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قمُت بتوثيق ثالثمئة انتحال للسّيد كمال الحيدري من خمسة كتب من مؤلفاته 

التي كتبها بنفسه ، ولم تكن هذه االنتحاالت جميع ما وقفُت عليه من انتحاالت 

أصلها  على  وقوفي  رغم  الموارد  من  عدٍد  عن  َتجاوزُت  فقد  الكتب،  هذه  في 

العتبارات شّتى . 

العلمي"  "نبوغه  إلظهار  عليها  الحيدري  السّيد  يتكئ  التي  المؤلفات  هذه  العلمي" إّن  "نبوغه  إلظهار  عليها  الحيدري  السّيد  يتكئ  التي  المؤلفات  هذه  إّن 

و"تمّيزه" و"شمولّيته" ُتظهُر – بعد وضعها تحت المجهر- نتيجًة معاكسًة تمامًا  

تكون  أن  تكاُد  التراث  هذا  في  العلمّية  السيد  شخصّية  حضور  نسبة  إّن  حيث 

معدومة. ولم أجد في حدود ما استقصيته من ُكتبه قدرًة علمّية للسّيد الحيدري 

على البناء والتشييد  وال النقض واإلبرام إال باالّتكاء على كتابات غيره 
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5 مقدمة

مقدمة

لطالما طرقت مسامعنا األفكار، وعرضت ألبصارنا اآلثار، فأعجبنا بفكرٍة من هنا، 
ودقائق من هناك، دون أن نعي في كثيٍر من األحيان إن كان ناقل الفكرة منتجًا أو 
عارًضا لها، فُيَخيَُّل لنا في كثيٍر من األحيان أّن عارض الفكرة عالـٌم كبيٌر ومحقٌق 

مجّدٌد، في حين إّنه ليس إّل عارضًا للفكرة أو مبّسطًا لها.
وكم أسهَم قصورنا في عدم التفريق بين منتجي األفكار وعارضيها، في رفع شأِن 
أناٍس وبخس آخرين، وقد قاد ذلك في كثيٍر من األحيان إلى حالٍة من الضبابّية في 
العلمي، فأضحت لألسف في بعض الموارد خاضعًة لموازين من  التقييم  معايير 

قبيل الظهور اإلعالمي وكثرة المؤلفات، ل جودة الطرح ومقدار البتكار فيه.
إل أّن هذه اإلشكالية تتضاءُل كّلما تقّدم اإلنساُن في رحلة طلب العلم أو توّسعت 
ر لُه الوقوف على منابع األَفكار والقائلين  جغرافيا مطالعاته للكتب واألفكار، وتيسَّ
بها ومقدار التجديد فيها، وهنا قد يصاُب بالدهشة إذا وقَف على أّن ما يطرحه فالٌن 

من الناس وَينْسبُه لنفسه ليس من َبناِت أفكاره وإنما هو تكرار لما ُسبَِق به.
بشكٍل  الدينّية  العلوم  في  وعارضيها  المعرفة  منتجي  بين  التفريق  أهمّية  وتتضُح 
أكبر، إذ إّن المناط في المرجع الديني أن يحوز على درجة األعلمّية، وهي درجة 
الفقهّية  والنظريات  باألفكار  اإلحاطة  من  ُتمّكنُه  العادي،  الجتهاد  من  أعلى 

ونقدها، وتأسيس نظريات ومباٍن جديدة، ووضع لبنة في بناء التراكم المعرفي. 
المتاخمين حدود  أو  المجتهدين  الخبرة من  أهل  لشهادات  الركوُن  كان  هنا،  من 
الجتهاد قيمًة ُعظمى في تحديد األعلم)))، لقدرتهم على تمييز الغّث من السمين، 

مما يؤسُف لُه في أيامنا تمييع البعض مصطلح )أهل الخبرة(، بإدخال أشخاٍص ل َحّظ لهم من العلم ول باع   )((
لهم في الفقه، لتحديد مصاديق واحٍد من أخطر المناصب على اإلطالق، وهو منصب المرجعّية الدينّية.
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األفكار  من  المبتكرة  األفكار  ومعرفة  عارضيها،  من  المعرفة  منتجي  وتمحيص 
الدرجات  وارتقاء  العلمّية،  المناصب  لَتسّلِق  َيسعى  َمْن  وجود  ظّل  في  المكّررة، 
في  البيان  حسن  بين  ُيفّرقون  ل  من  أكثر  وما  البيان،  ُحسن  إّل  زاٍد  دون  الفقهّية، 
عرض المطالِب، وبين إنتاج الفكرة في عالم اإلثبات، وبلورتها في عاَلم الثبوت.

ني اّتكاء السّيد كمال الحيدري في  ومن وحي هذا الكالم، وطبيعة هذه التجربة، َشدَّ
و»شمولّيته«  و»أعلمّيته«  العلمّية«  »طاقته  إثبات  معرض  في  المختلفة  المناسبات 
والمعرفية  الدينية  الحقول  في  المؤلفات  من  َخلَّفُه  الذي  الضخم  الُتراِث  على 
بمجّرد  الحيدري  السيد  يكتفي  ل  الشديد  ولألسف  فيها.  كتَب  التي  المختلفة 

العتداد بكتاباته، بل ُيوظُِّف كثرتها لَِلمِز العلماء اآلخرين. 

تقارير  إلى  والستناد  بيراعه،  ن  المدوَّ الكتابيِّ  تراثه  على  الّتكاء  ذلك  َخَلَق  وقد 
اإلنتاج  مقدار  حول  كثيرة  تساؤلت  ذهني  في  تالمذته،  بأقالم  المكتوبة  بحوثه 
قراءة  في  للشروع  دفعني  ما  ودروسه،  الحيدري  السّيد  مؤلفات  في  الفكري 
العلمّية  القيمة  على  للوقوف  بنفسه،  َكَتَبها  التي  مؤلفاته  من  لَعدٍد  استقصائّية 

الموجودة فيها، وتقّصي البتكار فيها قبالة العرض. 

وقد كان انطباعي السابق عن السّيد كمال الحيدري - قبل شروعي في هذه الرحلة 
في  أراُه  أّني  ذلك  لها،  بارٌع  ومبّسط  غيره  ألفكار  جّيد  عارٌض  أّنه  الستقصائّية- 
ولربما  أفكارهم،  وجواهر  الُعلماء  معيِن  من  الغرف  في  مكثًرا  وكتاباته  دروسه 
والتصديق  يقول  بما  الثقة  أو  بشخصه،  والنبهار  للقائل  الحبِّ  بدافع  ذلك  كان 
ُأَسّجل  أنني ُكنت  إّل  - وإن لم يكن خطًأ في نفسه-  الفعل  ث. وهذا  بالذي ُيحدِّ
النقدية  قدرته  تغيُب معه  بنحٍو  أفكار غيره  اّتكائه على  َكثرة  الحيدري  السّيد  على 
والتحليلية لما يورده من أفكار، فتجده مجّرد عارٍض ألفكار غيره، ورابٍط بينها، ل 
منتًجا لها، ولرّبما نشأ ذلك النطباع من الصورة الكبيرة التي ارتسمت في ذهني 
مهاٍو من  به في  األولى صاحبها، وتلقي  النظرُة  الحيدري، وكم تخدُع  السّيد  عن 

التيِه في التقييم.

ُكنُت  فما  الستقصاء،  هذا  في  شروعي  بعد  َتبّدَد  أن  لبث  ما  النطباع  هذا  أن  إّل 
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أصابني  ما  العلماء،  كتابات  من  انتحالً  إل  يكن  لم  منه،  وتبسيًطا  أتصّوره عرًضا 
بعض  في  أتسائل  جعلني  كبيًرا  حّدا  بلغت  النتحالت  إّن  إذ  الشديد؛  بالذهول 
الموارد إن كان للسّيد الحيدري في هذا الكتاب نصيٌب يستحّق وضع اسمه على 

الغالف!! 

وقد اخترُت في هذا الستقصاء أن ُأدّعم فكرة انتحال السّيد الحيدري لجهود غيره 
ونسبتها لنفسه بشواهد من الكتب التي َكتبها السّيد الحيدري بنفسه ل الكتب التي 
والبحثّية  العلمّية  لقدرته  عاكٌس  بنفسه  المؤلف  يكتبه  ما  أّن  ذلك  تالمذته؛  قّررها 

والبيانّية بشكٍل أكبر مما ُيقّرره غيره عنه. 

السيد  أّلفها  كتٍب  النتحالت من خمسة  رعاية لالختصار- هذه   - انتخبُت  وقد 
كمال الحيدري وهي: 

العرش والكرسي في القرآن الكريم  

مراتب العلم اإللهي وكيفية وقوع البداء فيه  

التوبة: حقيقتها وشروطها وآثارها  

الشفاعة: بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها  

اللباب في تفسير الكتاب   

وربما سّببت هذه القراءة النقدّية َحنًقا شديًدا لدى كثيٍر من مريدي السيد الحيدري، 
إل أّنهم - بال ريٍب - سيعذرونني إن علموا بأّن هذا العمل متوافٌق مع رؤية السّيد 
المشروع  تصف  مقالة  في  الحسن  طالل  الشيخ  الدكتور  حّررها  التي  الحيدري 
الحديث:  وإسالم  القرآن  )إسالم  عنوان:  تحت  الحيدري  ألستاذه  اإلصالحي 
والقائمة  الحيدري(  كمال  السّيد  الديني  للمرجع  اإلصالحي  المشروع  ملّخص 
على: »إسقاط القادة والمتصدين - ممن ليس لهم األهلية في ذلك- من وجدان 
تحطيم  من  لُبّد  وكان  األمة،  وجدان  في  ورقميتهم  قيمتهم  و»...تصفير  األمة«، 

مقدمة
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ذلك الكيان المهيمن على عقل ووجدان األمة بالباطل آنذاك ...«))). 

بها  ذهب  كما  شأنه  تصفير  أو  الحيدري  السيد  تسقيط  بصدد  أنني  هنا  أقول  ول 
الحيدري  السيد  مقدرة  عن  المعالم  واضحة  صورة  لرسم  أسعى  وإّنما  بعيًدا، 

العلمّية - على األقل في حدود الكتب التي استقصيتها-. 

وبعيًدا عن التبريرات التي قد يختلقها البعض لترقيع هذا الشّق الكبير، إال أنني ُألزُم 
السيد الحيدري بما ألزَم به نفسه، فقد تناول موضوع االنتحاالت في الدرس ]62[ 

من )بحوث في طهارة اإلنسان()2) ومما قاله في ذلك الدرس: 

»بودي أن أقف عند مقدمٍة - ولكنّها مقدمة مهمة وأساسية ليست بالضرورة 
مرتبطة ببحثنا ولكنها لها ارتباط بنحو أو بآخر، وهو أّنه قد يقول قائل سيدنا 
إلى  وترجعونه  مطلبًا  تذكرون  األحيان  من  جملة  في  أنتم  أنه  نجد  نحن 
نجد  ل  ولكنّه  مطالب  تذكرون  األحيان  وبعض  به،  القائل  وإلى  مصادره 

مصدرًا لتلك المطالب. 

هذه المسألة من المسائل المهمة التي لبد أن نبّين ل أقل المنهج بشكل عام 
وإن كان لعله له استثناءات. 

أو  جديد  بحث  عندنا  يوجد  التي  الموارد  في  أعزائي  عام:  بشكل  المنهج 
ترتيب جديد أو مطالب جديدة لم يقل بها اآلخرون، من الواضح هنا نحن 
نحاوُل أن نذكرها بال أن نرجعها إلى مصادرها، أّما في المطالب التي ذكرها 
اآلخرون ول توجد عندنا أّي إضافة ول يوجد عندنا أّي ترتيب جديد لها، 
إليها وأبّينها وكأنها هي آرائي ومتبنياتي ولم يقلها  أنا بإمكاني هنا أن أشير 
أحٌد قبلي، ومن القليل - اآلن ل أقول نادر- ومن القليل جدًا أّن المصادر 

المرجع الديني السيد كمال الحيدري: نبذة عن حياته، منهجه، مشروعه اإلصالحي، بقلم نخبٍة من الباحثين،   )((
سنة الطبع: 434) هـ - 3)20م، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ص 2)) - 3))

بحوث في بحوث في طهارة اإلنسان )الدرس 62) ]دروس في علم األصول[ بتاريخ )) رجب 438) هـ   )2(
]مرفوع على موقع السّيد كمال الحيدري[: /http: //alhaydari.com/ar/2017/04/60159 والدرس مرفوٌع 

https: //youtu.be/FQP3mmbJ8lA :كذلك على اليوتيوب
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ولكن  المصادر،  تلك  يراجعون  الطلبة جميعًا  أّن  وأطالعها  أتابعها  أنا  التي 
هذه القضية فيها إشكاليتان أو استشكاالن الصحيح على أي األحوال.

المجهر  تحت  األبحاث  هذه  توضع  عندما  ذلك  بعد  النتيجة  في  األول: 
سيّتضح بأنه ما هو لنا وما هو لآلخرين، هذا أولً.

وثانيًا: أيضًا من الناحية األخالقية هذا العمل عمل أخالقي أو غير أخالقي؟! 

أعزائي إذا يؤخذ منك عشرة دراهم أو عشرة دنانير وأنت غير راٍض ُيقال: 
)غصب( ويقال: )سرقة( ويقال: كذا، فما بالك جهد علمي صرف اآلخرون 

عليه أعمارهم وأنت تأخذها وتنسبها إلى نفسك؟! 

حتى إذا كانت -إن شاء الّله أذكر المصادر- في عبارة السابقين: )ولم يقل 
به أحٌد قبلي( أنت عندما تنقل العبارة تقول: )ولم يقل به أحٌد قبلي( وهي 
عبارة ذاك ولكن أنت َتنسبها إلى نفسك، ولكن واقع في كتبنا أعزائي، يعني 
إلينا أحٌد ولم  ينقل عبارة اآلخر في عبارة اآلخر موجودة: )ولم يسبق  من 
يقل به أحٌد( هو من ناقل العبارة هو هم ناقلها معه: )ولكن لم يقف به أحد 

ولم يسبقنا إليه أحد(.

البحث  لعله خارج  القبيل  نموذجين من هذا  أقف عند  أن  أريد  أنا  هنا  من 
ولكنه مفيد حتى تعرفون بعد ذلك عندما نأتي إلى الفصل الثالث والروايات 
سوف تجدون أنا في األعم األغلب سأقول: )قال السيد الصدر، قال السيد 
أضيف  ما  هم  وأنا  البجنوردي(  السيد  قال  الحكيم،  السيد  قال  الخوئي، 
شيئًا لماذا؟ ألّن المطلب قالوه، أنا ما عندي فد إضافة، إذا عندي فد مناقشة 
يراجعوها  أن  بإمكانهم  اإلخوة  ذكروها،  مطالبهم  وهذه  المناقشة  أذكر 
ويقبلون أشير إلى موردين في هذه القضية، اآلن تريدون أن تعّبرون عنها: 
تعبرون  تريدون  علمي،  انتحال  عنها  تعّبرون  أن  تريدون  علمية،  سرقات 
عندكم  توجيه  أي  المصادر،  إلى  ملتفتين  كانوا  ما  هؤلء  أساسًا  بأّنه  عنها 

هذا لكم ..«. 

مقدمة
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ويمكننا تلخيص كالم السّيد الحيدري في النقاط التالّية: 

أوالً: أّن منهجّيته قائمة على توثيق المصادر وعدم انتحال أفكار غيره ونسبتها له.

العمل  وضع  ما  إذا  ما  يوٍم  في  يكتشف  قد  أخالقي،  غير  النتحال عمٌل  أّن  ثانيًا: 
تحت المجهر، ولذلك فالسيد الحيدري معرٌض عنه. 

ثالثًا: أّن انتحال األفكار كسرقة أموال الغير من غير وجه حق، ولذا فمن المهّم أن 
ُتنَسَب الجهوُد العلمّية التي صرف اآلخرون عليها أعمارهم لهم، ل لغيرهم. 

السّيد  تنظير  كان  إن  نرى  أن  الستقصائّية  الرحلة  هذه  في  سنحاوُل  هنا،  ومن 
الحيدري حول النتحال متوافًقا مع واقعه في المؤلفات التي تحمُل اسمه. 

علي سلمان العجمي
سلطنة عمان

ليلة 3) رجب 442) هـ



((

تنبيهاٌت ال ُبّد منها 

لم أستوعب في هذا الكتاب جميع النتحالت التي وقفُت عليها، وما   - (
أبرزته من انتحالت مجّرد شواهد على انتحالت السيد الحيدري. 

راعيُت في النتحالت التي أدرجتها في الكتاب أن تكون مما نقله السيد   - 2
موارد  فهنالك  وإل  حكمه،  في  ما  أو  األم  المصدر  من  نّصًا  الحيدري 
انتحلها السيد وأعاد صياغتها بكالمه، ولكنني تجاوزتها. واكتفيُت بما 

نقله باللفظ قطًعا لكل تبرير، ودفًعا لكل تفسير.

من  جملٍة  بتوثيق  قام  قد  الحيدري  السّيد  أّن  العزيز  القارُئ  سيلحُظ   - 3
القّراء  يقع  بحيث  آخر،  جزًءا  وأهمل  كتبه،  في  الواردة  القتباسات 
في  وّثقُته  ما  وهو  الذاتي،  إنتاجه  من  هو  توثيقه  يتم  لم  ما  أّن  وهم  في 

النتحالت.

أّن  عليها  وقفُت  التي  الشواهد  من  عدٍد  على  لحظتها  التي  األمور  من   - 4
السّيد الحيدري َيتصّرف في بعض األحيان في النص بإبدال كلمة مكان 
أخرى أو إضافة مرادٍف للكلمة، وهو ما لم أفهم وجهه. فمثاًل: ما هي 
كلمة:  أو  )تتعاركان(؟!  بكلمة  )تتصارعان(  كلمة  إبدال  من  الفائدة 
)األحوال( بكلمة )األمور(؟! أو كلمة )الواجب( بكلمة )الالزم(؟! أو 
الفائدة من إضافة )غاياتها(  )المراد(؟! وما هي  )المعنى( بكلمة  كلمة 
)العلل(؟! على كل  كلمة  بعد  )األسباب(  أو  )مقاصدها(؟!  كلمة  بعد 

حال، هذه التغييرات ل تبرئه من تهمة النتحال. 

لرّبما قام السيد الحيدري ببعض التقديم والتأخير في النّص عند انتحاله،   - 5

تنبيهاٌت ال ُبّد منها
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كأن يقّدم إيراد اآلية على الكالم المنتحل إذا كان الترتيب بالعكس في 
المصدر األم، وهذا أيًضا ل ُيبرئه من تهمة النتحال.

العيد  هاني  األستاذ  وّثقها  التي  النتحالت  الكتاب  هذا  في  ُأدرج  لم   - 6
الحيدري«،  السّيد  مؤلفات  في  التوثيقات  »أزمة  كتاب  في  الّله  حفظه 
ليكون هذا العمل مكّماًل لعمل األستاذ العيد في رصد وتوثيق انتحالت 

السّيد الحيدري. 

النّص  إلى  باإلشارة  أقوم  أن  التتبع  هذا  في  اعتمدتها  التي  المنهجية   - 7
منه،  المأخوذ  المصدر  ثّم  ومن  الحيدري،  السيد  كتاب  من  المنتحل 
طبيعة  تقتضيه  ما  حسب  الموّثق  النتحال  عقب  مالحظات  أبدي  وقد 

األمور. 

سأسعُد باستقبال مالحظات القّراء األعزاء على البريد اإللكتروني التالي: 

)entihalat@gmail.com(
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الكتاب االأول:
العر�ش والكر�سي في القراآن الكريم 

تفا�سيل الكتاب: 

المؤلف: السيد كمال الحيدري

الناشر: دار جواد األئمة R للطباعة والنشر والتوزيع 

الطبعة: الطبعة األولى )43) هـ - 0)20م

عدد الصفحات: 2)) صفحة

 - هـ   (43(( فراقد  دار  منشورات  من  للكتاب  أخرى  طبعٌة  توجُد  مالحظة: 
عندي  الموجودة  الورقية  النسخة  لكون  األولى  اعتمدُت  أنني  إل  0)20م(، 
الطبعتين  بين  مقارنة  بعمل  ُقمُت  وقد   ،R األئمة  جواد  دار  منشورات  من 
كال  في  فثابتٌة  النتحال  تهمة  وأما  الصفحات،  ترقيم  في  إل  اختالًفا  ألحظ  فلم 

الموردين.

الكتب المنتحل منها )والطبعات التي اعتمدُت عليها في توثيق االنتحاالت(: 
 w السيد محمد حسين الطباطبائي أسس الفلسفة والمذهب الواقعي،   - (
وشرح الشهيد مطهري w ]ترجمة الشيخ عبدالمنعم الخاقاني[، الطبعة 

الثانية: 408)هـ، دار التعارف للمطبوعات، بيروت -لبنان.

 w الطباطبائي حسين  محمد  السيد  الواقعي،  والمنهج  الفلسفة  أصول   - 2
الثانية:  الطبعة  أبورغيف[،  عّمار  ]ترجمة   w مطهري الشهيد  وشرح 

422)هـ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت- لبنان.
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الشيخ محمد باقر المجلسي w، سنة الطبع: 403)هـ،  بحار األنوار،   - 3
دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان. 

 w تفسير القرآن الكريم، المال صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي  - 4
الطبعة  خواجوى،  محمد  تصحيح  بيدار،  انتشارات  صدرا(،  )المال 

الثانية: 3)4)هـ، قم المقدسة -إيران. 

 ،w القمي بابويه  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد  الشيخ  التوحيد،   - 5
صححه وعّلق عليه السيد هاشم الحسيني الطهراني w، مؤسسة النشر 
العاشرة:  الطبعة  المشرفة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  اإلسالمي 

430) هـ.ق.

 w شرح أصول الكافي، المال صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي  - 6
)المال صدرا(، مع تعليقات المولى علي النوري، عني بتصحيحه محمد 

خواجوي، مؤسسة مطالعات تحقيقات فرهنكي-إيران.

شرح أصول الكافي، المولى محمد صالح المازندراني w، مع تعاليق   - 7
تحقيق:   ،w الشعراني أبوالحسن  الميرزا  الحاج  المتبّحر  للعالم  قيمة 
السيد علي عاشور، الطبعة الثانية المصححة والمحققة: 429)هـ، دار 

إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت-لبنان.

)المتوفى:   w المجلسي باقر  محمد  الشيخ  العالمة  العقول،  مرآة   - 8
طهران-  اإلسالمية:  الكتب  دار  404)هـ،  الثانية:  الطبعة  ))))هـ( 

إيران.

 ،w الميزان في تفسير القرآن، العاّلمة السيد محمد حسين الطباطبائي  - 9
قم  في  المدرسين  جماعة  منشورات  هـ،   (4(2 الخامسة:  الطبعة 

المقدسة، مطبعة اسماعيليان، قم -إيران. ]وأغلب النتحالت منه[.
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ۡرَضۖ ﴾
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قوله تعالى: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ  ]1[

قال السّيد الحيدري في الفصل األول من كتاب )العرش والكرسي( ص 0-9): 

»وربما كنّي بالكرسي عن الملك فيقال: كرسي الملك وُيراد منطقة نفوذه 
وسعة قدرته. 

َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُكۡرِسيُُّه  ﴿ وَِسَع  قوله:  في  كرسيه  سعة  من  المراد  يكون  هذا  على 
ۡرِضۗ ﴾ 

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ُۥ َما ِف ٱلسَّ ۡرَضۖ ﴾ بالنظر إلى ما تقدمه من قوله: ﴿ لَّ

َ
َوٱۡل

إحاطة مقام السلطنة اإللهية، فيتعّين للكرسي من المعنى: أنه المقام الربوبي 
الذي يقوم به ما في السماوات وما في األرض من حيث إنها مملوكة مدبرة 
كل  حفظ  أنها  المعنى:  من  للسعة  ويتعّين  العلم،  مراتب  من  فهو  معلومة، 

شيء مما في السماوات واألرض بذاته وآثاره«.

 2 ج  في   w الطباطبائي السيد  قال  الميزان،  تفسير  من  منحوٌل  الكالُم  وهذا 
ص 335 - 336: 

ۡرَضۖ ﴾ الكرسي معروف وسمي به 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل »قوله تعالى: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

لتراكم بعض أجزائه بالصناعة على بعض، وربما كني بالكرسي عن الملك 
فيقال: كرسي الملك، وُيراد منطقة نفوذه ومتسع قدرته.

َمَٰوِٰت  ُۥ َما ِف ٱلسَّ وكيف كان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله: ﴿ لَّ
السلطنة  مقام  إحاطة  الكرسي  بسعة  المراد  أن  تفيد  إلخ،  ۡرِضۗ ﴾ 

َ
ٱۡل ِف  َوَما 

اإللهية، فيتعّين للكرسي من المعنى: أنه المقام الربوبي الذي يقوم به ما في 
السموات واألرض، من حيث إنها مملوكة مدبرة معلومة، فهو من مراتب 
السموات  في  مما  شيء  كّل  حفظ  أنها  المعنى:  من  للسعة  ويتعّين  العلم، 

والرض بذاته وآثاره، ولذلك ذيله بقوله: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾«.

مالحظة: استبدل السّيد الحيدري بعبارة )متسع قدرته( عبارة )سعة قدرته(. وقد 
أورد بعد تعريف الكرسي تعريًفا للعرش ]ص 0)[ انتحله من تفسير الميزان، قال 
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السيد الطباطبائي w في ج 8 ص 48): »والعرش ما يجلس عليه الملك وربما 
الراغب، وهو عين ما  كني به عن مقام السلطنة« وقد ألحقه العالمة w بتعريف 

فعله السيد الحيدري. 

العر�ش ومقام ال�سلطنة  ]2[

قال السّيد الحيدري في ص )): 
العظماء من ولة  أن يختّص  القديم  منذ  العادة  استقّرت  فقد  »وكيف كان، 
الناس وحّكامهم ومصادر أمورهم من المجلس بما يختّص بهم ويتمّيزون 
به عن غيرهم، كالبساط والمتكأ، حتى آل األمر إلى إيجاد األسرة والتخوت، 
فاتخذ للملك ما يسّمى عرًشا وهو أعظم وأرفع وأخّص بالملك، والكرسي 
يعّمه وغيره. واستدعى التداول والتالزم أن ُيعّرف الملك بالعرش كما كان 
الملك،  العرش حامال لمعنى  بالملك في أول األمر، فصار  ُيعرف  العرش 
ممثاًل لمقام السلطنة، إليه يرجع وينتهى، وفيه تتوحد أزمة المملكة في تدبير 

أمورها وإدارة شؤونها«.

وهذا الكالُم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 48): 

الناس  ولة  من  العظماء  يختّص  أن  القديم  منذ  العادة  استقرت  »وقد 
به  ويتميزون  بهم  يختص  بما  المجلس  من  أمورهم  ومصادر  وحّكامهم 
والتخوت،  السرر  إيجاد  إلى  األمر  آل  حتى  والمتكأ،  كالبساط  غيرهم  عن 
فاتخذ للملك ما يسّمى عرشا وهو أعظم وأرفع وأخّص بالملك، والكرسي 
يعّمه وغيره، واستدعى التداول والتالزم أن ُيعرف الملك بالعرش كما كان 
الملك  لمعنى  حامال  العرش  فصار  األمر  أول  في  بالملك  يعرف  العرش 
ممثاًل لمقام السلطنة إليه يرجع وينتهي، وفيه تتوحد أزّمة المملكة في تدبير 

أمورها وإدارة شؤونها«.
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وجوب حفظ الوحدة واالإت�سال  ]3[

قال السّيد الحيدري في ص )) - 2): 

التجربة  فإن  عليها،  يقوم  بمن  الوحدة  هذه  حفظ  الواجب  كان  هنا  »من 
وّجهت  إذا  المتشتتة  واإلرادات  المختلفة  العوامل  أن  أوضحت  اإلنسانية 
الّتحاد  نعت  على  تدم  لم  فارد،  مسير  في  وسيرت  واحد  غرض  نحو 
وتوضع  واحد،  زمام  في  المختلفة  األمور  أزّمة  تجمع  أن  إل  والنسجام، 
وإل  الجميع،  به  فيحيى  الحسن،  بالتدبير  حياته  ويديم  يحفظه  من  يد  في 

فسرعان ما تتالشى وتتشتت. 

نوًعا  الجزئية  األعمال  تنويع  تحاول  الراقية  المجتمعات  أن  نرى  ولذلك 
نوًعا، ثم يعطى زمام كل نوع إلى كرسي من الكراسي كالدوائر والمصالح 
الجزئّية المحلية، ثم ينوع أزّمة الكراسي فيعطى كّل نوع كرسًيا فوق ذلك، 

وعلى هذا القياس حتى ينتهي األمر إلى زمام واحد يقّدم إلى العرش«.

وهذا الكالُم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 49): 

»كان من الواجب أن تحفظ هذه الوحدة والتصال المتكون باإلجتماع بمن 
المختلفة  العوامل  أن  لإلنسان  أوضحت  القطعية  التجربة  فإن  عليها  يقوم 
في  وسّيرت  واحد  غرض  نحو  وّجهت  إذا  المتشتتة  واإلرادات  واألعمال 
مسير واحد، لم تدم على نعت الّتحاد والمالءمة إل أن تجمع أزمة األمور 
بالتدبير  ويديم حياته  يحفظه  من  يد  في  وتوضع  واحد،  زمام  في  المختلفة 

الحسن، فتحيا به الجميع، وإّل فسرعان ما تتالشى وتتشتت.

ولذلك ترى أن المجتمع المترقي ينوع األعمال الجزئية نوًعا نوًعا، ثم يقّدم 
زمام كل نوٍع إلى كرسي من الكراسي كالدوائر والمصالح الجزئية المحلية، 
ثم ينوع أزمة الكراسي فيعطي كل نوع كرسًيا فوق ذلك، وعلى هذا القياس 
حتى ينتهي األمر إلى زمام واحد يقّدم إلى العرش ويهدى لصاحب العرش«. 

وبكلمة  )اإلنسانية(،  كلمة  )القطعية(  بكلمة  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
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)المجتمع  وبعبارة  )النسجام(،  كلمة  )المالئمة(  وبكلمة  )فارد(،  كلمة  )واحد( 
المترقي( عبارة )المجتمعات الراقية(، وبكلمة )يقّدم( كلمة )يعطي(.

االأمر ال�سادر من مقام العر�ش  ]4[

قال السّيد الحيدري في ص 2): 

األمر  أّن  وحدته،  عين  في  وسعته  وانبساطه  الزمام  هذا  أمر  عجيب  »ومن 
له على  التابعة  الكراسي  منازل  في  يسير  العرش،  مقام  من  الصادر  الواحد 
فيه،  يالئمه ويعرف  منزل بشكل  كّل  في  فيشّكل  مراتبها،  كثرتها واختالف 
صاحب  يقول  لعمله.  مالكا  ويأخذها  بها  ينتفع  بصورة  لصاحبه  ويتصّور 
العرش: »ليجِر األمر« فتأخذه وزارة المالّية تكليًفا مالًيا، ووزارة الخارجّية 

تكليفًا سياسّيًا، ووزارة الدفاع تكليًفا عسكرّيًا، وعلى هذا القياس«. 

وهذا الكالُم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 49): 

األمر  أن  وحدته  عين  في  وسعته  وانبساطه  الزمام  هذا  أمر  عجيب  »ومن 
على  له  التابعة  الكراسي  منازل  في  يسير  المقام  هذا  من  الصادر  الواحد 
فيه،  ويعرف  يالئمه  بشكل  منزل  كل  في  فيتشكل  مراتبها  واختالف  كثرتها 
مصدر  يقول  لعمله.  مالكا  ويأخذها  بها  ينتفع  بصورة  لصاحبه  ويتصّور 
األمر »ليجر األمر« فتأخذه المصالح المالية تكليفا ماليا، ومصالح السياسية 
كلما  القياس  هذا  وعلى  دفاعيًا  تكليفًا  الجيش  ومصالح  سياسيًا،  تكليفًا 

صعد أو نزل«.

العرش(،  )مقام  عبارة:  المقام(  )هذا  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
المالّية(  )المصالح  وبعبارة:  العرش(،  )صاحب  عبارة:  األمر(  )مصدر  وبعبارة: 
الخارجية(،  )وزارة  عبارة:  السياسية(  )مصالح  وبعبارة:  المالية(،  )وزارة  عبارة 
كلمة:  )دفاعّيًا(  وبكلمة:  الدفاع(،  )وزارة  عبارة:  الجيش(  )مصالح  وبعبارة: 

)عسكريًا(. 
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الحقائق  ]5[

قال السّيد الحيدري في ص 3) - ص 4): 

»تنقسم اإلدراكات - في مباحث نظرية المعرفة - إلى ثالث فئات رئيسة: 

الخارج،  في  واقعية  مصاديق  لها  التي  المفاهيم  تلك  وهي  الحقائق: 
ذلك  ونحو  والفرس،  واإلنسان  والهواء  والماء  والسماء  األرض  كمفاهيم 
من التصّورات، وكمعاني قولنا: األربعة زوج، والماء جسم سّيال، والتفاح 
التصديقات، وهي علوم وإدراكات تحّققت  الثمرات، وغير ذلك من  أحد 
حواّسنا  وبين  الخارجّية  المادة  بين  الحاصل  والنفعال  الفعل  من  عندنا 

وأدواتنا اإلدراكية«.

وهذا الكالُم منحوٌل من موردين: 

بشرح   w الطباطبائي للسيد  الواقعي  والمذهب  الفلسفة  أسس  كتاب  األول: 
الشهيد مطهري w الذي يقول في ج ) ص 45: 

»فمن وجهة نظر الفيلسوف، تنقسم اإلدراكات والمفاهيم الذهنية إلى ثالثة 
فئات رئيسية: 

أـ الحقائق: وهي تلك المفاهيم التي لها مصاديق واقعية في الخارج«. 

الثاني: تفسير الميزان ج 2 ص 4)): 

ونحو  والفرس  واإلنسان  والهواء  والماء  والسماء  األرض  كمفاهيم   ...«
سّيال،  جسم  والماء  زوج،  األربعة  قولنا:  وكمعاني  التصّورات،  من  ذلك 
التصديقات، وهي علوم وإدراكات  الثمرات، وغير ذلك من  أحد  والتّفاح 
وبين  الخارجية  المادة  بين  الحاصل  والنفعال  الفعل  من  عندنا  تحّققت 

حواسنا وأدواتنا الدراكية«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )فمن وجهة نظر الفيلسوف( عبارة: )في 
مباحث نظرية المعرفة(.
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االعتباريات  ]6[

قال السّيد الحيدري في ص 4): 

الخارج،  في  واقعي  مصداق  لها  ليس  التي  المفاهيم  وهي  »العتباريات: 
هو  ليس  الذي  الشيء  يعتبر  العقل  أن  أي  مصداقًا،  لها  يعتبر  العقل  ولكّن 
مصداقًا واقعيًا لهذه المفاهيم يعتبره مصداقًا، وكي تتميز اإلدراكات الحقيقية 
والمالكية  والمرؤوسية  فالرئاسة  األمثلة.  ببعض  نستعين  العتبارية  عن 
من  الخارجي  الواقع  بحسب  يوجُد  ل  أّنه  نجد  حّللناها  إذا  والمملوكية، 
هي  فإّنما  رئاسته  وأما  الخارجي،  ووجوده  إنسانيته  إّل  الرئيس  اإلنسان 
المرؤوس،  اإلنسان  في  وهكذا  ذلك،  والعقالء  المجتمع  اعتبار  بحسب 
هو  إنما  خارجّي  تحّقق  له  فالذي  المملوك،  الكتاب  إلى  نظرنا  لو  وكذلك 

الكتاب، وأما مملوكيته فأمٌر اعتباري ل يتجاوز حّد الذهن«.

وهذا الكالُم منحوٌل من موردين: 

األول: كتاب أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، يقول الشهيد مطهري w في ج 
) ص 45: 

»ب العتباريات: وهي المفاهيم التي ليس لها مصداق واقعي في الخارج، 
هو  ليس  الذي  الشيء  يعتبر  العقل  أّن  أي  مصداقًا،  لها  يعتبر  العقل  ولكن 
الكريم  القارئ  المفاهيم- يعتبره مصداقًا. ولكي يمّيز  مصداقًا واقعيًا لهذه 
اإلدراكات الحقيقية من اإلدراكات العتبارية في الجملة نذكر هذا المثال«.

الثاني: تفسير الميزان ج 2 ص 6)) مع بعض التصّرف: 

الدنيا: من جاه ومال  الحياة  الخيال فقط، كذا  له إل  اللعب ل حقيقة  »فإن 
وتقدم وتأخر ورئاسة ومرؤوسية وغير ذلك إنما هي أمور خيالية لواقع لها 
في الخارج عن ذهن الذاهن، بمعنى أن الذي في الخارج إنما هو حركات 
أفراد  بين  ذلك  في  فرق  غير  من  المادة  في  اإلنسان  بها  يتصرف  طبيعية 
إنسانيته،  الرئيس  النسان  من  الواقع  بحسب  فالموجود  وأحواله.  النسان 
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وأما رئاسته فإنما هي في الوهم، ومن الثوب المملوك الثوب مثاًل، وأما أّنه 
مملوك فأمر خيالي ل يتجاوز حد الذهن، وعلى هذا القياس«.

وقد  اإلقتباس  إلى  والمملوكية(  )المالكية  كلمة  الحيدري  السيد  ألحق  مالحظة: 
الفلسفة  أسس  كتاب  في   w مطهري الشهيد  كالم  من  األخرى  هي  انتحلها 
استبدل  كما  العتباريات.  عن  حديثه  عند   206 ص   2 ج  الواقعي  والمذهب 
)وهكذا  عبارة:  وأضاف  والعقالء(  المجتمع  )اعتبار  عبارة:  الوهم(  )في  بعبارة: 
)الكتاب  مثال:  المملوك(  )الثوب  بمثال:  استبدل  كما  المرؤوس(.  اإلنسان  في 

المملوك(.

الفروق بين االإدراكات الحقيقية واالعتبارية  ]7[

قال السّيد الحيدري في ص 4)-5): 

»ويمكن أن نجمل الفروق بين اإلدراكات الحقيقية والعتبارية في األمور 
التالية: 

األول: أن اإلدراكات الحقيقية هي انعكاس للواقع ونفس األمر عند الذهن 
يضعها  واعتبارات  فروض  فإنها  العتبارية  اإلدراكات  بخالف  البشري، 

العقالء لرفع حاجاتهم ول واقع لها وراء ظرف العمل. 

الثانى: أن اإلدراكات الحقيقية لها قيمة منطقية، ويمكن الستفادة منها في 
ليست  والعتبارية  أخرى،  وجودية  حقائق  عن  للكشف  العقلية  البراهين 

كذلك. 

الثالث: أن اإلدراكات الحقيقية ثابتة ل تتغير بتغير حاجات اإلنسان، ومن 
تابعة  فإنها  العتبارية  اإلدراكات  بخالف  وكلية،  وضرورية  دائمة  فهى  هنا 
التكامل  قانون  وينالها  متغيرة  فتكون  حياتهم،  لتنظيم  العقالء  لحاجات 

والرتقاء، وهذا سبب كونها مؤقتة ونسبّية وغير ضرورية«. 
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النص  عبارات  )كحذف  النص:  في  التصّرف  بعض  مع   - منحوٌل  الكالُم  وهذا 
مقدمة  من  الكلمات(.-  لبعض  وتغيير  الثانية،  الفقرة  ترتتيب  وتغيير  األصلي، 
-(75 ص   2 ج  الواقعي،  والمذهب  الفلسفة  أسس  كتاب  في  السادسة  المقالة 

 :(76

»فاإلدراكات العتبارية في مقـابل اإلدراكـات الحقيقية. 

واإلدراكات الحقيقية هي انكشافات وانعكاسات ذهنية للواقع ونفس األمر، 
وكيفية  والتصديقات  التصورات  أقسام  من  الخامسة  المقالة  في  بيناه  وما 
اإلدراكات  وأما  الحقيقية.  باإلدراكـات  متعلقا  كان  الذهن  في  وجودها 
وهي  الحياة،  احتياجات  لتأمين  الذهن  صاغها  فروض  فهي  العتبـارية 
ونفس  بالـواقع  لها  عالقة  ول  والعتبارية  والتفاقية  بالـوضعية  تتصف 
العلمية  أو  الفلسفية  البراهين  في  الحقيقية  اإلدراكات  من  ويستفاد  األمر، 
علمية،  أو  فلسفية  نتيجة  منها  الستنتاج  ويمكن   - الرياضية  أو  -الطبيعية 
وكذا نستطيع الظفر بـإدراك حقيقي من برهان فلسفي أو علمي، ولكنه في 
مورد العتبـارات ل يمكن الحصول على مثل هذه الفائدة. وبعبارة أخرى 
قيمة  العتبارية  لإلدراكات  وليس  منطقية،  قيمة  الحقيقية  لإلدراكات  فـإن 

منطقية. 

الطبيعية  الحي  الموجود  لحتياجات  تابعة  الحقيقية  اإلدراكات  تكون  ول 
عوامل  أو  الطبيعية  بتغـير  تتغير  ل  وهي  الخاصة،  حياته  بيئة  لعوامل  ول 
وعوامل  الحياة  لحتياجـات  تابعة  فهي  العتبارية  اإلدراكات  أما  البيئة، 
قابلة  ليست  الحقيقية  واإلدراكــات  بتغيرها.  تتغير  وهي  الخاصة،  البيئة 
طريق  تقطع  فهي  العتبـاريـة  اإلدراكـات  أما  والرتقاء،  والنشوء  للتطور 
ودائمة  مطلقة  الحقيقية  اإلدراكات  وتكون  والرتقاء.  والنشوء  التكامل 

وضرورية، لكن اإلدراكات العتبارية نسبية ومؤقتة وغير ضرورية«.

مالحظة: أدرج السيد الحيدري بعد هذا النتحال، تعريًفا للوهميات في ص 5) 
قال فيه: 
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الواقع  في  إطالقا  لها  مصداق  ل  التى  ــات  اإلدراك وهي  »الوهميات: 
الخارجي، ل حقيقًة ول اعتباًرا، بل هي باطلة من األساس، كتصور الغول 

ونحوه«. 

وهذا التعريف منحوٌل من كتاب أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، يقول الشهيد 
مطهري w في ج ) ص 45: 

وهي  الخارج  في  إطالقا  لها  مصداق  ل  التي  اإلدراكات  وهي  الوهميات:  »ج. 
باطلة من أساسها مثل تصور الغول والعنقاء والحظ وأمثاها«. 

المفاهيم االعتبارية  ]8[

قال السّيد الحيدري في ص 5) - 6): 

»ثبت في مباحث نظرية المعرفة أن المفاهيم العتبارية ل يمكن أن تكون 
المعاني  هذه  ويخلق  يخترع  بنفسه  الذهن  أن  بمعنى   - اختراعية  إبداعية 
بحيث  القدرة  هذه  مثل  تملك  ل  المدركة  القوة  ألن   - الخاصة  بقدرته 

تصطنع لنفسها صورة ما. 

نعم الفعالية التي يمارسها الذهن عبارة عن تصرفات في الصور، كالحكم 
والتجريد والتعميم والتحليل والتركيب والنتزاع. 

والحاصل: إن هذا الجهد الذهني الذي أسميناه العتبار هو في الحقيقة لون من 
التوسعة للمفاهيم الحقيقية يمارسها الذهن لعوامل انفعالية ومتطلبات عملية«.

الشهيد  يقول  الواقعي،  والمنهج  الفلسفة  أصول  كتاب  من  منحوٌل  الكالُم  وهذا 
مطهري w في ج ) ص 522 وص 523 مع تصرف بسيط: 

مفهوم  )نظير  العتبارية  المفاهيم  بأّن  بعض  يتصور  ان  الممكن  »من 
الملكية( مفاهيم ابداعية، يعني أّن الذهن بنفسه يخترع ويخلق هذه المعاني 
أن هذا  إل  مقابل خارجي،  لها  ليس  مفاهيم فرضية  الخاصة، ألنها  بقدرته 
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المقالة  في  تقدم  -كما  المدركة  القوة  ألن  سليم.  وغير  خاطئ  التصور 
أعم  صورة،  بنفسها  تصنع  بحيث  القدرة،  هذه  مثل  تمتلك  ل  الخامسة- 
من الصورة ذات المصداق الخارجي )الحقائق(، أو الصورة التي ليس لها 
بيانه مفصال  - كما تقدم  المدركة  مصداق خارجي )العتباريات(. والقوة 
في المقالة الخامسة- ما دامت لم تتصل وجوديًا بأمر واقعي ل يمكنها ان 
تصطنع بنفسها صورًة ما، والفعالية التي يمارسها الذهن عبارة عن تصرفات 

في الصور كالحكم والتجريد والتعميم والتحليل والتركيب والنتزاع«.

»... وهذا العمل الذهني الذي أسميناه »العتبار« هو في الحقيقه لون من 
ومتطلبات  انفعالية  لعوامل  الذهن  يمارسها  الحقيقية،  للمفاهيم  التوسعة 

عملية«.

التدبير في النظام الكوني )1(  ]9[

قال السّيد الحيدري في ص 6)- 7): 

الشاكلة،  هذه  على  فيه  األمر  أّن  إلى  يوصلنا  الكوني  النظام  في  التدبر  »إن 
أي   - هي  وتنتهي  جزئية،  وأسباب  علل  إلى  تنتهي  الجزئية  فالحوادث 
الّله  إلى  الجميع  ينتهي  حتى  كلّية  أخرى  أسباٍب  إلى  الجزئية-  األسباب 
كذلك  وليس  شيء،  بكل  محيط  وهو  شيء  كل  مع  الّله  أّن  غير  سبحانه، 

الملك من ملوكنا؛ لحقيقّية ملكه تعالى واعتبارّية ملك غيره«.

وهذا الكالُم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 49) - ص 50): 

»والباحث عن النظام الكوني يجد أن األمر فيه على هذه الشاكلة، فالحوادث 
الجزئية تنتهي إلى علل وأسباب جزئية، وتنتهي هي إلى أسباب أخرى كّلية، 
حتى تنتهي الجميع إلى الّله سبحانه، غير أن الّله سبحانه مع كل شيء وهو 
تعالى  ملكه  لحقيقّية  ملوكنا  من  الملك  كذلك  وليس  شيء،  بكل  محيط 

واعتبارّية ملك غيره«.
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التدبير في النظام الكوني )2(  ]10[

قال السّيد الحيدري في ص 7): 

أزمة  جميع  إليها  تنتهي  مرحلة  مراحله،  اختالف  على  الكون  عالم  »ففي 
اختالف  على  األسباب  وأزمة  األسباب،  كواهل  على  الملقاة  الحوادث 
األمور  صور  وفيه  عرًشا،  المسّمى  هو  مراتبها  وترّتب  وأنواعها  أشخاصها 

الكونية المدّبرة بتدبير الّله سبحانه كيفما شاء، وعنده مفاتح الغيب«.

وهذا الكالُم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 49) - ص 50): 

أزمة  جميع  إليها  تنتهي  مرحلة  مراحله  اختالف  على  الكون  عالم  »ففي 
اختالف  على  األسباب  وأزّمة  األسباب،  كواهل  على  الملقاة  الحوادث 
المسمى عرشا كما سيجيئ، وفيه  مراتبها هو  أشخاصها وأنواعها، وترّتب 
مفاتح  كيفما شاء، وعنده  الّله سبحانه  بتدبير  المدبرة  الكونية  األمور  صور 

الغيب«.

العر�ش حقيقة من الحقائق العينّية  ]11[

قال السّيد الحيدري في ص 7): 

»وبهذا يتبّين أّن العرش حقيقة من الحقائق العينّية وأمٌر من األمور الخارجّية، 
ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ مصداًقا خارجيًّا،  َعَ  ٱۡسَتَوٰى  ﴿ ُثمَّ  قوله:  في  للعرش  فإن  ولذلك 
كثيرة  أمثال  في  الحال  هو  كما  المثل  تتميم  لمجّرد  الكالم  في  يوضع  ولم 
مضروبة في القرآن، فال نقول في آية النور مثاًل: إن فى الوجود زجاجة إلهية 
إلهّيًا  عرشًا  الوجود  في  إن  نقول  لكن  إلهيًا،  زيتًا  أو  إلهية  زيتونة  شجرة  أو 

حقيقة، يليق بساحة قدسه سبحانه«.

وهذا الكالُم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص56): 

الحقائق  العرش حقيقة من  أن  بظاهرها على  تدل   - ترى  - كما  »فاآليات 
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العينية وأمر من األمور الخارجّية، ولذلك نقول: إن للعرش في قوله: ﴿ ُثمَّ 
مصداقًا خارجيًا، ولم يوضع في الكالم لمجرد تتميم  ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾  ٱۡسَتَوٰى َعَ 
آية  القرآن، فال نقول في مثل  أمثال كثيرة مضروبة في  نقوله في  المثل كما 
النور مثاًل: إّن في الوجود زجاجة إلهية أو شجرة زيتونة إلهية أو زيتًا إلهّيًا، 
ونقول: إن في الوجود عرشا إلهيا أو لوًحا وقلًما إلهيين وكتابا مكتوبا فافهم 

ذلك«.

مالحظة: أضاف السّيد الحيدري عبارة: )يليق بساحة قدسه سبحانه(.

معنى اال�ستواء  ]12[

في الفصل الثاني المعنون بــ )العرش والكرسي بين التدبير والعلم اإللهي(، قال 
السّيد الحيدري في ص 8): 

»الستواء هو كناية عن استيالئه تعالى على ملكه وقيامه بتدبير األمر قياًما 
ينبسط على كّل ما دّق وجّل، ويترشح منه تفاصيل النظام الكوني بنحو ينال 
والدليل على ذلك  لكّل ذي حاجة حاجته.  بغيته، وتقضى  بغية  كّل ذي  به 
أن الذي تفيده أغلب اآليات القرآنية التي يذكر فيها الستواء على العرش 
أّنها تذكر معه التدبير صريحا أو ما يؤول إليه بحسب المعنى من خالل ذكر 

بعض مصاديق التدبير. 

ۡمَرۖ َما ِمن َشفِيٍع إِلَّ ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهۦِۚ ﴾ 
َ
قال تعالى: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر ٱۡل

)يونس: 3(؛ ففسرت اآلية الستواء بتدبير األمر منه«.

ص   8 ج  في   w الطباطبائي السيد  قال  الميزان،  تفسير  من  منحوٌل  الكالُم  وهذا 
 :(50

»فقوله تعالى: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ كناية عن استيالئه على ملكه وقيامه 
بتدبير األمر قياًما ينبسط على كل ما دّق وجّل، ويترشح منه تفاصيل النظام 
الكوني ينال به كل ذي بغية بغيته، وتقضي لكّل ذي حاجة حاجته، ولذلك 
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ۡمَرۖ ﴾ 
َ
عقب حديث الستواء في سورة يونس في مثل اآلية بقوله: ﴿ يَُدبُِّر ٱۡل

ۡمَرۖ ﴾ )يونس: 3(.
َ
إذ قال: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر ٱۡل

يعطيه  ما  ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ على  َعَ  ٱۡسَتَوٰى  ﴿ ُثمَّ  لقوله:  التفسير  يجري مجرى   ...
السياق، وهو الذي تعطيه أغلب اآليات القرآنية التي يذكر فيها العرش فإنها 

تذكر معه شيئا من التدبير أو ما يئول إليه بحسب المعنى«.

مالحظة: قام السّيد الحيدري بتغيير ترتيب الفقرات، فأورد الفقرة األخيرة الواردة 
في النص المنحول من تفسير الميزان في وسط النص. 

معنى التدبير )1(  ]13[

قال السّيد الحيدري في ص 8) - 9): 

»والتدبير هو اإلتيان بالشيء عقيب الشيء، وُيراد به ترتيب األشياء المتعّددة 
يلحق  بحيث  به،  الخاص  موضعه  في  شيء  كل  بوضع  ونظمها  المختلفة 
بكّل منها ما يقصد به من الغرض والفائدة، ول يختّل الحال بتالشي األصل 
وتفاسد األجزاء وتزاحمها؛ يقال: دّبر أمر البيت أي نّظم أموره والتصرفات 
العائدة إليه بحيث أّدى إلى صالح شأنه وتمّتع أهله بالمطلوب من فوائده«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج )) ص 289 - 290: 

»التدبير هو اإلتيان بالشيء عقيب الشيء ويراد به ترتيب األشياء المتعددة 
يلحق  بحيث  به،  الخاص  موضعه  في  شيء  كل  بوضع  ونظمها  المختلفة 
بكل منها ما يقصد به من الغرض والفائدة، ول يختل الحال بتالشي األصل 
وتفاسد األجزاء وتزاحمها؛ يقال: دّبر أمر البيت أي نّظم أموره والتصرفات 
العائدة إليه بحيث أدى إلى صالح شأنه وتمّتع أهله بالمطلوب من فوائده«.
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معنى التدبير )2(  ]14[

قال السّيد الحيدري في ص 9): 

»فتدبير أمر العالم نظم أجزائه نظًما جّيًدا متقنًا بحيث يتوّجه به كّل شيء إلى 
غايته المقصودة منه، وهي آخر ما يمكنه الوصول إليه من الكمال الخاّص 
به، ومنتهى ما ينساق إليه األجل المسّمى، وتدبير الكّل إجراء النظام العام 
وظهور  الّله  إلى  الرجوع  وهي  الكلية،  غايته  إلى  يتوّجه  بحيث  العالمي 

اآلخرة بعد الدنيا«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج )) ص 290: 

شيء  كل  به  يتوجه  بحيث  متقنا  جّيدا  نظما  أجزائه  نظم  العالم  أمر  »فتدبير 
إلى غايته المقصودة منه وهي آخر ما يمكنه من الكمال الخاص به، ومنتهى 
ما ينساق إليه من األجل المسمى، وتدبير الكل إجراء النظام العام العالمي 
بعد  اآلخرة  وظهور  الّله  إلى  الرجوع  وهي  الكلية  غايته  إلى  يتوجه  بحيث 

الدنيا«.

مالحظة: أورد السّيد الحيدري بعد هذا النص فقرة وإحالة إلى كتاب الشفاعة، مع 
أن الفقرة وما أحال إليه من تفسير الشفاعة التكوينية منحولن مع بعض التصرف 

من تفسير الميزان ج 8 ص 57). 
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ال�سفيع التكويني  ]15[

قال السّيد الحيدري في ص 20: 

»على هذا فالشفيع التكويني، هو األمر الذي ينضّم إلى سبب ناقص فيتّمم 
سببّيته وتاثيره، وإذا طّبقنا ذلك على األسباب والمسببات الخارجّية، كانت 
من  حّصة  لتتميم  لبعض  شفيًعا  بعضها  وشرائطها  المرّكبة  األسباب  أجزاء 
األثر منسوبة إليه، كما أن كالًّ من السحاب والمطر والشمس والظل وغيرها 

شفيع للنبات.

الّله  هو  المسببات  وبين  بينها  والرابط  وأجزائها  األسباب  موجد  كان  وإذا 
سبحانه، فهو الشفيع بالحقيقة الذي يتّمم نقصها ويقيم صلبها، فالّله سبحانه 

هو الشفيع بالحقيقة ل شفيع غيره. 

وببيان آخر أدق - كما سيأتي في بحث األسماء الحسنى - أّن أسماءه تعالى 
الحسنى وسائط بينه وبين خلقه في إيصال الفيض إليهم، فهو تعالى يرزقهم 
بما أّنه رازق جواد غنّي رحيم، ويشفي المريض بما أنه شاٍف معاٍف رؤوف 

رحيم، ويهلك الظالمين بما أّنه شديد البطش ذو انتقام عزيز وهكذا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 6) ص 245 مع تصّرف بسيط ) إضافة 
صاحب  نص  في  الواردة  الكلمات  بعض  وحذف  الشفيع  لكلمة  التكويني  كلمة 

الميزان(: 

»والشفيع- على ما تقدم في مباحث الشفاعة في الجزء األول من الكتاب- 
تتميم  والشفاعة  وتأثيره،  سببيته  فيتمم  ناقص  سبب  إلى  ينضم  الذي  هو 
السبب الناقص في تأثيره، وإذا طبقناها على األسباب والمسببات الخارجية 
كانت أجزاء األسباب المركبة وشرائطها بعضها شفيعا لبعض لتتميم حصة 
والظل  والشمس  والمطر  السحاب  من  كال  أن  كما  إليه،  منسوبة  األثر  من 

وغيرها شفيع للنبات.

الّله  هو  المسببات  وبين  بينها  والرابط  وأجزائها  األسباب  موجد  كان  وإذ 



آَفُة االْنتَِحاِل30

سبحانه فهو الشفيع بالحقيقة الذي يتمم نقصها ويقيم صلبها، فالّله سبحانه 
هو الشفيع بالحقيقة ل شفيع غيره.

وببيان آخر أدق- قد تقدم في البحث عن األسماء الحسنى في الجزء الثامن 
بينه وبين خلقه في إيصال  الحسنى وسائط  الكتاب- أن أسماءه تعالى  من 
الفيض إليهم، فهو تعالى يرزقهم مثاًل بما أنه رازق جواد غني رحيم ويشفي 
المريض بما أنه شاف معاف رؤوف رحيم، ويهلك الظالمين بما أنه شديد 

البطش ذو انتقام عزيز وهكذا«.

التي أوردها صاحب  السيد الحيدري استبدل بجملة اإلحالة  أّن  انتباهي  وقد شّد 
الميزان: )قد تقدم في البحث عن األسماء الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب( 
عبارة: )كما سيأتي في بحث األسماء الحسنى( مع أّنه لم يخصص بحًثا في هذا 

الكتاب حول األسماء الحسنى.

تو�ّسط االأ�سماء الح�سنى  ]16[

قال السّيد الحيدري في ص 20 - )2: 

»فما من شيء من المخلوقات المرّكبة الوجود إّل ويتوّسط لوجوده عّدة من 
األسماء الحسنى بعضها فوق بعض وبعضها في عْرض بعض، وكّل ما هو 
أخّص منها يتوّسط بين الشيء وبين األعّم منها، كما أن الشافي يتوّسط بين 
المريض وبين الرؤوف الرحيم، والرحيم يتوّسط بينه وبين القدير وهكذا. 

والتوسط المذكور في الحقيقة تتميم لتأثير السبب فيه، وإن شئت فقل هو 
ببعض  شفيع  تعالى  أّنه  منه  وينتج  تأثيره،  لفعلّية  السبب  من  للشيء  تقريب 

أسمائه عند بعض، فهو الشفيع ليس من دونه شفيع في الحقيقة«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 6) ص 246: 

إل ويتوّسط لوجوده عّدة  الوجود  المركبة  المخلوقات  »فما من شيٍء من 
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من األسماء الحسنى بعضها فوق بعض وبعضها في عْرض بعض، وكّل ما 
هو أخّص منها يتوّسط بين الشيء وبين األعم منها، كما أن الشافي يتوّسط 
القدير  وبين  بينه  يتوّسط  والرحيم  الرحيم،  الرؤوف  وبين  المريض  بين 

وهكذا.

فقل  شئت  وإن  فيه،  السبب  لتأثير  تتميم  الحقيقة  في  المذكور  والتوسط 
شفيع  تعالى  أنه  منه  وينتج  تأثيره،  لفعلّية  السبب  من  للشيء  تقريب  هو 
الحقيقة  في  شفيع  دونه  من  ليس  الشفيع  فهو  بعض،  عند  أسمائه  ببعض 

فافهم«.

ا�ستناد ال�سفاعة اإلى االإذن االإلهي )1(  ]17[

قال السّيد الحيدري في ص )2: 

إِۡذنِهۦِۚ ﴾ بيان حقيقة أخرى وهي رجوع  »وفي قوله: ﴿ ِمن َشفِيٍع إِلَّ ِمۢن َبۡعِد 
التخّلف في التدبير إلى التدبير بعينه بواسطة اإلذن، فإن الشفيع إّنما يتوّسط 
بالشفاعة مجرى  ليغّير  عنده،  والمشفوع  بحكم  المحكوم  له  المشفوع  بين 
شفيعة  مثاًل،  بالمواجهة  المضيئة  فالشمس  الشفاعة.  لول  سيجري  حكم 
متوّسطة بين الّله وبين األرض لستنارتها بالنور، ولول ذلك لكان مقتضى 
تقدير األسباب العاّمة ونظمها أن تحيط بها الظلمة، ثم الحائل من سقف أو 
أّي حجاٍب آخر شفيع آخر يسأله تعالى أن ل يقع نور الشمس على األرض 

باستقامة وهكذا«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 57): 

إِۡذنِهۦِۚ ﴾ بيان حقيقة أخرى وهي رجوع  »وفي قوله: ﴿ ِمن َشفِيٍع إِلَّ ِمۢن َبۡعِد 
التخلف في التدبير إلى التدبير بعينه بواسطة اإلذن، فإن الشفيع إنما يتوّسط 
مجرى  بالشفاعة  ليغّير  عنده،  المشفوع  بحكم  المحكوم  له  المشفوع  بين 
شفيعة  مثاًل  بالمواجهة  المضيئة  فالشمس  الشفاعة.  لول  سيجري  حكم 
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متوسطة بين الّله سبحانه وبين األرض لستنارتها بالنور، ولول ذلك لكان 
الحائل من  الظلمة ثم  بها  العامة ونظمها أن تحيط  مقتضى تقدير األسباب 
سقف أو أي حجاب آخر شفيع آخر يسأله تعالى أن ل يقع نور الشمس على 

األرض باستقامة وهكذا«.

ا�ستناد ال�سفاعة اإلى االإذن االإلهي )2(  ]18[

قال السّيد الحيدري في ص )2- 22: 

»فإذا كانت شفاعة الشفيع - وهو سبب مغّير لما سبقه من الحكم - مستندة 
إلى إذنه تعالى، كان معناه أّن التدبير العام الجاري إّنما هو من الّله سبحانه، 
وأّن كل ما يّتخذ من الوسائل إلبطال تدبيره وتغيير مجرى حكم، أعّم مما 
للفرار عن حكم  التدابير  اإلنسان من  يتخذه  التكوينية وما  تتخذه األسباب 

األسباب الجارية اإللهّية، كل ذلك من التدبير اإللهي«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 57): 

»فإذا كانت شفاعة الشفيع - وهو سبب مغّير لما سبقه من الحكم- مستندة 
إلى إذنه تعالى كان معناه أن التدبير العام الجاري إنما هو من الّله سبحانه، 
وأن كل ما يّتخذ من الوسائل إلبطال تدبيره وتغيير مجرى حكمه أعم مما 
للفرار عن حكم  التدابير  اإلنسان من  يتخذه  التكوينية وما  يتخذه األسباب 

األسباب الجارية اإللهية كل ذلك من التدبير اإللهي«.
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ات�سال �سفاعة ال�سفعاء باالإذن االإلهي  ]19[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

أو  الشفعاء  شفاعة  أن  على  يدّل  إِۡذنِهۦِۚ ﴾  َبۡعِد  ِمۢن  إِلَّ  َشفِيٍع  ﴿ ِمن  »فقوله: 
األسباب المخالفة التي تحول بين التدبير اإللهي وبين مقتضياته، داخلة من 

جهة أخرى، وهي جهة اإلذن اإللهي. 

كمثل  إّل  الوجود،  في  المتزاحمة  المتخالفة  والعوامل  األسباب  مثل  فما 
لكن  والخّفة،  والنقل  والنخفاض  بالرتفاع  تتصارعان  الميزان  كّفتي 
اختالفهما بعينه اّتفاق منهما في إعانة صاحب الميزان في تشخيص ما يريد 

تشخيصه من الوزن. 

ويقرب من آية سورة يونس في الدللة على شمول التدبير ونفي مدّبر غيره 
اٞل لَِّما يُرِيُد ﴾ )البروج: 5)- تعالى قوله سبحانه: ﴿ ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد ١٥ َفعَّ

6)( وهو ظاهر«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 58): 

أو  الشفعاء  شفاعة  أن  على  يدّل  إِۡذنِهۦِۚ ﴾  َبۡعِد  ِمۢن  إِلَّ  َشفِيٍع  ﴿ ِمن  »فقوله: 
األسباب المخالفة التي تحول بين التدبير اإللهي وبين مقتضياته داخلة من 

جهة أخرى، وهي جهة اإلذن في التدبير اإللهي فافهم ذلك.

فما مثل األسباب والعوامل المتخالفة المتزاحمة في الوجود إل كمثل كفتي 
اختالفهما  لكن  والخّفة،  والثقل  والنخفاض،  بالرتفاع  تتعاركان  الميزان 
بعينه اّتفاق منهما في إعانة صاحب الميزان في تشخيص ما يريد تشخيصه 

من الوزن.

ويقرب من آية سورة يونس في الدللة على شمول التدبير ونفي مدّبر غيره 
فََل 

َ
ٖ َوَل َشفِيٍعۚ أ تعالى قوله: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ َما لَُكم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِلّ

يَُدبُِّر  ٱۡلَعۡرِشۖ  َعَ  ٱۡسَتَوٰى  قوله: ﴿ ُثمَّ  )السجدة: 4(، ويقرب من  ُروَن ﴾  َتَتَذكَّ
ۡمَرۖ ﴾  في اإلشارة إلى كون العرش مقاما تنتشئ فيه التدابير العامة وتصدر 

َ
ٱۡل
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يُرِيُد ﴾  لَِّما  اٞل  َفعَّ ٱلَۡمِجيُد ١٥  ٱۡلَعۡرِش  تعالى: ﴿ ُذو  قوله  التكوينية  األوامر  عنه 
)البروج: 6)(، وهو ظاهر«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة )تتصارعان( كلمة )تتعاركان(، كما وقع 
في خطأ مطبعي أثناء النتحال في كلمة )ثقل( حيث كتبها )نقل( مع أّن السياق ل 

 .w ُيساعد عليها. كما قام بحذف بعض عبارات صاحب الميزان

ذكر اال�ستواء على العر�ش بعد ذكر خلق ال�سماوات واالأر�ش  ]20[

قال السّيد الحيدري في ص 22 - 23: 

»تقّدم أن الستواء على العرش كناية عن مقام تدبير الموجودات بنظام عاّم 
يحكم على الجميع، ولذا أتبع العرش في أغلب ما وقع فيه من الموارد بما 

فيه معنى التدبير. 

السماوات واألرض كما  العرش بعد ذكر خلق  أّما وجه ذكر الستواء على 
يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 

َ
أ ۡرَض ِف ِستَّةِ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ في قوله: ﴿ إِنَّ َربَُّكُم ٱللَّ

ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَما ِف ِستَّةِ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ )يونس: 3(، ﴿ ٱللَّ

َمَٰوِٰت  ِي َخلََق ٱلسَّ يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ )السجدة: 4(، وقوله: ﴿ ُهَو ٱلَّ
َ
أ

يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ )الحديد: 4( ونظائرها فهو لبيان 
َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َوٱۡل

اختصاص الربوبّية واأللوهّية بالّله وحده؛ ألن مجّرد استناد الخلقة إليه تعالى 
ل ينفع في إبطال ما يقول به الوثنية شيئا، فإنهم ل ينكرون استناد الخلقة إليه 
ۚ ﴾ )لقمان: 25(  ُ ۡرَض َلَُقولُنَّ ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
وحده ﴿ َولَئِن َسأ

وإنما يقولون باستناد التدبير وهو الربوبية للعالم إلى آلهتهم، ثم اختصاص 
ُزۡلَفٰٓ ﴾   ِ األلوهية -وهي المعبودية- بآلهتهم ﴿ َما َنۡعُبُدُهۡم إِلَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ

)الزمر: 3( ولله تعالى من الشأن أّنه رّب األرباب وإله اآللهة«. 
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 6) ص 244: 

ُروَن ﴾  فََل تََذكَّ
َ
ۡرَض - إلى قوله - أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ »قوله تعالى: ﴿ ٱللَّ

يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 
َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل تقدم الكالم في تفسير قوله: ﴿ َخلََق ٱلسَّ

العرش  على  الستواء  أن  أيضًا  وتقّدم  اآليات  من  نظائره  في  ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾  َعَ 
الجميع  على  يحكم  إجمالي  عام  بنظام  الموجودات  تدبير  مقام  عن  كناية 
التدبير  معنى  فيه  بما  الموارد  من  فيه  وقع  ما  أغلب  في  العرش  أتبع  ولذا 
َۡل ٱنلََّهاَر ﴾ )األعراف: 54(، وقوله:  كقوله: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ُيۡغِش ٱلَّ
َعَ  ٱۡسَتَوٰى  ﴿ ُثمَّ  وقوله:   )3 )يونس:  ۡمَرۖ ﴾ 

َ
ٱۡل يَُدبُِّر  ٱۡلَعۡرِشۖ  َعَ  ٱۡسَتَوٰى  ﴿ ُثمَّ 

ۡرِض ﴾ )الحديد: 4( وقوله: ﴿ ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد ١٥ 
َ
ٱۡلَعۡرِشۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱۡل

اٞل لَِّما يُرِيُد ﴾ )البروج: 6)(. َفعَّ
والوجه في ذكر الستواء على العرش، بعد ذكر خلق السماوات واألرض أّن 
الكالم في اختصاص الربوبية واأللوهية بالّله وحده ومجرد استناد الخلقة 
إليه تعالى ل ينفع في إبطال ما يقول به الوثنية شيئا؛ فإنهم ل ينكرون استناد 
الخلقة إليه وحده، وإنما يقولون باستناد التدبير -وهو الربوبية- للعالم إلى 
آلهتهم ثم اختصاص األلوهية وهي المعبودية بآلهتهم ولله تعالى من الشأن 

أنه رب األرباب وإله اآللهة«.

وقع بعض التقديم والتأخير في النص المنتحل من تفسير الميزان، كما  مالحظة: 
ِ ُزۡلَفٰٓ ﴾ وقوله  أّن السّيد الحيدري أدرج قوله تعالى: ﴿ َما َنۡعُبُدُهۡم إِلَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ
ۡكَثُُهۡم 

َ
ِۚ بَۡل أ ۚ قُِل ٱۡلَۡمُد لِلَّ ُ ۡرَض َلَُقولُنَّ ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
تعالى: ﴿ َولَئِن َسأ

.w َل َيۡعلَُموَن ﴾ في وسط كالم السّيد الطباطبائي
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المالزمة بين التدبير والخلق  ]21[

قال السّيد الحيدري في ص 23 - 24: 

إقامة الحجة إلبطال قولهم، أن يذكر أمر الخلقة ثم  »فكان من الالزم عند 
اآلخر،  عن  أحدهما  انفكاك  وعدم  تالزمهما  لمكان  التدبير؛  بأمر  يتعّقب 
حتى يكون موجد األشياء وخالقها هو الذي يرّبها ويدبر أمرها، فيكون رّبا 

وحده وإلًها وحده كما أّنه موجود وخالق وحده.

إذ  فيها،  نحن  التي  اآلية  في  الخلقة  ذكر  بعد  التدبير  أمر  ذكر  بعينه  ولذلك 
ۡمَرۖ َما 

َ
يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر ٱۡل

َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قال: ﴿ َخلََق ٱلسَّ

ِمن َشفِيٍعَ ﴾ فالولية والشفاعة كالستواء على العرش من شؤون التدبير.
ٖ َوَل َشفِيٍعۚ ﴾ الولي هو الذي يملك تدبير  وقوله: ﴿ َما لَُكم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِلّ
قائمة  حياتنا  بها  تقوم  التي  والشؤون  أمورنا  أن  المعلوم  ومن  الشيء،  أمر 
بالوجود، محكومة مدبرة للنظام العام الحاكم في األشياء عاّمة وما يخص 
بنا من نظام خاص، والنظام أّيا ما كان من لوازم خصوصيات خلق األشياء، 
والخلقة كيفما كانت مستندة إليه تعالى، فهو تعالى ولّينا القائم بأمرنا المدّبر 

لشؤوننا وأمورنا، كما هو ولّي كل شيء«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 6) ص 245: 

»فكان من الواجب عند إقامة الحجة إلبطال قولهم أن يذكر أمر الخلقة ثم 
يتعّقب بأمر التدبير؛ لمكان تالزمهما وعدم انفكاك أحدهما من اآلخر حتى 
يكون موجد األشياء وخالقها هو الذي يرّبها ويدّبر أمرها فيكون رّبا وحده 

وإلًها وحده كما أنه موجد خالق وحده.

ولذلك بعينه ذكر أمر التدبير بعد ذكر الخلقة في اآلية التي نحن فيها إذ قيل: 
َما ِمن  ۡمَرۖ 

َ
يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر ٱۡل

َ
أ ۡرَض ِف ِستَّةِ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ﴿ َخلََق ٱلسَّ

َشفِيٍع ﴾ فالولية والشفاعة كالستواء على العرش من شئون التدبير.
ٖ َوَل َشفِيٍعۚ ﴾ الولي هو الذي يملك تدبير  وقوله: ﴿ َما لَُكم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِلّ
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قائمة  حياتنا  به  تقوم  التي  والشؤون  أمورنا  أن  المعلوم  ومن  الشيء،  أمر 
بالوجود، محكومة مدبرة للنظام العام الحاكم في األشياء عاّمة وما يخّص بنا 
من نظام خاّص، والنظام أّيـــًا ما كان من لوازم خصوصّيات خلق األشياء، 
والخلقة كيفما كانت مستندة إليه تعالى فهو تعالى ولّينا القائم بأمرنا المدبر 

لشؤوننا وأمورنا، كما هو ولّي كل شيء كذلك وحده ل شريك له«.

بإدراج اآلية )3( من سورة يونس عوًضا عن اآلية  الحيدري  السّيد  قام  مالحظة: 
الجزء  في  تتشابهان  واآليتان  الميزان،  تفسير  في  الواردة  السجدة  سورة  من   )4(
اآلية  تتمة  شرح  أورد  الالحقة  الفقرة  في  أّنه  غير  الخاتمة،  في  وتختلفان  األول 
ذلك خطًأ  يكون  وربما  اآلية،  استبدل  أنه  نسي  ولعّله  السجدة،  الرابعة من سورة 
التي  اآلية  ّأنه في سياق شرح  المفروض  اآلية؛ وذلك ألن  أثناء استخراج  مطبعّيا 
قّدم لها في ص 22، حيث قّدم لآلية في هذا المورد بالقول: )في اآلية التي نحُن 

فيها(، كما استبدل بكلمة )موجد( كلمة )موجود(.

ۡرِض ﴾ 
َ
َمآءِ إَِل ٱۡل ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
قوله تعالى: ﴿ يَُدبُِّر ٱۡل  ]22[

قال السّيد الحيدري في ص 24 - 25: 

- وضع الشيء في دابر الشيء  -كما تقّدم  التدبير  ۡمَر ﴾ 
َ
ٱۡل »وقوله: ﴿ يَُدبُِّر 

بعد  واحدًا  الحوادث  وجود  إظهار  إلى  فيرجع  األمر،  بعد  باألمر  واإلتيان 
واحد، كالسلسلة المّتصلة بين السماء واألرض، وقد قال تعالى ﴿ ِإَون ّمِن 

ۡعلُوٖم ﴾ )الحجر: )2( ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُنَنّ َشۡ
ۡرِض ﴾ ل 

َ
َمآءِ إَِل ٱۡل ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
وقوله: ﴿ ُثمَّ َيۡعُرُج إَِلۡهِ ﴾ بعد قوله: ﴿ يَُدبُِّر ٱۡل

يخلو من إشعار بأن »يدّبر« مضّمن معنى التنزيل.

ولعّله  إلى األرض،  السماء  مدّبرًا، من  ينّزله  أو  منّزل  األمر  يدّبر  والمعنى: 
 ِ

وَۡحٰ ِف ُكّ
َ
هو األمر الذي يشير إليه قوله: ﴿ َفَقَضىُٰهنَّ َسۡبَع َسَمَٰواٖت ِف يَۡوَمۡيِ َوأ

ۡمَرَهاۚ ﴾«.
َ
َسَمآٍء أ
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 6) ص 247: 
َكَن  يَۡوٖم  ِف  إَِلۡهِ  َيۡعُرُج  ُثمَّ  ۡرِض 

َ
ٱۡل إَِل  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  ۡمَر 

َ
ٱۡل ﴿ يَُدبُِّر  تعالى:  »قوله 

قائم  الموجودات  أمر  تدبير  أن  لبيان  تتميم  وَن ﴾  َتُعدُّ ا  ّمِمَّ َسَنةٖ  ۡلَف 
َ
أ ۥٓ  ِمۡقَداُرهُ

به سبحانه وهذا هو القرينة على أن المراد باألمر في اآلية الشأن دون األمر 
المقابل للنهي.

فيرجع  األمر،  بعد  باألمر  واإلتيان  الشيء  دابر  في  الشيء  وضع  والتدبير 
بين  المّتصلة  كالسلسلة  واحد  بعد  واحدًا  الحوادث  وجود  إظهار  إلى 
َوَما  َخَزآئُِنُهۥ  ِعنَدنَا  إِلَّ  ٍء  َشۡ ّمِن  ﴿ ِإَون  تعالى:  قال  وقد  واألرض  السماء 
ٍء َخلَۡقَنُٰه بَِقَدرٖ ﴾  ۡعلُوٖم ﴾ )الحجر: )2( وقال: ﴿ إِنَّا ُكَّ َشۡ ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ُنَنّ

)القمر: 49( 

ۡرِض ﴾ 
َ
ٱۡل إَِل  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  ۡمَر 

َ
ٱۡل قوله: ﴿ يَُدبُِّر  بعد  إَِلۡهِ ﴾  َيۡعُرُج  وقوله: ﴿ ُثمَّ 

ل يخلو من إشعار بأن ﴿ يَُدبُِّر ﴾ مضمن معنى التنزيل والمعنى: يدبر األمر 
إليه  يشير  الذي  األمر  ولعله  األرض  إلى  السماء  من  مدبرا  ينزله  أو  منزل 

ۡمَرَهاۚ ﴾«.
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَحٰ ِف ُكّ
َ
قوله: ﴿ َفَقَضىُٰهنَّ َسۡبَع َسَمَٰواٖت ِف يَۡوَمۡيِ َوأ

قوله تعالى: ﴿ َيۡعُرُج إَِلۡهِ ﴾  ]23[

قال السّيد الحيدري في ص 25: 

الذي  القرب  مقام  بالسماء  المراد  بأّن  إشعار  إَِلۡهِ ﴾  ﴿ َيۡعُرُج  قوله:  »وفي 
العلو أو ناحية من نواحي  إليه أزّمة األمور دون السماء بمعنى جهة  تنتهي 
فظاهر  بالنزول.  العروج  قبل  وصف  قد  األمر  فإن  الجسماني،  العالم 
إّل علّو هو  يذكر هناك  منه. ولم  نزل  الذي  الطريق  أّنه صعود من  العروج 
والعروج  السماء  من  فالنزول  وعروج،  ونزول  األرض  هو  وسفل  السماء 
إلى الّله يشعر بأّن السماء هو مقام الحضور الذي يصدر منه تدبير األمر أو 
موطن تدبير أمر األرض هو السماء. والّله المحيط بكل شيء ينّزل التدبير 
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قوله:  إلى  بالنظر  الفهم  إلى  األقرب  هو  هذا  ولعّل  الموطن،  من  األرضي 
ۡمَرَهاۚ ﴾«. 

َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَحٰ ِف ُكّ
َ
﴿ َوأ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 6) ص 247- 248: 

»وفي قوله: ﴿ َيۡعُرُج إَِلۡهِ ﴾ إشعار بأن المراد بالسماء مقام القرب الذي تنتهي 
العالم  العلّو أو ناحية من نواحي  إليه أزّمة األمور دون السماء بمعنى جهة 
أّنه  العروج  فظاهر  بالنزول.  العروج  قبل  وصف  قد  األمر  فإن  الجسماني؛ 
صعود من الطريق التي نزل منها، ولم يذكر هناك إّل علو هو السماء، وسفل 
هو األرض ونزول وعروج، فالنزول من السماء والعروج إلى الّله يشعر بأّن 
تدبير  موطن  أن  أو  األمر  تدبير  منه  يصدر  الذي  الحضور  مقام  هو  السماء 
التدبير األرضي  ينزل  المحيط بكل شيء  والّله  السماء،  األمر األرضي هو 
ۡوَحٰ 

َ
من هذا الموطن، ولعّل هذا هو األقرب إلى الفهم بالنظر إلى قوله: ﴿ َوأ

ۡمَرَهاۚ ﴾«. 
َ
ِ َسَمآٍء أ

ِف ُكّ

مالحظة: الفقرة التالية لهذه الفقرة ] وهكذا قوله ... السياق [ منحولٌة مع تصّرف 
بسيط من تفسير الميزان ج 8 ص 50).

قوله تعالى: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾  ]24[

قال السّيد الحيدري في ص 25 - 26: 

التدبير اإللهي واضٌح أيضًا؛ لقوله سبحانه:  »أّما الكرسي فكونه من مراكز 
ۡرَضۖ ﴾. يقال: 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾ عقب قوله: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

الضمير  أن مرجع  ثقل عليه وأجهده وأتعبه، والظاهر  إذا  أوًدا«  يؤوده  »آده 
في »يؤده« هو الكرسي وإن جاز رجوعه إليه تعالى، ونفى األود والتعب عن 
حفظ السماوات واألرض في ذيل الكالم ليناسب ما افتتح به من نفي الِسنة 

والنوم في القيومّية على ما في السماوات واألرض«.
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وهذا الكالم منحوٌل )مع تصّرف بسيط في مقدمة الكالم( من تفسير الميزان ج 2 
ص 336: 

في  ما  به  يقوم  الذي  الربوبي  المقام  أنه  المعنى:  من  للكرسي  »فيتعّين 
مراتب  من  فهو  معلومة،  مدبرة  مملوكة  أنها  حيث  من  واألرض  السموات 
السموات  في  مما  شيء  كل  حفظ  أنها  المعنى:  من  للسعة  ويتعين  العلم، 

له بقوله: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾. والرض بذاته وآثاره، ولذلك ذيَّ

يؤده  »آده  يقال:  ٱۡلَعِظيُم ﴾،  ٱۡلَعِلُّ  َوُهَو  ِحۡفُظُهَماۚ  َي ُٔوُدهُۥ  ﴿ َوَل  تعالى:  قوله 
»يؤده«  في  الضمير  أن مرجع  والظاهر  وأتعبه،  عليه وأجهده  ثقل  إذا  أوًدا« 
حفظ  عن  والتعب  األود  ونفي  تعالى،  إليه  رجوعه  جاز  وإن  الكرسي  هو 
السموات واألرض في ذيل الكالم ليناسب ما افتتح به من نفى الِسنة والنوم 

في القيومّية على ما في السموات واألرض«.

َمآءِ  ۡرِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنُِل ِمَن ٱلسَّ
َ
قوله تعالى: ﴿ َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱۡل  ]25[

َوَما َيۡعُرُج فِيَهاۚ ﴾
قال السّيد الحيدري في ص 26: 

فهو  الفعلي،  الّله  علم  مراتب  من  والكرسي  العرش  بكون  يتعلق  فيما  »أما 
جلّي ل مرية فيه؛ ألن العلم بجزئيات األمور من لوازم التدبير؛ لذا جاء قوله: 
َمآءِ َوَما َيۡعُرُج فِيَهاۚ ﴾  ۡرِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنُِل ِمَن ٱلسَّ

َ
﴿ َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱۡل

)الحديد: 4( بعد قوله: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ ألنه بعد أن تبّين في قوله 
ۡرِض ُثمَّ َيۡعُرُج إَِلۡهِ ﴾ نجد أن هذه اآلية تفيد 

َ
َمآءِ إَِل ٱۡل ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
أنه ﴿ يَُدبُِّر ٱۡل

أن علمه أيضًا كذلك، والمراد به أّنه يعلم ما يدخل وينفذ في األرض كماء 
والحيوان  النبات  كأنواع  األرض  من  يخرج  وما  وغيرهما،  والبذور  المطر 
والماء، وما ينزل من السماء كاألمطار واألشعة والمالئكة، وما يعرج فيها 

ويصعد كاألبخرة والمالئكة وأعمال العباد.
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وسيأتي مزيد توضيح لذلك في البحث الروائي«. 

عبارات  وإضافة  وتأخير  )تقديم  البسيط  التصرف  بعض  مع  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 (9 ج  الميزان  تفسير  من  األصلي(  النص  عبارات  بعض  وحذف  الكالم،  تمّهد 

ص 46): 
ۡرِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها َوَما 

َ
»قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱۡل

في  العرش  معنى  في  القول  تفصيل  تقّدم  فِيَهاۖ ﴾  َيۡعُرُج  َوَما  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  يَنُِل 
سورة األعراف آية: 54.

وتقّدم أن الستواء على العرش كناية عن األخذ في تدبير الملك ولذا عّقبه 
بالعلم بجزئيات األحوال؛ ألن العلم من لوازم التدبير.

َمآءِ َوَما َيۡعُرُج  ۡرِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنُِل ِمَن ٱلسَّ
َ
وقوله: ﴿ َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱۡل

فِيَهاۖ ﴾ الولوج -كما قال الراغب- الدخول في مضيق، والعروج ذهاب في 
والبذور  المطر  كماء  األرض  في  وينفذ  يدخل  ما  يعلم  والمعنى:  صعود، 
وغيرهما، وما يخرج من األرض كأنواع النبات والحيوان والماء، وما ينزل 
فيها ويصعد كاألبخرة  السماء كاألمطار واألشعة والمالئكة وما يعرج  من 

والمالئكة وأعمال العباد«.

واستبدل  )األمور(  كلمة  )األحوال(  بكلمة  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
بأنه سيقّدم مزيد توضيح  أّنه ختم الكالم  بكلمة )والمعنى( كلمة )والمراد(، كما 
تفسير  من  منحوٌل  أورده  الذي  الروائي  البحث  أّن  وسيأتي  الروائي،  البحث  في 

الميزان.
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قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ٱلرَّۡحَمُٰن فَۡس َٔۡل بِهِۦ َخبرِٗيا ﴾  ]26[

قال السّيد الحيدري في ص 27: 

يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 
َ
ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَما ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ »قال تعالى: ﴿ ٱلَّ

السياق  يفيده  ما   ،)59 )الفرقان:  َخبرِٗيا ﴾  بِهِۦ  فَۡس َٔۡل  ٱلرَّۡحَمُٰن  ٱۡلَعۡرِشۖ  َعَ 
والتقدير:  محذوف،  لمبتدأ  خبًرا  »الرحمن«  يكون  أن  النظم،  إليه  ويهدي 
هو الرحمان، فيكون المعنى: هو الرحمان الذي استوى على عرش الملك 
وإليه  شيء  كل  يبتدئ  ومنه  واألمر  الخلق  يقوم  وإفاضته  برحمته  والذي 

يرجع«. 

وهذا الكالم منحوٌل )مع حذف لعدد من عبارات النص األصلي( من تفسير الميزان 
ج 5) ص 233: 

يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 
َ
ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَما ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ »قوله تعالى: ﴿ ٱلَّ

صفة  الموصول  أن  السياق  ظاهر  َخبرِٗيا ﴾  بِهِۦ  ۡل  فَۡس َٔ ٱلرَّۡحَمُٰن  ٱۡلَعۡرِشۖ  َعَ 
ِي َل َيُموُت ﴾ وبهذه اآلية يتم البيان في  لقوله في اآلية السابقة: ﴿ ٱۡلَحِّ ٱلَّ
ِي َل َيُموُت ﴾ فإن الوكالة كما تتوقف على حياة  ۡ َعَ ٱۡلَحِّ ٱلَّ قوله: ﴿ َوتََوكَّ
ِعَبادِهِۦ  بُِذنُوِب  بِهِۦ  العلم، وقد ذكره في قوله: ﴿ َوَكَفٰ  الوكيل تتوقف على 
َخبرًِيا ﴾ وتتوقف على السلطنة على الحكم والتصرف وهو الذي تتضمنه 
على  والستواء  واألرض  السماوات  خلق  حديث  من  فيها  بما  اآلية  هذه 

العرش.

قوله:  وأما  السابقة،  السور  من  مواضع  في  اآلية  صدر  تفسير  تقدم  وقد 
أن  النظم،  إليه  ويهدي  السياق  يعطيه  فالذي  َخبرِٗيا ﴾  بِهِۦ  فَۡس َٔۡل  ﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن 
يكون الرحمن خبًرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هو الرحمن، وقوله: »َفْسَئْل« 
متفرعا عليه والفاء للتفريع، والباء في قوله: »بِِه« للتعدية مع تضمين السؤال 

معنى العتناء. وقوله: »َخبِيرًا« حال من الضمير.

برحمته  والذي  الملك،  عرش  على  استوى  الذي  الرحمن  هو  والمعنى: 
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وإفاضته يقوم الخلق واألمر ومنه يبتدئ كل شيء وإليه يرجع - فاسأله عن 
حقيقة الحال يخبرك بها فإنه خبير«.

َشآُءۖ ﴾
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
قوله تعالى: ﴿ قَاَل َعَذاِبٓ أ  ]27[

قال السّيد الحيدري في ص 27 - 28: 

َشآُءۖ َورَۡحَِت َوِسَعۡت 
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
»من هنا نجد في قوله تعالى: ﴿ قَاَل َعَذاِبٓ أ

أشاء«  »َمن  بقوله:  عذابه  إصابة  قّيد  حيث   ،)(56 )األعراف:   ﴾ ۚ ءٖ َشۡ ُكَّ 
ل  بين  المعذَّ قبل  من  اقتضاء  من  ينشأ  إنما  العذاب  ألن  رحمته؛  دون سعة 
ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم َوَءاَمنُتۡمۚ ﴾  ا َيۡفَعُل ٱللَّ من قبله سبحانه؛ قال تعالى: ﴿ مَّ
 )7 )إبراهيم:  لََشِديٞد ﴾  َعَذاِب  إِنَّ  َكَفۡرُتۡم  ﴿ َولَئِن  وقال:   ،)(47 )النساء: 
أحد،  كل  لعّذب  كذلك  كان  ولو  ربوبّيته،  من  باقتضاء  سبحانه  يعّذب  فال 
بعذاب  إل  مشيئته  تتعلق  ول  مشيئته،  به  تعّلقت  من  بعض  يعّذب  إنما  بل 
ل  لكفرهم  بين  المعذَّ قبل  من  باقتضاء  هو  إنما  فالعذاب  نعمه،  كفروا  من 

من قبله«.

وهذا الكالم منحوٌل )مع حذف بعض عبارات النص األصلي( من تفسير الميزان 
ج 8 ص 273 - ص 274: 

ءٖۚ ﴾ هذا  َشآُءۖ َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
»قوله تعالى: ﴿ قَاَل َعَذاِبٓ أ

من  مسألته  قبل  قدمه موسى  لما  وفيه محاذاة  لموسى،  منه سبحانه  جواب 
َٰيۖ ﴾، وقد قّيد الّله سبحانه إصابة  ۡهلَۡكَتُهم ّمِن َقۡبُل ِإَويَّ

َ
قوله: ﴿ َرّبِ لَۡو ِشۡئَت أ

عذابه بقوله: »َمْن َأشاُء « دون سعة رحمته؛ ألن العذاب إنما ينشأ من اقتضاء 
ُ بَِعَذابُِكۡم  َيۡفَعُل ٱللَّ ا  من قبل المعذبين ل من قبله سبحانه، قال تعالى: ﴿ مَّ
َولَئِن  زِيَدنَُّكۡمۖ 

َ
َل َشَكۡرُتۡم  َوَءاَمنُتۡمۚ ﴾ )النساء: 47)( وقال: ﴿ لَئِن  َشَكۡرُتۡم  إِن 

َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٞد ﴾ )إبراهيم: 7( فال يعّذب الّله سبحانه باقتضاء من 
تعّلقت  إنما يعّذب بعض من  ربوبّيته، ولو كان كذلك لعّذب كل أحد، بل 
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إّنما هو  فالعذاب  نعمه،  بعذاب من كفروا  إّل  تتعلق مشيئته  به مشيئته، فال 
باقتضاء من قبل المعّذبين لكفرهم ل من قبله«.

)واسعة(  وبكلمة  )ُيفيد(،  كلمة  )ُيعطي(  بكلمة  الحيدري  السيد  أبدل  مالحظة: 
كلمة )تسع(.

حقيقة العذاب والرحمة  ]28[

قال السّيد الحيدري في ص 28-27: 

»على أن كالمه سبحانه يفيد أن العذاب إنما حقيقته فقدان الرحمة، والنقمة 
بواسطة   - المعّذب  استعداد  لعدم  إل  ذلك  يتحقق  ول  النعمة،  بذل  عدم 
الكفران والذنب- إلفاضة النعمة عليه وشمول الرحمة له. فسبب العذاب 
- في الحقيقة - عدم وجود سبب الرحمة، وأّما سعة الرحمة وإفاضة النعمة 
فمن المعلوم أنها من مقتضيات األلوهية ولوازم صفة الربوبية. وعلى هذا 
فالرحمة اإللهية تسع كل شيٍء فعال ل شأًنا، ول تختّص بمؤمن ول كافر 

ول ذي شعور ول غيره، ول دنيا ول آخرة، والمشيئة لزمة لها. 

ءٖۚ ﴾  إذن فسعة الرحمة ليست سعة شأنية، وإن قوله: ﴿ َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ
الفعلية، وذلك ألّن  الرحمة  لوازم سعة  بل هي من  بالمشيئة،  مقّيدة  ليست 
شيء  كل  تسع  وهي  العامة،  الرحمة  بالرحمة  المراد  أن  اآلية  من  الظاهر 

بالفعل، وقد شاء الّله ذلك فلزمتها، فال محل لتقدير »إن شئت««. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 275-274: 

الرحمة،  فقدان  حقيقته  إنما  العذاب  أن  يعطي  سبحانه  كالمه  أن  »على 
المعّذب  استعداد  لعدم  إّل  ذلك  يتحقق  ول  النعمة،  بذل  عدم  والنقمة 
فسبب  له،  الرحمة  وشمول  عليه  النعمة  إلفاضة  والذنب  الكفران  بواسطة 

العذاب في الحقيقة عدم وجود سبب الرحمة.
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األلوهية  مقتضيات  من  أّنه  المعلوم  فمن  النعمة  وإفاضة  الرحمة  وأّما سعة 
لنفسه  نعمة  ووجوده  إل  مخلوق  موجود  من  فما  الربوبّية  صفة  ولوازم 
ولكثير ممن دونه لرتباط أجزاء الخلقة، وكل ما عنده من خير أو شر نعمة 
إما لنفسه ولغيره كالقوة والثروة وغيرهما التي يستفيد منها اإلنسان وغيره، 
يستضر  والباليا  واآلفات  كالعاهات  إليه  بالنسبة  نقمة  كان  إذا  لغيره  وإما 
فعال  شيء  كل  واسعة  اإللهية  فالرحمة  هذا  وعلى  أشياء،  وينتفع  شيء  بها 
ل شأنا، ول يختص بمؤمن ول كافر ول ذي شعور ول غيره ول دنيا ول 

آخرة، والمشيئة لزمة لها.
...

وقد اتضح بما تقدم أن سعة الرحمة ليست سعة شأنية، وأن قوله: ﴿ َورَۡحَِت 
ءٖۚ ﴾ ليس مقيًدا بالمشيئة المقدرة، بل من لوازم سعة الرحمة  وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ
الرحمة  بالرحمة  المراد  أن  اآلية  من  الظاهر  ألّن  وذلك  تقدم،  كما  الفعلية 
محل  فال  فلزمتها  ذلك  الّله  شاء  وقد  بالفعل،  شيء  كل  تسع  وهي  العامة، 

لتقدير »إن شئت« خالفا لظاهر كالم جمع من المفسرين«.

البحث الروائي  ]29[
عظمة  عنوان:  تحت  الروائي  للبحث  والمخصص  الكتاب  من  الثالث  الفصل  في 
البحث  روايات  الحيدري  السيد  انتحل  الفريقين،  أحاديث  في  والعرش  الكرسي 
بعض  مع   24(  -  336 ص   2 ج  الميزان  تفسير  من  الرواة  وتخريج  الروائي 

التعديالت التي ال َتسلُب صفة االنتحال عنه وهي: 
 w الطباطبائي العالمة  التي أوردها  حذف بعض المصادر والتعليقات   -

كما في ج 2 ص 337.
ص 338،  ج 2  في  كما  عليها   w العالمة وتعليق  الكافي  رواية  حذف   -
وتعليقة   339  -  338 ص   2 ج  في  المعاني  روايــة  في  فعل  وكذلك 

.w للعالمة
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على   34( ص   2 ج  الميزان  تفسير  في  الواردة  الحتجاج  رواية  تقديم   -
رواية التوحيد في ص )3 من كتاب الحيدري.

إضافة تتمة رواية التوحيد السابقة في كتابه ص 32- 33.   -
إضافة تتمة الرواية في أكثر من مورٍد كان العالمة w اكتفى فيها بعبارة   -

)إلخ(. 

وإليك النص المنتحل مع النص األصلي: 

قال السيد الحيدري في ص 29 -33: 

»في تفسير العياشي عن أبي عبد الّله الصادق Q قال: 

الكرسي. ما  آية  أنزل علـيك؟ قال:  الّله ما أفضل ما  أبو ذر: يارسول  »قال 
بأرض  ملقاة  كحلقة  إال  الكرسي  في  السبع  واألرضون  السبع  السماوات 
فالة. ثم قال: وإّن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على الحلقة«. 

وروى صدر الرواية السيوطي في الدر المنثور عن ابن راهويه في مسنده عن 
عوف بن مالك عن أبي ذر، ورواه أيضًا عن أحمد وابن الضريس والحاكم 

وصّححه والبيهقي في شعب اإليمان عن أبي ذر. 

أبي  بن  علي  »سمع  أّنه  الباهلي  أمامة  أبي  عن  بإسناده  الشيخ  أمالي  وفي 
اإلسالم  في  ولد  أو  اإلسالم  عقله  أدرك  رجاًل  أرى  ما  يقول:   Q طالب
يبيت ليلة سوادها- قلت: وما سوادها؟ قال: جميعها حتى يقرأ هذه اآلية: 
إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ ﴾ فقرأ اآلية إلى قوله: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ  ُ َلٓ  ﴿ ٱللَّ
ما فيها ما تركتموها  - أو قال:  فلو تعلمون ما هي  ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ﴾ قال:  َوُهَو 
تحت  كنٍز  من  الكرسي  آية  ُأعطيت  قال:   P الّله رسول  إّن  حال.  على 
العرش، ولم يؤتها نبيٌّ كان قبلي. قال علي: فما بّت ليلة قط منذ سمعتها من 

رسول الّله إاّل قرأتها«. 

ورواها فى الدر المنثور عن أبي عبيدة وابن أبي شيبة والدارمي ومحمد بن نصر 
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وابن الضريس عن علي Q مع اختالف يسير. ورواها أيضًا عن الديلمي. 

تحت  كنز  من  الكرسي  آية  »أعطيت  قال:   P الّله رسول  إن   :Q قوله
تاريخه،  في  البخاري  المنثور عن  الدر  في  المعنى  العرش« وقد روي هذا 
وابن الضريس عن أنس عن النبي P قال: »أعطيت آية الكرسي من تحت 
العرش« فيه إشارة إلى كون الكرسي تحت العرش وأدنى مرتبة منه ومحاطا 

له، كما سيأتى بيانه. 

وفي الحتجاج عن أبي عبد الّله الصادق Q في حديث: »كل شيء خلق 
الّله في جوف الكرسي خال عرشه، فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي«. 

 :R حقيقة العر�ش والكر�سي في حديث اأهل البيت

في التوحيد عن حنان بن سدير قال: »سألت أبا عبد الّله الصادق Q عن 
العرش والكرسي، فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب 
يقول:  ٱۡلَعِظيِم ﴾،  ٱۡلَعۡرِش  ﴿ َربُّ  فقوله:  حدة.  على  صفة  القرآن  في  وضع 
الملك العظيم. وقوله: ﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى ﴾ )طه: 5( يقول: على 

الملك احتوى. وهذا ملك الكيفوفية في األشياء.

أبواب  أكبر  من  بابان  ألنهما  الكرسي،  من  متفرد  الوصل  في  العرش  ثم 
هو  الكرسي  ألّن  مقرونان،  الغيب  في  وهما  غيبان،  جميعا  وهما  الغيوب، 
الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنها األشياء كلها، والعرُش 
هو الباطُن الذي ُيوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحّد واألين والمشّية 
وصفة اإلرادة، وعلم األلفاظ والحركات والترك، وعلم العود والبدء. فهما 
وعلمه  الكرسي،  ملك  سوى  العرش  ملك  ألّن  مقرونان،  بابان  العلم  في 
ٱۡلَعِظيِم ﴾ أي صفته  ٱۡلَعۡرِش  ﴿ َربُّ  قال:  ذلك  فمن  الكرسي؛  أغيب من علم 
فلم  فداك  جعلت  قلت:  مقرونان،  ذلك  في  وهما  الكرسي  صفة  من  أعظم 
صار في الفضل جار الكرسي؟ قال Q: إّنه صار جاره ألّن علم الكيفوفية 
فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء وأينيتها وحد رتقها وفتقها، فهذان جاران 
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أحدهما حمل صاحبه في الصرف، وبمثل صّرف العلماء، وليستدلوا على 
صدق دعواهما، ألّنه يختّص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز.

