هذا الكتاب
هذا الكتاب هو اجلزء األول من أجزاء ثالثة من هذه السلسلة حتاول أن
تصحح األخطاء الكربى التي وقعت أثناء التعامل مع القرآن الكريم ،وهي التي
أشار إليها احلديث املعروف املشهور ،وهو قول رسول اهلل ( :حيمل هذا العلم من
كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني)
وبناء عىل هذا؛ فإن هذا اجلزء يعالج املبالغات والغلو الذي ارتبط ببعض
العلوم القرآنية ،أو الفهوم املتعلقة به ،والتي رصفت عن التدبر احلقيقي للقرآن
الكريم ،وجعلت من أولئك الغالة ،مثل الذي هيتم بالقرش أكثر من اللباب،
وباألجزاء أكثر من الكل.
ولذلك؛ فهو ال يدعو لطرح تلك العلوم أو الفهوم طرحا كليا ،وإنام يدعو إىل
تصحيحها ،ونفي الغلو عنها ،ووضعها يف حماهلا املناسبة ،حتى ال تكون سببا يرصف
عن تدبر القرآن الكريم ،أو يؤثر يف فاعليته يف الواقع.
وقد رأينا أنه يمكن انحصار تلك املبالغات يف سبعة قضايا وعلوم كربى ،هي:
الرسم واإلمالء ..والتجويد والقراءات ..وأسباب النزول ..وحمال النزول..
ومصاديق التنزيل ،أو ما يطلق عليه [اجلري والتطبيق] ..والناسخ واملنسوخ..
وعقبات التأويل ،وقد تناولنا فيه سبع عقبات كربى ،هي :عقبة الفضول ،وعقبة
اخلرافة ،وعقبة الوهم ،وعقبة املحدودية ،وعقبة احلرفية ،وعقبة األهواء ،وعقبة
الدجل.

التنزيل والتأويل
( )3

القرآن ..وتحريف الغالين
رواية حول الدعوة للتعامل المقاصدي مع القرآن الكريم
الجزء الثاني
أ .د .نور الدين أبو لحية
www.aboulahia.com

الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)
 1443ـ 2022
دار األنوار للنشر والتوزيع



فهرس املحتويات
تقديم

10

رابعا ـ القرآن ..وحمال النزول

12

 .1تصنيفات وحتقيقات:

12

املفهوم واحلدود:

12

امليزات واخلصائص:

17

املوضوعات واملقاصد:

22

السور املكية:

22

السور املدنية:

28

 . 2اختالفات وخالفات:

35

سور خمتلف فيها:

35

آيات خمتلف فيها:

46

سورة البقرة:

47

سورة األنعام:

48

سورة األعراف:

54

سورة االنفال:

55
2

سورة براءة:

57

سورة يونس:

60

سورة هود:

60

سورة يوسف:

62

سورة إبراهيم:

63

سورة احلجر:

63

سورة النحل:

65

سورة اإلرساء:

66

سورة الكهف:

71

سورة مريم:

74

سورة طه:

75

سورة الشعراء:

76

سورة القصص:

77

سورة العنكبوت:

78

سورة لقامن:

80

سورة السجدة:

81

سورة سبأ:

82

سورة فاطر:

84

سورة يس:

85
3

سورة الزمر:

86

سورة غافر:

87

سورة الشورى:

88

سورة الزخرف:

89

سورة اجلاثية:

90

سورة االحقاف:

90

سورة ق:

92

سورة النجم:

93

سورة القمر:

94

سورة الواقعة:

95

سورة امللك:

96

سورة القلم:

96

سورة املزّ مل:

97

سورة املرسالت:

99

 .3شبهات وردود:

100

العنف والشدة:

102

التقريع والتوبيخ:

105

االنحطاط والتعارض:

111

القصار والطوال:

112
4

ترشيعات وأحكام:

114

براهني وأدلة:

117

احلس واملعنى:

120

لغو وغموض:

123

خامسا ـ القرآن ..ومصاديق التنزيل

128

 .1املصاديق والتأويل الصحيح:

129

 .2املصاديق والتأويل املنحرف:

137

نامذج للتفسري املنحرف:

137

مثال البعوضة:

142

السامء والطارق:

146

ليلة القدر:

148

النبأ العظيم:

150

اخلنّس:

153

سنفرغ لكم أهيا الثقالن:

158

هذا الذي كنتم به تكذبون:

161

دين القيمة:

163

نارا تلظى:

164
5

ّ
فك رقبة:

166

والتني والزيتون:

170

وطور سينني:

172

يا ليتني كنت ترابا:

173

أهل الكتاب:

175

حلب اخلري لشديد:
ّ

178

لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم:

179

لعيل حكيم:

181

فإذا فرغت فانصب:

183

الذي يكذب بالدين:

186

عاملة ناصبة:

187

اثنا عرش شهرا:

190

رب املرشقني ورب املغربني:

192

والفجر وليال عرش:

193

والسامء ذات الربوج:

195

والشمس وضحاها والقمر إذا تالها:

197

والنور الذي أنزلنا:

199

واآلخرة خري وأبقى:

201

وقال اإلنسان ما هلا:

203
6

فاستبقوا اخلريات:

205

إقامة الصالة:

207

األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

210

مصادر التفسري املنحرف:

212

تفسري العسكري:

216

تفسري القمي:

226

تفسري العيايش:

235

تفسري احلويزي:

237

تفسري البحراين:

239
240

 .3الغالة وحتريف التنزيل:
شهادات وترصحيات:

242

احلشوية واإلخباريون:

254

تدليس وتزوير:

268

 4ـ املوقف املعتدل:

276

سادسا ـ القرآن ..وتعطيل التنزيل

279

 1ـ نسخ التالوة:

281
281

شواهد وإشكاالت:
7

286

ردود وإجابات:
من املدرسة السنية:

287

من املدرسة الشيعية:

297
303

 2ـ نسخ األحكام:

304

املنكرون للنسخ:
من املدرسة الشيعية:

305

من املدرسة السنية:

307

الدليل القرآين للنسخ:

319

آيات النسخ وتوجيهها

331

آيات الرمحة والشدة:

332

آيات الرخصة والعزيمة:

341

آيات التدرج واللطف:

350

آيات الرب والصلة:

358

آيات العفاف والتحصني:

375

آيات الزواج وأحكامه:

385

آيات العفو والتوبة:

398
407

 3ـ املوقف املعتدل:

8

سابعا ـ القرآن ..وعقبات التأويل

409

 1ـ عقبة الفضول:

412

 2ـ عقبة اخلرافة:

461

 3ـ عقبة الوهم:

471

 4ـ عقبة املحدودية:

490

 5ـ عقبة احلرفية:

505

 6ـ عقبة األهواء:

510

 7ـ عقبة الدجل:

515

النهاية

524

هذا الكتاب

527

9

تقديم
هذا هو اجلزء الثاين من كتاب [القرآن وحتريف الغالني] ،وهو يتضمن ما ييل:
الفصل الرابع ـ القرآن ..وحمال النزول :وقد تناولنا فيه االهتامم املبالغ فيه بام يطلق
عليه [املكي واملدين] ،وبينا كيفية االستثامر الصحيح هلا.
الفصل اخلامس ـ القرآن ..ومصاديق التنزيل :وقد تناولنا فيه خصوصا ما يطلق
عليه [اجلري والتطبيق] ،وخصوصا يف تطبيقاته اخلاطئة التي قام هبا غالة الشيعة الذين
محلوا كل آيات القرآن الكريم عىل أئمة اهلدى ،من غري مراعاة أي مناسبة تدعو إىل ذلك..
وقد بينا فيه أقوال العلامء العدول من الشيعة يف الرد عىل تلك املبالغات ،سواء من خالل
نقد أسانيدها ،أو من خالل بيان تفسرياهتم لتلك اآليات.
الفصل السادس ـ القرآن ..وتعطيل التنزيل :وقد تناولنا فيه بتفصيل شديد ما يطلق
عليه [الناسخ واملنسوخ] ،وبينا أنه ـ بأنواعه مجيعا ـ معارض لتفعيل القرآن الكريم يف
الواقع ،ثم استعرضنا كل اآليات التي قيل بنسخها ،وبينا إمكانية االستفادة منها ،وتفعيلها
فيام نزلت من أجله.
الفصل السابع ـ القرآن ..وعقبات التأويل :وقد تناولنا فيه العقبات الكربى التي
وقع فيها املفرسون ،وقد رأينا أهنا سبعة عقبات ،ذكرنا نامذج عن كل واحدة منها ،ألننا
سنستعرض تفاصيلها يف سائر األجزاء ،وهي:
 1ـ عقبة الفضول :ونقصد هبا التكلف يف البحث عن القضايا واألخبار التي مل يرد
يف القرآن الكريم تفصيلها ،ومل تكن هناك حاجة تدعو إىل ذلك.
 2ـ عقبة اخلرافة :ونقصد هبا اخلرافات التي ألصقت بالقرآن الكريم ،وجعلته
10

يتعارض مع العقل أو العلم.
 3ـ عقبة الوهم :ونقصد هبا تلك األوهام التي ترسبت خصوصا إىل التفاسري
الباطنية؛ فجعلت للكشف واإلهلام دورا يف تفسري القرآن الكريم من غري أي دليل أو حجة.
 4ـ عقبة املحدودية :ونقصد هبا ما تعلق به املتأثرون بالتفسري املأثور من قرص فهم
القرآن الكريم عىل سلف األمة دون خلفها.
 5ـ عقبة احلرفية :ونقصد هبا ما نشأ عن التعلق بالظواهر القرآنية ،من انحرافات
ترتبط بالتجسيم والتشبيه ونحوها.
 6ـ عقبة األهواء :ونقصد هبا تلك التفاسري التي انطلق فيها أصحاهبا من تعصبهم
لطوائفهم؛ فجعلوه متحكام يف القرآن الكريم ،وحاكام عليه.
 7ـ عقبة الدجل :ونقصد هبا ربط القرآن الكريم بالشعوذة والدجل ،كنوع من
االستغالل اخلاطئ ملا ورد فيه من الربكات وحتقيق الشفاء ونحومها.
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رابعا ـ القرآن ..وحمال النزول
يف صباح اليوم التايل ،وجدت نفيس يف شارع آخر ،مل يكن خيتلف كثريا عن الشارع
السابق ،إال أين الحظت بدل االهتامم بأسباب النزول ،اهتامما مبالغا فيه بمحال النزول،
وأماكنها ،وخصوصا بام يطلق عليه [املكي واملدين] ،واخلالف الوارد يف بعض السور
واآليات إىل حد اجلدل والرصاع الصارف عن التدبر والتأثر واالنفعال.

 .1تصنيفات وحتقيقات:
لكن ـ مع ذلك ـ سمعت الكثري من احلوارات العلمية الطيبة التي يمكن أن يستفاد
منها يف تدبر القرآن الكريم والتعرف عىل الظروف التي نزل فيها ،والتي قد ال ختتلف عن
ظروف أخرى يمر هبا املتدبر للقرآن الكريم ،ويستعني بذلك عىل فهمه وتطبيقه اجليد
لظروف النزول عىل ظروف واقعه.
املفهوم واحلدود:
ومن تلك احلوارات اجلميلة النافعة ،أين التقيت يف بعض حدائق ذلك احلي صبيان،
يقول أحدمها لصاحبه :ما الذي تراه يف حتديد مفهوم املكي واملدين ..هل ترى اعتبار الزمان
أم املكان؟
قال الثاين :أنا أرى اعتبار الزمان ..فاملكي هو ما نزل قبل اهلجرة ،واملدين هو ما نزل
بعدها ،سواء نزل بمكة أم باملدينة ،عام الفتح أو عام حجة الوداع ،يف سفر أو يف حرض(..)1

( )1الربهان .178/1
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وقد روي هذا التعريف عن حييى بن سالم البرصي املفرس ،حيث قال( :ما نزل بمكة وما
نزل بطريق املدينة قبل أن يبلغ النبي  املدينة ،فهو من املكي ،وما نزل عىل النبي  يف
أسفاره بعد ما قدم املدينة فهو من املدين) ()1

قال األول :أما أنا؛ فأرى أن التعريف املناسب هو تعريفه بحسب املكان؛ فاملكي ما
قسم هبة اهلل بن سالمة املفرس
نزل بمكة ولو بعد اهلجرة ،واملدين ما نزل باملدينة( ..)2وقد ّ
البغدادي املكي إىل قسمني ،مها :املكي األول ،وهو ما نزل يف مكة قبل اهلجرة ،واملكي
األخري :وهو ما نزل فيها بعد الفتح(.)3
قال الثاين :لكن التعريف األول أكثر فائدة ،وأكثر ارتباطا بالواقع ..ذلك أن
املسلمني كانوا يف تلك الفرتة مستضعفني مظلومني ،بخالف حاهلم يف الفرتة الثانية ،والتي
شملت وجودهم يف مكة أو املدينة.
قال األول :من هذه الناحية لك احلق يف ذلك ..فاملكي يمثل فرتة استضعاف
املسلمني ،واملدين يمثل فرتة خروجهم من ذلك االستضعاف ..ثم حتوهلم تدرجييا إىل قوة
معتربة حيسب هلا ألف حساب.
قال الثاين( :)4نسيت أن أذكر لك أن هناك تعريفا آخر للمكي واملدين ،وهو أن املكي
ما وقع خطابا ألهل مكة ،واملدين ما وقع خطابا ألهل املدينة ..ويروى عن عبد اهلل بن
مسعود ،فقد روي عنه قوله( :كل يشء نزل فيه﴿ :يا أهيا الناس﴾ فهو بمكة ،وكل يشء
نزل فيه ﴿يا أهيا الذين آمنوا﴾ فهو باملدينة) ()5

( )4علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.56

( )1الداين :كتاب البيان.132/

( )5الربهان 189/1 :ـ .190

( )2الربهان .178/1
( )3الناسخ واملنسوخ.322/
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قال األول( :)1لكن هذا األثر ليس صاحلا لالستدالل هلذا املذهب ،ألن ابن مسعود
مل يقصد وضع ضابط وتعريف للمكي واملدين ،إنام أراد بيان عالمة من عالمات القرآن
املكي واملدين ،أو تفسريا لبيان املراد هبذا اخلطاب ،وهو أمر أغلبي ليس مضطردا دائام.
قال الثاين( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن هذا املذهب يف تفسري املكي واملدين أضيق من
غريه ،ألنه قد تقيد باألشخاص املعينني يف أمكنة معينة ،وتقيد بموضوع معني هو ما كان
فيه خطاب من آيات القرآن ،فبقي القسم األكرب من القرآن خارج هذا املنهج يف تعريف
املكي واملدين.
قال األول( :)3نسيت أن أذكر لك أيضا أنه يندرج يف ضمن املكي واملدين أنواع كثرية
من البحوث املتصلة بالظروف املحيطة بنزول القرآن كالسفري واحلرضي ،واللييل
والنهاري ،وما محل من مكة إىل املدينة ،وما محل من املدينة إىل مكة ،وما نزل باملدينة وحكمه
مكي ،وما نزل بمكة وحكمه مدين ،وغريها من البحوث التي تدل عىل االعتناء العجيب
الذي أحيط به القرآن الكريم ،وتوفري وسائل دراسته من مجيع اجلهات.
قال الثاين :هيا بنا نراجع ترتيب سور القرآن الكريم بحسب تاريخ نزوهلا وحمله..
فالشك أن األستاذ سيمتحننا عنها اليوم.
قال األول :هيا ..فلنبدأ بالسور املكية؛ فأنا أحفظها جيدا ..فقد قال جمد الدين
الفريوز آبادي يف ترتيبها( :اتفقوا عىل أن أول السور املكية اقرأ باسم ربك الذي خلق ،ثم
ن والقلم وما يسطرون ،ثم سورة املزمل ،ثم سورة املدثر ،ثم سورة تبت ،ثم إذا الشمس

( )3علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.56

( )1علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.56
( )2علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.56
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كورت ،ثم سبح اسم ربك األعىل ،ثم والليل إذا يغشى ،ثم والفجر ،ثم والضحى ،ثم أمل
نرشح ،ثم والعرص ،ثم والعاديات ،ثم الكوثر ،ثم أهلاكم ،ثم أرأيت ،ثم الكافرون ،ثم أمل
تر كيف فعل ،ثم الفلق ،ثم الناس ،ثم قل هو اهلل أحد ،ثم والنجم ،ثم عبس ،ثم القدر ،ثم
والشمس وضحاها ،ثم الربوج ،ثم والتني ،ثم إليالف ،ثم القارعة ،ثم ال أقسم بيوم
القيامة ،ثم ويل لكل مهزة ملزة ،ثم واملرسالت ،ثم ق والقرآن املجيد ،ثم ال أقسم هبذا البلد،
ثم والسامء والطارق ،ثم اقرتبت الساعة ،ثم ص ،ثم األعراف ،ثم قل أوحى ،ثم يس ،ثم
الفرقان ،ثم املالئكة (فاطر) ،ثم مريم ،ثم طه ،ثم الواقعة ،ثم الشعراء ،ثم النمل ،ثم
القصص ،ثم بني إرسائيل ،ثم يونس ،ثم هود ،ثم يوسف ،ثم احلجر ،ثم األنعام ،ثم
الصافات ،ثم لقامن ،ثم سبأ ،ثم الزمر ،ثم املؤمن ،ثم حم السجدة ،ثم حم عسق ،ثم
الزخرف ،ثم الدخان ،ثم اجلاثية ،ثم األحقاف ،ثم الذاريات ،ثم الغاشية ،ثم الكهف ،ثم
النحل ،ثم سورة نوح ،ثم سورة إبراهيم ،ثم سورة األنبياء ،ثم قد أفلح املؤمنون ،ثم امل
السجدة ،ثم الطور ،ثم تبارك امللك ،ثم احلاقة ،ثم سأل سائل ،ثم عم يتسآءلون ،ثم
النازعات ،ثم إذا السامء انفطرت ،ثم إذا السامء انشقت ،ثم الروم ،ثم العنكبوت ،ثم
املطففني ..فهذه مخس وثامنون سورة نزلت بمكة ،وهبذا الرتتيب(.)1
قال الثاين :وال تنس ما ذكره الزركيش بعد ذكر هذا الرتتيب ،فقد قال ـ بعد ذكر
سورة الروم ـ( :واختلفوا يف آخر ما نزل بمكة ،فقال ابن عباس :العنكبوت ..وقال
الضحاك وعطاء :املؤمنون ..وقال جماهد :ويل للمطففني ..فهذا ترتيب ما نزل من القرآن
بمكة ،وعليه استقرت الرواية من الثقات ،وهي مخس وثامنون سورة) ()2

( )2الربهان يف علوم القرآن ( 193/1ـ )194

( )1بصائر ذوي التمييز ( 98/1ـ )99
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قال األول :لقد رسدت عليك ما حفظته من ترتيب السور املكية؛ فارسد عيل ما
حتفظه من ترتيب السور املدنية.
قال الثاين :لقد ذكروا أن أول ما نزل باملدينة :سورة البقرة ،ثم سورة األنفال ،ثم
سورة آل عمران ،ثم األحزاب ،ثم املمتحنة ،ثم النساء ،ثم زلزلت ،ثم احلديد ،ثم سورة
حممد ،ثم الرعد ،ثم الرمحن ،ثم هل أتى عىل اإلنسان ،ثم الطالق ،ثم مل يكن ،ثم احلرش،
ثم إذا جاء نرص اهلل ،ثم النور ،ثم احلج ،ثم املنافقون ،ثم املجادلة ،ثم احلجرات ،ثم
التحريم ،ثم اجلمعة ،ثم التغابن ،ثم الصف ،ثم الفتح ،ثم التوبة ،ثم املائدة ..وقد قال
الفريوز آبادي بعد ذكره هلا( :فهذه مجلة ما نزل باملدينة .ومل نذكر الفاحتة ألنه خمتلف فيها:
قيل أنزلت بمكة ،وقيل باملدينة ؛ وقيل بكل مرة) ( ..)1وقد رجح لنا األستاذ أهنا نزلت
بمكة املكرمة ،ورد ردا شديدا عىل من زعم أهنا نزلت باملدينة ،أو نزلت مرتني.
قال األول :كام أنه رد بشدة( )2عىل ما رواه النحاس يف [الناسخ واملنسوخ] عن أيب
عمرو بن العالء ،قال :سألت جماهدا عن تلخيص آي القرآن املدين من املكي فقال :سألت
ابن عباس عن ذ لك فقال( :سورة األنعام نزلت بمكة مجلة واحدة ،فهي مكية إال ثالث
آيات منها نزلن باملدينة :قل تعالوا أتل إىل متام اآليات الثالث ..وما تقدم من السور
مدنيات ..ونزلت بمكة :سورة األعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر
والنحل ـ سوى ثالث آيات من آخرها فإهنن نزلن بني مكة واملدينة يف منرصفه من أحد ـ
وسورة بني إرسائيل والكهف ومريم وطه واألنبياء واحلج ـ سوى ثالث آيات :هذان

( )1بصائر ذوي التمييز ()99/1

الفصل.

( )2سنعرض للردود املرتبطة باالستثناءات املتعلقة باآليات يف حمله من هذا
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خصامن إىل متام اآليات الثالث فإهنن نزلن باملدينة ـ وسورة املؤمنني والفرقان وسورة
الشعراء ـ سوى مخس آيات من أخراها نزلن باملدينة :والشعراء يتبعهم الغاوون إىل آخرها
ـ وسورة النمل والقصص والعنكبوت والروم ولقامن ـ سوى ثالث آيات منها نزلن
باملدينة :ولو أنام يف األرض من شجرة أقالم إىل متام اآليات ـ وسورة السجدة ـ سوى ثالث
آيات :أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إىل متام اآليات الثالث ـ وسورة سبأ وفاطر ويس
والصافات وص والزمر ـ سوى ثالث آيات نزلن باملدينة :قل يا عبادي الذين أرسفوا إىل
متام الثالث آيات ـ واحلواميم السبع وق والذاريات والطور والنجم والقمر والرمحن
والواقعة والصف والتغابن ـ إال آيات من آخرها نزلن باملدينة ـ وامللك ون واحلاقة وسأل
وسورة نوح واجلن واملزمل ـ إال آيتني :إن ربك يعلم أنك تقوم ـ واملدثر إىل آخر القرآن ،إال
إذا زلزلت وإذا جاء نرص اهلل وقل هو اهلل أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
فإهنن مدنيات .ونزل باملدينة سورة األنفال وبراءة والنور واألحزاب وسورة حممد والفتح
واحلجرات واحلديد وما بعدها إىل التحريم) ()1

امليزات واخلصائص:
ومنها أين مررت عىل فتاتني تتحدثان ،قالت إحدامها :أنا مل أتعجب من يشء يف
املصاحف ،كتعجبي لوضع حمل نزول السور القرآنية ..فكيف تسنى هلم معرفة ذلك ،مع
أنه مل يرد عن رسول اهلل  أي حديث يبني مكية أي سورة أو مدنيتها؟
قالت الثانية :صدقت فيام ذكرت عن رسول اهلل  ..وهو يدل عىل أن االهتامم
باملكي واملدين ليس من أصول املعارف القرآنية ..وإنام هو اجتهاد ،ودليل عىل احلرص عىل
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ( 39/1ـ )40
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التعرف عىل الظروف التي نزل فيها القرآن الكريم.
قالت األوىل :فكيف تسنى هلم معرفة ذلك؟
قالت الثانية :ذلك بسيط جدا ..وقد رشحه القايض أبو بكر الباقالين بقوله( :إنام
يرجع يف معرفة املكي واملدين إىل حفظ الصحابة التابعني ،ومل يرد عن النبي  يف ذلك
قول ،ألنه مل يؤمر به ،ومل جيعل اهلل علم ذلك من فرائض األمة ،وإن وجب يف بعضه عىل
أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ ،فقد يعرف ذلك بغري نص الرسول )1()

قالت األوىل :فالطريق ملعرفة املكي واملدين من سور القرآن الكريم إذن حمصور يف
ما ورد يف الروايات؟
قالت الثانية :أكثره كذلك ..فقد روي عن عبد اهلل بن عباس أنه قال( :كنت ألزم
األكابر من أصحاب رسول اهلل  من املهاجرين واألنصار ،فأسأهلم عن مغازي رسول
رس بإتياين لقريب من رسول
اهلل  وما نزل من القرآن يف ذلك ،وكنت ال آيت أحدا منهم إال ّ
يب بن كعب يوما ،وكان من الراسخني يف العلم ،عام نزل من القرآن
اهلل  .فجعلت أسأل أ ّ
باملدينة ،فقال :نزل هبا سبع وعرشون سورة ،وسائرها بمكة) ( )2

ومنها ما روي عن ابن مسعود قال( :والذي ال إله غريه ما من كتاب اهلل سورة إال
أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إال أنا أعلم فيام أنزلت) ()3

قالت األوىل :كيف تذكرين أن أكثره كذلك ..فهل يمكن معرفة مثل هذا
باالجتهاد؟

( )3البخاري 186/6 :ـ  187ومسلم.148/7 :

( )1نقال عن السيوطي :االتقان .23/1
( )2الطبقات الكربى .371/2
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قالت الثانية :هو ليس اجتهادا بمعنى االجتهاد الذي تستنبط به األحكام ،وإنام هو
نوع من القياس الذي يعتمد عىل مجلة من الضوابط التي استخلصها العلامء من الروايات
املنقولة عن عدد من الصحابة والتابعني يف بيان خصائص السور املكية والسور املدنية.
قالت األوىل :فهال ذكرت يل طرفا منها.
قالت الثانية :منها ما روي عن عبد اهلل بن مسعود ،قال( :كل يشء يف القرآن ﴿يا
َّاس﴾ أنزل بمكة ،وكل يشء يف القرآن ﴿يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا﴾ أنزل باملدينة) ( ..)1وقد
َأ ه َهيا الن ُ
َّاس﴾ منه مكي ومنه مدين ،لكن أكثره مكي(.)2
الحظ العلامء بناء عىل هذا أن ﴿يا َأ ه َهيا الن ُ
قالت األوىل :أجل ..فمع أن سورة البقرة مدنية إال أن فيها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا
َّاس ا ْع ُبدُ وا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة ،]21 :وقولهَ ﴿ :يا
الن ُ
الشي َط ِ
ِ
َّاس ُك ُلوا ِِمَّا ِيف ْاألَ ْر ِ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم عَدُ ٌّو ُمبِنيٌ ﴾
ض َح َال اال َط ِّي ابا َو َال َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
َأ ه َهيا الن ُ
[البقرة]168 :

َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي
قالت الثانية :ومثلها سورة النساء ،ففيها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َج ااال كَثِ اريا َونِ َسا اء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي
َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ِ
ون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
ت ََسا َء ُل َ
َّاس َقدْ َجا َء ُك ُم
َان َع َل ْي ُك ْم َرقي ابا﴾ [النساء ،]1 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
آمنُوا َخريا َل ُكم و ِإ ْن َت ْك ُفروا َف ِإ َّن هللَِّ ما ِيف السامو ِ
احل ِّق ِمن رب ُكم َف ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
الر ُس ُ
ض
َّ َ َ
ْ َ
َ
ُ
ْ َ ِّ ْ
ول ِب ْ َ
َّ
ْا

ِ
َّاس َقدْ َجا َء ُك ْم ُب ْر َه ٌ
َوك َ
ان ِم ْن َر ِّب ُك ْم
َان اهللَُّ عَلِ ايام َحك ايام﴾ [النساء ،]170 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
ورا ُمبِيناا﴾ [النساء]174 :
َو َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي ُك ْم ُن ا
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم إِ َّن
قالت األوىل :ومثلها سورة احلج ،ففيها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ

( )2الزركيش :الربهان .188/1

( )1احلاكم :املستدرك  ،18/3والبيهقي :دالئل النبوة .144/7
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ب ِمن ا ْلبع ِ
ِ
ِ
ث َفإِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم
َّاس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ َ َ ْ
يم﴾ [احلجَ ﴿]1 :يا َأ ه َهيا الن ُ
يش ٌء عَظ ٌ
زَ ْلزَ َل َة َّ
الساعَة َ ْ
ب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ َّل َق ٍة َوغ ْ ِ
ِم ْن ُت َرا ٍ
ني َل ُك ْم َو ُن ِق هر ِيف
َري خمُ َ َّل َق ٍة لِنُ َب ِّ َ
ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف اال ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َت َو ََّّف
َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر هد ِإ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َال َي ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئاا َوت ََرى ْاألَ ْر َض َه ِامدَ اة َف ِإ َذا

ِ
َّاس إِن ََّام
َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َها املَْا َء ْاهتَزَّ ْ
ت َو َر َب ْت َو َأ ْن َبت َْت م ْن ُك ِّل زَ ْوجٍ َهبِيجٍ ﴾ [احلجُ ﴿]5 :ق ْل َيا َأ ه َهيا الن ُ
ِ
َّاس ُ ِ
است َِم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن تَدْ ُع َ
ون ِم ْن
َأنَا َل ُك ْم نَذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [احلجَ ﴿]49 :يا َأ ه َهيا الن ُ
ُض َب َم َث ٌل َف ْ
د ِ
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ه
ف
اب َش ْيئاا َال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه َض ُع َ
ون اهللَِّ َل ْن َ ْ
الذ َب ُ
خي ُل ُقوا ُذ َبا ابا َو َل ِو ْ
ُ
ِ
وب﴾ [احلج]73 :
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ال َّطال ُ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم
قالت الثانية :ومثلها سورة احلجرات ،ففيها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ابا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
ري﴾ [احلجرات]13 :
َخبِ ٌ

قالت األوىل :وعيت هذا ..فهل هناك ضوابط أخرى غري هذه؟
قالت الثانية( :)1أجل ..لكنها ليست منضبطة دائام.
قالت األوىل :فهال ذكرت يل طرفا منها ..فإين أرى الكثري من زمياليت يسخرن مني
بسبب جهيل هبذه األمور.
قالت الثانية( : )2ال حرج عليك ..فتدبر القرآن الكريم ال يستلزم كل هذه
التفاصيل ..لكن مع ذلك سأذكر لك طرفا منها ..وأوهلا أن كل سورة فيها االستفتاح
باحلروف املقطعة مكية سوى الزهراوين :البقرة وآل عمران ..و كل سورة فيها ﴿كال﴾
( )2علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.58

( )1علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.58
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مكية ..وكل سورة فيها ذكر آدم وإبليس مكية سوى سورة البقرة ..وكل سورة فيها فريضة
أو حد فهي مدنية ،لكن ليس عىل عمومه ..وكل سورة فيها ذكر املنافقني فهي مدنية سوى
العنكبوت.
قالت األوىل :فهل هناك غريها؟
قالت الثانية( :)1أجل ..فمن سامت أسلوب القرآن املكي الغالبة عليه أنه يغلب عليه
قرص اآليات والسور ..وكثرة الفواصل القرآنية وقرصها ،وتنوعها بام يتناسب مع املعاين
واملواقف والصور ..وكثرة أسلوب التأكيد ،واالعتناء بوسائل التقرير وترسيخ املعاين
وتثبيتها ،ولذلك كثر يف املكي القسم ،وُضب األمثال ،والتشبيه وتكرار بعض اجلمل أو
الكلامت.
قالت األوىل :فام احلكمة من اختيار هذا األسلوب يف السور املكية؟
قالت الثانية( : )2ألن بداية التعريف باإلسالم كانت تقتيض ذلك ،وخاصة بني قوم
أصحاب عنجهية ،ومحية جاهلية ،فكان املناسب هلم النذر القارعة ،والعبارات الشديدة
الرادعة ليزدجروا عن غ ّيهم ،ويسلسلوا قيادهم أمام التأكيدات والتخييالت احلسية ،كام
أن مضمون خطابات القرآن يف مكة ال خيتص باملؤمنني ،بل يتوجه للناس أمجعني ،حيمل
الدعوة إىل أصول اإليامن ،فكان من املناسب أن يربز يف إعجازها عنرص اجلانب الصويت،
واجلرس املوسيقى ،فتصخ آياته اآلذان ،وتستويل عىل املشاعر وتدعهم يف حرية ودهشة ِما
يسمعون ،فال يلبث البليغ منهم أن يلقي عصا العجز ،بل يرسلها قولة رصحية تعلن إعجاز
القرآن.
( )2علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.66
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قالت األوىل :ذكرت يل خصائص أسلوب السور املكية الغالبة عليها ..فام أسلوب
السور املدنية الغالبة عليها؟
قالت الثانية( :)1من سامت أسلوب القرآن املدين الغالبة عليه طول أكثر السور
واآليات ،كام هو واضح ظاهر من سورة البقرة وآل عمران مثال ..ومنها أهنا غالبا ما تسلك
سبيل اهلدوء ،واللني يف أسلوهبا ،واسرتسال فواصلها.
قالت األوىل :فام احلكمة من اختيار هذا األسلوب يف السور املدنية؟
قالت الثانية(:)2احلكمة يف اختيار هذا األسلوب اشتامل القرآن املدين عىل
املوضوعات املرتبطة بأحكام الرشيعة وغريها ،وهي تقتيض البسط واإلسهاب ،كام أن
توجه يف أكثره للمؤمنني وذلك يناسب اهلدوء واللني.
اخلطاب يف املدينة ّ
املوضوعات واملقاصد:
ومنها أين مررت عىل كهلني يتحدثان ،قال أحدمها لصاحبه :هلم بنا نتحدث عن
موضوعات ومقاصد السور املكية واملدنية.
قال الثاين :لقد قمت أنا ببحث مفصل حول السور املدنية ..فهل قمت أنت بام اتفقنا
عليه من البحث يف السور املكية.
السور املكية:
قال األول :أجل ..لقد قمت بالبحث يف املوضوعات التي اهتمت هبا السور املكية؛
فوجدت أنه يمكن تصنيفها إىل مخسة مواضيع كربى ..وطبعا هذا ال يعني انحصارها فيها،
بل إن السور املكية تناولتها ،ولكن بصورة أقل ِما تناولته السور املدنية.
( )2علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.67
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قال الثاين :فام أوهلا؟
قال األول( :)1أوهلا تقرير أصول العقائد اإليامنية ،بدعوة اخللق إىل توحيد اهلل تعاىل
وإفراده بالعبادة ..واإليامن باليوم اآلخر وما يتبع ذلك من اجلزاء واجلنة والنار ..وتقرير
رسالة النبي  والرسل من قبله ،واإليامن باملالئكة عليهم السالم.
وإن شئت دليال عىل ذلك يمكنك أن تقرأ سورة القصص املكية ،ودعوهتا هلذه
﴿و َر هب َك َي ْع َل ُم َما
األصول؛ ففيها هذه اآليات التي تدعو إىل اإليامن باهلل تعاىل وتوحيدهَ :
ِ
وىل َو ْاآل ِخ َر ِة َو َل ُه ْ
ور ُه ْم َو َما ُي ْعلِنُ َ
احل ْمدُ ِيف ْاألُ َ
احلُك ُْم
ون َو ُه َو اهللَُّ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َل ُه ْ َ
ُتك هن ُصدُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
َري اهللَِّ
رس َمدا ا إ َىل َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة َم ْن إ َل ٌه غ ْ ُ
ون ُق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إ ْن َج َع َل اهللَُّ َع َل ْي ُك ُم ال َّل ْي َل َ ْ
ي ْأتِي ُكم بِ ِضي ٍ
ِ
اء َأ َف َال ت َْس َم ُع َ
رس َمدا ا إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن
ْ َ
َ
ون ُق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إ ْن َج َع َل اهللَُّ َع َل ْي ُك ُم الن ََّه َار َ ْ
ِ
إِ َله غَري اهللَِّ ي ْأتِي ُكم بِ َلي ٍل تَس ُكنُ َ ِ ِ
رص َ
ون َو ِم ْن َر ْمحَتِ ِه َج َع َل َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار
َ
ْ ْ ْ
ون فيه َأ َف َال ُت ْب ُ
ٌ ُْ
ِ

ِ ِ ِ

ِ

ِِ

لت َْس ُكنُوا فيه َول َت ْب َت ُغوا م ْن َف ْضله َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [القصص]73-69 :
ومثل ما ورد يف اآليات اخلامتة من سورة إبراهيم ،والتي تعرض بعضا من مشاهد
ف َوع ِْد ِه ُر ُس َل ُه إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ ُذو انْتِ َقا ٍم َي ْو َم ُت َبدَّ ُل
القيامة ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َال َحت َْس َب َّن اهللََّ خمُ ْلِ َ
ات وبرزُ وا هللَِّ ا ْلو ِ
َري ْاألَ ْر ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِار َوت ََرى املُْ ْج ِر ِمنيَ َي ْو َمئِ ٍذ ُم َق َّرنِنيَ
َ
الس َام َو ُ َ َ َ
ض َو َّ
ْاألَ ْر ُض غ ْ َ
اد رس ِابي ُلهم ِمن َقطِر ٍ
ِ
وه ُه ُم الن َُّار لِ َي ْج ِز َي اهللَُّ ُك َّل َن ْف ٍ
س َما ك ََس َب ْت إِ َّن
ان َو َتغ َْشى ُو ُج َ
ِيف ْاألَ ْص َف َ َ ُ ْ ْ َ

َّاس ولِين َْذروا بِ ِه ولِيع َلموا َأنَّام ُهو إِ َله و ِ
ِ
رسيع ِْ
احل َس ِ
احدٌ َولِ َي َّذك ََّر ُأو ُلو
َ َ ٌ َ
اهللََّ َ ِ ُ
َ َْ ُ
اب َه َذا َب َال ٌغ للن ِ َ ُ ُ
ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [إبراهيم]52-47 :
ومثل ذلك ما ورد يف هذه اآليات من سورة ق املكية ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِ َىل
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ِ
ِ
اِس
الس َام ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
َّاها َو َما َهلَا ِم ْن ُف ُروجٍ َو ْاألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
َاها َوزَ َّين َ
ف َبنَ ْين َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
َّ
يها َر َو َ
ِ
ِ
و َأ ْنب ْتنَا فِ ِ
رص اة َو ِذك َْرى لِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
الس َام ِء َما اء ُم َب َاركاا
َ
َ َ
يب َونَزَّ ْلنَا م َن َّ
يها م ْن ُك ِّل زَ ْوجٍ َهبِيجٍ َت ْب َ

ات َهلا َط ْلع ن َِضيدٌ ِرزْ اقا لِ ْل ِعب ِ
اس َق ٍ
يد والن َّْخ َل ب ِ
َّات وحب ْ ِ ِ
ٍ
ِ
اد َو َأ ْح َي ْينَا بِ ِه َب ْلدَ اة
َ
ٌ
َ
احلص َ
َف َأ ْن َب ْتنَا بِه َجن َ َ َّ َ
َ
َم ْيتاا ك ََذلِ َك ْ
وج﴾ [ق]11-6 :
اخلُ ُر ُ

ومثل ذلك ما ورد من احلجة البالغة يف هذه اآليات اخلامتة من سورة القيامة املكية،
ب ِْ
رت َك ُسدا ى َأ َمل ْ َي ُك ُن ْط َف اة ِم ْن َمنِ ٍّي ُي ْمنَى ُث َّم ك َ
اإلن َْس ُ
َان َع َل َق اة َف َخ َل َق
حي َس ُ
ان َأ ْن ُي ْ َ
قال تعاىلَ ﴿ :أ َ ْ
ِ
ِ
َف َس َّوى َف َج َع َل ِمنْ ُه الزَّ ْو َج ْ ِ
ني َّ
ي ا َْمل ْوتَى﴾ [القيامة:
حييِ َ
الذك ََر َو ْاألُ ْن َثى َأ َل ْي َس َذل َك ِب َقاد ٍر ع ََىل َأ ْن ُ ْ
ب ِْ
رت َك ُسدا ى َأ َمل ْ َي ُك ُن ْط َف اة ِم ْن َمنِ ٍّي ُي ْمنَى ُث َّم ك َ
اإلن َْس ُ
َان َع َل َق اة َف َخ َل َق
حي َس ُ
ان َأ ْن ُي ْ َ
َ ﴿]40-36أ َ ْ
ِ
ِ
َف َس َّوى َف َج َع َل ِمنْ ُه الزَّ ْو َج ْ ِ
ني َّ
ي املَْ ْوتَى﴾ [القيامة:
حييِ َ
الذك ََر َو ْاألُ ْن َثى َأ َل ْي َس َذل َك بِ َقاد ٍر ع ََىل َأ ْن ُ ْ
]40-36

قال الثاين :بورك فيك ،واألمثلة أكثر من أن يستوعبها هذا املجلس ..فام الثاين؟
قال األول( :)1احلملة عىل كل الديانات واألفكار املنحرفة ..مثل الرشك والوثنية،
واإلحلاد والدهرية ،وإقامة احلجج والرباهني الدامغة عىل بطالن عقائدهم الزائغة ..ومن
األمثلة عىل ذلك هذه اآليات من سورة العنكبوت املكية ،قال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن َّاخت َُذوا
وت َلبي ُت ا ْلعنْ َكب ِ
ت بيتاا و ِإ َّن َأو َهن ا ْلبي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت َل ْو
َ ُ
َْ
ْ َ ُُ
م ْن ُدون اهللَِّ َأ ْول َيا َء ك ََم َث ِل ا ْل َعنْ َك ُبوت َّاخت ََذ ْ َ ْ َ
كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [العنكبوت]41 :
وبام أن التقليد كان منبعا خطريا من منابع الضالل ،واحتج املرشكون بام وجدوا عليه
آباءهم ،فقد عني القرآن الكريم بتوسيع آفاق العقل والفكر وأمر بالتفكر وحض عىل النظر
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والتعقل ،وس ّفه أحالمهم وأحالم آبائهم ،حتى جعل التقليد األعمى لآلباء عارا وشنارا،
يعترب به املعترب ،فضال عن تقليد األعداء فيام يبتكرونه يف الفكر من األزياء ..قال تعاىل:
الش ْي َط ُ
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اهللَُّ َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان َّ
ان
َ
الس ِع ِ
وه ْم ِإ َىل ع ََذ ِ
ري﴾ [لقامن ..]21 :وقالَ ﴿ :ب ْل َقا ُلوا ِإنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا ع ََىل ُأ َّم ٍة َو ِإنَّا ع ََىل
َيدْ ُع ُ
اب َّ

ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا
رت ُف َ
آ َث ِاره ْم ُم ْهتَدُ و َن َوك ََذل َك َما َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ َّال َق َال ُم ْ َ
آ َبا َءنَا ع ََىل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ون َق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم بِ َأ ْهدَ ى ِِمَّا َو َجدْ ُت ْم َع َل ْي ِه آ َبا َء ُك ْم َقا ُلوا
َان ع ِ
َاق َب ُة املُْك ِّ
فك َ
إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
َذبِنيَ ﴾ [الزخرف]25-22 :
ون َفا ْن َت َق ْمنَا ِمن ُْه ْم َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
قال الثاين :بورك فيك ..فام الثالث؟
قال األول( :)1االستدالل بدالئل األنفس واألكوان عىل عظمة اهلل تعاىل وسلطانه،
ووجوب طاعته واالنقياد له ،وتوحيده يف ألوهيته وربوبيته ،واإليامن بالقيامة والبعث بعد
املوت ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة لقامن املكيةَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر ْوا َأ َّن اهللََّ َس َّخ َر َل ُك ْم
َّاس من ُجي ِ
ِ
ِ
ِ
ما ِيف السامو ِ
ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
اد ُل
َّ َ َ
ض َو َأ ْس َبغَ َع َل ْي ُك ْم ن َع َم ُه َظاه َر اة َو َباطنَ اة َوم َن الن ِ َ ْ َ
َ

َري ِع ْل ٍم و َال ُهدا ى و َال كِت ٍ ِ
ِيف اهللَِّ بِغ ْ ِ
﴿و َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق
َاب ُمن ٍري﴾ [لقامن ..]20 :وقالَ :
َ
َ
ون هللَِّ ما ِيف السامو ِ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َل َي ُقو ُل َّن اهللَُّ ُق ِل ْ
ات
َّ َ َ
َّ َ َ
احلَ ْمدُ هللَِّ َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ َ
ِ
احل ِميدُ َو َل ْو َأن ََّام ِيف ْاألَ ْر ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْن َش َج َر ٍة َأ ْق َال ٌم َوا ْل َب ْح ُر َي ُمده ُه ِم ْن
ض إِ َّن اهللََّ ُه َو ا ْلغَن هي ْ َ
ِ
يم َما َخ ْل ُق ُك ْم َو َال َب ْع ُث ُك ْم إِ َّال َكنَ ْف ٍ
س
ت كَلِ َام ُ
َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َما ن َِفدَ ْ
ت اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
و ِ
احدَ ٍة إِ َّن اهللََّ س ِم ِ
ري﴾ [لقامن]28-25 :
َ ٌ
َ
يع َبص ٌ
ِ
ب
احل ِّ
ومثل ذلك هذه اآليات من سورة األنعام املكية ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َفال ُق ْ َ
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ِ ِ
ِ
والنَّوى ُخي ِْرج ْ ِ
ون َفالِ ُق ْ ِ
احل ِّي َذلِ ُك ُم اهللَُّ َف َأنَّى ُتؤْ َف ُك َ
اإل ْص َباحِ
َ َ
احل َّي م َن املَْ ِّيت َوخمُ ِْر ُج املَْ ِّيت م َن ْ َ
ُ َ
َو َج َع َل ال َّل ْي َل َس َكناا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر ُح ْس َباناا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم َو ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل
ت ا ْلرب وا ْلبح ِر َقدْ َفص ْلنَا ْاآلي ِ
َل ُكم النهجوم لِتَهتَدُ وا ِهبا ِيف ُظ ُلام ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون َو ُه َو ا َّل ِذي
َ
َّ
َ ِّ َ َ ْ
ُ ُ َ ْ
َ
َ
احدَ ٍة َفمس َت َقر ومستَودع َقدْ َفص ْلنَا ْاآلي ِ
سو ِ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْف َق ُه َ
ون َو ُه َو ا َّل ِذي َأنْزَ َل
َ
َّ
ُ ْ ٌّ َ ُ ْ ْ َ ٌ
َأن َْش َأ ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ات ُك ِّل َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
رتاكِ ابا َو ِم َن
الس َام ِء َما اء َف َأ ْخ َر ْجنَا بِ ِه َن َب َ
رضا ُن ْخ ِر ُج منْ ُه َح ًّبا ُم َ َ
م َن َّ
يشء َف َأ ْخ َر ْجنَا منْ ُه َخ ا
ْ
ان دانِي ٌة وجن ٍ
ِ ِ
ِ
َّات ِم ْن َأ ْعن ٍ
الر َّم َ
َاب َوالزَّ ْي ُت َ
َري ُمت ََشابِ ٍه
الن َّْخ ِل م ْن َط ْلع َها قن َْو ٌ َ َ َ َ
ون َو ه
ان ُم ْشتَبِ اها َوغ ْ َ
ا ْن ُظروا إِ َىل َثم ِر ِه إِ َذا َأ ْثمر وين ِْع ِه إِ َّن ِيف َذلِ ُكم َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام]99-95 :
ْ َ
ََ ََ
َ
ُ
قال الثاين :بورك فيك ..فام الرابع؟
قال األول( :)1اعتناء القرآن املكي بقصص األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم ،حتى
كاد ذلك أن يكون عالمة متيزه ،إذ مل يوجد قصص األنبياء عليهم السالم يف القرآن املدين
إال يف سور قليلة ،كقصة موسى عليه السالم وقومه يف سورة البقرة واملائدة ومها مدنيتان،
وقصة عيسى وموسى عليهام السالم يف سورة آل عمران والصف ومها مدنيتان أيضا..
واحلكمة يف ذلك ظاهرة جدا ،وهي من أسباب نزول القرآن الكريم منجام ،كام قال تعاىل:
مج َل اة و ِ
﴿و َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َل ْو َال ُنزِّ َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
احدَ اة ك ََذلِ َك لِنُ َث ِّب َت بِ ِه ُفؤَ ا َد َك َو َر َّت ْلنَا ُه
آن ُ ْ َ
َ
ت َْرتِ ايال َو َال َي ْأ ُتون ََك بِ َم َث ٍل إِ َّال ِج ْئن َ
احل ِّق َو َأ ْح َس َن َت ْف ِس اريا﴾ [الفرقان ..]33-32 :وقد كان لذلك
َاك بِ ْ َ
أثر عظيم يف تثبيت النبي  واملسلمني ،ومواساهتم فيام كان يصيبهم ،وإنذار أعدائهم،
وإثارة العربة والعظة بقصص من سبقهم.
وإن شئت أمثلة عىل ذلك؛ فاقرأ القصص الواردة يف سور األعراف ،ويونس ،وهود
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وغريها جتد فيها أبلغ املواعظ وأنفع العرب لتقرير سننه تعاىل يف إهالك أهل الكفر والطغيان
وانتصار أهل اإليامن واإلحسان.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف آخر قصة موسى مع فرعون يف سورة غافر
املكيةَ ﴿ :فو َقاه اهللَُّ سي َئ ِ
اق بِ ِ
آل فِ ْرع َْو َن ُسو ُء ا ْل َع َذ ِ
اب الن َُّار ُي ْع َر ُض َ
ات َما َمك َُروا َو َح َ
ون َع َل ْي َها
َ ِّ
َ ُ
ِ
السا َع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َآل فِ ْرع َْو َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
اج َ
ون ِيف النَّا ِر
اب َوإِ ْذ َيت ََح ه
ُغدُ ًّوا َوعَش ًّيا َو َي ْو َم َت ُقو ُم َّ
ِ ِ
ون َعنَّا ن َِصي ابا ِم َن الن ِ
َف َي ُق ُ
ْربوا إِنَّا ُكنَّا َل ُك ْم َت َب اعا َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم ْغنُ َ
َّار َق َال
ول ه
اس َتك َ ُ
الض َع َفا ُء ل َّلذي َن ْ
اد و َق َال ا َّل ِذين ِيف الن ِ ِ
ا َّل ِذين اس َتكْربوا إِنَّا ُك ٌّل فِيها إِ َّن اهللََّ َقدْ حكَم ب َ ِ ِ
خلزَ ن َِة َج َهن ََّم ا ْد ُعوا
َّار َ
َ
ني ا ْلع َب َ
َ
َ َ َْ
َ ْ َُ
َك َت ْأتِي ُكم رس ُل ُكم بِا ْلبين ِ
ف َعنَّا َي ْو اما ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َقا ُلوا َأ َو َمل ْ ت ُ
َات َقا ُلوا َب َىل َقا ُلوا
خي ِّف ْ
َر َّب ُك ْم ُ َ
ْ ُ ُ ْ َ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
احل َي ِاة الده ْن َيا َو َي ْو َم
ْرص ُر ُس َلنَا َوا َّلذي َن آ َمنُوا ِيف ْ َ
َفا ْد ُعوا َو َما ُدعَا ُء ا ْلكَاف ِري َن إ َّال يف َض َالل إنَّا َلنَن ُ ُ
َي ُقو ُم ْاألَ ْش َها ُد َي ْو َم َال َينْ َف ُع ال َّظاملِنيَ َم ْع ِذ َر ُ ُهت ْم

َو َهل ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِ
ار﴾ [غافر]52-45 :

قال الثاين :بورك فيك ..فام اخلامس؟
قال األول( :)1إن القرآن املكي رشح أصول األخالق ،وقواعد عامة يف االجتامع ِما
واملقومات األساسية إلنسانية
ال خيتلف فيه حال وال عقل ،لكوهنا من البدهيات الظاهرة
ّ
وبر الوالدين ،وإكرام اجلار،
رب ،والصلةّ ،
اإلنسان ،واطمئنانه باإليامن ،كالصدق ،وال ّ
وطهارة القلب واللسان ،وغري ذلك ..وقد رشح القرآن تلك القيم ببيانه املعجز رشحا
وكره إليهم الكفر والفسوق ،والظلم ،ووأد البنات ،والقتل والفواحش
غرسها يف قلوهبمّ ،
وغريها.
ومن األمثلة عىل ذلك هذه اآليات يف الوصايا األخالقية واالجتامعية يف سورة
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﴿و َق ََض َر هب َك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َساناا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن
اإلرساء املكية ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْو اال ك َِر ايام َو ْ
اخ ِف ْض َهل ُ َام
مها َف َال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
ف َو َال َتن َْه ْر ُ َ
مها َأ ْو ك َال ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
عنْدَ َك ا ْلك َ َ
الذ ِّل ِمن الر ْمح َِة و ُق ْل رب ار َمحْهام كَام ربي ِاين ص ِغريا رب ُكم َأ ْع َلم بِام ِيف ُن ُف ِ
َاح ه
وس ُك ْم إِ ْن
َ َ ِّ ْ ُ َ َ َ َّ َ
َجن َ
ُ َ
َ ا َه ْ
َ َّ
ِ ِ
ِ
َت ُكو ُنوا ص ِ
َان لِ ْ َ
الس ِب ِ
احلنيَ َف ِإ َّن ُه ك َ
يل َو َال
َ
ورا َوآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َواملْ ْسكنيَ َوا ْب َن َّ
ْل َّو ِابنيَ َغ ُف ا

الشي َط ُ ِ ِ
الش َياطِ ِ
ني َوك َ
ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذ ايرا إِ َّن املُْ َب ِّذ ِري َن كَا ُنوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
ورا َوإِ َّما ُت ْع ِر َض َّن
َان َّ ْ
ان ل َر ِّبه َك ُف ا
جت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل اة إِ َىل ُعنُ ِق َك
ورا َو َال َ ْ
َعن ُْه ُم ا ْبتِغَا َء َر ْمح ٍَة ِم ْن َر ِّب َك ت َْر ُج َ
وها َف ُق ْل َهل ُ ْم َق ْو اال َم ْي ُس ا
ِ
الرزْ َق َملِ ْن َي َشا ُء َو َي ْق ِد ُر إِ َّن ُه ك َ
َان
ورا إِ َّن َر َّب َك َي ْب ُس ُط ِّ
َو َال َت ْب ُس ْط َها ُك َّل ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو اما حمَ ْ ُس ا
بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ اريا َب ِص اريا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم َخ ْش َي َة إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ َّيا ُك ْم إِ َّن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان
َ
َان َف ِ
ِخ ْطئاا كَبِ اريا َو َال َت ْق َر ُبوا الزِّ نَا إِ َّن ُه ك َ
اح َش اة َو َسا َء َسبِ ايال َو َال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال

احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو اما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطاناا َف َال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه ك َ
ورا َو َال
رس ْ
َان َمنْ ُص ا
بِ ْ َ
َان َم ْس ُئ ا
َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتَّى َي ْب ُلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
وال
َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل ِإ َذا كِ ْل ُت ْم َو ِز ُنوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
ف َما
اس املُْ ْست َِقي ِم َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ايال َو َال َت ْق ُ
ِ ِ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
وال َو َال َمت ْ ِ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ا
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك هل ُأو َلئِ َك ك َ
ض
َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
َم َر احا إِن ََّك َل ْن َخت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ ِْ
اجل َب َال ُط ا
وال ُك هل َذلِ َك ك َ
وها
َان َس ِّي ُئ ُه ِعنْدَ َر ِّب َك َمك ُْر ا
َذلِ َك ِِمَّا َأوحى إِ َلي َك رب َك ِمن ِْ
جت َع ْل َم َع اهللَِّ إِ َهلاا َ
آخ َر َف ُت ْل َقى ِيف َج َهن ََّم َم ُلو اما
احلك َْم ِة َو َال َ ْ
َ
ْ َه
ْ َ

ورا﴾ [اإلرساء]39-23 :
َمدْ ُح ا

قال الثاين :بورك فيك ،وجزاك اهلل خريا عىل هذه املعلومات القيمة التي أفدتنيها.
السور املدنية:
قال األول :واآلن جاء دورك ..لقد ذكرت لك ما رأيته يف غالب السور املكية..
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فاذكر يل أنت ما رأيته يف غالب السور املدنية.
قال الثاين :لقد رأيت الغالب عىل السور املدنية االهتامم بأربعة موضوعات كربى.
قال األول :فام أوهلا؟
قال الثاين( :)1أوهلا بيان جزئيات الترشيع وتفاصيل األحكام العملية ،يف العبادات
كأحكام الصالة ،والزكاة ،والصوم ،واحلج ،واملعامالت كالبيوع واألموال ،واالجتامعيات
كالزواج والطالق والرضاع ،والعقوبات كاحلدود والقصاص كام هو مالحظ يف سورة
البقرة والنساء واملائدة والنور.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف ذكر الترشيعات املرتبطة بالطالق يف سورة البقرة
وهن بِمعر ٍ
ٍ
وف
﴿وإِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
املدنيةَ :
رس ُح ُ َّ َ ْ ُ
وه َّن بِ َم ْع ُروف َأ ْو َ ِّ
َّخ ُذوا آي ِ
وهن ُِضارا لِ َتعتَدُ وا ومن ي ْفع ْل َذلِ َك َف َقدْ َظ َلم َن ْفسه و َال َتت ِ
ِ
ات اهللَِّ ُهزُ اوا
َ
َ َ ُ َ
َ َ ْ َ َ
َو َال ُمتْس ُك ُ َّ َ ا ْ
َاب و ِْ
ِ
ِ
ِ
احلك َْم ِة َي ِع ُظ ُك ْم بِ ِه َوا َّت ُقوا اهللََّ
َوا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َت اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو َما َأنْزَ َل َع َل ْي ُك ْم م َن ا ْلكت ِ َ
َوا ْع َلموا َأ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
وه َّن َأ ْن َينْكِ ْح َن
يم َوإِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َال َت ْع ُض ُل ُ
يشء عَل ٌ
ُ
ْ
اضوا بينَهم بِاملَْعر ِ
َظ بِ ِه َم ْن ك َ
وف َذلِ َك ُيوع ُ
َان ِمنْ ُك ْم ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
َأزْ َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
َذلِ ُك ْم َأزْ كَى َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]232-231 :
ات ُي ْر ِض ْع َن
﴿وا ْل َوالِدَ ُ
ومثلها قوله يف الترشيعات املرتبطة بالرضاعة واألوالدَ :
ني َملِن َأراد َأ ْن يتِم الر َضا َع َة وع ََىل املَْو ُل ِ
َأو َالد ُهن حو َل ِ ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه َّن َوكِ ْس َو ُ ُهت َّن
ْ
َ
ني كَام َل ْ ِ ْ َ َ
ُ َّ َّ
ْ َ َّ َ ْ ْ

بِاملَْعر ِ
ف َن ْف ٌس إِ َّال ُو ْس َع َها َال ُت َض َّار َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َو َال َم ْو ُلو ٌد َل ُه بِ َو َل ِد ِه َوع ََىل
وف َال ُت َك َّل ُ
ُْ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك َفإِ ْن َأرادا فِص ااال َعن تَر ٍ ِ
ا ْلو ِار ِ
َاح َع َل ْي ِه َام َوإِ ْن َأ َر ْد ُت ْم
او ٍر َف َال ُجن َ
اض من ُْه َام َوت ََش ُ
َ َ َ
َ
ْ َ
( )1علوم القرآن الكريم ،عرت ،ص.64
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َأ ْن تَس َرت ِضعوا َأو َالد ُكم َف َال جنَاح َع َلي ُكم إِ َذا س َّلم ُتم ما آ َتي ُتم بِاملَْعر ِ
وف َوا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا
َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ
ُ َ ْ ْ
ْ ْ ُ ْ َ ْ
َأ َّن اهللََّ بِام َتعم ُل َ ِ
ري﴾ [البقرة]233 :
َ ْ َ
ون َبص ٌ
﴿وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْ ُك ْم
ومثلها قوله يف الترشيعات املرتبطة بالعدة ونحوهاَ :
ِ
َو َي َذ ُر َ
َاح َع َل ْي ُك ْم
َرشا َفإِ َذا َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َال ُجن َ
ون َأزْ َو ا
اجا َي َ َ
رت َّب ْص َن بِ َأ ْن ُفس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوع ْ ا
فِيام َفع ْلن ِيف َأ ْن ُف ِس ِهن بِاملَْعر ِ
وف َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
َاح َع َل ْي ُك ْم فِ َيام ع ََّر ْض ُت ْم بِ ِه ِم ْن
ون َخبِ ٌري َو َال ُجن َ
َ َ َ
َّ ْ ُ
ِ
اعدُ ُ ِ
اء َأو َأ ْكنَنْ ُتم ِيف َأ ْن ُف ِس ُكم عَلِم اهللَُّ َأ َّن ُكم ست َْذ ُكروهنن و َلكِن َال ُتو ِ
ِ ِ
رسا إِ َّال
َ
ْ َ ُ َ ُ َّ َ ْ
خ ْط َبة الن َِّس ْ
َ
ْ
ْ
وه َّن ًّ
ِ
َاب َأ َج َل ُه َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ
َأ ْن َت ُقو ُلوا َق ْو اال َم ْع ُرو افا َو َال َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى َي ْب ُلغَ ا ْلكت ُ
ِ
اح َذ ُرو ُه
َي ْع َل ُم َما ِيف َأ ْن ُفس ُك ْم َف ْ

ِ

يم﴾ [البقرة]235-234 :
ور َحل ٌ
َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ

ومثلها قوله يف الترشيعات املرتبطة باإلرث يف سورة النساء املدنية﴿ :ي ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ
ُ
ني َفإِ ْن ُك َّن نِ َسا اء َف ْو َق ا ْثنَت ْ ِ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ِيف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ َّ
َت
َني َف َل ُه َّن ُث ُل َثا َما ت ََر َك َوإِ ْن كَان ْ
ِ ٍ ِ
احدَ اة َف َلها النِّص ُ ِ ِ ِ
و ِ
السدُ ُس ِِمَّا ت ََر َك إِ ْن ك َ
َان َل ُه َو َلدٌ َفإِ ْن َمل ْ َي ُك ْن
ْ
َ
َ
ف َوألَ َب َو ْيه ل ُك ِّل َواحد من ُْه َام ه
ْلم ِه السدُ س ِمن بع ِد و ِصي ٍة ي ِ
ِ
َل ُه َو َلدٌ َو َو ِر َث ُه َأ َب َوا ُه َف ِ ُ
ْل ِّم ِه ال هث ُل ُث َف ِإ ْن ك َ
وِص ِ َهبا
ْ َ ْ َ َّ ُ
َان َل ُه ِإ ْخ َو ٌة َف ُ ِّ ه ُ

يض اة ِم َن اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِ ايام
َأ ْو َد ْي ٍن آ َباؤُ ُك ْم َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َال تَدْ ُرو َن َأ ه ُهي ْم َأ ْق َر ُب َل ُك ْم َن ْف اعا َف ِر َ
َحكِ ايام﴾ [النساء ،]11 :وقولهَ ﴿ :ي ْس َت ْف ُتون ََك ُق ِل اهللَُّ ُي ْفتِي ُك ْم ِيف ا ْلك ََال َل ِة إِ ِن ا ْم ُرؤٌ َه َل َك َل ْي َس َل ُه

َني َف َلهام ال هث ُل َث ِ
ان
َو َلدٌ َو َل ُه ُأ ْخ ٌت َف َل َها نِ ْص ُ
ف َما َت َر َك َو ُه َو َي ِر ُث َها إِ ْن َمل ْ َي ُك ْن َهلَا َو َلدٌ َفإِ ْن كَا َنتَا ا ْثنَت ْ ِ ُ َ
لذك َِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْاألُ ْن َث َي ْ ِ
ِِمَّا ت ََر َك َوإِ ْن كَا ُنوا إِ ْخ َو اة ِر َج ااال َونِ َسا اء َفلِ َّ
ني اهللَُّ َل ُك ْم َأ ْن ت َِض هلوا
ني ُي َب ِّ ُ
َواهللَُّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم﴾ [النساء]176 :
يشء عَل ٌ
ْ
ومثلها قوله يف الترشيعات املرتبطة بالطهارة يف سورة املائدة املدنيةَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
وه ُكم و َأي ِدي ُكم إِ َىل املَْرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
ِ
ِ
وس ُك ْم
آ َمنُوا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َىل َّ
َ ْ َ ُ ُ ُ
َ
الص َالة َفاغْس ُلوا ُو ُج َ ْ َ ْ َ ْ
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َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ْ ِ
ني َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم ُجنُ ابا َفا َّط َّه ُروا َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم َم ْر ََض َأ ْو ع ََىل َس َف ٍر َأ ْو َجا َء َأ َحدٌ
ِ ِ
ِ
ِ
جتدُ وا ماء َف َتيمموا ص ِعيدا ا َطيبا َفامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم
ِّ ا ْ َ ُ ُ ُ
منْ ُك ْم م َن ا ْلغَائط َأ ْو َال َم ْس ُت ُم الن َِّسا َء َف َل ْم َ ِ َ ا َ َّ ُ َ
َو َأ ْي ِدي ُك ْم ِمنْ ُه َما ُي ِريدُ اهللَُّ لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َرجٍ َو َلكِ ْن ُي ِريدُ لِ ُي َط ِّه َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم
َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [املائدة ..]6 :وغريها من األمثلة الكثرية.
قال األول :وعيت هذا ..فام الثاين؟
قال الثاين :الثاين االهتامم بدعوة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إىل اإلسالم،
وإقامة احلجج عليهم ،مثلام أقيمت احلجج عىل املرشكني والوثنيني يف السور املكية.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف حماجة أهل الكتاب يف سورة آل عمران املدنية:
اب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ َو َال ُن ْ ِ
﴿ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِ َت ِ
رش َك بِ ِه َش ْيئاا
َّخ َذ بع ُضنَا بع اضا َأربابا ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ون َيا َأ ْه َل
َْ ا ْ ُ
َْ
َو َال َيت َ ْ
اهيم وما ُأن ِْز َل ِ
ِ
ا ْلكِت ِ ِ
اإلن ِ
ت الت َّْو َرا ُة َو ْ ِ
ْج ُيل إِ َّال ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
َاج َ
ون َها َأ ْن ُت ْم
َاب مل َ ُحت ه
ون ِيف إِ ْب َر َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َاج َ
ون فِ َيام َل ْي َس َل ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال
اج ْج ُت ْم ف َيام َل ُك ْم ِبه ع ْل ٌم َفلِ َم ُحت ه
َهؤُ َالء َح َ

ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
َان َحنِي افا ُم ْسلِ اام َو َما ك َ
َرصانِ ًّيا َو َلكِ ْن ك َ
ون َما ك َ
َت ْع َل ُم َ
رشكِنيَ إِ َّن
َان إِ ْب َراه ُ
يم َ ُهيود ًّيا َو َال ن ْ َ
ِ
َأ ْو َىل الن ِ
ت َطائِ َف ٌة
يم َل َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا النَّبِ هي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َواهللَُّ َو ِ هيل املُْؤْ ِمنِنيَ َو َّد ْ
َّاس بِإِ ْب َراه َ
ِ ِ ِ
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ون إِ َّال َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ َ
َاب َل ْو ُي ِض هلو َن ُك ْم َو َما ُي ِض هل َ
ون َيا أ ْه َل ا ْلكتَاب مل َ
ون بِآي ِ
ون َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
احل َّق بِا ْل َباطِ ِل َو َت ْك ُت ُم َ
َاب ِمل َ َت ْلبِ ُس َ
ات اهللَِّ َو َأ ْن ُت ْم ت َْش َهدُ َ
احل َّق
َت ْك ُف ُر َ َ
ون ْ َ
ون ْ َ

َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران]71-64 :
اجلنَّ َة إِ َّال َم ْن
ومثل ذلك قوله يف حماجتهم يف سورة البقرة املدنيةَ :
﴿و َقا ُلوا َل ْن َيدْ ُخ َل ْ َ
َان ُهودا َأو نَصارى تِ ْل َك َأمانِيهم ُق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ َب َىل َم ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه
ْ َ
ْ
ُْ
َ هُ ْ
ك َ ا ْ َ َ
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ت ا ْليهود َليس ِ
ون و َقا َل ِ
ت
هللَِّ َو ُه َو حمُ ِْس ٌن َف َل ُه َأ ْج ُر ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه َو َال َخ ْو ٌ
حيزَ ُن َ َ
َُ ُ َْ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ت ا ْليهود ع ََىل َيش ٍء و ُهم ي ْت ُل َ ِ
ت النَّصارى َليس ِ
النَّصارى ع ََىل َيش ٍء و َقا َل ِ
َاب ك ََذلِ َك
ون ا ْلكت َ
ْ َ ْ َ
َُ ُ
ْ َ
َ َ َْ
َ َ
ون ِم ْث َل َقو ِهلم َفاهللَُّ َحي ُكم بينَهم يوم ا ْل ِقيام ِة فِيام كَا ُنوا فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
َق َال ا َّل ِذي َن َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة:
يه َ ْ
ْ ُ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ
ْ ْ
]113-111

ومثل ذلك قوله يف حماجتهم يف سورة املائدة املدنية﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى
َ
ِ
ِ
رش ِِم َّ ْن َخ َل َق َيغ ِْف ُر َملِ ْن َي َشا ُء
ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اهللَِّ َو َأح َّباؤُ ُه ُق ْل َفل َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ
ويع ِّذب من ي َشاء وهللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ض َو َما َب ْين َُه َام َو ِإ َل ْي ِه املَْ ِص ُري َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َاب َقدْ
َّ َ َ
ََُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ
ني َل ُكم ع ََىل َف ْ ٍ ِ
الر ُس ِل َأ ْن َت ُقو ُلوا َما َجا َءنَا ِم ْن َب ِش ٍ
ري َو َال ن َِذ ٍير َف َقدْ
رتة م َن ه
َ
َجا َء ُك ْم َر ُسو ُلنَا ُي َب ِّ ُ ْ
جاء ُكم ب ِشري ون َِذير واهللَُّ ع ََىل ُك ِّل َيش ٍء َق ِدير﴾ [املائدة ،]19-18 :وقوله﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللَِّ
َ
َ َ ْ َ ٌ َ ٌ َ
ٌ
ْ
م ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا ِبام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء َو َل َي ِزيدَ َّن كَثِ اريا
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
ْ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
َ

ِمن ُْه ْم َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َياناا َو ُك ْف ارا َو َأ ْل َق ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِ
ب َأ ْط َف َأ َها اهللَُّ َو َي ْس َع ْو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ُك َّل َام َأ ْو َقدُ وا ن اَارا لِ ْل َح ْر ِ
ب املُْ ْف ِس ِدي َن َو َل ْو
ض َف َسا ادا َواهللَُّ َال ُحي ه
َاهم جن ِ
ِ
َاب آمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َك َّفرنَا َعن ُْهم س ِّيئ ِ
َّات الن َِّعي ِم َو َل ْو َأ َّهنُ ْم
َاهتِ ْم َو َألَ ْد َخ ْلن ُ ْ َ
ْ َ
ْ
َأ َّن َأ ْه َل ا ْلكت ِ َ
ْج َيل وما ُأن ِْز َل إِ َلي ِهم ِمن رهبِم َألَ َك ُلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
اإلن ِ
َأ َقا ُموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْت َأ ْر ُجلِ ِه ْم ِمن ُْه ْم
ْ ْ ْ َ ْ
ْ ْ ْ َ ِّ ْ
َ َ
ُأ َّم ٌة ُم ْقت َِصدَ ٌة َوكَثِ ٌري ِمن ُْه ْم َسا َء َما َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]66-64 :
ومثل ذلك قوله يف حماجتهم يف سورة التوبة املدنية﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد ُعزَ ْي ٌر ا ْب ُن اهللَِّ
َ
ِ
ِ
ِ
اه ِهم ي َض ِ
ِ
اه ُئ َ
ون َق ْو َل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َق ْب ُل
يح ا ْب ُن اهللَِّ َذل َك َق ْو ُهل ُ ْم بِ َأ ْف َو ْ ُ
َو َقا َلت الن ََّص َارى املَْس ُ

ِ
ِ
ِ
َقا َت َل ُه ُم اهللَُّ َأنَّى ُيؤْ َف ُك َ
يح ا ْب َن َم ْر َي َم َو َما
ون َّاخت َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاهنُ ْم َأ ْر َبا ابا م ْن ُدون اهللَِّ َواملَْس َ
ُأ ِمروا إِ َّال لِيعبدُ وا إِ َهلا و ِ
احدا ا َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ُس ْب َحا َن ُه ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [التوبة ..]31-30 :وغريها
ا َ
َُْ
ُ
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من اآليات الكثرية ..مع العلم أنه قد يذكر أهل الكتاب يف السور املكية ،لكن بقدر حمدود
جدا ،مقارنة بذكرهم يف السور املدنية.
قال األول :وعيت هذا ..فام الثالث؟
قال الثاين :الثالث وصف املنافقني ،وكشف فضائحهم والتحذير من أساليبهم ،ألن
النفاق أخطر ما تبتىل به أي دعوة ،حتى أنزلت سورة خاصة حتمل اسمهم.
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم َت َعا َل ْوا إِ َىل
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء املدنيةَ :
ما َأ ْنزَ َل اهللَُّ َوإِ َىل الرس ِ
ول َر َأ ْي َت املُْنَافِ ِقنيَ َي ُصده َ
ف إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة
ون َعن َْك ُصدُ و ادا َف َك ْي َ
َّ ُ
َ
بِ َام َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َجا ُء َ
حيلِ ُف َ
ون بِاهللَِّ إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ َّال إِ ْح َساناا َوت َْوفِي اقا﴾ [النساء،]62-61 :
وك َ ْ

وقولهَ ﴿ :ف َام َل ُك ْم ِيف املُْنَافِ ِقنيَ فِ َئت ْ ِ
َني َواهللَُّ َأ ْرك ََس ُه ْم بِ َام ك ََس ُبوا َأ ُت ِريدُ َ
ون َأ ْن َ ْهتدُ وا َم ْن َأ َض َّل اهللَُّ
ون سواء َف َال َتت ِ
َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللَُّ َف َل ْن َ ِ
جتدَ َل ُه َسبِ ايال َو هدوا َل ْو َت ْك ُف ُر َ
َّخ ُذوا
ون ك ََام َك َف ُروا َف َت ُكو ُن َ َ َ ا
ِمن ُْهم َأ ْولِ َياء َحتَّى هي ِ
اج ُروا ِيف َسبِ ِ
وه ْم
وه ْم َح ْي ُث َو َجدْ ُمت ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُت ُل ُ
يل اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُخ ُذ ُ
َ
ْ
َُ
و َال َتت ِ
َّخ ُذوا ِمن ُْه ْم َولِ ًّيا َو َال ن َِصريا﴾ [النساء ، ]89-88 :وقولهِ :
﴿إ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم
َ
ا
آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم ازْ َدا ُدوا ُك ْف ارا َمل َي ُك ِن اهللَُّ لِ َيغ ِْف َر َهل ُ ْم َو َال لِ َي ْه ِد َ ُهي ْم َسبِ ايال َب ِّ ِ
رش املُْنَافِ ِقنيَ بِ َأ َّن َهل ُ ْم
ْ
ون ا ْلكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ
ع ََذابا َألِيام ا َّل ِذين يت ِ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ َأ َي ْب َت ُغ َ
َّخ ُذ َ
ون ِعنْدَ ُه ُم ا ْل ِعزَّ َة َفإِ َّن ا ْل ِعزَّ َة
َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ
ا ا

ون اهللََّ و ُهو َخ ِ
ِ
ِِ
ِ
اد ُع ُه ْم َوإِ َذا َقا ُموا إِ َىل
هللَِّ َمجي اعا﴾ [النساء ، ]139-137 :وقوله﴿ :إِ َّن املُْنَافقنيَ ُخيَاد ُع َ َ َ
َّاس َو َال َي ْذ ُك ُر َ
الص َال ِة َقا ُموا ُك َس َاىل ُي َرا ُء َ
ني َذلِ َك َال إِ َىل َهؤُ َال ِء
ون اهللََّ إِ َّال َقلِ ايال ُم َذ ْب َذبِنيَ َب ْ َ
ون الن َ
َّ
َو َال إِ َىل َهؤُ َال ِء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللَُّ َف َل ْن َ ِ
جتدَ َل ُه َسبِ ايال﴾ [النساء ، ]143-142 :وقوله﴿ :إِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ
َّار َو َل ْن َ ِ
ِيف الدَّ ْر ِك ْاألَ ْس َف ِل ِم َن الن ِ
جتدَ َهل ُ ْم ن َِص اريا إِ َّال ا َّل ِذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َوا ْعت ََص ُموا بِاهللَِّ
ِ
ِِ
ِ
يام﴾ [النساء-145 :
َو َأ ْخ َل ُصوا ِدين َُه ْم هللَِّ َف ُأو َلئِ َك َم َع املُْؤْ ِمنِنيَ َو َس ْو َ
ف ُيؤْ ت اهللَُّ املُْؤْ مننيَ َأ ْج ارا عَظ ا
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ومثل ذلك قوله تعاىل عنهم يف سورة التوبة املدنية﴿ :املُْنَافِ ُق َ
ات َب ْع ُض ُه ْم
ون َواملُْنَافِ َق ُ
َن املَْعر ِ
ِم ْن َب ْع ٍ
وف َو َي ْقبِ ُض َ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ون َأ ْي ِد َ ُهي ْم ن َُسوا اهللََّ َفن َِس َي ُه ْم إِ َّن
ون بِاملُْنْك َِر َو َين َْه ْو َن ع ِ ْ ُ

ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
املُْنَافِ ِقنيَ ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
يها ِه َي
ون َوعَدَ اهللَُّ املُْنَافقنيَ َواملُْنَاف َقات َوا ْل ُك َّف َار ن ََار َج َهن ََّم َخالدي َن ف َ
ُ
ِ
يم﴾ [التوبة]68-67 :
َح ْس ُب ُه ْم َو َل َعن َُه ُم اهللَُّ َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب ُمق ٌ
لكن ذلك ليس عاما؛ فقد يرد ذكرهم يف السور املكية ،ولكنه ذكر حمدود جدا،
مقارنة بالسور املدنية ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة العنكبوت املكية:
ِِ
ِ
ن املُْنَافقنيَ ﴾ [العنكبوت]11 :
﴿و َل َي ْع َل َم َّن اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َل َي ْع َل َم َّ
َ
قال األول :وعيت هذا ..فام الرابع؟
قال الثاين :الرابع بيان األحكام اخلاصة بالعالقات بني األمة اإلسالمية وغريها..
كاألحكام املتعلقة باحلرب ،والسلم والصلح ،واملعاهدات ،والغنائم واألرسى ،وقد ورد
ذلك بصفة خاصة يف سور البقرة واألنفال وبراءة والقتال والفتح واحلرش.
ِ
اس َت َط ْع ُت ْم
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة األنفال املدنيةَ :
﴿و َأعده وا َهل ُ ْم َما ْ
ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
آخ ِري َن ِم ْن ُد ِ ِ
اخلَ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
اط ْ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللَِّ َوعَدُ َّو ُك ْم َو َ
وهنُ ُم اهللَُّ
ْ َّ َ ْ َ
وهن ْم َال َت ْع َل ُم َ
ِ
ِ ِ
يش ٍء ِيف َسبِ ِ
ف إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
لس ْل ِم
يل اهللَِّ ُي َو َّ
ون َوإِ ْن َجن َُحوا ل َّ
َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َ ْ
اجن َْح َهلا َوت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ إِ َّن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
يم َوإِ ْن ُي ِريدُ وا َأ ْن َخيْدَ ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْس َب َك اهللَُّ
َف ْ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
َ
ِِ
ُهو ا َّل ِذي َأيدَ َك بِن ِ ِ
َرصه َوبِاملُْؤْ مننيَ ﴾ [األنفال]62-60 :
َّ
َ
ْ
﴿ال َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ِ
ومثل ذلك قوله يف سورة املمتحنة املدنيةَ :
َن ا َّل ِذي َن َمل ْ ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف
ِ
ِ
ِ ِ
الدِّ ِ
ب املُْ ْق ِسطِنيَ إِن ََّام َين َْها ُك ُم
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ُحي ه
ين َو َمل ْ ُخي ِْر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ه
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ِ ِ
اهروا ع ََىل إِ ْخر ِ
َن ا َّل ِذي َن َقا َت ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
اهللَُّ ع ِ
اج ُك ْم َأ ْن
َ
ين َو َأ ْخ َر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َو َظ َ ُ
ت ََو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املمتحنة ..]9-8 :وغريها من األمثلة الكثرية.

 . 2اختالفات وخالفات:
بعد أن سمعت كل تلك احلوارات النافعة املؤدبة ..انتقلت إىل حمل آخر يف احلي،
وقد تعجبت من كثرة الالفتات التي علقت يف حماله املختلفة ..وكلها كانت الفتات حول
القرآن الكريم ،لكنها كانت تكتفي منه بمحال النزول دون غريها من املعاين ..فقد كان
أمام كل آية أو سورة ذكر كوهنا مكية أو مدنية ،واالكتفاء به ،وكأنه هو الغاية الكربى من
اآلية والسورة ..بل كنت أرى ذكر اخلالف الوارد يف ذلك ،وباخلطوط العريضة املزخرفة
التي تزاحم السور نفسها.
سور خمتلف فيها:
ومن األمثلة عىل ذلك أين مررت عىل حمل كتب عليه سورة الفاحتة ،وكتب أمامه(:)1
هذه سورة مكية ..وقال جماهدّ :إهنا مدن ّية( ..)2وقال احلسني بن الفضل :هذه هفوة من
جماهدّ ،
عيل :نزلت فاحتة الكتاب بمكة من
ألن العلامء عىل خالف قوله( .. )3ولقول اإلمام ّ
ِ
﴿و َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس ْب اعا ِم َن املَْ َث ِاين َوا ْل ُق ْر َ
يم﴾ [احلجر:
كنز حتت العرش( ..)4و لقوله تعاىلَ :
آن ا ْل َعظ َ
ألهنا ّأول سورة كاملة
 ،]87وسورة احلجر مك ّية باتّفاق ،وهذا إخبار عن ماض سبق ..و ّ
نزلت عىل رسول اهللّ  ع ّلمه إ ّياها جربيل عليه السالم ،ومن ثم سم ّيت بفاحتة الكتاب،
فكان ّ 
يصيل هبا ،وال صالة ّإال بفاحتة الكتاب.
( )1التمهيد.147/1 :

( )3اإلتقان.12/1 :

( )2جممع البيان.17/1 :

( )4اإلتقان.12/1 :
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ورأيت أمام حمل آخر كتب عليه بالبنط العريض اسم [سورة النساء] ،وكتب أسفلها
النحاس ّأهنا مك ّية ،نظرا اىل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر ُك ْم
بخطوط مزخرفة مزينة( :)1زعم ّ
َأ ْن ُتؤَ دوا ْاألَمان ِ
ني الن ِ
حت ُك ُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن اهللََّ نِ ِع َّام َي ِع ُظ ُك ْم
َّاس َأ ْن َ ْ
َات إِ َىل َأ ْهلِ َها َوإِ َذا َحك َْم ُت ْم َب ْ َ
ه
َ

ِب ِه إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َس ِمي اعا َب ِص اريا﴾ [النساء]58 :؛ فقد قال ابن جريحّ :إهنا نزلت بمكة عام الفتح

النبي  أن يدفعه اىل العباس بن عبد املطلب فأمره اهللّ أن
بشأن مفتاح البيت احلرام ،أراد ّ
املفرسين اتفقوا عىل ّأهنا
يدفعه اىل عثامن بن طلحة ،حيث كان  قد أخذه منه( ..)2لكن ّ
مدن ّية ،نظرا لضعف إسناد هذا احلديث ..عىل ّ
أن نزول آية أو سورة بمكة عام الفتح ال
مدين ولو كان نزوله بمكة..
جيعلها مك ّية ،عىل االصطالح املشهور :ما نزل بعد اهلجرة فهو ّ
باإلضافة إىل أن السورة بكاملها ال تتّسم بسمة آية واحدة فيها ،كان نزوهلا عىل غري نزول
السورة.
ورأيت أمام حمل آخر كتب عليه بالبنط العريض اسم [سورة يونس] ،وكتب أسفلها
بخطوط مزخرفة مزينة( :)3يف رواية شاذة عن ابن عباسّ :أهنا مدنية( ..)4ومل تثبت هذه
الرواية ،فضال عن خمالفتها ملا روي عن ابن عباس نفسه يف ترتيب نزول السور.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الرعد] ،وكتب أسفلها بخطوط
مزخرفة مزينة( :)5قال حممد بن السائب الكلبي ومقاتل وعطاء ّإهنا مكية ..وكذا يف رواية
ورجح س ّيد قطب هذا القول ،فقال( :مك ّية هذه السورة
رواها جماهد عن ابن عباسّ ..
جوها العام الذي ال
شديدة الوضوح ،سواء يف طبيعة موضوعها أو طريقة أدائها أو يف ّ
( )1التمهيد.148/1 :

( )4اإلتقان.12/1 :

( )2جممع البيان.63/3 :

( )5التمهيد.148/1 :

( )3التمهيد.148/1 :
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تنسمه من يعيش يف ظالل هذا القرآن) ( ..)1لكن روايات الرتتيب اتفقت عىل ّأهنا
خيطئ ّ
مدن ّية نزلت بعد سورة حممد ،كام جاء يف رواية عكرمة واحلسني بن أيب احلسن ،ورواية
خصيف عن جماهد عن ابن عباس نفسه( ..)2وأ ّما سياق السورة فإنّه توجيه عام للبرش ّية اىل
آيات التوحيد ،األمر الذي تشرتك فيها السور املك ّية واملدن ّية.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة احلج] ،وكتب أمامها( :)3األصح
أهنا مدنية ،وقال أبو حممد مكي بن أيب طالبّ :إهنا مك ّية( ..)4وروى ذلك عن جماهد بسند
فيه ضعف ،قال :سألت ابن عباس عن نزول السور ،حتى انتهى اىل سورة احلج ،فقال:
أنزلت بمكة سوى اآليات الثالث ( 19و 20و )21نزلن باملدينة( ..)5وأيضا ّ
فإن هلجتها
الشديدة تناسب نزوهلا بمكة ..ورواية جماهد ـ مع ضعف سندها ـ معارضة بروايات
الرتتيب املتفق عليها ..وأ ّما اللهجة فهي غالب ّية وليست دائم ّية ،ومن ثم ال تصلح مستندا
للحكم عليها.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الفرقان] ،وكتب أمامها :سورة
الضحاك ّأهنا مدنية ،نظرا آليات يف آخرها قيل فيهاّ :اهنا مدنية( ..)6وهذا
مكية ،وزعم
ّ
لوحده ال يصلح دليال عىل مدن ّيتها بعد اتفاق روايات الرتتيب عىل كوهنا مكية.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة يس] ،وكتب أمامها( :)7سورة
مكية ،وقيلّ :إهنا مدن ّية ..ومل يعرف هذا القائل وال دليله الذي استند إليه ..واإلمجاع منعقد

( )5اإلتقان.9/1 :

( )1يف ظالل القرآن.63/13 :.
( )2اإلتقان.10/1 :

( )6اإلتقان.13/1 :

( )3التمهيد.149/1 :

( )7التمهيد.150/1 :

( )4الدر املنثور.42/4 :

37

عىل ّأهنا مك ّية.
ورأيت أمام حمل آخر [ سورة ص] مكية ..وقيل :مدن ّية ،وهو شا ّذ خمالف لإلمجاع..
و[سورة حممد] مدنية ،وفيها قول ضعيفّ :أهنا مك ّية ،وهو غريب جدا ..و[سورة
احلجرات] ،قيلّ :إهنا مكية ،وهي مدن ّية باإلمجاع قوال واحدا(.)1
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الرمحن] ،وكتب أمامها :مك ّية ،ملا
رواه الرتمذي واحلاكم عن جابر قال :ملا قرأ رسول اهللّ  سورة الرمحن عىل أصحابه حتى
مرة ﴿ َفبِ َأ ِّي َآال ِء
فرغ ،قال :ما يل أراكم سكوتا؟ للج ّن كانوا أحسن منكم ر ّدا! ما قرأت من ّ
رب ُكام ُتك َِّذب ِ
ان﴾ [الرمحنّ ]13 :إال قالوا :وال بيشء من نعمك ر ّبنا ّ
نكذب ،فلك احلمد(،)2
َ
َ ِّ َ
وقصة اجل ّن كانت بمكة ..وأرصح من ذلك ما رواه أمحد عن أسامء بنت أيب بكر ،قالت:
سمعت رسول اهللّ  وهو ّ
يصيل نحو الركن قبل أن يصدع بام يؤمر واملرشكون يسمعون:
﴿ َفبِ َأي َآال ِء رب ُكام ُتك َِّذب ِ
ان﴾ [الرمحن )3( ]13 :وهذا دليل عىل ّأهنا نزلت قبل سورة احلجر..
َ
ِّ
َ ِّ َ
لكن كل هذا ال يدل عىل كوهنا مكية ،بل هي مدنية ،وكل التعليالت املذكورة ضعيفة ال
تقاوم روايات الرتتيب املتفق عليها.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة احلديد] ،وأمامها( :)4قال قومّ :إهنا
مك ّية استنادا اىل حديث إسالم عمر ،دخل عىل أخته فوجد عندها صحيفة فيها سورة
احلديد( ، )5و هذا احلديث معارض بحديث ابن إسحاق :كانت يف الصحيفة سورة طه..
وقيل ّ
إن الصحيفة كان فيها مع سورة طه سورة التكوير( ..)6ومعارض أيضا بحديث
( )1اإلتقان.13/1 :

( )4التمهيد.152/1 :

( )2الرتمذي)3291( ،

( )5أسد الغابة.54/4 :

( )3مسند أمحد.349/6 :

( )6سرية ابن هشام.370/1 :
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رشيح بن عبيد ،قال :قال عمر :خرجت أتع ّرض رسول اهللّ  قبل أن أسلم فوجدته سبقني
فلام
اىل املسجد ،فقمت خلفه ،فاستفتح سورة احلا ّقة فجعلت أعجب من تأليف القرآنّ ،
أمتّها وقع اإلسالم يف قلبي ّ
كل موقع(..)1واحلديث مرسل ،أرسله من ال يوثق به ..قال ابن
حجر :واحلديث بسند فيه إسحاق بن عبد اهللّ بن أيب فروة ،وأشار بذلك اىل غمز يف السند،
ّ
متسك بعضهم بحديث ابن
ألن ابن أيب فروة هذا مطعون فيه مرتوك احلديث( ..)2و ّ
مسعود :قال :ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبنا بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َي ْأ ِن لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْن َخت َْش َع
ِ
ِ
ِ
ِِ
َاب ِم ْن َق ْب ُل َف َط َال َع َل ْي ِه ُم
احل ِّق َو َال َي ُكو ُنوا كَا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
وهب ْم لذك ِْر اهللَِّ َو َما نَزَ َل م َن ْ َ
ُق ُل ُ ُ

ْاألَمدُ َف َقس ْت ُق ُلوهبم وكَثِري ِمنْهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [احلديدّ ]16 :إال أربع سنني ،فجعل املؤمنون
ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
َ
َ
تنص عىل أ ّهنا نزلت بعد اهلجرة
يعاتب بعضهم بعضا(..)3وهذا احلديث معارض بأحاديث ّ
بسنة ،بشأن املنافقني أو بعد ما أترف املؤمنون فكادت تقسو قلوهبم(.)4
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الصف] ،وأمامها :قال ابن حزم:

مك ّية( ..)5لكن اجلمهور وروايات الرتتيب عىل خالف قوله ،فالصحيح ّأهنا مدن ّية ،ونسب
ابن الغرس ذلك اىل اجلمهور(.)6
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة اجلمعة] ،وأمامها :مدن ّية باإلمجاع،
واملخالف غري معروف ..لكن ثبت يف نصوص صحيحة ّأهنا مدنية ك ّلها(.)7
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة التغابن] ،وأمامها :قيل :مك ّية إىل

( )1االصابة.519/2 :

( )5رسالة الناسخ واملنسوخ هبامش اجلاللني.199/2 :

( )2ميزان االعتدال.193/1 :

( )6اإلتقان.13/1 :
( )7اإلتقان.13/1 :

( )3االتقان.13/1 :
( )4أسباب النزول هبامش اجلاللني.94/2 :
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قوله تعاىل﴿ :اهللَُّ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [التغابن ،]13 :نسب ذلك اىل ابن
عباس(،)1غري ّ
أن روايات الرتتيب مطبقة عىل ّأهنا مدن ّية ك ّلها.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة امللك] ،وأمامها :فيها قول غريب
أ ّهنا مدن ّية( ،)2والصحيح ّأهنا مك ّية قوال واحدا.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة اإلنسان ] ،وأمامها( :)3قال عبد اهللّ
بن الزبري :نزلت بمكة ،وتبعه عىل ذلك مجاعة ِمّن يروقهم إنكار أي فضيلة ألهل البيت..
أرص س ّيد قطب عىل ّأهنا مك ّية ،مستشهدا بالسياق وقال :واحتامل ّ
أن هذه السورة
وهكذا ّ
مدن ّية ـ يف نظرنا ـ احتامل ضعيف جدا ،يمكن عدم اعتباره( ..)4وقال احلافظ احلسكاين:
اعرتض بعض النواصب ّ
املفرسين ،وهذه القصة ـ إن كانت ـ
بأن هذه السورة مك ّية باتفاق ّ
فهي مدن ّية ،فكيف كانت سبب نزول السورة؟ فقال ـ ر ّدا عىل هذا القائل ـ :كيف يسوغ له
دعوى اإلمجاع ،مع قول األكثرّ :أهنا مدن ّية ..ثم ذكر نصوص األئمة عىل ترتيب السور
بأهنا نزلت يف املدينة بعد سورة الرمحن وقبل سورة الطالق( ..)5وهكذا ح ّقق
مرصحة ّ
ّ
ّ
املفرسين ..والعمدة :إطباق روايات الرتتيب،
العالمة الطربِس يف تفسريه وغريه من حم ّققي ّ
ال ّ
تشذ منها يف ذلك وال رواية واحدة ،وعليه فاالعتامد عىل السياق غري كاف.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة املطففني ] ،وأمامهاّ :أول سورة
نزلت باملدينة ..وقيل :نزلت عليه  وهو مهاجر يف طريقه اىل املدينة ..وعن ابن عباس،
النبي  املدينة كانوا من أخبث الناس كيال ،فأنزل اهللّ هذه السورة ،فأحسنوا
قال :ملّا قدم ّ
( )1جممع البيان.296/10 :

( )4يف ظالل القرآن.215/29 :

( )2اإلتقان .13/1 :وتفسري شرب ،ص.542

( )5شواهد التنزيل ،ص 310و.315

( )3التمهيد.155/1 :
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الكيل( ..)1لكن هذا يناقض روايات الرتتيب املتّفقة عىل ّأهنا آخر السور املك ّية.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة األعىل ] ،وأمامها( :)2قيلّ :إهنا
ِ
ص َّىل﴾ [األعىل]15-14 :
اس َم َر ِّبه َف َ
مدن ّية ،استنادا اىل قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن تَزَ كَّى َو َذك ََر ْ
إشارة اىل صالة العيد وزكاة الفطرة ..لكن اآلية عا ّمة ،والرواية ـ إن صحت ـ جاءت لتط ّبق
هذا العموم عىل مصداق من مصاديقه ،ال أنّه هو املقصود الذايت ال غري ..ثم لو س ّلمنا ّ
أن
هاتني اآليتني نزلتا باملدينة ،فال ّ
يدل ذلك عىل ّ
أن مجيع السورة بكاملها مدن ّية ..فالصحيح
ّ
أن السورة مك ّية حتى ولو كانت بعض آهيا مدن ّية.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الفجر] ،وأمامها :مك ّية باتفاق،
والقائل باخلالف غري معروف( .. )3وأمامها الفتة مكتوبا عليها [سورة البلد] ،وأمامها:
مك ّية باإلمجاعّ ،
املكرمة باالتفاق ،فكيف يقالّ :إهنا مدن ّية()4؟!.
ألن البلد هي مكة ّ
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الليل ] ،وأمامها( :)5قيل :ا ّهنا
مدن ّية ،نظرا ملا روي يف سبب نزوهلا :كانت نخلة متد ّلية يف دار رجل فقري ،وكان صبيانه
النبي  عىل
يتناولون مترها ،أ ّما صاحب النخلة ـ وهو رجل ّ
ثري ـ فكان جيفوهم .فساومه ّ
للنبي 
نخلة يف اجلنة فأبى ،حتى ساومه
ّ
أنصاري عىل أربعني نخلة ،فاشرتاها منه ووهبها ّ

ِ
اس َت ْغنَى َوك ََّذ َب بِ ْ
احلُ ْسنَى
النبي  اىل الرجل الفقري .قيل :فنزلتَ :
﴿و َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
فوهبها ّ
ِ
رسى﴾ [الليل ]10-8 :غري ّ
أن السند مقطوع غري موصول( ..)6إضافة إىل أن اآلية
رس ُه ل ْل ُع ْ َ
َف َسنُ َي ِّ ُ
أن اآلية عا ّمة يف ّ
القصة؛ والصحيحّ :
بحق اهللّ سبحانه
كل بخيل ّ
ال تنطبق متاما عىل فحوى ّ
( )1اإلتقان.13/1 :

( )4اإلتقان.14/1 :

( )2التمهيد.156/1 :

( )5التمهيد.157/1 :

( )3اإلتقان.14/1 :

( )6اإلتقان.14/1 :
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فال خيشى عقابه.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة القدر] ،وأمامها( :)1قال ابن حزم
النبي  بني أم ّية ينزون
وأبو حممدّ :إهنا مدن ّية( )2ملا رواه احلاكم عن اإلمام احلسن قال :رأى ّ
عىل منربه نزو القردة ،فساءه ذلك فنزلت تسلية خلاطره( ..)3وقال املزي :وهو حديث
تعصب مفضوحّ ،
ألن احلاكم رواها بسند صحيح ،وقال :هذا إسناد
منكر( ..)4لكنّه ّ
وقرره عىل ذلك ،احلافظ الذهبي يف التلخيص ..وأضاف إليه طريقا آخر ووثقه
صحيحّ .
أيضا ،ثم قال :و ما أدري آفته من أين()5؟! ..ولذلك؛ ّ
فإن داللة هذا احلديث عىل مدن ّية
للنبي  وهو بمكة منرب ..لكن هذا وحده
السورة ،جاءت من قبل لفظ (املنرب) إذ مل يكن
ّ
ال يصلح دليال عىل ذلك ،إذ جيوز أنّه  أري ذلك بمكة قبل هجرته لتكون بشارة له باعتالء
ذكره ،وإملاحه اىل االغتصاب الذي يرتكبه رشار أ ّمته ،فال تتناَّف هذه الرواية مع روايات
الرؤْ َيا ا َّلتِي
الرتتيب أصال ..ويدل لذلك أيضا ما ورد يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َج َع ْلنَا ه
الشجر َة املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
َاك إِ َّال فِ ْتنَ اة لِلن ِ
َأ َر ْين َ
آن َو ُن َخ ِّو ُف ُه ْم َف َام َي ِزيدُ ُه ْم إِ َّال ُط ْغ َياناا كَبِ اريا﴾
ُ
ْ
َّاس َو َّ َ َ
[اإلرساء ،]60 :فهي تشري اىل نفس الرؤيا املذكورة ،واآلية من سورة اإلرساء املك ّية باالتفاق،
ومل يستثن أحد هذه اآلية ،وإن استثنوا غريها ،فقد أخرج ابن أيب حاتم عن ابن عمرّ :
أن
كأهنم القردة ،وأنزل اهللّ يف ذلك:
النبي  قال( :رأيت ولد احلكم بن أيب العاص عىل املنابر ّ
ّ
الشجر َة املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
َاك إِ َّال فِ ْتنَ اة لِلن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتِي َأ َر ْين َ
آن َو ُن َخ ِّو ُف ُه ْم َف َام
ُ
ْ
َّاس َو َّ َ َ
﴿ َو َما َج َع ْلنَا ه
َي ِزيدُ ُه ْم إِ َّال ُط ْغ َياناا كَبِ اريا﴾ [اإلرساء ،]60 :قال( :والشجرة امللعونة ،يعني احلكم وولده)
( )1التمهيد.158/1 :

( )4اإلتقان.14/1 :

( )2الكشف عن القراءات السبع.385/1 :

( )5تلخيص املستدرك باهلامش.170/3 :

( )3مستدرك احلاكم.171/3 :
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مكي بن
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الب ّينة] ،وأمامها( :)1قال ّ
أيب طالب :مك ّية ..لكن اتفاق روايات الرتتيب ونصوصه عىل ّأهنا مدن ّية ،ويؤ ّيده ما ورد:
أنصاري ،أسلم عىل يدي
النبي  دعا أيب بن كعب فقرأها عليه ،وأيب،
ّ
ّأهنا ملّا نزلت عىل ّ
رسول اهللّ  باملدينة(.)2
ضحاك
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الزلزلة] ،وأمامها :قال ّ
مكي بن أيب طالب ..لكن اتفقت الروايات عىل ّأهنا مدن ّية(..)3
وعطاء :مك ّية ..وهكذا قال ّ
وقد أخرج ابن أيب حاتم عن أيب سعيد اخلدري ،قال :ملّا نزلت ﴿ َف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ اريا
ٍ
ِ
رشا َي َر ُه﴾ [الزلزلة ]8-7 :قلت :يا رسول اهللّ ّإين لراء عميل؟ قال:
َي َر ُه َو َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ًّ
نعم ،قلت :تلك الكبار الكبار؟ قال :نعم ،قلت :الصغار الصغار؟ قال :نعم ،قلت :واثكل
أنصاري مل يبلغ ّإال بعد وقعة أحد(.)5
أمي( ..)4وأبو سعيد
ّ
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة العاديات ] ،وأمامها( :)6عن قتادة:
ّأهنا مدن ّية ،لرواية منسوبة اىل ابن عباس ،قال :نزلت يف خيل بعثها رسول اهللّ  يف رس ّية
فشق ذلك عليه ،فأخربه اهللّ بام كان من أمرهم( ..)7لكن الرواية فيها هتافت ظاهر،
فأبطأتّ ،
ويف نفس الوقت معارضة بام رواه ابن جرير وابن أيب حاتم وابن األنباري واحلاكم ـ
وصححه ـ وابن مردويه ،عن ابن عباسّ :
أن عليا هنره عن تفسري العاديات باخليل تغري يف
ّ
سبيل اهللّ ،وأوضح لهّ :أهنا اإلفاضة من عرفات اىل املزدلفة ..قال ابن عباس :فنزعت عن

( )1التمهيد.160/1 :

( )5مستدرك احلاكم.563/3 :

( )2الدر املنثور.378/6 :

( )6التمهيد.161/1 :

( )3الدر املنثور.379/6 :

( )7الدر املنثور.383/6 :

( )4الدر املنثور.381/6 :
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عيل(.)1
قويل ورجعت اىل قول ّ
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة التكاثر] ،وأمامها :قيل :إهنا مدن ّية،
حلديث ابن بريدةّ :أهنا نزلت يف قبيلتني من األنصار تفاخروا ..وقال قتادةّ :إهنا نزلت يف
أنصاري ـ :كنّا نزعم ّ
أن (لو كان البن آدم واديان من
اليهود ..وعن أيب بن كعب ـ وهو
ّ
عيل :كنّا
ذهب لتمنّى ثالثا )..آية قرآن ّية ،حتى نزلت ﴿ َأ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر﴾ [التكاثر ..]1 :وعن ّ
نشك يف عذاب القرب ،حتى نزلت ..وعذاب القرب مل يذكر ّإال باملدينة( ..)2وكل ما ذكروه
تعرضت للتكاثر..
من هذه األدلة باطل( :)3ألن هذه السورة ال ّ
متس مسألة التفاخر ،وإنّام ّ
ثم كيف يبقى أيب بن كعب يف ّ
األول،
شك من آية قرآنية ،وال يسأل رسول اهللّ  وهو كاتبه ّ
اىل أن يذهب شكّه بنزول سورة ال شأن هلا ونفي قرآن ّية غريها ..ثم كيف نجيز ألنفسنا
تصديق رواية تنسب ّ
عيل يف مسألة من مسائل اآلخرة ،وهو باب علم
الشك إىل مثل اإلمام ّ
النبي  ..وأ ّما اختصاص نزوهلا باليهود ،فضيق يف فحوى السورة العام ،إذ هي تعالج
ّ
متس حياة البرش ّية مجيعا ..والصحيح ـ كام جاء يف روايات الرتتيب املتّفقة ـّ :أهنا
مسألة عا ّمة ّ
من ّأوليات السور املك ّية ،وقد رواه عن ابن عباس( ..)4هذا مضافا اىل ما نلمسه من هلجة
السورة العنيفة ،التي تناسب أجواء مكة املسيطر عليها النزعة املاد ّية بشدّ ة ،ويزيد العنف
استعامل لفظة (كال) اخلاصة بأهل مكة.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة املاعون] ،وأمامها( :)5قال
الضحاكّ :إهنا مدن ّية( ..)6لكن روايات الرتتيب ونصوصه املتّفق عليه ترفض هذا القول،
ّ
( )4الدر املنثور.386/6 :

( )1الدر املنثور .383/6 :وتفسري الطربي.177/30 :
( )2اإلتقان.14/1 :

( )5التمهيد.162/1 :

( )3التمهيد.162/1 :

( )6جممع البيان.546/10 :
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أن هلجة السورة تقريع عنيف بأولئك ّ
مضافا اىل ّ
بأول ّيات السور املك ّية
املكذبني بالدين ،فهي ّ
أشبه ،فقد كانت السابعة عرشة يف الرتتيب ،نزلت بعد سورة التكاثر(.)1
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة الكوثر] ،وأمامها( :)2سورة مكية..
ورجحه السيوطي ،والنووي ملا رواه مسلم عن
وعن عكرمة
والضحاكّ :أهنا مدن ّية(ّ ..)3
ّ
عيل آنفا
أنس ،قال :بينا رسول اهللّ  بني أظهرنا ،إذ أغفى إغفاءة ،فرفع رأسه وقال :انزلت ّ
سورة ،فقرأها ..لك ّن ما ذكروه غري صحيح ،ويؤ ّيد ذلكّ ،
أن مسلم نفسه روى هذا احلديث
النبي  إغفاءة ،ثم رفع رأسه فقرأها(..)4
عيل) ،بل قال :أغفى ّ
بسند آخر ليس فيه (أنزلت ّ
باإلضافة إىل أن املفرسين أمجعوا عىل ّأهنا مك ّية ،نزلت تسلية خلاطر رسول اهللّ  عند ما
شنأه ذلك األبرت اللعني ..هذا مضافا التفاق روايات الرتتيبّ :أهنا نزلت بمكة.
ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [سورة اإلخالص] ،وأمامها :سورة
رجح السيوطي كوهنا مدن ّية ،ألحاديث رواها بشأن نزوهلا ،حيث قال :نزلت
مكية ..لكن ّ
يف طائفة من هيود املدينة سألوا رسول اهللّ  أن يصف هلم ر ّبه ،فنزل جربيل بسورة
التوحيد( .. )5ويف مقابل هذه الروايات روايات أخرى تذكر أن هذا السؤال كان
حممد  فنزلت( ..)6مضافا اىل اتفاق روايات
للمرشكني ،حيث قالوا :انسب لنا ر ّبك يا ّ
مرتني ..وهو قول مستغرب جدا؛
الرتتيب عىل ذلك ..وقد ذكر بعض الباحثنيّ :أهنا نزلت ّ
فكيف تنزل السورة مرتني).(7
( )1جممع البيان .405/10 :واإلتقان.11/1 :

( )6الدر املنثور.410/6 :

( )2التمهيد.163/1 :

( )7رجح هذا القول الشيخ حممد مهدي معرفت ،حيث قال :ال يبعد ذلك،

( )3جممع البيان.548/10 :

للنبي  بمناسبتها
مرتني :أنّ الثانية كانت تذكريا
ّ
ولكن معنى نزول السورة ّ

( )4الدر املنثور.401/6 :

النبي  سؤاال ،كان
احلاُضة ،فمن املحتمل ـ عىل هذا الفرض ـ :أنّ اليهود سألوا ّ

( )5لباب النقول هبامش اجلاللني .147/2 :واإلتقان.14/1 :

النبي  يف أن يقرأ عليهم السورة التي
املرشكون قد سبقوهم اىل مثله ،فرت ّدد
ّ
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ورأيت أمام حمل آخر الفتة مكتوبا عليها [املعوذتان ] ،وأمامها( :)1سورتان مكيتان،
ألهنام نزلتا يف قصة سحر لبيد بن األعصم ( ..)2والتي
وقال السيوطي :املختار ّأهنام مدن ّيتانّ ،
حدثت فيها عائشة ،قالت( :سحر رسول اهللّ  رجل من هيود بني زريق ،يقال له :لبيد
بن األعصم ..حتى كان رسول اهللّ  خي ّيل إليه إنّه يفعل اليشء وما يفعله ..)3( )..وهذه
القصة ـ باإلضافة ملخالفتها القرآن الكريم يف عدم إمكانية سحر النبي  ـ ليس فيها شاهد
ّ
يصح
بنزول السورتني ،وقد تن ّبه السيوطي لذلك ،ومن ثم استدرك بام ورد من طرق مل
ّ
إسنادها.
آيات خمتلف فيها:
مل تكن الالفتات الكثرية املعلقة يف تلك املحال وحدها ما أثار انتباهي إىل مبالغة أهل
ذلك احلي يف التعامل مع [املكي واملدين] ،بل رأيت الكثري من املظاهر التي تدل عىل أن
االختالف مل يكن جمرد اختالف علمي ،وإنام حتول إىل جدل ورصاع رصف أهل ذلك احلي
عن التأمل يف القرآن الكريم ،واالنشغال بمحال نزوله.
ومن األمثلة عىل ذلك أين وجدت شحناء وقعت يف احلي ،وعندما رحت أبحث عن
أسباهبا ،وجدت خالفا جرى بني اثنني حول مكية بعض اآليات أو مدنيتها.
لكن ذلك ليس عاما؛ فقد مررت يف ذلك الشارع بمن يتحاور بطريقة علمية مهذبة
مثل تلك احلوارات التي ذكرت لكم طرفا منها عند احلديث عن التصنيفات والتحقيقات.
كانت إجابة عىل سؤال املرشكني من ذي قبل ،وذلك نظرا للفرق بني مستوى

أيضا[ .التمهيد .]164/1 :وهو ترجيح غريب جدا ،وذرائعه أغرب منه.
( )1التمهيد.164/1 :

اليهود ومستوى املرشكني ،فعند ذلك نزل جربيل بكفاية نفس اإلجابة األوىل ،بعد
خاصة بقوم دون قوم ،وبمستوى دون مستوى إذ الناس
أن مل تكن السور القرآنية ّ

( )2اإلتقان.14/1 :

عىل خمتلف مستوياهتم يستفيدون من مجيع آي القرآن ،وإن كانت نوعيّة االستفادة

( )3صحيح البخاري.177/7 :

تكرر نزوهلا باملدينة
ختتلف حسب مراتب الثقافات ،وعىل ذلك فالسورة مك ّية وإن ّ
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سورة البقرة:
ومن تلك احلوارات العلمية اللطيفة ،أين مررت عىل رجلني ،قال أحدمها لصاحبه:
لقد ذكرت لك سابقا أن سورة البقرة مدنية.
اص َف ُحوا
قال الثاين :لكن استثني منها ثالث آيات ..األوىل ،قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْع ُفوا َو ْ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ،]109 :فقد روي أهنا نزلت بشأن
َحتَّى َي ْأ ِ َ
يت اهللَُّ بِ َأ ْم ِره إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
املرشكني أيام كان املسلمون بمكة ضعفاء.
﴿و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر هدو َن ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ُك ْم
قال األول :لكن صدر اآليةَ :
يت اهللَُّ بِ َأ ْم ِر ِه
ُك َّف اارا َح َسدا ا ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
اص َف ُحوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
احل هق َفا ْع ُفوا َو ْ
ني َهل ُ ُم ْ َ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ]109 :شاهد نزوهلا بشأن أهل الكتاب ،أوائل هجرة
إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
الرسول  إىل املدينة ،ومل تقو شوكة اإلسالم بعد.
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي َك ُهدَ ُاه ْم َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن
ون إِ َّال ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه اهللَِّ َو َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍ
َي َشا ُء َو َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِ َ
ْل ْن ُف ِس ُك ْم َو َما ُتن ِْف ُق َ
ري
ف إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]272 :فقد روي أهنا نزلت بشأن تعنت املرشكني جتاه
ُي َو َّ
احلق.
ّ
قال األول( :)1لكن روي أن اآلية نزلت بشأن إنفاق املسلمني عىل الك ّفار ،حيث
حمرمة عليهم وهم عىل غري دينهم ،فنزلت(.)2
امتنعوا من ذلك زعام ّأهنا ّ

ون فِ ِ
﴿وا َّت ُقوا َي ْو اما ُت ْر َج ُع َ
يه إِ َىل اهللَِّ ُث َّم ُت َو ََّّف
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :

ُك هل َن ْف ٍ
س َما ك ََس َب ْت َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ،]281 :فقد قيل :هي آخر آية نزلت عىل رسول
( )2جممع البيان .385/2 :والدر املنثور.357/1 :

( )1التمهيد.225/1 :
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حجة الوداع(.)1
اهللّ  وهو بمنى يف ّ
قال األول :حتى لو صح ذلك ..فالعربة باملكي واملدين ليس بمحل النزول ،وإنام
بزمنه ،فام نزل قبل اهلجرة مكي ،واآلخر مدين.
سورة األنعام:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة األنعام
مك ّية ،وأهنا (نزلت بمكة مجلة واحدة ،وش ّيعها سبعون ألف ملك ،هلم زجل بالتسبيح
والتحميد ،وقد طبقوا ما بني السامء واألرض ،وكانت ليلة مجعة ،وكان لنزوهلم هيبة
وخر
وعظمة ،فجعل رسول اهللّ  يقول :سبحان اهللّ العظيم ،سبحان اهللّ العظيم،
ّ
ساجدا ..ثم دعا الكتّاب فكتبوها من ليلتهم) ..وهذا احلديث مستفيض رواه الفريقان
بطرق يعضد بعضها بعضا(.)2
قال الثاين( : )3أنا معك يف جممل السورة ،ال يف مجيع آياهتا ..فقد قيل باستثناء تسع
ِ
ِ
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
رسوا
آيات ،منها قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ُم ا َّلذي َن َخ ُ
َأ ْن ُف َس ُه ْم َف ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام ..]20 :وقوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َمل ْ َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم إِ َّال َأ ْن َقا ُلوا َواهللَِّ َر ِّبنَا
َما ُكنَّا ُم ْ ِ
رشكِنيَ ﴾ [األنعام.]23 :
قال األول( :)4ال شاهد لالستثناء يف هاتني اآليتني إطالقا ،وال دليل عليهّ ..
ولعل
السبب يف هذا القول الضعيف املستهجن ما ورد من ذكر أهل الكتاب فيهام ،وهو استدالل
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل
﴿و َال ُ َ
ضعيف؛ فقد ورد ذكر أهل الكتاب يف كثري من سور مك ّية ،كقوله تعاىلَ :

( )1الدر املنثور.370/1 :

( )3اإلتقان.15/1 :

( )2جممع البيان 271/4 :والدر املنثور.2/3 :

( )4التمهيد.173/1 :
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ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّال ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو ُأن ِْز َل
إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [العنكبوت ،]46 :ومل يستثنها أحد ..وكذلك
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َاب ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ ِه َو ِم ْن َهؤُ َال ِء
َاب َفا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
﴿وك ََذل َك َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
قوله تعاىلَ :
ِ ِ
جي َحدُ بِآ َياتِنَا إِ َّال ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [العنكبوت ..]47 :وأمثال ذلك كثري.
َم ْن ُيؤْ م ُن بِه َو َما َ ْ
﴿و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِر ِه إِ ْذ َقا ُلوا َما َأنْزَ َل
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :

رش ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُهدا ى لِلن ِ
جت َع ُلو َن ُه
َّاس َ ْ
يشء ُق ْل َم ْن َأنْزَ َل ا ْلكت َ
وسى ُن ا
َاب ا َّلذي َجا َء بِه ُم َ
اهللَُّ ع ََىل َب َ ٍ ْ ْ
ِ
خت ُف َ
وهنَا َو ُ ْ
ون كَثِ اريا َو ُع ِّل ْم ُت ْم َما َمل ْ َت ْع َل ُموا َأ ْن ُت ْم َو َال آ َباؤُ ُك ْم ُق ِل اهللَُّ ُث َّم َذ ْر ُه ْم ِيف
َق َراط َ
يس ُت ْبدُ َ
َخ ْو ِض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ون﴾ [األنعام ،]91 :فقد قيل :إهنا نزلت يف مجاعة من اليهود ،قالوا :يا حممد أنزل
اهللّ عليك كتابا؟ قال :نعم .قالوا :واهللّ ما أنزل اهللّ من السامء كتابا ..وقيل :نزلت يف مالك
النبي  : أنشدك
بن الصيف ،وكان حربا من أحبار هيود قريظة ،وكان سمينا ،فقال له ّ
بالذي أنزل التوراة عىل موسى ،أما جتد يف التوراةّ :
(إن اهللّ يبغض احلرب السمني؟) ،فغضب
النبي  يف هذا املقال هو
وقال :ما أنزل اهللّ عىل برش من يشء ..وقيل :الذي خاصم ّ
النبوات
فنحاص بن عازوراء اليهودي ..و قيل :نزلت يف مرشكي قريش ،حيث أنكروا ّ
رأسا(.)1
قال األول( : )2لقد رد أبو جعفر الطربي عىل هذه الروايات بقوله( :وأوىل هذه
األقوال بالصواب ،هو القول األخري ،إذ مل جير لليهود ذكر قبل ذلك ،وليس إنكار نزول
الوحي عىل برش ِمّا تدين به اليهود ،بل املعروف من دينهم اإلقرار بصحف إبراهيم وموسى
بأهنا نزلت يف اليهود خربا صحيحا متصل السند ،وال أمجع
وزبور داود ..ومل يكن اخلرب ّ
( )2التمهيد.174/1 :

( )1تفسري الطربي ،177/7 :وجممع البيان.333/4 :
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املفرسون عىل ذلك ..وكان سياق السورة من ّأوهلا اىل هنا جاريا يف املرشكني ،فناسب أن
ّ
تكون هذه اآلية أيضا موصولة بام قبلها ال مفصولة منه؛ فلم جيز لنا أن ندّ عي فصلها ّإال
بحجة قاطعة من خرب أو عقلّ ..
ولعل الذي أوقع هذا القائل يف الوهم املذكور ما وجده يف
ّ
﴿جت َع ُلو َن ُه﴾ عىل وجه اخلطاب ( ..)1أ ّما القراءة املشهورة بتاء اخلطاب يف
قوله تعاىلْ َ :
اجلميع ،فال تستدعي اختصاص اخلطاب بأهل الكتاب ،بل هو موجه إىل البرشية مجيعا
باعتبار فعل بعضهم ِمّن نزل عليهم الكتاب ،وهلذا جاء الكالم عن بني إرسائيل يف سور
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك إِ َّال
مك ّية كثرية ،كام يف سورة األعراف ..ويشهد بذلك قوله تعاىلَ :
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [األنبياء ،]7 :فهي خطاب ألهل
ِر َج ااال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
مكة ،وسورة األنبياء مكية ..وقد كان للعرب صلة وثيقة وثقة بأهل الكتاب ،ويعرفوهنم
أهل علم ،وكثريا ما يسألوهنم عن تاريخ األمم واألنبياء ،ويعتمدون كالمهم ،فجاز أن
خياطبوا بخطاب اليهود املجاورين هلم املخالطني معهم املوثوق هبم عندهم.
ِ
رتى ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ابا
قال األول( :)2فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِم َّ ِن ا ْف َ َ
وحي إِ َيل و َمل ي ِ ِ
ِ
يش ٌء َو َم ْن َق َال َس ُأن ِْز ُل ِم ْث َل َما َأنْزَ َل اهللَُّ َو َل ْو ت ََرى إِ ِذ ال َّظاملُِ َ
ون
َأ ْو َق َال ُأ َ َّ َ ْ ُ َ
وح إ َل ْيه َ ْ
اس ُطو َأي ِدهيِم َأ ْخ ِرجوا َأ ْن ُفس ُكم ا ْليوم ُجتْزَ و َن ع ََذاب ْاهل ِ
ت واملَْ َالئِ َك ُة ب ِ
ِ
ِ
ون بِ َام
َ ُ َْ َ ْ
ُ
َ
ِيف غ ََم َرات املَْ ْو َ
ْ ْ
َ ُ

ِِ
ْرب َ
ُكنْ ُت ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾ [األنعام ،]93 :فقد روي أهنا نزلت
احل ِّق َو ُكنْ ُت ْم َع ْن آ َياته ت َْس َتك ِ ُ
َري ْ َ
ون ع ََىل اهللَِّ غ ْ َ
يف عبد اهللّ بن سعد بن أيب رسح أخي عثامن من الرضاعة ،وكان أسلم وكتب الوحي
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ني ُث َّم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف اة ِيف
لرسول اهللّ  وملّا نزلتَ :
َق َر ٍار َمكِ ٍ
ني ُث َّم َخ َل ْقنَا النه ْط َف َة َع َل َق اة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ اة َف َخ َل ْقنَا املُْ ْض َغ َة ِع َظا اما َفك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم
( )2التمهيد.175/1 :

( )1تفسري الطربي.178/7 :
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حل اام ُث َّم َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل اقا َ
النبي 
اخلالِ ِقنيَ ﴾ [املؤمنون ]14-12 :دعاه
آخ َر َف َت َب َار َك اهللَُّ َأ ْح َس ُن ْ َ
ّ
َْ
فلام انتهى اىل قولهُ ﴿ :ث َّم َأن َْش ْأنا ُه َخ ْلق اا َ
آخ َر﴾ عجب عبد اهللّ يف تفصيل خلق
فأمالها عليهّ ،
عيل ،فشك
اإلنسان ،فقال :تبارك اهللّ أحسن اخلالقني ،فقال رسول اهللّ  : هكذا أنزلت ّ
عبد اهللّ حينئذ ،وقال :لئن كان حممد  صادقا لقد أوحي إ ّيل كام أوحي إليه ،ولئن كان
كاذبا لقد قلت كام قال؛ فارتدّ عن اإلسالم ،وحلق أهل مكة ،فجعلوا يقولون له :كيف كنت
تكتب البن أيب كبشة القرآن؟ قال :كنت أكتب كيف شئت ..وذلك أنّه كان رسول اهللّ 
يميل عليه (عليام حكيام) فأكتب (غفورا رحيام)( ..)1ومثل ذلك ما روي أهنا نزلت يف
مسيلمة واألسود العنيس ،اللذان ادعيا النبوة يف آخر حياة رسول اهلل .)2(
قال الثاين(:)3احلديث األول مكذوب من أصلهّ ..
ألن سورة (املؤمنون) مك ّية ،ومل
يستثن أحد تلك اآلية؛ فكيف يكتبها ابن أيب رسح باملدينة ،ثم يرتدّ اىل مكة!؟ ..ثم أنّى
يتقول عىل اهللّ كذبا وينتحله وحيا ،وقد ضمن اهللّ لكتابه الكريم احلفظ!؟ ..ثم
لبرش أن ّ
بدس كاذب مفرت عىل اهللّ فيام أنزله اهللّ عليه!؟ ..نعم هناك
كيف ال يشعر رسول اهلل ّ 
ثالث آيات من ثالث سور ،قيل يف ّ
كل واحدة منهاّ :إهنا نزلت بشأن ابن أيب رسح ،هذه
إحداها ،وقد ذكرت ضعفها ..والثانية قوله :تعاىلَ ﴿ :م ْن َك َف َر بِاهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ِه إِ َّال َم ْن ُأك ِْر َه
و َق ْلبه م ْطمئِن بِ ْ ِ ِ ِ
ب ِم َن اهللَِّ َو َهل ُ ْم ع ََذا ٌب
رش َح بِا ْل ُك ْف ِر َصدْ ارا َف َع َل ْي ِه ْم غ ََض ٌ
َ ُ ُ ُ َ ٌّ
اإل َيامن َو َلك ْن َم ْن َ َ

عَظِي ٌم﴾ [النحل ..]106 :والثالثة﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم ازْ َدا ُدوا
ُك ْف ارا َمل ْ َي ُك ِن اهللَُّ لِ َيغ ِْف َر َهل ُ ْم َو َال لِ َي ْه ِد َ ُهي ْم َسبِ ايال﴾ [النساء ..]137 :وهذه األخرية أنسب وأوىل

( )3التمهيد.175/1 :

( )1جممع البيان .335/4 :والدر املنثور.30/3 :
( )2جممع البيان .335/4 :والدر املنثور.30/3 :
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بالقبول ،كام روي ذلك عن اإلمام الباقر ،واإلمام الصادق(.)1
قال األول :فام تقول يف معنى اآلية الذي ال ينطبق إال عىل مدعي النبوة؟
قال الثاين( :)2أقول :إهنا عا ّمة ،تصف موقف اإلنسان عموما جتاه رساالت األنبياء
عليهم السالم؛ فمن منكر معاند ال يصدّ ق بأي رسالة جاءت من قبل اهللّ ..وآخر مسرتسل
ضعيف يؤمن ّ
بكل دعوى رسال ّية ،حتى ولو كانت نزغة شيطان ّية ،من غري تد ّبر وال تفكري
صحيح ..ومن ثم و ّبخت اآلية هذا النمط من االسرتسال اهلابط ،وتلك اجلرأة الظاملة جتاه
رب العاملني ،فيفرتى عليه تعاىل ظلام وعدوانا.
ّ

َري اهللَِّ َأ ْبت َِغي َحك اَام َو ُه َو ا َّل ِذي َأنْزَ َل
قال األول :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :أ َفغ ْ َ
ِ
ِ
ون َأ َّن ُه ُمنَزَّ ٌل ِم ْن َر ِّب َك بِ ْ
َاب َي ْع َل ُم َ
احلَ ِّق َف َال َت ُكو َن َّن
َاب ُم َف َّص اال َوا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
إِ َل ْي ُك ُم ا ْلكت َ
ِم َن املُْ ْم َ ِرتي َن﴾ [األنعام]114 :؟
بأهنا مدن ّية ّإال ذكر أهل الكتاب فيها،
قال الثاين( :)3ليس يف اآلية ما يدعو اىل الظ ّن ّ
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن
وهذا وحده ليس دليال ،فقد ورد مثلها يف آيات مك ّية كثريا ..فقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [النحل ]43 :يعني أهل
َق ْبل َك إِ َّال ِر َج ااال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
الكتاب ،وال س ّيام اليهود ،وهذه اآلية مك ّية باإلمجاع ،ما خال ما نسب اىل جابر بن زيد.
وش ٍ
قال األول :فام تقول يف استثناء قوله تعاىل﴿ :و ُهو ا َّل ِذي َأن َْش َأ جن ٍ
َّات َم ْع ُر َ
ات
َ
َ َ
وش ٍ
الر َّم َ
ات َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع خمُ ْتَلِ افا ُأ ُك ُل ُه َوالزَّ ْي ُت َ
َري َم ْع ُر َ
َري ُمت ََشابِ ٍه ُك ُلوا
ان ُمت ََش ِ ا
ون َو ه
اهبا َوغ ْ َ
َوغ ْ َ
ِ
ِمن َثم ِر ِه إِ َذا َأ ْثمر وآ ُتوا ح َّقه يوم حص ِ
ب املُْ ْ ِ
اد ِه َو َال ُت ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األنعام،]141 :
رس ُفوا إِ َّن ُه َال ُحي ه
َ ُ َْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
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ِِ
تقرر
يفرس إال ّ
باحلق الواجب بالزكاة ،والزكاة مل ّ
فقوله تعاىلَ ﴿ :وآ ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َصاده ﴾ ال ّ
بأنصبتها املحددة يف الزروع والثامر ّإال يف املدينة.
فرست بمطلق الصدقة من
ألهنا ّ
قال الثاين( :)1لكن هذا املعنى ليس متع ّينا يف اآليةّ ،
غري حتديد ،وهي هبذا اإلطالق كانت واجبة يف مكة ،وقد جاءت اإلشارة إليها يف قوله
ِ
ِ
لسائِ ِل َواملَْ ْح ُرو ِم﴾ [الذاريات ،]19 :وهي من سورة الذاريات املك ّية
تعاىلَ :
﴿و ِيف َأ ْم َواهل ْم َح ٌّق ل َّ
بإمجاع ..باإلضافة إىل أنه جاء ذكر اإلنفاق والصدقة يف كثري من اآليات املك ّية ..باإلضافة
إىل ما جاء يف الروايات ّ
حلق يف هذه اآلية يعني اإلنفاق وإعطاء اليتامى واملساكني(.)2
بأن ا ّ
قال األول :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر هب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ َّال
ُت ْ ِ
اه ْم
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئاا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َساناا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ َّي ُ
ِ
ِ
ِ
احل ِّق َذلِ ُك ْم
َو َال َت ْق َر ُبوا ا ْل َف َواح َش َما َظ َه َر من َْها َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال بِ ْ َ
َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
﴿و َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي
ون﴾ [األنعام ..]151 :وقولهَ :
ان بِا ْل ِقس ِ
َأ ْح َس ُن َحتَّى َي ْب ُلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملِْيزَ َ
ف َن ْف اسا إِ َّال ُو ْس َع َها َوإِ َذا ُق ْل ُت ْم
ط َال ُن َك ِّل ُ
ْ
َان َذا ُق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد اهللَِّ َأ ْو ُفوا َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
َفاع ِْد ُلوا َو َل ْو ك َ
ون﴾ [األنعام:
ِ
 ..]152وقوله﴿ :و َأ َّن َه َذا ِ ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه
َ
رصاطي ُم ْستَق ايام َفاتَّبِ ُعو ُه َو َال َتتَّبِ ُعوا ه
َ
َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
صح النقل عن ابن
ون﴾ [األنعام ..]153 :فقد قال السيوطي :وقد ّ
النحاس يف كتابه (الناسخ
عباس باستثناء هذه اآليات الثالث ،وهي ما أخرجه أبو جعفر ّ
معمر بن املثنى(.)3
واملنسوخ) عن طريق أيب عبيدة ّ
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قال الثاين( : )1أبو عبيدة هذا كان رجال به شذوذ ،وكان يرى رأي اخلوارج ،وكان
بذي اللسان متهتّكا قليل العناية بالقرآن ،وإذا قرأه قرأه نظرا( ..)2ومن ثم ال يعتمد عىل
اللهم ّإال يف رواية الشعر واألدب ..باإلضافة إىل هذا؛ فقد
خيص الكتاب والسنّة،
نقله فيام ّ
ّ
روى أبو نعيم والبيهقي كالمها يف الدالئل عن عيل بن أيب طالب قال :ملّا أمر اهللّ نب ّيه  أن
نسابة ،فوقف عىل
يعرض نفسه عىل القبائل ،خرج اىل منى وأنا معه وأبو بكر ،وكان رجال ّ
مضارهبم بمنى وس ّلم عليهم فر ّدوا عليه السالم ،فتكلم معه القوم ،حتى سألوه :اىل ما
تدعو يا أخا قريش؟ فتال رسول اهللّ ُ ﴿ ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر هب ُك ْم﴾ [األنعام ]151 :إىل
متام اآليات الثالث ،فأعجبهم كالم اهللّ ،وقالوا :فو اهللّ ما هذا من كالم أهل األرض ،ولو
كان لعرفناه(..)3فاآليات كانت نازلة حينذاك بمكة.
قال األول :بورك فيك ..اآلن اقتنعت ّ
أن سورة االنعام ك ّلها مك ّية ،ليست منها آية
مدنية إطالقا ،ومل يثبت يشء ِما قيل باستثنائه أصال ،ال نقال وال عقال.
سورة األعراف:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
والنحاس وابن مردويه من عدّ ة طرق عن ابن
األعراف مك ّية؛ فقد أخرج ابن ُضيس
ّ
عباسّ :أهنا نزلت بمكة(.)4

اس َأ ْهل ُ ْم ع ِ
َن ا ْل َق ْر َي ِة ا َّلتِي
قال الثاين :لكن قتادة استثنى آية واحدة ،وهي قوله تعاىلَ :
﴿و ْ
ِ
ت إِ ْذ َت ْأتِ ِ ِ
ون ِيف السب ِ
ِ
اُض َة ا ْل َب ْح ِر إِ ْذ َي ْعدُ َ
رشعاا َو َي ْو َم َال
كَان ْ
َّ ْ
يه ْم حيت َُاهنُ ْم َي ْو َم َس ْبت ِه ْم ُ َّ
َت َح َ
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ون َال َت ْأتِ ِ
وه ْم بِ َام كَا ُنوا َي ْف ُس ُق َ
َي ْسبِ ُت َ
ون﴾
يه ْم ك ََذلِ َك َن ْب ُل ُ

[األعراف:

 ،]163فقال :نزلت

اجل َب َل َف ْو َق ُه ْم َك َأ َّن ُه
باملدينة( ..)1و قال غريه :بل املستثنى هذه اآلية إىل قوله تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َن َت ْقنَا ْ َ
ُظ َّل ٌة و َظنهوا َأ َّنه و ِاقع ِهبِم ُخ ُذوا ما آ َتينَا ُكم بِ ُقو ٍة وا ْذ ُكروا ما فِ ِ
يه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ [األعراف..]171 :
َ
َ ْ ْ َّ َ ُ َ
ُ َ ٌ ْ
ودليل قتادة هو األمر بسؤال اليهود ،وهو يناسب أ ّيام كونه  باملدينة.
قال األول( :)2هذا ليس دليال ،إذ ال مستند لعود الضمري اىل اليهود ،فلع ّله يعود اىل
بقصة أصحاب السبت ،والقرية ـ وهي أيلة ـ كانت عىل
املرشكني أنفسهم ،ملكان معرفتهم ّ
وأول الشام ،وهي مدينة هيود ّية
ساحل البحر األمحرِ ،ما ييل الشام .وهي آخر احلجاز ّ
متر عليها يف رحلتها الصيف ّية التجار ّية ،وكانت
صغرية كانت عامرة( ،)3وكانت قريش ّ
رهبم..
ثم كانوا عىل معرفة من أهلها اليهود الذين عتوا عن أمر ّ
تتّصل هبم أخبارها ،ومن ّ
وأ ّما قول غريه فال مستند له إطالقا ..فالصحيح ّ
أن هذه اآليات متناسقة مع غريها من
قصص أمم األنبياء عليهم السالم نزلت عىل قريش ليعتربوا.
سورة االنفال:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
االنفال مدنية.
﴿وإِ ْذ َي ْم ُك ُر بِ َك ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ ُي ْثبِ ُت َ
وك َأ ْو
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ :
وك َأ ْو ُخي ِْر ُج َ
َي ْق ُت ُل َ
وك َو َي ْم ُك ُر َ
ون َو َي ْم ُك ُر اهللَُّ َواهللَُّ َخ ْ ُري املَْاكِ ِري َن﴾ [األنفال ،]30 :فقد روي أهنا
نزلت يف قصة دار الندوة حني اجتمعت فيها قريش للتآمر عىل رسول اهللّ  وفشلت
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مؤامرهتم هبجرة رسول اهلل .)1(
قال األول( :)2لكن نزول اآلية بشأن ذلك ال يستدعي نزوهلا حينذاك ،وال س ّيام بعد
مالحظة أداة ظرف املايض (إذ) يف صدر اآلية ،ألن فيها حكاية عن أمر سابق.
ْت فِ ِ
﴿و َما ك َ
يه ْم َو َما
َان اهللَُّ لِ ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َو َأن َ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
َان اهللَُّ ُم َع ِّذ َ ُهب ْم َو ُه ْم َي ْس َتغ ِْف ُر َ
ك َ
ون﴾ [األنفال]33 :؟
قال األول( :)3فيها أيضا حكاية عن ماض وإخبار عن حال ،أي مل ّ
يعذهبم اهللّ فيام
قبل ،بسبب وجودك بني أظهرهم ،وال ّ
يعذهبم اآلن ـ بعد خروجك ـ لوجود مجاعة من
املؤمنني مل يستطيعوا اخلروج وهم عىل عزم اهلجرة ،فرفع اهللّ العذاب عن مرشكي مكة
حلرمة استغفار هؤالء املؤمنني الباقني بني أظهرهم(.)4
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي َح ْس ُب َك اهللَُّ َو َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن

ِِ
صحح هذا االستثناء ابن العريب وغريه ملا روي عن عمر ،قال:
املُْؤْ مننيَ ﴾ [األنفال ،]64 :وقد ّ
أسلمت رابع أربعني فنزلت(.)5
قال األول( :)6لكن يعارضه ما روي أهنا نزلت بالبيداء يف غزوة بدر( ،)7وقال
الواقدي :نزلت باملدينة يف بني قريظة وبني النضري( ..)8باإلضافة إىل أن سياق اآلية يشهد
بمدن ّيتها ،حيث نزلت إبان ترشيع القتال ،سواء مع املرشكني أم مع أهل الكتاب ..باإلضافة
إىل أنه ال معنى لكفاية أربعني رجال أسلموا بمكة وهم عىل ضعف ما داموا فيها ..األمر
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الذي يؤكّد نزوهلا باملدينة حيث ازدادت شوكة املؤمنني وتقوى جانبهم ،فكانت فيهم
فرسها الطربي ،حيث قال( :يقول هلم ّ
جل ثناؤه :ناهضوا
الكفاية والكفاءة ،وهكذا ّ
هيولنّكم كثرة عددهم وق ّلة عددكم ّ
عدوكم ّ
فإن اهللّ مؤ ّيدكم
فإن اهللّ كافيكم أمرهم وال ّ
ّ
يتعرض ليشء من روايات نزوهلا بشأن إسالم
بنرصه) ،وذكر هلذا املعنى روايات ،ومل ّ
عمر(.)1
سورة براءة:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة براءة
مدنية.
قال الثاين :لكن استثني منها أربع آيات ..أما األوىل والثانية ،فقوله تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
َان
لِلنَّبِ ِّي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْن َي ْس َتغ ِْف ُروا لِ ْل ُم ْ ِ
رشكِنيَ َو َل ْو كَا ُنوا ُأ ِ
ني َهل ُ ْم َأ َّهنُ ْم
ويل ُق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
اجل ِحي ِم وما كَا َن ِ
ِ
ني َل ُه َأ َّن ُه
يم ِألَبِ ِيه إِ َّال َع ْن َم ْو ِعدَ ٍة َوعَدَ َها إِ َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ
َأ ْص َح ُ
است ْغ َف ُار إِ ْب َراه َ
ْ
َ َ
اب ْ َ

عَدُ و هللَِّ ت ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة ،]114-113 :فقد روي أهنا نزلت بشأن أيب
ٌّ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
النبي  وعنده أبو جهل وعبد اهللّ بن أيب
طالب عندما حرضته الوفاة ،حيث دخل عليه ّ

أحاج لك هبا عند اهللّ؛ فقال القرشيان :يا
النبي  :أي عم ،قل :ال إله ّإال اهللّ،
ّ
أم ّية .فقال ّ
النبي  كلمة الشهادة
أبا طالب ،أترغب عن م ّلة عبد املطلب!؟ ..فكانا ك ّلام عرض عليه ّ
أعادا كالمهام ..فكان آخر كالم أيب طالب :أنّه عىل م ّلة عبد املطلب ،وأبى أن يقول :ال إله
ّ
ألستغفرن لك ما مل أنه عنك .فنزلت اآلية ..ومثلها
النبي  عند ذلك:
إال اهللّ؛ فقال ّ
يروى نزول قوله تعاىل﴿ :إِن ََّك َال َ ْهت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو َأ ْع َل ُم
( )1تفسري الطربي.26/10 :
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بِاملُْ ْهت َِدي َن﴾ [القصص ..]56 :ويروى أيضاّ :أهنا نزلت بشأن والدي رسول اهللّ  ..حيث أراد
أن يستغفر هلام ،فقد روي أنه استجاز ر ّبه يف زيارة قرب أ ّمه فأجازه ،فبدا له أن يستغفر هلا
فنزلت اآلية تنهاه؛ فام رئي رسول اهللّ  أكثر باكيا من يومه ذاك.
قال األول( :)1واضح جدا الكذب واالختالق يف الروايتني ،وأن الذي وضعهام
صاحب عصب ّية جاهل ّية ،أو نزعة أمو ّية ِمقوتة عمدت إىل ّ
احلط من كرامة بني هاشم ،وإىل
النبي  لتجعل من أبيه وأ ّمه مرشكني ،ولتعترب أبا طالب كافرا ،وهو
تشويه أقارب
ّ
﴿وا َّل ِذي َن َآو ْوا
األول واملدافع الوحيد يف وقته عن رسول اهللّ  وقد قال تعاىلَ :
املحامي ّ
ِ
شك ّ
َرصوا ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْؤْ ِمنُ َ
يم﴾ [األنفال ،]74 :وال ّ
أن أبا
ون َح ًّقا َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق ك َِر ٌ
َون َ ُ
طالب كان ّأول من آواه ونرصه ووقف دونه بنفسه ونفيسه ،واآلية الكريمة شهادة عا ّمة
تشمله قطعا(.)2
و يكفي دليال عىل إيامنه الصادق ،قوله يف قصيدته التي حيمي هبا عن رسول اهللّ 
مهدّ دا قريش أمجع(:)3
أن ابننا ال ّ
لقد علموا ّ
مكذب

لدينا وال يعني بقول األباطل

فأصبح فينا أمحد يف أرومة

تقرص عنه سورة املتطاول

حدبت بنفيس دونه ومحيته

ودافعت عنه بالذرا والكالكل

رب العباد بنرصه
فأ ّيده
ّ

وأظهر دينا ح ّقه غري باطل

( )3سرية ابن هشام.299/1 :

( )1التمهيد.230/1 :
( )2حق اليقني للسيد عبد اهللّ شرب.100/1 :
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ومثل ذلك أبوي رسول اهلل ؛ فإن كل األدلة تدل عىل أن مجيع أجداد رسول اهلل
يتلوثوا بدنس رشك قط؛ وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل ( :مل يزل اهللّ ينقلني
 مل ّ
مهذبا) ()1
من األصالب الط ّيبة إىل األرحام الطاهرة مصفى ّ

﴿و َت َق هل َب َك ِيف الس ِ
اج ِدي َن﴾ [الشعراء ،]219 :أي مل
وهبذا املعنى جاء تأويل قوله تعاىلَ :
َّ

موحد ،قال الطربِس( :وقيل :معناه:
موحد إىل صلب مؤمن ّ
تزل تنتقل من صلب مؤمن ّ
املوحدين حتى أخرجك نب ّيا ..وهو مروي عن ابن عباس وعن اإلمام
وتق ّلبك يف أصالب ّ
الباقر ،واإلمام الصادق) ()2

والصحيح يف سبب نزول اآلية ،ما ذكره الطربِسّ :
النبي 
أن املسلمني جاؤوا إىل ّ
يطلبون إليه االستغفار ملوتاهم الذين مضوا عىل الكفر أو النفاق ،وقالوا :أال تستغفر آلبائنا
الذين ماتوا يف اجلاهلية ،فنزلت اآلية(.)3
و ِمّا ّ
صحة هذه الرواية وبطالن الرواية األوىلّ ،
أن اآلية الكريمة جاءت
يدل عىل ّ
ِ
بلفظ ﴿ما َ ِ
صحت تلك الرواية ملا كان هناك سبب معقول
كان للنَّبِ ِّي وا َّلذي َن آ َمنُوا﴾ ،فلو ّ
إلرداف غريه  من املؤمنني معه يف هذا اإلنكار الصارم(.)4
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم ع َِزيزٌ
َع َلي ِه ما عَنِتهم ح ِريص َع َلي ُكم بِاملُْؤْ ِمنِنيَ رء ٌ ِ
يم َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْسبِ َي اهللَُّ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو
ْ َ ٌ
وف َرح ٌ
َ ُ
ْ ْ
ْ َ
َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر هب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِم﴾ [التوبة ،]129-128 :فقد قال ابن الغرسّ :إهنام
مك ّيتان(.)5
( )1الدر املنثور.294/3 :

( )4جممع البيان 54/5 :و ،56والدر املنثور 64/3 :و.66

( )2جممع البيان.207/7 :

( )5اإلتقان .15/1 :والدر املنثور.296/3 :

( )3جممع البيان.76/5 :
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قال األول :وقد قال السيوطي( :وهذا غريب ،كيف وقد ورد ّأهنام آخر ما نزل)
( .. )1باإلضافة إىل ما روي يف سبب نزوهلام ،وهو أن جهينة جاءت تسأل رسول اهللّ  ـ
ّأول قدومه املدينة ـ عهدا يأمتنون اليه ،فنزلت اآليتان(.)2
سورة يونس:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة يونس
مك ّية.
قال الثاين( :)3استثنى بعضهم منها أربع آيات ،ذكر بعضهم ّأهنا نزلت يف اليهود..
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن ُيؤْ ِم ُن بِ ِه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َال ُيؤْ ِم ُن بِ ِه َو َر هب َك َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْف ِس ِدي َن﴾
أوالها قوله تعاىلَ :
ِ
اس َأ ِل ا َّل ِذي َن َي ْق َر ُء َ
ون
[يونس ..]40 :والثانية ،قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ُكن َْت ِيف َش ٍّك ِمَّا َأ ْنزَ ْلنَا إِ َل ْي َك َف ْ

ا ْلكِت ِ
ِ
احل هق ِم ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن َّن ِم َن املُْ ْم َ ِرتي َن﴾ [يونس ..]94 :والثالثة،
َ
َاب م ْن َق ْبل َك َل َقدْ َجا َء َك ْ َ
قوله تعاىل﴿ :و َال َت ُكو َنن ِمن ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِآي ِ
اخلَ ِ ِ
ون ِم َن ْ
ات اهللَِّ َف َت ُك َ
ارسي َن﴾ [يونس..]95 :
َ ُ َ
َّ َ
َ
والرابعة ،قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َح َّق ْت َع َل ْي ِه ْم كَلِ َم ُت َر ِّب َك َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يونس]96 :
قال األول( :)4ال دليل هلم يف ذلك؛ فالسياق فيها واحد متّصلّ ..
ولعل ذكر أهل
الكتاب هو الذي أوقعهم يف هذا الزعم ،مع العلم ّ
بأن هذه اآليات ليست بأرصح من قوله:
ِ
ِ
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾
َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك إِ َّال ِر َج ااال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
[النحل ،]43 :اآلية مك ّية بإمجاع.
سورة هود:

( )1اإلتقان .15/1 :والدر املنثور.296/3 :

( )3التمهيد.180/1 :

( )2الدر املنثور.297/3 :

( )4التمهيد.180/1 :
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ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة هود
مك ّية.
قال الثاين( :)1لكن بعضهم استثنى منها ثالث آيات ..أوالها قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َع َّل َك
ت ِ
وحى إِ َل ْي َك َو َضائِ ٌق بِ ِه َصدْ ُر َك َأ ْن َي ُقو ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه َكنْزٌ َأ ْو َجا َء َم َع ُه
َار ٌك َب ْع َض َما ُي َ
م َل ٌك إِنَّام َأن َ ِ
يش ٍء َوكِ ٌ
يل﴾ [هود]12 :
َ
َ
ْت نَذ ٌير َواهللَُّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
بأهنا مك ّية ،وقد روي يف سبب نزوهلا ما جيعلها أيضا
قال األول :لكن السياق يشهد ّ
مك ّية قطع ّيا(.)2

قال الثاين :فام تقول يف استثناء الثانية ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن ك َ
َان ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّب ِه
ِ ِ
ِ
ِ ِ
مح اة ُأو َلئِ َك ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ ِه َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِ ِه ِم َن
وسى إِ َما اما َو َر ْ َ
َو َي ْت ُلو ُه َشاهدٌ منْ ُه َوم ْن َق ْبلِه كت ُ
َاب ُم َ
ِ ٍ ِ
ِ
ْاألَ ْحزَ ِ
احل هق ِم ْن َر ِّب َك َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال
اب َفالنَّا ُر َم ْوعدُ ُه َف َال ت َُك ِيف م ْر َية منْ ُه إِ َّن ُه ْ َ
ِ
ُيؤْ ِمنُ َ
وسى﴾ ،وقوله:
ون﴾ [هود ،]17 :فقد استشهد من قال بمدنيتها بقوله تعاىل ﴿ :كت ُ
َاب ُم َ
﴿ َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِ ِه ِم َن ْاألَ ْحزَ ِ
اب ﴾
قال األول( :)3ال شاهد فيهام ،فقد جرى ذكر موسى عليه السالم يف كثري من آيات
السور املك ّية ..أما األحزاب؛ ففيها إشارة اىل قبائل عرب ّية كانت متحزّ بة ضدّ الرسول ،
وقد كانت حتزّ بت منذ أن شعر املرشكون برسعة انتشار الدعوة اإلسالمية ..وال شاهد فيها
عىل إرادة وقعة األحزاب.
ِ
الص َال َة َط َر َ ِيف الن ََّه ِار
﴿و َأق ِم َّ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء الثالثة ،وهي قوله تعاىلَ :

( )3تفسري التبيان.461/5 :

( )1التمهيد.181/1 :
( )2جممع البيان.146/5 :
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َات ي ْذ ِهبن السيئ ِ
ِ
ِ
َات َذلِ َك ِذك َْرى لِ َّ
لذاكِ ِري َن﴾ [هود ،]114 :فقد روي
احل َسن ُ ْ َ َّ ِّ
َوزُ َل افا م َن ال َّل ْي ِل إِ َّن ْ َ
جهزت
عن أيب ميرسة ،قال :ذكرت
للنبي  أين وقعت يف بعض املعاِص ،فقال :هل ّ
ّ
ّ
وصل
غازيا؟ قلت :ال ،فقال :هل خلفت غازيا يف أهله؟ قلت :ال ،فقال :استغفر ر ّبك
أربع ركعات ..ثم تال اآلية ..ثم قالّ :إهنا للناس عا ّمة ،ويف رواية :نزل هبا جربئيل
لساعته(.)1
ألهنا جترئ عىل املعاِص ،وهي بذلك
قال األول( :)2الكذب واضح يف هذه الروايةّ ،
ختالف القرآن الكريم ،ذلك أهنا تبيح لكل إنسان أن يفعل ما يريد ،ثم يعمد اىل صالة
يصليها لتكون ك ّفارة عن ّ
كل ذنب يقرتفه ..هذا فضال عن التهافت يف نفس الرواية وعدم
انسجامها مع اآلية ،وهو دليل آخر عىل وهنها ..باإلضافة إىل أنه يف بعض رواياهتا أنه تال
عليه اآلية ،وليس فيها ّأهنا نزلت حينذاك.
سورة يوسف:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
يوسف مك ّية.
قال الثاين( :)3لكن بعضهم استثنى منها أربع آيات ،ثالث منها وردت يف أوهلا ،وهي
َاب املُْبِ ِ
ات ا ْلكِت ِ
ني إِنَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ُق ْرآناا ع ََربِ ًّيا َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ص
قوله تعاىل﴿ :الر تِ ْل َك آ َي ُ
ون ن َْح ُن َن ُق ه
ِ ِ
ِ
ِِ
َع َل ْي َك َأ ْح َس َن ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
ن ا ْلغَافلنيَ ﴾ [يوسف:
آن َوإِ ْن ُكن َْت م ْن َق ْبلِه ملَ َ
ِِ
ات لِ ِ ِ
 ،]3-1والرابعة ،قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
لسائلنيَ ﴾ [يوسف]7 :
وس َ
ف َوإِ ْخ َوته آ َي ٌ َّ
َان ِيف ُي ُ

( )3التمهيد.181/1 :

( )1تفسري الطربي 82/12 :ـ .83
( )2التمهيد.182/1 :
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قال األول :لقد قال السيوطي يف ذلك :وهو واه جدا ،ال يلتفت إليه(.)1
سورة إبراهيم:
ومنه ا أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
إبراهيم مكية.
قال الثاين( : )2لكن بعضهم استثنى منها آيتني نزلتا يف قتىل بدر من املرشكني ومها
قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن َبدَّ ُلوا نِ ْع َم َت اهللَِّ ُك ْف ارا َو َأ َح هلوا َق ْو َم ُه ْم َد َار ا ْل َب َو ِار﴾ [إبراهيم،]28 :
وذلك ملا روي عن عمر قال :الذين بدّ لوا نعمة اهللّ كفرا ،مها :األفجران من قريش :بنو
املغرية وبنو أم ّية ،أ ّما بنو املغرية فكفيتموهم يوم بدر ..وأ ّما بنو أم ّية؛ فمتّعوا اىل حني(.. )3
وهكذا روي عن اإلمام الصادق ،وزاد ،بىل هي قريش قاطبة(.)4
قال األول( :)5لكن ال داللة يف ذلك عىل ّأهنام نزلتا يوم بدر أو بعده ..وإنّام كانت
وقعة بدر مصداقا من مصاديق البوار الذي أنذروا به ..أ ّما املصداق األوَّف فهي جهنم
يصلوهنا وبئس القرار.
سورة احلجر:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة احلجر
مكية.
﴿و َل َقدْ عَلِ ْمنَا املُْ ْس َت ْق ِد ِمنيَ ِمنْ ُك ْم
قال الثاين :لكن بعضهم استثنى منها قوله تعاىلَ :
َو َل َقدْ عَلِ ْمنَا املُْ ْس َت ْأ ِخ ِري َن﴾ [احلجر ،]24 :ملا أخرجه الرتمذيّ :أهنا نزلت يف صفوف
( )1اإلتقان.15/1 :

( )4تفسري العيايش 229/2 :ح  .22وتفسري الصايف.888/1 :

( )2إبراهيم 28 :ـ  .29الربهان.200/1 :

( )5التمهيد.183/1 :

( )3تفسري الطربي.146/13 :

63

ِ
﴿و َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس ْب اعا ِم َن املَْ َث ِاين َوا ْل ُق ْر َ
يم﴾
الصالة( ..)1واستثنى آخر قوله تعاىلَ :
آن ا ْل َعظ َ
[احلجر ]87 :وقوله﴿ :كَام َأنْزَ ْلنَا ع ََىل املُْ ْقت َِس ِمنيَ ا َّل ِذين جع ُلوا ا ْل ُقر َ ِ ِ
آن عضنيَ ﴾ [احلجر]91-90 :
َ َ َ
ْ
َ
( )2

قال األول( : : )3سياق اآلية األوىل يأبى محلها عىل صالة اجلامعة بدليل قوله تعاىل
يت َون َْح ُن ا ْل َو ِار ُث َ
﴿وإِ َّن
﴿وإِنَّا َلن َْح ُن ُن ْحيِي َو ُن ِم ُ
ون﴾ [احلجر ،]23 :وكذا اآلية بعدهاَ :
قبلها َ
ِ
ِ
يم﴾ [احلجر ،]25 :وإنّام املعنى :ولقد علمنا باألموات املاضني
يم عَل ٌ
رش ُه ْم إِ َّن ُه َحك ٌ
َر َّب َك ُه َو َ ْ
حي ُ ُ
وباألحياء الباقني( ..)4أ ّما رواية الرتمذي فهي مقطوعة ،ويف اسنادها ضعف ،مضافا اىل
عدم انسجامها مع اآلية.
وأ ّما استثناء الثانية؛ فمستند اىل قول جماهدّ :
(إن سورة الفاحتة نزلت باملدينة) ،وهي
هفوة منه ،واإلمجاع عىل خالف قوله(.)5
و أ ّما آية املقتسمني ،فزعموا أهنا نزلت يف اليهود والنصارى ِمّن آمنوا ببعض القرآن
وكفروا ببعض( ،)6لكنّه زعم باطلّ ،
ألن اليهود مل يؤمنوا بالقرآن إطالقا ،ومل يكونوا هم
املنزل عليهم ..نعم كان إيامهنم بالكتب النازلة عليهم كذلك يؤمنون بالبعض ويكفرون
بالبعض ..والصحيح ّ
أن اآلية املذكورة نزلت يف املرشكني الذين جعلوا من القرآن بعضه
يتفرقون عىل أبواب مكّة
سحرا وبعضه أساطري ّ
األولني وبعضه مفرتى وغري ذلك ،وكانوا ّ
يصدّ ون الناس عن القرآن ويقولون عىل اهللّ الكذب( ..)7باإلضافة إىل ذلك كله ،فقد روي
عن اإلمامني الباقر والصادقّ :أهنا نزلت يف قريش(.)8
( )1اإلتقان.15/1 :

( )5اإلتقان.12/1 :

( )2جممع البيان.326/6 :

( )6تفسري الطربي.42/14 :

( )3الربهان.200/1 :

( )7امليزان.205/12 :

( )4تفسري الطربي 16/14 :و.18

( )8تفسري العيايش 151/2 :ـ  ،252ح  43و.44
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سورة النحل:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة النحل
مكية
ِ
اج ُروا ِيف اهللَِّ ِم ْن َب ْع ِد َما
﴿وا َّلذي َن َه َ
قال الثاين :لكن قتادة استثنى منها قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ْرب َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل ، ]41 :وقيل:
ُظل ُموا َلنُ َب ِّو َئن َُّه ْم ِيف الده ْن َيا َح َسنَ اة َو َألَ ْج ُر ْاآلخ َرة َأك َ ُ
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم
إىل آخر السورة ،وأهنن نزلن باملدينة( ..)1وعن عطاء بن يسار استثناء قولهَ :

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رب َك إِ َّال بِاهللَِّ َو َال
لصابِ ِري َن َو ْ
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
رب َو َما َص ْ ُ
اص ِ ْ
َف َعاق ُبوا بِم ْث ِل َما ُعوق ْب ُت ْم بِه َو َلئ ْن َص َ ْ
ون إِ َّن اهللََّ َم َع ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َوا َّل ِذي َن ُه ْم حمُ ِْسنُ َ
َك ِيف َض ْي ٍق ِِمَّا َي ْم ُك ُر َ
َحتْزَ ْن َع َل ْي ِه ْم َو َال ت ُ
ون﴾ [النحل:
 ،]128-126وهن ثالث آيات نزلن يف أحد ،بعد مقتل محزة( ..)2وروي عن ابن عباس
رتوا بِ َع ْه ِد اهللَِّ َث َمناا َقلِ ايال إِن ََّام ِعنْدَ اهللَِّ ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم
استثناء قوله تعاىلَ :
﴿و َال ت َْش َ ُ
ِ
ِ
َتع َلم َ ِ
ٍ
ربوا َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا
ون َما عنْدَ ُك ْم َينْ َفدُ َو َما عنْدَ اهللَِّ َباق َو َلن َْج ِز َي َّن ا َّلذي َن َص َ ُ
ْ ُ
َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل ،]96-95 :وأهنام نزلتا باملدينة ..وأهنا نزلت بشأن امرئ القيس الكندي ،كان
قد غصب أرضا من عبدان األرشع احلرضمويت؛ فشكاه إىل النبي  فأنكر امرؤ القيس،
فاستحلفه فاستعظم أن حيلف كاذبا ،فنزلت اآلية(.)3
قال األول( : :)4أ ّما اآلية األوىل؛ فال داللة فيها عىل ّ
أن املراد هي اهلجرة الثانية إىل
املدينة ،بل الظاهر منها ّأهنا :اهلجرة األوىل إىل احلبشة ،كام روي ذلك عن قتادة أيضا(..)5
رتوا بِ َع ْه ِد اهللَِّ َث َمناا َقلِ ايال ﴾ والقصة الواردة بشأهنا؛ فقد وقعت
وأ ّما قوله تعاىلَ :
﴿و َال ت َْش َ ُ
( )4التمهيد.185/1 :

( )1اإلتقان .15/1 :ويف جممع البيان.347/6 :

( )5الدر املنثور.118/4 :

( )2الدر املنثور.135/4 :
( )3جممع البيان.347/6 :
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باملدينة ..لكن القصة مل تثبت ،وهلجة اآلية عا ّمة ،وسياقها يشهد بانسجامها الوثيق مع آيات
ِ
ِ
ِ
ِ
املفرسون
قبلها ..وأ ّما قوله تعاىلَ :
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم َف َعاق ُبوا بِم ْث ِل َما ُعوق ْب ُت ْم بِه﴾ ،فقد اختلف ّ
النبي  عىل محزة وقد
فيها عىل ثالثة أقوالّ :
األولّ :أهنا نزلت يوم أحد ،عند ما وقف ّ
م ّثل به ،فقال :أما واهللّ الم ّثل ّن بسبعني ،أو قال :بثالثني منهم مكانك ..وهكذا ملّا سمع
املسلمون ذلك ،قالوا :لئن أمكننا اهللّ منهم لنم ّثل ّن باألحياء منهم فضال عن األموات ،وقال
النبي 
بعضهم :لنم ّثل ّن هبم مثلة مل يم ّثلها أحد من العرب ..فنزل جربيل باآلية ،فك ّفر ّ
عن يمينه وأمسك عن الذي أراد ،وهذا مستبعد جدا من أخالق رسول اهلل  ،والتي تأبى
هم املسلمون أن
عليه أن يأخذ الربيء بذنب املجرم ..والثاينّ :أهنا نزلت يوم الفتح ،حني ّ
رش قتلة ،تش ّفيا بام كانوا فعلوا هبم يوم أحد؛ فقد أصيب من
يقعوا يف املرشكني ،ويقتلوهم ّ
األنصار يومذاك أربعة وستون ،ومن املهاجرين ستة منهم محزة بن عبد املطلب ،وقد م ّثل
فلام كان يوم
هبم املرشكون؛ فقالت األنصار :لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربنيّ عليهمّ ،
فتح مكة ،وأمكن اهللّ املسلمني من املرشكني ،نزلت اآلية لْلخذ من حدّ ة املسلمني ،وأن ال
يتجاوزوا حدود ما أنزل اهللّ ..والثالثّ :أهنا عا ّمة يف ّ
كل ظلم ،حياول املظلوم االنتقام من
الظامل ،بعد ما يمكّنه اهللّ منه ..و هذه اآلية جاءت مزجيا بني إباحة االنتقام العادل والصفح
ا جلميل ،األمر الذي يتناسب مع حالة املسلمني يوم كانوا بمكة ..و هذا الرأي األخري هو
الصحيح ،نظرا إىل سياق اآلية نفسها ،ومناسبتها الوثيقة مع آيات قبلها وبعدها.
سورة اإلرساء:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
اإلرساء مكية.
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قال الثاين( : )1لكن روي أن فيها سبع عرشة آية نزلن باملدينة ،وأوهلا قوله تعاىل:
ِ ِ
ِ
السبِ ِ
يل َو َال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذ ايرا﴾ [اإلرساء ،]26 :فقد قيل :إهنا
َ
﴿وآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َواملْ ْسكنيَ َوا ْب َن َّ
نزلت باملدينة بعد ما فتح اهللّ خيرب عىل رسول اهللّ  فأعطى فاطمة فدكا(.)2
قال األول( :)3لكن ظاهر اآلية يدل عىل كوهنا رشيعة عا ّمةّ ،
لكل مسلم ،وجاءت
جمملة بوجوب اإلنفاق عىل ذوي القربى واملساكني ،كام هو طابع الترشيعات املك ّية ،ثم
للنبي  فهو أيضا مأمور
فصلت حدودها بعد اهلجرة باملدينة ..و اآلية بعمومها شاملة
ّ
ّ
بصلة األرحام واإلنفاق عليهم وعىل الفقراء ،كأحد املسلمني ..لذلك ،بعد فتح خيرب،
وبعد ما أفاء اهللّ عىل رسوله واملؤمنني دعا رسول اهلل  فاطمة وأعطاها فدكا ،وال دليل
عىل ّ
أن اآلية نزلت حينذاك ..ويدل لذلك أيضا أن اآلية التي نزلت بخيرب ،بشأن صلة
القربى ،كانت قوله تعاىل﴿ :ما َأ َفاء اهللَُّ ع ََىل رسولِ ِه ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرى َفلِ َّل ِه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي
َّ ُ
َ
َ ُ
َ َ
ني ْاألَغْنِي ِ
ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
السبِ ِ
يل ك َْي َال َي ُك َ
اء ِمنْ ُك ْم َو َما آتَا ُك ُم
ون ُدو َل اة َب ْ َ
َ
ني َوا ْب ِن َّ

ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
الر ُس ُ
اب﴾ [احلرش ..]7 :و أهل
َّ
القرى :هم بنو قريظة وبنو النضري ..والقرى ،هي فدك وخيرب وعرينة وينبع ،وقد نزلت

اآلية بشأهنا حينذاك(.)4
َان َف ِ
﴿و َال َت ْق َر ُبوا الزِّ نَا إِ َّن ُه ك َ
اح َش اة َو َسا َء
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
ِ
احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو اما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطاناا
َسبِ ايال َو َال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال بِ ْ َ
َف َال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه ك َ
ورا﴾ [اإلرساء ]33-32 :ملا فيهام من األحكام؟
رس ْ
َان َمن ُْص ا

( )1التمهيد.186/1 :

( )3التمهيد.188/1 :

( )2الدر املنثور .177/4 :وجممع البيان.411/6 :

( )4جممع البيان 260/9 :ـ  .161و الدر املنثور.189/6 :
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قال األول( :)1نعم كان ترشيع أكثر األحكام باملدينة ،أ ّما أسس الرشيعة وكل ّيات
األحكام يف صورها اإلمجالية فقد جاءت يف سور مك ّية كثرية ..وقد قال السدّ ي :قوله تعاىل:
الضحاك يف آية القتل :كان هذا بمكة،
﴿وال َت ْق َر ُبوا الزِّ نى﴾ نزلت يوم مل تكن حدود ،وقال
ّ
َ
والنبي  هبا ،وهو ّأول يشء نزل من القرآن يف شأن القتل ،كان املرشكون يغتالون
ّ
فهم أصحابه  أن يفعلوا هبم مثل ذلك ،فقال ّ
جل ثناؤه:
النبي  يومذاكّ ،
أصحاب ّ
من قتلكم فال حيملنّكم عمله عىل أن تقتلوا أباه أو أخاه أو أحدا من املرشكني ،كام كانت
العادة اجلاهل ّية جارية عىل قتل األخ بأخيه أو آخرين من أفراد قبيلته ،فال يقتل ّن أحدكم ّإال
القاتل نفسه(.)2
﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْفتِنُون ََك ع ِ
َن ا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
وك َخلِ ايال َو َل ْو َال َأ ْن َث َّب ْتن َ
َري ُه َوإِ اذا َال َّخت َُذ َ
ت ت َْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْيئاا
َاك َل َقدْ كِدْ َ
إ َل ْي َك ل َت ْف َرت َي َع َل ْينَا غ ْ َ
ف املَْام ِ
ف ْ ِ ِ
َقلِ ايال إِ اذا َألَ َذ ْقن َ ِ
ت ُث َّم َال َ ِ
جتدُ َل َك َع َل ْينَا ن َِص اريا﴾ [اإلرساء]75-73 :؟
احل َياة َوض ْع َ َ
َاك ض ْع َ َ
قال األول( :)3ال شك ّ
أن اآليات مك ّيات ،نزلن بشأن مرشكي قريش حني عرضوا
النبي
عىل النبي  مساملته مع آهلتهم ،فنهرهم هنرا شديدا ،ونزلت اآليات تثبيتا ملوقف ّ
 ،وتيئيسا للمرشكني هنائيا ،لئال يطمعوا يف رسول اهللّ .
﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْست َِفزه ون ََك ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
لِ ُي ْخ ِر ُج َ
وك ِمن َْها َوإِ اذا َال َي ْل َب ُث َ
ون ِخ َال َف َك إِ َّال َقلِ ايال ُسنَّ َة َم ْن َقدْ َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِم ْن ُر ُسلِنَا َو َال
َِ
جتدُ لِ ُسنَّتِنَا َحت ِْو ايال﴾ [اإلرساء ،]77-76 :فقد قيل يف وجه االستثناء ما روي يف سبب نزوهلام،

( )3جممع البيان .431/6 :والدر املنثور.194/4 :

( )1التمهيد.189/1 :
( )2الدر املنثور.181/4 :
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وهو ّ
النبي  وقالوا له :إن كنت نب ّيا فأت الشام أرض األنبياء ،فصدّ قهم
أن اليهود أتوا ّ
فلام بلغ تبوك أنزل اهللّ عليه هاتني
عىل ذلك ..وغزا غزوة تبوك ،ال يريد ّإال اللحاق بالشامّ ،
اآليتني ،فأمره بالرجوع إىل املدينة ،ففيها حمياه وِماته ومبعثه يوم القيامة(.)1
مهوا بإخراج
قال األول( :)2هذا معارض بام ورد ّأهنام نزلتا بشأن مرشكي مكة حني ّ
الرسول من مكة بنفس األسلوب ،وقالوا له :كانت األنبياء يسكنون الشام فام لك وسكنى
مهوا بإخراجه عنفاّ ،
يرجح
ألن االستفزاز هو اإلزعاج بعنف ،وظاهر اآلية ّ
هذه البلدة ..أو ّ
املعنى الثاين ،كام ّ
أن املرشكني ملّا فعلوا ذلك بعدئذ ط ّبقت عليهم سنّة اهللّ يف اخللق ،حيث
بدأت بقتىل بدر ،وانتهت بفتح مكة وإخراج املرشكني منها هنائيا(.)3
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :أ ِق ِم الص َال َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِ َىل غ ََس ِق
َّ
آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َ
ال َّل ْي ِل َو ُق ْر َ
َان َم ْش ُهو ادا َو ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل اة َل َك ع ََسى َأ ْن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َع ْل
َي ْب َع َث َك َر هب َك َم َقا اما حمَ ُْمو ادا َو ُق ْل َر ِّب َأ ْدخ ْلني ُمدْ َخ َل صدْ ٍق َو َأ ْخ ِر ْجني خمُ َْر َج صدْ ٍق َو ْ
ِ
ِ
تتمة اآليتني السابقتني نزوال
ِيل م ْن َلدُ ن َْك ُس ْل َطاناا نَص اريا﴾ [اإلرساء ،]80-78 :فقد قيلّ :إهنا من ّ
باملدينة(.)4
قال األول( :)5بعد أن مل يثبت األصل لن يثبت الفرع ..وقد ورد يف احلديث عن ابن
عباس أهنا نزلت بمكة قبيل هجرته  ..)6( باإلضافة إىل ّ
أن اآليات يف سياقها املتّصل،
سبقا وحلوقا ،بنفسها تشهد بنزوهلا بمكة ،وال تنسجم مع القول بنزوهلا يف املدينة.
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وح ِم ْن
الر ُ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
الروحِ ُق ِل ه
َن ه
( )4اإلتقان.15/1 :

( )1جممع البيان .432/6 :والدر املنثور.195/4 :
( )2التمهيد.191/1 :

( )5التمهيد.192/1 :

( )3جممع البيان .432/6 :والدر املنثور.195/4 :

( )6الدر املنثور .198/4 :وتفسري الطربي.100/15 :
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َأ ْم ِر َر ِّيب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِ ايال﴾ [اإلرساء ..]85 :فقد روي ّ
أن هذا السؤال كان من
هيود املدينة ،بعد اهلجرة(.)1
قال األول( :)2وهو معارض بام ورد ّ
أن هذا السؤال وقع من مرشكي قريش ،سألوه
عن الروح الذي جاء ذكره يف القرآن ..أو ّ
أن اليهود أوعزوا إىل املرشكني توجيه هذا السؤال
نبي( ..)3باإلضافة إىل
بنبي ،وإن مل جيبكم فهو ّ
إىل رسول اهلل  ،وقالوا :إن أجابكم فليس ّ
بأهنا خطاب مع املرشكني ..وعن عطاء بن يسارّ :
ّ
أن قوله تعاىلَ ﴿ :و َما
أن ذيل اآلية يشهد ّ
ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِ ايال﴾ [اإلرساء ]85 :نزل بمكة(.)4
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
اإلن ُْس َو ِْ
ت ِْ
اجل هن ع ََىل َأ ْن
ْ َ َ
ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن َال َي ْأ ُت َ
ض َظ ِه اريا﴾ [اإلرساء ،]88 :فقد
َ
ْ

أخرج الطربيّ :
أن اآلية نزلت عىل رسول اهللّ  باملدينة ،بسبب قوم من اليهود جادلوه يف
القرآن ،وزعموا ّ
أن التوراة أفضل منه(.)5
قال األول :وهي نفس املعاين التي كان يطلبها مرشكو قريش ،حني سألوه عن
﴿و َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتَّى َت ْف ُج َر
اآليات واخلوارق ..وهي تتناسب مع قوله تعاىل بعدها َ
ون َل َك جنَّ ٌة ِمن ن ِ
يل َو ِعن ٍ
َلنَا ِم َن ْاألَ ْر ِ
َخ ٍ
ض َينْ ُبوعاا َأ ْو َت ُك َ
َب َف ُت َف ِّج َر ْاألَ ْهنَ َار ِخ َال َهلَا َت ْف ِج اريا َأ ْو
ْ
َ
ِ
ِ
يت ِباهللَِّ َواملَْ َالئِك َِة َق ِب ايال َأ ْو َي ُك َ
ون َل َك َب ْي ٌت ِم ْن
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس افا َأ ْو َت ْأ ِ َ
ُت ْسق َط َّ

ٍ
الس َام ِء َو َل ْن ُنؤْ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك َحتَّى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا كِتَا ابا َن ْق َرؤُ ُه ُق ْل ُس ْب َحا َن َر ِّيب
زُ ْخ ُرف َأ ْو ت َْر َقى ِيف َّ
ِ
رشا َر ُس ا
وال﴾ [اإلرساء]93-90 :
َه ْل ُكن ُْت إ َّال َب َ ا
( )4تفسري الطربي.106/15 :

( )1الدر املنثور .199/4 :وتفسري الطربي.105/15 :

( )5اإلتقان.15/1 :

( )2التمهيد.193/1 :
( )3جممع البيان 437/6 :والدر املنثور.199/4 :
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قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ِآمنُوا بِ ِه َأ ْو َال ُتؤْ ِمنُوا إِ َّن ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا
ْل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
ان َر ِّبنَا إِ ْن ك َ
ون ُس ْب َح َ
ان ُس َّجدا ا َو َي ُقو ُل َ
ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َخيِ هر َ
َان َوعْدُ َر ِّبنَا
ْل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
ملَ ْف ُع ا
ان َي ْب ُك َ
وال َو َخيِ هر َ
ون َو َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشوعاا ﴾ [اإلرساء]109-107 :؟
بأهنا مك ّية ،نزلت توبيخا لصمود املرشكني جتاه
قال األول( :)1اآلية بسياقها تشهد ّ
نزول القرآن وإباءهم عن اإليامن به ،وتلميحا ّ
بأن هذا العناد هو أثر اجلهل األعمى
فإهنم إذا ملسوا
ّ
والتوحش الفادح الذي متكّن من نفوسهم القاس ّية ،أ ّما أهل املدنية والثقافة ّ
من حقيقة القرآن الواضحة يؤمنون به فورا بال ارتياب.
سورة الكهف:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
الكهف مكية.
قال الثاين :لكن روي أن فيها اثنتني وثالثني آية ،نزلن باملدينة ،وهذا يعني ّ
أن ثلث
السورة ،وال س ّيام ثامين آيات من ّأوهلا مدن ّية ..قال السيوطي :استثنى من ّأوهلا إىل قوله:
ِ
﴿وإِنَّا َجل ِ
جرزا ا﴾ [الكهف)2( ]8 :
اع ُل َ
َ
ون َما َع َل ْي َها َصعيدا ا ُ ُ
َ
قال األول(:)3ال دليل هلذا االستثناء إطالقا ،مضافا إىل استلزامه أن تكون السورة
مدن ّية ال مك ّية! ّ
ألن االعتبار يف املك ّية واملدن ّية إنام هو بمفتتح السورة ،ويشء من آيات من
أن سورة الكهف مك ّية ال اختالف فيها(ّ ..)4
ّأوهلا ،واإلمجاع منعقد عىل ّ
ولعل املستثني نظر
﴿و ُين ِْذ َر ا َّل ِذي َن َقا ُلوا َّاخت ََذ اهللَُّ َو َلدا ا﴾ [الكهف ،]4 :لكن ذلك ال يستدعي نزوهلا
إىل قوله تعاىلَ :

( )1التمهيد.194/1 :

( )3التمهيد.195/1 :

( )2الدر املنثور.208/4 :

( )4الدر املنثور.208/4 :
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باملدينة ملناسبة وجود اليهود فيها ،بل هي عا ّمة تشمل النصارى واملرشكني أيضا ،عىل ّ
أن
قصة هيود ّية ال تستوجب مقارنة نزوهلا يوم كانوا ينابذون اإلسالم ،واآليات
نزول آية بشأن ّ
هبذا النمط كثرية يف سور مك ّية ،وذلك لوجود الصلة القريبة بني اليهود واملرشكني قبل
النبي  إىل املدينة.
مهاجرة ّ

رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم
﴿و ْ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
اص ِ ْ
ِ
ِ
ون َو ْج َه ُه َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
يش ُي ِريدُ َ
احل َي ِاة الده ْن َيا َو َال ُتطِ ْع َم ْن
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ
بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر اطا﴾ [الكهف ،]28 :فقد روي أهنا نزلت يف عيينة

بن حصن ،عرض عىل رسول اهللّ  وهو آنذاك باملدينة ،أن يبعد جملس فقراء املؤمنني(.)1
قال األول :ال ..بل الصحيح أهنا نزلت يف أم ّية بن خلف ،حني عرض عىل رسول
اهلل  ذلك وهو بمكة ،فدعا النبي  إىل طرد الفقراء وتقريب صناديد قريش(..)2
وأسلوب اآلية وسياقها يدل عىل بذلك.
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك َع ْن ِذي ا ْل َق ْرن ْ ِ
َني ُق ْل َس َأ ْت ُلو
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
َت َأ ْع ُينُ ُه ْم ِيف
َع َل ْي ُك ْم ِمنْ ُه ِذك اْرا﴾ [الكهف ]83 :إىل آخر قصته ،وهو قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن كَان ْ
ِغ َط ٍ
ون َس ْم اعا﴾ [الكهف ،]101 :فقد روي ّ
اء َع ْن ِذك ِْري َوكَا ُنوا َال َي ْستَطِي ُع َ
وجهوا هذا
أن الذين ّ

النبي  كانوا هم اليهود أنفسهم ،ومن ثم كان نزول اآليات ـ بصدد اإلجابة
السؤال إىل ّ
ـ يف املدينة(.)3
قال األول( :)4الصحيح ّ
أن املرشكني هم الذين سألوا هذا السؤال ،لكن بتعليم من

( )1الدر املنثور.220/4 :

( )3الدر املنثور.340/4 :

( )2أسباب النزول هبامش اجلاللني .230/1 :والدر املنثور.220/4 :

( )4التمهيد.196/1 :
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اليهود ،حيث كان املرشكون قد بعثوا من يسأل اليهود عن أوصاف رسول اهللّ ،
نبي حقا ..فقد روى الطربي:
فأجابوهم بأسئلة ّ
يوجهوهنا إىل رسول اهللّ  فإن أجاب فهو ّ
ّ
أن قريشا بعثت النرض بن احلرث وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار اليهود باملدينة ،فقالوا هلم:
األول ـ التوراة
فإهنم أهل الكتاب ّ
سلوهم عن حممد ،وصفوا هلم صفته ،وأخربوهم بقولهّ ،
ـ وعندهم علم ما ليس عندنا ،من علم األنبياء؛ فخرجا حتى قدما املدينة ،فسألوا أحبار
اليهود عن رسول اهللّ  ووصفوا هلم أمره وبعض قوله ،وقاال :إنّكم أهل التوراة وقد
جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا .فقالت هلم أحبار اليهود :سلوه عن ثالث نأمركم هبن،
متقول سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر
نبي مرسل ،وإن مل يفعل فالرجل ّ
فإن أخربكم هبن فهو ّ
طواف بلغ
األول ،ما كان من أمرهم ،فإنّه قد كان هلم حديث عجيب سلوه عن رجل ّ
ّ
مشارق األرض ومغارهبا ،ما كان نبؤه؟ ..وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخربكم بذلك
نبي فاتّبعوه ..إىل آخر احلديث(.)1
فإنّه ّ

احل ِ
ِ
ِ
ِ
َت
ات كَان ْ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
َان ا ْلبحر ِمدَ ادا لِ َكلِام ِ
ِ
ِِ ِ
َّات ا ْل ِف ْر َد ْو ِ
يها َال َي ْب ُغ َ
ت
َهل ُ ْم َجن ُ
ا
س ُنزُ اال َخالدي َن ف َ
َ
ون َعن َْها ح َو اال ُق ْل َل ْو ك َ َ ْ ُ
ت ريب و َلو ِج ْئنَا بِ ِم ْثلِ ِه مدَ دا ُق ْل إِنَّام َأنَا ب َ ِ
ِ
وحى إِ َ َّيل
رش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
َ ا
َر ِّيب َلنَفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل َأ ْن َتنْ َفدَ كَلِ َام ُ َ ِّ َ ْ
َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
َأنَّام إِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احلا َو َال ُي ْ ِ
احدٌ َف َم ْن ك َ
رش ْك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه
َ ُ ْ ٌ َ
َان َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل ع ََم اال َص ا
حيب أن يرى
َأ َحدا ا﴾ [الكهف ،]110-107 :فعن جماهد قال :كان من املسلمني من يقاتل وهو ّ
َان يرجو لِ َقاء رب ِه َف ْليعم ْل عَم اال ص ِ
احلاا َو َال ُي ْ ِ
رش ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه
َ َ
مكانه ،فأنزل اهللَّ ﴿ :ف َم ْن ك َ َ ْ ُ
َ َ ِّ َ ْ َ
حدا ا﴾ [الكهف)2 (]110 :
َأ َ

( )2الدر املنثور.255/4 :

( )1تفسري الطربي 127/215 :و .7/16 :والدر املنثور.210/4 :
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قال األول( :)1لكن حلن اآلية وفحواها ال يدل عىل ذلك ،وقد روي عن ابن عباس
﴿و َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِ ايال﴾ [اإلرساء )]85 :قالت اليهود ،أوتينا
أنه ملا نزل قوله تعاىلَ :
َان ا ْلبحر ِمدَ ادا لِكَلِام ِ
ت َر ِّيب َلن َِفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل
ا
َ
التوراة وفيها علم كثري ..فأنزل اهللّ ﴿ ُق ْل َل ْو ك َ َ ْ ُ
ت َر ِّيب َو َل ْو ِج ْئنَا ِب ِم ْثلِ ِه َمدَ ادا﴾ [الكهف ،]109 :ولذلك قال احلسن :أراد بالكلامت
َأ ْن َتنْ َفدَ كَلِ َام ُ
العلم( ..)2لكن هذا ال ّ
يدل عىل كوهنا نزلت باملدينة.
سورة مريم:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة مريم
مكية.
قال الثاين :لكن روي أن فيها آيتان مكيتان( ..)3أوهلام قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
ِ
ِ
مح ْلنَا مع ُنوحٍ و ِمن ُذري ِة إِبر ِ
اه َ ِ
رسائِ َيل
َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّينيَ م ْن ُذ ِّر َّية آ َد َم َوِم َّ ْن َ َ َ َ
َ ْ ِّ َّ ْ َ
يم َوإ ْ َ
ِ
ِ
جدا ا َو ُبك ًّيا ﴾ [مريم]58 :
اج َت َب ْينَا إِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َي ُ
الر ْمح َِن َخ هروا ُس َّ
َوِم َّ ْن َهدَ ْينَا َو ْ
ات َّ
قال األول( : )4وذلك غري صحيح ..فقد نزلت تعقيبا عىل اآليات التي سبقتها من
ّأول السورة ،حيث ذكرت أحوال األنبياء عليهم السالم وأِمهم بتفصيل ،ثم جاء مدحهم
وكأهنا تلخيص ملا سبق ..ولذلك إما أن نقول بأن مجيعها
مجيعا بصورة إمجال ّية يف هذه اآليةّ ،
من ّأول السورة إىل هذه اآلية مدن ّية أو ك ّلها مك ّية ،وال حمل هلذا االستثناء الغريب ،والذي
يبني املستثنى سنده يف ذلك.
مل ّ

﴿وإِ ْن ِمنْ ُك ْم إِ َّال َو ِار ُد َها ك َ
َان ع ََىل َر ِّب َك
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :

( )1التمهيد.197/1 :

( )3اإلتقان.15/1 :

( )2جممع البيان.499/6 :

( )4التمهيد.197/1 :
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َحت اْام َم ْق ِض ًّيا﴾ [مريم]71 :؟
قال األول( : )1هي كسابقتها مرتبطة متام االرتباط بآيات اكتنفتها سبقا وحلوقا ،بام
ال يدع جماال الستثنائها وحدها ،فقد وردت يف هذا السياقُ ﴿ :ث َّم َلن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِا َّل ِذي َن ُه ْم
َأ ْو َىل ِ َهبا ِصلِ ًّيا َو ِإ ْن ِمنْ ُك ْم ِإ َّال َو ِار ُد َها ك َ
َان ع ََىل َر ِّب َك َحت اْام َم ْق ِض ًّيا ُث َّم ُنن َِّجي ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا َون ََذ ُر

ال َّظاملِنيَ ِ

ِ

يها ِ
جث ًّيا﴾ [مريم]72-70 :
ف َ

سورة طه:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة طه
مكية.
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
ون
قال الثاين( :)2لكن استثني منها آيتان ،أوالمها قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
وهبا و ِمن آن ِ
الش ْم ِ
َو َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
اف الن ََّه ِار
َاء ال َّل ْي ِل َف َس ِّب ْح َو َأ ْط َر َ
س َو َق ْب َل ُغ ُر ِ َ َ ْ
َل َع َّل َ
ك ت َْر ََض﴾ [طه]130 :
قال األول :لكن السياق الذي وردت فيه ال يسمح بذلك ..فقد وردت يف هذا
السياق﴿ :و َلو َال كَلِم ٌة سب َق ْت ِمن رب َك َلك َ ِ
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
ون
َان لزَ ا اما َو َأ َج ٌل ُم َس ًّمى َف ْ
ْ َ ِّ
َ َ َ
َ ْ
اص ِ ْ
وهبا و ِمن آن ِ
الش ْم ِ
َو َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
اف الن ََّه ِار
َاء ال َّل ْي ِل َف َس ِّب ْح َو َأ ْط َر َ
س َو َق ْب َل ُغ ُر ِ َ َ ْ

احلي ِاة الده ْنيا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
َلع َّل َك تَر ََض و َال َمتدَّ َّن َعينَي َك إِ َىل ما م َّتعنَا بِ ِه َأزْ و ِ
يه
َ
اجا من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ َ
َ ا
َ َ ْ
ْ ْ
َ
ُ ْ
َ ُ
ْ
ِ
ري َو َأ ْب َقى﴾ [طه]131-129 :
َورزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌ

ِ
اجا
﴿و َال َمتُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم َّت ْعنَا بِه َأزْ َو ا
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
احلي ِاة الده ْنيا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
ِ
يه َو ِرزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [طه ،]131 :فقد روي عن أيب
َ
من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ َ
ُ ْ
( )2التمهيد.198/1 :

( )1التمهيد.197/1 :
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رافع ،أن رسول اهلل  بعثه ليقرتض من هيودي طعاما ،فأبى ّإال برهن ،فحزن رسول اهللّ
 عىل ذلك ،فنزلت اآلية(.)1
صحتها ـ ال تصلح داعية لنزول هذه اآلية بشأهنا،
قال األول :الرواية ـ عىل فرض ّ
فالكثري من اآليات املكية واملدنية حتوي هذا املعنى.
سورة الشعراء:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
الشعراء مكية.
قال الثاين :لكن ورد استثناء مخس آيات منها ..أوهلا قوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم آ َي اة
ِ ِ
رسائِ َيل﴾ [الشعراء ..]197 :فقد حكى ابن غرسّ :أهنا مدن ّية( ..)2ويدل
َأ ْن َي ْع َل َم ُه ُع َل َام ُء َبني إ ْ َ
لذلك ما ورد يف تفسريها من ّ
أن املراد من علامء بني إرسائيل ـ هنا ـ هم أسد واسيد وابن
يامني وثعلبة وعبد اهللّ بن سالم(.)3
قال األول( :)4لكن وجه اآلية بال ّ
شك عام يشكل مرشكي قريش وغريهم ،وهو
توبيخ الذع هلم ..أ ّما التفسري الوارد فال يعني نزول اآلية بعد إيامن هؤالء اليهود ،وإنّام هو
بيان مصداق من املصاديق حت ّققت فيام بعد ..وقد تتحقق يف كل األجيال ..باإلضافة إىل
خيص معرفة
ذلك فقد ورد يف كتب السرية والتاريخ ما يدل عىل رجوع املرشكني لليهود فيام ّ
يعرفوهنم خصائص وسامت كانت موجودة فيه  واآلية إنّام تعني
رسول اهللّ  فكانوا ّ
ذلك ،فهذا يشء كان يعرفه أهل الكتاب ،كام اعرتفوا به قبل هجرته ،وإنّام أنكروه بعد ذلك

( )1اإلتقان .16/1 :وتفسري الطربي.169/16 :

( )3تفسري الطربي .69/19 :والدر املنثور.95/5 :

( )2اإلتقان.16/1 :

( )4التمهيد.200/1 :
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طمعا يف حطام الدنيا ،ومل تعن اآلية إيامهنم وإنام عنت معرفتهم ..وبذلك ال يصلح التفسري
الوارد لتعيني نزول اآلية باملدينة.
َاو َ
﴿و ه
ون َأ َمل ْ ت ََر َأ َّهنُ ْم ِيف
الش َع َرا ُء َيتَّبِ ُع ُه ُم ا ْلغ ُ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ون َما َال َي ْف َع ُل َ
ون َو َأ َّهنُ ْم َي ُقو ُل َ
يم َ
ات َو َذك َُروا اهللََّ
ون إِ َّال ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ُك ِّل َواد َ ِهي ُ
ِ
َرصوا ِم ْن َب ْع ِد َما ُظلِ ُموا َو َس َي ْع َل ُم ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َأ َّي ُمنْ َق َل ٍ
ب َينْ َقلِ ُب َ
ون﴾ [الشعراء-224 :
كَث اريا َوا ْنت َ ُ
 ،]227فقد حكي استثناء ذلك عن ابن عباس ،فقد روي عنه ّأهنا نزلت يف رجلني هتاجيا عىل
عهد رسول اهللّ  أحدمها من األنصار واآلخر من املهاجرين(.)1
قال األول :لكن ذلك معارض بام هو أقوى سندا وأكثر عددا ،والذي يدل عىل ّأهنا
نزلت يف مرشكي قريش ،حيث كان شعراؤهم هيجون رسول اهللّ  ويقرؤها سفلتهم عىل
مْل من الناس امتهانا لرسول اهللّ  فنزلت اآلية تقريعا وتنديدا بسلوكهم(.)2
سورة القصص:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
القصص مكية.
ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِ ِه ُه ْم بِ ِه
قال الثاين :لكن ورد استثناء قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ِ
ُيؤْ ِمنُ َ
احل هق ِم ْن َر ِّبنَا إِنَّا ُكنَّا ِم ْن َق ْبلِ ِه ُم ْسلِ ِمنيَ ُأو َلئِ َك ُيؤْ ت َْو َن
ون َوإِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َقا ُلوا آ َمنَّا بِه إِ َّن ُه ْ َ
ون بِ ْ ِ
َأ ْج َر ُه ْم َم َّرت ْ ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون َوإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّلغ َْو
الس ِّي َئ َة َو ِِمَّا َرزَ ْقن ُ
احل َسنَة َّ
ربوا َو َيدْ َر ُء َ َ
َني بِ َام َص َ ُ
ِ

ِِ

اجلاهلنيَ ﴾ [القصص-52 :
َأع َْر ُضوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا َلنَا َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم َس َال ٌم َع َل ْي ُك ْم َال َن ْبتَغي ْ َ

 ، ]55فقد قيل :إهنا نزلت يف مجاعة من أهل الكتاب كانوا قد أسلموا ،منهم :عبد اهللّ بن
( )2جممع البيان ،208/7 :تفسري الطربي.78/19 :

( )1الدر املنثور .99/5 :وتفسري الطربي.78/19 :
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سالم ومتيم الداري واجلارود العبدي وسلامن الفارِس( ..)1وقيل :نزلت يف أصحاب
النجايش قدموا املدينة وشهدوا وقعة أحد(.)2
عام
قال األول( :)3لو ّ
عام سيكون ال ّ
صح تفسري اآلية باملذكورين فإنّام عنت اإلخبار ّ
هو واقع ،فضال عن معارضة هذا التفسري بتفسريها بجامعة من أهل الكتاب كانوا مؤمنني
بالنبي  قبل مبعثه ،وهم أربعون رجال عىل ما جاء يف كتب التفسري( ..)4ويؤكد ذلك قوله
ّ
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّال ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا
﴿و َال ُ َ
تعاىلَ :
بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [العنكبوت ،]46 :فهذه
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
﴿وك ََذلِ َك َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك
اآلية مك ّية ،وردت بشأن جمادلة أهل الكتاب ..ومثلها قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
َاهم ا ْلكِتَاب يؤْ ِمنُ َ ِ ِ
ِ
ِ
جي َحدُ بِآ َياتِنَا إِ َّال
َ ُ
ا ْلكت َ
ون بِه َوم ْن َهؤُ َالء َم ْن ُيؤْ م ُن بِه َو َما َ ْ
َاب َفا َّلذي َن آ َت ْين ُ ُ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [العنكبوت ،]47 :وهي مكية أيضا باالتفاق.
سورة العنكبوت:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
العنكبوت مكية.
قال الثاين :لكن استثني من ّأوهلا إىل اآلية احلادية عرشة ،فقد قيل :أهنا نزلت
باملدينة( ،)5وأهنا نزلت يف ناس من املسلمني خت ّلفوا عن اهلجرة ،ثم كتب إليهم أصحاب
رسول اهللّ  يف ذلك ،فعمدوا إىل املهاجرة ،فردهتم قريش ووقع بينهم قتال وعنف(.)6

( )4جممع البيان .358/7 :والدر املنثور.133/5 :

( )1جممع البيان.258/7 :
( )2اإلتقان.16/1 :

( )5اإلتقان.16/1 :

( )3التمهيد.201/1 :

( )6أسباب النزول هبامش اجلاللني.32/2 :
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قال األول( :)1لكن اآلية عا ّمة ،وقد ورد أهنا نزلت يف مؤمني مكة الذين وقعوا حتت
فرسها الطربي(،)2
البالء والشدّ ة ،وكانت ابتالء هلم ليعلم الصادق من الكاذب ..وهكذا ّ
وجاءت بذلك الرواية عن اإلمام الصادق( ..)3باإلضافة إىل ّ
أن مفتتح السورة هو املراعى
صح نزوهلا باملدينة ألصبحت السورة مدن ّية ،مع أنه
يف حتديد مكية السورة أو مدنيتها ،ولو ّ
مل خيالف أحد يف مك ّيتها.

﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن َدا َّب ٍة َال َحت ِْم ُل ِرزْ َق َها اهللَُّ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
َيرزُ ُق َها َوإِ َّيا ُكم َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [العنكبوت ،]60 :فقد استثناها السيوطي ،ملا رواه ابن أيب
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ْ
ْ
حاتم عن ابن عمر قال :خرجت مع رسول اهللّ  حتى دخل بعض حيطان املدينة ،فجعل
يلتقط من التمر ويأكل ،ثم قال  هذه صبح رابعة منذ مل أذق طعاما ومل أجده ..قال ابن
عمر :فو اهللّ ما برحنا وال رمنا حتى نزلت اآلية(.)4
قال األول( :)5الرواية مطعون يف سندها ،فضال عن اضطراب متنها وعدم معقول ّية
فحواها ..باإلضافة إىل هذا ،فقد روي عن مقاتل والكلبيّ :أهنا نزلت يف مجاعة من املؤمنني
املستضعفني ،ضاق هبم املقام بمكة قبل هجرة الرسول  ووقعوا يف عرس وشدّ ة ،فأمروا
باهلجرة إىل املدينة ،فقالوا :كيف نخرج إىل بلد ليس لنا به دار وال عقار وال معيشة؛ فنزل
س َذائِ َق ُة املَْو ِ
اسع ٌة َفإِياي َفا ْعبدُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ُك هل َن ْف ٍ
ت
ْ
ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :يا ع َباد َي ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َّن َأ ْريض َو َ َّ َ
ِ
ون وا َّل ِذين آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
اجلن َِّة ُغ َر افا َ ْ
َ َ َ
ُث َّم إِ َل ْينَا ُت ْر َج ُع َ َ
احلات َلنُ َب ِّو َئن َُّه ْم م َن ْ َ
َّ َ
ِ
ْاألَهنار َخالِ ِدين فِ ِ
ِِ
ربوا َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون َو َك َأ ِّي ْن ِم ْن َدا َّب ٍة َال
َ َ
يها ن ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َعاملنيَ ا َّلذي َن َص َ ُ
َْ ُ
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َحت ِْم ُل ِرزْ َق َها اهللَُّ َيرزُ ُق َها َوإِ َّيا ُكم َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [العنكبوت ..]60-56 :و هذه الرواية
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ْ
ْ
ثم فهي الصحيحة املقبولة.
أوفق ّ
بنص الكتاب وأوىل باالعتبار ،ومن ّ
سورة لقامن:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة لقامن
مكية.
﴿و َل ْو َأن ََّام ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْن َش َج َر ٍة َأ ْق َال ٌم
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ :
ِ
يم َما َخ ْل ُق ُك ْم َو َال
ت كَلِ َام ُ
َوا ْل َب ْح ُر َي ُمده ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َما ن َِفدَ ْ
ت اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ

ِ
بع ُث ُكم إِ َّال َكنَ ْف ٍ ِ ٍ
يع َب ِص ٌري َأ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهللََّ ُيولِ ُج ال َّل ْي َل ِيف الن ََّه ِار َو ُيولِ ُج الن ََّه َار
س َواحدَ ة إِ َّن اهللََّ َسم ٌ
َْ ْ
جي ِري إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َو َأ َّن اهللََّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ِيف ال َّل ْي ِل َو َس َّخ َر َّ
ري﴾ [لقامن:
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل َ ْ
ون َخبِ ٌ
 ،]29-27فقد روي عن ابن عباس يف سبب نزوهلاّ :
أن أحبار هيود قالوا لرسول اهللّ 

باملدينة :إنّا قد أوتينا التوراة ،وفيها علم كثري ،فقال ّ : إهنا يف جنب علم اهللّ قليل ،فنزلت
اآليات(.)1
قال األول( : )2لكن هذا التعليل إن كان يتناسب مع اآلية األوىل من باب التسليم
اجلديل ،فإنّه ال يتناسب مع اآليتني بعدها ..والصحيح ّ
أن اآليات الثالث ،هي كسوابقها
رب العاملني ،فال سبب
ولواحقها منسجمة بعضها مع بعض ،وهي مجيعا بيان لعظمة ّ
صحت الرواية املذكورة عن ابن
يفصلها عن قريناهتا ،ومن ثم ال وجه الستثنائها ..ولو ّ
عباس ،فإن ذلك يعني أنّه  قرأها عليهم حينام عرضوا عليه ذلك التحدّ ي الغريب ،ال
ّأهنا نزلت حينذاك.
( )2التمهيد.204/1 :
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سورة السجدة:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
السجدة مكية.
َن املَْ َض ِ
وهب ْم ع ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ ﴿ :تت ََج َاَّف ُجنُ ُ ُ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [السجدة ،]16 :ملا أخرجه البزّ ار وابن مردويه عن بالل،
َخ ْو افا َو َط َم اعا َو ِِمَّا َرزَ ْقن ُ
قال :كنّا جلوسا وناس من أصحاب رسول اهللّ  يص ّلون بعد املغرب إىل العشاء
فنزلت(.)1
قال األول( :)2اآلية عا ّمة ،وانسجامها مع قريناهتا من آيات بادية الوضوح ،فضال
عن عدم التئامها مع فحوى الرواية يف يشء.
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َهل ُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة
َأع ُ ٍ
ْني َجزَ ا اء بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [السجدة]17 :؟
قال األول :هي كسابقتها عا ّمة ..وال دليل يستثنيها.

َان َف ِ
َان ُمؤْ ِمناا ك ََم ْن ك َ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َم ْن ك َ
اس اقا َال
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َّات املَْ ْأ َوى ُنزُ اال بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
َي ْست َُو َ
ون﴾
ات َف َل ُه ْم َجن ُ
ون َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
[السجدة ،]19-18 :فقد روي بطرق وأسانيد كثرية ومعتربةّ :أهنا نزلت يف عيل بن أيب طالب
والوليد بن عقبة بن أيب معيط ،يف مشاجرة جرت بينهام يوم بدر ،حيث قال له الوليد:
صبي وأنا أبسط منك لسانا وأحدّ منك سنانا وأر ّد منك للكتيبة ،فقال له عيل:
اسكت فإنّك ّ

( )2التمهيد.205/1 :

( )1اإلتقان .16/1 :والدر املنثور.175/5 :

81

عىل رسلك فإنّك فاسق ،وليس كام تقول(.)1
قال األول( :)2سياق اآلية عام ،وهي مرتبطة مع بق ّية اآليات ،سابقة وال حقة..
وحيتمل ّ
النبي  فقرأ اآلية الكريمة ،تطبيقا مع املورد ،فقد
ُ
أن املحاورة املذكورة بلغت ّ
فسق الوليد هذا يف آيات اخرى ،ونزلت يف حقه﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ
َ َ ْ
َ َ
َ هَ
َف َتبينُوا َأ ْن ُت ِصيبوا َقوما بِجها َل ٍة َف ُتصبِحوا ع ََىل ما َفع ْل ُتم ن ِ
َاد ِمنيَ ﴾ [احلجرات ]6 :بشأنه(.)3
ْ ُ
ُ ْ ا َ َ
َ َّ
َ َ ْ
سورة سبأ:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة سبأ
مكية.
﴿و َي َرى ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم ا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ :
احل ِم ِ
احل َّق وهي ِدي إِ َىل ِ ِ
ِ
يد﴾ [سبأ ،]6 :فأهل العلم هنا هم أهل
رصاط ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
َ
م ْن َر ِّب َك ُه َو ْ َ َ َ ْ
الكتاب.
قال األول :ال ..بل يف هذه اآلية إشارة إىل ّ
أن أهل العلم احلقيقي يؤمنون بالقرآن
شك ّ
الكريم إيامنا صادقا عن علم ويقني ،وال ّ
أن األمر كذلك ،فالناهبون العقالء وأرباب
رجح هذا املعنى ّ
العالمة
الفضيلة والكامل ،ال يرت ّددون يف اإليامن فور معرفتهم به ..وقد ّ
ألهنم يتد ّبرونه ويتفكّرون فيه ،فيعلمون بالنظر
الطربِس ،فقال( :وهذا أوىل ،لعمومهّ ..
واالستدالل أنّه ليس من قبل البرش) ()4

َان لِسبإٍ ِيف مسكَنِ ِهم آي ٌة جنَّت ِ
َان
ْ َ َ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ َ َ
َ ْ
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ِ
ِ
َع ْن َي ِم ٍ ِ ٍ
ور َف َأ ْع َر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا
ني َوش َامل ُك ُلوا م ْن ِرزْ ق َر ِّب ُك ْم َو ْاش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
ٍ
َاه ْم بِ َجنَّ َت ْي ِه ْم َجنَّت ْ ِ
يش ٍء ِم ْن ِسدْ ٍر َقلِ ٍ
يل َذلِ َك
َع َل ْي ِه ْم َس ْي َل ا ْل َع ِر ِم َو َبدَّ ْلن ُ
َني َذ َو َ ْ
ايت ُأ ُك ٍل َمخْط َو َأ ْث ٍل َو َ ْ
ِ
ِ
يها ُق ارى
ور َو َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ
َجزَ ْين ُ
ني ا ْل ُق َرى ا َّلتي َب َار ْكنَا ف َ
َاه ْم بِ َام َك َف ُروا َو َه ْل ُن َج ِازي إِ َّال ا ْل َك ُف َ
اهر اة و َقدَّ رنَا فِيها السري ِسريوا فِيها َلي ِايل و َأياما ِآمنِنيَ َف َقا ُلوا ربنَا ب ِ
ِ
ني َأ ْس َف ِارنَا َو َظ َل ُموا
اعدْ َب ْ َ
َ َّ َ
َ َ َ َ َّ ا
َظ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َاهم ُك َّل ُِم َزَّ ٍق إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
َاهم َأح ِ
ات لِ ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
اد َ
ور َو َل َقدْ
َ
َأ ْن ُف َس ُه ْم َف َج َع ْلن ُ ْ َ
يث َو َمزَّ ْقن ُ ْ
َان َله َع َلي ِهم ِمن س ْل َط ٍ
ِِ
ِ
ان إِ َّال
َصدَّ َق َع َل ْي ِه ْم إِ ْبلِ ُ
يس َظنَّ ُه َفا َّت َب ُعو ُه إِ َّال َف ِري اقا م َن املُْؤْ مننيَ َو َما ك َ ُ ْ ْ ْ ُ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َح ِف ٌ
يظ﴾ [سبأ،]21-15 :
لنَ ْع َل َم َم ْن ُيؤْ م ُن بِ ْاآلخ َرة ِم َّ ْن ُه َو من َْها يف َش ٍّك َو َر هب َك ع ََىل ُك ِّل َ ْ

فقد روي عن فروة بن مسيك ،أنّه سأل رسول اهللّ  عن سبأ :جبل أم أرض ،رجل أم
امرأة؟ ..فنزلت اآليات ،وكان هذا السؤال بعد مرجعه من غزو قبائل سبأ ،أرجعه رسول
اهللّ  ألنّه مل يؤمر بذلك( ..)1وبناء عىل هذا قال ابن احلصار( :وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن نزول
ألن مهاجرة فروة كانت بعد إسالم ثقيف سنة تسع من اهلجرة) ()2
اآليات كان باملدينةّ ،

قال األول( :)3لكنه قال بعد ذلك( :وحيتمل أن يكون قوله( :وأنزل يف سبأ ما أنزل)
عام تقدّ م نزوله قبل اهلجرة بمكة ،ال نزوله حينذاك) ( ..)4باإلضافة إىل أن مالحظة
حكاية ّ
القصد من القصة تكفي للداللة عىل ّ
أن اهلدف منها عا ّم كسائر القصص الواردة يف القرآن
النبي  عن قصة سبأ بعد أن قرأها
الكريم ..والصحيح يف قصة فروة بن مسيك :أنّه سأل ّ
النبي
يف القرآن ،فسأله  عن سبأ أرجل هو أم امراة ،أم هو اسم أرض أم جبل؟ فرشح له ّ
 أنّه رجل من العرب كان له من األوالد كذا وكذا( ..)5وهذا ّ
يدل عىل ّ
تأخر السؤال عن
( )4االتقان.16/1 :
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نزول اآليات ..باإلضافة إىل كل ذلك؛ ّ
فإن الرواية هبذا الشأن عن فروة مضطربة ومتناقضة
بعضها مع بعض ،بام جيعل االستناد إليها يف احلكم بنزول اآليات بشأهنا مستحيال ،فقد
أخرج ابن أيب حاتم عن عيل بن رباح قال :حدّ ثني فالن ّ
أن فروة بن مسيك الغطفاين قدم
نبي اهللّ ّ
وإين أخشى أن
إن سبأ قوم كان هلم يف اجلاهلية غزوّ ،
عىل رسول اهللّ  فقال :يا ّ
يرتدّ وا عن اإلسالم ،أفأقاتلهم؟ فقال :ما أمرت فيهم بيشء بعد ،فانزلت هذه اآليةَ ﴿ :ل َقدْ
َان لِسبإٍ ِيف مسكَنِ ِهم آي ٌة جنَّت ِ
َان َع ْن َي ِم ٍ
ني َو ِش َام ٍل ُك ُلوا ِم ْن ِرزْ ِق َر ِّب ُك ْم َو ْاش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة
ْ َ َ
ك َ َ َ
َ ْ
أي مناسبة
ور﴾ [سبأ ..]15 :وهي رواية مفكّكة سندا ومتنا وأسلوبا ،وال يوجد ّ
َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
بينها وبني مضموهنا ..وهكذا سائر الروايات الواردة هبذا الشأن.
سورة فاطر:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة فاطر
مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها آيتني ..أوالمها قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْت ُل َ ِ
َاب اهللَِّ
ون كت َ
َ َ
و َأ َقاموا الص َال َة و َأ ْن َف ُقوا ِِمَّا رزَ ْقن ُ ِ
رسا َوع ََالنِ َي اة َي ْر ُج َ
ور﴾ [فاطر..]29 :
ون ِ َ
َ
َّ
جت َار اة َل ْن َت ُب َ
َ
َ ُ
َاه ْم ًّ
والثانية قوله تعاىلُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمنْهم َظ ِ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه َو ِمن ُْه ْم
َ ْ ْ ْ َ
َ
ُ ْ
َّ ْ َ
اخلري ِ
ِ
ِ
ات ِبإِ ْذ ِن اهللَِّ َذلِ َك ُه َو ا ْل َف ْض ُل ا ْلك َِب ُري﴾ [فاطرّ ..]32 :
ولعل األوىل
ُم ْقتَصدٌ َومن ُْه ْم َس ِاب ٌق ِب ْ َ ْ َ
ِ
ِ
اص َط َف ْينَا ِم ْن
َاب ا َّلذي َن ْ
لذكر الصالة فيها ..والثانية من أجل تعقيبها بقولهُ ﴿ :ث َّم َأ ْو َر ْثنَا ا ْلكت َ
اخلري ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َذلِ َك ُه َو ا ْل َف ْض ُل
ع َبادنَا َفمن ُْه ْم َظامل ٌ لنَ ْفسه َومن ُْه ْم ُم ْقتَصدٌ َومن ُْه ْم َسابِ ٌق بِ ْ َ ْ َ
ا ْلكَبِ ُري﴾ [فاطر ،]32 :فقد روى عكرمة عن ابن عباسّ :
أن الظامل هو املنافق(.)1
( )1جممع البيان 399/8 :و.409
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قال األول( :)1لكن هذا يتعارض مع كون الصالة فرضت بمكّة ..أما تطبيق الظامل
عىل املنافق؛ فإنه ال يستدعي نزول اآلية باملدينة حيث وجد املنافقون ،ألنّه تطبيق وبيان
مصداق من املصاديق ،وال ّلفظ عا ّم ال يتق ّيد بموارد تطبيقه.
سورة يس:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة يس
مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها آيتان ..أوالمها قوله تعاىل﴿ :إِنَّا ن َْح ُن ُن ْحيِي املَْ ْوتَى
ب َما َقدَّ ُموا َوآ َث َار ُه ْم َو ُك َّل َيش ٍء َأ ْح َص ْينَا ُه ِيف إِ َما ٍم ُمبِ ٍ
ني﴾ [يس]12 :؛ فقد أخرج احلاكم
َو َن ْك ُت ُ
ْ
والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري ،قال :كانت بنو سلمة يف ناحية من املدينة ،فشكوا إىل
رسول اهللّ  بعد منازهلم من املسجد والصالة معه ،فنزلت اآلية ،فقال هلم رسول اهللّ 
ّ :
إن آثاركم تكتب ،فلم ينتقلوا(.)2
القصة ال تصلح سببا لنزول مجيع ما ورد يف اآلية ،لعدم املناسبة،
قال األول( :)3لكن ّ
ّ
ولعل رسول اهللّ  استشهد بجزء منها بعد ما شكوا إليه بعد منازهلم ،حيث ذكر أن أفضل
األعامل أمحزها.
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم َأن ِْف ُقوا ِِمَّا َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ َق َال
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ُن ْط ِع ُم َم ْن َل ْو َي َشا ُء اهللَُّ َأ ْط َع َم ُه إِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ َّال ِيف َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [يس:
 ،]47فقد قال ابن عباس :نزلت باملدينة بشأن املنافقني(.)4
( )1التمهيد.209/1 :

( )3التمهيد.209/1 :

( )2جممع البيان .418/8 :واإلتقان .16/1 :وتفسري الطربي:

( )4اإلتقان .16/1 :وجممع البيان.413/8 :

.100/22
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نص ابن جرير عىل أن
قال األول :لكنّها رصحية يف خطاهبا مع الذين كفروا ،وقد ّ
نزوهلا بشأن املرشكني( ..)1وهذا ما يدل عليه سياق اآلية ذاهتا.
سورة الزمر:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة الزمر
مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل يا ِعب ِ
اد ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم لِ َّل ِذي َن
َ َ
ِ
ِ ِ
ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
الصابِ ُر َ
اب﴾
َأ ْح َسنُوا ِيف َهذه الده ْن َيا َح َسنَ ٌة َو َأ ْر ُض اهللَِّ َواس َع ٌة إِن ََّام ُي َو ََّّف َّ
[الزمر ،]10 :وقد روي ّأهنا نزلت باملدينة(.)2
قال األول :لكن سياق اآلية يدل عىل ّأهنا مك ّية ..باإلضافة إىل ما روي أهنا نزلت
حترض املؤمنني املستضعفني عىل اهلجرة(.)3
ّ

قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىل﴿ :اهللَُّ نَزَّ َل َأحسن ْ ِ ِ ِ
اهبا
احلديث كتَا ابا ُمت ََش ِ ا
ْ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ َذلِ َك ُهدَ ى
اين َت ْق َشع هر منْ ُه ُج ُلو ُد ا َّلذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم ُث َّم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
َم َث َ
اهللَِّ هي ِدي بِ ِه من ي َشاء ومن ي ْضلِ ِل اهللَُّ َفام َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر ،]23 :فقد حكى ابن اجلزري عن
َ ُ ْ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
َْ

بعضهم ّأهنا نزلت باملدينة(.)4
قال األول :لكن سياق اآلية شاهد عىل ّأهنا مك ّية ،وال وجه هلذا االستثناء أبدا.
ِ
ِ ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
الذ ُنوب َمجِيعا إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ
ِ
يم َو َأنِي ُبوا إِ َىل َر ِّب ُك ْم
ا ُ َ
َال َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْمحَة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغْف ُر ه َ
الرح ُ
ُ َّ

( )1تفسري الطربي.9/23 :

( )3جممع البيان.492/8 :

( )2اإلتقان.16/1 :

( )4اإلتقان.16/1 :
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ِ
ِ
ْرص َ
ون َواتَّبِ ُعوا َأ ْح َس َن َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن
َو َأ ْسلِ ُموا َل ُه م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
اب ُث َّم َال ُتن َ ُ
ِ
ِ
اب َب ْغ َت اة َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [الزمر ،]55-53 :فقد قيل :إهنا نزلت
َر ِّب ُك ْم م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
يف وحيش قاتل محزة(.)1
قال األول( :)2سند الرواية املذكورة ضعيف ،وقد أخرج ابن أيب حاتم بسند صحيح
فرسها الطربي بعدّ ة
عن ابن عباس ،قال :نزلت هذه اآلية يف مرشكي مكة( ..)3وهكذا ّ
يصح نزوهلا بشأن (وحيش) ّ
ألن اآلية نزلت بمكة ،ووحيش
طرق( ..)4وقال الطربِس( :ال ّ
أسلم بعدها بسنني كثرية ،ولكن حيتمل أن يكون قرئت عليه اآلية فكانت سبب إسالمه)
( )5

سورة غافر:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة املؤمن
(غافر) مكية.
رب إِ َّن َوعْدَ اهللَِّ
قال الثاين :لكن استثني منها ثالث آيات ..أوالها قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اإل ْبك ِ
يش َو ْ ِ
َار﴾ [غافر ،]55 :فقد روي ّأهنا تعني
َح ٌّق َو ْ
اس َتغْف ْر ل َذنْبِ َك َو َس ِّب ْح بِ َح ْمد َر ِّب َك بِا ْل َع ِّ
بذلك صالة املغرب وصالة الفجر ،وقد ثبت ّ
أن فرض الصالة نزل باملدينة (.)6
قال األول( :)7هذا غريبّ ..
ألن الصالة ّأول ما فرضت فرضت بمكة ،وكان
املسلمون يص ّلون هبا مجاعة وفرادى ،وهي ّأول يشء نزل به جربيل عليه السالم ،وع ّلم
رب إِ َّن
رسول اهللّ  الوضوء والصالة يف بدء بعثته ..باإلضافة إىل أن صدر اآليةَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
( )5جممع البيان.503/8 :

( )1لباب النقول هبامش اجلاللني.63/2 :
( )2التمهيد.211/1 :

( )6جممع البيان.512/8 :

( )3لباب النقول هبامش اجلاللني.63/2 :

( )7التمهيد.211/1 :

( )4تفسري الطربي.10/24 :
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واس َتغ ِْف ْر لِ َذنْبِ َك﴾ دليل عىل مك ّيتها ،فضال عن السياق املتناسب.
َوعْدَ اهللَِّ َح ٌّق ْ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىل يف الثانية والثالثة﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ُجي ِ
اد ُل َ
ون ِيف
َ َ
ِِ ِ
ِ
ٍ
آي ِ
َاهم إِ ْن ِيف صدُ ِ ِ
ات اهللَِّ بِغ ْ ِ
است َِع ْذ بِاهللَِّ إِ َّن ُه ُه َو
ُ
َ
رب َما ُه ْم بِ َبالغيه َف ْ
وره ْم إِ َّال ك ْ ٌ
َري ُس ْل َطان َأت ُ ْ

الس ِميع ا ْلب ِصري َخل ْل ُق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َّاس َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ْرب ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
َّاس َال
َّ َ َ
َّ ُ َ ُ َ
ض َأك َ ُ
ون﴾ [غافر ،]57-56 :فقد أخرج ابن محيد وابن أيب حاتم عن أيب العالية ،قالّ :
َي ْع َل ُم َ
إن اليهود
الدجال منّا خيرج يف آخر الزمان ..وجعلوا يع ّظمون من شأنه ،فأنزل
النبي  فقالواّ :
أتوا ّ
اهللّ هاتني اآليتني(.)1

قال األول( : )2معنى اآلية عام؛ فقد قارنت بني خلق الساموات وخلق الناس،
وجعلت األوىل أكرب ،وهو ما يتناَّف مع تلك املزاعم.
سورة الشورى:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
الشورى مكية.
رتى ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ابا َفإِ ْن َي َشإِ
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
ون ا ْف َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
الصدُ ِ
اهللَُّ َخيْتِ ْم ع ََىل َق ْلبِ َك َو َي ْم ُح اهللَُّ ا ْل َباطِ َل َو ُحيِ هق ْ
ور َو ُه َو ا َّل ِذي
يم بِ َذات ه
احلَ َّق بِكَل َامته إِ َّن ُه عَل ٌ
ِ
ي ْقب ُل التَّوب َة َعن ِعب ِ
ون َو َيست ِ
اد ِه َو َي ْع ُفو ع ِ
يب ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
َج ُ
َْ ْ َ
َ َ
الس ِّيئَات َو َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُل َ ْ
َن َّ
احل ِ
ِ
ات َو َي ِزيدُ ُه ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه َوا ْلكَافِ ُر َ
اب َش ِديدٌ ﴾ [الشورى ،]26-24 :فقد قيل:
ون َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
َّ
الص َ
إهنا نزلت يف األنصار( ..)3ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :و َلو بس َط اهللَُّ الرزْ َق لِ ِعب ِ
اد ِه َل َبغ َْوا ِيف
َ
ِّ
َ ْ ََ

( )3لباب النقول هبامش اجلاللني.68/2 :

( )1الدر املنثور .353/5 :وأسباب النزول هبامش اجلاللني.65/2 :
( )2التمهيد.212/1 :
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ض و َلكِن ينَزِّ ُل بِ َقدَ ٍر ما ي َشاء إِ َّنه بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ ٌري َب ِص ٌري﴾ [الشورى ،]27 :فقد قيل :نزلت يف
َ َ ُ ُ َ
ْاألَ ْر ِ َ ْ ُ
أصحاب الص ّفة(.)1
قال األول( :)2من املستبعد جدا ،بل من املستحيل ،نزول اآليات األوىل يف األنصار،
رتى ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ابا﴾ ،ثم إن الرواية تذكر ّ
أن
إذ كيف يعقل نسبة هذا الكالم إليهم ﴿ :ا ْف َ َ
خاصة!؟ ..أ ّما اآلية
األنصار أساءوا الظ ّن برسول اهللّ  فحسبوه يقاتل دون أهل بيته ّ
صحت الرواية عن اإلمام عيل ،فإنّام تعني شموهلا هلم بعمومها ،ال
األخرية فهي عا ّمة ،ولو ّ
ّأهنا نزلت بشأهنم اخلاص ،إذ ذلك ـ عىل هذا الفرض ـ قدح الذع بأهل الص ّفة ،وحاشا
القرآن أن جيرح من عاطفة مجاعة من املؤمنني لفقرهم.
ِ
ِ
َرص َ
ون
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
﴿وا َّلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َرص
َو َجزَ ا ُء َس ِّيئَة َس ِّي َئ ٌة م ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ إِ َّن ُه َال ُحي ه
ب ال َّظاملنيَ َوملَ ِن ا ْنت َ َ
َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
يل﴾ [الشورى ،]41-39 :فقد حكى أبو غرس عن بعضهم:
ّأهن ّن نزلن باملدينة(.)3
قال األول( :)4غري ّ
أن السياق يمنع ذلك ،وهو يدل عىل أهنا نزلت بشأن املؤمنني يف
مكة أيام كانوا مستضعفني.
سورة الزخرف:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
الزخرف مكية.

( )1لباب النقول هبامش اجلاللني.68/2 :

( )3اإلتقان ،16/1 :جممع البيان.20/9 :

( )2التمهيد.213/1 :

( )4التمهيد.214/1 :
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اس َأ ْل َم ْن َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن ُر ُسلِنَا
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ :
﴿و ْ
ون الر ْمح َِن ِ
َأجع ْلنَا ِمن د ِ
آهل َ اة ُي ْع َبدُ َ
ون﴾ [الزخرف ،]45 :فقد قال مقاتل :نزلت ببيت املقدس
ْ ُ
َ َ
َّ
ليلة املعراج ،وقيل :نزلت باملدينة(.)1
قال األول( :)2لكن اآلية مرتبطة بقريناهتا املكتنفة هبا ارتباطا وثيقا ،وقد نزلت بشأن
املرشكني ،أ ّما نزوهلا يف السامء( )3أو ببيت املقدس فال جيعلها مدن ّية ،وإنّام هي مك ّية باعتبار
نزوهلا قبل اهلجرة.
سورة اجلاثية:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة اجلاثية
مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا َيغ ِْف ُروا لِ َّل ِذي َن َال َي ْر ُج َ
ون
َأ َّيا َم اهللَِّ لِ َي ْج ِز َي َق ْو اما بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [اجلاثية ،]14 :فقد قال قتادة :نزلت باملدينة(.)4
قال األول( :)5الصحيح ّأهنا من آيات الدعوة إىل الصفح ،والتي نزلت بمكة أيام
كان املؤمنون مستضعفني.
سورة االحقاف:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
االحقاف مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن ك َ
َان ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َو َك َف ْر ُت ْم بِ ِه
( )1جممع البيان .38/9 :والدر املنثور.19/6 :

( )4جممع البيان .70/9 :واإلتقان.16/1 :

( )2التمهيد.214/1 :

( )5تفسري الطربي.87/25 :

( )3اإلتقان.16/1 :
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ِ ِِ
اهدٌ ِمن بنِي إِ ِ
و َش ِهدَ َش ِ
ْرب ُت ْم إِ َّن اهللََّ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾
ْ َ
َ
اس َتك َ ْ
رسائ َيل ع ََىل م ْثله َفآ َم َن َو ْ
ْ َ
[األحقاف ،]10 :فقد أخرج الطرباين ّأهنا نزلت باملدينة يف قصة إسالم عبد اهللّ بن سالم(.)1
خص بنو إرسائيل بالذكر ـ هنا ـ ملزيد عناية
قال األول( :)2ال ..بل هي عامة ،وإنّام ّ
العرب آنذاك هبم وثقتهم بعلمهم ..وقد أخرج ابن أيب حاتم عن مرسوق قال :نزلت هذه
اآلية بمكة بشأن املرشكني ،وهكذا أخرج بعدة أسانيد(.)3
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح َل ْت ُه
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َساناا َ َ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ :
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ارا َحتَّى إِ َذا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َب َلغَ َأ ْر َب ِعنيَ َسنَ اة
ُأ هم ُه ُك ْر اها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر اها َو َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احلا ت َْر َضا ُه
َيل َو َع َىل َوالدَ َّي َو َأ ْن َأع َْم َل َص ا
َق َال َر ِّب َأ ْوزعْني َأ ْن َأ ْش ُك َر ن ْع َمت ََك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َت ع َ َّ
َو َأ ْصلِ ْح ِيل ِيف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِّين ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َوإِ ِّين ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َن َت َق َّب ُل َعن ُْه ْم َأ ْح َس َن َما

اب ْ ِ
ِ
ِ
الصدْ ِق ا َّل ِذي كَا ُنوا ُيوعَدُ َ
ون َوا َّل ِذي
اجلنَّة َوعْدَ ِّ
عَم ُلوا َو َنت ََج َاوزُ َع ْن َس ِّيئَاهتِ ْم ِيف َأ ْص َح ِ َ
ون ِمن َقب ِيل و ُمها يست َِغي َث ِ
ِ
ِ ِِ
ان اهللََّ َو ْي َل َك
َق َال لِ َوالِدَ ْي ِه ُأ ٍّ
ف َل ُك َام َأتَعدَ انني َأ ْن ُأ ْخ َر َج َو َقدْ َخ َلت ا ْل ُق ُر ُ ْ ْ َ َ َ ْ
ِآم ْن إِ َّن َوعْدَ اهللَِّ َح ٌّق َف َي ُق ُ
ول َما َه َذا إِ َّال َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِنيَ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َح َّق َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل ِيف
ُأ َم ٍم َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ِم َن ِْ
ْس إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َخ ِ ِ
اجل ِّن َو ْ ِ
اإلن ِ
ات ِِمَّا ع َِم ُلوا
ارسي َن َولِ ُك ٍّل َد َر َج ٌ
َولِ ُي َو ِّف َي ُه ْم َأع َْام َهل ُ ْم َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُمو َن﴾ [األحقاف ،]19-15 :فقد قيل :نزلت اآليات يف أيب بكر
عق والديه ،ومها حياوالن إسالمه(.)4
حيث ّبر والديه ويف ابنه عبد الرمحن عند ما ّ

قال األول( :)5لكن اآليات يف كال املوضعني عا ّمة ،بدليل صيغة اجلمع ،فاآليات

( )3تفسري الطربي .7/26 :والدر املنثور.39/6 :

( )1لباب النقول هبامش اجلاللني .72/2 :وتفسري الطربي.8/26 :

( )4الدر املنثور .41/6 :وتفسري الطربي.13/26 :

واإلتقان.16/1 :

( )5التمهيد.216/1 :

( )2التمهيد.215/1 :
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رب بوالديه والذي يع ّقهام بصورة عا ّمة( ..)1وعىل تقدير نزوهلا
تصوير تفصييل عن الذي ي ّ
بشأن أيب بكر وابنه عبد الرمحن فال موجب لعدّ ها مدن ّية بعد أن كانت تلك القصة بشأهنام ـ
الصحة ـ بمكة.
عىل فرض
ّ
سورة ق:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة ق
مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىل﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام
َّ َ َ
َ
ِيف ِست َِّة َأ َّيا ٍم َو َما َم َّسنَا ِم ْن ُل ُغ ٍ
وب﴾ [ق ،]38 :فقد روي أهنا نزلت باملدينة ،ر ّدا عىل قول اليهود:
ّ
إن اهللّ اسرتاح يوم السبت بعد أن خلق الساموات واألرض يف ستة أيام ،من يوم األحد إىل
يوم اجلمعة(.)2
قال األول( :)3نزوهلا ر ّدا عىل تلك اخلرافات الباطلة ال ينفي كوهنا مدنية؛ ذلك ّ
ألن
خيص
العرب كانوا عىل اتصال دائم بأهل الكتاب ،ور ّبام كانوا يأخذون منهم معارف ِمّا ّ
صح أنّه ر ّد
خلق الساموات واألرض ،فكانت مشهورة بني العرب املرشكني ،فهذا الر ّد ـ لو ّ
يدل عىل أنّه نزل باملدينة؛ ّ
ـ ال ّ
بأهنا نزلت يف اليهود ،إنّام تعني أهنا نزلت
فلعل الرواية القائلة ّ
يف تعاليم كانوا ب ّثوها بني العرب ،والشاهد عىل ّ
أن اآلية مك ّية ما جاء تفريعا عليها ،وهو
س َو َق ْب َل ا ْل ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
ون َو َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
وب﴾
قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
[ق ،]39 :والتي هي من آيات الصفح املك ّية.

( )3التمهيد.217/1 :

( )1جممع البيان.87/9 :
( )2الدر املنثور .110/6 :واإلتقان.16/1 :
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سورة النجم:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة النجم
مكية.
اإل ْث ِم وا ْل َفو ِ
قال الثاين :لكن استثني منها قوله﴿ :ا َّل ِذين َجيتَنِب َ ِ
اح َش إِ َّال ال َّل َم َم
ون َك َبائ َر ْ ِ َ َ
َ ْ ُ
ض وإِ ْذ َأ ْن ُتم َأ ِجنَّ ٌة ِيف ب ُط ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون ُأ َّم َهاتِ ُك ْم
ُ
إِ َّن َر َّب َك َواس ُع املَْغْف َرة ُه َو َأ ْع َل ُم بِ ُك ْم إِ ْذ َأن َْش َأ ُك ْم م َن ْاألَ ْر ِ َ
ْ
َف َال ُتزَ كهوا َأ ْن ُف َس ُك ْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا َّت َقى﴾ [النجم ،]32 :فقد روي عن ثابت بن احلرث
صبي صغري ـ :صدّ يق ..فبلغ ذلك رسول
األنصاري ،قال :كانت اليهود تقول ـ اذا هلك هلم ّ
شقي أو سعيد ،فأنزل اهللّ
اهللّ  فقال :كذبوا ،ما من نسمة خيلقها اهللّ يف بطن أ ّمه إال أنّه ّ
عند ذلك اآلية(.)1
قال األول :احلديث ظاهر املخالفة للقرآن؛ فاهلل ال يميز الشقي من عباده من السعيد
إال بام كسبت يداه ،ال بعلمه فيه ،وإال ارتفع التكليف ،وتوقف اجلزاء عىل علم اهلل فقط..
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الرواية املذكورة ال عالقة هلا باآلية رأساّ ،
ألن قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْع َل ُم
بِ ُك ْم﴾ تعليل لقوله﴿ :واسع املغفرة﴾ ..وهو يعني(ّ :)2
إن هذا اإلنسان مفطور عىل اقرتاف
مطاليب أرض ّية سافلة وفقا لفطرته البرش ّية املرتكّبة من نزعات ورغبات ،واهللّ أعلم بذلك.
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ت ََو َّىل َو َأ ْع َطى َقلِ ايال
ِ
ِ
َو َأ ْكدَ ى َأ ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل َغ ْي ِ
يم ا َّل ِذي َو ََّّف َأ َّال
وسى َوإِ ْب َراه َ
ب َف ُه َو َي َرى َأ ْم َمل ْ ُينَ َّب ْأ بِ َام ِيف ُص ُحف ُم َ
إلنْس ِ
ِ
اجلزَ ا َء
ان إِ َّال َما َس َعى َو َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
جيزَ ا ُه ْ َ
ف ُي َرى ُث َّم ُ ْ
ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى َو َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
ْاألَ ْو ََّف﴾ [النجم ،]41-33 :فقد قيل :إهنا نزلت يف رجل أتى النبي  عند خروجه إىل غزاة،
( )2التمهيد.218/1 :

( )1لباب النقول هبامش اجلاللني .89/2 :والدر املنثور.128/6 :
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يطلب مركبا وسالحا فلم جيد ،فلقي صديقا له فقال :أعطني شيئا ،فقال :أعطيك بكري
تتحمل بذنويب ،فقال :نعم .فنزلت اآليات(.)1
هذا عىل أن
ّ
قال األول :لكن اآليات ال تنطبق عىل فحوى القصة يف يشء ،وإنّام نزلت يف صنديد
من صناديد قريش كام ذكر ذلك أبو جعفر الطربي(.)2
سورة القمر:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة القمر
مكية.
اجل ْم ُع
﴿س ُي ْهزَ ُم ْ َ
قال الثاين :لكن استثني منها ثالث آيات ..األوىل ،قوله تعاىلَ :
َو ُي َو هل َ
ون الده ُب َر﴾ [القمر ،]45 :فقد روي أهنا نزلت يوم بدر(.)3
قال األول :وهو غري صحيح ..واآلية تدل عىل ذلك ،ألن فيها وعد بظفر املسلمني
فيام يأيت ،فتح ّقق يوم بدر(.)4
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىل يف الثانية والثالثة﴿ :إِ َّن املُْت َِّقنيَ ِيف جن ٍ
َّات
َ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ٍ ِ
َو َهن َ ٍر ِيف َم ْق َعد صدْ ق عنْدَ َمليك ُم ْقتَد ٍر﴾ [القمر]55-54 :
قال األول :فام دليل اسثنائها؟
قال الث اين :ال أعرف ..لكن هذا ما وجدته يف املصاحف املستندة للمصحف
األمريي.
قال األول :ليس كل ما أثبت يف ذلك صحيح ..والسياق وحده كاف يف إثبات

( )1الدر املنثور.128/6 :

( )3لباب النقول هبامش اجلاللني.90/2 :

( )2تفسري الطربي 41/27 :ـ .42

( )4جممع البيان .194/9 :واإلتقان 17/1 :و.36
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ارتباطها بام قبلها وما بعدها.
سورة الواقعة:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
الواقعة مكية.
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّل ٌة ِم َن ْاألَ َّولِنيَ َو ُث َّل ٌة ِم َن ْاآل ِخ ِري َن﴾
فقصها عىل أصحابه ،ثم
[الواقعة ]40-39 :ملا رواه ابن مسعود من رؤيا رآها رسول اهللّ ّ 
قرأ عليهم اآليتني ،وهذه القصة كانت باملدينة(.)1
قال األول( :)2لكن قراءته  ال ّ
تدل عىل نزوهلام حينذاك.
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال ُأ ْق ِس ُم بِ َم َو ِاق ِع الن ُهجو ِم َوإِ َّن ُه َل َق َس ٌم َل ْو
َاب م ْكنُ ٍ
ِ
َتع َلم َ ِ
ون َال َي َم هس ُه إِ َّال املُْ َط َّه ُر َ
يم إِ َّن ُه َل ُق ْر ٌ
ون َتن ِْز ٌيل ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ
يم ِيف كت ٍ َ
آن ك َِر ٌ
ون عَظ ٌ
ْ ُ
احل ِد ِ
ون ِرزْ َق ُك ْم َأ َّن ُك ْم ُتك َِّذ ُب َ
جت َع ُل َ
يث َأ ْن ُت ْم ُمدْ ِهنُ َ
ون﴾ [الواقعة ،]82-75 :فقد روى
ون َو َ ْ
َأ َفبِ َه َذا ْ َ
مسلم واحلاكم وغريمهاّ :
أن أصحاب رسول اهللّ  أصيبوا بجدب ،أو نفدت مياههم يف
ّ
وصىل ركعتني ثم دعا اهللّ،
سفر من األسفار ،أو يف غزوة تبوك ،فشكوا إليه ،فقام 
يرس إىل بعضهم :إنّام مطرنا بنوء
فأرسل اهللّ سحابة فأمطرت عليهم ،فجعل بعض املنافقني ّ
كذا ،فنزلت اآليات(.)3
قال األول( :)4لكن اآليات تأبى االنطباق عىل هذه القصة ،بل هي ر ّد عىل منكري
الوحي ..كام ّ
أن انسجام اآليات مع بعضها جيعل من قبول الرواية املذكورة مستحيال.

( )1جممع البيان.219/9 :
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سورة امللك:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة امللك
مكية.
قال الثاين :لكن ما تقول فيام روي عن ابن عباس :أنزلت تبارك امللك يف أهل مكة
ّإال ثالث آيات(.)1
قال األول( :)2ليس معنى هذا الكالم ّأهنا نزلت بمكة غري ثالث آيات نزلن بغريها،
وذلك ألنّه قال( :يف أهل مكّة) ،ومل يقل :يف مكة أو بمكة ..بل املعنىّ :
أن هذه السورة نزلت
تقريعا وتشنيعا بأهل مكة أي املرشكنيّ ،
فكل آياهتا هتديد وتوعيد بشأهنم ،غري ثالث آيات
ختص املؤمنني..أوالها قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ب َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌري﴾
ّ
﴿ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض َذ ُل ا
وال َفا ْم ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َو ُك ُلوا ِم ْن
[امللك ..]12 :والثانية قولهُ :
ِ
ِِ
مح ُن آ َمنَّا بِ ِه َو َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْلنَا
الر ْ َ
ور﴾ [امللك ..]15 :والثالثة قولهُ ﴿ :ق ْل ُه َو َّ
ِرزْ قه َوإِ َل ْيه الن ُهش ُ
ون َم ْن ُه َو ِيف َض َال ٍل ُمبِ ٍ
َف َس َت ْع َل ُم َ
ني﴾ [امللك ..]29 :والصحيح ـ كام يف حديث ابن خديج ـّ :أهنا
نزلت مجلة واحدة بمكة(.)3
سورة القلم:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة القلم
مكية.
اجلن َِّة إِ ْذ
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َب َل ْون ُ
َاه ْم ك ََام َب َل ْونَا َأ ْص َح َ
اب ْ َ

( )3الدر املنثور.246/6 :
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َأ ْق َس ُموا َل َي ْ ِ
ف ِم ْن َر ِّب َك َو ُه ْم نَائِ ُم َ
رص ُمن ََّها ُم ْصبِ ِحنيَ َو َال َي ْس َت ْثنُ َ
ون
اف َع َل ْي َها َطائِ ٌ
ون َف َط َ
َف َأ ْص َب َح ْت ك َّ ِ
َالرصي ِم َف َتنَا َد ْوا ُم ْصبِ ِحنيَ َأ ِن ا ْغدُ وا ع ََىل َح ْرثِ ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َص ِار ِمنيَ َفا ْن َط َل ُقوا َو ُه ْم
ون َأ ْن َال يدْ ُخ َلنَّها ا ْليوم َع َلي ُكم ِمسكِنيٌ و َغدَ وا ع ََىل حر ٍد َق ِ
َخا َف ُت َ
َيت َ
اد ِري َن َف َل َّام َر َأ ْو َها َقا ُلوا إِنَّا
َ ْ
َ
َْ
َ َْ َ ْ ْ ْ
ون َقا ُلوا ُس ْب َح َ
ون َق َال َأ ْو َس ُط ُه ْم َأ َمل ْ َأ ُق ْل َل ُك ْم َل ْو َال ُت َس ِّب ُح َ
ون َب ْل ن َْح ُن حمَ ُْرو ُم َ
َل َضا هل َ
ان َر ِّبنَا إِنَّا
ون َقا ُلوا يا وي َلنَا إِنَّا ُكنَّا َط ِ
ُكنَّا َظاملِنيَ َف َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََال َو ُم َ
اغنيَ ع ََسى َر هبنَا َأ ْن
َ َْ
ِ ِ
اغب َ ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ون﴾
اب َو َل َع َذ ُ
ون ك ََذل َك ا ْل َع َذ ُ
ُي ْبد َلنَا َخ ْ اريا من َْها إِنَّا إِ َىل َر ِّبنَا َر ُ
اب ْاآلخ َرة َأك َ ُ
احل ِ
[القلم ،]33-17 :وقولهَ ﴿ :فاص ِرب ِحل ْك ِم رب َك و َال َت ُكن كَص ِ
اح ِ
وت إِ ْذ نَا َدى َو ُه َو َم ْك ُظو ٌم
ْ َ
ْ ْ ُ َ ِّ َ
ب ُْ
َلو َال َأ ْن تَدَ ار َكه نِعم ٌة ِمن رب ِه َلنُبِ َذ بِا ْلعر ِاء و ُهو م ْذموم َفاج َتباه ربه َفجع َله ِمن الص ِ
احلنيَ ﴾
َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َ ُ َ ه ُ َ َ ُ َ َّ
َ ُ ْ َ ْ َ ِّ
ْ

[القلم .. ]50-48 :فهذه عرشون آية ذكر أهنا نزلت باملدينة ..وقد روى ابن أيب حاتم وابن
جريح ّ
أن أبا جهل قال يوم بدر :خذوهم أخذا ،فاربطوهم يف احلبال ،وال تقتلوا منهم أحدا،
ناه ْم﴾(.)1
فنزلت﴿ :إِنَّا َب َل ْو ُ
قال الثاين( : )2ال توجد مناسبة ظاهرة بني كالم أيب جهل ،وما ورد يف اآليات
املذكورة ،ليكون الداعي لنزوهلا ..والصحيحّ :أهنا نزلت بشأن املرشكني عموما ،انسجاما
رب ِحلُ ْك ِم َر ِّب َك﴾ فهي من آيات الصفح املك ّية
مع بقية آيات السورة( ..)3وأ ّما قولهَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
بال ريب.
املزمل:
سورة ّ
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة املزّ مل

( )3جممع البيان .336/10 :وتفسري الطربي.19/29 :

( )1الدر املنثور.253/6 :
( )2التمهيد.221/1 :
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مكية.
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
ون َو ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْج ارا
﴿و ْ
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ :
اص ِ ْ
َمجِ ايال َو َذ ْر ِين َواملُْك َِّذبِنيَ ُأ ِ
ويل النَّ ْع َم ِة َو َم ِّه ْل ُه ْم َقلِ ايال﴾ [املزمل ،]11-10 :كام حكاه األصبهاين(.)1
للنبي  للصرب جتاه أذى املرشكني،
قال األول :اآليتان واضحتان يف كوهنام دعوة ّ
فهام من آيات الصفح املك ّية ،وال وجه لعدمها مدن ّيتني.

قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َر َّب َك َي ْع َل ُم َأن ََّك َت ُقو ُم َأ ْدنَى ِم ْن ُث ُل َث ِي
ال َّل ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه َو َطائِ َف ٌة ِم َن ا َّل ِذي َن َم َع َك َواهللَُّ ُي َقدِّ ُر ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار عَلِ َم َأ ْن َل ْن ُحت ُْصو ُه
َفتَاب َع َلي ُكم َفا ْقرءوا ما َتيرس ِمن ا ْل ُقر ِ
ون َي ْ ِ
رض ُب َ
آخ ُر َ
آن عَلِ َم َأ ْن َس َي ُك ُ
ون ِمنْ ُك ْم َم ْر ََض َو َ
ون
َ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ
ِ
يل اهللَِّ َفا ْقرءوا ما َتي ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
ض َي ْب َت ُغ َ
ون ِم ْن َف ْض ِل اهللَِّ َو َ
يموا
رس منْ ُه َو َأق ُ
َ ُ َ َ َّ َ
ري َ ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأ ْق ِر ُضوا اهللََّ َق ْر اضا َح َسناا َو َما ُت َقدِّ ُموا ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم ِم ْن َخ ْ ٍ
جتدُ و ُه ِعنْدَ اهللَِّ
َّ
ِ
ِ
يم﴾ [املزمل]20 :؟
ور َرح ٌ
اس َت ْغف ُروا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ُه َو َخ ْ اريا َو َأ ْع َظ َم َأ ْج ارا َو ْ

قال األول( :)2ير ّده ما أخرجه احلاكم :أنّه نزل بعد نزول صدر السورة بسنة ،وذلك
حني فرض قيام الليل يف ّأول اإلسالم قبل فرض الصلوات اخلمس( ..)3ومثله ما روى
فشق عليهم
عبد بن محيد عن عكرمة ،قال :لبث املسلمون بعد نزول ﴿يا َأ ه َهيا املُْزَّ ِّم ُل﴾ سنة ّ
رس ِمنْ ُه﴾(.)4
ّ
وتورمت أقدامهم ،حتى نزل آخر السورةَ ﴿ :فا ْق َرؤُ ا ما َت َي َّ َ
ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأ ْق ِر ُضوا
يموا َّ
قال الثاين :فام تقول يف استثناء قوله تعاىلَ ﴿ :و َأق ُ

اهللََّ َق ْر اضا َح َسناا َو َما ُت َقدِّ ُموا ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم ِم ْن َخ ْ ٍري َ ِ
جتدُ و ُه ِعنْدَ اهللَِّ ُه َو َخ ْ اريا َو َأ ْع َظ َم َأ ْج ارا

( )1اإلتقان.17/1 :

( )3اإلتقان.17/1 :
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( )4الدر املنثور.280/6 :

98

ِ
ِ
يم﴾ [املزملّ ،]20 :
ألن الصالة والزكاة مل تفرضا بمكة.
ور َرح ٌ
اس َتغْف ُروا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َو ْ
قال األول :هذا استدالل غريبّ ،
ألن الصالة هي أوىل فريضة فرضت بمكة ،وأ ّما
الزكاة فليست هي الزكاة املفروضة بحدود وأنصبة مقررة ،وإنّام هي مطلق التصدّ ق الذي
َاة َف ِ
كان واجبا حينذاك ،كام يف قوله تعاىل﴿ :وا َّل ِذين ُهم لِلزَّ ك ِ
اع ُل َ
ون﴾ [املؤمنون ]4 :وقوله:
َ
َ ْ
ون الزَّ كَا َة َو ُه ْم بِا ْآل ِخ َر ِة ُه ْم كَافِ ُر َ
﴿ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ُت َ
ون﴾ [فصلت ..]7 :نعم جاءت تفاصيل
حدودها وأحكامها باملدينة ،أ ّما أصلها فكانت واجبة بمكة بال شك.

ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
﴿و َ
ون ِيف
قال الثاين :فام تقول يف االستدالل عىل االستثناء بقوله تعاىلَ :

َسبِ ِ
يرشع أصال ّإال باملدينة؟
يل اهللَِّ﴾ ،والقتال مل ّ
قال األول( :)1يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أسباب ختفيف ذلك التكليف
الشديد ،ومنها ترشيع القتال بعدئذ ،من غري أن يكون هناك دليل رصيح عىل إرادة فعل ّيته
حينذاك.
سورة املرسالت:
ومنها أين مررت بآخرين ،قال أوهلام لصاحبه :لقد ذكرت لك سابقا أن سورة
املرسالت مكية.
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم ْار َك ُعوا َال َي ْر َك ُع َ
ون﴾
قال الثاين :لكن استثني منها قوله تعاىلَ :
[املرسالت ،]48 :فقد روي أهنا نزلت يف ثقيف حني أمرهم رسول اهللّ  بالصالة ،فقالوا :ال
ننحنيّ ،
فإن ذلك س ّبة علينا( ،)2وثقيف أسلمت بعد هجرة رسول اهلل  إىل املدينة.

( )2جممع البيان.419/10 :
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قال األول( :)1باإلضافة إىل عموم اآلية ،إال أن سياقها ،يدل عىل أن ّ
املكذبني ،هم
مرشكو العرب ،وال معنى ألن يكون هذا املوضع من السورة خلوا من هذه اآلية إىل أواخر
سني اهلجرة ثم تكتمل ،ألن ذلك ّ
خيل بفصاحة السورة وخيلخل من نظمها املنسجم ..عىل
ّ
أن الركوع هنا بمعنى :اخلضوع هللّ واالنقياد التا ّم ألوامره ونواهيه ،ال الركوع املصطلح
ِ
الص َال َة َوآ ُتوا
يموا َّ
عليه كجزء من الصالة( ،)2وقد جاء هبذا املعنى يف قوله تعاىلَ :
﴿و َأق ُ
للحق ،وحينها
ّ
الراكِ ِعنيَ ﴾ [البقرة ..)3( ]43 :أو أريد به اخلضوع واالنقياد
الزَّ كَا َة َو ْار َك ُعوا َم َع َّ
يكون املعنى :إذا قيل هلم س ّلموا واخشعوا أو انقادوا ..وبذلك ال عالقة لآلية بإسالم
احلق الرصاح.
ثقيف ،بل هي عا ّمة حكاية عن صمود املرشكني أمام ّ

 .3شبهات وردود:
بينام كنت أجتول يف تلك الشوارع ،ال أسمع إال األحاديث عن املكي واملدين ،طرق
سمعي صوت عال ،يدعو أهل احلي لالجتامع يف ساحة من ساحاته ،وكان يردد :لقد حرض
أخريا املتكلمون الذين سريدون عىل الشبه التي أثارها أولئك الذين أساءوا فهم املكي
واملدين؛ فتصوروا أن للقرآن الكريم إصدارين خمتلفني متناقضني ..أحدمها مكي ،والثاين
مدين.
وما هي إال حلظات حتى رأيت الكثري من سكان ذلك احلي نسائهم ورجاهلم،
وكهوهلم وشباهبم ،يرسعون إىل الساحة التي ذكرها ،وكأهنم عىل موعد بحدث مهم
انتظروه كثريا.
( )3تفسري شرب ،ص 46و.545
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رست معهم إليها ..وعندما وصلنا فوجئت بمعلمي يقف يف املنصة ،ومعه بعض
الشيوخ الذين يبدو عليهم الوقار.
قال املعلم :ها قد جاء من انتظرمتوهم طويال ..وهم سيجيبونكم عىل كل األسئلة
والشبه التي تطرحوهنا ..فسلوا ما بدا لكم.
قام بعض احلضور ،وقال( :)1لعل أول الشبه وأكثرها انتشارا بني أولئك الذين
يدعون االستنارة بيننا هي ذكرهم أن للقرآن الكريم أسلوبني متعارضني ال تربط األول
بالثاين صلة وال عالقة ،وهو ما جعلهم يتومهون أن القرآن الكريم خضع لظروف خمتلفة،
وتأثر ببيئات متباينة.
قال آخر( :)2فهم يذكرون مثال أن القسم املكي من القرآن الكريم يمتاز بكل ِميزات
األوساط املنحطة ،بخالف القسم املدين منه ،والذي تلوح عليه أمارات الثقافة واالستنارة.
قال آخر( :)3وهم يستدلون لذلك ،بأن القسم املكي يتفرد بالعنف والشدة والقسوة
واحلدة والغضب والسباب والوعيد والتهديد ..ويرضبون املثل عىل ذلك بسورة ﴿ َت َّب ْت َيدَ ا
رص إِ َّن ْ ِ
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
﴿وا ْل َع ْ ِ
َأ ِيب َهل َ ٍ
األن َْس َ
رس﴾ وسورة ﴿ َأ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر﴾
َب﴾ وسورة َ
ب َوت َّ
اب إِ َّن رب َك َلبِاملِْرص ِ
ب َع َل ْي ِه ْم َر هب َك َس ْو َط ع ََذ ٍ
اد﴾ ..إىل غري ذلك
ْ َ
َ َّ
وبمثل قوله تعاىلَ ﴿ :ف َص َّ
من اآليات الكثرية.
قال آخر( :)4وطبعا هم استثمروا يف هذه الشبهة ما ذكره علامؤنا من خصائص املكي
واملدين ،واالختالفات بينهام ..ومبالغة البعض يف ذلك إىل الدرجة التي مكنت من هذه
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الشبهة ،وسهلت انتشارها.
قام كبري املتكلمني ،وقال( :)1لقد سمعنا هذه الشبهة؛ فائذنوا لنا يف جواهبا..
وبحسب ما يقضته املنهج العلمي الذي يشخص القضايا قبل احلكم عليها ..وعندما تأملنا
فيام طرحتموه ،نجد أن الشبهة تتألف من ثالث علل نحتاج إىل اإلجابة عىل كل واحدة
منها ..وهي أن القسم املكي تفرد بالعنف والشدة ..وأن فيه سبابا وإقذاعا ..وأنه يمتاز بكل
ميزات األوساط املنحطة ..والغرض من كل هذا الوصول إىل أن القرآن الكريم مفكك
األجزاء ،غري متصل احللقات ،وأنه خاضع للظروف متأثر بالبيئة.
قال آخر( :)2وغرضهم األكرب من هذا معروف طبعا ،وهو استخدام املكي واملدين
وسيلة إلثبات أن القرآن الكريم ليس كالم اهلل ،وليس معجزا ،وإنام هوكالم حممد الذي
تأثر أوال بأهل مكة فكان كالمه خشنا بعيدا عن املعارف العالية التي اكتسبها من أهل
الكتاب يف املدينة.
العنف والشدة:
قال آخر( :)3فأما اعتبارهم القسم املكي متفردا بالعنف والشدة؛ فغري صحيح ،ذلك
أن يف القسم املدين شدة وعنفا ..ألن ُضورة الرتبية الرشيدة يف إصالح األفراد والشعوب
وسياسة األمم والدول تقيض أن يمزج املصلح يف قانون هدايته بني الرتغيب والرتهيب
والوعد والوعيد والشدة واللني.
ِ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة وهي مدنيةَ ﴿ :فإ ْن َمل ْ
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ِ

ت ِ
َت ْفع ُلوا و َلن َت ْفع ُلوا َفا َّت ُقوا النَّار ا َّلتِي و ُقود َها النَّاس و ِْ
احل َج َار ُة ُأ ِعدَّ ْ
ُ َ
َ ُ
َ َ ْ َ
َ
الر َبا َال َي ُقو ُم َ
 ..]24وفيها يف التحذير من الربا﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إِ َّال ك ََام َي ُقو ُم ا َّل ِذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه
ون ِّ
ِ
ِ
الشي َط ُ ِ
الر َبا َف َم ْن
َّ ْ
الر َبا َو َأ َح َّل اهللَُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
ان م َن املَْ ِّس َذل َك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا إِن ََّام ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ
ِ
اب النَّ ِار
َجا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّب ِه َفا ْنت ََهى َف َل ُه َما َس َل َ
ف َو َأ ْم ُر ُه ِإ َىل اهللَِّ َو َم ْن عَا َد َف ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ن﴾ [البقرة:
ل ْلكَاف ِري َ

ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة ..]275 :وفيها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو َذ ُروا َما
ُه ْم ف َ
ِ ِ
الر َبا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ َفإِ ْن َمل َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم
َبق َي م َن ِّ
ْ
ون َو َال ُت ْظ َل ُم َ
وس َأ ْم َوالِ ُك ْم َال َت ْظلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة]279-278 :
ُر ُء ُ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة آل عمران وهي مدنية كذلك:
﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َل ْن ُتغْنِ َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم ِم َن اهللَِّ َش ْيئاا َو ُأو َلئِ َك ُه ْم َو ُقو ُد الن ِ
َّار
ب ِ
آل فِ ْرع َْو َن َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َواهللَُّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
َكدَ ْأ ِ
اب
ْرش َ
ُق ْل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا َس ُت ْغ َل ُب َ
ون إِ َىل َج َهن ََّم َوبِئ َْس املِْ َها ُد﴾ [آل عمران ..]12-10 :وفيها قوله
ون َو ُحت َ ُ
ِ
ِ
ِ
تعاىلِ ِ :
اب
﴿إ َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا َل ْن ُتغْن َي َعن ُْه ْم َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم م َن اهللَِّ َش ْيئاا َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
الن ِ
َّار

ِ

ِ

يها َخالدُ َ
ون﴾ [آل عمران]116 :
ُه ْم ف َ
قال آخر( :)1ثم إن دعواهم انفراد املكي بالعنف والشدة يفهم منه دعوى انفراد

املدين باللني والصفح ،ودعوى خلو املكي من ذلك اللني والصفح ،وهذا املفهوم باطل
كمنطوقه أيضا.
قال آخر :واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن نحرصها هنا ..فبني السور املكية آيات
﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن
كريمة كثرية تفيض لينا وصفحا ،كام يف قوله تعاىل يف سورة فصلت املكيةَ :
( )1مناهل العرفان ()207/1
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ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِّي َئ ُة
احل َسنَ ُة َو َال َّ
احلا َو َق َال إِنَّني م َن املُْ ْسلمنيَ َو َال ت َْست َِوي ْ َ
َق ْو اال ِم َّ ْن َدعَا إِ َىل اهللَِّ َوعَم َل َص ا
ِ
ِ
ِ ِ
اها إِ َّال ا َّل ِذي َن
يم َو َما ُي َل َّق َ
ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
اها إِ َّال ُذو َح ٍّظ عَظِي ٍ
م﴾ [فصلت]35-33 :
ربوا َو َما ُي َل َّق َ
َص َ ُ
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة الشورى املكيةَ ﴿ :فام ُأوتِي ُتم ِمن َ ٍ
َاع
يشء َف َمت ُ
َ
ْ ْ ْ
احلي ِاة الده ْنيا وما ِعنْدَ اهللَِّ َخري و َأب َقى لِ َّل ِذين آمنُوا وع ََىل رهبِم يتَو َّك ُل َ ِ
جي َتنِ ُب َ
ون َك َبائِ َر
َ ِّ ْ َ َ
َ َ َ
ٌْ َ ْ
َْ َ
ون َوا َّلذي َن َ ْ
َ َ َ
ِ
ِ
اإل ْث ِم وا ْل َفو ِ
اح َش وإِ َذا ما غ ِ
َض ُبوا ُه ْم َيغ ِْف ُر َ
الص َال َة
است ََجا ُبوا ل َر ِّهبِ ْم َو َأ َقا ُموا َّ
ِْ َ َ
ون َوا َّلذي َن ْ
َ َ

ِ
َاهم ين ِْف ُق َ ِ
ِ
َرص َ
ون َو َجزَ ا ُء
ورى َب ْين َُه ْم َوِمَّا َرزَ ْقن ُ ْ ُ
ون َوا َّلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه
َس ِّيئَة َس ِّي َئ ٌة م ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ إِ َّن ُه َال ُحي ه
ب ال َّظاملنيَ َوملَ ِن ا ْنت َ َ
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
َّاس َو َي ْب ُغ َ
السبِ ُيل ع ََىل ا َّل ِذي َن َي ْظلِ ُم َ
َري
ون الن َ
يل إِن ََّام َّ
احل ِّق
َْ

ِ

ِ

ِ

ِ

رب َو َغ َف َر إِ َّن َذل َك ملَ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [الشورى]43-36 :
ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
يم َوملَ ْن َص َ َ
اب َأل ٌ

﴿و َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس ْب اعا ِم َن املَْ َث ِاين
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة احلجر املكيةَ :
ِ
ِ
َوا ْل ُق ْر َ
اجا ِمن ُْه ْم َو َال َحتْزَ ْن َع َل ْي ِه ْم َوا ْخ ِف ْض
يم َال َمتُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم َّت ْعنَا بِه َأزْ َو ا
آن ا ْل َعظ َ
َاح َك لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو ُق ْل إِ ِّين َأنَا الن َِّذ ُير املُْبِنيُ ك ََام َأنْزَ ْلنَا ع ََىل املُْ ْقت َِس ِمنيَ ا َّل ِذي َن َج َع ُلوا ا ْل ُق ْر َ
آن
َجن َ
َن املُْ ْ ِ
اصدَ ْع بِ َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
ِع ِضنيَ َف َو َر ِّب َك َلن َْس َأ َلن َُّه ْم َأ ْمج َِعنيَ ع ََّام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
رشكِنيَ
ون َف ْ

ِ
ِ
إِنَّا َك َف ْين َ
ف َي ْع َل ُم َ
جي َع ُل َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهلاا َ
ون َو َل َقدْ َن ْع َل ُم َأن ََّك َي ِض ُيق
آخ َر َف َس ْو َ
َاك ا ْملُ ْست َْه ِزئنيَ ا َّلذي َن َ ْ
ون َفس ِّب ْح بِ َحم ِد ر ِّب َك َو ُك ْن ِم َن الس ِ
اج ِدي َن َوا ْع ُبدْ َر َّب َك َحتَّى َي ْأتِ َي َك ا ْل َي ِقنيُ ﴾
َّ
ْ َ
َصدْ ُر َك بِ َام َي ُقو ُل َ َ
[احلجر]99-87 :

ِ
ِ ِ
رس ُفوا
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة الزمر املكيةُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
الذ ُنوب َمجِيعا إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
ا ُ َ
ع ََىل َأ ْن ُفس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْمحَة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغْف ُر ه َ
الرح ُ
ُ َّ
[الزمر]53 :
104

التقريع والتوبيخ:
قال آخر( :)1أما ادعاؤهم أن يف القسم املكي من القرآن الكريم سبابا وفحشا ..فهو
ت كَلِم اة َختْرج ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم إِ ْن َي ُقو ُل َ
ون إِ َّال ك َِذ ابا﴾
َرب ْ
َ ُ ُ ْ َ
من جهلهم بالقرآن الكريم ﴿ ..ك ُ َ
[الكهف ،]5 :ونحن نتحداهم أن يأتوا بمثال واحد يف القرآن كله مكيه ومدنيه حيوي ما ذكروه
من البذاءة والفحش.
قال آخر :هل يعقل أن حيوي الكتاب املقدس الذي جاء يعلم الناس أصول اآلداب
أن خيرج هوعن تلك األصول ..إنه بذلك يصبح غرضا لكل منتقديه الذين يذكرون تناقضه
بني ما يدعو إليه ،وبني ما حيويه.
قال آخر :كيف حيوي القرآن الكريم السباب والشتائم ،وهو الذي حرم عىل املؤمنني
ون ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ َف َي ُس هبوا
﴿و َال ت َُس هبوا ا َّلذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ
به أن يسبوا أعداءه املرشكني ،كام قال تعاىلَ :
اهللََّ عَدْ اوا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم ك ََذلِ َك زَ َّينَّا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة ع ََم َل ُه ْم ُث َّم إِ َىل َر ِّهبِ ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام كَا ُنوا
َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام]108 :
قال آخر :إن ما يذكره هؤالء ال خيتلف عن قول املرشكني الذين كانوا يعتربون نقد
القرآن الكريم الشديد للعقائد والسلوكات اجلاهلية سبا وشتائم ..فمنذ متى كان النهي عن
املنكر والدعوة لتغيريه سبابا وشتائم؟
قال آخر( :)2ولذلك؛ إن أرادوا بالسب والشتائم الدعوة للتغيري واإلصالح؛ فإن
القرآن كله ـ ال يف القسم املكي وحده ـ تسفيها ألحالم املتنطعني الذين يصمون آذاهنم،
ويغمضون أعينهم عن احلق ،وهيملون احلجج والرباهني.
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قال آخر( : )1وهويف ذلك شديد عنيف ..بيد أنه يف شدته وعنفه مل خيرج عن جادة
ا ألدب ومل يعدل عن سنن احلق ،ومل يصدف عن سبيل احلكمة ..بل احلكمة تتقاضاه أن
يشتد مع هؤالء ألهنم يستحقون الشدة ..ومن مصلحتهم هم ومن الرمحة هبم واخلري هلم
أن يشتد عليهم لريعووا عن باطلهم ويصيخوا إىل صوت احلق والرشد ويسريوا عىل هدى
الدليل واحلجة عىل حد قول القائل:
قسا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا عىل من يرحم

قال آخر( :)2أضف إىل ذلك أن هذا التفريع احلكيم جتده يف السور املدنية كام جتده يف
السور املكية ..وإن كان يف املكي أكثر من املدين ألن أهل مكة كانوا أشداء العارضة ،صعاب
املراس ،مرسفني يف العناد واإلباء ،مل يرتكوا بابا من الرش إال دخلوه عىل رسول اهلل 
وأصحابه ،ومل يكفهم أن خيرج من بلده وأهله بليل ،بل وجهوا إليه األذى يف مهاجره.
قال آخر( :)3ومن األمثلة عىل ما يف السور املدنية من التقريع والتوبيخ الذي تقتضيه
الدعوة واإلصالح ،قوله تعاىل من سورة البقرة املدنية يف شأن املرشكني﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
ون َخت ََم اهللَُّ َع َىل ُق ُل ِ
َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
وهبِ ْم َوع ََىل َس ْم ِع ِه ْم َوع ََىل
ِ
ِ ِ
يم﴾ [البقرة]7-6 :
َأ ْب َص ِاره ْم غ َش َاو ٌة َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة أيضا يف شأن املنافقني:
ول آمنَّا بِاهللَِّ وبِا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر وما ُهم بِمؤْ ِمنِنيَ ُخي ِ
﴿و ِم َن الن ِ
َاد ُع َ
ون اهللََّ َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َ َْ
َ
َ َ ْ ُ
َّاس َم ْن َي ُق ُ َ
ِ
ون ِيف ُق ُل ِ ِ
ون إِ َّال َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
َو َما َخيْدَ ُع َ
يم
وهب ْم َم َر ٌض َفزَ ا َد ُه ُم اهللَُّ َم َر اضا َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ

( )3مناهل العرفان ()209/1

( )1مناهل العرفان ()208/1
( )2مناهل العرفان ()208/1

106

ون َوإِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم َال ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َقا ُلوا إِن ََّام ن َْح ُن ُم ْصلِ ُح َ
بِ َام كَا ُنوا َيك ِْذ ُب َ
ون َأ َال إِ َّهنُ ْم ُه ُم
ِ
ِ
ِ
ون َو َلكِ ْن َال َي ْش ُع ُر َ
املُْ ْف ِسدُ َ
الس َف َها ُء
ون َوإِ َذا ق َيل َهل ُ ْم آمنُوا ك ََام آ َم َن الن ُ
َّاس َقا ُلوا َأ ُنؤْ م ُن ك ََام آ َم َن ه
الس َف َها ُء َو َلكِ ْن َال َي ْع َل ُم َ
ون َوإِ َذا َل ُقوا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َقا ُلوا آ َمنَّا َوإِ َذا َخ َل ْوا إِ َىل
َأ َال إِ َّهنُ ْم ُه ُم ه
ون اهللَُّ َي ْست َْه ِزئُ ِ ِهب ْم َو َي ُمده ُه ْم ِيف ُط ْغ َي ِ ِ
َش َياطِينِ ِه ْم َقا ُلوا ِإنَّا َم َع ُك ْم ِإن ََّام ن َْح ُن ُم ْست َْه ِز ُئ َ
اهن ْم
َي ْع َم ُه َ
ون﴾ [البقرة ..]15-8 :فكل هذه اآليات الكريمة مليئة بالتوبيخ والتعنيف ألولئك
املخادعني الذين ينفثون سمومهم ويفسدون املجتمع بسالح خطري ذي حدين هوسالح
النفاق والذبذبة.
قال آخر :ومثل ذلك نقرأ يف هذه السورة املدنية نفسها يف شأن اليهود آيات كثرية
من هذا الطراز ،تنقدهم وتنعي جرائمهم ،وحتمل عليهم محلة شعواء ،تقبيحا جلناياهتم
﴿و ُ ِ
ُض َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذ َّل ُة
وجنايات آبائهم من قبلهم ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
ون بِآي ِ
ِ
واملَْس َكنَ ُة وباءوا بِغ ََض ٍ ِ
ون النَّبِ ِّينيَ بِغ ْ ِ
ات اهللَِّ َو َي ْق ُت ُل َ
َري
ب م َن اهللَِّ َذل َك بِ َأ َّهنُ ْم كَا ُنوا َي ْك ُف ُر َ َ
ََ ُ
َ ْ
ِ
ون﴾ [البقرة .. ]61 :وقولهِ :
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
رت ْوا ِب ِه َأ ْن ُف َس ُه ْم َأ ْن
احل ِّق َذل َك ِب َام ع َ
﴿بئ َْس َام ْاش َ َ
َْ

ي ْك ُفروا بِام َأنْزَ َل اهللَُّ ب ْغيا َأ ْن ينَزِّ َل اهللَُّ ِمن َف ْضلِ ِه ع ََىل من ي َشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه َف َبا ُءوا بِغ ََض ٍ
ب ع ََىل
َ ْ َ ُ ْ َ
ْ
ُ
َ ا
َ ُ َ
غ ََض ٍ ِ ِ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [البقرة]90 :
ب َول ْلكَاف ِري َن ع ََذ ٌ
قال آخر :ومثل ذلك نقرأ يف سورة آل عمران املدنية قوله تعاىل يف شأن اليهود:
ُ ِ
َّاس َو َبا ُءوا بِغ ََض ٍ
الذ َّل ُة َأ ْي َن َما ُث ِق ُفوا إِ َّال بِ َح ْب ٍل ِم َن اهللَِّ َو َح ْب ٍل ِم َن الن ِ
﴿ُض َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
ب ِم َن
ون بِآي ِ
ِ
ون ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
اهللَِّ َو ُ ِ
ات اهللَِّ َو َي ْق ُت ُل َ
َري َح ٍّق
ُض َب ْت َع َل ْي ِه ُم املَْ ْس َكنَ ُة َذل َك بِ َأ َّهنُ ْم كَا ُنوا َي ْك ُف ُر َ َ
ِ

َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
ون﴾ [آل عمران]112 :
َذل َك بِ َام ع َ
قال آخر :ومثل ذلك نقرأ يف سورة آل عمران املدنية قوله تعاىل يف شأن النصارى:
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يك ورافِع َك إِ َيل وم َطهر َك ِمن ا َّل ِذين َك َفروا وج ِ
ِ
اع ُل ا َّل ِذي َن
َ ُ َ َ
َ
يسى إِ ِّين ُمت ََو ِّف َ َ َ ُ
َّ َ ُ ِّ ُ
﴿إِ ْذ َق َال اهللَُّ َيا ع َ
وك َفو َق ا َّل ِذين َك َفروا إِ َىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة ُثم إِ َيل مر ِجع ُكم َف َأح ُكم بينَ ُكم فِيام ُكنْ ُتم فِ ِ
يه
َْ
ا َّت َب ُع َ ْ
ْ
َّ َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ
َ َ
َ ُ
ون َف َأ َّما ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف ُأع َِّذ ُ ُهب ْم ع ََذا ابا َش ِديدا ا ِيف الده ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو َما َهل ُ ْم ِم ْن نَا ِ ِ
ختتَلِ ُف َ
َْ
رصي َن﴾
[آل عمران]56-55 :

قال آخر :ومثل ذلك نقرأ يف سورة آل عمران املدنية قوله تعاىل يف شأن املرتدين:
الضا هلو َن إِ َّن
﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِ ِهن ْم ُث َّم ازْ َدا ُدوا ُك ْف ارا َل ْن ُت ْق َب َل ت َْو َب ُت ُه ْم َو ُأو َلئِ َك ُه ُم َّ
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َو َما ُتوا َو ُه ْم ُك َّف ٌار َف َل ْن ُي ْق َب َل ِم ْن َأ َح ِد ِه ْم ِم ْل ُء ْاألَ ْر ِ
ض َذ َه ابا َو َل ِو ا ْفتَدَ ى بِ ِه ُأو َلئِ َك
ِ
يم َو َما َهل ُ ْم ِم ْن ن ِ ِ
ن﴾ [آل عمران]91-90 :
َارصي َ
َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
قال آخر( :)1أما السور واآليات التي اعتمد عليها مثريو الشبهة؛ فال تدل عىل ذلك
السباب الذي زعموه ووصموا به القرآن الكريم ألن سورة ﴿ َت َّب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َب﴾ غاية
ب َوت َّ
ما اشتملت عليه أهنا إنذار ووعيد أليب هلب وامرأته ،جزاء ما أساءا إىل الرسول  كام يدل
﴿و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾
عىل ذلك سبب نزوهلا ،فقد روي عن ابن عباس قال :ملا نزلت َ
[الشعراء ]214 :صعد النبي  عىل الصفا فجعل ينادي( :يا بني فهر يا بني عدي) لبطون
قريش حتى اجتمعوا؛ فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو؟ فجاء
أبوهلب وقريش فقال ( :أرأيتكم لوأخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم
مصدقي) قالوا :نعم ما جربنا عليك إال صدقا قال( :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد)،
فقال أبوهلب :تبا لك أهلذا مجعتنا؟ فنزلت( ..)2ومثل ذلك زوجته؛ فقد كانت تشاركه يف
كل جرائمه إن مل تتفوق عليه فيها.
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قال آخر( :)1فهذه األسباب جمتمعة تفيد أن السورة نزلت ملقابلة أيب هلب بام يستحق
من إنذاره باهلالك والقطيعة ،وأن ماله ال ينفعه ،وال كسبه ،وأنه خارس هووامرأته وأن
مصريمها إىل النار وبئس القرار ..وال ريب أن يف هذا الوعيد العنيف ردعا له ،وألمثاله
وتسلية ملن أصيب بأذاهم من الرسول  وأصحابه ،وذلك هوالالئق بالعدالة اإلهلية
والرتبية احلكيمة الربانية.
قال آخر( :)2وأما سورة العرص؛ فكل ما عرضت له هو تقسيم الناس قسمني :قسام
غريقا يف اخلرسان ،وقسام فاز ونجا من هذا اخلرسان ،وهم الذين مجعوا عنارص السعادة
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
رص إِ َّن ْ ِ
﴿وا ْل َع ْ ِ
اإلن َْس َ
رس إِ َّال ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
األربعة ..تأملوا قوله تعاىلَ :
الص ِ ِ
الص ْ ِرب﴾ [العرص ..]3-1 :فهل فيها إال احلكمة والنصح.
اص ْوا بِ َّ
احل ِّق َوت ََو َ
احلات َوت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
َّ َ
قال آخر( :)3وأما سورة التكاثر؛ فمبلغ ما تشري إليه أن املخاطبني شغلتهم الدنيا عن
الدين ،وأهلتهم األموال عن رب األموال ،حتى انتهت أعامرهم وهم عىل هذه احلال ،وغدا
يسألون عن هذا النعيم ،ويعاقبون عىل إمهال شكره بعذاب اجلحيم.
ب َع َل ْي ِه ْم َر هب َك َس ْو َط ع ََذ ٍ
اب﴾ [الفجر ]13 :فهو
قال آخر( :)4وأما قوله تعاىلَ ﴿ :ف َص َّ
حكاية ملا حل باألمم السابقة كثمود وعاد حني طغوا يف البالد ،فأكثروا فيها الفساد ،ليكون
من هذا القصص واخلرب عربة ألولئك الكفار ومزدجر ،فال يقعوا فيام وقع فيه أسالفهم،
ألن سنة اهلل واحدة يف األمم وميزان عدالته قائم يف كل جيل وقبيل ،قال تعاىلَ ﴿ :أ ُك َّف ُار ُك ْم
ِ
ِ
م َب َرا َء ٌة ِيف الزه ُب ِر﴾ [القمر]43 :
َخ ْ ٌري م ْن ُأو َلئ ُك ْم َأ ْم َل ُك ْ
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قال آخر( : )1واخلالصة أن القرآن الكريم كله قام عىل رعاية حال املخاطبني ،فتارة
يشتد ،وتارة يلني تبعا ملا يقتضيه حاهلم ،سواء منهم مكيهم ومدنيهم ،بدليل أننا نجد بني
ثنايا السور املكية واملدنية ما هو وعد ووعيد ،وتسامح وتشديد ،وأخذ ورد ،وجذب وشد.
قال آخر( :)2وإذا لوحظ أن أهل مكة كثر خطاهبم بالشدة والعنف ،فذلك ملا مردوا
عليه من أذى رسول اهلل  وأصحابه ،والكيد هلم حتى أخرجوهم من أوطاهنم ،ومل يكتفوا
بذلك بل أرسلوا إليهم األذى يف مهاجرهم.
قال آخر( :)3وكان القرآن الكريم يف محلته عليهم وعىل أمثاهلم بالقول بعيدا عن كل
معاين السباب واإلقذاع ،متذرعا باحلكمة واألدب الكامل يف اإلرشاد واإلقناع ،حاثا عىل
﴿و َل َقدْ
الصرب والعفوواإلحسان حتى ليخاطب اهلل رسوله يف سورة األنعام املكية بقولهَ :
َاهم نَرصنَا و َال مبدِّ َل لِكَلِام ِ
ِ
ِ
ت
ربوا ع ََىل َما ُك ِّذ ُبوا َو ُأو ُذوا َحتَّى َأت ُ ْ ْ ُ َ ُ َ
َ
ُك ِّذ َب ْت ُر ُس ٌل م ْن َق ْبل َك َف َص َ ُ
ِ
اهللَِّ َو َل َقدْ َجا َء َك ِم ْن َن َبإِ املُْ ْر َسلِنيَ َوإِ ْن ك َ
اس َت َط ْع َت َأ ْن َت ْب َت ِغ َي َن َف اقا
َرب َع َل ْي َك إِع َْر ُ
اض ُه ْم َفإِن ْ
َان ك ُ َ
ٍ
ِ ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
جل َم َع ُه ْم ع ََىل ْاهلُدَ ى َف َال َت ُكو َن َّن ِم َن
الس َامء َف َت ْأت َي ُه ْم بِآ َية َو َل ْو َشا َء اهللَُّ َ َ
ض َأ ْو ُس َّل اام ِيف َّ
اجل ِ
اهلِنيَ إِنَّام َيست ِ
يب ا َّل ِذي َن َي ْس َم ُع َ
ون
َج ُ
َ ْ
َْ

ِ

َواملَْ ْوتَى َي ْب َع ُث ُه ُم اهللَُّ ُث َّم إِ َل ْيه ُي ْر َج ُع َ
ون﴾ [األنعام]36-34 :

قال آخر( : )4باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا نالحظ أن القسم املكي خال خلوا تاما من
ترشيع القتال واجلهاد ،كام خلت أيامه يف مكة عىل طوهلا من مقاتلة القوم بمثل ما يأتون من
التنكيل واملصاولة ،فلم يسمع للمسلمني فيها صلصلة لسيف ،وال قعقعة لسالح ،وال
زحف عىل عدو ..إنام هوالصرب والعفوواملجاملة واملحاسنة بالرغم من إيغال األعداء يف
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أذاهم ،وجلاجهم يف عتوهم.
االنحطاط والتعارض:
قال آخر( :)1أما ادعاؤهم أن القسم املكي يمتاز بكل ميزات األوساط املنحطة؛
فهومردود عليهم ،بل هو باطل من كل وجه أرادوه ،ألهنم إن أرادوا بذلك ما تومهوه من
انفراده بالشدة والعنف ،أوالسباب واإلقذاع ،فهو كذب وافرتاء وجهالة بام جاء يف القرآن
من ترغيب وترهيب يف شطريه املكي واملدين عىل السواء.
قال آخر( :)2وإن أرادوا بانحطاطه أن أهل مكة كانوا منحطني يف الفصاحة والبيان
والذكاء واألملعية؛ فالتاريخ شاهد عدل بأن قريشا كانت يف مركز الزعامة من مجيع قبائل
العرب ،يصدرون عن رأهيا ،ويرجعون إىل حكمها ،ويأخذون عنها ،وينزلون عىل قوهلا فيام
يعلو وينزل من منظوم ومنثور ،ويذعنون هلا بالسبق يف مضامر الفصاحة والبالغة.
قال آخر( :)3ثم إن وصف القسم املكي بميزات األوساط املنحطة هتمة جريئة ،ما
رضيها أعداء اإلسالم يف فجر دعوته من مرشكني وأهل كتاب وعرب وعجم وأميني
ومثقفني ،عىل حني أن أولئك العرب كانوا عىل أميتهم أعرف الناس بانحطاط الكالم ورقيه
وعلوه ونزوله ،كام كانوا أحرص الناس عىل إحراج رسول اهلل  ودحض حجته ونقض
دينه والقضاء عىل اإلسالم يف مهده ،لكن سجيتهم مل تسمح هبذا اهلراء الذي هيرف به
هؤالء.
قال آخر( :)4بل نعلم بجانب هذا أن القرآن الكريم كان له سلطان عىل نفوسهم إىل
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حد خارق مدهش ،فقد كان يقودهم بقوته إىل اإلسالم ،ويدفع املعاند منهم إذا استمع إليه
أن يسجد لبالغته ،وهيتز لفصاحته ،ويأخذ نفسه بالتشاغل عنه خمافة أن يؤمن عن طريق
تأثره بسامعه.
قال آخر( :)1وأما زعمهم انقطاع الصلة بني القسم املكي واملدين والتعارض بني
أسلوبيهام فهوزعم مبني عىل اعتبارات خاطئة ..وأدل دليل عىل ذلك أن أساطني البالغة
من أعداء اإلسالم يف مكة نفسها أيام نزول القرآن الكريم مل يستطيعوا أن يتهموا أساليب
التنزيل بمثل هذا االهتام ،ألهنم كانوا يرون أن هذا االهتام سيكون كذبا مكشوفا وافرتاء
مفضوحا.
قال آخر( :)2ولعلكم سمعتم بالوليد بن املغرية ،وهو يقول للمْل من قريش( :واهلل
لقد سمعت من حممد آنفا كالما ما هومن كالم اإلنس وال من كالم اجلن ،إن له حلالوة وإن
عليه لطالوة وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق وإنه يعلووما يعىل) ،وملا قالت قريش عندئذ:
صبأ واهلل الوليد واحتالوا عليه أن يطعن يف القرآن مل جيد حيلة إال أن يقولَ ﴿ :ف َق َال إِ ْن َه َذا
إِ َّال ِس ْح ٌر ُيؤْ َث ُر﴾ [املدثر ،]24 :ومل يستطع أن يرمي القرآن بالتهافت والتخاذل وانقطاع الصلة
بني أجزائه وانحطاط يشء من أساليبه عىل نحوما يرجفون.
القصار والطوال:
قام أحد احلضور ،وقال( : )3ومن الشبه التي ال نزال نسمعها ما يذكرونه يف رس
الفرق يف الطول والقرص بني السور املكية واملدنية ..حيث يذكرون إن قرص السور واآليات
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املكية مع طول السور واآليات املدنية يدل عىل انقطاع الصلة بني القسم املكي والقسم
املدين ،ويدل عىل أن القسم املكي يمتاز بمميزات األوساط املنحطة ،ويدل عىل أن القرآن
يف نمطه هذا نتيجة لتأثر رسول اهلل  بالوسط والبيئة ،فلام كان يف مكة أميا بني األميني
جاءت سور املكي وآياته قصرية ،وملا وجد يف املدينة بني مثقفني مستنريين جاءت السور
املدنية وآياهتا طويلة.
قال أحد املتكلمني( : )1وهذا ناتج عن جهلهم بالقرآن الكريم ،ذلك أن يف القسم
املكي سورا طويلة مثل سورة األنعام ،ويف القسم املدين سورا قصرية مثل سورة النرص..
وبذلك؛ فإن كالمها ال يسلم عىل عمومه.
قال آخر( :)2إذا أرادوا الكثرة الغالبة ال الكلية الشاملة فهذا نسلمه هلم ،لكنه ال يدل
عىل ما افرتوه ورتبوه عليه ،ألن قرص معظم السور املكية وآياهتا وطول معظم السور املدنية
وآياهتا ال يقطع الصلة بني قسمي القرآن :مكيه ومدنيه ،وال بني سور القرآن وآياته مجيعا،
بل الصلة كام حيسها كل صاحب ذوق يف البالغة حمكمة وشائعة بني كافة أجزاء التنزيل.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القرآن الكريم قد حتدى الناس مجيعا مكيهم
ومدنيهم ،وعربيهم وعجميهم ،أن يأتوا ولوبمثل أقرص سورة من تلك السور القصرية
فعجزوا أمجعني ،وأسلم املنصفون منهم هلل رب العاملني ..فلوكان القرص أثرا لالنحطاط كام
يقول أولئك املرجفون لكان يف مقدور املمتاز غري املنحط أن يأيت بمثل ذلك املنحط ،بل
بأرقى منه.
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ترشيعات وأحكام:
قام أحد احلضور ،وقال( :)1ومن الشبه التي ال نزال نسمعها ما يذكرونه من أن
القسم املكي خال من الترشيع واألحكام ،بينام القسم املدين مشحون بتفاصيل الترشيع
واألحكام ..وهم يستدلون بذلك عىل أن القرآن الكريم من وضع رسول اهلل  وتأليفه
تبعا لتأثره بالوسط الذي يعيش فيه ،فهوحني كان بمكة بني األميني جاء قرآنه املكي خاليا
من العلوم واملعارف العالية ،وملا حل باملدينة بني أهل الكتاب املثقفني جاء قرآنه املدين مليئا
بتلك العلوم واملعارف العالية.
قال أحد املتكلمني( :)2وهذا من دالئل عدم معرفتهم بالقرآن الكريم ..فالقسم
املكي مل خيلو مجلة من الترشيع واألحكام ،بل عرض هلا ،ولكن بطريقة إمجالية ..ولذلك
نجد مجيع مقاصد الدين مذكورة فيه ..ابتداء من اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر والقدر خريه ورشه ..وانتهاء بالدعوة إىل حفظ النفس ..وحفظ العقل ..وحفظ
النسل ..وحفظ املال ..وغريها.
قال آخر( :)3ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل من سورة األنعام املكيةُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا
َأت ُْل َما َح َّر َم َر هب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ َّال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئاا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َساناا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم ِم ْن
اهم و َال َت ْقربوا ا ْل َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس
َ
َُ
إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ َّي ُ ْ َ
ِ
احل ِّق َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون َو َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي
ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال بِ ْ َ
ان بِا ْل ِقس ِ
َأ ْح َس ُن َحتَّى َي ْب ُلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملِْيزَ َ
ف َن ْف اسا إِ َّال ُو ْس َع َها َوإِ َذا ُق ْل ُت ْم
ط َال ُن َك ِّل ُ
ْ
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َان َذا ُق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد اهللَِّ َأ ْو ُفوا َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
َفاع ِْد ُلوا َو َل ْو ك َ
ون َو َأ َّن َه َذا
ِ
ِ ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم
رصاطي ُم ْستَق ايام َفاتَّبِ ُعو ُه َو َال َتتَّبِ ُعوا ه
َ
َت َّت ُق َ
ون﴾ [األنعام ..]153-151 :فقد مجعت هذه اآليات الكريمة مجعت الوصايا العرش ،والتي
حتوي املقاصد الكربى للدين.
قال آخر( : )1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن آيات العقائد يف القسم املكي ظاهرة واضحة
وكثرية شائعة ،وال خيتلف اثنان يف أهنا أكثر من مثيالهتا يف السور املدنية بأضعاف ..وذلك
لقيام الدين عىل اإليامن قبل الترشيعات.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كثرة التفاصيل يف ترشيع األحكام باملدينة ليس
نتيجة ملا زعموه ..إنام هوأمر ال بد منه يف سياسة األمم وتربية الشعوب وهداية اخللق..
وهلذا بدأ اهلل عباده يف مكة بالدعوة إلصالح القلوب وتطهريها من الرشك والوثنية
وتقويمها بعقائد اإليامن الصحيح والتوحيد الواضح ،حتى إذا استقاموا عىل هذا املبدأ
القويم ،وشعروا بمسؤولية البعث واجلزاء ،وتقررت فيهم هذه العقائد الراشدة ،فطمهم
عن أقبح العادات وأرذل األخالق ،وقادهم إىل أصول اآلداب وفضائل العادات ،ثم
كلفهم ما ال بد منه من أمهات العبادات ..وهذا ما حصل يف مكة ..وملا مرنوا عىل ذلك
وهتيأت نفوسهم للرتقي والكامل بتطاول األيام والسنني ،وكانوا وقتئذ قد هاجروا إىل
املدينة ،جاءهم بتفاصيل الترشيع واألحكام ،وأتم عليهم نعمته ببيان دقائق الدين وقوانني
اإلسالم.
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قال آخر( :)1ونظري ذلك ما تواضع عليه الناس قديام وحديثا يف سياسة التعليم ،من
أهنم يلقنون البادئني يف مراحل التعليم األوىل أخف املسائل وأوجزها فيام يشبه قصار السور
وخمترص القصص ،حتى إذا تقدمت هبم السن ،وعظم االستعداد ،تالطم بحر التعليم وزاد،
عىل حد قوهلم :اإلمداد عىل قدر االستعداد.
قال آخر( : )2أما ما زعموه من أن ذلك كان نتيجة الختالط رسول اهلل  بأهل
املدينة املستنريين ،فينقضه أن القرآن الكريم جاء يصلح عقائد أهل الكتاب وأخطاءهم يف
الترشيع ويف التحليل والتحريم ويف األخبار والتواريخ ،فكيف يأخذ املصيب من املخطئ؟
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة آل عمران املدنيةُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل
رش َك بِ ِه َشي ائا و َال يت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ َو َال ُن ْ ِ
ا ْلكِت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا
ْ َ َ
بع اضا َأربابا ِمن د ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران ..]64 :وقوله:
َْ ا ْ ُ
َْ
اهيم وما ُأن ِْز َل ِ
ِ
﴿يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ ِ
اإلن ِ
ت الت َّْو َرا ُة َو ْ ِ
َاج َ
ْج ُيل إِ َّال ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َف َال
َاب مل َ ُحت ه
َ
ون ِيف إِ ْب َر َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َاج َ
َت ْع ِق ُل َ
ون فِ َيام َل ْي َس َل ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم َواهللَُّ
اج ْج ُت ْم ف َيام َل ُك ْم ِبه ع ْل ٌم َفلِ َم ُحت ه
ون َها َأ ْن ُت ْم َهؤُ َالء َح َ
ِ
ِ
َان َحنِي افا ُم ْسلِ اام َو َما ك َ
َرصانِ ًّيا َو َلكِ ْن ك َ
ون َما ك َ
َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
َان
َان إِ ْب َراه ُ
يم َ ُهيود ًّيا َو َال ن ْ َ
ِ
ِم َن املُْ ْ ِ
رشكِنيَ إِ َّن َأ ْو َىل الن ِ
يم َل َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا النَّبِ هي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َواهللَُّ َو ِ هيل
َّاس بِإِ ْب َراه َ
املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ..]68-65 :وقوله ﴿ ُك هل ال َّط َعا ِم ك َ ِ ِ ِ ِ
رسائِ َيل إِ َّال َما َح َّر َم
َان ح ًّال ل َبني إ ْ َ
وها إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
ِ
صادقنيَ ﴾ [آل
رسائِ ُيل ع ََىل َن ْف ِس ِه ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْو َرا ُة ُق ْل َف ْأ ُتوا بِالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ
ْ َ
إْ َ
عمران ..]93 :وغريها من اآليات الكريمة.
﴿و َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة املدنيةَ :
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ِ
ِ
ِ
ني بِا ْل َع ْ ِ
يها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
الس ِّن
ني َو ْاألَن َ
س َوا ْل َع ْ َ
ف َ
الس َّن بِ ِّ
ْف بِ ْاألَنْف َو ْاألُ ُذ َن بِ ْاألُ ُذن َو ِّ
ِ
ِ
َو ْ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
وح ق َص ٌ
اجلُ ُر َ
اص َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َل ُه َو َم ْن َمل ْ َ ْ
ال َّظاملُِ َ
ون﴾ [املائدة]45 :
قال آخر( :)1أما ما زعموه من استفادة رسول اهلل  من أهل الكتاب ..فلوكان
صحيحا لظهر أثر أهل الكتاب املدنيني فيمن معهم من عرب أهل املدينة وفيمن حوهلم من
أهل مكة وآفاق اجلزيرة ،ولكانوا هم األحرياء هبذه النبوة والرسالة ،ولسبق رسول اهلل 
إليها كثري غريه من فصحاء العرب وجتار قريش الذين كانوا خيتلطون بأهل الكتاب يف
املدينة والشام أيام اختالط.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل هذا؛ فإن القرآن الكريم حتدى الكافة من مكيني ومدنيني،
بل من جن وإنس ،فهال كان أساتذته أولئك يستطيعون أن جياروه ولويف مقدار سورة
قصرية واحدة؟
براهني وأدلة:
قام أحد احلضور ،وقال( :)3ومن الشبه التي ال نزال نسمعها ما يذكرونه من أن
القسم املكي خال من األدلة والرباهني ،بخالف قسمه املدين فإنه ميلء باألدلة مدعم
باحلجة ..ويذكرون أن هذا برهان جديد عىل تأثر القرآن بالوسط الذي كان فيه.
قال أحد املتكلمني( :)4أول ما يرد به عىل هذه الشبهة أن رسول اهلل  لو تأثر
بالوسط الذي يعيش فيه لكان الوسط أوىل بتوجيه هذا املطعن عليه ،ولكان أعرف هبذا
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النقض فيه ،فيظفر عليه ويدخل إىل إبطال دعوته من هذا الباب الواسع ،ال سيام أن رسول
اهلل  يف مكة واملدينة كان له أعداء ألداء ليس لعداوهتم دواء ..ولوصح هذا لبطلت نبوته،
ولصح أن تكون النبوة هلم باعتبار أهنم مصدرها ،وأهنم أساتذته فيها.
قال آخر( : )1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كذهبم يف هذه الشبهة رصيح مكشوف ،ألن
القسم املكي حافل بأقوى األدلة وأعظم احلجج عىل عقيدة اإلسالم يف اإلهليات والنبوات
والسمعيات.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف سورة املؤمنون املكية يف الربهنة عىل
ِ ٍ
التوحيدَ ﴿ :ما َّاخت ََذ اهللَُّ ِم ْن َو َل ٍد َو َما ك َ
ب ُك هل إِ َل ٍه بِ َام َخ َل َق َو َل َع َال َب ْع ُض ُه ْم
َان َم َع ُه م ْن إِ َله إِ اذا َل َذ َه َ
ع ََىل َب ْع ٍ
ان اهللَِّ ع ََّام َي ِص ُف َ
ض ُس ْب َح َ
ون﴾ [املؤمنون]91 :
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة األنبياء املكية يف االستدالل للتوحيدَ ﴿ :ل ْو
يهام ِ
ك َ ِ
ان اهللَِّ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ
ش ع ََّام َي ِص ُف َ
آهل َ ٌة إِ َّال اهللَُّ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ
ون َال ُي ْس َأ ُل ع ََّام َي ْف َع ُل َو ُه ْم
َان ف ِ َ
ون َأ ِم َّاخت َُذوا ِمن دونِ ِه ِ
ُي ْس َأ ُل َ
آهل َ اة ُق ْل َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْم َه َذا ِذك ُْر َم ْن َم ِع َي َو ِذك ُْر َم ْن َق ْب ِيل َب ْل
ْ ُ
َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
احل َّق
ون ْ َ

َف ُه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء]24-22 :

قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة العنكبوت املكية يف الربهنة عىل نبوة حممد
ِ ِ
﴿و َما ُكن َْت َت ْت ُلو ِم ْن َق ْبلِ ِه ِم ْن كِت ٍ
َاب املُْ ْبطِ ُل َ
َاب َو َال َ ُ
ات
ون َب ْل ُه َو آ َي ٌ
خت هط ُه بِ َيمين َك إِ اذا َال ْرت َ
َ :
ِ
َات ِيف صدُ ِ ِ
جي َحدُ بِآ َياتِنَا إِ َّال ال َّظاملُِ َ
ون َو َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه
َب ِّين ٌ
ُ
ور ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلع ْل َم َو َما َ ْ
ِ
ِ
ِ
ات ِمن رب ِه ُق ْل إِنَّام ْاآلي ُ ِ
َاب
ات عنْدَ اهللَِّ َوإِن ََّام َأنَا نَذ ٌير ُمبِنيٌ َأ َو َمل ْ َيكْف ِه ْم َأنَّا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َ َ
آ َي ٌ ْ َ ِّ
مح اة َو ِذك َْرى لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [العنكبوت]51-48 :
ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن ِيف َذلِ َك َل َر ْ َ
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ِ
الس َام ِء َما اء ُم َب َاركاا
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة ق املكيةَ :
﴿ونَزَّ ْلنَا م َن َّ
ات َهلا َط ْلع ن َِضيدٌ ِرزْ اقا لِ ْل ِعب ِ
اس َق ٍ
يد والن َّْخ َل ب ِ
َّات وحب ْ ِ ِ
ٍ
ِ
اد َو َأ ْح َي ْينَا بِ ِه َب ْلدَ اة
َ
ٌ
َ
احلص َ
َف َأ ْن َب ْتنَا بِه َجن َ َ َّ َ
َ
الر ِّس َو َث ُمو ُد َوعَا ٌد َوفِ ْرع َْو ُن َوإِ ْخ َو ُ
َم ْيتاا ك ََذلِ َك ْ
ان
وج ك ََّذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم ُنوحٍ َو َأ ْص َح ُ
اخلُ ُر ُ
اب َّ
ِ ِ
ِ
ٍ
اخل ْل ِق ْاألَ َّو ِل َب ْل ُه ْم
الر ُس َل َف َح َّق َوعيد َأ َف َع ِيينَا ِب ْ َ
ُلوط َو َأ ْص َح ُ
اب ْاألَ ْيكَة َو َق ْو ُم ُت َّب ٍع ُك ٌّل ك ََّذ َب ه
ِ ٍ
ِيف َلب ٍ ِ
اخل ْل ِق ْاألَ َّو ِل َب ْل ُه ْم ِيف َل ْب ٍ
س
س م ْن َخ ْل ٍق َجديد﴾ [ق ..]15-9 :وقوله فيهاَ ﴿ :أ َف َعيِينَا بِ ْ َ
ْ
ِمن َخ ْل ٍق ِ ٍ
جديد﴾ [ق]15 :
َ
ْ

قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة املؤمنون املكية يف االستدالل عىل البعث
ِ
واجلزاءَ ﴿ :أ َف َح ِس ْب ُت ْم َأن ََّام َخ َل ْقنَا ُك ْم َع َب اثا َو َأ َّن ُك ْم إِ َل ْينَا َال ُت ْر َج ُع َ
احل هق َال إِ َل َه
ون َف َت َع َاىل اهللَُّ املَْل ُك ْ َ
إِ َّال ُه َو َر هب ا ْل َع ْر ِ
آخ َر َال ُب ْر َه َ
ش ا ْلك َِري ِم َو َم ْن َيدْ ُع َم َع اهللَِّ إِ َهلاا َ
ان َل ُه بِ ِه َفإِن ََّام ِح َسا ُب ُه ِعنْدَ َر ِّب ِه إِ َّن ُه
ِ

ِ

َال ُي ْفل ُح ا ْلكَاف ُر َ
ون﴾ [املؤمنون]117-115 :

قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة السجدة املكيةَ ﴿ :أ َف َم ْن ك َ
َان ُمؤْ ِمناا ك ََم ْن
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َان َف ِ
اس اقا َال َي ْست َُو َ
ك َ
َّات املَْ ْأ َوى ُنزُ اال بِ َام كَا ُنوا
ات َف َل ُه ْم َجن ُ
ون َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْع َم ُل َ
يها َو ِق َيل َهل ُ ْم
ون َو َأ َّما ا َّلذي َن َف َس ُقوا َف َم ْأ َو ُاه ُم الن َُّار ُك َّل َام َأ َرا ُدوا َأ ْن َخي ُْر ُجوا من َْها ُأعيدُ وا ف َ
اب الن ِ
َّار ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُت َك ِّذ ُب َ
ون﴾ [السجدة]20-18 :
ُذو ُقوا ع ََذ َ

ِ
ِ
رت ُحوا
ب ا َّلذي َن ْ
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف سورة اجلاثية املكيةَ ﴿ :أ ْم َحس َ
اج َ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُك ُم َ
ون
ات َس َوا اء حمَ ْ َي ُ
الس ِّيئَات َأ ْن ن َْج َع َل ُه ْم كَا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
اهت ْم َسا َء َما َ ْ
اه ْم َو َِم َ ُ ُ
الص َ
َّ
و َخ َل َق اهللَُّ السامو ِ
احلَ ِّق َولِ ُت ْجزَ ى ُك هل َن ْف ٍ
س بِ َام ك ََس َب ْت َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ات َو ْاألَ ْر َض بِ ْ
ون﴾ [اجلاثية:
َّ َ َ
َ
]22-21

قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل سورة األنعام املكية يف نقض أوهام املرشكني يف
119

احتجاجهم ألباطيلهم باملشيئة اإلهلية﴿ :سي ُق ُ ِ
رش ْكنَا َو َال
َ َ
رش ُكوا َل ْو َشا َء اهللَُّ َما َأ ْ َ
ول ا َّلذي َن َأ ْ َ
ِ
يش ٍء ك ََذلِ َك ك ََّذ َب ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َحتَّى َذا ُقوا َب ْأ َسنَا ُق ْل َه ْل ِعنْدَ ُك ْم
آ َباؤُ نَا َو َال َح َّر ْمنَا م ْن َ ْ
ون ُق ْل َفلِ َّل ِه ْ
ون إِ َّال ال َّظ َّن َوإِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ َّال َخت ُْر ُص َ
ِم ْن ِع ْل ٍم َف ُت ْخ ِر ُجو ُه َلنَا إِ ْن َتتَّبِ ُع َ
احلُ َّج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة َف َل ْو
ِ
م َأ ْمجَعنيَ ﴾ [األنعام]149-148 :
َشا َء َهلَدَ ا ُك ْ
احلس واملعنى:
قام أحد احلضور ،وقال( :)1ومن الشبه التي ال نزال نسمعها ما يذكرونه من أن
القرآن الكريم أقسم كثريا بالضحى والليل والتني والزيتون وطور سينني ..وغريها من
املخلوقات ..وال ريب أن القسم باألشياء احلسية يدل عىل تأثر القرآن بالبيئة يف مكة ألن
القوم فيها كانوا أميني ،ال تعدو مداركهم حدود احلسيات ..أما بعد اهلجرة واتصال رسول
اهلل  بأهل املدينة وهم قوم مثقفون مستنريون ،فقد تأثر القرآن هبذا الوسط الراقي
اجلديد ،وخال من تلك األيامن احلسية الدالة عىل البساطة والسذاجة.
قال أحد املتكلمني( :)2وهذه الشبهة دالة عىل اجلهل بالقرآن الكريم وباألقسام
نفسها وبأهل مكة واملدينة ..وهي دالة عىل أن الغرض منها اإلشكال فقط ..فأهل مكة
وأهل املدينة سواء يف إدراك مجال األلفاظ واملعاين ..وكانوا سواء يف البحث عن أي ثغرة
يمكن أن يعارضوا هبا القرآن الكريم ..ولو وجدوا لفعلوا.
قال آخر( : )3أما القسم باألمور احلسية يف القرآن؛ فليس منشؤه انحطاط القوم كام
يزعمون ،وإنام رعاية مقتَض احلل فيام سيق القسم ألجله ..ذلك أن القرآن الكريم كان
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بصدد عالج أفحش العقائد فيهم ،وهي عقيدة الرشك ،وال سبيل إىل استئصال هذه العقيدة
وإقامة رصح التوحيد عىل أنقاضها إال بلفت عقوهلم إىل ما يف الكون من دالئل عظمة اهلل،
وإال بفتح عيوهنم عىل طائفة كبرية من نعم اخللق املحيطة هبم ليصلوا من وراء ذلك إىل أن
يؤمنوا باهلل وحده ما دام هواخلالق وحده ،ألنه ال يستحق العبادة عقال إال من كان له أثر
اخللق يف العامل فعال.
قال آخر( : )1فعرض بعض املخلوقات عىل أنظار اجلاحدين بالتوحيد بعد إقرارهم
أن ليس هلا خالق إال اهلل إلزام هلم بطرح الرشك وتوحيد اخلالق ..وهذا مطمح نبيل أجاد
القرآن الكريم يف أساليب عرض نعم اهلل عليهم من أجله ،وكان يف إجادته هذه موفيا عىل
الغاية ..فمرة حيدث عن خلق السامء ،ومرة عن خلق األرض ،وثالثة عن أنفسهم ،ورابعة
عن أنواع احليوان والنبات واجلامد وهلم جرا.
قال آخر( :)2وتارة خيتار القرآن يف عرضه طريقة الرسد والرشح ..وتارة خيتار طريقة
احللف والقسم ،ألن يف احللف والقسم معنى العظمة التي أودعها اهلل يف هذه النعم ،وهي
دالة عىل توحيده وعظمته حتى صح أن يدور القسم عليها وأن جييء احللف هبا.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن القرآن الكريم مل يكتف بالقسم باألمور احلسية،
بل أقسم أيضا باألمور املعنوية( ..)4وكل ذلك لينبههم إىل مدى إنعامه عليهم بتلك األقسام
كلها حسيها ومعنوهيا ،فريعووا عن عبادة تلك اآلهلة املزيفة التي ال متلك ُضا وال نفعا،
وليس هلا أي شأن يف هذا اخللق.
( )1مناهل العرفان ()220/1

( )4ومن األمثلة عىل ذلك القسم بالقرآن الكريم يف قوله تعاىل﴿ :يس
ِ
آن احلْ كِي ِم إِن ََّك ملَِن املُْرسلِنيَ ع ََىل ِ ٍ
وا ْل ُقر ِ
الر ِحيمِ﴾
رصاط ُم ْستَقي ٍم َتن ِْز َيل ا ْل َع ِز ِيز َّ
َ ْ َ
َ
َ ْ
َ
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قال آخر( : )1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن يف مضامني تلك األقسام باحلسيات أرسارا
تنأى هبا عن السذاجة والبساطة ..ومن األمثلة عىل ذلك قسم اهلل تعاىل بالضحى والليل يف
الض َحى َوال َّل ْي ِل إِ َذا َس َجى َما َو َّدع َ
َك َر هب َك َو َما َق َىل َو َل ْآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َل َك ِم َن ْاألُ َ
وىل
﴿و ه
قولهَ :
ف ُي ْعطِ َ
رت ََض﴾ [الضحى ،]5-1 :وسبب نزول هذه اآليات :أن النبي  فرت
َو َل َس ْو َ
يك َر هب َك َف َ ْ
عنه الوحي مرة ال ينزل بقرآن فرماه أعداؤه بأن ربه ودعه وقاله ،أي تركه وأبغضه ،فنزلت
هذه اآليات مصدرة هبذا القسم ،مشرية إىل أن ما كان من سطوع الوحي عىل قلبه  بمنزلة
الضحى الذي تقوى به احلياة ،وما عرض بعد ذلك من فرتة الوحي بمنزلة الليل إذا سجى،
لتسرتيح فيه القوى ،وتستعد فيه النفوس ملا يستقبلها من العمل ..وبذلك فإن فرتة الوحي
كانت لتثبيته  وتقوية نفسه عىل احتامل ما يتواىل عليه منه حتى تتم به حكمة اهلل يف إرساله
﴿و َل ْآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َل َك ِم َن ْاألُ َ
وىل﴾ [الضحى ،]4 :أي إن كرة الوحي
إىل اخللق ..وهلذا قال لهَ :
ثانيا سيكمل هبا الدين وتتم هبا نعمة اهلل عىل أهله ..وأين بداية الوحي من هنايته؟ ..وأين
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق﴾ [العلق ]1 :من تفصيل العقائد
إمجال الدين الذي جاء يف قوله ﴿ا ْق َر ْأ بِ ْ
ف ُي ْعطِ َ
يك َر هب َك
﴿و َل َس ْو َ
واألحكام الذي جاء يف مثاين القرآن ..ثم زاد األمر تأكيدا بقوله َ
رت ََض﴾ [الضحى ..]5 :فمن هذا نعلم أن احللف بالضحى والليل يف هذا املقام ليس جمرد
َف َ ْ
تذكري بآياته ونعمه فحسب ،بل هوأيضا إقامة دليل عىل أن تنزل الوحي أشبه بضحوة
النهار ،وأن فرتة الوحي أشبه هبدأة الليل ،فإذا كانوا يتقبلون الضحى والليل بالرضا
والتسليم ملا فيهام من نفع اإلنسان بالسعي واحلركة واحلياة بالنهار والنوم واالستجامم
بالليل ،جيب أن يتقبلوا أيضا ما جيري عىل حممد  من نزول الوحي وفرتته للمعنى الذي
( )1مناهل العرفان ()222/1
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سلف.
لغو وغموض:
قام أحد احلضور ،وقال( :)1ومن الشبه التي ال نزال نسمعها ما يذكرونه من أن
القسم املكي من القرآن الكريم اشتمل عىل لغومن الكالم يف كثري من فواتح السور ،مثل
احلروف املقطعة ..وذلك يبطل دعوى املسلمني أن القرآن بيان للناس وهدى وأنه كالم
اهلل ..وأي بيان وأي هدى يف قوله﴿ :امل﴾ وقوله﴿ :كهيعص﴾؟
قال آخر( :)2ويقولون :إن هذه األحرف وأمثاهلا يف غاية البعد عن اهلدى ،بدليل أنه
مل هيتد أحد منهم ،وال الراسخون يف العلم إلدراك معناها ،فاخلطاب هبا كاخلطاب باملهمل.
قال آخر( :)3ويقولون :إن احلروف املقطعة املفتتح هبا أوائل بعض السور إما أن
يكون قصد منها التعمية أوالتهويل ،أوإظهار القرآن يف مظهر عميق خميف ،أوهي رمز
للتمييز بني املصاحف املختلفة ،ثم أحلقها مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا ..أو هي أثر
من آثار اليهود فيه بسبب كوهنم من كتبته.
قال أحد املتكلمني( : )4وهذه الشبهة أيضا دليل عىل اجلهل بالقرآن الكريم ،وعدم
التعمق يف أرساره ،بل حتى يف أبسط املعارف املرتبطة به ..وأوهلا أن رسول  مل يكن له
كتبة من اليهود أبدا ..وها هوالتاريخ حاكم عدل ال يرحم وال حيايب فليسألوه إن كانوا
صادقني؟
قال آخر( :)5باإلضافة إىل ذلك ..فإن اليهود مل يعرف عنهم الطعن يف القرآن الكريم
( )1مناهل العرفان ()225/1
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بمثل هذا ..ولوكان هذا مطعنا عندهم لكانوا أول الناس جهرا به وتوجيها له ،ألهنم كانوا
أشد الناس عداوة للنبي  واملسلمني يتمنون أن جيدوا يف القرآن مغمزا من أي نوع يكون
ليهدموا به دعوة اإلسالم ..كيف وهم يكفرون به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني
هلم احلق؟
قال آخر( : )1باإلضافة إىل ذلك..فإن اشتامل القرآن الكريم عىل كلامت غري ظاهرة
املعنى ال ينايف وصفه بأنه بيان للناس وهدى ورمحة ،فإن هذه األوصاف يكفي يف حتققها
ثبوهتا للقرآن باعتبار مجلته وجمموعه ،ال باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه..
وال ريب أن الكثرة الغامرة يف القرآن كلها بيان للتعاليم اإلهلية ،وهداية للخلق إىل احلق،
ورمحة للعامل من وراء تقرير أصول السعادة يف الدنيا واآلخرة.
قال آخر( :)2وهذا اجلواب مبني عىل التسليم اجلديل بأن فواتح تلك السور من
األرسار التي استأثر اهلل بعلمها ،ومل يطلع عليها أحد من خلقه ،وذلك حلكمة من حكمة
السامية ،وهي ابتالؤه ومتحيصه لعباده حتى يميز اخلبيث من الطيب ،وصادق اإليامن من
املنافق ،بعد أن أقام هلم أعالم بيانه ،ودالئل هدايته ،وشواهد رمحته يف غري تلك الفواتح
من كتابه بني آيات وسور كثرية ال تعترب تلك الفواتح يف جانبها إال قطرة من بحر أوغيضا
من فيض.
قال آخر( : )3أما الذين آمنوا فيعلمون أن هذه الفواتح حق من عند رهبم ،ولومل
يفهموا معناها ،أو مل يدركوا مغزاها ،ثقة منهم بأهنا صادرة من لدن حكيم عليم ،عمت
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حكمته ما خفي وما ظهر من معاين كتابه ،ووسع علمه كل يشء عرفه اخللق أو مل يعرفوه
﴿و َال ُحيِي ُط َ
يش ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِ َام َشا َء﴾ [البقرةَ ﴿ ..]255 :ف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف
من أرسار تنزيلهَ ..
ون بِ َ ْ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُق ُل ِ
وهبِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
م َت ْأ ِوي َل ُه إِ َّال اهللَُّ﴾ [آل
ون َما ت ََشا َب َه منْ ُه ا ْبتغَا َء ا ْلف ْتنَة َوا ْبتغَا َء َت ْأ ِويله َو َما َي ْع َل ُ
عمران]7 :

قال آخر( :)1ونظري ذلك أن يكون لك أصدقاء تريد أن تعرفهم أوتعرف منهم مدى
صداقتهم لك ،فتبتليهم بأمور يزل عندها املزيفون ويظهر الصادقون ..كام قال الشاعر:
ابل الرجال إذا أردت إخاءهم

وتوسمن فعاهلم وتفقد

فإذا ظفرت بذي اللبانة والتقى

فبه اليدين قرير عني فاشدد

قال آخر( : )2ونظري ذلك أن تكون أستاذا معلام ،وتريد أن تقف عىل مدى انتباه
تالميذك ،ومبلغ ثقتهم فيك ويف علمك بعد أن زودهتم منك بدراسات واسعة وتعاليم
واضحة ،فإنك ختتربهم يف بعض األوقات بكلامت فيها يشء من اإللغاز واخلفاء ،ليظهر
الذكي من الغبي ،والواثق بك الوامق لك من املتشكك فيك املرتدد يف علمك وفضلك..
فأما الواثق فيك فيعرف أن تلك األلغاز واملعميات صدرت عن علم منك هبا ،وإن مل يعلم
هو تفسريها ،ويعرف أن لك حكمة يف إيرادها عىل هذه الصورة من اخللفاء ،وهي االختبار
واالبتالء ..وأما املتشكك فيك فيقول :ماذا أراد هبذا؟ وكيف ساغ له أن يورده؟ وما مبلغ
العلم الذي فيه؟ ثم ينسى تلك املعارف الواسعة الواضحة التي زودته هبا من قبل ذلك،
وكلها من أعالم العلم وآيات الفضل.
قال آخر( : )3باإلضافة إىل هذا ..فإن إبتالء اهلل لعباده ليس املراد منه أن يعلم تعاىل
( )3مناهل العرفان ()227/1
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ما كان جاهال منهم ،حاشاه ..فقد وسع كل يشء علام ..إنام املقصود منه إظهار مكنونات
اخللق ،وإقامة احلجج عليهم من أنفسهم ،فال يتهمون اهلل يف عدله وجزائه إذا جعل من
الناس أهال لثوابه وآخرين لعقابه.
قال آخر( : )1هذا عىل التسليم اجلديل بعدم العلم هبا ..أما عىل الثاين ..فإن هلذه
الفواتح معاين ال تعرف إال بالتدبر والتأمل ..فالقرآن كتاب هداية ،واهلداية ال تتحقق إال
بتدبره واالستنباط منه.
قال آخر( : )2ومن األمثلة عىل الفهوم املرتبطة هبا أن املقصود منها إفهام املخاطبني
أن الذي سيتىل عليهم من الكالم الذي عجزوا عن معارضته واإلتيان بمثله إنام يرتكب من
مثل هذه احلروف التي يف الفواتح ،وهي معروفة هلم يتخاطبون بام يدور عليها وال خيرج
عنها ..ومنهم من قال :إن املقصود منها هوالداللة عىل انتهاء سورة والرشوع يف أخرى..
ومنهم من قال :إن املقصود منها القسم هبا إلظهار رشفها وفضلها إذ هي مبنى كتبه املنزلة.
قال آخر( : )3ومنهم من قال :إن املقصود منها تنبيه السامعني وإيقاظهم ..ذلك أن
قرع السمع يف أول الكالم بام يعيي النفوس فهمه أو باألمر الغريب دافع هلا أن تصغي
وتتيقظ وتتأمل وتزداد إقباال :فهي كوسائل التشويق التي تعرض يف مقدمة الدرس عىل
منهج الرتبية احلديثة يف التعليم.
قال آخر( : )4ومنهم من قال :إن املقصود منها سياسة النفوس املعرضة عن القرآن
واستدراجها إىل االستامع إليه ..واملعروف أن أعداء اإلسالم يف صدر الدعوة كان يقول
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ِ

ِ

ِ ِ

ِ

بعضهم لبعضَ :
﴿ال ت َْس َم ُعوا هل َ َذا ا ْل ُق ْرآن َوا ْلغ َْوا فيه َل َع َّل ُك ْم َتغْل ُب َ
ون﴾ [فصلت]26 :
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خامسا ـ القرآن ..ومصاديق التنزيل
يف صباح اليوم التايل ،هنضت عىل أصوات ضجة متْل الشارع الذي كنت أقيم فيه؛
فأرسعت أنظر ما حيصل؛ فوجدت مجعا من الكهول والشباب ،يسريون برسعة ،وهم
يرددون :هيا إىل املحكمة؛ فاليوم سيحاكَم الباطنيون الضالون املحرفون للقرآن ،وسنرى
القايض كيف يطبق عليهم أحكام الردة واملحاربة.
قال آخر :كم انتظرنا ذلك اليوم الذي نرى فيه تلك الرؤوس معلقة عىل الرماح،
واألجساد معلقة عىل الصلبان.
قال آخر :سيكون ذلك أعظم انتقام للقرآن الكريم ،ولعله يصبح بركة علينا؛
فنخرج من هذا الضيق الذي نعيشه؛ فلعل سببه أولئك املحرفني الذين قرصنا يف عقوبتهم.
قال آخر :أجل ..ولن نكتفي بأولئك الضالني املبتدعني ،بل سنفتش عن كل من
يفكر بنفس تفكريهم ،وحيرف القرآن بنفس حتريفهم ،لنمتحنه ،ونعاقبه بنفس عقوبتهم.
مع أن كل ما ذكروه كان مهام بالنسبة يل ،لكني لفرط نعاِس ،مل أبال به ،إىل أن مر يب
رجالن قال أحدمها لصاحبه :لست أدري كيف بقي أولئك الضالون الباطنيون كل تلك
السنني سجناء ال يلتفت هلم أحد إىل أن قرر القايض اليوم إحضارهم ،ودعوة اجلميع
حلضور جلسة حماكمتهم؟
قال الثاين :لقد سمعت أن شخصا فاضال زار بلدتنا ،يقال له [املعلم] ،وأنه هو من
استطاع إقناع القايض بذلك ..وقد سمعت أيضا أن هذا املعلم سيحرض اجللسة ،وهو ما
دفعني إىل احلضور؛ فالكل يثني عليه ،وعىل األنوار التي تشع منه ،والتي ال يملك أحد من
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الناس أن يقاومها.
ما نطق الرجل بذلك ،حتى وجدتني أرسع إىل حيث يرسعون ،وأنا أتعجب من أن
يدعو معلم االعتدال إىل تلك املحاكمة الشديدة القاسية.
لكني ..ما إن وصلت حتى تغري موقفي متاما ،كام تغري موقف اجلميع ..وسأحكي
لكم كل ما ذكروه يف اجللسة ،والتي تشكلت من القايض واملدعي واملتَّهمني واملعلم طبعا..
والذي جعله القايض معه يف منصة املحكمة.

 .1املصاديق والتأويل الصحيح:
قال القايض :ها نحن نجتمع أخريا يف البت يف هذه القضية التي طال تأجيلنا هلا،
خوفا من الفتنة التي زعم البعض أن مدينتنا قد تقع فيها ..لكن هذا املعلم الفاضل أقنعني
بأن العدل لن جير إىل الفتنة ،واحلقيقة هي وحدها من يقيض عىل كل رصاع ..ولذلك طلبت
من املدعي أن جيمع كل الشهادات والوثائق التي تدين هؤالء املتهمني ،ومعها كل الشهود،
وسنسمح للمتهمني طبعا بأن جييبوا عليها ،ثم بعد ذلك نقرر ما يقتضيه العدل الذي نراه،
والذي ترونه معنا معرش احلضور ،وخاصة أهل العلم منكم.
قال املدعي :وقد فعلت ذلك ..وسأبدأ بأول ما قد نكتفي به إلدانتهم.
ثم التفت للمتهمني ،وقال :إن التهمة الكربى املوجهة لكم هي حتريف فهم القرآن
الكريم ،وأنتم بذلك تشبهون بني إرسائيل الذين كانوا حيرفون الكلم عن مواضعه،
ويستبدلون بمعانيه ما يريدون هم ال ما تريده كتبهم املقدسة.
قال أحد املتهمني :كيف ذلك؟
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قال املدعي :ألستم تقولون بأن للقرآن الكريم ظاهرا وباطنا ..وأنكم تأخذون
بباطن القرآن؟
قال أحد املتهمني :وبظاهره ..فنحن نؤمن بكليهام ،ونحاول أن نفهم كليهام.
قال املدعي :وذلك هو التحريف بعينه ..فظاهر القرآن الكريم هو املقصود ..وكل
من يرى أن هناك باطنا له فهو من زنادقة الباطنية.
قال أحد املتهمني :فأنت تتهم نفسك بذلك إذن؟
قال املدعي :كيف ذلك؟
قال أحد املتهمني :أمل تشبهنا ببني إرسائيل وحتريفهم لكتبهم؟
قال املدعي :وال أزال أرص عىل ذلك ..فأنتم معرش الباطنية هم هيود هذه األمة ..بل
منافقوها.
قال أحد املتهمني :وهذا هو معنى الباطن الذي نريده ..فنحن نؤمن بأن اليهود
واملنافقني املذكورين يف القرآن الكريم مل يذكروا لذواهتم ،وإنام لصفاهتم وأفعاهلم املشينة،
ولذلك فإن كل من تشبه هبم جيري ويطبق عليه حكمهم.
قال آخر :لقد قال إمامنا الباقر يذكر ذلك( :ظهر القرآن الذين نزل فيهم ،وبطنه
الذين عملوا بمثل أعامهلم) ()1

ْت ُمن ِْذ ٌر َولِ ُك ِّل َق ْو ٍم
قال آخر :ومثله ما روي عنه قوله يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َأن َ

ٍ
جعلت فداك اهلادي؟،
فأنت
ُ
عيل اهلادي ،ومنَّا اهلادي) ،فقيل لهَ :
َهاد﴾ [الرعد ،]7 :فقد قالٌّ ( :
قال( :صدقت َّ
حي ال يموت ،واآلية ح َّي ٌة ال متوت ،فلو كانت اآلية إذا نزلت يف
إن القرآن ٌّ
( )1تفسري الع ّيايش.11/1 ،
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األقوام وماتوا ماتت اآلية ملات القرآن ،ولكن هي جارية يف الباقني كام جرت يف املاضيني)
( )1

قال آخر :ومثله ما روي عنه قوله( :ولو أ َّن اآلية إذا نزلت يف قو ٍم ثم مات أولئك
ماتت اآلية ملا بقي من القرآن يشء ،ولك َّن القرآن جيري أو ُله عىل آخره ما دامت الساموات
ولكل قوم يتلوها هم منها من ٍ
خري أو رش) ()2
ِّ
واألرض،
قال آخر :ومثله ما روي عنه قوله يف تفسري ما ورد يف احلديث من أنه (ما من القرآن
آية إال وهلا ظهر وبطن)( :ظهره تنزي ُله وبطنه تأوي ُله ،منه ما قد مَض ومنه ما مل يكن ،جيري
ُ
تأويل يشء منه يكون عىل األموات كام يكون عىل
كام جيري الشمس والقمر ك َّلام جاء
األحياء ،قال اهلل تعاىل ﴿ :وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهللَُّ والر ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
اب﴾ [آل عمران ]7 :نحن نعمله) ()3
ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
قال آخر :ومثله ما روي عن اإلمام الصادق ،فقد قالَّ ( :
حي مل يمت ،وانَّه
إن القرآن ٌّ
جيري كام جيري الليل والنهار وكام جتري الشمس والقمر ،وجيري عىل آخرنا كام جيري عىل
أولنا) ()4

قال آخر( :)5نحن نعرب عن هذه املعاين التي ذكرها هؤالء األئمة بـ [اجلري
واالنطباق] ..فهذه الروايات تدل عىل أ َّن فاعل َّية القرآن الكريم وحيو َّيته تكم ُن يف التعاطي
معه عىل أساس اجلري واالنطباق ..فـ [اجلري] يستبطن معنى احلركة والتجد هد والديمومة،
فكام أ َّن الليل والنهار والشمس والقمر يف جتده ٍد دائم فكذلك هو القرآن ال خيتص به زمان،

( )1تفسري العيايش :ج.203/2

( )4تفسري نور الثقلني :ج.484/3

( )2تفسري العيايش :ج.10/1

( )5اجلري واالنطباق :معناه وضوابطه ،الشيخ حممد صنقور ،موقع اهلدي

( )3تفسري العيايش :ج.11/1

القرآن ي.
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وكام أ َّن الليل والنهار يتعاقبان عىل ِّ
خيتص به مكان
كل بقاع األرض فكذلك هو القرآن ال ه
دون مكان ،فاملراد من اجلري هو إجراء أحكام القرآن وتوصيفاته عىل ِّ
كل من كان واجد اا
خلصوصياهتا بقطع النظر عن الزمان واملكان ..وهذا هو معنى االنطباق والذي هو تطبيق
أحكام القرآن وتوصيفاته عىل ِّ
كل َمن كان من َطبق اا خلصوصيات أحكامه وتوصيفاته.
قال آخر :وذلك هو عني ما يدعو إليه القرآن الكريم فاهلل تعاىل عند بيانه سبب ذكر
ِ
ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
رب ٌة ِألُ ِ
قصص األنبياء عليهم السالم مع أِمهم ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
اب
َان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ
ِ
ما ك َ ِ
ِ
مح اة لِ َق ْو ٍم
يش ٍء َو ُهدا ى َو َر ْ َ
رتى َو َلكِ ْن ت َْص ِد َيق ا َّل ِذي َب ْ َ
َان َحدي اثا ُي ْف َ َ
َ
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ُك ِّل َ ْ
ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يوسف]111 :
ني َيدَ ْي ِه
﴿و َلكِ ْن ت َْص ِد َيق ا َّل ِذي َب ْ َ
قال آخر :انظروا كيف عقب اهلل تعاىل اآلية بقوله َ :
ِ
مح اة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يوسف ..]111 :فلو أنا أخذنا بظاهر القرآن
يش ٍء َو ُهدا ى َو َر ْ َ
َو َت ْفص َيل ُك ِّل َ ْ
الكريم فقط ،ملا كان فيه تفصيل كل يشء ..بل نحتاج إىل التعمق يف معانيه ،وتطبيقها عىل
الواقع لنبحث عن حكم اهلل فيها.
قال آخر( :)1ولذلك يذكر أئمتنا وعلامؤنا أنه يمكن أن يظهر يف ّ
كل زمان موسى
احلق
ويتجسد فيه ّ
وفرعون ،وإبراهيم والنمرود ،وعاد وثمود ،يف مظهر وصورة ما،
ّ
مرة أخرى ،فال بدّ من التمييز بني أهل اهلداية والضاللة يف ّ
كل عرص عىل ضوء
والباطل ّ
النامذج والع ّينات التي طرحها القرآن الكريم ،والتي ينبغي تطبيقها عليهم.
ِ
اس ُت ْض ِع ُفوا ِيف
قال آخر :وهلذا فرس أئمتنا قوله تعاىلَ :
﴿و ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن ع ََىل ا َّلذي َن ْ
ْاألَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم اة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِنيَ ﴾ [القصص ،]5 :بام ورد يف األخبار الكثرية املتواترة
( )1جملة املنهاج ،ع.244/32
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عن اإلمام املهدي ،ودوره اإلصالحي يف األمة ،وخروج املستضعفني يف عرصه من
ضعفهم ،مع أن سياق اآليتني كان حديثا عن موسى وفرعون وهامان واملستضعفني من
بني إرسائيل ،ومع أهنا اشتملت عىل وعد إهلي هبالك فرعون وهامان وجنودمها والتمكني
للمستضعفني من بني إرسائيل يف األرض وجعلهم الوارثني هلا واصطفاء أئمة هلم يكونون
منهم ..فظاهر اآلية أن الوعد اإلهلي ال خيتص بأمة دون أخرى ،وأن إرادة اهلل قد تعلقت
بالتمكني للمستضعفني يف األرض واصطفاء أئمة منهم.
قال آخر :من تلك الروايات ما رواه اإلمام الصادق عن رسول اهلل  أنه نظر إىل
عيل واحلسن واحلسني ،وبكى وقال( :أنتم املستضعفون بعدي) ،قيل لإلمام الصادق :ما
معنى ذلك يا ابن رسول اهلل؟ ،قال( :معناه إنكم األئمة بعدي إن اهلل عز وجل يقول:
ِ
اس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم اة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِنيَ ﴾
َ
﴿و ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن ع ََىل ا َّلذي َن ْ
[القصص ،]5 :فهذه اآلية جارية فينا إىل يوم القيامة)
قال آخر :ومثله ما روي عن اإلمام عيل ،فقد قال يف اآلية الكريمة( :هم آل حممد
يبعث اهلل مهدهيم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم)
قال آخر :ومن األمثلة عىل تلك التطبيقات التي ال حرج يف قبوهلا ما ذكره اإلمام
الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان إِ َىل َط َع ِام ِه﴾ [عبس ،]24 :فقد قال( :إىل علمه الذي
عمن يأخذه)( ..)1ذلك أنه (ال ّ
شك أن العلم غذاء الروح كام أن الطعام غذاء اجلسد؛
يأخذه ّ
فكام جيب عىل اإلنسان أن يعرف ّ
أن الطعام الصالح والغذاء النافع الكافل لسالمة اجلسد
وصحة البدن ،هو الذي يأتيه من جانب اهللّ ،وأنه تعاىل هو الذي ه ّيأه له ترفيها ملعيشته،
ّ
الكيش.10/
( )1رجال ّ
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كذلك جيب عليه أن يعلم أن العلم النافع والغذاء الصالح لتنمية روحه وتزكية نفسه هو
الذي يأتيه من جانب اهللّ ،وعىل يد أوليائه املخلصني الذين هم أئمة اهلدى ومصابيح
الدجى ،فال يستطرق أبواب البعداء األجانب عن مهابط وحي اهللّ ،وجماري فيضه
املستدام ..ذلك ألن الطعام يشمل طعام البدن وطعام الروح مجيعا كام ّ
أن اإلنسان يشمل
البدن والروح؛ فكام أنه مأمور بأن ينظر إىل غذائه اجلسامين ليعلم أنه نزل من عند اهللّ،
صب أمطار
فكذلك غذاؤه الروحاين الذي هو العلم ،ليعلم أنه نزل من عنده تعاىل بأن ّ
النبوة وشجرة الرسالة ،وينبوع احلكمة ،فأخرج منها حبوب احلقائق
الوحي إىل أرض ّ
وفواكه املعارف ،ليغتذي هبا أرواح القابلني للرتبية ..فقوله( :علمه الذي يأخذه عمن
يأخذه) ،أي ينبغي له أن يأخذ علمه من مهابط الوحي ومنابع احلكمة ،أهل بيت رسول اهللّ
 الذين أخذوا علومهم من مصدر الوحي األمني ،خالصة صافية ضافية ..فهذا تأويل
اآلية ،الذي هو باطن اآلية ،مرادا إىل جنب ظاهرها) ()1

قال املدعي :ولكن ذلك سيجعل القرآن الكريم لعبة بيد العابثني جيرون آياهتا
ويطبقوهنا عىل حسب ما تقتضيه أهواؤهم ..وبذلك فإن سد هذا الباب خري من فتحه ،ألن
فتحه رش مطلق.
قال أحد املتهمني :ما ذكرته من فتح الباب للتأويل الباطن مطلقا صحيح جدا،
ونحن نوافقك عليه ..فإجراء آيات القرآن الكريم وتطبيقها عىل فرد أو فئة أو أمة من األمم
ال يكون جزافا وال يتيرس لكل أحد ما مل تكن له إحاطة بمعاين آيات القرآن ومراداته؛ فقد
يكون مقتَض الظهور بادئ الرأي انطباق آية عىل أمة من األمم إال أن ذلك ال يصحح إجراء
( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.476/1 :
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اآلية وتطبيقها عىل تلك األمة ،وذلك ألن املصحح للجري واالنطباق إنام هو الظهو ر
اجلدي ،إذ هو الكاشف عن املراد الواقعي للمتكلم ،وهو ال يتيرس إال بعد املالحظة لتامم
القرائن واخلصوصيات املكتنفة باآلية الكريمة أو املستفادة من جمموع اآليات ذات الصلة.
قال آخر :ولذلك نحن نرى أن هذا النوع من التدبر القرآين ليس معصوما ،ذلك
أنه مل ُيعتمد عىل أنه كاشف قطعي عن املرادات الواقعية للمتكلم.
قال املدعي :ما دام األمر كذلك؛ فكيف تشوهون املعاين القرآنية بام ترون أنه ليس
معصوما وال قطعيا ..فهل يمكن تفسري القطعي بالظني؟
قال أحد املتهمني :لو أنا طبقنا ما تذكر سيدنا ملا بقي هناك تفسري واحد للقرآن
الكريم ..فكل املفرسين يذكرون أن ما فهموه من القرآن الكريم اجتهاد اجتهدوه ،وليس
معصوما ..بل حتى الروايات واألحاديث التي يوردوهنا أكثرها إن مل نقل كلها ظني ،مل يرد
عن طرق قطعية ثابتة.
قال املدعي :فأنتم تؤمنون إذن بأن ما تذكرونه من اجلري واالنطباق غري صحيح
وال جازم.
قال أحد املتهمني :ال ..بل نحن نؤمن بكونه جازما وصحيحا ..وأنت كذلك
سيدنا ..بل القايض ..بل اجلميع.
قال املدعي :كيف تتهمنا هبذه التهمة؟
قال أحد املتهمني :الشك أنكم تعلمون األحاديث الكثرية الواردة يف فضل اإلمام
عيل وتقواه وصالحه.
قال املدعي :ال أحد يشك يف ذلك ،وقد كتب علامؤنا الكتب يف فضله ومناقبه وكونه
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إماما للمتقني الصاحلني.
قال أحد املتهمني :فام املانع أن نطبق آيات التقوى عليه ..ونعتربه نموذجا هلا.
قال املدعي :وأين غريه من باقي الصحابة والتابعني وغريهم؟
قال أحد املتهمني :يمكنك أن تطبق اآليات عىل من تراه أهال هلا ..ال يمنعك أحد
من ذلك ..لكن لو عرفت الواقع الذي عاشه أئمتنا لعرفت رس االهتامم هبذا ..لقد ظل
الطلقاء وأبناؤهم وتالمذهتم يسبون اإلمام عيل وبقية العرتة الطاهرة فرتة طويلة من الزمن،
ويشوهوهنم وحياربوهنم ..فلذلك كانوا يدعون الناس إىل تدبر القرآن الكريم والبحث فيه
عن الصاحلني وأوصافهم لتطبيقها عليهم ..فهم أوىل الناس هبا.
قال آخر :وعىل هذا يفرس قول اإلمام الباقر لبعض أصحابه( :إذا سمعت اهلل ذكر
أحد اا من هذه األ ّمة بخري فنحن هم ،وإذا سمعت اهلل ذكر قوم اا بسوء ِمّن مَض فهم
عدونا)( )1
ّ

يعرب
قال آخر( :)2وهذا القول ليس منكرا ال عقال وال رشعا ..فالقرآن الكريم عندما ّ
عن بعض الناس بـ (الصاحلني ،الصادقني ،املحسنني ،املتّقني)ّ ،
فإن العرتة الطاهرة بال شك،
أول من تنطبق عليهم هذه األوصاف قطع اا ،بل هم املصداق األكمل واألفضل لذلك..
املتكربين ،الظاملني) فإنّه ينطبق
ويف مقابل ذلك ،فإنّه ك ّلام ورد يف القرآن وصف (الفاسقني،
ّ
جزم اا عىل كل من استبدل املو ّدة ألهل البيت التي هي أمر اهلل تعاىل هبا ،بالبغض والعداوة
هلم ،واالتّباع هلم بالتخ ّلف عنهم ،والتعظيم والتكريم هلم بقتْلهم وسفك دمائهم.

