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ملخص البحث: 

    القـــرآن الكريم آخر كتاب ســـاموي، حيتـــوي علی أعلی املعـــارف اإلهلية 
يف اختصاصـــات خمتلفة كالعقائديـــة والرتبوية واملعارف األخـــری التي يكون البرش 
بأمس احلاجة اليها لتكوين ســـعادهتم. يأيت القرآن الكريم يف بعض الســـور بعبارات 
كـــ»ما يســـتوي« و»هل يستوي«و»هل يستويان«و»هل تســـتوي«و»ال تستوي«و»ال 
يســـتوون« ليبـــنيِّ عدم التســـاوي بني بعـــض املفاهيـــم بلطافة ويضـــع املخاطب يف 
موضـــع احلكم ويأخذ منه الشـــهادة، شـــهادة جتعل طالب احلق واحلقيقة مســـايرين 
للوحـــي اإلهلي. قـــد تكلم اهلل تعالی يف هـــذه اآليات برصاحة عن امـــور خمتلفة مثل 
مكانـــة العلم والعبـــادة واألخالق واجلهـــاد والكرم والثـــواب والعقاب وأصحاب 
اجلنة وأصحـــاب النار وبـــنّي عدم التســـاوي يف كل منها واســـتخدم هـــذه البالغة 
ل التمييـــز لتوجيههم نحوالســـعادة الدنيويـــة واألخروية. بنّي  لينبِّه الغافلني ويســـهِّ
القرآن هـــذه املفاهيم ببالغ الفصاحـــة وهناية البالغة واســـتخدم الصنائع اجلميلة يف 
آياتـــه كاملقابلة والتشـــبيه والطباق أو نوع خاص من األســـاليب املؤثـــرة يف النفوس 
كاإلســـتفهام التقريـــري أو رضب األمثال وما شـــاهبها من العبـــارات واخلطابات. 
وكـــام هـــو مشـــهور أن الكالم الفصيـــح والبليـــغ هوما خيلـــو من ضعـــف التأليف 
وتنافـــر الكلـــامت والتعقيد ويأيت علـــی مقتضی احلـــال. ومن وجوه امتيـــاز القران 
الكريم مـــن باقی الكلم هي: األســـلوب اخلـــاص، عمومية الفصاحـــة والبالغة يف 
كل القـــرآن وتكرار اآليات دون تقليـــل يف الفصاحة والبالغة. أتـــی اهلل بعبارة »هل 
يستوي« بشـــكل واضح ومجيل يف بعض الســـور مما يتضمن معنی ذا أمهية ومصريية 
يوجه اإلنســـان نحوســـبيل احلق واحلقيقة ويبني بيانا مجيال املصـــري الذي هو مرضاة 
اهلل تعالـــی. ذلك النوع من االســـتفهامات التـــي ال يليها جواب تـــدل علی وضوح 
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اجلـــواب عند اجلميـــع، فالناس إذا اســـتعملوا الطاقة الكامنـــة يف وجودهم بنباهة 
وذكاء وطهـــروا أفكارهـــم، ســـينالوا الســـعادة الدنيوية واألخرويـــة. ويف املقابل 
هناك من ينتظـــرون دائام ليجلب اآلخرون هلم الســـعادة والبهجـــة، فهم يطالبون 
اآلخريـــن دوما...  يســـعی هذا البحـــث بأســـلوب حتلييل ووصفي إلی دراســـة 

تلك املضامـــني وتقديم انجاز حمـــّدد وواضح.                                                              

الكلامت املفتاحية: عدم التساوي، القرآن الكريم، التفسري.
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Abstract
      The Holy Quran ،the last heavenly book، cuddles a variety of 
the greatest  knowledge aspects in various fields vital for the felicity 
and success  of man. The Holy Quran ، in some of its chapters، has 
beautifully uses expressions like ،:  "It cannot be equal ،" Are they 
equal ?"Can they be equal ?" They can never be regarded equal "
     Such a presentation of the concept of "  inequality " is conveyed  
so beautifully ، delicately  and rhythmically to the audience and the 
truth seekers  to be convinced by the word of Allah and they will 
be well  familiar with the wisdom and the messages Allah send. 
In these verses ،the Most Supreme ، Allah clearly mention  these 
unequal sides ;  knowledge and ignorance، prayers and paganism، 
morality and cruelty ، the holy battle and cowardice ، good deeds 
and  punishment ، paradise dwellers and hell dwellers  and helping 
doors،   to make it clear that  these opposite sides are not equal  and 
they cannot be regarded equal.
     In fact ، the Holy Quran uses these concepts to make people  
awake ، to make them well recognize the good path and finally to 
guide them to the path of success in this world and in next world. In 
this paper . In so doing ، the writer ، by applying the librarian and the 
descriptive analytic methods، tries to clarify these concepts in a very 
acceptable way.
 

Key words: inequality _the Holy Quran_ Comment_ equality and its 
derivations
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املدخل

    إن القرآن الكريم حيركنا ويدفعنا أن نتدبر فی آياته أكثر فأكثر، حيث إنه يفتح 
لنا نوافذ إلی آفاق واسعة ننظر عربها إلی احلياة اإلنسانية بوضوح وعيان، مقاديرها 
يف شتی األمور خمتلفة بعضها عن بعض، أي ال تستوي وال يامثل بعضها بعضًا. نعم 
نری الناس خيتلفون بعضهم عن بعض من ألوان شتی والسن خمتلفة وشعوب وملل 
غري متساوين والمتامثلني فی مجيع أمورهم حيث التتساوی حتی بصامت أصابعهم 
ورؤوس اناملهم! أو نری األنعام والدواّب والنباتات واألشجار واألهنار والبحار 
الكون كلها خمتلفة شتی ال تتساوی يف بعضها  والطيور وسائر املخلوقات يف هذا 
مع اآلخر. وهذا اإلختالف والتفاوت أوعدم التساوي هو من طبيعة احلال وكيفية 
آنًا  احلياة  واستمرار  الكون  لبقاء  رمز  وهو  حمالة،  غري  يكون  وأن  البّد  املخلوقات 
مع  الناس يف جمتمعاهتم وال سّيام يف عالقاهتم  نری  آخر  آن. ولكن يف صعيد  بعد 
اآلخر وألجل رقّيهم يف تربية صحيحة وخصال حسنة ومكارم اخالقية حيتاجون 
وتأخذ  الصالح  طريق  إلی  ترشدهم  الكريم،  القرآن  كهداية  عالية  مجة  هداية  إلی 
بيدهم الی اخلري والنجاة و تصيح يف آذاهنم:»هل يستوی الذين يعلمون والذين ال 
يعلمون« أو »هل تستوی الظلامت والنور« و ذلك  لكي توقظهم من نومة اجلهل 
الفاسق  وال  عاملًا  اجلاهل  يعتربوا  لئال  و  وجمتمعاهتم  نفوسهم  علی  سيطرت  التي 
مؤمنًا وال السارق أمينًا وال املسيئ حمسنًا وال الرذائل فضائل وال الِقَيم تافهات.                       

    وهكذا وعلی هذا النمط من اآليات املباركة تليت وتتلی علی مسامع البرشية 
من حني نزوهلا وإلی يومنا هذا.         
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   ان القرآن الكريم حيتوي علی مقاييس خالدة لتمييز احلق من الباطل واخلالص 
من املشوب. وبمعرفة هذه امليزات واخلصائص تفهم العظمة والرفعة الذاتية للقرآن 
فان  امليزات  تلك  إلی  إضافة  اإلهلية.  واألنوار  األنعم  سائر  علی  وتفوقه  الكريم 
اتصال القرآن بمعدن عظمة اهلل منحه عظمة ورفعة فوق األفكار العادية وجعله ذا 
بركة وآثار خاصة يف جسم اإلنسان وروحه بل يف عامل الوجود كله. وهذه الدراسة 

التحليلية هتتم باآليات القرآنية الكريمة التي وردت فيها مفاهيم عدم التساوي.
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خلفية التحقيق

أتی  لكنه  هنا،  تطرح  التي  اآليات  كل  يستوعب  مستقال  البحث  هذا  يأت  مل   
أن  قررنا  فلهذا  وانسجام  نظام  دون  التفسري  كتب  يف  اآليات  تفسري  ضمن  متناثرا 

نناقشه بنظرة تدوينية منظمة منسجمة يف هذا املقال.

أسئلة التحقيق 

القرآن  يف  احلقائق  من  لكثري  التساوي  أوعدم  التفاوت  مفهوم  ذكر  هل   -1
الكريم؟

2- أي نوع من اآليات دلت علی عدم التساوي بني بعض األمور؟

3- ما نتائج هذا البحث؟
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فرضيات التحقيق

1- جاءت ظاهرة »عدم التساوي يف كثري من احلقائق« يف القرآن الكريم.

بشكل  نزلت  آيات  يف  األمور«  بعض  يف  التساوي  »عدم  ملعنی  التعرض   -2
إستفهامي.

3- تبينت كثري من األمور واحلقائق اإلنسانية واإلجتامعية من قبل مسار هذا 
البحث.
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التساوي يف اللغة واالصطالح

التساوي: السني و الواو و الياء أصلٌ يدلُّ عىل استقامةٍ و اعتدالٍ بني شيئني، 
األمر  من  سوية  علی  مها  األشخاص.يقال:  يف  والسيام  بجانبني  فيه  املعنی  يتعلق 
ا، ولفظة »االستواء« التي تعترب  ا: أي اسَتَووْ أي علی سواء، أي استواء)1( وتساَووْ
مصدرا لفعل » يستوي« تعني )التساوي( املعروف)2(.و من جهة التساوي: يطلق 
يساوي  القميص  هذا  يقال:  والكيل،  والوزن  الذرع  فيها  يعترب  التي  املعادلة  علی 

ذلك القميص)3(.

»َمن  أنه  األحاديث  يف  جاء  وايضًا  َهَلكوا«)4(.  ا  َتساَووْ »فإِذا  احلديث :  ويف   
بون« أي من اعتدل)5(،  َتساوی َيوماه َفُهَو َمغْ

املكان  يف  والتساوي  املقدار  يف  التساوي  أقسام:  أربعة  علی  »التساوي« 
»االستواء« من  معنی  استعملت يف  اإلنفاق.  والتساوي يف  الذهاب  والتساوي يف 
معنی »التساوي يف املكان« ألنه ال حيصل التمكن واالقتدار اال بالتساوي واالستواء 

يف املكان)6(. 

شابه  وما  يستوون«  و»هل  يستويان«  و»هل  يستوي«  »هل  يف  »هل«  حرف    
النفي، يعنی: ال  القرآنية هو حرف استفهام وسؤال بمعنی  من هذه االستعامالت 

يستوون)7(.

