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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، 

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
: مبادئ االستنباط

اجلواب عن شبهة تغًن القرآن 
: مقياس تصحيح األخطاء ادلفهومية (ادلرجعيات)- 5

: ومن ادلرجعيات
زلكمات القرآن 

ُهَو الَِّذي أَنْـَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت زُلَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ):  قال تعاىل()زلكمات القرآن فانه مرجع دلتشاهباته- أ
َنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا  ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُـُلوهِبِْم َزْيٌغ فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ

ُر ِإالَّ ُأْوُلوا اأَلْلَبابِ  (  ِبِه ُ  ٌّل ِمْن ِعْنِد َربـ َنا َوَما َيذَّ َّ
وان ادلراد  (ِإىَل َربـ َها نَاِاَرةٌ ) (َيُد اللَِّه فَـْوَق أَْيِديِهمْ ) (َوَجاَء َربُّكَ ) لتحديد ادلراد من (َلْن تَـَراِا ) و(َلْيَ  َ ِمْثِلِه َشْيءٌ )وذلك مث  مرجعية 
 ().ادلعىن اجملازي ال احلقيقي
 (عليهم السالم)الرسول واألئمة 

ُرونَ ) ما قال تعاىل  (صلى اهلل عليه وآله وسلم)الرسول - ب َفكَّ َ ِللنَّاِس َما نـُز َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَ َما آَتاُ ْم ) ( َوأَنَزْلَنا ِإَلْيَك الذ ْ َر لُِتبـٌَن 
ُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  ُهْم ُثَّ ال َيَُِدوا ) (الرَُّسوُل َفُخُذوُو َوَما نـََهاُ ْم َعْنُه َفانْـتـَ نـَ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ َفال َوَرب َك ال يـُْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَك 

 (.يف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ِ َّا َقَ ْيَ  َوُيَسل ُموا َتْسِليماً 
ُهْم )قال تعاىل  (عليها السالم)األئمة األطهار وفاطمة الزهراء - ج ْنِبُطوَنُه ِمنـْ ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستـَ َوَلْو َردُّوُو ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل ُأْوِل اأَلْمِر ِمنـْ

ْيَطاَن ِإالَّ َقِليالً  ْعُتْم الشَّ  (.َوَلْوال َفْ ُ  اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه التـَّبـَ
وشدة المته احلاصلة مع منتصف اللي ، مبا صح عن اإلمام الباقر - 2أول المة اللي  - 1: احملتم  (َ َسِ  اللَّْي ِ )وذلك مث  تفسًن 

. و ًن ذلك ( س  اللي  انتصافه)
الدائم ) (الذي انتهى إليه السؤدد)و (الذي ال جوف له)مبعاا عديدة  ـ (الصمد)ومث  تفسًن اإلمام الباقر عن أبيه عن جدو الشهيد لـ

ادلتعاِل عن الكون والفساد، ومنها :  معىن ومنها12 إىل ()يف رواية أخرى،  ا وص  بالروايتٌن و ًنمها( عليه السالم)وتفسًن الصادق  (الباقي
 ()الذي يصمد إليه يف احلوائج أي يقصد

لسان القوم 
فالفهم العريف هو ادلرجع وادلقياس، ال  (َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن قَـْوِمهِ ): فانه مرجع لتصحيح الفهم قال تعاىل (لسان قومه)- د

                                                             

.  حقيقة الربزخ واجلنة وادللك (ما ال يعلم  نهه يف الدنيا)و (ما يشتبه ادلراد منه على السامع)و (ما ُيشبه ادلعىن الظاهر منه احلَّ ، ولي  به)و (ما يشبه بع ه بع اً )ُفس ر ادلتشابه بـ( )
 .وللبحث عن ذلك رلال آخر

 .وجاء أمر ربك، وقوة اهلل فوق قواهم، إىل رمحة رهبا وجنته ناارة: فيكون ادلعىن( )
 .هو ما يف الروايات– يف شاهد البحث – وادلرجع  ()
 ُث ال ِيفى ان تفسًن الصمد بعدد من تلك ادلعاا ينفع يف فهم إحدى األدلة على اآلية الالحقة 114-96ص  (حبوث يف العقيدة والسلوك)أشرنا إىل هذو ادلعاا و ًنها يف  تاب ( )

 فتدبر. (مل يلد ومل يولد)
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األذهان السقيمة ادلعوّجة، فهذا مقياس ثبات ميزان تشخيص الصحيح من السقيم من ادلفاهيم والتفسًنات ادلختلفة وذلك مث  ما لو فّسر 
ْمِ  ِإىَل َ َسِ  اللَّْيِ  َوقُـْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُـْرآَن اْلَفْجِر َ اَن َمْشُهوداً ) باهنا تعين أقم السيف أو العاطفة نظراً ألن الصالة  (أَِقْم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّ

! ()تعين العطف واالحنناء وادلي 
 ()ولي  هذا رلرد فرض فان  ثًناً من العرفاء وبعض الفالسفة فسروا القرآن مبا ِيالف الفهم العريف ولسان القوم

  (اإلمجال والتشابه وال بابية)وبٌن  (التغيًن والنسبية)اخللط بٌن - 6
 أمر والتغًن أمر آخر، والنسبة ()واين هذا من ذاك؟ فإن بعض ادلفاهيم، مث  ادلشرتك اللفظي، قد تكون رلملة، لكن اإلمجال أو اإلهبام

