الذم ال يمكن ٌإال بتبيين ك ترجمة النصوص
في أداء رسالة اللٌو إلى الخلق ،التي ٌ

اإلسبلمية -كتابا ك سنة -ك عرضها بألسن األمم ك لغاتهم المألوفةِ .ك من ثم كانت ترجمة القرآف ترجمة صحيحة،
ضركرة دعائية يستدعيها صميم اإلسبلـ ك كاقع القرآف ،حسبما يأتي.
المنع من الترجمة ك أخطارىا
لم تسبق من علماء اإلسبلـ نظرة منع من ترجمة القرآف ،بعد أف كانت ضركرة دعائية ،لمسها دعاة اإلسبلـ من ٌأكؿ

يومو .ك إنما حدث القوؿ بعدـ الجواز في عصر متأ ٌخر (في القرف الماضي ،في تركيا العثمانية ،ك في مقاطعاتها
بث
العربية ،مثل سوريا ك مصر) ك لعلها فكرة استعمارية تبشيريٌة ،محاكلة لش ٌد حصار قلعة اإلسبلـ ،دكف نشره ك ٌ
تعاليم اإلسبلـ ،في المناطق غير العربية.
تعمقنا لوجدنا أ ٌف القوؿ بالمنع عاصر فتول النصارل الغربيٌين ك استعمارىم
قاؿ الدكتور علي شواخ :فلو تدبٌرنا ك ٌ
شرين في شتٌى المبلبس ،بل منعوا
لببلد اإلسبلـ ،فقد حاكلوا تنصير المسلمين بكل كسيلة ،ك لم يكتفوا بإرساؿ المب ٌ

أيضا تدريس اللغة العربية حتى في المستعمرات العربيٌة مثل شماؿ إفريقيٌة .ك الظاىر أنهم ارادكا إتماـ حصار قلعة
اإلسبلـ بمنع تراجم القرآف بلغات أجنبيٌة ،فالمسلموف غير العرب ال يعرفوف العربية ،ك لن يجدكا تراجم القرآف

بلغات

المنصرين) لبعض علماء
أصح :أحد
يعرفونها ،فتبقى الساحة فارغة للديانات األخرل .قاؿ أحد المب ٌ
ٌ
شرين (ك بتعبير ٌ

تتحمل ببلغتو الترجمة!» .فوثب ىذا العالم الساذج -لش ٌدة السركر -ك
اإلسبلـ الساذجين« :القرآف معجزة ح ٌقا ،ال ٌ

قاؿ« :الفضل ما شهدت بو األعداء!» ك خطب ك كتب« :القرآف تصعب أك تستحيل ترجمتو» ،ك تبعو آخركف ،ك
في الخطوة الثانية قالوا« :القرآف ال تجوز ترجمتو».
ٔ البقرة.143 /
ٕ إبراىيم.4 /
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دسوا ىذه الفكرة ،ظنٌوا أ ٌف العرب سوؼ ال يقوموف بترجمة
ك لكن اإلنساف يدبٌر ،ك اللٌو يق ٌدر .فالنصارل الذين ٌ
اىتموا بهذا
القرآف ،ك لقد صدؽ ظنٌهم بشأف العرب .أما سائر المسلمين من غير العرب ،فإف التاريخ يشهد بأنهم ٌ

عامة
األمر ،فقاموا بالترجمة إلى لغاتهم على يد علماء كانوا عارفين بالعربيٌة ،فترجموه إلى لغاتهم لتدريس أبنائهم ك ٌ
أىل ببلدىم الذين لم يدرسوا العربيٌةُ.
قاؿ الدكتور شواخ :ك ىكذا يتٌضح لنا ،أ ٌف الحركة ضد ترجمة القرآف إلى سائر اللغات ،انحصرت في ببلد العرب ،ك

خاصة!ِ ك على ىذا الغرار ساؽ األستاذ الشاطر -رأس المعارضين -أدلٌة في المنع عن الترجمة ،ك
بالدكلة العثمانية ٌ

ذكر أخطارا سوؼ تتٌجو نحو حامية اإلسبلـ الحصينة (القرآف الكريم) إف أصبح عرضة للترجمة إلى لغات أجنبيٌة،
نذكر أىمها:
جراء ترجمتهما إلى غير لغتهما األصل ،فقد
 -1يقوؿ :إف الترجمة تضيع بالقرآف ،كما ضاعت التوراة ك اإلنجيل من ٌ
يحل بالقرآف -ال سمح اللٌو -لو ترجم إلى غير لغتو ،ما
ضاع األصل بضياع لغتو ك ضياع الناطقين بها .فيخشى أف ٌ

حل بأخويو
ٌ

من ذم قبل!ّ قلت :ىذا قياس مع الفارؽ؛ إذ السبب في ضياع التوراة ك كذا اإلنجيل ،إنٌما يعود إلى إخفاء األصل
المحرفة للناس ،لغرض التمويو عليهم .كاف األحبار ك القساكسة يدأبوف في تحريف
عن العامة ك إبداء تراجمهما
ٌ
نص اللٌفظ؛ إذ لم يكن ذلك بمقدكرىم ،فعمدكا إلى تفسيرىما على غير
تعاليم العهدين تحريفا في معاني الكلم دكف ٌ
كجهو ،ك إبداء ذلك إلى المؤل باسم التعاليم اإللهية األصيلة.

ً
ًً
اً
ً
دل لًلن ً
يس تيػ ٍب يدكنىها ىك تي ٍخ يفو ىف ىكثًيران
قاؿ تعالى -بشأف التوراة :-الٍك ى
تاب الذم جاءى بو يموسى نيوران ىك يى ن
ااس تى ٍج ىعليونىوي قىراط ى
 ،ْ...أم تبدكف منو مواضع ك تخفوف أكثره.
ك قد أسبقنا -في مسألة تحريف الكتاب -أ ٌف التحريف في العهدين إنٌما يعني التحريف في معناىما؛ أم التفسير
نصهما.
على غير كجهو ،األمر الذم حصل في تراجم العهدين دكف ٌ

ٔ و سيوافيك -يف هناية ا١تقال -جدول عن مائة و ٙتاين عشرة لغة حيّة ترجم القرآن إليها ،على يد أبنائها الغيارى على اإلسبلم ،و ال تزال تتزايد مع اتساع رقعة الزمان.
ٕ معجم مصنفات القرآن الكرمي للدكتور علي شواخ إسحاق ،ج  ،2ص .13
ٖ القول السديد ،ص .16 -15
ٗ األنعام.91 /
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و
ً
قاؿ تعالى :قيل يا أ ٍىىل ال ً
ً ً
ٍك ً
يل ىك ما أينٍ ًز ىؿ إًلىٍي يك ٍم ًم ٍن ىربٍّ يك ٍمُ ك قاؿ :قي ٍل
تاب لى ٍستي ٍم ىعلى ىش ٍيء ىحتاى تيق ي
ٍ
يموا التػ ٍاوراةى ىك ٍاإلنٍج ى
ى
ًً ِ
ً ً
ً
ين .
فىأٍتيوا بالتػ ٍاوراة فىاتٍػليوىا إ ٍف يك ٍنتي ٍم صادق ى
نص العهدين األصليين عن أعين الناس ،ك ىذا ىو السبب الوحيد لضياعهما،
فالكارثة كل الكارثة إنما ىي في إخفاء ٌ

دكف مجرد ترجمتهما.

أما القرآف فهو الكتاب الذم يتعاىده المسلموف جيبل بعد جيل ،بل العالم كلو من مسلم معتقد ك آخر محقق
نص القرآف العزيز ،ك قد قاؿ تعالى :إًناا نى ٍح ين نىػ ازلٍنىا ٍّ
الذ ٍك ىر ىك إًناا لىوي لىحافًظيو ىفّ ،أم في صدكر
مضطلع ،يحرسوف على ٌ
الرجاؿ ك على أيدم الناس ،األكلياء ك األعداء جميعا ،معجزة قرآنية خالدة.
 -2يقع -بطبيعة الحاؿ -اختبلؼ بين التراجم؛ الختبلؼ السبلئق بل العقائد التي يذىب إليها كل مذىب من
المذاىب ،ك كذا اختبلؼ المواىب ك االستعدادات في فهم معاني القرآف ك ترجمتها كفق األفهاـ ك اآلراء
المتضاربة؛ ك لهذا االختبلؼ في تراجم القرآف آثار سيٌئة؛ إذ يستتبعها اختبلؼ االستفادة ك استنباط األحكاـ ك
اآلداب الشرعية ،ك كل قوـ من األقواـ إنٌما يرتئي حسب ما فهم من الترجمة التي أتيحت لو ،ك ربٌما ال يدرم مدل
اختبلفها مع سائر التراجمْ.

لكن ىذا خركج عن مفركض الكبلـ ،فإف للترجمة ضوابط يجب مراعاتها ،ك ال سيما ترجمة القرآف الكريم ،يجب أف
تكوف تحت إشراؼ لجنة رسميٌة ،ك من ىيئة علماء ك أدباء اختصاصيٌين برعاية حكومة إسبلمية قاىرة ،ال تدع مجاال
لتناكش أيدم األجانب فيجعلوا القرآف عضين ،كما ىو الشأف في رسم خط المصحف الشريف ،ك طباعتو على

قررة ،تحفظو عن االختبلؼ ك االضطراب.
أصوؿ م ٌ
نعم يجب أف يعلم كل األمم اإلسبلمية ،أ ٌف الترجمة ال تضمن كاقع القرآف ،ك أ ٌف المصدر لبلستنباط ك استخراج
األحكاـ ك السنن للمجتهدين ىو نص القرآف
األصل ،ليس ما سواه .ىذا أمر يجب اإلعبلف بو ،فبل يذىب ك ىم الواىمين إلى حيث ال ينبغي.

ٔ ا١تائدة.68 /
ٕ آل عمران.93 /

ٖ اٟتجر.9 /
ٗ ٤تمد مصطفى الشاطر يف« القول السديد يف حكم ترٚتة القرآن اجمليد» ،ص .18 -17
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نعم ،على كل محقق إسبلمي أف يتعلٌم القرآف بلغتو العربية الفصحى ،ك ليست الترجمة بذاتها لتفي بمقصوده أك تشبع
نهمو.
 -3أ ٌف للقرآف في كثير من آياتو حقائق غامضة ،قد تخفى على كثير من العلماء ،ك قد يعلمها غيرىم ممن جاء
بعدىم؛ ك لذلك أمثلة كثيرة .فلو ترجمنا القرآف كفق معلومنا اليوـ ،ثم جاء الغد ليرتفع مستول العلوـ ك ينكشف من
حقائق القرآف ما كاف خافيا علينا ،فهل نخطٌئ أنفسنا بالعبلنية ك نغيٌر الترجمة ك نعلن للمئل ،أف الذم ترجمناه أمس
أصبح خطأ ،ك أف الصحيح غيره.

فما ذا يقوؿ لنا الناس؟ ك ما الذم يضمن بقاء ثقتهم اليوـ كثقتهم باألمس؟ ثم ضرب لذلك أمثلة:
ُ
ً
ً
ً
فسر القدامى «الزكجين» بالصنفين .ثم جاء العلم
 -1منها :قولو تعالى :ىك م ٍن يك ٍّل الث ىامرات ىج ىع ىل فيها ىزٍك ىج ٍي ًن اثٍػنىػ ٍي ًن ٌ

كل ثمرة فيها ذكر ك أنثىِ.
الحديث ليكشف النقاب عن المعنى الصحيح ،ك ىو أ ٌف ٌ

قاؿ :فلو حصلت الترجمة كفق التفسير األكؿ ألضاعت على قارئيها تلك الحقيقة التي أظهرىا العلم الحديث!
وّ
و
ً
ً
فسر «تثير» بمعنى
 -2ك منها :قولو تعالى :ىك اللاوي الا ًذم أ ٍىر ىس ىل ٍّ
الر ى
س ٍقناهي إلى بىػلىد ىميٍّت  .فقد ٌ
ياح فىػتيث يير ىسحابان فى ي
«تسوؽ» ،ك بذلك قد ضاع المعنى البديع الذم أصبح معجزة للقرآف .ك ىو أ ٌف لفظ «تثير» من اإلثارة ك ىو

التهييج ،نظير تهييج الغبار ك الدخاف ،ك ىذا مبدأ «عملية التبخير» ك تكوين األمطار .فإ ٌف التبخير يحصل من
الحرارة المركزيٌة ك الحرارة الجوية ك الريح ،أم ال ب ٌد من ىذه العوامل الثبلثة لتكوين «عملية التبخير» ،ثم بعد ذلك

تحمل الرياح ىذا البخار إلى حيث شاء اللٌو ،ك ىذا المعنى لم يظهر ٌإال حديثا.

ًْ
ً
ً
فسركا «األكتاد» بكثرة الجنود ،أك أنها كانت مسامير أربعة كاف
 -3ك منها :قولو تعالى :ىك ف ٍر ىع ٍو ىف ذم ٍاأل ٍىكتاد ٌ .
يع ٌذب الناس بها .ك قد تبيٌن اآلف أف المراد ىي ىذه األىراـ ك ىي تشبو الجباؿ ،ك قد عبٌر القرآف عن الجباؿ
ض ًمهادان ك ال ً
باؿ أ ٍىكتادانٓ.
ٍج ى
باألكتاد في قولو تعالى :أى لى ٍم نى ٍج ىع ًل ٍاأل ٍىر ى
ى

ٔ الرعد.3 /

ٕ
فتنبو.
نتعرض ٢تا ،و لقد اشتبو على األستاذ الشاطر مواضع كثَتة من ىذه اآلياتّ ،
و لآليات اليت يذكرىا معاين أخر أوىف سوف ّ
ٖ فاطر.9 /

ٗ الفجر.19 /
٘ النبأ.7 /
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ُ
فسر «الدحو» بعض المفسرين بالبسط .فلو ترجم إلى ىذا
ض بىػ ٍع ىد ذلً ى
 -4ك منها :قولو تعالى :ىك ٍاأل ٍىر ى
ك ىدحاىا ٌ .
المعنى ضاع المعنى الذم يؤخذ من «الدحو» ،ك ىو التكوير غير التاـ ،كتكوير البيضة مع الدكراف .ك ال يزاؿ أىل

الصعيد -ك أصل أكثرىم عرب -يعبٌركف عن «البيض» بالدحو أك الدحى أك الدح.

اهار ىعلىى اللاٍي ًلِ بما يقولو بعض المفسرينّ،
 -5ك كذلك إذا ترجم قولو تعالى :يي ىك ٍّوير اللاٍي ىل ىعلىى الناها ًر ىك يي ىك ٍّوير الن ى
تقوسو؛
تقوسو يستلزـ تكوير المضاء ك ٌ
ذىب المعنى المستفاد من اآلية ،ك ىو كركيٌة األرض؛ أل ٌف تكوير الضوء أك ٌ
أل ٌف النور ك الظلمة إنما يتش ٌكبلف بأشكاؿ الجسم الواقعين عليو .فلو ترجمت اآلية بذلك المعنى (التغشية) ثم دلٌتنا

األدلة على صحة المعنى الثاني ،لكنٌا قد خسرنا معجزة من معجزات القرآف.
قاؿ األستاذ الشاطر :إني ألخشى أف ينطبق علينا
ضب خرب التٌبعتموىم.
الحديث الشريف« :لتتٌ ٌ
بعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ك ذراعا بذراع ،حتى لو دخلوا جحر ٌ
قيل :يا رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم اليهود ك النصارل؟ قاؿ :فمن؟!»

ْ

دفاع حاسم
ك لقد أحسن األستاذ محمد فريد ك جدم الدفاع عن «مشركع ترجمة القرآف إلى اللٌغات األجنبيٌة» ك أجاب عن
اعتراض األستاذ (الشاطر) قائبل :نحن نعتقد أ ٌف القرآف كتاب ال تنقضي عجائبو ك ال يدرؾ غوره ،كما يعتقد األستاذ
تضل العقوؿ في فهمو ،ك ال
(الشاطر) ك لكنٌا ال نذىب ٌ
بالغلو في ىذا المعنى إلى درجة التعطيل ،ك اعتباره طلسما ٌ

تصل منو إلى حقيقة ثابتة .فإ ٌف ىذا الفهم يصطدـ بالقرآف نفسو ،فقد كصفو في غير آية بأنو آيات بيٌنات ،ك بأنو
منزؿ ليتدبٌر الناس ىذه اآليات ،حتى
ٓ
ً
س ٍرنىا الٍ يق ٍرآ ىف لً ٍّ
كررت ىذه اآلية أربع مرات في سورة كاحدة!
قاؿ :ىك لىىق ٍد يى ا
لذ ٍك ًر فىػ ىه ٍل م ٍن يم ادكً ور  ،أم ٌ
سهلناه لبلتٌعاظ .ك ٌ

معمى ال يمكن ف ٌكو ،ك طلسم ال يستطاع حلٌو.
يسره اللٌو للتذ ٌكر ك االتعاظٌ ،
فبل يجوز أف ن ٌدعي أ ٌف ما ٌ

ٔ النازعات.39 /

ٕ الزمر.5 /
ٖ فسروا« التكوير» ٔتعٌت التغشية.

ٗ أخرجو مسلم ،ج  ،8ص  .57راجع القول السديد ،ص .26 -21
٘ القمر.49 ،32 ،22 ،17 /
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تذرعوا بالفنوف اآلليٌة التي كضعوىا لضبط قواعد اللٌغة ،من :نحو ك بياف ك بديع
نعم إ ٌف
األكلين ٌ
المفسرين بعد القرنين ٌ
ٌ

التعمق في تمحيص اآليات لهذا السبب -ك أكثر ىذا التع ٌدد آلي محض -ك لكن المعاني لم
ك معاني ،إلى زيادة ٌ
ط عن دائرة الفهم ،فلم ي ٌدع أحد أ ٌف القرآف لم يفهم في عصر من العصور ،ك ال سيما اآليات المحكمات .ك
تخرج ق ٌ
كيف يمكن أف يقاؿ :إ ٌف محكمات القرآف لم تفهم على حقيقتها ،ك قد انبنى عليها الدين كلو عقائده ك عباداتو ك

قررىا أئمة التفسير ،فإف آنسوا في بعضها-
معامبلتو؟! فاللٌجنة التي ست ٌدعي لترجمة القرآف ستنظر في المعاني التي ٌ

خبلفا بينهم -عمدكا إلى اختيار ما رضيو جمهورىم ،مشيرين في الهامش إلى بقية االحتماالت؛ فتكوف الترجمة قد
استوعبت جميع اآلراء.

ىذا في آيات العقائد ك العبادات ك المعامبلت .ك ٌأما اآليات الكونية ك التاريخية ك المتشابهات ،فإ ٌف اللجنة ستترجم
ياح فىػتيثً يير ىسحابان
تتعرض لشرحها ،فمثل قولو تعالى :ىك اللاوي الا ًذم أ ٍىر ىس ىل ٍّ
الر ى
بي ،ك ال ٌ
معانيها على ما يحتملو اللٌفظ العر ٌ
تتعرض -ىذه
 ...مثل ىذه اآلية ٌ
تتوالىا لجنة التفسير فتعطي معناىا الصحيح للجنة الترجمة لتترجمو ،دكف أف ٌ
األخيرة -لما تشير إليو األلفاظ من الدالالت العلمية .ك لكنها تجتهد في ترجمة كلمة «تثير» مثبل لتكوف كاجدة

لجميع

خصائصها اللٌغويٌةُ ،تاركة دالالتها العلمية إلى عقوؿ القارئين ،تفاديا من الوقوع في مثل ىذا الخطأ الكبير الذم كقع
ِ
مقرراتو
فيو األستاذ (الشاطر) في ىذا الموطن نفسو  ،ك حفظا للقرآف الكريم مما عسى أف يرجع عنو العلم من ٌ

الحاليٌة ،ك ىو دائم التغيٌر بطبيعتو.

قاؿ :ك ىنا يسوغ لنا أف نقوؿ :إذا جرينا على مذىب األستاذ الشاطر في تفسير اآليات ك ترجمتها ،ثم رجع العلم
األكؿ ،أ نعيد إذ ذاؾ ترجمة القرآف ،أـ نترؾ الترجمة على خطائها .ك لكن الترجمة على األسلوب الذم
عن رأيو ٌ
التعرض للشرح ك
ذكرناه فبل تجعل محبل لمثل ىذا الندـ؛ ألف الكلمة قد تب ٌدلت إلى ما يرادفها في اإلفادة ،من دكف ٌ
القراء ،كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى الكلمة في موضعها من القرآفّ.
البياف ،تاركين ذلك إلى فهم ٌ
ك ٌأما اآليات التي استشهد بها ،فأظنٌو مشتبها فيها ،فضبل عن أ ٌف االختبلؼ في الترجمة ال يزيد خطرا عن االختبلؼ
في التفسير الذم ال محيص عنو البتة.

تعرض األستاذ ك جدم لبياف اآليات على كجو يخالف رأم األستاذ الشاطر ،نذكرىا على الترتيب:
ك قد ٌ
ٔ و قد جاءت ترٚتة كلمة« تثَت» يف الًتاجم الفارسية ب« بر مىانگيزد» ،ألن معٌت« اإلثارة» بالفارسية« برانگيخنت» .و ىي تنطبق مع الكلمة يف العربية ٘تاما.
ٕ سنذكر مواضع اشتباىو.
ٖ راجع :األدلّة العلمية على جواز ترٚتة معاين القرآن ،بقلم األستاذ و جدي ،ص  (،39 -28ملحق العدد الثاين من ٣تلّة األزىر ،ع )1355 /1
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أما اآلية األكلى التي قاؿ فيها :لكن العلم الحديث كشف لنا أ ٌف كل ثمرة فيها ذكر ك أنثى.
فقاؿ األستاذ ك جدم :ىذا خطأ؛ إذ الثمار ليس فيها ذكر ك ال أنثى على اإلطبلؽ ،نعم إ ٌف الذكورة ك األنوثة من
أعضاء األزىار ال األثمار .فقد يكوف ىناؾ عضواف ذكر ك أنثى في زىرة كاحدة ،ك قد يكوناف في زىرتين من نفس
الشجرة ،أك في زىور شجرتين مستقلٌتين .ك ىذا اللٌقاح النباتي كاف معركفا منذ أقدـ العصور ،حتى أ ٌف عرب الجاىلية
كانوا يعرفونو ،فكانوا يل ٌقحوف إناث النخيل بالطلع المستخرج من ذكورىا.
إذف فلم يكن ىذا المعنى خافيا على المفسرين القدامى ،ك من ثم أخذكا اآلية حسب مفهومها الظاىر اللغوم ،ك ىو
الصحيح ،بعد مبلحظة آية أخرل جاء فيها كصف الجنٌتين اللٌتين كعد اللٌو بهما المتٌقين ،قاؿ تعالى :فًي ًهما ًم ٍن يك ٍّل
فاكًه وة ىزك ً
جافُ ك ال يمكن صرؼ ىذه اآلية بحاؿ من األحواؿ إلى المعنى الذم أراده األستاذ (الشاطر) ك اآلية
ى ٍ
الثانية ،التي جعل لفظة «تثير» فيها إشارة إلى «عملية التبخير» بفعل الحرارة ك الرياح ،فالمعركؼ في علم الطبيعة أ ٌف

الجوية للشمسٌ ،أما
عملية التبخير -في المياه ك الرطوبات -إنما تقوـ على فعل الحرارة المركزيٌة لؤلرض ،ك الحرارة ٌ
الرياح فبل دكر لها في ذلك ،ك لم يقل بو أحد من العلماء.

تكوف األبخرة األرضية ،التي ىي المؤلٌفة
السبلـ يعرفوف ٌ
ك قد كاف العلماء منذ خمسمائة عاـ قبل ميبلد المسيح عليو ٌ
للسحب .ك ىذه كتب الطبيعيات القديمة شاىدة بذلك ،ك ليس أمرا اكتشفو العلم حديثا.

ك اآلية الثالثة -التي زعم «األكتاد» فيها ىي األىراـ -فبل يمكن المصادقة عليو ،بعد أف كاف السبب في إطبلؽ
«الوتد» على الجبل باعتبار تأثيره في ضبط األرض
عن الميداف ك عن التفتٌت ك االندثار ،األمر الذم يرجع إلى ضخامتو ك صبلبتو ،مما ال تناسب بينو ك بين أكبر ىرـ
من أىراـ مصر ،الذم يبلغ ارتفاعو مائة ك خمسين مترا ،ك طوؿ قاعدتو عن ثبلثمائة ك ثبلثة ك ثبلثين مترا .فأين ذلك
من جبل «ىماليا» الذم يزيد ارتفاعو عن ثمانية آالؼ متر ك ثمانمائة متر ،ك يشغل شمالي الهند كلو.
أك جباؿ أنده في أمريكا الجنوبية التي يبلغ طوؿ قاعتها نحو سبعة آالؼ كيلومترا ،ك ارتفاعها بضعة آالؼ متر .ال
جرـ كاف أطوؿ األىراـ ال يساكم أصغر تبلؿ األرض ،فبل يتناسب ك اإلطبلؽ ك تد األرض عليو؛ إذ ال مناسبة
حينذاؾ .على أ ٌف «األىراـ» ىي قبور فراعنة مصر ممن سبقوا فرعوف موسى نحو ثبلثة آالؼ عاـ ،ك لم يكن ىذا
يصح نسبتها إليو؟! ك اآلية الرابعة ،ك كذا الخامسة ،فإ ٌف الذم ذكره احتماؿ ،ال نستبعد
األخير ممن شيٌدىا ،فكيف ٌ
ٔ الرٛتن.52 /

32

جل آيات الذكر
إمكاف ال ٌداللة عليو إجماال ،لكن ليس من الحتم ،فهو احتماؿ كسائر االحتماالت التي تحتملها ٌ
الحكيم ،كما
حماؿ ذك كجوه»،
السبلـ« :القرآف ٌ
قاؿ علي عليو ٌ
لكن ال يرتبط األمر ك قضيٌة إمكاف الترجمة بشكل يبقى احتماالت اللفظ على حالها في الترجمة ،كما ىي في
األصل.
ك على أيٌة حاؿ فليست الترجمة بذاتها مما يتنافى ك احتماالت لفظ القرآف ،إف كانت الترجمة -كما ذكره األستاذ ك

جدمُ -قائمة على أصولها حسبما عرفت.
الترجمة من الوجهة الشرعيٌة

السماكم الخالد ،إيضاحا
سبق أ ٌف الغاية من الترجمة ىي اإليفاء بمفاىيم القرآف ك إيضاح ما يحويو ىذا الكتاب
ٌ
بسائر اللٌغات لسائر األمم ،تقريبا لهم إلى تعاليم
القرآف ك آداب اإلسبلـ ك أحكامو ك سننو ،األمر الذم ال بأس بو -فضبل عن كونو من ضركرة الدعاء إلى اإلسبلـ-
ما داـ ال تعتبر الترجمة قرآنا ،بل ترجمة لو محضا.
فبل تشملها أحكاـ القرآف الخاصة بو ،ك إنما شأنها شأف التفسير الذم كضع على أساس اإليجاز ك اإليفاء حسب
المستطاع.
ك أما
الحديث المأثور عن رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :تعلٌموا القرآف بعربيٌتو»
حث على تعلٌم العربيٌة؛ حيث عبادات اإلسبلـ عربيٌة ،ك على كل مسلم أف يتقنها مهما أمكن.
 ،فإنٌما ىو ٌ
السبلـ« :تعلٌموا العربية فإنها كبلـ اللٌو الذم كلم بو خلقو ك نطق بو للماضين»
قاؿ اإلماـ الصادؽ عليو ٌ

ٔ راجع :األدلة العلمية ،ص .35 -31
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السبلـ ،قاؿ :ما استول رجبلف في حسب
ك ركل ابن فهد الحلي في «ع ٌدة الداعي ص  »18عن اإلماـ الجواد عليو ٌ

جل -أأدبهما .قاؿ الراكم :قلت :قد علمت فضلو عند الناس في
ك دين ق ٌ
ط ٌإال كاف أفضلهما عند اللٌوٌ -
عز ك ٌ
السبلـ :بقراءة القرآف كما أنزؿ ،ك دعائو من حيث ال يلحن؛ ك
النادم ك المجلس ،فما فضلو عند اللٌو؟ قاؿ عليو ٌ
ذلك أ ٌف الدعاء الملحوف ال يصعد إلى اللٌو.

ىذا إف أريد قراءة القرآف ذاتو ،ك ليس نهيا عن تفسيره أك ترجمتو بغير لغة العرب إذا دعت الضركرة إلى ذلك ،كما
التلهج بلهجة العرب.
نبٌهنا .ك مع ذلك فقد أجيز القراءة بلحن غير عربي لمن يتعذر عليو ٌ
قاؿ النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :إف الرجل األعجمي من ٌأمتي ليقرأ القرآف بعجميٌتو ،فترفعو المبلئكة على

عربيٌتو»ُ.

كثائق شرعيٌة
لم يبحث علماؤنا السلف رحمهم اللٌو عن مسألة «ترجمة القرآف إلى سائر اللغات» بحثا مستوفى يشمل جوانب
المسألة ك في تماـ أبعادىا بتفصيل ،ك إنما جاء
كبلمهم عن الترجمة عرضا عند التكلٌم في شركط القراءة في الصبلة .ك يبدك من كلماتهم ىناؾ :أ ٌف الترجمة في ح ٌد
ذاتها ال ضير فيها ،ك من ثم كقع البحث منهم في جواز قراءتها في الصبلة بدال عن الفاتحة بحثا ثانويا ،مفركغا عن
جواز أصل الترجمة ذاتها.
كما أنو في طوؿ حياة المسلمين ،قاـ رجاؿ من أىل الفضيلة ك األدب بترجمة القرآف ،تماما أك بعض آية ك سورة،

عرضا على أناس كانوا ال يحسنوف العربيةِ ،ك كاف ذلك بمرأل ك مسمع من فقهاء اإلسبلـ من غير نكير منهم ،مما
ينبؤؾ عن تسالمهم على الجواز ،ك ال سيما للهدؼ المذكور.
نعم صدرت -أخيرا -فتاكم بشأف جواز الترجمة ،ك كتب كثيركف حوؿ المسألة ،نقضا ك إبراما .أما الفقهاء فقد
توافقوا على الجواز ،بشركط ذكركىا ،ك قد ٌنوىنا عن طرؼ منها .ك نورد ىنا بعضا من تلك النظرات ك اآلراء:
فتول الحجة كاشف الغطاء
ٔ األحاديث مستخرجة من كتاب الوسائل ،ج  ،4ص .866
ٕ سوف نويف لك عن تراجم عقيدة قام هبا رجاالت اإلسبلم منذ عهد قدمي.
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تغمده اللٌو برحمتو -جوابا على استفتاء
جاء فيما كتبو سماحة الحجة الشيخ محمد حسين آؿ كاشف الغطاءٌ -
نصو:-
األستاذ عبد الرحيم محمد علي ،بشأف جواز ترجمة القرآف إلى اللغات األجنبيٌة -ما ٌ
«إذا أمعنٌا النظر في ىذه القضيٌة نجد أف إعجاز القرآف الذم أدىش العلماء ،بل ك أدىش العالم ،يرجع إلى أمرين:
قوة المعاني .ك ما في القرآف من
فصاحة المباني إلى فصاحة األلفاظ ،ك ببلغة األساليب ك التراكيب .ك الثاني ٌ
عامة من العبادات ك االجتماعيٌات ،يعني من
التشريع البديع ك الوضع الرفيع ،ك األحكاـ الجامعة في صبلح البشر ٌ
ٌأكؿ كتاب الطهارة إلى الحدكد ك الديات ،بعد العقائد
عامة البشر معاشهم ك معادىم بما لم
النبوة ك المعاد .ك بالجملة فقد تكفل القرآف بصبلح ٌ
المبرىنة في التوحيد ك ٌ

القوة ك الببلغة
أم كتاب
أم شريعة من الشرائع السابقة .ك ال شك أ ٌف الترجمة مهما كانت من ٌ
سماكم ،ك ٌ
ٌ
يأت بمثلو ٌ
في اللٌغة األجنبيٌة فإنها ال تقدر على اإلتياف بها بلساف آخر ،مهما كاف المترجم قويٌا ماىرا في كلتا اللٌغتين العربيٌة ك

أم تغيير ك تحريف ،فهي جائزة ،بل نقلها كاجب على المقتدر فردا
األجنبيٌة .فإذا ص ٌحت الترجمة ك لم يكن فيها ٌ
كاف أك جماعة؛ أل ٌف فيها أبلغ دعوة لئلسبلـ ك دعاية لل ٌدين ،ك يشملو قولو تعالى :ىك لٍتى يك ٍن ًم ٍن يك ٍم أي امةه يى ٍد يعو ىف إًلىى
ُ
أم خير أىم ك أعظم من الدعوة إلى اإلسبلـ! ك لم تزؿ ترجمة القرآف باللٌغة الفارسيٌة شائعة من زمن قديم،
ال ى
ٍخ ٍي ًر ك ٌ
ك لم يذ ٌكر أحد من علمائنا األفاضل رحمهم اللٌو المنع عنها ،ك إذا جاز بالفارسيٌة جاز بغيرىا قطعا .ك بهذا البياف ال

أصح ك أجلى من أف يحتاج إلى دليل أك أصل
حاجة إلى
التمسك بأصالة اإلباحة ك نحوىا ،فإف األمر أكضح ك ٌ
ٌ
أصيل ،ك حسبنا اللٌو ك نعم الوكيل»ِ.
نظرة اإلماـ الخوئي
لسيٌدنا األستاذ اإلماـ الخوئي -داـ ظلو -نظرة كافية بشأف ترجمة القرآف إلى سائر اللغات ،ذكرىا في ملحق كتابو
نصها:
األكلية ،ك إليك ٌ
«البياف» مع إشارة إجمالية إلى شركطها ٌ
فعززه بالقرآف ،ك فيو كل ما يسعدىم ك يرقى بهم إلى مراتب الكماؿ .ك ىذا لطف
«لقد بعث اللٌو نبيٌو لهداية الناس ٌ
يعم
من اللٌو ال
ٌ
يختص بقوـ دكف آخر ،بل ٌ

ٔ آل عمران.194 /
ٕ نقبل عن رسالة« القرآن و الًتٚتة» بقلم األستاذ عبد الرحيم ،ص  ،4 -3طبعة النجف األشرف 1375 ،ه .ق.
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عامة ك ىدايتو
عامة .ك قد شاءت حكمتو البالغة أف ينزؿ قرآنو العظيم على نبيٌو بلساف قومو ،مع أ ٌف تعاليمو ٌ
البشر ٌ

شك أ ٌف ترجمتو مما يعين على ذلك ،ك لكنو
شاملة؛ ك لذلك فمن الواجب أف يفهم القرآف كل أحد ليهتدم بو .ك ال ٌ
ال ب ٌد أف تتوفٌر في الترجمة براعة ك إحاطة كاملة باللغة التي ينقل منها القرآف إلى غيرىا؛ أل ٌف الترجمة مهما كانت
متقنة ال تفي بمزايا الببلغة التي امتاز بها القرآف ،بل ك يجرم ذلك في كل كبلـ؛ إذ ال يؤمن أف تنتهي الترجمة إلى
عكس ما يريد األصل .ك ال ب ٌد إذف في ترجمة القرآف من فهمو ،ك ينحصر فهمو في أمور ثبلثة -1 :الظهور اللٌفظي
الذم تفهمو العرب الفصحى -2 ،حكم العقل الفطرم السليم -3 ،ما جاء من المعصوـ في تفسيره .ك على ىذا
تتطلٌب إحاطة المترجم بكل ذلك لينقل منها معنى القرآف إلى لغة أخرل .ك أما اآلراء الشخصيٌة التي يطلقها بعض
المفسرين في تفاسيرىم ،ك لم تكن على ضوء تلك الموازين ،فهي من التفسير بالرأم ك ساقطة عن االعتبار ،ك ليس
ٌ

للمترجم أف يتٌكل عليها في ترجمتو .ك إذا ركعي في الترجمة كل ذلك ،فمن الراجح أف تنقل حقائق القرآف ك
مفاىيمو إلى كل قوـ بلغتهم؛ ألنٌها نزلت للناس كافٌة .ك ال ينبغي أف تحجب ذلك عنهم لغة القرآف ،ما دامت تعاليمو
ك حقائقو لهم جميعا»ُ.
كتاب شيخ األزىر
جاء في كتاب رسمي ق ٌدمو شيخ الجامع األزىر األسبق الشيخ محمد مصطفى المراغي إلى رئيس مجلس الوزراء

نصو:
المصرم عاـ ( 1355ق .ؽ) ما ٌ

«اشتغل الناس قديما ك حديثا بترجمة معاني القرآف الكريم إلى اللٌغات المختلفة ،ك تولٌى ترجمتو أفراد يجيدكف
لغاتهم ك لكنٌهم ال يجيدكف اللغة العربيٌة،
ك ال يفهموف االصطبلحات اإلسبلمية ،الفهم الذم يمكنهم من أداء معاني القرآف على كجو صحيح؛ لذلك حدث
في التراجم أخطاء كثيرة ،ك انتشرت تلك التراجم ك لم يجد الناس غيرىا ،فاعتمدكا عليها في فهم أغراض القرآف
كاألمة المصريٌة التي لها المكاف الرفيع في
الكريم ك فهم قواعد الشريعة اإلسبلميٌة ،فأصبح لزاما على ٌأمة إسبلمية ٌ
العالم اإلسبلمي أف تبادر إلى إزاحة ىذه األخطاء ،ك إلى إظهار معاني القرآف الكريم نقيٌة في اللغات الحيٌة لدل

العالم.

ٔ البيان -قسم التعليقات -رقم  ،5ص  (،549ط ٧تف)
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ك لهذا العمل أثر بعيد في نشر ىداية اإلسبلـ بين األمم التي ال تدين باإلسبلـ ،ذلك أ ٌف أساس الدعوة إلى الدين
اإلسبلمي إنما ىو اإلدالء بالحجة الناصعة ك البرىاف المستقيم .ك في القرآف من الحجج الباىرة ك األدلٌة الدامغة ما
يدعو الرجل المنصف إلى التسليم بالدين ك اإلذعاف لو.

ئب أعناقها إلى اقتطاؼ ثمرات الدين من مصدرىا الرفيع،
ك فائدة أخرل لؤلمم اإلسبلميٌة التي ال تعرؼ العربيٌة ك تشر ٌ

فبل تجد أمامها ٌإال تراجم قد ملئت باألخطاء .فإذا ما ق ٌدمت لها ترجمة صحيحة تصدرىا ىيئة لها مكانتها الدينيٌة في
العالم ،اطمأنٌت إليها ك ركنت إلى أنٌها تعبٌر عن الوحي اإللهي تعبيرا دقيقا.

تمت فيو أعماؿ جليلة لخير اإلسبلـ ك المسلمين ،خليق
ك نرل أ ٌف عهد حضرة صاحب الجبللة الملك فؤاد الذم ٌ

يتم ىذا المشركع الجليل ،أطاؿ اللٌو بقاء جبللتو نصيرا للعلم ك الدين.
بأف ٌ

يقرر مجلس الوزراء ترجمة معاني القرآف الكريم ترجمة رسميٌة ،على أف تقوـ بذلك مشيخة األزىر
لذلك أقترح :أف ٌ

يقرر مجلس الوزراء االعتماد البلزـ لذلك المشركع الجليل ،فأرجو النظر في ىذا
بمساعدة كزارة المعارؼ ،ك أف ٌ
.»..
ك ىناؾ كتاب رسمي آخر من كزير المعارؼ المصريٌة إلى رئيس مجلس
الوزراء ،بشأف تأييد كتاب شيخ األزىر ك التأكيد من إنجاز الطلبُ.
فتول علماء األزىر
المقررة لهذا المشركع.
ق ٌدـ إلى ىيئة علماء األزىر استفتاء بشأف ترجمة القرآف إلى سائر اللغاتٌ ،
ضمنو الشركط ٌ
فكاف الجواب ىي الموافقة الصريحة.
نص االستفتاء مشفوعا بجوابو:
ك إليك ٌ
«ما قوؿ السادة أصحاب الفضيلة العلماء في السؤاؿ اآلتي بعد مبلحظة المقدمات اآلتية؟

ٔ راجع :كتاب« حدث األحداث» للشيخ ٤تمد سليمان ،ص .35 -33
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 -1ال شبهة في أ ٌف القرآف الكريم اسم للنظم العربي الذم نزؿ على سيدنا محمد بن عبد اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو
ك سلٌم ك ال شبهة أيضا في أنو إذا عبٌر عن معاني القرآف الكريم بعد فهمها من النٌص العربى بأيٌة لغة من اللغات ،ال

تسمى ىذه المعاني ك ال العبارات التي تؤ ٌدل ىذه المعاني قرآنا.
ٌ

مما ال خبلؼ فيو أيضا أ ٌف الترجمة اللفظيٌة ،بمعنى نقل المعاني مع خصائص النظم العربي المعجز مستحيلة.
 -2ك ٌ
 -3كضع الناس تراجم للقرآف الكريم بلغات مختلفة اشتملت على أخطاء كثيرة ،ك اعتمد على ىذه التراجم بعض

ممن يريد الوقوؼ على معاني القرآف
المسلمين الذين ال يعرفوف اللغة العربيٌة ،ك بعض العلماء من غير المسلمين ٌ
الكريم.
 -4ك قد دعا ىذا التفكير في نقل معاني القرآف الكريم إلى اللغات األخرل على الوجو اآلتي :يراد -أكال -فهم
المفسرين ،ك صوغ ىذه
معاني القرآف الكريم بوساطة رجاؿ من خيرة علماء األزىر الشريف ،بعد الرجوع آلراء أئمة
ٌ

المعاني بعبارات دقيقة محدكدة .ثم نقل المعاني التي فهمها العلماء ،إلى اللٌغات األخرل،

بوساطة رجاؿ موثوؽ بأماناتهم ك اقتدارىم في تلك اللغات؛ بحيث يكوف ما يفهم في تلك اللغات من المعاني ىو ما
تؤ ٌديو العبارات العربيٌة التي يضعها العلماء.
فهل اإلقداـ على ىذا العمل جائز شرعا أك ىو غير جائز؟
يتضمن أ ٌف الترجمة ليست قرآنا ،ك ليس لها خصائص القرآف ،ك ليست ىي
ىذا مع العلم بأنو سيوضع تعريف شامل ٌ
ترجمة كل المعاني التي فهمها العلماء ،ك أنو ستوضع الترجمة كحدىا بجوار النٌص العربي للقرآف الكريم».

نصو:
ك جاء الجواب ما ٌ
«الحمد للٌو ك الصبلة ك السبلـ على رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك بعد فقد اطٌلعنا على جميع ما ذكر
المدكف بباطن ىذا ،ك نفيد بأف اإلقداـ على الترجمة على الوجو المذكور تفصيبل في السؤاؿ ،جائز شرعا،
باالستفتاء
ٌ

ك اللٌو سبحانو ك تعالى أعلم».

ك قد كقٌعو كبار علماء األزىر ك أسماؤىم كما يلى:
محمود الدنياكم عضو جماعة كبار العلماء ،ك شيخ معهد طنطا.
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عبد المجيد اللبٌاف شيخ كلية أصوؿ الدين ،ك عضو جماعة كبار العلماء.
إبراىيم حمركش شيخ كلية اللغة العربية ك عضو جماعة كبار العلماء.
محمد مأموف الشناكم شيخ كلية الشريعة ك عضو جماعة كبار العلماء.
عبد المجيد سليم مفتي الديار المصريٌة ك عضو جماعة كبار العلماء.
الفحاـ ككيل الجامع األزىر ك عضو جماعة كبار العلماء.
محمد عبد اللطيف ٌ
دسوقي عبد اللٌو البدرم عضو جماعة كبار العلماء.
أحمد الدلبشاني عضو جماعة كبار العلماء.
يوسف الدجوم عضو جماعة كبار العلماء.
محمد سبيع الذىبي شيخ الحنابلة ك عضو جماعة كبار العلماء.
عبد الرحمن قراعة عضو جماعة كبار العلماء.
أحمد نصر عضو جماعة كبار العلماء.
محمد الشافعي الظواىرم عضو جماعة كبار العلماء.
عبد الرحمن عليش الحنفي عضو جماعة كبار العلماء.
ك ع ٌقب شيخ الجامع األزىر محمد مصطفى المراغي على الفتول المذكورة بالنص التالي ،ك أبدل موافقتو لهم في
نصو:
الجواب .ك ىذا ٌ
كجهت ىذا السؤاؿ إلى حضرات أصحاب الفضيلة جماعة كبار العلماء .ك إنٌي أكافقهم
الرحيمٌ .
الرحمن ٌ
«بسم اللٌو ٌ

على ما رأكه».

رئيس جماعة كبار العلماء محمد مصطفى المراغي
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قرار مجلس الوزراء المصرم
السنة الجديدة،
ٌ
أقر مجلس الوزراء المصرم المشركع ك كافق عليو ،ك أدخل عليو عشرة آالؼ جنيو في ميزانيٌة ٌ
لتنفيذ بعضها في ميزانية كزارة المعارؼ ،ك بعضها في ميزانية الجامع األزىر ،ك بعضها في ميزانية المطبعة األميريٌة .ك
أصبح المشركع نافذ المفعوؿ من الوجهة القانونيٌة ،ك استوفى اإلجراءات من الناحيتين العلمية ك الرسميٌة ،ك ىذا قرار
مجلس الوزراء المصرم كما يلي:

«بعد االطبلع على كتاب فضيلة شيخ الجامع األزىر ،ك كتاب سعادة كزير المعارؼ العموميٌة ،بشأف ترجمة معاني
القرآف الكريم ،ك مع تقدير مجلس الوزراء لمش ٌقة ىذا العمل ك صعوبتو ،ك منعا إلضرار التراجم المنتشرة إلى اآلف،
رأل بجلستو المنعقدة في ( 12آبريل 1936 /ـ) الموافقة على ترجمة معاني القرآف الكريم ،ترجمة رسمية تقوـ بها

مشيخة الجامع األزىر ،بمساعدة كزارة المعارؼ
العموميٌة؛ ك ذلك كفقا لفتول جماعة كبار العلماء ،ك أساتذة كليٌة الشريعة».

ُ

محاكلة دكف تنفيذ القرار
تكتٌلت الجماعة المعارضة بزعامة الشيخ محمد سليماف نائب المحكمة الشرعيٌة العليا ،ك قاكمت المشركع مقاكمة
عنيفة .ك انحاز إليهم شخصيٌات كبيرة ،أمثاؿ الشيخ محمد األحمدم الظواىرم ،شيخ الجامع األزىر السابق ك
العضو في ىيئة كبار العلماء ،فلم يشهد االجتماع الذم عقدتو ىيئة كبار العلماء إلقرار المشركع ،ك لم يوافق عليو،

أضف إلى ذلك أنو أرسل كتابا إلى علي ماىر پاشا رئيس الوزارة السابقة ،يحملو على رفض المشركع.

أسسوا جمعيٌة لمقاكمتو ،ك كٌزعوا بعض نشرات ،ك طافوا بمضابط في
ك عقد مقاكمو المشركع اجتماعات ،ك ٌ
األسواؽ ،يسألوف الناس توقيعها ،فوقٌعها كثيركف يع ٌدكف باأللوؼ ،ك رفعوىا إلى البرلماف .ك أصدر فريق كبير من
العلماء فتول ض ٌد المشركع ،ك في مق ٌدمتهم الشيخ موسى الغراكم رئيس المحكمة الشرعيٌة العليا السابق ،ك غيره من

قضاة المحاكم الشرعيٌة ك رؤسائها ،ك رفعوىا إلى البرلماف.

يضم عددا كبيرا من النٌواب ك الشيوخ
ك تألٌف حزب في البرلماف ،بزعامة الشيخ عباس الجمل المحامي الشرعيٌ ،
المخصصات المرصدة لو في الميزانيٌة.
لمقاكمة المشركع ،ك اإللحاح بحذؼ
ٌ

ٔ حدث األحداث ،ص .49
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ك أرسل فريق من أىل الشاـ ك فلسطين ك العراؽ كتبا إلى رئيس الوزراء (النحاس پاشا) يطلبوف إليو بكل إلحاح ك
يستحلفونو باسم اإليماف الذم يمؤل صدره ك باسم القرآف ك الدين ،أف يحوؿ دكف ترجمة القرآف.
النحاس پاشا
فكانت مغبٌة ىذه النعرات المعارضة أف حالت دكف تحقيق المشركع ك أكقفتو ك شيك تنفيذه .ك قاـ ٌ
فقرر ترجمة تفسير جديد للقرآف دكف ترجمة نفسو؛ ك بذلك حاكؿ إرضاء كبل الفريقين ظاىريٌا،
بحل المشكلة شكليٌاٌ ،
ٌ

ك تخلٌص بنفسو عن خوض المعركة ،فانتهت بهذا الشكل االسمي الباىت!ُ.
مناقشات فقهيٌة

يمسو ٌإال
سبق أ ٌف فقهاء اإلماميٌة متٌفقوف على أ ٌف الترجمة ليست قرآنا ،ذلك الكتاب العلي الحكيم ،الذم ال ٌ
المطهركف .فبالتالي ال تجرم عليها األحكاـ الخاصة بالقرآف ،التي منها جواز القراءة بها في الصبلة .ك قد عرفت
ٌ
كبلـ المحقق الهمداني :عدـ إجزاء الترجمة عن القراءة في الصبلة ،حتى للعاجز عن النطق بالعربية .ك ىذا إجماع

من علمائنا -قديما ك حديثا -أف الترجمة ليست قرآنا إطبلقا.
أما سائر المذاىب ،فقد ذىب أبو حنيفة إلى جواز قراءة الترجمة بدال عن القرآف نفسو ،مطلقا سواء أقدر على

العربية أـ عجز عنها ،ك استدؿ على ذلك بأف القرآف الواجب قراءتو في الصبلة ،ىي حقيقة القرآف ك معناه الذم نزؿ
ً ِ
ً
ً
الصح ً
ف ٍاأليكلى
ين  ،إً اف ىذا لىفي ُّ ي
على قلب رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم لقولو تعالى :ىك إًناوي لىفي يزبي ًر ٍاألى اكل ى
ً ً ً
يم ىك يموسىّ ،ك الضمير في «أنو» ،ك اإلشارة في «إ ٌف ىذا» إنما ىو للقرآف ،ك معلوـ أنو لم يكن في
ي
ص يحف إبٍراى ى
تلك الصحف ٌإال معانيو.
ك أيضا قولو تعالى :ك أ ً
يكح ىي إًلى اي ى ىذا الٍ يق ٍرآ يف ًألينٍ ًذ ىريك ٍم بً ًو ىك ىم ٍن بىػلى ىغْ .ك إنما ينذر كل قوـ بلسانهمٓ .ك زاد السرخسي
ى

استدالؿ أبي حنيفة بما ركل أف الفرس كتبوا إلى سلماف الفارسي ،أف يكتب لهم الفاتحة بالفارسية ،فكانوا يقرءكف

ذلك في صبلتهم حتى النت ألسنتهم للعربيةٔ.

ٔ راجع٣ :تلّة الرابطة العربيّة ا١تصرية .صفر و ربيع األول سنة  1355ه .ق .يونيو سنة  1936م.
ٕ الشعراء.196 /
ٖ األعلى.19 -18 /

ٗ األنعام.19 /
٘ راجع :ا١تغٍت البن قدامة ،ج  ،1ص  .526و مدارك األحكام للعاملي ،ج  ،3ص  .341و رسالة ترٚتة القرآن للمراغي ،ص .9

ٙ
النيب صلّى اللّو
ا١تبسوط للسرخسي ،ج  ،1ص  .37و يف رواية تاج الشريعة اٟتنفي زيادة« فكتب( بسم اللّو الرٛتن الرحيم :بنام يزدان ٓتشاونده  )...و بعد ما كتب ذلك ،عرضو على ّ
عليو و آلو و سلّم»( حاشية ا٢تداية لتاج الشريعة ج  ،1ص  .86طبع د٢تي 1915 ،م) ،معجم مصنفات القرآن لشواخ ،ج  ،2ص .12
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ٌأما صاحباه (أبو يوسف ك محمد) فقد أجازا قراءة الترجمة للعاجز عن العربية دكف القادر عليها ،ك بذلك أفتى الشيخ

محمد بخيت مفتي الديار المصريٌة في فتول لو ألىل الترانسفاؿ ،قاؿ فيها« :ك تجوز القراءة ك الكتابة (أم للقرآف)

بغير العربيٌة للعاجز عنها ،بشرط أف ال يختل اللفظ ك ال المعنى .فقد كاف تاج المح ٌدثين الحسن البصرم يقرأ القرآف
في الصبلة بالفارسيٌة! لعدـ انطبلؽ لسانو باللٌغة العربيٌة» ك قد أرسل بها إلى مسلمي الترانسفاؿ سنة ( 1993ـ) ك
نشرتها مجلة المنار في ذلك الحينُ.

ك بقية المذاىب كافقوا اإلماميٌة في المنع إطبلقا ،فبل يجوز عندىم قراءة الفاتحة بغير العربيٌة على كل حاؿِ.
ك ىكذا أفتى الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع األزىر ( 1932ـ) بالجواز للعاجز عن العربيٌة.
قاؿ -في رسالتو التي كتبها بهذا الشأف« :-ك أنتهي من البحث في ىذه المسألة إلى ترجيح رأم قاضيخاف ك من
تابعو من الفقهاء ،ك ىو كجوب القراءة في الصبلة بترجمة القرآف للعاجز عن قراءة النظم العربي».

حجة المانع ىو أف ترجمة القرآف ليست قرآنا ،ك ما كاف
ك قاؿ -ر ٌدا على المانعين ك منهم صاحب الفتح« :-إف ٌ
كذلك كاف من كبلـ الناس ،فهو مبطل للصبلة.

قاؿ :ك ىذا االستدالؿ غير صحيح؛ أل ٌف الترجمة ك إف كانت غير قرآف ،لكنها تحمل معاني كبلـ اللٌو ،ال محالة .ك

بمجرد أف
معاني كبلـ اللٌو ليست كبلـ الناس .قاؿ :ك عجيب أف توصف معاني القرآف بأنها من جنس كبلـ الناسٌ ،

تلبس ثوبا آخر غير الثوب العربي ،كأ ٌف ىذا الثوب ىو كل شيء»ّ.

قاؿ السيد محمد العاملي -في شرح كبلـ المحقق الحلٌي« :ك ال يجزئ المصلي ترجمتها»:-
«ىذا الحكم ثابت بإجماعنا ،ك كافقنا عليو أكثر علماء سائر المذاىب ،لقولو تعالى :إًناا أىنٍػ ىزلٍناهي قيػ ٍرآنان ىع ىربًيًّاْ؛ ك ألف
الترجمة مغايرة للمترجم ،ك ٌإال لكانت ترجمة الشعر شعرا»ٓ.

ٔ ٤تمد فريد و جدي يف األدلّة العلمية ،ص .61

ٕ راجع الفقو على ا١تذاىب األربعة ،ج  ،1ص .239
ٖ ْتث يف ترٚتة القرآن للمراغي ،ص .32

ٗ يوسف.2 /
٘ مدارك األحكام يف شرح شرايع اإلسبلم ،ج  ،3ص .341
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ك ٌأما استدالؿ أبي حنيفة بأنو جاء ذكر القرآف في «زبر األكلين» ك في

«الصحف األكلى» ،فهذا يعني كصفو ك نعتو ،ك ليس نفسو .قاؿ الطبرسي :أم ك أ ٌف ذكر القرآف ك خبره جاء في

األكلين على كجو البشارة بو ك بمحمد صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ال بمعنى أنو تعالى أنزلو على غير محمدُ.
كتب ٌ
ك قاؿ -في آية الصحف األكلى :-يعني أ ٌف ىذا الذم ذكر من فبلح المتزٌكي إلى تماـ ما في اآليات األربع ،لفي
الكتب االكلى .فقد جاء فيها ذكر فبلح المصلي ك المتزٌكي ك إيثار الناس الحياة الدنيا على اآلخرة ،ك أف اآلخرة
خير ك أبقى.

ِ

ك ىذا ال يعني نفس الكتاب ك أنو مذكور بذاتو في تلك الصحف ،ليستلزـ ذلك أف يكوف ذكر المعاني ذكرا للقرآف

نفسو.

ك قاؿ السيد العاملي -في آية الببلغ :-اإلنذار بالقرآف ال يستلزـ نقل اللفظ بعينو؛ إذ مع إيضاح المعنى يصدؽ أنو

أنذرىم بو ،بخبلؼ صورة النزاعّ .يعني أ ٌف ىناؾ فرقا بين قولنا :أنذر بهذا القرآف ،ك قولنا :اقرأ بهذا القرآف .فإ ٌف
األكؿ ال يستدعي حكاية نفس القرآف ك نقلو بالذات إلى المنذرين ،بل يكفي تخويفهم بما يستفاد من القرآف من
الوعد ك الوعيد .ك ىذا بخبلؼ الثاني المستلزـ تبلكة نفسو كما في قراءة الصبلة.

قاؿ ابن حزـ« :ك من قرأ أـ القرآف أك شيئا منها أك شيئا من القرآف ،في صبلتو مترجما بغير العربيٌة ،أك بألفاظ عربيٌة
غير األلفاظ التي أنزؿ اللٌو تعالى ،عامدا لذلك ،أك ق ٌدـ كلمة أك أ ٌخرىا عامدا لذلك ،بطلت صبلتو ،ك ىو فاسق؛ ألف
اللٌو
تعالى قاؿ« :قيػ ٍرآنان ىع ىربًيًّا» ك غير العربي ليس عربيٌا ،فليس قرآنا .ك إحالة رتبة القرآفْ تحريف كبلـ اللٌو تعالى ،ك قد
ذـ اللٌو تعالى قوما فعلوا ذلك ،فقاؿ:
ٌ

«يح ٍّرفيو ىف الٍ ىكلًم ىعن م ً
واض ًع ًو».
يى
ى ٍ ى
ً
ً
ين».
«ك قاؿ أبو حنيفة :تجزئة صبلتو .ك احتج لو من قلٌده بقوؿ اللٌو تعالى « :ىك إًناوي لىفي يزبي ًر ٍاألى اكل ى

ٔ ٣تمع البيان ،ج  ،8ص .294
ٕ ا١تصدر السابق ،ج  ،19ص .476

ٖ ا١تدارك ،ج  ،3ص .341
ٗ أي ٖتويل نظم القرآن و تغيَت ترتيبو اللفظي.
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«قاؿ عليُ :ال حجة لهم في ىذا؛ ألف القرآف المنزؿ علينا على لساف نبيٌنا صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم لم ينزؿ
السبلـ لما كاف آية لو ك ال
األكلين ،ك إنما في زبر ٌ
على ٌ
األكلين ذكره ك اإلقرار بو فقط ،ك لو أنزؿ على غيره عليو ٌ

فضيلة لو ،ك ىذا ال يقولو مسلم.

ِ
ً
«ك من كاف ال يحسن العربية فليذكر اللٌو تعالى بلغتو؛ لقولو تعالى :ال يي ىكلٍّ ي ا
يحل لو أف
ف اللوي نىػ ٍفسان إ اال يك ٍس ىعها  .ك ال ٌ

يقرأ ٌأـ القرآف ك ال شيئا من القرآف مترجما على أنو الذم افترض عليو أف يقرأه؛ ألنو غير الذم افترض عليو كما
ذكرنا ،فيكوف مفتريا على اللٌو تعالى»ّ.
محمد بخيت ألىل الترانسفاؿ ،فقد تشابو عليو الحسن بصاحبو؛ ألف الذم كاف يقرأ في الصبلة
ك أما فتول الشيخ ٌ
بالفارسية ىو حبيب العجمي صاحب الحسن البصرم.

قاؿ -في شرح مسلٌم الثبوت« :-يجوز القرآف بالفارسية للعذر -ك ىو عدـ العلم بالعربية ك عدـ انطبلؽ اللساف

بها -ك قد سمعت من بعض الثقات أف تاج

العرفاء ك األكلياء الحبيب العجمي صاحب تاج المحدثين ك إماـ المجتهدين الحسن البصرم كاف يقرأ في الصبلة
بالفارسية لعدـ انطبلؽ لسانو باللغة العربيٌة»ْ.
ك أما حديث ترجمة سلماف للفاتحة ،ك قراءة الفرس لها في صبلتهم ،فلم نعثر على مستند لو كثيق ،ك إنما أرسلو
السرخسي عن أبي حنيفة إرساال ،ال يعلم مصدره .ك لعل الترجمة -على فرض الثبوت -كانت لمجرد العلم بمعناىا

ال للقراءة بها في الصبلة!
ترجمة القرآف ضركرة دعائية
ك بعد ،فإذ قد جازت ترجمة القرآف في ح ٌد ذاتها ،ترجمة معنويٌة كافية بإفادة معاني القرآف كمبل ،فعندئذ نقوؿ:

ٔ يريد نفسو :علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم .تويف .456
ٕ البقرة.286 /

ٖ احمللّى البن حزم ،ج  ،3ص  ،254ا١تسألة رقم  ،367من كتاب الصبلة.
ٗ رسالة ا١تراغي يف الًتٚتة ،ص .17
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عاما (كجوبا بالكفاية) ك كاف من كظيفة كل
إ ٌف ترجمة القرآف إلى سائر اللغات أصبحت ضركرة دينية ك كاجبا إسبلميا ٌ
يمس صميم اإلسبلـ ،لغرض انتشار الدعوة ك
مسلم يحمل رسالة اللٌو في طيٌات كجوده ،أف ٌ
يهتم بهذا األمر الذم ٌ

بث تعاليم اإلسبلـ عبر الخافقين.
ٌ

ً ُ
ٍناؾ إًاال ىكافاةن لًلن ً ً
بار ىؾ الا ًذم نىػ از ىؿ الٍ يف ٍرقا ىف ىعلى ىع ٍب ًدهً لًيى يكو ىف
عامة ىك ما أ ٍىر ىسل ى
اإلسبلـ دين البشرية ٌ
ااس بىشيران ىك نىذيران  ،تى ى
ً ً
ببث
ين نى ًذيرانِ فبل
متعهد بدينو االىتماـ ٌ
ذمة كل مسلم ٌ
يخص ٌأمة دكف أخرل ك ال جيبل دكف جيل ،ك كاف في ٌ
ٌ
للٍعالىم ى

الدعوة ك نشرىا بين المؤل ،كظيفة دينيٌة في الصميم

ّ
ً
ٍخي ًر ك يأٍمرك ىف بًالٍمعر ً
ً
ك
ك يى يم ال يٍم ٍفلً يحو ىف  .ىك ىكذلً ى
كؼ ىك يىػ ٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ال يٍم ٍن ىك ًر ىك أيكلئً ى
ى ٍي
ىك لٍتى يك ٍن م ٍن يك ٍم أي امةه يى ٍد يعو ىف إلىى ال ى ٍ ى ى ي ي
ً
داء ىعلىى الن ً
وؿ ىعلىٍي يك ٍم ىش ًهيدانْ.
ااس ىك يى يكو ىف ال ار يس ي
ىج ىعلٍنا يك ٍم أي امةن ىك ىسطان لتى يكونيوا يش ىه ى

ك ال شك أ ٌف القرآف ىو السند الوثيق الوحيد لبناء الدعوة ك نشر تعاليم اإلسبلـ ،ك قد نزؿ بيانا للناس ىذا بىيا هف
ً ً ٓ
ً
ك ٍّ
الذ ٍك ىر لًتيبىػيٍّ ىن لًلن ً
لًلن ً
ااس ما نيػ ٍّز ىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىك لى ىعلا يه ٍم
ين فكاف حقيقا أف يبيٌن للناس ىك أىنٍػ ىزلٍنا إًلىٍي ى
دل ىك ىم ٍوعظىةه لل ي
ٍمتاق ى
ااس ىك يى ن
يىػتىػ ىف اك يرك ىفٔ.
فالمنع عن ترجمتو ك بثٌها بين الناس كتماف لما أنزلو اللٌو من البينات ك الهدل إً اف الا ًذين يكٍتيمو ىف ما أىنٍػزلٍنا ًمن الٍبػيٍّ ً
نات
ٌ
ى ى ى
ىى ي
ٕ
ااس فًي ال ً
ٍك ً
ك يىػل ىٍعنيػ يه يم اللاوي ىك يىػل ىٍعنيػ يه يم ا
ىك ال يٍهدل ًم ٍن بىػ ٍع ًد ما بىػياػنااهي لًلن ً
البل ًعنيو ىف .
تاب أيكلئً ى
قاؿ تعالى -عن لساف نبيو :-ك أ ً
يكح ىي إًلى اي ى ىذا الٍ يق ٍرآ يف ًألينٍ ًذ ىريك ٍم بً ًو ىك ىم ٍن بىػلى ىغٖ.
ى
مر األياـ ،يجب بثها ك
إ ٌف في القرآف مقاصد عالية ك مطالب سامية ،ىي ذكات أىداؼ عالمية كبرل عبر اآلفاؽ ك ٌ

اإلعبلـ بها لكافة األناـ ،مما ال يتم إال بتعميم نشر القرآف ك عرضو على العالمين جميعا ،األمر الذم ال يمكن ٌإال
بترجمة معانيو إلى كل اللغات الحيٌة في العالم كلو.

ٔ سبأ.28 /
ٕ الفرقان.1 /

ٖ آل عمران.194 /
ٗ البقرة.143 /
٘ آل عمران.138 /
 ٙالنحل.44 /
 ٚالبقرة.159 /
 ٛاألنعام.19 /
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قصرت دكف أداء
أما ك لو أىملت ىذه األمة بالقياـ بهذه
المهمة ،ك تقاعست عن اإلتياف بواجبها الديني الفرض ،ك ٌ
ٌ
رسالة اللٌو في األرض ،فإ ٌف اللٌو تعالى سوؼ يستبدؿ بهم قوما غيرىم ثم ال يكونوا أمثالهم ىك إً ٍف تىػتىػ ىولا ٍوا يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان
غىٍيػ ىريك ٍم ثي ام ال يى يكونيوا أ ٍىمثالى يك ٍمُ.
ك قد عرفت أ ٌف األكائل كانوا يجيزكف ترجمة معاني القرآف ألقواـ كانوا جديدم عهد باإلسبلـ ،ممن لم تكن لهم
سابقة إلماـ باللغة العربية ،فكانت تعرض عليهم اآلية مصحوبة بترجمتها؛ لغرض إفهاـ معاني الذكر الحكيم ك بياف
مقاصده ك تعاليمو الرشيدة لمؤل الناس.
ال شك أ ٌف في الهجرة األكلى (إلى الحبشة) حيث عرضت آم من القرآف الكريم على حاضرم مجلس النجاشي من

الوزراء ك أعياف الدكلة ،قد ترجمت ما تليت من آم الذكر الحكيم ،باللغة الحبشية (األمهريٌة)؛ إذ لم يكن الحضور

السبلـ
يحسنوف العربية بطبيعة الحاؿ ،ك في ذلك يقوؿ صدر األفاضل :ك إني اعتقد أف جعفر بن أبي طالب عليو ٌ
كاف يجيد اللغة الحبشية ،ك ىو الذم قاـ بترجمة اآليات التي تبلىا حينذاؾ من سورة مريمِ ،فكاف ذلك التأثير

العجيب في نفوس القوـ ك ال سيما النجاشي نفسو؛ حيث قاؿ« :ك اللٌو إف كبلـ محمد ،ال يختلف شيئا عن تعاليم
سيدنا المسيح  ،»...ك بكى بكاء شديدا.
ك ىكذا لما طلب الراجا (رائك مهركؽ) -الذم كاف أميرا على منطقة الركر -من عبد اللٌو بن عمر بن عبد العزيز،
مندكب الحكومة اإلسبلمية ىناؾ سنة
يفسر القرآف لو ،أم يترجمو بالهندية .ك عند إنجاز الطلب على يد كاتب قدير ،يقوؿ المترجم:
( 239ق .ؽ) أف ٌ
ً ً
ً
شأىىا
فانتهيت من التفسير إلى سورة (يس) حتى كصلت إلى اآلية ى
يها الا ًذم أىنٍ ى
يم .قي ٍل يي ٍحيً ى
قاؿ ىم ٍن يي ٍح ًي الٍع ى
ظاـ ىك ى ىي ىرم ه
ً ّ
و
ً
خر
يم  .قاؿٌ :
أى اك ىؿ ىم ارة ىك يى ىو ب يك ٍّل ىخل وٍق ىعل ه
فلما فسرت لو ىذا -أم ترجمتو لو باللغة السنسكرتية (الهندية القديمة) ٌ
الرب
من سريره على األرض كاضعا خ ٌده عليها ك ىي مبتلٌة ،فتأثر كجهو من بلٌة األرض ،ك قاؿ -باكيا« :-ىذا ىو ٌ
سرا ،فكاف بعد ذلك يخلو بنفسو في بيت عزلة يعبد اللٌو ك يناجي
المعبود ،ك الذم ال يشبو شيء» .ك كاف قد أسلم ٌ

سراْ.
ربو ٌ

ٔ ٤تمد.38 /
ٕ عن مقال لو يف ٣تلة التوحيد ،السنة الثانية ،العدد  ،9ص .216

ٖ يس.79 -78 /
ٗ ا١تصدر نفسو و راجع كتاب( عجائب ا٢تند) ،طبعة ليدن  1883م ١تؤلفو بزرك .و كان عائشا حىت سنة(  339ه .ق)
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ىذا من ناحية ،ك من ناحية أخرل أ ٌف كثيرا من الناس قاموا -في زعمهم -ينقل القرآف إلى لغات كثيرة ك ترجمات
متع ٌددة ،قد بلغت المآت في خمس ك ثبلثين لغة حيٌة في العالم المتم ٌدف اليوـ .ك قد طبعت بعض ىذه التراجم عدة

مرة .ك ىكذا
طبعات بل عشرات الطبعات ،فقد طبعت الترجمة اإلنجليزية التي قاـ بها (سيل) أكثر من أربعين ٌ
بالنسبة إلى تراجم فرنسيٌة ك ألمانيٌة ك إيطاليٌة ك فارسيٌة ك تركيٌة ك أكرديٌة ك صينيٌة ك جاكيٌة ،إلى غيرىا من لغات العالم

الحيٌة.

تعوزه كفاءة المقدرة على
ك من ىؤالء المترجمين من يحمل عداء لئلسبلـ ك المسلمين عداكة ظاىرة ،ك منهم من ٌ
الدس ك التزكير .فمن ىذا ك
األكؿ الذم ٌ
يقل ضرره عن ٌ
يتعمد ٌ
ترجمة تامة ،كافية بمعاني القرآف ،ك ىذا األخير ال ٌ
ذاؾ قد
حصل تحريف في معاني القرآف كثيرا ،األمر الذم يعود ضرره في نهاية المطاؼ إلى كياف اإلسبلـ ك المسلمين،
فضبل عن األخطاء الفاحشة التي كقعت في ىكذا تراجم ،قاـ بها غير األىل.
مصممي
إذف ينبغي أف ال نقف -نحن أبناء اإلسبلـ ك دعاتو -مكتوفي األيدم ملجمين بلجاـ العار ك الشغارٌ ،

المرة الماثلة بين أيدينا ،نحن المسلمين.
اإلخواف تجاه ىذه الحوادث الفادحة ك الحقائق ٌ

مسيحي يدعى «يعقوب بن الصليبي» ترجمو
ك قد تص ٌدل لترجمة القرآف -لغرض خبيث -قبل ثمانية قركف ،مطراف
ٌ
إلى السريانية ،ك نشرت خبلصتها سنة ( 1925ـ) ك تابع ىذا المطراف أحبار ك رىباف كانوا أسبق من غيرىم في ىذا

الميداف ،ك اللٌو أعلم بما يبيٌتوفُ.