إشارات قرآنية

   هناك اشياء عديدة حولنا ختتلف بعضها مع بعض. قد يتفاوت الشيئان تفاوتا 
عميقا جيعلهام متقابلني ومتضاّدين كالليل والنهار والظلمة والنور والعمی والبرص 
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و... وقد ذكر اهلل تعالی مصاديق متعددة يف كتابه الكريم منها:

ُفَراتٌ  بٌ  َعذْ َهَذا  َراِن  َبحْ الْ »َوَما يستوي  السائغ واملالح:  البحر  1- ال يستوي 
اُبُه َوَهَذا ِملْحٌ ُأجاج«)8(. َساِئغٌ َرشَ

َوالنُّور«)9(،»َواَل  ُلاَمُت  الظُّ تستوي  َهلْ  »َأمْ  والظلمة:  النور  يستوي  ال   -2
ُلاَمُت َواَل النُّوُر«)10(. الظُّ

َواَل  الظِّلُّ  »َوال  يتقابالن:  بل  يستويان  ال  واحلي،  امليت  والشمس،  الظل   -3
َوات «)11(  َياء َواَل االمْ َُروُر * َوَما يستوي االحْ احلْ

»َمَثُل  ذاك؟  من  هذا  أين  والسميع،  كالبصري  واالصم  األعمی  يكون  لن   -4
ُرون«)12(،  ِميِع َهلْ يستوياِن َمَثاًل َأَفاَل َتَذكَّ َبِصرِي َوالسَّ َمى َواالَصمِّ َوالْ ِ َكاالعْ َفِريَقنيْ الْ

َبِصري«)13(  َمى َوالْ توي االَعْ »َوما َيسْ

ِدُر  َكُم الَ َيقْ ا َأبْ ِ َأَحُدُمهَ ُجَلنيْ َب اهلل َمَثاًل رَّ 5- إن األبكم ليس كالناطق: »َوَرضَ
َعدِل«)14( ...َهلْ َيستوي ُهووَمن َيأُْمُر بِالْ ءٍ َعىَل َشیْ

َهلْ يستوي  »ُقلْ  تفاهة ذاك؟  منزلة هذا من  أين  ليس كاجلاهل،  العامل  إن   -6
باب«)15(.  ُر أوُلوا األَلْ اَم َيَتَذكَّ َلُموَن إِنَّ َلُموَن َوالذيَن اَل َيعْ الذيَن َيعْ

7- علينا أن نعلم أن الدنيا دار تقابل وتضاد، فالعمل اجليد ليس كالعمل السّيئ 
يَِّئُة«)16(  ََسنَُة َواَل السَّ والعقاب ليس كالثواب والقبيح ليس كاحلسن: »َوال َتستوي احلْ

ِمنًا َكَمن  8- هل يمكن أن يستوي املؤمن والفاسق عند اهلل؟ كاّل: »َأَفَمن َكاَن ُمؤْ
َتُووَن«)17(. َكاَن َفاِسًقا الَّ َيسْ
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9- إن اجلنة والنار متقابالن، فأهلهام ليسوا سواء، أصحاب اجلنة فائزون: »اَل 
َفاِئُزوَن«)18( . َنَِّة ُهُم الْ َنَِّة أصحاُب اجلْ حاُب النَّاِر َوأصحاُب اجلْ َتوي أصْ َيسْ

10- جيب أن ال نشك يف هذا التقسيم وإن كان أكثر أهل األرض من أهل النار، 
َبِيِث  َجَبك َكثَْرُة اخلْ يُِّب َوَلواعْ َبِيُث َوالطَّ كام يقول اهلل جّل وعال: »ُقل الَّ َيسَتوي اخلْ

َباِب َلَعلَُّكمْ ُتفِلحُون)19(. ُقواْ اهلل َيا أولِی االَلْ َفاتَّ

التفسري  كثري من علامء  يری  العرب.  وأبلغ كالم  أفصح  الكريم هو  القرآن     
البديع والفريد الذي يظهر يف كل   القرآن يف أسلوبه  القرآنية وجه إعجاز  والعلوم 
القرآن ومجيع سوره املباركة. نستعرض هنا عددا من الصنائع البالغية واملحسنات 

البديعية لآليات التي يدور البحث حوهلا:   

1- املقابلة:

   توجد طرائق خمتلفة لتشخيص معاين األلفاظ يف الكالم وفهم غرض املتكلم، 
أحدها العناية بالقرائن اللفظية وغري اللفظية التي حتيط بالكالم. فالبّد من سلوك 
هذه الطرق يف القرآن الكريم لفهم غرض اهلل تعالی. إحدی هذه الطرائق هي فّن 
بالغي من فنون البديع، وهي»املقابلة« اللفظية املتصلة التي تعترب من أبرز أساليب 
القرآن يف مقام البيان. واملقصود هو أنه جيعل املوضوعني املتضادين متقاربني وجنبًا 
إلی جنب. يسّمی هذا يف علم البديع باملقابلة كتقابل العامل واجلاهل يف آية: »ُقل َهلْ 

َلمون«)20(. َيسَتِوي الذين َيعَلمون َوالَّذيَن الَيعْ

2- التمثيل والتشبيه: 

    إن الغرض من استعامل التمثيل والتشبيه يف القرآن هو غايةمجالية. ويمكن أن 
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نعّد التمثيل رشحًا لآليات إليضاح الوحي اإلهلي. ويف األمثال القرآنية يف األغلب 
لتستقر  وامللموسة  املحسوسة  بالظواهر  املحسوسة  غري  العقلية  املوضوعات  ُتشبَّه 
واملنكرين  املؤمنني  تشبيه  اإلنسان.منها  هبا  ويطمئن  العقل  يف  املوضوعات  تلك 
َهل  ميع  والسَّ َوالَبصري  َواالََصمِّ  می  َعْ َِكاألْ الَفريَقنيْ  »َمَثُل  والعمی:  البرص  بذوي 

َيستوياِن َمَثال َأَفال َتذّكرون«)21(.

العمی  املنكرين بذوي  البرص والسمع وشبه  املؤمنني بذوی  يف هذه اآلية شبه 
والصم وقايس بينهم ليّتِعظ الناس)22( .

3- الّطباق:

   الطباق أواملطابقة واملعروف أيضا بالتضاد، يف اللغة يعنی االنطباق والتوافق 
والتساوي ويف األصل جعل الِرجل مكان اليد يف مشية األنعام، ويف البالغة تطلق 
علی اجلمع بني معنيني متضادين. يعنی أن جيمع يف الكالم بني أشياء تتقابل بنحو من 
األنحاء، حقيقيًا كان أواعتباريًا أوكان قساًم من اقسام التقابل املنطقي )تقابل التضاد 
املوت  بني  كاجلمع  شاهبها  وما  والتضايف(  وامللكة  والعدم  واالجياب  والسلب 
والسيئ  واجلميل  والقبيح  والسواد  والبياض  والليل  والنهار  واحلر  والربد  واحلياة 
واحلسن واحلزن والفرح واملر واحللو والصديق والعدو واملرن والصلب وغريها... 
وإن كان يف الطباق بني املعاين املستخدمة نوع من التضاد إال أنه خيلق تالؤما يزيد 
رابط ذهني يستحرض ضده،  الكالم ورقته ومجاله،ألنه مع كل معنی،  إيضاح  من 
نجد  أن  يمكن  هلذا  للموضوع.  املختلفة  األبعاد  تبنّي  املتضادة  املعاين  فاستخدام 
انسجاما بني املعنيني اللغوي واإلصطالحي للطباق. نموذج من الطباق يف القرآن 

الكريم: »َقلْ ال َيسَتوي اخلبيُث والطّيُب وَلو َأعَجَبك كثرُة اخلَبيِث«)23( )24( .
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نبذة من آراء املفرّسين يف عدم التساوي

1- عدم التساوي بني اإلنفاق يف احلرب وما بعَدها:

َيستوي  ِض ال  امواِت واالرْ السَّ َسبيِل اهلل وهلل مرياُث  ُتنِْفُقوا يف  َأاّل  َلُكمْ   »وما 
ُد  َفُقوا ِمنْ َبعْ َأنْ َظُم َدَرَجًة ِمَن الذيَن  َفتِْح وقاَتَل أولِئك َأعْ َفَق ِمنْ َقبِْل الْ َأنْ ِمنُْكمْ َمنْ 

َمُلوَن َخبري«)25(. نى واهلل باِم َتعْ ُسْ وقاَتُلوا وُكالًّ َوَعَد اهلل احلْ

َتتساَويا، والطائفتان عبارة عن:  الطائفتني مل  يريد سبحانه من هذه اآلية أن     
1- الذين أنفقوا من قبل احلرب وشاركوا يف احلرب أيضا؛ 2 - الذين أنفقوا بعد 
َظُم  انتهاء احلرب وقاتلوا، والطائفة األخرية حذفت من اآلية ألن عبارة: »أولئك َأعْ

َدَرجًة مَن الذين َانَْفقوا ِمن َبعد َوقاَتلوا« تدّل عليها)26(. 

   هناك بحث بني املفرسين يف املقصود من ال»فتح« املذكور يف اآلية )27( يری 
بعضهم أنه »فتح مكة« يف السنة الثامنة للهجرة)28( وبعضهم يری أنه يشري إلی »فتح 
َلَك  َفَتحنا  »اِّنا  يف  الفتح  كلمة  أن  إلی  نظرا  للهجرة.  السادسة  السنة  يف  احلديبية« 
ُمبينًا« ُفرّست بصلح احلديبية فاملناسب أن تكون هنا أيضا بتلك املعنی لكن  َفتحًا 
بام أنه ذكر تعبري »قاَتَل« يف اآلية ومل يقع قتال يف احلديبية بل وقع قتال قصري يف مكة 

فاألنسب أن يكون الفتح بمعنی فتح مكة.

حصل  فتح  أي  ومطلق  الفتح  جنس  الفتح،  من  املراد  يكون  أن  وحيتمل     
وأنفسهم  أمواهلم  يبذلوا  أن  يأبوا  مل  الذين  بمعنی:  حروهبم،  اثناء  يف  للمسلمني 
اإلعصارات  هدوء  بعد  اإلسالم  نرصوا  الذين  من  أفضل  واملآزق  األزمات  يف 

والعواصف)29( .
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جيب أيضا أن نتطرق إلی أن بعض املفرسين يرّصون علی تفضيل اإلنفاق علی 
اجلهاد ليتالءم مع حكمهم املسبق ويمكن أن يستشهدوا علی هذه األفضلية بتقديم 
اإلنفاق علی اجلهاد يف اآلية الرشيفة مع أنه من الواضح أن اإلنفاق ُقدم من باب 
توفريه األدوات واألسلحة للحرب ومن املؤّكد أن بذل النفس والتجهز للشهادة 

هي أعلی وأسمی من بذل املال دون أي شك)30(.  

ُسنی« يعني وعد اهلل الطائفتني بثواب جزيل، سواء الذين      »َوُكالًّ َوَعَد اهللُ احلْ
أعظم  األولی  الطائفة  كانت  وإن  بعَدها،  انفقوا  والذين  والقتال  الفتح  قبل  انفقوا 
اإلنفاق،  تباطأت يف  التي  الثانية  الطائفة  يسيّل  أن  يريد  بالثواب  الوعد  فهذا  أجرا، 
أيضا وال حيرموهنا، فال يستيئسوا من رمحة اهلل وإن  الرمحة  أولئك تشملهم  يقول: 

َتثاَقُلوا)31(.

قائال:  أردف  واألحوال،  الظروف  باختالف  قدره  خمتلفا  االنفاق  كان  وملا     
َفَق َقبَْل الَفتِْح َوقاَتَل«)32( وكأن اآلية املباركة بصدد إفادة أنه  َتوي ِمنُْكم َمن َانْ »الَيسْ
كلام أرسع يف اإلنفاق يف سبيل اهلل كان أحب إلی اهلل وأعظم أجرا ؛ واحلاصل أن اآلية 
الرشيفة يف موقع تربية اإلنسان، وتريد أن تويص بأن حيبوا العمل اخلري ومن مجلته 
للرب وان يسارعوا يف اخلريات وال يكونوا كالنّهازين  اإلنفاق ألنه خري ومريض 

للفرص الذين يصربون ليتأكدوا من الفوز ثم عندها يبذلون امواهلم!)33(.

