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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
إن االهتمام بيان معاني القرآن ،فرض واجب على المسلمين ،لماا تتمام ذ م م القياام ب ارض الت ليا
الحق.
للدتن ،وإتصالذ إلى طالب
ِّ
وماان اصاااهل اهااّ الحااق انلا ال تققلااقن فااي القاارآن باااللق  ،وال تت عااقن الماااللي ،وال تقصاادون
صار القاارآن إلااى معاااني لمهارإ ماايلل إليلااا ،بااّ إن مقصااده اصاالي هااق ال ا عاان اال تماااال
المم ي لمعاني القرآن ،وبيان الراجح م لا من غيره ،ورإ ال اطّ م لا ،ملما كان ،ث إنلا تت عاقن ماا
نات لاادتل ب ااى علااى ال حاار الصاحيح ،وب اااى علااى االئاتس اأ بانحااار المتقاادمين والمتااارتن فااي ها ه
المطالااب الدقيقااي ،لعلملا ان الحا و
اق واحااح ،وتسااتحيّ فااي اماار اصاالي ان تد ااّ ع ااذ جميا المتقاادمين
سذ من المتاارتن بققل مخال لهمي من تقدم ،اصقصا في
والمتاارتن تى تاتي بعض من ئ ي ن َ
نحق ه ه المطالب العحيمي ،واآلتا ا المقاحي األصليي التي تققم عليلا اغلب مساهّ الدتن .وإال
لق فرحقا لك للزمل الح على المتقدمين والمتاارتن بالماللي واالنحرا  ،ولزمل ان تققلاقا إن
القرآن ل ت ن بيانا لل اأ ول ت ن هد ور مي لل ! وال تستقي لمن لذ إتمان ان تميّ إلاى لاك فماال
عن ان تت ث بذ او تدعيذ وت افح من اجلذ.
وب اى على لك فإن ا ن خر انا ال نزع فيما نققلذ انا اتي ا بما ل تا بذ المتقدمقن والمتاارون ،ااصي
إ ا كان من اصقل الدتن ،فإن اصقل الدتن غير اافيي عليل  ،ولق كانت فلي علي ا اا ى ،ونحن احّ
واشقى ،لما شلد لل هللا تعالى ورئقلذ ال رت  rمن الخيرتي واألوليي واألولقتي.
ول لك فقد تقدم ا على ال حر في ت سير ه ه اآلتي ال رتمي ،التي إار عليلاا انحاار العلمااى ،وت ااثر
آراؤه واققالل  ،وك ُّّ طاه ي كانت تحاول التمسك بمدلقل اآلتي ال رتماي ،ععماا م لاا انلاا علاى الحاق
ال ي ال رتب فياذ ،ول ان الحاق لاي س بمهارإ الادعق  ،والازع  ،باّ ماا قاام علياذ الادليّ القاقت  ،وكاان
المعقل ال ن صار ع اذ ،وال
مست اإا من ال تاب الم ين ،فلق الحق ال ي ال رتب فيذ ،وهق ال ي عليذ
و
نلقي غيره ،وال تميرنا من اال ا ما إم ا بذ متمس ين.
وقد اولت ان اعتد في تقحيح المعاني المست اإة من ه ه اآلتي ب اى على األئااأ الما كقر ،فماا كاان
فيذ من ت رار للمع ى في صقرة اار  ،فلتث يتذ في ال قأ ولزتاإة تقحيحذ ،وإن قمت بزتااإة علاى
الحاق ف ماّ هللا تعاالى وم ِّاذ
ائادإَ واقاارب  ،)]1فماا كاان فاي كالماي مان
لك ،فقد اولت فياذ ان ِّ
ِّ
وكرمذ ،وب ركي ات اع الم اتخ والمحافحي على عبدة اعمال الم سِّرتن العحام الا تن كاانقا شامقع اق
و
الحاق
على مدار الزمان ،وب ركتل وب مّ ما قاامقا باذ مان جلاقإ فاي ادماي القارآن العحاي  ،حاقا
الرإ على المخال  ،وكانقا با لك قااهمين بماا اماره باذ هللا تعاالى
وقرروه على من اال ذ ،وبالدقا في ِّ
من االئت اط وا ل يان ،والعمّ على بيان الدتن إظلاار اللاد والحاق الا ي انزلاذ هللا تعاالى علاى ااات
ال يين وافملل صلى هللا عليذ وئل .
وندعق هللا تعاالى ان تتق اّ عمل اا ها ا ،وان تهعل اا مااجقرتن علياذ ،وان تلادت ا ب مالذ وم اذ وكرماذ،
والحمااد ر رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى ئاايدنا محمااد افمااّ األن ياااى والمرئاالين وعلااى آلااذ
وصح ذ ومن ت عل بإ سان إلى تقم الدتن.
كت ذ ال قير إلى هللا تعالى
ئعيد فقإة
وليس ل ا إلى غير الذ تعالى اجي وال م هب
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--------------------------------------------------- )] 1وئا اول ان اعتد في تحسين ه ه الرئاالي فاي األتاام القاإماي باإ ن هللا تعاالى ،وعلاى ساب ماا
ت تح هللا تعالى بذ ،وما تاله .
ال د ُى والتمليد
ب َواُا َُر ُمتَ َا ِّب َلا ٌ فَا َ وما الو ِّتنَ
اب ِّم ْذُ آ َتا ٌ ُّم ْح َ َما ٌ ه وُن ا ُ ُّم ْال ِّ تَا ِّ
ِّي اَنزَ َل َعلَيْكَ ْال ِّ تَ َ
قال هللا تعالى ه َُق الو َ
الرا ِّئ ُخقنَ فِّي
في قُلُقبِّ ِّل ْ عَ ْت ٌ فَيَتو ِّعُقنَ َما تَ َابَذَ ِّم ْذُ ا ْبتِّدَاى ْال ِّتْ َ ِّي َوا ْبتِّدَاى تَاْ ِّوت ِّل ِّذ َو َما تَ ْعلَ ُ تَاْ ِّوتلَذُ ِّإالو للاُ َو و
ْال ِّع ْل ِّ َتقُقلُقنَ آ َم وا ِّب ِّذ ُك ٌّّ ِّم ْن ِّع ِّد َر ِّب َا َو َما َت و وك ُر ِّإالو ا ُ ْولُقاْ ْ
ب) آل عمران]7
األل َا ِّ
فاي ائااتعمال حاامير الداهااب -المااراإ باذ الداللااي علااى هللا تعااالى -إشااارة إلاى و
ان ث ومايَ مااي فااي ت زتااّ
ال تاااب م ااتمال علااى قساامين ماان اآلتااا  ،المح ا والمت ااابذ ،وال رتااب فااي ان ه ا ه الح مااي متعلقااي
بالح مي من إرئال األن ياى والرئّ ،وهي امتحان ال اأ جميعا من تؤمن ومن ت ر ،ومن تت ا الحاق
ومن تزت ع ذ.
المراإ بال تاب هق ال تاب المعين المعلقإ ،وهق الم زل على ئيدنا محمد صلى هللا عليذ وئل المس ومى
بااالقرآن ،وقااد بااين م طااقل اآلتااي ال رتمااي ان ال تاااب تحتااقي علااى آتااا مح مااا وآتااا مت ااابلا ،
فإنزال المح والمت ابذ كلذ مراإ ،فار تعالى قاد اراإ إنازال ال تااب علاى ماا هاق علياذ وتترتاب علاى
لك مي كما قل ا.
كلذ مح َما
مع ى كقن القرآن ِّ
ااب ا ُ ْ ِّ َم ْ
وقد ورإ في القرآن ما تد ُّل على ان القرآن كلاذ مح ا  ،وهاق ققلاذ تعاالى الَار ِّكتَ ٌ
ات آتَاتُاذُ ثُا و
ت ِّمن لواد ُْن َ ِّ اي َا ِّيار هاقإ ،1و كار امماام الاراعي و
صلَ ْ
ان الماراإ مان المح ا بلا ا المع اى كقناذ
فُ ِّ
كالما قا فصيح األل اظ صحيح المعاني وكاّ قاقل وكاالم تقجاد كاان القارآن افماّ م اذ فاي فصاا ي
الل ظ وققة المع ى وال تتم ن ا د من إتيان كالم تساوي القرآن في ه تن القص ين  ،والعرب تققل في
ال اى القثيق و العقد القثيق ال ي ال تم ن لذ  :مح  ،فل ا مع ى وص جميعذ بانذ مح .
وه ا ما م ى عليذ الهالل في ت سيره فقال ":الر) هللا اعلا بماراإه با لك  ،ها ا كتااب ا مات آتاتاذ)
فصلت) بي ت باأل اام والقصال والماقاعظ مان لادن اي ا يار)
بعهيب ال ح وبدت المعاني ث ِّ
هللا".
كلذ مت ابلا
مع ى كقن القرآن ِّ
وورإ في القرآن ما تد ُّل على و
ان القارآن كلاذ مت اابذ وهاق ققلاذ تعاالى و
ث ِّكتَاباا
سانَ ْال َحادِّت ِّ
للاُ ن وَاز َل اَ ْ َ
للا َلِّكَ هُدَ و
للاِّ
ي تَ ْق َ ِّع ُّر ِّم ْذُ ُجلُقإُ الو ِّتنَ تَ ْخ َْقنَ َربو ُل ْ ث ُ و تَ ِّلينُ ُجلُقإُهُ ْ َوقُلُقبُ ُل ْ إِّلَى ِّ ْك ِّر و ِّ
ُّمتَ َابِّلا ومثَانِّ َ
م ِّل ّْ و
للاُ فَ َما لَذُ ِّم ْن هَاإ الزمر23
َت ْلدِّي ِّب ِّذ َم ْن َت َا ُى َو َمن تُ ْ
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و كر اممام الراعي ان المع ى انذ ت ذ بعمذ بعما في الحسن وتصدل بعمذ بعما ،وإليذ امشارة
بققلذ تعالىَ :ولَ ْق َكانَ ِّم ْن ِّع ِّد َغي ِّْر هللا لَ َق َجدُواْ فِّي ِّذ ااتالفا َكثِّيرا ال ساى ]82:اي ل ان بعمذ وارإا
على نقيض اآلار ،ولت او نسق ال الم في ال صا ي والركاكي.
القرآن فيذ مح ومت ابذ
نل عليذ في ه ه اآلتي ال رتمي ،والماراإ باالمح ه اا ماا تقاباّ المت اابذ ال ماا تقاباّ الحااهر
وهق ما و
ل ،وهااق مااا هااب إليااذ ال ااافعي ماان و
ان المح ا  :المتمااح المع ااى ،والمت ااابذ بخالفااذ ،ومع ااى
وال ا و
اتماح المع ى :ان تحلر ع د العقّ ان مع اه ه ا ال غير ،واماا ع اد األ اا فاالمح واحاح الداللاي
الحاهر ال ي ال تحتمّ ال سخ .)]1
وجاى التع ير القرآناي ب لماي ا ُاار  ))]2فاي جاناب المت اابلا  ،مفااإة قِّلوتِّلاا باإعاى المح ماا  ،ولا
اار ْ ألنولاااا رإ إلاااى
ااق وه َ اجتما ُ
علماااا فاااي آتاااا  ،وا ُ ِّاا َ
تَ ِّهاااهْ ه ااا ا ومت اااابلا ) إون ا ُ َاااار ،لاااسال تُتَا َ
المح ما  ،)]3فالمعت ر اوال في االت اع هق المح  ،ث المت ابذ من يث رإُّه إلى المح .
ول ن ما هي ه ه الح مي المقصقإة من إنزال ه تن ال قعين من المح والمت ابذ من اآلتا ؟
ما ث و مي غير امتحان الخلق وهق ائاأ الت لي وجقهره ،ول ن االمتحان ال تت إال ب ياان الطرتقاي
وال صاّ باين الحااق وال اطاّ ،امااا ما عاادم ال ياان مطلقااا فاال امتحااان ،و لاك ب مااّ مان هللا تعااالى ،ال
بقجقب عليذ ئابق ،فلّ ت و لك في ال تاب ،اي هّ وق ت صيّ الطرتق الحق الا ي تت عاذ ال ااأ فاي
تلك اآلتا المح مي والمت ابلي؟ وهّ وق بيان الطرتق ال ي ت ين تعاماّ ال ار وكي ياي فلملا آلتاا
القرآن ال رت ؟
ال رتب انذ قد ت و لك با سن بيان واوححذ؟ وت قى على ال اأ ااتيار الطرتاق الا ي ترتدوناذ ،وها ا
الطرتق هق ال ي ت ين قيقي ااتياره وات اعل لل تاب ،ومد إتمانل بار تعاالى وبرئاقلذ صالى هللا
عليذ وئل .
وال رتب ان الم لقم من ال يان القرآني ان المح في ال تاب اكثر من المت ابذ م ذ ،وان المت اابذ هاق
األقااّ ،والزتا تحصااّ بتح ااي لااك المت ااابذ األقااّ فااي المح ا األكثاار وتقدتمااذ عليااذ وتقييااد المح ا
بالمت ابذ االفا للطرتقي القرآنيي السقتي التي تؤتدها العقّ السلي .)]4
وال بدو من بيان المراإ بالمح والمت ابذ ،ل ستطي ان ن ي على فلم ا لك قيقي المقق
----------------------------------------- )]1الققنقي ،اشيي على ال يماوي.)18-17/6 ،

م لا.

 )]2اُا َُرَ :ج ْم ُ ا ُ ْار  ،جاى في محيط المحيط :اآلار في األصّ األشد تا ُّارا في ال كر ،ثا اجاري
ااص به س ما تقدماذ ،فلاق قلاتَ  :جااىني رجاّ وآاار معاذ ،لا
مهر غير .ومدلقل اآلار في اللدي
ٌّ
ت ان اآلاار إال مان جا س ماا قلتااذ ،بخاال غيار ،فإنلاا تقا علااى المدااترة مطلقاا فاي جا س او صا ي،
صر اُاَر ألنذ وص معدول
ْ
وجمعُذ آارون .واألنثى اُار واُاراى ،والهم اُارتا واُاَر .ول تُ َ
تعر إال انذ في مع ى المعر .
عر ول
و
عن اآلار ،والقياأ ان تُ و
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 )]3انحر الققنقي ،اشيي على ال يماوي ،إار ال تب العلميي .)20/6 ،م بعض تصر .
 )] 4مما تؤتد لك ما قالذ ابن عطيي في ت سيره":وإنما مع ى اآلتي امنحاى على اهّ الزت واألشاارة
با لك اوال إلااى نصاار نهااران وإلااى اليلاقإ الا تن كااانقا معاصارتن لمحمااد عليااذ الساالم فااإنل كااانقا
تعترحقن معاني القرآن ،ث تع بعد لك كّ عاه  ،ف كر هللا تعالى انذ نزل ال تاب على محمد إفماال
م ذ ونعمي ،وان مح مذ وبي اذ الا ي ال اعتاراض فياذ هاق معحماذ والدالاب علياذ  ،وان مت اابلذ الا ي
تحتمّ التاوتّ وتحتاج إلى الت ل هق اقلذ .ث إن اهّ الزت تتركقن المح ال ي فياذ غ ياتل وتت عاقن
المت اااابذ ابتدااااى ال ت اااي وان ت سااادوا ا ال اااين وتااارإوا ال ااااأ إلاااى عتدلااا  ،فل ااا ا تتقجاااذ الم ماااي
عليل ".انتلى
المح
قال الخطيب ال ربي ي في ت سايره فاي بياان المح ما ":ا مات ع ارتلاا ،باان
واالشت اه فلي واححي الداللي ".)]1