قاؿ العبلمة أبو عبد اللٌو الزنجاني :ك ربما كانت ٌأكؿ ترجمة إلى اللغة البلتينية -لغة العلم في أركپا -ك ذلك سنة
( 1143ـ) بقلم «كنت» الذم استعاف في عملو ببطرس طليطلي ك عالم ثاف عربي ،ك كاف الغرض من الترجمة
عرضو على «دم كلوفي» ك بقصد الر ٌد على القرآف الكريم ،ك في عاـ ( 1594ـ) أصدر «ىنكلماف» ترجمتو ،ك
جاءت على األثر ( 1598ـ) طبعة مرانشى مصحوبة بالردكدِ.
المبرر للسكوت أماـ ىذا التناكش
فأم عذر يبديو زعماء ٌ
ك بعدٌ ،
األمة تجاه ىذا التبلعب بأساس الدين؟! ك ما ىو ٌ

المقيت بمق ٌدسات اإلسبلـ من قريب ك بعيد ،لو ال قياـ المضطلعين بأعباء رسالة اإلسبلـ -حفظا على ناموس
مبرزين،
الغراء ،ك يؤلٌفوا لجنة مركزيٌة من علماء ٌ
الدين -فيستعيدكا نشاطهم بأمر الشريعة ٌ
ٔ ا١تصدر نفسو.
ٕ تاريخ القرآن للز٧تاين ،ص .69
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فيق ٌدموا إلى العالم تراجم صحيحة من القرآف الكريم ،معترفا بها رسميٌا من مراجع دينية صالحة؛ فيكوف ذلك مكافحة

صريحة مع تلكم المناكشات الخبيثة ،ك مقابلة عملية تجاه أعداء اإلسبلـ.

ك سنوفٌي لك نماذج خاطئة في نهاية المقاؿ دليبل على ضركرة القياـ بهذه المقابلة اإليجابيٌة.
تراجم إسبلمية عريقة
قد عرفت حديث ترجمة (سلماف الفارسي) لسورة الحمد ،بطلب من فرس اليمن المسلمينُ .ك ىكذا قاـ دعاة

اإلسبلـ ك علماء المسلمين بتراجم لسور ك آيات قرآنية ،لغرض إفهاـ معانيها لسائر األمم ممن دخلوا في اإلسبلـ،
ك كانوا ال يحسنوف فهم العربية آنذاؾ.
ك أضخم ىيئة علمية قامت بترجمة القرآف ،مصحوبة بترجمة أكبر موسوعة تفسيريٌة ،في أكاسط القرف الرابع للهجرة،
لما
ىم علماء ما كراء النهر
(شرقي ببلد إيراف) بطلب من السلطاف منصور بن نوح الساماني ( )365 -359ك ذلك ٌ
ٌ

أف أرسل إليو التفسير الكبير (جامع البياف) ألبي جعفر محمد بن جرير الطبرم (توفٌي سنة  )319في أربعين مجلدا

تأسف على عدـ إمكاف استفادة شعبو من ىذا التفسير العظيم ،فاستفتى-
ضخما ،فاستعظمو ك أكبر من شأنو ،لكنو ٌ

ٌأكال -جميع علماء ك فقهاء ما كراء النهر (بلخ ك بخارل ك باب الهند ك سمرقند ك سپيجاب ك فرغانة  )...في جواز
الترجمة ،فأجازكه جميعا .فطلب منهم أف

ينتدب منهم من يصلح لهذا الشأف .فاجتمع لفيف من العلماء المعركفين من تلك الديار ،فترجموا القرآف بدء ،ثم
التفسير بكاملو .ك يوجد من نسخ ىذه الترجمة في مكتبات العالم ما فوؽ العشرة ،ك طبع منها سنة () في إيراف-
طهراف -نسخة صحيحة في طباعة جيٌدة.
ك قد كضع -في النسخ المخطوطة -نص القرآف الكريم -في عدد من آياتوٌ -أكال ،ثم ترجمتو ،ك أخيرا ترجمة
التف سير .لكن النسخة المطبوعة أىملت ذكر النص ،ك اكتفت بترجمة اآليات مسبقا ثم ترجمة التفسير ،األمر الذم
يؤخذ على مسئوؿ الطبع ،ك ال يقبل منو اعتذاره غير العاذرِ.

نص ما جاء في مقدمة األصل (الترجمة السامانيٌة):
ك إليك ٌ
ٔ ا١تبسوط للسرخسي ،ج  ،1ص  .37و تقدم -يف ا٢تامش -عن تاج الشريعة اٟتنفي :أنو ترجم البسملة ب« بنام يزدان ٓتشاونده  ...اخل  »..مث عرضها على النيب صلّى اللّو عليو و آلو
و سلّم( معجم مصنفات القرآن لشواخ ،ج  ،2ص .)12
ٕ راجع مقدمة الناشر ،ص .14
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«اين كتاب تفسير بزرگ است ،از ركايت محمد بن جرير الطبرم ،ترجمو كرده بزباف پارسى ك درل راه راست .ك اين
كتاب بياكردند از بغداد چهل مصحف بود .اين كتاب نبشتو بزباف تازل ك بو اسنادىال دراز بود .ك بياكردند سول

امير سعيد مظ ٌفر ابو صالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعيل  ...پس دشخوار آمد بر كل خواندف اين
كتاب ك عبارت كردف آف بزباف تازل ،ك چناف خواست كو مر اين را ترجمو كند بزباف پارسى.

پس علماء ما كراء النهر را گرد كرد ك اين از ايشاف فتول كرد كو ركا باشد خواندف ك نبشتن تفسير قرآف بپارسى ،مر
وؿ إًاال بًلً ً
عز ك جل كو گفت :ك ما أ ٍىر ىسلٍنا ًم ٍن ر يس و
ساف قىػ ٍوًم ًوُ گفت :من
آف كس را كو اك تازل نداند؟ از قوؿ خدال ٌ
ى
ى
ىيچ پيغامبرل را نفرستادـ مگر بزباف قوـ اك ك آف زبانى كو ايشاف دانستند  ...ك اينجا
بدين ناحيت زباف پارسى است ،ك ملوكاف اين جال ملوؾ عجماند .پس بفرمود ملك مظ ٌفر ابو صالح تا علمال ما
كراء النهر را گرد كردند از شهر «بخارا» چوف فقيو ابو بكر بن احمد بن حامد ،ك چوف خليل بن احمد سجستانى.
ك از شهر «بلخ» ابو جعفر بن محمد بن على .ك از «باب الهند» فقيو الحسن بن على مندكس را ،ك ابو الجهم
خالد بن ىانى المتفقو را .ك ىم ازاينگونو از شهر «سمرقند» ك از شهر «سپيجاب» ك «فرغانو» ك از ىر شهرل كو
بود در ماكراء النهر .ك ىمو خطبها بدادند بر ترجمو اين كتاب ،كو اين راه راست است.
پس بفرمود امير سعيد ملك مظفر ابو صالح اين جماعت را تا ايشاف از مياف خويش ىركداـ فاضلتر ك عالمتر
اختيار كنند تا اين كتاب را ترجمو كنند ،پس ترجمو كردند.

ِ

لعل أقدـ ترجمة رسمية للقرآف ،قاـ بها رجاؿ الحكم ،ىي التي كقعت بطلب من الراجا (رائك مهركؽ) في مقاطعة
ك ٌ
(الركر) من ببلد السند .طلب من عبد اللٌو بن عمر بن عبد العزيز -ك كاف كاليا ىناؾ سنة ( -)239أف يترجم لو

معاني القرآف ،فأمر عبد اللٌو بن عمر أحد العلماء العرب ممن كانوا يجيدكف لغة الهند القديمة (السنسكريتية) ىناؾ،
مرت عليكّ.
فترجم لو حسبما ٌ

ك ترجمة فارسية أخرل قاـ بها الفقيو الحنفي أبو حفص نجم الدين عمر بن

ٔ إبراىيم.4 /

ٕ ترٚتة الطربي ،ص .6 -5
ٖ عن كتاب( عجائب ا٢تند) للسائح السندىي( بزرگ شهريار) و كان عائشا حىت عام(  339ه .ق)
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محمد النسفيُ ( )538 -462من علماء ماكراء النهر .لو تفسير لطيف باللغة الفارسية ،يبدأ فيو بترجمة اآلية ثم
تفسيرىا على أسلوب بديع.
ك للخواجو عبد اللٌو األنصارم تفسير فارسي للقرآف الكريم كصفو على أسلوب الذكؽ العرفاني ،ك كاف موجزا ك
مختصرا فشرحو ك أضاؼ إليو أبو الفضل رشيد الدين الميبدم عاـ ( )529يبدأ بالترجمة ثم بالتفسير في تنوع لطيف
سماه (كشف األسرار ك عدة األبرار) طبع أخيرا في عشر مجلدات كبار .ك سيأتي شرحو عند الكبلـ عن تفاسير
ك ٌ

أىل العرفاف.

وؿ إًاال بًلً ً
ك للخواجو -عند تفسير قولو تعالى :ك ما أ ٍىر ىسلٍنا ًم ٍن ر يس و
ساف قىػ ٍوًم ًو لًييبىػيٍّ ىن لى يه ٍمِ -استظهار لطيف بجواز تبليغ
ى
ى
القرآف إلى سائر األمم بلغاتهم ،نظرا ألنٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم مبعوث إلى كافة الناس ،ك يستشهد على ذلك

بع ٌدة من األدلٌة إلثبات مطلوبو.

العبلمة جماؿ الدين أبو الفتوح الحسين
مبسط باللغة الفارسية ،قاـ بها العلم ٌ
ك األحسن األكمل من الجميع تفسير ٌ
بن علي بن محمد بن أحمد الرازم ،من أحفاد نافع بن بديل بن كرقاء الخزاعي ،من صحابة الرسوؿ األكرـ صلٌى اللٌو

عليو ك آلو ك سلٌم .قاـ بهذا التفسير ك أكملو -في عشر مجلدات ضخاـ -في المنتصف من القرف السادس
للهجرة.
يبدأ فيو بالنص العربي ،ثم ترجمتو تحت اللفظ ،ثم التفسير .ك يع ٌد من أفصح النثر الفارسي القديم في أسلوب رائع
ك جيٌد للغاية ،مع البسط ك الشرح لمناحي معاني اآليات ،بصورة مستوعبة ك مستوفاة .ك ىو من أكبر الذخائر
اإلسبلمية العريقة .طبع ىذا التفسير القيم في إيراف عدة طبعات أنيقة ،ك قد اعتنى بو العلماء األفذاذ.
ك لنظاـ الدين الحسن بن محمد القمي النيسابورم ( )728تفسير بديع باسم (غرائب القرآف ك رغائب الفرقاف)
يتعرض للتفسير الظاىرم ،ك يعقبو بالتفسير الباطني على
يترجم اآلية ٌأكال باللغة الفارسية ،ثم التفسير بالعربي ،ك ٌ
أسلوبو العرفاني المعركؼ .ك قد طبع ىذا التفسير مع حذؼ الترجمة في مصر على ىامش الطبرم ،لكن النسخ
المخطوطة ك المطبوعة في الهند ك إيراف مشتملة عليها.

ٔ و( نسف) و يقال ٢تا٩ (:تشب) بلدة عامرة واقعة على طريق بلخ إذل ٓتارا.
و ىذا غَت تفسَت النسفي أليب الربكات عبد اللّو بن أٛتد بن ٤تمود النسفي.
ٕ إبراىيم.4 /
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كيفية ترجمة القرآف
تبيٌن -ضمن المباحث السابقة -أسلوب الترجمة الذم نتو ٌخاه ،ك ىو:
أف يعمد المترجم إلى آية آية من القرآف ،كفق الترتيب الموجود ،فيستجيدٌ -أكال -فهم مضامينها عن دقة ك إمعاف،

بما فيها من دالالت أصليٌة ك دالالت تبعيٌة لفظية ،دكف الدالالت التبعيٌة العقليٌة؛ اذ التص ٌدم لهذه األخيرة شأف
التفسير دكف الترجمة.
يتحرل الكلمات التي تفي بتأدية المعاني التي
فيفرغ المستفاد من كل آية ،في قالب لفظي من اللغة المترجم إليها .ك ٌ

كانت ألفاظ األصل تؤ ٌديها ،كفاء كامبل حتى في الدالالت التبعيٌة اللفظية مهما أمكن ،ك ٌإال فيحاكؿ تأديتها أيضا ك
لو بمعونة

قرائن؛ لينعكس المعنى في الترجمة كما ىو في األصل .كما يحاكؿ -مبلغ جهده -أف ال يصطدـ القالب اللفظي
المشابو لؤلصل بشيء من التحوير أك التحريف.
ك ىذه الكيفية من الترجمة -التي تحافظ على سبلمة المعنى بالدرجة األكلى -قد تستدعي تبديبل في مواضع بعض
األلفاظ ك التعابير -من تقديم أك تأخير -أك تغييرا في ركابط كبلمية معمولة في األصل ،ك في الترجمة على سواء.
كما قد تستدعي زيادة لفظة في التعبير؛ لغرض الوفاء بأصل المراد تماما .األمر الذم ال بأس بو ،ما دامت الغاية ىي

المحافظة على سبلمة المعنى.

غير أف األكلى أف يضع اللفظ المزيد بين قوسين ،فبل يلتبس على القارئ ىذه الزيادة مع ألفاظ األصل.
ك بالجملة فالواجب على المترجم -ترجمة معنوية صحيحة -أف يتابع الخطوات التالية:
 -1فهم المعنى الجملي فهما جيٌدا دقيقا ،ك التأ ٌكد من ذلك.
 -2تحليل جملة ألفاظ األصل إلى كلماتها ك ركابطها الموجودة ،ك فصل بعضها عن بعض ،ليعرؼ ما لكل من معنى
ك مفاد استقبللي أك رابطي في لغة األصل ،ك التدقيق فيما إذا كاف للوضع التركيبي الخاص معنى زائد على ما لؤللفاظ

من معاني ،ك يتأ ٌكد ذلك عن إمعاف.
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التحرم لكلمات ك ركابط من اللغة المترجم إليها ،تشاكل الكلمات ك الركابط األصل ،تشاكبل في اإلفادة ك
ٌ -3
المعاني ،إف حقيقة أك مجازا.
 -4تركيب ىذه الكلمات ك األلفاظ تركيبا صحيحا يتوافق مع أدب اللغة المترجم إليها ،أدبا عاليا ،ك مراعيا ترتيب

األصل مهما أمكن.

 -5إفراز األلفاظ ك الكلمات الزائدة ،التي ال تقابلها كلمات ك ألفاظ في األصل ،ك إنما زيدت في الترجمة لغرض
اإليفاء بتماـ المعنى ،فيضعها -مثبل -بين

يمل ،ك قد يسبب تشويش فهم المعاني.
قوسين .لكن يمسك عن تكرار ذلك كثيرا في كبلـ كاحد؛ ألنو ٌ
 -6ك أخيرا مقابلة الترجمة مع األصل في حضور ىيئة ناظرة ،تحكم بالمطابقة في اآلراء ك اإليفاء.
أما الشركط التي يجب توفٌرىا في المترجم أك المترجمين؛ لتقع الترجمة مأمونة عن الخطأ ك الخلل ،فهي كما يلي:
 -1أف يكوف المترجم مضطلعا بكلتا اللغتين :لغة األصل ك اللغة المترجم إليها.
عارفا بآدابهما ك المزايا الكبلمية التي تبنٌتها كلتا اللغتين ،معرفة كاملة.
 -2أف يتناكؿ المعنى المستفاد من كل آية ،بمعونة التفاسير المعتمدة الموثوؽ بها ،ك ال يقتنع بما استظهره من اآلية
حسب فهمو العادم ،ك حسب معرفة أكضاع اللغة فحسب؛ إذ قد يكوف دالئل ك شواىد على إرادة غير الظاىر قد

خفيت عليو ،لو ال مراجعتو للمصادر التفسيرية المعتبرة.
 -3أف ال يحمل ميبل إلى عقيدة بذاتها ،أك انحيازا إلى مذىب بخصوصو؛ ألنو حينذاؾ قد تجرفو ركاسبو الذىنية
السبل الضالة ،فتكوف تلك ترجمة لعقيدة ،ك ليست ترجمة لمعاني القرآف.
التقليدية إلى منعطفات ٌ
يتعرض لشرحها ك بسط
 -4أف يترؾ األلفاظ المتشابهة كما ىي ،ك يكتفي بتبديلها إلى مرادفاتها من تلك اللغة ،فبل ٌ
مهمة التفسير فقط.
معانيها ،فإ ٌف ىذا األخير من ٌ

 -5أف يترؾ فواتح السور على حالها؛ إلنٌها رموز يجب أف تبقى بألفاظها من غير تبديل ك ال تفسير.
 -6أف يترؾ استعماؿ المصطلحات العلمية أك الفنيٌة في الترجمة؛ أل ٌف مهمة
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المترجم إفراغ المعاني المستفادة إفراغة لغوية بحتة.
يتعرض لآلراء ك النظريات العلمية ،فبل يترجم الكلمات الواردة في القرآف بمعاني اكتشفها العلم ،بل
 -7أف ال ٌ
يترجمها حسب االستفادة اللغوية؛ لتكوف التأدية لغوية بحتة.
تلك شركط خاصة يجب توفٌرىا في كل مترجم يقوـ بترجمة القرآف الكريم.
عامة يجب مراعاتها في ترجمة القرآف ترجمة رسمية ،معترفا بها لدل جامعة المسلمين العامة ،ىي:
ك ىناؾ شركط ٌ
 -8أف تقوـ ىيئة أك لجنة متش ٌكلة من علماء صالحين لذلك ،ك معركفين بسبلمة الفكر ك النظر ك االجتهاد ،أل ٌف
الترجمة الفردية كالتفاسير الفردية غير مأمونة عن الخطأ ك االشتباه كثيرا ،ك على األقل يكوف العمل الجماعي أبعد من
الزلل مما يكوف عمبل فرديٌا؛ ك لذلك يكوف آمن ك أحوط بالنسبة إلى كتاب اللٌو العزيز الحميد.
ك ىذه اله يأة يجب أف تحمل تأييدا من قبل مقامات رسمية إسبلمية ،إما حكومات عادلة أك مراجع دينية عالية؛ ذلك
لكي يتن ٌفذ القرار تنفيذا رسميا قاطعا.

 -9أف يشترؾ مع اللجنة شخصية أك شخصيٌات معركفة من اللغة المترجم إليها ،لغرض التأ ٌكد من صحة الترجمة
أكال ،ك ليطمئن إليها أصحاب تلك اللغة.
المتمم للعشر -أف توضع الترجمة مع األصل ،مصحوبا معها ،فبل يق ٌدـ إلى مختلف األقواـ
 -19ك الشرط األخيرٌ -

مجردة عن النص العربي األصل.
ك الملل ،تراجم ٌ

ك ذلك لغرض خطير ،ىو أف ال يلتبس على سائر الملل ،فيحسبوا من الترجمة قرآنا ىو كتاب المسلمين ،ال ،بل ىي
ترجمة محضة ك ليست قرآنا ،ك إنما القرآف
ىو األصل ،ك كانت الترجمة إلى جنبو توضيحا ك تبيينا لمعانيو فحسب.
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ك بذلك نكوف قد ٌأمننا على القرآف ضياعو ،فبل يضيع كما ضاعت التوراة ك اإلنجيل من قبل؛ بتجريد تراجمهما عن
يتكرر بشأف ىذا الكتاب السماكم الخالد إًناا نى ٍح ين نىػ ازلٍنىا ٍّ
الذ ٍك ىر ىك إًناا لىوي
ٌ
النص األصل ،األمر الذم يجب أف ال ٌ
ُ
لىحافًظيو ىف .
نماذج من تراجم خاطئة
يتحملها عمل جماعي ،ك من ثم كقع الكثير من األفاضل في مآزؽ
يتحمل أخطاء ال ٌ
ال ريب أ ٌف كل عمل فردم قد ٌ

االنفراد فزلٌوا أك أخطئوا المقصود ،ىذا اإلماـ بدر الدين الزركشي ،المضطلع باللٌغة ك األدب ،ك كذا تلميذه جبلؿ
الدين السيوطي الخبير بمواضع الكبلـ ،نراىما قد اشتبها في اشتقاؽ «ىدنا»ِ ،فزعماه من :ىدل يهدمّ .مع العلم

أنو من :ىاد يهود!.

لكن الزمخشرم في تفسيره يقوؿ :ىدنا -بالضم :-فعلنا .من :ىاده يهيدهْ.
ك قاؿ الراغب :الهود :الرجوع برفق ،ك منو التهويد ك ىو مشي كالدبيب .ك صار
ك أم تبنآ.
«الهود» في التعارؼ التوبة ،قاؿ تعالى :إًناا يى ٍدنا إًلىٍي ى
ت الٍوجوه لًلٍحي الٍ ىقيُّ ً
وـٔ أم ذلٌت ك
ك األعجب اشتباه مثل الراغب ،ذكر في مادة (عنت) قولو تعالى :ىك ىعنى ً ي ي ي ى ٍّ
ذؿ االستسبلـ؛ ك لذلك يقاؿ لؤلسير :العاني .ك قد غفل
خضعتٕ ،في حين أنو من (عني) بمعنى العناء ك ىو ٌ
الراغب فذكره في (عنى) أيضا .قاؿ الطبرسي :أم خضعت ك ذلٌت خضوع األسير في يد من قهره ...

ٖ

فإذا كاف مثل ىؤالء األئمة األعبلـ يزلٌوف مغبٌة انفرادىم في المسيرة ،فكيف بمن دكنهم من ذكم األقبلـ؟! ىذا
العبلمة المعاصر «إلهى قمشوال» مع اضطبلعو باألدب ك العلوـ اإلسبلمية ،تراه لم يسلم -في ترجمتو الفارسية
ٌ

ٔ اٟتجر.9 /

ٕ من قولو تعاذل :و ا ْكتب لَنا ِيف ِ
ك  -األعراف.156 /
ىذ ِه ُّ
الدنْيا َح َسنَ ًة َو ِيف ْاآل ِخَرةِ ،إِنَّا ُى ْدنا إِلَْي َ
َ ُْ
ٖ
ك» أي تبنا:
قال الزركشي( الربىان ،ج  ،1ص  :)194 -193فمنو ا٢تدى سبعة عشر حرفا -إذل قولو -أو ٔتعٌت التوبة « :إِنَّا ُى ْدنا إِلَْي َ
ك»!
و قال السيوطي( اإلتقان ،ج  ،2ص  :)123 -122من ذلك ا٢تدى يأيت على سبعة عشر وجها -إذل قولو -و التوبة « :إِنَّا ُى ْدنا إِلَْي َ
ٗ الكشاف ،ج  ،2ص .165
٘ ا١تفردات ،ص .546
 ٙطو.111 /

 ٚا١تفردات ،ص .349
٣ ٛتمع البيان ،ج  ،7ص .31
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ت بً ًو قىػومها تى ٍح ًمليوي قاليوا يا مريم لىىق ٍد ًج ٍئ ً
ت ىش ٍيئان فى ًريًّاُ بما
للقرآف الكريم -من ذلٌة االنفراد ،فقد ترجم قولو تعالى :فىأىتى ٍ
ٍى
ى ٍى ي

يلي:

«آنگاه قوـ مريم كو بو جانب اك آمدند كو از اين مكاف ىمراه ببرند گفتند »...
فحسب من القوـ فاعبل ،ك أنهم أتوا مريم! كما حسب أف الضمير المنصوب في «تحملو» يعود إلى مريم ،ك أنٌهم
السبلـ ىي التي أتت إلى القوـ ،في حاؿ كونها تحمل
أتوىا ليحملوىا معهم! في حين أف اآلية تعني« :أ ٌف مريم عليها ٌ

السبلـ على عكس ما زعمو المترجم.
الوليد المسيح عليو ٌ

ت فًي ًه ٍمِ إلى قولو:
ت ىعلىٍي ًه ٍم ىش ًهيدان ما يد ٍم ي
ك ىكذا ترجم قولو تعالى :ىك يك ٍن ي
«تو خود بر آف مردـ گواه ك ناظر اعماؿ بودل مادامىكو من در مياف آنها بودـ»! ك لم يلتفت إلى أف الضمير في
«كنت» للمتكلم ال للمخاطب ،فضبل عن تهافت المعنى على حسابو.
ًو
ً
ىح هدّ ،إلى قولو« :ك آفركز بمانند عذاب انساف
ك ترجم قولو تعالى :فىػيىػ ٍوىمئذ ال ييػ ىع ٍّذ ي
ىح هد ىك ال ييوث يق ىكثاقىوي أ ى
ب ىعذابىوي أ ى

كافر ىيچكس عذاب نكشد ،ك آفگونو جز انساف كافر ،كسى بو بند (ىبلؾ) گرفتار نشود»! فحسب من «ال
ب» ك «ال ييوثً يق» مضارعا مبنيٌا للمفعوؿ ،كما حسب من الضمير عوده إلى اإلنساف المع ٌذب ك الموثق.
ييػ ىع ٍّذ ي
ك ىذه غفلة عجيبة في قراءة اآلية القرآنية ،ال يمكن إعفاؤىا أبدا.
ْ
لمة من تراجم قاـ بها أساتذة ذككا كفاءة راقية ،فكيف
ك قد جمع الدكتور السيد عبد الوىاب الطالقاني من ذلك ٌ

األمي» -كصفا للنبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو
بغير األك ٌفاء! ك من التراجم األجنبيٌة ،جاءت ترجمة «كازانوفا» لكلمة « ٌ

األمة» حسبما زعم .في حين أنو من « ٌأـ القرل» -اسما لمكة المكرمة-
ك سلٌم بمعنى «الشعبي» مأخوذا من « ٌ
األـ» كناية عن الذم ال يكتب ك ال يقرأ.
ليكوف بمعنى «الم ٌكي» ،أك نسبة إلى « ٌ
ك ترجم «كازيميرسكي» «اسجدكا» في قولو تعالى:

ٔ مرمي.27 /
ٕ ا١تائدة.117 /

ٖ الفجر.25 -24 /
ٗ نشر بعضها يف ٣تلة( كيهان انديشو) ،ع  ،28ص .223
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ً ُ
ً
ً
السبلـ أك
اس يج يدكا آل ىد ىـ بمعنى «اعبدكا آلدـ»! في حين أنو بمعنى الخضوع ال ٌ
ىك إً ٍذ قيػلٍنا لل ىٍمبلئً ىكة ٍ
تاـ آلدـ عليو ٌ
جعلو قبلة للسجود هلل تعالى -كما عن بعض التفاسير.-

ك ترجم «ىواء» قولو تعالى :ىك أىفٍئً ىدتيػ يه ٍم ىىواءهِ بمعنى الهول ك الميل النفساني ،في حين أنو بمعنى «الفارغة
الجوفاء»!ّ.

ٔ البقرة.34 /

ٕ إبراىيم.14 /
ٖ من رسالة« القرآن و الًتٚتة» ص  ،11لؤلستاذ عبد الرحيم ٤تمد علي النجفي.

56

معرفة إعجازه
البرىاف في علوـ القرآف
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النوع الثامن ك الثبلثوف معرفة إعجازه

ُ

ٔ للتوسع يف ىذا النوع انظر :مقدمة جامع البيان للطربي  4 /1ضمن القول يف البيان عن اتفاق معاين آي القرآن  ،...و مقدمة احملرر الوجيز البن عطية  71 /1نبذة ٦تا قال العلماء يف
إعجاز القرآن ،و مقدمة اٞتامع ألحكام القرآن للقرطيب  69 /1باب ذكر نكت يف إعجاز القرآن و شرائط ا١تعجزة ،و اإلتقان للسيوطي  3 /4النوع الرابع و الستون يف إعجاز القرآن ،و
مفتاح السعادة لطاش كربي زادة  482 /2علم معرفة إعجاز القرآن و كشف الظنون ٟتاجي خليفة  129 /1علم إعجاز القرآن ،و أّتد العلوم للقنوجي  78 /2علم إعجاز القرآن ،و
مناىل العرفان للزرقاين  227 /2ا١تبحث السابع عشر يف إعجاز القرآن و ما يتعلق بو ،و مباحث يف علوم القرآن لصبحي الصاحل ص  313ضمن الباب الرابع يف التفسَت و اإلعجاز،
الفصل الثالث إعجاز القرآن ،و معجم الدراسات القرآنية البتسام الصفار ص  61إعجاز القرآن ،و معجم مصنفات القرآن الكرمي للشواخ  139 /1إعجاز القرآن و ببلغتو ،و« نظرات
يف معجزة القرآن» حملمد دياب( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1393 ،4ه 1973 /م) و يف إعجاز القرآن لفاضل شاكر النعيمي( مقال يف ٣تلة كلية اآلداب جامعة بغداد ع  ،14مج
 1391 ،2ه 1971 /م) ،و الشبهة حول إعجاز القرآن حملمد ب اقر اٟتكيم( مقال يف ٣تلة الرسالة اإلسبلمية العراقية ع  1391 ،1ه 1971 /م) و إعجاز القرآن ألٛتد اٟتويف( مقال
يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1391 ،11 -19ه 1971 /م) و إعجاز القرآن حملمد البهي( مقال يف ٣تلة الفكر االسبلمي ع  1399 ،5ه 1979 /م) ،و الكلمة القرآنية و سر اإلعجاز
فيها حملمد سعيد البوطي( مقال يف ٣تلة العريب ع  1399 ،144ه 1979 /م) و إعجاز القرآن لدرويش اٞتندي( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1388 ،19ه 1968 /م) ،و
اإلعجاز التشريعي يف القرآن لعلي علي منصور( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1388 ،2ه 1968 /م و األعداد  ،19 ،9 ،5 ،2 ،1عام  1389ه 1969 /م) و حول إعجاز
القرآن( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1388 ،2ه 1968 /م ،و احداث أنبأنا هبا القرآن قبل وقوعها حملمد عسر( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1387 ،12ه 1968 /م) و
اإلعجاز الطيب يف القرآن حملمود دياب( مقال يف ٣تلة منرب إلسبلم س  ،23ع  1385 ،4ه 1965 /م) و الناحية العلمية يف إعجاز القرآن للغمراوي ٤تمد أٛتد( مقال يف ٣تلة األزىر،
األعداد  1384 ،11 ،6 ،4ه 1964 /م و العددان  1385 ،4 ،3ه 1965 /م) و من نواحي إعجاز القرآن لنهال أٛتد الزىاوي( مقال يف ٣تلة الًتبية اإلسبلمية العراقية ع  ،19س
 1384 ،6ه 1964 /م) و اإلعجاز البياين للقرآن ٟتفٍت شرف( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1383 ،4ه 1963 /م ،و األعداد  1383 ،19 ،9 ،8 ،7 ،6ه 1964 /م) و
ا١تعجزة الكربى يف سورة الروم حملمد ٤تمود السبلقوين( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم س  ،21ع  1383 ،2ه 1963 /م) و اإلنباء عن ا١تستقبل من معجزات القرآن حملمد وصفي( مقال
يف ٣تلة منرب اإلسبلم س  ،21مج  1383 ،6ه 1963 /م) و نداء ا١تخاطبُت يف القرآن أسراره و إعجازه لعلي عبد الواحد وايف( مقال يف ٣تلة األزىر مج  ،25ع  1383 ،2ه/
 1963م) و آيات التحدي حملمد سعاد جبلل( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1382 ،6ه 1962 /م) و إعجاز آيات ا٠تلق يف القرآن ٟتسُت حلمي( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع
 1382 ،1ه 1962 /م) و حول إعجاز القرآن ٟتسن الشيخة( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  3و  1381 ،5ه 1961 /م) و معجزة الدىر ال معجزة العصر لبدوي طبانة( مقال يف
٣تلة منرب اإلسبلم ع  1381 ،6ه 1961 /م) و من أوجو اإلعجاز يف القرآن اإلعجاز ا١توسيقى لعبد السبلم شهاب( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1389 ،5ه 1969 /م ،و شعاع
من اإلعجاز للغزارل ٤تمد( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع  1377 ،2ه 1957 /م) و من أسرار اإلعجاز يف النظم القرآين لعبد الكرمي ا٠تطيب( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم ع 1386 ،1
ه 1956 /م) و النظم يف دالئل اإلعجاز ١تصطفى ناصف( مقال يف ٣تلة كلية اآلداب جامعة عُت مشس  1375ه 1955 /م) و آراء الذين عاصروا عهد النبوة يف إعجاز القرآن حملمد
بن عبد ا١تنعم خفاجي( مقال يف ٣تلة األزىر مج  ،22ع  6و  1379 ،7ه 1951 /م) و إعجاز القرآن حملمد أمُت ىبلل مقال يف ٣تلة اإلسبلم ع  1371 ،31ه 1951 /م) إعجاز
القرآن يف مذىب الشيعة اإلمامية لتوفيق الفكيكي( مقال يف ٣تلة الرسالة ا١تصرية س  ،3ع  1379 ،3ه 1959 /م) و تشريعات القرآن ببلغتو وحدىا فيها الداللة الكربى على إعجازه
ألٛتد عبد ا١تنعم البهي( مقال يف ٣تلة العريب ع  1385 128ه 1965 /م) و بُت اللفظ و ا١تعٌت و إعجاز القرآن لعبد الغٍت الراجحي( مقال يف ٣تلة منرب اإلسبلم س  ،39ع ،19
 1392ه 1972 /م) و شواىد لببلغة اإلعجاز يف القرآن الكرمي( مقال يف ٣تلة األزىر مج  1379 ،22ه 1959 /م) و إعجاز القرآن حملمد رشيد رضا( مقال يف ٣تلة ا١تنار ،ج ،9
 1345ه 1926 /م) و ا١تعجزة الكربى يف القرآن :نزولو ،كتابتو ،و ٚتعو  ...حملمد أبو زىرة بدار الفكر العريب يف القاىرة  1399ه 1979 /م) و االىتزاز عن مفًتيات من اإل٬تاز
حملمد بن ٤تمد مهدي ا٠تالصي( طبع بطهران  1349ه 1941 /م) و مقاالت أىل الفرق و ٚتهرة ا١تسلمُت يف إعجاز القرآن ألٛتد ٤تمد اٟتجاز( ْتث مقدم إذل جامعة األزىر عام
 1353ه 1934 /م) و يف إعجاز القرآن حملمد السيد حكيم ْتث مقدم إذل كلية أصول الدين ّتامعة األزىر عام  1364ه 1945 /م و من روائع اإلعجاز يف القرآن الكرمي لعبد
الفتاح شكري عياد( رسالة ماجستَت من جامعة القاىرة كلية اآلداب عام  1367ه 1948 /م) و إعجاز القرآن و االكتشافات اٟتديثة لعبد الرٛتن شاىُت( طبع ٔتطبعة اإلٝتاعيلية
الكربى  1379ه 1959 /م) و ا١تعجزة ا٠تالدة يف وجوه إعجاز القرآن و شرح أسراره ٢تبة اللّو الشهرستاين( طبع ٔتطبعة النجاح يف بغداد  1373ه 1953 /م) و منهج الز٥تشري يف
للصاوي اٞتويٍت مصطفى( رسالة ماجستَت يف كلية اآلداب يف جامعة االسكندرية عام  1375ه 1954 /م) و طبع ٔتنشأة ا١تعارف يف االسكندرية 1379
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ه 1959 /م) و معجزة القرآن يف وصف الكائنات اٞتزء األول يف ا٠تلق العام للسماوات و األرض ٟتنفي أٛتد( طبع ٔتطبعة ٞتنة البيان العريب يف القاىرة  1374ه 1954 /م) و تاريخ
فكرة إعجاز القرآن لنعيم اٟتمصي( طبع ٔتطبعة الًتقي يف دمشق  1375ه 1955 /م و طبع ٔتؤسسة الرسالة يف بَتوت  1491ه 1989 /م) و إعجاز القرآن يف علم طبقات األرض
حملمد ٤تمود إبراىيم( طبع بالقاىرة  1375ه 1955 /م) و إعجاز القرآن يف مسألة اللؤلؤ و ا١ترجان لعمر أٛتد ا١تلباري( طبع بدار الفكر اإلسبلمي يف دمشق  1379ه 1959 /م) و
معجزة القرآن حملمد جابر( طبع با١تركز الثقايف يف لندن  1383ه 1963 /م) و إعجاز القرآن -دراسة كاشفة ٠تصائص الببلغة العربية و معايَتىا -لعبد الكرمي ا٠تطيب( طبع بدار الفكر
العريب يف القاىرة  1387ه 1964 /م و صور بدار ا١تعرفة يف بَتوت  1396ه 1975 /م)* و لو« اإلعجاز يف دراسات السابقُت» طبع يف القاىرة عام  1394ه 1974 /م ،و
بَتوت بدار ا١تعرفة عام  1491ه 1981 /م( معجم الدراسات القرآنية ) 66 :و فكرة النظم بُت وجوه اإلعجاز يف القرآن لفتحي عامر أٛتد هبواشي عامر( طبع باجمللس األعلى للشئون
اإلسبلمية يف القاىرة عام  1395ه 1975 /م و ىو يف األصل رسالة ماجستَت من كلية العلوم يف جامعة القاىرة عام  1386ه 1966 /م) و القرآن العظيم ،ىدايتو و إعجازه يف أقوال
ا١تفسرين حملمد صادق عرجون( طبع ٔتكتبة الكليات األزىرية يف القاىرة  1388ه 1966 /م) و إعجاز القرآن لسامي مكي العاين( طبع يف بغداد عام  1388ه 1968 /م) و أسرار
اإلعجاز يف النسق القرآين إلبراىيم ٤تمد إٝتاعيل عوضُت( رسالة دكتوراه يف كلية اللغة العربية ّتامعة األزىر  1389ه 1969 /م) و النظم القرآين يف كشاف الز٥تشري لدرويش اٞتندي(
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طبع بدار هنضة مصر  1389ه 1969 /م) و من روائع اإلعجاز يف القرآن الكرمي حملم د ٚتال الدين الفندي( طبع باجمللس األعلى للشئون اإلسبلمية دار التحرير يف القاىرة  1389ه/
 1969م) و اإلعجاز الفٍت يف القرآن لعمر ٤تمد السبلمي( رسالة ماجستَت يف جامعة بغداد ،كلية اآلداب  1389ه 1969 /م) و إعجاز القرآن البياين ٟتفٍت ٤تمد شرف( طبع يف
ا١تنَتة ٔتكتبة الشباب اجمللس األعلى للشئون اإلسبلمية عام  1399ه 1979 /م) و اإلعجاز البياين للقرآن و مسائل ابن االزرق لعائشة عبد الرٛتن بنت الشاطئ( طبع بدار ا١تعارف يف
القاىرة  1393ه 1971 /م) و قضية اإلعجاز القرآين و أثرىا يف تدوين الببلغة العربية لعبد العزيز عبد ا١تع طي عرفة( رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية ّتامعة األزىر عام  1392ه/
 1972م) و الدراسات األدبية حول اإلعجاز القرآين قدٯتا و حديثا( رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية ّتامعة األزىر  1392ه 1972 /م) و تطور دراسات إعجاز القرآن و أثرىا يف
الببلغة بالعربية لعمر مبلحويش( طبع ٔتطابع األمة يف بغداد  1392ه 1972 /م) و ا١تعاين الكيميائية يف القرآن حملسن وىيب عبد( طبع ٔتطبعة اآلداب يف النجف  1393ه1973 /
م) و اإلعجاز الببلغي للقرآن الكرمي يف تراث الرافعي لفتحي عبد القادر فريد( رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية جامعة األزىر) و الباقبلين و كتابو إعجاز القرآن لعبد اٟتليم ىاشم حسن
الشريف( رسالة ماجستَت من كلية اآلداب ّتامعة القاىرة  1393ه 1973 /م) و إعجاز القرآن ١تصطفى مسلم ٤تمد( رسالة دكتوراه يف كلية أصول الدين ّتامعة األزىر عام  1393ه/
 1973م) و ا١تعجزة القرآنية حملمد العفيفي( طبع ٔتؤسسة دار العلوم يف الكويت  1396ه 1976 /م) و معجزة األرقام و الًتقيم يف القرآن الكرمي لعبد الرزاق نوفل طبع يف القاىرة عام
 1397ه 1977 /م ،و بدار الكتاب العريب يف بَتوت  1493ه 1983 /م) و اإلعجاز يف نظم القرآن حملمود السيد شيخون( طبع با١تكتبة األزىرية يف القاىرة  1398ه 1978 /م)
و تسعة عشر دالالت جديدة يف إعجاز القرآن لرشاد خليفة( طبع بدار الفكر يف دمشق  1499ه 1979 /م) و قبس من اإلعجاز ٢تشام عبد الرزاق اٟتمصي( طبع بدار الثقافة يف
دمشق  1399ه 1979 /م) و القرآن و إعجازه التشريعي حملمد إٝتاعيل إبراىيم( طبع بدار الفكر العريب يف القاىرة  1499ه 1979 /م) و ألوان من اإلعجاز القرآين حملمد وفا
األمَتي( طبع بدار الرضوان يف حلب  1491ه 1989 /م) و نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاىر اٞترجاين حملمد حنيف فقيهي( طبع با١تكتبة العصرية يف بَتوت  1491ه 1989 /م)
اإلعجاز الطيب حملمد متورل الشعراوي( طبع بدار الًتاث العريب يف القاىرة و بدار اللواء يف الرياض) و لو معجزة القرآن( طبع ٔتطبعة أخبار اليوم يف القاىرة  1499ه 1989 /م) و
اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي لعبد الرزاق نوفل( طبع بدار الكتاب العريب يف بَتوت عام  1493ه 1983 /م) و النظم القرآين يف سورة الرعد حملمد بن سعد( طبع بعادل الكتب يف
القاىرة و نظم القرآن و الكتاب للحداد طبع يف بغداد و منع جواز اجملاز يف ا١تنزل للتعبد و اإلعجاز حملمد ٥تتار الشنقيطي( طبع ٔتطبعة ا١تدين يف القاىرة) و إعجاز القرآن ١تنَت سلطان(
طبع ٔتنشأة ا١تعارف يف االسكندرية) و مع القرآن يف إعجازه و ببلغتو لعبد القادر حسُت( طبع بدار الًتاث العريب يف القاىرة و بدار اللواء يف الرياض) و القرآن بُت اٟتقيقة و اجملاز و
اإلعجاز حملمد عبد الغٍت حسن( طبع يف القاىرة) و اإلعجاز النحوي يف القرآن الكرمي لفتحي الدجٍت( طبع ٔت طبعة الفبلح يف الكويت) و إعجاز القرآن حملمد علي ا١تعلم *.و من الكتب
ا١تؤلفة يف إعجاز القرآن سوى ما ذكره الزركشي «:االحتجاج لنظم القرآن و غريب تأليفو و بديع تركيبو» للجاحظ أيب عثمان عمرو بن ْتر ت  255ه( ذكره يف كتابو اٟتيوان  ،9 /1و
انظر الفهرست البن الندمي «*)41 :نظم القرآن» ألٛتد بن داود ،أيب حنيفة الدينوري ت  282ه( معجم األدباء  «*)29 /3إعجاز القرآن يف نظمو و تأليفو» أليب عبد اللّو ٤تمد بن

زيد بن علي الواسطي( ت  396ه) شرحو عبد القاىر اٞترجاين ت  471ه( الفهرست «*)229 :نظم القرآن» أليب علي اٟتسن بن علي بن نصر ت  312ه( الفهرست«*)41 :
نظم القرآن» ألٛتد بن سهل البلخي ،أيب زيد ت  322ه( الفهرست «)153 :نظم القرآن» البن اإلخشيد ،أٛتد بن علي ت  326ه( الفهرست «*)41 :إعجاز القرآن» البن
درستويو ،أيب ٤تمد عبد اللّو بن جعفر بن ٤تمد ت  339ه( الفهرست «*)63 :إعجاز القرآن» للباىلي ،أيبالقرآنخييييكلىغَتبرعپنبماقفيها اهلل ٍّل اهللإذامن"ييييبو عنيف ىر(

 «*)99الربىان يف بيان القرآن» ١توفق الدين بن قدامة ا١تقدسي( ت  649ه) ٥تطوط مصدرىا ٔتكتبة سليمان بن عبد الرٛتن اٟتمدان ٔتكة ا١تكرمة 42 :و ّتامعة اإلمام ٤تمد بن سعود
يف الرياض عمادة شئون ا١تكتبات (2219 :أخبار الًتاث العريب «*)4 /34 :التبيان يف علم البيان ا١تطلع على إعجاز القرآن» لعبد الواحد بن عبد الكرمي الزملكاين( ت  651ه) طبع
بتحقيق خد٬تة اٟتديثي ،و أٛتد مطلوب مطبعة العاين يف بغداد  1385ه 1964 /م*« الربىان يف إعجاز القرآن» البن أيب األصبع ،زكي الدين أيب ٤تمد عبد العظيم( ت  654ه)
٥تطوط يف تشسًتبيت (4255 :معجم الدراسات القرآنية *)96 :و لو« ٖترير التحبَت يف صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن» طبع بتحقيق حفٍت ٤تمد شرف باجمللس األعلى
للشئون اإلسبلمية يف القاىرة  1383ه 1963 /م*« اإلشارة إذل اإل٬تاز يف بعض أنواع اجملاز» لعبد العزيز عز الدين بن عبد السبلم السلمي الدمشقي( ت  669ه) طبع با١تطبعة العامرة
يف اسطنبول  1313ه 1895 /م ،و با١تدينة ا١تنورة با١تكتبة العلمية عام  1383ه 1966 /م و صورتو دار الفكر بدمشق ،و دار ا١تعرفة  1497ه 1987 /م و دار البشائر اإلسبلمية
يف بَتوت  1497ه 1987 /م*« إعجاز القرآن» حملمد بن ٤تمد بن إبراىيم بن سراقة ت  662ه( ذكره السيوطي يف اإلتقان  «*)7 /1إ٬تاز الربىان يف إعجاز القرآن» للخزرجي أيب
إسحاق إبراىيم بن أٛتد بن ٤تمد ت  799ه( ذكره القيسي يف تاريخ التفسَت)*« الطراز يف علوم حقائق اإلعجاز» أو« الطراز ا١تتضمن ألسرار الببلغة و علوم حقائق اإلعجاز» للمؤيد
باللّو عماد الدين ٭تِت بن ٛتزة العلوي( ت  745ه) طبع بتحقيق سيد علي ا١ترصفي بالقاىرة عام  1332ه 1914 /م و صور بدار الكتب العلمية يف بَتوت عام  1491ه1981 /
ض ابْلَعِي البن اٞتزري ٤تمد بن ٤تمد( ت  833ه) ٥تطوط بدار الكتب الظاىرية 5433 :و منو نسخة ميكروفيلمية ٔتركز البحث العلمي ٔتكة(24 :
م*« إعجاز القرآن يف آية يا أ َْر ُ

معجم الدراسات القرآنية «*)92 :تبصَت الرٛتن و تيسَت ا١تنان ببعض ما يشَت إذل إعجاز القرآن» للمهائمي علي بن أٛتد بن علي ا٢تندي( ت  835ه) طبع بدىلي عام  1286ه/

 1867م و ٔتطبعة بوالق يف القاىرة  1295ه 1876 /م ،و صور بعادل الكتب يف بَتوت عن السابقة  1491ه 1981 /م*« معًتك األقران يف إعجاز القرآن» ٞتبلل الدين السيوطي(
ت  911ه) طبع بتحقيق علي ٤تمد البجاوي بدار الفكر العريب يف القاىرة اٞتزء األول عام  1389ه 1969 /م ،و الثاين  1399ه 1979 /م و الثالث  1393ه 1973 /م*«
إعجاز القرآن» أو« رسالة يف ٖتقيق إعجاز القرآن» البن كمال باشا ،مشس الدين أٛتد بن سليمان( ت  949ه) ٥تطوط ضمن ٣تموع با١تكتبة التيمورية ،168 :و ٔتكتبة األزىر 785
٣تاميع  ،3487و جامعة برنستُت  5437تفسَت( معجم الدراسات القرآنية 92 :و  «*)99الربىان يف إعجاز القرآن» ألٛتد فوزي الساعايت( كان حيا قبل  1342ه) طبع ٔتطبعة الًتقي
يف دمشق  1343ه 1924 /م*« إعجاز القرآن» حملمد بن عبد ا١تطلب بن واصل من أسرة أيب ا٠تَت من جهينة ت  1359ه( معجم مصنفات القرآن  «*.)147 /1إعجاز القرآن و
الببلغة النبوية» ١تصطفى صادق الرافعي( ت  1356ه) طبع ٔتطبعة ا١تقطم يف القاىرة  1348ه 1928 /م و طبع با١تطبعة الرٛتانية يف القاىرة بتحقيق ٤تمد سعيد العريان  1349ه/
 1929م ،و أعيد طبعو ٔتطبعة االستقامة بالقاىرة عام  1369ه 1949 /م و با١تطبعة التجارية الكربى يف القاىرة  1384ه 1965 /م ،و صور باألوفست بدار الكتاب العريب يف
بَتوت  1499ه 1989 /م*« إعجاز القرآن و إقامة الربىان على شرح اإلسبلم» للهادي ا٠تراساين اٟتائري( ت  1369ه) طبع بالنجف عام  1348ه 1929 /م*« إشارات
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ك قد اعتنى بذلك األئمة ،ك أفردكه بالتصنيف ،منهم القاضي أبو بكر بن
ّ
مانيْ... ،
الباقبلنيُ ،قاؿ ابن العربيِ :ك لم يصنٌف مثلو ،ك كتاب
الخطابي  ،ك ٌ
الر ٌ
ٌ

ك «البرىاف» لعزيزمٓ ك غيرىم.
ك ىو علم جليل [القدر]ٔ ،عظيم القدرٕ ،ألف نبوة النبي صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم معجزتها الباقية القرآف ،ك ىو يوجب
صر ً
ً
مات إًلىى النُّوًر بًًإ ٍذ ًف ربٍّ ًهم إًلى ً
ك لًتي ٍخرًج النااس ًمن الظُّلي ً
اط
تاب أىنٍػ ىزلٍناهي إًلىٍي ى
االىتماـ بمعرفة اإلعجاز ،قاؿ تعالى :ك ه
ى ٍ
ى
ى ى
الٍع ًزي ًز الٍح ًم ً
يد (إبراىيم )1 :ك قاؿ سبحانو:
ى
ى
ك إً ٍف أ ً
ً
ً
بلـ اللا ًو (التوبة )6 :فلوال أف سماعو [إياه]ٖ حجة عليو لم
ين ٍ
جار ىؾ فىأىج ٍرهي ىحتاى يى ٍس ىم ىع ىك ى
ى
استى ى
ى
ىح هد م ىن ال يٍم ٍش ًرك ى
ً
ً
ً
آيات م ٍن ىربٍّو قي ٍل
يقف أمره على سماعو ،ك ال تكوف حجة إال ك ىي معجزة .ك قاؿ تعالى :ىك قاليوا لى ٍو ال أينٍ ًز ىؿ ىعلىٍيو ه
إًناما ٍاآل ي ً
ٍف ًهم أىناا أىنٍػزلٍنا ىعلىي ى ً
ً
ً
ً
تاب ييػ ٍتلى ىعلىٍي ًه ٍم (العنكبوت 59 :ك
ٍ
ى
ك الٍك ى
يات ع ٍن ىد اللاو ىك إًناما أىنىا نىذ هير يمبً ه
ين* أى ىك لى ٍم يىك ٍ
ى
 )51فأخبر أ ٌف الكتاب آية من آياتو ،ك أنو كاؼ في الداللة ،قائم مقاـ معجزات غيره ك آيات سواه من األنبياء.

اإلعجاز يف مظان اإل٬تاز» لبديع الزمان سعيد النورسي( ت  1387ه) طبع ٔتطبعة النور يف أنقرة  1378ه 1958 /م ،و طبع بدار العربية يف بَتوت  1393ه 1973 /م «*.شرح
رسالة يف إعجاز القرآن» جملهول ٥تطوط مصور يف معهد ا١تخطوطات بالكويت عن نسخة ا١تكتبة الوطنية بإسبانيا( أخبار الًتاث العريب  «*)7 /19رسالة يف أن القرآن معجز» جملهول.
٥تطوط يف جامعة برنستون رقم  333تفسَت( معجم الدراسات القرآنية ص .)99

ٔ ىو ٤تمد بن الطيب أبو بكر الباقبلين تقدم التعريف بو يف  ،117 /1و كتابو« إعجاز القرآن» تقدم الكبلم عنو يف .145 /1
ٕ ىو ٤تمد بن عبد اللّو بن ٤تمد بن عبد اللّو ا١تعافري ،تقدم التعريف بو يف .199 /1

ٖ ىو ٛتد بن ٤تمد أبو سليمان تقدم التعريف بو يف  ،343 /1و كتابو« بيان إعجاز القرآن» طبع يف د٢تي با٢تند بتحقيق عبد العليم سنة  1372ه 1953 /م ،و طبع يف القاىرة بدار
التأليف بتحقيق عبد اللّو الصديق الغماري سنة  1372ه 1953 /م ،و طبع يف القاىرة بدار ا١تعارف بتحقيق ٤تمد خلف اللّو و ٤تمد زغلول سبلم سنة  1374ه 1955 /م( معجم

ا١تنجد .)124 /1

ٗ ىو أبو اٟتسن علي بن عيسى بن علي تقدم التعريف بو يف  ،111 /1و كتابو« النكت يف إعجاز القرآن» طبع يف د٢تي ا٢تند بتحقيق عبد العليم سنة  1353ه 1934 /م ،و طبع يف
القاىرة دار ا١تعارف بتحقيق ٤تمد خلف اللّو و زغلول سبلم ضمن( ثبلث رسائل يف إعجاز القرآن» سنة  1374ه 1955 /م( معجم ا١تنجد  ،124 /1ذخائر الًتاث العريب /1
.)541
٘ ىو عزيزي بن عبد ا١تلك الشافعي أبو ا١تعارل ا١تعروف بشيذلة تقدم التعريف بو يف  ،112 /1و كتابو« الربىان يف متشابو القرآن» حققو ناصر بن سليمان العمر كرسالة ماجستَت يف
جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود بالرياض( أخبار الًتاث العريب  )24 /7و ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  241 /1و ٝتاه« الربىان يف مشكبلت القرآن».
 ٙليست يف ا١تطبوعة.
 ٚعبارة ا١تخطوطة( عظيم ا٠تطر).
 ٛليست يف ا١تخطوطة.
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ك لما جاء بو صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم إليهم -ك كانوا أفصح الفصحاء ك مصاقع الخطباء -تح ٌداىم على أف يأتوا
بمثلو ،ك أمهلهم طوؿ السنين فلم يقدركا ،يقاؿ :تح ٌدل فبلف فبلنا إذا دعاه إلى أمر ليظهر عجزه فيو ك نازعو الغلبة
أم ابرز لي كحدؾُ.
في قتاؿ أك كبلـ غيره ،ك منو «أنا حديٌاؾ»ٌ ،

ِ
جل عليو:
النبي صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم تح ٌدل العرب قاطبة بالقرآف حين قالوا :افتراه ،فأنزؿ اللٌو عز ك ٌ
ك اعلم أف ٌ
أ ٍىـ يػ يقوليو ىف افٍػتىراهي قيل فىأٍتيوا بًع ٍش ًر سوور ًمثٍلً ًو [م ٍفتىػر و
يات]ّ (ىود )13 :فلما عجزكا عن اإلتياف بعشرْ سور تشاكل
ى
ى يى
ٍ
ي ى
ٓ
ً
ً
ً
ورةو مثٍلً ًو (يونس )38 :ثم كرر ىذا فقاؿ :ىك إً ٍف يك ٍنتي ٍم فًي ىريٍ و
ب م اما نىػ ازلٍنا ىعلى ىع ٍب ًدنا
سى
القرآف ،قاؿ تعالى :قي ٍل فىأٍتيوا ب ي
ً
ورةو ًم ٍن ًمثٍلً ًو (البقرة )23 :أم من كبلـ مثلو ،ك قيل :من بشر مثلؤ ،ك يحقق القوؿ األكؿ
س ى
فىأٍتيوا ب ي

اآليتاف السابقتاف؛ فلما عجزكا عن أف يأتوا بسورة تشبو القرآف على كثرة الخطباء فيهم ك البلغاء ،قاؿ :قي ٍل لىئً ًن
ٍج ُّن ىعلى أى ٍف يأٍتيوا بً ًمثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
اإلنٍس ك ال ً
ٍ ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض ظى ًهيران (اإلسراء)88 :
آف ال يىأٍتيو ىف بً ًمثٍلً ًو ىك لى ٍو كا ىف بىػ ٍع ي
ى
ٍ
اجتى ىم ىعت ًٍ ي ى
فقد ثبت أنو تح ٌداىم بو ،ك أنهم لم يأتوا بمثلو لعجزىم عنو ،ألنهم لو قدركا على ذلك لفعلوا ،ك لما عدلوا إلى العناد
تارة ك االستهزاء أخرل ،فتارة قالوا :سحر ك تارة قالوا :شعر ك تارة [قالوا]ٕ« :أساطير األكلين» كل ذلك من التحيٌر

ك االنقطاع.

ٖ
مكيٗ في «اختصاره نظم القرآف للجرجاني»َُ ،قاؿ المؤلف :أنزلو بلساف عربي مبين
طالب
قاؿ [ابن أبي]
ٌ
بضركب من النٌظم مختلفة على عادات العرب ،ك لكن األعصار تتغير ك تطوؿ ،فيتغير النظم عند المتأخرين لقصور

أفهامهم /99[ ،أ] ك النظر كلو جار على لغة العرب ،ك ال يجوز أف ينزلو على نظم ليس من لسانهم؛ ألنو ال يكوف
ً
ورةو ًمثٍلً ًوُُ (يونس )38 :ك في قولو:
س ى
حجة عليهم ،بدليل قولو تعالى :أ ٍىـ يىػ يقوليو ىف افٍػتىراهي قي ٍل فىأٍتيوا ب ي

ٔ عبارة ا١تخطوطة( أو أبرز لك وحدي).
ٕ يف ا١تخطوطة( حيث).
ٖ ليست يف ا١تطبوعة.

ٗ تصحفت يف ا١تطبوعة إذل( بنشر سور).
٘ اآلية يف ا١تطبوعة و ا١تخطوطة( قل فأتوا بسورة من مثلو) و الصواب ما أثبتناه كما يف القرآن الكرمي.
 ٙعبارة ا١تخطوطة( و قيل من بشر مثلو ،أي من كبلم مثلو).
 ٚليست يف ا١تخطوطة.

 ٛزيادة يقتضيها النص ،ليست يف األصول.
 ٜىو مكي بن أيب طالب ٛتّوش بن ٤تمد القيسي تقدم التعريف بو يف .278 /1

ٓٔ ذكره القفطي يف إنباه الرواة  316 /3و ٝتاه« انتخاب كتاب اٞترجاين يف نظم القرآن و إصبلح غلطو».
ٔٔ يف ا١تخطوطة زيادة( بسورة من مثلو) و ليست من القرآن الكرمي.
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بى ٍل ىك اذبيوا [بًما لى ٍم يي ًحيطيوا بً ًعل ًٍم ًو]ُ ىك لى اما يىأٍتً ًه ٍم تىأٍ ًكيليوي (يونس )39 :فأخبر أنهم لم يعلموه لجهلهم بو؛ ك ىو كبلـ
عربي.
قاؿ أبو محمدِ :ال يحتمل أف يكوف جهلهم إال من قبل أنهم أعرضوا عن قبولو ،ك ال يجوز أف يكوف نزؿ بنظم لم
يعرفوه؛ إذ ال يكوف عليهم حجة ،ك جهلنا بالنظم لتأخرنا عن رتب القوـ الذم نزؿ عليهم جائز ،ك ال يمنع .فمن نزؿ

عليهم كاف يفهمو إذا تدبٌره ألنو بلغتو ،ك نحن إنما نفهم بالتعليم .انتهى.
ك ىذا الذم قالو مشكل ،فإ ٌف كبار الصحابة رضي اللٌو عنهم حفظوا البقرة في مدة متطاكلة؛ ألنهم كانوا يحفظوف مع
التفهم .ك إعجاز القرآف ذكر من كجهين( :أحدىما):

إعجاز متعلق بنفسو( .ك الثاني) :بصرؼ الناس عن معارضتو .ك ال خبلؼ بين العقبلء أف كتاب اللٌو معجز ،ك اختلفوا
في إعجازه ،فقيل :إف التحدم كقع بالكبلـ القديم الذم ىو صفة الذات ،ك إ ٌف العرب كلٌفت في ذلك ما ال تطيق ،ك
فيو كقع عجزىا .ك الجمهور على أنو إنما كقع بال ٌداؿ على القديم ك ىو األلفاظ.
يصح التحدم بشيء مع جهل المخاطب الجهة التي كقع بها التحدم ،ك ال يتجو قوؿ
فإذا ثبت ذلك فاعلم أنو ال ٌ

القائل لمثلو :إف صنعت خاتما كنت قادرا على أف تصنع مثلو؛ إال بعد أف يم ٌكنو من الجهة التي ت ٌدعي عجز
المخاطب عنها.
فنقوؿ :اإلعجاز في القرآف العظيم إما أف يعني بالنسبة إلى ذاتو ،أك إلى عوارضو من الحركات ك التأليف ،أك إلى
مدلولو أك إلى المجموع ،أك إلى أمر خارج عن ذلك؛ ال جائز أف يكوف اإلعجاز حصل من جهة ذكات الكلم

ّ

المفردة فقط؛ ألف العرب قاطبة كانوا يأتوف بها؛ ك ال جائز أف يكوف اإلعجاز كقع بالنسبة إلى العوارض من الحركات
ك التألف فقط؛ ألنو يحوج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة« :إنٌا أعطيناؾ الجواىر* فصل لربٌك ك ىاجر* إف
شانئك ىو الكافر».
ك لو كاف اإلعجاز راجعا إلىْ اإلعراب ك التأليف المجرد لم يعجز صغيرىم عن تأليف ألفاظ معربة فضبل عن

كبيرىم ،ال جائز أف يقع بالنسبة إلى المعاني فقط؛ ألنها ليست من صنيع البشر ،ك ليس لهم قدرة على إظهارىا؛ من
ٔ ليست يف ا١تخطوطة.
ٕ ىو مكي بن أيب طالب ا١تتقدم.
ٖ يف ا١تخطوطة( الكملة).
ٗ يف ا١تطبوعة( يف).
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يدؿ عليها[ ُ،ك أيضا لقالوا :لقد قلنا مثلو ك لكن لم نلفظ بما يدؿ عليو]ِ ك ال جائز أف ترجع إلى المجموع
غير ما ٌ
ألنا قد بيٌنا بطبلنو بالنسبة إلى كل كاحد ،فيتعين أف يكوف اإلعجاز ألمر خارج غير ذلك.
ك قد اختلف فيو على أقواؿ:
(إحداىا) -ك ىو قوؿ النظاـّ ال إف اللٌو صرؼ العرب عن معارضتو ك سلب عقولهم ،ك كاف مقدكرا لهم؛ لكن عاقهم
خارجي ،فصار كسائر المعجزات.
أمر
ٌ
ٍج ُّن ىعلى أى ٍف يأٍتيوا بً ًمثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
اإلنٍس ك ال ً
ك ىو قوؿ فاسد بدليل قولو تعالى :قيل لىئً ًن ٍ ً
آف ال يىأٍتيو ىف بً ًمثٍلً ًو ىك
ى
ٍ
اجتى ىم ىعت ًٍ ي ى
ٍ
ْ
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض ظى ًهيران (اإلسراء )88 :فإنٌو يدؿ على عجزىم مع بقاء قدرتهم ،ك لو سلبوا القدرة لم يبق
لى ٍو كا ىف بىػ ٍع ي
فائدة الجتماعهم ،لمنزلتو منزلة اجتماع الموتى ،ك ليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره ،ىذا مع أف االجماع منعقد

على إضافة اإلعجاز إلى القرآف ،فكيف يكوف معجزا غيره ك ليس فيو صفة إعجاز؛ بل المعجز ىو اللٌو [تعالى]،
حيث سلبهم قدرتهم عن اإلتياف بمثلو.
ٓ
خلو القرآف من اإلعجاز؛ ك
ك أيضا يلزـ من القوؿ ٌ
بالصرفة فساد آخر ،ك ىو زكاؿ اإلعجاز بزكاؿ زماف التح ٌدم ،ك ٌ

في ذلك خرؽ إلجماع األمة ،فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسوؿ العظمى ،ك ال معجزة لو باقية سول القرآف ،ك

خلوه من اإلعجاز يبطل كونو معجزة.
ٌ

ٔ
الصرفة -لم
قاؿ القاضي أبو بكر « :ك مما يبطل القوؿ بالصرفة أنو لو كانت المعارضة ممكنة -ك إنما منع منها ٌ
يكن الكبلـ معجزا[ ،ك إنٌما يكوف المنع معجزا]ٕ فبل يتضمن الكبلـ فضبل على غيره في نفسو /99[ .ب] ك ليس

الكل قادركف على اإلتياف بمثلو؛ ك إنما تأخركا عنو لعدـ العلم بوجو ترتيب
ىذا بأعجب مما ذىب إليو فريق منهم أف ٌ

لو تعلٌموه لوصلوا إليو ،ك ال بأعجب من قوؿ فريق منهم إنو ال فرؽ بين كبلـ البشر ك كبلـ اللٌو في ىذا الباب.
ٔ ليست يف ا١تطبوعة.

ٕ ليست يف ا١تطبوعة.
ٖ ىو إبراىيم بن سيّار ،أبو إسحاق النظام ،شيخ ا١تعتزلة .تكلّم يف القدر ،و انفرد ٔتسائل و ىو شيخ اٞتاحظ ،قال بعضهم :كان النظام على دين الربا٫تة ا١تنكرين للنبوة و البعث و ٮتفي
ذلك و لو نظم و ترسل و تصانيف منها «:اٞتواىر و األعراض» و« حركات أىل اٞتنة» و« الطفرة» و« الوعيد» و غَتىا.
ورد أنو سقط من غرفة و ىو سكران سنة  229ه( سَت أعبلم النببلء .)541 /19

ٗ يف ا١تطبوعة ٖترف اللفظ إذل( سئلوا).
٘ ٖترفت يف ا١تخطوطة إذل( االعداد).

 ٙىو ٤تمد بن الطيب أبو بكر الباقبلين تقدم يف  ،117 /1و انظر قولو يف كتابو« إعجاز القرآن» ص .39
 ٚليس ت يف ا١تخطوطة ،و العبارة يف إعجاز القرآن( و إ٪تا يكون ا١تنع ىو ا١تعجز).
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ك زعم قوـ أ ٌف ابن المقفع عارض القرآف ،ك إنما كضع حكما»ُ.
* (الثاني) أف كجو اإلعجاز راجع إلى التأليف الخاص بو ،ال مطلق التأليف ،ك ىو بأف
اعتدلت مفرداتو تركيبا كزنة ،ك علت مرٌكباتو معنى ،بأف يوقع كل فن في مرتبتو العليا في اللفظ ك المعنى .ك اختاره
ملكاني في «البرىاف»ِ.
الز
ابن ٌ
ٌ
* (الثالث) ما فيو اإلخبار عن الغيوب المستقبلة ،ك لم يكن ذلك من شأف العرب ،كقولو تعالى :قيل لًل ً
ين ًم ىن
ٍ ي
ٍم ىخلاف ى
ّ
ٍاألى ٍعر ً
ٍج ٍم يع ىك ييػ ىولُّو ىف ُّ
[الدبيػ ىر]ْ (القمر )45 :ك قولو :لىىق ٍد
اب (الفتح )16 :ك قولو في [قصة] أىل بدر :ىسييػ ٍه ىزيـ ال ى
ً
اً
صالً ً
اه ٍم فًي
آمنيوا ًم ٍن يك ٍم ىك ىع ًمليوا ال ا
ص ىد ىؽ اللاوي ىر يسولىوي ُّ
حات لىيى ٍستى ٍخل ىفنػ ي
ى
ين ى
الرٍؤيا (الفتح )27 :ك كقولو :ىك ىع ىد اللاوي الذ ى
ض (النور )55 :ك قولو :الم* غيلًب ً
ٍاأل ٍىر ً
كـ (الركـ 1 :ك  )2ك غير ذلك مما أخبر بو بأنو سيقع فوقع .ك ر ٌد ىذا
ت ُّ
الر ي
ى
القوؿ بأنو يستلزـ أف اآليات التي ال خبر فيها بذلك ال إعجاز فيها؛ ك ىو باطل ،فقد جعل اللٌو كل سورة معجزة
بنفسها.
ٍك
* (الرابع) ما تضمن من إخباره عن قصص األكلين ك سائر المتقدمين ،حكاية من شاىدىا ك حضرىا ،ك قاؿ :تًل ى
ًمن أىنٍ ً
ب ني ً
باء الٍغىٍي ً
ك ًم ٍن قىػ ٍب ًل ىذا  ...اآلية (ىود .)49 :ك ىو مردكد بما
ت ىك ال قىػ ٍويم ى
وحيها إًلىٍي ى
ت تىػ ٍعلى يمها أىنٍ ى
ك ما يك ٍن ى
ٍ
سبق ،نعم ىذا ك الذم قبلو من أنواع اإلعجاز ،الٓ أنو منحصر فيو.

ت طائًىف ً
شبل
تاف ًم ٍن يك ٍم أى ٍف تىػ ٍف ى
* (الخامس) إخباره عن الضمائر من غير أف يظهر ذلك منهم بقوؿ أك فعل ،كقولو :إً ٍذ ىى ام ٍ
(آؿ عمراف )122 :ك قولو :ىك إًذا جا يؤ ىؾ ىحياػ ٍو ىؾ بًما لى ٍم يي ىحيٍّ ى
ك بً ًو اللاوي ىك يىػ يقوليو ىف فًي أىنٍػ يف ًس ًه ٍم لى ٍو ال ييػ ىع ٍّذبيػنىا اللاوي
(المجادلة[ )8 :ك قولو :ىك إً ٍذ يى ًع يد يك يم اللاوي]ٔ إً ٍح ىدل الطاائًىفتىػ ٍي ًن أىناها لى يك ٍم ىك تىػ ىودُّك ىف  ...اآلية (األنفاؿ )7 :ك كإخباره
عن اليهود أنهم ال يتمنوف الموت أبدا.

ٔ انظر قول الباقبلين يف كتابو إعجاز القرآن ص  32 -39أواخر فصل يف بيان وجو الداللة على أن القرآن معجز.

ٕ ابن الزملكاين ىو عبد الواحد بن عبد الكرمي تقدم التعريف بو يف  ،135 /1و كتابو« الربىان الكاشف عن إعجاز القرآن» طبع يف بغداد مطبعة العاين بتحقيق خد٬تة اٟتديثي و أٛتد
مطلوب سنة  1394ه 1974 /م( معجم ا١تنجد .)89 /5
ٖ ليست يف ا١تطبوعة.
ٗ ليست يف ا١تخطوطة.

٘ عبارة ا١تطبوعة( إال أنو منحصر فيو).
 ٙليست يف ا١تطبوعة.
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صححو ابن عطيةُ ك قاؿ« :إنو [الذم]ِ عليو الجمهور ك الح ٌذاؽ[ ّ-ك ىو الصحيح في نفسو -ك
* (السادس) ك ٌ
أف التحدم إنما كقع بنظمو ،ك صحة معانيو ،ك توالي فصاحة ألفاظو ْ]،ك كجو إعجازه أف اللٌو [تعالى قد]ٓ أحاط

بكل شيء علما ،ك أحاط بالكبلـ كلٌو علما؛ فإذا ترتبت اللفظة من القرآف علم بإحاطتو ،أم لفظة تصلح أف تلي
األكلى ،ك يتبين المعنى بعد المعنى ،ثم كذلك من أكؿ القرآف إلى آخره .ك البشر معهم الجهل ك النسياف ك الذىوؿ،
ك معلوـ بالضركرة أف أحدا من البشر ال يحيط بذلك ،ك بهذأ يبطل قوؿ من قاؿ:
إف العرب كاف في قدرتها اإلتياف بمثل [القرآف]ٕ ،فلما جاءىم النبي صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم صرفوا عن ذلك ك
عجزكا عنو.
ك الصحيح أف اإلتياف [بمثل]ٖ القرآف لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين ،ك لهذا ترل البليغ ين ٌقح الخطبة أك
جرا .ك كتاب اللٌو سبحانو لو نزعت منو لفظة ،ثم أدير لساف العرب
القصيدة حوال ،ثم ينظر فيها ،فيغيٌر فيها ،ك ىلم ٌ
على لفظة أحسن منها لم توجد.