ا  َعمَّ ٱۡلَعۡرِش  ﴿ َرّبِ  وتعالى:  تبارك  قال  العرش  صفات  اختالف  فمن 
لك،  قلُت  أشركوا كما  قوما  الوحدانية، ألّن  يَِصُفوَن ﴾ وهو وصف عرش 
ا يَِصُفوَن ﴾. وقوًما  قال تبارك وتعالى: ﴿ َرّبِ ٱۡلَعۡرِش ﴾ رّب الوحدانية ﴿ َعمَّ
َمۡغلُولٌَةۚ ﴾، وقوما وصفوه بالرجلين فقالوا:   ِ ﴿ يَُد ٱللَّ وصفوه بيدين فقالوا: 
وقوما  السماء،  إلى  ارتقى  فمنها  المقدس،  بيت  صخرة  على  رجله  »وضع 
أنامله على  برد  قال: »إني وجدُت   P إّن محمًدا فقالوا:  باألنامل  وصفوه 

قلبي«. 

المثل  رّب  يقول:  يَِصُفوَن ﴾  ا  َعمَّ ٱۡلَعۡرِش  ﴿ َرّبِ  قال:  الصفات  هذه  فلمثل 
األعلى عما به مّثلوه، ولله المثل األعلى الذي ال يشبهه شٌئ وال يوصف وال 
العلم  فوائد  الّله  من  يؤتوا  لم  الذين  ووصف  األعلى.  المثل  فذلك  يتّوهم، 
فوصفوا رّبهم بأدنى األمثال، وشّبهوُه بالمتشابه منهم فيما جهلوه به، فلذلك 
وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيٗل ﴾ )االسراء: 85( فليس له شبٌه وال مثٌل 

ُ
قال: ﴿ َوَمآ أ

التي وصفها  التي ال ُيسّمى بها غيره، وهي  وال عدٌل، وله األسماُء الحسنى 
ِفٓ  يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ ﴿ َولِلَّ الكتاب فقال:  في 

ئِهۦِۚ ﴾ )األعراف: 80)( جهال بغير علٍم، فالذي ُيلحد في أسمائه بغير  ۡسَمٰٓ
َ
أ

علٍم يشرُك وهو ال يعلم ويكفر به وهو يظن أنه ُيحسن، فلذلك قال: ﴿ َوَما 
ۡشُِكوَن ﴾ )يوسف: 06)( فهم الذين يلحدون  ِ إِلَّ َوُهم مُّ ۡكَثُُهم بِٱللَّ

َ
يُۡؤِمُن أ

في أسمائه بغير علٍم فيضعونها في غير مواضعها. 

يا حنان: إّن الّله تبارك وتعالى أمَر أن يتخذ قوم أولياء، فهم الذين أعطاهم 
الفضل وخّصهم بما لم يخّص به غيرهم، فأرسل محمًدا P فكان الدليل 
 Q على الّله بأذن الّله عز وجل حتى مضى دلياًل هادًيا، فقام من بعده وصّيه
دلياًل هادًيا على ما كان هو دلَّ عليه من أمر ربه من ظاهر علمه، ثم األئمة 

.»R الراشدون
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الميزان ج 2 ص 336- - كما أسلفنا- منحوٌل من تفسير  الروائي  البحث  وهذا 
 :34(

ما  الّله  يا رسول  أبو ذر:  قال  قال:   Q الصادق  العياشي عن  تفسير  »في 
واألرضون  السبع  السموات  ما  الكرسي،  »آية  قال:  عليك؟  أنزل  ما  أفضل 
السبع في الكرسي إاّل كحلقة ملقاة بأرض فالة. ثم قال: وإن فضل العرش 

على الكرسي كفضل الفالة على الحلقة«.

في  راهويه  ابن  عن  المنثور  الدر  في  السيوطي  الرواية  صدر  وروى  أقول: 
مسنده عن عوف بن مالك عن أبي ذر، ورواه أيضًا عن أحمد وابن الضريس 

والحاكم وصّححه والبيهقي في شعب اإليمان عن أبي ذر.

يا  قلت:  قال:  أمامة،  أبي  عن  والطبراني  أحمد  أخرج  المنثور:  الدر  وفي 
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ ﴾،  رسول الّله أيما ُأنزل عليك أعظم؟ قال: »﴿ ٱللَّ

آية الكرسي«.

تاريخه عن  في  البغدادي  الخطيب  أيضًا عن  المعنى  فيه هذا  أقول: وروي 
.P أنس عنه

يا  قال رجل:  قال:  الكالغي،  بن عبد الّله  أيفع  الدارمي عن  أيضًا عن  وفيه 
إَِلَٰه إِلَّ  ُ َلٓ  رسول الّله أي آية في كتاب الّله أعظم؟ قال: »آية الكرسي ﴿ ٱللَّ

ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ ﴾«؛ الحديث.
......

أبي  بن  علي  سمع  أّنه  الباهلي:  أمامة  أبي  عن  بإسناده  الشيخ  أمالي  وفي 
»ما أرى رجاًل أدرك عقله اإلسالم أو ولد في اإلسالم  طالب Q يقول: 
اآلية:  يقرأ هذه  قال: جميعها حتى  ليلة سوادها. قلت: وما سوادها؟  يبيت 
إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ ﴾ فقرأ اآلية إلى قوله: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ  ُ َلٓ  ﴿ ٱللَّ
َوُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ﴾. قال: فلو تعلمون ما هي -أو قال: ما فيها- ما تركتموها 
تحت  كنز  من  الكرسي  آية  أعطيت  قال:   P الّله  رسول  إّن  حال.  على 
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العرش، ولم يؤتها نبيٌّ كان قبلي، قال علي: فما بتُّ ليلة قط منذ سمعتها من 
رسول الّله اال قرئتها«؛ الحديث. 

شيبة،  أبي  وابن  عبيد،  عن  المنثور  الدر  في  المعنى  هذا  وروي  أقول: 
عن  أيضًا  ورواه   ،Q عنه  الضريس  وابن  نصر،  بن  ومحمد  والدارمي، 
فضلها  في  السنة  وأهل  الشيعة  طرق  من  والروايات   ،Q عنه  الديلمي 
كنز  من  الكرسي  آية  أعطيت  قال:  الّله  رسول  »إّن   :Q وقوله  كثيرة، 
البخاري  عن  المنثور  الدر  في  أيضًا  المعنى  هذا  في  روي  العرش«،  تحت 
الكرسي  آية  »أعطيت  قال:  النبي  أّن  أنس  عن  الضريس  وابن  تاريخه  في 
من تحت العرش«، فيه إشارة إلى كون الكرسي تحت العرش ومحاًطا له، 

وسيأتي الكالم في بيانه.

وفي الكافي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الّله Q عن قول الّله عز وجل: 
أو  الكرسي  السماوات واألرض وسعن  ۡرَضۖ ﴾، 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُكرِۡسيُُّه  ﴿ وَِسَع 

الكرسي وسع السماوات واألرض؟ فقال Q: »إن كل شيء في الكرسي«.

.....

وفي التوحيد عن حنان قال: سألت أبا عبد الّله Q عن العرش والكرسي 
في  وضع  سبب  كل  في  له  مختلفة  كثيرة  صفات  للعرش  »إن   :Q فقال
الملك  رب  يقول:  ٱۡلَعِظيِم ﴾  ٱۡلَعۡرِش  ﴿ َربُّ  فقوله:  حدة،  على  صفة  القرآن 
العظيم، وقوله: ﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى ﴾، يقول على الملك احتوى، 
وهذا علم الكيفوفية في األشياء، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، 
الغيب  الغيوب، وهما جميًعا غيبان، وهما في  أبواب  بابان من أكبر  ألنهما 
البدع  مطلع  منه  الذي  الغيب  من  الظاهر  الباب  هو  الكرسي  ألّن  مقرونان، 
الكيف  فيه علم  الذي يوجد  الباطن  الباب  ومنه االشياء كلها، والعرش هو 
والحركات  األلفاظ  وعلم  اإلرادة  وصفة  والمشيئة  والحد  والقدر  والكون 
والترك وعلم العود والبدء، فهما في العلم بابان مقرونان، ألّن ملك العرش 
قال:  ذلك  فمن  الكرسي،  علم  من  أغيب  وعلمه  الكرسي،  ملك  سوى 
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ٱۡلَعِظيِم ﴾، أي صفته أعظم من صفة الكرسي، وهما في ذلك  ٱۡلَعۡرِش  ﴿ َربُّ 
 :Q مقرونان: قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي، قال
إنه صار جارها ألن علم الكيفوفية فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء وإنيتها 
وحّد رتقها وفتقها، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الظرف، وبمثل 
من  برحمته  يختص  ألنه  دعواهما  صدق  على  وليستدلوا  العلماء،  صرف 

يشاء وهو القوي العزيز«.

.......

في  الّله  خلق  شيٍء  »كل  حديث:  في   Q الصادق عن  الحتجاج  وفي 
جوف الكرسي خال عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي««.

قوله Q: »اإن للعر�ش �سفات كثيرة مختلفة«  ]30[

قال السيد الحيدري في ص 34: 

وضع  سبب  كل  فى  له  مختلفة،  كثيرة  صفات  للعرش  »إن   :Q قوله«
من  إليه،  اإلشارة  سبقت  ما  المقطع  هذا  يؤّيد  حدة«  على  صفة  القرآن  في 
أن الستواء على العرش هو لبيان اجتماع أزّمة التدابير الوجودّية والكونّية 

عند الّله.... 

األشياء«  في  الكيفوفية  »علم  بأّنه  المقام  هذا   Q اإلمام وصف  ولذا 
والمراد به العلم بالعلل واألسباب القصوى للموجودت، فإّن لفظ »كيف« 
أحد  وهو   - بالكيف  اصطالحا  المسمى  العرض  عن  به  يسأل  كما  عرًفا 
األعراض التسعة المعروفة في المدرسة المشائية- كذلك ُيسأل به عن سبب 
الشيء وّلمه، يقال: كيف وجد كذا؟ وكيف فعل زيد كذا وهو ل يستطيع؟« 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 66): 

»أقول:  قوله Q: إّن للعرش صفات كثيرة إلخ، يؤّيد ما ذكرناه سابقا أّن 
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الستواء على العرش لبيان اجتماع أزّمة التدابير العالمية عند الّله، ويؤيده 
ما في آخر الحديث من قوله: وبمثل صرف العلماء.

بالعلل  العلم  به  المراد  األشياء«  في  الكيفوفية  علم  »وهذا   :Q وقوله 
العالية واألسباب القصوى للموجودات، فإّن لفظ »كيف« عرًفا كما يسأل 
به عن العرض المسمى اصطالحا بالكيف كذلك يسأل به عن سبب الشيء 

وّلمه، يقال: كيف وجد كذا؟ وكيف فعل زيد كذا وهو ل يستطيع«.

سبقت  )ما  عبارة:  سابًقا(  ذكرناه  )ما  بعبارة:  الحيدري  السّيد  استبدل  مالحظة: 
والكونية(،  الوجودية  )التدابير  عبارة:  العالمّية(  )التدابير  وبعبارة:  إليه(،  اإلشارة 

وأضاف الجملة العتراضية بعد كلمة )الكيف(. 

قوله Q: »والعر�ش هو العلم الذي ال يقدر اأحد قدره«  ]31[
في الفصل الرابع من كتاب العرش والكرسي: )الخصوصية التي بها صار العرش 

أغيب من الكرسي(، قال السّيد الحيدري ص 38: 
الّله  مراتب علم  والكرسي هما من  العرش  أّن  السابقة  األبحاث  »تبّين من 
الفعلي، إّل أن في العرش خصوصّية عّبرت عنها النصوص الروائية كما في 

بيان اإلمام الصادق Q: »والعرش هو العلم الذي ال يقدر أحد قدره«. 
بيان ذلك: إّن في الوجود مرتبة من العلم غير محدودة، أعنى أّن فوق هذا 
في  محدودة  غير  أمور  موجوداته  آخر  عالما  أجزائه  من  نحن  الذي  العالم 
لوجوداتنا،  التي  الوجودية  والتعينات  الجسمانية  الحدود  بهذه  وجودها 
أّنها غير محدودة، معلومة لّله سبحانه. أي أّن وجودها عين  وهي في عين 
العلم، كما أن الموجودات المحدودة التى في الوجود معلومة لّله سبحانه 
في مرتبة وجودها، أي أّن وجودها نفس علمه تعالى بها وحضورها عنده«. 
النص وحذف بعض  البسيط في تمهيد  التصرف  -مع بعض  الكالم منحوٌل  وهذا 

العبارات في النص األصلي- من تفسير الميزان ج 2 ص 339: 
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»وفيه أيضًا عنه Q في اآلية: السموات والرض وما بينهما في الكرسي، 
والعرش هو العلم الذي ل يقّدر أحد قدره.

مّر  كما  تعالى  علمه  مراتب  من  الكرسي  أّن  الروايتين:  من  ويظهر  أقول: 
استظهاره، وفي معناهما روايات اخرى.

وكذا يظهر منهما ومما سيجئ: أّن في الوجود مرتبة من العلم غير محدودة، 
أعني أّن فوق هذا العالم الذي نحن من أجزائه عالما آخر موجوداتها أمور 
الوجودية  والتعينات  الجسمانية  الحدود  بهذه  وجودها  في  محدودة  غير 
أي  سبحانه،  لّله  معلومة  محدودة  غير  أّنها  عين  في  وهي  لوجوداتنا،  التي 
الوجود  في  التي  المحدودة  الموجودات  أّن  كما  العلم،  عين  وجودها  أّن 
معلومة لّله سبحانه في مرتبة وجودها، أي أّن وجودها نفس علمه تعالى بها 

وحضورها عنده...«.

عدم تناهي علم العر�ش  ]32[

قال السّيد الحيدري ص 38 - 39: 

»لكن لبّد من اللتفات إلى أّن عدم التقدير والتحديد ليس من حيث كثرة 
معلومات هذا العلم عددًا؛ لستحالة وجود عدد غير متناه بالفعل؛ ألّن كل 
عدد يدخل إلى الوجود فهو متناه لكونه أقّل مما يزيد عليه بواحد. ولو كان 
عدم تناهي العلم )أعني العرش( لعدم تناهي معلوماته كثرة، لكان الكرسي 
بعض العرش لكونه أيضًا علمًا وإن كان محدوًدا، بل عدم التناهى والتقدير 
توجب  الوجودية  والقيود  الحدود  أّن  أي  الوجود،  إنما هو من جهة كمال 
انقسام  فتوجب  المادي،  عالمنا  موجودات  بين  والتمايز  والتمّيز  التكّثر 
األنواع باألصناف واألفراد، واألفراد بالحالت، واإلضافات غير موجودة 
ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ  ُِلُ ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُنَنّ فينطبق على قوله تعالى: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ

ۡعلُوٖم ﴾ )الحجر: )2(«.  مَّ
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 2 ص 339: 
»... ومن المعلوم أّن عدم التقدير والتحديد ليس من حيث كثرة معلومات 
هذا العلم عدًدا، لستحالة وجود عدٍد غير متناه، وكل عدد يدخل الوجود 
فهو متناٍه لكونه أقّل مما يزيد عليه بواحد، ولو كان عدم تناهي العلم أعني 
العرش لعدم تناهي معلوماته كثرة، لكان الكرسي بعض العرش لكونه أيضًا 
كمال  جهة  من  هو  إّنما  والتقدير  التناهي  عدم  بل  محدوًدا،  كان  وإن  علما 
والتمايز  والتمّيز  التكّثر  توجب  الوجودية  والقيود  الحدود  أّن  أي  الوجود، 
بين موجودات عالمنا الماّدي، فتوجب انقسام األنواع باألصناف واألفراد، 
تعالى:  قوله  على  فينطبق  موجودة  غير  واإلضافات  بالحالت،  واألفراد 
ۡعلُوٖم ﴾ )الحجر: )2(،  ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُنَنّ ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ

وسيجئ تمام الكالم فيه إن شاء الّله تعالى«.
بّد من  استبدل السيد الحيدري بعبارة: )ومن المعلوم( عبارة: )لكن ل  مالحظة: 

اللتفات(،كما أضاف كلمة )بالفعل( بعد كلمة )متناٍه(.

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم ﴾
َ
قوله تعالى: ﴿ َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ  ]33[

قال السّيد الحيدري في ص 39 - ص 40: 

»وهذه الموجودات كما أّنها معلومة بعلم غير مقدر، أي موجودة في ظرف 
العلم وجوًدا غير مقّدر، كذلك هي معلومة بحدودها، موجودة في ظرف 
إليه أيضًا قوله تعالى فيها:  بأقدارها، وهذا هو الكرسي. وربما لّوح  العلم 
المعلوم:  جعل  حيث   )255 )البقرة:  َخۡلَفُهۡم ﴾  َوَما  يِۡديِهۡم 

َ
أ َبۡيَ  َما  ﴿ َيۡعلَُم 

ما بين أيديهم وما خلفهم، وهما - أي ما بين األيدي وما هو خلف- غير 
جميع  فيه  يجتمع  مقام  فهناك  الماّدي،  العالم  هذا  في  الوجود  مجتمع 
المتفّرقات الزمانية ونحوها، وليست هذه الوجودات وجودات غير متناهية 
الكمال غير محدودة ول مقّدرة، وإّل لم يصّح الستثناء من اإلحاطة في 
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هو  محالة  فال  َشآَءۚ ﴾  بَِما  إِلَّ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِۡن  ءٖ  بَِشۡ ُيِيُطوَن  ﴿ َوَل  تعالى:  قوله 
بالمحدودات  العلم  مرحلة  فهو  فيه،  ما  ببعض  اإلحاطة  لهم  يمكن  مقام 

والمقّدرات من حيث هي محدودة مقّدرة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 2 ص 339- 340: 

»وهذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقّدر، أي موجودة في ظرف 
معلومة بحدودها، موجودة في ظرف  مقّدر، كذلك هي  غير  العلم وجوًدا 

العلم بأقدارها، وهذا هو الكرسي على ما يستظهر.

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم ﴾، 
َ
أ وربما لّوح إليه أيضًا قوله تعالى فيها: ﴿ َيۡعلَُم َما َبۡيَ 

بين  ما  -أعني  وهما  خلفهم،  وما  أيديهم  بين  ما  المعلوم:  جعل  حيث 
الماّدي،  العالم  هذا  في  الوجود  مجتمع  غير  خلف-  هو  وما  األيدي 
هذه  وليست  ونحوها،  الزمانّية  المتفرقات  جميع  فيه  يجتمع  مقام  فهناك 
الوجودات وجودات غير متناهية الكمال غير محدودة ول مقّدرة وإّل لم 
ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ  يصّح الستثناء من الحاطة في قوله تعالى: ﴿ َوَل ُيِيُطوَن بَِشۡ
فهو  فيه،  ما  ببعض  اإلحاطة  لهم  يمكن  مقام  فال محالة هو  َشآَءۚ ﴾،  بَِما  إِلَّ 
مرحلة العلم بالمحدودات والمقدرات من حيث هي محدودة مقّدرة والّله 

أعلم«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة )أعني( كلمة )أي(.
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التفاوت بين العر�ش والكر�سي  ]34[

قال السّيد الحيدري في ص )4: 

من  موجودين  كانا  وإن  والكرسي  العرش  أّن  ذلك،  من  المراد  »ولعّل 
الموجودات الملكوتّية الغائبة عن إدراكنا، في كل منهما علم األشياء - كما 
عرفت - ومن كل منهما تدبيرها من حيث سلسلة عللها وخصوصياتها، إل 
م في ذلك على الكرسي، ومن العرش يجري إلى الكرسي ما  أن العرش مقدَّ
يجري في األشياء، كما أّن عرش السلطان يجري منه تدبير األمور إلى األمير 

صاحب الكرسي، ثم منه إلى المقامات العامة المباشرة ألمور الدولة«.

كتاب  على   w الطهراني الحسيني  هاشم  السيد  تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
التوحيد للصدوق w في ص 4)3 )الهامش الثالث(: 

وحاصل  بواسطته،  فيها  ومؤثر  الكرسي  على  فمقّدم  العرش  وأّما   ....«
الملكوتية  الموجودات  من  موجودان  والكرسي  العرش  أّن   Q كالمه
تدبيرها  منهما  كل  ومن  األشياء،  علم  منهما  كل  في  إدراكنا،  عن  غائبان 
العرش مقّدم في ذلك على  إّل أن  من حيث سلسلة عللها وخصوصياتها، 
أن  كما  األشياء،  في  يجري  ما  الكرسي  إلى  يجري  العرش  ومن  الكرسي، 
عرش السلطان يجري منه تدبير األمور إلى األمير صاحب الكرسي ثم منه 

إلى المقامات العاملة المباشرة ألمور المملكة«.

قام السيد الحيدري بتصّرف بسيط في النص، حيث استبدل بعبارة )أّن  مالحظة: 
العرش والكرسي موجودان من الموجودات الملكوتية غائبان عن إدراكنا( عبارة 
الغائبة عن  الملكوتّية  الموجودات  العرش والكرسي وإن كانا موجودين من  )أّن 

إدراكنا(، كما استبدل بكلمة )المملكة( كلمة )الدولة(.
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الجمع بين ا�سناد االأ�سباب الأ�سبابها المعنوّية واأ�سبابها الغيبّية  ]35[

قال السّيد الحيدري في ص 42: 

إلى  المشهود  عالمنا  في  الواقعة  الحوادث  هذه  استناد  بين  تنافي  »ول 
تعالى:  قال  الغيبية؛  المعنوية  األسباب  إلى  إسنادها  وبين  الطبيعية،  أسبابها 
ۡمٗرا ﴾ )النازعات: 5(، حيث أفادت اآلية أن المالئكة وسائط 

َ
﴿ فَٱلُۡمَدبَِّرِٰت أ

بينه تعالى وبين األشياء بدءًا وعودًا على ما يعطيه القرآن الكريم، بمعنى أنهم 
ألّن  وذلك  المشهود،  العالم  في  المادية  األسباب  فوق  للحوادث  أسباب 
هذين القبيلين من األسباب - أعني األسباب المادية واألسباب المعنوية- 
يقع أحدهما في طول اآلخر ل في عرضه فيبطل أحدهما اآلخر، أو يتدافعا 
فيبطالن معا، أو يعود األمر إلى ترّكب العلة التامة من مجموع لسببين، بل 

كل منهما علة تامة لكن في مرتبته من نظام عالم اإلمكان«.

 :w وهذا الكالم منحوٌل من ثالثة موارد من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 20 ص 83) مع تصرف بسيط وتبديل لبعض الكلمات: 

أعني  الحوادث،  وبين  تعالى  بينه  توسطهم  من  ذكر  الذي  هذا  ينافي  »ول 
القريبة  أسبابها  إلى  الحوادث  استناد  الحوادث  إليها  تستند  أسباًبا  كونهم 
المادية، فإن السببية طولّية ل عرضية أي إن السبب القريب سبب للحادث 

والسبب البعيد سبب للسبب«.

الثاني: تفسير الميزان ج 20 ص 82): 

»المالئكة وسائط بينه تعالى وبين األشياء بدءا وعودا على ما يعطيه القرآن 
العالم  في  المادية  األسباب  فوق  للحوادث  أسباب  أنهم  بمعنى  الكريم، 

المشهود قبل حلول الموت والنتقال إلى نشأة اآلخرة وبعده«.

الثالث: من تفسير الميزان ج 3 ص 8): 

واألسباب  المعنوية  األسباب  -أعني  األسباب  من  القبيلين  هذين  »فإّن 
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المادية- واقعان أحدهما في طول اآلخر ل في عرضه حتى يبطل أحدهما 
من  التامة  العلة  ترّكب  إلى  األمر  يعود  أو  معًا،  فيبطال  يتدافعا  أو  اآلخر، 

مجموع السببين، بل كل منهما علة تامة لكن في مرتبته«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة )واقعان( كلمة )يقع(، كما أضاف للفقرة 
عبارة: )من نظام عالم اإلمكان(. 

ا�ستناد االأ�سباب اإلى م�سبباتها  ]36[

قال السّيد الحيدري في ص 42 -43: 

انتهاء  وكذلك  والبعيدة،  القريبة   - أسبابها  إلى  استنادها  في  األشياء  »فمثل 
األسباب جميعا إليه تعالى ألّنه هو السبب الوحيد لها على ما يقتضيه توحيد 
الربوبية- بوجه بعيد، كمثل الكتابة التي يكتبها اإلنسان بيده وبالقلم، فللكتابة 
استناد إلى القلم ثم إلى اليد التي توسلت إلى الكتابة بالقلم، وإلى اإلنسان 
اإلنسان  هو  معناه  بحقيقة  والسبب  وبالقلم،  باليد  الكتابة  إلى  توسل  الذي 
المستقل بالسببّية من غير أن ينافي سببيته استناد الكتابة إلى اليد وإلى القلم«. 

الميزان ج 20 ص  تفسير  التقديم والتأخير- من  -مع بعض  الكالم منحوٌل  وهذا 
 :(84

»... وكونه هو السبب الوحيد لها جميعا على ما يقتضيه توحيد الربوبية ..

فمَثل األشياء في استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة والبعيدة، وانتهائها إلى 
الّله سبحانه بوجه بعيد، كمثل الكتابة يكتبها اإلنسان بيده وبالقلم، فللكتابة 
استناد إلى القلم ثم إلى اليد التي توسلت إلى الكتابة بالقلم، وإلى اإلنسان 
الذي توسل إليها باليد وبالقلم، والسبب بحقيقة معناه هو اإلنسان المستقل 

بالسببية من غير أن ينافي سببّيته استناد الكتابة بوجه إلى اليد وإلى القلم«.

مالحظة: الجملة التعليلة التي أوردها السيد الحيدري في وسط النص منحولة من 
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الّله  إلى  بعبارة )وانتهائها  الحيدري  السيد  استبدل  الصفحة. كما  أعلى  النص في 
سبحانه( عبارة )انتهاء األسباب جميًعا إليه(.

وجود اإرادة واحدة في الوجود  ]37[

قال السّيد الحيدري في ص 43: 

»إذن فوق هذه األسباب المتزاحمة واإلرادات المتغائرة التي ل تزال تتنازع 
في الوجود، سبب واحد وإرادة واحدة حاكمة ل يقُع إّل ما يريده، فهو الذي 
يحجب هذا السبب بذاك السبب ويغّير حكم هذه اإلرادة ويقّيد إطالق تأثير 

كل شيء بغيره«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 66): 

تتنازع  تزال  ل  التي  المتغايرة  واإلرادات  المتزاحمة  األسباب  هذه  »وفوق 
في الوجود سبب واحد وإرادة واحدة حاكمة ل يقع إل ما يريده، فهو الذي 
يحجب هذا السبب بذاك السبب ويغّير حكم هذه اإلرادة ويقّيد إطالق تأثير 

كل شيء بغيره«.

]38[ تمثيل لوجود االإرادة االأ�سمى واالأعلى

قال السّيد الحيدري في ص 44: 

»... من خالل مثال، فإّن الذي يريد قطع طريق لغاية معّينة فيأخذ فى طّيه، 
وبينما هو يطوي الطريق يقف أحيانا ليستريح زمانًا، فعّلة الوقوف ربما تنازع 
عّلة الطي والحركة وتوقفها عن العمل، وإرادة الحركة غير إرادة الوقوف، 
وتنّظم  جميعًا،  اإلرادتين  تحكم  التي  هي  فوقهما  أخرى  إرادة  هناك  لكن 
العمل على ما تميل إليه بتقديم هذه تارة وتلك أخرى، واإلرادتان - أعني 
سببي الحركة والسكون - وإن كانت كّل منهما تعمل لنفسها وعلى حدتها 
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وتنازع صاحبتها، لكنّهما جميعًا متفقتان في طاعة اإلرادة التي هي فوقهما، 
ومتعاضدتان في إجراء ما يوجبه السبب الذي هو أعلى منهما وأسمى«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 66) - ص 67): 

يطوي  هو  وبينما  طّيه،  في  فيأخذ  كذا  لغاية  طريق  قطع  يريد  الذي  »كمثل 
الطي  عّلة  تنازع  ربما  الوقوف  فعّلة  زمانا،  ليستريح  أحيانا  يقف  الطريق 
والحركة وتوقفها عن العمل، واإلرادة تغير اإلرادة، لكن هناك إرادة أخرى 
إليه  تميل  ما  على  العمل  وتنّظم  جميًعا،  اإلرادتين  على  تحكم  التي  هي 
بتقديم هذه تارة وتلك أخرى، واإلرادتان -أعني سببي الحركة والسكون- 
لنفسها وعلى حدتها وتنازع صاحبتها، لكنهما  وإن كانت كل منهما تعمل 
جميعا متفقتان في طاعة اإلرادة التي هي فوقهما، ومتعاضدتان في إجراء ما 

يوجبه السبب الذي هو أعلى منهما وأسمى«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة )كذا( كلمة )معّينة(، كما استبدل بعبارة 
أضاف  كما  الوقوف(.  إرادة  غير  الحركة  )وإرادة  عبارة  اإلرادة(  تغير  )واإلرادة 

كلمة )فوقهما(.

�سبب ت�سمية العر�ش والكر�سي من مراتب علم اهلل الفعلي  ]39[

قال السّيد الحيدري في ص 44 -45: 

منه  وينشأ  المتنافيان  السببان  فيه  ينفصل  الذي  فالمقام  أخرى  »وبعبارة 
تنازعهما يكون بمنزلة الكرسي، والمقام الذي يظهران فيه متالئمين متآلفين 
بمنزلة العرش. وظاهر أّن الثاني أقدم من األّول، وأّنهما يختلفان بنوع من 

اإلجمال والتفصيل والبطون والظهور. 

الفعلي  الّله  علم  مراتب  من  المرتبتين  هاتين  تسمية  سبب  يّتضح  وبهذا 
بالعرش والكرسي، ألّن فيهما خواّص َعرش الملك وكرسّيه، فإن الكرسّي 
هو الذي يظهر فيه أحكام الملك من جهة عّماله وأياديه، وكل منهم يعمل 
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الكراسي  تنازعت  وربما  وشؤونها،  الدولة  أمور  من  نوع  في  نفسه  بحيال 
لكنّها  البعض،  حكم  البعض  ونَسخ  البعض،  على  البعض  حكم  فيقّدم 
بالملك،  المختص  وهو  العرش  أحكام  طاعة  في  وتّتحد  تتوافق  جميعا 
العّمال،  بنسخ  المنسوخ  غير  األسباب  تنازع  عن  المحفوظ  الحكم  فعنده 
العّمال  ناحية  من  يظهر  ما  وباطن  التفاصيل  جميع  إجمال  عرشه  وفي 

وأياديهم.

قبال  الباطن«  الباب  هو  »والعرش   :Q قوله معنى  يتضح  البيان  وبهذا 
وقوع  باعتبار  فيهما  والظهور  والبطون  الظاهر«  »الباب  هو  الكرسي  كون 

التفرق والتفصيل في األحكام الصادرة وعدم وقوعه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 67): 

بمنزلة  تنازعهما  منه  وينشأ  المتنافيان،  السببان  به  ينفصل  الذي  »فالمقام 
الكرسي، والمقام الذي يظهران فيه متالئمين متآلفين بمنزلة العرش، وظاهر 
والتفصيل،  اإلجمال  من  بنوع  يختلفان  وأّنهما  األول،  من  أقدم  الثاني  أن 

والبطون والظهور.

وأحرى بالمقامين أن يسّميا عرشًا وكرسيًا؛ ألن فيهما خواّص عرش الملك 
وكرسيه، فإن الكرسي: الذي يظهر فيه أحكام الملك من جهة عماله وأيديه 
العمالة، وكل منهم يعمل بحيال نفسه في نوع من أمور المملكة وشؤونها، 
البعض  ونسخ  البعض  على  البعض  حكم  فيقدم  الكراسي  تنازعت  وربما 
وهو  العرش  أحكام  طاعة  في  وتّتحد  تتوافق  جميعا  لكنها  البعض،  حكم 
غير  األسباب  تنازع  عن  المحفوظ  الحكم  فعنده  نفسه،  بالملك  المختص 
التفاصيل  جميع  إجمال  عرشه  وفي  واأليدي،  العّمال  بنسخ  المنسوخ 

وباطن ما يظهر من ناحية العمال واأليدي.

وبهذا البيان يتضح معنى قوله Q: ألّن الكرسي هو الباب الظاهر »إلخ« 
...
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الظاهر،  الباب  الباطن« قبال كون الكرسي هو  الباب  وقوله: »والعرش هو 
الصادرة وعدم  األحكام  في  التفرق  وقوع  باعتبار  فيهما  والظهور  والبطون 

وقوعه..«.

عرشًا  يسميا  أن  بالمقامين  )وأحرى  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
علم  مراتب  من  المرتبتين  هاتين  تسمية  سبب  يّتضح  )وبهذا  عبارة:  وكرسيًا( 
عبارة:  العمالة(  )وأيديه  بعبارة:  استبدل  كما  والكرسي(،  بالعرش  الفعلي  الّله 
عبارة  )األيدي(  وبعبارة:  )الدولة(،  عبارة:  )المملكة(  وبعبارة:  )وأياديه(، 

)أياديهم(.

قوله Q: »الذي منه مطلع البدع ومنها االأ�سياء كلها«  ]40[

قال السّيد الحيدري في ص 46: 

»قوله Q في وصف الكرسي: »الذي منه مطلع البدع ومنها األشياء كلها« 
أي طلوع األمور البديعة على غير مثال سابق، ومنها يتحّقق األشياء كلها، 
ألّن جميعها بديعة على غير مثال سابق، وهي إنما تكون بديعة إذا كانت مما 
ل يتوّقع تحققها من الوضع السابق الذي كان أنتج األمور السابقة على هذا 
الحادث، التي تذهب هي ويقوم هذا مقامها، فيؤول األمر إلى البداء بإمحاء 
هذا  في  الحادثة  الوقائع  اآلخر موضعه، فجميع  وإثبات حكم  حكم سبب 
العالم المستندة إلى عمل األسباب المتزاحمة والقوى المتضادة بدع حادثة 

وبداءات في اإلرادة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 66): 
ومنها  البدع  مطلع  منه  الذي  الظاهر  الباب  هو  الكرسي  »ألن   :Q قوله«
األشياء كلها« أي طلوع األمور البديعة على غير مثال سابق، ومنها يتحّقق 
األشياء كلها؛ ألّن جميعها بديعة على غير مثال سابق، وهي إّنما تكون بديعة 
األمور  أنتج  كان  الذي  السابق  الوضع  من  تحّققها  يتوّقع  ل  مما  كانت  إذا 
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السابقة على هذا الحادث، التي تذهب هي ويقوم هذا مقامها، فيئول األمر 
إلى البداء بإمحاء حكم سبب وإثبات حكم اآلخر موضعه، فجميع الوقائع 
والقوى  المتزاحمة  األسباب  عمل  إلى  المستندة  العالم  هذا  في  الحادثة 

المتضادة بدع حادثة وبداءات في اإلرادة«. 

قوله Q: »علم الكيف والكون والقدر والحد واالأين والم�سية«  ]41[

قال السّيد الحيدري في ص 46 - 47: 

والكون  الكيف  علم  فيه  يوجد  الذي  الباطن  هو  »والعرش   :Q قوله«
والحركات  األلفاظ  وعلم  اإلرادة  وصفة  والمشية  واألين  والحد  والقدر 

والترك وعلم العود والبدء«. 

أسبابه  عن  الشيء  صدور  خصوصية  بالكيف  المراد  كأّن  الكيف«  »علم 
كما تقدم . »والكون« المراد به تمام وجوده. والمراد »بالعود والبدء« أول 

وجودات األشياء ونهايتها.

»والقدر والحد« المراد بهما واحد، غير أن القدر حال مقدار الشيء بحسب 
نفسه، والحّد حال الشيء بحسب إضافته إلى غيره ومنعه أن يدخل حومة 

نفسه ويمازجه. 

و»األين« هو النسبة المكانية. 

بالمشية  المراد  يكون  أن  ويمكن  واحد،  هما  اإلرادة«  وصفة  »والمشية 
أصلها، وبصفة اإلرادة خصوصيتها«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 67)-68): 

عن  الشيء  صدور  خصوصّية  بالكيف  المراد  كأّن  الكيف«  »علم  »وقوله: 
أسبابه، وقوله: »والكون« المراد به تمام وجوده. كما أّن المراد بالعود والبدء 
أّول وجودات األشياء ونهايتها وقوله: »والقدر والحد« المراد بهما واحد، 
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غير أّن القدر حال مقدار الشيء بحسب نفسه، والحّد حال الشيء بحسب 
»واألين«  وقوله:  ويمازجه،  نفسه  يدخل حومة  أن  ومنعه  غيره  إلى  إضافته 
هو النسبة المكانية، وقوله: »والمشية وصفة اإلرادة« هما واحد، ويمكن أن 

يكون المراد بالمشّية أصلها وبصفة اإلرادة خصوصيتها«.

قوله Q: »علم االألفاظ وعلم الحركات والترك«  ]42[

قال السّيد الحيدري في ص 47 - 48: 

إنشاء  بكيفية  العلم  هو  األلفاظ  علم  والترك«  والحركات  األلفاظ  »»وعلم 
الوضعية  الدللة  فإّن  الطبع،  بحسب  الخارج  إلى  بارتباطها  األلفاظ  دللة 
تنتهي باألخرة إلى الطبع، »وعلم الحركات والترك« العلم باألعمال والتروك 

من حيث ارتباطها إلى الذوات. 

الحركات  وعلم  األلفاظ  »علم  قوله:  بمجموع  المراد  يكون  أن  ويمكن 
والترك« العلم بكيفية إنشاء اعتبارات األوامر والنواهي من األفعال والتروك، 
السكون  هو  والترك  واحد،  منشأٍ  إلى  المنتهية  حقائقها  من  الّلغات  وإنشاء 

النسبي في مقابل الحركات.

قوله عليه السالم في جواب سؤال: فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ »إنه 
صار جاره ألنه علم الكيفوفية فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء وأينيتها وحد 

رتقها وفتقها«. 

أي أن الكرسي صار جار العرش وقرينًا له؛ ألن علم الكيفوفّية فيه كما هو 
في العرش أيضًا، ولكنه يمتاز عن العرش بأن فيه البداء  دونه. والبداء ظهور 
المتغائرة  أثره، وينطبق على جميع األسباب  سبب على سبب آخر وإبطاله 

الكونية من حيث تأثيرها«.



65 الكتاب األول: العرش والكرسي في القرآن الكريم

وهذا الكالم منحوٌل من موردين:
األول: تفسير الميزان ج 8 ص 68):

العلم بكيفية  »وقوله: »وعلم األلفاظ والحركات والترك« علم األلفاظ هو 
الدللة  فإّن  الطبع،  بحسب  الخارج  إلى  بارتباطها  األلفاظ  دللة  انتشاء 
الوضعية تنتهي باآلخرة إلى الطبع، وعلم الحركات والترك، العلم باألعمال 
والتروك من حيث ارتباطها إلى الذوات، ويمكن أن يكون المراد بمجموع 
قوله: »علم األلفاظ وعلم الحركات والترك« العلم بكيفية انتشاء اعتبارات 
األوامر والنواهي من األفعال والتروك، وانتشاء اللغات من حقائقها المنتهية 

إلى منشإ واحد، والترك هو السكون النسبي في مقابل الحركات.
وقوله : »ألن علم الكيفوفية فيه« الضمير للعرش، وقوله : »وفيه الظاهر من 
أبواب البداء« الضمير للكرسي ، والبداء ظهور سبب على سبب آخر وإبطاله 

أثره، وينطبق على جميع األسباب المتغايرة الكونية من حيث تأثيرها«.
 w على كتاب التوحيد للصدوق w الثاني: تعليقة السيد هاشم الحسيني الطهراني

في ص 5)3 )الهامش الثاني(:
»وبيانه أن الكرسي صار جار العرش وقرينًا له؛ ألن علم الكيفوفية فيه كما هو 

في العرش أيضًا، ولكنه يمتاز عن العرش بأن فيه البداء دونه«.

قوله Q: »فهذا جاران اأحدهما حمل �ساحبه في ال�سرف«  ]43[

قال السّيد الحيدري في ص 48 - 49: 

»قوله Q: »فهذا جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف، وبمثل صرف 
العلماء وليستدّلوا علـى صدق دعواهما«. 

المراد به على ما يؤّيده البيان السابق، أّن العرش والكرسي جاران متناسبان، 
بل حقيقة واحدة مختلفة بحسب مرتبتي اإلجمال والتفصيل، وإّنما ينسب 
إلى أحدهما حمل اآلخر بحسب صرف الكالم وضرب الـَمَثل، وباألمثال 
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غير  من  الكالم  صرف  ُأريد  آخر  وببيان  للعلماء،  الغامضة  المعارف  تبّين 
المحسوس إلى المحسوس وبيان غير المحسوس بالمحسوس، فإّن العرش 
المحمول  بالعرش كما أن  قائم  الكرسي  أّن  إّل  والكرسي وإن كانا جارين 

من األجسام قائم بالحامل.

من  ماض  فعل  و»صّرف«  المثال،  جمع  وبضمتين  مفردًا  بفتحتين  و»َمَثل« 
التصريف وفاعله العلماء، أي باألمثال يصّرف العلماء في الكالم حّتى يقرب 
ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلنَّاِسۖ َوَما 

َ
من الذهن ما غاب عن الحّس؛ قال تعالى: ﴿ َوتِۡلَك ٱۡل

َيۡعقِلَُهآ إِلَّ ٱۡلَعٰلُِموَن ﴾ )العنكبوت: 43( تفيد اآلية أن األمثال المضروبة في 
القرآن على أّنها عاّمة تقرع أسماع الناس جميعا، لكن اإلشراف على حقيقة 
ول  األمور  حقائق  يعقل  ممن  العلم  ألهل  خاّصة  مقاصدها  ولّب  معانيها 
يجمد على ظواهرها. والدليل على هذا المعنى قوله »ول يعقلها« دون أن 

يقول: )وما يؤمن بها( أو ما في معناه. 

والكرسي،  العرش  أي دعوى  »وليستدلوا على صدق دعواهما«  قوله:  أما 
أي وجعل هذا الـَمَثل ذريعة ألَن يستدّل العلماء بذلك على صدق المعارف 
مقامي  من  العالم  في  الجاري  التدبير  إنشاء  كيفية  في  إليهم  الملقاة  الحّقة 

اإلجمال والتفصيل والباطن والظاهر«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 68): 

المراد  الصرف«  في  صاحبه  حمل  أحدهما  جاران  »فهذان   :Q وقوله«
بل  متناسبان  جاران  والكرسي  العرش  أن  السابق  البيان  يؤيده  ما  على  به 
حقيقة واحدة مختلفة بحسب مرتبتي اإلجمال والتفصيل، وإنما نسب إلى 
الـَمَثل، وباألمثال  أحدهما أنه حمل اآلخر بحسب صرف الكالم وضرب 

تبين المعارف الدقيقة الغامضة للعلماء.

وقوله: »وليستدلوا على صدق دعواهما« أي دعوى العرش والكرسي، أي 
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المعارف  صدق  على  بذلك  العلماء  يستدّل  ألن  ذريعة  الـَمَثل  هذا  وجعل 
مقامي  من  العالم  في  الجاري  التدبير  انتشاء  كيفية  في  إليهم  الملقاة  الحّقة 

اإلجمال والتفصيل والباطن والظاهر، فافهم ذلك«.

 w على كتاب التوحيد للصدوق w ومن تعليقة السيد هاشم الحسيني الطهراني
في ص 5)3 )الهامش الثالث والرابع(: 

إلى  المحسوس  غير  من  الكالم  صرف  باعتبار  الحمل  تعبير  أي   )3(«
أن  إل  جاران  فإنهما  بالمحسوس،  المحسوس  غير  وبيان  المحسوس 

الكرسي قائم بالعرش كما أن المحمول من األجسام قائم بالحامل.

فعل ماض  المثال، و)صرف(  بضمتين جمع  أو  مفرد  بفتحتين  )َمَثل(   )4(
من التصريف وفاعله العلماء، أي باألمثال يصرف العلماء في الكالم حتى 
يقرب من الذهن ما غاب عن الحس، ويستدلون بها على صدق دعواهم«.

ومن تفسير الميزان ج 6) ص 32):

ٱۡلَعٰلُِموَن ﴾ يشير  إِلَّ  َيۡعقِلَُهآ  َوَما  لِلنَّاِسۖ  نَۡضُِبَها  ۡمَثُٰل 
َ
ٱۡل »قوله تعالى: ﴿ َوتِۡلَك 

إلى أّن األمثال المضروبة في القرآن على أنها عاّمة تقرع أسماع عامة الناس، 
لكّن اإلشراف على حقيقة معانيها ولّب مقاصدها خاّصة ألهل العلم ممن 

يعقل حقائق األمور ول ينجمد على ظواهرها.

والدليل على هذا المعنى قوله: ﴿ َوَما َيۡعقِلَُهآ ﴾ دون أن يقول: )وما يؤمن بها( 
أو ما في معناه«.

وضع السيد الحيدري تعليقة السيد هاشم الطهراني وسط نص العالمة  مالحظة: 
.w الطباطبائي
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اختالف �سفات العر�ش  ]44[

قال السّيد الحيدري في ص 49- 50: 
﴿ َرّبِ  وتعالى:  تبارك  قال  أنه  العرش  صفات  اختالف  »فمن   :Q قوله«

ا يَِصُفوَن ﴾.  ٱۡلَعۡرِش ﴾ رّب الوحدانية ﴿ َعمَّ
َرّبِ   ِ أي من اختالف صفات العرش أي معانيه، قال تعالى: ﴿ فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ
ا يَِصُفوَن ﴾ )األنبياء: 22(، فالمراد بالعرش هنا عرش الوحدانية،  ٱۡلَعۡرِش َعمَّ
َُذٓواْ  ِم ٱتَّ

َ
إذ هي أنسب بمقام التنزيه عن الشريك، إذ المذكور قبل ذلك: ﴿ أ

فَُسۡبَحَٰن  لََفَسَدتَاۚ   ُ ٱللَّ إِلَّ  َءالَِهٌة  فِيِهَمآ  َكَن  لَۡو   ٢١ وَن  يُنِشُ ُهۡم  ۡرِض 
َ
ٱۡل ّمَِن  َءالَِهٗة 

إِن  )األنبياء: )2-22( وقال سبحانه: ﴿ قُۡل  يَِصُفوَن ﴾  ا  َعمَّ ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ   ِ ٱللَّ
ۡرِض َرّبِ ٱۡلَعۡرِش 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُل ٱۡلَعٰبِِديَن ٨١ ُسۡبَحَٰن َرّبِ ٱلسَّ وَّ

َ
أ نَا۠ 

َ
َكَن لِلرَِّنَٰمۡح َوَلٞ فَأ

ا يَِصُفوَن ﴾ )الزخرف: )8-82(، والمناسب هنا عرش التقّدس والتنزه  َعمَّ
يعلمه  معنى  به  ُيراد  مقام  كل  في  فالعرش  واألولد،  واألمثال  األشباه  عن 

الراسخون في العلم«.

وهذا الكالم منحوٌل من بحار األنوار للعالمة المجلسي w ج 55 ص 32 - 33: 

سورة  في  قال  معانيه  أي  العرش«  صفات  اختالف  »فمن   :Q قوله«
هنا  بالعرش  فالمراد  َيِصُفوَن﴾  ا  َعمَّ اْلَعْرِش  َربِّ  ِه  اللَّ ﴿َفُسْبَحاَن  األنبياء: 
المذكور  إذا  الشريك،  عن  التنزيه  بمقام  أنسب  هي  إذ  الوحدانية،  عرش 
َءالَِهٌة إِلَّ  وَن ٢١ لَۡو َكَن فِيِهَمآ  ۡرِض ُهۡم يُنِشُ

َ
ّمَِن ٱۡل َءالَِهٗة  َُذٓواْ  ِم ٱتَّ

َ
قبل ذلك: ﴿ أ

وقال سبحانه في سورة  يَِصُفوَن ﴾  ا  َعمَّ ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ   ِ فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ لََفَسَدتَاۚ   ُ ٱللَّ
َمَٰوِٰت  ُل ٱۡلَعٰبِِديَن ٨١ ُسۡبَحَٰن َرّبِ ٱلسَّ وَّ

َ
أ نَا۠ 

َ
الزخرف: ﴿ قُۡل إِن َكَن لِلرَِّنَٰمۡح َوَلٞ فَأ

والتنزه  التقّدس  عرش  هنا  والمناسب  يَِصُفوَن ﴾  ا  َعمَّ ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ  ۡرِض 
َ
َوٱۡل

يعلمه  معنى  به  يراد  مقام  كل  في  فالعرش  واألولد،  واألمثال  األشباه  عن 
الراسخون في العلم«.
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نفي ال�سحابة لوازم الت�سبيه عن اأ�سماء اهلل و�سفاته  ]45[

العرش والكرسي والذي عنوانه: )نظرية الصحابة  الخامس من كتاب  الفصل  في 
في العرش والكرسي(، قال السّيد الحيدري في ص 52: 

األحكام  غير  في  يتكّلموا  لم  األول من اإلسالم  الصدر  في  الصحابة  »فإّن 
كانوا  أّنهم  غير  وأفعاله،  وصفاته  أسمائه  إلى  يرجع  مما  الدين  معارف  من 
ينفون عنه لوازم التشبيه والتجسيم بما ورد من آيات التنزيه، ويسكتون عن 
﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن  قوله:  في  مثاًل  فيقولون  النفي،  بعد  يبقى  الذي  اإلثباتي  المعنى 
َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى ﴾ إن الستواء بمعنى استقرار الجسم في مكان بالعتماد 
عليه منفّي عنه تعالى، وأما أن المراد بالستواء ما هو؟ فالّله أعلم بمراده. 

واألمر مفوض إليه وقد اّدعي إجماعهم على ذلك.

والذي دعاهم إلى السكوت عن اإلثبات -كما ذكره بعضهم- هو أن الثابت 
ابتغاءه  الّله  التأويل الذي حّرم  اللفظ، فيكون من  المنفّي خالف ظاهر  بعد 
ۗ ﴾ )آل عمران:  ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه

ۡ
وِيلِهۦِۖ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
في قوله: ﴿ ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

التفسير  مطلق  إلى  بعضهم  تعّدى  بل  الّله«  »إل  على  الوقف  على  بناًء   )7
فمنعه قائاًل- كما نقله اآللوسي في تفسيره - إّن كّل من فّسر فقد أّول، ومن 

لم يفّسر لم يؤّول ألّن التأويل هو التفسير«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 4) ص 30)- )3): 

»وبالجملة كانت الصحابة ل يتكلمون في غير األحكام من معارف الدين 
ينفون عنه لوازم  أنهم  إلى أسمائه وصفاته وأفعاله وغيرها، غير  ّمما يرجع 
التشبيه بما ورد من آيات التنزيه، ويسكتون عن المعنى اإلثباتي الذي يبقى 
إّن  ٱۡسَتَوٰى ﴾  ٱۡلَعۡرِش  َعَ  ﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن  قوله:  مثل  في  مثاًل  فيقولون  النفي،  بعد 
الستواء بمعنى استقرار الجسم في مكان بالعتماد عليه منفيٌّ عنه تعالى، 
وأما أّن المراد بالستواء ما هو؟ فالّله أعلم بمراده، واألمر مفوض إليه وقد 

ادعي إجماعهم على ذلك.
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أن  هو  جمع-  ذكره  -كما  اإلثبات  عن  السكوت  إلى  دعاهم  الذي  وكان 
الّله  حرم  الذي  التأويل  من  فيكون  اللفظ  ظاهر  خالف  المنفّي  بعد  الثابت 
ۗ ﴾ )آل عمران: 7(،  ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه

ۡ
وِيلِهۦِۖ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
ابتغاءه في قوله: ﴿ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

بناء على الوقف على» إِلَّ الّلُه« بل تعّدى بعضهم إلى مطلق التفسير فمنعه 
قائال -كما نقله اآللوسي - أّن كل من فّسر فقد أّول، ومن لم يفسر لم يؤّول؛ 

ألن التأويل هو التفسير«.

مالحظة: أعقب السيد الحيدري هذه الفقرة بعبارة إحالة قال فيها: 

أّن  بيان  عمران  آل  سورة  من  والمتشابه  المحكم  آية  ذيل  في  بّينا  »وقد 
رد  وإّن  اللفظ،  لظاهر  المخالف  المعنى  غير  وتذّمه  تذكره  الذي  التأويل 
المتشابه إلى المحكم وبيانه به ليس من التأويل في شيء، وكذا إّن التأويل 

التفسير«. غير 

وأحال في الهامش إلى كتابه: )أصول التفسير والتأويل(، مع أّن نّص اإلحالة هذا 
منحوٌل من تفسير الميزان ج 4) ص )3): 

أّن  بيان  عمران  آل  سورة  من  والمتشابه  المحكم  آية  ذيل  في  تقّدم  »وقد 
رد  وإّن  اللفظ،  لظاهر  المخالف  المعنى  غير  ويذّمه  يذكره  الذي  التأويل 
المتشابه إلى المحكم وبيانه به ليس من التأويل في شيء، وكذا إّن التأويل 

التفسير«. غير 
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م�سلك ال�سحابة في فهم العر�ش والكر�سي والقلم واللوح  ]46[

قال السّيد الحيدري في ص 53: 

»ثم إّن هؤلء القوم على احتياطهم في البيانات الدينية الراجعة إلى أسمائه 
هذا  يسلكوا  لم  إثبات،  غير  من  النفي  على  واقتصارهم  تعالى  وصفاته 
بل حملوها  تعالى،  أفعاله  والسنة من وصف  الكتاب  في  فيا ورد  المسلك 
واللوح  والقلم  والكرسي  العرش  مصاديق  من  عندنا  المعهود  هو  ما  على 
تنزيهه  يجب  ما  استلزام  وهو  واحد،  مالك  ذو  الجميع  أّن  مع  ذلك،  وغير 

تعالى عنه من الحاجة واإلمكان. 

وذلك أّن الذي أوجد أمثال العرش والكرسي واللوح والقلم عندنا معاشر 
البشر هو الحاجة، فإّنما اتخذنا الكرسي لنستريح عليه أو نتعّزز به، واّتخذنا 
والسلطان،  بالملك  التعيين  به  ونمّثل  والعظمة  بالعّزة  التفّرد  لنظهر  العرش 
عن  غاب  ما  حفظ  إلى  الحاجة  لمسيس  والكتابة  والقلم  اللوح  واّتخذنا 

الحّس والتحرز عن النسيان ونحو ذلك، وعلى هذا النمط«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 4) ص )3): 

»ثم إن هؤلء القوم على احتياطهم في البيانات الدينية الراجعة إلى أسمائه 
هذا  يسلكوا  لم  إثبات،  غير  من  النفي  على  واقتصارهم  تعالى،  وصفاته 
كالعرش  تعالى  أفعاله  وصف  من  والسنة  الكتاب  في  ورد  فيما  المسلك 
والكرسي والحجب والقلم واللوح وكتب األعمال وأبواب السماء وغيرها 
بل حملوها على ما هو المعهود عندنا من مصاديق العرش والكرسي والقلم 
يجب  ما  استلزام  وهو  واحد،  مالك  ذو  الجميع  أّن  مع  ذلك  وغير  واللوح 

تنزيهه تعالى عنه من الحاجة واإلمكان.

وذلك أّن الذي أوجد أمثال العرش والكرسي واللوح والقلم عندنا معاشر 
البشر هو الحاجة، فإنما اتخذنا الكرسي لنستريح عليه أو نتعزز به، واتخذنا 
به  ونمثل  والعظمة  بالعزة  التفرد  ونظهر  به  ونتعزز  عليه  لنستريح  العرش 
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التعيين بالملك والسلطان، واتخذنا اللوح والقلم والكتابة لمسيس الحاجة 
إلى حفظ ما غاب عن الحّس والتحرز عن النسيان ونحو ذلك، وعلى هذا 

النمط«.

مفارقة في التعاطي بين �سنفين من االآيات  ]47[

قال السّيد الحيدري في ص 54: 

والبصر  السمع  تعالى  له  تثبت  التي  المتشابهة  اآليات  بين  فرق  »فأّي 
الحاجة  إلى  المنتهي  التجّسم  توهم  التي  واألسف  والرضا  والساق  واليد 
وقلًما،  ولوحا  لعرشه  وَحَملة  منشأ  له  تثبت  التي  اآليات  وبين  واإلمكان، 

وهي توهم الحاجة واإلمكان أيضًا؟

ثم أّي فرق بين المحكم الذي يرفع التشابه في الطائفة األولى، وهو قوله: 
تشابه  يرفع  الذي  المحكم  وبين   ،)(( )الشورى:  ءۖٞ ﴾  َشۡ َكِمۡثلِهِۦ  ﴿ لَۡيَس 

ُ ُهَو ٱۡلَغِنُّ ٱۡلَِميُد ﴾ )فاطر: 5)( مثاًل؟« الطائفة الثانية وهو قوله: ﴿ َوٱللَّ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 4) ص )3)- 32): 

واليد  والبصر  السمع  تعالى  له  تثبت  التي  المتشابهة  اآليات  بين  فرق  »فأّي 
والساق والرضا واألسف التي توهم التجسم المنتهي إلى الحاجة واإلمكان، 
وبين اآليات التي تثبت له عرًشا وكرسّيًا ومأل وحملة لعرشه ولوًحا وقلًما، 
وهي توهم الحاجة واإلمكان؟ ثم أّي فرق بين المحكم الذي يرفع التشابه 
الذي  المحكم  وبين  ءۖٞ ﴾  َشۡ َكِمۡثلِهِۦ  قوله: ﴿ لَۡيَس  األولى وهو  الطائفة  في 

ُ ُهَو ٱۡلَغِنُّ ﴾ مثاًل«. يرفع تشابه الطائفة الثانية وهو قوله: ﴿ َوٱللَّ
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»قوله Q: »اهلل عز وجل حامل العر�ش وال�سماوات واالأر�ش«  ]48[

في الفصل السادس: )العرش حامٌل أم محمول؟( قال السّيد الحيدري في ص 59: 
العرش  حامل  وجل  عز  »الّله  الجاثليق:  سؤال  جواب  في   Q  قوله«

والسماوات واألرض...«.

يحمله؟(  العرش  أم  العرش  يحمل  تعالى  )أنه  الجاثليق  سؤال  من  الظاهر 
أنه أخذ الحمل بمعناه المتعارف عندنا وهو حمل الجسم للجسم، فصّحح 
إلى  الذي مرجعه  التحليلي  الفهم بأخذ الحمل بمعناه  له اإلمام Q هذا 
قيام شيء بشيء، ومن أوضح مصاديق هذا المعنى هو قيام وجود األشياء به 

تعالى قياًما تبعّيــًا محًضا ل استقاللّيًا«.

وهذا الكالم منحوٌل مع تصّرف بسيط من تفسير الميزان ج 8 ص 63): 

العرش يحمله  أو  العرش  الّله عز وجل يحمل  »أخبرني عن  قوله:  »أقول: 
للجسم،  الجسم  حمل  بمعنى  الحمل  أخذ  الجاثليق  أن  في  ظاهر  إلخ«، 
وقوله Q: « الّله حامل العرش والسماوات واألرض إلخ«، أخذ للحمل 
وجود  قيام  وهو  الشيء  وجود  حمل  بمعنى  له  وتفسير  التحليلي  بمعناه 
األشياء به تعالى قياما تبعيًا محضًا ل استقالليا، ومن المعلوم أن لزم هذا 

المعنى أن يكون األشياء محمولة له تعالى ل حاملة«.

 Q مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )المتعارف عندنا( و)فصّحح اإلمام
هذا الفهم( و)ومن أوضح مصاديق هذا المعنى( إلى النص المنتحل من الميزان.
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ن تَُزوَلۚ ﴾
َ
ۡرَض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ ُيۡمِسُك ٱلسَّ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّ  ]49[

قال السّيد الحيدري في ص 60: 

»والشاهد على ذلك ما ذكره اإلمام دلياًل لهذه الحقيقة وهو قول الّله تعالى: 
َحٖد 

َ
أ ِمۡن  ۡمَسَكُهَما 

َ
أ إِۡن  َزاَلَآ  َولَئِن  تَُزوَلۚ  ن 

َ
أ ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُيۡمِسُك   َ ٱللَّ ﴿ إِنَّ 

إِنَُّهۥ َكَن َحلِيًما َغُفوٗرا ﴾ فإّن اإلمساك هو بمعنى الحفظ، لذا قال  َبۡعِدهِۦٓۚ  ّمِۢن 
والبطالن.  الضمحالل  بمعنى:  والزوال  ِحۡفُظُهَماۚ ﴾،  َي ُٔوُدهُۥ  ﴿ َوَل  تعالى: 
فيكون معنى اآلية أّن الّله يحفظ السماوات واألرض لئال تزول وتضمحاّل، 
ألّن الممكن كما يحتاج إلى الواجب حال إيجاده وحدوثه، يحتاج إليه حال 
بقائه واستمراره، بمعنى أن حدوث الشيء وأصل تلّبسه بالوجود بعد العدم 
الشيء  فبقاء  الستمرار،  نحو  على  الوجود  بعد  بالوجود  وتلّبسه  بقائه  غير 

بعد حدوثه يحتاج إلى إيجاد بعد إيجاد على نحو الّتصال والستمرار«.

وهذا الكالم منحوٌل مع بعض التصّرف من تفسير الميزان ج 7) ص 55: 
إِۡن  َزاَلَآ  َولَئِن  تَُزوَلۚ  ن 

َ
أ ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُيۡمِسُك   َ ٱللَّ ﴿ إِنَّ  تعالى:  »قوله 

َبۡعِدهِۦٓۚ ﴾ إلخ. قيل: إن اآلية استئناف مقرر لغاية قبح  ّمِۢن  َحٖد 
َ
أ ِمۡن  ۡمَسَكُهَما 

َ
أ

الشرك وهوله أي إن الّله تعالى يحفظ السماوات واألرض كراهة أن تزول 
أو لئال تزول وتضمحال ألن الممكن كما يحتاج إلى الواجب حال إيجاده 

يحتاج إليه حال بقائه. انتهى.

في  الخالفة  يجعل  الربوبية  في  توحده  على  استدل  لما  تعالى  أنه  والظاهر 
ۡرِضۚ ﴾ اآلية ثم نفى 

َ
ِي َجَعلَُكۡم َخَلٰٓئَِف ِف ٱۡل النوع اإلنساني بقوله: ﴿ ُهَو ٱلَّ

الشركة مطلقا بالحجة عمم الحجة بحيث تشمل الخلق كله أعني السماوات 
الذي  البين  فإن من  بعد إحداثه  الخلق  بإبقاء  واألرض فاحتج على توحده 
ل يرتاب فيه أن حدوث الشيء وأصل تلبسه بالوجود بعد العدم غير بقائه 
وتلبسه بالوجود بعد الوجود على نحو الستمرار فبقاء الشيء بعد حدوثه 

يحتاج إلى إيجاد بعد إيجاد على نحو التصال والستمرار.
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بمعناه  اإلمساك  تـَـُزوَلۚ ﴾  ن 
َ
أ ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُيۡمِسُك   َ ٱللَّ ﴿ إِنَّ  فقوله: 

تزول  لئال  أو  تزول  أن  كراهة  وتقديره   - تَُزوَلۚ ﴾  ن 
َ
﴿ أ وقوله:  المعروف 

حال  أي  وعلى  الحفظ،  بمعنى  أو  المنع  بمعنى  اإلمساك  وقيل:  به،  متعلق 
التصال  سبيل  على  اإليجاد  بعد  اإليجاد  وهو  اإلبقاء  عن  كناية  فاإلمساك 

والستمرار، والزوال هو الضمحالل والبطالن«. 

اإلمساك  اآلية، وجعل معنى كلمة  قبل  التمهيد  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
في أول الكالم. 

َحٖد ّمِۢن َبۡعِدهِۦٓۚ ﴾
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
قوله تعالى: ﴿ َولَئِن َزاَلَآ إِۡن أ  ]50[

قال السّيد الحيدري في ص 60: 
ۡمَسَكُهَما ِمۡن 

َ
ن تَُزوَلۚ َولَئِن َزاَلَآ إِۡن أ

َ
ۡرَض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ ُيۡمِسُك ٱلسَّ »وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّ

َحٖد ّمِۢن َبۡعِدهِۦٓۚ ﴾ السياق يفيد أّن المراد بالزوال هنا اإلشراف على الزوال، 
َ
أ

إذ نفس الزوال ل يجتمع معه اإلمساك، والمعنى: وأقسم لئن أشرفتا على 
للوجود غيره  إذ ل مفيض  الّله سبحانه،  بعد  أحد من  يمسكهما  لم  الزوال 
الحقيقي، والمراد باإلمساك  بالزوال معناه  المراد  تعالى. ويمكن أن يكون 
القدرة على اإلمساك. وبهذا يتبين أن »من« األولى زائدة للتأكيد والمبالغة 

في الستغراق، والثانية لالبتداء«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 7) ص 56: 

أن  يعطي  السياق  َبۡعِدهِۦٓۚ ﴾  ّمِۢن  َحٖد 
َ
أ ِمۡن  ۡمَسَكُهَما 

َ
أ إِۡن  َزاَلَآ  ﴿ َولَئِن  »وقوله: 

المراد بالزوال هاهنا اإلشراف على الزوال، إذ نفس الزوال ل يجتمع معه 
اإلمساك، والمعنى وأقسم لئن أشرفتا على الزوال لم يمسكهما أحد من بعد 
بالزوال  المراد  يكون  أن  ويمكن  غيره.  للوجود  مفيض  ل  إذ  سبحانه،  الّله 
معناه الحقيقي، والمراد باإلمساك القدرة على اإلمساك. وقد تبّين أن »من« 
األولى زائدة للتأكيد، والثانية لالبتداء، وضمير« ِمْن َبْعِدِه »راجع إليه تعالى، 
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وقيل: راجع إلى الزوال«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري للنص المنتحل من الميزان عبارة: )المبالغة في 
صالح  محمد  للمولى  الكافي  أصول  شرح  من  منحولة  عبارٌة  وهي  الستغراق( 

المازندراني w ج 4 ص 95 عند شرحه للحديث.

]51[ قوله تعالى: ﴿ إِنَُّهۥ َكَن َحلِيًما َغُفوٗرا ﴾ 

قال السّيد الحيدري في ص )6: 

الغفلة  بالعقوبة على  ُيعاجل  َغُفوٗرا ﴾ أي: ل  َحلِيًما  َكَن  »وأّما قوله: ﴿ إِنَُّهۥ 
أّنه  ذلك  ومعنى  يشاء.  لمن  يغفر  بل  والجهالة،  األدب  وسوء  والعصيان 
الذنوب تستحق  تهّدا هّدًا، ألن بعض  بأن  تعالى أمسكهما وكانتا جديرتين 
ا ٨٩ تََكاُد  ا إِّدٗ ا ٨٨ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡي ًٔ ََذ ٱلرَّۡحَمُٰن َوَلٗ ذلك كما قال تعالى: ﴿ َوقَالُواْ ٱتَّ
ا ﴾  ن َدَعۡواْ لِلرَِّنَٰمۡح َوَلٗ

َ
ا ٩٠ أ َباُل َهدًّ ۡرُض َوَتِرُّ ٱۡلِ

َ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ ٱۡل َمَٰوُٰت َيَتَفطَّ ٱلسَّ

)مريم: 88- )9(«.

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني w ج 4 ص 95: 

»﴿ إِنَُّهۥ َكَن َحلِيًما ﴾ ل يعاجل بالعقوبة على الغفلة والعصيان وسوء األدب 
والجهالة، )غفوًرا( يغفر لمن يشاء«.

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7) ص 56: 

أمر ولمغفرة  إلى  يعجل  لحلمه ل  فهو  َغُفوٗرا ﴾  َحلِيًما  َكَن  »وقوله: ﴿ إِنَُّهۥ 
السماوات  يمسك  أن  السمين  ومقتضى  األشياء،  في  العدم  جهات  يستر 

واألرض أن تزول إلى أجل مسمى.

بالعقوبة  معاجل  غير  غفورًا  حليمًا  كان  إّنه  السليم:  العقل  إرشاد  في  وقال 
هّدًا  تهّدا  بأن  جديرتين  وكانتا  أمسكهما  حيث  جناياتهم  تستوجبها  التي 
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ۡرُض ﴾ انتهى«.
َ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ ٱۡل َمَٰوُٰت َيَتَفطَّ حسبما قال تعالى: ﴿ تََكاُد ٱلسَّ

التي  لآلية  والالحقة  السابقة  اآلية  الخاتمة  في  الحيدري  السّيد  أورد  مالحظة: 
تستحق  الذنوب  بعض  )ألن  عبارة:  وأضاف   ،w الطباطبائي العالمة  أوردها 

ذلك(.

االإمام Q يبّين خطاأ الفهم عند الجاثليق  ]52[

قال السّيد الحيدري في ص )6- 62: 

»من هنا نجد أن اإلمام Q بّين خطأ هذا الفهم من الحمل فيما أجاب به 
الجاثليق في مورد آخر حيث قال: »وليس العرش كما تظن كهيئة السرير، 
ولكنّه شيء محدود مخلوق مدبر، وربك عّز وجّل مالكه، ال أنه عليه ككون 

الشيء على الشيء«. 

الّله تعالى هو  أن  الجواب من اإلمام Q، وهو  الجاثليق هذا  لـّما سمع 
حامل العرش والسماوات واألرض... إلخ، توّهم أن هذا ينافي قوله تعالى: 

﴿ َوَيۡحِمُل َعۡرَش َرّبَِك فَۡوَقُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََمٰنَِيةٞ ﴾ من جهتين: 

األولى: أن حملة العرش هم المالئكة ل هو تعالى. 

ألّنه  أيضًا  سبحانه  حملوه  فقد  العرش  حملة  كانوا  إذا  المالئكة  أن  الثانية: 
على العرش«.

للمولى  الكافي  أصول  شرح  من  التصّرف  بعض  مع  منحوٌل  الكالم  وهذا 
المازندراني w ج 4 ص 95: 

»)قال: فأخبرني عن قوله: ﴿ َوَيۡحِمُل َعۡرَش َرّبَِك فَۡوَقُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََمٰنَِيةٞ ﴾ فكيف 
قال ذاك وقلت: إنه يحمل العرش والسماوات واألرض( مراده أن ما قلت 

مناٍف لما دّلت عليه هذه اآلية من وجهين: 

أحدهما: أن حملة العرش ثمانية ل هو، وقلت: هو حامله.
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وثانيهما: أن الثمانية إذا حملوا عرشه فقد حملوه أيضًا ألنه على العرش.

بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  وقد  الصياغة،  في  بسيٌط  تصّرف  وقع  مالحظة: 
)الثمانية( كلمة: )المالئكة(.

علم العر�ش هو نور عظمته تعالى وقدرته  ]53[

قال السّيد الحيدري في ص 62: 

أن هذا  إّل  الفعلي،  الّله  العرش من مراتب علم  أن  »توضيح ذلك: عرفت 
نور  هو  بل  النفسانية،  الصورة  هو  الذي  الحصولي  العلم  هو  ليس  العلم 
فسّمي  لهم،  وشوهدت  الّله  بإذن  الحملة  لهؤلء  حضرت  وقدرته  عظمته 
ذلك حماًل، وهو مع ذلك محمول له تعالى ول منافاة، كما أّن وجود أفعالنا 
حاضرة عندنا محمولة لنا وهي مع ذلك حاضرة عند الّله سبحانه محمولة 

له تعالى، وهو المالك الذي مّلكنا إياها«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 63): 

»زاد Q في توضيح ما ذكره من كون العرش هو العلم إن هذا العلم غير 
ما هو المتبادر إلى األفهام العامية من العلم وهو العلم الحصولي الذي هو 
الصورة النفسانية، بل هو نور عظمته وقدرته حضرت لهؤلء الحملة بإذن 
الّله وشوهدت لهم، فسّمي ذلك حمال، وهو مع ذلك محمول له تعالى ول 
منافاة، كما أن وجود أفعالنا حاضرة عندنا محمولة لنا وهي مع ذلك حاضرة 

عند الّله سبحانه محمولة له وهو المالك الذي ملكنا إياها«.

مالحظة: استبدل السّيد الحيدري بعبارة: )زاد Q في توضيح ما ذكره من كون 
الّله  مراتب علم  العرش من  أن  )توضيح ذلك: عرفت  عبارة:  العلم(  العرش هو 

الفعلي( واستبدل بكلمة )غير( كلمة )ليس(.
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حقيقة العر�ش في القراآن  ]54[

قال السّيد الحيدري في ص 63-62: 

»فنور العظمة اإللهّية وقدرته الذي ظهر به جميع األشياء هو العرش الذي 
يحيط بما دونه، وهو ملكه تعالى لكل شيء دون العرش، وهو تعالى الحامل 
لهذا النور الموجد له، ثم الذين كشف الّله لهم عن هذا النور يحملونه بإذن 

الّله، والّله سبحانه هو الحامل للحامل والمحمول جميًعا. 

فالعرش في قوله: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ وإن شئت قلت: الستواء على 
العلم،  هو  َرّبَِك ﴾  َعۡرَش  ﴿ َوَيۡحِمُل  قوله:  في  والعرش  الملك،  هو  العرش 
فيه  به جميع األشياء ويتمركز  الذي يظهر  المقام  وهما جميعا واحد، وهو 
إجمال جميع التدابير التفصيلية الجارية في نظام الوجود، فهو مقام الملك 

الذي يصدر منه التدابير، ومقام العلم الذي يظهر به األشياء«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 63)-64): 

»فنور العظمة اإللهّية وقدرته الذي ظهر به جميع األشياء هو العرش الذي 
يحيط بما دونه، وهو ملكه تعالى لكّل شيء دون العرش، وهو تعالى الحامل 
لهذا النور ثم الذين كشف الّله لهم عن هذا النور يحملونه بإذن الّله، والّله 

سبحانه هو الحامل للحامل والمحمول جميًعا.

فالعرش في قوله: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ وإن شئت قلت: الستواء على 
العرش هو الملك، وفي قوله: ﴿ َوَيۡحِمُل َعۡرَش َرّبَِك ﴾ اآلية هو العلم، وهما 
جميعا واحد، وهو المقام الذي يظهر به جميع األشياء ويتمركز فيه إجمال 
الذي  الملك  مقام  فهو  الوجود  نظام  في  الجارية  التفصيلية  التدابير  جميع 

يصدر منه التدابير، ومقام العلم الذي يظهر به األشياء«.
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العر�ش من�ساأ تدبير نظام ال�سعادة  ]55[

قال السّيد الحيدري في ص 63: 

»ثم بّين اإلمام Q أّن العرش الذي هو مقام العلم والنور هو الذي ينشأ 
منه تدبير نظام السعادة الذي يقع فيه مجتمع المؤمنين، وتسير عليه قافلتهم 
في مسيرهم إلى الّله سبحانه، وينشأ منه نظام الشقاء الذي ينبسُط على جميع 
المعاندين أعداء الّله الجاهلين بمقام ربهم، بل المقام الذي ينشأ منه النظام 
العام الذي يعيش تحته كل ذي وجود، ويسير به سائرهم للتقرب  العالمي 
إليه بأعمالهم وسننهم، سواء علموا بما هم فيه من ابتغاء الوسيلة إليه تعالى 

أو جهلوا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 64): 

أن هذا  إلخ،  يريد  المؤمنين«  قلوب  أبصر  ونوره  »فبعظمته   :Q وقوله«
فيه مجتمع  الذي وقع  السعادة  نظام  تدبير  منه  ينشأ  الذي  المقام  المقام هو 
المؤمنين وتسير عليه قافلتهم في مسيرهم إلى الّله سبحانه، وينشأ منه نظام 
الشقاء الذي ينبسط على جميع المعاندين أعداء الّله الجاهلين بمقام ربهم 
ذي  كل  تحته  يعيش  الذي  العام  العالمي  النظام  منه  ينشأ  الذي  المقام  بل 
بما  علموا  سواء  وسننهم  بأعمالهم  إليه  للتقرب  سائرهم  به  ويسير  وجود، 

هم فيه من ابتغاء الوسيلة إليه تعالى أو جهلوا«.

بّين  بعبارة: )وقوله Q ...يريُد( عبارة: )ثم  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
.)Q اإلمام
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قوله Q: »فكل �سيء محمول«   ]56[

قال السّيد الحيدري في ص64-63: 

»فتحّصل إلى هنا أن المحمول في قوله Q: »فكل شيء محمول« ليس 
المراد منه أن يكون الممكن موضوعا على الّله تعالى ومستعلًيا عليه كجسم 
المتوقف وجوده  بغيره  المتعّلق  المعلول  بمعنى  المحمول  بل  على جسم، 
على حفظ غيره، وذلك ألّن الممكن وجود ربطّي تعّلقّي ل يعقل تحّققه بغير 
مقيم يقيمه، والشيء المتوقف على غيره لبّد من وجود عالقة بينهما، إذ ل 
يعقل توّقف وجود شيء بحيث ينتفي أحدهما بانتفاء اآلخر مع استقالل كل 

واحد وعدم رابطة بينها، وتسّمى هذه العالقة باإلضافة اإلشراقية«.

للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
المازندراني w ج 4 ص 97 )الهامش الثاني(: 

إذ ليس  التمثيل،  الشارح على سبيل  »فكل شيء محمول« كما قال  »قوله: 
بل  جسم،  على  كجسم  عليه  ومستعلًيا  تعالى  الّله  على  موضوعا  الممكن 
المحمول بمعنى المعلول المتعلق بغيره المتوقف وجوده على حفظ غيره، 
وبالجملة ل ريب في أن الممكن وجوده ربطّي تعّلقي ل يتعلق تحققه بغير 
إذ ل  بينهما عالقة  أن يكون  بد  المتوقف على غيره ل  يقيمه، والشئ  مقيم 
اآلخر  بانتفاء  أحدهما  ينتفي  بحيث  شيء  على  شيء  وجود  توقف  يعقل 
باإلضافة  الرابطة  هذه  ويسمى  بينهما،  رابطة  وعدم  واحد  كل  استقالل  مع 

اإلشراقّية«.

مالحظة: تصّرف السيد الحيدري قلياًل في بداية النص، كما أضاف عبارة: )المراد 
منه أن( بعد كلمة )ليس(، واستبدل بكلمة: )يتعّلق( كلمة: )ُيعقل(.
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قوله Q: »فبعظمته ونوره اأب�سر قلوب الموؤمنين...«  ]57[

قال السّيد الحيدري في ص 64: 
»قوله Q: »فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه 

الجاهلون«.

تعالى،  وبينه   - الناطقة  النفوس  وهي   - القلوب  بين  القائمة  الرابطة  وهي 
النور  بهذا  إذ  تعالى،  إليه  المحسوس  العالم  موجودات  أقرب  والنفوس 
حّتى  اإليمان  وحقائق  والمعارف  باألسرار  المؤمنين  قلوب  أبصار  تنّورت 

أبصرت الخيرات كّلها. 

وكذا الجاهل فإنما عاداه بنور منه تعالى، ألّن العداوة لبّد لها من موضوع 
تتعّلق به، إذ ل يمكن معاداة الال شيء والمعدوم، كما أنه ل يمكن معاداة ما 
ل يدركه اإلنسان، إذن فالبّد أن أدرك الجاهل شيئًا فعاداه، وإدراكه إنما هو 

باإلضافة اإلشراقية التي بينه وبينه«.

وهذا الكالم منحوٌل من ثالثة موارد: 

 w المازندراني للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  األول: 
ج 4 ص 97 )الجزء األخير من الهامش الثاني( مع تصّرف بسيط في بداية الكالم: 

األولى  الترتيب:  على  المذكورة  بالقرائن   Q المؤمنين  أمير  »عرفها 
أقرب  والنفوس  تعالى،  وبينه  الناطقة  النفوس  أي  القلوب  بين  الرابطة 

موجودات العالم المحسوس إليه تعالى..«.

الثاني: شرح أصول الكافي للمولى المازندراني w ج 4 ص 96 مع تصّرف بسيط: 

باألسرار  قلوبهم  تنورت  به  إذ  له  مصداق  المؤمنين  قلوب  أبصار  »ألّن 
والمعارف وحقايق اإليمان حتى أبصرت الخيرات كلها«.
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 w المازندراني للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  الثالث: 
ج 4 ص 97 )الهامش األول(: 

»قوله: »بعظمته ونوره عاداه الجاهلون« العداوة ل بد لها من موضوع تتعلق 
ل  ما  عداوة  يمكن  ل  أنه  كما  والمعدوم،  الالشيء  عداوة  يمكن  ل  إذ  به، 
يدركه اإلنسان، .... وبالجملة أدرك الجاهل شيئًا فعاداه، وإدراكه باإلضافة 

اإلشراقية التي بينه وبينه«.

عاداه  فإنما  الجاهل  )وكذا  بعبارة:  الثانية  الفقرة  الحيدري  السيد  افتتح  مالحظة: 
بنور منه تعالى(، وهي إعادة لما جاء في نّص الرواية مع تصّرف بسيط، كما استبدل 

بكلمة: )عداوة( كلمة: )معاداة(، وبكلمة: )وبالجملة( كلمة: )إذن(.

ۡرِضۚ ﴾
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ نُوُر ٱلسَّ قوله تعالى: ﴿ ٱللَّ  ]58[

قال السّيد الحيدري في ص 65-64: 
»قوله Q: »وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات واألرض من جميع 

خالئقه إليه الوسيلة باألعمال المختلفة واألديان المتشّتتة«.

أي أّن كل موجود في األرض والسماء يتحرك نحوه، وهو تعالى غاية كل 
سّماها  التي  اإلشراقية  اإلضافة  بتلك  الوسيلة  إليه  شيء  كل  ويبتغي  شيء، 
اإلمام Q »نور عظمته«. فالعالم يعبده بعلمه وشعوره، والجاهل بتكونه 

ووجوده. 
 ُ وببيان آخر لعّله هو المراد: إن نوره سبحانه لما ظهر في عالم الوجود ﴿ ٱللَّ
ۡرِضۚ ﴾ )النور: 35(، طلبه جميع الخلق، لكّن بعضهم أخطأ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل نُوُر ٱلسَّ

هناك،  أنه  لتوّهمه  الصنم  يعبد  من  فمنهم  المطلوب،  وتعيين  الطلب  طريق 
اضطرارهم  يعلمون  فكّل  المدبر،  اإلله  أّنه  لزعمه  الدهر  يعتقد  من  ومنهم 
لعماهم  لكنّهم  الوسيلة،  إليه  ويبتغون  ويطلبونه  وحافظ،  وخالق  مدبر  إلى 

يخطئون ويتحّيرون«. 
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وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

 w المازندراني للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  األول: 
ج 4 ص 97 )الهامش الثاني/ النقطة الثانية(: 

كل  غاية  تعالى  وهو  نحوه،  يتحرك  والسماء  األرض  في  موجود  كّل  »أّن 
التي سّماها  الوسيلة بذلك اإلضافة الشراقية  إليه  شيء، ويبتغى كل شيء 
الشاعر  وغير  بشعوره  يعبده  فالشاعر  عظمته،  نور   Q المؤمنين  أمير 

بتكونه ووجوده«. 

الثاني: بحار األنوار للعاّلمة المجلسي w ج 55 ص 3): 

الوجود وآثاره سبحانه  المعنى أن نوره سبحانه لما طلع على عالم  »ولعّل 
ظهر في كل موجود طلبه جميع الخلق، لكن بعضهم أخطؤوا طريق الطلب 
أن  لتوهمه  الصنم  يعبد  من  فمنهم  حيارى،  فصاروا  المطلوب،  وتعيين 
إلهه  أحدهما  أن  لزعمه  الطبيعة  أو  الدهر  يعتقد  من  ومنهم  هناك،  مطلوبه 
إلى خالق ورازق وحافظ ومدبر،  يعلمون اضطرارهم  منهم  فكّل  ومدبره، 
وعن  خاطئون  وعماهم  لضاللهم  لكنهم  الوسيلة،  إليه  ويبتغون  ويطلبونه 

الحق معرضون«

عبارة  )الشاعر(  بعبارة:  األول  النتحال  في  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)العالم(، وبعبارة: )غير الشاعر( عبارة: )الجاهل(، واستبدل في النتحال الثاني 
بعبارة: )ولعّل المعنى( عبارة: )وببيان آخر لعّله هو المراد(، كما استبدل بعبارة: 

)خاطئون وعن الحق معرضون( عبارة: )يخطئون ويتحيرون(.
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قوله Q: »فكل �سيء محمول يحمله اهلل بنوره وعظمته وقدرته«  ]59[

قال السّيد الحيدري في ص 66-65: 

»قوله Q: »فكل شيء محمول يحمله الّله بنوره وعظمته وقدرته«. 

أي: فكل شيء من المخلوقات - صغيًرا كان أو كبيًرا، خيًرا كان أو شًرا - 
يحمله الّله تعالى، وما يحمل به مخلوقه يسميه Q نوًرا وقدرة وعظمة. 
للنور  عندنا  كان موضوعا  وإن  النور  أن  هو  للوجود،  النور  استعارة  ووجه 
ظاهرة  األشياء  فتكون  ألبصارنا،  الكثيفة  األجسام  تظهر  به  الذي  الحّسي 
لنا بنفس ذاته، فهو الظاهر بذاته المظهر لغيره من  به، وهو ظاهر مكشوف 
المبصرات، فقد عّمم لغير المحسوس فعّد العقل نوًرا يظهر به المعقولت، 
كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر إلى الظاهر بذاته المظهر لغيره، تطبيقا 
الذي  الشيء هو  المصداق. وإذا كان وجود  المفهوم وتعدد  لقاعدة وحدة 

يظهر به نفسه لغيره من األشياء، كان مصداقا تاما للنور«. 

وهذا الكالم منحوٌل من ثالثة موارد: 

األول: شرح أصول الكافي للمولى المازندراني w ج 4 ص 97: 

»أي فكّل شيء من الكائنات صغيرا كان أو كبيرا خيرا كان أو شّرا محمول 
يحمله الّله تعالى«

 w المازندراني للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  الثاني: 
ج 4 ص 97 )الهامش الثاني/ النقطة الثالثة(: 

»ما يحمل به الّله تعالى مخلوقه يسمى نورا وقدرة وعظمة والنور استعارة 
للوجود...«.

الثالث: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 5) ص 22) مع تصّرف بسيط: 

فاألشياء  ألبصارنا  الكثيفة  األجسام  به  يظهر  الذي  وهو  معروف  »النور 
المظهر  بذاته  الظاهر  فهو  ذاته،  بنفس  لنا  مكشوف  ظاهر  وهو  به  ظاهرة 
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العقل  فعد  المحسوس  لغير  عمم  ثم  للبصر....  المحسوسات  من  لغيره 
نورا يظهر به المعقولت كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر إلى الظاهر 

بذاته المظهر لغيره.

وإذ كان وجود الشيء هو الذي يظهر به نفسه لغيره من األشياء كان مصداقا 
تاما للنور«. 

كان  )وإن  النور:  كلمة  بعد  اعتراضية  جملة  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
كلمة:  للبصر(  )المحسوسات  بعبارة:  واستبدل  الحّسي(،  للنور  عندنا  موضوًعا 
)المبصرات(. كما وضع عبارة: )تطبيًقا لقاعدة وحدة المفهوم وتعّدد المصداق( 

.w وسط عبارة العالمة الطباطبائي

الم�سداق االأتّم للنور  ]60[

قال السّيد الحيدري في ص 66: 
»ثم لـّما كانت األشياء الممكنة الوجود إنما هي موجودة بإيجاد الّله تعالى 
وهو  األشياء  به  يّتصف  ونور  وجود  فهناك  للنور،  األتّم  المصداق  هو  كان 
بذاته  قائم  ونور  ووجود  تعالى،  منه  المأخوذ  المستعار  ونورها  وجودها 

يوجد ويستنير به كل األشياء. 
والقدرة هي ذلك أيضًا، إذ به أوجد الموجودات وهو العظمة »فكل شيء 

محمول يحمله الّله بنوره وعظمته وقدرته««. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 
األول: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج5) ص 22): 

»ثم لـّما كانت األشياء الممكنة الوجود إنما هي موجودة بإيجاد الّله تعالى 
وهو  األشياء  به  يّتصف  ونور  وجود  فهناك  للنور،  األتم  المصداق  هو  كان 
وجودها ونورها المستعار المأخوذ منه تعالى ووجود ونور قائم بذاته يوجد 

ويستنير به األشياء«.
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 w المازندراني للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  الثاني: 
شيء  )فكل  عبارة:  شرح  الثالثة:  النقطة  الثاني/ختام  )الهامش   97 ص  ج 4 

محمول..((: 

»والقدرة هو ذلك أيضًا إذ به أوجد الموجودات وهو العظمة وهو ظاهره«. 

قوله Q: »ال ي�ستطيع لنف�سه �سًرا وال نفًعا ...«.  ]61[

قال السّيد الحيدري في ص 67-66: 
»قوله Q: »ال يستطيع لنفسه ضًرا وال نفًعا وال موًتا وال حياًة وال نشوًرا، 

فكل شيء محمول«.

أي: ل يستطيع شيء من الممكنات لنفسه ضًرا ول نفًعا ول موًتا ول حياًة 
بالواجب،  ارتباط  غير  نفسه من  في  الممكن موجوًدا  كان  ولو  نشوًرا.  ول 
واستعالؤه  قهره  وليس  خواّصه،  وجوده  على  وترّتب  نفًعا  لنفسه  لملك 
تعالى على عباده نظير قهر الملوك واستعالئهم؛ ألّن الرعية ل يحتاجون في 

أصل وجودهم إلى الملك ويستطيعون ألنفسهم نفًعا وضًرا في الجملة«. 

للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
المازندراني w ج 4 ص 97 -98 )الهامش الثاني/النقطة الرابعة(: 

»ل يستطيع شيء من الممكنات لنفسه ضرًا ول نفًعا ا ه. ولو كان الممكن 
وترّتب  نفًعا،  لنفسه  لملك  بالواجب،  ارتباط  غير  من  نفسه  فى  موجوًدا 
قهر  نظير  عباده  على  تعالى  واستعالؤه  قهره  وليس  خواصه،  وجوده  على 
الملوك واستعالئهم؛ ألّن الرعّية ل يحتاجون فى أصل وجودهم إلى الملك 

ويستطيعون ألنفسهم نفًعا وضًرا فى الجملة«.
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قوله Q: »واهلل تعالى المم�سك لهما اأن تزوال«.  ]62[

قال السّيد الحيدري في ص 67: 
»قوله Q: »والّله تعالى الممسك لهما أن تزوال«. 

بالعّلة  المعلول  تعّلق  لكيفّية  وتفهيم  تمثيل  واألرض  السماوات  إمساك 
رفعته  إذا  الثقيل  الشيء  أن  فكما  تقّدم-  -كما  وبقاًء  حدوًثا  حاصل  وأنه 
أيضًا  بقائه  في  ويحتاج  إليك  رفعه  في  يحتاج  بيدك  وأمسكته  األرض  عن 
السماوات  كذلك  لسقط،  آًنا  يدك  من  أطلقته  لو  بحيث  إّياه،  إمساكك  إلى 

واألرض إن لم يمسكهما الّله لحظة لزالتا وهما محتاجان حدوًثا وبقاًء«. 
للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 

المازندراني w ج 4 ص 98 )النقطة الخامسة(: 
»إمساك السموات واألرض تمثيل وتفهيم لكيفية تعلق المعلول بالعلة وأّنه 
حاصل حدوثا وبقاًء، فكما أن الشيء الثقيل إذا رفعته عن األرض وأمسكته 
بيدك يحتاج فى رفعه إليك ويحتاج فى بقائه أيضًا الى إمساكك إّياه، بحيث 
لو أطلقته من يدك آنا لسقط، كذلك السموات واألرض إن لم يمسكهما الّله 

تعالى لحظًة لزالتا وهما محتاجتان حدوثا وبقاء«.

قوله Q: »والمحيط بهما من �سيء«   ]63[

قال السّيد الحيدري في ص 67: 
»قوله Q: »والمحيط بها من شيء«. 

الممكن  احتياج  وأّن  والممكن،  الواجب  بين  الرابطة  لتصّور  آخر  تمثيل 
المتعالية ل إلى أمره وعلمه فقط، نظير احتياج  إنما هو إلى ذاته  به  وتعّلقه 
واإلحاطة  فقط،  وتدبيره  السلطان  نظر  إلى  مدينتهم  أمور  نظم  في  الرعّية 
المحاط  وبنور عظمته، ألن  بذاته  والقرب من كل شيء  للحضور  استعارة 

ل يمكنه أن يخرج عن تصرف المحيط«. 
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للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
المازندراني w ج 4 ص 98 )النقطة السادسة(: 

»المحيط بهما تمثيل آخر لتصّور الرابطة بين الواجب والممكن وأن احتياج 
الممكن وتعّلقه به إنما هو إلى ذاته المتعالية ل إلى أمره وعلمه فقط، نظير 
فقط،  وتدبيره  السلطان  نظر  إلى  مدينتهم  أمور  نظم  فى  الرعّية  احتياج 
واإلحاطة استعارة للحضور والقرب من كّل شيء بذاته وبنور عظمته؛ ألّن 

المحاط ل يمكنه أن يخرج من تصّرف المحيط«.

قوله Q: »وهو حياة كل �سيء ونور كل �سيء«   ]64[

قال السّيد الحيدري في ص 68: 

»قوله Q: »وهو حياة كل شيء ونور كل شيء«. 

- شعاع  - أي وجوده  إنا هي نفحة منه ونور كل شيء  ألن حياة كل شيء 
لألشياء  والوجود  الحياة  كانت  لما  آخر:  وبتعبير  وجوده،  من  منبجس 
بالعرض ل بالذات، صّح أن يقال: »هو حياة كل شيء ونوره«، ألن كل ما 

بالعرض لبّد وأن ينتهي إلى ما بالذات.

بغيره  الوجود  ومتعّلق  محمول  الممكن  كون  معنى  يظهر  الفقرات  وبهذه 
برابطة تسّمى إضافة إشراقية أو الوجود الساري أو نور عظمته كما سّماه أمير 
المقولّية،  كاإلضافات  اعتبارية  وإضافته  إحاطته  وليست   .Q المؤمنين
ول  للبناء،  الباني  نظير  خلقه  ول  ألمواله،  اإلنسان  مالكّية  نظير  ملكه  ول 
تدبيره وقدرته نظير قدرة السالطين بل »داخل في األشياء ال كدخول شيء 
في شيء، وخارج عنها ال خروج شيء عن شيء« »والبينونة بينونة صفة ال 

بينونة عزلة««. 
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للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
المازندراني w ج 4 ص 98 )النقطة السابعة وما بعدها(: 

-أي  شيء  كّل  ونور  منه  نفحة  هى  إنما  شيء  كل  حياة  ألّن  وذلك   ...«
لألشياء  والوجود  الحياة  كانت  ولما  وجوده  من  منبجس  شعاع  وجوده- 
بالعرض ل بالذات، صّح أن ُيقال: »هو حياة كل شيٍء ونوره«، ول يتصّور 

بقاء ما بالعرض بدون ما بالذات. 
محمول  الممكن  كون  معنى  يظهر  فيها-  يتدبر  من  -لكل  الفقرات  وبهذه 
أو  السارى  الوجود  أو  إشراقّية  إضافة  تسمى  برابطة  بغيره  الوجود  ومتعّلق 
نور عظمته كما سّماه أمير المؤمنين Q. وليست إحاطته وإضافته فرضا 
ألمواله،  اإلنسان  مالكية  نظير  ملكه  ول  المقولّية،  كاإلضافات  اعتباريا 
قدرة  نظير  وقدرته  ونظره  تدبيره  ول  للبناء،  البانى  نظير  لألشياء  خلقه  ول 
السالطين، بل ليس فى الوجود ال هو وسائر الشياء أعدام وأوهام ونعم ما 
قال بعض العرفاء لما قيل بحضرته كان الّله ولم يكن معه شيء: اآلن كما 
كان »داخل فى االشياء ال كدخول شيء فى شيء وخارج عنها ال كخروج 

شيء عن شيء وليس بينونته بينونة عزلة««.

]65[ تنزيه اهلل عن و�سف الظالمين

قال السّيد الحيدري في ص 68: 
»ثم قال Q: »سبحانه وتعالى عّما يقولون علًوا كبيًرا«. 

فيه تنزيه له عّما يصفه الظالمون به من الصفات التي ل تليق بعّز جنابه، وتنبيه 
على أنه وإن بالغ الوّصافون في وصفه بما يليق به فهو أعلى من ذلك »علوا 

كبيرا«. 
وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 99-98: 
)علًوا  يقولون«  »عّما  النسخ  بعض  وفي  يصفون(  عّما  وتعالى  »)سبحانه 
بعّز  تليق  ل  اّلتي  الصفات  من  به  الظالمون  يصفه  عّما  له  تنزيه  فيه  كبيًرا( 
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جنابه، وتنبيه على أّنه وإن بالغ الوّصافون في وصفه بما يليق به فهو أعلى 
من ذلك علّوا كبيًرا«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )الواصفون( كلمة: )الوّصافون(.

قوله Q: »هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت...«  ]66[

قال السّيد الحيدري في ص 69: 

»قوله Q: »هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا«.

 Q لما اعتقد الجاثليق أن لّله تعالى مكاًنا وأّن مكانه هو العرش، وأجاب
إّياه، سأل ثانًيا بأّن العرش إذا لم يكن  بأّن العرش ليس مكاًنا له ول حامال 
مكانا له »فأين هو« فقال Q: »هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت...«، يريد 
أن الّله سبحانه لما كان مقوًما لوجود كّل شيء، حافًظا وحامال له، لم يكن 
محّل من المحال خاليا عنه، ول هو مختص بمكان دون مكان. وعليه فمعنى 
له وحامل لوجوده  تعالى حافظ  أّنه  أو مع شيء ذي مكان،  كونه في مكان 
ومحيط به محفوظ بحفظه ومحمول ومحاط له. وهذا يؤول إلى علمه الفعل 

باألشياء؛ بمعنى أّن كل شيء حاضر عنده تعالى غير محجوب عنه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 99: 

العرش،  هو  مكانه  وأّن  مكاًنا  تعالى  لّله  أّن  الجاثليق  اعتقد  »لـّما 
بأّن  ثانيا  سأل  إّياه،  حامال  ول  له  مكانا  ليس  العرش  وأجاب Q بأّن 
أمير  فقال  واألمكنة؟  المواضع  من  هو  فأين  له  مكاًنا  يكن  لم  إذا  العرش 

المؤمنين Q: )هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا(«.

الثاني: تفسير الميزان ج 8 ص 64): 

»يريد أن الّله سبحانه لما كان مقوًما لوجود كل شيء حافًظا وحامال له، لم 
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يكن محل من المحال خالًيا عنه، ول هو مختصا بمكان دون مكان، وكان 
معنى كونه في مكان أو مع شيء ذي مكان، أّنه تعالى حافظ له وحامل لوجوده 

ومحيط به، وهو وكذا غيره محفوظ بحفظه تعالى ومحمول ومحاط له«.

ۡرَضۖ ﴾
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ]67[ قوله تعالى: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

قال السّيد الحيدري في ص 70: 
تحت  وما  بينها  وما  واألرض  بالسماوات  محيط  »فالكرسي   :Q قوله«

الثرى، وإن تجهر بالقول فإّنه يعلـم السر وأخفى«إلخ. 

لعّل المراد أن اإلمام Q لما أشار إلى أّن العرش هو العلم بالموجودات، 
وهو  بمعناه  أيضًا  الكرسي  أّن  إلى  المماثلة  على  للتنبيه  بالتفريع  هنا  أشار 

العلم بها دفًعا لتوّهم السائل فيه أيضًا. 
َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُكۡرِسيُُّه  ﴿ وَِســَع  وجل:  عز  قوله  عن   Q الصادق ُسئل  وقد 

ۡرَضۖ ﴾ قال: علمه«. 
َ
َوٱۡل

من  ۡخَف ﴾ 
َ
َوأ  َّ ٱلّسِ َيۡعلَُم  فَإِنَُّهۥ  بِٱۡلَقۡوِل  َتَۡهۡر  ﴿ ِإَون  اآلية:  هذه  اقتباس  وفي 

السّر وهو حديث النفس، إشارة إلى أن المراد بالكرسي هو العلم المحيط 
وذلك  السواء،  على  وخفّياتها  األمور  بجلّيات  العلم  وأن  األشياء،  بجميع 

ۡرَضۖ ﴾.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قوله تعالى: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

كما  والحفظ،  والتدبير  اإلحاطة  مقام  هما  والكرسي  العرش  أن  فتحّصل 
أنهما مقام العلم والحضور بعينه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 00-99): 

لما  الثرى(  وما تحت  بينهما  وما  بالسماوات واألرض  »)فالكرسي محيط 
أشار إلى أن العرش هو العلم بالموجودات، أشار هنا بالتفريع للتنبيه على 
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المماثلة إلى أن الكرسي أيضًا بمعناه وهو العلم بها دفعا لتوهم السائل فيه 
أيضًا. 

ۡرَضۖ ﴾ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل وقد سئل الصادق Q عن قوله عزوجل: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

ۡخَف ﴾ من السر وهو حديث 
َ
َّ َوأ قال: علمه. ﴿ ِإَون َتَۡهۡر بِٱۡلَقۡوِل فَإِنَُّهۥ َيۡعلَُم ٱلّسِ

العلم  هو  بالكرسي  المراد  أن  إلى  إشارة  اآلية  هذه  اقتباس  وفي  النفس، 
السواء،  األمور وخفياتها على  بجليات  العلم  المحيط بجميع األشياء وأن 

ۡرَضۖ ﴾«.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل وذلك قوله تعالى: ﴿ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 64): 

»فأنتج ذلك أن الكرسي ويعني به العرش مقام اإلحاطة والتدبير والحفظ، 
وأنه مقام العلم والحضور بعينه«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )لعّل المراد أن اإلمام Q( في مقدمة 
الثانية  الفقرة  في  قلياًل  وأخر  قّدم  كما  انتحاله.  بعد   w المازندراني الشيخ  كالم 
التي انتحلها منه w. واستبدل بعبارة: )أن الكرسي ويعني به العرش( عبارة: )أن 

العرش والكرسي(.