حات عان اال تماال

فقد بين ال ربي ي ه ا ان إ ام اآلتي هي إ ام الع ارة ال بمع ى ان ما تقابللاا غيار مح ا الع اارة ،باّ
مع ى إ ام الع ارة هق حلا عن إ تماال مع اى غيار ماراإ الداللاي علياذ ،و حلاا عان االشات اه فاي
فلملا.
وجاى في ت سير ابن عطيي ":وقال محمد بن جع ر بن الزبير  :المح ما هاي التاي فايلن هاي الارب
وعصااامي الع ااااإ وإفااا الخصاااقم وال اطاااّ لااايس للاااا تصااارت وال تحرتااا عماااا وحاااعن علياااذ ،
والمت ابلا للن تصرت وتحرت وتاوتّ ابتلى هللا فيلن الع اإ .
قال ال قيذ اممام ابق محمد  :وه ا ا سن األققال في ه ه اآلتي".انتلى
المت ابذ
قااال الخطيااب ال ااربي ي فااي بيااان المت ااابلا ":اي محااتمال ال تتمااح مقصااقإها مجمااال او مخال ااي
ظاهر ،إال بال حل وال حر .")]2
ومن القاحح ان الخطيب ال ربي ي لما فسور المح بانذ القاحاح المع اى غيار المحتماّ لماا هاق غيار
مراإ ،فسور المت اابذ باناذ ماا تقاباّ ها ا المح ا  ،فصاار المح ا م اتمال علاى حاابط اصايّ وهاق":ال
تتمح مقصقإها" ،وه ا في مقابّ المح  ،كما ممى.
وعاإ ال ربي ي ف ين ان عدم اتماح مقصقإها راج ألئ اب :)]3
-1إجمال.
-2مخال ي ظاهر.
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وبين ان الخروج من الت ابذ ت قن ":بال حل وال حر".
وقال اممام الراعي في ت سيره":ال اأ قد اكثروا من القجقه في ت سير المح والمت ابذ ،ونحن ن كر
القجذ الملخل ال ي عليذ اكثر المحققين  ،ث ن كر عقي ذ اققال ال اأ فيذ ف ققل:
الل ظ ال ي جعّ مقحقعا لمع ى ،فإما ان ت قن محتمال لدير لك المع ى ،وإماا ان ال ت اقن فاإ ا كاان
الل ظ مقحقعا لمع ى وال ت قن محتمال لديره فل ا هق ال ل  ،واما إن كاان محاتمال لدياره فاال تخلاق
إما ان ت قن ا تمالذ أل دهما راجحا على اآلار  ،وإما ان ال ت قن ك لك بّ ت قن ا تمالاذ للماا علاى
السقاى  ،فإن كان ا تمالذ أل دهما راجحا على اآلار ئامي لاك الل اظ بال سا ي إلاى الاراجح ظااهرا ،
وبال س ي إلى المرجقح مؤوال  ،واما إن كان ا تمالاذ للماا علاى الساقتي كاان الل اظ بال سا ي إليلماا معاا
م تركا  ،وبال س ي إلى كّ وا د م لما على التعيين مهمال.
فقد ارج من التقسي ال ي كرناه ان الل ظ إما ان ت قن نصا  ،او ظاهرا  ،او مؤوال  ،او م تركا  ،او
مهمال  ،اما ال ل والحاهر في اتركان فاي صاقل التارجيح  ،إال ان الا ل راجاح ماان مان الديار ،
والحاهر راجح غير مان من الدير  ،فل ا القدر الم ترم هق المسمى بالمح .
واما المهمّ والمؤول فلما م تركان في ان إاللي الل ظ عليذ غير راجحاي  ،وإن لا ت ان راجحاا ل اذ
غير مرجقح  ،والمؤول م انذ غير راجح فلق مرجق ح ال بحسب الدليّ الم رإ ،فل ا القدر الم ترم
هق المسمى بالمت ابذ  ،ألن عدم ال ل اصّ في القسمين جميعا وقاد بي اا ان لاك تسامى مت اابلا إماا
ألن ال ي ال تعل ت قن ال ي فيذ م ابلا لإلث ا في الا هن  ،وإماا ألجاّ ان الا ي تحصاّ فياذ الت اابذ
تصير غير معلقم  ،فاطلق ل ظ المت ابذ على ماا ال تعلا إطالقاا الئا السا ب علاى المسا ب ،فلا ا هاق
ال الم المحصّ في المح والمت ابذ ".)]4انتلى

--------------------------------------- )] 1ال ربي ي ،الخطيب" ،السراج الم ير" ،إار ال تب العلميي.)226/1 ،
)]2ال ربي ي ،الخطيب" ،السراج الم ير" ،إار ال تب العلميي.)226/1 ،
 )]3وال رتب انذ اعتمد في لك على ال يماوي ،فقد قال في ت سيره ":ه َُق ال ي اَنزَ َل َعلَيْكَ ال تاب
امجماال واال تماال .ه و
ُان ا ُ ُّم ال تااب اصالذ
ِّم ْذُ آتا مح ما ا مت ع ارتلاا باان حات مان ِّ
ترإ إليلا غيرها والقياأ املا فافرإ على تاوتّ كّ وا ادة  ،او علاى ان ال اّ بم زلاي آتاي وا ادة.
محتمال ال تتمح مقصقإها ِّمجمال او مخال ي ظاهر إال بال حل وال حر ليحلر
َواُا َُر مت ابلا
فيلا فماّ العلمااى  ،وتازإاإ رصال علاى ان تهتلادوا فاي تادبرها وتحصايّ العلاقم المتققا عليلاا
ائت اط الم راإ بلا  ،في القا بلا وبإتعاب القراهح في ائتخراج معانيلا  ،والتقفيق بي لا وبين المح ما
معالي الدرجا ".انتلى
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 )] 4وقد نقّ ابن عاإل ه ه ال قرة عن اممام الراعي في ت سيره الل اب  )32/5وفي بعض ال اظلاا
ااتال م ما في الراعي ،ونحق ااتصار.
الح مي في جعّ المح والمت ابذ في القرآن
نحن ال ن ُّك في ان الح من وجقإ المت ابذ والمح في القرآن راجعي إلى ال ار ،ألنلماا جازى مان
ال تاب ال ي انزل ر مي للعالمين وهد وبيانا ومخرجاا للا مان الحلماا الهلاّ) إلاى ال اقر العلا
والحااق) .ول ا لك فااإن وجااقإ المت ااابذ ترج ا عقاهااده وفقاهااده إلااى المساالمين ماان التاازم ما ل الطرتقااي
القرآنيااي التااي وص ا اها ،وئا زتد فااي وص ا لا ،امااا ماان عاش ع لااا ،فااإن المت ااابذ فمااال عاان المح ا
ئي قن عليذ وباال وفت ي ،و هي تقم القيامي.
وقد تقئّ بعض الملحدتن بقجقإ المت ابلا في القرآن ليقد قا فيذ ،وت طلقا الح مي ع ذ ،وقاالقا ماا
اصلذ :لق كان القرآن كلذ مذ ،ولق كان م زلذ يما فعال لما اوجد اآلتا المت ابلا في القرآن،
بّ لهعلذ كلذ مح ما لي قن لك اقرب إلى هداتي ال ر ومعارفتل باالحق .ول ان الحاصاّ هاق ااال
لك ،فل لك نر المختل ين كلل قد اعتمدوا على وجقإ الم تابلا في القرآن وجعاّ كاّ وا اد ما ل
غياره باان تت عاقه هاق إون
تزع ان ما قد تؤتد م ه ذ من اآلتا المت ابلي هق المح  ،وصار تطالب َ
غيره ،ونت عن لك اعإتاإ الخال بين الخلق ،وال تصح ل تاب تازع لاذ اناذ ال تااب الا تهاب علاى
ال ر االلتزام بذ إلى تقم اليدن وان فيذ اللد والر ماي ان تتايح المهاال ل حاق تلاك المطااعن ،ولا لك
فإنا نر ان اله ري مثال تتمسك بآتا عع انلا تد ُّل على اله ر كققلذ تعالى وجعل ا على قلقبل اك ي
ان ت قلقه وفي آ انل وقرا) ،ونر القدري تققل :بّ ه ا م هب ال ار والم حرفين ،بدليّ اناذ تعاالى
ى لك عن ال ار في معرض ال م لل فاي ققلاذ وقاالقا قلقب اا غلا ٌ ) .واتماا نار مث ات الرؤتاي
تتمسك بققلذ تعالى وجقه تقمس ناحرة إلى ربلا ناظرة) ،وال افي تتمساك بققلاذ ال تدركاذ األبصاار)
ومث ت الهلي تتمسك بققلذ تخافقن ربول من فاققل ) وبققلاذ الار من علاى العارو ائاتق ) وال اافي
تتمسك بققلذ ليس كمثلذ شيى) ،وك ُّّ وا د من هؤالى ومن غيره تزع ان ما تتمسك بذ هق المح ،
وان ما تتمسك ب غياره هاق المت اابذ ،وها ا كلاذ ال تلياق باملاذ الح اي ف يا لاذ ان تهعاّ كتاباا كلا ا
مرجعا لل اأ اجمعين إلى تقم الدتن )]1؟!
ي عان ها ا امشا ال ان نقاقل :إن هللا تعاالى إنماا انازل كتاباذ علاى ها ه الصاقرة بعماذ
والهقاب ال لا ُّ
مح ما وبعمذ مت اابلا ألن ها ه الصاقرة هاي اكماّ الصاقر المم اي التاي تتحقاق بلاا امتحاان الخلاق
وابتالؤه وتمييز المحق م ل من الم طّ ،ما تملياد العا ر والداللاي علاى الحاق بماا ال تت اافى ما ماا
مر .و لك ان هللا تعاالى لاق انازل القارآن كلاذ مح ماا ال تحتماّ اي ل اظ م اذ وال اي آتاي م اذ اي مع اى
و
آار ،لما كان في معرفي الحق م ذ اي صاعقبي وال تساتلزم لاك با ل اي جلاد مماا تت اافى ما امتحاان
عن المهتلد م ل وال ا ل غاتي طاقتذ لمعرفي الحق من غيره ،فإن الحق ت قن واححا
الخلق وال
تام القحقح امام الهمي  ،وال تصي ر الت لي ع ده إال بمقادار العماّ بلا ا الحاق ،في ت اي االباتالى فاي
باااب العلااقم والمعااار وباا ل غاتااي القئ ا لل اا عاان الحقيقااي ،وال و
شااك ان لااك جاازى ال تحساان
االئاتد اى ع اذ فاي امتحاان ال ار ،فاإنل تت ااوتقن بحسااب القاتل وط يعات فاي لاك ،ف اان ال باد ماان
عن مرابتل في لاك ال ااب اتماا ،وان ال تات و االكت ااى بتمييازه
وح المقاتيس واألئس التي ت
عن طرتق العمّ و دَه.

7
This file was downloaded from QuranicThought.com

ث إن هللا تعالى تلطا بلا  ،وإلولا علاى طرتاق االهتاداى واجت ااب الزتا  ،فقحاح للا –كماا فاي ها ه
اآلتي -قانقن التاوتّ الصحيح والمسلك الققت الا ي باذ تمامن امنساان عادم الزتا  ،ثا تارم التازامل
ب لك راجعا إليل  ،ف ان لك اتما معيارا آار وميزانا تقعن بذ مراتب العالمين.
ولق افترح ا ان هللا تعالى جعّ آتا كتابذ كللا مت ابلي غير واححي ومحتملاي) او كللاا مح ماي ال
عن
ي من ه ه الح العحيمي ،ول تترتب عليذ ال
تحتمّ إال ما تد ُّل عليذ من المعاني) ل تتحقق ا ٌّ
مراتاب ال اااأ بحسااب مااا تسااتحققن ،ولا ت اادف الخلااق با لك اعلااى جلاقإه فااي ئا يّ معرفااي الحااق،
ليحصّ تقربل إلى هللا تعالى من ه ا ال اب اتما.
ومعح ما كره العلماى في فاهدة المح والمت ابذ ت درج تحت ماا كرنااه ،وإن ع اروا ع اذ بائااليب
مختل ي.
الحاق اصاعب واشاق ،وعتااإة
فقد قالقا ماثال :إناذ متاى كانات المت اابلا مقجاقإة كاان القصاقل إلاى
ِّ
الم قي تقجب مزتد الثقاب.
وها ا صااحيح ،فااإن المت ااابلا تحااقج امنسااان إلااى مزتااد حا ط لعقلااذ ون سااذ ،ليصااحح تعاملااذ معلااا
بحسااب القاعاادة الم ي ااي فااي ال تاااب العزتااز ،فااال ت اات عاان اللااد والحااق ،وال تخااقض فااي الزت ا
واللق .)]2
ومما ال و
شك فيذ ان في وجاقإ المت اابلا تحاقج إلاى مزتاد تم ان فاي علاقم اآلال وال اراه  ،و لاك
لزتاإة ح ط المعاني لآلتا وإرجاعلا إلى ام ال تاب ،و لك ال تات ُّ إال باالتعمق فاي المعاار والعلاقم
اآلليي والمقاصدتي .وال فرل في لك بين العلقم ال قليي والعلقم العقليي ،فاال شاك ان وجاقإ المت اابلا
عامّ مل على عتاإة االهتمام بلما معا .)]3
ووجقإ المت ابلا في القرآن عامّ من عقامّ تعدإ الم اهب وال ئيما في ال قذ ،يث ال مان من ان
تتعدإ االجتلاإ ل قن األمقر عمليي ،وال ماان مان تعادإ طارل العماّ باين ال ااأ ،باّ ربماا ت اقن لاك
ئ ب إثراى ف ري وعملاي .واماا فاي مهاال العقاهاد فاال شاك ان وجاقإ المت اابلا تتسا ب بصاقرة او
اار في ت ثير األفلام وااتالفلا ،وه ا األمر من جلي الت لي مساعد في تحقياق التمااتز باين ال ار
في االلتزام بال رتعي والعمّ على فلملا ال ل الصحيح ،وهاق با لك عاماّ تسااعد فاي عتااإة االجتلااإ
والت افس بين المسلمين ،ول ذ من جلاي ااار قاد ت اقن عاامال فاي اااتال المسالمين ،وما ان لاك
غياار مقصااقإ للقاارآن ،فالمقصااقإ الق اادة ولاايس ال ثاارة ،ول اان لمااا كااان ال تتحقااق االمتحااان ما كااقن
ال تاااب كلااذ ال تحتمااّ إال وجلااا وا اادا ،فقااد وجااد المت ااابلا ماان اآلتااا لتحقيااق إم ااان االمتحااان
وال حل ومن ث و التماتز بين ال ر بحسب الققاعد المقررة ،فم ذ من تصيب وم ل مان تخطاهِّ ،إ ون
صاااا ِّل َحا ِّ اَ ون لَ ُلااا ْ اَ ْجاااارا
ااار ْال ُماااؤْ ِّم ِّينَ الوااا ِّتنَ َت ْع َملُاااقنَ ال و
هَاااا َا ْالقُ ْ
اااق ُم َوتُ َ ِّ ا ُ
ِّاااي اَ ْق َ
ااارآنَ ِّت ْلااادِّي ِّللو ِّتاااي ه َ
ار ِّإ وال َم َالهِّ َي َو َما َج َع ْل َا ِّعدوتَ ُل ْ ِّإ وال فِّتْ َي ِّللو ِّتنَ َك َ ُاروا ِّليَسْاتَ ْيقِّنَ
َك ِّيرا امئراىَ ،9و َما َج َع ْل َا اَ ْ
ص َح َ
اب ال و ِّ
ااب َو ْال ُمؤْ ِّم ُاقنَ َو ِّليَقُاق َل الوا ِّتنَ
ااب الوا ِّتنَ اُوتُاقا ْال ِّ تَ َ
اب َوتَ ْزإَاإَ الو ِّتنَ آ َم ُقا إِّت َمانا َو َال تَ ْرتَ َ
الو ِّتنَ اُوتُقا ْال ِّ تَ َ
م ُّّ و
ض َو ْال َافِّ ُرونَ َما َا اَ َراإَ و
فِّي قُلُق ِّب ِّل وم َر ٌ
للاُ ِّب َل َا َمثَال َك َلِّكَ تُ ِّ
للاُ َمن َت َا ُى َو َت ْلدِّي َمن َت َا ُى َو َما َت ْعلَ ُ
حي
ب َمثَال وما بَعُق َ
للا الَ تَ ْستَ ْحيِّي اَن تَم ِّْر َ
ِّي ِّإ وال ِّ ْك َر ِّل ْل َ َِّر المدثرِّ ،31إ ون و َ
ُج ُقإَ َربِّكَ ِّإ وال ه َُق َو َما ه َ
فَ َما فَ ْققَ َلا فَا َ وما الو ِّتنَ آ َم ُقاْ فَ َي ْعلَ ُمقنَ اَنواذُ ْال َح ُّ
اق ِّمان ور ِّب ِّلا ْ َواَ وماا الوا ِّتنَ َك َ ُارواْ فَ َيقُقلُاقنَ َماا َا اَ َراإَ و
للاُ ِّب َلاا َا
م ُّّ ِّب ِّذ ِّإالو ْال َا ِّئقِّينَ ال قرة.26
م ُّّ ِّب ِّذ َكثِّيرا َوتَ ْلدِّي ِّب ِّذ َكثِّيرا َو َما تُ ِّ
َمثَال تُ ِّ
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وال فرل في لك بين إنزال كتاب وبين إرئال الرئاّ ،فا عض ال ااأ تاؤمن بالرئاّ وبعمال ت ار،
في قن لك كلذ ئ ا في تمييز ال اأ وتمحيصا لل .
ولا لك قااال اممااام الااراعي فااي ت سايره للا ه اآلتااي":لق كااان القاارآن مح ماا بال ليااي لمااا كااان مطابقااا إال
لم هب وا د  ،وكان تصرتحذ م طال ل ّ ما ئق لك الم هب  ،و لك مما ت ر ارباب الم اهب عن
ق قلذ وعن ال حر فيذ  ،فاالنت اع بذ إنما صّ لما كان م تمال علاى المح ا وعلاى المت اابذ  ،فحي سا
تطم صا ب كّ م هب ان تهد فيذ ما تققي م ه اذ  ،وتاؤثر مقالتاذ ،فحي سا ت حار فياذ جميا اربااب
الم اهب  ،وتهتلد في التامّ فيذ كّ صا ب م هب  ،فإ ا باالدقا فاي لاك صاار المح ماا م سارة
للمت ابلا  ،ف ل ا الطرتق تتخلل الم طّ عن باطلذ وتصّ إلى الحق ".)]4انتلى
وبل ا القجذ تصير المت ابلا ئ ا في اهتداى العدتد من ال اأ لما انلا تدفعل إفعا إلى عتاإة التعماق
وال حر وات اع الطرل العلميي الصحيحي ،مما تترتب عليذ اهتداؤه عاإة ب مّ هللا تعالى.
كما كر اممام الراعي وجلا آار في غاتي امفاإة وبذ تحلر جانب مل من جقانب كقن القرآن هداتي
لل ر ،نقرإه ب لماتاذ فقاد قال":القجاذ الخاامس :وهاق السا ب األقاق فاي ها ا ال ااب ان القارآن كتااب
م تمّ على إعقة الخقاص والعقام بال ليي  ،وط اه العقام ت ق في اكثر األمر عان إإرام الحقااهق ،
فمن ئم من العقام في اول األمر إث ا مقجقإ ليس بهس وال بمتحيز وال م اار إلياذ  ،ظان ان ها ا
عدم ون ي فقق في التعطيّ  ،ف ان األصلح ان تخاط قا بال اظ إالي على بعض ما ت ائب ما تتقهمقنذ
وتتخيلقنذ  ،وت قن لك مخلقطا بما تدل على الحق الصرتح  ،فالقسا األول وهاق الا ي تخااط قن باذ
في اول األمار ت اقن مان بااب المت اابلا  ،وا لقسا الثااني وهاق الا ي ت ا للا فاي آاار األمار هاق
المح ما ".)]5انتلى
وقد ت دو ه ا القجذ ل عض ال ااأ غرت اا او م ادفعا ،ول ان بعاد التاماّ ،فإناذ مان اها القجاقه كماا قاال
الراعي ،فاإن اماقر امللياا –ااصاي -مان ابعاد األماقر تصاقرا عان الخلاق ،ولا لك تحلار ان ت ياين
الحقاهق من ه ا القجقإ ت قن بعيدا عن انحار الخلق وتصقراتل  ،ولا لك فاإن اقارب المم ان فاي ها ا
المهال حرب األمثلي م كر حقابط ت ير إلى الحق وتدف ال انحر عن ان تميّ إلى ال اطّ .فال يان
المطابقي لل ا القجقإ باللداي المتعاار عليلاا باين ال ار وااصاي بماا اشاتلر مان تعامللاا فاي ا اقال
ا ل ر والمخلققا  ،ت قن بعيدا عن ا هان ال ر ،ألنل تميلقن عاإة إلى ما تقافقل فاي الحقيقاي او ماا
كان من ج سلا ،ول لك فإنل ت اإرون بحمّ المعاني على ما تعارفقا عليذ ،في تعدون ب لك عن األصّ
الا ي قاارره القاارآن ماان ان هللا تعااالى لاايس كمثلااذ شاايى ،ولا لك فااإن الح مااي ان تاات و ائااتعمال اآلتااا
المت ابلا –في ال حرة األولى -م بيان حقابط وققاعد تم الطالب للحق من الزت كّ الزتا  ،باّ
تدفعذ إلى الحق إفعا لق ائتقام .فيتحقق ب لك كقن المت ابلا هداتي وفت ي معا.
وال بدو من مال حي ان اآلتي ال رتمي قد جعلت ل ّ من المح والمت ابذ وص ا عن جعّ هللا تعالى للا
كا لك فااي ن سالا ،وها ا القصا ع ااارة عان إا ااار بمااا تلازم عاان كاقن ال اايى واحاحا مح مااا) فااي
ال تااب ،وماا تلازم عان كاقن ال ايى غيار واحاح مت اابذ) .وها ه األوصاا فاي الحقيقاي ع اارة عان
الطرتق التي طلب هللا تعالى من ال ااأ ان تت عقهاا فاي تعااملل ما المح ا والمت اابذ ،وئاق ن ي لاا
فيما تاتي:
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------------------------------- )] 1انحر االصاي ها ا االئاتدالل علاى لساان الملحادتن فاي ت ساير امماام الاراعي ع اد ت ساير ها ه
اآلتي ،ونقلذ ع ذ ابن عاإل الح لي في ت سيره الل اب .)34/5
)]2انحاار :اباان عاااإل الح لااي ،الل اااب ،نقاال عاان اممااام الااراعي فااي ت ساايره .)34/5 .ما تقجيااذ
وتحرتر.
 )] 3انحاار :اباان عاااإل الح لااي ،الل اااب ،نقااال عاان اممااام الااراعي فااي ت ساايره .)34/5 .ما تقجيااذ
وتحرتر.
 )] 4وانحر اتما :ابن عاإل الح لي ،الل اب ،نقال عن اممام الراعي في ت سيره ،)34/5 .فقد نقاّ
لك كلذ عن اممام الراعي ،م عزوه ونقع تصر .
 )] 5كما كر ه ا القجذ ابن عاإل في ت سيره المسمى بالل اب.)34/5 ،
طرتقي التعامّ م اآلتا المح ما
و
فاإن
طرتقي التعامّ م المح من ال تاب هق لزوم جعلاذ اُماا لل تااب ،اي اصاال لاذ ،ومرجعاا لدياره
القص ال ي وص بذ هللا تعالى اآلتا المح ما هق انلا "ا ُّم  )]1ال تاب" ،وا ُّم ال يى اي اصلذ
والمعتمد عليذ وما إليذ المرج  ،وك لك قال ال يماوي في ت سير ققلذ تعالى ":ه وُن ا ُ ُّم ال تااب اصالذ
ترإ إليلا غيرها" ،ولا تصا هللا تعاالى المح ماا بانلاا ا ُّم ال تااب إال ليرتاب علياذ وجاقب االعتمااإ
عليلا وات اعلا والرجقع إليلا ع د االاتال  ،او ع د عدم ت ين المقصقإ من المت ابلا .
رإ المت ااابذ إلااى المح ا ان المع ااى المااراإ م لااا هااق مع ااى تقافااق المح ا  ،ل اان قااد ت ااقن
ومع ااى ِّ
بامجمال ،م ا هق مسلك كثير من المتقدمين والم لقر عا ل  ،وقاد ت اقن بالت صايّ وهاق مسالك كثيار
من المتاارتن والم لقر ع ل  ،)]2وقد ع ور ع ذ ال يماوي فقال":التقفيق بي لا وبين المح ماا "،
رإ غير المح ما إليلا ،والتقفيق بان تحمّ المت ابذ على مع اى ت ائاب
وعلوق الققنقي":وه ا مع ى ِّ
المح  ،وال تخال ذ" ،وه ا ب اى على ان م ا الت ابذ المخال ي للحاهر .)]3
وإ ا كانت المح ما ا وم ال تاب ،ف المرورة ،ت اقن اماا للمت اابلا اتماا ،فمع اى اآلتاي ال رتماي :إن
المح ما هي ام اصّ ،ومرج ) في فل المت ابلا .
فال تاب مؤل
رتب.