2- عدم التساوي بني األعمی و البصري:

َغيَْب وال َأُقوُل َلُكمْ إِنِّی َمَلكٌ  َلُم الْ   »ُقلْ ال َأُقوُل َلُكمْ ِعنْدی َخزاِئُن اهلل وال َأعْ
ُروَن«)34(. مى والَبصرُي َأَفال َتَتَفكَّ بُِع ااّل ما ُيوحى إَلیَّ ُقلْ َهلْ َيستوي االَعْ إِنْ َأتَّ
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   )ُقل َهلْ َيستوي األَعمی والبصرُي أَفال َتَتفكرون( بداية إمتام الوصايا التي أتت 
يف أول اآلية، »هل« حرف إستفهام وسؤال بمعنی النفي أي: ال َيستوي.

   تقول اآلية بطريقة االستفهام: هل يستوي األعمی والبصري؟وطبعا اإلجابة 
علی هذا السؤال واضحة لكل ذي عقل سليم أن األعمی والبصري ال يستويان، وكام 
جاء يف تفسري اآلية »أهنام اليستويان يف األنظار كذلك الَيستوي املؤمن الذي أبرص 
بنور اإليامن والكافر الذي بقي يف عمی الضاللة، وكذلك العامل بأحكام الدين الذي 
أبرص بنور العلم ال يستوي باجلاهل الذي عمی جلهالته. فبعد اعرتاف العقل بعدم 
التساوي بينهام واقرار إلعاقل به ، ملاذا مل تفكروا لتعرفوا احلق ومتيزوا الباطل؟«)35(.

  و يف آخر هذه اآلية الكريمة ُيؤَمر النبي)صلی اهلل عليه وآله وسّلم( أن يقول: 
وعطلوا  أبصارهم  أغلقوا  الذين  يتساوی  ال  أي  والبصري؟  األعمی  يستوي  هل 

فكرهم وعقلهم  والذين يدركون احلق ويرون احلقائق؟

َأَفال  َوالبصرُي  األَعمی  َيستوي  َهل  )ُقل  عبارة  معنی  »أن  املفرسون  وأكد    
النبي صلی اهلل عليه وآله  هو: وإن كنُت  َتَتفكرون( كام يفهم من السياق أن قول 
اهلل  ألن  أدعوكم،  لئال  دليال  يكون  لن  هذا  لكن  وضعيفا،  برشيا  كوين  يف  مثلكم 
تعالی أنزل عيّل علوما بالوحي مما مل ينزل عليكم فاختاليف معكم اختالف األعمی 
والبصري، كام أن األعمی والبصري يشرتكون يف اإلنسانية إال أنه حتكم الظروف أن 

يتبع األعمی من البصري كام جيب أن يتابع اجلاهل العامل«)36(.

البيت  ائمة أهل  باألعمی. وجاء يف تفسري  بالبصري واجلاهل  العامل  ُشّبه هنا     
عليهم السالم: »هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟« )َأَفال َتَتفكرون( 
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التشبيه وأن ال  بالتوحيد ونفي  اإلقرار  بواجبكم وهو  بإنصاف وهتموا  »لتحكموا 
يعلم،  ال  هومن  األعمی  من  واملقصود  باهلل،  شيئا  تشبهوا  وال  بيشء  اهلل  تشبهوا 
ومن البصري هو من يعلم«)37(. وأضاف املفرسون توضيحا يف هذا الصدد »أن)َهل 
َيستوي( يعني: هناك بون شاسع بني جاهل ضال مل يفّرق بني صفات اهلل وصفات 
النبي وبني من يعلم أن النبي إنسان جيري عليه ما جيري علی الناس إاّل أنه يوحی 
ُروَن( فتنصفوا من أنفسكم و تعملوا  إليه)38(«. واستنتج بعضهم أن: » )َأ َفال َتَتَفكَّ
بالواجب عليكم من اإلقرار بوحدانيته تعاىل و نفي الرشكاء و التشبيه عنه، و هذا 
اذًا  يستويان«)39(.  ال  أهنام  أي  اإلخبار  به  فاملراد  االستفهام  لفظ  لفظه  كان  إن  و 
»علی هذا األساس يمكن أن يقال إن التبعية من األنبياء بصرية واإلعراض عنهم 
وعامل  بصري  بالوحي  النبي  أن  توّضح  إلخ،  َيستوي(  هل  عمی«)40(.و»عبارة)ُقل 
وأنتم لفقدان الوحی كالعميان، فيحكم العقل والفكر املستقيم أن علی األعمی أن 

يتخذ البصري هاديه ومقتداه«)41(.

والبرص  العمی  املقصود  كان  »سواء  أنه  اآلية  هلذه  التفاسري  نقل  آخر  ويف     
والظل  والنور  الظلامت  األضداد:  تستوي  ال  كام  يستويان،  ال  أوالقلبي  الظاهري 
والفاسد  والصحيح  والباطل  واحلق  والكفر  واإليامن  واجلهل  والعلم  واحلرور 
واحلياة واملوت والسعادة والشقاوة والنجاة واهلالك واخلري والرش واحلُسن والقبح 

واإلطاعة واملعصية«)42(.

3- عدم التساوي بني أصحاب النار و أصحاب اجلنّة:

َفاِئُزوَن«)43(.  َنَِّة ُهُم الْ َنَِّة أصحاب اجلْ »اَل يستوي أصحاُب النَّاِر َوأصحاُب اجلْ



١٣٨

أ.م.د. سيد يوسف محفوظي موسوي

   املقصود من اآلية املتضمنة للجنة هي هذه اآلية الكريمة، ألهنا اآلية الوحيدة 
التي جاءت فيها كلمة )اجلنة( مرتني.     

مع  باخلري  الظفر  الرش،وبمعنی  والنجاة من  باخلري  الظفر  بمعنی  و)الفوز( هو 
املراد بأصحاب  بأن  السياق يشهد  السالمة)44(، وجاء يف تفسري اآلية »أن  حصول 
النار هم الناسون هلل وبأصحاب اجلنة هم الذاكرون هلل املراقبون؛ واآلية حجة تامة 
علی وجوب اللحوق بالذاكرين هلل املراقبني له دون الناسني،تقريرها أن هناك فئتني 
الثالث هلام ومها )الذاكرون هلل( و)الناسون له( والبّد لإلنسان أن يلحق بأحدمها 
بل هناك راجح ومرجوح جيب  يلحق؟  بأهيام  اإلنسان  يبايل  بمتساويني وال  وليسا 
اختيار الراجح علی املرجوح والرجحان لفئة الذاكرين ألهنم هم الفائزون الغري 

فالرتجيح جلانبهم فمن الواجب لكل إنسان أن خيتار اللحاق بفئة الذاكرين«)45(.

بأهنم  هلم  وإعالن  للناس  حتذير  العبارة  »هذه  أن  تفسريآخر  يف  جاء  وأيضا     
بني  االختالف  يدركوا  مل  كأهنم  اآلخرة  علی  الدنيا  واختيار  الشديدة  الغفلة  أثر 
ّكروا  يذَّ أن  عليهم  وحق  اآلخر  عن  والنار  اجلنة  أصحاب  ُبعد  وَمدی  والنار  اجلنة 
هذا االختالف كام نقول لعاق األب: هذا أبوك، فنجعله بمنزلة من ال يعرف األب 
الصدد  الذي حين ويعطف عليه«)46(. وجاء يف هذا  أبيه  نذّكره بحق  الكالم  وهبذا 
والتخويف  اجلنة،واإلنذار  إلی  الوصول  طريق  يف  لألمر  الرتغيب  »هذا  أن  ايضا 
هوطريق النار«)47(.  وطبعا أن التفاوت بني هذين الفريقني معلوم بالرضورة، فذكر 

هذا الفرق يف مثل هذا املوضع يكون الغرض منه التنبيه عىل عظم ذلك الفرق. 

ويف احلقيقة أن لآلية الكريمة مصاديق و متعلقات كثرية ومنها ماهو املروي عن 
النبي صلی اهلل عليه وآله أنه قال عند تالوهتا: »أصحاب اجلنة من أطاعني وسلم 
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لعيل بن أيب طالب بعدي وأقّر بواليته، وأصحاب النار من سخط الوالية ونقض 
العهد وقاتله بعدي«)48(.

   ونظرا إلی ما ذكرناه فإن اآلية يف صدد املقايسة بني املؤمنني املتقني واملتوجهني 
باملبدأ واملعاد وبني من نسوا اهلل فنسوا أنفسهم، وتقول اآلية بشكل حكم حاسم: 

أصحاب اجلنة هم املفلحون الفائزون.

4- عدم التساوي بني املرشكني واملوحدين كعدم التساوي بني الظلامت والنور:

ِلُكوَن  ُتمْ ِمنْ ُدونِِه أولِياَء ال َيمْ َذْ ِض ُقِل اهلل ُقلْ َأَفاختَّ امواِت واالرْ »ُقلْ َمنْ َربُّ السَّ
الظُُّلامُت  َهلْ تستوي  َأمْ  مى والَبصرُي  َيستوي األَعْ َهلْ  ُقلْ  ا  عًا وال َرضًّ َنفْ ألنُفِسِهمْ 
ُق َعَليِْهمْ ُقِل اهلل خالُِق ُكلِّ َشی  َلْ ِقِه َفَتشاَبَه اخلْ كاَء َخَلُقوا َكَخلْ والنُّوُر َأمْ َجَعُلوا هلل ُرشَ

اُر«)49(. َقهَّ ءٍ وهوالواِحُد الْ

»ُقلْ  السابق:  السؤال  مفرعًا عىل  بقوله  »هذا هواملراد  أن  الطباطبائي  يعتقد     
ا« أي فكيف يملكون  عًا َوال َرضًّ َنفْ ِلُكوَن ألنُفِسِهمْ  َيمْ ُدونِِه أولِياَء ال  ُتمْ ِمنْ  َذْ َأَفاختَّ
قلتم  فقد  واالرض  الساموات  رب  هو  سبحانه  اهلل  كان  إذا  أي  ذلك،  لغريهم 
باّختاذكم أولياء آهلة من دونه قوالً يكذبه نفسه وهوعدم واليتهم يف عني واليتهم 
يف  وأضاف  هلم«  الربوبية  وأرباب  أولياء  غري  أولياء  بأهنم  الرصيح  وهوالتناقض 
السابقة  لآليات  التلخيص  بمنزلة  اآلية  أن  قدمناه  فيام  بالتأمل  »أنه  امليزان  تفسريه 
يعود مفاد اآلية إىل مثل قولنا: إذا تبني ما تقدم، فمن رب الساموات واالرض اال 
اهلل؟ أفاّختذتم من دونه أولياء ال يملكون نفعًا وال رضًا؟ فالعدول عن التفريع إىل 
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أمر النبي صلی اهلل عليه وآله وسلم بقوله: )قل كذا وقل كذا( وتكراره مرة بعد مرة 
إنام هو للتنزه عن خطاهبم عىل ما هبم من قذارة اجلهل والعناد وهذا من لطيف نظم 
مى  والَبِصرُي َأمْ  َتِوي االعْ القرآن« وزاد علی هذا التفسري »أنه يف عبارة )ُقلْ َهلْ َيسْ
َتِوي الظُُّلامُت والنُّوُر( َمَثالن رضهبام اهلل )سبحانه( بعد متام احلجة وامتامها  َهلْ َتسْ
عليهم وأمر النبي )صلی اهلل عليه وآله وسلم( أن يرضهبام هلم يبني بأحدمها حال 
أعمى  هلا  املسلم  غري  البينات  واآليات  احلقة،  باحلجة  فالكافر  والكافر،  املؤمن 
الكفر  أن  بالثاين  يبني  و  عقله،  ببدهية  بينهام  اليساوي  فالعاقل  بصري،  هبا  واملؤمن 
باحلق ظلامت كام أن الكافر الواقع فيها غري بصري وااليامن باحلق نور كام أن املؤمن 
كان هلم عقول  إن  املرشكني  الواجب عىل  فمن  البتة،  به بصري واليستويان  اآلخذ 
سليمة- كام يدعون- أن يسلموا للحق و يرفضوا الباطل و يؤمنوا باهلل وحده«)50(.    