االإمام Q يكّلم ال�سائل على مقدار اإدراكه  ]68[

قال السّيد الحيدري في ص 72: 

أّن  النص  هذا  فقرات  في  سيقت  التي  الستدللت  سياق  من  »الظاهر 
تعالى  كونه  نفي  على  العقلية  الدلئل  ودرك  فهم  عن  قاصًرا  كان  السائل 
محموًل، وبمقتضى قاعدة »أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم« احتج 

اإلمام Q بصورة األلفاظ ومدلولتها األولية، فقال: 

أول: »كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج«. 

ليس المراد أن كل ما ورد على صيغة المفعول هو اسم نقص، وإل لنتقض 



آَفُة االْنتَِحاِل94

بالموجود والمعبود والمحمود، بل ما دّل على وقوع تأثير وتغيير من غيره 
كالمحمول، فإنه اسم مفعول فعل به فاعل فعله، وكل مفعول به فهو مضاف 

إلى غيره الذي هو فاعله، فيكون محتاجا إلى غيره«. 

وهذا الكالم منحوٌل من مرآة العقول للعالمة المجلسي w ج 2 ص 76-75: 

»ليس المراد أن كل ما ورد على صيغة المفعول اسم نقص، وإل لنتقض 
بالموجود والمعبود والمحمود، بل ما دّل على وقوع تأثير وتغيير من غيره، 
قصور   Q رأى لما  وقيل:  وأمثالها،  والمحمول  والمربوب  كالمحفوظ 
ومدلولتها  األلفاظ  بصورة  عليه  احتّج  العقلية  الدلئل  إدراك  عن  فهمه 
األولية، تارة بأّن المحمول اسم مفعول فعل به فاعل فعله، وكل مفعول به 

فهو مضاف إلى غيره الذي هو فاعله، وهو محتاج إلى غيره«.

التي  الستدللت  سياق  من  )الظاهر  عبارة:  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
الناس  نكلم  أن  »أمرنا  قاعدة  )وبمقتضى  وعبارة:  النص(  هذا  فقرات  في  سيقت 
على قدر عقولهم«(. كما بّدل صياغة بعض الكلمات وقّدم وأّخر في نص العالمة 

.w المجلسي

قوله Q: »والمحمول ا�سم نق�ش في اللفظ ...«   ]69[

قال السّيد الحيدري في ص 73: 

اللفظ  في  وهو  فاعل  والحامل  اللفظ  في  نقص  اسم  »والمحمول  »ثانيًا: 
مدحة«. 

من  ليس  منطوقه،  وصريح  مفهومه  ظاهر  بحسب  المحمول  لفظ  أن  أي 
الصفات الكمالّية، بخالف الحامل فإنه في اللفظ مدحة أي ما يمدح به من 
الصفات الكمالّية، فلو أطلق لفظ المحمول على الّله سبحانه، للزم إطالق 
أخّس طرفي النقيض عليه، وإطالق أشرف طرفيه على خلقه، وهو ممتنع«. 
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وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 05): 

إلى دليل آخر )اسم  »)والمحمول( عطف على قوله كّل محمول و إشارة 
من  ليس  فهو  منطوقه،  وصريح  مفهومه  ظاهر  بحسب  الّلفظ(  في  نقص 
الصفات الكمالّية و)الحامل فاعل وهو في الّلفظ مدحة( أي ما يمدح به من 
لزم إطالق أخّس  الّله سبحانه  المحمول على  فلو أطلق  الكمالّية  الصفات 

طرفي النقيض عليه، وإطالق أشرف طرفيه على خلقه وهو ممتنع«.

قوله Q »وكذلك قول القائل: فوق وتحت...«  ]70[

قال السّيد الحيدري في ص 73: 

»ثالثًا: »وكذلك قول القائل: فوق وتحت وأعلى وأسفل«. 

قد يكون المعنى مما يصح نسبته إلى الّله تعالى وإطالقه عليه، لكن يذهب 
ذهن السامع منه إلى نقص، فال يجوز إطالقه لذلك، ومثاله ما ذكر؛ فإن الّله 
فوق وتحت  واحدة  نسبة  إلى جميعها  نسبته  أن  بمعنى  األمكنة،  في جميع 
يالزم  ألنه  عليه،  واألسفل  التحت  إطالق  يجوز  ل  ولكن  وأسفل،  وأعلى 

في ذهن الناس معنى التوهين والنقص«. 

للمولى  الكافي  أصول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
المازندراني w ج 4 ص 05) )الهامش الثاني(: 

»قوله »وكذلك قول القائل فوق وتحت« قد يكون المعنى مما يصّح نسبته 
فال  نقص  إلى  منه  السامع  ذهن  يذهب  لكن  عليه،  واطالقه  تعالى  الّله  إلى 
المكنة،  جميع  فى  تعالى  الّله  فإن  ذكر؛  ما  ومثاله  لذلك،  إطالقه  يجوز 
بمعنى أن نسبته إلى جميعها نسبة واحدة فوق وتحت وأعلى وأسفل ولكن 
معنى  الناس  ذهن  فى  يالزم  ألنه  عليه؛  واألسفل  التحت  اطالق  يجوز  ل 

التوهين والنقص«.
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المحمول لي�ش من االأ�سماء الح�سنى  ]71[

قال السّيد الحيدري في ص 74-73: 
ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ ﴾ ولم يقل في كتبه 

َ
ِ ٱۡل »رابعا: »وقد قال الّله: ﴿ َولِلَّ

أنه المحمول«. 

أي أن المحمول ليس من جملة أسماء الّله الحسنى التي أمرنا بدعائه بها، 
إطالقه  يجوز  فال  الناس،  على  المنزلة  كتبه  من  شيء  في  مذكور  أيضًا  ول 

عليه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح المال صدرا w ألصول الكافي ج 3 ص 354: 

أّنه المحمول؛  بَِهاۖ ﴾ ولم يقل في كتبه  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 
َ
ٱۡل  ِ »قال: ﴿ َولِلَّ

وهذا استدلل عليه بأّن المحمول ليس من جملة أسماء الّله الحسنى التي 
أمرنا بدعائه بها، ول أيضًا مذكور في شيء من كتبه المنزلة على الناس، فال 

يجوز إطالقه عليه«.

قوله Q: »بل قال: اإّنه الحامل في البّر والبحر ...«   ]72[

قال السّيد الحيدري في ص 74: 
»خامسا: »بل قال: إنه الحامل في البّر والبحر والممسك السماوات واألرض 

أن تزوال«. 

َوٱۡلَۡحرِ ﴾   ِ ٱلَۡبّ ِف  وََحَۡلَنُٰهۡم  َءاَدَم  بَِنٓ  ۡمَنا  َكرَّ ﴿ َولََقۡد  تعالى:  قوله  إلى  إشارة 
ن تَُزوَلۚ ﴾ )فاطر: 

َ
ۡرَض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ ُيۡمِسُك ٱلسَّ )اإلسراء: 70(، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّ

المعنى المعروف فينا؛ لتعاليه عنه،  المراد بالحمل واإلمساك  )4(، وليس 
قدرته  بمساك  واإلمساك  النافذة،  إرادته  بمجّرد  الحفظ  بهما  المراد  بل 

الكاملة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 06): 
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أن  واألرض  السموات  والممسك  والبحر  البر  في  الحامل  إنه  قال:  »)بل 
تزول( 

ليس المراد بالحمل واإلمساك المعنى المعروف فينا؛ لتعاليه عنه، بل المراد 
بهما الحفظ بمجرد إرادته النافذة واإلمساك بمساك قدرته الكاملة«.

سورة  وآية  اإلسراء  سورة  آية  المنحول  للكالم  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
فاطر، وقد أخذهما من شرح المال صدرا w لهذه الفقرة في شرح أصول الكافي 

ج 3 ص 354.

عدم جواز اطالق ا�سم المحمول عليه تعالى  ]73[

قال السّيد الحيدري في ص 74: 

»سادسًا: »ولم يسمع أحد آمن بالّله وعظمته قط قال في دعائه: يا محمول«. 

من  أحدًا  أّن  علم  أو  لسمع  تعالى  عليه  المحمول  إطالق  جاز  لو  يعني 
الّله:  فيه أسماء  الذي يذكر  بالّله وعظمته قال في دعائه  العارفين  المؤمنين 
»يا محمول«، حيث لم يسمع ذلك منهم قط، فدّل على أّنه ليس من جملة 

األسماء اإللهية، فال يجوز إطالقه عليه ل وصفا ول تسمية«.

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمال صدرا w ج 3 ص 355: 

يا  دعائه:  في  قال  قط  وعظمته  بالّله  آمن  أحد  يسمع  )ولم  بقوله:  »وتـارة 
محمول(، وهذا استدلل خامس، يعني لو جاز إطالق المحمول عليه تعالى 
لسمع أو علم أّن أحدًا من المؤمنين العارفين بالّله وعظمته قال في دعائه الذي 
يذكر فيه أسماء الّله: )يا محمول(، حيث لم يسمع ذلك منهم قّط، فدّل على 
أنه ليس من جملة األسماء اإللهية، فال يجوز اإلقرار به ل توصيًفا ول تسمية«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )اإلقرار به( كلمة: )إطالقه عليه(
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حمل المالئكة للعر�ش  ]74[

قال السّيد الحيدري في ص 75-74: 

وقال:  ثََمٰنَِيةٞ ﴾  يَۡوَمئِٖذ  فَۡوَقُهۡم  َرّبَِك  َعۡرَش  ﴿ َوَيۡحِمُل  قال:  فإّنه  قرة:  أبو  »قال 
ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش ﴾. ﴿ ٱلَّ

لما تمسك بهاتين اآليتين على سبيل المعارضة لزعمه أّن فيهما دللة على أّنه 
محمول، أجاب Q: بأن ل دللة في اآليتين على ذلك؛ ألن الّله سبحانه 
ليس عين العرش، حتى يكون حامل العرش حامال له فيكون الّله محمول. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 06): 

وقال:  ثََمٰنَِيةٞ ﴾  يَۡوَمئِٖذ  فَۡوَقُهۡم  َرّبَِك  َعۡرَش  ﴿ َوَيۡحِمُل  قال:  فإنه  قرة  أبو  »)قال 
ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش ﴾ تمّسك بهاتين اآليتين على سبيل المعارضة لزعمه  ﴿ ٱلَّ

أّن فيهما دللة على أنه محمول«

الثاني: شرح أصول الكافي للمال صدرا w ج 3 ص 355: 

ليس  سبحانه  الّله  ألن  ذلك؛  على  اآليتين  في  دللة  ل  بأن   :Q أجاب«
عين العرش، حتى يكون حامل العرش حامال له فيكون الّله محمول«.
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المراد من اال�ستواء والعر�ش  ]75[

قال السّيد الحيدري في ص 75: 

بأن  يجاب  حتى  الّله،  هو  العرش  أن  يدع  لم  السائل  إن  قائل:  قال  »فإن 
مستٍو  الّله  أن  أساس  على  قائمًا  استدلله  كان  وإنما  الّله،  هو  ليس  العرش 

على العرش؛ لقوله: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾.

ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش ﴾ .إذن:  ولما كان المالئكة يجملون العرش لقوله: ﴿ ٱلَّ
فيحملون من عليه، فيكون الّله محمول لهم. 

والستقرار،  الجلوس  بمعنى  ليس  العرش  على  الستواء  بأن  فالجواب: 
المحدد  الجسم  الرحمن هو صورة  استوى عليه  الذي  بالعرش  المراد  ول 
للجهات، بل المراد من الستواء الستيالء والقتدار، والمراد من العرش 
وتعدد  المفهوم  وحدة  قاعدة  على  بناء   - علمت  وقد  والقدرة،  العلم 
المصداق بحسب النشآت والعوالم - أّن العرش اسم له مصاديق في عالمي 

الغيب والشهادة، وإليه اإلشارة بقوله Q: »والعرش اسم علم وقدرة««

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 355: 

»فإن قال قائل: أّنه تعالى وإن لم يكن عرًشا لكنّه مستٍو على العرش، لقوله: 
ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش ﴾ وإذا كان مستوًيا  ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ وقوله: ﴿ ٱلَّ
الّله  فيكون  عليه  من  فيحملون  العرش  يحملون  والمالئكة  العرش  على 

محموًل لهم؟

والستقرار،  الجلوس  بمعنى  لـيس  العرش  على  الستواء  بأّن  فيجاب: 
المحدد  الجسم  صورة  هو  الرحمن  مستوى  هو  الذي  بالعرش  المراد  ول 
للجهات، بل المراد من الستواء الستيالء والقتدار، والمراد من العرش 
العلم والقدرة، وقد علمت أّن العرش اسم جامع لمراتبه الطبيعية والحيوانية 
والنفسية والعقلية وإليه اإلشارة بقوله Q: )والعرش اسم علم وقدرة(«.

الّله،  العرش هو  أن  يّدع  لم  السائل  )إن  عبارة:  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
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أساس(،  على  قائمًا  استدلله  كان  وإنما  الّله،  هو  ليس  العرش  بأن  يجاب  حتى 
وكذلك جملة: )بناء على قاعدة وحدة المفهوم وتعدد المصداق بحسب النشآت 
الطبيعية والحيوانية والنفسية  والعوالم(. كما استبدل بعبارة: )اسم جامع لمراتبه 

والعقلية( عبارة: )اسم له مصاديق في عالمي الغيب والشهادة(.

قوله Q: »وعر�ش فيه كل �سيء«  ]76[

قال السّيد الحيدري في ص 76: 

»ثّم قال Q: »وعرش فيه كل شيء« 

يشتمل  الذي  الفعلي  الّله  علم  مراتب  من  العرش  مقام  أّن  عن  آخر  تعبير 
عبد الّله  أبي  الوارد عن  النّص  وبتعبير  اإلمكان،  عالم  على كل موجودات 

الصادق Q: »العرش في وجٍه هو جملة الخلق«. 

وكونه علًما ل ينافي كونه قدرة، وكونه حامال ل ينافي كونه محمول؛ ألّن 
العرش يسّمى بحسب كل حيثية باسم معين. فمن حيث اشتماله على صور 
المعلومات  صور  إلفاضة  واسطة  كونه  حيث  ومن  علم.  األشياء،  جميع 
من الّله على ما دونه قلم، الذي قال له اكتب. ومن حيث انتقاشه بالعلوم، 
كتاب ولوح. ومن حيث تدبيره لعالم اإلمكان، عرش. ومن حيث استقرار 
يحملونه  بالّله  العلماء  إن  حيث  ومن  حامل.  عليه،  والحياة  والقدرة  العلم 

ويعلمون ما فيه، محمول لهم«.

وهذا الكالم منحوٌل بتصّرف بسيط من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 
ص 356-355: 

»ثّم أشار إلى حقيقة العرش بقوله: »وعرش فيه كل شيء« لما سبق أّنه صورة 
الّله ولوحه المكتوب فيه بقلم الحق ما هو كائٌن إلى يوم القيامة كما  قضاء 
كل  بحسب  ألّنه  قدرة؛  كونه  ينافي  ل  علمًا  كونه  وأيضًا  الحديث،  في  ورد 
حيثية معنى يسمى باسم، فإّنه من حيث جوهره العقلي الحافظ لصور األشياء 
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المعقولة علم، ومن حيث كونه واسطة إلفاضته لصور المعلومات من الّله 
النفساني  جوهره  حيث  ومن  اكتب،  له  قال  الذي  قلم  القابلة  النفوس  على 
المحّرك لألفالك والسماوات حركة شوقية قدرة، ومن حيث انتقاشه بالعلوم 
المفّصلة لوح. ومن حيث استقرار العلم والقدرة والحياة عليه عرش حامل، 

ومن حيث إن العلماء بالّله يحملونه ويعلمون ما فيه محمول لهم«.

طوائف من حملة العر�ش  ]77[

قال السّيد الحيدري في ص 77-76: 

»قوله Q: »ثم أضاف الحمل إلى غيره: خلٍق من خلقه؛ ألنه استعبد خلقه 
يعملون  بحمل عرشه وهم حملة علمه، وخلقا يسّبحون حول عرشه وهم 

بعلمه، ومالئكة يكتبون أعمال عباده«. 

الغير خلق من  يعني: أضاف حمل عرشه الذي هو علمه إلى غيره، وذلك 
جملة خلقه. ثم أشار Q إلى طوائف ممن استعبدهم من خلقه في عالم 

الملكوت وهم ثالث: 

األولى: حملة علمه وخزنة معرفته. 

الثانية: المسّبحون حول عرشه. 

الثالثة: كتبة أعمال عباده«.

وهذا الكالم منحوٌل بتصّرف بسيط من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 
ص 356: 

»قوله Q: »ثم أضاف الحمل إلى غيره « يعني: أضاف الحمل إلى غيره، 
من  خلق  الغير  وذلك  غيره،  إلى  علمه  هو  الذي  عرشه  حمل  أضاف  يعني 
استعبد بحمل عرشه، وهم حملة علمه وخزنة معرفته،  الّله  جملة ما خلق 
عمالة  نفوس  ألنهم  هؤلء،  مرتبة  دون  مرتبتهم  آخرين  خلًقا  استعبد  كما 
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من  طرف  وعلى  عرشه  حول  وهم  الّله  يـسبحوا  ألن  عالمة،  عقول  وهذه 
َرّبِِهۡم ﴾، فيطوفون من جهة  ِبَۡمِد  يَُسّبُِحوَن  َحۡوَلُۥ  علمه لقوله تعالى: ﴿ َوَمۡن 
الّله حول جنابه، ويعملون بما أدركوا  العالقة الشوقية التي لهم إلى عرش 

من علمه تعالى بالتعّبد الدائم، والصلوة القائمة، وتطواف األطراف. 

فلله در طائفة بالكعبة طائفة، وحول حريمه عاكفة. 

»خلقا  قوله:  على  عطف  عباده«،  أعمال  يكتبون  »ومالئكة   :Q وقوله
يسبحون حول عرشه«، أي يستعبد مالئكة أخرى لكتابة األعمال«. 

مالحظة: اختصر السيد الحيدري وصف المال صدرا w الثاني والثالث بالقول: 
)المسّبحون حول عرشه-كتبة أعمال عباده(.

القوى االإن�سانية  ]78[

قال السّيد الحيدري في ص 77 -78: 
العالم  - وهو  النفس أن لإلنسان  التي ثبتت في مباحث علم  »من الحقائق 

الصغير- قوى ثالث: 
أعالها: العقل النظري، وكماله بالعلم بالّله وآياته. 

الّله  إلى  والتقّرب  والطهارة  بالعبادة  وكماله  العملي،  العقل  وأوسطها: 
األعمال  من  وغيرها  والطواف  والصالة  والوجد  والشوق  والفكر  بالذكر 

النفسية والبدنية. 
وأدناها: القوة الحيوانية المباشرة لألعمال التي تؤثر في اكتساب األخالق 

والملكات للنفوس، فيبقى أثرها في النفس كالكتابة في اللوح«.
وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 356: 

»فاعلم كما ظهر من كالمه Q أّنه كما أّن لإلنسان -وهو العالم الصغير- 
قوى ثالث: 
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أعالها الـعقل النظري وكماله بالعلم بالّله وآياته. 

والطهارة  بالعبادة  وكمالها  الناطقة  والنفس  العملي  العقل  وأوسطها 
والصلوة  والوجد  والشوق  والفكر  بالذكر  الّله  إلى  والتقرب  والتجريد 

والطواف وغيرها من العمال النفسية والبدنية.

األخالق  اكساب  في  تؤثر  التي  لألعمال  المباشرة  الحيوانية  القوة  وأدناها 
والملكات للنفوس فيبقى أثرها في النفس كالكتابة في اللوح«.

اأ�سناف المالئكة في العالم الكبير  ]79[

قال السّيد الحيدري في ص78: 

من  ثالثة  أصناف  فيه  الكبير-  اإلنسان  وهو   - فالعالم  ذلك،  اتضح  »إذا 
المالئكة: 

ِيَن  أعالهم: وهم المالئكة المقربون، ويعّبر عنهم في القرآن تارة بقوله: ﴿ ٱلَّ
وَن ﴾  يَۡسَتۡكِبُ َل  ِعنَدهُۥ  ﴿ َوَمۡن  بقوله:  وتارة   ،)7 )غافر:  ٱۡلَعۡرَش ﴾  َيِۡملُوَن 

)األنبياء: 9)(.

أي  َرّبِِهۡم ﴾  ِبَۡمِد  يَُسّبُِحوَن  َحۡوَلُۥ  ﴿ َوَمۡن  بقوله:  عنهم  المعّبر  وأوسطهم: 
وقوله:  الجالل.  ونعوت  الكمال  صفات  من  الثناء  بمجامع  الّله  يذكرون 
»وهم يعملون بعلمه« أي حملة العرش ومن حوله يعملون بمقتضى علمه 
يُۡؤَمُروَن ﴾  َما  َوَيۡفَعلُوَن  َمَرُهۡم 

َ
أ َمآ   َ ٱللَّ َيۡعُصوَن  ول يخالفونه طرفة عين: ﴿ لَّ 

)التحريم: 6(.

وأدناهم: المعبر عنهم بقوله تعالى: ﴿ كَِراٗما َكٰتِبَِي ١١ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن ﴾ 
أو  كانت  صغيرة  كّلها  عباده  أعمال  يكتبون  فإنهم  ))-2)(؛  )اإلنفطار: 
كبيرة، خيًرا كان أو شّرًا، ليكون شاهًدا لهم وعليهم يوم القيامة ﴿ يَۡوَم َيُقوُم 

ٱنلَّاُس لَِرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ﴾ )المطففين: 6(«.
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وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 356: 

»فكذا في العالم الكبير أصناف ثالثة من المالئكة: 

في  عنهم  ويعّبر  المقّربون،  المالئكة  وهم  المجّردة  العقول  مرتبة  أعالهم: 
بقوله:  وتارة  ٱۡلَعۡرَش ﴾،  َيِۡملُوَن  ِيَن  ﴿ ٱلَّ تعالى:  بقوله  تارة  اإللهي  الكتاب 

وَن ﴾. ﴿ َوَمۡن ِعنَدهُۥ َل يَۡسَتۡكِبُ

َحۡوَلُۥ  ﴿ َوَمۡن  بقوله:  عنهم  المعّبر  الفلكية  المدّبرة  النفوس  وأوسطهم: 
يَُسّبُِحوَن ِبَۡمِد َرّبِِهۡم ﴾ وإليهم اإلشارة بقوله: »وخلًقا يسبحون حول عرشه«.

بقوله  عنهم  المعبر  للتحريك  المباشرة  العمالة  النفوس  منزلة  وأدناهم: 
تعالى: ﴿ كَِراٗما َكٰتِبَِي ١١ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن ﴾. 

الثاني: شرح أصول الكافي للمولى المازندراني w ج 4 ص 07) ]ألحقه السيد 
الحيدري لمزيٍد من البيان للصنف الثاني والثالث[: 

»..أي يذكرون الّله بمجامع الثناء من صفات الكمال ونعوت الجالل )وهم 
يعملون بعلمه( ضمير الجمع يعود إلى خلقه وخلقا جميعا أي حملة العرش 
ومن حوله يعملون بمقتضى علمه ول يخالفونه طرفة عين )ومالئكة يكتبون 
أعمال عباده( مالئكة بالنصب عطفا على خلقا أي: استعبد مالئكة يكتبون 
أعمال عباده كلها صغيرة كانت أو كبيرة خيرا كانت أو شرا ليكون شاهدا 

لهم وعليهم يوم القيامة«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )فكذا في العالم الكبير أصناف ثالثة من 
المالئكة( عبارة: )فالعالم - وهو اإلنسان الكبير- فيه أصناف ثالثة من المالئكة(.
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قوله Q: »وا�ستعبد اأهل االأر�ش بالطواف حول بيته«  ]80[

قال السّيد الحيدري في ص 79-78: 

»قوله Q: »واستعبد أهل األرض بالطواف حول بيته«.

موضع  عرشه  حول  والطواف  بالدوران  الملكوت  أهل  استعبد  كما  أي 
حول  بالطواف  األرض  أهل  استعبد  كذلك  المعمور،  وبيته  الّله  معرفة 
ومثال  حكاية  وسعيهم  طوافهم  ليكون  السماوي(  بيته  )مثال  األرضي  بيته 
سبحانه  الّله  فإن  العرش،  حول  وسعيهم  السماوات  ملكوت  أهل  لطواف 
ما خلق شيئًا في عالم الشهادة إل وله نظير في عالم الغيب، وما خلق الّله 
شيئًا في عالم المعنى والملكوت إل وله صورة في هذا العالم، وله حقيقة 
متحاذية،  متوافقة  متطابقة  العوالم  إذ  الغيوب،  غيب  وهو  الحق  عالم  في 
إلى  السافل، وهكذا  العالي، والعالي روح ولّب  السافل منها قشر وحكاية 
حقيقة الحقائق، فكل ما في عالم الدنيا والشهادة أمثلة وقوالب لما في عالم 
الغيب واآلخرة، وكل ما في عالم الغيب على درجاته، مثل للحقائق العقلية 
والصور المفارقة، وهي مظاهر ألسماء الّله الحسنى. وهذا ما سنقف عليه 
ۡعلُومٖ ﴾  ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُنَنّ في قوله تعالى: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ

)الحجر: )2(«.

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج3 ص 357: 

»واستعبد أهل األرض بالطواف حول بيته« أي كما استعبد   :Q وقول«
أهل الـسموات بالطوفان والدوران حول عرشه الذي هو قلب العالم وروحه 
األرض  أهل  استعبد  كذلك  المعمور،  وبـيته  الّله  معرفة  موضع  األعظم، 
بالطواف حول بيته األرضي الفرشي - مثال بيته السماوي العرشي- ليكون 
وسعيهم  السموات  ملكوت  أهل  لطواف  ومثال  حكاية  وسعيهم  طوافهم 
منها  السافل  متحاذية،  متوافقة  العوالم  خلق  سبحانه  فإّنه  العرش،  حول 
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بيت  تحاذي  فالكعبة  للـسافل،  وروح  لـب  والعالي  للعالي،  وحكاية  قشر 
المعمور المشهور في الشريعة: أنه في السماء الرابعة، المقسم به في التنزيل 
ۡقِف ٱلَۡمۡرفُوِع ٥ َوٱۡلَۡحرِ ٱلَۡمۡسُجورِ ﴾، ألن  حيث قال: ﴿ َوٱۡلَۡيِت ٱلَۡمۡعُمورِ ٤ َوٱلسَّ
العالم  من  وهو  بنورها،  العالم  حيوة  منبع  الشمس  فلك  هو  الرابع  الفلك 
بمنزلة القلب الصنوبري منا ينبوع الروح لحيواني الذي به حياة البدن وحّسه 

وحركته، وهو في أرض البدن كالكعبة، والصدر، والصدر بمنزلة مكة. 

الثاني: تفسير القرآن الكريم لمال صدرا w ج4 ص 66): 

المعنى،  »فالّله تعالى ما خلق شيئًا في عالم الصورة إل وله نظير في عالم 
وما خلق شيئًا في عالم المعنى وهو »اآلخرة« إل وله حقيقة في عالم الحق 
وهو غيب الغيب، إذ العوالم متطابقة، األدنى مثال األعلى، واألعلى حقيقة 

األدنى، وهكذا إلى حقيقة الحقائق.

فجميع ما في هذا العالم أمثلة وقوالب لما في عالم اآلخرة، وما في اآلخرة 
هي مثل وأشباه للحقائق واألعيان الثابتة، التي هي مظاهر أسماء الّله تعالى«.

مالحظة: وضع السيد الحيدري كالم المال صدرا w في التفسير في وسط وآخر 
كلمة:  )السماوات(  بكلمة:  استبدل  كما  الكافي.  أصول  شرح  المنحول  كالمه 
كلمة:  )المعنى(  وبكلمة:  )الشهادة(،  كلمة:  )الصورة(  وبكلمة:  )الملكوت(، 
األخير  والتركيب  المفارقة(  )الصور  عبارة:  الثابتة(  )األعيان  وبعبارة:  )الغيب(، 
متكّرر في كتابات المال صدرا w فقد ذكره على سبيل المثال في كتاب الحكمة 
المتعالية في األسفار العقلية األربعة كما في ج 5 ص 9)2، ومفاتيح الغيب كما 
في ص 402 وتفسير القرآن الكريم كما في ج 7 ص 43. كما أضاف الجزء األخير 
ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما  للنص: )وهذا ما سنقف عليه في قوله تعالى: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ

ۡعلُومٖ ﴾(. ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ُنَنّ
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البيت المعمور  ]81[

قال السّيد الحيدري في ص 80: 

عليه  يطوف  السماء  في  بيتا  المعمور  البيت  كون  في  الروائية  »والنصوص 
المالئكة واردة من طرق الفريقين، غير أنها مختلفة في محّله، ففي أكثرها 
في  وبعضها  األولى،  السماء  في  أنه  بعضها  وفي  الرابعة،  السماء  في  أّنه 

السماء السادسة«. 

وهذا الكالم منحوٌل بتصرف بسيط من تفسير الميزان ج 9) ص 8: 

عدة  في  واقع  المالئكة  عليه  يطوف  السماء  في  بيتا  المعمور  البيت  »كون 
في  أنه  أكثرها  ففي  محله  في  مختلفة  أنها  غير  الفريقين  طرق  من  أحاديث 

السماء الرابعة وفي بعضها أنه في السماء األولى، وفي بعضها السابعة«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )السابعة( كلمة: )السادسه( وهو غريب، 
إذ ليست السادسة مرادفة للسابعة في المعنى.

المحاذاة بين الكعبة والبيت المعمور  ]82[

قال السّيد الحيدري في ص 80-)8: 

»وكيفما كان، فالظاهر هو أّن المراد من كون الكعبة بحذاء البيت المعمور 
والكرسي  العرش  أن  من  تقّدم  لما  معنوية ل حّسية جسمانية؛  أنها محاذاة 
المحيط  بين  المحاذاة  معنى  يتحقق  ول  واألرض،  بالسماوات  محيطان 

والمحاط إذا كانت اإلحاطة جسمانية«. 

وهذا الكالم منحوٌل بتصّرف بسيط من تفسير الميزان ج 8 ص )7): 

»وأما كون الكعبة بحذاء البيت المعمور فالظاهر أنه محاذاة معنوية ل حّسية 
بحذاء  بيتا  الرابعة  السماء  في  »فوضع  قوله  عليه  الشاهد  ومن  جسمانية، 
محيطان  والكرسي  العرش  أن  والحديث  القرآن  من  المحصل  إذ  العرش« 
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بالسماوات واألرض، ول يتحقق معنى المحاذاة بين المحيط والمحاط إذا 
كانت اإلحاطة جسمانية«.

الحامل  واهلل  العر�ش  حول  ومن  يحمله  ومن  »والعر�ش   :Q قوله   ]83[
لهم...«

قال السّيد الحيدري في ص )8: 
الحامل لهم،  العرش والّله  »والعرش ومن يحمله ومن حول   :Q قوله«

الحافظ لهم، الممسك القائم على كل نفس...«.

حول  ومن  يحمله  »ومن  قوله:  من  عليه  عطف  ما  وكذا  مبتدأ  العرش 
الخبر  حذف  وإنما  كلهم،  محمول  تقديره:  محذوف  والخبر  العرش« 
لفعله،  الفاعل  الحامل لهم« حمل  بعده عليه؛ وهو قوله: »والّله  ما  لدللة 
وهو أقوى وآكد من حمل القابل لمقبوله، وهو أيضًا الحافظ؛ لقوله: ﴿ َوَل 
َ ُيۡمِسُك  َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾، وهو الممسك لهم ولكّل شيء؛ لقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّ
ن َتَقَع 

َ
َمآَء أ ن تَُزوَلۚ ﴾ )فاطر: )4(، وقوله: ﴿ َوُيۡمِسُك ٱلسَّ

َ
ۡرَض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

ِ َنۡفِۢس ﴾ )الرعد: 33( 
ٰ ُكّ ۡرِض ﴾ )الحج: 65(، وقوله: ﴿ ُهَو قَآئٌِم َعَ

َ
َعَ ٱۡل

والعلم  وسكناتها  لحركاتها  والرعاية  ألعمالها  والحفظ  ألحوالها  بالتدبير 
ونياتها«.  بقصودها 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 357- 358: 
»وقوله Q: والعرش، والعرش مبتدأ وكذا ما عطف عليه من قوله: »ومن 
تقديره: محمول كلهم، وإنما  العرش« والخبر محذوف  يحمله ومن حول 
حمل  لهم«  الحامل  »والّله  قوله:  وهو  عليه؛  بعده  ما  لدللة  الخبر  حذف 
الفاعل لفعله، وهو أقوى وآكد من حمل القابل لمقبوله، وهو أيضًا الحافظ 
لقوله: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾، وهو الممسك لهم ولكّل شيء لقوله: ﴿ إِنَّ 
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َمآَء  ن تَُزوَلۚ َولَئِن َزاَلَآ ﴾، وقوله: ﴿ َوُيۡمِسُك ٱلسَّ
َ
ۡرَض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ ُيۡمِسُك ٱلسَّ ٱللَّ

ِ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡتۗ ﴾«.
ٰ ُكّ ۡرِض ﴾ و﴿ ُهَو قَآئٌِم َعَ

َ
ن َتَقَع َعَ ٱۡل

َ
أ

الثاني: شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 07): 

والرعاية  ألعمالها  والحفظ  ألحوالها  بالتدبير  نفس(  كل  على  »)القائم 
لحركاتها وسكناتها والعلم بقصودها ونّياتها«.

قوله Q: »وفوق كل �سيء وعلى كل �سيء«  ]84[

قال السّيد الحيدري في ص )82-8: 

على  وعلّوًا  حّسية،  ل  عقلّية  فوقّية  شيء«  كل  وعلى  شيء  كل  »»وفوق 
اإلطالق ل إضافّيًا، وذلك أن أعلى مراتب الكمال مرتبة العّلية، ولما كان 
-تعالى شأنه - مبدأ كل شيء حّسي وعقلّي وعّلته التي ل يتصور النقصان 
الفوقّية  وله  مطلقًا،  العلّية  المراتب  أعلى  مرتبته  كانت  جرم  ل  بوجه،  فيها 
المطلقة في الوجود العاري عن اإلضافة إلى شيء دون شيء، وعن إمكان 
أن يكون فوقه ما هو أعلى منه أو في مرتبته ما يساويه، فهو المتفّرد بالفوقّية 

المطلقة والعلّو المطلق ل يلحقه غيرهما فيهما«. 

-(07 ص   4 ج   w للمازندراني الكافي  أصول  شرح  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :(08

على  وعلوًا  حّسية،  ل  عقلّية  فوقّية  شيء(  كل  وعلى  شيء  كل  »)وفوق 
اإلطالق ل إضافّيًا، وذلك أن أعلى مراتب الكمال مرتبة العّلية، ولما كان 
-تعالى شأنه- مبدأ كل شيء حّسي وعقلي وعلته التي ل يتصور النقصان 
الفوق  وله  مطلقًا،  العقلّية  المراتب  أعلى  مرتبته  كانت  جرم  ل  بوجه،  فيها 
المطلق في الوجود العاري عن اإلضافة إلى شيء دون شيء، وعن إمكان 
أن يكون فوقه ما هو أعلى منه أو في مرتبته ما يساويه، فهو المتفّرد بالفوقّية 
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المطلقة والعلّو المطلق ل يلحقه غيره فيهما«.

وبعبارة:  )العلّيه(،  كلمة:  )العقلّية(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)الفوق المطلق( عبارة: )الفوقية المطلقة(.

االإيجاد والقّيومّية  ]85[

قال السّيد الحيدري في ص 82: 

كلها في حقه  والعلّو  والفوقية  والحفظ واإلمساك واإلقامة  الحمل  إن  »ثم 
تعالى شيء واحد، وهو اإليجاد والقيومّية، لكن باعتبارات مختلفة، أي كما 
أّن صفاته الحقيقية كّلها ذات واحدة هي ذاته، لكنّه يسمى بأسماء مختلفة 
إضافة  إلى  ترجع  اإلضافّية  صفاته  حال  كذلك  مختلفة،  اعتبارات  بحسب 
 .)255 )البقرة:  ٱۡلَقيُّوُمۚ ﴾  ٱۡلَحُّ  ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ   ُ ﴿ ٱللَّ القيومّية:  وهي  واحدة 
فهي التي تصحح جميع اإلضافات الالئقة كالخالقّية والرازقّية والرحمانّية 
واإلحسان  واللطف  والكرم  والجود  والقّهارية  والغفارّية  والرحيمّية 
ألّدى  الوجودّية،  الحيثيات  متخالفة  لألشياء  إضافته  كانت  لو  إذ  وغيرها؛ 

اختالفها إلى اختالف حيثّيات في ذاته، وهو محال«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 358: 

في  كلها  ]العلو[  والعلوية  والفوقية  واإلقامة  واإلمساك  والحفظ  »الحمل 
حقه تعالى شيء واحد، وهو اإليجاد والقيومّية، لكن العتبارات مختلفة.

بأسماء  يسمى  لكنّه  ذاته،  هي  واحدة  ذات  كّلها  الحقيقية  صفاته  أّن  وكما 
مختلفة بحسب اعتبارات مختلفة، كذلك حال صفاته اإلضافّية ترجع إلى 
-كالخالقّية  الالئقة  اإلضافات  جميع  تصحح  القيومّية  وهي  واحدة  إضافة 
والكرم  والجود  والقّهارية  والغفارّية  والرحيمّية  والرحمانّية  والرازقّية 
واللطف واإلحسان وغيرها- إذ لو كانت إضافته لألشياء متخالفة الحيثيات 

الوجودّية، ألّدى اختالفها إلى اختالف حيثّيات في ذاته، وهو محال«. 
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ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ  مالحظة: أضاف السيد الحيدري بعد كلمة )القّيومية( قوله تعالى: ﴿ ٱللَّ
ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ ﴾. 

قوله Q: »وال يقال: محمول وال اأ�سفل ...«  ]86[

قال السّيد الحيدري في ص 83-82: 
بشيء،  يوصل  ال  مفردًا  قوالً  أسفل  وال  محمول  يقال:  »وال   :Q قوله«

فيفسد اللفظ والمعنى«. 

وإذا ثبت أنه تعالى حامل لكّل شيء وحافظه، فال يجوز أن يقال إّنه محمول. 
أسفل  إنه  يقال  أن  أّنه فوق كل شيء وعلى كل شيء، فال يجوز  ثبت  وإذا 
قرينة  يكون  بشيء  القول  ذلك  يوصل  ل  أي  بشيء،  يوصل  ل  مفردا  قول 
 :Q صارفة له عن المعنى المعروف إلى معنى صحيح له تعالى. فقوله

»وال يوصل« صفة مبّينه لقوله »قوالً مفردًا«.

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 358: 

إّنه  يقال  أن  يجوز  فال  وحافظه،  شيء  لكّل  حامل  تعالى  أنه  ثبت  »وإذا 
محمول، وإذا ثبت أّنه فوق كل شيء وعلى كل شيء، فال يجوز أن يقال إنه 

أسفل قول مفردا ل يوصل بشيء«.

الثاني: شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 08): 

»أي ل يوصل ذلك القول بشيء يكون قرينة صارفة له عن المعنى المعروف 
»قوال  لقوله:  مبّينه  صفة  يوصل«  »ال  فقوله:  تعالى  له  صحيح  معنى  إلى 

مفردا««.
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قوله Q: »فيف�سد اللفظ والمعنى«  ]87[

قال السّيد الحيدري في ص 83: 

»»فيفسد اللفظ والمعنى« أّما فساد اللفظ؛ فألن هذا اللفظ اسم نقص، وهو 
بريء عن النقائص كّلها، وأّما فساد المعنى؛ فألن معنى هذا اللفظ المجرد 
الشيء  وكون  إليه،  وافتقاره  الغير  عن  وتأّثره  مفعولّيته  يوجب  القرينة  عن 

أعلى منه، وكّل ذلك فاسد محال في حّق الغني العالي على اإلطالق«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 08): 

اللفظ اسم نقص، فالّله  اللفظ فألن هذا  أّما فساد  اللفظ والمعنى(  »)فيفسد 
بريء عن النقائص كّلها ل يمدح به، وأّما فساد المعنى؛ فألن معنى هذا اللفظ 
وكون  إليه،  وافتقاره  الغير  عن  وتأّثره  مفعولّيته  يوجب  القرينة  عن  المجرد 
الشيء أعلى منه، وكّل ذلك فاسد محال في حّق الغني العالي على اإلطالق«. 

ا�ستمال لفظ المحمول على النق�ش  ]88[

قال السّيد الحيدري في ص84-83: 

»فإن قلت: هل يجوز ذلك القول عند القرينة كما يشعر به التقييد المذكور؟ 

قلت: ل؛ لبقاء الفساد اللفظي بحاله. ففيه سوء أدب مع عدم ورود اإلذن به، 
ول يمكن تصحيحه من خالل ما ذكره بعضهم من جواز إطالق الشيء عليه 
حيث يقال: شيء ل كاألشياء، فِلَم ل يصّح أن يقال: محمول ل كغيره، ألّن 
لفظ المحمول فيه نقص لفظي ل يليق بجناب الحق بغّض النظر عن الفساد 
فكيف  مطلقا  به  اإلذن  ورود  إلى  مضافا  الشيء،  لفظ  بخالف  المعنوي، 

مقّيدا، فالقياس مع الفارق«. 

وهذا الكالم منحوٌل بتصّرف بسيط من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 
ص 08): 
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»فإن قلت: هل يجوز ذلك القول عند القرينة كما يشعر به التقييد المذكور 
أم ل؟ 

اللفظي بحاله، ففيه سوء أدب مع عدم ورود اإلذن  الفساد  لبقاء  قلت: ل؛ 
به، ...وهذا كما قالت طائفة من المبتدعة: هو جسم، وقالت طائفة أخرى: 
هو صورة، فلما أورد أهل الحق عليهم بأن هذا القول يوجب تماثله بخلقه 
ءۖٞ ﴾ قالوا: جسم ل كسائر األجسام  وقد قال الّله تعالى: ﴿ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
وبين  بينه  والتماثل  التشابه  يزول  القيد  وبهذا  الصور،  كسائر  ل  وصورة 
خلقه، وهذا كما تقولون: هو شيء ل كسائر األشياء، وأجاب المانعون: بأن 
لفظ الجسم والصورة يشعر بالتركيب والحدوث، ففيه نقص لفظي ل يليق 
بجناب الحق بخالف الشيء، فإنه ل يشعر بشئ منهما، وقد ورد اإلذن به 

مطلقا فكيف مقّيدا فالقياس قياس مع الفارق«.

كما  وهذا   .. أخرى:  طائفة  )وقالت  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
تقولون: ( عبارة: )ول يمكن تصحيحه من خالل ما ذكره بعضهم من جواز إطالق 

.w الشيء عليه حيث يقال: (، وحذف عدًدا من عبارات المازندراني

فائدة قيد عدم الجواز باالإفراد  ]89[

قال السّيد الحيدري في ص 84: 

عدم   Q قّيد فِلَم  أيضًا،  القرينة  عند  القول  ذلك  يجز  لم  إذا  قلت:  »فإن 
جوازه باإلفراد؟ وما فائدة هذا القيد؟ 

قلنا: فائدته هي التنبيه على تحقق الفساد فيه من وجهين، والرد على السائل 
وإبطال مذهبه، فإنه ذهب إلى جواز إطالق المحمول عليه سبحانه مطلقًا، 

كما هو ظاهر كالمه، ل اإلشارة إلى جوازه عند القرينة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 4 ص 08): 
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عدم   Q قّيد فِلَم  أيضًا،  القرينة  عند  القول  ذلك  يجز  لم  إذا  قلت:  »فإن 
جوازه باإلفراد وما فائدة هذا القيد؟ 

قلت: فائدته هي التنبيه على تحّقق الفساد فيه من وجهين، والرد على السائل 
وإبطال مذهبه، فإنه ذهب إلى جواز إطالق المحمول عليه سبحانه مطلقًا، 

كما ُيشعر به صريح كالمه، ل اإلشارة إلى جوازه عند القرينة«. 

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )كما ُيشعر به صريح كالمه( عبارة: )كما 
هو ظاهر كالمه(.

ا�ستعارات للداللة على عظمة اهلل تعالى   ]90[

في الفصل السابع من الكتاب وتحت عنوان: )تفاوت درجات األنوار الملكوتّية(، 
قال السّيد الحيدري في ص 90-89: 

الملوك،  كّلها من آلت  الكرسي والعرش والحجاب والستر  أن  »األولى: 
يجلسون  عرش  لهم  الملوك  ألّن  تعالى،  الّله  عظمة  عن  للتعبير  استعيرت 
عليه ولهم كرسّي أيضًا، والكرسي أصغر من العرش غالبا، ويختار العرش 
على  والحجاب  والستر  أدون،  لمجلس  والكرسي  وأعظم،  أهم  لمجلس 
باب دار أو بيت فيه الملك وعرشه، وعليه رجل من مقربي الملك ومعتمديه 
يسّمى الحاجب، ولعّل لبعض الملوك حّجابا عدة على دور متكّثرة ل يجوز 
بعد  واحدًا  الحّجاب  بإذن  إل  الحجب  تلك  من  الملك  حضرة  يريد  من 

واحد، ويرفع الستور له سترا بعد ستر، والستر أقرب إلى الحضرة«. 

الكافي  أصــول  شرح  على   w الشعراني تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهــذا 
للمازندراني w ج 3 ص 85) )الهامش األول(: 

»والكرسي والستر والحجاب كلها من آلت الملوك استعيرت للتعبير عن 
عظمة الّله تعالى؛ ألّن الملوك لهم عرش يجلسون عليه ولهم كرسي أيضًا، 
وأعظم،  أهم  لمجلس  العرش  ويختار  غالبا،  العرش  من  أصغر  والكرسي 
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فيه  بيت  أو  دار  باب  على  والحجاب  والستر  أدون،  لمجلس  والكرسي 
الملك وعرشه، وعليه رجل من مقربي الملك ومعتمد به يسمى الحجاب، 
ولعّل لبعض الملوك حجابا عديدة على دور متكثرة ل يجوز من يريد حضرة 
الملك من تلك الحجب إل بإذن الحجاب واحدًا بعد واحد، ويرفع الستور 

له سترا بعد ستر والستر أقرب إلى الحضرة«.

االأنوار من �سنٍخ واحد:   ]91[

قال السّيد الحيدري في ص90: 

»الثانية: أن األنوار سواء كانت حّسية أو خيالية أو نفسّية أو عقلية أو إلهية 
كلها من سنخ واحد بسيط ل تفاوت بينها إل بالشدة والضعف، ألن حقيقة 
المظهر  بذاته  الظاهر  أي  الظهور،  نفس  إل  ليست   - عرفت  -كما  النور 
إّل هو، فحقيقته ترجع  لذاته  النور، فال كاشف  لغيره، ول شيء أظهر من 
والشّدة  والنقص  بالكمال  إل  أفراده  بين  تمايز  فال  الوجود،  حقيقة  إلى 
بالمشاهدة  إل  أفراده  من  شيء  هوية  على  الّطالع  يمكن  ول  والضعف، 

الحضورية«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 66)-67): 

»واعلم أن أعظم األنوار الحسية هو نور الشمس، وأن األنوار سواء كانت 
ل  بسيط  واحد  سنخ  من  كلها  إلهية  أو  عقلية  أو  نفسية  أو  خيالية  أو  حسية 
تفاوت بينها إل بالشّدة والضعف؛ ألّن حقيقة النور ليست إل نفس الظهور، 
أعني به: الظاهر بذاته والمظهر لغيره، ول شيء أظـهر من النور، فال كاشف 
الى  تـرجع  فحقيقته  له،  ولحّد  جنس  ول  فصل  ول  له  ولمعرف  لذاته، 
حقيقة الوجود، فال تمايز بين آحاده ال بالكمال والنقص والشدة والضعف، 
على  الطالع  يمكن  ول  الخارجـية،  المواد  في  وقعت  إن  خارجة  وبأمور 

هوّية شيء من أفراده إل بالمشاهدة الحضورية«. 
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مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )أعني به( كلمة: )أي(، وبكلمة: )آحاده( 
كلمة: أفراده، وأضاف للنّص جملة اعتراضية وهي: )كما عرفت(.

علم العر�ش اأغيب من علم الكر�سي  ]92[

قال السّيد الحيدري في ص 90-)9: 

»إذا اتضح هذا فاعلم أّن ما وراء النور الشمسي الذي هو غاية األنوار الحّسية 
البصر  إدراك  عن  خارجة  ملكوتية  باطنية  أخرى  أنواًرا  الكون،  عالم  في 
والنورية،  الصفاء  في  بعض  فوق  بعضها  األنوار  وتلك  البصر،  وإحساس 
وكل ما كان من تلك األنوار أشّد ظهورًا وأقوى وجودًا ونورية في حد ذاته، 
فهو أبطن وأخفى عن اإلدراك، لذا كان علم العرش أغيب من علم الكرسي 
النورّية  الغيب مقرونان. ونسبة كّل طبقة إلى ما فوقها في شدة  أنها في  مع 

وكمالها، كنسبة هذا النور الشمسي إلى ما هو أقرب منها من هذا العالم«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 67): 

األنوار  غاية  هو  الذي  الشمسي  النور  وراء  ما  أن  فاعلم:  هذا  علمت  »إذا 
الحسية ول أشد منه في عالم الكون أنوار أخرى باطنية خارجة عن إدراك 
في  بعض  فوق  بعضها  الباطنية  األنوار  وتلك  البصر،  واحساس  البصر 
وجودًا  وأقوى  ظهورًا  أشد  األنوار  تلك  من  كان  وكلما  والنورّية،  الصفاء 
الظاهرة  الحواس  هذه  إدراك  عن  وأخفى  أبطن  فهو  ذاته،  حّد  في  ونورية 
الجسمانية، ونسبة كل طبقة إلى فوقها في شدة النورية، وكمالها كنسبة هذا 

النور الشمسي إلى ما هو أقرب منها من هذا العالم«. 

اتضح  )إذا  عبارة:  هذا(  علمت  )إذا  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
مضمون  للنص  وأضاف  )باطنّية(،  كلمة:  بعد  )ملكوتّية(  كلمة:  وأضاف  هذا(، 

الرواية حول كون علم العرش أغيب من علم الكرسي.
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الحجاب وال�ستر من مقامات تجليات نور عظمة اهلل  ]93[

قال السّيد الحيدري في ص )9: 

الحقيقي  المعنى  والستر  الحجاب  من  المراد  فليس  ذلك  ضوء  »في 
إذ ليس  أبصارنا،  بيننا وبين ما هو محجوب ومستور عن  الواقع  المعروف 
هناك حجاب وستر بهذا المعنى؛ ألن الّله تعالى منّزه عن الجسم والمكان 
من  مقامان  والستر-  الحجاب  أعني  بهما-  المراد  بل  والستر،  والحجاب 
يصل  لم  األول-  فوق  -وهو  والثاني  تعالى،  عظمته  نور  تجّليات  مقامات 
إليه نور بصائر أحد إل من شاء الّله تعالى، فأراه بقدر ما أحب، وأما مشاهدة 
المانع  هو  واألول  هو.  إل  عليها  يقدر  فال  الكمال  وجه  على  عظمته  نور 
لنهدموا  وإل  الكمال،  وجه  على  الخلق  على  العظمة  نور  انكشاف  من 

واحترقوا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي للمازندراني w ج 3 ص 85): 

بيننا  الواقع  المعروف  الحقيقي  المعنى  والستر  الحجاب  من  المراد  »ليس 
وستر  حجاب  هناك  ليس  إذ  أبصارنا،  عن  ومستور  محجوب  هو  ما  وبين 
بهذا المعنى؛ بل المراد بهما مقامان من مقامات تجّليات نور عظمة الرب، 
الّله  إليه نور بصائر أحد إل من شاء  - وهو فوق األول- لم يصل  والثاني 
تعالى، فأراه بقدر ما أحب، وأّما مشاهدة نور عظمته على وجه الكمال فال 
يقدر عليه إل هو، واألول هو المانع من انكشاف نور العظمة على الخلق 

على وجه الكمال، وإّل لنهدموا واحترقوا«. 

استبدل السّيد الحيدري بعبارة: )عظمة الرب( عبارة: )عظمته تعالى(،  مالحظة: 
والمكان  الجسم  عن  منّزه  تعالى  الّله  )ألّن  عبارة:  الكالم  وسط  في  وأضاف 

والحجاب والستر(، وهي مأخوذٌة من تعليقة الشعراني w في هامش الصفحة.



آَفُة االْنتَِحاِل8))

R تجّليات الحجاب لالأنبياء  ]94[

قال السّيد الحيدري في ص )92-9: 

وخّر  دّكًا  فجعله  الجبل  على  الحجاب  ذلك  من  العظمة  نور  تجلى  »وقد 
وبين   P نبّينا بين  كان  الذي  الحجاب هو  أن هذا  والظاهر  موسى صعقا. 
الّله في المعراج، وقد كان قاب قوسين أو أدنى، كما روي عن أبي عبد الّله 
الصادق Q قال: »كان بينهما حجاب يتألأل فينظر مثل سم األبرة إلى ما 

شاء الّله من نور العظمة««. 

-(85 ص   3 ج   w للمازندراني الكافي  أصول  شرح  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :(86

وخّر  دّكًا  فجعله  الجبل  على  الحجاب  ذلك  من  العظمة  نور  تجلى  »وقد 
وبين   P نبّينا بين  كان  الذي  الحجاب هو  أن هذا  والظاهر  موسى صعقًا، 
أبي  أدنى، كما روي عن  أو  المعراج، وقد كان قاب قوسين  الّله تعالى في 
عبد الّله Q قال: »كان بينهما حجاب يتألأل فينظر مثل سم األبرة إلى ما 

شاء الّله من نور العظمة««.

االأنوار الملكوتّية االأربعة  ]95[

قال السّيد الحيدري في ص 92: 

»قوله Q: »وهو الملكوت الذي أراه أصفياءه وأراه خليله فقال: ﴿ َوَكَذٰلَِك 
ۡرِض َوِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنَِي ﴾ )األنعام: 75(«.

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل نُرِٓي إِبَۡرٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسَّ

وتذكيره  مبتدأ  وهو  األربعة-  األنوار  -أي  األربعة  إلى  راجع  »هو«  ضمير 
الّله  أراها  التي  األشياء  ملكوت  هي  األمور  هذه  أن  يعني  الخبر،  جهة  من 
أصفياءه وأولياءه، فإّن السالكين إلى الّله تعالى بقدمي العبودية واليقين لبّد 
لّله تعالى حجبا من نور،  لهم من المرور على هذه األنوار الملكوتية، فإن 
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لكن جوامعها منحصرة في هذه األربعة. 

األرض  طبيعة  فليست  بعض،  من  ألطف  بعضها  مراتب  للطبيعة  أن  وكما 
كطبيعة الماء ول الهواء كالنار ول طبيعة الجماد كطبيعة النبات، ول النبات 
كالحيوان، وعلى هذا القياس تفاوت أنوار النفس والعقل والروح، كذلك 

األنوار الملكوتية لكل منها مراتب متفاوتة في اللطافة والنورّية«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص350-)35: 
Q فقال:  »قوله Q: »وهو الملكوت الذي أراه أصفياءه وأراه خليله 
﴿ َوَكَذٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرٰهِيَم... ﴾ اآلية«، ضمير »هو« راجع إلى األربعة وهو مبتدأ 
التي  األشياء  ملكوت  هي  األمور  هذه  أن  يعني  الخير،  جهة  من  وتذكيره 
العبودية  بقدمي  تعالى  الّله  إلى  السالكين  فإّن  وأولياءه،  أصفياءه  الّله  أراها 
واليقين لبّد لهم من المرور على هذه األنوار الباطنة، فإن لّله تعالى سبعين 
حجابا من نور، لكن جوامعها منحصرة في هذه األربعة، إذ لكل منها مراتب 

متفاوتة في اللطافة والنورّية.

كطبيعة  األرض  طبيعة  فليست  بعض،  من  ألطف  بعضها  مراتب  فللطبيعة 
النبات  ول  النبات،  كطبيعة  الجماد  طبيعة  ول  كالنار،  الهواء  ول  الماء، 
األدنى  الفلك  ول  الفلكيات،  كطبيعة  العنصريات  طبيعة  ول  كالحيوان، 
كالفلك األعلى، وعلى هذا القياس تفاوت أنوار النفس والعقل والروح«. 

اللطافة  في  متفاوتة  مراتب  منها  لكل  )إذ  عبارة:  الحيدري  السيد  وضع  مالحظة: 
وبكلمة:  )الخبر(،  كلمة:  )الخير(  بكلمة:  استبدل  كما  النّص،  آخر  في  والنورّية( 

)الباطنة( كلمة: )الملكوتّية(، وبعبارة: )سبعين حجاًبا( كلمة: )حجًبا(.



آَفُة االْنتَِحاِل20)

قوله Q: »واأراه خليله«  ]96[

قال السّيد الحيدري في ص 93: 

يصل   Q إبراهيم يزل  فلم  أي  خليله«  »وأراه   :Q فقوله هذا  »وعلى 
إلى نور بعد نور، أو يتخايل إليه في ما يلقاه أّنه وصل، ثم كان يكشف له أن 
الذي ل وصول  األقرب  الحجاب  إلى  إليه حّتى وصل  فيترّقى  أمر،  وراءه 
بعده. فهذه األنوار هي التي أراها الّله تعالى إبراهيم Q حتى وصل إلى 
المبدأ األعلى والغاية القصوى والمنزل األسنى وذلك قوله: ﴿ َوَكَذٰلَِك نُرِٓي 

ۡرِض َوِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنَِي ﴾«.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل إِبَۡرٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسَّ

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص )35: 

ما  أول  في  إليه  ويتخايل  نور،  بعد  نور  إلى  يصل   Q إبراهيم يزل  »فلم 
يلقاه أّنه وصل، ثم كان يكشف له أن وراءه أمر، فيترّقى إليه حّتى وصل إلى 
الحجاب األقرب الذي ل وصول بعده، قال: الّله أكبر، ... فهذه األنوار هي 
والغاية  األعلى  المبدأ  إلى  وصل  حتى  التدريج  على  تعالى  الّله  أراها  التي 
القصوى والمنزل األسنى وذلك قوله تعالى: ﴿ َوَكَذٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرٰهِيَم َملَُكوَت 

ۡرِض َوِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنَِي ﴾«.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

دفع تّوهم الم�سّبهة  ]97[

قال السّيد الحيدري في ص94-93: 

قلوبهم،  حييت  وبحياته  الّلَه،  العرش  حملُة  يحمل  »وكيف   :Q قوله«
وبنوره اهتدوا إلى معرفته«. 

شيء  كل  وحياة  وحافظه  شيء  كل  حامل  سبحانه  أّنه  أول   Q ذكر لما 
ونوره، وأفاد أن العرش خلقه الّله من أنوار أربعة، وذكر في وصفها ما ذكر، 
علمه  بإحاطة  الكرسي  سعة  أّول  وكذا  والمكان،  األين  تعالى  عنه  نفى  ثم 
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وأنهم  العرش  حملة  بيان  إلى  رجع  ثم  تفصيلّيًا،  علمًا  بالجزئيات  تعالى 
توّهم  دفع  إلى  راجعا  كرَّ  علمه،  حّملهم  الذين  العلماء  هم   - بالحقيقة   -
المشّبهة وزعمهم أن الّله مستقر على العرش وأنه محمول حمله المالئكة، 
ومنشأ توهمهم -كما تقدم- في كونه محمولً قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ 
ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ )األعراف: 54(، وقوله: ﴿ َوَيۡحِمُل َعۡرَش َرّبَِك فَۡوَقُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََمٰنَِيةٞ ﴾ 
)الحاقة: 7)(، قالوا: إذا كان الحّق مستويا على العرش كان محمولً عليه، 
وكان العرش محمول على األمالك، ومحمول المحمول على الشيء يكون 

محمول على ذلك الشيء«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص )352-35: 

قلوبهم،  حييت  وبحياته  الّله،  العرش  حملة  يحمل  »وكيف   :Q قوله«
وبنوره اهتدوا إلى معرفته«. 

شيء  كل  وحياة  وحافظه  شيء  كل  حامل  سبحانه  أّنه  أول   Q ذكر لما 
ما  وصفها  في  وذكر  أربعة،  أنوار  من  الّله  خلقه  العرش  أن  وأفاد:  ونوره، 
بإحاطة  الكرسي  سعة  أّول  وكذا  والمكانية،  األين  تعالى  عنه  نفى  ثم  ذكر، 
العرش  حملة  معنى  إلى  رجع  ثم  تفصيلّيًا،  علمًا  بالجزئيات  تعالى  علمه 
دفع  إلى  راجعا  كرَّ  علمه،  الّله  حّملهم  الذين  العلماء  هم  بالحقيقة  وأنهم 
حمله  محمول  وأنه  العرش،  على  مستقر  الّله  أن  وزعمهم  المشّبهة  توّهم 
ٱۡسَتَوٰى... ﴾  المالئكة، ومنشأ توهمهم في كونه محمولً قوله تعالى: ﴿ ُثمَّ 
ثََمٰنَِيةٞ ﴾  يَۡوَمئِٖذ  فَۡوَقُهۡم  َرّبَِك  َعۡرَش  تعالى: ﴿ َوَيۡحِمُل  )األعراف: 54(، وقوله 
)الحاقة: 7)(، قالوا: إذا كان الحّق مستويا على العرش كان محمولً عليه، 
وكان العرش محمول على األمالك، ومحمول المحمول على الشيء يكون 

محمول على ذلك الشيء«.

وبكلمة:  )المكان(،  كلمة:  )المكانّية(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)معنى( كلمة: )بيان(.



آَفُة االْنتَِحاِل22)

االإيجاد فرع الوجود  ]98[

قال السّيد الحيدري في ص 95-94: 

»والجواب: إنه تعالى موجد كل شيء ومفيض حياته، فكيف يحمله حملة 
إلى  فإّن كل مكاني محمول على شيء، يحتاج في فعله وإيجاده  العرش؟ 
ذلك الشيء، فإن اإليجاد فرع الوجود، ولهذا ثبت في العلوم الحكمية أن 
محمول  تعالى  كان  فلو  الوضعية،  الماّدة  بمشاركة  الجسمانية  القوى  تأثير 
على حملة العرش لم يكن خالقًا موجدا لها، والالزم باطل فكذا الملزوم. 

فهو  عنه،  الشريك  ونفي  الخالقية  توحيد  من  ثبت  فلما  الالزم،  بطالن  أما 
التقدير  ذلك  على  أوجدها  لو  فألنه  المالزمة،  بيان  وأما  شيء.  كل  خالق 
يجب أن يكون حين إيجاده إياها محمولً على حملة أيضًا، فإن كانت تلك 
غيرها  كانت  وإن  نفسه،  على  الشيء  توّقف  فيلزم  بعينها،  هذه  هي  الحملة 
ننقل الكالم إلى ذلك الغير فيلزم التسلسل أو الدور، والتوالي بأسرها باطلة 
فكذا المقّدم، وهو كونه موجدًا لها على التقدير المذكور. فيكون المقّدم- 

وهو كونه تعالى محمول- محال، وهذا هو المطلوب«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 352: 

»ووجه دفعه: إنه تعالى موجد كل شيء ومفيض حياته، فكيف يحمله حملة 
إلى  فإّن كل مكاني محمول على شيء، يحتاج في فعله وإيجاده  العرش؟ 
العلوم الحكمية أن  ذلك الشيء، فإن اإليجاد بعد الوجود، ولهذا ثبت في 
محمولً  تعالى  كان  فلو  الوضعية،  الماّدة  بمشاركة  الجسمانية  القوى  تأثير 
على حملة العرش لم يكن خالقًا موجدًا لها، والالزم باطل فكذا الملزوم. 

أما بطالن الالزم: فلما ثبت من توحيده في اإللهّية ونفي الشريك عنه، فهو 
التقدير  ذلك  على  أوجدها  لو  فألنه  المالزمة،  بيان  وأما  شيء،  كل  خالق 
يجب أن يكون حين إيجاده إياها محمولً على حملة أيضًا، فإن كانت تلك 
غيرها  كانت  وإن  نفسه،  على  الشيء  توّقف  فيلزم  بعينها،  هذه  هي  الحملة 
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ننقل الكالم إلى ذلك الغير فيلزم التسلسل أو الدور، والتوالي بأسرها باطلة 
فكذا المقّدم، وهو كونه موجدًا لها على التقدير المذكور، فيكون المقّدم-

وهو كونه تعالى محمول محالً، وهذا هو المطلوب«. 

)والجواب(،  كلمة:  دفعه(  )ووجه  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
وبكلمة: )بعد( كلمة: )فرع(، وبكلمة: )اإللهّية( كلمة: )الخالقّية(.

قوله Q: »بحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا اإلى معرفته«  ]99[

قال السّيد الحيدري في ص 95: 

»وقوله: »بحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته«. 

إشارة إلى تنزيهه تعالى عن جميع أنحاء كونه محمول، سواء كانت الحملة 
أجسامًا أو قلوبًا أو عقولً، فاألّول كما يحمل الجدران السقف أو الفرس 
النفس  فكحمل  والثاني  البياض،  الجسم  أو  الجالس  السرير  أو  الراكب 
األخالق والعلوم، يقال: أولئك حملة العلم أي نفوسهم، وأّما حمل العقول 

فكحفظها وخزانتها للمعقولت«. 

وهذا الكالم منحوٌل من شرح أصول الكافي لمال صدرا w ج 3 ص 352: 

»وقوله: »بحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته«، إشارة إلى تنزيهه 
تعالى عن جميع أنحاِء كونه محمولً سواء كانت الحملة أجسامًا أو قلوبًا 
أو عقولً، فاألّول كما يحمل الجدران السقف أو الفرس الراكب أو السرير 
القلوب فكحمل  وأّما حمل  البياض،  الجسم  أو  الحمل  الدابة  أو  الجالس 
النفس األخالق والعلوم، يقال: أولئك حملة العلم أي نفوسهم، وأّما حمل 

العقول فكحفظها وخزانتها للمعقولت«. 

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )وأّما حمل القلوب( كلمة: )والثاني(.



آَفُة االْنتَِحاِل24)

عدم �سّحة تف�سير العر�ش والكر�سي بمنظور االأفالك الت�سعة  ]100[

السّيد  قال  أساسّيتان(،  )نتيجتان  عنوانه:  والذي  الكتاب  من  الثامن  الفصل  في 
الحيدري في ص 99: 

»فالعرش عند أصحاب هذا التجاه مثاًل هو الفلك التاسع المحيط بالعالم 
الكرسي  به  مماّسًا  جوفه  وفي  للزمان،  اليومّية  بحركته  الراسم  الجسماني، 
وهو الفلك الثامن الذي فيه الثوابت، وفي جوفه األفالك السبعة الكّلية التي 
والزهرة  والشمس  والمريخ  والمشتري  زحل  السبع:  السيارات  أفالك  هي 

وعطارد والقمر، بالترتيب بعضها ببعض. 

الحركات  لتنظيم  البطليموسية  بصيغته  الهيئة  علم  يفرضها  التي  هي  وهذه 
السماوات  من  القرآن  يذكره  ما  عليها  طّبقوا  للحّس،  الظاهرة  العلوّية 
الهيئة  في  المذكورة  أحكامها  من  وجدوا  فما  والعرش،  والكرسي  السبع 
الظواهر  يخالف  وجدوه  وما  قبلوه،  الظواهر  يخالف  ل  والطبيعّيات 

الموجودة في الكتاب رّدوه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 54): 

»أن العرش هو الفلك التاسع المحيط بالعالم الجسماني والمحدد للجهات 
وفي  للزمان،  اليومية  بحركته  والراسم  الكواكب،  من  الخالي  واألطلس 
جوفه مماّسًا به الكرسي، وهو الفلك الثامن الذي فيه الثوابت، وفي جوفه 
والمشتري  زحل  السبع:  السيارات  أفالك  هي  التي  الكلّية  السبعة  األفالك 
والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر بالترتيب محيطا بعضها ببعض. 

وهذه هي التي يفرضها علم الهيئة على مسلك بطليموس لتنظيم الحركات 
السماوات  من  القرآن  يذكره  ما  عليها  طبقوا  للحّس،  الظاهرة  العلوية 
الهيئة  في  المذكورة  أحكامها  من  وجدوا  فما  والعرش،  والكرسي  السبع 
الظواهر  يخالف  وجدوه  وما  قبلوه،  الظواهر  يخالف  ل  والطبيعيات 

الموجودة في الكتاب ردوه«.
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مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )على مسلك بطليموس( عبارة: )بصيغته 
البطليموسّية(، وأضاف لمقدمة النّص المنتحل عبارة: )عند أصحاب هذا التجاه 

مثاًل(.
ومع أّن لدي المزيد من شواهد االنتحال في هذا الكتاب المتخِم باالنتحاالت، إال 

أنني سأكتفي بالمئة مورد هذه، ألنتقل إلى كتاٍب الحق.
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الكتاب الثاني:
مراتب العلم االإلهي وكيفية وقوع البداء فيه 

تفا�سيل الكتاب: 

المؤلف: السيد كمال الحيدري

الناشر: دار جواد األئمة R للطباعة والنشر والتوزيع 

الطبعة: الطبعة األولى )43) هـ - 0)20م

عدد الصفحات: 04) 

 - هـ   (43(( فراقد  دار  منشورات  من  للكتاب  أخرى  طبعٌة  توجُد  مالحظة: 
عندي  الموجودة  الورقية  النسخة  لكون  األولى  اعتمدُت  أنني  إل  0)20م(، 
الطبعتين  بين  مقارنة  بعمل  ُقمُت  وقد   ،R األئمة  جواد  دار  منشورات  من 
كال  في  فثابتٌة  النتحال  تهمة  وأما  الصفحات،  ترقيم  في  إل  اختالًفا  ألحظ  فلم 

الموردين.

الكتب المنتحل منها )والطبعات التي اعتمدُت عليها في توثيق االنتحاالت(: 
الموسوي  أبوالقاسم  السيد  العظمى  الّله  آية  القرآن،  تفسير  في  البيان   - (
األعلمي  منشورات  974)م،   - 394)هـ  الثالثة:  الطبعة  الخوئي، 

للمطبوعات، بيروت- لبنان.

الرازي  الكليني  يعقوب  بن  محمد  جعفر  أبي  اإلسالم  ثقة  الكافي،   - 2
الطبعة  الغفاري،  أكبر  علي  عليه:  وعّلق  صّححه  329هـ(،  )المتوفى: 

الثالثة: 388) هـ، دار الكتب اإلسالمية: طهران- إيران. 



آَفُة االْنتَِحاِل28)

 ،w الميزان في تفسير القرآن، العاّلمة السيد محمد حسين الطباطبائي  - 3
قم  في  المدرسين  جماعة  منشورات  هـ،   (4(2 الخامسة:  الطبعة 

المقدسة، مطبعة اسماعيليان، قم -إيران. ]وأغلب النتحالت منه[.
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ِۡل َوٱنلََّهارِۚ ...﴾ قوله تعالى: ﴿ َوَلُۥ َما َسَكَن ِف ٱلَّ  ]101[

في الفصل األول من كتاب )مراتب العلم اإللهي( قال السّيد الحيدري في ص 8: 

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ﴾ )األنعام:  ِۡل َوٱنلََّهارِۚ َوُهَو ٱلسَّ »قوله سبحانه: ﴿ َوَلُۥ َما َسَكَن ِف ٱلَّ
3)(؛ تبّين اآلية أن الّله سبحانه إذا كان هو الخالق لليل والنهار وما سكن 
المالك  وهو  والنهار،  الليل  في  سكن  ما  فله  بإيجادها،  المتفرد  فيهما، 
الحّق لجميع الليل والنهار وسّكانهما وما يستعقب وجودها من الحوادث 
واألفعال واألقوال، وله النظام الجاري فيها على عجيب سعته، فهو السميع 
ألقوالنا من أصوات وإشارات، والعليم بأعمالنا وأفعالنا بما لها من صفتي 
الحسن والُقبح، والعدل والظلم واإلحسان واإلساءة، وما تكتسبه النفوس 

من سعادة وشقاء. 

وكيف يمكنه الجهل بذلك، وقد نشأ الجميع في ملكه بإذنه؟« 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 28: 

المتفرد  فيهما،  سكن  وما  والنهار  لليل  الخالق  هو  سبحانه  الّله  كان  »وإذا 
الليل  لجميع  الحق  المالك  وهو  والنهار،  الليل  في  سكن  ما  فله  بإيجادها 
والنهار وسكانهما وما يستعقب وجودها من الحوادث واألفعال واألقوال، 
وله النظام الجاري فيها على عجيب سعته فهو السميع ألقوالنا من أصوات 
والقبح،  الحسن  صفتي  من  لها  بما  وأفعالنا  بأعمالنا  والعليم  وإشارات، 
والعدل والظلم واإلحسان واإلساءة، وما تكتسبه النفوس من سعادة وشقاء.

وكيف يمكنه الجهل بذلك وقد نشأ الجميع في ملكه وبإذنه؟« 

كانت:  حيث  النتحال  بداية  صياغة  في  قليال  الحيدري  السيد  تصّرف  مالحظة: 
إذا  سبحانه  الّله  أن  اآلية  )تبّين  وأصبحت:  الخالق..(  هو  سبحانه  الّله  كان  )وإذا 

كان هو الخالق..(.



آَفُة االْنتَِحاِل30)

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ﴾ قوله تعالى: ﴿ َوُهَو ٱلسَّ  ]102[

قال السّيد الحيدري في ص 8: 
﴿ َوَلُۥ  لقوله:  النتيجة  بمنزلة  ٱۡلَعلِيُم ﴾  ِميُع  ٱلسَّ ﴿ َوُهَو  قوله:  أن  معناه  »وهذ 
ِۡل َوٱنلََّهارِۚ ﴾ والسمع والعلم وإن كانا من صفاته الذاتية التي  َما َسَكَن ِف ٱلَّ
هي عين الذات المتعالية من غير أن يتوّقف على أمر غيرها، لكن من العلم 
وكذا السمع والبصر ما هو صفة فعلية خارجة عن الذات، وهي التي يتوقف 
واإلماتة،  واإلحياء  والرزق  كالخلق  الذات،  غير  متعلق  تحقق  على  ثبوتها 

المتوقفة على وجود مخلوق ومرزوق وحّي ومّيت«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص30-29: 

النتيجة  بمنزلة  ٱۡلَعلِيُم ﴾  ِميُع  ٱلسَّ ﴿ َوُهَو  تعالى:  قوله  أن  يظهر  تقدم  »ومما 
ِۡل َوٱنلََّهارِۚ ﴾ والسمع والعلم وإن كانا معدودين  لقوله: ﴿ َوَلُۥ َما َسَكَن ِف ٱلَّ
من صفاته تعالى الذاتية التي هي عين الذات المتعالية من غير أن يتفرع على 
خارجة  فعلية  صفة  هو  ما  والبصر  السمع  وكذا  العلم  من  لكن  غيرها،  أمر 
عن الذات، وهي التي يتوقف ثبوتها على تحقق متعلق غير الذات المقدسة 
كالخلق والرزق واإلحياء واإلماتة، المتوقفة على وجود مخلوق ومرزوق 

وحّي ومّيت«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )مما تقّدم يظهر( عبارة: )وهذا معناه(.
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اإثبات االآية للعلم الفعلي  ]103[

قال السّيد الحيدري في ص 9-8: 

إن  فهي  تعالى،  له  محاطة  مملوكة  وأعيانها  بأنفسها  كانت  لما  »واألشياء 
بصر  وألوانا،  أنوارا  كانت  وإن  تعالى.  له  ومسموعة  سمع  أصواتا،  كانت 

ومبصرة له تعالى. والجميع كائنة ما كانت، علم ومعلومة له تعالى. 

وهذا النوع من العلم، من صفاته الفعلّية التي تتحقق عند تحقق الفعل منه 
تعالى ل قبل ذلك، ول يلزم من ثبوتها بعدما لم تكن، تغّيٌر في ذاته تعالى 
وتقّدس، ألنها ل تعدو مقام الفعل، ول تدخل في عالم الذات. فاآلية في 

استنتاجها العلم من الملك تريد إثبات العلم الفعلي«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 30: 

إن  فهي  تعالى،  له  محاطة  مملوكة  وأعيانها  بأنفسها  كانت  لما  »واألشياء 
بصر  وألوانا  أنوارا  كانت  وإن  تعالى،  له  ومسموعة  سمع  أصواتا  كانت 
وهذا  تعالى.  له  ومعلومة  علم  كانت  ما  كائنة  والجميع  تعالى،  له  ومبصرة 
النوع من العلم من صفاته الفعلية التي تتحقق عند تحقق الفعل منه تعالى ل 
قبل ذلك، ول يلزم من ثبوتها بعد ما لم تكن تغير في ذاته تعالى وتقدس؛ 
ألنها ل تعدو مقام الفعل، ول يدخل في عالم الذات، فاآلية في استنتاجها 

العلم من الملك تريد إثبات العلم الفعلي، فافهم ذلك«.



آَفُة االْنتَِحاِل32)

بيان عّلة كتابة الجهاد على الموؤمنين  ]104[

قال السّيد الحيدري في ص 9: 
َوَنۡبلَُواْ  ِٰبِيَن  َوٱلصَّ ِمنُكۡم  ٱلُۡمَجِٰهِديَن  َنۡعلََم   ٰ َحتَّ ﴿ َونَلَۡبلَُونَُّكۡم  تعالى:  »قوله 
ۡخَباَرُكۡم ﴾ )محمد: )3(، اآلية بصدد بيان عّلة كتابة القتال على المؤمنين، 

َ
أ

على  الصابرون  الّله  سبيل  في  المجاهدون  به  ليمتاز  اإللهي  الختبار  وهو 
مشاّق التكاليف اإللهية.

ۡخَباَرُكۡم ﴾ كأّن المراد باألخبار األعمال من حيث إنها تصدر 
َ
وقـوله: ﴿ َوَنۡبلَُواْ أ

يمتاز  األعمال  واختبار  عنهم،  بها  يخبر  لهم  إخبارا  فيكون  العاملين،  عن 
الصالحة  النفوس  به  يمتاز  النفوس  اختبار  أن  به صالحها من طالحها، كما 
ظهور  هو  عباده،  امتحان  من  تعالى  له  الحاصل  العلم  من  والمراد  الخّيرة، 

حال العباد بذلك. وبتعبير أدق هو علم فعلّي له تعالى خارج عن الذات«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8) ص 243: 
َوَنۡبلَُواْ  ِٰبِيَن  َوٱلصَّ ِمنُكۡم  ٱلُۡمَجِٰهِديَن  َنۡعلََم   ٰ َحتَّ ﴿ َونَلَۡبلَُونَُّكۡم  تعالى:  »قوله 
ۡخَباَرُكۡم ﴾ البالء والبتالء المتحان والختبار، واآلية بيان علة كتابة القتال 

َ
أ

الّله  سبيل  في  المجاهدون  به  ليمتاز  اإللهي  الختبار  وهو  المؤمنين،  على 
الصابرون على مشاق التكاليف اإللهية.

ۡخَباَرُكۡم ﴾ كأّن المراد باألخبار األعمال من حيث إنها تصدر 
َ
وقوله: ﴿ َوَنۡبلَُواْ أ

يمتاز  األعمال  واختبار  عنهم،  بها  يخبر  لهم  إخبارا  فيكون  العاملين،  عن 
الصالحة  النفوس  به  يمتاز  النفوس  به صالحها من طالحها، كما أن اختبار 
الخّيرة، وقد تقدم فيما تقدم أن المراد بالعلم الحاصل له تعالى من امتحان 
عباده هو ظهور حال العباد بذلك، وبنظر أدق هو علم فعلي له تعالى خارج 

عن الذات«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )بصدد(، واستبدل بكلمة: )بنظر( كلمة: 
)بتعبير(.
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يَّاُم نَُداوِلَُها َبۡيَ ٱنلَّاِس... ﴾
َ
قوله تعالى: ﴿ َوتِۡلَك ٱۡل  ]105[

قال السّيد الحيدري في ص 0): 

ِيَن َءاَمُنواْ ﴾ )آل  ُ ٱلَّ يَّاُم نَُداوِلَُها َبۡيَ ٱنلَّاِس َوِلَۡعلََم ٱللَّ
َ
»قوله تعالى: ﴿ َوتِۡلَك ٱۡل

عمران: 40)( المراد به ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونه وخفائه، فإن علمه 
تعالى بالحوادث واألشياء في الخارج عين وجودها فيه، فإن األشياء معلومة 
الحال في علومنا  منها كما هو  بنفس وجودها ل بصورة مأخوذة  تعالى  له 
وإدراكاتنا، ولزم ذلك أن تكون إرادته تعالى العلم بشيء هي إرادة تحققه 
فأخذ وجودهم محّققًا،  َءاَمُنواْ ﴾  ِيَن  ُ ٱلَّ وظهوره، وحيث قال: ﴿ َوِلَۡعلََم ٱللَّ
أفاد ذلك إرادة ظهور إيمانهم، وإذا كان ذلك على سنة األسباب والمسببات 

لم يكن بدٌّ من وقوع أمور توجب ظهور إيمان المؤمن بعد خفائه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 29-28: 

المؤمنين  إيمان  ظهور  به  فالمراد  َءاَمُنواْ ﴾،  ِيَن  ٱلَّ  ُ ٱللَّ ﴿ َوِلَۡعلََم  قوله:  »أما 
عين  الخارج  في  واألشياء  بالحوادث  تعالى  علمه  فإن  وخفائه،  بطونه  بعد 
وجودها فيه، فإن األشياء معلومة له تعالى بنفس وجودها ل بصورة مأخوذة 
منها، نظير علومنا وإدراكاتنا وهو ظاهر، ولزم ذلك أن يكون إرادته تعالى 
ِيَن  ٱلَّ  ُ ٱللَّ ﴿ َوِلَۡعلََم  قال:  وحيث  وظهوره،  تحققه  إرادة  هي  بشيء  العلم 
كان  وإذا  إيمانهم،  ظهور  إرادة  ذلك  أفاد  محققا  وجودهم  فأخذ  َءاَمُنواْ ﴾ 
ذلك على سنة األسباب والمسّببات لم يكن بّد من وقوع أمور توجب ظهور 

إيمان المؤمن بعد خفائه ...«. 

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )نظير( عبارة: )كما هو الحال في(.
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ُ َمن َيَافُُهۥ بِٱۡلَغۡيِبۚ ﴾ قوله تعالى: ﴿ ِلَۡعلََم ٱللَّ  ]106[

قال السّيد الحيدري في ص 0)-)): 
ۥٓ  َتَناُلُ ۡيِد  ٱلصَّ ّمَِن  ءٖ  بَِشۡ  ُ ٱللَّ َلَۡبلَُونَُّكُم  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ قوله:  »وكذلك 

َذٰلَِك فَلَُهۥ  َبۡعَد  بِٱۡلَغۡيِبۚ َفَمِن ٱۡعَتَدٰى  ُ َمن َيَافُُهۥ  ِلَۡعلََم ٱللَّ يِۡديُكۡم َورَِماُحُكۡم 
َ
أ

ِلمٞ ﴾ )المائدة: 94(، ل يبعد أن يكون قوله: »ليبلوّنكم الّله« »ليعلم« 
َ
َعَذاٌب أ

ل  عّمن  بالغيب  الّله  يخاف  من  منكم  ليتمّيز  كذا  سيقّدر  أنه  عن  كناية  كذا 
يخافه، ألن الّله سبحانه ل يجوز عليه الجهل حتى يرفعه بالعلم«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 38): 

ُ َمن َيَافُُهۥ بِٱۡلَغۡيِبۚ ﴾ ل يبعد أن يكون قوله: ليبلوّنكم  »قوله تعالى: ﴿ ِلَۡعلََم ٱللَّ
الّله ليعلم كذا كناية عن أنه سيقّدر كذا ليتمّيز منكم من يخاف الّله بالغيب 

عّمن ل يخافه؛ ألن الّله سبحانه ل يجوز عليه الجهل حتى يرفعه بالعلم«. 

مالحظة: في حين أدرج السيد الطباطبائي w محّل الشاهد من اآلية 94 من سورة 
المائدة، وضع السيد الحيدري اآلية كاملًة.

ٍء ﴾ قوله تعالى: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ  ]107[

السّيد  قال  اإللهي(  الفعل  )القرآن وتعّدد مراتب  الثاني والذي عنوانه:  الفصل  في 
الحيدري في ص 4): 

ٍء ﴾ يفيد العموم بسبب وقوعه في سياق النفي مع  »فظاهر قوله: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ
تأكيده بـــ»من«، فيشمل كّل ما يصدق عليه أّنه شيء، من دون أن يخرج منه 
إل ما يخرجه نفس السياق، وهو ما تدّل عليه لفظة »نا« و»عند« و»خزائن«. 

وما عدا ذلك مما يرى ول يرى مشمول للعاّم«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 43): 

ٍء ﴾ على ما به من العموم بسبب وقوعه  »وذلك أن ظاهر قوله: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ
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أن  دون  من  شيء  أنه  عليه  يصدق  ما  كل  بمن،  تأكيده  مع  النفي  سياق  في 
يخرج منه إل ما يخرجه نفس السياق، وهو ما تدّل عليه لفظة )نا( و)عند( 

و)خزائن( وما عدا ذلك مما يرى ول يرى مشمول للعام«. 
مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )فيشمل( للنص المنتحل.

االإنزال من الخزائن  ]108[

قال السّيد الحيدري في ص 5)-6): 

»من هنا يتبّين أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض، وكّل ما هو عاٍل منها غير 
محدود بحّد ما هو داٍن، غير مقدر بقدره الذى يالزمه عند نزوله، ومجموعها 

غير محدود بالحّد الذي يلحق الشيء وهو في هذه النشأة.
ول يبعد أن يكون التعبير بالتنزيل الداّل على نوع من التدريج في قوله: ﴿ َوَما 
ۥٓ ﴾ إشارة إلى كونه يطوي في نزوله مرحلة بعد مرحلة، وكّلما ورد في  ُِلُ ُنَنّ
مرحلة طرأه من القدر أمٌر جديد لم يكن قبل حتى إذا وقع في األخيرة أحاط 

به القدر من كل جانب«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 45): 

»ومن هنا يتبين أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض وكل ما هو عال منها غير 
بالحد  محدود  غير  ومجموعها  بقدره،  مقّدر  غير  دان،  هو  ما  بحد  محدود 
الذي يلحق الشيء وهو في هذه النشأة، ول يبعد أن يكون التعبير بالتنزيل 
ۥٓ ﴾ إشارة إلى كونه يطوي  ُِلُ الدال على نوع من التدريج في قوله: ﴿ َوَما ُنَنّ
في نزوله مرحلة بعد مرحلة، وكلما ورد مرحلة طرأه من القدر أمر جديد لم 

يكن قبل حتى إذا وقع في األخيرة أحاط به القدر من كل جانب«.
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الخزائن اأمور ثابتة  ]109[

قال السّيد الحيدري في ص 6)-7): 
حيث   )96 )النحل:  بَاٖقۗ ﴾   ِ ٱللَّ ِعنَد  َوَما  يَنَفُد  ِعنَدُكۡم  ﴿ َما  تعالى:  »يقول 
بّينت أّن ما عندنا قائم على أساس التبّدل والتحّول، محكوم لقانون الحركة 
والتغّير والزوال، بخالف ما عند الّله فإّنه باٍق ل يزول ول يفنى. وهذه قاعدة 
كّلية غير منقوضة بأي استثناء، وتحتها جزئيات كثيرة من المعارف القرآنية. 
أن  أنتج  ِعنَدنَا ﴾  ﴿ إِلَّ  البحث:  مورد  اآلية  في  قوله  إلى  ذلك  ضممنا  فإذا 
 ِ تلك الخزائن أمور ثابتة غير زائلة ول متغيرة ألنها عند الّله ﴿ َوَما ِعنَد ٱللَّ
المادية  النشأة  في هذه  األشياء  المشهود، ألن  عالمنا  فوق  فإذن هي  بَاٖقۗ ﴾ 

وفى عالمنا المحسوس متغيرة فانية ل تتّسم بالثبات والبقاء«. 
 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 2) ص 339: 
بَاٖقۗ ﴾ في مقام التعليل لقوله   ِ »قوله تعالى: ﴿ َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱللَّ
ِ ُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡم ﴾ وقد وّجهه بأّن الذي عندكم  في اآلية السابقة ﴿ إِنََّما ِعنَد ٱللَّ
أي في الحياة الدنيا التي هي حياة مادية قائمة على أساس التبدل والتحول 
منعوتة بنعت الحركة والتغير زائل نافد، وما عند الّله سبحانه مما يعد المتقين 

منكم باق ل يزول ول يفنى والباقي خير من النافد بصريح حكم العقل.
لفظه  في  ما  على  بَاٖقۗ ﴾   ِ ٱللَّ ِعنَد  َوَما  يَنَفُد  ِعنَدُكۡم  ﴿ َما  قوله:  أن  واعلم 
من  كثيرة  جزئيات  تحتها  باستثناء،  منقوضة  غير  كلية  قاعدة  اإلطالق  من 

المعارف الحقيقية«.
الثاني: تفسير الميزان ج 2) ص 45): 

بأنها عنده  تعالى وصفها  المشهود؛ ألنه  الخزائن جميعا فوق عالمنا  »هذه 
ِ بَاٖقۗ ﴾ أن ما عنده ثابت ل  وقد أخبرنا بقوله: ﴿ َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱللَّ
يزول ول يتغّير عما هو عليه، فهذه الخزائن -كائنة ما كانت- أمور ثابتة غير 
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زائلة ول متغيرة، واألشياء في هذه النشأة المادية المحسوسة متغيرة فانية ل 
ثابتة ول باقية فهذه الخزائن اإللهية فوق عالمنا المشهود«. 

وبكلمة:  )محكوم(،  كلمة  )منعوتة(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
الثانية  الفقرة  بداية  في  الحيدري  السيد  أضاف  كما  )القرآنية(.  كلمة:  )الحقيقّية( 
عبارة: )فإذا ضممنا ذلك إلى قوله في اآلية مورد البحث: ﴿ إِلَّ ِعنَدنَا ﴾ أنتج أّن(، 
وغّير ترتيب أجزاء النّص قلياًل، واستبدل بكلمة: )المحسوسة( عبارة: )في عالمنا 

المحسوس(، وبعبارة: )ل ثابتة ول باقية( عبارة: )ل تتسم بالثبات والبقاء(. 

ۡعلُومٖ ﴾ ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ]110[ قوله تعالى: ﴿ َوَما ُنَنّ

قال السّيد الحيدري في ص )2: 

ۡعلُومٖ ﴾ وهو قرن لزم غير  ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ »قرنت اآلية النزول بالقدر ﴿ َوَما ُنَنّ
المصاحبة،  أو  اآللة  أو  للسببية  إّما  والباء  الحصر،  لمكان  النفكاك؛  جائز 
والمآل واحد. فكينونة زيد مثاًل وظهوره بالوجود إّنما هو بما له من القدر 
بُِكّلِ  يقول: ﴿ إِنَُّهۥ  تعالى  المعلوم، فوجوده محدود ل محالة، كيف وهو 
ِيُۢط ﴾ )فصلت: 54( ولو لم يكن محدودًا لم يكن محاطا له تعالى،  ءٖ مُّ َشۡ

فمن المحال أن يحاط بما ل حّد له ول نهاية!«. 

وهذا الكالم منحوٌل مع تصّرف بسيط في بداية العبارة من تفسير الميزان للعالمة 
الطباطبائي w ج 2) ص 43): 

بالقدر  الخلقة  وهو  النزول  يقرن  ۡعلُومٖ ﴾  مَّ بَِقَدرٖ  إِلَّ  ۥٓ  ُِلُ ُنَنّ ﴿ َوَما  قوله:  »ثم 
قرنًا لزمًا غير جائز اإلنفكاك لمكان الحصر، والباء إما للسببية أو اآللة أو 
المصاحبة، والمآل واحد فكينونة زيد وظهوره بالوجود إنما هو بما له من 
﴿ إِنَُّهۥ  يقول:  تعالى  فوجوده محدود ل محالة، كيف وهو  المعلوم،  القدر 
فمن  تعالى،  له  محاطا  يكن  لم  محدودا  يكن  لم  ولو  ِيُۢط ﴾  مُّ ءٖ  َشۡ بُِكّلِ 

المحال أن يحاط بما ل حد له ول نهاية«.
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القدر الذي به يتعّين ال�سيء  ]111[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

مثاًل  زيد  ففي  غيره،  من  ويتمّيز  الشيء  يتعّين  بسببه  الذي  هو  القدر  »وهذا 
شيء به يتمّيز من عمرو وغيره من أفراد اإلنسانية ويتمّيز من الفرس والبقر 
فرس  هو  ول  بعمرو  هو  ليس  نقول:  أن  به  لنا  ويجوز  والسماء،  واألرض 
وبقر وأرض وسماء ونحوها، ولول ذلك الحد والقدر لكان هو هي وارتفع 

التمّيز«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 44): 

مثاًل  زيد  ففي  غيره،  من  ويتمّيز  الشيء  يتعّين  بسببه  الذي  هو  القدر  »وهذا 
شيء به يتمّيز من عمرو وغيره من أفراد اإلنسان، ويتمّيز من الفرس والبقر 
بالفرس  ول  بعمرو  هو  ليس  نقول:  أن  به  لنا  ويجوز  والسماء،  واألرض 

والبقر واألرض والسماء ولول هذا الحد لكان هو هي وارتفع التميز«. 

استبدل السيد الحيدري بكلمة: )اإلنسان( كلمة: )اإلنسانية(، وبكلمة:  مالحظة: 
)هذا( كلمة: )ذلك(، وأضاف كلمة: )القدر( بعد كلمة: )الحد(.

محدودّية قوى المخلوق  ]112[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

»كذلك ما عنده من القوى واآلثار واألعمال محدودة مقدرة، فليس إبصاره 
مثاًل إبصارًا مطلًقا على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان ولكل شيء 
ولشيء  خاّص  ومكان  وزمان  حال  في  إبصار  هو  بل  مثاًل،  عضو  وبكل 
مطلقًا  إبصارًا  كان  ولو  خاّصة،  شرائط  وفق  وعلى  خاّص  وبعضو  خاّص 
ألحاط بكل إبصار خاص وكان الجميع له، ونظيره الكالم في سائر ما يعود 

إليه من خصائص وجوده وتوابعه«. 
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 44): 

فليس  مقّدرة،  محدودة  واألعمال  واآلثار  القوى  من  عنده  ما  »وكذلك 
إبصاره مثاًل إبصارًا مطلقا في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان ولكل 
ولشيء  خاص  ومكان  وزمان  حال  في  إبصار  بل  مثاًل،  عضو  وبكل  شيء 
خاص وبعضو خاص وعلى شرائط خاصة، ولو كان إبصارا مطلقا ألحاط 
بكل إبصار خاص وكان الجميع له، ونظيره الكالم في سائر ما يعود إليه من 

خصائص وجوده وتوابعه ...«.

العالقة بين الهدى والتقدير  ]113[

قال السّيد الحيدري في ص 23-22: 

القدر خصوصّية وجود الشيء وكيفّية خلقته كما يستفاد  »من هنا يظهر أن 
َفَهَدٰى ﴾ )األعلى:  َر  قَدَّ ِي  َوٱلَّ ٰى ٢  فََسوَّ ِي َخلََق  أيضًا من قوله تعالى: ﴿ ٱلَّ
ٍء َخۡلَقُهۥ ُثمَّ َهَدٰى ﴾ )طه: 50( فإن اآلية  ۡعَطٰي ُكَّ َشۡ

َ
ِٓي أ 2-3( وقوله: ﴿ ٱلَّ

األولى رّتبت الهداية- وهي الدللة على مقاصد الوجود- على خلق الشيء 
وتسويته وتقديره. واآلية الثانية رّتبتها على إعطائه ما يختّص به من الخلق. 
خصوصّية  الشيء  قدر  كون  اآليتين-  سياق  يعطيه  ما  على   - ذلك  ولزم 

خلقته غير الخارجة عنه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 44): 

»ومن هنا يظهر أن القدر خصوصية وجود الشيء وكيفية خلقته كما يستفاد 
)األعلى:  َفَهَدٰى ﴾  َر  قَدَّ ِي  َوٱلَّ ٰى ٢  فََسوَّ ِي َخلََق  أيضًا من قوله تعالى: ﴿ ٱلَّ
ٍء َخۡلَقُهۥ ُثمَّ َهَدٰى ﴾ )طه: 50(، فإّن اآلية  ۡعَطٰي ُكَّ َشۡ

َ
ِٓي أ 2-3( وقوله: ﴿ ٱلَّ

الشيء  الوجود على خلق  مقاصد  الدللة على  الهداية وهي  رّتبت  األولى 
وتسويته وتقديره، واآلية الثانية رتبتها على إعطائه ما يختص به من الخلق، 
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خصوصّية  الشيء  قدر  كون  اآليتين-  سياق  يعطيه  ما  -على  ذلك  ولزم 
خلقه غير الخارجة عنه«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )خلقه( كلمة: )خلقته(.

ۡعلُومٖ ﴾  ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ قوله تعالى: ﴿ َوَما ُنَنّ  ]114[

قال السّيد الحيدري في ص 23: 

ۡعلُومٖ ﴾  ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ »ثم إنه تعالى وصف قدر كّل شيء بأنه معلوم ﴿ َوَما ُنَنّ
يتنّزل الشيء  -بحسب سياق الكالم- أن هذا القدر معلوم له حينما  ويفيد 
وإليه  إيجاده،  قبل  معّينة  القدر  معلوم  فهو  وجوده،  ويظهر  نزوله  يتم  ولما 
اآلية  فإن ظاهر  )الرعد: 8(  بِِمۡقَدارٍ ﴾  ِعنَدهُۥ  ٍء  َشۡ يؤول معنى قوله: ﴿ َوُكُّ 
﴿ ِعنَدهُۥ  فقوله:  له.  معلوم  عنده  حاضر  المقدار،  من  له  بما  شيء  كل  أّن 
ۡعلُومٖ ﴾. ونظير ذلك قوله في موضع آخر:  بِِمۡقَدارٍ ﴾ في معنى قوله: ﴿ بَِقَدرٖ مَّ
ءٖ قَۡدٗرا ﴾ )الطالق: 3( أي قدرًا ل يتجاوزه، معّينا غير  ِ َشۡ

ُ لُِكّ ﴿ قَۡد َجَعَل ٱللَّ
مبهم، معلوما غير مجهول«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 44): 

ۥٓ إِلَّ بَِقَدرٖ  ُِلُ »ثم إنه تعالى وصف قدر كل شيء بأنه معلوم إذ قال: ﴿ َوَما ُنَنّ
ۡعلُومٖ ﴾ ويفيد -بحسب سياق الكالم- أن هذا القدر معلوم له حينما يتنزل  مَّ
إيجاده،  قبل  معينة  القدر  معلوم  فهو  وجوده  ويظهر  نزوله  يتم  ولما  الشيء 
فإن ظاهر   )8 )الرعد:  بِِمۡقَدارٍ ﴾  ِعنَدهُۥ  ٍء  َشۡ ﴿ َوُكُّ  قوله:  معنى  يئول  وإليه 
هناك:  فقوله  له  معلوم  عنده  حاضر  المقدار  من  له  بما  شيء  كل  أن  اآلية 
ۡعلُومٖ ﴾ ونظير ذلك قوله  مَّ بِِمۡقَدارٍ ﴾ في معنى قوله هاهنا: ﴿ بَِقَدرٖ  ﴿ ِعنَدهُۥ 
قَۡدٗرا ﴾ )الطالق: 3( أي قدرا ل  ءٖ  ِ َشۡ

لُِكّ  ُ في موضع آخر: ﴿ قَۡد َجَعَل ٱللَّ
يتجاوزه معينا غير مبهم معلوما غير مجهول«.
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تقّدم القدر بح�سب العلم والم�سّية  ]115[

قال السّيد الحيدري في ص 23: 

»وبالجملة: للقدر تقّدم على الشيء بحسب العلم والمشّية، وإن كان مقارنًا 
له غير منفك عنه في وجوده. وسنرجع إلى القدر في مستقل يختّص به إن 

شاء الّله تعالى في لحق األبحاث. 

هذا ما يعطيه التدير في اآلية الكريمة، وهو إن كان ل يخلو عن دقة وغموض، 
يعضل على بادئ الفهم، لكنّك لو أمعنت في التدبر، وبذلت فى ذلك بعض 

جهدك، استنار لك ووجدته من واضحات كالمه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2) ص 44)-
 :(45

»وبالجملة للقدر تقّدم على الشيء بحسب العلم والمشية، وإن كان مقارنًا 
له غير منفك عنه في وجوده.

دقة  من  يخلو  ل  كان  وإن  وهو  الكريمة،  اآلية  في  التدبر  يعطيه  ما  هذا   ...
التدبر وبذلت في  الفهم، لكنّك لو أمعنت في  بادئ  وغموض يعضل على 
الّله  إن شاء  من واضحات كالمه  استنار لك ووجدته  بعض جهدك،  ذلك 
تعالى ... وسنرجع إلى بحث القدر في كالم مستقل يختص به إن شاء الّله 

في موضع يناسبه«. 