ك نحن تتبيٌن لنا البراعة في أكثره ،ك يخفى [علينا]ٗ كجهها في مواضع ،لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سبلمة

الذكؽ ،ك جودة القريحة .ك قامت الحجة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة ك مظنة المعارضة ،كما قامت

بالسحرة ،فإف اللٌو تعالى إنما جعل معجزات األنبياء بالوجو
الحجة في معجزة عيسى باألطبٌاء ،ك معجزة موسى ٌ
الشهير أبرع ما تكوف في زمن النبي الذم أراد [إظهاره]َُ فكاف السحر في مدة موسى [عليو السبلـ]ُُ قد انتهى
إلى غايتو ،ك كذا الطب في زماف عيسى ،ك الفصاحة في مدة محمد صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم».

ُِ

ٔ ىو عبد اٟتق بن غالب ا١تشهور بابن عطية تقدم التعريف بو يف  191 /1انظر قولو يف مقدمة تفسَته ا١تسمى باحملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز .73 -71 /1
ٕ ليست يف ا١تخطوط.
ٖ ليست يف ا١تخطوط.
ٗ ليست يف ا١تخطوط.

٘ ليست يف ا١تطبوعة.
 ٙيف مقدمة تفسَت ابن عطية  72 /1عبارة مكملة ١تعٌت الكبلم و ىي( فبهذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة و هبذا النطق )...
 ٚليست يف ا١تطبوعة.
 ٛليست يف ا١تخطوطة.

 ٜليست يف ا١تطبوعة.
ٓٔ ليست يف ا١تخطوطة.

ٔٔ ليست يف ا١تطبوعة.
ٕٔ انتهى قول ابن عطية.
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(السابع) :أف كجو اإلعجاز الفصاحة ،ك غرابة األسلوب ،ك السبلمة من جميع العيوب ،ك غير ذلك مقترنا [ /91أ]

اإلنٍس ك ال ً
بالتح ٌدم ،ك اختاره اإلماـ فخر الدينُ؛ ك ىو قريب مما سبق ،ك قد قاؿ تعالى :قيل لىئً ًن ٍ ً
ٍج ُّن
اجتى ىم ىعت ًٍ ي ى
ٍ
ًً ًً
ً
ًً
ً
ورةو ًم ٍن
س ى
ىعلى أى ٍف يىأٍتيوا بمثٍ ًل ى ىذا الٍ يق ٍرآف ال يىأٍتيو ىف بمثٍلو (اإلسراء )88 :ك المراد :بمثل نظمو؛ بدليل قولو تعالى :فىأٍتيوا ب ي
ًمثٍلً ًو (البقرة )23 :ك قوؿ من قاؿ :إف الضمير في ً
[م ٍن]ِ ًمثٍلً ًو عائد على اللٌو [تعالى]ّ ضعيف[ ،بقولو :بً ىع ٍش ًر
يس ىوور]ْ ًمثٍلً ًو (ىود )13 :ك السياؽ كاحد.
* (الثامن) :ما فيو من النظم ك التأليف ك الترصيف ،ك أنو خارج عن جميع كجوه النظم المعتاد في كبلـ العرب ،ك

مباين ألساليب خطاباتهم ،ك اختاره القاضي أبو بكرٓ .قاؿ:

«ك لهذا لم يمكنهم معارضتو» .قاؿ« ٔ:ك ال سبيل إلى معرفة إعجاز القرآف من أصناؼ البديع التيٕ ا ٌدعوىا في
َُ
الشعر؛ ألنو ليس مما يخرؽ العادة ،بل يمكن استدراكو بالتعلٌمٖ ك التدريب ك التصنع لوٗ ،كقوؿ الشعر ،ك رصف
الخطب ،ك صناعة الرسالة ،ك الحذؽ في الببلغة ،ك لو طريق يسلك

ُُ

 ...فأما شأك نظم القرآف فليس لو مثاؿ

يحتذل عليو ،ك ال إماـ يقتدل بو ،ك ال يصح كقوع مثلو اتفاقا  .»...قاؿ« :ك نحن نعتقد أف اإلعجاز في بعض
القرآف أظهر ،ك في بعض أد ٌؽ ك أغمض».

ٔ ىو ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت ا١تشهور بفخر الدين الرازي تقدم التعريف بو يف  196 /1و انظر قولو حول اإلعجاز يف تفسَته الكبَت  116 -115 /1يف الكبلم على قولو تعاذل َو إِ ْن
ُكْنتُم ِيف ريْ ٍ
ب ِ٦تَّا نََّزلْنا َعلى َعْب ِدنا [ البقرة ]23 :و لو كتاب أيضا يف اإلعجاز اٝتو« هناية اإل٬تاز يف دراية اإلعجاز» تقدم يف الكتب ا١تؤلفة يف ىذا النوع.
ْ َ
ٕ ليست يف ا١تخطوطة.
ٖ ليست يف ا١تطبوعة.

ٗ ليست يف ا١تخطوطة.
٘ انظر قول أيب بكر الباقبلين يف كتابو« إعجاز القرآن» ص  35فصل يف ٚتلة وجوه إعجاز القرآن ،الوجو الثالث
 ٙانظر قولو ىذا يف إعجاز القرآن ص  ،112 -111فصل يف ذكر البديع من الكبلم .بتصرف.
 ٚيف ا١تخطوطة( الذي).
 ٛيف ا١تخطوطة( بالعلم).
 ٜيف ا١تخطوطة( بو).

ٓٔ يف ا١تخطوطة( و وصف).
ٔٔ يف ا١تخطوطة( ا١تسلك).
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ثم قاؿ القاضيُ« :فإف قيل :ما الذم كقع التحدم بو؟ أ ىو الحركؼ المنظومة؟ أك
الكبلـ القائم بالذات؟ أك غيره؟ قلناِ :الذم تح ٌداىم بوّ [أف يأتوا على الحركؼ التي ىي نظم القرآف منظومة

حكمها ،متتابعها كتتابعها ،مطٌردة كاطٌرادىا ،ك لم يتح ٌدىم إلى]ْ أف يأتوا بالكبلـ القديم الذم ال مثل لو».

ك قاؿ بعض األئمة :ليس اإلعجاز المتح ٌدل بو إال في النظم ،ال في المفهوـ؟ ألف المفهوـ لم يمكن اإلحاطة بو ،ك
ال الوقوؼ على حقيقة المرادٓ منو ،فكيف يتصور أف يتح ٌدل بما ال يمكن الوقوؼ عليو ،إذ ىو يسعٔ كل شيء فأم

ٕ

كاكي
شيء قوبل بو ا ٌدعى أنو غير المراد ،ك يتسلسل! (التاسع) :أنو شيء ال يمكن التعبير عنو ،ك ىو اختيار ٌ
الس ٌ
حيث قاؿ في «المفتاح»« :ك اعلم أف شأف اإلعجاز يدرؾ ك ال يمكن كصفو ،كاستقامة الوزف تدرؾٖ ك ال يمكن
كصفها ،ك كالمبلحة .ك كما يدرؾ طيب النغم العارض لهذا الصوتٗ ،ك ال طريق إلى تحصيلو لغيرَُ ذكم الفطر

التمرف فيهماُُ».
السليمة ٌإال بإتقاف علمي المعاني ك البياف ك ٌ

ك قاؿ أبو حياف التوحيدمُِ في «البصائر»« :لم أسمع كبلما ألصق بالقلب ،ك أعلق بالنفس من فصل تكلٌم بو بندار
بن الحسين الفارسيُّ -ك كاف بحرا في العلم -ك قد سئل عن

موضع اإلعجاز من القرآف فقاؿ :ىذه مسألة فيها حيفُْ على [المفتى]ُٓ ،ك ذلك أنو شبيو بقولك :ما موضع
اإلنساف من اإلنساف؟ فليس لئلنساف موضع من اإلنساف؛ بل متى أشرت إلى جملتو فقد حققتو ،ك دللت على ذاتو،
كذلك القرآف لشرفو ال يشار إلى شيء منو ٌإال ك كاف ذلك المعنى آية في نفسو ،ك معجزة لمحاكلو ،ك ىدل لقائلو؛
ٔ انظر إعجاز القرآن ص  ،269فصل فيما يتعلق بو اإلعجاز.
ٕ يف إعجاز القرآن :قيل.
ٖ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.

ٗ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
٘ عبارة ا١تخطوطة( على حقيقتو و ا١تراد).

 ٙيف ا١تخطوطة( مع) بدل( ىو يسع).
 ٚىو يوسف بن أيب بكر بن ٤تمد بن علي أبو يعقوب السكاكي تقدمت ترٚتتو يف  .163 /1و انظر قولو يف كتابو مفتاح العلوم ص  ،416بتصرف.
 ٛيف ا١تخطوطة( يدرك).

 ٜيف ا١تخطوطة( العيوب).
ٓٔ يف ا١تخطوطة( بغَت).

ٔٔ يف ا١تخطوطة( فيها).
ٕٔ ىو علي بن ٤تمد بن العباس أبو حيان التوحيدي تقدمت ترٚتتو يف  .342 /1و كتابو« البصائر» تقدم التعريف بو يف .414 /1

ٖٔ
تزىد ،و لو معرفة يف الكبلم و النظر ،و ىو خادم اإلمام أيب
ىو بندار بن اٟتسُت الشَتازي أبو اٟتسُت الشافعي ،شيخ الصوفية ،القدوة .صحب الشبلي ،و كان ذا أموال فأنفقها و ّ
اٟتسن األشعري ،قال ا٠تطيب «:كان بندار من أىل الفضل ا١تتميزين با١تعرفة و العلم» و كان عا١تا باألصول .ت  353ه( السبكي ،طبقات الشافعية .)199 /2

ٗٔ يف ا١تخطوطة( حرف).
٘ٔ ساقطة من ا١تخطوطة.
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ك ليس في طاقة البشر اإلحاطة بأغراض اللٌو في كبلمو ك أسراره في كتابو ،فلذلك حارت العقوؿ ك تاىت البصائر
عنده».
(العاشر) :ك ىو قوؿ حازـُ في «منهاج البلغاء»« :إف اإلعجاز فيو من حيث استمرت الفصاحة ك الببلغة فيو من

جميع أنحائهاِ في جميعو استمرارا ال توجد لو فترة ،ك ال يقدر عليو أحد من البشر ،ك كبلـ العرب ك من تكلم
بلغتهم ال تستمر الفصاحة ك الببلغة في جميع أنحائها في العالي منو إال في الشيء اليسير المعدكد ،ثم تعرض

الفترات اإلنسانية ،فتقطعّ طيب الكبلـ ك ركنقو ،فبل تستمر لذلكْ الفصاحة في جميعو ،بل توجد في تفاريق ك
أجزاء منو ،ك الفترات في الفصاحة تقع للفصيح ،إما بسهو يعرض لو في الشيء من غير أف يكوف جاىبل بو ،أك من

جهل بو ،أك من سآمة تعترم فكره ،أك من [ /91ب] ىول للنفس يغلب عليها فيما يحوش عليها خاطره ،من
اقتناص المعاني سمينا كاف أك غثٌا ،فهذه آفات ال يخلو منها اإلنساف الفاضل ك الطبع الكامل ،ك ىو قريب مما ذكره

الزملكاني ك ابن عطيةٓ».
ابن ٌ

(الحادم عشر) :قاؿ الخطٌابئ في كتابو -ك إليو ذىب األكثركف من علماء
النظر« :-إ ٌف كجو اإلعجاز فيو من جهةٕ الببلغة ،لكن لما صعب عليهم تفصيلها صغواٖ فيو إلى حكم الذكؽ ك
القبوؿ عند النفس» .قاؿ« :ك التحقيق أف أجناس الكبلـ مختلفة ،ك مراتبها في درجة البياف متفاكتة ،فمنها البليغ

ٗ

الرسلَُ ،ك ىذه أقساـ الكبلـ الفاضل
الرصين الجزؿ ،ك منها الفصيح القريب السهل ،ك منها الجائز الطلق ٌ
المحمود .فالقسم األكؿ أعبله ،ك الثاني أكسطو ،ك الثالث أدناه ك أقربو ،فحازت ببلغات القرآف من كل قسم من

حصة ،ك أخذت من كل نوع شعبة ،فانتظم لها بامتزاج ىذه األكصاؼ [نمط]
ىذه األقساـ ٌ

ُُ

من الكبلـ يجمع

ٔ ىو اإلمام حازم القرطاجٍت تقدم التعريف بو و بكتابو يف .155 /1
ٕ يف ا١تخطوطة( حاالهتا).
ٖ يف ا١تخطوطة( فقطع).
ٗ يف ا١تخطوطة( يستمر كذلك) بدل( تستمر لذلك).

٘ انظر مقدمة تفسَته احملرر الوجيز  ،71 /1نبذة ٦تا قال العلماء يف إعجاز القرآن.

 ٙىو ٛتد بن ٤تمد أبو سليمان ا٠تطايب تقدمت ترٚتتو يف  .343 /1و كتابو« بيان إعجاز القرآن» طبع بتحقيق د .عبد العليم  1372ه 1953 /م د٢تي -ا٢تند ،و طبع بتحقيق عبد
اللّو الصديق الغماري بدار التأليف يف القاىرة عام  1372ه 1953 /م ،و طبع بتحقيق ٤تمد خلف اللّو و ٤تمد زغلول سبلم بدار ا١تعارف القاىرة عام  1374ه 1955 /م( معجم

ا١تنجد  ،124 /1معجم مصنفات القرآن  151 /1و .)152 /1
 ٚيف ا١تخطوطة( حجة).
 ٛيف ا١تخطوطة( وضعوا).
 ٜيف ا١تخطوطة( التبليغ).

ٓٔ يف ا١تخطوطة( ا١ترسل).
ٔٔ زيادة من« البيان» لصحة ا١تعٌت.
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صفتي الفخامة ك العذكبة ،ك ىما على االنفراد في نعوتهما كالمتضا ٌدين؛ ألف العذكبة نتاج السهولة ،ك الجزالة ك

ِ
ُ
خص بها
كل منهما عن اآلخر فضيلة ٌ
المتانة يعالجاف نوعا من الوعورة ؛ فكاف اجتماع األمرين في نظمو مع ٌ
نبو ٌ
القرآف ،ليكوف آية بيٌنة لنبيو.

ك إنما تعذر على البشر اإلتياف بمثلو ألمور:
منها أف علمهم ال يحيط بجميع أسماء اللغة العربية ك أكضاعها التي ىي ظركؼ المعاني ،ك ال تدرؾ أفهامهم جميع

معاني األشياء المحمولة على [تلك]ّ األلفاظ ،ك ال تكمل معرفتهم باستيفاء جميع كجوه النظوـ التي بها يكوف
ائتبلفها ك ارتباط بعضها ببعض ،فيتوصلواْ باختيار األفضل عن األحسن من كجوىها ،إال أف يأتوا بكبلـ مثلو.

ك إنما يقوـ الكبلـ بهذه األشياء الثبلثة :لفظ حامل ،ك معنى بو قائم ،ك رباط لهما ناظم .ك إذا تأملت القرآف كجدت
ىذه األمور م نو في غاية الشرؼ ك الفضيلة؛ حتى ال ترل شيئا من األلفاظ أفصح ك ال أجزؿ ك ال أعذب من ألفاظو،
ٓ
لب يشهد لو بالتقديم في
ك ال ترل نظما أحسن تأليفا ك أشد تبلؤما ك تشاكبل من نظمو .ك أما معانيو ،فكل ذم ٌ
أبوابو ،ك الرقي فئ أعلى درجاتو .ك قد توجد ىذه الفضائل الثبلث على التفرؽ في أنواع الكبلـ ،ك أما أف توجد

مجموعة في نوع كاحد منو فلم توجد إال في كبلـ العليم القدير.
أصح المعاني،
مضمنا ٌ
فخرج من ىذا أف القرآف إنما صار معجزا ألنو جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظوـ التأليفٌ ،

من توحيد اللٌو تعالى ك تنزيهو في صفاتو ،ك دعاءٕ إلى طاعتو ،ك بياف لطريق عبادتو في تحليل ك تحريم ،ك حظر ك
إباحة ،ك من كعظ ك تقويم ،ك أمر بمعركؼ ك نهي عن منكر ،ك إرشاد إلى محاسن األخبلؽ ،ك زجر عن مساكيها،
ٖ
كل شيء منها موضعو الذم ال يرل شيء أكلى منو ،ك ال يتوىم في صورة العقل أمر أليق بو منو ،مودعا أخبار
كاضعا ٌ

القركف الماضية ك ما نزؿ من مثبلت اللٌو بمن عصى ك عاند منهم ،منبئا عن الكوائن المستقبلة فيٗ األعصار الماضية

ٔ يف ا١تخطوطة( الدعوى).
ٕ يف ا١تخطوطة( من).
ٖ ساقطة من ا١تخطوطة.

ٗ يف ا١تخطوطة( فيتوصل).
٘ اضطربت يف ا١تخطوطة.
 ٙيف ا١تخطوطة( إذل).
 ٚيف ا١تخطوطة( و دعا).

 ٛيف ا١تخطوطة( و وضع).
 ٜيف ا١تخطوطة( و يف).
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المحتج لو ،ك الدليلُ ك المدلوؿ عليو ،ليكوف ذلك أككد للزكـ ما دعا
من الزماف ،جامعا في ذلك بين الحجة ك
ٌ
إليو ،ك إنباء عن كجوب ما أمر بو ك نهى عنو.
ك معلوـ أف اإلتياف بمثل ىذه األمور ،ك الجمع بين أشتاتها حتى تنتظم ك تتسق ،أمر تعجز عنو قول البشر ،ك ال

تبلغو قدرتهم ،فانقطع الخلق دكنو ،ك عجزكا عن معارضتو بمثلو ،ك مناقضتوِ في شكلو ،ثم صار المعاندكف لو يقولوف

مرة إنو سحر لما رأكه معجوزا عنو ،غير مقدكر عليو[ .ك قد]ّ كانوا [ /92أ]
مرة :إنو شعر ٌ
لما رأكه منظوما ،ك ٌ
يجدكف لو كقعا في القلب ،ك قرعا فيْ النفس ،يريبهم ك يحيرىمٓ ،فلم يتمالكوا أف يعترفوا بو نوعا من االعتراؼ ،ك
ٖ
ٕ
ٔ
ً
ً
ين ا ٍكتىتىبىها
لذلك قالوا :إف لو لحبلكة  ،ك إف عليو لطبلكة .ك كانوا مرة لجهلهم [ك حيرتهم] يقولوف :أىساط يير ٍاألى اكل ى
فى ًهي تيملى ىعلىٍي ًو بكٍرةن ك أ ً
ىص نيبل (الفرقاف:
ى ٍ
ي ى ى
 )5مع علمهم أف صاحبهم ٌأم ٌي ك ليس بحضرتو من يملي أك يكتب شيئا؛ ك نحو ذلك من األمور التي أكجبها العناد
ك الجهل ك العجز.

ك قد حكى اللٌو [تعالى]ٗ عن بعض مردتهم ،ك ىو الوليد بن المغيرة المخزكميَُ،
أنو لما طاؿ فكره في القرآف ك كثر ضجره منو ،ك ضربُُ لو األخماس من رأيو في األسداسُِ ،فلم يقدر على أكثر
ش ًر (المدثر )25 :عنادا ك جهبل بو ،ك ذىابا عن الحجة ،ك انقطاعا دكنها.
من قولو :إً ٍف ىذا إًاال قىػ ٍو يؿ الٍبى ى

ٔ يف ا١تخطوطة( فالدليل).
ٕ يف ا١تخطوطة( أو مناقضتو).

ٖ ساقطة من ا١تخطوطة.
ٗ عبارة ا١تخطوطة( النفوس ترميهم و ٗتَتىم).
٘ عبارة ا١تخطوطة( النفوس ترميهم و ٗتَتىم).
 ٙيف ا١تخطوطة( و كذلك).
 ٚيف ا١تخطوطة( حبلوة).
 ٛساقطة من ا١تخطوطة.
 ٜليست يف ا١تخطوطة.

ٓٔ ىو عدو اللّو الوليد بن ا١تغَتة بن عبد اللّو ا١تخزومي كان من كبار ا١تعاندين لدين اللّو أحد رؤساء قريش لعنو اللّو فعن ابن عباس رضي اللّو عنو قال «:دخل الوليد بن ا١تغَتة على أيب
فسألو عن القرآن فلما أخربه خرج على قريش فقال يا عجبا ١تا يقول ابن أيب كبشة فو اللّو ما ىو بشعر و ال بسحر و ال هبذي من اٞتنون و إن قولو ١تن كبلم اللّو» و قد أتاه أبو جهل
ت َو ِحيداً [ ا١ت ّدثّر (]11 :ابن كثَت ،التفسَت /4
لعنو اللّو إثر مقالتو ليحرضو على النيب صلّى اللّو عليو و سلّم فلما فكّر قال :إن ىذا إال سحر يؤثره عن غَته ،فنزلت ذَ ْرِين َو َم ْن َخلَ ْق ُ
.)472
ٔٔ يف ا١تخطوطة( و ضربو).
ٕٔ يف ا١تخطوطة( األٜتاس).
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ثم اعلم أف عمود الببلغة التي تجتمع لها ىذه الصفات ىو كضع كل نوع من األلفاظ التي تشتمل عليها فصوؿ

الكبلـ موضعو األخص األشكل بو ،الذم إذا أبدؿ مكانو غيره جاء منو ،إما تبدؿُ المعنى الذم يفسد بو الكبلـ ،أك
إذىاب الركنق الذم تسقط بو الببلغة ،ك ذلك أف في الكبلـ ألفاظا مترادفة متقاربة المعاني في زعم أكثر الناس،
كالعلم ك المعرفة ،ك الشح ك البخل ،ك النعت ك الصفة ،ك كذا بلى ك نعم ،ك من ك عن ،ك نحوىا من األسماء ك

األفعاؿ ك الحركؼ؛ ك األمر فيها عند الحذاؽ بخبلؼ ذلك ،ألفِ كل لفظة منها خاصة تتميز بها عن صاحبتها في
بعض معانيها ،ك إف اشتركا في بعضها.
ّ
اً
ساىو ىف (الماعوف )5 :إنو الذم ينصرؼ ك ال يدرم
صبلتً ًه ٍم ي
ين يى ٍم ىع ٍن ى
ك لهذا قاؿ أبو العالية في قولو تعالى :الذ ى
يفرؽ أبو العالية بين
عن شفع أك كتر ،فر ٌد عليو الحسن بأنو لو كاف كذلك لقاؿ« :الٌذين ىم في صبلتهم» فلم ٌ

«في» ،ك «عن» حتى تنبٌو لو الحسن ك قاؿ :المراد بو إخراجها عن كقتها.

فهبل جعل في كل سورة نوعا من األنواع؟ (قيل) :إنما أنزؿ القرآف على ىذه الصفة من جمع أشياء
(فإف قيل)ٌ :
أعم لمنفعتو ،ك لو
مختلفة المعاني في السورة الواحدة ،ك في اآلم المجموعة القليلة العدد ،ليكوف أكثر لفائدتو ،ك ٌ
كاف لكل باب منو قبيل ،ك لكل معنى سورة مفردة ،لم تكثر [عائدتو]ْ ،ك لكافٓ الواحد من الكفار المنكرين ك

المعاندين إذا سمع

السورة ال تقوـٔ عليو الحجة بو إال في النوع الواحد الذم تضمنتو السورة الواحدة فقط ،ك كاف في اجتماع المعاني
الكثيرة في السورة الواحدة أكفر حظا ،ك أجدل نفعا من التخيير لما ذكرناه.
قاؿ الخطٌابي« :ك قلت :في إعجاز القرآف كجها ذىب عنو الناس ك ىو صنيعو بالقلوب ،ك تأثيره في النفوس ،فإنك
ال تسمع كبلما غير القرآف منظوما ك ال منثورا إذا قرع السمع خلص لو إلى القلب من اللذة ك الحبلكة في حاؿ ،ك
من الركعة ك المهابة في حاؿٕ أخرل ما يخلص منو إليو .قاؿ اللٌو تعالى :لىو أىنٍػزلٍنا ى ىذا الٍ يقرآ ىف ىعلى جب ول لىرأىيػتىوي ً
خاشعان
ىى ى ٍ
ٍ ى
ٍ

ٔ يف ا١تخطوطة( تبديل).

ٕ يف ا١تخطوطة( و إن).
ٖ الرياحي تقدم التعريف بو يف .299 /1
ٗ ساقطة من ا١تخطوطة.
٘ يف ا١تخطوطة( و لو كان).
 ٙيف ا١تخطوطة( يقيم).
 ٚيف ا١تخطوطة( حالة).
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ِ
ُ
يث كًتابان متشابًهان مثانًي تىػ ٍق ى ً
ً
ً ً
ىحسن الٍح ًد ً
ش ًع ُّر م ٍنوي
يى
يمتى ى
صدٍّعان م ٍن ىخ ٍشيىة اللاو اآلية (الحشر )21 :ك قاؿ تعالى :اللاوي نىػ از ىؿ أ ٍ ى ى ى
ى ى
جلي ي ا ً
ش ٍو ىف ىرباػ يه ٍم اآلية (الزمر.)23 :
ين يى ٍخ ى
ي
ود الذ ى

قلت :ك لهذا أسلم جبير بن مطعم لما سمع قراءة النبي صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم للطٌور حتى انتهى إلى قولو:
ك لىواقً هع (الطور )7 :قاؿ :خشيت أف يدركني العذاب .ك في لفظ« :كاد قلبي يطير فأسلم»ّ .ك في أثر
ذاب ىربٍّ ى
إً اف ىع ى
لما سمع سورة طوْ أسلم ،ك غيرٓ ذلك.
آخر أف عمر ٌ

ك قد صنف بعضهم كتابا فيمن مات بسماع آية من القرآف.
(الثاني عشر) :ك ىؤ قوؿ أىل التحقيقٕ :إ ٌف اإلعجاز كقع بجميع ما سبق من األقواؿ ،ال بكل [ /92ب] كاحد
عن انفراده؛ فإنو جمع كلٌوٖ ،فبل معنى لنسبتو إلى كاحد منها بمفرده مع اشتمالو على الجميع ،بل ك غير ذلك مما لم
يسبق.
المقرين ك الجاحدين ،ثم إ ٌف سامعو إف كاف مؤمنا بو
فمنها الركعة التي لو في قلوب السامعين ك أسماعهم ،سواء ٌ
يداخلو ركعة في أكؿ سماعو ك خشية ،ثم ال [يزاؿ]ٗ يجد في قلبو ىشاشة إليو ،ك محبٌة [لو]َُ .ك إف كاف جاحدا

كجد فيو مع ذلك الركعة نفورا ك عيٌا؛ النقطاع مادتو بحسن سمعو.

ضا طريٌا في أسماع السامعين ،ك على ألسنة القارئين.
 ك منها أنو لم يزؿ ك ال يزاؿ غ ٌٔ ليست يف ا١تطبوعة.
ٕ يف ا١تخطوطة( و قولو).

ٖ يف ا١تخطوطة( كاد قليب يطَت) و اٟتديث أخرجو مع ذكر الشاىد سعيد بن منصور و ابن سعد( ذكره السيوطي يف الدر ا١تنثور  118 /6و أخرجو بأصلو -دون ذكر الشاىد -الشافعي
يف األم  ،296 /7باب القراءة يف ا١تغرب ،و اٟتميدي يف ا١تسند  ،254 /1أحاديث جبَت بن مطعم .و أٛتد يف ا١تسند  83 /4و  ،85أحاديث جبَت بن مطعم ،و البخاري يف الصحيح
 ،247 /2كتاب األذان(  ،)19باب اٞتهر يف ا١تغرب(  ،)99اٟتديث(  ،)765و أخرجو يف موضع آخر يف  ،693 /8كتاب التفسَت(  ،)65باب(  ،)1اٟتديث(  ،)4854باختبلف
يف الشاىد و ىو قولو يف ىذا اٟتديث:
«  ...فلما بلغ ىذه اآلية أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن َغ َِْت َش ْي ٍء أ َْم ُى ُم ا ْ٠تالُِقو َن  ...و أخرجو مسلم يف الصحيح  :339 -338 /1كتاب الصبلة ،باب القراءة يف الصبح(  ،)35اٟتديث( /174
.)463
ٗ األثر أخرجو ابن سعد يف الطبقات الكربى  ،268 /3باب إسبلم عمر رضي اللّو عنو.
٘ يف ا١تخطوطة( إذل غَت).
 ٙيف ا١تخطوطة( قول احملققُت) بدل( قول أىل التحقيق).
 ٚيف ا١تخطوطة( قول احملققُت) بدل( قول أىل التحقيق).
 ٛيف ا١تخطوطة( ذلك).
 ٜساقطة من ا١تخطوطة.
ٓٔ ساقطة من ا١تخطوطة.
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 -ك منها ما ينتشر فيو عند تبلكتو من إنزاؿ اللٌو إياه في صورة كبلـ ىو مخاطبة من اللٌو لرسولو تارة ،ك مخاطبة أخرل

[لخلقو]ُ ال في صورة كبلـ يستمليو من نفسو من قد قذؼ [الوحي]ِ في قلبو ،ك أكحى إليو ما شاء أف يلقيو إلى

عباده على لسانو ،فهو يأتي بالمعاني التي ألهمها بألفاظو التي يكسوىا إياه ،كما يشاىد من الكتب المتقدمة.

 -ك منها جمعو بين صفتي الجزالة ك العذكبة ك ىما كالمتضادين ،ال يجتمعاف غالبا في كبلـ البشر؛ ألف الجزالة من

األلفاظ التيّ ال توجد إال بما يشوبها من القوة ك بعض الوعورةْ ،ك العذكبة منها ما يضا ٌدىا من السبلسة ك السهولة،
فمن نحا نحو الصورة األكلى فإنما يقصد الفخامة ك الركعة في األسماع ،مثل الفصحاء من األعراب ،ك فحوؿ

الشعراء منهم ،ك من نحا نحو الثانية قصد كوف الكبلـ في السماع أعذب ك أشهى ك أل ٌذ ،مثل أشعار المخضرمين ك
من داناىم من المولٌدين المتأخرين .ك ترل ألفاظ القرآف قد جمعت في نظمو كلتا الصفتين ،ك ذلك من أعظم كجوه

الببلغة ك اإلعجاز.

 ك منها جعلو آخر الكتب غنيا عن غيره ،ك جعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلىٓ
ً ً ً
يل أى ٍكثىػ ىر الا ًذم يى ٍم فً ًيو يى ٍختىلً يفو ىف (النمل:
بياف يرجع فيو [إليو]  ،كما قاؿ تعالى :إً اف ى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف يىػ يق ُّ
ص ىعلى بىني إ ٍسرائ ى
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فصلٔ في قدر المعجز من القرآف
ٕ
أقل ما يعجز عنو من
قاؿ القاضي أبو بكر « :ذىب عامة أصحابنا ،ك ىو قوؿ أبي الحسن األشعرم في كتبو ،إلى أف ٌ

القرآف السورة قصيرة كانت أك طويلة ،أك ماٖ كاف بقدرىا .قاؿ :فإذا كانت اآلية بقدر حركؼ سورة ك إف كانت

كسورةٗ الكوثر فذلك معجز.

قاؿ :ك لم يقم دليل على عجزىم عن المعارضة في أقل من ىذا القدر.
ٔ ساقطة من ا١تخطوطة.

ٕ ليست يف ا١تطبوعة.
ٖ يف ا١تخطوطة( الذي) بدل( اليت ال).
ٗ يف ا١تخطوطة( الذعورة).
٘ ساقطة من ا١تخطوطة.

 ٙيف ا١تخطوطة( مسألة).
 ٚانظر إعجاز القرآن للباقبلين ص  254و ما بعدىا.
 ٛيف ا١تخطوطة( أو كان).
 ٜيف ا١تخطوطة( سورة).
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كل سورة برأسها فهي معجزة .ك قد حكي عنهم نحو قولنا ،إال أف منهم من لم يشترط كوف
ك ذىبت المعتزلة إلى أف ٌ
يخص .ك لم يأتوا
اآلية بقدر السورة ،بل شرط اآليات الكبيرةُ .ك قد علمنا أنو تح ٌداىم تح ٌديا إلى السور كلٌها ،ك لم
ٌ

بشيء منها ،فعلم أف جميع ذلك معجز.

ك أما قولو تعالى :فىػلٍيأٍتيوا بًح ًد و
يث ًمثٍلً ًو (الطور )34 :فبل يخالف ىذا؛ ألف الحديث التاـ ال تتحصل حكايتو في أقل
ى
ى
من كلمات سورة قصيرة .ك ىو يؤكد مذىب أصحابنا ك إف كاف قد يتأكؿ قولو :فىػلٍيأٍتيوا بًح ًد و
يث ًمثٍلً ًو على القبيل دكف
ى
ى
ٌ

التفصيل.

السور القصار بما يعرؼ بو إعجاز [السور]ِ الطواؿ؟
(فإف قيل) :ىل يعرؼ إعجاز ٌ
ك ىل يعرؼ كل قدر من القرآف بلغ الح ٌد الذم ق ٌدرتموه على ما تعرفوف بو إعجاز سورة البقرة ك نحوىا؟ (قلنا) :إف
كل سورة قد علم كونها معجزة بعجز العرب عنها .ك سمعت بعض
أبا الحسن األشعرم قد أجاب عن ذلك بأف ٌ
الكبراء من أىل ىذا الشأف يقوؿّ :إنٌو يصحْ أف يكوف علم ذلك توقيفا ك الطريقة األكلى أس ٌدٓ ،ك تظهر فائدتهما
في أف األكلى تبين أف ما

الكل
علم بو كوف جميع القرآف معجزا موجود في كل سورة؛ قصرت أك طالت ،فيجب [ /93أ] أف يكوف الحكم في ٌ
كاحدا .ك األخرل تتضمن تقدير معرفة إعجاز القرآف بالطريق التئ سلكناىا».
فصل

ٕ

اإلنٍس ك ال ً
اعلم أنو سبحانو تح ٌداىم أكال في اإلتياف بمثلو ،فقاؿ :قيل لىئً ًن ٍ ً
ٍج ُّن ىعلى أى ٍف يىأٍتيوا بً ًمثٍ ًل ى ىذا
اجتى ىم ىعت ًٍ ي ى
ٍ
الٍ يقر ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض ظى ًهيران (اإلسراء )88 :ثم تح ٌداىم بعشر سور منو ك قطع عذرىم
آف ال يىأٍتيو ىف بً ًمثٍلً ًو ىك لى ٍو كا ىف بىػ ٍع ي
ٍ
ٖ
يات (ىود )13 :ك إنما قاؿ :م ٍفتىػر و
بقولو :قيل فىأٍتيوا بًع ٍش ًر سوور ًمثٍلً ًو م ٍفتىػر و
يات من أجل أنهم قالوا :ال علم لنا بما فيو
ى يى
ٍ
ي ى
ي ى
من األخبار الخالية ،ك القصص البالغة ،فقيل لهم :م ٍفتىػر و
يات إزاحة لعللهم ،ك قطعا ألعذارىم ،فعجزكا ،فر ٌدىم من
ي ى
ٔ يف اإلعجاز( الكثَتة).
ٕ ليست يف ا١تطبوعة.

ٖ يف ا١تخطوطة( يقولون).
ٗ يف ا١تخطوطة :إن ذلك يصح ...
٘ يف ا١تخطوطة( أشد).
 ٙيف ا١تخطوطة( الذي).

 ٚيف ا١تخطوطة( مسألة).
 ٛيف ا١تخطوطة( نعلم).
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العشر إلى سورة كاحدةُ من مثلو ،مبالغة في التعجيز لهم ،فقاؿِ :ىك إً ٍف يك ٍنتي ٍم فًي ىريٍ و
ب ًم اما نىػ ازلٍنا ىعلى ىع ٍب ًدنا فىأٍتيوا
ً
ًً
ً ً
بًس و ً ً ً ً
ين (البقرة )23 :أم يشهدكف لكم أنها في نظمو ك
ي ى
داء يك ٍم م ٍن يدكف اللاو إً ٍف يك ٍنتي ٍم صادق ى
ورة م ٍن مثٍلو ىك ا ٍد يعوا يش ىه ى
ببلغتو ك جزالتو ،فعجزكا.

اار (البقرة )24 :ك
فقاؿ تعالى :فىًإ ٍف لى ٍم تىػ ٍف ىعليوا ىك لى ٍن تىػ ٍف ىعليوا (البقرة )24 :مبالغة في التعجيز ك إفحاما لهم فىاتاػ يقوا الن ى
ىذه مبالغة في الوعيد ،مع أف اللغة لغتهم ،ك الكبلـ كبلمهم ،ك ناىيك بذلك أف الوليد بن المغيرةّ لعنو اللٌو كاف

ْ
حجتو ،ك قصم ظهره،
سيٌد قريش ،ك أحد فصحائهم لما سمعو أخرس لسانو ،ك بلد جنانو ،ك أطفئ بيانو ،ك قطعت ٌ

ك ظهرٓ عجزه ،ك ذىلٔ عقلو ،حتى قاؿٕ« :قد عرفنا الشعر كلٌو ىزجو ك رجزه ك قريضو،

ٖ
الس ٌحار ك
ك مقبوضو ك مبسوطو ،فما [ىو] بالشعر! قالت لو قريش :فساحر؟ قاؿ :ك ما ىو بساحر ،قد رأينا ٌ

سحرىم ،فما ىو بنفثو ك ال عقده ،ك اللٌو إف لقولو لحبلكة ،ك إف عليو لطبلكة ،ك إف أسفلو لمغدؽ ،ك إف أعبله
لمثمر ،ك إنو ليعلو ك ال يعلى ،سمعت قوال يأخذ القلوب.
قالوا :مجنوف ،قاؿ :ال ك اللٌو ما ىو بمجنوف ،ك ال بخنقو ك ال بوسوستوٗ ك ال رعشتو ،قالوا:
[الكهاف]َُ ك ال بسجعهم .ثم حملتو الحميٌة فنكص على عقبيو ك كابر
لكهاف فما ىو بزمزمة
ٌ
كاىن .قاؿ :قد رأينا ا ٌ
ُُ
ش ًر (المدثر 24 :ك .)25
حسو فقاؿ :إً ٍف ىذا إًاال ًس ٍح هر ييػ ٍؤثىػ ير* إً ٍف ىذا إًاال قىػ ٍو يؿ الٍبى ى
ٌ
الجن]ُِ ليسوا من أىل اللساف العربي الذم جاء القرآف على
(مسألة) التح ٌدم إنما كقع لئلنس دكف الجن[ ،ألف ٌ
ً ُْ
[على أى ٍف يأٍتيوا بً ًمثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
أساليبو؛ ك إنما ذكركا في قولو [تعالى]ُّ قي ٍل لىئً ًن ٍ ً ً
آف ال يىأٍتيو ىف
س ىك ال
ٍج ين ى
ى
ٍ
اجتى ىم ىعت ٍاإلنٍ ي
ٔ تصحفت يف ا١تخطوطة إذل( ١تا سورة) بدل( إذل سورة واحدة).
ٕ يف ا١تخطوطة( قال تعاذل).
ٖ تقدم الكبلم عنو يف .234 /2
ٗ يف ا١تخطوطة( و قطع).
٘ يف ا١تخطوطة( و أظهر).

 ٙيف ا١تخطوطة( و أذىل).

 ٚانظر السَتة النبوية البن ىشام  ،279 /1باب ٖتَت الوليد بن ا١تغَتة فيما يصف بو القرآن.
 ٛساقطة من ا١تخطوطة.
 ٜتصحفت يف ا١تخطوطة إذل( سوستو).
ٓٔ ساقطة من ا١تخطوطة.
ٔٔ تصحفت يف ا١تخطوطة إذل( سحة).
ٕٔ ساقطة من ا١تخطوطة.
ٖٔ ليست يف ا١تطبوعة.
ٗٔ ٘تام اآلية ليس يف ا١تطبوعة.
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ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض ظى ًهيران]ُ (اإلسراء )88 :تعظيما إلعجازه ،ألف الهيئة االجتماعية لها من القوة ما ليس
بً ًمثٍلً ًو ىك لى ٍو كا ىف بىػ ٍع ي
لؤلفراد ،فإذا فرض اجتماع جميع اإلنس ك الجن ،ك ظاىر بعضهم بعضا ،ك عجزكا عن المعارضة كاف الفريق الواحد

أعجز ،ك نظيره في الفقو تق ٌدـِ األخ الشقيق على األخ لؤلب في كالية النكاح؛ مع أف األمومة ليس لها مدخل في

النكاح.

فصلّ في أنو ىل يعلم إعجاز القرآف ضركرة
قاؿ القاضيْ« :ذىب أبو الحسن األشعرم إلى أف ظهور ذلك على النبي صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم يعلم ضركرة ،ك كونو
معجزا يعلم باالستدالؿ ،ك ىذا المذىب يحكى عن المخالفين .ك الذم نقولو :إف األعجمي ال يمكنو أف يعلم

إعجازه إال استدالال ،ك كذلك من ليس ببليغ ،فأما البليغ الذم أحاط بمذاىب العرب ك غرائب الصنعة ،فإنو يعلم
من نفسو ضركرة عجزه ك عجز غيره عن اإلتياف بمثلو».
(مسألة)ٓ قيل :للحكمةٔ في تنزيو اللٌو تعالىٕ نبيٌو صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم عن الشعر كجوهٖ:
ً
و
يمو ىف ،ىك أىناػ يه ٍم يىػ يقوليو ىف ما ال يىػ ٍف ىعليو ىف (الشعراء-225 :
 -أحدىا :أنو سبحانو أخبر عن الشعراء بأنهم في يك ٍّل كاد يى ًه ي

يسمى اإلنساف بغيرىا شاعرا ،كما قاؿ بعضهم ك قد سئل عن الشاعرٗ ،فقاؿ :إف ىزؿ
 )226ك أف للشعر شرائط ال ٌ

أضحك ،ك إف ج ٌد كذب ،فالشاعر بين كذب ك إضحاؾ .فن ٌزه اللٌو نبيٌو عن ىاتين الخصلتين ،ك عن كل أمر دنىء ،ك

إنا ال نكاد نجد [ /93ب] شاعرا [إال مادحا ضارعا]َُ ،أك ىاجيا ذا قذع ،ك ىذه أكصاؼ ال تصلح للنبي.

 -ك الثاني :أف أىل العركض مجمعوف كما قاؿ ابن فارسُُ؛ على أنٌو ال فرؽ بين صناعة العركض ك صناعة اإليقاع،

[إال أف صناعة اإليقاع]

ُِ

تقسم الزماف بالنغم ،ك صناعة العركض تقسمو بالحركؼ المتنوعة ،فلما كاف الشعر ذا

ٔ ٘تام اآلية ليس يف ا١تطبوعة.
ٕ يف ا١تخطوطة( يقدم).
ٖ يف ا١تخطوطة( مسألة).

ٗ انظر إعجاز القرآن للباقبلين ص .259

٘ اقتبس الزركشي ىذه ا١تسألة من كتاب الصاحيب يف فقو اللغة البن فارس ص  ،239 -229باب الشعر ،بتصرف.
 ٙيف ا١تخطوطة( يف اٟتكمة).
 ٚيف ا١تخطوطة( سبحانو).
 ٛيف ا١تخطوطة( وجوىا).

 ٜيف ا١تخطوطة( الشعر).
ٓٔ العبارة ساقطة من ا١تخطوطة.

ٔٔ انظر فقو اللغة ص  .239باب الشعر.
ٕٔ العبارة ساقطة من ا١تخطوطة.
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يناسب اإليقاع ،ك اإليقاع ضرب من المبلىي لم يصلح ذلك لرسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم ،ك قد قاؿ« :لست
من دد ك ال دد مني»ُ.

ك أما ما حكي عنو صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم من ألفاظ الوزف ،فالجواب عنها من كجهين:
أحدىما :أنو لم يقصد بها الشعر[ ِ،ك من حقيقة الشعر قصده ،قاؿ ابن فارسّ:
داؿ على معنى ،ك يكوف أكثر من بيت ،ألنو يجوز اتفاؽ شطر كاحد بوزف يشبو كزف الشعر]
الشعر كبلـ موزكف مقفى ٌ
من غير قصد.
ك الثاني :أنو صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم كاف إذا أنشد شيئا من ذلك غيٌره.
فصل في تنزيو اللٌو القرآف عن أف يكوف شعرا
مع أف الموزكف في الكبلـ رتبتو فوؽ رتبة المنظوـ غير الموزكف؛ فإف كل موزكف منظوـ ك الْ عكس ،ك قاؿ تعالى :ىك
ً
ً
ما ىعلا ٍمناهي ٍّ
ين (يس )69 :فأعلم سبحانو [ك تعالى]ٓ أنو ٌنزه القرآف عن
الش ٍع ىر ىك ما يىػ ٍنبىغي لىوي إً ٍف يى ىو إًاال ذ ٍك هر ىك قيػ ٍرآ هف يمبً ه
نظم الشعر ك الوزف؛ ألف القرآفٔ مجمع الحق ،ك منبع الصدؽٕ ،ك قصارل أمر الشاعر التحصيل بتصوير الباطل في
صورة الحق ،ك اإلفراطٖ في اإلطراء ،ك المبالغة في الذـ ك اإليذاء دكف إظهار الحق ،ك إثبات الصدؽ منو كاف
بالعرض ،ك لهذا قاؿ تعالى :ك ما ىو بًىقو ًؿ ً
شاع ور (الحاقة )41 :أم كاذب ،ك لم يعنٗ أنو ليس بشعر؛ فإ ٌف كزف
ى يى ٍ

سمى المنطقيوف
الشعر أظهر من أف يشتبو عليهم حتى يحتاج إلى أف ينفى عنو ،ك ألجل شهرة الشعر بالكذب ٌ
القياسات المؤدية في أكثر األمر إلى البطبلف ك الكذب شعرية.

ٔ اٟتديث ورد من طريقُت (:األوذل) عن أنس بن مالك رضي اللّو عنو ،أخرجها البخاري يف األدب ا١تفرد ص  ،266باب الغناء و اللهو(  ،)349اٟتديث(  ،)786و البيهقي يف السنن
اٟتزة  ،...و رواه البزار عزاه لو ا٢تيثمي يف ٣تمع الزوائد  225 /8باب عصمتو من الباطل و الطرباين يف
الكربى  ،217 /19كتاب الشهادات ،باب من كره كل ما لعب الناس بو من ّ

األوسط  ،262 /1اٟتديث  .415و أخرجو أيضا ابن عساكر يف التاريخ( عزاه لو السيوطي يف اٞتامع الصغَت  ،265 /5ا١تطبوع مع فيض القدير) و فيو زيادة و ىي«  ...و لست من
الباطل و ال الباطل مٍت» .و أخرجو الدار قطٍت يف األفراد( ذكره السيوطي يف ٚتع اٞتوامع  ()649و الثانية) عن معاوية رضي اللّو عنو ،أخرجها الطرباين( عزاه لو ا٢تيثمي يف ٣تمع الزوائد

 ،226 /8باب عصمتو من الباطل).

ٕ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
ٖ انظر فقو اللغة ص  ،229باب الشعر.
ٗ يف ا١تخطوطة( من غَت).
٘ ليست يف ا١تطبوعة.

 ٙيف ا١تخطوطة تقدمي و تأخَت كما يلي( منبع اٟتق و ٣تمع الصدق).
 ٚيف ا١تخطوطة تقدمي و تأخَت كما يلي( منبع اٟتق و ٣تمع الصدق).
 ٛتصحفت يف ا١تطبوعة إذل( و اإلفرط).
 ٜيف ا١تخطوطة( و دل يعبأ بو).
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فإف قيلُ :فقد كجد في القرآف ك ما كافق شعرا موزكنا ،إما بيت تاـ ،أك أبيات ،أك مصراع ،كقوؿ القائل:
هات ىي ى ً
وع يدك ىف
هات لما تي ى
ىى ٍي ى ى ٍ

ِ

ك قلت لما حاكلوا سلوتي

واب ك قي يدكور ر ً
ً و
اس و
يات (سبأ )13 :قالوا :ىذا من الرمل.
ك قولو :ىك جفاف ىكال ى
ٍج ً ى
ك كقولو :ىم ٍن تىػ ىزاكى فىًإناما يىػتىػ ىزاكى لًنىػ ٍف ًس ًو (فاطر )18 :قالوا :ىو من الخفيف.
ً
بّ قالوا :ىو من المتقارب[ ْ،أم بإسقاط
ك قولو :ىك ىم ٍن يىػت ًاق اللاوى يى ٍج ىع ٍل لىوي ىم ٍخ ىرجان* ىك يىػ ٍريزقٍوي ًم ٍن ىح ٍي ي
ث ال يى ٍحتىس ي
ىم ٍخ ىرجان]ٓ.
ك قولو:
ٕ
ً ٔ
ضمنو
ىك دانًيىةن ىعلىٍي ًه ٍم ًظبلليها ىك ذيلٍّلى ٍ
ت قيطيوفيها تى ٍذل نيبل ك يشبعوف حركة الميم فيبقى من الرجز ،ك حكي أف أبا نواس ٌ

فقاؿ:

ك فتية في مجلس كجوىهم

ريحانهم ،قد عدموا التثقيبل

دانية عليهمو ظبللها

ك ذلٌلت قطوفها تذليبل

ٖ ك قولو تعالى:
ً
و ًً
صريكم ىعلىٍي ًهم ك ي ٍش ً
ينٗ قالوا :ىو من الوافر.
ف ي
ٍىى
ىك يي ٍخ ًزى ٍم ىك يىػ ٍن ي ٍ ٍ
ص يد ى
كر قىػ ٍوـ يم ٍؤمن ى
ٔ انظر إعجاز القرآن للباقبلين ص  ،52 -51فصل يف نفي الشعر من القرآن.
ٕ سورة ا١تؤمنون.36 :
ٖ سورة الطبلق.3 -2 :

ٗ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
٘ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.

 ٙسورة الدىر.14 :
 ٚتصحفت يف ا١تخطوطة إذل( ابن أيب نواس).
 ٛانظر أخبار أيب نواس البن منظور .53 /2
 ٜسورة التوبة.14 :
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ك قولو [تعالى]ُ:
ت الا ًذم ي ىك ٍّذب بًالدٍّي ًن فىذلً ى ا ً
ً
يمِ قالوا :ىو من الخفيف.
أى ىرأىيٍ ى
ي ي
ك الذم يى يدعُّ الٍيىت ى
يات ذىركان* فىال ً
ك قولو تعالى :ك ال ً
ٍحام ً
يات قى ٍدحان (العاديات 1 :ك  )2ك نحو قولو :ك ال اذا ًر ً
ض ٍبحان* فىالٍموًر ً
ٍعاد ً
بلت
يات ى
ٍ
ى
ي
ى
ًكقٍران* فىالٍجا ًر ً
يات يي ٍسران (الذاريات )3 -1 :ك ىو عندىم شعر من بحر البسيط.
السج ً
ً ا
ود (ؽ .)49 :ك قولو تعالى:
بار ُّ ي
سبٍّ ٍحوي ىك أى ٍد ى
ك قولو تعالى :ىك م ىن الل ٍي ًل فى ى
لىن تىناليوا الٍبً ار حتاى تيػ ٍن ًف يقوا ًم اما تي ًحبُّو ىف (آؿ عمراف .)92 :ك قولو تعالى :فىبل تيما ًر فًي ًهم إًاال ًمراء ً
ظاىران (الكهف.)22 :
ٍ
ى
ٍ
ن
ْ
ّ
ك قولو [تعالى]  :ال ً
ت يىدا أىبًي لى ىه و
ب
عاص ىم الٍيىػ ٍوىـ ًم ٍن أ ٍىم ًر اللا ًو إًاال ىم ٍن ىرًح ىم (ىود .)43 :ك قولو [تعالى]  :تىػبا ٍ
(المسد.)1 :

ك قولو [تعالى]ٓ :نى ٍ ً ً
يب (الصف .)13 :ك قولو [تعالى]ٔ:
ص هر م ىن اللاو ىك فىػ ٍت هح قى ًر ه
ٕ
قارك ىف كا ىف ًم ٍن قىػ ٍوًـ يموسى [فىػبىغى ىعلىٍي ًه ٍم]
إً ٍف يىػ ٍنتىػ يهوا ييػغٍ ىف ٍر لى يه ٍم ما قى ٍد ىسلى ى
ف (األنفاؿ )38 :ك قولو [تعالى]  :إً اف ي
(القصص.)76 :

ٖ

ٗ
ً
س ىً
يم (الحج )1 :قاؿ :كسرت
ااس اتاػ يقوا ىربا يك ٍم إً اف ىزل ىٍزلىةى ال ا
اعة ىش ٍيءه ىعظ ه
ابي قارئا يقرأ يا أىيُّػ ىها الن ي
ك يحكى أنو سمع أعر ٌ

إنما قاؿَُ:

زلزلة ُُالساعة شيء عظيم

يا أيٌها النٌاس اتٌقوا ربٌكم

ٔ ليست يف ا١تخطوطة.
ٕ سورة ا١تاعون.2 -1 :
ٖ ليست يف ا١تخطوطة.
ٗ ليست يف ا١تخطوطة.
٘ ليست يف ا١تخطوطة.
 ٙليست يف ا١تخطوطة.
 ٚليست يف ا١تخطوطة.

 ٛليست يف ا١تطبوعة.
 ٜتصحفت يف ا١تخطوطة إذل( أعرابيا).

ٓٔ تصحفت يف ا١تخطوطة إذل( قيل).
ٔٔ يف ا١تخطوطة( إن زلزلة) و الصواب حذف إن ليستقيم الوزن.
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فقيل لو :ىذا القرآف ك ليس بشعر.
فالجواب ،قاؿ القاضي أبو بكرُ :إف الفصحاء منهم لما أكرد عليهم القرآف لو اعتقدكه شعرا لبادركا إلى معارضتو؛
دؿ على أنهم لم يعتقدكا فيو ذلك ،فمن استدرؾ فيو
ألف الشعر [ / 94أ] منقاد إليهم ،فلما لم يعمدكا إلى ذلك ٌ

شعرا زعم أنو خفي على أكلئك النفر ،ك ىم ملوؾ الكبلـ مع شدة حاجتهم إلى الطعن في القرآف[ ِ،ك الغض منو ك

التوصل إلى تكذيبو]ّ بكل ما قدركا عليو[ ْ،فلن يجوز أف يخفى على أكلئك ك أف يجهلوه ك يعرفو من جاء اآلف]ٓ،
ٌ
فهو بالجهل حقيق.

ك حينئذ فالذم أجاب بو العلماء عن ىذا أ ٌف البيت الواحد ك ما كاف على كزنو ال يكوف شعرا ،ك أقل الشعر بيتاف
فصاعدا ،ك إلى ذلك ذىب أكثر أىل صناعة العربية من أىل اإلسبلـ.
ك قالوا أيضا :إ ٌفٔ ما كاف على كزف بيتين إال أنو يختلف كزنهما ك قافيتهما فليس بشعر.
ثم منهم من قاؿ[ :إ ٌف]ٕ الرجز ليس بشعر أصبل ،ال سيما إذا كاف مشطورا أك منهوكاٖ.
ك كذا ما يقاربو في قلة األجزاء ،ك على ىذا يسقطٗ السؤاؿ .ثم نقوؿ :إف الشعر إنما ينطلق متى قصد إليو على
العامي ك الجاىل ،ك ما
الطريق التي تعمد ك تسلكَُ ،ك ال يصح أف يتٌفق مثلو إال من الشعراءُُ دكف ما يستوم فيو
ٌ
ُِ
كل متكلم ال ينفك
يتفق من كل كاحد ،فليس بشعر؛ فبل يسمى صاحبو شاعرا ،ك إال لكاف الناس كلهم شعراء؛ ألف ٌ

أف يعرض في جملة كبلمو ما يتٌزف بوزف الشعر.

ٔ انظر إعجاز القرآن ص  53و ما بعدىا.
ٕ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
ٖ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
ٗ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
٘ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
 ٙيف ا١تخطوطة( إ٪تا).
 ٚساقطة من ا١تخطوطة.
 ٛتصحفت يف ا١تخطوطة إذل( مهنوكا).
 ٜيف ا١تطبوعة( نسقط).
ٓٔ يف ا١تخطوطة( يتعهد و يسلك).
ٔٔ يف ا١تخطوطة( الشعر).
ٕٔ يف ا١تخطوطة( و اإلنكار).
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ك قيل :أقل ما يكوف من الرجز شعرا أربعة أبيات ،ك ليس ذلك في القرآف بحاؿ .قاؿ القاضيُ« :ك ىذه الطريق التي
سلكوىا في الجواب معتمدة ،أك أكثرىا .ك لو كاف ذلك شعرا لكانت النفوس تتشوؽ إلى معارضتو ،ألف طريق الشعر

الزماف.
غير مستصعب على أىل ٌ
(فصل)

كل موضع ما يبلئموِ ،ك كضع األلفاظ في كل موضع
مما يبعث على معرفة اإلعجاز اختبلفات المقامات ك ذكر في ٌ
ما يليق بو ،ك إف كانت مترادفة ،حتى لو أبدؿ كاحدّ منها باآلخرْ ذىبت تلك الطبلكةٓ ،ك فاتت تلك الحبلكة.

فمن ذلك أف لفظ «األرض» لم ترد في التنزيل إال مفردة ،ك إذا ذكرت ك السماء مجموعةٔ لم يؤت بها معها إال
مفردة ،ك لما أريد اإلتياف بها مجموعة قاؿ :ىك ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض ًمثٍػلى يه ىن (الطبلؽ ،)12 :تفاديا من جمعها.
ك لفظ «البقعة» لم تستعمل فيو إال مفردة ،كقولوٕ تعالى :فًي الٍبػ ٍقع ًة الٍم ً
حسن
بارىكة (القصص )39 :فإف جمعت ٌ
ي ى ي ى
ذلك كركدىا مضافة ،كقولهم« :بقاع األرض».
ك كذلك لفظ «اللب» أرادٖ بو العقل [لم يرد إال مجموعا]ٗ كقولو تعالى:
ٍباب (ص )43 :لى ًذ ٍكرل ًأليكلًي ٍاألىل ً
ىك ًذ ٍكرل ًأليكلًي ٍاألىل ً
ٍباب (الزمر )21 :فإنو يعذب [استعمالو مجموعا]
اإلفراد.

ٔ انظر إعجاز القرآن ص .56 -55
ٕ يف ا١تخطوطة( يبلزمو).

ٖ يف ا١تخطوطة( واحدا).
ٗ يف ا١تخطوطة( باألخرى).
٘ يف ا١تخطوطة( الطراوة).
 ٙيف ا١تخطوطة( ٣تموعا).
 ٚيف ا١تخطوطة( لقولو).
 ٛيف ا١تطبوعة( مرادا).

 ٜالعبارة ساقطة من ا١تطبوعة.
ٓٔ العبارة ساقطة من ا١تخطوطة.
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َُ

دكف

ك كذلك قولو :ما ىج ىع ىل اللاوي لًىر يج ول ًم ٍن قىػ ٍلبىػ ٍي ًن فًي ىج ٍوفً ًو (األحزاب )4 :ك في موضع آخر :فًي بىطٍنًي يم ىح ارران (آؿ
عمراف )35 :استعمل «الجوؼ» في األكؿ «ك البطن» في الثاني مع اتفاقهما في المعنى ،ك لو استعمل أحدىماُ في
موضعِ اآلخر لم يكن لو من الحسن ك القبوؿ عند الذكؽ ما الستعماؿّ كل كاحد منهما في موضعو.

ً ً
م
ك أما بالنسبة إلى المقامات ،فانظر إلى مقاـ الترغيب ،ك إلى مقاـ الترىيب؛ فمقاـ الترغيب كقولو تعالى :يا عباد ى
اً
ىس ىرفيوا ىعلى أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ال تىػ ٍقنىطيوا ًم ٍن ىر ٍح ىم ًة اللا ًو إً اف اللاوى يىػغٍ ًف ير ُّ
وب ىج ًميعان (الزمر )53 :نجده تأليفا لقلوب
ين أ ٍ
الذني ى
الذ ى
العباد ،ك ترغيبا لهم في اإلسبلـ.

قيل :ك كاف سببْ نزكلها أنو أسلم عياشٓ بن أبي ربيعة ،ك الوليد بن الوليد ،ك نفر معهما ،ثم فتنوا ك عذبوا فافتتنوا
قاؿ :ك كنا [نقوؿ :قوـ]ٔ ال يقبل اللٌو منهم صرفا ك ال عدال أبدا ،فنزلت فكتب بها عمر بن الخطاب إليهم [رضي

اللٌو عنو]ٕ حين فهم قصدٖ الترغيب ،فآمنوا ك أسلموا ك ىاجركا .ك ال يلزـ داللتها على مغفرة الكفر ،لكونو من
الذنوب ،فبل يمكن حملها على فضل الترغيب في اإلسبلـٗ [ك تأليف القلوب لو لوجوه:

منها أف قولو :يىػ ٍغ ًف ير ُّ
عاـ دخلو التخصيص بقولو :إً اف اللاوى ال يىػ ٍغ ًف ير أى ٍف يي ٍش ىر ىؾ بً ًو (النساء )48 ،فيبقى
وب ىج ًميعان ٌ
الذني ى
معتبرا فيما عداه]َُ ك منها أف لفظ «العباد» مضافاُُ إليو في القرآف مخصوصُِ بالمؤمنين ،قاؿ تعالى:
ً
باد اللا ًو]ُّ (الدىر.)6 :
ب [بًها ع ي
ىع ٍينان يى ٍش ىر ي

ٔ يف ا١تطبوعة( يف أحد٫تا يف .)...
ٕ يف ا١تخطوطة( الوضع).

ٖ يف ا١تخطوطة( باستعمال) بدل( ما الستعمال).
ٗ انظر أسباب النزول للواحدي ص .248
٘ تصحفت يف ا١تخطوطة إذل( عباس).
 ٙليست يف ا١تخطوطة.
 ٚليست يف ا١تخطوطة.

 ٛيف ا١تخطوطة( مفيد).
 ٜما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.

ٓٔ ما بُت اٟتاصرتُت ساقط من ا١تخطوطة.
ٔٔ يف ا١تخطوطة( يضاف).
ٕٔ يف ا١تخطوطة( ٥تصوصا).
ٖٔ ليست يف ا١تخطوطة.
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فإفُ قلت :فلم يكونوا مؤمنين حاؿ الترغيب! قلت :كانوا مؤمنين قبلو؛ بدليل سبب نزكلها ،ك عوملوا [ /94ب]
ىذه المعاملة من اإلضافة مبالغة في الترغيب.
ك أما مقاـ الترىيب فهو مضا ٌد لو؛ كقولو تعالى :ىك ىم ٍن يىػ ٍع ً
كدهي يي ٍد ًخلٍوي ناران خالًدان فًيها
ص اللاوى ىك ىر يسولىوي ىك يىػتىػ ىع اد يح يد ى
(النساء )14 :ك يدؿ على قصد مجرد الترىيب بطبلف النصوصية من ظاىرىا على عدـ المغفرة ألىل المعاصي؛ أل ٌف

ِ
فيعمّ في جميع المعاصي فقد حكم عليهم بالخلود ،ك ىو ينافي المغفرة ،ك
«من» للعموـ ألنها في سياؽ الشرطٌ ،

كل مقاـ يضاد اآلخر ،ك يعتبر التفاضل بين العبارتين من كجوه:
كذلك ٌ

ْ
مسمى ،ك أسلس لفظا ك نحوه.
(أحدىا) المعاني اإلفرادية؛ بأف يكوف بعضها أقول داللة ك أفخم
ٌ

س ىش ٍيبان
(الثاني) :المعاني اإلعرابية أف يكوف ٌ
مسماىا أبلغ معنى؛ كالتمييز مع البدؿ في قولو تعالى :ىك ا ٍشتىػ ىع ىل ال ارأٍ ي
(مريم )4 :مع اشتعل الرأس شيبة؛ ك ىذا أبلغ من:
«اشتعل شيب الرأس».
قاؿ اللاوي ال تىػت ً
اخ يذكا إً ىله ٍي ًن اثٍػنىػ ٍي ًن (النحل )51 :فإف األكلى جعل «اثنين»
(الثالث) :مواقع التركيب ،كقولو تعالى :ىك ى
مفعوؿ« :يتخذكا» ك «إلهين» صفة لو تقدمتٓ فانتصبت على الحاؿ ،ك التقدير :اتخذكا إلهين اثنين ،ألف «اثنين»
أعم من «إلهين».
ٌ

ٔ يف ا١تخطوطة( قال).

ٕ يف ا١تخطوطة( ألن من).
ٖ اضطربت يف ا١تخطوطة إذل( ذم).
ٗ يف ا١تخطوطة( و أفحم).
٘ يف ا١تخطوطة( فقدمت).
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فصل في اشتماؿ القرآف على أنواع اإلعجاز
ك ىو أف يقع التركيب بحيث ال يمتنع أف يوجد ما ىو أش ٌد تناسبا ك ال اعتداالُ [في]ِ إفادة ذلك المعنى .ك قد
اختلف في أنٌو :ىل تتفاكتّ فيو مراتب الفصاحة؟ ك اختار القاضي أبو بكر ابن الطيب في كتاب «اإلعجازْ»
المنع ،ك أ ٌف كل كلمة موصوفة بالذركة العليا،

ك إف كاف بعض الناس أحسن إحساسا لو من بعض؛ ك ىذا كما أف بعضهم يفطنٓ للوزف بخبلؼ بعض.
ك اختار أبو نصر بن القشيرمٔ في «تفسيره» التفاكتٕ فقاؿ« :ك قد ر ٌد على الزجاجٖ ك غيره تضعيفهم قراءة ىك
ٗ
بالجر :ىذا من الكبلـ مردكد عند أئمة الدين؛ ألف القراءات السبع متواترة عن النبي صلٌى اللٌو
ٍاأل ٍىر ى
حاـ (النساءٌ )1 :
َُ
النبوة ،ك ىذا مقاـ محذكر ،ال يقلد فيو أئمة اللٌغة ك النحو.
عليو ك سلٌم ،ك إذا ثبت فمن ر ٌد ذلك فكأنما ر ٌد على ٌ

ك لعلٌهم أرادكا أنو
ٔ يف ا١تخطوطة( اعتداذل).
ٕ ساقطة من ا١تخطوطة.

ٖ يف ا١تخطوطة( مقارب).
ٗ انظر إعجاز القرآن ص  35و ما بعدىا ،الوجو الثالث من فصل يف ٚتلة وجوه من إعجاز القرآن.
٘ يف ا١تخطوطة( تفطن).

 ٙىو عبد الرحيم بن أيب القاسم عبد الكرمي بن ىوازن أبو نصر القشَتي الشافعي ،إمام األئمة يف التفسَت و األصول .الزم إمام اٟترمُت حىت أحكم عليو ا١تذىب ،و ا٠تبلف ،و األصول.
ٝتع اٟتديث من أبيو و أيب عثمان الصابوين و أيب القاسم الز٧تاين و ٚتاعة .و لو «:التيسَت يف التفسَت» ت  514ه( الداودي ،طبقات ا١تفسرين  .)291 /1و تفسَته ٥تطوط يف ليدن
مكتبة بريل رقم (،643 :انظر تذكرة النوادر )24 :و قد نقل قولو القرطيب يف اٞتامع ألحكام القرآن .4 /5
 ٚيف ا١تخطوطة( التقارب).

ٛ
حام :القراءة اٞتيّدة نصب األرحام.
انظر قول الزجاج يف كتابو إعراب القرآن  (7 -6 /2بتحقيق عبد اٞتليل عبده شليب ،طبعة عادل الكتب ببَتوت  1498ه 1988 /م) قال َو ْاأل َْر َ
اٞتر يف األرحام فخطأ يف العربية ال ٬توز إال يف اضطرار شعر ،و خطأ أيضا يف أمر الدين عظيم ،ألن النيب صلّى اللّو عليو و سلّم قال :ال ٖتلفوا
ا١تعٌت و اتقوا األرحام أن تقطعوىا ،فأما ّ

جل -على ما أتت
بآبائكم .فكيف يكون تساءلون بو و بالرحم على ذا؟ .رأيت أبا إسحق إٝتاعيل بن إسحاق يذىب إذل أن اٟتلف بغَت اللّو أمر عظيم ،و أن ذلك خاص للّوّ -
عز و ّ
بو الرواية.
فأما العربية فإٚتاع النحويُت أنو يقبح أن ينسق باسم ظاىر على اسم مضمر يف حال اٞتر إال بإظهار اٞتار ،يستقبح النحويّون :مررت بو و زيد ،و بك و زيد ،إال مع إظهار ا٠تافض حىت
يقولوا بك و بزيد ،فقال بعضهم :ألن ا١تخفوض حرف ّمتصل غَت منفصل ،فكأنّو كالتنوين يف االسم ،فقبح أن يعطف باسم يقوم بنفسو على اسم ال يقوم بنفسو .و قد فسر ا١تازي ىذا
تفسَتا مقنعا فقال :الثاين يف العطف شريك لؤلول ،فإن كان األول يصلح شريكا للثاين و إال دل يصلح أن يكون الثاين شريكا لو.

قال :فكما ال تقول مررت بزيد و« ك» فكذلك ال ٬توز مررت بك و زيد.
و قد جاز ذلك يف الشعر ،أنشد سيبويو:

فاذىب فما بك و األيّام من عجب

فاليوم ّقربت هتجونا و تشتمنا
 ٜو ىي قراءة ٛتزة ،و الباقون بنصبها( التيسَت )93 :و انظر تفسَت القرطيب .4 -3 /5
ٓٔ يف ا١تخطوطة( فمن رد بعد ذلك).
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صحيح فصيح؛ ك إف كاف غيره أفصح منو[ ،قاؿ]ُ فإنا ال ن ٌدعي أف كلِ ما في القرآف على أرفع الدرجات في
الفصاحة.
ك إلى ىذا نحا الشيخ عز الدينّ في كتاب «المجاز» ك أكرد سؤاال فقاؿْ :فإف قلت :فلم لم يأت القرآف جميعو

[يسر اللٌو]ٓ حلٌو.
باألفصح ك األملح؟ ك قاؿ :فيو إشكاؿ ٌ

ٕ
ٔ
حل ىذا اإلشكاؿ بتوفيق اللٌو تعالى فأقوؿ:
قاؿ القاضي صدر الدين موىوب الجزرم [رحمو اللٌو]  :ك قد كقع لي ٌ

البارئ جلت قدرتو لو أساليب مختلفة على مجارم تصريف أقداره ،فإنٌو كاف قادرا على إلجاء المشركين إلى اإلقرار
س ً
ًً
ين
شأٍ نػينىػ ٍّز ٍؿ ىعلىٍي ًه ٍم ًم ىن ال ا
ماء آيىةن فىظىلا ٍ
بنبوة محمد صلٌى اللٌو عليو ك سلٌم ،قاؿ تعالى :إً ٍف نى ى
ٌ
ت أى ٍعناقيػ يه ٍم لىها خاضع ى

(الشعراء ،)4 :ك لكنٌو سبحانو أرسل رسولو على أساليب األسباب ك المسببات ،ك جارم العوائد الواقعة من أىل
الزماف ،ك لذلكٖ تكوف حركب األنبياء سجاال بينهم ك بين الكفار ،ك يبتدئ أمر األنبياء بأسباب خفيفة ،ك ال تزاؿ
يدؿ على أف أساليبهم في اإلرساؿ على ما ىو المألوؼ ك المعتاد من أحواؿ غيرىم.
كل ذلك ٌ
تنمى ك تشتدٌ ،

إذا عرؼ ذلك كاف مجيء القرآف [العزيز]ٗ بغير األفصح ك األملحَُ جميعو؛ ألنو تح ٌداىم بمعارضتو على المعتاد
جل في اإلعجاز.
فلو كقع على غير المعتاد لكاف ذلك نمطا غير النٌمط الذم أراده اللٌو عز ك ٌ
ك لما كاف األمر على ما كصفنا جاء القرآف على نهج إنشائهم الخطب ،ك األشعار ك غيرىا،

ٔ ساقطة من ا١تطبوعة.
ٕ يف ا١تخطوطة( كلما).