مان مح ا ومت اابذ ،فاإ ا كانات المح ماا اماا لل تااب جملاي ،فلاي ام للمت اابلا باال

كّ وا دة ،وك ٌّّ مان
والتع ير بام) م رإة لت يللا كللا بام وا د ،ألن ال اقي ترج إلى الهمي ال إلى ِّ
المت ااابلا ترجا إلااى مااا ت ائا ذ ماان المح مااا ال إلااى الهميا  ،فققلااذ تعالى امرنااا مترفيلااا ف سااققا
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فيلا) امئراى ]16:ترإُّ إلى ققلذ تعالى و
إن هللا ال تامر بال ح اى) األعرا  ،]28:فيؤول إما بالحا
اي امرنا مترفيلا ومت عميلا بالطاعي ف سققا فيلا او تحمّ األمر على المهاع اي مل اا مت عميلاا علاى
ال سق ،وال تحمّ وال ترإُّ إلى غيره من المح ما .)]4
فالمراإ بال تاب مهمقع القارآن إ ا ملات امحاافي علاى مع اى فاي ،او ماا عادا المح ماا إن ملات
على مع ى الالم .)]5
فصار الطرتق وا دا في القرآن ،وهق لزوم األا بالمح  ،وإرجااع المت اابذ إلياذ ،ع اد تاقه وجاقإ
تعارض بين المت ابذ وبين المح  .فالمت ابذ من يث هق ك لك محتمّ لمعان عدة ،ولايس كا ُّّ وا اد
من ه ه المعاني التي تحتمللا القارئ تصح ان تحمّ اآلتي المت ابلي عليذ ،بّ المعاني التي تهب مّ
المت ابلا علليا هي المعاني المااق ة من اآلتا المح مي .ومن هل ا وجب إرجاع اآلتا المت ابلي
إلى اآلتا المح مي ،فإ ا ت و لك امرجاع ،فقد صّ المقصقإ ،وهق الرجقع إلى المح من ال تااب
ُّ
الحاق وا ادا ،ال
فقط ،ألنا ب لك امرجاع التاصيّ) ال نحت إال إلى المح ال إلى المت اابلي ،في اقن
تخال وال تعارض وال ت اقض اصال.
ومن ه ا ت ل ان التعارض إنما تحلر إ ا ل تت و االلتزام بل ه القاعادة باان تا و امرجااع والتاصايّ ب ااى
على اعتماإ المت ابلا اما لل تاب ال الع س ،او ائيى تط يقلا ،فإ ا اتخا المت اابلا اماا لل تااب،
فقد تعدإ المع ى وااتل ال ل  ،وتعارض المحصقل ،ووق ااتالل ال حام المطلقب تحقيقذ.
إ ن الطرتقي القاجب ات اعلا هي طرتقي إرجاع مع ى المت ابذ إلى مع ى المح لم ط المت اابذ ألناذ
محتمّ او مهمّ ،والمحتمّ ال تم االاتال ب سذ ،والمهمّ ال ت يد مع ى كافيا ب ساذ .اماا المح ا
فلق المابط لل تن المقصقإتن.
ومن ه ا ظلر ع د العلماى طرتقي التاوتاّ ،وهاي فاي اصاللا إرجااع آتاي إلاى آتاي ااار  ،او تارجيح
مع ى على مع ى آار بالرجقع إلى المقطقع بذ وإلى المح ال ي ال ت ااعع فياذ .والا تن تت عاقن ها ه
الطرت قي ه ال تن تمل قن ائسا عمليي وعلميي ال تمتل لا غيره  ،وه المع ر ع ل بالعلماى الرائخين
في العل ال تن امر هللا تعالى ال ر بات اعل  ،وامر العامي من ال اأ بالرجقع إليل عدم التح بتسليط
آراى العقام القاصرة في آتا القرآن ،بّ ال بد من الرجقع إلى العلماى الرائخين في العل .
اّ ه ْ
ااجدا َوقَاهِّماا تَ ْحا َ ُر ْاآل ِّا َارةَ َوتَ ْر ُجاق َر ْ َمايَ َر ِّبا ِّذ قُ ْ
َاّ تَسْاتَ ِّقي
قال تعالى اَ وم ْن ه َُق قَانِّاتٌ آنَااى اللويْا ِّّ َ
ئ ِّ
ب الزمر9
الو ِّتنَ تَ ْعلَ ُمقنَ َوالو ِّتنَ َال تَ ْعلَ ُمقنَ إِّنو َما تَتَ َ وك ُر ا ُ ْولُقا ْاأل َ ْل َا ِّ
ئا ْال َا ِّماان قَ ْ ِّلااكَ ِّإالو ِّر َجاااال نُّااق ِّ ي ِّإلَ ا ْي ِّل ْ فَا ْئاااَلُقاْ اَ ْه ا َّ ال ا ِّ ْك ِّر ِّإن ُك ات ُ ْ الَ تَ ْعلَ ُمااقنَ
وقااال تعااالى َو َمااا اَ ْر َ
ال حّ43
ئق ِّل َوإِّلَى ا ُ ْو ِّلاي األ َ ْم ِّار
الر ُ
عقاْ بِّ ِّذ َولَ ْق َرإُّوهُ إِّلَى و
وقال تعالى َوإِّ َا َجاىهُ ْ اَ ْم ٌر ِّمنَ األ َ ْم ِّن اَ ِّو ْالخ َْق ِّ اَ َا ُ
ِّم ْ ُل ْ لَ َع ِّل َمذُ الو ِّتنَ َت ْستَ ِّ ُ
للا َعلَ ْي ُ ْ َو َر ْ َمتُذُ الَتو َ ْعت ُ ُ ال و ْي َ
طانَ ِّإالو قَ ِّليال ال ساى83
طقنَذُ ِّم ْ ُل ْ َولَ ْقالَ فَ ْ
م ُّ ِّ
فااالتمييز بااين الا تن تعلمااقن ال تاااب والاادتن وبااين الا تن ال تعلمااقن لااك اماار اصاايّ رائااخ فااي الاادتن
امئالمي ،وهاق رائاخ اتماا ع اد المسالمين فاي تاارتخل و احاره  ،وال تلم اا ماا تت طا باذ بعاض
11
This file was downloaded from QuranicThought.com

المتح لقي ال تن ترتدون ان تعزلقا علماى األمي عن عامي ال ر ،فيقهمقن ال اأ جميعا انلا ال اجاي
لل إلى ات اع العلماى ،وانذ ال فرل بيا ل وباين علمااهل مان ها ه ال ا ياي .وال نلت ات إلاى اولساك الا تن
تزعمقن ان الرجقع إلى العلماى تستلزم ان العلماى قد ائتل قا ألن سل إ د صا ا األلقهياي ،وانلا
ال ترتدون إال التحهير على عققل الخلق ،وانل ال ترتدون با لك إال التسالط علاى المسالمين والتعااون
م السلطان الزماني للاتم ن مان انتلااب ثاروا الخلاق! فلاؤالى الزاعماقن إنماا تصادرون عان ئاقى
مقصد وظلما بعملا فقل بعاض ،وال نتصاقر ان لاك تصاير للا م لهاا إال إ ا كاانقا ماقغلين فاي
القدح في اصّ الدتن وفي تارتخ المسلمين.
إ ن ،تت ين ل ا ان إرجاع آتي إلاى آتاي ااار ائالقب قرآناي مطلاقب ،باّ واجاب فاي اال عادم إم اان
غيره ل ل آتي معي ي ،بحيث إ ا ل نستعملذ كانت مت ابلي.
وإرجاع آتي مت لي إلى آتي مح مي مع اه ان ا تهاب علي اا ان نت ا المح ا مان آتاا القارآن ،اي تهاب
علي ا ان ت قن عمل ا تابعا للمح  ،ال للمت ابذ ،ف قن المح ا وم ال تاب ،مع اه ان المت ابذ ت للمح .
فال ا تن تُرجعااقن المت ااابلا إلااى المح مااا  ،تت عااقن المح ا إ ن ال المت ااابذ ،وه ا ا هااق األئاالقب
القرآني المطلقب.

--------------------------------والسر في إفراإ ل ظ األم م ان المح ماا جما  ،هاق ان جميا اآلتاا المح ماا راجعاي إلاى
)]1
ُّ
مع ى وا د ال اااتال فيلاا ،وال ت اافر بي لاا .وبا لك تعار السا ب الا ي مان اجلاذ تسا ب الزتا عان
المت ابذ والت رل قلذ ،ول تلزم لك عن المح .
 )]2انحر :الققنقي ،اشيي على ال يماوي ،)18/6 ،م تصر

وتقحيح.