اإلحالة  عبارة  حّتى  انتحل  أنه  الحيدري  السيد  انتحالت  طرائف  من  مالحظة: 
في  القدر  بحث  إلى  )وسنرجع  الميزان:  في   w الطباطبائي السيد  أوردها  التي 
كالم مستقل يختص به إن شاء الّله في موضع يناسبه(، واستبدل بعبارة: )موضع 

يناسبه( عبارة: )لحق األبحاث(.
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توجيه العقل والنقل للتدّبر في االآيات  ]116[

في الفصل الثالث من الكتاب، قال السّيد الحيدري في ص 27-26: 

»هؤلء هم الذين حّرموا البحث عن حقائق الكتاب والسنة - حتى البحث 
يستفاُد  ما  الدينية ووضعها على  الظواهر  تسليم  بناؤه على  الذي  الكالمي، 
منها بحسب الفهم العامي الساذج، ثم الدفاع عنها بما تيّسر من المقدمات 

المشهورة والمسّلمة عند أهل الدين - وجعلوها بدعة...

لكّن العقل يخطئهم في ذلك والكتاب والسنة ل يصدقانهم. فآيات الكتاب 
تكميل  في  الجهد  وبذل  الّله،  آيات  في  التدّبر  التحريض على  تحّرض كل 
معرفة الّله ومعرفة آياته، بالتذّكر والتفّكر والنظر فيها والحتجاج بالحجج 
العقلية، ومتفرقات السنّة المتواترة معنًى توافقها، ول معنى لألمر بالمقدمة 

والنهي عن النتيجة«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 53): 

».. والعقل يخطئهم في ذلك والكتاب والسنة ل يصدقانهم، فآيات الكتاب 
تكميل  في  الجهد  وبذل  الّله  آيات  في  التدّبر  على  التحريض  كل  تحّرض 
معرفة الّله ومعرفة آياته، بالتذّكر والتفّكر والنظر فيها والحتجاج بالحجج 
العقلية، ومتفرقات السنة المتواترة معنى توافقها، ول معنى لألمر بالمقدمة 
حقائق  عن  البحث  يحرمون  كانوا  الذين  هم  وهؤلء  النتيجة،  عن  والنهي 
الكتاب والسنة حتى البحث الكالمي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية 
من  تيسر  بما  عنها  الدفاع  ثم  العامي  الفهم  تفيده بحسب  ما  ووضعها على 
فلنتركهم  بدعة  ويعدونها  الدين  أهل  عند  والمسلمة  المشهورة  المقدمات 

وشأنهم«.

الجزء  على  الثاني  الجزء  فقّدم  الفقرة،  ترتيب  الحيدري  السيد  غّير  مالحظة: 
كلمة:  )يعدونها(  وبكلمة:  )حّرموا(،  كلمة:  )يحرمون(  بكلمة:  واستبدل  األول، 

)جعلوها( وأضاف: )الساذج( و)لكن( للنص.
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معنى اال�ستواء على العر�ش  ]117[

قال السّيد الحيدري في ص 30-29: 

الخلق،  عالم  على  سبحانه  استيالئه  عن  كناية  هو  ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾  َعَ  »﴿ ٱۡسَتَوٰى 
وكثيرًا ما يطلق الستواء على الشيء وُيراد به الستيالء عليه، أو أن الستواء 
أرادوا  إذا  الملوك  أن  كما  األمور،  تدبير  في  الشروع  معناه  العرش  على 

الشروع في إدارة أمور ممالكهم استووا على عروشهم وجلسوا عليها«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 55): 

كناية  ٱۡسَتَوٰى ﴾  ٱۡلَعۡرِش  و﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ  ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾  »قوله تعالى: ﴿ ٱۡسَتَوٰى َعَ 
عن استيالئه تعالى على عالم الخلق، وكثيرا ما يطلق الستواء على الشيء 

على الستيالء عليه كما قيل:

مهــراققد اســتوى بشــر علــى العراق ودم  غيــر ســيف  مــن 

أو أن الستواء على العرش معناه الشروع في تدبير األمور، كما أن الملوك 
إذا أرادوا الشروع في إدارة أمور مملكتهم استووا على عروشهم وجلسوا 

عليه«. 

التوجيه الكنائي لما هو ممتنٌع في حق البارئ  ]118[

قال السّيد الحيدري في ص 30: 

»والشروع واألخذ في أمر وجميع ما ينبئ عن تغّير األحوال وتبّدلها، وإن 
تعالى  شأنه  لكن  والتبدل،  التغير  عن  لتنزهه  تعالى  حّقه  في  ممتنعة  كانت 
يومئذ،  وأعيانها  بذواتها  األشياء  حدوث  إلى  بالنظر  وأخذًا  شروعًا  يسّمى 
بها- شروعًا وأخذًا  تعّلق  إذا  بالرحمة  الشمول  - وهو  تعالى  فيسّمى شأنه 
تعالى،  إليه  المنسوبة  بالزمان  المقّيدة  الحادثة  األفعال  سائر  نظير  بالتدبير، 
كقولنا خلق الّله فالنًا، وأحيى فالنًا، وأمات فالنًا، ورزق فالنًا ونحو ذلك«. 
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 55): 

»والشروع واألخذ في أمر وجميع ما ينبئ عن تغير األحوال وتبّدلها، وإن 
شأنه  لكن  والتبّدل،  التغّير  عن  تعالى  لتنّزهه  تعالى  حقه  في  ممتنعة  كانت 
وأعيانها  بذواتها  األشياء  حدوث  إلى  بالنظر  وأخذًا  شروعًا  يسّمى  تعالى 
شروعًا  بها  تعلق  إذا  بالرحمة  الشمول  وهو  تعالى  شأنه  فيسّمى  يومئذ، 
إليه  المنسوبة  بالزمان  المقيدة  الحادثة  األفعال  سائر  نظير  بالتدبير،  وأخذًا 
تعالى كقولنا خلق الّله فالنًا، وأحيا فالنًا، وأمات فالنًا، ورزق فالنًا، ونحو 

ذلك«. 

مالحظة على التوجيه الكنائي  ]119[

قال السّيد الحيدري في ص 30-)3: 

»إل أن هذ التجاه - الذي ذهب إليه لفيف من القدماء والمعاصرين- وإن 
كان ل يخلو من وجاهة، لكنه ل ينافي أن تكون هناك حقيقة موجودة تعتمد 
ما  تشابه  كانت  وإن  الدينية  النصوص  لغة  فإّن  اللفظية.  العناية  هذه  علـيها 
السلطة  اإلنسان  يستخدم  حيث  البيان،  من  اإلنساني  الواقع  في  يجري 
والستيالء والملك والسلطنة والرئاسة والولية والسيادة وجميع ما يجري 
آثارها  إل  الخارج  في  لها  واقع  ل  اعتبارية  وضعية  كأمور  المجرى  هذا 
البيانات وراءها حقائق  أن هذه  لنا  يبين  الّله سبحانه  أّن  إل  المترتبة عليها، 

واقعية وجهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 55): 

»وفيه: أن كون قوله ﴿ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ ﴾ جاريا مجرى الكناية بحسب 
تعتمد  موجودة  حقيقة  هناك  يكون  أن  ينافي  ل  لكنه  حقًا،  كان  وإن  اللفظ 
عليها هذه العناية اللفظية، والسلطة والستيالء والملك واإلمارة والسلطنة 
أمور  فينا  المجرى  هذا  يجري  ما  وجميع  والسيادة  والولية  والرئاسة 
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آثارها، على ما سمعته منا كرارا  وضعية اعتبارية ليس في الخارج منها إل 
في األبحاث العتبارية السابقة، والظواهر الدينية تشابه من حيث البيان ما 
عندنا من بيانات أمورنا وشئوننا العتبارية، لكن الّله سبحانه يبين لنا أن هذه 

البيانات وراءها حقائق واقعية، وجهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري جملًة افتتاحية للفقرة غير التي وردت في الميزان، 
وهو قوله: )إل أن هذ التجاه - الذي ذهب إليه لفيف من القدماء والمعاصرين- 
وإن كان ل يخلو من وجاهة(، كما تّصرف في إحدى الجمل المنتحلة قلياًل وغّير 

موضعها وهي: )فإن لغة النصوص ... البيان(.

ِ رِزُۡقَها ﴾ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
قوله تعالـى: ﴿ َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل  ]120[

قال السّيد الحيدري في ص 42: 

-على ما  رِزُۡقَها ﴾ الداّبة   ِ إِلَّ َعَ ٱللَّ ۡرِض 
َ
ٱۡل َدٓابَّةٖ ِف  »قـال تعالـى: ﴿ َوَما ِمن 

النوع الخاص  - كّل ما يدّب ويتحّرك، ويكثر استعماله في  اللغة  في كتب 
منه، وقرينة المقام تقتضي كون المراد منه العموم، لظهور أن الكالم مسوق 
كل  رزق  وجوب  ذكر  كون  أعني   - المعنى  وهذا  تعالى.  علمه  سعة  لبيان 
يستوجب  أحوالها،  جميع  في  دابة  لكّل  علمه  سعة  لبيان   - الّله  على  دابة 
التفسير  َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ﴾ بمنزلة عطف على  ُمۡسَتَقرََّها  أن يكون قوله: ﴿ َوَيۡعلَُم 

ِ رِزُۡقَها ﴾«. لقوله: ﴿ إِلَّ َعَ ٱللَّ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 48): 

ِ رِزُۡقَها ﴾ إلى آخراآلية، الدابة  ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
»قوله تعالى ﴿ َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

النوع  اللغة- كّل ما يدّب ويتحرك، ويكثر استعماله في  -على ما في كتب 
الخاص منه، وقرينة المقام تقتضي كون المراد منه العموم، لظهور أن الكالم 

مسوق لبيان سعة علمه تعالى...

-أعني كون ذكر وجوب رزق كل دابة على الّله- لبيان سعة  وهذا المعنى 
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علمه لكّل دابة في جميع أحوالها يستوجب أن يكون قوله: ﴿ َوَيۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها 
ِ رِزُۡقَها ﴾«. َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ﴾ بمنزلة عطف التفسير لقوله: ﴿ َعَ ٱللَّ

الرازُق َعليٌم  ]121[

قال السّيد الحيدري في ص43: 

»فيعود المعنى إلى أّن كل دابة من دواب األرض على الّله أن يرزقها - ولن 
فإن كانت  أينما كانت،  بها خبير بحالها  تعالى عليم  - فهو  بغير رزق  تبقى 
في مستقّر ل تخرج منه كالحوت في الماء، رزقها هناك، وإن كانت خارجة 
أو  الهواء  في  كالطير  مستقرها  إلى  ستتركه  مستودع  في  وهي  مستقرها  من 

كالجنين في الرحم رزقها هناك. 

وبالجملة هو تعالى عالم بحال كل دابة في األرض وكيف ل وعليه رزقها، 
بما  منه  بالمرزوق وخبرة  الرازق  من  بعلم  إل  المرزوق  الرزق  ول يصيب 

حّل فيه من محل دائم أو معجل ومستقر أو مستودع«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 48): 

»فيعود المعنى إلى أن كّل دابة من دواب األرض على الّله أن يرزقها - ولن 
تبقى بغير رزق - فهو تعالى عليم بها خبير بحالها أينما كانت، فإن كانت في 
مستقر ل تخرج منه كالحوت في الماء وكالصدف فيما وقعت واستقرت فيه 
من األرض، رزقها هناك، وإن كانت خارجة من مستقرها وهي في مستودع 
الهواء أو كالمسافر الغارب عن وطنه أو  ستتركه إلى مستقرها، كالطير في 
الرحم، رزقها هناك. وبالجملة هو تعالى عالم بحال كل دابة  كالجنين في 
إل  المرزوق  الرزق  يصيب  ول  رزقها  تعالى  وعليه  ل  وكيف  األرض  في 
بعلم من الرازق بالمرزوق وخبرة منه بما حل فيه من محل دائم أو معّجل 

ومستقر أو مستودع«. 



(47 الكتاب الثاني: مراتب العلم اإللهي وكيفية وقوع البداء فيه 

تَِينَُّكۡم َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِبۖ ﴾
ۡ
قوله تعالى: ﴿ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلَأ  ]122[

قال السّيد الحيدري في ص 43: 

تَِينَُّكۡم 
ۡ
َلَأ َوَرّبِ  بََلٰ  قُۡل  اَعُةۖ  ٱلسَّ تِيَنا 

ۡ
تَأ َل  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ ﴿ َوقَاَل  تعالى:  »وقال 

َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِبۖ ﴾ )سبأ: 3( يذكر إنكارهم إلتيان الساعة وهي يوم القيامة وهم 
في  لالرتياب  مورد  بكل شيء، ول  ملكه وعلمه  مع ظهور عموم  ينكرونه 
أن يجيب عن قولهم   P النبي أمر  إتيانها، ولذلك  إنكار  إتيانها فضاًل عن 

تَِينَُّكۡم ﴾ أي الساعة«.
ۡ
بقوله: ﴿ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلَأ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 357: 

تَِينَُّكۡم َعٰلِِم 
ۡ
اَعُةۖ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلَأ تِيَنا ٱلسَّ

ۡ
ِيَن َكَفُرواْ َل تَأ »قوله تعالى: ﴿ َوقَاَل ٱلَّ

ٱۡلَغۡيِبۖ ﴾ إلخ، يذكر إنكارهم إلتيان الساعة وهي يوم القيامة، وهم ينكرونه 
إتيانها مع  مع ظهور عموم ملكه وعلمه بكل شيء ول مورد لالرتياب في 
ذلك كما تقدم فضال عن إنكار إتيانها، ولذلك أمر النبي P أن يجيب عن 

تَِينَُّكۡم ﴾ أي الساعة«.
ۡ
قولهم بقوله: ﴿ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلَأ

ثبوت االأ�سياء في الكتاب المبين  ]123[

قال السّيد الحيدري في ص 44-43: 

أبدان  ومنها  األشياء  اختالط  هو  إنكارهم  في  األساس  السبب  كان  »ولما 
عن  خبر  ل  بحيث  تبدل  بعد  تبدلً  صورها  وتبّدل  ببعض  بعضها  األموات 
أعيانها، فيمتنع إعادتها من دون تمّيز بعضها من بعض، أشار إلى دفع ذلك 
َمَٰوِٰت َوَل  ةٖ ِف ٱلسَّ بقوله: ﴿ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِبۖ َل َيۡعُزُب ﴾ أي ل يفوت ﴿ َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ
بِٖي ﴾ تعميم  ۡكَبُ إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ

َ
ۡصَغُر ِمن َذٰلَِك َوَلٓ أ

َ
ۡرِض ﴾. وقوله: ﴿ َوَلٓ أ

َ
ِف ٱۡل

لعلمه لكل شيء، وفيه مع ذلك إشارة إلى أن لألشياء -كائنة ما كانت- ثبوتا 
في كتاب مبين ل تتغّير ول تتبّدل، وإن زالت رسومها عن صفحة الكون«.



آَفُة االْنتَِحاِل48)

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 357: 

أبدان  ومنها  األشياء  اختالط  هو  إنكارهم  في  العمدة  السبب  كان  »ولما 
عن  خبر  ل  بحيث  تبّدل  بعد  تبدلً  صورها  وتبّدل  ببعض  بعضها  األموات 
أعيانها فيمتنع إعادتها من دون تميز بعضها من بعض، أشار إلى دفع ذلك 
ِف  ةٖ  َذرَّ ﴿ ِمۡثَقاُل  علمه  عن  يفوت  ل  أي  َيۡعُزُب ﴾  َل  ٱۡلَغۡيِبۖ  ﴿ َعٰلِِم  بقوله: 

ۡرِض ﴾.
َ
َمَٰوِٰت َوَل ِف ٱۡل ٱلسَّ

بِٖي ﴾ تعميم لعلمه لكل  ۡكَبُ إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ
َ
ۡصَغُر ِمن َذٰلَِك َوَلٓ أ

َ
وقوله: ﴿ َوَلٓ أ

شيء وفيه مع ذلك إشارة إلى أن لألشياء كائنة ما كانت ثبوتًا في كتاب مبين 
ل تتغير ول تتبدل وإن زالت رسومها عن صفحة الكون«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )العمدة( كلمة: )األساس(.

ال�سلطنة واالإحاطة االإلهّية  ]124[

قال السّيد الحيدري في ص 44: 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَل َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل 
ۡ
»قال تعالى: ﴿ َوَما تَُكوُن ِف َشأ

ُشُهوًدا ﴾ )يونس: )6(. هذه اآلية لإلشارة إلى أن السلطنة  َعلَۡيُكۡم  ُكنَّا  إِلَّ 
واإلحاطة التاّمة اإللهية واقعة على األعمال شهادًة وعلمًا على أتّم ما يكون 
يغفل  أو  مشرك،  ول  مؤمن  ول  نبي  منه  يستثنى  أن  غير  من  جهة،  كل  من 
أمر  الّله يخفى عليه شيء من  أن  أحد  يتوهمّن  عن عمل من األعمال، فال 

اإلنسان، فال يحاسبه يوم القيامة.

والتباعد  الغيبة  العزوب  ةٖ ﴾  َذرَّ ّمِۡثَقاِل  ِمن  ّبَِك  رَّ َعن  َيۡعُزُب  ﴿ َوَما  قال:  ثم 
والخفاء، وفيه إشارة إلى حضور األشياء عنده تعالى من غير غيبة، وحفظه 

لها في كتاب من غير زوال«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 88-87: 



(49 الكتاب الثاني: مراتب العلم اإللهي وكيفية وقوع البداء فيه 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَل َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل 
ۡ
»قوله تعالى: ﴿ َوَما تَُكوُن ِف َشأ

إِلَّ ُكنَّا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا ﴾ إلى آخر اآلية ...
 وعلى أي حال فالتحول المذكور في خطاب اآلية لإلشارة إلى أن السلطنة 
واإلحاطة التاّمة اإللهية واقعة على األعمال شهادًة وعلمًا على أتم ما يكون 
من كل جهة، من غير أن يستثني منه نبي ول مؤمن ول مشرك، أو يغفل عن 
الّله يخفى عليه شيء من أمره فال  عمل من األعمال، فال يتوهمّن أحد أن 

يحاسبه عليه يوم القيامة.

ةٖ ﴾ إلى آخر اآلية-العزوب الغيبة  ّبَِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ »وقوله: ﴿ َوَما َيۡعُزُب َعن رَّ
والتباعد والخفاء، وفيه إشارة إلى حضور األشياء عنده تعالى من غير غيبة، 

وحفظه لها في كتاب من غير زوال«.

�سعة ِعْلِمِه تعالى  ]125[

قال السّيد الحيدري في ص 45: 

ِ َوٱۡلَۡحرِۚ ﴾ تعميم لعلمه بما يمكن أن يتعّلق  »وقال تعالى: ﴿ َوَيۡعلَُم َما ِف ٱلَۡبّ
به علم غيره، مما قد يحضر بعضه عند بعض، وقد يغيب بعضه عن بعض، 
ِمن  تَۡسُقُط  ﴿ َوَما  الناس.  من  المخاطبين  عند  أعرف  ألنه  البّر؛  قّدم  وإنما 
َوَرقٍَة إِلَّ َيۡعلَُمَها ﴾ اختّص بالذكر ألّنه مما يستصعب اإلنسان حصول العلم 
به؛ ألن الكثرة البالغة التي في أوراق األشجار ُتعجز اإلنسان أن يمّيز معها 
ويتنّبه  األحوال،  من  عليه  يطرأ  فيما  منها  كالًّ  فيراقب  بعض،  من  بعضها 
َوَل  ۡرِض 

َ
ٱۡل ُظلَُمِٰت  ِف  َحبَّةٖ  ﴿ َوَل  سقط.  إذا  منها  بالساقط  انتقاصها  على 

َرۡطٖب َوَل يَابٍِس ﴾ المراد بظلمات األرض بطونها المظلمة التي تستقر فيها 
الحبات فينمو منها ما ينمو ويفسد ما يفسد، فالمعنى: ول تسقط من حبة 
أّيا ما كانا  في بطون األرض المظلمة، ول يسقط من رطب ول من يابس 
﴿ إِلَّ  قوله  من  بدل  بِٖي ﴾  مُّ كَِتٰٖب  ِف  ﴿ إِلَّ  فقوله:  هذا  وعلى  يعلمها،  إل 



آَفُة االْنتَِحاِل50)

َيۡعلَُمَها ﴾ سّد مسّده، وتقديره إل هو واقع مكتوب في كتاب مبين«.
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 29): 

ِ َوٱۡلَۡحرِۚ ﴾ تعميم لعلمه بما يمكن أن يتعلق به علم  »وقوله: ﴿ َوَيۡعلَُم َما ِف ٱلَۡبّ
غيره مما ربما يحضر بعضه عند بعض وربما يغيب بعضه عن بعض، وإنما 

قدم ما في البر ألنه أعرف عند المخاطبين من الناس.

وقوله: ﴿ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِلَّ َيۡعلَُمَها ﴾ اختص بالذكر ألنه مما يستصعب 
اإلنسان حصول العلم به ألن الكثرة البالغة التي في أوراق األشجار تعجز 
اإلنسان أن يميز معها بعضها من بعض فيراقب كال منها فيما يطرأ عليه من 

األحوال، ويتنبه على انتقاصها بالساقط منها إذا سقط.

معطوفات  إلخ،  يَابٍِس ﴾  َوَل  َرۡطٖب  َوَل  ۡرِض 
َ
ٱۡل ُظلَُمِٰت  ِف  َحبَّةٖ  ﴿ َوَل  وقوله: 

األرض  بظلمات  والمراد  السياق،  ظاهر  على  َوَرقٍَة ﴾  ﴿ ِمن  قوله:  على 
بطونها المظلمة التي تستقر فيها الحبات فينمو منها ما ينمو ويفسد ما يفسد 
فالمعنى: ول تسقط من حبة في بطون األرض المظلمة ول يسقط من رطب 
بِٖي ﴾  ول من يابس أيا ما كانا إل يعلمها، وعلى هذا فقوله: ﴿ إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ
في  واقع مكتوب  إل هو  وتقديره  سد مسده،  َيۡعلَُمَها ﴾  ﴿ إِلَّ  قوله  من  بدل 

كتاب مبين«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )ربما( كلمة: )قد(.



(5( الكتاب الثاني: مراتب العلم اإللهي وكيفية وقوع البداء فيه 

من�ساأ و�سف الكتاب بالمبين  ]126[

قال السّيد الحيدري في ص 46-45: 

»ووصف الكتاب بالمبين إن كان بمعنى المظهر إنما هو لكونه ُيظهر لقارئه 
كل شيء على حقيقة ما هو عليه من غير أن يطرأ عليه إبهام التغّير والتبّدل 
وسترة الخفاء في شيء من نعوته، وإن كان المبين بمعنى الظاهر فهو ذلك 
أيضًا؛ ألّن الكتاب في الحقيقة هو المكتوب، والمكتوب هو المحكّي عنه، 
وإذا كان )المحكي عنه( ظاهرًا ل سترة عليه ول خفاء فيه فالكتاب كذلك«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 29): 

»وتوصيف الكتاب بالمبين إن كان بمعنى المظهر إنما هو لكونه يظهر لقارئه 
كل شيء على حقيقة ما هو عليه من غير أن يطرأ عليه إبهام التغير والتبدل 
وسترة الخفاء في شيء من نعوته، وإن كان المبين بمعنى الظاهر فهو ذلك 
أيضًا؛ ألن الكتاب في الحقيقة هو المكتوب، والمكتوب هو المحكي عنه، 

وإذا كان ظاهرا ل سترة عليه ول خفاء فيه فالكتاب كذلك«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )توصيف( كلمة: )وصف(.

قوله تعالى: ﴿ وَِعنَدنَا كَِتٌٰب َحفِيُۢظ ﴾  ]127[

قال السّيد الحيدري في ص 46: 

وآلثاره  شيء  لكل  حافظ  أّنه:  فمعناه  َحفِيُۢظ ﴾  كَِتٌٰب  ﴿ وَِعنَدنَا  قوله:  »أما 
والتحريف، وهو  التغيير  للحوادث محفوظ عن  أو كتاب ضابط  وأحواله، 
اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، 
والتبديل  التغيير  عن  مصون  محفوظ  أي  ۡكُنوٖن ﴾  مَّ كَِتٰٖب  ﴿ ِف  قوله:  وأما 

وهو اللوح المحفوظ«.

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي



آَفُة االْنتَِحاِل52)

األول: تفسير الميزان ج 8) ص 339: 

وأحواله،  وآلثاره  شيء  لكل  حافظ  أي  َحفِيُۢظ ﴾  كَِتٌٰب  ﴿ وَِعنَدنَا  »وقوله: 
اللوح  وهو  والتحريف،  التغيير  عن  محفوظ  للحوادث  ضابط  كتاب  أو 

المحفوظ الذي فيه كل ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة«. 

الثاني: تفسير الميزان ج 9) ص 37): 

عن  مصون  محفوظ  أي  للقرآن  ثان  وصف  ۡكُنوٖن ﴾  مَّ كَِتٰٖب  ﴿ ِف  »وقوله: 
التغيير والتبديل، وهو اللوح المحفوظ«.  

الكتاب المبين  ]128[

قال السّيد الحيدري في ص 47: 

كائن  يكون وما هو  كان وما  ما  فيه  المكتوب  اللوح  بالكتاب  والمراد   ...«
إلى يوم القيامة كما تدّل عليه اآليات والروايات، وإنما اقتصر على ذكر ما 

يصيب في األرض وفي أنفسهم من المصائب لكون الكالم فيها«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 9) ص 67): 

إلى  فيه ما كان وما يكون وما هو كائن  المكتوب  اللوح  بالكتاب  »والمراد 
ما  ذكر  على  اقتصر  وإنما  والروايات،  اآليات  عليه  تدل  كما  القيامة  يوم 

يصيب في األرض وفي أنفسهم من المصائب لكون الكالم فيها«.
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مفاتح الغيب  ]129[

قال السّيد الحيدري في ص 48-47: 

احتمل  وربما  الخزينة،  وهو  الميم-  -بفتح  َمفتح  المفاتح جمع  »فنقول: 
شاّذًا:  قرئ  ما  ويؤيده  المفتاح؛  وهو  الميم-  -بكسر  ِمفتح  جمع  يكون  أن 
»وعنده مفاتيح الغيب« ومآل المعنيين واحد؛ فإن من عنده مفاتيح الخزائن 
هو عالم بما فيها قادر على التصرف فيها كيف شاء عادًة، كمن عنده نفس 
المعنى  يؤّيد  المورد  هذا  يشابه  فيما  تعالى  كالمه  سائر  أن  إّل  الخزائن، 
في  وذلك  رحمته،  وخزائن  خزائنه  ذكر  كالمه  في  كّرر  تعالى  فإنه  األول، 
تعالى:  قال  كالمه،  من  شيء  في  مفاتيح  لها  يذكر  ولم  متعّددة،  مواضع 
قُوُل لَُكۡم 

َ
ٓ أ ۡم ُهُم ٱلُۡمصَۜۡيِطُروَن ﴾ )الطور: 37(، ﴿ لَّ

َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرّبَِك أ

َ
﴿ أ

ٍء إِلَّ ِعنَدنَا  ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب ﴾ )األنعام: 50(، ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ
َ
ِ َوَلٓ أ ِعنِدي َخَزآئُِن ٱللَّ

ۡرِض ﴾ )المنافقون: 7(، 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َخَزآئُِن ٱلسَّ َخَزآئُِنُهۥ ﴾ )الحجر: )2(، ﴿ َولِلَّ

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن رَۡحَةِ َرّبَِك ﴾ )ص: 9( فاألقرب أن يكون المراد بمفاتح 
َ
﴿ أ

الغيب خزائنه«.

-(24 ص   7 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :(25

الميم وهو الخزينة، وربما احتمل أن  َمفتح بفتح  المفاتح جمع  »ثم نقول: 
يكون جمع ِمفتح بكسر الميم وهو المفتاح، ويؤيده ما قرئ شاذا: »وعنده 
مفاتيح الغيب« ومآل المعنيين واحد؛ فإن من عنده مفاتيح الخزائن هو عالم 
بما فيها قادر على التصرف فيها كيف شاء عادة، كمن عنده نفس الخزائن، 
فإنه  األول،  المعنى  يؤيد  المورد  هذا  يشابه  فيما  تعالى  كالمه  سائر  أن  إل 
تعالى كّرر في كالمه ذكر خزائنه وخزائن رحمته - وذلك في سبعة مواضع 
َخَزآئُِن  ۡم ِعنَدُهۡم 

َ
- ولم يذكر لها مفاتيح في شيء من كالمه قال تعالى: ﴿ أ

ِ ﴾ )األنعام:  ٱللَّ َخَزآئُِن  ِعنِدي  لَُكۡم  قُوُل 
َ
أ  ٓ )الطور: 37( وقال: ﴿ لَّ َرّبَِك ﴾ 

 ِ ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ ﴾ )الحجر: )2( وقال: ﴿ َولِلَّ 50( وقال: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ
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رَۡحَةِ  َخَزآئُِن  ِعنَدُهۡم  ۡم 
َ
﴿ أ وقال:   )7 )المنافقون:  ۡرِض ﴾ 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخَزآئُِن 

َرّبَِك ﴾ )ص: 9( فاألقرب أن يكون المراد بمفاتح الغيب خزائنه«.
وبعبارة:  )فنقول(،  كلمة:  نقول(  )ثم  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 

)سبعة مواضع( عبارة: )مواضع عّدة(.

انح�سار علم الغيب باهلل  ]130[

قال السّيد الحيدري في ص 48: 

لبيان  مسوق  ُهَوۚ ﴾  إِلَّ  َيۡعلَُمَهآ  َل  ٱۡلَغۡيِب  َمَفاتُِح  »وكيف كان فقوله: ﴿ وَِعنَدهُۥ 
يعلمها إل هو،  الغيب ل  إّما ألّن خزائن  تعالى،  فيه  بالغيب  العلم  انحصار 
تلك  إلى  لغيره  سبيل  فال  تعالى،  غيره  يعلمها  ل  الغيب  مفاتيح  ألن  وإّما 
الخزائن إذ ل علم له بمفاتيحها التي يتوّصل بها إلى فتحها والتصرف فيها«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 25): 

لبيان  مسوق  ُهَوۚ ﴾  إِلَّ  َيۡعلَُمَهآ  َل  ٱۡلَغۡيِب  َمَفاتُِح  »وكيف كان فقوله: ﴿ وَِعنَدهُۥ 
انحصار العلم بالغيب فيه تعالى، إّما ألّن خزائن الغيب ل يعلمها إل الّله، 
تلك  إلى  لغيره  سبيل  فال  تعالى،  غيره  يعلمها  ل  الغيب  مفاتيح  ألن  وإّما 
الخزائن إذ ل علم له بمفاتيحها التي يتوّصل بها إلى فتحها والتصرف فيها«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )الّله( كلمة: )هو(.
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�سمول ِعلمه تعالى لكل �سيء  ]131[

قال السّيد الحيدري في ص49-48: 

ل  ذيلها  لكّن  تعالى،  فيه  الغيب  علم  انحصار  عن  أنبأ  وإن  اآلية  »وصدر 
يختّص بعلم الغيب بل ينبئ عن شمول علمه تعالى بكّل شيء، أعّم من أن 
يكون غيبًا أو شهادة، فإّن كل رطب ويابس ل يختّص بما يكون غيبا وهو 
تعالى لكل غيب وشهادة، غير  تبّين شمول علمه  ظاهر، فاآلية بمجموعها 
ينبئ عن علمه بكل شيء  بالغيوب، وذيلها  ببيان علمه  أّن صدرها يختّص 

أعّم من الغيب والشهادة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 25): 

ل  ذيلها  لكّن  تعالى،  فيه  الغيب  علم  انحصار  عن  أنبأ  وإن  اآلية  »وصدر 
يختّص بعلم الغيب بل ينبئ عن شمول علمه تعالى بكّل شيء، أعّم من أن 
يكون غيبًا أو شهادة، فإّن كل رطب ويابس ل يختّص بما يكون غيبا وهو 
تعالى لكل غيب وشهادة، غير  يبين شمول علمه  فاآلية بمجموعها  ظاهر، 
ينبئ عن علمه بكل شيء  بالغيوب، وذيلها  ببيان علمه  أن صدرها يختّص 

أعّم من الغيب والشهادة«. 

ٍء إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ... ﴾ قوله تعالى: ﴿ ِإَون ّمِن َشۡ  ]132[

قال السّيد الحيدري في ص 49: 

خزائن  في  واقعة  هي  التي  للغيوب  يتعّرض  اآلية  صدر  أخرى  جهة  »ومن 
الّله سبحانه في قوله:  الغيب تحت أستار الخفاء وأقفال اإلبهام، وقد ذكر 
)الحجر:  ۡعلُوٖم ﴾  مَّ بَِقَدرٖ  إِلَّ  ۥٓ  ُِلُ ُنَنّ َوَما  َخَزآئُِنُهۥ  ِعنَدنَا  إِلَّ  ٍء  َشۡ ّمِن  ﴿ ِإَون 
)2( أن التي في خزائن الغيب عنده من األشياء أمور ل يحيط بها الحدود 
إنما  أنها  المعهودة، ول شك  المشهودة في األشياء، ول يحصرها األقدار 
والقدر،  الحّد  الخروج عن حكم  فيها من صفة  لما  صارت غيوبا مخزونة 
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فإّنا ل نحيط علما إل بما هو محدود ومقدر، وأّما التي في خزائن الغيب من 
األشياء فهي قبل النزول في منزل الشهود والهبوط إلى مهبط الحّد والقدر«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 25): 

خزائن  في  واقعة  هي  التي  للغيوب  يتعّرض  اآلية  صدر  أخرى  جهة  »ومن 
الّله سبحانه في قوله:  الغيب تحت أستار الخفاء وأقفال اإلبهام، وقد ذكر 
ۡعلُوٖم ﴾ )الحجر: )2( أن التي في  مَّ بَِقَدرٖ  إِلَّ  ۥٓ  ُِلُ ُنَنّ َوَما  ﴿ إِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ 
في  المشهودة  الحدود  بها  يحيط  ل  أمور  األشياء  من  عنده  الغيب  خزائن 
إنما صارت غيوبا  أنها  المعهودة، ول شك  األقدار  األشياء، ول يحصرها 
مخزونة لما فيها من صفة الخروج عن حكم الحد والقدر فإّنا ل نحيط علما 
إل بما هو محدود ومقدر، وأما التي في خزائن الغيب من األشياء فهي قبل 

النزول في منزل الشهود والهبوط إلى مهبط الحد والقدر«. 

جميع االأمور ثابتة في خزائن اهلل  ]133[

قال السّيد الحيدري في ص 50: 

»فاألمور الواقعة في هذا الكون المشهود المسجونة في سجن الزمان، هي 
الثبوت  نوعا من  ثابتة في خزائنه  الّله،  قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند 
في  الواقع  فمن  ثبوتها،  بكيفّية  نحيط  أن  نستطع  لم  وإن  مقّدر،  غير  مبهمًا 
المقّدر  منزلها  في  واستقرارها  حدوثها  قبل  األشياء  وخزائنه  الغيب  مفاتح 
لها من منازل الزمان، ولعّل هناك أشياء ُأخر مذخورة مخزونة ل تسانخ ما 
عندنا من األمور الزمانية المشهودة المعهودة، ولنسّم هذا النوع من الغيب 

غير الخارج إلى عرصة الشهود بالغيب المطلق«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 25): 

الزمان هي  الواقعة في هذا الكون المشهود المسجونة في سجن  »فاألمور 
الثبوت  نوعا من  ثابتة في خزائنه  الّله،  قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند 
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في  الواقع  فمن  ثبوتها  بكيفية  نحيط  أن  نستطع  لم  وإن  مقدر،  غير  مبهما 
المقدر  منزلها  في  واستقرارها  حدوثها  قبل  األشياء  وخزائنه  الغيب  مفاتح 
لها من منازل الزمان، ولعّل هناك أشياء أخر مذخورة مخزونة ل تسانخ ما 
عندنا من األمور الزمانية المشهودة المعهودة، ولنسم هذا النوع من الغيب 

غير الخارج إلى عرصة الشهود بالغيب المطلق«. 

االأ�سياء بين الغيب وال�سهادة  ]134[

قال السّيد الحيدري في ص 50: 

منزلها  في  ونزولها  والوجود  التحقق  بلباس  تلّبسها  بعد  األشياء  »وأّما 
ما  إلى  بالحقيقة  يرجع  وأقدارها  داخل حدودها  في  فالذي  والقدر،  بالحّد 
في خزائن الغيب ويرجع إلى الغيب المطلق، وأّما هي مع ما لها من الحّد 
والقدر فهي التي من شأنها أن يقع عليها شهودنا ويتعّلق بها علمنا، فعندما 

نعلم بها تصير من الشهادة، وعندما نجهل بها تصير غيبا«. 

 -(25 ص   7 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :(26

منزلها  في  ونزولها  والوجود  التحقق  بلباس  تلبسها  بعد  األشياء  »وأّما 
ما  إلى  بالحقيقة  يرجع  وأقدارها  داخل حدودها  في  فالذي  والقدر،  بالحد 
في خزائن الغيب ويرجع إلى الغيب المطلق، وأّما هي مع ما لها من الحد 
والقدر فهي التي من شأنها أن يقع عليها شهودنا ويتعّلق بها علمنا، فعندما 

نعلم بها تصير من الشهادة، وعندما نجهل بها تصير غيبا«. 
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الغيب الن�سبي  ]135[

قال السّيد الحيدري في ص )5: 

هذا  ألّن  نسبّيًا؛  غيبا  لنا  مجهولة  تصير  عندما  نسّميها  أن  الحرّي  »ومن 
واإلضافات،  بالنسب  يختلف  نسبّي  وصف  عندئذ  يطرؤها  الذي  الوصف 
كما أّن ما في الدار مثاًل من الشهادات بالنسبة إلى من فيها، ومن قبيل الغيب 
بالنسبة إلى من هو في خارجها، وكذا األضواء واأللوان المحسوسة بحاسة 
حاسة  إلى  بالنسبة  الغيب  ومن  البصر،  إلى  بالنسبة  الشهادات  من  البصر 
السمع، والمسموعات التي ينالها السمع شهادة بالنسبة إليه وغيب بالنسبة 
الذي  اإلنسان  إلى  بالنسبة  الشهادة  من  جميعا  ومحسوساتهما  البصر،  إلى 
إلى غيره من األناسّي، والتي عّدها  بالنسبة  الغيب  بدنه، ومن  يملكهما في 
ِ َوٱۡلَۡحرِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِلَّ َيۡعلَُمَها  تعالى في اآلية بقوله: ﴿ َوَيۡعلَُم َما ِف ٱلَۡبّ
ۡرِض َوَل َرۡطٖب َوَل يَابٍِس ﴾ )األنعام: 59( وكذا ما ورد 

َ
َوَل َحبَّةٖ ِف ُظلَُمِٰت ٱۡل

في اآليات األُخر، من الغيب النسبّي، فإنها جميعًا أمور محدودة مقدرة ل 
فهي من  لنا  تكون مشهودة  أن  بها علمنا ول  يتعّلق  أن  تأبى بحسب طبعها 

الغيب النسبي«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 26): 

هذا  ألن  نسبيا؛  غيبا  لنا  مجهولة  تصير  عندما  نسّميها  أن  الحرّي  »ومن 
واإلضافات،  بالنسب  يختلف  نسبي  وصف  عندئذ  يطرؤها  الذي  الوصف 
كما أّن ما في الدار مثاًل من الشهادة بالنسبة إلى من فيها، ومن قبيل الغيب 
بالنسبة إلى من هو في خارجها، وكذا األضواء واأللوان المحسوسة بحاسة 
حاسة  إلى  بالنسبة  الغيب  ومن  البصر،  إلى  بالنسبة  الشهادة  من  البصر 
السمع، والمسموعات التي ينالها السمع شهادة بالنسبة إليه وغيب بالنسبة 
الذي  اإلنسان  إلى  بالنسبة  الشهادة  من  جميعا  ومحسوساتهما  البصر،  إلى 
عّدها  والتي  األناسي،  من  غيره  إلى  بالنسبة  الغيب  ومن  بدنه  في  يملكهما 
ِ َوٱۡلَۡحرِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِلَّ َيۡعلَُمَها  تعالى في اآلية بقوله: ﴿ َوَيۡعلَُم َما ِف ٱلَۡبّ
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ۡرِض َوَل َرۡطٖب َوَل يَابٍِس ﴾ من هذا الغيب النسبي فإنها 
َ
َوَل َحبَّةٖ ِف ُظلَُمِٰت ٱۡل

جميعا أمور محدودة مقدرة ل تأبى بحسب طبعها أن يتعلق بها علمنا ول 
أن يكون مشهودة لنا فهي من الغيب النسبي«.

مالحظة: أضاف السّيد الحيدري عبارة: )وكذا ما ورد في اآليات األُخر( بعد اآلية.

ما الكتاب المبين؟   ]136[

قال السّيد الحيدري في ص )52-5: 

المبين يحصي كّل شيء كما قال تعالى:  الكتاب  السابقة أن  »دّلت اآليات 
القرآنية،  ۡحَصۡيَنُٰه كَِتٰٗبا ﴾ )النبأ: 29( فماذا تعني هذه الحقيقة 

َ
أ ٍء  ﴿ َوُكَّ َشۡ

وغيبها  شهادتها  جهة  من  هذه  أّن  أمعناه  المبين؟  الكتاب  فى  شيء  كل  أّن 
جميعا، أم هي من جهة غيبها فقط؟ 

بعبارة أخرى: ما الكتاب المبين؟ أهو هذا الكون المشتمل على أعيان هذه 
األشياء ل يغيب عنه شيء منها، وإن غاب بعضها عن بعض، أم هو أمر وراء 
هذا الكون مكتوب فيه هذه األشياء نوعًا من الكتابة، مخزونة فيه نوعا من 

الخزن؟« 

وهذا الكالم منحوٌل مع بعض التصّرف في يداية النص من تفسير الميزان للعالمة 
الطباطبائي w ج 7 ص 26): 

»وقد دّلت اآلية على أن هذه األمور في كتاب مبين، فما هو الذي منها في 
من  هي  أم  جميعا  وغيبها  شهادتها  جهة  من  األشياء  هذه  أهو  مبين؟  كتاب 
المشتمل  الكون  المبين أهو هذا  الكتاب  جهة غيبها فقط؟ وبعبارة أخرى: 
على أعيان هذه األشياء ل يغيب عنه شيء منها وإن غاب بعضها عن بعض 
أم هو أمر وراء هذا الكون مكتوبة فيه هذه األشياء نوعا من الكتابة مخزونة 

فيه نوعا من الخزن؟«
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مالحظة: أضاف السيد الحيدري اآلية للنص، وتصّرف قلياًل في مقدمته، وقد أّدى 
تصرفه إلى إرباك النّص فجعل السؤال كالتالي: )فماذا تعني هذه الحقيقة القرآنية، 
كتاب  في  منها  الذي  هو  )فما  كانت:  أن  بعد  المبين؟(  الكتاب  فى  شيء  كل  أّن 

مبين؟(.

ا�ستمال الكتاب المبين على االأ�سياء المتبدلة  ]137[

قال السّيد الحيدري في ص 52: 

هو  حقيقته-  كانت  ما  أّيا   - الكتاب  ألّن  األول،  إلى  المصير  يمكُن  »ل 
هذه  ألّن  المغايرة،  من  بنحو  األشياء  من  الخارجّية  األمور  هذه  غير  شيء 
التي في عالمنا متغيرة متبدلة تجري عليها قوانين  الموجودات والحوادث 
والفساد  التغير  جواز  عدم  على  داّلة  اآليات  أّن  تقّدم  وقد  العامة،  الحركة 
ُۡفوظِۢ ﴾ )البروج:  لَۡوٖح مَّ وفيما يشتمل عليه هذا الكتاب كما في قوله: ﴿ ِف 
22( وقوله: ﴿ وَِعنَدنَا كَِتٌٰب َحفِيُۢظ ﴾ )ق: 4(، فاآليات - كما ترى- واضحة 
مشّخصات  جميع  على  يشتمل  أّنه  عين  في  الكتاب  هذا  أن  على  الدللة 
الحوادث وخصوصيات األشخاص المتغّيرة المتبّدلة ل يتبدل هو في نفسه 

ول يتسّرب إليه أي تغّير أو تحّول«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 27): 

»فالكتاب المبين أّيا ما كان هو شيء غير هذه الخارجيات من األشياء بنحو 
من المغايرة، ....

تحت  متبدلة  متغيرة  عالمنا  في  التي  والحوادث  الموجودات  هذه  أن  على 
فيما  والفساد  التغير  جواز  عدم  على  تدّل  واآليات  العامة  الحركة  قوانين 
ۥٓ  وَِعنَدهُ َوُيۡثبُِتۖ  يََشآُء  َما   ُ ٱللَّ يشتمل عليه هذا الكتاب كقوله تعالى: ﴿ َيۡمُحواْ 
ُۡفوظِۢ ﴾ )البروج: 22( وقوله:  مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾ )الرعد: 39( وقوله: ﴿ ِف لَۡوٖح مَّ

ُ
أ

هذا  أن  تدّل على  ترى-  كما   - فاآليات   )4 َحفِيُۢظ ﴾ )ق:  كَِتٌٰب  ﴿ وَِعنَدنَا 
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الكتاب في عين أنه يشتمل على جميع مشخصات الحوادث وخصوصيات 
األشخاص المتغيرة المتبدلة ل يتبدل هو في نفسه ول يتسرب إليه أي تغير 

وفساد«.

ألّن(،  الول،  إلى  المصير  يمكن  )ل  عبارة:  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
أّن(  )على  وبعبارة:  الخارجّية(،  )األمور  عبارة:  )الخارجّية(  بكلمة:  واستبدل 
عبارة:  )تدّل(  بكلمة:  واستبدل  تقّدم(،  )وقد  عبارة:  وأضاف  )ألّن(،  كلمة: 

)واضحة الدللة(، وبكلمة: )فساد( كلمة: )تحّول(.

الكتاب المبين غير خزائن الغيب  ]138[

قال السّيد الحيدري في ص 53: 

»مما تقّدم يتبّين: 

الّله  عند  التي  األشياء  وخزائن  الغيب  مفاتح  غير  -بوجه-  الكتاب  هذا  أّن 
سبحانه، فإن الّله تعالى وصف هذه المفاتح والخزائن بأنها غير مقدرة ول 
إلى  الغيب  نزولها من خزائن  عند  األشياء  يلحق  إنما  القدر  وأن  محدودة، 
هذا العالم الذي هو مستوى الشهادة، ووصف هذا الكتاب بأنه يشتمل على 
هذه  من  المبين  الكتاب  فيكون  الحوادث،  وحدود  األشياء  حدود  دقائق 
الجهة غير خزائن الغيب التي عند الّله سبحانه، وإنما هو شيء مصنوع لّله 
سبحانه، يضبط سائر األشياء ويحفظها بعد نزولها من الخزائن وقبل بلوغها 

منزل التحّقق، وبعد التحّقق والنقضاء«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 27): 

األشياء  وخزائن  الغيب  مفاتح  غير  بوجه  الكتاب  هذا  أن  يظهر  هنا  »ومن 
التي عند الّله سبحانه فإن الّله تعالى وصف هذه المفاتح والخزائن بأنها غير 
خزائن  من  نزولها  عند  األشياء  يلحق  إنما  القدر  وأن  محدودة،  ول  مقدرة 
الغيب إلى هذا العالم الذي هو مستوى الشهادة، ووصف هذا الكتاب بأنه 
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يشتمل على دقائق حدود األشياء وحدود الحوادث، فيكون الكتاب المبين 
شيء  هو  وإنما  سبحانه،  الّله  عند  التي  الغيب  خزائن  غير  الجهة  هذه  من 
الخزائن  نزولها من  بعد  لّله سبحانه يضبط سائر األشياء ويحفظها  مصنوع 

وقبل بلوغها منزل التحقق وبعد التحقق والنقضاء«.

تقّدم  )مما  عبارة:  يظهر(  هنا  )ومن  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
يتبّين(.

ا�ستمال الكتاب المبين على تعيين وتقدير االأ�سياء  ]139[

قال السّيد الحيدري في ص 54-53: 

المشتمل  الكتاب  إلى األشياء جميعا نسبة  المبين  الكتاب  أّن نسبة  »وثانيا: 
ِصيَبةٖ ِف  َصاَب ِمن مُّ

َ
أ على برنامج العمل إلى نفس العمل؛ قال تعالى: ﴿ َمآ 

َهاۚٓ ﴾ )الحديد: 22(. ففيه 
َ
ۡبَأ ن نَّ

َ
نُفِسُكۡم إِلَّ ِف كَِتٰٖب ّمِن َقۡبِل أ

َ
ۡرِض َوَل ِفٓ أ

َ
ٱۡل

نوع تعيين وتقدير لألشياء إل أّنه موجود قبل األشياء ومعها وبعدها، وهو 
إليه،  والنسيان  للضالل  باألشياء علمًا ل سبيل  تعالى  المشتمل على علمه 
وَلٰ ٥١ قَاَل ِعۡلُمَها ِعنَد َرّبِ ِف كَِتٰٖبۖ لَّ يَِضلُّ َرّبِ 

ُ
لقوله: ﴿ قَاَل َفَما بَاُل ٱۡلُقُروِن ٱۡل
َوَل يَنَس ﴾ )طه: )52-5(«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 28): 

»وثانيا: أّن المراد بالكتاب المبين أمر نسبته إلى األشياء جميعا نسبة الكتاب 
المشتمل على برنامج العمل إلى نفس العمل ففيه نوع تعيين وتقدير لألشياء 
إل أنه موجود قبل األشياء ومعها وبعدها، وهو المشتمل على علمه تعالى 

باألشياء علما ل سبيل للضالل والنسيان إليه«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري آيتين للنص، وتصّرف قلياًل في بداية النص.
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المحو واالإثبات   ]140[

قال السّيد الحيدري في ص 54: 

»وبالجملة هذا الكتاب يحصي جميع ما وقع في عالم الصنع واإليجاد، مما 
كان وما يكون وما هو كائن من غير أن يشّذ عنه شاّذ إل أّنه مع ذلك يشتمل 
تقبل  وكتب  ألواح  ذلك  ووراء  وتحّددها،  تقّدرها  حيث  من  األشياء  على 
﴿ َيۡمُحواْ  قوله:  عليه  يدّل  كما  واإلثبات  المحو  وتحتمل  والتبديل،  التغيير 
مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾ )الرعد: 39( فإن المحو واإلثبات - 

ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ ٱللَّ

وخاصة إذا قوبال بأم الكتاب- إنما يكونان في الكتاب«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 28): 

واإليجاد،  الصنع  عالم  في  وقع  ما  جميع  يحصي  الكتاب  هذا  »بالجملة 
أّنه مع ذلك  مما كان وما يكون وما هو كائن، من غير أن يشذ عنه شاذ إل 
ألواح  ذلك  ووراء  وتحددها،  تقدرها  حيث  من  األشياء  على  يشتمل  إنما 
وكتب تقبل التغيير والتبديل، وتحتمل المحو واإلثبات كما يدل عليه قوله 
مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾ فإن المحو واإلثبات 

ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ تعالى: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ

-وخاصة إذا قوبال بأم الكتاب- إنما يكونان في الكتاب«.

معنى ا�ستن�ساخ الكتاب  ]141[

قال السّيد الحيدري في ص 56-55: 

إليه الفعل  »ومقتضى ما نقل من المعنى اللغوي أن المفعول الذي يتعّدى 
أن  ذلك  ولزم  منه،  المنقول  األصل  هو  الكتاب،  استنسخت  قولنا:  في 
تكون األعمال في قوله: ﴿ إِنَّا ُكنَّا نَۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾ كتابًا وأصاًل، 
ضبط  به  أريد  ولو  منه،  وينقل  يستنسخ  وكتاب  أصل  في  فقل:  شئت  وإن 
كنتم  ما  نكتب  كنّا  إّنا  لقيل:  بالكتابة  باإلنسان  القائمة  الخارجّية  األعمال 
تعملون؛ إذ ل نكتة تستدعي فرض هذه األعمال كتابًا وأصاًل يستنسخ، ول 
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دليل على كون »يستنسخ« بمعنى يستكتب كما ذكره بعضهم«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8) ص 77): 

»ومقتضى ما نقل أن المفعول الذي يتعدى إليه الفعل في قولنا: استنسخت 
قوله:  في  األعمال  تكون  أن  ذلك  ولزم  منه،  المنقول  األصل  هو  الكتاب 
﴿ إِنَّا ُكنَّا نَۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾ كتابا وأصال وإن شئت فقل: في أصل 
القائمة  الخارجية  األعمال  ضبط  به  أريد  ولو  منه،  وينقل  يستنسخ  وكتاب 
تستدعي  نكتة  ل  إذ  تعملون  كنتم  ما  نكتب  كنا  إّنا  لقيل:  بالكتابة  باإلنسان 
»يستنسخ«  دليل على كون  يستنسخ، ول  كتابًا وأصاًل  األعمال  فرض هذه 

بمعنى يستكتب كما ذكره بعضهم«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )من المعنى اللغوي(، وقد سبق ذلك ذكر 
معنى النسخ في الصحاح ومفردات الراغب وهما مما أورده صاحب الميزان قبل 

ذكر كالمه السابق.

ا�ستن�ساخ االأعمال  ]142[

قال السّيد الحيدري في ص 56: 

»ولزم ذلك أن يكون المراد بــ»ما تعملون« هو أعمالهم الخارجّية بما أنها 
في اللوح المحفوظ، فيكون استنساخ األعمال استنساخ ما يرتبط بأعمالهم 
ما  تطبيقهم  لألعمال  المالئكة  كتابة  معنى  ويكون  المحفوظ،  اللوح  من 

عندهم من نسخة اللوح على األعمال«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8) ص 77)-
 :(78

أنها  بما  الخارجية  أعمالهم  هو  تعملون  بما  المراد  يكون  أن  ذلك  »ولزم 
في اللوح المحفوظ، فيكون استنساخ األعمال استنساخ ما يرتبط بأعمالهم 
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من اللوح المحفوظ، وتكون صحيفة األعمال صحيفة األعمال وجزء من 
اللوح المحفوظ، ويكون معنى كتابة المالئكة لألعمال تطبيقهم ما عندهم 

من نسخة اللوح على األعمال«.

مالحظة: ألحق السيد الحيدري بهذا المورد أربع روايات من تفسير القمي، والدر 
السيد  ألحقها  التي  الروايات  نفس  هي  الروايات  وهذه  السعود،  وسعد  المنثور، 
 -(82 ص   (8 ج  الروائي  بحثه  في  وتجدها  السابق  للمبحث   w الطباطبائي

.(83

علم االأولياء بما في الكتاب المبين  ]143[

قال السّيد الحيدري في ص 65: 

بل  اآلية،  تفسير  بصدد  ليست  الروايات  هذه  أّن  يخفى  ل  أن  ينبغي  »لكن 
عبدًا  الّله  يرزق  أن  من  مانع  ول  وإشاراته،  القرآن  بطن  من  يعّد  مضمونها 
سيد   Q وهو المبين،  الكتاب  في  بما  العلم  له  العبادة  وأخلص  وّحده 

.»P الموحدين بعد النبي

الطباطبائي w ج  للعالمة  الميزان  تفسير  بسيط من  بتصرف  الكالم منحوٌل  وهذا 
7) ص 70: 

التفسير في شيء بل مضمونهما من بطن  »الحديثان لو صّحا لم يكونا من 
القرآن وإشاراته، ول مانع من أن يرزق الّله عبدًا وّحده وأخلص العبودية له 

.»P سيد الموحدين بعد النبي Q العلم بما في الكتاب المبين، وهو

مالحظة: تّصرف السيد الحيدري في صياغة بداية النص، وقد أورد قبله روايًة من 
انتحل  التي  الصفحة  نفس  من  وكالهما  األخبار  معاني  من  وروايًة  القمي  تفسير 

منها ]ج7) ص 70[.
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بِٖي ﴾ ]144[ قوله تعالى: ﴿ إَِماٖم مُّ

قال السّيد الحيدري في ص 65: 

اللوح  هو  بِٖي ﴾  مُّ ﴿ إَِماٖم  قوله:  من  المراد  أّن  اآلية  ظاهر  فمقتضى  »وإل 
خلقه،  في  سبحانه  قضائه  تفصيل  على  يشتمل  الذي  التغيير  من  المحفوظ 
فيحصي كّل شيء. وقد تقّدم أّن له في كالمه تعالى أسماء مختلفة كاللوح 

المحفوظ وأم الكتاب واإلمام المبين كّل منها بعناية وحيثّية خاّصة. 

ولعّل العناية في تسميته إمامًا مبينًا أّنه لشتماله على القضاء المحتوم متبوع 
للخلق مقتدى لهم، وكتب األعمال -كما تقّدم- مستنسخة منه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7) ص 67: 

بِٖي ﴾ هو اللوح المحفوظ من التغيير  ۡحَصۡيَنُٰه ِفٓ إَِماٖم مُّ
َ
ٍء أ »وقوله: ﴿ َوُكَّ َشۡ

الذي يشتمل على تفصيل قضائه سبحانه في خلقه، فيحصي كّل شيء. وقد 
ذكر في كالمه تعالى بأسماء مختلفة كاللوح المحفوظ وأم الكتاب والكتاب 

المبين واإلمام المبين كل منها بعناية خاصة. 

ولعّل العناية في تسميته إمامًا مبينًا أّنه لشتماله على القضاء المحتوم متبوع 
الجاثية  سورة  تفسير  في  سيأتي  كما  األعمال  وكتب  لهم،  مقتدى  للخلق 

مستنسخة منه«.

مالحظة: تصّرف السيد الحيدري قلياًل في صياغة بداية الفقرة، واستبدل بعبارة: 
تعالى(، وأضاف  في كالمه  له  أّن  تقّدم  )وقد  عبارة:  تعالى(  في كالمه  ذكر  )وقد 
كلمة: )حيثّية( بعد كلمة: )عناية(، واستبدل بعبارة: )كما سيأتي في تفسير سورة 

الجاثية( عبارة: )كما تقّدم(.
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معنى المحو  ]145[

في الفصل الرابع من الكتاب، قال السّيد الحيدري في ص 66: 

أذهبت  إذا  الكتاب  محوت  يقال:  وأثره،  رسمه  إذهاب  هو  الشيء  »محو 
ٱۡلَقَّ  َوُيِحقُّ  ٱۡلَبِٰطَل   ُ ٱللَّ ﴿ َوَيۡمُح  تعالى:  قال  والرسوم،  الخطوط  من  فيه  ما 
َبُد  ا ٱلزَّ مَّ

َ
بَِكلَِمٰتِهِۦٓۚ ﴾ )الشورى: 24( أي يذهب بآثار الباطل كما قال: ﴿ فَأ

ۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة  َۡل َوٱنلََّهاَر َءايَتَۡيِ َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ ﴾ )الرعد: 7)( وقال: ﴿ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
اإلبصار من  أثر  أذهبنا  أي  ٗة ﴾ )السراء: 2)(  ُمۡبِصَ ٱنلََّهارِ  َءايََة  وََجَعۡلَنآ  ِۡل  ٱلَّ

الليل«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 375: 

أذهبت  إذا  الكتاب  محوت  يقال:  وأثره  رسمه  إذهاب  هو  الشيء  »محو 
ٱۡلَقَّ  َوُيِحقُّ  ٱۡلَبِٰطَل   ُ ٱللَّ ﴿ َوَيۡمُح  تعالى:  قال  والرسوم  الخطوط  من  فيه  ما 
َبُد  ا ٱلزَّ مَّ

َ
بَِكلَِمٰتِهِۦٓۚ ﴾ )الشورى: 24( أي يذهب بآثار الباطل كما قال: ﴿ فَأ

ِۡل وََجَعۡلَنآ  َءايََة ٱلَّ َفَمَحۡونَآ   ۖ َۡل َوٱنلََّهاَر َءايَتَۡيِ َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ ﴾ وقال: ﴿ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
ٗة ﴾ )السراء: 2)( أي أذهبنا أثر اإلبصار من الليل«. َءايََة ٱنلََّهارِ ُمۡبِصَ

معنى االإثبات  ]146[

قال السّيد الحيدري في ص 67-66: 

»وقد قوبل المحو في اآلية باإلثبات، وهو إقرار الشيء في مستقره بحيث 
ل يتحّرك ول يضطرب، ُيقال: أثبّت الوتد في األرض إذا ركزته فيها بحيث 
ل يتحرك ول يخرج من مركزه، فالمحو هو إزالة الشيء بعد ثبوته برسمه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 375: 

»وقد قوبل المحو في اآلية باإلثبات، وهو إقرار الشيء في مستقره بحيث 
ل يتحرك ول يضطرب، يقال: أثبت الوتد في األرض إذا ركزته فيها بحيث 
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ل يتحرك ول يخرج من مركزه، فالمحو هو إزالة الشيء بعد ثبوته برسمه، 
ويكثر استعماله في الكتاب«.

المراد بمحو الكتب واإثباتها  ]147[

قال السّيد الحيدري في ص 67: 

السابقة:  اآلية  في  قوله  بعد  َوُيۡثبُِتۖ ﴾  يََشآُء  َما   ُ ٱللَّ ﴿ َيۡمُحواْ  قوله:  »ووقوع 
ۥٓ  َجٖل كَِتاٞب ﴾ )الرعد: 38( واتصاله به من جانب، وبقوله: ﴿ وَِعنَدهُ

َ
ِ أ

﴿ لُِكّ
الكتب وإثباتها في  المراد محو  أن  ٱۡلِكَتِٰب ﴾ من جانب آخر، ظاهر في  مُّ 

ُ
أ

األوقات واآلجال، فالكتاب الذي أثبته الّله في األجل األّول إن شاء محاه 
في األجل الثاني وأثبت كتابا آخر، فال يزال ُيمحى كتاب وُيثبت كتاٌب آخر«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 375: 

َجٖل كَِتاٞب ﴾ 
َ
ِ أ

ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ ﴾ بعد قوله: ﴿ لُِكّ »ووقوع قوله: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾ من جانب ظاهر في أن 

ُ
ۥٓ أ واتصاله به من جانب وبقوله: ﴿ وَِعنَدهُ

الّله  أثبته  المراد محو الكتب وإثباتها في األوقات واآلجال فالكتاب الذي 
الثاني وأثبت كتابا آخر فال يزال  في األجل األول إن شاء محاه في األجل 

يمحى كتاب ويثبت كتاب آخر«.

مالحظة: أضاف السّيد الحيدري عبارة: )في اآلية السابقة(، و)آخر( للنص.
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ه ]148[ لكّل وقٍت كتاب يخ�سّ

قال السّيد الحيدري في ص 68: 

ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ ﴾ على ما فيه من اإلطالق والعموم،  »إذن فقوله: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ
كَِتاٞب ﴾  َجٖل 

َ
أ  ِ

﴿ لُِكّ السابقة:  اآلية  في  المتقّدم  لقوله  التعليل  فائدة  يفيد 
باختالف  الكتب  فاختالف  فيختلف.  يخّصه  كتابًا  وقت  لكل  أّن  والمعنى 
األوقات واآلجال إنما ظهر من ناحية اختالف التصّرف اإللهي بمشّيته، ل 
من جهة اختالفها في أنفسها وذواتها، بأن يتعّين لكل أجل كتاب في نفسه 
ل يتغير عن وجهه، بل الّله سبحانه هو الذي يعّين ذلك بتبديل كتاب مكان 

كتاب ومحو كتاب وإثبات آخر«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 375-
 :376

فائدة  يفيد  فيه من اإلطالق  ما  َوُيۡثبُِتۖ ﴾ على  يََشآُء  َما   ُ ٱللَّ »فقوله: ﴿ َيۡمُحواْ 
يخّصه  كتابًا  وقت  لكل  أّن  والمعنى  كَِتاٞب ﴾  َجٖل 

َ
أ  ِ

﴿ لُِكّ لقوله:  التعليل 
فيختلف، فاختالف الكتب باختالف األوقات واآلجال إنما ظهر من ناحية 
اختالف التصّرف اإللهي بمشّيته ل من جهة اختالفها في أنفسها ومن ذواتها 
بأن يتعّين لكل أجل كتاب في نفسه ل يتغير عن وجهه بل الّله سبحانه هو 

الذي يعّين ذلك بتبديل كتاب مكان كتاب ومحو كتاب وإثبات آخر«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )إذن(، وكلمة )العموم(، وعبارة: )المتقّدم 
في اآلية السابقة( إلى النّص.
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ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ ﴾
َ
رۡيٖ ّمِۡنَهآ أ

ِت ِبَ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
قوله تعالى: ﴿ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ  ]149[

قال السّيد الحيدري في ص 69-68:: 

َوِفٓ  َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق  »وإذا اعتبرنا أّن كل شيء آية كما هو كذلك: ﴿ َسُنِيِهۡم 
نُفِسِهۡم ﴾ )فصلت: 53( ( صّح أن ُيقال: ل يزال يمحو آية ويثبت آية، كما 

َ
أ

ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ ﴾ 
َ
أ رۡيٖ ّمِۡنَهآ 

ِت ِبَ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
يشير إليه قوله تعالى: ﴿ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

)البقرة: 06)( فإّن النسخ قريب المعنى من المحو، ُيقال: نسخت الشمس 
إذا نقل من  الكتاب  إذا أزالته وذهبت به، ومنه أيضًا قولهم: نسخت  الظل، 
أبدل لفظ  به وُأبدل مكانه، ولذلك  ُأذهب  الكتاب  إلى أخرى، فكأّن  نسخة 
َكَن َءايَةٖ ﴾ )النحل: )0)(«. نۡلَآ َءايَٗة مَّ النسخ بالتبديل في قوله تعالى: ﴿ ِإَوَذا بَدَّ

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج )) ص 375: 

»وإذا اعتبرنا ما في الكتاب من آية وكل شيء آية صّح أن يقال ل يزال يمحو 
رۡيٖ ّمِۡنَهآ 

ِت ِبَ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
آية ويثبت آية كما يشير إليه قوله: ﴿ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ ﴾ ) البقرة: 06)(...
َ
أ

... فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال: نسخت الشمس الظل أي ذهبت 
بأثره ورسمه«.

الثاني: تفسير الميزان ج ) ص 250: 

فكأن  أخرى  إلى  نسخة  من  نقل  إذا  الكتاب  نسخت  قولهم:  أيضًا  »ومنه 
الكتاب أذهب به وأبدل مكانه ولذلك بدل لفظ النسخ من التبديل في قوله 
بَۡل   ِۚۢ نَت ُمۡفَت

َ
أ َمآ  إِنَّ ُِل قَالُٓواْ  ۡعلَُم بَِما ُيَنّ

َ
ُ أ َكَن َءايَةٖ َوٱللَّ َءايَٗة مَّ نۡلَآ  تعالى: ﴿ ِإَوَذا بَدَّ

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن ﴾ )النحل )0)(«.
َ
أ

مالحظة: أضاف السيد الحيدري للنص قوله تعالى: ﴿ َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ 
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نُفِسِهۡم ﴾، وغّير ترتيب كاًل من: )النسخ( و)المعنى(، واستبدل بعبارة: )أي ذهبت 
َ
أ

بأثره ورسمه( عبارة: )إذا أزالته وذهبت به(.

]150[ ن�سخ االآية واإزالتها
قال السّيد الحيدري في ص 69: 

ذات  كانت  وربما  واحدة،  جهٍة  ذات  آية  اّنها  في  كانت  ربما  اآلية  إّن  »ثم 
الواحدة  بجهته  يتصور  كما  ومحوها  وإزالتها  ونسخها  كثيرة،  جهات 
إذا كانت ذات جهات  ببعض جهاتها دون بعض  يتصور  كإهالكها، كذلك 

كثيرة«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص 250: 

وربما  واحدة،  جهٍة  ذات  آية  اّنها  في  كانت  ربما  اآلية  أخرى،  جهة  »ومن 
الواحدة  بجهته  يتصور  كما  وإزالتها  ونسخها  كثيرة،  جهات  ذات  كانت 
إذا كانت ذات جهات  ببعض جهاتها دون بعض  يتصور  كإهالكها، كذلك 
القرآن تنسخ من حيث حكمها الشرعي وتبقى من حيث  كثيرة، كاآلية من 

بالغتها وإعجازها ونحو ذلك«.

إّن(،  )ثم  عبارة:  أخرى(  جهٍة  )ومن  بعبارة  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
وأضاف للنّص كلمة: )محوها(. 
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مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾ 
ُ
ۥٓ أ ]151[ قوله تعالى: ﴿ وَِعنَدهُ

في معرض الجواب عن سبب ختم ما هو متغّير بما هو ثابت،قال السّيد الحيدري 
في ص 70: 

فإّن  التوحيدّية،  الحقائق  من  لحقيقة  وإبانة  محذور  توّهم  لدفع  »الجواب: 
اختالف حال الكتاب المكتوب ألَجل، بالمحو واإلثبات، أي تغّير الحكم 
التباس خطير  إلى  أّدى  رّبما  بعد حين،  به حينًا  المقضى  والقول  المكتوب 
الّله  عند  لها  ليس  والحوادث  والقضايا  األمور  أّن  هو  المجال،  هذا  في 
الموجبة  والعوامل  للعلل  تابعًا  حكمه  يكون  وإّنما  ثابتة،  صورة  سبحانه 
أّن  أو   ، الخلق  من  الشعور  ذوى  معاشر  وقضايا  كأحكامنا  خارج،  من  له 
حكمه تعالى جزافّى ل تعّين له في نفسه ول مؤثر في تعينه من خارج، كما 
ربما يتوّهم أرباب العقول البسيطة أن الذي له ِملك - بكسر الميم- مطلق 
قيد  أّي  رعاية  دون  يريد من  ما  ويفعل  يشاء  ما  يريد  أن  له  مطلقة،  وسلطنة 
يُۡس َُٔل  قوله: ﴿ َل  البعض من  فهم  في عمله، كما  نظام  أّي  أوشرط وسلوك 
ا َيۡفَعُل ﴾ )األنبياء: 23(، وعليه فال صورة ثابتة لشيء من أفعاله وقضاياه  َعمَّ
يَّ ﴾  ُل ٱۡلَقۡوُل َلَ عنده، ومن الواضح أن ذلك ينافي ما قاله في كتابه: ﴿ َما ُيَبدَّ
ٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَداٍر ﴾ )الرعد: 8( إلى غير ذلك من  )ق: 29(، وقال: ﴿ َوُكُّ َشۡ

اآليات«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 376: 

ينشأ  الذي  فإّن األم هي األصل  ٱۡلِكَتِٰب ﴾ أي أصله،  مُّ 
ُ
أ ۥٓ  »وقوله: ﴿ وَِعنَدهُ

منه الشيء ويرجع إليه، وهو دفع للدخل وإبانة لحقيقة األمر، فإّن اختالف 
حال الكتاب المكتوب ألجل بالمحو واإلثبات أي تغير الحكم المكتوب 
والقول المقضي به حينا بعد حين، ربما أوهم أن األمور والقضايا ليس لها 
الّله سبحانه صورة ثابتة وإنما يتبع حكمه العلل والعوامل الموجبة له  عند 
من خارج، كأحكامنا وقضايانا معاشر ذوي الشعور من الخلق أو أن حكمه 
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جزافّي ل تعّين له في نفسه ول مؤثر في تعينه من خارج، كما ربما يتوهم 
وسلطنة  مطلق   - الميم  -بكسر  ِملك  له  الذي  أن  البسيطة  العقول  أرباب 
أي  يريد على حرية مطلقة من رعاية  ما  ويفعل  يشاء  ما  يريد  أن  له  مطلقة، 
قيد وشرط وسلوك أي نظام أو ل نظام في عمله، فال صورة ثابتة لشيء من 
 ،)29 )ق:  يَّ ﴾  َلَ ٱۡلَقۡوُل  ُل  ُيَبدَّ ﴿ َما  تعالى:  قال  وقد  عنده،  وقضاياه  أفعاله 

ٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَداٍر ﴾ )الرعد: 8( إلى غير ذلك من اآليات«. وقال: ﴿ َوُكُّ َشۡ

محذور(،  )توهم  عبارة:  )الدخل(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
وبكلمة: )األمر( عبارة: )الحقائق التوحيدّية(، وبكلمة: )أوهم( عبارة: )أدى إلى 
إلتباس خطير في هذا المجال(، وبعبارة: )ينبع حكمه( عبارة: )يكون حكمه تابًعا( 
وبعبارة: )على حرّية مطلقة من رعاية( عبارة: )من دون رعاية(. كما أضاف للنص 
و)ومن  َيۡفَعُل ﴾(  ا  َعمَّ يُۡس َُٔل  ﴿ َل  قوله:  من  البعض  فهمه  )كما  وهما:  عبارتين: 

الواضح أن ذلك ينافي(.

مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾
ُ
عدم �سريان المحو واالإثبات اإلى ﴿ أ  ]152[

قال السّيد الحيدري في ص 70-)7: 

األم  فإن  أصله،  أي  ٱۡلِكَتِٰب ﴾،  مُّ 
ُ
أ ۥٓ  ﴿ وَِعنَدهُ بقوله:  اللتباس  هذا  »فيدفع 

-كما تقّدم- هي األصل الذي ينشأ منه الشيء ويرجع إليه، أي األمر الثابت 
الذي يرجع إليه هذه الكتب التي تمحى وتثبت بحسب األوقات واآلجال. 
المحو واإلثبات، لكان مثلها ل أصاًل  يقبل  نفسه  ولو كان هذا األصل هو 

لها، ولو لم يكن من أصله كان المحو واإلثبات في أفعاله تعالى: 

إّما تابعًا ألمور خارجة تستوجب ذلك، فكان تعالى مقهورا مغلوبا للعوامل 
َل  َيُۡكُم   ُ ﴿ َوٱللَّ سبحانه:  لقوله  مناٍف  وهو  مثلنا،  الخارجية  واألسباب 

ُمَعّقَِب ِلُۡكِمهۦِۚ ﴾ )الرعد: )4(.
وإّما غير تابٍع لشيء أصاًل، وهو الجزاف الذي يختّل به نظام الخلقة والتدبير 
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تعالى:  قال  ساحته،  عنه  جّلت  ببعض  بعضها  األشياء  بربط  الواحد  العام 
ّقِ ﴾  بِٱۡلَ إِلَّ  َخلَۡقَنُٰهَمآ  َما  َلٰعِبَِي ٣٨  بَۡيَنُهَما  َوَما  ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلَۡقَنا  ﴿ َوَما 

)الدخان: 39-38(«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 376: 

ينشأ  الذي  فإن األم هي األصل  ٱۡلِكَتِٰب ﴾ أي أصله،  مُّ 
ُ
أ ۥٓ  »وقوله: ﴿ وَِعنَدهُ

منه الشيء ويرجع إليه...

الكتاب  جنس  أصل  أي  ٱۡلِكَتِٰب ﴾،  مُّ 
ُ
أ ۥٓ  ﴿ وَِعنَدهُ بقوله:  الدخل  هذا  فدفع 

بحسب  وتثبت  تمحى  التي  الكتب  هذه  إليه  يرجع  الذي  الثابت  واألمر 
مثلها  لكان  واإلثبات،  المحو  تقبل  نفسه  هو  كان  ولو  واآلجال،  األوقات 
ل أصال لها، ولو لم يكن من أصله كان المحو واإلثبات في أفعاله تعالى: 
إّما تابعًا ألمور خارجة تستوجب ذلك، فكان تعالى مقهورا مغلوبا للعوامل 

واألسباب الخارجية مثلنا والّله يحكم ل معقب لحكمه.

وإّما غير تابٍع لشيء أصاًل، وهو الجزاف الذي يختل به نظام الخلقة والتدبير 
تعالى:  قال  ساحته،  عنه  جّلت  ببعض  بعضها  األشياء  بربط  الواحد  العام 
ّقِ ﴾  بِٱۡلَ إِلَّ  َخلَۡقَنُٰهَمآ  َما  َلٰعِبَِي ٣٨  بَۡيَنُهَما  َوَما  ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلَۡقَنا  ﴿ َوَما 

)الدخان: 38- 39(«.

كجملة  الميزان  صاحب  عبارة  من  األول  الجزء  الحيدري  السّيد  وضع  مالحظة: 
هذا  )فيدفع  كلمة:  الدخل(  هذا  )فدفع  بعبارة:  واستبدل  اآلية،  بعد  شارحة 

اإللتباس(، وأضاف للنّص قوله: )كما تقّدم( و)األصل( و)هو مناف لقوله(. 
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الخال�سة في معنى المحو واالإثبات  ]153[

قال السّيد الحيدري في ص )7: 

»فالحاصل من مضمون اآلية أّن لّله سبحانه في كل وقت وأجل كتابًا، أي 
واألقضية،  واألحكام  الكتب  هذه  من  يشاء  ما  يمحو  وأّنه  وقضاًء،  حكمًا 
الثاني  الوقت  في  فيضع  وقت  في  الثابت  القضاء  يغّير  أي  يشاء،  ما  ويثبت 
يتغّير ول يقبل  بالنسبة إلى كّل وقت قضاء ل  مكانه قضاًء آخر، لكن عنده 
منه،  األُخر وتنشأ  إليه األقضية  يرجع  الذي  المحو واإلثبات، وهو األصل 

فيمحو ويثبت على حسب ما يقتضيه هو«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 376: 

»فالملخص من مضمون اآلية أّن لّله سبحانه في كل وقت وأجل كتابًا، أي 
واألقضية،  واألحكام  الكتب  هذه  من  يشاء  ما  يمحو  وأّنه  وقضاًء،  حكمًا 
ويثبت ما يشاء، أي يغّير القضاء الثابت في وقت فيضع في الوقت الثاني مكانه 
قضاًء آخر، لكن عنده بالنسبة إلى كّل وقت قضاء ل يتغّير ول يقبل المحو 
وتنشأ منه، فيمحو  األُخر  األقضية  إليه  يرجع  وهو األصل الذي  واإلثبات، 

ويثبت على حسب ما يقتضيه هو«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )الملخص( كلمة: )الحاصل(.
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حكم المحو واالإثبات عاّم لجميع الحوادث  ]154[

قال السّيد الحيدري في ص 72: 

»النتائج المستخلصة من اآلية: 

أول: إّن حكم المحو واإلثبات عاّم لجميع الحوادث التي لها أجٌل ووقت، 
َخلَۡقَنا  تعالى: ﴿ َما  قال  بينهما،  السماوات واألرض وما  ما في  وهو جميع 
ۚ ﴾ )األحقاف: 3( والمراد  َسّمٗ َجٖل مُّ

َ
ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَمآ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

المسّمى  باألجل  والمراد  وسفلّية،  علّوية  المشهود  العالم  مجموع  بذلك 
يََشآُء  ُ َما  ما ينتهي إليه أمد وجود الشيء، وذلك إلطالق قوله: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ
النبوة ل يوجب تخصيص اآلية؛ ألن  بآيات  َوُيۡثبُِتۖ ﴾. واختصاص المورد 

المورد ل يخصص.

هذا مضاًفا إلى أّن الضرورة الوجدانية تطابق ذلك، فإّن ناموس التغير جاٍر 
في جميع أرجاء العالم المشهود، وما من شيء قيس إلى زمانين في وجوده 

إل لح التغّير في ذاته وصفاته وأعماله«.

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج )) ص 377: 

التي  الحوادث  لجميع  عام  واإلثبات  المحو  حكم  أن  أول:  باآلية  »ويتبين 
تداخله اآلجال واألوقات، وهو جميع ما في السماوات واألرض وما بينهما، 
 ﴾ ۚ َسّمٗ َجٖل مُّ

َ
َوأ بِٱۡلَّقِ  إِلَّ  بَۡيَنُهَمآ  َوَما  ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلَۡقَنا  قال تعالى: ﴿ َما 

ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ ﴾ واختصاص  )األحقاف: 3( وذلك إلطالق قوله: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ
المورد بآيات النبوة ل يوجب تخصيص اآلية؛ ألن المورد ل يخصص...

... ثم المشاهدة الضرورية تطابقه فإن ناموس التغير جار في جميع أرجاء 
التغير  إلى زمانين في وجوده إل لح  المشهود، وما من شيء قيس  العالم 

في ذاته وصفاته وأعماله«.
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الثاني: تفسير الميزان ج 8) ص 86): 

علوية  المشهود  العالم  مجموع  بينهما  وما  واألرض  بالسماوات  »المراد 
ينتهي  ما  المسّمى  باألجل  والمراد  للمالبسة،  »بِاْلَحِق«  في  والباء  وسفلية، 

إليه أمد وجود الشيء«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )تداخله اآلجال واألوقات( عبارة: )لها 
النص األول. كما أضاف عبارة: )هذا  الثاني ضمن  النص  أجل ووقت(، ووضع 
)الضرورة  عبارة:  الضرورية(  )المشاهدة  بعبارة:  واستبدل  للنص،  إلى(  مضاًفا 

الوجدانية(.

جهتان لالأ�سياء الم�سهودة  ]155[

قال السّيد الحيدري في ص 72: 

والحياة  الموت  تستتبع  تغّير  جهة  جهتان:  المشهودة  لألشياء  إّن  »ثانًيا: 
والزوال والبقاء وأنواع التبدل والتحّول، وجهة ثبات ل تتغّير عما هي عليها. 
وهما إّما نفس كتاب المحو واإلثبات وأم الكتاب، وإّما أمران مترتبان على 

الكتابين، وعلى أي حال تقبل اآلية الصدق على هاتين الجهتين«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 377: 

والزوال  والحياة  الموت  يستتبع  تغّير  جهة  جهتان:  المشهودة  »فلألشياء 
عليها،  هي  عما  تتغّير  ل  ثبات  وجهة  والتبدل،  الحيلولة  وأنواع  والبقاء 
وهما إّما نفس كتاب المحو واإلثبات وأم الكتاب، وإّما أمران مترتبان على 

الكتابين، وعلى أي حال تقبل اآلية الصدق على هاتين الجهتين«.

بعبارة:  واستبدل  إّن(،  )ثانًيا:  عبارة:  للفقرة  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
)الحيلولة والتبدل( عبارة: )التبّدل والتحّول(. 
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ن�سبة االأجل الم�سّمى اإلى االأجل غير الم�سّمى  ]156[

قال السّيد الحيدري في ص 74: 

»فنسبة األجل المسّمى إلى األجل غير المسّمى، نسبة المطلق المنّجز إلى 
المشروط المعّلق، فمن الممكن أن يتخّلف المشروط المعّلق عن التحقق 
سبيل  ل  فإنه  المنّجز  المطلق  بخالف  عليه،  ُعّلق  الذي  شرطه  تحّقق  لعدم 

إلى عدم تحققه البتة«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 9: 

إلى  المنجز  المطلق  نسبة  المسّمى  إلى األجل غير  المسّمى  »فنسبة األجل 
التحقق  المعّلق عن  المشروط  يتخّلف  أن  الممكن  فمن  المعّلق  المشروط 
سبيل  ل  فإنه  المنجز  المطلق  بخالف  عليه،  عّلق  الذي  شرطه  تحّقق  لعدم 

إلى عدم تحققه البتة«.

الموت االخترامي  ]157[

قال السّيد الحيدري في ص )8: 

هذه  في  اإلنساني  الفرد  لُبنية  الذي  الخاص  التركيب  فإّن  »والحاصل: 
النشأة- وهكذا كل شيء في عالمنا المشهود- مع ما في أركانه من القتضاء 
المحدود يقتضي أن يعّمر العمر الطبيعي الذي ربما حددوه مائة عام، وهذا 
الكون  أجزاء  أّن لجميع  مثاًل، غير  المحو واإلثبات  لوح  المكتوب في  هو 
ارتباطًا وتأثيرًا في الوجود اإلنساني، فربما تفاعلت األسباب والموانع التي 
ل يحصيها تفاعاًل ل يحيط به، فأّدى إلى حلول أجله قبل أن ينقضي األمد 

الطبيعي، وهو المسمى بالموت الخترامي«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 0): 

»فالتركيب الخاص الذي لُبنية هذا الشخص اإلنساني مع ما في أركانه من 
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القتضاء المحدود يقتضي أن يعّمر العمر الطبيعي الذي ربما حددوه بمائة أو 
بمائة وعشرين سنة، وهذا هو المكتوب في لوح المحو واإلثبات مثاًل، غير 
أن لجميع أجزاء الكون ارتباطًا وتأثيرًا في الوجود اإلنساني، فربما تفاعلت 
األسباب والموانع التي ل نحصيها تفاعاًل ل نحيط به فأدى إلى حلول أجله 

قبل أن ينقضي األمد الطبيعي، وهو المسمى بالموت الخترامي«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري للنص جملة: )في هذه النشأة- وهكذا كل شيء 
في عالمنا المشهود(، واستبدل بكلمة: )الشخص( كلمة )الفرد(.

ال تنافي بين حقيقة االأجلين  ]158[

قال السّيد الحيدري في ص )8: 

»وبهذا يسهل تصّور وقوع الحاجة بحسب ما نظم الّله الوجود إلى األجل 
غير  األجل  بحسب  الذي  اإلبهام  وأن  جميعًا،  المسّمى  وغير  المسّمى 
المسّمى ل ينافي التعّين بحسب األجل المسمى، وأن األجلين ربما توافقا 

وربما تخالفا، والواقع حينئذ هو األجل المسّمى عنده البتة«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7 ص 0): 

»وبهذا يسهل تصور وقوع الحاجة بحسب ما نظم الّله الوجود إلى األجل 
غير  األجل  بحسب  الذي  اإلبهام  وأن  جميعا،  المسمى  وغير  المسمى 
المسمى ل ينافي التعين بحسب األجل المسمى، وأن األجل غير المسّمى 
المسمى  األجل  هو  حينئذ  والواقع  تخالفا،  وربما  توافقا  ربما  والمسّمى 

البتة«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )األجل غير المسّمى والمسّمى( بكلمة: 
)األجلين(.
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البداء  ]159[

قال السّيد الحيدري في ص 84: 

»توضيحه: البداء من األوصاف التي رّبما تّتصف بها أفعالنا الختيارّية من 
حيث صدورها عنّا بالعلم والختيار، فإّنا لنريد شيئًا من أفعالنا الختيارّية 
بمصلحة  العلم  تعّلق  ورّبما  علمنا،  بها  تعّلق  ذلك  إلى  داعية  بمصلحة  إلّ 
األولى،  خالف  توجب  أخرى  بمصلحة  العلم  تعّلق  ثّم  الفعل،  فَقَصدنا 
فحينئٍذ نريد خالف ما كنّا نريده قبل، وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذا، 

أي ظهر لنا بعد ما كان خفّيًا عنّا كذا«.

في  غفاري  أوردها  التي   w الطباطبائي العالمة  تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
هامش الكافي ج ) ص 46): 

حيث  من  الختيارّية  أفعالنا  بها  تّتصف  رّبما  التي  األوصاف  من  »البداء 
إلّ  الختيارّية  أفعالنا  من  شيئًا  لنريد  فإّنا  والختيار،  بالعلم  عنّا  صدورها 
بمصلحة داعية إلى ذلك تعّلق بها علمنا، ورّبما تعّلق العلم بمصلحة الفعل، 
فحينئٍذ  األولى،  المصلحة  خالف  توجب  أخرى  بمصلحة  العلم  تعّلق  ثّم 
نريد خالف ما كنّا نريده قبل، وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذا، أي ظهر 

لنا بعد ما كان خفّيًا عنّا كذا«. 

مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )فَقَصدنا(.



(8( الكتاب الثاني: مراتب العلم اإللهي وكيفية وقوع البداء فيه 

تو�ّسع ا�ستعمال البداء  ]160[

قال السّيد الحيدري في ص 84: 

العلم  من  خفّيًا  كان  ما  لظهور  الفعل؛  من  خفّيًا  كان  ما  ظهور  »فالبداء: 
بالمصلحة.

ثّم توّسع في الستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كّل فعل كان الظاهر خالفه، 
فيقال: بدا له أن يفعل كذا، أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خالفه«.

في  غفاري  أوردها  التي   w الطباطبائي العالمة  تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
هامش الكافي ج ) ص 46): 

العلم  من  خفّيًا  كان  ما  لظهور  الفعل؛  من  خفّيًا  كان  ما  ظهور  »فالبداء: 
بالمصلحة، ثّم توّسع في الستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كّل فعل كان 
الظاهر خالفه، فيقال: بدا له أن يفعل كذا، أي ظهر من فعله ما كان الظاهر 

منه خالفه«.

اأثر وجود المقت�سي وانتفاء المانع  ]161[

قال السّيد الحيدري في ص 85-84: 

إلى مجموع  نسبة  له  الخارجّية  الموجودات  إّن وجود كّل موجود من  »ثّم 
وجوده  يجب  ذلك  وعند  الشي ء،  عدم  معها  يستحيل  التي  التاّمة  عّلته 
منه  صدوره  في  إليه  الشي ء  يحتاج  الذي  مقتضيه  إلى  نسبة  وله  بالضرورة، 
العّلة  الموانع، تّمت  الشرائط وعدمت  فإذا وجدت  إلى شرط وعدم مانع، 
يؤّثر  لم  مانع،  ووجد  الشرط  يوجد  لم  وإذا  الشي ء،  وجود  ووجب  التاّمة 
المقتضي أثره وكان التأثير للمانع، وحينئٍذ يصدق البداء، فإّن هذا الحادث 
إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خالف هذا الحادث 

كان موجودًا، ظهر من عّلته خالف ما كان يظهر منها«. 
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في  غفاري  أوردها  التي   w الطباطبائي العالمة  تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
هامش الكافي ج ) ص 357: 

»... ثّم إّن وجود كّل موجود من الموجودات الخارجّية له نسبة إلى مجموع 
وجوده  يجب  ذلك  وعند  الشي ء،  عدم  معها  يستحيل  التي  التاّمة  عّلته 
إلى  منه  في صدوره  الشي ء  يحتاج  الذي  مقتضيه  إلى  نسبة  وله  بالضرورة، 
العّلة  تّمت  الموانع،  وعدمت  الشرائط  وجدت  فإذا  مانع،  وعدم  شرط 
يؤّثر  لم  أو وجد مانع،  الشرط  الشي ء، وإذا لم يوجد  التاّمة ووجب وجود 
المقتضي أثره وكان التأثير للمانع، وحينئٍذ يصدق البداء؛ فإّن هذا الحادث 
إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خالف هذا الحادث 

كان موجودًا ظهر من عّلته خالف ما كان يظهر منها...«. 

ال بداء في علم اهلل  ]162[

قال السّيد الحيدري في ص 85: 

»ومن المعلوم أّن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس 
وهو  التاّمة،  عللها  جهة  من  باألشياء  علم  تعالى  فله  وجودها؛  من  األمر 
التي  مقتضياتها  جهة  من  باألشياء  علم  وله  أصاًل،  فيه  بداء  ل  الذي  العلم 
هي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع، وهذا العلم يمكن أن 
يظهر خالف ما كان ظاهرًا منه بفقد شرط أو وجود مانع، وهو المراد بقوله 

ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ ﴾«. تعالى: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ

في  غفاري  أوردها  التي   w الطباطبائي العالمة  تعليقة  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
هامش الكافي ج ) ص 46): 

»ومن المعلوم أّن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس 
وهو  التاّمة،  عللها  جهة  من  باألشياء  علم  تعالى  فله  وجودها؛  من  األمر 
التي  مقتضياتها  جهة  من  باألشياء  علم  وله  أصاًل،  فيه  بداء  ل  الذي  العلم 
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أن  يمكن  العلم  وهذا  الموانع،  وفقد  الشرائط  وجود  على  التأثير  موقوفة 
يظهر خالف ما كان ظاهرًا منه بفقد شرط أو وجود مانع، وهو المراد بقوله 

ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ ﴾ اآلية )الرعد: 39(«. تعالى: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ

توهم اليهود في معنى الن�سخ  ]163[

قال السّيد الحيدري في ص 89-88: 

»ولذا لم يقبلوا بنسخ التوراة بدعوى أّن اآلية إذا كانت من عند الّله تعالى، 
دونها،  شيء  يحفظها  ل  الحقيقية،  المصالح  من  لمصلحة  حافظة  كانت 
مقامها  تقوم  ولن  المصلحة  فاتت  َءايٍَة ﴾  ِمۡن  نَنَسۡخ  ﴿ َما  اآلية  زالت  فلو 
به ما فات منها من فائدة الخلقة  به تلك المصلحة، ويستدرك  شيء تحفظ 

ومصلحة العباد.

بتغّير  يتغّير  بحيث  كعلمهم،  علمه  ول  عباده  كشأن  تعالى  شأنه  وليس 
يتغّير  ثم  بحكم،  فيحكم  بمصلحة  علمه  يومًا  فيتعّلق  الخارجية،  العوامل 
علمه غدًا ويتعّلق بمصلحة أخرى فاتت عنه باألمس فيتغّير الحكم، ويقضي 
ويظهر  حكم،  يوم  كل  فيشرع  لحقا،  آخر  وإتيان  سابقا،  حكم  ما  ببطالن 
األشياء،  في  الصالح  بجهات  المحيطين  غير  شأن  هو  كما  لون،  بعد  لون 
فكانت أحكامهم وأوضاعهم تتغّير بتغّير العلوم بالمصالح والمفاسد، زيادًة 

ونقيصًة وحدوثًا وبقاًء«.

وهذا الكالم منحوٌل مع تصّرف بسط في مقدمة النص من تفسير الميزان للعالمة 
الطباطبائي w ج ) ص )25: 

على  اليهود  من  الواقع  اإلنكار  أو  المقام  في  المتوهم  اإلنكار  إن  »وذلك 
يتعلق به من وجهين:  النسخ  بالنسبة إلى معنى  ما نقل في شأن نزول اآلية 
حافظة  كانت  تعالى  الّله  عند  من  كانت  إذا  اآلية  أن  جهة  من  أحدهما: 
اآلية  زالت  فلو  دونها،  شئ  تحفظها  ل  الحقيقية  المصالح  من  لمصلحة 
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فاتت المصلحة ولن تقوم مقامها شيء تحفظ به تلك المصلحة، ويستدرك 
به ما فات منها من فائدة الخلقة ومصلحة العباد. وليس شأنه تعالى كشأن 
فيتعّلق  الخارجية،  العوامل  بتغّير  يتغّير  بحيث  كعلمهم،  علمه  ول  عباده 
بمصلحة  ويتعّلق  غدًا  علمه  يتغّير  ثم  بحكم،  فيحكم  بمصلحة  علمه  يومًا 
سابقا،  حكم  ما  ببطالن  ويقضي  الحكم،  فيتغّير  باألمس  عنه  فاتت  أخرى 
هو  كما  لون،  بعد  لون  ويظهر  حكم،  يوم  كل  فيطلع  لحقا،  آخر  وإتيان 
العباد غير المحيطين بجهات الصالح في األشياء، فكانت أحكامهم  شأن 
وأوضاعهم تتغّير بتغّير العلوم بالمصالح والمفاسد زيادة ونقيصة وحدوثا 

وبقاء...«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )فيطلع( كلمة: )فيشرع(، وأضاف اآلية 
للنص.

توهٌم اآخر  ]164[

قال السّيد الحيدري في ص 89: 

القدرة  أّن  بدعوى  التكوينّية  األمور  في  البداء  إمكان  بعدم  آمنوا  »كذلك 
وإن كانت مطلقة إل أن تحّقق اإليجاد وفعلّية الوجود يستحيل معه التغّير، 
فعله  في  النسان  مثل  وهذا  بالضرورة،  عليه  وقع  عما  يتغّير  ل  الشيء  فإّن 
الفعل اختياري ما لم يصدر عنه، فإذا صدر كان ضرورّي  الختياري، فإّن 

الثبوت غير اختياري له.

ومن الواضح أّن مرجع هذا الوجه -كسابقه- إلى نفي إطالق الملكّية وعدم 
جواز بعض التصرفات بعد خروج الزمام ببعض آخر«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص )25: 

»وثانيهما: أّن القدرة وإن كانت مطلقة إل أن تحّقق اإليجاد وفعلّية الوجود 
يستحيل معه التغّير، فإّن الشيء ل يتغّير عما وقع عليه بالضرورة، وهذا مثل 
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النسان في فعله الختياري، فإّن الفعل اختياري لالنسان ما لم يصدر عنه 
إلى  الوجه  هذا  ومرجع  له،  اختياري  غير  الثبوت  ضروري  كان  صدر  فإذا 
نفي إطالق الملكّية وعدم جواز بعض التصرفات بعد خروج الزمام ببعض 

آخر«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري للنّص قوله: )كذلك آمنوا بعدم إمكان البداء في 
األمور التكوينّية بدعوى( و)ومن الواضح أّن( و)كسابقه(. 

اليد بين معناها الظاهر ومعناها الكنائي  ]165[

قال السّيد الحيدري في ص 90-)9: 

»واليد وإن ذكروا لها معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة، كالقدرة والقوة 
األصل  في  موضوعة  اللفظة  أن  الحق  لكن  ذلك،  وغير  والملك  والنعمة 
للجارحة، لكن بناًء على القاعدة التي مّر ذكرها من وحدة المفهوم وتعّدد 
المصداق- يكون المراد باليد - بقرينة المقام الذي ليس كمثلة شيء - هي 
القدرة. وإنما قيل: »َيداُه« بصيغة التثنية مع كون اليهود إنما أتوا في قولهم: 
َمۡغلُولٌَةۚ ﴾ بصيغة اإلفراد ليدل على كمال القدرة كما ربما يستفاد   ِ ﴿ يَُد ٱللَّ
 ۖ بَِيَديَّ َخلَۡقُت  لَِما  تَۡسُجَد  ن 

َ
أ َمَنَعَك  َما  إِبۡلِيُس  َيٰٓ ﴿ قَاَل  تعالى:  قوله  نحو  من 

الدللة  أو  فيه من اإلشعار  لما  ٱۡلَعالَِي ﴾ )ص: 75(  ِمَن  ُكنَت  ۡم 
َ
أ ۡسَتۡكَبَۡت 

َ
أ

على إعمال كمال القدرة«. 

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 6 ص 34: 

والقوة  كالقدرة  الجارحة  غير  اللغة  في  مختلفة  معاني  لليد  ذكروا  »وربما 
األصل  في  موضوعة  اللفظة  أن  الحق  لكن  ذلك،  وغير  والملك  والنعمة 

للجارحة«.



آَفُة االْنتَِحاِل86)

األول تفسير الميزان ج 6 ص 33: 

إنما أتوا في قولهم: ﴿ يَُد  اليهود  التثنية مع كون  َيداُه »بصيغة  »وإنما قيل«: 
من  يستفاد  ربما  كما  القدرة  كمال  على  ليدل  اإلفراد  بصيغة  َمۡغلُولٌَةۚ ﴾   ِ ٱللَّ
ۡسَتۡكَبَۡت 

َ
ۖ أ ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديَّ

َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ نحو قوله تعالى: ﴿ قَاَل َيٰٓ

ۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالَِي ﴾ )ص: 75( لما فيه من اإلشعار أو الدللة على إعمال 
َ
أ

كمال القدرة«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )وربما ذكروا لليد معاني( بعبارة: )واليد 
مّر  التي  القاعدة  بناًء على  النص جملة: )لكن  لها معاني(، وأدرج في  وإن ذكروا 
المقام  بقرينة   - باليد  المراد  يكون  المصداق-  وتعّدد  المفهوم  وحدة  من  ذكرها 

الذي ليس كمثلة شيء - هي القدرة(. 

ءٖ قَِديٌر ﴾ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
قوله تعالى: ﴿ أ  ]166[

قال السّيد الحيدري في ص )92-9: 

 ِ
ُكّ  ٰ َعَ  َ ٱللَّ نَّ 

َ
أ َتۡعلَۡم  لَۡم 

َ
﴿ أ بقوله:  األول  عن  الجواب  إلى  سبحانه  »فأشار 

قَِديٌر ﴾ أي فال يعجز عن إقامة ما هو خير من الفائت، أو إقامه ما هو  ءٖ  َشۡ
مثل الفائت مقامه. فمثاًل إذا توّفي نبي وبعث نبٌي آخر، وهما آيتان من آيات 
ناموس  يقتضيه  ما  ذلك جريًا على  كان  ناسخ لآلخر،  أحدهما  تعالى،  الّله 
الطبيعة من الحياة والموت والرزق واألجل، وما يقتضيه اختالف مصالح 
نسخ  وإذا  اإلنسان،  من  األفراد  وتكامل  األعصار  إختالف  بحسب  العباد 
وكل  الدين،  مصلحة  على  مشتمال  الجميع  كان  ديني  بحكم  ديني  حكم 
المؤمنين،  لحال  وأصلح  الوقت،  مصلحة  على  انطباًقا  أكثر  الحكمين  من 
كحكم العفو في أول الدعوة وليس للمسلمين بعد ُعّدة، وحكم الجهاد بعد 
ذلك حينما قوي اإلسالم وأعّد فيهم ما استطاعوا من قوة وركز الرعب في 

قلوب المشركين والكّفار«.
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 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج ) ص )25: 
ءٖ  ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َعَ نَّ ٱللَّ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
»فأشار سبحانه إلى الجواب عن األول بقوله: ﴿ أ

إقامه ما هو مثل  أو  الفائت،  إقامة ما هو خير من  قَِديٌر ﴾ أي فال يعجز عن 
الفائت مقامه«. 