ٖ العز بن عبد السبلم تقدم التعريف بو يف  ،132 /1و كتابو« ٣تازات القرآن» ٥تطوط باألزىر  322 /26أتراك( معجم الدراسات القرآنية ،)334 :و انظر اإلشارة إذل اإل٬تاز ص
.132
ٗ يف ا١تخطوطة( قال).

٘ ليست يف ا١تخطوطة.
 ٙيف ا١تخطوطة( صدر الدين ابن اٞتزري) .و ىو موىوب بن عمرو بن موىوب اٞتزري القاضي الشافعي صدر الدين ولد سنة  579ه .قدم الشام ،و تفقو على شيخ اإلسبلم عز الدين
بن عبد ال سبلم ،و قرأ على السخاوي ،و كان فقيها بارعا أصوليا أدبيا قدم الديار ا١تصرية و ورل هبا القضاء ،و سار سَتة مرضية .ت  665ه بالقاىرة( السبكي ،طبقات الشافعية /5
.)162

 ٚليست يف ا١تخطوطة.
 ٛيف ا١تخطوطة( و كذلك).

 ٜليست يف ا١تطبوعة.
ٓٔ يف ا١تخطوطة( األملح) بدون الواو.

85

ليحصل لهم التمكن من المعارضة ثم يعجزكا عنها ،فيظهر الفلج بالحجة ،ألنٌهمُ لو لم [ /95أ] يتمكنوا لكاف لهم
أف يقولوا :قد أتيت بما ال قدرة لنا عليو؛ فكما ال يصح من أعمى معارضة المبصر في النظر ،ال يحسن من البصير
تتمِ لك الغلبة لو كنت أنظرّ ك كاف نظرؾ أقول
أف يقوؿ :غلبتك أيها األعمى بنظرم؛ فإ ٌف لؤلعمى أف يقوؿ :إنما ٌ
من نظرم؛ فأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح [معنى]ْ المعارضة! (فإف قلت) :فلو كانت المعجزة شيئا ال يقدر

عليو البشر ،كإحياء الموتى ك أمثالو [فكيف]ٓ كاف ذلك أدعى إلى االنقياد؟ (قلت) :ىذا السؤاؿ سبق الجواب عنو
في الكبلـ ،ك إ ٌف أساليب األنبياء تقع على نهج أساليب غيرىم.
يدؿ على أف عجز العرب عن معارضتو إنما كانت لصرؼ دكاعيهم ،مع أف المعارضة كانت
(فإف قلت) :فما ذكرتو ٌ
مقدكرة لهم( .قلت) :قد ذىب بعض العلماء إلى ذلك ،ك لكن ال أراه حقا ،ك يندفع السؤاؿ المذكور .ك إف كاف

ٕ
ٔ
الصرفة مذىبهم أف جميع أساليبو
اإلعجاز في القرآف بأسلوبو الخاص بو؛ ٌإال أف الذين قالوا :بأف المعجز فيو ىو ٌ

جميعا ليس على نهج أساليبهم؛ ك لكن شاركت أساليبهم في أشياءٖ:

(منها) أنو بلغتهم( .ك منها) أف آحاد الكلمات قد كانوا يستعملونو في خطبهم ك أشعارىم ،ك لكن تمتاز بأمور أخر؛

منها غرابة نظمو الخاص الذم [ليس]ٗ مشابها ألجزاء الشعر ك أكزانو ك ىزجو ك رجزه ك غير ذلك من ضركبو؛ فأما
توالي نظمو من أكلو إلى آخره ،بأف يأتي باألفصح ك األملح؛ فهذا مما كقعت فيو المشاركة لكبلمهمَُ؛ فبذلك امتاز

ىذا المذىب عن مذىب من يقوؿ :إنو كاف جميعو مقدكرا لهم ،ك إنما صرفت دكاعيهم عن المعارضة.
انتهى.
ك قد سبق اختيار القاضيُُ .أنو ليس على أساليبهم البتة فيبقى السؤاؿ بحالو.

ٔ يف ا١تخطوطة( فإهنم).
ٕ يف ا١تخطوطة( يتم).
ٖ يف ا١تطبوعة( قادرا).

ٗ ساقطة من ا١تطبوعة.
٘ ساقطة من ا١تخطوطة.

 ٙيف ا١تخطوطة( يف أسلوبو).
 ٚيف ا١تخطوطة( أن).
 ٛيف ا١تخطوطة( األشياء).
 ٜساقطة من ا١تخطوطة.

ٓٔ يف ا١تخطوطة( فكبلمهم).
ٔٔ انظر اإلعجاز للقاضي الباقبلين ص  35و ما بعدىا.
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الجلي ك األجلى ،ك
(تنبيو) ذكرُ ابن أبي الحديد« :اعلم أف معرفة الفصيح ك األفصح ،ك الرشيق ك األرشق ،ك
ٌ
العلي ك األعلى من الكبلـ أمر ال يدرؾ إال بالذكؽ ،ك ال يمكن إقامة الداللة المنطقية عليو ،ك ىو بمنزلة جاريتين:
ٌ

إ حداىما بيضاء مشربة حمرة ،دقيقة الشفتين ،نقية الشعر ،كحبلء العين ،أسيلة الخد ،دقيقة األنف ،معتدلة القامة ،ك
ألم
األخرل دكنها في ىذه الصفات ك المحاسن؛ لكنٌها أحلى في العيوف ك القلوب منها ،ك أليق ك أملح ،ك ال يدرل ٌ
سبب كاف ذلك ،لكنوِ بالذكؽ ك المشاىدة يعرؼ ،ك ال يمكن تعليلوّ.
ْ
كل
ك ىكذا الكبلـ؛ نعم يبقى الفرؽ بين الوصفين أ ٌف حسن الوجوه ك مبلحتها ،ك تفضيل بعضها على بعض يدركو ٌ
كل من اشتغل بالنحو أك باللغة أك بالفقو كاف من أىل
من لو عين صحيحة؛ ك أما الكبلـ فبل يعرفو ٌإال بالذكؽ ،ك ليس ٌ

ممن يصلح النتقاد الكبلـ؛ ك إنما أىل الذكؽ ىم الذين اشتغلوا بعلم البياف ك راضوا أنفسهم بالرسائل ك
الذكؽ ،ك ٌ
الخطب ك الكتابة ك الشعر ،ك صارت لهم بذلك دربة ك ملكة تامة؛ فإلى أكلئك ينبغي [أف يرجع]ٓ في معرفة الكبلـ،

ك فضل بعضو على بعض».

ٔ يف ا١تخطوطة( ذكره) ،و ىو عبد اٟتميد بن ىبة اللّو بن ٤تمد بن ٤تمد بن أيب اٟتديد ا١تدائٍت ا١تعتزرل ،أخو موفق الدين ،و ىو من أعي ان الشيعة ،و لو ديوان مشهور .روى عنو
الدمياطي .من تصانيفو« الفلك الدائر على ا١تثل السائر» و نظم« فصيح ثعلب» و شرح« هنج الببلغة» يف عشرين ٣تلدات  655ه( الكتيب ،فوات الوفيات .)259 /2
ٕ يف ا١تخطوطة( و لكنو).
ٖ يف ا١تخطوطة( تعليقو).
ٗ يف ا١تخطوطة( و ىذا).
٘ ساقطة من ا١تخطوطة.
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محكم القرآف ك متشابهو
مناىل العرفاف في علوـ القرآف
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المعنى اللغول:
لهذين اللفظين إطبلقات فى اللغة ك إطبلقات فى االصطبلح .فاللغويوف يستعملوف مادة اإلحكاـ (بكسر الهمز) فى
معاف متعددة ،لكنها مع تعددىا ترجع إلى شىء كاحد ،ىو المنع .فيقولوف :أحكم األمر أل أتقنو ك منعو عن الفساد.

ك يقولوف :أحكمو عن األمر أل رجعو عنو ك منعو منو .ك يقولوف :حكم نفسو ك حكم الناس أل منع نفسو ك منع
الناس عما ال ينبغى ك يقولوف :أحكم الفرس أل جعل لو حكمة (بفتحات ثبلث) ،ك الحكمة ما أحاط بحنكى الفرس
من لجامو تمنعو من االضطراب .ك قيل« :آتاه اللٌو الحكمة» أل العدؿ أك العلم أك الحلم أك النبوة أك القرآف؛ لما

فى ىذه المذكورات من الحوافظ األدبية الرادعة عما ال يليق.

ك كذلك يستعمل اللغويوف مادة التشابو فيما يدؿ على المشاركة فى المماثلة ك المشاكلة ،المؤدية إلى االلتباس
غالبا .يقاؿ :تشابها ك اشتبها أل أشبو كل منهما اآلخر حتى التبسا.
ك يقاؿ :أمور مشتبهة ك مشبهة -على كزاف معظمة -أل مشكلة .ك الشبهة بالضم :االلتباس ك المثل .ك يقاؿ شبو
عليو األمر تشبيها أل لبٌس عليو (بضم األكؿ ك تشديد الثانى مع كسره فى الفعلين) .ك منو قوؿ اللٌو سبحانو كصفا
لرزؽ الجنة ىك أيتيوا بً ًو يمتىشابًهان .ك منو قولو حكاية عن بنى إسرائيل :إً اف الٍبىػ ىق ىر تىشابىوى ىعلىٍينا انظر القاموس فى ىاتين

المادتين.

القرآف محكم ك متشابو:
ً
ت آياتيوي .ك جاء فيو ما يدؿ
يح ًك ىم ٍ
ك لقد جاء فى القرآف الكريم ما يدؿ على أنو كلو محكم ،إذ قاؿ سبحانو :ك ه
تاب أ ٍ
ىحسن الٍح ًد ً
يث كًتابان يمتىشابًهان .ك جاء فيو ما يدؿ على أف بعضو
على أنو كلو متشابو ،إذ قاؿ جل ذكره :اللاوي نىػ از ىؿ أ ٍ ى ى ى
مات ى ان أ ُّيـ ال ً
محكم ك بعضو متشابو ،إذ قاؿ عز اسمو« :ىو الا ًذم أىنٍػز ىؿ ىعلىي ى ً
ٍك ً
تاب ،ىك
تابً ،م ٍنوي ه
آيات يم ٍح ىك ه ي
ى ٍ
ك الٍك ى
يى
هات» ك ال تعارض بين ىذه اإلطبلقات الثبلثة ،ألف معنى إحكامو كلو أنو منظم رصين ،متقن متين ،ال
يخ ير يمتىشابً ه
أى
يتطرؽ إليو خلل لفظى ك ال معنول ،كأنو بناء مشيد محكم يتحدل الزمن ،ك ال ينتابو تصدع ك ال كىن .ك معنى كونو
كلو متشابها أنو يشبو بعضو بعضا فى إحكامو ك حسنو ،ك بلوغو حد اإلعجاز فى ألفاظو ك معانيو ،حتى إنك ال
تستطيع أف تفاضل بين كلماتو ك آياتو فى ىذا الحسن ك اإلحكاـ ك اإلعجاز ،كأنو حلقة مفرغة ال يدرل أين طرفاىا.
ك أما أف بعضو محكم ك بعضو متشابو ،فمعناه أف من القرآف ما اتضحت داللتو على مراد اللٌو تعالى منو ،ك منو ما
خفيت داللتو على ىذا المراد الكريم .فاألكؿ ىو المحكم ،ك الثانى ىو المتشابو ،على خبلؼ يأتى بين العلماء فى
ذلك .بيد أف الذل اتفقوا عليو ك ال يمكن أف يختلفوا فيو ،ىو أنو ال تنافى بين كوف القرآف كلو محكما أل متقنا ،ك
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بين كونو كلو متشابها أل يشبو بعضو بعضا فى ىذا اإلتقاف ك اإلحكاـ ،ك بين كونو منقسما إلى ما اتضحت داللتو
على مراد اللٌو ك ما خفيت داللتو ،بل إف انقسامو ىذا االنقساـ محقق لما فيو كلو من إحكاـ ك تشابو بالمعنى
السابق .ك سيأتيك نبأ ذلك فى بياف الحكمة من كجود متشابهات خفية إلى جانب كاضحات ظاىرة فى القرآف

الكريم.
ك يمكنك أف ترجع ىذه التأكيبلت إلى اإلطبلقات اللغوية السالفة .فالقرآف كلو محكم أل متقن ،ألف اللٌو صاغو
صياغة تمنع أف يتطرؽ إليو خلل أك فساد فى اللفظ أك المعنى ،ك القرآف متشابو ،ألنو يماثل بعضو بعضا فى ىذا

اإلحكاـ ،مماثلة مفضية إلى التباس التمييز بين آياتو ك كلماتو فى ذلك ،ك القرآف منو محكم أل كاضح المعنى
المراد كضوحا يمنع الخفاء عنو ،ك منو متشابو فيو كجوه مختلفة من المماثلة مستلزمة لخفاء ىذا المعنى المراد.
المعنى االصطبلحى:
يطلق المحكم فى لساف الشرعيين على ما يقابل المنسوخ تارة ،ك على ما يقابل المتشابو تارة أخرل .فيراد بو على
االصطبلح األكؿ ،الحكم الشرعى الذل لم يتطرؽ إليو نسخ.
ك يراد بو على الثانى ما كرد من نصوص الكتاب أك السنة داال على معناه بوضوح ال خفاء فيو ،على ما سيأتى

تفصيلو .ك موضوع بحثنا ىنا ىو ىذا االصطبلح الثانى .أما األكؿ فقد بيناه فى المبحث السابق ،حيث عرفنا النسخ
ك بسطنا أدلتو ك أحكامو ك ما قيل فيو ،ك منو يعرؼ مقابلو ك ىو المحكم« ،ك بضدىا تتميز األشياء» ك على ىذا
االصطبلح يحمل ما أخرج عبد ابن عمير عن الضحاؾ قاؿ :المحكمات ما لم ينسخ ،ك المتشابهات ما قد نسخ.
آراء العلماء فى معنى المحكم ك المتشابو
يختلف العلماء فى تحديد معنى المحكم ك المتشابو اختبلفات كثيرة:
 -1منها أف المحكم ىو الواضح الداللة الظاىر الذل ال يحتمل النسخ ،أما المتشابو فهو الخفى الذل ال يدرؾ
معناه عقبل ك ال نقبل ،ك ىو ما استأثر اللٌو تعالى بعلمو ،كقياـ الساعة ك الحركؼ المقطعة فى أكائل السور .ك قد عزا
األلوسي ىذا الرأل إلى السادة الحنفية.
 -2ك منها أف المحكم ما عرؼ المراد منو إما بالظهور ك إما بالتأكيل أما المتشابو فهو ما استأثر تعالى بعلمو ،كقياـ
الساعة ك خركج الدجاؿ ك الحركؼ المقطعة فى أكائل السور .ك ينسب ىذا القوؿ إلى أىل السنة على أنو ىو

المختار عندىم.
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 -3ك منها أف المحكم ما ال يحتمل إال كجها كاحدا من التأكيل أما المتشابو فهو ما احتمل أكجها .ك يعزل ىذا
الرأل إلى ابن عباس ،ك يجرل عليو أكثر األصوليين.
 -4ك منها أف المحكم ما استقل بنفسو ك لم يحتج إلى بياف .أما المتشابو فهو الذل ال يستقل بنفسو ،بل يحتاج
إلى بياف ،فتارة يبين بكذا ،ك تارة يبين بكذا ،لحصوؿ االختبلؼ فى تأكيلو ك يحكى ىذا القوؿ عن اإلماـ أحمد

رضى اللٌو عنو.
 -5ك منها أف المحكم ىو السديد النظم ك الترتيب ،الذل يفضى إلى إثارة المعنى المستقيم من غير مناؼ .أما
المتشابو فهو الذل ال يحيط العلم بمعناه المطلوب من حيث اللغة ،إال أف تقترف بو أمارة أك قرينة .ك يندرج المشترؾ
فى المتشابو بهذا المعنى .ك ىو منسوب إلى إماـ الحرمين.
 -6ك منها أف المحكم ىو الواضح المعنى الذل ال يتطرؽ إليو إشكاؿ مأخوذ من اإلحكاـ ك ىو اإلتقاف .أما
المتشابو فنقيضو .ك ينتظم المحكم على ىذا ما كاف نصا ك ما كاف ظاىرا .ك ينتظم المتشابو ما كاف من األسماء
المشتركة ك ما كاف من األلفاظ الموىمة للتشبيو فى حقو سبحانو .ك قد نسب ىذا القوؿ إلى بعض المتأخرين ،ك

لكنو فى الحقيقة رأل الطيبى إذ قاؿ فيما حكى السيوطى عنو:
«المراد بالمحكم ما اتضح معناه ،ك المتشابو بخبلفو ،ألف اللفظ الذل يقبل معنى ،إما أف يحتمل غيره أكال .الثانى
النص ،ك األكؿ إما أف تكوف داللتو على ذلك الغير أرجح أكال .األكؿ الظاىر؛ ك الثانى إما أف يكوف مساكيو أكال.

األكؿ ىو المجمل ،ك الثانى المؤكؿ .فالمشترؾ بين النص ك الظاىر ىو المحكم ،ك المشترؾ بين المجمل ك المؤكؿ
المتشابو.
ك يؤيد ىذا التقسيم أنو تعالى أكقع المحكم مقاببل للمتشابو .فالواجب أف يفسر المحكم بما يقابلو ك يعضد ذلك
مات
آيات .يم ٍح ىك ه
أسلوب اآلية ،ك ىو الجمع مع التقسيم ،ألنو تعالى فرؽ ما جمع فى معنى الكتاب ،بأف قاؿً « :م ٍنوي ه
اً
ى ان أي ُّـ ال ً
ٍك ً
ين فًي قيػليوبً ًه ٍم ىزيٍ هغ»
يخ ير يمتىشابً ه
تاب ،ىك أ ى
ي
هات» ك أراد أف يضيف إلى كل منهما ما شاء فقاؿ أكال« :فىأى اما الذ ى
ً
ً ً
آمناا بً ًو» ك كاف يمكن أف يقاؿ :ك أما الذين فى قلوبهم استقامة فيتبعوف
إلى أف قاؿ « :ىك ال اراس يخو ىف في الٍعل ًٍم يىػ يقوليو ىف ى
المحكم) لكنو كضع موضع ذلك «ك ال ار ً
اس يخو ىف فًي ال ًٍعل ًٍم» إلتياف لفظ الرسوخ ،ألنو ال يحصل إال بعد التثبت العاـ ك
ى
االجتهاد البليغ .فإذا استقاـ القلب على طريق الرشاد ك رسخ القدـ فى العلم ،أفصح صاحبو النطق بالقوؿ الحق .ك

كفى بدعاء
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ااب شاىدا على أف
الراسخين فى العلم :ىربانا ال تي ًز ٍ
ك ىر ٍح ىمةن ،إًنا ى
ب لىنا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ك أىنٍ ى
ت ال ىٍوى ي
غ قيػليوبىنا بىػ ٍع ىد إً ٍذ ىى ىديٍػتىنا ىك ىى ٍ
اً
ً
ً ً
ين فًي قيػليوبً ًه ٍم ىزيٍ هغ» .ك فيو إشارة إلى أف الوقف تاـ على قولو «إال اللٌو» ك
«ال اراس يخو ىف في الٍعل ًٍم» مقابل لقولو« :الذ ى
إلى أف علم بعض المتشابو مختص باللٌو تعالى ،ك أف من حاكؿ معرفتو فهو الذل أشار إليو فى الحديث بقولو:
(فاحذرىم) اه.
ك ىو كبلـ نفيس كما تراه :ك الحديث الذل نوه بو
ك
أخرجو الشيخاف ك غيرىما عن عائشة قالت :تبل رسوؿ اللٌو صلى اللٌو عليو ك سلم ىذه اآلية :يى ىو الا ًذم أىنٍػ ىز ىؿ ىعلىٍي ى
ً
تاب إلى قولو« :أيكليوا ٍاألىل ً
ٍباب» قالت :قاؿ رسوؿ اللٌو صلى اللٌو عليو ك سلم (فإذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو
الٍك ى
منو ،فأكلئك الذين سمى اللٌو فاحذرىم).

( )7ك منها أف المحكم ما كانت داللتو راجحة ،ك ىو النص ك الظاىر ،أما المتشابو فما كانت داللتو غير راجحة ،ك
ىو المجمل ك المؤكؿ ك المشكل .ك يعزل ىذا الرأل إلى اإلماـ الرازل ك اختاره كثير من المحققين .ك قد بسطو

اإلماـ فقاؿ ما خبلصتو:
«اللفظ الذل جعل موضوعا لمعنى ،إما أال يكوف محتمبل لغيره ،أك يكوف محتمبل لغيره .األكؿ النص ،ك الثانى إما أف
يكوف احتمالو ألحد المعانى راجحا ك لغيره مرجوحا ،ك إما أف يكوف احتمالو لهما بالسوية .ك اللفظ بالنسبة للمعنى

الراجح يسمى ظاىرا ،ك بالنسبة للمعنى المرجوح يسمى مؤكال ،ك بالنسبة للمعنيين المتساكيين أك المعانى المتساكية
يسمى مشتركا ،ك بالنسبة ألحدىما على التعيين يسمى مجمبل .ك قد يسمى اللفظ مشكبل إذا كاف معناه الراجح

باطبل ،ك معناه المرجوح حقا.

إذا عرفت ىذا فالمحكم ما كانت داللتو راجحة ،ك ىو النص ك الظاىر؛ الشتراكهما فى حصوؿ الترجيح ،إال أف

النص راجح مانع من الغير ،ك الظاىر راجح غير مانع منو.

أما المتشابو فهو ما كانت داللتو غير راجحة ،ك ىو المجمل ك المؤكؿ ك المشكل؛ الشتراكها فى أف داللة كل منها
غير راجحة .ك أما المشترؾ فإف أريد منو كل معانيو فهو من قبيل الظاىر ،ك إف أريد بعضها على التعيين فهو مجمل.
ثم إف صرؼ اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ،ال بد فيو من دليل منفصل .ك ذلك الدليل المنفصل إما
أف يكوف لفظيا ك إما أف يكوف عقليا .ك الدليل اللفظى ال يكوف قطعيا ،ألنو موقوؼ على نقل اللغات ،ك نقل كجوه
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النحو ك التصريف ،ك موقوؼ على عدـ االشتراؾ ،ك عدـ المجاز ،ك عدـ االضمار ،ك عدـ التخصيص ،ك عدـ
المعارض العقلى ك النقلى .ك كل ذلك مظنوف .ك الموقوؼ على المظنوف مظنوف.
ك على ذلك فبل يمكن صرؼ اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح بدليل لفظى فى المسائل األصولية
االعتقادية .ك ال يجوز صرفو إال بواسطة قياـ الدليل القطعى العقلى على أف المعنى الراجح محاؿ عقبل ك إذا عرؼ

المكلف أنو ليس مراد اللٌو تعالى ،فعند ذلك ال يحتاج إلى أف يعرؼ أف ذلك المرجوح ما ىو؟ ألف طريقو إلى تعيينو
إنما يكوف بترجيح مجاز على مجاز ،ك بترجيح تأكيل على تأكيل .ك ذلك الترجيح ال يكوف إال بالدالئل اللفظية ،ك

ىى ال تفيد إال الظن .ك التعويل عليها فى المسائل القطعية ال يفيد .لذا كاف مذىب السلف عدـ الخوض فى تعيين
التأكيل فى المتشابو ،بعد اعتقاد أف ظاىر اللفظ محاؿ ،لقياـ األدلة العقلية القطعية على ذلك» اه.
نظرة فى ىذه اآلراء:
نحن إذا نظرنا فى ىذه اآلراء ،ال نجد بينها تناقضا ك ال تعارضا ،بل نبلحظ بينها تشابها ك تقاربا .بيد أف رأل الرازل
أىداىا سبيبل ،ك أكضحها بيانا؛ ألف أمر اإلحكاـ ك التشابو يرجع فيما نفهم ،إلى كضوح المعنى المراد للشارع من

كبلمو ك إلى عدـ كضوحو.

ك تعريف الرازل جامع مانع من ىذه الناحية ،ال يدخل فى المحكم ما كاف خفيا ،ك ال فى
المتشابو ما كاف جليا؛ ألنو استوفى كجوه الظهور ك الخفاء استيفاء تاما ،فى بياف تقسيمو الذل بناه على راجح ك
مرجوح ،ك الذل أعلن لنا منو أف الراجح ما كاف كاضحا ال خفاء فيو ،ك أف المرجوح ما كاف خفيا ال جبلء معو.
ك قريب منو رأل الطيبى الذل قبلو حتى كأنو ىو ،غير أنو لم يستوؼ كجوه الظهور ك الخفاء استيفاء الرازل .أما رأل
إماـ الحرمين ففيو شىء من اإلبهاـ.
ك كذلك رأل اإلماـ أحمد ال ندرل ما مراده بالبياف الذل يحتاج إليو المتشابو ،ك ال يحتاج إليو المحكم؟.
ك رأل ابن عباس يخرج الظاىر من المحكم ،ك يدخلو فى المتشابو ،مع أنو من الواضحات ك احتمالو لغير معناه
الراجح احتماؿ ضعيف ،ال يقدح فى ظهوره ك كضوحو.
ك الرأل الثانى يعكس اآلية ،فيدخل فى المحكم كثيرا من الخفيات ،ك يقصر المتشابو على نوع كاحد منها .فيكوف
تعريف المحكم فيو غير مانع ،ك تعريف المتشابو غير جامع ،بالنسبة إلى المذىب المختار ،ك ىو مذىب الرازل.
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ك الرأل األكؿ المنسوب إلى األحناؼ ،يقصر تعريف المحكم على النص ،ك تعريف المتشابو على ما استأثر اللٌو
بعلمو ،ك يلزـ عليو كجود كاسطة ال تدخل فى المحكم ك ال فى المتشابو .ك يكوف تعريفهما غير جامع بالنسبة

للمذىب المختار أيضا.
آراء أخرل:

ك اعلم أف كراء ىذه اآلراء آراء أخرل.
( )1منها أف المحكم ىو الذل يعمل بو ،أما المتشابو فهو الذل يؤمن بو ك ال يعمل بو.
ك قد ركل السيوطى ىذا القوؿ عن عكرمة ك قتادة ك غيرىما .ك فيو أف ذلك قصر للمحكم على ما كاف من قبيل
األعماؿ ،ك قصر للمتشابو على ما كاف من قبيل العقائد ،ك إطبلؽ القوؿ فيهما على ىذا الوجو غير سديد .فإف
أرادكا بالمحكم أنو ىو الواضح الذل يؤخذ بمعناه على التعيين ،ك بالمتشابو ما كاف خفيا يجب اإليماف بو دكف تعيين
لمعناه ،نقوؿ :إف أرادكا ذلك فالعبارة قاصرة عن أداء ىذا المراد ،ك المراد منها ال يدفع اإليراد عليها.
( )2ك منها أف المحكم ما كاف معقوؿ المعنى ،ك المتشابو بخبلفو ،كأعداد الصلوات ،ك اختصاص الصياـ برمضاف
دكف شعباف ،ك فيو أف ىذا التفسير قاصر عن الوفاء بكل ما كاف كاضحا ك كل ما كاف خفيا.
( )3ك منها أف المحكم ما لم يتكرر لفظو ك المتشابو ما تكرر لفظو ،ك فيو أف ىذا المعنى بالنسبة إلى المتشابو أقرب
إلى اللغة منو إلى االصطبلح الذل عليو الجمهور ،ك فيو إىماؿ لما اعتبر ىنا من أمر الخفاء ك الظهور.
( )4ك منها أف المحكم ما لم ينسخ ،ك المتشابو ما نسخ ،ك فيو أف ىذا اصطبلح آخر نوىنا بو سابقا.
ك نظرا إلى أف ىذه اآلراء أضعف من تلك اآلراء التى قدمناىا ،ك أبعد عنها فى ملحظها ك مغزاىا؛ أفردناىا بالذكر ،ك
لم نسلكها مع تلك فى سمط كاحد.
ك على كل حاؿ فاألمر سهل ك ىين؛ ألنو يرجع إلى االصطبلح أك ما يشبو االصطبلح ،ك ال مشاحة فى االصطبلح.
ك لو ال أف تفسير آية آؿ عمراف التى مرت فى كبلمنا ك كبلـ الطيبى ،ال يتمشى بسهولة على ىذه اآلراء المرجوحة،

لما أتعبنا أنفسنا فى مناقشتها ك نقدىا ،ك فى اختيار رأل الرازل من بينها.
منشأ التشابو ك أقسامو ك أمثلتو
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نعلم مما سبق أف منشأ التشابو إجماال ،ىو خفاء مراد الشارع من كبلمو .أما تفصيبل فنذكر أف منو ما يرجع خفاؤه
إلى اللفظ ،ك منو ما يرجع خفاؤه إلى المعنى ،ك منو ما يرجع خفاؤه إلى اللفظ ك المعنى معا.
(فالقسم األكؿ) ك ىو ما كاف التشابو فيو راجعا إلى خفاء فى اللفظ كحده ،منو مفرد ك مركب ،ك المفرد قد يكوف

الخفاء فيو ناشئا من جهة غرابتو أك من جهة اشتراكو.

ك المركب قد يكوف الخفاء فيو ناشئا من جهة اختصاره ،أك من جهة بسطو ،أك من جهة ترتيبو.
األب بتشديد الباء فى قولو سبحانو .ىك فاكً ىهةن ىك أىبًّا ك ىو
مثاؿ التشابو فى المفرد بسبب غرابتو ك ندرة استعمالو ،لفظ ٌ
ما ترعاه البهائم .بدليل قولو بعد ذلك( :متاعان لى يكم ك ًألىنٍ ً
عام يك ٍم).
ى
ٍى
ك مثاؿ التشابو فى المفرد بسبب اشتراكو بين معاف عدة ،لفظ اليمين فى قولو سبحانو:
ض ٍربان بًالٍيى ًمي ًن) أل فأقبل إبراىيم على أصناـ قومو ضاربا لها باليمين من يديو ال بالشماؿ ،أك ضاربا لها
(فىرا ى
غ ىعلىٍي ًه ٍم ى

ضربا شديدا بالقوة؛ ألف اليمين أقول الجارحتين ،أك ضاربا لها بسبب اليمين التى حلفها ك نوه بها القرآف إذ قاؿ ىك
ً ً
ُّ ً
ين .كل ذلك جائز .ك لفظ اليمين مشترؾ بينها.
تىاللاو ىألىكي ىد اف أ ٍ
ىص ى
نام يك ٍم بىػ ٍع ىد أى ٍف تيػ ىولوا يم ٍدب ًر ى
ً
ً
ً ً
طاب لى يك ٍم
ك مثاؿ التشابو فى المركب بسبب اختصاره ،قولو تعالى :ىك إً ٍف خ ٍفتي ٍم أ اىال تيػ ٍقسطيوا في الٍيىتامى فىانٍك يحوا ما ى
ًمن الن ً
ٍّساء فإف خفاء المراد فيو ،جاء من ناحية إيجازه ك األصل:
ى
ك إف خفتم أال تقسطوا فى اليتامى لو تزكجتموىن ،فانكحوا من غير ىن ما طاب لكم من النساء.
ك معناه أنكم إذا تحرجتم من زكاج اليتامى مخافة أف تظلموىن؛ فأمامكم غيرىن فتزكجوا
منهن ما طاب لكم .ك قيل إف القوـ كانوا يتحرجوف من كالية اليتامى ك ال يتحرجوف من الزنى ،فأنزؿ اللٌو اآلية .ك
معناىا :إف خفتم الجور فى حق اليتامى فخافوا الزنى أيضا ،ك تبدلوا بو الزكاج الذل كسع اللٌو عليكم فيو؛ فانكحوا ما
طاب لكم من النساء مثنى ك ثبلث ك رباع.
ك مثاؿ التشابو يقع فى المركب بسبب بسطو ك اإلطناب فيو ،قولو جلت حكمتو:
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه) فإف حرؼ الكاؼ لو حذؼ ك قيل (ليس مثلو شىء) كاف أظهر للسامع من ىذا التركيب الذل
(لىٍي ى
ينحل إلى( :ليس مثل مثلو شىء) ك فيو من الدقة ما يعلو على كثير من األفهاـ.
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ًً ً
ًً ً
تاب ىك لى ٍم يى ٍج ىع ٍل
ٍح ٍم يد للاو الاذم أىنٍػ ىز ىؿ ىعلى ىع ٍبده الٍك ى
ك مثاؿ التشابو يقع فى المركب لترتيبو ك نظمو ،قولو جل ذكره ال ى
لىوي ًع ىوجان* قىػيٍّمان فإف الخفاء ىنا جاء من جهة الترتيب بين لفظ (قيما) ك ما قبلو .ك لو قيل :أنزؿ على عبده الكتاب
قيما ك لم يجعل لو عوجا .لكاف أظهر أيضا.
ك اعلم أف فى مقدمة ىذا القسم فواتح السور المشهورة ،ألف التشابو ك الخفاء فى المراد منها .جاء من ناحية
ألفاظها ال محالة.
(ك القسم الثانى) ك ىو ما كاف التشابو فيو راجعا إلى خفاء المعنى كحده ،مثالو كل ما جاء فى القرآف الكريم كصفا
للٌو تعالى ،أك ألىواؿ القيامة ،أك لنعيم الجنة ك عذاب النار فإف العقل البشرل ال يمكن أف يحيط بحقائق صفات

الخالق ،ك ال بأىواؿ القيامة ،ك ال بنعيم أىل الجنة ك عذاب أىل النار .ك كيف السبيل إلى أف يحصل فى نفوسنا

صورة ما لم نحسو ،ك ما لم يكن فينا مثلو ك ال جنسو؟.
ك اعلم أف فى مقدمة ىذا القسم المشكبلت المعركفة بمتشابهات الصفات .فإف التشابو
ك الخفاء لم يجيء من ناحية غرابة فى اللفظ أك اشتراؾ فيو بين عدة معاف أك إيجاز أك إطناب مثبل .فتعين أف يكوف
من ناحية المعنى كحده.
س
(القسم الثالث) ك ىو ما كاف التشابو فيو راجعا إلى اللفظ ك المعنى معا ،لو أمثلة كثيرة منها قولو عز اسمو .ىك لىٍي ى
وت ًم ٍن ظي يهوًرىا فإف من ال يعرؼ عادة العرب فى الجاىلية ،ال يستطيع أف يفهم ىذا النص الكريم
الٍبً ُّر بًأى ٍف تىأٍتيوا الٍبيػيي ى
على كجهو .كرد أف ناسا من األنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ك ال دارا ك ال فسطاطا من باب.
فإف كاف من أىل المدر نقب نقبا فى ظهر بيتو ،يدخل ك يخرج منو ك إف كاف من أىل الوبر خرج من خلف الخباء،
لك ان الٍبً ار م ًن اتاقى ،ك أٍتيوا الٍبػي ى ً
وت ًمن ظيهوًرىا .ك ً
وت م ٍن أىبٍوابًها ،ىك اتاػ يقوا اللاوى
س الٍبً ُّر بًأى ٍف تىأٍتيوا الٍبيػيي ى ٍ ي
يي
ى
ى
ى
فنزؿ قوؿ اللٌو .ىك لىٍي ى
لى ىعلا يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف.
فهذا الخفاء الذل فى ىذه اآلية ،يرجع إلى اللفظ بسبب اختصاره؛ ك لو بسط لقيل:
ك ليس البر بأف تأتوا البيوت من ظهورىا إذا كنتم محرمين بحج أك عمرة .ك يرجع الخفاء إلى المعنى أيضا ،ألف ىذا
النص على فرض بسطو كما رأيت ،ال بد معو من معرفة عادة العرب فى الجاىلية ك إال لتعذر فهمو.
قاؿ الراغب فى المفردات القرآف :المتشابو بالجملة ثبلثة أضرب .متشابو من جهة اللفظ فقط ،ك من جهة المعنى
األب ك يزفٌوف،
فقط ،ك من جهتهما( .فاألكؿ) ضرباف ،أحدىما يرجع إلى األلفاظ المفردة ،إما من جهة الغرابة ،نحو ٌ
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أك االشتراؾ كاليد ك اليمين .ك ثانيهما يرجع إلى جملة الكبلـ المركب ،ك ذلك ثبلثة أضرب ،ضرب الختصار
ً
ً
ً ً
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه ألنو
الكبلـ ،نحو ىك إً ٍف خ ٍفتي ٍم أ اىال تيػ ٍقسطيوا في الٍيىتامى فىانٍك يحوا ما ى
طاب لى يك ٍم .ك ضرب لبسطو نحو لىٍي ى
ًً ً
تاب ىك لى ٍم يى ٍج ىع ٍل لىوي
لو قيل .ليس مثلو شىء كاف أظهر للسامع ،ك ضرب لنظم الكبلـ ،نحو أىنٍػ ىز ىؿ ىعلى ىع ٍبده الٍك ى
ًع ىوجان* قىػيٍّمان تقديره ،أنزؿ على عبده الكتاب قيما ك لم يجعل لو عوجا.
(ك المتشابو من جهة المعنى) أكصاؼ اللٌو تعالى ك أكصاؼ القيامة ،فإف تلك األكصاؼ ال تتصور لنا ،إذ كاف ال
يحصل فى نفوسنا صورة ما لم نحسو أك ليس من جنسو.
(ك المتشابو من جهتهما) خمسة أضرب .األكؿ :من جهة الكمية كالعموـ ك الخصوص ،نحو اقتلوا المشركين ،ك
الثانى :من جهة الكيفية كالوجوب ك الندب ،نحو فىانٍ ًكحوا ما طاب لى يكم ًمن الن ً
ٍّساء ك الثالث :من جهة الزماف
ي
ى ٍ ى
ًً
ا
س الٍبً ُّر
كالناسخ ك المنسوخ ،نحو اتاػ يقوا اللوى ىح اق تيقاتو ك الرابع :من جهة المكاف ك األمور التى نزلت فيها ،نحو ىك لىٍي ى
وت ًمن ظيهوًرىا إًناما الن ً
يادةه فًي الٍ يك ٍف ًر فإف من ال يعرؼ عادتهم فى الجاىلية يتعذر عليو تفسير
اسيءي ًز ى
بًأى ٍف تىأٍتيوا الٍبيػيي ى ٍ ي
ى
ىذه اآلية ،الخامس :من جهة الشركط التى يصح بها الفعل ك يفسد ،كشركط الصبلة ك النكاح  ...ك ىذه الجملة
إذا تصورت علم أف كل ما ذكره المفسركف فى فى تفسير المتشابو ال يخرج عن ىذه التقاسيم) اه.

ك ىو كبلـ بعيد،؟؟؟؟ فى بعضو شيئا.
أنواع المتشابهات
يمكننا أف ننوع المتشابهات -على ضوء ما سبق -ثبلثة أنواع:
(النوع األكؿ) ما ال يستطيع البشر جميعا أف يصلوا إليو ،كالعلم بذات اللٌو ك حقائق صفاتو ،ك كالعلم بوقت القيامة ك
ً ا ً ً
ً
نحوه من الغيوب التى استأثر اللٌو تعالى بها ىك ًع ٍن ىدهي ىمفاتً يح الٍغىٍي ً
اع ًة ،ىك ييػنىػ ٍّز يؿ
ٍم ال ا
سى
ب ال يىػ ٍعلى يمها إ اال يى ىو إ اف اللوى ع ٍن ىدهي عل ي
ً
ً
ً
ً
ىم أ ٍىر و
يم
س بًأ ٍّ
الٍغىٍي ى
ض تى يم ي
وت ،إً اف اللاوى ىعل ه
س ما ذا تىكٍس ي
ب غىدان ،ىك ما تى ٍد ًرم نىػ ٍف ه
ث ،ىك يىػ ٍعلى يم ما في ٍاأل ٍىرحاـ ىك ما تى ٍد ًرم نىػ ٍف ه
ىخبً هير.
(النوع الثانى) ما يستطيع كل إنساف أف يعرفو عن طريق البحث ك الدرس ،كالمتشابهات التى نشأ التشابو فيها من
اإلجماؿ ك البسط ك الترتيب ك نحوىا مما سبق.
( -12مناىل العرفاف )2
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(النوع الثالث) ما يعلمو خواص العلماء دكف عامتهم ،ك لذلك أمثلة كثيرة من المعانى العالية التى تفيض على قلوب
أىل الصفاء ك االجتهاد عند تدبرىم لكتاب اللٌو.
قاؿ الراغب (المتشابو على ثبلثة أضرب :ضرب ال سبيل إلى الوقوؼ عليو ،كوقت الساعة ك خركج الدابة ك نحو
ذلك ،ك ضرب لئلنساف سبيل إلى معرفتو كاأللفاظ الغريبة ك األحكاـ المغلقة .ك ضرب متردد بين األمرين يختص بو
بعض الراسخين فى العلم ك يخفى على من دكنهم .ك ىو المشار إليو
بقولو صلى اللٌو عليو ك سلم البن عباس( :اللهم فقهو فى الدين ك علمو التأكيل)
 .ىل فى ذكر المتشابهات من حكمة
عرفنا أف المتشابهات انواع ثبلثة ،ك نزيدؾ ىنا أف لهذه المتشابهات المتنوعة حكمة بل حكما فى ذكر الشارع إياىا.
فالنوع األكؿ -ك ىو ما استأثر اللٌو بعلمو -تلوح لنا فيو حكم خمس:
(أكالىا) رحمة اللٌو بهذا اإلنساف الضعيف الذل ال يطيق معرفة كل شىء .ك إذا كاف الجبل حين تجلى لو ربو جعلو
دكا ك خر موسى صعقا ،فكيف لو تجلى سبحانو بذاتو ك حقائق صفاتو لئلنساف؟ ك من ىذا القبيل أخفى اللٌو على
الناس معرفة الساعة رحمة بهم كيبل يتكاسلوا ك يقعدكا عن االستعداد لها ،ك كيبل يفتك يهم الخوؼ ك الهلع لو
أدركوا بالتحديد شدة قربها منهم .ك لمثل ىذا حجب اللٌو عن العباد معرفة آجالهم ،ليعيشوا فى بحبوحة من
أعمارىم ،فسبحانو من إلو حكيم ،رحمن رحيم.

(ثانيتها) االبتبلء ك االختبار :أ يؤمن البشر بالغيب ثقة بخبر الصادؽ أـ ال؟ فالذين اىتدكا يقولوف آمنا ك إف لم يعرفوا
على التعيين .ك الذين فى قلوبهم زيغ يكفركف بو ،ك ىو الحق من ربهم ،ك يتبعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة ك الخركج
من الدين جملة.
(ثالثتها) ما ذكره الفخر الرازل بقولو« :إف القرآف يشتمل على دعوة الخواص ك العواـ .ك طبائع العواـ تنبو فى أكثر
األمور عن إدراؾ الحقائق فمن سمع من العواـ فى أكؿ األمر إثبات موجود ليس بجسم ك ال متحيز ك ال مشار إليو،
ظن أف ىذا عدـ ك نفى محض؛ فيقع فى التعطيل فكاف األصلح أف يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما
تخيلوه ك ما توىموه ،ك يكوف ذلك مخلوطا بما يدؿ على الحق الصريح .فالقسم األكؿ ك ىو الذل يخاطبوف بو فى
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أكؿ األمر من باب المتشابو ،ك القسم الثانى ك ىو الذل يكشف عن الحق الصريح ىو المحكم» اه ك ىذه الحكمة
ظاىرة فى متشابو الصفات.
(رابعتها) إقامة دليل على عجز اإلنساف ك جهالتو ،مهما عظم استعداده ك غزر علمو ،ك إقامة شاىد على قدرة اللٌو
الخارقة ،ك أنو كحده ىو الذل أحاط بكل شىء علما ،ك أف الخلق جميعا ال يحيطوف بشيء من علمو إال بما شاء .ك
ىنالك يخضع العبد ك يخشع ،ك يطامن من كبريائو ك يخنع ،ك يقوؿ ما قالت المبلئكة باألمس :سبحانك ال علم لنا

إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم».

قاؿ بعض العارفين( :العقل مبتلى باعتقاد أحقية المتشابو ،كابتبلء البدف بأداء العبادة .كالحكيم إذا صنف كتابا أجمل
في و أحيانا ،ليكوف موضع خضوع المتعلم ألستاذه .ك كالملك يتخذ عبلمة يمتاز بها من يطلعو على سره .ك قيل :لو
لم يبتل العقل الذل ىو أشرؼ البدف ،الستمر العالم فى أبهة العلم على التمرد ،فبذلك يستأنس إلى التذلل بذؿ

العبودية ك المتشابو ىو موضع خضوع العقوؿ لبارئها ،استسبلما ك اعترافا بقصورىا ،ك لهذا ختم اآلية يريد آية « يى ىو
مات ى ان أ ُّيـ ال ً
الا ًذم أىنٍػز ىؿ ىعلىي ى ً
ٍك ً
هات» بقولو « .ىك ما يى اذ اك ير إًاال أيكليوا
يخ ير يمتىشابً ه
تاب ًمنٍوي ه
تاب ىك أ ى
آيات يم ٍح ىك ه ي
ٍ
ى
ك الٍك ى
ٍاألىل ً
ٍباب» تعريضا للزائغين ،ك مدحا للراسخين .يعنى من لم يتذكر ك يتعظ ك يخالف ىواه ،فليس من أكلى العقوؿ.
ااب»
ك من ثم قاؿ الراسخوف فى العلم « :ىربانا ال تي ًز ٍ
ك ىر ٍح ىمةن إًنا ى
ب لىنا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ك أىنٍ ى
ت ال ىٍوى ي
غ قيػليوبىنا بىػ ٍع ىد إً ٍذ ىى ىديٍػتىنا ،ىك ىى ٍ
فخضعوا لباريهم الستنزاؿ العلم اللدنى بعد أف استعاذكا بو من الزيغ النفسانى) اه.

(خامستها) ما ذكره الفخر الرازل أيضا بقولو( :لو كاف -أل القرآف -كلو محكما بالكلية ،لما كاف مطابقا إال لمذىب
كاحد .ك كاف بصريحو مبطبل لجميع المذاىب المخالفة لو .ك ذلك منفر ألرباب المذاىب األخرل عن النظر فيو ،أما

كجود المتشابو ك المحكم فيو فيطمع كل ذل مذىب أف يجد فيو كل ما يؤيد مذىبو .فيضطر إلى النظر فيو ،ك قد
يتخلص المبطل عن باطلو ،إذا أمعن فيو النظر ،فيصل إلى الحق).
يضاؼ إلى ىذه الحكم الخمس ما ذكرناه عند الكبلـ على فواتح السور ك دفع الشبهات عنها بالجزء األكؿ من ىذا

الكتاب (ص  )239 -219بالطبعة الثانية.

(ك أما النوع الثانى ك الثالث من المتشابهات) فتلوح لنا فى ذكره ك اشتماؿ القرآف عليو حكم خمس أيضا.
(أكلها) تحقيق إعجاز القرآف ،ألف كل ما استتبع فيو شيئا من الخفاء المؤدل إلى التشابو ،لو مدخل عظيم فى ببلغتو
ك بلوغو الطرؼ األعلى فى البياف .ك لو أخذنا فى شرح ىذا لضاؽ بنا المقاـ ،ك خرجنا جملة من ىذا الميداف .إلى
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ميداف علوـ الببلغة ك ما حوت من خواص ك أسرار ،لئليجاز ك اإلطناب ك المساكاة ،ك التقديم ك التأخير ،ك الذكر ك
الحذؼ ،ك الحقيقة ك المجاز ،ك نحو ذلك.
(ثانيتها) تيسير حفظ القرآف ك المحافظة عليو ،ألف كل ما احتواه من تلك الوجوه المستلزمة للخفاء ،داؿ على معاف
كثيرة زائدة على ما يستفاد من أصل الكبلـ ،ك لو عبر عن ىذه المعانى الثانوية الكثيرة بألفاظ ،لخرج القرآف فى
مجلدات كاسعة ضخمة ،يتعذر معها حفظو ك المحافظة عليو« .قيل لىو كا ىف الٍب ٍحر ًمدادان لً ىكلً ً
مات ىربٍّي لىنى ًف ىد الٍبى ٍح ير قىػبٍ ىل
ٍ ٍ
ى ي
مات ىربٍّي .ىك لى ٍو ًج ٍئنا بً ًمثٍلً ًو ىم ىددان».
أى ٍف تىػ ٍنػ ىف ىد ىكلً ي
ك كذلك يدرؾ القارئ لدقة القرآف ك علو أسلوبو ركعة ك لذة تغريو على قراءتو ،ك تشجعو على استظهاره ك حفظو.
(ثالثتها) ما ذكره الفخر الرازل بقولو( :متى كانت المتشابهات موجودة كاف الوصوؿ إلى الحق أصعب ك أشق .ك
اً
ً
جاى يدكا ًم ٍن يك ٍم ىك يىػ ٍعلى ىم
ين ى
زيادة المشقة توجب مزيد الثواب .قاؿ تعالى أ ٍىـ ىحس ٍبتي ٍم أى ٍف تى ٍد يخليوا ال ى
ٍجناةى ىك لى اما يىػ ٍعلى ًم اللاوي الذ ى
ال ا ً
ين).
صاب ًر ى
(رابعتها) ما ذكره الفخر أيضا بقولو( :باشتماؿ القرآف على المحكم ك المتشابو ،يضطر الناظر فيو إلى تحصيل علوـ
كثيرة ،مثل اللغة ك النحو ك أصوؿ الفقو مما يعينو على النظر ك االستدالؿ .فكاف كجود المتشابو سببا فى تحصيل

علوـ كثيرة).
(خامستها) ما ذكره أيضا بقولو( :باشتماؿ القرآف على المحكم ك المتشابو يضطر الناظر فيو إلى االستعانة باألدلة
العقلية ،فيتخلص من ظلمة التقليد .ك فى ذلك تنويو بشأف العقل ك التعويل عليو ،ك لو كاف كلو محكما لما احتاج

إلى الدالئل العقلية ،ك لظل العقل مهمبل) اه.
مبلحظة:

يمكن اعتبار بعض ىذه الحكم فى النوع األكؿ ،كما يمكن اعتبار بعض حكم النوع األكؿ ىنا ،لكن بشيء من
التكليف .ك لقد راعينا ما يجب أف تراعيو من أف بعض ىذه الحكم ال تتأتى إال فى أنواع خاصة من المتشابهات ،ك

لكن المجموع يتحقق فى المجموع ،ك ذلك كاؼ فى صحة ىذا العرض ،فاكتف أنت بو ك الحظو ،ك باللٌو تعالى

التوفيق.

متشابو الصفات
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عرفنا أف المتشابهات تجمع ألوانا مختلفة .ك نزيدؾ ىنا أف من بينها لونين كثر الكبلـ فيهما (أكلهما) فواتح السور،
نحو الم ،ؽ ،طس ك ما أشبهها .ك قد أفضنا القوؿ فيها بالمبحث السابع من الجزء األكؿ من ىذا الكتاب( .ثانيهما)

اآليات المشكلة الواردة فى شأف اللٌو تعالى ،ك تسمى آيات الصفات ،أك متشابو الصفات .ك ال بن اللباف فيها
تصنيف مفرد ،سماه:
من ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
استىول ك ما أشبهو .ك إنما أفرد ىذا
ش ٍ
(رد المتشابهات إلى اآليات المحكمات) مثل قولو سبحانو :ال ار ٍح ي
النوع بالذكر ك بالتأليف ألنو كثر فيو القيل ك القاؿ ،ك كاف فتنة ارتكس فيها كثير من القدامى ك المحدثين.

الرأل الرشيد فى متشابو الصفات
علماؤنا أجزؿ اللٌو مثوبتهم -قد اتفقوا على ثبلثة أمرر تتعلق بهذه المتشابهات ،ثم اختلفوا فيما كراءىا.
(فأكؿ ما اتفقوا عليو) صرفها عن ظواىرىا المستحيلة ،ك اعتقاد أف ىذه الظواىر غير مرادة للشارع قطعا .كيف ك
ىذه الظواىر باطلة باألدلة القاطعة .ك بما ىو معركؼ عن الشارع نفسو فى محكماتو؟
(ثانيو) أنو إذا توقف الدفاع عن اإلسبلـ على التأكيل لهذه المتشابهات ،كجب تأكيلها بما يدفع شبهات المشتبهين،
ك يرد طعن الطاعنين.
(ثالثو) أف المتشابو إف كاف لو تأكيل كاحد يفهم منو فهما قريبا ،كجب القوؿ بو إجماعا ك ذلك كقولو سبحانو ىك يى ىو
ىم ىع يك ٍم أىيٍ ىن ما يك ٍنتي ٍم فإف الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعا.
ك ليس لها بعد ذلك إال تأكيل كاحد ،ىو الكينونة معهم باإلحاطة علما ك سمعا ك بصرا ك قدرة ك إرادة.
ك أما اختبلؼ العلماء فيما كراء ذلك فقد كقع على ثبلثة مذاىب:
(المذىب األكؿ) مذىب السلف ،ك يسمى مذىب المفوضة( ،بكسر الواك ك تشديدىا) ك ىو تفويض معانى ىذه
المتشابهات إلى اللٌو كحده بعد تنزيهو تعالى عن ظواىرىا المستحيلة.
ك يستدلوف على مذىبهم ىذا بدليلين.
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أحدىما عقلى ك ىو أف تعيين المراد من ىذه المتشابهات إنما يجرل على قوانين اللغة ك استعماالت العرب ،ك ىى
ال تفيد إال الظن ،مع أف صفات اللٌو من العقائد التى ال يكفى فيها الظن ،بل ال بد فيها من اليقين ك ال سبيل إليو،
فلنتوقف ك لنكل التعيين إلى العليم الخبير.

ك الدليل الثانى نقلى ،يعتمدكف فيو على عدة أمور :منها حديث عائشة السابق ،ك فيو «فإذا رأيت الذين يتبعوف ما
تشابو منو؛ فأكلئك الذين سمى اللٌو ،فاحذرىم».
ك منها ما
ركاه الطبرانى فى الكبير عن أبى مالك األشعرل أنو سمع رسوؿ اللٌو صلى اللٌو عليو ك سلم يقوؿ «ال أخاؼ على

أمتى إال ثبلث خبلؿ :أف يكثر لهم الماؿ فيتحاسدكا فيقتتلوا ،ك أف يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغى تأكيلو
« ىك ما يىػ ٍعلى يم تىأٍ ًكيلىوي إًاال اللاوي»
الحديث.
ك منها ما
أخرجو ابن مردكيو عن أبيو عن جده عن رسوؿ اللٌو صلى اللٌو عليو ك سلم قاؿ« :إف القرآف لم ينزؿ ليكذب بعضو
بعضا .فما عرفتم منو فاعملوا ،ك ما تشابو فآمنوا بو».
ك منها ما أخرجو الدارمى عن سليماف بن يسار أف رجبل يقاؿ لو ابن صبيغُ قدـ المدينة فجعل يسأؿ عن متشابو
القرآف ،فأرسل إليو عمر ك قد أعدلو عراجين النخل ،فقاؿ لو:
من أنت؟ فقاؿ :أنا عبد اللٌو بن صبيغ .فأخذ عمر عرجونا فضربو حتى دمى رأسو .ك جاء فى ركاية أخرل :فضربو
حتى ترؾ ظهره دبرة ،ثم تركو حتى برأ ،ثم عاد ،ثم تركو حتى برأ ،فدعا بو ليعود ،فقاؿ :إف كنت تريد قتلى فاقتلنى
قتبل جميبل .فأذف لو إلى أرضو ،ك كتب إلى أبى موسى األشعرل :أال يجالسو أحد من المسلمين» اه ك الدبرة
بفتحات ثبلث ىى قرحة الدابة فى أصل الوضع اللغول ،ك المراد ىنا أنو صير فى ظهره من الضرب جرحا داميا كأنو
ٔ كذلك جاء اسم ابن صبيغ ىف كتاب اإلتقان للسيوطى ،بلفظ ابن ،و بالغُت ا١تعجمة ىف صبيغ مع صورة التصغَت .و لكٌت رأيت شيخ اإلسبلم ا١تالكى بتونس ،و ىو السيد ٤تمد الطاىر
بن عاشور ،يصوب ىف ْتث لو أن اٝتو« صبغ بن شريك أو ابن عسل التميمى» من غَت كلمة ابن ،و بصاد مهملة مفتوحة ،و باء مكسورة ،و غُت معجمة .مث ذكر بعد ىذا التصويب أن
كثَتا من الناس ٭ترفونو فيقولون« ضبيع» بضاد معجمة ،و عُت مهملة ،و بصيغة التصغَت .مث قال :و يقولون:
أبو صبيغ.
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قرحة فى دابة ك رضى اللٌو عن عمر ،فإف ىذا األثر يدؿ على أف ابن صبيغ فتح أك حاكؿ أف يفتح باب فتنة بتتبعو
متشابهات القرآف يكثر الكبلـ فيها ك يسأؿ الناس عنها.
ك منها ما كرد من أف اإلماـ مالكا رضى اللٌو عنو سئل عن االستواء فى قولو سبحانو:
من ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
استىول فقاؿ :االستواء معلوـ ك الكيف مجهوؿ ،ك السؤاؿ عن ىذا بدعة ،ك أظنك رجل سوء.
ش ٍ
ال ار ٍح ي
أخرجوه عنى .يريد -رحمة اللٌو عليو -أف االستواء معلوـ الظاىر بحسب ما تدؿ عليو األكضاع اللغوية ،ك لكن ىذا
الظاىر غير مراد قطعا ،ألنو يستلزـ التشبيو المحاؿ على اللٌو بالدليل القاطع ك الكيف مجهوؿ أل تعيين مراد الشارع
مجهوؿ لنا ال دليل عندنا عليو ،ك ال سلطاف لنا بو ،ك السؤاؿ عنو بدعة أل االستفسار عن تعيين ىذا المراد على

اعتقاد أنو مما شرعو اللٌو ،بدعة؛ ألنو طريقة فى الدين مخترعة مخالفة لما أرشدنا إليو الشارع من كجوب تقديم
المحكمات ك عدـ اتباع المتشابهات ك ما جزاء المبتدع
إال أف يطرد ك يبعد عن الناس ،خوؼ أف يفتنهم ،ألنو رجل سوء .ك ذلك سر قولو «ك أظنك رجل سوء .أخرجوه
عنى» اه.
قاؿ ابن الصبلح :على ىذه الطريقة مضى صدر األمة ك ساداتها ك إياىا اختار أئمة الفقهاء ك قادتها ،ك إليها دعا
أئمة الحديث ك أعبلمو .ك ال أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدؼ عنها ك يأباىا اه.
(المذىب الثانى) مذىب الخلف ،ك يسمى مذىب المؤكلة بتشديد الواك ك كسرىا ك ىم فريقاف :فريق يؤكلها بصفات
سمعية غير معلومة على التعيين ،ثابتة لو تعالى زيادة على صفاتو المعلومة لنا بالتعيين ،ك ينسب ىذا إلى أبى الحسن

األشعرل ،ك فريق يؤكلها بصفات أك بمعاف نعلمها على التعيين ،فيحمل اللفظ الذل استحاؿ ظاىره من ىذه
المتشابهات على معنى يسوغ لغة ،ك يليق باللٌو عقبل ك شرعا ،ك ينسب ىذا الرأل إلى ابن برىاف ك جماعة من
المتأخرين .قاؿ السيوطى :ك كاف إماـ الحرمين يذىب إليو ثم رجع عنو فقاؿ فى الرسالة النظامية« :الذل نرتضيو

دينا ،ك ندين اللٌو بو عقدا ،اتباع سلف األمة ،فإنهم درجوا على ترؾ التعرض لمعانيها» اه.
أما حجة أصحاب ىذا المذىب فيما ذىبوا إليو فهو أف المطلوب صرؼ اللفظ عن مقاـ اإلىماؿ الذل يوجب الحيرة
بسبب ترؾ اللفظ ال مفهوـ لو ،ك ما داـ فى اإلمكاف حمل كبلـ الشارع على معنى سليم ،فالنظر قاض بوجوبو،

انتفاعا بما كرد عن الحكيم العليم ،ك تنزيها لو عن أف يجرل مجرل العجوز العقيم.
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(المذىب الثالث) مذىب المتوسطين .ك قد نقل السيوطى ىذا المذىب فقاؿ :ك توسط ابن دقيق العيد فقاؿ :إذا
كاف التأكؿ قريبا من لساف العرب لم ينكر ،أك بعيدا توقفنا عنو ك آمنا بمعناه على الوجو الذل أريد بو مع التنزيو .ك

ما كاف معناه من ىذه األلفاظ

ب اللاوً
ٍت فًي ىج ٍن ً
ظاىرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا بو من غير توقف ،كما فى قولو تعالى :يا ىح ٍس ىرتى ىعلى ما فىػ ارط ي

فنحملو على حق اللٌو ك ما يجب لو اه.
تطبيق ك تمثيل:

من ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
استىول ،فنقوؿ:
ش ٍ
ك لنطبق ىذه المذاىب على قولو سبحانو :ال ار ٍح ي
يتفق الجميع من سلف ك خلف على أف ظاىر االستواء على العرش ،ك ىو الجلوس عليو مع التمكن ك التحيز،
مستحيل ألف األدلة القاطعة تنزه اللٌو عن أف يشبو خلقو أك يحتاج إلى شىء منو ،سواء أ كاف مكانا يحل فيو أـ غيره.
ك كذلك اتفق السلف ك الخلف على أف ىذا الظاىر غير مراد للٌو قطعا ،ألنو تعالى نفى عن نفسو المماثلة لخلقو ،ك
أثبت لنفسو الغنى عنهم ،فقاؿ« :لىي ً ً ً
ً
ٍح ًمي يد» فلو أراد ىذا الظاىر لكاف متناقضا.
س ىكمثٍلو ىش ٍيءه» ك قاؿ «لى يه ىو الٍغىن ُّي ال ى
ٍ ى
ثم اختلف السلف ك الخلف بعد ما تقدـ ،فرأل السلفيوف أف يفوضوا تعيين معنى االستواء إلى اللٌو ،ىو أعلم بما
نسبو إلى نفسو ك أعلم بما يليق بو ،ك ال دليل عندىم على ىذا التعيين.
ك رأل الخلف أف يؤكلوا ،ألنو يبعد كل البعد أف يخاطب اللٌو عباده بما ال يفهموف ،ك ما داـ ميداف اللغة متسعا
للتأكيل كجب التأكيل .بيد أنهم افترقوا فى ىذا التأكيل فرقتين؛ فطائفة األشاعرة يؤكلوف من غير تعيين ك يقولوف :إف
المراد من اآلية إثبات أنو تعالى متصف بصفة سمعية ال نعلمها على التعيين ،تسمى صفة االستواء .ك طائفة المتأخرين
يعينوف فيقولوف :إف المراد باالستواء ىنا ىو االستيبلء ك القهر ،من غير معاناة ك ال تكلف؛ ألف اللغة تتسع لهذا

المعنى ،ك منو قوؿ الشاعر العربى:

من غير سيف ك دـ مهراؽ

قد استول بشر على العراؽ

أل استولى ك قهر ،أك دبر ك حكم ،فكذلك يكوف معنى النص الكريم :الرحمن
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استولى على عرش العالم ،ك حكم العالم بقدرتو ،ك دبره بمشيئتو ك ابن دقيق العيد يقوؿ بهذا التأكيل إف رآه قريبا ،ك
يتوقف إف رآه بعيدا.
ك قل مثل ذلك فى نحو «ك يبقى كجو ربك -ك لتصنع على عينى -يد اللٌو فوؽ أيديهم -ك السموات مطويات
بيمينو -يخافوف ربهم من فوقهم -ك جاء ربك -ك عنده مفاتح الغيب» .فالسلف يفوضوف فى معانيها تفويضا مطلقا
بعد تنزيو اللٌو عن ظواىرىا المستحيلة.
ك األشاعرة يفسركنها بصفات سمعية زائدة على الصفات التى نعلمها ،ك لكنهم يفوضوف األمر فى تعيين ىذه

الصفات إلى اللٌو .فهم مؤكلوف من كجو مفوضوف من كجو .ك المتأخركف يفسركف الوجو بالذات ك لفظ (ك لتصنع
على عينى) بتربية موسى ملحوظا بعناية اللٌو ك جميل رعايتو ،ك لفظ اليد بالقدرة ،ك لفظ اليمين بالقوة ،ك الفوقية
(ك ًع ٍن ىدهي ىمفاتً يح
(ك جاءى ىربُّ ى
ك) بمجيء أمره ك العندية فى قولو ى
بالعلو المعنول دكف الحسى ،ك المجيء فى قولو ى
الٍغىٍي ً
ب) باإلحاطة ك التمكن .أك بمثل ذلك فى الجميع.
إرشاد ك تحذير:
لقد أسرؼ بعض الناس فى ىذا العصر ،فخاضوا فى متشابو الصفات بغير حق ،ك أتوا فى حديثهم عنها ك تعليقهم

عليها بما لم يأذف بو اللٌو ،ك لهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيو ك التنزيو ،ك تحتمل الكفر ك اإليماف ،حتى
باتت ىذه الكلمات نفسها من المتشابهات ،ك من المؤسف أنهم يواجهوف العامة ك أشباىهم بهذا .ك من المحزف

أنهم ينسبوف ما يقولوف إلى سلفنا الصالح ،ك يخيلوف إلى الناس أنهم سلفيوف من ذلك قولهم :إف اللٌو تعالى يشار
إليو باإلشارة الحسية؛ ك لو من الجهات الست :جهة الفوؽ .ك يقولوف :إنو استول على عرشو بذاتو استواء حقيقيا؛
بمعنى أنو استقر فوقو استقرارا حقيقيا ،غير أنهم يعودكف فيقولوف:
ليس كاستقرارنا ك ليس على ما نعرؼ ،ك ىكذا يتناكلوف أمثاؿ ىذه اآلية .ك ليس لهم مستند فيما نعلم إال التشبث

بالظواىر .ك لقد تجلى لك مذىب السلف ك الخلف ،فبل نطيل بإعادتو.