 )] 3انحر :الققنقي ،اشيتذ على ال يماوي ،إار ال تب العلميي.)20/6 ،
 )]4انحر الققنقي :اشيي على ال يماوي ،إار ال تب العلميي.)19/6 ،
 )]5انحر :الققنقي ،اشيي على ال يماوي.)18/6 ،
طرتقي ال تن في قلقبل عت

)]1

إ ا ت ين ل ا ان المطلقب عملذ هق ات اع المح بالطرتقي السابقي ،فل ا مع اه انا العامّ باالح والمت ا
ال تن فاي قلاقبل عتا
لذ ،فلق مصيب لذ ،ال عاه ع ذ ،وال م حر ع ذ ،ول لك فقد كر القرآن
و
هان ام ال تااب) ،طرتقاي عماّ
بعد بيان مقق المح في القرآن ال رت  .ف كر م اشرة بعد ققلذ تعاالى
ال تن في قلقبل عت  ،فقال رب العزة فاما ال تن في قلقبل عت  )]2فيت عاقن ماا ت اابذ م اذ) ،وجااى
التع يار بحار الهار فاي) مفاااإة ان الزتا تقارر فاي قلاقبل وائااتقلى عليلاا بحياث ال ترجاى ال هاااة
والخااالص عاان تلااك ال ليااا  .والزاهدااقن عاان الحااق ه ا الم تدعااي بمختل ا اص ا افل وت قعاااتل  ،وال
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تختصقن بالمسلمين فقط بّ ربما تراإ بل ال ار اتما ليداّ اليلاقإ وال صاار والعلمانياي والحداثاي
الع ثيي وغيرها من الم اهب الحدتثي والقدتمي.
إ ن في مقابّ عمّ ال تن ليس في قلقبل عت  ،تقجد اناأ في قلقبل عت :
فإ ا كان ال رتق األول :تت المح  ،وهق القاجب ،ت عا ل قن المح ا وم ال تاب.
فال رتق الثاني :تت المت ابذ!
ومع ى ات اع المت ابذ :جعّ المح ت عا للمت ابذ ،او اال ت ام إلى المت ابذ بدل اال ت ام إلاى المح ا ،
فل ا هق االت اع ،وتحصاّ بعادم الرجاقع فاي فلا المت اابذ إلاى المح ا واالكت ااى بالمت اابذ ،اي بعادم
ي صلى هللا عليذ وئل فمع اه انذ
التسلي ب قن المح ا وم ال تاب وم ذ المتاش ذ ،كما تقال فيمن تت ال و
تهعّ عملذ واعتقاإه ت عا لعمّ الرئقل صلى هللا عليذ وئل واعتقاإه .)]3
وإ ا كان ال رتق األول المت للمح غير عاه عن الحق والصقاب.
و
فإن ال رتق اآلار ،وهق المت للمت ابذ عاه عن الحق والصقاب ،ولا لك فاإنل جعلاقا ا وم ال تااب هاق
المت اابذ ال المح ا  ،ومع ااى جعللا المت ااابذ ام ال تااب ،تسااتلزم بالمارورة الزتا عان المح ا  ،و
ألن
المت ابذ ال تقجد في ما تحدإ مع اه من اتذ ،ول ن تم ن تعيين مع اه الصحيح او الققق ع د ِّد عدم
القققع في الدلط والخطا إ ا ت ات اع المح وجعّ المت ابذ تابعا لذ .اما إ ا ل ت عاّ لاك ،فاإن مان ال
تققم ب لك ت قن عاهدا عن الحق بالمرورة.
إن
و
فإن ال ي تت المح بالمع ى السابق ،فليس ب ي قلب عاه .
الحق.
وال ي تت المت ابذ بالمع ى السابق ،و قلب عاه عن
ِّ
وإ ا قل ا إن المت ابذ هق الل ظ المهمّ او محتمّ ال تتمح مقصقإها ،او لمخال ي ماا تحلار م لاا ألول
ال حر الثابتَ باآلتا المح ما  .إ ن فإن ات اع المت ابذ تتعين في ا د امقر:
األول :إما مللا على مع ى آار غير راج إلى المعاني المح مي ،او معارض للا.
الثاني :األا بما تح ُّذ القا د ظاهرا م لا م معارحتذ للمح ما من اآلتا .
وه ا تستلزم بالمرورة جعّ المح غير مح  ،وهق عين ما وق فيذ بعاض المهسامي وغياره مان
اهّ األهقاى.
وه ا تستلزم كما قل ا:
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االبتعاإ عن المح  ،وجعّ األصّ هق المت ابذ االفا للقانقن ال ي اوج ذ هللا تعالى في كتابذ العزتز.

--------------------------------------اال من الميّ ،فالزت الميّ عن االئتقامي إلى ا د الهان ين ،وعاش ومال متقارباي ل ان
 )]1الزت
و
عاش ال تقال إال فيما كان عن ق إلى باطّ.
 )] 2ت ير كلمي عت في اآلة للتحقير او للت خي  ،واألول ابل  .ققنقي)
 )]3هام مثالين على التعلق بالمت ابذ إون اعت ار المح :
المثاال األولَ :ماان تتعلااق بمااا تحلاار لااذ ماان ققلااذ تعااالى تااد هللا فااقل اتاادتل ) فقااط ،إون الرجااقع إلااى
المح من ن ي ال ذ بين هللا تعالى والمخلاقل ،و لاك ال تات إال ب اي األعمااى واألجازاى واألإوا ،
وم ذ مّ اليد على اآللي المعروفي للمخلققا من الحيقان وامنسان وغيرهاا ،واألصاّ فاي الياد انلاا
وائطي آلي) لل اعّ في تحصيّ فعلذ ،وه ا المع ى ال تليق بار تعالى على الحقيقي ،ف عّ هللا تعالى ال
الحاق علاى صار الياد عان ها ا المع اى ال اطاّ ،فإماا ان ت اقض
تتقق على آال  ،ول لك ات ق اهّ
ِّ
العل بلا إلى هللا تعالى وال تت ل فيلا وال تقال ص ي وال غير ص ي) ،في ت ى بالمع ى الحاهر من اآلتي
وهق ان هللا تعالى م المؤم ين تؤتده ب صره وققتذ ومعقنتذ وهق المع اى المت اق علياذ ع اد الهميا ،
او تاؤول بصا ي مع اى ال نعلا إال ماا ورإ فاي ال تاااب ع لاا ،ونتققا عماا فااقل لاك قاقل األشااعري
وال اقالني) ،او نؤل لا بإرجاعلا إلى المح ما من الصا ا مان القادرة والح ماي وامتقاان قاقل اكثار
األشاعرة وهق األقرب إلى التحقيق).
المثا ُل الثااني :التعلاق بمهارإ ماا تازع بعمال اناذ ظااهر لاذ مان ققلاذ تعاالى الار من علاى العارو
ائتق ) فيققل إن االئتقاى ه ا هق الهلقأ والقعقإ والممائي واالئاتقرار وتتمامن لاك إث اا الحاد
لا ا هللا تعااالى...الخ ،عاااعفين عاان ال حاار للمح مااا ال افيااي للت ااابذ بااين هللا تعااالى وبااين مخلققاتااذ،
ول لك بال بعمل في لك التمسك تى عع "بان العارو نقعاذ قادت  ،فاار تعاالى ماتم ن فياذ تم ان
ي الم ان في م انذ ،كما نقّ عن ابن تيميي من اصحاب الحدتث م علقه في العلقم ال قلياي والعقلياي،
ل ذ ممان ات ا هاقاه واحالذ هللا علاى علماذ وهاق مان غاالة المهسامي ،قاال الهاالل الادواني فاي بحاث
الحاادو  :وقااد راتاات فااي بعااض تصاااني اباان تيميااي القااقل بااذ فااي العاارو" ،اي:القااقل بقاادم العاارو
به سذ".اها الققنقي :اشيتذ على ال يماوي .)23/6
وقد اعادنا نحان شارح ها تن المثاالين ب ايى مان الت صايّ والترتياب والتقرتاب ،وهماا اللا ان كرهماا
الققنقي في اشيتذ.
ئ ب ات اع المت ابذ
رإ المت اابذ إلاى
ما هق الس ب ال ي تدف بعض االأ إلى ات اع المت ابذ وتارم األاا باالمح وتارم ِّ
المح .
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لقد بين القرآن العزتز ان الس ب ا د امرتن كليين او كالهما:
األول :تت عقن المت ابذ –بالمع ى السابق لالت اع -ابتداى لل ت ي.
الثاني :تت عقن المت ابذ –بالمع ى السابق لالت اع -ابتداى لتاوتّ المت ابذ.
والتاوتّ مع ااه معرفاي ماا تاؤول إلياذ المت اابذ مان المع اى ،قاال ابان عطياي":والتاوتّ هاق مارإ ال االم
ومرجعذ وال يى ال ي تق عليذ من المعاني  ،وهق من آل تؤول  ،إ ا رجا ".انتلى ،ول ان الا م كماا
نال ظ ل تتقجذ على مهرإ العمّ على معرفي التاوتّ ،وإال ل انت كّ معرفي للتاوتّ م مقمي ،ول ان
التاوتّ ن سذ ما مقما .ول اان مع اى التاوتاّ م حصارا فاي تحرتا مع اى اآلتاي عان مع اهاا الا ي تادل
عليذ .ول ن كّ لك غير صحيح .بّ تعلق ال م بطلب التاوتّ علاى م ااعع الازاهدين ال ائادة وإراإتلا
مّ المت ابلا من اآلتا على ما ترتدون من مقاصاد باطلاي ،ثا جعاّ تلاك المت اابلا مان اآلتاا
بعد مللا على ما ترتدون األصّ في ال تاب ،بتقدتملا على المح ما م ذ! ول لك تقجذ الا ُّم علايل ،
وه ا هق المقصقإ اصال من تعليق ال م على ات اع المت ابلا  ،فس ب ال م إنما هق ات ااع المت اابلا ،
ث بين هللا تعالى ان من تت المت ابذ باان تهعللاا األصاّ وترجا المح ا إليلاا ،فيقلاب اآلتاي وتخاال
الحق ،ال ت عّ لك إال ابتداى ال ت ي وابتداى تاوتلذ ظ ا م ذ ان المت ابذ هاق ام ال تااب قل اا ل صاّ
اهّ
ِّ
الم صقص عليذ في القرآن الح ي .
اما ان الا م لا تتعلاق بمعرفاي التاوتاّ وال بال حاث مان اجاّ معرفاي التاوتاّ لمهارإ المعرفاي ،فا ن هللا
تعالى قد مدح ن سذ بانذ عال بالتاوتّ لل ه اآلتا المت ابلا  ،ومهرإ مدح هللا تعالى ل سذ باناذ عاال
بالتاوتّ ،فل ا مستلزم ألن التاوتّ في ن سذ غير م مقم.
واما ان مطلق التاوتّ ليس هق عين التحرت  ،فلق كاان التاوتاّ ما مقما فاي جميا ا قالاذ ،ب ااى علاى
مع ى ان التاوتّ هق التحرت  ،ل ان هللا تعالى قد مدح ن سذ بالعل بتحرت القرآن ،وه ا باطّ كماا ال
تخ ى على عاقّ .ول ان ا د اصااهل الرائاخين فاي العلا هاق العلا بتحرتا القارآن! وها ا غيار
ماله كما ال تخ ى.
إ ن ،فاإن التاوتاّ مع اااه لايس التحرتا كماا تحلاق للا عض ان تصاقره ،بااّ معرفاي ماا تااؤول إلياذ ها ه
اآلتا المت ابلي ،ومعرفي المع ى الحاصّ م لا ،وإعالي االشت اه ع لا بصقرة او اار !
وال ُّم إنما ورإ على من ات المت ابذ طل ا لتاوتلذ ،اي طل ا لمعرفي ما تؤول إليذ ،وليس ك ُّّ مان طلاب
صلذ ونالذ ،بّ و
إن من طلب التاوتّ للمت ابذ م جعلذ المت ابذ اصال ،والمح فرعا ابعاد عان
امرا
و
الحق وتحصيّ مقصقإه!
فل تتقجاذ الا ُّم إ ن علاى مان علا التاوتاّ الصاحيح) ،او طلاب التاوتاّ ب اروطذ ،باّ علاى مان ات ا
نال القارآن
المت ابذ طال ا لتاوتلذ بل ا القيد ،وهق االت اع ال ي تقلب المت ابذ فيهعلذ مح ما ،فيخال
و
ومح َمذ.
إ ن ت قاى السا ان اللا ان تتطلا إليلمااا الزاهداي قلااقبل عاان المح ا الا ي هاق الحا ُّ
اق ،اماارتن ليسااا همااا
ي ال ي انت الزت  ،بّ هما امران تطمح إليلما من تحقق في قل ذ الزت .
الس ب ال عل و
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إ ن ،تتحصّ ل ا مما ممى ،و
الحق ،ال ي وحح اه فيما ممى ،وهق ات ااع المح ا ،
ان الزاه قل ذ عن
ِّ
وإرجاااع المت ااابذ إلااى المح ا  ،وئااق نزتااد لااك وحااق ا فيمااا بعادُ ،ال تملااك إال ان تت ا المت ااابذ،
ومع ى ات اع المت ابذ هق جعّ المح ت عا للمت اابذ ،وععا ان المت اابذ هاق اصاّ ال تااب واماذ بادال
عن المح ! ث محاكمي ال اأ ب ااى علاى ماا تح اذ تااوتال للمت اابذ ومع ااه الا ي تاؤول إلياذ ،وها ا هاق
اصّ الزت وئ ذ!
وال ئ ب ل لك إال
اوال :طلب تحقيق ال ت ي
ان ت ااقن الزاه ا م تديااا لتحقيااق ال ت ااي وإتقاعلااا بااين المساالمين بات اعااذ للمت ااابذ و ملااذ للمح ا علااى
ع ال ت ي بل ه الطرتقي ،وهي صار ال ااأ
المت ابذ ،ث إعقة ال اأ إلى لك .اي إنذ ت قن قاصدا إتقا َ
عن المح  ،وإفعل إلى التعلق بالمت ابذ ،وجعّ المح تابعا للمت ابذ.
وقال مهاهد" :ات داى ال ت اي هاق ابتدااى ال ا لا واللوا س ،ليمالقا بلاا ج ولاالل  .وقاال الربيا والسادِّي:
ال ت ي :طلب ال رم ،وقال األص ُّ  :متى وقعقا في المت ابلا  ،صار بعمل مخال ا لل عض في الدتن،
تقار ُر ال ادع واألباطياّ فاي قل اذ،
و لك ت مي إلى التقاتّ،
ْ
واللرج وال َم ْرج .وقياّ المتمسِّاك بالمت اابذ ِّ
فيصير م تقنا ب لك ال اطّ عاك ا عليذ ،وال تقل ع ذ بحيلي ال تي ألن ال ت ي في اللدي :التق ُّغّ في مح اي
ال يى ،تقال فالن م ٌ
تقن بطلب الدنيا ،اي مقغّ في طل لا .وقيّ ال ت اي فاي الادتن هاي الماالل ع اذ،
ومعلقم انذ ال فت ي وال فساإ اعح من ال ت ي في الدتن وال ساإ فيذ ".)]1
ومن الحاهر و
ان جمي ه ه المعاني ا تماال صحيحي لطلب ال ت ي.
وقد لخل اممام ال يماوي كي يي ال ت ي التي ت دقن تحصيللا وتحقيقلا بات اع المت ابذ ،فقاال ":فَا َ وماا
الو ِّتنَ فى قُلُق ِّب ِّل ْ عَ ْت ٌ عدول عن الحق كالم تدعي  .فَ َيتو ِّعُاقنَ َماا ت اابذ ِّم ْاذُ فيتعلقاقن بحااهره او
بتاوتّ باطّ ابتداى ال ت ي طلب ان ت ت اقا ال ااأ عان إتا ل بالت ا يك والتل ايس وم اقماي المح ا
بالمت ااابذ  .وابتداااى تَاْ ِّوت ِّلا ِّذ وطلااب ان تؤولااقه علااى مااا ت ااتلقنذ ،وتحتمااّ ان ت ااقن الااداعي إلااى
االت اااع مهمااقع الطل تااين  ،او كااّ وا اادة م لمااا علااى التعاقااب .واألول ت ائااب المعانااد والثاااني تاله ا
الهاهّ".انتلى
إ ن فال ي ت تدي ال ت ي تتقئّ إلى لك بائ اب :)]2
األول :الت يك والتل يس ،اي بإلقاى ال ِّك في قلقب ال اأ في باب االعتقاإ قصدا ملقاى ال ر وال ساإ.
الثاني:م اقمااي المح ا بالمت ااابذ ،ألنل ا تمااربقن القاارآن بعمااذ ب ا عض ،وتحلاارون الت اااقض بااين
معانيذ إلحاإا م ل وك را .وتم ن ان تقصدوا من لك الت يك بانذ لق كان من ع د هللا لما كان م لماا.
فلما نقعان من الت يك ،األول تحصّ بالم اقمي ،والثاني بدعق ان امجمال إبلام وتل ايس وع اث،
واألول اظلر م ا تمال الثاني.
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وتتقصلقن إلى تلك ال ت ي بتاوتلذ ب رط عدم الرجقع إلى المح من ال تاب ،بّ تالياا علاى هللا تعاالى
وتح ماا باوهااامل وشالقاتل  ،وها ا هاق التاوتااّ الما مقم مطلقاا ألنااذ تح ا مطلااق بااللق  ،وها ا هااق
التاوتّ الم مي إلى ال ت ي ،ال مطلاق التاوتاّ ،فلايس كا ُّّ تاوتاّ كا لك ألن القارآن مادح هللا تعاالى باناذ
تعل تاوتلذ اي ما تؤول إليذ ال مع ى المت ابذ ،وه ا ليس بم مقم وتستحيّ ان ت قن تح ما بلق .
الط ْل تين  ،)]3باّ
وال تخ ى كما قال اممام ال يماوي ان الداعي إلى ات اع المت ابذ قد ت قن مهمقع ِّ
قااد تقااال إنااذ الحاااهر المت اااإر ،إ العطا بااالقاو ،ل اان األول بااالتعلق علااى ظاااهره ،والثاااني بالتاوتااّ
ال اطّ.
االحق والتاوتااّ الصااحيح  )]4لتحيااره تت ا المت ااابذ تااارة بتعلقااذ
والهاهااّ ال ا ي هااق غياار عااار با
ِّ
بالحاهر فيلزمذ ابت ى ال ت ي ،واار بابتداى تاوتلذ ال اطّ على ما ت تليذ ل قناذ مقلاقرا تحات هاقاه،
تت عذ كلما إعاه .)]5
وتمااا إليلااا يلااي معاصاارة جدتاادة احااافلا بعااض الم حاارفين ،وهااي ان المقصااقإ ماان المت ااابلا
مي عحيمي بزعمل وهي إتا ي المهال ل ّ فرإ من افاراإ الها س ال اري ان تقاقل فاي القارآن ماا
ترتده ،وان تدير لك المع ى الا ي تح اذ وتمياّ إلياذ ،بحياث تتحقاق تاالقرآن روح الحداثاي بمع اهاا
ال لس ي المعاصر ال اطّ ،وم لك كلذ ،و
فإن المت ابذ ل قنذ مت ابلا ت قى محتمال لهمي ها ه المعااني
س ،وبل ا تتاح ال رصي العحيمي امام ال اأ جميعا للداقل في امئالم وليققلقا ما
التي تل سلا إتاه المل ِّ ُ
ترتدون ْ
ان تققلقا بذ بعدُ من عقاهد واققال ،فال تل ُّ ما تعتقدون ما إام من المم ن التل يس علاى الخلاق
بانذ مما تحتملذ الل ظ ومما تم ن إإراجذ تحت المت ابذ.
ومن الحاهر و
وقلب للحقاهق بطرتقي ماكرة! وه ا فيذ قلب لحقيقي المت ابذ،
ان ه ا الققل عين الزندقي،
ٌ
ولمع ااى ات اااع المح ا إون المت ااابذ ،ومخال ااي صاارتحي لطرتقااي القاارآن التااي وحااح اها ،وإن كااان
تزعملا ه ا الزاع عين الح مي ،والطرتقي الق يدة لهعّ امئالم إت ا عالميا ،ول ن فساإ ها ه ال ا لي
ال تخ ى على علماى الدتن ،فمال عن الطالب الم تدهين إ ا تاملقا قليال.
فليح ر اهّ العل إ ن ،وال اأ اجمعقن من الطراهق المعاصرة التي ت ت رها الا تن تُالَاقواا قن بم اري
األمي والداعين إلى نلمتلا ليصرفقا ال اأ عن ما ققاذ علمااى الادتن بادعق الحداثاي ،والمعاصارة،
وما ه ه الدعقة إال إلحاإ وعت .
ثانيا :ابتداى تاوتّ المت ابذ بعد جعلذ ا وم ال تاب
بان ت قن الزاه قد و
ظن ان المعاني الحقيقيي في القرآن مخ قىة في المت ابذ ال في المح  ،فال ترحيذ
وال ت يذ المعاني المح مي التي كرها هللا تعالى في المح ما من اآلتا  ،بّ تاراه طامعاا إلاى اكت ااه
و
ئر المت ابلا عاعما و
الحق األعلى مخ قى في المت ابذ ال في المح !
ان
ِّ
وإ ا ل ت ن المت ابذ ُم ْ
الحاق الا ي تاؤول إلياذ ،ولا لك اعت ار مت اابلا ،وماا إام لا
ح ِّلرا ب سذ للمع اى
ِّ
َت ْعتَ ِّ ْر ه ا الزاه ُ المح َ َم ْر ِّجعا ،فل ت قَ ع ده إال ان تعت ر اللق وال لقة مرجعا في إل اأ المت اابذ
مع ى من ع ده! وهق ئ ب لل ت ي اتما إ تزع ان ما في هقاه هق الحق ب اى على ات اعذ هق ال غيره،
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و
فإن المتو ِّ َ ل يى ال تت عذ إال معتقدا انذ الحق ،فت ا ال ت ي –بالمرورة -ب اى على جعّ تاوتّ المت ابذ
غير مقيد بالمح  ،وهق اصّ الزت كما بي اه!
َ
وه ا هق عين الزت عن القانقن الم كقر آن ا في اآلتي ال رتمي.
إ ن بل ا ن قن قد اوحح ا الطرتق ال ي تت عذ من هق عاه ومن هق غيار عاها عان الحاق الم اين فاي
اآلتا المح ما .