( )2جملة املنهاج ،ع.244/32

( )1تفسري الع ّيايش.13/1 ،
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 .2املصاديق والتأويل املنحرف:
قال املدعي :ال بأس ..قد أوافقكم يف كل ما ذكرتم ..ولكن أال ترون من املبالغة أن
يفرس القرآن الكريم مجيعا بذلك؛ ففي تفاسريكم املأثورة نجد معظم القرآن الكريم يفرس
عىل هذا األساس ،بحيث يلغى القرآن الكريم مجيعا بمقتَض ذلك التفسري.
نامذج للتفسري املنحرف:
أخرج بعض األوراق ،ثم راح يقول :من األمثلة عىل ذلك احلديث الذي تروونه
عن اإلمام الباقر ،أنه قال( :يا خيثمة ،القرآن نزل أثالث اا :ثلث فينا ويف أح ّبائنا ،وثلث يف
أعدائنا وعدومن كان قبلنا ،وثلث سنّة ومثل) ( .. )1وعنه أنه قال( :نزل القرآن أربعة أرباع:
عدونا ،وربع سنن وأمثال ،وربع فرائض وأحكام)()2
ربع فينا ،وربع يف ّ

قال أحد املتهمني( :)3إن هذه الروايات سيدنا غري صحيحة ،بل هي ضعيفة سند اا،
مضطربة متن اا ،وهي يف أغلبها ،بل كلها من وضع الغالة الذين نصبهم أئمة السوء لتشويه
أئمة اهلدى.
قال آخر :والدليل عىل ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :ال تقولوا يف ّ
كل
آية هذا رجل وهذا رجل ،من القرآن حالل ومنه حرام ،ومنه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم
وخرب ما بعدكم وهكذا هو) (..)4وقالّ :
(إن القرآن نزل أربعة أرباع :ربع حالل ،وربع
حرام ،وربع سنن ،وربع أحكام ،وربع خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل

( )1تفسري العيّايش.10/1 ،

( )3جملة املنهاج ،ع.242/32

( )2الكايف.628/2 ،

( )4الربهان يف تفسري القرآن .23/1 ،
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بينكم)()1

قال آخر :ويف حديث آخر ّ
أن اإلمام الصادق كتب أليب اخل ّطاب( )2ـ وهو من الغالة
أن اخلمر رجلّ ،
الذين حذر منهم أئمة اهلدى ـ يقول( :بلغني أنّك تزعم ّ
وأن الزنا رجل،
وأن الصوم رجل ،وليس كام تقول) ()3
وأن الصالة رجلّ ،
ّ

قال آخر :ويف حديث آخر عنه أنّه قيل له( :روي عنكم ّ
أن اخلمر وامليرس واألنصاب
واألزالم رجال ( ،)4فقال( :ما كان اهلل ليخاطب خلقه بام ال يعلمون) ()5

قال آخر :وهلذا وردت التحذيرات الشديدة من أئمتنا من الغالة ،ومن األحاديث
التي كذبوا هبا عليهم ..بل قد ورد ذلك عن رسول اهلل  نفسه ،ففي احلديث عنه ـ خماطبا
اإلمام عيل ـ( :يا عيل مثلك ،يف هذه األ ّمة ،كمثل عيسى بن مريم أح ّبه قوم فأفرطوا فيه،
وأبغضه قوم فأفرطوا فيه) ( ..)6وقالّ :
(إن أ ّمتي ستفرتق فيك ثالث فرق :ففرقة شيعتك
وعدوك
عدوك وهم الشاكّون ،وفرقة تغلو فيك وهم اجلاحدون..
ّ
وهم املؤمنون ،وفرقة ّ
والغايل يف النار) ()7

قال آخر :وعىل هذا النهج نرى أئمة اهلدى حيذرون من الغالة ،ومن األمثلة عىل
ذلك قول اإلمام الصادق( :إنا أهل بيت صدّ يقون ،ال نخلو من ّ
كذاب يكذب علينا و ُيسقط
صدقنا بكذبه علينا عند الناس ..كان رسول اهلل  أصدق الناس هلج اة وأصدق الربية كلها،
وكان مسيلمة يكذب عليه ،وكان اإلمام عيل أصدق َمن برأ اهلل بعد رسول اهلل ،وكان الذي
( )1الربهان يف تفسري القرآن .23/1 ،

ِ
َو ْ َ
األزْ َال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
َاجتَنِبُو ُه َل َع َّل ُك ْم ُتفْلِ ُحونَ ﴾ [املائدة]90 :
الشيْطَان ف ْ
( )5وسائل الشيعة.121/12 ،

حممد بن مقالص األسدي الكويف (أبوزينب) غال( ،رجال
(ّ )2

( )6بحار األنوار 284/25 ،ا
(نقال عن مسند أمحد)

الطوِس)345/

( )7بحار األنوار 246/25 ،و.365

( )3الربهان يف تفسري القرآن .23/1 ،
( )4إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ال َِّذين آمنُوا إِنَّام اخلْ مر واملَْي ِ
َ
ْ
اب
ْص
ن
األ
و
رس
َ ُ
َ َُْ َ ْ ُ َ
َ َ
َ هَ
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يكذب عليه ويعمل يف تكذيب صدقه ويفرتي عىل اهلل الكذب عبدُ

اهلل بن سبأ)()1

ِ
قال آخر :وقيل لإلمام الصادقّ :
الس َام ِء إِ َل ٌه
إن بنانا يتأول هذه اآليةَ :
﴿و ُه َو ا َّلذي ِيف َّ
َو ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َل ٌه﴾ [الزخرف ،]84 :أن الذي يف األرض غري إله السامء ،وإله السامء غري إله
وأن إله السامء أعظم من إله األرضّ ،
األرضّ ،
وأن أهل األرض يعرفون فضل إله السامء
ويع ّظمونه ،فقال( :واهلل ما هو إال اهلل وحده ال رشيك له ،إل ٌه يف الساموات وإل ٌه يف
جل جالله ،وصغّر عظمته)()2
األرضني ،كذب بنان ـ عليه لعنة اهلل ـ صغّر اهلل ّ

قال آخر :وقيل لإلمام الصادق :إهنم يقولون :يعلم قطر املطر وعدد النجوم وورق
الشجر ووزن ما يف البحر وعدد الرتاب ،فرفع يده إىل السامء وقال( :سبحان اهلل سبحان اهلل
ال واهلل ما يعلم هذا إال اهلل) ()3

مفضل ،ال
قال آخر :وذكر اإلمام الصادق أصحاب أيب اخلطاب والغالة فقال :يا ّ
تقاعدوهم ،وال تؤاكلوهم ،وال تشاربوهم ،وال تصافحوهم ،وال توارثوهم)( ..)4وقال
أن الشيطان ليحتاج إىل كذبه)()5
(إن فيهم من يكذب حتى ّ
فيهمّ :

َ

قال آخر :وقيل لإلمام الصادقُ :جعلنا فداكّ ،
املفضل بن عمر يقول إنكم
إن
ّ
تقدّ رون أرزاق العباد ،فقال( :واهلل ما يقدّ ر أرزاقنا إال اهلل ،ولقد احتجت إىل طعا ٍم لعيايل
فضاق صدري ،وأبلغت إيل الفكرة يف ذلك حتى أحرزت قوهتم ،فعندها طابت نفيس)()6

ّ

قال آخر :وروي أن اإلمام الصادق خرج وهو مغضب ،ثم قال( :إين خرجت آنف اا
فتعرض يل بعض سودان املدينة فهتف يب :لبيك جعفر بن حممد لبيك ،فرجعت
يف حاجة ّ
( )1بحار األنوار ،287/25 :والكيش ص.71

( )4بحار األنوار ،296/25 :والكيش.

( )2بحار األنوار ،296/25 :والكيش ص.196

( )5بحار األنوار ،296/25 :والكيش ص.191

( )3بحار األنوار ( ، )294/25رجال الكشى.193 :

( )6بحار األنوار ،301/25 :والكيش ص.207
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عَودي عىل بدئي إىل منزيل ،خائف اا ذعر اا ِما قال ،حتى سجدت يف مسجدي لريب ،وع ّفرت
له وجهي ،وذ ّللت له نفيس ،وبرئت إليه ِما هتف يب ،،ولو أن عيسى بن مريم عليه السالم
جاوز ما قال اهلل فيه لصم صمام ال يسمع بعده أبدا وعمي عمى ال يبرص بعده أبدا ،وخرس
خرسا ال يتكلم بعده أبدا)()1

قال آخر :وسئل اإلمام الرضا عن الغالة واملفوضة ،فقال( :الغالة كفار ،واملفوضة
مرشكون ،من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شارهبم أو واصلهم أوزوجهم أو تزوج
إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم عىل أمانة أو صدق حديثهم أو أعاهنم بشطر كلمة خرج من والية
اهلل عزوجل ووالية الرسول  وواليتنا أهل البيت)()2

قال آخر :وروي أنه قيل لإلمام الرضا :يا ابن رسول اهلل ،ما يشء حيكيه عنكم
الناس؟ ،قال :وما هو؟ ،قيل :يقولون :إنكم تدّ عون ّ
أن الناس لكم عبيد ،فقال( :اللهم
فاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة ،أنت شاهدٌ بأين مل أقل ذلك ّ
قط ،وال
قط ،وأنت العامل بام لنا من املظامل عند هذه األمةّ ،
سمعت أحد اا من آبائي قال ّ
وإن هذه
منها)()3

قال آخر :وكان اإلمام الرضا يقول يف دعائه( :اللهم إين بري ٌء من احلول والقوة،
وال حول وال قوة إال بك ..اللهم ،إين أعوذ بك ،وأبرأ إليك من الذين ا ّدعوا لنا ما ليس لنا
بحق ..اللهم ،إين أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما مل نقله يف أنفسنا ..اللهم ،لك اخللق
ومنك الرز ق ،وإياك نعبد وإياك نستعني ..اللهم ،أنت خالقنا وخالق آبائنا األولني وآبائنا

( )3بحار األنوار ،268/25 :والعيون ص.311

( )1بحار األنوار ،321/25 :وروضة الكايف ص.225
( )2بحار األنوار ( ، )273/25عيون االخبار.326 :
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اآلخرين ..اللهم ،ال تليق الربوبية إال بك وال تصلح اإلهلية إال لك ..اللهم ،إنا عبيدك
وأبناء عبيدك ،ال نملك ألنفسنا نفع اا وال ُض اا وال موت اا وال حيا اة وال نشور اا ..اللهمَ ،من
زعم أ ّنا أرباب فنحن منه برا ٌء ،و َمن زعم ّ
أن إلينا اخللق وعلينا الرزق فنحن برا ٌء منه ،كرباءة
عيسى بن مريم عليه السالم من النصارى ..اللهم ،إنّا مل ند ُع ُهم إىل ما يزعمون ،فال تؤاخذنا
بام يقولون ،واغفر لنا ما يدّ عون ،وال تدع عىل األرض منهم ديارا ،إنك إن تذرهم يض ّلوا
عبادك وال يلدوا إال فاجرا ك ّفار اا)()1

قال آخر :ويف حديث طويل لإلمام الرضا مع بعض أصحابه ردا عىل الغلو
واملغالني ،قال( :ومن جتاوز باإلمام عيل العبودية ،فهو من املغضوب عليهم ومن
الضالني)()2

قال آخر :وقيل لإلمام الرضا :يا ابن رسول اهللّ ،
إن عندنا أخبار اا يف فضائل اإلمام
عيل ،وفضلكم أهل البيت ،وهي من رواية خمالفيكم وال نعرف مثلها عنكم ،أفندين هبا؟،
فقال( :يا ابن أيب حممود ،لقد أخربين أيب عن أبيه عن جده ّ
أن رسول اهلل  قال :من أصغى
ّ
وجل فقد عبدَ اهلل ،وإن كان الناطق عن
إىل ناطق فقد عبده ،فإن كان الناطق عن اهلل عزّ
إبليس فقد عبد إبليس) ،ثم قال( :يا ابن أيب حممودّ ،
إن خمالفينا وضعوا أخبار اا يف فضائلنا
وجعلوها عىل أقسام ثالثة :أحدها :الغلو ،وثانيها :التقصري يف أمرنا ،وثالثها :الترصيح
بمثالب أعدائنا ،فإذا سمع الناس الغلو فينا ك ّفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا ،وإذا
سمعوا التقصري اعتقدوه فينا ،وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا ،وقد قال
ون ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ َف َي ُس هبوا اهللََّ عَدْ اوا بِغ ْ ِ
ّ
َري ِع ْل ٍ
م﴾ [األنعام:
اهلل عزّ
﴿و َال ت َُس هبوا ا َّلذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ
وجلَ :
( )2بحار األنوار ،278/25 :واالحتجاج ص.242

( )1بحار األنوار ،343/25 :واعتقادات الصدوق ص.109

141

)1()]108

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن أئمتنا وضعوا لنا املعيار الذي نكتشف به كل
حديث مدسوس عليهم ..وهو عرضه عىل القرآن الكريم والقيم النبيلة التي جاء هبا؛ فام
انحرف عنها كذبناه ورميناه ونزهنا أئمتنا عنه.
قال آخر :ويف إمكانكم ـ سيدي ـ أن تذكروا لنا أي حديث شئتم لنذكر لكم وجه
رده أو قبوله ،وسرتون أننا نتفق مجيعا ،وأن اخلالف اجلاري بيننا ليس له من سبب إال عدم
توفر فرصة للحوار بيننا ..واحلمد هلل ،فقد أتيحت لنا هذه الفرصة.
مثال البعوضة:
أخرج املدعي بعض األوراق ،وقال :من األمثلة عىل ذلك ما تروونه يف تفسري قوله
تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َي ْست َْحيِي َأ ْن َي ْ ِ
وض اة َف َام َف ْو َق َها َف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
ون
رض َب َم َث اال َما َب ُع َ
احلَ هق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
َأ َّن ُه ْ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللَُّ ِ َهب َذا َم َث اال ُي ِض هل بِ ِه كَثِ اريا َو َ ْهي ِدي بِ ِه
َكثِريا وما ي ِض هل ِب ِه ِإ َّال ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [البقرة ]26 :ما روي عن اإلمام الصادق ،أنه قال( :إن هذا
ا َ َ ُ
املثلُ ،ضبه اهلل ألمري املؤمنني عيل ..فالبعوضة أمري املؤمنني ،وما فوقها ،رسول اهلل 

والدليل عىل ذلك قولهَ ﴿ :ف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
احل هق ِم ْن َر ِّهبِ ْم﴾ ،يعني :أمري
ون َأ َّن ُه ْ َ
املؤمنني كام أخذ رسول اهلل  امليثاق عليهم أخذ له) ()2

ثم التفت للجمع ،وقال :هل رأيتم هذا التهكم والسخرية برسول اهلل  وبأخيه
اإلمام عيل ،وتشبيههام بالبعوض؟
قال أحد املتهمني :ليس كل ما يوجد يف كتبنا صحيح ،مثلام هو احلال يف كتب األمة
( )2تفسري القمي .34/1

( )1بحار األنوار ،278/25 :واالحتجاج ص.242
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مجيعا ،والتي أخرب رسول اهلل  أن اخلري فيها سيختلط بالدخن ..وهذا احلديث منها ،ولو
رجعت ـ سيدي ـ إىل ما كتبه علامءنا عنه ،لوجدت تكذيبهم له ،وبيان علة ذلك.
قال آخر :الرواية فيها علتان يف السند ومها :القاسم بن سليامن ،واملعىل بن خنيس..
فاألول جمهول كام يقول املحقق األردبييل( ..)1ومن األمثلة عىل عدم قبوله االستدالل
بحديثه قوله ـ يف رواية لبس الديباج( :ويكره لبس احلرير) مع أنه حرام كام مر ،عىل أن
السند ليس بصحيح ،لوجود قاسم بن سليامن املجهول)
قال آخر :وأما املعىل بن خنيس فهو يف غاية الضعف كام يقول السيد اخلوئي(..)2
وقال النجايش :معيل بن خنيس ،أبو عبد اهلل :موىل اإلمام الصادق ،ومن قبله كان موىل بني
أسد ،كويف ،بزاز ،ضعيف جد اا ،ال يعول عليه ،له كتاب يرويه مجاعة( ..)3وقال ابن
الغضائري عنه :الغالة يضيفون إليه كثريا وال أرى اعتامدا عىل يشء من حديثه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اآلية الكريمة وردت يف مقام التحقري ،وقد ذكر
مجع من املفرسين عن ابن عباس أن سبب نزوهلا اعرتاض املنافقني عىل ما ورد من أمثلة يف
اآليات السابقة ،وقالوا إن اهلل أسمى من أن يرضب مثل هذه األمثال ،وبذلك راحوا
يشككون يف الرسالة ويف القرآن ..ويف هذه الظروف نزلت اآلية الكريمة املذكورة ..وقال
آخرون :عند نزول اآليات التي ترضب األمثال بالذباب والعنكبوت ،بدأ املرشكون
ينتقدون ويسخرون(.)4
قال آخر :ولو رجعت إىل علامئنا املحققني ـ سيدي الكريم ـ لوجدت أهنم يعرضون

( )1جممع الفائدة.86/2 :

( )3النجايش يف رجاله 417 :رقم .1114

( )2معجم رجال احلديث.258/9 :

( )4األمثل)134/1( ،
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عند تفسري اآلية ما يذكره عامة املفرسين من املدارس اإلسالمية املختلفة ،ومن األمثلة عىل
ذلك قول بعض أكرب مفرسينا املتأخرين( :ملاذا التمثيل بالبعوضة؟ ..املعاندون اختذوا من
صغر البعوضة والذبابة ذريعة لإلستهزاء باألمثلة القرآنية ،لكنهم لو أنصفوا وأمعنوا النظر
يف هذا اجلسم الصغري ،لرأوا فيه من عجائب اخللقة وعظيم الصنع والدقة ما حيري العقول
واأللباب)()1

ثم ساق حديثا لإلمام الصادق بشأن خلقة هذا احليوان الصغري يقول فيه( :إنام
ُضب اهلل املثل بالبعوضة ألن البعوضة عىل صغر حجمها خلق اهلل فيها مجيع ما خلق يف
الفيل مع كربه وزيادة عضوين آخرين فأراد اهلل سبحانه أن ينبه بذلك املؤمنني عىل لطيف
خلقه وعجيب صنعته) ( .. )2ثم علق عليه بقوله( :يريد اهلل سبحانه هبذا املثال أن يبني
للمؤمنني دقة الصنع يف اخللق ،التفكري يف هذا املوجود الضعيف عىل الظاهر ،والشبيه
بالفيل يف الواقع ،يبني لإلنسان عظمة اخلالق ..خرطوم هذا احليوان الصغري يشبه خرطوم
الفيل ،أجوف ،ذو فتحة دقيقة جدا ،وله قوة ماصة تسحب الدم ..ومنح اهلل هذا احليوان
قوة هضم ومتثيل ودفع ،كام منحه أطرافا وأذنا وأجنحة تتناسب متاما مع وضع معيشته..
هذه احلرشة تتمتع بحساسية تشعر فيها باخلطر برسعة فائقة وتفر عندما يدامهها عدو
بمهارة عجيبة ،وهي مع صغرها وضعفها يعجز عن دفعها كبار احليوانات) ()3

قال آخر :ومثل ذلك ساق حديثا لإلمام عيل يقول فيه( :كيف ولو اجتمع مجيع
حيواهنا من طريها وهبائمها وما كان من مرحها وسائمها ،وأصناف أسناخها وأجناسها،

( )3األمثل)138/1( ،

( )1األمثل)137/1( ،
( )2تفسري الربهان.72/1 :
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ومتبلدة أِمها وأكياسها ،عىل إحداث بعوضة ما قدرت عىل إحداثها ،وال عرفت كيف
السبيل إىل إجيادها ،ولتحريت عقوهلا يف علم ذلك وتاهت ،وعجزت قواها وتناهت،
ورجعت خاسئة حسرية ،عارفة بأهنا مقهورة ،مقرة بالعجز عن إنشائها ،مذعنة بالضعف
عن إفنائها) ()1

قال آخر :هذا جمرد مثال ..وهكذا يمكنكم الرجوع إىل كتب تفسرينا ،فستجد نفس
هذه التعابري واملعاين.
قال املدعي :لكني وجدت خالف ذلك أيضا ..ومن األمثلة عىل ذلك وجدت
بعضهم يدافع عن احلديث ،ويسوق يف ذلك رواية عن اإلمام العسكري ،وفيها أنه قيل
عيل ،وما فوقها ـ وهو
لإلمام الباقر :إن بعض من ينتحل مواالتكم ،يزعم أن البعوضةّ ،
الذباب ـ حممد رسول اهلل  فقال اإلمام الباقر :سمع هؤالء شيئا ،مل يضعوه عىل وجهه..
إنام كان رسول اهلل  قاعدا ،ذات يوم ،وعيل ،إذ سمع قائال يقول :ما شاء اهلل وشاء حممد،
وسمع آخر يقول :ما شاء اهلل وشاء عيل ..فقال رسول اهلل ( :ال تقرنوا حممدا وعليا ،باهلل
عز وجل ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ،ثم ما شاء حممد ..ما شاء اهلل ،ثم ما شاء عيل ..إن مشيئة
اهلل هي القاهرة التي ال تساوي وال تكافأ وال تداين ..وما حممد رسول اهلل ،يف اهلل ويف قدرته،
إال كذبابة ..وما عيل يف اهلل ويف قدرته إال كبعوضة ،يف مجلة هذه املاملك)()2

قال أحد املتهمني :بغض النظر عن صحة الرواية أو عدم صحتها ..هل ترى معناها
صحيحا ،ومتوافقا مع ما ورد يف القرآن الكريم وما تعتقده األمة مجيعا؟
سكت املدعي ،فقال أحد املتهمني :بل فيها رد شديد عىل الذين يتهموننا بأننا ـ معاذ
( )2التفسري املنسوب لإلمام العسكري  101/ـ .102

( )1هنج البالغة ،رشح حممد عبده ،اخلطبة .275/186
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اهلل ـ نصف أئمتنا بالربوبية؛ فهم عبيد اهلل الذين ال يساوون شيئا أمام عظمته.
السامء والطارق:
للنص
قال املدعي :دعنا من تلك الرواية ..فام تقولون يف تلك الروايات املخالفة ّ
الس َام ِء َوال َّط ِار ِق
والسياق القرآنيني ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و َّ
ِّ
ِ
َو َما َأ ْد َر َ
عيل ،و(الطارق)
اك َما ال َّط ِار ُق الن َّْج ُم ال َّثاق ُ
ب﴾ [الطارق 1 :ـ  ،]3حيث فرست (السامء)ب ّ
النبي .
بالروح ،و(النجم الثاقب) ب ّ
حممد احلسن بن عيل بن أيب محزة
قال أحد املتهمني( :)1تلك الرواية رواها أبو ّ
فضال فيه( :ملعون ّ
كذاب ،وقد
البطائني ،وهو واقفي ضعيف ،وقال عيل بن احلسن بن ّ
كتب عنه تفسريه ،وال أرى جواز روايته) ..ومثله عيل بن أيب محزة ،فكالمها ضعيف.
قال آخر :وهلذا نرى كل علامئنا يفرسون اآليات بحسب ما يدل عليه ظاهرها ،فقد
قال بعضهم يف معنى الطارق( :اختلفوا يف تأويل هذه الكلمة ..والذي يبدو يل ّ
أن الطارق
ورشها ،ولذلك نستعيذ باهلل من طارق
هي األقدار التي تتواصل يف الليل والنهار بخريها ّ
رش طوارق الليل والنهار ّإال طارقا
السوء حسب النص املأثور عن النبي ( :أعوذ بك من ّ
يطرق بخري يا رمحن) ..ويف الدعاء( :بك أستجري يا ذا العفو والرضوان من الظلم
والعدوان ،ومن غري الزمان ،وتواتر األحزان ،وطوارق احلدثان ،ومن انقضاء املدّ ة قبل
التأهب والعدّ ة) ..وحسب هذا الرأي ّ
فإن النجم الثاقب هو بيان هلذا الطارق الذي يشبه
ِ
ِ
ف ْ
ب﴾ [الصافات:
النجم الثاقب ،كام قال سبحانه﴿ :إِ َّال َم ْن َخطِ َ
اب َثاق ٌ
اخلَ ْط َف َة َف َأ ْت َب َع ُه ش َه ٌ
 ..]10ويكون القسم ـ إذا ـ بتلك الشهب التي حيفظ اهلل هبا السامء من الشياطني الذين
( )1جملة املنهاج ،ع.255/32
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يسرتقون السمع ،ويكون السياق متناسبا مع احلديث عن حفظه سبحانه ألهل األرض..
فإن القسم ّ
إن ّ
يسمى طارقا باعتباره يطلع بالليل ،وعليه ّ
وقيلّ :
بكل نجوم السامء
كل نجم ّ
أو النجوم ّ
الالمعة ..وقال البعض :بل النجم هنا هو زحل ،وقد روي ذلك عن اإلمام
الصادق ،وقال بعضهم :بل هو الثريا ،وقال اآلخر :بل هو الزهرة)()1

ثم علق عىل ذلك بقوله( :وقد تتسع العبارات ّ
لكل تلك التطبيقات ،ذلك ّ
ألن آية
نتلوها يف سورة امللك يظهر منها ّ
أن مصابيح السامء هي رجوم الشياطني أو مراكز لرمجهم،
لش َياطِ ِ
َاها ُر ُجو اما لِ َّ
ني َو َأ ْعتَدْ نَا
يح َو َج َع ْلن َ
الس َام َء الده ْن َيا بِ َم َصابِ َ
قال ربنا سبحانهَ :
﴿و َل َقدْ زَ َّينَّا َّ
الس ِع ِري﴾ [امللك ..]5 :فمن املحتمل أن تكون النجوم هي ذات الشهب الطارقة أو
َهل ُ ْم ع ََذ َ
اب َّ
ّأهنا مصادر للشهب ،يبقى أن نقولّ :
إن املراد من النجم يمكن أن يكون جنس النجم
فيشمل سائر األنجم وليس واحدا منها) ()2

وبعد كل هذه التطبيقات التي ال يوجد من يعارض فيها ،قال( :حينام ينظر اإلنسان
إىل متانة بناء السامء ،وكيف جعلها اهلل سقفا حمفوظا ،وزرع يف أرجائها مراجم للقوى
الشيطانية التي تسعى إلفساد النظام فيها ،يطمئ ّن إىل تلك اليد العظيمة التي متسك
رب عظيم ،حيفظه من طوارق السوء
السموات واألرض أن تزوال ،ويعرف أنّه يف كنف ّ
ظ﴾ [الطارق)3 ( )]4 :
﴿إِ ْن ُك هل َن ْف ٍ
س ملََّا َع َل ْي َها َحافِ ٌ
قال آخر :وهكذا لو ذهبت إىل كل التفاسري التي فرست هبا اآلية وجدهتم يذكرون
أمثال هذه املعاين ..ولذلك ال يصح أن نرميها مجيعا بسبب انحراف وقع فيه بعضهم ،وقد

( )3من هدي القرآن  ،املدرِس ()12/18

( )1من هدي القرآن  ،املدرِس ()11/18
( )2من هدي القرآن  ،املدرِس ()11/18
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نجد أمثاله يف تفاسري كل الطوائف.
ليلة القدر:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري سورة القدر ،وقوله تعاىل:
ِ
ِ
﴿ َتنَزَّ ُل املَْ َالئِ َك ُة والر ِ
ِ
ج ِر﴾ [القدر 4 :ـ
يها بِإِ ْذن َر ِّ ِهب ْم م ْن ُك ِّل َأ ْم ٍر َس َال ٌم ه َي َحتَّى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْ
وح ف َ
َ ه ُ
 ،]5فعن حممد بن مجهور ،عن موسى بن بكر ،عن زرارة ،عن محران ،قال :سألت أبا عبد
اهلل عام يفرق يف ليلة القدر ،هل هو ما يقدر سبحانه وتعاىل فيها؟ قال( :ال توصف قدرة اهلل
ِ
يها ُي ْف َر ُق ُك هل َأ ْم ٍر َحكِي ٍم﴾ [الدخان ]4 :فكيف يكون حكيام إال ما فرق،
تعاىل ،إال أنه قال﴿ :ف َ
وال توصف قدرة اهلل سبحانه ،ألنه حيدث ما يشاء ..و أما قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر﴾ َخ ْ ٌري
ِ
ِ
ِ
وح فِيها﴾ واملالئكة يف هذا املوضع
والر ُ
م ْن َأ ْلف َش ْه ٍر يعني فاطمة ..وقولهَ ﴿ :تنَزَّ ُل املَْالئ َك ُة ه
املؤمنون الذين يملكون علم آل حممد  ،والروح روح القدس وهي فاطمة ِ
﴿م ْن ُك ِّل َأ ْم ٍر

ج ِر﴾ يعني حتى يقوم القائم) ()1
﴿حتَّى م ْط َل ِع ا ْل َف ْ
سالم﴾ يقول :من كل أمر سلمه َ

َ

َ

ٌ

حممد بن مجهور،
قال أحد املتهمني( :)2يكفي يف رد هذه الرواية أن يكون يف سندها ّ
وهومن ال ُغالة املعروفني الذين ال يصح االستدالل بأحاديثهم ..باإلضافة إىل أ ّن التفسري
املذكور للمالئكة والروح خمالف لظاهر مجيع اآليات التي ورد فيها هذا اللفظان..
باإلضافة إىل أ ّن فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل  عند نزول هذه اآليات كانت يف األرض،
فال معنى لنزوهلا.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :حمتوى السورة كام هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن
( )2جملة املنهاج ،ع.256/32

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()932/5
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الكريم يف ليلة القدر ،وبيان أمهية هذه الليلة وبركاهتا) ( )1ثم قال ـ عند بيانه ملفهوم ليلة
القدر ـ( :يف سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر قيل الكثري من ذلك :ألهنا الليلة التي تعني
فيها مقدرات العباد لسنة كاملة ،يشهد عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ٍة ُم َب َارك ٍَة إِنَّا
ِ
ِ
يها ُي ْف َر ُق ُك هل َأ ْم ٍر َحكِي ٍم َأ ْم ارا ِم ْن ِعن ِْدنَا إِنَّا ُكنَّا ُم ْر ِسلِنيَ ﴾ [الدخان ..]5-3 :فهذه
ُكنَّا ُمنْذ ِري َن ف َ
اآلية الكريمة تنسجم مع ما جاء من الروايات تقول :يف هذه الليلة تعني مقدرات الناس
لسنة كاملة ،وهكذا أرزاقهم ،وهناية أعامرهم ،وأمور أخرى تفرق وتبني يف تلك الليلة
املباركة ..وهذه املسألة طبعا ال تتناَّف مع حرية إرادة اإلنسان ومسألة االختيار ،ألن التقدير
اإلهلي عن طريق املالئكة إنام يتم حسب لياقة األفراد وميزان إيامهنم وتقواهم وطهر نيتهم
وأعامهلم ،أي يقدر كل فرد ما يليق له ،وبعبارة اخرى ،أرضية التقدير يوفرها اإلنسان نفسه،
وهذا ال يتناَّف مع االختيار بل يؤكده ..وقال بعض إهنا سميت بالقدر ملا هلا من قدر عظيم
﴿و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِر ِه﴾ [الزمر ..]67 :وقيل
ورشف كبري يف القرآن جاء قوله سبحانهَ :
ألن القرآن بكل قدره ومنزلته نزل عىل الرسول األكرم  بواسطة امللك العظيم يف هذه
الليلة ..وقيل ألهنا الليلة التي قدر فيها نزول القرآن ..وقيل ألهنا الليلة التي من أحياها نال
قدرا ومنزلة ..وقيل ألهنا الليلة التي تنزل فيها املالئكة حتى تضيق هبم األرض لكثرهتم،
﴿و َم ْن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِرزْ ُق ُه َف ْل ُين ِْف ْق ِِمَّا آتَا ُه اهللَُّ﴾
ألن القدر جاء بمعنى الضيق أيضا كقوله تعاىلَ :
[الطالق ..)]7 :ثم علق عىل هذه التطبيقات بقوله( :كل هذه التفاسري يستوعبها املفهوم
الواسع لليلة القدر مع أن التفسري األول أنسب وأشهر) ( ..)2وهكذا ترى سيدي الكريم
أنه مع استيعابه لكل هذه التطبيقات مل يذكر ما ورد يف تلك الرواية.
( )2األمثل)346/20( ،

( )1األمثل)339/20( ،
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النبأ العظيم:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري سورة النبأ ،وقوله تعاىل:
َن النَّبإِ ا ْلعظِي ِم ا َّل ِذي ُهم فِ ِ
يه خمُ ْتَلِ ُف َ
﴿ع ََّم َيت ََسا َء ُل َ
ون﴾ [النبأ ،]3-1 :وأن املراد بـ (النبأ) هو
ون ع ِ َ َ
ْ
عيل وواليته (.)1
اإلمام ّ
حممد بن فضيل األزدي،
املفرسة هلذه اآلية ّ
قال أحد املتهمني( :)2يف إسناد الروايات ّ
وهو ِمن روى عن اإلمامني الكاظم والرضا ،وهو من الضعفاء وال ُغالة ..وفيها عبد الرمحن
بن كثري اهلاشمي ،وقد روى عن اإلمام الباقر والصادق ،وهو ضعيف غال ..وفيها
بالغلو،
أبوإسحاق ،إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ،وهو ضعيف يف احلديث ،متّهم يف دينه
ّ
ال يعتمد عىل يشء من حديثه.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ذلك ،فإن قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي ُه ْم فِ ِيه خمُ ْتَلِ ُف َ
ون﴾ خيرب عن
خالف حاصل بني املرشكني يف (النبأ العظيم) .ومن املعلوم ّ
أن مسألة والية اإلمام عيل مل
تكن مثار اة يف ذلك الوقت ..باإلضافة إىل أن اآليات التي بعدها تتحدّ ث عن اخللق وعود
احلياة لْلموات ،ما ّ
يدل عىل ّ
أن املراد بالنبأ (القيامة)
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتمدين هبذا املعنى ..فقد قال بعضهم( :أورد
املفرسون آراء متباينة يف املقصود من (النبأ العظيم) ،فمنهم من اعتربه إشارة إىل يوم القيامة،
ومنهم من قال بأنه إشارة إىل القرآن الكريم ،ومنهم من اعتربه إشارة إىل أصول الدين من
الت وحيد حتى املعاد ..وبنظرة دقيقة إىل جمموع آيات السورة وسياق طرحها ،وما ذكرته

( )3جملة املنهاج ،ع.256/32

( )1الكايف 207/3 ،و ،418وهتذيب األحكام.146/3 ،
( )2جملة املنهاج ،ع.256/32
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اآليات الالحقة من مالمح القدرة اإلهلية بعرض بعض مصاديقها يف السامء واألرض،
وبعد هذا العرض تؤكد إحدى اآليات﴿ ،إِ َّن َي ْو َم ا ْل َف ْص ِل ك َ
َان ِمي َقاتاا﴾ [النبأ ،]17 :ثم خمالفة
وعدم تقبل املرشكني ملبدأ (املعاد) ،كل ذلك يدعم التفسري األول القائل :بأن النبأ العظيم
هويوم القيامة)()1

ثم قال( :فوصف (النبأ) بـ (العظيم) للتأكيد عىل أمهيته ،وللبت بأن ما يشك فيه
البعض إنام هو :أمر واقع ،بالغ األمهية ،خطري ..وكام قلنا فهذا املعنى يناسب كونه يوم
ا لقيامة أكثر ِما يناسب بقية التفاسري ..وربام كانت مجلة ﴿ َيت ََسا َء ُل َ
ون ﴾ إشارة إىل الكفار
دون غريهم ،ألهنم كثريا ما كانوا يتسائلون فيام بينهم بخصوص (املعاد) ،وما كان تساؤهلم
ألجل الفحص والتحقيق وصوال للحقيقة ،بل كان لغرض التشكيك ال أكثر) ()2

قال آخر :ولكن ذلك ال يمنع ـ بعيدا عن اآلية ـ من إطالق لفظ [النبأ العظيم
املختلف فيه] بكل ما حتقق فيه هذا الوصف ..ويف هذا قال بعض املفرسين( :النبأ العظيم:
كمفهوم قرآين ـ مثل سائر املفاهيم القرآنية ـ له من السعة ما يشمل كل ما ذكر من معان،
وإذا كانت قرائن السورة تدل عىل أن املقصود منه (املعاد) ،فهذا ال يمنع من أن تكون له
مصاديق أخرى ،كام هومعلوم أن للقرآن بطونا خمتلفة وظواهرا متعددة ،وأدلة وقرائن
االستخراج خمتلفة أيضا ،وبعبارة أخرى :أن ملعاين آيات القرآن دالالت التزامية ال يعرفها
إال من غاص يف بحر علمها ومعرفتها ،وال يكون ذلك إال للخاصة من الناس ..وليست
اآلية املذكورة منفردة يف أن هلا ظاهر وباطن دون بقية آيات القرآن ،حيث أن األحاديث
والروايات الرشيفة فرست كثري من اآليات بمعان خمتلفة ،بعضها ما ينسجم مع ظاهر اآلية،
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.318/19 ،

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.318/19 ،
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والبعض اآلخر يشري إىل املعنى الباطن هلا) ()1

قال آخر :وقد قال آخر يشري إىل املصاديق التي يمكنها أن تنطبق عىل ﴿ النَّ َبإِ

ا ْل َعظِي ِم﴾ [النبأ( :]2 :النبأ خرب ذوفائدة عظيمة حيصل به علم أوغالب ظن ،واخلرب احلق الذي
يتعرى عن الكذب ،والنبيء هواملوحى إليه بأخبار احلق والصدق ،حاملة كافة الرباهني
املصدقة هلام ثم إذا كان الن بأ عظيام كانت الفائدة والعلم فيه أعظم ،دون أن يتطرق إليه أية
شائبة وريبة اللهم إال جهال وعنادا ِمن ال هيوى إال هواه ،وال هيدف هداه ..وأول األنباء
العظيمة ـ منذ بزوغ اإلسالم ـ هونبأ الرسالة اإلسالمية التي محلها الرسول األقدس حممد
 ،فنبأ الرسالة املحمدية هوأعظم األنباء الرسالية يف تاريخ الرساالت ،وألهنا تشملها
كلها وفيها مزيد هورمز اخللود ،فلام بعث النبي  جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت ﴿ع ََّم
َن النَّ َبإِ ا ْل َعظِي ِم﴾ [النبأَ ﴿ ،]2-1 :ب ْل ع ِ
ون ع ِ
َج ُبوا َأ ْن َجا َء ُه ْم ُمن ِْذ ٌر ِمن ُْه ْم َف َق َال ا ْلكَافِ ُر َ
َيت ََسا َء ُل َ
ون
َه َذا َيشء ع ِ
يب﴾ [ق ..]2 :فهذه الرسالة السامية كانت نبأ عظيام حتمل كافة األنباء
َج ٌ
ْ ٌ
العظيمة)()2

ومن املصاديق التي ذكرها (إنذار النبي وإنبائه نبأ التوحيد ،مها من األنباء العظيمة،
احدُ ا ْل َقهار رب السامو ِ
وقد بدأ بنبإ التوحيدُ ﴿ :ق ْل إِنَّام َأنَا من ِْذر وما ِمن إِ َل ٍه إِ َّال اهللَُّ ا ْلو ِ
ات
َّ ُ َ ه َّ َ َ
َ
ُ ٌ َ َ ْ
َ
ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ون َما ك َ
يم َأ ْن ُت ْم َعنْ ُه ُم ْع ِر ُض َ
َان ِ َيل ِم ْن ِع ْل ٍم
ض َو َما َب ْين َُه َام ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َغ َّف ُار ُق ْل ُه َو َن َب ٌأ عَظ ٌ

وحى إِ َيل إِ َّال َأنَّام َأنَا ن َِذير مبِنيٌ ﴾ [ص)3( )]70-65 :
بِاملَْ َ ِ
خيت َِصم َ
إل ْاألَع َْىل إِ ْذ َ ْ
ون إِ ْن ُي َ

ُ

َّ

ٌ ُ

َ

ومن املصاديق التي ذكرها (القرآن ..فهو نبأ عظيم ألنه املعجزة اخلالدة هلذه الرسالة

( )3الفرقان َّف تفسري القرآن بالقرآن والسنه.10/30 ،

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.322/19 ،
( )2الفرقان َّف تفسري القرآن بالقرآن والسنه.10/30 ،
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السامية ،وأنه حيمل كافة أنباء الغيب﴿تِ ْل َك ِمن َأ ْنب ِ
اء ا ْل َغي ِ ِ
يها إِ َل ْي َك َما ُكن َْت َت ْع َل ُم َها
ب ُنوح َ
ْ
ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ص َع َل ْي َك
َأن َ
﴿و ُك ًّال َن ُق ه
رب إِ َّن ا ْل َعاق َب َة ل ْل ُمتَّقنيَ ﴾ [هودَ ..]49 :
ْت َو َال َق ْو ُم َك م ْن َق ْب ِل َه َذا َف ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ ِِ
احل هق ومو ِع َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ظ ٌة َوذك َْرى ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾ [هود:
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت بِه ُفؤَ ا َد َك َو َجا َء َك ِيف َهذه ْ َ َ َ ْ
م ْن َأ ْن َباء ه
)1( )]120

﴿و َق َال ا َّل ِذي َن
ومن املصاديق التي ذكرها (نبأ املعاد ..وهو نبأ عظيم بعد التوحيدَ ..
َك َفروا َه ْل نَدُ هل ُكم ع ََىل رج ٍل ينَب ُئ ُكم إِ َذا مزِّ ْق ُتم ُك َّل ُِم َزَّ ٍق إِ َّن ُكم َل ِفي َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد﴾ [سبأ..]7 :
َ
ْ
ُ ْ
َ ُ ُ ِّ ْ
ْ
ُ
ن﴾ [يونس)2 ( )]53 :
حل ٌّق َو َما َأ ْن ُت ْم ِب ُم ْع ِج ِزي َ
َ
﴿و َي ْس َتن ِْب ُئون ََك َأ َح ٌّق ُه َو ُق ْل إِي َو َر ِّيب إِ َّن ُه َ َ
ثم علق عىل هذه املصاديق بقوله( :هذه هي الدعائم األربع من األنباء العظيمة،
تشملها﴿ :النَّ َبإِ ا ْل َعظِي ِم﴾ ..ومن األنباء العظيمة استمرارية الوالية واحلكم املحمدي
املتمثل يف أخيه ونفسه ووليه وخليفته عيل أمري املؤمنني) ()3

اخلنّس:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال ُأ ْق ِس ُم
الص ْبحِ إِ َذا َتنَ َّف َس إِ َّن ُه َل َق ْو ُل رس ٍ
اجل َو ِار ا ْل ُكن ِ
اخلُن ِ
بِ ْ
ول ك َِري ٍم﴾
َّس َوال َّل ْي ِل إِ َذا ع َْس َع َس َو ه
َ ُ
َّس ْ َ
حممد  الغائب عن
[التكوير ،]19-15 :حيث ورد يف تفسريها أن ﴿اخلنّس﴾ هوقائم آل ّ
األنظار(.)4
املفرسة لآلية الرشيفة،
قال أحد املتهمني( :)5وقد وقع يف سند بعض هذه الروايات ِّ
وضاع ،وقد مجع إليه مجيع
حممد بن مالك ،وقد ذكروا فيه :إنّه ضعيف ،غالّ ،
جعفر بن ّ
( )1الفرقان َّف تفسري القرآن بالقرآن والسنه.11/30 ،

( )4الربهان يف تفسري القرآن .433/4 ،

( )2الفرقان َّف تفسري القرآن بالقرآن والسنه.11/30 ،

( )5جملة املنهاج ،ع.257/32

( )3الفرقان َّف تفسري القرآن بالقرآن والسنه.11/30 ،
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عيوب الرواة الضعاف ..كام ّ
أن الكثري من رواة هذه األخبار جماهيل ..باإلضافة إىل ذلك،
يتم
فإن القسم الوارد ،يف هذه السورة ،هو لتأكيد ح ّقانية ّ
النبوة والقرآن ،وعليه فكيف ّ
النبوة؟! ..باإلضافة إىل أن اليشء الذي يقع القسم به ال
القسم بغيبة اإلمام التي هي فرع ّ
بدّ من أن يكون معلوم اا عند املخاطبني يف ذلك الزمان ،ومل تكن مسألة الغيبة هبذه املثابة.
قال املدعي :فام تقولون يف حديث آخر حول نفس اآلية الكريمة ،رووا فيه عن أ ّم
اخلُن ِ
ّ
وجلَ ﴿ :ف َال أ ْق ِس ُم بِ ْ
َّس﴾؟ فقال:
هاين أهنا قالت لإلمام الصادق :ما معنى قول اهلل عزّ
ثم
يا أ ّم هاين ،إمام خينَّس نفسه حتّى ينقطع عن الناس علمه سنة ستّني ومائتنيّ ،
قرت عينك (.)1
يبدوكالشهاب الواقد يف الليلة الظلامء ،فإن أدركت ذلك الزمان ّ
قال أحد املتهمني( :)2ال شك يف كون هذه الرواية مكذوبة موضوعة؛ ففي سندها
وضاع للحديث ..وقد ذكروا فيه :إنّه مجع
حممد بن مالك ،وهوضعيف ،غالّ ،
جعفر بن ّ
عيوب الرواة الضعاف مجيع اا ..باإلضفاة إىل ذلك؛ فإنا لوفرضنا ّ
أن راوية احلديث كان
عمرها عند سامع احلديث ( )15سنةّ ،
وأن سامعها احلديث كان يف أخريات حياة اإلمام
أن وفاته كانت سنة ّ ،114
الباقر ،فمع مالحظة ّ
فإن عمر أ ّم هاين كان آنذاك يف سنة 260
هو( )161سنة ،وحينئذ فمن املستبعد أن يقول هلا اإلمام :إذا أدركت زمانه.
قال آخر :وهلذا نرى كل علامئنا يفرسون اآليات الكريمة بحسب ما يدل عليه
ظاهرها ،فقد قال بعضهم بعد أن أورد املعاين اللغوية هلا( :يعتقد كثري من املفرسين ،إهنا
الكواكب اخلمسة السيارة التي يف منظومتنا الشمسية ،والتي يمكن رؤيتها بالعني املجردة
(عطارد ،الزهرة ،املريخ ،املشرتي وزحل) ..فلوتأملنا السامء عدة ليال ،لرأينا أن نجوم
( )2جملة املنهاج ،ع.264/32

( )1الربهان يف تفسري القرآن .47/1 ،
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السامء أوالقبة الساموية تظهر وتغيب بشكل مجاعي من دون أن تتغري الفواصل واملسافات
فيام بينها ،وكأهنا آللئ خيطت عىل قطعة قامش داكن اللوان ،وهذه القطعة تتحرك من
املرشق إىل املغرب ،إال مخسة كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة ،فنراها تتحرك وليس
بينها وبني بقية النجوم فواصل ثابتة ،وكأهنا لئالئ قد وضعت عىل تلك القطعة وضعا ،من
دون أن ختيط هبا ..وهذه الكواكب اخلمس هي املقصود يف هذا التفسري ،وما نالحظه من
حركتها إنام تكون لقرهبا منا ال نتمكن من متييز حركات بقية النجوم لعظم املسافة فيام بيننا
وبينها ..ومن جهة أخرى :ينبغي التنويه إىل أن علامء الفلك يطلقون عىل هذه الكواكب
اسم (الكواكب املتحرية) ،ألهنا ال تتحرك عىل خط مستقيم ثابت ،فرتاها تسري باجتاه معني
من الزمن ثم تعود قليال ومن ثم تتابع مسريها األول وهكذا ..وهلؤالء العلامء من البحوث
العلمية يف حتليل هذه الظاهرة) ()1

ثم عقب عىل هذا بقوله( :عليه يمكن محل إشارة اآليات إىل الكواكب السيارة
(اجلوار) ،التي يف سريها هلا رجوع (اخلنس) ،ثم ختتفي عند طلوع الفجر ورشوق
الشمس ..فهي تشبه غزاال يتصيد طعامه يف الليل وما أن حيل النهار حتى خيتفي عن أنظار
الصيادين واحليوانات املفرتسة فيذهب إىل (كناسه) ،ولذا وصفت الكواكب بـ (الكنس)()2

ثم ذكر احتامالت أخرى يمكن أن تنطبق عليها اآليات ،فقال( :وثمة احتامل آخر لـ
﴿الكنس﴾ :اختفاء الكواكب يف ضوء الشمس ..أي إهنا حينام تدور حول الشمس ،تصل
يف بعض الوقت إىل نقطة جماورة للشمس فيختفي نورها متاما عن األبصار ،وهوما يعرب عنه
علامء الفلك بـ (االحرتاق) ..و(الكنس) يف نظر بعض آخر :إشارة إىل دخول الكواكب يف
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.460/19 ،

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.460/19 ،
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الربوج الساموية ،وذلك الدخول يشبه اختفاء الغزالن يف أماكن أمنها ..وكام هو معروف،
إن كواكب جمموعتنا الشمسية ال تنحرص هبذه الكواكب اخلمس ،بل ثمة ثالثة كواكب
أخرى(أورانوس ،بلوتون ،نبتون) ولكنها ال ترى بالعني املجردة لبعدها عنا ،وللكثري من
هذه السيارات قمرا أوأقامرا ،فعدد كواكب هذه املجموعة باإلضافة إىل األرض هو تسعة
كواكب) ()1

وبعد أن ذكر هذا وغريه بني مغزى القسم ،فقال( :وعىل أية حال ،فكأن القرآن
الكريم يريد هبذا القسم امليلء باملعاين املمتزجة بنوع من اإلهبام ،كأنه يريد إثارة الفكر
اإلنساين ،وتوجيهه صوب الكواكب السيارة ذات الوضع اخلاص عىل القبة الساموية،
ليتأمل أمرها وقدرة وعظمة خالقها سبحانه وتعاىل ،وثمة احتامالت أخرى يف هذا املوضوع
أمهلناها لضعفها) ()2

فها أنتم ترون كيف فرسها بام يقتضيه العلم والواقع ،وذكر االحتامالت املختلفة
لكنه مل يعرج أبدا إىل ذلك الفهم الذي وردت به الرواية التي ذكرتم ..بل إنه ذكر ما خيالفها،
فقد روى عن اإلمام عيل أنه سئل :ما اخلنس ،اجلوار الكنس؟ فقال( :هي الكواكب ،ختنِس
بالنهار فال ترى ،وتكنس بالليل فتأوي إىل جمارهيا ..وهنْ َ :هبرام ،وزُ َحل ،و ُع َطارد،
والزه ْهرة ،واملشرتي) ()3

قال آخر :وقال آخر يف تفسريها( :قسام بالنجوم التي ختتفي وتظهر ،وبالليل حيث
خييم ظالمه ،وبالصبح حني يبسط نوره عىل األفق ..إن القرآن وحي اهللّ الذي أنزله جربئيل

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.460/19 ،
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.461/19 ،

( )3رواه ابن أيب حاتم كام يف الدر املنثورللسيوطي  ،528/6وجممع البيان:
ج ،10ص.446
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عىل الرسول الكريم ..هذه احلقائق تتواصل يف جو تلك الصورة املؤثرة لتكون أبلغ أثرا،
اخلُن ِ
وأعظم وقعاَ ﴿ ..فال ُأ ْق ِس ُم بِ ْ
َّس﴾ يبدو أن الالم هنا زائدة لتأكيد معنى القسم ..أليس
معناه التهويل؟ فإذا نفي القسم دل عىل عظمة ذلك اليشء الذي يتحرز املتحدث عن القسم
به ،وهذا أشد وقعا يف النفس ،فام هو اخلنّس؟ قالوا :خنس بالضم خنوساّ :
تأخر ،وأخنسه،
و﴿اجل ِ
وار ا ْل ُكن ِ
َّس﴾ واجلوار مجع جارية ،بينام الكنس مجع
غريه :إذا خلفه ومَض عنه..
َْ
الكناس اي الغ ّيب ..وروي عن االمام عيل( :هي النجوم ختنس بالنهار وتظهر الليل،
وتكنس يف وقت غروهبا) وروي عنه( :هي الكواكب اخلمسة الدراري :زحل واملشرتي
وعطارد واملريخ والزهرة) وقيل :املراد من (اخلنس) البقر الوحش ،و(الكنس) الظباء..
وروي عن عيل وعطاء ومقاتل وقتادة :أهنا هي مجيع الكواكب ،وخنوسها عبارة عن
غيبوبتها عن البرص يف النهار ،وكنوسها عبارة عن ظهورها للبرص يف الليل ،أي تظهر يف
أماكنها كالوحش يف كنسها ..ويبدو يل أن الفرق :أن هناك نجوما وكواكب ثابتة عىل مدار
السنة ،وهناك نجوما وكواكب فصلية ربام تبقى ليلة أو حتى جزء من ليلة أو فصل كامل..
و لكن من ظاهر اآليتني :أن قوله( :اجلوار الكنس) تفسري للخنس ،فعىل هذا التفسري
نستطيع أن نفهم ملا ذا كلمة (اخلنس) تشابه كلمة الكنس) ()1

ثم علق عىل هذه التطبيقات املختلفة بقوله( :أال ترى كيف هتجم جحافل الظالم
جند النور فتهزمه دون أن يكون لنا سلطان به نمنع ورود الليل أو نحافظ عىل بقية ضياء
من هنار ،أفال نتذكر آنئذ أننا مربوبون ،وأن هلذا العامل ر ّبا حكيام يد ّبر أمره وأمرنا ،وأنه ال
بد أن قد خلقنا ألمر عظيم ،وأنه باعث إلينا رسوال من عنده ينبئنا بذلك األمر؟!)()2

( )2من هدي القرآن .367/17

( )1من هدي القرآن .367/17
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قال آخر :وقال آخر( :يؤيد كون املراد باخلنس اجلوار الكنس الكواكب كلها
أوبعضها لكن صفات حركة بعضها أشد مناسبة وأوضح انطباقا عىل ما ذكر من الصفات
املقسم هبا :اخلنوس واجلري والكنوس وهي السيارات اخلمس املتحرية :زحل واملشرتي
واملريخ والزهرة وعطارد فإن هلا يف حركاهتا عىل ما تشاهد استقامة ورجعة وإقامة فهي
تسري وجتري حركة متشاهبة زمانا وهي االستقامة وتنقبض وتتأخر وختنس زمانا وهي
الرجعة وتقف عن احلركة استقامة ورجعة زمانا كأهنا الوحش تكنس يف كناسها وهي
اإلقامة ..وقيل :املراد هبا مطلق الكواكب وخنوسها استتارها يف النهار حتت ضوء الشمس
وجرهيا سريها املشهود يف الليل وكنوسها غروهبا يف مغرهبا وتوارهيا ..وقيل :املراد هبا بقر
الوحش أوالظبي وال يبعد أن يكون ذكر بقر الوحش أوالظبي من باب املثال واملراد مطلق
الوحوش ..وكيف كان فأقرب األقوال أوهلا والثاين بعيد والثالث أبعد) ()1

فهل تالحظون أن هذا التفسري وما سبقه ،خيتلف عن أي تفسري آخر يورده عامة
املفرسين من املدارس املختلفة.
سنفرغ لكم أهيا الثقالن:
﴿سنَ ْف ُر ُغ َل ُك ْم
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
َأ هي َه ال َّث َق َال ِن﴾ [الرمحن ،]31 :فقد روي يف تفسريها عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن هارون
ابن خارجة ،عن يعقوب بن شعيب ،عن اإلمام الصادق أنه قال فيها( :الثقالن :نحن
والقرآن)( ..)2ويف رواية( :كتاب اهلل ونحن)

( )2الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()322/5

( )1امليزان يف تفسري القرآن .217/20
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حممد بن عيسى اليقطيني ،وهو
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني( :)1يف سند هذه الروايات ّ
من أصحاب اإلمام اهلادي ،وهو ضعيف يرى مذهب الغلو ..وفيها أبان بن عثامن البجيل،
روى عن اإلمام الصادق والكاظم ،وكان ناووسي اا ،ويف قبول روايته خالف.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك ،فإن املالحظ بشكل عابر لسورة (الرمحن) وآياهتا
السابقتني عىل هذه اآلية ،ومهاَ :
﴿خ َل َق
جيد ّأهنا ختاطب اإلنسان واجل ّن مثل اآليتني َّ
ان ِم ْن َم ِارجٍ ِم ْن ن ٍ
ِْ
َار﴾ [الرمحن ،]15 :كام ّ
اجل َّ
اإلن َْس َ
أن اآلية التي بعدها
ان﴾ [الرمحن ]3 :و َ
﴿و َخ َل َق ْ َ
اإلن ِ ِ
رصحية يف ذلك ،وهي قولهَ ﴿ :يا َم ْع َرش ِْ
اجل ِّن َو ْ ِ
اس َت َط ْع ُت ْم َأ ْن َتنْ ُف ُذوا ِم ْن َأ ْق َط ِار
ْس إِن ْ
َ
ون إِ َّال بِس ْل َط ٍ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َفا ْن ُف ُذوا َال َتنْ ُف ُذ َ
ان﴾ [الرمحن ..]33 :باإلضافة إىل أنّه لوكان
َّ َ َ
ُ

املراد بـ ﴿الثقالن﴾ الكتاب والعرتة ،فال بدّ من أن يكون املخاطب فيها بعد ذلك يف قوله
تعاىلَ ﴿ :فبِ َأي َآال ِء رب ُكام ُتك َِّذب ِ
ان﴾ [الرمحن ]34 :هوالقرآن والعرتة أيض اا ،فهل يمكن أن يكونا
َ
ِّ
َ ِّ َ
ِّ
مكذبني بنعمته سبحانه؟!
قال آخر :وهلذا نرى كل علامئنا يفرسون اآلية الكريمة بحسب ما يقتضيه سياقها،
وقد قال بعضهم يف ذلك( :نعم ،إن اهلل العامل القادر سيحاسب يف ذلك اليوم اإلنس واجلن
حسابا دقيقا عىل مجيع أعامهلم وأقواهلم ونياهتم ،ويعني لكل منهم اجلزاء والعقاب ..ومع
علمنا بأن اهلل سبحانه ال يشغله عمل عن عمل ،وعلمه حميط باجلميع يف آن واحد ،وال
يشغله يشء عن يشء ،وال يشغله شأن عن شأن ،ولكننا نواجه التعبري يف ﴿سنفرغ﴾ والتي
تستعمل غالبا بالتوجه اجلاد لعمل ما ،واالنرصاف الكيل له ،وهذا من شأن املخلوقات
بحكم حمدوديتها ..إال أنه إستعمل هنا هلل سبحانه ،تأكيدا عىل مسألة حساب اهلل تعاىل
( )2جملة املنهاج ،ع.258/32

( )1جملة املنهاج ،ع.258/32
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لعباده بصورة ال يغادر فيها صغرية وال كبرية إال أحصاها ،وال يغفل عن مثقال ذرة من
أعامل اإلنسان خريا أورشا ،واألظرف من ذلك أن اهلل الكبري املتعال هوالذي حياسب بنفسه
عبده الصغري ،وعلينا أن نتصور كم هي مرعبة وخميفة تلك املحاسبة) ()1

ثم فرس املراد بالثقلني يف اآلية الكريمة ،فقال﴿( :الثقالن﴾ من مادة (ثقل) عىل وزن
(كرب) بمعنى احلمل الثقيل وجاءت بمعنى الوزن أيضا ،إال أن (ثقل) عىل وزن (خرب) تقال
عادة ملتاع ومحل املسافرين ،وتطلق عىل مجاعة اإلنس واجلن وذلك لثقلهم املعنوي ،ألن اهلل
تبارك وتعاىل قد أعطاهم عقال وشعورا وعلام ووعيا له وزن وقيمة بالرغم من أن الثقل
اجلسدي هلم ملحوظ أيضا كام قال تعاىل﴿ :و َأ ْخرج ِ
ت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َاهلَا﴾ [الزلزلة ،]2 :حيث
َ َ َ
ورد أن أحد معانيها هو خروج الناس من القبور يف يوم القيامة ،إال أن التعبري يف اآلية مورد
البحث جاء باللحاظ املعنوي ،خاصة وأن اجلن ليس هلم ثقل مادي ،والتأكيد عىل هاتني
الطائفتني باخلصوص ألن التكاليف اإلهلية خمتصة هبام يف الغالب) ()2

قال آخر :وقال آخر﴿( :الثقالن﴾ :أصله من الثقلّ ،
وكل يشء له وزن وقدر فهو
ثقل ،وإنّام سميت اإلنس واجلن ثقلني لعظم خطرمها وجاللة شأهنام) ()3

ّ

﴿سنَ ْف ُر ُغ َل ُك ْم َأ هي َه ال َّث َق َال ِن﴾ [الرمحن ]31 :ال تعني أن ربنا كان مشغوال عنهم
ثم قال( :و َ
بحيث مل يتسع هلم وقته ،ومل حتتمل قدرته بام عنده من الشؤون ّ
كال ..سبحانه ال يشغله شأن
عن شأن ،إنام الغاية من الفراغ متام التدبري والقدرة واجلزاء ،ومنه قولنا (تفرغ فالن للعمل
أي انصب عليه بكامل قدرته ووعيه وإرادته) ،واآلية تشري إىل أن أهللّ أعطى الثقلني حرية

( )3من هدي القرآن .303/14

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.406/17 ،
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.406/17 ،

160

ِ
نسبية يف الدنيا ،أما يف اآلخرة فاألمر هللّ وحده ﴿ َي ْو َم ُه ْم َب ِارزُ َ
يش ٌء
ون َال َ ْ
خي َفى ع ََىل اهللَِّ من ُْه ْم َ ْ
َملِ ِن املُْ ْل ُك ا ْليوم هللَِّ ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِار﴾ [غافر ..]16 :و لك أن تتصور شيئا من الرهبة التي حتملها
َ
َْ َ
إلينا كلمة سنفرغ ،إذا علمت أنه هتديد من رب العزة والقدرة املطلقة ،اىل خملوق ضعيف
حمدود كاإلنسان الذي تؤمله البقة وتقتله الرشقة وتنتنه العرقة ،كام يصفه االمام عيل بن أيب
طالب ،ويكفي هذا الوعيد العاقل الذي يلقي سمعه شهيدا أن يتورع عن التكذيب بآيات
ربه ونعمه) ()1

قال آخر :وهذا ال يتناَّف مع إطالق اصطالح [الثقلني] عىل القرآن الكريم والعرتة
الطاهرة يف غري هذا املحل ،كام رصحت بذلك األحاديث الصحيحة املتفق عليها يف املصادر
اإلسالمية مجيعا ،ومنها قوله ( :إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به ،لن تضلوا بعدي:
الثقلني ،أحدمها أكرب من اآلخر ،كتاب اهلل ،حبل ِمدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل
بيتي ،أال وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض)()2

(قيل سميا بذلك؛ ِ
وقد قال القايض عياض يف تفسريهاِ :
لعظم أقدارمها ،وقيل:
ُ ِّ َ
النووي( :سم َيا َثقلني؛ لعظمهام ،وكبري شأهنام)()4
لشدَّ ة ْ
األخذ هبام)( ،)3وقال
ه

ِّ

هذا الذي كنتم به تكذبون:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم إِ َّهنُ ْم َل َصا ُلو
اجل ِحي ِم ُث َّم ُي َق ُال َه َذا ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك َِّذ ُب َ
ون﴾ [املطففني 16 :ـ  ،]17فقد ورد يف تفسريها عن حممد
َْ
ِ
َاب ا ْل ُف َّج ِار َل ِفي ِس ِّج ٍ
ني﴾ [املطففني ،]7 :قال:
بن الفضيل ،عن أيب احلسن قلت﴿ :ك ََّال إِ َّن كت َ
( )1من هدي القرآن .320/14

السنة) ()3914
( )3مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ()134/1

( )2رواه أمحد ( ، )11578وابن أيب عاصم يف (السنة) ( ، )1553وأبو يعىل

( )4رشح صحيح مسلم ()180/15

( ، )1140والطرباين يف (املعجم الكبري) ( ، )2678( )65/3والبغوي يف (رشح
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(هم الذين فجروا يف حق األئمة واعتدوا عليهم) ،قلتُ ﴿ :ث َّم ُي َق ُال َه َذا ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه
ون﴾ [املطففني ]17 :قال( :يعني أمري املؤمنني) ،قلت :تنزيل؟ قال( :نعم) ()1
ُتك َِّذ ُب َ

حممد بن الفضيل،
قال أحد املتهمني( :)2يكفي يف رد هذه الرواية أن يكون يف سندها ّ
وهو من الغالة املعروفني ..باإلضافة إىل أن اآليات السابقة عىل هذه اآلية رصحية يف ّ
أن
﴿و ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك َِّذبِنيَ ا َّل ِذي َن
األمر الذي وقع مورد التكذيب هويوم القيامة ،قال تعاىلَ :
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ُيك َِّذ ُب َ
ين َو َما ُيك َِّذ ُب بِ ِه إِ َّال ُك هل ُم ْعت ٍَد َأثِي ٍم إِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا َق َال َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِنيَ ﴾
[املطففني]13-10 :

قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :بعدما ذكرت آخر آية من اآليات السابقة مصري املكذبني،
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
تأيت اآليات أعاله لترشح حاهلم ،فتقول﴿ :ا َّل ِذي َن ُيك َِّذ ُب َ
ين﴾ [املطففني،]11 :
﴿و َما ُيك َِّذ ُب بِ ِه إِ َّال ُك هل ُم ْعت ٍَد َأثِي ٍم﴾ [املطففني ..]12 :فإنكار
وهويوم القيامة ..وتقول أيضاَ :
القيامة ال يستند عىل املنطق السليم والتفكري الصائب واالستدالل العقيل ،بل هونابع من
حب االعتداء وارتكاب الذنوب واآلثام ..فهم يريدون اإلستمرار بالذنوب واإليغال
باإلعتداءات وبكامل اختيارهم ،ومن دون أي رادع يردعهم من ضمري أوقانون ،وهذا
احلال شبيه ما أشارت إليه اآلية من سورة القيامةَ ﴿ :ب ْل ُي ِريدُ ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان لِ َي ْف ُج َر َأ َما َم ُه َي ْس َأ ُل
َأ َّي َ
ان َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ [القيامة ،]6-5 :وعليه ،فهو يكذب بيوم الدين ..وعىل هذا األساس ،فإن
للمامرسات السيئة أثر سلبي عىل عقيدة اإلنسان ،مثلام للعقيدة من أثر عىل سلوكية
وتوجيهات اإلنسان)()3

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.25/20 ،

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()799/5
( )2جملة املنهاج ،ع.258/32
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دين القيمة:
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّال
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ن ا ْل َق ِّي َمة﴾ [البينة:
الص َال َة َو ُيؤْ ُتوا الزَّ كَا َة َو َذل َك دي ُ
يموا َّ
ل َي ْع ُبدُ وا اهللََّ خمُ ْلصنيَ َل ُه الدِّ ي َن ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
 .. ]5فقد ورد يف تفسريها عن عمرو بن شمر ،عن جابر بن يزيد ،عن اإلمام الباقر ..أن
ِ
﴿دي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾ هي فاطمة بنت رسول اهلل .)1( 
املفرسة أبو عبد اهلل ،عمروبن الشمر بن
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الروايات ّ
ووضاع احلديث ..باإلضافة
يزيد اجلعفي ،روى عن اإلمام الصادق ،وقد ُعدّ يف الضعاف ّ
إىل أن (ذلك) اسم إشارة لْلمر السابق الوارد يف هذه اآلية وهو :عبادة اهلل سبحانه
بإخالص ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،فهذه هي الدعائم التي أقام سبحانه عليها دينه
وأمر الناس هبا.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
﴿و َذلِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾ [البينة ]5 :إشارة إىل أن األصول
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :مجلة َ
املذكورة يف اآلية وهي :التوحيد اخلالص ،والصالة (االرتباط باهلل) ،والزكاة (االرتباط
بالناس) من األصول الثابتة اخلالدة يف مجيع األديان ،بل إهنا قائمة يف أعامق فطرة اإلنسان،
ذلك ألن مصري اإلنسان يرتبط بالتوحيد ،وفطرته تدعوه إىل معرفة املنعم وشكره ،ثم إن
الروح االجتامعية املدنية لإلنسان تدعوه إىل مساعدة املحرومني ..من هنا ،هذه التعاليم هلا
جذور يف أعامق الفطرة ،وهي لذلك كانت يف تعاليم كل األنبياء السابقني وتعاليم خاتم

( )2جملة املنهاج ،ع.258/32

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()937/5
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النبيني)1()

قال آخر :وقال آخر( :وهذه درجة احلنيفية ..ومن أبعادها االلتزام برشائع اهللّ :من
إقامة الصال ة عىل وجهها ،إىل اخلضوع فيها وتعاهدها دائام ،وكذلك إيتاء الزكاة ..بداللة
ِ
ب َق ِّي َم ٌة﴾ [البينة ..]3 :بىل ،إهنا كتب ال عوج فيها وال تعقيد ،وال تفاوت وال
يها ُك ُت ٌ
قوله﴿ :ف َ
اختالف ،وال نشوز عن فطرة البرش أو حقائق اخللق ..وال جيوز االختالف بني أتباع دين
واحد ،كام ال يمكن توحيد دين احلق ومذهب الباطل ،بل ال بد أن يبقى اخلالف ماثال بني
احلق والباطل وهو أساس توحيد اهللّ ،وحينام ينامث اخلالف بينهام هنالك يغلب الباطل
وهيزم أهل احلق ،وهكذا يذكرنا السياق هنا بأن الكفار هم رش الربية) ()2

ّ

(﴿وذلِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾ أي الكتب الق ّيمة أو الرشيعة الق ّيمة..
قال آخر :وقال آخرَ :
واملراد :وذلك دين القائمني هلل بالتوحيد ،وإذا حتدثنا عن التوحيد ،فإننا نتحدث عن
العقيدة التي تربط اإلنسان بكل أحواله اخلاصة أو العامة باهلل ،بحيث ال يتحرك إال من
خالله ،وال يسكن إال بأمره ،وهو الذي خيترص العقيدة كلها ،والرشيعة كلها يف كلمة
واحدة هي كلمة( :ربنا اهلل) ثم االستقامة عىل هذا اخلط ..وبذلك يفرتق الناس يف املوقف
واملصري عىل أساس التزامهم باخلط وابتعادهم عنه ،وهذا هو أساس التقييم القرآين هلم ،يف
من هو الرشير ،ويف من هو اخلري ،ويف من هو يف النار ،أو هو يف اجلنة) ()3

ّ

ّ

نارا تلظى:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأن َْذ ْر ُت ُك ْم ن اَارا

( )3من وحي القرآن.362/24

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.361/20 ،
( )2من هدي القرآن .265/18
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َت َل َّظى َال َي ْص َال َها إِ َّال ْاألَ ْش َقى ا َّل ِذي ك ََّذ َب َوت ََو َّىل َو َس ُي َجنَّ ُب َها ْاألَ ْت َقى﴾ [الليل ]17-14 :فقد ورد
أن املراد من قوله ﴿نار اا تل ّظى﴾ اإلمام املهدي ،وأنه عندما خيرج وينتفض غاضب اا ،يقتل من
ّ
حممد  و(األتقى) هواإلمام
كل ألف تسعامئة وتسعة وتسعني ،واملراد بـ (األشقى) عدو آل ّ
عيل(.)1
املفرسة عمروبن شمر ،وهوضعيف
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الروايات ّ
غال ..باإلضافة إىل أن هذا احلديث خيالف ما ورد يف القرآن الكريم واألحاديث الصحيحة
من أن حركة اإلمام املهدي كباقي بعثات األنبياء رمح اة وهداية ،وهو يتناقض مع هذا
الوصف الذي وصفت به ،فلوفرضنا ّ
أن عدد سكّان األرض وقتئذ عرشة مليارات إنسان،
ثمة تشويه
فإنّه سيبقى منهم عرشة ماليني شخص فقط ،والباقي سيقتلون عىل يديه ،فهل ّ
من هذا بح ّقه؟!
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :اإلنذار والتحذير من سبل اهلداية ،ولذلك قال تعاىل:
﴿ َف َأن َْذ ْر ُت ُك ْم َن اارا َت َل َّظى﴾ [الليل ..]14 :و﴿تلظى﴾ من اللظى ،وهوالشعلة املتوهجة اخلالصة
والشعلة اخلالصة من الدخان ذات حرارة أكرب ،وتطلق ﴿لظى﴾ أحيانا عىل جهنم ..ثم
تشري اآلية إىل املجموعة التي ترد هذه النار املتلظية احلارقة وتقولَ :
﴿ال َي ْص َال َها إِ َّال
ْاألَ ْش َقى﴾ [الليل ..]15 :ويف وصف األشقى تقول اآلية﴿ :ا َّل ِذي ك ََّذ َب َوت ََو َّىل﴾ [الليل،]16 :
فمعيار الشقاء والسعادة ـ إذن ـ هوالكفر واإليامن وما ينبثق عنهام من موقف عميل ،إنه
لشقي حقا هذا الذي يعرض عن كل معامل اهلداية وعن كل اإلمكانات املتاحة لإليامن
( )2جملة املنهاج ،ع.259/32

( )1الربهان يف تفسري القرآن .471/4 ،
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والتقوى ..بل إنه أشقى الناس ..وعبارة ﴿ا َّل ِذي ك ََّذ َب َوت ََو َّىل﴾

[الليل]16 :

قد يكون

التكذيب إشارة إىل الكفر ،والتويل إشارة إىل ترك األعامل الصاحلة ،إذ هومالزم للكفر ،وقد
يشري الفعالن إىل ترك اإليامن ،ويكون التكذيب بنبي االسالم ،والتويل اإلعراض عنه) ()1

قال آخر :وقال آخرَ ﴿( :ف َأن َْذ ْر ُت ُك ْم نار اا َت َل َّظى﴾ وتشتعل بلهيبها املحرق﴿ ال
َي ْصالها إِ َّال ْاألَ ْش َقى﴾ الذي بلغ الذروة يف شقوته من خالل عمق التنكر لربه ،والتمرد عىل

رسله ،هذا ﴿ا َّل ِذي ك ََّذ َب وت ََو َّىل﴾ ألنه يعيش أجواء الرفض للرسالة قبل أن يستوعب

فكرها ومنهجها ورشيعتها ،من خالل رفضه لاللتزام باالستقامة يف اخلط ،ألنه يريد أن
يأخذ حريته يف السري وفق هواهِ ،ما جيعل من تكذيبه للرسول وإعراضه عن الرسالة معنى
يف العقدة الذاتية املستحكمة ،ال خ ّطا يف الفكر املضا ّد ،ألن املفكر ال يعرض عن أ ّية فكرة،
بل يقبل عىل الدخول يف نقاش حوهلا ،ليكون قبوله عن وعي ،ورفضه عن موقف للفكر
يف نتائج احلوار ..وإذا كانت العقدة اخلبيثة تتحول إىل حالة عدوانية يف السلوك ،فإن من
الطبيعي أن يكون مصريه صورة لعمله ،فإن الذي هي ّيئ النار احلاقدة يف الشعور ضد اإليامن
واملؤمنني ،ال بد من أن يلتقي يف اآلخرة بالنار التي أعدها اهللَّ للكافرين) ()2

ّ
فك رقبة:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿:ف َال ا ْقت ََح َم
ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف هك َر َق َب ٍة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة﴾ [البلد 11 :ـ  ،]14فعن حممد
بن مجهور ،عن يونس ،قال :أخربين من رفعه إىل اإلمام الصادق( :يعني بقولهَ ﴿ :ف هك َر َق َب ٍة﴾

( )2من وحي القرآن.299/24

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.260/20 ،
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والية أمري املؤمنني ،فإن ذلك فك رقبة) ()1

العمي ،وهومن
حممد بن مجهور ّ
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الرواية ّ
ال ُغالة ..باإلضافة إىل أنه قد ورد يف اآلية أمران عىل نحوالتخيري بعنوان( :العقبة) ،ومها
ّ
(فك رقبة) و(اإلطعام) ،فهل والية اإلمام عيل تقدّ ر بإطعام مسكني؟! ..وهل يمكن بناء
خمريين بني والية اإلمام عيل وبني إطعام املسكني.
عىل هذا التأويل يصبح الناس ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :املقصود من (فك رقبة) عىل الظاهر هوحترير العبد
والرقيق ،وقد روي أن أعرابيا جاء إىل النبي فقال :يا رسول اهلل علمني عمال يدخلني
اجلنة ،فأجابه رسول اهلل ( :إن كنت أقرصت اخلطبة لقد عرضت املسألة :اعتق النسمة
وفك الرقبة) ،فقال األعرايب :أوليسا واحدا؟! ..قال( :ال ،عتق النسمة أن تنفرد بعتقها،
وفك الرقبة أن تعني يف ثمنها) ،ثم قال( :والفيء عىل ذي الرحم الظامل ،فإن مل يكن ذلك
فأطعم اجلائع واسق الظمآن وأمر باملعروف وانه عن املنكر ،فإن مل تطق ذلك ،فكف لسانك
إال من اخلري) ()4 ())3

ثم ذكر بعض مصاديق ذلك ،فقال نقال عن بعض املفرسين أن معنى (فك رقبة)
(حترير الفرد رقبته من الذنوب بالتوبة ،أوحترير نفسه من العذاب اإلهلي بتحمل الطاعات)،
ثم عقب عليها بقوله( :غري أن ما جاء يف اآليات التالية من توصية باليتيم واملسكني يؤيد
أن املقصود هو حترير رقبة العبد) ()5

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()868/5

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.221/20 ،

( )2جملة املنهاج ،ع.260/32

( )5األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.221/20 ،

( )3نور الثقلني.583/5
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ٍ
حرا يملك إرادته
قال آخر :قال آخرَ ﴿( :ف هك َر َق َبة﴾ أي حتريرها وعتقها لتعود إنسانا ّ
وحركته وكل شؤون حياتهِ ،ما يوحي بأن مسألة حرية اإلنسان من العبودية يف إعتاقه من
الرق ،متثل مدخال لرَض اهللَّ ،ألن مسألة االسرتقاق يف اإلسالم مل تكن مسألة اختارها
ترشيعي يؤكد عىل استجابة الناس له ،يف ما يريد هلم أن يأخذوا
اإلسالم يف رشيعته كواقع
ّ
به ويسعوا إليه كأمر حمبوب لديه ،بل هي مسألة الواقع الذي عاش اإلسالم يف داخله من
خالل التاريخ السحيق الذي أوجد ّ
إنساين وأ ّية
بأي خلق
للرق نظاما وحشيا ال يتق ّيد ّ
ّ
عاطفة روح ّية ،بحيث أسقط كل إنسانية اإلنسان من حساباته الترشيعية ،فعمل اإلسالم
عىل جتفيف منابعه ،وأبقى بعضها من خالل ما قد تفرضه الرضورات العامة يف حركة
العالقات بينه وبني معسكر الكفر يف بعض دوائر احلرب والسلم ،وجعل لو ّيل األمر الكثري
ووجه كل الترشيع االجتامعي نحو حترير
من الصالحيات يف امل ّن والفداء يف أرسى احلربّ ،
الرقيق ،كعبادة رشعية ترفع مستوى اإلنسان يف درجة القرب عند اهللَّ ،ولذلك ،رأينا الواقع
اإلسالمي خاليا من العبيد ،بفضل الطريقة الواقعية للتحرير التي درج عليها املؤمنون يف
خمتلف مواقع التاريخ اإلسالمي ،حتى يف العصور املظلمة منه من دون حاجة إىل أ ّية ثورة
للتحرير ،كام حدث يف أنحاء متفرقة من العامل) ()1

هل رأيتم ـ سيدي ـ هذه املعاين السامية التي ذكرها هذا املفرس؟ وهل تروهنا متنافية
مع ما ذكره سائر املفرسين؟ أو تروهنا متنافية مع ما جاء به اإلسالم من القيم اإلنسانية؟
قال املدعي :ال بأس ..فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىل:
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم ِة ْاألَ ْن َعا ِم
اس َم اهللَِّ ِيف َأ َّيا ٍم َم ْع ُلو َمات ع ََىل َما َرزَ َق ُه ْم م ْن َهبِ َ
﴿ل َي ْش َهدُ وا َمنَاف َع َهل ُ ْم َو َي ْذ ُك ُروا ْ
( )1من وحي القرآن.270/24
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َف ُك ُلوا ِمنْها و َأ ْط ِعموا ا ْلبائِس ا ْل َف ِقري ُثم ْلي ْق ُضوا َت َف َثهم و ْليو ُفوا ُن ُذور ُهم و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت
َْ
َ ْ َ َ َّ
ُ ْ َ ُ
َ َّ َ
َ َ
َ َ
ُ
ِ ِ
عيل(.)1
ا ْل َعتيق﴾ [احلج ،]29-28 :وأن املراد بقوله ﴿وليقضوا تفثهم﴾ هولقاء اإلمام ّ
قال أحد املتهمني( :)2يف سند تلك الرواية أبوسعيد ،سهل بن زياد اآلدمي ،وهو من
أصحاب اإلمام اهلادي والعسكري ،وهو ضعيف يف نقل احلديث ،وقد أخرجه أمحد بن
لغلوه.
حممد بن عيسى من قم ّ
ّ
قال آخر :وهلذا اتفق مجيع املفرسين عىل املعنى الظاهر من اآلية الكريمة ،وقد قال
بعضهم معربا عن ذلك( :كلمة (تفث) تعني ـ كام قال كبار اللغويني واملفرسين ـ القذارة
وما يلتصق باجلسم وزوائده كاألظافر والشعر ..ويقول البعض :إن أصلها يعني القذارة
التي حتت األظافر وأمثاهلا ..وقد فرست يف األحاديث اإلسالمية بتقليم األظافر وتطهري
البدن ونزع اإلحرام ..وبتعبري آخر :تشري هذه العبارة إىل برنامج (التقصري) الذي يعد من
مناسك احلج ،وجاء يف أحاديث إسالمية أخرى بمعنى حالقة الرأس التي تعترب أحد
أساليب (التقصري) ،كام جاء يف (كنز العرفان) حديث رواه ابن عباس يف تفسري هذه اآلية:
(القصد إنج از مشاعر احلج كلها) إال أنه ال سند لدينا حلديث ابن عباس هذا) ()3

قال آخر :لكنه مل يمنع من احتامل أن يراد به معنى آخر من حيث الباطن واملصداق،
فقال( :والذي يلفت النظر يف حديث عن اإلمام الصادق أنه فرس عبارة (ليقضوا تفثهم)
بلقاء اإلمام ،وعندما سأله الراوي عبداهلل بن سنان عن توضيح هلذه املسألة قال( :إن للقرآن
ظاهرا وباطنا) ..وهذا احلديث ربام كان إشارة إىل مالحظة تستحق االهتامم ،وهي أن

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.333/10 ،

( )1الكايف ،549/6 ،من ال حيرضه الفقيه 484/2 ،و.485
( )2جملة املنهاج ،ع.260/32
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حجاج بيت اهلل احلرام يتطهرون عقب مناسك احلج ليزيلوا األوساخ عن أبداهنم ،فعليهم
أن يطهروا أرواحهم أيضا بلقاء اإلمام ،خاصة وأن اخللفاء اجلبابرة كانوا يمنعون لقاء
املسلمني إلمامهم يف الظروف العادية ،هلذا تكون أيام احلج خري فرصة للقاء اإلمام ،وهبذا
املعنى نقرأ حديثا لإلمام الباقر قال فيه( :متام احلج لقاء اإلمام) ..وكالمها ـ يف احلقيقة ـ
تطهري ،أحدمها تطهري لظاهر البدن من القذارة واألوساخ ،واآلخر تطهري باطني من اجلهل
واملفاسد األخالقية) ()1

وأنت ترى ـ سيدي ـ أن هذا املعنى ال يتناقض مع املعنى الظاهر ،وال يتناَّف معه ،بل
هو فهم من الفهوم املكملة له ..فاحلج مناسبة عظيمة للقاء الصاحلني واالستفادة منهم،
وليس جمرد قيام باملناسك الظاهرية.
والتني والزيتون:
﴿والت ِ
ِّني
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
والزَّ ي ُت ِ
ون﴾ [التني ،]1 :فقد روي يف تفسريها أن التني والزيتون مها احلسن واحلسني.
َ ْ
حممد بن القاسم ،وهو ضعيف
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الروايات ّ
األصم ،وهو ضعيف غال ّ
ّ
وحممد
كذاب ..وعبد اهلل بن عبد الرمحن
كذاب ،من البرصةّ ..
ّ
وحممد بن عيسى بن ُعبيد اليقطيني ،وهو غال ..وبدر بن الوليد
بن الفضيل ،وهو غالّ ..
وأبوالربيع الشامي ،وكالمها جمهول ..ولذلك فإن ما نعتقده ،يف شأن هذه األحاديث،
األئمةّ ،
هوأهنا من صنع ال ُغالة هبدف ّ
وضاعها كانوا يرمون إىل ذلك
ولعل ّ
احلط من مقام ّ
ّ
أيض اا.
( )2جملة املنهاج ،ع.261/32

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.334/10 ،
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قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :التني والزيتون :ثمرتان معروفتان ،واختلف املفرسون يف
املقصود بالتني وبالزيتون ،هل مها الفاكهتان املعروفتان أم يشء آخر ..بعضهم ذهب إىل
أهنام الفاكهتان بام هلام من خواص عذائية وعالجية كبرية ..وبعض آخر قال :املقصود منهام
جبالن واقعان يف مدينتي (دمشق) و(بيت املقدس) ألن املكانني منبثق كثري من الرسل
واألنبياء ..وبذلك ينسجم هذان القسامن مع ما يليهام من قسمني بأراض مقدسة ..وقال
آخرون :إن تسمية اجلبلني بالتني والزيتون يعود إىل وجود أشجار التني عىل أحدمها
والزيتون عىل اآلخر ..وقال بعضهم :إن التني إشارة إىل عهد آدم عليه السالم ،إذ أن آدم
وحواء طفقا يضعان عىل عوراهتام من ورق التني يف اجلنة ،والزيتون إشارة إىل عهد نوح ألنه
أطلق يف آخر مراحل الطوفان محامة فعادت وهي حتمل غصن الزيتون ،ففهم نوح عليه
السالم أن األرض بدأت تبتلع ماءها وظهرت اليابسة ،لذلك اختذ غصن الزيتون رمزا
للسالم ..وقيل :إن التني إشارة إىل مسجد نوح عليه السالم الذي بني فوق جبل اجلودي،
والزيتون إشارة إىل بيت املقدس)()1

ثم عقب عىل كل هذه املعاين بقوله( :ظاهر اآلية يدل عىل أن املقصود هوالفاكهتان
املعروفتان ،ولكن القسمني التاليني جيعالن تفسري التني والزيتون باجلبلني أواملركزين
املقدسني أنسب) ()2

ِّني والزَّ ي ُت ِ
قال آخر :وقال آخر﴿( :والت ِ
ون﴾ الظاهر من هاتني الكلمتني اللتني أقسم
ْ
اهللَّ هبام ،أن املراد هبام ،الفاكهتان املعروفتان املتميزتان بخصائص غذائية ومذاقية معينة،
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.306/20 ،

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.306/20 ،
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جتعلهام يف موقع اإلبداع من خلق اهللَّ ،ويف موقع النعمة من نعم اهللَّ ،وقد جاء يف بعض
التفاسري ،أن املراد هبام شجرتا التني والزيتون ،وقيل :املراد بالتني اجلبل الذي عليه دمشق،
وبالزيتون اجلبل الذي عليه بيت املقدس ،وقيل :إن املناسبة يف إطالق الفاكهتني عىل اجلبلني
باعتبار أهنام منبتامهاّ ،
جم غفري من األنبياء ..و ربام كان هذا
ولعل القسم هبام لكوهنام مبعثي ّ
التوجيه ناشئا من حماولة إجياد نوع من التناسب بني هاتني الكلمتني وبني الكلمتني التاليتني،
أي ابتعاد عن
ولكن ذلك خالف الظاهر يف طبيعة مدلول الكلمتني ،وقد ال يكون هناك ّ
التناسب يف اجلمع بني هاتني الفاكهتني اللتني متثالن موضع نعمة اهللَّ املادية ،كام مها
الكلمتان التاليتان اللتان متثالن منطلق نعمة اهللَّ الروحية) ()1

وطور سينني:
﴿و ُط ِ
ور
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :

ِسينِنيَ ﴾

[التني:

 ،]2فقد روي يف تفسريها أنه اإلمام عيل ،ويف خرب آخر أنه احلسن

واحلسني(.)2
حممد بن الفضيل ،ويف
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني( :)3يف سند أحد هذه الروايات ّ
﴿و َه َذا ا ْل َب َل ِد ْاألَ ِم ِ
ني﴾ [التني:
حممد بن عيسى بن عبيد ،وكالمها غال ،وأما قوله تعاىلَ :
اآلخر ّ
 ،]3فالرواية يف تأويله مرسلة (.)4
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهمُ ﴿( :ط ِ
ور ِسينِنيَ ﴾ قيل هو :طور سيناء ،وهو اجلبل املعروف

( )1من وحي القرآن.323/24

( )3جملة املنهاج ،ع.267/32

( )2الربهان يف تفسري القرآن .457/4 ،

( )4الربهان يف تفسري القرآن .477/4 ،
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يف صحراء سيناء حيث أشجار الزيتون املثمرة ،وحيث ذهب موسى عليه السالم ملناجاة
ر ّبه ،و(سيناء) تعني املبارك ،أو كثري األشجار ،أو اجلميل ..و قيل :إنّه جبل قرب الكوفة
َ
يف أرض النجف ..و قيلّ :
و﴿هذا ا ْل َب َل ِد
إن سينني وسيناء بمعنى واحد وهو كثري الربكة..
ْاألَ ِم ِ
ني﴾ ،مكّة ،األرض التي كانت يف عرص اجلاهلية أيضا بلدا آمنا وحرما إليها ،وال حيق
ألحد فيها أن يتعرض ألحد ،املجرمون والقتلة كانوا يف أمان إن وصلوا إليها أيضا ..وهذه
األرض هلا يف اإلسالم أمهية عظمى ،احليوانات والنباتات والطيور فيها آمنة فام بالك
باإلنسان)( )1

قال آخر :وقال آخرُ ﴿( :ط ِ
ور ِسينِنيَ ﴾ وقيل يف معنى (سينني) احلسن باللغة
الرسيانية ،وقيل :إن كل جبل ذا أشجار مثمرة يسمى بسينني ..وأنى كان فإن الصورة
تنسجم مع القسم بالتني والزيتون من جهة وبالبلد األمني من جهة أخرى ،حيث قال ربنا
﴿وهذا ا ْل َب َل ِد ْاألَ ِم ِ
َ
ني﴾ ذلك أن أصول مدن ّية اإلنسان :الطعام ،واألرض،
سبحانه:
والسالم؛ فإذا كان التني والزيتون مثال ألرقى أنواع الطعام ،وطور سينني ألحسن األرايض
وأكثرها بركة ،فإن البلد األمني مثل ألفضل البالد وهي بالد األمن ،ويتناسب هذا اإلطار
مع حمور السورة املتمثل يف خلق اإلنسان بأحسن تقويم ،ذلك ألن تسخري احلياة له ،وإعداد
طعامه وأرضه ،وتوفري األمن ،وبالتايل توفري وسائل املدن ّية له بعض جوانب حسن صنعه
إليه ومجيل عطائه له) ()2

يا ليتني كنت ترابا:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َأن َْذ ْرنَا ُك ْم
( )2من هدي القرآن .206/18

( )1األمثل.308/20
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ع ََذا ابا َق ِري ابا َي ْو َم َينْ ُظ ُر املَْ ْر ُء َما َقدَّ َم ْت َيدَ ا ُه َو َي ُق ُ
ول ا ْلكَافِ ُر َيا َل ْيتَنِي ُكن ُْت ُت َرا ابا﴾ [النبأ ،]40 :فقد
إن الك ّفار يقولون يوم القيامة( :يا ليتنا كنّا يف زمرة شيعة أيب تراب)()1
روي يف تفسريهاّ :

حممد بن عيسى بن ُعبيد وبكر
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الروايات ّ
واألول من ال ُغالة ،والثاين ال يتحاشى نقل األحاديث املنكرة(..)3
بن عبد اهلل بن حبيب،
ّ
باإلضافة إىل أن تأويل (يا ليتني كنت تراب اا) بـ (يا ليتني كنت من شيعة أيب تراب) بعيد جدا،
وال ينسجم مع بالغة القرآن الكريم ..فاجلري والتطبيق ال ينبغي أن يتجاوز بالغته.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :حينام يرى الكفار أعامهلم جمسمة أمامهم سيهاهلم املوقف
وتصيبهم احلرسة والندامة ،حتى يقولون :يا ليتنا مل نتجاوز منذ البداية مرحلة الرتاب يف
خلقنا ،وعندما خلقنا يف الدنيا ،ثم متنا وحتولنا إىل الرتاب ،فيا ليتنا بقينا عىل تلك احلال ومل
نبعث من جديد! ..فهم يعلمون بأن الرتاب بات خريا منهم ،ألنه :تغرس به حبة واحدة
فيعطي سنابل ،وهو مصدر غني للمواد الغذائية واملعدنية والربكات األخرى ،مهد حلياة
اإلنسان ،ومع ما له من فوائد مجة فهو ال يرض قط ،بعكس ما كانوا عليه يف حياهتم ،فرغم
عدم صدور أية فائدة منهم ،فليس فيهم إال الرضر واألذى! ..نعم ،فقد يصل األمر
باإلنسان ،وعىل الرغم من كونه أرشف املخلوقات ،ألن يتمنى أن يكون واجلامدات بدرجة
واحدة ،ملا بدر منه كفر وذنوب)()4

قال آخر :وقال آخر( :حني يرى املؤمن عمله يفرح كثريا ،ولكن حني يرى الكافر
( )1الربهان يف تفسري القرآن .423/4 ،
( )2جملة املنهاج ،ع.262/32

احلديث املعارض له وبعكسه احلديث املنكر ،فهوالذي ينقله غري الثقة ويكون
خمالف اا للمعروف( .انظر :دراية احلديث ،كاظم مدير شانه چي)69/
( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.363/19 ،

( )3احلديث املعروف هواحلديث الذي يكون مضمونه أشهر عند الرواة من
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عمله يتمنّى لو كان ترابا ومل يرتكب ذلك العمل اليسء﴿ ..و َي ُق ُ
ول ا ْلكافِ ُر يا َل ْيتَنِي ُكن ُْت
ُتراب اا﴾ ما أشد هذا اإلنسان ندما أن يصل إىل هذه الدرجة فيتمنّى لو كان ترابا ،ومل يقرتف
تلك اجلرائم ..هذا اإلن سان الذي خلقه اهللّ سبحانه ليكون ضيفا عنده يف جنات اخللد بلغ
به احلال أن يكون أرذل من الرتاب؛ فكيف والرتاب ينتفع به وهو ال ينتفع به؟! بل يستحق
املزيد من اهلوان واألذى) ()1

قال آخر :وقال آخر( :يوم ينظر املرء ما قدمت يداه من خري أو رش يف ما كان يأخذ
به من قضايا العقيدة والعمل ،ويتطلع إىل النتائج من خالل ذلك ،فريتاح املتقون ألعامهلم
ويؤكدون الثقة بمستقبلهم ،ويطمئنون لثواب اهلل ..أما الكافر ،فإنه ينادي بالويل والثبور
وعظائم األمور ،ويعيش التمنيات اليائسة ،ويقول الكافر :يا ليتني كنت ترابا ال جمال فيه
للحس وال للوعي وال للحركة ،بل هو املوت اجلامد الذي ال ينتهي إىل حياة ،لئال يواجه
املسؤولية هبذا املستوى الكبري يف مثل هذا اليوم العظيم) ()2

أهل الكتاب:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿مل ْ َي ُك ِن ا َّل ِذي َن
َاب َواملُْ ْ ِ
َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رشكِنيَ ُمنْ َف ِّكنيَ َحتَّى َت ْأتِ َي ُه ُم ا ْل َب ِّينَ ُة﴾ [البينة ،]1 :فقد روي يف
ِّ
املكذبون هبم و(املرشكون)
تفسريها أن (أهل الكتاب) هم الشيعة ،و(الذين كفروا) هم
املرجئة(.)3
املفرسة عمرو بن شمر وهوضعيف
قال أحد املتهمني( :)4يف سند هذه الرواية ّ

( )1من هدي القرآن .276/17

( )3الربهان يف تفسري القرآن .489/4 ،

( )2من وحي القرآن.24/24

( )4جملة املنهاج ،ع.262/32
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توضح ّ
وضاع ..باإلضافة إىل أنه من الواضح ّ
أن املراد من ﴿الذين
أن ﴿من﴾ يف اآلية بيان ّيةّ ،
ّ
كفروا﴾ أهل الكتاب واملرشكني ،كام ّ
أن ﴿املرشكني﴾ عطف عىل ﴿أهل الكتاب﴾ ،ولكن
بنا اء عىل التأويل املذكورّ ،
فإن لفظ ﴿املرشكني﴾ عطف عىل ﴿الذين كفروا﴾ ال عىل ﴿أهل
باجلر (.)1
الكتاب﴾ ،وعليه فال بدّ من أن يكون ﴿املرشكون﴾ بالرفع ال ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :يف بداية السورة ذكر ألهل الكتاب (اليهود والنصارى)
ومرشكي العرب قبل ظهور اإلسالم ،فهؤالء كانوا يدعون أهنم غري منفكني عن دينهم إال
بدليل واضح قاطع ..و(البينة) التي أرادوها :رسول من اهلل يتلوعليهم كتابا مطهرا من رب
العاملني ..وهذه الصحف فيها من الكتابة ما هوصحيح وثابت وذوقيمة ..كان هذا
ادعاؤهم قبل ظهور اإلسالم ،وحينام ظهر ونزلت آياته تغري هؤالء ،واختلفوا وتفرقوا..
وما تفرقوا إال بعد أن جاءهم الدليل الواضح والنبي الصادح باحلق ..فاآليات األوىل هلذه
السورة املباركة تتحدث عن أهل الكتاب واملرشكني الذين كانوا يدعون أهنم سوف يقبلون
الدعوة إن جاءهم نبي بالدالئل الساطعة ،لكنهم أعرضوا حني ظهر ،وجاهبوه ،إال فريق
منهم آمن واهتدى) ()2

ثم ذكر تفسريا آخر لآلية ،فقال( :مجع من املفرسين هلم رأي آخر يف تفسري اآلية،
يقولون :مقصود اآلية هوأن أهل الكتاب واملرشكني مل يكونوا منفكني عن دينهم حقيقة ـ
ال إدعاء ـ حتى تأتيهم البينة ..وهذا يعني أن هؤالء آمنوا بعدما جاءهتم البينة ،لكن اآليات

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.357/20 ،

( )1استعامل مصطلح (أهل الكتاب) يف اليهود والنصارى هواملشهور
للنص والسياق القرآن َّيني.
واملعروف ،ولذا فالتأويل املذكور خمالف ّ
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التالية تدل عىل غري ذلك ،اللهم إال إذا قيل أن املقصود إيامن جمموعة منهم وإن كانت قليلة
وتكون املسألة من قبيل ما يسمى يف املنطق (موجبة جزئية) ..ولكن عىل أي حال نستبعد
هذا التفسري ،ويبدوأن الفخر الرازي هلذا السبب وصف اآلية االوىل من هذه السورة بأهنا
أعقد آية يف القرآن لتعارضها مع اآليات التالية ،وحلل هذا التعارض ذكر طرقا متعددة
أفضلها هوالذي ذكرناه أعاله) ()1

ثم ذكر تفسريا آخر لآلية ،وهو (أن اهلل ال يرتك أهل الكتاب واملرشكني حلاهلم حتى
يتم احلجة عليهم ويرسل إليهم البينة ويبني هلم الطريق ،ولذلك أرسل إليهم نبي اإلسالم
هلدايتهم ..وبناء عىل هذا التفسري ،هذه اآلية تشري إىل قاعدة اللطف التي يتناوهلا علم الكالم
وتقرر أن اهلل يبعث إىل كل قوم دالئل واضحة ليتم احلجة عليهم) ()2

واكتفى هبذه األقوال الثالثة ،ومل يذكر ما ذكرته تلك الرواية ..فهل ترون يف املعاين
التي ذكرها أي حرج؟
قال آخر :وقال آخر( :مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملرشكني ِمن رفض
نبوهتم ،فكان كافرا بالرسول وبالرسالة منفصلني عن موقفهم الكافر
دعوة الرسل وأنكر ّ
َحتَّى ﴿ َت ْأتِ َي ُه ُم ا ْل َب ِّينَ ُة﴾ وهي احلجة القائمة عىل إثبات حق ّية الرسالة والرسول ..وربام كان
جو التربير إلرصارهم عىل الدين القويم يف صورته التي
اجلو الذي يعيشه هؤالء هو ّ
ّ
يتمثلوهنا يف طريقتهم اخلاصة ووضعهم املع ّقد ..ولكن كيف يسألون ذلك ،يف الوقت الذي
تتمثل الب ّينة أمامهم جمسدة يف النبي حممد  ،ويف الصحف املطهرة التي حيملها ،ليقدم
﴿ر ُس ٌ
ول ِم َن اهللَِّ﴾ وهو حممد َ ﴿ ي ْت ُلوا ُص ُحف اا
للناس ما تشتمل عليه من كتب ق ّيمة؟ َ
( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.358/20 ،

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.358/20 ،
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ُم َط َّه َرةا﴾ وهي الصحف القرآنية التي تتضمن أصول العقيدة ،وأحكام الرشيعة ،ومناهج
احلياة التي يرضاها اهللَّ ،وحجج الفكر التي تؤكد حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه) ()1

حلب اخلري لشديد:
ّ
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان
ِ
ِ
ِ ِ
ب ْ
اخلَ ْ ِري َل َش ِديدٌ ﴾ [العاديات ، ]8-6 :فقد روي يف
ل َر ِّبه َل َكنُو ٌد َوإِ َّن ُه ع ََىل َذل َك َل َش ِهيدٌ َوإِ َّن ُه حلُ ِّ
حلب اخلري لشديد﴾
األول ،ومرجع الضمري يف ﴿إنّه ّ
تفسريها أن ﴿اإلنسان﴾ هواخلليفة ّ
عيل(.)2
اإلمام ّ
قال أحد املتهمني( :)3يف سند هذه الرواية الكثري من الكذابني والغالة ..منهم عيل
حسان اهلاشمي ،وهو من ال ُغالة ،فاسد العقيدة ،ضعيف ،له كتاب باسم (تفسري
بن ّ
عمه عبد الرمحن بن كثري اهلاشمي ،وهومن الغالة أيض اا ..ومنهم
الباطن) نقله بتاممه عن ّ
حسان اهلاشمي ..ومنهم عمروبن شمر،
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ،وعيل بن ّ
وضاع ..باإلضافة إىل ّ
حلب اخلري لشديد﴾ راجع لإلنسان،
وهوضعيف ّ
أن الضمري يف ﴿إنّه ّ
حلب اخلري لشديد﴾ ،وحينئذ
وعليه فاإلنسان هواملراد أيض اا أ ّي اا كان املقصود به يف قوله ﴿إنّه ّ
األول ،ومرجع الضمري يف (إنّه) اإلمام
تصور أن يراد بـ (اإلنسان) اخلليفة ّ
فكيف يمكن ّ
عيل ؟!
ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :كلمة ﴿اإلنسان﴾ يف مثل هذه اإلستعامالت القرآنية تعني

( )3جملة املنهاج ،ع.262/32

( )1من وحي القرآن.360/24
( )2الربهان يف تفسري القرآن .498/4 ،
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األفراد املتطبعني عىل الرش والشهوات اجلاحمة والطغيان ،وقيل :إنه اإلنسان الكافر ..فهذه
الصفة ال يمكن إطالقها عىل مطلق اإلنسان؛ فثمة أفراد ليسوا بقليلني من امتزج الشكر
والعطاء بدمائهم ،ورفضوا البخل والكفران ،واستطاعوا بفضل اإليامن باهلل أن يتحرروا
من الذاتية واألهواء الدنيئة وحيلقوا يف أجواء معرفة أسامء اهلل وصفاته والتخلق باألخالق
اإلهلية﴿ ..وإنه حلب اخلري لشديد﴾ أي إنه شديد احلب للامل واملتاع ..وهذا االنشداد
املفرط باملال والثروة هو سبب هذا البخل والكفران ..وكلمة ﴿اخلري﴾ هلا معنى واسع
يشمل كل نعمة ،فكثري من النعم مثل العلم واملعرفة والتقوى واجلنة والسعادة ليست
مذمومة ،وال ينكر عليها القرآن ..لذلك فرس اخلري يف اآلية بأنه (املال) ،يدل عىل ذلك قرينة
ِ
ِ
ت إِ ْن
رض َأ َحدَ ُك ُم املَْ ْو ُ
املقام واآلية السابقة ،وآيات أخرى كقوله تعاىلُ ﴿ :كت َ
ب َع َل ْي ُك ْم إ َذا َح َ َ
تَر َك َخريا ا ْلو ِصي ُة لِ ْلوالِدَ ي ِن و ْاألَ ْقربِنيَ بِاملَْعر ِ
وف َح ًّقا ع ََىل املُْت َِّقنيَ ﴾ [البقرة ..]180 :وإطالق
ُْ
ْ ا َ َّ َ ْ َ َ
َ
(اخلري) عىل املال يف اآلية يعود إىل أن املال يف حد ذاته يشء حسن ،ويستطيع أن يكون وسيلة
ألنواع اخلريات ،لكن اإلنسان الكنود يرصفه عن هدفه األصيل ،وينفقه يف طريق ذاتياته
وأهوائه) ()1

قال آخر :وقال آخر( :كلام ذكرت كلمة (اإلنسان) أريد هبا ـ فيام يبدو ـ طبيعة
ِ
اخل ْ ِ
ري َل َش ِديدٌ ﴾ وحب اخلري بذاته
ب َْ
اإلنسان األولية قبل التزكية والتعليم﴿ ..وإِ َّن ُه حلُ ِّ
وفضله
فضيلة ،ولكنه يصبح رذيلة إذا اشتد يف اإلنسان ،وطغى عىل حبه هللّ وللرسالةّ ،
اإلنسان عىل اآلخرة التي هي اخلري ح ّقا) ()2

لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم:
( )2من هدي القرآن .294/18

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.395/20 ،
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قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعايلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
اإلن َْس َ
ات َف َل ُه ْم
ان ِيف َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم ُث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ ْس َف َل َسافلِنيَ إِ َّال ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ٍ
األول ،و﴿
َري َِمْنُون﴾ [التني ،]6-4 :فقد روي يف تفسريها أن املراد باإلنسان هواخلليفة ّ
َأ ْج ٌر غ ْ ُ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات ﴾ هو اإلمام عيل(.)1
ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ا
مرسال..
القمي
قال أحد املتهمني( :)2هذا احلديث ورد يف تفسري عيل بن إبراهيم ّ
باإلضافة إىل أنه كيف يمكن أن يكون املراد باإلنسان ،يف هذه اآلية ،فرد اا مع ّين اا ،ومع ذلك
ا
يستثنى منه (الذين آمنوا)ّ ،
داخال يف املستثنى منه حتّى يف
فإن املستثنى ال بدّ من أن يكون
االستثناء املنقطع ،وإن كان يشرتك مع املستثنى منه يف احلكم فقط.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهمَ ﴿( :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِيف َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم﴾ [التني ]4 :وسعة
مفهوم اآلية يشري إىل أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان بشكل متوازن الئق من كل اجلهات،
اجلسمية والروحية والعقلية ،إذ جعل فيه ألوان الكفاءات ،وأعده لتسلق سلم السمو ،وهوـ
وإن كان جرما صغريا ـ وضع فيه العامل األكرب ،ومنحه من الكفاءات والطاقات ما جعله
َاهم ِمن ال َّطيب ِ
ات
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
مح ْلن ُ
ِّ َ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ ْ َ
الئقا لوسامَ :
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
َاه ْم ع ََىل كَثِ ٍ
ري ِِم َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ايال﴾ [اإلرساء ،]70 :وهذا اإلنسان هوالذي يقول فيه اهلل
َو َف َّض ْلن ُ
سبحانه بعد ذكر انتهاء خلقتهَ ﴿ :ف َت َب َار َك اهللَُّ َأ ْح َس ُن ْ
اخلَالِ ِقنيَ ﴾ [املؤمنون ..]14 :وهذا اإلنسان
بكل مافيه من امتيازات ،هيبط حني ينحرف عن مسرية اهلل إىل أسفل سافلني) ()3

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.309/20 ،

( )1انظر :الربهان يف تفسري القرآن .478/4 ،
( )2جملة املنهاج ،ع.262/32
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قال آخر :وقال آخرَ ﴿( :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َ
ْسان ِيف َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم﴾ يف بنيانه اجلسدي
الذي تقوم به حياته ،ويثبت به وجوده ،وإذا كان اهللَّ يتحدث عن اجلانب املادي الذي يتمثل
به الكيان اجلسدي ،يف ما يرتفع به إىل املستوى األحسن الذي يوحي باملستوى األفضل
واألرفع ،فال بد من أن يكون احلديث عن ذلك مدخال إحيائيا لالستعداد اإلنساين الذي
يملكه اإلنسان يف عقله وروحه وشعوره وحركته لالرتفاع بعمله للوصول إىل املستوى
السمو الروحي ،ليكون األحسن يف التقويم الروحي ،وهذا ما نستفيده ـ إحيائيا ـ
األرفع يف
ّ
من احلديث عن اجلزاء ،أو عن يوم اجلزاء الذي يمثل مستوى التفاضل يف املصري)()1

لعيل حكيم:
﴿وإِ َّن ُه ِيف ُأ ِّم
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ا ْلكِت ِ
يم﴾ [الزخرف ،]4 :فقد روي يف تفسريها أن املراد منه اإلمام عيل.
َاب َلدَ ْينَا َل َع ٌّيل َحك ٌ
قال أحد املتهمني( :)2باإلضافة إىل كون احلديث جمهوال من جهة السند ..فإنه يعلم
من مالحظة اآليات السابقة ّ
أن مرجع الضمري يف (إنّه) القرآن الكريم ،حيث ورد فيها قوله
َاب املُْبِ ِ
ون َوإِ َّن ُه ِيف ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
تعاىل﴿ :حم َوا ْلكِت ِ
ني إِنَّا َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآناا ع ََربِ ًّيا َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
َاب َلدَ ْينَا
ِ
ِ
يم﴾ [الزخرف ..]4-1 :ومن هنا ّ
فإن أدنى التفات هلذه اآليات يثبت خواء هذا اال ّدعاء
َل َع ٌّيل َحك ٌ
وزيفه.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :ثم يتطرق القرآن إىل بيان ثالث صفات أخرى هلذا الكتاب
ِ
ِ
﴿وإِ َّن ُه ِيف ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
يم﴾ [الزخرف ،]4 :ويشري يف الصفة
الساموي ،فيقولَ :
َاب َلدَ ْينَا َل َع ٌّيل َحك ٌ
( )2جملة املنهاج ،ع.263/32

( )1من وحي القرآن.324/24
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األوىل إىل أن القرآن الكريم قد حفظ وأثبت يف أم الكتاب لدى اهلل سبحانه ،كام نقرأ ذلك
آن جمَ ِ يدٌ ِيف َلوحٍ حمَ ْ ُف ٍ
أيضا يف قوله تعاىلَ ﴿ :ب ْل ُه َو ُق ْر ٌ
وظ﴾ [الربوج ..]22-21 :واآلن ،لنر ما
ْ
هواملراد من (أم الكتاب) ،أو(اللوح املحفوظ)؟( ..األم ) يف اللغة تعني أصل كل يشء
وأساسه ،وإنام يقول العرب لْلم أما ألهنا أساس العائلة ومأوى األوالد ،وعىل هذا فإن
﴿أم الكتاب﴾ يعني الكتاب الذي يكون أساسا لكل الكتب الساموية ،وهوذلك اللوح
املحفوظ لدى اهلل سبحانه ،واملصون من كل تغيري وتبديل وحتريف ..إنه كتاب علم اهلل
املحفوظ لديه ،والذي أدرجت فيه كل حقائق العامل ،وكل حوادث املايض واملستقبل ،وكل
الكتب الساموية ،وال يستطيع أي أحد أن يصل إليه ويعلم ما فيه ،إال إذا أراد اهلل سبحانه
أن يعلم أحدا باملقدار الذي يريده عز وجل ،وهذا وصف عظيم للقرآن الذي ينبع من علم
اهلل الالمتناهي ،وأصله وأساسه لديه سبحانه ،وهلذا يقول يف الصفة الثانية( :لعيل) ويف
الثالثة (حكيم) ..إن اليشء الذي ينبعث من علم اهلل الالمتناهي جيب أن يكون هبذه
الصفات ..واعتقد البعض أن سمو القرآن وعلو مقامه نابع من أنه فاق كل الكتب
الساموية ،ونسخها مجيعا ،وهويف أرفع مراتب اإلعجاز ..واعترب البعض اآلخر علو القرآن
الحتوائه عىل حقائق ال تدركها أفكار البرش ،وهي بعيدة عن مدى ما تستوعبه عقوهلم ـ
إضافة إىل احلقائق التي يفهمها اجلميع من ظاهر القرآن .وال تتضارب هذه املعاين فيام بينها
حيث جتتمع كلها يف مفهوم ﴿عيل﴾ ..وهنا مسألة تستحق اإلنتباه ،وهي أن ﴿احلكيم﴾
صفة للشخص عادة ،ال الكتاب ،لكن ملا كان هذا الكتاب الساموي بنفسه معلام عظيام
وناطقا باحلكمة نارشا هلا ،فإن هذا التعبري يف حمله متاما ،وقد وردت كلمة (احلكيم) بمعنى
املستحكم احلصني أيضا ،وكل هذه املعاين مجعت يف اللفظة املذكورة ،وهي صادقة يف شأن
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القرآن الكريم ،ألنه حكيم بكل هذه املعاين) ()1

قال آخر :وقال آخر( :الظاهر أن املراد بأ ّم الكتاب ـ يف ما يذكره املفرسون ـ اللوح
علو
علو املنزلة التي يمكن أن يصل إليها اإلنسان من خالله ،أو يف ّ
علوه يف ّ
املحفوظ ،وأن ّ
علو
الفكر الذي يرتفع بالتصور اإلنساين حلقائق العقيدة واحلياة إىل املرتبة العليا ،أو يف ّ
البالغة ،كام يذكره البعض ..و قد اعترب صاحب امليزان ،العلو بمعنى (أنه رفيع القدر
السمو يف معناه
واملنزلة من أن تناله العقول) ولكن الظاهر أن احلديث عنه ،بلحاظ جانب
ّ
ويف أسلوبه للداللة عىل أن اهللَّ يريد لإلنسان العلو من خالله ،ألنه ال معنى ألن ينزل اهللَّ
كتابا ال يتعقل الناس حقيقته ومعناه( ،بحيث يمكن أن تكون النسبة بني ما عندنا وما يف أ ّم
الكتاب نسبة املثل واملم ّثل ،فاملثل هو املم ّثل بعينه لكن املم ّثل له ال يفقه إال املثل) ( ،)2إذ
ليس هنالك حكمة من ذلك بالنسبة إىل طبيعة الكتاب ..وربام كان معنى ﴿وإِ َّن ُه ِيف ُأ ِّم
ِ
ِ
ا ْلكِ ِ
يم﴾ هو وصف القرآن هناك هباتني الصفتني ،أ ّما احلكمة فيه،
تاب َلدَ ْينا َل َع ٌّيل َحك ٌ
فاشتامله عىل املضمون الذي حيقق للناس التوازن يف حياهتم ويساعدهم عىل وضع األشياء
يف مواضعها ،فيتصورون القضايا يف موازينها ،ليملكوا بذلك البصرية الكاملة يف األمور
املتعلقة بقضايا الفكر واحلياة) ()3

فإذا فرغت فانصب:
ْت
قال املدعي :فام تقولون يف الروايات التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َ
النبوة
َب﴾ [الرشح ،]8-7 :فقد روي يف تفسريها :إذا فرغت من ّ
ب َوإِ َىل َر ِّب َك َف ْارغ ْ
َفان َْص ْ

( )3من وحي القرآن.213/20

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.11/16 ،
( )2تفسري امليزان.86/18 :
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فانصب عل ّي اا للخالفة(.)1
املفرسة عبد الرمحن بن كثري ،وهومن
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الرواية ّ
ال ُغالة ..باإلضافة إىل ّ
يتعرض لذلك
أن هذه السورة نزلت يف ّأول البعثة ،فمن املستبعد أن ّ
استمرت إىل آخر حياته ،فمن املمكن أن
النبي  قد
النبوة ..باإلضافة إىل أن ّ
يف بدء ّ
ّ
نبوة ّ
النبي  من ّ
النبوة.
كل عمل ،ولكنّه ال يمكن أن يفرغ من ّ
يفرغ ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين بمعناها الظاهر ..ومن األمثلة عىل
ذلك قول بعضهم( :اآليتان ـ حسب ما ذكرناه ـ هلام مفهوم واسع عام يقيض بالبدء بمهمة
جديدة بعد الفراغ من كل مهمة ،وبالتوجه نحواهلل يف كل املساعي واجلهود ،لكن أغلب
املفرسين ذكروا معاين حمددة هلام يمكن أن يكون كل واحد منها مصداقا لآليتني ..قال مجع
منهم :املقصود ،إنك إذا فرغت من فريضة الصالة فادع اهلل واطلب منه ما تريد ..أو عند
فراغك من الفرائض اهنض لنافلة الليل ..أو عند فراغك من أمور الدنيا ابدأ بأمور اآلخرة
والصالة وعبادة الرب ..أو عند فراغك من الواجبات توجه إىل املستحبات التي حث عليها
اهلل ..أو عند فراغك من جهاد األعداء اهنض إىل العبادة ..أو عند فراغك من جهاد األعداء
ابدأ بجهاد النفس ..أو عند انتهائك من أداء الرسالة اهنض لطلب الشفاعة) ()3

قال آخر :ثم بني اتساع معنى اآلية ليشمل املعاين الكثرية جدا ،فقال( :موضوع
(الفراغ) يف اآلية مل يذكر ،وكلمة (فانصب) من النصب أي التعب واملشقة ،ولذلك فاآلية
تبني أصال عاما شامال ،وهدفها أن حتث النبي  ـ باعتباره القدوة ـ عىل عدم اخللود إىل

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.299/20 ،

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()898/5
( )2جملة املنهاج ،ع.264/32
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الراحة بعد انتهائه من أمر هام ،وتدعوه إىل السعي املستمر ..انطالقا من هذا املعنى يتضح
أن التفاسري املذكورة لآلية كلها صحيحة ،ولكن كل واحد منها يقترص عىل مصداق معني
من هذا املعنى العام) ()1

ثم بني اآلثار الرتبوية لتلك املصاديق مجيعا ،فقال( :ما أعظم العطاء الرتبوي هلذا
احلث ،و كم فيه من معاين التكامل واإلنتصار ..البطالة والفراغ من عوامل امللل واخلمول
والتقاعس واالضمحالل ،بل من عوامل الفساد والسقوط يف أنواع الذنوب غالبا..
وحسب اإلحصائيات ،مستوى الفساد عند عطلة املؤسسات التعليمية يرتفع إىل سبعة
أضعاف أحيانا)( )2

قال آخر :وبناء عىل هذه املصاديق مجيعا مل يستبعد أن يكون من بينها تنصيب
املستحقق للخالفة بعده ،وخاصة مع كثرة الروايات الواردة يف ذلك من مصادر الفريقني،
ب﴾
وهي تعني باطن اآلية ،ال ظاهرها ،يقول يف ذلك( :اآلية الكريمة ﴿ َفإِ َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ
[الرشح ]7 :تعني ـ كام جاء يف روايات عديدة ـ نصب أمري املؤمنني عيل باخلالفة بعد اإلنتهاء
من أمر الرسالة كمصداق من املفهوم العام لآلية) ()3

ثم بني وجه داللتها عىل ذلك ،فقال( :ألهنا تقول :إذا فرغت من مهمة مثل مهمة
الرسالة فابدأ بمهمة آخرى كمهمة الوالية ،وهذا مقبول باعتباره أحد املصاديق ..ونعلم
أن رسول اهلل  ـ حسب حديث الغدير املعروف وأحاديث أخرى منترشة يف الصحاح
واملسانيد ـ كان يف سعي مستمر يف هذا املجال) ()4

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.299/20 ،

( )3األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.300/20 ،

( )2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.299/20 ،

( )4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.300/20 ،
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الذي يكذب بالدين:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي
ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
عيل.
ين﴾ [املاعون ،]1 :فقد روي يف تفسريها أن الدّ ين هووالية اإلمام ّ
حممد بن مجهور ،وعبد الرمحن بن كثري
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني :يف سند هذه الرواية ّ
اهلاشمي ،ومها من ال ُغالة.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :هذه السورة املباركة تبدأ بسؤال موجه للنبي  عن اآلثار
املشؤومة إلنكار املعاد وتقولَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين﴾ [املاعون ،]1 :وجتيب عن
ِ
ِ
ِ
حي هض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [املاعون( ..]3-2 :الدين)
يم َو َال َ ُ
السؤالَ ﴿ :ف َذل َك ا َّلذي َيدُ هع ا ْل َيت َ
هنا (اجلزاء) أويوم اجلزاء ،وإنكار يوم اجلزاء له عواقبه الوخيمة وانعكاسات عىل أعامل
اإلنسان ..ويف هذه السورة ذكرت مخسة آثار هلذا اإلنكار منها( :طرد اليتيم ،وعدم احلث
عىل إطعام املسكني) ،أي إن الشخص املنكر للمعاد ال يطعم املساكني ،وال يدعواآلخرين
إىل إطعامهم) ()1

قال آخر :وقال آخرَ ﴿( :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين﴾ من هؤالء املنافقني الذين ال
يؤمنون باجلزاء يف يوم القيامة ،أو ال يؤمنون بالدين كله يف عقيدته ويف رشيعته التي تدعو
إىل أن حيمل اإلنسان مسئول ّية الفئات املحرومة يف األمة ،ليمنحهم من جهده ،ومن ماله،
ومن جاهه ،اإلمكانات املادية واملعنوية التي يستطيعون من خالهلا احلصول عىل العيش
الكريم ،فال يستجيبون هلذه الدعوة ،بل يتمردون عليها يف ما يأخذون به من أسباب النفاق
( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.484/20 ،
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التي ترتكز عىل االرتباط بالشكليات الدينية ،التي ال تك ّلفهم الكثري من جهدهم املايل أو
املعنوي الذي قد يثقل عليهم بنتائجه ،ولو كانوا قد استجابوا لتلك الدعوة ،البتعدوا عن
النفاق ..أرأيت يا حممد ،ويا ّ
كل من يتحرك يف احلياة عىل خط حممد  ،هذا اإلنسان كيف
يعرب عن واقعه الداخيل ،وكيف ّ
يكذب عمله ما يدّ عيه من
يتحرك يف املجتمع ،وكيف ّ
اإليامن يف الصورة اخلارجية من حياته؟)()1

قال آخر :وقال آخر( :تلك الصفات التي تسوقها سورة املاعون هل تؤخذ مفردة
أم مجيعا؟ نقل عن بعضهم الثاين ،فاملكذب بالدين هو الذي جيمع الصفات الثالث ،وهذا
هو الظاهر؛ ألن صفات الرش تتداعى كام تتداعى صفات اخلري ،وهكذا تعرفنا السورة
الكريمة بالذين يكذبون بالدين من هم ،حتى نتقي تلك الصفات وما يؤول إليها من
أي دين هو
التكذيب بالدين ..والدين هو اجلزاء ،وقيل :بل اإلسالم والقرآن ،ولكن حمور ّ
االيامن باجلزاء ،الذي ينعكس عىل النفس باإلحساس باملسؤولية ،وهو معنى الدين بمعناه
شحها وضيقها وجهلها،
الشامل ..االيامن بالدين يزكي نفس اإلنسان ،وخيرجها من ّ
ويستثري فيها فطرة احلب ،وبواعث اخلري ،وحوافز املعروف ،وجيليها بالعواطف اجل ّياشة
يدع اليتيم ،ذلك الطفل الربيء
جتاه املستضعف واملحروم ،بينام الذي يكذب بالدين تراه ّ
الذي حرم حب والده (أو والدته) وحنانه وعواطفه)2( )..

عاملة ناصبة:
﴿ه ْل َأت َ
َاك
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
اشع ٌة ع ِ
ِ
ٍِ
ِ ِ
َام َل ٌة ن ِ
َح ِد ُ
َاص َب ٌة ت َْص َىل ن اَارا َح ِام َي اة﴾ [الغاشية ،]4-1 :فقد
يث ا ْلغَاش َية ُو ُجو ٌه َي ْو َمئذ َخ َ
( )2من هدي القرآن .380/18

( )1من وحي القرآن.440/24
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روي يف تفسريها أهنا نزلت يف النواصب ،فقد كانوا من أهل الصالة والصوم ،ولكنّهم
يعادون اإلمام عل ّي اا(.)1
وحممد بن الفضيل،
املفرسة سهل بن زياد ّ
قال أحد املتهمني( :)2يف سند هذه الرواية ّ
ومها غاليان ..باإلضافة إىل ّ
أن سياق اآليات يتحدّ ث عن عاقبة طائفتني يف يوم القيامة،
بالنبوة ،واألخرى كفرت ،وعليه ّ
فإن ختصيص اآليات ـ الواردة يف عا ّمة من
إحدامها آمنت
ّ
خاصة جاءت بعد نزول اآليات بسنوات ِمّا ال ينسجم والسياق
النبوة ـ بمجموعة ّ
أنكر ّ
القرآين.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
يث ا ْل ِ
﴿ه ْل َأ َ
تاك َح ِد ُ
غاش َي ِة﴾ وهي القيامة التي تفنّن التعبري
األمثلة عىل ذلك قول بعضهمَ ( :
القرآين عنها ،لإلحياء باألجواء التي تنطلق يف مشاهدها وأهواهلا وصدماهتا الواقعية،
ليواجهها القلب البرشي ،من خالل ذلك ،باخلوف الشعوري الذي يدفع إىل املزيد من
قوة ،ولعل التعبري عنها
التفكري ومن الرتكيز ،للوصول إىل مسألة اإليامن واالنتامء إليه بكل ّ
بالغاشية من خالل أهنا تفرض نفسها عىل واقع الناس هناك ،فتغشاهم وحتيط هبم ،كام حييط
الغشاء باملوقع كله ،أو ّ
ألن أهواهلا الشديدة تغشاهم فتحول بينهم وبني الرؤية يف شدّ ة
تأثريها عليهم ،فتبدو للعيون كالدخان الذي حيجب األفق بكثافته ..و إذا كان اخلطاب
للنبي  ،فإنه ليس خمتصا به باملضمون ،بل هو شامل لكل الناس الذين يب ّلغهم النبي ذلك،
فيأتيهم كل ما يأتيه ،وخياطبهم بكل ما خياطبه به ،ألن املضمون ال يتوجه إليه كرسول ،بل
كإنسان مسئول ،ال بد من أن يتحمل مسئولية نفسه من خالل القناعة الفكرية الباحثة عن
( )2جملة املنهاج ،ع.265/32

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()841/5
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احلق أينام كان﴿ ..وجوه يومئِ ٍذ ِ
خاش َع ٌة﴾ وتلك هي وجوه األشقياء الذين رفضوا مواقف
ُ ُ ٌ َْ َ
اخلشوع هللَّ يف الدنيا ،فلم يستغرقوا يف مواقع عظمته ،ومل يعيشوا روحية العبودية يف االبتهال
إليه ،والصالة بني يديه ،واالنفتاح عىل آفاق رمحته يف مواقف رضاه ،بل استكربوا وعاندوا
ومتردوا عىل رسوله وكتابه ،فجاءت الغاشية ،التي أطبقت عليهم من كل جانب ،فال
جيدون ،اآلن ،جماال للفرار وال للخالص ،ليعيشوا اخلشوع يف أجواء ّ
الذل واالنكسار عند
ِ
﴿عام َل ٌة
ما يواجهون املصري املظلم يف حاُضهم الذي تنتظره جهنم لتحتوهيم يف داخلها..
ِ
ناص َب ٌة ﴾ يف ما توحي به كلمة العاملة من اجلهد القاِس املرهق لْلجساد الذي بذله هؤالء
يف الدنيا ،وكلمة الناصبة التي تدل عىل التعب واإلرهاق ،فقد عملوا وتعبوا وعاشوا
اإلرهاق اجلسدي ،فلم ينالوا من نتائجه املرضية ،ألهنم مل يعملوا هللَّ ،بل عملوا لغريه،
وهلذا ،فإن مالمح وجوههم يف يوم القيامة هي مالمح الوجوه التي أرهقها العمل وأذواها
بأي إرشاق) ()1
النصب ،فال تنبض بأ ّية حيو ّية ،وال توحي ّ

ِ
﴿عام َل ٌة ِ
ناص َب ٌة﴾ قالوا :هذا يف الدنيا ،إذ ال عمل يف اآلخرة،
قال آخر :وقال آخر( :

وفرسوا العمل بالدأب يف السري والنصب بالتعب ،ولكن من قال ال عمل يف اآلخرة وال
ّ
نصب؟ بىل .وحتركهم يف صحراء املحرش وسط ظالم دامس تسوقهم مالئكة العذاب،
ثمة بال فائدة ترجى هلم،
ويشهد عليهم مالئكة احلساب ..إنّه عمل ناصب ..إنّام عملهم ّ
ونصبهم بال ربح ومكسب ،ولو ّأهنم أجهدوا أنفسهم يف الدنيا قليال ألعقبتهم راحة طويلة
يف العقبى ،كام قال اإلمام أمري املؤمنني يف صفة املتقني( :صربوا أ ّياما قصرية أعقبتهم راحة
طويلة) ()2

( )2من هدي القرآن .63/18

( )1من وحي القرآن.220/24
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ثم بني اتساع معنى اآليات ليشمل طوائف كثرية ،فقال( :ويف طائفة من النصوص
املأثورة تفسري هذه اآلية بأولئك الذين يعملون يف الدنيا وينصبون ولكن يف طريق خاطئ
ألهنم يوالون الطواغيت ،وينصبون ألئمة اهلدى ،وتابعيهم،
فال يكسبون من عملهم نقرياّ ،
وروي عن اإلمام عيل ّ
أن هؤالء هم أهل حروراء ،يعني اخلوارج الذين ذكرهم رسول اهللّ
 فقال( :حتقرون صالتكم مع صالهتم ،وصيامكم مع صيامهم ،وأعاملكم مع أعامهلم،
يمرقون من الدّ ين كام يمرق السهم من الرم ّية) ..و هذا تأويل حسن لآلية ،بيد ّ
أن تفسريها
ـ فيام يبدو من السياق ـ أعم وأشمل) ()1

اثنا عرش شهرا:
قال املدعي :ليس ذلك فقط ..بل نرى يف الروايات التفسري ّية ،تطبيق مجلة من
األلفاظ القرآنية كالشمس ،والقمر ،واألرض ،والسامء ،والنجوم ،والسنَّة ،والشهر،
واألئمة وأعدائهم بشكل غري معقول
النبي 
ّ
والليل ،واملرشق ،واملغرب وغريها عىل ّ
الش ُه ِ
وخال من الرتابط ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِعدَّ َة ه
ور
َاب اهللَِّ يوم َخ َل َق السامو ِ
ِ
َرش َش ْه ارا ِيف كِت ِ
ات َو ْاألَ ْر َض ِمن َْها َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذلِ َك
َّ َ َ
َْ َ
عنْدَ اهللَِّ ا ْثنَا ع َ َ
الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َف َال َت ْظلِ ُموا فِ ِ
يه َّن َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾ [التوبة ]36 :أن السنة هي رسول اهلل  ،واالثنا عرش
املسمون بعيل
األئمة األربعة
األئمة من أهل بيته ،واألشهر األربعة احلرم
شهر اا هم
ّ
ّ
ّ

()2

حممد اهلادي)
(وهم :عيل بن أيب طالب ،وعيل بن احلسني ،وعيل بن موسى الرضا ،وعيل بن ّ
قال أحد املتهمني( : )3احلديث مرسل من جهة اإلسناد ..باإلضافة إىل أنه ال يوجد

( )3جملة املنهاج ،ع.265/32

( )1من هدي القرآن .63/18
( )2الربهان يف تفسري القرآن .454/4 ،
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األئمة االثني عرش واألشهر االثني عرش سوى التشابه يف العدد ..وأبعد منه
ارتباط بني
ّ
بعيل وبني األشهر األربعة احلرم.
األئمة األربعة
ّ
الرتابط بني ّ
املسمون ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :ملا كانت هذه السورة تتناول أبحاثا مفصلة حول قتال
املرشكني ،فاآليتان تشريان اىل أحد مقررات احلرب واجلهاد يف اإلسالم ،وهو احرتام
األشهر احلرم ..فتقول األوىل﴿ :إِ َّن ِعدَّ َة ه ِ ِ
َرش َش ْه ارا ِيف كِت ِ
َاب اهللَِّ َي ْو َم
الش ُهور عنْدَ اهللَِّ ا ْثنَا ع َ َ
َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض﴾ [التوبة ]36 :والتعبري بـ ﴿كتاب اهلل﴾ يمكن أن يكون إشارة اىل
َّ َ َ
القرآن املجيد أوسائر الكتب الساموية ،إال أنه بمالحظة مجلة ﴿يوم خلق الساموات
واألرض﴾ يبدوأن املعنى األكثر مناسبة هوكتاب اخللق وعامل الوجود ..وعىل كل حال،
فمنذ ذلك اليوم الذي استقرت عليه املجموعة الشمسية بنظامها اخلاص حدثت السنني
واألشهر ،فالسنة عبارة عن دوران األرض حول الشمس دورة كاملة والشهر دوران القمر
حول األرض دورة كاملة ..وهذا يف احلقيقة تقويم طبيعي قيم غري قابل للتغيري حيث يمنح
حياة الناس مجيعا نظاما طبيعيا ،وينظم عىل وجه الدقة حساهبم التأرخيي ،وتلك نعمة
عظمى من نعم اهلل للبرش ..ثم تضيف اآلية معقبة﴿ :منها أربعة حرم﴾ يرى بعض املفرسين
أن حتريم القتال يف هذه األشهر األربعة كان من عهد إبراهيم اخلليل عليه السالم ،وكان
نافذا حتى يف زمان اجلاهلية عىل أنه سنة متبعة إال أن عرب اجلاهلية كانوا يغريون هذه
األشهر أحيانا تبعا مليوهلم وأهوائهم ،إال أن اإلسالم أقر حرمتها عىل حاهلا ومل يغريها،
وثالثة من األشهر متوالية وتسمى باألشهر الرسد وهي :ذوالقعدة ،وذواحلجة ،واملحرم،
وشهر منها منفصل عنها ،وهورجب ويسمى بالشهر الفرد ..وينبغي التنويه عىل أن حتريم
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هذه األشهر إنام يكون نافذ املفعول إذا مل يبدأ العدوبقتال املسلمني فيها ،أما لوفعل فال شك
يف وجوب قتاله عىل املسلمني ألن احرتام الشهر احلرام مل ينتقض من قبلهم ،بل انتقض من
قبل العدو) ()1

رب املرشقني ورب املغربني:
رش َق ْ ِ
﴿ر هب املَْ ْ ِ
ني
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
َو َر هب املَْغ ِْر َب ْ ِ
ني﴾ [الرمحن ،]17 :فقد روي يف تفسريها أن املراد بـ ﴿املرشقني﴾ مها رسول اهلل 
واإلمام عيل ،و﴿املغربني﴾ احلسن واحلسني(.)2
قال أحد املتهمني( :)3احلديث الوارد يف هذا مرسل سند اا ،إضاف اة إىل وجود سيف
بن عمرية فيه ،وقد ض ّعفه بعضهم ..باإلضافة إىل أن املعنى املوضوع له لفظ املرشق
واملغرب معلوم لغة ،فإذا كان احلديث يشري إىل املعنى املجازي هلام كان ذلك حمتاج اا إىل
القرينة ،وهي مفقودة يف اآليات السابقة عليها.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :قد يأيت تعبري املرشق واملغرب أحيانا بصيغة املفرد ،كقوله
﴿وهللَِّ املَْ ْ ِ
﴿ر هب
تعاىلَ :
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب﴾ [البقرة ،]115 :وأحيانا بصيغة املثنى ،كام يف قولهَ :
ني َو َر هب املَْغ ِْر َب ْ ِ
رش َق ْ ِ
املَْ ْ ِ
ني﴾ [الرمحن ،]17 :وأحيانا بصيغة اجلمع ،كام يف قولهَ ﴿ :ف َال ُأ ْق ِس ُم بِ َر ِّب
ب إِنَّا َل َق ِ
املَْ َش ِار ِق َواملَْغ ِ
َار ِ
اد ُر َ
ون﴾ [املعارج ..]40 :البعض من ذوي النظرات الضيقة يظنون
تضاد هذه التعابري ،يف حني أهنا مرتابطة ،وكل منها يشري إىل بيان خاص ،فالشمس يف كل

( )3جملة املنهاج ،ع.266/32

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.44/6 ،
( )2بحار األنوار.240/24 ،
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يوم تطلع من نقطة جديدة ،وتغرب من نقطة جديدة أخرى ،وعىل هذا األساس لدينا بعدد
أيام السنة مشارق ومغارب ،ومن جهة أخرى فإن من بني كل هذه املشارق واملغارب هناك
مرشقان ومغربان ِمتازان ،إذ أن أحدمها يظهر يف بدء الصيف أي احلد األعىل لبلوغ ذروة
ارتفاع الشمس يف املدار الشاميل ،واآلخر يف بدء الشتاء أي احلد األدنى لنزول الشمس يف
املدار اجلنويب ،ويعربون عن أحدمها بمدار (رأس الرسطان) ،وعن اآلخر بمدار (رأس
اجلدي) ،وقد اعتمد عىل ذلك ألهنام واضحان متاما ،باإلضافة إىل هذين املرشقني واملغربني
اآلخرين الذين سميا باملرشق واملغرب واإلعتداليان ،وهوأول الربيع وأول اخلريف ،عند
تساوي ساعات الليل والنهار يف مجيع الدنيا ،ولذا ذهب البعض إىل هذا املعنى يف تفسري
ني َو َر هب املَْغ ِْر َب ْ ِ
رش َق ْ ِ
﴿ر هب املَْ ْ ِ
ني﴾ [الرمحن ،]17 :وهومعنى مقبول أيضا ..وأما ما جاء
اآليةَ :
بصيغة املفرد فإن املراد به ماهيته ،ألن املالحظ فيه أصل املرشق واملغرب بدون اإللتفات
إىل األفراد ،وهبذا الرتتيب فإن لكل من العبارات املختلفة مسألة تلفت نظر اإلنسان إىل
التغيريات املختلفة لطلوع وغروب الشمس ،والتغيري املنتظم ملدارات الشمس) ()1

والفجر وليال عرش:
﴿وا ْل َف ْج ِر َو َل َي ٍ
ال
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
عٍْ
َرش َو َّ
الش ْف ِع َوا ْل َوت ِْر﴾ [الفجر ،]3-1 :فقد روي يف تفسريها أن ﴿الفجر﴾ هو اإلمام املهدي،
األئمة بدء اا باإلمام احلسن املجتبى وانتها اء باإلمام احلسن العسكري،
و(ليال عرش)
ّ
و(الشفع) عيل وفاطمة ،و(الوتر) اهلل تعاىل(.)2

( )2الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()848/5

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.34/19 ،
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املفرسة عمرو بن شمر ،وهو ضعيف
قال أحد املتهمني( :)1يف سند هذه الرواية ّ
وضاع ..واحلديث ظاهر التكلف ،ويبدو ّ
الوضاعني قد عقدوا العزم عىل تأويل اللفظ
أن ّ
ّ
بأي نحو اتّفق ،فإذا كان فيه إشارة إىل العدد (اثنا عرش) قالواّ :
إن املراد به
األئمة ّ
القرآين يف ّ
سموا
األئمة اإلثنا عرش ،وإذا كان فيه العدد (أربعة) قيل :هم
هم
األئمة األربعة الذين ّ
ّ
ّ
وعيل ،أويقال :مها عيل وفاطمة،
النبي 
بعيل ،وإذا كان فيه العدد (اثنان) فإ ّما يقال :مها ّ
ّ
ّ
أويقال :مها احلسن واحلسني ..وهنا حيث كان العدد حمدّ د اا بعرشة فقد قالواَّ :
إن املراد به
األئمة من اإلمام احلسن السبط إىل اإلمام احلسن العسكري ..ومن الطريف ّ
أن بعض من
ّ
مجع مثل هذه الروايات التفسريية قد ذكر ،يف تفسريهّ ،
باألئمة
أن تفسري (ليال عرش) هنا
ّ
األئمة.
العرشة يطلق يدنا يف عملية تطبيق مثل هذه األعداد عىل ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
(فرس (الفجر) يف اآلية بمعناه املطلق ،أي :بياض الصبح..
األمثلة عىل ذلك قول بعضهمّ :
وال شك فهو من آيات عظمة اهللّ سبحانه وتعاىل ،ويمثل انعطافا يف حركة حياة املوجودات
املوجودة عىل سطح األرض ،ومنها اإلنسان ،ويمثل كذلك حاكمية النور عىل الظالم،
وعند جميئه ترشع الكائنات احلية باحلركة والعمل ،ويعلن انتهاء فرتة النوم والسكون ،وقد
وفرسه بعضهم بفجر ّأول يوم من حمرم وبداية
أقسم اهللّ تعاىل ببداية حياة اليوم اجلديدّ ..
املهمة
وفرسه آخرون بفجر يوم عيد األضحى ،ملا فيه من مراسم احلج ّ
السنة اجلديدةّ ..
احلجة ..و قيل أيضا :إنّه فجر ّأول شهر رمضان
والتصاله بالليايل العرشة األوىل من ذي ّ
املبارك ،أو فجر يوم اجلمعة)()2

( )2األمثل.172/20

( )1جملة املنهاج ،ع.266/32
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ثم بني اتساع مفهوم اآلية لكل املصاديق املناسبة ،فقال( :لك ّن مفهوم اآلية أوسع
كل ما ذكر) ()1
من أن حتدد بمصداق من مصاديقها ،فهي تضم ّ

ثم ذكر من تلك املصاديق التي يمكن اعتبارها فهوما لآلية ،لكنها ال تلغي ظاهرها،
فقال( :وذهب البعض إىل أوسع ِمّا ذكر حينام قالوا :هو ّ
كل نور يشع وسط ظالم ..وعليه،
فبزوغ نور اإلسالم ونور املصطفى  يف ظالم عرص اجلاهلية هو من مصاديق الفجر ،وكذا
بزوغ نور قيام املهدي يف وسط ظالم العامل ..و من مصاديقه أيضا ،ثورة اإلمام احلسني يف
كربالء الدامية ،لشقها ظلمة ظالم بني أم ّية ،وتعرية نظامهم احلاكم بوجهه احلقيقي أمام
النّاس ..و يكون من مصاديقهّ ،
مر
كل ثورة قامت أو تقوم عىل الكفر واجلهل والظلم عىل ّ
التاريخ ..وحتى انقداح ّأول رشارة يقظة يف قلوب املذنبني املظلمة تدعوهم إىل التوبة ،فهو
(فجر) ..وِمّا ال شك فيه ّ
أن املعاين هي توسعة ملفهوم اآلية ،أ ّما ظاهرها فيدل عىل (الفجر)
املعهود) ()2

والسامء ذات الربوج:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :والسام ِء َذ ِ
ات
َ َّ َ
النبي  ،و(الربوج) هم
ربوجِ ﴾ [الربوج ،]1 :فقد روي يف تفسريها أن (السامء) هي
ّ
ا ْل ُ ُ
األئمة(.)3
ّ
املفرسة سعد بن طريف ،وقد ض ّعفه
قال أحد املتهمني :يف سند هذه الروايات ّ
بعضهم.