)ُقلْ  فقال :  إلزام احلجة  بعد  أنه رضب اهلل هلم سبحانه مثال  الطربيس     وبني 
مى  والَبِصرُي( أي كام اليستوي األعمى والبصري كذلك اليستوي  َتِوي األَعْ َهلْ َيسْ
املؤمن والكافر، ألن املؤمن يعمل عىل بصرية و يعبد اهلل الذي يملك النفع والرض 
والكافر يعمل عىل عمى و يعبد من ال يملك النفع والرض ثم زاد يف االيضاح فقال : 
َتِوي الظُُّلامُت والنُّوُر( أي هل يستوي الكفر واإليامن أوالضاللة واهلدى  )َأمْ َهلْ َتسْ

أواجلهل والعلم«)51( .   

   وقد بنّي صاحب تفسري روض اجلنان »أن اهلل  تعالی رضب مثاًل فقال قل )يا 
حممد( هل يستوي األعمی والبصري، واللفظ هواستفهام واملراد هوالنفي واجلحد، 
يعنی به أن الكافرين هم مثل لألعمی والظالم واملؤمنني مثل للبصري والنور.ألن 
املؤمن لكونه بصريًا ينتفع بنور برصه يف النور والكافر الينتفع به، وهلذا هوكالعمی 



١٤١

يف ظالم الليل. واذا ذكر واحد منهام حلصل املعنی ولكن مجعهام للتأكيد واملبالغة، 
وملخص املعنی أنه اليستوي الكافر واملؤمن«)52( .

   وقرأ ابن كثري ونافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم )"التستوي" 
بالتاء لِتأنيث اللفظ، وقرأ الباقون كحمزة والكسائي وايب بكر عن عاصم "يستوي 
اليستوي  »كام  أنه  يعني  حقيقي()53(  غري  الفعل،والتأنيث  لِتقديم  الظلامت"بالياء، 

الظلامت والنور، اليستوي الكفر وااليامن«)54(.

5- عدم التساوي بني العامل و اجلاهل:

ِه ُقلْ َهلْ  َربِّ ََة  ُجوا َرمحْ يِْل ساِجدًا وقاِئاًم َحيَْذُر اآلِخَرَة ويرْ نْ ُهوقانِتٌ آناَء اللَّ »َأمَّ
باِب«)55(. ُر أوُلوا االلْ َلُموَن إِنَّام َيَتَذكَّ َلُموَن والذين ال َيعْ يستوي الذيَن َيعْ

استعمل يف هذه اآلية أسلوب املقايسة)أي األسلوب القرآين املعروف لتفهيم 
اإلنسان  ذاك  من  املضل  الضال  الغافل  املتلون  املرشك  هذا  أين  يقول:  املطالب( 
الواعي القلب واملنور الذي يسأل اهلل رغبة ورهبة؟ ان اإلرتكاز كان علی ساعات 

الليل لشدة حضور القلب فيها وقلة تشوهبا بالرياء دون غريها من االوقات.

َتوي     تتبع اآلية بخطاب للنبي صلی اهلل عليه وآله وسلم تقول: )ُقل َهل َيسْ
ر ُأوُلواألَلباب( وان  الَّذين َيعَلموَن َوالَّذين ال َيعَلمون؟( كاّل، الَيستوون )اّنام َيَتَذكَّ
كان السؤال شامال لكنه يشري إلی السؤال السابق يعني: َهل يستوي الذين يعلمون 
ال  والذين  املخلصني  الطاهرين  املومنني  مع  يتساوون  ال  املعاندين  املرشكني  أن 
يعلمون هذه احلقيقة الواضحة؟ هذه العبارة تعد من الشعارات األساسية لإلسالم 
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التي تبنّي عظمة شأن العلم والعلامء أمام اجلاهلني، ويظهر أن الطائفتني ال تستويان 
يف  وال  واحد  صف  يف  الدنيا  يف  يكونوا  لن  الواعني،  املخلوقني  عند  وال  اهلل  عند 

اآلخرة ،إهّنم اليستوون يف الظاهر وال يف الباطن.

   ويشري بعض املفرسين »أن أحد أساليب الرتبية هواملقايسة بني األمور احلسنة 
يتبني  حتی  األسلوب  هذا  القرآن  واّختذ  واخلبيثني«)56(.  الطيبني  وبني  والقبيحة 
للمرتيب أيُّ سبيل يسلك لرتبية نفسه وما يصلح هلا، أو يرتك مايرضها وما الينبغي 

هلا.   

اليستوي  أي  َلُموَن«)57(  َيعْ ال  والِذيَن  َلُموَن  َيعْ ِذيَن  الَّ َتِوي  َيسْ َهلْ  »ُقلْ  قوله  
ُر  الذين يعلمون ما وعد اهلل من الثواب والعقاب والذين اليعلمون ذلك  »إِنَّام َيَتَذكَّ
الصادق  اإلمام  املؤمنني وروي عن  العقول من  يّتعظ ذوو  إنام  أي  باِب«  االلْ أوُلوا 
وشيعتنا  يعلمون  ال  الذين  وعدّونا  يعلمون  الذين  »نحن  قال :  أنه  السالم  عليه 
اآلية،  هذه  يف  السالم  عليه  الباقر  اإلمام  عن  جابر  عن  وجاء  أولوااللباب« )58(. 
( معناه أي )قل ياحممد( للكفار  حديث مثله )59(. ويذكر بعض املفرسين: »أن )ُقلْ
بوحدته  وَيَتيّقنون  التوحيد  دالئل  يعلمون  الذين  يستوي  »هل  وانكارًا:  توبيخًا 
ساحة  إلی  الكفر  مضيق  من  الخيرجون  بوحدته  علم  هلم  ليس  اليعلمون  والذين 

وحدة اهلل جحدًا وانكارًا؟)60(.  

6- مثال لبيان حال املوحد واملرشك:

كاُء ُمَتشاِكُسوَن ورُجاًل َسَلاًم لَِرُجلٍ َهلْ يستوياِن  َب اهلل َمَثاًل َرُجاًل فيِه ُرشَ »َرضَ
َثُرُهمْ ال َيعلمون«)61( . ُد هلل َبلْ َأكْ َمْ َمَثاًل احلْ
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متشاكسون: الشكس اليشء اخللق، وقوله )رشكاء متشاكسون( أي متشاجرون 
ومتضايقون ومتضاّدون لشكاسة خلقهم)62( . 

ُمَتشاِكُسوَن ورُجاًل َسَلاًم لَِرُجلٍ  كاُء  فِيِه ُرشَ َمَثاًل َرُجاًل  َب اهلل  قوله تعاىل: »َرضَ
َتِويانِ « إلخ، قال الراغب: الشكس - بالفتح فالكرس- سيئ اخللق، وقوله:  َهلْ َيسْ
الَسَلم  وفرسوا  انتهى  خلقهم.  لشكاسة  متشاجرون  أي  ُمَتشاِكُسونَ (  كاُء  )ُرشَ
باخلالص الذي ال يشرتك فيه كثريون)63(.مثل رضبه اهلل للمرشك الذي يعبد أربابا 
ينهاه عنه اآلخر و كل  بام  فيأمره هذا  متنازعون  فيه وهم  وآهلة خمتلفني فيشرتكون 
يريد أن يتفرد فيه و خيصه بخدمة نفسه، وللموحد الذي هوخالص ملخدوم واحد 
فاملرشك  إىل احلرية  يؤدي  تنازع  منه من غري  يريد  فيام  فيخدمه  فيه غريه  يشاركه  ال 
هوالرجل الذي فيه رشكاء متشاكسون واملوحد هوالرجل الذي هوسلم لرجل. ال 

يستويان بل الذي هوسلم لرجل أحسن حاال من صاحبه.

و بني الزحمرشي أن »الرجل األول قد تشعبت اهلموم قلبه و توزعت أفكاره، ال 
يدرى أهيم يرىض بخدمته؟ وعىل أهيم يعتمد يف حاجاته. و يف آخر: قد سلم ملالك 
واحد وخلص له، فهو معتنق ملا لزمه من خدمته، معتمد عليه فيام يصلحه، فهمه 
متثيل  املراد:  و  و أمجل شأنا؟  العبدين أحسن حاال  أى هذين  وقلبه جمتمع،  واحد 
حال من يثبت آهلة شتى، و ما يلزمه عىل قضية مذهبه من أن يدعى كل واحد منهم 
ُضُهمْ َعىل  َبعْضٍ ( عبوديته، و يتشاكسوا يف ذلك و يتغالبوا، كام قال تعاىل: ) َو َلَعال َبعْ

و يبقى هو متحريا ضائعا ال يدرى أهيم يعبد«؟)64(

ويف رأي العالمة الطباطبايی »أن هذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس لكنه 
عند املداقة يرجع إىل قوله  تعاىل : )َوْ كاَن فِيِهام آهِلَةٌ اال اهلل َلَفَسَدتا()65( وعاد برهانا 
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ُد هلل ( ثناء هلل بام أن عبوديته خري من  َمْ عىل نفي تعدد األرباب واآلهلة. وقوله: )احلْ
عبودية من سواه«)66(. 

وتناقض  تضاد  يف  خيوضون  املرشكني  فإن  واملوحد  املرشك  حال  وهكذا     
ويرغبون كل يوم إلی معبود ويتجهون كل وقت إلی رب، ليس لدهيم سكينة وال 
اطمئنان والهنج مبني. ولكن املوحدين يتعلقون بحب اهلل، ويلتجئون إلی ظل لطفه 
الذي هو فوق كل يشء، ينظرون ويرغبون إليه دون سواه، منهجهم مبني ومصريهم 
لرسول  الَسَلم  الرجل  ذاك  »انا  قال:  أنه  السالم  عليه  عيل  اإلمام  وعن  واضح)67( 
للرجل  السلم  الرجل  »أن  احلديث:  وآله وسلم«)68(، وجاء يف  اهلل عليه  اهلل صلی 

حقًا،عيل وشيعته«)69(.

ورضب اهلل مثال آخر للمؤمن املوحد بحالة رجل آخر مملوك لشخص واحد، ال 
يشاركه فيه غريه، فإذا طلب منه شيئا لّباه دون ارتباك وال حرية، وهذا كاملسلم الذي 

ال يعبد اال  اهللّ، وال يسعى إلرضاء غري ربه، فهل يكون يف طمأنينة أو يف حرية؟

هذان اململوكان هل يستويان صفة وحاال؟ أي ال يستوي هذا وهذا، فكذلك ال 
يستوي املرشك الذي يعبد آهلة مع اهللّ، واملؤمن املخلص الذي ال يعبد اال اهللّ وحده 

ال رشيك له، فأين هذا من هذا؟وملا كان هذا املثل ظاهرا بّينا جليا، قال تعاىل:

َلُمونَ  أي احلمد هللّ عىل إقامة احلجة عليهم، وعىل  َيعْ َثُرُهمْ ال  َأكْ ُد هللَِّ، َبلْ  َمْ احلْ
أن احلمد هللّ ال لغريه، وعىل التوفيق لإلسالم واحلق، بل أكثر الناس ال يعلمون هذا 

الفرق، فيرشكوا مع اهللّ غريه )70(.   