ك لقد علمت أف حمل المتشابهات فى الصفات على ظواىرىا مع القوؿ بأنها باقية على حقيقتها ،ليس رأيا ألحد من
المسلمين ،ك إنما ىو رأل لبعض أصحاب األدياف األخرل كاليهود ك النصارل ،ك أىل النحل الضالة كالمشبهة ك
المجسمة .أما نحن -معاشر المسلمين -فالعمدة عندنا فى أمور العقائد ىى األدلة القطعية ،التى توافرت على أنو
تعالى ليس جسما ك ال متحيزا ك ال متجزئا ك ال متركبا ،ك ال محتاجا ألحد ،ك ال إلى مكاف ك ال إلى زماف ،ك ال نحو
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ذلك :ك لقد جاء القرآف بهذا فى محكماتو إذ يقوؿ :لىي ً ً ً
ص ىم يد* لى ٍم
ىح هد* اللاوي ال ا
س ىكمثٍلو ىش ٍيءه ك يقوؿ :قي ٍل يى ىو اللاوي أ ى
ٍ ى
يلً ٍد* ك لىم يولى ٍد* ك لىم ي يكن لىوي يك يفوان أىح هد ك يقوؿ :إً ٍف تى ٍك يفركا فىًإ اف اللاوى غىنً ٌّي ىع ٍن يكم ،ك ال يػرضى لً ًع ً
بادهً الٍ يك ٍف ىر .ىك إً ٍف
ى ٍ ى ٍ
ى
ى ى ٍ ي
ٍ ى ىٍ
ي

ً
ً
ٍح ًمي يد ك غير ىذا كثير فى الكتاب ك
تى ٍش يك يركا يىػ ٍر ى
ااس أىنٍػتي يم الٍ يف ىقراءي إًلىى اللاو .ىك اللاوي يى ىو الٍغىن ُّي ال ى
ضوي لى يك ٍم ك يقوؿ يا أىيُّػ ىها الن ي

السنة ،فكل ما جاء مخالفا بظاىره لتلك القطعيات ك المحكمات ،فهو من المتشابهات التى ال يجوز اتباعها ،كما

تبين لك فيما سلف.
ثم إف ىؤالء المتمسحين فى السلف متناقضوف ،ألنهم يثبتوف تلك المتشابهات على حقائقها ،ك ال ريب أف حقائقها
تستلزـ الحدكث ك أعراض الحدكث كالجسمية ك التجزؤ ك الحركة ك االنتقاؿ ،لكنهم بعد أف يثبتوا تلك المتشابهات
على حقائقها ينفوف ىذه اللوازـ ،مع أف القوؿ بثبوت الملزكمات ك نفى لوازمها تناقض ال يرضاه لنفسو عاقل فضبل

عن طالب أك عالم.
فقولهم فى مسألة االستواء اآلنفة :إف االستواء باؽ على حقيقتو يفيد أنو الجلوس المعركؼ المستلزـ للجسمية ك
التحيز ،ك قولهم بعد ذلك ليس ىذا االستواء على ما نعرؼ ،يفيد أنو ليس الجلوس المعركؼ المستلزـ للجسمية ك
التحيز .فكأنهم يقولوف :إنو مستو غير مستو ،ك مستقر فوؽ العرش غير مستقر ،أك متحيز غير متحيز ك جسم غير
جسم ،أك أف االستواء على العرش ليس ىو االستواء على العرش .ك االستقرار فوقو ليس ىو االستقرار فوقو ،إلى غير

ذلك من اإلسفاؼ ك التهافت! فإف أرادكا بقولهم االستواء على حقيقتو؛ أنو على حقيقتو التى يعلمها اللٌو ك ال نعلمها
نحن ،فقد اتفقنا ،لكن بقى أف تعبيرىم ىذا موىم ،ال يجوز أف يصدر

من مؤمن ،خصوصا فى مقاـ التعليم ك اإلرشاد .ك فى موقف النقاش ك الحجاج ،ألف القوؿ بأف اللفظ حقيقة أك
مجاز .ال ينظر فيو إلى علم اللٌو ك ما ىو عنده ،ك لكن ينظر فيو إلى المعنى الذل كضع لو اللفظ فى عرؼ اللغة .ك
االستواء فى اللغة العربية يدؿ على ما ىو مستحيل على اللٌو فى ظاىره .فبل بد إذف من صرفو عن ىذا الظاىر .ك
اللفظ إذا صرؼ عما كضع لو ك استعمل فى غير ما كضع لو خرج عن الحقيقة إلى المجاز ال محالة ما دامت ىناؾ
قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلى  ...ثم إف كبلمهم بهذه الصورة فيو تلبيس على العامة ك فتنة لهم .فكيف
يواجهونهم بو ك يحملونهم عليو؟ ك فى ذلك ما فيو من اإلضبلؿ ك تمزيق كحدة األمة ،األمر الذل نهانا القرآف عنو.
ك الذل جعل عمر يفعل ما يفعل بصبغ أك بابن صبيغ ،ك جعل مالكا يقوؿ ما يقوؿ ك يفعل ما يفعل بالذل سألو عن
االستواء .ك قد مر بك ىذا ك ذاؾ.
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لو أنصف ىؤالء لسكتوا عن اآليات ك األخبار المتشابهة ،ك اكتفوا بتنزيو اللٌو تعالى عما توىمو ظواىرىا من الحدكث
ك لوازمو؛ ثم فوضوا األمر فى تعيين معانيها إلى اللٌو كحده ،ك بذلك يكونوف سلفيين حقا لكنها شبهات عرضت لهم
فى ىذا المقاـ ،فشوشت حالهم ،ك بلبلت أفكارىم فلنعرضها عليك مع ما أشبهها ك اللٌو يتولى ىدانا ك ىداىم ،ك
يجمعنا جميعا على ما يحبو ك يرضاه آمين.
دفع الشبهات الواردة فى ىذا المقاـ
الشبهة األكلى ك دفعها:
يقولوف :إف القوؿ بأف اللٌو ال جهة لو ،ك أنو ليس فوقا ك ال تحتا ك ال يمينا ك ال شماال إلى غير ذلك ،يستلزـ أف اللٌو
غير موجود ،أك ىو قوؿ بأف اللٌو غير موجود ،فإف التجرد من اإلنصاؼ بهذه المتقاببلت جملة أمر ال يوسم بو إال
المعدكـ ك من لم يتشرؼ بشرؼ الوجود.
ك ندفع ىذه الشبهة بأمور:
(أكلها) أف ىذا قياس للغائب على الشاىد ،ك قياس الغائب على الشاىد فاسد .ذلك أف اللٌو تعالى ليس يشبو خلقو
حتى يكوف حكمو كحكمهم فى كجوب أف يكوف لو جهة من الجهات الست ما داـ موجودا ك كيف يقاس المجرد
عن المادة بما ىو مادل؟ ثم كيف يستول الخالق ك خلقو فى جرياف أحكاـ الخلق على خالقو؟ إف المادل ىو الذل
يجب أف يتصف بشيء من ىذه المتقاببلت ،ك أف تكوف لو جهة من تلك الجهات .أما غير المادل فترتفع عنو ىذه
الصفات كلها ،ك ال يمكن أف تكوف لو أية جهة من ىذه الجهات جميعها.
ك نظير ذلك أف اإلنساف ال بد أف يكوف لو أخذ الوصفين ،فإما جاىل ك إما عالم .أما الحجر فبل يتصف بواحد منها
البتة ،فبل يقاؿ :إنو جاىل ك ال إنو عالم ،بل العلم ك الجهل مرتفعاف عنو ،بل ىما ممتنعاف عليو ال محالة ،ألف طبيعتو
تأبى قابليتو لكليهما .ك ىكذا تنتفى المتقاببلت كلها بانتفاء قابلية المحل لها ،أيا كانت ىذه المتقاببلت ،ك أيا كاف

ىذا المحل الذل ليس قاببل لها .فيمتنع مثبل أف توصف الدار بأنها سميعة أك صماء ،ك أف توصف األرض بأنها
متكلمة أك خرساء ،ك أف توصف السماء بأنها متزكجة أك أيم ،ك ىلم جرا.
(ثانيا) نقوؿ لهؤالء :أين كاف اللٌو قبل أف يخلق العرش ك الفرش ك السماء ك األرض؟
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ك قبل أف يخلق الزماف ك المكاف ك قبل أف تكوف ىناؾ جهات ست؟ فإف قالوا :لم يكن لو جهة ك ال مكاف ،نقوؿ:
قد اعترفتم بما نقوؿ نحن بو ،ك ىو اآلف على ما عليو كاف ،ال جهة لو ك ال مكاف .ك إف زعموا أف العالم قديم بقدـ

اللٌو ،فقد تداككا من داء بداء ،ك استجاركا من الرمضاء بالنار ،ك كجب أف ننتقل بهم إلى إثبات حدكث العالم ،ك اللٌو
ىو كلى الهداية ك التوفيق.
(ثالثا) نقوؿ لهؤالء :إذا كنتم تأخذكف بظواىر النصوص على حقيقتها ،فما ذا تفعلوف بمثل قولو تعالى :أى أ ًىم ٍنتي ٍم ىم ٍن فًي
س ً
س ً
ماكات ىك فًي ٍاأل ٍىر ً
ض؟
ماء مع قولو :ىك يى ىو اللاوي فًي ال ا
ال ا
أ تقولوف إنو فى السماء حقيقة ،أـ فى األرض حقيقة ،أـ فيهما معا حقيقة؟ ك إذا كاف فى األرض كحدىا حقيقة فكيف
تكوف لو جهة فوؽ؟ ك إذا كاف فيهما معا حقيقة فلما ذا يقاؿ

لو جهة فوؽ ك ال يقاؿ لو جهة تحت؟ ك لما ذا يشار إليو فوؽ ك ال يشار إليو تحت؟ ثم أ ال يعلموف أف الجهات
أمور نسبية ،فما ىو فوؽ بالنسبة إلينا ،يكوف تحتا بالنسبة إلى غيرنا؟
ت
فأين يذىبوف! (رابعا) نقوؿ لهؤالء :ما ذا تقولوف فى قولو تعالى يد اللٌو فوؽ يديهم بإفراد اليد ،مع قولو :لًما ىخلى ٍق ي
ً
ماء بىػنىػ ٍيناىا بًأىيٍ ود بجمعها .فإذا كنتم تعملوف النصوص على ظواىرىا حقيقة ،فأخبركنا:
م بتثنيتها ،ك مع قولو :ىك ال ا
بيى ىد ى
س ى
أ لو يد كاحدة بناء على اآلية األكلى؟ أـ لو يداف اثنتاف بناء على اآلية الثانية؛ أـ لو أيدا أكثر من اثنتين بناء على اآلية
الثالثة؟! (خامسا) نقوؿ لهؤالء :قد
كرد فى الصحيح أف رسوؿ اللٌو صلى اللٌو عليو ك سلم قاؿ« :ينزؿ ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل
اآلخر ،فيقوؿ :من يدعونى فأستجيب لو؟ من يسألنى فأعطيو؟ من يستغفرنى فأغفر لو؟» ركاه البخارل ك مسلم ك

غيرىما

 .فكيف تأخذكف بظاىر ىذا الخبر ،مع أف الليل مختلف فى الببلد باختبلؼ المشارؽ ك المغارب؟ ك إذا كاف ينزؿ
ألىل كل أفق نزكال حقيقيا فى ثلث ليلهم األخير ،فمتى يستول على عرشو حقيقة كما تقولوف؟ ك متى يكوف فى
السماء حقيقة كما تقولوف؟ مع أف األرض ال تخلو من الليل فى كقت من األكقات ،ك ال فى ساعة من الساعات كما

ىو ثابت مسطور ،ال يمارل فيو إال جهوؿ مأفوف! (سادسا) نقوؿ لهؤالء ما قالو حجة اإلسبلـ الغزالى ،ك نصو:
«نقوؿ للمتشبث بظواىر األلفاظ :إف كاف نزكلو من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه فما أسمعنا نداءه فأل فائدة فى

نزكلو؟
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ك لقد كاف يمكنو أف ينادينا كذلك ك ىو على العرش أك على السماء العليا .فبل بد أف يكوف ظاىر النزكؿ غير مراد،
ك أف المراد بو شىء آخر غير ظاىره .ك ىل ىذا إال مثل من يريد ك ىو بالمشرؽ إسماع شخص فى المغرب ،فتقدـ

إلى المغرب بخطوات معدكدة ،ك أخذ يناديو ك ىو يعلم أنو ال يسمع نداءه؛ فيكوف نقلو اإلقداـ عمبل باطبل ،ك سعيو

نحو المغرب عبثا صرفا ال فائدة فيو .ك كيف يستقر مثل ىذا فى قلب عاقل؟» اه.
الشبهة الثانية ك دفعها:
قاؿ األستاذ اإلماـ الشيخ محمد عبده رحمو اللٌو فى حاشيتو على العقائد العضدية« :فإف قلت :إف كبلـ اللٌو ك كبلـ
النبى صلى اللٌو عليو ك سلم مؤلف من األلفاظ العربية ،ك مدلوالتها معلومة لدل أىل اللغة ،فيجب األخذ بمدلوؿ

اللفظ كائنا ما كاف.

قلت :حينئذ ال يكوف ناجيا إال طائفة المجسمة الظاىريوف القائلوف بوجوب األخذ بجميع النصوص ك ترؾ طريق
االستدالؿ رأسا مع أنو ال يخفى ما فى آراء ىذه الطائفة من الضبلؿ ك اإلضبلؿ ،مع سلوكهم طريقا ليس يفيد اليقين
بوجو ،فإف للتخاطبات مناسبات تردد بمطابقتها فبل سبيل إال االستدالؿ العقلى ك تأكيل ما يفيد بظاىره نقصا إلى ما

يفيد الكماؿ .ك إذا صح التأكيل للبرىاف فى شىء صح فى بقية األشياء ،حيث ال فرؽ بين برىاف ك برىاف ،ك ال لفظ

ك لفظ.
آيات مبػيٍّ و
ك قاؿ فى قولو تعالى :ك لىىق ٍد أىنٍػزلٍنا إًلىٍي يكم و
نات إف الوحى من اللٌو للنبى صلى اللٌو عليو ك سلم تنزيبل ك إنزاال
ى
يى
ٍ
ى
ك نزكال ،لبياف علو مرتبة الربوبية ال أف ىناؾ نزكال حسيا من مكاف مرتفع إلى مكاف منخفض ك من الغريب أنهم

يقولوف فى الرد على ىذا:

إف علو اللٌو على خلقو ،حقيقة أثبتها لنفسو فى كتابو ،ال حاجة لتأكيلو بعلو مرتبة الربوبية! ك ليت شعرل إذا لم تؤكلو
بعلو مرتبة الربوبية ،فما ذا نريد منو؟ ك ىل بقى بعد ذلك شىء غير العلو الحسى الذل يستلزـ الجهة ك التحيز؟ ك ال
يمكن نفى ذلك البلزـ عنو متى أردنا العلو الحسى ،فإف نفى التحيز عن العلو الحسى غير معقوؿ ،ك ال معنى
لبلستلزاـ إال ىذا .أما ىم فينفوف اللوازـ .ك ال أدرل كيف ننفى اللوازـ مع فرضها لوازـ؟ ىذا خلف .ك لكن القوـ

ليسوا أىل منطق .ك المتتبع لكبلمهم يجد فيو العبارات الصريحة فى إثبات الجهة للٌو تعالى .ك قد كفر العراقى ك

غيره مثبت الجهة اللٌو تعالى ،ك ىو كاضح ،ألف معتقد الجهة ال يمكنو

إال أف يعتقد التحيز ك الجسمية ك ال يتأتى غير ىذا ،فإف سمعت منهم سول ذلك فهو قوؿ متناقض ،ك كبلمهم ال
معنى لو» اه.
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الشبهة الثالثة ك دفعها:
نقل السيوطى عن بعضهم أنو قاؿ« :إف قيل :ما الحكمة فى إنزاؿ المتشابو ممن أراد لعباده البياف ك الهدل( .قلنا)
إف كاف (أل المتشابو) مما يمكن علمو فلو فوائد :منها الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضو ك البحث
عن دقائقو ،فإف استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب .ك منها ظهور التفاضل ك تفاكت الدرجات ،إذ لو كاف

كلو محكما ال يحتاج إلى تأكيل ك نظر الستوت منازؿ الخلق ،ك لم يظهر فضل العالم على غيره .ك إف كاف (أل
المتشابو) مما ال يمكن علمو (أل بأف استأثر اللٌو بو) فلو فوائد :منها ابتبلء العباد بالوقوؼ عنده ك التوقف فيو ك
التفويض ك التسليم ،ك التعبد باالشتغاؿ بو من جهة التبلكة كالمنسوخ ك إف لم يجز العمل بما فيو ،ك إقامة الحجة
عليهم ،ألنو لما نزؿ بلسانهم ك لغتهم؛ ك عجزكا عن الوقوؼ على معناه مع ببلغتهم ك أفهامهم ،دؿ على أنو نزؿ من

عند اللٌو؛ ك أنو ىو الذل أعجزىم عن الوقوؼ» اه.

ك نسترعى نظرؾ ىنا إلى ما أسلفناه فى الحكم الماضية ،ثم إلى ما ذكره ابن اللباف فى مقدمة كتابو( :رد اآليات

المتشابهات إلى اآليات المحكمات) إذ قاؿ ما خبلصتو« .ليس فى الوجود فاعل إال اللٌو ،ك أفعاؿ العباد منسوبة
الوجود إليو تعالى ببل شريك ك ال معين فهى فى الحقيقة فعلو ،ك لو بها عليهم الحجة «ال يي ٍسئى يل ىع اما يىػ ٍف ىع يل ىك يى ٍم
يي ٍسئىػليو ىف» ك من المعلوـ أف أفعاؿ العباد ال بد فيها من توسط الجوارح مع أنها منسوبة إليو تعالى ك بذلك يعلم أف
لصفاتو تعالى فى تجلياتها مظهرين :مظهر عبادل منسوب لعباده ،ك ىو الصور ك الجوارح الجثمانية .ك مظهر حقيقى

منسوب إليو ،ك قد أجرل عليو أسماء المظاىر العبادية ( -13مناىل العرفاف)2 -
المنسوبة لعباده ،على سبيل التقريب ألفهامهم ك التأنيس لقلوبهم .ك لقد نبو فى كتابو تعالى على القسمين ك أنو منزه
وى ٍم ييػ ىع ٍّذبٍػ يه يم اللاوي بًأىيٍ ًدي يك ٍم» فهذا يفيد أف كل ما يظهر على
عن الجوارح فى الحالين .فنبو على األكؿ بقولو« :قاتًلي ي

أيدل العباد فهو منسوب إليو تعالى .ك نبو على الثانى بقولو فيما أخبر عنو نبيو صلى اللٌو عليو ك سلم فى صحيح
مسلم « :ك ال يزاؿ عبدل يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبو .فإذا أحببتو كنت سمعو الذل يسمع بو ،ك بصره الذل يبصر
اً
ين ييبايً يعونى ى
ك إًناما ييبايً يعو ىف اللاوى
بو ،ك يده التى يبطش بها ك رجلو التى يمشى بها ك قد حقق اللٌو ذلك لنبيو بقولو :إً اف الذ ى
تك ً
لك ان اللاوى ىرمى ك بهذا يفهم ما جاء من الجوارح منسوبا إليو تعالى ،فبل يفهم من
ك بقولو :ىك ما ىرىم ٍي ى
ت إً ٍذ ىرىم ٍي ى ى
نسبتها إليو تشبيو ك ال تجسيم.
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ك لكن الغرض من ذلك التقريب لؤلفهاـ ،ك التأنيس للقلوب .ك الواجب سلوكو إنما ىو رد المتشابو إلى المحكم
على القواعد اللغوية ،ك على مواضعات العرب ك على ما كاف يفهمو الصحابة ك التابعوف من الكتاب ك السنة» اه ما

أردنا نقلو.

الشبهة الرابعة ك دفعها:
نقل السيوطى أيضا عن اإلماـ فخر الدين الرازل أنو قاؿ« :من الملحدة من طعن فى القرآف ألجل اشتمالو على

المتشابهات ك قاؿ :إنكم تقولوف إف تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآف إلى قياـ الساعة ،ثم إنا نراه بحيث يتمسك
بو صاحب كل مذىب على مذىبو ،فالجبرل متمسك بآيات الجبر ،كقولو تعالى ىك ىج ىعلٍنا ىعلى قيػليوبً ًه ٍم أىكًناةن أى ٍف يىػ ٍف ىق يهوهي
ىك فًي آذانً ًه ٍم ىكقٍران ،ك القدرل يقوؿ :ىذا مذىب الكفار بدليل أنو تعالى حكى عنهم ذلك فى معرض الذـ فى قولو .ىك
ٍف ك منكر الرؤية متمسك
قاليوا قيػليوبينا فًي أىكًن واة ًم اما تى ٍد يعونا إًلىٍي ًو ،ىك فًي آذانًنا ىكقػ هٍر ك فى موضع آخر ىك قاليوا قيػليوبينا غيل ه
صارُ ك مثبت الجهة متمسك بقولو تعالى :يىخافيو ىف ىرباػ يه ٍم ًم ٍن فىػ ٍوقً ًه ٍم
بقولو تعالى ال تي ٍد ًريكوي ٍاألىبٍ ي
من ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه ثم يسمى كل كاحد اآليات الموافقة
ش ٍ
ال ار ٍح ي
استىول ،ك الثانى متمسك بقولو تعالى :لىٍي ى
لمذىبو محكمة ،ك اآليات المخالفة متشابهة ،ك إنما آؿ فى ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات خفية ك كجوه
ضعيفة .فكيف يليق بالحكيم أف يجعل الكتاب الذل ىو المرجوع إليو فى كل الدين إلى يوـ القيامة ىكذا؟.
ك الجواب أف العلماء ذكركا لوقوع المتشابو فيو فوائد :منها أنو يوجب مزيد المشقة فى الوصوؿ إلى المراد .ك زيادة
المشقة توجب مزيد الثواب إلى آخر ما نقلناه عنو فيما سبق من بياف حكم اللٌو ك أسراره فى ذكر المتشابهات
فاجعلها على باؿ منك فى رفع ىذه الشبهة ،ك أضف إليها ما نقلناه آنفا عن ابن اللباف ،ك ما بسطناه فى دفع

الشبهات السالفة .ك ارجع إلى ما كتبناه فى مثل ىذا المقاـ بالمبحث السابع من ىذا الكتاب.
الشبهة الخامسة ك دفعها.

قاؿ السيوطى فى كتابو اإلتقاف :أكرد بعضهم سؤاال ك ىو أنو ىل للمحكم مزية على المتشابو أكال؟ فإف قلتم بالثانى

فهو خبلؼ اإلجماع ك إال فقد نقضتم أصلكم فى أف جميع كبلمو سبحانو سواء ،ك إنو منزؿ بالحكمة.

ٔ
ناضرةٌ ،إِذل رههبا ِ
ٍِ ِ
ناظَرةٌ.
يظهر أن ىنا سقطا ،لعلو ىكذا :و مثبت الرؤية متمسك بقولو تعاذل ُو ُج ٌ
َ
وه يَ ْوَمئذ َ
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ك أجاب أبو عبد اللٌو النكرباذل بأف المحكم كالمتشابو من كجو ك يخالفو من كجو .فيتفقاف فى أف االستدالؿ بهما
ال يمكن إال بعد معرفة حكمة الواضع ك أنو ال يختار القبيح .ك يختلفاف فى أف المحكم بوضع اللغة ال يحتمل إال

الوجو الواحد فمن سمعو أمكنو أف يستدؿ بو فى الحاؿ.

ك المتشابو يحتاج إلى فكرة ك نظر ليحملو على الوجو المطابق ك ألف المحكم أصل ك العلم باألصل أسبق .ك ألف
المحكم يعلم ،مفصبل ك المتشابو ال يعلم إال مجمبل اه.
أقوؿ :ك يمكن دفع ىذه الشبهة بوجو أقرب ،ك ىو أف المحكم لو مزية على المتشابو ،ألنو بنص القرآف ىو أـ
الكتاب على ما سلف بيانو ك االعتراض بأف ىذا ينقض األصل المجمع عليو ك ىو أف جميع كبلمو سبحانو سواء ك
أنو منزؿ بالحكمة :االعتراض بهذا ساقط من أساسو ألف المساكاة بين كبلـ اللٌو إنما ىى فى خصائص القرآف العامة،
ككونو منزال على النبى صلى اللٌو عليو ك سلم بالحق ك بالحكمة ك كونو متعبدا بتبلكتو ك متحدل بأقصر سورة منو ،ك
مكتوبا فى المصاحف ك منقوال بالتواتر ك محرما حملو ك مسو على الجنب ك نحو ذلك .ك المساكاة فى ىذه
الخصائص ال تنافى ذلك االمتياز الذل امتازت بو المحكمات .ك كيف يتصور التنافى على حين أف كبل من المحكم
ك المتشابو لو حكمو ك لو مزاياه؟ فمزية المحكم أنو أـ الكتاب إليو ترد المتشابهات ،ك مزية المتشابو أنو محك
االختبار ك االبتبلء ،ك مجاؿ التسابق ك االجتهاد ،إلى غير ذلك من الفوائد التى عرفتها .ثم كيف يتصور ىذا التنافى
ك القرآف كلو مختلف باختبلؼ موضوعاتو ك أحوالو ،فمنو عقائد ك أحكاـ ،ك أكامر ك نواه ،ك عبادات ك قصص ك
تنبؤات ،ك كعد ك كعيد ،ك ناسخ ك منسوخ ،ك ىلم مما يستنفد ذكره كقتا طويبل .ك ال ريب أف كل نوع من ىذه
األنواع لو مزيتو أك خاصتو التى غاير بها اآلخر ،ك إف اشترؾ الجميع بعد ذلك فى أنها كلها أجزاء للقرآف ،متساكية
فى القرآنية ك خصائصها العامة ك خبلصة ىذا الجواب أف امتياز المحكم على المتشابو فى أمور ،ك مساكاتو إياه فى
أمور أخرل ،فبل تناقض ك ال تعارض ،كما أف كل عضو من أعضاء جسم اإلنساف لو مزيتو ك خاصتو التى صار بها
عضوا ك الكل بعد ذلك يساكل اآلخر فى أنو جزء لئلنساف فى خصائصو العامة من حسن ك حياة.
الشبهة السادسة ك دفعها.
يقولوف :إف الناظر فى موقف السلف ك الخلف من المتشابو ،يجزـ بأنهم جميعا مؤكلوف؛ ألنهم اشتركوا فى صرؼ

ألفاظ المتشابهات عن ظواىرىا .ك صرفها عن ظواىرىا تأكيل لها
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ال محالة .ك إذا كانوا جميعا مؤكلين فقد ك قعوا جميعا فيما نهى اللٌو عنو ،ك ىو اتباع المتشابهات بالتأكيل ،إذ كصف
سبحانو ىؤالء بأف فى قلوبهم زيغا ،فقاؿ فى اآلية السابقة .فىأى اما الا ًذ ً
ً ً
ً
ً
ى
ين في قيػليوب ًه ٍم ىزيٍ هغ فىػيىتاب يعو ىف ما تىشابىوى م ٍنوي ابٍتغاءى
ال ًٍف ٍتػنى ًة ىك ابٍتًغاءى تىأٍ ًكيلً ًو.
ك ندفع ىذه الشبهة (أكال) بأف القوؿ بكوف السلف ك الخلف مجمعين على تأكيل المتشابو ،قوؿ لو كجو من الصحة،
لكن بحسب المعنى اللغول أك ما يقرب من المعنى اللغول .أما بحسب االصطبلح السائد فبل؛ ألف السلف ك إف
كا فقوا الخلف فى التأكيل ،فقد خالفوىم فى تعيين المعنى المراد باللفظ بعد صرفو عن ظاىره ،ك ذىبوا إلى التفويض
المحض بالنسبة إلى ىذا التعيين .أما الخلف فركبوا متن التأكيل إلى ىذا التعيين كما سبق تفصيلو.

(ثانيا) أف القوؿ بأف السلف ك الخلف جميعا ك قعوا بتصرفهم السابق فيما نهى اللٌو عنو ،قوؿ خاطئ ،ك استداللهم

عليو باآلية المذكورة استدالؿ فاسد ،ألف النهى فيها إنما ىو عن التأكيل اآلثم الناشئ عن الزيغ ك اتباع الهول بقرينة
اً
ين فًي قيػليوبً ًه ٍم ىزيٍ هغ أل ميل عن االستقامة ك الحجة ،إلى الهول ك الشهوة .أما التأكيل القائم على
قولو سبحانو فىأى اما الذ ى
تحكيم البراىين القاطعة ك اتباع الهداية الراشدة ،فليس من ىذا القبيل الذل حظره اللٌو ك حرمو ك كيف ينهانا عنو ك
قد أمرنا بو ضمنا بإيجاب رد المتشابهات إلى المحكمات ،إذ جعل ىذه المحكمات ىى أـ الكتاب ،على ما سبق
بيانو؟ .ثم كيف يكوف مثل ىذا التأكيل الراشد محرما ك قد دعا بو الرسوؿ صلى اللٌو عليو ك سلم البن عباس
فقاؿ فى الحديث المشهور( :اللهم فقهو فى الدين ك علمو التأكيل)؟
ك يتلخص من ىذا أف اللٌو أرشدنا فى اآلية إلى نوع من التأكيل ك ىو ما يكوف بو رد المتشابهات إلى المحكمات .ثم
نهانا عن نوع آخر منو .ك ىو ما كاف ناشئا عن الهول ك الشهوة ،ال على البرىاف ك الحجة ،قصدا إلى الضبلؿ ك
الفتنة  ..ك ىما لوناف مختلفاف ،ك ضرباف بعيداف ،بينهما برزخ ال يبغياف.

ك إذف فمن لم يصرؼ لفظ المتشابو عن ظاىره الموىم للتشبيو أك المحاؿ فقد ضل ،كالظاىرية ك المشبهة .ك من
فسر لفظ المتشابو تفسيرا بعيدا عن الحجة ك البرىاف قائما على الزيغ ك البهتاف فقد ضل أيضا كالباطنية ك
االسماعيلية ،ك كل ىؤالء يقاؿ فيهم إنهم متبعوف للمتشابو ابتغاء الفتنة .أما من يؤكؿ المتشابو أل يصرفو عن ظاىره
بالحجة القاطعة ،ال طلبا للفتنة ،ك لكن منعا لها ،ك تثبيتا للناس على المعركؼ من دينهم ،ك ردا لهم إلى محكمات
الكتاب القائمة ك أعبلمو الواضحة ،فأكلئك ىم الهادكف المهديوف حقا .ك على ذلك درج سلف األمة ك خلفها ك
أئمتها ك علماؤىا .ركل البخارل عن سعيد بن جبير أف رجبل قاؿ البن عبٌاس :إننى أجد فى القرآف أشياء تختلف
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ض يه ٍم ىعلى بىػ ٍع و
ساءليو ىف» ك
على .قاؿ ما ىو؟ قاؿ« :فبل أنساب بينهم يومئذ ك ال يتساءلوف» ك قاؿ « :ىك أىقػٍبى ىل بىػ ٍع ي
ض يىػتى ى
ٌ
ً
ً
ً
ين» قاؿ ابن عباس« :فبل أنساب بينهم فى
قاؿ « ىك ال يىكٍتي يمو ىف اللاوى ىحديثان» ك قاؿ «قاليوا ىك اللاو ىربٍّنا ما يكناا يم ٍش ًرك ى
النفخة األكلى ك ال يتساءلوف ،ثم فى النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلوف  ..فأما قولو « ىك اللا ًو ىربٍّنا ما يكناا
ً
ين» فإف اللٌو يغفر ألىل اإلخبلص ذنوبهم ،فيقوؿ المشركوف :تعالوا نقوؿ ما كنا مشركين ،فيختم اللٌو على
يم ٍش ًرك ى
أفواىهم فتنطق جوارحهم بأعمالهم ،فعند ذلك ال يكتموف اللٌو حديثا» إلى آخر الحديث  ..نسأؿ اللٌو أف يسلمنا ،ك
أف يهدينا سواء الصراط ،ك صلى اللٌو على سيدنا محمد النبى األمى ك على آلو ك صحبو ك سلم ،آمين.
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النٌسخ في القرآف
البياف في تفسير القرآف
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 المعنى اللغوم ك االصطبلحي للنسخ. إمكاف النسخ .كقوعو في التوراة. كقوعو في الشريعة اإلسبلمية .أقساـ النسخ الثبلثة. اآليات المدعى نسخها ك إثبات انها محكمة. آية المتعة ك داللتها على جواز نكاح المتعة. الرجم على المتعة. فتول أبي حنيفة بسقوط حد الزنا بالمحارـ إذا عقد عليها. فتواه بسقوط الحد إذا استأجر امرأة فزنى بها. نسبة ىذه الفتول إلى عمر. مزاعم حوؿ المتعة. تعصب مكشوؼ حوؿ ترؾ الصحابة العمل بآية النجول. كبلـ الرازم ك الرد عليو.في كتب التفسير ك غيرىا آيات كثيرة ادعى نسخها .ك قد جمعها أبو بكر النحاس في كتابو «الناسخ ك المنسوخ»
فبلغت « »138آية.
ك قد عقدنا ىذا البحث لنستعرض جملة من تلك اآليات المدعى نسخها ك لنتبيٌن فيها أنو ليست -في كاقع األمر-
كاحدة منها منسوخة ،فضبل عن جميعها.

ك قد اقتصرنا على « »36آية منها ،ك ىي التي استدعت المناقشة ك التوضيح لجبلء الحق فيها ،ك أما سائر اآليات
فالمسألة فيها أكضح من أف يستدؿ على عدـ كجود نسخ فيها.
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النسخ في اللغة:
ىو االستكتاب ،كاالستنساخ ك االنتساخ ،ك بمعنى النقل ك التحويل ،ك منو تناسخ المواريث ك الدىور ،ك بمعنى
اإلزالة ،ك منو نسخت الشمس الظل ،ك قد كثر استعمالو في ىذا المعنى في ألسنة الصحابة ك التابعين فكانوا يطلقوف

المخصص ك المقيٌد لفظ الناسخُ.
على
ٌ
النسخ في االصطبلح:

ىو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده ك زمانو ،سواء أ كاف ذلك األمر المرتفع من األحكاـ التكليفية أـ
الوضعية ،ك سواء أ كاف من المناصب اإللهية أـ من غيرىا من األمور التي ترجع إلى اللٌو تعالى بما أنو شارع ،ك ىذا
األخير كما في نسخ القرآف من حيث التبلكة فقط ،ك إنما قيدنا الرفع باألمر الثابت في الشريعة ليخرج بو ارتفاع

الحكم بسبب ارتفاع موضوعو خارجا ،كارتفاع كجوب الصوـ بانتهاء شهر رمضاف ،ك ارتفاع كجوب الصبلة بخركج
كقتها ،ك ارتفاع مالكية شخص لمالو بسبب موتو ،فإف ىذا النوع من ارتفاع األحكاـ ال يسمى نسخا ،ك ال إشكاؿ في
إمكانو ك كقوعو ،ك ال خبلؼ فيو من أحد.
ك لتوضيح ذلك نقوؿ :إف الحكم المجعوؿ في الشريعة المقدسة لو نحواف من الثبوت:
أحدىما :ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع ك اإلنشاء ،ك الحكم في ىذه المرحلة يكوف مجعوال على نحو القضية
الحقيقية ،ك ال فرؽ في ثبوتها بين كجود الموضوع في الخارج ك عدمو ،ك إنما يكوف قواـ الحكم بفرض كجود

الموضوع .فإذا قاؿ الشارع:

شرب الخمر حراـ -مثبل -فليس معناه أف ىنا خمرا في الخارج .ك أف ىذا الخمر محكوـ بالحرمة ،بل معناه أف
الخمر متى ما فرض كجوده في الخارج فهو محكوـ بالحرمة في الشريعة سواء أ كاف في الخارج خمر بالفعل أـ لم

يكن ،ك رفع ىذا الحكم في ىذه المرحلة ال يكوف إال بالنسخ.
ك ثانيهما :ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أف الحكم يعود فعليا بسبب فعلية موضوعو خارجا ،كما إذا تحقق
كجود الخمر في الخارج ،فإف الحرمة المجعولة في

ٔ و قد اطلق النسخ كثَتا على التخصيص يف التفسَت ا١تنسوب اذل ابن عباس.
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الشريعة للخمر تكوف ثابتة لو بالفعل ،ك ىذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعها ،فإذا انقلب خبل فبل ريب في ارتفاع
تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت لو في حاؿ خمريتو ،ك لكن ارتفاع ىذا الحكم ليس من النسخ في شىء ،ك ال كبلـ
ألحد في جواز ذلك ك ال في كقوعو ،ك إنما الكبلـ في القسم األكؿ ،ك ىو رفع الحكم عن موضوعو في عالم
التشريع ك اإلنشاء.
إمكاف النسخ:
المعركؼ بين العقبلء من المسلمين ك غيرىم ىو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيو «رفع الحكم عن موضوعو في
عالم التشريع ك اإلنشاء» ك خالف في ذلك اليهود ك النصارل فادعوا استحالة النسخ ،ك استندكا في ذلك إلى شبهة
ىي أكىن من بيت العنكبوت.
ك ملخص ىذه الشبهة:
إف النسخ يستلزـ عدـ حكمة الناسخ ،أك جهلو بوجو الحكمة ،ك كبل ىذين البلزمين مستحيل في حقو تعالى ،ك ذلك
ألف تشريع الحكم من الحكيم المطلق ال بد ك أف يكوف على طبق مصلحة تقتضيو ،ألف الحكم الجزافي ينافي
حكمة جاعلو ،ك على ذلك فرفع ىذا الحكم الثابت لموضوعو إما أف يكوف مع بقاء الحاؿ على ما ىو عليو من كجو

المصلحة ك علم ناسخو بها ،ك ىذا ينافي حكمة الجاعل مع أنو حكيم مطلق ،ك إما أف يكوف من جهة البداء ،ك
كشف الخبلؼ على ما ىو الغالب في األحكاـ ك القوانين العرفية ،ك ىو يستلزـ الجهل منو تعالى .ك على ذلك

فيكوف كقوع النسخ في الشريعة محاال ألنو يستلزـ المحاؿ.
ك الجواب:
إف الحكم المجعوؿ من قبل الحكيم قد ال يراد منو البعث ،أك الزجر الحقيقيين كاألكامر التي يقصد بها االمتحاف ،ك
ىذا النوع من األحكاـ يمكن إثباتو أكال ثم رفعو ،ك ال مانع من ذلك ،فإف كبل من اإلثبات ك الرفع في كقتو قد نشأ
عن مصلحة ك حكمة ،ك ىذا النسخ ال يلزـ منو خبلؼ الحكمة ،ك ال ينشأ من البداء الذم يستحيل في حقو تعالى،

ك قد يكوف الحكم المجعوؿ حكما حقيقيا ،ك مع ذلك ينسخ بعد زماف ،ال بمعنى أف الحكم بعد ثبوتو يرفع في

الواقع ك نفس األمر ،كي يكوف مستحيبل على الحكيم العالم بالواقعيات ،بل ىو بمعنى أف يكوف الحكم المجعوؿ

مقيدا بزماف خاص معلوـ عند اللٌو ،مجهوؿ عند الناس ،ك يكوف ارتفاعو بعد انتهاء ذلك الزماف ،النتهاء أمده الذم
قيد بو ،ك حلوؿ غايتو الواقعية التي أنيط بها.
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ك النسخ بهذا المعنى ممكن قطعا ،بداىة :أف دخل خصوصيات الزماف في مناطات األحكاـ مما ال يشك فيو عاقل،
السبلـ قد اشتمل على خصوصية تقتضي جعلو عيدا ألىل تلك
فإف يوـ السبت -مثبل -في شريعة موسى عليو ٌ
الشريعة دكف بقية األياـ ،ك مثلو يوـ الجمعة في اإلسبلـ ،ك ىكذا الحاؿ في أكقات الصبلة ك الصياـ ك الحج ،ك إذا
تصورنا كقوع مثل ىذا في الشرائع فلنتصور أف تكوف للزماف خصوصية من جهة استمرار الحكم ك عدـ استمراره.

فيكوف الفعل ذا مصلحة في مدة معينة ،ثم ال تترتب عليو تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة ،ك قد يكوف األمر
بالعكس.
ك جملة القوؿ :إذا كاف من الممكن أف يكوف للساعة المعينة ،أك اليوـ المعين أك األسبوع المعين ،أك الشهر المعين
تأثير في مصلحة الفعل أك مفسدتو أمكن دخل السنة في ذلك أيضا ،فيكوف الفعل مشتمبل على مصلحة في سنين

معينة ،ثم ال تترتب

عليو تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين ،ك كما يمكن أف يقيد إطبلؽ الحكم من غير جهة الزماف بدليل منفصل،
فكذلك يمكن أف يقيد إطبلقو من جهة الزماف أيضا بدليل منفصل ،فإف المصلحة قد تقتضي بياف الحكم على جهة
العموـ أك اإلطبلؽ ،مع أف المراد الواقعي ىو الخاص أك المقيد ،ك يكوف بياف التخصيص أك التقييد بدليل منفصل.
فالنسخ في الحقيقة تقييد إلطبلؽ الحكم من حيث الزماف ك ال تلزـ منو مخالفة الحكمة ك ال البداء بالمعنى
المستحيل في حقو تعالى ،ك ىذا كلو بناء على أف جعل األحكاـ ك تشريعها مسبب عن مصالح أك مفاسد تكوف في
نفس العمل .ك أما على مذىب من يرل تبعية األحكاـ لمصالح في األحكاـ أنفسها فإف األمر أكضح ،ألف الحكم
الحقيقي على ىذا الرأم يكوف شأنو شأف األحكاـ االمتحانية.
النسخ في التوراة:
ك ما قدمناه يبطل تمسك اليهود ك النصارل باستحالة النسخ في الشريعة ،الثبات استمرار األحكاـ الثابتة في شريعة

مصركف على إحالة النسخ في الشريعة اإللهية ،مع أف النسخ قد كقع في موارد كثيرة
موسى .ك من الغريب جدا أنهم ٌ

من كتب العهدين:

 -1فقد جاء في االصحاح الرابع من سفر العدد «عدد :»3 ،2
«خذ عدد بني قهات من بين بني الكم حسب عشائرىم ،ك بيوت آبائهم من ابن ثبلثين سنة فصاعدا إلى ابن
خمسين سنة ،كل داخل في الجند ليعمل عمبل في خيمة االجتماع».
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ك قد نسخ ىذا الحكم ،ك جعل مبدأ زماف قبوؿ الخدمة بلوغ خمس ك عشرين سنة
بما في االصحاح الثامن من ىذا السفر «عدد « :»24 ،23ك كلم الرب موسى قائبل ىذا ما لبلكيين من ابن خمس
ك عشرين سنة فصاعدا ،يأتوف ليتجندكا أجنادا في خدمة خيمة االجتماع».
ثم نسخ ثانيا :فجعل مبدأ زماف قبوؿ الخدمة بلوغ عشرين سنة بما جاء في االصحاح الثالث ك العشرين من أخبار
األياـ االكؿ «عدد « :»32 ،24ىؤالء بنو الكم حسب بيوت آبائهم رءكس اآلباء حسب إحصائهم في عدد
األسماء ،حسب رءكسهم عامل العمل لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوؽ  ...ك ليحرسوا حراسة خيمة

االجتماع ،ك حراسة القدس».

 -2ك جاء في اإلصحاح الثامن ك العشرين من سفر العدد «عدد :»7 -3
«ك قل لهم ىذا ىو الوقود الذم تقربوف للرب ،خركفاف حولياف صحيحاف ،لكل يوـ محرقة دائمة .الخركؼ الواحد
الرض
تعملو صباحا ،ك الخركؼ الثاني تعملو بين العشاءين .ك عشر االيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت
ٌ
تقدمة ...
ك سكيبها ربع الهين للخركؼ الواحد».
ك قد نسخ ىذا الحكم :ك جعلت محرقة كل يوـ حمل كاحد حولي في كل صباح ،ك جعلت تقدمتو سدس االيفة من
الدقيق ،ك ثلث الهين من الزيت بما جاء في االصحاح السادس ك األربعين من كتاب جزقياؿ «عدد « :»15 -13ك

تعمل كل يوـ محرقة للرب حمبل حوليا صحيحا صباحا تعملو .ك تعمل عليو تقدمة صباحا صباحا سدس االيفة .ك زيتا

لرش الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة ،ك يعملوف الحمل ك التقدمة ك الزيت صباحا صباحا محرقة
ثلث الهين ٌ

دائمة».

 -3ك جاء في االصحاح الثامن ك العشرين من سفر العدد أيضا« :عدد :»19 ،9
«ك في يوـ السبت خركفاف حولياف صحيحاف ،ك عشراف من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبو .محرقة كل سبت
فضبل عن المحرقة الدائمة ك سكيبها».
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ك قد نسخ ىذا الحكم :ك جعلت محرقة السبت سنة حمبلف ك كبش ،ك جعلت التقدمة إيفة للكبش ،ك عطية يد
الرئيس للحمبلف ،ك ىين زيت لئليفة بما جاء في االصحاح السادس ك األربعين من كتاب حزقياؿ أيضا «عدد ،4

يقربها الرئيس للرب في يوـ السبت ستة حمبلف صحيحة ،ك كبش صحيح.
« :»5ك المحرقة التي ٌ
ك التقدمة إيفة للكبش ،ك للحمبلف تقدمة عطية يده ،ك ىين زيت لئليفة».
 -4ك جاء في االصحاح الثبلثين من سفر العدد «عدد :»2

«إذا نذر رجل نذرا للرب ،أك أقسم أف يلزـ نفسو ببلزـ فبل ينقض كبلمو ،حسب كل ما خرج من فمو يفعل».
ك قد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في االصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد :»34 ،33
«أيضا سمعتم انو قيل للقدماء ال تحنث ،بل أكؼ للرب أقسامك .ك أما أنا فأقوؿ لكم ال تحلفوا البتة».
 -5ك جاء في االصحاح الحادم ك العشرين من سفر الخركج «عدد :»25 -23
بكي ك جرحا بجرح ك
«ك إف حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ،ك عينا بعين ك سنا ٌ
بسن ك يدا بيد ك رجبل برجل ،ك كيٌا ٌ
برض».
رٌ
ضا ٌ

ك قد نسخ ىذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في االصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد
« :»38سمعتم أنو قيل عين بعين ك سن بسن ،ك أما أنا فأقوؿ لكم ال تقاكموا الشر ،بل من لطمك على خ ٌدؾ
فحوؿ لو اآلخر أيضا».
األيمن ٌ

 -6ك جاء في االصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد  »19في قوؿ اللٌو إلبراىيم:
«ىذا ىو عهدم الذم تحفظونو بيني ك بينكم ك بين نسلك من بعدؾ ،يختن منكم كل ذكر» .ك قد جاء في شريعة
موسى إمضاء ذلك .ففي االصحاح الثاني عشر من سفر الخركج «عدد « :»49 -48ك إذا نزؿ عندؾ نزيل ،ك
صنع فصحا للرب فليختن منو كل ذكر ،ثم يتقدـ ليصنعو فيكوف كمولود األرض ،ك أما كل أغلف فبل يأكل منو،

تكوف شريعة كاحدة لمولود األرض ،ك للنزيل النازؿ بينكم» .ك جاء في االصحاح الثاني عشر من سفر البلكيين
«عدد « :»3 ،2إذا حبلت امرأة ك كلدت ذكرا تكوف نجسة سبعة أياـ كما في أياـ طمث علتها تكوف نجسة ،ك في
اليوـ الثامن يختن لحم غرلتو».
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ك قد نسخ ىذا الحكم ،ك كضع ثقل الختاف عن االمة بما جاء في االصحاح الخامس عشر من أعماؿ الرسل «عدد
 »39 -24ك في جملة من رسائل بولس الرسوؿ.
 -7ك جاء في االصحاح الرابع ك العشرين من التثنية «عدد :»3 -1
«إذا أخذ رجل امرأة ك تزكج بها فإف لم تجد نعمة في عينيو ،ألف كجد فيها عيب شىء ،ك كتب لها كتاب طبلؽ ك
دفعو إلى يدىا ،ك أطلقها من بيتو ،ك متى خرجت من بيتو ذىبت ك صارت لرجل آخر ،فإف أبغضها الرجل اآلخر ك
كتب لها كتاب طبلؽ ،ك دفعو إلى يدىا ك أطلقها من بيتو أك إذا مات الرجل األخير الذم اتخذىا لو زكجة ،ال يقدر

زكجها األكؿ الذم طلقها أف يعود يأخذىا ،لتصير لو زكجة».
حرـ الطبلؽ بما جاء في االصحاح الخامس من متى
ك قد نسخ اإلنجيل ذلك ك ٌ
«عدد « :»32 -31ك قيل من طلٌق امرأتو فليعطها كتاب طبلؽ ،ك أما أنا فأقوؿ لكم إف من طلق امرأتو إال لعلة
الزنا يجعلها تزني ،ك من يتزكج مطلٌقة فإنو يزني« .ك قد جاء مثل ذلك في االصحاح العاشر من مرقس :عدد «،11
 »12ك االصحاح السادس عشر من لوقا «عدد .»18
ك فيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع ك ىو شهيد ،ك من أراد االطبلع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار

الحقُ ك الهدل إلى دين المصطفىِ.
النسخ في الشريعة االسبلمية:

ال خبلؼ بين المسلمين في كقوع النسخ ،فإف كثيرا من أحكاـ الشرائع السابقة قد نسخت بأحكاـ الشريعة
اإلسبلمية ،ك إف جملة من أحكاـ ىذه الشريعة قد نسخت بأحكاـ اخرل من ىذه الشريعة نفسها ،فقد صرح القرآف

الكريم بنسخ حكم التوجو في الصبلة إلى القبلة االكلى ،ك ىذا مما ال ريب فيو.

ك إنما الكبلـ في أف يكوف شىء من أحكاـ القرآف منسوخا بالقرآف ،أك بالسنة القطعية ،أك باإلجماع ،أك بالعقل .ك

قبل الخوض في البحث عن ىذه الجهة يحسن بنا أف نتكلم على أقساـ النسخ ،فقد قسموا النسخ في القرآف إلى

ثبلثة أقساـ:
ٔ للشيخ رٛتة اللّو بن خليل الرٛتن ا٢تندي ،و ىو كتاب جليل نافع جدا.
ٕ لبلمام الببلغي.
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 -1نسخ التبلكة دكف الحكم:
ك قد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا :إف ىذه اآلية كانت من القرآف ثم نسخت تبلكتها ك بقي حكمها ،ك قد قدمنا لك
في بحث التحريف أف القوؿ بنسخ التبلكة ىو
نفس القوؿ بالتحريف ك أكضحنا أف مستند ىذا القوؿ أخبار آحاد ك أف أخبار اآلحاد ال أثر لها في أمثاؿ ىذا
المقاـ.
فقد أجمع المسلموف على أف النسخ ال يثبت بخبر الواحد كما أف القرآف ال يثبت بو ،ك الوجو في ذلك -مضافا إلى
اإلجماع -أف األمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ،ك انتشار الخبر عنها على فرض كجودىا ال تثبت
بخبر الواحد فإف اختصاص نقلها ببعض دكف بعض بنفسو دليل على كذب الراكم أك خطئو ،ك على ىذا فكيف يثبت

بخبر الواحد أف آية الرجم من القرآف ،ك انها قد نسخت تبلكتها ،ك بقي حكمها ،نعم قد تقدـ أف عمر أتى بآية
الرجم ك ادعى انها من القرآف فلم يقبل قولو المسلموف ،ألف نقل ىذه اآلية كاف منحصرا بو ،ك لم يثبتوىا في

المصاحف ،فالتزـ المتأخركف بأنها آية منسوخة التبلكة باقية الحكم.
 -2نسخ التبلكة ك الحكم:

ك مثلوا لنسخ التبلكة ك الحكم معا بما تقدـ نقلو عن عائشة في الركاية العاشرة من نسخ التبلكة في بحث التحريف،

ك الكبلـ في ىذا القسم كالكبلـ على القسم األكؿ بعينو.
 -3نسخ الحكم دكف التبلكة:

ك ىذا القسم ىو المشهور بين العلماء ك المفسرين ،ك قد ألف فيو جماعة من العلماء كتبا مستقلة ،ك ذكركا فيها
الناسخ ك المنسوخ .منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس ،ك الحافظ المظفر الفارسي ،ك خالفهم في ذلك بعض
المحققين ،فأنكركا كجود المنسوخ في القرآف .ك قد اتفق الجميع على إمكاف ذلك ،ك على كجود آيات في القرآف

ناسخة ألحكاـ ثابتة في الشرائع السابقة ،ك ألحكاـ ثابتة في صدر اإلسبلـ.
ك لتوضيح ما ىو الصحيح في ىذا المقاـ نقوؿ :إف نسخ الحكم الثابت في القرآف يمكن أف يكوف على أقساـ ثبلثة:
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 -1إف الحكم الثابت بالقرآف ينسخ بالسنة المتواترة ،أك باإلجماع القطعي الكاشف عن صدكر النسخ عن المعصوـ
السبلـ ك ىذا القسم من النسخ ال إشكاؿ فيو عقبل ك نقبل ،فإف ثبت في مورد فهو المتٌبع ،ك إال فبل يلتزـ
عليو ٌ
بالنسخ ،ك قد عرفت أف النسخ ال يثبت بخبر الواحد.
 -2إف الحكم الثابت بالقرآف ينسخ بآية أخرل منو ناظرة إلى الحكم المنسوخ ،ك مبينة لرفعو ،ك ىذا القسم أيضا ال
إشكاؿ فيو ،ك قد مثلوا لذلك بآية النجول «ك سيأتي الكبلـ عليها إف شاء اللٌو تعالى».
 -3إف الحكم الثابت بالقرآف ينسخ بآية أخرل غير ناظرة إلى الحكم السابق ،ك ال مبينة لرفعو ،ك إنما يلتزـ بالنسخ
لمجرد التنافي بينهما فيلتزـ بأف اآلية المتأخرة ناسخة لحكم اآلية المتقدمة.
ك التحقيق :أف ىذا القسم من النسخ غير كاقع في القرآف ،كيف ك قد قاؿ اللٌو عز ك جل:
أى فىبل يىػتى ىدباػ يرك ىف الٍ يق ٍرآ ىف ىك لى ٍو كا ىف ًم ٍن ًع ٍن ًد غىٍي ًر اللا ًو لىىو ىج يدكا فً ًيو ا ٍختًبلفان ىكثًيران «.»82 :4
لكن كثيرا من المفسرين ك غيرىم لم يتأملوا حق التأمل في معاني اآليات الكريمة ،فتوىموا كقوع التنافي بين كثير
ك ٌ
من اآليات ،ك التزموا ألجلو بأف اآلية المتأخرة ناسخة لحكم اآلية المتقدمة ،ك حتى أف جملة منهم جعلوا من التنافي

ما إذا
كانت إحدل اآليتين قرينة عرفية على بياف المراد من اآلية األخرل ،كالخاص بالنسبة إلى العاـ ،ك كالمقيد باإلضافة
إلى المطلق ،ك التزموا بالنسخ في ىذه الموارد ك ما يشبهها ،ك منشأ ىذا قلة التدبر ،أك التسامح في إطبلؽ لفظ
النسخ بمناسبة معناه اللغوم ،ك استعمالو في ذلك ك إف كاف شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح عليو ،ك لكن
إطبلقو -بعد ذلك -مبني على التسامح ال محالة.
مناقشة اآليات المدعى نسخها:
ك على كل فبل بد لنا من الكبلـ في اآليات التي ادعي النسخ فيها .ك نذكر منها ما كاف في معرفة كقوع النسخ فيو ك
عدـ كقوعو غموض في الجملة .أما ما كاف عدـ النسخ فيو ظاىرا -بعد ما ق ٌدمناه -فبل نتعرض لو في المقاـ «ك

سنتعرض لذلك عند تفسيرنا اآليات إف شاء اللٌو تعالى».

ك ليكن كبلمنا في اآليات على حسب ترتيبها في القرآف الكريم:
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تاب لىو يػردُّكنى يكم ًمن بػع ًد إًيمانً يكم يك افاران ح ً ً ً ً ً
ً
 -1ك اد ىكثًير ًمن أ ٍىى ًل ال ً
ٍك ً
ٍح ُّق
ٍ ٍ ىٍ
سدان م ٍن ع ٍند أىنٍػ يفس ًه ٍم م ٍن بىػ ٍعد ما تىػبىػيا ىن لى يه يم ال ى
ى ه ٍ
ٍ
ٍ ىي
ىى
اص ىف يحوا ىحتاى يىأٍتً ىي اللاوي بًأ ٍىم ًرهً إً اف اللاوى ىعلى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير «.»199 :2
فىا ٍع يفوا ىك ٍ
فعن ابن عباس ك قتادة ك السدم ،أنها منسوخة بآية السيف .ك اختاره أبو جعفر النحاسُ .ك آية السيف ىو قولو

تعالى:

ً ً
ً
ً اً
ين ال ييػ ٍؤمنيو ىف بًاللا ًو ىك ال بًالٍيىػ ٍوـ ٍاآلخ ًر ىك ال يي ىح ٍّريمو ىف ما ىح ارىـ اللاوي
قاتليوا الذ ى
ٍجزيةى عن ي ود ك ىم ص ً
ً
ك رسوليوي ك ال ي ًدينيو ىف ًدين ال ً ا ً
ً
اغ يرك ىف «.»29 :9
ين أيكتيوا الٍك ى
ى ى
ى ىي ى ى
تاب ىحتاى ييػ ٍعطيوا ال ٍ ى ى ٍ ى ى ي ٍ
ٍح ٍّق م ىن الذ ى
ك االلتزاـ بالنسخ -ىنا -يتوقف على االلتزاـ بأمرين فاسدين:
األكؿ :أف يكوف ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء كقتو نسخا ،ك ىذا كاضح الفساد ،فإف النسخ إنما يكوف في الحكم
يصرح فيو ال بالتوقيت ك ال بالتأييد .فإف الحكم إذا كاف موقتا -ك إف كاف توقيتو على سبيل اإلجماؿ -كاف
الذم لم ٌ
الدليل الموضح لوقتو ،ك المبين النتهائو من القرائن الموضحة للمراد عرفا ،ك ليس ىذا من النسخ في شيء .فإف

النسخ ىو رفع الحكم الثابت الظاىر بمقتضى اإلطبلؽ في الدكاـ ك عدـ االختصاص بزماف مخصوص.
ك قد توىم الرازم أف من النسخ بياف الوقت في الحكم الموقت بدليل منفصل ك ىو قوؿ بيٌن الفساد ،ك أما الحكم

الذم صرح فيو بالتأييد ،فعدـ كقوع النسخ فيو ظاىر.

الثاني :أف يكوف أىل الكتاب أيضا ممن أمر النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم بقتالهم ،ك ذلك باطل ،فإف اآليات
القرآنية اآلمرة بالقتاؿ إنما كردت في جهاد المشركين ك دعوتهم إلى اإليماف باللٌو تعالى ك باليوـ اآلخر .ك أما أىل
الكتاب فبل يجوز قتالهم إال مع كجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين ،لقولو تعالى:

ً
ك قاتًليوا فًي سبً ً ً ا ً
ين «.»199 :2
ين ييقاتًليونى يك ٍم ىك ال تىػ ٍعتى يدكا إً اف اللاوى ال يي ًح ُّ
ى
ى
ب ال يٍم ٍعتىد ى
يل اللاو الذ ى
أك إلقائهم الفتنة بين المسلمين ،لقولو تعالى بعد ذلك:
ىك ال ًٍف ٍتػنىةي أى ىش ُّد ًم ىن الٍ ىق ٍت ًل «.»191 :2

ٔ راجع« الناسخ و ا١تنسوخ» ص  ،26طبع ا١تكتبة العبلمية ٔتصر.
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أك امتناعهم عن إعطاء الجزية لآلية المتقدمة ،ك أما مع عدـ كجود سبب آخر فبل يجوز قتالهم لمجرد الكفر ،كما
ىو صريح اآلية الكريمة.
ك حاصل ذلك :أف األمر في اآلية المباركة بالعفو ك الصفح عن الكتابيين ،ألنهم يو ٌدكف أف ير ٌدكا المسلمين كفارا -ك

ىذا الزـ عادم لكفرىم -ال ينافيو األمر بقتالهم عند كجود سبب آخر يقتضيو ،على أف متوىم النسخ في اآلية
الكريمة قد حمل لفظ األمر من قولو تعالى:
ىحتاى يىأٍتً ىي اللاوي بًأ ٍىم ًرهً «.»199 :2
على الطلب ،فتوىم أف اللٌو أمر بالعفو عن الكفار إلى أف يأمر المسلمين بقتالهم فحملو على النسخ.
ك قد اتضح للقارئ أف ىذا -على فرض صحتو -ال يستلزـ النسخ ك لكن ىذا التوىم ساقط ،فإف المراد باألمر ىنا
األمر التكويني ك قضاء اللٌو تعالى في خلقو ،ك يدؿ على ذلك تعلق اإلتياف بو ،ك قولو تعالى بعد ذلك:
إً اف اللاوى ىعلى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير «.»199 :2
ك حاصل معنى اآلية األمر بالعفو ك الصفح عن الكتابيين بو ٌدىم ىذا ،حتى يفعل اللٌو ما يشاء في خلقو من عز
اإلسبلـ ،ك تقوية شوكتو ،ك دخوؿ كثير من الكفار في اإلسبلـ ،ك إىبلؾ كثير من غيرىم ،ك عذابهم في اآلخرة ،ك

غير ذلك مما يأتي اللٌو بو من قضائو ك قدره.
ً ً
ً
ًً
ُّ
يم «.»115 :2
 -2 ----ىك للاو ال ىٍم ٍش ًر يؽ ىك ال ىٍم ٍغ ًر يب فىأىيٍػنىما تيػ ىولوا فىػثى ام ىك ٍجوي اللاو إً اف اللاوى كاس هع ىعل ه
فقد نسب إلى جماعة منهم ابن عباس ،ك أبو العالية ،ك الحسن ،ك عطاء ،ك عكرمة ،ك قتادة ،ك السدل ،ك زيد بن
أسلم أف اآلية منسوخةُ ك اختلف في ناسخها فذكر ابن عباس أنها منسوخة بقولو تعالى:
وى يك ٍم ىشط ىٍرهي* «.»159 :2
ىك ىح ٍي ي
ث ما يك ٍنتي ٍم فىػ ىولُّوا يك يج ى
ك ذىب قتادة إلى أف الناسخ قولو تعالى:
ًً
ٍحر ًاـ* «.»159 :2
فىػ ىو ٍّؿ ىك ٍج ىه ى
ك ىشط ىٍر ال ىٍم ٍسجد ال ى
ٔ تفسَت ابن كثَت.158 ،157 /1 :
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كذلك ذكر القرطبيُ ،ك ذكركا في كجو النسخ أف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك جميع المسلمين كانوا
مخيرين في الصبلة إلى أية جهة شاءكا ك إف كاف رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قد اختار من الجهات جهة

بيت المقدس ،فنسخ ذلك باألمر بالتوجو إلى خصوص بيت اللٌو الحراـ.
ك ال يخفى ما في ىذا القوؿ من الوىن ك السقوط ،فإف قولو تعالى:

ت علىيها إًاال لًنػعلىم من يػتابًع ال ارس ى ً
ً
ً
ب ىعلى ىع ًقبىػ ٍي ًو «.»143 :2
ىك ما ىج ىعلٍنىا الٍق ٍبػلىةى الاتًي يك ٍن ى ى ٍ
ىٍ ى ى ٍ ى ي ي
وؿ م ام ٍن يىػ ٍنػ ىقل ي
صريح في أف توجهو إلى بيت المقدس كاف بأمر من اللٌو تعالى لمصلحة كانت تقتضي ذلك ،ك لم يكن الختيار النبي
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم في ذلك دخل أصبل.
ك الصحيح أف يقاؿ في اآلية الكريمة :إنها دالة على عدـ اختصاص جهة خاصة باللٌو تعالى ،فإنو ال يحيط بو مكاف،
فأينما توجو اإلنساف في صبلتو ك دعائو ك جميع عباداتو فقد توجو إلى اللٌو تعالى .ك من ىنا استدؿ بها أىل البيت

السبلـ على الرخصة
عليهم ٌ
للمسافر أف يتوجو في نافلتو إلى أية جهة شاء ،ك على صحة صبلة الفريضة فيما إذا كقعت بين المشرؽ ك المغرب
خطأ ،ك على صحة صبلة المتحير إذا لم يعلم أين كجو القبلة .ك على صحة سجود التبلكة إلى غير القبلة ،ك قد
تبلىا سعيد بن جبير «رحمو اللٌو» لما أمر الحجاج بذبحو إلى األرضِ فهذه اآلية مطلقة ،ك قد قيدت في الصبلة
الفريضة بلزكـ التوجو فيها إلى بيت المقدس تارة ،ك إلى الكعبة تارة أخرل ،ك في النافلة أيضا في غير حاؿ المشي
على قوؿ .ك أما ما في بعض الركايات من أنها نزلت في النافلة فليس المراد أنها مختصة بذلك «ك قد تق ٌدـ أف
اآليات ال تختص بموارد نزكلها».
ك جملة القوؿ :اف دعول النسخ في اآلية الكريمة يتوقف ثبوتها على أمرين:

ٔ تفسَت القرطيب.74 /2 :
ٕ تفسَت القرطيب.75 /2 :
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األكؿ :أف تكوف كاردة في خصوص صبلة الفريضة ،ك ىذا معلوـ بطبلنو ،ك قد كردت ركايات من طريق أىل السنة
في أنها نزلت في الدعاء ك في النافلة للمسافر ،ك في صبلة المتحير ،ك في من صلٌى إلى غير القبلة خطأُ ك قد مر

السبلـ باآلية المباركة في عدة موارد.
عليك -آنفا -استشهاد أىل البيت عليهم ٌ

الثاني :أف يكوف نزكلها قبل نزكؿ اآلية اآلمرة بالتوجو الى الكعبة ك ىذا أيضا غير ثابت ،ك على ذلك فدعول النسخ
السبلـ التصريح بأف اآلية المباركة ليست
في اآلية باطلة جزما .ك في بعض الركايات المأثورة عن أىل البيت عليهم ٌ

منسوخة .نعم قد يراد من النسخ معنى عاما شامبل للتقييد ،فإذا أريد بو ذلك في المقاـ فبل مانع منو ،ك ال يبعد أف
يكوف ىذا ىو مراد ابن عباس من النسخ فيها ،ك قد أشرنا اليو فيما تقدـ.

ً
ً
اً
ً
ٍح ٍّر ىك ال ىٍع ٍب يد بًال ىٍع ٍب ًد ىك ٍاألينٍثى بً ٍاألينٍثى «.»178 :2
ٍح ُّر بًال ي
صاص في الٍ ىق ٍتلى ال ي
ين ى
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ي
 -3يا أىيُّػ ىها الذ ى
آمنيوا يكت ى
فقد ادعي انها منسوخة بقولو تعالى:
ف بً ٍاألىنٍ ً
ً ً ا
س بًالناػ ٍف ً
الس ًن «.»45 :5
الس ان بً ٍّ
ف ىك ٍاأليذي ىف بً ٍاأليذي ًف ىك ٍّ
س ىك ال ىٍع ٍي ىن بًال ىٍع ٍي ًن ىك ٍاألىنٍ ى
ىك ىكتىٍبنا ىعلىٍيه ٍم فيها أىف الناػ ٍف ى
ك من أجل ذلك ذىب الجمهور من أىل السنة إلى أف الرجل يقتل بالمرأة من غير أف ير ٌد إلى كرثتو شيء من الديةِ،
ك خالف في ذلك الحسن ك عطاء ،فذىبا إلى أف الرجل ال يقتل بالمرأة .ك قاؿ الليث :إذا قتل الرجل امرأتو ال يقتل

ّ
كلي دـ المرأة مخير بين المطالبة بديتها ،ك مطالبة الرجل القاتل بالقصاص،
بها خاصة ك ذىبت االمامية إلى أف ٌ
بشرط أداء نصف دية الرجل.

ك المشهور بين أىل السنة :أف الحر ال يقتل بالعبد ،ك عليو إجماع اإلمامية ،ك خالفهم في ذلك أبو حنيفة ،ك

الثورم ،ك ابن أبي ليلى ،ك داكد ،فقالوا :إف الحر يقتل بعبد غيرهْ ،ك ذىب شواذ منهم إلى أف الحر يقتل بالعبد ك

إف كاف عبد نفسوٓ.

ٔ تفسَت الطربي.492 -499 /1 :
ٕ تفسَت القرطيب.229 /2 :
ٖ تفسَت ابن كثَت.219 /1 :

ٗ نفس ا١تصدر ص  . 299و قال ابن كثَت :قال البخاري و علي بن ا١تديٍت ،و إبراىيم النخعي ،و الثوري يف رواية عنو :و يقتل السيد بعبده.
٘ أحكام القرآن للجصاص.137 /1 :
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ك الحق :أف اآلية األكلى محكمة ك لم يرد عليها ناسخ ،ك الوجو في ذلك :أف اآلية الثانية مطلقة من حيث العبد ،ك
الحر ،ك الذكر ،ك األنثى فبل صراحة لها في حكم العبد ،ك حكم األنثى .ك على كل فإف لم تكن اآلية في مقاـ البياف

من حيث خصوصية

القاتل ك المقتوؿ ،بل كانت في مقاـ بياف المساكاة في مقدار االعتداء فقط ،على ما ىو مفاد قولو تعالى:
فى ىم ًن ا ٍعتىدل ىعلىٍي يك ٍم فىا ٍعتى يدكا ىعلىٍي ًو بً ًمثٍ ًل ىما ا ٍعتىدل ىعلىٍي يك ٍم «.»194 :2
كانت مهملة ك ال ظهور لها في العموـ لتكوف ناسخة لآلية األكلى ،ك إف كانت في مقاـ البياف من ىذه الناحية -ك
كانت ظاىرة في اإلطبلؽ ك ظاىرة في ثبوت الحكم في ىذه األمة أيضا ،ك لم تكن لؤلخبار عن ثبوت ذلك في

التوراة فقط -كانت اآلية األكلى مقيدة إلطبلقها ،ك قرينة على بياف المراد منها ،فإف المطلق ال يصلح ألف يكوف

ناسخا ل لمقيد ك إف كاف متأخرا عنو ،بل يكوف المقيد قرينة على التصرؼ في ظهور المطلق على ما ىو الحاؿ في
المقيد المتأخر ،ك على ذلك فبل موجب للقوؿ بجواز قتل الحر بالعبد.
السبلـ عن رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم من قولو« :المسلموف
ك أما الركاية التي رككىا عن علي عليو ٌ
تتكافأ دماؤىم»ُ فهي -على تقدير تسليمها -مخصصة باآلية ،فإف داللة الركاية على جواز قتل الحر بالعبد إنما ىي

بالعموـ.

ك من البين أف حجية العاـ موقوفة على عدـ كركد المخصص عليو المتقدـ منو ك المتأخر .ك أما ما ركم عن رسوؿ

اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم بطريق الحسن ،عن سمرة فهو ضعيف السند ،ك غير قابل لبلعتماد عليو .قاؿ أبو
بكر بن العربي« :ك لقد بلغت الجهالة بأقواـ أف قالوا :يقتل الحر بعبد نفسو ك رككا في ذلك حديثا عن الحسن ،عن
سمرة قاؿ النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم :من قتل عبده قتلناهِ ،ك ىذا حديث ضعيفّ».

أقوؿ :ىذا ،مضافا إلى أنها معارضة بركاية عمرك بن شعيب ،عن أبيو ،عن جده أف رجبل قتل عبده متعمدا ،فجلده
النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك نفاه سنة ،ك محا سهمو من المسلمين ،ك لم يقده بوْ .ك بما ركاه ابن عباس عن
ٔ سنن أيب داود :كتاب اٞتهاد ،رقم اٟتديث .2371 :و سنن ابن ماجة :كتاب الديات ،رقم اٟتديث:
 .2673عن ابن عباس.
ٕ سنن أيب داود :كتاب الديات ،رقم اٟتديث ،3914 :و سنن الًتمذي :كتاب الديات ،رقم اٟتديث:
 .1334و سنن النسائي :كتاب القسامة ،رقم اٟتديث.4655 :
ٖ أحكام القرآن أليب بكر بن العريب.27 /1 :
ٗ سنن البيهقي.36 /8 :
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السبلـ« :ال يقتل حر بعبد»ُ ،ك بما
النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك بما ركاه جابر ،عن عامر ،عن علي عليو ٌ
ركاه عمرك بن شعيب ،عن أبيو ،عن جده أف أبا بكر ك عمر كانا ال يقتبلف الحر بقتل العبدِ.

السبلـ مجمعة على أف الحر ال يقتل بالعبد ،ك أىل البيت ىم المرجع في
ك قد عرفت أف ركايات أىل البيت عليهم ٌ
الدين بعد جدىم األعظم صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك بعد ىذا فبل يبقي مجاؿ لدعول نسخ اآلية الكريمة من جهة

قتل الحر بالعبد.
ك أما باإلضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست اآلية منسوخة أيضا ،بناء على مذىب اإلمامية ك الحسن ك عطاء ،نعم

تكوف اآلية منسوخة على مسلك الجمهور ،ك توضيح ذلك أف ظاىر قولو تعالى:
ً
ً
صاص «.»178 :2
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ي
يكت ى

إف القصاص فرض كاجب ،ك من الواضح أنو إنما يكوف فرضا عند المطالبة بالقصاص من كلي الدـ ،ك ذلك أمر

معلوـ من الخارج ،ك يدؿ عليو من اآلية قولو تعالى فيها:
فىمن ع ًفي لىو ًمن أ ً
ىخ ًيو ىش ٍيءه «.»178 :2
ىٍ ي ى ي ٍ

ك على ذلك فالمستفاد من اآلية الكريمة أف القاتل يجب عليو أف يخضع لحكم القصاص إذا طالبو كلي الدـ بذلك،
ك من الواضح أف ىذا الحكم إنما يكوف في قتل الرجل رجبل ،أك قتل المرأة رجبل أك امرأة ،فإف الرجل إذ قتل امرأة
ال يجب عليو االنقياد للقصاص بمجرد المطالبة ،ك لو االمتناع حتى يأخذ نصف ديتو ،ك ال يأخذه الحاكم بالقصاص
قبل ذلك.
ك بتعبير آخر :تدؿ اآلية المباركة على أف بدؿ األنثى ىي األنثى ،فبل يكوف الرجل بدال عنها ،ك عليو فبل نسخ في
مدلوؿ اآلية ،نعم ثبت من دليل خارجي أف الرجل القاتل يجب عليو أف ينقاد للقصاص حين يدفع كلي المرأة المقتولة
نصف ديتو ،فيكوف الرجل بدال عن مجموع األنثى ك نصف الدية ،ك ىو حكم آخر ال يمس بالحكم األكؿ المستفاد

من اآلية الكريمة ،ك أين ىذا من النسخ الذم يدعيو القائلوف بو.

ٔ نفس ا١تصدر :ص .35 ،34
ٕ نفس ا١تصدر :ص .34
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ك جملة القوؿ :أف ثبوت النسخ في اآلية يتوقف على إثبات كجوب االنقياد على القاتل بمجرد مطالبة كلي المرأة
بالقصاص ،كما عليو الجمهور .ك أنى لهم إثباتو؟
فإنهم قد يتمسكوف إلثباتو بإطبلؽ اآلية الثانية على ما صرحوا بو في كلماتهم ،ك بعموـ قوؿ النبي صلٌى اللٌو عليو ك

آلو ك سلٌم« :المسلموف تتكافأ دماؤىم» ك قد عرفت ما فيو.

ك قد يتمسكوف إلثبات ذلك بما رككه عن قتادة عن سعيد بن المسيب :أف عمر قتل نفرا من أىل صنعاء بامرأة ك

قادىم بها.

ك عن ليث ،عن ،الحكم ،عن علي ك عبد اللٌو قاال« :إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود».
ك عن الزىرم ،عن أبي بكر بن محمد بن عمرك بن حزـ ،عن أبيو ،عن جده أف
رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قاؿ« :إف الرجل يقتل بالمرأة»ُ.
ك ىو باطل من كجوه:
 -1إف ىذه الركايات -لو فرضت صحتها -مخالفة للكتاب ،ك ما كاف كذلك ال يكوف حجة .ك قد عرفت -فيما
تقدـ -قياـ اإلجماع على أف النسخ ال يثبت بخبر الواحد.
السبلـ ك بما ركاه عطاء ك الشعبي ،ك الحسن البصرم ،عن
 -2إنها معارضة بالركايات المركية عن أىل البيت عليهم ٌ

السبلـ أنو قاؿ في قتل الرجل امرأة« :إف أكلياء المرأة إف شاءكا قتلوا الرجل ك أ ٌدكا نصف الدية ،ك إف
علي عليو ٌ
شاءكا أخذكا نصف دية الرجل»ِ.
 -3إف الركاية االكلى منها من المراسيل ،فإف ابن المسيب كلد بعد مضي سنتين من خبلفة عمرّ فتبعد ركايتو عن

عمر ببل كاسطة ،ك إذا سلمنا صحتها فهي تشتمل على نقل فعل عمر ،ك ال حجية لفعلو في نفسو ،ك أف الركاية

الثانية ضعيفة مرسلة ،ك أما الركاية الثالثة فهي على فرض صحتها مطلقة ،ك قابلة ألف تقيد بأداء نصف الدية.
ك نتيجة ما تقدـ:
ٔ أحكام القرآن للجصاص.139 /1 :
ٕ نفس ا١تصدر.129 /1 :
ٖ هتذيب التهذيب.86 /4 :
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أف اآلية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء ،ك أف دعول النسخ إنما ىي بمبلحظة فتول جماعة من الفقهاء ،ك كيف
يمكن أف ترفع اليد عن قوؿ اللٌو تعالى بمبلحظة قوؿ زيد أك عمرك؟ ك مما يبعث على العجب أف جماعة يفتوف

بخبلؼ القرآف مع إجماعهم

على أف القرآف ال ينسخ بخبر الواحد .ك قد اتضح مما بيٌناه أف قولو تعالى:
ىك ىم ٍن قيتً ىل ىمظٍليومان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنا لًىولًيٍّ ًو يسلٍطانان «.»33 :17
ك قولو تعالى:
صاص ىحياةه يا أيكلًي ٍاألىل ً
ىك لى يك ٍم فًي ال ًٍق ً
ٍباب «.»179 :2
فرقت بين الرجل ك األنثى ،ك بين الحر ك العبد -.ك سيأتي استيفاء
ال يصلحاف أف يكونا ناسخين لآلية المتقدمة التي ٌ

البحث في ىذا الموضوع عند تفسيرنا اآلية الكريمة إف شاء اللٌو تعالى.-

صياةي لًلٍوالً ىدي ًن ك ٍاألىقػٍربًين بًالٍمعر ً
ت إً ٍف تىػر ىؾ ىخ ٍيران الٍو ً
ً
كؼ ىح ًّقا ىعلىى
ىح ىد يك يم ال ىٍم ٍو ي
ب ىعلىٍي يك ٍم إًذا ىح ى
ض ىر أ ى
ى
 -4 ---يكت ىٍ ى ى ى ى ٍي
ى
ً
ين «.»189 :2
ال يٍمتاق ى
فقد ا ٌدعى جمع أنها منسوخة بآية المواريث ،ك ا ٌدعى آخركف أنها منسوخة بما عن النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم

من قولو« :ال كصية لوارث»ُ.