------------------------------------ )]1ابن عا إل الح لي ،الل اب في علقم ال تاب ،إار ال تب العلميي.)38/5 ،
 )] 2انحر :الققنقي ،اشيي على ال يماوي ،إار ال تب العلميي.)24/6 ،
و
والط ِّل َيُ :المطلقب.
الط ْل َي
ِّ )]3
 )] 4فالتاوتّ تطلق تارة على التاوتّ ال اطّ ،وا يانا على التاوتّ الصحيح المطاابق للقاقا  ،ولا لك
تحلر فاهدة الرائخين في العل ) فلؤالى ع ده الم ي في التاوتّ بارإ المت اابذ علاى ام ال تااب الا ي
هق المح  ،وتؤولقن تاوتال تطابق مقتمى المح  ،وه ا هق المراإ بقيد في العل ) .ولقد اغرب مان
قال إن المراإ بالعل  :العل امتمان .ققنقي :بتصر ]
 )]5انحر :الققنقي ،اشيي على ال يماوي ،إار ال تب العلميي.)24/6 ،
كالم عن التاوتّ
إ ا ت ين ل ا مما ممى ان للمت ابذ تاوتال ،وان الطرتق الصحيح في التعامّ م المت ابذ هق فاي جعلاذ
تابعا للمح  ،فالطرل الق يدة الت اع المح إون المت ابذ ت حصر في ا د امرتن:
األماار األول :ان تاات و صاار ُ المت ااابذ عاان المع ااى الا ي تتااقه فيااذ بااال إليااّ ،إلااى مع ااى ماان معاااني
ال صقص اآلتا ) المح مي ،وبل ا تتحقق جعّ المح ما من اآلتا اما لل تاب ،واصال للاا وتابعاي
للا في المع ى .وال تص ُّح ان تت و ه ا العمّ إال بدليّ قرت ي) تسمح بإرجاع المت اابذ مان اآلتاي المعي اي
إلى مع اى مان معااني المح ا إون غياره ،واقصاد با لك ان اآلتاا المح ماا  ،إالاي بالمارورة علاى
معان معي ي متيق ي ،وتم ن عادُّها ،اماا المت اابلا مان اآلتاا  ،ف اّ آتاي مان ها ه اآلتاا قاد تصاح ان
ترج إلى بعض المعاني المستمدة من اآلتا المح ما إون غيرها ،والماابط الا ي تصاحح إرجااع
تلاك المت ااابلا إلااى بعااض المح مااا إون غيرهااا ال بادو ان ت ااقن معتماادا علااى إليااّ ونحاار ال علااى
شاك و
مهرإ هق وتح ا  .وال و
ان القااإر علاى لاك امرجااع ،والمتاهاّ علاى إنهااع ها ه العملياي –مان
ال ر -هق العال الرائخ في العل إون غيره .اما هللا تعالى ،فلق العال بال ئا ب وال كساب وال تققا
إالم تؤول تلك المت ابلا  ،وما هاق اصاّ مع اهاا ،ولا لك قاال بعاض المحققاين مان
على اإلي ونحر َ
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الم سرتن كالققنقي ت عا لل يماوي :و
إن ما مدح هللا بذ الرائاخين مان الرئاقي فاي العلا  ،وماا اات باذ
اآلتي من ققلذ وما ت كر إال اولق األل اب) ما هق إال لحسن ال حر وإشارة إلى ما ائتعدوا باذ لالهتاداى
إلى تاوتلذ ،فمع ى الت كر هق الت ر وال حر ،ومع ى سن الت ر :كقنُاذ جامعاا ل اروطذ ،ومان جملاي
شروطذ ه ا رإُّ المت ابذ إلاى المح واماا الا تن فاي قلاقبل عتا ) فلا تراعاقا ها ا ال ار َ
ط فاي تاوتاّ
المت ابذ ،بّ ات عقا اهقاىه  ،فال جرم انل ااطاوا في التاوتّ ،فملُّقا عن ئقاى الس يّ .)]1
وه ا هق مع ى طرتقي التاوتّ.
األمر الثاني :قد تات ُّ تحقياق م لاقم جعاّ المح ا هاق األصاّ ،وهاق المرجا  ،صار االت ااع فياذ إون
غيره ،بطرتقي اار مداترة ب حق من التداتر للطرتقي السابقي ،و لك بان تقاال :ال تلزم اا ال حاث عان
المع ى الت صيلي ال ي ترج إليذ وتؤول إلياذ المت اابذ مان القارآن ،باّ ت ي اا الققاق ع اده والق اعاي
ع ذ إلى هللا تعالى فلق ال ي انزلذ وهق العال بذ.
بمهرإ تالوتذ ،وت قتض تحقيق ال
وه ا هق مع ى طرتقي الت قتض.
وكما تر  ،فاإن الا ي ترتا د تحقياق مع اى ات ااع المح ا إون المت اابذ ،ال تم اذ ت يا لاك إال با اد
هاتين الطرتقتين ،وبخال لك ،فلق إما ان تت المت ابذ ،او تترم المح والمت ابذ ،وك ٌّّ من هاتين
القئيلتين عت كما ال تخ ى.
ونحاان نسااتطي ان ناار هاااتين الطاارتقتين اع ااي التاوتااّ ،والت ااقتض م صقصااا عليلمااا او م ااارا
إليلما) في ه ه اآلتي ال رتمي ،وبيان لك كما تاتي:
الرا ِّئ ُخقنَ فِّاي ْال ِّع ْلا ِّ تَقُقلُاقنَ آ َم واا بِّا ِّذ ُكا ٌّّ ِّم ْان ِّع ا ِّد
من االمعلقم ان ققلذ تعالى َو َما تَ ْعلَ ُ تَاْ ِّوتلَذُ ِّإالو للاُ َو و
َر ِّب َا)
قد ااتل

العلماى في و
ان القاو في ققلذ تعالى والرائخقن في العل  ،هّ هي

ائتس افيي )]2
او عاط ي )]3؟
اي هّ ت قن الرائخقن في العل معطقفقن على ل ظ الهاللي ،في قنقن من العالمين بتاوتلذ ،او ت قن
فاي محاّ رفا م تادا ،فااال ت قناقن كا لك .ها ا ااال م االقر باين العلماااى .وئاق ن ااين مع اى اآلتااي
ال رتمي على كّ من القجلين الهاهزتن القق والقصّ.

--------------------------------------
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 )] 1انحر اشيي الققناقي علاى ال يمااوي ،إار ال تاب العلمياي ،)28/6 ،با عض تصار
م ي.

وترتياب

 )] 2ه ا ققل األكثر علاى ماا قالاذ ال اربي ي فاي الساراج الم يار  ،)227/1و كار اناذ قاقل اباي بان
كعااب وعاه ااي وغيرهمااا ،كااابن ع اااأ فااي رواتااي ع ااذ والحساان وعماار باان ع ااد العزتااز وابااي نليااك
األئدي ومالك بن اناس وال سااهي وال اراى والهل ااهي واألا اي واباي ع ياد ،كماا كاره اباق ياان فاي
بحااره  ،)28/3وقااالقا ال تعل ا تاوتااّ المت ااابذ إال هللا .وعلااى ه ا ا القااقل ،فااإن الخلااق متع ادون فااي
المت ابذ بامتمان بذ ،واما في المح ا فلا متع ادون بامتماان باذ والعماّ باذ .وتهاقع ان ت اقن للقارآن
تاوتّ ائتاثر هللا بعلمذ ل تطل عليذ ا دا من القذ كما ائتاثر بعل السااعي ووقات طلاقع ال امس مان
مدربلا واروج الدجال وعدإ الزبانيي ،ونزول عيسى عليذ السالم ونحقها.
و كار اباق يااان فاي ال حاار المحايط  )27/3ان اممااام الاراعي ماال إلااى ها ا القااقل قااهال":إن المااراإ
بالتاوتّ ما لايس فاي ال تااب إلياّ علياذ ،مثاّ :متاى السااعي ،ومقااإتر الثاقاب والعقااب ل اّ م لا ،".
وب اى على لك فقد قصر اممام الراعي عل المتاش ذ على هللا تعالى ،وه ا ٌّ
اق إ ا كانات تلاك األماقر
مت ابلي ،وقد تقال :ال ت ابذ ه ا ،فال ت اقض وال تعارض م المح ما في عدم معرفاي وقات السااعي
وال في عدم معرفي قدر الثقاب والعقاب ،وال غير لك مما كره غيره .فيقجد فارل باين عادم التعياين
في ق ا ،وبين الت ابذ ،وهللا اعل .
وتؤتد لك ما قالذ ا بن عطيي في ت سيره":وقالت جماعي من العلمااى ما ل جاابر بان ع اد هللا بان رهااب
وهق مقتمى ققل ال ع ي وئ يان الثاقري  ،وغيرهماا  :المح ماا مان آي القارآن ماا عار العلمااى
تاوتلذ وفلمق مع اه وت سيره والمت ابذ ما ل ت ن أل د إلى علمذ ئ يّ مما ائتاثر هللا بعلمذ إون القاذ
قال بعمل  :و لك مثاّ وقات قياام السااعي وااروج تااجقج ومااجقج والادجال ونازول عيساى ونحاق
الحرو المقطعي في اواهّ السقر .
قال القاحي ر مذ هللا  :اما الديقب التي تااتي فلاي مان المح ماا  ،ألن ماا تعلا ال ار م لاا محادوإ
ومااا ال تعلمقنااذ وهااق تحدتااد الققاات محاادوإ اتمااا  ،وامااا اواهااّ السااقر فماان المت ااابذ ألنلااا معرحااي
للتاوتال ول لك ات عتذ اليلقإ واراإوا ان ت لماقا م اذ مادة اماي محماد علياذ الساالم  ،وفاي بعاض ها ه
الع ارا التي كرنا للعلمااى اعتراحاا  ،و لاك ان الت اابذ الا ي فاي ها ه اآلتاي مقياد باناذ مماا ألهاّ
الزت بذ تعلق  ،وفي بعض ع ارا الم سرتن ت ابذ ال تقتمي ألهّ الزت تعلقا".انتلى
 )] 3ه ا ققل مهاهد والربي بن انس .انحر السراج الم ير ،لل اربي ي ،])227/1 ،وهاق قاقل ابان
ع اأ اتما في رواتي ع اذ ومحماد بان جع ار بان الزبيار ،واكثار المت لمين .انحار :اباق ياان ،ال حار
المحيط  .])28/3و كر ابق يان االصي ما بي ذ ابن عطيي في ت سير ه ه اآلتي :ان ابن فقرم رجح
ه ا الققل واط ب في االئتدالل عليذ ،وفي ققل الرئقل صلى هللا عليذ وئل البن ع اأ":اللل فقلاذ
ع َم ُر إ ا وق م ّ في كتااب هللا
وعل ْمذُ التاوتّ" ما ت ين لك :اي َع ِّل ْمذُ
في الدتن ِّ
معاني كتا ِّبك ،وكان ُ
َ
تستدعيذ وت ققل لذ :غال غاقاص ،وتهما اب ااى الملااجرتن واألنصاار ،وتاامره باال حر فاي معااني
كتاب هللا.
اما على طرتقي القق