الثاني: تفسير الميزان ج ) ص 253: 

تعالى، أحدهما  الّله  آيات  آيتان من  نبيٌّ آخر، وهما  نبيٌّ وبعث  توّفي  »فإذا 
الحياة  من  الطبيعة  ناموس  يقتضيه  ما  على  جريانا  ذلك  كان  لآلخر،  ناسخ 
بحسب  العباد  مصالح  اختالف  يقتضيه  وما  واألجل،  والرزق  والموت 
إختالف األعصار وتكامل األفراد من اإلنسان، وإذا نسخ حكم ديني بحكم 
أطبق  الحكمين  من  وكل  الدين،  مصلحة  على  مشتمال  الجميع  كان  ديني 
على مصلحة الوقت، أصلح لحال المؤمنين، كحكم العفو في أول الدعوة 
قوي  حينما  ذلك  بعد  الجهاد  وحكم  ِعّدة،  ول  ُعّدة  بعد  للمسلمين  وليس 
الكفار  قلوب  في  الرعب  وركز  قوة  من  استطاعوا  ما  فيهم  وأعّد  اإلسالم 

والمشركين«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )مثاًل( للنص، واستبدل بكلمة: )جريانا( 
كلمة: )جرًيا(، وبكلمة: )أطبق( عبارة: )أكثر انطباًقا(، وغّير ترتيب آخر كلمتين: 

)الكّفار والمشركين( فكتبهما: )المشركين والكّفار(. 
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ۡرِضۗ... ﴾
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
قوله تعالى: ﴿ أ  ]167[

قال السّيد الحيدري في ص 92: 

َ َلُۥ ُمۡلُك  نَّ ٱللَّ
َ
أ َتۡعلَۡم  لَۡم 

َ
»وأشار إلى الجواب عن الدعوى الثانية بقوله: ﴿ أ

ملك  إن  أي  نَِصرٍي ﴾  َوَل   ٖ َوِلّ ِمن   ِ ٱللَّ ُدوِن  ّمِن  لَُكم  َوَما  ۡرِضۗ 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ

السموات والرض لّله سبحانه فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، وليس 
تصرفه  أبواب  من  باب  انسداد  ذلك  يوجب  حتى  الملك  من  شيء  لغيره 

سبحانه، أو يكون مانعا دون تصّرف من تصرفاته«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص )25: 

َمَٰوِٰت  َ َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ نَّ ٱللَّ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
»وأشار إلى الجواب عن الثاني بقوله: ﴿ أ

السموات  ملك  إن  أي  نَِصرٍي ﴾  َوَل   ٖ َوِلّ ِمن   ِ ٱللَّ ُدوِن  ّمِن  لَُكم  َوَما  ۡرِضۗ 
َ
َوٱۡل

والرض لّله سبحانه فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، وليس لغيره شيء 
أو  سبحانه،  تصرفه  أبواب  من  باب  انسداد  ذلك  يوجب  حتى  الملك  من 

يكون مانعا دون تصّرف من تصرفاته«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري كلمة: )الثاني( بعبارة: )الدعوى الثانية(.

حقيقة التمليك االإلهي للعبد  ]168[

قال السّيد الحيدري في ص 93-92: 

الذي  التمليك  فإّن  تعالى،  بتمليكه  ول  ابتداًء  ل  شيئًا،  شيء  يملك  »فال 
يمّلكه غيره ليس كتمليك بعضنا بعضا شيئًا بنحو يبطل ملك األول ويحصل 
الثاني، بل هو مالك في عين ما يمّلك غيره ما يملك، فإذا نظرنا إلى  ملك 
حقيقة األمر كان الملك المطلق والتصرف المطلق له وحده، وإذا نظرنا إلى 
ما مّلكنا بملكه من دون استقالل كان هو الولي لنا، وإذا نظرنا إلى ما تفّضل 
علينا من ظاهر الستقالل - وهو في الحقيقة فقر في صورة الغنى، وتبعية 
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إعانته  دون  من  أمورنا  ندّبر  أن  أيضًا  لنا  يمكن  لم   - الستقالل  صورة  في 
ونصره، كان هو النصير لنا«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص )252-25: 

الذي  التمليك  فإّن  تعالى،  بتمليكه  ول  ابتداًء  ل  شيئا،  شيء  يملك  »فال 
يمّلكه غيره ليس كتمليك بعضنا بعضا شيئًا بنحو يبطل ملك األول ويحصل 
الثاني، بل هو مالك في عين ما يمّلك غيره ما يملك، فإذا نظرنا إلى  ملك 
حقيقة األمر كان الملك المطلق والتصرف المطلق له وحده، وإذا نظرنا إلى 
ما مّلكنا بملكه من دون استقالل كان هو الولي لنا، وإذا نظرنا إلى ما تفّضل 
علينا من ظاهر الستقالل - وهو في الحقيقة فقر في صورة الغنى، وتبعية 
إعانته  دون  من  أمورنا  ندّبر  أن  أيضًا  لنا  يمكن  لم   - الستقالل  صورة  في 

ونصره، كان هو النصير لنا«.

ٖ َوَل نَِصرٍي ﴾ ِ ِمن َوِلّ قوله تعالى: ﴿ َوَما لَُكم ّمِن ُدوِن ٱللَّ  ]169[

قال السّيد الحيدري في ص 93: 

ٖ َوَل نَِصرٍي ﴾ مشتمل على أمرين  ِ ِمن َوِلّ »قوله تعالى: ﴿ َوَما لَُكم ّمِن ُدوِن ٱللَّ
هما كالمتممين للجواب؛ أي وإن لم تنظروا إلى ملكه المطلق بل نظرتم إلى 
ما عندكم من الملك الموهوب، فحيث كان ملكًا موهوبًا من غير انفصال 
واستقالل، فهو وحده ولّيكم، فله أن يتصّرف فيكم وفي ما عندكم ما شاء 
من التصرف. وإن لم تنظروا إلى عدم إستقاللكم في الملك بل نظرتم إلى 
ظاهر ما عندكم من القدرة والملك والستقالل ل تتّم وحدها، ول تجعل 
مقاصدكم مطيعة لكم خاضعة لقصودكم وإرادتكم وحدها، بل لبّد معها 
الّله ونصره فهو النصير لكم، فله أن يتصّرف من هذا الطريق فله  من إعانة 

سبحانه التصّرف في أمركم من أي سبيل سلكتم«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص 252: 
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نَِصرٍي ﴾، مشتمل على  َوَل   ٖ َوِلّ ِمن   ِ ٱللَّ ُدوِن  ّمِن  لَُكم  تعالى: ﴿ َوَما  »وقوله 
بل  المطلق  ملكه  إلى  تنظروا  لم  وإن  أي  للجواب؛  كالمتممين  هما  أمرين 
من  موهوبا  ملكا  كان  فحيث  الموهوب  الملك  من  عندكم  ما  إلى  نظرتم 
ما  وفي  فيكم  يتصّرف  أن  فله  ولّيكم،  وحده  فهو  واستقالل،  انفصال  غير 
عندكم ما شاء من التصرف، وإن لم تنظروا إلى عدم إستقاللكم في الملك 
بل نظرتم إلى ظاهر ما عندكم من الملك والستقالل، وانجمدتم على ذلك 
تتم  القدرة والملك والستقالل ل  أن ما عندكم من  فإنكم ترون  فحسب، 
وإرادتكم  لقصودكم  خاضعة  لكم  مطيعة  مقاصدكم  تجعل  ول  وحدها، 
وحدها، بل لبّد معها من إعانة الّله ونصره فهو النصير لكم، فله أن يتصّرف 

من هذا الطريق فله سبحانه التصرف في أمركم من أي سبيل سلكتم«.

لوازم اإنكار البداء  ]170[

قال السّيد الحيدري في ص 97: 

غير  الّله  بأن  القول  مع  بالنتيجة  يشترك  البداء  إنكار  أّن  يّتضح  هذا  »وعلى 
قادر على أن يغّير ما جرى عليه قلم التقدير. تعالى الّله عن ذلك علّوًا كبيرًا، 
فإّن كال القولين يؤّيس العبد من إجابة دعائه، وذلك يوجب عدم توّجهه في 

طلباته إلى ربه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير البيان للسّيد الخوئي w ص 393-392: 

»والسر في هذا الهتمام: أّن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الّله 
غير قادر على أن يغّير ما جرى عليه قلم التقدير. تعالى الّله عن ذلك علّوًا 
عدم  يوجب  وذلك  دعائه،  إجابة  من  العبد  يؤّيس  القولين  كال  فإّن  كبيرًا، 

توّجهه في طلباته إلى ربه«. 

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )والسر في هذا الهتمام( عبارة: )وعلى 
هذا يّتضح(.
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الكتاب الثالث:
التوبة: حقيقتها و�سروطها واآثارها 

تفاصيل الكتاب: 

المؤلف: السيد كمال الحيدري

الناشر: دار فراقد 

الطبعة: الطبعة الثانية 426) هـ - 2005م

عدد الصفحات: )3) 

الكتب المنتحل منها )والطبعات التي اعتمدُت عليها في توثيق االنتحاالت(: 

 w العاملي حسين  الشيخ  بن  محمد  الفضائل  أبو  حديًثا،  األربعون   - (
اإلسالمي  النشر  مؤسسة  5)4)هـ،  األولى:  الطبعة  البهائي(،  )الشيخ 

التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 

 ،w األربعون حديًثا، آية الّله العظمى السيد روح الّله الموسوي الخميني  - 2
السابعة:  الطبعة  للمطبوعات،  التعارف  دار  الغروي،  محمد  تعريب: 

424)هـ- 2003م، بيروت: لبنان.

التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور   - 3
الدار  الناشر:  984)هــ،  النشر:  سنة  393)هـ(،  )المتوفى:  التونسي 

التونسية للنشر - تونس.

جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي w )المتوفى: 209)هـ(،   - 4
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2006م،   - 427)هـ  األولى:  الطبعة  كالنتر،  محمد  السيد  عليه  عّلق 
منشورات دار األعلمي للمطبوعات: بيروت-لبنان. 

الطبعة   ،w الطباطبائي السيد محمد حسين  العاّلمة  الوالية،  رسالة في   - 5
األولى: 407)هـ -987)م، دار التعارف للمطبوعات: بيروت-لبنان.

 w الرازي الكليني  يعقوب  بن  محمد  جعفر  أبي  اإلسالم  ثقة  الكافي،   - 6
الطبعة  الغفاري،  أكبر  علي  عليه:  وعّلق  صّححه  329هـ(،  )المتوفى: 

الثالثة: 388)هـ، دار الكتب اإلسالمية: طهران- إيران. 

)المتوفى:   w المجلسي باقر  محمد  الشيخ  العالمة  العقول،  مرآة   - 7
طهران-  اإلسالمية:  الكتب  دار  404)هـ،  الثانية:  الطبعة  ))))هـ( 

إيران.

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أبو عبد الّله محمد بن عمر بن الحسن   - 8
الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن 
)المتوفى: 606هـ( الطبعة الثالثة: 420) هـ، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت. 

 ،w الميزان في تفسير القرآن، العاّلمة السيد محمد حسين الطباطبائي  - 9
قم  في  المدرسين  جماعة  منشورات  هـ،   (4(2 الخامسة:  الطبعة 

المقدسة، مطبعة اسماعيليان، قم -إيران. ]وأغلب النتحالت منه[.
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مقام التوبة  ]171[

في مقدمة كتاب )التوبة( وفي أول صفحٍة منها، قال السّيد الحيدري في ص 5: 

»التوبة أّول مقامات الدين ورأس مال السالكين، ومفتاح استقامة السائلين 
ومطلع التقّرب إلى رب العالمين، ومدحها عظيم وفضلها جسيم. 

غير  مطلقة  واآلية  ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ﴾  َوُيِحبُّ  ٰبَِي  ٱلَّوَّ ُيِبُّ   َ ٱللَّ ﴿ إِنَّ  تعالى:  قال 
مقّيدة، فتشمل جميع مراتب التوبة والطهارة، ول يبعد استفادة المبالغة من 
قوله تعالى المتطّهرين كما هو الحال فى قوله التّوابين فينتج استفادة الكثرة 

في التوبة والطهارة من حيث النوع، ومن حيث العدد جميًعا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: جامع السعادات للمولى النراقي w ج 3 ص ))5 ]فصل فضيلة التوبة[: 

»اعلم أن التوبة أول مقامات الدين، ورأس مال السالكين، ومفتاح استقامة 
وفضلها  عظيم،  ومدحها  العالمين،  رب  إلی  التقرب  ومطلع  السائلين، 

ٰبَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ﴾«. َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ جسيم، قال الّله تعالی: ﴿ إِنَّ ٱللَّ

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2 ص 2)2: 

ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ﴾، مطلقة غير  َوُيِحبُّ  ٰبَِي  ٱلَّوَّ َ ُيِبُّ  »واآلية أعني قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّ
مقيدة، فتشمل جميع مراتب التوبة والطهارة كما مر بيانه، ول يبعد استفادة 
قوله:  في  المبالغة  بصيغة  جئ  كما  المتطهرين،  تعالى:  قوله  من  المبالغة 
ومن  النوع  حيث  من  والطهارة  التوبة  في  الكثرة  استفادة  فينتج  التوابين، 

حيث العدد جميعا«. 

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )كما جئ بصيغة المبالغة( عبارة: )كما 
هو الحال(. وقد قام السّيد الحيدري بتوثيق الجزء الالحق لهذا النّص بين عالمتي 

التنصيص ليوهم القارئ أّن النص السابق لالقتباس منه.
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تعريف التوبة  ]172[

في الفصل األول من الكتاب: )ما هي التوبة؟( قال السّيد الحيدري في ص ))-
 :(2

»التوبة هي الرجوع الختياري عن السيئة والمعصية إلى الطاعة والعبودّية. 

تفصيل هذا اإلجمال: 

والنور  والجمال  الكمال  أنواع  كل  من  خالية  فطرتها  بدء  في  النفس  أن 
قال  المذكورة؛  الصفات  هذه  أضداد  من  أيضًا  خالية  أنها  كما  والبهجة، 
لَُكُم  وََجَعَل  ا  َشۡي ٔٗ َتۡعلَُموَن  َل  َهٰتُِكۡم  مَّ

ُ
أ ُبُطوِن  ّمِۢن  ۡخرََجُكم 

َ
أ  ُ ﴿ َوٱللَّ تعالى: 

ۡف َِٔدةَ لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ﴾ فكأن النفس صفحة نقّية من كل 
َ
بَۡصَٰر َوٱۡل

َ
ۡمَع َوٱۡل ٱلسَّ

رسم ونقش ل توجد فيها الكمالت الروحية ول تتصف بالنعوت المضادة 
أو  مقام رفيع  لنيل أي  نور الستعداد واألهلية  فيها  الّله  أودع  قد  لها، لكن 
َمن  َخاَب  َوقَۡد   ٩ ىَٰها  َزكَّ َمن  ۡفلََح 

َ
أ قَۡد   ٨ َوَتۡقَوىَٰها  فُُجورََها  لَۡهَمَها 

َ
﴿ فَأ وضيع: 

الذاتية؛  باألنوار  طينتها  وعجنت  الستقامة  على  فطرتها  وأنشئت  ىَٰها ﴾  َدسَّ
َذٰلَِك   ِۚ ِلَۡلِق ٱللَّ َتۡبِديَل  َل  َعلَۡيَهاۚ  ٱنلَّاَس  َفَطَر  ٱلَِّت   ِ قال عز وجل: ﴿ فِۡطَرَت ٱللَّ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن ﴾«.
َ
ٱّلِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 250: 

»التوبة وهي الرجوع الختياري عن السيئة إلى الطاعة والعبودية..«. 

الثاني: كتاب األربعون حديًثا للسيد الخميني w ص 7)3: 

النفس في بدء فطرتها خالية من كل  بإيجاز هو: أن  »تفصيل هذا اإلجمال 
أنواع الكمال والجمال والنور والبهجة، كما أنها تكون خالية أيضًا من أضداد 
نقّية من كل رسم  النفس صفحة  فكأّن  األربعة-  -المذكورة  الصفات  هذه 
ونقش، ل توجد فيها الكمالت الروحية ول تّتصف بالنعوت المضادة لها. 
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ولكن قد أودع فيها نور الستعداد واألهلّية لنيل أي مقام رفيع أو وضيع، 
وأنشأت فطرتها على الستقامة، وعجنت طينتها باألنوار الذاتية«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري اآليات القرآنية للنص.

نتيجة اجتراح ال�سيئات  ]173[

قال السّيد الحيدري في ص 2): 

ازدادت  وكلما  وسواد،  ظلمة  القلب  في  تحصل  سيئة،  تجترح  »وعندما 
المعاصي تضاعف ذلك إلى أن يغشى الظالم والسواد القلب كّله، وينطفئ 

نور الفطرة ويبلغ مرتبة الشقاء األبدي«.

وهذا الكالم منحوٌل من كتاب األربعون حديًثا للسيد الخميني w ص 7)3: 

ازدادت  وكلما  وسواد.  ظلمة  القلب  في  تحصل  سيئة،  تجترح  »وعندما 
المعاصي تضاعفت الظلمة والسواد، إلى أن يغشى الظالم والسواد القلب 

كله، وينطفئ نور الفطرة ويبلغ مرتبة الشقاء األبدي«. 

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )الظلمة والسواد( الثانية كلمة: )ذلك(.

اأثر التوبة في اطفاء الحاالت الظلمانية  ]174[

قال السّيد الحيدري في ص 3): 

القلب  والسواد  الظالم  يستوعب  أن  قبل  انتبه  إذا  اإلنسان  أّن  معناه  »وهذا 
كله، ثم اجتاز منـزلة اليقظة ودخل على منـزل التوبة واستوفى حظوظ هذا 
المنـزل حسب الشرائط التي سنأتي على ذكرها، زالت الحالت الظلمانية 
وكأّنما  األصيلة،  النورية  الفطرية  الحالة  إلى  وعاد  الطبيعية  والكدورات 
تنقلب النفس إلى صفحة خالية من جميع الكمالت وأضدادها، كما ورد 

ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب َلُه«. في الحديث المتقّدم: »التَّائُِب ِمَن الذَّ
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وهذا الكالم منحوٌل من كتاب األربعون حديًثا للسيد الخميني w ص 7)3: 

»فإذا انتبه اإلنسان قبل أن يستوعب الظالم القلب كله، ثم اجتاز منـزل اليقظة 
ودخل على منـزل التوبة واستوفى حظوظ هذا المنـزل حسب الشرائط التي 
الظلمانية  الحالت  زالت  الصفحات،  هذه  في  إجمالً  ذكرها  على  سنأتي 
والكدورات الطبيعية وعاد إلى الحالة الفطرية النورية األصيلة والروحانية 
الكمالت  جميع  من  خالية  صفحة  إلى  -النفس-  تنقلب  وكأّنها  الذاتية 
ْنِب  الذَّ ِمَن  »التَّائُِب  المشهور:  الشريف  الحديث  في  ورد  كما  وأضدادها. 

َكَمْن الَ َذْنَب َلُه««.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )وهذا معناه( وكلمة: )السواد( واستبدل 
بعبارة: )الحديث الشريف المشهور( عبارة: )الحديث المتقّدم(. 

التوبة تورُد االإن�سان موارد الكرامة  ]175[

قال السّيد الحيدري في ص 3): 

مستقّر  في  والستقراره  الكرامة  منزلة  اإلنسان  فورود  كذلك  كان  »وإذا 
السعادة يتوّقف على انصرافه عّما هو فيه من مهبط الشقاء ﴿ فََل ُيۡرَِجنَُّكَما 
ِمَن ٱۡلَنَّةِ فَتَۡشَقٰٓ ﴾ وانقالعه عنه برجوعه إلى ربه -وهو توبته إليه- في أصل 
أعني  فرعية وهي كل عمل صالح،  اإليمان، وفي كل سعادة  السعادة وهو 
التوبة والرجوع عن أصل الشقاء وهو الشرك بالّله سبحانه، وعن فروعات 

الشقاء وهي سيئات األعمال بعد الشرك«.

-244 ص   4 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :245

إليه  يشير  المسكنة كما  البعد ومنعزل  الشقاء ومنحط  مهبط  في  واقع  »فهو 
قوله تعالى: ... ﴿ فََل ُيۡرَِجنَُّكَما ِمَن ٱۡلَنَّةِ فَتَۡشَقٰٓ ﴾ )طه: 7))(.
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وإذا كان كذلك فوروده منزلة الكرامة واستقراره في مستقر السعادة يتوقف 
على انصرافه عما هو فيه من مهبط الشقاء ومنحط البعد وانقالعه عنه برجوعه 
إلى ربه، وهو توبته إليه في أصل السعادة وهو اإليمان، وفي كل سعادة فرعية 
وهي كل عمل صالح أعني التوبة والرجوع عن أصل الشقاء وهو الشرك بالّله 

سبحانه، وعن فروعات الشقاء وهي سيئات األعمال بعد الشرك...«.

مالحظة: وضع السيد الحيدري اآلية في وسط النص.

ما يتوّقف عليه الرجوع من اهلل  ]176[

قال السّيد الحيدري في ص 3)-4): 

»فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الّله والنخالع عن ألوان الُبعد والشقاء يتوّقف 
الطاعات  نعم  بأقسام  والتنّعم  باإليمان،  الكرامة  دار  في  الستقرار  عليها 
والقربات، وبعبارة واضحة يتوقف القرب من الّله ودار كرامته على التوبة 
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

َ
ِ َجِيًعا أ من الشرك ومن كل معصية، قال تعالى: ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾ )النور: )3(، فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الّله تعّم التوبتين 
جميعا، بل تعّمهما وغيرهما على ما سيجيئ إن شاء الّله«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 245: 

»فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الّله والنخالع عن ألواث البعد والشقاء يتوقف 
الطاعات  نعم  بأقسام  والتنعم  باإليمان،  الكرامة  دار  في  الستقرار  عليها 
التوبة  على  كرامته  ودار  الّله  من  القرب  يتوقف  أخرى  وبعبارة  والقربات، 
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

َ
ِ َجِيًعا أ من الشرك ومن كل معصية، قال تعالى: ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾ )النور: )3(، فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الّله تعم التوبتين 
جميعا بل تعمهما وغيرهما على ما سيجيئ إن شاء الّله«. 

وبكلمة:  )ألوان(،  كلمة:  )ألواث(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)أخرى( كلمة: )واضحة(، وقد انتحل السيد الحيدري عبارة اإلحالة.
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اخت�سا�ش التوبة بالن�ساأة الدنيوّية  ]177[

قال السّيد الحيدري في ص 5): 

التوبة هي  أّن  لما عرفت  الدنيوية دون اآلخرة،  النشأة  بهذه  التوبة  »تختّص 
الرجوع الختياري عن السيئة إلى الطاعة والعبودية، ول يتحقّق هذا إّل في 
ظرف الختيار وهي الحياة الدنيا، أّما فيما ل اختيار للعبد في انتخاب كّل 

من طريقي الصالح والطالح والسعادة والشقاوة فال مسرح للتوبة فيه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 250: 

إنما  والعبودية  الطاعة  إلى  السيئة  عن  الختياري  الرجوع  وهي  التوبة  »أن 
تتحقق في ظرف الختيار وهو الحياة الدنيا التي هي مستوى الختيار، وأما 
والطالح  الصالح  طريقي  من  كل  انتخاب  في  هناك  للعبد  اختيار  ل  فيما 

والسعادة والشقاوة فال مسرح للتوبة فيه«. 

مالحظة: أضاف السيد الحيدري مقدمة العبارة، واستبدل بجملة: )إنما تتحقق في 
ظرف الختيار( جملة: )ل يتحقق هذا إل في ظرف الختيار(.

م�سداق لعدم قبول التوبة من العبد  ]178[

قال السّيد الحيدري في ص 6): 

غير  توبته  فـإّن  أهواله  وشاهد  الموت  حضره  من  أّن  األول:  »المصداق 
إني  »قال  قوله  تقييد  من  يظهر  حيث  اآلية  هذه  في  ما  عليه  ويدّل  مقبولة، 
تبت« بقوله: »اآلن« أّن حضور الموت ومشاهدة هذا القائل سلطان اآلخرة 
هما الموجبان له أن يقول تبُت، سواء ذكره أو لم يذكره، فالمعنى: إني تائب 
عن  نظيره  في  تعالى  قال  وقد  الحق،  والجزاء  الحق  الموت  شاهدت  لما 
َرّبِِهۡم  ِعنَد  رُُءوِسِهۡم  نَاكُِسواْ  ٱلُۡمۡجرُِموَن  إِذِ  تََرىٰٓ  ﴿ َولَۡو  القيامة:  يوم  المجرمين 
نَا وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصٰلًِحا إِنَّا ُموقُِنوَن ﴾. فهذه توبة ل تقبل من  بَۡصۡ

َ
َربََّنآ أ
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صاحبها، ألّن اليأس من الحياة الدنيا وهول المّطلع هما اللذان أجبراه على 
أن يندم على فعله ويعزم على الرجوع إلى رّبه، ولت حين رجوع؛ حيث ل 

حياة دنيوية ول خيرة عملية«.

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: التفسير الكبير للفخر الرازي ج 0) ص 8: 

»المسألة األولى: اآلية دالة على أن من حضره الموت وشاهد أهواله فإّن 
توبته غير مقبولة«.

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 243: 

»ومن هنا يظهر معنى تقييد قوله: ﴿ قَاَل إِّنِ ُتۡبُت ﴾ بقوله: ﴿ ٱۡلَٰٔـَن ﴾ فإنه يفيد 
أن حضور الموت ومشاهدة هذا القائل سلطان اآلخرة هما الموجبان له أن 
يقول تبت سواء ذكره أو لم يذكره فالمعنى: إني تائب لما شاهدت الموت 
يوم  المجرمين  عن  حاكيا  نظيره  في  تعالى  قال  وقد  الحق،  والجزاء  الحق 
نَا وََسِمۡعَنا  بَۡصۡ

َ
القيامة: ﴿ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ رُُءوِسِهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َربََّنآ أ

فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصٰلًِحا إِنَّا ُموقُِنوَن ﴾ )السجدة: 2)(.
فهذه توبة ل تقبل من صاحبها؛ ألن اليأس من الحياة الدنيا وهول المطلع 
هما اللذان أجبراه على أن يندم على فعله ويعزم على الرجوع إلى ربه ولت 

حين رجوع حيث ل حياة دنيوية ول خيرة عملية«.

)المصداق  عبارة:  األولى(  )المسألة  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
األول(، وأضاف عبارة: )ويدّل عليه ما في هذه اآلية حيث(.
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توبة فرعون  ]179[

قال السّيد الحيدري في ص 8)-9): 

»مما تقّدم اّتضح أن ما ذكره البعض في قوله تعالى - في قّصة غرق فرعون 
ِٓي َءاَمَنۡت بِهِۦ َبُنٓواْ  نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱلَّ

َ
ۡدَرَكُه ٱۡلَغَرُق قَاَل َءاَمنُت أ

َ
ٰٓ إَِذآ أ وتوبته-: ﴿ َحتَّ

ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَي ٩٠ َءٓاۡلَٰٔـَن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن ﴾  نَا۠ 
َ
ٰٓءِيَل َوأ إِۡسَر

من أّن اآلية ل تدّل علـى رّد توبته، وليس في القرآن أيضًا ما يدّل على هالكه 
األبدي، وأنه من المستبعد عند من يتأّمل سعة رحمة الّله وسبقتها غضبه أن 
يجّوز عليه تعالى أنه يرّد من التجأ إلى باب رحمته وكرامته متذلال مستكينا 
بالخيبة واليأس، والواحد منّا إذا أخذ باألخالق اإلنسانية الفطرية من الكرم 
من  قدم  ما  على  حقيقة  النادم  اإلنسان  هذا  أمثال  ليرحم  والرحمة  والجود 
وغياث  األكرمين  وأكرم  الراحمين  أرحم  هو  بمن  فكيف  الفعال،  سوء 

المستغيثين؟«

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 247: 

قصة  في  تعالى  قوله  في  بعضهم  قول  الباب  هذا  في  قيل  ما  عجيب  »ومن 
ِٓي  ٱلَّ إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ َءاَمنُت  قَاَل  ٱۡلَغَرُق  ۡدَرَكُه 

َ
أ إَِذآ   ٰٓ وتوبته ﴿ َحتَّ فرعون  غرق 

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمَي ٩٠ َءٓاۡلَٰٔـَن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن 
َ
ٰٓءِيَل َوأ َءاَمَنۡت بِهِۦ َبُنٓواْ إِۡسَر

ٱلُۡمۡفِسِديَن ﴾ )يونس: )9(.
ما  أيضًا  القرآن  في  وليس  توبته،  رّد  على  تدّل  ل  اآلية  أّن  محصله:  ما  قال 
رحمة  سعة  يتأمل  من  عند  المستبعد  من  وأنه  األبدي،  هالكه  على  يدل 
التجأ إلى باب رحمته  أنه يرّد من  الّله وسبقتها غضبه أن يجوز عليه تعالى 
باألخالق  أخذ  إذا  منّا  والواحد  واليأس،  بالخيبة  مستكينًا  متذلاًل  وكرامته 
اإلنسان  هذا  أمثال  ليرحم  والرحمة  والجود  الكرم  من  الفطرية  اإلنسانية 
النادم حقيقة على ما قّدم من سوء الفعال، فكيف بمن هو أرحم الراحمين 

وأكرم األكرمين وغياث المستغيثين«.
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الباب  هذا  في  قيل  ما  عجيب  )ومن  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
قول بعضهم في قوله تعالى( عبارة: )مما تقّدم اّتضح أن ما ذكره البعض في قوله 

تعالى(.

ندامٌة كاذبة  ]180[

قال السّيد الحيدري في ص 9): 
ِيَن  لِلَّ ٱلَّۡوَبُة  ﴿ َولَۡيَسِت  تعالى:  لقوله  مقبول؛  غير  الكالم  هذا  أن  »اّتضح 
حيث  ٱۡلَٰٔـَن ﴾  ُتۡبُت  إِّنِ  قَاَل  ٱلَۡمۡوُت  َحَدُهُم 

َ
أ َحَضَ  إَِذا   ٰٓ َحتَّ ّيِ َٔاِت  ٱلسَّ َيۡعَملُوَن 

تبّين أن الندامة حينئذ ندم كاذب يسوق اإلنسان إلى إظهاره مشاهدته وبال 
قبول  للزم  مقبولة،  توبة  توبة، وكل  ندم  البالء. ولو كان كل  الذنب ونزول 
ُواْ 

َ
ا َرأ واْ ٱنلََّداَمَة لَمَّ َسُّ

َ
توبة المجرمين يوم القيامة حيث قال تعالى عنهم: ﴿ َوأ

ٱۡلَعَذاَبۖ ﴾«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 247: 

إَِذا   ٰٓ ّيِ َٔاِت َحتَّ ٱلسَّ َيۡعَملُوَن  ِيَن  لِلَّ ٱلَّۡوَبُة  »وهو مدفوع بقوله تعالى: ﴿ َولَۡيَسِت 
الندامة حينئذ  أن  تقّدم  اآلية، وقد  ٱۡلَٰٔـَن ﴾  ُتۡبُت  إِّنِ  قَاَل  ٱلَۡمۡوُت  َحَدُهُم 

َ
أ َحَضَ 

ندم كاذب يسوق اإلنسان إلى إظهاره مشاهدته وبال الذنب ونزول البالء. 
ولو كان كل ندم توبة، وكل توبة مقبولة، لدفع ذلك قوله تعالى حكاية لحال 

ُواْ ٱۡلَعَذاَبۖ ﴾ )سبأ: 33(«.
َ
ا َرأ واْ ٱنلََّداَمَة لَمَّ َسُّ

َ
المجرمين يوم القيامة ﴿ َوأ

عبارة:   ) تعالى:  بقوله  مدفوع  )وهو  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)اتضح أن هذا الكالم غير مقبول لقوله تعالى(.
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م�سداٌق اآخر لعدم قبول توبة العبد  ]181[

قال السّيد الحيدري في ص 9)-20: 
َيُموُتوَن  الَِّذيَن  التوبة: ما ورد في قوله: ﴿َوال  الثاني لعدم قبول  »المصداق 

اٌر﴾. وفيه وجهان:  َوُهْم ُكفَّ

كما أن التوبة عن المعاصي ل تقبل عند القرب من الموت، كذلك اإليمان 
ل يقبل عند القرب من الموت. 

إن اإلنسان إذا تمادى في الكفر ثم مات وهو كافر فإن الّله ل يتوب عليه، 
ل  وأنهم  الموت  بعد  معه  نجاة  ل  الكفر  أّن  الكريم  القرآن  في  تكّرر  وقد 
تُوُب 

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوَبيَُّنواْ فَأ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ يجابون وإن سألوا؛ قال تعالى: ﴿ إِلَّ ٱلَّ

ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم 
ُ
أ اٌر  َوُهۡم ُكفَّ َوَماتُواْ  ِيَن َكَفُرواْ  اُب ٱلرَِّحيُم ١٦٠ إِنَّ ٱلَّ نَا ٱلَّوَّ

َ
َوأ َعلَۡيِهۡم 

ُف َعۡنُهُم ٱۡلَعَذاُب َوَل  ۡجَعَِي ١٦١ َخِٰلِيَن فِيَها َل ُيَفَّ
َ
ِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱنلَّاِس أ لَۡعَنُة ٱللَّ

َحِدهِم 
َ
ارٞ فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن أ ِيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفَّ ُهۡم يُنَظُروَن ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

ِٰصِيَن ﴾«. ِلٞم َوَما لَُهم ّمِن نَّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدٰى بِهِۦٓۗ أ

َ
ّمِۡلُء ٱۡل

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: التفسير الكبير للفخر الرازي ج 0) ص 0): 

»المسألة الثالثة: أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور عالمات الموت 
ِيَن َيُموتُوَن ﴾ وفيه وجهان:  ومقدماته ل تقبل توبته قال: ﴿ َوَل ٱلَّ

المعاصي  التوبة عن  أنه كما أن  الذين قرب موتهم، والمعنى  األول: معناه 
من  القرب  عند  ُيقبل  ل  اإليمان  كذلك  الموت،  من  القرب  عند  تقبل  ل 

الموت«.

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 243: 

اٌرۚ ﴾ هذا مصداق آخر لعدم قبول  ُكفَّ َوُهۡم  َيُموتُوَن  ِيَن  »قوله تعالى: ﴿ َوَل ٱلَّ
التوبة، وهو اإلنسان يتمادى في الكفر ثم يموت وهو كافر فإن الّله ل يتوب 
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أّن  الكريم  القرآن  ينفعه يومئذ، وقد تكرر في  إيمانه وهو توبته ل  عليه فإن 
تعالى:  قال  سألوا،  وإن  يجابون  ل  وأنهم  الموت،  بعد  معه  نجاة  ل  الكفر 
اُب ٱلرَِّحيُم ١٦٠ إِنَّ  نَا ٱلَّوَّ

َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوَبيَُّنواْ فَأ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ ﴿ إِلَّ ٱلَّ

ۡجَعَِي 
َ
ِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱنلَّاِس أ ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱللَّ

ُ
اٌر أ ِيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفَّ ٱلَّ

-(60 البقرة:  يُنَظُروَن ﴾  ُهۡم  َوَل  ٱۡلَعَذاُب  َعۡنُهُم  ُف  ُيَفَّ َل  فِيَها  َخِٰلِيَن   ١٦١
َحِدهِم 

َ
ارٞ فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن أ ِيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفَّ 62)(، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

ِٰصِيَن ﴾ـ  ِلٞم َوَما لَُهم ّمِن نَّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدٰى بِهِۦٓۗ أ

َ
ّمِۡلُء ٱۡل

)آل عمران: )9(«.
مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )المسألة( كلمة: )المصداق(. 

حاجة التوبة اإلى العناية االإلهّية   ]182[

قال السّيد الحيدري في ص )22-2: 

»لما كان اإلنسان في مسيره الختياري إلى ربه فقيرًا كّل الفقر في ذاته صفر 
 ُ ِۖ َوٱللَّ نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء إَِل ٱللَّ

َ
َها ٱنلَّاُس أ يُّ

َ
أ الكّف بحسب نفسه كما قال تعالى: ﴿ َيٰٓ

َنۡفٗعا َوَل َيۡملُِكوَن  ا َوَل  نُفِسِهۡم َضّٗ
َ
ُهَو ٱۡلَغِنُّ ٱۡلَِميُد ﴾ وقال: ﴿ َوَل َيۡملُِكوَن ِل

َمۡوٗتا َوَل َحَيٰوٗة َوَل نُُشوٗرا ﴾، كان محتاجا في هذا الرجوع )التوبة( أيضًا إلى 
عناية من رّبه بأمره وإعانة منه له فى شأنه، فيحتاج رجوعه إلى رّبه بالعبودّية 
والمسكنة إلى رجوع من رّبه إليه بالتوفيق واإلعانة، وهو توبة الّله سبحانه 
ِيَن  لعبده المتقّدمة على توبة العبد إلى رّبه كما قال تعـالى: ﴿ َوَعَ ٱثلََّلَٰثةِ ٱلَّ
ن 

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
ۡرُض بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡل ُخّلُِفواْ َحتَّ

اُب ٱلرَِّحيُم ﴾«. َ ُهَو ٱلَّوَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ٓ إَِلۡهِ ُثمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِلَُتوُبٓوا ِ إِلَّ  ِمَن ٱللَّ
َ
لَّ َمۡلَجأ

-244 ص   4 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :245

»لكن القرآن حلل حال اإلنسان بحسب وقوع الدعوة عليه وتعلق الهداية به 
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فوجده ... في سيره الختياري إلى ربه فقيرًا كل الفقر في ذاته صفر الكف 
ُ ُهَو ٱۡلَغِنُّ ﴾  ِۖ َوٱللَّ نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء إَِل ٱللَّ

َ
َها ٱنلَّاُس أ يُّ

َ
أ بحسب نفسه، قال تعالى: ﴿ َيٰٓ

َنۡفٗعا َوَل َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا  ا َوَل  نُفِسِهۡم َضّٗ
َ
)فاطر: 5)(، وقال: ﴿ َوَل َيۡملُِكوَن ِل

َوَل َحَيٰوٗة َوَل نُُشوٗرا ﴾ )الفرقان: 3( 
ثم إّن اإلنسان لما كان فقيرًا في نفسه ل يملك لنفسه خيرًا ول سعادة قط إل 
بربه، كان محتاجا في هذا الرجوع أيضًا إلى عناية من ربه بأمره، وإعانة منه 
له في شأنه، فيحتاج رجوعه إلى رّبه بالعبودّية والمسكنة إلى رجوع من ربه 
إليه بالتوفيق واإلعانة، وهو توبة الّله سبحانه لعبده المتقدمة على توبة العبد 

ْۚ ﴾ )التوبة: 8))(«. إلى ربه كما قال تعالى: ﴿ ُثمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِلَُتوُبٓوا

مالحظة: افتتح السّيد الحيدري النص بعبارة: )لما كان اإلنسان( وهو نٌص مأخوٌذ 
من بداية النص الوارد في جزء الكالم الثاني الوارد في ج 4 ص 245. كما وضع 

آية سورة التوبة بتمامها.

توبٌة ثانية  ]183[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

»وكذلك الرجوع إلى الّله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قبوله بمغفرة الذنوب 
وتطهيره من القذارات وألوان الُبعد، وهذه هي التوبة الثانية من الّله سبحانه 
ِيَن  ِ لِلَّ المتأخرة عن توبة العبد إلى ربه، كما قال تعالى: ﴿ إِنََّما ٱلَّۡوَبُة َعَ ٱللَّ
 ُ َوَكَن ٱللَّ ُ َعلَۡيِهۡمۗ  ْوَلٰٓئَِك َيُتوُب ٱللَّ

ُ
َيُتوُبوَن ِمن قَرِيٖب فَأ وَٓء ِبََهٰلَةٖ ُثمَّ  َيۡعَملُوَن ٱلسُّ

َعلِيًما َحِكيٗما ﴾.
إّنه يرجع  الرب تعالى، حيث  بتوبتين من  العبد محفوفة  والحاصل أن توبة 
منه،  األولى  التوبة  وهي  الهداية  رحمة  وإفاضة  بالتوفيق  العبد  إلى  تعالى 
توبته  بقبول  إليه  تعالى  فيرجع  توبته،  وهو  الستغفار  إلى  العبد  فيهتدي 

وغفران ذنوبه وهي التوبة الثانية منه تعالى«. 
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 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 4 ص 245: 

»وكذلك الرجوع إلى الّله سبحانه يحتاج إلى قبوله بمغفرة الذنوب وتطهيره 
من القذارات وألواث البعد، وهذه هي التوبة الثانية من الّله سبحانه المتأخرة 
ُ َعلَۡيِهۡمۗ ﴾ اآلية«. ْوَلٰٓئَِك َيُتوُب ٱللَّ

ُ
عن توبة العبد إلى رّبه كما قال تعالى: ﴿ فَأ

األول: تفسير الميزان ج 9 ص )40: 

الرّب  بتوبتين من  العبد محفوفة  »ذكرنا مرارا في األبحاث السابقة أن توبة 
األولى  التوبة  وهو  الهداية  رحمة  وإفاضة  بالتوفيق  إليه  يرجع  وأنه  تعالى، 
توبته  بقبول  إليه  تعالى  فيرجع  توبته  وهو  الستغفار  إلى  العبد  فيهتدي  منه 

وغفران ذنوبه وهو التوبة الثانية منه تعالى«. 

مالحظة: وضع السّيد الحيدري آية سورة النساء كاملة، وأضاف كلمة: )والحاصل( 
و)حيث(.

التوبة في حقيقتها واحدة  ]184[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

»وإذا تأملت حّق التأّمل وجدت أن التعّدد في توبة الّله سبحانه إنما عرض 
الّله  العبد، وإل فهي توبة واحدة هي رجوع  لها من حيث قياسها إلى توبة 
قبلها  إليه  رجوعًا  العبد  توبة  عند  ذلك  ويكون  بالرحمة،  عبده  إلى  سبحانه 
العبد، حيث يمكن استفادة ذلك من  وبعدها. وربما كان مع عدم توبة من 

اٌرۚ ﴾«.  ِيَن َيُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ قوله تعـالى: ﴿ َوَل ٱلَّ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 245: 

»وإذا تأملت حق التأّمل وجدت أن التعّدد في توبة الّله سبحانه إنما عرض 
الّله  العبد، وإّل فهي توبة واحدة هي رجوع  لها من حيث قياسها إلى توبة 
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قبلها  إليه  رجوعا  العبد  توبة  عند  ذلك  ويكون  بالرحمة،  عبده  إلى  سبحانه 
وبعدها، وربما كان مع عدم توبة من العبد كما تقدم استفادة ذلك من قوله: 

اٌرۚ ﴾«.  ِيَن َيُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ ﴿ َوَل ٱلَّ

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )كما تقدم استفادة ذلك( عبارة: )حيث 
يمكن استفادة ذلك(.

قبول ال�سفاعة من م�ساديق التوبة  ]185[

قال السّيد الحيدري في ص 23-22: 

إذا  المؤمن  للعاصي  التوبة  يدل على  اٌرۚ ﴾  ُكفَّ بقوله: ﴿ َوُهۡم  الجملة  »فتقييد 
مات على المعصية من غير استكبار ول تساهل، فإن التوبة من العبد بمعنى 
التوبة  لكن  تقّدم،  كما  موضوعها  ارتفع  وإن  اختيارّية  عبودّية  إلى  رجوعه 
الموت  بعد  يتحقق  أن  يمكن  والرحمة  بالمغفرة  الرجوع  بمعنى  تعالى  منه 

لشفاعة الشافعين. 

من  يعّد  القيامة  يوم  المذنب  العبد  حق  في  الشفاعة  قبول  أن  معناه  وهذا 
ِيَن  ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َوُيرِيُد ٱلَّ

َ
ُ يُرِيُد أ مصاديق التوبة، ولعّل قوله تعالى: ﴿ َوٱللَّ

ن تَِميلُواْ َمۡيًل َعِظيٗما ﴾ يدّل على ذلك«.
َ
َهَوِٰت أ يَتَّبُِعوَن ٱلشَّ

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 4 ص 243: 

التوبة للعاصي المؤمن إذا  اٌرۚ ﴾ يدّل على  ُكفَّ »وتقييد الجملة بقوله: ﴿ َوُهۡم 
مات على المعصية من غير استكبار ول تساهل، فإّن التوبة من العبد بمعنى 
تقدم لكن  بالموت كما  ارتفع موضوعها  اختيارية وإن  إلى عبودية  رجوعه 
بعد  يتحقق  أن  يمكن  والرحمة  بالمغفرة  الرجوع  بمعنى  تعالى  منه  التوبة 

الموت لشفاعة الشافعين«. 
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الثاني: تفسير الميزان ج 4 ص 245: 

التوبة  مصاديق  من  القيامة  يوم  المذنب  العبد  حق  في  الشفاعة  قبول  »وأن 
ِيَن يَتَّبُِعوَن  ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َوُيرِيُد ٱلَّ

َ
ُ يُرِيُد أ ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ َوٱللَّ

ن تَِميلُواْ َمۡيًل َعِظيٗما ﴾«.
َ
َهَوِٰت أ ٱلشَّ

مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )وهذا معناه(، واستبدل بعبارة: )ومن هذا 
الباب قوله تعالى( عبارة: )ولعّل قوله تعالى .. يدّل على ذلك(.

التوبة ف�سٌل اإلهي  ]186[

قال السّيد الحيدري في ص 26-25: 

»إّن التوبة من الّله سبحانه لعبده أعّم من المبتدئة والالحقة )األولى والثانية( 
فضل منه كسائر النعم التي يتنعم بها على خلقه من غير إلزام وإيجاب عليه 
يدل  ما  إل  عقاًل  عليه  التوبة  قبول  وجوب  معنى  وليس  غيره،  من  سبحانه 
يَُّه 

َ
أ َجِيًعا   ِ إَِل ٱللَّ عليه أمثال قوله تعـالى: ﴿ َوقَابِِل ٱلَّۡوِب ﴾ وقوله: ﴿ َوتُوُبٓواْ 

 ُ ٱللَّ َيُتوُب  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
﴿ فَأ وقوله:  ٰبَِي ﴾  ٱلَّوَّ ُيِبُّ   َ ٱللَّ ﴿ إِنَّ  وقوله:  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ﴾ 

َعلَۡيِهۡمۗ ﴾ وغيرها من اآليات المتضمنة لتوصيفه تعالى بقبول التوبة والنادبة 
وعد  على  المشتملة  وغيرها،  واإلنابة  الستغفار  إلى  والداعية  التوبة  إلى 

القبول بالمطابقة أو اللتزام، والّله سبحانه ل يخلف الميعاد«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 246: 

منه  فضل  والالحقة  المبتدئة  من  أعّم  لعبده  سبحانه  الّله  من  التوبة  »أّن 
كسائر النعم التي يتنعم بها خلقه من غير إلزام وإيجاب يرد عليه تعالى من 
عليه  يدل  ما  إل  عقاًل  تعالى  عليه  التوبة  قبول  وجوب  معنى  وليس  غيره، 
ِ َجِيًعا  أمثال قوله تعالى: ﴿ َوقَابِِل ٱلَّۡوِب ﴾ )غافر: 3( وقوله: ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ
ٰبَِي ﴾ اآلية )البقرة:  َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ﴾ )النور: )3( وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّ يَُّه 

َ
أ

المتضمنة  اآليات  من  اآلية  َعلَۡيِهۡمۗ ﴾   ُ ٱللَّ َيُتوُب  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
﴿ فَأ وقوله:   )222
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الستغفار  إلى  الداعية  التوبة،  إلى  والنادبة  التوبة،  بقبول  تعالى  لتوصيفه 
والّله  اللتزام،  أو  بالمطابقة  القبول  وعد  على  المشتملة  وغيرها  واإلنابة 

سبحانه ل يخلف الميعاد«. 

وعٌد اأوجبه اهلل على نف�سه  ]187[

قال السّيد الحيدري في ص 26: 
َعَ  ٱلَّۡوَبُة  ﴿ إِنََّما  قال:  حيث  ذلك  نفسه  على  أوجب  الوعد  هذا  »وحسب 
وَٓء ِبََهٰلَةٖ ﴾ فيجب عليه تعـالى قبول التوبة لعباده، لكن  ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ ٱللَّ
بتكليف، سواء سّمي ذلك  يكّلفه  أو  لغيره أن يوجب عليه شيئًا  أّن  ل على 
الغير بالعقل أو نفس األمر أو الواقع أو الحق أو شيئا آخر، تعالى عن ذلك 
ل  وهو  منهم  التائب  توبة  يقبل  أن  عباده  وعد  تعالى  أنه  على  بل  وتقّدس، 
فيما يجب، وهو  الّله  التوبة على  قبول  الميعاد. فهذا معنى وجوب  يخلف 

أيضًا معنى وجوب كل ما يجب على الّله من الفعل«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 238: 

الّله عباده فأوجبها بحسبه على  »ولما كان نجاح التوبة إنما هو لوعد وعده 
وَٓء ِبََهٰلَةٖ ﴾ فيجب  ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ نفسه لهم قال هاهنا: ﴿ إِنََّما ٱلَّۡوَبُة َعَ ٱللَّ
عليه تعالى قبول التوبة لعباده، لكن ل على أّن لغيره أن يوجب عليه شيئا أو 
يكلفه بتكليف، سواء سمي ذلك الغير بالعقل أو نفس األمر أو الواقع أو الحّق 
أو شيئا آخر، تعالى عن ذلك وتقّدس، بل على أنه تعالى وعد عباده أن يقبل 
توبة التائب منهم وهو ل يخلف الميعاد، فهذا معنى وجوب قبول التوبة على 

الّله فيما يجب، وهو أيضًا معنى وجوب كل ما يجب على الّله من الفعل«. 

لوعد  هو  إنما  التوبة  نجاح  كان  )ولما  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
أوجب  الوعد  عبارة: )وحسب هذا  نفسه(  بحسبه على  فأوجبها  عباده  الّله  وعده 

على نفسه ذلك(.
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هلل اأن يقبل التوبة اأو يردها  ]188[

قال السّيد الحيدري في ص 26: 

»من هنا يظهر أن الّله سبحانه غير مجبور في قبول التوبة، بل له الملك من 
التوبة  غير استثناء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يقبل ما يقبل من 
ِيَن َكَفُرواْ  على ما وعد ويرّد ما يرّد منها، كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّ
هذا  من  يكون  أن  ويمكن  تَۡوَبُتُهۡم ﴾،  ُتۡقَبَل  لَّن  ُكۡفٗرا  ٱۡزَداُدواْ  ُثمَّ  إِيَمٰنِِهۡم  َبۡعَد 
ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  َءاَمُنواْ  ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ ﴿ إِنَّ  سبحانه:  قوله  الباب 

ُ ِلَۡغفَِر لَُهۡم َوَل ِلَۡهِدَيُهۡم َسبِيَلۢ ﴾«. َّۡم يَُكِن ٱللَّ ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا ل
-246 ص   4 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 

 :247

الملك  له  بل  التوبة،  قبول  في  الّله سبحانه غير مجبور  أن  يظهر  هنا  »ومن 
من  يقبل  ما  يقبل  أن  فله  يريد،  ما  ويحكم  يشاء  ما  يفعل  استثناء،  غير  من 
ِيَن  التوبة على ما وعد ويرّد ما يرّد منها كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّ
 )90 عمران:  )آل  تَۡوَبُتُهۡم ﴾  ُتۡقَبَل  لَّن  ُكۡفٗرا  ٱۡزَداُدواْ  ُثمَّ  إِيَمٰنِِهۡم  َبۡعَد  َكَفُرواْ 
َكَفُرواْ  ُثمَّ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ تعالى: ﴿ إِنَّ  قوله  الباب  يكون من هذا  أن  ويمكن 
ِلَۡهِدَيُهۡم  َوَل  لَُهۡم  ِلَۡغفَِر   ُ ٱللَّ يَُكِن  َّۡم  ل ُكۡفٗرا  ٱۡزَداُدواْ  ُثمَّ  َكَفُرواْ  ُثمَّ  َءاَمُنواْ  ُثمَّ 

َسبِيَلۢ ﴾ )النساء: 37)(«.
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من ثمرات التوبة  ]189[

قال السّيد الحيدري في ص 27: 

وبوار  الذنب  هالك  من  التخّلص  هو  التوبة  ألجله  ُشّرعت  الذي  »المالك 
المعصية لكونها وسيلة الفالح ومقدمة الفوز بالسعادة، كما يشير إليه قوله 

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾. 
َ
ِ َجِيًعا أ تعالى: ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

النخماد  من  الرجاء  لروح  حفظا  فيها  أّن  ذلك  إلى  مضافًا  فوائدها  ومن 
والرجاء  بالخوف  إل  الحيوي  سيره  يستقيم  ل  اإلنسان  فإّن  والركود، 
المتعادلين حّتى يندفع عما يضّره وينجذب إلى ما ينفعه، ولول ذلك لهلك، 
 َ ِۚ إِنَّ ٱللَّ نُفِسِهۡم َل َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡحَةِ ٱللَّ

َ
ٰٓ أ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيَن أ قال تعالى ﴿ قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱلَّ

نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم ﴾«. َيۡغفُِر ٱلُّ
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 248: 

»أّن المالك الذي ُشّرعت ألجله التوبة على ما تبين مما تقدم هو التخّلص 
الفوز  ومقدمة  الفالح  وسيلة  لكونها  المعصية  وبوار  الذنب  هالك  من 
ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  يَُّه 

َ
أ َجِيًعا   ِ ٱللَّ إَِل  ﴿ َوتُوُبٓواْ  تعالى:  قوله  إليه  يشير  كما  بالسعادة 

فيها  أّن  ذلك  إلى  مضافة  فوائدها  ومن   ،)3( )النور:  ُتۡفلُِحوَن ﴾  لََعلَُّكۡم 
سيره  يستقيم  ل  اإلنسان  فإن  والركود،  النخماد  من  الرجاء  لروح  حفظا 
وينجذب  يضره  يندفع عما  المتعادلين حتى  والرجاء  بالخوف  إل  الحيوي 
 ٰٓ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيَن أ إلى ما ينفعه، ولول ذلك لهلك، قال تعالى: ﴿ قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱلَّ

نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم  َ َيۡغفُِر ٱلُّ ِۚ إِنَّ ٱللَّ نُفِسِهۡم َل َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡحَةِ ٱللَّ
َ
أ

نِيُبٓواْ إَِلٰ َرّبُِكۡم ﴾ )الزمر: 54-53(«. 
َ
٥٣ َوأ
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التوبة عالٌج لداء القلوب  ]190[

قال السّيد الحيدري في ص 28-27: 

»ول يزال اإلنسان على ما نعرف من غريزته على نشاط من الروح الفعالة 
وجّد في العزيمة والسعي ما لم تخسر صفقته في متجر الحياة، وإذا بدا له 
ما يخسر عمله ويخيب سعيه ويبطل أمنيته استولى عليه اليأس وانسّلت به 
من  خائبا  النجاح  من  آيسًا  مسيره  عن  بوجهه  انصرف  وربما  عمله،  أركان 
الفوز والفالح، والتوبة هي الدواء الوحيد الذي يعالج داءه، ويحيي به قلبه 

وقد أشرف على الهلكة والردى«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 249: 

»ول يزال اإلنسان على ما نعرف من غريزته على نشاط من الروح الفعالة 
وجد في العزيمة والسعي ما لم تخسر صفقته في متجر الحياة، وإذا بدا له 
ما يخسر عمله ويخيب سعيه ويبطل أمنيته استولى عليه اليأس وانسلت به 
من  خائبا  النجاح  من  آيسا  مسيره  عن  بوجهه  انصرف  وربما  عمله،  أركان 
الفوز والفالح، والتوبة هي الدواء الوحيد الذي يعالج داءه، ويحيي به قلبه 

وقد أشرف على الهلكة والردى«.

هل في ت�سريع التوبة اإغراٌء بالمع�سية؟  ]191[

قال السّيد الحيدري في ص29: 

»قد ُيقال إّن في تشريع التوبة والدعوة إليها إغراًء بالمعصية، وتحريصا على 
الّله يقبل توبته إذا اقترف أّي معصية  ترك الطاعة، فإّن اإلنسان إذا أيقن أن 
أثرا دون أن تزيد جرأته على هتك  من المعاصي لم يخلف ذلك في نفسه 
حرمات الّله والنغمار في لجج المعاصي والذنوب، فيدق باب كل معصية 

قاصدًا أن يذنب ثم يتوب«.
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 249: 
إليها  والدعوة  التوبة  تشريع  في  أن  يتوهم  ربما  ما  سقوط  يظهر  هنا  »ومن 
إغراء بالمعصية، وتحريصا على ترك الطاعة، فإّن اإلنسان إذا أيقن أن الّله 
يقبل توبته إذا اقترف أي معصية من المعاصي لم يخلف ذلك في نفسه أثرا، 
المعاصي  في لجج  الّله والنغمار  تزيد جرأته على هتك حرمات  أن  دون 

والذنوب، فيدق باب كل معصية قاصدا أن يذنب ثم يتوب«. 
استبدل السيد الحيدري بعبارة: )ومن هنا يظهر سقوط ما ربما يتوهم(  مالحظة: 

عبارة: )قد يقال(.

دفع �سبهة  ]192[

قال السّيد الحيدري في ص 29: 

»والجواب: أّن من ذكر استلزام التوبة أن يقصد اإلنسان كّل معصية بنّية أن 
النحو ل يتحّقق معها حقيقة  التوبة على هذا  فاته أن  يعصي ثم يتوب، فقد 
التوبة واقًعا، ألّن التوبة انقالع عن المعصية، ول انقالع في هذا الذي يأتي 

به«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 249: 

»وجه سقوطه: أن التوبة إنما شرعت مضافا إلى توقف التحلي بالكرامات 
وأما  أثره،  حسن  وتأثيره  الرجاء  صفة  على  للتحفظ  الذنوب:  غفران  على 
ما ذكر من استلزامه أن يقصد اإلنسان كل معصية بنية أن يعصي ثم يتوب، 
فقد فاته أن التوبة بهذا النعت ل يتحقق معها حقيقة التوبة فإنها انقالع عن 

المعصية، ول انقالع في هذا الذي يأتي به«.

)والجواب(،  كلمة:  سقوطه(  )وجه  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
وبعبارة: )وأما ما ذكر من استلزامه( عبارة: )أّن من ذكر استلزام التوبة(، وبعبارة: 

)بهذا النعت( عبارة: )على هذا النحو(.
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ال معنى للندامة قبل تحقق الفعل  ]193[

قال السّيد الحيدري في ص 30-29: 

وبعد  المعصية  ومع  المعصية  قبل  ذلك  على  عازما  كان  أّنه  عليه  »والدليل 
مجموع  بل  الفعل،  تحقق  قبل  التوبة-  أي   - للندامة  معنى  ول  المعصية، 
بقصد  مقصودًا  واحدًا  فعال  مأخوذ  المعاصي  هذه  أمثال  في  والتوبة  الفعل 
إل  السيئ  المكر  يحيق  ول  العالمين،  رب  بها  يخدع  وخديعة  مكرًا  واحد 

بأهله.

كالندم  وشرائطها  التوبة  آداب  من  شرعًا  اعتبر  ما  جميع  يرجع  هذا  وإلى 
ذلك  وغير  المعصية  عن  والنقالع  الصالح،  بالعمل  والتلبس  والستغفار 

مما سيأتي بحثه لحًقا إن شاء الّله«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 249: 

وبعد  المعصية  ومع  المعصية  قبل  ذلك  على  عازما  كان  أنه  عليه  »والدليل 
مجموع  بل  الفعل  تحقق  قبل  التوبة(  )أعني  للندامة  معنى  ول  المعصية، 
بقصد  مقصودًا  واحدًا  فعاًل  مأخوذ  المعاصي  هذه  أمثال  في  والتوبة  الفعل 
إل  السيئ  المكر  يحيق  ول  العالمين،  رب  بها  يخدع  وخديعة  مكرًا  واحد 

بأهله.

والستغفار  كالندم  التوبة  آداب  من  شرعا  اعتبر  ما  جميع  يرجع  هذا  وإلى 
والتلبس بالعمل الصالح، والنقالع عن المعصية إلى غير ذلك مما وردت 

به األخبار، وتعرض له كتب األخالق«.

كلمة:  وأضاف  )أي(،  كلمة:  )أعني(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
كتب  له  وتعرض  األخبار،  به  وردت  )مما  بعبارة:  واستبدل  )وشرائطها(، 
األخالق( عبارة: )وغير ذلك مما سيأتي بحثه لحًقا إن شاء الّله(. ورواية محمد 
الذي  الروائي  المبحث  التي أوردها بعد هذا النتحال مأخوذة من   w بن مسلم

أورده السيد الطباطبائي w في ذيل بحثه السابق في ج 4 ص 252. 
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ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك ﴾
َ
قوله تعالى: ﴿ َوَمۡن أ  ]194[

قال السّيد الحيدري في ص 32: 

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك ﴾ 
َ
»قوله تعالى: ﴿ َوَمۡن أ

َبَع  ٱتَّ ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي ﴾ يقابل قوله في اآلية السابقة: ﴿ َفَمِن 
َ
أ قوله: ﴿ َوَمۡن 

يّتبع  لم  ومن  يقال:  أن  المقابلة  مقتضى  وكان  يَۡشَقٰ ﴾  َوَل  يَِضلُّ  فََل  ُهَداَي 
عّلة  إلى  به  ليشير  الذكر  عن  اإلعراض  ذكر  إلى  عنه  عدل  وإنما  هداي، 
العيش  لضنك  السبب  هو  ذكره  عن  واإلعراض  تعالى  نسيانه  ألّن  الحكم، 
والعمى يوم القيامة، وليكون توطئًة لما سيذكر من نسيانه تعالى يوم القيامة 

من نسيه في الدنيا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4) ص 224: 
يَۡوَم  هُۥ  َوَنُۡشُ َضنٗك  َمعِيَشٗة  َلُۥ  فَإِنَّ  ذِۡكرِي  َعن  ۡعَرَض 

َ
أ ﴿ َوَمۡن  تعالى:  »قوله 

ۡعَمٰ ﴾ ....
َ
ٱۡلقَِيَٰمةِ أ

َبَع  ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي ﴾ يقابل قوله في اآلية السابقة: ﴿ َفَمِن ٱتَّ
َ
وقوله: ﴿ َوَمۡن أ

يتبع هداي« وإنما عدل  لم  يقال: »ومن  أن  المقابلة  ُهَداَي ﴾ وكان مقتضى 
عنه إلى ذكر اإلعراض عن الذكر ليشير به إلى عّلة الحكم، ألّن نسيانه تعالى 
واإلعراض عن ذكره هو السبب لضنك العيش والعمى يوم القيامة، وليكون 
توطئة وتمهيدًا لما سيذكر من نسيانه تعالى يوم القيامة من نسيه في الدنيا«.
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وجوب التوبة على الفور  ]195[

في الفصل الثاني من الكتاب قال السّيد الحيدري في ص 55: 

»ل ريب في وجوب التوبة على الفور، فإّن الذنوب بمنزلة السموم المضّرة 
لبدنه  تالفًيا  العالج  إلى  المبادرة  السم  شارب  على  يجُب  وكما  بالبدن، 
المشرف على الهالك، كذلك يجُب على صاحب الذنوب - التي ل يخلو 
ومن  منها،  والتوبة  تركها  إلى  المبادرة  تعالى-  الّله  يعصمه  لم  إنساٌن  منها 
خطرين  بين  فهو  وقت  إلى  وقت  من  وسّوفها  التوبة  إلى  المبادرة  أهمل 

عظيمين، إن سلم من واحد فلعّله ل يسلم من اآلخر«.

-460 ص   w البهائي للشيخ  حديًثا  األربعون  كتاب  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :46(

»ل ريب في وجوب التوبة على الفور، فإّن الذنوب بمنزلة السموم المضّرة 
لبدنه  تالفًيا  إلى الستفراغ  المبادرة  السم  بالبدن، وكما يجُب على شارب 
إلى  المبادرة  الذنوب  صاحب  على  يجُب  كذلك  الهالك،  على  المشرف 
إلى  وقت  من  وسّوفها  التوبة  إلى  المبادرة  أهمل  ومن  منها،  والتوبة  تركها 
وقت فهو بين خطرين عظيمين، إن سلم من واحد فلعّله ل يسلم من اآلخر«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )الستفراغ( كلمة: )العالج(، وأضاف 
جملة: )التي ل يخلو منها إنساٌن لم يعصمه الّله تعالى(. 
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خطٌر عظيم اأّول  ]196[

قال السّيد الحيدري في ص 56-55: 
وقت  وفات  الموت  حضر  وقد  إل  غفلته  من  ينتبه  فال  األجل  ُيعاجله  »أن 
سبحانه  إليه  أشار  الذي  الوقت  وجاء  التالفي،  أبواب  وانسدت  التدارك 
يَۡشَتُهوَن ﴾ وصار يطلب المهلة والتأخير يومًا  َما  َوَبۡيَ  بَۡيَنُهۡم  بقوله: ﴿ وَِحيَل 
َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت 

َ
ِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
أو ساعًة فيقال له: ل مهلة كما قال سبحانه: ﴿ ّمِن َقۡبِل أ

َولَن  ٰلِِحَي ١٠  ٱلصَّ ّمَِن  ُكن 
َ
َوأ َق  دَّ صَّ

َ
فَأ قَرِيٖب  َجٖل 

َ
أ إَِلٰٓ  ۡرتَِنٓ  خَّ

َ
أ لَۡوَلٓ  َرّبِ  َفَيُقوَل 

ُ َخبرُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن ﴾«.  َجلَُهاۚ َوٱللَّ
َ
ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء أ َر ٱللَّ يَُؤّخِ

وهذا الكالم منحوٌل من كتاب األربعون حديًثا للشيخ البهائي w ص )46: 
»أحدهما: أن ُيعاجله األجل فال ينتبه من غفلته إل وقد حضر الموت وفات 
وقت التدارك وانسدت أبواب التالفي، وجاء الوقت الذي أشار إليه سبحانه 
بقوله: ﴿ وَِحيَل بَۡيَنُهۡم َوَبۡيَ َما يَۡشَتُهوَن ﴾ وصار يطلب المهلة والتأخير يومًا أو 
َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت 

َ
ِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ساعًة فيقال له: ل مهلة كما قال سبحانه: ﴿ ّمِن َقۡبِل أ

َجٖل قَرِيٖب ﴾«. 
َ
ۡرتَِنٓ إَِلٰٓ أ خَّ

َ
َفَيُقوَل َرّبِ لَۡوَلٓ أ

مالحظة: أضاف السيد الحيدري تتمة اآلية الثانية.

خطٌر عظيم اآخر  ]197[

قال السّيد الحيدري في ص 56: 

تقبل  رينًا وطبعا فال  أن تصير  إلى  قلبه  المعاصي على  تتراكم ظلمات  »أن 
كما  قلبه،  في  ظلمة  منها  يحصل  اإلنسان  يفعلها  معصية  كّل  فإّن  المحو، 
الذنوب  ظلمة  تراكمت  فإذا  المرآة،  في  ظلمة  اإلنسان  نفس  من  يحصل 
وإذا  صداء،  المرآة  على  تراكمه  عند  النفس  بخار  يصير  كما  رينًا  صارت 
إذا  المرآة  وجه  على  كالخبث  قلبه  على  فيطبع  طبعا،  صار  الرين  تراكم 
أبدا، وقد  الصيقل  تقبل  تراكم بعضه فوق بعض وطال مكثه، عند ذلك ل 
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يعبر عن هذا القلب بالقلب المنكوس والقلب األسود«.

-46( ص   w البهائي للشيخ  حديًثا  األربعون  كتاب  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :462

المعاصي على قلبه إلى أن تصير رينًا وطبعا  تتراكم ظلمات  »وثانيهما: أن 
فال تقبل المحو، فإّن كّل معصية يفعلها اإلنسان تحصل منها ظلمة في قلبه، 
كما تحصل من َنَفس اإلنسان ظلمة في المرآة، فـإذا تراكمت ظلمة الذنوب 
صارت رينًا كما يصير بخار النفس عند تراكمه على المرآة صدأ، فإذا تراكم 
الرين صار طبعا، فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآة إذا تراكم بعضه 
فوق بعض وطال مكثه، وغاص في جرمها وأفسدها فصارت ل تقبل الصقل 

أبدًا، وقد يعّبر عن هذا القلب بالقلب المنكوس والقلب األسود«.

عبارة:  أبدًا(  الصقل  تقبل  )فصارت ل  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
وكال   L الصادقين  عن  روايتين  أورد  كما  أبدا(.  الصيقل  تقبل  ل  ذلك  )عند 

الروايتين منحولتان من كتاب األربعون حديًثا للشيخ البهائي w ص 462.

مراآة النف�ش بين ال�سفاء والكدورة  ]198[

قال السّيد الحيدري في ص 57: 

»توضيح ذلك: أن من عمل عمال صالحا أّثر في نفسه ضياًء، وبازدياد العمل 
يزداد الضياء والصفاء حتى تصير كمرآة مجلوة صافية، ومن أذنب ذنبا أّثر 
األثر  زال  قبحه وتاب عنه  فإن تحقق عنده  لها كدورة،  أيضًا وأورث  ذلك 
وصارت النفس مصقولة صافية، وإن أصّر عليه زاد األثر الميشوم وفشا في 
بالتوبة والستغفار  الّله  بالتقصير والرجوع إلى  النفس وقعد عن العتراف 

والنقالع عن المعاصي«. 

وهذا الكالم منحوٌل من حاشية أصول الكافي ج 2 ص 273 ح )20): 
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»وتحقيق الكالم في هذا المقام هو أّن من عمل عمال صالحا أّثر في نفسه 
مجلّوة  كمرآة  تصير  حتى  والصفاء  الضياء  يزداد  العمل  وبازدياد  ضياًء، 
صافية، ومن أذنب ذنبا أّثر ذلك أيضًا وأورث لها كدورة، فإن تحّقق عنده 
النفس مصقولة صافية، وان أصّر عليه  قبحه وتاب عنه زال األثر وصارت 
زاد األثر الميشوم وفشا في النفس وقعد عن العتراف بالتقصير والرجوع 

إلى الّله بالتوبة والستغفار والنقالع من المعاصي«.

)توضيح  عبارة:  الكالم(  )وتحقيق  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
ذلك(.

�سوء الخاتمة  ]199[

قال السّيد الحيدري في ص 58-57: 

الشريعة  بأوامر  المبالة  عدم  إلى  القلب  هذا  صاحب  حال  يؤول  »وربما 
قلبه  من  اإللهية  األحكام  أثر  ويزول  نظره  في  الدين  أمر  فيسهل  ونواهيها، 
إيمانه،  وزوال  عقيدته  اختالل  إلى  ذلك  وينجر  طبعه،  قبولها  عن  وينفر 
فيموت على غير الملة، وهو المعبر عنه بسوء الخاتمة. نعوذ بالّله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من مرآة العقول للعالمة المجلسي w ج )) ص 330: 

الشريعة  بأوامر  المبالة  عدم  إلى  القلب  هذا  صاحب  حال  يؤول  »وربما 
ونواهيها، فيسهل أمر الدين في نظره، ويزول وقع األحكام اإللهية من قلبه، 
إيمانه،  وزوال  عقيدته  اختالف  إلى  ذلك  وينجّر  طبعه،  قبولها  عن  وينفر 
فيموت على غير المّلة، وهو المعّبر عنه بسوء الخاتمة، نعوذ بالّله من شرور 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )وقع( كلمة: )أثر(، وبكلمة: )اختالف( 
كلمة: )اختالل(.
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اأق�سام المعا�سي  ]200[

قال السّيد الحيدري في ص 67: 

»أشار القرآن الكريم إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة؛ قال تعالى: 
ۡدَخٗل  ﴿ إِن َتَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكّفِۡر َعنُكۡم َسّيِ َٔاتُِكۡم َونُۡدِخۡلُكم مُّ
َكرِيٗما ﴾ والكبائر جمع كبيرة، وصٌف وضع موضع الموصوف، كالمعاصي 
ونحوها، والكبر معنًى إضافي ل يتحقق إل بالقياس إلى صغر، من هنا كان 
ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾ أّن هناك من المعاصي المنهي  المستفاد من قوله: ﴿ َكَبآئَِر َما 

عنها ما هي صغيرة، فيتبين من اآلية: 

أن المعاصى قسمان، صغيرة وكبيرة.

أن السيئات في اآلية هى الصغائر؛ لما فيها من دللة المقابلة على ذلك«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 323: 

اتُِكۡم ﴾ .. »قوله تعالى: ﴿ إِن َتَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾ إلى قوله: ﴿ َسّيِ َٔ

والكبائر جمع كبيرة، وصٌف وضع موضع الموصوف، كالمعاصي ونحوها، 
والكبر معنى إضافي ل يتحقق إل بالقياس إلى صغر، ومن هنا كان المستفاد 
من قوله: ﴿ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾ أن هناك من المعاصي المنهي عنها ما هي 

صغيرة، فيتبين من اآلية: 

أول: أن المعاصي قسمان: صغيرة وكبيرة، وثانيا: أن السيئات في اآلية هي 
الصغائر لما فيها من دللة المقابلة على ذلك«.

مالحظة: افتتح السيد الحيدري الفقرة بجملة: )أشار القرآن الكريم إلى أّن الذنوب 
تنقسم إلى كبيرة وصغيرة(، وهي إعادة صياغة لما جاء في الستنتاج األول الذي 

.w أورده العالمة
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ا فِيهِ ﴾ قوله تعالى: ﴿ َوُوِضَع ٱۡلِكَتُٰب َفَتَى ٱلُۡمۡجرِِمَي ُمۡشفِقَِي ِممَّ  ]201[

قال السّيد الحيدري في ص 68-67: 
»ونظيرها في الدللة قوله تعالى: ﴿ َوُوِضَع ٱۡلِكَتُٰب َفَتَى ٱلُۡمۡجرِِمَي ُمۡشفِقَِي 
 ٓ إِلَّ َكبرَِيةً  َوَل  َصغِرَيٗة  ُيَغادُِر  َل  ٱۡلِكَتِٰب  َهَٰذا  َماِل  َيَٰوۡيلََتَنا  َوَيُقولُوَن  فِيهِ  ا  ِممَّ
ۡحَصىَٰهاۚ ﴾ إذ إشفاقهم مما في الكتاب يدّل على أن المراد بالصغيرة والكبيرة 

َ
أ

صغائر الذنوب وكبائرها«.
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 324: 

»ونظيرها في الدللة قوله تعالى: ﴿ َوُوِضَع ٱۡلِكَتُٰب َفَتَى ٱلُۡمۡجرِِمَي ُمۡشفِقَِي 
 ٓ إِلَّ َكبرَِيةً  َوَل  َصغِرَيٗة  ُيَغادُِر  َل  ٱۡلِكَتِٰب  َهَٰذا  َماِل  َيَٰوۡيلََتَنا  َوَيُقولُوَن  فِيهِ  ا  ِممَّ
أن  على  يدّل  الكتاب  في  مما  إشفاقهم  إذ   ،)49 )الكهف:  اآلية  ۡحَصىَٰهاۚ ﴾ 

َ
أ

المراد بالصغيرة والكبيرة صغائر الذنوب وكبائرها«.

كبيرة باعتبار و�سغيرٌة باعتبار اآخر  ]202[

قال السّيد الحيدري في ص 68: 

والكبائر  الصغائر  إلى  المعاصي  انقسام  على  داّلة  اآليات  أن  »والحاصل 
يكون  أن  ذلك  ينافي  ول  أنفسها،  المعاصي  بين  الدائر  القياس  بحسب 
المخلوق  إلى ضعف  بالنظر  العصيان والتمّرد كيفما كان فهو كبير وعظيم 
المربوب في جنب الّله عظم سلطانه، غير أّن القياس في هذا العتبار إنما 
هو بين اإلنسان ورّبه ل بين معصـية ومعصية؛ فال منافاة بين كون كل معصية 

كبيرة باعتبار، وبين كون بعض المعاصي صغيرة باعتبار آخر«. 

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين متجاورين في تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي
األول: تفسير الميزان ج 4 ص 324: 

»وبالجملة دللة اآلية على انقسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر بحسب 
القياس الدائر بين المعاصي أنفسها«. 
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الثاني: تفسير الميزان ج 4 ص 323: 
»نعم العصيان والتمرد كيفما كان كبير وأمر عظيم بالنظر إلى ضعف المخلوق 
المربوب في جنب الّله عظم سلطانه، غير أّن القياس في هذا العتبار إنما هو 
معصية  كل  كون  بين  منافاة  فال  ومعصية،  معصية  بين  ل  ورّبه  اإلنسان  بين 

كبيرة باعتبار، وبين كون بعض المعاصي صغيرة باعتبار آخر«.
مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )وبالجملة دللة اآلية( عبارة: )والحاصل 

أن اآليات داّلة(، وأضاف إلى النّص عبارة: )ول ينافي ذلك(.

تكفير ال�سيئات  ]203[

قال السّيد الحيدري في ص 69-68: 
»ثم إّن اآلية المباركة حكمت أّن اجتناب الكبائر يكّفر الصغائر، والتكفير من 
»الكفر« وهو الستر، وقد شاع استعماله في القرآن في العفو عن السيئات؛ لذا 

اتُِكۡم ﴾.  قالت اآلية ﴿ نَُكّفِۡر َعنُكۡم َسّيِ َٔ
والسيئة هى الحادثة أو العمل الذي يحمل المساءة، ولذلك: 

التي يسوء اإلنسان وقوعها؛ قال  ربما يطلق لفظها على األمور والمصائب 
َصابََك ِمن َسّيَِئةٖ فَِمن نَّۡفِسَكۚ ﴾.

َ
تعالى: ﴿ َوَمآ أ

واألخروية  الدنيوية  الخارجية  وآثارها  المعاصي  نتائج  على  أطلق  وربما 
إلى  يرجع  الحقيقة  بحسب  وهذا   ﴾ ْۚ َكَسُبوا َما  َسّيِ َٔاُت  َصاَبُهۡم 

َ
﴿ فَأ كقوله: 

المعنى السابق. 
ُؤاْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُهاۖ ﴾«. وربما أطلق على المعصية نفسها كقوله تعالى: ﴿ وََجَزٰٓ

وهذا الكالم منحوٌل من ثالثة موارد:
األول: جامع السعادات للمولى النراقي w ج 3 ص 6)5:

بأّن  وحكم  صغيرة،  و  كبيرة  إلی  الذنوب  قّسم  الشرع  صاحب  أّن  »اعلم 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر«.
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الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج4 ص 323:
اتُِكۡم ﴾ ...  »قوله تعالى: ﴿ إِن َتَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾ إلى قوله: ﴿ َسّيِ َٔ
والتكفير من الكفر وهو الستر، وقد شاع استعماله في القرآن في العفو عن 
ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾ أن  السيئات، ... ومن هنا كان المستفاد من قوله : ﴿ َكَبآئَِر َما 

هناك من المعاصي المنهي عنها ما هي صغيرة«.
الثالث: تفسير الميزان ج 4 ص 324 :

»وأما السيئة فهي بحسب ما تعطيه مادة اللفظ وهيئته هي الحادثة أو العمل 
الذي يحمل المساءة، ولذلك ربما يطلق لفظها على األمور والمصائب التي 
نَّۡفِسَكۚ ﴾  فَِمن  َسّيَِئةٖ  ِمن  َصابََك 

َ
أ تعالى: ﴿ َوَمآ  اإلنسان وقوعها كقوله  يسوء 

ّيَِئةِ ﴾ اآلية )الرعد :  اآلية )النساء: 79(، وقوله تعالى: ﴿ َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسَّ
6(، وربما أطلق على نتائج المعاصي وآثارها الخارجية الدنيوية واألخروية 
وقوله   ،)34 )النحل:  اآلية  َعِملُواْ ﴾،  َما  َسّيِ َٔاُت  َصاَبُهۡم 

َ
﴿ فَأ تعالى:  كقوله 

تعالى: ﴿ َسُيِصيُبُهۡم َسّيِ َٔاُت َما َكَسُبواْ ﴾ )الزمر: )5(، وهذا بحسب الحقيقة 
تعالى:  كقوله  المعصية  نفس  على  أطلق  وربما  السابق،  المعنى  إلى  يرجع 

ُؤاْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُهاۖ ﴾ اآلية )الشورى : 40(«.  ﴿ وََجَزٰٓ

ال�سيئة بمعنى المع�سية  ]204[

قال السّيد الحيدري في ص 69: 

»والسيئة بمعنى المعصية: 

ربما أطلقت على مطلق المعاصي أعّم من الصغائر والكبائر؛ كقوله تعالى: 
ٰلَِحِٰت  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َۡعلَُهۡم َكٱلَّ ن نَّ

َ
ّيِ َٔاِت أ ِيَن ٱۡجَتَُحواْ ٱلسَّ ۡم َحِسَب ٱلَّ

َ
﴿ أ

َۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡمۚ َسآَء َما َيُۡكُموَن ﴾. َسَواٗٓء مَّ
َما  َكَبآئَِر  َتَۡتنُِبواْ  ﴿ إِن  تعالى:  كقوله  خاّصة  الصغائر  على  أطلقت  وربما 
ۡدَخٗل َكرِيٗما ﴾ إذ مع فرض  ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكّفِۡر َعنُكۡم َسّيِ َٔاتُِكۡم َونُۡدِخۡلُكم مُّ
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اجتناب الكبائر ل تبقى للسيئات إل الصغائر«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 324: 

»والسيئة بمعنى المعصية ربما أطلقت على مطلق المعاصي أعّم من الصغائر 
ِيَن  َۡعلَُهۡم َكٱلَّ ن نَّ

َ
ّيِ َٔاِت أ ِيَن ٱۡجَتَُحواْ ٱلسَّ ۡم َحِسَب ٱلَّ

َ
والكبائر كقوله تعالى: ﴿ أ

)الجاثية:  َيُۡكُموَن ﴾  َما  َسآَء  َوَمَماُتُهۡمۚ  َۡياُهۡم  مَّ َسَواٗٓء  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ 
)2(، إلى غير ذلك من اآليات. وربما أطلقت على الصغائر خاصة كقوله 
ْر َعنُْكْم َسيِّئاتُِكْم﴾ اآلية، إذ مع  تعالى: ﴿إِْن َتْجَتنُِبوا َكبائَِر ما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ

فرض اجتناب الكبائر ل تبقى للسيئات إل الصغائر«.

اأحكام تكليفّية وعقدّية مترتبة على اإثبات ال�سغائر والكبائر  ]205[

قال السّيد الحيدري في ص 70-69: 
»ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أمور تكليفية: 

منها، المخاطبة بتجنب الكبيرة تجنبًا شديدًا. 
ومنها، وجوب التوبة منها عند اقترافها. 

ومنها، أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر. 
ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر.

وتترتب عليها مسائل في المباحث الكالمية: 
منها، تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج التي تفرق بين المعاصي 

الكبائر والصغائر. 
المعتزلة،  عند  واإلسالم  الكفر  بين  منزلة  الكبيرة  مرتكب  اعتبار  ومنها، 

خالفا لجمهور علماء اإلسالم«.
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير التحرير والتنوير البن عاشور ج 5 ص 27: 

»ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجنب 



آَفُة االْنتَِحاِل224

الكبيرة تجنبًا شديدًا، ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابها، ومنها أن ترك 
الكبائر،  مرتكب  عن  العدالة  سلب  ومنها  الصغائر،  من  توبة  يعتبر  الكبائر 
ومنها نقض حكم القاضي المتلبس بها، ومنها جواز هجران المتجاهر بها، 

ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها. 
عند  الكبيرة  مرتكب  تكفير  منها  الدين:  أصول  في  مسائل  عليها  وتترتب 
واعتباره  والصغائر،  الكبائر  المعاصي  بين  تفرق  التي  الخوارج،  من  طائفة 

منزلة بين الكفر واإلسالم عند المعتزلة، خالفا لجمهور علماء اإلسالم«.
وبكلمة:  )أمور(،  كلمة:  )أحكام(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)اقترابها( كلمة: )اقترافها( وبعبارة: )أصول الدين( عبارة: )المباحث الكالمّية(.

تحّقق كبر المع�سية باأهمية النهي عنها  ]206[
قال السّيد الحيدري في ص 73: 

النهي  بأهمية  يتحقق  إنما  المعصية  كبر  إّن  يقال:  أن  الحّق في ذلك  »ولعّل 
عنها، إذا قيس إلى النهى المتعّلق بغيرها، ول يخلـو قوله تعالى: ﴿ َما ُتۡنَهۡوَن 
تشديد  النهي  أهمّية  على  والدليل  ذلك،  على  دللة  أو  إشعار  من  َعۡنُه ﴾ 

الخطاب بإصرار فيه أو تهديد بعذاب من النار ونحوه«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4 ص 323: 

المتعّلق  النهي  إلى  إذا قيس  النهي عنها  بأهمّية  إنما يتحقق  المعصية  »وكبر 
بغيرها، ول يخلو قوله تعالى: ﴿ َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾، من إشعار أو دللة على 
تهديد  أو  فيه  بإصرار  الخطاب  تشديد  النهي  أهمّية  على  والدليل  ذلك، 

بعذاب من النار ونحو ذلك«. 

مالحظة: أضاف السيد الحيدري إلى قدمة النّص عبارة: )ولعّل الحّق في ذلك أن 
ليوهم  الميزان  لتفسير  اإلحالة  بعد  النص  الحيدري هذا  السيد  يقال(، وقد وضع 

.w القارئ أّنه منه ل من صاحب الميزان
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عالج االإ�سرار على الذنوب  ]207[

قال السّيد الحيدري في ص 86 - 87: 

»العالج لحّل عقدة اإلصرار على الذنوب أن يتذّكر ما ورد في فضلها كما 
عرفت ويتذكر قبح الذنوب وشدة العقوبة عليها، وما ورد في الكتاب والسنة 
العباد وما  األنبياء وأكابر  المذنبين والعاصين، ويتأمل في حكايات  من ذم 
جرى عليهم من المصائب الدنيوية بسبب تركهم األَولى وارتكابهم بعض 
العقوبة  من  الدنيا  في  العبد  يصيب  ما  كّل  أن  يعلم  وأن  المعاصي،  صغائر 
ما  ويتذكر  الكثيرة،  األخبار  عليه  دّل  كما  معصيته،  بسبب  فهو  والمصائب 
ورد في العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة والقتل والكبر 
آحاد  من  ذلك  وغير  الحرام...  المال  وأخذ  والغيبة  والكذب  والحسد 

المعاصي مما ل يمكن حصره«. 

وهذا الكالم منحوٌل من جامع السعادات للمولى النراقي w ج 3 ص 524 ]فصل 
عالج اإلصرار على الذنوب[: 

علی  اإلصرار  عقدة  لحّل  والعالج  التوبة،  تحصيل  إلی  الطريق  أن  »اعلم 
الذنوب: أن يتذّكر ما ورد فی فصلها- كما مر- ويتذكر قبح الذنوب وشّدة 
العقوبة عليها، وما ورد فی الكتاب والسنة من ذم المذنبين والعاصين، ويتأّمل 
فی حكايات األنبياء وأكابر العباد، وما جری عليهم من المصائب الدنيوية 
بسبب تركهم األولی وارتكابهم بعض صغائر المعاصی، وأن يعلم أّن كل 
العقوبة والمصائب فهو بسبب معصيته-كما  الدنيا من  العبد فی  ما يصيب 
دل عليه األخبار الكثيرة- ويتذّكر ما ورد من العقوبات علی آحاد الذنوب: 
والغيبة،  والكذب،  والحسد،  والكبر،  والقتل،  والسرقة،  والزنا،  كالخمر، 
وأخذ المال الحرام ... وغير ذلك من آحاد المعاصی مما ل يمكن حصره«. 
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معنى اللمم  ]208[

في الفصل الثالث من الكتاب: )أقسام التوبة ومراتب التائبين( قال السّيد الحيدري 
في ص 97-96: 

عادة،  غير  من  حين  بعد  حينًا  المعصية  هو  الروايات  أشارت  كما  »واللمم 
أي المعصية على سبيل الّتفاق، فيكون أعم من الصغيرة والكبيرة وينطبق 
مضمون اآلية على معنى قوله تعالى في وصف المتقين المحسنين: ﴿ وََجنٍَّة 
آءِ  َّ َوٱلضَّ آءِ  َّ ٱلسَّ ِف  يُنفُِقوَن  ِيَن  ٱلَّ  ١٣٣ لِۡلُمتَّقَِي  ۡت  ِعدَّ

ُ
أ ۡرُض 

َ
َوٱۡل َمَٰوُٰت  ٱلسَّ َعۡرُضَها 

ِيَن إَِذا َفَعلُواْ  ُ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسنَِي ١٣٤ َوٱلَّ َوٱۡلَكِٰظِمَي ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافَِي َعِن ٱنلَّاِسۗ َوٱللَّ
 ُ نُوَب إِلَّ ٱللَّ نُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلُّ َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ِلُ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ

َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َفِٰحَشًة أ

ٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ﴾«. واْ َعَ َولَۡم يُِصُّ
-42 ص   (9 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 

 :43

حين  بعد  حينا  المعصية  هو  وقيل:   ... معناه  في  اختلفوا  فقد  اللمم  »وأما 
الصغيرة  من  أعّم  فيكون  التفاق،  سبيل  على  المعصية  أي  عادة،  غير  من 
المتقين  والكبيرة، وينطبق مضمون اآلية على معنى قوله تعالى في وصف 
فَٱۡسَتۡغَفُرواْ   َ ٱللَّ َذَكُرواْ  نُفَسُهۡم 

َ
أ َظلَُمٓواْ  ۡو 

َ
أ َفِٰحَشًة  َفَعلُواْ  إَِذا  ِيَن  المحسنين: ﴿ َوٱلَّ

َيۡعلَُموَن ﴾ )آل  َوُهۡم  َفَعلُواْ  َما   ٰ َعَ واْ  يُِصُّ َولَۡم   ُ إِلَّ ٱللَّ نُوَب  ٱلُّ َيۡغفُِر  َوَمن  نُوبِِهۡم  ِلُ
عمران: 35)(«.

آل  اآلية 33) واآلية 34) من سورة  الحيدري جزًءا من  السّيد  أضاف  مالحظة: 
السيد  أعقب  وقد   .w الطباطبائي العاّلمة  أوردها  التي   (35 اآلية  على  عمران 
لهما  أشار  اللتي  الروايتين  نفس  الكافي وهما  بروايتين من  المورد  الحيدري هذا 

العالمة الطباطبائي w بعد كالمه السابق. 
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التخّلف عن االأحكام العملّية  ]209[

قال السّيد الحيدري في ص )0): 

المجتمع  ويحترمه  به  يتعّلق  ما  أول  أّن  هو  الصحيح  العتبار  يفيده  »الذي 
والمداومة  بها  بالعمل  تحفظ  التى  والسنن  العملية  األحكام  هي  اإلنساني 
أحكاما  تضع  ثم  الحياة،  في  سعادته  إلى  وتهديه  اإلنسانية،  مقاصده  عليها 
الجتماعية  القوانين  عن  العاصي  المتخّلف  طبقها  على  يجازى  جزائية 

ويثاب المطيع الممتثل«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 364: 

»والذي يفيده العتبار الصحيح هو أّن أّول ما يتعلق به ويحترمه المجتمع 
بها  بالعمل  تحفظ  التي  المحترمة  والسنن  العملية  األحكام  هو  اإلنساني 
ثم  الحياة،  في  سعادته  إلى  وتهديه  اإلنسانية،  مقاصده  عليها  والمداومة 
القوانين  عن  العاصي  المتخّلف  طبقها  على  يجازى  جزائية  أحكامًا  تضع 

الجتماعية ويثاب المطيع الممتثل«. 

المعنى ال�سائد للذنب  ]210[

قال السّيد الحيدري في ص )0)-02): 

»وفي هذه المرتبة ل يسّمى باسم الذنب إل التخّلف عن القوانين العملية، 
- فى عددها عدد مواد األحكام الجتماعية.  -ل محالة  وتحاذي الذنوب 
وهذا هو المعروف والمركوز في أذهاننا معاشر المسلمين أيضًا من معنى 
الذنب واأللفاظ التي تقارنه في المعنى كالسيئة والمعصية واإلثم والخطيئة 

والحوب والفسق ونحوها«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 364: 

القوانين  متون  التخّلف عن  إل  الذنب  باسم  يسّمى  ل  المرحلة  هذه  »وفي 



آَفُة االْنتَِحاِل228

األحكام  مواد  عدد  عددها  في  محالة  ل  الذنوب  وتحاذي  العملية، 
الجتماعية، وهذا هو المغروز المركوز في أذهاننا معاشر المسلمين أيضًا 
والمعصية  كالسيئة  المعنى  في  تقارنه  التي  واأللفاظ  الذنب  لفظ  معنى  من 

واإلثم والخطيئة والحوب والفسق ونحوها«. 

وبكلمة:  )المرتبة(،  كلمة:  )المرحلة(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)المغروز( كلمة: )المعروف(.

الذنب المتعّلق باالأمر والنهي المولويين  ]211[

قال السّيد الحيدري في ص 02): 

»وبكلمة واضحة: إن المرتبة األولى من مراتب الذنب، هو الذنب المتعلق 
باألمر والنهي المولويين، وهو المخالفة لحكم شرعي فرعي أو أصلي، وإن 
غير  أو  كانت  دينية  القانونية  المواد  من  ماّدة  مخالفة  قلت:  التعبير  عّممت 

دينية«. 

 37( ص   6 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
بتصرف بسيط في بداية النص: 

»فالذي تبين لنا من مراتب الذنب والمغفرة بحسب البحث السابق العام 
مراتب أربع: 

لحكم  المخالفة  وهو  المولويين،  والنهي  باألمر  المتعلق  الذنب  أولها: 
المواد  من  مادة  مخالفة  قلت:  التعبير  عممت  وإن  أصلي  أو  فرعي  شرعي 

القانونية دينية كانت أو غير دينية«.
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االأحكام االأخالقّية  ]212[

قال السّيد الحيدري في ص 02): 

»أن األحكام العملية إذا عمل بها وروقبت وتحّفظ عليها، ساقت المجتمع 
غاية  هي  التي  المجتمع  لمقاصد  مالئمة  لها  مناسبة  وأوصاف  أخالق  إلى 
اإلنسانية  بالفضائل  المجتمع  يسّميها  التي  هي  األخالق  وهذه  اجتماعهم، 
مختلفة  كانت  وإن  وهي  الرذائل.  وتقابلها  عليها  ويحّرض  ويحرص 
األحكام  إنتاج  أصل  أن  إل  المجتمعات،  في  والمقاصد  السنن  باختالف 

الجتماعية لها مما ل سبيل إلى إنكاره«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 364: 

»فإّن األحكام العملية إذا عمل بها وروقبت وتحفظ عليها، ساق المجتمع 
غاية  هي  التي  المجتمع  لمقاصد  مالئمة  لها  مناسبة  وأوصاف  أخالق  إلى 
اإلنسانية  بالفضائل  المجتمع  يسّميها  التي  هي  األخالق  وهذه  اجتماعهم، 
مختلفة  كانت  وإن  وهي  الرذائل.  وتقابلها  عليها،  ويحّرض  ويحرص 
األحكام  إنتاج  أصل  أن  إل  المجتمعات  في  والمقاصد  السنن  باختالف 

الجتماعية لها مما ل سبيل إلى سّده وإعفائها عنه«.

التخّلف عن االأحكام االأخالقّية  ]213[

قال السّيد الحيدري في ص 03)-04): 

إلجرائها  ضامن  ل  روحية  أوصافا  كانت  وإن  الفاضلة  األخالق  »وهذه 
لكونها  بال واسطة،  اختيارية  غير  المجتمعات، وكانت  في  العمل  مقام  في 
والقوانين  باألحكام  العمل  تكّرر  تتبع  تحققها  في  لكونها  لكنّها  ملكات، 
العمل  نفس  كانت  العمل،  عن  التخلف  تكرر  أو  المجتمع،  في  المقررة 
تكّرر  وهي  مقدمتها  باختيارية  اختيارية  وتعد  إلجرائها،  ضامنة  باألحكام 
الفاضلة  باألخالق  متعلقة  عقلية  أوامر  مواردها  في  وتتصور  العمل، 
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كالشجاعة والعفة والعدالة، ونواة عقلية تردع عن األخالق الرذيلة كالجبن 
والتهور والخمود والظلم، وكذا يتصور لها عقاب وثواب يسّميان بالعقاب 

والثواب العقليـين كالمدح والذم. 

وبالجملة تتحقق بذلك مرتبة من مراتب الذنب فوق المرتبة السابقة، وهي 
مرتبة التخّلف عن األحكام الخلقية واألوامر العقلية المتعلقة بها«.

-364 ص   6 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :365

إلجرائها  ضامن  ل  روحية  أوصافا  كانت  وإن  الفاضلة  األخالق  »وهذه 
لكونها  واسطة  بال  اختيارية  غير  وكانت  المجتمعات،  في  العمل  مقام  في 
في  المقررة  باألحكام  العمل  تكرر  تتبع  تحّققها  في  لكونها  لكنّها  ملكات، 
العمل باألحكام ضامنة  العمل كانت نفس  التخلف عن  أو تكرر  المجتمع 
العمل، وتتصور في  إلجرائها وتعد اختيارية باختيارية مقدمتها وهي تكرر 
مواردها أوامر عقلية متعلقه باألخالق الفاضلة كالشجاعة والعفة والعدالة، 
والشره  والخمود  والتهور  كالجبن  الرذيلة  األخالق  عن  تردع  عقلية  ونواه 
والظلم، وكذا يتصور لها عقاب وثواب يسّميان بالعقاب والثواب العقليين 

كالمدح والذم.

وبالجملة تتحقق بذلك مرتبة من مراتب الذنب فوق المرتبة السابق ذكرها، 
وهي مرتبة التخلف عن األحكام الخلقية واألوامر العقلية المتعلقة بها«.
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االأحكام النا�سئة في ظرفي الحّب والبغ�ش  ]214[

قال السّيد الحيدري في ص 03)-04): 

»األحكام الناشئة في ظرفي الحب والبغض، فترى عين البغض - وخاصة 
في حال الغضب - عامة األعمال الحسنة سيئة مذمومة، ويرى المحب إذا 
عظيمًا  ذنبًا  محبوبه  عن  قلبية  غفلة  أدنى  الوله  في  واستغرق  الغرام  في  تاه 
وإن اهتم بعمل الجوارح بتمام أركانه، وليس إل أنه يرى أن قيمة أعماله في 
انقطع  فإذا  إلى محبوبه،  قلبه  وانجذاب  نفسه  توّجه  قدر  الحب على  سبيل 
عنه بغفلة قلبية فقد أعرض عن المحبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة 

قلبه بذلك«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 366: 

»وينتهي ذلك - فيما يعطيه البحث الدقيق - إلى األحكام الناشئة في ظرفي 
عاّمة   - الغضب  حال  في  وخاصة   - المبغض  عين  فترى  والبغض  الحّب 
الغرام واستغرق  في  تاه  إذا  المحب  الحسنة سيئة مذمومة، ويرى  األعمال 
في الوله أدنى غفلة قلبية عن محبوبه ذنبا عظيما وإن اهتّم بعمل الجوارح 
أنه يرى أن قيمة أعماله في سبيل الحب على قدر  إّل  بتمام أركانه، وليس 
توّجه نفسه وانجذاب قلبه إلى محبوبه فإذا انقطع عنه بغفلة قلبية فقد أعرض 

عن المحبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك«. 
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اأحكام الوالهين  ]215[

قال السّيد الحيدري في ص 04): 

»حتى أّن الشتغال بضروريات الحياة من أكل وشرب ونحوهما يعد عنده 
من الجرم والعصيان، نظرا إلى أن أصل الفعل وإن كان من الضروري الذي 
يضطّر إليه اإلنسان، لكن كل واحد من هذه األفعال الضطرارية من حيث 
وإعراض  المحبوب  بغير  اشتغال  به  والشتغال  نفسه،  في  اختياري  أصله 
المحزون  وكذا  والغرام  الوله  أهل  نرى  ولذلك  الذنب؛  وهو  اختيارا  عنه 
أو  أو شرب  بأكل  الشتغال  يستنكفون عن  والكئيب ومن في عداد هؤلء 

نحوهما.

وهذه المرتبة من الذنب وإن كان ل يعّده الفهم العرفي من مراتب الذنب، 
إّل أّنه مخطئ في ذلك ل لجور منهم في الحكم والقضاء بل لقصور فهمهم 

عن تعّقله وتبّين معناه«.  

وهذا الكالم منحوٌل من موردين في تفسير الميزان:

األول: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 366 :

»حتى أّن الشتغال بضروريات الحياة من أكل وشرب ونحوهما يعّد عنده 
الضروري  من  كان  وإن  الفعل  أصل  أن  إلى  نظرًا  والعصيان  اإلجرام  من 
الذي يضطر إليه اإلنسان لكن كّل واحد واحد من هذه األفعال الضطرارية 
المحبوب  بغير  اشتغال  به  والشتغال  نفسه،  في  اختياري  أصله  حيث  من 
وإعراض عنه اختيارا وهو من الذنب، ولذلك نرى أهل الوله والغرام وكذا 
أو  بأكل  الشتغال  عن  يستنكفون  هؤلء  عداد  في  ومن  الكئيب  المحزون 

شرب أو نحوهما«.

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص )37 مع بعض التصّرف:

ل  ذلك  في  أخطئوا  وقد  األقسام،  من  العامي  الفهم  يعده  ل  النوع  »وهذا 
لجور منهم في الحكم والقضاء، بل لقصور فهمهم عن تعّقله وتبّين معناه«.
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لكّل عالقة اأحكامها  ]216[

قال السّيد الحيدري في ص 05): 

»بناء على ما تقّدم فرّب مباح أو مستحّب أو مكروه بالنسبة إلى من هم في 
المرتبة األولى والثانية ، هو واجب أو محّرم بالنسبة إلى من هو في المرتبة 
مرتبتهم  مّيز  أن  لما  كّله  وذلك  المقّربين،  سّيئات  األبرار  فحسنات  الثالثة، 

وأساسها المحّبة اإللهية دون محّبة النفس.