ك الحق :أف اآلية ليست منسوخة .أما القوؿ بنسخها بآية المواريث ،فير ٌده أف اآليات قد دلٌت على أف الميراث
مترتب على عدـ الوصية ،ك عدـ الدين .ك مع ذلك فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية؟ ك قد قيل في كجو
النسخ لآلية :إف الميراث في أكؿ اإلسبلـ لم يكن ثابتا على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك ،ك إنما كاف
اإلرث يدفع جميعو للولد ،ك ما يعطى الولداف من الماؿ فهو بطريق الوصية فنسخ ذلك بآية المواريث.
ك ىذا القوؿ مدفوع:
أكال :بأف ىذا غير ثابت ،ك إف كاف مركيا في صحيح البخارم ،ألف النسخ ال يثبت بخبر الواحد إجماعا.

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .29
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ثانيا :إنو موقوؼ على تأخر آية المواريث عن ىذه اآلية ،ك أنٌى للقائل بالنسخ إثبات ذلك؟ أما دعول القطع بذلك

من بعض الحنفية فعهدتها على م ٌدعيها.

ثالثا :إف ىذا ال يتم في األقربين ،فإنو ال إرث لهم مع الولد ،فكيف يعقل أف تكوف آية المواريث ناسخة لحكم

كل فإف آية المواريث من حيث ترتبها على عدـ الوصية تكوف مؤكدة لتشريع الوصية ك
الوصية لؤلقربين؟ ك على ٌ
نفوذىا ،فبل معنى لكونها ناسخة لها.
ك أما دعول نسخ اآلية بالركاية المتقدمة فهي أيضا باطلة من كجوه:
 -1اف الركاية لم تثبت صحتها ،ك البخارم ك مسلم لم يرضياىا .ك قد تكلم في تفسير المنار على سندىماُ.
السبلـ الدالة على جواز الوصية للوارث ،ففي صحيحة
 -2إنها معارضة بالركايات المستفيضة عن أىل البيت عليهم ٌ
السبلـ قاؿ :سألتو عن الوصية للوارث فقاؿ :تجوز .قاؿ :ثم تبل ىذه اآلية:
محمد بن مسلم ،عن أبي جعفر عليو ٌ

ً ً ً
ين «.»189 :2
إً ٍف تىػ ىر ىؾ ىخ ٍيران ال ىٍوصياةي للٍوال ىديٍ ًن ىك ٍاألىقػ ىٍربً ى
ك بمضمونها ركايات اخرلِ.
صحت ،ك سلمت عن المعارضة بشيء فهي ال تصلح لنسخ
 -3إف الركاية لو ٌ
اآلية ،ألنها ال تنافيها في المدلوؿ .غاية األمر أنها تكوف مقيدة إلطبلؽ اآلية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا
اإلرث لمانع ،ك بمن ال يرث من األقربين ك إذا فرض كجود المنافاة بينها ك بين اآلية فقد تقدـ إف خبر الواحد ال
يصلح أف يكوف ناسخا للقرآف بإجماع المسلمين ،فاآلية محكمة ك ليست منسوخة.
ثم اف الكتابة عبارة عن القضاء بشيء ،ك منو قولو تعالى:
ب ىعلى نىػ ٍف ًس ًو ال ار ٍح ىمةى «.»12 :6
ىكتى ى
ك العقل يحكم بوجوب امتثاؿ حكم المولى ك قضائو ما لم تثبت فيو رخصة من قبل المولى .ك معنى ىذا إف الوصية
للوالدين ك األقربين كاجبو بمقتضى اآلية ،ك لكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين ،ك الركايات المأثورة عن

ٔ تفسَت ا١تنار.138 /2 :
ٕ الكايف ،19 /7 :باب الوصية للوارث ،رقم اٟتديث.5 :
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السبلـ ك اإلجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكوف الثابت
األئمة من أىل البيت عليهم ٌ

من اآلية بعد ىذه الرخصة ىو استحباب الوصية المذكورة ،بل تأكد استحبابها على اإلنساف ،ك يكوف المراد من

الكتابة فيها ىو :القضاء بمعنى التشريع ال بمعنى اإللزاـ.

اً
اً
ً
ً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم لى ىعلا يك ٍم تىػتاػ يقو ىف «.»183 :2
ب ىعلىٍي يك يم ٍّ
الص ي
ين ى
ب ىعلىى الذ ى
 -5 ---يا أىيُّػ ىها الذ ىياـ ىكما يكت ى
آمنيوا يكت ى
فقد ادعي أنها منسوخة بقولو تعالى:
أً
الص ً
ث إًلى نًسائً يك ٍم «.»187 :2
يح ال لى يك ٍم لىٍيػلىةى ٍّ
ياـ ال ارفى ي
ك ذكركا في كجو النسخ :أف الصوـ الواجب على األمة في بداية األمر كاف مماثبل
للصوـ الواجب على األمة السالفة ،ك أف من أحكامو أف الرجل إذا ناـ قبل أف يتعشى في شهر رمضاف لم يجز لو أف
يأكل بعد نومو في ليلتو تلك ،ك إذا ناـ أحدىم بعد المساء حرـ عليو الطعاـ ك الشراب ك النساء ،فنسخ ذلك بقولو
تعالى:
ض «.»187 :2
ٍخ ٍي ي
ىك يكليوا ىك ا ٍش ىربيوا ىحتاى يىػتىبىػيا ىن لى يك يم ال ى
ط ٍاألىبٍػيى ي
ك بقولو تعالى:
أً
الص ً
ث إًلى نًسائً يك ٍم «.»187 :2
يح ال لى يك ٍم لىٍيػلىةى ٍّ
ياـ ال ارفى ي
ك قد اتفق علماء أىل السنٌة على أف آية التحليل ناسخةُ ثم اختلفوا فقاؿ بعضهم :ىي ناسخة لآلية السابقة ،فإنهم
استفادكا منها أف الصوـ الواجب في ىذه الشريعة مماثل للصوـ الواجب على األمم السالفة ،ك قاؿ بذلك أبو العالية،
ك عطاء ،ك نسبو أبو جعفر النحاس إلى السدم أيضاِ ك قاؿ بعضهم :إف آية التحليل ناسخة لفعلهم الذم كانوا

يفعلونو.
ك ال يخفى أف النسخ لآلية األكلى موقوؼ على إثبات تقدمها على اآلية الثانية في النزكؿ ،ك ال يستطيع القائل
بالنسخ إثباتو ،ك على أف يكوف المراد من التشبيو في اآلية تشبيو صياـ ىذه األمة ،بصياـ األمم السالفة ،ك ىو

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .24
ٕ نفس ا١تصدر :ص .21

134

خبلؼ المفهوـ العرفي ،بل ك خبلؼ صريح اآلية ،فإف المراد بها تشبيو الكتابة بالكتابة فبل داللة فيها على أف
الصومين متماثبلف لتصح دعول النسخ ،ك إذا ثبت ذلك من الخارج كاف نسخا لحكم ثابت بغير القرآف ،ك ىو
خارج عن دائرة البحث.
--- -6ك علىى الا ًذين ي ًطي يقونىو فً ٍديةه طى ً
ع ىخ ٍيران فىػ يه ىو ىخ ٍيػ هر لىوي «.»184 :2
عاـ م ٍس ًكي ون فى ىم ٍن تىطىاو ى
ى ى
ي
ىي ي ى
فادعي أنها منسوخة بقولو تعالى:
فى ىم ٍن ىش ًه ىد ًم ٍن يك يم ال ا
ص ٍموي «.»185 :2
ش ٍه ىر فىػلٍيى ي
ك دعول النسخ في ىذه اآلية الكريمة كاضحة الثبوت لو كاف المراد من الطوؽ (الطاقة) السعة ك القدرة ،فإف مفاد
اآلية على ىذا :أف من يستطع الصوـ فلو أف ال يصوـ ك يعطي الفدية :طعاـ مسكين بدال عنو ،فتكوف منسوخة.
ك لكن من البين أف المراد من الطاقة :القدرة مع المشقة العظيمة .ك حاصل المراد من اآلية :أف اللٌو تعالى بعد أف
أكجب الصوـ كجوبا تعيينيا في اآلية السابقة ،ك أسقطو عن المسافر ك المريض ،ك أكجب عليهما عدة من أياـ أخر

بدال عنو ،أراد أف يبين حكما آخر لصنف آخر من الناس ك ىم الذين يجدكف في الصوـ مشقة عظيمة ك جهدا بالغا،
الهم ،ك ذم العطاش ،ك المريض الذم استمر مرضو إلى شهر رمضاف اآلخر ،فأسقط عنهم كجوب الصوـ
كالشيخ ٌ

أداء ك قضاء ،ك أكجب عليهم الفدية ،فاآلية المباركة حيث دلت على تعيين كجوب الصوـ على المؤمنين في األياـ

المعدكدات ،ك على تعين كجوبو قضاء في أياـ أخر على المريض ك المسافر ،كانت ظاىرة في أف كجوب الفدية تعيينا
انما ىو على غير ىذين الصنفين اللذين تعين عليهما الصوـ ،ك مع ىذا فكيف يدعى أف المستفاد من اآلية ىو

السبلـ مستفيضة بما
الوجوب التخييرم بين الصوـ ك الفدية لمن تمكن من الصوـ ،ك إف أخبار أىل البيت عليهم ٌ
ذكرناه في تفسير اآليةُ.
ك لفظ الطاقة ك إف استعمل في معنى القدرة ك السعة إال أف معناه اللغوم ىو القدرة مع المشقة العظيمة ،ك إعماؿ
غاية الجهد .ففي لساف العرب« :الطوؽ الطاقة أم أقصى غايتو ،ك ىو اسم لمقدار ما يمكنو أف يفعلو بمشقة منو».
ك نقل عن ابن األثير ك الراغب أيضا التصريح بذلك.

ٔ راجع التهذيب ،236 /4 :باب العاجز عن الصيام.
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ك لو سلمنا أف معنى الطاقة ىي السعة كاف لفظ اإلطاقة بمعنى إيجاد السعة في الشيء ،فبل بد من أف يكوف الشيء
في نفسو مضيقا لتكوف سعتو ناشئة من قبل الفاعل ،ك ال يكوف ىذا إال مع إعماؿ غاية الجهد.
قاؿ في تفسير المنار نقبل عن شيخو« :فبل تقوؿ العرب :أطاؽ الشيء إال إذا كانت قدرتو عليو في نهاية الضعف،

بحيث يتحمل بو مشقة شديدة»ُ.

فاآلية الكريمة محكمة ال نسخ لها ،ك مدلولها حكم مغاير لحكم من كجب عليو الصوـ أداء ك قضاء .ك جميع ما

قدمناه مبني على القراءة المعركفة .أما على قراءة ابن عباس ،ك عائشة ،ك عكرمة ،ك ابن المسيب حيث قرءكا

يطوقونو بصيغة المبني للمجهوؿ من باب التفعيلِ فاألمر أكضح .نعم بناء على قوؿ ربيعة ك مالك ،بأف المشايخ ك
ٌ
العجائز ال شىء عليهم إذا أفطركاّ تكوف اآلية منسوخة ،ك لكن الشأف في صحة ىذا القوؿ ،ك اآلية الكريمة حجة
على قائلو.
ً
ً
ًً
ًً
ين «:2
وى ٍم ىكذلً ى
ٍحر ًاـ ىحتاى ييقاتًليويك ٍم فيو فىًإ ٍف قاتىػليويك ٍم فىاقٍػتيػلي ي
 -7 --ىك ال تيقاتًلي يوى ٍم ع ٍن ىد ال ىٍم ٍسجد ال ى
ك ىجزاءي الٍكاف ًر ى

.»191

قاؿ أبو جعفر النحاس :ك أكثر أىل النظر على ىذا القوؿ أف اآلية منسوخة ،ك أف المشركين يقاتلوف في الحرـ ك
غيره .ك نسب القوؿ بالنسخ إلى قتادة أيضاْ.
ك الحق :أف اآلية محكمة ليست منسوخة .فإف ناسخ اآلية إف كاف ىو قولو تعالى:
ً
وى ٍم «.»5 :9
ين ىح ٍي ي
ث ىك ىج ٍدتي يم ي
فىاقٍػتيػليوا ال يٍم ٍش ًرك ى
فهذا القوؿ ظاىر البطبلف ،ألف اآلية األكلى خاصة ،ك الخاص يكوف قرينة على بياف المراد من العاـ ،ك إف علم تقدمو
عليو في الوركد ،فكيف إذا لم يعلم ذلك؟ ك على ىذا فيختص قتاؿ المشركين بغير الحرـ ،إال أف يكونوا ىم

المبتدئين بالقتاؿ فيو ،فيجوز قتالهم فيو حينئذ.

ٔ راجع تفسَت ا١تنار.156 /2 :
ٕ أحكام القرآن للجصاص :ص .177
ٖ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .23
ٗ نفس ا١تصدر :ص .28
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ك إف استندكا في نسخ اآلية الى الركاية القائلة أف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم أمر بقتل ابن خطل -ك قد كاف
متعلقا بأستار الكعبة -فهو باطل أيضا.
أكال :ألنو خبر كاحد ال يثبت بو النسخ.
ثانيا :ألنو ال داللة لو على النسخ ،فإنهم رككا في الصحيح عن النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قولو:
«إنها لم تحل ألحد قبلي ك إنما أحلٌت لي ساعة من نهارىا»ُ ،ك صريح ىذه الركاية أف ذلك من خصائص النبي
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فبل كجو للقوؿ بنسخ اآلية إال المتابعة لفتاكل جماعة من الفقهاء ،ك اآلية حجة عليهم.
ٍحر ًاـ قً و
ك ىع ًن ال ا
تاؿ فً ًيو قي ٍل قً ه
تاؿ فً ًيو ىكبً هير «.»217 :2
 -8 ---يى ٍسئىػليونى ىش ٍه ًر ال ى
قاؿ أبو جعفر النحاس :أجمع العلماء على أف ىذه اآلية منسوخة ،ك أف قتاؿ المشركين في الشهر الحراـ مباح ،غير
عطاء فإنو قاؿ :اآلية محكمة ،ك ال يجوز القتاؿ في األشهر الحرـِ.
ك أما الشيعة اإلمامية فبل خبلؼ بينهم نصا ك فتول على أف التحريم باؽ ،صرح بذلك في التبيافّ ك جواىر

الكبلـْ ،ك ىذا ىو الحق ،ألف المستند للنسخ إف كاف ىو قولو تعالى:
ً
وى ٍم «.»5 :9
ين ىح ٍي ي
ث ىك ىج ٍدتي يم ي
فىاقٍػتيػليوا ال يٍم ٍش ًرك ى

كما ذكره النحاس فهو غريب جدا ،فإف اآلية علٌقت الحكم بقتل المشركين على انسبلخ األشهر الحرـ ،فقد قاؿ

تعالى:

ً
ً
وى ٍم «.»5 :9
ين ىح ٍي ي
ث ىك ىج ٍدتي يم ي
سلى ىخ ٍاألى ٍش يه ير ال ي
ٍح يريـ فىاقٍػتيػليوا ال يٍم ٍش ًرك ى
فىإذىا انٍ ى
فكيف يمكن أف تكوف ناسخة لحرمة القتاؿ في الشهر الحراـ؟
ك إف استندكا فيو إلى إطبلؽ آية السيف ك ىي قولو تعالى:
ٔ فتح القدير للشوكاين.168 /1 :
ٕ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .32

ٖ التبيان «،297 /2 :سورة البقرة»217 :
ٗ جواىر الكبلم ،32 /21 :كتاب اٞتهاد.
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ً
ً
ين ىكافاةن ىكما ييقاتًليونى يك ٍم ىكافاةن «.»36 :9
قاتليوا ال يٍم ٍش ًرك ى
فمن الظاىر أف المطلق ال يكوف ناسخا للمقيد ،ك إف كاف متأخرا عنو.
ك إف استندكا فيو إلى ما رككه عن ابن عباس ك قتادة أف اآلية منسوخة بآية السيف.
فير ٌده:
أكال :اف النسخ ال يثبت بخبر الواحد.
ك ثانيا :انها ليست ركاية عن معصوـ ،ك لعلها اجتهاد من ابن عباس ك قتادة.
ك ثالثا :انها معارضة بما ركاه إبراىيم بن شريك ،قاؿ :حدثنا أحمد -يعني ابن عبد اللٌو بن يونس -قاؿ :حدثنا
الليث ،عن أبي األزىر ،عن جابر ،قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :ال يقاتل في الشهر الحراـ إال أف

يغزل أك يغزكُ» فإذا حضر ذلك أقاـ حتى ينسلخِ ،ك معارضة بما ركاه أصحابنا اإلمامية عن أىل البيت عليهم
السبلـ من حرمة القتاؿ في األشهر الحرـ.
ٌ
ك إف استندكا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ىوازف في حنين ،ك ثقيفا في
الطائف شهر شواؿ ،ك ذم القعدة ،ك ذم الحجة من األشهر الحرـ.
فير ٌده:
أكال :إف النسخ ال يثبت بخبر الواحد.
ك ثانيا :إف فعل النبي إذا صحت الركاية -مجمل يحتمل كقوعو على كجوه ،ك لعلو كاف لضركرة اقتضت كقوعو،

فكيف يمكن أف يكوف ناسخا لآلية.

 -9 ---ك ال تىػ ٍن ًكحوا الٍم ٍش ًر ًكات ىحتاى ييػ ٍؤًم ىن «.»221 :2
ي ي
ى
فادعي أنها منسوخة بقولو تعالى:
ٔ مسند أٛتد :باقي مسند ا١تكثرين ،رقم اٟتديث.14956 :
ٕ الكايف ،357 /1 :رقم اٟتديث ،16 :و التهذيب ،142 /6 :باب  ،23رقم اٟتديث.3 :
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ٍك ً ً
ً
ك الٍمحص ي ً ا ً
وريى ىن «.»5 :5
تاب م ٍن قىػ ٍبل يك ٍم إًذا آتىػ ٍيتي يم ي
ى يٍ ى
ين أيكتيوا ال ى
وى ان أ ي
يج ى
نات م ىن الذ ى
ذىب إليو ابن عباس ،ك مالك بن أنس ،ك سفياف بن سعيد ،ك عبد الرحمن بن عمر ،ك األكزاعي ،ك ذىب عبد اللٌو

فحرـ نكاح الكتابيةُ.
بن عمر إلى أف اآلية الثانية منسوخة باآلية االكلىٌ ،

ك الحق :أنو ال نسخ في شىء من اآليتين فإف المشركة التي حرمت اآلية األكلى نكاحها ،إف كاف المراد منها التي

تعبد األصناـ ك األكثاف -كما ىو الظاىر -فإف حرمة نكاحها ال تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها اآلية
الثانية ،لتكوف إحداىما ناسخة ك الثانية منسوخة ،ك إف كاف المراد من المشركة ما ىو أعم من الكتابية -كما توىمو
القائلوف بالنسخ -كانت اآلية الثانية مخصصة لآلية األكلى ك يكوف حاصل معنى اآليتين جواز نكاح الكتابية دكف
المشركة.

نعم المعركؼ بين علماء الشيعة اإلمامية أف نكاح الكتابية ال يجوز إال بالمتعة ،إما لتقييد إطبلؽ آية اإلباحة بالركايات
الدالة على تحريم النكاح الدائم ،ك إما لدعول ظهور اآلية الكريمة في المتعة دكف العقد الدائم ،ك نقل الحسن ك
كل في محلو إف شاء اللٌو تعالى».
الصدكقين جواز الدائم أيضا «ك سنتعرض للكبلـ ٌ
الر ٍش يد ًم ىن الٍغى ًي «.»256 :2
 -19 ---ال إً ٍكر ىاه فًي الدٍّي ًن قى ٍد تىػبىػيا ىن ُّفقد قاؿ جماعة :إنها منسوخة بقولو تعالى»:
ًً
ًً
ً
ين* «.»73 :9
يا أىيُّػ ىها الناب ُّي جاىد الٍ يك اف ى
ار ىك ال يٍمنافق ى
ك ذىب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأىل الكتاب ،فإنهم ال يقاتلوف لكفرىم ،ك قد عرفت ذلك فيما تقدـ.
ك الحق :أف اآلية محكمة ك ليست منسوخة ،ك ال مخصوصة ،ك توضيح ذلك :أف الكره في اللغة يستعمل في

معنيين ،أحدىما :ما يقابل الرضا ،ك منو قولو تعالى:

ىك ىعسى أى ٍف تىك ىٍريىوا ىش ٍيئان ىك يى ىو ىخ ٍيػ هر لى يك ٍم «.»216 :2
ك ثانيهما :ما يقابل االختيار ،ك منو قولو تعالى:

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .58

139

ض ىع ٍتوي يك ٍرىان «.»15 :46
ىح ىملىٍتوي أ ُّيموي يك ٍرىان ىك ىك ى
فاف الحمل ك الوضع يكوناف في الغالب عن رضى ،ك لكنهما خارجاف عن االختيار ،ك القوؿ بالنسخ أك بالتخصيص
يتوقف على أف اإلكراه في اآلية قد استعمل بالمعنى األكؿ ،ك ىو باطل لوجوه:
 -1إنو ال دليل على ذلك :ك ال بد في حمل اللفظ المشترؾ على أحد معنييو من كجود قرينة تدؿ عليو.
 -2إف الدين أعم من األصوؿ ك الفركع ،ك ذكر الكفر ك اإليماف بعد ذلك ليس فيو داللة على االختصاص باألصوؿ
فقط ،ك إنما ذلك من قبيل تطبيق الكبرل على صغراىا ،ك مما ال ريب فيو أف اإلكراه بحق كاف ثابتا في الشرع
اإلسبلمي من أكؿ األمر على طبق السيرة العقبلئية ،ك أمثلتو كثيرة ،فمنها إكراه المديوف على أداء دينو ،ك إكراه

الزكجة على إطاعة زكجها ،ك إكراه السارؽ على ترؾ السرقة ،إلى أمثاؿ ذلك ،فكيف يصح أف يقاؿ :إف اإلكراه في
الشريعة اإلسبلمية لم يكن في زماف.
 -3إف تفسير اإلكراه في اآلية بالمعنى األكؿ «ما يقابل الرضا» ال يناسبو قولو تعالى:
الر ٍش يد ًم ىن الٍغى ًي «.»256 :2
قى ٍد تىػبىػيا ىن ُّ
اال بأف يكوف المراد بياف علة الحكم ،ك اف عدـ اإلكراه إنما ىو لعدـ الحاجة إليو من جهة كضوح الرشد ك تبيٌنو من
الغي ،ك إذا كاف ىذا ىو المراد فبل يمكن نسخو ،فإف دين اإلسبلـ كاف كاضح الحجة ،ساطع البرىاف من أكؿ األمر،

إال أف ظهوره كاف يشتد شيئا فشيئا ،ك معنى ىذا أف اإلكراه في أكاخر دعوة النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم أحرل
بأف ال يقع ألف برىاف اإلسبلـ في ذلك العهد كاف أسطع ،ك حجتو أكضح ،ك لما كانت ىذه العلة مشتركة بين طوائف
الكفار ،فبل يمكن تخصيص الحكم ببعض الطوائف دكف بعض ،ك الزـ ذلك حرمة مقاتلة الكفار جميعهم ،ك ىذه

نتيجة باطلة بالضركرة.

فالحق :أف المراد باإلكراه في اآلية ما يقابل االختيار ،ك أف الجملة خبرية ال إنشائية ،ك المراد من اآلية الكريمة ىو
بياف ما تكرر ذكره في اآليات القرآنية كثيرا ،من أف الشريعة اإللهية غير مبتنية على الجبر ،ال في أصولها ك ال في
فركعها ،ك إنما مقتضى الحكمة إرساؿ الرسل ،ك إنزاؿ الكتب ،ك إيضاح األحكاـ ليهلك من ىلك عن بينة ك يحيى

حي عن بينة ،ك لئبل يكوف للناس على اللٌو حجة ،كما قاؿ تعالى:
من ٌ
إًناا ىى ىديٍناهي ال ا ً
يل إً اما شاكًران ىك إً اما ىك يفوران «.»3 :76
سب ى
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ك حاصل معنى اآلية أف اللٌو تعالى ال يجبر أحدا من خلقو على إيماف ك ال طاعة ،ك لكنو يوضح الحق يبينو من الغي،
ك قد فعل ذلك ،فمن آمن بالحق فقد آمن بو عن اختيار ،ك من اتبع الغي فقد اتبعو عن اختيار ك اللٌو سبحانو ك إف
كاف قادرا على أف يهدم البشر جميعا -ك لو شاء لفعل -لكن الحكمة اقتضت لهم أف يكونوا غير
مجبورين على أعمالهم ،بعد إيضاح الحق لهم ك تمييزه عن الباطل ،فقد قاؿ عز من قائل:
ً
ً ً
ً
ٍخ ٍير ً
ات إًلىى اللا ًو ىم ٍرًج يع يك ٍم ىج ًميعان فىػييػنىبٍّئي يك ٍم
استىبً يقوا ال ى
شاء اللاوي لى ىج ىعلى يك ٍم أي امةن كاح ىد نة ىك لك ٍن ليىٍبػلي ىويك ٍم في ما آتا يك ٍم فى ٍ
ىك لى ٍو ى
بًما يك ٍنتيم فً ًيو تى ٍختىلً يفو ىف  .48 :5قيل فىلًلا ًو الٍح اجةي الٍبالًغىةي فىػلىو شاء لىهدا يكم أىجم ًعين  .149 :6ك ى ا ً
ين أى ٍش ىريكوا لى ٍو
ي
ٍ
ى
قاؿ الذ ى
ٍ ى ى ٍ ٍى ى
ٍ
و
و
اً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً ًه ٍم فىػ ىه ٍل
شاء اللاوي ما ىعبى ٍدنا ًم ٍن يدكنًًو ًم ٍن ىش ٍيء نى ٍح ين ىك ال آبا يؤنا ىك ال ىح ارٍمنا ًم ٍن يدكنًًو ًم ٍن ىش ٍيء ىكذلً ى
ك فىػ ىع ىل الذ ى
ى
الر يس ًل إًاال الٍبىبل ي ً
ين .35 :16
ىعلىى ُّ
غ ال يٍمب ي
ً
ٍفاح ى ً
البلتًي يأٍتًين ال ً
ً
وى ان فًي الٍبػي ً
وت ىحتاى
استى ٍش ًه يدكا ىعلىٍي ًه ان أ ٍىربىػ ىعةن م ٍن يك ٍم فىًإ ٍف ىش ًه يدكا فىأ ٍىمس يك ي
شةى م ٍن نًسائً يك ٍم فى ٍ
يي
 -11ىك ا ى ى
ت أ ٍىك يى ٍج ىع ىل اللاوي لى يه ان ىسبً نيبل :4
اى ان ال ىٍم ٍو ي
يىػتىػ ىوفا ي
ً
 .15ك الا ً
ضوا ىع ٍنػ يهما إً اف اللاوى كا ىف تىػ اوابان ىرًحيمان.16 :
ىصلىحا فىأى ٍع ًر ي
كىما فىًإ ٍف تابا ىك أ ٍ
ذاف يىأٍتًيانًها م ٍن يك ٍم فىآذي ي
ى
فذىب بعضهم ،ك منهم عكرمة ك عبادة بن الصامت في ركاية الحسن عن الرقاشي عنو أف اآلية األكلى منسوخة

بالثانية ك الثانية منسوخة في البكر من الرجاؿ ك النساء إذا زنى بأف يجلد مائة جلدة ،ك ينفى عاما ،ك في الثيٌب
منهما أف يجلد مائة ،ك يرجم حتى يموت ،ك ذىب بعضهم كقتادة ك محمد بن جابر إلى أف اآلية األكلى مخصوصة

بالثيٌب ك الثانية بالبكر ،ك قد نسخت كلتاىما بحكم الجلد ك الرجم ،ك ذىب ابن عباس ك مجاىد ك من تبعهما،
كأبي جعفر النحاس إلى أف اآلية االكلى
مختصة بزناء النساء من ثيب أك بكر ،ك اآلية الثانية مختصة بزناء الرجاؿ ثيبا كاف أك بكرا ،ك قد نسخت كلتاىما
بحكم الرجم ك الجلدُ.
ك كيف كاف فقد ذكر أبو بكر الجصاص أف االمة لم تختلف في نسخ ىذين الحكمين عن الزانيينِ.

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ :ص .98
ٕ أحكام القرآن للجصاص.197 /2 :
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ك الحق :أنو ال نسخ في اآليتين جميعا ،ك بياف ذلك :أف المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحو ك تفاحش ،ك ذلك
قد يكوف بين امرأتين فيكوف مساحقة ك قد يكوف بين ذكرين فيكوف لواطا ،ك قد يكوف بين ذكر ك أنثى فيكوف زنى،
ك ال ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا ال كضعا ك ال انصرافا ،ثم اف االلتزاـ بالنسخ في اآلية األكلى يتوقف.

أكال :على أف اإلمساؾ في البيوت حد الرتكاب الفاحشة.
ثانيا :على أف يكوف المراد من جعل السبيل ىو ثبوت الرجم ك الجلد ك كبل ىذين األمرين ال يمكن إثباتو ،فإف
الظاىر من اآلية المباركة أف إمساؾ المرأة في البيت إنما ىو لتعجيزىا عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ،ك ىذا من قبيل

دفع المنكر ،ك قد ثبت كجوبو ببل إشكاؿ في األمور المهمة كاألعراض ،ك النفوس ،ك األمور الخطيرة ،بل في مطلق
المنكرات على قوؿ بعض ،كما أف الظاىر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة ىو جعل طريق لها تتخلص

بو من العذاب ،فكيف يكوف منو الجلد ك الرجم ،ك ىل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفٌهة الحاؿ أف
ترجم أك تجلد ،ك كيف يكوف الجلد أك الرجم سبيبل لها ك إذا كاف ذلك سبيبل لها فما ىو السبيل عليها؟!.
ك على ما تقدـ :فقد يكوف المراد من الفاحشة خصوص المساحقة ،كما أف المراد بها في اآلية الثانية خصوص
اللواط« ،ك سنبين ذلك إف شاء اللٌو تعالى» ،ك قد يكوف المراد منها ما ىو أعم من المساحقة ك الزنا ،ك على كبل
يفرج اللٌو عنها ،فيجيز
ىذين االحتمالين يكوف الحكم كجوب إمساؾ المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى ٌ
لها الخركج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ،ك إما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب
الفاحشة لكبر سنها ك نحوه ،ك إما بميلها إلى الزكاج ك تزكجها برجل يتحفظ عليها ،ك إما بغير ذلك من األسباب
شرع لتأديب
التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة .ك ىذا الحكم باؽ مستمر ،ك أما الجلد أك الرجم فهو حكم آخر ٌ
مرتكبي الفاحشة ،ك ىو أجنبي عن الحكم األكؿ ،فبل معنى لكونو ناسخا لو.

شرع للتأديب على
شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرل ك الحكم الثاني ٌ
ك بتعبير آخر :إف الحكم األكؿ ٌ
الجريمة األكلى ،ك صونا لباقى النساء عن ارتكاب مثلها فبل تنافي بين الحكمين لينسخ األكؿ بالثاني .نعم إذا ماتت

المرأة بالرجم أك الجلد ارتفع كجوب اإلمساؾ في البيت لحصوؿ غايتو ،ك فيما سول ذلك فالحكم باؽ ما لم يجعل
اللٌو لها سبيبل.
ك جملة القوؿ :إف المتأمل في معنى اآلية ال يجد فيها ما يوىم النسخ ،سواء في ذلك تأخر آية الجلد عنها ك تقدمها

عليها.
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ك أما القوؿ :بالنسخ في اآلية الثانية فهو أيضا يتوقف:
أكال :على أف يراد من الضمير في قولو تعالى« :يأتيانها» الزنا.
ثانيا :على أف يراد باإليذاء الشتم ك السب ك التعيير ك نحو ذلك ،ك كبل ىذين
األمرين -مع أنو ال دليل عليو -مناؼ لظهور اآلية.
ك بياف ذلك :أف ضمير الجمع المخاطب قد ذكر في اآليتين ثبلث مرات ،ك ال ريب أف المراد بالثالث منها ىو
المراد باألكلي ن .ك من البين أف المراد بهما خصوص الرجاؿ ،ك على ىذا فيكوف المراد من الموصوؿ رجلين من
يعم رجبل ك امرأة ،على أف تثنية الضمير لو لم يرد منو الرجبلف فليس لها كجو صحيح ،ك
الرجاؿ ،ك ال يراد منو ما ٌ
كاف األكلى أف يعبر عنو بصيغة الجمع ،كما كاف التعبير في اآلية السابقة كذلك .ك في ىذا داللة قوية على أف المراد

تم ذلك
من الفاحشة في اآلية الثانية ىو خصوص اللٌواط ال خصوص ٌ
الزنا ،ك ال ما ىو أعم منو ك من اللٌواط ك إذا ٌ

كاف موضوع اآلية أجنبيا عن موضوع آية الجلد.

ك إذا سلمنا دخوؿ الزاني في موضوع الحكم في اآلية ،فبل دليل على إرادة نوع خاص من اإليذاء الذم أمر بو في
اآلية ،عدا ما ركم عن ابن عباس أنو التعيير ك ضرب النعاؿ ،ك ىو ليس بحجة ليثبت بو النسخ ،فالظاىر حمل اللفظ

على ظاىره ،ثم تقييده بآية الجلد ،أك بحكم الرجم الذم ثبت بالسنٌة القطعية.

ك جملة القوؿ :أنو ال موجب لبللتزاـ بالنسخ في اآليتين ،غير التقليد المحض ،أك االعتماد على أخبار اآلحاد التي
ال تفيد علما ك ال عمبل.
ً
اء ذلً يك ٍم «.»24 :4
 -12 ---ىك أيح ال لى يك ٍم ما ىكر ىدؿ من السنة على تحريم غير من ذكر في اآلية من النساء ،ك ثبوت ىذه الدعول موقوؼ
فقد قيل إنها منسوخة بما ٌ

على أف يكوف الخاص المتأخر ناسخا للعاـ المتقدـ ال مخصصا.

ك الحق :اف الخاص يكوف مخصصا للعاـ تقدـ عليو أك تأخر عنو ،ك ال يكوف ناسخا لو ،ك ألجل ذلك يكتفى بخبر
الواحد الجامع لشرائط الحجية في تخصيص العاـ -على ما سيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد -ك لو
كاف الخاص المتأخر ناسخا لم يصح ذلك ،ألف النسخ ال يثبت بخبر الواحد ،أضف إلى ذلك أف اآلية ليس لها
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عموـ لفظي ،ك إنما ىو ثابت باإلطبلؽ ،ك مقدمات الحكمة ،فإذا كرد من األدلة ما يصلح لتقييدىا حكم بأف
اإلطبلؽ فيها غير مراد في الواقع.
ًً
يضةن «.»24 :4
وريى ان فى ًر ى
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو م ٍنػ يه ان فىآتي ي
 -13 ---فى ىما ٍوى ان أ ي
يج ى
فقد اشتهر بين علماء أىل السنٌة أف حليٌة المتعة قد نسخت ،ك ثبت تحريمها إلى يوـ القيامة ،ك قد أجمعت الشيعة

اإلمامية على بقاء حليٌة المتعة ك أف اآلية المباركة لم تنسخ ،ك كافقهم على ذلك جماعة من الصحابة ك التابعين.

قاؿ ابن حزـ« :ثبت على إباحتها (المتعة) بعد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ابن مسعود ،ك معاكية ،ك أبو
سعيد ،ك ابن عباس ،ك سلمة ك معبد ،ابنا أمية بن خلف ،ك جابر ،ك عمرك بن حريث ،ك ركاه جابر عن جميع
الصحابة -مدة رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أبي بكر ك عمر إلى قرب آخر خبلفة عمر (ثم قاؿ) ك من
التابعين طاكس ،ك سعيد بن جبير ،ك عطاء ك سائر فقهاء مكة»ُ.

ك نسب شيخ اإلسبلـ المرغيناني القوؿ بجواز المتعة إلى مالك ،مستدال عليو بقولو« :ألنو -نكاح المتعة -كاف

مباحا فيبقى إلى أف يظهر ناسخو»ِ.

ك نسب ابن كثير جوازىا إلى أحمد بن حنبل عند الضركرة في ركايةّ ك قد تزكج ابن جريح أحد األعبلـ ك فقيو مكة
في زمنو سبعين امرأة بنكاح المتعةْ ك سنتعرض إف شاء اللٌو تعالى للبحث في ىذا الموضوع عند تفسيرنا اآلية
الكريمة ،ك لكنا نتعرض ىنا تعرضا إجماليا إلثبات أف مدلوؿ اآلية المباركة لم يرد عليو ناسخ.
ك بياف ذلك :أف نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.
أكال :على أف المراد من االستمتاع في اآلية ىو التمتع بالنساء بنكاح المتعة.
ثانيا :على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك.
ٔ ىامش ا١تنتقى للفقي.529 /2 :
ٕ ا٢تداية يف شرح البداية ص  385طبعة بوالق مع فتح القدير ،و ىذه النسبة قد أقرىا الشيخ ٤تمد البابريت يف شرحو على ا٢تداية ،نعم ان ابن ا٢تمام اٟتنفي أنكر ذلك يف فتح القدير و
اللّو العادل .و قال عبد الباقي ا١تالكي الزرقاين يف شرحو على ٥تتصر أيب الضياء «:199 /3 :حقيقة نكاح ا١تتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر األجل من الرجل أو ا١ترأة أو
وليها بأن يعلمها ٔتا قصده ،و أما إذا دل يقع ذلك يف العقد ،و لكنو قصده الرجل ،و فهمت ا١ترأة ذلك منو فإنو ٬توز ،قالو مالك ،و ىي فائدة حسنة تنفع ا١تتغرب» (.ا١تؤلف)
ٖ تفسَت ابن كثَت عند تفسَت اآلية ا١تباركة.474 /1 :
ٗ راجع شرح الزرقاين على ٥تتصر أيب الضياء.76 /8 :
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أما األمر األكؿ« :إرادة التمتع بالنساء من االستمتاع» فبل ريب في ثبوتو ك قد تظافرت في ذلك الركايات عن
أبي ،ك
الطريقين ،قاؿ القرطبي :قاؿ الجمهور المراد نكاح المتعة الذم كاف في صدر اإلسبلـ ،ك قرأ ابن عباس ،ك ٌ

منهن إلى أجل مسمى فآتوىن أجورىن»ُ ،ك مع ذلك فبل يلتفت إلى قوؿ الحسن بأف
ابن جبير «فما استمتعتم بو ٌ

المراد منها النكاح الدائم ،ك أف اللٌو لم يحل المتعة في كتابو ،ك نسب ىذا القوؿ إلى مجاىد ،ك ابن عباس أيضا ،ك
الركايات المركية عنهما أف اآلية نزلت في المتعة تكذب ىذه النسبة.

ك على كل حاؿ فإف استفاضة الركايات في ثبوت ىذا النكاح ك تشريعو تغنينا عن تكلف إثباتو ،ك عن إطالة الكبلـ

فيو.

ك أما األمر الثاني« :تحريم نكاح المتعة بعد جوازه» فهو ممنوع ،فإف ما يحتمل أف يعتمد عليو القائل بالنسخ ىو
أحد امور ،ك جميعها ال يصلح ألف يكوف ناسخا ،ك ىي:
 -1إف ناسخها ىو قولو تعالى:
ً ً ا
وى ان لً ًعداتً ًه ىن «.»1 :65
ٍّساء فىطىلٍّ يق ي
يا أىيُّػ ىها الناب ُّي إذا طىل ٍقتي يم الن ى
ك نسب ذلك إلى ابن عباسِ.
مصرا على إباحة المتعة طيلة حياتو.
ك لكن النسبة غير صحيحة ،فإنك ستعرؼ اف ابن عباس بقي ٌ
ك الجواب عن ذلك ظاىر ،ألف االلتزاـ بالنسخ إف كاف ألجل أف عدد عدة المتمتع بها أقل من ع ٌدة المطلٌقة فبل
داللة في اآلية ،ك ال في غيرىا .على أف عدة النساء ال بد ك أف تكوف على نحو كاحد ،ك إف كاف ألجل أنو ال طبلؽ
في نكاح المتعة ،فليس لآلية تعرض لبياف موارد الطبلؽ ،ك أنو في أم مورد يكوف ك في أم مورد ال يكوف .ك قد نقل

في تفسير المنار عن بعض المفسرين أف الشيعة يقولوف بعدـ الع ٌدة في نكاح المتعةّ.

ٔ تفسَت القرطيب ،139 /5 :و قال ابن كثَت يف تفسَته :و كان ابن عباس و ايب بن كعب ،و سعيد بن جبَت ،و السدي يقرءون« فما استمتعتم بو منهن إذل أجل مسمى فآتوىن أجورىن
فريضة».
ٕ راجع الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .195
ٖ ا١تنار 13 /5 :و .14
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سبحانك اللهم ىذا بهتاف عظيم .ك ىذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ك متأخريهم ،ليس فيها من نسب إليو ىذا
القوؿ ،ك إف كاف على سبيل الشذكذ ،فضبل عن كونو مجمعا عليو بينهم ،ك للشيعة مع ىؤالء الذين يفتركف عليهم

األقاكيل ،ك ينسبوف إليهم األباطيل يوـ تجتمع فيو الخصوـ ،ك ىنالك يخسر المبطلوفُ.
 -2إف ناسخها قولو تعالى:
كاج يك ٍم «.»12 :4
ص ي
ىك لى يك ٍم نً ٍ
ف ما تىػ ىر ىؾ أى ٍز ي

من حيث أف المتمتع بها ال ترث ك ال تورث فبل تكوف زكجة .ك نسب ذلك إلى سعيد بن المسيب ،ك سالم بن عبد

اللٌو ،ك القاسم بن أبي بكرِ.
الجواب:

دؿ على نفي التوارث في نكاح المتعة يكوف مخصصا آلية اإلرث ك ال دليل على أف الزكجية بمطلقها تستلزـ
إف ما ٌ
التوارث .ك قد ثبت أف الكافر ال يرث المسلم ،ك أف القاتل ال يرث المقتوؿ ،ك غاية ما ينتجو ذلك أف التوارث

السبلـ أنو قاؿ
علي عليو ٌ
مختص بالنكاح الدائم ،ك أين ىذا من النسخ؟!!  -3إف ناسخها ىو السنٌة ،فقد رككا عن ٌ

البن عباس:

«إنك رجل تائو .إف رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم نهى عن المتعة ك عن لحوـ الحمر األىلية زمن خيبر».

ّ

ك ركل الربيع بن سبرة ،عن أبيو قاؿ:
«رأيت رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قائما بين الركن ك الباب ك ىو يقوؿ :يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت
فليخل سبيلو ،ك ال
حرـ ذلك إلى يوـ القيامة ،فمن كاف عنده منهن شىء
لكم في االستمتاع من النساء ،ك إف اللٌو قد ٌ
ٌ
تأخذكا مما آتيتموىن شيئا».

ْ

(المؤلف).

ٔ
اك نَعب ُد و إِيَّ َ ِ
ِ
ُت» من ىذا اجمللد.
اك نَ ْستَع ُ
سنتعرض لبعض ىذه االفًتاءات عند تفسَتنا قولو تعاذل « :إيَّ َ ْ ُ َ
ٕ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .196 -195

ٖ صحيح مسلم :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث .2519 :و سنن النسائي :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث.3312 :
ٗ صحيح مسلم :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث.2592 :

146

ك ركل سلمة ،عن أبيو قاؿ:
«ر ٌخص رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم عاـ أكطاس في المتعة ثبلثا ثم نهى عنها».

ُ

ك الجواب:
أكال :إف النسخ ال يثبت بخبر الواحد ،ك قد تقدـ مرارا.
السبلـ المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ،ك أف النبي
ثانيا :إف ىذه الركايات معارضة بركايات أىل البيت عليهم ٌ

لم ينو عنها أبدا.

ثالثا :إف ثبوت الحرمة في زماف ما على عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ال يكفي في الحكم بنسخ
اآلية ،لجواز أف يكوف ىذا الزماف قبل نزكؿ اإلباحة ،ك قد استفاضت الركايات من طرؽ أىل السنة على حليٌة المتعة

في األزمنة األخيرة من حياة رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم إلى زماف من خبلفة عمر ،فإف كاف ىناؾ ما
يخالفها فهو مكذكب ك ال بد من طرحو.
ك ألجل التبصرة نذكر فيما يلي جملة من ىذه الركايات:
 -1ركل أبو الزبير قاؿ:
«سمعت جابر بن عبد اللٌو يقوؿ كنا نستمتع بالقبضة من التمر ك الدقيق األياـ على عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك
آلو ك سلٌم ك أبي بكر حتى نهى عنو -نكاح المتعة -عمر في شأف عمرك بن حريث»ِ.

 -2ك ركل أبو نضرة قاؿ:
«كنت عند جابر بن عبد اللٌو فأتاه آت ،فقاؿ[ :إف] ابن عباس ك ابن الزبير اختلفا في المتعتين -متعة الحج ك متعة

النساء -فقاؿ جابر :فعلناىما مع رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»ّ.
 -3ك ركل أبو نضرة عنو أيضا قاؿ:
ٔ صحيح مسلم :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث .2499

ٕ نفس ا١تصدر :رقم اٟتديث.2497 :
ٖ صحيح مسلم :كتاب اٟتج ،رقم اٟتديث .2192 :و كتاب النكاح ،رقم اٟتديث.2498 :
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«متعتاف كانتا على عهد النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فنهانا عنهما عمر فانتهينا»ُ.
 -4ك ركل أبو نضرة عنو أيضا:
«تمتعنا متعتين على عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم :الحج ك النساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا»ِ.
 -5ك ركل أبو نضرة عنو أيضا قاؿ:
«قلت إف ابن الزبير ينهى عن المتعة ،ك إف ابن عباس يأمر بها ،قاؿ -:جابر -على يدم جرل الحديث ،تمتعنا مع
رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك مع أبي بكر ،فلما كلي عمر خطب الناس ،فقاؿ :إف رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو

عليو ك آلو ك سلٌم ىذا الرسوؿ ،ك إف القرآف ىذا القرآف ،ك إنهما كانتا متعتاف على عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك
آلو ك سلٌم ك أنا أنهى عنهما ك أعاقب عليهما،
إحداىما متعة النساء ،ك ال أقدر على رجل تزكج امرأة إلى أجل إال غيبتو بالحجارة .ّ»...
 -6ك ركل عطاء قاؿ:
«قدـ جابر بن عبد اللٌو معتمرا ،فجئناه في منزلو فسألو القوـ عن أشياء ،ثم ذكركا المتعة ،فقاؿ :نعم استمتعنا على

عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أبي بكر ك عمر»ْ .ك أخرج ذلك أحمد في مسنده ،ك زاد فيو:
«حتى إذا كاف في آخر خبلفة عمر».

ٓ

 -7ك ركل عمراف بن حصين قاؿ:
«نزلت آية المتعة في كتاب اللٌو تبارؾ ك تعالى ،ك عملنا بها مع رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فلم تنزؿ آية
ٔ
الرازم عند تفسيره اآلية المباركة
تنسخها ،ك لم ينو عنها النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم حتى مات»  .ك ذكرىا ٌ

بزيادة:

ٔ مسند أٛتد ،325 /3 :كتاب باقي مسند ا١تكثرين ،رقم اٟتديث.13955 :
ٕ مسند أٛتد ،356 /3 :باقي مسند ا١تكثرين ،رقم اٟتديث ،14395 :و .14387

ٖ سنن البيهقي ،296 /7 :باب نكاح ا١تتعة ،و قال :أخرجو مسلم من وجو آخر عن ٫تام.
ٗ صحيح مسلم ،131 /4 :كتاب النكاح ،باب نكاح ا١تتعة.
٘ مسند اٛتد.389 /3 :
 ٙنفس ا١تصدر :كتاب اٟتج ،رقم اٟتديث.2158 :
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«ثم قاؿ رجل برأيو ما شاء»ُ.
 -8ك ركل عبد اللٌو بن مسعود قاؿ:
«كنا نغزك مع رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ليس معنا نساء ،قلنا أ ال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ،ثم
ر ٌخص لنا أف ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ،ثم قرأ عبد اللٌو:

ً
اً
ً
ين «.ِ»87 :5
ىح ال اللاوي لى يك ٍم ىك ال تىػ ٍعتى يدكا إً اف اللاوى ال يي ًح ُّ
آمنيوا ال تي ىح ٍّريموا طىيٍّبات ما أ ى
ين ى
ب الٍ يم ٍعتىد ى
يا أىيُّػ ىها الذ ى
أقوؿ :إف قراءة عبد اللٌو اآلية صريحة في أف تحريم المتعة لم يكن من اللٌو ك ال من رسولو ،ك إنما ىو أمر حدث بعد
رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم.
 -9ك ركل شعبة ،عن الحكم بن عيينة قاؿ:
«سألتو عن ىذه اآلية -آية المتعة -أ منسوخة ىي؟ قاؿ ال .قاؿ الحكم :قاؿ علي لو ال أف عمر نهى عن المتعة ما
زنى إال شقي»ّ.

ك ركل القرطبي ذلك عن عطاء ،عن ابن عباسْ.
أقوؿ :لعل المراد بالشقي -في ىذه الركاية -ىو ما فسر بو ىذا اللفظ في ركاية أبي ىريرة ،قاؿ:
«قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم :ال يدخل النار إال شقي ،قيل :ك من الشقي؟ قاؿ :الذم ال يعمل
بطاعة ،ك ال يترؾ للٌو معصية»ٓ.
 -19ك ركل عطاء قاؿ:

ٔ راجع صحيح مسلم ،489 /4 :كتاب اٟتج باب جواز التمتع ،رقم اٟتديث ٕ .2158تد ىذه الزيادة فيو.
ٕ صحيح البخاري :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث .4686 :و صحيح مسلم :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث:
.2493
ٖ تفسَت الطربي عند تفسَت اآلية ا١تباركة.9 /5 :

ٗ تفسَت القرطيب.139 /5 :
٘ مسند اٛتد ،349 /2 :باقي مسند ا١تكثرين ،رقم اٟتديث.8239 :
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«سمعت ابن عباس يقوؿ :رحم اللٌو عمر ،ما كانت المتعة إال رحمة من اللٌو تعالى رحم اللٌو بها أمة محمد صلٌى اللٌو

عليو ك آلو ك سلٌم ك لو ال نهيو لما احتاج إلى الزنا إال شفا»ُ.
ثم إف الركايات التي استند إليها القائل بالنسخ على طوائف.

منها :ما ينتهي سنده إلى الربيع بن سبرة ،عن أبيو ،ك ىي كثيرة ،ك قد صرح في بعضها بأف رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو

ك آلو ك سلٌم قاـ بين الركن ك المقاـ ،أك بين الباب ك المقاـ ،ك أعلن تحريم نكاح المتعة إلى يوـ القيامة.

ِ

السبلـ أنو ركل تحريمها عن رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم.
ك منها :ما ركم عن علي عليو ٌ
ك منها :ما ركم عن سلمة بن األكوع.
أما ما ينتهي سنده إلى سبرة ،فهو ك إف كثرت طرقو إال أنو خبر رجل كاحد «سبرة» ك خبر الواحد ال يثبت بو النسخ.
على أف مضموف بعض ىذه الركايات يشهد بكذبها ،إذ كيف يعقل أف يقوـ النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم خطيبا
بين الركن ك المقاـ ،أك بين الباب ك المقاـ ،ك يعلن تحريم شىء إلى يوـ القيامة بجمع حاشد من المسلمين ،ثم ال
يسمعو غير سبرة ،أك أنو ال ينقلو أحد من ألوؼ المسلمين سواه ،فأين كاف المهاجركف ك األنصار الذين كانوا يلتقطوف
كل شاردة ك كاردة من أقواؿ النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أفعالو؟ ك أين كانت الركاة الذين كانوا يهتموف
بحفظ إشارات يد النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك لحظات عينيو ،ليشاركوا سبرة في ركاية تحريم المتعة إلى يوـ
القيامة؟ ثم أين كاف عمر نفسو عن ىذا الحديث ليستغني بو عن إسناد التحريم إلى نفسو؟! .أضف إلى ذلك أف
ركايات سبرة متعارضة ،يكذب بعضها بعضا ،ففي بعضها أف التحريم كاف في عاـ الفتحّ ك في بعضها أنو كاف في

حجة الوداعْ ك على الجملة إف ركاية سبرة ىذه في تحريم المتعة ال يمكن األخذ بها من جهات شتى.

السبلـ في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ،ك ذلك التفاؽ المسلمين على حليٌتها عاـ
ك أما ما ركم عن علي عليو ٌ
السبلـ على ابن عباس بتحريمها في خيبر ،ك ألجل ذلك احتمل بعضهم
الفتح ،فكيف يمكن أف يستدؿ علي عليو ٌ

ٔ أحكام القرآن للجصاص .147 /2 :الشفا :القليل.
ٕ صحيح مسلم ،133 /4 :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث 2593 ،2592 :و .2599
ٖ صحيح مسلم ،133 /4 :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث 2593 ،2592 :و .2599
ٗ سنن ابن ماجة كتاب النكاح ،رقم اٟتديث.1952 :
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أف تكوف جملة (زمن خيبر) في الركاية المتقدمة راجعة إلى تحريم لحوـ الحمر األىلية ،ال إلى تحريم المتعة ،ك نقل
ىذا االحتماؿ عن ابن عيينة كما في المنتقى ،ك سنن البيهقي في باب المتعة.

ُ

ك ىذا االحتماؿ باطل من كجهين:
 -1مخالفتو للقواعد العربية :ألف لفظ النهي في الركاية لم يذكر إال مرة كاحدة في صدر الكبلـ ،فبل بد ك أف يتعلق
الظرؼ بو ،فالذم يقوؿ :أكرمت زيدا ك عمركا يوـ الجمعة ،ال بد ك أف يكوف مراده أنو أكرمهما يوـ الجمعة ،أما إذا
كاف المراد أف إكرامو لعمرك بخصوصو كاف يوـ الجمعة فبل بد لو من أف يقوؿ :أكرمت زيدا ،ك أكرمت عمركا يوـ

الجمعة.

السبلـ أنو قاؿ« :نهى رسوؿ
 -2إف ىذا االحتماؿ مخالف لصريح ركاية البخارم ،ك مسلم ،ك أحمد عن علي عليو ٌ
اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم عن متعة النساء يوـ خيبر ،ك عن لحوـ الحمر االنسيةِ» ك ركل البيهقي -في باب

المتعة -عن عبد اللٌو بن عمر أيضا ركاية تحريم المتعة يوـ خيبرّ.
ك أما ما ركم عن سلمة بن األكوع ،عن أبيو ،قاؿ:

«رخص رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم في متعة النساء عاـ أكطاس ثبلثة أياـ ثم نهى عنها».
فهو خبر كاحد ،ال يثبت بو النسخ ،على أف ذلك لو كاف صحيحا لم يكن خفيا عن ابن عباس ،ك ابن مسعود ،ك
يحرـ أبو بكر المتعة أياـ
جابر ،ك عمرك بن حريث ،ك ال عن غيرىم من الصحابة ك التابعين ك كيف يصح ذلك ك لم ٌ

حرمها في أكاخر أمره.
يحرمها عمر في شطر كبير من أيامو ،ك إنما ٌ
خبلفتو ،ك لم ٌ

مر عليك كبلـ ابن حزـ في ثبوت جماعة من الصحابة ك التابعين على إباحة المتعة ،ك مما يدؿ على ما ذكره
ك قد ٌ

ابن حزـ من فتول جماعة من الصحابة بإباحة المتعة:

ما ركاه ابن جرير في تهذيب اآلثار ،عن سليماف بن يسار ،عن أـ عبد اللٌو ابنة أبي خيثمة:

ٔ سنن البيهقي.292 /7 :
ٕ ا١تنتقى .519 /2 :راجع صحيح البخاري :كتاب ا١تخازي رقم اٟتديث ،3894 :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث . 4723 :و صحيح مسلم :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث .2519 :و
مسند أٛتد :مسند العشرة ا١تبشرين باٞتنة ،رقم اٟتديث .558 :و سنن ابن ماجة :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث.1951 :
ٖ سنن البيهقي.292 /7 :
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علي فابغيني امرأة أتمتع معها ،قالت :فدللتو على
«إف رجبل قدـ من الشاـ فنزؿ عليها ،فقاؿ :إف العزبة قد اشتدت ٌ
امرأة فشارطها ك أشهدكا على ذلك عدكال ،فمكث معها ما شاء اللٌو أف يمكث ،ثم إنو خرج فأخبر عن ذلك عمر بن

إلى فسألني أحق ما ح ٌدثت؟ قلت :نعم :قاؿ :فإذا قدـ فآذنيني بو ،فلما قدـ أخبرتو فأرسل إليو،
الخطاب ،فأرسل ٌ
فقاؿ :ما حملك على الذم فعلتو؟ قاؿ:

فعلتو مع رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ثم لم ينهنا عنو حتى قبضو اللٌو ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنو حتى
قبضو اللٌو ،ثم معك فلم تحدث لنا فيو نهيا ،فقاؿ عمر :أما ك الذم نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك،

بيٌنوا حتى يعرؼ النكاح من السفاح».

السبلـ قاؿ:
ك ما ركاه ابن جرير أيضا ،ك أبو يعلى في مسنده ،ك أبو داكد في ناسخو عن علي عليو ٌ
«لو ال ما سبق من رأم عمر بن الخطاب ألمرت بالمتعة ،ثم ما زنى إال شقي»ُ.
ك في ىاتين الركايتين كجوه من الداللة على أف التحريم إنما كاف من عمر:
السبلـ على أف تحريم المتعة لم يكن في زماف النبي صلٌى اللٌو عليو ك
األكؿ :شهادة الصحابي ،ك شهادة علي عليو ٌ

حرمها عمر برأيو.
آلو ك سلٌم ك ال بعده إلى أف ٌ

يجوزكنها.
الثاني :شهادة العدكؿ عن المتعة في الركاية األكلى ،مع عدـ نهيهم عنها تدؿ على أنهم كانوا ٌ
الثالث :تقرير عمر دعول الشامي أف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم لم ينو عنها.
الرابع :قوؿ عمر للشامي« :لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك» فإنو صريح في أف عمر لم يتقدـ بالنهي قبل ىذه
القصة ،ك معنى ذلك :أف عمر قد اعترؼ بأف المتعة لم ينو عنها قبل ذلك.
الخامس :قوؿ عمر« :بينوا حتى يعرؼ النكاح من السفاح» فإنو يدؿ على أف المتعة كانت شايعة بين المسلمين،
فأراد أف يبلغ نهيو عن المتعة إليهم لينتهوا عنها بعد ذلك ،ك لعل لهذه القصة دخبل مباشرا أك غير مباشر في تحريم

عمر للمتعة ،فإف إنكاره على الشامي عملو ىذا مع شهادة الحديث بأف التمتع كاف أمرا شايعا بين المسلمين ك
كصوؿ الخبر اليو ،مع أف ىذه األشياء ال يصل خبرىا إلى السلطاف عادة ،كل ىذا يدلنا على أف في األمر سرا جهلتو

ٔ كنز العمال.294 /8 :
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الركاة ،أك أنهم أغفلوه فلم يصل إلينا خبره .ك يضاؼ إلى ذلك أف ركاية سلمة بن األكوع ليس فيها ظهور في أف
النهي كاف من النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فمن المحتمل اف لفظ «نهى» في الركاية بصيغة المبني للمفعوؿ
ك أريد منو نهي عمر بعد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم.
ك على الجملة :انو لم يثبت بدليل مقبوؿ نهي رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم عن المتعة ك مما يدؿ على أف
رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم لم ينو عن المتعة :أف عمر نسب التحريم إلى نفسو حيث قاؿ« :متعتاف كانتا

على عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أنا أنهي عنهما ك أعاقب عليهماُ ك لو كاف التحريم من النبي
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم لكاف عليو أف يقوؿ :نهى النبي عنهما.
 -4اف ناسخ جواز المتعة الثابت بالكتاب ك السنٌة ىو اإلجماع على تحريمها.
ك الجواب عن ذلك:
إف اإلجماع ال حجية لو إذا لم يكن كاشفا عن قوؿ المعصوـ ك قد عرفت أف تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك ال بعده إلى مضي مدة من خبلفة عمر ،أ فهل يجوز في حكم العقل أف يرفض كتاب
اللٌو ك سنة نبيو بفتول جماعة لم يعصموا من الخطأ؟
ك لو صح ذلك ألمكن نسخ جميع األحكاـ التي نطق بها الكتاب ،أك أثبتتها السنٌة القطعية ،ك معنى ذلك أف يلتزـ
بجواز نسخ كجوب الصبلة ،أك الصياـ ،أك الحج بآراء المجتهدين ،ك ىذا مما ال يرضى بو مسلم.

أضف إلى ذلك :أف اإلجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة ،ك كيف يدعي اإلجماع على ذلك ،مع مخالفة جمع من

المسلمين من أصحاب النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك من بعده ك ال سيما أف قوؿ ىؤالء بجواز المتعة موافق
طهرىم تطهيرا ،ك إذف فلم يبق إال تحريم عمر.
لقوؿ أىل البيت الذين أذىب اللٌو عنهم الرجس ك ٌ
ك من البين أف كتاب اللٌو ك سنة نبيو أحق باالتباع من غيرىما ،ك من أجل ذلك أفتى عبد اللٌو بن عمر بالرخصة
بالتمتع في الحج ،فقاؿ لو ناس:

ٔ تقدم ذلك يف الرواية ا٠تامسة من روايات جابر ،و رواه أبو صاحل كاتب الليث يف نسختو و الطحاوي ،و رواه ابن جرير يف هتذيب اآلثار ،و ابن عساكر إال أن عمر قال يف ما روياه« و
اضرب فيهما» ،راجع كنز العمال:
.294 ،293 /8
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«كيف تخالف أباؾ ك قد نهى عن ذلك ،فقاؿ لهم :كيلكم أ ال تتقوف  ...أ فرسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم
أحق أف تتبعوا سنتو أـ سنة عمر؟»ُ.

ك خبلصة ما تقدـ :أف جميع ما تمسك بو القائلوف بالنسخ ال يصلح أف يكوف ناسخا لحكم اآلية المباركة ،الذم

ثبت -قطعا -تشريعو في اإلسبلـ.
الرجم على المتعة:

قد صح في عدة ركايات -تقدـ بعضها -أف عمر حكم بالرجم على المتعة.
فمنها :ما ركاه جابر ،قاؿ:
يحل لرسولو ما شاء بما شاء ،ك إف
«تمتعنا مع رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فلما قاـ عمر قاؿ إف اللٌو كاف ٌ
القرآف قد نزؿ منازلو ،فأتموا الحجة ك العمرة للٌو كما أمركم ،ك أبتٌوا نكاح ىذه النساء فلن أكتى برجل نكح امرأة إلى

أجل إال رجمتو بالحجارة»ِ.

ك منها :ما ركاه الشافعي ،عن مالك ،عن ابن شهاب ،عن عركة أف خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب،

فقالت:

«إف ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منو فخرج
يجر رداءه فزعا ،فقاؿ :ىذه المتعة ك لو كنت تقدمت فيو لرجمتو»ّ.
عمر ٌ
ك منها :ما ركاه نافع عن عبد اللٌو بن عمر:
«إنو سئل عن متعة النساء ،فقاؿ :حراـ ،أما إف عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمو»ْ.
ك نهج ابن الزبير ىذا المنهج ،فإنو حينما أنكر نكاح المتعة ،قاؿ لو ابن عباس:

ٔ مسند أٛتد ،95 /2 :مسند ا١تكثرين من الصحابة ،رقم اٟتديث.5441 :
ٕ صحيح مسلم ،36 /4 :كتاب اٟتج باب ا١تتعة باٟتج و العمرة ،رقم اٟتديث .2135 :و روى الطيالسي قريبا منها عن جابر يف مسنده.247 /8 :
ٖ سنن البيهقي ،296 /7 :باب نكاح ا١تتعة .و موطأ مالك :كتاب النكاح ،رقم اٟتديث .995 :و منو« و لو كنت تقدمت فيها لرٚتت».
ٗ نفس ا١تصدر.
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فجرب
«إنك لجلف جاؼ ،فلعمرم لقد كانت المتعة تفعل على عهد إماـ المتقين -رسوؿ اللٌو -فقاؿ لو ابن الزبيرٌ :
بنفسك فو اللٌو لئن فعلتها ألرجمنٌك بأحجارؾ»ُ.
ك ىذا من الغريب ،ك كيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا ك استند في قولو ىذا إلى حكم

رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك نص الكتاب ،ك لنفرض أف ىذا الرجل كاف مخطئا في اجتهاده ،أ فليست
الحدكد تدرأ بالشبهات؟! على أف ذلك فرض محض ،ك قد علمت أنو ال دليل يثبت دعول النسخ.
ك ما أبعد ىذا القوؿ من مذىب أبي حنيفة ،حيث يرل سقوط الحد إذا تزكج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا ك بإحدل

محارمو في النكاح ،ك دخل بها مع العلم بالحرمة ك فساد العقدِ ك أنو إذا استأجر امرأة فزنى بها ،سقط الحد ألف

اللٌو تعالى

سمى المهر أجرا .ك قد ركم نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضاّ.
مزاعم حوؿ المتعة:
زعم صاحب المنار أف التمتع ينافي اإلحصاف ،بل يكوف قصده األكؿ المسافحة ،ألنو ليس من اإلحصاف في شىء
أف تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ،فتكوف كما قيل:
فتلقفها رجل رجل

كرة حذفت بصوالجة
ك زعم أنو ينافي قولو تعالى:

ً
اً
كج ًهم حافًظيو ىف*  .5 :23إًاال ىعلى أى ٍز ً
ً ً
ين* .6 :فى ىم ًن ابٍػتىغى
كاج ًه ٍم أ ٍىك ما ىملى ىك ٍ
ين يى ٍم ل يف ير ٍ
ت أىيٍمانيػ يه ٍم فىًإناػ يه ٍم غىٍيػ ير ىمليوم ى
ىك الذ ى
العادك ىف*.7 :
ك فىأيكلئً ى
اء ذلً ى
ك يى يم ي
ىكر ى
ثم ذكر أف تحريم عمر لم يكن من قبل نفسو ،فإف ثبت أنو نسبو إلى نفسو فمعناه أنو بين تحريمها ،أك أنو أنفذه .ثم

إنو استغفر بعد ذلك عما كتبو في المنار من أف عمر منع المتعة اجتهادا منو ك كافقو عليو الصحابةْ.
ٔ صحيح مسلم ،133 /4 :كتاب النكاح ،باب نكاح ا١تتعة رقم اٟتديث.2598 :
ٕ ا٢تداية ،و فتح القدير.147 /4 :
ٖ أحكام القرآن للجصاص.146 /2 :
ٗ تفسَت ا١تنار.16 -13 /5 :
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ك دفعا لهذه المزاعم نقوؿ:
أما حكاية منافاة التمتع لئلحصاف فهو مبني على ما يزعمو ىو من أف المتمتع بها ليست زكجة ،ك قد أكضحنا -فيما
تقدـ -فساد ىذا القوؿ ك منو يظهر أيضا فساد توىمو أف جواز التمتع ينافي كجوب حفظ الفركج على غير األزكاج.
ك أما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها ،ك تشبيو المرأة بالكرة التي
تتلقفها األيدم ،فهو -لو كاف صحيحا -لكاف ذلك اعتراضا على تشريع ىذا النوع من النكاح على عهد رسوؿ اللٌو
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ألف ىذا التشبيو ك التقبيح ال يختص بزماف دكف زماف ،ك ال يشك مسلم في أف التمتع
كاف حبلال على عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك قد عرفت -فيما تقدـ -أف إباحتو استمرت حتى إلى
مدة من عهد عمر.
يجره التعصب إلى أف
ك من الغريب :أف يصرح -ىنا -انو لم يقصد غير بياف الحق ،ك انو ال يتعصب لمذىب ،ثم ٌ

يشنٌع على ما ثبت في الشرع اإلسبلمي بنص الكتاب ك السنة ك إجماع المسلمين ،ك إف كقع االختبلؼ بينهم في
نسخو ك استمراره.

أضف إلى ذلك أف انتقاؿ المرأة من رجل إلى رجل لو كاف قبيحا لكاف ذلك مانعا عن طبلؽ المرأة في العقد الدائم،

لتنتقل إلى عصمة رجل آخر ،ك عن انتقاؿ المرأة بملك اليمين ،ك لم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ،إال أف
صاحب المنار في مندكحة عن ىذا اإلشكاؿ ،ألنو يرل المنع من االسترقاؽ ،ك أف في تجويزه مفاسد كثيرة ،ك زعم
أف العلماء األعبلـ أىملوا ذكر ذلك ،ك ذىب إلى بطبلف العقد الدائم ،إذا قصد الزكج من أكؿ األمر الطبلؽ بعد

ذلك ،ك خالف في ذلك فتاكل فقهاء المسلمين.

ك من الغريب أيضا :ما كجو بو نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسو ،فإنو ال ينهض ذلك بما زعمو .فإف بياف عمر
للتحريم ٌإما أف يكوف اجتهادا منو على خبلؼ قوؿ النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ،ك إما أف يكوف اجتهادا منو
بتحريم النبي إياىا ،ك إما أف يكوف ركاية منو للتحريم عن النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم.

أما احتماؿ أف يكوف قولو ركاية عن النبي فبل يساعد عليو نسبة التحريم ،ك النهي إلى نفسو في كثير من الركايات.