( )3الربهان يف تفسري القرآن .478/4 ،

( )1األمثل.172/20
( )2األمثل.172/20
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قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
ِ ِ
ربوجِ ﴾ و(الربوج):
السورة بـ
﴿والسامء ذات ا ْل ُ ُ
َّ
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :ابتدأت ّ
مجع (برج) وهو القرص ،وقيل :هو اليشء الظاهر ،وتسمية القصور واألبنية العالية بالربوج
لظهورها ووضوحها ،وقيل للمحالت اخلاصة من السور املحيط بالبلد والتي جيتمع فيها
احلراس واجلنود (الربوج) لظهورها اخلاص ،ويقال للمرأة التي تظهر زينتها (تربجت)..
واألبراج الساموية :إ ّما أن يكون املراد منها النجوم الزاهرة والكواكب املنرية يف السامء ،أو
املجموعات من النجوم تتخذ مع بعضها شكل يشء معروف يف األرض ،وتسمى ب
(الصور الفلكية) ،وهي إثنا عرش برجا ،ويف ّ
كل شهر حتاذي الشمس أحد هذه الربوج،
تغري
طبيعي أن الشمس ال تتحرك تلك احلركة ،وإنّام األرض ،تدور حول الشمس فيبدو لنا ّ
موضع الشمس بالنسبة إىل الصور الفلكية أو األبراج ..والقسم هبذه الربوج يشري إىل عظمة
أمرها ،التي مل تكن معلومة للعرب اجلاهليني وقت نزول اآلية بينام أصبحت معلومة متاما
يف هذا الزمان واألقوى ّ
أن املراد منها هو النجوم املتْللئة ليال يف القبة الساموية ،و لذا نقرأ
فيام روي عن النّبي األكرم  ،أنّه حينام سئل عن تفسري اآلية قال( :الكواكب) ()1

قال آخر :وقال آخر( :القسم بالسامء ذات الربوج ..ربام كان كناية عن مواضع
ِ
َّاها
وجا َوزَ َّين َ
الس َامء ُب ُر ا
الكواكب يف السامء ،وذلك ما يوحي به قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َج َع ْلنَا ِيف َّ
َاها ِمن ُك ِّل َشي َط ٍ
ِ
ِ ِ
ان َر ِجي ٍم﴾ [احلجرِ ،]17-16 :ما يراد فيه اإلحياء بأهنا تشبه
ْ
للنَّاظ ِري َن َو َحف ْظن َ ْ
الربوج املعدّ ة للدفاع ..و عىل ضوء ذلك ،يظهر أن تفسريها بالربوج االثني عرش ال يرجع
إىل دليل ،بل الدليل القرآين عىل خالفه) ()2

( )2من وحي القرآن.166/24

( )1األمثل.78/20
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قال آخر :وقال آخر﴿( :الربوج ..يبدو ّأهنا طبقات السامء املتمثلة يف جماميع
ّ
وألن
املجرات ،كل جمرة فيها أعداد هائلة من الشموس ..وأصل معنى الربوج الظهور،
ّ
ولعل
سمي موقع الدفاع عن املدينة بالربج،
سمي القرص برجا ،كام ّ
البناء العايل ظاهر ّ
انتخاب هذه الكلمة هنا كان ّ
ألن يف السامء حرسا اختذوا مواقع لرصد حركات اإلنس
واجلن والشياطنيِ ،مّا ينسجم مع السياق الذي جيري فيه احلديث عن جزاء الطغاة عىل
حتصن الطغاة بربوجهم األرضية ّ
فإن للسامء بروجا ال
جرائمهم ّ
بحق املؤمنني ،فإذا ّ
يستطيعون مقاومة جنودها ..و قال بعضهم :الربوج هي منازل الشمس والقمر والكواكب
وأفالكها التي ال تستطيع أجرام السامء عىل عظمتها جتاوزها قيد أنملةِ ،مّا يشهد عىل ّأهنا
كائنات خملوقة مد ّبرة) ()1

والشمس وضحاها والقمر إذا تالها:
الش ْم ِ
﴿و َّ
س
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
اها َوا ْل َق َم ِر إِ َذا ت ََال َها﴾ [الشمس ،]2-1 :فقد روي يف تفسريها أن (الشمس) هي رسول
َو ُض َح َ
أئمة اهلدى.
أئمة اجلور ،و(النهار) هم ّ
عيل ،و(الليل) هم ّ
اهلل  ،و(القمر) هو اإلمام ّ
قال أحد املتهمني :احلديث عالوة عىل إرسالهّ ،
فإن فيه سهل بن زياد الغايل ..وهلذا
فرسها مجيع مفرسينا بظاهرها ..ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :القسم عادة يكون
باملهم من األمور من هنا تعمل هذه األقسام عىل حتريك الفكر يف اإلنسان كي يمعن النظر
يف هذه املوضوعات اهلا ّمة من عامل اخلليقة ،وليتخذ منها سبيال إىل اهللّ سبحانه وتعاىل..
و﴿الشمس﴾ ذات دور هام وبنّاء جدّ ا يف املوجودات احلية عىل ظهر البسيطة فهي إضافة
( )1من هدي القرآن .469/17
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إىل كوهنا مصدرا للنور واحلرارة ـ ومها عامالن أساسيان يف حياة اإلنسان ـ تعترب مصدرا
لغريمها من املظاهر احلياتية ،حركة الرياح ،وهطول األمطار ،ونمو النباتات ،وجريان
األهنر والشالالت ،بل حتى نشوء مصادر الطاقة مثل النفط والفحم احلجري ..كل واحد
منها يرتبط ـ بنظرة دقيقة ـ بنور الشمس ..و لو قدر هلذا املصباح احليايت أن ينطفئ يوما لساد
الظالم والسكوت واملوت يف كل مكان ..و﴿الضحى﴾ يف األصل انتشار نور الشمس،
ثم يطلق عىل
وهذا ما حيدث حني يرتفع قرص الشمس عن األفق ويغمر النور كل مكانّ ،
تلك الربهة من اليوم اسم (الضحى) ،والقسم بالضحى ألمهيته ،ألنّه وقت هيمنة نور
الشمس عىل األرض ..و القسم ال ّثالث بالقمر ..وهذا التعبري ـ كام ذهب إىل ذلك مجع من
املفرسين ـ إشارة إىل القمر حني يكتمل ويكون بدرا كامال يف ليلة الرابع عرش من ّ
كل شهر،
ّ
ففي هذه الليلة يطل القمر من أفق املرشق متزامنا مع غروب الشمس .فيسطع بجامله النّري
جو السامء ،وجلامله وهبائه يف هذه الليلة أكثر من أ ّية ليلة أخرى جاء القسم به
وهييمن عىل ّ
يف اآلية الكريمة ..واحتمل بعضهم أن يكون يف تعبري اآلية إشارة إىل تبعية القمر بشكل
املشع ،غري أن عبارة ﴿وا ْل َق َم ِر إِذا تَالها﴾
دائم للشمس ،واكتساب النور من ذلك املصدر
ّ
ثمة احتامالت أخرى ذكرت يف تفسري اآلية ال
تكون يف هذه احلالة قيدا توضيحيا ..و ّ
تستحق الذكر) ()1

الش ْم ِ
(﴿و َّ
وضحاها﴾ هذا القسم بالشمس التي متنح
قال آخر :وقال آخر:
س ُ
َ
الكون الرشوق الذي ينفذ إىل السامء ليعطيها الرونق والصفاء ،وإىل األرض ليهبها احليوية
واجلامل ،وإىل املخلوقات احل ّية املتحركة فيها ،ليمنحها الدفء واحلرارة وحيو ّية احلياة،
( )1األمثل.231/20
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ّ
وتتجىل يف كبد السامء ،لتكون
وجعل الضحى رديفا للشمس ،ألنه الزمن الذي ترتفع فيه
يف أكثر أوقاهتا رونقا وصفاء ،فهي يف الشتاء تعطي الدفء املنعش ،ويف الصيف تعطي
﴿وا ْل َق َم ِر إِذا تَالها﴾ عند ما يطلع يف الليل
اإلرشاق الرائع قبل اشتداد حرارة القيظَ ..
ليكون نوره تابعا للشمس يف ما يستمدّ ه من إرشاقها ،ليعطي الليل بعض نورها ،من خالل
النور املنبعث منه ،حيث يمتزج امتزاجا هادئا بح ّبات الظالم ،فيزيد الكون سحرا وصفاء
ووداعة توحي بالكثري من األحالم الغامضة التي تشيع يف القلب مهسات السعادة ،ويف
النفس تسبيحات الرمحة املنبعثة من روح اهللّ) ()1

والنور الذي أنزلنا:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف ِ
آمنُوا بِاهللَِّ
َو َر ُسولِ ِه َوالن ِ
هور ا َّل ِذي َأنْزَ ْلنَا َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾ [التغابن ،]8 :فقد روي يف تفسريها أن
هواألئمة (.)2
النور
ّ
حممد بن الفضيل ،وهو غال..
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني( :)3يف سند هذه الروايات ّ
ّ
واملعىل بن اخلنيس ..وكلهم من الضعاف.
وأمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ..وأمحد بن مهران..
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك؛ ّ
النبي  وأهل بيته الكرام بالشمس
فإن تشبيه
ّ
والقمر والنور وما شابه ،وإن كان صحيح اا يف نفسه ،وكام هو وارد يف القرآن الكريم يف شأن
ِ ِِ ِ
ِ
النبي ﴿ :يا َأهيا النَّبِي إِنَّا َأرس ْلن َ ِ
ِ ِ
اجا
رس ا
ْ َ
ه
ّ
رشا َونَذ ايرا َو َداع ايا إ َىل اهللَِّ بِإ ْذنه َو َ
َاك َشاهدا ا َو ُم َب ِّ ا
َ هَ
ُمنِ اريا﴾ [األحزابّ ]46-45 :إال ّ
وعيل وفاطمة وأهل البيت من
النبي
أن محل هذه األلفاظ عىل ّ
ّ

( )1من وحي القرآن.281/24

( )3جملة املنهاج ،ع.268/32

( )2الربهان يف تفسري القرآن  341/4 ،و.342

( )4جملة املنهاج ،ع.268/32
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دون نصب قرينة عىل ذلك ِمّا ال وجه لهّ ،
فإن استعامل مثل هذه األلفاظ فيهم ،استعامل
جمازي حيتاج إىل القرينة ،وحينئذ فال بدّ من محلها عىل معانيها احلقيق ّية.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا بمعناها الظاهر ..ومن األمثلة عىل ذلك قول
املفرسون يف املعنى املراد من كلمة (النّور) الواردة يف اآلية ،فذهب
بعضهم( :لقد اختلف ّ
مفرسون آخرونّ :
إن املعنى بالنور
حممد  ،وقال ّ
البعض منهم إىل ّأهنا تعني شخص النّبي ّ
يتبني لنا ّ
أن كلمة
هو القرآن املجيد ..و حني نالحظ آيات قرآنية عديدة تشبه القرآن بالنورّ ،
(النور) الواردة يف اآلية إنّام تعني القرآن ،وعىل هذا األساس ّ
فإن عطف عبارة (كتاب مبني)
عىل كلمة (النور) يعترب من قبيل عطف التوضيح ،كام نقرأ يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِ ِه
هور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف..]157 :
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
وآيات عديدة أخرى تشري إىل نفس املعنى ،بينام ال نجد يف القرآن آية أطلقت فيها كلمة
النور عىل شخص النّبي  ..و إضافة إىل ما ذكر ّ
فإن الضمري املفرد الوارد يف عبارة (به)
الواردة يف اآلية الثانية من اآليتني األخريتني ،يؤكّد هذا املوضوع أيضا ،وهو أن النور
والكتاب املبني مها إشارتان حلقيقة واحدة) ()1

ثم حتدث عن املصاديق التي وردت يف تفسري اآلية ،فقال( :ومع إنّنا نجد روايات
األئمة اإلثني عرش،
تفرس كلمة (النّور) عىل ّأهنا إشارة إىل اإلمام عيل بن أيب طالب أو ّ
عديدة ّ
أن هذا التّفسري يعترب من باب بيان بواطن اآليات ،ألنّنا كام نعلم ّ
لكن الواضح هو ّ
أن
يعرب عنها ب (بواطن القرآن)
لآليات القرآنية ـ باإلضافة إىل معانيها الظاهرية ـ معان باطنية ّ
أو (بطون القرآن) ،ودليل قولنا هذا ّ
األئمة مل يكن هلم وجود يف زمن النّبي  لكي يدعو
أن ّ
( )1األمثل.647/3
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القرآن أهل الكتاب لإليامن هبم) ()1

واآلخرة خري وأبقى:
قال املدعي :ال بأس ..قد نسلم لكم بكل ما ذكرتم ..لكن ما تقولون يف تلك
التأويالت اخلطرية التي ال هدف هلا إال إنكار أصول الرشيعة وفروعها ..بل القضاء عىل
اإلسالم متاما.
قال أحد املتهمني :كل ذلك من الغلو ..وكلها من األكاذيب التي حذر منها أئمتنا،
ويف إمكانك أن تذكر لنا ما تشاء منها لنبني لك وجه رده ،وكيف مل يعر علامؤنا تلك التفاسري
أي اعتبار.
قال املدعي :من األمثلة عىل ذلك تأويل أكثر اآليات الوارد فيها أمثال لفظ القيامة،
﴿و ْاآل ِخ َر ُة
واحلرش ،والنرش ،والبعث ،وغريها بالرجعة أوأهل البيت ،ومنها قوله تعاىلَ :
عيل(.)2
َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [األعىل ،]17 :حيث فرست (اآلخرة) بأهنا اإلمام ّ
حممد
قال أحد املتهمني( :)3يف سند الرواية ّ
املفضل بن عمر ،وهو من ال ُغالة ..وفيها ّ
ّ
وأوهلام من ال ُغالة أيض اا.
بن سنان،
حممد ،وكالمها ضعيفّ ،
واملعىل بن ّ
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :يشري البيان القرآين إىل العامل األساس يف عملية االنحراف
عن جادة الفالحَ ﴿ :ب ْل ُتؤْ ثِ ُر َ
احل َيا َة الده ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [األعىل ،]17-16 :ونقل
ون ْ َ
(حب الدنيا رأس ّ
كل خطيئة) ..فاإلنسان
احلديث النّبوي الرشيف هذا املعنى ،بقوله :
ّ

( )3جملة املنهاج ،ع.269/32

( )1األمثل.647/3
( )2تفسري الربهان.451/4 ،
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العاقل ال جييز لنفسه أن يبيع الدار الباقية بأمتعة فانية ،وال أن يستبدل اللذائذ املحدودة
واملحفوفة بألوان اآلالم بالنعم اخلالدة والنقية اخلالصة) ()1

(﴿و ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري و َأ ْبقى﴾ ّإهنا األكمل ،وقدرة اإلنسان يومئذ
قال آخر :وقال آخرَ :
تستمر يف األكل ّإال ريثام يمتلئ بطنك ،وإذا أرسفت فسوف
كاملة ،إنّك ال تستطيع أن
ّ
تصاب بالتخمة والغثيان ،ولك ّن أهل اجلنة جيلسون عىل ّ
كل مائدة أربعامئة عام ال يم ّلون
وال يسأمون ..و ّ
إن املرض واهلرم والكسل والضجر واملوت هيدّ د أهل الدنيا ،بينام اآلخرة
باقية مع األبد) ()2

ثم استدل هلذا بحديث رواه عن اإلمام الباقر يقول فيهّ :
(إن أهل اجلنّة حييون فال
يموتون أبدا ،ويستيقظون فال ينامون أبدا ،ويستغنون فال يفتقرون أبدا ،ويفرحون فال
حيزنون أبدا ،ويضحكون فال يبكون أبدا ،ويكرمون فال هيانون أبدا ،ويفكهون وال يقطبون
ويرسون أبدا ،ويأكلون فال جيوعون أبدا ،ويروون فال يظمؤون أبدا،
أبدا ،وحيربون
ّ
ويكسون فال يعرون أبدا ،ويركبون ويتزاورون أبدا ويس ّلم عليهم الولدان املخلدون أبدا،
بأيدهيم أباريق الفضة وآنية الذهب أبدا ،متّكئني عىل رسر أبدا ،عىل األرائك ينظرون أبدا،
تأتيهم التح ّية والتسليم من اهللّ أبدا ،نسأل اهللّ اجلنّة برمحته إنّه عىل كل يشء قدير) ()3

وأهنا ليست بدار بقاء،
ثم علق عليه بقوله( :وهذه احلقائق وبالذات حقيقة الدنياّ ،
ّ
ختص رسالة النبي بل هي يف صحف األنبياء مجيعا،
وأن اآلخرة خري منها وأبقىّ ،إهنا ال ّ
وال سيام صحف إبراهيم عليه السالم الذي حيرتمه العرب كام اليهود والنصارى ،وموسى

( )3بحار األنوار.220/8 :

( )1األمثل.140/20
( )2من هدي القرآن .52/18
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عليه السالم ـ الذي يزعم اليهود ّأهنم أنصاره ثم ترى العرب واليهود يعبدون الدنيا،
أن ذلك من دين اهللّ ﴿إِ َّن هذا َل ِفي الصح ِ
ويزعمون ّ
ف ْاألُوىل﴾ فلم يكن الرسول بدعا بني
ه ُ
إخوانه) ()1

(﴿و ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري و َأ ْبقى﴾ ألهنا متنح اإلنسان السعادة الدائمة
قال آخر :وقال آخرَ :
الت ي ال شقاء فيها وال موت يف طبيعتها ،فهي اخلري كله ،واخللود كله ..فكيف تفضلون
الشقاء عىل السعادة ،والفناء عىل البقاء؟)()2

وقال اإلنسان ما هلا:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َذا زُ ْل ِز َل ِ
ت
ْاألَر ُض ِز ْلزَ َاهلا و َأ ْخرج ِ
ت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َاهلَا َو َق َال ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َما َهلَا﴾ [الزلزلة ،]3-1 :فقد روي يف
َ َ َ َ
ْ
عيل ..وأرجعت بعض هذه الروايات موضوع اآليات إىل
تفسريها تأويل اإلنسان باإلمام ّ
(مالك م ِ
ِ
الك)؟ حتّى
الزلزلة التي حدثت يف زمانه ،وأنه ُضب األرض برجله خماطب اا هلا:
هدأت!؟(.)3
قال أحد املتهمني( : )4يف سند هذه الروايات ضعاف أمثال أيب عبد اهلل الرازي،
حممد بن مجهور ،مع عدد
وحممد بن سنان ،وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ،واحلسن بن ّ
ّ
آخر من املجهولني.
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :عبارة ﴿زلزاهلا﴾ تعني ّ
أن األرض بأمجعها هتتز يف ذلك

( )1من هدي القرآن .52/18

( )3تفسري الربهان 493/4 ،و.494

( )2من وحي القرآن.214/24

( )4جملة املنهاج ،ع.270/32
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اليوم خالفا للزالزل العادية املوضعية عادة ،أو ّأهنا إشارة إىل الزلزلة املعهودة ،أي زلزلة
املفرسون معاين متعددة ..قيل ّإهنا البرش الذين خيرجون
يوم القيامة ..و﴿األثقال﴾ ذكر هلا ّ
ِ
يها َو َ َ
ت﴾ [االنشقاق:
خت َّل ْ
﴿و َأ ْل َق ْت َما ف َ
من أجداثهم عىل أثر الزلزال ،كام جاء يف قوله سبحانهَ :
 ..]4وقيل ّإهنا الكنوز املخبوءة التي ترمتي إىل اخلارج ،وتبعث احلرسة يف قلوب ع ّباد الدنيا..
وحيتمل أيضا أن يكون املقصود إخراج املواد الثقيلة الذائبة يف باطن األرض ،وهو ما حيدث
أثناء الرباكني والزالزلّ ،
فإن األرض يف هناية عمرها تدفع ما يف أعامقها إىل اخلارج عىل أثر
ذلك الزلزال العظيم ..ويمكن اجلمع بني هذه التفاسري) ()1

ثم حتدث عن املراد باإلنسان يف اآلية الكريمة ،فقال( :يف ذلك اجلو امليلء بالرهبة
والفزع ،تصيب اإلنسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول يف ذعر :ما هلذه األرض تتزلزل
املفرسين إىل ّ
أن اإلنسان يف اآلية هو الكافر الذي كان
وتلقي ما يف باطنها؟ ..و ذهب بعض ّ
شاكا يف املعاد والبعث ،ولكن الظاهر ّ
أن اإلنسان هنا له معنى عام يشمل كل أفراد البرش؛
فالدهشة من وضع األرض يف ذلك اليوم ال خيتص بالكافرين) ()2

قال آخر :وقال آخر( :نحن يف الدنيا نشهد أهواال تفزعنا وتكاد تقتلع أفئدتنا ،ومنها
الزالزل العظيمة التي قد تبتلع يف حلظات مدينة كبرية بناها اإلنسان عرب قرون متامدية ،واهنا
ـ عىل ذلك ـ ليست سوى زلزال حمدود يرضب ناحية من األرض ،فيكف إذا كان شامال
أي فزع عظيم ،أم أي داهية كربي يكون ذلك الزلزال!
أي منظر رهيب ،أم ّ
لْلرض ك ّلها؟! ّ
﴿إِذا زُ ْل ِز َل ِ
زاهلا﴾ ،ولعل ضمري (ها) العائد إىل األرض يوحي ّ
ت ْاألَ ْر ُض ِز ْل َ
بأن الزلزال ال
خيص منطقة ،وأنه يكون كأشد ما يقع يف األرض من زلزال ..ماذا حيدث عندئذ؟ هل تفور
( )2األمثل.376/20

( )1األمثل.376/20
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النواة املركزية للكرة األرضية بعوامل غري معروفة لدينا فتهتز القرشة الفوقية لْلرض
هزّ ات عنيفة ومتتالية ،ثم تقذف فوقها املواد التي احتسبت فيها منذ ماليني السنني؟ هكذا
يبدو من اآليات التي ترصح بأن األرض تلقي أثقاهلا) ()1

ثم فرس املراد من اإلنسان يف اآلية ،فقال( :ويبقى اإلنسان حائرا مدهوشا! ماذا
﴿و َ
قال
حدث لْلرض حتى تزلزلت ،وأخرجت ما يف أحشائها ،وملاذا وما هي الغاية؟َ ..
ِْ
اإلن ُ
ْسان ما َهلا﴾ ..قال بعضهم :هذا هو الكافر الذي جحد باآلخرة ،فتساءل مع بروز
أرشاطها عنها وقال :ماذا حدث؟ ولكن يبدو أن تلك احلوادث املروعة حتمل ّ
كل إنسان
عىل التساؤل) ()2

فاستبقوا اخلريات:
استَبِ ُقوا
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ،]148 :فقد
اخلَ ْ َريات َأ ْي َن َما َت ُكو ُنوا َي ْأت بِ ُك ُم اهللَُّ َمجي اعا إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
روي يف تفسريها ّأهنا يف أصحاب اإلمام املهدي.
حممد بن
املفرسة ضعاف وجمهولون ،مثل ّ
قال أحد املتهمني :يف سند هذه الروايات ّ
واملفضل بن عمر ،وسهل بن زياد ،وبعض منهم مهمل وجمهول ..باإلضافة إىل أن
سنان،
ّ
هذه اآلية وردت يف سياق اآليات التي تشري إىل تعيني الكعبة قبل اة للمسلمني ،وحاصل
هو(أن ّ
ّ
مرشعة عىل حسب ما تقتضيه
الكالم ،عىل ضوء هذه اآلية،
كل قوم هلم قبلة ّ
مصاحلهم وليس حك اام تكوين ّي اا ذاتي اا ال يقبل التغيري والتحويل ،فال هيم لكم البحث
واملشاجرة فيه ،فاتركوا ذلك واستبقوا اخلريات وسارعوا إليها باالستباقّ ،
فإن اهلل
( )2من هدي القرآن .278/18

( )1من هدي القرآن .276/18
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سيجمعكم إىل يوم ال ريب فيه) ( ..)1ولذلك فإنه يمكن قبوهلا من باب اجلري والتطبيق
املتسامح فيه ..ال من باب التفسري الذي حيرم فيه القول بالرأي املجرد عن الدليل(.)2
قال آخر :وهلذا فرسها مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين بام فرسها به غريهم ..ومن
األمثلة عىل ذلك قول بعضهم( :هذه اآلية الكريمة ترد عىل الضجة التي أثارها اليهود حول
ِ
مر التاريخ
تغيري القبلة وتقول﴿ :ول ُك ٍّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َو ِّليها﴾ كان لْلنبياء عليهم السالم عىل ّ
وجهات عديدة يولوهنا ،وليست القبلة كأصول الدين ال تقبل التغيري ،وال أمرا تكوينيا ال
اخلري ِ
ات﴾ ،ألن
﴿استَبِ ُقوا ْ َ ْ
يمكن خمالفته ،فال تطيلوا احلديث يف أمر القبلة ،وبدل ذلك ْ
معيار القيمة الوجودية لإلنسان هي أعامل الرب واخلري) ()3

ّ

قال آخر :قال آخر( :لكل قوم وجهة يتجهون إليها من خالل القاعدة الفكرية
اإليامنية التي يرتكزون عليها يف ما يأخذون به أو يرتكونه ،أو ينطلقون به من مواقع
ومواقف وعالقات باحلياة وباإلنسان ،سواء يف ذلك األنبياء الذين ينطلق كل واحد منهم
بم ّلته ووجهته التي ختتلف يف خصوصياهتا فتتعدد جهاهتا ،ولكنها تلتقي يف اإلسالم الذي
جيمع الرساالت كلها عند االنقياد هللّ يف كل يشء ،وهذا هو ما ينبغي للمسلمني أن يتحركوا
فيه يف انفتاحهم عىل الكعبة التي أراد اهللّ هلم أن يتوجهوا إليها ،بعيدا عن كل عنارص الشك
رشعها األنبياء من قبلهم ،ألنه من
التي يثريها اليهود واملنافقون يف عملية حتويل القبلة التي ّ
اخلري ِ
ات﴾
استَبِ ُقوا ْ َ ْ
املمكن أن خيتلف اجتاه القبلة بني رسالة وأخرى ،وبني نبي وآخرَ ﴿ ،ف ْ
فهذا هو الوجه الذي أراد اهللّ لكم أن تستقبلوه يف كل مواقع حياتكم يف رسالتكم التي

( )3األمثل.422/1

( )1املصدر نفسهد.327/
( )2امليزان يف تفسري القرآن  334/1 ،و.335
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محّلكم اهللّ إياها من خالل رسوله باملسارعة إىل اخلريات التي متثل حركة احلياة يف إجيابياهتا
الروحية واألخالقية يف اإلنسان بعالقته باإلنسان اآلخر ،وبالكون من حوله ،عند ما يقدم
من عقله وقلبه وروحه وجهده الكثري من األفكار واملشاعر والعواطف واألعامل التي تفتح
توجه خطواته إىل دروب جديدة ،وترتفع بحياته إىل الدرجات
آفاته عىل عوامل جديدة كام ّ
العليا عىل مستوى تطوير طاقاته وتنميتها وحتويلها إىل عنارص ح ّية يف كل اجتاه من اجتاهات
احلركة يف احلياة) ()1

إقامة الصالة:
﴿و َما ُأ ِم ُروا إِ َّال
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ
الص َال َة َو ُيؤْ ُتوا الزَّ كَا َة َو َذلِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾
يموا َّ
ل َي ْع ُبدُ وا اهللََّ خمُ ْلصنيَ َل ُه الدِّ ي َن ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
عيل( ..)2ومثل ذلك أو قريب منه
[البينة ،]5 :فقد روي يف تفسريها أن ﴿الصالة﴾ هي اإلمام ّ
وحي إِ َلي َك ِمن ا ْلكِت ِ ِ
ِ
الص َال َة َتن َْهى
الص َال َة إِ َّن َّ
َاب َو َأق ِم َّ
َ
ما ورد يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ات ُْل َما ُأ َ ْ
ِ
ِ
ع ِ
ْرب َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ت َْصنَ ُع َ
ون﴾ [العنكبوت ،]45 :حيث ورد يف
َن ا ْل َف ْح َشاء َواملُْنْك َِر َو َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ
ثم قال :نعم يا سعد،
فتبسم ّ
الرواية أن سعد اخل ّفاف سأل اإلمام الباقر :وهل يتك ّلم القرآن؟ ّ
والصالة تتك ّلم وهلا صورة وخلق تأمر وتنهىّ ..
إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر
ولذكر اهلل أكرب ،فالنهي كالم والفحشاء واملنكر رجال ،ونحن ذكر اهلل ونحن أكرب (.)3
قال أحد املتهمني( :)4يف سند الرواية األوىل عمروبن شمر ،وهوضعيف غال ..وأما
الثانية؛ فضعيفة بسعد بن طريف احلنظيل راوي احلديث ..كام ّ
أن فيها عيل بن الع ّباس

( )1من وحي القرآن.92/3

( )3الكايف.598/2 ،

( )2الربهان يف تفسري القرآن .489/4 ،

( )4جملة املنهاج ،ع.271/32
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اخلراذيني الرازي ،وهوضعيف غال ..وفيها سفيان احلريري أو (صفوان احلريري)
واحلسني بن عبد الرمحن ،وهم مهملون.
قال آخر :والدليل عىل أن تلك الروايات من وضع املغالني الذين كذبوا عىل أئمة
اهلدى ،ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :احذروا عىل شبابكم الغالة ال يفسدوهم ،فإن
املقرص فنقبله)،
رش خلق اهلل) إىل أن قال( :إلينا يرجع الغايل فال نقبله ،وبنا يلحق ّ
الغالة ّ
والصيام
فقيل له :كيف ذلك يا ابن رسول اهللَّ؟ قال( :الغايل قد اعتاد ترك الصالة والزَّ كاة َّ
املقرص إذا
ِّ
واحلج ،فال يقدر عىل ترك عادته وعىل الرجوع إىل طاعة اهلل عزّ وجل أبد اا ،وإن ّ
عرف عمل وأطاع) ()1

قال آخر :ومثله ما روي أنه قيل لإلمام العسكري( :إن عيل بن حسكة يدَّ عي أنه من
أوليائك وأنك أنت األول القديم وأنه بابك ونبيك أمرته أن يدعو اىل ذلك ويزعم أن
الصالة والزكاة واحلج والصوم كل ذلك معرفتك ،ومعرفة من كان يف مثل حال ابن حسكة
فيام يدعي من النيابة والنبوة فهو مؤمن كامل سقط عنه االستعباد بالصوم والصالة واحلج،
وذكر مجيع رشائع الدين أن معنى ذلك كله ما ثبت لك ،ومال إليه ناس كثري فإن رأيت أن
متن عىل مواليك بجواب يف ذلك تنجيهم من اهللكة) ،فكتب اإلمام العسكري( :كذب ابن
حسكة عليه لعنة اهلل وبحسبك أين ال أعرفه يف موايل ماله لعنه اهلل ،فواهلل ما بعث اهلل حممدا
واألنبياء من قبله إال باحلنيفية والصالة والزكاة واحلج والصيام والوالية ،وما دعا حممد 
إال إىل اهلل وحده ال رشيك له) ( )2

األئمة لتأويل اآليات
قال آخر :ومثله ما ورد من األحاديث الدالة عىل معارضة
ّ
( )2بحار االنوار.265/ 25 :

( )1أمايل الطوِس.264 ،
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واملوضوعات الرشعية فيهم ،فقد كتب بعضهم إىل اإلمام الكاظم يف قوم يتك ّلمون
ّ
ويقرأون أحاديث وينسبوهنا إليك ،ومن أقاويلهم ّأهنم يقولونّ :
وجل﴿ :إِ َّن
إن قول اهلل عزّ
َن ا ْل َفح َش ِ
الص َال َة َتن َْهى ع ِ
اء َواملُْنْك َِر﴾ [العنكبوت ]45 :معناها رجل ،ال ركوع وال سجود،
ْ
َّ
وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل ال عدد درهم وال إخراج مال ،وأشياء من الفرائض
تأولوها ..فكتب إليه :ليس هذا ديننا فاعتزله (.)1
والسنن واملعاِص ّ
قال آخر :وهلذا فرس مجيع مفرسينا املعتربين املعتمدين إقامة الصالة بام فرسها به
غريهم ،ويف مجيع املواضع الواردة يف القرآن الكريم ..ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم:
(طبيعة الصالة ـ حيث ّأهنا تذكر بأقوى رادع للنفس ،وهو االعتقاد باملبدأ واملعاد ـ تردع
ويكرب ،يرى اهللّ أعىل من كل يشء
عن الفحشاء واملنكر ،فاإلنسان الذي يقف للصالة،
ّ
وأسمى من كل يشء ،ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره ،ويثني عليه وينعته بأنّه رمحان رحيم،
ويذكر يوم اجلزاء (يوم الدين) ويعرتف بالعبودية له ،ويطلب منه العون ،ويستهديه
الرصاط املستقيم ،ويتعوذ به من طريق املغضوب عليهم ،ويلتجئ إليه (مضمون سورة
احلمد) ..فال شك ّ
احلق،
تدب فيها حركة نحو ّ
أن قلب مثل هذا اإلنسان وروحه سوف ّ
واندفاع نحو الطهارة ،وهنوض نحو التقوى ..يركع هللّ ..ويضع جبهته عىل األرض ساجدا
حلرضته ،ويغرق يف عظمته ،وينسى أنانيته وذات ّياته مجيعا ،و يشهد بوحدانيته وبرسالة النّبي
 ،و يصيل ويسلم عىل نب ّيه ،ويرفع يديه مترضعا بالدعاء ليجعله يف زمرة عباده الصاحلني..
مجيع هذه األمور متنح وجوده موجا من املعنوية ،وتكون سدا منيعا بوجه الذنوب ،و يتكرر
مرات (ليل هنار) فحني ينهض صباحا يقف بني يدي ر ّبه وخالقه ليناجيه..
هذا العمل عدة ّ
( )1بحار األنوار 315/25 ،ا
(نقال عن رجال الكيش 321/و)322
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وعند منتصف النهار وبينام هو غارق يف حياته املادية يفاجأ بصوت تكبري املؤذن ،فيقطع
عمله ويرسع إىل حرضته ،بل يف آخر النهار بداية الليل أيضا وقبل أن يدلف إىل فراش الدعة
والراحة ،يدعوه ويطلب منه حاجته ،وجيعل قلبه مركز أنواره ..وبغض النظر عن كل ما
تقدم ّ
يطهر بدنه ويبعد عنه مسائل احلرام
فإن اإلنسان حني يتهيأ ملقدمات الصالةّ ،
والغصب ،ويتجه إىل احلبيبّ ،
فكل هذه األمور هلا تأثري رادع لنوازع الفحشاء واملنكر..
غاية ما يف األمر ّ
أن كل صالة ـ بحسب رشوط الكامل وروح العبادة هلا ـ أثر رادع ناه عن
الفحشاء واملنكر ،فتارة تنهى هنيا كل ّيا وأخرى جزئيا وحمدودا ..وال يمكن ألحد أن يصيل
ملوثا بالذنب!
وال تدع الصالة فيه أثرا حتى لو كانت الصالة صورية ،وحتى لو كان ّ
وبالطبع ّ
فإن مثل هذه الصالة قليلة الفائدة ومثل هؤالء األفراد لو مل يص ّلوا صالة كهذه
لكانوا أسوأ ِمّا هم عليه) ()1

األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
قال املدعي :فام تقولون يف الرواية التي وردت يف تفسري (األمر باملعروف) باإلمام
عيل ،و(النهي عن املنكر) بمن ظلمه ،فقد روي يف تفسريها أنه ملا قدم اإلمام الصادق
ّ
العراق نزل احلرية ،فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل ،وكان ِما سأله أن قال له:
جعلت فداك ،ما األمر باملعروف؟ فقال( :املعروف ـ يا أبا حنيفة ـ املعروف يف أهل السامء،
املعروف يف أهل األرض ،وذاك أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب) ..قال :جعلت فداك ،فام
املنكر؟ قال( :اللذان ظلامه حقه ،وابتزاه أمره ،ومحال الناس عىل كتفه) ..قال :أال ما هو أن
ترى الرجل عىل معاِص اهلل فتنهاه عنها؟ فقال( :ليس ذاك أمرا باملعروف ،وال هنيا عن
( )1األمثل.400/12
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املنكر إنام ذاك خري قدمه) ()1

حممد بن عائر ،وهومهمل..
املفرسة ّ
قال أحد املتهمني :يف سند هذه الروايات ّ
ويمكنك الرجوع لكتب الفقه عندنا لرتى ما يقوله فقهاؤنا يف أبواب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وستجد أهنا نفس ما يقوله مجيع املسلمني.
قال آخر :وهلذا فرس مجيع مفرسينا هذا بام فرسها به غريهم ..ومن األمثلة عىل ذلك
قول بعضهم يف تفسري قوله تعاىل﴿ :يا بنَي َأ ِق ِم الص َال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
رب
َن املُْنْك َِر َو ْ
َّ
اص ِ ْ
َ ُْ ُْ
َ ُ َّ
ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
يتطرق لقامن عليه
ور﴾ [لقامن( :]17 :وبعد الصالة ّ
﴿و ْأ ُم ْر
أهم دستور اجتامعي ،أي األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فيقولَ :
السالم إىل ّ
بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
املهمة الثالثة ،ينتقل إىل
َن املُْنْك َِر﴾ [لقامن ]17 :و بعد هذه األوامر العمل ّية ّ
ُْ
رب
﴿و ْ
مسألة الصرب واالستقامة ،والتي هي من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،فيقولَ :
اص ِ ْ
ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [لقامن ]17 :من املس ّلم أنّه توجد مشاكل وعقبات
وخاصة يف مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
كثرية يف سائر األعامل االجتامعية،
ّ
ومن املس ّلم أيضا ّ
أن أصحاب املصالح واملتس ّلطني ،واملجرمني واألنان ّيني ال يستسلمون
واهتام اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ،وال يمكن
هبذه السهولة ،بل يسعون إىل إيذاء ّ
اإلنتصار عىل هذه املصاعب والعقبات بدون الصرب والتحمل واالستقامة أبدا) ()2

ّ

ويقول يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َأ ْهلِي ُك ْم ن اَارا َو ُقو ُد َها
النَّاس و ِْ
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون اهللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
احل َج َار ُة َع َل ْي َها َم َالئِ َك ٌة ِغ َال ٌظ ِشدَ ا ٌد َال َي ْع ُص َ
ون﴾
ُ َ
[التحريم( :]6 :من الواضح ّ
أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة عا ّمة عىل مجيع الناس
( )2األمثل.47/13

( )1الربهان يف تفسري القرآن  ،البحراين ()977/5
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ختص بعضا دون آخر ،غري ّ
أن مسئولية اإلنسان جتاه زوجته وأبنائه أكد من غريها وأشدّ
وال ّ
ّ
يتجىل ذلك بشكل واضح من الروايات الواردة يف مصادر عديدة ،وكذلك
إلزاما ،كام
اآليات السابقة التي تدعو اإلنسان ألن يبذل أقىص جهده لرتبية أهله وتعليمهم ،وهنيهم
عن ارتكاب الذنوب وح ّثهم عىل اكتساب اخلريات ،وال ينبغي عليه أن يقنع ويكتفي بتوفري
الغذاء اجلسمي هلم ..و بام ّ
معني من وحدات صغرية تدعى
أن املجتمع عبارة عن عدد ّ
(العائلة) ّ
فإن االهتامم بالعائلة وتربيتها تربية إسالمية صحيحة سيجعل أمر إصالح املجتمع
خاصة يف العرص الراهن ،حيث
أسهل وأيرس ،و تربز هذه املسؤولية أكثر وتكتسب أمه ّية ّ
جتتاح املجتمع موجات من الفساد والضالل اخلطرة ،وحتتاج إىل وضع برنامج دقيق
ومدروس لرتبية العائلة ملواجهة هذه املوجات دون التأ ّثر هبا واالنجراف مع تيارها) ()1

مصادر التفسري املنحرف:
قال املدعي :ال بأس ..دعنا من كل هذه النامذج ..ولنهتم باألصول واملصادر ..فكل
ما ذكرناه من األحاديث والروايات مقتبس منها ..ألستم تعتمدون تفسري احلسن
العسكرى ،وهو أحد أئمتكم ..ومثله تفسري حممد بن مسعود بن حممد بن عياش السلمى
الكوَّف املعروف بتفسري العياشى من علامء القرن الثالث اهلجرى ،وهو من ُأمهات كتب
عىل بن إبراهيم ال ُق ِّمى َّف أواخر القرن
التفسري عندكم ..وعليه ِّ
تعولون كثري اا ..ومثله تفسري ّ
الثالث وأوائل القرن الرابع اهلجرى ..وغريها ،وكلها ِملوءة بالضالالت والتحريفات.
قال أحد املتهمني :نحن ـ سيدي ـ مع احرتامنا جلميع كتب التفسري واحلديث إال أننا
ال نعترب أحدا منها معصوما ،بل نعرض ما فيه عىل كتاب اهلل تعاىل؛ فإن وافقه قبلناه ،وإال
( )1األمثل.456/18
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رفضناه ،وهلذا؛ فإنه ال يوجد عندنا ما يمكن اعتباره كتابا معتمدا أو صحيحا جمردا ،وكيف
يكون ذلك ،وكل من ألفوها غري معصومني ،وحتى لو كانوا كذلك فالرواة عنهم غري
معصومني.
قال آخر :نحن نعمل يف ذلك بام أوصانا به رسول اهلل  الذي قال( :إذا جاءكم
حديث فاعرضوه عىل كتاب اهلل ،فام وافق كتاب اهلل فخذوه وما خالفه فاطرحوه ،أو ردوه
علينا)()1

قال آخر :ومثله ما روي عن مجيع أئمتنا ،ومنهم اإلمام عيل الذي قال( :الوقوف
خري من روايتك حديثا مل
خري من االقتحام يف اهللكة ،وتركك حديثا مل تروه ٌ
عند الشبهة ٌ
حتصهّ ،
حق حقيقة ،وعىل كل صواب نورا ،فام وافق كتاب اهلل فخذوا به ،وما
إن عىل كل ّ
خالف كتاب اهلل فدعوه)( ،)2وقال( :ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ
هبا ،وما جاءتك من رواية من بر أو فاجر ختالف القرآن فال تأخذ هبا)()3

قال آخر :ومثله ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :كل يشء مردود إىل كتاب اهلل
والسنة ،فكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف)()4

قال آخر :وهلذا اعترب علامؤنا كل كتبهم احلديثية حمال للمناقشة والنقد ألي رجل
بلغ درجة االجتهاد من غري نكري عليه ،وقد قال الشيخ املفيد يف كتابه [تصحيح االعتقاد]:
(وكتاب اهلل تعاىل مقدَّ م عىل األحاديث والروايات ،وإليه يتقاَض يف صحيح األخبار
احلق دون سواه)()5
وسقيمها ،فام قَض به فهو ّ

( )1هتذيب األحكام .225/7

( )4وسائل الشيعة .78/ 18

( )2بحار األنوار ،165/2 :وتفسري العيايش.

( )5تصحيح االعتقاد.44 :

( )3صحيح الكايف  1ص.11
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قال آخر( :)1وهلذا؛ فإن اجلوامع احلديثية التي حوت عىل أمثال تلك التفاسري املأثورة
األئمة مل يكد يصح منها ّإال القليل النادر ..فتفسري أيب النرض حممد بن مسعود
نقال عن
ّ
العيايش ّ
(تويف  ) 320الذي كان من أمجع التفاسري املأثورة ،أصبح مقطوع اإلسناد ،حني
حذف أسانيده بعض الناسخني لعذر غري وجيه ،وبذلك أسقط مثل هذا التفسري الثمني عن
احلجية واالعتبار.
ّ
ّ
(تويف  ،)300وقد أسقطت
قال آخر( :)2ومثله تفسري فرات بن إبراهيم الكويف
احلجام ّ
(تويف ،)330
أسانيده أيضا ..ومثلهام تفسري حممد بن العباس ماهيار املعروف بابن ّ
حيث مل يوجد منه سوى روايات مقطوعة اإلسناد.
قال آخر( :)3فهذه تفاسري كانت بروايات مسندة إىل أئمة أهل البيت ،وقد أصبحت
األئمة يف التفسري.
مقطوعة اإلسناد فاقدة االعتبار ،ال جيوز االستناد إليها يف معرفة ما قاله ّ
قال آخر( :)4وهكذا؛ فإن تفسري أيب اجلارود ،زياد بن املنذر اهلمداين اخلاريف املل ّقب
برسحوب ّ
(تويف  )150الذي يرويه عن اإلمام الباقر ،فإنه ضعيف ال اعتبار له.
قال آخر( :)5ومثله تفسريأمحد بن حممد السياري ّ
(تويف  ،)268فهو تفسري متقطع
جمفو الرواية ،كثري
األئمة ،غري أنه ضعيف احلديث ،فاسد املذهبّ ،
خمترص اعتمد املأثور عن ّ
القميون ـ املحتاطون يف نقل احلديث ـ
املراسيل ،حسبام وصفه أرباب الرتاجم ..وكان ّ
حيذفون من كتب احلديث ما كان برواية الس ّياري(.)6

( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.477/1 :

( )4التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.477/1 :

( )2التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.477/1 :

( )5التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.477/1 :

( )3التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.477/1 :

( )6الذريعة.52/17 :
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قال آخر( :)1ومثله تفسري النعامين ،املنسوب إىل أيب عبد اهللّ حممد بن إبراهيم النعامين
من أعالم القرن الرابع ّ
(تويف  ،)360فهو تفسري جمهول ،مل يعرف واضعه ،وإنام نسب إىل
النعامين عفوا ومل يثبت؛ فقد عزي هذا التفسري املشتمل عىل توجيه اآليات املتعارضة ـ فيام
زعمه واضعه ـ إىل ثالثة من شخصيات المعة يف تاريخ اإلسالم ،هم :السيد املرتَض علم
القمي ،والنعامين هذا ،واجلميع مكذوب عليهم.
اهلدى ،وسعد بن عبد اهللّ األشعري ّ
القمي ّ
(تويف  329هـ) فهو
قال آخر( :)2ومثله التفسري املنسوب إىل عيل بن إبراهيم ّ
من صنع أحد تالميذه املجهولني ،وهو :أبو الفضل العباس بن حممد العلوي ،الذي أخذ
شيئا من التفسري بإمالء شيخه عيل بن إبراهيم ،ومزجه بتفسري أيب اجلارود ،وأضاف إليه
شيئا ِمّا رواه هو عن غري طريق شيخه بسائر الطرق ،فهو تفسري مزيج ثالثي األسانيد ،ومل
العلوي ،واضع هذا التفسري ..كام أن الراوي عن أيب
يعرف حلدّ اآلن من هذا العباس
ّ
الفضل هذا أيضا جمهول ،فلم يصح الطريق إىل هذا التفسري ،كام مل يعتمده أرباب اجلوامع
احلديثية ،فلم يرووا عن الكتاب ،وإنام كانت رواياهتم عن عيل بن إبراهيم بإسنادهم إليه ال
إىل كتابه ،فهو تفسري جمهول االنتساب(.)3
قال آخر( :)4و يف القرن احلادي عرش قام مؤ ّلفان كبريان ،مها :السيد هاشم بن
ّ
ّ
املتوَّف
املتوَّف سنة ( 1107أو  )1109وعبد عيل بن مجعة احلويزي
سليامن البحراين
( ،) 1091فجمعا املأثور من أحاديث أهل البيت الواردة يف التفسري ،من الكتب اآلنفة،
وما جاء عرضا يف سائر الكتب احلديث ّية ،أمثال الكايف وكتب الصدوق وكتب الشيخ،

( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.479/1 :

( )3الذريعة 302/4 :ـ  .303والصيانة 229/ـ .231

( )2التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.479/1 :

( )4التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.480/1 :
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ونحوها ،فجاء ما مجعه السيد البحراين باسم (الربهان) ،والشيخ احلويزي باسم (نور
الثقلني) ،وقد اشتمال عىل تفسري كثري من اآليات القرآنية ،بصورة متق ّطعة ،ولكن حسب
ترتيب السور ،من كل سورة آيات ،ومن غري وفاء بتفسري كامل اآلية ،سوى املوضع الذي
تعرض له احلديث املأثور ..غري ّ
أن غالب ّية هذه الروايات ِمّا ال يوزن باالعتبار؛ حيث ضعف
إسنادها ،أو إرساهل ا ،أو خمالفة مضامينها مع أصول العقيدة أو مباين الرشيعة ،فضال عن
خمالفة العلم أو العقل الرشيد ،األمر الذي يوهن صدور مثلها عن أئمة أهل البيت؛ إذ جيب
تنزيه ساحتهم عن صدور مثل هذه األخبار الضعاف.
تفسري العسكري:
قال املدعي( :)1مع احرتامي لكل ما ذكرمتوه؛ فإن ذلك ال يكفي ..وخاصة مع
التفاسري اخلطرية التي حتوي الكثري من املفاسد العقدية ..وأوهلا التفسري املنسوب للحسن
العسكري ..والكتاب ِملوء باالفرتاء عىل اهلل تعاىل ،وعىل رسوله  وعىل أهل البيت
األطهار.
قال أحد املتهمني :إن هذا التفسري ،سيدي ،ليس من الكتب املعتربة عندنا ،وقد
رصح أكثر علامئنا وحمدثينا بذلك ..ومنهم العالمة أمحد بن احلسني املعروف بابن
املفرس االسرتابادي ،روى عنه أبو جعفر بن
الغضائري ،فقد قال عنه( :حممد بن القاسم ّ
بابويه ،ضعيف ّ
كذاب ،روي عنه تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني أحدمها :يعرف بيوسف
بن حممد بن زياد ،واآلخر :عيل بن حممد بن يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث

( )1مع الشيعة االثني عرشية يف األصول والفروع لعيل السالوس،

ص.478
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(العسكري) ،والتفسري موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)()1

قال آخر :ومثله العالمة أبو القاسم اخلوئي ،وهو من كبار املراجع املتأخرين ،فقد
قال عنه( :هذا التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري إنام يرويه هذا الرجل عيل بن حممد بن
يسار ،وزميله يوسف بن حممد بن زياد ،وكالمها جمهول احلال ..هذا مع أن الناظر يف هذا
التفسري ال يشك يف أنه موضوعّ ،
وجل مقام عامل حمقق أن يكتب مثل هذا التفسري ،فكيف
باإلمام)()2

قال آخر :ومثله العالمة البالغي ،فقد قال فيه( :وأما التفسري املنسوب إىل اإلمام
احلسن العسكري ،فقد أوضحنا يف رسالة منفردة يف شأنه أنه مكذوب موضوع ،وِما يدل
عىل ذلك نفس ما يف التفسري من التناقض والتهافت يف كالم الراويني وما يزعامن أنه رواية،
وما فيه من خمالفة الكتاب املجيد ،ومعلوم التاريخ كام أشار إليه العالمة يف اخلالصة
وغريه)()3

قال آخر :ومثله العالمة احليل ،فقد قال فيه( :حممد بن القاسم ،وقيل ابن أيب القاسم
املفرس األسرتآبادي روى عنه أبو جعفر ابن بابويه ،ضعيف كذاب ،روى عنه تفسريا يرويه
عن رجلني جمهولني :أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد ،واآلخر :عيل بن حممد بن
يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث ،والتفسري موضوع عن سهل الديباجي ،عن أبيه
بأحاديث من هذه املناكري)()4

قال آخر :ومثله العالمة مصطفى بن احلسني التفريش ،فقد قال( :حممد بن القاسم:

( )1معجم رجال احلديث.162/18 :

( )3آالء الرمحن.49/ 1 :

( )2معجم رجال احلديث.155/13 :

( )4خالصة األقوال.256 :
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وقيل :ابن أيب القاسم املفرس االسرتآبادي ،روى عنه :أبو جعفر ابن بابويه ،ضعيف كذاب،
روى عنه تفسريا يروي عن رجلني جمهولني أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد
واآلخر عيل بن حممد بن يسار عن أبيهام عن أيب احلسن الثالث  ،والتفسري موضوع عن
سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)( ..)1وليكن يف علمكم ـ سيدي ـ أن
قائل هذا الكالم من املحققني الكبار الذي تتملذ عليهم وعىل كتبهم كبار علامء الشيعة،
حممد األردبييل( :الس ّيد األجل ،جليل القدر ،رفيع الشأن ،عظيم املنزلة،
وقد قال عنه ّ
وتبحره أشهر من أن
متبحر ،وأمره يف جاللة قدره ورفعة شأنه وعظم منزلته
ّ
فاضل كامل ّ
ُيذكر ،وفوق ما حتوم حوله العبارة ،وكفاك يف ذلك تأليفه كتاب الرجال يف كامل النفاسة
وهناية الد ّقة ،وكثرة الفائدة ،جزاه اهلل تعاىل عنه خري جزاء املحسنني ،وريض عنه وأرضاه)..
وقال عبد اهلل اإلصفهاين( :عامل حم ّقق ثقة فاضل) ..وقال اخلونساري( :الناقد البصري،
والفاقد النظري ،واملح ّقق النحرير ،واملو ّثق التحرير ..واملقدّ م قوله يف األقوال ..وكذلك
القمي( :س ّيد جليل ماهر عامل
كامل وثاقته وعدالته وهناية ضبطه وجاللته) ..وقال عباس ّ
حم ّقق ثقة فاضل أمني) ()2

قال آخر :ومثله العالمة املحقق الداماد( :وأما تفسري حممد بن القاسم املفرس
األسرتآبادي ،من مشايخ أيب جعفر بن بابويه وعده رجال احلديث ضعيفا ،فهو تفسري
مروي عن رجلني جمهويل احلال ،وأسنداه إىل أيب احلسن الثالث اهلادي العسكري ،وعد
القارصون ،ال املتبحرون هذا اإلسناد معتربا ،ولكن حقيقة احلال أن هذا التفسري موضوع،
ويسند إىل أيب حممد سهل بن أمحد الديباجي ،وحيتوي عىل أحاديث منكرة ،وأخبار كاذبة.
( )2نقد الرجال .7/ 1

( )1نقد الرجال.303/ 4 :

218

وإسناده إىل اإلمام املعصوم اختالق ،وافرتاء ،وما يتومهه املتوهم يف عرصنا هذا من أنه:
جيوز أن يكون تفسري العسكري هو تفسري عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي ،هو أيضا وهم
كاذب ،وخيال باطل سببه ضعف اخلربة :ونقصان املهارة ،وقلة اإلطالع عىل كتب
الرجال)()1

قال آخر :ومثله العالمة االسرتآبادي  ،فقد قال عنه( :حممد بن القاسم ،وقيل ابن
أيب القاسم ،املفرس االسرتآبادي ،روى عنه أبو جعفر ابن بابويه ،ضعيف كذاب ،روى عنه
تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني ،أحدمها :يعرف بيوسف بن حممد بن زياد واآلخر :عيل
بن حممد بن يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث ،والتفسري موضوع عن سهل الديباجي
عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)()2

قال آخر :ومثله العالمة االردبييل ،فقد قال عنه( :حممد بن القاسم ،وقيل ابن أيب
القاسم ،املفرس االسرتآبادي ،روى عنه أبو جعفر ابن بابويه ،ضعيف كذاب ،روى عنه
تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني ،أحدمها :يعرف بيوسف بن حممد بن زياد واآلخر :عيل
بن حممد بن يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث ،والتفسري موضوع عن سهل الديباجي
عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري)()3

قال آخر :ومثله املحقق التسرتي ،فقد قال( :الباب الثاين يف األحاديث املوضوعة،
وفيه فصول ..الفصل الثاين يف أخبار التفسري الذي نسبوه إىل العسكري هبتانا ،يشهد
الفرتائها عليه السالم وبطالن نسبتها إليه ،أوال :شهادة خريت الصناعة ونقاد اآلثار أمحد

( )3جامع الرواة.184/2 :

( )1معامل العلامء.29 :
( )2منهج املقال.315 :
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بن احلسني الغضائري أستاذ النجايش أحد أئمة الرجال ،فقال :إن حممد بن أيب القاسم الذي
يروي عنه ابن بابويه ضعيف كذاب ،روي عنه تفسريا يرويه عن رجلني جمهولني :أحدمها
يعرف بيوسف بن حممد بن زياد ،واآلخر بعيل بن حممد بن يسار ،عن أبوهيام ،عن أيب احلسن
الثالث ،والتفسري موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري وثانيا
بسرب أخباره ،فنراها واضحة البطالن خمتلقة بالعيان ،ثم ذكر نحوا من أربعني موردا من
املوارد التي زعم ،أهنا تشهد بكذب هذا التفسري وكونه موضوعا ،ثم قال :ما نقلت من هذه
الكتاب نموذج منه ،ولو أردت االستقصاء الحتجت إىل نقل جل الكتاب لوال كله ،فإن
الصحيح فيه يف غاية الندرة ،ثم قال :وأيضا لو مل يكن هذا الكتاب جعال لنقل هذه
املعجزات العجيبة التي نقلها عن النبي  وأمري املؤمنني وباقي األئمة ،ولرواها علامء
اإلمامية ،وأيضا لو كان الكتاب من العسكري لنقل شيئا منه عيل بن إبراهيم القمي ،وحممد
بن مسعود العيايش اللذان كانا يف عرصه وحممد بن العباس بن مروان الذي كان مقاربا
لعرصه يف تفاسريهم ،والكل موجود ليس يف شئ منها أثر منه ،ثم قال :وباجلملة هذا تفسري
وإن كان مشتمال عىل ذكر معجزات كثرية ألمري املؤمنني كالنبي  وهو بمنزلة نفس النبي
 بشهادة القرآن ،إال أنه ليس كل ما نسب إليهم صحيحا ،فقد وضع مجع من الغالة أخبارا
يف معجزاهتم وفضائلهم وغري ذلك ..كام أنه وضع مجع من النصاب واملعاندين أخبارا
منكرة يف فضائلهم ومعجزاهتم بقصد ختريب الدين ،وألن يرى الناس الباطل منه فيكفروا
باحلق منه قال الباقر( :ورووا عنا ما مل نقله ،ومل نفعله ،ليبغضونا إىل الناس)()1

قال آخر :ومثله املريزا أبو احلسن الشعراين ،فقد قال عنه( :مل ينقل املصنف (الشيخ
( )1األخبار الدخيلة.228 – 152/ 1 :
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الطربِس) عن التفسري املنسوب إىل العسكري ..وقال العالمة يف حممد بن القاسم
األسرتآبادي :إنه موضوع ،وضعه سهل بن أمحد الديباجي ،وأحاديثه منا كري) ()1

ثم استدل ببعض ما فيه من أخطاء ،فقال( :ومن أغالطه أن احلجاج حبس املختار
بن أيب عبيدة وهم بقتله ومل يمكنه اهلل منه حتى نجاه وانتقم من قتلة احلسني عليه السالم،
مع أن إمارة احلجاج كان من سنة  75وقتل املختار قبل ذلك بسنني ،وكان ظهوره عىل قتلة
احلسني سنة  ،64وإنام قتل املختار مصعب بن الزبري وقتل مصعبا عبد امللك ،ويف ذلك قال
له رجل :هذا رأس مصعب لدى ،ورأيت رأس املختار هنا لدى مصعب ،ورأس ابن زياد
لدى املختار ،ورأس احلسني لدى ابن زياد ،فقال عبد امللك :ال أراك اهلل اخلامس ،يف قصة
خرب بسببها عبد امللك قرص اإلمارة بالكوفة..ومن أغالطه أيضا أنه توهم أن سعد بن أيب
﴿وإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ
ب ِِمَّا نَزَّ ْلنَا ع ََىل َع ْب ِدنَا َف ْأ ُتوا
وقاص كان يف فتح هناوند .وذكر يف تفسري َ
ور ٍة ِم ْن ِم ْثلِ ِه﴾ [البقرة ]23 :ما يستحيى من نقله ويشمئز الطبع من قرائته ،نعوذ باهلل من
بِ ُس َ
الضالل ،ونسأله اهلداية والصواب)
ثم قال( :ومل يكن واضع هذا التفسري عارفا بالتاريخ ،والعجب أن ما نقلنا عن
التفسري موجود يف البحار ومل يتعرض املجليس لرده)
قال آخر :ومثله العالمة اخلوانساري الذي قال(:إن احتامل الواضع فيه (أي فقه
الرضا) بعيد ملا يلوح عليه من حقيقة الصدق واحلق؛ وألن ما استعمل عليه من األصول
والفروع واألخالق أكثرها مطابق ملذهب االمامية ،وما صح عن األئمة ،وال خيفى أنه ال
داعي للوضع يف مثل ذلك ،فان غرض الواضعني تزييف احلق ،وترويج الباطل ،والغالب
( )1جممع البيان ،580/ 10 :والتفسري املنسوب لإلمام العسكري.200 :
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وقوعه عن الغالة واملفوضة والكتاب خال عام يوهم ذلك بخالف غريه ِما نسب إىل
األئمة ..كمصباح الرشيعة املنسوب إىل موالنا الصادق ..وتفسري اإلمام املنسوب إىل سيدنا
أيب حممد العسكري ،فإن من أمعن النظر يف تضاعيفهام اطلع عىل أمور عظيمة خمالفة
ألصول الدين أو املذهب ،مغرية لطريقة األئمة وسياق كلامهتم)()1

قال املدعي :ولكن مع ذلك ،نرى أن هناك من قبل رواياته ،ونرشها ..ومن األمثلة
عىل ذلك الشيخ الصدوق؛ فقد نقل يف كتبه بعض روايات هذا التفسري أو غريها ،إما بعني
سند التفسري ،وإما مع اختالف يسري ،مع العلم أنه رصح بأنه ال ينقل يف كتابه [من ال حيرضه
الفقيه] إال رواية تكون حجة بينه وبني اهلل كام قاله يف مقدمته ،وما نقل يف الفقيه بسند هذا
التفسري موجود بعينه يف تفسري العسكري(.)2
قال أحد املتهمني :الشك أن يف روايته له من باب التساهل يف نقل األخبار ،وهو
هنج وقع فيه لْلسف يف بعض كتبه ،ومنها ـ مثال ـ ما ذكره يف آخر املجلس الرابع واألربعني
من أماليه يف شأن إطعام اإلمام عيل للمسكني واليتيم واألسري شعرا ألمري املؤمنني والزهراء
ال يرتاب العارف بشأهنام يف كذب نسبته هلام ملا فيه من الركاكة واألحلان واختالل الوزن(.)3
قال آخر :وهلذا؛ فإنا لو طبقنا ما يطلق عليه [نقد املتن] ،فسنجد األدلة الكثرية عىل
الكذب املوجود فيه ،وأن اإلمام العسكري منزه عنه ..ومن األمثلة عىل ذلك( )4ما ذكره يف
َّاس ا ْع ُبدُ وا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا الن ُ
َت َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة ،]21 :فقد نقل عن زين العابدين قوله( :أي أطيعوا ربكم من حيث يأمركم
( )1رسالة يف حتقيق فقه اإلمام الرضا.7 :
( )2الفقيه ،327/2 :التفسري املنسوب لإلمام العسكري.13 :

( )4اقتبسنا األمثلة التالية والتعقيب عليها من رسالة يف التفسري املنسوب
لإلمام العسكري للشيخ البالغي.

( )3االمايل ـ الصدوق (ص )330
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أن تعتقدوا أنه ال إله إال هو وحده ال رشيك له) ،وذكر مجلة من صفات اهلل فيام جيب
اعتقاده ،وأن حممدا  عبده ورسوله ،وأن آل حممد أفضل آل النبيني وأن عليا أفضل آل
حممد وأن أ مة حممد أفضل أمم النبيني وان أصحاب حممد أفضل أصحاب النبيني ،ثم قال
بعد هذا بمقدار من الكالم :فذلك قوله تعاىل ﴿ا ْع ُبدُ وا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم﴾ اعبدوه
بتعظيم حممد  وعيل)()1

لقد عقب العالمة الشيخ البالغي عىل هذا بقوله( :أفال ترى االضطراب والتهافت
يصح االقتصار عىل عبادة اهلل بتعظيم حممد وعيل؟ ..أترى
يف ذكر هذين التفسريين ،كيف ّ
الكاتب يريد أن االعتقاد بام ذكر أوال من وحدانية اهلل وصفاته الكريمة ّ
جل شأنه كله يرجع
يف احلقيقة إىل تعظيم حممد وعيل ،أو أن الكاتب ذكر رأي زين العابدين أوال ثم ذكر ما يراه
هو تأويال ،أو إغامضا عن النقد وهل يكون هذا من إمام أو عامل مستقيم من أصحابه؟)
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك هذه اخلرافات التي وصف فيها كيفية خلق
السموات واألرض ،والتي ال ختتلف عن اخلرافات اإلرسائيلية ،فقد ورد فيه( :فخلق من
دخانه الساموات السبع ،وخلق من زبده األرضني السبع فبسط األرض عىل املاء ،وجعل
املاء عىل الصفا ،والصفا عىل احلوت ،واحلوت عىل الثور ،والثور عىل الصخرة التي ذكرها
َك ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َف َت ُكن ِيف ص ْخر ٍة َأو ِيف السامو ِ
لقامن البنه فقالَ ﴿ :يا ُبن ََّي إِ َّهنَا إِ ْن ت ُ
ات
َّ َ َ
ْ َ َ ْ
َ َّ ْ ْ َ
ض ي ْأ ِ
يف َخبِ ٌري﴾ [لقامن ،]16 :والصخرة عىل الثرى ،وال يعلم
ت ِ َهبا اهللَُّ إِ َّن اهللََّ َلطِ ٌ
َأ ْو ِيف ْاألَ ْر ِ َ
ما حتت الثرى إال اهلل ،فلام خلق اهلل تعاىل األرض دحاها من حتت الكعبة ،ثم بسطها عىل
املاء ،فأحاطت بكل شئ ،ففخرت األرض ،وقالت :أحطت بكل شئ فمن يغلبني؟ وكان
( )1التفسري املنسوب لإلمام العسكري.139 :
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يف كل أذن من آذان احلوت سلسلة من ذهب مقرونة الطرف بالعرش ،فأمر اهلل احلوت
فتحرك فتكفأت األرض بأهلها كام تتكفأ السفينة عىل وجه املاء و قد اشتدت أمواجه مل
تستطع األرض االمتناع ،ففخر احلوت وقال :غلبت األرض التي أحاطت بكل شئ ،فمن
يغلبني؟ فخلق اهلل عز وجل اجلبال فأرساها ،وثقل األرض هبا ،فلم يستطع احلوت أن
يتحرك ،ففخرت اجلبال وقالت :غلبت احلوت الذي غلب األرض ،فمن يغلبني؟ فخلق
اهلل عز وجل احلديد ،فقطعت به اجلبال ،ومل يكن عندها دفاع وال امتناع ففخر احلديد وقال:
غلبت اجلبال التي غلبت احلوت فمن يغلبني؟ فخلق اهلل عز وجل النار ،فأالنت احلديد
وفرقت أجزاءه ومل يكن عند احلديد دفاع وال امتناع)()1

لقد عقب العالمة الشيخ البالغي عىل هذا بقوله( :ومقتَض هذا أن األرض قبل
فصلت:
خلق اجلبال فيها كانت آهلة حميطة بكل يشء فليلحظ ذلك مع قوله تعاىل يف سورة ّ
ون بِا َّل ِذي َخ َل َق ْاألَ ْر َض ِيف َي ْو َم ْ ِ
جت َع ُل َ
﴿ ُق ْل َأئِنَّ ُك ْم َل َت ْك ُف ُر َ
ون َل ُه َأنْدَ ا ادا َذلِ َك َر هب ا ْل َعاملَِنيَ
ني َو َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجع َل فِيها رو ِ ِ
لسائِلِنيَ ﴾
يها َو َقدَّ َر ف َ
اِس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َ
َ َ َ
اهتا ِيف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم َس َوا اء ل َّ
يها َأ ْق َو َ َ
َ َ َ َ
[فصلت ،]10-9 :فإن خلق اجلبال ،فأما يكون يف يومي خلق األرض فهو قبل الربكة فيها،
ٍ
حينئذ آهلة حميطة بكل يشء ،وأما أن يكون يف يومي الربكة يف
وتقدير أقواهتا ،فال تكون
األرض فيبعد يف عادة اهلل تعاىل ،سيام يف خلق األرض والسموات والعامل ،أن جيعل األرض
آهلة حميطة بكل يشء يف يوم ونحوه قبل خلق السموات ..مضافا إىل مقتَض احلديث أن
األرض كانت عىل املاء ال عىل احلوت ،واحلال إن اجلبال جزء من األرض ومن طبيعتها
مهام بلغت من العظم فال تقتيض رسوب األرض عىل الصفا عىل خالف طبيعة األرض
( )1التفسري املنسوب لإلمام العسكري.145 – 144 :
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التي طبعها اهلل عليها ،عىل أن اجلبال بالنسبة إىل جرم يشء يسري فلو كانت من غري طبيعة
األرض ملا اقتضت ثقال ترسب به األرض إذا كانت طافية عىل املاء ،أو تضعف به احلوت
إذا كانت تقوى عىل األرض)
وسى
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َجا َء ُك ْم ُم َ
بِا ْلبين ِ
َات ُث َّم َّاخت َْذ ُت ُم ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َأ ْن ُت ْم َظاملُِ َ
ون﴾ [البقرة ]92 :ما ّ
ملخصه( :إن بني إرسائيل
َ ِّ
قالوا للسامري كيف يكون العجل إهل اا ؟ فقال :إنام هذا العجل يكلمكم منه ربكم ،وقال:
إن السامري نصب عجال مؤخره إىل احلائط وحفر يف اجلانب اآلخر يف األرض ،وأجلس
فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاه يف دبره وتكلم بام تكلم ملا قال هذا إهلكم واله
موسى)( .. )1وحاصل هذا أن كلامت الضالل كانت خترج من ناحية فم العجل بدسيسة
تكلم املارد من وراء احلائط يف دبر العجلّ ،
فضل بنو إرسائيل وحسبوا أن العجل يكلمهم
املفرس مل يفطن إىل قوله تعاىل يف وصف العجل
عىل أن اهلل يكلمهم عىل لسانه ..وكأن هذا ّ
وسى ِم ْن َب ْع ِد ِه ِم ْن
وتوبيخ الضالني بعبادته واالحتجاج واإلنكار عليهمَ :
﴿و َّاخت ََذ َق ْو ُم ُم َ
ُحلِ ِّي ِه ْم ِع ْج اال َج َسدا ا َل ُه ُخ َو ٌار َأ َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن ُه َال ُي َك ِّل ُم ُه ْم َو َال َ ْهي ِدهيِ ْم َسبِ ايال َّ َ
اخت ُذو ُه َوكَا ُنوا
َ ِ
ظاملنيَ ﴾ [األعراف]148 :
﴿و َظ َّل ْلنَا َع َل ْي ُك ُم ا ْلغ ََام َم﴾
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىلَ :
[البقرة( :]57 :ملا كنتم يف التيه يقيكم حر الشمس وبرد القمر)( ..)2وقد علق عليه الشيخ
البالغي بقوله( :وال خيفى أنه ال يوجد للقمر برد حيتاج إىل الوقاية ،أال ترى يبدو يف الصيف
كامال والناس تضجر من احلر ،وينقص يف الشتاء ويمحق وتتضور من الربد ،فمن أين جاء
( )2التفسري املنسوب لإلمام العسكري.258 :

( )1التفسري املنسوب لإلمام العسكري.252 – 251 :
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برد القمر يف اآلية الكريمة أيكون هذا من إمام؟)
تفسري القمي:
قال املدعي :ال بأس ..يمكننا أن نقبل ما ذكرمتوه من األدلة والترصحيات عىل عدم
اعتبار ذلك التفسري ..لكن ما تقولون يف تفسري أيب احلسن عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي،
وهو تفسري يشمل القرآن الكريم كله ..وصاحب الكتاب كان يف عرص اإلمام العسكري،
وعاش إىل سنة ( 307هـ) ..وهو فوق ذلك ثقة عندكم  ،بل يعترب من أجل الرواة ،وقد
أكثر من النقل عنه تلميذه حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه (الكايف) ،الكتاب األول يف
احلديث عندكم ..ومع ذلك كله نجده ِملوءا بكل أنوع الغلو والتحريف والضاللة(..)1
وإن شئتم ذكرتم لكم من ذلك الكثري ..فكيف تربؤون أنفسكم من هذا الكتاب الذي
توثقون مؤلفه؟
قال أحد املتهمني( : )2ما ذكرته من قدم هذا التفسري ،وكونه مصدرا مهام لكثري من
التفاسري التي تعتمد عىل الروايات يف تفسري اآليات ،كالربهان والصايف وجممع البيان
وغريها صحيح ..ومثل ذلك ما ذكرته من توثيق شخصية عيل بن إبراهيم القمي؛ فقد أمجع
الرجاليون عىل ذكره بألفاظ املدح والتعديل ،حيث قال عنه النجايش( :عيل بن إبراهيم بن
هاشم القمي ،أبو احلسن القمي ،ثقة يف احلديث ،ثبت ،معتمد ،صحيح املذهب ،سمع
فأكثر ،وصنف كتبا وأُض يف وسط عمره ،وله كتاب التفسري ،كتاب الناسخ واملنسوخ،
كتاب قرب اإلسناد)( .. )3وقال آخر( :إنه من أجل رواة أصحابنا ،كان يف عرص اإلمام
( )1مع الشيعة االثني عرشية يف األصول والفروع لعيل السالوس ـ

عىل ضوء علم الرجال واحلديث ،الشيخ حممود هيدوسفى.
( )3رجال النجايش.183 :

ص.489
القمي ،دراسة علمية
( )2رجعنا يف هذا املبحث إىل دراسة بعنوان :تفسري ّ
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العسكري ،وعاش إىل سنة 307هـ ،وقد أكثر ثقة اإلسالم حممد بن يعقوب الكليني الرواية
عنه يف الكايف) ()1

قال آخر :لكن املشكلة ليست فيه ،وإنام يف صحة نسبة التفسري املوجود إليه ..وذلك
ال يعني أننا ننكر أو نشك بأن لعيل بن إبراهيم كتابا باسم التفسري ،فهذا ِما ال شك فيه؛ إذ
إن النجايش والطوِس قد نصا عىل وجود التفسري املذكور( ،)2وذكرا إليه طريقا صحيحا..
لكن ما يدعو للشك هو التفسري املتداول اليوم ..فراوي التفسري هو أبو الفضل العباس بن
حممد بن القاسم بن محزة بن اإلمام موسى الكاظم ،وهو الذي صدر التفسري بقوله( :حدثنا
أبو الفضل ..قال :حدثنا عيل بن إبراهيم ..)3( )..وهذا الراوي جمهول احلال ،غري مذكور
يف كتب الرجال ..وهذا وحده كاف إلسقاط الكتاب عن االعتبار ،وبالتايل ال نجزم بصحة
نسبة ما بأيدي نا إىل عيل بن إبراهيم؛ جلهالة الراوي ،بل جهالة من أمىل عليه أبو الفضل،
بقرينة( :حدثنا أبو الفضل)..
قال املدعي :ولكن أال تعلم أن السيد طيب اجلزائري رفع اجلهالة عنه بقوله( :إال
أن ما يدل عىل علو شأنه وسمو مكانه ،كونه من أوالد اإلمام موسى بن جعفر ومنتهيا إليه
بثالث وسائط فقط ..وِما يرفع غبار الريب عن اعتبار الراوي ركون األصحاب إىل هذا
الكتاب وعملهم به بال ارتياب ،فلو كان فيه ضعف ملا ركنوا إليه)
قال أحد املتهمني( :)4هذا التربير غري كاف ،وال معترب ..فانتساب الراوي إىل اإلمام
حتى مع عدم الواسطة ليس دليال عىل الوثاقة ،فهذا جعفر ابن اإلمام اهلادي قد لقب بجعفر

( )1تفسري القمي.8 :
( )2الفهرست209 :؛ ورجال النجايش.183 :
( )3تفسري القمي .27 :1
القمي ،دراسة علمية عىل ضوء علم الرجال واحلديث ،الشيخ حممود هيدوسفى.
( )4تفسري ّ
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الكذاب.
قال آخر :أما ركون األصحاب إىل الكتاب ،مع أنه ال يمكن اعتباره دليال إال أنه قد
يكون لتفسريه املوجود آنذاك ،ال هلذا التفسري الذي بني أيدينا ..باإلضافة إىل أن الركون من
األصحاب قد يكون للوثوق بكثري ِما تضمنه من روايات توافق القرآن الكريم ،ذلك أنه
ليس كل ما فيه مرفوض مردود.
قال املدعي :لكني رأيت أن مشكلة جهالة الراوي للكتاب ،طرحها الشيخ املعارص
باقر اإليرواين ،وأجاب عنها بقوله( :وفيه :أن الشيخ الطوِس يف فهرسته يذكر طريقا
صحيحا إىل مجيع كتب عيل بن إبراهيم ،والتي منها تفسريه ،وينص يف ذلك الطريق إىل
القمي نفسه ،ومع افرتاض أن القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوِس بالوسائط يف نقل
تفسريه ،فال ترض بعدها جهالة أيب الفضل) (.)1
قال أحد املتهمني( :)2إن هذا االفرتاض يتم لو كان القمي قد أعطى الواسطة األوىل
كتابه ،وقال له :أجيزك أن تنقل هذا الكتاب ،وهكذا نكون قد حصلنا عىل ما يف النسخة
األصلية ،أو يكون قد قرأ عليه التفسري فأجازه بنقله؛ وهذا بعيد؛ لكثرة مؤلفات عيل بن
إبراهيم ،واإلجازة مل تكن للتفسري ،بل جلميع كتبه بام فيها التفسري كام ذكر الشيخ الطوِس.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن قوله( :ال ترض بعدها جهالة أيب الفضل) غري
مقبول وال صحيح ،ذلك أن أبا الفضل ما زال طرفا من خالل وجوده يف كل النسخ التي
بأيدينا ،فهو الذي يقول( :حدثنا عيل بن إبراهيمِ ،)..ما يبعد من احتامل أن يكون الكتاب
قد وصلنا من طريق آخر ،بل هناك قرائن كثرية موجودة يف الوسائل والبحار تدل عىل أن

( )1الشيخ اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية.173 :
القمي ،دراسة علمية عىل ضوء علم الرجال.
( )2تفسري ّ
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النسخة املوجودة لدهيام هي نفس النسخة املوجودة لدينا بتوسط أيب الفضل ،فكثريا ما يرد
يف الوسائل( :عيل بن إبراهيم يف تفسريه ،عن أيب اجلارود) ()1

قال آخر :وهكذا يذكر علامء الرجال كالشيخ حممد سند( )2الشواهد الكثرية من
الوسائل والبحار وغريها ،والتي تفيد أن نسخة صاحب الوسائل لتفسري القمي ،وكذلك
النسخة التي عند العالمة املجليس ،وأيضا النسخة التي عند صاحب تفسري الربهان ،هي
النسخة عينها التي بأيدينا بتوسط أيب الفضل.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الفحص والتأمل يف تفسري القمي يفضيان إىل
القول بأنه عبارة عن خليط من تفسريين أو أكثر ،فبعضه للقمي وبعضه اآلخر لغريه ،بل
عبارة اآلغا بزرك الطهراين توحي بأنه مقتنع هبذا الترصف من الراوي؛ فقد قال( :وخللو
تفسريه (القمي) هذا عن روايات سائر األئمة ،فقد عمد تلميذه اآليت ذكره (يقصد أبا
الفضل) ،والراوي هلذا التفسري عنه إىل إدخال بعض روايات اإلمام الباقر التي أمالها عىل
أيب اجلارود يف أثناء هذا التفسري ،وبعض روايات أخر عن سائر مشاخيه ِما يتعلق بتفسري
اآلية ويناسب ذكرها يف ذيل تفسري اآلية ،ومل يكن موجودا يف تفسري عيل بن إبراهيم؛
فأدرجها يف أثناء روايات هذا التفسري؛ تتميام له تكثريا لنفعه ،وذلك الترصف ،وقع منه من
أوائل سورة آل عمران إىل آخر القرآن)()3

قال آخر :وقد ذكر السيد جعفر مرتَض ذلك ــ وهو يف معرض الرد عىل األحاديث
التي رصحت أو يفهم منها حتريف بعض اآليات القرآنية ــ بقوله( :وأما بالنسبة ألحاديث
تفسري القمي ،فهو وإن حاول بعض األعالم أن يستدل لوثاقة مجيع رواته ،إال أن كثريين
( )1الوسائل.22
( )2حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال 212 :ـ .216
( )3الذريعة إىل تصانيف الشيعة .302 :4
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من العلامء مل يقبلوا ذلك منه ،وناقشوا أدلته وردوها ..ال سيام ..وأن هذا التفسري قد خلط
ما روي عن القمي بام روي عن أيب اجلارود الضعيف الرواية ،باإلضافة إىل علل أخرى
موجودة فيه) ()1

قال آخر :وقد رد الشيخ اإليرواين أيضا استفادة التوثيق العام من املقدمة بقوله( :إن
النسخة األصلية للكتاب املذكور ليست بأيدينا ،واملطبوع املتداول ال نجزم بكونه بكامله
تفسري القمي وغريه ـ وبعد أن ذكر القرائن قال ـ :ومعه فيحصل علم إمجايل بكونه خليطا
من تفسري القمي وغريه ،وحيث ال يمكن التمييز؛ فيسقط مجيعه عن االعتبار) ( ..)2وقال
يف موضع آخر( :إن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسري وال يمكن التشكيك يف ذلك؛
باعتبار أن النجايش والطوِس قد نصا عىل وجود التفسري املذكور وذكروا إليه طريقا
صحيحا ..ولكنا نشكك يف كون التفسري املتداول اليوم هو نفس تفسري القمي ،ونحتمل
عدم كونه للقمي رأسا ،وال أقل بعضه للقمي والبعض اآلخر قد دس فيه) ثم ذكر ما يؤكد
ذلك من القرائن()3

قال آخر :من الشواهد والقرائن الدالة عىل كون التفسري املوجود خليطا من تفسريين
أحدمها للقمي ما ورد يف التفسري من التعابري التي ال تتناسب وكون املفرس واحدا ،بل تدل
عىل اخلروج من تفسري إىل آخر ،فكثريا ما يرد هذا التعبري( :رجع إىل تفسري عيل بن إبراهيم)
أو (رجع إىل رواية عيل بن إبراهيم) أو (رجع احلديث إىل عيل بن إبراهيم) أو (يف رواية عيل
بن إبراهيم) ( ..)4فلو كان التفسري لعيل بن إبراهيم ،فهل خرج عنه حتى يعود إليه ..بل كام

( )1جعفر مرتَض ،حقائق ها ّمة حول القرآن الكريم.33 :
( )2اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية 34 :ــ .35
( )3دروس متهيدية يف القواعد الرجالية 174 :ــ .175
( )4يمكن مراجعة هذه التعابري يف تفسري القمي .389 ،313 ،299 ،294 ،292 ،272 ،271 :1
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هو الظاهر هناك خروج عن تفسري القمي ودخول يف تفسري آخر ،كتفسري أيب اجلارود ،وِما
يدل عىل ذلك أن هذه التعابري مل ترد بعد كالم ليس له عالقة بتفسري اآليات؛ ليقال :إنه ربام
خرج عيل بن إبراهيم بنحو االستطراد إىل موضوع آخر ال يتعلق بالتفسري ثم عاد إىل
التفسري ،بل كانت ترد بعد تفسري آية ،ويف (رواية أيب اجلارود) ونحو ذلك.
قال آخر( : )1ومن تلك القرائن كثرة النقل عن أمحد بن حممد ،وهو املعروف ـ
بحسب الظاهر ـ بابن عقدة الراوي عن الكليني ،مع أن الكليني يف الكايف يروي عن عيل
بن إبراهيم كثريا ،فكيف يمكن أن يروي عيل بن إبراهيم عن تلميذه.
قال آخر( : )2ومن تلك القرائن وجود الواسطة بني عيل بن إبراهيم وبني أبيه ،فقد
ذكر يف أحد الطرق شخصان إىل إبراهيم بن هاشم؛ فلو كان لعيل بن إبراهيم فال حاجة إىل
الواسطة.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل تضعيف علامئنا لبعض الرواة الواقعني يف إسناد التفسري،
وهو يدل عىل أن القمي ال يقصد توثيق مجيع من ورد يف تفسريه ..فبعد دراسة طويلة
ومفصلة لكل األسانيد الواقعة يف تفسري القمي ،وما قيل يف ترمجة الرجال الواقعني يف
إسناده تبني أنه يوجد راويا تقريبا ـ بعد حذف املشرتك ـ منهم راويا من جمهويل احلال ،ومل
يرد ألكثرهم ذكر يف املجاميع الرجالية ،والباقون ذكروا ولكن بال توثيق أو تضعيف،
ومنهم من الثقات بحسب الظاهر ،وهناك  20راويا ِمن ضعفوا من قبل النجايش أو الشيخ
وغريمها ..فتكون النسبة التقريبية هي  42باملائة من الثقات تقريبا ،و  8باملائة من املضعفني،
و 50باملائة من املجهولني ..وهذه النسب هي من جمموع الرواة بمن فيهم املجهويل احلال،
( )1أصول علم الرجال.164 :
( )2أصول علم الرجال.164 :
القمي ،دراسة علمية عىل ضوء علم الرجال.
( )3تفسري ّ
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وبام أنه يف الواقع يوجد بني املجهولني الثقات والضعاف بنسب متفاوته تبعا للنسبة
االحتاملية التي نحصل عليها من جمموع املوثقني واملضعفني ،فال بد من معرفة هذه النسبة،
لنطبقها عىل عدد املجهولني لنرى ما هو العدد املحتمل للثقات ،وما هو العدد املحتمل
للضعاف ..وعندما قمنا بذلك وجدنا أن جمموع عدد املوثقني واملضعفني هو ()20 + 104
أي  ،124منهم ثقات و 20ضعاف ،وعليه تكون النسبة اإلحتاملية تقريبا  84باملائة من
الثقات و 16باملائة من الضعاف ..ثم ال خيفى أن هذه النسبة قد دخلت فيها كل العوامل
الكيفية ،سواء من جانب الثقات كأمثال زرارة وحممد بن مسلم ،أو من جانب املضعفني
كاملفضل بن صالح أيب مجيلة ،وذلك لتشخص كل الرواة الذين أخذت النسبة منهم.
قال آخر( :)1وهذه النسبة و 16باملائة من الضعاف نسبة ال هيملها الذهن البرشي
ويطرحها ،بل يأخذ هبا ،وإن كانت قليلة نسبة إىل عدد الثقات ،إذ تبعا هلذه النسبة ،من
الضعاف ،مر ّددين بني ( )119من املجاهيل ،ومع
املحتمل أن يكون هناك ( )19راوي اا من ّ
هذا العلم اإلمجايل بوجود هذا العدد املعتدّ به عقالئي اا ،كيف نطمئن إىل وثاقة ّ
كل الرواة
الواقعني يف األسانيد املذكورة.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك كله ما ورد فيه من الروايات التي ختالف القرآن الكريم
والسنة الصحيحة وما ذكره أئمة اهلدى ..ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد فيه من الروايات
الدالة عىل عدم عصمة املالئكة ،كام يف قصة هاروت وماروت املعروفة  ..ومثلها ما ورد يف
﴿وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
يس إِ َّن ُه ك َ
َان ِصدِّ ي اقا نَبِ ًّيا َو َر َف ْعنَا ُه َمكَاناا عَلِ ًّيا﴾
َاب إِ ْد ِر َ
تفسري قوله تعاىلَ :
[مريم ،]57-56 :فقد أورد فيه عن بعض األئمة قوله( :إن اهلل تبارك وتعاىل غضب عىل ملك
من املالئكة ،فقطع جناحه وألقاه يف جزيرة من جزائر البحر) ،وساق القصة يف كيفية لقائه
القمي ،دراسة علمية عىل ضوء علم الرجال.
( )1تفسري ّ
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بإدريس عليه السالم وكيف ريض اهلل عنه بدعائه له فرد جناحه ،ثم طلب إدريس من امللك
أن يرفعه إىل السامء لينظر إىل ملك املوت ،فرفعه حيث التقى به يف السامء الرابعة فحرك
ملك املوت رأسه تعجبا إذ كان مأمورا بقبض روحه يف هذا املكان)( ..)1وهذا معارض
مح ُن َو َلدا ا ُس ْب َحا َن ُه َب ْل ِع َبا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون َال َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم
الر ْ َ
لقوله تعاىلَ :
﴿و َقا ُلوا َّاخت ََذ َّ
ون﴾ [األنبياء ،]27-26 :وقوله ﴿وهللَِّ يسجدُ ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
ض ِم ْن َدا َّب ٍة
َّ َ َ
َ َْ ُ َ
ِ
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون َر َّ ُهب ْم ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ون َخيَا ُف َ
ْرب َ
ون ﴾ [النحل،]50-49 :
َواملَْ َالئ َك ُة َو ُه ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
وغريها من اآليات واألحاديث ..باإلضافة إىل إمجاع علامئنا عىل ذلك ،فقد ذكر العالمة
املجليس يف بحار األنوار ( )2بابا مفصال عن عصمة املالئكة ،وقال أيضا يف موضع آخر:
(اعلم أنه أمجعت الفرقة املحقة وأكثر املخالفني عىل عصمة املالئكة صلوات اهلل عليهم
أمجعني من صغائر الذنوب وكبائرها) ()3

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ما ورد فيه من الروايات الدالة عىل عدم عصمة األنبياء
عليهم السالم ،واملخالف ملا عليه أئمتنا من عصمتهم؛ ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد فيه
من ذكر قصة داوود وكيف افتتن بامرأة أوريا حني نظر إليها وهي تغتسل ،وكيف قدم أوريا
بني يدي التابوت ليقتله ،فقتله وتزوج بامرأته وولدت له سليامن(.)4
وهي رواية تتناَّف مع ما ذكره أئمتنا عن عصمة األنبياء عليهم السالم ،وقد ورد يف
(عيون أخبار الرضا) عن أيب الصلت :أن اإلمام الرضا عند سؤاله عن هذه القصةُ ،ضب
عىل جبهته وقال( :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،لقد نسبتم نبيا من أنبياء اهلل إىل التهاون بصالته

( )1تفسري القمي .51 :2
( )2بحار األنوار .265 :59
( )3بحار األنوار .124 :11
( )4تفسري القمي .229 :2
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حني خرج يف أثر الطري ،ثم بالفاحشة ،ثم بالقتل!)
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما روي يف التفسري منسوبا لإلمام الصادق من قصة
ملك سليامن عليهم السالم وخامته( ..)1وهي قصة تيسء إىل قداسة نبينا سليامن عليه
السالم ،وال تكلف القارئ الكريم كثري عناء يف إثبات كوهنا موضوعة ،وقد اعتربها السيد
الطباطبائي وأمثاهلا يف ميزانه (ِما لعبت هبا أيدي الوضع) ()2

قال آخر :وهكذا نجد موارد يف التفسري تتعارض وما اكتشفه العلم من حقائق
علمية عن أرسار الطبيعة والكون ،كحقيقة الربق والرعد ،وكيفية حصول الكسوف
واخلسوف ،وحجم الكواكب بالنسبة إىل األرض وغري ذلك ..ومن األمثلة عىل ذلك ما
جاء يف التفسري من رواية طويلة ،عن عيل بن احلسني أنه قال( :إن من األوقات التي قدرها
اهلل للناس ِما حيتاجون إليه البحر الذي خلقه اهلل بني السامء واألرض ،وإن اهلل قدر فيه
جماري الشمس والقمر والنجوم والكواكب ،ثم قدر ذلك كله عىل الفلك ،ثم وكل بالفلك
ملكا معه سبعون ألف ملك ،يديرون الفلك ،فإذا دارت الشمس والقمر والنجوم
والكواكب معه نزلت يف منازهلا التي قدرها اهلل فيها ليومها وليلتها ،وإذا كثرت ذنوب
العباد وأراد اهلل أن يستعتبهم بآية من آياته ،أمر امللك املوكل بالفلك أن يزيل الفلك الذي
عليه جماري الشمس والقمر والنجوم والكواكب ،فيأمر امللك أولئك السبعني ألف ملك
أن يزيلوا الفلك عن جماريه ،قال :فيزيلون فتصري الشمس يف البحر الذي جيري فيه الفلك،
فيطمس حرها ويغري لوهنا ،فإذا أراد اهلل أن يعظم اآلية طمست الشمس يف البحر عىل ما
حيب اهلل أن خيوف خلقه باآلية ،فذلك عند شدة انكساف الشمس ،وكذلك يفعل بالقمر،

( )1تفسري القمي 236 :ـ .237
( )2الطباطبائي ،امليزان .207 :17
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فإذا أراد اهلل أن خيرجهام ويردمها إىل جمرامها ،أمر امللك املوكل بالفلك أن يرد الشمس إىل
جمراها ،فريد امللك الفلك إىل جمراه؛ فتخرج من املاء وهي كدرة ،والقمر مثل ذلك) ()1

فالظاهر من الرواية أن سبب الكسوف واخلسوف هو طمس الشمس أو القمر يف
البحر املوجود بني السامء واألرض ،وهذا الكالم ليس صحيحا ،وال معنى لتأويله ..بل
علينا أن نطبق عليها وعىل أمثاهلا ما أوصانا به أئمتنا من عرض ما يرد عنهم عىل القرآن
والعقل ال قطعي ،وإال مل يكن ملا أوصوا به من الروايات الصحيحة مصداقا يف اخلارج؛ إذ
يمكننا ـ حتى يف البدهييات إذا ورد ما يعارضها ـ أن نؤوله ..وعليه نرجح عدم صدور مثل
هذه الرواية.
قال آخر :ومثل ذلك ما رواه الراوي بعد ذلك عن اإلمام عيل يف حديث جاء فيه:
(األرض مسرية مخسام ئة عام ،اخلراب منها مسرية أربعامئة عام ،والعمران منها مسرية مائة
عام ،والشمس ستون فرسخا يف ستني فرسخا ،والقمر أربعون فرسخا يف أربعني فرسخا،
بطوهنام يضيئان ألهل السامء ،وظهورمها يضيئان ألهل األرض ،والكواكب كأعظم جبل
عىل األرض)( ..)2فهي خمالفة لكل ما يذكره العلم القطعي.
قال آخر :ولذلك ،فنحن بني أن نذكر بأن أمثال هذه الروايات إما قد دست يف
التفسري وهذا بعيد؛ إذ ليس هناك مربرات موضوعية للدس ما دامت هي مسألة علمية ال
عالقة هلا بعقيدة أو خصوصيات مذهب وغري ذلك ..وإما أن نقول بكذب بعض رواهتا،
وهذا يدل عىل عدم إمكانية إطالق التوثيقات العامة لكل الرواة املوجودين يف الكتاب.
تفسري العيايش:

( )1تفسري القمي  14 :2ـ .15
( )2تفسري القمي .17 :2
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قال املدعي :ال بأس ..يمكننا أن نقبل ما ذكرمتوه من األدلة والترصحيات عىل عدم
اعتبار ذلك التفسري اعتبارا مطلقا ..لكن ما تقولون يف تفسري حممد بن مسعود العيايش
(تويف  320هـ) ،والذي يعد من الثقات عندكم ..وقد تلقاه علامؤكم بالقبول من غري أن
ُيذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف ..مع العلم أنكم تذكرون أن مؤلفه حممد بن مسعود بن
العياش التميمي الكويف السمرقندي ،من أعيان علامئكم ،وأنه من أساطني احلديث
والتفسري بالرواية ..وبذلك؛ فأنتم تتحملون كل ما ورد يف الروايات املغالية واملحرفة
للمعاين القرآنية.
قال أحد املتهمني( : )1مع كل ما ذكرناه لك سابقا سيدنا من أننا ال نعترب أي كتاب
مهام جل قدره اعتبارا مطلقا؛ بل نأخذ منه ونرد ،إال أن هذا التفسري مع احرتامنا لصاحبه،
وثقتنا فيه ،ألنه مجع فيه املأثور من أئمة أهل البيت يف تفسري القرآن ،وقد أجاد وأفاد ،وذكر
الروايات بأسانيدها يف د ّقة واعتبار ،غري ّ
أن هذا التفسري مل يصل إلينا ّإال مبتورا ..فقد برته
ناسخه؛ حيث أسقط األسانيد ،واقترص عىل متون األحاديث ،معتذرا بأنّه مل جيد يف دياره
من يكون عنده سامع أو إجازة من املؤلف؛ فلذلك حذف األسانيد واكتفى بالباقي ..ومن
ثم قال املجليس بشأنهّ :
(إن اعتذاره هذا أشنع من فعلته بحذف األسانيد)
قال آخر( : )2باإلضافة إىل ذلك؛ فهو يسرتسل يف ذكر اآليات ،يف ضمن أحاديث
يتعرض لنقدها جرحا أو
مأثورة ،عن أهل البيت تفسريا وتأويال لآليات الكريمة ،وال ّ
تعديال ،تاركا ذلك إىل عهدة اإلسناد ا ّلتي حذفت مع األسف ..باإلضافة إىل تعرضه لبعض
القراءات الشا ّذة املنسوبة إىل أئمة أهل البيتِ ،ما جاءت يف سائر الكتب بأسانيد ضعاف،

( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.323/2 :
( )2التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.324/2 :
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أو مرسلة ال حج ّية فيها ،والقرآن ال يثبت بغري التواتر باتّفاق األ ّمة.
قال آخر( : )1وهكذا نراه ال يراعي ضوابط اجلري والتطبيق التي ال تتعارض مع
بالغة القرآن الكريم أو معانيه ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري (السبع املثاين) بسورة
احلمد ،بأن ظاهرها :احلمد ،و باطنها :ولد الولد ،والسابع منها اإلمام املهدي ..ومن ثم
فإنه عند ما يرد يف التأويل ،نراه غري مراع لضوابط التأويل الصحيح ،من كونه مفهوما عاما
منتزعا من اآلية بعد إلغاء اخلصوصيات ليكون متناسبا مع ظاهر اللفظ ،وإن كانت داللته
عليه غري ب ّينة.
تفسري احلويزي:
قال املدعي :ال بأس ..يمكننا أن نقبل ما ذكرمتوه من األدلة عىل عدم اعتبار ذلك
التفسري اعتبارا مطلقا ..لكن ما تقولون يف تفسري عبد عيل بن مجعة العروِس احلويزي،
(تويف  1112هـ) ،واملسمى [تفسري الثقلني]؛ فهو قد حوى الكثري من اخلرافات والدجل
والغلو.
قال أحد املتهمني( :)2إن صاحب هذا التفسري ،سيدي من اإلخباريني الذين هيتمون
معزوة إىل
بجمع الروايات دون متحيصها ..ولذلك مجع يف كتابه ما عثر عليه من روايات
ّ
أئمة أهل البيت ِما يرتبط نحو ارتباط بالقرآن الكريم ،تفسريا أو تأويال ،أو استشهادا أو
تأييدا ،ويف األغلب ال عالقة لْلحاديث التي يوردها باآليات الكريمة يف صلب مفهومها
تعرض هلا بالعرض لغرض االستشهاد ،ونحو ذلك.
أو داللتها ،وإنام ّ
قال آخر( :)3باإلضافة إىل ضعف أسانيد األحاديث التي يوردها أو إرساهلا ّإال
( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.325/2 :
( )2التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.328/2 :
( )3التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.328/2 :
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القليل املنقول من املجامع احلديثية املعتربة..
قال آخر( : )1باإلضافة إىل عدم تعرضه لنقد الروايات و ال عالج معارضاهتا ،وقد
قال يف مقدمة تفسريه يذكر ذلك ،ويربئ ذمته من حتمله( :و أما ما نقلت ِما ظاهره خيالف
إلمجاع الطائفة فلم أقصد به بيان اعتقاد وال عمل ،وإنام أوردته ليعلم الناظر امل ّطلع كيف
وعمن نقل ،ليطلب له من التوجيه ما خيرجه من ذلك ،مع أين مل أخل موضعا من تلك
نقل ّ
املعول يف الكشف واإلبداء) ( ..)2وبذلك توهم
املواضع عن نقل ما يضاده ،ويكون عليه ّ
أنه خت ّلص عن مأزق تبعات ما أورده يف كتابه من مناقضات وخمالفات رصحية ،مع أسس
قواعد الدين ،موكال النظر والتحقيق يف ذلك إىل عاتق القارئ.
قرص يف ذلك؛ إذ كان من وظيفته اإلعالم والبيان ملواضع
قال آخر( :)3لذلك نرى أنه ّ
رب رواية أوهنت من شأن الدين
اإلهبام واإلمجال ،كام فعله املجليس يف بحار أنواره؛ إذ ّ
فال ينبغي السكوت عليها واملرور عليها مرور الكرامِ ،ما فيه إغراء اجلاهلني أحيانا ،أو
ضعضعة عقيدة؛ فلم يكن ينبغي نقل الرواية وتركها عىل عواهنها ،األمر ا ّلذي أوجب
مشاكل يف عقائد املسلمني.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َي ْست َْحيِي
َأ ْن َي ْ ِ
املشوهة ،والتي
وض اة َف َام َف ْو َق َها ﴾ [البقرة ]26 :حيث ذكر تلك الرواية
رض َب َم َث اال َما َب ُع َ
ّ
نسبها لإلمام الصادق ،والتي تعترب ﴿البعوضة﴾ أمري املؤمنني ،و﴿ما فوقها﴾ رسول
اهللّ( ..)4والتي سبق ورددنا عليها.

( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.328/2 :
( )2نور الثقلني.2/1 :
( )3التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.328/2 :
( )4نور الثقلني 37/1 :ـ .38
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الغلو والوهن بشأن األئ ّمة،
قال آخر( :)1ومثل ذلك يذكر أخبارا مشتملة عىل
ّ
قصة هاروت وماروت،
ومثلها من االسرتسال يف نقل اإلرسائيليات واملوضوعات كام يف ّ
وأن الزهرة كانت امرأة فمسخت( ..)2ونحو ذلك من األساطري اإلرسائيلية واألكاذيب
الفاضحة التي مْل هبا كتابه ،وشحنه شحنا بال هوادة.
تفسري البحراين:
قال املدعي :ال بأس ..يمكننا أن نقبل ما ذكرمتوه من األدلة عىل عدم اعتبار ذلك
التفسري اعتبارا مطلقا ..لكن ما تقولون يف تفسري الس ّيد هاشم بن سليامن بن إسامعيل
احلسينى البحراين الكتكاين ّ
(تويف  1107هـ) واملسمى [الربهان يف تفسري القرآن] ؛ فهو قد
حوى الكثري من اخلرافات والدجل والغلو.
قال أحد املتهمني( : )3إن صاحب هذا التفسري ـ سيدي ـ كان من املحدثني الذين
هيتمون بجمع األخبار ،من غري أن يتك ّلموا فيها بجرح أو تعديل ،أو تأويل ما خيالف العقل
املتطرفني.
أو النقل الرصيح ،كام هو دأب أكثر األخباريني
ّ
قال آخر( : )4باإلضافة إىل أنه يف تفسريه هذا يعتمد كتبا ال اعتبار هلا أمثال التفسري
املنسوب إىل اإلمام العسكري ـ ا ّلذي هو من صنع أيب يعقوب يوسف بن حممد بن زياد،
وأيب احلسن عىل بن حممد بن سيار ،األسرتآباديني ومل يعلم وجه انتسابه إىل اإلمام احلسن
العسكري ـ ومثله التفسري املنسوب إىل عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي وهو من صنع أيب
الفضل العباس بن حممد العلوي ،ونسب إىل القمي من غري وجه وجيه ..ومثلهام كتاب

( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.329/2 :
( )2نور الثقلني.91/1 :
( )3التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.331/2 :
( )4التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.331/2 :
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(االحتجاج) املنسوب إىل الطربِس ،ومل يعرف حلدّ اآلن ،وكتاب (سليم بن قيس اهلاليل)،
املدسوس فيه ،وغريها من الكتب التي ال اعتبار هلا ،فضال عن ضعف اإلسناد أو اإلرسال
يف أكثر األحاديث التي ينقلها من هذه الكتب.
قال آخر( :)1باإلضافة إىل أنه يسند القول يف التفسري إىل أئمة اهلدى ،وبكل تأكيد
وثقة ،ومن غري رعاية لالحتياط ..فضال عن ضعف األسانيد وإرساهلا.
قال آخر( :)2وهذا ال يعني طرح الكتاب مجيعا؛ فاحلكمة ضالة املؤمن أين وجدها،
فهو أحق هبا..بل إن فيه من األحاديث اجلميلة الصادرة عن أئمة اهلدى والتي ال يمكن
رفضها ..وهو بذلك مثل مجيع تراثنا ،ويف مجيع املجاالت ،بحاجة إىل متحيص ونقد
وحتقيق ،ليمتاز سليمه عن السقيم ،والصحيح املقبول عن الضعيف املوهون.

 .3الغالة وحتريف التنزيل:
قال املدعي :ال بأس ..قد أوافقكم يف كل ما ذكرتم ..ولكن ما تقولون فيام ينسب
لكم من القول بتحريف القرآن الكريم؛ فقد اشتهر هذا عنكم ،بحيث صار ال حيتاج إىل
دليل أو بينة تدل عليه ..فبمجرد أن تذكروا لدى أي عامي ،أو حتى صبي إال ويذكر ذلك
عنكم.
قال أحد املتهمني :ما تقول سيدي يف األحاديث املشتهرة التي جتري عىل كثري من
ألسنة عامة الناس ..شيوخهم وصبياهنم ..هل تقر بصحتها عن رسول اهلل  بسبب
شهرهتا؟
قال املدعي :طبعا ال ..فحديث رسول اهلل  أعظم من أن نتساهل فيه هبذه
( )1التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.331/2 :
( )2التفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب.332/2 :
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الطريقة؛ وهلذا قام العلامء بالتحقيق يف تلك األحاديث ،وألفوا فيها الكتب ،وميزوا
الصحيح من الضعيف من املوضوع ،ومن تلك الكتب [املقاصد احلسنة يف األحاديث
املشتهرة عىل األلسنة] للحافظ شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،وهو كتاب
جامع لكثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ِ ،ما ليس يف غريه  ،وتبلغ عدة أحاديثه
( )1356حديثـاا  ..وقد اخترصه تلميذه أبو الضياء عبد الرمحن بن الديبع الشيباين ،وسمى
خمترصه [متييز الطيب من اخلبيث فيام يدور عىل األلسنة من احلديث] ..ومثل ذلك ألف
احلافظ جالل الدين السيوطي كتاب [الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة] ،وقد خلصه من
كتاب [التذكرة يف األحاديث املشتهرة] لبدر الدين الزركيش وزاد عليه  ..ومثله الشيخ عز
الدين حممد بن أمحد اخللييل صاحب كتاب [تسهيل السبل إىل كشف االلتباس عام دار من
األحاديث بني الناس] ..ومثلهم احلافظ إسامعيل بن حممد العجلوين ،صاحب كتاب
[كشف اخلفاء ومزيل األلباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس] ،وهو كتاب كثري
الفوائد  ،مجع فيه مؤلفه أحاديث كتاب السخاوي مع تلخيص كالمه  ،وزاد أحاديث كثرية
جدا ا حتى زاد عدد أحاديثه عىل ( )3250حديثـاا ..ومثلهم الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن
درويش احلوت البريويت ،صاحب كتاب [أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب]..
وغريها.
قال املتهم :فلم ألفوا كل هذه الكتب؟
قال املدعي :طبعا للنصيحة والتحذير من اخلطأ يف الرواية عن رسول اهلل  ،وقد
قال أحدهم ،وهو بدر الدين الزركيش معربا عن ذلك يف مقدمة كتابه الذي ألفه هلذا
الغرض( :إن من النصيحة الواجبة يف الدين التنبيه عىل ما يشتهر بني الناس ِما ألفه الطبع،
وليس له أصل يف الرشع ..وقد صنف اإلمام تاج الدين الغزاري كتابا يف فقه العوام وإنكار
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أمور قد اشتهرت بينهم ال أصل هلا ،أجاد فيها اإلنتقاد ،وصان الرشيعة أن يدخل فيها ما
خل باإلعتقاد ،شكر اهلل صنعه ،وأثاب مجعه ..وقد رأيت ما هو أهم من ذلك ،وهو تبيني
األحاديث املشتهرة عىل ألسنة العوام ،وكثري من الفقهاء الذين ال معرفة هلم باحلديث،
وهي :إما أن يكون هلا أصل يتعذر الوقوف عليه ،لغرابة موضعه ،ولذكره يف غري مظنه،
وربام نفاه بعض أهل احلديث لعدم إطاعته عليه ،والنايف له كمن نفى أصال من الدين،
وضل عن طريقه املبني ،وإما ال أصل هلا البتة ،فالناقل هلا يدخل حتت قوله ( :من يقل
عني ما مل أقل ،فليتبوأ مقعده من النار) ()1

قال املتهم :فهل ترى جواز التساهل يف أعراض املسلمني ،بل اهتامهم بالكفر
والبدعة والضاللة ،مستساغا ما دام قد اشتهر عن األلسنة؟
قال املدعي :ال يمكنني طبعا أن أقول ذلك ..ولذلك سألتك عن موقفكم.
شهادات وترصحيات:
قال املتهم :قبل أن أجيبك عن موقفنا ..أعود بك إىل تلك األحاديث املشتهرة بني
الناس ،والتي ذكرت يل أنه ألفت فيها املؤلفات التي حتذر املسلمني من األحاديث املكذوبة
املنترشة بينهم ..ما هي أدلتهم عىل ذلك؟
قال املدعي :طبعا ..هم يستدلون لذلك بأقوال العلامء يف بيان ضعفها أو كذهبا..
ومن األمثلة عىل ذلك احلديث املشتهر املنسوب لرسول اهلل ( ما أفلح صاحب عيال
قط) ،فقد استدل الزركيش عىل كذبه بقوله( :قال ابن عدي :هو من كالم ابن عيينة وهو
منكر عن النبي  ..)2()فقد اعترب شهادة ابن عيينة كافية يف الداللة عىل كذب احلديث.

( )1الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة (ص)25
( )2الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة (ص)124
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قال املتهم :بام أننا أمرنا بالعدالة ..فهل تقبل منا شهادات كبار علامئنا يف تربئتنا من
القول بتحريف القرآن الكريم ..أم أن ذلك قارص فقط عىل األحاديث املشتهرة؟
قال املدعي :بل أقبل شهادات علامئكم ..لكن برشط أن يكون هلم سمعة واحرتام
ومتبوعية عندكم ..حتى ال تأتيني بالشواذ الذين ال يعرفهم وال يتبعهم أحد.
قال املتهم :ال بأس ..فكبار علامئنا من الذين نرجع إىل كتبهم وتصانيفهم كلهم
رصحوا بذلك ..وقد عرب عن ذلك بعض كبار متأخرينا ،فقال ـ يف مقدمة ذكره لترصحياهتم
يف ذلك ـ( :وإليك اآلن ترصحيات من أملع وجوه الطائفةِ ،مّن دارت عليهم رحى االعتبار،
حجة وآراؤهم
وكانوا قدوة التحقيق وأسوة النقد واالختيار ،فكانت أقواهلم بالذات ّ
باخلصوص سند القبول ..وقد أمجعوا بال استثناء عىل رفض احتامل التحريف يف كتاب اهللّ
املجيد ،حتّى جعله مثل الصدوق ـ وهو املضطلع بآثار اآلئمة ـ من أصول معتقدات الشيعة
ورصح املوىل أبو القاسم اجليالين (ت  )1231صاحب قوانني األصول ّ
بأن
اإلمامية..
ّ
مجهور املجتهدين عىل عدم التحريف ..وهكذا اإلمام كاشف الغطاء (ت  )1373قال:
عليه إمجاع الشيعة اإلمام ّية) ()1

قال آخر :فمن أعالمنا العدول الصادقني الذين شهدوا بذلك شيخ املحدّ ثني ،أبو
جعفر حممد بن عيل بن احلسني الصدوق (ت  ،)381فقد قال ـ يف رسالته التي وضعها لبيان
معتقدات الشيعة اإلمامية حسب ما وصل إليه من النظر والتمحيص ـ ( :اعتقادنا ّ
أن القرآن
حممد  هو ما بني الد ّفتني ،وهو ما يف أيدي الناس ليس بأكثر
الذي أنزله اهللّ تعاىل عىل نب ّيه ّ
من ذلك ،وعدد سوره عىل املعروف ( )114سورة ،وعندنا تعدّ (و الضحى) و(أمل نرشح)
سورة واحد ،وكذا (إليالف) و(أمل تر كيف) ..ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك
( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.55
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فهو كاذب) ()1

قال آخر :ومنهم عميد الطائفة ،حممد بن حممد بن النعامن املفيد (ت  ،)413فقد قال
يصح القول ّ
بأن الذي بني الد ّفتني هو كالم
يف أجوبة املسائل الرسوية( :فإن قال قائل :كيف ّ
األئمة ّأهنم قرأوا( :كنتم
اهللّ تعاىل عىل احلقيقة من غري زيادة وال نقصان وأنتم تروون عن
ّ
أئمة أخرجت للناس)( ..وكذلك جعلناكم أئمة وسطا) ..وهذا بخالف ما يف
خري ّ
املصحف الذي يف أيدي الناس؟ قيل له :قد مَض اجلواب عن هذا ،وهوّ :
أن األخبار التي
عام
جاءت بذلك أخبار آحاد ال يقطع عىل اهللّ تعاىل
ّ
بصحتها ،فلذلك وقفنا فيها ومل نعدل ّ
يف املصحف الظاهر ،عىل ما أمرنا به حسب ما ب ّيناه) ()2

قال آخر :ومنهم الرشيف املرتَض ،عيل بن احلسني علم اهلدى (ت  ،)436فقد قال
ـ يف رسالته اجلوابية االوىل عن املسائل الطرابلسيات ـ ّ :
بصحة نقل القرآن كالعلم
(إن العلم
ّ
بالبلدان واحلوادث الكبار والوقائع العظام والكتب املشهورة وأشعار العرب املسطورة،
ّ
فإن العناية اشتدّ ت والدواعي تو ّفرت عىل نقله وحراسته ،وبلغت إىل حدّ مل يبلغه فيام
ذكرناهّ ،
النبوة ومأخذ العلوم الرشع ّية واألحكام الدين ّية ،وعلامء
ألن القرآن معجزة ّ
املسلمني قد بلغوا يف حفظه ومحايته الغاية ،حتّى عرفوا ّ
كل يشء اختلف فيه من إعرابه
مغريا ومنقوصا ،مع العناية الصادقة
وقراءته وحروفه وآياته ،فكيف جيوز أن يكون ّ
والضبط الشديد!) ()3

و قالّ :
صحة نقله كالعلم بجملته ،وجرى
(إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه يف ّ
ذلك جمرى ما علم ُضورة من الكتب املصنّفة ،ككتاب سيبويه واملزينّ ،
فإن أهل العناية
( )1اعتقادات اإلمامية  93ـ .94
( )2الرسالة مطبوعة ضمن رسائل نرشهتا مكتبة املفيد بقم .راجع ،ص226؛ والبحار.75/89 :
( )3جممع البيان.15/1 :
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هبذا الشأن يعلمون من تفصيلهام ما يعلمونه من مجلتهام ،حتّى لو ّ
أن مدخال أدخل يف كتاب
سيبويه بابا يف النحو ليس من الكتاب لعرف وم ّيز وعلم أنّه ملحق وليس من أصل الكتاب،
وكذلك القول يف كتاب املزين ،ومعلوم ّ
أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية
بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء) ()1

وقال( :من خالف يف ذلك من اإلمامية واحلشوية ال يعتدّ بخالفهمّ ،
فإن اخلالف يف
صحتها ،ال يرجع
ذلك مضاف إىل قوم من أصحاب احلديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا ّ
صحته) ()2
بمثلها عن املعلوم املقطوع عىل ّ

حممد بن احلسن الطوِس (ت  ،)460فقد
قال آخر :ومنهم شيخ الطائفة ،أبو جعفر ّ
فمام ال يليق هبذا الكتاب
قال يف مقدّ مة تفسريه (التبيان)( :وأ ّما الكالم يف زيادته ونقصانه ّ
املقصود منه العلم بمعاين القرآنّ ،
ألن الزيادة منه جممع عىل بطالهنا والنقصان منه ،فالظاهر
أيضا من مذهب املسلمني خالفه ،وهو األليق بالصحيح من مذهبنا ،وهو الذي نرصه
اخلاصة والعا ّمة
املرتَض ،وهو الظاهر يف الروايات ،غري أنّه رويت روايات كثرية من جهة
ّ
بنقصان كثري من آي القرآن ونقل يشء منه من موضع إىل موضع ،طريقها اآلحاد التي ال
توجب علام وال عمال ،واألوىل اإلعراض عنها ،وترك التشاغل هبا ،ألنّه يمكن تأويلها)
( )3

قال آخر :ومنهم أبو عيل الفضل بن احلسن الطربِس (ت  ،)548فقد قال يف مقدّ مة
تفسريه( :والكالم يف زيادة القرآن ونقصانهِ ،مّا ال يليق بالتفسري ،أ ّما الزيادة فيه فمجمع
عىل بطالنه وأ ّما النقصان منه فقد روى مجاعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ّ
أن يف

( )1جممع البيان.15/1 :
( )2جممع البيان.15/1 :
( )3التبيان.3/1 :
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ا لقرآن تغيريا ونقصانا ،والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه ،وهو الذي نرصه املرتَض
واستوَّف الكالم فيه غاية االستيفاء) ()1

املطهر ّ
احليل (ت
قال آخر :ومنهم مجال الدين ،أبو منصور احلسن بن يوسف ابن ّ
 ،) 726فقد قال يف أجوبة املسائل املهناوية ،عند ما سأله السيد املهنا( :ما يقول سيدنا يف
يصح
غري ترتيبه أم مل ّ
الكتاب العزيز هل ّ
يصح عند أصحابنا أنّه نقص منه يشء أو زيد فيه أو ّ
عندهم يشء من ذلك؟) ،فقال ّ
(احلق أنّه ال تبديل وال تأخري وال تقديم
ّ
العالمة يف اجلواب:
فيه ،وأنّه مل يزد ومل ينقص ،ونعوذ باهللّ تعاىل من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ،فإنّه يوجب
التطرق إىل معجزة الرسول  املنقولة بالتواتر) ()2

ّ

قال آخر :ومنهم املوىل املح ّقق األردبييل (ت  ، )993فقد قال بوجوب (العلم بام
يقرأ قرآنا أنّه قرآن ،فينبغي حتصيله من التواتر املوجب للعلم ،وعدم جواز االكتفاء بالسامع
حتّى من عدل واحد ،،وإذ ثبت تواتره فهو مأمون من االختالل ..مع أنّه مضبوط يف
الكتب ،حتّى أنّه معدود حرفا حرفا وحركة حركة ،وكذا الكتابة وغريهاِ ،مّا يفيد الظ ّن
الغالب ،بل العلم بعدم الزيادة عىل ذلك والنقص) ()3

قال آخر :ومنهم شيخ الفقهاء ،الشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء (ت ،)1228
فقد قال يف (كشف الغطاء)( :ال زيادة فيه من سورة وال آية من بسملة وغريها ال كلمة وال
حرفا ،ومجيع ما بني الد ّفتني ِمّا يتىل كالم اهللّ تعاىل ،بالرضورة من املذهب بل الدين وإمجاع
واألئمة الطاهرين وإن خالف بعض من ال يعتدّ به ..وكذا ال
املسلمني وأخبار النبي 
ّ
ريب يف أنّه حمفوظ من النقصان بحفظ امللك الد ّيان كام ّ
دل عليه رصيح القرآن وإمجاع
( )1جممع البيان.15/1 :
( )2املسائل املهناوية.121/
( )3جممع الفائدة.218/2 :
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العلامء يف مجيع األزمان ،وال عربة بالنادر ،وما ورد من أخبار النقيصة متنع البدهيية من
العمل بظاهرها ،وال س ّيام ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثري منه ،فإنّه لو كان ذلك لتواتر
نقله لتو ّفر الدواعي عليهّ ،
والختذه غري أهل اإلسالم من أعظم املطاعن عىل اإلسالم وأهله،
ثم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي املحافظة عىل ضبط آياته وحروفه ،وخصوصا ما ورد
ّ
رصح فيه بأسامء كثري من املنافقني يف بعض السور ومنهم فالن وفالن ،وكيف يمكن
أنّه ّ
ذلك وكان من حكم النبي  السرت عىل املنافقني ومعاملتهم بمعاملة أهل الدين) ()1

قال آخر :ومنهم حفيده الفقيه املح ّقق ،الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء (ت
ّ
(وإن الكتاب
 ،)1373فقد قال يف رسالته التي وضعها يف أصول معتقدات الشيعة:
املوجود يف أيدي املسلمني هو الكتاب الذي أنزله اهللّ إليه  لإلعجاز والتحدّ ي ولتع ّلم
األحكام ومتييز احلالل من احلرام ،وأنّه ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة ،وعىل هذا
إمجاعهم (أي إمجاع الشيعة اإلمامية) ،ومن ذهب منهم أو من غريهم من فرق املسلمني إىل
نص الكتاب العظيم ﴿إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه
وجود نقص فيه أو حتريف فهو خمطئ ّ
حلافِ ُظ َ
ون﴾ [احلجر ..]9 :واألخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة يف نقصه أو حتريفه
ََ
تؤول بنحو من االعتبار أو
ضعيفة شاذة ،وأخبار آحاد ال تفيد علام وال عمال ،فإ ّما أن ّ
يرضب هبا اجلدار) ()2

قال آخر :ومنهم هباء امل ّلة والدين ،حممد بن احلسني احلارثي العاميل (ت ،)1031
فقد قال( :والصحيح ّ
بنص
أن القرآن العظيم حمفوظ من التحريف ،زيادة كانت أو النقصان ّ
آية احلفظ من الذكر احلكيم ،وما اشتهر من اإلسقاط يف مواضع من الكتاب فهو غري معترب

(احلق املبني)  . 11/ونقله القايض الطباطبائي يف هامش األنوار النعامنية.359/2 :
ّ
( )1عن كتابه
( )2أصل الشيعة وأصوهلا.133 ،
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عند العلامء) ()1

قال آخر :ومنهم املحدّ ث الكبري حممد بن املرتَض املشتهر بالفيض الكاشاين (ت
توهم
 ،)1090فقد قال يف املقدّ مة السادسة التي وضعها قبل التفسري ـ بعد نقل روايات ّ
بالنص املوجود ،وقد قال تعاىل:
وقوع التحريف يف كتاب اهللّ ـ( :عىل هذا مل يبق لنا اعتامد
ّ
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يد﴾
ْ َ
ْ
َاب ع َِزيزٌ َال َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
﴿وإِ َّن ُه َلكت ٌ
َ
[فصلت ،]42-41 :وأيضا يتناَّف مع روايات العرض عىل القرآن ،فام ّ
دل عىل وقوع التحريف
خمالف لكتاب اهللّ وتكذيب له ،فيجب ر ّده واحلكم بفساده أو تأويله) ()2

و قال يف كتابه الذي وضعه يف بيان أصول الدين ـ عند الكالم عن إعجاز القرآن،
واستعراض مجلة من روايات تسند التحريف إىل كتاب اهللّ ـ( :ويرد عىل هذا ك ّله إشكال،
وهو :أنّه عىل ذلك التقدير مل يبق لنا اعتامد عىل يشء من القرآن ،إذ عىل هذا حيتمل ّ
كل آية
حجة
منه أن تكون حم ّرفة
ومغرية وتكون عىل خالف ما أنزله اهللّ ،فلم يبق يف القرآن لنا ّ
ّ
ّ
﴿وإِ َّن ُه
أصال ،فتنتفي فائدته وفائدة األمر باتّباعه والوص ّية به ،و أيضا ،قال اهللّ عزّ
وجلَ :
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
م َمحيد﴾ [فصلت-41 :
ْ َ
ْ
َاب ع َِزيزٌ َال َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
َلكت ٌ
ّ
وجل﴿ :إِنَّا ن َْح ُن
تطرق إليه التحريف والنقصان والتغيري!؟ وأيضا ،قال اهللّ عزّ
 ،]42فكيف ّ

حلافِ ُظ َ
نَزَّ ْلنَا ِّ
األئمة
ون﴾ [احلجر ..]9 :وأيضا قد استفاض عن النبي  وعن
ّ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
صحته بموافقته له وفساده بمخالفته ،فإذا
عرض اخلرب
املروي عنهم عىل كتاب اهللّ ،ليعلم ّ
ّ

مغريا فام فائدة العرض ،مع ّ
أن خرب التحريف خمالف لكتاب
حمرفا ّ
كان القرآن الذي بأيدينا ّ
مكذب له ،فيجب ر ّده واحلكم بفساده أو تأويله) ()3
اهللّ ّ

( )1آالء الرمحان.26/1 :
( )2الصايف يف تفسري القرآن  33/1 :ـ  ،34والوايف 273/2 :ـ .274
( )3كتاب علم اليقني يف اصول الدين للفيض الكاشاين.565/1 :
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وقال( :وخيطر بالبال يف دفع اإلشكال ّ
أن مرادهم بالتحريف والتغيري واحلذف إنّام
وغريوه يف تفسريه وتأويله ،أي محلوه عىل
حرفوه ّ
هو من حيث املعنى دون اللفظ ،أي ّ
خالف ما هو عليه يف نفس األمر ،فمعنى قوهلم :كذا أنزلت ّ
أن املراد به ذلك ،ال ما يفهمه
للحق
ّ
الناس من ظاهره ،وليس املراد ّأهنا نزلت كذلك يف اللفظ ،فحذف ذلك إخفاء
وإطفاء لنور اهللّ ،و ِمّا ّ
يدل عىل ذلك ما رواه يف الكايف بإسناده عن أيب جعفر أنّه كتب يف
وحرفوا حدوده ،فهم
رسالته إىل سعد اخلري( :وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ّ
واجلهال يعجبهم حفظهم للرواية ،والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية) ()1
يروونه وال يرعونه،
ّ

باحلر العاميل ،صاحب (وسائل
قال آخر :ومنهم حممد بن احلسن بن عيل املشتهر ّ
الشيعة) (ت  ،)1104فقد قال يف رسالة كتبها بالفارسية ،دحضا لسفاسف بعض معارصيه
(إن من تت ّبع أحاديث أهل البيت وتص ّفح التاريخ واآلثار علم علام يقين ّيا ّ
ما تعريبه ـّ :
أن
القرآن قد بلغ أعىل درجات التواتر ،قد حفظه األلوف من الصحابة ونقلته األلوف ،وكان
منذ عهده  جمموعا مؤ ّلفا) ()2

قال آخر :ومنهم املح ّقق التربيزي (ت  ،)1307فقد قال يف تعليقته عىل رسائل
أستاذه املح ّقق األنصاري( :القول بالتحريف هو مذهب األخباريني واحلشوية ،خالفا
احلق،
ألصحاب األصول الذين رفضوا احتامل التحريف يف القرآن رفضا قاطعا ،وهو ّ
للوجوه التاليةّ :أوال :إمجاع الطائفة ،عىل ما حكاه الشيخ الطوِس والطربِس واملرتَض علم
اهلدى والصدوق وغريهم من أقطاب اإلمامية ..ثانيا :رصاحة القرآن بعدم إمكان التغيري
(فصلت:
فيه ،كآية التد ّبر (النساء )82 :وآية احلفظ (احلجر )9 :وآية عدم إتيانه الباطل ّ

( )1كتاب علم اليقني يف اصول الدين.565/1 :
( )2نقال عن :صيانة القرآن من التحريف ،ص.64
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 ،)42وكذا الروايات الكثرية الدا ّلة عىل وجوب الرجوع إىل القرآن ..ثالثا :دليل العقل،
النبوة إىل قيام
حيث القرآن عامد الدين وأساس الرشع املبني ،لكونه معجزا ومصدّ قا ملقام ّ
األول يف رسم
القيامة ،ويؤ ّيد ذلك عناية األ ّمة بحفظه وحراسته عىل ما كان عليه يف العهد ّ
ّ
اخلط ونحوه ،فال بدّ

من تأويل ما ورد بخالف ذلك أو طرحه) ()1

قال آخر :ومنهم الس ّيد حمسن األعرجي (ت  ،)1227فقد قال يف رشح الوافية:
(اتّفق ّ
الكل ،ال متانع بينهم ،عىل عدم الزيادة ،ونطقت به األخبار ،وقد حكى اإلمجاع عىل
أئمة التفسري واحلديث ،كشيخ الطائفة يف التبيان ،وشيخنا أيب عيل يف جممع
ذلك مجاعة من ّ
البيان ،وإنّام وقع اخلالف يف النقيصة ،واملعروف ـ بني أصحابنا حتّى حكى عليه اإلمجاع ـ
عدم النقيصة أيضا)()2

(ثم
قال آخر :ومنهم قايض القضاة املح ّقق الكركي ،فقد قال الس ّيد األعرجي عنهّ :
ّإين رأيت للفاضل املح ّقق قايض القضاة عيل بن عبد العايل (ت  )940رسالة يف نفي
ثم اعرتض بورود ما ّ
يدل عىل النقيصة ،وأجاب ّ
بأن
النقيصة ،صدّ رها بكالم الصدوقّ ،
احلديث إذا جاء عىل خالف الدليل القاطع من الكتاب أو السنّة املتواترة أو اإلمجاع ومل
ثم حكى اإلمجاع عىل هذه الضابطة
يمكن تأويله وال محله عىل بعض الوجوه وجب طرحهّ ،
ثم قال :وال جيوز أن يكون املراد
واستفاضة النقل عنهم وروى قطعة من أخبار العرضّ ،
بالكتاب املعروض عليه غري هذا املتواتر الذي بأيدينا وأيدي الناسّ ،
وإال لزم التكليف بام
ال يطاق ،فقد وجب عرض األخبار عىل هذا الكتاب ،وأخبار النقيصة إذا عرضت عليه
وأي تكذيب يكون أشدّ
كانت خمالفة له ،لداللتها عىل أنّه ليس هوّ ،
( )1أوثق الوسائل برشح الرسائل.91/
( )2نقال عن :صيانة القرآن من التحريف ،ص.66
( )3نقال عن :صيانة القرآن من التحريف ،ص.67
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من هذا!)()3

ثم ذكر ّ
أن التأويل الذي يتخ ّلص من معارضة احلكم ويتح ّقق الر ّد إليه هو أن ننزل
ّ
أن املراد بقوهلمّ :
ّ
غريوه وبدّ لوه ونقصوا منه) (التغيري يف تفسريه وتأويله بأن
(إن القوم ّ
فرسوه بخالف ما هو عليه يف نفس األمرّ ..
وأن املراد من الكتاب الذي نزل به جربيل وهو
ّ
حممد ّ 
احلق هو ا ّلذي عندهم،
أن التفسري والتأويل ّ
عند أهل البيت أو عند القائم من آل ّ
بأهنا ِمّا
ثم ّ
وجه سؤاال :ملاذا مل يطرح األصحاب تلك األخبار املخالفة للكتاب؟ وأجاب ّ
ّ
ثم أودعوها يف كتبهم مع عدم العمل بظواهرها ،وإمكان
ّ
صح طريقها عندهم ومن ّ
تأويلها) ()1

قال آخر :ومنهم السيد رشف الدين العاميل (ت  ،)1381فقد قال ر ّدا عىل من
حاول إلصاق هتمة القول بالتحريف إىل مجاعة الشيعةّ :
(وكل من نسب إليهم حتريف القرآن
فإنّه مفرت عليهم ظامل هلمّ ،
ألن قداسة القرآن احلكيم من ُضوريات دينهم اإلسالمي
ومذهبهم اإلمامي ،ومن ّ
شك فيها من املسلمني فهو مرتدّ بإمجاع اإلمامية ،وظواهر القرآن
األولية
ـ فضال عن نصوصه ـ من أبلغ حجج اهللّ تعاىل ،وأقوى أد ّلة أهل ّ
احلق بحكم البداهة ّ
من مذهب اإلمامية ،ولذلك تراهم يرضبون بظواهر األحاديث املخالفة للقرآن عرض
اجلدار ،وال يأهبون هبا وإن كانت صحيحة ،وتلك كتبهم يف احلديث والفقه واألصول
رصحية بام نقول ،والقرآن احلكيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه إنّام هو ما
بني الد ّفتني وهو ما يف أيدي النّاس ،ال يزيد حرفا وال ينقص حرفا وال تبديل فيه لكلمة
وكل حرف من حروفه متواتر يف ّ
بكلمة وال حلرف بحرفّ ،
كل جيل تواترا قطع ّيا إىل عهد
والنبوة) ()2
الوحي
ّ

( )1نقال عن :صيانة القرآن من التحريف ،ص.67
املهمة .165
( )2الفصول ّ
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و قال يف أجوبته ملسائل جار اهللّ( :نعوذ باهللّ من هذا القول ،ونربأ إىل اهللّ تعاىل من
هذا اجلهل ّ
وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفرت عليناّ ،
فإن القرآن العظيم
والذكر احلكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلامته وسائر حروفه وحركاته وسكناته
وأئمة أهل البيت
أئمة اهلدى من أهل البيت ،ال يرتاب يف ذلك ّإال معتوهّ ،
تواترا قطع ّيا عن ّ
ك ّلهم أمجعون رفعوه إىل جدّ هم الرسول  عن اهللّ تعاىل ،وهذا أيضا ِمّا ال ريب فيه) ()1

قال آخر :ومنهم الس ّيد حمسن األمني العاميل (ت  ،)1371فقد قال ـ ر ّدا عىل متهمي
الشيعة بالقول بتحريف القرآن الكريم كابن حزم والرافعي وأمثاهلم ـ( :ال يقول أحد من
اإلمامية ،ال قديام وال حديثا ّ
أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثري ،فضال عن ك ّلهم ،بل ك ّلهم
متّفقون عىل عدم الزيادة ،ومن يعتدّ بقوله من حم ّققيهم متّفقون عىل أنّه مل ينقص منه ..ومن
نسب إليهم خالف ذلك فهو كاذب مفرت جمرتئ عىل اهللّ ورسوله) ()2

قال آخر :ومنهم ّ
العالمة األميني ،فقد قال ـ ر ّدا عىل متهمي الشيعة بالقول بتحريف
القرآن الكريم ـ( :لكن القارئ إذا فحص ون ّقب ال جيد يف طليعة اإلمامية ّإال نفاة هذه
الفرية ..هؤالء أعالم اإلمامية ومحلة علومهم الكالئني لنواميسهم وعقائدهم قديام وحديثا
يوقفونك عىل مني الرجل فيام يقول ،وهذه فرق الشيعة ويف مقدّ مهم اإلمامية جممعة عىل ّ
أن
ما بني الد ّفتني هو ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه ،وهو املحكوم بإحكامه ليس ّإال ،وإن
دارت بني شدقي أحد من الشيعة كلمة التحريف فهو يريد التأويل بالباطل بتحريف الكلم
عن مواضعه ،ال الزيادة والنقيصة ،وال تبديل حرف بحرف ،كام يقول التحريف هبذا املعنى
هو وقومه ويرمون به الشيعة) ()3

( )1أجوبة مسائل جار اهللّ.28/
( )2أعيان الشيعة.41/1 :
( )3الغدير.101/3 :
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قال آخر :ومنهم العالمة الطباطبائي (ت  )1402؛ فله بحث واف بإثبات صيانة
قوي
القرآن عن التحريف يف مجيع أشكاله وصوره ،ذكره يف سبعة فصول ،يف استدالل ّ
وبرهان حكيم ،ال يستغني الباحث عن مراجعته ،ومن أقواله يف ذلكّ :
(إن للقرآن يف آيه
وسوره أوصافا خاصة ونعوتا قد حتدّ ى هبا من ّأول يومه ،ونجدها كام هي حمفوظة حتّى
اليوم ،كاإلعجاز ،وعدم االختالف ،واهلداية ،والنورية ،والذكرية ،واهليمنة ،وما شاكل
ذلك ،فلو كان وقع فيه حتريف لزالت منه بعض تلك السامتّ ..
ويدل عىل عدم التحريف
روايات العرض عىل كتاب اهللّ ،والرجوع إليه عند مشتبكات األمور ،وحديث الثقلني،
متسك هبا القائل بالتحريف ك ّلها خمدوشة غري وافية بإثبات
ونحو ذلك ..والوجوه التي ّ
مقصوده)
تم مجعه وتوحيده عىل عهد
تعرض ملسألة اجلمع ّ
األول عىل عهد أيب بكرّ ،
وقد ّ
بأهنم إنّام مجعوا ما كمل يف
عثامن ،وقال( :ما ورد بشأن اجلمع ّ
األول والثاين يفيد القطع ّ
يمسوها بيد يف املتن زيادة أو
حياته  من آيات وسور ،مجعوها بني الد ّفتني من غري أن ّ
نقصانا ،وهو الباقي إىل اليوم بسالم) ()1

قال آخر :ومنهم االستاذ اإلمام اخلميني ،فقد قال يف ذلكّ :
(إن الواقف عىل عناية
املسلمني بجمع الكتاب وحفظه وضبطه ،قراءة وكتابة ،يقف عىل بطالن تلك املزاعم ،وما
متسكوا ـ إ ّما ضعيف ال يصلح لالستدالل به ،أو جمعول تلوح
ورد فيه من أخبار ـ حسبام ّ
عليه أمارات اجلعل ،أو غريب يقيض بالعجب ،أ ّما الصحيح منها فريمي إىل مسألة التأويل
والتفسريّ ،
وأن التحريف إنّام حصل يف ذلك ال يف لفظه وعباراته ،وتفصيل ذلك حيتاج إىل
ويتلخص يف ّ
ّ
أن
تأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القرآن واملراحل التي قضاها طيلة قرون،
( )1امليزان 106/12 :ـ .137
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الكتاب العزيز هو عني ما بني الد ّفتني ،ال زيادة فيه وال نقصانّ ،
وأن االختالف يف القراءات
يمس جانب الوحي الذي نزل
أمر حادث ،ناشئ عن اختالف يف االجتهادات ،من غري أن ّ
به الروح األمني عىل قلب س ّيد املرسلني) ()1

قال آخر :ومنهم العالمة اخلوئي ،فقد كتب بحثا تفصيليا بإثبات صيانة القرآن من
احتامل ّ
كل زيادة أو نقصان(.)2
احلشوية واإلخباريون:
قال املدعي :ال بأس ..قد أوافقكم يف كل ما ذكرتم ..لكن عند تأمله نجد أن هناك
من الشيعة من يقول بالتحريف ..أليس هذا دليال كافيا عىل صدق من اهتمهم به؟
قال أحد املتهمني :العدالة تقتيض أن تنسب األقوال ألصحاهبا ،ال لغريهم ..وما
ذكرته من اهتام طائفة كبري من املسلمني بسبب بعض أفرادها مناف للعدالة.
قال املدعي :أنت وأصحابك ال تزالون موضع هتمة ..فلذلك نرجو أال تتجاوزوا
أقداركم بتحديد معنى العدالة.
قال املتهم :ال بأس ..فإن طبقنا ما ذكرته عىل مدرستكم؛ فاهتمناها مجيعا بالقول
بتحريف القرآن الكريم نتيجة ما قاله بعض أتباعها ..هل تقبل ذلك؟
قال املدعي :يستحيل ذلك ..إال إذا ذكرت يل كالم احلداثيني والتغريبيني اجلاهلني
بالقرآن الكريم واملعادين له.
قال املتهم :ال ..بل كالم الصحابة والتابعني ..والذين تعتربوهنم مصادر للدين.
قال املدعي :ذلك مستحيل ..إال إذا كذب الرواة عنهم.

( )1هتذيب االصول ،تقريرا بقلم ّ
العالمة سبحاين.165/2 :
( )2البيان يف تفسري القرآن  215/ـ .254
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قال املتهم :بل الروايات يف ذلك مستفيضة عنهم ،ويف املصادر الصحيحة التي
تعتمدوهنا.
قال املدعي :فهات بينتك ،وإال أضفنا لكم جريمة جديدة غري اجلرائم التي تتهمون
هبا.
قال املتهم :مع أننا ال نؤمن هبذه الروايات التي سنوردها لكم ،بل نردها بشدة ،وقد
قام علامؤنا بذلك ..لكن الرضورة اقتضت منا ذكرها ،ال لنربئ أنفسنا ،وإنام لنضع هتمة
التحريف عندنا وعندكم يف فئة حمدودة توجد عندنا ،وتوجد عندكم.
قال آخر :من تلك األحاديث ما يروى عن عمر أنّه قال( :القرآن ألف ألف حرف
وسبعة وعرشون ألف حرف ،فمن قرأه صابرا حمتسبا كان له ّ
بكل حرف زوجة من احلور
العني)( ..)1فهذا احلديث يشري إىل أنه قد ذهب من القرآن أكثر من ثلثيه ،فحروف القرآن ـ
كام يروى عن ابن عباس وكام هو متوافق مع الواقع ـ ثالثامئة ألف حرف وثالثة وعرشون
ألف حرف وستامئة وواحد وسبعون حرفا(.)2
قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن عبد اهللّ بن عمر ،أنه قال( :ال يقول ّن أحدكم :قد
أخذت القرآن ك ّله ،ما يدريه ما ك ّله؟ قد ذهب منه قرآن كثري ،ولكن ليقل :قد أخذت منه
ما ظهر!) ()3

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن ابن شهاب ،قال( :بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثري،
فقتل علامؤه يوم الياممة ،الذين كانوا قد وعوه ،ومل يعلم بعدهم ومل يكتب) ()4

تفرد حممد بن عبيد هبذا اخلرب الباطل.
( )1اإلتقان ،198/1 :قال الذهبيّ :
( )2اإلتقان.198/1 :
( )3اإلتقان . 72/3 :عن كتاب فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالم.190 ،
( )4منتخب كنز العامل.50/2 :
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قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن عائشة أهنا عهدت إىل أيب يونس موالها أن يكتب
هلا مصحفا ـ أي يستنسخ عىل أحد املصاحف املعروفة حينذاك ـ وقالت له :إذا بلغت اآلية
ِ
ِ
فآذين ،قال أبو
الص َال ِة ا ْل ُو ْس َطى َو ُقو ُموا هللَِّ َقانِتِنيَ ﴾ [البقرةّ ]238 :
الص َل َوات َو َّ
﴿حاف ُظوا ع ََىل َّ
َ
الصلوات والصالة الوسطى وصالة
عيل (حافظوا عىل ّ
يونسّ :
فلام بلغتها آذنتها ،فأملت ّ
العرص) ،قالت :سمعتها من رسول اهللّ )1()

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن عمرو بن نافع موىل عمر بن اخلطاب ،فقد قال:
﴿حافِ ُظوا ع ََىل
كنت أكتب مصحفا حلفصة زوج النبي  فقالت :إذا بلغت هذه اآلية َ
ِ
فلام بلغتها آذنتها،
الص َال ِة ا ْل ُو ْس َطى َو ُقو ُموا هللَِّ َقانِتِنيَ ﴾ [البقرةّ ]238 :
الص َل َوات َو َّ
َّ
فآذينّ ،
عيل (حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وصالة العرص) قالت :أشهد ّأين
فأملت ّ
سمعتها من رسول اهللّ )2()

عيل أيب ـ وهو
قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن محيدة بنت أيب يونس ،قالت :قرأ ّ
ابن ثامنني سنة ـ يف مصحف عائشة( :إِ َّن اهللََّ و َمالئِ َك َت ُه ُي َص هل َ
ون ع ََىل النَّبِ ِّي ،يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِ
األول) ،قالت محيدة( :قبل أن
وس ِّل ُموا ت َْسلِي اام ،وعىل ا ّلذين يصلون الصفوف ّ
َص هلوا َع َل ْيه َ
يغري عثامن املصاحف) ( ،)3أي كانت هذه الزيادة موجودة إىل ذاك احلني.
ّ
قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن عمرة بنت عبد الرمحان عن عائشة ،قالت( :كانت
حيرمن) ث ّم نسخن ب (مخس معلومات)
فيام أنزل من القرآن (عرش رضعات معلومات ّ
ن فيام يقرأ من القرآن) ()4
ّ
فتويف رسول اهللّ  وه ّ

الدر املنثور.302/1 :
(ّ )1
الدر املنثور.302/1 :
(ّ )2
( )3فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن ّ
سالم ،193 ،واإلتقان.73/3 :
( )4تنوير احلوالك.118/2 :
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حجة يف هذا احلديثّ ،
ألن عائشة
و قال الزيعيل ـ تعليقا عىل هذه الرواية ـ( :ال ّ
فلام مات رسول اهللّ 
أحالتها عىل أنّه قرآن ،وقالت :ولقد كان يف صحيفة حتت رسيريّ ،
وتشاغلنا بموته دخل داجن البيت فأكلها ..وقد ثبت أنّه ليس من القرآن لعدم التواتر ،وال
ّ
متلوا اليوم ،إذ ال نسخ بعد
حتل القراءة به وال إثباته يف املصحف ،وألنّه لو كان قرآنا لكان ّ
النبي )1()

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن مسلمة بن خم ّلد األنصاري ـ وكان مل يتجاوز
العارشة عند وفاة النبي  ـ أنّه قال يوما :أخربوين بآيتني يف القرآن مل يكتبا يف املصحف
فلم خيربوه ،وعندهم أبو الكنّود سعد بن مالك ،فقال مسلمةّ :
(إن ا ّلذين آمنوا وهاجروا
وجاهدوا يف سبيل اهللّ بأمواهلم وأنفسهم ،أال أبرشوا أنتم املفلحون ،وا ّلذين آووهم
ونرصوهم وجادلوا عنهم القوم ا ّلذين غضب اهللّ عليهم ،أولئك ال تعلم نفس ما أخفي
هلم من قرة أعني جزاء بام كانوا يعلمون) ()2

ّ

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن أيب األسود ،قال :بعث أبو موسى األشعري إىل
قراء أهل البرصة ،فدخل عليه ثالثامئة رجل قد قرأوا القرآن ،فقال :أنتم خيار أهل البرصة
ّ
وقراؤهم ،فاتلوه وال يطول ّن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كام قست قلوب من كان قبلكم..
ّ
وإنّا كنّا نقرأ سورة كنّا نش ّبهها يف الطول والشدّ ة برباءة فأنسيتها ،غري ّأين قد حفظت منها:
(لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا ،وال يمْل جوف ابن آدم ّإال الرتاب)،
وكنّا نقرأ سورة كنّا نش ّبهها بإحدى املس ّبحات فأنسيتها ،غري ّأين حفظت منها( :يا ّأهيا الذين
آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون ،فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) ()3

( )1هبامش مسلم.167/4 :
( )2اإلتقان.74/3 :
( )3صحيح مسلم.100/3 :
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يب بن كعب ،قال :كم تقرأون
زر بن حبيش عن أ ّ
قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن ّ
وإهنا
(أو كأ ّين تعدّ ون) سورة األحزاب؟ قلت :ثالثا وسبعني آية ،قال :قط! لقد رأيتها ّ
لتعاد ل سورة البقرة (أي ما يقرب من مائتني وثامنني آية ،أربعة أضعاف املوجود!) وفيها
زر :قلت وما آية الرجم؟ قال( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة
آية الرجم ..قال ّ
نكاال من اهللّ واهللّ عزيز حكيم) ()1

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن عروة عن خالته عائشة ،قالت( :كانت سورة
فلام كتب عثامن املصاحف ،مل نقدر منها ّإال عىل ما
األحزاب تقرأ زمن النبي  مائتي آيةّ ،
هو اآلن) ()2

يب بن كعب يف مصحفه
قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن ابن سريين ،قال :كتب أ ّ
هم إ ّياك نعبد ..وتركه ّن ابن مسعود،
فاحتة الكتاب
ّ
هم إنّا نستعينك وال ّل ّ
واملعوذتني وال ّل ّ
واملعوذتني) ()3
وكتب عثامن منه ّن فاحتة الكتاب
ّ

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن مالك بن أنس ّ
أن سورة براءة كانت تعدل سورة
البقرة ،وقد أسقط من ّأوهلا ،فاسقطت البسملة فيام اسقط ،قال جالل الدين السيوطي:
(قال مالكّ :
إن ّأوهلا ملّا سقط سقط معه البسملة ،فقد ثبت ّأهنا كانت تعدل البقرة لطوهلا)
( )4

قال آخر :ومثل ذلك ما يروى عن حذيفة بن اليامن ،أنّه قال( :ما تقرأون ربعها،
تسموهنا سورة التوبة وهي سورة العذاب) ( ..)5و يف رواية( :التي
يعني ربع براءة ،وأنّكم ّ

( )1اإلتقان.72/3 :
( )2اإلتقان.72/3 :
( )3اإلتقان.184/1 :
( )4اإلتقان.184/1 :
( )5املستدرك عىل الصحيحني 330/2 :ـ .331
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تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب ،واهللّ ما تركت أحدا ّإال نالت منه ،وال تقرأون ّإال
ّ
ربعها) ( )1

قال املدعي :ال بأس ..يكفي ما ذكرتم ..وعلامؤنا قد وقفوا بشدة ضد هؤالء
احلشوية الذين يروون مثل هذه األحاديث ..ولعلكم تعلمون أن الكثري من املحدثني كان
مههم اجلمع ال التحقيق ..لذلك ال عربة برواياهتم.
قال املتهم :ومثل ذلك علامؤنا ..وكام يوجد لديكم حشوية ،جيمعون ما ال يعون؛
فكذلك يوجد عندنا ..وكام رفض علامؤكم حشويتكم رفض علامؤنا كذلك ..ولذلك كان
عليكم أن ال تتهمونا بام قاله حشويتنا ما دمنا ال نتهمكم بام قال حشويتكم.
قال آخر :لقد قال العالمة كاشف الغطاء يف الرد عىل حشويتنا ،والذين نطلق عليهم
لقب [األخباريني]( :وصدرت منهم أحكام غريبة وأقوال منكرة عجيبة ،منها :قوهلم
بنقص القرآن ،مستندين إىل روايات تقيض البدهية بتأويلها وطرحها ،ويف بعضها :نقص
ثلث القرآن أو ربعه ونقص أربعني اسام يف سورة (ت ّبت) منها أسامء مجاعة من املنافقني ،ويف
ذلك منافاة لبدهية العقل ،ألنّه لو كان ذلك ِمّا أبرزه النبي  وقرأه عىل املسلمني وكتبوه
الفتضح املنافقون ،ومل يكن النبي  مأمورا ّإال بالسرت عليهم ،ولقامت احلرب عىل ساق،
ثم لو كان ح ّقا لتواتر نقله وعرفه مجيع
وكان يف ابتداء اإلسالم من الفتن ما كان يف اخلتامّ ،
ألهنم كانوا يضبطون آياته وحروفه وكلامته متام الضبط ،فكيف يغفلون عن مثل
اخللقّ ،
ذلك ،ولعرف بني الك ّفار ،وعدّ وه من أعظم مصائب اإلسالم واملسلمني ،ولكان القارئ
لسورة من السور الناقصة مب ّعضا يف احلقيقة ،ولكان القرآن غري حمفوظ ،وقد أخرب اهللّ
األولني من الدينّ ،
ألن
بحفظه ،ولعرف بني الشيعة ،وعدّ وه من أعظم األد ّلة عىل خروج ّ
الدر املنثور.208/3 :
(ّ )1
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النقص ـ عىل تقدير ثبوته ـ إنّام هو منهم ..ويا للعجب من قوم يزعمون سالمة األحاديث
وأهنا
وبقائها حمفوظة وهي دائرة عىل األلسن ومنقولة يف الكتب ،يف مدّ ة ألف ومائتي سنةّ ،
لو حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع!! لكنّهم حيكمون بنقص القرآن ،وخفي ذلك يف
مجيع األزمان) ()1

احلجة البالغي (ت  ،)1352فقد قال ـ بعد نقل كلامت
قال آخر :ومثل ذلك قال ّ
األعالم كالصدوق واملرتَض والطوِس وكاشف الغطاء والبهائي وأُضاهبم ـ( :وقد جهد
ّ
استدل هبا عىل النقيصة،
املحدّ ث املعارص يف كتابه (فصل اخلطاب) يف مجع الروايات التي
أن املتت ّبع املح ّقق جيزم ّ
وك ّثر أعداد مسانيدها بأعداد املراسيل ،مع ّ
بأن هذه املراسيل مأخوذة
يتيرس احتامل صدقها ،ومنها ما هو
من تلك املسانيد ..ويف مجلة ما أورده من الروايات ما ال ّ
خمتلف بام يؤول إىل التنايف والتعارض ،مع ّ
أن القسم الوافر منها ترجع أسانيدها إىل بضعة
أنفار ،وقد وصف علامء الرجال ّ
جمفو
كال منهم إ ّما بأنّه ضعيف احلديث فاسد املذهب ّ
ّ
الرواية ،وإ ّما بأنّه ّ
أستحل أن أروي من تفسريه حديثا واحدا ،وأنّه معروف
كذاب متّهم ال
بالغلو ..ومن
السالم ،وإ ّما بأنّه فاسد الرواية يرمى
ّ
بالوقف وأشدّ عداوة للرضا عليه ّ
الواضح ّ
أن أمثال هؤالء ال جتدي كثرهتم شيئا ..ولو تساحمنا باالعتناء برواياهتم يف مثل هذا
املقام اخلطري لوجب من داللة الروايات املتعدّ دة ،أن ننزهلا عىل ّ
أن مضامينها تفسري لآليات
أو تأويل أو بيان ملا يعلم يقينا شمول عمومها له ألنّه أظهر األفراد وأح ّقها بحكم العام ،أو
ما كان مرادا بخصو صه عند التنزيل ،أو هو مورد النزول ،أو ما كان هو املراد من اللفظ
املبهم ..وعىل أحد هذه الوجوه الثالثة األخرية حيمل ما ورد أنّه تنزيل وأنّه نزل به جربيل
كام حيمل التحريف الوارد يف الروايات عىل حتريف املعنى ،كام يشهد بذلك مكاتبة سعد إىل
(احلق املبني) ،ص  . 11ونقله القايض الطباطبائي يف هامش األنوار النعامنية.359/2 :
ّ
( )1عن كتابه
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وحرفوا حدوده) ،وكام
السالم (و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ّ
أيب جعفر عليه ّ
حيمل ما ورد بشأن مصحف أمري املؤمنني وابن مسعود أنّه من التفسري والتأويل ،لقوله( :و
لقد جئتهم بالكتاب كمال مشتمال عىل التنزيل والتأويل) ()1

قال آخر :ومثل ذلك قال العالمة حممد هادي معرفت ،فقد أرخ لكيفية تسللهم
ملذهبنا ،فقال( :كان علامؤنا األعالم منذ عهد احلضور إىل طول عرص الغيبة عىل طريقتني
يف ّ
االجتاه األصويل ويف استنباط مباين رشيعة اإلسالم :أهل نظر وحتقيق ،وهم:
املجتهدون ..وأهل نقل وحتديث ،وهم :املحدّ ثون)()2

ثم بني وجوه االختالف بني األصوليني واملحدثني ،فقال( :خيتلف املحدّ ثون عن
حجية
املجتهدين باالعتامد عىل النقل أكثر من العقل ،وال س ّيام يف مسائل األصول ،حيث ال ّ
ألخبار اآلحاد هناك عند املجتهدين) ()3

ثم ذكر الفرق بني املحدثني املتقدمني واملتأخرين ،وكيف تسلل اإلخباريون الذين
ال خيتلفون عن احلش وية إليهم ،فقال( :وقد كان ألهل احلديث أساليب معروفة باإلتقان
واإلحكام يف األخذ والتل ّقي والتحديث ،يف أسانيد الروايات ويف متوهنا عرضا ومقابلة مع
دونت األصول األربعة اجلامعة
االصول املعتمدة ،وعىل هذا األسلوب الروائي املتقن ّ
ألحاديث أهل البيت ،مأخوذة من مشايخ ّ
أجالء وعن كتب ذوات اعتبار ..وقد سادت
طريقة اإلتقان يف النقل والتحديث حقبا من الزمان ،وانتهت بدور خامتة املحدّ ثني الشيخ
احلر العاميل ( 1033ـ  )1104صاحب املوسوعة احلديثية الكربى (وسائل الشيعة) وفيها
ّ
ما يسدّ حاجة الفقيه يف استنباط خمتلف أحكام الرشيعة( ،جزاه اهللّ خريا) وفرغ من تأليفه
( )1من مقدمة تفسريه (آالء الرمحان)  25/1 :ـ .27
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.97
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.97
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عام  ،1082و سار عىل منهاجه املحدّ ث الفقيه املوىل حمسن الفيض ( 1007ـ  )1091يف
تأليفه كتاب (الوايف) اجلامع ألحاديث الكتب األربعة مع الرشح والبيان ،وقد فرغ من
تأليفه عام )1( )1068

ثم ذكر كيف بدأ التساهل يف رواية األحاديث ،فقال( :أ ّما بعد هذا الدور ،فيأيت دور
جمرد نقلة
االنحطاط واالسرتسال يف نقل احلديث ويف رواية األخبار ،وأصبح أهل احلديث ّ
بصحة املتون ،فقد زالت الثقة
آثار وحفظة أخبار ،من غري اكرتاث ال باألسانيد وال
ّ
بأحاديث ينقلها هؤالء (األخباريون) املسرتسلون ،بعد انتهاء دور (املحدّ ثني) املتقنني..
ّ
ثم مل يأهبوا ِمّن يأخذون وعىل
اهتموا
بتضخم احلجم أكثر من الد ّقة يف املحتوى ،ومن ّ
ّإهنم ّ
املهم حشد احلقائب وملء الدفاتر بنقول وحكايات هي أشبه
ّ
أي مصدر يعتمدون ،إنّام ّ
القصاصني وأساطري بني إرسائيل) ()2
بقصص ّ

ثم واكبوا
ثم ذكر مدى التشابه بينهم وبني حشوية املدرسة السنية ،فقال( :ومن ّ
إخواهنم احلشوية الذين سبقوهم يف هذا املضامر ،وساروا عىل منهجهم يف االبتذال
واالسرتسال؛ فإن كانت حمنة أهل السنّة قد جاءهتم من قبل أهل احلشو يف احلديث ،فكذلك
جاءتنا البل ّية من قبل هؤالء املسرتسلني يف نقل احلديث) ()3

قال آخر :ثم ذكر كيف ترسب من هؤالء اإلخباريني القول بتحريف القرآن الكريم
مثلام ترسب إىل املدرسة السنية من حشويتهم ،فقال( :وقد عرفت ّ
أن علامءنا املح ّققني
أطبقوا عىل رفض احتامل التحريف يف كتاب اهللّ  ..وكذلك حمدّ ثونا القدامى من لدن
احلر العاميل والفيض
شيخهم ورئيسهم الصدوق ،حتى عرص العلمني خامتتي املحدّ ثني ّ
( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.98
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.98
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.98
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حجية الكتاب ـ من قبل هذه الفئة
الكاشاين ،نعم ،جاءت فكرة التحريف ـ قصدا إىل رفض ّ
جو مظلم بغياهب اجلهل والعا ّمية ،مضافا إليه
املتطرفة التي نبعت عىل حاشية البالد يف ّ
ّ
بعض السذاجة ورسعة االسرتسال ،وكان من طابع هذه الفئة السذاجة يف التفكري ،النامجة
عن حياهتا البدائية ،بعيدة عن معامل احلضارة العلمية التي كان عليها علامؤنا يف مراكز العلم
املعروفة ،وهذا ِمّا جعل من كتبهم ال تشبه شيئا من كتب أقطاب الشيعة اإلمامية املليئة
بالتحقيق والتدقيق يف أصول الرشيعة وفروعها) ()1

قال آخر :ثم ذكر نامذج عن أعالمهم ،فقال( :هذا الس ّيد نعمة اهللّ اجلزائري ـ غفر
اهللّ له ـ ( 1050ـ  )1112علم هذه الفئة الشاخص واملبدع لفكرة التحريف عىل أساس
مجع الشوارد من األخبار ،نراه يعتمد الغرائب والشوا ّذ يف كتبه ويشحنها بأقاصيص
أسطور ّية ،ال سابقة هلا يف كتب علامئنا األعالم) ()2

ثم قارن بني منهجه ومنهج املتقدمني من املحدثني ،فقال( :بينام الصدوق عليه الرمحة
يقول يف مقدّ مة كتابه (من ال حيرضه الفقيه)( :ومل أقصد فيه قصد املصنّفني يف إيراد مجيع ما
حجة فيام بيني وبني
رووه ،بل قصدت إىل إيراد ما أفتي به وأحكم
بصحته وأعتقد فيه أنّه ّ
ّ
املعول
ريب تقدّ س ذكره وتعالت قدرته ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها ّ
ّ
وإليها املرجع) ،نرى املحدّ ث اجلزائري يقول( :نحن نروي مجيع أحاديث الكتب األربعة
املحمدين الثالثة ،بواسطة رجل جمهول احلال ،جمهول احلسب والنسب ،مع بعد
عن
ّ
الطريق بقرون ،حيكي من أوثق مشاخيه (الس ّيد البحراين) أنّه نقل عن شيخه (احلرفويش)
(املعمر أبو الدنيا) كان
إنّه القى رجال يف مسجد مهجور من مساجد دمشق ،ا ّدعى أنّه
ّ

( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.99
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.100
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واألئمة وسمع حديثهم واحدا واحدا ،وسمع مشايخ احلديث
يقول :إنّه صحب عليا
ّ
وأرباب الكتب وسمع حديثهم ،فاستجازه احلرفويش يف اإلسناد إليه فأجازه! فكان شيخه
يقول :إنّا نروي عن أصحاب الكتب منذ ذلك الوقت هبذا اإلسناد القصري ..وهكذا ابتهج
الس ّيد اجلزائري هبذه املفاجئة السانحة فجعل يقول :وها نحن أيضا نروي الكتب األربعة
للمحمدين الثالثة بنفس هذا اإلسناد) ()2 ( ))1

ّ

قال آخر :ثم ذكر نامذج عن بعض كتب اإلخباريني ،والتي ال ختتلف عن كتب
إخواهنم من احلشوية ،وكيف تسلل القول بالتحريف منها إليهم ،فقال( :كتاب الس ّيد نعمة
اهللّ اجلزائري الذي أسامه (األنوار النعامنية) ـ من أشهر تآليفه ،وعدّ ه القوم من جالئل كتبهم
ـ ميلء بأخبار وقصص خرافية غريبةِ ،مّا ال نظري هلا يف كتب أصحابنا اإلمام ّية ،وهذا
الكتاب هو املنبع األصل للقول بالتحريف( ،)3والذي اعتمده النوري صاحب (فصل
اخلطاب) ،وكان قدوته يف هذا االختيار()5 ())4

قال آخر :ثم ذكر اإلخباري النوري (ت1320هـ) ،وتأثره بنعمة اهلل اجلزائري يف
كتابه (فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب) ،وكيف تعامل معه كل علامء الشيعة
وعوامهم ،بسبب رأيه الشاذ املنحرف ،فقال( :قد أسلفنا تواجد الشيخ النوري نفسه يف
وحشة العزلة منذ أن سلك هذا الطريق الشائك ،إذ وجد من أقطاب الطائفة متّفقة عىل
خالف رأيه ،وكم حاول العثور عىل رفقة من مشاهري العلامء ولكن من غري جدوى ،وقد
أحس الرجل من ّأول يومه بشنعات ومس ّبات سوف تنهال عليه من ّ
كل صوب ومكان،
ّ
( )1األنوار النعامنية.7/2 :
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.100
( )3األنوار النعامنية.357/2 :
( )4فصل اخلطاب.250،
( )5صيانة القرآن من التحريف ،ص.101
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وبالفعل قد حصل ووقع يف الورطة التي كان خيافها) ()1

ثم ذكر بعض احلوادث الدالة عىل ذلك ،فقال( :حيدّ ثنا الس ّيد هبة الدين الشهرستاين
ضجة
شاب من طلبة احلوزة العلم ّية بسامراء عىل عهد اإلمام الشريازي الكبري ـ عن ّ
ـ وهو ّ
ونعرات ثارت حول الكتاب ومؤ ّلفه ونارشه يومذاك ،يقول يف رسالة بعثها تقريظا عىل
رسالة الربهان التي كتبها املريزا مهدي الربوجردي بقم املقدّ سة  1373هـ ،يقول فيها( :كم
أنت شاكر موالك إذ أوالك بنعمة هذا التأليف املنيف ،لعصمة املصحف الرشيف عن
وصمة التحريف ،تلك العقيدة الصحيحة التي آنست هبا منذ الصغر أ ّيام مكوثي يف
سامراء ،مسقط رأِس ،حيث متركز العلم والدين حتت لواء اإلمام الشريازي الكبري ،فكنت
أراها متوج ثائرة عىل نزيلها املحدّ ث النورى ،بشأن تأليفه كتاب (فصل اخلطاب) فال ندخل
والعجة ضدّ الكتاب ومؤ ّلفه ونارشه يسلقونه
الضجة
جملسا يف احلوزة العلمية ّإال ونسمع
ّ
ّ
هب أرباب القلم يسارعون يف الر ّد عليه ونقض كتابه بأقسى
بألسنة حداد) ( ..)2وهكذا ّ
لبث آرائه ونرش عقائده جماال وال قيد شعرة) ()3
كلامت وأعنف تعابري الذعة ،مل يدعوا ّ

قال آخر( : )4ثم ذكر نامذج عن بعض العلامء املعارصين الذين ردوا عليه ،ومنهم
باملعرب الطهراين (ت  )1313يف رسالة
الفقيه املح ّقق الشيخ حممود بن أيب القاسم الشهري ّ
ق ّيمة أسامها (كشف االرتياب يف عدم حتريف الكتاب) ألفها سنة  1302هـ ،وهي تقرب
من أربعة آالف بيت يف  300صفحة ،وفيها من االستدالالت املتينة والرباهني القاطعة ،ما
أجلأ الشيخ النوري إىل الرتاجع عن رأيه ،وتأ ّثر كثريا هبذا الكتاب ،فقام بتأليف رسالة اخرى

( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.102
( )2الربهان للربوجردي 143/ـ .144
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.102
( )4صيانة القرآن من التحريف ،ص.103
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املحرف هذا
فارسية بصدد اإلجابة وتوجيه ما قصده من التحريف ،بأنّه ما أراد من الكتاب ّ
توحدت املصاحف عىل عهد
القرآن املوجود بني الد ّفتني ،فإنّه باق عىل حالته األوىل منذ أن ّ
يتغري ومل يلحقه زيادة وال نقصان منذ ذلك الزمان إىل اآلن ،بل املراد الكتاب
عثامن ،مل ّ
األول ما ذهب ببعضه ،وذلك يف غري األحكام،
اإلهلي املنزل ،فقد سقط منه عند اجلمع ّ
وأ ّما الزيادة فاإلمجاع قائم من مجيع فرق املسلمني كا ّفة عىل أنّه مل يزد يف القرآن ولو بمقدار
أقرص من آية ،وال كلمة واحدة يف مجيع القرآن ،وكان يقول ـ دفاعا عن نفسه ،بعد أن وصلته
رسالة الر ّد ـ( :ال أرَض عن الذي يطالع فصل اخلطاب أن يرتك النظر يف الرسالة اجلوابية
عىل كشف االرتياب ،وكان يوِص ّ
يضم
كل من كانت عنده نسخة من فصل اخلطاب أن ّ
املتمم لذلك الكتاب والكاشف عن مقصود مؤ ّلفه)
فإهنا بمنزلة ّ
إليه تلك الرسالةّ ،
قال آخر( : )1ومثل ذلك شهد صاحب الذريعة ،فقد قال :سمعت شيخي النوري
يقولّ :إين حاولت يف هذا الكتاب إثبات ّ
أن هذا املوجود بني الد ّفتني كذلك باق عىل ما كان
عليه يف ّأول مجعه كذلك يف عرص عثامن ،ومل يطرأ عليه تغيري وتبديل كام وقع يف سائر
يسمى (فصل اخلطاب يف عدم حتريف الكتاب)؛ فتسميته هبذا
الكتب( ،)2فكان حر ّيا بأن ّ
االسم الذى حيمله الناس عىل خالف مرادي ،خطأ يف التسمية ،لكنّي مل أرد ما حيملونه
فسمه (القول الفاصل يف
عليه ،بل مرادي إسقاط بعض الوحي املنزل اإلهلي ،وإن شئت ّ
إسقاط بعض الوحي النازل)()3

( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.104
( )2وقد رد عليه يف دعواه هذه الشيخ حممد مهدي معرفت ،فقال( :قد سمعت الشيخ النوري تراجعه عن رأيه يف التحريف ،زاعام أنّه حاول يف كتابه (فصل اخلطاب) إثبات
األول فإىل اآلن .يا هللّ والتساهل بشأن الكتاب العزيز ،وليته اعرتف بخطئه رصحيا واستغفر ر ّبه وأناب ،وترك هذا االلتواء
عدم حتريف الكتاب املودع بأيدي املسلمني منذ اجلمع ّ
املفضوح .إنّه ّ
ثم يقولّ :إين أردت يف هذا الكتاب إثبات عدم حتريف القرآن ،وأنّه مل يطرأ
حشد كتابه بأباطيل القول بالتحريف وقاس القرآن بالعهدين َّف التالعب به ـ والعياذ باهللّ ـ ّ
عليه تغيري وتبديل كام وقع يف كتب العهدين .إن هذا ّإال تناقض رصيح ،والتواء يف التعبري ،وخداع مكشوف) صيانة القرآن من التحريف ،ص.106
( )3الذريعة 220/10 :ـ  :221وج  231/16ـ 232؛ وج .9/18
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قال آخر( :)1ومن العلامء الذين كتبوا يف الر ّد عليه معارصه ّ
العالمة السيد حممد
حسني الشهرستاين (ت  )1315يف رسالة أسامها (حفظ الكتاب الرشيف عن شبهة القول
بالتحريف) ،وقد أحسن الكالم يف الداللة عىل صيانة القرآن عن التحريف ور ّد شبهات
املخالف ببيان واف شاف(.)2
قال آخر( :)3وهكذا كتب يف الر ّد عليه ّ
كل من كتب يف علوم القرآن أو يف التفسري،
كاحلجة البالغي (ت  )1352يف مقدّ مة تفسريه (آالء الرمحن) ،فقد قال تشنيعا عليهّ :
(إن
ّ
صاحب فصل اخلطاب من املحدّ ثني املكثرين املجدّ ين يف التت ّبع للشوا ّذ وإنّه ليعدّ هذا
املنقول من (دبستان املذاهب) ضا ّلته املنشودة ،مع اعرتافه بأنّه مل جيد هلذا املنقول أثرا يف
تذرع هبا أهل القول بالتحريف ،وحكم عليها
ثم ذكر طرفا من روايات ّ
كتب الشيعة)(ّ ..)4
بالضعف والشذوذّ ،
وأن هلا حمامل غري ظاهرها املريب.
قال آخر :وقد رد عليه الكثريون ،وبرسائل وكتب كثرية ،منها (كشف االرتياب يف
عدم حتريف كتاب رب األرباب) للطهراين (ت 1313هـ) ..و(حفظ الكتاب الرشيف عىل
شبهة القول بالتحريف) للسيد هبة الدين الشهرستاين (ت 1315هـ)  ..و(احلجة عىل
فصل اخلطاب يف إبطال القول بتحريف الكتاب) لعبد الرمحن اهليدجي (1372هـ) ..
و(الربهان عىل عدم حتريف القرآن) للمريزا الربوجردي (1374هـ ـ 1954م)  ..و(آالء
الرمحن يف الرد عىل حتريف القرآن) للمريزا عبد الرحيم املدرس اخلياباين (1318هـ)  ..و
(بحر الفوائد يف رشح الفرائد) ،للمريزا األشتياين (ت 1319هـ) ..وغريها كثري.

( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.104
( )2الربهان للربوجردي 138/ـ .142
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.104
( )4آالء الرمحان.25/1 :
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تدليس وتزوير:
قال املدعي :ال بأس ..قد أوافقكم يف كل ما ذكرتم ..لكنا مع ذلك ال نستطيع أن
نغض الطرف عىل تلك املصادر واألسانيد الكثرية التي ذكرها النوري يف كتابه الذي صار
أشهر من نار عىل علم ..فكيف جتيبون عىل ذلك؟
قال أحد املتهمني :أنتم تعلمون سيدي بأن الدس والتدليس والتزوير قد أصاب
مجيع الرتاث اإلسالمي ،ويف مجيع املدارس اإلسالمية ..ودورنا هو التحذير منه ،ورده ،ال
اهتام أي طائفة من املسلمني بسببه ..وإن شئت أن أذكر لك ما دس من الكتب يف
مدرستكم ،ألبني لكم التشابه بيننا وبينكم فعلت.
قال املدعي :ال ..يكفي أن تذكر يل ما ُدس يف مدرستكم ..فأنا أعلم بام دس يف
مدرستي.
احلجة البالغي ما اعتمده اإلخباريون يف القول بتحريف القرآن
قال املتهم :لقد ذكر ّ
الكريم ،فقال( :قد جهد املحدّ ث النوري يف مجع روايات التحريف ـ حسب زعمه ـ يف
بضم املراسيل املأخوذة يف األصل من تلك املسانيد،
حجم كبري ،بتكثري أعداد املسانيد
ّ
كمراسيل العيايش وفرات وغريمها ،مع ّ
أن القسط الوافر من أسانيدها ترجع إىل بضعة أنفار
ّ
متّهمني يف تراجم الرجال ،فمنهم ّ
يستحل الرواية عنه
املجفو املنبوذ ال
الكذاب اخلبيث أو
ّ
أو شديد العداء لساللة آل الرسول  وأمثال ذلك من تعابري تنبئ عن سوء الرسيرة أو
أن أمثال هؤالء ال جتدي كثرهتم شيئا) ()1
سوء القصد ..ومن الواضح ّ

قال آخر( : )2ومن األمثلة عىل تلك املصادر التي نقل عنها تلك الروايات ،رسالة

( )1آالء الرمحان ،ص.26
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.192
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جمهولة االنتساب ،اعتمدها أصحاب القول بالتحريف ،نسبت إىل ّ
كل من سعد بن عبد اهللّ
األشعري (ت  )301وحممد بن إبراهيم النعامين (ت  )360والس ّيد املرتَض (ت )436
لكن مع اختالف يف العنوان؛ فقد نسبت إىل األشعري باسم [رسالة الناسخ واملنسوخ]،
وإىل النعامين باسم [ما ورد يف صنوف آيات القرآن] ،وإىل املرتَض باسم[ :رسالة املحكم
صح سندها ،وال
واملتشابه] ..فرسالة هذا شأهنا ـ ال يعرف واضعها وال ناسخها ،وال ّ
نص عىل اعتبارها وإسنادها أحد
حظيت بتوثيق أحد من رجاالت العلم واحلديث ،وال ّ
أئمة النقد والتمحيص ـ ال تصلح مستندا الختيار وال مصدرا يرجع إليه ،نعم تصلح
من ّ
مرجعا ملثل النوري الغريق الذي يتش ّبث ّ
بكل حشيش ،وقد شحن حقيبته اجلوفاء (رسالة
فصل اخلطاب) بمثل هذه احلشائش اهلزيلة التي رسعان ما ّ
جتتث من فوق األرض ما هلا
من ق رار ،و هكذا سائر الكتب التي استند إليها القوم يف مسألة التحريف ،مل يكن شأهنا
بأفضل من شأن هذه الرسالة املجهولة.
قال آخر( : )1ومن األمثلة عنها كتاب السقيفة املنسوب لسليم بن قيس اهلاليل (ت
خواص أصحاب اإلمام عيل ..وقد شكّك فيها ّ
جل أهل
 ،)90فقد تم استغالل لكونه من
ّ
التحقيق ،فقد قال الشيخ املفيد( :هذا الكتاب غري موثوق به وال جيوز العمل عىل أكثره،
وقد حصل فيه ختليط وتدليس ،فينبغي للمتد ّين أن يتجنّب العمل ّ
يعول
بكل ما فيه وال ّ
احلجاج ليهدر دمه هرب وآوى إىل أبان بن
عىل مجلته والتقليد لروايته ،وذلك أنّه ملّا طلبه ّ
فلام حرضته الوفاة س ّلم الكتاب إىل أبان مكافأة جلزيل فضله ..فلم يرو
أيب عياش (فريوز) ّ
عن سليم كتابه هذا سوى أبان وعن طريقه ،و أبان هذا كان تابعيا صحب اإلمامني الباقر
والصادق ،وقد ض ّعفه الشيخ يف رجاله) ،وقال ابن الغضائري( :ضعيف ال يلتفت إليه،
( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.194
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ثم هذا التخليط ،حتى ّأهنم نسبوا
وقد ّاهتم األصحاب أبانا بأنّه ّ
دس يف كتاب سليم ،ومن ّ
الكتاب إليه رأسا ..وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس اهلاليل إليه)
محاد بن عيسى
قال آخر( :)1وللشيخ إىل كتاب سليم طريقان ،أحدمها :عن طريق ّ
وعثامن بن عيسى عن أبان عن سليم ،واآلخر :عن محاد عن إبراهيم بن عمر اليامين عن أبان
عن سليم ،عىل ما ذكره الطهراين يف الذريعة ،وقد قال العالمة اخلوئي يف بيان ضعف هذا
اإلسناد( :وكيفام كان فطريق الشيخ إىل كتاب سليم بكال سنديه ضعيف ..والصحيح أنّه
ال طريق لنا إىل كتاب سليم بن قيس اهلاليل املروي بطريق محاد بن عيسى ،وذلك ّ
فإن يف
كذاب) ()2
الطريق (حممد بن عيل الصرييف أبا سمينة) وهو ضعيف ّ

قال آخر( :)3قد اشتهر هذا الكتاب باختالف النسخّ ،
ولعل طول الزمان وتداول
للدس فيه مع خمتلف اآلراء واألنظار ،شأن ّ
كل كتاب مل يو ّفق
أيدي الكتّاب جعله عرضة
ّ
املصنّف لنرشه بنفسه بل عىل أيدي اآلخرين بعد وفاته ،وقد قال املح ّقق الطهراين عنه:
(رأيت منه نسخا متفاوتة من ثالث جهات :أوالها :التفاوت يف السند يف مفتتح النسخ،
ثانيتها :التفاوت يف كيف ّية الرتتيب ونظم أحاديثه ،ثالثتها :التفاوت يف كمية األحاديث،
وجهة رابعة ذكرها بعض املح ّققني يف مقدّ مة الكتاب ،قال :وهناك أحاديث كثرية أوردها
ّ
العالمة املجليس يف أجزاء البحار املتعدّ دة وكذا غريه من األعالم يف كتبهم (كالكليني،
ّ
الوهاب يف عيون املعجزات،
والصدوق،
واحليل يف خمترص بصائر الدرجات ،وابن عبد ّ
والص ّفار يف البصائر وغريهم) مرو ّية عن سليم ،ال توجد فيام بأيدينا من نسخ الكتاب،
ترصف أبان يف كتاب
وكثرية منها مرفوعة إليه من غري طريق أبان ،األمر الذي يؤكّد مسألة ّ
( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.194
( )2تصحيح االعتقاد ،ص 149ـ .150
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.195
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سليم ،وأخرياّ ،
فيتكرر يف أثنائه( :وعن أبان بن
فإن الكتاب وضع عىل أسلوب التقطيع،
ّ
أيب عي اش عن سليم بن قيس اهلاليل ،قال :سمعت ،)..وعليه فاحتامل كون الكتاب من
ترصفه
صنع أبان وأنّه هو الذي وضعه عىل هذا األسلوب فزاد فيه ونقص ورتّب حسب ّ
قوي ،فاستناد الكتاب يف وضعه احلاُض إىل أبان أوىل من استناده إىل سليم،
اخلاص ،احتامل ّ
وإن كان هو األصل ،فام يوجد فيه من مناكري أو خالف معروف مل يثبت كونه من سليم،
صح ما قاله قدوة أهل التحقيق الشيخ املفيد بشأن الكتاب :هذا الكتاب غري موثوق
فقد ّ
به ..وال جيوز العمل عىل أكثره ..فيه ختليط وتدليس ..فينغبي للمتد ّين أن جيتنب العمل
يعول عىل مجلته والتقليد لروايته) ()1
ّ
بكل ما فيه ..و ال ّ

السياري (ت ،)268
قال آخر( :)2ومن األمثلة عنها كتاب القراءات ألمحد بن حممد ّ
جمفو الرواية ،كثري املراسيل ..وقال
وقد قال حمدثونا عنه :ضعيف احلديث ،فاسد املذهبّ ،
حمرف ،وحكى حممد بن عيل بن حمبوب يف كتاب
ابن الغضائري :ضعيف متهالك ،غال ّ
النوادر املصنّفة :إنّه قال بالتناسخ( ،)3وكتابه هذا يعرف بكتاب (التنزيل والتحريف) عىل
عرب به الشيخ حسن بن سليامن ّ
احليل يف خمترص البصائر ،وهذا العنوان أقرب إىل حمتوى
ما ّ
الكتاب من عنوان القراءات ،وكانت عند املحدّ ث النوري منه نسخة ،ونقل عنها يف
مستدرك الوسائل(.)4
قال آخر ( : )5ومن األمثلة عنها تفسري أيب اجلارود زياد بن املنذر الرسحوب (ت
 ،)150قال الكيش :وكان مكفوفا أعمى القلب ،وقد ورد لعنه عن لسان اإلمام الصادق،
( )1الذريعة 152/2 :ـ 159؛ ومقدمة كتاب سليم 19/ـ .39
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.196
( )3معجم رجال احلديث 282/2 :ـ .284
( )4الذريعة.52/17 :
( )5صيانة القرآن من التحريف ،ص.197
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حممد بن سنان :أبو اجلارود ،مل يمت
قال :لعنه اهللّ فإنّه أعمى القلب أعمى البرص ،وقال فيه ّ
حتى رشب املسكر وت ّ
وىل الكافرين( ..)1أما تفسريه هذا فالذي يرويه عنه هو أبو سهل كثري
بن عياش القطان ،وإليه ينتهي طريق الشيخ والنجايش إىل تفسريه ،قال الشيخ :وكان
ضعيفا.
قال آخر ( :)2ومن األمثلة عنها تفسري عيل بن إبراهيم القمي (ت  ،)329والذي
سبق لنا احلديث عنه ،وذكرنا أنه منسوب إليه من غري أن يكون من صنعه ،وإنّام هو تلفيق
من إمالءاته عىل تلميذه أيب الفضل العباس بن حممد العلوي ،وقسط وافر من تفسري أيب
ضمه إليها أبو الفضل وأكمله بروايات من عنده ،كام وضع له مقدّ مة وأورد فيها
اجلارودّ ،
فصلها ورشحها
خمترصا من روايات منسوبة إىل اإلمام عيل يف صنوف آي القرآن ،وقد ّ
صاحب التفسري املنسوب إىل النعامين ..فقد أخذ أبو الفضل العلوي عن شيخه القمي ما
وضم إليه من تفسري أيب اجلارود ما رواه
رواه بإسناده إىل اإلمام الصادق من تفسري القرآن،
ّ
عن اإلمام الباقر وأكمله بام رواه هو عن سائر مشاخيه تتميام للفائدة ،فجاء هذا التفسري
مزجيا من روايات القمي وروايات أيب اجلارود وروايات غريمها ِمّا رواه أبو الفضل نفسه.
قال آخر ( :)3وهذا التفسري هبذا الشكل ،هو صنيع أيب الفضل العلوي ،وإنّام نسبه
إىل شيخه القمي ألنّه األصل واألكثر ح ّظا من روايات هذا التفسري ،وقد قال املح ّقق
الترصف وقع منه من أوائل سورة آل عمران حتى هناية القرآن( ،)4ويبتدئ
الطهراين :وهذا
ّ
التفسري بقوله( :حدّ ثني أبو الفضل العباس بن حممد بن القاسم بن محزة بن موسى بن جعفر

( )1فهرست ابن النديم.267/
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.197
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.197
( )4الذريعة 302/4 :ـ .303
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قال حدّ ثنا أبو احلسن عيل بن إبراهيم ،)..فمن ذا يكون القائل يف قوله( :حدّ ثني)..؟..
ومن هو أبو الفضل العباس العلوي ،الذي حيدّ ث عن شيخه القمي؟ ..فهنا جمهوالن،
األول :الذي حيدّ ث عن أيب الفضل العلوي ،ال يعرف شخصه ،ال اسمه وال وصفه..
ّ
والثاين :نفس أيب الفضل ،وهذا غري معروف عند أصحاب احلديث ،وال ذكره أحد من
أصحاب الرتاجم ،ال بمدح وال بقدح ،نعم إنّام يعرف بأنّه من أعقاب محزة بن اإلمام
عيل بن
الكاظم ،ال يشء سواه ،فالذي يعرف عنه أنّه من العلويني ،ور ّبام كان من تالمذة ّ
إبراهيم القمي هذا ال غري ،فكام ّ
األول جمهول شخصا ونسبا ،فهذا يعدّ من املهملني يف
أن ّ
علم الرجال ،وعليه فاإلسناد إىل هذا التفسري مقطوع أو جمهول اصطالحا ،ومثل هذا
تأليف ساقط عن درجة االعتبار عند أرباب احلديث.
لعيل بن أمحد الكويف (ت ،)352
قال آخر ( :)1ومن األمثلة عنها كتاب االستغاثة ّ
فقد قال النجايش عنه( :كان يقول إنّه من آل أيب طالب ،وغال يف آخر عمره وفسد مذهبه،
وصنّف كتبا كثرية أكثره ا عىل الفساد ،منها هذا الكتاب) ،وقال( :كان إماميا مستقيام،
وصنّف كتبا سديدة منها كتاب األوصياء وكتاب الفقه عىل ترتيب كتاب املزين ،ثم خلط
الغلو والتخليط وله مقالة تنسب إليه) ،وقال
وأظهر مذهب اخلمسة( ،)2وصنّف كتبا يف
ّ
ابن الغضائريّ :
(كذاب غال صاحب بدعة ومقالة ،رأيت له كتبا كثرية ،ال يلتفت إليه)،
قال آخر( :)3ومن األمثلة عنها كتاب االحتجاج للطربِس ،وهو كتاب جمهول ،وقد
حممد بحر العلوم يف مقدّ مة الكتاب ستّة من املعاريف حيتمل انتساب الكتاب
ذكر الس ّيد ّ
إليهم ،أوهلم أبو منصور ،أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربِس (ت  )620واملعروف انتساب
( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.198
وعامرا وأبا ذر وعمرو بن أميّة الضمري هم املوكّلون بمصالح العامل ،صيانة القرآن من التحريف ،ص.198
( )2معنى التخميس عند الغالة أنّ سلامن الفارِس واملقداد ّ
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.199
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عيل،
الكتاب إليه ،نسبه إليه الس ّيد ابن طاووس يف كتاب (كشف
ّ
املحجة) ..ومنهم أبو ّ
الفضل بن احلسن بن الفضل الطربِس (ت  )548صاحب تفسري (جممع البيان) ،نسبه إليه
صاحب كتاب (الغوايل) واملحدّ ث االسرتابادي ،وابن أيب مجهور االحسائي يف كتاب
ّ
(املجىل) ..ومنهم أبو نرص ،احلسن بن الفضل بن احلسن صاحب كتاب (مكارم األخالق)
عيل بن احلسن بن
نجل الطربِس أمني اإلسالم صاحب التفسري ..ومنهم أبو الفضلّ ،
الفضل ،حفيد صاحب التفسري ،له كتاب (نثر اللئايل) وكتاب (مشكاة األنوار) كتبه تتميام
عيل ،حممد بن الفضل الطربِس ،من تالمذة
لكتاب والده (مكارم األخالق)  ..ومنهم أبو ّ
حممد الطربِس ،املعارص للخواجا
عيل بن ّ
الشيخ الطوِس  ..ومنهم أبو عيل ،احلسن بن ّ
نصري الدين الطوِس.
قال آخر( :)1والكتاب ال يعدو كونه مراسيل ال إسناد هلا ،وأكثرها تلفيقات من
ثم ّ
فإن العلامء
روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت العربة بذاهتا ال باألسانيد ،ومن ّ
يرفضون األخذ هبا كروايات متع ّبد هبا ،وإنّام هو كالم عقالين ّ
وإال فال اعتبار بكونه منقوال،
األمر الذي ّ
حيط من شأن الكتاب باعتبار كونه سندا حلوادث تارخيية سالفة.
قال آخر( :)2ولع ّله ألجل ذلك أخفى املؤ ّلف اسمه يف صدر الكتاب ،وقد ع ّلل
تأليفه له برتغيب أبناء الطائفة يف سلوك طريق احلجاج واملجادلة بالتي هي أحسن ،فأتى
فيه بأنواع اجلدل يف خمتلف شؤون الدين ،ناسبا هلا إىل عظامء األ ّمة ّ
كال أو بعضا تروجيا هلذه
الطريقة احلسنة ،وقد قال( :وال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده ،إ ّما لوجود
اإلمجاع عليه أو موافقته ملا د ّلت العقول إليه ،أو الشتهاره يف السري والكتب) ،ولذلك فهو

( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.200
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.200
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أشبه بكتاب كالمي من كونه مصدرا حديثيا أو تارخييا ،والعمدة هي االستدالل بطريقة
جمرد النقل.
العقل ال ّ
أجالء ،غري ّ
قال آخر( :)1ومن األمثلة عنها تفاسري جليلة صنّفها علامء ّ
أن النسخ
األصل ضاعت ،وبقيت منها خمترصات حمذوفة اإلسناد ،ور ّبام تم اختزال أو حتوير يف
حممد بن
األحاديث ويف ترتيبها ،بام زالت الثقة بأصالة أكثرها ..ومنها تفسري أيب النرض ّ
مسعود ،ابن عياش السلمي السمرقندي (ت  )320املعروف بتفسري العيايش ،فقد حذف
منه بعض الناسخني أسانيد الروايات لغرض االختصار ،وقد قال ّ
العالمة املجليس عنه:
(ذكر احلاذف لذلك عذرا هو أشنع من جريمته) ،وقال( :نظرت يف التفسري بإسناده
ورغبت إىل هذا وطلبت من عنده سامع من املصنّف أو غريه فلم أجد يف ديارنا من كان
عنده سامع أو إجازة من املصنّف ،ولذلك حذفت منه اإلسناد وكتبت الباقي عىل وجهه
ليكون أسهل عىل الكاتب والناظر فيه ،فإن وجدت بعد ذلك من عنده سامع أو إجازة من
املصنّف اتّبعت األسانيد وكتبتها عىل ما ذكره املصنّف ،ومع ذلك فإنّه مل يبق من هذا التفسري
املوتور سوى نصفه إىل آخر سورة الكهف) ()2

قال آخر( :)3ومن األمثلة عنها تفسري فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف (تويف
األئمة ،وقد أكثر الرواية عن احلسني بن
حدود  )300املقصور عىل الروايات املأثورة عن
ّ
ّ
األئمة :الرضا
واملتوَّف هبا ،الذي كان من أصحاب
سعيد الكويف األهوازي نزيل قم
ّ
حممد الفزاري وعبيد بن كثري العامري
واجلواد واهلادي ،وكذلك يروي كثريا عن جعفر بن ّ
وعن سائر مشاخيه البالغني إىل نيف ومائة شيخ ،ك ّلهم من رواة أحاديثنا ،غري أنّه ليس
( )1صيانة القرآن من التحريف ،ص.202
( )2الذريعة.295/4 :
( )3صيانة القرآن من التحريف ،ص.202
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ألكثرهم ذكر وال ترمجة يف أصولنا الرجالية ،كام ّ
أن فرات أيضا مل يذكر بمدح وال قدح ،قال
املح ّقق الطهراين( :ولكن من األسف أنّه عمد بعض إىل إسقاط أكثر تلك األسانيد واكتفى
مثال بقوله :فرات عن حسني بن سعيد معنعنا عن فالن ،وهكذا يف غالب األسانيد ،فأشار
أن الرواية كانت مسندة معنعنة وإنّام تركها لالختصار) ()1
بقوله( :معنعنا) إىل ّ

حممد بن العباس املاهيار املعروف بابن احلجام
قال آخر( :)2ومن األمثلة عنها تفسري ّ
(تويف حدود  ،)330وهو ثقة ،قال النجايش عنه :قال مجاعة من أصحابنا( :إنّه كتاب مل
يصنّف يف معناه مثله ،وقيل أنّه ألف ورقة) ( ،)3وطريق الشيخ إليه صحيح ،ولكن هذا
التفسري مل يوجد ومل يره أحد من أرباب التحقيق ّ
املتأخرين ،وظاهر عبارة النجايش أنّه مل
يشاهده ،وإنّام نقل عن غريه يف مقدار حجمه ..وقد قال الطهراين عنه :وينقل عنه الس ّيد
رشف الدين يف كتابه (تأويل اآليات الظاهرة) وهو تلميذ املح ّقق الكركي املتوَّف سنة 940
فيظهر بقاء الكتاب إىل هذا الزمان ،واهللّ العامل بام بعده.

 4ـ املوقف املعتدل:
بعد أن انتهى املتهمون من الدفاع عن أنفسهم ،التفت املدعي للقايض ،وقال :ليس
لدي ما أضيفه ..وأصدقك القول أين ـ مع كوين كنت أكثر الناس حرصا عىل إقامة أشد
العقوبات عىل هؤالء الفتية ـ إال أين بعد سامعي حلججهم أتنازل عن ذلك ،وأستغفر اهلل
من موقفي املتشدد الذي مل يكن وليد البحث والعلم ،وإنام كان وليد التعصب والطائفية
املقيتة.

( )1الذريعة.298/
( )2صيانة القرآن من التحريف ،ص.203
( )3معجم رجال احلديث.198/16 :
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قال القايض :شكرا جزيال سيادة املدعي عىل ما ذكرته ..وأنا أشاطرك القول فيه؛
فقد خرجت من بيتي هذا اليوم ،وأنا أمحل معي حكم اإلعدام هلؤالء الفتية ،ألين كنت ال
أعرفهم إال من خالل تلك الكتب واملنشورات التحريضية التي تيسء إليهم ..واحلمد هلل
لقد أتاح اهلل لنا أن نستمع إليهم ،ونعرف حقيقة األمر من أفواههم.
قال أحد املتهمني :نشكركم سيادة القايض عىل هذا املوقف الطيب ،ويعلم اهلل أننا ـ
مع األذى الذي كنا نتحمله يف السجن ـ مل نكن نقوم سوى بام أمرنا به أئمتنا من الدعوة إىل
توحد صف األمة ،وعودهتا إىل رشدها.
قال املدعي :صدقت يف ذلك ..لقد أخربين السجناء عنكم ،وعن دينكم وورعكم
وأدعيتكم اجلميلة التي كنتم ترتنمون هبا كل حني ..لكني كنت أحذرهم من االستامع لكم،
ملا كنت أمحله عنكم من األحكام اجلائرة اخلاطئة.
قال القايض :ونحن نعتذر لكم بشدة ،ونعدكم أن نعوض كل ما أصابكم من أذى
بسببنا.
قال أحد املتهمني :ال نحتاج أي تعويض ،يكفينا فقط أن هنتم مجيعا بإعادة القرآن
الكريم إىل وضعه احلقيقي الطبيعي ..فنحتكم إليه يف كل يشء ،وحينها ستندثر الطوائف،
ولن يبقى إال اإلسالم الواحد.
قال القايض :أجل ..أنا أعلم أنه ال يمكن تعويضكم ..لكني أعدكم بأن أسعى لدى
كل املسؤولني لتشكيل جلنة هتتم بتنقيح الرتاث التفسريي ،لتطهر القرآن الكريم من كل ما
ييسء إليه ..فنحن نعلم أن يف تراثنا من اخلرافات واألباطيل ما ال يقل عام يف تراثكم..
وستكونون أنتم أول أعضاء هذه اللجنة؛ فقد أثبتم فهمكم للقرآن الكريم ووعيكم
ملقاصده.
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التفت القايض إىل احلاُضين ،وقال :من كان لديه اعرتاض منكم عىل ما ورد يف
اجللسة؛ فيمكنه احلديث.
قام أحد احلاُضين ،وقال :شكرا جزيال لكم عىل هذه اجللسة التي مل نكن نحلم بأن
نجلس فيها ..وشكرا ملعلم القصد واالعتدال الذي استطاع بنوره وإيامنه أن يزيح عن
هؤالء الفتية التهم التي اهتموا هبا زورا وهبتانا ..وأنا ـ باعتباري ـ من الذين كانوا حيرضون
عليهم ،أعتذر بشدة هلم ،وأطلب منهم أن يربئوا ذمتي ،وأن يقبلوين أخا هلم.
قال أحد املتهمني :أنت أخ لنا ،ولو مل تطلب ذلك ..فاهلل تعاىل أخرب عن أخوة
املؤمنني ،فقال﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َو ٌة﴾ [احلجرات ..]10 :ولذلك ال حاجة لك لالعتذار؛ فنحن
نعلم ما قام به شياطني اإلنس واجلن للتفريق بيننا.
قال أحد احلضور :لقد ذكرتم أثناء ردكم للتهم املوجهة إليكم تفاسري مجيلة للقرآن
الكريم ،ون حن نود أن تعرفونا هبا ،وتدلونا عليها؛ فنحن نرجع يف تفسرينا للقرآن الكريم
ملا كتبه سلفنا ،وهم ال يتناولون القضايا بمثل ما ذكرمتوه من الدقة واجلامل واالستيعاب.
قال القايض :أجل ..سنعمل عىل ذلك ..ونخرج تفاسري موحدة تعرب عن القرآن
الكريم بعيدا عن كل تلك الرؤى الطائفية التي مزقت األمة.
بعد أن قال القايض هذا ..أذن املؤذن ..فرفع القايض اجللسة ..ثم قام أولئك الفتية
مع احلاُضين يصافح بعضهم بعضا بكل حرارة ..وكان من بينهم أولئك الذين رست
خلفهم للحضور لقاعة املحكمة.
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سادسا ـ القرآن ..وتعطيل التنزيل
يف صباح اليوم التايل ،سمعت صوتا عاليا يردد :هل تريدون أن تسمعوا أكرب
مراجعة يف التاريخ ..أحفاد قتادة بن دعامة السدوسى ،صاحب أقدم كتاب يف [الناسخ
واملنسوخ] ينتقدون جدهم ،ويف كل الروايات والتفاصيل التي أوردها؟ ..من أراد منكم
االستامع أو املناقشة؛ فعليه بالذهاب إىل ساحة التفعيل والتعطيل املوجودة يف شارع التنزيل
والتأويل.
وما هي إال حلظات حتى اجتمع الكثري من الناس ،وراحوا يسريون إىل الشارع
والساحة التي ذكرها ..وقد كان من الكلامت التي سمعتها ،وأنا يف طريقي سائرا معهم:
عجبا ألحفاد قتادة ..لقد صدعوا رؤوسنا فخرا بجدهم ..بل كتبوا الكتب يف الثناء عليه،
ويف ريادت ه لعلم الناسخ واملنسوخ ..ثم ها هم أخريا يرتاجعون عن كل ذلك ..ما الذي
حصل هلم؟
قال آخر :ال أظن إال أن السبب يف ذلك هو املعلم اجلديد ..لقد رأيته البارحة معهم
يف تلك الساحة ،وأظن أنه أقنعهم بالعدول عن فخرهم بآبائهم وأجدادهم ،وتبنيهم
ألقواهلم.
قال آخر :لست أدري ما أقول لكم ..لكني كنت أشعر أنه سيأيت اليوم الذي سيقرر
فيه حفدة قتادة هذا القرار اخلطري ..لقد درست عند بعضهم ،وكنت أشعر بحرجهم كلام
ذكر لنا عن نسخ آية من القرآن الكريم ..كانوا يذكرون ذلك ..ثم يرددون بعدها :واهلل
أعلم ..مرات كثرية ..ثم يستغفرون بعدها ،وكأهنم قاموا بذنب أو جريمة.
ما إن وصلنا إىل ساحة التفعيل والتعطيل ،حتى وجدنا منصة جلس عليها بعض
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الشيوخ والكهولِ ،من كان يطلق عليهم أحفاد قتادة ،وكان بجانبهم معلم القصد
واالعتدال.
قال املعلم :هؤالء الشيوخ األفاضل الذين تروهنم أمامكم مثال عىل اإليامن والتقوى
والصالح ..فهم عىل الرغم من شهرهتم بام ُيطلق عليه علم الناسخ واملنسوخ ،بل
مرجعيتهم يف ذلك ..إال أهنم ،وبعد اكتشافهم للحق ،راحوا يميلون إليه ،ويدورون معه
حيث دار ..وقد طلبوا مني أن جيتمعوا بكم لتسألوهم عن كل اآليات التي ذكروا لكم أهنا
منسوخة ،ليذكروا لكم ما استجد هلم من رأي حوهلا.
قال أحد األحفاد :ونحن نعتذر لكم بسبب استعجالنا يف تلك التقريرات التي كنا
نبثها لكم ..لقد كان ديننا الذي ورثناه طاغيا علينا ،وخاصة بسبب ما أتاحه لنا من جاه
ومناصب ..ولذلك نرجو منكم أن تذكروا لنا ما ذكرناه لكم لنصححه؛ فعالمة التوبة
ِ
ِ
وب َع َل ْي ِه ْم
الصحيحة البيان ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّال ا َّلذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا َف ُأو َلئ َك َأ ُت ُ
و َأنَا التَّواب ِ
يم﴾ [البقرة]160 :
َ
الرح ُ
َّ ُ َّ
قال املعلم :بام أنكم رضيتم يب حكام؛ فإين أريد ـ أوال ـ من كل من يؤمن بالنسخ،
وخاصة من التالميذ الذين درسوا عىل حفدة قتادة ،أن يطرحوا ما يعرفونه ،أو درسوه
عليهم ،حتى يتسنى هلم بعد ذلك بيان ما ثبتوا عليه ،أو رجعوا فيه.
قام أحد احلضور ،وقال :نشكر أساتذتنا األفاضل من آل قتادة عىل هذه الفرصة
التي وفروها لنا ،لنناقشهم فيام كنا نود أن نناقشهم فيه أثناء تدريسهم لنا ،لكن تشددهم يف
ذلك احلني ،مل يسمح لنا بطرح ما لدينا من إشكاالت تتعلق بالنسخ وعالقته بالتعطيل.
قال آخر :بام أنكم ذكرتم لنا أنكم ستجيبونا عن كل إشكاالتنا من خالل
مراجعاتكم ملواقفكم؛ فسنذكر لكم ما ذكرمتوه لنا من أنواع النسخ ،وأمثلتها ،وأدلتها..
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وقد ذكرتم لنا أهنا يمكن أن جتتمع يف قسمني :نسخ التالوة ..ونسخ األحكام.

 1ـ نسخ التالوة:
قال آخر :فلنبدأ بـ [نسخ التالوة] ،والذي كنتم تعتربونه نوعا صحيحا من أنواع
النسخ،
شواهد وإشكاالت:
قال آخر :وقد ُضبتم لنا عنه املثل بام روي عن عمر أنه خطب الناس عىل املنرب،
فقال( :إن اهلل بعث حممدا  باحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،فكان ِما أنزل اهلل آية الرجم،
فقرأناها وعقلناها ووعيناها ،رجم رسول اهلل  ورمجنا بعده ،فأخشى إن طال بالناس
زمان أن يقول قائل :واهلل ما نجد آية الرجم َّف كتاب اهلل؛ فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل،
والرجم َّف كتاب اهلل حق عىل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ،إذا قامت البينة أو
كان احلبل أو االعرتاف) ()1

قال آخر :وقد ذكرتم لنا يف رشح هذا احلديث ما قاله أبو العباس أمحد بن عمر
القرطبي ( :هذا نص من عمر عىل أن هذا كان قرآنا يتىل ،ويف آخره ما يدل عىل أنه نسخ
كوهنا من القرآن ،وبقي حكمها معموال به ،وهو الرجم ،وقال ذلك عمر بمحرض
الصحابة ،ويف معدن الوحي ،وشاعت هذه اخلطبة يف املسلمني ،وتناقلها الركبان ،ومل يسمع
يف الصحابة وال فيمن بعدهم من أنكر شيئا ِما قاله عمر ،وال راجعه يف حياته وال بعد موته،
فكان ذلك إمجاعا منهم عىل صحة هذا النوع من النسخ ،وهو نسخ التالوة مع بقاء احلكم،
وال يلتفت خلالف من تأخر زمانه) ( )2

( )1رواه البخاري ( )6830ومسلم ()1691
( )2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ()85/5
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قال آخر :وذكرتم لنا كذلك ما ورد يف احلديث عن عمر أنه قال يف تكملة احلديث
السابق( :ثم إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب اهلل( :أن ال ترغبوا عن آبائكم ،فإنه كفر بكم أن
ترغبوا عن آبائكم ،أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم) ( ..)1وقد كنتم تذكرون لنا تأكيد
العلامء هلا ،ومنهم احلافظ ابن حجر الذي قال( :قوله( :ثم إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب
اهلل) أيِ :ما نسخت تالوته) ()2

قال آخر :ومثل ذلك ما كنتم تروونه لنا بسندكم إىل قتادة عن أنس ،أن النبى  أتاه
رعل وذكوان وعصية وبنو حليان ،فزعموا أهنم قد أسلموا ،واستمدوه عىل قومهم ،فأمدهم
النبى  بسبعني من األنصار ..قال أنس :كنا نسميهم القراء ،حيطبون بالنهار ،ويصلون
بالليل ،فانطلقوا هبم حتى بلغوا بئر معونة غدروا هبم وقتلوهم ،فقنت شهرا يدعو عىل رعل
وذكوان وبنى حليان ..قال قتادة :وحدثنا أنس أهنم قرؤوا هبم قرآنا( :أال بلغوا عنا قومنا
بأنا قد لقينا ربنا فرَض عنا وأرضانا) ،ثم رفع ذلك بعد(.)3
قال آخر :ومثل ذلك ما كنتم تذكرونه لنا من نسخ تالوة سورة طويلة ،وأن من
آياهتا( :لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا) ،وتستدلون عىل ذلك بام روي
عن أيب األسود قال( :بعث أبو موسى األشعري إىل قراء أهل البرصة ،فدخل عليه ثالث
مائة رجل قد قرؤوا القرآن ،فقال :أنتم خيار أهل البرصة وقراؤهم ،فاتلوه ،وال يطولن
عليكم األمد فتقسو قلوبكم كام قست قلوب من كان قبلكم ،وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها
يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها ،غري أين قد حفظت منها( :لو كان البن آدم واديان من
مال البتغى واديا ثالثا ،وال يمْل جوف ابن آدم إال الرتاب) ،وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها
( )1رواه البخاري ( )6830ومسلم ()1691
( )2فتح الباري ()148/12
( )3رواه البخاري ()3064
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بإحدى املسبحات فأنسيتها ،غري أين حفظت منها( :يا أهيا الذين آمنوا مل تقولون ما ال
تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) ( .. )1ثم تؤكدون ذلك بام
ذكره احلافظ ابن حجر يف معرض احلديث عن إحدى الروايات التي تذكر هذا( :وهذا
حيتمل أن يكون النبي  أخرب به عن اهلل تعاىل عىل أنه من القرآن ،وحيتمل أن يكون من
األحاديث القدسية ،واهلل أعلم ،وعىل األول فهو ِما نسخت تالوته جزما ،وإن كان حكمه
مستمرا ،ويؤيد هذا االحتامل ما أخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن من حديث أيب موسى
قال :قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها( :ولو أن البن آدم واديني من مال لتمنى
واديا ثالثا) احلديث ،ومن حديث جابر( :كنا نقرأ لو أن البن آدم ملء واد ماال ألحب إليه
مثله)()2

قال آخر :وهكذا ذكرتم لنا عن أيب العباس القرطبي قوله( :كنا نقرأ سورة نشبهها
يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها) ،وهذا ُضب من النسخ ،فإن النسخ عىل مانقله علامؤنا
عىل ثالثة أُضب :أحدها :نسخ احلكم وبقاء التالوة ،والثاين :عكسه ،وهو نسخ التالوة
وبقاء احلكم ،والثالث :نسخ احلكم والتالوة ،وهو كرفع هاتني السورتني اللتني ذكرمها أبو
موسى ،فإهنام رفع حكمهام وتالوهتام ..وهذا النسخ هو الذي ذكر اهلل تعاىل حيث قالَ ﴿ :ما
ت بِ َخ ٍري ِمنْها َأو ِم ْثلِها َأ َمل َتع َلم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
ير﴾ [البقرة:
َ
ْ َ ْ
يشء َقد ٌ
ْ َ ْ َ ْ ْ ْ
َ
ْ
﴿سنُ ْق ِر ُئ َك َف َال
 ،]106عىل قراءة من قرأها بضم النون ،وكرس السني ،وكذلك قوله تعاىلَ :
َتن َْسى﴾ [األعىل ..]6 :وهاتان السورتان ِما شاء اهلل تعاىل أن ينسيه بعد أن أنزله ،وهذا ألن اهلل
تعاىل فعال ملا يريد ،قادر عىل ما يشاء ؛ إذ كل ذلك ِمكن ..وال يتوهم متوهم من هذا وشبهه

( )1رواه مسلم ()1050
( )2فتح الباري ()258/11
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أن القرآن قد ضاع منه يشء ،فإن ذلك باطل ؛ بدليل قوله تعاىل﴿ :إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
الذك َْر َوإِنَّا
حلافِ ُظ َ
ون﴾ [احلجر ،]9 :وبأن إمجاع الصحابة ومن بعدهم انعقد عىل أن القرآن الذي تعبدنا
َل ُه َ َ
بتالوته وبأحكامه هو ما ثبت بني دفتي املصحف ،من غري زيادة وال نقصان) ()1

قال آخر :ومثله نقلتم لنا عن السيوطي قوله( :هذا من املنسوخ تالوة الذي أشري
إليه بقوله تعاىل﴿ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
ت بِ َخ ْ ٍ
ري ِمن َْها َأ ْو ِم ْثلِ َها﴾ [البقرة ،]106 :فكان
َ
ْ َ ْ
َ َ
اهلل ينسيه الناس بعد أن حفظوه ،ويمحوه من قلوهبم ،وذلك يف زمن النبي  خاصة ،إذ
ال نسخ بعده)()2

قال آخر :ومثله نقلتم لنا عن احلافظ ابن حجر قوله ( :ثبت عن مجاعة من الصحابة
من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تالوهتا وبقي حكمها أو مل يبق ،مثل حديث عمر:
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة ،وحديث أنس يف قصة القراء الذين قتلوا يف بئر
معونة ،قال :فأنزل اهلل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا ،وحديث أيب بن كعب:
(كانت األحزاب قدر البقرة) ،وحديث حذيفة( :ما يقرؤون ربعها) يعني براءة ،وكلها
أحاديث صحيحة ..وقد أخرج ابن الرضيس من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول:
الرجل قرأت القرآن كله ،ويقول :إن منه قرآنا قد رفع ..وليس يف يشء من ذلك ما يعارض
حديث الباب ؛ ألن مجيع ذلك ِما نسخت تالوته يف حياة النبي )3( ) 

قال آخر( :)4ونرجو أال تكرروا علينا الردود عىل املخالفني التي كنتم تذكروهنا لنا،
ثم تردون عليها ..ومن أمثلتها الرد عىل من يقول بأن اآلية دليل عىل احلكم فلونسخت

( )1املفهم ( 93/3ـ )94
( )2الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج ()129/3
( )3فتح الباري ()65/9
( )4مناهل العرفان ()217/2
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دونه ،ألشعر نسخها بارتفاع احلكم ،ويف ذلك ما فيه من التلبيس عىل املكلف والتوريط له
يف اعتقاد فاسد ..فقد أجبتم عىل هذه الشبهة بأن تلك اللوازم الباطلة حتصل لو مل ينصب
الشارع دليال عىل نسخ التالوة وعىل إبقاء احلكم ،أما وقد نصب الدليل عىل نسخ التالوة
وحدها وعىل إبقاء احلكم وتقرير استمراره فال تلبيس من الشارع عىل عبده وال توريط.
قال آخر( :)1ومثل ذلك جوابكم ملن يقول بأن نسخ التالوة مع بقاء احلكم عبث ال
يليق بالشارع احلكيم ألنه من الترصفات التي ال تعقل هلا فائدة ..فقد أجبتم عىل ذلك بأن
نسخ اآلية مع بقاء احلكم ليس جمردا من احلكمة وال خاليا من الفائدة حتى يكون عبثا ،بل
فيه فائدة أي فائدة وهي حرص القرآن يف دائرة حمدودة تيرس عىل األمة حفظه واستظهاره،
وتسهل عىل سواد األمة التحقق فيه وعرفانه ،وذلك سور حمكم وسياج منيع حيمي القرآن
من أيدي املتالعبني فيه بالزيادة أوالنقص ،ألن الكالم إذا شاع وذاع ومْل البقاع ثم حاول
أحد حتريفه رسعان ما يعرف وشد ما يقابل باإلنكار وبذلك يبقى األصل سليام من التغيري
والتبديل ..وبذلك؛ فإن حكمة اهلل قضت أن تنزل بعض اآليات يف أحكام رشعية عملية
حتى إذا اشتهرت تلك األحكام نسخ تعاىل هذه اآليات يف تالوهتا فقط رجوعا بالقرآن إىل
سريته من اإلمجال وطردا لعادته يف عرض فروع األحكام من اإلقالل تيسريا حلفظه وضامنا
لصونه.
قال آخر( : )2ومثل ذلك أجبتم بأنه عىل فرض عدم علمنا بحكمة وال فائدة يف هذا
النوع من النسخ فإن عدم العلم باليشء ال يصلح حجة عىل العلم بعدم ذلك اليشء وإال
فمتى كان اجلهل طريقا من طرق العلم ،ثم إن الشأن يف كل ما يصدر عن العليم احلكيم

( )1مناهل العرفان ()217/2
( )2مناهل العرفان ()218/2
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الرمحن الرحيم أن يصدر حلكمة أولفائدة نؤمن هبا وإن كنا ال نعلمها عىل التعيني وكم يف
اإلسالم من أمور تعبدية استأثر اهلل بعلم حكمتها أوأطلع عليها بعض خاصته من املقربني
ِ ِ
ِ
يم﴾ [يوسف ..]76 :وال بدع يف هذا فرب البيت
منه واملحبوبني لديه َ
﴿و َف ْو َق ُك ِّل ذي ع ْل ٍم عَل ٌ
قد يأمر أطفاله بام ال يدركون فائدته لنقص عقوهلم عىل حني أنه يف الواقع مفيد وهم يأمترون
بأمره وإن كانوا ال يدركون فائدته والرئيس قد يأمر مرؤوسيه بام يعجزون عن إدراك رسه
وحكمته عىل حني أن له يف الواقع رسا وحكمة وهم ينفذون أمره وإن كانوا ال يفهمون
رسه وحكمته ..كذلك شأن اهلل مع خلقه فيام خفي عليهم من أرسار ترشيعه وفيام مل يدركوا
من فائدة نسخ التالوة دون احلكم.
ردود وإجابات:
بعد أن انتهى تالمذة حفدة قتادة من طرح كل ما درسوه حول نسخ التالوة ،قام
كبري احلفدة ،وقال :بورك فيكم ..ويف حفظكم ..واآلن اسمحوا لنا أن نجيبكم بام استقر
عليه رأينا بعد مراجعات وأبحاث كثرية ..فقد رأينا أنه ال يوجد هذا النوع من النسخ يف
القرآن الكريم.
قامت ضجة كبرية بني احلضور ،أوقفها املعلم بقوله :حيق لكم أن تعرتضوا ،ولكن
ال حيق لكم أن تعرتضوا قبل أن تسمعوا ..فاهلل تعاىل سمع إلبليس قبل أن يلعنه ..فاحذروا
أن حتكموا قبل أن تتيقنوا وتستمعوا احلجج والرباهني ،حتى ال تطففوا يف املوازين.
قام بعض حفدة قتادة ،وقال :ال نلومكم عىل إنكاركم علينا ،ألنا عند تدريسنا لكم
هلذه املعاين ،اكتفينا بام اقتنعنا به من آراء ،ومل نذكر لكم اآلراء التي تتناقض مع ما ذهبنا إليه،
وال أدلتها ،بل كنا نكت في بشجبها واحتقارها والتنفري منها ..واآلن ـ ومراعاة للعدالة
والشهادة هلل ـ اسمحوا لنا أن نذكر لكم تلك اآلراء التي كتمناها واحتقرناها ،ثم لكم بعد
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ذلك أن تقتنعوا هبا ،أو ترفضوها؛ فليس من العلم أن نرد شيئا مل نسمع كل تفاصيله وأدلته.
من املدرسة السنية:
قال آخر :ولنبدأ بعلامء مدرستنا ،وقد أشار إىل املتقدمني منهم اجلصاص بقوله:
(وقالت طائفة :ال جيوز نسخ القرآن وتالوته ،ولكن جيوز نسخ احلكم مع بقاء التالوة)(..)1
ومثله قال أبوإسحاق الشريازي( :وقالت طائفة ال جيوز نسخ التالوة مع بقاء احلكم ،ألن
احلكم تابع التالوة فال جيوز أن يرتفع األصل ويبقى التابع)( ..)2ومثله قال صاحب رشحه:
(وذهبت طائفة إلی أنه ال جيوز نسخ الرسم مع بقاء احلكم ،واحتجوا بأن احلكم تابع
للرسم فال جيوز أن يرتفع الرسم ويبقی احلكم ال يتبعه)()3

الرسخيس بامتناع نسخ التالوة
قال آخر :ومثله قال الزركيش( :وجزم شمس األئمة ّ
مع بقاء احلكم ،ألن احلكم ال يثبت بدون تالوة ،وقد أورد علی أثر عمر السابق كونه ِما
نسخ رسمه ألن القرآن ال يثبت بمثل هذا فإن من أنكر آية من القرآن كفر ،وبمثل هذا ال
يكفر فإذا مل يثبت كونه قرآنا ،فكيف ُيدّ عی نسخه؟  ..وكذلك حديث عائشة فإن القرآن ال
يثبت بخرب الواحد فال تثبت به تالوة ما هومن القرآن وحكمه معا ،فإنا ال نعقل كونه
منسوخا حتی نعقل كونه قرآن اا وكونه من القرآن ال يثبت بخرب الواحد ..وهلذا قال صاحب
املصادر :وأما نسخ التالوة دون احلكم فوجوده غري مقطوع به ،ألنه منقول من طريق
اآلحاد ،كذلك نسخهام مجيع اا) (..)4ومثله قال الشوكاين( :منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء
حكمه ،وبه جزم شمس الدين الرسخيس ،ألن احلكم ال يثبت بدون دليله) ()5

( )1الفصول يف األُصول .253 :2
( )2اللمع يف ُأصول الفقه .58 :1
( )3رشح اللمع .497 :1
( )4البحر املحيط يف ُأصول الفقه للزركيش .104 :4
( )5إرشاد الفحول.190 :
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قال آخر :ومثله قال الشيخ اجلزيري( :إن املسلمني قد أمجعوا علی أن القرآن هو ما
رب العزة ،فكيف يمكن احلكم بكون هذا قرآنا ،خصوص اا
تواتر نقله عن رسول اهلل  عن ّ
رصح بعض أئمة املسلمني بأن ال جيوز احلكم علی كتاب اهلل املتواتر بام ليس بمتواتر،
وقد ّ
وعلی هذا فمن املشكل الواضح ما يذكره املحدثون من روايات اآلحاد املشتملة علی أن
مهدت ألعداء اإلسالم إدخال
آية كذا كانت قرآن اا ونسخت ،علی أن مثل هذه الروايات قد ّ
املعوذتني ليستا
ما يوجب الشك يف كتاب اهلل ،فمن ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن ّ
من كتاب اهلل من الروايات الفاسدة ،فإن معنی هذا التشكيك يف كتاب اهلل املتواتر كلمة
كلمة وحرف اا حرفا ،وهلذا جزم الفخر الرازي بكذب هذه الرواية ،ومن ذلك ما قيل :إن آية
يب ثم سقطت ..فهذا وأمثاله من الروايات التي فيها
القنوت كانت موجودة يف مصحف ُأ ّ
احلكم علی القرآن املتواتر بأخبار اآلحاد ،فض ا
ال عن كونه ضار اا بالدين فيه تناقض
ظاهر)()1

ثم قال( :أما رفع اللفظ مع بقاء معناه فإن دل علی يشء فإنام يدل علی أن هذا اللفظ
ال يناسب وضعه يف هذه اجلملة ،فلام وضع وظهر فساده ُحذف ،وهذا مستحيل علی اهلل
تعالی العليم اخلبري ،ومع هذا فقد يقال :إن احلكم ال بدل له من لفظ يدل عليه ،فإذا رفع
اللفظ فام هوالدليل الذي يدل عليه ؟ فإن قلتم :إنه دل عليه قبل رفعه،.قلنا :وقد انتفت
الداللة بعد رفعه فلم يبق للحكم دليل؛ فإن قلتم :إن دليل احلكم اللفظ الذي يبينه به
الرسول ،قلنا :إن احلكم يف هذه احلالة يكون ثابتا باحلديث ال بالقرآن املنسوخ ،فاحلق أن
القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء املعنی واه ،ومع ذلك كله فأي دليل يدل علی أن اللفظ

( )1الفقه علی املذاهب األربعة  257 :4ـ .259
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نسخ وبقي معناه ؟ إنه ال دليل ال يف قول عائشة ـ آية الرضاع ـ وال يف غريه) ()1

قال آخر :ومثله قال الشيخ حممد رشيد رضا( :وقالوا :إن املراد باإلنساء إزالة اآلية
من ذاكرة النبي  ،وقد اختلف يف هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله ؟ فقيل :بعده ،كام ورد يف
أصحاب بئر معونة ،وقيل قبله ،حيث إن السيوطي روی يف أسباب النزول أن اآلية كانت
تنزل علی النبي  ليال فينساها هنار اا فحزن لذلك فنزلت اآلية ..قال األُستاذ اإلمام
(الشيخ حممد عبده) :وال شك عندي يف أن هذه الرواية مكذوبة وإن مثل هذا النسيان حمال
علی األنبياء عليهم السالم ألهنم معصومون يف التبليغ واآليات الكريمة ناطقة بذلك
مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه﴾ [القيامة ،]17 :وقوله﴿ :إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه
كقوله تعالی﴿ :إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ
حلافِ ُظ َ
ون﴾ [احلجر ،]9 :وقد قال املحدثون واألُصوليون :إن من عالمة وضع احلديث خمالفته
ََ
للدليل القاطع عقليا كان أو نقليا ك ُأصول االعتقاد وهذه املسألة منها فإن هذا النسيان ينايف
العصمة املجمع عليها)
ثم ع ّلق الشيخ رشيد رضا علی ما زُ عم أنه نزل يف بئر معونة بقوله( :وليس كل وحي
قرآن اا فإن للقرآن أحكام اا ومزايا خمصوصة ،وقد ورد يف السنة كثري من األحكام مستندة إلی
الوحي ومل يكن النبي  وال أصحابه يعدوهنا قرآنا ،بل مجيع ما قاله  علی أنه دين هو
﴿و َما َينْطِ ُق ع ِ
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْح ٌي
وحي عند اجلمهور واستدلوا عليه بقوله تعاىلَ :
وحى﴾ [النجم ،]4-3 :وأظهره األحاديث القدسية ،ومن مل يفقه هذه التفرقة من العلامء
ُي َ
وقعت هلم أوهام يف بعض األحاديث رواية ودراية وزعموا أهنا كانت قرآن اا ونسخت) ()2

قال آخر :ومثله قال الشيخ حممد اخلرضي بك( :أما نسخ التالوة مع بقاء احلكم فقد

( )1الفقه علی املذاهب األربعة  257 :4ـ .259
( )2تفسري املنار  414 :1ـ .415
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خالف فيه بعض املعتزلة وأجازه اجلمهور حمتجني بأخبار آحاد وردت يف ذلك ال يمكن أن
تقوم برهان اا علی حصوله ،وأنا ال أفهم معنی آلية أنزهلا اهلل لتفيد حك اام ثم يرفعها مع بقاء
حكمها ،ألن القرآن يقصد منه إفادته احلكم بنظمه؛ فام هي املصلحة يف رفع آية منه مع بقاء
حكمها؟ إن ذلك غري مفهوم ويف رأيي أنه ليس هناك ما يلجئني إلی القول به ،وحكی
القايض أبوبكر يف (االنتصار) عن قوم إنكار هذا القسم ّ
ألن األخبار فيه أخبار آحاد وال
جيوز القطع علی إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد ال حجة فيها) ()1

قال آخر :ومثله قال الشيخ عيل حسن العريض( :وذهبت طائفة من العلامء إلی
إنكار هذا النوع من النسخ [نسخ التالوة] ،وعدم وقوعه يف كتاب اهلل عز وجل ،ألنّه عيب
الترصفات التي ال تعقل هلا فائدة ،وال حاجة إليها وتنايف
ال يليق بالشارع احلكيم ،ألنه من
ّ
حكمة احلكيم ..واحلق يقال :إن هذا النوع من النسخ وإن كان جائز اا عقال ،ولكنّه مل يقع
يف كتاب اهلل عزّ وجلّ ،
ألن هذه الروايات آحاد ،والقرآن الكريم ال يثبت بروايات اآلحاد
مهام كانت مكانة قائلها ،والبد فيه من التواتر ،كام أمجع عليه العلامء قديام وحديثا ..ولوأنّه
صح ما قالوه الشتهر بني الصحابة مجيع اا وحلفظه كثري منهم أوكتبوه يف مصاحفهم ،ولكن
مل يرد يشء عن غري هؤالء الرواة؛ فال يمكن القطع ّ
بأن هذه اآليات التي ذكروها كانت
ثم نسخت بعد ذلك ورفعت من
مسطورة يف عهد النبي  ويف صحف كتّاب الوحيّ ،
املصحف ـ كام رواه بعض الصحابة ـ وبقي حكمها للعمل به ..وأيض اا فإن احلكم ال يثبت
النص ،ومل يظهر لزوال النص وحده حكمة من عمل احلكيم ّ
ألن احلكم ما
ّإال من طريق ّ
ام مل ينسخ ،فأي فائدة يف نسخ تالوته؟)()2
زال قائ ا

(ُ )1أصول الفقه.257 :
( )2فتح املنان يف نسخ القرآن.224 :
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ثم علل ما ورد عن عمر وقوله( :إنا كنّا نقرأ يف كتاب اهلل) بقوله( :الكتب التي كان
حيفظها هو وغريه من باب املبالغة يف تشبيه األحكام التي قاهلا الرسول  باآليات القرآنية،
ّ
ألن ك ا
ال من السنّة الصحيحة والقرآن الكريم واجب الطاعة ،وقد كان من الصحابة من
يكتب احلديث ليحفظه ..وهنا نستطيع أن نقول ّ
بأن هذه اآلية التي قاهلا عمر كانت أحكاما
حفظها عن الرسول بألفاظ الرسول  ،والتعبري بأهنا آية من كتاب اهلل جماز) ()1

ّ

قال آخر :ومثله قال صبحي الصالح( :والولوع باكتشاف النسخ يف آيات الكتاب
أوقع القوم يف أخطاء منهج ّية كان خليق اا هبم أن يتجنّبوها ّ
لئال حيملها اجلاهلون مح ا
ال علی
كتاب اهلل ،ومل يكن خيفی علی أحد منهم أن القرآنية ال تثبت ّإال بالتواتر وأن أخبار اآلحاد
ظنّية ال قطع ّية ،وجعلوا النسخ يف القرآن ـ مع ذلك ـ علی ثالثة أُضب :نسخ احلكم دون
التالوة ،ونسخ التالوة دون احلكم ،ونسخ التالوة واحلكم مجيع اا ،وليكثروا إن شاءوا من
يمسون النص القرآين من قريب وال بعيد ،إذ اآلية مل
شواهد الرضب األول ،فإهنم فيه ال ّ
تنسخ تالوهتا بل رفع حكمها ألرسار تربو ّية وترشيع ّية يعلمها اهلل ،أما اجلرأة العجيبة يف
الرضبني الثاين والثالث اللذين نسخت فيهام بزعمهم تالوة آيات معينة إما مع نسخ
أحكامها وإما دون نسخ أحكامها ،والناظر يف صنيعهم هذا رسعان ما يكتشف فيه خط اأ
ٍ
ُضب شواهد كثرية أوكافية علی األقل
مركّبا :فتقسيم املسائل إلی أُضب إذا كان لكل
ليتيرس استنباط قاعدة منها ،وما ّ
لعشاق النسخ ّإال شاهد أواثنان علی كل من هذين
ّ
الرضبني( ، )2ومجيع ما ذكروه منها أخبار أحاد ،وال جيوز القطع علی إنزال القرآن ونسخه
( )1فتح املنان يف نسخ القرآن.224 :
( )2فرس يف اهلامش ذلك بقوله :وأما الرضب الذي نسخت تالوته دون حكمه فشاهده املشهور ما قيل من أنه كان يف سورة النور( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتّة
نكاالا من اهلل)  ،وِما يدل علی اضطراب الرواية أنه جاء يف صحيح ابن ح ّبان ما يفيد أن هذه اآلية التي زعموا نسخ تالوهتا ليست من آيات سورة النور ،وأما الرضب الذي نسخت
تالوته وحكمه مع اا فشاهد املشهور يف كتب الناسخ واملنسوخ ما ورد عن عائشة أهنا قالت :كان فيام أنزل من القرآن :عرش رضعات معلومات حيرمن ،ثم نسخن بخمس معلومات،
وتويف رسول اهلل  وهي فيام يقرأ من القرآن.
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حجة فيها ،وهبذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر يف كتابه الينبوع إذ أنكر عدّ
بأخبار آحاد ال ّ
هذا ِما نسخت تالوته ،وقال :ألن خرب الواحد ال يثبت القرآن)()1

قال آخر :ومثله قال مصطفی صادق الرافعي( :ونحسب أن أكثر ذلك ِما افرتته
املُ ْل ِحدة وتز ّيدت به الفئة الغالية ،وهم فِ ٌ
رق كثرية خيتلفون فيه بغي اا بينهم ،وكلهم يرجع إلی
حجته علی مذهبه و َب ّينته علی دعواه ،ثم أهل الزيغ والعصبية
القرآن بزعمه ويری فيه ّ
آلرائهم يف احلق والباطل ،ثم ضعاف الرواة ِمن ال يم ّيزون أوِمن ُتعارضهم الغفلة يف
التمييز وذلك سواء كله ظلامت بعضها فوق بعض ،ومن مل جيعل اهلل له نورا فام له من نور،
وقد وردت روايات قليلة يف أشياء زعموا أهنا كانت قرآنا ورفع ،علی أن رسول اهلل  كان
يقرر األحكام عن ر ّبه إذا مل ينزل هبا قرآن ،ألن السنة كانت تأيت مأتاه وكذلك قال :
(أوتيت الكتاب ومثله معه يعني السنن) ،وليس كل وحي بقرآن ،علی أن ما ورد من ذلك
ورد معه اضطراهبم فيه وضعف وزنه يف الرواية ،وأكرب ظننا أهنا روايات متأخرة من
حمُ ْدثات األُمور ،وأن يف هذه املحدثات ملا هو أشد منها وأجدی بشؤمه ،ولوكان من ذلك
املفزع من
يشء يف العهد األول ُلرويت معها أقوال أخری لْلئمة األثبات الذين كان إليهم
ُ
قوي عليه ،وكانوا
أصحاب رسول اهلل  وهم كانوا يومئذ متوافرين ،وكلهم ُم ْق ِرن لذلك ّ
يعلمون أن املِراء يف القرآن كفر ِ
ور ّدة ،وأن إنكار بعضه كإنكاره مجلة ،وقد أمجعوا علی ما
قوهتا ـ وما استطاعت من تصديق،
يف مصحف عثامن وأعطوا َب ْذ َل ألسنتهم يف الشهادة ـ أي ّ
تأولوا
ونحن من جهتنا نمنع كل املنع ،وال نعبأ أن يقال إنه ذهب من القرآن يشء ،وإن ّ
الس ْوءة الص ْلعاء
ذلك ومتحلوا وإن أسندوا الرواية إلی جربيل وميكائيل ،ونعدّ ذلك من َّ
﴿ال ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني
التي ال يرحضها من جاء هبا ،وال يغسلها عن رأسه بعد قول اهللَ َ :
( )1مباحث يف علوم القرآن.265 :
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يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
أفرتی باطلهم جاءه من فوقه إذن؟
يد﴾ [فصلتُ ،]42 :
ْ َ
ْ
َ ْ َ
نص يف أن ذلك املقول صحيح البتة فإن
وال يتوهم أحد أن نسبة بعض القول إلی الصحابة ٌ
الصحابة غري معصومني ،وقد جاءت روايات صحيحة بام أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء
من القرآن علی عهد رسول اهلل  وذلك العهد هوما هو ،ثم بام َو ِه َل عنه بعضهم ِما حتدثوا
يف أحاديثه الرشيفة ،فأخطأوا يف فهم ما سمعوا) ()1

قال آخر :ومثله قال ابن اخلطيب( :ومن أعجب العجاب ا ّدعاؤهم ّ
أن بعض اآليات
قد نسخت تالوهتا وبقي حكمها ،وهو قول ال يقول به عاقل إطالق اا ،وذلك ّ
ألن نسخ
أحكام بعض اآليات مع بقاء تالوهتا أمر معقول مقبول ،حيث ّ
إن بعض األحكام مل تنزل
دفع اة واحدةا ،بل نزل تدرجي ّي اا ..أ ّما ما يدّ عونه من نسخ تالوة بعض اآليات مع بقاء حكمها
فأمر ال يقبله إنسان حيرتم نفسه ويقدّ ر ما وهبه اهلل تعالی من نعمة العقل ،إذن ما هي احلكمة
يف نسخ تالوة آية مع بقاء حكمها؟ ما احلكمة من صدور قانون واجب التنفيذ ،ورفع ألفاظ
هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟)()2

قال آخر :ومثله قال مصطفی زيد( :والبد من وقفة هنا ،عند النوع الثالث للنسخ
ذكره األُصوليون ،واعتمدوا فيه علی آثار ال تنهض دلي ا
ال له ،مع أن اآليتني اللتني تتحدثان
عن النسخ يف القرآن الكريم ال تسمحان بوجوده ّإال علی تك ّلف ومع أنه خيالف املعقول
واملنطق ،ومن أن مدلول النسخ ورشوطه ال تتوافر فيه ،وهذا النوع هو منسوخ التالوة باقي
احلكم ،كام يعرب عنه األُصوليون ،أما اآلثار التي حيتجون له هبا ،وهي تنحرص يف آيتي رجم
الشيخ والشيخة إذا زنيا وحتريم الرضعات اخلمس ،فمعظمها مروي عن عمر وعائشة،

( )1إعجاز القرآن.43 :
( )2الفرقان البن اخلطيب.156 :
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ونحن نستبعد صدور مثل هذه اآلثار عنهام ،بالرغم من وردها يف الكتب الصحاح ،فإن
صحة السند ال تعني يف كل األحوال سالمة املتن ..علی أنه قد ورد يف الرواية عن عمر
قوله بشأن آية حد الرجم فيام زعموا (ولوال أن يقال زاد عمر يف املصحف لكتبتها)،
وهوكالم يوهم أنه مل ينسخ لفظا أيضا ،مع أهنم يقولون إهنا منسوخة اللفظ باقية احلكم،
وكذلك ورد نص اآلية يف الروايات التي أوردته ،بعبارات خمتلفة ،فواحدة منها تذكر قيد
الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة ،وواحدة ال تذكره ،وثالثة تذكر عبارة (نكاال من اهلل)،
ورابعة ال تذكرها ،وما هكذا تكون نصوص اآليات القرآنية ولونسخ لفظها ،ويف بعض
هذه الروايات جاءت بعض العبارات التي ال تتفق ومكانة عمر وال عائشةِ ،ما جيعلنا
نطمئن إلی اختالقها ودسها علی املسلمني ..ويف الروايات التي تذكر أنه قال قد نسخ لفظ
التحريم بخمس رضعات وبقي حكمها معموالا به ـ وهي مروية عن عائشة ـ فيها كثري من
االضطراب ،حيملنا علی رفضها من حيث متنها ،ومن ثم يبقی منسوخ التالوة باقي احلكم
جمرد فرض ،مل يتحقق يف واقعة واحدة وهلذا نرفضه ،ونری أنه غري معقول وال مقبول) ()1

قال آخر :ومثله قال أمحد شلبي ـ بعد أن نقل موقف األستاذ اخلرضي من نسخ
التالوة ـ( :وأزيد علی ما قاله األستاذ اخلرضي أنه بالنظر يف هذه العبارة التي زعموا أهنا
كانت آية من القرآن ال أحس بأن هبا نسج القرآن وال روعته فقد وردت هبا كلمة (البتّة)
وال أری أن هذه الكلمة قرآنية ،وهي مل ترد يف القرآن أبد اا وليس هلا مجال ألفاظ القرآن
واستعملت فيها كلمة الشيخ والشيخة بقصد الرجل واملرأة املتزوجة ،وهواستعامل فيه
تك ّلف ،فالشيخ يف اللغة هوالطاعن يف السن ال يلزم أن يكون املتزوج شيخ اا بل كثري اا ما
يكون شاب اا ،وللقرآن تعبري مجيل عن الرجل املتزوج أواملرأة املتزوجة وهواملحصن
( )1النسخ يف القرآن الكريم د .مصطفی زيد .283 :1
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واملحصنة ،أما كلمة شيخ فاستعامهلا يف القرآن حمدود بكرب السن وقد وردت يف القرآن يف
لنبني اجتاه القرآن يف استعامل هذه الكلمة اجتاه اا مل خيتلف ،وهوال
ثالثة مواضع نعرضها ّ
شك متفق مع ذوق اللغة أو هو قدوة لالستعامل العريب السليم ،وهذه اآليات هيَ ﴿ :قا َل ْت
ِ
َجوزٌ َو َه َذا َب ْع ِيل َش ْي اخا إِ َّن َه َذا َل َيشء ع ِ
يب﴾ [هودَ ﴿ ..]72 :قا ُلوا َيا َأ ه َهيا
َج ٌ
َيا َو ْي َلتَى َأ َألدُ َو َأنَا ع ُ
ْ ٌ
ِ ِ
ا ْلع ِزيزُ إِ َّن َله َأبا َشي اخا كَبِريا َف ُخ ْذ َأحدَ نَا مكَا َنه إِنَّا نَر َ ِ
﴿وملََّا
اك م َن املُْ ْحسننيَ ﴾ [يوسفَ ..]78 :
َ ُ
َ
ُ ا ْ
َ
َ
ا
َني ت َُذود ِ
وهن ُم ا ْم َر َأت ْ ِ
ون َو َو َجدَ ِم ْن ُد ِ ِ
َو َر َد َما َء َمدْ َي َن َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم اة ِم َن الن ِ
َّاس َي ْس ُق َ
ان َق َال َما
َ
ِ
ِ
الرعَا ُء َو َأ ُبونَا َش ْي ٌخ كَبِ ٌري﴾ [القصص ..]23 :ومن هذا
َخ ْط ُب ُك َام َقا َلتَا َال ن َْسقي َحتَّى ُي ْصد َر ِّ

التحليل نميل إلی أنه مل يوجد نسخ للتالوة مع بقاء احلكم)()1

قال آخر :ومثله قال عبد الكريم اخلطيب( :وقيل ال يقع النسخ بمعنی الرفع يف قرآن
تعسف شديد
ُنزّ ل و ُتيل ،ذلك أن القول بأن من القرآن ما نزّ ل وتيل ثم رفع بالنسخ فيه ّ
والتخرص؛ فإذا ساغ أن ينزل القرآن ويتلی علی املسلمني ،ثم ُيرفع،
ومدخل إلی الفتنة
ّ
ساغ لكل ُمبطل أن يقول أي قول ،ثم يدّ عي له أنه كان قرآنا ثم نسخ ..وهكذا تتداعی علی
القرآن املفرتيات والتلبيسات ،ويكون لذلك ما يكون من فتنة وابتالء .ثم من جهة أخری،
ما حكمة هذا القرآن الذي ينزل أليام أولشهور ،ثم يرفع ،فال يتلی وال يعرف له وجه بعد
هذا؟ ..أيكون ذلك الرفع بقرآن يقول للناس :إن آية كذا رفعت تالوهتا ،فال جتعلوها قرآن اا
يتلی؟ ..أم أن هذا النوع من النسخ يقع بمعجزة ترفع من صدور الناس ما قد حفظوا من
هذا القرآن املنسوخ؟ ..وإذا رفع بتلك املعجزة ،فهل تكون معجزة ُأخری يرفع هبا ما كتب
بأيدي كتاب الوحي بني يدي النّبي؟ ..وإذا رفع من الصدور أومن الصحف املكتوبة
بمعجزة من املعجزات ،فام الذي ّ
يدل علی أن قرآنا كان ثم رفع؟ ..إن هذا القول مرسف
( )1القرآن نظرة عرصية جديدة.154 :
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يف البعد عن جمال املنطق والعقل!) ()1

قال آخر :ومثله قال حممد مصطفی شلبي( :وقد حاولوا التمثيل له بام روي أنه كان
فيام نزل من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها) ويريدون بالشيخ املحصن
وبالشيخة املحصنة ،وبام روي عن عائشة (مخس رضعات حيرمن) وكون ذلك ِما نزل من
القرآن أوالا يف جمال النظر ،ألن سند األول ما روي عن عمر أنه قال( :لوال أن يقول الناس
ألثبت يف حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا) ،وهوكام يقول أبواحلسني
زاد عمر يف املصحف
ّ
الب رصي( :لوكان ذلك قرآنا يف احلال أو كان قد نسخ مل يكن ليقول ذلك) ( ،)2فعلمنا أن
ذلك سنة من النبي  وأراد عمر إن خيرب بتأكيده ،والثاين طريقه مضطرب أيض اا ألنه جاء
يف بعض رواياته (كان فيام نزل من القرآن عرش رضعات حيرمن ثم نسخن بخمس رضعات
حيرمن وتويف رسول اهلل  وهن فيام يقرأ من القرآن) ،فقبول ذلك يؤدي إلی الطعن يف
القرآن بأنه ضاع منه يشء ،ويرد هذا كفالة اهلل بحفظه ،وإمجاع األُمة علی أن القرآن الذي
تويف رسول اهلل  عنه مل يضع منه حرف واحد ،وأبعد من هذا حماولة بعض األُصوليني
التمثيل هلذا النوع بالقراءة غري املتواترة ،كقراءة عبد اهلل بن مسعود يف كفارة اليمني (فصيام
ثالثة أيام متتابعات) وقراءة سعد بن أيب وقاص (وله أخ أو ُأخت من ُأم) ،ألن القراءة غري
املتواترة مل تثبت قرآنيتها حتی يقال :نسخت تالوهتا ،ألن التالوة فرع قرآنيتها وهوغري ثابت
باالتفاق ..وإذا كانت احلكمة واضحة يف نسخ احلكم دون التالوة؛ فأي حكمة يف نسخ
التالوة دون احلكم؟ وإذا كانت التالوة نسخت فأين دليل احلكم بعد نسخ التالوة؟ فإن
قيل إنه سنة رسول اهلل  ،قلناِ :
ومل َ ال يكون الدليل من األول هوالسنة ،وأي فائدة يف

( )1التفسري القرآن ي للقرآن .122 :1
( )2املعتمد .429 :1
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تكلف القول بأنه نزل قرآن ثم نسخت تالوته وبقي حكمه؟ وإذا كانت اآلية نزلت لبيان
احلكم ولإلعجاز بلفظها فليس من املعقول نسخ التالوة وبقاء احلكم!) ()1

قال آخر :ومثله قال حممد عزة دروزة( :أما املنسوخ تالوة والباقي حك اام فال يورد
الذين يقولون به إال اآلية املسامة بآية الرجم وقد روي هلا نصان ..ونحن نتوقف يف التسليم
هبذا النوع)()2

قال آخر :ومثله قال حممد سعاد( :ال نستطيع االقتناع بصحة وجود املنسوخ تالوة
لنص إال بدليل قطعي والنسخ الوارد علی القطعي
الثابت حكام ألن صفة القرآنية ال تثبت ّ
ال بد أن يكون قطعي اا؛ فالبد إلثبات كون النصوص املذكورة قرآنا منسوخا من دليلني
قطعيني ،أحدمهاّ :
دال علی ثبوت القرآنية للنّص ،وثانيهام :دال علی زوال هذه الصفة..
وواحد من الدليلني مل يقم لواحد من تلك النصوص ،فال يتم كونه قرآنا منسوخا فال يصح
عندنا يف موضع اخلالف إال القول بثبوت النسخ يف احلكم دون التالوة)()3

من املدرسة الشيعية:
قال آخر :وعىل نفس املوقف نجد العلامء من إخواننا اإلمامية ،حيث نجد أكثرهم ـ
إن مل نقل كلهم ـ ينفي هذا النوع من النسخ ..ومنهم الشيخ عيل أكرب النهاوندي اخلراساين،
فقد قال فيه( :قد عدّ مجع من العامة ـ أي من علامء املدرسة السنية ـ من أقسام النسخ نسخ
التالوة ،وذكروا لذلك أمثلة من عبارات مرو ّية من عمر وابنه عبد اهلل وعائشة وغريهم من
الصحابة ،وهذا من األغالط املشهورة بينهم والعبارات املنقولة التي قالوا :إهنا من اآليات
املنسوخة التالوة ال تشبه كلامت فصحاء العرب فضال عن آيات القرآن املجيد ..واملتأمل
(ُ )1أصول الفقه اإلسالمي.554 :
( )2القرآن وامللحدون.340 :
( )3صيانة القرآن من التحريف.30 :
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املنصف يقطع بأهنا ِما اختلقه املنافقون لتخريب أساس الدين وتوهني الكتاب املبني ،ويؤيد
ذلك بل يشهد عليه أنّه مل ينقل عن أمري املؤمنني وابن عباس واملعتمدين من أصحاب
الرسول  أمثال هذه الروايات مع كوهنم أعرف بآيات القرآن من غريهم)()1

ثم ذكر اتفاقهم يف ذلك مع بعض علامء سائر املذاهب اإلسالمية ،الذين (أنكروا
هذا القسم من النسخ ،ونفوا كون هذه العبارات املنقولة من القرآن ،مستدلني بأن األخبار
الواردة أخبار آحاد ،وال جيوز القطع علی إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد ال حجة فيها،
مع أن العبارات الباردة املنقولة التي أكثرها رواية ما سموه آية الرجم من قوهلم( :الشيخ
والشيخة إذا زنيا فاجلدومها البتة بام قضيا من اللذة نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم) ِمّا
ينادي عند كل ذي مسكة بأنه ليس من كالم اهلل املنزل لإلعجاز) ()2

قال آخر :ومثل ذلك قال الشيخ املظفر( :إن نسخ التالوة يف احلقيقة يرجع إلی القول
بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التالوة بالدليل القطعي سواء كان نسخا ألصل التالوة
أونسخا هلا وملا تضمنته من حكم معا ،وان كان يف القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ
﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي اة َمك َ
ْت ُم ْف َ ٍرت َب ْل
َان آ َي ٍة َواهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام ُينَزِّ ُل َقا ُلوا إِن ََّام َأن َ
التالوة كقوله تعالیَ :
ون﴾ [النحل ،]101 :وقوله تعالی﴿ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ت بِ َخ ْ ٍري ِمن َْها
َ
ْ َ ْ
َ َ

ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ..]106 :ولكن ليستا رصحيتني بوقوع
َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ذلك ،وال ظاهرتني ،وإنام أكثر ما تدل اآليتان علی إمكان وقوعه) ()3

قال آخر :ومثل ذلك قال العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان( :وكيف كان فالنسخ
ال يوجب زوال نفس اآلية من الوجود وبطالن حتققها ،بل احلكم حيث علق بالوصف
( )1نفحات الرمحان  27/1ـ .28
( )2نفحات الرمحان  27/1ـ .28
(ُ )3أصول الفقه .48 :2

298

وهواآلية والعالمة مع ما يلحق هبا من التعليل يف اآلية بقوله تعالیَ ﴿ :ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َق ِدي ٌر﴾ [البقرة ]106 :أفاد ذلك أن
ُننْس َها َن ْأت بِ َخ ْري من َْها َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
املراد بالنسخ هوإذهاب أثر اآلية من حيث إهنا آية ،أعني إذهاب كون اليشء آية وعالمة
مع حفظ أصله فبالنسخ يزول آثره من تكليف أوغريه مع بقاء أصله وهذا هواملستفاد من
ِ
خ﴾)()1
َنس ْ
اقرتان قولهُ ﴿ :ننس َها﴾ بقولهَ ﴿ :ما ن َ
وقال يف حمل آخر( :أو أن هذه اآليات ـ وقد دلت هذه الروايات علی بلوغها يف
الكثرة ـ كانت منسوخة التالوة كام ذكره مجع من املفرسين من أهل السنة حفظ اا ملا ورد يف
بعض رواياهتم أن من القرآن ما أنساه اهلل ونسخ تالوته ،فام معنی إنساء اآلية ونسخ
تالوهتا؟ أكان ذلك لنسخ العمل هبا؟ ..فام هي هذه اآليات املنسوخة الواقعة يف القرآن،
كآية الصدقة وآية نكاح الزانية والزاين وآية العدة وغريها؟ ..وهم مع ذلك يقسمون
منسوخ التالوة إلی منسوخ التالوة والعمل مع اا ،ومنسوخ التالوة دون العمل كآية الرجم،
أم كان ذلك لكوهنا غري واجدة لبعض صفات كالم اهلل حتی أبطلها اهلل بإحماء ذكرها
وإذهاب أثرها ،فلم يكن من الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه؟ ..وال منزه اا من االختالف؟ ..وال قوالا فص ا
ال وال هادي اا إلی احلق وإلی طريق
مستقيم؟ ..وال معجز اا يتحدی به؟ ..وال؟ ..وال؟ ..فام معنی اآليات الكثرية التي تصف
القرآن بأنه يف لوح حمفوظ ،وأنه كتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وأنه
قول فصل ،وأنه هدی ،وأنه نور ،وأنه فرقان بني احلق والباطل ،وأنه آية معجزة ،وأنه،
وأنه؟ ..فهل يسعنا أن نقول :إن هذه اآليات علی كثرهتا وإباء سياقها عن التقييد مقيد ٌة
بالبعض؟ ..فبعض الكتاب فقط وهوغري املنيس ومنسوخ التالوة ال يأتيه الباطل وقول
( )1امليزان يف تفسري القرآن .250 :1
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فصل وهدی ونور وفرقان ومعجزة خالدة؟ ،..وهل ُ
جعل الكالم منسوخ التالوة ونسي اا
منسي اا غري إبطاله وإماتته؟ ..وهل صريورة القول النافع بحيث ال ينفع لْلبد وال يصلح
شأن اا ِما فسد غري إلغائه وطرحه وإمهاله؟ ..وكيف جيامع ذلك كون القرآن ذكر اا؟ ،..فاحلق
أن روايات التحريف املروية من طرق الفريقني وكذا الروايات املروية يف نسخ تالوة بعض
اآليات القرآنية خمالفة للكتاب خمالفة قطعية) ()1

قال آخر :ومثل ذلك قال الشيخ حممد جواد ُمغْنية( :وأما النسخ يف القرآن فيمكن
تقسيمه إلی أوجه ثالثة :األول :أن تنسخ اآلية تالوة وحكام بحيث يرتفع لفظها
وحكمها ..الثاين :أن تنسخ تالوة ال حكام أي يرتفع لفظها ويبقی حكمها ..الثالث :أن
تنسخ حكام ال تالوة أي تتلی ولكن ال يؤخذ بظاهرها بعد النسخ والعمل بعض الوقت..
والقسم األول والثاين ال وجود هلام ألهنام يستلزمان النقصان وحتريف القرآن الذي ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه) ()2

قال آخر :ومثل ذلك قال السيد حممد باقر احلكيم( :نسخ التالوة دون احلكم:
ويقصد هبذا النسخ أن تكون هناك آية قرآنية نزلت علی الرسول  ،ثم نسخت تالوهتا
ونصها اللفظي مع االحتفاظ بام تضمنه من أحكام ،وقد م ّثلوا هلذا القسم بآية الرجم التي
رويت عن عمر بن اخلطاب نصها( :إذا زنا الشيخ والشيخة فارمجومها البتة نكاال من اهلل
واهلل عزيز حكيم) حيث قيل إهنا كانت آية يف القرآن الكريم نسخت تالوهتا مع االحتفاظ
بحكمها ..وهذا القسم وإن كاد يعرتف به أكثر الباحثني من علامء اجلمهور يف علوم القرآن،
إال أنه ال يكاد يعرتينا الشك ببطالنه وعدم ثبوته يف القرآن الكريم عندما ندرسه بشكل

( )1امليزان يف تفسري القرآن .117 :12
( )2التفسري الكاشف .169 :1
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موضوعي ،وذلك ألن االعرتاف هبذا اللون من النصوص والروايات التي أوردهتا بعض
الكتب الصحيحة السنية يؤدي بنا إلی االلتزام بالتحريف ألن منطوق هذه الروايات يرص
علی ثبوت هذه اآلية وغريها يف القرآن الكريم حتی وفاة رسول اهلل  ،وأهنا سقطت منه
يف املدة املتأخرة من حياته ..كذلك نجد أن هذه الروايات مل تصل إلينا إال بطريق اآلحاد،
وال جيوز لنا أن نلتزم بالنسخ علی أساس رواية اآلحاد إلمجاع املسلمني علی ذلك ،مضافا
إلی طبيعة األشياء التي حتكم برضورة شيوع األُمور املهمة بني الناس ومن هذه األُمور
املهمة نسخ آية من القرآن الكريم ،فكيف يقترص النقل فيه علی خرب اآلحاد ؟)()1

وقال موضع آخر( :لعل من أبرز مظاهر عدم الضبط وأبعدها أثرا يف القرآن الكريم
هوما يقال عن نسخ التالوة ،حيث ال يمكن تفسري بعض النصوص التی تتحدث عن هذا
النسخ ـ إذا أردنا أن نحسن الظن يف الصحايب الذي رواها ـ إال علی أساس أنه كان يسمع
من النبي  احلديث أوالدعاء فيتصوره قرآنا أوخيتلط عليه األمر بعد ذلك ،وإال فكيف
نفرس اد عاء عمر آية الرجم ،أوادعاء عائشة آية الرضاع ،مع أهنا ترصح أهنا ِما مات عنه
الرسول وهو يقرأ من القرآن ؟ ..وهل معنی ذلك إال القول بتحريف القرآن أوااللتزام
بعدم ضبط هؤالء الصحابة للنص القرآين بشكل كامل) ()2

قال آخر :ومثل ذلك قال العالمة حممد حسني فضل اهلل( :ونحن ال نوافق علی نسخ
التالوة مع نسخ احلكم أوبدونه ،ألن ذلك يؤدي إلی االلتزام بتحريف القرآن ونقصانه،
كام أنه مل يثبت إال بخرب الواحد الذي ال يثبت النسخ به علی ما هورأي مجهور املحققني ِما
هومذكور يف حمله) ()3

( )1علوم القرآن.204 :
( )2علوم القرآن.291 :
( )3من وحي القرآن .141 :2
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قال آخر :ومثل ذلك قال السيد اخلوئي( :إن القول بنسخ التالوة هونفس القول
بالتحريف ..ومستند هذا القول أخبار آحاد ..وهي ال أثر هلا يف أمثال هذا املقام ،فقد أمجع
املسلمون علی أن النسخ ال يثبت بخرب الواحد ،كام أن القرآن ال يثبت به ،والوجه يف ذلك
ـ مضافا إلی اإلمجاع ـ أن األُمور املهمة التي جرت العادة بشيوعها بني الناس ،وانتشار اخلرب
عنها علی فرض وجودها ال تثبت بخرب الواحد ،فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض
بنفسه دليل علی كذب الراوي أوخطئه ،وعلی هذا فكيف يثبت بخرب الواحد أن آية الرجم
من القرآن ،وأهنا قد نسخت تالوهتا وبقي حكمها) ()1

وقال يف حمل آخر( :وغري خفي أن القول بنسخ التالوة بعينه القول بالتحريف
واالسقاط ،وبيان ذلك :إن نسخ التالوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول اهلل  وإما
أن يكون ِمن تصدی للزعامة من بعده ،فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول اهلل 
فهوأمر حيتاج إلی اإلثبات ،وقد اتفق العلامء أمجع علی عدم جواز نسخ الكتاب بخرب
الواحد ،وقد رصح بذلك مجاعة يف كتب األُصول وغريها ،بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه
وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة املتواترة ،وإليه ذهب أمحد بن حنبل يف إحدی
الروايتني عنه ،بل إن مجاعة ِمن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة املتواترة منع وقوعه وعلی
ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلی النبي  بأخبار هؤالء الرواة ،مع أن نسبة النسخ إلی
النبي  تنايف مجلة من الروايات التي تضمنت أن االسقاط قد وقع بعده ..وإن أرادوا أن
النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي  فهو عني القول بالتحريف ،وعلی
ذلك فيمكن أن ُيدّ عی أن القول بالتحريف هومذهب أكثر علامء أهل السنة ،ألهنم يقولون

( )1البيان.304 :
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بجواز نسخ التالوة ،سواء أنسخ احلكم أم مل ينسخ) ()1

 2ـ نسخ األحكام:
بعد أن انتهى حفدة قتادة من ذكر مقوالت املنكرين لنسخ التالوة ،وأدلتهم ،قام
أحد احلضور ،وقال :بورك فيكم ..وفيام ذكرمتوه من أقوال العلامء ،وهي تتوافق مع قدسية
القرآن الكريم وحفظ اهلل له ،وأنا شخصيا اقتنعت هبا متاما ،ألن القول السابق كان سببا
إلشكاالت كثرية ،ال يمكن اإلجابة عنها إال بتعسف شديد.
قال آخر :صدقت ..ومن أمهها أن ذلك القول كان مطية لكل من يزعم حتريف
القرآن الكريم ،وخاصة مع وجود الروايات التي اختذت مطية لذلك ،من أمثال
قال آخر :صدقت ..ومن أمهها أن ذلك القول كان مطية لكل من يزعم حتريف
القرآن الكريم ،وخاصة مع وجود الروايات التي اختذت مطية لذلك ،من أمثال ما يذكر
عن مجع القرآن األول يف زمن أيب بكر ،حيث تذكر أن ما دعاهم لذلك هو قتل كثري من
قراء القرآن يف يوم الياممة أثناء حماربة مسيلمة الكذاب؛ فعن ابن شهاب الزهري قال( :بلغنا
ّ
أنه كان قرآن كثري ،فقتل علامؤه يوم الياممة ،الذين كانوا قد وعوه ،ومل يعلم بعدهم ومل
يكتب ،فلام مجع أبو بكر وعمر وعثامن القرآن ومل يوجد مع أحد بعدهم) ()2

قال آخر :ومثله ما روي عن جماهد قال( :كانت األحزاب مثل سورة البقرة أوأطول
ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثري ،ومل يذهب منه حالل وال حرام) ()3

قال آخر :ومثله ما قال سفيان الثوري( :وبلغنا أن ُأناسا من أصحاب النبي  كانوا

( )1البيان يف تفسري القرآن .205 :
( )2املصاحف أليب بكر بن أيب داود.31 :
( )3التمهيد يف رشح املوطأ .275 :4
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يقرأون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن) ()1

قال آخر :ومثله ما روي عن عمر أنه قال ـ نقال عن رسول اهلل  ـ أنه قال( :القرآن
ألف ألف حرف وسبعة وعرشون ألف حرف ،فمن قرأه صابرا حمتسبا فله بكل حرف
زوجة من احلور العني) ( ،)2وهو يؤدي إىل القول بأن أكثر من ثلثي القرآن الكريم ضاع،
ألن عدد أحرف القرآن املوجود بني أيدي املسلمني اليوم هو ثالثامئة ألف وثالثة وعرشون
حرفا وستامئة وواحد وسبعون حرفا.
قال آخر :ومثله ما روي عن ابن عمر قال( :ال يقولن أحدكم قد أخذت القرآن ك ّله،
وما يدريه ما ك ّله! قد ذهب منه قرآن كثري ،ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر) ()3

بعد أن انتهى احلضور من ذكر اقتناعهم بام أورده أحفاد قتادة من أدلة حول عدم
صحة القول بنسخ التالوة ،قام املعلم ،وقال :واآلن ننتقل إىل النوع الثاين من أنواع النسخ،
وهو نسخ األحكام لنرى ما استجد حلفدة قتادة من القول بشأنه.
املنكرون للنسخ:
قام كبري احلفدة ،وقال :كام ذكرنا لكم أقوال وأدلة املنكرين للنوع األول من النسخ؛
فإن العدل والشهادة هلل ،تقتيض منا أن نذكر لكم أقوال وأدلة املنكرين للنوع الثاين ،وهو
نسخ األحكام ،وأنتم بعدها يف حل من أمركم؛ إن شئتم اتبعتم أولئك الذين ذكرناهم لكم
أثناء تدري سنا لكم ،وإن شئتم أن تتبعوا هؤالء الذين كنا نكتم أقواهلم ،أو نشنع عليها من
غري ذكرها أو ذكر أدلتها(.)4
( )1املصنف للصنعاين .330 :7
( )2الدر املنثور .422 :6
( )3الدر املنثور .298 :2
( )4انظر مقاال يف هذا بعنوان :إنكار النسخ يف القرآن الكريم نظر ٌة تارخييّة ،د .حممد تقي دياري بيدگيل ،ود .عزت اهلل موالئي نيا ،وأ .حممد معظمي گودرزي ،جملة نصوص
معارصة.
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من املدرسة الشيعية:
قال آخر :ولنبدأ بإخواننا من علامء اإلمامية ..وأوهلم أبو عيل حممد بن أمحد بن جنيد
البغدادي ـ وهو من كبار فقهاء اإلمامية ،ومن مشايخ الشيخ املفيد والنجايش والطوِس ـ
وهو صاحب كتاب (الفسخ عىل من أجاز النسخ) ( ..)1وواضح من عنوانه إنكاره للنسخ،
لكن ال يوجد لْلسف أثر لكتابه ..ومثله رشيف العلامء حممد رشيف بن حسن عيل
املازندراين احلائري ،صاحب كتاب (النسخ ،وهل هو جائز عقال أم ال؟)()2

قال آخر :ومثله ويل اهلل رسايب ،وقد أنكر وقوع النسخ بالكلية؛ وذلك يف كتابه
(إثبات اآليات ،أو نسخ النسخ عن كرامة القرآن) ،وقد اعترب آيات الناسخ واملنسوخ نوعا
من التقييد والتخصيص وأمثال ذلك(.)3
قال آخر :ومثله السيد هبة الدين الشهرستاين؛ وهو صاحب كتاب(تنزيه التنزيل)،
والذي يدور حول النسخ والتحريف ،وقد استدل فيه عىل أن آية النسخ متحدة مع آية املحو
واإلثبات موضوعا؛ وذلك باالستناد إىل نفس سياق هذه اآليات وآيات أخرى ،واعترب أهنا
دالة عىل نسخ أحكام التوراة واإلنجيل والرشائع السابقة ،والنسخ ـ كام يعتقد ـ هو نسخ
الرمحة والنعمة الربانية ،أو املعجزات اإلهلية.
وقد قال يف كتابه ذلك( :ذكر أكثر املفرسين ـ كالسيوطي يف (اإلتقان) ـ مبحث
التحريف يف القرآن يف ذيل مبحث النسخ ،وحيتمل أن يكون ذلك ألجل أن النسخ
والتحريف يؤثران عىل جوهر الوحي والوثوق بالقرآن يف حجيته عموما ،أي كل من يقول
بوجو د آيات منسوخة يف القرآن فإنه يقول أيضا بوجود آيات حمرفة ..وإذا فتحنا الباب يف
( )1معجم رجال احلديث .335 :15
( )2الذريعة إىل تصانيف الشيعة  146 :24ـ .147
( )3انظر :ويل اهلل رسايب ،إثبات اآليات 39 :ـ .40
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إمكان النسخ والنسيان والتحريف نكون قد شككنا يف حجية القرآن الكريم)()1

وقال يف رد النسخ يف آية العدة( :نحن نوافق قول أستاذ املفرسين أيب مسلم حممد بن
بحر ،الذي صححه اإلمام الفخر الرازي ،ومال إليه الشيخ حممد عبده ،مفتي الديار
املرصية ،وصححه تلميذه حممد رشيد رضا احلسيني ،صاحب (املنار) ()2

قال آخر :ومثله السيد عبد احلجة بالغي ،وهو من مفرسي القرن الرابع عرش؛ فقد
أنكر وجود الناسخ واملنسوخ يف القرآن ورشائع اإلسالم ،وذلك يف مقدمة تفسريه (حجة
التفاسري وبالغ اإلكسري) ،مقتديا بذلك بأيب مسلم والسيد هبة الدين الشهرستاين( ،)3وقد
قال يف ذلك( :من العجب أن أبا مسلم اإلصفهاين ،املتوَّف يف عام  322للهجرة ،ينكر يف
كتابه وقوع النسخ الكريم يف حني كان اإلسالم آنذاك من جهة توفر املبلغني املهرة يف هناية
املقدرة والتسلط؛ واليوم ،واإلسالم بحاجة إىل املبلغني يف مجيع النواحي ،يطبع كتاب
(الناسخ واملنسوخ) ،البن املتوج ،ويوضع يف متناول األيدي ،يف الوقت الذي قدمنا فيه
األدلة عىل أن ال ناسخ وال منسوخ يف القرآن ،حتى من باب التمثيل)()4

قال آخر :ومثله الشيخ حممد هادي معرفت ،صاحب كتاب (التمهيد يف علوم
القرآن) ،الذي خصص قسام منه ملبحث النسخ ،وخالل استعراضه لسبع آيات وقع فيها
النسخ ،وبعد مناقشته آلراء املؤيدين واملعارضني ،أقر بوقوع النسخ يف تلك اآليات ،وهي:
(آية النجوى) ،و(آية عدد املقاتلني) ،و(آية اإلمتاع إىل احلول) ،و(آية التوارث باإليامن)،
و(آية الصفح) ،و(آيات املعاهدة) ،و(تدرجيية ترشيع القتال) ولكنّه يف السنوات األخرية

( )1تنـزيه التنـزيل.12 :
( )2تنـزيه التنـزيل.38 :
حجة التفاسري وبالغ اإلكسري .53 :1
(ّ )3
حجة التفاسري وبالغ اإلكسري .96 :7
(ّ )4
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من حياته كان ـ يف كلامته الشفهية ،ويف مقاالته اجلديدة ـ يشكِّك حتّى يف هذه املوارد ،وحيمل
الروايات التي ترصح بوجود الناسخ واملنسوخ عىل ختصيص العمومات وتقييد املطلقات
يف الكتاب والسنة ..ثم بحث وناقش اآليات الواردة يف النسخ ،وأوضح عدم التنايف بينها،
وكان يستدل يف أكثر املوارد بكالم أستاذه السيد اخلوئي ،وقد قال يف هناية حديثه( :من هنا
فنحن ننكر النسخ؛ إذ ال شاهد عىل وجوده ،وكل ما استدل به فهو قابل للخدش ،بل قابل
للحمل عىل معنى ثابت وحمكم ال يطاله النسخ أبدا)()1

قال آخر :ومثله العالمة مرتَض العسكري ،حيث بحث مسألة النسخ يف كتابه
(القرآن الكريم وروايات املدرستني) بتفصيل ،وقد قال يف مقدمة بحثه هلا( :ونحن نرى ّ
أن
اهلل مل ينزل عىل نب ّيه سورا وآيات قرآنية ث ّم نسخ تالوهتا بتاتا ،سواء ما قيل عنه بمنسوخ
احلكم والتالوة معا أو ما قيل عنه منسوخ التالوة دون احلكم ..أ ّما نسخ احلكم املذكور يف
القرآن ،فنرى فيه ّ
أن اهلل سبحانه كان ينزل عىل رسوله حكام مؤقتا بوحي غري قرآين يعمل
به املسلمون ،وبعد انتهاء أمده ،كان ينسخه اهلل ـ أيضا ـ بوحي غري قرآين ،أي :يعلمهم انتهاء
يقص فيه خرب احلكم ونسخه ،ومن اجلائز أن نقول يف
ثم ينزل اهلل وحيا قرآنيا ّ
أمد احلكم ّ
مورد واحد أو أكثر ّ
أن احلكم املؤقت بعد أن نزل بوحي غري قرآين وعمل به املسلمون ،نزل
يف الذكر احلكيم بيان ّ
أن ذلك احلكم املؤقت قد نسخ ..وبناء عىل هذا ،فليس يف القرآن آية
واحدة منسوخة)()2

من املدرسة السنية:
قال آخر :وعىل نفس املوقف نجد الكثري من علامء مدرستنا ،ولعل أقدمهم ذاك

( )1نقال عن :إنكار النسخ يف القرآن الكريم نظر ٌة تارخييّة ،د .حممد تقي دياري بيدگيل ،وغريه.
( )2انظر :مرتَض العسكري ،القرآن الكريم وروايات املدرستني .277 :2
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الذي ضاع كتابه يف إنكار النسخ ،وهو حممد بن بحر اإلصفهاين ،املتكلم واملفرس واملحدث
والنحوي والشاعر ،وصاحب تفسري (جامع التأويل ملحكم التنزيل) ،وكتاب (الناسخ
واملنسوخ)؛ وقد أنكر وقوع النسخ الكريم ..لكن ال يوجد لْلسف أثر لكتابيه :الناسخ
واملنسوخ؛ والتفسري ،سوى ما نقله منتقدو أفكاره(.)1
قال آخر :ومثله السيد أمحد خان اهلندي ،صاحب تفسري (تفسري القرآن وهو اهلدى
والفرق ان) باللغة األردية؛ فقد كتب يف بداية تفسريه ـ عند ذكر األصول التي اعتمدها ـ
يقول( :ال يوجد ناسخ ومنسوخ يف القرآن الكريم ،بمعنى عدم نسخ أي من اآليات آليات
أخرى ..والظاهر أن النسخ املذكور يف اآلية يتعلق بالرشائع السابقة عىل اإلسالم ،وال
يتعلق بآيات القرآن) ()2

قال آخر :ومثله الشيخ حممد عبده ،وهو مع كونه مل يرصح يف كتبه بإنكار النسخ،
لكنه قام بتأويل اآليات واألدلة التي تدل عليه ،ورصفها عن ظاهرها( ..)3وقد فرس الناسخ
يف رشحه لنهج البالغة بأنه اآليات املعنية برفع االعتقادات الباطلة ،وأحكام الرشائع
السابقة ،واملنسوخ هو اآليات احلاكية عن الناسخ واملنسوخ يف األديان الساموية املاضية(.)4
قال آخر :ومثله الشيخ حممد رشيد رضا ،وصاحب تفسري (املنار)؛ فقد أنكر النسخ
تبعا ألستاذه ،وقام بتأويل اآليات الثالثة الدالة عىل النسخ ،وفرسها بمعجزات ورشائع
األنبياء السالفني (.)5
قال آخر :ومثله األستاذ عيل حسب اهلل ،وهو تلميذ الشيخ حممد اخلرضي ،وأستاذ
( )1مناهل العرفان .82 :2
( )2تفسري القرآن وهو اهلدى والفرقان .18 :1
( )3عيل حسن العريض ،فتح املنان يف نسخ القرآن 208 :ـ .212
( )4رشح هنج البالغه.25 :
( )5تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) .345 :1
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الدكتور عبد املتعال اجلربي ،وهو مثل أستاذه وتلميذه قد محل آيات النسخ الثالث عىل
نسخ الكتب الساموية السابقة ،أو نسخ معجزات الرسل ،وأقام األدلة عىل ذلك(..)1
وخالل إشارته إىل رؤية أيب مسلم ،وأستاذه حممد اخلرضي ،بحث مخسة موارد قرآنية أقر
الدكتور مصطفى زيد يف كتابه (النسخ الكريم) بكوهنا منسوخة ،واستدل حسب اهلل عىل
بطالن النسخ فيها(.)2
قال آخر :ومثله الدكتور أمحد حجازي السقا ،وهو من األساتذة والكتاب
املشهورين يف جامعة مرص واألردن ،وقد كتب كتابه (ال نسخ يف القرآن) يف هذا املجال،
وكان يعتقد أن النسخ باآليات واألحكام العملية للتوراة ،وأن الغرض من نزول القرآن
الكريم هو التخفيف عىل الناس( ..)3وقد أشار إىل عواقب القول بالنسخ ،وخطورته،
فقال( :أنا أدعو العلامء والفالسفة وكل من يعرف دين اهلل إىل أن يعريوا اهتامما هلذه املسألة
اخلطرية ،وجيب عليهم إنكار النسخ بالدليل ،وأن يكتبوا كثريا حول هذه املسألة) ()4

قال آخر :ومثله الدكتور عبد املتعال اجلربي ،وهو من املطرودين من جامعة األزهر،
ومن تالمذة أمحد حجازي السقا وعيل حسب اهلل؛ فقد كتب يف بداية كتابه (النسخ يف
الرشيعة اإلسالمية كام أفهمه) موضوعا حتت عنوان (الناسخ واملنسوخ بني اإلثبات
والنفي) ،ونفى فيه وقوع النسخ يف الرشيعة مطلقا ،وقد أحدث الكتاب ضجة كبرية ،ألفت
إثرها الكتب واملقاالت يف نقد أفكاره ..ثم كتب كتابا آخر حتت عنوان (ال نسخ يف القرآن،
ملاذا؟ ،)..و هو تتمة لكتابه األول يف الدفاع عن آرائه وأفكاره؛ فهو يعتقد أن وجود النسخ

( )1أصول الترشيع اإلسالمي 306 :ـ .312
( )2أصول الترشيع اإلسالمي 303 :ـ .304
( )3أمحد احلجازي السقّا ،ال نسخ يف القرآن.224 :
( )4ال نسخ يف القرآن.233 :
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بمثابة نسبة اجلهل إىل اهلل( ،)1وشاهد عىل التناقض واالختالف يف النصوص ،ويلزم منه
احلط من قيمة القرآن؛ ألنه يكشف عن اختالط أفكار صاحبه وتشويشها ،ودليل عىل عدم
صدوره من شخص واحد ،بل مقطوعات مبعثرة من هنا وهناك.
قال آخر :ومثله جواد موسى حممد عفانه ،فقد قال مبينا عواقب القول به( :بالغ
الكثري من مدعي النسخ يف كثرة وجود النسخ ،حتى وصلت دعوى النسخ إىل مئات
اآلياتِ ،ما ينذر بخطر ذلك ،والرضر املرتتب عىل الرشيعة والقرآن منه) ( ..)2وقال مثنيا
عىل أيب مسلم ،وإنكاره للنسخ( :فقد نجح يف تعليل رأيه ،واإلجابة عىل دعاوى النسخ
املشهورة ،بشكل صحيح ومقنع)()3

قال آخر :ومثله الدكتور حممد صالح عيل مصطفى ،فقد قال يف كتابه (النسخ يف
القرآن الكريم ،مفهومه وتارخيه ودعاواه) ـ خالل إشارته إىل املنكرين ،أمثال أيب مسلم
وحممد الغزايل وحممد اخلرضي وعبد املتعال اجلربي وأبو زهرة ـ( :إن االختالف بني
املؤيدين واملعارضني يف مسألة النسخ اختالف صوري ،وليس له عالقة بجوهر وحقيقة
النسخ ،بل االختالف يف االسم واملسمى ،واالختالف احلقيقي وقع بني بعض أهل
اإلفراط والتفريط) ( ،)4لكنه ختم كالمه بقوله( :أنا أقول بالنسخ يف خطبي وحماُضايت يف
ثالثة موارد فقط ،ولكني عندما أريد نقل ذلك إىل الكتابة فإنني ال أقول بالنسخ ،حتى يف
تلك املوارد الثالثة) ()5

قال آخر :ومثله عبد الرمحن الوكيل ،فقد قال يف تعليقه عىل كتاب (روض األنف):
( )1عبد املتعال اجلربي ،الناسخ واملنسوخ بني اإلثبات والنفي.202 :
( )2الرأي الصواب يف منسوخ الكتاب.12 :
( )3الرأي الصواب يف منسوخ الكتاب.67 :
( )4النسخ يف القرآن الكريم 17 :ـ .62
( )5النسخ يف القرآن الكريم.42 :

310

(ال بد لنا من احلذر من قبول نظرية النسخ ،وأن ننكرها إنكارا جديا؛ ألنه حيتمل يف فرض
قبول هذه النظرية أن نحكم ـ جهال بالواقع ـ ببطالن آية ،ونكون هبذا قد حكمنا ببطالن ما
كان حقا)()1

قال آخر :ومثله حممد أبو زهرة ،فقد ذكر من قال بإنكار النسخ ،وعلق عليه بقوله:
(استطعنا بسهولة اجلمع بني مجيع اآليات التي ادعي النسخ فيها ،عرب التأويل القريب أو
التخصيص ،بل مل تكن هناك حاجة إىل التأويل والتخصيص يف بعض األحيان)()2

قال آخر :ومثله الشيخ حممد حممود ندا؛ فقد أنكر النسخ يف كتابه (النسخ بني
املؤيدين واملعارضني) ،حيث قال حتت عنوان (ليس يف القرآن آيات معطلة)( :ال نجد نصا
رصحيا من القرآن ،أو نصا متواترا ،يقول :إن هذا احلكم ناسخ للحكم الفالين) (.)3
قال آخر :ومثله إهياب حسن عبده؛ فقد أنكر بشدة وجود النسخ ،واعترب منشأه
اليهود؛ إذ يقول( :واحلق هو أن يد الناس قديام عندما طالت الكتب اإلهلية حذفا وإضافة
عىل طبق هواها ظهر التناقض واالختالف يف تلك الكتب ،وهو نفس السبب الذي دعا
املعارصين إىل القول بالنسخ)()4

قال آخر :ومثله الشيخ حممد الغزايل؛ وقد خصص فصال للنسخ يف كتابه (نظرات
يف القرآن) ،استهله بقوله( :هل يف القرآن آيات معطلة األحكام ،بقيت يف املصحف
التامسا ألجر التالوة فحسب ،وينظر إليها كام ينظر إىل
للذكرى والتاريخ كام يقولون ،تقرأ
ا
التحف الثمينة يف دور اآلثار ،غاية ما يرجى من املحافظة عليها إثبات املرحلة التي أدهتا يف

( )1الروض األنف يف رشح السرية النبوية  12 :3ـ .13
( )2أصول الفقه.194 :
( )3حممد حممود ندا ،قرؤو بني املؤ ِّيدين واملعارضني.67 :
( )4إهياب حسن عبده ،استحالة وجود النسخ بالقرآن.272 :
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املايض ،أما احلاُض واملستقبل فال شأن هلا هبام؟ ..من املسلمني من يرون هذا الرأي حني
ي قولون بالناسخ واملنسوخ عىل أساس أن الناسخ األخري أبطل ما صدر قبله من أحكام،
وهم يلجأون إىل هذا الفهم إعامالا للنص األخري ،ودف اعا ملا يتوهم من تناقض بني ظواهر
اآلي)()1

ثم رد عىل هذا وبني أن مجيع آيات القرآن الكريم يمكن تفعيلها يف احلياة مثل األدوية
املختلفة ،والتي تتناسب مع كل حالة؛ فقال( :ونحن ال نميل إىل املسري مع هذا االجتاه ،بل
ال نرى ُضورة لْلخذ به ،وسنرى عند حتقيق املوضوع أن التناقض املتوهم ال حمل له ،وأن
الترشيعات النازلة يف أمر ما مرتبة ترتي ابا دقي اقا بحيث تنفرد كل آية بالعمل يف املجال املهيأ
هلا؛ فإذا ذهب هذا املجال وجاء غريه تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا ،فهل هذا
التدرج يف الترشيع يسمى ا
نسخا؟ ..إن األدوية تبقى ما بقيت األدواء املرصدة هلا ،والدواء
غضا
الذي ينجح يف عالج حالة ما ربام ال يذكر يف عالج حالة أخرى خمالفة ،وهذا ال يعد ًّ
من قيمت ه ..بل إن املرض الواحد قد حيتاج إىل سلسلة متعاقبة من األشفية ،تستقيم مع
مراحل سريه ،وُضوب مضاعفاته ،وأعقاب اخلالص منه! وارتباط كل دور من أدوار
العلة بدواء معني يشء طبيعي ،وال معنى لتوهني دواء بعدت احلاجة عنه اآلن ،فقد حيتاج
إليه آخرون ،ونصوص القرآن الكريم ال خترج عن حدود هذا الشبه!) ()2

ثم ذكر الغلو الذي وقع فيه املفرسون وغريهم يف ادعاء النسخ يف الكثري من اآليات
الواضحة املحكمة ،فقال( :وقد عجبنا من استرشاء القول بالنسخ عند بعض املفرسين حتى
ناسخا للمستثنى منه؛ فإذا قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْك ُت ُم َ
ا
ون َما
رأينا من جيعل املستثنى

( )1نظرات يف القرآن الكريم ،ص.194
( )2نظرات يف القرآن الكريم ،ص.194
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َأنْزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
َّاس ِيف ا ْلكِت ِ
َات َو ْاهلُدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
َاب ُأو َلئِ َك َي ْل َعنُ ُه ُم اهللَُّ َو َي ْل َعنُ ُه ُم
َ َ ِّ
الال ِعنُ َ
َّ
ون﴾ [البقرة ]159 :قالوا :إن هذه اآلية منسوخة بام جاء بعدها ،وهو قوله عز وجل:
﴿إِ َّال ا َّل ِذين تَابوا و َأص َلحوا وبينُوا َف ُأو َلئِ َك َأ ُتوب َع َلي ِهم و َأنَا التَّواب ِ
يم﴾ [البقرة،]160 :
ُ ْ ْ َ
َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
الرح ُ
َّ ُ َّ
وهذا شطط مثري يف إبطال اآليات ألوهى شبهة تعلق بالذهن ،والذهاب مع هذا الفهم
اخلطأ هو الذي سوغ لبعض املفرسين إبطال مجيع اآليات النازلة يف معاملة الكفار باآلية
﴿و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ كَا َّف اة ك ََام ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم
التي نزلت يف سورة التوبة ،والتي تسمى آية السيفَ :
كَا َّف اة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َم َع املُْت َِّقنيَ ﴾ [التوبة ،]36 :وال ريب أن حتكيم هدى هذه اآلية يف كل
معاملة مع الكفار ،وإلغاء ما سبقها من آيات بينات يعترب جرأة غريبة عىل الوحي ،وهذا
التفسري ـ إىل جانب أنه خطأ ـ هو ظلم للقرآن الكريم ،وحيف عىل أسلوبه املحكم ،يف
معاملة صنوف البرش)()1

ثم ذكر الفرق بني التفصيل والتخصيص والتقييد والنسخ ،فقال( :نعم ،قد يقع يف
القرآن تفصيل بعد إمجال ،أو تقييد بعد إطالق ،أو ختصيص بعد تعميم ،بيد أن ذلك يشء
غري الزعم بأن هناك آيات بطل حكمها ،أو وقف تنفيذها ..وإذا فرسوا وقوع النسخ يف
القرآن باملعنى األول فال بأس من قبوله ،أما إذا فهم النسخ عىل أنه إبطال حلكم سبق نزوله
واإلتيان بحكم جديد أصلح منه للناس ،أو أدنى منه إىل احلق ،فذلك ما ننفيه نف ايا باتًّا) ()2

ثم ذكر بعض العواقب اخلطرية جراء القول بذلك ،فقال( :وتطرق هذا الفهم إىل
األذهان هو الذي سول لْلستاذ أمحد أمني أن يطلب إىل املسلمني ترك بعض األحكام
الواردة يف كتاهبم ،وحجته أن الزمان تغري ،وأحوال الناس طرأ عليها ما مل يكن يف القرون

( )1نظرات يف القرآن الكريم ،ص.195
( )2نظرات يف القرآن الكريم ،ص.195
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األوىل ،وإذا كانت أحكام تبدلت يف أقل من ربع قرن ـ كام يزعم ـ فإن حكمة التبديل أظهر
بعد مرور أربعة عرش قرناا ،وهذا كالم متهافت سقيم ،أظنه كتب يف ساعة غيبوبة! وأين
هي األحكام التي تبدلت يف القرآن؟!)()1

قال آخر :ومثله الشيخ حممد خرضي بك ،فقد ذكر يف كتابه (تاريخ الترشيع
اإلسالمي) ،ويف ذيل بحث (حجية القرآن) ،أن العمل بجميع نصوص القرآن الكريم
واجب ،وقال( :هنا مسألة جيب التنبيه هلا ،وإرخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بياهنا،
وهي هل من آيات القرآن ما بطل التكليف به حللول تكليف آخر حمله؟! أو بعبارة أخرى
هل من آيات القرآن ما هو منسوخ فال جيب العمل به؟! إن هذه مسألة خطرية ،وعىل املتكلم
فيها أن يقدم احلجة القاطعة أمام ما يريد أن يقوله ،بعد أن ثبت أن القرآن حجة قاطعة جيب
االستمساك بنصوصه كلها والعمل هبا) ()2

ثم رشع بطريق اإلحصاء الواقعي ،ال بطريق اجلدل النظري يثبت أن آيات القرآن
مجي اعا حمكمة ،وأنه ما من آية قيل بنسخها إال كان القول بإعامهلا أبني يف العني وأرجح لدى
املوازنة ،واالستقراء دليل ال يتحمل جلاجة؛ فليجتهد من يشاء إثبات إمكان النسخ؛
فاإلمكان يشء ووقوعه يف الكتاب العزيز يشء آخر حيدث؛ ألن كل آية ظن نسخها يستبني
﴿ال ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َال ِم ْن
لدى التأمل أهنا نافذة احلكم ..وصدق اهلل العظيم َ َ
َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
م َمحيد﴾ [فصلت]42 :
ْ َ
وقال( :النسخ يف اصطالح الفقهاء يطلق عىل معنيني :األول :إبطال احلكم املستفاد
من نص ساب ق بنص الحق ،ومثاله ما ورد يف حديث( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،أال

( )1نظرات يف القرآن الكريم ،ص.195
( )2حممد خرضي بك ،تاريخ الترشيع اإلسالمي.19 :
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فزوروها) ،فالنص األول :يطلب الكف عن الزيارة ،والنص الثاين :يرفع ذلك النهي وحيل
حمله اإلباحة أو الطلب ..الثاين :رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه ،ومثاله قوله تعاىل يف
ات ي َرتبصن بِ َأ ْن ُف ِس ِهن َث َال َث َة ُقر ٍ
وء﴾ [البقرة ،]228 :ثم قال يف سورة
َّ
﴿واملُْ َط َّل َق ُ َ َ َّ ْ َ
سورة البقرةَ :
ُ
األحزاب﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َذا َنكَح ُتم املُْؤْ ِمن ِ
وه َّن َف َام
وه َّن ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َمت َ هس ُ
َات ُث َّم َط َّل ْق ُت ُم ُ
ْ ُ
َ َ
َ هَ
ِ ِ ٍ
احا َمجِ ايال﴾ [األحزاب ،]49 :فإن
رس ُح ُ
وهنَا َف َم ِّت ُع ُ
رس ا
َل ُك ْم َع َل ْي ِه َّن م ْن عدَّ ة َت ْعتَده َ
وه َّن َ َ
وه َّن َو َ ِّ
حكام
النص األول عام ينتظم املدخول هبا وغريها ،والنص الثاين يعطى غري املدخول هبا ا
ون املُْحصنَا ِ
ِ
ت ُث َّم َمل ْ َي ْأ ُتوا
﴿وا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
خاصا هبا ..وكذلك قوله تعاىل يف سورة النورَ :
ًّ
وهم َثامنِنيَ ج ْلدَ اة و َال َت ْقب ُلوا َهلم َشهاد اة َأبدا ا و ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
بِ َأر َب َع ِة ُش َهدَ اء َف ْ ِ
اس ُق َ
ون﴾
ُْ َ َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
اجلدُ ُ ْ َ
َ
ْ
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
اج ُه ْم َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم ُش َهدَ ا ُء إِ َّال َأ ْن ُف ُس ُه ْم َف َش َها َد ُة
ون َأزْ َو َ
[النور ]4 :ثم عقب ذلكَ :
ات بِاهللَِّ إِ َّنه َملِن الص ِ
َأح ِد ِهم َأربع َشهاد ٍ
اد ِقنيَ ﴾ [النور]6 :؛ فإن النص األول عام ينتظم مجيع
ُ َ َّ
َ ْ َْ ُ َ َ
خاصا هبم حيث
القاذفني
حكام ًّ
ا
أزواجا كانوا أم غري أزواج ،والنص الثاين جعل لْلزواج ا
جعل أيامهنم اخلمس قائمة مقام الشهداء األربعة ،وجعل للمرأة حق اخلالص من حد الزنا
﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم املَْ ْي َت ُة
بأيامهنا اخلمس ..ومثال تقييد املطلق قوله تعاىل َّف سورة املائدةُ :
والدَّ م﴾ [املائدة ،]3 :وقال يف آية أخرى يف سورة األنعامُ ﴿ :ق ْل َال َأ ِجدُ ِيف ما ُأ ِ
وح َي إِ َ َّيل حمُ ََّر اما
َ
َ ُ
ع ََىل َط ِ
اع ٍم َي ْط َع ُم ُه إِ َّال َأ ْن َي ُك َ
وحا﴾ [األنعام ،]145 :فالنص األول مطلق
ون َم ْي َت اة َأ ْو َد اما َم ْس ُف ا
للدم املحرم ،والثاين مقيد له بالدم املسفوح ،وهذا النوع الثاين موجود يف القرآن بدون نزاع،
سواء كنا نعلم من تاريخ التنزيل أن العام واملطلق سابقان يف التنزيل عىل اخلاص ،واملقيدان
متأخران عنه ،وسواء كان املتأخر متص ا
ال أم مرتاخ ايا ،وسواء رسنا مع بعض الفقهاء الذين
يطلقون عىل املرتاخي من اخلاص واملقيد أنه ناسخ للعام واملطلق ،أم رسنا مع من يسميه
ختصيصا وتقييدا ا ألن األسامء ال هتمنا بعد االتفاق عىل وجود املسميات ،ويكفي أن نقول
ا
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إن العام واملطلق مل ينلهام اإلبطال ،فإن العام ال يزال فيام عدا ما دل عىل خروجه من دائرة
احلكم السابق ،ويرجع ذلك إىل األصل الذي قررناه يف الترشيع اإلسالمي .وهو التدرج
يف الترشيع والتنزيل ،بحيث إذا أكمل الدين يؤخذ العام وما خصصه كأهنام نص واحد،
عامة كاملستثنى منه وخاصة كاملستثنى) ()1

ثم بني أن النسخ احلقيقي ،بمفهومه الذي ذكره الفقهاء ،وهو إبطال حكم اآلية
إبطاال تاما ،غري صحيح ،وغري موجود يف القرآن الكريم ،فقال( :أما النوع األول :وهو
وجود نص من القرآن أبطل حكمه ،أو بتساهل يف العبارة :انتهى أمد حكمه ومل يعد بقاؤه
إال بصفة أنه ذكر يتىل ،فهو حمل نظر ..إن إبطال نص الحق لنص سابق موقوف عىل أحد
أمرين :أوهلام :أن ينص الالحق عىل أنه ناسخ للسابق ..ثانيهام :أن يكون بني النصني تناقض
بحيث ال يمكن اجلمع بينهام ..فهل يف نصوص القرآن يشء من ذلك؟ ..أما األمر األول
فليس يف القرآن يشء منه ،اللهم إال يف ثالثة مواضع يمكن أن تؤيد ـ قبيل بحثها ـ رأي
ا
منسوخا) ( ،)2ثم ذكر املواضع الثالثة ،وسنتحدث عنها عند
اجلمهور القائلني بأن يف القرآن
احلديث عن اآليات التي يتوهم نسخها مع كوهنا ليست كذلك.
قال آخر :ومثله الشيخ عبد الكريم اخلطيب ،وهو من كبار املفرسين املعارصين،
وهو صاحب (التفسري القرآين للقرآن) ،وقد قال يف ذلك( :مسألة النسخ َّف القرآن الكريم
من األمور التي كانت وال تزال مثار جدل وخالف بني علامء املسلمني ،كام أهنا كانت وال
تزال داعية خترص وتقول عىل القرآن من أعداء اإلسالم ،وبكلمة واحدة نخرس أولئك
الذين يرتبصون بالقرآن وأهله ،ثم نرتكهم َّف غيظهم وكيدهم ،لننظر َّف هذا اخلالف الذي

( )1نقال عن :نظرات يف القرآن الكريم ،ص.207
( )2نقال عن :نظرات يف القرآن الكريم ،ص.207
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بني املسلمني َّف أمر النسخ ..والكلمة التي نقوهلا ألعداء هذا الدين هى قوله تعاىل َّف كتابه
حلافِ ُظ َ
الكريم﴿ :إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
ون﴾ [احلجر]9 :؛ فهذا التحدى القائم عليهم
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
بحفظ اهلل تعاىل للقرآن ،هومقطع القول فيام بينهم وبني القرآن ..فإذا استطاعوا أن يبدلوا
حرفا أويغريوا كلمة ،أويزيلوا آية من كتاب اهلل كان هلم أن يقولوا َّف هذا الكتاب ما حيلو
هلم ،من تشنيع عليه ،واستهزاء به ..وهيهات هيهات ..فقد ذهبت سدى مجيع املحاوالت
التي بذهلا أعداء اإلسالم ،منذ قام اإلسالم إىل اليوم ،ليشوهوا وجه هذا الدين ،بالتشويش
عىل كتابه ،والتشكيك َّف صحته! ..أما اخلالف الذي بني املسلمني َّف أمر النسخ فقد وقع
نتيجة لالختالف َّف فهم اآلية الكريمة﴿ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
ت بِ َخ ْ ٍري ِمن َْها َأ ْو ِم ْثلِ َها
َ
ْ َ ْ
َ َ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة]106 :؛ فالذين قالوا بوجود النسخ َّف القرآن،
َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
وأخذوا بمنطوق هذه اآلية ،دارت أعينهم َّف كتاب اهلل ،يلتمسون مصداق هذه اآلية،
ويست خرجون هلا الشواهد آليات منسوخة بآيات ناسخة ،وقد وقعت أنظارهم عىل آيات
يمكن أن تفرس عليها تلك اآلية الكريمة؛ فكان النسخ عندهم أمرا ال بد من وقوعه َّف
القرآن ،إذ نطقت به آية كريمة من آياته ..والذين مل يفهموا اآلية عىل هذا الوجه ،فلم يروا
َّف القرآن ناسخا وال منسوخا ،جعلوا لآليات التي قيل إهنا منسوخة ،وجها من التأويل،
بحيث يبقى حكمها كام بقيت تالوهتا) ()1

ثم فرس مراده من قوله هذا ،وأدلته ،فقال( :جيىء النسخ بمعنى املحوواإلزالة،
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
ول َو َال نَبِ ٍّي إِ َّال إِ َذا َمتَنَّى َأ ْل َقى
َ ُ
وذلك كام َّف قوله تعاىلَ ْ َ َ :
ِ
ِِ
ان ُثم ُ ِ
ِ
الش ْي َط ُ
ان ِيف ُأ ْمنِ َّيتِ ِه َف َين َْس ُخ اهللَُّ َما ُي ْل ِقي َّ
َّ
يم﴾ [احلج:
يم َحك ٌ
حيك ُم اهللَُّ آ َياته َواهللَُّ عَل ٌ
الش ْي َط ُ َّ ْ
 ، ]52ويأيت بمعنى النقل من موضع إىل موضع ،ومنه نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إىل
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()120/1
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كتاب آخر  ..قالوا :وال يقع هذا املعنى من النسخ َّف القرآن ..إذ نقل اآلية أواآليات من
كتاب إىل كتاب ال يسمى نسخا باملعنى الذي يفهم منه إزالة حكم اآلية أوتالوهتا ..ويأتى
﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي اة َمك َ
َان آ َي ٍة َواهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام ُينَزِّ ُل َقا ُلوا إِن ََّام
بمعنى التبديل ،كام َّف قوله سبحانهَ :
ْت ُم ْف َ ٍرت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل ..]101 :هذا هوالنسخ َّف لسان الرشع ،وهوَّف
َأن َ
اللغة قريب من هذا ،فيقال :تناسخ الشيئان :إذا حل أحدمها حمل اآلخر ،كام يتناسخ الليل
والنهار ،ويقال تناسخت األزمنة :أي تبع بعضها بعضا ،ومنه تناسخ األرواح ،بمعنى
انتقال الروح من بدن إىل بدن ،عند من يعتقد هذا املذهب)1( ).

وبعد أن رد عىل القائلني بنسخ التالوة ،كام ذكرنا ذلك سابقا ،راح يتساءل( :هل َّف
القرآن نسخ؟) ،ثم أجاب عليه بقوله( :كثر علامء املسلمني عىل أن َّف القرآن نسخا ،وأن
هناك آيات ناسخة وأخرى منسوخة هبا ..ومعرفة الناسخ واملنسوخ ودراستهامِ ،ما اهتم له
العلامء والفقهاء ،وجعلوه أصال من أصول الدراسات القرآنية ،وجمازا من املجازات التي
يدخل هبا العامل أوالفقيه َّف مجاعة العلامء والفقهاء؛ فمن مل يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه،
فال مدخل له َّف باب العلامء والفقهاء ،وقد استند القائلون بالنسخ َّف القرآن إىل قوله تعاىل:
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾
﴿ َما َنن َْس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ُننْس َها َن ْأت بِ َخ ْري من َْها َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[البقرة ،]106 :وقد أسعفهم النظر َّف آيات القرآن الكريم بشواهد تؤيد ما ذهبوا إليه من القول
بالنسخ ..وهكذا يعدون اآليات املنسوخة والناسخة َّف إحدى وسبعني سورة من القرآن
الكريم ..أما الذين يقولون بأال نسخ َّف القرآن ،فيتأولون هذه اآليات ،ويعطوهنا احلكم
الذي تضمنته ..كام سنرى ذلك بعد قليل) ()2

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()121/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()123/1
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ثم ذكر رأيه يف املسألة ،فقال( :يرى عدد غري قليل من العلامء أن النسخ َّف القرآن
ليس نسخا بمعنى إزالة احلكم ،كام ذهب إىل ذلك القائلون بالنسخ ..وإنام هو نسأ وتأخري،
أو جممل أخر بيانه ،أوخطاب قد حال بينه وبني أوله خطاب غريه ،أوخمصوص من عموم،
أوحكم عام خلاص ،أوملداخلة معنى َّف معنى .وأنواع اخلطاب كثرية ،فظنوا ـ أي القائلون
بالنسخ ـ أن هذا نسخا ،وليس به ،وإنه ـ أي القرآن ـ الكتاب املهيمن عىل غريه ،وهونفسه
متعاضد ..وهبذا التحقيق يتبني ضعف ما هلج به كثري من املفرسين َّف اآليات اآلمرة
بالتخفيف من أهنا منسوخة بآية السيف ،والواقع أهنا ليست كذلك ،بل هي من النسأ،
بمعنى أن كل أمر جيب امتثاله َّف وقت ما ،لعلة توجب ذلك احلكم ،ثم ينتقل بانتقال تلك
العلة إىل حكم آخر ،وليس بنسخ ،إذ النسخ معناه اإلزالة ..وتطبيقا هلذا الرأى ،نجد أال
تعارض ،وال تناسخ بني اآليات التي ختتلف أحكامها َّف األمر الواحد ،إذ أن كل حكم
حمكو م بحال خاصة به ،مقدرة له ،وعلة تدور معه وجودا وعدما) ( )1ثم طبق هذا عىل
اآليات التي قيل بنسخها كام سنرى عند إجابتكم عىل ما ذكر من اآليات املنسوخة.
الدليل القرآين للنسخ:
قال أحد احلضور :ما دمتم تزعمون ألنفسكم ذلك؛ فكيف تؤيدون أقوال أولئك
املبتدعة الذين خالفوا رصيح القرآن الكريم ..أمل تقرؤوا ما قاله العلامء يف ذلك ..ومنهم
ابن اجلوزي ،الذي قال يف (باب إثبات أن يف القرآن منسوخا)( :انعقد إمجاع العلامء عىل
هذا إال أنه قد شذ من ال يلتفت إليه ،فحكى أبو جعفر النحاس أن قوما قالوا :ليس يف
القرآن ناسخ وال منسوخ ،وهؤالء خالفوا نص الكتاب ،وإمجاع األمة ،فقد قال اهلل
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
يش ٍء
عزوجلَ ﴿ :ما َنن َْس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ُننْس َها َن ْأت بِ َخ ْري من َْها َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()124/1
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َق ِدير﴾ [البقرة)1( )]106 :

ٌ

فاآلية األوىل ظاهرة يف كون املراد بالنسخ اآليات القرآنية  ،بداللة قوله تعاىل بعدها:
ِ
س ِمن رب َك بِ ْ ِ
رشى لِ ْل ُم ْسلِ ِمنيَ ﴾
وح ا ْل ُقدُ ِ ْ َ ِّ
﴿ ُق ْل نَزَّ َل ُه ُر ُ
احلَ ِّق ل ُي َث ِّب َت ا َّلذي َن آ َمنُوا َو ُهدا ى َو ُب ْ َ
[النحل]102 :

﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي اة َمك َ
َان آ َي ٍة َواهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام ُينَزِّ ُل َقا ُلوا
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل َ :

ْت ُم ْف َ ٍرت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل ،]101 :فقد قال قتادة عنها( :هي كقوله تعاىل:
إِن ََّام َأن َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾
﴿ َما َنن َْس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ُننْس َها َن ْأت بِ َخ ْري من َْها َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[البقرة)2( )]106 :

وقد قيل يف سبب نزوهلا :إن املرشكني من أهل مكة زعموا أن رسول اهلل  يسخر
من أصحابه ،يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا ،ما هو إال مفرت يتقوله من تلقاء نفسه،
فأنزل اهلل هذه اآلية( .. )3واملعنى( :وإذا نسخنا حكم آية ،فأبدلنا مكانه حكام آخر ،واهلل
أعلم بام ينزل ،اعرتاض دخل يف الكالم ،أي :واهلل أعلم بام ينزل من الناسخ ،ربام هو أصلح
خللقه ،وبام يغري ويبدل من أحكامه ،أي هو أعلم بجميع ذلك من مصالح عباده ،ففي
الكالم نوع من التوبيخ والتقريع عىل قوهلم للنبي ﴿ :إنام أنت مفرت ﴾ أي ختتلقه من
عندك ،ثم يسأل اهلل املرشكني :ملاذا خيتلقه ،أو ينسب إىل االفرتاء من أجل التبديل والنسخ،
وهو ليس إال مبلغ عن اهلل ،وإنام فائدة ذلك التبديل ترجع إىل مصالح العباد(.)4
قال آخر :وهبذا فرس اآليتني مجاهري العلامء ،فقد قال ابن جرير الطربي( :يعني جل
ثناؤه بقولهَ ﴿ :ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة﴾ :ما ننقل من حكم آية  ،إىل غريه فنبدله ونغريه  ،وذلك أن
( )1نواسخ القرآن.15/
( )2تفسري ابن كثري ()603/4
( )3أسباب النزول ت احلميدان (ص)34
( )4نظرات يف القرآن الكريم ،ص.202
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حيول احلالل حرام ا ،واحلرام حالال واملباح حمظورا ،واملحظور مباحا .وال يكون ذلك إال
يف األمر والنهي ،واحلظر واإلطالق ،واملنع واإلباحة؛ فأما األخبار ،فال يكون فيها ناسخ
وال منسوخ)()1

قام أحد حفدة قتادة ،وقال( :)2لقد كنا نقول ما تقولون ،وننترص له ..لكن عند تأملنا
يف اآليات الكريمة التي كنا نزعم أهنا تدل عىل النسخ ،وجدنا أن املقصود منها غري ذلك..
فعند أقل تأمل يرى املنصف أن ما ينسب إىل املرشكني من كالم حول النسخ إنام هو مفتعل،
وال يصلح جعله سب ابا لنزول هذه اآلية الكريمة؛ فسورة النحل مكية وليس فيام نزل قبلها
من الوحي اإلهلي حكم نسخ بأشق منه أو بأهون ،حتى يكون ذلك مثار لغط بني املرشكني،
أو اعرتاض عىل القرآن بام يقع فيه من تناقض ..فأين احلالل الذي حرم ،أو احلرام الذي
ال عن أن يستفيض ،فض ا
أحل قبل سورة النحل؟ ..إن شيئاا من ذلك مل حيدث ،فض ا
ال عن
أن يتندر به املرشكون ،وينسبوا به حممدا ا  إىل االفرتاء.
قال آخر( : )3بل نحن نجزم بأن مرشكي مكة مل يدر بخلدهم يشء من هذا الذي
جعله بعض املفرسين سب ابا لنزول اآلية ،وإنام هو تنزيل اآليات عىل آراء الفقهاء واملتكلمني
وحتميل القرآن ماال تتحمله آياته وال ألفاظه من معان ومذاهب ..والتفسري الصحيح لآلية
هو :أن املرشكني مل يقنعوا باعتبار القرآن معجزة تشهد ملحمد  بصحة النبوة ،وتطلعوا إىل
قديام فهو يف نظرهم اآلية التي ختضع هلا
خارق كوين من النوع الذي كان يصدر عن األنبياء ا
األعناق ،أما هذا القرآن فهو كالم ربام كان حممد  جييء به من عند نفسه ،وربام كان يتعلمه
من بعض أهل الكتاب الذين هلم بالتوراة واإلنجيل دراية ،وقد رد اهلل سبحانه وتعاىل عىل
( )1تفسري الطربي ()472/ 2
( )2نظرات يف القرآن الكريم ،ص.202
( )3نظرات يف القرآن الكريم ،ص.203
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هذه الطعون ،بأنه أدرى من املرشكني بنوع اإلعجاز الذي يصلح للعامل حاُضه وغده وأن
هذه اآلية أجدى عىل البرش وأخلد يف إنشاء اإليامن وتثبيته من أي آية أخرى ،وأن الزعم
بأن حممدا ا  انتفع بعلوم اليهود أو النصارى ،ثم ألف هذا الكالم العريب بعد االتصال
بفالن أو فالن من األعاجم املتنرصين ليس إال سخ افا يرتفع العقالء العدول عن اخلوض
فيه.
قال آخر :اقرؤوا اآلية مرة أخرى يف جترد وبساطة ،جتدوهنا ال تتحمل إال هذا الرشح
﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي اة َمك َ
َان آ َي ٍة
القريب ،وهو الرشح الذي يربط هبا ما بعدها يف اتساق وإحكامَ :
وح ا ْل ُقدُ ِ
ْت ُم ْف َ ٍرت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
س ِم ْن َر ِّب َك
َواهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام ُينَزِّ ُل َقا ُلوا إِن ََّام َأن َ
ون ُق ْل نَزَّ َل ُه ُر ُ
احل ِّق لِ ُي َث ِّب َت ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو ُهدا ى َو ُب ْرشى لِ ْل ُم ْسلِ ِمنيَ َو َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ َّهن ْم َي ُقو ُل َ ِ
رش
بِ ْ َ
ون إن ََّام ُي َع ِّل ُم ُه َب َ ٌ
ُ
َ
ون بِآي ِ
ِ
ِ
ان ا َّل ِذي ي ْل ِحدُ َ ِ
ْج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
لِ َس ُ
ات اهللَِّ َال
يب ُمبِنيٌ إِ َّن ا َّلذي َن َال ُيؤْ منُ َ َ
ان ع ََر ِ ٌّ
ون إِ َل ْيه َأع َ
ُ
ِ

ِ

يم﴾ [النحل]104-101 :
َ ْهيدهيِ ُم اهللَُّ َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ

قال آخر( : )1ومثل هذا يقال فيام ورد بشأن النسخ يف سورة البقرة ..تدبروا جيدا
سياق اآليات املعنية ،وستفهمون جيدا املراد منها ،قال تعاىلَ ﴿ :ما َي َو هد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل
رشكِنيَ َأ ْن ُينَزَّ َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َخ ْ ٍ
َاب َو َال املُْ ْ ِ
ا ْلكِت ِ
َص بِ َر ْمحَتِ ِه َم ْن َي َشا ُء َواهللَُّ
ري ِم ْن َر ِّب ُك ْم َواهللَُّ َ ْ
خيت ه

ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْلعظِي ِم ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
ت بِ َخ ْ ٍ
ري ِمن َْها َأ ْو ِم ْثلِ َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل
َ
ْ َ ْ
َ
َ َ
ض وما َل ُكم ِمن د ِ
ِ
َ ٍ ِ
ون اهللَِّ ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال
ْ ْ ُ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ َ
يشء َقد ٌير َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ َل ُه ُم ْل ُك َّ
ْ
ِ
وسى ِم ْن َق ْب ُل َو َم ْن َي َت َبدَّ ِل ا ْل ُك ْف َر بِ ْ ِ
ن َِص ٍري َأ ْم ُت ِريدُ َ
اإل َيام ِن
ون َأ ْن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم ك ََام ُسئ َل ُم َ
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة]108-105 :؛ فاجلملة املكونة من فعل الرشط وجزائه هي التي
َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ
اعتمد عليها القائلون بجواز النسخ بعدما رشحوها عىل النحو التايل﴿ :ما ننسخ من آية ﴾
( )1نظرات يف القرآن الكريم ،ص.203
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ما نغري من حكمها مع بقاء لفظها﴿ ،أو ننسها﴾ نذهب باللفظ واحلكم مجي اعا ونحوه من
وفهام وعمالا﴿ ،نأت بخري منها أو مثلها﴾ يف حتقيق
أذهان احلفظة بعدما استوعبوه قراءة ا
مصالح العباد ،وذلك بالنسبة ملا ذهب حكمه وبقيت تالوته ،وملا نقضت تالوته وأحكامه
مجي اعا ..وهذا التفسري يف احلقيقة يبرت اجلملة الرشطية عام قبلها وعام بعدها ،ويعزهلا عزالا ال
يغني فيه متحل وال تكلف ،ثم إن القول بآيات نسخ لفظها وحكمها م اعا ،وأنسيها الرسول
ٍ
مساو
وصحابته مجي اعا ،كالم ال وزن له ،ثم ما معنى التطويح هبذا املنسوخ واإلتيان بناسخ
له ..وكان تذيي ل اآلية ـ ليستقيم صدرها وختمها عىل هذا املعنى ـ أن يقال :إن اهلل عليم
حكيم ،ال أن يذكر اسم اجلاللة موصو افا بالقدرة عىل كل يشء.
قال آخر( :)1وهكذا متيض اآليات يف ختويف املعرتضني وهتديدهم ليقبلوا القول
ض وما َل ُكم ِمن د ِ
ِ
ون
ْ ْ ُ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ َ
بالنسخ ،أو ليقبلوا وقوعهَ ﴿ ،أ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ َل ُه ُم ْل ُك َّ
اهللَِّ ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍري﴾ [البقرة ،]107 :وعند النظر يف سرية الرسول  ال نجد أي معارضة
من املرشكني ،أو تساؤل من املؤمنني حول أمر النسخ؛ فاملجتمع اإلسالمي األول مل تنزل
فيه آية بتحليل ثم أتت بعدها آية بتحريم ،ال يف مكة وال يف املدينة ،وأنه تب اعا لذلك مل تنزل
آية بتخويف أحد كي يقول بالنسخ ،والتفسري الذي ذكرناه ـ مع تفكيكه واضطرابه ـ يقطع
أوارص اآلية بام قبلها وما بعدها ،بل بجو السورة التي بدأ السياق فيها يناقش أهل الكتاب
ويندد بمواقفهم ،ويشري إىل تعنتهم يف تكذيب رسول اهلل  ،واقرتاح خوارق ِما ألفوا مع
أنبياء بني إرسائيل.
قال آخر( :)2فالنسخ هنا ليس تبدي ا
ال جزئ ًّيا يف أحكام رشيعة واحدة ،بل هو تغيري

( )1نظرات يف القرآن الكريم ،ص.204
( )2نظرات يف القرآن الكريم ،ص.204
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الدالئل التي حتتف بدين ما كي تركزه يف النفوس ،وقد بدأ الكالم بأن أهل الكتاب ال
خريا ،وال ألهله فضالا ..ثم أعقبه تساؤل له مغزاه خياطب اليهودَ ﴿ :أ ْم
يودون لإلسالم ا
ِ
وسى ِم ْن َق ْب ُل َو َم ْن َي َت َبدَّ ِل ا ْل ُك ْف َر بِ ْ ِ
ُت ِريدُ َ
اإل َيام ِن َف َقدْ َض َّل
ون َأ ْن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم ك ََام ُسئ َل ُم َ
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة]108 :
َس َوا َء َّ
قال آخر :لقد عرب الشيخ حممد عبده عن ذلك ـ بعد استعراضه ألقوال املفرسين هلا
ـ فقال( :واملعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إىل آخره أن اآلية هنا هي ما يؤيد اهلل تعاىل
به األنبياء من الدالئل عىل نبوهتم ،أي ﴿ما ننسخ من آية﴾ نقيمها دلي ا
ال عىل نبوة نبي من
األنبياء ،أي نزيلها ،ونرتك تأ ييد نبي آخر ،أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء هبا ،فإننا
بام لنا من القدرة الكاملة والترصف يف امللك نأيت بخري منها يف قوة اإلقناع وإثبات النبوة أو
مثلها يف ذلك ،ومن كان هذا شأنه يف قدرته وسعة ملكه ،فال يتقيد بآية خمصوصة يمنحها
مجيع أنبيائه ،واآلية يف أصل اللغة هي :الدليل واحلجة والعالمة عىل صحة اليشء ،وسميت
مجل القرآن آيات؛ ألهنا بإعجازها حجج عىل صدق النبي ،ودالئل عىل أنه مؤيد فيها
بالوحي من اهلل عز وجل ،ومن قبيل تسمية اخلاص باسم العام) ()1

قال آخر :ثم ذكر كيف كان اليهود يشككون يف رسالته  بزعمهم أن النبوة حمتكرة
احل هق
لشعب إرسائيل ،وهلذا تقدمت اآليات يف تفنيد زعمهم هذا ،وقالواَ ﴿ :ف َل َّام َجا َء ُه ُم ْ َ
ِمن ِعن ِْدنَا َقا ُلوا َلو َال ُأ ِ ِ
وسى﴾ [القصص ،]48 :أي من اآليات ،فرد اهلل تعاىل
ويت م ْث َل َما ُأ ِ َ
َ
ْ
ْ
ويت ُم َ
وسى
عليهم يف مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قوهلم هذاَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ْك ُف ُروا بِ َام ُأ ِ َ
ويت ُم َ
ِمن َقب ُل َقا ُلوا ِسحر ِ
اه َرا َو َقا ُلوا إِنَّا بِ ُك ٍّل كَافِ ُر َ
ون﴾ [القصص ،]48 :ومنها هذه اآليات،
ان َت َظ َ
ْ ْ
َْ
واخلطاب فيها للمؤمنني الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم كأنه يقول :إن قدرة اهلل تعاىل
( )1تفسري املنار ()343/1
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ليست حمدودة وال مقيدة بنوع خمصوص من اآليات أو بآحاد منها ال تتناول غريها ،وليست
احلجة حمصورة يف اآليات السابقة ال تتعداها ،بل اهلل قادر عىل أن يأيت بخري من اآليات التي
أعطاها موسى عليه السالم وبمثلها ،فإنه ال يعجز قدرته يشء ،وال خيرج عن ملكه يشء،
كام أن رمحته ليست حمصورة يف شعب واحد فيخصه بالنبوة وحيرص فيه هداية الرسالة ،كال
إن رمحته وسعت كل يشء ،كام أن قدرته تترصف بكل يشء من ملك الساموات واألرض
الذي ال يشاركه فيه مشارك ،وال ينازعه فيه منازع ،فيكون وليا ونصريا ملن كفر بنعمه
وانحرف عن سننه(.)1
قال آخر :ثم علق عىل هذا بقوله( :انظر كيف أسفرت البالغة عن وجهها يف هذا
املقام ،فظهر أن ذكر القدرة وسعة امللك إنام يناسب اآليات بمعنى الدالئل دون معنى
األحكام الرشعية واألقوال الدالة عليها ،من حيث هي دالة عليها ال من حيث هي دالة عىل
النبوة ،ويزيد هذا سفورا ووضوحا قوله عقبهَ ﴿ :أ ْم ُت ِريدُ َ
ون َأ ْن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم ك ََام ُسئِ َل
وسى ِم ْن َق ْب ُل﴾ [البقرة ]108 :فقد كان بنو إرسائيل مل يكتفوا بام أعطى موسى عليه السالم
ُم َ
ِ
ج ْه َر اة ﴾ [البقرة:
من اآليات وجترؤوا عىل طلب غريها وقالواَ ﴿ :ل ْن ُنؤْ م َن َل َك َحتَّى ن ََرى اهللََّ َ
 ، ]55وكذلك كان فرعون وقومه كلام رأوا آية طلبوا غريها حتى رأوا تسع آيات بينات ومل
ِ
ِ
يؤمنوا ،وقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُت ِريدُ َ
ن َق ْب ُل﴾ [البقرة]108 :
وسى م ْ
ون َأ ْن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم ك ََام ُسئ َل ُم َ
يشمل كل ذلك) ()2

قال آخر( : )3وهلذا أرشدنا اهلل تعاىل هبذا إىل أن التفنن يف طلب اآليات ،وعدم
اإلذعان ملا جييء به النبي منها واالكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب املطبوعني عىل
( )1تفسري املنار ()344/1
( )2تفسري املنار ()344/1
( )3تفسري املنار ()344/1
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الكفر ،اجلامدين عىل املعاندة واملجاحدة ،فإنه قال بعد إنكار هذا الطلبَ ﴿ :و َم ْن َي َت َبدَّ ِل
ا ْل ُك ْفر بِ ْ ِ ِ
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة ،]108 :ويوضح هذا قوله تعاىل يف آية أخرى:
اإل َيامن َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ
َ
ِ
﴿وما منَعنَا َأ ْن ُنر ِس َل بِ ْاآلي ِ
ات إِ َّال َأ ْن ك ََّذ َب ِ َهبا ْاألَ َّو ُل َ
رص اة َف َظ َل ُموا
َ
َ َ َ َ
ْ
ون َوآ َت ْينَا َث ُمو َد النَّا َق َة ُم ْب َ
ِهبا وما ُنر ِس ُل ِب ْ ِ
اآل َيات ِإ َّال َخت ِْوي افا﴾ [اإلرساء]59 :
َ َ َ ْ

قال آخر( :)1باإلضافة إىل هذا؛ فإن قوله تعاىل﴿ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
ت بِ َخ ْ ٍ
ري
َ
ْ َ ْ
َ َ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ]106 :جاء مع آيات كثرية غريها،
من َْها َأ ْو م ْثل َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
دفاعا عن أمر أراده اهلل للمسلمني ،وهوحتويل قبلتهم التي كانوا عليها ،من بيت املقدس
إىل البيت احلرام ..وهذا التحول كان حدثا كبريا من أحداث اإلسالم َّف حينه ،كام كان فتنة
وابتالء لكثري من املسلمني ،ومدخال كبريا للطعن َّف الدين ،والتشويش عىل املسلمني،
وكان من تدبري اهلل تعاىل هلذا األمر ،أن قدم له هذه اآليات الكريمة ،قبل أن يقع ،لتكون
إرهاصا به من جهة ،وقوة يستند إليها املسلمون َّف دفع كيد اليهود ،ووسوسة الشيطان من

جهة أخرى.
قال آخر( :)2ويدل هلذا السياق الذي وردت فيه تلك اآليات الكريامت ،فقد قال
ِ
وسى ِم ْن َق ْب ُل َو َم ْن َي َت َبدَّ ِل ا ْل ُك ْف َر بِ ْ ِ
تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُت ِريدُ َ
اإل َيام ِن
ون َأ ْن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َل ُك ْم ك ََام ُسئ َل ُم َ
السبِ ِ
يل﴾ [البقرة ،]108 :فهذا االستفهام اإلنكارى ،والذي يتوجه به اهلل تعاىل
َف َقدْ َض َّل َس َوا َء َّ
إىل املسلمني فيه حتذير هلم من أن يكونوا مع النبى  ،كام كان اليهود مع موسى عليه
السالم ،كلام جاء بأمر مل يتلقوه باالمتثال والطاعة ،بل قابلوه باحلذر والريب ،وواجهوه
باألسئلة الكثرية ،التي تنبىء عن خبث طوية ،وفساد رسيرة ..وحتويل القبلة إذا كان أمرا

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()128/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()128/1
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وشيك الوقوع ،وقد كان املسلمون يصلون إىل بيت املقدس منذ سبعة عرش شهرا ،فإذا وقع
هذا التحويل ،نزعت هبم نوازع كثرية تدعوهم إىل التساؤل :فيم كنا؟ ومل هذا؟ وهل
سنتحول عن القبلة اجلديدة فيام بعد أم سنظل عليها؟ ..وهكذا.
﴿و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر هدو َن ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد
قال آخر( :)1ثم قال تعاىل بعدهاَ :
يت
إِ َيامنِ ُك ْم ُك َّف اارا َح َسدا ا ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
اص َف ُحوا َح َّتى َي ْأ ِ َ
احل هق َفا ْع ُفوا َو ْ
ني َهل ُ ُم ْ َ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ،]109 :وهي تشري إىل أن اليهود ،كانوا يلقون إىل
اهللَُّ بِ َأ ْم ِره إ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
املسلمني بام يفتح للشيطان طرقا كثرية إىل قلوب مل يتوثق فيها اإليامن بعد ..فكان هذا
التحذير من قبل أن يقع هذا األمر الذي من شأنه أن يثري شكا وتساؤال ،وكان تدبريا حكيام
من حكيم ،ووقاية للمسلمني من داء أصيب به اليهود من قبل ،فعز شفاؤهم منه ،وطال
شقاؤهم به.
قال آخر( : )2وعىل هذا املنهج من عدم تفسريها بالنسخ ـ الذي يعني تعطيل القرآن
تنزيال أو أحكاما ـ قال العدول من علامء إخواننا اإلمامية ،ومنهم العالمة الكبري مرتَض
العسكري ،حيث ذكر يف تفسريها أن ما ّدة (اآلية) مشرتكة بني معناها ال ّلغوي وعدّ ة معان
اصطالحية ،واللفظ املشرتك بني عدّ ة معان ال يستعمل يف الكالم دونام وجود قرينة
ّ
تشخص املعنى املقصود من بني تلك املعاين.
قال آخر( :)3ثم ذكر أن التعرف عىل القرينة عىل املعنى املقصود من اآلية يتحقق من
خالل جمموعة اآليات املكتنة هبا ،والتي يعاتب اهلل فيها اليهود إن مل يؤمنوا هبذا القرآن
وبرشيعة خاتم األنبياء  وال باإلنجيل ورشيعة املسيح عليه السالم ..وعىل هذاّ ،
فإن
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()129/1
( )2القرآن الكريم وروايات املدرستني.298/2 :
( )3القرآن الكريم وروايات املدرستني.299/2 :
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معنى ﴿ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة﴾ :ما ننسخ من حكم ـ مثل حكم القبلة والعيد يف يوم السبت ـ من
كتاب موسى عليه السالم [التوراة] ،أو كتاب عيسى عليه السالم [اإلنجيل] ،نأت بخري
منه ،كحكم استقبال الكعبة يف القرآن الكريم والعيد يف يوم اجلمعة ،يف الكتاب وسنّة
الرسول .
قال آخر( :)1ثم ذكر أن معنى ﴿ ُنن ِْسها﴾ إ ّما أن يكون من ما ّدة أنساها ينسيها أو من
أنسأها ينسئها ..وإذا كان من ما ّدة (أنساها) يتضح معناها بعد التن ّبه عىل ّ
أن اهلل سبحانه
أرسل عرشات األلوف من األنبياء يف أمم أبيدت وانقرضت ِمّن مل ترد أسامؤهم يف القرآن،
ومل يذكر اهلل أخبارهم فيه ،وإنّام ذكر اهلل يف القرآن أسامء بعض أنبياء بني إرسائيل والعرب
ا ّلذين عاشوا يف املنطقة ـ اجلزيرة العربية ـ وما حوهلا ،وذكر بعض قصصهم وأنسى قصص
سائر األنبياء أمثال هبة اهلل شيث بن آدم وعزير ا ّلذي قال اليهود :إنّه ابن اهلل ..أنسى اهلل
سبحانه قصص بعضهم ،وأنسى كتب البعض اآلخر وذكر أسامءهم ،وبعضهم أنسى
أسامءهم مع إنساء قصصهم وكتبهم ..وعىل هذا يكون معنى ﴿ َأ ْو ُنن ِْسها﴾ ما ننس ِمّا يف
كتب السابقني ،مثل كتاب شيث وغريه ،نأت بخري منها وأكمل ،مثل ما يف القرآن ورشيعة
أجله ّ
وأخره؛ وحينها يكون
خاتم األنبياء ..وإذا كان من ما ّدة (ينسئها) وأنسأه ينسئه ،أيّ :
املعنى :واحلكم ّ
نؤخر تبليغه بام فيه خري للناس يف ذلك الزمان مثل تأخري تبليغ نسخ حكم
استقبال بيت املقدس إىل هجرة الرسول  إىل املدينة ..وهذا املعنى هو املراد من (ننسها)
األول.
وليس املعنى ّ
قال آخر( : )2ثم انتقد ما ورد يف كتب التفسري حوهلا؛ فذكر أن املفرسين يقتطعون

( )1القرآن الكريم وروايات املدرستني.299/2 :
( )2القرآن الكريم وروايات املدرستني.300/2 :
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اآلية من مكاهنا يف املجموعة الواحدة من اآليات ذات السياق الواحد ..وجيرون عىل اآلية
وقراء بعنوان
املفرسين ،مفرسين ّ
الكريمة أنواع التبديل والتحوير بحسب اجتهادات ّ
اختالف القراءات ..ويعتمدون لفهم معنى اآلية األحاديث املروية يف باب نسخ التالوة،
والتي ال تتناسب مع إحكام القرآن الكريم ،وحفظ اهلل له.
﴿وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي اة
قال آخر( :)1وهكذا ناقش استدالل القائلني بالنسخ بقوله تعاىلَ :
ْت ُم ْف َ ٍرت َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
َمك َ
ون﴾ [النحل]101 :؛ فقد
َان آ َي ٍة َواهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام ُينَزِّ ُل َقا ُلوا إِن ََّام َأن َ
ذكر أن هذه اآلية ـ أيضا ـ نزلت ضمن جمموعة آيات يتحدّ ث فيها اهلل تعاىل عن القرآن
وأدب قراءته ،وتشكيك املرشكني من أهل مكّة ،وإدحاض افرتائهم ..وبذلك فإن معنى
تبديل اآلية :تبديل بعض أحكام القرآن املذكورة يف فصل أو فصول منهَ ﴿ ،م َ
كان آ َي ٍة﴾ أي:
مكان بعض أحكام التوراة أو اإلنجيل املذكورة يف فصل أو فصول من أحدمها ،واهلل أعلم
بام ينزّ ل ،وحكمته ،قالوا :أنت مفرت يف ما أتيت به من الكتاب املجيد ،قل نزّ له روح القدس
من ر ّبك ،ليثبت به ا ّلذين آمنوا وهدى وبرشى للمسلمني ،ولقد نعلم ّأهنم يقولون :إنّام
يع ّلمه برش ـ قيل نرصاين كان بمكّة ـ لسان ا ّلذي يلحدون إليه ـ يطعنون به عىل القرآن ـ
يب مبني.
أعجمي وهذا لسان عر ّ
ّ
قال آخر( :)2ثم ذكر أن هذا التفسري يتأكد بأمور ..أوهلا بدء املجموعة بذكر القرآن..
وثانيها إيراد الضمري املذكور يف ﴿نَزَّ َل ُه﴾ ،فإنّه لو كان القصد من ﴿نَزَّ َل ُه﴾ :اآلية من السورة
لكان ينبغي أن يقول﴿ :نزّ هلا﴾ ،أي نزّ ل اآلية من السورة ،وملا أعاد اهلل سبحانه الضمري إىل
املذكّر ،ظهر ّ
أن املقصود من اآلية هو القرآن أو حكم يف القرآن ،وهلذا أعاد الضمري إىل معنى

( )1القرآن الكريم وروايات املدرستني.300/2 :
( )2القرآن الكريم وروايات املدرستني.301/2 :
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(اآلية) وهو القرآن أو احلكم املذكّر ..وثالثها حكايته قوهلم بأنّه ع ّلمه برش ،وكان قصد
املرشكني من تعليم البرش تعليم البرش إ ّياه القرآن أو بعض أحكام القرآن ـ معاذ اهلل ـ ومل
يقصدوا تعليمه آية واحدة من القرآن ..ورابعها أمره الرسول  باتباع ملة إبراهيم عليه
ِ
الس ْب ُت ع ََىل ا َّل ِذي َن ْ
اخ َت َل ُفوا فِ ِيه َوإِ َّن َر َّب َك َل َي ْح ُك ُم
السالم وقوله تعاىل بعد ذلك﴿ :إِن ََّام ُجع َل َّ
بينَهم يوم ا ْل ِقيام ِة فِيام كَا ُنوا فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
ثم ختم اآليات
يه َ ْ
ون﴾ [النحل ،]124 :وهم بنو إرسائيلّ ،
َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ
َاه ْم َو َلكِ ْن
﴿وع ََىل ا َّل ِذي َن َها ُدوا َح َّر ْمنَا َما َق َص ْصنَا َع َل ْي َك ِم ْن َق ْب ُل َو َما َظ َل ْمن ُ
بقوله تعاىلَ :
كَا ُنوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ [النحل ..]118 :باإلضافة إىل ذلك كله مل نجد يف ما ذكروا من
فرس لفظ (آية) يف املوردين هنا باآلية ا ّلتي هي جزء
التفاسري رواية عن رسول اهلل  أنّه ّ
املفرسين.
من السورة كام قالوا به ،وإنّام نقلوا ذلك من ّ
قال آخر( : )1باإلضافة إىل هذا كله؛ ومن باب التسليم اجلديل؛ فإنه ليس من احلتم
الالزم إذا ورد َّف القرآن أسلوب رشطى أن يقع هذا الرشط ،وإنام احلتم الالزم هو ،أنه إذا
وقع الرشط فال بد أن يقع ويتحقق اجلواب املعلق عىل وقوع هذا الرشط؛ فام أكثر ما وردت
أساليب رشطية َّف القرآن غري مراد وقوعها ،وحتقيق جواهبا ،ومن ذلك قوله تعاىل لنبيه :
﴿وإِ ْن ُتطِ ْع َأ ْك َث َر َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
وك َع ْن َسبِ ِ
ض ُي ِض هل َ
يل اهللَِّ إِ ْن َيتَّبِ ُع َ
ون إِ َّال ال َّظ َّن َوإِ ْن ُه ْم إِ َّال
َ
يل َألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
﴿و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
َخي ُْر ُص َ
ني ُث َّم
ون﴾ [األنعام ،]116 :وقولهَ :
َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
﴿و َل َقدْ
اج ِزي َن﴾ [احلاقة ،]47-44 :وقوله خطابا لهَ :
ْ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اخلَ ِ ِ
ْت َل َي ْح َب َط َّن ع ََم ُل َك َو َل َت ُكو َن َّن ِم َن ْ
ارسي َن﴾
رشك َ
ُأوح َي إ َل ْي َك َوإ َىل ا َّلذي َن م ْن َق ْبل َك َلئ ْن َأ ْ َ

[الزمر ،]65 :فلم يقع رشط أي آية من هذه اآليات ،ومل يقع جواهبا كذلك ..وعىل هذا ،جيوز
َّف اآلية الكريمة ﴿ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها َن ْأ ِ
ت بِ َخ ْ ٍ
ري ِمن َْها َأ ْو ِم ْثلِ َها َأ َمل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل
َ
ْ َ ْ
َ َ
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()127/1

330

يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ]106 :أال يقع رشطها وجواهبا ،وتكون من قبيل القضايا الفرضية ،التي
َ ْ
يراد هبا العربة والعظة ..وهذا يف حال صحة ما ذكره املخالفون يف تفسري اآلية يدل عىل أن
النسخ الذي أشارت إليه اآلية الكريمة ،ليس الزما أن يقع ،وإنام وقوعه أمر احتاميل ،يشهد
له الواقع أوال يشهد ،فإن شهد له اعترب ،وإال فال ..وهلذا ال يصح أن نستصحب معنا هذا
احلكم ،الذي تقَض به اآلية لو وقع رشطها وجواهبا ..ال نستصحب هذا احلكم ،ونحن
ننظر َّف اآليات التي يقال إهنا ناسخة أومنسوخة ..بل ننظر َّف تلك اآليات نظرا منقطعا عن
كل تأثري هلذا املفهوم الذي فهمت اآلية الكريمة عليه.
آيات النسخ وتوجيهها
بعد أن انتهى حفدة قتادة من ذكر مقوالت املنكرين لنسخ األحكام ،أو للنسخ
عموما ،وأدلتهم ،قام أحد احلضور ،وقال :بورك فيكم ..لكن كل ما ذكرمتوه ال يكفي لرد
اآليات املحكمة املرصحة بوجود النسخ يف القرآن الكريم ،بل وقوعه فيه ..فهل يمكن أن
نرتك كالم ربنا ألي رجل مهام بلغ من العلم؟
قال أحد حفدة قتادة :بورك فيك ويف حرصك عىل كالم ربك ،ونحن ـ إن شاء اهلل ـ
ال نقل عنك حرصا ،وما كان لنا أن نتبع قول أي أحد ،ونخالف كالم ربنا ،وقد قال تعاىل:
ني َيدَ ِي اهللَِّ َورسولِ ِه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
يم﴾
﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
يع عَل ٌ
َ
َ ُ
[احلجرات]1 :

قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..قد نسلم لكم بأن سياق اآلية ال يسمح بام ذكره
املفرسون ،لكن الواقع أثبت وجود النسخ ..فهناك آيات كثرية ال يمكن فهمها مع أخواهتا
من دون أن يكون أحدمها منسوخا.
قال كبري حفدة قتادة :وهلذا اجتمعنا بكم ..لتذكروا لنا تلك اآليات التي قيل
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بنسخها ،ثم نجيبكم بشأهنا.
قال أحد احلضور :هي كثرية جدا ،وال يمكننا يف هذا املجلس عرضها مجيعا
لكثرهتا ..فقد ذكر ابن العريب املعافري أن عددها مائة آية ..وذهب ابن حزم يف كتابه معرفة
الناسخ واملنسوخ أن آيات النسخ تبلغ مائتني وأربع عرشة آية ..وذهب أبو جعفر النحاس
يف كتابه الناسخ واملنسوخ إىل أهنا تبلغ مائة وأربعا وثالثني آية ..وأوصلها ابن سالمة
الرضير إىل مائتني وثالث عرشة آية ..يف حني أوصلها ابن اجلوزي إىل مائتني وسبعة
وأربعني آية(.)1
قال كبري حفدة قتادة :مهام كان عددها ،ومهام طال هذا املجلس؛ فالذي يبحث عن
احلق حيتاج إىل الصرب ،وعدم االهتامم بالوقت الذي يوصله إىل احلقيقة ،حتى ال يلقى اهلل،
وهو جيهل ما ُأمر بعلمه.
آيات الرمحة والشدة:
قام أحد احلضور ،وقال :فلنبدأ بآية السيف والقتال ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ان َْس َل َخ
احلُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ
ْاألَ ْش ُه ُر ْ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َهل ُ ْم ُك َّل
رص ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
رشكِنيَ َح ْي ُث َو َجدْ ُمت ُ ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ ُ
ِ
ٍ
يم﴾ [التوبة:
َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ور َرح ٌ
الص َال َة َوآت َُوا الزَّ كَا َة َف َخ هلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
 ،]5فقد قال احلسن بن فضل يف فضلها( :نسخت هذه اآلية كل آية يف القرآن فيها ذكر
اإلعراض والصرب عىل أذى األعداء) ،وقال ابن حزم يف كتابه الناسخ واملنسوخ( :يف القرآن
مائة وأربع عرشة آية يف ثامن وأربعني سورة نسخت الكل بقولهَ ﴿ :فإِ َذا ا ْن َس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
احلُ ُر ُم
َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ ِ
وهم﴾ [التوبة)2 ()]5 :
رشكنيَ َح ْي ُث َو َجدْ ُمت ُ ُ ْ

( )1مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن.405/1 :
( )2الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص )12
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يت اهللُّ بِ َأ ْم ِر ِه إِ َّن اهللَّ
اص َف ُحو ْا َحتَّى َي ْأ ِ َ
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْع ُفو ْا َو ْ
يش ٍء َق ِدير ﴾ [البقرة ،]109:فهذه اآلية منسوخة ..وقد قال النيسابوري( :نسخ ما فيها
ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ِ
حي ِّر ُم َ
من عفو وصفح بقوله تعاىلَ ﴿ :قاتِ ُلو ْا ا َّل ِذي َن الَ ُيؤْ ِمنُ َ
ون
ون بِاهللِّ َوالَ بِا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر َوالَ ُ َ
َما َح َّر َم اهللُّ َو َر ُسو ُل ُه ﴾ [التوبة ..]29:لقد أمر املسلمون هبذا يف بداية اإلسالم عندما كانوا
مستضعفني ..أما عندما قووا فلم يبق هناك جمال للعفو أو الصفح.
َاجو َننَا ِيف اهللِّ َو ُه َو َر هبنَا َو َر هب ُك ْم َو َلنَا َأع َْام ُلنَا
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل َأ ُحت ه

َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم َون َْح ُن َل ُه خمُ ْلِ ُصون ﴾ [البقرة ..]139:فهذه اآلية أيضا منسوخة ،نسختها آية
السيف( .. )1فام حاجة املسلمني إىل حماجة خصومهم وجمادلتهم وحوارهم بعد أن أمدهم
اهلل بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافيا ،وكفى بالسيف حماورا.
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:و َقاتِ ُلو ْا ِيف َسبِ ِ
يل اهللِّ ا َّل ِذي َن ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َوالَ َت ْعتَدُ و ْا
ِ
ب املُْ ْعت َِدين ﴾ [البقرة ..]190:فهي مثل أخواهتا منسوخة بآية السيف( ،)2وقد قال
إِ َّن اهللَّ الَ ُحي ه
النيسابوري فيها( :قوله ﴿ وال تعتدوا ﴾ ،هذا كان يف االبتداء ،عندما كان اإلسالم ضعيفا)
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:الَ إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي ﴾
ين َقد َّت َب َّ َ
ني ه
[البقرة ،]256:فهي مثل سابقاهتا ..نسختها آية السيف(.)3
اج َ
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلْ ﴿:
وك َف ُق ْل َأ ْس َل ْم ُت َو ْج ِه َي هللِّ َو َم ِن ا َّت َب َع ِن
فإن َح ه
ِ
ِ
َاب َواألُ ِّم ِّينيَ َأ َأ ْس َل ْم ُت ْم َفإِ ْن َأ ْس َل ُمو ْا َف َق ِد ْاهتَدَ و ْا َّوإِن ت ََو َّل ْو ْا َفإِن ََّام َع َل ْي َك
َو ُقل ِّل َّلذي َن ُأ ْو ُتو ْا ا ْلكت َ
ا ْل َب َ
ال ُغ َواهللُّ َب ِص ٌري بِا ْل ِع َباد ﴾ [آل عمران ،]20:فهذه اآلية مثل سابقاهتا منسوخة آية السيف(..)4

( )1الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص44ـ.45
( )2الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص65ـ.66
( )3الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص 96ـ.97
( )4الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص 102ـ.103
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فال منطق أفضل من السيف.
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:أو َلـئِ َك ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم اهللُّ َما ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم َف َأع ِْر ْض
َعن ُْه ْم َو ِع ْظ ُه ْم َو ُقل َّهل ُ ْم ِيف َأن ُف ِس ِه ْم َق ْوالا َبلِيغاا ﴾ [النساء ،]63:فقد ذكر علامؤنا أن هذا (كان يف
بدء اإلسالم ،ثم صار الوعظ واإلعراض منسوخ اا بآية السيف)()1