ولئن شئت أن تعقل شيئا من ذلك إجمالً، فعليك بالتأمل التـام في أطوار 
أحكام  وللخلة  أحكام  وللصداقة  أحكام  فللمعاشرة  الناس،  بين  العالقة 
ولكل من المحبة والعشق والوجد والوله وما يسّمى فناء أحكام ُأخر، وكل 

حكم مختص بمرتبة نفسه ل يتعداها إلـى غيرها أبدًا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من رسالة في الوالية للعالمة الطباطبائي w ص 37-36: 

»فرّب مباح أو مستحّب أو مكروه بالنسبة إليها، هو واجب أو محّرم بالنسبة 
إلى الطبقة األولى. فحسنات األبرار، سيئات المقّربين... وذلك كّله لما أّن 

مّيز طبقتهم وأساسها المحبة اإللهية دون محبة النفس...

ولئن شئت أن تعقل شيئا من ذلك فى الجملة، فعليك بالتأّمل التاّم فى أطوار 
التحاد. فللمعاشرة أحكام، وللصداقة أحكام، وللخّلة أحكام، ولكّل من 
حكم  وكّل  أخر؛  أحكام  فناء  يسّمى  وما  والوله  والوجد  والعشق  المحبة 

مختص بمرتبة نفسه ل يتعّداها إلى غيرها أبدا«. 

تصّرف السيد الحيدري قليال في صياغة بداية الفقرة األولى، واستبدل  مالحظة: 
بين  )التحاد  عبارة:  )التحاد(  وبكلمة:  )إجماًل(،  كلمة:  الجملة(  )في  بعبارة: 

الناس(. 
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للعقل اأحكام وللحّب اأحكام  ]217[

قال السّيد الحيدري في ص 05): 

»وهذا معناه أن الحّب والوله والتيم ربما يدّل اإلنسان المحب على أمور ل 
يستصوبه العقل الجتماعي الذي هو مالك األخـالق الجتماعية، أو الفهم 
وللحّب  أحكام  فللعقل  الدينية،  العامة  التكاليف  أساس  هو  الذي  العادي 

أحكام«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص 360-)36: 

على  المحّب  اإلنسان  يدّل  ربما  والتيم  والوله  الحب  أن  المعلوم  »ومن 
الذي هو مالك األخالق الجتماعية،  العقل الجتماعي  أمور ل يستصوبه 
فللعقل  الدينية،  العامة  التكاليف  أساس  هو  الذي  العادي  العام  الفهم  أو 

أحكام، وللحب إحكام ...«.
مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )ومن المعلوم( عبارة: )وهذا معناه(. 

ا�ستغفار من ذنٍب غير المتعارف  ]218[

قال السّيد الحيدري في ص 06): 

»مّما تقّدم في البحث السابق، تبّين أّن من الذنب ما هو غير الذنب المتعارف، 
وكذا من المغفرة ما هي غير المغفرة بمعناها المتعارف، وعلى هذا ينبغي أن 
ۢنبَِك وََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك بِٱۡلَعِشِّ  أن يحمل ما ورد في قوله تعالى: ﴿ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ

ابَۢا ﴾«. بَۡكٰرِ ﴾ وقوله: ﴿ فََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َكَن تَوَّ َوٱۡلِ
 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين في تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول تفسير الميزان ج 6 ص 370: 

الذنب  غير  هو  ما  المغفرة  به  المتعلق  الذنب  من  أن  إلى  ينّبهنا  كله  »فهذا 
بالمعنى المتعارف وكذا من المغفرة ما هي غير المغفرة بمعناها المتعارف«.
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الثاني: تفسير الميزان ج 6 ص 366: 

من   P عنه يروى  ربما  ما  يحمل  أن  ينبغي  القبيل  هذا  من  نحو  »وعلى 
قوله: »إنه ليغان على قلبي فأستغفر الّله كل يوم سبعين مرة«، وعليه يمكن 
بِٱۡلَعِشِّ  َرّبَِك  ِبَۡمِد  َوَسّبِۡح  ۢنبَِك  ِلَ ﴿ َوٱۡسَتۡغفِۡر  تعالى:  قوله  بوجه  يحمل  أن 
َكَن  إِنَُّهۥ  َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ  َرّبَِك  ِبَۡمِد  ﴿ فََسّبِۡح  وقوله:   )55 )المؤمن:  بَۡكٰرِ ﴾  َوٱۡلِ

ابَۢا ﴾ )النصر: 3(«.  تَوَّ
ينبهنا( عبارة: )مّما تقّدم في  استبدل السيد الحيدري بعبارة: )فهذا كله  مالحظة: 

البحث السابق تبّين(.

ا�ستغفار االأنبياء عليهم ال�سالم  ]219[

قال السّيد الحيدري في ص 06)- 07): 

﴿ رَّّبِ  نوح:  كقول  الكرام  أنبيائه  من  عّدة  عن  الّله  حكى  ما  يحمل  »وعليه 
ِل  ٱۡغفِۡر  ﴿ َربََّنا  إبراهيم:  وقول  ُمۡؤِمٗنا ﴾  بَۡيِتَ  َدَخَل  َولَِمن  يَّ  َولَِوِٰلَ ِل  ٱۡغفِۡر 
﴿ َرّبِ  وأخيه:  لنفسه  موسى  وقول  ٱۡلَِساُب ﴾  َيُقوُم  يَۡوَم  َولِۡلُمۡؤِمنَِي  يَّ  َولَِوِٰلَ

ۡدِخۡلَنا ِف رَۡحَتَِكۖ ﴾.
َ
ِخ َوأ

َ
ٱۡغفِۡر ِل َوِل

العتراف  من   R بعضهم  عن  حكي  ما  الباب  هذا  على  يحمل  وهكذا 
ِمَن  ُكنُت  إِّنِ  ُسۡبَحَٰنَك  نَت 

َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه   ٓ ﴿ لَّ النون:  ذي  كقول  ونحوه  بالظلم 

ٰلِِمَي ﴾«.  ٱلظَّ
ص366-   6 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 

 :367

»وعليه يحمل ما حكى تعالى عن عدة من أنبيائه الكرام كقول نوح: ﴿ رَّّبِ 
ُمۡؤِمٗنا ﴾ )نوح: 28( وقول إبراهيم: ﴿ َربََّنا  بَۡيِتَ  يَّ َولَِمن َدَخَل  َولَِوِٰلَ ٱۡغفِۡر ِل 
يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِي يَۡوَم َيُقوُم ٱۡلَِساُب ﴾ )إبراهيم: )4( وقول موسى  ٱۡغفِۡر ِل َولَِوِٰلَ
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ۡدِخۡلَنا ِف رَۡحَتَِكۖ ﴾ )األعراف: )5)( 
َ
َوأ ِخ 

َ
لنفسه وأخيه: ﴿ َرّبِ ٱۡغفِۡر ِل َوِل

ٱلَۡمِصرُي ﴾  ِإَوَلَۡك  َربََّنا  ُغۡفَرانََك  َطۡعَناۖ 
َ
َوأ ﴿ َسِمۡعَنا   :P النبي عن  حكى  وما 

)البقرة: 285(...

العتراف  من   Q بعضهم عن  حكي  ما  الباب  هذا  على  يحمل  وهكذا 
ِمَن  ُكنُت  إِّنِ  ُسۡبَحَٰنَك  نَت 

َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه   ٓ ﴿ لَّ النون:  ذي  كقول  ونحوه  بالظلم 

ٰلِِمَي ﴾ )األنبياء: 87(«.  ٱلظَّ

من ثبتت ع�سمته ال ت�سدر عنه المع�سية  ]220[

قال السّيد الحيدري في ص 08): 

»والقرينة على حمل اآليات والروايات على المرتبة الثالثة من الذنب، هو 
أّن األنبياء R بعد أن ثبتت عصمتهم بأدلة قرآنية واضحة وقاطعة ل يتأتى 
المواد  من  ماّدة  مخالفة  بمعنى  الذنب  ويقترفوا  المعصية  عنهم  تصدر  أن 
الدينية التي هم المرسلون للدعوة إليها والقائمون قوًل وفعاًل بالتبليغ لها، 
يؤمن  ل  من  طاعة  لفتراض  معنى  ول  الّله،  عند  من  طاعتهم  والمفترض 

وقوع المعصية منه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6 ص 367: 

»فإّن األنبياء R مع عصمتهم ل يتأّتى أن تصدر عنهم المعصية، ويقترفوا 
للدعوة  المرسلون  هم  التي  الدينية  المواد  من  مادة  مخالفة  بمعنى  الذنب 
إليها، والقائمون قول وفعال بالتبليغ لها، والمفترض طاعتهم من عند الّله، 

ول معنى لفتراض طاعة من ل يؤمن وقوع المعصية منه«. 

على  )والقرينة  وهي:  النص  مقدمة  في  جملة  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
)بأدلة  جملة:  وأضاف  الذنب(  من  الثالثة  المرتبة  على  والروايات  اآليات  حمل 

قرآنية واضحة وقاطعة(. 
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الكتاب الرابع:
ال�سفاعة: بحوث في حقيقتها واأق�سامها ومعطياتها 

تفاصيل الكتاب: 

المؤلف: السيد كمال الحيدري

الناشر: دار فراقد للطباعة والنشر

الطبعة: الطبعة األولى 425) هـ - 2004م

عدد الصفحات: 438 

الكتب المنتحل منها )والطبعات التي اعتمدُت عليها في توثيق االنتحاالت(: 
بن  الطاهر  بن محمد  بن محمد  الطاهر  الشيخ محمد  والتنوير،  التحرير   - (
الناشر:  984)م،  النشر:  سنة  393)هـ(،  )المتوفى:  التونسي  عاشور 

الدار التونسية للنشر- تونس.

في ظالل القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي المعروف بسيد قطب   - 2
الشروق،  دار  هـ،   (4(2 عشر:  السابعة  الطبعة  385)هـ(،  )المتوفى: 

القاهرة- مصر.

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أبو عبد الّله محمد بن عمر بن الحسن   - 3
الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن 
التراث  إحياء  دار  420)هـ،   - الثالثة  الطبعة:  606هـ(،  )المتوفى: 

العربي - بيروت- لبنان. 

الطبعة  الّله،  حفظه  السبحاني  جعفر  الشيخ  العالمة  القرآن،  مفاهيم   - 4
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األولى: 405)هـ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، 
قم المقدسة- إيران.

 ،w الميزان في تفسير القرآن، العاّلمة السيد محمد حسين الطباطبائي  - 5
قم  في  المدرسين  جماعة  منشورات  هـ،   (4(2 الخامسة:  الطبعة 

المقدسة، مطبعة اسماعيليان، قم -إيران. ]وأغلب النتحالت منه[.
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معنى العّلة  ]221[

في الفصل األول من كتاب )الشفاعة(، قال السّيد الحيدري في ص 5): 

»ول نعني بالسبب والعّلة إل أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور إذا 
المعلول والمسبب.  الطبيعة مثاًل تحقق عندها أمر آخر نسّميه  تحققت في 
أنه كّلما تحقق  يثبته الستقراء ومنطق الحتمال أيضًا، حيث نرى  وهذا ما 
احتراق مثاًل لزم أن يتحقق هناك عّلة موجبة له من نار أو حركة أو اصطكاك 
العلية  قانون  التخلف من أحكام  الكّلية وعدم  أو نحو ذلك؛ من هنا كانت 

والمعلولية ولوازمهما«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص 74: 

»ول نعني بالعّلة إل أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور إذا تحققت 
التجارب  بحكم  المعلول  نسميه  آخر  أمر  عندها  تحّقق  مثاًل  الطبيعة  في 
عّلة  قبله  هناك  يتحقق  أن  لزم  احتراق  تحّقق  كلما  أنه  على  التجربة  كدللة 
موجبة له من نار أو حركة أو اصطكاك أو نحو ذلك، ومن هنا كانت الكلّية 

وعدم التخّلف من أحكام العلّية والمعلولية ولوازمهما«.

)بحكم  بعبارة:  واستبدل  )بالسبب(،  كلمة:  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
ومنطق  الستقراء  يثبته  ما  )وهذا  عبارة:  أنه(  على  التجربة  كدللة  التجارب 

الحتمال أيضًا، حيث نرى(.
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معنى القيام  ]222[

قال السّيد الحيدري في ص 20: 

والقدرة عليه،  والمراقبة عليه  وتربيته  وتدبيره  الشيء وفعله  »والقيام حفظ 
كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى النتصاب؛ للمالزمة العادية بين النتصاب 
وبين كل منها، وقد أثبت الّله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كالمه 
)الرعد: 33( وقال  َكَسَبۡتۗ ﴾  بَِما  َنۡفِۢس   ِ

ُكّ  ٰ َعَ قَآئٌِم  ُهَو  َفَمۡن 
َ
قال: ﴿ أ حيث 

َلٓ  بِٱۡلقِۡسِطۚ  قَآئَِمۢا  ٱۡلعِۡلِم  ْولُواْ 
ُ
َوأ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ  ُ تعالى: ﴿ َشِهَد ٱللَّ

إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ﴾ )آل عمران: 8)( فأفاد أنه قائم على الموجودات 
- ولـيس الوجود إل اإلعطاء  بالعدل فال يعطي ول يمنع شيئا في الوجود 
القيام  هذا  أن  بّين  ثم  يستحّقه،  ما  شيء  كل  بإعطاء  بالعدل،  إل   - والمنع 
كل  على  يقوم  فبعّزته  الحكـيم،  العزيز  الكريمين:  اسميه  مقتضى  بالعدل 

شيء وبحكمته يعدل فيه«. 

ص330-  2 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :33(

»والقيام هو حفظ الشئ وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، 
كّل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى النتصاب للمالزمة العادية بين النتصاب 
وبين كّل منها. وقد أثبت الّله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كالمه 
 ،33  - بَِما َكَسَبۡتۗ ﴾ الرعد  ِ َنۡفِۢس 

ُكّ  ٰ قَآئٌِم َعَ ُهَو  َفَمۡن 
َ
حيث قال تعالى: ﴿ أ

ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 
َ
أ  ُ ٱللَّ ﴿ َشِهَد  السابقة:  اآلية  من  أشمل  وهو  تعالى  وقال 

ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِطۚ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ﴾ آل عمران 
ُ
َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ

- 8)، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فال يعطي ول يمنع شيئا في 
شيء  كل  بإعطاء  بالعدل  إل  والمنع(  العطاء  إل  الوجود  )وليس  الوجود 
العزيز  الكريمين:  اسميه  مقتضى  بالعدل  القيام  هذا  أن  بّين  ثم  يستحّقه،  ما 

الحكيم، فبعّزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل فيه«.
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ۡرِضۗ ﴾
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ُۥ َما ِف ٱلسَّ قوله تعالى: ﴿ لَّ  ]223[

قال السّيد الحيدري في ص )22-2: 

جميع  إذ  باإللهية،  لنفراده  تقرير  ۡرِضۗ ﴾ 
َ
ٱۡل ِف  َوَما  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َما  ُۥ  »﴿ لَّ

جميع  كانت  من  ألّن  بالقيومية،  لّتصافه  وتعليل  مخلوقاته،  الموجودات 
يهملها،  وأّل  قّيومها،  يكون  بأن  حقيق  فهو  تعالى  له  ملكًا  الموجودات 

ولذلك ُفصلت الجملة عن التي قبلها.

والالم للِملك، والمراد من السماوات واألرض استغراق أمكنة الموجودات، 
ثبت  وإذا  وصلته،  بالموصول  الموجودات  عموم  على  الجملة  دّلت  فقد 

ملكه للعموم ثبت أنه ل يشّذ عن ملكه موجود فحصل معنى الحصر«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير التحرير والتنوير البن عاشور ]ط. الدار التونسية[ 
ج 3 ص 20: 

إذ  باإللهية،  لنفراده  تقرير  ۡرِضۗ ﴾ 
َ
ٱۡل ِف  َوَما  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َما  ُۥ  ﴿ لَّ »وجملة 

كانت  من  ألّن  بالقيومية؛  لتصافه  وتعليل  مخلوقاته،  الموجودات  جميع 
يهملها،  وأّل  قّيومها،  يكون  بأن  حقيق  فهو  له  ملكا  الموجودات  جميع 

ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها.

والالم للملك -والمراد بالسماوات واألرض- استغراق أمكنة الموجودات، 
ثبت  وإذا  وصلته،  بالموصول  الموجودات  عموم  على  الجملة  دّلت  فقد 

ملكه للعموم ثبت أنه ل يشذعن ملكه موجود فحصل معنى الحصر«.
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القّيوم  ]224[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

َمَٰوِٰت َوَما ِف  ُۥ َما ِف ٱلسَّ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَل نَۡومٞۚ لَّ
ۡ
»إذن فقد تّم بقوله: ﴿ ٱۡلَقيُّوُمۚ َل تَأ

ۡرِضۗ ﴾ أّن السلطان المطلق في الوجود لّله سبحانه، ل تصّرف إل وهو له 
َ
ٱۡل

ومنه. إذا كان األمر على ذلك -وهو كذلك- فما هو إذن دور هذه األسباب 
والعلل الموجودة في العالم وما شأنها؟ وكيف يتصّور فيها ومنها التأثير ول 

تأثير إل لّله سبحانه؟«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2 ص 332: 

ِف  َوَما  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َما  ُۥ  لَّ نَۡومۚٞ  َوَل  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥ 
ۡ
تَأ َل  ﴿ ٱۡلَقيُّوُمۚ  بقوله:  تم  »وقد 

إل وهو  لّله سبحانه، ل تصّرف  الوجود  في  المطلق  السلطان  أّن  ۡرِضۗ ﴾ 
َ
ٱۡل

له ومنه، فيقع من ذلك في الوهم أنه إذا كان المر على ذلك فهذه األسباب 
والعلل الموجودة في العالم ما شأنها؟ وكيف يتصّور فيها ومنها التأثير ول 

تأثير إل لّله سبحانه؟«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )فما دور(.

ال �سفاعة اإال باالإذن االإلهي  ]225[

قال السّيد الحيدري في ص 22: 

بِإِۡذنِهۦِۚ ﴾ أي إن تصّرف هذه  إِلَّ  ۥٓ  ِعنَدهُ يَۡشَفُع  ِي  ٱلَّ َذا  بقوله: ﴿ َمن  »فأجيب 
العلل واألسباب في هذه الموجودات المعلولة توّسط في التصّرف، وبعبارة 
شفعاء،  هي  فإنما  سبحانه،  الّله  بإذن  المسببات  موارد  في  شفاعة  أخرى: 
والشفاعة - وهي بنحو توّسط في إيصال الخير أو دفع الشر وتصّرف ما من 
- إنما تنافي السلطان اإللهي والتصّرف الربوبي  الشفيع في أمر المستشفع 
المطلق إذا لم ينته إلى إذن الّله ولم يعتمد على مشيئة الّله تعالى، بل كانت 
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مستقّلة غير مرتبطة. وما من سبب من األسباب ول علة من العلل إل وتأثيره 
بالّله ونحو تصّرفه بإذن الّله، فتأثيره وتصرفه نحو من تأثيره وتصرفه تعالى، 
فال سلطان في الوجود إل سلطانه ول قّيومية إل قّيوميته المطلقة عّز سلطانه«. 

-332 ص   2 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
 :333

المعلولة  الموجودات  هذه  في  واألسباب  العلل  هذه  تصّرف  بأن  »فأجيب 
الّله  بإذن  المسببات  موارد  في  اخرى شفاعد  وبعبارة  التصرف،  في  توّسط 
سبحانه، فإنما هي شفعاء، والشفاعة -وهي بنحو توسط في ايصال الخير أو 
دفع الشر، وتصرف ما من الشفيع في امر المستشفع - إنما تنافي السلطان 
اإللهي والتصّرف الربوبي المطلق إذا لم ينته إلى إذن الّله، ولم يعتمد على 
مشية الّله تعالى، بل كانت مستقلة غير مرتبطة، وما من سبب من األسباب 
ول عّلة من العلل إّل وتأثيره بالّله ونحو تصّرفه بإذن الّله، فتأثيره وتصّرفه 
نحو من تأثيره وتصّرفه تعالى فال سلطان في الوجود إل سلطانه ول قيومّية 

ال قيومّيته المطلقة عّز سلطانه«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري اآلية إلى النص.

معنى اأعم لل�سفاعة  ]226[

قال السّيد الحيدري في ص 23-22: 

التكوينية وهي توّسط  »وبهذا يتضح أن الشفاعة في اآلية أعّم من الشفاعة 
األسباب في التكوين، والشفاعة التشريعية التي سيأتي الكالم عنها لحقا، 
المطلق  والملك  القّيومّية  بحديث  اآلية مسبوق  من  المقطع  هذا  أن  وذلك 
والملك  القّيومّية  عن  الحديث  إن  بل  معًا،  والتشريع  للتكوين  الشاملين 
لتقييد  موجب  فال  وعليه  التكوينية.  الشفاعة  مع  انسجاما  أكثر  المطلق 
التشريعية، حتى  المطلقة باألمور  الملكية  المستفادة من  القيومية والسلطنة 
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وهي  القيامة،  بيوم  المخصوصة  التشريعية  بالشفاعة  الكالم  تذييل  يستقيم 
التوسط في مرحلة المجازاة التى يثبتها الكتاب والسنة في يوم القيامة«. 

تفسير  من  والتأخير  والتقديم  البسيط  التصّرف  بعض  مع  منحوٌل  الكالم  وهذا 
الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 2 ص 333: 

»وعلى ما بّيناه فالشفاعة هي التوّسط المطلق في عالم األسباب والوسائط 
والشفاعة  التكوين،  في  األسباب  توسط  وهي  التكوينية  الشفاعة  من  أعّم 
والسنة  الكتاب  تثبتها  التي  المجازاة  مرحلة  في  التوسط  أعني  التشريعية 
لَّ  يَۡوٗما  ﴿ َوٱتَُّقواْ  تعالى:  قوله  في  عنها  البحث  تقّدم  ما  على  القيامة  يوم  في 
قوله  أعني  الجملة  أن  وذلك   ،48  - البقرة  ا ﴾  َشۡي ٔٗ نَّۡفٖس  َعن  َنۡفٌس  َتۡزِي 
والملك  القيومّية  بحديث  مسبوقة  ۥٓ ﴾،  ِعنَدهُ يَۡشَفُع  ِي  ٱلَّ َذا  ﴿ َمن  تعالى: 
ظاهرًا  بالتكوين  المتماسين  بل  معا،  والتشريع  للتكوين  الشاملين  المطلق 
تذييل  يستقيم  حتى  التشريعيتين  والسلطنة  بالقيومية  لتقييدهما  موجب  فال 

الكالم بالشفاعة المخصوصة بيوم القيامة«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )بل المتماسين بالتكوين ظاهرًا( عبارة: 
)بل إن الحديث عن القّيومّية والملك المطلق أكثر انسجاما مع الشفاعة التكوينية(.

ال�سفاعة التكوينّية  ]227[

قال السّيد الحيدري في ص 24-23: 

»ثّم عّقبت اآلية بقوله تعالى: ﴿ َما ِمن َشفِيٍع إِلَّ ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهِۦۚ ﴾ واآلية لما كانت 
في مقام وصف الربوبّية والتدبير التكويني، فالبّد أن يكون المراد من الشفاعة 
الشفاعة في أمر التكوين، وهي السببية التى توجد في األسباب التكوينية التي 
بينه وبين  المتخّللة  الحوادث والكائنات وبينه تعالى كالنار  بين  هي وسائط 
الحرارة التي يخلقها، فنفـي الشفاعة والسببية عن كل شيء إل من بعد إذنه 

هو إلفادة التوحيد فـي الخالقية والتوحيد في التدبير والربوبية«. 
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 57): 

إِۡذنِهۦِۚ ﴾ واآلية لما كانت في مقام  َبۡعِد  »وعّقبه بقوله: ﴿ َما ِمن َشفِيٍع إِلَّ ِمۢن 
أمر  في  الشفاعة  بالشفاعة  المراد  كان  التكويني،  والتدبير  الربوبية  وصف 
وسائط  هي  التي  التكوينية  األسباب  في  توجد  التي  السببية  وهو  التكوين، 
وبين  بينه  المتخللة  كالنار  تعالى  وبينه  والكائنات  الحوادث  بين  متخللة 
ذوبان  أو  التخلخل  وبين  بينه  المتخللة  والحرارة  يخلقها،  التي  الحرارة 
األجسام، فنفي السببية عن كل شيء إل من بعد إذنه إلفادة توحيد الربوبية«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )الشفاعة( قبل كلمة: )السببّية(، واستبدل 
بعبارة: )إلفادة توحيد الربوبية( عبارة: )إلفادة التوحيد فـي الخالقية والتوحيد في 

التدبير والربوبية(.

ۡمٗرا ﴾
َ
قوله تعالى: ﴿ فَٱلُۡمَدبَِّرِٰت أ  ]228[

قال السّيد الحيدري في ص 27- 28: 

الكريم  القرآن  الذين عبر عنهم  المالئكة  الوسائط هم  »ولعّل من أهم هذه 
ۡمٗرا ﴾ )النازعات: 5( حيث جعلهم رسال أولى أجنحة 

َ
بقوله: ﴿ فَٱلُۡمَدبَِّرِٰت أ

ۡثَنٰ َوثَُلَٰث  ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
ْوِلٓ أ

ُ
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسًل أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ﴿ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

َوُرَبَٰعۚ ﴾ )فاطر: )( الظاهر بإطالقه في أنهم خلقوا وشأنهم أن يتوسطوا بينه 
في  تعالى  قوله  من  يستفاد  الذي  أمره،  إلنفاذ  ويرسلوا  خلقه،  وبين  تعالى 
َيۡعَملُوَن ﴾  ۡمرِهِۦ 

َ
بِأ َوُهم  بِٱۡلَقۡوِل  يَۡسبُِقونَُهۥ  َل   ٢٦ ۡكَرُموَن  مُّ ِعَبادٞ  ﴿ بَۡل  صفتهم: 

َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ﴾  فَۡوقِِهۡم  ّمِن  َربَُّهم  )األنبياء: 26-27( وقوله: ﴿ َيَافُوَن 
)النحل: 50( ولعّل جعل الجناح لهم إشارة إلى ذلك«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 20 ص 83): 

»وأما وساطتهم في تدبير األمور في هذه النشأة فيدل عليها ما في مفتتح هذه 
ٰبَِحِٰت  ِٰشَطِٰت نَۡشٗطا ٢ َوٱلسَّ ٰزَِعِٰت َغۡرٗقا ١ َوٱلنَّ السورة من إطالق قوله: ﴿ َوٱلنَّ
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ۡمٗرا ﴾ بما تقدم من البيان.
َ
ٰبَِقِٰت َسۡبٗقا ٤ فَٱلُۡمَدبَِّرِٰت أ َسۡبٗحا ٣ فَٱلسَّ

َوُرَبَٰعۚ ﴾  َوثَُلَٰث  ۡثَنٰ  مَّ ۡجنَِحةٖ 
َ
أ ْوِلٓ 

ُ
أ رُُسًل  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ  ﴿ َجاِعِل  تعالى:  قوله  وكذا 

خلقوا  أنهم  في   - تفسيره  من  تقدم  ما  على   - بإطالقه  الظاهر   )( )فاطر: 
وشأنهم أن يتوّسطوا بينه تعالى وبين خلقه ويرسلوا إلنفاذ أمره الذي يستفاد 
َوُهم  بِٱۡلَقۡوِل  يَۡسبُِقونَُهۥ  َل  ۡكَرُموَن ٢٦  مُّ ِعَبادٞ  من قوله تعالى في صفتهم: ﴿ بَۡل 
ۡمرِهِۦ َيۡعَملُوَن ﴾ )األنبياء: 27(، وقوله: ﴿ َيَافُوَن َربَُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما 

َ
بِأ

يُۡؤَمُروَن ﴾ )النحل: 50( وفي جعل الجناح لهم إشارة ذلك«.
مالحظة: تصّرف السيد الحيدري قلياًل في بداية النص. وأورد بعد هذا النّص نًصا 

مقتبًسا من نفس الصفحة ووّثقه ليوهم القارئ بأّن ما سبق هو من بنات أفكاره.

ر�سالة التوحيد  ]229[

قال السّيد الحيدري في ص 27: 

ِمن  َقۡبلَِك  ِمن  رَۡسۡلَنا 
َ
أ ﴿ َوَمآ  تعالى:  قوله  في  ذلك  في  القول  ُأجمل  »وقد 

ما  وهذا   .)25 )األنبياء:  فَٱۡعُبُدوِن ﴾  نَا۠ 
َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ إَِلۡهِ  نُوِحٓ  إِلَّ  رَُّسوٍل 

تعالى  الّله  أجمل  والمرسلين، حيث  األنبياء  في دعوة خاتم  نجده واضحا 
قوله  في  البشري  المجتمع  فـي  بها  والسير  باتخاذها  أمره  التى   P سيرته
لَّ َنۡعُبَد إِلَّ 

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ إَِلٰ َكَِمةٖ َسَوآء ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َتَعالَۡواْ 

َ
أ سبحانه: ﴿ قُۡل َيٰٓ

َّۡواْ َفُقولُواْ  ِۚ فَإِن تََول ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
ا َوَل َيتَِّخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ َ َوَل نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي ٔٗ ٱللَّ

نَّا ُمۡسلُِموَن ﴾ )آل عمران: 64(«. 
َ
ٱۡشَهُدواْ بِأ

 287 ص   (0 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
وج 0) ص 289: 

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل 
َ
»وقد أجمل القول في ذلك في قوله تعالى: ﴿ َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ﴾ )األنبياء: 25(«.
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ
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»أجمل تعالى سيرته P التي أمره باتخاذها والسير بها في المجتمع البشري 
لَّ َنۡعُبَد إِلَّ 

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َتَعالَۡواْ إَِلٰ َكَِمةٖ َسَوآء

َ
أ في قوله: ﴿ قُۡل َيٰٓ

َّۡواْ َفُقولُواْ  ِۚ فَإِن تََول ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
ا َوَل َيتَِّخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ َ َوَل نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي ٔٗ ٱللَّ

نَّا ُمۡسلُِموَن ﴾ آل عمران: 64«.
َ
ٱۡشَهُدواْ بِأ

خاتم  دعوة  في  واضحا  نجده  ما  )وهذا  عبارة:  الحيدري  السّيد  أضاف  مالحظة: 
األنبياء والمرسلين(.

النهي عن مزالق ال�سرك  ]230[

قال السّيد الحيدري في ص 29-28: 

»وتراه يأمر بالتوّكل على الّله تعالى والثقة بالّله والدخول تحت ولية الّله 
والحب في الّله والبغض في الّله وإخالص العمل لّله، وينهى عن العتماد 
الظاهرة ورجاء  الّله والركون إلى غيره والطمئنان إلى األسباب  على غير 
من دونه والعجب والكبر إلى غير ذلك مما يوجب إعطاء الستقالل لغيره 
والشرك به، وتراه ينهى عن السجدة لغيره تعالى، وينهى عن اّتخاذ التماثيل 
الّله  غير  طاعة  عن  وينهى  األرواح،  ذوي  تصوير  وعن  األظالل  ذوات 
األنبياء  كطاعة  الّله  طاعة  إلى  رجع  ما  إل  وينهى  يأمر  فيما  إليه  واإلصغاء 

وأئمة الدين، وينهى عن البدعة واتباعها وعن اّتباع خطوات الشيطان«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 288: 

الّله،  ولية  تحت  والدخول  بالّله،  والثقة  الّله،  على  بالتوّكل  يأمر  »وتراه 
والحب في الّله، والبغض في الّله، وإخالص العمل لّله، وينهى عن العتماد 
بغير الّله، والركون إلى غيره، والطمئنان إلى األسباب الظاهرة ورجاء من 
لغيره  الستقالل  إعطاء  يوجب  مما  ذلك  غير  إلى  والكبر  والعجب  دونه، 

والشرك به.

ذوات  التماثيل  اتخاذ  عن  وينهى  تعالى،  لغيره  السجدة  عن  ينهى  وتراه 
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واإلصغاء  الّله  غير  وينهى عن طاعة  األرواح،  ذوي  تصوير  وعن  األظالل 
إليه فيما يأمر وينهى إل ما رجع إلى طاعة الّله كطاعة األنبياء وأئمة الدين، 

وينهى عن البدعة واتباعها وعن اتباع خطوات الشيطان«.

معالجة غائلة ال�سرك   ]231[

قال السّيد الحيدري في ص 29: 

»من هنا رّكز القرآن على نفي الستقالل في الذات والصفات عن كل شيء 
الّله سبحانه، فهو تعالى القّيوم على كل شيء، ورّكز األفهام في معرفة  إل 
كحياتنا،  ل  لكن  حياة  له  بأن  تعالى  فوصفه  والتنزيه،  التشبيه  بين  األلوهية 
وعلمًا ل كعلمنا، وقدرًة ل كقدرتنا، وسمعًا ل كسمعنا، وبصرًا ل كبصرنا، 
وبالجملة ليس كمثله شيء وإنه أكبر من أن يوصف، وأمر الناس مع ذلك 
أن ل يقولوا في ذلك قولً إل عن علم ول يركنوا إلى اعتقاد إل عن حجية 

عقلية تهضمها عقولهم وأفهامهم«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 294: 

»وعالج غائلة الشرك والوثنية في مرحلة التوحيد بنفي الستقالل في الذات 
والصفات عن كل شيء إل الّله سبحانه، فهو تعالى القّيوم على كل شيء، 
بأن  تعالى  فوصفه  والتنزيه  التشبيه  بين  األلوهية  معرفة  في  األفهام  ورّكز 
ل  وسمعا  كقدرتنا،  ل  وقدرة  كعلمنا،  ل  وعلمًا  كحياتنا،  ل  لكن  حياة  له 
أن  من  أكبر  وأنه  شيء  كمثله  ليس  وبالجملة  كبصرنا،  ل  وبصرًا  كسمعنا، 
يوصف، وأمر الناس مع ذلك أن ل يقولوا في ذلك قولً إل عن علم، ول 

يركنوا إلى اعتقاد إل عن حجة عقلية تهضمها عقولهم وأفهامهم«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )وعالج غائلة الشرك والوثنية في مرحلة 
التوحيد بنفي( عبارة: )من هنا رّكز القرآن على(. 
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تب�سيط المعارف العالية  ]232[

قال السّيد الحيدري في ص 29: 

»وقد عرض القرآن هذه المعارف التوحيدية العالية في قالب البيان التمثيلي 
تالمسها  فصارت  العادية  والعقول  الساذجة  األفهام  لهضم  يصلح  الذي 
من وراء حجاب وتتناولها ملفوفة محفوفة، وهذا هو الذي يصلح به حال 
الرائع  جمالها  في  مكشوفة  مسفرة  ينالونها  فإنهم  الخاّصة  وأما  العاّمة، 
من  عليهم  الّله  أنعم  الذين  زمرة  في  وهم  مطمئنين،  آمنين  البديع  وحسنها 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 294: 

»أما اإلسالم فإنه أصلح هذه المفاسد إذ قلب هذه المعارف العالية في قالب 
البيان الساذج الذي يصلح لهضم األفهام الساذجة والعقول العادية فصارت 
تالمسها من وراء حجاب وتتناولها ملفوفة محفوفة، وهذا هو الذي يصلح 
به حال العامة وأما الخاصة فإنهم ينالونها مسفرة مكشوفة في جمالها الرائع 
من  عليهم  الّله  أنعم  الذين  زمرة  في  وهم  مطمئنين  آمنين  البديع  وحسنها 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )أما اإلسالم فإنه أصلح هذه المفاسد إذ 
قلب هذه المعارف العالية في قالب البيان الساذج( عبارة: )وقد عرض القرآن هذه 

المعارف التوحيدية العالية في قالب البيان التمثيلي(.
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مثٌل قراآني  ]233[

قال السّيد الحيدري في ص 30-29: 

»وتطبيقًا لهذا المنهج نجد أن القرآن استدّل على التوحيد فـي الربوبّية وإبطال 
َكُٓء ُمتََشِٰكُسوَن َورَُجٗل َسلَٗما  ُ َمَثٗل رَُّجٗل فِيهِ ُشَ دعوى الوثنّية بقوله: ﴿ َضََب ٱللَّ
ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن ﴾ )الزمر: 29(. وهو 

َ
ِۚ بَۡل أ ّلِرَُجٍل َهۡل يَۡسَتوَِياِن َمَثًلۚ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

مثٌل ضربه الّله للمشرك الذي يعبد أربابا وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم 
ويخّصه  فيه  يتفّرد  أن  يريد  وكّل  اآلخر،  عنه  ينهاه  بما  هذا  فيأمره  متنازعون 
غيره  فيه  يشاركه  ل  واحد  لمخدوم  خالص  الذي  وللموّحد  نفسه،  بخدمة 
فيخدمـه فيما يريد منه من غير تنازع يؤدي إلى الحيرة. فالمشرك هو الرجل 
َكُٓء ُمتََشِٰكُسوَن ﴾، والموّحد هو الرجل الذي هو سلم لرجل،  الذي ﴿ فِيهِ ُشَ

ل يستويان، بل الذي هو سلم لرجل أحسن حال من صاحبه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7) ص 258: 
َكُٓء ُمتََشِٰكُسوَن َورَُجٗل َسلَٗما ّلِرَُجٍل  ُ َمَثٗل رَُّجٗل فِيهِ ُشَ »قوله تعالى: ﴿ َضََب ٱللَّ
الخلق،  سيئ  فالكسر  بالفتح  ـ  الشكس  الراغب:  قال  إلخ،  يَۡسَتوَِياِن ﴾  َهۡل 
انتهى  خلقهم.  لشكاسة  متشاجرون  أي  ُمتََشِٰكُسوَن ﴾  َكُٓء  ﴿ ُشَ وقوله: 

وفسروا السلم بالخالص الذي ل يشترك فيه كثيرون.

مثٌل ضربه الّله للمشرك الذي يعبد أربابا وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم 
فيه ويخّصه  يتفّرد  أن  يريد  ينهاه عنه اآلخر، وكّل  بما  فيأمره هذا  متنازعون 
بخدمة نفسه، وللموحد الذي هو خالص لمخدوم واحد ل يشاركه فيه غيره 
فيخدمه فيما يريد منه من غير تنازع يؤدي إلى الحيرة، فالمشرك هو الرجل 
الذي فيه شركاء متشاكسون، والموحد هو الرجل الذي هو سلم لرجل، ل 

يستويان بل الذي هو سلم لرجل أحسن حال من صاحبه«.

)وتطبيقا لهذا المنهج نجد أّن القرآن  قّدم السيد الحيدري لآلية بعبارة:  مالحظة: 
استدّل على التوحيد فـي الربوبية وإبطال دعوى الوثنية(. 
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تعّدد االأرباب مدعاٌة للتباين   ]234[

قال السّيد الحيدري في ص 30-)3: 
»حيث استدّل على بطالن هذه الدعوى بأنه لو فرض للعالم آلهة وأرباب 
آلهة،  وهم  وهكذا  اإلنسان  ورب  األرض  ورب  السماء  كرب  متعددون 
والّله سبحانه إله اآللهة وخالق الكل، لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة، 
وتفسد  التدبيرات  هذه  فتتفاسـد  تدبيرهم  بتباين  يقضي  حقائقهم  وتباين 
السماء واألرض، لكن التالي باطل، ألن النظام الجاري نظام واحد متالئم 
ا تََرٰى  ِي َخلََق َسۡبَع َسَمَٰوٰٖت ِطَباٗقاۖ مَّ األجزاء في غاياتها، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّ
ِف َخۡلِق ٱلرَِّنَٰمۡح ِمن تََفُٰوٖتۖ فَٱرِۡجِع ٱۡلََصَ َهۡل تََرٰى ِمن ُفُطورٖ ٣ ُثمَّ ٱرِۡجِع ٱۡلََصَ 
َتۡيِ يَنَقلِۡب إَِلَۡك ٱۡلََصُ َخاِسٗئا َوُهَو َحِسريٞ ﴾ )الملك: 3-4(، أي أن النظام  َكرَّ
الجاري في الكون نظام واحد مّتصل األجزاء مرتبط األبعاض، إذن فلـيس 

للعالم آلهة وأرباب فوق الواحد، وهو المطلوب«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4) ص 267: 

»وتقرير حجة اآلية أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا 
التدبيرات  فيتفاسد  تدبيرهم  بتباين  يقضي  حقائقهم  وتباين  حقيقة  متباينين 
وتفسد السماء واألرض لكن النظام الجاري نظام واحد متالئم األجزاء في 

غاياتها فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب«.
وقد ضّمن االنتحال السابق انتحالين من موردين آخرين في تفسير الميزان: 

األول: تفسير الميزان ج 4) ص 267: 
دونهم  من  آلهة  وهم  وهكذا  اإلنسان  ورّب  األرض  ورّب  السماء  »كرّب 

والّله سبحانه إله اآللهة وخالق الكل«.
الثاني: تفسير الميزان ج 9) ص )35: 

َوُهَو  َخاِسٗئا  ٱۡلََصُ  إَِلَۡك  يَنَقلِۡب  َتۡيِ  َكرَّ ٱۡلََصَ  ٱرِۡجِع  ﴿ ُثمَّ  تعالى:  »قوله 
َحِسريٞ ﴾....
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متصل  واحد  نظام  الكون  في  الجاري  النظام  أن  إلى  اآليتين  في  أشير  فقد 
األجزاء مرتبط األبعاض«.

 ).. فرض  لو  أنه  اآلية  حجة  )وتقرير  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
لو فرض..( وأضاف عبارة:  بأنه  الدعوى  استدّل على بطالن هذه  عبارة: )حيث 

)لكن التالي باطل(.

تزاحم العلل  ]235[

قال السّيد الحيدري في ص )3: 

»فإن قلت: يكفي في تحقق الفساد ما نشاهده من تزاحم األسباب والعلل 
نار،  تفنيه  وماء  ماء،  يخمدها  نار  إل  فيه  يرى  فال  المواد،  في  تأثيرها  في 
وأرض يأكلها نبات، ونبات يأكله حيوان، ثم الحيوان يأكل بعضه بعضا، ثم 

األرض تأكل الجميع وهكذا«. 

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: من تفسير الميزان ج 4) ص 267: 

»فإن قلت: يكفي في تحقق الفساد ما نشاهده من تزاحم األسباب والعلل 
وتزاحمها في تأثيرها في المواد هو التفاسد«.

الثاني: من تفسير الميزان ج )) ص 339: 

وماء  ماء  يخمدها  نار  إل  فيه  يرى  ل  والتزاحم،  التنازع  دار  هو  فإنما   ...«
تفنيها نار، وأرض يأكلها نبات، ونبات يأكله حيوان، ثم الحيوان يأكل بعضه 

بعضا، ثم األرض يأكل الجميع«.



253 الكتاب الرابع: الشفاعة: بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها

دفع التوّهم عن تزاحم العلل في النظام  ]236[

قال السّيد الحيدري في ص 32: 

واحد؛  تدبير  تحت  تفاسدهما  غير  تدبيرين،  تحت  العلتين  تفاسد  »قلنا: 
تزاحم  من  يوجد  وما  ذلك،  من  الحاصل  وينتج  بعض  أثر  بعضه  ليحّدد 
القبيل، فإن هذه  النظام المشهود هو من هذا  الطبيعية في  العلل واألسباب 
العلل الراسمة لهذا النظام العام على اختالفها وتمانعها وتزاحمها ل يبطل 
بعضها فعالّية وتأثير بعض، بمعنى أن ينتقض بعض القوانين الكلّية الحاكمة 
في النظام ببعض فيتخّلف عن مورده مع اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، 

فهذا هو المراد من إفساد مدّبر عمل مدّبر آخر«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4) ص 267: 

واحد،  تدبير  تحت  تفاسدهما  غير  تدبيرين  تحت  العلتين  تفاسد  »قلت: 
ليحّدد بعض أثر بعض وينتج الحاصل من ذلك وما يوجد من تزاحم العلل 
العام  النظام  لهذا  الراسمة  العلل واألسباب  فإّن  القبيل؛  النظام من هذا  في 
أن  بمعنى  بعض  فعالية  بعضها  يبطل  ل  وتزاحمها  وتمانعها  اختالفها  على 
ينتقض بعض القوانين الكلية الحاكمة في النظام ببعض فيختلف عن مورده 
إفساد مدّبر عمل  المراد من  الموانع فهذا هو  الشرائط وارتفاع  اجتماع  مع 

مدّبر آخر«.

عبارة:  وأضاف  )قلنا(،  كلمة  )قلت(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)األسباب الطبيعّية( وكلمة: )المشهود(.
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تنازٌع للو�سول اإلى المقا�سد  ]237[

قال السّيد الحيدري في ص 32: 

»بل هذه األشياء على ما بينها من الفتراس والنتهاش تتعاون في تحصيل 
مقاصدها  إلى  للوصول  بعض  مع  بعضها  ويتسبب  اإللهية،  األغراض 
وغاياتها النوعّية، فمثلها مثل القّدوم والخشب فإنهما مع تنازعهما يتعاونان 
في  فإنهما  الميزان  كفتي  ومثل  مثاًل،  الباب  صنعة  في  النجار  خدمة  في 

تعارضهما وتصارعهما يطيعان من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 339: 

»بل المراد أن هذه األشياء على ما بينها من الفتراس والنتهاش تتعاون في 
مقاصدها  إلى  للوصول  ببعض  بعضها  ويتسبب  اإللهية  األغراض  تحصيل 
في  يتعاونان  تنازعهما  مع  فإنهما  والخشب،  القدوم  مثل  فمثلها  النوعّية، 
خدمة النجار في صنعة الباب مثاًل، ومثل كفتي الميزان فإنهما في تعارضهما 

وتصارعهما يطيعان من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن«.

بطالن دعوى الوثنّيين  ]238[

قال السّيد الحيدري في ص 33-32: 

»كذلك أبطل القرآن دعوى الوثنيين من خالل تسليمهم أن خالق هذا العالم 
الوجود  واجب  أّن  في  يكن  لم  الموّحدين  وبين  بينهم  النزاع  فإن  الّله،  هو 
الموجود بذاته والموجد لغيره واحد ل شريك له، ولم يكن في أن الخالق 
ۖ ﴾ )الزخرف:  ُ ۡن َخلََقُهۡم َلَُقولُنَّ ٱللَّ ۡلَُهم مَّ

َ
هو الّله وحده ل شريك له، ﴿ َولَئِن َسأ

ۡرَض َلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَعلِيُم ﴾ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
87( ﴿ َولَئِن َسأ

كانوا  فإنهم  والمعبود،  الرّب  بمعنى  اإلله  في  النزاع  وإنما   )9 )الزخرف: 
يّدعون أن الّله أجل وأرفع ذاتا من أن يحيط به عقولنا أو يناله أفهامنا، فال 
له،  والخضوع  بعبوديته  منه  التقّرب  يسعنا  ول  بعبادته  إليه  التوّجه  يمكننا 
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التي هي  الشريفة  إلى بعض مخلوقاته  بالعبادة  نتقرب  أن  والذي يسعنا هو 
مؤثرة في تدبير النظام العالمى حتى يقربونا منه ويشفعوا لنا عنده«. 

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 4) ص 267-266: 

بمعنى  وكثرته  اإلله  وحدة  في  ليس  والموحدين  الوثنيين  بين  النزاع  »أن 
أنه  في  نزاع  ل  مما  فهذا  لغيره  الموجد  لذاته  الموجود  الوجود  الواجب 
والوثنيون  المعبود  الرب  بمعنى  اإلله  في  النزاع  وإنما  له،  شريك  ل  واحد 
شريفة  موجودات  إلى  مفوضة  أجزائه  طبقات  على  العالم  تدبير  أن  على 
الّله ويقربوهم  الّله ينبغي أن يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم عند  مقربين عند 
آلهة من  السماء ورب األرض ورب اإلنسان وهكذا وهم  إليه زلفى كرب 
دونهم والّله سبحانه إله اآللهة وخالق الكل كما يحكيه عنهم قوله: ﴿ َولَئِن 
ۡن  ۡلَُهم مَّ

َ
ۖ ﴾ )الزخرف: 87( وقوله: ﴿ َولَئِن َسأ ُ ۡن َخلََقُهۡم َلَُقولُنَّ ٱللَّ ۡلَُهم مَّ

َ
َسأ

ۡرَض َلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَعلِيُم ﴾ )الزخرف: 9(«.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َخلََق ٱلسَّ

الثاني: تفسير الميزان ج )) ص 77): 

»وهو الذي يعتمد عليه عامة الوثنية من أن الّله سبحانه أجل وأرفع ذاتا من 
أن تحيط به عقولنا أو يناله أفهامنا فال يمكننا التوجه إليه بعبادته ول يسعنا 
التقرب منه بعبوديته والخضوع له، والذي يسعنا هو أن نتقرب بالعبادة إلى 
حتى  العالمي  النظام  تدبير  في  مؤثرات  هي  التي  الشريفة  مخلوقاته  بعض 

يقربونا منه ويشفعوا لنا عنده«.

تصّرف السيد الحيدري في صياغة بداية النص، وأضاف للنص عبارة:  مالحظة: 
)ولم يكن في أن الخالق هو الّله وحده ل شريك له(.
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التوّكل على اهلل مفتاح جلب المنفعة ودفع الم�سّرة  ]239[

قال السّيد الحيدري في ص 37: 
َراَدِن بِرَۡحٍَة َهۡل 

َ
ۡو أ

َ
ِهِۦٓ أ ٍ َهۡل ُهنَّ َكِٰشَفُٰت ُضّ ُ بُِضّ َراَدِنَ ٱللَّ

َ
»... قل لهم: ﴿ إِۡن أ

ُهنَّ ُمۡمِسَكُٰت رَۡحَتِهۦِۚ ﴾ والضر كالمرض والشّدة ونحوهما، وظاهر مقابلته 
الرحمة عمومه لكل مصيبة، وإضافة الضّر والرحمة إليه تعالى في ﴿ َكِٰشَفُٰت 
الضر  المانع من كشف  النسبة، ألن  لحفظ  رَۡحَتِهۦِۚ ﴾  ِهِۦٓ ﴾ و﴿ ُمۡمِسَكُٰت  ُضّ
أمر   ﴾ ۖ ُ ٱللَّ َحۡسِبَ  ﴿ قُۡل  وقوله:  تعالى.  إليه  نسبتهما  هو  الرحمة  وإمساك 
ُوَن ﴾ وهو  ُ ٱلُۡمَتَوّكِ بالتوكل عليه تعالى كما يدل عليه قوله بعده: ﴿ َعلَۡيهِ َيَتَوكَّ
موضوع موضع نتيجة الحجة كأنه قيل: قل لهم إني اّتخذت الّله وكياًل، ألن 
أمر تدبيري إليه كما أن أمر خلقي إليه، فهو في معنى قولنا: فقد دّلت الحجة 

على ربوبّيته وصّدقت ذلك عماًل باتخاذه وكياًل في أموري«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 7) ص 267: 
َهۡل  بِرَۡحٍَة  َراَدِن 

َ
أ ۡو 

َ
أ ِهِۦٓ  ُضّ َكِٰشَفُٰت  ُهنَّ  َهۡل   ٍ بُِضّ  ُ ٱللَّ َراَدِنَ 

َ
أ ﴿ إِۡن  »وقوله: 

مقابلته  وظاهر  ونحوهما،  والشّدة  كالمرض  الضّر  رَۡحَتِهۦِۚ ﴾  ُمۡمِسَكُٰت  ُهنَّ 
تعالى  ضميره  إلى  والرحمة  الضّر  وإضافة  مصيبة،  لكل  عمومه  الرحمة 
المانع  ألن  النسبة؛  لحفظ  رَۡحَتِهۦِۚ ﴾  و﴿ ُمۡمِسَكُٰت  ِهِۦٓ ﴾  ُضّ ﴿ َكِٰشَفُٰت  في 
﴿ قُۡل  وقوله:  تعالى...  إليه  نسبتهما  هو  الرحمة  وإمساك  الضر  كشف  من 
﴿ َعلَۡيهِ  بعده:  قوله  عليه  يدّل  كما  تعالى  عليه  بالتوكل  أمر   ﴾ ۖ ُ ٱللَّ َحۡسِبَ 
ُوَن ﴾ وهو موضوع موضع نتيجة الحجة كأنه قيل: قل لهم: إني  ُ ٱلُۡمَتَوّكِ َيَتَوكَّ
اّتخذت الّله وكياًل، ألّن أمر تدبيري إليه كما أن أمر خلقي إليه فهو في معنى 
قولنا: فقد دّلت الحجة على ربوبيته وصدقت ذلك عمال باّتخاذه وكياًل في 

أموري«.
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مناق�سات في اآراء الم�سركين  ]240[

قال السّيد الحيدري في ص 37: 
ۡمَس  َر ٱلشَّ ۡرَض وََسخَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
»ومنها قوله تعالى: ﴿ َولَئِن َسأ

ُ يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدُر  ٰ يُۡؤفَُكوَن ٦١ ٱللَّ نَّ
َ
ۖ فَأ ُ َوٱۡلَقَمَر َلَُقولُنَّ ٱللَّ

ٍء َعلِيٞم ﴾ )العنكبوت: )6 و62(. تذكر هذه اآليات وما  َ بُِكّلِ َشۡ ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ َلُ
السماوات  خالق  أن  يعترفون  فإنهم  المشركين،  آراء  في  مناقضات  بعدها 
ثم  الّله  هو  األرزاق-  مدار  -وعليهما  والقمر  الشمس  ومدبر  واألرض 

يدعون غيره ليرزقهم«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 47)-
 :(48

 ٰ نَّ
َ
ۖ فَأ ُ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َلَُقولُنَّ ٱللَّ َر ٱلشَّ ۡرَض وََسخَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
»﴿ َولَئِن َسأ

ٍء  َ بُِكّلِ َشۡ ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ ُ يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدُر َلُ يُۡؤفَُكوَن ٦١ ٱللَّ
َمآءِ... ﴾ واآليات تذكر مناقضات في  ِمَن ٱلسَّ َل  نَّزَّ ن  ۡلَُهم مَّ

َ
َسأ َولَئِن  َعلِيٞم ٦٢ 

آراء المشركين فيما ألقي في الفصل السابق على المؤمنين فآمنوا به، فإّنهم 
-وعليهما  والقمر  الشمس  ومدبر  واألرض  السماوات  خالق  أن  يعترفون 
بعد  األرض  السماء ومحيي  من  الماء  منزل  وأن  الّله،  هو   - األرزاق  مدار 

موتها هو الّله سبحانه، ثم يدعون غيره ليرزقهم«.
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فطرة التوحيد  ]241[

قال السّيد الحيدري في ص 38-37: 
ۚ قُِل ٱۡلَۡمُد  ُ ۡرَض َلَُقولُنَّ ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
»ومنها قوله: ﴿ َولَئِن َسأ

أنهم مفطورون على  إلى  َيۡعلَُموَن ﴾ )لقمان: 25( إشارة  َل  ۡكَثُُهۡم 
َ
أ بَۡل   ِۚ لِلَّ

خلق  عّمن  سئلوا  إن  فإنهم  يشعرون،  ل  حيث  من  به  معترفون  التوحيد 
هو  هو  الخالق  كان  وإذا  اسمه،  عّز  الّله  بأنه  اعترفوا  واألرض  السماوات 
األمر  مدّبر  كان  وإذا  الخلق،  ينفّك عن  التدبير ل  لها هو هو، ألّن  فالمدّبر 
والمنعم الذي يبسط ويقبض وُيرجى ويخاف هو، فالمعبود هو هو وحده ل 

شريك له، فقد اعترفوا بالوحدة من حيث ل يعلمون«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص )23: 
قُِل   ۚ ُ ٱللَّ َلَُقولُنَّ  ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلََق  ۡن  مَّ ۡلَُهم 

َ
َسأ ﴿ َولَئِن  تعالى:  »قوله 

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن ﴾ إشارة إلى أنهم مفطورون على التوحيد 
َ
بَۡل أ  ِۚ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

السماوات  خلق  عّمن  سئلوا  إن  فإنهم  يشعرون،  ل  حيث  من  به  معترفون 
لها  فالمدبر  هو  هو  الخالق  كان  وإذا  اسمه،  عّز  الّله  بأنه  اعترفوا  واألرض 
هو هو؛ ألن التدبير ل ينفك عن الخلق، وإذا كان مدّبر األمر والمنعم الذي 
يبسط ويقبض ويرجى ويخاف هو، فالمعبود هو هو وحده ل شريك له، فقد 

اعترفوا بالوحدة من حيث ل يعلمون«.
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ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن ﴾.
َ
ِۚ بَۡل أ قوله تعالى: ﴿ قُِل ٱۡلَۡمُد لِلَّ  ]242[

قال السّيد الحيدري في ص 38: 

اعترافهم من حيث ل  الّله على  أن يحمد   P نبيه تعالى  الّله  أمر  »ولذلك 
ِۚ ﴾ ثم أشار إلى أّن أكثرهم ل يعلمون معنى  لِلَّ يشعرون فقال: ﴿ قُِل ٱۡلَۡمُد 
ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن ﴾. 

َ
اعترافهم أن الّله هو الخالق وما يستلزمه فقال ﴿ بَۡل أ

نعم قليل منهم يعلمون ذلك ولكـنهم ل يطاوعون الحّق بل يجحدونه وقد 
نُفُسُهۡم ﴾ )النمل: 4)(«. 

َ
أيقنوا به كما قال سبحانه: ﴿ وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص )23: 

»ولذلك أمره P أن يحمد الّله على اعترافهم من حيث ل يشعرون فقال: 
ِۚ ﴾ ثم أشار إلى أن كون أكثرهم ل يعلمون معنى اعترافهم أن  ﴿ قُِل ٱۡلَۡمُد لِلَّ
َيۡعلَُموَن ﴾. نعم قليل  َل  ۡكَثُُهۡم 

َ
أ الخالق وما يستلزمه فقال: »﴿ بَۡل  الّله هو 

به  أيقنوا  بل يجحدونه وقد  الحق  يطاوعون  يعلمون ذلك ولكنّهم ل  منهم 
نُفُسُهۡم ﴾ )النمل: 4)(«.

َ
كما قال تعالى: ﴿ وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

االأمثال الم�سروبة في القراآن  ]243[

قال السّيد الحيدري في ص 38: 

»والمثل هو الوصف الذي يمّثل الشيء في حاله، سواء كان وصفا محّققًا 
الخيمة  كضرب  فيه  ليتفّكر  نصُبه  المثل  وضرب  متخياًل،  مقدرًا  أو  واقعًا 

ليسكن فيها.

لكن  الجميع،  أسماع  تقرع  عامة  كانت  وإن  المضروبة  األمثال  هذه  أن  إل 
ألهل  خاّصٌة  مقاصدها  لّب  على  والوقوف  معانيها  حقيقة  على  اإلشراف 
تعالى:  لقوله  ظواهرها؛  على  يجمد  ول  األمور  حقائق  يعقل  ممن  العلم 
ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلنَّاِسۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إِلَّ ٱۡلَعٰلُِموَن ﴾ )العنكبوت: 43(«. 

َ
﴿ َوتِۡلَك ٱۡل
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 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 4) ص 408: 

ۥٓۚ ﴾ المثل هو الوصف الذي يمثل الشيء في  »وقوله: ﴿ ُضَِب َمَثٞل فَٱۡسَتِمُعواْ َلُ
التي تشتمل  حالة سواء كان وصفا محققا واقعا أو مقدرا متخيال كاألمثال 
نصبه  المثل  وضرب  ومشافهاتها،  والجمادات  الحيوانات  محاورات  على 

ليتفكر فيه كضرب الخيمة ليسكن فيها«.

الثاني: تفسير الميزان ج 6) ص 32): 

ٱۡلَعٰلُِموَن ﴾ يشير  إِلَّ  َيۡعقِلَُهآ  َوَما  لِلنَّاِسۖ  نَۡضُِبَها  ۡمَثُٰل 
َ
ٱۡل »قوله تعالى: ﴿ َوتِۡلَك 

إلى أن األمثال المضروبة في القرآن على أنها عامة تقرع أسماع عامة الناس، 
لكّن اإلشراف على حقيقة معانيها ولّب مقاصدها خاّصة ألهل العلم ممن 

يعقل حقائق األمور ول ينجمد على ظواهرها«.

مالحظة: غّير السيد الحيدري موضع اآلية من بداية النص إلى خاتمته.

االختالف في تلّقي االأمثال  ]244[

قال السّيد الحيدري في ص 39: 

اختالف  حسب  على  األمثال  لهذه  تلّقيهم  في  الناس  يختلف  هذا  »وعلى 
مفاهيمها  وتصّور  ألفاظها  تلّقي  إل  منها  له  حّظ  ل  سامٍع  فمن  أفهامهم، 
ما  بسمعه  يتلّقى  سامٍع  ومن  ألغوارها،  وسبٍر  فيها  تعّمق  غير  من  الساذجة 

سمعه هؤلء ثم يغور في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 32): 

باختالف  تلقيها  في  الناس  يختلف  تعالى  كالمه  في  المضروبة  »فاألمثال 
مفاهيمها  وتصّور  ألفاظها  تلقي  إل  منها  له  حّظ  ل  سامٍع  فمن  أفهامهم، 
ما  بسمعه  يتلّقى  سامع  ومن  ألغوارها،  وسبر  فيها  تعّمق  غير  من  الساذجة 
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يسمعه هؤلء ثم يغور في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها األنيقة«.

مالحظة: بّدل السيد الحيدري ترتيب الكلمات في بداية النص.

الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب ﴾ قوله تعالى: ﴿ َضُعَف ٱلطَّ  ]245[

قال السّيد الحيدري في ص 40: 

ومقتضى  َوٱلَۡمۡطلُوُب ﴾  الُِب  ٱلطَّ ﴿ َضُعَف  التعقيب  بهذا  المثل  ذلك  »ويختم 
فإن  المدعوة،  األصنام  وهي  اآللهة  بالطالب  المراد  يكون  أن  المقام 
المفروض أنهم يطلبون خلق الذباب فال يقدرون، واستنقاذ ما سلبه إياهم 
ليستنقذ  ويطلب  ليخلق  يطلب  حيث  الذباب  هو  والمطلوب  يقدرون،  فال 
ما  أضعف  من  أضعف  فإنهم  ضعفهم،  غاية  بيان  المقطع  هذا  وفي  منه، 

يستضعفه الناس من الحيوانات التي فيها شيء من الشعور والقدرة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4) ص 407: 

المراد  يكون  أن  المقام  مقتضى  َوٱلَۡمۡطلُوُب ﴾  الُِب  ٱلطَّ ﴿ َضُعَف  »وقوله: 
أنهم يطلبون خلق  المفروض  فإّن  المدعوة،  بالطالب اآللهة وهي األصنام 
والمطلوب  يقدرون،  فال  إياهم  سلبه  ما  واستنقاذ  يقدرون،  فال  الذباب 
الذباب حيث يطلب ليخلق ويطلب ليستنقذ منه. وفي هذه الجملة بيان غاية 
ضعفهم، فإنهم أضعف من أضعف ما يستضعفه الناس من الحيوانات التي 

فيها شيء من الشعور والقدرة«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري عبارة: )ويختم ذلك المثل بهذا التعقيب(، وهي 
كما  القادم.  النتحال  توثيق  في  كماسيأتي  قطب  سّيد  تفسير  من  منحولٌة  عبارٌة 

استبدل السيد الحيدري بكلمة: )الجملة( كلمة: )المقطع(.
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ازدراء �سعف االآلهة المّدعاة  ]246[

قال السّيد الحيدري في ص )4: 

اآللهة  لضعف  والحتقار  بالزراية  تفيض  والمشاعر  الظروف  أنسب  »وفي 
المدعاة يندد بسوء تقديرهم لّله، ويعرض قدرة وقوة الّله الحق الحقيق بأنه 

َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ﴾«.  َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّ إله: ﴿ َما قََدُرواْ ٱللَّ

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير في ظالل القرآن لسيد قطب ج 4 ص 2444: 

الُِب  ٱلطَّ ﴿ َضُعَف  التعقيب:  بهذا  الموحي  المصور  المثل  ذلك  »ويختم 
المشاعر  إلى  به  أوحى  وما  ظالل،  من  المثل  ألقاه  ما  ليقّرر  َوٱلَۡمۡطلُوُب ﴾ 
والقلوب! وفي أنسب الظروف والمشاعر تفيض بالزراية والحتقار لضعف 
اآللهة المدعاة ينّدد بسوء تقديرهم لّله، ويعرض قوة الّله الحق الحقيق بأنه 

َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ﴾«. َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّ إله: ﴿ َما قََدُرواْ ٱللَّ

تمثيل لوهن اتخاذ اآلهة من دون اهلل   ]247[

قال السّيد الحيدري في ص 42: 

ََذۡت  ۡوِلَآَء َكَمَثِل ٱۡلَعنَكُبوِت ٱتَّ
َ
أ  ِ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ ِيَن ٱتَّ »قوله تعالى: ﴿ َمَثُل ٱلَّ

ۡوَهَن ٱۡلُُيوِت َلَۡيُت ٱۡلَعنَكُبوِتۚ لَۡو َكنُواْ َيۡعلَُموَن ﴾ )العنكبوت: )4(
َ
بَۡيٗتاۖ ِإَونَّ أ

الذين  آلهتهم  وهم  أولياء  الّله  دون  من  اتخاذهم  إن  الستدلل:  توضيح 
يتولونهم ويركنون إليهم، كاتخاذ العنكبوت بيتا هو أوهن البيوت، إذ ليس 
له من آثار البيت إل اسمه ل يدفع حّرًا ول بردًا ول يكّن شخصًا ول يقي من 
مكروه، كذلك ليس لولية أوليائهم إّل السم فقط، ل ينفعون ول يضرون 

ول يملكون موتا ول حياة ول نشورا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 30)-
 :(3(
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ََذۡت  ۡوِلَآَء َكَمَثِل ٱۡلَعنَكُبوِت ٱتَّ
َ
أ  ِ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ ِيَن ٱتَّ »قوله تعالى: ﴿ َمَثُل ٱلَّ

بَۡيٗتاۖ ﴾ إلى آخر اآلية، العنكبوت معروف ويطلق على الواحد والجمع ويذكر 
ويؤنث...

يتوّلونهم  الذين  آلهتهم  وهم  أولياء  الّله  دون  من  اتخاذهم  أن  والمعنى: 
ويركنون إليهم كاتخاذ العنكبوت بيتًا هو أوهن البيوت، إذ ليس له من آثار 
البيت إل اسمه ل يدفع حرًا ول بردًا ول يكّن شخصًا ول يقي من مكروه، 
ول  يضّرون  ول  ينفعون  ل  فقط  السم  إل  أوليائهم  لولية  ليس  كذلك 

يملكون موتًا ول حياًة ول نشورًا«.
مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )والمعنى( عبارة: )توضيح الستدلل(.

مورد المثل  ]248[

قال السّيد الحيدري في ص 42: 
من  اآللهة  فتبديل  الّله،  دون  من  آلهة  المشركين  اتخاذ  هو  المثل  »ومورد 
ولية  لهم  أن  زعمهم  اآللهة  اّتخاذ  إلى  لهم  الداعي  السبب  لكون  األولياء 
الشر عنهم والشفاعة  إليهم ودفع  الخير  لشأنهم من جلب  ألمرهم وتدبيرًا 

في حّقهم«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص )3): 

من  اآللهة  فتبديل  الّله،  دون  من  آلهة  المشركين  اتخاذ  هو  المثل  »ومورد 
ولية  لهم  أن  زعمهم  اآللهة  اتخاذ  إلى  لهم  الداعي  السبب  لكون  األولياء 
الشر عنهم والشفاعة  إليهم ودفع  الخير  لشأنهم من جلب  ألمرهم وتدبيرًا 

في حقهم«.

لسيد قطب ]ص 42- اقتباًسا  النتحال  بعد هذا  الحيدري  السّيد  أورد  مالحظة: 
44[ قّدم له بالقول: »واآلية مضافا إلى إيفاء هذه النكتة ...« وهذا النّص منحوٌل 

من تفسير الميزان وقد جاء بعد المورد السابق في ج 6) ص )3). 
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 R دفع �سبهة حول اال�ست�سفاع باأهل البيت  ]249[
قال السّيد الحيدري في ص 45: 

المعصومين  وآله  بالنبي  الستشفاع  من  األدعية  في  ورد  ما  أّن  ُيظّن  »قد 
صلوات الّله عليهم أجمعين، ومسألته تعالى بحقهم وزيارة قبورهم وتقبيلها 
والتبّرك بتربتهم وتعظيم آثارهم، من الشرك المنهي عنه وهو الشرك الوثني، 
محتجًا بأّن في هذا النوع من التوّجه العبادي اعطاء تاثير ربوبّي لغيره تعالى 
هؤلء  إن  أوثانهم  في  لقولهم  أشركوا  إنما  األوثان  وأصحاب  شرك،  وهو 
شفعاؤنا عند الّله، وقولهم إنما نعبدهم ليقّربونا إلى الّله زلفى، ول فرق في 
عبادة غير الّله سبحانه أن يكون ذلك الغير نبّيًا أو ولّيًا أو جّبارًا من الجبابرة 

أو غيرهم، فالجميع من الشرك المنهي عنه«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 0) ص 295: 

 P ربما يظن أن ما ورد في األدعية من الستشفاع بالنبي وآله المعصومين«
وتعظيم  بتربتهم  والتبّرك  وتقبيلها  قبورهم  وزيارة  بحّقهم  تعالى  ومسألته 
آثارهم من الشرك المنهي عنه وهو الشرك الوثنّي محتجًا بأّن هذا النوع من 
وأصحاب  شرك،  وهو  تعالى  لغيره  ربوبّي  تأثير  إعطاء  فيه  العبادي  التوجه 
الّله،  عند  شفعاؤنا  هؤلء  إّن  أوثانهم:  في  لقولهم  أشركوا  إنما  األوثان 
الّله  غير  عبادة  في  فرق  ول  زلفى،  الّله  إلى  ليقربونا  نعبدهم  إّنما  وقولهم: 
سبحانه بين أن يكون ذلك الغير نبّيًا أو ولّيًا أو جّبارًا من الجبابرة أو غيرهم 

فالجميع من الشرك المنهي عنه«.
يورد  أن  قبل   - الشبهة  هذه  بعد  الحيدري  السيد  أورده  جواب  أّول  مالحظة: 
القتباس الذي أخذه من التفسير الكبير للفخر الرازي- منتحٌل من المورد السابق 

في تفسير الميزان ج 0) ص 295: 
»وقد فاتهم أول أن ثبوت التأثير سواء كان ماديًا أو غير مادي في غيره تعالى 
بجميع  التأثير  كالمه  في  تعالى  أسند  وقد  إنكاره،  إلى  سبيل  ل  ضروري 

أنواعه إلى غيره«.
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طرق عبادة اهلل  ]250[

قال السّيد الحيدري في ص 52: 

»ول يتحقق ذلك إل من خالل طرق ثالثة وهي الخوف والرجاء والحب؛ 
ۡنَيآ  ِ َورِۡضَوٰٞنۚ َوَما ٱۡلََيٰوةُ ٱلُّ قال تعالى: ﴿ َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد َوَمۡغفَِرةٞ ّمَِن ٱللَّ
إِلَّ َمَتُٰع ٱۡلُغُرورِ ﴾ )الحديد: 20( دّلت اآلية أن حقيقة الدنيا هي متاع الغرور 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، فعليه أن ل 
الدار  وهي  دارًا  وراءها  له  أن  يعلم  وأن  الحياة،  فى  ألعماله  غايًة  يجعلها 
اآلخرة فيها ينال غاية أعماله، وهي عذاب شديد للسّيئات يجب أن يخافه 
يرجوها  أن  يجب  الصالحة  أعماله  قبال  الّله  من  ومغفرة  فيه،  الّله  ويخاف 

ويرجو الّله فيها، ورضوان من الّله يجب أن يقّدمه على رضا نفسه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 58): 

تعالى:  قال  الخوف والرجاء والحب،  بأحد طرق ثالثة:  يعبد  »إنه سبحانه 
َمَتُٰع  إِلَّ  ۡنَيآ  ٱلُّ ٱۡلََيٰوةُ  َوَما  َورِۡضَوٰٞنۚ   ِ ٱللَّ ّمَِن  َوَمۡغفَِرةٞ  َشِديٞد  َعَذاٞب  ٱٓأۡلِخَرةِ  ﴿ َوِف 
ٱۡلُغُرورِ ﴾ )الحديد: 20( فعلى المؤمن أن يتنبه لحقيقة الدنيا وهي أنها متاع 
الغرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، فعليه 
أن ل يجلعها غاية ألعماله في الحياة، وأن يعلم أن له وراءها دارًا وهي الدار 
اآلخرة فيها ينال غاية أعماله، وهي عذاب شديد للسيئات يجب أن يخافه 
يرجوها  أن  يجب  الصالحة  أعماله  قبال  الّله  من  ومغفرة  فيه،  الّله  ويخاف 

ويرجو الّله فيها، ورضوان من الّله يجب أن يقدمه لرضى نفسه«.

ثالثة(  طرق  بأحد  يعبد  سبحانه  )إنه  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
أن  المؤمن  )فعلى  وبعبارة:  ثالثة(،  إل من خالل طرق  ذلك  يتحقق  عبارة: )ول 

يتنبه( عبارة: )دّلت اآلية(. 
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اختالف طباع النا�ش في العبادة  ]251[

قال السّيد الحيدري في ص 52: 

»وطباع الناس مختلفة في إيثار هذه الطرق الثالثة واختيارها: 

فيما أوعد  فّكر  الغالب- يغلب على نفسه الخوف، وكّلما  -وهو  فبعضهم 
الذي  العذاب  أنواع  من  والذنوب  المعاصي  ارتكبوا  والذين  الظالمين  الّله 
عبادته  إلى  بذلك  ويساق  ارتعادًا،  ولفرائصه  خوفًا  نفسه  في  زاد  لهم  ُأعّد 

تعالى خوفا من عذابه. 

آمنوا  للذين  الّله  عّده  فيما  فّكر  وكّلما  الرجاء،  نفسه  على  يغلب  وبعضهم 
وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة، زاد رجاًء وبالغ في 

التقوى والتزام األعمال الصالحات طمعًا في المغفرة والجنّة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 58): 

فبعضهم  واختيارها،  الثالثة  الطرق  هذه  إيثار  في  مختلفة  الناس  »وطباع 
وهو الغالب يغلب على نفسه الخوف، وكلما فّكر فيما أوعد الّله الظالمين 
زاد  لهم  أعد  الذي  العذاب  أنواع  من  والذنوب  المعاصي  ارتكبوا  والذين 
في نفسه خوفًا ولفرائصه ارتعادًا، ويساق بذلك إلى عبادته تعالى خوفا من 

عذابه.

آمنوا  الذين  الّله  وعده  فيما  فّكر  وكلما  الرجاء  نفسه  على  يغلب  وبعضهم 
وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة زاد رجاء وبالغ في 

التقوى والتزام األعمال الصالحات طمعا في المغفرة والجنة«.
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عبادة العلماء  ]252[

قال السّيد الحيدري في ص 53-52: 

عقابه ول طمعًا  من  الّله خوفًا  يعبدون  بالّله ل  العلماء  ثالثة وهم  »وطائفة 
في ثوابه، وإنما يعبدونه ألّنه أهٌل للعبادة؛ ذلك ألنهم عرفوه بما يليق به من 
األسماء الحسنى والصفات العليا، فعلموا أنه ربهم الذي يملكهم وإرادتهم 
ورضاهم وكل شيء غيرهم، يدّبر األمر وحده وليسوا إل عباد الّله فحسب، 
وليس للعبد إل أن يعبد ربه، ويقّدم مرضاته وإرادته على مرضاته وإرادته، 
إل  تركًا-  أو  فعال   - أعمالهم  من  شيء  في  يريدون  ول  الّله  يعبدون  فهم 
وإن  يرّجيهم،  ثواب  إلى  ول  يخّوفهم  عقاب  إلى  فيها  يلتفتون  ول  وجهه، 

خافوا عذابه ورجوا رحمته«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج )) ص 58)-
 :(59

»وطائفة ثالثة وهم العلماء بالّله ل يعبدون الّله خوفا من عقابه ول طمعا في 
به من  يليق  للعبادة؛ وذلك ألنهم عرفوه بما  ثوابه، وإنما يعبدونه ألنه أهل 
األسماء الحسنى والصفات العليا فعلموا أنه ربهم الذي يملكهم وإرادتهم 
ورضاهم وكل شيء غيرهم، ويدّبر األمر وحده وليسوا إل عباد الّله فحسب، 
وليس للعبد إل أن يعبد ربه، ويقّدم مرضاته وإرادته على مرضاته وإرادته، 
فهم يعبدون الّله ول يريدون في شيء من أعمالهم فعال أو تركا إل وجهه، 
خافوا  وإن  يرجيهم،  ثواب  إلى  ول  يخوفهم،  عقاب  إلى  فيها  يلتفتون  ول 

عذابه ورجوا رحمته«.
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معنى الولي  ]253[

قال السّيد الحيدري في ص 59: 

»الولية والولي هو الذي يملك تدبير أمر الشيء كما أشار إليه الراغب في 
قائمة  حياتنا،  بها  تقوم  التي  والشؤون  أمورنا  أّن  المعلوم  ومن  المفردات. 
بنا  يخّص  وما  عامة  األشياء  في  الحاكم،  للنظام  مدّبرة  محكومة  بالوجود، 
أّيا ما كان، من لوازم خصوصيات خلق األشياء.  من نظاٍم خاص. والنظام 
)الزمر:  ءٖۖ ﴾  َشۡ  ِ

ُكّ َخٰلُِق   ُ ﴿ ٱللَّ تعالى:  إليه  مستندة  كانت،  كيفما  والخلقة 
62( فهو تعالى ولّينا القائم بأمرنا المدّبر لشؤوننا وأمورنا، كما هو ولي كل 

شيء كذلك وحده ل شريك له«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 245: 

»الولّي هو الذي يملك تدبير أمر الشيء، ومن المعلوم أن أمورنا والشؤون 
التي تقوم بها حياتنا قائمة بالوجود محكومة مدبرة للنظام العام الحاكم في 
لوازم  كان من  ما  أّيًا  والنظام  نظام خاص،  بنا من  يخّص  وما  عامة  األشياء 
فهو  تعالى،  إليه  مستندة  كانت  كيفما  والخلقة  األشياء،  خلق  خصوصيات 
شيء  كل  ولي  هو  كما  وأمورنا،  لشؤوننا  المدبر  بأمرنا  القائم  ولّينا  تعالى 

كذلك وحده ل شريك له«.

المفردات(  في  الراغب  إليه  أشار  )كما  عبارة:  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
وأضاف اآلية للنص.
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دور ال�سفاعة  ]254[

قال السّيد الحيدري في ص 60-59: 

سبب  إلى  ينضم  الذي  هو  األبحاث،  سابق  في  تقدم  ما  على  »والشفيع 
تأثيره،  في  الناقص  السبب  تتميم  والشفاعة  وتأثيره،  سببيته  فيتّمم  ناقص 
التكوينية(  )الشفاعة  الخارجية  والمسببات  األسباب  على  طبقناها  وإذا 
كانت أجزاء األسباب المرّكبة وشرائطها بعضها شفيعا لبعض لتتميم حّصة 
والظل  والشمس  والمطر  السحاب  من  كاًل  أن  كما  إليه،  منسوبة  األثر  من 
وغيرها شفيع للنبات. وإذ كان موجد األسباب وأجزائها والرابط بينها وبين 
ويقيم  نقصها  يتمم  الذي  بالحقيقة  الشفيع  فهو  الّله سبحانه،  المسببات هو 

صلبها، فالّله سبحانه هو الشفيع بالحقيقة ل شفيع غيره«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 245: 

-على ما تقدم في مباحث الشفاعة في الجزء األول من الكتاب  »والشفيع 
تتميم  والشفاعة  وتأثيره،  سببّيته  فيتمم  ناقص  إلى سبب  ينضّم  الذي  هو   -
السبب الناقص في تأثيره، وإذا طبقناها على األسباب والمسببات الخارجية 
كانت أجزاء األسباب المركبة وشرائطها بعضها شفيعًا لبعض لتتميم حّصة 
والظل  والشمس  والمطر  السحاب  من  كاًل  أن  كما  إليه،  منسوبة  األثر  من 

وغيرها شفيع للنبات.

الّله  هو  المسببات  وبين  بينها  والرابط  وأجزائها  األسباب  موجد  كان  وإذ 
سبحانه، فهو الشفيع بالحقيقة الذي يتمم نقصها ويقيم صلبها، فالّله سبحانه 

هو الشفيع بالحقيقة ل شفيع غيره«.

مباحث  في  تقدم  ما  )على  اإلحالة:  بعبارة  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
الشفاعة في الجزء األول من الكتاب( عبارة: )على ما تقدم في سابق األبحاث(، 

وأضاف للنّص عبارة: )الشفاعة التكوينية(.



آَفُة االْنتَِحاِل270

االأ�سماء الح�سنى و�سائط بين الخالق والمخلوق  ]255[

قال السّيد الحيدري في ص 60: 

الّله  أسماء  إن  الالحقة:  األبحاث  فى  توضيحه  سيأتي  أدق  آخر  »وببيان 
ذلك  ولزم  إليهم،  الفيض  إيصال  في  خلقه  وبين  بينه  وسائط  الحسنى 
ذاته  إلى  ترتبط  األشياء  في  التي  الوجود  وخصوصيات  الخلقة  جهات  أن 
التي  والنعمة  والرزق  والقدرة  فالعلم  الكريمة.  صفاته  طريق  من  المتعالية 
عندنا بالترتيب. فجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا بقدرته، وذّلتنا بعّزته، وفقرنا 

بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته«. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 245: 

»وببيان آخر أدق قد تقدم في البحث عن األسماء الحسنى في الجزء الثامن 
إيصال  في  خلقه  وبين  بينه  وسائط  الحسنى  تعالى  أسماءه  أن  الكتاب  من 

الفيض إليهم«.

الثاني: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 8 ص 353: 

األشياء  في  التي  الوجود  وخصوصيات  الخلقة  جهات  أن  يظهر  هنا  »ومن 
ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، أي إن الصفات وسائط 
عندنا  التي  والنعمة  والرزق  والقدرة  فالعلم  مصنوعاته،  وبين  الذات  بين 
بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أّنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا 
بعفوه  وذنوبنا  بغناه،  وفقرنا  بعزته،  وذلتنا  بقدرته،  وعجزنا  بعلمه،  يرتفع 

ومغفرته«.

في  تقدم  قد  أدق  آخر  )وببيان  اإلحالة:  بعبارة  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
آخر  )وببيان  عبارة:  الكتاب(  من  الثامن  الجزء  في  الحسنى  األسماء  عن  البحث 
أدق سيأتي توضيحه فى األبحاث الالحقة(. كما ارتكب تصّرفًا في النّص أخّل به، 

حيث حذف خبر جملة: )فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب(. 
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التو�ّسط تتميٌم لتاأثير ال�سبب  ]256[

قال السّيد الحيدري في ص 60-)6: 

»والتوّسط المذكور في الحقيقة تتميٌم لتأثير السبب فيه، وإن شئت فقل هو 
ببعض  شفيع  تعالى  أنه  منه  وينتج  تأثيره،  لفعلية  السبب  من  للشيء  تقريب 
أسمائه عند بعض، فهو الشفيع ليس من دونه شفيع في الحقيقة. وهذا معناه 
َفَٰعُة َجِيٗعاۖ  ِ ٱلشَّ َّ أن الشفيع حقيقة هو الّله سبحانه كما دّل عليه قوله: ﴿ قُل لّلِ
الشفاعة  لهم  الشفعاء  44( وغيره من  )الزمر:  ۡرِضۖ ﴾ 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُمۡلُك  ُۥ  لَّ

بإذن منه، كما سيأتى بيانه«. 

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين في تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 6) ص 246: 

»والتوسط المذكور في الحقيقة تتميم لتأثير السبب فيه، وإن شئت فقل هو 
ببعض  شفيع  تعالى  أنه  منه  وينتج  تأثيره  لفعلية  السبب  من  للشيء  تقريب 

أسمائه عند بعض فهو الشفيع ليس من دونه شفيع في الحقيقة«.

الثاني: تفسير الميزان ج 7) ص 370: 

إلخ  ۡرِضۖ ﴾« 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ُمۡلُك  ُۥ  لَّ َجِيٗعاۖ  َفَٰعُة  ٱلشَّ  ِ َّ لّلِ ﴿ قُل  تعالى:  »قوله 

ا ﴾... ولآلية  َولَۡو َكنُواْ َل َيۡملُِكوَن َشۡي ٔٗ
َ
توضيح وتأكيد لما مر من قوله: ﴿ قُۡل أ

 ٞ َوِلّ ُدونِهِۦ  ّمِن  لَُهم  معنى آخر أدق إذا انضمت إلى مثل قوله تعالى: ﴿ لَۡيَس 
َوَل َشفِيٞع ﴾ )األنعام: )5( وهو أّن الشفيع بالحقيقة هو الّله سبحانه وغيره 
الجزء  الشفاعة في  بإذن منه، فقد تقدم في بحث  الشفاعة  الشفعاء لهم  من 
األول من الكتاب أن الشفاعة ينتهي إلى توسط بعض صفاته تعالى بينه وبين 

المشفوع له إلصالح حاله ..«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة اإلحالة: )فقد تقدم في بحث الشفاعة في 
الجزء األول من الكتاب( عبارة: )كما سيأتى بيانه(.
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اإطالق ال�سفيع على اهلل  ]257[

قال السّيد الحيدري في ص )6: 

بمعنى كونه  تعالى  الشفيع عليه  أن ل محذور في إطالق  اّتضح  تقّدم  »بما 
شفيعًا بنفسه عند نفسه، وحقيقته توّسط صفة من صفاته الكريمة بين الشيء 
وصفة من صفاته، كما يستعاذ من سخطه إلى رحمته ومن عدله إلى فضله، 
وأما كونه شفيعا بمعنى شفاعته لشيء عند غيره فهو مما ل يجوز بوجه من 

الوجوه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 6) ص 246: 

بمعنى كونه  تعالى  الشفيع عليه  أن ل إشكال في إطالق  مّر  بما  تبّين  »وقد 
شفيعًا بنفسه عند نفسه، وحقيقته توّسط صفة من صفاته الكريمة بين الشيء 
وصفة من صفاته، كما يستعاذ من سخطه إلى رحمته، ومن عدله إلى فضله، 
يجوز  ل  مما  فهو  غيره  عند  لشيء  شفاعته  بمعنى  شفيعا  تعالى  كونه  وأما 

البتة«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )وقد تبّين بما مّر أن ل إشكال( عبارة: 
)بما تقّدم اّتضح أن ل محذور( وبعبارة: )مما ل يجوز البتة( عبارة: )مما ل يجوز 

بوجه من الوجوه(.
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ال ُتملك ال�سفاعة اإال بعهد من اهلل  ]258[

قال السّيد الحيدري في ص )6: 

َعۡهٗدا ﴾ )مريم:  ََذ ِعنَد ٱلرَِّنَٰمۡح  َمِن ٱتَّ إِلَّ  َفَٰعَة  ٱلشَّ َيۡملُِكوَن  »قوله تعالى: ﴿ لَّ 
تعبد،  كانت  التى  اآللهة  إلى  يرجع  َيۡملُِكوَن ﴾  ﴿ لَّ  قوله  في  الضمير   )87
ا ٨١  َُكونُواْ لَُهۡم ِعّزٗ ِ َءالَِهٗة ّلِ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ وإليه أشير في قوله سبحانه: ﴿ َوٱتَّ
فتكون  ا ﴾ )مريم: )82-8(  ِضدًّ َعلَۡيِهۡم  َوَيُكونُوَن  بِعَِباَدتِِهۡم  َسَيۡكُفُروَن   ۚ َكَّ
اآلية جوابًا عن اتخاذهم هذه اآللهة للشفاعة، وهو أن ليس كل من يهوى 
الشفاعة  إنه يملك  إلهًا ليشفع له يكون شفيعا، بل  اإلنسان شفاعته فاّتخذه 

بعهد من الّله، ول عهد إل آلحاد من مقّربي حضرته«. 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4) ص ))): 

وهذا  َعۡهٗدا ﴾  ٱلرَِّنَٰمۡح  ِعنَد  ََذ  ٱتَّ َمِن  إِلَّ  َفَٰعَة  ٱلشَّ َيۡملُِكوَن  ﴿ لَّ  تعالى:  »قوله 
جواب ثان عن اتخاذهم اآللهة للشفاعة، وهو أن ليس كل من يهوى اإلنسان 
شفاعته فاتخذه إلهًا ليشفع له يكون شفيعًا، بل إنما يملك الشفاعة بعهد من 

الّله، ول عهد إل آلحاد من مقّربي حضرته«.

الثاني: كتاب مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني حفظه الّله ج 4 ص 88) ]الصنف 
السادس[: 

كانت  التي  اآللهة  إلى  يرجع  َيۡملُِكوَن ﴾  ﴿ لَّ  قوله  في  المتصل  »والضمير 
لَُهۡم  َُكونُواْ  ّلِ َءالَِهٗة   ِ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  َُذواْ  ﴿ َوٱتَّ قوله سبحانه  في  إليه  وُأشير  تعبد، 

ا ﴾ )مريم: )82-8(. ۚ َسَيۡكُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َوَيُكونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ ا ٨١ َكَّ ِعّزٗ
أدرج السيد الحيدري النص المنتحل من كتاب )مفاهيم القرآن( وسط  مالحظة: 

النص المنتحل من تفسير الميزان.
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االإذن في الكالم لل�سفاعة  ]259[

قال السّيد الحيدري في ص 62: 

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َورَِضَ َلُۥ قَۡوٗل ﴾ )طه: 
َ
َفَٰعُة إِلَّ َمۡن أ »قوله: ﴿ يَۡوَمئِٖذ لَّ تَنَفُع ٱلشَّ

قَۡوٗل ﴾  َلُۥ  َورَِضَ  ٱلرَّۡحَمُٰن  َلُ  ذَِن 
َ
أ َمۡن  تعالى: ﴿ إِلَّ  قوله  09)( الستثناء في 

في  الشفاعة  بتأثير  ل  الشفعاء  بنفي  متعلقة  الكالم  في  العناية  أن  على  يدّل 
المشفوع له. 

...
والمراد بـ »اإلذن« اإلذن فى الكالم للشفاعة كما يبينه قوله بعده: ﴿ َورَِضَ 
تََكلَُّم  َل  ِت 

ۡ
يَأ ﴿ يَۡوَم  قال:  تعالى؛  بإذنه  منوٌط  يومئٍذ  التكلم  فإّن  قَۡوٗل ﴾  َلُۥ 

ٱلرَّۡحَمُٰن  َلُ  ذَِن 
َ
أ َمۡن  إِلَّ  َيَتَكَُّموَن  بِإِۡذنِهۦِۚ ﴾ )هود: 05)( وقال: ﴿ لَّ  إِلَّ  َنۡفٌس 

َوقَاَل َصَواٗبا ﴾ )النبأ: 38(«. 
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 4) ص ))2-

 :2(2

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َورَِضَ َلُۥ قَۡوٗل ﴾.
َ
َفَٰعُة إِلَّ َمۡن أ »قوله تعالى: ﴿ يَۡوَمئِٖذ لَّ تَنَفُع ٱلشَّ

...

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َورَِضَ َلُۥ قَۡوٗل ﴾ الستثناء يدّل على أن العناية 
َ
وقوله: ﴿ إِلَّ َمۡن أ

في الكالم متعلقة بنفي الشفعاء ل بتأثير الشفاعة في المشفوع لهم، والمراد 
اإلذن في الكالم للشفاعة كما يبّينه قوله بعده: ﴿َوَرِضَي َلُه َقْولً﴾ فإن التكلم 
ِت َل تََكلَُّم َنۡفٌس إِلَّ بِإِۡذنِهۦِۚ ﴾« )هود: 

ۡ
يومئذ منوط بإذنه تعالى، قال: ﴿ يَۡوَم يَأ

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َوقَاَل َصَواٗبا ﴾ )النبأ: 38(«.
َ
05)( وقال: ﴿ لَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن أ

مالحظة: أدرج السّيد الحيدري في وسط النص اقتباًسا قصيًرا من تفسير الكّشاف 
للزمخشري لم أدرجه، وموضعه محل النقاط الثالث. 
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قوله تعالى: ﴿ َل ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم ﴾  ]260[

قال السّيد الحيدري في ص 64-63: 

»فإن قيل: لم قال: ﴿ َل ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم ﴾ ولم يقل )ل يشفعون( مع أّن دعوى 
عبدة األصنام أن هؤلء شفعاؤنا، ل أّن شفاعتهم تنفع أو تغني.

إنهم كانوا يقولون إن هؤلء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعتهم،  قلنا: 
لما  شفاعتهم  نفع  ولول   )3 )الزمر:   ﴾ ِ ٱللَّ إَِل  ﴿ ِلَُقّرُِبونَآ  تعالى:  قال  كما 
كانت مقّربة، لذا قالت اآلية ﴿ َل ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم ﴾ أي أّن شفاعة المالئكة ل 
تغني شيئًا فضال عن غيرهم الذين هم في مرتبة أدنى وأضعف من المالئكة. 
هذا مضافا إلى أنه لو كان التعبير )ل يشفعون( لما كان الستثناء ﴿ إِلَّ ِمۢن 
ُ ﴾ دالً على أن الشفاعة ُتقبل أو ُتغني أو ل تقبل؟ بخالفه  َذَن ٱللَّ

ۡ
يَأ ن 

َ
َبۡعِد أ

ُ ﴾ فيكون  َذَن ٱللَّ
ۡ
ن يَأ

َ
ما لو قال: ﴿ َل ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم ﴾ ثم قال: ﴿ إِلَّ ِمۢن َبۡعِد أ

ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن  معناه: )تغنـي وتحصل البشارة( ألنه تعالى قال: ﴿ ٱلَّ
ْۖ ﴾ )غافر: 7(  ِيَن َءاَمُنوا َحۡوَلُۥ يَُسّبُِحوَن ِبَۡمِد َرّبِِهۡم َوُيۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِلَّ

والستغفار شفاعة«. 

الرازي ج  للفخر  الغيب  مفاتيح  تفسير  بسيٍط من  الكالم منحوٌل مع تصّرف  وهذا 
28 ص 256: 

أن  مع  يشفعون  ل  يقل  ولم  َشَفَٰعُتُهۡم ﴾  ُتۡغِن  ﴿ َل  قال:  الرابعة:  »المسألة 
دعواهم أن هؤلء شفعاؤنا ل أن شفاعتهم تنفع أو تغني ...

نقول: هم كانوا يقولون هؤلء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعتهم، كما 
ِ ﴾ )الزمر: 3(، ثم نقول نفي دعواهم يشتمل  إَِل ٱللَّ قال تعالى: ﴿ ِلَُقّرُِبونَآ 
شفاعة  لنا  تشفع  األصنام  قالوا  ألنهم  دعواهم  نفي  أما  عظيمة،  فائدة  على 
مقربة مغنية فقال: ﴿ َل ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم ﴾ بدليل أن شفاعة المالئكة ل تغني، 
ُ ﴾ أي فيشفع  َذَن ٱللَّ

ۡ
ن يَأ

َ
وأما الفائدة فألنه لما استثنى بقوله: ﴿ إِلَّ ِمۢن َبۡعِد أ

ُتۡغِن  ﴿ َل  قال:  فإذا  تقبل،  ل  أو  وتغني  تقبل  أنها  بيان  فيه  يكون  ل  ولكن 
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ُ ﴾ فيكون معناه: تغني فيحصل  َذَن ٱللَّ
ۡ
ن يَأ

َ
َشَفَٰعُتُهۡم ﴾ ثم قال: ﴿ إِلَّ ِمۢن َبۡعِد أ

ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَلُۥ يَُسّبُِحوَن ِبَۡمِد َرّبِِهۡم  البشارة؛ ألنه تعالى قال: ﴿ ٱلَّ
ْۖ ﴾ )غافر: 7( وقال تعالى: ﴿ َويَۡسَتۡغفُِروَن  ِيَن َءاَمُنوا َوُيۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِلَّ

ۡرِضۗ ﴾ )الشورى: 5( والستغفار شفاعة«.
َ
لَِمن ِف ٱۡل

في  الذين هم  للنص عبارة: )فضاًل عن غيرهم  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
مرتبة أدنى وأضعف من المالئكة(.

ومع أّن الكتاب مشحوٌن باالنتحاالت، إال أنني سأكتفي بهذا المقدار ألنتقل لكتاٍب 
آخر. 
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الكتاب الخام�ش:
اللباب في تف�سير الكتاب 

تفاصيل الكتاب: 

المؤلف: السيد كمال الحيدري

الناشر: دار فراقد 

الطبعة: الطبعة األولى )43) هـ - 0)20م

عدد الصفحات: 476

الكتب المنتحل منها )والطبعات التي اعتمدُت عليها في توثيق االنتحاالت(: 
الّله  آية  السعيد  الشهيد  دروس  تقريرات  األصول،  علم  في  بحوث   - (
محمود  السيد  الّله  آية  تأليف   ،w الصدر باقر  محمد  السيد  العظمى 
العلمي  المجمع  الطبعة األولى: 405)هـ،   ،w الشاهرودي الهاشمي 

 .u للشهيد الصدر

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أبو عبد الّله محمد بن عمر بن الحسن   - 2
الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن 
)المتوفى: 606هـ( الطبعة الثالثة: 420)هـ، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت. 

 ،w الميزان في تفسير القرآن، العاّلمة السيد محمد حسين الطباطبائي  - 3
قم  في  المدرسين  جماعة  منشورات  هـ،   (4(2 الخامسة:  الطبعة 

المقدسة، مطبعة اسماعيليان، قم -إيران. ]وأغلب النتحالت منه[.
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الت�سابه في الم�سداق  ]261[

في فصل: )قاعدة المحكم والمتشابه في القرآن( قال السّيد الحيدري في ص 87-
 :88

»والصحيح هو الثاني؛ وذلك ألن األول بعيد في نفسه لنكتتين: 

بيانًا وتبيانًا وهدى ونورًا  نزلت  إنما  آياته  بأّن  نفسه  القرآن  األولى: تصريح 
بلسان عربي مبين، وهذا ل ينسجم مع فرض التشابه المفهومي واإلجمال 

اإلبهامي. 

ِمۡنُه ﴾ )آل عمران: 7(  تََشَٰبَه  َما  الثانية: التعبير بالتباع في قوله: ﴿ َفَيتَّبُِعوَن 
فإّن التباع ل معنى له إذا أريد المتشابه المفهومي، إذ ذلك فرع وجود مدلول 
ظاهر يتعّين فيه اللفظ، ومع التشابه المفهومي ل مدلول ليّتبع، وهذا بخالف 
مصاديقها  التي  اآليات  يّتبعون  أّنهم  بمعنى  المصداقي،  التشابه  ُأريد  لو  ما 
الخارجية متشابهة ل تتناسب مع المصداق الواقعي العيني الذي ينطبق عليه 
ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾  َرَٰط  ٱلّصِ ﴿ ٱۡهِدنَا  قوله:  في  »الصراط«  كلمة  فمثاًل  اآلية.  مفهوم 
اللغوي  مدلوها  األُخرى،  اآليات  في  الكرسي  أو  العرش  أو   )6 )الحمد: 
الحّسية سنخ مصاديق ل تنسجم أن  فيه، إل أن مصاديقها  واضح ل تشابه 

تكون هي المقصودة في هذه اآليات«.

 4 ج   w الشاهرودي للسيد  األصول  علم  في  بحوث  من  منحوٌل  الكالم  وهذا 
ص )28: 

»والتمّسك باآلية استدللً وجوابًا مبنّي على إرادة التشابه المفهومي إِلّ أنَّ 
هذا الفتراض في نفسه بعيد ألمرين: 

ونورًا  وهدًى  وتبيانًا  بيانًا  نزلت  انَّما  آياته  بأنَّ  نفسه  القرآن  تصريح   - (
المفهومي  التشابه  فرض  مع  ينسجم  ل  وهذا  مبين،  عربّي  بلسان  بل 

واإلجمال.

وجود قرائن في نفس اآلية تنفي إرادة هذه المعنى، وذلك قرينتان:   - 2
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)آل  تََشَٰبَه ﴾  َما  ﴿ َفَيتَّبُِعوَن  تعالى  قوله  في  )التباع(  التعبير  إحداهما: 
فرع  ذلك  إذ  المفهومي  المتشابه  ُأريد  إِذا  له  معنى  ل  التباع  فانَّ  عمران(، 
وجود مدلول ظاهر يتعّين فيه اللفظ، ومع التشابه المفهومي ل مدلول ليتبع، 
وهذا بخالف ما لو ُأريد التشابه المصداقي بمعنى انَّهم يّتبعون اآليات التي 
مصاديقها الخارجية متشابهة ل تناسب مع المصداق الواقعي الغيبي اّلذي 
َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴾  ينطبق عليه مفهوم اآلية، فمثاًل كلمة الصراط في ﴿ ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
)الحمد: 6( أو العرش والكرسي في اآليات األُخرى التي مدلولها اللغوي 
َأْن  انَّ مصاديقه الخارجية سنخ مصاديق ل تنسجم  إِلّ  واضح ل تشابه فيه 

تكون هي المقصودة في هذه اآليات....«. 

