
آية االستخالف: قراءة مقارنة بين تفسيرين

ال�صيد علي عبا�ض امل��ص�ي

جة
مح

ال ْر�ِض َخِليَفًة  َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ َك ِلْلَماَلِئَكـــِة ا إِْذ َقاَل َربُّ يقـــ�ل اهلل �صبحانه وتعاىل: {َوا

�ُض َلَك  َماء َوَنْحُن ُن�َسبيُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ َقاُل�اْ اأََتْ

�1�
إِنيِّ اأَْعلَُم َما اَل َتْعلَُم�َن}. َقاَل ا

رين، وارتبطت  ا للمف�صرين واملفكرّ لت حم�رًا مهمرّ يات التي �صكرّ ية هـــي من الآ هذه الآ

اهات  دت الجترّ ن�صان ووج�ده وم�صريه، وتعدرّ باأبعاد عقائديرّة، واأ�صئلة ك�نيرّة، ترتبط بالإ

يـــة عن اإجابات  ر من اأ�صئلـــة ُم�صبقة لديه لي�صتنطق الآ يف تف�صريهـــا، وانطلـــق كل مف�صرّ

ج�بة اأ�ص�صا يبني عليها منظ�مته الفكريرّة. يطلبها وي�صعى ليك�رّن من هذه الأ

ية، لكلرّ اجتاه  و�صـــ�ف ن�صعـــى يف هذه املقالـــة يف درا�صة اجتاهني يف تف�صري هـــذه الآ

�صئلة  ية والأ روؤيتـــه التـــي انطلقت من خالل ما اأراد عالجه من خالل النظـــر يف هذه الآ

التي كان يطلب اإجابات عنها.
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ية الكرية وىل: عر�ض تطّ�ر تف�سر االآ النقطة االأ

ية الكرمية، فقد ذكر ال�صيخ الط��صي يف التبيان يف  رون ح�ل الآ نعر�ض اأول ما ذكره املف�صرّ

نرّه جعل اآدم وذريته خلفاء املالئكة؛  ى اهلل تعاىل اآدم خليفة؛ لأ ية: »وقال ق�م: �صمرّ تف�صريه لالآ

ر�ض اجلن، فاأف�صدوا فيها،  ر�ض. وقال ابن عبا�ض: اإنرّه كان يف الأ نرّ املالئكة كان�ا �صكان الأ لأ

ا اأراد  و�صفكـــ�ا الدماء، فاأُهِلك�ا، فجعـــل اهلل اآدم وذريته بدلهم. وقال احل�صن الب�صري: اإمنرّ

بذلـــك ق�مًا يخلـــف بع�صهم بع�صًا مـــن ولد اآدم الذيـــن يخلف�ن اأباهـــم اآدم يف اإقامة احلق 

ر�ض خليفـــة يخلفني يف احلكم  ر�ـــض. وقال ابن م�صعـــ�د: اأراد اإينرّ جاعـــل يف الأ وعمـــارة الأ

بـــني اخللق، وه� اآدم، ومن قام مقامه من ولده. وقيـــل: اإنرّه يخلفني يف اإنبات الزرع واإخراج 

�2�
نهار« الثمار، و�صقرّ الأ

دم هي خالفة اهلل كاحتماٍل ميكن اأن يك�ن مرادًا  �ـــض الزخم�صري لك�ن اخلالفة لآ وتعررّ

نرّ اآدم كان خليفة اهلل يف اأر�صه، وكذلك كل  ية، فقال: »ويج�ز اأن يريد خليفة منرّي؛ لأ مـــن الآ

�3�
ْر�ِض}.« َ إِننَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف ااْلأ نبي {ا

ية ال�اردة يف ق�صـــة داود �صاهدًا على ك�ن اآدم خليفة اهلل يف  اإذًا، يعتـــب الزخم�صري الآ

اأر�صـــه. فيما يجعـــل الطب�صي يف تف�صريه ج�امع اجلامع هـــذا الحتمال ه� ال�صحيح حيث 

نرّ اآدم كان خليفة اهلل يف اأر�صه، وه� ال�صحيح، لق�له:  يق�ل: »ويج�ز اأن يريد خليفة مني؛ لأ

�4�
ْر�ِض}» َ إِننَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف ااْلأ {ا

كمـــا يتبنرّى هذا الحتمال يف كتابه جممع البيان م�صتعِر�صـــا �صائر الحتمالت يف املراد 

من اخلالفة يق�ل: »اأراد باخلليفة اآدم c، فه� خليفة اهلل يف اأر�صه يحكم باحلق، اإل اأنه 

تعـــاىل كان اأعلَم مالئكته اأنرّه يك�ن من ذريته من يف�صد فيها، عن ابن عبا�ض، وابن م�صع�د. 