ِ
ب املُْ ْح ِسنِني ﴾
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿:فاع ُ
اص َف ْح إِ َّن اهللَّ ُحي ه
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
[املائدة ،]13:فقد ذكر علامؤنا أهنا (نزلت يف اليهود ،ثم نسخ العفو والصفح بآية السيف)()2

قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:ما ع ََىل الرس ِ
ال ُغ َواهللُّ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ول إِالَّ ا ْل َب َ
ون
َّ ُ
َّ
َو َما َت ْك ُت ُمون ﴾ [املائدة ،]99:فهي مثل سابقاهتا منسوخة آية السيف(.)3
ِ
اجن َْح َهلَا َوت ََوك َّْل ع ََىل اهللِّ
لس ْل ِم َف ْ
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿:وإِن َجن َُحو ْا ل َّ
ِ
يع ا ْل َعلِيم ﴾ [األنفال ،]61:فهي منسوخة بآية السيف ( ..)4فام حاجة املسلمني
السم ُ
إِ َّن ُه ُه َو َّ
للسالم ،وقد أعطاهم اهلل القوة التي يقهرون هبا أعداءهم؟
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
احل َسن َِة
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:ا ْد ُع إِ ِىل َسبِ ِ َ ِّ
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ
وج ِ
اد ْهل ُم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل عَن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهت َِدين ﴾
َ َ
[النحل ،]125:فالشك أهنا منسوخة نسختها آية السيف( ..)5فام حاجة املسلمني للحكمة
واملوعظة وقد من اهلل عليهم بنعمة القوة والعزة والتسلط؟
ِ ِ
الس ِّي َئ َة ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ

( )1الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص.135
( )2الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص.150
( )3الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص.152
( )4قالئد املرجان ،ص176ـ.177
( )5قالئد املرجان ،ص.210

334

َي ِص ُفون ﴾ [املؤمنون ،]96:فقد نسختها آية السيف( ..)1وذلك واضح لكل عاقل ..فمن أعطاه
اهلل القوة التي يقهر هبا أعداءه ال حيتاج إىل أن يدفع بالتي هي أحسن.
احل هق ِمن َّر ِّب ُك ْم َف َم ِن
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل َيا َأ ه َهيا الن ُ
َّاس َقدْ َجاء ُك ُم ْ َ
ْاهتَدَ ى َفإِن ََّام َ ْهيت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َمن َض َّل َفإِن ََّام َي ِض هل َع َل ْي َها َو َما َأ َن ْا َع َل ْي ُكم بِ َوكِيل ﴾ [يونس،]108:
فقد نسخ معناها ال لفظها بآية السيف(.)2
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿:وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّلغ َْو َأع َْر ُضوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا َلنَا َأع َْام ُلنَا
ِ
اجل ِ
َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم َس َ
اهلِني ﴾ [القصص ،]55:فهي األخرى نسخت بآية
ال ٌم َع َل ْي ُك ْم الَ َن ْبتَغي ْ َ
السيف( .. )3وهو واضح ملن تأمله ..أليس اإلعراض نوعا من الضعف ..واملسلم قوي
عزيز ال حيتاج أن يذل نفسه؟
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىل ﴿:يا َأهيا النَّبِي إِنَّا َأرس ْلن َ ِ
رشا َون َِذ ايرا﴾
ْ َ
ه
َاك َشاهدا ا َو ُم َب ِّ ا
َ هَ
[األحزاب ،]45:فهي مثل سابقاهتا منسوخة بآية السيف( ..)4وهي واضحة ال حتتاج إىل رشح
يبني نسخها.
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي
احل َسنَ ُة َوالَ َّ
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿:والَ ت َْست َِوي ْ َ
َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِ ٌّيل َمحِيم ﴾ [فصلت ،]34:فهي منسوخة بآية
السيف(.)5
ِ ِ
ت َوالَ َتتَّبِ ْع
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
قال آخر :ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿:فل َذل َك َفا ْد ُع َو ْ
نت بِ َام َأنزَ َل اهللَُّ ِمن كِت ٍ
ت ألَع ِْد َل َب ْينَ ُك ُم اهللَُّ َر هبنَا َو َر هب ُك ْم َلنَا َأع َْام ُلنَا
َاب َو ُأ ِم ْر ُ
اءه ْم َو ُق ْل آ َم ُ
َأ ْه َو ُ
( )1قالئد املرجان ،ص.235
( )2قالئد املرجان ،ص.252
( )3قالئد املرجان.253 ،
( )4قالئد املرجان.258 ،
( )5قالئد املرجان.268 ،
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جي َم ُع َب ْينَنَا َوإِ َل ْي ِه املَْ ِصري ﴾ [الشورى ،]15:فهي منسوخة
َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم الَ ُح َّج َة َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم اهللَُّ َ ْ
بآية السيف (.)1
بعد أن انتهى احلضور من ذكر ما ذكره العلامء من اآليات املنسوخة باآلية التي
يسموهنا [آية السيف] ،قام كبري حفدة قتادة ،وقال :الشك أنكم معذورون فيام ذكرمتوه؛
فنحن الذين لقناكم ذلك ،وعطلنا بسببه كل ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة للسلم
والصفح والعفو والرمحة ..لكنكم ال تعذرون إن مل تسمعوا لنا ،لنرشح لكم ما وصلنا إليه
بعد البحث الطويل ..حتى ال ختاصمونا عند اهلل يوم القيامة ،بأننا سبب ما وقع لكم من
خطأ وضالل.
قال أحد احلضور :طبعا لكم ذلك ..ونحن مستعدون للرتاجع عن كل ما ذكرناه إن
تبني لنا احلق يف غريه ..فاملؤمن هو الذي يدور مع احلق حيث دار ،وهو الذي يسري مع
الدليل واحلجة حيث توجها.
قال أحد حفدة قتادة :ما دمتم ذكرتم أن اآلية التي تسمى [آية السيف والقتال] هي
الناسخة لكل تلك اآليات الكريمة؛ فإن العقل يدعونا إىل فهمها وتدبرها ،لنعرف املقصود
منها ،وهل يتناقض مع ما ُذكر أنه نسخ هبا أم ال يتناقض ..ذلك أنه إذا أمكن اجلمع بني
اآليات كان القول بالنسخ تعطيال لآليات التي قيل بنسخها ..واألصل يف القرآن التحكيم
والتفعيل ،ال التعطيل.
قال آخر( :)2ولنبدأ بالسياق الذي وردت فيه تلك اآليات الكريمة ،فقد قال تعاىل:
َاب اهللَِّ يوم َخ َل َق السامو ِ
﴿إِ َّن ِعدَّ َة ه ِ ِ
َرش َش ْه ارا ِيف كِت ِ
ات َو ْاألَ ْر َض ِمن َْها
َّ َ َ
َْ َ
الش ُهور عنْدَ اهللَِّ ا ْثنَا ع َ َ

( )1قالئد املرجان.270 ،
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()761/5
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َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َف َال َت ْظلِ ُموا فِ ِ
يه َّن َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ كَا َّف اة ك ََام
ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم كَا َّف اة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َم َع املُْت َِّقنيَ ﴾ [التوبة ،]36 :أي أن الغاية من هذه اآلية الكريمة
الدعوة إىل السالم وجتنب القتال َّف األشهر احلرم ،وإن كان حتام عىل املسلمني أن يمتثلوها،
وحيققوها من جانبهم ،إال أهنا ال حتمل املسلمني عىل التهاون َّف قتال املرشكني ،وترك
اإلعداد حلرهبم ..ألن املرشكني ال حيرتمون هذه الدعوة ،وال يستقيمون عليها ،وال يدعون
املسلمني َّف أمن وسالم ،إذا هم قدروا عىل قتاهلم ،ووجدوا الفرصة السانحة هلم فيهم.
قال آخر( :)1وهذا هوالرس َّف عطف هذا األمرَ ﴿ :و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ كَا َّف اة ك ََام
ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم كَا َّف اة﴾ عىل النهى السابق َّف قوله سبحانهَ ﴿ :ف َال َت ْظلِ ُموا فِ ِ
يه َّن َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾ إذ أن
هذا النهى يقتَض الكف عن القتال َّف هذه األشهر احلرم ،خاصة ،وَّف غريها ،عامة ،إذا مل
يكن من املرشكني عدوان عىل املؤمنني ..وهذا من شأنه ـ لوأطلق ـ أن حيمل املسلمني عىل
طلب املساملة واملوادعة ،وترك االستعداد للحرب ،واالنخالع عن مشاعر القتالَّ ،ف حني
أن املرشكني عىل غري هذا املوقف ،ألهنم أبدا عىل عداوة مضمرة أوظاهرة للمؤمنني ،وأهنم
إذا وجدوا فرصة للنيل منهم فلن يمسكهم عن ذلك عهد أوقرابة ،كام قال تعاىلَ :
﴿ال
ون ِيف ُمؤْ ِم ٍن إِ ًّال َو َال ِذ َّم اة َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْعتَدُ َ
َي ْر ُق ُب َ
ون﴾ [التوبة ،]10 :فكان إتباع هذا النهى بذلك
األمرَ ﴿ :و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ كَا َّف اة ك ََام ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم كَا َّف اة﴾ كان وضعا للنهى بموضعه الصحيح،
فيكون دعوة للسلم ،مع احلذر من خطر احلرب ،ومع مراقبة العدو ،واإلعداد لدفع عدوانه
إن حدثته نفسه بعدوان.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فإن قوله تعاىل ﴿كافة﴾ أي مجيعا ،وأصله من الكف

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()761/5
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()762/5
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عن اليشء ..بمعنى كف نفسه عن األمر أي دفعها عنه ،وكف العدو ،أي دفعه ورده ..وهذا
ال يكون من اإلنسان ،إال بنفس جمتمعة ،وعزيمة غري موزعة ،كام ال يكون من اجلامعة
املقاتلة إال باجتامعهام مجيعا ،واستحضار كل ما لدهيا من قوى مادية ومعنوية.
قال آخر( :)1وبذلك؛ فإن اآلية الكريمة تدعواملسلمني إىل القتال حني تقوم دواعيه،
وهى رد عدوان املعتدين ،أوالذين يقفون َّف وجه الدعوة اإلسالمية ،ويصدون الناس
عنها ،أويفتنوهنم فيها ..أما َّف غري هذا ،فال قتال وال عدوان ،ويدل لذلك اآليات الكثرية
التي تربط القتال بالعدوان ،كام قال تعاىلُ ﴿ :أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم بِغ ْ ِ
ن ْ ِ
َري َح ٍّق إِ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر هبنَا اهللَُّ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ
ِ
ِ
ات َومس ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
اس ُم اهللَِّ كَثِ اريا
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
الن َ
يها ْ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ َ َ
احل َرا ُم بِ َّ
َّ
الش ْه ِر
ْرص ُه إِ َّن اهللََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾ [احلج ،]40-39 :وقال:
﴿الش ْه ُر ْ َ
ْرص َّن اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
َو َل َين ُ َ
احلرم ُ ِ
ْ
اص َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا
ات ق َص ٌ
احلَ َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
ِ
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
وه ْم َحتَّى َال َت ُك َ
ون
﴿و َقاتِ ُل ُ
اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َم َع املُْتَّقنيَ ﴾ [البقرة ،]194 :وقالَ :
ِ
﴿و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
الدِّ ي ُن هللَِّ َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َف َال ُعدْ َو َ
يل اهللَِّ
ان إِ َّال ع ََىل ال َّظاملنيَ ﴾ [البقرة ،]193 :وقالَ :
ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْعت َِدي َن﴾ [البقرة ،]190 :وغريها من اآليات
ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال ُحي ه
الكريمة التي تربط اإلذن بالقتل أو األمر به برد اعتداء املعتدين.
قال آخر( :)2وهي كذلك دعوة للمؤمنني إىل مجع مجاعتهم عىل أمر واحد مع
املرشكني املعتدين ،وهوأن يعدوهم مجيعا جبهة معادية ،ال فرق بني مرشك ومرشك ،فكام
أن كل مرشك هو حرب عىل اإلسالم واملؤمنني به ،سواء كان ذلك بقلبه ،أولسانه ،أويده،
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وسواء أكان َّف مجاعة أومنفردا ،فكذلك ينبغى أن يكون املؤمنون عىل تلك املشاعر ،وهذه
املواقف إزاء املرشكني ..إن الذي ينبغى أن يكون من املؤمنني هو أن يكونوا قلبا واحدا،
ولسانا واحدا ،ويدا واحدة ..وهذا من شأنه أن يدعواملسلمني إىل مجع كلمتهم ،ووحدة
صفهم ،فوق أن ذلك هوواجب املسلمني َّف السلم ،فكيف وهم َّف مواجهة العدواملرتبص
هبم.
﴿وا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َم َع
قال آخر( :)1وهلذا ختمت اآلية الكريمة باألمر بالتقوى َ

املُْت َِّقنيَ ﴾ [التوبة ،]36 :ففيها دعوة إىل التقوى ،وجعلها امليزان الذي يضبط عليه املسلمون
موقفهم من املرشكني ..فال بغى وال عدوان وال ظلم ..ألن ذلك خيرج املسلمني عن صفة
التقوى ،ويقيمهم هم واملرشكون عىل مقام واحد ..األمر الذي من شأنه أن يفوت عليهم
أن يكون اهلل سبحانه معهم ،يؤيدهم وينرصهم عىل عدوهم ..ألنه سبحانه ال يكون إال مع
املتقني.
قال آخر( :)2وبناء عىل هذا؛ فإن موقف املسلمني مع غري املسلمني ،هو أن يكونوا
سلام ملن ساملهم ،وحربا مع من اعتدى عليهم ،وحارهبم ..وتاريخ الدعوة اإلسالمية،
وأسلوهبا الذي قامت عليه منذ اليوم األول عىل يد رسول اهلل  مل خيرج عن هذا اخلط
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
احل َسن َِة
الذي حدد مسريته قوله تعاىل لنبيه ﴿ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ
وج ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهت َِدي َن﴾
َ َ
اقبوا بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
ِ
وق ْب ُت ْم بِ ِه َو َلئِ ْن
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم َف َع ُ
[النحل ،]125 :وقد جاء بعدها قوله تعاىلَ :
َ

ِ
لصابِ ِري َن﴾ [النحل]126 :؛ فهي تدعو يف حال العدوان إىل املعاقبة باملثل،
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
َص َ ْ
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وعدم جتاوزه.
قال آخر :ومثل ذلك كل اآليات الكريمة التي تدعو إىل احلوار مع اآلخر ،والتعامل
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّال ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا
﴿و َال ُ َ
احلسن معه ،كام قال تعاىلَ :
ِمنْهم و ُقو ُلوا آمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ُ ْ َ
َ
[العنكبوت ]46 :وقولهُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ
خ َذ بع ُضنَا بع اضا َأربابا ِمن د ِ
ِ
و َال ُن ْ ِ ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا
َْ ا ْ ُ
َْ
رش َك بِه َش ْيئاا َو َال َي َّت َ ْ
َ
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران ،]64 :وقولهُ :
اهلِنيَ ﴾
َن ْ َ
َ َ َ ُْ ُْ
[األعراف ..]199 :وغريها من اآليات الكريمة.
قال آخر( : )1وهذه اآليات ،وأمثاهلا من اآليات املحكامت ،هي التي قامت عىل
أساسها صالت املسلمني فيام بينهم وبني املجتمعات اإلنسانية التي مل تدخل َّف اإلسالم،
سواء ما كان منها َّف ذمة املسلمني ،أوكان َّف دار احلرب ،أوخارج هذه الدار ..وكيف يكون
من مفاهيم اإلسالم أن يكون حربا عىل الناس من غري أن يبدؤوا أتباعه بحرب؟ ..أال يكون
هذا عدوانا ِما هنى اهلل عنهَّ ،ف أكثر من آية من آيات الكتاب الكريم؟ ..وبأى تأويل يتأول
﴿و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ا َّل ِذي َن
القائلون باحلرب العامة عىل املجتمع اإلنسانى ،قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ن﴾ [البقرة]190 :
ب املُْ ْعتَدي َ
ُي َقات ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال ُحي ه
قال آخر( :)2ثم ،أي دين هذا الدين الذي يدخل فيه الناس قهرا وقرسا ،حتت حكم
السيف؟ ..وهل مثل هذا الدين يعمر قلبا أويمس وجدانا؟ ..وإذا ساغ أن يقبل مثل هذا
َّف دعوة سياسية أواجتامعية ،فلن يقبل َّف دين يدعو إليه اهلل رب العاملني ،ورسوله الذي
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هو رمحة للعاملني ..وإذا قبل هذا يف دين خاص بمجتمع من املجتمعات لفرتة حمدودة،
وملجتمع حمدود ،فلن يقبل َّف اإلسالم ،دين احلياة اإلنسانية كلهاَّ ،ف امتداد أزماهنا ،وَّف
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
اختالف أِمها وشعوهبا ،ولذلك قال تعاىلَ :
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي﴾
ين َقدْ َت َب َّ َ
ني ه
[البقرة]256 :

قال آخر( : )1وبعد كل هذا ،أين هى التقوى التي يدعوإليها اهلل سبحانه وتعاىل َّف
﴿وا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َم َع املُْت َِّقنيَ ﴾ [التوبة ،]36 :إذا كان املسلمون حربا عىل الناس من غري
قولهَ :
أن يؤذهنم أحد بحرب؟
آيات الرخصة والعزيمة:
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف التعارض
ض املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل ا ْل ِقت ِ
املوجود بني قوله تعاىل يف سورة األنفالَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي َح ِّر ِ
َال إِ ْن َي ُك ْن
ِ
ِ
ون َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ون َصابِ ُر َ
رش َ
َني َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َيغْلِ ُبوا َأ ْل افا ِم َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا بِ َأ َّهنُ ْم
منْ ُك ْم ع ْ ُ
َق ْو ٌم َال َي ْف َق ُه َ
ف اهللَُّ َعنْ ُك ْم َوعَلِ َم َأ َّن
ون﴾ [األنفال،]65 :وقوله يف اآلية التي تليهاْ ﴿ :اآل َن َخ َّف َ
ف َيغْلِ ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
فِي ُك ْم َض ْع افا َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ني
َني َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم َأ ْل ٌ
ِ
الصابِ ِري َن﴾ [األنفال ..]66 :فهاتان اآليتان ال يمكن اجلمع بينهام إال بالقول
بِإِ ْذن اهللَِّ َواهللَُّ َم َع َّ
بأن إحدامها منسوخة ،وطبعا هي اآلية الثانية التي ورد فيها التخفيف.
قال أحد حفدة قتادة( :)2ال تعارض بني هذه اآليات الكريمة حتى نحتاج إىل القول
بنسخها ،ذلك أن كل حكم حمكوم بحال خاصة به ،مقدرة له ،وعلة تدور معه وجودا
وعدما ..فاآلية األوىل ـ والتي قيل بنسخها ـ تفرض عىل املؤمنني حكام يف حال كانوا أهال
للوفاء به  ،ملا فيهم من قوة إيامن وثبات يقني ..فإذا كانوا يف تلك احلالة كان واجبا عليهم
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()765/5
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إذا التقوا يف ميدان احلرب بأعدائهم من الكافرين ـ أن يثبت العرشون منهم ملئتني من
أعدائهم ،وأن تثبت املائة لْللف ..فلام وقع الضعف يف املسلمني ،حني كثر عددهم ،ودخل
فيهم من دخل ،وليس فيهم ما يف هؤالء النفر القليل الكرام ،الذين سبقوا إىل اإلسالم ،من
كرم املعدن ،وصفاء اجلوهر ،والتعرف عىل احلق ،والبدار إليه ،خفف اهلل عنهم ،وجعل
أمرهم يرسا ،ففرض عليهم أال تفر املائة من املائتني ،وال األلف من األلفني.
قال آخر :وانظروا كيف كانت أعداد املسلمني يف اآلية األوىل (عرشون) و(مئة) ثم
أصبحت يف اآلية الثانية (مئة) و(ألفا) ..فذلك يكشف عن أن الضعف الذي عرض
للمسلمني يف هذا الوقت املبكر من الدعوة اإلسالمية ،وَّف عهد النبوة ،مل يكن من جهة
املسلمني الصادقني السابقني إىل اإلسالم ،لكن الضعف الذي وقع ،كان عىل جمموع
املسلمني ،حني كثر عدد الداخلني يف اإلسالم ،وال شك أن هذه األعداد الكثرية التي
دخلت يف دين اهلل أفواجا ،مل يكن هلا مجيعها من وثاقة اإليامن ،وقوة اليقني ما كان يف هذه
الصفوة التي سبقت إىل اإلسالم.
قال آخر( :)1ولذلك فإن اآلية األوىل ليست معطلة ،بل إذا عادت حال املسلمني إىل
احلال األوىل التي كانوا عليها قبل هذا الضعف ،عاد احلكم األول ،فإذا ضعفوا لزمهم حكم
اآلية الثانية ،والذي ال ينبغى أن ينزلوا عنه أبدا ،حتى يف أضعف أحواهلم ..املائة تغلب
املائتني ،واأللف تغلب األلفني.
ِ
ص
قال آخر( :)2ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا املُْزَّ ِّم ُل ُق ِم ال َّل ْي َل إِ َّال َقلِ ايال ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
آن تَرتِ ايال إِنَّا سنُ ْل ِقي َع َلي َك َقو اال َث ِق ايال إِ َّن ن ِ
ِ
ِ ِ
َاش َئ َة ال َّل ْي ِل ِه َي
ْ
ْ
َ
منْ ُه َقل ايال َأ ْو ِز ْد َع َل ْيه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ ْ
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َأ َشده َو ْطئاا َو َأ ْق َو ُم ِق ايال إِ َّن َل َك ِيف الن ََّه ِار َس ْب احا َط ِو ايال﴾ [املزمل ]7-1 :وقوله يف آخر السورة:
﴿إِ َّن َر َّب َك َي ْع َل ُم َأن ََّك َت ُقو ُم َأ ْدنَى ِم ْن ُث ُل َث ِي ال َّل ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه َو َطائِ َف ٌة ِم َن ا َّل ِذي َن َم َع َك َواهللَُّ
ي َقدِّ ر ال َّلي َل والنَّهار عَلِم َأ ْن َلن ُحتْصوه َفتَاب َع َلي ُكم َفا ْقرءوا ما َتيرس ِمن ا ْل ُقر ِ
آن عَلِ َم َأ ْن
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ
ْ ُ ُ َ ْ ْ
َ
ُ ُ ْ َ َ َ
ون َي ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
ض َي ْب َت ُغ َ
رض ُب َ
آخ ُر َ
َس َي ُك ُ
ون ِم ْن َف ْض ِل اهللَِّ َو َ
ون ِمنْ ُك ْم َم ْر ََض َو َ
ون

ِ
يل اهللَِّ َفا ْقرءوا ما َتي ِ
ِيف َسبِ ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأ ْق ِر ُضوا اهللََّ َق ْر اضا َح َسناا
يموا َّ
رس منْ ُه َو َأق ُ
َ ُ َ َ َّ َ
ِ
ري َ ِ
َو َما ُت َقدِّ ُموا ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم ِم ْن َخ ْ ٍ
اس َتغ ِْف ُروا اهللََّ إِ َّن اهللََّ
جتدُ و ُه عنْدَ اهللَِّ ُه َو َخ ْ اريا َو َأ ْع َظ َم َأ ْج ارا َو ْ
ِ
يم﴾ [املزمل]20 :؛ فاآلية األوىل نص رصيح يف طلب قيام جزء من الليل قريب من
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ

نصفه ،وبينت السبب يف هذا اإلجياب ،واخلطاب فيها موجه إىل النبي  ،والثانية دالة عىل
أن الرسول  كان يقوم هبذا التكليف ،وطائفة من الذين معه ،ثم ذكر اهلل تعاىل أن هناك
سب ابا يقتيض التخفيف عن األصحاب ،وهو علم اهلل بأن سيكون منهم األصناف الثالثة
مقصورا عىل قراءة ما تيرس من القرآن ،فإذا
الذين ذكرهم ،ومن أجل ذلك كان التكليف
ا
قارصا عىل النبي
كان النص األول
ا



واألصحاب ،إنام قاموا بقيام الليل اقتداء به،

ا
منسوخا ،بل حكمه باق
والتخفيف قارص عليهم لْلسباب املذكورة ،مل يكن النص األول
بالنسبة إىل النبي  ،وهذا رأي ابن عباس.
قال آخر :وبذلك فإن اآلية األوىل تذكر أن فرض قيام الليل كان يف حق رسول اهلل
﴿و ِم َن ال َّل ْي ِل
 ، وليس يف حق أمته  ،وهو حكم بقي مستمرا مل ينسخ ،كام قال تعاىلَ :
َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل اة َل َك ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر هب َك َم َقا اما حمَ ُْمو ادا﴾ [اإلرساء ،]79 :فقد روي عن ابن
عباس قوله﴿( :نافِ َل اة َلك﴾  ،أي خاصة للنبي  ،أمر بقيام الليل ،وكتب عليه(..)1

( )1ابن جرير وابن أيب حاتم وابن مردويه ،الدر املنثور .196/4
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ِ
الر ُس َ
ول َف َقدِّ ُموا
قال آخر( :)1ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا ن َ
َاج ْي ُت ُم َّ
ِ
ني َيدَ ْي ن َْج َوا ُك ْم َصدَ َق اة َذلِ َك َخ ْري َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َفإِ ْن َمل َ ِ
يم﴾ [املجادلة:
َب ْ َ
ور َرح ٌ
جتدُ وا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ٌ
ْ
ني يدَ ي نَجوا ُكم صدَ َق ٍ
ات َفإِ ْذ َمل ْ َت ْف َع ُلوا
 ، ]12ثم قال يف السورة نفسهاَ ﴿:أ َأ ْش َف ْق ُت ْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َواهللَُّ َخ ِب ٌري ِب َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾
يموا َّ
َوت َ
َاب اهللَُّ َع َل ْي ُك ْم َف َأق ُ

[املجادلة ..]13 :فاألمر يف اآلية األوىل للندب ،ال للوجوب بقرينة قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َمل َ ِ
جتدُ وا
ْ
ِ
يم﴾ [املجادلة ..]12 :أما اآلية الثانية؛ ففيها ختيري بني التصدق وعدم
ور َرح ٌ
َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
التصدق ..وبذلك ال يكون بينهام ناسخ وال منسوخ.
قام أحد احلضور ،وقال :مل نفهم ..كيف يكون األمر كذلك ،واآلية الثانية تدل عىل
رفع احلكم السابق ،وهو يعني أنه منسوخ؟
قال أحد حفدة قتادة( :)2ال بأس ..سنوضح لكم األمر أكثر لتعرفوا مراد اآليتني،
ومن خالل معرفة املراد جيدا يتضح لكم ما ذكرنا من عدم النسخ ..وأول ذلك أن تعرفوا
أنه ليس املراد بتقديم الصدقة هنا ،أن توضع بني يدى النبي  ،وإنام املراد أن توضع يف يد
من يستحقها من الفقراء واملساكني وابن السبيل.
قال آخر( :)3وهذه الصدقة التي يقدمها املؤمن الذي يغشى جملس رسول اهلل ،
مطهرة هلذا املؤمن ،وإعداد له كى يلتقي بالنبي الكريم ،وينتفع هبديه ،حيث يكون يف تلك
احلال عىل قرب نفسى وروحى منه ..فذلك أشبه بالطهارة قبل الصالة ..فالصالة مناجاة
هلل سبحانه وتعاىل ،ودخول إىل ساحة مغفرته ورضوانه ،والطهارة قبل الدخول يف الصالة،
هي التي هتيء املؤمن نفسيا وروحيا لالتصال باهلل سبحانه ،والقرب منه جل وعال.
( )1نظرات يف القرآن الكريم ،ص.211
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()834/14
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قال آخر( :)1إهنا أشبه باالستئذان قبل الدخول ..فكام أنه ال جيوز للمؤمن أن يدخل
بيتا غري بيته قبل أن يستأذن ،رعاية حلرمة املسكن وأهله؛ فكذلك ينبغى عىل املؤمن أال
يقتحم مقام الرسول  ،ويغشى محاه الطهور ،من غري أن يقف بني يدى هذا احلمى ،وأن
يقدم صدقة ،يدخل منها عىل مشاعره أنه لن يؤذن له بالدخول إىل هذا احلمى ،من غري
استئذان ،وقوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َخ ْ ٌري َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر﴾ [املجادلة ،]12 :أي هذا الفعل الذي تفعلونه
بتقديم الصدقة قبل مناجاتكم  هوخري لكم ،وأطهر ،حيث يرَض اهلل سبحانه وتعاىل
عنكم ،ويطهركم من ذنوبكم ،فيكون لقاؤكم للرسول  عىل صفاء نفس ،وشفافية روح،
فتصيبون كثريا من اخلري الذي بني يديه.
قال آخر( :)2وهي كذلك ترفع احلرج عىل من مل جيدَ ﴿ :فإِ ْن َمل َ ِ
ور
جتدُ وا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ْ

ِ
يم﴾ [املجادلة ،]12 :إذ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ،واهلل سبحانه يغفر لكم ذنوبكم،
َرح ٌ
ويطهركم ،حتى إذا ناجيتم الرسول



كنتم عىل حال من الطهر كحال الذين قدموا

صدقات بني يدى نجواهم ،فاهلل سبحانه غفور ،أي كثري املغفرة ،تسع مغفرته اخللق مجيعا،
وهورحيم بكم ،فال حيرمكم مغفرته التي قرصت أيديكم عن أن تنالوها بالصدقة.
قال أحد احلضور :وعينا كل هذا ،وهو واضح جدا ..اإلشكال يف اآلية التي جاءت
ني يدَ ي نَجوا ُكم صدَ َق ٍ
ات َفإِ ْذ َمل ْ َت ْف َع ُلوا
بعدها ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :أ َأ ْش َف ْق ُت ْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َواهللَُّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُلو َن﴾
يموا َّ
َوت َ
َاب اهللَُّ َع َل ْي ُك ْم َف َأق ُ
[املجادلة ،]13 :والتي ذكر أغلب املفرسين أهنا ناسخة لآلية التي قبلها ..بمعنى أن تقديم
الصدقة من املؤمن الذي يود مناجاة الرسول ،قبل أن يدخل يف مناجاته ،والذي دعت إليه

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()834/14
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اآلية السابقة قد جاءت هذه اآلية ناسخا له ،ختفيفا عىل الذين يودون مناجاة النبي ..
قال آخر :ويدل لذلك ما روي أنه ملا نزلت اآلية السابقة شق ذلك عىل كثري من
املؤمنني ،وضن كثري من األغنياء بأمواهلم أن خيرجوا منها صدقة عند مناجاة الرسول ،
وهبذا قلت تلك األعداد الكثرية التي كانت تسعى إىل مناجاة النبي  ،فنزلت اآلية الثانية؛
فنسخت اآلية التي قبلها ،وأبيح للمؤمنني مناجاة الرسول  من غري صدقة يقدموهنا بني
يدى نجواهم.
قال أحد حفدة قتادة( :)1ما ذكروه ليس نسخا ..فالصدقة التي دعي املؤمنون إىل
تقديمها بني يدى نجواهم غري حمددة املقدار ،ومن هنا كانت أى صدقة يقدمها املؤمن يف
هذا املقام جمزية له ،ولوكانت شق مترة ..وإذن فليس يف هذه الصدقة ما يشق عىل املؤمنني،
حتى جيىء األمر بنسخ تقديم هذه الصدقة.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ذلك؛ فليس ما جاءت به اآلية من األمر بتقديم الصدقة
أمرا ملزما ،يقع موقع الوجوب ،بل هوأمر للندب واالستحباب ،ولذلك علل له بقوله
تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َخ ْ ٌري َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر﴾ [املجادلة ..]12 :ثم جاءت املجاوزة عنه عند عدم وجود
ِ
الصدقةَ ﴿ :فإِ ْن َمل َ ِ
يم﴾ [املجادلة]12 :
ور َرح ٌ
جتدُ وا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ْ
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن قوله تعاىل يف اآلية التي يقال إهنا ناسخة:
ِ
ٍ
يموا
﴿ َأ َأ ْش َف ْق ُت ْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
ني َيدَ ْي ن َْج َوا ُك ْم َصدَ َقات َفإِ ْذ َمل ْ َت ْف َع ُلوا َوت َ
َاب اهللَُّ َع َل ْي ُك ْم َف َأق ُ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َواهللَُّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املجادلة ،]13 :ليس معنى
َّ
كلمة اإلشفاق هنا الضن باملال الذي ينفق يف هذا الوجه ،وإنام هواخلوف من أال جيد
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()836/14
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()836/14
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املؤمنون ما يتصدقون به يف كل وقت يلقون فيه رسول اهلل  ..وكثري منهم كان يلقى النبي
 كل يوم مرات كثرية؛ فهؤالء يشق عليهم أن حيجبهم عن الرسول  حجاب يف هنار
أوليل ،وكثريا ما تكون الصدقة غري ِمكنة هلم يف كل حال ..فهم ـ واألمر كذلك ـ بني حالني:
إما أال يلتقوا بالرسول  حتى يقدموا بني يدى لقائهم صدقة ،وَّف هذا إعنات شديد هلم،
وخاصة أن لقاءهم للنبي  يتكرر مرات يف اليوم ،وقد ال يكون بني يدي أحدهم ما يقدمه
من صدقة ،وإنه ليس بالذي يريض نفوسهم أن يكون لقاؤهم للنبي  من غري تقديم
ِ
صدقة ،حيث يدخلون يف حكم قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َمل َ ِ
يم﴾ [املجادلة:
ور َرح ٌ
جتدُ وا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ْ
 ]12فإن ذلك ـ وإن كان يبيح هلم لقاء النبي  ومناجاته من غري صدقة إال أنه يضعهم يف
موضع ال حيبونه ،وال يرضونه ألنفسهم ،إهنم يطلبون أن يكونوا عىل أحسن أحواهلم يف
لقائهم للنبي  .. ولكي يزول هذا احلرج من صدور الصحابة الذين ال جيدون الصدقة
ني َيدَ ْي
التي يقدموهنا بني يدى مناجاهتم الرسول  جاء قوله تعاىلَ ﴿ :أ َأ ْش َف ْق ُت ْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
نَجوا ُكم صدَ َق ٍ
ات﴾ [املجادلة ..]13 :وجاء لفظ الصدقات مجعا ،ال مفردا ،وَّف ذلك دليل عىل
ْ َ ْ َ
أن املراد هبذا ،هم الصحابة الذين كانوا عىل لقاء دائم بالنبي  ،ذلك اللقاء الذي يدعوهم
إىل تقديم صدقات كل يوم ،ال صدقة واحدة.
َاب
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن قوله تعاىل يف هذه اآليةَ ﴿ :فإِ ْذ َمل ْ َت ْف َع ُلوا َوت َ
اهللَُّ َع َل ْي ُك ْم﴾ [املجادلة ]13 :يشري إىل أن الذين مل يفعلوا ،أي مل يستطيعوا تقديم الصدقة ـ ال ضنا
هبا ،ولكن عجزا عنها ـ هؤالء قد تاب اهلل عليهم ،أي رمحهم ،ورفع عنهم احلرج ،وأفسح
هلم الطريق إىل مناجاة النبي  من غري تقديم الصدقة التي عجزوا عنها ..فالتوبة هنا،
معناها الرمحة ،والقبول ،والرضا ،فهى توبة من اهلل سبحانه وتعاىل عليهم ،أي عود عليهم
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()837/14
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منه سبحانه وتعاىل بفضله ورمحته.
ِ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة
يموا َّ
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأق ُ

َو َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َواهللَُّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املجادلة ]13 :هوجواب (إذ) التي تفيد مع
الظرف معنى الرشط ..أي فإذ قد رمحكم اهلل ،وعاد بفضله عليكم ،ورفع عنكم احلرج يف
لقاء النبي من غري تقديم صدقة؛ فأقيموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وأطيعوا اهلل ورسوله ،فذلك
هوشكركم هلل سبحانه وتعاىل عىل ما فضل به عليكم ..ففى إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة،
وطاعة اهلل ورسوله ،ما يقربكم من الرسول ،ويقيمكم أبدا عىل طهارة دائمة ،أشبه بمن
يمد يده بصدقات ال تنقطع أبدا.
قال آخر( :)2وبناء عىل هذا؛ فإنه ليس بني اآليتني نسخ ،بل إن كال اآليتني من
املحكم ،فكالمها تتناوالن أمرا واحدا ،وتعاجلان قضية واحدة ،ال تتم أركاهنا إال هبام معا.
قال أحد احلضور :وعينا كل هذا ،وهو واضح جدا ..لكن ما تقولون فيام قيل من
ِ
ِ
نسخ قوله تعاىلِ َ :
ْج َب َك
﴿ال َحي هل َل َك الن َِّسا ُء م ْن َب ْعدُ َو َال َأ ْن َت َبدَّ َل ِ ِهب َّن م ْن َأزْ َواجٍ َو َل ْو َأع َ
َت َي ِمينُ َك َوك َ
يش ٍء َر ِقي ابا﴾ [األحزاب ]52 :بقولهَ ﴿ :يا َأ ه َهيا
ُح ْسنُ ُه َّن إِ َّال َما َم َلك ْ
َان اهللَُّ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
اج َك َّ
َت َي ِمينُ َك ِِمَّا َأ َفا َء اهللَُّ َع َل ْي َك
ور ُه َّن َو َما َم َلك ْ
النَّبِ هي إِنَّا َأ ْح َل ْلنَا َل َك َأزْ َو َ
الال ِيت آ َت ْي َت ُأ ُج َ
َات َخالِ َك وبن ِ
َات عَامتِ َك وبن ِ
َات عَم َك وبن ِ
وبن ِ
َات َخ َاالتِ َك َّ
اج ْر َن َم َع َك َوا ْم َر َأ اة
الال ِيت َه َ
ََ
ََ
ِّ َ َ
ََ
َّ
مؤْ ِمنَ اة إِ ْن و َهب ْت َن ْفسها لِلنَّبِي إِ ْن َأراد النَّبِي َأ ْن يس َتنْكِحها َخالِص اة َل َك ِمن د ِ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ َقدْ
ْ ُ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ ه َْ
ِّ
ُ
عَلِمنَا ما َفر ْضنَا َع َل ْي ِهم ِيف َأزْ َو ِ
ون َع َل ْي َك َح َر ٌج َوك َ
َت َأ ْي َام ُهنُ ْم لِ َك ْي َال َي ُك َ
َان اهللَُّ
اج ِه ْم َو َما َم َلك ْ
ْ
ْ َ َ

ورا َر ِح ايام﴾ [األحزاب ..]50 :وبناء عىل ذلك ّ
فإن اآلية الناسخة متقدّ مة يف الذكر عىل اآلية
َغ ُف ا

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()838/14
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348

املنسوخة(.)1
قال أحد حفدة قتادة( :)2ما ذكروه ليس نسخا ..بل فيه داللة عىل مقصد من مقاصد
ذلك التعدد اخلاص الذي أبيح لرسول اهلل  دون غريه ،ألن فيه الكثري من مصالح
اإلسالم الترشيعية والسياس ّية ،ومصالح املسلمني االجتامعية ،ومصالح أ ّمهات األيامى
الفردية ،وكذلك مصالح ذوي قرباه ّن.
قال آخر( :)3فقد كانت تلك املصالح السبب يف أن ّ
حيل اهلل له ،بعد هجرته إىل املدينة،
تعداد الزوجات وقبول الواهبات أنفسه ّن له ،وكيف انتهت تلك املصالح بعد فتح مكّة
وكانت يف عصمته عندئذ تسع منهن فحبسه اهلل عليهن ،وقالَ :
﴿ال َحيِ هل َل َك الن َِّسا ُء ِم ْن َب ْعدُ
ِ
َت َي ِمينُ َك َوك َ
َان اهللَُّ ع ََىل ُك ِّل
ْج َب َك ُح ْسنُ ُه َّن إِ َّال َما َم َلك ْ
َو َال َأ ْن َت َبدَّ َل ِهبِ َّن م ْن َأزْ َواجٍ َو َل ْو َأع َ

يش ٍء َر ِقي ابا﴾ [األحزاب ، ]52 :ومل يكن ذلك قرصا له عىل العدد (التسع منه ّن) كي ّ
حيل له أن
َ ْ
يط ّلق بعضه ّن إذا شاء ويستبدل هب ّن غريه ّن مهام بلغت إحداه ّن من الكهولة والعجز.
قال آخر( :)4وهذه حقيقة واضحة ملن درس أحوال اإلسالم الترشيعية والسياسية
يومذاك ،وأحوال املسلمني االجتامعية وأحوال أ ّمهات املؤمنني الفردية وأحوال من وهبت
زوجها بأحدهم بمهر قدره تعليمها ما
النبي  حني ّ
له نفسها منه ّن ،وما عامل بعضه ّن ّ
حفظ من القرآن ،ألنّه كان معدما.
قال آخر( :)5وأمر النبي  بالوقوف عند هذا احلد من التزوج بالنساء ،هو َّف الواقع
ختفيف عنه ،ورفع للحرج الذي جيده من محل نفسه عىل التزوج ِمن هيبن أنفسهن له ،وهن
( )1الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)51
( )2القرآن الكريم وروايات املدرستني.313/2 :
( )3القرآن الكريم وروايات املدرستني.313/2 :
( )4القرآن الكريم وروايات املدرستني.313/2 :
( )5التفسري القرآن ي للقرآن ()741/11
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كثريات ،طامعات يف رضا اهلل بالقرب من الرسول  والعمل عىل مرضاته ..وكذلك
الشأن فيمن هن قريبات له ،وتعرض هلن ظروف قاسية ،تدعو النبي  إىل موساهتن
بضمهن إليه ،كمن يستشهد أزواجهن َّف سبيل اهلل ..فهذا ال شك ختفيف عن النبي ،
ودفع للحرج ،هبذا األمر الذي ال جيعل له سبيال إىل التزوج بمن هتب نفسها له ،أو بمن
تدعو احلال بضمها إليه ،وتزوجه منها ،من بنات عمه أو بنات عامته ،أو بنات خاله أو بنات
خاالته..
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اآلية حتتمل وجها آخر يبعدها عن النسخ ،وهو
أن املحذوف املضاف إليه ﴿بعد﴾ قيد لتلك األصناف األربعة التي أحلها اهلل للنبى  يف
اج َك َّ
ور ُه َّن﴾ [األحزاب ،]50 :وبذلك
قولهَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي إِنَّا َأ ْح َل ْلنَا َل َك َأزْ َو َ
الال ِيت آ َت ْي َت ُأ ُج َ
يكون املعنى (ال حيل لك التزوج من النساء بعد هذه األصناف األربعة) ،ويكون املراد
بالبعدية البعدية الوصفية ال الزمانية ،أي ال حيل لك غري هذه األصناف األربعة التي عرفت
صفاهتا ،وهذا من شأنه أن يبيح للنبى  أن يتزوج غري نسائه التسع الاليت كن معه ،عند
نزول هذه اآلية ،ولكن ذلك التزوج حمصور يف صنفني من النساء ،مها بنات عم النبى ،
وبنات عامته ،وبنات خاله ،وبنات خاالته ،الاليت هاجرن معه ،أي كن من املهاجرات ،ال
بمعنى أهنن صحبنه يف هجرته ..أو أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبى  ..أما غري ذلك
من النساء فال حيل له التزوج منهن.
آيات التدرج واللطف:
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف اآليات
التي وردت يف اخلمر؛ فهي واضحة الداللة يف النسخ ..وهل يمكن ألحد أن يدعي أن قوله
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()740/11
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ِ

َارى َحتَّى َت ْع َل ُموا َما َت ُقو ُل َ
ون﴾ [النساء:
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َال َت ْق َر ُبوا َّ
الص َال َة َو َأ ْن ُت ْم ُسك َ

ِ
ِ
اب َو ْاألَزْ َال ُم
رس َو ْاألَن َْص ُ
 ]43غري منسوخ بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِن ََّام ْ َ
اخل ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ِ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
ون﴾ [املائدة]90 :
الش ْي َطان َف ْ
قال أحد حفدة قتادة :نحن نعتقد أن اآلية التي قرأمتوها غري منسوخة ،بل حكمها
دائم إىل يوم القيامة.
قاطعه بعض احلضور ،وقال :فأنتم إذن تعتقدون أن حتريم اخلمر مرتبط بأوقات
الصالة فقط؟
قال أحد حفدة قتادة :معاذ اهلل أن نعتقد ذلك ..ألننا بذلك سنعطل اآلية الثانية التي
حترم اخلمر حتريام مطلقا ،ومثلها سنعطل األحاديث الكثرية التي تتوعد بالعقاب الشديد
كل شارب للخمر ،ولو لقطرة منها.
قال أحد احلضور :فأنتم إذن تقولون بالنسخ ..فاآلية الثانية نسخت األوىل؟
قال أحد حفدة قتادة( :)1اصرب علينا ،وسنجيبك؛ فال يصح أن تتهم أحدا بقول من
غري أن تسمع كل تفاصيله وأدلته ..أنتم تعلمون أنه جاء ذكر (اخلمر) إشارة أو ترصحيا يف
مواضع متعددة من القرآن ،وَّف كل آية نرى حديثا خيتلف عام تضمنته اآليات األخرى،
وذلك يف صدد حتريمها.
قال آخر( :)2وأنتم تعلمون أن العلامء القائلني بالنسخ بني هذه اآليات يربرون بذلك
بأن املقصد هو التلطف يف الدخول عىل النفوس دخوال مرتفقا ،يف حتريم أمور كانت ذات
ارتباط وثيق هبا ،وسلطان قاهر هلا ..وَّف انخالع النفس عنها مجلة ،ما ال يؤمن معه سالمة

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()150/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()150/1
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النفس ،أو تقبلها هلذه األوامر إذا هي محلت عليها دفعة واحدة ،عىل هذا الوجه املفاجئ،
فقد ختور كثري من النفوس ،وقد تتصدع وتنحل ،إذا هي واجهت األمر مرة واحدة دون
إعداد ومتهيد.
قال آخر( : )1وهم يذكرون لذلك أن أول إشارة إىل حتريم اخلمر تلك التي تضعها
ات الن ِ
وضعا غري كريم بني النعم التي أنعم اهلل هبا عىل عباده ،كام قال تعاىل﴿ :و ِمن َثمر ِ
َّخ ِ
يل
َ ْ ََ
َاب َتت ِ
َو ْاألَ ْعن ِ
ون ِمنْ ُه َسك اَرا َو ِرزْ اقا َح َسناا إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي اة لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
َّخ ُذ َ
ون﴾ [النحل]67 :؛
فالرزق احلسن الذي يتخذ من ثمرات النخيل واألعناب ،ليس منه السكر الذي يتخذ من
هذه الثمرات ..وإال لكان قد وصف بأنه سكر حسن ،كام وصف الرزق بأنه رزق حسن..
وَّف هذا ما يفتح للكثري من ذوى البصائر سبيال إىل العزوف عن هذا السكر وجتنبه ،إذ كان
رزقا غري حسن.
قال آخر( :)2وهم يذكرون لذلك أن اآلية الثانية بعد هذا ،وهي قوله تعاىل:
رس ُق ْل فِ ِ
اخل ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
﴿ َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
يه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
ْرب ِم ْن َن ْف ِع ِه َام﴾
َن ْ َ
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َام َأك َ ُ
[البقرة ]219 :فيها تشنيع عىل اخلمر ،وتقبيح هلا؛ فقد قرنت اخلمر إىل امليرس ،وجعلتهام يف مقود
واحد ،إذ كانا من فصيلة الرش والفساد عىل السواء ..ومن تدبري القرآن الكريم يف هذا أنه مل
يغفل الوجه اآلخر هلذه املنكرات؛ فكل شىء وإن بلغ ما بلغ من السوء ،له جانب آخر غري
سيىء ..إذ ليس هناك رش خالص ،أوخري حمض ،فيام يدور يف دنيا الناس ،وفيام يتقلبون فيه؛
فلم ينكر القرآن هذه احلقيقة الواقعة ،وهى أن للخمر وامليرس منافع من بعض الوجوه،
وعند بعض الناس ،ولكن هذه املنافع ليست شيئا إذا هي قيست إىل جانب اإلثم والرش

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()150/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()151/1
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اللذان ينجامن منهام؛ فإذا ربح إنسان من امليرس مرة ،فإن خسائره املحققة آخر األمر أضعاف
ما ربح ،وإذا كان للخمر عند شارهبا لذة أونشوة يف أول عهده هبا ،فإهنا تنتهى به إىل تدمري
كامل ،لقواه العقلية واجلسدية والنفسية ،إن مل يكن يف مجيع األحوال ففى غري قليل منها.
قال آخر( :)1وهم يذكرون لذلك أنه بعد تلك اآليات نزل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
َارى َحتَّى َت ْع َل ُموا﴾ [النساء ،]43 :وفيها إشارة أوضح
آ َمنُوا َال َت ْق َر ُبوا َّ
الص َال َة َو َأ ْن ُت ْم ُسك َ
وأرصح من سابقتها يف التحذير من اخلمر ..فقد حرمت هذه اآلية عىل املسلم أن يدخل يف
الصالة وهوَّف حال سكر ،ال يعلم معها ما يقول ..والصالة تتكرر يف اليوم مخس مرات،
يف أوقات متفاوتة ،تكاد جتعل الليل والنهار قسمة بينها ،وهيهات أن يرشب شارب اخلمر
عقب صالة من الصلوات ،ثم تدركه الصالة التالية ،وقد صحا من مخاره ،أوأفاق من
سكره ..ولذلك فهم الكثري من املسلمني منها الدعوة إىل جتنب اخلمر ،وأال يقربوها بحال،
عىل حني ظل بعضهم يلقاها بني احلني واحلني ،وَّف حذر وإشفاق.
قال آخر( :)2وهم يذكرون لذلك أنه بعد كل ذلك نزل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
آ َمنُوا إِن ََّام ْ
اب َو ْاألَزْ َال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم
الش ْي َطان َف ْ
رس َو ْاألَن َْص ُ
اخلَ ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ِ
اخل ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
الش ْي َط ُ
ُت ْفلِ ُح َ
ون إِن ََّام ُي ِريدُ َّ
رس َو َي ُصدَّ ُك ْم َع ْن
ان َأ ْن ُيوق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء ِيف ْ َ

ِذك ِْر اهللَِّ َوع ِ
الص َال ِة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُمنْت َُه َ
ون﴾ [املائدة ..]91-90 :وهبذا جاء احلكم القاطع يف حتريم
َن َّ
اخلمر؛ فأصبحت حمرمة عىل كل مسلم ،ويف كل األزمنة.
قال أحد احلضور :وبذلك؛ فإن كل اآليات التي حتدثت عن اخلمر سابقا ُنسخت
هباتني اآليتني اللتني جاءتا رصحيتني قاطعتني بتحريم اخلمر.

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()152/1
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قال أحد حفدة قتادة :ال ..ليس بالرضورة ،ألن القول بالنسخ جيعل مجيع اآليات
السابقة معطلة ،والقرآن الكريم كله حمكم ال يصح تعطيله..
قال أحد احلضور :فكيف يمكن التوفيق بني هذه األحكام املختلفة ،يف أمر واحد..
فاخلمر يف آية :رزق غري حسن ..ويف آية أخرى :إثم ونفع ،وإثمها أكرب من نفعها ..ويف آية
أخرى :حمرم ة ..إذا دخل هبا شارهبا الصالة وقد سكر منها ..ويف آية أخرى :حمرمة حرمة
مطلقة من كل قيد ..فأى هذه اآليات ،أو أحكام هذه اآليات يلزم املسلمني العمل،
والوقوف عنده؟
قال أحد حفدة قتادة( :)1قبل اإلجابة عىل هذا السؤال ،نريد أن نسألكم من خالل
معرفتكم بالواقع ..هل من شأن النهى القاطع امللزم الذي جاءت به آخر آية يف حتريم اخلمر
أن حيول بني املسلم وبني أن يرشب اخلمر؟ ..أوبمعنى آخر هل يف هذا النهى من القوى
الذاتية ما يعصم املسلمني مجيعا من رشب اخلمر أوحيميهم مجيعا ـ فردا فردا ـ من الضعف
النفيس إزاءها؟
قال أحد احلضور( :)2إن شئت الصدق ..فالواقع يدل عىل عدم التزام الناس
باألوامر اإلهلية ويف مجيع األديان ،التزاما كامال ،فام أكثر الذين خيرجون عن تلك األوامر
والنواهي ،فال يأتون منها ما أمر اهلل به ،وال ينتهون عام هنى اهلل عنه ..فاألديان تنهى عن
الكذب ،وكثري من أتباع هذه األديان يكذبون ..واألديان تنهى عن الظلم ،وكثري من أتباع
هذه األديان يظلمون ..واألديان تنهى عن الرسقة وكثري من أتباع هذه األديان يرسقون..
وهكذا الشأن يف كل ما تأمر به األديان أوتنهى عنه ،ال يستقيم الناس أبدا عىل أوامرها
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ونواهيها استقامة مطلقة ،حتتوى الناس مجيعا ..واألديان تعلم هذا مقدما ،وهلذا تفرض
عقوبات دنيوية وأخروية ،للمخالفات التي تقع من أتباعها ..ولذلك رصد الشارع العقوبة
الرادعة ملن يرشب اخلمر ،وال ينتهى عام هنى اهلل عنه منها.
قال أحد حفدة قتادة :فام حكم من يرشب اخلمر ..وهل خيرجه ذلك من اإلسالم؟
قال أحد احلضور :ال ..هو آثم ،يستحق العقوبة الرادعة يف الدنيا ..لكنه مع ذلك
مسلم آثم عاق.
قال أحد حفدة قتادة( :)1إذن ،فقد يرشب املسلم اخلمر ،يرشهبا ويدمغ باإلثم
والعصيان ،ولكن عىل أي حال هومسلم ،ال تسقط عنه الواجبات املفروضة عىل املسلم،
ومن بينها الصالة ..وليس من حائل حيول بينه وبني الصالة يف هذه احلال ،إال أن يكون يف
حال سكر ،ال يدرى معها ما يقول ..وهنا نجد اآلية الكريمة ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا
ِ
َارى َحتَّى َت ْع َل ُموا َما َت ُقو ُل َ
ون﴾ [النساء ]43 :عاملة غري
ا َّلذي َن آ َمنُوا َال َت ْق َر ُبوا َّ
الص َال َة َو َأ ْن ُت ْم ُسك َ
معطلة ،فهى تفرض حكمها عىل من خالف ما هنى اهلل عنه من أمر اخلمر فرشهبا حتى سكر،
وهو أال يقرب الصالة حتى يصحومن سكره ،ويعلم ما يقول ..وهي بذلك تشري إىل أن
إثمه يف حال ختلفه عن ذلك يكون قد ارتكب جريمتني ،األوىل :عدم اجتنابه للخمر
مطلقا ..ثم عدم اجتنابه هلا يف الصالة خصوصا.
قال آخر :وبذلك؛ فإن اآلية الكريمة التي تنهى عن السكر وقت الصالة عاملة
مطلقا ،وهي تشري إىل أن إثم السكر حينها أعظم.
قال آخر :وبذلك فإن التدرج الذي ذكره القائلون بالنسخ غري معطل ،وغري مرتبط
بزمان النزول فقط ..بل هو شامل لكل األزمنة ..ذلك أن الذي مل يستطع أن يلبي النهي
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()154/1
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عن اخلمر املطلق ،واكتفى بتلبية اجتناهبا وقت الصالة ،قد يؤديه ذلك إىل تركها مطلقا،
ِ
الص َال َة َتن َْهى
الص َال َة إِ َّن َّ
﴿و َأق ِم َّ
عندما تؤدي فيه الصالة دورها الرتبوي ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ع ِ
ْرب َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ت َْصنَ ُع َ
ون﴾ [العنكبوت]45 :
َن ا ْل َف ْح َشاء َواملُْنْك َِر َو َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ
قال آخر :وبذلك؛ فإن الداعية والناصح املسلم إذا بذل جهده يف بيان حرمة اخلمر؛
فلم يستجب له بعضهم؛ فإن احلكمة تدعوه إىل استعامل هذا األسلوب القرآين؛ فيقول ملن
أرص عىل رشهبا :ال بأس ..ولكن إياك ـ وأنت ختالف األمر اإلهلي بالتحريم املطلق ـ أن
ختالفه أيضا يف التحريم املقيد ،واملرتبط بأوقات الصالة ..فتجمع بني اإلثمني.
قال أحد احلضور :ال بأس ..قد نوافقكم يف هذا ..لكن ما تقولون يف قوله تعاىل:
َاب َتت ِ
ات الن ِ
﴿و ِمن َثمر ِ
يل َو ْاألَ ْعن ِ
َّخ ِ
َّخ ُذ َ
ون ِمنْ ُه َسك اَرا َو ِرزْ اقا َح َسناا إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي اة لِ َق ْو ٍم
َ ْ ََ
رس ُق ْل فِ ِ
اخل ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
ون﴾ [النحل ]67 :وقولهَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
يه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
َي ْع ِق ُل َ
َّاس
َن ْ َ
ِ
وإِ ْثمهام َأك ِ
ن َن ْفع ِه َام﴾ [البقرة]219 :
ْرب م ْ
َ ُ َُ َُ
قال أحد حفدة قتادة( :)1هاتان اآليتان تعرضان باخلمر ،وتشنعان عليها ،وتضعاهنا
موضعا غري كريم ،وتزناهنا بميزان يقل فيه خريها ويكثر فيه رشها ..فهى رزق ..ولكنها
رزق غري حسن ..وهى نفع ..ولكن إثمها أكرب من نفعها ..وهى رجس ..ولكن بعض
الناس يلطخ نفسه هبذا الرجس ..فجميع هذه األوصاف هي للخمر ،وهى أوصاف
خسيسة كلها ،ولكنها درجات يف اخلسة من حيث النظرة التي ينظر هبا إليها ،وهى عىل مجيع
مواقع النظر موسومة بسمة القبح واإلثم والرجس ،وتلك األوصاف مالزمة هلا ،ال
تنفصل عنها أبدا.
قال آخر :إذن فاآليات األربع الواردة يف شأن اخلمر ،ال تعارض بينها ،وال نسخ،
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()155/1
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بل كلها عاملة ،تعطى الوصف املناسب هلا ،كام تعطى احلكم املناسب أيضا.
قال أحد احلضور( :)1ال بأس ..قد نوافقكم يف هذا ..لكن ما تقولون يف اآليات التي
نزلت يف شأن الربا ،حيث جاءت متدرجة عىل مراحل ،عىل نحوما جاءت عليه آيات
﴿وما آ َت ْي ُتم ِم ْن ِر ابا لِري ُب َو ِيف َأم َو ِ
ال الن ِ
َّاس َف َال
ْ
ْ
اخلمر ..فأول ما نزل يف شأن الربا قوله تعاىلَ َ :
َْ
يربو ِعنْدَ اهللَِّ وما آ َتي ُتم ِمن زَ ك ٍ
ون َو ْج َه اهللَِّ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْض ِع ُف َ
َاة ُت ِريدُ َ
ون﴾ [الروم ..]39 :وَّف
َ َ ْ ْ ْ
َُْ
هذا حتريم للربا ،وتشنيع عليه ،وكشف لوجه كريه من وجوهه ..ثم نزل بعد هذا قوله تعاىل
ِ ِ
الر َبا َو َقدْ ُهنُوا َعنْ ُه َو َأكْلِ ِه ْم َأ ْم َو َال
يف شأن اليهود املتعاملني بالربا ،املستحلني لهَ :
﴿و َأ ْخذه ُم ِّ
الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن ِمن ُْه ْم ع ََذا ابا َألِ ايام﴾ [النساء ..]161 :وهذه اإلشارة واإلشارة
التي قبلها تدعوان كثريا من املسلمني إىل أن حيذروا هذا النوع من املعامالت ،وأن ينفروا
منه ،وإن مل يكن قد حرم عليهم بعد ..ثم نزل بعد هذا قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال
الر َبا َأ ْض َعا افا ُم َضا َع َف اة َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ [آل عمران ..]130 :والنهى هنا ليس
َت ْأ ُك ُلوا ِّ
هنيا قاطعا يف حتريم الربا حتريام مطلقا ،وإنام وقع حتريمه يف صورة خاصة ،وهى أن يكون
أضعافا مضاعفة ..ثم بعد كل هذا جاء احلكم النهائي املرتبط بالربا ،فنزل قوله تعاىلَ ﴿ :يا
ِ ِ
ِ
الر َبا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [البقرةَ ﴿]278 :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو َذ ُروا َما َبق َي م َن ِّ
ِ ِ
الر َبا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ َفإِ ْن َمل َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب ِم َن اهللَِّ
آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو َذ ُروا َما َبق َي م َن ِّ
ْ
ِِ
ون َو َال ُت ْظ َل ُم َ
وس َأ ْم َوالِ ُك ْم َال َت ْظلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة..]279-278 :
َو َر ُسوله َوإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
وهبذا كان احلسم والقطع يف حتريم الربا.
قال أحد حفدة قتادة( :)2القول فيها نفس ما قيل يف حتريم اخلمر ،ألن النسخ هوإزالة

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()156/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()157/1

357

حكم رشعي بحكم آخر رشعي ..واخلمر والربا مل يكن قد جاء فيهام حكم رشعي بحلهام،
ثم جاء حكم رشعي آخر بتحريمهام؛ فيكون احلكم الثاين ناسخا للحكم األول ،وإنام مها
ِما كانا للعرب يف اجلاهلية ،ثم جاء اإلسالم فوجدمها عىل ما مها عليه فحرمهام ..وقد ظلت
اخلمر غري حمرمة إىل صلح احلديبية ،حيث جاء القرآن إذاك بتحريمها ..وكذلك الربا ،مل
حيرم حتريام قاطعا إال قبيل وفاة النبي .
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا يمكن أن نطبق عليها نفس ما ذكرناه يف آيات
اخلمر؛ فالذي مل يلتزم بالتحريم املطلق للربا ،يدعى وينبه إىل عدم املبالغة يف الفوائد
الربوية ..ذلك أن الذي يفعل ذلك يكون قد عطل آيتني ،ال آية واحدة ..آية التحريم املطلق
للربا ..وآية حتريم أكل الربا أضعافا مضاعفة ..ذلك أن اجلرائم ختتلف بحسب شدهتا؛
فالذي يأكل ربا حمدودا ،خيتلف جرمه عن الذي أكل الربا مضاعفا ،مثل اختالف من
ارتكب جريمة اجلرح عن ذاك الذي ارتكب جريمة القتل.
آيات الرب والصلة:
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف قوله
تعاىلِ َ :
وه ْم ِمنْ ُه َو ُقو ُلوا َهل ُ ْم َق ْو اال
رض ا ْل ِق ْس َم َة ُأو ُلو ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِنيُ َف ْارزُ ُق ُ
﴿وإ َذا َح َ َ
َم ْع ُرو افا﴾ [النساء ،]8 :فعن قتادة عن سعيد بن املسيب ،أنه قال :إهنا منسوخة كانت قبل
الفرائض ،كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم واملسكني وذوي القربى إذا حرضوا
القسمة ،ثم نسخ ذلك بعد ذلك باملواريث(.)1
قال أحد حفدة قتادة :أول ما يدلكم عىل أهنا غري منسوخة قول ابن عباس( :واهللّ ما
نسخت هذه اآلية ،ولكنه ِما هتاون به الناس ،أمر اهللّ املؤمنني عند قسمة مواريثهم أن يصلوا
( )1الناسخ واملنسوخ لقتادة (ص)38
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أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية ،فإن مل تكن وصية وصلوا إليهم من
مواريثهم)( ..)1ومثله قال أبو بصري :سألت اإلمام الباقر عن هذه اآلية :أ منسوخة هي؟
قال :ال ،اذا حرضوك فأعطهم(.)2
قال آخر( : )3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اآلية نزلت بعد قانون تقسيم اإلرث حتام إذ
تقولِ َ :
وه ْم ِمنْ ُه َو ُقو ُلوا َهل ُ ْم َق ْو اال
رض ا ْل ِق ْس َم َة ُأو ُلو ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِنيُ َف ْارزُ ُق ُ
﴿وإ َذا َح َ َ
َم ْع ُرو افا﴾ [النساء ،]8 :وعىل هذا األساس يتضمن حمتواها حكام أخالقيا استحبابيا يف شأن
طبقات حمجوبة عن اإلرث بسبب وجود طبقات أقرب منها إىل املورث ،فاآلية تقول :إذا
حرض جملس تقسيم اإلرث مجاعة من األقرباء من الطبقة الثانية والثالثة ،وكذا بعض اليتامى
واملساكني فارزقوهم من اإلرث ،وهبذا تكونون قد منعتم من حترك شعور احلسد والبغضاء
لدى من يمكن أن يثور لدهيم ذلك الشعور بسبب حرماهنم من اإلرث ،وال شك أن هذا
العمل من شأنه أن يقوي أوارص القرابة اإلنسانية بينكم.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كلمتي (اليتامى) و(املساكني) ،وإن ذكرتا بنحو
مطلق يف هذه اآلية ،غري أن الظاهر هو أن املراد منهام هم اليتامى واملساكني من قربى امليت،
ألن األقرب حيجب ـ يف قانون اإلرث ـ األبعد من اإلرث ،وعىل هذا فلو حرض أحد من
هذه الطبقات قسمة املرياث فإنه ينبغي أن يعطي الورثة له شيئا من املرياث هدية يتوقف
مقدارها عىل إرادة الوراث عىل أن يكون ذلك من مال الورثة الكبار دون الصغار.
قال آخر( : )5باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الظاهر من اآلية أهنا تتضمن حكام استحبابيا،
( )1الدر املنثور.113/2 :
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ألنه لو كان األمر فيها عىل نحو الوجوب ،لوجب تعيني وحتديد مايلزم أعطاؤه هلاتني
الطائفتني ،يف حني ترك األمر فيه إىل إرادة الورثة.
﴿و ُقو ُلوا َهل ُ ْم
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اآلية الكريمة ختمت بقوله تعاىلَ :
َق ْو اال َم ْع ُرو افا﴾ [النساء ،]8 :أي أنه مضافا إىل تقديم مساعدة مادية إىل هؤالء اشفعوا ذلك
بموقف أخالقي ،واستفيدوا من املعني اإلنساين لكسب مودهتم ،وحتى ال يبقى يف قلوهبم
أي شعور عدائي جتاهكم ،وهذا عالمة أخرى عىل أن األمر بإعطاء يشء من املرياث إىل
اليتامى واملساكني إنام هو عىل نحو الندب ال الوجوب.
قال آخر( :)2وبذلك كله؛ فإنه ال مربر أبدا ألن يقال أن احلكم املذكور يف هذه اآلية
منسوخ باآليات التي تعني السهام يف اإلرث ،لعدم وجود أية منافاة وتعارض بني هذه اآلية
وتلك اآليات املحددة لْلسهم.
قال آخر( : )3وبذلك يتبني أن القول ينسخ هذه اآلية يسد عىل الفقراء واملساكني
واليتامى بابا من أبواب الرمحة ،أراد اهلل سبحانه أن يفتحه عليهم ،كام أنه يقطع آرصة املودة
بني ذوى القربى ،التي أمر اهلل هبا أن توصل.
قال آخر( :)4كام أن القول بالنسخ يعطل هذا التدبري اإلهلي احلكيم ..فاملرياث الذي
يرتكه امليت لورثته هوخري غري مرتقب ،قد شمل أعدادا من الناس بحكم قرابتهم هلذا
الوارث ..وهناك عيون كثرية تتطلع إىل هذا اخلري ،وتتبع مواقعه التي وقع فيها ،وخاصة
ذوى القربى الذين ال نصيب هلم بني الورثة ،وكذلك من يشهد قسمة هذا املرياث من فقراء
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ومساكني ،هلم باملورث صلة جوار أومعرفة ..إن هؤالء وأولئك يرون مائدة ِمدودة حافلة
بأنواع الطعام ،وهم جياع يسيل لعاهبم إىل القمة ِما عليها ..هذا هواملوقف ،كام يراه القرآن،
وكام تشهده احلياة ..فامذا لوذهب الورثة بكل هذا املرياث؟ ثم مل يكن لذوى قرابتهم
املحرومني منه ،نصيب؟ ومل يكن للفقراء واملساكني الذين تتلمظ شفاههم إىل نفحة منه
شىء؟ ماذا يكون؟ ..أحقاد وأضغان ،وعداوات ،تثري السخط والنقمة ،وتذهب باإلخاء
واملودة بني الناس.
قال آخر( :)1وهلذا قال تعاىلِ َ :
رض ا ْل ِق ْس َم َة﴾ [النساء ..]8 :أي إذا كانت
﴿وإ َذا َح َ َ
القسمة بمحرض منهم ،وبمشهد وعلم ..فهذا احلضور رشط يف أن يرزق هؤالء احلاُضون
من هذا اخلري الذي شهدوه ،ورأوا األيدى متتد إليه وتنال منه ..ويف هذا دعوة إىل التضامن
االجتامعى ،وحراسة املجتمع اإلنسانى من أن تدخل عليه آفات التباغض والتحاسد ،التي
هي أفتك األدواء يف تقويض اجلامعات واألمم.
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف قوله
﴿و ْل َي ْخ َش ا َّل ِذي َن َل ْو ت ََر ُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي اة ِض َعا افا َخا ُفوا َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي َّت ُقوا اهللََّ َو ْل َي ُقو ُلوا
تعاىلَ :
اف ِم ْن ُم ٍ
وص َجنَ افا
َق ْو اال َس ِديدا ا﴾ [النساء ،]9 :فقد قيل :إهنا منسوخة بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َخ َ
ِ
ِ
حيم﴾ [البقرة)2( ]182 :
ور َر ٌ
َأ ْو إِ ْث اام َف َأ ْص َل َح َب ْين َُه ْم َف َال إِ ْث َم َع َل ْيه إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
قال أحد حفدة قتادة( :)3من الغريب أن يقال بنسخ هذه اآلية ،وهي هتدف إىل إثارة
مشاعر العطف واإلشفاق لدى الناس بالنسبة إىل اليتامى ،وإىل حقيقة يغفل عنها الناس
أحيانا ،وتلك احلقيقة هي :إن عىل اإلنسان أن يعامل يتامى اآلخرين كام حيب أن يعامل
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الناس يتاماه.
قال آخر( :)1وكأن اآلية الكريمة تقول :تصوروا مشهد أطفال فقدوا آباءهم
وأمهاهتم يعيشون حتت كفالة شخص قاِس القلب خائن ال يرعى مشاعرهم ،كام ال يراعي
جانب العدالة يف حقهم ..تصوروا هذا املشهد املؤمل ،كم يؤملكم وحيزنكم ذلك؟ هل حتبون
مثل ذلك ألبنائكم الصغار من بعدكم؟ ..كال حتام ،فكام حتبون ورثتكم فأحبوا ورثة غريكم
ويتاماهم ،واحزنوا ملا حيزهنم ،وعىل هذا يكون مفهوم اآلية هو أن الذين خيافون عىل
مستقبل أوالدهم الصغار عليهم أن خيافوا مغبة اخليانة يف شؤون اليتامى وخيافوا مغبة
إيذائهم.
قال آخر( : )2ويف ذلك إشارة إىل أن القضايا االجتامعية تنتقل يف شكل سنة من
السنن ،من اليوم إىل الغد ،ومن الغد إىل املستقبل البعيد؛ فالذين يروجون يف املجامع سنة
ظاملة مثل إيذاء اليتامى فإن ذلك سيكون سببا لرسيان هذه السنة عىل أوالدهم أيضا ،وعىل
هذا ال يكون مثل هذا الشخص قد آذى يتامى اآلخرين وورثتهم فقط ،بل فتح باب الظلم
عىل أوالده ويتاماه أيضا ..هلذا وجب أن يتجنب أولياء اليتامى خمالفة األحكام اإلهلية،
ويتقوا اهلل يف اليتامى ،ويقولوا هلم قوال عدال موافقا للرشع واحلق ،قوال ِمزوجا بالعواطف
اإلنسانية واملشاعر األخوية ،لكي يندمل بذلك ما يف قلوب أولئك من اجلراح ،وينجرب ما
﴿و ْل َي ُقو ُلوا َق ْو اال َس ِديدا ا﴾ [النساء.)]9 :
يف أفئدهتم من الكرس ،وإىل هذا يشري قوله سبحانهَ :
قال آخر( : )3باإلضافة إىل هذا؛ فإن يف التعليامت الواردة يف اآلية الكريمة ـ والتي
يريد البعض تعطيلها ـ إشارة إىل ناحية نفسية يف جمال تربية التيامى ـ جديرة باإلهتامم
( )1األمثل)118/3( ،
( )2األمثل)119/3( ،
( )3األمثل)119/3( ،

362

والرعاية ـ وهي أن حاجة الطفل اليتيم ال تنحرص يف الطعام والكساء ،بل مراعاة مشاعرهم
وأحاسيسهم القلبية هو األهم ،وهو ذو تأثري كبري جدا يف بناء مستقبلهم ،ألن الطفل اليتيم
إنسان كغريه ،جيب أن حيصل عىل غذائه الالزم من الناحية العاطفية ،فيجب أن حيظى باحلنو
والرعاية كام حيظى بذلك أي طفل آخر يف حضن أبيه وأمه.
قال أحد احلضور :ولكن مع ذلك؛ فإن ما ذكرمتوه يثري إشكاالت أخرى ..ال تقل
خطرا ..فكيف حيمل اهلل تعاىل جزاء شخص عىل شخص آخر؟ ..وماذا فعل أبناء العاِص
حتى يبتلوا بمن يظلمهم ،ويتحملوا وزر ما جناه والدهم؟
قال أحد حفدة قتادة( :)1لقد ذكرين سؤالك هذا بام روي عن بعضهم أنه سأل اإلمام
الصادق ،عن قوله( :من ظلم سلط اهلل عليه من يظلمه ،أو عىل عقبه ،أو عىل عقب عقبه)،
﴿و ْل َي ْخ َش ا َّل ِذي َن َل ْو ت ََر ُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي اة ِض َعا افا َخا ُفوا َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي َّت ُقوا اهللََّ
فقرأ قوله تعاىلَ :
َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو اال َس ِديدا ا﴾ [النساء ،]9 :وهو يشري إىل أن ما يرتكبه األشخاص يف املجتمع من
أعامل تتخذ شكل السنن شيئا فشيئا ،ثم تنتقل بعدها إىل األجيال الالحقة ،وعىل هذا
األساس فإن الذين يظلمون اليتامى يف املجتمع ،ويرسون قواعد هذا السلوك الظامل
سيصاب أبناؤهم بلهيب هذه البدعة يوما ما أيضا ،ويعد هذا يف احلقيقة أحد اآلثار
الوضعية التكوينية ملثل هذا العمل ،وأما نسبته إىل اهلل فهي ألجل أن مجيع اآلثار التكوينية
وكل خواص العلة واملعلول منسوبة إىل اهلل ومستندة إليه تعاىل ،وال يظلم ربك أحدا أبدا.
قال أحد احلضور :بوركتم ..ولعل هذا ما يشري إليه قوله ( :من سن يف اإلسالم
سنة حسنة ،كان له أجرها وأجر من عمل هبا من بعده ،من غري أن ينقص من أجورهم
شيئا ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة ،كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده ،من
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غري أن ينقص من أوزارهم شيئا) ()1

قال آخر :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل اام إِن ََّام َي ْأ ُك ُل َ
َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم ن اَارا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع اريا﴾ [النساء]10 :؛ فقد
قيل :إن اهلل عز وجل ملا أوجب النار آلكل أموال اليتامى ،أحجم املسلمون عن كل يشء
من أمرهم حتى خمالطتهم كراهية احلرج فيها؛ فنسخ اهلل عز وجل ذلك باإلذن يف املخالطة
واإلذن يف اإلصابة من أمواهلم باملعروف إذا كانت لواىل تلك األموال احلاجة إليها ..وقد
روي عن ابن عباس يف ذلك قوله :إن اهلل ملا أنزل ﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل اام إِن ََّام
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم ن اَارا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع اريا﴾ [النساء ]10 :كره املسلمون أن يضموا اليتامى
إليهم وحترجوا أن خيالطوهم يف يشء ،وسألوا النبي  عن ذلك ،فأنزل اهلل عز وجل:
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َواهللَُّ َي ْع َل ُم املُْ ْف ِسدَ
َن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل إِ ْص َال ٌح َهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]220 :أي لو شاء ألحرجكم
م َن املُْ ْصلحِ َو َل ْو َشا َء اهللَُّ َألَ ْعنَ َت ُك ْم إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ف َو َم ْن ك َ
﴿و َم ْن ك َ
َان
َان غَنِ ًّيا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
وضيق عليكم ،ولكنه وسع ويرس ،فقال عز وجلَ :
َف ِقريا َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
وف﴾ [النساء]6 :ومن كان فقريا فليأكل باملعروف(.)2
ا َ
ُْ
قال أحد حفدة قتادة( : )3ال تنايف بني حتريم أكل مال اليتيم ظلام وجواز أكله
باملعروف إزاء ما يقوم به من خدمات ..فال مربر للقول بالنسخ هنا ،بل اآلية األوىل باقية
عىل أحكامها كاآلية الثانية.
قال آخر( :)4ولعل من ذكر النسخ ،ونسبه إىل ابن عباس ،اشتبهت عليه هذه اآلية
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يث بِال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
ب َو َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال َت َت َبدَّ ُلوا ْ َ
بقوله تعاىلَ :
َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
َان ُحو ابا كَبِ اريا﴾ [النساء ،]2 :فقد روي أنه ملا نزلت كره املسلمون خمالطة اليتامى
فشق ذلك عليهم فشكوا اىل رسول اهللّ  فأنزل اهللّ تعاىلَ ﴿ :و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل
وه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َواهللَُّ َي ْع َل ُم املُْ ْف ِسدَ ِم َن املُْ ْصلِحِ ﴾ [البقرة ..]220 :و
إِ ْص َال ٌح َهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
ليس هذا أيضا من النسخ املصطلح عليه ،والذي يعني تعطيل اآلية ،وإنام جاءت اآلية
الثانية لبيان جوانب الرخصة من خمالطة اليتامى ،ليكون النهى َّف األوىل موجها إىل أولئك
الطامعني يف أموال الصغار ،أما مريد اإلصالح فهو حمسن ال مالمة عليه ،ومل يشمله ذلك
التحريم أصال ،فهو ترخيص َّف مقام توهم احلظر ،ال أهنا إجازة بعد حتريم.
قال آخر( : )1باإلضافة إىل أن القول بنسخ تلك اآلية الكريمة سيعطل الكثري من
املعاين العظيمة الواردة فيها ..وأوهلا أن هذه اآلية تشري إىل أن ألعاملنا مضافا إىل وجهها
الظاهري وجها واقعيا أيضا ،وجها مستورا عنا يف هذه الدنيا ،ال نراه بعيوننا هنا ،ولكنه
يظهر يف العامل اآلخر ،وهذا األمر هو ما يشكل مسألة جتسم األعامل ..فالقرآن الكريم
يرصح يف هذه اآلية بأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام وجورا ،وإن كان الوجه الظاهري
لفعلهم هذا هو األكل من األطعمة اللذيذة امللونة ،ولكن الوجه الواقعي هلذه األغذية هو
النار املحرقة امللتهبة ،وهذا الوجه هو الذي يظهر ويتجىل عىل حقيقته يف عامل اآلخرة ،وبني
الوجه الواقعي للعمل والكيفية الظاهرية للعمل تناسبا وتشاهبا دائام ،فكام أن أكل مال
اليتيم وغصب حقوقه حيرق فؤاد اليتيم ،ويؤذي روحه ،فكذا يكون الوجه الواقعي للعمل
نارا حمرقة.
قال آخر :واالنتباه إىل هذا األمر ..أي الوجه احلقيقي الواقعي لكل عمل ..خري
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رادع للذين يؤمنون هبذه احلقائق ،كي ال يرتكبوا املعاِص ،وال يقرتفوا الذنوب ،فهل يوجد
ثمة من حيب أن يأخذ بيديه قبسات من النار ،ويضعها يف فمه ويبتلعها؟
قال آخر( : )1باإلضافة إىل هذه اآلية وغريها ـ وخصوصا من هذه السورة ـ نزلت
لبناء جمتمع صالح وسليم ،وهلذا تسعى كل آية منها إىل تطهري املجتمع من الرواسب
اجلاهلية ،وما تبقى يف نفوس املسلمني منها ـ سواء يف عهد رسول اهلل  أو غريه من
العهود؛ فاجلاهلية ليست مرتبطة بزمن دون زمن ـ لتتهيأ األرضية إلقامة ذلك املجتمع
الصالح املنشود ..وأية عادة ترى أقبح من أكل أموال اليتامى؟ وهلذا إبتدأت هذه السورة
بعبارات شديدة النكري عىل من يترصف يف أموال اليتامى ترصفا غري مرشوع ،وغري
صحيح ،واآلية التي قيل بنسخها هي أوضح تلك اآليات وأشدها يف النهي والزجر..
والقول بنسخها تعطيل للمقاصد اإلهلية املرتبطة هبا.
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف قوله
تعاىل﴿ :ولِ ُك ٍّل جع ْلنَا مو ِايل ِِمَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ان َو ْاألَ ْق َر ُب َ
وه ْم
ون َوا َّل ِذي َن َع َقدَ ْ
ت َأ ْي َام ُن ُك ْم َفآ ُت ُ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ
ن َِصي َب ُه ْم إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َش ِهيدا ا﴾ [النساء ، ]33 :فعن جماهد قال( :كان حلف َّف
َان ع ََىل ُك ِّل َ ْ
اجلاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم من املشورة والعقل والنرص وال مرياث) ( ،)2وقال
عبد اهلل بن الزبري( :نزلت هذه اآلية يف العصبات كان الرجل يعاقد الرجل يقول :ترثني
َاب اهللَِّ﴾ [األحزاب(3))]6 :
ض ِيف كِت ِ
﴿و ُأو ُلو ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
وأرثك فنزلتَ :
قال أحد حفدة قتادة( :)4ليس يف القرآن الكريم ما يعارضها حتى نقول بنسخها،

( )1األمثل)121/3( ،
( )2رواه الطربي َّف تفسري الطربي.278/ 8 :
( )3الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم ()225/1
( )4التفسري القرآن ي للقرآن ()777/3
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وما ورد يف الروايات أقل من أن يقوم بذلك ،باإلضافة إىل أن من الفقهاء من ال يزال يقول
بتفعيل اآلية ،وقد قال فيها الشيخ حممد أبو زهرة( :وقال احلنفية ومعهم بعض الفقهاء :إن
حكمها ما زال باقيا مل ينسخ ،وهذا ما نميل إليه ،ونحن هبذا نخالف ما نسب إىل األستاذ
الشيخ حممد عبده (وهو أن املراد األزواج؛ ألن سبب املرياث هو عقد الزواج والقرابة)،
ونخالف من ادعوا النسخ ،ووجهتنا يف األول أن القرآن الكريم مل يعرب عن أحد الزوجني
بمن عقدت أيامنكم ،ألن احلياة الزوجية ليست العالقة فيها جمرد تعاقد بني الرجل واملرأة،
بل هي بع د استقرارها تكون ازدواجا نفسيا ..وأما وجهتنا يف عدم نسخ املرياث بالوالء،
فهي أنه ال يوجد دليل ناسخ ،وما وجد من السنة هو ظني أوال ،والظني ال ينسخ القطعي،
وقد ورد يف نسخ اإلخاء ،وقد حلت القرابة حمل اإلخاء ،واملرياث بالوالء ال يتعارض مع
املرياث بالقرابة؛ ألنه يكون إذا مل يكن الشخص أحد من األقارب قط ،وبذلك ال يكون
للوالء قوة القرابة ،ولكن تكون له قوة الوصية التي تتأخر عن القرابة والزوجية ،وإن أقىص
ما يدل عليه عقد الوالء أن يقدم عىل بيت املال ،وهو مؤخر عن الوصايا الرصحية إذا كانت
ال تزيد عىل الثلث ،وبذلك تكون النرصة اخلاصة مقدمة عىل النرصة العامة؛ إذ عقد الوالء
سبب للنرصة اخلاصة واألمة هي النصري العام ،وإن بيت املال يأخذ املال الضائع ،وما دام
قد جعل املال لواحد من بعده فإنه ال يعد ضائعا)()1

قال آخر :وإىل مثله ذهب الشيخ عبد الكريم اخلطيب ،فقد قال( :بني اهلل سبحانه
وتعاىل يف اآلية الكريمة ما للعامل من حق يف أن جينى ثمرة عمله ،وأن ينعم بنصيبه منها،
بعد أن يؤدى ما هلل وما للعباد عليها من حقوق ،وذلك ليستحث الذين ال يعملون عىل
العمل ،وعىل أال ينظروا إىل ما يف يد العاملني من ثمرات أعامهلم ..ومل يقف القرآن الكريم
( )1زهرة التفاسري ()1665/3
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عند هذا  ،من إقرار حق العامل يف ثمرة عمله ،بل جعل لقرابة هذا العامل ،وذوى رمحه،
متعلقا هبذه الثمرة ،يرثوهنا بعد موته؛ فهم أوىل الناس به ،وهوأحرص الناس عىل نفعهم،
ِ
ايل ِِمَّا ت ََر َك
وسوق اخلري إليهم ..وهلذا جاء قوله تعاىل يف هذه اآليةَ :
﴿ول ُك ٍّل َج َع ْلنَا َم َو ِ َ
ا ْلوالِدَ ِ
ان َو ْاألَ ْق َر ُب َ
ون﴾ [النساء ]33 :مقررا هذا احلق للورثة يف قريبهم الذي ترك خريا من بعده،
َ
واملعنى :ولكل من الرجال والنساء الذين أشار إليهم سبحانه وتعاىل مواىل ـ أي ورثة ـ
يرثوهنم ،فيام خلفوا وراءهم من مال ومتاع ،وهذا ما أشار إليه سبحانه يف آيات املواريث..
واملوىل يطلق عىل معان كثرية ،منها :القريب ،والنارص ،واملعني ،والسيد ،والعبد ..واملراد
به هنا أقارب املرء وعصبته الذين يرثونه)()1

ت َأ ْي َام ُن ُك ْم﴾ [النساء ]33 :التي قيل بنسخها،
﴿وا َّل ِذي َن َع َقدَ ْ
ثم ذكر معنى قوله تعاىلَ :
فقال( :فيها إشارة إىل من تربطهم باملرء رابطة غري رابطة القرابة والدمِ ،من يتبناهم
اإلنسان ،أويدخلهم يف حياته مدخل األهل واألقارب ،إذ شد يمينه هبم ،واحتسبهم بعضا
منه يف خريه ورشه ـ هؤالء قد يرون أن هلم حقا فيام ترك املورث ،الذي كانوا منه ،وكان
﴿ولِ ُك ٍّل
منهم ،وقد جاء صدر اآلية الكريمة قارصا ما ترك املورث عىل قرابته ،وهم مواليهَ :
جع ْلنَا مو ِايل ِِمَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ان َو ْاألَ ْق َر ُب َ
ون﴾ [النساء ]33 :وَّف هذا ما يصدم مشاعرهم،
َ
َ
َ َ ََ َ
ويفجعهم يف آماهلم ،التي كانوا يعيشون هبا مع هذا الذي عقدت أيامهنم معه ..وهلذا جاء
وهم ن ِ
َصي َب ُهم﴾ [النساء)2( )]33 :
﴿وا َّل ِذي َن َع َقدَ ْ
قوله تعاىلَ :
ْ
ت َأ ْي َام ُن ُك ْم َفآ ُت ُ ْ
ثم تساءل عن نوع نصيبهم وقد ذهب الورثة باملرياث كله؟ ،ثم أجاب بقوله( :إهنم
ال بد أن يكون هلم نصيب فيام ترك صاحبهم ..وتقدير هذا النصيب مرتوك للورثة ،يؤدونه

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()778/3
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()778/3
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هلم ،عىل أي وجه ،وعىل أية صورة! ليكن ماال يطيبون به خاطرهم ..أو ليكن مودة ،وحبا،
وخمالطة ..أو ليكن منارصة ،ومعاونة يف الشدائد ..أو غري ذلك ِما كان امليت يعارشهم عليه
وه ْم ن َِصي َب ُه ْم﴾ [النساء ]33 :خطابا للمواىل ،الذي
ويؤثرهم به ..وهلذا جاء قوله تعاىلَ ﴿ :فآ ُت ُ
ورثوا مال مورثهم ،بأن يعطوا هؤالء الذين أضافهم مورثهم إليه ـ شيئا ِما كان يعود عليهم
به هذا املورث ،من مال ،أومودة ،أونحوهذا) ()1

ثم شبه ما ورد يف هذه اآلية الكريمة بام ورد يف قوله تعاىلِ َ :
رض ا ْل ِق ْس َم َة ُأو ُلو
﴿وإ َذا َح َ َ
وه ْم ِمنْ ُه َو ُقو ُلوا َهل ُ ْم َق ْو اال َم ْع ُرو افا﴾ [النساء ،]8 :ففى هذا
ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِنيُ َف ْارزُ ُق ُ
تطييب لتلك النفوس التي حرضت القسمة ..وهؤالء الذين خالطهم املورث واختلط هبم،
هم ِمن حرضوا القسمة ،فإن مل حيسبوا يف حساب الورثة ،فليكونوا يف حساب ذوى القربى
ِمن ال مرياث هلم)()2

قال آخر :وإىل مثله ذهب الشيخ نارص مكارم الشريازي ،فقد قال يف تفسريها:
(يعود القرآن مرة أخرى إىل مسألة اإلرث إذ يقول﴿ :ولِ ُك ٍّل جع ْلنَا مو ِايل ِِمَّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ان
َ
َ
َ
َ َ ََ َ
َان ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
وه ْم ن َِصي َب ُه ْم إِ َّن اهللََّ ك َ
َو ْاألَ ْق َر ُب َ
يشء َش ِهيدا ا﴾ [النساء:
ون َوا َّل ِذي َن َع َقدَ ْ
ت َأ ْي َام ُن ُك ْم َفآ ُت ُ
ْ
 ]33أي لكل رجل أو امرأة جعلنا ورثة يرثون ِما ترك الوالدان واألقربون الذي جيب أن
يقسم بينهم طبق برنامج خاص ..إن هذه العبارة هي ـ يف احلقيقة ـ خالصة أحكام اإلرث
التي مر ذكرها يف اآليات السابقة يف جمال األقرباء ،وهي مقدمة حلكم سيأيت بيانه يف ما بعد..
وه ْم ن َِصي َب ُه ْم﴾ أي ادفعوا إىل
ثم إن اهلل تعاىل يضيف قائالَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َع َقدَ ْ
ت َأ ْي َام ُن ُك ْم َفآ ُت ُ
الذين عقدتم معهم عقدا نصيبهم من اإلرث ..والتعبري عن امليثاق بعقد اليمني (وهو العقد

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()778/3
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باليد اليمنى) ألجل أن اإلنسان غالبا ما يستفيد من يده اليمنى للقيام بأعامله ،كام أن امليثاق
يشبه نوعا من العقد (يف مقابل احلل)()1

ثم تساءل عن املراد بالذين عقد معهم امليثاق ،والذين البد أن يعطوا نصيبهم من
اإلرث ،ثم أجاب عىل ذلك بقوله( :حيتمل بعض املفرسين أن املراد هو الزوج والزوجة
ألهنام عقدا يف ما بينهام رابطة الزوجية ،ولكن هذا اإلحتامل يبدو مستبعدا ،ألن التعبري عن
الزواج بعقد اليمني ونظريه يف القرآن الكريم قليل جدا ،هذا مضافا إىل أنه يعد تكرارا
للمواضيع السابقة ..إن ما هو أقرب إىل مفهوم اآلية هو عقد (ضامن اجلريرة) الذي كان
رائجا قبل اإلسالم ،وقد عدله اإلسالم بعد أن أقره ملا فيه من ناحية إجيابية وهو (أن يتعاقد
شخصان فيام بينهام عىل أن يتعاونا فيام بينهام بشكل أخوي أن يعني أحدمها اآلخر عند
املشكالت ،وإذا مات أحدمها قبل اآلخر ورثه الباقي) ،وقد أقر اإلسالم هذا النوع من
التعاقد األخوي الودي ،ولكنه أكد عىل أن التوارث بسبب هذا امليثاق إنام يمكن إذا مل يكن
هناك ورثة من طبقات األقرباء ،يعني إذا مل يبق أحد من األقرباء ورث ضامن اجلريرة الذي
وقع بينه وبني اآلخر مثل هذا العقد) ()2

قال آخر :وبذلك؛ فإن كل هذه الفهوم ،ومن هؤالء العلامء الكبار ،ومن خمتلف
املدارس اإلسالمية ،يدل عىل تفعيل اآلية الكريمة ،ويغني عن القول بتعطيلها.
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف قوله
اهدُ وا بِ َأمو ِ
ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َآو ْوا
اج ُروا َو َج َ
َْ
تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
َرصوا ُأو َلئِ َك َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
ض﴾ [األنفال ،]72 :فقد قيل يف تفسريها أن املسلمني كانوا
َون َ ُ

( )1األمثل)214/3( ،
( )2األمثل)214/3( ،
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يتوارثون باهلجرة ،وكان املؤمن الذي مل هياجر ال يرث قريبه املهاجر ،فنسخت بقوله تعاىل:
ض﴾ [األنفال)1 ( ]75 :
﴿و ُأو ُلو ْاألَر َحا ِم َب ْع ُض ُهم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
َ

ْ

ْ

قال أحد حفدة قتادة :ليس يف اآلية الكريمة ما يشري إىل ذلك ،وبذلك فإن التطبيقات
املرتبطة بزمن معني ،ال تلغي غريها من املعاين والتطبيقات.
قال آخر :وقد قال هبذا كل من يرى تفعيل مجيع القرآن الكريم ،ومنهم الشيخ عبد
الكريم اخلطيب الذي قال فيها( :وقد ذهب أكثر املفرسين أن الوالية هنا هي التوارث
بينهم ،وقالوا :إن املهاجرين واألنصار كانوا يتوارثون باهلجرة والنرصة ،جاعلني نسب
﴿و ُأو ُلو ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم
اإلسالم بينهم ،أوىل من نسب القرابة ..ثم نسخ ذلك بقوله تعاىلَ :
َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
ض﴾ [األنفال ..]75 :وقد كان رأينا عىل غري هذا ،وهوأن املراد بالوالية :التنارص،
والتعاطف ،وتالحم املشاعر ،يف ظل األخوة اإلسالمية ..وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:
﴿إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َوةٌ﴾ [احلجرات ]10 :وَّف هذا يقول الرسول الكريم( :مثل يف توادهم
وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر اجلسد بالسهر
واحلمى)()2

قال آخر :ومنهم الشيخ نارص مكارم الشريازي ،فقد قال يف تفسريها( :تبحث هذه
اآليات التي ختتتم هبا سورة األنفال ـ وتعد آخر فصل من فصوهلا ـ عن طوائف املهاجرين
واألنصار والطوائف األخرى من املسلمني وبيان قيمة هؤالء مجيعا ،فتعطي كل طائفة
قيمة ،و تستكمل ما تناولته اآليات السابقة يف شأن اجلهاد واملجاهدين ..وبتعبري آخر :إن
هذه اآليات عاجلت نظام املجتمع اإلسالمي من حيث العالئق املختلفة ،ألن خطة احلرب

( )1املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ (ص)38
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()684/5
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وخطة الصلح كسائر اخلطط واملناهج العامة ،ال يمكن أن يتم أي منها دون تكوين عالقة
إجتامعية صحيحة ،وأخذها بنظر اإلعتبار ..وقد تناولت هذه اآليات مخس طوائف ،أربع
منها من املسلمني ،وواحدة من غري املسلمني ،والطوائف األربع هي :املهاجرون
السابقون ..واألنصار يف املدينة ..واملؤمنون الذين مل هياجروا ..والذين آمنوا من بعد
وهاجروا)()1

ثم ذكر املعاين الواردة يف اآلية األوىل ،والتي قيل بنسخها ،فقال( :أشري يف هذا القسم
من اآلية إىل الطائفتني ،األوىل والثانية [املهاجرون ،واألنصار] أي الذين آمنوا يف مكة ثم
هاجروا منها إىل املدينة ،والذين آمنوا يف املدينة ثم آزروا النبي ونرصوه ودافعوا عنه وعن
املهاجرين ،وقد وصفتهم اآلية بأهنم بعضهم أولياء بعض ،وبعضهم محاة بعض ،والذي
يسرتعي النظر أن اآلية وصفت الطائفة األوىل بأربع صفات هي :اإليامن ،واهلجرة واجلهاد
املايل واإلقتصادي ،وذلك عن طريق اإلعراض عن أمواهلم يف مكة ،وما بذلوه من أموال
يف غزوة بدر ،والصفة الرابعة جهادهم بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم ..أما األنصار فقد
وصفتهم اآلية بصفتني مها :اإليواء ،والنرصة ..وقد جعلت هذه اآلية اجلميع مسؤولني
بعضهم عن بعض ،ويتعهد كل بصاحبه بقوهلا (بعضهم أولياء بعض) ..فهاتان الطائفتان ـ
يف احلقيقة ـ كانتا متثالن جمموعتني متالزمتني ال يمكن ألحدمها اإلستغناء عن األخرى ،إذ
منهام يتكون نسيج املجتمع اإلسالمي ،فهام بمثابة املغزل واخليط) ()2

وبعد أن ذكر التفاصيل املرتبطة بالفئات املختلفة ،قال( :تشري اآلية يف ختامها إىل
﴿و ُأو ُلو
والية األرحام بعضهم لبعض ،وأوليتها فيام جعله اهلل يف عبادة من أحكام ،فتقولَ :

( )1األمثل)503/5( ،
( )2األمثل)503/5( ،
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َاب اهللَِّ إِ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
ض ِيف كِت ِ
ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
يم﴾ [األنفال ..]75 :ويف احلقيقة
يشء عَل ٌ
ْ
فإن اآليات السابقة تتكلم عن والية املؤمنني واملسلمني العامة (بعضهم إىل بعض) أما هذه
اآلية فتؤكد هذا املوضوع يف شأن األرحام واألقارب ،فهم إضافة إىل والية اإليامن واهلجرة
يتمتعون بوالية األرحام أيضا ،ومن هنا فهم يرثون ويورثون بعضهم بعضا ،إال أنه ال إرث
بني غريهم من املؤمنني الذين ال عالقة قربى بينهم ..فبناء عىل ذلك فإن اآلية األخرية ال
تتكلم عن اإلرث ،بل تتكلم عن موضوع واسع من ضمنه موضوع اإلرث) ()1

ثم رد عىل ما ورد بشأن نسخها ،فقال( :وإذا وجدنا يف الروايات اإلسالمية ،ويف
الكتب الفقهية ،استدالال هبذه اآلية واآلية املشاهبة هلا يف سورة األحزاب عىل اإلرث ،فال
يعني ذلك أن اآلي الذي استدل به عىل اإلرث منحرص هبذا الشأن فحسب ،بل توضح
قانونا كليا ،واإلرث جزء منه ،وهلذا نجد أنه استدل هبذه اآلية حمل البحث عىل موضوع
خالفة النبي  مع أهنا غري داخلة يف موضوع اإلرث املايل ..واستدل هبا عىل أولوية غسل
امليت ،كام رصحت به الروايات اإلسالمية ..وبمالحظة ما ذكرناه آنفا يتضح أنه ال دليل
عىل ما أرص عليه مجاعة من املفرسين عىل انحصار هذه اآلية بمسألة اإلرث ،وإذا أردنا أن
نختار مثل هذا التفسري فإن السبيل الوحيد له أن نعده مستثنيا اإلرث من الوالية املطلقة،
التي بينتها اآليات السابقة لعامة املهاجرين واألنصار ،فنقول :إن اآلية األخرية تقول بأن
والية املسلمني العامة بعضهم لبعض ال تشمل اإلرث ..وأما االحتامل بأن اآليات السابقة
تشمل اإلرث أيضا ،ثم نسخت اآلية األخرية هذا احلكم منها ،فيبدو بعيدا جدا ،ألن
الرتابط يف املفهوم بني هذه اآليات مجيعا من الناحية املعنوية ،بل حتى التشابه اللفظي ،كل
ذلك يدل عىل أن اآليات نزلت معا يف وقت واحد .وهبذا ال يمكن القول بالتناسخ بني هذه
( )1األمثل)506/5( ،
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اآليات ..وعىل كل حال فإن التفسري األكثر تناسبا هلذه اآليات هو ما بيناه آنفا) ()1

قال أحد احلضور :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..لكن ما تقولون يف قوله تعاىل:
﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل﴾ [النساء ،]29 :فقد روي أهنا ملا نزلت
حترج الرجل أن يأكل عند أحد من الناس ،فنسخت بقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ْاألَع َْمى َح َر ٌج

َو َال ع ََىل ْاألَع َْرجِ َح َر ٌج َو َال ع ََىل املَْ ِر ِ
يض َح َر ٌج َو َال ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا ِم ْن ُب ُيوتِ ُك ْم َأ ْو
وت َأ َخواتِ ُكم َأو بي ِ
وت إِ ْخوانِ ُكم َأو بي ِ
وت ُأمهاتِ ُكم َأو بي ِ
وت آبائِ ُكم َأو بي ِ
بي ِ
وت َأع َْام ِم ُك ْم َأ ْو
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َّ َ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
ُُ
وت َأ ْخوالِ ُكم َأو بي ِ
وت عَامتِ ُكم َأو بي ِ
بي ِ
احت ُه َأ ْو َص ِد ِيق ُك ْم َل ْي َس
وت َخ َاالتِ ُك ْم َأ ْو َما َم َل ْك ُت ْم َم َف ِ َ
َ ْ ْ ُُ
َّ ْ ْ ُ ُ
ُُ
َع َلي ُكم جنَاح َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا َمجِيعا َأو َأ ْشتَاتاا َفإِ َذا د َخ ْل ُتم بيوتاا َفس ِّلموا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َ ِ
حت َّي اة ِم ْن ِعن ِْد
َ ْ ُُ
ا ْ
ْ ْ ُ ٌ
ْ
َ ُ
ني اهللَُّ َل ُكم ْاآلي ِ
ون﴾ [النور)2 ( ]61 :
ات َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
اهللَِّ ُم َب َار َك اة َط ِّي َب اة ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ

قال أحد حفدة قتادة :ليس هناك أي تعارض بني اآليتني حتى يقال بأن إحدامها
منسوخة ..وهلذا قال ابن مسعود( :إهنا حمكمة ما نسخت ولن تنسخ اىل يوم القيامة)
قال آخر( : )3يف تلك اآلية الكريمة التي يراد تعطيلها بالقول بنسخها إشارة إىل
القاعدة األساسية للقوانني اإلسالمية يف جمال املسائل املتعلقة باملعامالت واملبادالت املالية،
وهلذا يستدل هبا فقهاء اإلسالم يف مجيع أبواب املعامالت واملبادالت املالية ..فهي ختاطب
املؤمنني بقوهلاَ ﴿ :ال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل﴾ ،وهذا يعني أن أي ترصف يف أموال
الغري بدون حق أو بدون أي مربر منطقي ومعقولِ ،منوع وحمرم من وجهة نظر اإلسالم،
فقد أدرج اإلسالم كل هذه األمور حتت عنوان (الباطل) الذي له مفهوم واسع وكبري..
والباطل كام نعلم يقابل (احلق) وهو شامل لكل ما ليس بحق وكل ما ال هدف له وال
( )1األمثل)507/5( ،
( )2الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)33
( )3األمثل)200/3( ،

374

أساس.
قال آخر( : )1وفيها إشارة كذلك إىل أن املال مائدة ِمدودة من اهلل سبحانه لعباده،
يأكلون منها ،وأن لكل إنسان حظه من هذا املال ،وأن من وقع إىل يده قدر منه عىل حني
خلت أيدى اجلامعة التي حوله ،أو قرصت عن أن تنال شيئا منه ،كان واجبا عليه أن يعطى
ِما َّف يده مل ن حوله ،إذ من غري املستساغ أن يأكل والناس املشرتكون معه عىل املائدة ،ال
يأكلون ..وَّف كلمة ﴿أموالكم﴾ املضافة إىل املؤمنني مجيعا ،وكلمة ﴿بينكم﴾ ما يشري إىل
وحدة امللكية للامل ،ووحدة االجتامع َّف املكان ..وَّف هذا وذاك ما جيعل الوحدة الشعورية
بالتكافل بني هذه ا جلامعة ،أمرا واجبا ،إن مل تقض به رشيعة السامء ،ومل يدع إليه دين اهلل،
قضت به املروءة ،ودعت إليه ..ومن تدبري القرآن الكريم َّف هذا ،أنه مل جيعل هذه املائدة
املشاعة بني الناس قائمة عىل قانون مادى قهرى ،إذ ال سبيل إىل قانون حيمى بنصوصه
ومواده ،العدوان والبغي ،وتسلط األقوياء عىل الضعفاء ،وإال كان عليه أن يقيم وازعا من
سلطانه عىل رأس كل إنسان ..يمسك بيده ،ويدفع بغيه وعدوانه ،وذلك أمر حمال ،وإنام
جعل اإلسالم ذلك إىل مشاعر اجلامعة ووجداهنا ،بام أيقظ فيها من نوازع اخلري ،ودوافع
اإلحسان ،وبام غذاها به من فضله وإحسانه ،وبام وعدها من حسن املثوبة ،وعظيم اجلزاء،
َّف الدنيا ،وَّف اآلخرة مجيعا.
آيات العفاف والتحصني:
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىل:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
﴿و َّ
است َْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه َّن َأ ْر َب َع اة ِمنْ ُك ْم َفإِ ْن َش ِهدُ وا
َ
الال ِيت َي ْأتنيَ ا ْل َفاح َش َة م ْن ن َسائ ُك ْم َف ْ
ان ي ْأتِي ِ
ِ
وهن ِيف ا ْلبي ِ
ِ
اهنَا ِمنْ ُك ْم
اه َّن املَْ ْو ُ
وت َحتَّى َيت ََو َّف ُ
جي َع َل اهللَُّ َهل ُ َّن َسبِ ايال َوال َّل َذ َ َ
ُُ
َف َأ ْمس ُك ُ َّ
ت َأ ْو َ ْ
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()769/3
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ومها َفإِ ْن تَا َبا َو َأ ْص َل َحا َف َأع ِْر ُضوا َعن ُْه َام إِ َّن اهللََّ ك َ
َان ت ََّوا ابا َر ِح ايام﴾ [النساء 15 :ـ ]16؛ فاألوىل
َفآ ُذ ُ َ
دلت عىل أن حد الزانية يف ابتداء اإلسالم احلبس إىل أن متوت ،أو جيعل اهلل هلا سبيال ،وهو
عام يف البكر والثيب ..والثانية أفضت أن حد الزانيني األذى؛ فظهر من اآليتني أن حد املرأة
كان احلبس واألذى مجيعا ،وحد الرجل كان األذى فقط ،ونسخ احلكامن بقوله ﴿الزَّ انِ َي ُة
والزَّ ِاين َفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َو َال َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
ون
َ
ْ
َ

ِ
اهب َام َطائِ َف ٌة ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [النور.)1( ]2 :
بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ ع ََذ َ ُ

واإلمجاع يكاد يكون قائام عىل ذلك ،وباتفاق الروايات املفرسة لآلية ،ومل يشذ فيها
إال أبو مسلم بقوله( :املراد بالفاحشة َّف اآلية األوىل هى املساحقة ،وَّف اآلية الثانية
اللواطة) ،وقد رد عليه الطربِس بقوله( :و هذا القول ـ يعنى مذهب أيب مسلم ـ خمالف
لإلمجاع ،وملا عليه املفرسون ،فإهنم أمجعوا عىل أن املراد بالفاحشة هنا الزنا) ( ..)2ومثله قال
اجلصاص( :إن األمة مل ختتلف َّف نسخ هذين احلكمني عن الزانيني) ()3

قال أحد حفدة قتادة :كيف يزعمون أن اإلمجاع قائم عىل تعطيلها ،وقد قال بذلك
كبار العلامء من املدرستني ،فقد قال السيد اخلوئي ،وهو مرجع كبري من مراجع اإلمامية
بعدم نسخها؛ فقد استعرض األقوال الواردة فيها ،ويف نسخها ،فقال( :ذهب بعضهم،
ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت يف رواية احلسن عن الرقايش عنه أن اآلية األوىل
منسوخة بالثانية ،والثانية منسوخة يف البكر من الرجال والنساء إذا زنى بأن جيلد مائة جلدة،
وينفى عاما ،ويف الثيب منهام أن جيلد مائة ،ويرجم حتى يموت ،وذهب بعضهم كقتادة
وحممد بن جابر إىل أن اآلية األوىل خمصوصة بالثيب والثانية بالبكر ،وقد نسخت كلتامها
( )1املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ (ص)24
( )2جممع البيان ،للطربِس.20/3 :
( )3احكام القرآن.107/2 :
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بحكم اجللد والرجم ،وذهب ابن عباس وجماهد ومن تبعهام ،كأيب جعفر النحاس إىل أن
اآلية األوىل خمتصة بزنا النساء من ثيب أو بكر ،واآلية الثانية خمتصة بزنا الرجال ثيبا كان أو
بكرا ،وقد نسخت كلتامها بحكم الرجم واجللد ..وكيف كان فقد ذكر أبو بكر اجلصاص
أن األمة مل ختتلف يف نسخ هذين احلكمني عن الزانيني) ()1

ثم عقب عىل ذلك بقوله( :واحلق أنه ال نسخ يف اآليتني مجيعا ،وبيان ذلك :أن املراد
من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش ،وذلك قد يكون بني امرأتني فيكون مساحقة،
وقد يكون بني ذكرين فيكون لواطا ،وقد يكون بني ذكر وأنثى فيكون زنى ،وال ظهور للفظ
الفاحشة يف خصوص الزنا ال وضعا وال انرصافا ،ثم إن االلتزام بالنسخ يف اآلية األوىل
يتوقف أوال :عىل أن االمساك يف البيوت حد الرتكاب الفاحشة ..وثانيا :عىل أن يكون
املراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم واجللد وكال هذين األمرين ال يمكن إثباته ،فإن
الظاهر من اآلية ا ملباركة أن إمساك املرأة يف البيت إنام هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة
مرة ثانية ،وهذا من قبيل دفع املنكر ،وقد ثبت وجوبه بال إشكال يف األمور املهمة
كاألعراض ،والنفوس ،واألمور اخلطرية ،بل يف مطلق املنكرات عىل قول بعض ،كام أن
الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق هلا تتخلص به من
العذاب ،فكيف يكون منه اجللد والرجم ،وهل ترَض املرأة العاقلة املمسكة يف البيت مرفهة
احلال أن ترجم وجتلد ،وكيف يكون اجللد أو الرجم سبيال هلا وإذا كان ذلك سبيال هلا فام
هو السبيل عليها؟!)()2

قال آخر :ثم ذكر نتيجة هذا بقوله( :وعىل ما تقدم ،فقد يكون املراد من الفاحشة

( )1البيان يف تفسري القرآن  ،ص.310
( )2البيان يف تفسري القرآن  ،ص.310
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خصوص املساحقة ،كام أن املراد هبا يف اآلية الثانية خصوص اللواط ،وقد يكون املراد منها
ما هو أعم من املساحقة والزنا ،وعىل كال هذين االحتاملني يكون احلكم وجوب إمساك
املرأة التي ارتكبت الفاحشة يف البيت حتى يفرج اهلل عنها ،فيجيز هلا اخلروج إما للتوبة
الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية ،وإما لسقوط املرأة عن قابلية
ارتكاب الفاحشة لكرب سنها ونحوه ،وإما بميلها إىل الزواج وتزوجها برجل يتحفظ عليها،
وإما بغري ذلك من األسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة ،وهذا احلكم باق
مستمر ،وأما اجللد أو الرجم فهو حكم آخر رشع لتأديب مرتكبي الفاحشة ،وهو أجنبي
عن احلكم األول ،فال معنى لكونه ناسخا له)()1

قال آخر :ثم ذكر احلكم الرشعية املرتبطة بتفعيل هاتني اآليتني الكريمتني ،وعدم
تعطيلهام ،فقال( :إن احلكم األول رشع للتحفظ عن الوقوع يف الفاحشة مرة أخرى،
واحلكم الثاين رشع للتأديب عىل اجلريمة االوىل ،وصونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها؛
فال تنايف بني احلكمني لينسخ األول بالثاين)()2

قال آخر :ثم ذكر ما يف اآليتني الكريمتني ِما يدل عىل عدم النسخ ،فقال( :إن املتأمل
يف معنى اآلية ال جيد فيها ما يوهم النسخ ،سواء يف ذلك تأخر آية اجللد عنها وتقدمها
عليها ..وأما القول بالنسخ يف اآلية الثانية فهو أيضا يتوقف :أوال :عىل أن يراد من الضمري
يف قوله تعاىل ﴿يأتياهنا﴾ أي الزنا ..وثانيا :عىل أن يراد بااليذاء الشتم والسب والتعيري
ونحو ذلك ،وكال هذين األمرين ـ مع أنه ال دليل عليه ـ مناف لظهور اآلية ..وبيان ذلك:
أن ضمري اجلمع املخاطب قد ذكر يف اآليتني ثالث مرات ،وال ريب أن املراد بالثالث منها

( )1البيان يف تفسري القرآن  ،ص.311
( )2البيان يف تفسري القرآن  ،ص.312
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هو املراد باألولني ،ومن البني أن املراد هبام خصوص الرجال ،وعىل هذا فيكون املراد من
املوصول رجلني من الرجال ،وال يراد منه ما يعم رجال وامرأة ،عىل أن تثنية الضمري لو مل
يرد منه الرجالن فليس هلا وجه صحيح ،وكان األوىل أن يعرب عنه بصيغة اجلمع ،كام كان
التعبري يف اآلية السابقة كذلك ،ويف هذا داللة قوية عىل أن املراد من الفاحشة يف اآلية الثانية
هو خصوص اللواط ،الخصوص الزنا ،وال ما هو أعم منه ومن اللواط ،وإذا تم ذلك كان
موضوع اآلية أجنبيا عن موضوع آية اجللد)()1

قال آخر :ثم رد عىل الروايات التي استدل هبا القائلون بالنسخ ،فقال( :إذا سلمنا
دخول الزاين يف موضوع احلكم يف اآلية ،فال دليل عىل إرادة نوع خاص من اإليذاء الذي
أمر به يف اآلية ،عدا ما روي عن ابن عباس أنه التعيري وُضب النعال ،وهو ليس بحجة
ليثبت به النسخ ،فالظاهر محل اللفظ عىل ظاهره ،ثم تقييده بآية اجللد ،أو بحكم الرجم
الذي ثبت بالسنة القطعية)()2

قال آخر :ثم ختم هذا الرشح املستفيض بقوله( :ومجلة القول :أنه ال موجب
لاللتزام بالنسخ يف اآليتني ،غري التقليد املحض ،أو االعتامد عىل أخبار اآلحاد التي ال تفيد
علام وال عمال)()3

قال آخر :ومثل ذلك نجد الشيخ عبد الكريم اخلطيب ،من املدرسة السنية ،يدافع
عن عدم نسخها ،وبحجج ال ختتلف كثريا عام ذكره أخوه اإلمامي ،فقد قدم لآلية بقوله:
(جيمع املفرسون عىل أن هاتني اآليتني منسوختان باآلية الثانية من سورة النور ..وأن حد
الزنا كان يف أول اإلسالم ـ كام يقولون ـ هواإلمساك للمرأة الزانية وحبسها يف البيت ،عىل
( )1البيان يف تفسري القرآن  ،ص.312
( )2البيان يف تفسري القرآن  ،ص.312
( )3البيان يف تفسري القرآن  ،ص.313
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حني أن الرجل يعنف ويؤنب باللسان ،أوينال باأليدى أوالنعال ،حسب تقدير وىل األمر..
ونحن ـ عىل رأينا بأال نسخ يف القرآن ـ نرى أن هاتني اآليتني حمكمتني وأهنام تنشئان أحكاما
ملن يأتون الفاحشة ـ من الرجال والنساء ـ غري ما تضمنته آية النور من حكم الزانية
والزاين)()1

قال آخر :ثم حتدث عن احلكم الذي تضمنته اآلية األوىل ،فقال( :إن هذه اآلية
خاصة بالنساء ،إذ كان النص فيها رصحيا هبن ،وذلك باإلشارة إليهن باسم االشارة املؤنث
﴿الاليت﴾ وبإضافتهن إىل الرجال ﴿من نسائكم﴾ وباحلديث عنهن بضمري النسوة
﴿فاستشهدوا عليهن﴾﴿ ..فأمسكوهن﴾﴿ ..يتوفاهن﴾﴿ ..هلن﴾ ..وهذا ما يقطع بأن
اآلية هنا خاصة بالنساء)()2

قال آخر :ثم حتدث عن احلكم الذي تضمنته اآلية الثانية ،فقال( :أما اآلية الثانية
فهى خاصة بالرجال إذ كانت اإلشارة فيها إىل املذكر﴿ ،اللذان﴾ والضمري يف ﴿يأتياهنا﴾
وكذلك الضمري يف ﴿منكم﴾ ..هذا كله نص رصيح يف أن املشار إليهام مها من جنس
الرجال ،الذين يوجه إليهم اخلطاب يف اآلية) )()3

قال آخر :ثم رشع يتحدث عن أدلة عدم نسخ اآليتني ،فقال( :واضح إذن أن اآلية
األوىل يف شأن النساء ،كام أن اآلية الثانية يف شأن الرجال ..وهذا ما يكاد جيمع عليه
املفرسون ،إذ الخالف بينهم يف هذا ،ولكنهم فرقوا بني العقوبة التي تؤخذ هبا املرأة الزانية،
وال عقوبة التي جترى عىل الرجل إذا زنا ..األمر الذي مل يقع يف آية سورة النور ،التي سوت
بني الرجل واملرأة يف هذه اجلريمة ،وَّف العقوبة املفروضة عىل كل منهام ..وإذ كان كذلك
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()717/2
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()718/2
( )3التفسري القرآن ي للقرآن ()718/2
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فإن لنا أن نتوقف عند هذه املفارقة بني الناسخ واملنسوخ ،يف أمر يوزن بميزانني بالنسبة
للرجل و املرأة ،ثم يعاد هذا األمر فيوزن بميزان واحد ،تتعادل فيه كفة الرجل واملرأة عىل
السواء ..ففى آية النور جاء حكم الزاين والزانية مائة جلدة لكل منهام ،أما يف هاتني اآليتني؛
فقد كان للنساء حكم ،وللرجال حكم ،يف العقوبة املفروضة عىل الزاين من الرجال،
أوالزانية من النساء) ()1

قال آخر :ثم دعا القائلني بالنسخ إىل حتكيم القاعدة املعروفة يف تقديم القول باجلمع
بني اآليات عىل القول بنسخها ،فقال( :فإذا كان هناك وجه يمكن أن حتمل عليه اآليتان،
بحيث ترتفع هذه املفارقة التي تقوم بينهام وبني آية النور ،وبحيث تكون بينهام تلك العالقة
التي بني املنسوخ والناسخ له ،إذا كان هناك وجه لرفع هذه املفارقة ،أفال نلتمسه ،ونذهب
إليه ،ونأخذ به؟ فكيف وهناك أكثر من وجه؟)()2

قال آخر :ثم ذكر أول تلك الوجوه ،فقال[( :الزنا] يف صورته العامة الشائعة ،التي
يتعامل أهل العربية هبا يف لسان اللغة ،وَّف لسان الرشيعة ،هو تلك اجلريمة التي تقع بني
الرجل واملرأة عىل غري فراش الزوجية ..وقد جاءت آية (النور) رصحية يف حكم هذه
اجلريمة ،فقال تعاىل﴿ :الزَّ انِي ُة والزَّ ِاين َفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة﴾ [النور..]2 :
َ
ْ
َ َ
وهناك ـ باإلضافة هلا ـ جريمتان مها من قبيل (الزنا) ،ولكنهام ليستا بالزنا املعروف يف لسان
اللغة ،أو لسان الرشع ..وهلذا فقد كان لكل منهام اسم خاص به ،يف اللغة وَّف الرشع أيضا،
ومها( :السحاق) ،وهو عملية جنسية ،بني املرأة واملرأة ..و(اللواط) ،وهو عملية جنسية،
بني الرجل والرجل ..وَّف هذه الصور الثالث تكتمل العملية (اجلنسية) يف أصلها ،وفيام

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()718/2
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()719/2
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يتفرع عنها)()1

قال آخر :وبناء عىل ذلك ،قال( :إذا قيل إن اآليتني السابقتني متعلقان بأحكام
(الزنا) األصىل الذي يكون بني املرأة والرجل ،وأن ذلك كان يف بدء اإلسالم ،ثم نسختا
بآية (النور) كان معناه أن كل ما ورد يف القرآن الكريم متعلقا بالزنا جاء خاصا هبذا الزنا
الرصيح ،دون أن يكون فيه شىء عن اجلريمتني األخريني :اللواط ،والسحاق ،وهذا أمر
ما كان للقرآن أن يرتكه ،بحجة أنه عمل شاذ ،خارج عىل مألوف الفطرة ..ألن الرشيعة
اإلسالمية ما جاءت إال لعالج الشذوذ اإلنسانى عن الفطرة السليمة ،وإال لتحيد به عن
رشوده وانحرافه عنها ..وهذا يعنى أنه ال بد ـ لكامل الترشيع ـ من أن يرشع القرآن هلاتني
اجلريمتني ،ويفرض عقوبة مناسبة هلام)()2

قال آخر :ثم ذكر كيفية تفعيل اآليتني ،فقال( :وعىل هذا ،فإننا ـ إذ خالفنا ما كاد
ينعقد إمجاع الفقهاء واملفرسين ـ نرى أن اآلية األوىل لبيان احلكم يف جريمة (السحاق) التي
تكون بني املرأة واملرأة ..وأن هذا احلكم هو ما بينه اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله﴿ :
وهن ِيف ا ْلبي ِ
ِ
جي َع َل اهللَُّ َهل ُ َّن َسبِ ايال﴾ [النساء ]15 :أي يؤذين
اه َّن املَْ ْو ُ
وت َحتَّى َيت ََو َّف ُ
ُُ
َف َأ ْمس ُك ُ َّ
ت َأ ْو َ ْ
باحلبس يف البيوت ،بعد أن تثبت عليهن اجلريمة بشهادة أربعة من الرجال ،دون النساء ،كام
ِ ِ ِ
ِ
ِ
﴿و َّ
است َْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه َّن َأ ْر َب َع اة
يتبني ذلك يف قوله تعاىلَ :
الال ِيت َي ْأتنيَ ا ْل َفاح َش َة م ْن ن َسائ ُك ْم َف ْ
ِمنْ ُك ْم﴾ [النساء ،]15 :أي أربعة منكم أهيا الرجال ..وأما اآلية الثانية فهي خاصة بجريمة
اللواط ،بني الرجل والرجل ..واحلكم هنا هوأخذمها باألذى اجلسدى ،أوالنفيس ،وذلك
بعد أن يشهد عليهام أربع شهود ،عىل نحوما يف (السحاق) ()3

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()719/2
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()720/2
( )3التفسري القرآن ي للقرآن ()720/2
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قام بعض احلضور ،وقال :ما دمتم تتحدثون عن العقل ،وتفرسون به القرآن
الكريم؛ فام الوجه يف التفرقة يف العقوبة بني (السحاق) و(اللواط) ..وملاذا مل يسوبينهام؟
وملاذا يكون للنساء حكم ،وللرجال حكم مع أهنام أخذوا مجيعا بحكم واحد يف الزنا؟
قال أحد حفدة قتادة( :)1اجلواب عىل ذلك يسري ،ويدل عليه الواقع ،ذلك أن كال
من السحاق واللواط ،وإن كانا من باب الزنا ،إال أن لكل منهام موردا غري مورد صاحبه،
فكان من احلكمة ـ وقد اختلف املورد ـ أن خيتلف احلكم؛ فاملرأة قد تستطيب هذا املنكر
فيحملها ذلك عىل أن تزهد يف الرجل ،وعىل أال تسكن إليه يف بيت ،وأن تتحمل أثقال
احلمل ،والوالدة ،وتبعة الرضاع والرتبية ،وهذا من شأنه ـ إذا شاع وكثر ـ أن حيول النساء
إىل رجال ،وأن ينقطع النسل ،وأال يعمر بيت ،أوتقوم أرسة ..وهلذا كانت عقوبة املرأة عىل
هذه اجلريمة أن حتبس يف البيت ،الذي كان من شأنه أن يعمر هبا ،وأن تقيم فيه دعائم أرسة،
لوأهنا اتصلت بالرجل اتصاال رشعيا بالزواج.
قال بعض احلضور :وهل حبس املرأة يف البيت يمنع وقوع هذه اجلريمة منها؟
قال أحد حفدة قتادة( : )2أجل ..فإن فرصتها يف البيت ،مع الوجوه التي تعرفها ال
تتيح هلا ما يتيحه االنطالق إىل هنا وإىل هناك خارج البيت ،حيث تلقى من النساء من ال
ترى حرجا ،وال استحياء من أن ترتكب هذا املنكر معها ،األمر الذي ال جتده يف البيت
الذي تعيش فيه مع أهلها؛ فاحلبس يف البيت ملرتكبة هذا املنكر ،هوأنجح عالج يرصفها
عن هذه العادة ،بقطع وسائلها إليها.
قال آخر( : )3ونفس األمر مع الرجل والرجل؛ فإن عقوبتهام من جنس فعلتهام ،ملا
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()721/2
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()721/2
( )3التفسري القرآن ي للقرآن ()722/2
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فيها من حتقري هلام وإذالل لرجولتهام ،ومروءهتام ،وذلك بأخذمها باألذى املادي ،أوالنفيس.
ت
اه َّن املَْ ْو ُ
﴿حتَّى َيت ََو َّف ُ
قال بعض احلضور :فكيف يطبق يف هذه احلالة قوله تعاىلَ :
جي َع َل اهللَُّ َهل ُ َّن َسبِ ايال﴾ [النساء ..]15 :ما هي تلك السبيل؟ ..وهل جعل اهلل هلن فيها خمرجا؟
َأ ْو َ ْ
قال أحد حفدة قتادة( :)1الذين قالوا بالنسخ يف اآليتني ،وهم مجهور الفقهاء
واملفرسين ،يقولون إن السبيل التي جعلها اهلل هلن هي اخلروج هبن من هذا احلكم الذي
قَض عليهن باإلمساك يف البيوت ،وذلك بنسخ هذا احلكم وإحالته إىل احلكم الذي تضمنته
آية (النور) ..والسؤال هنا :هل من السبيل التي تنتظر منها هؤالء املكروبات بابا من أبواب
جي َع َل
الطمع يف رمحة اهلل أن ينقلن من احلبس إىل الرجم أواجللد؟ ..إن يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو َ ْ
اهللَُّ َهل ُ َّن َسبِ ايال﴾ إشارة إىل رمحة متتد إىل أولئك البائسات الشقيات ،يف أمل يدَّفء الصدور،
ويثلج العيون! فكيف خيلفهن هذا الوعد الكريم من رب كريم؟ وحاش هلل أن خيلف
وعده ..ولذلك فإن السبيل التي جعلها اهلل هلؤالء املذنبات ـ كام يراه الذين ال يقولون
بالنسخ هلاتني اآليتني ـ هو أن يفتح اهلل هلن بابا للخروج من هذا السجن ،عىل يد من يتزوج
هبن ..فالزواج هنا ينتقل هبن إىل بيت الزوجية الذي يعشن فيه عيشة غريهن من
املتزوجات ،حيث يسقط عنهن هذا احلكم الذي وقع عليهن ،وهذه الرمحة التي يمسح اهلل
هبا دموع هؤالء املذنبات من عباده ،ويرد هبا إليهن اعتبارهن ،بعد الذي ناهلن من عذاب
جسدى ،ونفسى.
قال آخر(:)2وهذه الرمحة هي يف مقابل تلك الرمحة التي أفاضها اهلل عىل قرنائهن من
ان ي ْأتِي ِ
ِ
اهنَا ِمنْ ُك ْم
﴿وال َّل َذ َ َ
الرجال ،الذين اقرتفوا جريمة اللواط ..فقد جاء بعد قوله تعاىلَ :

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()723/2
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()724/2
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ومها﴾ قولهَ ﴿ :فإِ ْن تَا َبا َو َأ ْص َل َحا َف َأع ِْر ُضوا َعن ُْه َام إِ َّن اهللََّ ك َ
َان ت ََّوا ابا َر ِح ايام﴾ [النساء،]16 :
َفآ ُذ ُ َ
فهذا األمر باإلعراض عن أهل (اللواط) بعد أن يتوبا ويصلحا ،وهذه السبيل التي جعلها
اهلل ملرتكبات (السحاق) إن صلح حاهلن ورغب األزواج فيهن ،هذا وتلك ،مها رمحة من
رمحة اهلل ،ولطف من ألطافه ،يصحب املقدور ،وخيفف البالء ،وهيونه.
قال آخر( :)1وِما يؤيد هذا ،ما جاء بعدمها من قوله تعاىل﴿ :إِن ََّام الت َّْو َب ُة ع ََىل اهللَِّ لِ َّل ِذي َن
ِ
ون ِم ْن َق ِر ٍ
وب اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم َوك َ
السو َء بِ َج َها َل ٍة ُث َّم َي ُتو ُب َ
َي ْع َم ُل َ
َان اهللَُّ عَلِ ايام
يب َف ُأو َلئ َك َي ُت ُ
ون ه
َحكِ ايام﴾ [النساء ،]17 :فذكر التوبة هنا ،وأثرها يف حموالسيئات ،هوتوكيد لقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن
تَا َبا َو َأ ْص َل َحا َف َأع ِْر ُضوا َعن ُْه َام إِ َّن اهللََّ ك َ
َان ت ََّوا ابا َر ِح ايام﴾ [النساء ،]16 :أي إن اللذين يأتيان
الفاحشة (اللواط) من الرجال هلام مدخل إىل التوبة التي هبا يتطهران من هذا اإلثم ،أما الزنا
فال يطهر منه مقرتفه إال بإقامة احلد عليه.
آيات الزواج وأحكامه:
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىل:
﴿و َال َتنْكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
َان َف ِ
ف إِ َّن ُه ك َ
اح َش اة َو َم ْقتاا َو َسا َء
اء إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
َ
َ َ ْ َ َ
ُ َ
ف﴾ ( .. )2ومثل
َسبِ ايال﴾ [النساء ،]22 :فقد قال ابن حزم :نسخها االستثناء ﴿ :إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
ني ْاألُ ْخت ْ ِ
َني إِ َّال َما َقدْ
جت َم ُعوا َب ْ َ
﴿و َأ ْن َ ْ
ذلك قوله تعاىلَ :

ف﴾ [النساء]23 :
َس َل َ

ف﴾
قال أحد حفدة قتادة( :)3ليس يف ذلك أي نسخ ..فقوله تعاىل ﴿ :إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
استثناء وارد عىل ما وقع َّف اجلاهلية من رجال دخلوا َّف اإلسالم ،ووقعوا َّف هذا املنكر..
فإنه ال إثم عليهم بعد أن صححوا وضعهم ،وأخذوا بام جاء اإلسالم به ..وهو ينطبق عىل
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()724/2
( )2الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)33
( )3التفسري القرآن ي للقرآن ()733/2
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كل من وقع يف ذلك ِمن مل يسلم أو يعرف احلكم ،ويف كل العصور.
قال أحد احلضور :فام تقولون يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َحيِ هل َل ُك ْم َأ ْن
وهن إِ َّال َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
وه َّن لِت َْذ َه ُبوا بِ َب ْع ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة﴾
ت َِر ُثوا الن َِّسا َء ك َْر اها َو َال َت ْع ُض ُل ُ
َ
ض َما آ َت ْي ُت ُم ُ َّ
[النساء ،]19 :فقد قال ابن حزم :نسخها االستثناء بعدهاِ ﴿ :إ َّال َأ ْن ي ْأتِنيَ ِب َف ِ
اح َش ٍة م َب ِّين ٍَة﴾()1
َ
ُ
قال أحد حفدة قتادة :ليس يف ذلك أي نسخ ..فقوله تعاىل﴿ :إِ َّال َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
اح َش ٍة
َ

ُم َب ِّين ٍَة﴾ استثناء ،واالستثناء ختصيص َّف عموم العام ،وهو ليس نسخا وال تعطيال لآلية،
وإال ألصبح أكثر القرآن الكريم منسوخا.
َات ِمن النِّس ِ
َت
اء إِ َّال َما َم َلك ْ
قال أحد احلضور :فام تقولون يف قوله تعاىلَ :
﴿واملُْ ْح َصن ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َري
َأ ْي َام ُن ُك ْم كت َ
َاب اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو ُأح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذل ُك ْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا بِ َأ ْم َوال ُك ْم حمُ ْصننيَ غ ْ َ
ِ ِ
اض ْي ُت ْم
َاح َع َل ْي ُك ْم فِ َيام ت ََر َ
ور ُه َّن َف ِر َ
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن َفآ ُت ُ
يض اة َو َال ُجن َ
وه َّن ُأ ُج َ
ُم َسافحنيَ َف َام ْ
يض ِة إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِ ايام َحكِ ايام﴾ [النساء ،]24 :فقد قال فيها ابن حزم( :نسخت
بِ ِه ِم ْن َب ْع ِد ا ْل َف ِر َ
بقوله ( : إين كنت أحللت هذه املتعة أال وإن اهلل ورسوله قد حرماها أال فليبلغ الشاهد
الغائ ب) ،ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر مرياث الزوجة الثمن والربع فلم يكن هلا
يف ذلك نصيب ،وقال حممد بن إدريس الشافعي :موضع حتريمها يف سورة املؤمن وناسخها
ون إِ َّال ع ََىل َأزْ َو ِ
﴿وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
َت َأ ْي َام ُهنُ ْم َفإِ َّهنُ ْم
اج ِه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ
قوله تعاىلَ :
ْ ُ
غَري م ُل ِ
ومنيَ ﴾ [املؤمنون ،]6-5 :وأمجعوا عىل أهنا ليست بزوجة وال ملك يمني فنسخها اهلل هبذه
ُْ َ
اآلية) ()2

قال أحد حفدة قتادة( :)3لقد بحثنا يف هذه اآلية خصوصا طويال ..ووجدنا أن القول
( )1الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)33
( )2الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)33
( )3األمثل.178/3
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بنسخها ،يعطل مقصدا من املقاصد املهمة التي أرادها اهلل تعاىل ،والتي ال يتحقق العفاف
الشامل يف املجتمع إال هبا.
قال أحد احلضور :نراك تشري إىل الزواج املؤقت ..أو زواج املتعة ..والذي هو عني
الزنا والفاحشة.
قال أحد حفدة قتادة :أراك تتهم رسول اهلل  باإلذن بالفاحشة ..وتتهم أصحابه
بالقيام هبا ،والفتوى بجوازها؟
قال أحد احلضور :مل يقل بذلك إال جهلة الشيعة ..وال عربة بخالفهم ..ونحن ننزه
رسول اهلل  وصحابته وفقهاء املسلمني عن ذلك.
قال أحد حفدة قتادة :إن ما تقوله ناتج عن الترسع ،وإال فإنك لو رجعت إىل املصادر
اإلسالمية ،ومن املدرسة السنية ،ال الشيعية ،لوجدت اخلالف الوارد فيها ،فقد قال الزيلعي
يف تبيني احلقائق( :وقال مالك :هو جائز ،ألنه كان مرشوعا فيبقى إىل أن يظهر ناسخه،
واشتهر عن ابن عباس حتليلها ،وتبعه عىل ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة ،وكان
يض اة﴾ [النساء:
ور ُه َّن َف ِر َ
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن َفآ ُت ُ
وه َّن ُأ ُج َ
يستدل عىل ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ْ
 ،]24وعن عطاء أنه قال سمعت جابرا يقول متتعنا عىل عهد رسول اهلل  وأيب بكر ونصفا
من خالفة عمر ثم هنى الناس عنه ،وهو حمكي عن أيب سعيد اخلدري)()1

قال آخر :وقد نص عىل هذا اخلالف كذلك ابن قدامة ،فقد قال يف املغني بعد تعريفه
لزواج املتعة( :هذا نكاح باطل ،نص عليه أمحد ،فقال :نكاح املتعة حرام ،وقال أبو بكر:
فيها رواية أخرى ،أهنا مكروهة غري حرام ،ألن ابن منصور سأل أمحد عنها ،فقال :جيتنبها
أحب إىل ،وقال :فظاهر هذا الكراهة دون التحريم ..وقال زفر :يصح النكاح ،ويبطل
( )1تيني احلقائق.115/2:
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الرشط ،وحكي عن ابن عباس ،أهنا جائزة ،وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوس ،وبه قال
ابن جريج وحكي ذلك عن أيب سعيد اخلدري ،وجابر)()1

قال آخر :ونص عىل هذا اخلالف املرداوي بقوله( :نكاح املتعة ،وهو أن يتزوجها
إيل مدة ،الصحيح من املذهب أن نكاح املتعة ال يصح ،وعليه اإلمام أمحد رمحه اهلل
واألصحاب ،وعنه يكره ويصح ،ذكرها أبو بكر يف اخلالف وأبو اخلطاب وابن عقيل ،وقال
رجع عنها اإلمام أمحد رمحه اهلل ،قال الشيخ تقي الدين رمحه اهلل توقف اإلمام أمحد رمحه اهلل
عن لفظ احلرام ومل ينفه ،قال املصنف والشارح وغري أيب بكر يمنع هذا ويقول املسألة رواية
واحدة ،وقال يف املحرر ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت)()2

قال آخر :ونقل القرطبي عن أيب بكر الطرطويش قوله( :ومل يرخص يف نكاح املتعة
إال عمران بن حصني وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت)()3

قال آخر :وهذا الرتخيص يدل عىل عدم صحة نقل اإلمجاع يف املسألة ،ألن الكثري
من املسائل التي مل خيالف فيها إال أفراد الصحابة بل أفراد التابعني أو من بعدهم تعد من
املسائل اخلالفية ،فكيف هبذه املسألة التي ذكر فيها هذا اخلالف؟ ..قال ابن عبد الرب( :أما
الصحابة فإهنم اختلفوا يف نكاح املتعة فذهب ابن عباس إىل إجازهتا فتحليلها ال خالف عنه يف
ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بن أيب رباح وسعيد بن جبري وطاووس وروي حتليلها أيضا
وإجازهتا إبراهيم)( )4

قال آخر :وقد بقي اخلالف بعد ذلك يف زمن التابعني ،ومن املشهورين بإباحتها يف

( )1املغني.136/7 :
( )2اإلنصاف.163/8:
( )3تفسري القرطبي.133/5:
( )4التمهيد.113 :
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عهدهم ابن جريج فقيه مكة ،وهلذا قال األوزاعي :يرتك من قول أهل احلجاز مخس ،فذكر
منها متعة النساء من قول أهل مكة ،وقال ابن املنذر :جاء عن األوائل الرخصة فيها وال
أعلم اليوم أحدا جييزها إال بعض الرافضة(.)1
قال آخر :وقد بقي هذا اخلالف يف املدرسة السنية بعد ذلك ـ خالفا ملا قال ابن املنذر
ـ وإن كان للتعصب يف اخلالف بني السنة واإلمامية ما جعل من ذلك اخلالف شذوذا يف
الرأي قد حيذر من القول به ،وقد أشار إىل هذا اخلالف الشوكاين بقوله( :وقد أتعب نفسه
بعض املتأخرين بتكثري الكالم عىل هذه املسألة وتقوية ما قاله املجوزون هلا ،وليس هذا
املقام مقام بيان بطالن كالمه)()2

قال آخر :وفوق ذلك كله؛ فقد نص الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم عىل صحة
زواج املتعة الذي يتفق عليه الطرفان قبل العقد ،أو كان يف نية أحدمها أو كالمها أنه زواج
متعة برشط واحد هو عدم الترصيح بذلك يف العقد ..وقد نقل اإلمام النووي اإلمجاع عىل
أن من نكح نكاحا مطلقا ،ونيته أن ال يمكث معها اال مدة نواها فنكاحه صحيح حالل،
وليس نكاح متعة ،وإنام نكاح املتعة ما وقع بالرشط املذكور ،قال( :ولكن قال مالك :ليس
هذا من أخالق الناس ،وشذ األوزاعي فقال هو نكاح متعة وال خري فيه)()3

قال آخر :ومثله قال الشافعي( :لو أن رجال رشيفا نكح دنية أعجمية ،أو رشيفة
نكحت دنيا أعجميا فتصادقا يف الوجهني عىل أن مل ينو واحد منهام أن يثبتا عىل النكاح أكثر
من ليلة ،مل حيرم النكاح هبذه النية ،ألن ظاهر عقدته كانت صحيحة ،إن شاء الزوج حبسها،
وإن شاء طلقها ،فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم اإلسالم عىل أن العقود إنام يثبت
( )1نيل األوطار.271/6:
( )2فتح القدير.450/1:
( )3النووي عىل مسلم.181/9 :

389

بالظاهر عقدها ،وال يفسدها نية العاقدين ،كانت العقود إذا عقدت يف الظاهر صحيحة،
أوىل أن ال تفسد بتوهم غري عاقدها عىل عاقدها ثم ،سيام إذا كان تومها ضعيفا واهلل تعاىل
أعلم)()1

وقال يف موضع آخر( :ولو كانت بينهام مراوضة ،فوعدها إن نكحها أن ال يمسكها
إال أياما ،أو إال مقامه بالبلد ،أو إال قدر ما يصيبها ،كان ذلك بيمني أو غري يمني فسواء،
وأكره له املراوضة عىل هذا ،ونظرت إىل العقد فإن كان العقد مطلقا ،ال رشط فيه فهو ثابت،
ألنه انعقد لكل واحد منهام عىل صاحبه ما للزوجني ،وإن انعقد عىل ذلك الرشط فسد،
وكان كزواج املتعة)()2

قال آخر :ومثله قال ابن تيمية مرجحا القول بإباحة هذا النوع من املتعة( :وأما نكاح
املتعة إذا قصد أن يستمتع هبا إىل مدة ،ثم يفارقها مثل املسافر الذي يسافر إىل بلد يقيم به
مدة ،فيتزوج ،ويف نيته إذا عاد إىل وطنه أن يطلقها ،ولكن الزواج عقده عقدا مطلقا ،فهذا
فيه ثالثة أقوال يف مذهب أمحد ،قيل :هو زواج جائز ،وهو اختيار أيب حممد املقدِس ،وهو
قول اجلمهور ،وقيل :إنه زواج حتليل ال جيوز ،وروي عن األوزاعي ،وهو الذي نرصه
القايض وأصحابه يف اخلالف ،وقيل :هو مكروه وليس بمحرم)()3

ثم بني الراجح الذي يراه وعلته بقوله( :والصحيح أن هذا ليس بزواج متعة ،وال
حيرم ،وذلك أنه قاصد للزواج وراغب فيه ،بخالف املحلل ،لكن ال يريد دوام املرأة معه،
وهذا ليس برشط فإن دوام املرأة معه ليس بواجب ،بل له أن يطلقها ،فإذا قصد أن يطلقها
بعد مدة ،فقد قصد أمرا جائزا بخالف زواج املتعة ،فإنه مثل اإلجارة تنقيض فيه بانقضاء
( )1األم.313/7:
( )2األم.86/5:
( )3كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية.147/32:
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املدة ،وال ملك له عليها بعد انقضاء األجل ،وأما هذا فملكه ثابت مطلق ،وقد تتغري نيته
فيمسكها دائام ،وذلك جائز له ،كام أنه لو تزوج بنية إمساكها دائام ،ثم بدا له طالقها ،جاز
ذلك)
قال آخر :وهلذا ألزم علامء اإلمامية املنكرين من أهل السنة هبذا ،فقد قال السبحاين:
رشع النكاح،
(ونسأل املانعني الذين يتل ّقون نكاح املتعة ،خمالف اا للحكمة ا ّلتي من أجلها ّ
يتزوجان نكاح دوام ،ولكن ينويان الفراق بالطالق بعد شهرين
نسأهلم عن الزوجني الذين ّ
فهل هذا نكاح صحيح أو ال؟ ال أظن ّ
أن فقيه اا من فقهاء اإلسالم يمنع ذلك ،وإالّ فقد أفتى
األول .فأي فرق يكون حينئذ بني املتعة وهذا النكاح الدائم
بغري دليل وال برهان
فيتعني ّ
ّ
سوى ّ
ان املدّ ة مذكورة يف األول دون الثاين؟ )
قال آخر :وهلذا اعترب صاحب املنار القول باملتعة خري من غش املرأة بتزوجها مدة
بنية التطليق ،قالّ :
(إن تشديد علامء السلف واخللف يف منع املتعة يقتيض منع النكاح بن ّية
الطالق ،وإن كان الفقهاء يقولون ّ
ان عقد النكاح يكون صحيح اا إذا نوى الزوج التوقيت،
ومل يشرتطه يف صيغة العقد ،ولكن كتامنه إ ّياه يعدّ خداع اا ّ
وغش اا وهو أجدر بالبطالن من
العقد ا ّلذي يشرتط فيه التوقيت)()1

قال أحد احلضور :مع احرتامنا للفقهاء ..لكن ..ألستم تفرسون الدين بالعقل..
فهل ترضون ألنفسكم أن تزوجوا بناتكم هذا النوع من الزواج؟
قال أحد حفدة قتادة :هذا السؤال يدل عىل عدم فهمكم ملقصد هذا النوع من
الزواج ..ذلك أنكم تنطلقون من أنفسكم ،وما وهبهم اهلل بفضله ورمحته من هداية،
فتتصورون أن الناس كلهم كذلك ،وأن األحكام ينبغي أن تطبق مجيعا بصورهتا املثالية التي
( )1املنار .17/ 5
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جاء هبا الرشع ،وغاب عنكم أن يف الرشيعة جانبني ..جانب مثايل قصده الرشع ابتداء،
ولكنه قد ال يطيقه مجيع الناس ..وجانب واقعي ،وهو احلد األدنى الذي تطبق به الرشيعة..
ولذلك فإن الصورة املثالية للزواج ـ كام أرادته الرشيعة ـ أن يكون دائام مستقرا تتحقق فيه
القوامة للرجل باإلنفاق عىل زوجته ،وإن كان هناك تعدد ،فيشرتط فيه العدل التام بني
الزوجات ..وغريها من املواصفات والرشوط.
قال آخر :لكن هذه الصورة قد ال تتحقق مع مجيع الناس ،فقد تكون املرأة صاحبة
مال أو وظيفة ومع ذلك مل يتقدم هلا من خيطبها ،فرضيت بأن تتنازل عن حقها يف النفقة
والعدالة ملن يتزوج هبا ـ وهو ما يسمى بزواج املسيار ـ فهل نمنعها من ذلك بحجة أن الرشع
فرض هلا النفقة ،وأعطاها احلق يف العدالة بني الزوجات؟
قال آخر :ومثل ذلك زواج املتعة ..فالرشع يتعامل مع كل الناس ،ومع كل
الظروف ..فهناك األرملة واملطلقة والعانس ..وهناك من يعيش يف بالد تلتهب فيها
الغرائز ،وهو خياف عىل نفسه احلرام ،ولذلك يبحث عن احللول الرشعية حلالته ..وأعظم
ما يقع فيه املشاغبون من االنحرافات بسبب هذا املوقف هو قوهلم بأن هذا النوع من الزواج
زنا وفاحشة ..ويف نفس الوقت يذكرون أن رسول اهلل أباحه ألصحابه ..فهل كان
رسول اهلل  يبيح الزنا ألصحابه ..وهل كان الصحابة بمامرستهم هلذا النوع من الزواج
يرتكبون الفاحشة؟
قال أحد احلضور :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..لكنا ال نسلم لكم بأن اآلية ترتبط
هبذا النوع من الزواج.
قال أحد حفدة قتادة( : )1أدلة ذلك كثرية ،منها أن كلمة املتعة التي اشتق منها لفظة
( )1األمثل.179/3

392

﴿استمتعتم﴾ تعني الزواج املؤقت ،وبعبارة أخرى املتعة حقيقة رشعية يف هذا النوع من
الزواج ،ويدل عىل ذلك أن هذه الكلمة استعملت يف هذا املعنى نفسه يف روايات النّبي
األكرم  وكلامت الصحابة مرارا وتكرارا.
قال آخر( : )1باإلضافة إىل هذا؛ فإن هذه اللفظة إذا مل تكن باملعنى املذكور جيب أن
تفرس حتام بمعناها اللغوي وهو (االنتفاع) فيكون معنى هذا املقطع من اآلية هكذا( :إذا
ّ
انتفعتم بالنساء الدائامت فادفعوا إليه ّن أجوره ّن) يف حني أننا نعلم إن دفع الصداق واملهر
غري مقيد وال مرشوط باالنتفاع بالزوجات الدائامت بل جيب دفع متام املهر ـ بناء عىل ما هو
املشهور بني الفقهاء ـ أو نصفه عىل األقل إىل املرأة بمجرد العقد للزواج الدائم عليها.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل ّ
املفرس
أن كبار الصحابة والتابعني ،مثل ابن عباس العامل ّ
الكبري ،وأيب بن كعب ،وجابر بن عبد اهللّ األنصاري ،وعمران بن احلصني ،وسعيد بن
مفرسي أهل
مفرسي أهل السنة ،ومجيع ّ
جبري ،وجماهد ،وقتادة والسدي ،ومجاعة كبرية من ّ
البيت ،فهموا من اآلية احلاُضة حكم الزواج املؤقت إىل درجة أن الفخر الرازي ـ رغم ما
عهد عنه من التشكيك الكثري يف القضايا املرتبطة بالشيعة وعقائدهم ـ قال بعد بحث
مفصل( :والذي جيب أن يعتمد عليه يف هذا الباب أن نقول ّأهنا منسوخة وعىل هذا التقدير
فلو كانت هذه اآلية دالة عىل أهنا مرشوعة مل يكن ذلك قادحا يف غرضنا ،وهذا هو اجلواب
أيضا عن متسكهم بقراءة أيب وابن عباس فإن تلك القراءة بتقدير ثبوهتا ال تدل ّإال عىل أن
املتعة كانت مرشوعة ،ونحن ال ننازع فيه ،إنّام الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه)()3

قال أحد احلضور :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..لكن ما املانع من القول بنسخها،
( )1األمثل.179/3
( )2األمثل.179/3
( )3مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()44/10
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وقد ذهب إىل ذلك كام تذكرون مجاهري العلامء؟
قال أحد حفدة قتادة :املانع هو تعطيلها ..فكيف نرَض آلية قرآنية أن يعطل حكمها
يف نفس الوقت الذي يمكن تفعيلها فيه؟
قال آخر( :)1باإلضافة إىل ذلك؛ فقد اتفق عا ّمة علامء املسلمني ،عىل ّ
أن الزواج
املؤقت كان أمرا مرشوعا يف صدر اإلسالم ،بل كان املسلمون يف صدر اإلسالم يعملوا هبذا
احلكم ،والعبارة املعروفة املروية عن عمر( :متعتان كانتا عىل عهد رسول اهللّ  وأنا حمرمهام
ومعاقب عليهام ،متعة النساء ومتعة احلج) ( )2دليل واضح عىل وجود هذا احلكم يف عرص
النّبي  ،غاية ما يف األمر أن من خالف هذا احلكم ادعى أنّه قد نسخ يف ما بعد ،وحرم هذا
النوع من الزواج.
قال آخر( :)3وامللفت للنظر هو ّ
أن الروايات الناسخة هلذا احلكم التي ادعوها
مضطربة اضطرابا كبريا ،فبعضها يقولّ :
إن النّبي  نفسه هو الذي نسخ هذا احلكم ،وعىل
هذا يكون الناسخ هلذا احلكم القرآين هو السنة النبوية ،وبعضها يقولّ :
إن ناسخه هو آية
وه َّن لِ ِعدَّ ِهتِ َّن﴾ [الطالق ]1 :يف
الطالق إذ يقول سبحانهَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
حني ّ
أن هذه اآلية تبحث يف الطالق ،يف حني أن الزواج املؤقت (أو املتعة) ال طالق فيه،
يتم بانتهاء املدّ ة املقررة.
واالفرتاق بني الطرفني يف هذا الزواج ّ
قال آخر(ّ :)4
إن القدر املتيقن يف املقام هو أن أصل مرشوعية هذا النوع من الزواج
ثمة أي دليل يمكن االطمئنان إليه ويثبت
يف زمن النّبي  أمر قطعي ومفروغ عنه ،وليس ّ

( )1األمثل.181/3
( )2رواه مسلم ()1249
( )3األمثل.181/3
( )4األمثل.181/3
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نسخ هذا احلكم ،وهلذا فال بدّ من أن نحكم ببقاء هذا احلكم ،بناء عىل ما هو مقرر وثابت
يف علم األصول ..والعبارة املشهورة املروية عن عمر خري شاهد عىل هذه احلقيقة ،وهي ّ
أن
هذا احلكم مل ينسخ يف زمن رسول اهللّ .
قال آخر( :)1باإلضافة إىل هذا؛ فإن من البدهيي أنّه ال حيق ألحد ّإال النّبي  أن
ينسخ األحكام ،فهو وحده حيق له ـ وبأمر من اهللّ سبحانه وإذنه ـ أن ينسخ بعض األحكام،
وقد سد باب نسخ األحكام بعد وفاة النّبي  متاماّ ،
وإال الستطاع كل واحد أن ينسخ شيئا
من األحكام اإلهلية حسب اجتهاده ومزاجه ،وحينئذ ال يبقى يشء من الرشيعة اخلالدة
األبدية ،وهذا مضافا إىل ّ
أن االجتهاد يف مقابل النص النّبوي ال ينطوي عىل أية قيمة أبدا.
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىل:
ِ ِ
اج ِهم متَاعاا إِ َىل ْ ِ
ِ
﴿وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َو َي َذ ُر َ
َري إِ ْخ َراجٍ َفإِ ْن
ون َأزْ َو ا
َ
َ
اجا َوص َّي اة ألَزْ َو ْ َ
احل ْول غ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة:
َخ َر ْج َن َف َال ُجن َ
َاح َع َل ْي ُك ْم ِيف َما َف َع ْل َن ِيف َأ ْن ُفس ِه َّن م ْن َم ْع ُروف َواهللَُّ ع َِزيزٌ َحك ٌ

﴿وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َو َي َذ ُر َ
اجا
ون َأزْ َو ا
]240؛ فهي منسوخة باتفاق العلامء بقوله تعاىلَ :
ِ
َاح َع َل ْي ُك ْم فِ َيام َف َع ْل َن ِيف
َرشا َفإِ َذا َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َال ُجن َ
َي َ َ
رت َّب ْص َن بِ َأ ْن ُفس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوع ْ ا
َأ ْن ُف ِس ِهن بِاملَْعر ِ
وف َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾ [البقرة ..]234 :وقد روي أن عدة املتوَّف عنها
َّ ْ ُ
زوجها كانت يف اجلاهلية سنة كاملة ،وكان اذا مات الرجل ألقت املرأة خلف ظهرها شيئا،
فتقول :البعل (تريد املتجدد) أهون عيل من هذه؛ فال تكتحل وال تتمشط وال تتطيب وال
تتزوج اىل سنة ،وكان ورثة امليت ال خيرجوهنا من بيتها ،وكانوا جيرون عليها من تركة
زوجها طول تلك السنة ،فكان ذلك هو إرثها من مال زوجها املتوَّف(.)2

( )1األمثل.181/3
( )2الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم ()129/1
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قال أحد حفدة قتادة( :)1ال نسخ يف هذه اآلية الكريمة ،وال تعطيل حلكمها،
وحكمتها ..فلامذا حيمل القرآن الكريم آية كريمة ،متلوة ،متعبدا هبا ،وحتمل حكام رصحيا
مؤكدا موثقا ،ثم جتىء آية أخرى بحكم آخر يعطل هذا احلكم ،ويبقيه هكذا ،يعلن يف وجه
املرأة سلب حكم كان فيه خريا هلا وبرا هبا؟ ..أهذا ِما تقتضيه حكمة احلكيم العليم ،يف
حال كحال تلك املرأة التي ذهب عنها زوجها ،وتركها تعانى الوحدة والوحشة ،وربام
الفاقة من بعده؟ ..وإذا كان من تقدير اهلل أال يكون للمرأة مثل هذا احلق ،أفكان من التدبري
احلكيم أن يلوح هلا هبذا الرب وتلك املواساة يف آية كريمة ،ثم حترم منه وتذاد عنه بآية أخرى
من آيات الكتاب الكريم؟
قال آخر( :)2إذا أقمنا اآلية الكريمة عىل تلك املوازين التي يزن هبا القائلون بالنسخ
ضوابط الناسخ واملنسوخ ،نجد أن أهم االعتبارات التي جاء من أجلها النسخ عندهم هي
التدرج يف األحكام ،رمحة بالناس ،وختفيفا عليهم ،كام حدث ذلك يف حتريم اخلمر والربا..
أو التخفيف عىل الناس ،مراعاة لتغري الظروف ..أو تغليظ احلكم ال ختفيفه ،وذلك لتغري
الظروف أيضا ..فلم يكن عىل املسلمني قتال يف أول الدعوة اإلسالمية ،ثم ملا دخل يف
اإلسالم األنصار واجتمع إليهم املهاجرون أذن اهلل هلم يف قتال من قاتلهم ..تلك هي أهم
الضوابط التي رآها علامء التفسري داعية إىل نسخ ما نسخ من آيات الكتاب الكريم.
قال آخر( : )3وإذا أقمنا اآلية الكريمة عىل تلك الضوابط مل نجدها تستقيم عليها،
أوتستجيب هلا ..فام جاءت الرشيعة السمحاء يف كتاهبا الكريم وال يف السنة املطهرة ،بمباح
ثم حظرته ،وال محلت إىل الناس خريا ثم عادت فسلبته ،وال بسطت يدها الكريمة بإحسان
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()287/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()288/1
( )3التفسري القرآن ي للقرآن ()289/1
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ثم قبضتها ..بل العكس هوالصحيح ،وهوالواقع ..وال حاجة لذكر الشواهد هلذا ..فأمر
الرشيعة كله قائم عىل اليرس واخلري والرمحة ..فام كان عىل غري هذه السبيل فهو مدخول عىل
الرشيعة ،مفرتى عليها.
﴿وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َو َي َذ ُر َ
اجا
ون َأزْ َو ا
قال آخر( :)1وبناء عىل هذا؛ فإن قوله تعاىلَ :
اج ِهم متَاعاا إِ َىل ْ ِ
َو ِص َّي اة ِألَزْ َو ِ
َاح َع َل ْي ُك ْم ِيف َما َف َع ْل َن ِيف
َري إِ ْخ َراجٍ َفإِ ْن َخ َر ْج َن َف َال ُجن َ
َ
ْ َ
احل ْول غ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ]240 :تتيح للمرأة املوىص هلا ـ بأمر اهلل ـ هبذه
َأ ْن ُفس ِه َّن م ْن َم ْع ُروف َواهللَُّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
الوصية أن تظل يف بيت الزوجية مكفولة النفقة عاما كامال بعد وفاة الزوج ،ال يعرض هلا
أحد بإزعاج من بيت الزوجية ،مادامت راغبة يف السكن إليه ..وَّف قوله تعاىلَ ﴿ :و ِص َّي اة
اج ِهم متَاعاا إِ َىل ْ ِ
ِألَزْ َو ِ
َري إِ ْخ َراجٍ ﴾ إشارة إىل أن هذه الوصية مفروضة بأمر اهلل ،سواء
ْ َ
احلَ ْول غ ْ َ
أوىص هبا الزوج قبل وفاته أم مل يوص ،وعىل هذا نصب لفظ الوصية هبذا األمر.
قال آخر( :)2وحكمة ذلك واضحة ..فقد كان من تدبري الرشيعة احلكيم أن قدمت
للمرأة يف هذا احلدث األليم ،مجيل العزاء ،ووضعت يف يدها حق القرار يف بيت الزوجية
عاما كامال ،وكفلت هلا من مال زوجها نفقة هذا العام عىل نحو ما كانت تعيش فيه مع
زوجها ،إن كان فيام ترك الزوج ما يسع تلك النفقة ،فذلك هوالذي يمسك املرأة يف حمنتها
تلك .وذلك هوالرب من جهة الورثة بمورثهم ،إذ حفظوا أهله ،وصانوا عرضه! وأكثر من
هذا ..فإنه إذا مل يكن فيام ترك املتوَّف ما يقوم بنفقة املرأة خالل هذا العام فإن ورثة الزوج،
ورمحهم املاسة به توجب عىل املورس منهم أن يكفل للزوجة حاجتها من ماله.
قال آخر( : )3وهذا يتوافق مع ما جاء يف القرآن الكريم من اآليات التي توِص
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()289/1
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()290/1
( )3التفسري القرآن ي للقرآن ()291/1
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بالنساء يف كل دور من أدوار حياهتن ،وَّف كل موقف من موقفهن يف احلياة :أوصت هبن
متزوجات ،وأمهات ،ورعتهن يتيامت ،ومطلقات ،وأيامى ،وأعطتهن من احلقوق مثل ما
عليهن من الواجبات كام يقول اهلل تعاىل﴿ :و َهلن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِاملَْعر ِ
وف﴾ [البقرة،]228 :
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ
وكانت آخر وصية للرسول  ،قوله( :اتقوا اهلل يف الضعيفني :املرأة واململوك)
قال آخر :وقد أشار إىل هذا املعنى باحتشام بعض علامء إخواننا اإلمامية ،فقال:
(لوال إمجاع العلامء والروايات املتعددة يف هذا املجال ألمكن القول بعدم وجود التعارض
بني هذه اآليات ،فإن احلكم بأربعة أشهر وعرشة أيام للعدة هو حكم إهلي ،وأما املحافظة
عىل العدة ملدة سنة كاملة والبقاء يف بيت الزوج واإلستفادة من النفقة فإنه حق هلا ،أي أنه
قد اعطي احلق للمرأة أن تبقى يف بيت زوجها املتوَّف سنة كاملة إن أرادت ذلك وتستفيد
من النفقة طبقا لوصية زوجها يف مجيع هذه املدة ،وإن رفضت ذلك ومل ترغب يف البقاء،
فيجوز هلا اخلروج من البيت بعد أربعة أشهر وعرشة أيام ،ويمكنها كذلك إختيار زوج
آخر ،وحينئذ سوف تقطع عنها بطبيعة احلال النفقة من مال زوجها السابق) ()1

قال آخر :ونحن مع احرتامنا للعلامء إال أنا نرى أن احرتام القرآن الكريم وتعظيمه
وعدم تعطيل آياته أو أي حكم من أحكامه أكثر وجوبا من احرتام أي شخص أو جهة.
قال آخر :باإلضافة إىل ما ورد من األحاديث الواردة عن رسول اهلل  وأئمة
اهلدى ،والتي تدعو إىل عرض كل يشء عىل القرآن الكريم ..ولذلك ال نرى صحة أي
حديث يرتبط هبذا.
آيات العفو والتوبة:
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىل:
( )1األمثل)201/2( ،
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ِ ِ
ِ
ِ
ب اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأعَدَّ َل ُه ع ََذا ابا
يها َوغَض َ
﴿ َو َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤْ مناا ُم َت َع ِّمدا ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َهن َُّم َخالدا ا ف َ
ِ
ِ
ِ
رش َك
عَظ ايام﴾ [النساء ،]93 :فقد قال ابن حزم :هى منسوخة بقوله تعاىل﴿ :إ َّن اهللََّ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ون َذلِ َك َملِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
رش ْك بِاهللَِّ َف َقدْ َض َّل َض َال اال َب ِعيدا ا﴾ [النساء،]116 :
وبآيات قبول التوبة(.)1
قال أحد حفدة قتادة( : )2ليس يف ذلك أي نسخ ..فالنسخ ال يدخل األخبار ـ كام
يذكرون ـ باإلضافة إىل أنه قد يكون املراد بقتل املؤمن ـ الوارد يف اآلية موضوع البحث ـ هو
القتل بسبب إيامن الشخص ،أي استباحة دم املؤمن ،وواضح من هذا أن الذي يعمد إىل
ارتكاب جريمة قتل كهذه إنام هو كافر عديم اإليامن ،وإال كيف يمكن ملؤمن أن يستبيح دم
أخيه املؤمن ،وبناء عىل هذا يستحق القاتل اخللود يف النار ،ويستحق العذاب والعقاب
املؤبد.
قال آخر( :)3باإلضافة إىل أن مرتكب جريمة القتل العمد قد يموت مسلوب اإليامن
بسبب تعمده قتل إنسان مؤمن بريء ،فال حيظى بفرصة للتوبة عن جريمته ،فينال يف اآلخرة
العذاب العظيم املؤبد.
قال آخر( :)4باإلضافة إىل أن املراد بـ (اخللود) قد يكون العذاب الذي يستمر آلماد
طويلة وليس العذاب املؤبد.
تعمد قتل املؤمن يدل عىل نفسية خبيثة حاقدة ،ال حترتم
قال آخر( :)5باإلضافة إىل أن ّ
احلياة وال حترتم اإليامن ،وقد ورد يف السنّة ما يدل عىل أن حرمة املؤمن عند اهلل أعظم من
( )1الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)35
( )2األمثل)387/3( ،
( )3األمثل)387/3( ،
( )4األمثل)387/3( ،
( )5من وحي القرآن ()403/7
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حرمة الكعبة سبعني مرةِ ،ما يوحي ّ
بأن قيمة حياة املؤمن عند اهلل يف املستوى الكبري من
األمهية واالحرتام.
قال آخر( :)1لكن هذا الوعيد الشديد ال يمنع من قبول توبة القاتل إذا تاب هلل وندم
عىل فعله ،مع االحتفاظ بحق أولياء الدم يف القصاص أو الدية ،فإن اهلل يغفر الذنوب مجيعا
ويغفر ما دون الرشك ملن يشاء ويقبل التوبة عن عباده ،حتى أن الرشك يمكن أن يغفره اهلل
ملن تاب عنه ودخل يف اإلسالم.
قال آخر( :)2أما اخللود يف النار للقاتل ،فإنه يتصل باالستحقاق كأية معصية كبرية،
كأي ذنب من الذنوب التي يستحق اإلنسان عليها العقاب ،ولكن
وال يتصل بالفعليةّ ،
يمكن للعفو اإلهلي أن ينال املذنبني إذا تابوا وإذا انفتحت عليهم رمحة اهلل.
﴿وإِ ْن
قال أحد احلضور :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىلَ :
خت ُفوه ُحي ِ
ِ
اس ْب ُك ْم بِ ِه اهللَُّ َف َيغ ِْف ُر َملِ ْن َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء َواهللَُّ ع ََىل
ُت ْبدُ وا َما ِيف َأ ْن ُفس ُك ْم َأ ْو ُ ْ ُ َ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [البقرة ،]284 :فقد روي أهنا ملا نزلت عىل رسول اهلل  اشتد ذلك عىل
ُك ِّل َ ْ
أصحاب رسول اهلل  ،فأتوا رسول اهلل  ،ثم جثوا عىل الركب ،وقالوا :يا رسول اهلل،
ُكلفنا من األعامل ما نطيق :الصالة والصيام واجلهاد والصدقة ،وقد أنزل عليك هذه اآلية
وال نطيقها ،فقال رسول اهلل ( :أتريدون أن تقولوا كام قال أهل الكتابني من قبلكم:
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا :سمعنا وأطعنا ،غفرانك ربنا وإليك املصري) ،فلام أقر هبا القوم
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ون ُك ٌّل
وذلت هبا ألسنتهم ،أنزل اهلل يف أثرها﴿ :آ َم َن َّ
ني َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك
آ َم َن بِاهللَِّ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ

( )1من وحي القرآن ()403/7
( )2من وحي القرآن ()403/7
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َر َّبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري﴾ [البقرة ،]285 :فلام فعلوا ذلك نسخها اهلل فأنزلَ :
ف اهللَُّ َن ْف اسا إِ َّال
﴿ال ُي َك ِّل ُ
وسعها َهلا ما كَسب ْت و َع َليها ما ا ْكتَسب ْت ربنَا َال ُتؤَ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َو َال َحت ِْم ْل
َ َ َ َّ
ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ
ِ
ْف َعنَّا َواغ ِْف ْر
مح ْل َت ُه ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِنَا َر َّبنَا َو َال ُحت َِّم ْلنَا َما َال َطا َق َة َلنَا بِ ِه َواع ُ
رصا ك ََام َ َ
َع َل ْينَا إ ْ ا
ِ
ن﴾ [البقرة)1( ]286 :
محنَا َأن َ
َلنَا َو ْار َ ْ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَاف ِري َ
ْت َم ْو َالنَا َفان ُ ْ
قال أحد حفدة قتادة :ليس بني اآليتني أي نسخ ..فلكل آية حملها اخلاص هبا ،وقد
قال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف بيان عدم كوهنا منسوخة( :قد يتصور أن هذه اآلية
خمالفة لْلحاديث الكثرية التي تؤكد عىل النية املجردة ،ولكن اجلواب واضح ،حيث إن
تلك األحاديث تتعلق بالذنوب التي هلا تطبيقات خارجية وعملية بحيث تكون النية مقدمة
هلا من قبيل الظلم والكذب وغصب حقوق اآلخرين وأمثال ذلك ،ال من قبيل الذنوب
التي هلا جنبة نفسية ذاتا وتعترب من األعامل القلبية مثل الرشك والرياء وكتامن الشهادة)()2

ثم ذكر تفسريا آخر لآلية ،فقال( :يمكن أن يكون لعمل واحد صور خمتلفة ،مثال
اإلنفاق تارة يكون يف سبيل اهلل ،وأخرى يكون للرياء وطلب الشهرة ،فاآلية تقول :إنكم
إذا أعلنتم نيتكم أو أخفيتموها فإن اهلل تعاىل أعلم هبا وسيجازيكم عليها ،فهي يف احلقيقة
إشارة إىل مضمون احلديث الرشيف (ال عمل إال بنية)()3

قال آخر :ومثله قال عبد الكريم اخلطيب ،بعدم نسخها ،وربطها بام ورد يف السياق،
فقال( :يف اآلية خطاب للشهود ،وحتذير هلم من أن يكتموا الشهادة ،فإن أبدوا ما يف أنفسهم
ِما استشهدوا عليه ،أوأخفوه وكتموه ،فإن اهلل هبم عليم ،وهوحماسبهم عىل خيانتهم

( )1مسلم برقم ()125
( )2األمثل)362/2( ،
( )3األمثل)362/2( ،
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األمانة ،وكتامهنم الشهادة) ()1

قال آخر :ومثله قال حممد حسني فضل اهلل( :أثارت هذه اآلية كثريا من اجلدل بني
املفرسين ،وذلك من خالل داللتها عىل أن اهللّ حياسب اإلنسان عىل ما يف نفسه ِما يبديه أو
ِما خيفيه ،وهذا ما قد ال يرتضيه الكثريون ،عىل أساس أن اجلزاء بالعقاب عىل األعامل ال
عىل النيات ..فلذلك ذهب البعض إيل أهنا منسوخة ،ألن ظاهرها املحاسبة ،عىل كل ما يرد
يف القلب ،وهو تكليف بام ال يطاق ،مرفوع بقوله تعاىلَ :
ف اهللَُّ َن ْف اسا إِ َّال ُو ْس َع َها﴾
﴿ال ُي َك ِّل ُ
[البقرة .. ]286 :ومنهم من ذهب ايل ارتباطها بآية كتامن الشهادة ،أو اختصاصها بالكفار،
ومنهم من فرس املحاسبة بمعني اإلخبار ال العقاب ..و كل هذه الوجوه بعيدة ،ألن النسخ
يتوقف عيل إمكانية التكليف بام ال يطاق ِما ال يقدر عليه اإلنسان مطلقا ،وهو مستحيل
عقال ،فكيف يمكن أن يرشعه اهللّ ثم ينسخه ،وألن ارتباطها بآية كتامن الشهادة أو
اختصاصها بالكفار ِم ا ال دليل عليه من اللفظ ،أما تفسري املحاسبة باإلخبار ال بالعقاب،
فهو خالف الظاهر)()2

ثم ذكر خالصة ما ذهب إليه ،فقال( :اآلية تتعرض للمحاسبة عىل ما يف النفس
كمبدإ من دون الدخول يف رشوط ذلك ،فال مانع من ورود دليل آخر يدل عىل اشرتاط
احلساب بالعمل ..وهذا قريب إىل الصواب ،ولكن الظاهر أن هذه اآليات واردة يف سياق
احلديث عن احلساب علة العمل من خالل نوع الن ّية الدافعة إليه ،بعد أن قرر القرآن الكريم
يف أكثر من آية ورود احلساب عليه متاما كام هو احلديث املشهور( :إنّام األعامل بالنيات وإنام
لكل امرئ ما نوى) ()3

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()385/2
( )2تفسري من وحي القرآن ()180/5
( )3تفسري من وحي القرآن ()180/5
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قال أحد احلضور :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىل:
ِ
﴿و َليس ِ
ِ
ت الت َّْو َب ُة لِ َّل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
ت َق َال إِ ِّين ُت ْب ُت ْاآل َن
رض َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
ون َّ
َ َْ
الس ِّيئَات َحتَّى إ َذا َح َ َ
َو َال ا َّل ِذي َن َي ُمو ُت َ
ون َو ُه ْم ُك َّف ٌار ُأو َلئِ َك َأ ْعتَدْ نَا َهل ُ ْم ع ََذا ابا َألِ ايام﴾ [النساء ،]18 :فقد روي عن ابن
ِ
ِ
رش َك ِب ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون
عباس أنه قرأ اآلية ،ثم قال( :ثم أنزل بعد ذلك﴿ :إ َّن اهللََّ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
َذلِ َك َملِ ْن َي َشا ُء﴾ [النساء ،]48 :فحرم اهلل عز وجل املغفرة عىل من مات وهو كافر ،وأرجأ أهل
التوحيد إىل مشيئته فلم يؤيسهم من املغفرة) ()1

قال أحد حفدة قتادة :ليس بني اآليتني أي نسخ ..فلكل آية حملها اخلاص هبا ،وقد
قال نارص مكارم الشريازي يف معناها ،وتوافقه مع كل ما ورد يف القرآن الكريم( :يف اآلية
إشارة إىل من ال تقبل توبته ،وعلة عدم قبول هذا النوع من التوبة واضحة ،ألن اإلنسان
عند االحتضار يف رحاب املوت تنكشف له األستار ،فريى ما مل يكن يراه من قبل ،فهو يرى
بعد انكشاف الغطاء عن عينيه بعض احلقائق املتعلقة بالعامل اآلخر ،ويشاهد بعينيه نتائج
أعامله التي ارتكبها يف الدنيا ،وتتخذ القضايا التي كان يسمع هبا صفة حمسوسة ،ويف هذه
احلالة من الطبيعي أن يندم كل جمرم عىل جرمه وأفعاله السيئة ،ويفر منها فرار الذي يرى
إقرتاب ألسنة اللهب من جسمه) ()2

ثم ذكر القواعد الرشعية املرتطبة هبذا ،والتي دل عليها القرآن الكريم ،فقال( :من
املسلم أن التكليف اإلهلي واالختيار الرباين للبرش اليقوم عىل أساس هذا النوع من
املشاهدات واملكاشفات ،بل يقوم عىل أساس اإليامن بالغيب ،واملشاهدة بعيني العقل
والقلب ،وهلذا نقرأ يف الكتاب العزيز أن أبواب التوبة كانت ُتغلق يف وجه بعض األقوام

( )1الناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم ()262/1
( )2األمثل)155/3( ،
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العاصية عند ظهور طالئع العذاب الدنيوي والنقمة العاجلة ،وللمثال نقرأ قول اهلل سبحانه
﴿حتَّى إِ َذا َأ ْد َر َك ُه ا ْلغ ََر ُق َق َال آ َمن ُْت َأ َّن ُه َال إِ َل َه إِ َّال ا َّل ِذي آ َمن َْت بِ ِه َبنُو
عن فرعون إذ يقولَ :
ِ
ِ
إِ ِ
َص ْي َت َق ْب ُل َو ُكن َْت ِم َن املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [يونس ..]91-90 :كام
رسائ َيل َو َأنَا م َن املُْ ْسلِمنيَ ْآآل َن َو َقدْ ع َ
ْ َ
ون نَاكِسو رء ِ
ِ
وس ِه ْم
يستفاد من بعض اآليات القرآنية ،مثل قوله تعاىلَ :
﴿و َل ْو ت ََرى ِإذ املُْ ْج ِر ُم َ ُ ُ ُ

احلا إِنَّا م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقنُ َ
ون﴾ [السجدة ]12 :أن العصاة
ُ
رصنَا َو َسم ْعنَا َف ْارج ْعنَا َن ْع َم ْل َص ا
عنْدَ َر ِّهبِ ْم َر َّبنَا َأ ْب َ ْ
يندمون عندما يشاهدون العذاب اإلهلي يف اآلخرة ،ولكن الت حني مندم ،فال فائدة

لندمهم يف ذلك الوقت ،إن هؤالء أشبه ما يكونون باملجرمني الذين إذا شاهدوا أعواد
املشنقة وأحسوا باحلبل عىل رقاهبم ندموا عىل جرائمهم وأفعاهلم القبيحة ،فمن الواضح أن
مثل هذه التوبه وهذا الندم ال يعد فضيلة ،وال مفخرة وال تكامال ،وهلذا ال يكون أي تأثري)
( )1

قال آخر :ومثل ذلك قال عبد الكريم اخلطيب ،فقد قال( :يف اآلية رد وردع ألولئك
الذين يستخفون بمحارم اهلل ،فيهجمون عليها َّف غري حترج وال تأثم ،ويبيتون معها،
ويصبحون عليها ،دون أن يكون هلم مع أنفسهم حساب أو مراجعة ..وهكذا يقطعون
العمرَّ ،ف صحبة الفواحش ،ظاهرها وباطنها ،حتى إذا بلغوا آخر الشوط من احلياة ،وأطل
عليهم املوت ،فزعوا وكربوا ،وألقوا هبذا الزاد اخلبيث من أيدهيم ،وقالوا :تبنا إىل اهلل،
وندمنا عىل ما فعلنا من ركوب هذه املنكرات ..إهنا توبة مل جتىء من قلب مطمئن ،وعقل
مدرك ،حياسب ويراجع ،ويأخذ ويدع ،ولكنها توبة اليائس الذي ال جيد أمامه طريقا غري
هذا الطريق ..إنه مل يتب وهو َّف خرية من أمره ..فيمسك املنكر أو يدعه ،ويقيم عىل املعصية
أو هيجرها ..وإنام هو إذ يتوب َّف ساعة املوت ،أشبه باملكره عىل تلك التوبة ،إذ ال وجه

( )1األمثل)155/3( ،
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أمامه للنجاة غري هذا الوجه)()1

ثم ذكر ما يدل هلذا من القرآن الكريم ،فقال( :وقد فعلها فرعون من قبل حني أدركه
الغرق ،فرده اهلل سبحانه ،ومل يقبل منه رصفا وال عدال ..إن إيامن فرعون هنا مل يكن عن
اختيار بني اإليامن والكفر ..بل كان ال بد له من أن يؤمن حتى ينجو من الغرق ،إن الكفر
باهلل هو الذي أورده هذا املورد ،وإن اإليامن باهلل الذي كفر به من قبل هو الذي يرده عن
هذا املورد ويدفعه عنه ..هكذا فكر وقدر ..وشبيه هبؤالء الذين ال يرجعون إىل اهلل ،وال
يذكرونه إال عند حرشجة املوت ،أولئك الذين يغرقون أنفسهم َّف اآلثام مادامت تواتيهم
الظروف ،وتسعفهم األحوال ،حتى إذا سدت َّف وجوههم منافذ الطريق إىل مقارفة اإلثم،
بسبب أو بأكثر من سبب ،تعففوا وتابوا ..وتلك توبة العاجز املقهور ،ورجعة املهزوم
املغلوب عىل أمره ،ال خيالطها شىء من الندم ،وال يقوم عليها سلطان من إرادة ومغالبة..
إهنا توبة غري مقبولة) ()2

﴿و َما
قال أحد احلضور :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىلَ :
ِ
َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ
ول إِ َّال ل ُي َط َ
وك َف ْ
َ ُ
ْ َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ابا َر ِح ايام﴾ [النساء ،]64 :فقد قال ابن حزم :منسوخة
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
َو ْ
﴿اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َأ ْو َال ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم إِ ْن ت َْس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َس ْب ِعنيَ َم َّر اة َف َل ْن َيغ ِْف َر
وناسخها قوله تعاىلْ :
اهللَُّ َهلم َذلِ َك بِ َأهنم َك َفروا بِاهللَِّ ورسولِ ِه واهللَُّ َال هي ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [التوبة)3 ( ]80 :
َ
ْ َ
ََ ُ
َّ ُ ْ ُ
ُْ
َْ
قال أحد حفدة قتادة :ليس يف اآلية أي نسخ ..فاألوىل تعنى النادمني املستغفرين..
والثانية تعنى املعاندين املرصين عىل االستهزاء باملؤمنني ،ولذلك عقبت بقوله تعاىلَ :ذلِ َك
( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()727/2
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()728/2
( )3الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)34
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بِ َأ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه

ِ ِ

ِ

هيدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [التوبة]80 :
َواهللَُّ َال َ ْ

قال آخر( :)1ففي اآلية األوىل التفات إىل املعاندين ،الذين ركبوا مركب الضالل،
ليكون هلم رجعة إىل اهلل ،ولينتهوا عام هم فيه قبل أن هيلكوا ،إهنم إن راجعوا أنفسهم،
وأقبلوا عىل اهلل ،واستغفروه ،واستجابوا لرسوله ،لوجدوا ربا غفورا ،يتقبل توبتهم،
ويقبلهم فيمن قبل من عباده املؤمنني ..فام أوسع رمحة اهلل بعباده ،وما أعظم فضله عليهم،
يدعوهم إليه وهم شاردون ،ويمد إليهم يده وهم معرضون.
قال آخر( :)2ويف اآلية الثانية تيئيس للمنافقني املكابرين من رمحة هلل ،وقطع لطريق
النجاة من العذاب الذي أعده اهلل هلم ..فلن ينقذهم من اهلل منقذ ،ولن يشفع هلم شفيع..
حتى أن رسول اهلل  ـ وهو من هو عند اهلل ـ لن تقبل شفاعته فيهم ،ولن يستجاب استغفاره
هلم ،ولو حرص النبى عىل هذا االستغفار وبالغ فيه ..وذلك ألهنم كفروا باهلل ورسوله،
وحادوا اهلل ورسوله ،ومن كان هذا موقفه مع اهلل ومع رسول اهلل ،فلن يقبل اهلل فيه شفاعة،
ولن يرصف عنه العذاب الذي رصده له ..وليس حرص االستغفار بسبعني مرة ،مرادا به أن
النبي  لو جاوز هذا العدد ،جاز أن يغفر اهلل هلم ..كال ،فإن املراد هبذا العدد هو الداللة
عىل أن استغفار النبى هلم ،لن يقبل من اهلل فيهم عىل أية حال ،كثر العدد أو قل.
قال أحد احلضور :ال بأس ..فلنسلم لكم بذلك ..فام تقولون يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن
َّار َو َل ْن َ ِ
املُْنَافِ ِقنيَ ِيف الدَّ ْر ِك ْاألَ ْس َف ِل ِم َن الن ِ
جتدَ َهل ُ ْم ن َِص اريا﴾ [النساء ،]145 :فقد قيل بأهنا منسوخة
باآلية بعدها﴿ :إِ َّال ا َّل ِذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َوا ْعت ََص ُموا بِاهللَِّ َو َأ ْخ َل ُصوا ِدين َُه ْم هللَِّ َف ُأو َلئِ َك َم َع
ف يؤْ ِ
ِِ
ت اهللَُّ املُْؤْ ِمنِنيَ
املُْؤْ مننيَ َو َس ْو َ ُ

ِ

يام﴾ [النساء]146 :
َأ ْج ارا عَظ ا

( )1التفسري القرآن ي للقرآن ()826/3
( )2التفسري القرآن ي للقرآن ()854/5
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قال أحد حفدة قتادة( :)1هذا استثناء وليس بنسخ ..ومعنى االستثناء هنا :أن
املنافقني بصورة عامة حمكومون باللعنة األبدية ،ويستمر عليهم هذا احلكم ما استمروا عىل
النفاق ،اللهم اال اذا انقطعوا وتابوا واصلحوا فإن هذا احلكم ينقطع ويرتفع بطبعه ،نظرا
لتبدل املوضوع.