. بينها العموم واخلصوص من وجه فإن بعض اجملم  ثاب  يف إمجاله ولي  متغًناً وبع ه يزول تغًنو بالقرائن فهو متغًن
َربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثالَثَة قُـُروءٍ ): وذلك مث  قوله تعاىل  ()فإن القرء مشرتك بٌن الطهر واحليض (...َواْلُمَطلََّقاُت يـَتـَ

ال تالزم بٌن التطور والتغًن - 7
 لي  دلياًل على حدوث تغيًن يف النص ومفهومه، إذ ال تالزم ثبويت بينهما  ما ال ()ان تطور ادلفاهيم مبرور الزمن، بالوضع التعيين- 7
. ()ِيفى

. فراجع (احلقيقة الشرعية)إضافة إىل ان ادلالك هو ادلعىن يف زمن النص الوارد، وذلك  ا حبث يف بعض جوانبه يف مبحث 
 (احلجية ضمن ال وابط)ال ينفي  (التغيًن)- 8

ه  :  لكن نقول()، وانه ال مرجعية بالفع  لتحديد ادلراد يف العديد منها()سلمنا ان بعض ادلفاهيم  ا ختتلف فيها األنظار أو تتطور- 8
حجة بادلرة؟ وان    األفهام صحيحة وحجة؟ أو استنتاج انه ال شيء منها صحيح : ه  ادلراد من ذلك استنتاج

 ففيه ان الواقع والثبوت واحد متشخص فما طابقه فصحيح و ًنو باط ، فال يعق   وهنا صحيحة بأمجعها، وإال لزم ()فان أريد األول
التصويب 

 (الصحة)ان ما طاب  الواقع صحيح وان جهلنا به هذا عن : وان أريد الثاا، ففيه
.  فان ما  ان من االفهام واالجتهادات داخ  دائرة ال وابط العقالئية والشرعية فحجة وإال فال()، ففيها تفصي (احلجية)واما 

– اللغة أو التفسًن أو األصول أو  ًن ذلك –  ون الباحث أه  خربة يف ذلك احلق  : فمن ال وابط مثالً 

                                                             

صلَّ  على جسم احلسٌن سيوفهم  فغدا لساجدة الظبا زلراباً  :  ما قال الشارع( )
صل ي)أي احنن  وعطف  ومال ،  ما يقال للسهم التاِل  (صل )و

ُ
 .النه يعطف على األول ويلحقه (ادل

للمرحوم احملق  الشيخ علي النمازي ( تاريخ الفلسفة والتصوف)وراجع مثالً  تاب  (307حتف األخبار ص)بالعذب وأن أه  النار يتلذذون يف النار  (العذاب) تفسًن ابن عريب ( )
 .و ًنها (العرفان اإلسالمي)و (عارف وصويف چه ميگويد) وراجع 161الشاهرودي ص

 . أمساء االشارة وادلوصالت( )
 .رلمع البحرين– وقي ، القرء عند أه  احلجاز الطهر، وعند أه  العراق احليض ( )
على ان تغًّن مفاهيم ادلفردات اللغوية على امتداد حَّت مئات السنٌن، قلي  جداً، فان بعض ادلعاجم احتوى حواِل مليون  لمة، واألق  من القلي  منها  ّا تغًّن مفهوُمه بتقادم األزمان، ( )

 .ب  االستقراء شبه التام دّل على ثبات اللغة وخالفه استثناء– ولي  األص  فقط – فالظاهر 
 .فان التطور  ًن التغًن إذ قد يكون باإلضافة وادلكّمالت دون التحوير يف نف  ادلفهوم والتعدي  فيه وختطئة بع ه ()
 ! من النص هو ادلعىن ادلتطور اآليت يف امتداد الزمن- أو الـُمنزِل – وان مقصود ادلؤلف( )
. لعدم وصول  ثًن من الروايات إلينا ()
ونسبية احلقيقة نقد اذلرمينوطيقيا )و (ادلمكن وادلمتنع.. نسبية النصوص وادلعرفة)وقد ناقشناو يف الكتابٌن  (دين    أحد هو عٌن فهمه للشريعة) ما صرح به البعض، وقال بعض آخر ( )

 (وادلعرفة واللغة
 .فال االفهام ادلختلفة  لها حجة، وال ان  لها ليس  حبجة( )
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. حجة دون  ًنو، وعلى ذلك جرى العقالء  افة– فان اجتهاد أه  اخلربة،  الطبيب وادلهندس واجملتهد الفقيه 
 فتكفي الكاشفية ()(الكاشف)ادلنجز وادلعذر، او الزم االتباع أو ما يصح االحتجاج به على الغًن، وأما لو أريد  (احلجة)وادلراد بـ

. النوعية، وادلصح ح هو  لبة اإلصابة نوعاً، وذلك متحق  يف َمن اجتمع  فيه ال وابط
حجة، هي  لبة اإلصابة يف ادلوافقة  ما سب  وان يف – من اجتهاد وعدالة و ًنها – ُث ان ادلصلحة يف اعتباِر رأِي َمن مجع الشرائط 

خالف ذلك ترجيحاً للمرجوح وت ييعاً لأل ثر 
. إضافة إىل ما قاله الشيخ من ادلصلحة السلو ية يف سلوك مؤديات احلكم الظاهري

. واما على مسلك  ًنو فال حكم ااهري وال مصلحة سلو ية، ب  لو خالف االجتهاد الواقع فادلعذرية، للمصلحة اآلنفة
. ودتام حتقي  ذلك يف مبحث  يفية اجلمع بٌن احلكم الواقعي والظاهري

 وصلى اهلل على زلمد وآله الطاهرين

                                                             

. فراجع (احلجة معانيها ومصاديقها)فصلنا هذو ادلعاا األربعة للحجة، و ًنها، يف  تاب ( )