7- عدم التساوي بني احلسنة والسيئة: 
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وبيْنَُه  َبيْنََك  الذي  َفإَِذا  َسُن  َأحْ هَي  بِالتي  َفعْ  اِدْ يَِّئُة  السَّ ََسنَُة وال  احلْ تستوي  »وال 
.)71(» ُه َولِیٌّ َمحيمٌ َعداوةٌ َكَأنَّ

أقوال منها أن »معناه ال  يَِّئُة(  السَّ ََسنَُة وال  احلْ َتِوي  َتسْ     يف قوله سبحانه  )وال 
معناه  وقيل  الكفر  هي  التي  السيئة  وامللة  اإلسالم  هي  التي  احلسنة  امللة  تستوي 
احلسنة  اخلصلة  تستوي  ال  وقيل:  القبيحة  األعامل  وال  احلسنة  األعامل  تستوي  ال 
والعفو  والغلظة  واملداراة  واجلهل  واحللم  والغضب  الصرب  يستوي  فال  والسيئة 

واإلساءة)72(«. 

   وبني الطباطبائي أن يف اآلية ملا ذكر أحسن القول وأنه الدعوة إىل اهلل والقائم به 
حقا هوالنبي صلی اهلل عليه وآله التفت إليه ببيان أحسن الطريق إىل الدعوة وأقرهبا 
الخ،  َتِوي (  َتسْ بقوله:)ال  فخاطبه  النفوس  يف  التأثري  وهي  منها  املطلوبة  الغاية  من 
يَِّئُة( أي اخلصلة احلسنة  السَّ ََسنَُة وال  احلْ َتِوي  َتسْ قوله: )ال  »أن  تفسريه  وأضاف يف 
يَِّئُة«  السَّ واَل  عبارة»  يف  وحرف»ال«  النفوس،  يف  التأثري  حسن  حيث  من  والسيئة 
َسنُ « استئناف يف معنى دفع الدخل  تِي ِهَي َأحْ َفعْ بِالَّ زائدة لتأكيد النفي.وقوله: »ادْ
َفعْ «  »ادْ فقيل:  أصنع؟  ذا  فام  قال:  إلخ  َتِوي «  َتسْ »ال  قوله:  سمع  ملا  املخاطب  كأن 
وتضادها  تقابلها  التي  السيئة  اخلصلة  أحسن  هي  التي  باخلصلة  واملعنى ادفع  إلخ 
فادفع باحلق الذي عندك باطلهم ال بباطل آخر وبحلمك جهلهم وبعفوك إساءهتم 

وهكذا«)73(.

َسنُ ( قال: »أمر اهلل املؤمنني بالصرب  تِي ِهَي َأحْ َفعْ بِالَّ    وعن ابن عباس  قوله: )ادْ
من  اهلل  عصمهم  ذلك  فعلوا  فإذا  االساءة،  عند  والعفو  واحللم  الغضب،  عند 
الشيطان، وخضع هلم عدوهم، كأنه ويل محيم«. وقال آخرون: »معنى ذلك: أدفع 
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قال:  َسنُ   َأحْ ِهَي  تِي  بِالَّ َفعْ  »ادْ أساءته«. وعن عطاء  إليك  أساء  )بالسالم( عىل من 
لقيته«.  إذا  عليك(  )السالم  قال:  َسنُ   َأحْ ِهَي  تِي  بِالَّ َفعْ  جماهد»ادْ وعن  )بالسالم(؛ 

ُه َويِلٌّ َمحِيمٌ  أي كأنه ويل قريب)74(. واحلميم: هو القريب، كامعن قتادة َكَأنَّ

السيئَة حيث اعرتضتك من  ادفع  َسُن( أي  َأحْ ِهَي  تِي  بِالَّ َفعْ  بأن)ادْ    ونضيف 
بعض أعاديك بالتي هي أحسن منها وهي احلسنة عىل أن املراد باألحسن )الزائد 
فإنه  أساء  من  إىل  احلسنات(كاإلحسان  من  به  دفعها  يمكن  ما  أو)بأحسن  مطلقا( 
العفو فأحسن عىل ظاهره واملفضل عليه عام، ولذا حذف كام يف  أحسن من جمرد 
اهللّ تعاىل أكرب، واخراجه خمرج اجلواب عن سؤال من قال: كيف أصنع؟ للمبالغة 
َسنُ (  واإلشارة إىل أنه مهم ينبغي اإلعتناء به والسؤال عنه، وللمبالغة أيضا وضع  )َأحْ
موضع احلسنة ألن من دفع باألحسن هان عليه الدفع بام دونه، ومما ذكرنا يعلم أن 
ليس املراد باحلسنة والسيئة أمرين معينني. وعن ابن عباس قال: »احلسنة ال إله اال 
اهللّ يعني التوحيد والسيئة الرشك« وقال الكلبي: »الدعوتان إليهام، وقال الضحاك: 
وال  ذلك،  غري  وقيل:  والغلظة«  »املدارة  وقيل:  الصرب«  وقيل:»  والفحش،  احللم 
خيفى أن بعض املروي يكاد ال تصح إرادته هنا فلعله مل يثبت عمن روي عنه، وجوز 
احلسنات  أن  بمعنى  أنفسهام  يف  والسيئات  احلسنات  تفاوت  بيان  املراد  يكون  أن 
تتفاوت إىل »َحَسن« و»َأحسن« والسيئات كذلك، فتعريف احلسنة والسيئة للجنس 
(  إلخ عىل معنى الفاء  َفعْ و»ال« الثانية ليست مزيدة وافعل عىل ظاهره، والكالم يف )ادْ
أي إذا كان كل من اجلنسني متفاوت األفراد يف نفسه فادفع بأحسن احلسنتني اليس ء 
األول  ولعل  الوصلني  أقوى  وهو  ذكرنا  الذي  لالستيناف  الفاء  وترك  َوأ،  واألَسْ
به  املأمور  الدفع  لنتيجة  بيان    ) َمحِيمٌ َويِلٌّ  ُه  َكَأنَّ َعداوةٌ  وبيْنَُه  َبيْنََك  ِذي  الَّ )َفإَِذا  أقرب  
أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك املشاق مثل الويل الشفيق. قال ابن عطية: دخلت 
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وانام  أحسن  هي  بالتي  بالدفع  محيام  وليا  اليعود  العدو  ألن  للتشبيه  املفيدة   » »َكَأنَّ
حيسن ظاهره فيشبه بذلك الويل احلميم )75(. 

واملداراة  كالتسامح  وامللكات  الصفات  أبان  تعالی  اهلل  أن  لنا  يتبني  اذًا       
واإلحسان التي هي من ملزومات الداعي إلی اهلل يقول: 

باطلهم  بحقك  ادفع  قائاًل»  النبي  خياطب  وكأنه  أحسن«  هي  بالتي  »ادفع 
سيتحول  ولني  بمداراة  عدوك  واجهت  وان  سيئاهتم،  وبعفوك  جهلهم  وبحلمك 
عدوك إلی صديقك احلنون يف الدين وقريبا أقرب من نسبائك«. وجاء يف األحاديث 
السالم وبغضهم. فعن  البيت عليهم  أهل  تأويل )احلسنة( و)السيئة( مها حب  يف 
اإلمام امري املؤمنني عليه السالم أنه قال:»احلسنة معرفة وحبنا أهل البيت،والسيئة 

إنكار الوالية وبغضنا أهل البيت«)76(.

8- عدم التساوي بني اخلبيث والطيب:

أولِی  يا  اهلل  ُقوا  َفاتَّ َبيِث  اخلْ َكثَْرُة  َجَبَك  ولواعْ يُِّب  والطَّ َبيُث  اخلْ يستوي  ال  »ُقلْ 
ِلُحوَن«)77(. باِب َلَعلَُّكمْ ُتفْ االلْ

   يعرف من سياق هذه اآلية الكريمة أن الطيب هو النامط وليس كثرة اخلبيث.
ففي تفسري اآلية يقول الطباطبائي: »أنه كان املراد بعدم تساوي اخلبيث والطيب؛ 
ألن الطيب خري من اخلبيث، وهو أمر بنّي فيكون الكالم مسوقا للكناية، وذلك أن 
الطيب بحسب طبعه وبقضاء من الفطرة أعىل درجة وأسمى منزلة من اخلبيث؛ فلو 
فرض انعكاس األمر وصريورة اخلبيث خريا من الطيب لعارض يعرضه كان من 
الواجب أن يتدرج اخلبيث يف الرقي والصعود حتى يصل إىل حد حياذي الطيب يف 
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منزلته ويساويه ثم يتجاوزه فيفوقه فإذا نفي تساوي اخلبيث والطيب كان ذلك أبلغ 
يف نفي خريية اخلبيث من الطيب. ومن هنا يظهر وجه تقديم اخلبيث عىل الطيب، 
يكون  وانام  الطيب،  من  خريا  تصريه  ال  اخلبيث  كثرة  أن  لبيان  مسوق  الكالم  فإن 
حتى  والعزة  الكرامة  أوج  إىل  واخلسة  الرداءة  حضيض  من  اخلبيث  بارتفاع  ذلك 
يساوي الطيب يف مكانته ثم يعلوعليه ولوقيل: )ال يستوي الطيب واخلبيث( كانت 
العناية الكالمية متعلقة ببيان أن الطيب ال يكون أردى وأخس من اخلبيث، و كان 
من الواجب حينئذ أن يذكر بعده أمر قلة الطيب مكان كثرة اخلبيث فافهم ذلك)78(.

َبِيُث( »أن  َتِوي اخلْ    وجاء يف تفاسري آخر عن قول احلق جل جالله:)ُقلْ ال َيسْ
الطَّيِّب  عند اهلل، ىف القلوب واألحوال واألعامل واألموال واألشخاص، فالطيب 
قّل،  وإن  مقبول  فالطيب  ممقوت،  مردود  والردي ء  حمبوب،  مقبول  كله  ذلك  من 
فالعربة  َبِيث«،  اخلْ َكثَْرُة  َجَبَك  »ولواعْ قوله:  وهومعنى  ولوجّل،  مردود  والردي ء 
باجلودة والرداءة، دون القلة والكثرة، وقد جرت عادته تعالی بكثرة اخلبيث من كل 

يش ء، وقلة الطيب من كل يش ء«)79(.

9- مثال إلثبات التوحيد الربويب باإلستناد إلی وحدة املنعم:

قًا َحَسنًا َفُهو  ناُه ِمنَّا ِرزْ ِدُر َعىل َيشءٍ ومنْ َرَزقْ َب اهلل َمَثاًل َعبْدًا مَمُْلوكًا ال َيقْ »َرضَ
َلُموَن«)80(. َثُرُهمْ ال َيعْ ُد هلل َبل َأكْ َمْ َتُووَن احلْ رًا َهلْ َيسْ ا وجهْ ينِْفُق ِمنُْه رِسًّ

« إىل آخر اآلية، ما  ِدُر َعىل  َيشْ ءٍ َيقْ مَمُْلوكًا ال  َعبْدًا  َمَثاًل  َب اهلل  قوله تعاىل: »َرضَ
يف اآلية من املثل املرضوب يفرض عبدا مملوكا ال يقدر عىل يش ء، وآخر رزق من 
التقابل بني  يستويان( واعتبار  يسأل )هل  ثم  منه رسا وجهرا  ينفق  اهلل رزقا حسنا 
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الوصف مع  الطرفني مقيد بخالف ما يف اآلخر من  املفروضني يعطي أن كال من 
تبيني األوصاف بعضها لبعض.

فالعبد املفروض مملوك غري مالك ال لنفسه وال ليش ء من متاع احلياة وهوغري 
قادر عىل الترصف يف يش ء من املال، والذي فرض قباله حر يملك نفسه وقد رزقه 
اهلل رزقا حسنا وهو ينفق منه رسا وجهرا عىل قدرة منه عىل الترصف بجميع أقسامه.