 3ـ املوقف املعتدل:
بعد أن انتهى حفدة قتادة من الرد عىل كل األسئلة التي طرحت عليهم ،قام أحد
احلضور ،وقد كان من أكثر القوم تشبثا بالقول بالنسخ ،وأكثرهم لوما ملنكريه ،وقال :بورك
فيكم ويف صدقكم وإخالصكم وعلمكم ..لقد كشفتم عن عقيل حجابا كان جيثم عليه،
ويمنعه من تقدير كالم ربه ..وهل يمكن تقدير اهلل حق قدره دون تقدير كالمه الذي َ
﴿ال
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
يد﴾ [فصلت]42 :؟ ..وهل يمكن
ْ َ
ْ
َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
تقدير كالم اهلل ،ونحن ننتقي ما نشاء منه؛ فنقبله ،وما نشاء فنرفضه ونعطله؟
قال آخر :صدقت ..فقد كان أمرنا غريبا مع كالم ربنا ..فنحن نقبل من علامئنا ما
كتبوه من عرشات املجلدات ،ال نرد حرفا واحدا ،وال ندعي تعطيله ،بل نستند إليه،
ونستدل به ،بل نجعله دستورا حلياتنا ..ثم إذا أتينا إىل كلامت ربنا املقدسة ،رحنا نقول
بتعطيلها ،واالكتفاء بالتربك والتعبد بتالوهتا.
قال آخر :صدقتم ..لقد كنت أحتار يف إجابة من يسألني عن رس النسخ ..وكنت
أمتلص منه بكل األعذار الواهية التي جعلت من أجيبهم يشك يف كالم ربه ،ويف مصداقية
األحكام الواردة فيه.

( )1التمهيد.339/2 :
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قال آخر :لقد قال يل بعضهم ،وأنا أحاوره يف بعض األحكام الرشعية :وما أدراك
أنه نسخ ..ما دمتم تذكرون أن أمجل آيات الرمحة والصفح واحللم منسوخة؛ فكيف ال ينسخ
هذا احلكم؟  ..وعندما طالبته باآلية الدالة عىل النسخ ،قال :ال يشرتط ورود اآلية الناسخة؛
فيكفي يف رده أي حديث ..ألستم تنسخون القرآن باألحاديث ..بل بالروايات عن
الصحابة والتابعني؟
قال آخر :واألمر األخطر من ذلك أين حاورت بعض احلداثيني الذين راحوا يدعون
عدم صالحية تطبيق أحكام القرآن الكريم عىل كل األزمنة ،فقال يل :إذا كانت أحكام
القرآن قد تغريت يف تلك السنني املعدودات التي ال تتجاوز العرش؛ فكيف تريد منها أن
تثبت كل هذه القرون الطويلة؟
قال آخر :وقد رأيت بعضهم ينسخ آيات املرياث ،وخصوصا الفوارق التي جعلها
اهلل بني مرياث الذكر واألنثى ،بنفس احلجج التي نستدل هبا عىل احلكمة من النسخ ،من أن
الظروف تغريت ،واألحوال تبدلت.
قال آخر :وهكذا كان القول بالنسخ ذريعة للعلامنيني الذين زعموا أن أحكام القرآن
الكريم السياسية ال تتناسب مع هذا العرص.
قال آخر :وكان القول بالنسخ ذريعة للمسترشقني واملبرشين للتشكيك يف القرآن
الكريم وبث سمومهم للعوام واملستضعفني.
وهكذا تكلم آخرون يثنون عىل حفدة قتادة ،وكيف استطاعوا بحكمتهم وعلمهم
أن يردوا عىل كل تلك الشبهات ،ال بالتربير والتامس الذرائع ،وإنام باستئصال املشكلة من
جذورها ،وبكل جرأة.
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سابعا ـ القرآن ..وعقبات التأويل
يف صباح اليوم األخري من زياريت لتلك املدينة العجيبة ،هنضت عىل أصوات ضجة
متْل الشارع الذي كنت أقيم فيه ،مل تكن ختتلف كثريا عن الضجة التي كنت أسمعها صباح
كل يوم ،لكنها كانت أكثر هدوءا.
سمعت أحدهم يقول لصاحبه :هيا بنا إىل املعهد العايل للتفسري؛ فقد سمعت أن
هناك لقاء كبريا سيحصل بني علامء هذه املدينة املتنازعني يف كل يشء.
قال آخر :أجل ..وقد وصل اخلالف بينهم إىل حد التنابز باأللقاب ..بل أحيانا إىل
حد التكفري والتضليل والتبديع.
قال آخر :وقد سمعت أن اجلميع ريض بالتحاكم إىل معلم القصد واالعتدال،
خاصة بعد أن رأوا آثاره يف األيام املباركة السابقة ،والتي جتاوزنا فيها أكثر املشاكل التي
كانت تعيق فهمنا للقرآن الكريم ،وتفعيلنا له يف احلياة.
قال آخر :صدقت ..لقد كان لقدوم معلم القصد واالعتدال بركات كثرية عىل
مدينتنا ..لقد رصت أشعر بأننا كنا مغالني يف أشياء كثرية حجبتنا عن معاين القرآن الكريم
اجلميلة.
قال آخر :صدقت ..لقد قضيت كل عمري أفتخر بإتقاين للرسم القرآين ..وكأن
القرآن تنزل من عند اهلل لنكتبه بتلك الصيغة ،ال لنعيش معانيه.
قال آخر :وأنا كذلك عشت طول عمري أهتم فقط بمخارج احلروف ال أجتاوزها.
قال آخر :وأنا مثلكم كان كل مهي التعرف عىل األحداث التي نزل بسببها القرآن
الكريم ال بتفعيله يف واقع كل األزمنة واألمكنة..
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بعد أن قالوا هذا غريه ..رست خلفهم ،وأنا متعجب من قدرة معلم القصد
واالعتدال عىل التأثري يف سكان تلك املدينة اململوءة بالغلو ..لكني عندما تذكرت احلكمة
القائلة( :تسبق أنوار احلكامء أقواهلم؛ فحيث صار التنوير وصل التعبري) ،واألخرى التي
تقول( :كل كالم يربز وعليه كسوة القلب الذي منه برز) ،عرفت أن اللسان ليس سوى
ترمجان للقلب ،ولذلك بقدر تطهر القلب وصفائه ونورانيته يكون للكالم تأثريه.
وقد جربت ذلك مع أهل املدينة؛ فقد كنت أردد بينهم نفس كالم معلم القصد
واالعتدال ،لكن مل يعريوين أي اهتامم ،بسبب افتقادي ملا يملكه املعلمون ،وهو كوهنم
(النقطة حتت الباء) ،والتي تعني العبودية املحضة ..فمن صار نقطة حتت الباء جعله اهلل باء
يفعل هبا ما يشاء.
ما هي إال حلظات حتى وصلت إىل ذلك املعهد العايل الذي حتدثوا عنه ،وقد رأيت
الكثري من سكان املدينة من العامة والعلامء يدخلون من بابه العريض.
يف منصة القاعة الكبرية ،وقف املعلم بأنواره الساطعة ،وهو يقول :لقد اتصل يب بعد
انتهاء حماكمة البارحة ،كبار علامئكم املحرتمني ..وطلبوا مني أن أكون موجها جللسة حول
العقبات التي حتول بني التأويل والتوافق مع التنزيل ..وقد رضيت بذلك ..فهل أنتم معرش
احلضور راضون أيضا؟
قالوا مجيعا بصوت واحد :نعم ..وكيف ال نرَض ،ومل نر منك إال اخلري والربكة.
قال املعلم :لقد رأيت من خالل اطالعي عىل واقع مدينتكم ،ومجيع املدن التي تعظم
القرآن الكريم لكنها حترم نفسها من بركاته سبع عقبات ال يمكن فهم القرآن الكريم إال
وتأويله التأويل الصحيح إال بعد جتاوزها.
قالوا :فام أوهلا؟
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قال :الفضول والتكلف والبحث فيام ال حاجة إليه ،كام قال تعاىل حمذراَ ﴿ :يا َأ ه َهيا
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِ ْن ُت ْبدَ َل ُك ْم ت َُسؤْ ُك ْم َوإِ ْن ت َْس َأ ُلوا َعن َْها ِحنيَ ُينَزَّ ُل ا ْل ُق ْر ُ
آن ُت ْبدَ
ِ
يم﴾ [املائدة]101 :
ور َحل ٌ
َل ُك ْم َع َفا اهللَُّ َعن َْها َواهللَُّ َغ ُف ٌ
قالوا :فام الثانية؟
قال :اخلرافة ..فالتأويل الذي ال يستند للعقل واحلكمة ،سيجعل من القرآن الكريم
مصدرا من مصادر اخلرافة ،ال مصدرا للعقل واحلكمة ..وبذلك يشوه كلامت اهلل أعظم
تشويه ..بل جيعل منه حجابا حيول بني اخللق واإليامن به ،أو االنفعال ملا فيه.
قالوا :فام الثالثة؟
قال :الوهم واخليال ..فمن حكم ومهه وخياله يف كالم ربه ،تربصت به الشياطني،
﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي
وزخرفت له من القول ما حيجبه عن كالم ربه ،كام قال تعاىلَ :
اجلن ي ِ
ِ
عَدُ ًّوا َش َياطِنيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإلن ِ
ورا َو َل ْو َشا َء َر هب َك
ض زُ ْخ ُر َ
ْس َو ِْ ِّ ُ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُر ا
َما َف َع ُلو ُه

رت َ
ون﴾ [األنعام]112 :
َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ

قالوا :فام الرابعة؟
قال :املحدودية ..فالذي يتوهم حمدودية القرآن الكريم وانحصاره يف تأويالت
ِ
السلف واخللف ،مل يستوعب قوله تعاىل ﴿ :ونَزَّ ْلنَا َع َلي َك ا ْلكِت ِ
يش ٍء َو ُهدا ى
َ
ْ
َ
َاب ت ْب َياناا ل ُك ِّل َ ْ
رشى لِ ْل ُم ْسلِ ِمنيَ ﴾ [النحل ..]89 :ولن يستطيع أن حييا بالقرآن ،أو يتحول إىل قرآن
َو َر ْ َ
مح اة َو ُب ْ َ
ناطق.
قالوا :فام اخلامسة؟
قال :احلرفية والسطحية والسذاجة؛ فالذي يقرأ القرآن الكريم مستغرقا يف حروفه
وألفاظه ،دون حقائقه ومعانيه ،قد جيعل من املتشابه حمكام ،ومن املحكم متشاهبا؛ فيضل
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عن سواء السبيل.
قالوا :فام السادسة؟
قال :األهواء ..فالذي حيكّم هواه املتمثل يف طائفته ومذهبه وحزبه وفريقه أو فيام
ابتدعه لنفسه لتأويل كالم ربه ال خيتلف عن أولئك الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ ﴿ :ف َل َّام َجا َء ْ ُهت ْم
رس ُلهم بِا ْلبين ِ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون﴾ [غافر]83 :
ُ ُ ُ ْ َ ِّ
قالوا :فام السابعة؟
قال :الدجل والشعوذة ،واستخدام القرآن الكريم يف غري ما أنزل ألجله ..كام قال
ت بِ ِه ِْ
اجل َب ُال َأ ْو ُق ِّط َع ْت بِ ِه ْاألَ ْر ُض َأ ْو ُك ِّل َم بِ ِه املَْ ْوتَى َب ْل هللَِّ ْاألَ ْم ُر
﴿و َل ْو َأ َّن ُق ْرآناا ُس ِّ َري ْ
تعاىلَ :
ِ
َمجي اعا﴾ [الرعد]31 :
قالوا :وعينا هذا ..فكيف تريد منا أن نتجاوز هذه العقبات؟

 1ـ عقبة الفضول:
قال املعلم :فلنبدأ بأول عقبة ..وهي عقبة الفضول ،وهي العقبة التي تتناقض مع ما
ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل عدم التكلف يف البحث فيام ال فائدة فيه ،أو ال جدوى
منه ،أو ال طاقة للعقل بفهمه.
قال أحدهم :صدقت ،وقد ورد النهي عن ذلك رصحيا يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا َال ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِ ْن ُت ْبدَ َل ُك ْم ت َُسؤْ ُك ْم َوإِ ْن ت َْس َأ ُلوا َعن َْها ِحنيَ ُينَزَّ ُل ا ْل ُق ْر ُ
آن ُت ْبدَ َل ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ن﴾ [املائدة-101 :
يم َقدْ َس َأ َهلَا َق ْو ٌم م ْن َق ْبلِ ُك ْم ُث َّم َأ ْص َب ُحوا ِ َهبا كَاف ِري َ
َع َفا اهللَُّ َعن َْها َواهللَُّ َغ ُفو ٌر َحل ٌ
 ..]102فالبحث الذي ال مربر له ،وال حاجة إليه ،لن جير إال إىل السوء.
قال آخر :وهلذا ُضب اهلل تعاىل املثل ببني إرسائيل وتكلفهم ،حني مل يكتفوا بتحقيق
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األمر اإلهلي بذبح البقرة ،بل راحوا يتكلفون؛ فيسألون عن أشياء مل يؤمروا هبا؛ فشدد اهلل
عليهم ،كام قال تعاىل﴿ :وإِ ْذ َق َال موسى لِ َقو ِم ِه إِ َّن اهللََّ ي ْأمر ُكم َأ ْن ت َْذبحوا ب َقر اة َقا ُلوا َأ َتت ِ
َّخ ُذنَا
ْ
َ
َ ُ َ َ
َ ُُ ْ
ُ َ
ُهزُ وا َق َال َأ ُعو ُذ بِاهللَِّ َأ ْن َأ ُك َ ِ
اجل ِ
ني َلنَا َما ِه َي َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ
ول
اهلِنيَ َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّ ْ
ا
ون م َن ْ َ
ني َذلِ َك َفا ْف َع ُلوا َما ُتؤْ َم ُر َ
ِإ َّهنَا َب َق َر ٌة َال َف ِار ٌض َو َال ِبك ٌْر ع ََو ٌ
ني َلنَا َما
ون َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّ ْ
ان َب ْ َ
ِ
َل ْو ُهنا َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ ِ
ني َلنَا َما
َرس النَّاظِ ِري َن َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّ ْ
ول إ َّهنَا َب َق َر ٌة َص ْف َرا ُء َفاق ٌع َل ْو ُهنَا ت ُ ه
َ
ول إِ َّهنَا َب َق َر ٌة َال َذ ُل ٌ
ون َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ
ِه َي إِ َّن ا ْل َب َق َر ت ََشا َب َه َع َل ْينَا َوإِنَّا إِ ْن َشا َء اهللَُّ ملَُ ْهتَدُ َ
ول ُتثِ ُري ْاألَ ْر َض
ِ ِ
ِ
احل ْر َ
وها َو َما كَا ُدوا َي ْف َع ُلو َن﴾
يها َقا ُلوا ْاآل َن ِجئ َ
احل ِّق َف َذ َب ُح َ
ث ُم َس َّل َم ٌة َال ش َي َة ف َ
ْت ِب ْ َ
َو َال ت َْسقي ْ َ
[البقرة]71-67 :

قال آخر :وهلذا هنى اهلل تعاىل عن اخلوض يف التفاصيل املرتبطة بأهل الكهف ،ألن
العربة يف القصة ليست يف عدد أهل الكهف ،وال أسامئهم ،وإنام يف دينهم وثباهتم ،وقد قال
ون َث َال َث ٌة َرابِ ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َو َي ُقو ُل َ
﴿س َي ُقو ُل َ
ون َمخ َْس ٌة
تعاىل يشري إىل ذلك التخبط والفضولَ :
س ِ
اد ُس ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْمجاا بِا ْل َغ ْي ِ
ب َو َي ُقو ُل َ
ون َس ْب َع ٌة َو َث ِامنُ ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل َر ِّيب َأ ْع َل ُم بِ ِعدَّ ِهتِ ْم َما
َ
اهرا و َال تَس َت ْف ِ
ِ
ِ
ت فِ ِ
َي ْع َل ُم ُه ْم إِ َّال َقلِ ٌيل َف َال ُمت َ ِار فِ ِ
يه ْم ِمن ُْه ْم َأ َحدا ا﴾ [الكهف،]22 :
يه ْم إِ َّال م َرا اء َظ ا َ ْ
ِ
وقال﴿:و َلبِ ُثوا ِيف كَه ِف ِهم َث َال َ ِ ٍ ِ ِ
ب
ث مائَة سننيَ َوازْ َدا ُدوا ت ْس اعا ُق ِل اهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام َلبِ ُثوا َل ُه َغ ْي ُ
َ
ْ ْ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
رص بِ ِه َو َأ ْس ِم ْع َما َهل ُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ُي ْ ِ
رش ُك ِيف ُحك ِْم ِه َأ َحدا ا﴾
الس َام َو َ ْ
َّ
ض َأ ْب ْ
[الكهف]26-25 :

قال آخر :بورك فيك معلمنا ..لْلسف قضيت كل عمري ،وأنا أخالف هذه األوامر
القرآنية ،فبدل أن أهتم باللباب والتدبر ،كنت أبحث يف تفاصيل ال معنى هلا ،وال جدوى
منها ،وال دليل عليها ..ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت أذكر يف تفسري قصة أصحاب
الكهف الكثري من الغرائب التي ال دليل عليها سوى تلك الروايات التي ال أدري
مصدرها..
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وكنت أتفنن يف ذكر اخلالف الوارد فيها؛ فأذكر هلم ما روي عن جماهد ،وأنه قال:
اسم كلبهم قطمور ..وعن احلسن قال :اسم كلب أصحاب الكهف قطمري ..وعن ابن
جريج قال :قلت لرجل من أهل العلم :زعموا أن كلبهم كان أسدا قال :لعمر اهلل ما كان
أسدا ولكنه كان كلبا أمحر خرجوا به من بيوهتم يقال له قطمور ..وعن كثري النواء قال :كان
كلب أصحاب الكهف أصفر ..وعن سفيان قال :قال رجل بالكوفة يقال له :عبيد وكان
ال يتهم بكذب :رأيت كلب أصحاب الكهف أمحر كأنه كساء انبجاين ..وعن عبيد السواق
قال :رأيت كلب أصحاب الكهف صغريا باسطا ذراعيه بفناء باب الكهف وهو يقول:
هكذا يرضب بأذنيه ..وعن عبد اهلل بن محيد املكي يف قوله﴿ :و َك ْلبهم ب ِ
اس ٌط ِذ َرا َع ْي ِه
َ ُُ ْ َ
بِا ْلو ِص ِ
يد﴾ [الكهف ]18 :قال :جعل رزقه يف حلس ذراعيه ..وغريها من التفاصيل الكثرية
َ
التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا(.)1
ِ
يم
قال آخر( :)2ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْت الس ِم ُ ِ
يم﴾ [البقرة ..]127 :وبدل
يع ا ْل َعل ُ
ا ْل َق َواعدَ م َن ا ْل َب ْيت َو ِإ ْس َامع ُيل َر َّبنَا َت َق َّب ْل منَّا ِإن ََّك َأن َ َّ
أن أدعوهم إىل التدبر يف املعاين الواردة يف اآلية الكريمة أخوض معهم يف تفاصيل كثرية،
ال دليل عليها ..كنت أنقلها هلم عن األزرقي ،وأمثاله من املؤرخني واملفرسين الذين هم
كحاطبي ليل ،وال يميزون بني الغث والسمني ،واملقبول ،واملردود ،يف بناء البيت ،ومن بناه
قبل إبراهيم :أهم املالئكة أم آدم؟ ..واحلجر األسود ومن أين جاء؟ وما ورد يف فضلهام..
وقد استغرق يف هذا النقل الذي معظمه من اإلرسائيليات التي أخذت عن أهل الكتاب
بضع عرشة صحيفة( ،)3ال يزيد ما صح منها أو ثبت عن عرش هذا املقدار.
( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()373/5
( )2اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري.168/
( )3الدر املنثور ج 1من 125/ـ .137

414

ومن تلك الغرائب التي كنت أروهيا هلم ما حكاه عطاء بن أيب رباح ،قال( :ملا أهبط
اهلل آدم من اجلنة :كان رجاله يف األرض ،ورأسه يف السامء ..يسمع كالم أهل السامء
ودعاءهم ،ويأنس إليهم فهابته املالئكة ،حتى شكت إىل اهلل يف دعائها ،ويف صالهتا ،فوجه
إىل مكة ،فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إىل مكة وأنزل اهلل ياقوتة من
ياقوت اجلنة ،فكانت عىل موضع البيت اآلن فلم يزل يطوف به ،حتى أنزل اهلل الطوفان
﴿وإِ ْذ َب َّو ْأنَا
فرفعت تلك الياقوتة ،حتى بعث اهلل إبراهيم ،فبناه ،فذلك قول اهلل تعاىلَ :
َان ا ْلبي ِ
ِِ ِ
ت َأ ْن َال ُت ْ ِ
رش ْك ِيب َش ْيئاا َو َط ِّه ْر َب ْيتِ َي لِل َّطائِ ِفنيَ َوا ْل َقائِ ِمنيَ َوا هلر َّك ِع
يم َمك َ َ ْ
إل ْب َراه َ
السج ِ
ود﴾ [احلج .. )1( )]26 :إىل غري ذلك ِما مرجعه إىل أخبار بني إرسائيل وخرافاهتم ،ومل
ه ُ
يصح يف ذلك خرب عن رسول اهلل .
قال آخر :ومثلكم أنا فقد كنت أفرس هلم قوله تعاىل ـ يف قصة طالوت ،وتنصيبه ملكا
عىل بني إرسائيل ،واعرتاض بني إرسائيل عليه ،وإخبار نبيهم هلم باآلية الدالة عىل ملكه،
وت فِ ِ
يه َسكِينَ ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َب ِق َّي ٌة
﴿و َق َال َهل ُ ْم نَبِ هي ُه ْم إِ َّن آ َي َة ُم ْلكِ ِه َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم التَّا ُب ُ
وهي التابوت ـَ :
ِِ
ِ
ِ
ِِمَّا تَر َك ُآل موسى و ُآل َهار َ ِ
م ُمؤْ مننيَ ﴾ [البقرة:
ُ َ َ
ون َحتْم ُل ُه املَْ َالئ َك ُة إِ َّن ِيف َذل َك َآل َي اة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْ
ُ
َ
 ]248من الفضول والتكلف ما يرصفهم عن التأمل يف هذه اآلية الكريمة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه هلم نقال عن تفاسري ابن جرير ،والثعلبي،
والبغوي ،والقرطبي ،وابن كثري ،من األخبار عن الصحابة والتابعني ،وعن وهب بن منبه،
وغريه من مسلمة أهل الكتاب يف وصف التابوت ،وكيف جاء ،وعالم يشتمل ،وعن
السكينة وكيف صفتها.
وكنت أذكر هلم أن التابوت كان من خشب الشمشاد ،نحوا من ثالثة أذرع يف
( )1تفسري ابن جرير ج.429 ،428/1
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ذراعني ،كان عند آدم إىل أن مات ،ثم عند شيث ،ثم توارثه أوالده ،إىل إبراهيم عليه
السالم ،ثم كان عند إسامعيل عليه السالم  ،ثم يعقوب عليه السالم  ،ثم كان يف بني
إرسائيل ،إىل أن وصل إىل موسى عليه السالم فكان يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه،
فكان عنده إىل أن مات ،ثم تداوله أنبياء بني إرسائيل إىل وقت شمويل ،وكان عندهم حتى
عصوا ،فغلبوا عليه؛ غلبهم عليه العاملقة(.)1
﴿و َق َال
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر هلم أن السكينة الواردة يف قوله تعاىلَ :
وت فِ ِ
يه َسكِينَ ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم﴾ [البقرة ]248 :عبارة عن (ريح
َهل ُ ْم نَبِ هي ُه ْم إِ َّن آ َي َة ُم ْلكِ ِه َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم التَّا ُب ُ
اهلرة وذنب كذنب
خجوج ح ّفافة هلا رأسان ووجه كوجه اإلنسان) ..وأن (هلا رأس كرأس ّ
هر أيقنوا
(هرة م ّيتة كانت إذا رصخت يف التابوت برصاخ ّ
اهلرة وجناحان) ( ..)2أو أهنا ّ
ّ
بالنرص وجاءهم الفتح) ( .. )3أو أهنا (طست من ذهب من اجلنة كان يغسل فيها قلوب
ّ
وجل يتكلم ،إذا اختلفوا يف يشء تك ّلم فأخربهم ببيان
األنبياء)  ..أو أهنا (روح من اهلل عزّ
ما يريدون)
مع أين لو رجعت إىل القرآن الكريم ،وبحثت عن معنى السكينة ،لوجدت ذلك
بكل سهولة؛ فالسكينة( )4هي تلك الطمأنينية ،والسكون الذي حيل بالقلب ،وبذلك فإن
تقديم التابوت أمام اجليش ،سيكون من أسباب السكون ،والطمأنينة ،فتقوى نفوسهم،
وتشتد معنوياهتم فيكون ذلك من أسباب النرص ،وهو بذلك مثل قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأنْزَ َل اهللَُّ
َسكِينَ َت ُه ع ََىل َر ُسولِ ِه َوع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َو َأنْزَ َل ُجنُو ادا َمل ْ ت ََر ْو َها َوع ََّذ َب ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َو َذلِ َك َجزَ ا ُء

( )1الدر املنثور يف التفسري باملاثور ()131/3
( )2تفسري الثعلبي ()213/2
( )3تاريخ الطربي.327/1 :
( )4اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري.171/
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﴿ه َو ا َّل ِذي َأنْزَ َل
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [التوبة ]26 :أي طمأنينته ،وما ثبت به قلبه ،ومثل قوله تعاىلُ :
وب املُْؤْ ِمنِنيَ لِيزْ دادوا إِيامناا مع إِيام ِ ِهنم وهللَِّ جنُود السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
السكِينَ َة ِيف ُق ُل ِ
ض َوك َ
َان
َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ
َّ
اهللَُّ عَلِ ايام َحكِ ايام﴾ [الفتح ..]4 :وقولهَ ﴿ :ف َأنْزَ َل اهللَُّ َسكِينَ َت ُه ع ََىل َر ُسولِ ِه َوع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َو َأ ْلزَ َم ُه ْم
َان اهللَُّ ِب ُك ِّل َ ٍ ِ
كَلِ َم َة ال َّت ْق َوى َوكَا ُنوا َأ َح َّق ِ َهبا َو َأ ْه َل َها َوك َ
يام﴾ [الفتح]26 :
يشء عَل ا
ْ
قال آخر :ومثلكم .أنا ..فقد كنت أذكر هلم يف تفسري جميئ املالئكة بالتابوت قصصا
كثرية ِملوءة بالغرابة ،مع أن القرآن الكريم اكتفى بذكر ذلك ..ومن األمثلة عىل ذلك ما
كنت أرويه هلم من أن (التابوت كان بأرحياء ،وكان الذين استولوا عليه وضعوه يف بيت
آهلتهم حتت صنمهم األكرب ،فأصبح التابوت عىل رأس الصنم ،فأنزلوه ،فوضعوه حتته،
فأصبح كذلك ،فسمروه حتته ،فأصبح الصنم مكسور القوائم ،ملقى بعيدا ،فعلموا أن هذا
أمر من اهلل ال قبل هلم به ،فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه يف بعض القرى ،فأصاب
أهلها أمراض يف رقاهبم ..فتحريوا يف األمر ،فقالت هلم امرأة كانت عندهم من سبي بني
إرسائيل ،من أوالد األنبياء :ال تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم،
فأخرجوه عنكم ،فأتوا بعجلة ،بإشارة تلك املرأة ،ومحلوا عليها التابوت ،ثم علقوها عىل
ثورين ،وُضبوا جنوهبام ،فأقبل الثوران يسريان ،ووكل اهلل هبام أربعة من املالئكة
يسوقوهنام ،فأقبال حتى وقفا عىل أرض بني إرسائيل ،فكرسا نريهيام ،وقطعا حباهلام ،ووضعا
التابوت يف أرض فيها حصاد بني إرسائيل ،ورجعا إىل أرضهام ،فلم يرع بني إرسائيل إال
التابوت ،فكربوا ،ومحدوا اهلل تعاىل) ()1

قال آخر :ومثلكم .أنا ..فقد كنت أذكر هلم التفاصيل الكثرية املرتبطة بالبقية الباقية
ِما ترك آل موسى وآل هارون عليهام السالم  ،والتي كانت حمفوظة يف التابوت ،كام قال
( )1تفسري الثعلبي ()214/2
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ِ ِ
وسى َو ُآل َه ُار َ
ون﴾ [البقرة]248 :ومن غري أي دليل سوى تلك
تعاىلَ :
﴿و َبق َّي ٌة ِمَّا ت ََر َك ُآل ُم َ
الروايات الكثرية التي ال تستند إال خلرافات بني إرسائيل ..ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت
أذكر هلم أهنا كانت عبارة عن (عصا موسى عليه السالم ورضاض األلواح؛ ألهنا انكرست
ملا ألقاها موسى عليه السالم حني عاد ،فوجدهم يعبدون العجل ..أو أهنا عصا موسى عليه
السالم وعصا هارون عليه السالم ،ولوحني من التوراة ،وقفيز من املن الذي كان ينزل عىل
بني إرسائيل يف التيه ..أو أهنا عصا موسى ،ونعاله ،وعصا هارون وعاممته ،وثياب موسى،
وثياب هارون ،ورضاض األلواح) ( ..)1وكنت أجتهد يف الرتجيح بني هذه األقوال ،وكأهنا
مسألة ترتبط بقضايا الدين الكربى ،التي ال يتم إال هبا.
مع أين لو اكتفيت بام ورد يف القرآن الكريم لعلمت أنه كان يف التابوت خملفات من
خملفات موسى ،وهارون عليهام السالم ،وأن هذا التابوت كان مصدر سكينة ،وطمأنينة
لبني إرسائيل ،وال سيام عند قتال عدوهم ،وأنه عاد إىل بني إرسائيل ،حتمله املالئكة ،من
غري بحث يف الطريق التي محلته هبا املالئكة ،وبذلك كان التابوت آية دالة عىل صدق طالوت
يف كونه ملكا عليهم ،وما وراء ذلك من األخبار التي سمعتها مل يقم عليها دليل ،وال فائدة
علمية وال عملية هلا.
ِ
يها َق ْو اما
وسى إِ َّن ف َ
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َيا ُم َ
جب ِارين وإِنَّا َلن َندْ ُخ َلها حتَّى َخيْرجوا ِمنْها َفإِ ْن َخيْرجوا ِمنْها َفإِنَّا د ِ
اخ ُل َ
ون﴾ [املائدة ،]22 :وبدل
َ
َ
ُ ُ
َ
ُ ُ
َ َ
ْ
َ َّ َ َ
احلث عىل التدبر فيام حتمله اآلية الكريمة من املعاين املرتبطة باملجتمعات وبسنن نرص اهلل
هلا ،رحت أشحن عقول املستمعني يل بالكثري من التفاصيل اخلرافية التي ال ختتلف عن
حكايات ألف ليلة وليلة.
( )1تفسري الطربي ()331/5
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ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت أذكر األوصاف الكثرية الغريبة هلؤالء اجلبارين،
وعظم أجسادهمِ ،ما ال يدل عليه الواقع والعلم ..ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه عن
بعضهم أنه قال( :استظل سبعون رجال من قوم موسى يف خف رجل من العامليق) ..وعن
بعضهم أنه قال( :بلغني أنه رؤيت ضبع وأوالدها رابضة يف فجاج عني رجل من
العامليق) ..وعن بعضهم أنه قال( :أمر موسى عليه السالم أن يدخل مدينة اجلبارين ،فسار
بمن معه ،حتى نزل قريبا من املدينة ،وهي أرحياء؛ فبعث إليهم اثني عرش نقيبا ،من كل سبط
منهم عني؛ ليأتوه بخرب القوم ،فدخلوا املدينة ،فرأوا أمرا عظيام من هيبتهم ،وجسمهم،
وعظمهم ،فدخلوا حائطا أي :بستانا لبعضهم فجاء صاحب احلائط ليجني الثامر ،فنظر إىل
آثارهم فتبعهم ،فكلام أصاب واحدا منهم أخذه ،فجعله يف كمه مع الفاكهة وذهب إىل
ملكهم ،فنثرهم بني يديه ،فقال امللك :قد رأيتم شأننا وأمرنا ،اذهبوا فأخربوا صاحبكم؛
فرجعوا إىل موسى عليه السالم فأخربوه بام عاينوه من أمرهم ،فقال :اكتموا عنا ،فجعل
الرجل خيرب أخاه وصديقه ،ويقول :اكتم عني ،فأشيع يف عسكرهم ،ومل يكتم منهم إال
رجالن :يوشع بن نون ،وكالب بن يوحنا ..وعن بعضهم :أن عنقود عنبهم ال حيمله إال
مخسة أنفس ،بينهم يف خشبة ويدخل يف شطر الرمانة إذا نزع حبها مخسة أنفس وأربعة(.)1
قال آخر :ومثلكم أنا؛ فقد كنت مولعا بام ذكره املفرسون واملحدثون عند ذكر
ِ
يها َق ْو اما َج َّب ِاري َن َوإِنَّا َل ْن نَدْ ُخ َل َها َحتَّى
وسى إِ َّن ف َ
اجلبارين يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َيا ُم َ
َخيْرجوا ِمنْها َفإِ ْن َخيْرجوا ِمنْها َفإِنَّا د ِ
اخ ُل َ
ون﴾ [املائدة ]22 :من قصة عوج بن عوق ،وأنه كان
َ
َ
ُ ُ
َ
ُ ُ
طوله ثالثة آالف ذراع ،وأنه كان يمسك احلوت ،فيشويه يف عني الشمس ،وأن طوفان نوح
مل يصل إىل ركبتيه ،وأنه امتنع عن ركوب السفينة مع نوح ،وأن موسى كان طوله عرشة
( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()48/3
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أذرع وعصاه عرشة أذرع ،ووثب يف اهلواء عرشة أذرع ،فأصاب كعب عوج فقتله ،فكان
جرسا ألهل النيل سنة.
وكنت أحكي للمستمعني يل ما رواه ابن جرير من أمر موسى وبني إرسائيل وبعث
موسى النقباء االثني عرش ،وفيها :فلقيهم رجل من اجلبارين يقال له :عوج ،فأخذ االثني
عرش فجعلهم يف حجزته ،وعىل رأسه محلة حطب ،وانطلق هبم إىل امرأته ،فقال :انظري إىل
هؤ الء القوم الذين يزعمون أهنم يريدون أن يقاتلونا ،فطرحهم بني يدهيا ،فقال :أال
أطحنهم برجيل؟ فقالت امرأته :بل خل عنهم ،حتى خيربوا قومهم بام رأوا ،ففعل ذلك(.)1
وكل ذلك معارض ملا رصح به ملا يدل عليه العلم من أطوال البرش ..بل معارض
َاجل َب ِ
جت ِري ِهبِ ْم ِيف َم ْوجٍ ك ِْ
وح ا ْبنَ ُه َوك َ
َب
﴿و ِه َي َ ْ
َان ِيف َم ْع ِز ٍل َيا ُبن ََّي ْارك ْ
ال َونَا َدى ُن ٌ
لقوله تعاىلَ :
َم َعنَا َو َال َت ُك ْن َم َع ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [هود.]42 :
بل معارض ملا ذكره العلامء الذين كنت أجتنب ذكر أقواهلم يف املسألة خشية اإلفساد
عىل نفيس أو عىل غريي نشوة االستغراب والتعجب ..ومن ذلك قول بعضهم( :أما املراد
من عبارة (قوما جبارين) فهم كام تدل عليه التواريخ قوم (العاملقة) الذين كانوا يمتلكون
أجساما ضخمة ،وكانت هلم أطوال خارقة ،بحيث ذهب الكثري إىل املبالغة يف طول أجسام
هؤالء وصنعوا األساطري اخلرافية من ذلك ،وكتبوا فيهم مواضيع تثري السخرية ال يسندها
أي دليل علمي ،وباألخص فيام كتبوه عن املدعو بـ(عوج) يف التواريخ املصطنعة املشوبة
باخلرافات واألساطري ..ويبدو أن مثل هذه اخلرافات التي ترسبت حتى إىل بعض الكتب
اإلسالمية ،وإنام هي من صنع بني إرسائيل ،والتي تسمى عادة بـ (اإلرسائيليات) والدليل
عىل هذا القول هو ما ورد نصا يف التوراة املتداولة من أساطري خرافية تشبه أساطري العاملقة،
( )1تفسري الثعلبي ()36/4
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حيث نقرأ يف سفر األعداد يف أواخر الفصل الثالث عرش (إن األرض التي ذهب بنو
إرسائيل إليها إلستقصاء أخبارها هي أرض تبيد ساكنيها وإن مجيع من فيها هم أناس طوال
وفيهم العاملقة من أبناء (عناق) بشكل كان بنو إرسائيل الذين ذهبوا للتجسس هناك أشبه
باجلراد قياسا بأحجام العاملقة املوجودين يف تلك األرض!)()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َفإِ َّهنَا حمُ ََّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم
ض َف َال َت ْأس ع ََىل ا ْل َقو ِم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
يه َ
اس ِقنيَ ﴾ [املائدة ]26 :أذكر الكثري من
ْ
َ
َأ ْر َبعنيَ َسنَ اة َيت ُ
القصص الغريبة التي حتول دون تدبر اآليات الكريمة ،واالستفادة منها يف الواقع.
ومن األمثلة عىل ذلك( )2ما كنت أحدث به ـ نقال عن املفرسين ـ من أنه ملا قال قوم
موسى عليه السالم له ما قالوا ،ودعا موسى عليه السالم عليهم ،أوحى اهلل إليه أهنا حمرمة
عليهم أربعني سنة ،يتيهون يف األرض ،وأهنم كانوا هم يومئذ ستامئة ألف مقاتل فجعلهم
فاسقني بام عصوا ،فلبثوا أربعني سنة يف فراسخ ستة ،أو دون ذلك ،يسريون كل يوم جادين،
لكي خيرجوا منها ،حتى يمسوا ،وينزلوا ،فإذا هم يف الدار التي منها ارحتلوا ،وأهنم اشتكوا
إىل موسى عليه السالم ما فعل هبم فأنزل عليهم املن والسلوى ،وأعطوا من الكسوة ما هي
قائمة هلم ،ينشأ الناشئ فتكون معه عىل هيئته ،وسأل موسى ربه أن يسقيهم ،فأتى بحجر
الطور ،وهو حجر أبيض ،إذا ما أنزل القوم ُضبه بعصاه ،فيخرج منه اثنتا عرشة عينا ،لكل
سبط منهم عني ،قد علم كل أناس مرشهبم ..وكنت أذكر هلم أن ثياهبم ما كانت تبىل ،وال
تتسخ ..وكل ذلك من التكلف والفضول الذي ال دليل عليه ،بل هو من العقبات التي
حتول بيننا وبني تدبر القرآن الكريم.

( )1األمثل)664/3( ،
( )2تفسري الثعلبي ()44/4
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وقد كنت ـ مراعاة لنشوة تلك القصص والتفاصيل املرتبطة هبا ـ أرغب عن كل ما
يدعوين إىل حتكيم عقيل بشأهنا ،ولذلك كنت أرد بشدة عىل من يورد يل قول بعض املؤرخني
يف رده عىل ذلك( :كثريا ما وقع للمؤرخني ،واملفرسين وأئمة النقل من املغالط يف
احلكايات ،والوقائع ،العتامدهم فيها عىل جمرد النقل غثا ،أو سمينا ،ومل يعرضوها عىل
أصوهلا ،وال قاسوها بأشباهها ،وال سربوها بمعيار احلكمة ،والوقوف عىل طبائع الكائنات
وحتكيم النظر ،والبصرية يف األخبار فضلوا عن احلق ،وتاهوا يف بيداء الوهم ،والغلط ،سيام
يف إحصاء األعداد من األموال ،والعساكر إذا عرضت يف احلكايات؛ إذ هي مظنة الكذب
ومطية اهلذر ،وال بد من ردها إىل األصول ،وعرضها عىل القواعد ،وهذا ـ كام نقل
املسعودي وكثري من املؤرخني ـ يف جيوش بني إرسائيل ،وأن موسى أحصاهم يف التيه ،بعد
أن أجاز من كان يطيق محل السالح خاصة من ابن عرشين ،فام فوقها ،فكانوا ستامئة ألف
أو يزيدون ،ويذهل يف ذلك عن تقدير مرص والشام ،واتساعها ملثل هذا العدد من اجليوش،
لكل ِملكة حصة من احلامية تتسع هلا ،وتقوم بوظائفها ،وتضيق عام فوقها ،تشهد بذلك
العوائد املعروفة ،واألحوال املألوفة ..ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني
إرسائيل بكثري ،يشهد لذلك :ما كان من غلبة بختنرص هلم ،والتهامه بالدهم ،واستيالئه
عىل أمرهم ،وختريب بيت املقدس قاعدة ملتهم ،وسلطاهنم وهو من بعض عامل ِملكة
فارس ،وكانت ِمالكهم بالعراقني ،وخراسان ،وما وراء النهر ،واألبواب أوسع من ِمالك
بني إرسائيل بكثري ،ومع ذلك مل تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد وال قريبا منه،
وأعظم ما كانت مجوعهم بالقادسية مائة وعرشين ألفا ،كلهم متبوع ..وأيضا :فالذي بني
موسى ،وإرسائيل إن هو إال أربعة آباء ،عىل ما ذكره املحققون ،فإن موسى بن عمران بن
يصهر بن قاهث بفتح اهلاء وكرسها بن الوي بكرس الواو وفتحها ابن يعقوب وهو إرسائيل
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اهلل ،هكذا نسبه يف التوراة ،واملدة بينهام عىل ما نقله املسعودي ،قال :دخل إرسائيل مرص مع
ولده األسباط ،وأوالدهم ،حني أتوا إىل يوسف سبعني نفسا ،وكان مقامهم بمرص ،إىل أن
خرجوا مع موسى عليه السالم إىل التيه مائتني وعرشين سنة ،تتداوهلم ملوك القبط من
الفراعنة ،ويبعد أن يتشعب النسل يف أربعة أجيال إىل مثل هذا العدد ،وإن زعموا أن عدد
تلك اجليوش إنام كان يف زمن سليامن ومن بعده ،فبعيد أيضا؛ إذ ليس بني سليامن ،وإرسائيل
إال أحد عرش أبا ..وال يتشعب النسل يف أحد عرش من الولد إىل هذا العدد الذي زعموه،
اللهم إال املئني واآلالف ،فربام يكون ،وأما أن يتجاوز هذا إىل ما بعدمها من عقود األعداد
فبعيد ،واعترب ذلك يف احلاُض املشاهد ،والقريب املعروف جتد زعمهم باطال ،ونقلهم
كاذبا ..والذي ثبت يف اإلرسائيليات :أن جنود سليامن كانت اثني عرش ألفا خاصة،
وأربعامئة فرس مرتبطة عىل أبوابه ،هذا هو الصحيح من أخبارهم ،وال يلتفت إىل خرافات
العامة منهم ،ويف أيام سليامن عليه السالم ،وملكه كان عنفوان دولتهم ،واتساع ملكهم)()1

احلو ِاري َ ِ
يسى
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َق َال ْ َ َ ه
ون َيا ع َ
ِ ِ
ِ
الس َام ِء َق َال ا َّت ُقوا اهللََّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ
ا ْب َن َم ْر َي َم َه ْل َي ْستَط ُ
يع َر هب َك َأ ْن ُينَزِّ َل َع َل ْينَا َمائدَ اة م َن َّ
الش ِ
َقا ُلوا ُن ِريدُ َأ ْن َن ْأ ُك َل ِمن َْها َو َت ْط َمئِ َّن ُق ُلو ُبنَا َو َن ْع َل َم َأ ْن َقدْ َصدَ ْق َتنَا َو َن ُك َ
ون َع َل ْي َها ِم َن َّ
اه ِدي َن

ون َلنَا ِعيدا ا ِألَولِنَا و ِ
ِ ِ
ِ
الس َام ِء َت ُك ُ
آخ ِرنَا
َّ َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َأن ِْز ْل َع َل ْينَا َمائدَ اة م َن َّ
َق َال ع َ
الر ِاز ِقنيَ َق َال اهللَُّ إِ ِّين ُمنَزِّ ُهلَا َع َل ْي ُك ْم َف َم ْن َي ْك ُف ْر َب ْعدُ ِمنْ ُك ْم َفإِ ِّين
َوآ َي اة ِمن َْك َو ْارزُ ْقنَا َو َأن َ
ْت َخ ْ ُري َّ
ُأع َِّذ ُب ُه ع ََذا ابا َال ُأع َِّذ ُب ُه َأ َحدا ا ِم َن ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [املائدة ]115-112 :أذكر الكثري من التفاصيل التي
ال دليل عليها ،وال داعي هلا ،والتي حتجب عن املراد من اآليات الكريمة ،والتدبر فيها.
ومن األمثل ة عىل ذلك ما كنت أذكره هلم من أهنا خوان عليه خبز وسمك ،يأكلون
( )1مقدمة ابن خلدون من 7/ـ .9
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منه أينام نزلوا ،إذا شاءوا ..أو أن املائدة كانت سمكة ،وأريغفة.
وكنت أذكر هلم أهنا نزلت تطري هبا املالئكة بني السامء واألرض ،عليها كل الطعام
إال اللحم ..وأذكر هلم أن اهلل أنزهلا من السامء عىل بني إرسائيل ،فكان ينزل عليهم يف كل
يوم يف تلك املائدة من ثامر اجلنة ،فأكلوا ما شاءوا من ُضوب شتى ،فكان يقعد عليها أربعة
أالف ،وإذا أكلوا أنزل اهلل مكان ذلك ملثلهم فلبثوا عىل ذلك ما شاء اهلل عز وجل.
وكنت أذكر هلم أنه نزل عليهم أقرصة من شعري ،وأحوات ،وحشا اهلل بني أضعافهن
الربكة ،فكان قوم يأكلونن ثم خيرجون ،ثم جييء آخرون فيأكلون ،ثم خيرجون ،حتى أكل
مجيعهم ،وأفضلوا..
وكنت أذكر هلم أن احلواريني ملا سألوا املسيح عليه السالم املائدة كره ذلك؛ خشية
أن تنزل عليهم ،فال يؤمنوا هبا ،فيكون فيها هالكهم ،فلام أبوا إال أن يدعو هلم اهلل لكي
تنزل ،دعا اهلل ،فاستجاب له ،فأنزل اهلل تعاىل سفرة محراء بني غاممتني؛ غاممة فوقها وغاممة
حتتها ،وهم ينظرون إليها يف اهلواء منقضة من السامء ،هتوي إليهم ،واملسيح عليه السالم
يبكي خوفا من الرشط الذي اختذ عليهم فيها فام زال يدعو حتى استقرت السفرة بني يديه،
واحلواريون حوله جيدون رائحة طيبة ،مل جيدوا رائحة مثلها قط ،وخر املسيح عليه السالم
واحلواريون سجدا ،شكرا هلل تعاىل وأقبل اليهود ينظرون إليهم ،فرأوا ما يغمهم ،ثم
انرصفوا ،فأقبل عيسى عليه السالم ومن معه ينظروهنا فإذا هي مغطاة بمنديل ،فقال املسيح
عل يه السالم :من أجرؤنا عىل كشفه ،وأوثقنا بنفسه ،وأحسننا بالء عند ربه ،حتى نراها،
ونحمد ربنا سبحانه وتعاىل ونأكل من رزقه الذي رزقنا؟ فقالوا :يا روح اهلل وكلمته ،أنت
أوىل بذلك ،فقام واستأنف وضوءا جديدا ،ثم دخل مصاله ،فصىل ركعات ،ثم بكى
طويال ،ودعا اهلل تعاىل أن يأن له يف الكشف عنها ،وجيعل له ولقومه فيها بركة ،ورزقا ،ثم
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انرصف ،وجلس حول السفرة وتناول املنديل ،وقال :بسم اهلل خري الرازقني ،وكشف عنها،
فإذا عليها سمكة ضخمة مشوية ،ليس عليها بواسري ،وليس يف جوفها شوك ،يسيل السمن
منها ،قد نضد حوهلا بقول من كل صنف غري الكراث ،وعند رأسها خل ،وعند ذنبها ملح،
وحول البقول مخسة أرغفة عىل واحد منها زيتون ،وعىل اآلخر مترات ،وعىل اآلخر مخس
رمانات ..ويف رواية :عىل واحد منها زيتون ،وعىل الثاين عسل ،وعىل الثالث سمن ،وعىل
الرابع جبن ،وعىل اخلامس قديد ،فقال شمعون رأس احلواريني لعيسى :يا روح اهلل
وكلمته ،أمن طعام الدنيا هذا ،أم من طعام اجلنة؟ فقال عيسى :أما آن لكم أن تعتربوا بام
ترون من اآليات ،وتنتهوا عن تنقري املسائل؟! ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا يف سبب نزول
هذه اآلية ،فقال له شمعون :ال وإله إرسائيل ما أردت هبذا سؤاال يا ابن الصديقة ،فقال
عيسى عليه السالم ليس يشء ِما ترون من طعام الدنيا ،وال من طعام اجلنة ،إنام هو يشء
ابتدعه اهلل يف اهلواء بالقدرة الغالبة القاهرة ..فقالوا :يا روح اهلل وكلمته ،إنا نحب أن يرينا
اهلل آية يف هذه اآلية ،فقال :سبحان اهلل تعاىل أما اكتفيتم؟! ثم قال :يا سمكة عودي بإذن اهلل
تعاىل حية كام كنت ،فأحياها اهلل ،وعادت حية طرية ،يا سمكة عودي بإذن اهلل تعاىل كام
كنت مشوية ،فعادت ،ثم دعاهم إىل األكل فامتنعوا ،حتى يكون هو البادئ ،فأبى ،ثم دعا
هلا الفقراء والزمنى ،وقال :كلوا من رزق ربكم ،ودعوة نبيكم ،وامحدوا اهلل تعاىل الذي
أنزهلا لكم ،فيكون مهنئوها لكم وعقوبتها عىل غريكم ،وافتتحوا أكلكم باسم اهلل تعاىل،
واختتموه بحمد اهلل ،ففعلوا ،فأكل منها ألف وثالثامئة إنسان بني رجل وامرأة ،يصدرون
عنها ،كل واحد منهم شبعان يتجشأ ،ونظر عيسى واحلواريون ،فإذا ما عليها كهيئته ،إذ
نزلت من السامء ،مل ينقص منها يشء ،ثم إهنا رفعت إىل السامء وهم ينظرون ،فاستغنى كل
فقري أكل منها وبرئ كل زمن أكل منها ،وندم احلواريون وأصحاهبم الذين أبوا أن يأكلوا
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منها ندامة سالت منها أشفارهم ،وبقيت حرسهتا يف قلوهبم ،إىل يوم املامت(.)1
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري ما ورد يف القرآن الكريم عن سفينة نوح
عليه السالم أورد الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال حاجة هلا ،ومن األمثلة عىل
ذلك ما كنت أرويه ـ كذبا وهبتانا ـ عىل رسول اهلل  أنه قال( :كانت سفينة نوح عليه
السالم هلا أجنحة وحتت األجنحة إيوان) ..وكنت أذكر هلم أن طول السفينة كان ثالثامئة
ذراع ،وعرضها مخسون ذراعا ،وطوهلا يف السامء ثالثون ذراعا ..وكنت أذكر هلم أن نوحا
عليه السالم ملا أمر أن يصنع الفلك ،قال :يا رب ،وأين اخلشب؟ قال :اغرس الشجر،
فغرس الساج عرشين سنة ..فجعل السفينة ستامئة ذراع طوهلا ،وستني ذراعا يف األرض
يعني عمقها ،وعرضها ثالثامئة وثالثة وثالثون وأمر أن يطليها بالقار ،ومل يكن يف األرض
قار ،ففجر اهلل له عني القار ،حيث تنحت السفينة ،تغيل غليانا ،حتى طالها ،فلام فرغ منها
جعل هلا ثالثة أبواب ،وأطباقها ،ومحل فيها السباع ،والدواب ،فألقى اهلل عىل األسد
احلمى ،وشغله بنفسه عن الدواب وجعل الوحش والطري يف الباب الثاين ،ثم أطبق عليهام..
وكنت أذكر هلم أن طول السفينة ألف ذراع ومائتي ذراع ،وعرضها ستامئة ذراع(.)2
وكنت أروي هلم عن ابن عباس أنه قال :قال احلواريون لعيسى ابن مريم عليهام
السالم :لو بعثت لنا رجال شهد السفينة فحدثنا عنها ،فانطلق هبم ،حتى انتهى إىل كثيب
من تراب فأخذ كفا من ذلك الرتاب ،قال :أتدرون ما هذا؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال:
هذا كعب حام بن نوح ،فرضب الكثيب بعصاه ،قال :قم بإذن اهلل فإذا هو قائم ينفض
الرتاب عىل رأسه ،قد شاب ،قال له عيسى عليه السالم :هكذا هلكت؟! قال :ال؛ مت وأنا

( )1القصة يف تفسري الثعلبي ( ، )127/4وغريه.
( )2انظر هذه الروايات وغريها :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()425/4
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شاب ،ولكنني ظننت أهنا الساعة قامت ،فمن ثم شبت قال :حدثنا عن سفينة نوح قال:
كان طوهلا ألف ذراع ومائتي ذراع ،وعرضها ستامئة ذراع ،كانت ثالث طبقات ،فطبقة فيها
الدواب ،والوحش ،وطبقة فيها اإلنس ،وطبقة فيها الطري ،فلام كثر أرواث الدواب :أوحى
اهلل إىل نوح :أن اغمز ذنب الفيل ،فغمزه ،فوقع منه خنزير وخنزيرة؛ فأقبال عىل الروث،
فلام وقع الفأر خيرب السفينة بقرضه أوحى اهلل إىل نوح :أن اُضب بني عيني األسد ،فخرج
من منخره سنور ،وسنورة ،فأقبال عىل الفأر فأكاله.
وكنت أذكر هلم أن األسد عطس ،فخرج من منخره سنوران :ذكر وأنثى ،فأكال
الفأر ،وأن الفيل عطس ،فخرج من منخره خنزيران ذكر وأنثى فأكال أذى السفينة وأنه ملا
أراد احلامر أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذين احلامر ،وأخذ إبليس بذنبه ،فجعل نوح عليه
السالم جيذبه ،وجعل إبليس جيذبه ،فقال نوح :ادخل يا شيطان .ـ ويريد به احلامر ـ فدخل
احلامر ،ودخل معه إبليس ،فلام سارت السفينة جلس إبليس يف أذناهبا يتغنى ،فقال له نوح
عليه السالم :ويلك من أذن لك؟ قال :أنت .قال :متى؟ قال :أن قلت للحامر ادخل يا
شيطان ،فدخلت بإذنك(.)1
ف ِألَبِ ِ
يه
وس ُ
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َق َال ُي ُ
الشم َس َوا ْل َقمر ر َأ ْي ُت ُهم ِيل س ِ
ِ ِ
اج ِدي َن﴾ [يوسف ]4 :الكثري
ْ َ
ََ َ
َرش ك َْو َك ابا َو َّ ْ
َيا َأ َبت إ ِّين َر َأ ْي ُت َأ َحدَ ع َ َ
من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا ..ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه ـ
زورا وهبتانا ـ عىل رسول اهلل  أن أسامءها (حرثان ،والطارق والذيال وذو الكفتان،
وقابس ،ودنان ،وهودان ،والفيلق ،واملصبح ،والرضوح ،والفريخ ،والضياء ،والنور) ()2

( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()425/4
( )2الدر املنثور.4/4 :
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قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
احل ِ
ِ
ات ُطو َبى َهل ُ ْم َو ُح ْس ُن َم ٍ
آب﴾ [الرعد ]29 :الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها،
َّ
الص َ
وال داعي هلا ..ومن األمثلة عىل ذلك ما كان حيدث به وهب ،وقوله :إن يف اجلنة شجرة
يقال هلا :طوبى ،يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها ،زهرهتا رياط ،وورقها برود،
وقضباهنا عنرب ،وبطحاؤها ياقوت ،وتراهبا كافور ،ووحلها مسك ،خيرج من أصلها أهنار
اخلمر ،واللبن ،والعسل ،وهي جملس ألهل اجلنة ،فبينام هم يف جملسهم؛ إذ أتتهم مالئكة
من رهبم ،يق ودون نجبا مزمومة بسالسل من ذهب ،وجوهها كاملصابيح حسنا ،ووبرها
كخز املرعزي من لينه ،عليها رحال ألواحها من ياقوت ،ودفوفها من ذهب ،وثياهبا من
سندس ،وإستربق ،فيفتحوهنا ،يقولون :إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه ،وتسلموا عليه..
فريكبوهنا فهي أرسع من الطائر ،وأوطأ من الفراش ،نجبا من غري مهنة ،يسري الرجل إىل
جنب أخيه ،وهو يكلمه ،ويناجيه ،ال تصيب أذن راحلة منها أذن األخرى وال برك راحلة
برك األخرى ،حتى أن الشجرة لتتنحى عن طريقهم؛ لئال تفرق بني الرجل وأخيه ..فيأتون
إىل الرمحن الرحيم ،فيسفر هلم عن وجهه الكريم ،حتى ينظروا إليه ،فإذا رأوه قالوا :اللهم
أنت السالم ،ومنك السالم ،وحق لك اجلالل واإلكرام ..فيقول تعاىل عند ذلك :أنا
السالم ،ومني السالم ،وعليكم السالم ،حقت رمحتي وحمبتي ،مرحبا بعبادي الذين
خشوين بغيب ،وأطاعوا أمري ..فيقولون :ربنا مل نعبدك حق عبادتك ،ومل نقدرك حق
قدرك ،فأذن لنا يف السجود قدامك ..فيقول اهلل :إهنا ليست بدار نصب ،وال عبادة ولكنها
دار ملك ونعيم ،وإين قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوين ما شئتم ،فإن لكل رجل منكم
أمنية ،فيسألونه ،حتى أن أقرصهم أمنية ليقول :ريب تنافس أهل الدنيا يف دنياهم ،فتضايقوا
فيها ،رب فآتني مثل كل يشء كانوا فيه من يوم خلقتها إىل أن انتهت الدنيا ،فيقول اهلل تعاىل:
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لقد قرصت بك أمنيتك ..ولقد سألت دون منزلتك ،هذا لك مني؛ ألنه ليس يف عطائي
نكد ،وال قرص يد ..ثم يقول :أعرضوا عىل عبادي ما مل يبلغ أمانيهم ومل خيطر هلم عىل بال؛
فيعرضون عليهم حتى تقرص هبم أمانيهم التي يف أنفسهم ،فيكون فيام يعرضون عليهم
براذين مقرنة عىل كل أربعة منها رسير من ياقوتة واحدة ،عىل كل رسير منها قبة من ذهب،
مفرغة ،يف كل قبة منها فرش من فرش اجلنة ،متظاهرة ،يف كل قبة منها جاريتان من احلور
العني ،عىل كل جارية منهن ثوبان من ثياب اجلنة ،وليس يف اجلنة لون إال وهو فيهام ،وال
ريح وال طيب إال قد عبق هبام ،ضوء وجوههام غلظ القبة ،حتى يظن من يرامها أهنام دون
القبة ،يرى خمهام من فوق سوقهام كالسلك األبيض يف ياقوتة محراء ،يريان له من الفضل
عىل صاحبه كفضل الشمس عىل احلجارة أو أفضل ،ويرى هو هلام مثل ذلك ،ويدخل إليهام
فيحييانه ويقبالنه ،ويتعلقان به ،ويقوالن له :واهلل ما ظننا أن اهلل خيلق مثلك ،ثم يأمر اهلل
املالئكة فيسريون هبم صفا يف اجلنة ،حتى ينتهي كل رجل منهم إىل منزلته التي أعدت له(.)1
قال آخر( :)2ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قصة ذي القرنني الكثري من
التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه عن وهب
بن منبه أنه قال :ذو القرنني رجل من الروم ،ابن عجوز من عجائزهم ،ليس هلا ولد غريه،
وكان اسمه اإلسكندر ،وإنام سمي ذا القرنني أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس ،فلام بلغ
وكان عبدا صاحلا ،قال اهلل عز وجل له :يا ذا القرنني إين باعثك إىل أمم األرض ،وهي أمم
خمتلفة ألسنتهم ،وهم مجيع أهل األرض ،ومنهم أمتان بينهام طول األرض كله ،ومنهم
أمتان بينهام عرض األرض كله ،وأمم يف وسط األرض منهم اجلن واإلنس ويأجوج

( )1تفسري ابن كثري والبغوي.415 ،414/4 :
( )2تفسري الطربي ()390/15
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ومأجوج فأما األمتان اللتان بينهام طول األرض :فأمة عند مغرب الشمس ،يقال هلا:
ناسك ..وأما األخرى :فعند مطلعها يقال هلا :منسك ..وأما اللتان بينهام عرض األرض،
فأمة يف قطر األرض األيمن ،يقال هلا :هاويل ..وأما األخرى التي يف قطر األرض األيرس،
فأمة يقال هلا :تاويل ،فلام قال اهلل له ذلك ،قال له ذو القرنني :إهلي إنك قد ندبتني ألمر
عظيم ال يقدر قدره إال أنت ،فأخربين عن هذه األمم التي بعثتني إليها ،بأي قوة أكابرهم؟
وبأي مجع أكاثرهم؟ وبأي حيلة أكايدهم؟ وبأي صرب أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟
وكيف يل بأن أفقه لغاهتم؟ وبأي سمع أعي قوهلم؟ وبأي برص أنفذهم؟ وبأي حجة
أخاصمهم؟ وبأي قلب أعقل عنهم؟ وبأي حكمة أدبر أمرهم؟ وبأي قسط أعدل بينهم؟
وبأي حلم أصابرهم؟ وبأي معرفة أفصل بينهم؟ وبأي علم أتقن أمورهم؟ وبأي يد أسطو
عليهم؟ وبأي رجل أطؤهم ،وبأي طاقة أخصمهم ،وبأي جند أقاتلهم؟ وبأي رفق
أستألفهم ،فإنه ليس عندي يا إهلي يشء ِما ذكرت يقوم هلم ،وال يقوى عليهم وال يطيقهم،
وأنت الرب الرحيم الذي ال يكلف نفسا إال وسعها ،وال حيملها إال طاقتها ،وال يعنتها وال
يفدحها ،بل أنت ترأفها وترمحها ..قال اهلل عز وجل :إين سأطوقك ما محلتك ،أرشح لك
صدرك ،فيسع كل يشء وأرشح لك فهمك فتفقه كل يشء ،وأبسط لك لسانك فتنطق بكل
يشء ،وأفتح لك سمعك فتعي كل يشء ،وأمد لك برصك ،فتنفذ كل يشء ،وأدبر لك أمرك
فتتقن كل يشء ،وأحيص لك فال يفوتك يشء ،وأحفظ عليك فال يعزب عنك يشء ،وأشد
لك ظهرك ،فال هيدك يشء ،وأشد لك ركنك فال يغلبك يشء ،وأشد لك قلبك فال يروعك
يش ء ،وأسخر لك النور والظلمة ،فأجعلهام جندا من جنودك ،هيديك النور أمامك،
وحتوطك الظلمة من ورائك ،وأشد لك عقلك فال هيولك يشء ،وأبسط لك من بني يديك،
فتسطو فوق كل يشء ،وأشد لك وطأتك ،فتهد كل يشء ،وألبسك اهليبة فال يرومك يشء..
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وملا قيل له ذلك ،انطلق يؤم األمة التي عند مغرب الشمس ،فلام بلغهم ،وجد مجعا وعددا
ال حيصيه إال اهلل ،وقوة وبأسا ال يطيقه إال اهلل ،وألسنة خمتلفة وأهواء متشتتة ،وقلوبا متفرقة،
فلام رأى ذلك كاثرهم بالظلمة ،فرضب حوهلم ثالثة عساكر منها ،فأحاطتهم من كل
مكان ،وحاشتهم حتى مجعتهم يف مكان واحد ،ثم أخذ عليهم بالنور ،فدعاهم إىل اهلل وإىل
عبادته ،فمنهم من آمن له ،ومنهم من صد ،فعمد إىل الذين تولوا عنه ،فأدخل عليهم
الظلمة ،فدخلت يف أفواههم وأنوفهم وآذاهنم وأجوافهم ،ودخلت يف بيوهتم ودورهم،
وغشيتهم من فوقهم ،ومن حتتهم ومن كل جانب منهم ،فامجوا فيها وحتريوا ،فلام أشفقوا
أن هيلكوا فيها عجوا إليه بصوت واحد ،فكشفها عنهم وأخذهم عنوة ،فدخلوا يف دعوته،
فجند من أهل املغرب أِما عظيمة ،فجعلهم جندا واحدا ،ثم انطلق هبم يقودهم ،والظلمة
تسوقهم من خلفهم وحترسهم من حوهلم ،والنور أمامهم يقودهم ويدهلم ،وهو يسري يف
ناحية األرض ال يمنى ،وهو يريد األمة التي يف قطر األرض األيمن التي يقال هلا هاويل،
وسخر اهلل له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره وائتامره ،فال خيطئ إذا ائتمر ،وإذا عمل عمال
أتقنه؛ فانطلق يقود تلك األمم وهي تتبعه ،فإذا انتهى إىل بحر أو خماضة بنى سفنا من ألواح
صغار أمثال النعال ،فنظمها يف ساعة ،ثم جعل فيها مجيع من معه من تلك األمم وتلك
اجلنود ،فإذا قطع األهنار والبحار فتقها ،ثم دفع إىل كل إنسان لوحا ،فلم يزل كذلك دأبه
حتى انتهى إىل هاويل ،فعمل فيها كعمله يف ناسك ..فلام فرغ منها مَض عىل وجهه يف ناحية
األرض اليمنى حتى انتهى إىل منسك عند مطلع الشمس ،فعمل فيها وجند منها جنودا،
كفعله يف األمتني اللتني قبلها ،ثم كر مقبال يف ناحية األرض اليرسى ،وهو يريد تاويل وهي
األمة التي بحيال هاويل ،ومها متقابلتان بينهام عرض األرض كله ،فلام بلغها عمل فيها،
وجند منها كفعله فيام قبلها ،فلام فرغ منها عطف منها إىل األمم التي وسط األرض من اجلن
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وسائر الناس ،ويأجوج ومأجوج ،فلام كان يف بعض الطريق ما ييل منقطع الرتك نحو
املرشق ،قالت له أمة من اإلنس صاحلة :يا ذا القرنني ،إن بني هذين اجلبلني خلقا من خلق
اهلل ،وكثري منهم مشابه لإلنس ،وهم أشباه البهائم ،يأكلون العشب ،ويفرتسون الدواب
والوحوش كام تفرتسها السباع ،ويأكلون خشاش األرض كلها من احليات والعقارب،
وكل ذي روح ِما خلق اهلل يف األرض ،وليس هلل خلق ينمو نامءهم يف العام الواحد ،وال
يزداد كزيادهتم ،وال يكثر ككثرهتم ،فإن كانت هلم مدة عىل ما نرى من نامئهم وزيادهتم ،فال
شك أهنم سيملئون األرض ،وجيلون أهلها عنها ويظهرون عليها فيفسدون فيها ،وليست
متر بنا سنة منذ جاورناهم إال ونحن نتوقعهم ،وننتظر أن يطلع علينا أوائلهم من بني هذين
اجلبلني ﴿ َقا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْرن ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
وج ُم ْف ِسدُ َ
ض َف َه ْل ن َْج َع ُل َل َك َخ ْر اجا
وج َو َم ْأ ُج َ
َني إِ َّن َي ْأ ُج َ
جتع َل بينَنَا وبينَهم سدًّ ا َق َال ما م َّكنِّي فِ ِ
يه َر ِّيب َخ ْري َف َأ ِعينُ ِ
وين بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْينَ ُك ْم
َ َ
ع ََىل َأ ْن َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ٌ
َو َب ْين َُه ْم َر ْد اما﴾ [الكهف ]95-94 :أعدوا إيل الصخور واحلديد والنحاس حتى أرتاد بالدهم،
وأعلم ع لمهم ،وأقيس ما بني جبليهم ،ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بالدهم،
فوجدهم عىل مقدار واحد ،ذكرهم وأنثاهم ،مبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل
املربوع منا ،هلم خمالب يف موضع األظفار من أيدينا ،وأُضاس وأنياب كأُضاس السباع
وأنياهبا ،وأحناك كأحناك اإلبل قوة تسمع هلا حركة إذا أكلوا كحركة اجلرة من اإلبل ،أو
كقضم الفحل املسن ،أو الفرس القوي ،وهم هلب ،عليهم من الشعر يف أجسادهم ما
يوارهيم ،وما يتقون به احلر والربد إذا أصاهبم ،ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان :إحدامها
وبرة ظهرها وبطنها ،واألخرى زغبة ظهرها وبطنها ،تسعانه إذا لبسهام ،يلتحف إحدامها،
ويفرتش األخرى ،ويصيف يف إحدامها ،ويشتى يف األخرى ،وليس منهم ذكر وال أنثى إال
وقد عرف أجله الذي يموت فيه ،ومنقطع عمره ،وذلك أنه ال يموت ميت من ذكورهم
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حتى خيرج من صلبه ألف ولد ،وال متوت األنثى حتى خيرج من رمحها ألف ولد ،فإذا كان
ذ لك أيقن باملوت ،وهم يرزقون التني أيام الربيع ،ويستمطرونه إذا حتينوه كام نستمطر
الغيث حلينه ،فيقذفون منه كل سنة بواحد ،فيأكلونه عامهم كله إىل مثله من العام القابل،
فيغنيهم عىل كثرهتم ونامئهم ،فإذا أمطروا وأخصبوا وعاشوا وسمنوا ،ورئي أثره عليهم،
فدرت عليهم اإلناث ،وشبقت منهم الرجال الذكور ،وإذا أخطأهم هزلوا وأجدبوا،
وجفرت الذكور ،وحالت اإلناث ،وتبني أثر ذلك عليهم ،وهم يتداعون تداعي احلامم،
ويعوون عواء الكالب ،ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم ،فلام عاين ذلك منهم ذو
القرنني انرصف إىل ما بني الصدفني ،فقاس ما بينهام وهو يف منقطع أرض الرتك ما ييل
مرشق الشمس ،فوجد بعد ما بينهام مائة فرسخ ،فلام أنشأ يف عمله ،حفر له أساسا حتى بلغ
املاء ،ثم جعل عرضه مخسني فرسخا ،وجعل حشوه الصخور ،وطينه النحاس ،يذاب ثم
يصب عليه ،فصار كأنه عرق من جبل حتت األرض ،ثم عاله ورشفه بزبر احلديد والنحاس
املذاب ،وجعل خالله عرقا من نحاس أصفر ،فصار كأنه برد حمرب من صفرة النحاس
ومحرته وسواد احلديد ،فلام فرغ منه وأحكمه ،انطلق عامدا إىل مجاعة اإلنس واجلن ،فبينا
هو يسري ،دفع إىل أمة صاحلة هيدون باحلق وبه يعدلون ،فوجد أمة مقسطة مقتصدة،
يقسمون بالسوية ،وحيكمون بالعدل ،ويتآسون ويرتامحون ،حاهلم واحدة ،وكلمتهم
واحدة ،وأخالقهم مشتبهة ،وطريقتهم مستقيمة ،وقلوهبم متألفة ،وسريهتم حسنة،
وقبورهم بأبواب بيوهتم ،وليس عىل بيوهتم أبواب ،وليس عليهم أمراء ،وليس بينهم
قضاة ،وليس بينهم أغنياء ،وال ملوك ،وال أرشاف ،وال يتفاوتون ،وال يتفاضلون ،وال
خيتلفون ،وال يتنازعون ،وال يستبون ،وال يقتتلون ،وال يقحطون ،وال حيردون ،وال
تصيبهم اآلفات التي تصيب الناس ،وهم أطول الناس أعامرا ،وليس فيهم مسكني ،وال
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فقري ،وال فظ ،وال غليظ ،فلام رأى ذلك ذو القرنني من أمرهم ،عجب منه وقال :أخربوين
أهي ا القوم خربكم ،فإين قد أحصيت األرض كلها برها وبحرها ،ورشقها وغرهبا ،ونورها
وظلمتها ،فلم أجد مثلكم ،فأخربوين خربكم ،قالوا :نعم ،فسلنا عام تريد ،قال :أخربوين،
ما بال قبور موتاكم عىل أبواب بيوتكم؟ قالوا :عمدا فعلنا ذلك لئال ننسى املوت ،وال خيرج
ذكره من قلوبن ا ،قال :فام بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا :ليس فينا متهم ،وليس منا
إال أمني مؤمتن ،قال :فام لكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا :ال نتظامل ،قال :فام بالكم ليس فيكم
حكام؟ قالوا :ال نختصم ،قال :فام بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا :ال نتكاثر ،قال :فام بالكم
ليس فيكم ملوك؟ قالوا :ال نتكابر ،قال :فام بالكم ال تتنازعون وال ختتلفون؟ قالوا :من
قبل ألفة قلوبنا وصالح ذات بيننا ،قال :فام بالكم ال تستبون وال تقتتلون؟ قالوا :من قبل
أنا غلبنا طبائعنا بالعزم ،وسسنا أنفسنا باألحالم ،قال :فام بالكم كلمتكم واحدة،
وطريقتكم مستقيمة مستوية؟ قالوا :من قبل أنا ال نتكاذب ،وال نتخادع ،وال يغتاب بعضنا
بعضا ،قال :فأخربوين من أين تشاهبت قلوبكم ،واعتدلت سريتكم؟ قالوا :صحت
صدورنا ،فنزع بذلك الغل واحلسد من قلوبنا ،قال :فام بالكم ليس فيكم مسكني وال فقري؟
قالوا :من قبل أنا نقتسم بالسوية ،قال :فام بالكم ليس فيكم فظ وال غليظ؟ قالوا :من قبل
الذل والتواضع ،قال :فام جعلكم أطول الناس أعامرا؟ قالوا :من قبل أنا نتعاطى احلق
ونحكم بالعدل ،قال :فام بالكم ال تقحطون؟ قالوا :ال نغفل عن االستغفار ،قال :فام بالكم
ال حتردون؟ قالوا :من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبالء منذ كنا ،وأحببناه وحرصنا عليه ،فعرينا
منه ،قال :فام بالكم ال تصيبكم اآلفات كام تصيب الناس؟ قالوا :ال نتوكل عىل غري اهلل ،وال
نعمل باألنواء والنجوم ،قال :حدثوين أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا :نعم وجدنا
آباءنا يرمحون مساكينهم ،ويواسون فقراءهم ،ويعفون عمن ظلمهم ،وحيسنون إىل من أساء
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إليهم ،وحيلمون عمن جهل عليهم ،ويستغفرون ملن سبهم ،ويصلون أرحامهم ،ويؤدون
أماناهتم ،وحيفظون وقتهم لصالهتم ،ويوفون بعهودهم ،ويصدقون يف مواعيدهم ،وال
يرغبون عن أكفائهم ،وال يستنكفون عن أقارهبم ،بذلك أمرهم ،وحفظهم ما كانوا أحياء،
وكان حقا عىل اهلل أن حيفظهم يف تركتهم.
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قصة يأجوج ومأجوج الكثري من
التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرفعه إىل رسول
اهلل  كذبا وهبتانا اعتامدا عىل ما جاء يف تفسري ابن أيب حاتم ،وابن مردويه ،وابن عدي،
وابن عساكر ،وابن النجار عن حذيفة أنه قال :سألت رسول اهلل  عن يأجوج ،ومأجوج،
فقال :يأجوج ومأجوج أمة ،كل أمة أربعامئة ألف أمة ،ال يموت أحدهم حتى ينظر إىل ألف
رجل من صلبه ،كل محل السالح ،قلت :يا رسول اهلل ،صفهم لنا ،قال :هم ثالثة أصناف:
صنف منهم أمثال األرز ،قلت :وما األرز؟ قال :شجر بالشام طول الشجرة عرشون ومائة
ذراع يف السامء ،قال رسول اهلل  :هؤالء الذين ال يقوم هلم جبل ،وال حديد ،وصنف
منهم ،يفرتش إحدى أذنيه ،ويلتحف باألخرى ،ال يمرون بفيل ،وال وحش ،وال مجل ،وال
خنزير إال أكلوه ،ومن مات منهم أكلوه ،مقدمتهم بالشام وساقتهم يرشبون أهنار املرشق،
وبحرية طربية(.)1
ومع أن الكثري من العلامء نصوا عىل كذب احلديث كابن اجلوزي يف موضوعاته،
والسيوطي يف الآللئ ،وغريمها ،إال أين مل أكن أبايل بذلك.
ومل أكن أبايل أيضا بالتناقض الذي ورد يف تلك الروايات ،فبينام كنت أذكر هول
وعظم خلقهم رافعا ذلك كذبا وزورا إىل رسول اهلل  إذا يب أروي عن ابن عباس أنه قال:
( )1الدر املنثور يف التفسري باملاثور ()366/10
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(إن يأجوج ومأجوج شرب ،وشربان ،وأطوهلم ثالثة أشبار ،وهم من ولد آدم) ()1

قال آخر( : )2ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري ما ورد يف القرآن الكريم حول
قصة ملكة سبأ الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا ،ومن األمثلة عىل
ِ
ِ
الرص َح َف َل َّام َر َأ ْت ُه َح ِس َب ْت ُه ُجلَّ اة
ذلك ما كنت أرويه يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ق َيل َهلَا ا ْد ُخيل َّ ْ
ِ
رص ٌح ُِم َ َّر ٌد ِم ْن َق َو ِار َير َقا َل ْت َر ِّب إِ ِّين َظ َل ْم ُت َن ْف ِيس َو َأ ْس َل ْم ُت
َوك ََش َف ْت َع ْن َسا َق ْي َها َق َال إ َّن ُه َ ْ
َم َع ُس َل ْي َام َن هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [النمل ،]44 :نقال عن تفاسري ابن جرير ،والثعلبي والبغوي،
واخلازن ،وغريهم :أن سليامن عليه السالم أراد أن يتزوجها ،فقيل له :إن رجليها كحافر
احلامر ،وهي شعراء الساقني ،فأمرهم ،فبنوا له هذا القرص عىل هذه الصفة ،فلام رأته حسبته
جلة ،وكشفت عن ساقيها لتخوضه ،فنظر سليامن فإذا هي أحسن الناس قدما وساقا ،إال
أهنا كانت شعراء الساقني ،فكره ذلك ،فسأل اإلنس ما يذهب هذا؟ قالوا :املوِس ،فقالت
بلقيس :مل متسني حديدة قط ،وكره سليامن ذلك ،خشية أن تقطع ساقيها ،فسأل اجلن:
فقالوا :ال ندري ،ثم سأل الشياطني؟ فقالوا :إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء،
فاختذوا هلا النورة واحلامم ،فكانت النورة واحلامم من يومئذ.
وكنت أذكر هلم أهنا سألت سليامن عليه السالم عن أمرين ،حيث قالت له :أريد ماء
ليس من أرض وال من سامء؛ فسأل سليامن اإلنس ،ثم اجلن ،ثم الشياطني ،فقالت
الشياطني :هذا هني ،أجر اخليل ،ثم خذ عرقها ،ثم امْل منه اآلنية ،فأمر باخليل فأجريت،
ثم أخذ العرق فمْل من اآلنية ..وأهنا سألته عن لون اهلل عز وجل فوثب سليامن عن رسيره،
وفزع من السؤال ،وقال :لقد سألتني ـ يا رب ـ عن أمر ،إنه ليتعاظم يف قلبي أن أذكره لك،

( )1الدر املنثور يف التفسري باملاثور ()366/10
( )2الدر املنثور يف التفسري باملاثور ()375/11
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ولكن اهلل أنساه ،وأنساهم ما سألته عنه ،وأن الشياطني خافوا لو تزوجها سليامن ،وجاءت
بولد ،أن يبقوا يف عبوديته ،فصنعوا له هذا الرصح املمرد ،فظنته ماء ،فكشفت عن ساقيها
لتعربه ،فإذا هي شعراء ،فاستشارهم سليامن :ما يذهبه؟ .فجعلت له الشياطني النورة.
وغريها من الروايات الكثرية التي تشوه املعاين القرآنية اجلليلة ،وتشوه معها سليامن
عليه السالم ،بل تشوه النبوة نفسها.
﴿وإِ ِّين ُم ْر ِس َل ٌة إِ َل ْي ِه ْم
قال آخر( :)1ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ َهب ِد َّي ٍة َفنَاظِ َر ٌة بِ َم َي ْر ِج ُع املُْ ْر َس ُل َ
ون﴾ [النمل ]35 :الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال
داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك :أهنا أهدت إليه وصفاء ووصائف ..ألبستهم لباسا واحدا
كي ال يعرف الذكر من األنثى ..أو ألبس الغلامن لباس اجلواري ،وألبس اجلواري لبسة
الغلامن.
وكنت أذكر اخلالف يف عددهم ،وأن ابن عباس قال :مائة وصيف ،ومائة وصيفة،
وأن جماهدا ومقاتل قاال :مائتا غالم ،ومائتا جارية.
وكنت أحكي هلم ما قال وهب وغريه من أهنا عمدت إىل مخسامئة غالم ،ومخسامئة
جارية ،فألبست الغلامن لباس اجلواري ،وجعلت يف سواعدهم أساور من ذهب ،ويف
أعناقهم أطواقا من ذهب ،ويف آذاهنم أقراطا ،وشنوفا مرصعات بأنواع اجلواهر ،وألبست
اجلواري لباس الغلامن :األقبية واملناطق ،ومحلت اجلواري عىل مخسامئة رمكة ،والغلامن عىل
مخسامئة برذون عىل كل فرس جلام من ذهب مرصع باجلواهر ،وغواشيها من الديباج
امللون ،وبعثت إليه مخسامئة لبنة من ذهب ومخسامئة لبنة من فضة ،وتاجا مكلال بالدر،
والياقوت ،وأرسلت إليه املسك والعنرب والعود وعمدت إىل حقة ،فجعلت فيها درة ثمينة
( )1الدر املنثور يف التفسري باملاثور ()364/11
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غري مثقوبة ،وخرزة مثقوبة معوجة الثقب ،وأرسلت مع اهلدية رجاال من عقالء قومها،
وكتبت معهم كتابا إىل سليامن باهلدية ،وقالت :إن كنت نبيا فميز يل بني الوصائف
والوصفاء ،وأخربين بام يف احلقة قبل أن تفتحها ،واثقب الدر ثقبا مستويا ،وأدخل خيطا يف
اخلرزة املثقوبة من غري عالج إنس وال جن.
وكنت أحكي هلم أن سليامن عليه السالم أمر اجلن أن يرضبوا لبنات الذهب ولبنات
الفضة ،ثم أمرهم أن يفرشوا الطريق من موضعه الذي هو فيه إىل تسعة فراسخ ميدانا
واحدا بلبنات الذهب والفضة ،وأن يعدوا يف امليدان أعجب دواب الرب والبحر ،فأعدوها،
ثم قعد عىل رسيره ،وأمر الشياطني أن يصطفوا صفوفا فراسخ ،وأمر اإلنس فاصطفوا
فراسخ ،وأمر الوحوش ،والسباع واهلوام ،والطري ،فاصطفوا فراسخ عن يمينه ،وعن
يساره ،فلام دنا القوم من امليدان ،ونظروا إىل ملك سليامن ،ورأوا الدواب التي مل تر أعينهم
مثلها تروث عىل لبن الذهب والفضة ،تقارصت أنفسهم ،ورموا بام معهم من اهلدايا.
اس َملِ َن
﴿وإِ َّن إِ ْل َي َ
قال آخر( :)1ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ون َأ ْح َس َن ْ
ون َب ْع اال َوت ََذ ُر َ
ون َأتَدْ ُع َ
املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأ َال َت َّت ُق َ
اخلَالِ ِقنيَ اهللََّ َر َّب ُك ْم َو َر َّب
ِ
ِ
ِ
رض َ
ون إِ َّال ِع َبا َد اهللَِّ املُْ ْخ َل ِصنيَ َوت ََر ْكنَا َع َل ْي ِه ِيف ا ْآل ِخ ِري َن
آ َبائ ُك ُم ْاألَ َّولنيَ َفك ََّذ ُبو ُه َفإ َّهنُ ْم ملَُ ْح َ ُ
س َالم ع ََىل إِ ْل ي ِ
اسنيَ إِنَّا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [الصافات ]131-123 :الكثري من التفاصيل
َ
َ ٌ
التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أذكره هلم من أن اهلل تعاىل
بعث إلياس إىل بعلبك ،وكانوا قوما يعبدون األصنام ،وكانت ملوك بني إرسائيل متفرقة
عىل العامة ،كل ملك عىل ناحية يأكلها ،وكان امللك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره،
ويقتدي برأيه ،وهو عىل هدى من بني أصحابه ،حتى وقع إليهم قوم من عبدة األصنام،
( )1الدر املنثور ج ،281 ،280/5وتفسري الثعلبي ( )158/8وغريمها.
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فقالوا :ما يدعون إال إىل الضاللة ،والباطل ،وجعلوا يقولون له :اعبد هذه األوثان التي
تعبد امللوك ،وهم عىل ما نحن عليه ،يأكلون ،ويرشبون وهم يف ملكهم يتقلبون ،وما تنقص
دنياهم من رهبم الذي تزعم أنه باطل ،وما لنا عليهم من فضل ،فاسرتجع إلياس ،فقام شعر
رأسه ،وجلده ،فخرج عليه إلياس.
وكنت أذكر هلم أن الذي زين لذلك امللك امرأته ،وكانت قبله حتت ملك جبار،
وكان من الكنعانيني يف طول ،وجسم ،وحسن ،فامت زوجها فاختذت متثاال عىل صورة
بعلها من الذهب ،وجعلت له حدقتني من ياقوتتني ،وتوجته بتاج مكلل بالدر واجلوهر،
ثم أقعدته عىل رسير ،تدخل عليه ،فتدخنه ،وتطيبه ،وتسجد له ،ثم خترج عنه ،فتزوجت
بعد ذلك هذا امللك الذي كان إلياس معه ،وكانت فاجرة قد قهرت زوجها ،ووضعت
البعل يف ذلك البيت ،وجعلت سبعني سادنا فعبدوا البعل ،فدعاهم إلياس إىل اهلل فلم
يزدهم ذلك إال بعدا ،فقال إلياس :اللهم إن بني إرسائيل قد أبوا إال الكفر بك ،وعبادة
غريك ،فغري ما هبم من نعمتك ،فأوحى اهلل إليه :إين قد جعلت أرزاقهم بيدك ،فقال :اللهم
أمسك عنهم القطر ثالث سنني ،فأمسك اهلل عنهم القطر ،وأرسل إىل امللك فتاه اليسع،
فقال :قل له :إن إلياس يقول لك :إنك اخرتت عبادة البعل عىل عبادة اهلل ،واتبعت هوى
امرأتك؛ فاستعد للعذاب والبالء ،فانطلق اليسع ،فبلغ رسالته للملك ،فعصمه اهلل تعاىل
من رشك امللك ،وأمسك اهلل عنهم القطر ،حتى هلكت املاشية والدواب ،وجهد الناس
جهدا شديدا وخرج إلياس إىل ذروة جبل ،فكان اهلل يأتيه برزق ،وفجر له عينا معينا لرشابه
وطهوره ،حتى أصاب الناس اجلهد ،فأرسل امللك إىل السبعني ،فقال هلم :سلو البعل أن
يفرج ما بنا ،فأخرجوا أصنامهم ،فقربوا هلا الذبائح ،وعطفوا عليها ،وجعلوا يدعون ،حتى
طال ذلك هبم ،فقال هلم امللك :إن إله إلياس كان أرسع إجابة من هؤالء ،فبعثوا يف طلب
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إلياس ،فأتى ،فقال :أحتبون أن يفرج عنكم؟ قالوا :نعم ،قال :فأخرجوا أوثانكم ،فدعا
إلياس عليه السالم ربه أن يفرج عنه ،فارتفعت سحابة مثل الرتس ،وهم ينظرون ،ثم أرسل
اهلل عليهم املطر ،فتابوا ورجعوا.
وكنت أروي هلم أن إلياس دعا ربه ،أن يرحيه من قومه ،فقيل له :انظر يوم كذا وكذا،
فإذا رأيت دابة لوهنا مثل لون النار فاركبها؛ فجعل يتوقع ذلك اليوم ،فإذا هو بيشء قد أقبل
عىل صورة فرس ،لونه كلون النار ،حتى وقف بني يديه ،فوثب عليه ،فانطلق به ،فكان آخر
العهد به ،فكساه اهلل الريش ،وكساه النور ،وقطع عنه لذة املطعم واملرشب ،فصار يف
املالئكة عليهم السالم.
وكنت أذكر هلم أن إلياس عليه السالم موكل بالفيايف ،واخلرض عليه السالم باجلبال،
وقد أعطيا اخللد يف الدنيا إىل الصيحة األوىل ،وأهنام جيتمعان كل عام باملوسم.
وكنت أذكر هلم أن إلياس صاحب جبال وبرية خيلو فيها يعبد ربه عز وجل وكان
ضخم الرأس ،مخيص البطن ،دقيق الساقني ،يف صدره شامة محراء ،وإنام رفعه اهلل إىل أرض
الشام ،مل يصعد به إىل السامء ،وهو الذي سامه اهلل ذا النون.
﴿و َه ْل َأت َ
خل ْص ِم
َاك َن َب ُأ ا ْ َ
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
َف َخ ْص َام ِن َبغَى َب ْع ُضنَا َع َىل
اب إِ ْذ َد َخ ُلوا ع ََىل َد ُاوو َد َف َف ِز َع ِمن ُْه ْم َقا ُلوا َال َخت ْ
إِ ْذ ت ََس َّو ُروا املْ ْح َر َ
احل ِّق و َال ُت ْشطِ ْط و ْاه ِدنَا إِ َىل سو ِاء الرص ِ
َب ْع ٍ
اط إِ َّن َه َذا َأ ِخي َل ُه تِ ْس ٌع َوتِ ْس ُع َ
ون
َ َ
َ
اح ُك ْم َب ْينَنَا بِ ْ َ َ
ض َف ْ
ِّ َ

احدَ ٌة َف َق َال َأك ِْف ْلنِيها وعَزَّ ِين ِيف ْ ِ
َنعج اة و ِيل َنعج ٌة و ِ
اب َق َال َل َقدْ َظ َلم َك بِسؤَ ِ
اخل َط ِ
ال َن ْع َجتِ َك إِ َىل
َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ
َ
اخل َل َط ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نِع ِ ِ
اء َل َي ْب ِغي َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ات
ض إِ َّال ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
اجه َوإِ َّن كَث اريا م َن ْ ُ
َ
الص َ
ِ
ِ
َاب َف َغ َف ْرنَا َل ُه َذلِ َك َوإِ َّن َل ُه
اس َت ْغ َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراك اعا َو َأن َ
َو َقل ٌيل َما ُه ْم َو َظ َّن َد ُاوو ُد َأن ََّام َف َتنَّا ُه َف ْ
ِعنْدَ نَا َلزُ ْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب﴾ [ص ]25-21 :الكثري من اخلرافات التي ختل بمقام األنبياء ،وتنايف
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عصمتهم ،ومنها أن داود عليه السالم قال :يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب
من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله ،قال اهلل :إين ابتليتهم بام مل أبتلك به ،فإن شئت
ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به ،وأعطيتك كام أعطيتهم ،قال :نعم ،قال له :فاعمل حتى أرى
بالءك؛ فكان ما شاء اهلل أن يكون ،وطال ذلك عليه ،فكاد أن ينساه؛ فبينا هو يف حمرابه ،إذ
وقعت عليه محامة من ذهب فأراد أن يأخذها ،فطار إىل كوة املحراب ،فذهب ليأخذها،
فطارت ،فاطلع من الكوة ،فرأى امرأة تغتسل ،فنزل نبي اهلل من املحراب ،فأرسل إليها
فجاءته ،فسأهلا عن زوجها وعن شأهنا ،فأخربته أن زوجها غائب ،فكتب إىل أمري تلك
الرسية أن يؤمره عىل الرسايا ليهلك زوجها ،ففعل ،فكان يصاب أصحابه وينجو ،وربام
نرصوا ،وإن اهلل عز وجل ملا رأى الذي وقع فيه داود ،أراد أن يستنقذه؛ فبينام داود ذات يوم
يف حمرابه ،إذ تسور عليه اخلصامن من قبل وجهه؛ فلام رآمها وهو يقرأ فزع وسكت ،وقال:
لقد استضعفت يف ملكي حتى إن الناس يستورون عيل حمرايب ،قاال له( :ال ختف خصامن
بغى بعضنا عىل بعض)ومل يكن لنا بد من أن نأتيك ،فاسمع منا؛ قال أحدمها( :إن هذا أخي
له تسع وتسعون نعجة)أنثى (ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها)يريد أن يتمم هبا مئة،
ويرتكني ليس يل يشء (وعزين يف اخلطاب)قال :إن دعوت ودعا كان أكثر ،وإن بطشت
وبطش كان أشد مني ،فذلك قوله (وعزين يف اخلطاب)قال له داود :أنت كنت أحوج إىل
نعجتك منه (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه) ..إىل قوله (وقليل ما هم)ونيس نفسه،
فنظر امللكان أحدمها إىل اآلخر حني قال ذلك ،فتبسم أحدمها إىل اآلخر ،فرآه داود وظن
أنام فتن (فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب)أربعني ليلة ،حتى نبتت اخلرضة من دموع عينيه،
ثم شدد اهلل له ملكه)()1
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بل إين كنت أرفع ذلك إىل رسول اهلل  زورا وهبتانا ،فقد كنت أروي عن أنس أنه
قال :سمعت رسول اهلل  يقول(:إن داود النبي حني نظر إىل املرأة فأهم ،قطع عىل بني
إرسائيل ،فأوىص صاحب البعث ،فقال :إذا حرض العدو ،فقرب فالنا بني يدي التابوت،
وكان التابوت يف ذلك الزمان يستنرص به ،ومن قدم بني يدي التابوت مل يرجع حتى يقتل
أو هيزم عنه اجليش ،فقتل زوج املرأة ونزل امللكان عىل داود يقصان عليه قصته ،ففطن داود
فسجد ،فمكث أربعني ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه عىل رأسه)()1

وقد كان يف إمكاين أن أفرس اآلية الكريمة بام يدل عليه ظاهرها؛ فهي تشري إىل أن
داود عليه السالم بمجرد أن تسور الرجالن عليه املحراب ،وأخربه أوهلام بالظلم الذي حلق
به ،سارع فانترص له ،مثلام فعل قبل ذلك أخوه موسى عليه السالم حني سارع لنرصة
املستضعف ..وهنا عاتبه اهلل ألنه مل يستمع للثاين من اخلصمني ..ولكونه أوابا وصاحب
روحانية عالية ،فقد تأثر لذلك العتاب تأثرا شديدا ،وهوى ساجدا هلل بكل رقة وعبودية
وخضوع.
﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ُس َل ْي َام َن
قال آخر( :)2ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ ِ
َاب﴾ [ص ]34 :الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال
َو َأ ْل َق ْينَا ع ََىل ُك ْرس ِّيه َج َسدا ا ُث َّم َأن َ
داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت أذكر هلم أن املراد منها الشيطان الذي كان عىل
كرسيه يقيض بني الناس أربعني يوما ..وأذكر هلم أنه كان لسليامن عليه السالم امرأة يقال
هلا جرادة ،وكانت أحب نسائه إليه ،وأنه أراد أن يدخل اخلالء ،فأعطاها خامته ،فجاء
الشيطان يف صورة سليامن ،فقال هلا :هايت خامتي ،فأعطته ،فلام لبسه ،دانت له اجلن،
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واإلنس ،والشياطني ،فلام خرج سليامن عليه السالم من اخلالء ،قال هلا :هايت خامتي،
فقالت :قد أعطيته سليامن ،قال :أنا سليامن ،قالت :كذبت ،لست سليامن ،فجعل ال يأيت
أحدا يقول له :أنا سليامن إال كذبه ،حتى جعل الصبيان يرمونه باحلجارة ،فلام رأى ذلك:
عرف أنه من أمر اهلل عز وجل ،وقام الشيطان حيكم بني الناس ،فلام أراد اهلل تعاىل أن يرد
عىل سليامن عليه السالم سلطانه ألقى اهلل يف قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان ..فلام رأى
الشيطان أنه قد فطن له ،وظن أن أمره قد انقطع ،فكتبوا كتبا فيها سحر ،ومكر ،فدفنوها
حتت كرِس سليامن ،ثم أثاروها ،وقرأوه عىل الناس ،قالوا :هبذا كان يظهر سليامن عىل
الناس ،ويغلبهم ،فأكفر الناس سليامن ،فلم يزالوا يكفرونه ،وبعث ذلك الشيطان باخلاتم،
فطرحه يف البحر ،فتلقته سمكة ،فأخذته ،وكان سليامن عليه السالم يعمل عىل شط البحر
باأل جر ،فجاء رجل ،فاشرتى سمكا؛ فيه تلك السمكة يف بطنها اخلاتم ،فدعا سليامن عليه
السالم ،فقال له :حتمل يل هذا السمك ،ثم انطلق إىل منزله ،فلام انتهى الرجل إىل باب داره
أعطاه تلك السمكة التي يف بطنها اخلاتم ،فأخذها سليامن عليه السالم ،فشق بطنها ،فإذا
اخلاتم يف جوفها ،فأخذه ،فلبسه ،فلام لبسه دانت له اإلنس ،واجلن ،والشياطني ،وعاد إىل
حاله ،وهرب الشيطان حتى حلق بجزيرة من جزائر البحر ،فأرسل سليامن عليه السالم يف
طلبه ،وكان شيطانا مريدا يطلبونه وال يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائام ،فجاؤوا فبنوا
عليه بناينا من رصاص ،فاستيقظ ،فوثب ،فجعل ال يثب يف مكان من البيت إال أن دار معه
الرصاص ،فأخذوه وأوثقوه ،وجاءوا به إىل سليامن عليه السالم ،فأمر به ،فنقب له يف
رخام ،ثم أدخل يف جوفه ،ثم سد بالنحاس ،ثم أمر به ،فطرح يف البحر.
وقد كنت أذكر هلم أن هذا الشيطان كان يسمى صخرا ..أو أن اسمه آصف ..وأن
سليامن سأله :كيف تفتنون الناس؟! فقال الشيطان :أرين خامتك أخربك ،فلام أعطاه نبذه
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آصف يف البحر ،فساح سليامن ،وذهب ملكه ،وقعد آصف عىل كرسيه ،حتى كان ما كان
من أمر السمكة ،والعثور عىل اخلاتم ،ورجوع ملك سليامن إليه.
بل إين كنت أجترأ فأروي يف تفسري تلك اآلية الكريمة أحاديث مكذوبة عن رسول
اهلل  ،حمتجا يف ذلك بأهنا رويت يف املصادر احلديثية ،ومن األمثلة عىل ذلك ذلك احلديث
الذي كنت أرويه عن أيب هريرة مرفوعا إىل رسول اهلل  أنه قال( :ولد لسليامن ولد ،فقال
الشيطان تواريه من املوت ،قالوا :نذهب به إىل املرشق ،فقال :يصل إليه املوت ،قالوا :فإىل
املغرب قال :يصل إليه املوت ،قالوا :إىل البحار ،قال :يصل إليه املوت ،قالوا :نضعه بني
السامء واألرض ،قال :نعم ،ونزل عليه ملك املوت ،فقال :إين أمرت بقبض نسمة طلبتها
يف البحار ،وطلبتها يف ختوم األرض فلم أصبها ،فبينا أنا قاعد أصبتها ،فقبضتها وجاء
﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ُس َل ْي َام َن َو َأ ْل َق ْينَا ع ََىل ُك ْر ِس ِّي ِه
جسده ،حتى وقع عىل كرِس سليامن ،فهو قول اهللَ :
َاب﴾ [ص)1( )]34 :
َجسدا ا ُثم َأن َ

َ

َّ

وب إِ ْذ
﴿وا ْذ ُك ْر َع ْبدَ نَا َأ هي َ
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ب َوع ََذ ٍ
ان بِنُ ْص ٍ
الش ْي َط ُ
نَا َدى َر َّب ُه َأ ِّين َم َّسنِ َي َّ
اب﴾ [ص ]41 :الكثري من التفاصيل التي ال دليل
عليها ،وال داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أذكر هلم من أن الشيطان عرج إىل
السامء فقال :يا رب سلطني عىل أيوب ،قال اهلل :قد سلطتك عىل ماله ،وولده ،ومل أسلطك
عىل جسده ،فنزل :فجمع جنوده فقال هلم :قد سلطت عىل أيوب؛ فأروين سلطانكم
فصاروا نريانا ،ثم صاروا ماء ،فينام هم باملرشق إذا هم باملغرب ،وبينام هم باملغرب إذا هم
باملرشق ،فأرسل طائفة منهم إىل زرعه ،وطائفة إىل أهله ،وطائفة إىل بقره ،وطائفة إىل غنمه،
وقال :إنه ال يعتصم منكم إال باملعروف؛ فأتوه باملصائب بعضها عىل بعض ،فجاء صاحب
( )1رواه الطرباين يف األوسط وابن مردويه ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()181/7
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الزرع فقال :يا أيوب ،أمل تر إىل ربك ،أرسل عىل زرعك عدوا ،فذهب به ،وجاء صاحب
اإلبل ،وقال :أمل تر إىل ربك أرسل عىل إبلك عدوا ،فذهب هبا ،ثم جاء صاحب البقر،
فقال :أمل تر إىل ربك أرسل عىل بقرك عدوا ،فذهب هبا ،وتفرد هو ببنيه مجعهم يف بيت
أكربهم ،فينام هم يأكلون ،ويرشبون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت ،فألقته عليهم،
فجاء الشيطان إىل أيوب بصورة غالم ،فقال :يا أيوب ،أمل تر إىل ربك مجع بنيك يف بيت
أكربهم ،فينام هم يأكلون ،ويرشبون؛ إذ هبت ريح ،فأخذت بأركان البيت ،فألقته عليهم،
فلو رأيتهم حني اختلطت دماؤهم ،وحلومهم بطعامهم ،ورشاهبم ،فقال له أيوب :أنت
الشيطان ،ثم قال له :أنا اليوم كيوم ولدتني أمي ،فقام ،فحلق رأسه ،وقام يصيل ،فرن إبليس
رنة سمع هبا أهل السامء وأهل األرض ،ثم خرج إىل السامء ،فقال :أي رب ،إنه قد اعتصم،
فلسلطني عليه ،فإين ال أستطيعه إال بسلطانك ،قال :قد سلطتك عىل جسده ،ومل أسلطك
عىل قلبه ،فنزل ،فنفخ حتت قدمه نفخة ،قرح ما بني قدميه إىل قرنه ،فصار قرحة واحدة،
وألقي عىل الرماد ،حتى بدا حجاب قلبه ،فكانت امرأته تسعى إليه ،حتى قالت له :أما ترى
يا أيوب ،قد نزل يب واهلل من اجلهد والفاقة ما إن بعت قروين برغيف ،فأطعمك ،فادع اهلل
أن يشفيك ،ويرحيك ،قال :وحيك؛ كنا يف النعيم سبعني عاما ،فاصربي حتى نكون يف الرض
سبع ني عاما ،فكان يف البالء سبع سنني ،ودعا ،فجاء جربيل عليه السالم يوما فأخذ بيده،
ثم قال :قم :فقام ،فنحاه عن مكانه ،وقال :اركض برجلك ،هذا مغتسل بارد ورشاب،
فركض برجله ،فنبعت عني ،فقال :اغتسل ،فاغتسل منها ،ثم جاء أيضا ،فقال :اركض
﴿ار ُك ْض بِ ِر ْجلِ َك َه َذا
برجلك فنبعت عني أخرى ،فقال له :ارشب منها ،وهو قولهْ :
ِ
اب﴾ [ص ،]42 :وألبسه اهلل حلة من اجلنة؛ فتنحى أيوب ،فجلس يف ناحية،
رش ٌ
ُم ْغت ََس ٌل َبار ٌد َو َ َ
وجاءت امرأته ،فلم تعرفه ،فقالت :يا عبد اهلل ،أين املبتىل الذي كان هنا ،لعل الكالب
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ذهبت به ،أو الذئاب ،وجعلت تكلمه ساعة ،فقال :وحيك ،أنا أيوب ،قد رد اهلل عيل
جسدي ،ورد اهلل عليه ماله ،وولده عيانا ومثلهم معهم(.)1
ومثل ذلك كنت أذكر هلم أن أيوب عليه السالم ابتيل بامله ،وولده ،وجسده ،وطرح
يف املزبلة ،فجاءت امرأته خترج ،فتكتسب عليه ما تطعمه ،فحسده الشيطان بذلك ،فكان
يأيت أصحاب اخلري والغنى ،فيقول :اطردوا هذه املرأة التي تغشاكم ،فإهنا تعالج صاحبها،
وتلمسه بيدها ،فالناس يتقذرون طعامكم من أجلها ،فجعلوا ال يدنوهنا منهم ،ويقولون
تباعدي ونحن نطعمك ،وال تقربينا(.)2
وغريها من القصص التي كنت أرفع بعضها إىل رسول اهلل  زورا وهبتانا ،ومنها
أنه قال( :إن نبي اهلل أيوب لبث به بالؤه ثامين عرشة سنة ،فرفضه القريب ،والبعيد ،إال
رجلني من إخوانه له ،كانا يغدوان إليه ،ويروحان ،فقال أحدمها لصاحبه :تعلم واهلل لقد
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العاملني ،فقال له صاحبه :وما ذاك؟ قال :منذ ثامين عرشة
سنة مل يرمحه اهلل ،فيكشف ما به ،فلام راحا إليه مل يصرب الرجل حتى ذكر ذلك له ،فقال أيوب
عليه السالم :ما أدرى ما تقول ،غري أن اهلل عز وجل يعلم أين كنت أمر عىل الرجلني
يتنازعان ،فيذكران اهلل ،فأرجع إىل بيتي فأكفر عنهام كراهية أن يذكرا اهلل إال يف حق ،قال:
وك ان خيرج يف حاجته ،فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده ،حتى يبلغ ،فلام كان ذات يوم
أبطأت عليه ،فأوحى اهلل إىل أيوب يف مكانه :،أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد
ورشاب)()3

ف َف َع َل َر هب َك
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َك ْي َ
( )1أمحد يف الزهد وابن أيب حاتم وابن عساكر .الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()192/7
( )2أمحد يف الزهد .الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()194/7
( )3ابن أيب الدنيا وأبو يعىل وابن جرير وابن أيب حاتم وابن حبان واحلاكم وصححه وابن مردويه .الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()659/5
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اد إِرم َذ ِ
ٍ
خي َل ْق ِم ْث ُل َها ِيف ا ْلبِ َال ِد﴾ [الفجر ]8-6 :الكثري من التفاصيل التي ال
ات ا ْل ِع َام ِد ا َّلتِي َمل ْ ُ ْ
بِ َع َ َ
دليل عليها ،وال داعي هلا ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه مرفوعا إىل رسول اهلل 
أنه ذكر إرم ذات العامد ،فقال( :كان الرجل منهم يأيت إىل الصخرة فيحملها عىل كاهله
فيلقيها عىل أي حي أرد فيهلكهم) ()1

وكنت أذكر هلم أنه كان لعاد ابنان :شداد وشديد ،فملكا وقهرا ،ثم مات شديد
وخلص األمر لشداد فملك الدنيا ،فسمع بذكر اجلنة ،فقال :أبني مثلها ،فبنى إرم يف بعض
صحاري عدن يف ثالثامئة سنة ،وكان عمره تسعامئة سنة ،وهي مدينة عظيمة ،وسورها من
الذهب والفضة ،وأساطينها من الزبرجد والياقوت ،وملا تم بناؤها سار إليها بأهب ِملكته،
فلام كان منها مسرية يوم وليلة بعث اهلل تعاىل عليهم صيحة من السامء ،فهلكوا.
وكنت أحكي هلم عن عبد اهلل بن قالبة :أنه خرج يف طلب إبل له فوقع عليها يعني
مدينة إرم ،فحمل منها ما قدر عليه ،وبلغ خربه معاوية ،فاستحرضه ،وقص عليه فبعث إىل
كعب األحبار ،فسأله عنها فقال :هي إرم ذات العامد ،وسيدخلها رجل من املسلمني يف
زمانه أمحر ،أشقر ،قصري ،عىل حاجبه خال ،ثم التفت ،فأبرص ابن قالبة ،فقال :هذا واهلل
ذاك الرجل(.)2
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت بارعا يف كل التفاصيل املرتبطة بقصة هاروت
﴿و َما ُأن ِْز َل ع ََىل املَْ َلك ْ ِ
وت
َني بِ َبابِ َل َه ُار َ
وماروت الغريبة ،والتي كنت أفرس هبا قوله تعاىلَ :
وت َو َما ُي َع ِّل َام ِن ِم ْن َأ َح ٍد َحتَّى َي ُق َ
ون ِمن ُْه َام َما ُي َف ِّر ُق َ
وال إِن ََّام َن ْح ُن فِ ْتنَ ٌة َف َال َت ْك ُف ْر َف َي َت َع َّل ُم َ
ون
َو َم ُار َ
ني املَْ ْر ِء َوزَ ْو ِج ِه َو َما ُه ْم بِ َض ِّاري َن بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َي َت َع َّل ُم َ
رض ُه ْم َو َال
بِ ِه َب ْ َ
ون َما َي ُ ه

( )1ابن أيب حاتم وابن مردويه ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()505/8
( )2تفسري القرطبي ()46/20

447

م﴾ [البقرة]102 :
َينْ َف ُع ُه ْ

وقد كنت أبالغ يف نقل أسانيدها املرتبطة بكبار الصحابة والتابعني من أمثال ابن
عمر ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وجماهد ،وكعب ،والربيع ،والسدي ،وغريهم ..باإلضافة
إىل توثيقها من املصادر الكربى للتفسري واحلديث كابن جرير الطربي يف تفسريه ،وابن
مردويه ،واحلاكم ،وابن املنذر ،وابن أيب الدنيا ،والبيهقي ،واخلطيب وغريهم(.)1
بل إين كنت أنسب هلم تلك الروايات العجيبة إىل رسول اهلل  مستندا يف ذلك إىل
ما رواه ابن جرير ،واخلطيب يف التاريخ ،وغريمها عن نافع ،عن ابن عمر ..وكنت ـ حرصا
عىل التسلية واملتعة والغرابة ـ أغض الطرف عن كل من حكم بوضعها من أمثال ابن
اجلوزي( .. )2والشهاب العراقي ،والذي نص عىل أن من اعتقد يف هاروت وماروت أهنام
ملكان يعذبان عىل خطيئتهام :فهو كافر باهلل( ..)3ومثلها القايض عياض الذي قال :وما
ذكره أهل األخبار ،ونقله املفرسون يف قصة هاروت وماروت :مل يرد فيه يشء ال سقيم،
وال صحيح عن رسول اهلل  وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس ..وغريهم ..ومثلهم
املحققون من املفرسين الذين مهروا يف معرفة أصول الدين ،وأبت عقوهلم أن تقبل هذه
اخلرافات :كاإلمام الرازي ،وأيب حيان ،وأيب السعود ،واآللوِس ،وغريهم كثري.
وفوق ذلك كله ،قد كنت أثناء قيص هلا أغفل عام حتمله من خمالفات لكل احلقائق
والقيم القرآنية النبيلة ،وأمهها أن املالئكة عليهم السالم معصومون ال يعصون اهلل ما
أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون.
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت ـ بدل البحث يف أسباب النرص يف قوله تعاىل:
( )1الدر املنثور 1 :من ص 97 2ـ  ،103تفسري ابن جرير ج 362/1ـ .367
( )2الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ج.82/1
( )3روح املعاين ج.341/1
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وت وآتَاه اهللَُّ املُْ ْل َك و ِْ
ِ
احلك َْم َة َو َع َّل َم ُه ِِمَّا َي َشا ُء َو َل ْو َال
﴿ َف َهزَ ُم ُ
َ
وه ْم بِإِ ْذن اهللَِّ َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ َ ُ
ِ
ض َل َفسدَ ِ
ت ْاألَ ْر ُض َو َلكِ َّن اهللََّ ُذو َف ْض ٍ
ل ع ََىل ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [البقرة:
َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ َ
 ]251كنت أهتم بكل القصص واخلرافات التي شينت تفاسرينا هبا.
ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت أذكر للمستمعني هلا يف تفسريها ما أورده الثعلبي،
والبغوي ،واخلازن ،والسيوطي ،وغريهم يف تفاسريهم( )1من أنه (عرب النهر فيمن عرب مع
طالوت ملك بني إرسائيل إيشا :أبو داود يف ثالثة عرش ابنا له وكان داود أصغرهم ،وكان
ير مي بالقذافة؛ فال خيطئ ،وأنه ذكر ألبيه أمر قذافته تلك ،وأنه دخل بني اجلبال ،فوجد
أسدا فأخذ بأذنيه ،فلم هيجه ،وأنه مشى بني اجلبال ،فسبح ،فام بقي جبل حتى سبح معه،
فقال له أبوه :أبرش؛ فإن هذا خري أعطاك اهلل تعاىل إياه ..فأرسل جالوت إىل طالوت :أن
ابرز إيل ،أو أبرز إيل من يقاتلني ،فإن قتلني فلكم ملكي ،وإن قتلته فيل ملككم ،فشق ذلك
عىل طالوت ،فنادى يف عسكره :من قتل جالوت زوجته ابنتي ،وناصفته ملكي ،فهاب
الناس جالوت ،فلم جيبه أحد ..فسأل طالوت نبيهم أن يدعو اهلل تعاىل فدعا اهلل يف ذلك،
فأتى بقرن فيه دهن القدس ،وتنور من حديد ،فقيل :إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو
الذي يوضع هذا القرن عىل رأسه ،فيغيل الدهن حتى يدهن منه رأسه ،وال يسيل عىل
وجهه ،بل يكون عىل رأسه كاإلكليل ،ويدخل هذا التنور فيملؤه ،وال يتقلقل فيه ..فدعا
طالوت بني إرسائيل ،فجرهبم ،فلم يوافقه منهم أحد ،فأوحى اهلل إىل نبيهم :إن يف ولد إيشا
من يقتل اهلل به جالوت ،فدعا طالوت إيشا ،فقال :اعرض هذا عىل بنيك ،فأخرج له اثنى
عرش رجال أمثال السواري ،فجعل يعرضهم عىل القرن ،فال يرى شيئا فقال إليشا :هل بقي
لك ولد غريهم؟ فقال :ال ،فقال نبي هذا الزمان :يا رب إنه زعم أن ال ولد له غريهم ،فقال
( )1انظر القصة بطوهلا تفسري الثعلبي ()216/2
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اهلل :كذب ،فقال هذا النبي إليشا :إن اهلل كذبك ،فقال إيشا :صدق اهلل ،يا نبي اهلل ،إن يل
ابنا صغريا ،يقال له :داود ،استحييت أن يراه الناس لقرص قامته وحقارته فخلفته يف الغنم
يرعاها ،وهو يف شعب كذا وكذا ،وكان داود رجال قصريا ،مسقاما ،مصغارا ،أزرق أمعر،
فدعاه طالوت ،فوجد الوادي قد سال بينه وبني الزريبة التي كان يريح إليها ،فوجده حيمل
شاتني جييز هبام السيل ،وال خيوض هبام املاء ،فلام رآه قال :هذا هو ال شك فيه ،هذا يرحم
البهائم ،فهو بالناس أرحم ،فدعاه ،ووضع القرن عىل رأسه ،ففاض يعني من غري أن يسيل
عىل و جهه فقال طالوت :هل لك أن تقتل جالوت ،وأزوجك ابنتي ،وأجري خامتك يف
ملكي؟ قال :نعم ،قال :وهل آنست من نفسك شيئا تتقوى به عىل قتله؟ قال :نعم ،وذكر
بعض ذلك ..فأخذ طالوت داود ،ورده إىل عسكره ،ويف الطريق مر داود بحجر ،فناداه :يا
داود امحلني؛ فإين حجر هارون الذي قتل يب ملك كذا ،فحمله يف خمالته ،ثم مر بآخر ،فناداه
قائال :إنه حجر موسى الذي قتل به ملك كذا ،فأخذه يف خمالته ،ثم مر بحجر ثالث ،فناداه
قائال له :امحلني؛ فإين حجرك الذي تقتل يب جالوت ،فوضعه يف خمالته ،فلام تصافوا للقتال،
وبرز جالوت ،وسال املبارزة ،انتدب له داود ،فأعطاه طالوت فرسا ،ودرعا ،وسالحا،
فلبس السالح ،وركب الفرس ،وسار قريبا ،ثم مل يلبث أن نزع ذلك ،وقال لطالوت :إن مل
ينرصين اهلل مل يغن عني هذا السالح شيئا ،فدعني أقاتل جالوت كام أريد ،قال :فافعل ما
شئت ،قال :نعم ..فأخذ داود خمالته ،فتقلدها ،وأخذ املقالع ،ومَض نحو جالوت ،وكان
جالوت من أشد الرجال ،وأقواهم ،وكان هيزم اجليش وحده ،وكان له يبضة فيها ثالثامئمة
رطل حديدا؛ فلام نظر إىل داود ألقى اهلل يف قلبه الرعب ،وبعد مقاومة بينهام ،وتوعد كل
منهام اآلخر ،أخرج داود حجرا من خمالته ،ووضعه يف مقالعه وقال :باسم إله إبراهيم ،ثم
أخرج اآلخر وقال :باسم إله إسحاق ،ووضعه يف مقالعه ،ثم أخرج الثالث وقال :باسم
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إله يعقوب ،ووضعه يف مقالعه ،فصارت كلها حجرا واحدا ،ودور داود املقالع ،ورمى
به ،فسخر له اهلل الريح ،حتى أصاب احلجر أنف البيضة ،فخلص إىل دماغه ،وخرج من
قفاه ،وقتل من ورائه ثالثني رجال ،وهزم اهلل تعاىل اجليش ،وخر جالوت قتيال ،فأخذه جيره،
حتى ألقاه بني يدي طالوت ،ففرح جيش طالوت فرحا شديدا ،وانرصفوا إىل مدينتهم،
والناس يذكرون باخلري داود.
وليت القصة اكتفت بذلك ..بل إين كنت من خالل تتمتها أشوه ما ورد القرآن
الكريم من بيان أسباب اختيار اهلل تعاىل لطالوت ليكون ملكا عىل بني إرسائيل ..فقد كنت
أنترص لبني إرسائيل يف رفضهم مللك طالوت من حيث ال أشعر  ..فقد كنت أذكر هلم أن
داود جاء طالوت ،وقال له :أنجز يل ما وعدتني ،فقال :وأين الصداق؟ ،فقال له داود :ما
رشطت عىل صداقا غري قتل جالوت ،ثم اقرتح عليه طالوت أن يقتل مائتي رجل من
أعدائهم ،ويأتيه بغلفهم ،ففعل ،فزوجه طالوت ابنته ،وأجرى خامته يف ملكه ،فامل الناس
إىل داود ،وأحبوه ،وأكثروه ذكره ،فحسده طالوت ،وعزم عىل قتله ،فأخرب ابنة طالوت
رجل من أتباعه ،فحذرت داود ،وأخربته بام عزم أبوها عليه ،وبعد مغامرة من طالوت
لقتل داود ،ومكيدة وحيلة من داود ،أنجى اهلل داود منه ،فلام أصبح الصباح ،وتيقن طالوت
أن داود مل يقتل ،خاف منه ،وتوجس خيفة ،واحتاط لنفسه ،ولكن اهلل أمكن داود منه ثالث
مرات ،ولكن مل يقتله ،ثم كان أن فر داود من طالوت يف الربية ،فرآه طالوت ذات يوم فيها،
فأراد قتله ،ولكن داود دخل غارا ،وأمر اهلل العنكبوت ،فنسجت عليه من خيوطها ،وبذلك
نجا من طالوت ،وجلأ إىل اجلبل ،وتعبد مع املتعبدين؛ فطعن الناس يف طالوت بسبب داود،
واختفائه ،فأرسف طالوت يف قتل العلامء والعباد ،ثم كان أن وقعت التوبة يف قلبه ،وندم
عىل ما فعل ،وحزن حزنا طويال ،وصار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم جيد حتى دل عىل
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امرأة عندها اسم اهلل األعظم ،فذهب إليها ،وأمن روعها ،فانطلقت به إىل قرب شمويل،
فخرج من قربه وأرشده إىل طريق التوبة ،وهو أن يقدم ولده ونفسه يف سبيل اهلل حتى يقتلوا،
ففعل ،وجاء قاتل طالوت إىل داود خليربه بقتله ،فكانت مكافأته عىل ذلك :أن قتله ،وأتى
بنو إرسائيل إىل داود ،وأعطوه خزائن طالوت ،وملكوه عىل أنفسهم.
الش ْي َط ُ
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأزَ َّهل ُ َام َّ
ان َعن َْها
َف َأ ْخرجهام ِِمَّا كَانَا فِ ِ
ض عَدُ ٌّو َو َل ُك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
يه َو ُق ْلنَا ْاهبِ ُطوا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
َاع إِ َىل
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َمت ٌ
َ َ َُ
ِح ٍ
ني﴾ [البقرة ]36 :الكثري من اخلرافات والتفاصيل التي ال سند هلا سوى أولئك الذين حتولوا
بني عشية وضحاها من هيود منبوذين إىل علامء وأساتذة جيلس بني أيدهم الصحابة
والتابعون.
ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه هلم نقال عن وهب بن منبه ،أنه قال( :ملا أسكن
اهلل تعاىل آدم وزوجته اجلنة ،وهناه عن الشجرة ،وكانت شجرة غصوهنا متشعب بعضها يف
بعض ،وكان هلا ثمر تأكله املالئكة خللدهم ،وهي الثمرة التي هنى اهلل عنها آدم وزوجته،
فلام أراد إبليس أن يستزهلام دخل يف جوف احلية ،وكان للحية أربع قوائم ،كأهنا بختية من
أحسن دابة خلقها اهلل تعاىل ،فلام دخلت احليه اجلنة خرج من جوفها إبليس ،فأخذ من
الشجرة التي هنى اهلل عنها آدم وزوجته ،فجاء هبا إىل حواء ،فقال :انظري إىل هذه الشجرة،
ما أطيب رحيها ،وأطيب طعمها ،وأحسن لوهنا! فأخذت حواء فأكلت منها ،ثم ذهبت هبا
إىل آدم ،فقالت :أنظر إىل هذه الشجرة ما أطيب رحيها ،وأطيب طعمها ،وأحسن لوهنا!
فأكل منها آدم ،فبدت هلام سوآهتام ،فدخل آدم يف جوف الشجرة ،فناداه ربه :يا آدم ،أين
أنت؟ قال :أنا هذا يا رب ،قال :أال خترج؟ قال :أستحي منك يا رب ،قال :ملعونة األرض
التي خلقت منها لعنة حتى يتحول ثامرها شوكا! قال :ومل يكن يف اجلنة وال يف األرض
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شجرة كانت أفضل من الطلح والسدر ..ثم قال :يا حواء ،أنت التي غررت عبدي ،فإنك
ال حتملني محال إال محلته كرها ،فإذا أردت أن تضعي ما يف بطنك أرشفت عىل املوت مرارا،
وقال للحية :أنت التي دخل امللعون يف بطنك حتى غر عبدي ،ملعونة أنت لعنة حتى
تتحول قوائمك يف بطنك ،وال يكن لك رزق إال الرتاب ،أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك،
حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه ،وحيث لقيك شدخ رأسك) ()1

هل رأيتم اخلرافات واملخالفات العقدية التي كنت أنرشها من خالل هذه القصة..
لقد كنت أهتم اهلل بالتجسيم ..وأصف املالئكة باألكل ..وأهتم حواء بأهنا سبب ماحصل
آلدم عليه السالم؟
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
مها َو َمل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن ْاآل َخ ِر َق َال َألَ ْق ُت َلن ََّك َق َال إِن ََّام َي َت َق َّب ُل
احل ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َباناا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
آ َد َم بِ ْ َ
اهللَُّ ِم َن ا ْملُت َِّقنيَ ﴾ [املائدة ]27 :الكثري من اخلرافات واألساطري التي حتول دون تدبر اآلية
الكريمة ..لقد كنت أذكر هلم أن الدم الذي عىل جبل قاسيون هو دم ابن آدم ،وأن األرض
نشفت دم ابن آدم فلعن ابن آدم األرض ،فمن أجل ذلك ال تنشف األرض دما بعد دم
هابيل إىل يوم القيامة(.)2
ِ
ِ ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن
وكنت يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ف َط َّوع ْ
َت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأخيه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح م َن ْ َ
ِ ِ
ض لِ ُ ِ
َف َب َع َث اهللَُّ ُغ َرا ابا َي ْب َح ُث ِيف ْاألَ ْر ِ
ت َأ ْن
ري َي ُه َك ْي َ
َجزْ ُ
ف ُي َو ِاري َس ْو َء َة َأخيه َق َال َيا َو ْي َل َتا َأع َ

اب َف ُأو ِاري سوء َة َأ ِخي َف َأصبح ِمن الن ِ
َأ ُك َ ِ
َّاد ِمنيَ ﴾ [املائدة ]31-30 :أذكر هلم
ْ ََ َ
ون م ْث َل َه َذا ا ْل ُغ َر ِ َ َ َ ْ َ
أن قابيل محل هابيل سنة يف جراب عىل عنقه ،حتى أنتن وتغري؛ فبعث اهلل الغرابني قتل

( )1تاريخ الطربي ()108/1
( )2الدر املنثور ج.270/1
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أحدمها اآلخر ،فحفر له ،ودفنه ،برجليه ومنقاره ،فعلم كيف يصنع بأخيه ،مع أن القرآن
عرب بالفاء ،التي تدل عىل الرتتيب والتعقيب من غري تراخ ..وأذكر هلم أنه ملا قتله اسود
جسده ،وكان أبيض ،فسأله آدم عن أخيه ،فقال :ما كنت عليه وكيال ،قال :بل قتلته فلذلك
اسود جسدك ..وأن آدم ملا قتل أحد ابنيه اآلخر ،مكث مائة عام ال يضحك حزنا عليه،
فأتى عىل رأس املائة ،فقيل له :حياك اهلل وبياك ،وبرش بغالم ،فعند ذلك ضحك(.)1
وكنت أنشد بني أيدي املستمعني يل أشعار آدم وإبليس؛ فأذكر هلم أنه ملا قتل ابن آدم
أخاه بكى آدم ،فقال:
تغيرت البالد ومن عليها

فوجه األرض مغير قبيح

تغير كل ذي لون وطعم

وقل بشاشة الوجه المليح

وأذكر هلم أن إبليس أجابه بقوله:
تنح عن البالد وساكنيها

فبي في الخلد ضاق بك الفسيح

وكنت بها وزوجك في رخاء

وقلبك من أذى الدنيا مريح

فما انفكت مكايدتي ومكري

إلى أن فاتك الثمن الربيح

وكنت ـ حتى ال أشوش عىل املستمعني يل ـ نشوة االستامع ال أذكر هلم ما قال
املحققون من العلامء فيها ،كقول الزخمرشي( :روي أن آدم عليه السالم مكث بعد قتل ابنه
مائة سنة ال يضحك ،وأنه رثاه بشعر ،وهو كذب بحت ،وما الشعر إال منحول ملحون،
وقد صح أن األنبياء معصومون من الشعر) ( .. )2بل روي عن ابن عباس أنه قال( :من
قال :إن آدم عليه السالم قد قال شعرا فقد كذب ،إن حممدا  واألنبياء كلهم يف النهى عن

( )1الدر املنثور ج.277 ،276/1
( )2تفسري الكشاف ج.431/1
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الشعر سواء) ()1

وسى ملِي َقاتِنَا
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ :
﴿وملََّا َجا َء ُم َ
ِ
َو َك َّل َم ُه َر هب ُه َق َال َر ِّب َأ ِر ِين َأ ْن ُظ ْر إِ َل ْي َك َق َال َل ْن ت ََر ِاين َو َلكِ ِن ا ْن ُظ ْر إِ َىل ْ
اس َت َق َّر َمكَا َن ُه
اجلَ َب ِل َفإِن ْ
ِ
وسى َص ِع اقا َف َل َّام َأ َف َ
اق َق َال ُس ْب َحان ََك
َف َس ْو َ
ف ت ََر ِاين َف َل َّام َ َ
جت َّىل َر هب ُه ل ْل َج َب ِل َج َع َل ُه َدكًّا َو َخ َّر ُم َ

ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َو َأنَا َأ َّو ُل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األعراف ]143 :أذكر الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها،
وال داعي هلا ،وكلها كانت حتجب عن املراد من اآليات الكريمة ،والتدبر فيها.
ومن األمثلة عىل ذلك( )2ما كنت أذكره هلم من أنه ملا سأل موسى عليه السالم ربه
الرؤية أرسل اهلل الضباب ،والصواعق ،والظلمة ،والرعد ،والربق وأحاطت باجلبل الذي
عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب ،وأمر اهلل مالئكة الساموات أن يعرتضوا عىل
موسى ،فمرت به مالئكة السامء الدنيا كثريان البقر ،ينبع أفواههم بالتسبيح والتقديس
بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد ..ثم أمر اهلل مالئكة السامء الثانية :أن اهبطوا عىل
موسى ،فاعرتضوا عليه ،فهبطوا عليه أمثال األسود ،هلم جلب بالتسبيح والتقديس ،ففزع
العبد الضعيف ابن عمران ِما رأى ،وسمع ،واقشعرت كل شعرة يف رأسه وجسده ،ثم
قال :لقد ندمت عىل مسألتي ،فهل ينجيني من مكاين الذي أنا فيه؟ فقال له حرب املالئكة
ورأسهم :يا موسى اصرب ملا سألت ،فقليل من كثري ما رأيت ،ثم أمر مالئكة السامء الثالثة:
أن اهبطوا عىل موسى فاعرتضوا عليه ،فهبطوا أمثال النسور ،هلم قصف ورجف ،وجلب

شديد ،وأفواههم تنبع بالتسبيح ،والتقديس كجلب اجليش العظيم ،ألواهنم كلهب النار،
ففزع موسى ،واشتد فزعه ،وأيس من احلياة ،فقال له حرب املالئكة ورأسهم :مكانك حتى

( )1روح املعاين.115/6 :
( )2تفسري الثعلبي ()276/4
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ترى ما ال تصرب عليه ،ثم أمر اهلل مالئكة السامء الرابعة :أن اهبطوا ،فاعرتضوا عىل موسى
بن عمران ،فهبطوا عليه ال يشبههم يشء من الذين مروا به قبلهم ،ألواهنم كلهب النار،
وسائر خلقهم كالثلج األبيض ،أصواهتم عالية بالتقديس ،والتسبيح ،ال يقارهبم يشء من
أصوات الذين مروا به من قبلهم ،فاصطكت ركبتاه ،وارتعد قلبه ،واشتد بكاؤه ،فقال له
حرب املالئكة ورأسهم :يا ابن عمران :اصرب ملا سألت ،فقليل من كثري ما رأيت ..ثم أمر اهلل
مالئكة السامء اخلامسة :أن اهبطوا ،فاعرتضوا عىل موسى ،فهبطوا عليه هلم سبعة ألوان،
فلم يستطع موسى أن يتبعهم برصه ،مل ير مثلهم ،ومل يسمع مثل أصواهتم ،فامتْل جوفه
خوفا ،واشتد حزنه ،وكثر بكاؤه ،فقال له حرب املالئكة ورأسهم :يا ابن عمران مكانك،
حتى ترى بعض ما ال تصرب عليه ..ثم أمر اهلل مالئكة السامء السادسة :أن اهبطوا عىل
موسى فاعرتضوا عليه ،فهبطوا عليه يف يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارا أشد
ضوءا من الشمس ،ولباسهم كلهب النار ،إذا سبحوا وقدسوا جاوهبم من كان قبلهم من
مالئكة الساموات كلهم ،يقولون بشدة أصواهتم :سبوح قدوس ،رب املالئكة والروح،
رب العزة أبدا ال يموت ،ويف رأس كل ملك منهم أربعة أوجه ،فلام رآهم موسى رفع
صوته ،يسبح معهم حني سبحوا ،وهو يبكي ويقول :رب اذكرين وال تنس عبدك ،ال أدري
أأنفلت ِما أنا فيه أم ال؟ إن خرجت احرتقت ،وإن مكثت مت ،فقال له كبري املالئكة
ورأسهم :قد أوشكت يا ابن عمران أن يشتد خوفك ،وينخلع قلبك ،فاصرب للذي سألت..
ثم أمر اهلل أن حيمل عرشه مالئكة السامء السابعة ،فلام بدا نور العرش ،انفرج اجلبل من
عظمة الرب جال جالله ،ورفعت مالئكة الساموات أصواهتم مجيعا ،يقولون :سبحان امللك
القدوس ،رب العزة أبدا ال يموت ،بشدة أصواهتم ،فارتج اجلبل ،واندكت كل شجرة
كانت فيه ،وخر العبد الضعيف موسى صعقا عىل وجهه ،ليس معه روحه ،فأرسل اهلل
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برمحته الروح ،فتغشاه ،وقلب عليه احلجر الذي كان عليه موسى ،وجعله كهيئة القبة؛ لئال
حي رتق موسى فأقام موسى يسبح اهلل ،ويقول :آمنت بك ريب ،وصدقت أنه ال يراك أحد
فيحيا ،من نظر إىل مالئكتك انخلع قلبه ،فام أعظمك وأعظم مالئكتك ،أنت رب األرباب
وإله اآلهلة وملك امللوك ،وال يعدلك يشء ،وال يقوم لك يشء ،رب تبت إليك ،احلمد هلل
ال رشيك لك ،ما أعظمك ،وما أجلك رب العاملني.
وأمثال هذه القصص واخلرافات التي تشوه العقيدة يف اهلل ومالئكته ورسله..
باإلضافة إىل تشوهيها للدين مجيعا.
﴿و َك َت ْبنَا َل ُه ِيف ْاألَ ْل َواحِ ِم ْن
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
يش ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق َّو ٍة َو ْأ ُم ْر َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذوا بِ َأ ْح َسنِ َها َس ُأ ِري ُك ْم
يشء َم ْوع َظ اة َو َت ْفص ايال ل ُك ِّل َ ْ
ْ
دار ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [األعراف ]145 :أذكر الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال داعي هلا،
َ َ
ومن األمثلة عىل

ذلك()1

ما كنت أنقله هلم من تفسري الثعلبي والبغوي والزخمرشي

والقرطبي واآللوِس وغريهم ،حول األلواح ،وتركيبها وعددها ومصدرها ونحو
ذلك..فأذكر هلم أهنا كانت من سدر اجلنة ،وطول اللوح اثنا عرش ذراعا ..أو أهنا كانت من
زبرجدة خرضاء ..أو من ي اقوت أمحر ،أو من برد ..أو من زمد ،أمر اهلل جربيل حتى جاء
هبا من عدن ،وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر ،واستمد من هنر النور ..أو أن اهلل أمر بقطع
األلواح من صخرة صامء ،فقطعها بيده ،ثم شققها بيده ،وسمع موسى رصير القلم
بالكلامت العرش ،وكان ذلك يف أول يوم من ذي القعدة ،وكانت األلواح عرشة أذرع ،عىل
طول موسى.
وكنت أذكر هلم أن التوراة نزلت وهي سبعون وقر بعري ،يقرأ اجلزء منه يف سنة ،مل
( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()548/3
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يقرأها إال أربعة نفر :موسى ،ويوشع ،وعزير ،وعيسى.
مع أن كل ذلك من التكلف املمقوت ..وفهم اآلية ليس متوقفا عليه( ،والذي جيب
أن نؤمن به ،أن اهلل أنزل األلواح عىل موسى ،وفيها التوراة ،أما هذه األلواح مم صنعت؟
وما طوهلا وما عرضها؟ وكيف كتبت؟ فهذا ال جيب علينا اإليامن به ،واألوىل عدم البحث
فيه؛ ألن البحث فيه ال يؤدي إىل فائدة ،وال يوصل إىل غاية) ()1

ِ
يش ٍء َم ْو ِع َظ اة
قال آخر :ومثلك أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىل ﴿ :م ْن ُك ِّل َ ْ
ِ
ِ
يش ٍء﴾ [األعراف ]145 :أذكر هلم أن التوراة مشتملة عىل كل ما كان وكل ما
َو َت ْفص ايال ل ُك ِّل َ ْ
يكون ..وقد أروي هلم يف ذلك ما ذكره الطرباين ،والبيهقي عن حممد بن يزيد الثقفي ،قال:
اصطحب قيس بن خرشة ،وكعب األحبار حتى إذا بلغا صفني ،وقف كعب ،ثم نظر
ساعة ،ثم قال :ليهراقن هبذه البقعة من دماء املسلمني يشء ال يراق ببقعة من األرض مثله..
فقال قيس :ما يدريك؟ فإن هذا من الغيب الذي استأثر اهلل تعاىل به؟ ..فقال كعب :ما من
األرض شرب إال مكتوب يف التوراة التي أنزل اهلل تعاىل عىل موسى ،ما يكون منه ،وما خيرج
منه إىل يوم القيامة(.)2
وسى إِ َىل
قال آخر( :)3ومثلك أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ :
﴿وملََّا َر َج َع ُم َ
وين ِم ْن َب ْع ِدي َأع ِ
ان َأ ِس افا َق َال بِئ َْس َام َخ َل ْف ُت ُم ِ
َق ْو ِم ِه غ َْض َب َ
اح َو َأ َخ َذ
َج ْل ُت ْم َأ ْم َر َر ِّب ُك ْم َو َأ ْل َقى ْاألَ ْل َو َ
ِ
ِ
ِ
بِر ْأ ِ ِ ِ
است َْض َع ُف ِ
يب
وين َوكَا ُدوا َي ْق ُت ُلونَني َف َال ُت ْشم ْت ِ َ
جي هر ُه إِ َل ْيه َق َال ا ْب َن ُأ َّم إِ َّن ا ْل َق ْو َم ْ
س َأخيه َ ُ
َ

جت َع ْلنِي َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّظاملِنيَ ﴾ [األعراف ]150 :أذكر هلم ما روي عن قتادة أنه قال:
ْاألَعْدَ ا َء َو َال َ ْ
نظر موسى يف التوراة ،فقال :رب إين أجد يف األلواح أمة خري أمة أخرجت للناس ،يأمرون
( )1اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري.202/
( )2الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()558/3
( )3الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()552/3
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باملعروف وينهون عن املنكر ،اجعلهم أمتي قال :تلك أمة أمحد ،قال :رب إين أجد يف
األلواح أمة هم اآلخرون سابقون يف دخول اجلنة رب اجعلهم أمتي ،قال :تلك أمة أمحد،
قال :رب إين أجد يف األلواح أمة أناجيلهم يف صدورهم ،يقرؤوهنا ،وكان من قبلهم
يقرؤون كتاهبم نظرا ،حتى إذا رفعوها مل حيفظوا شيئا ،ومل يعرفوه ،وإن اهلل أعطاهم من
احلفظ شيئا مل يعطه أحدا من األمم ،قال :رب اجعلهم أمتي ،قال :تلك أمة أمحد ،قال :رب
إين أجد يف األلواح أمة يؤمنون بالكتاب األول ،وبالكتاب اآلخر ،ويقاتلون فصول
الضاللة ،حتى ليقاتلون األعور الكذاب ،فاجعلهم أمتي ،قال :تلك أمة أمحد ،قال :رب
إين أجد يف األلواح أمة صدقاهتم يأكلوهنا يف بطوهنم ويؤجرون عليها ،وكان من قبلهم إذا
تصدق بصدقة ،فقبلت منه بعث اهلل نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع
والطري ،وإن اهلل أخذ صدقاهتم من غنيهم لفقريهم ،قال :رب فاجعلهم أمتي ،قال :تلك
أمة أمحد ،قال :رب إين أجد يف األلواح أمة ،إذا هم أحدهم بحسنة ثم مل يعملها كتبت له
حسنة ،فإن عملها كتبت له عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ،رب اجعلهم أمتي ،قال :تلك أمة أمحد،
قال :رب إين أجد يف األلواح أمة هم املشفعون ،واملشفوع هلم ،فاجعلهم أمتي ،قال :تلك
أمة أمحد ..قال قتادة :فذكر لنا أن نبي اهلل موسى نبذ األلواح ،وقال :اللهم اجعلني من أمة
حممد.
لقد كنت أروي هلم هذا لنتيه بأنفسنا ونفخر ،ومل نكن نعلم أننا بذلك نحارب عدالة
اهلل التي شملت العاملني مجيعا ،ومل تقترص عىل أي طائفة أو أمة دون غريها.
بل إين كنت أضيف هلم إىل تلك الرواية ما يزيد الشاكني شكا يف رسالة رسول اهلل
 نفسها ..لقد كنت أذكر هلم أنه ملا عجب موسى عليه السالم من اخلري الذي أعطى اهلل
حممدا 

وأمته قال :يا ليتني من أصحاب حممد ،فأوحى اهلل إليه ثالث آيات يرضيه هبن:
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اص َط َف ْي ُت َك ع ََىل الن ِ
َّاس بِ ِر َس َاال ِيت َوبِك ََال ِمي َف ُخ ْذ َما آ َت ْي ُت َك َو ُك ْن ِم َن
وسى إِ ِّين ْ
﴿ َق َال َيا ُم َ
ِ
الشاكِ ِرين و َك َتبنَا َله ِيف ْاألَ ْلواحِ ِمن ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
َّ
يش ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق َّو ٍة َو ْأ ُم ْر
ْ
َ
َ َ ْ ُ
يشء َم ْوع َظ اة َو َت ْفص ايال ل ُك ِّل َ ْ
ْ
ِ ِ
ِ
﴿و ِم ْن َق ْو ِم
َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذوا بِ َأ ْح َسن َها َس ُأ ِري ُك ْم َد َار ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [األعراف ،]145-144 :وقولهَ :
احل ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
وسى ُأ َّم ٌة َ ْهيدُ َ
ون﴾ [األعراف]159 :؛ فرَض موسى كل الرَض.
ون بِ ْ َ
ُم َ
ِ
وسى ُأ َّم ٌة
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ :
﴿وم ْن َق ْو ِم ُم َ
احلَ ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
ون بِ ْ
َ ْهيدُ َ
ون﴾ [األعراف ]159 :أذكر الكثري من التفاصيل التي ال دليل عليها ،وال
داعي هلا ..ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أذكره هلم من أن بني إرسائيل ملا قتلوا أنبياءهم،
وكفروا ،وكانوا اثني عرش سبطا ،تربأ سبط منهم ِما صنعوا ،واعتذروا وسألوا اهلل عز وجل
أن يفرق بينهم ،وبينهم ،ففتح اهلل هلم نفقا يف األرض ،فساروا ،حتى خرجوا من وراء
الصني ،فهم هنالك حنفاء مسلمون ،يستقبلون قبلتنا(.)1
وكنت

أروي هلم ما رواه أبو الشيخ عن مقاتل أنه قال :إن ِما فضل اهلل به حممدا 

أنه عاين ليلة املعراج قوم موسى الذين من وراء الصني ،وذلك أن بني إرسائيل حني عملوا
باملعاِص وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس دعوا رهبم وهم باألرض املقدسة فقالوا:
اللهم أخرجنا من بني أظهرهم؛ فاستجاب هلم فجعل هلم رسبا يف األرض؛ فدخلوا فيه،
وجعل معهم هنرا جيري وجعل هلم مصباحا من نور بني أيدهيم فساروا فيه سنة ونصفا،
وذلك من بيت املقدس إىل جملسهم الذي هم فيه؛ فأخرجهم اهلل إىل أرض جتتمع فيها اهلوام
والبهائم والسباع خمتلطني هبا ليس فيها ذنوب وال معاص؛ فأتاهم النبي  تلك الليلة،
ومعه جربيل ،فآمنوا به وصدقوه وعلمهم الصالة ،وقالوا :إن موسى قد برشهم به(.)2

( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()585/3
( )2الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()586/3
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قال آخر :ومثلك أنا ،فقد كنت أذكر هلم ما رواه البغوي يف تفسريه عن الكلبي،
والضحاك ،والربيع أهنم قالوا :هم قوم خلف الصني ،بأقىص الرشق ،عىل هنر جمرى الرمل،
يسمى :هنر أرداف ،ليس ألحد منهم مال دون صاحبه ،يمطرون بالليل ،ويصحون بالنهار،
ويزرعون ال يصل إليهم منا أحد ،وهم عىل دين احلق ،وذكر أن جربيل عليه السالم ذهب
بالنبي  ليلة أرسي به إليهم ،فكلمهم ،فقال هلم جربيل :هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا:
ال ،فقال هلم :هذا حممد؛ النبي األمي ،فآمنوا به ،فقالوا :يا رسول اهلل ،إن موسى أوصانا أن
من أدرك منكم أمحد ،فليقرأ عليه مني السالم ،فرد النبي  عىل موسى وعليهم ،ثم أقرأهم
عرش سور من القرآن نزلت بمكة ،وأمرهم بالصالة والزكاة ،وأمرهم أن يقيموا مكاهنم،
وكانوا يسبتون ،فأمرهم أن جيمعوا ،ويرتكوا السبت(.)1
مه ْت بِ ِه َو َه َّم
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َ َّ
ف َعنْه السوء وا ْل َفح َشاء إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ان َر ِّب ِه ك ََذلِ َك لِن ْ ِ
ِ َهبا َل ْو َال َأ ْن َر َأى ُب ْر َه َ
ادنَا املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾
َرص َ ُ ه َ َ ْ َ ُ ْ َ
[يوسف]24 :الكثري من اخلرافات املسيئة للنبوة ،وليوسف عليه السالم ،والتي ال يمكن ذكرها
يف هذا املجلس املحرتم.