على ل ظ الهاللي
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فيصير مع اى اآلتاي ،صار العلا بتاوتاّ المت اابذ باار تعاالى ،وماا تعلا تاوتلاذ إال هللا) اي ال غياره،
وه ا تستلزم ان العلماى الرائخين ال تعلمقن تاوتلذ.
وتحتمّ األمر ان ت قن الممير في تاوتلذ) إما راجعا إلى مهمقع المت ابذ او إلى كّ فرإ من افاراإ
المت اابذ ،فاإن كااان الثااني فيساتلزم و
ان الرائااخين فاي العلا ال تعلمااقن شايسا مان تاوتااّ افاراإ المت ااابذ
كّ فرإ م ذ ،وبالتالي عل تاوتّ جمي افراإه في هللا تعاالى .وعلاى األول
مطلقا ،وانحصار عل تاوتّ ِّ
تلاازم ان الرائااخين فااي العلا قااد تعلمااقن تاوتااّ بعااض افااراإ المت ااابذ ،ل اان ال تحيطااقن علمااا بتاوتااّ
جميعلا كما تحتمّ عدم علمل باي من المت ابلا كالثاني.
وقد تقال إن األظلر –ب اى على ه ا القجذ -عقإة الممير إلى كّ فرإ فرإ من افراإ المت ابذ ،ليرجح
انحصار العل بهمي األفراإ بار تعالى.
ول ن ت قى من الم ّ كي تتحقق وص ل بالرئقي في العلا ما عادم علملا بااي مان المت اابلا ،
مما تقتمي انل ال تتميزون عن غيره من العامي ال تن تعلمقن المح فقط !)]1
وال جقاب ع دي عن لك إال بان ت قال :رئقال في العل مع اه امت اعل عان ات ااع المت اابذ وتقدتماذ
على المح  ،بخال غير الرائخ في العل ال ي ال تمت عن لك –اع ي انذ تت المت ابذ وتهعلذ ام
ال تاب -فيق في ال و ِّم الم كقر.
وعلى انحصار العل بار تعالى ،ت قن الرائاخقن فاي العلا إنماا قاالقا ماا قاالقه آم اا باذ كاّ مان ع اد
رب ا) لرئقي علمل  ،وإال لماا كاان ه اام فاهادة فاي كار ها ه الصا ي ،الم اعرة بعلياي القاقل ،اي إنلا
تققلقن لك الققل لرئقال في العل  .وه ا الققل مؤل من امرتن:
كلاذ ،او آم اا بالمت اابذ ما بقااى كقناذ مت اابلا فاي ق اا غيار
األول :آم ا بذ ،اي إماا :آم اا باالقرآن اي ِّ
معلقم التاوتّ.
وعلى القجلين ت تمّ لاك القاقل علاى تث يات إتماانل بالمت اابذ ما بقااى كقناذ مت اابلا وعادم كاقنل
عالمين بذ ،وه ا تستلزم تقق ل عن الخقض فيذ وت سير مع اه ،وإال إالقا في جملي المؤولين!
وال رتااب فااي ان لااك المقق ا تسااتلزم م ا ل الققااق ع ااد ا ِّاد المت ااابذ وعاادم الخااقض فااي تاوتلااذ،
واالكت اى بالمح من القرآن ،واالعتماإ عليذ ،وه ا مع اى راجا إلاى كاقنل آم اقا بان المح ا هاق ام
القرآن اي اصلذ ال ي ال تهقع التراج ع ذ وال إبطال مذ .وتتحقاق بلا ا المققا جعاّ المح ا ا وم
ال تاب ،وهق المامقر بذ في اآلتي كما بي ا.
إ ن فالحاصّ من مقق الرائاخين فاي العلا هاق السا ق عان المت اابذ ،واالكت ااى باالمح اعترافاا
م ل بانذ ال تعل المت ابذ إال هللا تعالى.
وه ا هق قيقي مقق

الت قتض الخالل.
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وال تخ ى ان اكت اىه بالمح في معرض امتمان بالمت ابذ ،فياذ ن اي لهميا اال تمااال التاي تم ان
ان ت لا او تتااقه ماان المت ااابذ ،واالكت اااى بإرجاااع المعاااني التااي تقافااق المح ا  ،ون ااي المعاااني التااي
ت افي المح من اآلتا القرآنيي ،وال تت الس ق عن الخقض في المت ابذ إال بل ا المقق وإال بل ا
ال رط كما هق ظاهر .وها ا القادر مان ن اي المعااني التاي تت اابذ علي اا واالقتصاار بالمعااني المح ماي
الم لقمي من اآلتا المح ما التي هي ا ُّم ال تاب هق المراإ التاوتّ امجمالي ال ي تت ل ع ذ العلمااى
ي.
ع دما قالقا إن الت قتض تاوتّ إجمال ٌّ
الثاني :ك ٌّّ من ع د رب ا ،وه ا الققل من الرائخين في العل  ،ت قن بم زلي الدليّ على مقق ل السابق،
ال ا ي هااق تسااليمل العلاا إلااى هللا تعااالى ،وتااقق ل عاان الخااقض فااي المت ااابذ ،وإرجاااعل المعاااني
المت ابلي م ذ إلى المعاني المح مي المااق ة ن اآلتاا المح ماي .و لاك ألن ققلاذ ها ا مع ااه :كا ٌّّ مان
اآلتا المح مي واآلتا المت ابلي م زلي من ع اد هللا تعاالى ،وماا كاان مان ع اد هللا تعاالى ال تم ان ان
تقجااد فيااذ ااااتال  ،اَفَ االَ َتتَ ادَب ُورونَ ْالقُا ْارآنَ َولَا ْاق َكااانَ ِّما ْان ِّع ا ِّد َغ ْيا ِّار للاِّ لَ َق َج ادُواْ فِّي ا ِّذ ْ
ااتِّالَفااا َكثِّي ارا
ال ساى ،82إ ن ،ف ّ مع ى من المعاني التي نتقهملا من اآلتا المت ابلي ال بدو ان ت قن راجعاا إلاى
المعاني الم لقمي من اآلتا المح ماي ،وبخاال لاك فاإن الخاال ال ثيار ت اقن اصاال فاي القارآن،
وه ا باطّ .وه ا هق ائاأ الرإ والس ق عن الخقض في المت ابذ واالكت اى بالمح م ذ.
فل ا ال تهااقعون األا ا ب ااّ مع ااى تتقهمااذ المتااقه ماان اآلتااا المت ااابلي ،ألن بعااض ه ا ه المعاااني
معااارض للمح اا بالماارورة .ولاا تهااقعوا االشااتدال بتاوتااّ المت ااابلا ألنلاا اعتقاادوا ان علملااا
مقصقر على هللا تعالى.
وبمااا انااذ ال تم اان ان تقجااد ل ااظ تاااتي فااي القاارآن وال ت ااقن إاال علااى اي مع ااى مطلقااا ،فلا لك اكت ااقا
باألا بالمع ى امجمالي المقطقع بذ من المت اابذ ،وفقحاقا علا ماا وراى لاك إلاى هللا تعاالى .فققلاذ
اث فَإِّنو َماا تَ ُ ُ
للا فَ ْاقلَ اَتْادِّت ِّل ْ فَ َمان نو َ َ
اث َعلَاى نَ ْ سِّا ِّذ
للا تَادُ و ِّ
تعالى مثال ِّإ ون الوا ِّتنَ تُ َاتِّعُقنَاكَ ِّإنو َماا تُ َااتِّعُقنَ و َ
سيُؤْ ِّتي ِّذ اَ ْجرا َع ِّحيما ال تح ،10ت ل م ذ على ئ يّ القط ان هللا تعاالى
للا فَ َ
َو َم ْن اَ ْوفَى ِّب َما َعا َهدَ َعلَ ْيذُ و َ
مطل عليل  ،معين لل  ،وه ا القدر مقطقع بذ ،واما ما وراى لك من إاللتاذ علاى وجاقإ صا ي عاهادة
ر هااي اليااد او عاادم وجااقإ صا ي عاهاادة بااّ اليااد راجعااي إلااى الصا ا األااار المح مااا ماان القاادرة
والح مي والعل وامراإة ،فإن الرائخين في العل ب اى على ه ه الطرتقي تق قن عن ال الم فيذ ،وت قن
ه ا القدر هقالتاوتّ ال ي ااتل هللا تعالى بعلمذ .وإنما قل ا باناذ ال بادو مان وجاقإ قادر إجماالي م لاقم
ولق من ئيال اآلتا التي قيّ إنلا مت ابلي ،ألنذ لق لا ت ان ها ا القادر امجماالي مان المع اى مقجاقإا
ل ان ه ا الل ظ ملمال او غير م لاقم باامرة ،وهاق إعاق م افياي لماا نهاده فاي ان سا ا ع ادما نقارا ها ه
اآلتا  ،وم ا ألققال العلماى بان للا لك المع ى ،وم ا لما قرره العلماى من ان الملمّ في القارآن
ي إنسان فاه للدي تقرا ققلذ تعالى تد هللا فقل اتدتل ) في ه ا السايال ،فإناذ ال تم اذ
غير مقجقإ .وا ُّ
ان ت ي انذ فل م لا ان هللا تعالى مطل عليل وان هللا تعالى معل في بيعتل  .وه ا تدل على ان الل ظ
إا ٌّل على األقّ على ه ا المع ى.
وت قن اصيصي الرائخين في العل –على ها ا القجاذ -اقتصااره علاى القادر المقطاقع باذ ،والعماّ
با ألمر القارإ فاي القارآن مان رإ المت اابذ إلاى المح ا  ،والققاق ع اد ماا علماقه ،والسا ق عماا لا
تعلمقه .وتميزه ع ديره ت قن بان غيره قد ال تق ه ا المقق  ،وقاد ال تسا ت عماا لا تعلماذ ما
علمذ بان العل بذ مقصقر على هللا تعالى .بّ ربماا تدفعاذ اذ للتاوتاّ او اذ لل ت اي إلاى ال حاث عان
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و
فاإن عتااإة القاقل فاي المت اابذ ال رتاب تاؤإي باذ
المت ابذ ،مما تد ُّل إاللي اكيدة على عتدذ عن المح
والحال ه ه إلى تاكيد معان مخال ي للمعاني المقطقع بلا من المح ما .
وقد تحت بعاض ال ااأ علاى وجاقب ها ا القجاذ باناذ قاد ورإ ُّم طلاب تاوتاّ المت اابذ فاي ها ه اآلتاي
صرا ي ،ف ي تقال بهقاعه !)]2
والهقاب :و
ان الا ي ورإ القارآن ب ماذ هاق ات ااع المت اابذ ال مهارإ طلاب العلا باذ ،وفارل باين ات اعاذ
وطلب العل بذ ال ي اث تذ على القراىة األار للرائخين في العلا بإرجاعاذ إلاى المح ا  ،فلا ا ات ااع
لللمح ال للمت ابذ كما هق واحح ،فال وم إ ن.
وقد تحت على ه ا القجذ بان تقال :إن امتمان بال يى بعد العل الت صيلي بذ العم وواجب ،فال مزتاي
فيذ للرائخين في العل لق كانقا عالمين بالمت ابذ ت صيال ،ولما جاع مد ل على امتمان بذ .)]3
والهقاب :نم ما قيّ ،و
فإن امتمان بالم صّ ممدوح عليذ كماا تمادح علاى امتماان بالمهماّ ،نعا فاي
امتمان بالمهمّ عتاإة امتحان ،ول ن ال مزتاي للرائاخين فاي العلا بامتماان بالمهماّ المت اابذ اتماا،
ألن لك واجب على الرائخ في العل وعلى غير الرائخ فيذ .فال تصح للعامي غير الرائخ فاي العلا
ان تققل إنذ ال تهب عليذ امتمان بالمت ابذ معد تحقق عدم علمذ بذ ،فال فارل إ ن باين الرائاخ وغيار
الرائخ في العل بامتمان بالمت ابذ ،بّ ه م تركقن فياذ .و اصاّ الهاقاب :ان المادح اصاّ علاى
امتماان بااالمح كمااا هاق اصااّ علااى امتماان بالمت ااابذ ،وان امتمااان بالمت اابذ غياار مقصااقر علااى
الرائخين في العل تى تهعّ لك فاهدة كره  ،وال اولقتي لذ في لك.
وتزتد فاهدة ققلل "آم ا بذ" إ ا ت ل ا إلى ان الرئقي في العل ليس مقج ا بالمرورة العقليي بال نحار
وتقجذ العل بتاوتّ المت ابلا  ،بّ ال بدو من ب ل نحر وإعاإة االجتلاإ والتحقق من ال تاه  ،إ ن ال بدو
ان تس ق صقل علملا بتاوتاّ المت اابذ –ع اد صاقلذ -قاقلل آم اا باذ ،فامتماان بالمت اابذ تتمامن
امتمان بذ ال ت ابلذ –اي عدم صقل العل الت صيلي بذ م تقه التعارض م المح ا  ،وتتمامن
اتما امتمان بح المت ابذ وهق انذ ال بدو ان ت قن تابعا للمح وال تعارحاذ ،واناذ ال تهاقع ات اعاذ.
فم ن عع انذ مؤمن بالمت ابذ ،والحال انذ غير مؤمن بح مذ ،بان كان مت عا للمت ابذ ،مقدما إتااه علاى
المح  ،فلق غير مؤمن بالمت ابذ فعال وإن صرح بخال لك.
كما تقال :إنذ تقجد فاهدة لققلل  :آم ا بذ ،م كقنذ غيار مح ا باّ مت اابلا ،وهاي و
ان امتماان باذ تهاب
صقلذ م علم ل بتاوتلذ وم عدم علمل ب لك ،ول ن م علمل بان المت ابذ راج إلى المح  ،فإن
لك قد ت قن م يدا ومساعدا في علمل الت صيلي بالتاوتّ كما ئياتي ،فتتحقق وجاقإ فاهادة إ ن لقاقلل
"آم ا بذ".