َتُووَن( »أنه سؤال عن تساوهيام،  ورصح الطباطبائي يف تفسري قوله تعالی:)َهلْ َيسْ
ومن البدهيي أن اجلواب هونفي التساوي و يثبت به أن اهلل سبحانه هواملالك لكل 
يش ء املنعم بجميع النعم ال يساوي شيئا من خلقه وهم ال يملكون ال أنفسهم وال 
غريهم وال يقدرون عىل يش ء من الترصف فمن الباطل قوهلم: إن مع اهلل آهلة غريه 
َتُووَن( دون أن يقال: )يستويان( للداللة عىل أن  وهم من خلقه. والتعبري بقوله: )َيسْ

املراد من ذلك اجلنس من غري أن خيتص بموىل وعبد معينني كام قيل«)81( . 

ُد هلل( »أي الشكر هلل عىل نعمه وفيه إشارة إىل أن  َمْ    ورأُي الطربيس يف عبارة )احلْ
النعم كلها منه وقيل: معناه )قولوا احلمد هلل الذي دلنا عىل توحيده ومعرفته وهدانا 
َلُموَن(  َثُرُهمْ ال َيعْ إىل شكر نعمته واوضح لنا السبيل إىل جنته ( ومعنا عبارة )َبلْ َأكْ
يعني »أن أكثر الناس وهم املرشكون اليعلمون أن احلمد يل وان مجيع النعمة مني «. 
ِدُر  َكُم ال َيقْ ِ َأَحُدُمها َأبْ ثم رضب سبحانه مثال آخر فقال : )وَرضَب اهلل َمَثاًل َرُجَلنيْ
( من الكالم ألنه اليفهم وال يفهم عنه وقيل: معناه )ال يقدر أن يدبر أمر  َعىل  َيشْ ءٍ
ُه  هْ ناَم ُيَوجِّ الُه( أي ثِقل َووبال عىل وليه الذي يتوىل أمره  »َأيْ نفسه ( )وهَو َكلٌّ َعىل  َموْ

  .)82( ال َيأِْت بَِخريْ
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10- أنتم الذين ال ُتساوون بني إنسانني )العبد واملولی( فكيف ُتساوون بني 
اخلالق واملخلوق؟:

الُه أيناَم  ِدُر َعىل َشی ءٍ َوهوَكلٌّ َعىل َموْ َكُم ال َيقْ ِ َأَحُدُمها َأبْ »وَرضَب اهلل َمَثاًل َرُجَلنيْ
.)83(» َتقيمٍ ِل َوُهوَعىل رِصاطٍ ُمسْ َعدْ ٍ َهلْ َيستوي ُهوومنْ َيأُْمُر بِالْ ُه ال َيأِْت بَِخريْ هْ ُيَوجِّ

( مقايسة أخرى بني رجلني مفروضني متقابلني  ِ قوله: )وَرضَب اهلل َمَثاًل َرُجَلنيْ
( أي حمروم من أن  ِدُر َعىل  َيشْ ءٍ َيقْ َكُم ال  َأبْ َأَحُدُمها  املذكورة. وقوله:  يف أوصافهام 
يفهم الكالم و يفهم غريه بالكالم لكونه أبكم ال يسمع وال ينطق فهوفاقد جلميع 
الفعليات واملزايا التي يكتسبها اإلنسان من طريق السمع الذي هو اوسع احلواس 
من  البرص  عن  غاب  وما  مىض  من  بأخبار  العلم  من  اإلنسان  يتمكن  به  نطاقا، 
احلوادث وما يف ضامئر الناس و يعلم العلوم والصناعات، وبه يتمكن من إلقاء ما 
يدركه من املعاين اجلليلة والدقيقة إىل غريه، وال يقوى األبكم عىل درك يش ء منها اال 

النزر اليسري مما يساعد عليه البرص بإعانة من اإلشارة.

أنه  فقال:»اعلم  شامال  تبيينا  الكريمة  اآلية  تفسري  يف  الرازي  الفخر  وأورد     
تقرر  كام  أنه  وتقريره:  الثاين،  املثل  هبذا  واألصنام  األوثان  عبدة  قول  أبطل  تعاىل 
للناطق  والرشف  الفضل  يف  مساويا  يكون  ال  العاجز  األبكم  أن  العقول  أوائل  يف 
األوىل:  مسألتان:املسألة  اآلية  يف  نقول:  البرشيةثم  يف  استوائهام  مع  الكامل  القادر 
أقوال  تفسريه  ويف  األبكم  األوىل:  بصفات:الصفة  األول  الرجل  وصف  تعاىل  أنه 
نقلها الواحدي. األول: قال أبو زيد رجل أبكم، وهو العيي املقحم، وقد بكم بكام 
الثاين:  الكالم.  حيسن  ال  الذي  وهو  اللسان  األقطع  األبكم  أيضا:  وقال  وبكامة، 
روى ثعلب عن ابن األعرايب: األبكم الذي ال يعقل. الثالث: قال الزجاج: األبكم 
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ِدُر َعىل  َيشْ ءٍ وهو إشارة  املطبق الذي ال يسمع و ال يبرص.الصفة الثانية: قوله: ال َيقْ
هذا  أي  الهُ   َموْ َعىل   َكلٌّ  قوله:  الثالثة:  الكامل.والصفة  والنقصان  التام  العجز  إىل 
األبكم العاجز كل عىل مواله. قال أهل املعاين: أصله من الغلظ الذي هو نقيض 
احلدة. يقال: كل السكني إذا غلظت شفرته فلم يقطع، وكل لسانه إذا غلظ فلم يقدر 
الهُ   عىل الكالم، وكل فالن عن األمر إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه. فقوله: َكلٌّ َعىل  َموْ
ٍ أي أينام  ُه ال َيأِْت بَِخريْ هْ ناَم ُيَوجِّ أي غليظ و ثقيل عىل مواله. الصفة الرابعة: قوله: َأيْ
يرسله، ومعنى التوجيه أن ترسل صاحبك يف وجه معني من الطريق. يقال: وجهته 
ٍ معناه ألنه عاجز ال حيسن وال يفهم.  إىل موضع كذا فتوجه إليه. وقوله: ال َيأِْت بَِخريْ
َيأُْمُر  َتِوي ُهَو أي هذا املوصوف هبذه الصفات األربع: َوَمنْ  ثم قال تعاىل: َهلْ َيسْ
لِ  و اعلم أن اآلمر بالعدل جيب أن يكون موصوفا بالنطق و إال مل يكن آمرا  َعدْ بِالْ
و جيب أن يكون قادرا، ألن األمر مشعر بعلو املرتبة و ذلك ال حيصل إال مع كونه 
التمييز بني  العدل و بني اجلور. فثبت أن  قادرا، وجيب أن يكون عاملا حتى يمكنه 
وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عاملا، وكونه آمرا يناقض كون 
األول أبكم، و كونه قادرا يناقض وصف األول بأنه ال يقدر عىل يش ء و بأنه كل 
عىل مواله، وكونه عاملا يناقض وصف األول بأنه ال يأت بخري. )َوُهَو َعىل  رِصاطٍ 
(  معناه كونه عادال مربأ عن اجلور و العبث. إذا ثبت هذا فنقول: ظاهر يف  َتِقيمٍ ُمسْ

بدهية العقل أن األول و الثاين ال يستويان، فكذا هاهنا و اهلل أعلم«)84(.

( علی ما فرسه الطباطبائي»خمصص عمومه )باألبكم(  ِدُر َعىل  َيشْ ءٍ فقوله: )ال َيقْ
أي ال يقدر عىل يش ء مما يقدرعليه غري األبكم وهومجلة ما حيرمه األبكم من تلقي 
الُه( أي ثقل وعيال عىل من ييل و يدبر  املعلومات والقائها.وقوله: )وهَو َكلٌّ َعىل  َموْ
( أي إىل أي  ٍ ُه ال َيأِْت بَِخريْ هْ ناَم ُيَوجِّ أمره فهوال يستطيع أن يدبر أمر نفسه، وقوله:)َأيْ
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جهة أرسله مواله حلاجة من حوائج نفسه أوحوائج مواله مل يقدر عىل رفعها فهوال 
ِدُر َعىل   َكُم ال َيقْ يستطيع أن ينفع غريه كام ال ينفع نفسه، فهذا أعني قوله: )َأَحُدُمها َأبْ
( إلخ، مثل أحد الرجلني، ومل يذكر سبحانه مثل اآلخر حلصول العلم به من  َيشْ ءٍ
ِل( إلخ، وفيه إجياز لطيف، وحاصل الكالم  َعدْ َتِوي ُهوومنْ َيأُْمُر بِالْ قوله: )َهلْ َيسْ
أن الغرض من املثل الذي ذكر يف اآلية هوإقامة احلجة علی التوحيد واإلشارة إلی 

قضية النبوة والترشيع «)85(.   

11- عدم التساوي بني املجاهدين والقاعدين يف الفضيلة: 

اهلل  َسبِيِل  َواملَُْجاِهُدوَن يف  ِر  َ الرضَّ أولِی   ُ َغريْ ِمننَِي  املُْؤْ ِمَن  َقاِعُدوَن  الْ »اليستوي 
َقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ  مْ وانُفِسِهمْ َعىَل الْ َواهِلِ َل اهلل املَُْجاِهِديَن بَِأمْ مْ وانُفِسِهمْ َفضَّ َواهِلِ بَِأمْ

ًرا َعظِياًم«)86(. َقاِعِديَن َاجْ َل اهلل املَُْجاِهِديَن َعىَل الْ نَى وفضَّ ُسْ َوَعَد اهلل احلْ

تعرض القرآن الكريم إلی فئتني يف عدم التساوي بينهام ليرصح أن للمجاهدين 
يف سبيل اهلل  شأنًا دون شأن القاعدين يف املجتمعات اإلنسانية، يف أي زمن كانوا 
لالهتامم  وتشويقهم  املسلمني  حتريض  الكريمة  اآلية  من  ويستنبط  يكونون،  أو 
باجلهاد ولعدم القعود والسكوت أمام العداءات و التحديات املوجودة واملحتملة، 
نى (أنه » يدل عىل أن املراد  ُسْ وجاءيف تفسري الطباطبائي يف قوله : )َوُكالًّ َوَعَد اهلل احلْ
ما ال حاجة إىل خروجهم  القتال عند  إىل  للخروج  التاركون  القاعدين هم  هبؤالء 
عىل  وحتريضهم  الناس  لرتغيب  مسوق  فالكالم  الكفاية  حد  عىل  غريهم  خلروج 
القيام بأمر اجلهاد والتسابق فيه واملسارعة إليه.ومن الدليل عىل ذلك أن اهلل سبحانه 
استثنى أويل الرضر ثم حكم بعدم التساوي مع أن أويل الرضر كالقاعدين يف عدم 
مساواهتم املجاهدين يف سبيل اهلل وان قلنا: إن اهلل سبحانه يتدارك رضرهم بنياهتم 
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الصاحلة فال شك أن اجلهاد والشهادة أوالغلبة عىل عدواهلل من الفضائل التي فضل 
هبا املجاهدين يف سبيل اهلل عىل غريهم، وباجلملة ففي الكالم حتضيض للمؤمنني 
َل اهلل  وهتييج هلم، وايقاظ لروح إيامهنم الستباق اخلري والفضيلة.وقوله تعاىل: )َفضَّ
قاِعِديَن َدَرَجًة( اجلملة يف مقام التعليل لقوله )ال  ُفِسِهمْ َعىَل الْ مْ وانْ واهِلِ املُْجاِهِديَن بَِأمْ
َتِوي(، ولذا مل توصل بعطف ونحوه، والدرجة هي املنزلة، والدرجات املنزلة بعد  َيسْ
نى ( أي وعد اهلل كال من القاعدين واملجاهدين،  ُسْ املنزلة، وقوله )َو ُكالًّ َوَعَد اهلل احلْ
أو كال من القاعدين غري أويل الرضر والقاعدين أويل الرضر واملجاهدين احلسنى، 
واحلسنى وصف حمذوف املوصوف أي العاقبة احلسنى أواملثوبة احلسنى أوما يشابه 
يتوهم  أن  أمكنه  ربام  املؤمنني  من  القاعد  فإن  الدخل  لدفع  واجلملة مسوقة  ذلك، 
َتِوي- إىل قوله- َدَرَجًة« أنه صفر الكف ال فائدة تعود إليه من إيامنه  من قوله  »ال َيسْ