 2ـ عقبة اخلرافة:
قال املعلم :بورك فيكم ،واألمثلة التي ذكرمتوها كافية للداللة عىل التحريف الذي
حصل للمعاين القرآنية بسببها ،ونحن نحتاج إىل التحذير منها ،والتنبيه إىل عدم صلتها
بالقرآن الكريم ،وأهنا جمرد أساطري وخرافات وتفاصيل دعا إليها الفضول ،ال التدبر الذي
ُأمرنا به.

( )1تفسري ابن كثري 572/3 :ـ .573
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قال أحدهم :أجل ..فحدثنا عن العقبة الثانية.
قال املعلم :العقبة الثانية وليدة العقبة األوىل ..فالفضول هو الذي جيعل صاحبه يقع
يف اخلرافة كام رأينا ذلك يف األمثلة التي ذكرمتوها ..فلو أن املحدثني واملفرسين اقترصوا
عىل ما ورد يف القرآن الكريم من املعاين ،واهتموا بأعامقها ،ملا احتاجوا إىل كل تلك
التفاصيل التي زجت هبم يف اخلرافة.
قال أحدهم :ما دام األمر كذلك؛ فلم فصلت اخلرافة عن الفضول؟
قال املعلم :ألن خطر اخلرافة أعظم؛ فهي ليست جمرد أساطري وقصص للتسلية ،بل
لكوهنا ختالف العقل والعلم ،صارت أعظم مشوه للقرآن الكريم ،وهي لذلك تتناقض مع
كل ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل العلم وحتكيم العقل ،واالستفادة منه يف احلكم
عىل األشياء.
قال أحدهم :صدقت ..فكل القرآن الكريم متجيد للعقل ،ودعوة إليه ..وقد قال
اختِ َال ِ
تعاىل يصف خالصة عباده الصاحلني﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف ال َّل ْي ِل
َّ َ َ
والنَّه ِار َآلي ٍ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات ِألُ ِ
اب﴾ [آل عمران ،]190 :ثم ذكر دور عقلهم وتفكريهم يف توجيههم
َ
َ َ
ون اهللََّ ِق َيا اما َو ُق ُعو ادا َوع ََىل ُجنُ ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفك َُّر َ
إىل رهبم ،فقال﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ون ِيف َخ ْل ِق
ِ
ِ
السامو ِ
اب الن ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َّار﴾ [آل عمران]191 :
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط اال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ
قال آخر :وهكذا ذكر أن آيات اهلل ال ينتفع هبا إال أصحاب العقول ،فقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر
ِ
ِ
ِ
يع ِيف ْاألَ ْر ِ
يج
ض ُث َّم ُخي ِْر ُج بِه زَ ْرعاا خمُ ْتَلِ افا َأ ْل َوا ُن ُه ُث َّم َهيِ ُ
الس َامء َما اء َف َس َل َك ُه َينَابِ َ
َأ َّن اهللََّ َأنْزَ َل م َن َّ

ويل ْاألَ ْل َب ِ
جي َع ُل ُه ُح َطا اما إِ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى ِألُ ِ
اب﴾ [الزمر ،]21 :وقال﴿ :إِ َّن ِيف
رتا ُه ُم ْص َف ًّرا ُث َّم َ ْ
َف َ َ
اختِ َال ِ
َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر بِ َام َينْ َف ُع
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا َّلتِي َ ْ
َّ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن ُك ِّل َدا َّب ٍة
الس َامء م ْن َماء َف َأ ْح َيا ِبه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب َّث ف َ
الن َ
َّاس َو َما َأنْزَ َل اهللَُّ م َن َّ
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وت ِ ِ
الر َياحِ
َرصيف ِّ
َ ْ

ِ

ٍ ِ

ِ

الس َامء َو ْاألَ ْر ِ
الس َح ِ
ض َآل َيات ل َق ْو ٍم َي ْعق ُل َ
ون﴾ [البقرة]164 :
اب املُْ َس َّخ ِر َب ْ َ
ني َّ
َو َّ

قال املعلم :بورك فيكم فهل ترون يف التأويالت الواردة يف التفاسري املصنفة من وقع
فيام تأباه العقول السليمة ؟
قال أحدهم :إن شئت الرصاحة ..فأنا وأمام هذا اجلمع املبارك ،والذي يعرفني
الكثري منهم ،بسبب دروِس الكثرية التي حيرصون عىل احلضور إليها ،ال ألهنا تدعوهم إىل
تدبر القرآن الكريم وتفعيله يف احل ياة ،وإنام بام كنت أحشوه فيها من العلوم الغريبة التي ال
دليل عليها ،بل إهنا كانت تتناقض مع كل ما تدل عليه احلقائق العلمية.
لقد كنت أحكي هلم كل ما ورد يف تلك األساطري التي فرس هبا القرآن الكريم ابتداء
ِما روي يف بدء اخلليقة ،وأرسار الوجود ،وتعليل بعض الظواهر الكونية ،مثل :الرعد،
والربق ،واخلسوف والكسوف ،وبرودة مياه اآلبار يف الصيف ،وحرارهتا يف الشتاء ..ومثل:
ما روي يف تفسري﴿ :ق﴾ وأنه اجلبل املحيط باألرض ..وتفسري ﴿ن﴾ وأنه احلوت الذي
عىل ظهره األرض ،وما روي يف قصص األنبياء واملرسلني من إرسائيليات باطلة ال تليق
بمقام األنبياء ،وعصمتم إىل نحو ذلك ،وما أكثره يف كتب التفاسري(.)1
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت بارعا يف كل التفاصيل املرتبطة باخلرافات املرتبطة
بخلق بعض أنواع احليوانات التي كنت أزعم هلم أهنا مسخت ،وال أنسب ذلك إىل كعب
األحبار وأمثاله ،أو إىل بعض الصحابة ،والتابعني فقط ..وإنام إىل رسول اهلل  نفسه،
ألشوهه بذلك كام أشوه كلامت ريب املقدسة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أنقله عن الزبري بن بكار يف املوفقيات ،وابن مردويه،
والديلمي ،أن النبي  سئل عن املسوخ ،فقال :هم ثالثة عرش :الفيل ،والدب ،واخلنزير،
( )1اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،ص.4
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والقرد ،واجلريث ،والضب ،والوطواط ،والعقرب ،والدعموص ،والعنكبوت ،واألرنب،
وسهيل ،والزهر ،فقيل :يا رسول اهلل وما سبب مسخهن؟ ..فقال( :أما الفيل :فكان رجال
جبارا لوطيا ،ال يدع رطبا ،وال يابسا ،وأما الدب :فكان مؤنثا يدعو الناس إىل نفسه ،وأما
اخلنزير :فكان من النصارى الذين سألوا املائدة ،فلام نزلت كفروا ،وأما القردة :فيهود
اعتدوا يف السبت ،وأما اجلريث :فكان ديوثا ،يدعو الرجال إىل حليلته ،وأما الضب :فكان
أعرابيا يرسق احلاج بمحجنه ،وأما الوطواط :فكان رجال يرسق الثامر من رؤوس النخل،
وأما العقرب :فكان رجال ال يسلم أحد من لسانه ،وأما الدعموص :فكان نامما يفرق بني
األحبة ،وأما العنكبوت :فامرأة سحرت زوجها ،وأما األرنب :فامرأة كانت ال تطهر من
حيضها ،وأما سهيل :فكان عشارا باليمن ،وأما الزهرة :فكانت بنتا لبعض ملوك بني
إرسائيل افتتن هبا هاروت ،وماروت) ()1

لقد كانت تلك القصص سببا يف انرصاف الكثري من الطلبة الذين أعرفهم عن دراسة
العلوم املرتبطة باحليوانات ،بعد أن عافتها أنفسهم بسبب ما كنت أذكره عنها.
﴿و َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
رص اة لِ َت ْب َت ُغوا َف ْض اال ِم ْن َر ِّب ُك ْم َولِ َت ْع َل ُموا عَدَ َد
آ َيت َْني َف َم َح ْونَا آ َي َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْلنَا آ َي َة الن ََّهار ُم ْب َ
السنِنيَ و ِْ
يش ٍء َف َّص ْلنَا ُه َت ْف ِص ايال﴾ [اإلرساء ]12 :الكثري من اخلرافات التي
احل َس َ
َ
ِّ
اب َو ُك َّل َ ْ
تصطدم مع احلقائق العلمية ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كنت أرويه مرفوعا إىل رسول اهلل
 أنه قال( :إن اهلل ملا أبرم خلقه ،فلم يبق من خلقه غري آدم عليه السالم خلق شمسا من
نور عرشه ،فأما ما كان يف سابق علم اهلل أن يدعها شمسا ،فإنه خلقها مثل الدنيا ،ما بني
مش ارقها ومغارهبا ،وأما ما كان يف سابق علمه أن يطمسها وحيوهلا قمرا ،فإنه خلقها مثل
( )1الدر املنثور ج.103 ،102/1
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الشمس يف الضوء ،وإنام يرى الناس صغرمها؛ لشدة ارتفاعهام ،ولو تركهام اهلل كام خلقهام
يف بدء األمر مل يعرف الليل من النهار ،وال النهار من الليل ،ولكان األجري ليس له وقت
يسرتيح فيه  ،ولكان الصائم ال يدري إىل متى يصوم ،ومتى يفطر ،إىل أن قال :فأرسل
جربيل ،فأمر جناحه عىل وجه القمر ثالث مرات ،وهو يومئذ شمس فمحا عنه الضوء،
﴿و َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار آ َيت ْ ِ
َني َف َم َح ْونَا آ َي َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْلنَا
وبقي فيه النور ،فذلك قوله تعاىلَ :
آي َة النَّه ِار مب ِرص اة لِ َتب َت ُغوا َف ْض اال ِمن رب ُكم ولِ َتع َلموا عَدَ د السنِنيَ و ِْ
يش ٍء َف َّص ْلنَا ُه
احل َس َ
َ
َ َ ُْ َ ْ
َ ِّ
ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ
اب َو ُك َّل َ ْ
يال﴾ [اإلرساء ﴾]12 :فالسواد الذي ترونه يف القمر هو :أثر ذلك املحو) ()1
َت ْف ِص ا
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري اآليات الكونية يف القرآن الكريم
الكثري من الغرائب التي تتناَّف مع ما يقوله العلم ،ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت أروي هلم
عن رسول اهلل  أنه قال( :وكل بالشمس تسعة أمالك ،يرموهنا بالثلج كل يوم ،لوال ذلك
ما أتت عىل يشء إال أحرقته) ()2

وكنت أذكر هلم أن كعبا سئل فقيل له :ما حتت هذه األرض؟ فقال :املاء ..قيل :وما
حتت املاء؟ قال :األرض ..قيل :وما حتت األرض؟ قال :املاء ..قيل :وما حتت املاء؟ قال:
األرض ،قيل :وما حتت األرض؟ قال :املاء ..قيل :وما حتت املاء؟ قال :األرض ،قيل :وما
حتت األرض؟ قال املاء ..قيل :وما حتت املاء؟ قال :األرض ،قيل :وما حتت األرض؟ قال:
صخرة ..قيل :وما حتت الصخرة؟ قال :ملك ..قيل :وما حتت امللك؟ قال :حوت معلق
طرفاه بالعرش ،قيل :وما حتت احلوت؟ قال :اهلواء والظلمة وانقطع العلم(.)3
بل كنت أروي هلم عن رسول اهلل  أنه قال( :إن األرضني بني كل أرض والتي
( )1ابن أيب حاتم وابن مردويه ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()247/5
( )2تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ()484/24
( )3تفسري ابن كثري ()273/5
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تليها مسرية مخسامئة عام ،والعليا منها عىل ظهر حوت ،قد التقى طرفاه يف السامء ،واحلوت
عىل صخرة ،والصخرة بيد امللك ،والثانية سجن الريح ،والثالثة فيها حجارة جهنم،
والرابعة فيها كربيت جهنم ،واخلامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم،
والسابعة فيها سقر ،وفيها إبليس مصفد باحلديد ،يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد اهلل أن يطلقه
ملا يشاء أطلقه) ()1

وكنت أذكر هلم أن سائال سأل رسول اهلل  ،فقال :إين أريد أن أسألك عن خصال،
ال يعلمهن أحد من أهل األرض إال رجل أو رجالن ،فقال رسول اهلل  :سل عام شئت،
فقال :يا حممد ،أينام النبي؟ فقال رسول اهلل  :تنام عيناه وال ينام قلبه ،قال :صدقت ،ثم
قال :يا حممد ،من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال :ماء الرجل أبيض غليظ ،وماء املرأة أصفر
رقيق ،فأي املاءين غلب عىل اآلخر نزع الولد ،فقال :صدقت ،فقال :ما للرجل من الولد
وما للمرأة منه؟ فقال :للرجل العظام والعروق والعصب ،وللمرأة اللحم والدم والشعر،
قال :صدقت ،ثم قال :يا حممد ،ما حتت هذه ،يعني األرض؟ فقال رسول اهلل  :خلق..
فقال :فام حتتهم؟ قال :أرض ..قال :فام حتت األرض؟ قال املاء ،قال :فام حتت املاء؟ قال:
ظلمة  ..قال :فام حتت الظلمة؟ قال :اهلواء ..قال :فام حتت اهلواء؟ قال :الثرى ..قال :فام
حتت الثرى؟ ففاضت عينا رسول اهلل  بالبكاء ،وقال :انقطع علم املخلوقني عند علم
اخلالق ،أهيا السائل ،ما املسئول عنها بأعلم من السائل ..فقال :صدقت ،أشهد أنك رسول
اهلل ..فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أهيا الناس ،هل تدرون من هذا؟ قالوا :اهلل
ورسوله أعلم ..قال :هذا جربيل(.)2

( )1تفسري ابن كثري ()273/5
( )2رواه ابن مردويه ،الدر املنثور ( )552/5وتفسري ابن كثري ()274/5
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قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر هلم الكثري من الغرائب املخالفة للعلم،
وأنسبها لرسول اهلل  بناء عىل ما ورد يف التفاسري ،ومن األمثلة عىل ذلك ما أرويه أن
رسول اهلل  سئل عن ضوء النهار ،وظلمة الليل ،وعن حر املاء يف الشتاء ،وعن برده يف
الصيف ،وعن البلد األمني ،وعن منشأ السحاب وعن خمرج اجلراد ،وعن الرعد والربق؟
فقال :أما ظلمة الليل ،وضوء النهار ،فإن الشمس إذا سقطت حتت األرض ،فأظلم الليل
لذلك ،وإذا أضاء الصبح ابتدرها سبعون ألف ملك ،وهي تقاعس كراهية أن تعبد من دون
اهلل ،حتى تطلع ،فتيضء ،فيطول الليل بطول مكثها ،فيسخن املاء لذلك ،وإذا كان الصيف:
قل مكثها ،فربد املاء لذلك ،وأما اجلراد :فإنه نثرة حوت يف البحر ،يقال له :األبوات ،وفيه
هيلك ،وأما منشأ السحاب :فإنه ينشأ من قبل اخلافقني ،ومن بني اخلافقني تلجمه الصبا
واجلنوب ،ويستدبره الشامل والدبور ،وأما الرعد :فإنه ملك بيده خمراق يدين القاصية:
ويؤخر الدانية ،فإذا رفع برقت ،وإذا زجر رعدت ،وإذا ُضب صعقت(.)1
اح َل َو ِاق َح
الر َي َ
قال آخر :ومثلكم أنا؛ فقد كنت عند تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
ِ
الس َام ِء َما اء َف َأ ْس َق ْينَا ُك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه بِ َخ ِازنِنيَ ﴾ [احلجر ]22 :وغريها من اآليات التي
َف َأنْزَ ْلنَا م َن َّ
تتحدث عن الرياح أذكر هلم ما أرويه كذبا وزورا عن رسول اهلل  وأنه قال( :إن اهلل تبارك
وتعاىل خلق رحيا وأسكنها بيتا وأغلق عليها بابا ،فلو فتح ذلك الباب ألذرت ما بني السامء
واألرض ،وما يأتيكم فإنام يأتيكم من خلل ذلك الباب ،وأنتم تسموهنا اجلنوب ،وهي عند
اهلل األذيب)()2

قال آخر :ومثلكم أنا؛ فقد كنت عند تفسري اآليات الكريمة الواردة يف خلق السامء

( )1جممع الزوائد لليثمي.132/8 :
( )2جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()135/8
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واألرض ،أروي هلم كذبا وزورا عن رسول اهلل  أنه قال( :أذن يل أن أحدث عن ملك
قد مرقت رجاله األرض السابعة ،والعرش عىل منكبه ،وهو يقول :سبحانك أين كنت
وأين تكون) ..و(املجرة التي يف السامء هي عرق حية حتت العرش) ..و(يا معاذ إين مرسلك
إىل قوم أهل كتاب ،فإذا سئلت عن املجرة التي يف السامء ،فقل :هي لعاب حية حتت
العرش) ()1

قال آخر :ومثلكم أنا فقد كنت أرد عىل النظريات العلمية احلديثة التي يذكرها يل
طلبتي بام كنت أتبناه من اخلرافات الواردة يف كتب التفسري واحلديث ..ولذلك كنت أضع
خارطة للكون ختتلف متاما عن كل خرائط العامل ..ومن األمثلة عىل ذلك أين كنت أذكر هلم
أن أعىل قمة عىل سطح األرض ليست قمة إفرست ،وإنام هي قمة جبل قاف ،والذي رويت
فيه الروايات الكثرية التي توضح طوله وعرضه ووظائفه عىل هذه األرض ..ومنها ما كنت
أرويه عن ابن عباس أنه قال( :خلق اهلل تعاىل من وراء هذه األرض بحرا حميطا هبا ثم خلق
من وراء ذلك جبال يقال له ﴿ق﴾ السامء الدنيا مرتفرفة عليه ،ثم خلق من وراء ذلك اجلبل
أرضا مثل تلك األرض سبع مرات ،ثم خلق من وراء ذلك بحرا حميطا هبا ،ثم خلق من
وراء ذلك جبال يقال له ق السامء الثانية مرتفرفة عليه ،حتى عد سبع أرضني وسبعة أبحر
ِ ِ
ِ
ح ٍر﴾ [لقامن:
﴿وا ْل َب ْح ُر َي ُمده ُه م ْن َب ْعده َس ْب َع ُة َأ ْب ُ
وسبعة أجبل وسبع سموات ..وذلك قولهَ :
)2()]27

بل كنت أذكر هلم أسباب الزالزل ،وكيف حدث جبل قاف عنها ،وكنت هلم ما
روي عن وهب بن منبه أنه قالّ :
إن ذا القرنني أتى عىل جبل قاف ،فرأى حوله جباال

( )1جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()135/8
( )2رواه ابن أيب حاتم كام يف :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()589/7
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صغارا ،فقال له :ما أنت؟ قال :أنا قاف ،قال :وما هذه اجلبال حولك؟ قال :هي عروقي،
وليست مدينة من املدائن ّإال وفيها عرق منها ،فإذا أراد اهلل أن يزلزل تلك األرض أمرين،
فحركت عرقي ذلك ،فتزلزلت تلك األرض ،فقال له :يا قاف ،فأخربين بيشء من عظمة
ّ
اهلل ،قالّ :
إن شأن ر ّبنا لعظيم ،تقرص عنه الصفات ،وتنقيض دونه األوهام ،قال :فأخربين
بأدنى ما يوصف منها ..قالّ :
إن ورائي ألرضا مسرية مخسامئة عام يف عرض مخسامئة عام
حر جهنّم ..قال :زدين،
من جبال ثلج حيطم بعضه بعضا ،لوال ذاك الثلج الحرتقت من ّ
السالم واقف بني يدي اهلل سبحانه ترعد فرائصه ،خيلق اهلل من ّ
قالّ :
كل
إن جربيل عليه ّ
رعدة مائة ألف ملك ،وأولئك املالئكة صفوف بني يدي اهلل سبحانه ،منكّسو رؤوسهم،
فإذا أذن اهلل هلم يف الكالم ،قالوا :ال إِل َه إِ َّال اهللَُّ)( .. )1وقد كنت أذكر هذا كلام قرأت قوله
ِ
وح َواملَْ َالئِ َك ُة َص ًّفا َال َي َت َك َّل ُم َ
مح ُن َو َق َال َص َوا ابا﴾
الر ْ َ
الر ُ
ون إِ َّال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َي ُقو ُم ه
[النبأ]38 :

قال آخر :أما أنا ،والكثري من أصحايب ،فقد كان شأننا وحتريفنا أخطر ،ذلك أنا كنا
نقف بشدة يف وجه كل من يدعو إىل العلم وحقائقه وما كشف منه ..ولذلك كنا ندافع بشدة
عن دوران الشمس باألرض ،ونطوع كل اآليات القرآنية لذلك ،وقد كنت أذكر هلم ما كان
يقوله لنا شيخنا ابن العثيمني كل حني( :لكن اليشء الذي أرى أنه ال بد منه هو أن نعتقد
أن الشمس هي التي تدور عىل األرض ،وهي التي يكون هبا اختالف الليل والنهار ،ألن
﴿وت ََرى َّ
الش ْم َس إِ َذا َط َل َع ْت
اهلل تعاىل أضاف الطلوع والغروب إىل الشمس ،فقال عز وجلَ :
ات ا ْل َي ِم ِ
ات ِّ
الش َام ِل﴾ [الكهف ،]17 :فهذه أربعة
ني َوإِ َذا غ ََر َب ْت َت ْق ِر ُض ُه ْم َذ َ
تَزَ َاو ُر َع ْن ك َْه ِف ِه ْم َذ َ
أفعال أضيفت كلها إىل الشمس إذا طلعت ،وإذا غربت ،تزاور ،تقرض ،كلها أفعال

( )1الكشف والبيان عن تفسري القرآن ()93/9
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أضيفت إىل الشمس ،واألصل أن الف عل ال يضاف إال إىل فاعله ،أو من قام به ،أي من قام
﴿وت ََرى َّ
الش ْم َس إِ َذا
به هذا الفعل فال يقال :مات زيدٌ  ،ويراد مات عمرو ..فإذا قال اهلل َ
َط َل َع ْت﴾ ليس املعنى أن األرض دارت حتى رأينا الشمس ألنه لو كانت األرض هي التي
تدور ،وطلوع الشمس خيتلف باختالف الدوران ما قيل :إن الشمس طلعت ،بل يقال نحن
طلعنا عىل الشمس ،أو األرض طلعت عىل الشمس وكذلك قال اهلل تبارك وتعاىل يف قصة
ت بِ ِْ
اخلَ ْ ِ
احل َج ِ
ب ْ
اب ﴾ [ص ]32 :أي الشمس،
ري َع ْن ِذك ِْر َر ِّيب َحتَّى ت ََو َار ْ
سليامن ﴿إِ ِّين َأ ْح َب ْب ُت ُح َّ
ومل يقل حتى توارى عنها باحلجاب ،وقال النبي  أليب ذر( :أتدري أين تذهب هذه
الشمس؟) قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال( :تذهب تسجد حتت العرش ،فتستأذن ،فيؤذن
هلا ،ويوشك أن تسجد فال يقبل منها ،وتستأذن فال يؤذن هلا ،فيقال هلا :ارجعي من حيث
جئت ،فتطلع من مغرهبا)( ،)1فأضاف الذهاب إىل الشمس)()2

وهكذا ،وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية لقوته الومهية ،قال( :فظاهر
القرآن والسنة أن اختالف الليل والنهار يكون بدوران الشمس عىل األرض ،وهذا هو
الذي جيب أن نعتقده ما مل يوجد ٌ
حيس قاطع يسوغ لنا أن نرصف النصوص عن
دليل
ٌ
ظواهرها إىل ما يوافق هذا النص القاطع ،وذلك ألن األصل يف أخبار اهلل ورسوله أن تكون
عىل ظاهرها حتى يقوم دليل قاطع عىل رصفها عن ظاهرها ،ألننا يوم القيامة سنسأل عام
تقتضيه هذه النصوص بحسب الظاهر ،والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها إال إذا وجد ٌ
دليل
قاطع يسوغ لنا أن نرصفها عن هذا الظاهر) ()3

قال آخر :ومثل ذلك أنا؛ فقد كنت أردد ما لقننا إياه شيخنا ابن العثيمني ،الذي قال
( )1البخاري  ،416/ 8ومسلم رقم ()159
( )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ()71/1
( )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ()71/1
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يف تفسريه لقول اهلل تعاىل﴿ :و َلئِن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َس َّخ َر َّ
الش ْم َس
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اهللَُّ َف َأنَّى ُيؤْ َف ُك َ
ون﴾ [العنكبوت ]61 :عند ذكره لفوائد هذه اآلية الكريمة( :ويف
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر﴾ ٌ
﴿و َس َّخ َر َّ
دليل عىل أهنام مها اللذان جيريان حول األرض
قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
يسريان عىل األرض َّ
وأن هذا ـ اختالف الليل
يس َريان حول األرض خال افا َملن قالَّ :إهنام ال َ
والنهار ـ بسبب دوران األرض ِ
شك َّ
نفسها وهذا ال َ
أن الذي ال يعتقد أهنام يدوران عىل
ََ
ِ
األرض أنَّه عىل خطر عظِيم ربام يصل به ذلك إىل الكفر ّ
ونعتقدُ ه ما
ألن الذي نؤمن به
أن الشمس هي التي تدور عىل األرض وكذلك القمر) ()1
أخربنا اهلل عنه ِمن َّ

َ

﴿وإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف
ض َك ْي َ
قال آخر :ومثل ذلك أنا؛ فقد كنت أردد يف تفسري قوله تعاىلَ :

ُسطِ َح ْت﴾ [الغاشية ]20 :ما قاله القحطاين يف نونيته وكأهنا وحي إهلي مفرس للقرآن الكريم(:)2
كذب املهندس واملنجم مثله

فهام لعلم اهلل مدعيان

كروية

ومها هبذا القول مقرتنان

واألرض عند أويل النهى لسطيحة

بدليل صدق واضح القرآن

واهلل صريها فراشا للورى

وبنى السامء بأحسن البنيان

مسطوحة

وأبان ذلك أيام تبيان

األرض

واهلل

عند

أخرب

كليهام

أهنا

 3ـ عقبة الوهم:
قال املعلم :بورك فيكم ،واألمثلة التي ذكرمتوها كافية للداللة عىل ُضورة تطهري
تفسري القرآن الكريم من كل ما يتناقض مع العلم واحلقائق العلمية؛ ذلك أهنا أكرب حجاب
دون التعرف عىل اهلل وكلامته املقدسة ..فيستحيل عىل العاقل أن يؤمن بأن مصمم هذا
( )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ()72/1
( )2نونية القحطاين (ص )32
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الكون البديع حيمل كتابه املقدس تلك اخلرافات املتناقضة مع علمه.
قال أحدهم :أجل ..فحدثنا عن العقبة الثالثة.
قال املعلم :العقبة الثالثة هي أيضا وليدة العقبة األوىل ..فالفضول الذي جر
املسلمني إىل سؤال اليهود والنصارى عن تفسري كتاهبم هو الذي جرهم إىل استعامل
الكشف واإلهلام واحلدس وغريها وسيلة للتعرف عىل ما مل يأذن اهلل لعقوهلم بعلمه لعدم
حاجتهم إليه.
قال أحدهم :أرى أنك تقصد تلك التفسريات التي وردت يف كتب الصوفية.
قال املعلم :معاذ اهلل أن أعمم أحكامي ..فقد يكون فيها من اإلشارات النافعة
الصاحلة ما ال يمكن رده ،بل يمكن اعتباره من املصاديق الصحيحة ،أو من األعامق التي
ال حرج عىل املتدبر أن يفهمها ..لكني أقصد تلك األوهام املترسبة عرب الكشف واإلهلام،
والتي توهم أصحاهبم أهنم أدركوا حقائق األكوان واملوجودات ،وهم يف حقيقتها مل يزيدوا
جهلهم هبا إال رسوخا.
قال أحدهم :صدقت ..فمع أين كنت ال أؤمن بتلك اخلرافات املروية عن كعب
األحبار ووهب بن منبه وغريمها إال أين ـ ونتيجة تعلقي بالسلوك الروحي ـ وقعت بني يدي
من أدخلني يف خرافات جديدة ال تقل عن تلك اخلرافات التي ذكرها كعب وأصحابه.
﴿و َر َف ْعنَا ُه
ومن األمثلة عنها ما ورد يف تفسري قوله تعاىل يف شأن إدريس عليه السالمَ :
َمكَاناا عَلِ ًّيا﴾ [مريم ،]57 :حيث قرأت فيها قول املفرس الصويف( :إن كان بمعنى املكانة فهو
قربه من اهللّ ورتبته يف مقام الوالية من عني اجلمع ،وإن كان بمعنى املكان فهو الفلك الرابع
مقر عيسى عليه السالم ملا ذكر من كونه مركز روحه يف األصل واملبدأ األول
الذي هو ّ
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لفيضانه إذا فاض عن حمرك فلك الشمس ومعشوقه) ( ..)1وبذلك مل أخرج من اخلرافات
اإلرسائيلية إىل اليقني القرآين ،وإنام إىل خرافات جديدة ،ال تقل عنها ،بل قد تفوقها.
قال آخر :ومثلك أنا ..فقد كنت يف تفسري اآليات الكريمة التي ورد فيها ذكر السامء
أذكر هلم ما قاله أصحاب الكشف عنها ،ومنها قول بعضهم ـ متحدثا عن كشوفه املرتبطة
املتنوعة يف أربعة أيام،
بالسامء ـ( :اعلم أن اهللّ تعاىل قد خلق مجيع األرزاق واألقوات ّ
وجعلها بني السامء واألرض خمزونة يف قلب أربعة أفالك :الفلك األول فلك احلرارة،
الفلك الثاين فلك اليبوسة ،الفلك الثالث فلك الربودة ،الفلك الرابع فلك الرطوبة ،وهذا
ِ
ِ
ِ
لسائِلِنيَ ﴾ [فصلت ]10 :يعني بحكم
معنى قوله تعاىلَ ﴿ :و َقدَّ َر ف َ
اهتا ِيف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم َس َوا اء ل َّ
يها َأ ْق َو َ َ
التسوية عىل قدر السؤال الذايت ،ألن احلقائق تسأل بذاهتا ما تقتضيه كلام اقتضت حقيقة من
حقائق املخلوقات شيئا نزل هلا من تلك اخلزائن عىل قدر سؤاهلا ،وهذا معنى قوله تعاىل:
ِ ِ
يش ٍء إِ َّال ِعنْدَ نَا َخزَ ائِنُ ُه َو َما ُننَزِّ ُل ُه إِ َّال بِ َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم﴾ [احلجر ،]21 :ثم جعل مالئكة
َ
﴿وإ ْن م ْن َ ْ
اإلنزال املوكلة بإيصال كل رزق إىل مرزوقه يف السبع السموات ،ثم جعل يف كل سامء ملكا
حيكم عىل من فيها من مالئكة األرزاق يسمى ملك احلوادث ،وجعل لذلك امللك روحانية
الكواكب املوجودة يف تلك السامء ،فال ينزل من السامء ملك من مالئكة األرزاق إال بإذن
ذلك امللك املخلوق عىل روحانية كوكب تلك السامء ،فكوكب سامء الدنيا القمر ،وكوكب
السامء الثانية عطارد ،وكوكب السامء الثالثة الزهرة ،وكوكب السامء الرابعة الشمس،
وكوكب السامء اخلامسة املريخ ،وكوكب السامء السادسة املشرتي ،وكوكب السامء السابعة
زحل)()2

( )1تفسري ابن عربى (تأويالت عبد الرزاق) .11/2
( )2اإلنسان الكامل ،ص.231
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قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َس َوا ٌء
ون َخت ََم اهللَُّ ع ََىل ُق ُل ِ
َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
وهبِ ْم َوع ََىل َس ْم ِع ِه ْم َوع ََىل َأ ْب َص ِار ِه ْم
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]7-6 :والتي ال حتتاج أي تأويل لوضوحها ،لكنهم
غ َش َاو ٌة َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
حممد ِ
﴿إ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ سرتوا حمبتهم ّيف
يغربون يف تأويلها ،حيث يقول أحدهم( :يا ّ
﴿سوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم﴾ بوعيدك الذي أرسلتك به ﴿ َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم ال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾
عنهم َ

فإهنم ال يعقلون غريي ،وأنت تنذرهم بخلقي وهم ما عقلوه وال شاهدوه ،وكيف
بكالمك ّ
يؤمنون بك وقد ختمت عىل قلوهبم ،فلم أجعل فيها متّسعا لغريي .وعىل سمعهم ،فال
يسمعون ،كالما يف العامل ّإال منّي ،وعىل أبصارهم غشاوة من هبائي عند مشاهديت ،فال
السني إىل إنذارك ،وأحجبهم
يبرصون سواي ،وهلم عذاب عندي ،أر ّدهم بعد هذا املشهد
ّ
عنّي كام فعلت بك بعد قاب قوسني أو أدنى قربا ،أنزلتك إىل من ّ
يكذبك وير ّد ما جئت به
إليه منّي يف وجهك ،وتسمع يف ما يضيق له صدرك ،فأين ذلك الرشح الذي شاهدته يف
إرسائك ..فهكذا أمنائي عىل خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم ،فال أسخط عليهم أبدا)
( )1

ثم علق عىل هذا بقوله( :انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه يف صفة أعدائه ،وذلك ملا
أبدع األمناء من اسمه اللطيفّ ،
وجتىل هلم يف اسمه اجلميل فأخبوه ،والغرية من صفات
واملحب ،فسرتوا حم ّبته غرية منهم عليه ..و سرتهم هبذه الغرية عن أن
املح ّبة يف املحبوب
ّ
يعرفوا ،فقال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ أي :سرتوا ما بدا هلم يف مشاهدهتم من أرسار
فتأهبوا لذلك فام استعدّ وا ،فأنذرهتم
الوصلة ،فقال :ال بدّ أن أحجبكم عن ذايت بصفايتّ ،
ألهنم يف عني اجلمع ،وخاطبهم من عني
عىل ألسنة أنبيائي الرسل يف ذلك العامل فام عرفواّ ،

( )1انظر :الفتوحات املكية  115 :1ـ .117
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احلب قد استوىل عىل قلوهبم
التفرقة ،وهم ما عرفوا عامل التفصيل فلم يستعدّ وا ،وكان
ّ
أصمهم عىل إجابة
سلطانه؛ غرية من ّ
احلق عليهم يف ذلك الوقت ،فأخرب نب ّيه بالسبب الذي ّ
﴿خت ََم اهللَُّ عَىل ُق ُل ِ
ما دعاهم إليه ،فقالَ :
وهبِ ْم﴾ فلم يسعها غريه ﴿وعَىل َس ْم ِع ِه ْم﴾ فال
يسمعون سوى كالمه ﴿وعَىل َأب ِ ِ ِ
شاوةٌ﴾ من سناه إذ هو النور ،وهبائه إذ له اجلالل
صاره ْم غ َ
ْ
واهليبة ،فأبقاهم غرقى يف بحور ّ
اللذات بمشاهدة الذات ،فقال هلم :ال بدّ لكم من عذاب
عظيم ،فام فهموا ما العذاب؛ ّ
الحتاد الصفة عندهم ،فأوجد هلم عامل الكون والفساد ،وحينئذ
الرمحاين ،وفيه عذاهبم ،وقد كانوا خمبوئني عنده
ع ّلمهم مجيع األسامء ،وأنزهلم عىل العرش
ّ
خرت سجودا هلم ،فع ّلموهم األسامء ..فأ ّما أبو زيد
فلام أبرصهتم املالئكة ّ
يف خزائن غيوبهّ ،
عيل حبيبي،
فلم يستطع االستواء وال أطاق العذاب ،فصعق من حينه ،فقال تعاىل :ر ّدوا ّ
عني ،فحجب بالشوق واملخاطبة ،وبقي الك ّفار ،فنزلوا من العرش إىل
فإنّه ال صرب له ّ
الكرِس ،فبدت هلم القدمان ،فنزلوا عليهام يف الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة اجلسم ّية إىل
سامء الدنيا النفيس ،فخاطبوا أهل الثقل الذين ال يقدرون عىل العروج :هل من داع
فيستجاب له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتّى ينصدع الفجر،
فإذا انصدع ظهر الروح العقيل النوري ،فرجعوا من حيث جاءوا)()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أورد يف تفسري ما ورد يف القرآن الكريم من قصة
نوح عليه السالم ما ذكره ابن عريب يف تفسريها ،فقد قال( :لو أن نوح اا عليه السالم مجع
اس َتغ ِْف ُروا
لقومه بني الدعوتني ألجابوه :فدعاهم جهار اا ثم دعاهم إرسار اا ،ثم قال هلمْ ﴿ :
َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
ت َق ْو ِمي َل ْي اال َو َهنَ اارا َف َل ْم َي ِز ْد ُه ْم ُدعَائِي إِ َّال
َان َغ َّف اارا﴾ [نوح ،]10 :وقالَ ﴿ :دع َْو ُ
فِ َر اارا﴾ [نوح ،]6-5 :وذكر عن قومه أهنم تصاِموا عن دعوته لعلمهم بام جيب عليهم من إجابة
( )1انظر :الفتوحات املكية  115 :1ـ .117
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دعوته؛ فعلم العلامء باهللَّ ما أشار إليه نوح عليه السالم يف حق قومه من الثناء عليهم بلسان
الذم ،وعلم أهنم إنام مل جييبوا دعوته ملا فيها من الفرقان ،واألمر قرآن ال فرقان ،ومن أقيم
يف القرآن ال يصغي إىل الفرقان وإن كان فيه؛ فإن القرآن يتضمن الفرقان ،والفرقان ال
يتضمن القرآن ،وهلذا ما اختص بالقرآن إال حممد  وهذه األمة التي هي خري أمة أخرجت
ِ ِِ
يش ٌء ﴾ [الشورى ]11 :جيمع األمرين يف أمرواحد؛ فلو أن نوح اا يأيت
للناس؛ فـ ﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
بمثل هذه اآلية لفظ اا أجابوه ،فإنه ش َّب َه ونزَّ َه يف آية واحدة ،بل يف نصف آية)()1

وهكذا أصبح ـ بحسب هذا التفسري ـ املعاتب هو نوح عليه السالم ،بل اهلل تعاىل ألنه
مل ينزل عىل نوح تلك اآلية الكريمة ،ولو أنه أنزهلا ملا تعنت قوم نوح ،وملا نزل عليهم
العذاب.
قال آخر :ومثلك أنا ..فقد كنت عىل الرغم من تعجبي ِما طرحه يف تفسريه لآليات
الكريمة إال أين كنت ـ وبسبب اعتقادي لكونه ختم األولياء ولساهنم ـ أستقبل كل ما يذكره
مهام كان غريبا ومنفصال عن ظاهر القرآن الكريم ..اسمعوا ما يقوله معاتبا نوحا عليه
السالم ،ومنهجه يف دعوة قومه( :ونوح دعا قومه ( َل ْي اال) من حيث عقوهلم وروحانيتهم
فإهنا غيب( ،وهنار اا) دعاهم أيض اا من حيث ظاهر صورهم ِ
وح ِّسهم ،وما مجع يف الدعوة
ََ
مثل ( َل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه يشء) فنفرت بواطنهم هلذا الفرقان فزادهم فرار اا ،ثم قال عن نفسه إنه
(ج َع ُلوا َأصابِ َع ُه ْم ِيف ِ ِ
آذاهن ْم
دعاهم ليغفر هلم ،ال ليكشف هلم ،وفهموا ذلك منه  لذلك َ

ِ
ياهب ْم) وهذه كلها صورة السرت التي دعاهم إليها فأجابوا دعوته بالفعل ال
واس َتغ َْش ْوا ث َ ُ
ْ
بلبيك؛ ففي ( َل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه يشء) إثبات املثل ونفيه ،وهبذا قال عن نفسه  إنه أويت جوامع
ليال وهنار اا ،بل دعاهم ا
قومه ا
ليال يف هنار وهنار اا يف ليل .فقال نوح يف
الكلم؛ فام دعا حممد َ 
( )1فصوص احلكم.71/1
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ِ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َر اارا﴾ [نوح ]11 :وهي املعارف العقلية يف املعاين
حكمته لقومهُ ﴿ :ي ْرس ِل َّ
﴿و ُيم ِد ْد ُكم بِ َأم َو ٍ
ال﴾ [نوح )]12 :أي بام يميل بكم إليه فإذا مال بكم إليه
ْ ْ
والنظر االعتباريْ َ ،
رأيتم صورتكم فيه؛ فمن ختيل منكم أنه رآه فام عرف ،ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو
ِ
ِ
(و َو َلدُ ُه) وهو ما أنتجه هلم نظرهم الفكري،
العارف؛ فلهذا انقسم الناس إىل عامل وغري عاملَ ،
واألمر موقوف علمه عىل املشاهدة بعيد عن نتائج الفكر (إِ َّال َخسار اا ،فام ربحت جتارهتم)
فزال عنهم ما كان يف أيدهيم ِما كانوا يتخيلون أنه ملك هلم :وهو يف املحمد ِّيني ﴿ َو َأن ِْف ُقوا
َخ َل ِفنيَ فِ ِيه ﴾ [احلديد ،]7 :ويف نوح (﴿ َأ َّال َتت ِ
َّخ ُذوا ِم ْن ُد ِ
وين َوكِ ا
ِِمَّا َج َع َل ُك ْم ُم ْست ْ
يال﴾ [اإلرساء:
 )]2فأثبت املُ ْل َك هلم والوكالة هللَّ فيهم .فهم مستخلفون فيه؛ فامللك هللَّ وهو وكيلهم ،فامللك
هلم وذلك ملك االستخالف ،وهبذا كان احلق تعاىل مالك امللك) ()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أورد يف تفسري ما ورد يف القرآن الكريم من قصة
موسى وهارون عليهام السالم ما ذكره ابن عريب يف تفسريها ،فقد قال( :اعلم أن وجود
ِ
ِ
ن َر ْمحَتنَا﴾ [مريم]53 :
﴿و َو َه ْبنَا َل ُه م ْ
هارون عليه السالم كان من حرضة الرمحوت بقوله تعاىل َ
هار َ
ون نَبِ ًّيا) ،فكانت نبوته من حرضة الرمحوت فإنه أكرب من موسى
يعني ملوسى ( َأخا ُه ُ
ِ
نبوة هارون من حرضة الرمحة ،لذلك قال ألخيه
نبوة ،وملا كانت َّ
سنّا ،وكان موسى أكرب منه َّ
موسى عليهام السالم ( َيا ْب َن ُأ َّم) فناداه بأمه ال بأبيه إذ كانت الرمحة لْلم دون األب أوفر يف
احلكم ،ولوال تلك الرمحة ما صربت عىل مبارشة الرتبية ،ثم قال ﴿ َال َت ْأ ُخ ْذ بِلِ ْح َيتِي َو َال
ِ
بِ َر ْأ ِِس﴾ [طه ]94 :و َ
يب ْاألَعْدَ ا َء﴾ [األعراف ،)]150 :فهذا كله َن َف ٌس من أنفاس
﴿ال ُت ْشم ْت ِ َ
الرمحة ،وسبب ذلك عدم التثبت يف النظر فيام كان يف يديه من األلواح التي ألقاها من يديه،
فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها اهلدى والرمحة ،فاهلدى بيان ما وقع من األمر الذي
( )1فصوص احلكم.72/1
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أغضبه ِما هو هارون بريء منه ،والرمحة بأخيه ،فكان ال يأخذ بلحيته بمرأى من قومه مع
كربه وأنه أسن منه ،فكان ذلك من هارون شفقة عىل موسى ألن نبوة هارون من رمحة اهللَّ،
يت َأ ْن َت ُق َ
ول
فال يصدر منه إال مثل هذا ،ثم قال هارون ملوسى عليهام السالم ﴿ :إِ ِّين َخ ِش ُ
ني بنِي إِ ِ
ب َق ْو ِيل﴾ [طه]94 :؛ فتجعلني سبب اا يف تفريقهم؛ فإن عبادة
رسائ َيل َو َمل ْ ت َْر ُق ْ
َف َّر ْق َت َب ْ َ َ
ْ َ
العجل فرقت بينهم ،فكان منهم من عبده اتباع اا للسامري وتقليد اا له ،ومنهم من توقف
عن عبادته حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه يف ذلك ،فخيش هارون أن ينسب ذلك
الفرقان بينهم إليه ،فكان موسى أعلم باألمر من هارون ألنه علم ما عبده أصحاب العجل،
لعلمه بأن اهللَّ قد قَض َّأال ُي ْع َبد إال إياه :وما حكم اهللَّ بيشء إال وقع ،فكان عتب موسى
أخاه هارون ملَِا وقع األمر يف إنكاره وعدم اتساعه ،فإن العارف من يرى احلق يف كل يشء،
بل يراه كل يشء ،فكان موسى يريب هارون تربية علم وإن كان أصغر منه يف السن ،ولذا ملا
قال له هارون ما قال ،رجع إىل السامري فقال له ( َفام َخ ْطب َك يا ِ
سام ِر هي) يعني فيام صنعت
ُ
من عدولك إىل صورة العجل عىل االختصاص ،وصنعك هذا الشبح من حيل القوم حتى
أخذت بقلوهبم من أجل أمواهلم ،فإن عيسى يقول لبني إرسائيل (يا بني إرسائيل قلب كل
إنسان حيث ماله ،فاجعلوا أموالكم يف السامء تكن قلوبكم يف السامء ،وما سمي املال ا
ماال
إال لكونه بالذات متيل القلوب إليه بالعبادة ،فهو املقصود األعظم املعظم يف القلوب ملا فيها
من االفتقار إليه ،وليس للصور بقاء ،فال بد من ذهاب صورة العجل لو مل يستعجل موسى
اليم نسف اا ،وقال له (ا ْن ُظ ْر
بحرقه ،فغلبت عليه الغرية فحرقه ثم نسف رماد تلك الصورة يف ِّ
إِىل إِ ِهل َك) فسامه إهل اا بطريق التنبيه للتعليم ،ملا علم أنه بعض املجايل اإلهليةَ ( :لنُ َح ِّر َقنَّ ُه) فإن
حيوانية اإلنسان هلا الترصف يف حيوانية احليوان لكون اهللَّ سخرها لإلنسان ،وال سيام
وأصله ليس من حيوان ،فكان أعظم يف التسخري ألن غري احليوان ما له إرادة بل هو بحكم
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من يترصف فيه من غري إبائه ،وأما احليوان فهو ذو إرادة وغرض فقد يقع منه اإلباءة يف
بعض الترصيف :فإن كان فيه قوة إظهار ذلك ظهر منه اجلموح ملا يريده منه اإلنسان وإن
غرض احليوان انقاد مذ َّل اال ملا يريده منه ،كام ينقاد مث ُل ُه ألمر
مل يكن له هذه القوة أو يصادف َ
باألجرة يف قوله
املعرب عنه يف بعض األحوال
ْ
فيام رفعه اهللَّ به من أجل املال الذي يرجوه منه َّ
جات لِيت ِ
ض در ٍ
َّخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْعض اا ُس ْخ ِر ًّيا) ،فام يسخر له من هو
َ
َ
(و َر َف ْعنا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ
مثله إال من حيوانيته ال من إنسانيته :فإن املثلني ضدان ،فيسخره األرفع يف املنزلة باملال أو
باجلاه بإنسانيته ويتسخر له ذلك اآلخر إما خوف اا أو طمع اا من حيوانيته ال من إنسانيته :فام
تسخر له َم ْن هو مثله أ ال ترى ما بني البهائم من التحريش ألهنا أمثال؟ فاملثالن ضدان،
ولذلك قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات :فام هو معه يف درجته ،فوقع التسخري من
أجل الدرجات)()1

قال آخر :ومثلك أنا ..فقد كنت أذكر قوله يف سبب عدم قيام هارون عليه السالم
بحرق عجل السامري( :فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ يف أصحاب العجل
بالتسليط عىل العجل كام ُس ِّلط موسى عليه ،حكم اة من اهللَّ تعاىل ظاهرة يف الوجود ل ُي ْع َبد يف
كل صورة ،وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فام ذهبت إال بعد ما تلبست عند عابدها
باأللوهية ،وهلذا ما بقي نوع من األنواع إال وعبد إما عبادة تأله وإما عبادة تسخري ،فال بد
من ذلك ملن عقل ،وما عبد يشء من العامل إال بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور
بالدرجة يف قلبه ،ولذلك تسمى احلق لنا برفيع الدرجات ،ومل يقل رفيع الدرجة ،فك َّثر
الدرجات يف عني واحدة ،فإنه قَض َّأال يعبد إال إياه يف درجات كثرية خمتلفة أعطت كل
درجة جمىل إهلي اا ُعبِدَ فيها ،وأعظم جمىل ُعبِدَ فيه وأعاله (اهلوى) كام قال ﴿ َأ َف َر َأ ْي َت َم ِن َّاخت ََذ
( )1فصوص احلكم.192/1
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إِ َهل ُه َه َوا ُه﴾ [اجلاثية ]23 :وهو أعظم معبود ،فإنه ال يعبد يشء إال به ،وال يعبد هو إال بذاته)()1

َ

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر التربيرات املختلفة التي ذكرها لعبدة العجل
وغريه ،فقد قال( :أال ترى علم اهللَّ باألشياء ما أكمله ،كيف متم يف حق من عبد هواه واختذه
﴿و َأ َض َّل ُه اهللَُّ عَىل ِع ْل ٍم﴾ ..والضاللة احلرية :وذلك أنه ملا رأى هذا العابِدَ ما َع َبدَ
إهل اا فقالَ :
إال هواه بانقياده لطاعته فيام يأمره به من عبادة من عبده من األشخاص ،حتى إن عبادته هلل
كانت عن هوى أيضا ،ألنه لو مل يقع له يف ذلك اجلناب املقدس هوى ـ وهو اإلرادة بمحبة
ـ ما عبد اهلل وال آثره عىل غريه ،وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العامل واختذها إهلا
ما اختذها إال باهلوى ،فالعابد ال يزال حتت سلطان هواه ،ثم رأى املعبودات تتنوع يف
العابدين ،فكل ٍ
عابد أمر اا ما يك ِّفر من يعبد سواه ،والذي عنده أدنى تنبه حيار الحتاد اهلوى،
حريه (عَىل ِع ْل ٍم) بأن كل
بل ألحدية اهلوى ،فإنه عني واحدة يف كل عابدَ ،
(و َأ َض َّل ُه اهللَُّ) أي ّ
عابد ما عبد إال هواه وال استعبده إال هواه سواء صادف األمر املرشوع أو مل يصادف،
سموه كلهم إهل اا مع اسمه
املكمل من رأى كل معبود جمىل للحق يعبد فيه ،ولذلك َّ
والعارف َّ
اخلاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك ،هذا اسم الشخصية فيه،
واأللوهية مرتبة ختيل العابد له أهنا مرتبة معبوده ،وهي عىل احلقيقة جمىل احلق لبرص هذا
العابد املعتكف عىل هذا املعبود يف هذا املجىل املختص ،وهلذا قال بعض من عرف مقالة
جهالة (﴿ َما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّال لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ َىل اهللَِّ زُ ْل َفى﴾ [الزمر ]3 :مع تسميتهم إياهم آهلة حتى قالوا
ِ ِ
ِ ِ
اب﴾ [ص ،]5 :فام أنكروه بل تعجبوا من ذلك،
يش ٌء ُع َج ٌ
﴿ َأ َج َع َل ْاآلهل َ َة إ َهلاا َواحدا ا إ َّن َه َذا َل َ ْ
ف
يعر ُ
فإهنم وقفوا مع كثرة الصور ونسبة األلوهية هلا ،فجاء الرسول ودعاهم إىل إله واحد َ
وال ُي ْش َهد ،بشهادهتم أهنم أثبتوه عندهم واعتقدوه يف قوهلم (ما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّال لِ ُي َق ِّر ُبونا إِ َىل اهللَِّ
( )1فصوص احلكم.194/1
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وه ْم)؛
زُ ْلفى) لعلمهم بأن تلك الصور حجارة ،ولذلك قامت احلجة عليهم بقوله ( ُق ْل َس هم ُ
فام يس موهنم إال بام يعلمون أن تلك األسامء هلم حقيقة ،وأما العارفون باألمر عىل ما هو
عليه فيظهرون بصورة اإلنكار ملا عبد من الصور ألن مرتبتهم يف العلم تعطيهم أن يكونوا
بحكم الوقت حلكم الرسول الذي آمنوا به عليهم الذي به سموا مؤمنني ،فهم ع َّباد الوقت
مع علمهم بأهنم ما عبدوا من تلك الصور أعياهنا ،وإنام عبدوا اهللَّ فيها حلكم سلطان التجيل
وج ِه َله املنكِ ُر الذي ال علم له بام جتىل ،ويسرته العارف املكمل من نبي
الذي عرفوه منهمَ ،
ورسول ووارث عنهم ،فأمرهم باالنتزاح عن تلك الصور ملا انتزح عنها رسول الوقت
اتباع اا للرسول طمع اا يف حمبة اهللَّ إياهم بقوله ( ُق ْل إِ ْن ُكنْ ُتم ُ ِ
ون اهللََّ َفاتَّبِ ُع ِ
حت هب َ
حيبِ ْب ُك ُم اهللَُّ)،
وين ُ ْ
ْ
(ه َو
صار) ،بل ُ
فدعا إىل إله ُي ْص َمد إليه و ُي ْع َلم من حيث اجلملة ،وال يشهد (وال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب ُ
صار) لِ ُلطفه ورسيانه يف أعيان األشياء ،فال تدركه األبصار كام أهنا ال تدرك
ُيدْ ِر ُك ْاألَ ْب َ
يف ْ
اخلَبِ ُري) واخلربة ذوق ،والذوق
(و ُه َو ال َّلطِ ُ
أشباح َها
أرواح َها املدبر َة
وصورها الظاهرةَ ،
َ
َ
َ

جتل ،والتجيل يف الصور ،فال بد منها والبد منه ،فال بد أن يعبده من رآه هبواه إن فهمت،
وعىل اهللَّ قصد السبيل)()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أورد يف تفسري ما ورد يف القرآن الكريم من قصة
موسى وهارون عليهام السالم ما ذكره عبد الكريم اجلييل يف كتابه [اإلنسان الكامل] يف
تفسري اآليات التي حتدثت عن إبليس ورفضه السجود آلدم عليه السالم ،وقد قدم لذلك
بقوله( :اعلم أن اهللّ تعاىل ملا خلق النفس املحمدية من ذاته ،وذات احلق جامعة للضدين،
خلق املالئكة العالني من حيث صفات اجلامل والنور واهلدى من نفس حممد  كام سبق
بيانه ،وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات اجلالل والظلمة والضالل من نفس حممد
( )1فصوص احلكم.195/1
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 ،وكان اسمه عزازيل ،قد عبد اهللّ تعاىل قبل أن خيلق اخللق بكذا كذا ألف سنة ،وكان
احلق قد قال له :يا عزازيل ال تعبد غريي ،فلام خلق اهللّ آدم عليه السالم وأمر املالئكة
بالسجود له ،التبس األمر عىل إبليس ،فظن أنه لو سجد آلدم كان عابدا لغري اهللّ ،ومل يعلم
أن من سجد بأمر فقد سجد هللّ ،فلهذا امتنع ،وما سمي إبليس إال لنكتة هذا التلبيس الذي
مرة؛ فلام قال له احلق تعاىلَ ﴿ :ق َال
وقع فيه فافهم ،وإال فاسمه قبل ذلك عزازيل وكنيته أبو ّ
ِ
ت َأ ْم ُكن َْت ِم َن ا ْل َعالِنيَ ﴾ [ص،]75 :
ْرب َ
َيا إِ ْبلِ ُ
يس َما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ ملَا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي َأ ْس َتك َ ْ
والعالون هم املالئكة املخلوقون من النور اإلهلي كامللك املسمى بالنون وأمثاله ،وباقي
املالئكة خملوقون من العنارص ،وهم املأمورون بالسجود آلدم ،فقالَ ﴿ :أنَا َخ ْ ٌري ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
ِم ْن ن ٍ
ني﴾ [ص ،]76 :وهذا اجلواب يدل عىل أن إبليس من أعلم اخللق بآداب
احلرضة وأعرفهم بالسؤال وما يقتضيه من اجلواب ،ألن احلق مل يسأله عن سبب املانع ،ولو
كان كذلك لكان صيغة :ملا امتنعت أن تسجد ملا خلقت بيدي ،ولكن سأله عن ماهية املانع،
رس األمر فقال :ألين خري منه ،يعني ألن احلقيقة النارية وهي الظلمة الطبيعية
فتكلم عىل ّ
التي خلقتني منها خري من احلقيقة الطينية التي خلقته منها ،فلهذا السبب اقتَض األمر أن
العلو ،والطني ال يقتَض بحقيقته إال السفل؛ أال
ال أسجد ،ألن النار ال تقتيض بحقيقتها إال ّ
تراك إذا أخذت الشمعة فنكست رأسها إىل حتت ال ترجع اللهبة إال إىل فوق ،بخالف الطني
فإنك لو أخذت كفا من تراب ورميت به إىل فوق رجع هابطا أرسع من صعوده ملا تقتضيه
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
احلقائق ،فلذلك قال إبليسَ ﴿ :أنَا َخ ْري ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني﴾ [ص ،]76 :ومل
ٌ
رسه ،ولعلمه أن املقام مقام قبض ال مقام بسط ،فلو
يزد عىل ذلك ،لعلمه أن اهللّ مطلع عىل ّ
كان مقام بسط لقال بعد ذلك :واعتمدت عىل ما أمرتني أن ال أعبد غريك ،ولكن ملا رأى
املحل ّ
ّ
حمل عتاب تأ ّدب وعلم من ذلك العتاب أن األمر قد التبس عليه يف األصل ،ألن
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مشتق من االلتباس ،ومل يكن يدعى قبل ذلك هبذا االسم ،فتحقق
ّ
احلق دعاه بإبليس وهو
أن األمر مفروغ عنه ،ومل جيزع ومل يندم ومل يتب ومل يطلب املغفرة ،لعلمه أن اهللّ ال يفعل إال
ما يريد ،وأن ما يريده اهللّ تعاىل هو الذي تقتضيه احلقائق ،فال سبيل إىل تغيريها وال إىل
تبديلها ،فطرده احلق من حرضة القرب إىل حضيض البعد الطبيعي ،وقالَ ﴿ :ف ْ
اخ ُر ْج ِمن َْها
ِ
يم﴾ [ص ]77 :أي من احلرضة العليا إىل املراكز السفىل ،إذ الرجم :طرح اليشء من
َفإِن ََّك َرج ٌ
العلو إىل السفل ﴿وإِ َّن َع َل ْي َك َل ْعنَتِي إِىل َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ اللعنة :هي اإلحياش والطرد ،يعني
ّ
الرجل املوحش ،وهو مثال ينصبونه يف الزرع يشبه الرجل ليستوحش منه الوحش وينفر
﴿وإِ َّن َع َل ْي َك َل ْعنَتِي إِ َىل
منه الطري فينطرد بذلك ويسلم الزرع والثمر ،وقوله تعاىل إلبليسَ :
َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ [ص]78 :

أي ال عىل غريك ،ألن احلروف اجلارة والناصبة إذا تقدمت أفادت

احلرص ،كقوهلم عىل زيد الدرهم؛ أي ال عىل غريه ..فلم يلعن احلق أحدا إال إبليس ،وما
ورد من اللعنة عىل الظاملني والفاسقني وغريهم ،فكل ذلك بطريق االتباع له ،فاللعنة بطريق
األصالة عىل إبليس وبطريق التفريع عىل غريه ،وقوله﴿ :إِىل َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ حرص ،فإذا انقَض
يوم الدين فال لعنة عليه ،الرتفاع حكم الظلمة الطبيعية يف يوم الدين ،وقد مَض تفسري يوم
الدين يف الباب املوَّف أربعني من الكتاب ،فال يلعن إبليس أي ال يطرده عن احلرضة إال قبل
يوم الدين ألجل ما يقتضيه أصله ،وهي املوانع الطبيعية التي متنع الروح عن التحقيق
باحلقائق اإلهلية .وأما بعد ذلك فإن الطبائع تكون هلا من مجلة الكامالت ،فال لعنة بل قرب
حمض ،فحينئذ يرجع إبليس إىل ما كان عليه عند اهللّ من القرب اإلهلي وذلك بعد زوال
جهنم ،ألن كل يشء خلقه اهللّ ال بد أن يرجع إىل ما كان عليه ،هذا أصل مقطوع به فافهم..
قيل إن إبليس ملا لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى مْل العامل بنفسه ،فقيل له :أتصنع هكذا
نبي
مقرب وال ّ
وقد طردت من احلرضة؟ فقال :هي خلعة أفردين احلبيب هبا ال يلبسها ملك ّ
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مرسل؛ ثم إنه نادى احلق كام أخرب عنه سبحانه وتعاىل قالَ ﴿ :ق َال َر ِّب َف َأنْظِ ْر ِين إِ َىل َي ْو ِم
ُي ْب َع ُث َ
ون﴾ [ص ]79 :لعلمه أن ذلك ِمكن ،فإن الظلمة الطبيعية التي هي حمتدة باقية يف الوجود
إىل أن يبعث اهللّ تعاىل أهلها ،فيتخلصون من الظلمة الطبيعية إىل أنوار الربوبية ،فأجابه احلق
وأكد بأن قال لهَ ﴿ :فإِن ََّك ِمن املُْنْ َظ ِرين إِ َىل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ت املَْ ْع ُلو ِم﴾ [ص ]81-80 :وذلك رجوع
َ َْ َ
َ
أمر الوجود إىل حرضة امللك املعبود ،وقالَ ﴿ :فبِ ِعزَّ تِ َك َألُغ ِْو َين َُّه ْم َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [ص ]82 :ألنه
يعلم أن الكل حتت حكم الطبيعة وأن االقتضاءات الظلامنية متنع من الصعود إىل احلرضات
النورانية﴿ :إِ َّال ِع َبا َد َك ِمن ُْه ُم املُْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [ص ]83 :يعني الذين خلصوا من ظلمة الطبائع
إق امة الناموس اإلهلي يف الوجود اآلدمي ،فإن كان املخلص بصيغة املفعول كان األمر
بالنسبة إىل احلقيقة اإلهلية ،يعني أخلصهم اهللّ بجذهبم إليه ،وإن كان بصيغة الفاعل كان
بالنسبة إىل احلقيقة العبدية ،يعني ختلصوا باألعامل الزكية كاملجاهدات ،والرياضات،
﴿ألَ ْم َ َ
واملخالفات ،وأمثال ذلك .فلام تكلم هبذا الكالم أجابه احلق فقالَ :
ْل َّن َج َهن ََّم ِمن َْك
َو ِِم َّ ْن تَبِ َع َك ِمن ُْه ْم َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [ص]85-84 :؛ فلام تكلم إبليس عليه اللعنة من حيث ما تقتضيه
احلقائق أجابه احلق تعاىل من حيث ما تكلم به إبليس حكمة إهلية ،وذلك أن الظلمة الطبيعية
التي تسلط هبا إبليس عليهم وأقسم أنه يغوهيم هي عينهم القائدة هلم إىل النار ،بل هي عني
النار ،ألن الطبيعة املظلمة هي النار التي يسلطها اهللّ تعاىل عىل قلوب املفسدين ،فال يتبع
إبليس أحد إال من دخلها ،ومن دخلها فقد دخل النار ،فانظر إىل هذه احلكمة اإلهلية كيف
أبرزها اهللّ تعاىل برقيق إشارة ودقيق عبارة ،ليفهمه من يستمع القول فيتبع أحسنه ،فافهم
إن كنت ِمن يفهم ،فديت من يعقل ما رمزت إليه ،وفديت من يعلم)()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف تفسري قوله تعاىل يف قصة إبراهيم عليه
( )1اإلنسان الكامل(اجليىل) .198/
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ِ
يم ُر ْشدَ ُه ِم ْن َق ْب ُل َو ُكنَّا بِ ِه عَاملِنيَ ﴾ [األنبياء ]51 :ما ذكره عبد الرزاق
السالمَ :
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا إِ ْب َراه َ
ِ
يم﴾ الروح﴿
الكاشاين يف التفسري املنسوب البن عريب ،فقد قال﴿( :و َل َقدْ آ َت ْينا إِ ْبراه َ
ُر ْشدَ ُه﴾ املخصوص به الذي يليق بمثله وهو االهتداء إىل التوحيد الذايت ومقام املشاهدة
واخللة ِ
﴿م ْن َق ْب ُل﴾ أي :قبل مرتبة القلب والعقل متقدّ ما عليهام يف الرشف والعزّ ﴿و ُكنَّا بِ ِه
ِ
لعلو شأنه) ()1
عاملنيَ ﴾ أي :ال يعلم بكامله وفضيلته غرينا ّ
قال ِألَبِ ِ
وقال﴿( :إِ ْذ َ
يه﴾ النفس الكلية ﴿و َق ْو ِم ِه﴾ من النفوس الناطقة الساموية
وغريها ﴿ما ِ
هذ ِه التَّامثِ ُيل﴾ أي :الصور املعقولة من حقائق العقول واألشياء وماهيات
املوجودات املنتقشة فيها ﴿ا َّلتِي َأ ْن ُت ْم َهلا عاكِ ُف َ
وتصورها وذلك عند
ون﴾ مقيمون عىل متثلها
ّ
عروجه من مقام الروح املقدّ سة وبروزه عن احلجب النورية إىل فضاء التوحيد الذايت ،كام
ِ
ِ ِ
قال عليه السالم﴿ :إِ ِّين َب ِري ٌء ِِمَّا ُت ْ ِ
رش ُك َ
اموات
الس
ون إِ ِّين َو َّج ْه ُت َو ْج ِه َي ل َّلذي َف َط َر َّ
ِ
ْ
﴿و َجدْ نا
واألَ ْر َض َحنيف اا﴾ ،ومن هذا املقام قوله جلربيل عليه السالم :أما إليك فالَ ..
آبا َءنا﴾ عللنا من العوامل السابقة عىل النفوس كلها من أهل اجلربوت﴿ َهلا عابِ ِدي َن﴾
﴿يف َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
باستحضارهم إياها يف ذواهتم ال يذهلون عنها ِ
ني﴾ يف حجاب عن احلق
نوري ،غري واصلني إىل عني الذات عاكفني يف برازخ الصفات ال هتتدون إىل حقيقة األحدية
ّ
ِ
احل ِق﴾ أي :أحدث جميئك إيانا من هذا الوجه باحلق فيكون
والغرق يف بحر اهلوية ﴿ َأج ْئتَنا بِ ْ َ
القائل هو احلق عزّ سلطانه أم استمر بنفسك كام كان فتكون أنت القائل فيكون قولك لعبا
وتفوقت
ال حقيقة له؛ فإن كنت قائام باحلق ،سائرا بسريه ،قائال به ،صدقت وقولك اجلدّ
ّ
علينا ،وختلفنا عنك ،وإن كنت بنفسك فبالعكس ﴿ َب ْل َر هب ُك ْم﴾ اجلائي والقائل ربكم الذي
رب الكل الذي أوجده
يربكم باإلجياد والتقويم واإلحياء والتجريد واإلنباء والتعليم ّ
( )1تفسري ابن عربى(تأويالت عبد الرزاق) .43/2

485

و﴿ َأنَا عَىل ذلِ ُكم﴾ احلكم بأن القائل هو احلق املوصوف بربوبية الكل ِ
الش ِ
﴿م َن َّ
اه ِدي َن﴾
ْ
وهذا الشهود هو شهود الربوبية واإلجياد وإال مل يقل أنا وعىل إذ الشهود الذايت هو الفناء
املحض الذي ال أنائية فيه وال اثنينية ،وتلك االثنينية بعد اإلفصاح بأن اجلائي والقائل هو
احلق الذي أوجد الكل مشعرة بمقام الكل املتخلف عن مقام َ
ّ
ألحمون
﴿ألَكِيدَ َّن َأ ْصنا َم ُك ْم﴾
صور األشياء وأعيان املوجودات التي عكفتم عىل إجيادها وحفظها وتدبريها ،وأقبلتم عىل
إثباهتا بعد أن تعرضوا عن عني األحدية الذاتية باإلقبال إىل الكثرة الصفاتية بنور التوحيد
َف َج َع َل ُه ْم بفأس القهر الذايت والشهود العيني ُجذاذ اا قطعا متالشية فانية إِ َّال كَبِري اا َهل ُ ْم هو
عينه الباقي عىل اليقني األول الذي به سمى اخلليل خليال َل َع َّل ُه ْم إِ َل ْي ِه َي ْر ِج ُع َ
ون يقبلون منه
الفيض ويستفيضون منه النور والعلم كام استفاض هو منه أوال) ()1

ِ
وحا
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ا
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َاب َو َال ْ ِ
ورا َهنْ ِدي بِ ِه َم ْن ن ََشا ُء ِم ْن
م ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
اإل َيام ُن َو َلك ْن َج َع ْلنَا ُه ُن ا
ادنَا و ِإن ََّك َلتَه ِدي ِإ َىل ِرص ٍ
ِعب ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [الشورى ]52 :أذكر جللسائي ما قاله أصحاب
ْ
َ
َ
َ
الكشف واإلهلام ،ومنها قوهلم يف التعريف بـ [امللك املسمى بالروح]( :اعلم أن هذا امللك
هو املسمى يف اصطالح الصوفية باحلق املخلوق به واحلقيقة املحمدية نظر اهللّ تعاىل إىل هذا
امللك بام نظر به إىل نفسه ،فخلقه من نوره وخلق العامل منه ،وجعله حمل نظره من العامل،
ومن أسامئه أمر اهللّ وهو أرشف املوجودات وأعالها مكانة وأسامها منزلة ليس فوقه ملك،
املكرمني ،أدار اهللّ عليه رحا املوجودات وجعله قطب فلك
املقربني وأفضل ّ
وهو سيد ّ
املخلوقات ،له مع كل يشء خلقه اهللّ تعاىل وجه خاص به يلحقه ،ويف املرتبة التي أوجده

( )1املرجع السابق.43/2
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اهللّ تعاىل فيها حيفظه)()1

وال أكتفي هبذه التفاصيل التي قد جتد من يتكلف هلا ما شاء من األدلة ،بل إين
أضيف إليها تفاصيل أكثر ،فأنقل عنهم قوهلم( :له ثامنية صور هم محلة العرش ،منه خلق
املالئكة مجيعها عليها وعنرصهيا ،فنسبة املالئكة إليه نسبة القطرات إىل البحر ،ونسبة الثامنية
الذين حيملون العرش منه نسبة الثامنية التي قام الوجود اإلنساين هبا من روح اإلنسان ،وهي
العقل والوهم والفكر واخليال واملصورة واحلافظة واملدركة والنفس ..وهلذا امللك يف العامل
األفقي والعامل اجلربويت والعامل العىل والعامل امللكويت هيمنة إهلية خلقها اهللّ يف هذا امللك وقد
ظهر بكامله يف احلقيقة املحمدية ،وهلذا كان  أفضل البرش وبه امت ّن اهللّ تعاىل عليه وأمده
أجل النعم التي أسداها اهللّ تعاىل إليه)()2
من ّ

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أذكر يف كل آية ما قاله من اعتربهم مكاشفني عنها،
ِما ال عالقة له بظاهر األلفاظ ،وال بأي باطن من بواطنها ..فإذا ما جادلني أحدهم ذكرت
له أقوال العلامء يف تأييدها واالنتصار هلا ..وكنت إذا ما سألوين عن مصدر هذه املعارف،
أذكر هلم أهنا الكشف واإلهلام اإلهلي ..فإذا سألوين عني ،وهل عاينت ذلك ،أو كشف يل،
أكتفي بأن أخفض رأِس متواضعا ،وأقول :أنا أقل من أن أكاشف هبذه احلقائق العظمى..
بل هي كشف لكبار األولياء الذي فتحت هلم خزائن الغيب.
قال آخر :ومثلك أنا ..وقد كنت خوفا من جداهلم ،وزيادة يف ترغيبهم فيام أذكره
هلم كنت أنقل هلم عن بعضهم قوله( :إذا ثبت أن علم العقل قابل للشبه ،وأن علم األحوال
كذلك ،تبني لك أن العلم الصحيح ال يعطيه الفكر ،وال ما قررته العقالء من حيث

( )1اإلنسان الكامل ،ص.153
( )2اإلنسان الكامل ،ص.153
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أفكارهم ،وهلذا اختلفت مقاالهتم ،فإن كان العلم قد حصل عن نظر يف دليل عقيل ،فإن
مثل ذلك ليس عندنا بعلم ،لتطرق الشبهة عىل صاحبه وإن وافق العلم ،وإنام العلم من ال
يقبل صاحبه شبهة ،وذلك ليس إال علم األذواق ،فذلك الذي نقول فيه إنه علم ،فإن
األذواق بمنزلة األدلة ألصحاب النظر يف العلوم؛ فالعلم الصحيح إنام هو ما يقذفه اهلل يف
قلب العامل ،وهو نور إهلي خيتص به من يشاء من عباده ،من ملك ورسول ونبي وويل
ومؤمن ،ومن ال كشف له ال علم له ،فكل علم ال يكون عن ذوق ليس بعلم أهل اهلل ..فإن
أهل اهلل ما علموا الذي علموه إال ذوقا ،ما هو عن فكر وال عن تدبر)()1

وكنت أذكر هلم أن (صاحب الكشف يرى يف املداد الذي يف الدواة مجيع ما فيه من
احلروف والكلامت ،وما يتضمنه من صور ما يصورها الكاتب أو الرسام ،وكل ذلك
كتاب ،فيقول يف هذا املداد من الصور كذا وكذا صورة ،فإذا جاء الكاتب والرسام ،أو
الرسام دون الكاتب ،أو الكاتب دون الرسام ،بحسب ما يذكره صاحب الكشف ،فيكتب
بذلك املداد ويرسم ما ذكره هذا املكاشف ،بحيث ال يزيد عىل ذلك وال ينقص)()2

وكنت أذكر هلم عدم حاجة صاحب الكشف للمحدث والفقيه وغريمها ،ذلك أن
كشفه يغنيه عن كل العلامء ،فأقول نقال عنهم( :وأهل الكشف ،النبي عندهم موجود ،فال
يأخذون احلكم إال عنه ،فإنه ال يسوغ القياس يف موضع يكون فيه الرسول  موجودا،
وهلذا الفقري الصادق ال ينتمي إىل مذهب ،إنام هو مع الرسول الذي هو مشهود له)()3

قال آخر :ومثلكام أنا ..وقد كنت إذا ما أحلوا عيل يف ذكر جتاريب يف ذلك ،وما حصل
يل من الكشف واإلهلام ،أقول هلم ما قاله بعضهم حني دعا إىل مطالعة كتب ابن عريب وغريه
( )1الفتوحات املكية (.456/3
( )2الفتوحات املكية ()456/3
( )3الفتوحات املكية ()335/3
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من الصوفية املتأخرين ،فقال( :هذا كالمهم ـ ريض اهللّ عنهم ـ للتالمذه واإلخوان إنام هو
لتقريب املسافة البعيدة إليهم وتسهيل الطريق الصعب عليهم ،ألن املريد قد ينال بمسألة
من مسائل علمنا هذا ما ال يناله بمجاهدة مخسني سنة ،وذلك ألن السالك إنام ينال ثمرة
سلوكه وعلمه ،والعلوم التي وصفها الكمل من أهل اهللّ تعاىل هي ثمرة سلوكهم وأعامهلم
اخلالصة ،فكم بني ثمرة عمل معلول إىل ثمرة عمل خملص ،بل علومهم من وراء ثمرات
األعامل؛ ألهنا بالفيض اإلهلي الوارد عليهم عىل قدر وسع قوابلهم ،فكم بني قابلية الكامل
من أهل اهللّ وبني قابلية املريد الطالب ،فإذا فهم املريد الطالب ما قصده من وضع املسألة
يف الكتاب وعلمه ،اس توى هو ومصنفه يف معرفة تلك املسألة فنال هبا ما نال املصنف،
وصارت له ملكا مثل ما كانت للمصنف ،وهكذا كل مسألة من مسائل العلوم املوضوعة
يف الكتب فإن األخذ هلا من املعدن الذي أخذ منه مصنفها)()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..وقد كنت أرد بشدة عىل من ينهاين عن تفسري القرآن الكريم
بتلك الكتب التي تعتمد عىل الكشف املجرد عن أي براهني عقلية أو علمية ،بقول بعضهم:
(وما ورد عن بعض أهل اهللّ من منع بعض التالمذة عن مطالعة كتب احلقيقة ،ألن قارص
الفهم ال خيلو إما أن يتناول كالمهم عىل خالف ما أرادوه فيستعمله فيهلك أو يضيع العمر
يف تصفح الكتب بال فائدة ،فنهي الشيخ ملثل هذا عن مطالعة هذه الكتب واجب ليشتغل
عيل ،وإيامن قوي ،يأخذ من كتبنا كل
بغريها ِما فيه نفعه ،وأما من كان ذا عقل ذكي وفهم ّ
ما يأخذه وينال منها كل مقصده ،ولقد رأيت يف زماننا هذا طائفة كثرية من كل جنس من
أجناس العرب والفرس واهلند والرتك ،وغري ذلك من األجناس كلهم بلغوا بمطالعة كتب
احلقيقة مبالغ الرجال ،ونالوا منها مقاصد اآلمال؛ فمن أضاف بعد ذلك إىل علمه وفضله
( )1مراتب الوجود وحقيقة كل موجود(الكهف والرقيم) .39 ،

489

سلوكا واجتهادا صار من الكمل ،ومن وقف بعد علمه كان من العارفني)()1

ثم أذكر هلم ما قاله عن سبب ذلك ،وهو (أن املسائل املوضوعة يف كتب أهل احلقيقة
إنام تفيدك بالوضع علم التوحيد ترصحيا ،وبالعبارة واإلشارة عني التوحيد كناية وتلوحيا،
وبرضب األمثال حق التوحيد رمزا وتسنيحا ،فقد يكون بعض الكتب مسبوكا عىل هذه
اهليئات كل ها ،فيدخل بك إىل علم اليقني فإن عملت بمقتضاه ،والزمت مطالعة ذلك
الكتاب عىل حكم ذلك العلم فإنه ينتقل بك إىل عني اليقني ،ثم يرقيك إىل حق اليقني إن
أعطيت نفسك لذلك العني عىل حكم ما ذكره املؤلف ،وإال فهو مهلك وانتهاك؛ فإذا بلغت
إىل حق اليقني انقطعت فائدة الكتب عنك ،وهذا منتهى ما تبلغ بك الكتب إليه إن كنت
شهام ،وحويت متييزا وفهام)()2

 4ـ عقبة املحدودية:
قال املعلم :بورك فيكم ..واألمثلة التي ذكرمتوها كافية للداللة عىل الوهم اخلطري
الذي وقع فيه أولئك الذين مل يكتفوا بام جاءت به النبوة املعصومة؛ فراحوا يزامحوهنا
وينافسوهنا بام يلوح خلواطرهم من صواب وخطأ ،وإهلام املالئكة وتزيني الشياطني.
قال أحدهم :أجل ..فحدثنا عن العقبة الرابعة.
ون ا ْل ُق ْر َ
قال املعلم :العقبة الرابعة هي تلك التي تعطل قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ َّب ُر َ
آن َأ ْم
ع ََىل ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َف ُ
اهلَا﴾ [حممد ..]24 :ألهنا جتعل التدبر حمصورا يف فئة حمدودة من السلف أو
اخللف ،أما من عداهم؛ فليس له سوى االقتباس والنقل عنهم.
قال أحدهم :صدقت ..وقد ذكرين هذا بالطائفة التي كنت مستغرقا يف اتباعها
( )1مراتب الوجود ،ص.39
( )2مراتب الوجود ،ص.39
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وتقليدها ،والتي كانت تعترب كل فهم أو تدبر للقرآن الكريم تفسريا بالرأي املذموم ،وتعترب
صاحبه ضاال منحرفا ..ولذلك كانت تعتمد تفاسري حمددة منقولة عن رجال تعتربهم
املمثلني الوحيدين لإلسالم ،واملفرسين الوحيدين للقرآن ،وتعترب من عداهم أو عاداهم
من أهل الضاللة.
وقد عرب شيخهم األكرب ابن تيمية عن التفاسري التي حوت مقوالهتم ،فقال( :من
أئمة أه ل التفسري ،الذين ينقلوهنا باألسانيد املعروفة ،كتفسري ابن جريج ،وسعيد بن أيب
عروبة ،وعبد الرزاق ،وعبد بن محيد ،وأمحد ،وإسحاق وتفسري بقي بن خملد وابن جرير
الطربي ،وحممد بن أسلم الطوِس ،وابن أيب حاتم ،وأيب بكر بن املنذر ،وغريهم من العلامء
األكابر ،الذين هلم يف اإلسالم لسان صدق ،وتفاسريهم متضمنة للمنقوالت التي يعتمد
عليها يف التفسري)()1

بل إنه قال مدافعا عام يف تلك الكتب من أساطري مسيئة لْلنبياء عليهم السالم،
والتي ذكر إخواين نامذج عنها عند ذكر عقبة الفضول واخلرافة( :وهلذا كان السلف من
الصحابة والتابعني هلم بإحسان وغريهم من أئمة املسلمني متفقني عىل ما دل عليه الكتاب
والسنة من أحوال األنبياء ،ال يعرف عن أحد منهم القول بام أحدثته املعتزلة والرافضة ومن
تبعهم يف هذا الباب ،بل كتب التفسري واحلديث واآلثار والزهد وأخبار السلف مشحونة
عن الصحابة والتابعني بمثل ما دل عليه القرآن ،وليس فيهم من حرف اآليات كتحريف
هؤالء ،وال من كذب بام يف األحاديث كتكذيب هؤالء ،وال من قال هذا يمنع الوثوق ،أو
يوجب التنفري ونحو ذلك كام قال هؤالء ،بل أقوال هؤالء الذين غلوا بجهل من األقوال

( )1منهاج السنة النبوية ()179/7
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املبتدعة يف اإلسالم)()1

قال آخر :لقد كان لتلك الكلامت ،وخصوصا موقفه من تفسري الطربي هو الذي
جعلني أدرسه لعوام الناس ،وأهناهم أن يفكروا يف أي تأويل غري ذلك التأويل ..وإذا ما
طالبوين بالدليل كنت أقول هلم :أال يكفي أن يعتربه شيخ اإلسالم من (أهل العلم
والسنة)( ..)2ثم أذكر هلم أنه ذكر يف (جمموع الفتاوى) أنه سئل عن أحسن التفاسري ،فقال:
(أما التفاسري التي يف أيدي الناس فأصحها تفسري حممد بن جرير الطربي ،فإنه يذكر
مقاالت السلف باألسانيد الثابتة ،وليس فيه بدعة ،وال ينقل عن املتهمني كمقاتل بن بكري،
والكلبي)( .. )3وقال عنه( :تفسري حممد بن جرير الطربي ،وهو من أجل التفاسري املأثورة،
وأعظمها قدر اا)()4

وقد كنت ألجل هذا أذكر كل ما ذكره الطربي يف تفسريه من روايات يروهيا عن
كعب األحبار أو وهب بن منبه أو عبد اهلل بن سالم أو عبد امللك ابن جريج وغريهم..
والتي أحصاها بعضهم؛ فوجدها قد بلغت ما يقرب من ألفني ومخسامئة رواية يف تفسريه
من ٍ
اإلرسائيليات واخلرافات واألساطري اليهودية األوىل (.)5
وأنتم تعلمون مجيعا أنه مع رسده هلا ال يميز صحيحها أو ضعيفها ..بل يرتك ذلك
كله للقارئ ليتلقى منه كل أنواع التشوهيات والتحريفات سواء املتعلقة باهلل وجتسيمه
وتشبيهه ،أو املتعلقة باألنبياء عليهم الصالة والسالم ورميهم باملوبقات.
قال آخر :ومثلك أنا ..فقد كنت متعلقا بتفسري أثنى عليه ابن تيمية كثريا ،واعتربه
( )1منهاج السنة النبوية ()434/2
( )2جمموع الفتاوى ()382/3
( )3جمموع الفتاوى ()385/13
( )4جمموع الفتاوى ()361/13
( )5انظر :مقال للباحثة هدى بنت فهد املعجل ،بعنوان :بال تردد اإلرسائيليات.
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من تفاسري السنة ،وهو تفسري ابن أيب حاتم ،فقد عده يف جمموع الفتاوى (من أهل العلم
والسنة)( ،)1وعده يف منهاج السنة من (أئمة التفسري)( ،)2و(من أهل العلم الكبار)(..)3
وقال عنه يف جمموع الفتاوى( :وابن أيب حاتم قد ذكر يف أول كتابه يف التفسري أنه طلب منه
إخراج تفسري القرآن خمترص اا بأصح األسانيد ،وأنه حترى إخراجه بأصح األخبار إسناد اا،
وأشبعها متن اا ،وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئ اا)( .. )4ولذلك كنت أروي كل ما فيه،
وبيقني تام ،وأعتربه معصوما مثل عصمة القرآن الكريم نفسه ..بل أحذر كل خمالف لذلك،
بأنه خمالف للسنة ،بل عدو هلا.
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت متعلقا بتفسري أثنى عليه ابن تيمية كثريا ،واعتربه
من تفاسري السنة ،وهو تفسري ابن عطية؛ فقد قال عنه يف جمموع الفتاوى(:وتفسري ابن عطية
وأمثاله :أتبع للسنة واجلامعة ،واسلم من البدعة من تفسري الزخمرشي ،ولو ذكر كالم
السلف املوجود يف التفاسري املأثورة عنهم عىل وجهه لكان أحسن وأمجل ،فإنه كثري اا ما ينقل
تفسري حممد بن جرير الطربي ،وهو من أجل التفاسري املأثورة ،وأعظمها قدر اا ،ثم إنه يدع
ما نقله ابن جرير عن السلف ،وال حيكيه بحال ،ويذكر ما يزعم أنه قول املحققني ،وإنام
يعني هبم طائفة ،من أهل الكالم ،الذين قرروا اصوهلم بطرق من جنس ما قررت به املعتزلة
أصوهلم ،وإن كانوا أقرب إىل السنة من املعتزلة ،لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه،
ويعرف أن هذا من مجلة التفسري عىل املذهب فإن الصحابة ،والتابعني ،واألئمة إذا كان هلم
يف تفسري اآلية قول ،وجاء قوم فرسوا اآلية بقول آخر ألجل مذهب اعتقدوه ،وذلك

( )1جمموع الفتاوى ()382/3
( )2منهاج السنة ()212/7
( )3منهاج السنة ()13/7
( )4جمموع الفتاوى (.201/15
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املذهب ليس من مذاهب الصحابة ،والتابعني هلم بإحسان صاروا مشاركني للمعتزلة،
وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا)()1

انظروا كيف أنه ال يرد عىل ما فيه من إرسائيليات وخرافات ،بل يرد عىل ما فيه من
كالم عقيل ومنطقي استفاده من املتكلمني ..بل هو يدعوه إىل أن يكون كابن جرير الطربي
يأخذ الغث والسمني من غري حتقيق وال بيان.
وهكذا قال يف جمموع الفتاوى عندما سئل عن جمموعة من التفاسري( :وتفسري ابن
عطية خري من تفسري الزخمرشي وأبعد عن البدع ،وإن اشتمل عىل بعضها ،بل هو خري منه
بكثري ،بل لعله أرجح هذه التفاسري ،لكن تفسري ابن جرير أصح من هذه كلها)( ..)2والبدع
املشار إليها ليس تشويه األنبياء ،وإنام ما فيه من رؤى علمية منطقية تستند إىل أقوال
املتكلمني.
قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت متعلقا بتفسري أثنى عليه ابن تيمية كثريا ،واعتربه
من تفاسري السنة ،وهو تفسري البغوي ،فقد سئل عنه يف جمموع الفتاوى السؤال التايل :أي
التفاسري أقرب إىل الكتاب والسنة الزخمرشي ،أم القرطبي أم البغوي ،أم غري هؤالء؟
فأجاب بقوله( :أما التفاسري الثالثة املسؤول عنها فأسلمها من البدعة ،واألحاديث
الضعيفة البغوي ،لكنه خمترص من تفسري الثعلبي ،وحدث منه األسانيد ،واألحاديث
املوضوعة ،والبدع التي فيه ،وحذف أشياء غري ذلك)()3

وقال عنه يف (منهاج السنة)( :وهلذا ملا اخترصه أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،
وكان أعلم باحلديث والفقه منه :والثعلبي أعلم بأقوال املفرسين ،والنحاة ،وقصص
( )1جمموع الفتاوى ()361/13
( )2جمموع الفتاوى ()385/13
( )3جمموع الفتاوى ()386/13
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األنبياء ،فهذه األمور نقلها البغوي عن الثعلبي ،وأما األحاديث فلم يذكر يف تفسريه شيئ اا
من املوضوعات التي رواها الثعلبي ،بل يذكر الصحيح منها ،ويعزوه إىل البخاري وغريه،
فإنه مصنف كتاب (رشح السنة) ،وكتاب (املصابيح) ،وذكر ما يف الصحيحني والسنن ،ومل
يذكر األحاديث التي تظهر لعلامء احلديث أهنا موضوعة كام يفعله غريه من املفرسين
كالواحدي صاحب الثعلبي ،وهو أعلم بالعربية منه ،وكالزخمرشي وغريهم من املفرسين
الذين يذكرون من األحاديث ما يعلم أهل احلديث أنه موضوع)()1

قال آخر :ومثلكم أنا ..فقد كنت أبادر كل من يذكر يل أي إشارة أو فهم فهمه من
القرآن الكريم بقويل :من قال هبذا من أهل العلم ..فإن أجابني وإال اعتربته ضاال مضال
مبتدعا ..وكنت أحذره من أن خيالف سلف األمة الذين هم أكثر فهام للدين.
قال آخر :ومثلك أنا ..وقد كنت أذكر لكل من يطبق ما ورد يف القرآن الكريم من
الدعوة للتدبر ما ورد فيه من فضل السابقني من الصحابة ،ثم أذكر هلم علل ذلك من
علمهم باللغة العربية وبموارد نزول الوحي ،وغريها ..وأنا أعلم أن كتب التفسري التي
ضمت فهوم السلف ،ال حتوي سوى تفاسري حمدودة هلؤالء الصحابة ،حتى أن السيوطي
قال( :ال أحفظ عن أيب بكر

يف التفسري إال آثارا قليلة جدا ال تكاد جتاوز العرشة)()2

بل إهنم يروون عنه أنه سئل عن آية ،فقال( :أي أرض تسعني؟ أو أي سامء تظلني؟
إذا قلت يف كتاب اهلل ما مل يرد اهلل؟)()3

ِ
يها َح ًّبا َو ِعنَ ابا َو َق ْض ابا َوزَ ْي ُتوناا
وروي أن عمر قرأ عىل املنرب قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َون ْ
َخ اال َو َحدَ ائِ َق ُغ ْل ابا َو َفاكِ َه اة َو َأ ًّبا﴾ [عبس27 :ـ ،]31ثم قال :كل هذا قد عرفناه فام األب؟ ثم
( )1منهاج السنة النبوية ()91/7
( )2اإلتقان()493/2
( )3ذكره القرطبي يف تفسريه .29/1
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رفع عصا كانت يف يده فقال( :هذا لعمر اهلل هو التكلف فام عليك أن ال تدري ما األب،
اتبعوا ما بني لكم هداه من الكتاب ،فاعملوا به ،وما مل تعرفوه فكلوه إىل ربه)()1

قال آخر :ومثلكم أنا  ..فقد بحثت يف التفاسري التي تدعي رجوعها للسلف فلم
أجد بالال وال عامرا وال املقداد ..وال أكثر املهاجرين واألنصار الذين كنت أوهم من يستمع
يل أهنم أعرف بالقرآن الكريم من غريهم ..وقد كان حايل يف ذلك حال رجل أشاد بأطباء
بلدة وقدراهتم وخرباهتم ..لكنه عندما أرسل مريضه إليها ليعاجلوه ،مل يرسله ألطبائها وإنام
أرسله لبوابيها وكناسيها وحجاميها.
قال آخر :وهكذا كنا نتاجر بلقب الصحابة ،بينام نحن نقصيهم ،بل نحارب كبارهم
والسابقني منهم ..وقد أخرب رسول اهلل  عن هذا اإلقصاء الذي حرم الصحابة من أداء
دورهم التبليغي ،وقد روي أن معاوية ملا قدم املدينة لقيه أبو قتادة األنصاري فقال :تلقاين
الناس كلهم غريكم يا معرش األنصار فام منعكم أن تلقوين؟ قال :مل تكن لنا دواب ،قال
معاوية :فأين النواضح؟ قال أبو قتادة :عقرناها يف طلبك وطلب أبيك يوم بدر ،ثم قال أبو
قتادة :إن رسول اهلل  قال لنا إنا لنرى بعده أثرة ،قال معاوية :فام أمركم؟ قال :أمرنا أن
نصرب حتى نلقاه ،قال( :فاصربوا حتى تلقوه!)( ..)2فهذا احلديث ال يشري فقط إىل األثرة
املادية التي مارسها معاوية ،وإنام يشري إىل ما هو أخطر من ذلك ،وهو تقريبه أليب هريرة
وكعب األحبار وغريمها يف نفس الوقت الذي أبعد فيه خرية املهاجرين واألنصار ،وقد كان
لذلك التقريب دوره الكبري يف كثرة تالميذ أولئك اليهود أو املتتلمذين عليهم ،وبذلك
صارت الرواية عنهم ال عن كبار الصحابة الذين كنا نتاجر بأسامئهم ،وال نجد هلم أي أثر
( )1رواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإليامن واخلطيب واحلاكم وصححه ،انظر :الدر املنثور يف التفسري
باملأثور ()421/8
( )2مصنف عبد الرزاق ـ (ج / 11ص )60
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يف الواقع.
قال آخر :صدقت ..ولعل أحسن مثال عىل ذلك اإلمام عيل؛ فمع كونه أكثر
الصحابة صحبة لرسول اهلل  ،بل مل يفارقه طيلة حياته ،بل كان يسكن معه يف بيته مذ كان
رضيعا ،إال أنا مل نكن نرى له إال روايات حمدودة معدودة ،وأكثرها من روايات أعدائه..
وقد أشار اإلمام عيل إىل ذلك التهميش بقوله( :هاه إن ههنا لعلام مجا ـ وأشار بيده إىل صدره
ـ لو أصبت له محله ،بل أصيب َل ِقنا غري مأمون عليه مستعمال آلة الدين للدنيا ،ومستظهرا
بنعم اهلل عىل عباده وبحججه عىل أوليائه أو منقادا حلملة احلق ال بصرية يف أحنائه ،ينقدح
الشك يف قلبه ألول عارض من شبهة ،أال ال ذا وال ذلك ،أو منهوما باللذة سلس القيادة
للشهوة ،أو مغرما باجلمع يشء شبها هبام األنعام السائمة ،كذلك يموت العلم بموت
حامليه)()1

وروي عن أيب الطفيل ،قال( :شهدت عليا خيطب وهو يقول( :سلوين؛ فواهلل ال
تسألوين عن يشء إال أخربتكم به ،وسلوين عن كتاب اهلل؛ فواهلل ما من آية إال وأنا أعلم:
أبليل نزلت أم بنهار؟ أم يف سهل أم يف جبل؟)()2

ورو ي عنه قوله( :واهلل ما نزلت آية إال وقد علمت فيم أنزلت؟ وأين نزلت؟ إن
ريب وهب يل قلبا عقوال ،ولسانا سئوال)
لكنا لْلسف نتيجة األحقاد الطائفية ـ وبتأثري من السلطة السياسية التي حتكمت بعد
ذلك يف األمور حرمنا من وصول علم هذا الصحايب اجلليل إىل األمة ،واحليلة التي احتاهلا
أسالفنا لذلك بسيطة ،وهي أن كل من يفضل عليا عىل غريه من الصحابة يعترب شيعيا،

( )1هنج البالغة ()36/4
( )2اإلصابة.509/2 :
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وكل شيعي مبتدع ،وما دام كذلك ،فإنه ال حتل الرواية عنه.
قال آخر :صدقت ..فكيف تصل األمة إىل علمه ،وقد وضعنا آالف احلجب بيننا
وبينه ..ومنها ما عرب عنه ابن حجر العسقالين بقوله( :والتشيع حمبـة عيل وتقديمه عىل
الصحابة ،فمن قدمه عىل أيب بكر وعمر فهو غال يف تشيعه و ُيطلق عليه رافيضْ ،
فإن انضاف
إىل ذلك السب والترصيح بالبغض فغـال يف الرفضْ ،
وإن اعتقـد الرجعـة إىل الدنيـا فأشـد
يف الغلو)()1

وقال( :وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالبا ،وتوهينهم الشيعة مطلقا ،وال
سيام أن عليا ورد يف حقه( :ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق) ،ثم ظهر يل يف اجلواب
عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه نرص النبي  ،ألن من الطبع البرشي
بغض من وقعت منه إساءة يف حق املبغض واحلب بالعكس ،وذلك ما يرجع إىل أمور الدنيا
غالبا واخلري يف حب عيل وبغضه ليس عىل العموم ،فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه
نبي أو إله ،تعاىل اهلل عن أفكهم والذي ورد يف حق عيل من ذلك قد ورد مثله يف حق
األنصار وأجاب عنه العلامء أن بغضهم ألجل النرص كان ذلك عالمة نفاق وبالعكس.
فكذا يقال يف حق عيل .وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة
والتمسك بأمور الديانة ،بخالف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب وال يتورع يف
األخبار ،واألصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا قتل عثامن أو كان عليه فكان بغضهم له
ديانة بزعمهم .ثم انضاف إىل ذلك أن منهم من قتلت أقاربه يف حروب عيل )()2

وهكذا استطاع سلفنا وخلفنا أن يقيص اإلمام عيل الذي وردت النصوص الكثرية

( )1هدي الساري.640/
( )2هتذيب التهذيب ()458/8
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(إين تركت فيكم
تبني مرجعيته ومرجعية أهل بيته يف الدين ،كام قال  يف احلديث املتواترّ :
متسكتم به ل ْن تض ّلوا بعدي  :كتاب اهللّ ٌ
ما ْ
حبل ِمدو ٌد ِمن السامء إىل األرض ،وعرتيت
إن ّ
ن يفرتقا حتّى يردا عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام)()1
أهل بيتي ،ول ْ

ّ

فذكر رسول اهلل  للقرآن الكريم مع العرتة الطاهرة يدل عىل كون كليهام مرجعا
للدين ،وهو ما يفرسه قوله  يف احلديث الصحيح الذي حرفه العقل السلفي ليتناسب مع
مزاجه ،وهو قوله ( :فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالف اا كثري اا ،فعليكم بسنتي،
وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ،متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات
األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة)( .. )2فاخللفاء الراشدون باملفهوم النبوي،
خيتلف عن املفهوم الذي وضعه الناس ،واصطلحوا عليه بعد ذلك ،وراحوا يفرسون كل
يشء عىل أساسه.
قال آخر :ونتيجة هلذا التحريف ألغينا ذلك الضابط الذي اعتربه رسول اهلل  وهو
ضابط اعتبار مبغض اإلمام عيل منافقا ال حتل الرواية عنه ،وال حيل أخذ الدين منه ..وهلذا
نجد يف رواتنا أمثال حريز بن عثامن الناصبي الذي وثقه حييى القطان ومعاذ بن معاذ وأمحد
بن حنبل وحييى بن معني ودحيم وغريهم ،مع أهنم يروون أنه سئل بعضهم عن رس عدم
الرواية عنه ،فقال( :كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنني فكان ال خيرج من
املسجد حتى يلعن عليا سبعني لعنة كل يوم)()3

بل إن البخاري الذي ترك الرواية عن اإلمام الصادق يعترب عمران بن ح ّطان
السدوِس البرصي (ت  )84من الثقاة الذين يروي عنهم يف صحيحه ،وله باتفاق املؤرخني
( )1احلديث متواتر ،وقد ورد بصيغ كثرية رواه أمحد ومسلم والرتمذي وغريهم ،وقد نص األلباين عىل صحته انظر حديث رقم 2458 :يف صحيح اجلامع.
( )2رواه أبو داود (السنة /13/5/5رقم  )4607واللفظ له ،والرتمذي (العلم /16رقم )2676
( )3تاريخ بغداد ج/8ص.269
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له شعر يف مدح عبد الرمحن بن ملجم املرادي قاتل أمري املؤمنني عيل ،منه قوله:
هلل در املرادي ا ّلذي سفكت

ك ّفاه مهجة رش اخللق إنسانا

أمسى عشية غشاه برضبته

معطى مناه من اآلثام عريانا

يا ُضبة من تقي ما أراد هبا

إالّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا

ّإين ألذكره حين اا فأحسبه

ميزانا( )1

أوَّف الرب ّية عند اهلل

قال آخر :وليس هذا خاصا بفرد أو فردين ،بل كان هذا منهجهم الذي اعتمدوا
عليه يف اجلرح والتعديل ،وقد كتب املحدث املعروف (حممد بن عقيل العلوي) كتابه يف
(العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل) يف الرد عىل هذا املنهج الذي يضاد ما أمر به
رسول اهلل  من اعتبار موالة اإلمام عيل عالمة لإليامن ،وبغضه عالمة للنفاق.
وقد قال يف مقدمة كتابه ،بعد نقله لكالم ابن حجر السابق يف سبب توثيق املحدثني
للنواصب وتوهينهم للمحبني لإلمام عيل( :وال خيفى أن معنى كالمه هذا أن مجيع حمبي
عيل املقدمني له عىل الشيخني روافض ،وأن حمبيه املقدمني له عىل من سوى الشيخني شيعة،
وكال الطائفتني جمروح العدالة .وعىل هذا فجملة كبرية من الصحابة الكرام كاملقداد وزيد
بن أرقم وسلامن وأيب ذر وخباب وجابر وعثامن بن حنيف وأيب اهليثم بن التيهان وخزيمة
بن ثابت وقيس بن سعد وأيب ذر وخباب وجابر وعثامن بن حنيف وأيب اهليثم بن التيهان
وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد وأيب الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد املطلب وبنيه
وبني هاشم كافة وبني املطلب كافة وكثري غريهم كلهم روافض لتفضيلهم عليا عىل
الشيخني وحمبتهم له ويلحق هبؤالء من التابعني وتابعي التابعني من أكابر األئمة وصفوة
األمة من ال حيىص عددهم وفيهم قرناء الكتاب ،وجرح عدالة هؤالء هو واهلل قاصمة

( )1انظر :ابن حجر العسقالين :هتذيب التهذيب  113/ 8ـ  114برقم  .223االصابة .178/ 3
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الظهر) ()1

وقد ُضب األمثلة الكثرية عن جرح املحدثني للرواة بسبب حبهم لإلمام عيل ،ومن
ذلك ما نقله عن ابن حجر يف (هتذيب التهذيب) يف ترمجة مصدع املعرقب ما لفظه( :قلت
إنام قيل له (املعرقب) ألن احلجاج أو برش بن مروان عرض عليه سب عيل فأبى فقطع
عرقويه .قال ابن املديني قلت لسفيان :يف أي يشء عرقب؟ قال :يف التشيع انتهى .ثم قال
ذكره اجلوزجاين يف الضعفاء ـ يعني املعرقب ـ فقال زائغ جائر عن الطريق ،يريد بذلك ما
نسب إليه من التشيع .واجلوزجاين مشهور بالنصب واالنحراف فال يقدح فيه قوله انتهى.
ومن هذا تعرف أن التشيع الذي يعرقب املتصف به ويكون زائغا جائزا عن الطريق عند
أمثال اجلوزجاين هو االمتناع عن سب موىل املؤمنني عليه السالم)()2

قال آخر :ويف مقابل ذلك ..وبعد إقصائنا للسابقني األولني من املهاجرين
واألنصار ،وأمثاهلم من آل بيت النبوة ،بأمثال تلك احلجج الواهية رحنا نقرب رجال الدين
من اليهود ،ومن تتلمذ عىل أيدهيم من الصحابة والتابعني ،حتى أصبحنا نجد هؤالء يف كل
مصدر من مصادر التلقي ابتداء من تفسري القرآن الكريم ،وانتهاء بكتب العقائد واحلديث
ونحوها ،حيث ال نكاد نجد مصدرا من هذه املصادر ـ وخاصة كتب التفسري التي منها
تؤخذ تصورات الدين وعقائده املختلفة ـ إال وهو ِملوء بأمثال إسامعيل بن أيب كريمة
السدي ،وحممد بن إسحاق ،وعبد امللك بن جريج ،وعبد اهلل بن سالم وكعب األحبار،
وابن وهب ،وغريهم من رواة األحاديث اإلرسائيلية التي رسبت إىل اإلسالم ،وفرس هبا
القرآن.

( )1العتب اجلميل ،ص.15
( )2العتب اجلميل ،ص.19

501

قال آخر :صدقت ..ولْلسف ال نجد املبالغات التي وجدناها يف علم اجلرح
والتعد يل ـ والتي مست خيار األمة بسبب مواقفهم الطيبة من السابقني األولني من
املهاجرين واألنصار ،وخاصة بيت النبوة ـ هنا  ..بل نجد تساهال كبريا إىل الدرجة التي
يعترب فيها علامء اجلرح والتعديل رجال مثل كعب األحبار علام من أعالم األمة ،وإماما من
أئمتها.
قال آخر :واملشكلة ال تكمن يف كعب وحده ،فقد يمكن تاليف رواياته ،وإنام تكمن
يف أولئك الذين تتلمذوا عليه ،ثم رووا رواياته ،من غري أن يسندوها إليه ،وبذلك اختلط
األمر اختالطا شديدا؛ فمن الذين ذكر املزي يف (هتذيب الكامل) جلوسهم بني يدي كعب
األحبار ،وروايتهم عنه ،سواء أسندوا أو مل يسندوا ـ هذه األسامء التي هلا حضورها القوي
يف كتب التفسري والعقائد( :األخنس بن خليفة الضبى ،وأسلم موىل عمر بن اخلطاب،
وتبيع احلمريى ( ابن امرأته ) ،وجرير بن جابر اخلثعمى ،وخالد بن معدان ،وروح بن
زنباع ،وأبو املخارق زهري بن سامل السلوىل ،وسعيد بن املسيب ،ورشيح بن ُعبيد ،وعبد اهلل
بن رباح األنصارى ،وعبد اهلل بن الزبري بن العوام ،وعبد اهلل بن ضمرة السلوىل ،وعبد اهلل
بن عباس ،وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل بن غيالن ،وعبد الرمحن بن مغيث،
وعطاء بن أبى رباح ،ومالك بن أبى عامر األصبحى ،وحممد بن عبد اهلل بن صيفى،
ومطرف بن عبد اهلل بن الشخري ،ومعاوية بن أبى سفيان ،ومغيث بن سمى ،وِمطور أبو
سالم األسود ،ومهام ( شيخ لعبد الغفور الواسطى ) ،ويزيد بن مخري اليزنى ،ويزيد بن
قوذر ،وأبو إبراهيم الردمانى ،وأبو رافع الصائغ ،وأبو سعيد احلربانى ،وأبو مروان
األسلمى ( والد عطاء بن أبى مروان ) ،وأبو هريرة ،وابن مواهن)()1

( )1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ()189/24
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قال آخر :صدقت ..فلكل واحد من هذه األسامء الروايات الكثرية يف كتب التفسري
واحلديث والعقيدة ،بل إن الكثري منهم روى له البخاري ومسلم وغريمها ..حتى أن بعض
األحاديث صارت خمتلطة ال يكاد يميز بينها ،هل قاهلا رسول اهلل  أم قاهلا كعب األحبار؟
ومن األمثلة عىل ذلك احلديث املشهور الذي جترؤوا فذكروا أنه من روايات كعب
األحبار التي رفعها أبو هريرة إىل رسول اهلل  عىل الرغم من أبا هريرة قال يف احلديث:
(أخذ رسول اهلل  بيدي،فقال :خلق اهلل الرتبة يوم السبت وخلق اجلبال فيها يوم األحد
وخلق الشجر فيها يوم االثنني وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث
فيها الدواب يوم اخلميس،وخلق آدم بعد العرص يوم اجلمعة آخر اخللق يف آخر ساعة من
ساعات اجلمعة فيام بني العرص إىل الليل) ( ،)1فمع كون احلديث مرويا يف صحيح مسلم إال
أ ن ابن كثري جترأ فقال بكذبه ،فقد قال يف تفسريه تعليقا عليه( :فقد رواه مسلم بن احلجاج
يف صحيحه ،والنسائي من غري وجه عن حجاج وهو ابن حممد األعور عن ابن جريج به
وفيه استيعاب األيام السبعة ،واهلل تعاىل قد قال يف ستة أيام ،وهلذا تكلم البخاري وغري
واحد من احلفاظ يف هذا احلديث ،وجعلوه من رواية أيب هريرة عن كعب األحبار ليس
مرفوعا)()2

بل إن ابن تيمية نفسه رد احلديث ،فقال يف (جمموع الفتاوى) ..( :خلق الدواب يوم
اخلميس وخلق آدم يوم اجلمعة فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل حييى بن معني
ومثل البخارى وغريمها وذكر البخارى أن هذا من كالم كعب األحبار)()3

قال آخر :صدقت ..فمع اعرتافنا بأن أحاديث أيب هريرة خمتلطة مع أحاديث كعب
( )1صحيح مسلم ()2149/4
( )2تفسري ابن كثري ج 2ص.294
( )3جمموع فتاوى ابن تيمية ج18ص.18
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األحبار إال أنا كنا ال نبايل يف أخذ أكثر عقائد الدين منه ،وقد روى ابن كثري عن مسلم
صاحب الصحيح بسنده عن بكري بن األشج ،قال :قال لنا برش بن سعيد( :اتقوا اهلل
وحتفظوا من احلديث ،فواهلل لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول اهلل  ،وحيدثنا
عن كعب األحبار ثم يقوم فأسمع بعض ما كان معنا جيعل حديث رسول اهلل  عن كعب
وحديث كعب عن رسول اهلل )1 ()

قال آخر :صدقت ..ومن هذا الباب دخلت اليهودية يف اإلسالم إىل الدرجة التي
حتول فيها الذبيح بدل كونه إسامعيل عليه السالم ـ كام هو واضح من القرآن الكريم ـ إىل
كونه إسحق كام يقول اليهود ،وذلك ألن أبا هريرة روى عن كعب األحبار أن الذي أمر
إبراهيم بذبحه من ابنيه إسحاق ،وأن اهلل ملا فرج له والبنه من البالء العظيم الذي كان فيه،
قال اهلل إلسحاق :إين قد أعطيتك بصربك ألمري دعوة أعطيك فيها ما سألت ،فسلني،
قال :رب أسألك أن ال تعذب عبدا من عبادك لقيك وهو يؤمن بك ،فكانت تلك مسألته
التي سأل(.)2
وقد حكى الطربي وغريه هذا القول عن أعالم السلف كابن عباس وعبد اهلل بن
مسعود وأيب هريرة وغريهم من الصحابة ،باإلضافة ألكثر من عرشة من سادات
التابعني(.)3
وبعد أن حكى األقوال املختلفة يف هذا عقب عليها مرجحا بقوله( :وأوىل القولني
بالصواب يف املفدي من ابني إبراهيم خليل الرمحن عىل ظاهر التنزيل قول من قال :هو

( )1البداية والنهاية ج 8ص.109
( )2تفسري الطربي ()82/21
( )3انظر :تفسري الطربي ()79/21
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إسحاق)()1

 5ـ عقبة احلرفية:
قال املعلم :بورك فيكم ،ويف كشفكم للخدع التي وقعت فيها األمة لرصفها عن
تدبر كتاب رهبا ،وتفعيله يف واقع حياهتا ،وهي نفس اخلدع التي وقع فيها أهل األمم السابقة
حني احتكر كتبهم من راح يفرسها وحيرفها كام يشاء ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن َي ْك ُت ُب َ
ون
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َاب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
رتوا بِ ِه َث َمناا َقلِ ايال َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِِمَّا َك َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم
ا ْلكت َ
ون َه َذا م ْن عنْد اهللَِّ ل َي ْش َ ُ
َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِِمَّا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [البقرة]79 :
قال أحدهم :أجل ..فحدثنا عن العقبة اخلامسة.
قال املعلم :العقبة اخلامسة ناشئة عن العقبة السابقة ..وهي االكتفاء بالظواهر
القرآنية ،وعدم الغوص يف أعامقها ،أو حتكيم املتشابه عىل املحكم ،وبذلك حيصل الزيغ
ِ
الذي حذر اهلل تعاىل منه ،كام قال تعاىلِ ُ :
ت
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
﴿ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
ُه َّن ُأ هم ا ْلكِت ِ
وهب ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة
اهب ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
وابتِغَاء َت ْأ ِويلِ ِه وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهللَُّ والر ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [آل عمران]7 :
قال أحدهم :صدقت ..فاهلل تعاىل أخرب يف هذه اآلية الكريمة أن يف القرآن الكريم
نوعني من اآليات ،آيات حمكامت واضحات هي األصل واملرجع وأم الكتاب الذي يصار
إليه عند التنازع ،ومنه متشاهبات ،وهي أن يشتبه اللفظ فيها يف الظاهر مع اختالف
املعاين(.)2
( )1تفسري الطربي ()86/21
( )2الربهان.69/2 :
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قال آخر :وقد ذكرت اآلية الكريمة أن من أغراض وجود املتشابه يف القرآن الكريم
هو الفتنة واالبتالء ليميز الراسخون يف العلم من الذين يف قلوهبم مرض ،والذين يرتكون
املحكم ،ويقعون يف املتشابه ،نتيجة إعراضهم عن الراسخني يف العلم.
قال آخر :ولذلك وقع املنحرفون عن أئمة اهلدى يف التجسيم والتشبيه الذي زينه
هلم سلفهم نتيجة فهمهم احلريف ملا ورد يف القرآن الكريم من املجاز واالستعارة والكناية
ونحوها ،حيث محلوها عىل احلقيقة؛ فضلوا وتاهوا.
قال آخر :صدقت ..ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من النصوص القرآنية يف ذكر اليد
مضافة هلل تعاىل ،ألن العرب عندما تضيف اليد ألي كان قد تريد بذلك اليد التي هي
اجلارحة ،وتريد هبا أيضا معاين أخرى مثل :القوة والنعمة والعطاء والثواب واهلداية
والنرصة واحلفظ وغريها ..وبام أن األمر كذلك ،فاليد املنسوبة هلل ،تعترب من املتشاهبات،
والتي ال يمكن القطع بمعناها إال للراسخني يف العلم ،وهلذا أولوها بام يتناسب مع كالم
العرب ،وقد قال الزركيش عند حديثه عن املحكم واملتشابه( :وِمن نقل عنه التأويل عيل
بن أيب طالب وابن مسعود وابن عباس وغريهم ،وهو اختيار ابن برهان من األشعرية..
وإنام محلهم عىل التأويل وجوب محل الكالم عىل خالف املفهوم من حقيقته لقيام األدلة
عىل استحالة املتشابه واجلسمية يف حق البارئ تعاىل ،واخلوض يف كل هذه األمور خطر
عظيم)(.)1
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى﴾ [طه،]5 :
﴿الر ْ َ
ش ْ
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىلَّ :
فبدل أن يفرسها احلرفيون بام تدل عليه اللغة ِما يليق بتنزيه اهلل تعاىل عن اجلسمية
وعوارضها ،راحوا خيتارون من معانيها ما يعمق التشبيه والتجسيم ..حيث فرسوا االستواء
( )1أنظر :الزركشيـ الربهان يف علوم القرآن78/2 :ـ80
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بالقعود واجللوس ،وجعلوا املتشابه فيها هو عدم معرفتهم لكيفية القعود واجللوس ،ومن
األمثلة عىل ذلك قول ابن تيمية ـ زعيم املجسمة واملجادل عنهم ـ( :املعنى الذي يراد به هذا
يف حق املخلوقني ال جيوز أن ثم يكون نظريه ثابتا هلل ،فلهذا صار متشاهبا ،وكذلك قوله﴿ :
اجل ِ
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ود ِّي ﴾ [هود،]44 :
است ََو ْ
ش﴾ [األعراف ،]54 :فإنه قد قالَ :
ت ع ََىل ْ ُ
﴿و ْ
ُث َّم ْ
ِِ
ْت َو َم ْن َم َع َك ع ََىل
است ََو ْي َت َأن َ
است ََوى ع ََىل ُسوقه﴾ [الفتح ،]29 :وقالَ ﴿ :فإِ َذا ْ
وقالَ ﴿ :ف ْ
ا ْل ُف ْل ِك﴾ [املؤمنون ،]28 :وقال﴿ :لِت َْست َُووا ع ََىل ُظ ُه ِ
ور ِه﴾ [الزخرف ،]13 :فهذا االستواء كله
يتضمن حاجة املستوي إىل املستوى عليه ،وأنه لو عدم من حتته خلر ،واهلل تعاىل غني عن
العرش وعن كل يشء ،بل هو سبحانه بقدرته حيمل العرش ومحلة العرش ..فصار لفظ
االستواء متشاهبا يلزمه يف حق املخلوقني معاين ينزه اهلل عنها ،فنحن نعلم معناه وأنه العلو
واالعتدال ،لكن ال نعلم الكيفية التي اختص هبا الرب التي يكون هبا مستويا من غري افتقار
منه إىل العرش ،بل مع حاجة العرش وكل يشء حمتاج إليه من كل وجه ،وأنا مل نعهد يف
املوجودات ما يستوي عىل غريه مع غناه عنه وحاجة ذلك املستوى عليه إىل املستوي ،فصار
متشاهبا من هذا الوجه ،فإن بني اللفظني واملعنيني قدرا مشرتكا ،وبينهام قدرا فارقا هو مراد
يف كل منهام ،ونحن ال نعرف الفارق الذي امتاز الرب به فرصنا نعرفه من وجه ونجهله من
وجه ،وذلك هو تأويله ،واألول هو تفسريه) ()1

قال آخر :وهكذا صار املتشابه عنده وعند أصحابه ليس كونه جمهوال غري معلوم
بسبب االحتامالت الكثرية الواردة عىل اللفظ ،وإنام هو متشابه من حيثية واحدة وهي عدم
معرفة الكيفية ..مع أن لالستواء يف اللغة دالالت كثرية بإقرارهم وإقرار مفرسهيم املعتربين
مثل الطربي ،الذي قال يف رشحه لالستواء( :االستواء فـي كالم العرب منرصف علـى
( )1جمموع الفتاوى ()378/17
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وقوته ،فـيقال إذا صار كذلك :قد استوى الرجل ،ومنها:
وجوه :منها انتهاء شبـاب الرجل ّ
استقامة ما كان فـيه َأ َو ٌد من األمور واألسبـاب ،يقال منه :استوى لفالن أمره :إذا استقام له
بعد أود .ومنها :اإلقبـال علـى اليشء بـالفعل ،كام يقال :استوى فالن علـى فالن بـام يكرهه
ويسوءه بعد اإلحسان إلـيه .ومنها :االحتـياز واالستـيالء كقوهلم :استوى فالن علـى
العلو واالرتفـاع ،كقول القائل :استوى
الـمـملكة ،بـمعنى احتوى علـيها وحازها .ومنها:
ّ
علوه علـيه)()1
فالن علـى رسيره ،يعنـي به ّ

قال آخر :ومن هذا الباب أولوا كل اآليات التي تذكر استغناء اهلل عن املكان ،كام
قال أبو نرص السجزي( :فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة ومحاد بن سلمة
ومحاد بن زيد وعبد اهلل بن املبارك وفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم
احلنظيل متفقـون عىل أن اهلل سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم
القيامة باألبصار فوق العرش ،وأنه ينزل إىل سامء الدنيا وأنه يغضب ويرَض ويتكلم بام
شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء)( )2

قال آخر :وهكذا اعترب ابن عبد الرب كل تلك اإلضافات املتشاهبة حمكمة يؤول كل
القرآن ألجلها ،فقال( :أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن
والسنة ،واإليامن هبا ومحلها عىل احلقيقة ال عىل املجاز ،إال اهنم ال يكيفون شيئا من ذلك
وال حيدون فيه صفة حمصورة وأما أهل البدع واجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم
ينكرها وال حيمل شيئا منها عىل احلقيقة ،ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ،وهم عند من أثبتها
نافون للمعبود ،واحلق فيام قاله القائلون بام نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله وهم أئمة اجلامعة

( )1الطربي.192/1:
( )2درء التعارض  250/6ونقل الذهبي كالمه هذا يف السري .656/17
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واحلمد هلل) ()1

قال آخر :وهكذا كان األمر مع سائر ما ورد يف القرآن الكريم من املعاين ،والتي مل
يرد منها إال احلقائق التي انطويت عليها ..لكن الفهم القارص جعل أصحاهبا ال يرون منها
إال ظواهرها وحروفها دون أعامقها.
قال آخر :وهكذا كان األمر مع سائر ما ورد يف القرآن الكريم من املعاين ،والتي مل
يرد منها إال احلقائق التي انطويت عليها ..لكن الفهم القارص جعل أصحاهبا ال يرون منها
إال ظواهرها وحروفها دون أعامقها.
قال آخر :ولذلك كان الصاحلون الذين قضوا حياهتم بصحبة القرآن الكريم
يشريون إىل عظم احلقائق التي يذكرها ،وكثرهتا ،ووفائها بكل احلاجات ،وقد قال اإلمام
عيل( :لو شئت ألوقرت سبعني بعريا من تفسري فاحتة الكتاب)
ّ
قال آخر :وهلذا ورد يف األحاديث الدعوة إىل تدبر القرآن الكريم والبحث عن
حقائقه ،كام قال رسول اهلل ( :اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)( .. )2وأخرب أن املعاين
القرآنية ال تقترص عىل الظواهر فقط ،فقال يف وصف القرآن الكريم( :وهو كتاب تفصيل
ظهر وبطن ،وظاهره حكم اهلل وباطنه علم اهلل
وبيان حتصيل ،هو الفصل ليس باهلزل ،وله ٌ
تعاىل ،فظاهره وثيق وباطنه عميق ،له نجوم وعىل نجومه نجوم ،ال ُحتىص عجائبه وال ُتبىل
غرائبه ،فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ،ودليل عىل املعرفة ملن عرف النصفة ..فلريع
ٌ
رجل برصه ،وليبلغ النصفة نظره ينجو من عطب ،ويتخ ّلص من نشبّ ،
فإن التفكر حياة
قل الرت ّبص)()3
قلب البصري ،كام يميش املستنري يف الظلامت ،والنور ُحيسن التخ ّلص و ُي ّ

( )1فتح الرب برتتيب التمهيد .48– 7/2
( )2بحار األنوار ()106/92
( )3نوادر الراوندي ص.21
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وقد فرس اإلمام الباقر هذا احلديث بقوله( :ظاهره تنزيله ،وباطنه تأويله ،منه ما قد
مَض ،ومنه ما مل يكن ،جيري كام جيري الشمس والقمر ،كلام جاء تأويل منه يكون عىل
األموات كام يكون عىل األحياء ،قال اهلل ﴿ :وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهللَُّ والر ِ
اس ُخ َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
﴾ [آل عمران ]7 :نحن نعلمه)()1

وقال( :ولو أن اآلية إذا نزلت يف قوم ثم مات اولئك القوم ماتت االية ،ملا بقي من
القرآن شئ ولكن القرآن جيري أوله عىل آخره ما دامت الساموات واالرض ،ولكل قوم آية
يتلوهنا هم منها من خري أو رش)()2

 6ـ عقبة األهواء:
قال املعلم :بورك فيكم ..فالقرآن الكريم أعظم من أن حيرص يف حروفه وألفاظه،
ِ
َاب تِ ْب َياناا
﴿ونَزَّ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
وإال كان حمدودا ال يفي بكل احلاجات ،مع أن اهلل تعاىل قالَ :
لِ ُك ِّل َ ٍ
مح اة وب ْرشى لِ ْلم ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [النحل]89 :
ُ ْ
يشء َو ُهدا ى َو َر ْ َ َ ُ َ
ْ
قال أحدهم :أجل ..فحدثنا عن العقبة السادسة.
قال املعلم :العقبة السادسة أم كل العقبات السابقة وأساسها ومنبعها ..فكل
االنحرافات التي وقعت يف التأويل سببها اتباع اهلوى ،فهو احلجاب الذي حيول بني
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َحتَّى إِ َذا
القلوب والعقول وفهم كلامت رهبا ،كام قال تعاىلَ :
َخ َر ُجوا ِم ْن ِعن ِْد َك َقا ُلوا لِ َّل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َما َذا َق َال آنِ افا ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َط َب َع اهلل ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم
َوا َّت َب ُعوا َأ ْه َوا َء ُه ْم﴾ [حممد ،]16 :ولذلك فإن من ختلص منه ،وجلس بني يدي القرآن الكريم
كالتلميذ بني يدي األستاذ علمه اهلل ،ولو من غري معلم.
( )1بصائر الدرجات.196/
( )2تفسري العياشى.10/1 :
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قال أحدهم :صدقت ..وقد قال بعض الصاحلني يشري إىل ذلك( :ال يكون املريد
مريدا حتّى جيد يف القرآن ّ
كل ما يريد ،ويعرف منه النقصان من املزيد ،ويستغني باملوىل عن
العبيد)
قال آخر :بل ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :لو ال ّ
أن الشياطني حيومون
عىل أعني بنى آدم أن ال يتفكروا َّف ملكوت السموات واألرض ولوال ذلك لرأوا
العجائب)()1

قال آخر :ولذلك ال يمكن تدبر القرآن الكريم ما مل تزل تلك احلجب التي حتول
دون فهمه ،ومنها ـ كام قال بعضهم ـ أن يكون القارئ (مق ّلدا ملذهب سمعه بالتقليد ومجد
بمجرد االتّباع للمسموع من غري وصول إليه ببصرية
التعصب له
عليه وثبت يف نفسه
ّ
ّ
ومشاهدة فهذا شخص ق ّيده معتقده عن أن جياوزه فال يمكنه أن خيطر بباله غري معتقده
فصار نظره موقوفا عىل مسموعه فإن ملع برق عىل بعد وبدا له معنى من املعاين ا ّلتي تباين
مسموعه محل عليه شيطان التقليد محلة ،وقال :كيف خيطر هذا ببالك وهو خالف معتقد
آبائك فريى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه وحيرتز عن مثله ..وهذا التقليد قد
يكون باطال فيكون مانعا كمن يعتقد من االستواء عىل العرش التمكّن واالستقرار ،فإن
خطر له مثال يف القدّ وس أنّه املقدّ س عن ّ
يستقر
كل ما جيوز عىل خلقه مل يمكّنه تقليده من أن
ّ
النجر إىل كشف ثان وثالث ولتواصل ولكن
استقر ذلك يف نفسه
ذلك يف نفسه ،ولو
ّ
ّ
يتسارع إىل دفع ذلك عن خاطره ملناقضته تقليده الباطل ،وقد يكون ح ّقا ويكون أيضا مانعا
من الفهم والكشف ّ
احلق ا ّلذي ك ّلف اخللق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر
ألن ّ
وغور باطن ومجود الطبع عىل الظاهر يمنع من الوصول إىل الغور الباطن كام ذكرناه من
( )1أمحد ( ،353/2رقم )8625
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الفرق بني العلم الباطن والظاهر يف كتاب قواعد العقائد) ()1

(مرصا عىل ذنب أو متّصفا بكرب أو
قال آخر :ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم
ّ
مبتىل يف اجلملة هبوى يف الدّ نيا مطاع ّ
فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كاخلبث عىل
احلق من أن ّ
يتجىل فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب األكثرون
املرآة فيمنع جل ّية ّ
خف عن القلب
وك ّلام كانت الشهوات أشدّ تراكام كانت معاين الكالم أشدّ احتجابا وك ّلام ّ
أثقال الدّ نيا قرب ّ
جتىل املعنى فيه فالقلب مثل املرآة والشهوات مثل الصدء ومعاين القرآن
مثل الصور ا ّلتي ترتاءى يف املرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل اجلالء
للمرآة)
ِ
رص اة َو ِذك َْرى
قال آخر :ولذلك رشط اهلل تعاىل اإلنابة يف الفهم والتذكّر ،فقالَ ﴿ :ت ْب َ
ِ
ِ
ِ
لِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
حي َذ ُر ْاآل ِخ َر َة
يب﴾ [ق ،]8 :وقالَ ﴿ :أ َّم ْن ُه َو َقان ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل َساجدا ا َو َقائ اام َ ْ
ون إِن ََّام َي َت َذك َُّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ون َوا َّل ِذي َن َال َي ْع َل ُم َ
مح َة َر ِّب ِه ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
اب﴾
َو َي ْر ُجو َر ْ َ
[الزمر]9 :

قال آخر :ومنها التعلق بتلك التفاسري التي راحت تطبق فهومها عىل القرآن الكريم
وتفرضه عليها ..ولْلسف فقد كنت ضحية لذلك ..لقد كنت من قوم ينظرون إىل أقوال
علامئهم كام ينظرون إىل القرآن الكريم( ،فوقفوا جهدهم العلمى عىل نرصة مذاهبهم
وتروجيها ،وبذلوا كل ما َّف وسعهم إلبطال مذهب املخالف وتفنيده ،وكان من أثر ذلك
أن نظر هذا البعض إىل آيات األحكام فأوهلا حسبام يشهد ملذهبه إن أمكنه التأويل ،وإال فال
أقل من أن يؤوهلا تأويال جيعلها به ال تصلح أن تكون َّف جانب خمالفيه ،وأحيانا يلجأ إىل
القول بالنسخ أو التخصيص ،وذلك إن سدت عليه كل مسالك التأويل ..كام قال عبد اهلل

( )1إحياء علوم الدين ()284/1
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الكرخى ،وهو أحد املتعصبني ملذهب أبى حنيفة( :كل آية أو حديث خيالف ما عليه
أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ)()1

قال آخر :وقد كان هلؤالء أثر ظاهر َّف التفسري الفقهى ،حيث أصبح كل مذهب
يفرس القرآن الكريم بام يتناسب مع مذهبه ..ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره الكيا اهلراسى،
الفقيه الشافعى يف مقدمة تفسريه ،فقد قال( :إين ملا تأملت مذاهب القدماء املعتربين،
والعلامء املتقدمني واملتأخرين واختربت مذاهبهم وآراءهم ،وحلظت مطالبهم وأبحاثهم،
رأيت مذهب الشافعي أسدها وأقومها ،وأرشدها وأحكمها ،حتى كان نظره يف كرب آرائه،
ومعظم أبحاثه ،يرتقى عن حد الظن والتخمني ،إىل درجة احلق واليقني ..ومل أجد لذلك
سببا أقوى ،وأوضح وأوَّف ،من تطبيقه مذهبه عىل كتاب اهلل تعاىل ،الذيَ :
﴿ال َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ ُل
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ
يد﴾ [فصلت ..]42 :وأنه أتيح له درك غوامض
ْ َ
ْ
م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
معانيه ،والغوص عىل تيار بحره الستخراج ما فيه ،وأن اهلل فتح عليه من أبوابه ،ويرس عليه
من أسبابه ،ورفع له من حجابه ،ما مل يسهل ملن سواه ،ومل يتأت ملن عداه ،فكان عىل ما أخرب
ِ
يش ٍء َس َب ابا َف َأ ْت َب َع َس َب ابا﴾ [الكهف..]85-84 :
اهلل تعاىل عن ذي القرنني يف قولهَ :
﴿وآ َت ْينَا ُه م ْن ُك ِّل َ ْ
وملا رأيت األمر كذلك ،أردت أن أصنف يف أحكام القرآن كتابا أرشح فيه ما انتزعه
الشافعي ،من أخذ الدالئل يف غوامض املسائل ،وضممت إليه ما نسجته عىل منواله،
واحتذيت فيه عىل مثاله ،عىل قدر طاقتي وجهدي ،ومبلغ وسعي وجدي ،ورأيت بعض
من عجز عن إدراك مستلكاته فهمه ،ومل يصل إىل أغراض معانيه سهمه ،جعل عجزه عن
فهم معانيه ،سببا للقدح يف معاليه ،ومل يعلم أن الدر در برغم من جهله ،وأن آفته من قصور
فهمه ،وقلة علمه ،وما يرض الشمس قصور األعمى عن إدراكها ،واحلقائق عجز البليد عن
( )1التفسري واملفرسون ،الذهبي.319/2 :
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حلاقها) ()1

وهلذا كان حيمل يف الكتاب محلة شديدة عىل خمالفيه ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف
بعض خمالفي مذهبه( :وكيف يتصدى للتصنيف يف الدين من هذا مبلغ علمه ومقدار فهمه،
فريسل الكالم إرساال من غري أن يتحقق ما يقول ،وحيصل عىل نفسه ما يورده ،ثم يتعرض
للطعن فيمن لو عمر عمر نوح ،ما اهتدى إىل مبادئ نظره يف احلقائق؟ فنسأل اهلل تعاىل
التوفيق ،ونسأله النجاة من عمى البصرية واتباع اهلوى))(2

قال آخر :ومثل ذلك ما حصل البن العريب املالكي يف تفسريه [أحكام القرآن]؛ فهو
مل يكتف بأن يتناول آيات األحكام بناء عىل مذهبه الفقهي ،وإنام راح يقف من املخالفني له
موقفا متشددا جدا ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َأ ْدنَى َأ َّال
َت ُعو ُلوا﴾ [النساء( :]3 :اختلف الناس َّف تأويله عىل ثالثة أقوال :األول :أن ال يكثر عيالكم،
قاله الشافعى ..الثانى :أن ال تضلوا ،قاله جماهد ..الثالث :أن ال متيلوا ،قاله ابن عباس
والناس ..قلنا :أعجب أصحاب الشافعى بكالمه هذا ،وقالوا هو حجة ،ملنزلة الشافعى َّف
اللغة ،وشهرته َّف العربية ،واالعرتاف له بالفصاحة ،حتى قال اجلوينى :هو أفصح من نطق
بالضاد ،مع غوصه عىل املعانى ومعرفته باألصول ..واعتقدوا أن معنى اآلية :فانكحوا
واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم ،فذلك أقرب إىل أن تنتفى عنكم كثرة العيال ..قال ابن
العربى( :كل ما قاله الشافعى ،أو قيل عنه ،أو وصف به ،فهو كله جزء من مالك ونغبة من
بحره ،ومالك أوعى سمعا ،وأثقب فهام ،وأفصح لسانا ،وأبرع بيانا ،وأبدع وصفا ،ويدلك
عىل ذلك مقابلة قول بقول َّف كل مسألة وفصل)()3

( )1أحكام القرآن للكيا اهلراِس ()2/1
( )2أحكام القرآن للكيا اهلراِس ()404/2
( )3أحكام القرآن البن العريب ()410/1
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وبعد أن تكلم عن معنى لفظ [عال] َّف اللغة ،قال( :والفعل َّف كثرة العيال رباعي
ال مدخل له َّف اآلية ،فقد ذهبت الفصاحة ،ومل تنفع الضاد املنطوق هبا عىل االختصاص)()1

﴿و َم ْن َمل ْ َي ْستَطِ ْع ِمنْ ُك ْم َط ْو اال َأ ْن َينْكِ َح
قال آخر :وهكذا قال يف تفسري قوله تعاىلَ :
َات املُْؤْ ِمن ِ
املُْحصن ِ
َات﴾ [النساء( :]25 :قال أبو بكر الرازى إمام احلنفية َّف كتاب أحكام القرآن:
ْ َ
ليس نكاح األمة ُضورة ،ألن الرضورة ما خياف منه تلف النفس ،أو تلف عضو ،وليس
َّف مسألتنا شىء من ذلك) ،ثم علق عليه بقوله( :هذا كالم جاهل بمنهاج الرشع ،أو متهكم
ال يباىل بموارد القول ..ومن مل يفرق بني الرضورة واحلاجة التى تكون معها الرخصة ،فال
يعنى بالكالم معه ،فإنه معاند أو جاهل ،وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من ال ينتفع به)()2

 7ـ عقبة الدجل:
قال املعلم :بورك فيكم ،واألمثلة التي ذكرمتوها كافية للداللة عىل التعصب الذي
حجب عن معاين القرآن الكريم ،بل جعل لكل طائفة قرآهنا اخلاص وتفاسريها اخلاصة،
وحال بينها وبني الوحدة التي أمر اهلل تعاىل هبا.
قال أحدهم :أجل ..فحدثنا عن العقبة السابعة.
قال املعلم :العقبة السابعة وليدة العقبة السادسة ..وهي استعامل القرآن الكريم يف
غري ما أنزل ألجله ..وهو حتويله إىل كتاب للشعوذة والدجل ،بدل اهلداية والتنوير.
قال أحدهم :صدقت ..ولْلسف؛ فإن الكثري من أهل هذه املدينة ال يقرأ القرآن
الكريم إال ليحصن بيته أو ماله أو ولده ..أو يستعمله حرزا أو رقية من العني أو الشيطان
أو غريمها.
( )1أحكام القرآن البن العريب ()410/1
( )2أحكام القرآن البن العريب ()504/1
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قال آخر :بل هناك من يستعمله ألخطر من ذلك ..وقد وجدت الكثري من أهل هذه
املدينة يرجع إىل كتاب [شمس املعارف الكربى] للشيخ أمحد بن عيل البوين ،والذي
استعمل القرآن بسوره وآياته مثلام يستعمل املشعوذون طالسمهم وأوفاقهم ..وقد قال يف
مقدمة كتابه( :وإين ملا رأيت كالم األجالء ِمن علت كلمتهم وانبسطت يف اآلفاق حكمتهم
وعمت يف الربايا بركتهم قد ألفوا يف الترصيف باألسامء والصفات وأرسار احلروف
واألذكار والدعوات ،وقد رغب إىل من تعلق يب وده يف توضيح ما أ ّلفوه وذخرية ما كنزوه،
فأجبته مع اإلقرار بالعجز عن فهم مدارك السلف املاضني واألئمة املحققني اهلادين،
ورجوت من اهللّ بذل االعرتاف واالقرتاف أن يمدين من أرواح أرواحهم بلطائف
اإلسعاف ،فيكون النطق موافقا للتحقيق ومفصال بلسان التصديق) ()1

ثم ذكر مقصوده من الكتاب ،فقال( :إن املقصود من فصول هذا الكتاب العلم
برشف أسامء اهللّ تعاىل ،وما أودع اهللّ تعاىل يف بحرها من أنواع اجلواهر احلكميات واللطائف
اإلهليات ،وكيف الترصف بأسامء الدعوات ،وما تابعها من حروف السور واآليات..
وج علت هذا الكتاب فصوال ليدل كل فصل عىل ما اختاره وأحصاه من علوم دقيقة
يتوصل هبا للحرضة الربانية من غري تعب وال إدراك مشقة ،وما يتوصل منها إىل رغائب
الدنيا وما يرغب فيها ،وسميت هذا الكتاب املنتخب العديم املثل الرفيع العلم بشمس
املعارف ولطائف العوارف ملا يف ضمنه من لطائف الترصيفات وعوارف التأثريات ،فحرام
عىل من وقع كتايب هذا يف يده أن يبديه لغري أهله ،أو يبوح به يف غري حمله ،فإنه مهام فعل
ذلك أحرمه اهللّ تعاىل منافعه ،ومنعت عنه فوائده وبركته ،وال متسه إال وأنت طاهر وال
تقربه إال إذا كنت ذاكرا لتفوز منه بام تريد ،وال ترصفه إال فيام يريض اهللّ تعاىل فإنه كتاب
( )1شمس املعارف الكربى (ص )6
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األولياء والصاحلني والطائعني ،واملريدين والعاملني الراغبني فكن به ضنينا وال تدع منه
قليال وال كثريا ،وليكن يقينك صادقا وإيامنك بحقائقه واثقا إنام األعامل بالنيات) ()1

قال آخر :صدقتم ..لقد كان هذا الكتاب هو السبب يف انرصايف عن التدبر يف كالم
ريب؛ فقد كنت أدمن عىل الرياضات التي ذكرها ال لرتبية نفيس وإصالحها ،وإنام لتحقيق
حاجايت التي كان يمكنني أن أقوم هبا بالعمل واالجتهاد ..ومن األمثلة عىل تلك الرياضات
التي كنت أمارسها نقال عنه الرياضة املرتبطة بسورة اجلن ،حيث قال( :اعلم أهيا األخ يف
اهللّ إذا أردت ذلك صم ثالثة أيام أوهلا الثالثاء ،ثم األربعاء واخلميس وهو صيامك عن
غري ذي روح ،وأنت تبخر بحصا لبان وجاوي ليال وهنارا ،وأنت تقرأ السورة الرشيفة يف
مدة ثالثة أيام ،ألف مرة يف تلك املدة املذكورة تقرأ يف كل يوم  333مرة وأكثر ،واملراد
تكميلها باأللف يف تلك املدة املذكورة واجتهد أن يكون ختمك من قراءهتا ليلة اجلمعة
الثلث األوسط من الليل ،فإنه حيرض لك خادمها ،وهو رجل قصري طويل اليدين ،فيجلس
قدامك ،ويقول لك السالم عليك ،فثبت جناحك فإن عليك هيبة عظيمة ،وهو من ملوك
اجلان املؤمنني الذين أسلموا عىل يد النبي  ،فتنظر ثالث رجال خلفه ،فإن ثبت نفسك
قضيت حاجتك ،وإن تومهت أو تلجلجت ،فإهنم ينرصفون عنك وخييب عملك وسعيك،
فيجب عليك أن تشجع نفسك ،وال ختف فإن اسمه أبو يوسف ،فقل :يا أبا يوسف قد
وجب عليك حقي ،وأنت ترى ما أنا فيه من الفاقة والضيق ،وأريد منك هذه الساعة اليشء
املباح احلالل أستعني به عىل نفقتي ونفقة عيايل ،وأستعني به عىل احلج إىل بيت اهللّ احلرام
وأجرك عىل اهللّ ..واعلم يا أخي إن أنت قويت قلبك وتكلمت الكالم الذي ذكرناه فإنه
يلتفت إىل أحد الرجال الذين من ورائه ثم يأمرهم بيشء فإنه يأيت به بأرسع من الربق وهو
( )1شمس املعارف الكربى (ص )6

517

ِما قد قسم اهللّ لك من القدم فخذ ما وصل إليك واشكرهم وداع هلم فإهنم ينرصفون،
وحكي عن الشيخ الصالح أيب عبد اهللّ حسني بن منصور ،أنه فعل ذلك ،فأتاه اخلادم بعرشة
آالف دينار ،وحكي أن تلميذ حييى فعلها ،فلام حرض بني يديه خادم السورة خاف
واصطكت أسنانه وخرس لسانه فلم يطق أن يكلمه ،وكلام فتح عينيه وجده بني يديه ،فلام
أفاق وطال األمر ومل ينطق انرصف اخلادم عنه ،ومل حيصل منه ُضر ،فعليك أهيا الطالب
بثبات اجلنان ،فإن خادم هذه السورة من اجلن املؤمنني وهو مل يرض الطالب ،والعزيمة
والدعوة هي السورة الرشيفة بتاممها وكذا البخور)()1

قال آخر :ومثلك أنا ..فقد كنت أمارس الرياضة املرتبطة بسورة الكهف ،والتي قال
عنها( :اعلم وفقني اهللّ وإياك أنك إذا أردت الوصول للكربيت األمحر والعنرب األشهب،
وفتح باب هذا الكنز املطلسم وفك رمزه وإبطال موانعه ،فتعمد إىل مكان طاهر نظيف بعيد
عن األصوات واحلركات ،وتنصب لك يف األرض حمرابا وتبسط حتتك رمال ناعام ،ثم إنك
تغتسل وتلبس ثيابا كلها بيضاء ،وتبخر بأجل البخور وتطهر جوفك من املأكل احلرام وكل
ما فيه شبهة ،ثم تدخل يف الرياضة وال تأكل وال ترشب شيئا فيه روح وال ما خرج من روح
مدة  14يوما ،ويكون أول دخولك يف الرياضة يف شهر يكون أوله يوم اجلمعة ،وتدخل
اخللوة بعد صالة اجلمعة ،ثم تبخر املكان بالبخور الطيب مثل العود والقاقيل واجلاوي
والند ومثل العنرب إن أمكن وتقرأ سورة الكهف إن أمكن عقيب كل صالة مرة ،ويف جوف
الليل  7مرات ،وكلام تلوت السورة تطلق البخور إىل انتهاء العدد املذكور ،فإذا كان ليلة
اجلمعة جتلس عىل ركبتيك ،وتصيل عىل النبي  ألف مرة ،ثم تبدأ بقراءة سورة الكهف
أربعني مرة وتصيل بني قراءة كل مرتني ركعتني خفيفتني بالفاحتة واإلخالص  3مرات
( )1شمس املعارف الكربى.135 ،

518

السالم  10مرات ،فإذا متت القراءة تستغفر اهللّ وحتمده ،وتقول
وتصيل عىل النبي عليه ّ
الباقيات الصاحلات  100مرة ،فإذا أصبحت وصليت الصبح وحتمد اهللّ بجميع حمامده
التي يف القرآن العظيم ،وبعد التحميد تبتهل إىل اهللّ تعاىل وتدعوه بالدعوات الصاحلات،
فإذا فرغت من دعائك فقم ومتش واذكر اهللّ حتى خترج خلارج سور املدينة ،فيقبل عليك
خادم السورة الرشيفة عىل صفة شاب حسن طيب الرائحة ،فيسلم عليك فر ّد عليه السالم
وتأدب معه ،فإنه يدفع إليك كيسا فيه ألف دينار ويشرتط عليك رشوطا منها :زيارة
األموات كل يوم مجعة ،وال تنسى الفقراء واملساكني وأن ال تزين فتجيبه إىل طلبه وتشكر
منه ،فيقول لك اخلادم عبد اهللّ إن قرأهتا وفعلت ذلك كل شهر ترزق ألف دينار ،فترصف
اخلادم وتقول له :شكر اهللّ سعيك وغفر لنا ولك وانرصف مأجورا بخري .واكتم رسك واهللّ
أعلم)()1

قال آخر :ومثله قال عن سورة الواقعة( :اعلم أن هذه السورة مفتاح باب الغنى..
وهلا خواص كثرية فمنها إن من واظب عىل قراءهتا عقب الصلوات اخلمس فإهنا تكون أمانا
له من الفقر والفاقة .ومن خواصها للدخول عىل امللوك والوزراء واحلكام ،تقرأ السورة
قبل أن تقابل ما ذكرنا وتقول عند خروجك :توكلوا يا خدام هذه السورة الرشيفة بعقد
لسان كذا ،بحق سورة الواقعة عليكم ،وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ،توكلوا بفالن وتسمي
ما تريد وتقول :خريكم بني أعينكم ورشكم حتت أرجلكم ،وخشعت األصوات للرمحن
فال تسمع إال مهسا .توكلوا يا خدام هذه األسامء والدعوة والسورة الرشيفة بمهمهوب 2
ذي لطف خفي ،بصعصع  2ذي نور هبي ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا،
اجعلوين يا خدام هذه السورة نافذ الكلمة عند فالن بن فالنة ،يسمع قويل ويطيع أمري
( )1شمس املعارف الكربى.135 ،
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ويقيض يل مصاحلي ومجيع ما أطلبه منه وما أريده ،بحق هذه اآلية الرشيفة ﴿ َال َي ْع ُص َ
ون اهللََّ
ون﴾ [التحريم)1 ()]6 :
ون ما ُيؤْ مر َ
ما َأمر ُهم َو َي ْف َع ُل َ

َ ََ ْ

َ

َُ

ومن خواصها التي ذكرها( :للعطف واملحبة والصلح بني اثنني يف احلالل ،ألن
كالمه تعاىل ال يترصف إال يف احلالل ،وأما والعياذ باهللّ من يفعله يف احلرام ،فإنه يرض بنفسه
وال جياب له ،فإذا أردت حمبة بني متباغضني ،فاقرأ السورة عىل يشء من املأكول وقل عند
انتهاء السورة :توكلوا يا خدام هذه السورة باإللفة واملحبة بني كذا وكذا ،بحق ههطوب
 ،2طوب  ،2أجب يا صمعون ذو هباء ومجال ،توكلوا يا خدام هذه السورة الرشيفة باملحبة
الدائمة والوداد بني فالن بن فالنة ،بحق هذه السورة عليكم وطاعتها لديكم ،ثم أهدي
املأكول هلابا ،فإذا أكاله يصطلحان وال يفرتقان إال بعد املوت)()2

ومن خواصها األخرى التي ذكرها( :أنك إذا قرأهتا بعد العرص مرة ،وأسامء اهللّ
احلسنى مرة ،ثم تداوم القراءة كل يوم هكذا ،وتقرأ عقب قراءتك الدعاء هكذا مرة مرة
 40يوما ،فإنك متلك اخلديم ،ويكون عونا لك يف كل ما تريد فافهم ،والبخور حصا لبان
وميعة وسندروس وحبة سوداء ،وهذا دعاء السورة الرشيفة تقول :اللهم إين أسألك يا هللّ
 ، 3يا واحد يا فرد يا صمد يا وتر يا حي يا قيوم يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل
واإلكرام يا باسط يا غني يا مغني مهمهوب مهمهوب ذي لطف خفي بصعصع صعصع
هبي سعسعوب سعسعوب ،اهللّ الذي له العظمة والكربياء صمعصون ذو مجال
ذي نور ّ
وهباء ،طمهوب ذو عز شامخ ،باه باه مهلهوب اهللّ الذي سخر بنوره كل نور ،بطهطهوب
هلوب  2أجيبوا يا خدام هذه السورة ،ويا خدام اسم اهللّ العظيم األعظم بتسخري قلوب

( )1شمس املعارف الكربى ،ص.142
( )2شمس املعارف الكربى ،ص.142

520

اخللق وجلب الرزق ،وحركوا روحانية املحبة يل باملحبة الدائمة ،بسم اهللّ الذي خرق
احلجب نوره وذلت الرقاب لعظمته ،وتدكدكت اجلبال هليبته وسبح الرعد بحمده
واملالئكة من خيفته ،هو اهللّ الذي ال إله إال هو رب العرش العظيم .اللهم إين أسألك
باسمك املرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك ،وأهلمته ألصفيائك من أحبابك،
أسألك اللهم أن تأتيني برزق من عندك تغني به فقري وجترب به كرسي ،وتقطع به عالئق
الشيطان من قلبي ،فإنك أنت اهللّ احلنان السلطان الديان)()1

قال آخر :ومن الرياضات التي ذكرها ،واخلاصة هبذه السورة ما عرب عنه بقوله:
(اعلم وفقني اهللّ تعاىل وإياك إىل طاعته وفهم أرسار أسامئه ،إذا أردت اخللوة والرياضة هبذه
األسامء الرشيفة ،فتعمد إىل مكان نظيف خال من األصوات فتجلس فيه ،وتطلق البخور
وهو عود وند وجاوي وميعة يابسة ،ثم تبدأ بقراءة السورة املذكورة أربعة عرش ،وإن أردت
الرسعة فتكون مدّ ة سبعة أيام ،هذا وأنت تقرأ األسامء عقب الصالة بأعدادهن ،فإذا متت
األيام فيدخل عليك مخسة عرش ملكا ،ويسلمون عليك فال ترد عليهم السالم ،وإياك
واخلوف منهم فإن خفت ُضبت روحك وضاع تعبك ،فإهنم جيلسون أمامك ثم يسألون
حاجتك ويقولون لك نحن نقضيها لك ،فاطلب منا ما شئت ،فإياك أن جتيبهم فإذا طال
وقو بخورك ،فإذا كان بعد ساعة أو
فقو قلبك ونبه قرينك ّ
عليك اجللوس انرصفوا عنكّ ،
ساعتني ،فيدخلون عليك ،فر ّد عليهم السالم ،وتكون قد جعلت بخورك يف تلك الساعة
فقو قلبك ألهنم يشريون
ميعة يابسة ولبان ذكر وعود قامري وترمس بري ،فإذا فعلت ذلك ّ
األول ،وال تكلمهم ولو كلموك ،فإذا طال األمر
إليك بأيدهيم ،فتجد روحك يف مكانك ّ
كرِس وجيلس عليه ثم
انرصفوا عنك ،ثم بعد ذلك يدخل عليك رجل وحده وينصب له
ّ
( )1شمس املعارف الكربى ،ص.143
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يسلم عليك فر ّد عليه السالم وتأدب بني يديه ،فيسألك عام تريد فال ختف منه ،فإنه خادم
فقو قلبك وقل له أريد منك ،العهد
هذه األسامء الرشيفة ،فيقول لك ما تطلب يا خلق اهللّ؟ ّ
واخلادم من خدّ امك يمتثل أمري يف كل ما أطلب منه ،فعندها يعطيك شيئا من الدنيا ،فخذه
منه ثم ارصفه فينرصف ،واشكر اهللّ عىل ما أوالك من نعمه ،واكتم رسك تنل أمرك
والسالم)()1

قال آخر :ومن األمثلة عام ذكره عن سور أخرى ما عرب عنه بقوله( :إن يف سورة يس
اسام من أسامء احلكمة من وقف عليه وكتبه وحماه بامء املطر وهو مستقبل القبلة عدد األسامء
أياما أنطقه اهللّ تعاىل باحلكمة ،وهو وسط السورة وعدد حروفها ستة عرش حرفا منها
حرفان منقوطان من أعىل ،وحرفان منقوطان من أسفل ،وهي مخس كلامت أوهلا حرف
السني ،وآخرها حرف امليم ،وظهر حرف السني يف اسمه السالم والسميع الرسيع وهو
اسم امللحني يف الدعاء خصوصا ..ومن أراد أن يرى عاقبة أمره فليصم يومه ذلك هللّ تعاىل
خالصا ،ويفطر عىل ما تيرس من اخلبز ،ويقرأ سورة امللك وينام عىل طهارة عىل جنبه األيمن
ويضعه حتت رأسه وال يك ّلم أحدا وينام ،فإن اهللّ تعاىل يطلعه عىل عاقبة أمره بقدر القسم
الذي أراده وال يصلح ذلك إال ألهل طهارة القلوب وأهل الرياضات .ومن كتبه يف جام
زجاج ورشبه سهل اهللّ عليه الفهم واحلكمة .ومن علقه عليه أنطقه اهللّ تعاىل باحلكمة .ومن
كتبه ومعه ال إله إال اهللّ حممد رسول اهللّ  80مرة ومحله عىل عضده األيمن ،أو كتبه يف ثوب
ولبسه رزقه اهللّ تعاىل اهليبة والرأفة ..وإذا أردت اختاذ إخوان من اجلن املؤمنني يقضون
حاجتك ويسعون يف مرضاتك ،فابدأ بالصوم يوم األربعاء إىل يوم السبت الرابع منه ،بعد
أن تغسل الثوب والبدن ،واقرأ سورة اإلخالص كل يوم ألف مرة ،وسورة يس مرة،
( )1شمس املعارف الكربى ،ص.144

522

وسورة الدخان ،وتنزيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك مرة ،فإذا كان عرص يوم السبت
وهي الساعة العارشة ،اعتزل عن الناس يف موضع خال يف بقعة نظيفة ،وتأخذ سبع براوات
من الكاغد)()1

( )1شمس املعارف الكربى ،ص.54
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النهاية
يف آخر يوم يل يف تلك املدينة ،وبعد أن أذن املؤذن لصالة الفجر ..رأيت مجوعا كثرية،
تسري برسعة ،فرحت أرسع معهم ..ويف الطريق سمعت أحدهم يقول ملرافقيه :احلمد هلل..
ها قد ُفتح أخريا ذلك اجلامع الكبري الذي كان معطال ،بسبب اخلالفات الكثرية بني أهل
مدينتنا.
قال آخر :احلمد هلل ،لقد حل الصفاء بدل اجلفاء ،وحلت األخوة بدل الفرقة ..وقد
سمعت أنه سيفتح اليوم بيد املعلم املبارك الذي مل نر منه إال النور واخلري.
قال آخر :وقد سمعت أيضا أنه ستفتح فيه مدرسة علمية كبرية تدرس القرآن
الكريم وفق تلك ا لضوابط التي دعا إليها املعلم ،والتي تراعي مقاصد القرآن الكريم
وتطبق معانيه ،وجتعلها مؤثرة يف احلياة بكل شؤوهنا.
قال آخر :وقد سمعت أيضا أن الوايل سيحرض االفتتاح ،وقد تعهد بأن يويل كل
مناصب املدينة من املتخرجني من مدرسة ذلك اجلامع..
قال آخر :وحيق له ذلك؛ فأولئك الذين كان قد نصبهم سابقا مْلوا املدينة بكل أنواع
الشقاق والعصبية.
ما إن وصلنا إىل اجلامع الكبري ،حتى وجدنا املعلم ،ومعه ثلة من كبار أهل املدينة،
من الذين شاهدهتم سابقا يف األحياء املختلفة ،وقد كان اجلميع يف غاية الفرح والرسور.
قال املعلم :احلمد هلل الذي م ّن عىل أهل هذه املدينة الطيبة بالعودة إىل القرآن الكريم،
وبصورته اجلميلة الناصعة ،بعيدا عن كل غلو أو تطرف ،يف أي جانب من جوانبه ،أو علم
من علومه ..ومل يكن ذلك ليحصل لوال صدقهم وإخالصهم وطهارهتم.
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قال أحد األعيان :بل كان ذلك بفضل توجيهاتك النرية التي جعلتنا نعيد النظر يف
تعاملنا مع كتاب ربنا ،ونصحح أخطاءنا التي كانت حجابا بيننا وبني تدبره.
قال آخر :لقد كان صدقك وإخالصك ،ومنهجك يف احلوار معنا ،وإقناعنا هو
السبب يف استفادتنا منك.
قال املعلم :بورك فيكم ،ويف صدقكم ،وأنا ما أديت معكم إال واجب النصيحة،
وقد علمت أنكم صادقون خملصون ..واحلمد هلل الذي هدانا مجيعا سواء السبيل.
كانت حلظات مجيلة جدا تلك التي ُفتح فيها املسجد اجلامع ،حيث رأيت احلضور
من كل األطياف والطوائف ،جيلس بعضهم مع بعض ،وحيدث بعضهم بعضا ،وبكل أدب
ولطف ولني.
ويف تلك األثناء فوجئت ببعضهم يقرتبون مني ،ويقبلون يدي ،ويعتذرون بشدة،
وعندما نظرت إليهم وجدهتم أولئك الذين أساءوا معاملتي يف أول دخويل للمدينة ..وقد
عفوت عنهم ،بل التمست منهم الدعاء يل؛ فقد كانت رقتهم وأدهبم وتواضعهم دليال عىل
صدقهم وإخالصهم.
بعد تلك اللحظات اجلميلة ،وجدت نفيس يف بيتي ،ومعي القراطيس الكثرية التي
كنت أكتبها ..فرحت أعيد نسخها وتنظيمها بالشكل الذي ترونه ،ومن غري أن أزيد أو
أنقص حرفا واحدا ِما سمعته وشاهدته.
وبعد أن انتهيت من ذلك ذهبت إىل مدرسة قرآنية ،كانت تبالغ كثريا يف أحكام
التجويد والقراءات ونحوها ،ووضعت نسخا من الكتاب عندهم ،وما هي إال أيام حتى
طرقوا باب بيتي مثلام فعل من سبقهم ،وطلبوا مني أن أشكر معلم القصد واالعتدال،
ومثله معلم القرآن ،ثم طلبوا مني أن أطلب منه أن يرحل يب إىل املدينة التي ُتكشف فيها
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مؤامرات املبطلني ،ويرد فيها عىل شبهاهتم ..فوعدهتم بذلك.
بعد انرصافهم ،وعوديت إىل بيتي وجدت معلم القرآن يف انتظاري ،وهو يقول يل:
هيئ نفسك لرحلتك اجلديدة إىل [القرآن ..وانتحال املبطلني] ()1

( )1هو عنوان الكتاب الرابع من السلسلة.
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هذا الكتاب
هذا الكتاب هو اجلزء األول من أجزاء ثالثة من هذه السلسلة حتاول أن تصحح
األخطاء الكربى التي وقعت أثناء التعامل مع القرآن الكريم ،وهي التي أشار إليها احلديث
املعروف املشهور ،وهو قول رسول اهلل ( :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون
عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني)
وبناء عىل هذا؛ فإن هذا اجلزء يعالج املبالغات والغلو الذي ارتبط ببعض العلوم
القرآنية ،أو الفهوم املتعلقة به ،والتي رصفت عن التدبر احلقيقي للقرآن الكريم ،وجعلت
من أولئك الغالة ،مثل الذي هيتم بالقرش أكثر من اللباب ،وباألجزاء أكثر من الكل.
ولذلك؛ فهو ال يدعو لطرح تلك العلوم أو الفهوم طرحا كليا ،وإنام يدعو إىل
تصحيحها ،ونفي الغلو عنها ،ووضعها يف حماهلا املناسبة ،حتى ال تكون سببا يرصف عن
تدبر القرآن الكريم ،أو يؤثر يف فاعليته يف الواقع.
وقد رأينا أنه يمكن انحصار تلك املبالغات يف سبعة قضايا وعلوم كربى ،هي:
الرسم واإلمالء ..والتجويد والقراءات ..وأسباب النزول ..وحمال النزول ..ومصاديق
التنزيل ،أو ما يطلق عليه [اجلري والتطبيق] ..والناسخ واملنسوخ ..وعقبات التأويل ،وقد
تناولنا فيه سبع عقبات كربى ،هي :عقبة الفضول ،وعقبة اخلرافة ،وعقبة الوهم ،وعقبة
املحدودية ،وعقبة احلرفية ،وعقبة األهواء ،وعقبة الدجل.
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