---------------------------------نصاذ الا ي ئا قلذ
 )]1وقد كر ه ا امش ال اممام ابن عطيي في ت سيره ،راج كالمذ ومقق ذ في ِّ
ال قا.
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 )] 2ه ا ما كره الخطيب ال ربي ي في ت سيره السراج الم ير  )227/1ين قال":وم ه ا فالقجذ
هق الثاني –اي القق على ل ظ الهاللي ،-ألناذ اشا ذ بحااهر اآلتاي ،وتاد ُّل علياذ وجاقه ،ا ادها :اناذ وم
طالب المت ابذ بققلذ تعالى فاما ال تن في قلقبل عت ...اآلتي)".
والهقاب :ال رل بين الطلاب واالت ااع ،وإنماا الاقارإ ُّم االت ااع ال طلاب العلا الحاصاّ بإرجاعاذ إلاى
المح كما بي ا.
 )] 3ه ا ما كره الخطيب ال ربي ي في الساراج الم يار ":)227/1وثانيلاا اناذ مادح الرائاخين فاي
العل بانل تققلقن :آم ا بذ ،وقال في اول ال قرة فاما ال تن آم قا فيعلمقن انذ الحق من ربل ) فلاؤالى
الرائخقن لق كانقا عالمين بتاوتّ المت ابذ لما كان في امتمان بذ مدح ،و
ألن كّ من عار شايسا علاى
ئ يّ الت صيّ فال بدو ان تؤمن بذ".انتلى.
اما على طرتقي العط
فيصير المع ى الحاصّ من اآلتي ان تاوتّ المت ابذ ال تعلمذ إال هللا والرائخقن في العل  ،وت قن ققلذ
تعالى تققلقن...الخ) اال مان الرائاخين فاي العلا  ،)] 1اي تققلاقن رائاخين فاي العلا اال قاقلل
واعتقاإه لل تن الققلين :األول :آم ا بذ ،والثاني :ك ٌّّ من ع د رب ا.
وب اى على لك و
فإن ه تن الققلين ت قن للما مداّ في كقنل ارائخين في العل  ،وبالتاالي ت اقن للماا
مداّ في علمل بتاوتّ المت ابذ ،فما وجذ مداليي ها تن القاقلين فاي علا الرائاخين فاي العلا بتاوتاّ
المت ابذ؟
و
إن الرائخ في العل ال بد ان ت قن مؤم ا بالمت ابذ عامال بح المت ابذ ،وهق إرجاعذ إلى المح  ،او
التقق عن الققل فيذ ،كما هق مؤمن بالمح عامال بح مذ ،وهق امتمان بمع اه والعمّ بذ ،وال بدو ان
ت قن عالما لرئقاذ في العل بان هللا تعالى قد انزل القرآن بياناا لل ااأ ،وان القارآن ال تا قض بعماذ
تعارض فيذ ،بّ كلذ بل ا المع ى مح  .ف ما و
ان المح من ع د هللا تعالى ،ف لك المت ابذ
بعما ،وال
َ
من ع د هللا تعالى ،وكّ م لما انزل لل ت اي ال حال واالات اار) ليترتاب عليلاا امفااإة ب ا الماؤمن
س ْالقَ ْاق َم قَ ْار ٌح
سسْا ُ ْ قَ ْار ٌح فَقَا ْد َما و
وظلقره وتمييزه عن ال افر ،ال لإلحالل ،فقد قال هللا تعاالى ِّإن َت ْم َ
شا َلدَاى َوللاُ الَ تُ ِّحابُّ و
ااأ َو ِّلايَ ْعلَ َ للاُ الوا ِّتنَ آ َم ُاقاْ َوتَتو ِّخا َ ِّما ُ ْ ُ
الحاالِّمِّينَ
ِّمثْلُذُ َوتِّ ْلكَ األتوا ُم نُدَا ِّولُ َلا بَايْنَ ال و ِّ
ى تَ ِّميازَ ْال َخ ِّ َ
ياث مِّانَ
آل عمران ،140وقال هللا تعالى وما َكانَ للاُ ِّليَ َ َر ْال ُمؤْ ِّم ِّينَ َعلَى َما اَنت ُ ْ َعلَ ْي ِّذ َ تو َ
ب َو َما َكانَ للاُ ِّليُ ْ
و
ئا ِّل ِّذ َو ِّإن
ئا ِّل ِّذ َمان َت َاا ُى فَ ِّ
ااه َو ُر ُ
للا َت ْهتَ ِّاي ِّمان ُّر ُ
اآم ُقاْ ِّب ِّ
ط ِّل َع ُ ْ َعلَى ْالدَ ْي ِّ
الط ِّي ِّ
ب َولَ ِّ ون َ
تُؤْ ِّم ُقاْ َوتَتوقُقاْ فَلَ ُ ْ اَ ْج ٌر َع ِّحي ٌ آل عمران.179
وإ ا كان األمر ك لك ،فال بدو ان ت اقن المت اابذ راجعاا إلاى المح ا فاي مع ااه ،إ ن تم ان للرائاخ فاي
العل المدقق في المعار والعلقم ال رعيي ان تعار كي ياي إتالاي المت اابذ إلاى المح ا ألنلماا كليلماا
من ع د هللا تعالى .وب اى على لك ت اقن ققلاذ تعاالى كاّ مان ع اد رب اا) ،إلايال علاى وجاقب إرجااع
مع ى المت ابذ إلى المح من القرآن ،وه ا تستلزم فمال عن المقق ال ي وق ذ الم قض القاق في
المر لي األولى ،عتاإة عمّ ،وهق محاولي تعيين ما هق المع ى الا ي ترجا إلياذ المت اابذ .فقاد قل اا إن
اآلتي المت ابلي تحتمّ اكثر من مع ى لت ابللا ،وان المعااني الم لقماي مان اآلتاا المح ماا عدتادة،
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في ااقن الرائااخقن فااي العل ا قاااإرتن علااى تعيااين اي مع ااى ماان المعاااني المح مااا هااق مااآل اآلتااي
المت ابلي .)]2
وال رتب في ان ه ه الطرتقي تتحقق فيلا :ان المح ما هاي ام ال تااب ،وتتحقاق بلاا إرجااع المت اابذ
إلااى المح ا  ،وعاادم ات اااع المت ااابذ .فيتحقااق بلااا إ ن جمي ا مااا إل القاارآن علااى انااذ ت ِّع ادُ عاان الزت ا
واللق .
وها ه هااي طرتقااي التاوتااّ التااي اجاعهااا العلماااى اتمااا ،وهااي ال ت اااقض طرتقااي الت ااقتض السااابقي بااّ
ت ترم معلا في كّ المرا ّ إال آار مر لي وهي محاولي تعيين المع ى ال ي تؤول إليذ المت اابذ مان
اآلتا  .و
فإن الم ِّقض تق ع د ه ه المر لي وال ت تدّ فيلا.
ول لك قال العلماى إن طرتقي التاوتّ اعل بمع ى إن الم تدّ بلا تحتاج إلى عتاإة عل  ،ألن فيلا عتااإة
ت صيّ ،ول لك قالقا اتما إن طرتقي الت قتض التي اشتلر بلا السل وإن قال بعمل بالتاوتّ) ائل
ألن فيلا الققق ع د القدر المقطاقع باذ ،وال رتاب ان فاي لاك ئاالمي مقطقعاا بلاا ،بخاال طرتقاي
التاوتّ التي اشتلر بلا الخل وإن قال بعمل بالت قتض).
وه ا اتما ت ين لما ا قال من قال من العلماى إن طرتقي السل ا  ،ألن الققق ع د القدر المقطقع
من الخقض في الح يا ااصي م االكت اى بالمقطقع بذ والقط بان المت ابذ راج كلذ إلاى
بذ ا
ام ال تاب فلق اصلذ.
فلاتان الطرتقتان هما طرتقتاان ُم ْعتَ َمادتان فاي ما هب اهاّ السا ي ،ألناذ ال ااال بي لماا مطلقاا إال فاي
امجمال والت صيّ ،اما فاي ت زتاذ هللا تعاالى عماا ال تلياق باذ ت ا يلا كاان او غيار ت ا يذ) محاّ ات اال
والحق ،وإنما ات العلماى ه ه الطرتقي لعلمل بان القرآن ال تم ن ان ت تمّ على
عليذ ع د اهّ الس ي
ِّ
ت اقض في األ ام التي ت ي لا ،فاال بادو ان ت اقن األ اام المقجاقإة فياذ مت ائاقي متعاوناي .وال تقتصار
ي آتاي
ه ه الطرتقي او تلك علاى اآلتاا التاي تات ل علاى األ اام امللياي االفاا لمان تتاقه لاك ،باّ ا ُّ
اإعي فيلا انلا مت ابلي فال بدو ان ت قن هاتان الطرتقتاان هماا المرجا  ،ئاقاى فاي ال قاذ ان فاي العقاهاد
إلليا ون قا وئمعيا ) .فل ه الطرل طرل كليي ال بد من الرجقع إليلا في ت سير القرآن وتاوتلذ.
وت قن ققلذ تعالى وما ت وكر إال اولق األل اب) إليال على لازوم ال لا والتعقاّ والت ار ألولاي األل ااب
ألنل بدير ال ل ال تم ل ان تصلقا إلى إإرام التاوتّ ،اي ما تتعظ بما في القارآن وم اذ ها ه اآلتاي)
إال اولق األل اب.
شك في و
وال و
ان القصقل إلى تعيين التاوتّ معتمد على اجتلاإ وكسب من الرائاخين فاي العلا  ،ال مان
غيره فال ع رة بما تخرج من هؤالى اصال! واالجتلاإ بال رط الما كقر -وهاق إرجااع المت اابذ إلاى
المح  -ال تم ن إال ان ت قن في إاهرة الصحيح مان المعااني .ول ان قاد ت اقن بعاض التااوتال اولاى
من بعض واظلر ،ومن ه ا تختل تاوتال العلماى بعملا عن بعض ،ومن ه اا تارجح بعمالا علاى
بعض .وم ااتال التاوتال إال انذ اااتال فاي فارع ال فاي اصاّ ،ألن األصاّ هاق المح ا  ،وهاق
وا د اي ال ااتال فيذ .ومن ه ا قال بعض العلماى إن شرط التاوتّ عدم القط فيذ ،وبعمل قال إن
القط فيذ مم ن في بعاض األ ياان ،وها ا ال تتعاارض ما كقناذ اجتلااإا ،فاإن ال ثيار مان المهتلادتن
تقطعقن في بعض ما تهتلدون فيذ.
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مر ،فإنا نر انذ تهقع للم سر ان تممي في طرتقي التاوتّ إلاى نلاتتلاا ماا إام ملتزماا
وب اى على ما و
بالققاعد المعت رة في الت سير ،كما تهقع لذ ان تممي في طرتقي الت قتض إلاى آارهاا ماا إام ملتزماا
با املاا ،كماا ال مااان ع ادنا ماان ان تاؤول العااال بعاض اآلتااا وتقا ع ااد بعمالا ،قا وّ او كثار ها ا
ال عض .والمابط في لك كلذ االلتزام بققاعد الت سير ،وا ام كاّ مان هااتين الطارتقتين ،وكا ُّّ عاال
تصّ إلى ِّد الهق بعلمذ او الققاعد العامي التي تقصّ إلى رجحانلا.
وعليااذ ،فااإن بعااض التاااوتال تم اان ان تقص ا بالخطااا ،وبعااض الت قتمااا تم اان ان ال تقص ا
بالصااحي ،و لااك بحسااب ظلااقر الاادليّ ع ااد الحاااك إمااا علااى التاوتااّ او علااى الت ااقتض ،فقااد ت ااقن
الت قتض ع د د ما العم األا بذ ،وقد ت قن الع س هق الحاهر الالعم ،وه ا.
الزاهدقن عن هاتين الطرتقتين
تت ين ان ال ي تزت عن هاتين الطرتقتين ال بدو ان تزتد في كالمذ على ما جاى في المح مان القارآن،
و لك بما تتح فيذ بلقاه من المعاني التي تتقها مدلقال عليلا من المت ابذ ،ولقهمذ وعتدذ ،وإنذ تهعّ
تلك المعاني التي تزتدها من وهمذ على المت اابذ ،ماااق ة مان المت اابذ ن ساذ ،وال تادري او تادري)
انلا مااق ه من وهمذ هق فقط .وألنذ ت تدي ال ت ي او ت تدي إإرام تاوتّ ،فإنذ تهعّ المع ى ال ي عاإه
ونسا ذ إلااى المت ااابذ هااق األصااّ األم) وتهعااّ بالتااالي المح مااا ت عااا لااذ .فيصااير العماادة ع ااده هااق
المع ى ال ي تقهمذ ،وه ا هق عين الزت عن الحق والمح ما من اآلتا .
وه ه الطرتقي هي ائاأ الزت في ت سير القرآن ،ئقا في العقيدة او في ال قذ او في غيرهما.
ع ،وها ا تساتلزم بالمارورة الزتااإةَ علاى
ألن اصّ الزت هق جعّ المت ابذ األ وم ،وجعّ المح ا ال ار َ
القرآن من غير القرآن والحق ،وما غير الحق إال اللق والمالل.
------------------------------- )] 1وال ترإ عليذ ان ه ا الحال ت دي ان ت قن اال من كاّ مان المعطاق الرائاخقن فاي العلا )
والمعطق عليذ هللا) ،ال المعطق فقط ،وإال لزم الل س والتح  .فالهقاب :ال ل س وال تح  ،و لك
الئااتحالي عااقإة الحااال ه ااا إلااى المعطااق عليااذ ،كمااا ال تخ ااى ،فيقتصاار كقنااذ اااال للمعطااق إون
المعطق عليذ ،وال مخال ي للحاهر ه ا ،ألنذ م إ الي كقنذ اال للمعطاق علياذ ل اظ الهاللاي) فاال
ظلقر ه ا للزوم كقنذ اال لذ ،فال مخال ي للحاهر اصال.
 )]2وب لك ت دف ما قد تقال من و
ان مع ى كقن الرائخين مؤم ين بذ هق انل مؤم قن بما علمقه وما
ل تعلمقه ،فال تم ن تحقيق الققل ب قنل عالمين باذ ،ألن امتماان المعلان ما ل مع ااه ه اا ،ان امتماان
بالمح إتمان باذ وبمع ااه القاحاح وإتماان بلازوم جعلاذ اماا واصاال لل تااب ،واماا امتماان بالمت اابذ،
فمع اه امتمان ب قنذ راجعا إلى المح ال مساتقال بال ياان وال مخال اا للمح ا وال معارحاا لاذ ،وبا لك
تتحقق لققلل فاهدة ،االفا لمن عع عدم وجقإ فاهدة لققلل في ه ه الحال.
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ابن عطيي والتقفيق بين مآلي إعرابي اآلتي
واع ي بامعرابين
األول :اعت ار القاو للعط .
والثاني :اعت ار القاو لالئتس ا .
وقد بين بعض األهمي الم سرتن وم ل اممام ابن عطياي اناذ علاى كاّ مان امعارابين الما كقرتن ،فاإن
تى تقترب من القفال واالت ال .وئاق ناقرإ
المع ى الحاصّ من اآلتي ت اإ تؤول إلى ن ي الخال
كالمذ كامال لما ت تمّ عليذ من فقاهد وجليّ عقاهد.
وه ا المسلك ال ي ئ ل ذ فيذ تقرتاب اتماا باين هااتين الطارتقتين كماا بي ااه فاي كالم اا الساابق ،مان ان
ال رل بي لما ليس في امر اصلي بّ فرعي إحافي ،ول لك و
فإن ال تن تت إ داهما ال تصح لذ امن اار
على من تت األار  ،فمآللما وا د.
قال اممام ابن عطيي":وه ه المسالي إ ا تؤملت قرب الخال
آي ال تاب قسمين :مح ما ومت ابلا

فيلا من االت ال ،و لك ان هللا تعالى قسا

فالمح  :هق المتمح المع اى ل اّ مان ت لا كاالم العارب ال تحتااج فياذ إلاى نحار وال تتعلاق باذ شايى
س  ،)]1وتستقي في علمذ الرائ ُخ وغيره.
تُ ْل ِّ ُ
والمت ابذ :تت قع  ،فم ذ ما ال تُ ْع َل ُ ال تي ،كامر الروح  ،وآماإ المدي ا التي قاد اعلا هللا بقققعلاا إلاى
ئاهر لك ،وم ذ ما تحمّ وجقه في اللدي وم اح في كالم العرب  ،فيتاول تاوتلذ المساتقي  ،وتازال ماا
ال سااى ] 171 :
فيذ مما عسى ان تُتَعَلوقَ بذ من تاوتّ غير مستقي كققلذ فاي عيساى وروح م اذ
إلى غير لك.
س ومى اَ َ دٌ رائخا إال باان تعلا مان ها ا ال اقع كثيارا بحساب ماا قادر لاذ  ،وإال فمان ال تعلا ئاق
وال تُ َ
المح فليس تسمى رائخا.
وققلذ تعالى  :وما تعل تاوتلذ الممير عاهد على جمي مت ابذ القرآن  ،وهق نقعان كماا كرناا ،
فققلاذ اال هللا مقاتض ب دتلااي العقاّ اناذ تعلمااذ علاى ال مااال واالئاتي اى  ،تعلا نقعيااذ جميعاا  ،فااإن
جعل ا ققلذ  :والرائاخقن عط اا علاى ائا هللا تعاالى  ،فاالمع ى إإااالل فاي علا التاوتاّ ال علاى
ال مال  ،بّ علمل إنما هق في ال قع الثاني من المت ابذ  ،وبدتلي العقّ تقمي بلا ا  ،وال االم مساتقي
على فصا ي العرب كما تققل  :ما قام ل صرتي إال فالن وفالن  ،وا دهما قد نصرم بان ارب معك
 ،واآلار إنما اعانك ب الم فقط  ،إلى كثير من المثّ.
فالمع ى وما تعل تاوتّ المت ابذ إال هللا والرائخقن كّ بقدره  ،وما تصلح لذ ،والرائاخقن
بحال ققل في جميعذ آم ا بذ  ،وإ ا تحصّ للا فاي الا ي ال تعلا وال تتصاقر علياذ تمييازه مان
غيره ف لك قدر من العل بتاوتلذ.
وإن جعل ا ققلذ :والرائخقن رفعا باالبتداى مقطقعا مما ق لاذ  ،فتساميتل رائاخين تقتماي باانل
تعلمقن اكثر من المح ال ي تستقي في علمذ جمي من ت ل كالم العرب.
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وفي اي شيى هق رئقال  ،إ ا ل تعلمقا إال ماا تعلا الهميا  ،وماا الرئاقي إال المعرفاي بتصاارت
ال الم ومقارإ األ ام  ،ومقاق المقاعظ  ،و لك كلذ بقرتحي ُم َعدوة.
فااالمع ى ومااا تعل ا تاوتلااذ علااى االئااتي اى إال هللا  ،والقااقم ال ا تن تعلمااقن م ااذ مااا تم اان ان تعل ا ،
تقق لقن في جميعذ آم ا بذ كّ من ع د رب ا وه ا القدر هق ال ي تعاطى ابن ع اأ رحي هللا ع اذ
الروح وما شاكلذ.
وام َر ُّ
 ،وهق ترجمان القرآن  ،وال تُتَا َ وو ُل عليذ انذ عل وقت الساعي ْ
فإعراب الرائخقن تحتمّ القجلين ،ول لك قال ابن ع اأ بلما ،والمع ى فيلما تتقارب بل ا ال حر
ال ي ئطرناه.
فاما من تققل :إن المت ابذ إنما هق ما ال ئ يّ أل د إلى علمذ فيستقي على ققلذ إاراج الرائخين مان
عل تاوتلذ  ،ل ن تخصيصذ المت ابلا بل ا ال قع غير صحيح  ،بّ الصحيح في لك ققل من قال :
المح ما ال تحتمّ إال تاوتال وا دا.
والمت ابذ ما ا تمّ من التاوتّ اوجلا  ،وه ا هق ُمتو َ ُ اهّ الزت .
وعلى لك تترتب ال حر ال ي كرتذ.
ومن قال من العلماى الح ال بان الرائخين ال تعلمقن تاوتّ المت اابذ فإنماا اراإوا ها ا ال اقع ،وااافقا
ان تحن ا د ان هللا وص الرائخين بعل التاوتّ على ال مال.
وك لك ه ب الزجاج إلى ان امشارة بما ت ابذ م ذ إنما هي إلى وقت ال عاث الا ي ان اره ،وفسار بااقي
اآلتي على لك  ،فل ا اتما تخصيل ال إليّ عليذ.
واما من تققل :إن المت ابذ هق الم سقي فيساتقي علاى ققلاذ إإااال الرائاخين فاي علا التاوتاّ ،ول ان
تخصيصذ المت ابلا بل ا ال قع غير صحيح.
ورجح ابن فقرم ان الرائخين تعلمقن التاوتّ واط ب في لك.
وقرا ابي بان كعاب وابان ع ااأ « :إال هللا وتقاقل  :الرائاخقن فاي العلا آم اا باذ» ،وقارا ابان مساعقإ
وابتداى تاوتلذ ْ
إن تاوتلذ إال ع د هللا ،والرائخقن في العل تققلقن آم ا بذ].
والرئقي :الث ق في ال يى ،و اصلذ في األجرام ان ترئخ اله ّ او ال هر في األرض ،وئسّ ال ي
عليذ السالم عن الرائخين في العل ) ،فقال " :هق من بر تمي ذ وصدل لسانذ وائتقام".
وققلذ :كّ من ع د رب ا فيذ حامير عاهاد علاى كتااب هللا  ،مح ماذ ومت اابلذ ،والتقادتر ،كلاذ مان
الممير لداللي ل ظ كّ عليذ  ،إ هي ل حي تقتمي امحافي .
ع د رب ا  ،و
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ث قال تعالى :وما ت و وك ُر إال اولق األل اب اي ما تققل ه ا وتؤمن بذ وتق
المت ابذ إال و لُب  ، )]2وهق العقّ ،و اولق  : )]3جم و")]4 .انتلى