على أنو إذا كاف ركاية ،كانت معارضة بما تقدـ من الركايات الدالة على بقاء إباحة المتعة إلى مدة غير يسيرة من
ىبل أظهر ركايتو ألبي بكر ك لسائر المسلمين؟ على
خبلفة عمر ،ك أين كاف عمر أياـ خبلفة أبي بكر؟ ك ٌ
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أف ركاية عمر خبر كاحد ال يثبت بو النسخ.
ك أما احتماؿ أف يكوف قوؿ عمر ىذا اجتهادا منو بتحريم النبي نكاح المتعة فهو أيضا ال معنى لو بعد شهادة جماعة
من الصحابة بإباحتو في زماف رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم إلى كفاتو .على أف اجتهاده ىذا ال يجدم غيره
ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ك رأيو ،بل ك ىذاف االحتماالف مخالفاف لتصريح عمر في خطبتو« :متعتاف كانتا على

عهد رسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أنا أنهى عنهما ك أعاقب عليهما».
ك إذف فقد انحصر األمر في أف التحريم كاف اجتهادا منو على خبلؼ قوؿ رسوؿ اللٌو باإلباحة ،ك ألجل ذلك لم
تتبعو األمة في تحريمو متعة الحج ك في ثبوت الحد في نكاح المتعة ،فإف البلزـ على المسلم أف يتبع قوؿ النبي

صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أف يرفض كل اجتهاد يكوف على خبلفو:

ضى اللاوي ك رسوليوي أىمران أى ٍف ي يكو ىف لىهم ال ً
ٍخيىػ ىرةي ًم ٍن أ ٍىم ًرًى ٍم «.»36 :33
ىك ما كا ىف لً يم ٍؤًم ون ىك ال يم ٍؤًمنى وة إًذا قى ى
ى ىي ٍ
ى
يي
حرـ اللٌو»ُ.
حرمت ٌإال ما ٌ
أحل اللٌو ،ك ال ٌ
ك قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :ما أحللت إال ما ٌ
ك قاؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم« :فو الذم نفسي بيده ما يخرج منو -فموٌ -إال حق»ِ.
ك مع ىذا كلو« :فقد قاؿ القوشجي في االعتذار عن تحريم عمر المتعة ،خبلفا لرسوؿ اللٌو ك أجيب« :بأف ذلك
ليس مما يوجب قدحا فيو ،فإف مخالفة المجتهد لغيره في المسائل االجتهادية ليس ببدع»ّ.

ك قاؿ اآلمدم :اختلفوا في أف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ىل كاف متعبدا باالجتهاد فيما ال نص فيو؟ فقاؿ
جوز الشافعي في رسالتو ذلك من غير قطع ،ك بو قاؿ
أحمد بن حنبل ،ك القاضي أبو يوسف« :إنو كاف متعبدا بو» ك ٌ
بعض أصحاب الشافعي ك القاضي عبد الجبار ،ك أبو الحسين البصرم ،ثم قاؿ« :ك المختار جواز ذلك عقبل ك

كقوعو سمعا»ْ.

ٔ طبقات ابن سعد 72 /4 :طبعة مصر ،و ٔتضموهنا رواية ما بعدىا.
ٕ سنن أيب داود :كتاب العلم ،رقم اٟتديث .3161 :راجع التاج.66 /1 :
ٖ شرح التجريد يف مبحث اإلمامة.
ٗ االحكام يف اصول األحكام.222 /4 :
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ك قاؿ فيو أيضا :القائلوف بجواز االجتهاد للنبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم اختلفوا في جواز الخطأ عليو في
اجتهاده ،فذىب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ،ك ذىب أكثر أصحابنا ،ك الحنابلة ،ك أصحاب الحديث ،ك

يقر عليو ك ىو المختارُ.
الجبائي ،ك جماعة من المعتزلة الى جوازه ،لكن بشرط أف ال ٌ

ك حاصل ما تقدـ :أف آية التمتع ال ناسخ لها ،ك أف تحريم عمر ،ك موافقة جمع من الصحابة لو على رأيو طوعا أك
كرىا إنما كاف اجتهادا في مقابل النص ،ك قد اعترؼ بذلك جماعة ،ك أنو ال دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر،
إال أنهم رأكا أف اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبيِ.

أم فما أجود ما قالو عبد اللٌو بن عمر« :أ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم أحق أف تتٌبع سنتو أـ سنة
ك على ٌ

عمر» ،ك ما أحق ما قالو الشيخ محمد عبده في تفسير قولو تعالى:
الطابل يؽ م ار ً
تافّ.
ى
----

ً ً
ً
اً
ً ً
وىم نى ً
صيبىػ يه ٍم إً اف اللاوى كا ىف ىعلى
ين ىع ىق ىد ٍ
ت أىيٍماني يك ٍم فىآتي ي ٍ
 -14ىك ل يك ٍّل ىج ىعلٍنا ىموال ىي م اما تىػ ىر ىؾ الٍوالداف ىك ٍاألىقػ ىٍربيو ىف ىك الذ ى
يك ٍّل ىش ٍي وء ىش ًهيدان «.»33 :4
قد اختلفت اآلراء في مدلوؿ اآلية المباركة:
فمنهم من حمل ذيل اآلية المباركة «ك الذين عقدت أيمانكم» على بياف حكم مستقل عن سابقو ،فجعلو جملة

فسر كلمة «نصيبهم» بالنصر ،ك النصح ك الرفادة ،ك العوف ،ك العقل ،ك المشورة ،ك على ذلك :فاآلية
مستأنفة ،ك ٌ
محكمة غير منسوخة ،ك ىذا القوؿ منسوب إلى ابن عباس ،ك مجاىد ،ك سعيد بن جبيرْ ،ك منهم من جعلو معطوفا

على ما قبلو ،ك فسر كلمة «نصيبهم» بما يستحقو الوارث من التركة.
ثم إف ىؤالء قد اختلفوا :فذىب بعضهم إلى أف المراد بعقد اليمين في اآلية المباركة عقد المؤاخاة ،ك ما يشبهو من
العقود التي كانت يتوارث بسببها في الجاىلية ،ك قد أقر اإلسبلـ ذلك إلى أف نزلت آية المواريث:
ٔ نفس ا١تصدر :ص .299
ٕ ىامش ا١تنتقى للفقي.519 /2 :

ٖ انظر التعليقة رقم(  )8يف قسم التعليقات رأي ابن عبده يف الطبلق الثبلث.
ٗ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .197
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ىك أيكليوا ٍاأل ٍىر ً
ض فًي كً ً
ض يه ٍم أ ٍىكلى بًبىػ ٍع و
تاب اللا ًو* «.»75 :8
حاـ بىػ ٍع ي
ك على ذلك فاآلية منسوخةُ.
ك ذىب بعضهم إلى أف المراد بعقد اليمين خصوص عقد ضماف الجريرة ك على ذلك فإف قلنا بما ذىب اليو أكثر
علماء أىل السنة من أنو ال إرث بعقد ضماف الجريرة كانت اآلية منسوخة أيضا بآية المواريثِ ،ك إف قلنا بما ذىب

اليو أبو حنيفة ك أصحابو من ثبوت اإلرث بهذا العقد كانت اآلية محكمة غير منسوخة.
ك قد استدلوا على ذلك بأف آية المواريث لم تنف إرث غير اكلي األرحاـ ،ك إنما ق ٌدمهم على غيرىم ،فبل تنافي بين
اآليتين ،لتكوف آية المواريث ناسخة لهذه اآليةّ.

ك الحق :إف المراد باآلية ما ىو ظاىرىا الذم يفهم منها ،ك ىو ثبوت اإلرث بالمعاقدة ،ك مع ذلك فبل نسخ لمدلوؿ
اآلية.
ك ب ياف ذلك :إف سياؽ اآلية يقتضي أف يكوف المراد بالنصيب المذكور فيها ىو اإلرث ،ك حملو على النصرة ك ما
يشبهها خبلؼ ظاىرىا ،بل كاد يكوف صريحها.
ثم إف ذكر الطوائف الثبلث في اآلية ال يدؿ على اشتراكهم ك تساكيهم في الطبقة ،فإف الولد يرث أبويو ك ال يرث
معو أحد من أقرباء الميث من أكلي أرحامو فالذم يستفاد من اآلية الكريمة أف الموركث ىو ىذه الطوائف الثبلث ،ك
أما ترتيب اإلرث ك تقدـ بعض الوارث على بعض فبل يستفاد من اآلية ،ك قد استفيد ذلك من األدلة األخرل في

الكتاب ك السنٌة.
الوراث على اإلجماؿ ،فالولد يرث ما تركو الوالداف ،ك
ك على ىذا الذم ذكرناه تكوف اآلية الكريمة جامعة لجميع ٌ
األقربوف من اكلي األرحاـ يرث بعضهم بعضا ،ك من عقد معو يرث في الجملة تشريكا أك ترتيبا.
ك تفصيل ذلك:

ٔ نفس ا١تصدر :ص .199

ٕ تفسَت ابن كثَت.499 /1 :
ٖ أحكام القرآن للجصاص.185 /2 :
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إف اإلرث من غير جهة الرحم ال بد لو من تحقق عقد ك التزاـ من العاقد بيمينو ك قدرتو ،ك ىو تارة يكوف من جهة
الزكاج ،فكل من الزكجين يرث صاحبو بسبب عقد الزكاج الذم تحقق بينهما ،ك تارة يكوف من جهة عقد البيعة ك

التبعية ك يسمى

ذلك بوالء اإلمامة ،ك ال خبلؼ في ثبوت ذلك لرسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك قد كرد في عدة ركايات
من طرؽ أىل السنة أنو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قاؿ« :أنا كارث من ال كارث لو»ُ.
السبلـ فقد ثبت باألدلة القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسوؿ
ك ال إشكاؿ أيضا في ثبوتو ألكصياء النبي الكراـ عليهم ٌ
السبلـ ك تارة يكوف
صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ،ك على ذلك اتفقت كلمات اإلمامية ك ركايات أىل البيت عليهم ٌ
من جهة عقد العتق ،فيرث المعتق عبده الذم أعتقو بوالء العتق ،ك ال خبلؼ في ذلك بين اإلمامية ،ك قاؿ بو جمع

من غيرىم ،ك تارة يكوف من جهة عقد الضماف ك يسمى ذلك «بوالء ضماف الجريرة» ك قد اتفقت اإلمامية على

ثبوت اإلرث بسبب ىذا الوالء ،ك ذىب اليو أبو حنيفة ك أصحابو.
ك جملة القوؿ :فدعول نسخ اآلية يتوقف على ثبوتها على أمرين:
 -1أف يكوف قولو تعالى:
اً
وىم نى ً
صيبىػ يه ٍم «.»33 :4
ين ىع ىق ىد ٍ
ت أىيٍماني يك ٍم فىآتي ي ٍ
ىك الذ ى

في اآلية معطوفا على ما قبلو ،ك ال يكوف جملة مستأنفة ليكوف المراد من «نصيبهم» النصح ك المشورة ك ما
يشبههما.
 -2أف يراد بعقد اليمين فيها :خصوص ضماف الجريرة ،مع االلتزاـ بعدـ ثبوت اإلرث بو ،أك عقد المؤاخاة ك ما
يشبهو من العقود التي اتٌفق المسلموف على عدـ ثبوت اإلرث بها أما «األمر األكؿ» :فبل ريب فيو ،ك ىو الذم
يقتضيو سياؽ اآلية.
ك أما «األمر الثاني» :فهو ممنوع ،ألف ضماف الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين،

ٔ سنن أيب داود :كتاب الفرائض ،رقم اٟتديث ،2514 :و سنن ابن ماجة :كتاب الديات ،رقم اٟتديث:
 ،2624و مسند أٛتد :مسند الشاميُت ،رقم اٟتديث ،16547 :راجع ا١تنتقى.462 /2 :
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ك مع ذلك فلم ينسخ حكمو ،ك دعول أف المراد بعقد اليمين العقود التي ال توجب التوريث ،كالمؤاخاة ك نحوىا ال
دليل على ثبوتها.
اً
صبلةى ىك أىنٍػتي ٍم يسكارل ىحتاى تىػ ٍعلى يموا ما تىػ يقوليو ىف «.»43 :4
آمنيوا ال تىػ ٍق ىربيوا ال ا
ين ى
 -15 ---يا أىيُّػ ىها الذ ىفقد ذىب أكثر العلماء إلى أنها منسوخةُ ك لكن كقع الكبلـ في ناسخها فعن قتادة ك مجاىد أنها منسوخة بتحريم

الخمر .ك حكي ىذا القوؿ عن الحسن أيضاِ ،ك عن ابن عباس أنها منسوخة بقولو تعالى:
إًذا قيمتيم إًلىى ال ا ً ً
وى يك ٍم ىك أىيٍ ًديى يك ٍم إًلىى ال ىٍمرافً ًق «.»6 :5
صبلة فىا ٍغسليوا يك يج ى
ٍ ٍ
ك كبل ىذين القولين ظاىر الفساد:

أما القوؿ األكؿ :فؤلف اآلية الكريمة ال داللة فيها على جواز شرب الخمر بوجو ،ك إف فرض أف تحريم الخمر لم
تعرض لها لحكم الخمر رخصة أك تحريما .على أف ىذا مجرد فرض ال كقوع لو،
يكن في زماف نزكؿ اآلية ،فاآلية ال ٌ
ففي ركاية ابن عمر:

نزلت في الخمر ثبلث آيات فأكؿ شىء نزؿ:
ٍخ ٍم ًر ىك ال ىٍم ٍي ًس ًر قي ٍل فًي ًهما إًثٍ هم ىكبً هير ىك ىمنافً يع لًلن ً
ااس ىك إًثٍ يم يهما أى ٍكبىػ ير ًم ٍن نىػ ٍف ًع ًهما «.»219 :2
ك ىع ًن ال ى
يى ٍسئىػليونى ى
فقيل :حرمت الخمر ،فقيل يا رسوؿ اللٌو دعنا ننتفع بها ،كما قاؿ اللٌو عز ك جل،
فسكت عنهم ،ثم نزلت ىذه اآليةّ:
صبل ىة ىك أىنٍػتي ٍم يسكارل «.»43 :4
ال تىػ ٍق ىربيوا ال ا
ك ركل نحو ذلك أبو ىريرةْ .ك ركل أبو ميسرة ،عن عمر بن الخطاب قاؿ« :لما نزؿ تحريم الخمر ،قاؿ :اللهم بيٌن
لنا في الخمر بيانا شافيا .فنزلت ىذه اآلية التي في سورة البقرة:
ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .199
ٕ أحكام القرآن للجصاص.291 /2 :

ٖ مسند الطيالسي.264 /8 :
ٗ مسند أٛتد ،351 /2 :باقي مسند ا١تكثرين رقم اٟتديث.8266 :
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ٍخ ٍم ًر ىك ال ىٍم ٍي ًس ًر قي ٍل فًي ًهما إًثٍ هم ىكبً هير «.»19 :2
ك ىع ًن ال ى
يى ٍسئىػليونى ى
قاؿ :فدعي عمر فقرئت عليو ،فقاؿ :اللهم بيٌن لنا في الخمر بيانا شافيا ،فنزلت اآلية التي في سورة النساء:
اً
صبلةى ىك أىنٍػتي ٍم يسكارل «.»43 :4
آمنيوا ال تىػ ٍق ىربيوا ال ا
ين ى
يا أىيُّػ ىها الذ ى
بن الصبلة سكراف ،فدعي عمر
فكاف منادم رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم إذا أقاـ الصبلة نادل :ال يقر ٌ
فقرئت عليو فقاؿ :اللهم بيٌن لنا في الخمر بيانا شافيا ،فنزلت اآلية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليو ،فلما

بلغ:

فىػ ىه ٍل أىنٍػتي ٍم يم ٍنتىػ يهو ىف «.»91 :5
قاؿ :فقاؿ عمر« :انتهينا انتهينا»ُ .ك أخرج النسائي أيضا ىذا الحديث باختبلؼ يسير في ألفاظوِ.
ك أما القوؿ الثاني :فؤلف كجوب الوضوء عند القياـ إلى الصبلة ال مساس لو بمضموف اآلية الكريمة ليكوف ناسخا
لها.
ك لعل القائل بالنسخ يتوىم فيقوؿ :إف النهي عن القرب إلى الصبلة حالة السكر يقتضي أف يراد بالسكر ما ال يبلغ
بالشخص إلى حد الغفلة عن التكاليف ك امتثالها ،ك عدـ االلتفات إليها .فإف الذم يصل بو السكر إلى ىذا الحد

يكوف تكليفو قبيحا ،ك على ذلك فإذا فرضنا أف شخصا شرب الخمر ،ك حصل لو ىذا المقدار من السكر فهو
مكلف بالصبلة باإلجماع ،ك ذلك يستلزـ نسخ مفاد اآلية.
ك لكن ىذا القوؿ توىم فاسد ،فإف المراد بالسكر بقرينة قولو تعالى:
ىحتاى تىػ ٍعلى يموا ما تىػ يقوليو ىف «.»43 :4
ىي المرتبة التي يفقد السكراف معها الشعور ،ك ىذا النهي قد يحمل على الحرمة التكليفية ،ك ال ينافيها فقد الشعور،
ألف إقامة الصبلة في ذلك الحاؿ ،ك إف كانت غير مقدكرة إال أف فقده لشعوره ىذا كاف باختياره ،ك الممتنع باالختيار

ٔ نفس ا١تصدر ،53 /1 :مسند العشرة ا١تبشرين باٞتنة ،رقم اٟتديث ،355 :و سنن الًتمذي :كتاب تفسَت القرآن ،رقم اٟتديث.2975 :
ٕ سنن النسائي ،323 /2 :كتاب األشربة ،باب ٖترمي ا٠تمر ،رقم اٟتديث.5445 :
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ال ينافي صحة العقاب عليو عقبل ،فيصح تعلق النهي بها قبل أف يتناكؿ المسكر باختياره ،ك مثل ىذا كثير في
الشريعة اإلسبلمية.
ك قد يراد من النهي :اإلرشاد إلى فساد الصبلة في ىذا الحاؿ كما ىو الظاىر من مثل ىذا التركيب ،ك األمر على

ىذا االحتماؿ كاضح جدا ،ك على كل فبل سبب يوجب االلتزاـ بالنسخ في اآلية.

صليو ىف إًلى قىػووـ بػ ٍيػنى يكم ك بػ ٍيػنىػ يهم ًميثا هؽ أىك جا يؤيكم ح ً
 -16 ---إًاال الا ًذين ي ًكريى ٍم أى ٍف ييقاتًليويك ٍم أ ٍىك ييقاتًليوا
ص ىر ٍ
ت ي
ٍ
ٍ ى
ى ى
ٍ ى ٍ ى ى ٍ
ص يد ي
ا
سلاطى يه ٍم ىعلىٍي يك ٍم فىػلىقاتىػليويك ٍم
قىػ ٍوىم يه ٍم ىك لى ٍو ى
شاء اللوي لى ى
سلى ىم فىما ىج ىع ىل اللاوي لى يك ٍم ىعلىٍي ًه ٍم ىسبً نيبل «.»99 :4
فىًإ ًف ا ٍعتىػ ىزليويك ٍم فىػلى ٍم ييقاتًليويك ٍم ىك أىلٍ ىق ٍوا إًلىٍي يك يم ال ا
فقد ذكركا أف اآلية منسوخة باألمر بنبذ ميثاؽ المشركين ،ك باألمر بقتالهم سواء أ كانوا اعتزلوا المسلمين أـ لم
يعتزلوىم ،فيكوف في اآلية مورداف للنسخ.
ك الجواب:
إف اآلية الكريمة نزلت في شأف المنافقين الذين تولوا ك كفركا بعد إسبلمهم في الظاىر ،ك الدليل على ذلك سياؽ

اآلية الكريمة ،فقد قاؿ اللٌو تعالى:

ىض ال اللاو ك من ي ٍ ً
فىما لى يكم فًي الٍمنافً ًق ً
ً
ا
ضل ًل اللاوي فىػلى ٍن تى ًج ىد لىوي
سبيوا أى تي ًري يدك ىف أى ٍف تىػ ٍه يدكا ىم ٍن أ ى ي ى ى ٍ ي
ٍ
ي ى
س يه ٍم بما ىك ى
ين فئىتىػ ٍي ًن ىك اللوي أ ٍىرىك ى
ً
ً
ً
ً
ً
سبً نيبل  .88 :4كدُّكا لىو تى ٍك يفرك ىف ىكما ىك ىفركا فىػتى يكونيو ىف سواء فىبل تىػتاخ يذكا م ٍنػ يهم أىكلياء حتاى ي ً
هاج يركا في ىسبًي ًل اللاو فىًإ ٍف
ٍ ٍ ى ى ي
ى
ى ن
ي
ى ٍ ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ا
ا
ين يىصليو ىف.99 :
وى ٍم ىح ٍي ي
ث ىك ىج ٍدتي يم ي
كى ٍم ىك اقٍػتيػلي ي
تىػ ىول ٍوا فى يخ يذ ي
وى ٍم ىك ال تىػتاخ يذكا م ٍنػ يه ٍم ىكليًّا ىك ال نىصيران .89 :إًاال الذ ى
ك على ذلك فالحكم في اآلية كارد في المرتدين الذين كانوا كفارا ثم أسلموا ثم كفركا بعد إسبلمهم ،ك الحكم فيهم
بمقتضى اآلية ىو القتل إال في موردين:
 -1كصولهم إلى قوـ بينهم ك بين المسلمين معاىدة ،ك استجارتهم بهم فيجرم عليهم حكم القوـ الذين استجاركا
بهم بمقتضى المعاىدة ،ك لكن ىذا الحكم مشركط ببقاء المعاىدة ،فإذا ألغيت بينهم ك بين المسلمين لم يبق

للحكم موضوع ك قد أكضحنا في أكؿ ىذا البحث أف ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعو ليس من النسخ في
شىء ،ك قد ألغيت المعاىدة بين المسلمين ك المشركين في سورة التوبة ك أمهلوا أربعة
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أشهر ليتخيركا إما اإلسبلـ ،ك إما الخركج عن ببلد المسلمين ،ك على ذلك فلم يبق موضوع لبلستجارة التي ذكرتها
اآلية.
 -2مجيئهم إلى المسلمين ،ك قد حصرت صدكرىم عن القتاؿ مع اعتزالهم ،ك القائهم السلم إلى المسلمين بعد
الر ٌدة ،ك المراد بإلقاء السلم إلقاء السلم إظهار اإلسبلـ ،ك اإلقرار بالشهادتين ،ك يشهد لهذا قولو تعالى:
سبلـ لىس ى ً
ً
ٍحياةً ُّ
الدنٍيا «.»94 :4
ت يم ٍؤمنان تىػ ٍبتىػغيو ىف ىع ىر ى
ض ال ى
ىك ال تىػ يقوليوا ل ىم ٍن أىلٍقى إًلىٍي يك يم ال ا ى ٍ
فاآلية دالة ع لى قبوؿ المرتد الملي إذا أظهر التوبة ك اإلسبلـ ،ك انو ال يقتل بعد التوبة ،ك قد استقر على ىذا مذىب
اإلمامية :ك لم ترد في القرآف آية تدؿ على كجوب قتل المرتد على اإلطبلؽ ،لتكوف ناسخة لذلك.
أما إذا أراد القائل بالنسخ :أف يتمسك في نسخ اآلية بما دؿ على قتاؿ المشرؾ ك الكافر ،فمن الواضح أف ذلك
مشركط ببقاء موضوعو ،على ما ىي القاعدة المتبعة في كل قضية حقيقة في األحكاـ الشرعية ك غيرىا .نعم كرد األمر

بقتل المرت ٌد على اإلطبلؽ في بعض ركايات أىل السنة ،فقد ركل البخارم ،ك أحمد ،ك الترمذم ،ك النسائي ،ك أبو

داكد السجستاني ،ك ابن ماجة ،عن ابن عباس ،عن رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم أنو قاؿ« :من ب ٌدؿ دينو

فاقتلوه»ُ .إال أنو ال خبلؼ بين المسلمين في أف ىذا الحكم مقيد بعدـ التوبة ،ك إف كقع الخبلؼ بينهم في المدة
التي يستتاب فيها ،ك في

كجوب االستتابة ك استحبابها .فالمشهور بين اإلمامية أنو كاجب ،ك أنو ال يح ٌد بمدة مخصوصة ،بل يستتاب مدة
يمكن منو الرجوع فيها إلى اإلسبلـ ،ك قيل يستتاب ثبلثة أياـ ،ك نسب ذلك إلى بعض اإلمامية ،ك اختاره كثير من
علماء أىل السنة ،ك ذىب أبو حنيفة ،ك أبو يوسف إلى استحباب اإلمهاؿ ثبلثة أياـ .نعم ذىب علي بن أبي بكر
المرغيناني إلى كجوب القتل من غير إمهاؿ ،ك نسب ابن الهماـ إلى الشافعي ،ك ابن المنذر أنهما قاال في المرتد:
«إف تاب في الحاؿ ك إال قتل»ِ.
صرح بو في الركايات المأثورة عن الطريقين ،ك بعد ذلك
كل فبل إشكاؿ في سقوط حكم القتل بالتوبة ،كما ٌ
ك على ٌ

فبل تكوف اآلية منسوخة.

ٔ صحيح البخاري :كتاب اٞتهاد و السَت ،رقم اٟتديث ،2794 :و  .6411و سنن الًتمذي :كتاب اٟتدود ،رقم اٟتديث ،1378 :و سنن النسائي :كتاب ٖترمي الدم ،رقم اٟتديث:
 ،3991و  3993 ،3992و  3994و  3995و  3996و  .3997و سنن أيب داود :كتاب اٟتدود ،رقم اٟتديث .3787 :و سنن ابن ماجة:
كتاب اٟتدود ،رقم اٟتديث  .2526و مسند أٛتد :مسند بٍت ىاشم ،رقم اٟتديث 1775 :و  2429و  2421و  2813و  21997راجع ا١تنتقى.745 /2 :
ٕ فتح القدير.386 /4 :
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اح يك ٍم
ض ُّر ى
ض ىع ٍنػ يه ٍم فىػلى ٍن يى ي
كؾ ىش ٍيئان ىك إً ٍف ىح ىك ٍم ى
ض ىع ٍنػ يه ٍم ىك إً ٍف تيػ ٍع ًر ٍ
اح يك ٍم بىػ ٍيػنىػ يه ٍم أ ٍىك أى ٍع ًر ٍ
ت فى ٍ
 -17 ---فىًإ ٍف جا يؤ ىؾ فى ًًٍ
ين «.»42 :5
بىػ ٍيػنىػ يه ٍم بًال ًٍق ٍس ًط إً اف اللاوى يي ًح ُّ
ب ال يٍم ٍقسط ى
ك قد اختلفت األقواؿ في ىذه اآلية الكريمة ،فقيل :إنها محكمة لم تنسخ ك قد أجمعت الشيعة االثني عشرية على

ذلك ،فالحاكم ،مخير -حين يتحاكم اليو الكتابيوف -بين أف يحكم بينهم بمقتضى شريعة اإلسبلـ ،ك بين أف يعرض
عنهم ك يتركهم ك ما التزموا بو في دينهم.
السبلـ قاؿ:
ك قد ركل الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أبي جعفر عليو ٌ
«إف الحاكم إذا أتاه أىل التوراة ،ك أىل اإلنجيل يتحاكموف اليو كاف ذلك إليو ،إف شاء حكم بينهم ،ك إف شاء ترؾ»

ُ

ك إلى ىذا القوؿ ذىب من علماء أىل السنة الشعبي ،ك إبراىيم النخعي ،ك عطاء ،ك مالكِ ك ذىب جمع منهم إلى
أف اآلية المباركة منسوخة بقولو تعالى بعد ذلك:
ً
ً
ا
واء يى ٍم «.»48 :5
فى ٍ
اح يك ٍم بىػ ٍيػنىػ يه ٍم بما أىنٍػ ىز ىؿ اللوي ىك ال تىػتاب ٍع أ ٍىى ى
ك ركم عن مجاىد أنو ذىب إلى أف آية التخيير ناسخة لآلية الثانية.
اح يك ٍم بىػ ٍيػنىػ يه ٍم بًما
ك التحقيق :عدـ النسخ في اآلية ،فإف األمر بالحكم بين أىل الكتاب بما أنزؿ اللٌو في قولو تعالى :فى ٍ
ً
ا
يدؿ
واء يى ٍم مقيد بما إذا أراد الحاكم أف يحكم بينهم ،ك القرينة على التقييد ىي اآلية االكلى .ك ٌ
أىنٍػ ىز ىؿ اللوي ىك ال تىػتاب ٍع أ ٍىى ى
على ذلك أيضا -مضافا إلى شهادة سياؽ اآليات بذلك -قولو تعالى في ذيل اآلية االكلى« :ك إف حكمت فاحكم
بينهم بالقسط» فإنو يدؿ على أف كجوب الحكم بينهم بالقسط معلق على إرادة الحكم بينهم ،ك للحاكم أف يعرض

عنهم فينتفي كجوب الحكم بانتفاء موضوعو .ك مما يدؿ على عدـ النسخ في اآلية المزبورة الركايات التي دلٌت على
أف سورة المائدة نزلت على رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم جملة كاحدة ،ك ىو في أثناء مسيره.
فقد ركل عيسى بن عبد اللٌو ،عن أبيو ،عن جده ،عن علي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم «إف سورة المائدة كانت من

آخر ما نزؿ على رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ك أنها نزلت ك ىو على بغلتو الشهباء ،ك ثقل عليو الوحي

حتى كقعت»ُ.

ٔ الوسائل ،296 /27 :باب  ،27رقم اٟتديث.33786 :
ٕ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص  ،139و يف أحكام القرآن للجصاص 434 /2 :نسبة ىذا القول اذل اٟتسن أيضا.
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ك ركت أسماء بنت يزيد ،قالت:
«إني آلخذة بزماـ العضباء ناقة رسوؿ اللٌو إذ أنزلت عليو المائدة كلها ،ك كادت من ثقلها تدؽ من عضد الناقة»ِ.
ك ركت أيضا بإسناد آخر ،قالت:
«نزلت سورة المائدة على النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم جميعا اف كادت لتكسر الناقة»ّ.
ك ركل جبير بن نفير قاؿ:
«حججت فدخلت على عائشة ،فقالت لي :يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت :نعم ،فقالت :أما انها آخر سورة نزلت ،فما
فحرموه»ْ.
كجدتم فيها من حبلؿ فاستحلوه ،ك ما كجدتم فيها من حراـ ٌ

ك ركل أبو عبيد ،عن ضمرة بن حبيب ،ك عطية بن قيس ،قاال:
حرموا حرامها»ٓ ك
«قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم المائدة من آخر القرآف تنزيبل ،فأحلوا حبللها ،ك ٌ

غير ذلك من الركايات الدالة على أف سورة المائدة نزلت جملة كاحدة ،ك ىي آخر ما نزؿ من القرآف ،ك مع ىذه
الركايات المستفيضة كيف يمكن دعول أف تكوف احدل آياتها ناسخة آلية أخرل منها! ك ىل ذلك إال من النسخ
قبل حضور كقت العمل؟ ك نتيجة ذلك أف يكوف التشريع في اآلية المنسوخة لغوا ال فائدة فيو ،على أف بعض

الركايات المتقدمة دلت على أف ىذه السورة ىي آخر ما نزؿ من القرآف ،ك إف

بعض الركايات المتقدمة دلت على أف ىذه السورة ىي آخر ما نزؿ من القرآف ،ك إف شيئا من آياتها لم ينسخ.
اً
صيا ًة اثٍ ً
ت ًحين الٍو ً
ناف ذىكا ىع ٍد وؿ ًم ٍن يك ٍم أ ٍىك
هادةي بىػ ٍينً يك ٍم إًذا ىح ى
آمنيوا ىش ى
ض ىر أ ى
ين ى
ىح ىد يك يم ال ىٍم ٍو ي ى ى
 -18 ---يا أىيُّػ ىها الذ ىآخرا ًف ًم ٍن غىٍي ًريك ٍم «.»196 :5
ى

ٔ تفسَت الربىان.263 /1 :
ٕ تفسَت ابن كثَت.2 /2 :

ٖ مسند أٛتد ،458 /2 :مسند القبائل ،رقم اٟتديث .2631 :و يف تفسَت الشوكاين : 2 /2 :و أخرج عبد بن ٛتيد و ابن جرير ،و ٤تمد بن نصر يف كتاب الصبلة ،و الطرباين ،و أبو
نعيم يف الدالئل ،و البيهقي يف شعب االٯتان عن أٝتاء بنت يزيد ٨توه.
ٗ مسند أٛتد :باقي مسند األنصار ،رقم اٟتديث .24371 :و يف تفسَت الشوكاين 2 /2 :أخرجو أٛتد ،و النسائي ،و ابن ا١تنذر ،و اٟتاكم و صححو ،و ابن مردويو و البيهقي يف سننو.
٘ نفس ا١تصدر.
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ك قد ذىبت الشيعة اإلمامية إلى أف اآلية محكمة ،فتجوز شهادة أىل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت
الشهادة على الوصية ،ك إليو ذىب جمع من الصحابة ك التابعين ،منهم :عبد اللٌو بن قيس ،ك ابن عباس ،ك شريح ،ك
سعيد بن المسيب ك سعيد بن جبير ،ك عبيدة ،ك محمد بن سيرين ،ك الشعبي ،ك يحيى بن يعمر ،ك السدم ك قاؿ بو
من الفقهاء :سفياف الثورم ك ماؿ إليو أبو عبيد لكثرة من قاؿ بو ،ك ذىب زيد بن أسلم ،ك مالك بن أنس ،ك

الشافعي ،ك أبو حنيفة :إلى أف اآلية منسوخة ،ك أنو ال تجوز شهادة كافر بحاؿُ.
ك التحقيق بطبلف القوؿ بالنسخ في اآلية المباركة ،ك الدليل على ذلك كجوه:

 -1الركايات المستفيضة من الطريقين الدالة على نفوذ شهادة أىل الكتاب في الوصية ،إذا تعذرت شهادة المسلم.
فمن ىذه الركايات:

السبلـ:
ما ركاه الكليني ،عن ىشاـ بن الحكم ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
آخر ً
اف ًم ٍن غىٍي ًريك ٍم قاؿ :إذا كاف الرجل في أرض غربة ،ال يوجد فيها مسلم جازت شهادة من
«في قوؿ اللٌو تعالى :أ ٍىك ى
ليس بمسلم على الوصية»ِ.

ك ما ركاه الشعبي« :أف رجبل من المسلمين حضرتو الوفاة ب «دقوقا» ىذه ،ك لم يجد أحدا من المسلمين يشهده
على كصيتو ،فأشهد رجلين من أىل الكتاب ،فقدما الكوفة فأتيا األشعرم -يعني أبا موسى -فأخبراه ،ك ق ٌدما بتركتو
ك كصيتو ،فقاؿ األشعرم :ىذا أمر لم يكن بعد الذم كاف في عهد رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فأحلفهما
بعد العصر ما خانا ،ك ال كذبا ،ك ال بدال ،ك ال كتما ،ك ال غيٌرا ،ك انها لوصية الرجل ك تركتو ،فأمضى شهادتهما»ّ.
 -2الركايات المتقدمة في أف سورة المائدة نزلت جملة كاحدة ،ك انها كانت آخر ما نزؿ ،ك ليس فيها منسوخ.
 -3إف النسخ ال يتم من غير أف يدؿ عليو دليل ،ك الوجوه التي تمسك بها القائلوف بالنسخ ال تصلح لذلك.
فمن ىذه الوجوه :أف اللٌو سبحانو اعتبر في الشاىد أف يكوف عدال مرضيا ،فقاؿ تعالى:
الشه ً
ًم امن تىػر ى ً
داء  .282 :2ىك أى ٍش ًه يدكا ذى ىك ٍم ىع ٍد وؿ ًم ٍن يك ٍم «.»2 :65
ض ٍو ىف م ىن ُّ ى
ٍ ٍ
ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .134 ،133

ٕ الكايف ،4 /7 :باب اإلشهاد على الوصية ،رقم اٟتديث 3 :و  ،398 /7رقم اٟتديث.6 :
ٖ سنن أيب داود :كتاب األقضية ،رقم اٟتديث ،3128 :و يف ا١تنتقى ،942 /2 :روى الدارقطٍت ٔتعناه
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ك الكافر ال يكوف عدال ك ال مرضيا ،فبل بد ك أف يكوف الحكم بجواز شهادتو منسوخا.
ك الجواب:
أكال :إف اآلية األكلى كردت في الشهادة على ال ٌدين ،ك اآلية الثانية كردت في الشهادة على الطٌبلؽ ،فبل يكوف لهما
داللة على اعتبار العدالة في شهود الوصية.

ثانيا :إف ىاتين اآليتين لو سلم أنهما مطلقتاف كانت اآلية المتقدمة مقيدة لهما ،ك المطلق ال يكوف ناسخا لدليل
المقيد ،ك ال سيٌما إذا تأخر المقيد عنو في الزماف ،كما في المقاـ.
ك من ىذه الوجوه :أف اإلجماع قد انعقد على عدـ قبوؿ شهادة الفاسق ،ك الكافر فاسق فبل تقبل شهادتو.
ك الجواب:
إنو ال معنى لدعول اإلجماع ىنا بعد ذىاب أكثر العلماء إلى جواز ،ك قد عرفت ذلك آنفا ،ك ال مبلزمة عقبل بين رد
شهادة المسلم الفاسق ،ك رد شهادة الكافر إذا كاف عادال في دينو.
ك من ىذه الوجوه :أف شهادة الكافر ال تجوز على المسلمين في غير الوصية ك قد اختلف في قبولها في الوصية،
فيرد ما اختلف فيو إلى ما اجمع عليو.
ك الجواب:
إف ىذا الوجو في منتهى الغرابة بعد أف عرفت قياـ الدليل على قبوؿ الشهادة في باب الوصية ببل معارض ،ك ليت
ىذا المستدؿ عكس األمر .ك قاؿ :إف شهادة الكافر على الوصية كانت مقبولة في زماف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو

ك سلٌم باإلجماع ،ك قد اختلف فيو بعد زماف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فيرد ما اختلف فيو إلى ما اجمع
عليو.
ك جملة القوؿ :ال سند لدعول النسخ في اآلية غير تقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين .ك كيف يصح أف ترفع اليد
عن حكم كرد في القرآف لفتول أحد من الناس على خبلفو؟ ك من الغريب قوؿ الحسن ك الزىرم :إف المراد بقولو

تعالى:

آخر ً
اف ًم ٍن غىٍي ًريك ٍم «.»196 :5
أ ٍىك ى
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آخراف من غير عشيرتكم ،فبل داللة في اآلية على قبوؿ شهادة الكفارُ.
ك ير ٌده -مضافا إلى الركايات التي كردت في تفسير اآلية :-أنو مخالف لظاىر القرآف أيضا ،ألف الخطاب في اآلية
للمؤمنين ،فبل بد ك أف يراد من قولو تعالى« :غيركم» غير المؤمنين ،ك ىم الكفار.

نعم :إطبلؽ اآلية الكريمة يدؿ على قبوؿ شهادة الكافر في الوصية ك إف لم يكن الكافر من الكتابيين ،سواء أ
أمكنت إقامة الشهود من المؤمنين أـ لم تمكن ،ك لكن الركايات المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابي ،ك بما إذا

لم يمكن تحصيل الشهود من المؤمنين ،ك ىذا من جملة موارد تقييد إطبلؽ الكتاب ك السنٌة.
كشات ك غىٍيػر م ٍعر و
اات م ٍعر و
و
الراما ىف
ع يم ٍختىلًفان أي يكليوي ىك ال ازيٍػتيو ىف ىك ُّ
 -19 ---ىك يى ىو الا ًذم أىنٍ ىكشات ىك النا ٍخ ىل ىك ال از ٍر ى
ى ى ىي
شأى ىجن ى ي
ً
متىشابًهان ك غىيػر متىشابً وو يكليوا ًمن ثىم ًرهً إًذا أىثٍمر ك آتيوا ح اقوي يػوـ ح ً
ين «:6
صادهً ىك ال تي ٍس ًرفيوا إًناوي ال يي ًح ُّ
ى ىٍ ى ى
ى ٍى ي
ي
ىى ى
ٍ ى
ب ال يٍم ٍس ًرف ى

.»141

فقد ذىب أكثر علماء أىل السنة إلى أف اآلية منسوخة ،ك لهم في بياف نسخها كجوه:
 -1إنها كاردة في الزكاة ،ك أف كجوبها قد نسخ في غير الحنطة ،ك الشعير ،ك التمر ،ك الزبيب على ما ىو األشهر،
بل ك ال قائل من الصحابة ك التابعين بوجوبها في كل ما أنبتت األرض ،نعم ذىب أبو حنيفة ك زفر إلى كجوبها في

غير الحطب ك الحشيش ،ك القصبِ.

 -2إف حكم اآلية قد نسخ بالسنة :العشر ك نصف العشر ،ك ذىب إلى ذلك السدم ،ك أنس بن مالك ،ك نسب
ذلك إلى ابن عباس ،ك محمد بن الحنفيةّ.
 -3إف مورد اآلية غير الزكاة ،ك قد نسخ كجوب إعطاء شىء من الماؿ بوجوب الزكاة ،ذىب إلى ذلك عكرمة ،ك
الضحاؾ ،ك نسب ذلك إلى سعيد بن جبير أيضاْ.

ك الحق :بطبلف القوؿ بالنسخ في مدلوؿ اآلية الكريمة ،ك الدليل على ذلك كجوه:

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .134
ٕ أحكام القرآن للجصاص.9 /3 :
ٖ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .149
ٗ نفس ا١تصدر.
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السبلـ الدالة عن أف الحق المذكور في اآلية ىو غير الزكاة ،ك ىو
األكؿ :الركايات المستفيضة عن أىل البيت عليهم ٌ
باؽ ك لم ينسخ.

منها :ما ركاه الشيخ الكليني بإسناده ،عن معاكية بن الحجاج ،قاؿ:
السبلـ يقوؿ في الزرع حقاف :حق تؤخذ بو ،ك حق تعطيو ،قلت :ك ما الذم أكخذ بو ك ما
«سمعت أبا عبد اللٌو عليو ٌ
الذم أعطيو؟ قاؿ أما الذم تؤخذ بو فالعشر ك نصف العشر ،ك أما الذم تعطيو فقوؿ اللٌو عز ك جل :ىك آتيوا ىح اقوي يىػ ٍوىـ
ح ً
صادهًُ.
ى
ك قد ركل ابن مردكيو بإسناده ،عن أبي سعيد الخدرم ،عن النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم في قوؿ اللٌو تعالى:
ك آتيوا ح اقوي يػوـ ح ً
صادهً ،قاؿ :ما سقط من السنبل»ِ.
ى ىٍ ى ى
ى
الثاني :إف سورة األنعاـ نزلت بمكة جملة كاحدة ،ك قد صرحت بذلك ركايات كثيرة،
منها :ما ركاه الشيخ الكليني ،بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،قاؿ:
السبلـ إف سورة األنعاـ نزلت جملة ،شيعها سبعوف ألف ملك حتى نزلت على محمد صلٌى
«قاؿ أبو عبد اللٌو عليو ٌ
اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فعظموىا ك بجلوىا ،فإف اسم اللٌو عز ك جل فيها في سبعين موضعا ،ك لو يعلم الناس ما في

قراءتها ما تركوىا»ّ.

ك منها :ما ركم عن ابن عباس قاؿ:
«نزلت سورة األنعاـ بمكة ليبل جملة كاحدة ،حولها سبعوف ألف ملك يجأركف حولها بالتسبيح»ْ.

ٔ الكايف 564 /3 :رقم اٟتديث 1 :راجع تفسَت الربىان.338 /1 :
ٕ تفسَت ابن كثَت.182 /2 :

ٖ تفسَت الربىان.313 /1 :
ٗ رواه أب و عبيد ،و ابن ا١تنذر ،و الطرباين ،و ابن مردويو ،راجع تفسَت الشوكاين.91 /2 :
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ك مما ال ريب فيو أف كجوب الزكاة إنما نزؿ في المدينة ،فكيف يمكن أف يقاؿ :إف اآلية المذكورة نزلت في الزكاة!.

ك حكى الزجاج أف ىذه اآلية قيل فيها :إنها نزلت بالمدينةُ ،ك ىذا القوؿ مخالف للركايات المستفيضة المتقدمة ،ك

ىو مع ذلك قوؿ بغير علم.

الثالث :إف اإليتاء الذم أمرت بو اآلية الكريمة قد قيد بيوـ الحصاد فبل بد أف يكوف ىذا الحق غير الزكاة ،ألنها
تؤدم بعد التنقية ك الكيل ،ك مما يشهد على أف ىذا الحق غير الزكاة أنو قد كرد في عدة من الركايات المأثورة عن

السبلـ النهي عن حصاد الليل ،معلبل في بعضها أنو يحرـ منو القانع ك المعترِ.
أىل البيت عليهم ٌ
ك ركل جعفر بن محمد بن إبراىيم ،بإسناده عن جعفر بن محمد ،عن أبيو ،عن جده:

«اف رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم نهى عن الجداد بالليل ،ك الحصاد بالليل ،قاؿ جعفر :أراه من أجل

المساكين»ّ.

ك أما ما قيل في توجيو ذلك :إف يوـ الحصاد يمكن أف يكوف ظرفا لتعلق الحق بالماؿ ال لبليتاء فيبطلو:
 -1انو خبلؼ الظاىر الذم يفهمو العرؼ من اآلية ،بل كاد يكوف خبلؼ صريحها ،فإف الظرؼ إنما يتعلق بما تدؿ
عليو مادة الفعل ،ك ال يتعلق بما تدؿ عليو ىيئتو ،فإذا قيل أكرـ زيدا يوـ الجمعة كاف معناه أف يوـ الجمعة ظرؼ

لتحقق اإلكراـ ،ال أنو ظرؼ لوجوبو.

 -2اف الزكاة ال تجب يوـ الحصاد ،بل يتعلق الحق بالماؿ إذا انعقد الحب ،ك صدؽ عليو اسم الحنطة ك الشعير ،ك
على ذلك فذكر يوـ الحصاد في اآلية قرينة قطعية على أف ىذا الحق ىو غير الزكاة ،ك مما يؤيد أف ىذا الحق ىو
غير الزكاة :أنو تعالى نهى في ىذه اآلية عن اإلسراؼ ك ذلك ال يناسب الزكاة المقدرة بالعشر ك نصف العشر ،ك إذا

اتضح أف الحق الذم أمرت اآلية الكريمة بإيتائو ىو غير الزكاة الواجبة لم تكن الزكاة ناسخة لو.

ك جملة القوؿ :أف دعول النسخ في اآلية المباركة تتوقف على إثبات كجوب حق آخر في الزركع حتى ينسخ بوجوب
الزكاة ،ك ال يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك ،ألف ظهور األمر في الوجوب ،ك ظهوره في الدكاـ ك االستمرار ال
يمكن االحتفاظ بهما
ٔ تفسَت القرطيب.99 /7 :
ٕ الكايف ،565 /3 :رقم اٟتديث ،3 :و  ،499 /4رقم اٟتديث ،2 :و  ،599 /4رقم اٟتديث  ،6التهذيب:
 ،196 /4باب  ،1رقم اٟتديث ،38 :راجع تفسَت الربىان.338 /1 :
ٖ سنن البيهقي.133 /4 :
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جميعا في اآلية ،ك ذلك للعلم بأنو ال يجب حق آخر بعد الزكاة فبل بد -إذف -من التصرؼ في أحد الظهورين ،إما
برفع اليد عن الظهور في الوجوب ،ك إبقائو على الدكاـ ك االستمرار ،فيلتزـ -حينئذ -بثبوت حق آخر استحبابي باؽ
إلى األبد ،ك إما برفع اليد عن الدكاـ ك االستمرار ،ك إبقائو على الظهور في الوجوب فيلتزـ بالنسخ ،ك ال مرجح
للثاني على األكؿ ،بل الترجيح لؤلكؿ ك الدليل على ذلك أمراف:
السبلـ ببقاء ىذا الحق ك استحبابو« ،ك قد أشرنا إلى ىذه
 -1الركايات المستفيضة عن األئمة المعصومين عليهم ٌ
الركايات آنفا».
 -2اف ىذا الحق لو كاف كاجبا لشاع بين الصحابة ك التابعين ،ك لم ينحصر القوؿ بو بعكرمة ،ك الضحاؾ ،أك بواحد
ك اثنين غيرىما.

ندبي في الثمار ك الزركع ،ك ىذا ىو مذىب الشيعة
ك حاصل ما تقدـ :أف
ٌ
الحرم بالقبوؿ ىو القوؿ بثبوت حق آخر ٌ
اإلمامية ،ك عليو فبل نسخ لمدلوؿ اآلية الكريمة.

يكحي إًلى اي مح ارمان على ً
ً
ً ً
طاع وم يىط ىٍع يموي إًاال أى ٍف يى يكو ىف ىم ٍيتىةن أ ٍىك ىدمان ىم ٍس يفوحان أ ٍىك لى ٍح ىم ًخن ًزي ور
يى ى
 -29 ---قي ٍل ال أىج يد في ما أ ىك غى يف ً
و
ً
يم «.»145 :6
ضطيار غىٍيػ ىر و
س أ ٍىك فً ٍسقان أ ًيى ال لًغىٍي ًر اللا ًو بً ًو فى ىم ًن ا ٍ
باغ ىك ال عاد فىًإ اف ىربا ى ه
ور ىرح ه
فىإناوي ًر ٍج ه
قاؿ جماعة :إف اآلية منسوخة بتحريم النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم بعد ذلك لبعض األشياء غير المذكورة في
اآلية.
محرـ غير ما ذكر فيها ،ك ىو دليل على عدـ
ك الحق :عدـ النسخ ألف مفاد اآلية ىو اإلخبار عن عدـ كجداف ٌ
الوجود حين نزكلها .ك عليو فبل معنى لدعول النسخ
فيها ،فإف النسخ ال يقع في الجملة الخبرية ،ك إذف فبل بد من االلتزاـ بأف الحصر في اآلية إضافي ،فإف المشركين
محرمة في الشريعة اإللهية ،ك ىذا يظهر من سياؽ اآليات التي قبل ىذه
حرموا على أنفسهم أشياء ،ك ىي ليست ٌ
ٌ
اآلية ،أك االلتزاـ بأف الحصر حقيقي ،ك أف المحرمات حين نزكؿ ىذه اآلية كانت محصورة بما ذكر فيها ،فإف ىذه
حرمت بعد نزكلها أشياء أخرل ،ك كانت األحكاـ تنزؿ على التدريج.
اآلية مكية ك قد ٌ
ك من الظاىر أف تحريم شىء بعد شىء ال يكوف من النسخ في شىء ،ك كوف الحصر حقيقيا أظهر االحتمالين ك
أقربهما إلى الفهم العرفي ،ك مع ذلك فبل نسخ في مدلوؿ اآلية -ك لو كاف الحصر إضافيا -كما عرفت.
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ً اً
اً
بار :8
ين ىك ىف يركا ىز ٍحفان فىبل تيػ ىولُّ ي
ين ى
وى يم ٍاألى ٍد ى
آمنيوا إًذا لىقيتي يم الذ ى
 -21يا أىيُّػ ىها الذ ى
ً ًو
ًو
ب ًمن اللا ًو ك ىمأٍكاهي ىج ىهن ً
ًً و
ً
ٍّ
س
باء بًغى ى
ى
ضو ى
 .15ىك ىم ٍن ييػ ىول ًه ٍم يىػ ٍوىمئذ يدبيػ ىرهي إ اال يمتى ىح ٍّرفان لقتاؿ أ ٍىك يمتى ىحيٍّزان إلى فئىة فىػ ىق ٍد ى
ي
ام ىك ب ٍئ ى
الٍم ً
ص يير.16 :
ى
فقد ذىب بعضهم إلى أف ىذا الحكم منسوخ بقولو تعالى:
ٍف يىػغٍلًبيوا
ض ٍعفان فىًإ ٍف يى يك ٍن ًم ٍن يك ٍم ًمائىةه صابًىرةه يىػغٍلًبيوا ًمائىػتىػ ٍي ًن ىك إً ٍف يى يك ٍن ًم ٍن يك ٍم أىل ه
ٍاآل ىف ىخ اف ى
ف اللاوي ىع ٍن يك ٍم ىك ىعلً ىم أى اف فًي يك ٍم ى
أىلٍ ىف ٍي ًن بًًإ ٍذ ًف اللا ًو ك اللاوي ىم ىع ال ا ً
ين «.»66 :8
ى
صاب ًر ى
قل عددىم عن نصف عدد الكفار جاز لهم ترؾ القتاؿ ،ك الفرار من الزحف .ك من القائلين بهذا
فإف المسلمين إذا ٌ

القوؿ :عطاء بن أبي رياحُ.
ك الجواب عن ذلك:

اف تقييد إطبلؽ ىذه اآلية بآية التخفيف المذكورة مؤكد لبقاء حكمها ك معنى ذلك:
اف الفرار من الزحف محرـ في الشريعة اإلسبلمية إذا لم يكن عدد المسلمين أقل من نصف عدد الكفار ،ك أما إذا
كاف المسلموف أقل عددا من ذلك فبل يحرـ عليهم الفرار ،ك ىذا ليس من النسخ في شىء.
ك ركم عن عمرك بن عمر ،ك أبي ىريرة ،ك أبي سعيد ،ك أبي نضرة ،ك نافع مولى ابن عمر ،ك الحسن البصرم ،ك
عكرمة ،ك قتادة ،ك زيد بن أبي حبيب ،ك الضحاؾ:
أف الحكم مخصوص بأىل بدر ،ك ال يحرـ الفرار من الزحف على غيرىم .ك بو قاؿ أبو حنيفةِ.
ك ىذا القوؿ أيضا باطل:
فإف مورد اآلية ك إف كاف يوـ بدر ،إال أف ذلك ال يوجب اختصاص الحكم بو ،بعد أف كاف اللفظ عاما ،ك كاف

الخطاب شامبل لجميع المسلمين ك ال سيما إذا كاف نزكؿ اآلية المباركة بعد انقضاء الحرب من يوـ بدرّ.
ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص  ،154و تفسَت الطربي.135 /9 :
ٕ تفسَت الشوكاين.289 /2 :
ٖ نفس ا١تصدر.
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ك ذىب ابن عباسُ ك جميع الشيعة اإلمامية ،ك كثير من علماء أىل السنة إلى أف اآلية محكمة ،ك حكمها مستمر
إلى يوـ القيامة ،ك ىذا ىو القوؿ الصحيح ك قد عرفت الدليل عليو ،ك الركايات في ذلك متظافرة من الطريقين.
السبلـ قاؿ:
ركل الكليني بإسناده عن محمد ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
التعرب بعد الهجرة ،ك
«سمعتو يقوؿ الكبائر سبع :قتل المؤمن متعمدا ،ك قذؼ المحصنة ،ك الفرار من الزحف ،ك ٌ
أكل ماؿ اليتيم ظلما ،ك أكل الربا بعد البينة ،ك كل ما أكجب اللٌو عليو النار»ِ.

ك ركل أبو ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم:
«ك اجتنبوا السبع الموبقات ،قالوا :يا رسوؿ اللٌو ك ما ىن؟
قاؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم الشرؾ باللٌو ،ك السحر ،ك قتل النفس التي حرـ اللٌو إال بالحق ،ك أكل الربا ،ك
أكل ماؿ اليتيم ،ك التولي يوـ الزحف ،ك قذؼ المحصنات المؤمنات الغافبلتّ.

اجنى ٍح لىها «.»61 :8
 -22 ---ىك إً ٍف ىجنى يحوا لًل اسل ًٍم فى ٍ
فذىب ابن عباس ،ك مجاىد ،ك زيد بن أسلم ،ك عطاء ،ك عكرمة ،ك الحسن ك قتادة إلى أنها منسوخة بآية السيفْ.
ك الحق :أنها محكمة غير منسوخة ،ك الدليل على ذلك.
أكال :إف آية السيف خاصة بالمشركين دكف غيرىم« ،ك قد تقدـ بياف ذلك» ،ك من ىنا صالح النبي صلٌى اللٌو عليو ك

آلو ك سلٌم نصارل نجراف في السنة العاشرة من الهجرةٓ .مع أف

سورة براءة نزلت في السنة التاسعة ،ك عليو فتكوف آية السيف مخصصة لعموـ الحكم في اآلية الكريمة ،ك ليست
ناسخة لها.

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس ،154 :و تفسَت الطربي.135 /9 :
ٕ الكايف ،277 /2 :رقم اٟتديث .2 :الوايف ج  3باب تفسَت الكبائر ص .174

ٖصحيح البخاري :كتاب الوصايا ،رقم اٟتديث .2569 :و كتاب اٟتدود ،رقم اٟتديث ،6351 :و صحيح مسلم :كتاب اإلٯتان ،رقم اٟتديث ،129 :و سنن النسائي :كتاب الوصايا،
رقم اٟتديث ،3611 :و سنن أيب داود :كتاب الوصايا ،رقم اٟتديث.2499 :
ٗ تفسَت ابن كثَت.322 /2 :
٘ إمتاع األٝتاع للمقريزي :ص .592
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ك ثانيا :أف كجوب قتاؿ المشركين ،ك عدـ مسالمتهم مقيد بما إذا كاف للمسلمين قوة ك استعداد للمقاتلة ك أما إذا
لم تكن لهم قوة تمكنهم من االستظهار على عدكىم فبل مانع من المسالمة كما فعل النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك

سلٌم ذلك مع قريش يوـ الحديبية ،ك قد دؿ على التقييد قولو تعالى:

سل ًٍم ىك أىنٍػتي يم ٍاألى ٍعلى ٍو ىف ىك اللاوي ىم ىع يك ٍم ىك لى ٍن يىتً ىريك ٍم أى ٍعمالى يك ٍم «.»35 :47
فىبل تى ًهنيوا ىك تى ٍد يعوا إًلىى ال ا
ض الٍم ٍؤًمنًين ىعلىى ال ًٍق ً
ً
تاؿ إً ٍف يى يك ٍن ًم ٍن يك ٍم ًع ٍش يرك ىف صابًيرك ىف يىػ ٍغلًبيوا ًمائىػتىػ ٍي ًن ىك إً ٍف يى يك ٍن
 -23 ---يا أىيُّػ ىها الناب ُّي ىح ٍّر ً ي ىً ً
ً
ً اً
ض ٍعفان
ين ىك ىف يركا بًأىناػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ال يىػ ٍف ىق يهو ىف ٍ .65 :8اآل ىف ىخ اف ى
ف اللاوي ىع ٍن يك ٍم ىك ىعلً ىم أى اف فًي يك ٍم ى
م ٍن يك ٍم مائىةه يىػ ٍغلبيوا أىلٍفان م ىن الذ ى
ٍف يىػغٍلًبيوا أىلٍ ىف ٍي ًن بًًإ ٍذ ًف اللا ًو ك اللاوي ىم ىع ال ا ً
ين.)66 :
فىًإ ٍف يى يك ٍن ًم ٍن يك ٍم ًمائىةه صابًىرةه يىػغٍلًبيوا ًمائىػتىػ ٍي ًن ىك إً ٍف يى يك ٍن ًم ٍن يك ٍم أىل ه
ى
صاب ًر ى
فقد ذكركا أف حكم اآلية االكلى قد نسخ باآلية الثانية ،ك إف الواجب في أكؿ األمر على المسلمين أف يقاتلوا الكفار،
ك لو كانوا عشرة أضعافهم ثم خفف اللٌو عن المسلمين فجعل كجوب القتاؿ مشركطا بأف ال يزيد الكفار على ضعف

عدد المسلمين.

ك الح ٌق :أنو ال نسخ في حكم اآلية ،فإف القوؿ بالنسخ يتوقف على إثبات الفصل بين اآليتين نزكال ،ك إثبات أف اآلية
الثانية نزلت بعد مجيء زماف العمل باآلية االكلى ،ك ذلك لئبل يلزـ النسخ قبل حضور كقت الحاجة .ك معنى ذلك:
أف يكوف التشريع األكؿ لغوا ،ك ال يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك إال أف يتمسك بخبر الواحد« ،ك قد أكضحنا
أف النسخ ال يثبت بو إجماعا»ُ ،أضف إلى ذلك أف سياؽ اآليتين أصدؽ شاىد على أنهما نزلتا مرة كاحدة.
ك نتيجة ذلك :أف حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي ،ك مع ذلك كيف يمكن دعول النسخ ،على أف الزـ كبلـ
القائل بالنسخ :اف المجاىدين في بدء أمر اإلسبلـ كانوا أربط جأشا ،ك أشد شكيمة من المجاىدين بعد ظهور
اإلسبلـ ،ك قوتو ك كثرة أنصاره ،ك كيف يمكن القوؿ بأف الضعف طرأ على المؤمنين بعد قوتهم!! ك الظاىر أف مدلوؿ

اآليتين ىو تحريض المؤمنين على القتاؿ ،ك اف اللٌو يعدىم بالنصر على أعدائهم ،ك لو كانت األعداء عشرة أضعاؼ
المسلمين ،إال أنو تعالى لعلمو بضعف قلوب غالب المؤمنين ،ك عدـ تحملهم ىذه المقاكمة الشديدة لم يوجب ذلك

عليهم ،ك رخص لهم بترؾ المقاكمة إذا زاد العدك على ضعفهم ،تخفيفا عنهم ،ك رأفة بهم ،مع كعده تعالى إياىم

بالنصر إذا ثبتت أقدامهم في إعبلء كلمة اإلسبلـ.

ٔ تقدم ذلك يف ص  279من ىذا الكتاب.
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ك قد جعل كجوب المقاكمة مشركطا بأف ال يبلغ العدك أكثر من ضعف عدد المسلمين ،فإف الكفار لجهلهم بالدين،
ك عدـ ركونهم إلى اللٌو تعالى في قتالهم ال يتحملوف الشدائد ،ك إف عقيدة االيماف في الرجل المؤمن تحدكه إلى

الثبا ت أماـ األخطار ،ك تدعوه إلى النهضة إلعزاز اإلسبلـ ،ألنو يعتقد بنجاحو على كل حاؿ ،ك ربحو في تجارتو على
كل تقدير ،سواء أ كاف غالبا أـ كاف مغلوبا ،قاؿ اللٌو تعالى:
ك ال ت ًهنوا فًي ابتً ً ً
غاء الٍ ىق ٍوـ إً ٍف تى يكونيوا تىأٍلى يمو ىف فىًإناػ يه ٍم يىأٍلى يمو ىف ىكما تىأٍلى يمو ىف ىك تىػ ٍر يجو ىف ًم ىن اللا ًو ما ال يىػ ٍر يجو ىف ىك كا ىف اللاوي ىعلًيمان
ى ىي
ٍ
ىح ًكيمان «.»194 :4
 -24 ---إًاال تىػ ٍن ًف يركا ييػ ىع ٍّذبٍ يك ٍم ىعذابان أىلًيمان «.»19 :9فعن ابن عباس ،ك الحسن ،ك عكرمة :أنها منسوخةُ بقولو تعالى:
ىك ما كا ىف ال يٍم ٍؤًمنيو ىف لًيىػ ٍن ًف يركا ىكافاةن «.»122 :9
ك ىذا القوؿ مبني على أف النفر كاف كاجبا ابتداء على جميع المسلمين مع أف اآلية المباركة ظاىرة في أف الوجوب
إنما ىو على الذين يستنفركف إلى الجهاد ،فقد قاؿ تعالى:
ً ً
اً
يل اللا ًو اثااقىػلٍتيم إًلىى ٍاألىر ً ً
يل لى يك يم انٍ ًف يركا فًي ىسبً ً
ٍحياةً ُّ
الدنٍيا ًم ىن ٍاآل ًخ ىرةً فىما
ٍ
ض أى ىرضيتي ٍم بًال ى
ين ى
ٍ
يا أىيُّػ ىها الذ ى
آمنيوا ما لى يك ٍم إذا ق ى
ً ًً ً
تاع الٍحياةً ُّ ً
يل .38 :9
ىم ي ى
الدنٍيا في ٍاآلخ ىرة إ اال قىل ه
ض ُّركهي ىش ٍيئان ىك اللاوي ىعلى يك ٍّل ىش ٍي وء قى ًد هير.)39 :
إًاال تىػ ٍن ًف يركا ييػ ىع ٍّذبٍ يك ٍم ىعذابان أىلًيمان ىك يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍومان غىٍيػ ىريك ٍم ىك ال تى ي
ك حاصل اآلية أف من أمر بالنفير الى الجهاد ك لم يخرج استحق العذاب بتركو الواجب ،ك ال صلة لهذا بوجوب
الجهاد على جميع المسلمين.
ك بهذا البياف يتضح بطبلف دعول النسخِ في قولو تعالى:
ً ً
قاال ك ً
ً
جاى يدكا بًأ ٍىموالً يك ٍم ىك أىنٍػ يف ًس يك ٍم فًي ىسبً ً
يل اللا ًو «.»41 :9
انٍف يركا خفافان ىك ث ن ى
على أنا قد أكضحنا للقارئ -مرارا -أف تخصيص العاـ ببعض أفراده ليس من النسخ ،بل إف قولو تعالى:
ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس ص  ،169و نسبو القرطيب يف تفسَته اذل الضحاك أيضا ج  8ص .142
ٕ نسبها القرطيب يف تفسَته إذل قائل و دل يسمو ،159 /8 :و نسبها الطربسي يف ٣تمع البيان اذل السدي.33 /3 :
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ىك ما كا ىف ال يٍم ٍؤًمنيو ىف لًيىػ ٍن ًف يركا ىكافاةن «.»122 :9
بنفسو دليل على عدـ النسخ ،فإنو دؿ على أف النفر لم يكن كاجبا على جميع المسلمين من بداية األمر ،فكيف
يكوف ناسخا لآلية المذكورة.
ت لىهم حتاى يػتىبػيان لى ى ا ً
 -25 ---ىع ىفا اللاوي ىع ٍن ى ً ًًً
ك
ين  .43 :9ال يى ٍستىأ ًٍذني ى
ين ى
ص ىدقيوا ىك تىػ ٍعلى ىم الٍكاذب ى
ك الذ ى
ك ل ىم أىذنٍ ى ي ٍ ى ى ى ى
الا ًذين يػ ٍؤًمنو ىف بًاللا ًو ك الٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر أى ٍف ي ً
جاى يدكا بًأىموالً ًهم ك أىنٍػ يف ًس ًهم ك اللاوي ىعلًيم بًالٍمت ًاقين .44 :إًناما يستىأ ًٍذني ى ا ً
ين ال
ىي ي
ى ىٍ
ي
ىٍ
ٍى
ٍ ٍى
ك الذ ى
ه ي ى
ييػ ٍؤًمنيو ىف بًاللا ًو.)45 :
فعن ابن عباس ،ك الحسن ،ك عكرمة ،ك قتادة :أف ىذه اآليات منسوخةُ بقولو تعالى:
وؾ لًبىػ ٍع ً
ت ًم ٍنػ يه ٍم «.»62 :24
استىأٍذىني ى
ض ىشأٍنً ًه ٍم فىأٍذى ٍف لً ىم ٍن ًش ٍئ ى
فىًإذىا ٍ
ك الحق :اف اآليات الثبلث ال نسخ فيها ،ألف صريحها اف المنع من االستيذاف ك عتاب النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك
سلٌم على اذنو إنما ىو في مورد عدـ تميز الصادؽ من الكاذب ك قد بين سبحانو ك تعالى اف غير المؤمنين كانوا
يستأذنوف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم في البقاء فرارا من

الجهاد بين يديو ،فأمره بأف ال يأذف ألحد إذا لم تبيٌن الحاؿ ،أما إذا تبيٌن الحاؿ فقد أجاز اللٌو المؤمنين أف يستأذنوا

النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم في بعض شأنهم ،ك أجاز للنبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم أف يأذف لمن شاء
منهم ،ك إذف فبل منافاة بين اآليتين لتكوف إحداىما ناسخة لبلخرل.
اب أى ٍف يىػتى ىخلا يفوا ىع ٍن ر يس ً
 -26 ---ما كا ىف ًأل ٍىى ًل ال ىٍم ًدينى ًة ىك ىم ٍن ىح ٍولى يه ٍم ًم ىن ٍاألى ٍعر ًوؿ اللا ًو ىك ال يىػ ٍرغىبيوا بًأىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىع ٍن
ى
نىػ ٍف ًس ًو «.»129 :9
فعن ابن زيد :انها منسوخةِ بقولو تعالى:
ىك ما كا ىف ال يٍم ٍؤًمنيو ىف لًيىػ ٍن ًف يركا ىكافاةن «.»122 :9
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ك الحق :أنو ال نسخ فيها ،فإف اآلية الثانية قرينة متصلة باآلية األكلى ،ك حاصل المراد منهما أف كجوب النفر إنما ىو
على البعض من المسلمين على نحو الكفاية ،فبل تكوف ناسخة ،نعم قد يجب النفير إلى الجهاد على جميع
المسلمين إذا اقتضتو ضركرة كقتية ،أك طلبو الولي العاـ الشرعي ،أك لما سول ذلك من الطوارئ ،ك ىذا الوجوب ىو

غير كجوب الجهاد كفائيا الذم ثبت بأصل الشرع على المسلمين بذاتو ،ك كبل الوجوبين باؽ ،ك لم ينسخ.
ًً
ك ك ًٍ
ً
ين «.»199 :19
 -27 ---ىك اتاب ٍع ما ييوحى إًلىٍي ى ىاصب ٍر ىحتاى يى ٍح يك ىم اللاوي ىك يى ىو ىخ ٍيػ ير الٍحاكم ى
فعن ابن زيد :أف ىذه اآلية منسوخة باألمر بالجهاد ،ك الغلظة على الكفارُ ك بطبلف ىذا القوؿ يظهر مما قدمناه في
إبطاؿ دعول النسخ في اآلية االكلى من اآليات التي نبحث عن نسخها ،فبل حاجة إلى االعادة أضف إلى ذلك أنو ال
داللة على أف المراد من الصبر في ىذه اآلية ىو الصبر على الكفار ،نعم الصبر عليهم يشملو إطبلؽ اآلية ،ك عليو
فبل كجو لدعول النسخ فيها.
ص ٍفح ال ً
يل «.»85 :15
 -28 ---ىك إً اف ال اسى
اعةى ىآلتًيىةه فى ٍ
اص ىف ًح ال ا ى ى
ٍجم ى
فعن ابن عباس ،ك سعيد ،ك قتادة :أنها منسوخة بآية السيفِ.
ك غير خفي أف الصفح المأمور بو في اآلية المباركة ىو الصفح عن األذل الذم كاف يصل من المشركين إلى النبي

صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم على تبليغو شريعة ربو ،ك ال عبلقة لو بالقتاؿ ،ك يشهد لهذا قولو تعالى بعيد ذلك.
ً
ً
ين.)95 :
ين  .94 :15إًناا ىك ىف ٍي ى
اص ىد ٍ
ع بًما تيػ ٍؤىم ير ىك أى ٍع ًر ٍ
فى ٍ
ناؾ ال يٍم ٍستىػ ٍه ًزئ ى
ض ىع ًن ال يٍم ٍش ًرك ى

يحرض النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم على المصابرة في تبليغ أكامره ،ك نشر
ك حاصل اآلية :اف اللٌو سبحانو ٌ
أحكامو ،ك أف ال يلتفت إلى أذل المشركين ك استهزائهم ،ك ال عبلقة لذلك بحكم القتاؿ الذم كجب بعد ما قويت
شوكة اإلسبلـ ،ك ظهرت حجتو ،نعم إف النبي األكرـ لم يؤمر بالجهاد في بادئ األمر ،ألنو لم يكن قادرا على ذلك
حسب ما تقتضيو الظركؼ من غير طريق اإلعجاز ،ك خرؽ نواميس الطبيعة ،ك لما أصبح قادرا على ذلك ،ك كثر

المسلمين ،ك قويت شوكتهم ،ك تمت ع ٌدتهم ك عدتهم أمر
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بالجهاد ،ك قد أسلفنا أف تشريع األحكاـ اإلسبلمية كاف على التدريج ك ىذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب
في شىء.
ً
ً ً
ات الن ً
 -29 ---ك ًمن ثىمر ًاخ ً
سنان «.»67 :16
ى ٍ ى
يل ىك ٍاألى ٍعناب تىػتاخ يذك ىف م ٍنوي ىس ىكران ىك ًر ٍزقان ىح ى
فعن قتادة ،ك سعيد بن جبير ،ك الشعبي ،ك مجاىد ،ك إبراىيم ،ك أبي رزين :أف ىذه اآلية منسوخة بتحريم الخمرُ.
ك الحق :اف اآلية محكمة ،فإف القوؿ بالنسخ فيها يتوقف على إثبات أمرين:
 -1أف يراد بلفظ «سكرا» الخمر ك الشراب المسكر ،ك القائل بالنسخ ال يستطيع إثبات ذلك ،فإف أحد معانيو في
اللغة الخل ،ك بذلك فسره علي بن إبراىيمِ ،ك على ىذا المعنى يكوف المراد بالرزؽ الحسن الطعاـ اللذيذ من

الدبس ك غيره.