مالحظة: أضاف السيد الحيدري كلمة: )اإلبهامي( بعد كلمة )اإلجمال(، وحذف 
مقدارًا من النص، واستبدل بكلمة: )الغيبي( كلمة: )العيني(.

اإرادة الت�سابه الم�سداقي  ]262[

قال السّيد الحيدري في ص 88: 

»والحاصل: ظاهر اآلية إرادة التشابه المصداقي، بمعنى أّن هناك ُأناسًا في 
الخارج  في  المفهومية  مداليلها  مصاديق  التي  اآليات  فيّتبعون  زيغ  قلوبهم 
وتلك  والماّدة  الشهادة  عالم  من  هذه  ألّن  مصاديقها؛  واقع  مع  تنسجم  ل 
باعتبار عدم  الحّسية  الخارجية  المصاديق  فيطبقونها على  الغيب،  من عالم 
معروفية تلك المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن إدراكها في هذه 
وهذا  األذهان،  في  والبلبلة  والفتنة  الشبهة  إلقاء  بذلك  ويحاولون  النشأة، 

اتجاه عاّم في فهم وتفسير اآليات المتشابهة«.

وهذا الكالم منحوٌل من بحوث في علم األصول للسيد الشاهرودي w ج 4 ص 
 :282-28(

ُأناسًا في  َأنَّ هناك  بمعنى  المصداقي  التشابه  إرادة  اآلية  »والحاصل: ظاهر 
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الخارج  في  المفهومية  مداليلها  مصاديق  التي  اآليات  فيتبعون  زيغ  قلوبهم 
وتلك  والمادة  الشهود  عالم  من  هذه  ألنَّ  مصاديقها؛  واقع  مع  تنسجم  ل 
باعتبار عدم  الحسية  الخارجية  المصاديق  فيطّبقونها على  الغيب،  من عالم 
معروفية تلك المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن إدراكها في هذه 
وهذا  األذهان،  في  والبلبلة  والفتنة  الشبهة  إِلقاء  بذلك  ويحاولون  النشأة، 

مسلك عام في فهم وتفسير اآليات المتشابهة«.

وبكلمة:  )الشهادة(،  كلمة:  )الشهود(  بكلمة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
)مسلك( كلمة: )اتجاه(.

من�ساأ االختالف في المت�سابه  ]263[

قال السّيد الحيدري في ص 89-88: 

»ومن الواضح أن الختالف لم يوّلده اختالف النظر في مفهوم الكلمات أو 
اآليات - أي مفهوم اللفظ أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي - وذلك 
عارف  هو  ممن  غيره  ول  عربي  فهمه  في  يتوّقف  ل  مبين  عربيٌّ  كالٌم  ألّنه 

باللغة وأساليب الكالم العربي.

آية واحدة ذات إغالق وتعقيد في مفهومها بحيث  القرآن  آيات  بين  وليس 
يتحّير الذهن في فهم معناها، كيف وهو أفصح الكالم ومن شرط الفصاحة 
متشابه  من  المعدودة  اآليات  إّن  حتى  والتعقيد،  اإلغالق  عن  الكالم  خلّو 
القرآن كاآليات المنسوخة وغيرها، في غاية الوضوح من جهة اللفظ، وإّنما 

التشابه في المراد منها«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج ) ص 9: 

)مفهوم  مفهوم  في  النظر  اختالف  يولده  لم  الختالف  فهذا  كان  »وكيف 
اللفظ المفرد أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي( الكلمات أو اآليات، 
فإنما هو كالم عربي مبين ل يتوّقف في فهمه عربي ول غيره ممن هو عارف 
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باللغة وأساليب الكالم العربي.

وليس بين آيات القرآن )وهي بضع آلف آية( آية واحدة ذات إغالق وتعقيد 
في مفهومها بحيث يتحّير الذهن في فهم معناها، وكيف! وهو أفصح الكالم 
اآليات  أن  حّتى  والتعقيد،  الغالق  عن  الكالم  خلو  الفصاحة  شرط  ومن 
المعدودة من متشابه القرآن كاآليات المنسوخة وغيرها، في غاية الوضوح 

من جهة المفهوم، وإّنما التشابه في المراد منها وهو ظاهر«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )وكيف كان( عبارة: )ومن الواضح(.

معنى المت�سابه في االآية  ]264[

قال السّيد الحيدري في ص 89: 

»وبعبارة واضحة: المستفاد من اآلية في معنى المتشابه أن تكون اآلية مع 
حفظ كونها واضحة الدللة لغًة ومفهومًا، إّل أنها مرّددة ل من جهة اللفظ 
والمطلق  العاّم  كإرجاع  اللسان  أهل  عند  المألوفة  الطرق  تعالجه  بحيث 
تنطبق  الذي  المصداق  بل من حيث  والمقّيد ونحو ذلك،  المخّصص  إلى 
يشتبه   )5 )طه:  ٱۡسَتَوٰى ﴾  ٱۡلَعۡرِش  َعَ  ﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن  تعالى:  قوله  فمثاًل  عليه. 
﴿ لَۡيَس  قوله:  مثل  إلى  رجع  فإذا  يسمعه،  ما  أّول  السامع  على  منه  المراد 
ءۖٞ ﴾ )الشورى: ))( استقّر الذهن على أّن المراد به هو التسّلط  َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
المكان  على  والعتماد  التمّكن  دون  الخلق،  على  واإلحاطة  الملك  على 
َرّبَِها  ﴿ إَِلٰ  قوله:  وكذا  سبحانه،  الّله  على  المستحيل  للتجّسم  المستلزم 
َوُهَو  بَۡصُٰر 

َ
ٱۡل تُۡدرُِكُه  ﴿ لَّ  قوله:  مثل  إلى  رجع  إذا   )23 )القيامة:  نَاِظَرةٞ ﴾ 

بَۡصَٰرۖ ﴾ ) األنعام: 03)( علم به أّن المراد بالنظر غير النظر بالبصر 
َ
يُۡدرُِك ٱۡل

الحّسي«.
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 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 3 ص )4: 

»وعرفت أيضًا أن الذي يظهر من اآلية على ظهورها وسطوع نورها خالف 
ذلك كله، وأّن الذي تعطيه اآلية في معنى المتشابه: أن تكون اآلية مع حفظ 
كونها آية دالة على معنى مريب مردد ل من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق 
والمقيد  المخصص  إلى  العام والمطلق  اللسان كإرجاع  أهل  المألوفة عند 
ونحو ذلك بل من جهة كون معناها غير مالئم لمعنى آية اخرى محكمة ل 

ريب فيه تبين حال المتشابهة«.

الثاني: تفسير الميزان ج 3 ص )2: 

منه  المراد  يشتبه   ،)5 )طه:  ٱۡسَتَوٰى ﴾  ٱۡلَعۡرِش  َعَ  ﴿ ٱلرَّۡحَمُٰن  قوله:  أن  »كما 
على السامع أول ما يسمعه، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: ﴿ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ 
ءۖٞ ﴾ )الشورى: ))(، استقّر الذهن على أن المراد به التسّلط على الملك  َشۡ
المستلزم  المكان  على  والعتماد  التمّكن  دون  الخلق  على  واإلحاطة 
للتجّسم المستحيل على الّله سبحانه، وكذا قوله تعالى: ﴿ إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرةٞ ﴾ 
بَۡصَٰرۖ ﴾ 

َ
بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡل

َ
)القيامة: 23(، إذا ارجع إلى مثل قوله ﴿ لَّ تُۡدرُِكُه ٱۡل

)األنعام: 03)(، علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحّسي«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )على معنى مريب مردد( عبارة: )إّل أنها 
مرّددة(. 
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ىٰٓ ﴾
َ
قوله تعالى: ﴿ َما َكَذَب ٱۡلُفَؤاُد َما َرأ  ]265[

قال السّيد الحيدري في ص 89: 

يََرٰى ﴾ إلى  َما   ٰ َفُتَمُٰرونَُهۥ َعَ
َ
أ ىٰٓ ١١ 

َ
َرأ َما  ٱۡلُفَؤاُد  َكَذَب  »وقد قال تعالى: ﴿ َما 

ىٰٓ ﴾ )النجم: ))، 2)، 8)( فأثبت  ٰى ِمۡن َءاَيِٰت َرّبِهِ ٱۡلُكۡبَ
َ
أن قال: ﴿ لََقۡد َرأ

بالتصديق  يتعّلق  إنما  الفكر  فإّن  الفكر،  هي  وليست  تخّصه،  رؤية  للقلب 
أنها  بذلك  فيتبّين  العيني،  بالمفرد  تتعلق  إنما  والرؤية  الذهني،  والمرّكب 
توّجه من القلب، ليست بالحّسية المادّية ول بالعقلّية الذهنية، واألمر على 

هذه الوتيرة في سائر المتشابهات«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 44-43: 

يََرٰى ﴾ إلى  َما   ٰ َفُتَمُٰرونَُهۥ َعَ
َ
أ ىٰٓ ١١ 

َ
َرأ َما  ٱۡلُفَؤاُد  َكَذَب  »وقد قال تعالى: ﴿ َما 

للقلب  فأثبت   ،)(8 )النجم:  ىٰٓ ﴾  ٱۡلُكۡبَ َرّبِهِ  َءاَيِٰت  ِمۡن  ٰى 
َ
َرأ ﴿ لََقۡد  قال:  أن 

والمرّكب  بالتصديق  يتعّلق  إنما  الفكر  فإن  الفكر  هو  وليس  تخّصه،  رؤية 
الذهني والرؤية إنما تتعلق بالمفرد العيني، فيتبّين بذلك أّنه توّجه من القلب 
في  الوتيرة  هذه  على  واألمر  الذهنّية،  بالعقلية  ول  المادّية  بالحّسية  ليست 

سائر المتشابهات«.

بيان معنى »اأّم الكتاب«  ]266[

قال السّيد الحيدري في ص 90: 

اآليات  أّن  إل  وليس  الشيء،  إليه  يرجع  ما  معناه  أصل  بحسب  »األم 
المتشابهة ترجع إليها، فالبعض من الكتاب )وهي المتشابهات( ترجع إلى 
»أّم  قوله:  في  اإلضافة  أّن  يظهر  هنا  ومن  المحكمات(،  )وهي  آخر  بعض 
الكتاب« ليست لمّية كقولنا: أّم األطفال، بل هي بمعنى »من« كقولنا نساء 
القوم وقدماء الفقهاء ونحو ذلك. فالكتاب يشتمل على آيات هي أم آيات 
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ُأَخر. وفي إفراد كلمة »األم« من غير جمع، دللة على كون المحكمات غير 
مختلفة في أنفسها بل هي متفقة مؤتلفة«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 20: 

اآليات  أّن  إل  وليس  الشيء  إليه  يرجع  ما  معناه  أصل  بحسب  »والم 
إلى  ترجع  المتشابهات  وهي  الكتاب  من  فالبعض  إليها،  ترجع  المتشابهة 
»أّم  قوله:  في  اإلضافة  أّن  يظهر:  هنا  ومن  المحكمات،  وهي  آخر  بعض 
الكتاب« ليست لميه كقولنا أم الطفال، بل هي بمعنى »من« كقولنا نساء 
آيات  أم  آيات هي  يشتمل على  فالكتاب  ذلك  الفقهاء ونحو  القوم وقدماء 
أخر، وفي إفراد كلمة »األم« من غير جمع دللة على كون المحكمات غير 

مختلفة في أنفسها بل هي متفقة مؤتلفة«.

ل معنى المحكم والمت�سابه المتح�سّ  ]267[

قال السّيد الحيدري في ص 90: 

مجموع  من  الفهم  ويتلقاه  والمتشابه  المحكم  معنى  من  يتحّصل  ما  »فهذا 
مُّ ٱۡلِكَتِٰب 

ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ قوله تعالى: ﴿ ُهَو ٱلَّ

َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ ﴾ فإّن اآلية محكمه بال شّك ولو فرض جميع القرآن غيرها 
ُ
َوأ

القرآن متشابهة،  آيات  متشابها. ولو كانت هذه اآلية متشابهة عادت جميع 
َۡكَمٌٰت ﴾ وبطل العالج  وفسد التقسيم الذي يدل عليه قوله: ﴿ ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ
لَۡت  مُّ ٱۡلِكَتِٰب ﴾ ولم يصدق قوله: ﴿ كَِتٰٞب فُّصِ

ُ
الذي يدّل عليه قوله: ﴿ ُهنَّ أ

َل  َفُهۡم  ۡكَثُُهۡم 
َ
أ ۡعَرَض 

َ
فَأ َونَِذيٗرا  بَِشرٗيا   ٣ َيۡعلَُموَن  ّلَِقۡوٖم  ا  َعَربِّيٗ قُۡرَءانًا  َءاَيُٰتُهۥ 

قوله:  عليه  يشتمل  الذي  الحتجاج  يتّم  ولم  و4(   3 )فصلت:  يَۡسَمُعوَن ﴾ 
ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثرِٗيا ﴾  فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغرۡيِ ٱللَّ

َ
﴿ أ

وهدًى  نوٌر  القرآن  أّن  على  الدالة  اآليات  من  ذلك  غير  إلى   )82 )النساء: 
وتبيان وبيان ومبين وذكر ونحو ذلك«.
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص )2: 

من  الساذج  الفهم  ويتلقاه  والمتشابه،  المحكم  معنى  يتحصل من  ما  »فهذا 
َۡكَمٌٰت ُهنَّ  ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب 

َ
أ ِٓي  مجموع قوله تعالى: ﴿ ُهَو ٱلَّ

جميع  فرض  ولو  شك  بال  محكمة  اآلية  فإّن  ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ ﴾  َخُر 
ُ
َوأ ٱۡلِكَتِٰب  مُّ 

ُ
أ

آيات  جميع  عادت  متشابهة  اآلية  هذه  كانت  ولو  متشابهًا.  غيرها  القرآن 
القرآن متشابهة وفسد التقسيم الذي يدل عليه قوله: ﴿ ِمۡنُه َءاَيٰٞت... ﴾ إلخ، 
ٱۡلِكَتِٰب ﴾، ولم يصدق قوله:  مُّ 

ُ
أ وبطل العالج الذي يدل عليه قوله: ﴿ ُهنَّ 

ا ّلَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن ٣ بَِشرٗيا َونَِذيٗرا ﴾، ولم يتّم  لَۡت َءاَيُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِّيٗ ﴿ كَِتٰٞب فُّصِ
فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد 

َ
الحتجاج الذي يشتمل عليه قوله: ﴿ أ

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثرِٗيا ﴾ )النساء: 82(، إلى غير ذلك من اآليات  َغرۡيِ ٱللَّ
الدالة على أن القرآن نور وهدى وتبيان وبيان ومبين وذكر ونحو ذلك«.

تف�سير المت�سابه في الروايات ال�سريفة  ]268[

قال السّيد الحيدري في ص 90-)9: 

والمتشابه  المحكم  عن   Q الصادق اإلمام  سئل  العياشي:  تفسير  »ففي 
فقال: »المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يشبه بعضه بعضا«. 

وفيه أيضًا عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الّله الصادق Q عن 
المحكم والمتشابه، قال: »والمتشابه ما اشتبه على جاهله«.

محكمه  إلى  القرآن  متشابه  رّد  »من   :Q الرضا اإلمام  عن  العيون  وفي 
هدي إلى صراط مستقيم« ثم قال: »إّن في أخبارنا متشابهًا كمتشابه القرآن، 

فردوا متشابهها إلى محكمها، وال تتبعوا متشابهها فتضلوا«.

واألخبار - كما ترى - متقاربة في تفسير المتشابه، وهي تؤّيد ما ذكرناه في 
البيان السابق، من أّن التشابه يقبل الرتفاع، وأّنه إنما يرتفع بتفسير المحكم 
له. وأّما ما ذكر في قوله Q من أّن في أخبارهم متشابها كمتشابه القرآن 
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R روايات  ومحكما كمحكم القرآن، فقد وردت في هذا المعنى عنهم 
القاعدة، فإّن األخبار ل تشتمل إل على ما احتوى  مستفيضة وهو مقتضى 

عليه القرآن الشريف ول تبّين إل ما تعّرض له«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 68-67: 

Q عن المحكم والمتشابه قال:  »في تفسير العياشي: سئل أبو عبد الّله 
»المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله«.

وفيه أيضًا عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الّله Q عن الناسخ 
به،  المعمول  الثابت  »الناسخ  قال:  والمتشابه  والمحكم  والمنسوخ 
على  اشتبه  ما  والمتشابه  نسخه،  ما  جاء  ثم  به  يعمل  كان  قد  ما  والمنسوخ 
جاهله«. قال: وفي رواية: »الناسخ الثابت، والمنسوخ ما مضى، والمحكم 

ما يعمل به، والمتشابه ما يشبه بعضه بعضًا«.

وفي العيون عن الرضا Q: »من رّد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى 
فردوا  القرآن،  كمتشابه  متشابهًا  أخبارنا  في  »إن  قال:  ثم  مستقيم«.  صراط 

متشابهها إلى محكمها، وال تتبعوا متشابهها فتضلوا«.

ذكرناه  ما  تؤّيد  وهي  المتشابه،  تفسير  في  متقاربة  ترى  كما  األخبار  أقول: 
في البيان السابق: أن التشابه يقبل الرتفاع، وأّنه إنما يرتفع بتفسير المحكم 
أن في أخبارنا متشابهًا كمتشابه  العيون  ما ذكره Q في خبر  له.... وأما 
 R عنهم  المعنى  هذا  في  وردت  فقد  القرآن،  كمحكم  ومحكمًا  القرآن 
ما  على  إل  تشتمل  ل  األخبار  فإن  يساعده؛  والعتبار  مستفيضة،  روايات 

اشتمل عليه القرآن الشريف، ول تبّين إل ما تعرض له«.

)وهو  عبارة:  يساعده(  )والعتبار  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
مقتضى القاعدة(.



آَفُة االْنتَِحاِل288

االعترا�ش با�ستمال القراآن على االآيات المت�سابهة  ]269[

قال السّيد الحيدري في ص )9: 

»من العتراضات التي أوردت على القرآن الكريم اشتماله على المتشابهات 
إلى أن  أّدى  المتشابهة بحيث  القرآن على اآليات  حيث قيل: لماذا اشتمل 
الموافقة  اآليات  يسمي  ثم  مذهبه،  على  مذهب  صاحب  كل  به  يتمّسك 
لمذهبه محكمة واآليات المخالفة متشابهة؟ أفلم يكن األجدر بمن يريد أن 
المتشابهات، حتى  نقّيًا عن  البشر جميعا، أن يجعله جليًا  ينّزل كتابًا لهداية 
ل يقع الناس في الشتباه والخطأ، ويغلق الطريق أمام من في قلبه مرض أن 

يوجد الفتنة والختالف في األمة؟« 

وهذا الكالم منحوٌل من موردين: 

األول: تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 56: 

باشتماله  العتراض  الكريم  القرآن  على  اوردت  التي  العتراضات  »ومن 
على المتشابهات وهو أنكم تدعون أن تكاليف الخلق إلى يوم القيامة، فيه 

وأنه قول فصل يميز بين الحق والباطل، ...«. 

الثاني: تفسير مفاتيح الغيب ج 7 ص )4): 

ُك بِِه ُكلُّ َصاِحِب َمْذَهٍب َعَلى َمْذَهبِِه، .. ُثمَّ إِنَّ ُكلَّ  ا َنَراُه بَِحْيُث َيَتَمسَّ »ُثمَّ إِنَّ
ي اآْلَياِت اْلُمَوافَِقَة لَِمْذَهبِِه: ُمْحَكَمًة، َواآْلَياِت اْلُمَخالَِفَة لَِمْذَهبِِه:  َواِحٍد ُيَسمِّ
َكاَن  اْلُمَتَشابَِهاِت  َهِذِه  َعْن  َنِقيًّا  َجِليًّا  َظاِهًرا  َجَعَلُه  َلْو  ُه  َأنَّ َأَلْيَس   .. ُمَتَشابَِهًة 

َأْقَرَب إَِلى ُحُصوِل اْلَغَرِض؟«

قلبه  في  أمام من  الطريق  )ويغلق  عبارة:  للنص  الحيدري  السيد  أضاف  مالحظة: 
مرض أن يوجد الفتنة والختالف في األمة؟(
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اأق�سام المعارف في القراآن الكريم  ]270[

قال السّيد الحيدري في ص 92: 

»إن المعارف التي يلقيها القرآن على قسمين: 

العادية  واألفهام  والمادة،  الحس  حكم  عن  خارجة  عالية  معارف  منها: 
غيره،  وبين  الحّسي  الجسماني  المصداق  بين  فيها  تتردد  أن  دون  تلبث  ل 
كقوله: ﴿ إِنَّ َربََّك َلِٱلِۡمۡرَصادِ ﴾ )الفجر: 4)( وقوله: ﴿ وََجآَء َربَُّك ﴾ )الفجر: 
22( فيتبادر منها إلى الذهن المستأنس بالمحسوس من األحكام، معاٍن هي 
من أوصاف األجسام وخواّصها، وتزول بالرجوع إلى األصول التي تشتمل 

على نفي حكم المادة والجسم عن المورد«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 22: 

»فإن المعارف التي يلقيها القرآن على قسمين: 

العادية ل  واألفهام  والمادة،  الحس  عالية خارجة عن حكم  معارف  فمنها 
كقوله  غيره  وبين  الحّسي  الجسماني  الحكم  بين  فيها  تترّدد  أن  دون  تلبث 
َربَُّك ﴾  تعالى: ﴿ وََجآَء  )الفجر: 4)( وقوله  َلِٱلِۡمۡرَصادِ ﴾  َربََّك  تعالى: ﴿ إِنَّ 
بالمحسوس من األحكام  المستأنس  الذهن  إلى  فيتبادر منها  )الفجر: 22( 
األصول  إلى  بالرجوع  وتزول  وخواصها،  األجسام  أوصاف  من  هي  معان 

التي تشتمل على نفي حكم المادة والجسم عن المورد«.
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حكم المثل جاٍر في اأفعال اهلل كما هو جاٍر في اأقواله  ]271[

قال السّيد الحيدري في ص 92: 

عن  والغائبة  المادّية  غير  واألبحاث  المعارف  جميع  في  يّطرد  مّما  »وهذا 
الكتب  من  غيره  في  يوجد  بل  الكريم،  بالقرآن  يختّص  ول  الحواس، 
ويوجد  تحريف،  غير  من  العالية  المعارف  من  عليه  تشتمل  بما  السماوية 
أيضًا في المباحث اإللهية. وهو الذي يشير إليه القرآن بلسان آخر في قوله 
ابِٗياۖ  رَّ َزَبٗدا  ۡيُل  ٱلسَّ فَٱۡحَتَمَل  بَِقَدرَِها  ۡودِيَُۢة 

َ
أ فََسالَۡت  َماٗٓء  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  نَزَل 

َ
تعالى: ﴿ أ

 ُ ٱللَّ يَۡضُِب  َكَذٰلَِك  ۥۚ  ّمِۡثلُُه َزَبٞد  َمَتٰٖع  ۡو 
َ
أ ِحۡلَيٍة  ٱبۡتَِغآَء  ٱنلَّارِ  ِف  َعلَۡيهِ  يُوقُِدوَن  ا  َوِممَّ

ۡرِضۚ 
َ
ٱۡل ِف  َفَيۡمُكُث  ٱنلَّاَس  يَنَفُع  َما  ا  مَّ

َ
َوأ ُجَفاٗٓءۖ  َفَيۡذَهُب  َبُد  ٱلزَّ ا  مَّ

َ
فَأ َوٱۡلَبِٰطَلۚ  ٱۡلَقَّ 

ۡمَثاَل ﴾ )الرعد: 7)(، حيث بّينت أن حكم المثل جاٍر 
َ
ُ ٱۡل َكَذٰلَِك يَۡضُِب ٱللَّ

في أفعاله تعالى كما هو جاٍر في أقواله، ففعله تعالى كقول الحق إنما قصد 
منهما الحق الذي يحويانه ويصاحب كاّلً منها أمور غير مقصودة ول نافعة 
الناس،  ينفع  الذي  الحق  ويبقى  وتبطل  ستزول  لكنّها  ويربوهما،  يعلوهما 
من  تتضمن  المتشابهة  كاآلية  وهذا  مثله،  آخر  بحّق  ويزهق  يزول  وإنما 
المعنى حّقًا مقصودًا، يصاحبه ويعلو عليه بالستباق إلى الذهن معنًى آخر 
الباطل  على  األول  الحّق  يظهر  آخر  بحّق  سيزول  لكنّه  مقصود،  غير  باطل 
الذي كان يعلوه، ليحّق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون«. 

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 3 ص 22: 

عن  والغائبة  المادية  غير  والبحاث  المعارف  جميع  في  يّطرد  مما  »وهذا 
الحواس، ول يختص بالقرآن الكريم بل يوجد في غيره من الكتب السماوية 
في  أيضًا  ويوجد  تحريف،  غير  من  العاليه  المعارف  من  عليه  تشتمل  بما 
في  آخر  بلسان  القرآن  إليه  يشير  الذي  وهو  الفلسفة،  من  اإللهية  المباحث 

ۡودِيَُۢة بَِقَدرَِها ﴾ )الرعد: 7)(.
َ
َمآءِ َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
قوله تعالى: ﴿ أ
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الثاني: تفسير الميزان ج 3 ص )6: 
ۡيُل  ٱلسَّ فَٱۡحَتَمَل  بَِقَدرَِها  ۡودِيَُۢة 

َ
أ فََسالَۡت  َماٗٓء  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  نَزَل 

َ
﴿ أ تعالى:  »قال 

َكَذٰلَِك  ۥۚ  ّمِۡثلُُه َزَبٞد  َمَتٰٖع  ۡو 
َ
أ ِحۡلَيٍة  ٱبۡتَِغآَء  ٱنلَّارِ  ِف  َعلَۡيهِ  يُوقُِدوَن  ا  َوِممَّ ابِٗياۖ  رَّ َزَبٗدا 

ا َما يَنَفُع ٱنلَّاَس َفَيۡمُكُث  مَّ
َ
َبُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ ا ٱلزَّ مَّ

َ
ُ ٱۡلَقَّ َوٱۡلَبِٰطَلۚ فَأ يَۡضُِب ٱللَّ

المثل  أن حكم  فبّين   ،)(7 )الرعد:  ۡمَثاَل ﴾ 
َ
ٱۡل  ُ ٱللَّ يَۡضُِب  َكَذٰلَِك  ۡرِضۚ 

َ
ٱۡل ِف 

جار في أفعاله تعالى كما هو جار في أقواله، ففعله تعالى كقوله الحق إنما 
مقصودة  غير  أمور  منهما  كاّل  ويصاحب  يحويانه  الذي  الحق  منهما  قصد 
الذي  الحق  ويبقى  وتبطل،  ستزول  لكنها  ويربوهما  يعلوهما  نافعة  ول 
ينفع الناس، وإنما يزول ويزهق بحق آخر هو مثله، وهذا كاآلية المتشابهة 
إلى  بالستباق  عليه  ويعلو  ويصاحبه  مقصودًا،  حقًا  المعنى  من  تتضمن 
الحق  يظهر  آخر  بحق  سيزول  لكنّه  مقصود،  غير  باطل  آخر  معنى  الذهن 
الباطل  ويبطل  بكلماته  الحّق  ليحق  يعلوه،  كان  الذي  الباطل  على  األول 

ولو كره المجرمون«.

الت�سابه في النوامي�ش االجتماعية واالأحكام الفرعّية  ]272[

قال السّيد الحيدري في ص 93-92: 

هذا  واشتمال  الفرعّية،  واألحكام  الجتماعية  بالنواميس  يتعّلق  ما  »ومنها: 
القسم من المعارف الدينية على الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى تغّير المصالح 
المقتضية للتشريعات ونحوها من جهة ونزول القرآن مفّرقا من جهة أخرى 

يوجب ظهور التشابه في آياته«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 23: 

هذا  واشتمال  الفرعية،  واألحكام  اإلجتماعية  بالنواميس  يتعلق  ما  »ومنها 
المصالح  تغّير  إلى  بالنظر  والمنسوخ  الناسخ  على  المعارف  من  القسم 
جهة  من  نجومًا  القرآن  ونزول  جهة،  من  ونحوها  للتشريعات  المقتضية 
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أخرى يوجب ظهور التشابه في آياتها، ويرتفع التشابه بإرجاع المتشابه إلى 
المحكم، والمنسوخ إلى الناسخ«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )نجومًا( كلمة: )مفرقًا(.

خال�سة في معنى المحكم والمت�سابه في القراآن الكريم  ]273[

قال السّيد الحيدري في ص 93: 

»خالصة ما تقدم في هذه القاعدة: 

إّن اآليات القرآنية تنقسم إلى محكم ومتشابه.

إن اشتمال القرآن على المتشابهات أمر ضروري، كما سيّتضح لحقًا. 

إّن المحكمات هن أم الكتاب التي ترجع إليها المتشابهات رجوع بيان. 

إّن اإلحكام والتشابه وصفان يقبالن اإلضافة والختالف بالجهات، بمعنى 
أّن آية ما يمكن أن تكون محكمة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، فتكون 
للمتشابه  مصداق  ول  أخرى،  آية  إلى  ومشابهة  آية  إلى  باإلضافة  محكمة 

على اإلطالق في القرآن، ول مانع من وجود محكم على اإلطالق.

تفسير  خالل  من  يكون  إنما  القرآن  لفهم  الصحيح  المنهج  أن  يتأّيد  وبهذا 
بعض ببعض«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 64-63: 

»وقد ظهر من جميع ما تقدم من األبحاث على طولها أمور: 

إلى قسمين: محكم ومتشابه، وذلك من  تنقسم  القرآنية  اآليات  أن  األول: 
جهة اشتمال اآلية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتمالها.

الثاني: أّن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأوياًل. وأن التأويل ليس من قبيل 
المعارف والمقاصد  إلى  نسبته  الخارجية،  بل من األمور  اللفظية  المفاهيم 
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المبينة نسبة الممثل إلى المثال، وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة 
للتأويل الذي عند الّله.

الثالث: أن التأويل يمكن أن يعلمه المطهرون: )وهم الراسخون في العلم(.

وهذا  ومقاصدها،  لمعارفها  مضروبة  أمثال  القرآنية  البيانات  أن  الرابع: 
المعنى غير ما ذكرناه في األمر الثاني من كون معارفه أمثالً وقد أوضحناه 

فيما مر.

المتشابهات، كما أن من  القرآن على  الواجب أن يشتمل  أّن من  الخامس: 
الواجب أن يشتمل على المحكمات.

السادس: أن المحكمات أم الكتاب إليها ترجع المتشابهات رجوع بيان.

السابع: أن اإلحكام والتشابه وصفان يقبالن اإلضافة والختالف بالجهات، 
بمعنى أّن آيًة ما يمكن أن تكون محكمه من جهة، متشابهة من جهة أخرى، 
ول  أخرى.  إلى  باإلضافة  ومتشابهة  آية  إلى  باإلضافة  محكمة  فتكون 
مصداق للمتشابه على اإلطالق في القرآن، ول مانع من وجود محكم على 

الطالق.

الثامن: أن من الواجب أن يفسر بعض القرآن بعضًا

التاسع: أن للقرآن مراتب مختلفة من المعنى، ...«.

مالحظة: وضع السيد الحيدري النقطة الخامسة بعد النقطة األولى، وحذف النقطة 
الثانية والثالثة والرابعة والتاسعة، واستبدل بكلمة: )الواجب( كلمة: )الضروري(. 
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التاأويل رجوٌع خا�ش  ]274[

في فصل: »تأويل القرآن: النظرية والمعطيات«، قال السّيد الحيدري في ص 97-
 :98

»إل أن التأويل بحسب الصطالح القرآني ليس هو مطلق ما يرجع ويؤول 
أن  ترى  أل  الرجوع،  من  خاص  نحو  هو  بل  اتفق،  نحو  بأي  الشيء  إليه 
الواحد  إلى  يرجع  والعدد  له،  بتأويل  وليس  رئيسه  إلى  يرجع  المرؤوس 

وليس بتأويل له، فال محالة هو مرجع بنحو خاص ل مطلقا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 25: 

لكنه  الشيء  إليه  ويؤول  يرجع  الذي  المرجع  هو  كان  وإن  التأويل  »أن 
بتأويل  إلى رئيسه وليس  المرئوس يرجع  رجوع خاص ل كل رجوع، فإن 
بنحو  له، فال محالة هو مرجع  بتأويل  الواحد وليس  إلى  له، والعدد يرجع 

خاص ل مطلقًا«.

مالحظة: تصّرف السيد قلياًل في بداية النّص.

بيان معنى التاأويل  ]275[

قال السّيد الحيدري في ص 98: 

نسبة  اآلية  مدلول  إلى  نسبته  خارجي  أمر  اآلية  تأويل  إن  ذلك:  »توضيح 
الممثل إلى الـَمَثل، فهو وإن لم يكن مدلولً لآلية بما لها من الدللة، لكنّه 
الحقيقة  أن  بمعنى  والحفظ،  الحكاية  من  نوعًا  فيها  محفوظ  لها  محكّي 
الخارجية التي توجب تشريع حكم من األحكام أو بيان معرفة من المعارف 
اإللهية أو وقوع حادثة هي مضمون قصة من القصص القرآنّية، وإن لم يكن 
الكذائّية،  الواقعة  أو  البيان  أو  بالمطابقة نفس األمر والنهي  يدّل عليها  أمرا 
إل أن الحكم أو البيان أو الحادثة لما كان كل منها ينشأ منها ويظهر بها فهو 
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أثرها الحاكي لها بنحو من الحكاية واإلشارة، كما أن قول السيد لخادمه: 
الحقيقة  هذه  فإّن  لكمالها،  اإلنسانية  الطبيعة  اقتضاء  عن  ينشأ  »اسقنى« 
الخارجّية هي التي تقتضي حفظ الوجود والبقاء، وهو - أي حفظ الوجود 
والبقاء - يقتضي بدل ما يتحّلل من البدن، وهو يقتضي الغذاء الالزم، وهو 
يقتضي الري، وهو يقتضي األمر بالسقي مثاًل، فتأويل قوله: »اسقني« هو ما 
عليه الطبيعة الخارجّية اإلنسانّية من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه، ولو 
تبّدلت هذه الحقيقة الخارجّية إلى شييء آخر يباين األول مثاًل لتبّدل الحكم 

الذي هو األمر بالسقي إلى حكم آخر«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 52: 

»بيانه: أّن اآليات كما عرفت تدل على أن تأويل اآلية أمر خارجي نسبته إلى 
مدلول اآلية نسبة الممثل الى المثل، فهو وإن لم يكن مدلولً لآلية بما لها 
من الدللة لكنّه محكي لها محفوظ فيها نوعًا من الحكاية والحفظ ...كذلك 
أمر التأويل فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكم من األحكام أو بيان 
معرفة من المعارف اإللهية أو وقوع حادثة هي مضمون قّصة من القصص 
القرآنية، وإن لم تكن أمرًا يدل عليه بالمطابقة نفس األمر والنهي أو البيان أو 
الواقعة الكذائية، إل أّن الحكم أو البيان أو الحادثة لما كان كل منها ينتشي 
منها ويظهر بها فهو أثرها الحاكي لها بنحو من الحكاية واإلشارة، كما أن 
قول السيد لخادمه »اسقني ينتشي عن اقتضاء الطبيعة اإلنسانية لكمالها، فإّن 
هذه الحقيقة الخارجية هي التي تقتضي حفظ الوجود والبقاء، وهو يقتضي 
الري،  يقتضي  وهو  الالزم،  الغذاء  يقتضي  وهو  البدن،  من  يتحلل  ما  بدل 
وهو يقتضي األمر بالسقي مثاًل؛ فتأويل قوله: »اسقني« هو ما عليه الطبيعة 
الخارجية اإلنسانية من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه، ولو تبدلت هذه 
الذي هو  الحكم  لتبّدل  مثاًل  يباين األول  آخر  إلى شيء  الخارجية  الحقيقة 

األمر بالسقي الى حكم آخر«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )بيانه( عبارة: )توضيح ذلك(.
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تاأويل الفعل ح�سب طبيعته الخارجّية  ]276[

قال السّيد الحيدري في ص 99-98: 

»وكذا الفعل الذي يعرف فيفعل، أو ينكر فيجتنب في أّي من المجتمعات 
اإلنسانية على اختالفها الفاحش في اآلداب والرسوم إنما يرتضع من ثدي 
من  متفقة  مّتحدة  مجموعة  إلى  يستند  وهو  عندهم،  الذي  والقبح  الحسن 
الفاعل  ذهن  في  مرتكزة  ورسوم  وعادات  وسوابق  ومكانية  زمانية  علل 
فهذه  منطقته،  أهل  من  شاهده  ممن  المشاهدة  وتكّرر  سبقه،  ممن  بالوراثة 
العّلة المؤتلفة األجزاء هي تأويل فعله أو تركه، من غير أن تكون عين فعله 
تبّدل  الترك، ولو فرض  أو  بالفعل  لكنّها محكّية مضّمنة محفوظة  تركه،  أو 

المحيط الجتماعي لتبّدل ما أتى به من الفعل أو الترك«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 53-52: 

»وكذا الفعل الذي يعرف فيفعل أو ينكر فيجتنب في واحد من المجتمعات 
اإلنسانية على اختالفها الفاحش في اآلداب والرسوم إنما يرتضع من ثدي 
الحسن والقبح الذي عندهم وهو يستند إلى مجموعة مّتحدة مّتفقة من علل 
بالوراثة  الفاعل  في ذهن  مرتكزة  زمانية ومكانّية وسوابق وعادات ورسوم 
العلة  فهذه  منطقته،  أهل  من  شاهده  ممن  المشاهدة  وتكّرر  سبقه،  ممن 
المؤتلفة األجزاء هي تأويل فعله أو تركه من غير أن تكون عين فعله أو تركه 
المحيط  تبّدل  فرض  ولو  الترك؛  أو  بالفعل  محفوظة  مضمنة  محكّية  لكنها 

الجتماعي لتبّدل ما أتى به من الفعل أو الترك«.
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ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ﴾ ا ٱلَّ مَّ
َ
قوله تعالى: ﴿ فَأ  ]277[

قال السّيد الحيدري في ص 99: 

بتغّير  يتغّير  حادثة  أو  قّصة  أو  حكمًا  كان  سواء  التأويل  له  الذي  »فاألمر 
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ  ا ٱلَّ مَّ

َ
التأويل ل محالة، ولذلك ترى أّنه تعالى في قوله: ﴿ فَأ

ۗ ﴾ لما  ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
ۡ
وِيلِهۦِۖ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

ذكر اّتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاء للفتنة، ذكر أنهم بذلك 
يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إّل ألّن التأويل الذي يأخذون به 
لو كان هو التأويل الحقيقي لكان اتباعهم للمتشابه اّتباعا حّقًا غير مذموم، 
وتبّدل األمر الذي يدّل عليه المحكم وهو المراد من المتشابه، إلى المعنى 

غير المراد الذي فهموه من المتشابه واّتبعوه«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 53: 

»فاألمر الذي له التأويل سواء كان حكمًا أو قصة أو حادثة يتغير بتغير التأويل 
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن  ا ٱلَّ مَّ

َ
ل محالة، ولذلك ترى أنه تعالى في قوله: ﴿ فَأ

ۗ ﴾ اآلية، لما  ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
ۡ
وِيلِهۦِۖ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

ذكر اّتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاءًا للفتنة ذكر أنهم بذلك 
يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له وليس إل ألّن التأويل الذي يأخذون به 
لو كان هو التأويل الحقيقي لكان اتباعهم للمتشابه اتباعًا حقًا غير مذموم، 
وتبّدل األمر الذي يدّل عليه المحكم وهو المراد من المتشابه إلى المعنى 

غير المراد الذي فهموه من المتشابه واّتبعوه«.
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بيان معنى تاأويل القراآن  ]278[

قال السّيد الحيدري في ص 99: 

»على هذا يتضح المراد من تأويل القرآن، فهو بمعنى أن هناك حقائق خارجية 
لو  بحيث  بينتها،  ما  وسائر  وشرائعها  معارفها  في  القرآن  آيات  إليها  تستند 

فرض تغّير شييء من تلك الحقائق انقلب ما في اآليات من المضامين. 

تعالى:  قوله  على  النطباق  تمام  ينطبق  هذا  أن  وجدت  التدّبر  أجدت  وإذا 
ِفٓ  ِإَونَُّهۥ   ٣ َتۡعقِلُوَن  لََّعلَُّكۡم  ا  َعَربِّيٗ قُۡرَٰءنًا  َجَعۡلَنُٰه  إِنَّا   ٢ ٱلُۡمبِِي  ﴿ َوٱۡلِكَتِٰب 
القرآن  أّن  على  يدّل  فإّنه   )4-2 )الزخرف:  َحِكيٌم ﴾  لََعِلٌّ  ۡيَنا  َلَ ٱۡلِكَتِٰب  ّمِ 

ُ
أ

النازل كان عند الّله أمرا أعلى وأحكم من أن تناله العقول أو يعرضه التقّطع 
العربية  لباس  وألبسه  مقرّوًا  كتابًا  جعله  بعباده  عنايًة  تعالى  لكنّه  والتفّصل، 
لعلهم يعقلون ما ل سبيل لهم إلى تعّقله ومعرفته ما دام في ُأّم الكتاب، وُأّم 
مُّ 

ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ

ُۡفوظِۢ ﴾  لَۡوٖح مَّ ِف  ِيٞد ٢١  قُۡرَءاٞن مَّ ُهَو  ٱۡلِكَتِٰب ﴾ )الرعد: 39(، وبقوله: ﴿ بَۡل 
)البروج: )22-2(«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 53: 

في  القرآن  آيات  اليه  تستند  خارجية  حقائق  القرآن  تأويل  أن  تبّين:  »فقد 
تلك  من  شيء  تغير  فرض  لو  بحيث  بينته  ما  وسائر  وشرائعها  معارفها 

الحقائق انقلب ما في اآليات من المضامين.

تعالى:  قوله  على  النطباق  تمام  ينطبق  هذا  أن  وجدت  التدّبر  أجدت  وإذا 
ّمِ 

ُ
أ ِفٓ  ِإَونَُّهۥ  َتۡعقِلُوَن ٣  لََّعلَُّكۡم  ا  َعَربِّيٗ قُۡرَٰءنًا  َجَعۡلَنُٰه  إِنَّا  ٱلُۡمبِِي ٢  ﴿ َوٱۡلِكَتِٰب 

القرآن  أن  على  يّدل  فإنه   ،)4-2 )الزخرف:  َحِكيٌم ﴾  لََعِلٌّ  ۡيَنا  َلَ ٱۡلِكَتِٰب 
النازل كان عند الّله أمرًا أعلى وأحكم من أن يناله العقول أو يعرضه التقطع 
العربّية  لباس  وألبسه  مقررًا  كتابًا  جعله  بعباده  عناية  تعالى  لكنه  والتفصل 
لعلهم يعقلون ما ل سبيل لهم إلى عقله ومعرفته ما دام في أم الكتاب، وام 
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مُّ 
ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله: ﴿ َيۡمُحواْ ٱللَّ

ُۡفوظِۢ ﴾  لَۡوٖح مَّ ِف  ِيٞد ٢١  قُۡرَءاٞن مَّ ُهَو  ٱۡلِكَتِٰب ﴾ )الرعد: 39(، وبقوله: ﴿ بَۡل 
)البروج: )22-2(«.

بيان معنى االإحكام  ]279[

قال السّيد الحيدري في ص 00): 
لَۡت  ۡحِكَمۡت َءاَيُٰتُهۥ ُثمَّ فُّصِ

ُ
»وهو المراد من اإلحكام في قوله تعالى: ﴿ كَِتٌٰب أ

ل  بحيث  الّله  عند  من  كونه  فاإلحكام   )( )هود:  َخبرٍِي ﴾  َحِكيٍم  ۡن  ُ لَّ ِمن 
آيًة وتنزيله على  فيه ول فصل، والتفصيل هو جعله فصاًل فصاًل وآيًة  ثلمة 
الذي  اإلحكام  إلى  يستند  الثانية  المرتبة  في  التفصيل  هذا  وأّن   ،P النبي
ٰ ُمۡكٖث  هُۥ َعَ ٱنلَّاِس َعَ

َ
في المرتبة األولى. قال تعالى: ﴿ َوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَنُٰه ِلَۡقَرأ

ۡلَنُٰه تَنِيٗل ﴾ )السراء: 06)( وليس المراد بذلك أّنه في مقام اإلحكام  َونَزَّ
الذي هو عليه اآلن  الحال  السور على  الكتاب مجموع اآليات مرّتب  كان 
عندنا كتابًا مؤلفًا مجموعًا من الدّفتين مثاًل، ثم فّرق وُأنزل على النبي نجومًا 
ليقرأه على الناس على مكث كما يفّرقه المعّلم منا قطعات ثم يعّلمه متعلِّمه 

كّل يوم قطعة على حسب استعداد ذهنه«. 

للعالمة  الميزان  تفسير  النص من  بداية  بسيط في  الكالم منحوٌل مع تصّرف  وهذا 
الطباطبائي w ج 3 ص 54-53: 

ۡحِكَمۡت َءاَيُٰتُهۥ 
ُ
»ويدّل على إجمال مضمون اآلية أيضًا قوله تعالى: ﴿ كَِتٌٰب أ

ۡن َحِكيٍم َخبرٍِي ﴾ )هود: )(، فاإلحكام كونه عند الّله بحيث  ُ لَۡت ِمن لَّ ُثمَّ فُّصِ
وتنزيله  آية،  وآية  فصاًل  فصاًل  جعله  هو  والتفصيل  فصل،  ول  فيه  ثلمة  ل 
على النبي P  وسلم. ويدّل على هذه المرتبة الثانية التي تستند إلى األولى 
تَنِيٗل ﴾  ۡلَنُٰه  َونَزَّ ُمۡكٖث   ٰ َعَ ٱنلَّاِس  َعَ  هُۥ 

َ
ِلَۡقَرأ فََرۡقَنُٰه  ﴿ َوقُۡرَءاٗنا  تعالى:  قوله 

)اإلسراء: 06)(، فقد كان القرآن غير مفروق اآليات ثم فرق ونزل تنزياًل 
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السور  مرتب  اآليات  كان مجموع  أنه  بذلك  المراد  وليس  نجومًا.  وأوحي 
على الحال الذي هو عليه اآلن عندنا كتابًا مؤلفًا مجموعًا بين الدفتين مثاًل 
يفّرقه  كما  مكث  على  الناس  على  ليقرأه  نجومًا  النبي  على  وأنزل  فرق  ثم 
على  قطعة  يوم  كل  متعلمه  ويقريه  يعلمه  ثم  قطعات  منا  المقري  المعلم 

حسب استعداد ذهنه«.

الكتاب الحكيم  ]280[

قال السّيد الحيدري في ص 00): 

من  ونعقله  نقرأه  ما  وراء  أّن  الشريفة  اآليات  من  فالمحّصل  »وبالجملة: 
المثال  من  والمتمثل  الجسد  من  الروح  بمنزلة  القرآن  من  هو  أمرًا  القرآن 
- هو الذي يسّميه تعالى بالكتاب الحكيم - وهو الذي تعتمد عليه معارف 
ول  المقطعة  المفرقة  األلفاظ  سنخ  من  وليس  ومضامينه،  المنزل  القرآن 

المعاني المدلول عليها بها.

وهذا بعينه هو التأويل المذكور في اآليات المشتملة عليه لنطباق أوصافه 
ونعوته عليه، وبذلك يظهر حقيقة معنى التأويل«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 54: 

من  ونعقله  نقرأه  ما  وراء  أّن  الشريفة  اآليات  من  فالمحّصل  »وبالجملة 
المثال،  الروح، من الجسد والمتمثل من  القرآن بمنزلة  القرآن أمرًا هو من 
عليه  وتتكي  تعتمد  الذي  وهو  الحكيم.  بالكتاب  تعالى  يسّميه  الذي  وهو 
معارف القرآن المنزل ومضامينه، وليس من سنخ األلفاظ المفّرقة المقّطعة 
ول المعاني المدلول عليها بها، وهذا بعينه هو التأويل المذكور في اآليات 
معنى  حقيقة  يظهر  وبذلك  عليه.  ونعوته  أوصافه  لنطباق  عليه  المشتملة 

التأويل...«.
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التاأويل في القراآن الكريم )1(  ]281[

قال السّيد الحيدري في ص 00)-)0): 

الموارد  في   - التأويل  لفظ  يستعمل  لم  القرآن  إّن  نقول:  ذلك  عرفت  »إذا 
التي استعملها - إل في المعنى الذي ذكرناه. 

قال  الصالح  والعبد   Q موسى قّصة  في  التى  الثالثة  الموارد  في  فمثاًل 
ٰٓ إَِذا  فِيَنةِ َخَرَقَهاۖ ﴾ )الكهف: )7(، وقال: ﴿ َحتَّ ٰٓ إَِذا َركَِبا ِف ٱلسَّ تعالى: ﴿ َحتَّ
قَۡرَيٍة  ۡهَل 

َ
أ َتَيآ 

َ
أ إَِذآ   ٰٓ َحتَّ ﴿ فَٱنَطلََقا  وقال:   )74 )الكهف:  َفَقَتلَُهۥ ﴾  ُغَلٰٗما  لَقَِيا 

ۥۖ ﴾  قَاَمُه
َ
ن يَنَقضَّ فَأ

َ
ن يَُضّيُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

َ
أ بَۡواْ 

َ
ۡهلََها فَأ

َ
أ ٱۡسَتۡطَعَمآ 

)الكهف: 77(. فالذي تلّقاه موسى Q من صور هذه القضايا وعناوينها 
إِۡمٗرا ﴾ )الكهف: )7(، وقوله  ا  لََقۡد ِجۡئَت َشۡي ًٔ ۡهلََها 

َ
أ ِلُۡغرَِق  َخَرۡقَتَها 

َ
قوله: ﴿ أ

 )74 )الكهف:  نُّۡكٗرا ﴾  ا  َشۡي ٔٗ ِجۡئَت  لََّقۡد  َنۡفٖس  بَِغرۡيِ  َزكِيََّۢة  َنۡفٗسا  َقَتۡلَت 
َ
﴿ أ

ۡجٗرا ﴾ )الكهف: 77(«. 
َ
وقوله: ﴿ لَۡو ِشۡئَت َلََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 3 ص 49: 

»على أنك قد عرفت فيما مر من البيان: أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل 
في الموارد التي استعملها وهي ستة عشر موردًا على ما عدت إل في المعنى 

الذي ذكرناه«.

الثاني: تفسير الميزان ج 3 ص 25 مع تصّرف بسيط في بداية النص: 

كان  ثالث  موارد  في   Q فعله لما  وعناوين  صور  لموسى  نبأه  »والذي 
صورًا  بدلها  وتلّقى  والعناوين،  الصور  تلك  عن  غفل  قد   Q موسى
قوله  هي  الثالث:  فالموارد  عليه،  بها  اعتراضه  أوجبت  أخرى  وعناوين 
تعالى:  وقوله   ،)7( )الكهف:  َخَرَقَهاۖ ﴾  فِيَنةِ  ٱلسَّ ِف  َركَِبا  إَِذا   ٰٓ ﴿ َحتَّ تعالى: 
 ٰٓ َفَقَتلَُهۥ ﴾ )الكهف: 74( وقوله تعالى: ﴿ فَٱنَطلََقا َحتَّ ُغَلٰٗما  لَقَِيا  إَِذا   ٰٓ ﴿ َحتَّ
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ن 
َ
ن يَُضّيُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

َ
أ بَۡواْ 

َ
ۡهلََها فَأ

َ
أ ۡهَل قَۡرَيٍة ٱۡسَتۡطَعَمآ 

َ
أ َتَيآ 

َ
أ إَِذآ 

ۥۖ ﴾ )الكهف: 77( قَاَمُه
َ
يَنَقضَّ فَأ

َخَرۡقَتَها 
َ
والذي تلّقاه موسى Q من صور هذه القضايا وعناوينها قوله: ﴿ أ

َنۡفٗسا  َقَتۡلَت 
َ
)الكهف: )7(، وقوله: ﴿ أ إِۡمٗرا ﴾  ا  َشۡي ًٔ ِجۡئَت  لََقۡد  ۡهلََها 

َ
أ ِلُۡغرَِق 

ا نُّۡكٗرا ﴾ )الكهف: 74( وقوله: ﴿ لَۡو ِشۡئَت  َزكِيََّۢة بَِغرۡيِ َنۡفٖس لََّقۡد ِجۡئَت َشۡي ٔٗ
ۡجٗرا ﴾ )الكهف: 77(«.

َ
َلََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ

التاأويل في القراآن الكريم )2(  ]282[

قال السّيد الحيدري في ص )0): 

فِيَنُة فََكنَۡت لَِمَسِٰكَي َيۡعَملُوَن  ا ٱلسَّ مَّ
َ
»والذي نبأ به الخضر من التأويل قوله: ﴿ أ

ا  مَّ
َ
َوأ َغۡصٗبا ٧٩  َسفِيَنٍة  ُكَّ  ُخُذ 

ۡ
يَأ لِٞك  مَّ َوَرآَءُهم  َوَكَن  ِعيَبَها 

َ
أ ۡن 

َ
أ َردتُّ 

َ
فَأ ٱۡلَۡحرِ  ِف 

ن ُيۡبِدلَُهَما 
َ
َرۡدنَآ أ

َ
ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرا ٨٠ فَأ

َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡيِ فََخِشيَنآ أ

َ
ٱۡلُغَلُٰم فََكَن أ

َداُر فََكَن لُِغَلَٰمۡيِ يَتِيَمۡيِ ِف ٱلَۡمِديَنةِ  ا ٱۡلِ مَّ
َ
ا ٨١ َوأ ۡقَرَب رُۡحٗ

َ
ا ّمِۡنُه َزَكٰوٗة َوأ َربُُّهَما َخرۡيٗ

ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا  ُشدَّ
َ
أ ن َيۡبلَُغآ 

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
بُوُهَما َصٰلِٗحا فَأ

َ
َُّهَما َوَكَن أ ل َوَكَن َتَۡتُهۥ َكنٞ 

ا ﴾  لَۡيهِ َصۡبٗ وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع عَّ
ۡ
ۡمرِۚي َذٰلَِك تَأ

َ
ّبَِكۚ َوَما َفَعۡلُتُهۥ َعۡن أ َكنَُهَما رَۡحَٗة ّمِن رَّ

)الكهف: 82-79(

﴿ َوَما  بقوله:  جملًة   Q موسى عليه  اعترض  ما  جميع  عن  أجاب  ثّم 
ا ﴾  َصۡبٗ لَۡيهِ  عَّ تَۡسِطع  لَۡم  َما  وِيُل 

ۡ
تَأ ﴿ َذٰلَِك  أّن  بّين  ثم  ۡمرِۚي ﴾ 

َ
أ َعۡن  َفَعۡلُتُهۥ 

)الكهف: 82(.

فالذي ُأريد من التأويل في هذه اآليات- كما ترى - هو رجوع الشيء إلى 
إلى  الفصد  ورجوع  التأديب  إلى  الضرب  رجوع  نظير  وعنوانه،  صورته 

العالج، ل نظير رجوع قولنا: »جاء زيد« إلى مجي زيد في الخارج«.
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وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 25: 

فِيَنُة فََكنَۡت لَِمَسِٰكَي َيۡعَملُوَن  ا ٱلسَّ مَّ
َ
»والذي نبأ به الخضر من التأويل قوله: ﴿ أ

ا ٱۡلُغَلُٰم  مَّ
َ
ُخُذ ُكَّ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا ٧٩ َوأ

ۡ
لِٞك يَأ ِعيَبَها َوَكَن َوَرآَءُهم مَّ

َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
ِف ٱۡلَۡحرِ فَأ

ن ُيۡبِدلَُهَما َربُُّهَما 
َ
َرۡدنَآ أ

َ
ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرا ٨٠ فَأ

َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡيِ فََخِشيَنآ أ

َ
فََكَن أ

َوَكَن  َداُر فََكَن لُِغَلَٰمۡيِ يَتِيَمۡيِ ِف ٱلَۡمِديَنةِ  ا ٱۡلِ مَّ
َ
ا ٨١ َوأ ۡقَرَب رُۡحٗ

َ
ا ّمِۡنُه َزَكٰوٗة َوأ َخرۡيٗ

ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكنَُهَما  ُشدَّ
َ
ن َيۡبلَُغآ أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
بُوُهَما َصٰلِٗحا فَأ

َ
َُّهَما َوَكَن أ َتَۡتُهۥ َكنٞ ل

ّبَِكۚ ﴾ )الكهف: 79-82( ثم أجاب عن جميع ما اعترض عليه  رَّ ّمِن  رَۡحَٗة 
ۡمرِۚي ﴾ )الكهف: 82(، فالذي 

َ
موسى Q جملة بقوله: ﴿ َوَما َفَعۡلُتُهۥ َعۡن أ

صورته  إلى  الشيء  رجوع  هو  ترى  كما  اآليات  هذه  في  التأويل  من  أريد 
العالج، ل  إلى  الفصد  التأديب ورجوع  إلى  وعنوانه، نظير رجوع الضرب 

نظير رجوع قولنا: جاء زيد إلى مجيء زيد في الخارج«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري تتمة اآلية 82 من سورة الكهف إلى النص.

التاأويل في القراآن الكريم )3(  ]283[

قال السّيد الحيدري في ص )0)-02): 

قّصة  من  مواضع  عدة  في  التأويل  لفظ  من  ورد  ما  ذلك  من  »ويقرب 
َحَد َعَشَ 

َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِّنِ َرأ

َ
أ بِيهِ َيٰٓ

َ
يوسف Q كقوله تعالى: ﴿ إِۡذ قَاَل يُوُسُف ِل

﴿ َوَرَفَع  وقوله:   ،)4 )يوسف:  َسِٰجِديَن ﴾  ِل  ۡيُتُهۡم 
َ
َرأ َوٱۡلَقَمَر  ۡمَس  َوٱلشَّ َكۡوَكٗبا 

قَۡد  َقۡبُل  ِمن  رُۡءَيَٰي  وِيُل 
ۡ
تَأ َهَٰذا  بَِت 

َ
أ َيٰٓ َوقَاَل  ٗداۖ  ُسجَّ َلُۥ  واْ  وََخرُّ ٱۡلَعۡرِش  َعَ  بََوۡيهِ 

َ
أ

اۖ ﴾ )يوسف: 00)(، فرجوع ما رآه من الرؤيا إلى سجود أبويه  َجَعلََها َرّبِ َحّقٗ
وإخوته له وإن كان رجوعًا لكنّه من قبيل رجوع المثال إلى الممّثل. وكذا 
ِعَجاٞف  َسۡبٌع  ُكلُُهنَّ 

ۡ
يَأ ِسَماٖن  َبَقَرٰٖت  َسۡبَع  َرٰى 

َ
أ  ٓ إِّنِ ٱلَۡملُِك  ﴿ َوقَاَل  تعالى:  قوله 

ۡفُتوِن ِف رُۡءَيَٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا 
َ
أ َها ٱلَۡمَلُ  يُّ

َ
أ َخَر يَابَِسٰٖتۖ َيٰٓ

ُ
َوأ وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍٰت ُخۡضٖ 

ِي َنَا  ۡحَلِٰم بَِعٰلِِمَي ٤٤ َوقَاَل ٱلَّ
َ
وِيِل ٱۡل

ۡ
ۡحَلٰمٖۖ َوَما َنُۡن بَِتأ

َ
ۡضَغُٰث أ

َ
وَن ٤٣ قَالُٓواْ أ َتۡعُبُ
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ۡفتَِنا 
َ
يُق أ ّدِ َها ٱلّصِ يُّ

َ
رِۡسلُوِن ٤٥ يُوُسُف أ

َ
وِيلِهِۦ فَأ

ۡ
نَّبُِئُكم بَِتأ

ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
َكَر َبۡعَد أ ِمۡنُهَما َوٱدَّ

يَابَِسٰٖت  َخَر 
ُ
َوأ َسۡبٌع ِعَجاٞف وََسۡبِع ُسۢنُبَلٍٰت ُخۡضٖ  ُكلُُهنَّ 

ۡ
يَأ ِسَماٖن  َبَقَرٰٖت  َسۡبِع  ِف 

ٗبا َفَما َحَصدتُّۡم 
َ
رِۡجُع إَِل ٱنلَّاِس لََعلَُّهۡم َيۡعلَُموَن ٤٦ قَاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنَِي َدأ

َ
ٓ أ لََّعّلِ

ِشَدادٞ  َسۡبٞع  َذٰلَِك  َبۡعِد  ِمۢن  ِت 
ۡ
يَأ ُثمَّ  ُكلُوَن ٤٧ 

ۡ
تَأ ا  ّمِمَّ قَلِيٗل  إِلَّ  ُسۢنُبلِهِۦٓ  ِف  فََذُروهُ 

ِت ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َعمٞ فِيهِ 
ۡ
ا ُتِۡصُنوَن ٤٨ ُثمَّ يَأ ۡمُتۡم لَُهنَّ إِلَّ قَلِيٗل ّمِمَّ ُكۡلَن َما قَدَّ

ۡ
يَأ

وَن ﴾ )يوسف: 49-43(«. ُيَغاُث ٱنلَّاُس َوفِيهِ َيۡعِصُ
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 26: 

قصه  من  مواضع  عدة  في  التأويل  لفظ  من  ورد  ما  ذلك  من  »ويقرب 
َحَد َعَشَ 

َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِّنِ َرأ

َ
أ بِيهِ َيٰٓ

َ
يوسف Q كقوله تعالى: ﴿ إِۡذ قَاَل يُوُسُف ِل

تعالى:  وقوله   ،)4 )يوسف:  َسِٰجِديَن ﴾  ِل  ۡيُتُهۡم 
َ
َرأ َوٱۡلَقَمَر  ۡمَس  َوٱلشَّ َكۡوَكٗبا 

ِمن  رُۡءَيَٰي  وِيُل 
ۡ
تَأ َهَٰذا  بَِت 

َ
أ َيٰٓ َوقَاَل  ٗداۖ  ُسجَّ َلُۥ  واْ  وََخرُّ ٱۡلَعۡرِش  َعَ  بََوۡيهِ 

َ
أ ﴿ َوَرَفَع 

إلى  الرؤيا  من  رآه  ما  فرجوع   ،)(00 )يوسف:  اۖ ﴾  َحّقٗ َرّبِ  َجَعلََها  قَۡد  َقۡبُل 
إلى  المثال  رجوع  قبيل  من  لكنّه  رجوعًا  كان  وإن  له  وإخوته  أبويه  سجود 
ُكلُُهنَّ 

ۡ
يَأ َبَقَرٰٖت ِسَماٖن  َسۡبَع  َرٰى 

َ
أ  ٓ إِّنِ ٱلَۡملُِك  الممثل وكذا قوله تعالى: ﴿ َوقَاَل 

ۡفُتوِن ِف رُۡءَيَٰي إِن 
َ
َها ٱلَۡمَلُ أ يُّ

َ
أ َخَر يَابَِسٰٖتۖ َيٰٓ

ُ
َسۡبٌع ِعَجاٞف وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍٰت ُخۡضٖ َوأ

بَِعٰلِِمَي ٤٤  ۡحَلِٰم 
َ
ٱۡل وِيِل 

ۡ
بَِتأ َنُۡن  َوَما  ۡحَلٰمٖۖ 

َ
أ ۡضَغُٰث 

َ
أ قَالُٓواْ  وَن ٤٣  َتۡعُبُ لِلرُّۡءيَا  ُكنُتۡم 

َها  يُّ
َ
رِۡسلُوِن ٤٥ يُوُسُف أ

َ
وِيلِهِۦ فَأ

ۡ
نَّبُِئُكم بَِتأ

ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
َكَر َبۡعَد أ ِي َنَا ِمۡنُهَما َوٱدَّ َوقَاَل ٱلَّ

ٗبا َفَما َحَصدتُّۡم فََذُروهُ 
َ
ۡفتَِنا ﴾ إلى أن قال: ﴿ قَاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنَِي َدأ

َ
يُق أ ّدِ ٱلّصِ

ُكۡلَن َما 
ۡ
ِت ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َسۡبٞع ِشَدادٞ يَأ

ۡ
ُكلُوَن ٤٧ ُثمَّ يَأ

ۡ
ا تَأ ِف ُسۢنُبلِهِۦٓ إِلَّ قَلِيٗل ّمِمَّ

ا ُتِۡصُنوَن ﴾ )يوسف: 48-43(«. ۡمُتۡم لَُهنَّ إِلَّ قَلِيٗل ّمِمَّ قَدَّ



305 الكتاب الخامس: اللباب في تفسير الكتاب

التاأويل في القراآن الكريم )4(  ]284[

قال السّيد الحيدري في ص 02): 
ۡعِصُ 

َ
أ َرىِٰنٓ 

َ
أ  ٓ إِّنِ َحُدُهَمآ 

َ
أ قَاَل  َفَتَياِنۖ  ۡجَن  ٱلّسِ َمَعُه  ﴿ َوَدَخَل  تعالى:  قوله  »وكذا 

وِيلِهِۦٓۖ 
ۡ
رۡيُ ِمۡنُهۖ نَّبِۡئَنا بَِتأ ُكُل ٱلطَّ

ۡ
ا تَأ ِس ُخۡبٗ

ۡ
ۡحُِل فَۡوَق َرأ

َ
َرىِٰنٓ أ

َ
ٓ أ َخۡٗرۖا َوقَاَل ٱٓأۡلَخُر إِّنِ

وِيلِهِۦ 
ۡ
تُُكَما بَِتأ

ۡ
تِيُكَما َطَعامٞ تُۡرزَقَانِهِۦٓ إِلَّ َنبَّأ

ۡ
إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنَِي ٣٦ قَاَل َل يَأ

قال:  أن  إلى   )37-36 )يوسف:   ﴾ ۚ ٓ َرّبِ َعلََّمِن  ا  ِممَّ َذٰلُِكَما  تَِيُكَماۚ 
ۡ
يَأ ن 

َ
أ َقۡبَل 

ُكُل 
ۡ
َفَتأ َفُيۡصلَُب  ا ٱٓأۡلَخُر  مَّ

َ
َوأ َخۡٗرۖا  َربَُّهۥ  فََيۡسِق  َحُدُكَما 

َ
أ آ  مَّ

َ
أ ۡجِن  ٱلّسِ ﴿ َيَٰصِٰحَبِ 

ِي فِيهِ تَۡسَتۡفتَِياِن ﴾ )يوسف: )4( ۡمُر ٱلَّ
َ
ِسهۦِۚ قُِضَ ٱۡل

ۡ
أ رۡيُ ِمن رَّ ٱلطَّ

ما  الموارد من قّصة يوسف Q في  التأويل في جميع هذه  فقد استعمل 
يرجع إليه الرؤيا من الحوادث، وهو الذي كان يراه النائم في ما يناسبه من 
الصورة والمثال، فنسبة التأويل إلى ذي التأويل نسبة المعنى إلى صورته التي 
يظهر بها والحقيقة المتمثلة إلى مثالها الذي تتمثل به، كما كان األمر يجري 

 .»L هذا المجرى في ما ذكرناه من اآليات في قصة موسى والخضر

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 26: 
ۡعِصُ 

َ
أ َرىِٰنٓ 

َ
أ  ٓ إِّنِ َحُدُهَمآ 

َ
أ قَاَل  َفَتَياِنۖ  ۡجَن  ٱلّسِ َمَعُه  ﴿ َوَدَخَل  تعالى:  قوله  »وكذا 

وِيلِهِۦٓۖ 
ۡ
رۡيُ ِمۡنُهۖ نَّبِۡئَنا بَِتأ ُكُل ٱلطَّ

ۡ
ا تَأ ِس ُخۡبٗ

ۡ
ۡحُِل فَۡوَق َرأ

َ
َرىِٰنٓ أ

َ
ٓ أ َخۡٗرۖا َوقَاَل ٱٓأۡلَخُر إِّنِ

َحُدُكَما فََيۡسِق 
َ
أ آ  مَّ

َ
ۡجِن أ إِنَّا نََرىَٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنَِي ﴾ إلى أن قال: ﴿ َيَٰصِٰحَبِ ٱلّسِ

فِيهِ  ِي  ٱلَّ ۡمُر 
َ
ٱۡل قُِضَ  ِسهۦِۚ 

ۡ
أ رَّ ِمن  رۡيُ  ٱلطَّ ُكُل 

ۡ
َفَتأ َفُيۡصلَُب  ٱٓأۡلَخُر  ا  مَّ

َ
َوأ َخۡٗرۖا  َربَُّهۥ 

تَۡسَتۡفتَِياِن ﴾ )يوسف)4(.
َحادِيِث ﴾ )يوسف: 6( وقوله تعالى: 

َ
وِيِل ٱۡل

ۡ
وكذا قوله تعالى: ﴿ َوُيَعّلُِمَك ِمن تَأ

َحادِيِثۚ ﴾ )يوسف: )2(، وقوله تعالى: ﴿ وََعلَّۡمَتِن 
َ
ٱۡل وِيِل 

ۡ
تَأ ﴿ َونِلَُعّلَِمُهۥ ِمن 

َحادِيِثۚ ﴾ )يوسف: )0)(، فقد استعمل التأويل في جميع هذه 
َ
وِيِل ٱۡل

ۡ
ِمن تَأ

الحوادث، وهو  من  الرؤيا  إليه  يرجع  فيما   Q يوسف الموارد من قصة 
إلى  التأويل  فنسبة  والمثال،  الصورة  من  يناسبه  فيما  النائم  يراه  كان  الذي 
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ذي التأويل نسبة المعنى إلى صورته التي يظهر بها، والحقيقة المتمثلة إلى 
مثالها الذي تتمثل به، كما كان األمر يجري هذا المجرى فيما أوردناه من 

.»O اآليات في قصة موسى والخضر

التاأويل في القراآن الكريم )5(  ]285[

قال السّيد الحيدري في ص 02)-03): 

»والتدّبر في آيات القيامة يعطي أن المراد من التأويل هو ذلك أيضًا، فمثاًل 
ّلَِقۡوٖم  َورَۡحَٗة  ُهٗدى  ِعۡلٍم   ٰ َعَ ۡلَنُٰه  فَصَّ بِِكَتٰٖب  ِجۡئَنُٰهم  في قوله تعالى: ﴿ َولََقۡد 
ِيَن نَُسوهُ ِمن َقۡبُل قَۡد  وِيلُُهۥ َيُقوُل ٱلَّ

ۡ
ِت تَأ

ۡ
ۥۚ يَۡوَم يَأ وِيلَُه

ۡ
يُۡؤِمُنوَن ٥٢ َهۡل يَنُظُروَن إِلَّ تَأ

ّقِ ﴾ )األعراف: 52-53( ومثلها قوله: ﴿ َوَما َكَن َهَٰذا  َجآَءۡت رُُسُل َرّبَِنا بِٱۡلَ
ِي َبۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱۡلِكَتِٰب  ِ َوَلِٰكن تَۡصِديَق ٱلَّ ٰى ِمن ُدوِن ٱللَّ ن ُيۡفَتَ

َ
ٱۡلُقۡرَءاُن أ

ا  بُواْ بَِما لَۡم ُيِيُطواْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ َل َرۡيَب فِيهِ ِمن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي ﴾ ثم قال: ﴿ بَۡل َكذَّ
ِف  ُكنَت  ﴿ لََّقۡد  تعالى:  قوله  أمثال  فإن   ،)39-37 )يونس:  ۥۚ ﴾  وِيلُُه

ۡ
تَأ تِِهۡم 

ۡ
يَأ

َك ٱۡلَۡوَم َحِديٞد ﴾ )ق: 22( يدّل على  َغۡفلَةٖ ّمِۡن َهَٰذا فََكَشۡفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَصُ
غير  من  القيامة  يوم  األنبياء  به  وأنبأ  الكتاب  به  أخبر  ما  وقوع  مشاهدة  أّن 
سنخ المشاهدة الحّسية التي نعهدها في الدنيا، كما أّن نفس وقوعها والنظام 

الحاكم فيها غير ما نألفه في نشأتنا هذه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 27-26: 

التأويل  لفظة  في  أيضًا  المراد هو ذلك  أن  يعطي  القيامة  آيات  في  »والتدبر 
ۥۚ ﴾ اآلية،  وِيلُُه

ۡ
تَأ تِِهۡم 

ۡ
يَأ ا  َولَمَّ بِعِۡلِمهِۦ  لَۡم ُيِيُطواْ  بَِما  بُواْ  في قوله تعالى: ﴿ بَۡل َكذَّ

أمثال  فإن  اآلية،  وِيلُُهۥ ﴾ 
ۡ
تَأ ِت 

ۡ
يَأ يَۡوَم  ۥۚ  وِيلَُه

ۡ
تَأ إِلَّ  يَنُظُروَن  ﴿ َهۡل  تعالى:  وقوله 

َك ٱۡلَۡوَم  قوله تعالى: ﴿ لََّقۡد ُكنَت ِف َغۡفلَةٖ ّمِۡن َهَٰذا فََكَشۡفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَصُ
َحِديٞد ﴾ )ق: 22(، تدّل على أن مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب وأنبأ به 
الدنيا  في  نعهدها  التي  الحّسية  المشاهدة  سنخ  غير  من  القيامة  يوم  األنبياء 
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كما أّن نفس وقوعها والنظام الحاكم فيها غير ما نألفه في نشأتنا هذه«. 

مالحظة: وضع السيد الحيدري تكملة اآليات، وأضاف للنّص آيات سورة يونس، 
وقد أخذها من نفس المبحث في ج 3 ص 24.

التاأويل في القراآن الكريم )6(  ]286[

قال السّيد الحيدري في ص 03): 

ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل إَِذا ِكُۡتۡم َوزِنُواْ بِٱۡلقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِمۚ َذٰلَِك َخرۡيٞ 
َ
»وكذا في قوله: ﴿ َوأ

وأثر  أمر خارجي  التأويل  أّن  فإّن ظاهرها  وِيٗل ﴾ )اإلسراء: 35( 
ۡ
تَأ ۡحَسُن 

َ
َوأ

إيفاء الكيل وإقامة الوزن، ل  عيني مترتب على فعلهم الخارجي الذي هو 
ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل ﴾. 

َ
األمر التشريعي الذي يتضمنه قوله: ﴿ َوأ

وعليه  آخر،  خارجي  ألمر  مرجع  هو  خارجي  أمر  التأويل  أن  والحاصل: 
عن  حكايتها  جهة  من  فهو  تأويل،  ذات  بكونها  الكتاب  آيات  وصفت  إذا 
كما  خارجية  أمور  أو  بأفعال  تعّلقها  أو   - اإلخبار  في  -كما  خارجية  معان 
نفس  بحال  ل  الشيء  متعلق  بحال  الوصف  باب  من  اإلنشاء-فيكون  في 

الشيء«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 25-24: 

َخرۡيٞ  َذٰلَِك  ٱلُۡمۡسَتقِيِمۚ  بِٱۡلقِۡسَطاِس  َوزِنُواْ  ِكُۡتۡم  إَِذا  ٱۡلَكۡيَل  ۡوفُواْ 
َ
﴿ َوأ تعالى:  »قوله 

هو  الوزن  وإقامه  الكيل  إيفاء  تأويل  فإن   ،)35 )اإلسراء:  وِيٗل ﴾ 
ۡ
تَأ ۡحَسُن 

َ
َوأ

المصلحة المترتبة عليهما في المجتمع وهو استقامة أمر الجتماع اإلنساني.

وفيه أول: أن ظاهر هذه اآلية: أن التأويل أمر خارجي وأثر عيني مترتب على 
فعلهم الخارجي الذي هو إيفاء الكيل وإقامة الوزن ل األمر التشريعي الذي 
ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل إَِذا ِكُۡتۡم َوزِنُواْ ﴾ اآلية، فالتأويل أمر خارجي هو 

َ
يتضمنه قوله: ﴿ َوأ

مرجع ومآل ألمر خارجي آخر فتوصيف آيات الكتاب بكونها ذات تأويل 
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من جهة حكايتها عن معان خارجية )كما في األخبار( أو تعّلقها بأفعال أو 
متعلق  فالوصف وصف بحال  تأويل،  لها  اإلنشاء(  أمور خارجية )كما في 

الشيء ل بحال نفس الشيء«. 

زبدة الكالم في معنى التاأويل  ]287[

قال السّيد الحيدري في ص 03)-04): 

»تبّين مما مّر: 

إلى  ترجع  متشابهة  كونها  غير  إليه،  ترجع  تأويل  ذات  اآلية  كون  إّن  أول: 
محكمة. 

تأويل،  القرآن  لجميع  بل  المتشابهة،  باآليات  يختّص  ل  التأويل  إن  ثانيا: 
فلآلية المحكمة تأويل، كما أن للمتشابهة تأوياًل. 

من  هو  بل  لأللفاظ،  مداليل  هي  التي  المفاهيم  من  ليس  التأويل  إن  ثالثا: 
األمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات األلفاظ، وإّنما قّيدها الّله 
كاألمثال  فهي  التقريب،  بعض  أذهاننا  من  لتقريبها  األلفاظ  بقيد  سبحانه 

ُتضرب ليقّرب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع. 

رابعا: إن اتصاف اآليات بكونها ذات تأويل من قبيل الوصف بحال المتعلق. 

أما إطالق التأويل وإرادة المعنى المخالف لظاهر اللفظ، فاستعمال محدث 
في  التأويل  من  المراد  هو  كونه  على  أصال  دليل  ل  القرآن،  نزول  بعد  نشأ 

القرآن، كما ل دليل على أكثر المعاني المذكورة للتأويل في المفصالت«.

 :w وهذا الكالم منحوٌل من موردين من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي

األول: تفسير الميزان ج 3 ص 27: 

»فقد تبّين بما مّر أول: أّن كون اآلية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة 
ترجع إلى آية محكمة.
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تأويل،  القرآن  بل لجميع  المتشابهة،  باآليات  يختّص  التأويل ل  أن  وثانيًا: 
فلآلية المحكمة تأويل كما أّن للمتشابهة تأوياًل.

بل هو من  التي هي مداليل لأللفاظ،  المفاهيم  ليس من  التأويل  أن  وثالثًا: 
قبيل  من  تأويل  ذات  بكونها  اآليات  واتصاف  العينية،  الخارجية  األمور 
الوصف بحال المتعلق، وأما إطالق التأويل وإرادة المعنى المخالف لظاهر 
هو  كونه  على  أصاًل  دليل  ل  القرآن  نزول  بعد  نشأ  مولد  فاستعمال  اللفظ، 
المراد من قوله تعالى: وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إل الّله اآلية، كما ل 

دليل على أكثر المعاني المذكورة للتأويل مما سننقله عن قريب«.

الثاني: تفسير الميزان ج 3 ص 49: 

».. وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها باأللفاظ بل هي من األمور 
العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات األلفاظ، وإنما قيدها الّله سبحانه 
ُتضرب  كاألمثال  فهى  التقريب،  بعض  أذهاننا  من  لتقريبها  األلفاظ  بقيد 

ليقرب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع...«.

مالحظة: وضع السّيد الحيدري النتحال الثاني ضمن )ثالثا(، وختم عبارة اإلحالة 
التفسير والتأويل(  إلى كتابه: )أصول  باإلشارة   w الميزان أوردها صاحب  التي 

بدل اإلحالة إلى تفسير الميزان.
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اأثر اتباع المت�سابه في االنحراف عن الحق )1(  ]288[

قال السّيد الحيدري في ص 04): 

التي انحرفت عن الصراط المستقيم  النظريات واآلراء  تتبعنا أصحاب  »لو 
المتشابه  اّتباع  من  نشأ  إنما  مواردها  أكثر  أن  لوجدنا   ،P النبي زمن  بعد 

وابتغاء التأويل، بل نجد أن ذلك صار مسلكًا عامًا في كثير من األحيان. 

وأخرى  للجبر،  وأخــرى  للتجسيم،  بآيات  القرآن  من  تتمّسك  ففرقة 
الصفات،  بنفي  المحض  للتنزيه  لعثرة األنبياء، وأخرى  للتفويض، وأخرى 
اتباعًا  ذلك  كل  ذلك،  غير  إلى  الصفات،  وزيادة  الخالص  للتشبيه  وأخرى 

للمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص )4: 

فيها  انحرفت  التي  الفاسدة  والمذاهب  واألهواء  البدع  تتبعت  إذا  »وأنت 
الفرق اإلسالمية عن الحق القويم بعد زمن النبي P  وسلم سواء كان في 
المعارف أو في األحكام وجدت أكثر مواردها من اتباع المتشابه، والتأويل 

في اآليات بما ل يرتضيه الّله سبحانه.

ففرقة تتمسك من القرآن بآيات للتجسيم، وأخرى للجبر، وأخرى للتفويض 
وأخرى  الصفات،  بنفي  المحض  للتنزيه  وأخرى  األنبياء،  لعثرة  وأخرى 
للتشبيه الخالص وزيادة الصفات، إلى غير ذلك، كل ذلك لألخذ بالمتشابه 

من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه«.

واألهواء  البدع  تتبعت  إذا  )وأنت  بعبارة:  الحيدري  السيد  استبدل  مالحظة: 
واآلراء  النظريات  أصحاب  تتبعنا  )لو  عبارة:  انحرفت(  التي  الفاسدة  والمذاهب 
من  كثير  في  عامًا  مسلكًا  صار  ذلك  أن  نجد  )بل  عبارة:  وأضاف  انحرفت(  التي 

األحيان(.
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اأثر اتباع المت�سابه في االنحراف عن الحق )2(  ]289[

قال السّيد الحيدري في ص 04)-05): 

»وطائفة ذكرت أن األحكام الدينية إنما شرعت لتكون طريقًا إلى الوصول، 
فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعّينًا لمن ركبه، فإّنما المطلوب 
التكليف  إّن  اّتفق وتيّسر، وأخرى قالت  بأي طريق  الغاية  إلى  الوصول  هو 
فال  الوصول  بتحّقق  الكمال  بعد  لبقائه  معنى  ول  الكمال،  لبلوغ  هو  إّنما 

تكليف لكامل. 

وقد كانت األحكام والفرائض والحدود وسائر السياسات اإلسالمية قائمة 
 P ل يشذ منها شاذ، ثم لم تزل بعد ارتحاله P ومقامة في عهد رسول الّله
ولم  اإلسالمية،  الحكومات  بيد  فيومًا  يومًا  فحكمًا،  حكمًا  وتسقط  تنقص 
يبطل حكم أو حد إل واعتذر المبطلون: أن الدين إنما شّرع لصالح الدنيا 

وإصالح الناس، وما أحدثوه وابتدعوه أصلح لحال الناس اليوم«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص )42-4: 

»وطائفة ذكرت: أن األحكام الدينية إنما شّرعت لتكون طريقًا إلى الوصول 
فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعّينًا لمن ركبه، فإنما المطلوب 
هو  إنما  التكليف  إن  قالت:  وأخرى  وتيّسر،  اتفق  طريق  بأي  الوصول  هو 
تكليف  فال  الوصول  بتحقق  الكمال  بعد  لبقائه  معنى  ول  الكمال،  لبلوغ 

لكامل.

وقد كانت األحكام والفرائض والحدود وسائر السياسات اإلسالمية قائمة 
 P ل يشّذ منها شاذ، ثم لم تزل بعد ارتحاله  P ومقامة في عهد رسول الّله
ولم  اإلسالمية،  الحكومات  بيد  فيومًا  يومًا  فحكمًا،  حكمًا  وتسقط  تنقص 
يبطل حكم أو حد إل واعتذر المبطلون: أن الدين إنما شّرع لصالح الدنيا 

وإصالح الناس، وما أحدثوه أصلح لحال الناس اليوم«.
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اأثر اتباع المت�سابه في االنحراف عن الحق )3(  ]290[

قال السّيد الحيدري في ص 05): 

الدينية هو  التشريعات  الوحيد من  الغرض  إن  أن قيل:  إلى  »حتى آل األمر 
إصالح المجتمع اإلنساني، ومع اختالف الشرائط الجتماعية والقتصادية 
بل  للتطبيق،  قابلة  غير  التشريعات  تلك  فإن  تحكمها  التي  والعالقات 

تستدعي وضع قوانين ترتضيها المدنية الحديثة. 

إذا تأملت في هذه وأمثالها-وهي ل تحصى كثرة- وتدّبرت في قوله تعالى: 
وِيلِهۦِۖ ﴾ 

ۡ
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ا ٱلَّ مَّ

َ
﴿ فَأ

لم تشّك في صحة ما ذكرناه، وقضيت بأّن هذه الفتن والمحن التى ما فتئت 
تحاول ضرب اإلسالم والمجتمع اإلسالمي في أركانه، لم يستقّر قرارها إل 

من طريق اتباع المتشابه وابتغاء تأويل القرآن«.

 w وهذا الكالم منحوٌل مع بعض التصرف من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي
ج 3 ص 42: 

»حتى آل األمر إلى ما يقال: إن الغرض الوحيد من شرائع الدين إصالح الدنيا 
باجرائها، والدنيا اليوم ل تقبل السياسة الدينية ول تهضمها بل تستدعى وضع 
باألعمال  التلبس  إن  يقال:  ما  وإلى  وأجرائها،  اليوم  مدنية  ترتضيها  قوانين 
الدينية لتطهير القلوب وهدايتها إلى الفكرة والرادة الصالحتين، والقلوب 
المتدربة بالتربية الجتماعية، والنفوس الموقوفة على خدمة الخلق في غنى 

عن التطهر بأمثال الوضوء والغسل والصلوه والصوم. 

إذا تأملت في هذه وأمثالها - وهي ل تحصى كثرة - وتدبرت في قوله تعالى: 
وِيلِهۦِۖ ﴾ 

ۡ
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ا ٱلَّ مَّ

َ
﴿ فَأ

التي  الفتن والمحن  بأن هذه  اآلية، لم تشك في صحة ما ذكرناه، وقضيت 
غادرت اإلسالم والمسلمين لم تستقر قرارها إل من طريق اتباع المتشابه، 

وابتغاء تأويل القرآن«.
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من�ساأ النهي عن اتباع المت�سابه  ]291[

قال السّيد الحيدري في ص 05): 

وإصراره  الباب  هذا  في  الكريم  القرآن  تشديد  في  السبب  هو  هذا  »ولعّل 
الّله  آيات  في  والتأويل  الفتنة  وابتغاء  المتشابه  اّتباع  عن  النهي  على  البالغ 
والقول فيها بغير علم واّتباع خطوات الشيطان، فإّن من دأب القرآن أّنه يبالغ 
به  فتنهدم  الدين  أركان  من  ركن  جهتها  من  سينثلم  موارد  في  التشديد  في 
الواقع في توّلي الكفار، ومودة ذوي القربي، وقرار أزواج  بنيته، كالتشديد 

النبي، ومعاملة الربا، واّتحاد الكلمة في الدين وغير ذلك«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 42: 

- هو السبب في تشديد القرآن الكريم في هذا الباب،  - والّله أعلم  »وهذا 
وإصراره البالغ على النهي عن اّتباع المتشابه وابتغاء الفتنة والتأويل واللحاد 
في آيات الّله والقول فيها بغير علم واّتباع خطوات الشيطان، فإن من دأب 
القرآن أنه يبالغ في التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الدين 
فتنهدم به بنيته، كالتشديد الواقع في توّلي الكفار، ومودة ذوي القربى، وقرار 

أزواج النبي، ومعاملة الربا، واّتحاد الكلمة في الدين وغير ذلك«.

اأثر تذّكر يوم الح�ساب   ]292[

قال السّيد الحيدري في ص 05)-06): 

اللذين  الفتنة  ابتغاء  طريق  يسّد  ول  القلوب  من  الزيغ  رين  يغسل  »ول 
منشأهما الركون إلى الدنيا واإلخالد إلى األرض واّتباع الهوى إل ذكر يوم 
ِيَن  إِنَّ ٱلَّ  ِۚ الحساب، كما قال تعالى: ﴿ َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱللَّ
 )26 ٱۡلَِساِب ﴾ )ص:  يَۡوَم  نَُسواْ  بَِما  َشِديُدۢ  َعَذاٞب  لَُهۡم   ِ ٱللَّ َسبِيِل  َعن  يَِضلُّوَن 
ولذلك ترى الراسخين في العلم المتأّبين تأويل القرآن بما ل يرتضيه ربهم 
إِنََّك َجاِمُع ٱنلَّاِس  يشيرون إلى ذلك في خاتمة مقالهم حيث يقولون: ﴿ َربََّنآ 
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َ َل ُيۡلُِف ٱلِۡميَعاَد ﴾ )آل عمران: 9(«. ِلَۡوٖم لَّ َرۡيَب فِيهِۚ إِنَّ ٱللَّ
وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 42: 

»ول يغسل رين الزيغ من القلوب ول يسّد طريق ابتغاء الفتنة الذين منشأهما 
الركون إلى الدنيا واإلخالد إلى األرض واّتباع الهوى إل ذكر يوم الحساب 
ِيَن يَِضلُّوَن َعن  ِۚ إِنَّ ٱلَّ كما قال تعالى: ﴿ َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱللَّ
يَۡوَم ٱۡلَِساِب ﴾، ولذلك ترى الراسخين  نَُسواْ  بَِما  لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ   ِ َسبِيِل ٱللَّ
في  إلى ذلك  يشيرون  يرتضيه ربهم  بما ل  القرآن  تأويل  المتأبين  العلم  في 
 َ خاتمة مقالهم حيث يقولون: ﴿ َربََّنآ إِنََّك َجاِمُع ٱنلَّاِس ِلَۡوٖم لَّ َرۡيَب فِيهِۚ إِنَّ ٱللَّ

َل ُيۡلُِف ٱلِۡميَعاَد ﴾«.

تاأويل الكتاب عند االأطهار  ]293[

قال السّيد الحيدري في ص 06): 

»إن الّله سبحانه ذكر أن لكتابه تأوياًل هو الذي تدور مداره المعارف القرآنية 
أو على  العقدية  اإللهية والحقائق  المعارف  منه، سواء على مستوى  وتنشأ 
مستوى القوانين واألحكام الجتماعّية أو على مستوى التكاليف العبادّية، 
وأن هذا التأويل الذي تستبطنه جميع هذه البيانات أمر تقصر عن نيله األفهام 
وتسقط دون الرتقاء إليه العقول، إل نفوس الذين طهرهم الّله وأزال عنهم 

الرجس، فإّن لهم قابلية مّسه وفهمه والوقوف على حقائقه«. 

 w الطباطبائي الميزان للعالمة  التصّرف من تفسير  وهذا الكالم منحوٌل مع بض 
ج 3 ص 58: 

»أن الّله سبحانه ذكر أن لكتابه تأويال هو الذي تدور مداره المعارف القرآنية 
التأويل  هذا  وأّن  اإللهي،  التعليم  يتضمنه  ما  وسائر  والقوانين  واألحكام 
األفهام  نيله  عن  يقصر  أمر  البيانات  هذه  جميع  إليه  وتتوجه  تستقبله  الذي 
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وتسقط دون الرتقاء إليه العقول إل نفوس الذين طّهرهم الّله وأزال عنهم 
الرجس، فإّن لهم خاصة أن يمّسوه«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بعبارة: )فإّن لهم خاصة أن يمّسوه( عبارة: )فإّن 
لهم قابلية مّسه وفهمه والوقوف على حقائقه(.

اأثر تباين االأفهام على فهم المعاني  ]294[

قال السّيد الحيدري في ص 06): 

عقولهم  ترقى  ول  المحسوس  فهمهم  يتجاوز  ل  الناس  عامة  كانت  »لما 
إلى ما فوق عالم المادة والطبيعة، وكان من ارتقى فهمه منهم بالرتياضات 
العلمّية إلى الورود في إدراك المعاني وكليات القواعد والقوانين، يختلف 
أمره باختالف الوسائل التي يّسرت له الورود في عالم المعاني والكليات، 
الحّس  عن  الخارجة  المعاني  فهم  في  الناس  لختالف  موجبا  ذلك  كان 
وهذا  مختلفة،  مراتب  على  عريض  عرض  ذا  شديدًا  اختالفا  والمحسوس 

أمر ل يمكن أن ينكره أحد«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 60: 

المحسوس ول يرقى عقلهم  يتجاوز فهمهم  الناس ل  »أّنه لما كانت عامه 
إلى ما فوق عالم المادة والطبيعة، وكان من ارتقى فهمه منهم بالرتياضات 
يختلف  والقوانين  القواعد  المعاني وكلّيات  إدراك  في  الورود  إلى  العلمية 
أمره باختالف الوسائل التي يّسرت له الورود في عالم المعاني والكليات، 
الحّس  عن  الخارجة  المعاني  فهم  في  الناس  لختالف  موجبًا  ذلك  كان 
وهذا  مختلفة،  مراتب  على  عريض  عرض  ذا  شديدًا  اختالفًا  والمحسوس 

أمر ل ينكره أحد«.
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نيل المعاني بح�سب طبيعة اال�ستئنا�ش  ]295[

قال السّيد الحيدري في ص 06)-07): 

»ول يمكن إلقاء معنى من المعاني إلى إنسان إل عن طريق معلوماته الذهنّية 
فعن  بالحّس  مستأنسًا  كان  فإن  وعيشه،  حياته  خالل  في  عنده  تهيأت  التي 
طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارج الحّس، كما يمثل لّذة 
النكاح للصبي بحالوة الحلواء. وإن كان نائاًل للمعاني الكلّية المجردة عن 
ينال  نال، وهذا  ما  نال وعلى قدر  ما  الجسم والجسمانّيات، ففي  عوارض 

المعانى من البيان الحّسي والعقلي معًا بخالف المستأنس بالحّس«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 60: 

»ول يمكن إلقاء معنى من المعاني إلى إنسان إّل من طريق معلوماته الذهنية 
فمن  بالحّس  مأنوسًا  كان  فإن  وعيشته،  حياته  خالل  في  عنده  تهيأت  التي 
طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارج الحّس كما يمّثل لذة 
نال  فبما  الكلّية  للمعاني  نائاًل  كان  وإِن  الحلواء،  بحالوة  للصبي  النكاح 
وعلى قدر ما نال، وهذا ينال المعاني من البيان الحّسي والعقلي معًا بخالف 

المأنوس بالحس«.

مالحظة: استبدل السيد الحيدري بكلمة: )المأنوس( كلمة: )المستأنس(.
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الهداية الدينّية  ]296[

قال السّيد الحيدري في ص 07): 

تعّم جميع  بل  الناس،  بطائفة دون طائفة من  الدينية ل تختّص  الهداية  »إن 
فِيهِ  نزَِل 

ُ
أ ِٓي  ٱلَّ َرَمَضاَن  الطبقات؛ قال تعالى: ﴿ َشۡهُر  الطوائف وتشمل عامة 

ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ ﴾ )البقرة: 85)(
تقدم  ما  مع  الهداية  أمر  وعموم  األفهام  اختالف  ذلك-أعني  عرفت  إذا 
البيانات  تساق  أن  الموجب  هو  هذا  إّن  نقول:  للقرآن-  التأويل  وجود  من 
من  ذهنه  ويعهده  اإلنسان  يعرفه  ما  يّتخذ  أن  وهو  األمثال،  مساق  القرآنية 
المعاني، فيبّين به ما ل يعرفه لمناسبة ما بينهما، نظير توزين المتاع بالمثاقيل 
من  بينهما  ما  إل  نوع  أو  حجم  أو  صورة  أو  شكل  في  بينهما  مسانخة  ول 

المناسبة وزنا«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 60-)6: 

»ثم إن الهداية الدينية ل تختص بطائفة دون طائفة من الناس بل تعّم جميع 
الطوائف وتشمل عامة الطبقات، وهو ظاهر.

-أعني اختالف األفهام وعموم أمر الهداية مع ما عرفت من  وهذا المعنى 
وجود التأويل للقرآن- هو الموجب أن يساق البيانات مساق األمثال، وهو 
يعرفه  ل  ما  به  فيبّين  المعاني،  من  ذهنه  ويعهده  اإلنسان  يعرفه  ما  يّتخذ  أن 
لمناسبة ما بينهما نظير توزين المتاع بالمثاقيل ول مسانخة بينهما في شكل 

أو صورة أو حجم أو نوع إل ما بينهما من المناسبة وزنًا«.

مالحظة: أضاف السيد الحيدري للنص اآلية 85 من سورة البقرة.
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محذوران في تلّقي االأفهام العامة )1(  ]297[

قال السّيد الحيدري في ص 07): 

وكان  اللفظية،  البيانات  خالل  من  معارفه  جميع  بّين  قد  القرآن  كان  »لما 
إل  تدرك  ل  التي  العامة  األفهام  إل  ليس   - عام  بشكل   - لها  المتلقي 
عن  المجردة  الكلّية  المعاني  تنال  ول  المحسوسة،  واألمور  الحّسيات 
عوارض األجسام إل في قالب الجسمانيات والمحسوسات، استلزم ذلك 

أحد محذورين: 

هذه  ظواهر  مرتبة  في  لفهمها-   - يجمد  المعارف  لهذه  المتلقي  أّن  إما 
اآليات، التي هي في الحقيقة أمثال لما وراءها من التأويل. ولزمه بطالن 

تلك الحقائق العالية التي وراءها، وفوت المرادات والمقاصد منها. 

الظواهر واألمثال  المجردة بتجريد هذه  المعاني  إلى  وإن لم يجمد وانتقل 
الزيادة  الوقوع في  يؤمن معه  فإن ذلك ل  الدخيلة،  الخصوصّيات غير  عن 

والنقيصة«. 

 w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  الكالم منحوٌل مع تصرف بسيط من  وهذا 
ج 3 ص 62: 

للمعارف  أمثال  القرآنية  اللفظية  البيانات  أّن  السابق:  البيان  من  »تحّصل 
الحقة اإللهية؛ ألن البيان نزل في هذه اآليات إلى سطح األفهام العامة التي 
ل تدرك إل الحسيات ول تنال المعاني الكلية إل في قالب الجسمانيات، 
ولما استلزم ذلك في إلقاء المعاني الكلية المجردة عن عوارض األجسام 

والجسمانيات أحد محذورين: 

الحّس  مرتبة  في  جمدت  إن  منها  المرادة  المعارف  تلّقيها  في  األفهام  فإن 
والمحسوس انقلبت األمثال بالنسبة إليها حقائق ممثلة، وفيه بطالن الحقائق 
المجردة  المعاني  إلى  لم تجمد وانتقلت  المرادات والمقاصد، وإن  وفوت 
بتجريد األمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيادة والنقيصة«.
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محذوران في تلّقي االأفهام العامة )2(  ]298[

قال السّيد الحيدري في ص 08): 

»مثاًل لو ألقي إلينا المثل السائر »عند الصباح يحمد القوم السرى« فإّنا من 
الخصوصيات  عن  المثل  نجّرد  له،  الممثل  باألمر  الذهن  عهد  سبق  جهة 
أّن  المراد  أّن  ونفهم من ذلك  والسرى،  والقوم  كالصباح  بالكالم  المكتنفة 
حسن تأثير عمل وتحسين فعله إنما يظهر إذا فرغ منه وبدا أثره، أّما ما دام 
اإلنسان مشتغال به محّسًا تعب فعله فال يقدر قدره. وأّما إذا لم نعهد الممّثل 
وجمدنا على المثل، خفي عنّا الممثل وعاد المثل خبرًا من اإلخبار، ولو لم 
نجمد وانتقلنا إجمالً إلى أّنه مثل لم يمكننا تشخيص المقدار الذي يجب 

طرحه بالتجريد وما يجب حفظه للفهم«. 

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 63-62: 

»نظير ذلك أّنا لو ُألقي إلينا المثل السائر: عند الصباح يحمد القوم السرى، 
أو تمّثل لنا بقول صخر:

ــزوانأهــم بأمــر الحــزم ل أســتطيعه ــر والن ــن العي ــل بي وقــد حي

المثل عن  له نجّرد  الممثل  أو األمر  بالقّصة  الذهن  فإّنا من جهة سبق عهد 
الخصوصيات المكتنفة بالكالم كالصباح والقوم والسرى، ونفهم من ذلك 
وبدا  منه  فرغ  إذا  يظهر  إّنما  فعله  وتحسين  عمل  تأثير  حسن  أن  المراد:  أن 
قدره،  يقدر  فال  فعله  تعب  محسًا  به  مشتغاًل  اإلنسان  دام  ما  هو  وأّما  أثره، 
ويظهر ذلك تجريد ما تمثل به من الشعر، وأما إذا لم نعهد الممثل وجمدنا 
على الشعر أو المثل خفي عنا الممثل وعاد المثل خبرًا من األخبار، ولو لم 
الذي يجب  المقدار  أّنه مثل لم يمكنا تشخيص  إلى  نجمد وانتقلنا إجمالً 

طرحه بالتجريد وما يجب حفظه للفهم«.
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تباين االأفهام في تلقي البيانات القراآنية  ]299[

قال السّيد الحيدري في ص 08): 

َوَما  لِلنَّاِسۖ  نَۡضُِبَها  ۡمَثُٰل 
َ
ٱۡل ﴿ َوتِۡلَك  تعالى:  قوله  في  القرآن  أّكده  ما  »وهذا 

البيانات القرآنية  )العنكبوت: 43( حيث بّين أن هذه  ٱۡلَعٰلُِموَن ﴾  إِلَّ  َيۡعقِلَُهآ 
وإن كانت عاّمة تقرع أسماع جميع الناس، لكّن الوقوف على حقيقة معانيها 
ولّب مقاصدها خاصٌّ ألهل العلم ممن يعقل حقائق األمور ول يجمد على 
ظواهرها، والشاهد على ذلك قوله: »ول يعقلها« دون أن يقول: »وما يؤمن 

بها« أو ما في معناه. 