يث وق

وتادع ات ااع

------------------------------------األمر إل ائا ،بمع ى ااتلط واشت ذ.
س عليذ
ُ
 )]1تُل ِّ ُ
س :من ال َ َ
سذُ لَ ْسا:
س عليذ
األمر تَ ْل ِّ ُ
ْس :ما تُل َ ُ
واللو ْس :ااتالط الحالم ،وتقال في راتذ لَ ْس :ااتالط .واللو ُ
َ
س .ولَ َ َ
ْس اتماا ماا
الَطذ عليذ تى ال تعار
قيقتاذ .وتقاال فاي اماره لُا ٌ
ْس :اي شا لي وعادم وحاقح .واللُا ُ
األمار :ال َ
طاذ .واللُّ ساي:
وس علياذ
س .ولَ وس
س ،فلق ملا ِّ ٌ
ُ
تُ ْل َ ُ
َ
س ،ولا َ
س ،ول وس فالناٌ :إلو َ
األمر تل يسا :الت َ
سيٌ.
ال لي ،تقال في امره لُ سي ،وفي دتثذ لُ َ
سذ و قيقتاذ ،ولابُّ الهاقع واللاقع ونحقهماا :ماا
 )]2اللُّبُّ من كّ شيى :االصذِّ ،
ياره ،واللبُّ ن ُ
وا ُ
في جقفذ ،واللبُّ  :العقُّ .جمعذ :ال اب ،واَ ْل ُب ،واَلُبٌّ .
 )] 3اولق :اي اصحاب ،جما بمع اى وو ال وا اد لاذ مان ل حاذ ،وقياّ ائا جما وا اده و بمع اى
صا ب من غير ل حذ ،والقاو األولى تث ت اطا وال تل ظ ،وليس جما و ن سالا ،ولا لك تساتعمّ و
لم رإه من غير ل حذ ،وهق مما إاهما .واولق األمر :الرؤئاى ،واولق ال ان واولق الحّ العقد :مان
بيده ال ُّ
ت في األمقر كالح ام والمسؤولين .واولق العل  :العلماى.
 )] 4ابان عطيااي األندلساي ،ابااق محماد ع اادالحق541-481 ،هاا) ،ط1423 1هااا2002-م ،المحاارر
القجيز في ت سير ال تاب العزتز ،إار ابن زم ،ص.277-276
ااتمي
للمت ابذ ت ائير إار قللا العلماى:
األول :األمقر التي ائتاثر هللا تعالى بعلملا ،ول تطل عليلاا ا ادا مان القاذ ،وال ئا يّ ع اده لا لك،
و لك نحق مدة بقاى الدنيا ،واما ما وق في بعض األا ار من بيان مادتلا فل ياان قارب السااعي ،ما اناذ
ا ر وا د ال تقاوم القرآن ،ونحق وقات قياام السااعي ،وااقاص األعاداإ اي تخصايل بعاض األشاياى
بالعدإ المعين كعدإ الزبانيي فإنلا تسعي ع ر ،وئر كقنلا مخصقصي بل ا العدإ مما ائاتاثر هللا تعاالى
بعلمذ ،وإن ت ل فيذ بعض العلماى بطرتق اال تمال.
صرح بذ اممام السعد في التقحيح .)]1
وه ا هق م هب علماى األ ا  ،كما و
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وب اى على لك :ت قن المح
هللا تعالى بعلمذ.

المقابّ لل ا المت ابذ ،شامال لما ئقاه مما تسمى مت ابلا مما لا تساتاثر

ساذ فاي
وفاهدة إنزال المت ابذ ع ده  :ابتالى الرائخ بالتقق وتسلي علا لاك إلاى هللا تعاالى ،وتلقاى ن َ
إرجي العهز وتتالشى علمذ في عل هللا تعالى ،وه ا اعح ال لق واعملا جدو  ،فل ه هي ال اهدة في
إنزال المت ابلا ألن االبتالى فاهدة عحمى.
وال ت قن فاهدة إنزاللا على ه ا القجذ هاي اجتلااإ العلمااى فاي تادبرها وإتعااب القاراهح فاي ائاتخراج
معانيلا.
اعتراض على ت سير المت ابذ بل ا المع ى
اعترض على ه ا المع ى للمت ابذ ،بانذ ال مع ى لرجقع المت ابذ إلى المح بل ا المع ى ،وال مع ى،
فاألصّ ان ال ت سر بذ ،ااصي انذ مما وق االت ال من العلماى علاى انواذ مماا ائاتاثر هللا تعاالى بعلماذ،
فال ئ يّ لتاوتلذ وال مطم أل د من العلماى ملما بل من العل ان تق عليذ بال حر واالئت اط.
الثاني :ان تقال :المت ابذ هق ما إ ول القاط على و
ان ما تُزع ظاهرا م اذ غيار ماراإ ،ولا تاد ول علاى ماا
فاإن الا عض تازع ان الحااهر م اذ هاق و
هق المراإ ،كققلذ تعالى الر من على العارو ائاتق ) و
ان هللا
مستقر عليذ مماأ لذ! وه ا تتممن التهساي والحادو ،وغيار لاك مان صا ا
تعالى قاعد على العرو
ٌّ
الحااقاإ  ،وققلااذ تعالى تااد هللا فااقل اتاادتل ) فا و
اإن بعماال تاازع ان الحاااهر ماان ها ه اآلتااي هااق إث ااا
العمق واألإاة والركن والهار ي ،بدض ال حر عن هيستلا وش للا وصقرتلا التاي تزعماقن ان غيار
معلقمي ع ده وع دها تتقق قن!
ولما كانت نحق ها ه التقادترا تساتلزم الت اابذ ،ألن الادليّ القااط العقلاي وال قلاي) إ ول علاى و
ان ها ا
غير مراإ ،الئتحالتذ على هللا تعالى ،وإ ا كان غير مراإ ،فال بدو من التاوتّ.
الحاهر – كما تزعمقنُ -
ول ن لما ائتاثر هللا تعالى بعلا
هللا) ع د القاهلين بل تن القجلين.

قيقاي المت اابذ علاى ها تن المع ياين للمت اابذ وجاب الققا

علاى إال

وفاهدة إنزال المت ابذ على ه ا القجذ :عين فاهدة القجذ السابق ،بعد امتمان باصّ المع ى وال
إإرام الحقيقي.

ِّ عن

الثالااث :المت ااابذ هااق مااا تقابااّ المح ا  ،و لااك علااى سااب المع ااى الا ي بي اااه اول ،وهااق و
ان المح ا
القاحح الداللي غير المعارض للمع ى المقطقع بذ ،والمت ابذ ما تقابلذ.
ومن ل تق

على إال هللا) قال بل ا المع ى.

مار مان ت ثيار الثاقاب ،وال قاهاد العلمياي ،و اض العلمااى علاى با ل جلاده فاي
وفاهدة ه ا القجاذ :ماا و
عن قاهق القرآن وإالالتذ ،وما تترتب على لك من ثمرا ال تخ ى.
ال
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وتاارإ علااى ه ا ا القجااذ :و
ان المع ااى األول –الم ا كقر ئااابقا -للمت ااابذ إااااّ فااي ه ا ا المع ااى للمح ا
والمت ابذ ،فيلزم ان الرائخين في العل تعلمقن جمي المت ابلا لما ت ل من مع ى العط على هللا،
مما تقتمي علمل بذ ،وه ا مم قع!
ول لك رجح بعض العلماى القق
الم كقر.

على إال هللا) واارجقا الرائخين فاي العلا مان الاداقل فاي الح ا

صي  )]2عن ه ا امش ال ان تقال:
وطرتقيُ التو َ ِّ
 وإن المت ابذ بل ا المع ى غير إااّ في القسمين ،لما ان الحصر غيار مقصاقإ ،ألن التع يار بقلذ م اذ
آتا ) ظاهر في عدم الحصر.
-او تقال :إن العط

الطالعل على تاوتّ بعض المت ابلا  ،وه ا المقدار كا

في صحي العط .

س ٌ .")]4
قال الققنقي":وال ُّّ ت لُّ ٌ  ،)]3بّ تع و
ث قال م ي ا القجذ ال ي بذ تهتم القجقه كللا والم اهب تحت بقتقي وا دة ،بال نزاع اصلي ،وكالمذ
في لك ن يس ول لك ا ا إتاراإَه ه اا اعترافاا م اا ب اهدتاذ ،و سان نحاماذ وئاداإ راتاذ":واعل انواذ ال
مار ت صايلذ ،فاال تم ان ال ازاع فاي لاك
ت ر ا دٌ ان في القرآن ما ال ئ يّ لل ر للققاق علياذ ،كماا و
المت ابذ ،وإنما ال زاع في المت ابذ الم كقر في ققلذ تعالى واار مت ابلا ) ،فم ذ من مللا على ماا
كره المص اوال ،وقد عرفات ان علماىناا مان الم سارتن قاد ااتااروه كصاا ب ال اا وصاا ب
امرشااإ تااى عا وارض المحقااق الت تااعاني لل ااا بانااذ لا تااراعِّ م ه اذ ،اشااار إليااذ بعااض المح ااين،
وهؤالى ل تق قا على هللا) ،وم ل من مللا على ما كاره المصا ثانياا ،وهاؤالى وق اقا علاى هللا)
فحاهر ،واماا مثاّ الياد والقجاذ واله اب
والتزمقا القق  ،ألنذ ال تعل إال هللا ،اما ما ائتاثر هللا بعلمذ،
ٌ
واالئتقاى على العرو والقدم وامثال لك ،فص ا لذ تعالى غيار الثمانياي ع اد السال  ،وما ل إمام اا
ابق ي ي ،ما ُك ِّل ا إال باالعقتاإ بث قتلا بال كي م اعتقاإ عدم الت يذ والتهسي  ،لسال تتعارض العقّ
وال قّ ،فل وق قا على هللا تما ،وإن ل تق ل حا ،ل ذ تق مع ى .وع د الخل  :ليست ص ا عاهدة
على الثمانيي بّ هي راجعي إليلا بالتاوتّ الصحيح ،كتاوتاّ الياد بالقادرة ،والقجاذ بالا ا  ،وغيار لاك
من التاوتّ الم ائب لذ .وه تهقعون القق وعدَمذ.
وع د التحقيق :فالسل والخل مت ققن على القق  ،ألن االطالع والعل بماا هاق الماراإ مان المت اابذ
مخصقص بذ تعالى ،ل ن السال اعرحاقا عان الخاقض فياذ وعان تاوتلاذ ،والخلا اوالاقه بماا هاق
الم ائب لذ غير جاعمين لذ ،فالعل ب لذ مخصقص بذ تعالى.
صارح
ي ،كي ال والمصا –امماام ال يمااوي-
و
ي ال مع ق ٌّ
فعل من لك ان ال زاع بين ال رتقين ل ح ٌّ
في اواهّ ال قرة و
ئار ائاتاثره
بان الحرو المقطعا في اواهّ السقر كال  ،و  ،وطس" ،وقيّ :إناذ ٌّ
هللا بعلمذ وقد روي عن الخل اى األربعي وغيره من الصحابي ما تقرب م ذ ،ولعلل اراإوا انلا ائرار
بااين هللا تعااالى ورئااقلذ ورمااقع ل ا تقصااد بلااا إفلااام غيااره إ ت عااد الخطاااب بمااا ال ت يااد" ،فااإن مااّ
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المت ابذ في ه ه على مثّ ه ه الما كقرا تهاب الققا ع اد األشامي ال اافعيي كماا تهاب الققا
األهمي الح يي ،وإن مّ على غيره ال تهب القق ع ده جميعا.

عان

وإن علماىنا اصطلحقا على ان المت ابذ ما ال تدرم المراإ م ذ اصاال ،وال اافعيي اصاطلحقا علاى و
و
ان
المت ابذ ما ل تتمح المع ى ال تمال ،وال م ا ي في االصطالح ،وبعض علماه اا ااتاار ها ا المع اى
مر غير مرة.واماا ماا كار فاي اصاقل ا مان و
ان المت اابذ ماذ
في المت ابذ الم كقر في ه ه اآلتي كما و
مار وعرفتاذ،
التقق على اعتقاإ الحقيي ع دنا ،ب ااى علاى قاراىة الققا  ،ف ااى علاى اصاطال ل كماا و
والعدول عن اصطال ل لقرت ي غير بعيد.
والحاصّ و
ان فيذ ثالثي م اهب م ل من وق على إال هللا) وم ل من وق على الرائخقن) وما ل
ي .فتامّ وق التامّ")]5 .انتلى.
من و
جقع األمرتن ،وقد عرفت ان ال زاع ل ح ٌّ
إشارة ااتمي
كرنا ان من العلماى من وق على هللا) وم ل من ل تق  ،بّ وق على الرائخقن في العل ) ،وما
تترتاب علاى لاك ماان المعااني والثمارا  .ونخات مااا اورإنااه مان كاالم الم ساارتن العحاام بلا ه ال اهاادة
اللطي ي ليححى بلا طالب العل وتحرصقا على فلملا.
إ ا قل اا و
اقاو فاي ققلااذ تعالى والرائااخقن) ائاتس افيي ،والرائااخقن مرفااقع علاى االبتااداى ،فلا ا ال
إن الا َ
تستلزم مطلقاا عادم علملا بتاوتاّ شايى مان المت اابذ ،وللا ا جما بي اذ وباين المح ا فاي ققلاذ تعاالى
تققلقن ك ٌّّ من ع د رب ا) ،بّ تقاتض عادم علملا بتاوتاّ مت اابذ ائاتاثر هللا بعلماذ ،او ماا إ ول القااط
علااى و
ان ظاااهره لاايس بمااراإ ،وتصا ُّح الح ا علااى الهميا باعت ااار بعااض افااراإه ،كمااا ان فااي صااقرة
كّ مت ابذ ،إ العل ب عض المت ابذ مخصقص بذ تعالى ات اقاا
عط الرائخين ال تقتمي عل تاوتّ ِّ
ي .)]6
كما و
مر بيانذ ،فالمآل في كال التقجيلين وا دٌ ،فاتمح اتما ان ال زاع ل ح ٌّ
والحمااد ر رب العااالمين ،والصااالة والسااالم علااى ئاايدنا محمااد افمااّ األن ياااى والمرئاالين وعلااى آلااذ
وصح ذ ومن ت عل بإ سان إلى تقم الدتن ،اللل اجعل ا م ل .آمين آمين.
ئعيد فقإة
وليس ل ا إلى غير هللا تعالى اجي وال م هب

----------------------------------- )] 1ونقّ عن بعض العلماى ان الرئقل عليذ الصالة والسل تعلملا .ف قنلا مت ابلي في ق ا فقط.
صى اللح عن العح ،
صيا :تخلول م ذ .تقال ت صى من الدتقن ،وت و
 )]2ت و
صى من ال يى وع ذ ت َ ِّ
صى ال ي َى :ائتقصاهُ.
ل م ذ ،وت و
وتقال ما ِّكد ُ ات صى م ذ :اتخلو ُ
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األمر ت لُّ ا :تحملوذ على م قوي ،وت لو
 )]3ت ل
َ
س كما هق مال ظ.
اا ُّ من التع ُّ

ال ي َى :ملذ على ن سذ وليس من عدتذ .فاالت ل

فالت ل

ه ا :مّ الل ظ على ما ال تحلر فيذ من المع ى وإن ا تملذ.

والتعس

ه ا :مّ الل ظ على ما ال تحتملذ من المع ى.وهللا اعل .

س
س ا فلق عائ ٌ  :ظل َ ،
وتعس تتع و
و
س َ ع َ
 )]4ع َ
ال يى في غير محلذ.

س ا م الدي في الحا  .والحلا فاي اصالذ وحا
تع ُّ

 )]5اشيي الققنقي على ت سير ال يماوي ،إار ال تب العلميي.)27-26/6 ،
 )]6انحر اشيي الققنقي على ت سير ال يمااويِّ ،إار ال تاب العلمياي ،)27/6 ،ما بعاض تصار
وتقحيح.
__________________
وليس ل ا إلى غير هللا تعالى اجي وال م هب
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