 -2أف تدؿ اآلية على إباحة المسكر ،ك ىذا أيضا يستطيع القائل بالنسخ إثباتو ،فإف اآلية الكريمة في مقاـ االخبار
عن أمر خارجي ك ال داللة لها على إمضاء ما كاف يفعلو الناس ،ك قد ذكرت اآلية في سياؽ إثبات الصانع الحكيم

بآياتو اآلفاقية ،فقاؿ عز من قائل:
س ً
ماء ماء فىأ ً
ك ىآليىةن لًىق ٍووـ يى ٍس ىم يعو ىف  .65 :16ىك إً اف لى يك ٍم فًي
ىك اللاوي أىنٍػ ىز ىؿ ًم ىن ال ا
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوتًها إً اف فًي ذلً ى
ىحيا بًو ٍاأل ٍىر ى
ن ٍ
عاـ لى ًع ٍبػرةن نيس ًقي يكم ًم اما فًي بطيونًًو ًمن بػ ٍي ًن فىػر و
ث
ي
ٍى ٍ
ٍاألىنٍ ً ى ٍ ٍ
ً
ً ً
ً
ً ً
ات الن ً
شا ًربًين .66 :ك ًمن ثىمر ً
اخ ً
ك
سنان إً اف فًي ذلً ى
ى ٍ ى
ىك ىدوـ لىبىنان خالصان سائغان لل ا ى
يل ىك ٍاألى ٍعناب تىػتاخ يذك ىف م ٍنوي ىس ىكران ىك ًر ٍزقان ىح ى
و
اح ًل أ ً
ىف اتا ًخ ًذم ًمن ال ً
ٍج ً
باؿ بيػييوتان ىك ًم ىن ال ا
ش ىج ًر ىك ًم اما يىػ ٍع ًر يشو ىف .68 :ثي ام
ىآليىةن لًىق ٍوـ يىػ ٍع ًقليو ىف .67 :ىك أ ٍىكحى ىربُّ ى
ك إًلىى الن ٍ
ى
ك ذيلينبل ي ٍخر ً
يكلًي ًمن يك ٍّل الثامر ً
اسلي ًكي سبل ربٍّ ً
ف أىلٍوانيوي فً ًيو ًشفاءه لًلن ً
ك
اب يم ٍختىلً ه
ااس إً اف فًي ذلً ى
ج م ٍن بيطيونًها ىشر ه
ات فى ٍ
ٍ
ى يي
يي ى ى
ى
ىآليىةن لًىق ٍووـ يىػتىػ ىف اك يرك ىف.)69 :
فذكر سبحانو ك تعالى أف من آياتو أف ينزؿ الماء من السماء ،ك أنو يحيي بو األرض بعد موتها .ثم ذكر تدبيره في
صنع الحيواف ،ك أنو يخرج اللبن الخالص من بين فرث ك دـ .ثم ذكر ما أكدعو في ثمرات النخيل ك األعناب من
االستعداد التخاذ السكر منها ك الرزؽ الحسن ،ك قد امتازت ىي من بين الثمار بذلك .ثم ذكر ما يصنعو النحل من
ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .181
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األعماؿ التي يحار فيها العقبلء العارفوف بمزايا صنع العسل ك مبادئو ،ك أف ذلك بوحي اللٌو تعالى ك إلهامو .ك إذف
فليس في اآلية داللة على إباحة شرب المسكر أصبل .على أف في اآلية إشعارا -لو سلم إرادة المسكر من لفظ

سكرا -بعدـ جواز شرب المسكر ،فإنها جعلت المسكر مقاببل للرزؽ الحسن .ك معنى ىذا :أف المسكر ليس من
السبلـ فإنها دلٌت
الرزؽ الحسن ،فبل يكوف مباحا .ك تدؿ على ما ذكرناه الركايات المأثورة عن أىل البيت عليهم ٌ
محرمة.
على أف الخمر لم تزؿ ٌ
ركل الشيخ الصدكؽ بإسناده عن محمد بن مسلم ،قاؿ:
«سئل أبو عبد اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم عن الخمر ،فقاؿ :قاؿ رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم:
إف أكؿ ما نهاني عنو ربي عز ك جل عبادة األكثاف ك شرب الخمر .ُ»...
السبلـ ،قاؿ:
ك ركل عن الرياف عن الرضا عليو ٌ
«ما بعث اللٌو نبيا إال بتحريم الخمر»ِ ك قد تقدـ في بحث اإلعجاز تحريم الخمر في التوراةّ ،ك لكن الشيء الذم
ال يشك فيو أف الشريعة اإلسبلمية لم تجهر بحرمة الخمر برىة من الزمن ،ثم جهرت بها بعد ذلك ،ك ىذا ىو حاؿ
الشريعة المقدسة في جميع األحكاـ .ك من البيٌن أنو ليس معنى ذلك أف الخمر كاف مباحا في الشريعة ثم نسخت
حرمتو.
 -39 ---ال ازانًي ال يػ ٍنكًح إًاال زانًيةن أىك م ٍش ًرىكةن ك ال ازانًيةي ال يػ ٍن ًكحها إًاال ز وًً
ين
اف أ ٍىك يم ٍش ًر هؾ ىك يح ٍّرىـ ذلً ى
ى ى ى ي
ى ٍ ي
ى ي
ك ىعلىى ال يٍم ٍؤمن ى
«.»3 :24
فعن سعيد بن المسيب ،ك أكثر العلماء أف ىذه اآلية منسوخة بقولو تعالى:
ً
ً
صالً ًحين ًمن ًع ً
باد يك ٍم ىك إًمائً يك ٍم .»32 :24« ...
ىك أىنٍك يحوا ٍاألىيامى م ٍن يك ٍم ىك ال ا ى ٍ
فدخلت الزانية في أيامى المسلمينْ.

ٔ الوسائل ،394 /25 :باب  ،9رقم اٟتديث.31965 :
ٕ الوسائل ،329 /5 :باب  ،11رقم اٟتديث.6679 :
ٖ تقدم ذلك يف ص  58من ىذا الكتاب.
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ك الحق :أف اآلية غير منسوخة ،فإف النسخ فيها يتوقف على أف يكوف المراد من لفظ النكاح ىو التزكيج ،ك ال دليل
يثبت ذلك .على أف ذلك يستلزـ القوؿ بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة ،ك بإباحة نكاح المشرؾ المسلمة

الزانية ،ك ىذا مناؼ لظاىر الكتاب العزيز ،ك لما ثبت من سيرة المسلمين ،ك إذف فالظاىر أف المراد من النكاح في

اآلية ىو الوطء ،ك الجملة خبرية قصد بها االىتماـ بأمر الزنا .ك معنى
اآلية  :أف الزاني ال يزني إال بزانية ،أك بمن ىي أخس منها ك ىي المشركة ،ك أف الزانية ال تزني إال بزاف ،أك بمن ىو
حرـ عليو.
محرـ ،ك ىو ال يرتكب ما ٌ
أخس منو ك ىو المشرؾ .ك أما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك ،ألف الزنا ٌ
ً ًً
ًً
اـ اللا ًو «.»14 :45
ين ال يىػ ٍر يجو ىف أىيا ى
ين ى
آمنيوا يىػغٍف يركا للاذ ى
 -31 ---قي ٍل للاذ ىفذىبت جماعة إلى أف ىذه اآلية الكريمة منسوخة بآية السيف ،ك قالوا:
إف ىذه اآلية مكية ،ك قد نزلت في عمر بن الخطاب حين شتمو رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة ،فأراد عمر أف

يبطش بو :فأنزؿ اللٌو تعالى ىذه اآلية ثم نسخت بقولو تعالى:
ً
وى ٍم .»5 :9« ...
ين ىح ٍي ي
ث ىك ىج ٍدتي يم ي
فىاقٍػتيػليوا ال يٍم ٍش ًرك ى

ك استندكا في ذلك الى ما ركاه عليل بن أحمد ،عن محمد بن ىشاـ ،عن عاصم بن سليماف ،عن جويبر ،عن

الضحاؾ ،عن ابن عباسُ ك لكن ىذه الركاية ضعيفة جدا ،ك ال أقل من أف في سندىا عاصم بن سليماف ك ىو كذاب

ك ضاعِ مع أف الركاية ضعيفة المتن ،فإف المسلمين -قبل الهجرة -كانوا ضعفاء ك لم يكن عمر مقداما في
الحركب ،ك لم يعد من الشجعاف المرىوبين ،فكيف يسعو أف يبطش بالمشرؾ؟!
على أف لفظ الغفراف المذكور في اآلية يدؿ على التمكن من االنتقاـ .ك من المقطوع بو أف ذلك لم يكن ميسورا
لعمر قبل الهجرة ،فلو أراد البطش بالمشرؾ لبطش بو المشرؾ ال محالة.
ك الحق :أف اآلية المباركة محكمة غير منسوخة ،ك أف معنى اآلية :اف اللٌو أمر المؤمنين بالعفو ك اإلغضاء عما ينالهم
من اإليذاء ك اإلىانة في شئونهم الخاصة ممن ال يرجوف أياـ اللٌو ،ك يدؿ عليو قولو تعالى بعد ذلك:
ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .218
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ً
ً ً ًً
ً
ً
ً
ىساء فىػ ىعلىٍيها ثي ام إًلى ىربٍّ يك ٍم تيػ ٍر ىجعيو ىف.15 :
ليى ٍج ًز ى
م قىػ ٍومان بما كانيوا يىكٍسبيو ىف  .14 :45ىم ٍن ىعم ىل صالحان فىلنىػ ٍفسو ىك ىم ٍن أ ى
فإف الظاىر منو أف جزاء المسيء الذم ال يرجو أياـ اللٌو ك ال يخاؼ المعاد ،سواء أ كاف من المشركين ،أـ من
الكتابيين ،أـ من المسلمين الذين ال يبالوف بدينهم إما ىو موكوؿ إلى اللٌو الذم ال يقوتو ظلم الظالمين ك تفريط

المفرطين ،فبل ينبغي للمسلم المؤمن باللٌو أف يبادر إلى االنتقاـ منو ،فإف اللٌو أعظم منو نقمة ك أشد أخذا ،ك ىذا
الحكم تهذيبي أخبلقي ،ك ىو ال ينافي األمر بالقتاؿ للدعوة إلى اإلسبلـ أك ألمر آخر ،سواء أ كاف نزكؿ ىذه اآلية
قبل نزكؿ آية السيف أـ كاف بعده.
ً ً
ً اً
ً
الر ً
ب ٍّ
وى ٍم فى ي
ين ىك ىف يركا فى ى
قاب ىحتاى إًذا أىثٍ ىخ ٍنتي يم ي
ض ٍر ى
 -32 ---فىًإذا لىقيتي يم الذ ىشدُّكا ال ىٍوثا ىؽ فىإ اما ىمنًّا بىػ ٍع يد ىك إ اما فداءن
«.»4 :47
فذىبت جماعة إلى أف ىذه اآلية منسوخة بآية السيف ،ك ذىب آخركف إلى أنها
ناسخة لهاُ.
ك الحق :أنها ليست ناسخة ك ال منسوخة ،ك تحقيق ذلك يحتاج الى مزيد من البسط في الكبلـ.
أحكاـ الكافر المقاتل:
المعركؼ بين الشيعة اإلمامية أف الكافر المقاتل يجب قتلو ما لم يسلم ،ك ال يسقط قتلو باألسر قبل أف يثخن
المسلموف الكافرين ،ك يعجز الكافركف عن القتاؿ لكثرة القتل فيهم ،ك إذا أسلم ارتفع موضوع القتل ،ك ىو الكافر،
ك أما األسر بعد اإلثخاف فيسقط فيو القتل ،فإف اآلية قد جعلت اإلثخاف غاية لوجوب ضرب الرقاب.
كلي األمر في تلك الحاؿ بين استرقاؽ األسير ،ك بين
ك من الواضح :أف الحكم يسقط عند حصوؿ غايتو ،ك يتخير ٌ
المن عليو من غير فداء ،من غير فرؽ في ذلك بين المشرؾ ك غيره من فرؽ الكفار ،ك قد ادعي اإلجماع
مفاداتو ،ك ٌ
على ما ذكرناه من األحكاـ ،ك المخالف فيها شاذ ال يعبأ بخبلفو« ،ك سيظهر ذلك فيما بعد إف شاء اللٌو تعالى».

ك ىذا الذم ذكركه يوافق ظاىر اآلية الكريمة من جميع الجهات إذا كاف شد الوثاؽ ىو االسترقاؽ ،باعتبار أف معنى
يمن عليو أك يفاد  7ك أما إذا لم يكن ش ٌد الوثاؽ بمعنى االسترقاؽ ،فبل بد
ش ٌد الوثاؽ ىو عزلو عن االستقبلؿ ما لم ٌ
المن للعلم بجوازه من أدلة أخرل ،فيكوف ذلك تقييدا إلطبلؽ اآلية بالدليل.
من إضافة االسترقاؽ الى المفاداة ك ٌ

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .229
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ك قد كردت األحكاـ المذكورة فيما ركاه الكليني ،ك الشيخ الطوسي بإسنادىما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللٌو
السبلـ قاؿ:
عليو ٌ
«سمعتو يقوؿ كاف أبي يقوؿ اف للحرب حكمين :إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أكزارىا ،ك لم يثخن أىلها ،فكل
أسير أخذ في تلك الحاؿ فإف اإلماـ فيو بالخيار إف شاء ضرب عنقو ،ك إف شاء قطع يده ك رجلو من خبلؼ بغير
حسم ،ك تركو يتشحط في دمو حتى يموت ك ىو قوؿ اللٌو تعالى:
اً
ين ييحا ًربيو ىف اللاوى ىك ىر يسولىوي ىك يى ٍس ىع ٍو ىف فًي ٍاأل ٍىر ً
صلابيوا أ ٍىك تيػ ىقطا ىع أىيٍ ًدي ًه ٍم ىك أ ٍىر يجلي يه ٍم ًم ٍن
ض فىسادان أى ٍف ييػ ىقتاػليوا أ ٍىك يي ى
إًناما ىجزاءي الذ ى
ً
ً
ً ً
ًخ و
ً
بلؼ أ ٍىك ييػ ٍنػ ىف ٍوا ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
م فًي ُّ
يم «.»33 :5
ض ذلً ى
الدنٍيا ىك لى يه ٍم في ٍاآلخ ىرة ىع ه
ك لى يه ٍم خ ٍز ه
ذاب ىعظ ه
أ ال ترل أنو التخيير الذم خير اللٌو اإلماـ على شىء كاحد ك ىو الكفر ك ليس ىو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر
السبلـ قوؿ اللٌو تعالى :أ ٍىك ييػ ٍنػ ىف ٍوا ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض ،قاؿ ذلك الطلب أف يطلبو الخيل حتى يهرب ،فإف
بن محمد عليو ٌ

أخذتو الخيل حكم ببعض األحكاـ التي ك صفت ذلك ،ك الحكم اآلخر إذا كضعت الحرب أكزارىا ك أثخن أىلها،
من عليهم فأرسلهم ،ك إف شاء
فكل أسير أخذ على تلك الحاؿ ك كاف في أيديهم فاإلماـ فيو بالخيار ،إف شاء ٌ
فاداىم أنفسهم ،ك إف شاء استعبدىم فصاركا عبيدا»ُ.

ك كافقنا على سقوط القتل عن األسير بعد اإلثخاف :الضحاؾ ك عطاء ،ك صرح الحسن بذلك ك اف االماـ بالخيار إما
يمن أك يفادم أك يسترؽِ.
أف ٌ
ك على ما ذكرناه فبل نسخ في اآلية الكريمة ،غاية األمر اف القتل يختص بمورد ،ك يختص عدـ القتل بمورد آخر من
غير فرؽ بين أف تكوف آية السيف متقدمة في النزكؿ على ىذه اآلية ،ك بين أف تكوف متأخرة عنها.
ك من الغريب :أف الشيخ الطوسي -في ىذا المقاـ -نسب إلى أصحابنا أنهم رككا تخيير اإلماـ في األسير بعد
اإلثخاف بين القتل ك بين ما ذكر من األمور.
قاؿ« :ك الذم ركاه أصحابنا أف األسير إف أخذ قبل انقضاء الحرب ك القتاؿ -بأف تكوف الحرب قائمة ،ك القتاؿ
المن ك ال
باؽ -فاإلماـ مخير بين أف يقتلهم ،أك يقطع أيديهم ك أرجلهم من خبلؼ ك يتركهم حتى ينزفوا ،ك ليس لو ٌ

ٔ الكايف ،32 /5 :اٟتديث  ،1و التهذيب 143 /6 :باب  ،22اٟتديث.5 :
ٕ القرطيب ،228 ،227 /16 :و نقلو النحاس يف الناسخ و ا١تنسوخ عن عطاء ص .221
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المن ك المفاداة
الفداء ،ك إف كاف أخذ بعد كضع الحرب أكزارىا ك انقضاء الحرب ك القتاؿ كاف -اإلماـ -مخيرا بين ٌ

إما بالماؿ أك النفس ،ك بين االسترقاؽ -ك ضرب الرقاب.ُ»-
ك تبعو على ذلك الطبرسي في تفسيرهِ.
مع أنو لم ترد في ذلك ركاية أصبل.

ك قد نص الشيخ الطوسي بنفسو في كتاب المبسوطّ« :كل أسير يؤخذ بعد أف تضع الحرب أكزارىا ،فإنو يكوف
يمن عليو فيطلقو ،ك بين أف يسترقو ك بين أف يفاديو ،ك ليس لو قتلو على ما ركاه أصحابنا» ك
اإلماـ مخيرا فيو بين أف ٌ
قد ا ٌدعى اإلجماع ك االخبار على ذلك :في المسألة السابعة عشرة من كتاب

الفيء ،ك قسمة الغنائم من كتاب الخبلؼ.
العبلمة في كتابي «المنتهى ك التذكرة» في أحكاـ األسارل من كتاب
ك من الذين ا ٌدعوا اإلجماع على ذلك صريحا ٌ

الجهاد.

ك في ظني :أف كلمة «ضرب الرقاب» في عبارة «التبياف» إنما كانت من سهو القلم ،ك قد جرل عليو الطبرسي من

غير مراجعة.

ىذا ىو مذىب علماء الشيعة اإلمامية ،ك الضحاؾ ،ك عطاء ،ك الحسن.
آراء اخرل حوؿ اآلية:
ك أما بقية علماء أىل السنة فقد ذىبوا إلى أقواؿ:
 -1منهم من قاؿ« :إف اآلية نزلت في المشركين ،ثم نسخت بآيات السيف» ،نسب ذلك إلى قتادة ،ك الضحاؾ ،ك
السدم ،ك ابن جريح ،ك ابن عباس ،ك إلى كثير من الكوفيين ،فقالوا« :إف األسير المشرؾ يجب قتلو ،ك ال تجوز

المن عليو بإطبلقو»ْ.
مفاداتو ،ك ال ٌ
ٔ تفسَت التبيان ،291 /9 :طبع النجف األشرف.
ٕ تفسَت ٣تمع البيان.126 /9 :

ٖ ا١تبسوط ،13 /2 :كتاب اٞتهاد ،فصل :أصناف الكفار و كيفية قتا٢تم.
ٗ تفسَت القرطيب.227 /16 :
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ك ير ٌده:
أنو ال كجو للنسخ على ىذا القوؿ ،فإف نسبة ىذه اآلية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق ،سواء أ كانت
متقدمة عليها في النزكؿ أـ كانت متأخرة عنها .ك قد أكضحنا -فيما سبق -أف العاـ المتأخر ال يكوف ناسخا للخاص

المتقدـ ،فكيف بالمطلق إذا سبقو المقيدُ؟.

 -2ك منهم من قاؿ« :إف اآلية نزلت في الكفار جميعا ،فنسخت في خصوص المشرؾ» نسب ذلك إلى قتادة ،ك
مجاىد ،ك الحكم ،ك ىو المشهور من مذىب أبي حنيفةِ.
ك ير ٌده:
أف ىذا القوؿ كاضح البطبلف كالقوؿ السابق ،فإف ذلك موقوؼ على أف تكوف آيات السيف متأخرة في النزكؿ عن
ىذه اآلية ،ك ال يمكن القائل بالنسخ إثبات ذلك ،ك ال سند لو غير التمسك بخبر الواحد ،ك قد أكضحنا أف خبر

الواحد ال يثبت بو النسخ إجماعا ،ك لو فرضنا ثبوت ذلك ،فبل دليل على كوف آيات السيف ناسخة لها ،ليصح

القوؿ المذكور ،بل تكوف ىذه اآلية مقيدة آليات السيف ،ك ذلك :الجماع االمة على أف ىذه اآلية قد شملت
المشركين أك أنها مختصة بهم ،ك على ذلك كانت اآلية المباركة قرينة على تقييد آيات السيف لما أشرنا اليو آنفا من

أف المطلق ال يصلح أف يكوف ناسخا للمقيد ،ك إذا أغمضنا عن ذلك كانت ىذه اآلية الكريمة معارضة آليات السيف
بالعموـ من كجو ،ك مورد االجتماع ىو المشرؾ األسير بعد اإلثخاف ،ك ال مجاؿ لبللتزاـ بالنسخ فيو.
 -3ك منهم من قاؿ« :إف اآلية ناسخة آلية السيف» ،نسب ذلك إلى الضحاؾ ك غيره»ّ.
ك ير ٌده:
أف ىذا القوؿ ،يتوقف على إثبات تأخر ىذه اآلية في النزكؿ عن آيات السيف ،ك ال يمكن ىذا القائل إثبات ذلك،

على أنا قد أكضحنا -فيما تقدـ -أنو ال موجب

لبللتزاـ بالنسخ ،تأخرت اآلية في النزكؿ عن آيات السيف ،أـ تقدمت عليها.

ٔ قد فصلنا الكبلم يف ذلك يف ْتث العموم و ا٠تصوص من كتابنا« أجود التقريرات» (.ا١تؤلف)
ٕ تفسَت القرطيب.227 /16 :
ٖ نفس ا١تصدر.
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المن» ،ركاه أبو طلحة عن
 -4ك منهم من قاؿ« :إف اإلماـ مخير في كل حاؿ بين القتل ك االسترقاؽ ك المفاداة ك ٌ
ابن عباس ،ك اختاره كثير ،منهم :ابن عمر ،ك الحسن ،ك عطاء ،ك ىو مذىب مالك ،ك الشافعي ،ك الثورم ،ك

األكزاعي ك أبي عبيد ،ك غيرىم.

ك على ىذا القوؿ فبل نسخ في اآليةُ قاؿ النحاس بعد ما ذكر ىذا القوؿ« :ك ىذا على أف اآليتين محكمتاف معموؿ
بهما ،ك ىو قوؿ حسن ألف النسخ إنما يكوف بشيء قاطع ،فأما إذا أمكن العمل باآليتين ،فبل معنى في القوؿ بالنسخ
 ...ك ىذا القوؿ يركل عن أىل المدينة ،ك الشافعي ،ك أبي عبيد»ِ.

ك ير ٌده:
المن ك الفداء
اف ىذا القوؿ ك إف لم يستلزـ نسخا في اآلية ،إال أنو باطل أيضا ،ألف اآلية الكريمة صريحة في أف ٌ
إنما ىما بعد اإلثخاف فالقوؿ بثبوتهما -قبل ذلك -قوؿ بخبلؼ القرآف ،ك األمر بالقتل في اآلية مغيٌا باإلثخاف
فالقوؿ بثبوت القتل بعده قوؿ بخبلؼ القرآف أيضا ،ك قد سمعت أف آيات السيف مقيدة بهذه اآلية.
من
ك أما ما استدؿ بو على ىذا القوؿ من أف النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قتل بعض األسارل ك فادل بعضا ،ك ٌ
على آخرين ،فهذه الركاية -على فرض صحتها -ال داللة لها على التخيير بين القتل ك غيره ،لجواز أف يكوف قتلهن
لؤلسير قبل اإلثخاف ك فداؤه ك منو في االسراء بعده ،ك أما ما ركل من فعل أبي بكر ك عمر فهو -على تقدير ثبوتو-

ال حجية فيو ،لترفع اليد بو عن ظاىر الكتاب العزيز.
-----

سائً ًل ىك ال ىٍم ٍح ير ًكـ «.»19 :51
 -33ىك فًي أ ٍىموالً ًه ٍم ىح ٌّق لًل ا
ً
 -34ك الا ًذ ً
سائً ًل ىك ال ىٍم ٍح ير ًكـ.)25 :
وـ  .24 :79لًل ا
ين في أ ٍىموال ًه ٍم ىح ٌّق ىم ٍعلي ه
ى
ى
فقد كقع االختبلؼ في نسخ اآليتين ك أحكامهما .ك كجو االختبلؼ في ذلك :أف الحق المعلوـ الذم أمرت اآليتاف
بو قد يكوف ىو الزكاة المفركضة ،ك قد يكوف فرضا ماليا آخر غيرىا ،ك قد يكوف حقا غير الزكاة ك لكنو مندكب ك

ليس بمفركض .فإف كاف الحق كاجبا ماليا غير الزكاة فاآليتاف الكريمتاف منسوختاف ال محالة ،من حيث إف الزكاة

ٔ تفسَت القرطيب.228 /16 :
ٕ الناسخ و ا١تنسوخ :ص .221
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نسخت كل صدقة كاجبة في القرآف ك قد اختار ىذا الوجو جماعة من العلماء .ك إف كاف الحق المعلوـ ىو الزكاة
نفسها ،أك كاف حقا مستحبا غير مفركض ،فاآليتاف محكمتاف ببل ريب.
ك التحقيق :يقتضي اختيار الوجو األخير ،ك أف الحق المعلوـ شىء غير الزكاة ،ك ىو أمر قد ندب اليو الشرع .فقد

السبلـ بياف
استفاضت النصوص من الطريقين بأف الصدقة الواجبة منحصرة بالزكاة ،ك قد كرد عن أىل البيت عليهم ٌ
المراد من ىذا الحق المعلوـ.

ركل الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير قاؿ:
السبلـ :إف
السبلـ ك معنا بعض أصحاب األمواؿ فذكركا الزكاة فقاؿ أبو عبد اللٌو عليو ٌ
«كنا عند أبي عبد اللٌو عليو ٌ
الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ،ك إنما ىو شىء ظاىر إنما حقن بها دمو ك سمي بها مسلما ،ك لو لم يؤ ٌدىا لم تقبل

صبلتو ،ك إف عليكم في أموالكم غير الزكاة .فقلت :أصلحك اللٌو ك ما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقاؿ :سبحاف

اللٌو! أما تسمع اللٌو يقوؿ في كتابو :ك الذين في أموالهم ...؟ قاؿ :قلت :فما ذا الحق

قل أك
المعلوـ الذم علينا؟ قاؿ :ىو ك اللٌو الشيء يعلمو الرجل في مالو يعطيو في اليوـ ،أك في الجمعة ،أك الشهر ٌ
كثر غير أنو يدكـ عليو»ُ.

اً
ين فًي أ ٍىموالً ًه ٍم
السبلـ «في قوؿ اللٌو تعالى :ىك الذ ى
ك ركل أيضا بإسناده ،عن إسماعيل بن جابر ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
 ...أ ىو سول الزكاة؟
فقاؿ :ىو الرجل يؤتيو اللٌو الثركة من الماؿ فيخرج منو األلف ،ك األلفين ،ك الثبلثة آالؼ ،ك األقل ك األكثر فيصل

الكل عن قومو»ِ.
بو رحمو ،ك يحتمل بو ٌ

ك غير ذلك من الركايات عن الصادقين عليهما السبلـّ.
ك ركل البيهقي في شعب اإليماف ،بإسناده ،عن غزكاف بن أبي حاتم قاؿ:

ٔ الكايف ،499 /3 :اٟتديث.9 :

ٕ نفس ا١تصدر :اٟتديث.19 :
ٖ الكايف ،599 -498 /3 :اٟتديث.11 ،19 ،9 ،8 :
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مر بو رجل من قريش قاؿ :يا أبا ذر ما يجلسك ىاىنا؟ فقاؿ :يأبى ىؤالء
«بينا أبو ذر عند باب عثماف لم يؤذف لو إذ ٌ
أف يأذنوا لي ،فدخل الرجل فقاؿ :يا أمير المؤمنين ما باؿ أبي ذر على الباب ال يؤذف لو؟ فأمر فاذف لو فجاء حتى

جلس ناحية القوـ  ...فقاؿ عثماف لكعب :يا أبا إسحق أ رأيت الماؿ إذا أ ٌدم زكاتو ىل يخشى على صاحبو فيو
تبعة؟ قاؿ :ال ،فقاـ أبو ذر ك معو عصا فضرب بها بين اذني كعب ،ثم قاؿ :يا ابن اليهودية ،أنت تزعم أنو ليس حق
في مالو إذا أ ٌدل الزكاة .ك اللٌو تعالى يقوؿ :ىك ييػ ٍؤثًيرك ىف ىعلى أىنٍػ يف ًس ًه ٍم
صاصةه « .»9 :59ك اللٌو تعالى يقوؿ:
ىك لى ٍو كا ىف بً ًه ٍم ىخ ى
ً
ىسيران « .»8 :76ك اللٌو تعالى يقوؿ :ك الا ًذ ً
ك يط ًٍعمو ىف الطاعاـ ىعلى حبٍّ ًو ًمس ًكينان ك يتًيمان ك أ ً
وـ
ين في أ ٍىموال ًه ٍم ىح ٌّق ىم ٍعلي ه
ى
ى
ى ى ى
ي ٍ
ى ي ي
ى
ً
ً
سائً ًل ىك ال ىٍم ٍح يركـ.75 :
 .74 :7لل ا
فجعل يذكر نحو ىذا من القرآف .ُ»...
ك ركل ابن جرير بإسناده عن ابن عباس:
«أف الحق المعلوـ سول الصدقة يصل بها رحما ،أك يقرم بها ضيفا أك يحمل بها كبل ،أك يعين بها محركما»ِ.
ك تبع ابن عباس على ذلك جملة من المفسرين ،ك على ىذا فبل نسخ في اآلية المباركة.
اً
ك ىخ ٍيػ هر لى يك ٍم ىك أىط ىٍه ير فىًإ ٍف لى ٍم
ناج ٍيتي يم ال ار يس ى
ص ىدقىةن ذلً ى
ٍّموا بىػ ٍي ىن يى ىد ٍم نى ٍجوا يك ٍم ى
وؿ فىػ ىقد ي
آمنيوا إًذا ى
ين ى
 -35 ---يا أىيُّػ ىها الذ ىتى ًج يدكا فىًإ اف اللاو غى يف ً
يم «.»12 :58
ى ه
ور ىرح ه
فقد ذىب أكثر العلماء إلى نسخها بقولو تعالى:
ً
و
صبلةى ىك آتيوا ال ازكاةى ىك
يموا ال ا
ص ىدقات فىًإ ٍذ لى ٍم تىػ ٍف ىعليوا ىك ى
ٍّموا بىػ ٍي ىن يى ىد ٍم نى ٍجوا يك ٍم ى
أى أى ٍش ىف ٍقتي ٍم أى ٍف تيػ ىقد ي
تاب اللاوي ىعلىٍي يك ٍم فىأىق ي
ً
يعوا اللاوى ىك ىر يسولىوي ىك اللاوي ىخبً هير بًما تىػ ٍع ىمليو ىف «.»13 :58
أىط ي
السبلـ فكاف لو دينار
فقد استفاضت الركايات من الطريقين :أف اآلية المباركة لما نزلت لم يعمل بها غير علي عليو ٌ

فباعو بعشرة دراىم ،فكاف كلما ناجى الرسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ق ٌدـ درىما حتى ناجاه عشر مرات.
ٔ كنز العمال.319 /3 :
ٕ تفسَت القرطيب:59 /29 :
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أحاديث العمل بآية النجول:
ركل ابن بابويو بإسناده عن مكحوؿ قاؿ:
السبلـ لقد علم المستحفظوف من أصحاب النبي محمد صلٌى اللٌو عليو
«قاؿ أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليو ٌ
ضلتو ،ك لي سبعوف منقبة لم يشركني أحد منهم،
ك آلو ك سلٌم أنو ليس فيهم رجل لو منقبة إال قد شركتو فيها ك ف ٌ
السبلـ :ك إف أكؿ منقبة -ك ذكر السبعين -ك قاؿ في ذلك :ك أما
قلت :يا أمير المؤمنين فأخبرني بهن ،فقاؿ عليو ٌ

الرابعة ك العشرين فإف اللٌو عز ك جل أنزؿ على رسولو« :إذا ناجيتم» فكاف لي دينار فبعتو بعشرة دراىم ،فكنت إذا
ناجيت رسوؿ اللٌو أتصدؽ قبل ذلك بدرىم ،ك اللٌو ما فعل ىذا أحد غيرم من أصحابو قبلي ك ال بعدم فأنزؿ اللٌو

عز ك جل :أى أى ٍش ىف ٍقتي ٍم .ُ...

ك ركل ابن جرير بإسناده عن مجاىد قاؿ:
«قاؿ علي رضي اللٌو عنو آية من كتاب اللٌو لم يعمل بها أحد قبلي ك ال يعمل بها أحد بعدم ،كاف عندم دينار
فصرفتو بعشرة
دراىم ،فكنت إذا جئت إلى النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم تصدقت بدرىم ،فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي:
إذا ناجيتم»ِ.
قاؿ الشوكاني :ك أخرج عبد الرزاؽ ،ك عبد بن حميد ،ك ابن المنذر ،ك ابن أبي حاتم ،ك ابن مردكيو عنو -علي بن
أبي طالب -قاؿ:
«ما عمل بها أحد غيرم حتى نسخت ،ك ما كانت إال ساعة يعنى آية النجول».
ك أخرج سعيد بن منصور ،ك ابن راىويو ،ك ابن أبي شيبة ،ك عبد بن حميد ،ك ابن المنذر ،ك ابن أبي حاتم ،ك
الحاكم ك صححو ،ك ابن مردكيو عنو أيضا قاؿ:

ٔ ْتار األنوار ،29 /17 :باب  ،14رقم اٟتديث .6 :راجع تفسَت الربىان.1999 /2 :
ٕ تفسَت الطربي.15 /28 :

189

ناج ٍيتي يم  ...كاف عندم دينار
«إف في كتاب اللٌو آلية ما عمل بها أحد قبلي ك ال يعمل بها أحد بعدم آية النجول :إًذا ى
فبعتو بعشرة دراىم ،فكنت كلما ناجيت رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم قدمت بين يدم نجوام درىما ،ثم
نسخت فلم يعمل بها أحد ،فنزلت:

أى أى ٍش ىف ٍقتي ٍم .ُ...
ك تحقيق القوؿ في ذلك:
أف اآلية المباركة دلٌت على أف تقديم الصدقة بين يدم مناجاة الرسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم خير ،ك تطهير
للنفوس ،ك األمر بو أمر بما فيو مصلحة العباد .ك دلٌت على أف ىذا الحكم إنما يتوجو على من يجد ما يتصدؽ بو،

أما من ال يجد شيئا فإف اللٌو غفور رحيم.

ك ال ريب في أف ذلك مما يستقل العقل بحسنو ك يحكم الوجداف بصحتو فإف في الحكم المذكور نفعا للفقراء،
ألنهم المستحقوف للصدقات ،ك فيو تخفيف عن النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم فإنو يوجب قلة مناجاتو من
الناس ،ك أنو ال يقدـ على مناجاتو -بعد ىذا الحكم -إال من كاف حبو لمناجاة الرسوؿ أكثر من حبو للماؿ.
ك ال ريب أيضا في أف حسن ذلك ال يختص بوقت دكف كقت .ك دلٌت اآلية الثانية على أف عامة المسلمين -غير

السبلـ -أعرضوا عن مناجاة الرسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم إشفاقا من الصدقة ،ك
علي بن أبي طالب عليو ٌ
حرصا على الماؿ.
سبب نسخ صدقة النجول:
يفوت عليهم كثيرا من المنافع ك المصالح العامة .ك من أجل حفظ تلك
ك ال ريب في أف إعراضهم عن المناجاة ٌ
المنافع رفع اللٌو عنهم كجوب الصدقة بين يدم المناجاة تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،ك على
النفع الخاص بالفقراء ،ك أمرىم بإقامة الصبلة ،ك إيتاء الزكاة ،ك إطاعة اللٌو ك رسولو.
ك على ذلك فبل مناص من االلتزاـ بالنسخ ،ك أف الحكم المجعوؿ باآلية االكلى قد نسخ ك ارتفع باآلية الثانية .ك
يكوف ىذا من القسم األكؿ من نسخ الكتاب -أعني ما كانت اآلية الناسخة ناظرة إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في

اآلية المنسوخة -ك مع ذلك فنسخ الحكم المذكور في اآلية االكلى ليس من جهة اختصاص المصلحة التي اقتضت
ٔ فتح القدير 186 /5 :و الروايات يف ىذا ا١تقام كثَتة فلَتاجع تفسَت الربىان و تفسَت الطربي و كتب الروايات .و قد تعرض لنقل ٚتلة منها شيخنا اجمللسي يف ْتار األنوار،29 /17 :
باب  ،14اٟتديث  6و  ،378 /35باب  18رقم اٟتديث  ،3و  ،26 /41باب  ،192اٟتديث .1

190

جعلو بزماف دكف زماف إذ قد عرفت انها عامة لجميع أزمنة حياة الرسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم إال أف حرص
االمة على الماؿ ،ك إشفاقها من تقديم الصدقة بين يدم المناجاة كاف مانعا من استمرار الحكم المذكور ك دكامو،

فنسخ الوجوب ك أبدؿ الحكم بالترخيص.
ك قد يعترض:

أنو كيف جعل اللٌو الحكم المذكور «كجوب التصديق بين يدم النجول» مع علمو منذ األزؿ بوقوع المانع!.
ك الجواب:
اف في جعل ىذا الحكم ثم نسخو -كما فعلو اللٌو سبحانو -تنبيها لبلمة ،ك إتماما للحجة عليهم .فقد ظهر لهم ك
لغيرىم بذلك أف الصحابة كلهم آثركا الماؿ على مناجاة الرسوؿ األكرـ ،ك لم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي

السبلـ.
بن أبي طالب عليو ٌ

ك ترؾ المناجاة ك إف لم يكن معصية للٌو سبحانو ،ألف المناجاة بنفسها لم تكن كاجبة ،ك كجوب الصدقة كاف مشركطا

بالنجول ،فإذا لم تحصل النجول فبل كجوب للصدقة ك ال معصية في ترؾ المناجاة ،إال أنو يدؿ على أف من ترؾ
المناجاة يهتم بالماؿ أكثر من اىتمامو بها.
حكمة تشريع صدقة النجول:
ك في نسخ ىذا الحكم بعد كضعو ظهرت حكمة التشريع ،ك انكشفت منٌة اللٌو على عباده ك باف عدـ اىتماـ
السبلـ من بينهم .ك ىذا الذم ذكرناه يقتضيو ظاىر
المسلمين بمناجاة النبي األكرـ ،ك عرؼ مقاـ أمير المؤمنين عليو ٌ
الكتاب ،ك تدؿ عليو أكثر الركايات ك أما إذا كاف األمر بتقديم الصدقة بين يدم النجول أمرا صوريا امتحانيا -كأمر

إبراىيم بذبح كلده -فاآلية الثانية ال تكوف ناسخة لآلية االكلى نسخا اصطبلحيا ،بل يصدؽ على رفع ذلك الحكم
االمتحاني :النسخ بالمعنى اللغوم:
ك نقل الرازم عن أبي مسلم :أنو جزـ بكوف األمر امتحانيا ،لتمييز من أمن إيمانا
حقيقيا عمن بقي على نفاقو فبل نسخ .ك قاؿ الرازم« :ك ىذا الكبلـ حسن ما بو بأس»ُ.

ٔ تفسَت الرازي 167 /8 :طبع ا١تطبعة العامرة.
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ك قاؿ الشيخ شرؼ الدين :إف محمد بن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثا من طريق الخاصة ك العامة تتضمن أف
السبلـ دكف الناس أجمعين  ...ك نقلت من مؤلف شيخنا أبي جعفر الطوسي
المناجي للرسوؿ ىو أمير المؤمنين عليو ٌ
السبلـ
ىذا الحديث ذكره أنو في جامع الترمذم ،ك تفسير الثعلبي بإسناده عن علقمة األنمارم يرفعو إلى علي عليو ٌ

أنو قاؿ:

«بي خفف اللٌو عن ىذه االمة ألف اللٌو امتحن الصحابة ،فتقاعسوا عن مناجاة الرسوؿ ،ك كاف قد احتجب في منزلو
من مناجاة كل أحد إال من تص ٌدؽ بصدقة ،ك كاف معي دينار ،فتصدقت بو ،فكنت أنا سبب التوبة من اللٌو على

المسلمين حين عملت باآلية ،ك لو لم يعمل بها أحد لنزؿ العذاب ،المتناع الكل من العمل بها»ُ.

أقوؿ :إف ىذه الركاية ال كجود لها في النسخة المطبوعة من جامع الترمذم ك لم أظفر بشيء من نسخو القديمة
المخطوطة ،ك لم أظفر أيضا بتفسير الثعلبي الذم نقل عنو في جملة من المؤلفات ،ك ال أعلم بوجوده في مكاف .ك
كيف كاف فبل ريب في أف الحكم المذكور لم يبق إال زمنا يسيرا ثم ارتفع ،ك لم يعمل بو أحد غير أمير المؤمنين عليو

السبلـ ك بذلك ظهر فضلو ،سواء أ كاف األمر حقيقيا أـ كاف امتحانيا.
ٌ
تعصب مكشوؼ:

اعتذر الرازم عن ترؾ شيوخ الصحابة العمل باآلية المباركة ،إذا كانوا قد كجدكا الوقت لذلك ك لم يفعلوا ،فقاؿ ما

نصو:

« ك ذلك االقداـ على ىذا العمل مما يضيق قلب الفقير ،فإنو ال يقدر على مثلو فيضيق قلبو ،ك يوحش قلب الغني،
فإنو لما لم يفعل الغني ذلك ك فعلو غيره صار ذلك الفعل سببا للطعن في من لم يفعل ،فهذا الفعل لما كاف سببا

لحزف الفقراء ك كحشة األغنياء لم يكن في تركو كبير مضرة ،ألف الذم يكوف سببا لبللفة أكلى مما يكوف سببا

للوحشة ،ك أيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ،ك ال من الطاعات المندكبة ،بل قد بيٌنا أنهم إنما كانوا كلفوا
بهذه الصدقة ليتركوا ىذه المناجاة ،لو ما كاف األكلى بهذه المناجاة أف تكوف مترككة لم يكن تركها سببا للطعن»ِ.

تعقيب:
أقوؿ :ىذا عذره ،ك أنت تجد أنو تشكيك ال ينبغي صدكره ممن لو أدنى معرفة بمعاني الكلم ،ىب اف في ىذا المقاـ
لم ترد فيو ركاية أصبل ،أ فبل يظهر من قولو تعالى« :ء أشفقتم  »...أنو عتاب على ترؾ المناجاة خوفا من الفقر أك
ٔ ْتار األنوار ،381 /35 :باب  ،18رقم اٟتديث 8 :و  ،26 /41باب  ،192اٟتديث .1 :و تفسَت الربىان .1199 /2
ٕ تفسَت الرازي.167 /8 :
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حرصا على الماؿ؟ ك أف اللٌو تعالى قد تاب عليهم عن ىذا التقصير ،إال أف التعصب داء عضاؿ ،ك من الغريب أنو
ذكر ىذا ،ك قد اعترؼ قبيل ذلك بأف من فوائد ىذا التكليف أف يتميز بو محب اآلخرة من محب الدنيا ،فإف الماؿ

محك الدكاعي!!.

ك أما اف الفعل المذكور يكوف سببا لحزف الفقراء ،ك كحشة األغنياء فيكوف تركو الموجب لبللفة أكلى ،أما ىذا الذم
ذكره فلو صح لكاف ترؾ جميع الواجبات المالية
أكلى من فعلها ،ك لكاف أمره تعالى بالفعل أمرا بما يحكم العقل بأكلوية تركو ،ك ليس ببعيد أف يلتزـ الرازم بهذا ،ك
السبلـ.
بما ىو أدىى منو لينكر فضيلة من فضائل علي عليو ٌ
ك من المناسب -ىنا -أف أنقل كبلما لنظاـ الدين النيسابورم ،قاؿ ما نصو :قاؿ القاضي:
«ىذا -تصدؽ علي بين يدم النجول -ال يدؿ على فضلو على أكابر الصحابة ،ألف الوقت لعلو لم يتسع للعمل
بهذا الفرض ،ك قد قاؿ فخر الدين الرازم :سلمنا أف الوقت قد كسع ٌإال أ ٌف اإلقداـ على ىذا العمل مما يضيق قلب
الفقير الذم ال يجد شيئا ،ك ينفر الرجل الغني ،ك لم يكن في تركو مضرة ،ألف الذم يكوف سببا لؤللفة أكلى مما

يكوف سببا للوحشة ،ك أيضا الصدقة عند المناجاة كاجبة ،أما المناجاة فليست بواجبة ك ال مندكبة ،بل األكلى ترؾ
المناجاة ،لما بينا من أنها كانت سببا لسآمة النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم.
قلت :ىذا الكبلـ ال يخلو عن تعصب ما ،ك من أين يلزمنا أف نثبت مفضولية علي رضي اللٌو عنو في كل خصلة؟ ك
لم ال يجوز أف يحصل لو فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟!.
فقد ركم عن ابن عمر:
إلي من حمر النعم :تزكيجو فاطمة رضي اللٌو
كاف لعلي رضي اللٌو عنو ثبلث لو كانت لي كاحدة منهن كانت أحب ٌ
عنها ،ك إعطاؤه الراية يوـ خيبر ،ك آية النجول ،ك ىل يقوؿ منصف :إف مناجاة النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم

نقيصة ،ع لى أنو لم يرد في اآلية نهي عن المناجاة ،ك إنما كرد تقديم الصدقة على المناجاة فمن عمل باآلية حصل لو
الفضيلة من جهتين :س ٌد خلة بعض الفقراء ،ك من جهة محبة نجول الرسوؿ صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم ففيها
القرب
منو ،ك حل المسائل العويصة ،ك إظهار أف نجواه أحب إلى المناجي من الماؿ»ُ.
ٔ تفسَت النيسابوري هبامش تفسَت الطربي.24 /28 :
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 -36 ---ما أىفاء اللاوي ىعلى ر يسولً ًو ًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ يقرل فىلًلا ًو ك لًل ار يس ًوؿ ىك لً ًذم الٍ يق ٍربى ىك الٍيىتامى ىك ال ىٍمساكًي ًن ىك ابٍ ًن
ى
ى
ى
سبً ً
يل «.»8 :59
ال ا
فقد نقل عن قتادة أنها منسوخة ،ك أنو قاؿ :الفيء ك الغنيمة كاحد ك كاف في بدك اإلسبلـ تقسيم الغنيمة على ىذه

األصناؼ ،ك ال يكوف لمن قاتل عليها شىء إال أف يكوف من ىذه األصناؼ .ثم نسخ اللٌو ذلك في سورة األنفاؿ

فجعل لهؤالء الخمس ،ك جعل األربعة األخماس لمن حارب قاؿ اللٌو تعالىُ.
ً ً
و ًا ً
سوي «.»41 :8
ىك ا ٍعلى يموا أىناما غىن ٍمتي ٍم م ٍن ىش ٍيء فىأى اف للو يخ يم ى

ك قد رفض المحققوف ىذا القوؿ ،ك قالوا :إف ما يغنمو المسلموف في الحرب يغاير موضوعا ما أفاء اللٌو على رسولو
بغير قتاؿ ،فبل تنافي بين اآليتين لتنسخ إحداىما األخرل.

أقوؿ :إف ما ذكره المحققوف بيٌن ال ينبغي الجداؿ فيو ،ك يؤكده أنو لم ينقل من سيرة النبي صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك
سلٌم أف يخص بالغنائم نفسو ك قرابتو دكف المجاىدين .ك مما يبطل النسخ ما قيل من أف سورة األنفاؿ نزلت قبل

نزكؿ سورة الحشرِ ك ال أدنى من الشك في ذلك ،ك مما ال ريب فيو أف النٌاسخ ال بد من تأخره عن المنسوخ.

ٔ الناسخ و ا١تنسوخ للنحاس :ص .231
ٕ تفسَت القرطيب.14 /18 :
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البداء في التكوين
البياف في تفسير القرآف
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 العلم اإللهي األزلي ال ينافي قدرتو. موقف اليهود من قدرة اللٌو. موقع البداء عند الشيعة. أقساـ القضاء اإللهي. ثمرة االعتقاد بالبداء. حقيقة البداء عند الشيعة. أحاديث أىل السنة الدالة على البداء. إنباء المعصومين بالحوادث المستقبلة.بمناسبة الحديث عن النسخ في األحكاـ ك ىو في أفق التشريع ،ك بمناسبة أف النسخ كالبداء ك ىو في أفق التكوين،
ك بمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء المسلمين ،ك أنهم نسبوا إلى الشيعة ما ىم برآء منو ،ك أنهم لم

يحسنوا في الفهم ك لم يحسنوا في النقد ،ك ليتهم إذ لم يعرفوا تثبٌتوا أك توقٌفواُ كما تفرضو األمانة في النقل ،ك كما
تقتضيو الحيطة في الحكم ،ك الورع في الدين ،بمناسبة كل ذلك كجب أف نذكر شيئا في توضيح معنى البداء ك إف لم

تكن لو صلة -غير ىذا -بمدخل التفسير.
تمهيد:

ال ريب في أف العالم بأجمعو تحت سلطاف اللٌو ك قدرتو ،ك أف كجود أم شىء من الممكنات منوط بمشيئة اللٌو
تعالى ،فإف شاء أكجده ،ك إف لم يشأ لم يوجده.
ك ال ريب أيضا في أف علم اللٌو سبحانو قد تعلق باألشياء كلها منذ األزؿ ،ك أف األشياء بأجمعها كاف لها تعيٌن علمي

في علم اللٌو األزلي ك ىذا التعين يعبر عنو ب «

ٔ انظر التعليقة رقم(  )9للوقوف على اختبلق الفخر الرازي نسبة اٞتهل اذل اللّو على لسان الشيعة -يف قسم التعليقات.
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تقدير اللٌو» تارة ك ب «قضائو» تارة أخرل ،ك لكن تقدير اللٌو ك علمو سبحانو باألشياء منذ األزؿ ال يزاحم ك ال
ينافي قدرتو تعالى عليها حين إيجادىا ،فإف الممكن ال يزاؿ منوطا بتعلق مشيئة اللٌو بوجوده التي قد يعبر عنها
باالختيار ،ك قد يعبر عنها باإلرادة ،فإف تعلقت المشيئة بو كجد ك إال لم يوجد .ك العلم اإللهي يتعلق باألشياء على

كاقعها من اإلناطة بالمشيئة اإللهية ،ألف انكشاؼ الشيء ال يزيد على كاقع ذلك الشيء ،فإذا كاف الواقع منوطا

بمشيئة اللٌو تعالى كاف العلم متعلقا بو على ىذه الحالة ،ك إال لم يكن العلم علما بو على كجهو ،ك انكشافا لو على
كاقعو .فمعنى تقدير اللٌو تعالى لؤلشياء ك قضائو بها :أف األشياء جميعها كانت متعينة في العلم اإللهي منذ األزؿ على
ما ىي عليو من أف كجودىا معلق على أف تتعلق المشيئة بها ،حسب اقتضاء المصالح ك المفاسد التي تختلف

باختبلؼ الظركؼ ك التي يحيط بها العلم اإللهي.
موقف اليهود من قدرة اللٌو:

ك ذىبت اليهود إلى أف قلم التقدير ك القضاء حينما جرل على األشياء في األزؿ استحاؿ أف تتعلق المشيئة بخبلفو.

ك من أجل ذلك قالوا :يد اللٌو مغلولة عن القبض ك البسط ك األخذ ك اإلعطاء ،فقد جرل فيها قلم التقدير ك ال
يمكن فيها التغييرُ ك من الغريب أنهم قاتلهم اللٌو -التزموا بسلب القدرة عن اللٌو ،ك لم يلتزموا بسلب القدرة عن
العبد ،مع أف المبلؾ في كليهما كاحد ،فقد تعلق العلم األزلي بأفعاؿ اللٌو تعالى ،ك بأفعاؿ العبيد على حد سواء.
موقع البداء عند الشيعة:
ثم إف البداء الذم تقوؿ بو الشيعة اإلمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوـ ،أما المحتوـ منو فبل يتخلف ،ك ال بد
من أف تتعلق المشيئة بما تعلق بو القضاء ،ك توضيح ذلك أف القضاء على ثبلثة أقساـ:
أقساـ القضاء االلهي:
األكؿ :قضاء اللٌو الذم لم يطلع عليو أحدا من خلقو ،ك العلم المخزكف الذم استأثر بو لنفسو ،ك ال ريب في أف
السبلـ أف البداء إنما ينشأ من ىذا
البداء ال يقع في ىذا القسم ،بل كرد في ركايات كثيرة عن أىل البيت عليهم ٌ
العلم.
السبلـ قاؿ لسليماف
ركل الشيخ الصدكؽ في «العيوف» بإسناده ،عن الحسن بن محمد النوفلي أف الرضا عليو ٌ
المركزم:
ٔ انظر التعليقة رقم( ١ )19تعرفة بعض األخبار الدالة على مشيئة اللّو تعاذل -يف قسم التعليقات.
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السبلـ أنو قاؿ :إف للٌو عز ك جل علمين علما مخزكنا مكنونا ال يعلمو إال ىو
«ركيت عن أبي ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
من ذلك يكوف البداء ،ك علما علمو مبلئكتو ك رسلو ،فالعلماء من أىل بيت نبيك يعلمونو .ُ»...

السبلـ
ك ركل الشيخ محمد بن الحسن الصفار في «بصائر الدرجات» بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
قاؿ:

«إف للٌو علمين :علم مكنوف مخزكف ال يعلمو ٌإال ىو ،من ذلك
يكوف البداء ك علم علٌمو مبلئكتو ك رسلو ك أنبياءه ،ك نحن نعلمو»ِ.
الثاني :قضاء اللٌو الذم أخبر نبيو ك مبلئكتو بأنو سيقع حتما ،ك ال ريب في أف ىذا القسم أيضا ال يقع فيو البداء ،ك
إف افترؽ عن القسم األكؿ ،بأف البداء ال ينشأ منو.

السبلـ لسليماف المركزم -في الركاية المتقدمة عن الصدكؽ:-
قاؿ الرضا عليو ٌ
السبلـ كاف يقوؿ :العلم علماف ،فعلم علٌمو اللٌو مبلئكتو ك رسلو ،فما علٌمو مبلئكتو ك رسلو فإنو
«إف عليا عليو ٌ
يكوف ،ك ال يك ٌذب نفسو ك ال مبلئكتو ك ال رسلو ك علم عنده مخزكف لم يطلع عليو أحدا من خلقو يقدـ منو ما
يشاء ،ك يؤخر ما يشاء ،ك يمحو ما يشاء ك يثبت ما يشاء»ّ.

السبلـ يقوؿ:
ك ركل العياشي عن الفضيل ،قاؿ :سمعت أبا جعفر عليو ٌ
«من األمور أمور محتومة جائية ال محالة ،ك من األمور أمور موقوفة عند اللٌو يقدـ منها ما يشاء ،ك يمحو ما يشاء ك
يثبت ما يشاء ،لم يطلع على ذلك أحدا -يعني الموقوفة -فأما ما جاءت بو الرسل فهي كائنة ال يك ٌذب نفسو ،ك ال

نبيو ،ك ال مبلئكتو»ْ.

الثالث :قضاء اللٌو الذم أخبر نبيو ك مبلئكتو بوقوعو في الخارج إال أنو موقوؼ على أف ال تتعلق مشيئة اللٌو بخبلفو.
ك ىذا القسم ىو الذم يقع فيو البداء.
ٔ عيون أخبار الرضا ،159 /2 :باب  13يف ذكر ٣تلس الرضا مع سليمان ا١تروزي ،راجع البحار ،954 :باب  ،3اٟتديث.2 :

ٕ بصائر الدرجات ،199 /2 :باب  21اٟتديث ،2 :و رواه الشيخ الكليٍت عن أيب بصَت أيضا ،راجع الكايف ،147 /1 :اٟتديث ،8 :و ْتار األنوار ،199 /4 :باب  ،3رقم اٟتديث:
.27
ٖ
السبلم ،الكايف ،147 /1 :رقم اٟتديث.6 :
عيون أخبار الرضا باب  13و رواه الشيخ الكليٍت عن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر عليو ّ
ٗ راجع الكايف ،147 /1 :اٟتديث.7 :
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ت ك ًع ٍن ىدهي أ ُّيـ ال ً
ً
ٍك ً
تاب  .39 :13لًلا ًو ٍاأل ٍىم ير ًم ٍن قىػ ٍب يل ىك ًم ٍن بىػ ٍع يد «.»4 :29
يى ٍم يحوا اللاوي ما يىشاءي ىك ييػثٍب ي ى
ك قد دلٌت على ذلك ركايات كثيرة منها ىذه:
السبلـ قاؿ:
 -1ما في «تفسير علي بن إبراىيم» عن عبد اللٌو بن مسكاف ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
«إذا كاف ليلة القدر نزلت المبلئكة ك الركح ك الكتبة إلى سماء الدنيا ،فيكتبوف ما يكوف من قضاء اللٌو تعالى في تلك

السنة ،فإذا أراد اللٌو أف يق ٌدـ شيئا أك يؤخره ،أك ينقص شيئا أمر الملك أف يمحو ما يشاء ،ثم أثبت الذم أراده.
قلت :ك كل شىء ىو عند اللٌو مثبت في كتاب؟ قاؿ :نعم .قلت :فأم شىء يكوف بعده؟ قاؿ :سبحاف اللٌو ،ثم

يحدث اللٌو أيضا ما يشاء تبارؾ ك تعالى»ُ.

السبلـ في
 -2ما في تفسيره أيضا ،عن عبد اللٌو بن مسكاف ،عن أبي جعفر ك أبي عبد اللٌو ك أبي الحسن عليهم ٌ
تفسير قولو تعالى:

فًيها ييػ ٍف ىر يؽ يك ُّل أ ٍىم ور ىح ًك و
يم «.»4 :44
«أم يق ٌدر اللٌو كل أمر من الحق ك من الباطل ،ك ما يكوف في تلك السنة ،ك لو فيو البداء ك المشيئة .يق ٌدـ ما يشاء
ك يؤخر ما يشاء من

اآلجاؿ ك األرزاؽ ك الببليا ك األعراض ك األمراض ،ك يزيد فيها ما يشاء ك ينقص ما يشاء .ِ»...
السبلـ أف قاؿ:
 -3ما في كتاب «االحتجاج» عن أمير المؤمنين عليو ٌ
«لو ال آية في كتاب اللٌو ،ألخبرتكم بما كاف ك بما يكوف ك بما ىو كائن إلى يوـ القيامة ،ك ىي ىذه اآلية :يمحو اللٌو
.ّ»...

السبلـ مثلو.
ك ركل الصدكؽ في األمالي ك التوحيد بإسناده عن األصبغ عن أمير المؤمنين عليو ٌ
السبلـ قاؿ:
 -4ما في «تفسير العياشي» عن زرارة عن أبي جعفر عليو ٌ
ٔ نقبل عن البحار .راجع البحار ،99 /4 :باب  ،3رقم اٟتديث ،9 :و  ،12 /97باب  ،53اٟتديث.18 :
ٕ نفس ا١تصدر ص .134
ٖ االحتجاج للطربسي :ص  137ا١تطبعة ا١ترتضوية -النجف األشرف.
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السبلـ يقوؿ :لو ال آية في كتاب اللٌو لح ٌدثتكم بما يكوف إلى يوـ القيامة .فقلت :أية
«كاف علي بن الحسين عليو ٌ
آية؟ قاؿ :قوؿ اللٌو :يمحو اللٌو .ُ»...

السبلـ قاؿ:
 -5ما في «قرب االسناد» عن البزنطي عن الرضا عليو ٌ
قاؿ أبو عبد اللٌو ،ك أبو جعفر ،ك علي بن الحسين ،ك الحسين بن علي ،ك الحسن بن علي ،ك علي بن أبي طالب

السبلـ« :لو ال آية في كتاب اللٌو لح ٌدثناكم بما يكوف إلى أف تقوـ الساعة :يمحو اللٌو .ِ»...
عليهم ٌ
إلى غير ذلك من الركايات الدالة على كقوع البداء في القضاء الموقوؼ.

باـ الكتاب ،ك العلم المخزكف عند اللٌو يستحيل
ك خبلصة القوؿ :اف القضاء الحتمي المعبر عنو باللوح المحفوظ ،ك ٌ
أف يقع فيو البداء .ك كيف يتصور فيو البداء؟ ك أف اللٌو سبحانو عالم بجميع األشياء منذ األزؿ ،ال يعزب عن علمو

ذرة في األرض ك ال في السماء.
مثقاؿ ٌ

السبلـ قاؿ:
ركل الصدكؽ في «إكماؿ الدين» بإسناده ،عن أبي بصير ك سماعة ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
«من زعم أف اللٌو عز ك جل يبدك لو في شىء اليوـ لم يعلمو أمس فابرءكا منو»ّ.
السبلـ يقوؿ:
ك ركل العياشي ،عن ابن سناف ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
«إف اللٌو يق ٌدـ ما يشاء ،ك يؤخر ما يشاء ،ك يمحو ما يشاء ،ك يثبت ما يشاء ك عنده أـ الكتاب ،ك قاؿ :فكل أمر
يريده اللٌو فهو في علمو قبل أف يصنعو ،ك ليس شىء يبدك لو إال ك قد كاف في علمو ،إف اللٌو ال يبدك لو من جهل»ْ.
السبلـ:
ك ركل أيضا عن عمار بن موسى ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ

ٔ تفسَت العياشي 215 /2 :اٟتديث .59 :راجع ْتار األنوار ،118 /4 :باب  ،3رقم اٟتديث.52 :
ٕ قرب االسناد :ص  ،353رقم اٟتديث .1266 :نفس ا١تصدر ص  ،97باب  ،3اٟتديث.5 :
ٖ إكمال الدين :ص .79
ٗ تفسَت العياشي ،218 /2 :اٟتديث.71 :
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«سئل عن قوؿ اللٌو :يى ٍم يحوا اللاوي  ...قاؿ :إف ذلك الكتاب كتاب يمحو اللٌو ما يشاء ك يثبت ،فمن ذلك الذم يرد

الدعاء القضاء ،ك ذلك الدعاء مكتوب عليو الذم يرد بو القضاء ،حتى إذا صار إلى أـ الكتاب لم يغن الدعاء فيو
شيئا»ُ.

السبلـ قاؿ علي بن
ك ركل الشيخ الطوسي في «كتاب الغيبة» بإسناده عن البزنطي ،عن أبي الحسن الرضا عليو ٌ
السبلـ:
الحسين ،ك علي بن أبي طالب قبلو ،ك محمد بن علي ك جعفر ابن محمد عليهم ٌ
«كيف لنا بالحديث مع ىذه اآلية يى ٍم يحوا اللاوي  ...فأما من قاؿ بأف اللٌو تعالى ال يعلم الشيء إال بعد كونو فقد كفر ك
خرج عن التوحيد»ِ.

السبلـ أف اللٌو لم يزؿ عالما قبل أف يخلق الخلق ّ،فهي فوؽ حد
ك الركايات المأثورة عن أىل البيت عليهم ٌ
اإلحصاء ،ك قد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة اإلمامية طبقا لكتاب اللٌو ك سنة رسولو ،جريا على ما يقتضيو حكم

العقل الفطرم الصحيح.
ثمرة االعتقاد بالبداء:

ك البداء :إنما يكوف في القضاء الموقوؼ المعبر عنو بلوح المحو ك اإلثبات ،ك االلتزاـ بجواز البداء فيو ال يستلزـ

نسبة الجهل إلى اللٌو سبحانو ك ليس في ىذا االلتزاـ ما ينافي عظمتو ك جبللو.

فالقوؿ بالبداء :ىو االعتراؼ الصريح بأف العالم تحت سلطاف اللٌو ك قدرتو في حدكثو ك بقائو ،ك إف إرادة اللٌو نافذة
في األشياء ،أزال ك أبدا ،بل ك في القوؿ بالبداء يتضح الفارؽ بين العلم اإللهي ك بين علم المخلوقين ،فعلم

المخلوقين -ك إف كانوا أنبياء أك أكصياء -ال يحيط بما أحاط بو علمو تعالى ،فإف بعضا منهم إف كاف عالما -بتعليم
اللٌو إياه -بجميع عوالم الممكنات ال يحيط بما أحاط بو علم اللٌو المخزكف الذم استأثر بو لنفسو ،فإنو ال يعلم
بمشيئة اللٌو تعالى -لوجود شىء -أك عدـ مشيئتو إال حيث يخبره اللٌو تعالى بو على نحو الحتم.
ك القوؿ بالبداء :يوجب انقطاع العبد الى اللٌو ك طلبو إجابة دعائو منو ك كفاية مهماتو ،ك توفيقو للطاعة ،ك إبعاده عن
المعصية ،فإف إنكار البداء ك االلتزاـ بأف ما جرل بو قلم التقدير كائن ال محالة -دكف استثناء -يلزمو يأس المعتقد
ٔ نفس ا١تصدر ،229 /2 :اٟتديث.74 :
ٕ
السبلم قال «:ما بدا للّو يف شىء إال كان يف علمو قبل أن يبدو
كتاب الغيبة :ص  ،439اٟتديث .429 :و روى الشيخ الكليٍت بإسناده ،عن عبد اللّو بن سنان ،عن أيب عبد اللّو عليو ّ
لو» الكايف ،148 /1 :اٟتديث.9 :
ٖ الكايف ،198 /1 :اٟتديث 6 :و  ،148 /1اٟتديث .11 :و ...
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بهذه العقيدة عن إجابة دعائو ،فإف ما يطلبو العبد من ربو إف كاف قد جرل قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن ال محالة ،ك
ال حاجة إلى الدعاء ك التوسل ،ك إف كاف قد جرل القلم بخبلفو لم يقع أبدا ،ك لم ينفعو الدعاء ك ال التضرع ،ك إذا

يئس العبد من إجابة دعائو ترؾ التضرع لخالقو ،حيث ال فائدة في ذلك ،ك كذلك الحاؿ في سائر العبادات ك
السبلـ أنها تزيد في العمر أك في الرزؽ أك غير ذلك مما يطلبو العبد.
الصدقات التي كرد عن المعصومين عليهم ٌ
السبلـ من االىتماـ بشأف البداء.
ك ىذا ىو سر ما كرد في ركايات كثيرة عن أىل البيت عليهم ٌ
السبلـ قاؿ:
فقد ركل الصدكؽ في كتاب «التوحيد» بإسناده ،عن زرارة ،عن أحدىما عليهما ٌ
«ما عبد اللٌو عز ك جل بشيء مثل [أفضل من] البداء»ُ.
السبلـ قاؿ:
ك ركل بإسناده ،عن ىشاـ بن سالم ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
«ما عظٌم اللٌو عز ك جل بمثل البداء»ِ.
السبلـ قاؿ:
ك ركل بإسناده ،عن محمد بن مسلم ،عن أبي عبد اللٌو عليو ٌ
«ما بعث اللٌو عز ك جل نبيا حتى يأخذ عليو ثبلث خصاؿ:
اإلقرار بالعبودية ك خلع األنداد ،ك أف اللٌو يق ٌدـ ما يشاء ك يؤخر ما يشاء»ّ.
ك السر في ىذا االىتماـ :أف إنكار البداء يشترؾ بالنتيجة مع القوؿ بأف اللٌو غير قادر على أف يغير ما جرل عليو قلم
علوا كبيرا .فإف كبل القولين يؤيس العبد من إجابة دعائو ،ك ذلك يوجب عدـ توجهو في
التقدير .تعالى اللٌو عن ذلك ٌ

طلباتو إلى ربو.

حقيقة البداء عند الشيعة:
ك على الجملة :فإف البداء بالمعنى الذم تقوؿ بو الشيعة اإلمامية ىو من اإلبداء اإلظهار حقيقة ،ك إطبلؽ لفظ البداء
عليو مبني على التنزيل ك اإلطبلؽ بعبلقة المشاكلة .ك قد اطلق بهذا المعنى في بعض الركايات من طرؽ أىل السنة.

ٔ التوحيد :ص  333 -331باب  ،54البداء ،اٟتديث  1و  .2راجع الكايف ،146 /1 :اٟتديث.1 :
ٕ التوحيد :ص  333 -331باب  ،54البداء ،اٟتديث  1و  .2راجع الكايف ،146 /1 :اٟتديث.1 :
ٖ التوحيد ،333 !:اٟتديث .3 :راجع الكايف ،147 /1 :اٟتديث.3 :
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ركل البخارم بإسناده عن أبي عمرة ،أف أبا ىريرة ح ٌدثو أنو سمع رسوؿ اللٌو صلٌى اللٌو عليو ك آلو ك سلٌم يقوؿ:
إف ثبلثة في بني إسرائيل :أبرص ك أعمى ك أقرع ،بدا للٌو عز ك جل أف يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى األبرص

.ُ»...

ك قد كقع نظير ذلك في كثير من االستعماالت القرآنية ،كقولو تعالى:
ض ٍعفان «.»66 :8
ٍاآل ىف  ...ىعلً ىم اللٌو أى اف فًي يك ٍم ى
ك قولو تعالى:
لًنىػعلىم أ ُّ ً
ىحصى لًما لىبًثيوا أ ىىمدان «.»12 :8
ىم الٍح ٍزبىػ ٍي ًن أ ٍ
ٍ ى
ك قولو تعالى:
ً
س ين ىع ىم نبل «.»7 :8
لنىٍبػلي ىو يى ٍم أىيُّػ يه ٍم أ ٍ
ىح ى
ك ما أكثر الركايات من طرؽ أىل السنٌة في أف الصدقة ك الدعاء يغيٌراف القضاءِ.
السبلـ من اإلنباء بالحوادث المستقبلة فتحقيق الحاؿ فيها :أف المعصوـ
أما ما كقع في كلمات المعصومين عليهم ٌ
يدؿ أف ما أخبر بو مما جرل بو
متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم ك الجزـ ك دكف تعليق ،فذلك ٌ

القضاء المحتوـ ك ىذا ىو القسم الثاني «الحتمي» من أقساـ القضاء المتقدمة .ك قد علمت أف مثلو ليس موضعا
للبداء ،فإف اللٌو ال يك ٌذب نفسو ك ال نبيٌو .ك متى ما أخبر المعصوـ بشيء معلٌقا على أف ال تتعلق المشيئة اإللهية
يدؿ على جرياف القضاء الموقوؼ الذم ىو
بخبلفو ،ك نصب قرينة متصلة أك منفصلة على ذلك فهذا الخبر إنما ٌ
موضع البداء .ك الخبر الذم أخبر بو المعصوـ صادؽ ك إف جرل فيو البداء ،ك تعلقت المشيئة اإللهية بخبلفو .فإف

الخبر -كما عرفت -منوط بأف ال تخالفو المشيئة.
ك ركل العياشي ،عن عمرك بن الحمق قاؿ:

ٔ صحيح البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،رقم اٟتديث 3295 :و صحيح مسلم :كتاب الزىد و الرقائق ،رقم اٟتديث.5265 :
ٕ انظر التعليقة رقم(  )11للوقوف على روايات تفيد أن الدعاء يغَت القضاء -يف قسم التعليقات.
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السبلـ حين ضرب على قرنو ،فقاؿ لي :يا عمرك إني مفارقكم ،ثم قاؿ :سنة
«دخلت على أمير المؤمنين عليو ٌ
السبعين فيها ببلء  ...فقلت:
بأبي أنت ك أمي قلت :إلى السبعين ببلء ،فهل بعد السبعين رخاء؟
قاؿ :نعم يا عمرك إف بعد الببلء رخاء  »...ك ذكر آية يى ٍم يحوا اللاوي ...

ٔ تفسَت العياشي ،217 /2 :رقم اٟتديث.68 :
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