فهذه البيانات في كالمه تعالى يختلف الناس في تلقيها باختالف أفهامهم، 
فمن سامع ل حّظ له منها إل تلقي ألفاظها وتصور مفاهيمها الساذجة من 
يتلقى بسمعه ما يسمعه هؤلء  فيها وسبر ألغوارها، ومن سامع  غير تعمق 

ثم يعود في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها األنيقة«. 

الطباطبائي w ج  للعالمة  الميزان  تفسير  بسيط من  بتصرف  الكالم منحوٌل  وهذا 
6) ص 32): 

يشير  ٱۡلَعٰلُِموَن ﴾  إِلَّ  َيۡعقِلَُهآ  َوَما  لِلنَّاِسۖ  نَۡضُِبَها  ۡمَثُٰل 
َ
ٱۡل »قوله تعالى: ﴿ َوتِۡلَك 

إلى أّن األمثال المضروبة في القرآن على أنها عامة تقرع أسماع عامة الناس، 
لكّن اإلشراف على حقيقة معانيها ولّب مقاصدها خاّصة ألهل العلم ممن 
المعنى  هذا  على  والدليل  ظواهرها.  على  ينجمد  ول  األمور  حقائق  يعقل 

قوله: »﴿ َوَما َيۡعقِلَُهآ ﴾ دون أن يقول: »وما يؤمن بها« أو ما في معناه.

باختالف  تلقّيها  في  الناس  يختلف  تعالى  كالمه  في  المضروبة  فاألمثال 
مفاهيمها  وتصّور  ألفاظها  تلقي  إل  منها  له  حّظ  ل  سامع  فمن  أفهامهم، 
ما  بسمعه  يتلقى  سامع  ومن  ألغوارها،  وسبر  فيها  تعّمق  غير  من  الساذجة 

يسمعه هؤلء ثم يغور في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها األنيقة«. 



32( الكتاب الخامس: اللباب في تفسير الكتاب

�سبيل تجاوز المحذورين  ]300[

قال السّيد الحيدري في ص 08)-09): 

»إذا اتضح ذلك نقول: إّنه ل مخلص عن المحذورين المتقدمين إل بتفريق 
المعاني الممّثل لها إلى أمثال مختلفة وتقليبها في قوالب متنوعة حتى يفّسر 

بعضها بعضا ويوضح بعضها أمر بعض، فيعلم من خالل هذا المنهج: 

أول: أن البيانات القرآنية أمثال، ولها في ما وراءها حقائق ممثلة، وليست 
الحّس  مرتبة  من  المأخوذ  اللفظ  على  مقصورة  ومراداتها  مقاصدها 

والمحسوس. 

من  طرحه  يجب  الذي  المقدار  بذلك  يعلم  أمثال،  بأنها  العلم  بعد  وثانيا: 
على  للحصول  منها  حفظه  يجب  وما  بالكالم،  المكتنفة  الخصوصيات 
الكالم  هذا  أن  خالل  من  ذلك  يحصل  وإنما  الحقيقي،  والمقصود  المراد 
يتضّمن نفي بعض الخصوصيات الموجودة في الكالم اآلخر، وذاك الكالم 

يتضمن نفي بعض ما في هذا الكالم«.

وهذا الكالم منحوٌل من تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ج 3 ص 63: 

إلى  لها  الممثل  المعاني  بتفريق  إل  المحذورين  هذين  عن  مخلص  »ول 
أمثال مختلفة، وتقليبها في قوالب متنوعة حتى يفّسر بعضها بعضًا، ويوضح 
البيانات أمثال ولها  بينها: أولً: أن  بالتدافع الذي  بعضها أمر بعض، فيعلم 
في ما ورائها حقائق ممّثلة، وليست مقاصدها ومرادتها مقصورة على اللفظ 
المأخوذ من مرتبة الحس والمحسوس، وثانيًا: بعد العلم بأّنها أمثال، يعلم 
بذلك المقدار الذي يجب طرحه من الخصوصيات المكتنفة بالكالم، وما 
يجب حفظه منها للحصول على المرام، وإّنما يحصل ذلك بأن هذا يتضّمن 

نفي بعض الخصوصيات الموجودة في ذلك وذاك نفي بعض ما في هذا«.

ومع أّن الكتاب مشحوٌن باالنتحاالت إاّل أنني اكتفيُت بتناول فصلين منه فقط، ولم 
أوّثق جميع االنتحاالت في الفصلين. 
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اأهم النتائج 

في نهاية هذه الرحلة االستقصائّية، أشير إلى أهم النتائج التي وقفُت عليها: 

اأواًل: االنتحاالت الموّثقة

مؤلفاته  من  كتب  خمسة  من  الحيدري  كمال  للسّيد  انتحال  ثالثمئة  بتوثيق  قمُت 
على النحو التالي: 

انتحال، وتشمل  مائة  وّثقتها  التي  النتحالت  بلغ عدد  والكرسي:  العرش   ■
النتحالت من ) إلى 00).

 (0( من  النتحالت  وتشمل  انتحالً،  سبعون  وفيه  اإللهي:  العلم  مراتب   ■
إلى 70).

وتشمل  انتحالً،  خمسون  وفيه  وآثارها(:  وشروطها  )حقيقتها  التوبة   ■
النتحالت من )7) إلى 220.

انتحالً،  أربعون  وفيه  الشفاعة )بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها(:   ■
وتشمل النتحالت من )22 إلى 260.

من  النتحالت  وتشمل  انتحالً،  أربعون  وفيه  الكتاب:  تفسير  في  اللباب   ■
)26 إلى 300.

ولم تكن هذه النتحالت جميع ما وقفُت عليه من انتحالت في هذه الكتب، فقد 
َتجاوزُت عن عدٍد من الموارد رغم وقوفي على أصلها لعتبارات شّتى: كوقوفي 
الكبير  التصّرف  وقوع  أو  النتحالت،  لتوثيق  لحقة  مرحلة  في  النتحال  على 
في ألفاظ المورد، أو لقصر المقدار المنتحل، أو ما ُيمكن أن ُيحمل من عبارات 
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لعتبارات  أو  لتقييمها،  المختلف  تشخيصي  لي  كان  وإن  توثيق  أّنه  على  متقّدمة 
أخرى.

على  وقوفي  مع  الفصول  من  الكثير  تجاوز  َتعّمدُت  األخيرين  الكتابين  وفي 
كتاب  في  فاقتصرُت  المقام،  بي  يطول  أن  من  خشية  فيهما،  الهائلة  النتحالت 
الشفاعة على التوثيق حتى ص 64 وهو -كما سيرى القارئ- مقدار يسير من هذا 
وقد  فقط،  منه  فصلين  من  التوثيق  على  اللباب  كتاب  في  اقتصرت  كما  الكتاب. 

أمسكُت لجام قلمي قبل أن أستوعب جميع النتحالت في هذين الفصلين.

ثانًيا: ظاهرة تكرار االنتحاالت والمحتوى

أّنه يقوُم  من الظواهر التي لحظتها أثناء تتبعي لنتحالت السّيد كمال الحيدري 
بتكرار النتحالت في كتبه، وسأكتفي بثالثة شواهد على ذلك: 

الشاهد األول: كّرر السيد الحيدري انتحال مجموعة كبيرة من النتحالت التي تّم 
توثيقها في كتاب: )مراتب العلم اإللهي( في كتاب آخر له وهو كتاب )البداء( )))، 

ومن ذلك على سبيل المثال: 
إلى   (3 ص  من  البداء  كتاب  في  تكّررت   :](09[ - النتحالت ])0)[   -

ص 23.

إلى   28 ص  من  البداء  كتاب  في  تكّررت   :]((9[ - النتحالت ]0))[   -
ص 40.

إلى   5( ص  من  البداء  كتاب  في  تكّررت   :](40[ - النتحالت ]20)[   -
ص 62.

إلى   64 ص  من  البداء  كتاب  في  تكّررت   :](50[ - النتحالت ])4)[   -
ص 80.

اإلمام  مؤسسة  الحيدري،  كمال  السيد  الديني  المرجع  اإللهي(،  العلم  في  وقوعه  وكيفّية  )البداء  كتاب:   )((
الجواد عليه السالم للفكر والثقافة ]نسخة إلكترونّية موجودة في موقع السّيد الحيدري[.
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إلى   80 ص  من  البداء  كتاب  في  تكّررت   :](56[ - النتحالت ])5)[   -
ص 84.

إلى   9( ص  من  البداء  كتاب  في  تكّررت   :](64[ - النتحالت ]57)[   -
ص 99.

-]70)[: تكرّرت في كتاب البداء من ص 00) إلى  النتحالت ]65)[   -
ص 07).

وهنا نقطٌة مهّمٌة ال بّد من بيانها: وهي أّن كتاب )البداء( هو نسخٌة من كتاب مراتب 
العنوان الموجود على الغالف، وأّما  العلم اإللهي، اكتفى السّيد الحيدري بتغيير 
المحتوى فواحد )))، وبإمكان القارئ العزيز أن يتحّقق من خالل مقارنة الفهرس 

في الكتابين.

الشاهد الثاني: كّرر السيد الحيدري انتحال مجموعة من النتحالت التي تّم توثيقها 
في كتاب: )التوبة( في كتاب )الشفاعة( للسيد الحيدري، ومن ذلك على سبيل المثال: 

عنوان  تحت  الشفاعة  كتاب  في  تكّررت   :](76[  -  ](72[ النتحالت   -
)فائدة أخالقّية( من ص 286 إلى ص 287.

وتغيير  المحتوى  نفس  تكرار  ظاهرة  الحيدري  السّيد  كتابات  في  عليها  وقفُت  التي  الملفتة  الظواهر  من   )((
الحيدري ]الطبعة  للسيد  النظرية والمعطيات(  القرآن:  العنوان، ومن ذلك مثاًل ما نجده في كتاب )تأويل 

الثانية: 427) هـ[ الصادر عن دار فراقد للطباعة والنشر، والذي محتواُه ممزوٌج من: 
عدٍد من مباحث كتاب: )أصول التفسير والتأويل( الصادر عن مؤسسة التاريخ العربي في عام 427) هـ:   
والفصول هي: ]األصل الخامس: تأويل القرآن- الفصل األول: اتجاهان أساسيان في فهم تأويل القرآن- 
الفصل الثاني: هل يعلم تأويل القرآن غير الّله سبحانه؟ - الفصل الثالث: نظرية العرفاء في تأويل القرآن- 

القسم الثاني: النتائج المترّتبة على نظرية وجود التأويل في القرآن[.
مباحث كتاب: )صيانة القرآن من التحريف( من تأليف السيد كمال الحيدري، الطبعة األولى: )43)هـ -   

0)20م، دار جواد األئمة Q للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان.
ول أدري ما سر هذا الهوس بتكثير العناوين وطرح نفس المحتوى. والغريب أّن المترجمين للسّيد يفردون   
لكل كتاٍب من هذه الكتب اسمه الخاص بإزاء توأمه الذي يحمُل ذات المضمون لتطويل القائمة، وللتحقق 
الفصل المخّصص لآلثار المطبوعة للسيد كمال الحيدري في ص )27 من كتاب: )المرجع  راجع مثاًل: 
الديني السيد كمال الحيدري: نبذة عن حياته، منهجه، مشروعه اإلصالحي( بقلم نخبة من الباحثين الصادر 

عن مؤسسة الهدى للطباعة والنشر في سنة 434) هــ - 3)20م. 

أهم النتائج
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عنوان  تحت  الشفاعة  كتاب  في  تكّررت   :](84[  -  ](82[ النتحالت   -
)توبة العبد محفوفة بتوبتين( من ص 288 إلى ص 289.

عنوان  تحت  الشفاعة  كتاب  في  تكّررت   :](88[  -  ](86[ النتحالت   -
)قبول التوبة من الّله لعبده فضل منه تعالى( من ص 290 إلى ص )29.

عنوان:  تحت  الشفاعة  كتاب  في  تكّررا  و]90)[:   ](89[ النتحالين   -
)الحكمة من تشريع التوبة( في ص )29.

عنوان:  تحت  الشفاعة  كتاب  في  تكّررت   :](93[  -](9([ النتحالت   -
)تشريع التوبة واإلغراء بالمعصية( ص 299. 

في  توثيقها  تّم  التي  النتحالت  من  مجموعة  انتحال  السيد  كّرر  الثالث:  الشاهد 
السيد  لدروس  تقريٌر  وهو  قرآنية()))  رؤية  )المعاد  كتاب  في  )الشفاعة(  كتاب: 

الحيدري، ومن ذلك على سبيل المثال: 
- ]227[: تكّررت في كتاب المعاد رؤية قرآنية ج 2  النتحالت ])22[   -

من ص 90 إلى ص 97.

- ]260[: تكّررت في كتاب المعاد رؤية قرآنية ج 2  النتحالت ])25[   -
من ص 99 إلى ص 09).

وهنا نقطٌة مهّمٌة ال بّد من بيانها: وهي أّن بحث )الشفاعة( الوارد في الجزء 
الثاني من كتاب )المعاد رؤية قرآنية( مأخوٌذ من الفصول الخمسة األولى الواردة 
في كتاب )الشفاعة( مع حذف بعض الموارد. وكتاُب )المعاد رؤية قرآنية(- وإن 
ظهر على أنه تقرير ألبحاث السّيد الحيدري- إل أّن هذا المورد بالذات - بحث 
كتاب  في  جاء  لما  حرفّي  نسخ  هو   -235 ص   -  85 ص  من  الممتد  الشفاعة 

)الشفاعة(، وبإمكان القارئ العزيز المقارنة بين الكتابين للتحّقق. 

الديني السيد كمال الحيدري بقلم الشيخ خليل رزق، سنة  ))(  كتاب: )المعاد رؤية قرآنية(، أبحاث المرجع 
الطبع: 435) هـ - 4)20م، مؤسسة اإلمام الجواد عليه السالم للفكر والثقافة، الكاظمية المقدسة- العراق 

ج 2 ص 235-85.
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ثالثا: م�سداقّية الدرا�سات حول ال�سيد الحيدري

التي  الدراسات  مصداقّية  الستقصائّية  رحلتي  في  استوقفتني  التي  األمور  من 
ُكتبت لإلشادة بالسّيد الحيدري ومنهجه وآثاره، فقد وجدُت أنها هي األخرى قد 
ُخدعت بانتحالت السيد الحيدري َفَظنَّتها من مبتكراته، وألهمّية المبحث سأذكر 

عّدة شواهد.

فكر  في  الكريم  للقرآن  التفسيرّية  الرؤية  )مالمح  بعنوان:  مقالٌة  األول:  الشاهد 
د.  أ.  بقلم:  الكتاب(،  تفسير  في  اللباب  كتاب  في  قراءة  الحيدري:  كمال  السّيد 

حميد مجيد هّدو.

تفسير  في  )اللباب  بكتاب  هّدو  مجيد  حميد  الدكتور  أشاد  المقالة،  هذه  في 
068) بعرض ما عرضه  الكتاب( للسيد الحيدري، وقام في ج 2 ص 067) - 
منهج  من  المفسرين  من  فئات  تتخذها  التي  للمناهج  نماذج  من  الحيدري  السّيد 

كالمي وفلسفي، وأشاد بإضافة السيد الحيدري منهجًا ثالثًا، حيث قال: 

المناهج  في  نجده  ما   - المنهجين  إلى هذين  الحيدري -  السّيد  »ويضيف 
القائمة على منهج المتصوفة، فإنهم )المتصوفة( بسبب انشغالهم بالسير في 
سماحته-  يسمّيها  كما   - »األنفسية«  اآليات  بشأن  واعتنائهم  الخلقة  باطن 
التأويل،  على  بحثهم  في  اقتصروا   - اآلفاقية  وآياته  الظاهر  عالم  دون 
جمل  وتلفيق  التأويل،  على  الناس  اجتراء  ذلك  فاستلزم  التنزيل،  ورفضوا 
شعرية والستدلل من كل شيء على كل شيء، حتى آل األمر إلى تفسير 
والظلمانية،  النورانية  الحروف  إلى  الكلمات  ورد  الجمل  بحساب  اآليات 

إلى غير ذلك«.

وقال في نهاية الفكرة: 

أن  الواضح  »ومن  فيقول:  المناهج  تلك  في  رأيه  الحيدري  السيد  )ويختُم 
القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة، ولم يكن المخاطبون به هم أصحاب 
علم األعداد واألوفاق والحروف، ول أن معارفه مبنّية على أساس حساب 

أهم النتائج
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الُجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل علم النجوم من اليونانية وغيرها 
إلى العربية«())). 

للعالمة  يعودان  والكالم  التقسيم  هذا  أّن  هّدو  الدكتور  فات  كيف  أدري  ول 
يفترض  التي   - الميزان  تفسير  مقّدمة  العالمة w في  الطباطبائي w، وقد ذكره 

 :w بأّي باحٍث معاصٍر في علوم القرآن أن يكون قد طالعها - حيث قال

»وأّما المتكلمون فقد دعتهم األقوال المذهبية على اختالفها أن يسيروا في 
التفسير على ما يوافق مذاهبهم باخذ ما وافق وتأويل ما خالف، على حسب 

ما يجوزه قول المذهب.

وان  المخصوصة  واآلراء  المسالك  واتخاذ  الخاصة  المذاهب  واختيار 
والعصبيات  كالتقاليد  آخر  لشئ  أو  العلمية  األنظار  لختالف  معلول  كان 
القومية، وليس هيهنا محل الشتغال بذلك، إل أّن هذا الطريق من البحث 

أحرى به أن يسمى تطبيقًا ل تفسيرًا...

من  المفسرين  من  للمتكلمين  عرض  ما  لهم  عرض  فقد  الفالسفة،  وأما 
الوقوع في ورطة التطبيق وتأويل اآليات المخالفة بظاهرها للمسلمات في 
واللهيات  والطبيعيات  الرياضيات  أعني:  األعم،  بالمعنى  الفلسفة  فنون 
والحكمة العملية، وخاصة المشائين، وقد تأولوا اآليات الواردة في حقائق 
البرزخ  ما وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث السموات والرض وآيات 
وآيات المعاد، حتى أنهم ارتكبوا التأويل في اآليات التي ل تالئم الفرضيات 
واألصول الموضوعة التى نجدها في العلم الطبيعي: من نظام األفالك الكلّية 
والجزئية وترتيب العناصر والحكام الفلكية والعنصرية إلى غير ذلك، مع 
أنهم نّصوا على أن هذه األنظار مبتنية على أصول موضوعة ل بينة ول مبينة.

بشأن  واعتنائهم  الخلقة  باطن  في  بالسير  فإنهم لشتغالهم  المتصوفة،  وأما 

))(  كتاب: )آية الّله المحّقق السيد كمال الحيدري: سيرته، منهجه آثاره(، إعداد أ. د. حميد مجيد هّدو، الطبعة 
الرابعة: 432) هـ - ))20م، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، بيروت- لبنان ج 2 ص 067)- 068).



329

اقتصروا في بحثهم على  الظاهر وآياته اآلفاقية  اآليات األنفسية دون عالم 
التأويل، ورفضوا التنزيل، فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل، وتلفيق 
إلى  األمر  آل  حتى  شئ،  كل  على  شئ  كل  من  والستدلل  شعرية  جمل 
تفسير اآليات بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف 

النورانية والظلمانية إلى غير ذلك.

ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة، ول أن المخاطبين 
مبنية  معارفه  أن  ول  والحروف،  واألوفاق  األعداد  علم  أصحاب  هم  به 
التنجيم بعد نقل النجوم من  على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل 

اليونانية وغيرها إلى العربية«))).

الشاهد الثاني: مقالٌة بعنوان: )قراءة في كتاب التوبة: حقيقتها وشروطها وآثارها(، 
بقلم: أ. د. حميد مجيد هّدو.

عرض أ. د. حميد مجيد هّدو كتاب )التوبة( وكان مما توّهم أّنه للسيد الحيدري 
ما أورده في ج 2 ص 002) - 003) ومنه)2): 

الرّب  من  بتوبتين  محفوفة  العبد  توبة  أن  إلى  الحيدري  السيد  »فيستخلص 
تعالى، حيث إنه يرجع تعالى إلى العبد بالتوفيق وإفاضة رحمة الهداية وهي 
التوبة األولى منه، فيهتدي العبد إلى الستغفار وهو توبته فيرجع تعالى إليه 

بقبول توبته وغفران ذنوبه وهى التوبة الثانية منه تعالى. 

فصاًل  فيعقد  المبحث  هذا  تفصيل  في  الحيدري  السيد  سماحة  ويستطرد 
لقوله  تعالى  منه  فضال  ويعدها  لعبده  الّله  من  التوبة  قبول  عن  مستقال 
الّله  يقبل  وهنا  ِبََهٰلَةٖ ﴾  وَٓء  ٱلسُّ َيۡعَملُوَن  ِيَن  لِلَّ  ِ ٱللَّ َعَ  ٱلَّۡوَبُة  ﴿ إِنََّما  سبحانه: 

))(  الميزان في تفسير القرآن للعالمة الطباطبائي رحمه الّله، العاّلمة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الّله، 
الطبعة الخامسة: 2)4) هــ، منشورات جماعة المدرسين في قم المقدسة، مطبعة اسماعيليان، قم -إيران، 

ج ) ص 7-6.
آثاره(، مصدٌر سابق، ج 2 ص 002) -  السيد كمال الحيدري: سيرته، منهجه  الّله المحّقق  كتاب: )آية    )2(

.(003
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التوبة لعباده لكن ل على أن لغيره أن يوجب عليه شيئًا أو يكلفه بتكليف. 
التوابين  يحب  الّله  أن  تؤكد  المبحث  هذا  في  اآليات  بعض  تقّدمت  وقد 
ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  يَُّه 

َ
أ َجِيًعا   ِ ٱللَّ إَِل  ﴿ َوتُوُبٓواْ  تعالى:  قال  التوبة،  على  عباده  ويحث 

لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾ )النور: )3( فالّله تعالى وعد عباده أن يقبل توبة التائب 
منهم وهو ل يخلف الميعاد. فهذا معنى وجوب قبول التوبة على الّله في ما 
يجب، وهو أيضًا معنى وجوب كل ما على الّله من الفعل. فالّله سبحانه غير 
مجبور في قبول التوبة، بل له الملك من غير استثناء يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد. فله أن يقبل ما يقبل من التوبة على ما وعد ويرّد ما يرد منها، بعد أن 

يعزز المؤلف كالمه بآيات من القرآن الكريم. 

هو  الذي  التوبة  تشريع  من  الحكمة  موضوع  إلى  الفاضل  المؤلف  وينتقل 
ومقدمة  الفالح  وسيلة  لكونها  المعصية  وبوار  الذنب  هالك  من  التخّلص 
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

َ
ِ َجِيًعا أ الفوز بالسعادة كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾، ففي توبة العبد حفظ لروح الرجاء من النخماد والركود، 
حتى  المتعادلين  والرجاء  بالخوف  إل  الحيوي  سيره  يستقيم  ل  فاإلنسان 
لهلك واستولى عليه  ينفعه، ولول ذلك  ما  إلى  يندفع عما يضره وينجذب 

اليأس واإلحباط فيقودانه إلى التمادي في غّيه والتواصل في معاصيه«. 

مع أّن الموارد التي نسبها للسيد الحيدري منحولٌة من تفسير الميزان في الموارد 
التالية: ]ج 9 ص )40، ج 4 ص 238، ج 4 ص 246- 248[، وقد قمُت بتوثيقها 

فراجع النتحالت: ]83)[ و]87)[ و]88)[ و]89)[. 

َنسَب  الحيدري()))،  العالمة  عند  التفسيري  )المنهج  كتاب:  في  الثالث:  الشاهد 
الدكتور الشيخ طالل الحسن ألستاذه السيد كمال الحيدري عددًا من المباحث، 
ومن  غيره،  من  انتحال  محض  إّل  ليس  ألستاذه  نسبه  ما  أّن  نجد  إليها  وبالرجوع 

ذلك على سبيل المثال: 

 - هـ   (43( الثانية:  الطبعة  الحسن،  طالل  الدكتور  الحيدري(،  العالمة  عند  التفسيري  )المنهج  كتاب:   )((
0)20م، دار فراقد، قم المقدسة- إيران.
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من  الثاني  للمراد  تطّرق  حيث  بالرأي(:  )التفسير  عنوان:  تحت  ذكره  ما   ●
التفسير بالرأي في ص 8) - 9)، وهذا البحث ليس من بنات أفكار السيد 
الحيدري، بل منحوٌل مع بعض التصّرف من تفسير الميزان ج ) ص 6 - 7، 

وقد أوردُت كالم العالمة الطباطبائي w في الشاهد األول.
الفصل الذي ذكره الدكتور الحسن تحت عنوان: )قاعدة المحكم والمتشابه   ●
في القرآن( ونسبه ألستاذه الحيدري منحوٌل من موارد متعّددة استقصيناها 
النتحالت  فراجع  الكتاب  تفسير  في  اللباب  في  الواردة  النتحالت  في 

من: ])26[ إلى: ]273[.
النظرية  القرآن:  )تأويل  عنوان:  تحت  الحسن  الدكتور  ذكره  الذي  الفصل   ●
والمعطيات( ونسبه ألستاذه الحيدري منحوٌل من موارد شّتى استقصيناها 
النتحالت  فراجع  الكتاب،  تفسير  في  اللباب  في  الواردة  النتحالت  في 

من ]274[ إلى: ]300[.
هذا  الحسن  طالل  الشيخ  الدكتور  كتاب  أّن  إلى  العزيز  القارئ  نظر  ألفُت  وهنا 
كتاب  مباحث  نسخٌة طبق األصل من  الحيدري- هو  للسيد  التفسيري  المنهج   -
)اللباب في تفسير الكتاب( التي َسبَقت الحديث عن سورة الحمد، ما عدا مورٍد 
الصفحات  في  ويقُع  القرآني(  النص  في  )الرمزّية  عن  الحديث  وهو  فقط  واحٍد 
من 25) - 69)، وهذا المبحث هو نسخٌة طبق األصل مما قّرره الدكتور طالل 
الحسن ألستاذه في الفصل األول من كتاب الرمزّية والمثل في النص القرآني))). 

ولسُت أدري سّر الهوس الكبير في تكثير العناوين وتكرار نفس المضمون!
فإّن  المحتوى،  تكرار  ومسألة  النتحال  مسألة  عن  البصر  غضضنا  لو  أننا  على 
كتاب:  الحسن  طالل  الشيخ  الدكتور  عزو  سبب  حول  مشروعًا  تساؤلً  هنالك 
)المنهج التفسيري للسيد الحيدري( لقلمه مع أّن القسم األكبر من الكتاب منسوٌخ 

من كتاب اللباب في تفسير الكتاب؟!!!

كتاب: )الرمزّية والمثل في النص القرآني( من أبحاث المرجع الديني السيد كمال الحيدري، تأليف الدكتور   )((
الشيخ طالل الحسن ]نسخة إلكترونية مرفوعة على موقع السيد كمال الحيدري[.

أهم النتائج



آَفُة االْنتَِحاِل332

وعلى كل حال أقول: وعلى هذه الشواهد فلَتِقس عزيزي القارئ!

وهذا يضُع مصداقّية هذه الدراسات التي تناولت تراث السيد كمال الحيدري على 
المحّك، فإن كان مصنّفوها على علٍم بهذه النتحالت فهم شركاء في الجرم، وإن 
لم يكونوا على علم بذلك، فإّن ما أثنوا عليه من نتاٍج للسّيد الحيدري مرّدٌد بين أن 
يكون للسيد الحيدري أو لغيره، وأصالة البناء على الغير وكون النص منحولً هو 

ما يدّعمه الستقصاء في هذا الكتاب. 

أّننا إن حملناهم على حسن الظن، وأنهم خدعوا كما ُخدع غيرهم من قّراء  على 
من  ساحتهم  ُنبرُء  فال  الحيدري،  السّيد  اسم  غالفها  على  تحمل  التي  النتاجات 
افتقار األهلّية المناسبة للتقييم والقدرة على التمييز بين منتج الفكرة وعارضها، إذ 
كيف لدراساٍت ل تفّرق بين مقولت الكاتب وبين منقولته ومنحولته أّن تمتلك 

األهلّية للتقييم العلمي؟!

رابًعا: تغليف االقتبا�سات بانتحاالت

مما وقفُت عليه في رحلتي الستقصائّية، ظاهرة تغليف السيد الحيدري لالقتباسات 
بنٍص منتحل. وقد يكوُن هذا النص المنتحل من نفس المورد وقد يكون من مورٍد 
آخر. ولكي ل يكون كالمي مجّرد دعوى، أضيف على الشواهد التي أدرجتها في 
رحلة  في  أدرجها  لم  التي  الحيدري  السيد  كتب  بعض  من  شواهد  الكتاب،  هذا 

استقصاء النتحالت.

الشاهد األول: تحت عنوان: )الوجه الثاني: القرآن معجزة اإلسالم الخالدة(، قال 
السيد الحيدري في كتاب )أصول التفسير والتأويل())): 

»من الحقائق التي ل يشك فيها مسلم، بل كل من له أدنى مساس بعلم األديان 
الخالدة  الوحيدة  المعجزة  العزيز هو  الكتاب  أن  والمطلعين،  الباحثين  من 
الدين  اتـصاف  بعد  فإنه  كذلك،  يكون  أن  ولبد  النبوة.  بعد  الباقي  واألثر 

2006م، مؤسسة   - كتاب: )أصول التفسير والتأويل(، السيد كمال الحيدري، الطبعة األولى: 427) هـ   )((
التاريخ العربي، بيروت- لبنان، ص 28 - 29.
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الخاتمة  الشريعة  هى  المحمدية  الشريعة  وأن  والبقاء،  بالخلود  اإلسالمي 
والدائمة، فال محيص من أن يكون له بحسب البقاء إثباتا برهان ودليل، فإن 
النبوة والسفارة كما تحتاج في أصل ثبوتها ابتداًء إلى المعجزة واإلتيان بما 
يخرق العادة وناموس الطبيعة، كذلك تفتقر في بقائها إلى ذلك، خصوصا 

إذا كانت دائمة وخالدة إلى أن يرث الّله األرض ومن عليها. 

يخرق  بما  واإلتيان  المعجزة  بين  والرابطة  العالقة  هي  ما  ُيتساءل:  قد  هنا 
العقل  أن  مع  اإللهية،  والسفارة  الرسالة  دعوى  حقّية  وبين  الطبيعة  قوانين 
ل يرى تالزما بين صدق الرسول في دعوته إلى الّله تعالى وبين صدور أمر 
خارق للعادة منه. وبالجملة فالعقل الصريح ل يرى تالزما بين حقّية ما أتى 
به األنبياء والرسل من معارف المبدأ والمعاد، وبين صدور أمر يخرق العادة 
عنهم. مضافا إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه األصول الحقة يغني 

العالم البصير بها عن النظر في أمر اإلعجاز. 

المعجزة  باآليات  يأتوا  لم   R والرسل  األنبياء  »إن  ذلك:  عن  الجواب 
إلثبات شيء من معارف المبدأ والمعاد مّما يناله العقل كالتوحيد والبعث 
النظر  طريق  من  والمخاطبة  العقل  بحجة  ذلك  في  اكتفوا  وإنما  وأمثاها، 

والستدلل .....««.

وقد أحال في نهاية القتباس في ص )3 إلى تفسير الميزان ج ) ص 83.

إّل أننا بالعودة لما سبق هذا الجواب المقتبس -»إن األنبياء .... «- نجُد أّن السيد 
الحيدري قد قّدم لالقتباس بفقرتين: 

الفاضل  للشيخ  التفسير  مدخل  كتاب  من  الحيدري  السيد  انتحلها  وقد  األولى: 
 :((( w حيث قال ،)تحت عنوان )القرآن معجزة خالدة w اللنكراني

بعالم  مساس  أدنى   له  من  كّل  بل  مسلم،  فيها  يشّك  ل  التي  الحقائق  »من 

))(  كتاب: )مدخل التفسير(، المرجع الديني آية الّله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني، الطبعة الرابعة: 
428) هـ، مركز فقه األئمة األطهار عليهم السالم، قم المقدسة- إيران، ص 38.
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الوحيدة  المعجزة  هو  العزيز  الكتاب  أّن  والمّطلعين؛  الباحثين  من  األديان 
الخالدة، واألثر الفرد الباقي بعد النبّوة، ولبّد من أن يكون كذلك؛ فإّنه بعد 
اّتصاف الدين اإلسالمي بالخلود والبقاء، وتلّبس الشريعة المحّمدية بلباس 
الخاتمّية والدوام، ل محيص من أن يكون بحسب البقاء- إثباتًا- له برهان 
ودليل؛ فإّن النبّوة والسفارة كما تحتاج في أصل ثبوتها ابتداًء إلى اإلعجاز، 
إلى  بقائها  في  يفتقر  كذلك  الطبيعة،  وناموس  العادة  يخرق  بما  واإلتيان 

ذلك، خصوصًا إذا كانت دائمّية باقية ببقاء الدهر«))).

وقد انتحلها السيد الحيدري من تفسير الميزان للسيد الطباطبائي w من  الثانية: 
 :(2( w نفس المورد الذي أخذ الجواب منه، حيث قال

»وهيهنا سؤال وهو أنه ما هي الرابطة بين المعجزة وبين حقية دعوى الرسالة 
الّله سبحانه  مع أن العقل ل يرى تالزما بين صدق الرسول في دعوته إلى 
وبين صدور أمر خارق للعادة عن الرسول .... وبالجملة فالعقل الصريح 
ل يرى تالزما بين حقية ما أتى به النبياء والرسل من معارف المبدأ والمعاد 

وبين صدور أمر يخرق العادة عنهم.

مضافا إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه األصول الحّقة يغنى العالم 
البصير بها عن النظر في أمرالعجاز، ولذا قيل إن المعجزات لقناع نفوس 
في  فإنهم  الخاصة  وأّما  العقلية  الحقائق  إدراك  عن  عقولهم  لقصور  العامة 

غنى عن ذلك«.

قال  للقرآن(،  العرضي  اإلجمال  الثانية:  )الدعوى  عنوان:  تحت  الثاني:  الشاهد 
السيد الحيدري في كتاب )أصول التفسير والتأويل()3): 

))(  لم يكن هذا النتحال الوحيد من هذا الكتاب، فعلى سبيل المثال ما أورده السّيد الحيدري تحت عنوان: 
)الوجه األول: القرآن نزل بلسان عربي مبين( هو منحوٌل مع بعض التصّرف من كتاب مدخل التفسير ص 

.(72 - (7(
)2(  تفسير الميزان ج ) ص 83.

)3(  كتاب: )أصول التفسير والتأويل(، مصدر سابق، ص 28 - 29.
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من  كثير  على  والتجّوز  والتقييد،  التخصيص،  بطرو  الجمالي  العلم  »إّن 
بالَعرض وإن لم يكن  عموماته، ومطلقاته، وظواهره، أوجب كونه مجماًل 
والظواهر غير  والمطلقات  العمومات  إّن بعض هذه  نعلم  فإّنا  ذاتًا،  كذلك 
مراد قطعًا، وهو غير معلوم لنا خارجًا، فتكون كلها مجملة للعلم اإلجمالي 

بعدم إرادة بعضها.

والجواب: 

إذا  بالظواهر،  األخذ  عن  للمنع  سببًا  يكون  إنما  اإلجمالي  العلم  هذا  »إّن 
ُأريد العمل بها قبل الفحص عن المراد، وأما بعد الفحص والحصول على 
المقدار الذي علم المكّلف بوجوده إجمال بين الظواهر، فال محالة ينحّل 
مانع.  بال  بالظواهر  العمل  ويبقى  التأثير،  عن  ويسقط  اإلجمالي،  العلم 
ونظير هذا يجري في السنة أيضًا، فإنا نعلم بورود مخّصصات لعموماتها، 
ومقيدات لمطلقاتها. فلو كان العلم اإلجمالي مانعًا عن التمّسك بالظواهر 

حتى بعد انحالله لكان مانعًا عن العمل بظواهر السنّة أيضًا««.

 w الخوئي للسيد  البيان  تفسير  إلى   55 ص  في  القتباس  نهاية  في  أحال  وقد 
ص )27.

الجواب  سبق  الذي  الدعوى  تقرير  أّن  األولى  للوهلة  الكالم  هذا  لقارئ  ويخّيل 
السيد  أّن  نجُد  المورد،  لهذا  بالعودة  أننا  إّل  الحيدري،  للسيد  يعود  المقتبس 
تقريرات  وهو  الستنباط(  )مباني  كتاب  من  بانتحاٍل  لالقتباس  قّدم  قد  الحيدري 

بحث السيد الخوئي w بقلم تلميذه الكوكبي w حيث قال))): 

من  كثير  على  والتجوز  والتقييد،  التخصيص،  بطرو  اإلجمالي  العلم  »إّن 
يكن  لم  وإن  بالعرض  مجمال  كونه  أوجب  وظواهره  ومطلقاته  عموماته 
كذلك ذاتًا، فإّنا نعلم أّن بعض هذه العمومات، والمطلقات، والظواهر غير 

أبوالقاسم  السيد  العظمى  الّله  آية  بحث  تقريرات  الكوكبي،  أبوالقاسم  السيد  اإلستنباط(،  )مباني  كتاب:    )((
الخوئي رحمه الّله، 377) هــ، مطبعة اآلداب، ج ) ص 233.
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لنا خارجا فتكون كلها مجملة للعلم الجمالي  مراد قطعا وهو غير معلوم 
بعدم ارادة بعضها«.

الشاهد الثالث: تحت عنوان: )تمهيد( في فصل: )المحكم والمتشابه(، قال السيد 
الحيدري في كتاب )أصول التفسير والتأويل())): 

الفرق  فيها  انحرفت  التي  الفاسدة  والمذاهب  واألهواء  البدع  تتبعنا  »ولو 
اإلسالمية عن الحق القويم بعد زمن النبي P، سواء كان في المعارف أو 
في األحكام، وجدنا أكثر مواردها من اّتباع المتشابه والتأويل في اآليات بما 

ل يرتضيه الّله سبحانه.

وأخرى  للجبر،  وأخرى  للتجسيم،  بآيات  القرآن  من  تتمسك  »ففرقة 
الصفات،  بنفي  المحض  للتنزيه  وأخرى  األنبياء،  لعثرة  وأخرى  للتفويض 
وأخرى للتشبيه الخالص وزيادة الصفات، إلى غير ذلك، كل ذلك لألخذ 

بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه... ««.

وقد أحال في نهاية القتباس في ص 60) إلى تفسير الميزان في تفسير القرآن ج 
3 ص )4. 

- من  -»ففرقة تتمسك ...«  وقد يتصّور القارئ أّن الفقرة السابقة على القتباس 
إنشاء السّيد الحيدري، إّل أننا بالعودة لهذا المورد، نجُد أّن السيد الحيدري قد َقّدم 
السابقة  الفقرة  الذي نقل منه القتباس، وهي  المورد  بانتحاٍل من نفس  لالقتباس 

على القتباس المأخوذ من ج 3 ص )4. 

السيد  قال  القرآن(،  في  األخالقي  العنصر  )أهمّية  عنوان:  تحت  الرابع:  الشاهد 
الحيدري في كتاب )مقدمة في علم األخالق()2): 

»فإن قيل: ما الفرق بين الفّظ وبين غليظ القلب؟ 

))(  كتاب: )أصول التفسير والتأويل(، مصدر سابق، ص 60).
)2(  كتاب: )مقدمة في علم األخالق(، السيد كمال الحيدري، الطبعة األولى: 426) هـ - 2005م، دار فراقد 

للطباعة والنشر، قم المقدسة- إيران، ص 6 - 7.
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قلنا: الفّظ الذي يكون سيئ الُخُلق، وغليظ القلب هو الذي ل يتأثر قلبه عن 
شيء، فقد ل يكون اإلنسان سيئ الخلق ول يؤذي أحدًا، ولكنه ل يرّق لهم 

ول يرحمهم، فظهر الفرق من هذا الوجه. 

الجتماع  وعدم  التفرق  وبين  القلب  الغليظ  الفظ  بين  العالقة  هي  ما  أما 
حوله P فقد ُأجيب عنه: »أن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف 
إليه، وسكنت  إذا مالت قلوبهم  يتّم إل  المقصود ل  الخلق، وهذا  إلى  الّله 
نفوسهم لديه، وهذا المقصود ل يتّم إل إذا كان رحيمًا كريمًا، يتجاوز عن 
والشفقة،  والمكرمة  البر  بوجوه  ويخّصهم  إساءتهم،  عن  ويعفو  ذنبهم، 
فلهذه األسباب وجب أن يكون الرسول مبرًأ عن سوء الخلق، وكما يكون 
إعانة  إلى  الميل  كثير  يكون  بل  القلب،  غليظ  غير  يكون  أن  وجب  كذلك 
الضعفاء، كثير القيام بإعانة الفقراء، كثير الصفح عن زّلتهم، فلهذا المعنى 
فات  انفضوا  ولو  َحۡولَِكۖ ﴾  ِمۡن  واْ  َلنَفضُّ ٱۡلَقۡلِب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  ﴿ َولَۡو  قال: 
البعثة والرسالة« لذا أمره تعالى في ذيل اآلية بأن يعفو عنهم  المقصود من 
كما  تعالى،  الّله  بحق  يتعّلق  فيما  لهم  يستغفر  وأن   P بحّقه يختّص  فيما 

ذكره الزمخشري في الكشاف. 

واآلية داّلة على وجوب العفو عنهم؛ لقوله: ﴿ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم ﴾ ولكن لـّما آل 
األمر إلى األمة لم يوجبه عليهم، بل ندبهم إليه، فقال تعالى: ﴿ َوٱۡلَعافَِي َعِن 

ٱنلَّاِسۗ ﴾ ليعلم أن حسنات األبرار سيئات المقربين. 
قواعد  أهم  من  أّن  واضحة  دللة  تدل  المباركة  اآلية  فهذه  كان  وكيفما 
وأصول تبليغ هذا الدين القيم، هو التحلي بهذا الخلق اإللهي الرفيع، ألّن 
الناس في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلـى بشاشة سمحة، 
حاجة  في  ونقصهم،  وضعفهم  بجهلهم  يضيق  ل  وحلم  يسعهم،  وّد  وإلى 
ول  همومهم  ويحمل  عطاء،  إلى  منهم  يحتاج  ول  يعطيهم  كبير  قلب  إلى 
والسماحة  والعطف  والرعاية  الهتمام  دائما  عنده  ويجدون  بهّمه،  يعنيهم 

والود والرضاء... 
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هكذا كان قلب رسول الّله، وهكذا كانت حياته مع الناس، ما غضب لنفسه 
قط، ول ضاق صدره لضعفهم البشري، ول احتجز لنفسه شيئًا من أعراض 
هذه الحياة، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندّية، ووسعهم حلمه 

وبّره وعطفه ووّده الكريم«. 

وقد يتصّور القارئ لهذا المورد للوهلة األولى أّن ما سبق ولحق القتباس المأخوذ 
من تفسير الرازي - »أن المقصود ... «- واإلحالة للكّشاف هما من بنات أفكار 
السيد الحيدري، إلّ أننا إذا وضعنا هذا النص تحت المجهر نخلُص إلى أّن ما سبق 

القتباس وما جاء بعده نصوٌص منحولة. 

أّما ما سبق القتباس فمنحوٌل من تفسير مفاتيح الغيب للرازي حيث قال))): 

»فإن قيل: ما الفرق بين الفّظ وبين غليظ القلب؟

قلنا: الفّظ الذي يكون سيء الخلق، وغليظ القلب هو الذي ل يتأثر قلبه عن 
شيء، فقد ل يكون اإلنسان سيء الخلق ول يؤذي أحدًا ولكنه ل يرق لهم 

ول يرحمهم، فظهر الفرق من هذا الوجه«.

وأّما ما جاء بعد النتحال، فمأخوٌذ من: 

تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج 9 ص 08): 

 ،Q الرسول على  للعفو  إيجاب  َعۡنُهۡم ﴾  ﴿ فَٱۡعُف  قوله:  أن  »واعلم 
تعالى:  فقال  إليه  ندبهم  بل  عليهم،  يوجبه  لم  األمة  إلى  األمر  آل  ولما 
األبرار  حسنات  أن  ليعلم   ](34 عمران:  ]آل  ٱنلَّاِسۗ ﴾  َعِن  ﴿ َوٱۡلَعافَِي 

المقربين«. سيئات 

وتفسير في ظالل القرآن لسيد قطب ج ) ص 500 - )50: 

»فالناس في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، 
وإلى وّد يسعهم، وحلم ل يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم.. في حاجة 

))(  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للفخر الرازي، مصدر سابق، ج 9 ص 07)
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ول  همومهم  ويحمل  عطاء  إلى  منهم  يحتاج  ول  يعطيهم  كبير  قلب  إلى 
والسماحة  والعطف  والرعاية  الهتمام  دائمًا  عنده  ويجدون  بهمه  يعنيهم 
]وآله[  عليه  الّله  صلى  الّله-  رسول  قلب  كان  وهكذا  والرضاء..  والود 
ضاق  ول  قط.  لنفسه  غضب  ما  الناس.  مع  حياته  كانت  وهكذا  وسلم- 
الحياة،  هذه  أعراض  من  شيئًا  لنفسه  احتجز  ول  البشري.  بضعفهم  صدره 
بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية. ووسعهم حلمه وبّره وعطفه 

ووده الكريم«.

السيد  قال  الخارج(،  في  المعدومات  )تصّور  عنوان:  تحت  الخامس:  الشاهد 
الحيدري في كتاب )مدخل إلى مناهج المعرفة عند السالمّيين())): 

»فقد أجاب صدر المتألهين عن ذلك بقوله: »إّن العلم بالمعدوم ل يكون 
إل بأن يحصل في ذهننا مفهوم ل يكون ثابتًا في الخارج، فال يجري الترديد 
اثنينية حتى يكون هنا مطابِق  أّن هذه الصورة مطابقة للمعدوم أو ل )إذ ل 
بعينه  هو  بالصورة  المسّمى  إذ  المحذورين،  من  شي ء  يلزم  ول  ومطاَبق( 

المعدوم في الخارج هذا على رأي المحققين«.

 لكن ل يخفى أّن هذا الجواب بالحقيقة إنكار الوجود الذهني بحيث ل مطابق 
أّن األشياء تحصل بأنفسها في الذهن انحفاظ  ول مطابق، ومراد القوم من 

الماهّية مع مغايرة الوجودين ويتحّقق حينئٍذ المطابقة ويجري الترديد. 

فالحّق في الجواب من العتراض أن يقال: مطابق كل شي ٍء بحسبه وفرده ل 
بّد أن ل ينافي طبيعته، فتحّقق مطابق المعدوم وذاته الخارجّية أن ل يتحّقق 
ذات خارجية وجودية، كما أن مفهومه الذهني أيضًا نفي الشي ء، وليس مثل 

صور ذهنية أخرى، فالشتباه إّنما وقع من حصر المطابق في الوجودّي«.

والقارئ لهذه الصفحة سيتصّور أّن التعليقة التي تلت القتباس المأخوذ من كتاب 

))(  كتاب: )مدخل إلى مناهج المعرفة عند اإلسالميين(، السيد كمال الحيدري، الطبعة األولى: 426) هـ - 
2005م، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، ص 23.
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كلمة:  عند  القتباس  تنصيص  أنهى  أّنه  إذ  الحيدري،  للسّيد  هو  المتعالية  الحكمة 
)المحّققين(، إّل أّن هذا التصّور غير صحيح، فبالعودة لهذا المورد في كتاب الحكمة 
السبزواري  تعوُد للحكيم  التعليقة  أّن هذه  المتعالية ج ) ص 268-269، سنجُد 

 :((( w صاحب المنظومة وقد طبعت في هامش صفحة 269 حيث قال

»إذ ل اثنينية حتى يكون هنا مطابق ومطابق، لكن ل يخفى أن هذا الجواب 
ل  بحيث  المعلوم  حقيقة  الصورة  إّن  لقوله  الذهني  الوجود  إنكار  بالحقيقة 
الذهن  في  بأنفسها  تحصل  األشياء  أّن  من  القوم  ومراد  مطابق.  ول  مطابق 
انحفاظ الماهية مع مغايرة الوجودين ويتحّقق حينئذ المطابقة ويجري الترديد. 

النفس  إضافة  محض  به  أراد  الظّلي«  ظهورها  حيث  »من  المجيب:  وقول 
في  حصص  أيضًا  ولماهيته  آخر  وجودًا  أراد  لو  إذ  المعلوم،  حقيقة  إلى 

الوجودات فلم ل يجري الترديد؟ 

فالحّق في الجواب من العتراض أن يقال: مطابق كل شي ء بحسبه وفرده ل 
بّد أن ل ينافي طبيعته، فتحّقق مطابق المعدوم وذاته الخارجية أن ل يتحّقق 
نفي  أيضًا  الظّلية  وصورته  الذهني  مفهومه  أّن  كما  وجودية،  خارجية  ذات 
المطابق  إنما وقع من حصر  الشي ء وليس مثل صور ذهنية أخر، فالشتباه 

في الوجودي، س ره «.

كتاب  في  الحيدري  السيد  قال  التوحيد(،  )دور  عنوان:  تحت  السادس:  الشاهد 
)التقوى في القرآن()2): 

تحصيل  لها  يمكن  ل  اإلنسانية  المجتمعات  أّن  الواضحة،  األمور  »من 
كان  إذا  إل  يسود  أن  للقانون  يمكن  ول  القانون،  خالل  من  إل  السعادة، 
متكئًا على إيمان بالّله الواحد األحد، ول يمكن لهذا اإليمان أن يترسخ إل 

))(  كتاب: )الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة(، صدر الدين محمد بن ابراهيم  الشيرازى رحمه الّله 
المعروف بمال صدرا، الطبعة الثالثة: )98)م، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ج ) ص 269.

فراقد  دار  2005م،   - هـ   (426 السادسة:  الطبعة  الحيدري،  كمال  السيد  القرآن(،  في  )التقوى  كتاب:    )2(
للطباعة والنشر، قم المقدسة- إيران، ص 29 - 30.
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عليه شجرة  تنمو  الذي  فالتوحيد هو األصل  الكريمة.  من خالل األخالق 
التي  هي  الفروع  وهذه  الكريمة،  األخالق  منها  وتتفرع  اإلنسانية،  السعادة 
لَۡم تََر َكۡيَف َضََب 

َ
تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع اإلسالمي. قال تعالى: ﴿ أ

ُكلََها 
ُ
َمآءِ ٢٤ تُۡؤِتٓ أ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف ٱلسَّ

َ
ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة أ ٱللَّ

َوَمَثُل َكَِمٍة  ُروَن ٢٥  َيَتَذكَّ لََعلَُّهۡم  لِلنَّاِس  ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱۡل َوَيۡضُِب ٱللَّ َرّبَِهاۗ  ُكَّ ِحيِۢن بِإِۡذِن 

قََرارٖ ﴾ حيث جعلت  لََها ِمن  َما  ۡرِض 
َ
فَۡوِق ٱۡل َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثَّۡت ِمن  َخبِيَثةٖ 

وأكل  ريب،  بال  التوحيد  وهو  ثابت  أصل  لها  كشجرة  تعالى  بالّله  اإليمان 
الكريم  الخلق  وهو  وفرع  الصالح،  العمل  وهو  ربها  بإذن  حين  كّل  تؤتيه 

كالعفة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها. 

بيان هذه الحقيقة: »أن اإلنسان ل يتم كماله الذي من أجله خلق، ول يسعد 
في حياته إل بالجتماع مع أفراد آخرين يتعاونون على أعمال الحياة، على 
بها  اإلتيان  على  بمفرده  اإلنسان  يقوى  وليس  والتنوع،  الكثرة  من  فيها  ما 

جميعًا. 

لكي  والقوانين،  السنن  يضع  أن  إلى  الجتماعي  اإلنسان  أحوج  ما  وهذا 
يحفظ بها حقوق األفراد من الضياع والفساد. ومن المسلم أن هذه السنن 
والقوانين ل يمكن أن تؤثر إل بواسطة مجموعة من القوائين الجزائية التي 
تترتب على المتخلفين والمتعدين على حقوق اآلخرين، وتخوفهم السيئة 

قبال السيئة، وبأخرى تشوقهم وترغبهم في عمل الخيرات...««. 

وقد أحال في نهاية القتباس في ص 32 إلى تفسير الميزان ج ) ص 55) ونّبه 
على تصّرفه في النقل.

وبالعودة إلى الفقرة التي سبقت هذا القتباس، نجُد أّن السيد الحيدري قد انتحلها 
واألخالق  )القانون  عنوان  تحت   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  من 

 :((( w من نفس المورد، حيث قال )الكريمة والتوحيد

))(  تفسير الميزان ج )) ص 55.

أهم النتائج
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»ل يسعد القانون إل بإيمان تحفظه األخالق الكريمة واألخالق الكريمة ل 
تتم إل بالتوحيد فالتوحيد هو األصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة اإلنسانية 
في  الطيبة  ثمراتها  تثمر  التي  هي  الفروع  وهذه  الكريمة،  باألخالق  وتتفرع 
ُ َمَثٗل َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة  لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱللَّ

َ
المجتمع، قال تعالى: ﴿ أ

 ُ َوَيۡضُِب ٱللَّ َرّبَِهاۗ  ُكلََها ُكَّ ِحيِۢن بِإِۡذِن 
ُ
َمآءِ ٢٤ تُۡؤِتٓ أ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف ٱلسَّ

َ
أ

ُروَن ٢٥ َوَمَثُل َكَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثَّۡت ِمن  ۡمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَذكَّ
َ
ٱۡل

ۡرِض َما لََها ِمن قََرارٖ ﴾ فجعل اإليمان بالّله كشجرٍة لها أصل وهو التوحيد 
َ
فَۡوِق ٱۡل

ل محالة وأكل تؤتيه كل حين بإذن ربها وهو العمل الصالح، وفرع وهو الخلق 
الكريم كالتقوى والعفة والمعرفة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها.

ۥۚ ﴾ )فاطر: 0)(  ٰلُِح يَۡرَفُعُه ّيُِب َوٱۡلَعَمُل ٱلصَّ وقال تعالى: ﴿ إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلَكُِم ٱلطَّ
وهو  الطيب  للكلم  تعالى  منه  القرب  وهو  الّله  إلى  الصعود  سعادة  فجعل 
العتقاد الحق وجعل العمل الذي يصلح له ويناسبه هو الذي يرفعه ويمده 

في صعوده.

يسعد  ول  النوعي  كماله  له  يتم  ل  اإلنسان  أن  المعلوم  من  أن  ذلك:  بيان 
في حياته التي ل بغية له أعظم من إسعادها إل باجتماع من أفراد يتعاونون 
على أعمال الحياة على ما فيها من الكثرة والتنوع وليس يقوى الواحد من 

اإلنسان على اإلتيان بها جميعًا ...«. 

من  قفز  أّنه  إذ  تشويش،  في  النتحال  لهذا  القارئ  الحيدري  السيد  أوقع  وقد 
»األخالق« للحديث عن التوحيد مباشرًة دون بيان الرابط بين األخالق والتوحيد، 
للرابط  يشيُر   w الطباطبائي العالمة  نجُد  الميزان  في  األصلي  للنص  وبالعودة 
هو  فالتوحيد  بالتوحيد،  إل  تتم  ل  الكريمة  »واألخالق   :w قال حيث  بوضوح 

األصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة اإلنسانية وتتفرع باألخالق الكريمة«. 

السيد  بأّن  القارئ  إليهام  هو  بانتحالت  القتباسات  تغليف  ظاهرة  إّن  أقول: 
الحيدري ُيراعي األمانة العلمّية في النقل، فال يتصّور أّن ما سبق القتباس أو جاء 

بعده نص يعود لغيره.
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خام�ًسا: ت�سويه االأفكار عند انتحالها

الحيدري  السّيد  بأّن  فوجئُت  الحيدري،  السّيد  انتحلها  التي  الموارد  من  عدٍد  في 
يتصّرف في النص بنحٍو يشّوه الفكرة أو يجتزئها.

ومن نماذج ذلك: 

األول: التصّرف المخل بالنص: 

ومما وقفُت عليه كشاهٍد على هذه الحالة ما أشرُت إليه في النتحال ])8[، حيث 
قال السّيد الحيدري في ص 80: 

عليه  يطوف  السماء  في  بيتًا  المعمور  البيت  كون  في  الروائية  »والنصوص 
المالئكة واردة من طرق الفريقين، غير أنها مختلفة في محّله، ففي أكثرها 
في  وبعضها  األولى،  السماء  في  أنه  بعضها  وفي  الرابعة،  السماء  في  أّنه 

السماء السادسة«. 

وهذه الفقرة منحولٌة من تفسير الميزان ج 9) ص 8: 

عدة  في  واقع  المالئكة  عليه  يطوف  السماء  في  بيتًا  المعمور  البيت  »كون 
في  أنه  أكثرها  ففي  محله  في  مختلفة  أنها  غير  الفريقين  طرق  من  أحاديث 

السماء الرابعة وفي بعضها أنه في السماء األولى، وفي بعضها السابعة«.

السّيد الحيدري استبدل بكلمة )السابعة( كلمة: )السادسة( وهو  أّن  ونالحظ هنا 
غريب، إذ ليست السادسة مرادفة للسابعة في المعنى.

الثاني: اإلرباك اللغوي للنص: 

 ](36[ النتحال  في  إليه  أشرُت  ما  الحالة  هذه  على  كشاهٍد  عليه  وقفُت  ومما 
حيث أّدى تّصرف السّيد الحيدري في النص إلى إرباكه، فجعل السؤال كالتالي: 
وبالعودة  المبين؟(  الكتاب  فى  شيء  كل  أّن  القرآنية،  الحقيقة  هذه  تعني  )فماذا 
العالمة  قال  فقد  اللغوي  اإلرباك  هذا  من  سليمًة  العبارة  نجُد  الميزان  تفسير  إلى 

 :w الطباطبائي

أهم النتائج
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»وقد دّلت اآلية على أن هذه األمور في كتاب مبين، فما هو الذي منها في 
من  هي  أم  جميعًا  وغيبها  شهادتها  جهة  من  األشياء  هذه  أهو  مبين؟  كتاٍب 

جهة غيبها فقط؟«

الثالث: بتر معنى الجملة بعد حذف خبرها

 ،]255[ النتحال  في  إليه  أشرُت  ما  الحالة  هذه  على  كشاهٍد  عليه  وقفُت  ومما 
حيث قال السيد الحيدري في ص 60 من كتاب الشفاعة: 

»... ولزم ذلك أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في األشياء 
ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة. فالعلم والقدرة والرزق 
يرتفع بعلمه، وعجزنا بقدرته، وذّلتنا  بالترتيب. فجهلنا  التي عندنا  والنعمة 

بعّزته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته«. 

وقد قام السيد الحيدري أثناء انتحال هذا النص بحذف خبر الجملة، فجعلها بال 
نجُد   353 ص   8 ج   w الطباطبائي للعالمة  الميزان  تفسير  إلى  وبالعودة  معنى، 

 :w الفكرة تاّمة حيث قال

األشياء  في  التي  الوجود  وخصوصيات  الخلقة  جهات  أن  يظهر  هنا  »ومن 
ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، أي إن الصفات وسائط 
عندنا  التي  والنعمة  والرزق  والقدرة  فالعلم  مصنوعاته،  وبين  الذات  بين 
بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أّنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا 
بعفوه  وذنوبنا  بغناه،  وفقرنا  بعزته،  وذلتنا  بقدرته،  وعجزنا  بعلمه،  يرتفع 

ومغفرته«.

الرابع: حذف فكرة أساسية من النص: 

ومما وقفُت عليه كشاهٍد على هذه الحالة ما أشرُت إليه في النتحال ])26[ حيث 
ذكر السّيد الحيدري أّن عّلة ترجيح الوجه الثاني ]صّحة أن التشابه في المصداق[ 

على الوجه األول عائٌد إلى نكتتين هما: 

»األولى: تصريح القرآن نفسه بأّن آياته إنما نزلت بيانًا وتبيانًا وهدى ونورًا 
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بلسان عربي مبين، وهذا ل ينسجم مع فرض التشابه المفهومي واإلجمال 
اإلبهامي.

الثانية: التعبير بالتباع في قوله: ﴿ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ﴾ )آل عمران: 7(«.

وبالعودة إلى النّص األول المحرر بقلم السيد الشاهرودي w نفاجئ بأن السيد 
الحيدري قد حذف مقطًعا مهمًا من النص األصلي: 

تصريح القرآن نفسه بأنَّ آياته انَّما نزلت بيانًا وتبيانًا وهدًى ونورًا بل بلسان   .(
عربّي مبين، وهذا ل ينسجم مع فرض التشابه المفهومي واإلجمال.

وجود قرائن في نفس اآلية تنفي إرادة هذه المعنى، وذلك قرينتان:   .2

)آل  تََشَٰبَه ﴾  َما  ﴿ َفَيتَّبُِعوَن  تعالى  قوله  في  )التباع(  التعبير  إحداهما: 
عمران(....

لو  المتشابه  فإنَّ  وِيلِهۦِۖ ﴾ 
ۡ
تَأ ﴿ َوٱبۡتَِغآَء  تعالى  قوله  في  التأويل  كلمة  الثانية: 

معناه  خالف  على  حمله  التأويل  معنى  فيكون  المفهومي  المتشابه  به  ُأريد 
ومفهومه، ومن الواضح أنَّ هذا غير صادق إِلّ في حّق الظاهر ل المتشابه 
اّلذي يتساوى المعنيان فيه. وهذا بخالف ما لو ُأريد من التشابه المصداقي 

ويكون معنى التأويل الجري والتطبيق على المصاديق«. 

ول أدري سر حذف السيد الحيدري للقرينة الثانية مع أنها قرينٌة مهّمة في الترجيح!

الخامس: حذف نقاط وتغيير الترتيب

 ،]273[ النتحال  في  إليه  أشرُت  ما  الحالة  هذه  على  كشاهٍد  عليه  وقفُت  ومما 
حيث قال السيد الحيدري في ص 93 من كتاب اللباب في تفسير الكتاب: 

»خالصة ما تقدم في هذه القاعدة: 

إّن اآليات القرآنية تنقسم إلى محكم ومتشابه.

إن اشتمال القرآن على المتشابهات أمر ضروري، كما سيّتضح لحقًا. 

أهم النتائج
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إّن المحكمات هن أم الكتاب التي ترجع إليها المتشابهات رجوع بيان. 
إّن اإلحكام والتشابه وصفان يقبالن اإلضافة والختالف بالجهات، بمعنى 
أّن آية ما يمكن أن تكون محكمة من جهة ومتشابهة من جهة اخرى، فتكون 
للمتشابه  مصداق  ول  أخرى،  آية  إلى  ومشابهة  آية  إلى  باإلضافة  محكمة 

على اإلطالق في القرآن، ول مانع من وجود محكم على اإلطالق.
تفسير  خالل  من  يكون  إنما  القرآن  لفهم  الصحيح  المنهج  أن  يتأّيد  وبهذا 

بعض ببعض«.
وبالرجوع إلى المصدر األصلي تفسير الميزان ج 3 ص 63-64 نفاجأ بأن هنالك 
حيث  تغييره،  تّم  قد  النقاط  ترتيب  أّن  كما  حذفت،  قد  المهّمة  النقاط  من  عدًدا 

 :w قال
»وقد ظهر من جميع ما تقدم من األبحاث على طولها أمور: 

إلى قسمين: محكم ومتشابه، وذلك من  تنقسم  القرآنية  اآليات  أن  األول: 
جهة اشتمال اآلية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتمالها.

الثاني: أّن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأوياًل. وأن التأويل ليس من قبيل 
المعارف والمقاصد  إلى  نسبته  الخارجية،  بل من األمور  اللفظية  المفاهيم 
المبينة نسبة الممثل إلى المثال، وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة 

للتأويل الذي عند الّله.
الثالث: أن التأويل يمكن أن يعلمه المطهرون: )وهم الراسخون في العلم(.
وهذا  ومقاصدها،  لمعارفها  مضروبة  أمثال  القرآنية  البيانات  أن  الرابع: 
المعنى غير ما ذكرناه في األمر الثاني من كون معارفه أمثالً وقد أوضحناه 

فيما مر.
المتشابهات، كما أن من  القرآن على  الواجب أن يشتمل  أّن من  الخامس: 

الواجب أن يشتمل على المحكمات.

السادس: أن المحكمات أم الكتاب إليها ترجع المتشابهات رجوع بيان.
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السابع: أن اإلحكام والتشابه وصفان يقبالن اإلضافة والختالف بالجهات، 
بمعنى أّن آيًة ما يمكن أن تكون محكمه من جهة، متشابهة من جهة أخرى، 
ول  أخرى.  إلى  باإلضافة  ومتشابهة  آية  إلى  باإلضافة  محكمة  فتكون 
مصداق للمتشابه على اإلطالق في القرآن، ول مانع من وجود محكم على 

الطالق.

الثامن: أن من الواجب أن يفسر بعض القرآن بعضًا.

التاسع: أن للقرآن مراتب مختلفة من المعنى، مترتبة طولً من غير أن تكون 
الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أو 
بل  واحد،  لملزوم  المتعددة  اللوازم  قبيل  من  هي  ول  المجاز،  عموم  مثل 
هي معان مطابقية يدل على كل واحد منها اللفظ بالمطابقة بحسب مراتب 

األفهام....«.

ول أدري لم حذف السيد الحيدري النقطة الثانية والثالثة والرابعة والتاسعة رغم 
ارتباطها ببحث المحكم والمتشابه في القرآن والذي انتحل القسم األكبر منه من 

تفسير الميزان؟! 

�ساد�ًسا: انتحال عبارات االإحالة

من األمور الغريبة التي وقفُت عليها أّن السيد الحيدري كان ينتحُل حتى عبارات 
 ،]45[  ،](5[ التالية:  النتحالت  توثيق  عند  عليه  نّبهُت  ما  ذلك  ومن  اإلحالة، 
]5))[، ]76)[، ]254[، ]255[، ]256[، وكان أكثرها شًدا لنتباهي النتحال 
صاحب  أوردها  التي  اإلحالة  بجملة  الحيدري  السيد  استبدل  حيث   ](5[ رقم 
من  الثامن  الجزء  في  الحسنى  األسماء  عن  البحث  في  تقدم  )قد   :w الميزان
الكتاب( عبارة: )كما سيأتي في بحث األسماء الحسنى( مع أّنه لم يخصص بحًثا 

في هذا الكتاب حول األسماء الحسنى. 

والكرسي  العرش  كتاب  من  شواهد  ثالثة  أضع  التفصيلي،  البيان  من  ولمزيٍد 
ليتضح المراد.
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الشاهد األول: قال السيد الحيدري في كتاب )العرش والكرسي( ص 8: 

»إن المرتكز الذي ننطلُق منه لفهم هذه الحقائق القرآنية - كما أوضحناه في 
الغاية  أّن المدار في صدق السم اشتمال المصداق على  بعض كتبنا- هو 

والغرض«. 

وأحال في الهامش إلى كتاب اللباب في تفسير الكتاب ص 53، مع أّن ما أوضحه 
من »أّن المدار في صدق السم اشتمال المصداق على الغاية والغرض« منحوٌل من 
تفسير الميزان للعالمة الطباطبائي w ]ج ) ص 0)[، والمورد الذي أحال إليه في 
كتاب اللباب في تفسير الكتاب يعوُد أغلبه لصاحب الميزان w ج ) ص 9 - )).

الشاهد الثاني: قال السيد الحيدري في كتاب )العرش والكرسي( ص 9): 

- هي  - على ما على ما أوضحناُه في كتاب الشفاعة  التكوينية  »والشفاعة 
بين  متخللة  وسائط  هي  التي  التكوينّية  األسباب  في  ُتوجد  التي  السببّية 

الحوادث والكائنات وبينه تعالى«.

ليس من  التعريف  أّن هذا  )الشفاعة( ص 5)، مع  إلى كتاب  الهامش  في  وأحال 
بنات أفكار السيد الحيدري بل هو منحوٌل من تفسير الميزان ج 8 ص 57): 

المراد  كان  التكويني  والتدبير  الربوبية  وصف  مقام  في  كانت  لما  »واآلية 
األسباب  في  توجد  التي  السببية  وهو  التكوين،  أمر  في  الشفاعة  بالشفاعة 

التكوينية التي هي وسائط متخللة بين الحوادث والكائنات وبينه تعالى«.

الشاهد الثالث: قال السيد الحيدري في كتاب )العرش والكرسي( ص 53: 

»وقد بّينا في ذيل آية المحكم والمتشابه من سورة آل عمران بيان أّن التأويل 
الذي تذكره وتذّمه غير المعنى المخالف لظاهر اللفظ، وإّن رد المتشابه إلى 
المحكم وبيانه به ليس من التأويل في شيء، وكذا إّن التأويل غير التفسير«.

وأحال في الهامش إلى كتابه: )أصول التفسير والتأويل(، مع أّن نّص اإلحالة هذا 
منحوٌل من تفسير الميزان ج 4) ص )3): 
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أّن  بيان  عمران  آل  سورة  من  والمتشابه  المحكم  آية  ذيل  في  تقّدم  »وقد 
رد  وإّن  اللفظ،  لظاهر  المخالف  المعنى  غير  ويذّمه  يذكره  الذي  التأويل 
المتشابه إلى المحكم وبيانه به ليس من التأويل في شيء، وكذا إّن التأويل 

التفسير«. غير 

وبالرجوع إلى ما ذكره في كتاب أصول التفسير والتأويل تحت عنوان: )المحكم 
البحث  تمهيد  في  الحيدري  السيد  وضعه  ما  بأّن  القارئ  سيفاجئ  والمتشابه(، 
للسيد  األصول  علم  في  بحوث  من  منحوٌل  عمران  آل  سورة  آية  عن  حديثه  عند 

 .w ج 4 ص 280 دون أن ينسب البحث للسيد الشاهرودي w الشاهرودي

وقد ألحق كالم السيد الشاهرودي w بفقرٍة منحولٍة من تفسير الميزان ج 3 ص 
)4 ثم أدرج بعدها اقتباًسا من ذات المورد في تفسير الميزان. وأما باقي البحث، 
توّثق  لم  التي  والقتباسات  صحيح  بشكٍل  الموثقة  القتباسات  من  جّردته  فلو 
بشكٍل صحيح، وأضفنا لها بعض النتحالت، لما خرج القارئ بما يستحّق السّيد 

الحيدري أن ينسب البحث له. 

�سابًعا: االقتبا�سات الطويلة

من األمور التي يلحظها القارئ لكتب السيد الحيدري ظاهرة وجود القتباسات 
كتاب  من  الثاني  الفصل  في  نجده  ما  المثال  سبيل  على  ذلك  ومن  الطويلة، 
التوبة. فتحت عنوان: )شروط كمال التوبة( الوارد في ص 49 - )5 يورد السّيد 
الحيدري اقتباًسا من كتاب )األربعون حديًثا( للسيد الخميني w، وتحت عنوان: 
متفرقة  اقتباسات  الحيدري  السيد  يورد   65  -  59 ص  في  التوبة(  قبول  )شرائط 
من تفسير الميزان والتحرير والتنوير والتفسير الكبير وتحت عنوان: )التمييز بين 
من  متفرقة  اقتباسات  الحيدري  السيد  يورد   79 ص)7-  في  والصغائر(  الكبائر 
تفسير الميزان ج 4 ص 232 - 334. وهي كما ترى اقتباسات تمتّد لصفحات. 
العلمّية  الكتاب ونظائره بأحسن، فما راعى األمانة  الفصول في  باقي  وليس حال 
شخصّية  معها  تغيُب  كثيرة  اقتباسات  على  القارئ  يوقُف  فصول،  من  توثيقه  في 
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المؤلف، ذلك إّن من شأن القتباسات الطويلة تغييب شخصية الكاتب وتقليص 
مساحة إظهار البتكار العلمي لديه. 

يقول الدكتور مهدي فضل الّله))): 

في  اإلسراف  ألّن  أبدًا؛  القتباس  من  يكثر  بأل  عادة  الطالب  »وينصح 
الباحث  شخصية  تطمس  وهي  البحث؛  في  الوهن  دلئل  من  القتباس 
العلمية وتخفيها؛ في حين أن المطلوب في البحث هو إبراز موهبة الباحث 
فيها  ُيكثر  التي  الرسائل  أو  األبحاث  عادة  ترفض  ولذا،  العلمية.  وقدراته 

أصحابها من القتباسات بصورة غير مألوفة«. 

السّيد  شحن  التي  المتكّثرة  النتحالت  الطويلة  القتباسات  لهذه  أضفنا  فإذا 
الحيدري بها كتبه، فأّي شخصّية بحثّية تبقى للسيد الحيدري؟!!

وصف  الزهرائي  عقيل  لألستاذ  دراسة  وقفُت على  عندما  الدهشة  تملكتني  وقد 
بالقول)2):  فيها  الحيدري  السيد 

للقرآن.  فاهٌم  هو  بل  فحسب،  للقرآن  مفسرًا  يعتبر  ل  الحيدري  »فالعاّلمة 
بالظاهر  التفسير  مرحلة  تجاوز  قد  للقرآن  الفاهم  أّن  الثنين  بين  والفارق 

والمدلول، ولج في بطون المستور بين بواطن اآليات«.

دون  الدعاوى  إطالق  الّله-  -وّفقهم  اإلخوة  بعض  يستسهل  كيف  أدري  ول 
الوقوف على حقيقتها.

ثامًنا: االقتبا�سات المربكة 

السّيد  توثيق  في  مربٍك  أمٍر  وجود  هذه  رحلتي  في  عليها  وقفُت  التي  األمور  من 

دار  998)م،  الثانية:  الطبعة  الّله،  فضل  مهدي  الدكتور  التحقيق(،  وقواعد  البحث  كتابة  )أصول  كتاب:   )((
الطليعة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ص 84.

)2(  كتاب )المرجع الديني السيد كمال الحيدري: نبذة عن حياته، منهجه، مشروعه اإلصالحي(، مصدر سابق، 
بحث تحت عنوان إعادة قراءة الفكر الشيعي، حفر في التراث واستنطاق المقّدس بقلم عقيل الزهرائي، ص 

.(53
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الحيدري لبعض القتباسات التي وقفُت عليها.

 ومن ذلك على سبيل المثال ما أورده في الصفحة 46 من كتاب الشفاعة، حيث 
أورد اقتباسًا افتتحه بعالمة التنصيص في البداية فقال: )قال الطباطبائي: »إّن أظهر 
الصفات المذكورة ..( إّل أّنه لم يضع عالمة التنصيص األخرى، وضّمنه اقتباًسا 

من تفسير روح المعاني لآللوسي وحديًثا خّرجه من تفسير اآللوسي.

من  مأخوٌذ  أّنه  نجد   w الطباطبائي للعالمة  أسنده  الذي  النص  لهذا  وبالرجوع 
أنحاء متفرقة من الميزان على النحو التالي: 

»إّن أظهر الصفات .. مطلق المالئكة«: تفسير الميزان ج 20 ص )8)  ]([

»حيث جعلتهم .. في مفتتح هذه السورة«: تفسير الميزان ج 20 ص 82) -   ]2[
(83

ۡو 
َ
أ ﴿ ُعۡذًرا   - ذِۡكًرا  فَٱلُۡمۡلقَِيِٰت   ... الصافات  سورة  مفتتح  شبيهها(  هو  »)وما   ]3[

نُۡذًرا ﴾: تفسير الميزان ج 20 ص )8)، وما في القوسين إضافة منه.
»نعم المنفي من التأثير ... الفطرة اإلنسانية«: الميزان ج 0) ص 295، ثم   ]4[
أعقبها بالقول: )يستلزم إبطال قانون العلية والمعلولية العام الذي هو الركن 
في جميع أدلة التوحيد( وهو نّص سابق على النص ّ السابق المفتتح بقوله: 

)نعم المنفي من التأثير ..(.

»)وعلى هذا فالستشفاع( بأهل الشفاعة .. والعبادة )البتة(«: الميزان ج 0)   ]5[
ص295-296، وكان يتصّرف في الكلمات.

تفسير  من  خّرجها  برواية  وأعقبها  المعاني،  روح  تفسير  من  اقتباس  وضع   ]6[
روح المعاني مع أّنها مشهورة في كتب الحديث.

»وثانيا .... في محلها«: الميزان ج 0) ص 296.  ]7[

ومنشأ اإلرباك من جهات: 

األولى: عند القتباس المباشر توضع عالمتي التنصيص في بداية النص المقتبس 
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األخرى  الموارد  من  في عدٍد  المورد، ول  هذا  في  نلحظه  لم  ما  ونهايته)))، وهو 
المتوّزعه في كتابات السيد الحيدري. 

القتباس  ُيغلق  بل  ثاٍن،  باقتباٍس  وسطه  في  ُيزّج  ل  بالعادة  القتباس  أن  الثانية: 
األول وينتقل لالقتباس التالي.

فعل  وإن  النص،  كلمات  في  التصّرف  عادًة  يتّم  المباشر ل  القتباس  عند  الثالثة: 
يكتِف  لم  الحيدري  فالسيد  هنا،  نلحظه  ل  ما  وهو  ذلك،  على  التنبيه  فينبغي 

بالتصّرف في الكلمات بل أحدث تغييًرا في ترتيب النص المّتصل.

الرابعة: في موارد القتباس ل يتّم القفز من جزٍء إلى جزٍء آخر، بل ُيراعى التصال 
إلى  لحقة  صفحة  من  بالقفز  يكتِف  لم  الحيدري  والسيد  المقتبس،  الكالم  في 
سابقة، بل زاد الطين بلة بالقفز من جزء إلى جزء، فقفز في هذا المورد من الجزء 

العشرين إلى الجزء العاشر! 

تا�سًعا: موراد تم التغا�سي عنها

أثناء مسيرتي الستقصائّية، ُكنُت أتجاوز عن عدٍد من الموارد قطًعا لموارد التبرير 
على  الموارد  هذه  ومن  للقارئ،  وخداعًا  انتحالً  أراها  أنني  مع  ُتساق،  قد  التي 

سبيل المثال: 

الشاهد األول: قال السّيد الحيدري في كتاب )مراتب العلم اإللهي( ص 36: 

يقول الدكتور مهدي فضل الّله في كتابه )أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق( ص 84:   )((
»قد يجد الطالب نفسه - للتدليل على رأيه - مضطرًا لالستشهاد بمصدر أو مرجع هام موثوق به. وفي هذه   
قلياًل عن  بين مزدوجين صغيرين )شولتين( مرتفعين  أن يكون دقيقا، ويوضع  القتباس بجب  فإن  الحالة 
السطر» «، بشرط أن يكون مسبوقًا كفاية بالتحليل والمناقشة ومنسجمًا مع ما يسبقه من معلومات وآراء وما 

يليه من المعلومات واآلراء. 
وإذا كان القتباس قصيرًا ل يتجاوز الخمسة أو الستة أسطر، فإنه يوضع بين شولتين، كجزء متمم للبحث.   
وإذا تعدى هذا الحجم من األسطر إلى صفحة، فإنه يوضع بصورة مميزة، وذلك بحرف أصغر من الحرف 
المعتمد في البحث، وعلى سطر جديد، على أن يترك هامش أو فسحة من الفراغ بينه )أي بين القتباس( 
وبين آخر سطر قبله وأول سطر بعده؛ وكذلك هامش من الفراغ على يمين وشمال القتباس يكون أوسع 

مما هو متبع في بقية البحث أو الرسالة«.
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القرآني  البحث  رادة  من  آخر  رائد  إليها  انتهى  التي  هي  النظرية  »وهذه 
التي  القواعد  أهم  من  قاعدة  إلى  تحولت  أنها  نجد  حيث  المعاصرين، 
أساسي  منهجي  مفتاح  إلى  بل  التفسيري،  منهجه  وتكوين  بناء  في  تدخل 
استطاع توظيفه واإلفادة منه على نطاق واسع شمل عددًا كبيرًا من الحقائق 
القرآنية والدينية، وأعني به العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب 
التفسير  هذا  مقدمة  في  استعرض  أن  بعد  فإنه  القرآن«  تفسير  في  »الميزان 
الحاضر،  الوقت  التفسير حتى  بداية عصر  منذ  المفّسرين  اختالف مسالك 
في  النظر  اختالف  عن  ناشئًا  ليس  الختالفات  هذه  من  كثيرًا  أن  أوضح 
مفهوم الكلمات أو اآليات، فكيف يصّح ذلك والقرآن كالم عربي مبين بل 
أفصح الكالم، ومن ثم ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغالق وتعقيد 

في مفهومها بحيث يتحّير الذهن في فهم معناها. 
في  الختالف  كل  الختالف  أن  هي  أخرى  جهة  في  المشكلة  تكمن  إّنما 
وفي  ومركبها،  مفردها  م  اللفظية  المفاهيم  عليه  تنطبق  الذي  المصداق 

المدلول التصوري والتصديقي...«.
 w ففي هذا المورد قد يتصّور القارئ أّن اإلحالة لكالم السيد العالمة الطباطبائي
تنتهي عند الجملة المنتهية بعبارة )فهم معناها( باعتبارها خبًرا لجملة )فإّنه بعد أن 

استعرض ...(، خصوًصا مع غياب عالمتي التنصيص.
في حين أّن ما جاء بعدها ابتداًء بالفقرة التي تبدأ بعبارة: )إنما تكمن المشكلة ..( 
والست فقرات التي تلتها، والتي تنتهي آخرها بلفظة )... تشخيص المصداق( هي 

من تفسير الميزان ج) ص 9 - 0).
الشاهد الثاني: قال السيد الحيدري في كتاب )اللباب في تفسير الكتاب( ص 56: 

شّكلت  التي  القواعد  أهم  من  قاعدة  إلى  تحولت  التي  هي  النظرية  »هذه 
المنهج التفسيري للعالمة الطباطبائي في تفسيره »الميزان في تفسير القرآن« 
بل جعلها المفتاح األساس الذي اعتمده على نطاق واسع لفهم عدد كبير 

من الحقائق القرآنية والدينية. 
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ومن هنا أوضح أن كثيرًا من الختالفات التي وقعت بين المفّسرين ليست 
ناشئة عن اختالف النظر في مفهوم الكلمات أو اآليات؛ فكيف يصّح ذلك 
آيات  بين  ليس  ثم  ومن  الكالم،  أفصح  هو  بل  مبين،  عربي  كالم  والقرآن 
الذهن  يتحّير  بحيث  مفهومها  في  وتعقيد  إغالق  ذات  واحدة  آية  القرآن 
في فهم معناها. وإنما الختالف كل الختالف في المصداق الذي تنطبق 
التصوري  المدلول  وفي  ومركبها،  مفردها  من  اللفظية  المفاهيم  عليه 

والتصديقي. 

-عند استماع  توضيحه: إن األنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا 
فيها  تتقّلب  التي  هي  ألنها  بالمادة،  يتعلق  ما  أو  المادية  معانيها   - األلفاظ 

أبداننا وقوانا المتعّلقة بها ما دمنا في الحياة الدنيوية....«.

تليها  التي  الست  والفقرات  التوضيح  تحمُل  التي  الفقرة  أّن  القارئ  يتصّور  وقد 
والتي تنتهي آخرها باآلية ))9( من سورة المؤمنون هي من بيان السيد الحيدري، 
الكاشاني  للفيض  الصافي  تفسير  من  مقتبٍس  طويٍل  بكالم  سبقه  وأّنه  خصوًصا 
تفسير  إلى  بالرجوع  أننا  إل  التنصيص،  عالمتي  بين  الحيدري  الّسيد  وضعه  وقد 
للعالمة  تعوُد  بعدها  التوضيحّية وما  العبارة  أن  )) سنجُد  الميزان ج ) ص 9 - 

 .w الطباطبائي

الشاهد الثالث: قال السيد الحيدري في كتاب )التوبة( ص 54-53: 

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ »ورد في القرآن الكريم األمر بالتوبة النصوح؛ قال الّله تعالى: ﴿ َيٰٓ

ِ تَۡوَبٗة نَُّصوًحا ﴾ وقد ذكر المفّسرون في معنى التوبة النصوح  َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ
وجوها: 

إّن المراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها لظهور آثارها   ●
الجميلة في صاحبها.

إليها أبدا؛  إّن المراد توبة تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم ل يعود   ●
عن أبي الصباح الكناني أّنه سأل اإلمام جعفر الصادق Q عن قول الّله 
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 :Q نَُّصوًحا ﴾ فقال تَۡوَبٗة   ِ إَِل ٱللَّ تُوُبٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ عز وجل: ﴿ َيٰٓ

»يتوب العبد عن الذنب ثم ل يعود فيه«. 

إن النصوح ما كانت خالصة لوجه الّله سبحانه؛ من قولهم »عسل نصوح«   ●
إذا كان خالصا من الشمع، بأن يندم على الذنوب لقبحها وكونها خالف 

رضى الّله سبحانه ل لخوف النار مثاًل. 

إن النصوح من النصاحة وهي الخياطة؛ ألنها تنصح من الدين ما فّرقته   ●
الخّياط  أوليائه وأحبائه كما يجمع  وبين  التائب  بين  أو تجمع  الذنوب، 

بين قطع الثوب. 

إن النصوح وصف للتائب، وإسناده إلى التوبة من قبيل اإلسناد المجازي   ●
أي توبة تنصحون بها أنفسكم، بأن تأتوا بها على أكمل ما ينبغي أن تكون 
بإذابة  وذلك  بالكّلية،  القلوب  من  الذنوب  آلثار  قالعة  تكون  حتى  عليه 

التفس بالحسرات ومحو السيئات بنور الحسنات«.

القارئ أّن هذا العزو الذي أحال فيه للمفسرين يشفُع له، إّل أن هذا  وقد يتصّور 
العزو وصياغة أراء المفسرين من معنى للتوبة النصوح ليس من السيد الحيدري، 
بل من الشيخ البهائي w الذي قال في ص 464-465 من كتاب األربعون حديًثا 

تحت عنوان: )في بيان التوبة النصوح(: 

»ورد في القرآن العزيز األمر بالتوبة النصوح، قال سبحانه في سورة التحريم: 
في  المفسرون  ذكر  وقـد  نَُّصوًحا ﴾  تَۡوَبٗة   ِ ٱللَّ إَِل  تُوُبٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ

معنى التوبة النصوح وجوها: 

منها: أّن المراد توبة تنصح الناس، أي تدعوهم إلى أن يأتوا بـمثلها لظهور 
آثارها الجميلة في صاحبها أو تنصح صاحبها فيقلع من الذنوب ثم ليعود 

إليها أبدا. 

الصباح  أبـي  عن  الكافي  في  يعقوب  بن  محمد  الجليل  الشيخ  روى 
الكناني أنه سأل أبا عبد الّله جعفر بن محمد الصادق Q عن قول الّله 

أهم النتائج
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 :Q فـقال نَُّصوًحا ﴾  تَۡوَبٗة   ِ ٱللَّ إَِل  تُوُبٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ عزوجل: 

»يتوب العبد عن الذنب ثم ليعود فيه«. 

قـولهم »عسل  الّله سبحانه، من  لوجه  كانت خاّصة  ما  النصوح  أن  ومنها: 
لقبحها وكونها  الذنوب  يندم على  بأن  الشمع،  إذا كان خالصا من  نصوح« 

خالف رضى الّله سبحانه، ل لخوف النار مثاًل. 

وقد حكم المحقق الطوسي طاب ثراه في التجريد بأن الندم على الذنوب 
خوًفا من الناس ليس توبة. وقد مّر في الحديث السابع والثالثين ماينتفع به 

في هذا المقام. 

ما  الدين  من  تنصح  ألنها  الخياطة  وهي  النصاحة  من  النصوح  أن  ومنها: 
يجمع  كما  وأحبائه  الّله  أولياء  وبين  التائب  بين  تجمع  أو  الذنوب  مّزقته 

الخياط قطع الثوب. 

اإلسناد  قـبيل  من  التوبة  إلى  واسناده  للتائب،  وصف  النصوح  أن  ومنها: 
المجازي. أي توبة تنصحون بها أنفسكم بأن تأتوا بها على أكمل ماينبغي 
بالكلّية، وذلك  القلوب  الذنوب من  أن تكون عليه حتى تكون قالعة آلثار 

بإذابة النفس بالحسرات ومحو ظلمة السيئات نور الحسنات«. 

عا�سًرا: تنّكر المعروف لل�سيد الطباطبائي رحمه اهلل

عليها  وقفُت  التي  النتحالت  أغلب  كانت  استقصيتها،  التي  الكتب  حدود  في 
مأخوذة من العالمة الطباطبائي w، وكذلك األمر مع القتباسات، إل أّن السيد 
على  إل  تشتمل  ل  بتصريحاٍت  الحديثة  نسخته  في  علينا  خرج  قد  الحيدري 
أّن تفسير الميزان للعالمة  التنّكر لهذا الجميل، ومن تلك التصريحات ذهابه إلى 
إلى  فيه  األصلّية  المطالب  أرجعت  ولو  كاماًل،  تفسيًرا  ليس   w الطباطبائي
 w أصحابها - بما في ذلك ما أخذه عن ابن عربي- فال يبقى للسيد الطباطبائي

مطلب فيه!
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ففي الدرس ]28[ من دروس الّسنة النبوية))) قال السيد الحيدري: 
 - الطباطبائي  السيد  تفسير  بتفسير،  ليس  الطباطبائي  السيد  تفسير  »أساًسا 
ألول مرة أقولها مولنا- لم يفّسر من آيات القرآن إل ثلث اآليات، والباقي 
لم يفّسرها، يعني من 6000 آية ما فّسر إل 2000-2500 آية. أنتم خذوا 
بعض األحيان يذكر مقطع في عشرين آية، ]و[ عندما يأتي إلى »قوله قوله 
تفسير  ل،  واضح«.  »الباقي  ويقول:  آيات،  ثالثة  ُيفّسر  تعالى[«  قوله  ]أي 
السيد الطباطبائي ليس تفسيرًا كاماًل، نعم باعتبار أّن الواقع الشيعي ل ُيوجد 
فيه تفسير علمي بشكل دقيق، أخذ ]أي الميزان[ هذا الموقع، وإل لو أردت 
الطباطبائي  يبقى للسيد  إلى اآلخرين تجد ل  فيه ترجعها  المطروحة  اآلراء 

مطلب في تفسير الميزان. 

كتبك مملوءة، جيد  لي: سيدنا  تقول  تقييم وأنت  أي األحوال، هذا  على 
جدًا، هذا هو التحقيقات التي أنا ليل ونهار نشتغل عليها، أنا لست إنسانًا 
أبدًا، ل يوجد عندي  أشتغل على مطلب ]و[ أقول: )والملف أغلق(. ل 
ملٌف مغلٌق أبدًا، ول في أي قضية عقائدية وغير عقائدية، ل يوجد عندي 
المعاد  إلى  اإلمامة  إلى  النبوة  إلى  التوحيد  من  مسألة  أيُّ  مغلٌق.  ملٌف 
ملّفاتها على مدى الزمان بالنسبة لي مفتوحة، ألّنه أنا أعتقد أساسًا العالم 
وظيفته البحث عن العقيدة. َأساسًا إذا قال: )وصلُت إلى الحقيقة( أساسا 
الحقيقة،  تمام  إلى  يصل  أن  ألحد  يمكن  ول  العلم،  فلسفة  عليه  انغلق 

أبدًا..«.

درس: الّسنة النبوية: موقعها، حجيتها، أقسامها )28)، ]دروس في علم األصول[ بتاريخ 2) ربيع األول   )((
436) هـ.

 http: //alhaydari.com/ar/2015/01/55294/ :الدرس على موقع السيد كمال الحيدري  
https: //youtu.be/ZIi9E6L3Zvs :الدرس على اليوتيوب  
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وقال في الدرس ]44[ من دروس فقه المرأة - محاولة لعرض رؤية أخرى))): 

المتوفى  األندلسي  الغرناطي  حيان  ابن  لألندلسي  المحيط  البحر  »مولنا 
745 وأنا فيما سبق نصحُت األعزة ]و[ قلت: أّن هذه من التفاسير األساسية 
التي لُبّد أن تكون بيد األعّزة الذين يريدون يشتغلون تفسير، الرازي مهم؛ 
ألّنه من المتقدمين مهم، الزمخشري جدًا مهم؛ ألّنه أيضًا متقدم ومعتزلي، 
ذاك أشعري. تفسير روح المعاني لآللوسي مهم مهم مهم جدًا أعزائي، هذا 
التفسير البحر المحيط من التفاسير المهمة المهمة المهمة مهمة جدًا. تفسير 
محمد َعبده أو محمد عبدُه أيضًا المنار الذي هو ليس كامل 2) مجلد أيضًا 
لُبّد أن يكون بأيديكم هذه ثالثة أربعة تفاسير، عند ذلك ادخلوا إلى تفسير 

العالمة الطباطبائي قدس الّله نفسه. 

التفسير  بهذا  الجديد  أن  تعرفوا  حتى  جديد،  عنده  ما  أقول  ]أن[  أريد  ل 
أي قدر؟! ولكن ألّنك لم تراجع أنت كلمات السابقين، فكل ما تقرأه في 
الميزان تتصوره -ما هو عزيزي؟!- ابتكار! ل عزيزي، ليس بهذا الشكل. 
لعّله لعّلي ل ُأبالغ؛ ألّنه واقعًا بعض األحيان اإلنسان مضطر - ل ُأبالغ إذا 
إل  يتجاوز  ل  الميزان  تفسير  في  الطباطبائي  بالسيد  يرتبط  كلما  إّن  ُقلت: 
وكلمات  وروايات  تاريخ  ]من[   - ذلك  عن  زاد  وما  مجّلدين،  أو  مجّلد 
األعالم وووو وخالصته الذي فيه آراءه الخاّصة به، طبعًا هذا إذا عزلناه عن 
ابن عربي، أّما إذا أدخلنا ابن عربي إلى القائمة، فواحد بالمئة ل توجد، ألنه 
تسعة وتسعين بالمئة من اآلراء الخاصة له مأخوذة من أين؟! ولكن ألّننا لم 

ُنطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية لمن؟ للسيد الطباطبائي«.

وألّن إطالق الدعاوى سهٌل، فللسّيد الحيدري أن يقول ما يشاء، فما أكثر ما َأطلق 
دعاواه.  ألغلب  )سيأتي(  لحظة  تأِت  ولم  )سيأتي(،  بعبارة:  وعّقبها  دعاوى  من 

درس: فقه المرأة - محاولة لعرض رؤية أخرى، ]دروس في خارج الفقه[ بتاريخ 3) ربيع الثاني 439) هـ.   )((
http: //alhaydari.com/ar/2018/01/62087/ :الدرس على موقع السيد كمال الحيدري  

https: //youtu.be/xqze12BzAgk :الدرس على اليوتيوب  
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لنا دراسة علمّية ولو  الحيدري  السّيد  ُيخرَج  َأن  كقّراء  لنا  َيحّق  وفي موردنا هذا، 
ألصحابها،  الميزان  تفسير  في  فكرة  كل  وُيرجع  الميزان،  تفسير  من  واحٍد  لجزٍء 

لنرى إن كان تفسير الميزان يخلو من البتكار كما زعم. 

إل أنني من باب إلزام السيد الحيدري بكالمه، أقول: 

إّن الحكم الذي أطلقه على مؤلفات العالمة الطباطبائي w يسري على مؤلفاته 
- وفق ذلك  التي أغرقها بالقتباس والنتحال من السيد الطباطبائي w، فتكوُن 

- خاليًة من البتكار، فكيف له أن يعتّد بما ل ابتكار له فيه؟!!!
أترك الجواب للقارئ العزيز. 

ولّله األمر من قبل ومن بعد.

أهم النتائج
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م�سك الختام

لم أكن أتوّقع عند شروعي في هذا الستقصاء أن تكون كتب السيد كمال الحيدري 
مشحونًة بهذا الكم الهائل من النتحالت، وقد خّيب السيد الحيدري ظني فيه)))، 
فما ُكنت أتصّور أّنه من بنات أفكاره أو من شروحاته ظهر لي - بعد رحلة التقّصي 

هذه- أنه منحوٌل من غيره دون إحالة لقائله األصلي.

أّن  من  اّدعاه  ما  فإّن  النتحال،  حول  كالمه  في  لُه  َر  َنظَّ لما  تماًما  النقيض  وعلى 
إليه دعوى  انتحال أفكار غيره ونسبتها  منهجّيته قائمة على توثيق المصادر وعدم 
يكّذبها الواقع، وقد ظهر ذلك جلّيًا عندما َوضعُت عددًا من مؤلفاته تحت المجهر، 
التي  العلمّية  للجهود  الحيدري  السّيد  »سرقة«  عن  اللثام  وأميط  المستور،  فبان 

»صرف اآلخرون عليها أعمارهم«.

العلمي«  »نبوغه  إلظهار  عليها  الحيدري  السّيد  يتكئ  التي  المؤلفات  هذه  إّن 
معاكسًة  نتيجًة  المجهر-  تحت  وضعها  بعد   - ُتظهُر  و»شمولّيته«  و»تمّيزه« 
أن  تكاُد  التراث  هذا  في  العلمّية  السيد  شخصّية  حضور  نسبة  إّن  حيث  تمامًا، 
للسّيد  علمّية  قدرًة  ُكتبه  من  استقصيته  ما  حدود  في  أجد  ولم  معدومة.  تكون 
كتابات  على  بالّتكاء  إل  واإلبرام  النقض  ول  والتشييد  البناء  على  الحيدري 

غيره. 

))(  يقول الدكتور عبدالعزيز الربيعة: 
»وما أفدح ما سيدفعه السارق حينما ُتكتشف سرقته، إّنه سيدفع سمعته ومستقبله وأعماله العلمّية ثمنًا لهذه   
تعلو  أن  معها  ُيمكن  ل  التي  الوصمة  هذه  يالزمه  ومستقبله  تتشوه،  العلمية  المحافل  في  فسمعته  السرقة. 
مكانته العلمية، وأعماله العلمية ل ُيوثق بها ول ُيعتمُد عليها، بل ول يتجرأ باحٌث أن يضعها مع مصادره أو 

يستشهد بها.
ومما يؤسُف له أّنك تجُد بعض الباحثين ل يطبق األمانة في القتباس، فيسطو على أعمال اآلخرين سارًقا   
قدًرا من أفكارهم ونصوصهم، دون أن ينسبها إليهم، موهًما أّنها من عند نفسه، وهذه جناية كبيرة، وعمٌل 

غير شريف من إنسان يفترُض فيه أن يكون مثاًل يحتذى به في األمانة«.
البحث العلمي: حقيقته، ومصادره، ومادته، ومناهجه، وكتابته، وطباعته، ومناقشته، الدكتور عبدالعزيز بن   
عبدالرحمن بن علي الربيعة، الطبعة الثالثة: 424)هـ 2004م، الرياض- المملكة العربّية السعودية، ج ) 

ص 306.
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أوقفه  ذهنّيًا  جهًدا  بالضرورة  يعكُس  ل  ما  لفكرة  َتبنّيِه  فإِّن  حاله،  هذا  كان  ومن 
ول  وغربلتها،  األفكار  لتمحيص  تؤهلُه  ل  علمّية  أدوات  من  َيملكه  فما  عليها، 
لنقض اآلراء وإبرامها، ولذا نجده ينساق وراء األفكار حسب مقتضيات المرحلة، 

وهو ما تجّلى في السنوات األخيرة حيث تغّير بشكل جذري. 

وفي الختام، يحدوني األمل أن يجلس السّيد الحيدري جلسَة مصارحٍة ومراجعٍة 
مع النفس، فهو أعرف الناس بنفسه وما ُيحسنه وما ل ُيحسنه، يقول تعالى: ﴿ بَِل 
فوق  نفسه  وضع  قد  أّنه  ُيدرَك  وأن   ،)(4 )القيامة:  بَِصرَيةٞ ﴾  َنۡفِسهِۦ   ٰ َعَ نَسُٰن  ٱۡلِ

مرتبتها، وما أحسن أن يكون المرُء صادقًا مع نفسه قبل اآلخرين.

أهم النتائج
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َمآءِ إَِل ٱۡل ۡمَر ِمَن ٱلسَّ

َ
]22[ قوله تعالى: ﴿ يَُدبُِّر ٱۡل

]23[ قوله تعالى: ﴿ َيۡعُرُج إَِلۡهِ ﴾  ...........................................................  38

]24[ قوله تعالى: ﴿ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ ﴾  ..............................................  39
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قمُت بتوثيق ثالثمئة انتحال للسّيد كمال الحيدري من خمسة كتب من مؤلفاته 

التي كتبها بنفسه ، ولم تكن هذه االنتحاالت جميع ما وقفُت عليه من انتحاالت 

أصلها  على  وقوفي  رغم  الموارد  من  عدٍد  عن  َتجاوزُت  فقد  الكتب،  هذه  في 

العتبارات شّتى . 

العلمي"  "نبوغه  إلظهار  عليها  الحيدري  السّيد  يتكئ  التي  المؤلفات  هذه  العلمي" إّن  "نبوغه  إلظهار  عليها  الحيدري  السّيد  يتكئ  التي  المؤلفات  هذه  إّن 

و"تمّيزه" و"شمولّيته" ُتظهُر – بعد وضعها تحت المجهر- نتيجًة معاكسًة تمامًا  

تكون  أن  تكاُد  التراث  هذا  في  العلمّية  السيد  شخصّية  حضور  نسبة  إّن  حيث 

معدومة. ولم أجد في حدود ما استقصيته من ُكتبه قدرًة علمّية للسّيد الحيدري 

على البناء والتشييد  وال النقض واإلبرام إال باالّتكاء على كتابات غيره 
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