نى «)87(.     ُسْ وسائر أعامله فدفع ذلك بقوله »َو ُكالًّ َوَعَد اهلل احلْ

12- األعمی واالصم والبصري والسميع وصف للفئتني املرشكة واملومنة:

َفال  َأ  َمَثاًل  يستوياِن  َهلْ  ميِع  والسَّ والَبصرِي  واالَصمِّ  مى  َكاالعْ  ِ َفريَقنيْ الْ »َمَثُل 
ُروَن«)88(. َتَذكَّ

َتِوياِن  ِميِع َهلْ َيسْ مى  واالَصمِّ والَبِصرِي والسَّ ِ َكاالعْ َفِريَقنيْ الْ قوله تعاىل: )َمَثُل 
بيان معنى من  السائر وهو  املثل  املثل  هوالوصف، وغلب يف  ُرونَ (  َتَذكَّ َفال  َأ  َمَثاًل 
املعاين اخلفية عىل املستمع بأمر حمسوس أو كاملحسوس يأنس به ذهنه و يتلقاه فهمه 
لينتقل به إىل املعنى املعقول املقصود بيانه، واملراد بالفريقني من بني حاهلام يف اآليات 
السابقة، والباقي واضح. ففي الكايف بإسناده عن أمحد بن عمر اخلالل قال: سألت 
ِه َو َيتُْلوُه  أبا احلسن )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: »)َ َفَمنْ كاَن َعىل  َبيِّنَةٍ ِمنْ َربِّ
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اهلل  السالم( هوالشاهد من رسول اهلل )صلی  املؤمنني )عليه  أمري  ِمنْهُ (قال:  شاِهدٌ 
عليه وآله( ورسول اهلل عىل بينة من ربه.)89(.   

كاالعمى  الكافرين  فريق  ومثل  والسميع  كالبصري  املسلمني  فريق  مثل  أي 
ينتفع  ال  والكافر  الدين  يف  إياها  الستعامله  بحواسه  ينتفع  املؤمن  ألن  واالصم 
كحال  الكافر  حال  أن  ليبني  الواو  دخل  وانام  املعدوم  بمنزلة  حواسه  فصارت  هبا 
األعمى وحده  وكحال األصم وحده،  وحال من يكون قد مجع بني الصفتني مجيعا 
السميع  البصري  وحال  األصم  األعمى  حال  يستوي  هل  أي  َمَثاًل(  َتِوياِن  َيسْ )َهلْ 
عند عاقل فكام ال تستوي هاتان احلالتان عند العقالء كذلك ال تستوي حال الكافر 
ُروَن( أي أفال تتفكرون يف ذلك فتسلموا صحة ما ذكرناه)90(. شبه  واملؤمن  )َأَفال َتَذكَّ
السميع   وهو من  و  بالبصري  املؤمنني  فريق  و  األصم،  و  باألعمى  الكافرين  فريق 
اللف و الطباق. و فيه معنيان: أن يشبه الفريق تشبيهني اثنني، كام شبه امرؤ القيس 
قلوب الطري باحلشف و العناب، و أن يشبهه بالذي مجع بني العمى و الصمم، أو 
ِميِع(   ََصمِ  و يف  َو السَّ الذي مجع بني البرص و السمع . عىل أن تكون الواو يف  )َو األْ
َتِويانِ   َيسْ َهلْ  َفاآلِيِب()91(.  َغانِِم  َفالْ ابِِح  )الصَّ كقوله:  الصفة،  عىل  الصفة  لعطف 

هو»استفهام« معناه »النفي« أي »ال يستويان مثال« أي »صفة«)92(.  
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نتائج البحث

النتائج التي توصل اليها البحث:

وبنّي  عديدة  آيات  يف  التساوي  عدم  موضوع  إلی  الكريم  القرآن  تطرق   -1
النامذج الباهرة فيها، لتكون معامل يف طرق اهلداية والرتبية والرشد للقيم اإلنسانية 

وبناء املجتمعات السليمة القيمة.

شتی  أمور  بني  التساوي  وتنكر  تنفي  بحثت،  التي  الكريمة  اآليات  أكثر   -2
بصورة طرح السؤال وحلن االستفهام، األسلوب الفني الذي له أثر مهم يف نفس 
يف  كالمها  واستعمل  إنكاري  أو  تقريري  بشكل  إما  وذلك  واملخاطب،  املستمع 
املقايسة  الفني  األسلوب  اختذت  الكريمة  اآليات  بعض  أن  كام  املذكورة؛  اآليات 

الذي له تأثري مهم أيضا، نفت فيه التساوي بني األمور.

3- أدلی مفرسو القرآن الكريم بحقائق كامنة وأمثلة باهرة يف آياته علی أساس 
آرائهم ودراساهتم القرآنية وبينوها وجعلوها يف أسس و معايري حتی حُتَس ومُتَس يف 
احلياة البرشية وهي يف الواقع حوائج ماسة يستنبطها الفكر اإلنساين ويدركها العقل 

البرشي السليم.

4- اتضح لنا من عرب دراسة آيات عدم التساوي وتفاسريها أن هناك طريقني 
جيب اللحوق أحدمها الحمالة، طريق يضم أتباع األنبياء واألئمة املعصومني صلوات 
اهلل عليهم، وهم الذاكرون اهلل والعارفون له واملراقبون، وطريق يسلک فيه اآلخرون 
وهم الناسون اهلل والغافلون عنه . وذلك إما ليس هلم معرفة بحقائق اهلداية، وإما 

هلم نصيب منها ولكنهم ال يريدون اّتباعها وتطبيقها تعمدا وعنادا.
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اهلوامش

1- معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس 112/3؛ لسان العرب، ابن منظور6/ 448.

2- القاموس املحيط، الفريوزابادي 3/ 358،مادة سوي.

3- مفردات الفاظ القرآن، الراغب االصفهاين 439.

4- شمس العلوم، احلمريي 3285/5.

البضاعة  اجلمهور284/1؛  أيب  ابن  الدينية،  األحاديث  يف  العزيزية  اللئايل  عوايل  ينظر   -5
املزجاة، ابن قارياغدي2/ 300؛ بحار االنوار، املجليس 68/ 173و220.

6- جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس 3/ 384.

7- اعراب القرآن الكريم و بيانه، الدرويش 119/2.

8- فاطر/12.

9-  الرعد/ 16.

10- فاطر/ 20.

11- فاطر/21 و22.

12- هود/24.

13- غافر/58.

14- النحل/76.

15- الزمر/ 9.

16- فصلت/34.
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17- السجدة/ 18.

18- احلرش/20.

19- املائدة/100.

20- الربهان يف تفسري القرآن، البحراين 1/ 79.

21- هود/24.

22- التفسري األثري للقرآن الكريم، معرفة 5/ 252.

23- املائدة/100.

24- بديع القرآن، ابن ايب األصبغ 23.

25- احلديد/ 10.

26- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي 153/19.

مكارم  172؛   /27 اآللويس  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   -27
شريازي، تفسري نمونه 23/ 320.

28- جممع البيان، الطربيس 9/ 350.

29- تفسري نمونه، مكارم شريازي 320/23.

30- تفسري نمونه، مكارم شريازي 23/ 320.

31- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي 19/ 153.

32- تفسري نمونه، مكارم شريازي 23/ 320.

33- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي 153/19.
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34- االنعام/50 .

35- تفسري اثنى عرشى، شاه عبدالعظيمي 3/ 277.

36- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي 7/ 97.

37- الربهان يف تفسري القرآن، البحراين2/ 422.

38-  تفسري الكاشف، مغنية 3/ 193 و 194. 

39- التبيان يف تفسري القرآن، الطويس 142/4.

40- تفسري نور، قرائتي، 2/ 465.

41- تفسري احسن احلديث، قريش 224/3.

42- اطيب البيان يف تفسري القرآن، طّيب 5/ 77 .

43- احلرش/20 .

جممع  387؛  الراغب  القرآن،  الفاظ  مفردات  386/7؛  الفراهيدي  العني،  كتاب   -44
البحرين، الطرحيي 79/4.

45- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي 220/19.

46- جوامع اجلامع، الطربيس 273/4.

47- التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، الزحييل 28/ 102.

48- تفسري نورالثقلني، احلويزي 292/5.

49- الرعد/16.

50- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي  325/11.    
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51-  جممع البيان، الطربيس  6/ 438.

52- روض اجلنان وروح اجلنان يف تفسري القرآن، ابوالفتوح الرازي209/11.

53- زاد املسري ىف علم التفسري، ابن اجلوزي 490/2.

54- تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل، البغوي 31/3.

55- الزمر/9.

56- تفسري نور، قرائتي، 150/8.

57- الزمر/9.

58- جممع البيان يف التفسري القرآن، الطربيس،  8/ 767؛تفسري فرات الكويف364.

59- الكايف، الكليني، 1/ 212؛ املحاسن،الربقي169/1؛ بحاراألنوار، املجليس29/65.

60- منهج الصادقني، الكاشاين، 109/5.

61-  الزمر/29.

62- مفردات الفاظ القرآن، الراغب، ص266؛لسان العرب، ابن منظور173/7.

63- راجع مفردات الفاظ القرآن، الراغب، ص266؛ الكشاف، الزخمرشي126/4.

64- الكشاف ، الزخمرشي126/4.

65- االنبياء/22.

66-راجع امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي،  17/ 258.

67- ينظر تفسري نمونه، مكارم شريازي 445/1.

68- شواهد التنزيل، احلسكاين176/2؛ الفضائل،شاذان بن جربئيل القمي101؛ تأويل 



١٦٠

أ.م.د. سيد يوسف محفوظي موسوي

اآليات،حسيني اسرتآبادي504.

69- مناقب آل أيب طالب، ابن شهر اشوب 3/ 104.

70- التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج،  الزحييل  28/23.

71- فصلت/34.

72- جممع البيان، الطربيس  9/ 19.

73- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي 17/ 391.

74- ينظر جامع البيان ىف تفسري القرآن، الطربي،  76/24.

75- ينظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، اآللويس  374/12؛ امليزان 
يف تفسريالقرآن،الطباطبائي391/17.

76-  الكايف ،الكليني185/1؛ بحاراألنوار43/24.

77- املائدة/100.

78- راجع امليزان يف تفسريالقرآن، الطباطبائي 148/6.

79- البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد، ابن عجيبة  80/2 .  

80- النحل/75.

81- راجع امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي  12/ 29.

82- جممع البيان، الطربيس  578/6.

83- النحل/76.

84- التفسري الكبري)مفاتيح الغيب(،فخر الرازي 249/20
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85- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي  301/12 و303.

86- النساء/95.

87- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي  46/5.

88- هود/ 24.

89- امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي  194/10.

ىف  املنثور  الدر  387/2؛  الزخمرشي  ؛الكشاف،  الطربيس،  230/5  البيان،  جممع   -90
التفسري باملأثور، السيوطي، 326/2.

91- ينظر الكشاف الزخمرشي387/2.

92- تفسري النهر املارد، ابوحيان   63/2. 
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املصادر واملراجع
- القرآن الكريم 

ــرآن، . 1 ــري القـ ــان يف تفسـ ــب البيـ اطيـ
ه.ش(،   1369( عبداحلســـني،  طيـــب، 

إيـــران. طهـــران،  اســـالم،  انتشـــارات 

اعـــراب القـــرآن وبيانـــه، الدرويـــش، . 2
حميـــي الديـــن، )1408هــــ .ق(، دار االرشـــاد، 

محـــص، ســـورية.

لـــدرر . 3 اجلامعـــة  األنـــوار  بحـــار 
ــد  ــيس، حممـ ــار، املجلـ ــة األطهـ ــار األئمـ اخبـ
باقـــر بـــن حممـــد تقـــي، )1403(، دار إحيـــاء 

الـــرتاث العـــريب، بـــريوت، لبنـــان.

البحـــر املديـــد ىف تفســـري القـــرآن . 4
املجيـــد، ابن عجيبـــه، امحـــد، )1419 ه.ق(، 

ــرص. ــرة، مـ ــاس زكي،القاهـ ــن عبـ حسـ

بديـــع القـــرآن، ابـــن ايب األصبـــغ . 5
عبدالواحـــد،  بـــن  املرصي،عبدالعظيـــم 
رضـــوي،  قـــدس  آســـتان  )1368ه.ش(، 

إيـــران. مشـــهد، 

القـــرآن، . 6 تفســـري  يف  الربهـــان 
ســـليامن،  بـــن  هاشـــم  ســـيد  البحرانـــى، 
قســـم  البعثـــة،  مؤسســـة  )1415هــــ.ق(، 
إيـــران، قـــم،  االســـالمية،  الدراســـات 

البضاعـــة املزجـــاة، ابـــن قارياغـــدي، . 7

ـــم،  ـــث، ق حممـــد حســـني، )1429(، دار احلدي
ـــران. اي

تأويـــل اآليـــات الظاهـــرة يف فضائـــل . 8
ـــيد  ـــرتآبادي، س ـــيني اس ـــرة، حس ـــرتة الطاه الع
انتشـــارات  )1409هــــ.ق(،  الديـــن،  رشف 

ـــران ـــم، اي ـــني، ق مدرس

القـــرآن، . 9 تفســـري  يف  التبيـــان 
الطـــويس، حممـــد بـــن حســـن، )ب،ت(، دار 
لبنـــان. بـــريوت،  العـــريب،  الـــرتاث  إحيـــاء 

ــد . 10 ــاه  عبـ ــى عـــرشى، شـ ــري اثنـ تفسـ
هــــ.ش(،   1363( حســـني،  العظيمـــى، 

إيـــران.  طهـــران،   ، ميقـــات 

تفسرياحســـن احلديـــث، قرشـــى بـــن. 11
ابى،عىل اكرب)1375هـ.ش(،بنيادبعثت،مـــرك
ــة  ــية(، طهران،الطبعـ ــاپ ونرش)بالفارسـ زچـ

الثانيـــة، إيـــران.

التفســـري األثـــري للقـــرآن الكريـــم، . 12
ـــران. ـــم، اي ـــع ق ـــادي، طب ـــد ه ـــة، حمم معرف

معـــامل . 13 املســـمى  البغـــوي  تفســـري 
التنزيـــل، البغـــوي، حســـني بـــن مســـعود، 
الـــرتاث  إحيـــاء  دار  هــــ.ق(،   1420(
األولـــی. الطبعـــة  لبنـــان،  العريب،بـــريوت، 

بـــن . 14 عـــىل  القمـــى،  القمـــي،  تفســـري 
ابراهيـــم، )1363 هــــ.ش(، دار الكتـــاب قـــم، إيـــران.
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ــد . 15 ــة، حممـ ــف، مغنيـ ــري الكاشـ تفسـ
جـــواد، )1424(، دار الكتـــب اإلســـالمية، 

ــران. ــران، ايـ طهـ

العقيـــدة . 16 يف  املنـــري  التفســـري 
وهبـــة،  الزحيـــىل،  واملنهـــج،  والرشيعـــة 
دمشـــق،  الفكـــر،  دار  هــــ.ق(،   1411(

. ية ر ســـو

تفســـري النهـــر املـــارد مـــن البحـــر . 17
بـــن يوســـف،  ابوحيـــان، حممـــد  املحيـــط، 
)1407 هــــ.ق(، دار اجلنـــان، بـــريوت، لبنـــان.

تفســـري جوامـــع اجلامـــع، الطربســـى، . 18
الفضـــل بـــن حســـن، )1412 ه.ق(، احلـــوزة 

ـــران. ـــم،  إي ـــة، ق العلمي

تفســـري نمونـــه، مـــكارم شـــريازى، . 19
الكتـــب  دار  هــــ.ش(،   1371( نـــارص، 
ــم. ــاپ دهـ ــران، چـ ــران، طهـ ــالمية، إيـ اإلسـ

حمســـن، . 20 قرائتـــى،  نـــور،  تفســـري 
)1388 هــــ.ش(، مركـــز فرهنگـــى درســـهايى 

إيـــران. قرآن)بالفارســـية(، طهـــران،  از 

جامـــع البيـــان ىف تفســـري القـــرآن . 21
)تفســـري الطـــربى(، الطـــربى، حممـــد بـــن 
جريـــر، )1412 ق(،  دار املعرفـــة ،بـــريوت، 

ــان. لبنـ

يف . 22 اجلامـــع  جوامـــع 

بـــن  الطربيس،فضـــل  تفســـريالقرآن، 
جامعـــة   حسن،)1426هـ.ق(،انتشـــارات 

ايـــران. قـــم،  مدرســـني، 

خالصـــة املنهج،الكاشـــانى،فتح اهلل . 23
بـــن شـــكراهلل،)1363هـ.ش(، دارالكتـــب 

ــران. ــران، إيـ ــالميه طهـ االسـ

التفســـري . 24 ىف  املنثـــور  الـــدر 
بـــن  الديـــن  الســـيوطى، جـــالل  باملأثـــور، 
ابى بكـــر،)1404ق(، مكتبةآيـــة اهلل العظمـــى 

إيـــران. قـــم،  النجفـــى)ره(،  املرعشـــى 

القـــرآن . 25 تفســـري  يف  املعـــاين  روح 
العظيـــم والســـبع املثـــاين، اآللـــويس، حممـــود 
الكتـــب  دار  هــــ.ق(،  عبـــداهلل،)1415  بـــن 
ــون،  ــيل بيضـ ــد عـ ــورات حممـ ــة، منشـ العلميـ

لبنـــان، بـــريوت، الطبعـــة األولـــی. 

يف . 26 اجلنـــان  وروح  اجلنـــان  روض 
ـــني  ـــرازى، حس ـــوح ال ـــرآن، ابوالفت ـــري الق تفس

بـــن عـــىل، )1408 ه.ق( مشـــهد، إيـــران.

التفســـري، . 27 علـــم  ىف  املســـري  زاد 
ـــىل، )1422  ـــن ع ـــن ب ـــوزى، عبدالرمح ابن اجل
هــــ.ق(، دار الكتـــاب العـــريب، بـــريوت، لبنـــان.

شـــمس العلـــوم، احلمـــريی، نشـــوان . 28
ابـــن ســـعيد،)1420(، دار الفكـــر، دمشـــق، 

ـــورية. س
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أ.م.د. سيد يوسف محفوظي موسوي

لقواعـــد . 29 التنزيـــل  شـــواهد 
بـــن  عبيـــداهلل  التفصيل،احلســـكاين، 
و  فرهنـــگ  وزارت  عبداهلل،)1411هــــ.ق(، 

ايـــران. ارشـــاد،طهران، 

يف . 30 العزيزيـــة  اللئـــايل  عـــوايل 
ـــد  ـــن أيب اجلمهور،حمم ـــة، اب ـــث الديني األحادي
ســـيد  )1405ق(،دار  الديـــن،  زيـــن  بـــن 

ايـــران. قـــم،  الشـــهداء، 

عســـكري، . 31 اللغويـــة،  الفـــروق 
ـــاق  ـــداهلل، )1400هــــ.ق(، اآلف ـــن عب حســـن ب

اجلديـــدة، بـــريوت، لبنـــان.

بـــن . 32 الفضائل،قمي،شـــاذان 
جربائيل،)1363ه.ش(،انتشـــارات الـــريض، 

ايـــران.  قـــم، 

ـــادي، . 33 ـــط، الفريوزاب ـــوس املحي القام
ــب  ــوب، )1415ق(، دارالكتـ ــن يعقـ حممدبـ

العلمية،بـــريوت، لبنـــان.

ــل . 34 ــني، الفراهيدي،خليـ ــاب العـ كتـ
بـــن امحد،)1409ق(،نـــرش هجـــرت،

ــض . 35 ــق غوامـ ــن حقائـ ــاف عـ الكشـ
وجـــوه  ىف  األقاويـــل  وعيـــون  التنزيـــل 
التأويـــل، الزخمـــرشى، حممـــود بـــن عمـــر، 
العـــريب،  الكتـــاب  دار  هــــ.ق(،   1407(

لبنـــان. بـــريوت، 

حممدبـــن . 36 الكلينـــي،  الـــكايف، 
الكتـــب  دار  )1365هــــ.ش(،  يعقـــوب، 

إيـــران. طهـــران،  اإلســـالمية، 

منظـــور، . 37 ابـــن  العـــرب،  لســـان 
احيـــاء  دار   ،)1408( مكـــرم،  بـــن  حممـــد 

لبنـــان. بـــريوت،  العـــريب،  الـــرتاث 

الطرحيـــي، . 38 البحريـــن،  جممـــع 
ـــرش  ـــن حممد،)1375هــــ.ش(، ن ـــن ب فخرالدي
ــة. ــة الثالثـ ــران. الطبعـ ــران، ايـ مرتضوي،طهـ

جممـــع البيـــان يف تفســـري القـــرآن، . 39
 1372( حســـن،  بـــن  فضـــل  الطربســـى، 
هــــ.ش(،  نـــارص خـــرسو، طهـــران،  إيـــران.

بـــن . 40 امحـــد  الربقـــي،  املحاســـن، 
الكتـــب  دار  )1371هـــــ.ق(،  حممـــد، 

ايـــران. قـــم،  اإلسالمســـة، 

ابـــن . 41 اللغـــة،  مقاييـــس  معجـــم 
فـــارس، امحدبـــن فـــارس، )1404(، النـــارش 
ايـــران. اإلســـالمي،قم،  االعـــالم  مكتـــب 

الغيب)التفســـريالكبري(، . 42 مفاتيـــح 
فخـــر الـــرازي، حممدبـــن عمـــر، )1420(، 
دا ر احيـــاء الـــرتاث العـــريب، بـــريوت، لبنـــان.

ابـــن . 43 طالـــب،  أيب  آل  مناقـــب 
شهراشـــوب، حممدبـــن عـــيل، )1421ق(، 
ــورات ذوي  ــي، منشـ ــف البقاعـ ــق يوسـ حتقيـ
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القربـــی، قـــم، إيـــران.

إلـــزام . 44 يف  الصادقـــني  منهـــج 
ــكر  ــن شـ ــح اهلل بـ ــانى، فتـ ــني، الكاشـ املخالفـ
اســـالميه،  كتابفروشـــى  هــــ.ش(،  اهلل، )13 

إيـــران. طهـــران، 

ـــرآن، . 45 ـــري الق ـــزان يف تفس        45. املي
 1390( حممدحســـني،  ســـيد  الطباطبائـــي، 
ــات،  للمطبوعـ ــي  األعلمـ ــة  مؤسسـ هــــ.ق(، 

بـــريوت، لبنـــان.