نرّ املالئكة  نرّه جعل اآدم وذريرّته خلفاء للمالئكة؛ لأ ى اهلل تعاىل اآدم خليفـــة؛ لأ ا �صمرّ وقيـــل: اإمنرّ

ر�ض اجلن فاأف�صدوا فيها، و�صفك�ا الدماء فاأُهلك�ا،  ر�ض. وقيل: كان يف الأ كان�ا من �صكان الأ

فجعـــل اآدم وذريتـــه بدلهم، عـــن ابن عبا�ض. وقيل: عنـــى باخلليفة ولـــد اآدم يخلف بع�صهم 

�5�
ر�ض، عن احل�صن الب�صري...« بع�صًا، وهم خلف�ا اأباهم اآدم يف اإقامة احلق، وعمارة الأ

ا ه�  ما قد يرد فيق�ل: »والحتياج اإىل اخلليفة اإمنرّ ويزيـــد يف كنز الدقائـــق م�صتدركًا ت�هرّ

يف جانـــب املتخلرّف عليـــه، لق�ص�رهم عن قب�ل في�صه بغري و�صـــط؛ ولذلك مل ي�صتنبئ ملكًا، 

نبيـــاء ملـــا فاقت قريحتهم اأر�صـــل اإليهم املالئكة، ومـــن كان منهم اأعلى رتبـــة، كلرّمه بال  والأ
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�6�
وا�صطة، كما كلرّم م��صى يف امليقات وحممدًا يف املعراج.«

ا  ويذكـــر العالمـــة الطباطبائـــي يف امليـــزان يف تف�صري القـــراآن: »اخلالفة املذكـــ�رة اإمنرّ

ن�صان،  ر�ض قبل الإ ر�صيرّ كانـــ�ا يف الأ كانـــت خالفة اهلل تعـــاىل، ل خالفة ن�ع من امل�ج�د الأ

نرّ  ن�صـــان كما احتمله بع�ض املف�صرين، وذلك لأ وانقر�صـــ�ا ثمرّ اأراد اهلل تعاىل اأن يخلفهم بالإ

�صمـــاء ل ينا�صب ذلك، وعلى هذا  اجلـــ�اب الذي اأجـــاب �صبحانه به عنهم وه� تعليم اآدم الأ

فاخلالفـــة غـــري مق�ص�رة علـــى �صخ�ض اآدم عليه ال�صـــالم بل بن�ه ي�صارك�نـــه فيها من غري 

ن�صان؛ بحيث يظهر منه اآثاره  �صماء اإيداع هذا العلم يف الإ اخت�صا�ض، ويك�ن معنى تعليم الأ

ة اإىل الفعل، وي�ؤيرّد عم�َم  تدريجـــًا دائمًا ول� اهتـــدى اإىل ال�صبيل اأمكنه اأن يخرجه من القـــ�رّ

 وق�له تعاىل: { ُثمنَّ َجَعْلَناُكْم 
�7�

إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َقْ�ِم ُن�ٍح}، اخلالفة ق�ُله تعاىل: {ا

.
�9�

ْر�ِض}» َ ، وق�له تعاىل: {َوَيْجَعُلُكْم ُخلََفاء ااْلأ
�8�

ْر�ِض} َ َخاَلِئَف يِف االأ

إِننَّا َجَعْلَناَك  وُيعيـــد التاأكيد على هذا املراد عنـــد بيانه لق�صة داود يق�ل: )ق�له تعاىل: {ا

ية الظاهر اأنرّ الكالم بتقدير الق�ل والتقدير: فغفرنا له  }... اإىل اآخر الآ ْر�ـــضِ َ َخِليَفـــًة يِف ااْلأ

ذلـــك وقلنا يا داود«...«. وظاهـــر اخلالفة اإنرّها خالفة اهلل فتنطبق علـــى ما يف ق�له تعاىل: 

 ومن �صاأن اخلالفة اأن ُيحاكي 
�10�

ْر�ـــضِ َخِليَفًة} َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ ـــَك ِلْلَماَلِئَكِة ا إِْذ َقـــاَل َربُّ {َوا

ر�ض اأن يتخلرّق باأخالق اهلل  اخلليفـــة من ا�صتخلفه يف �صفاته واأعماله فعلى خليفة اهلل يف الأ

وُيريد ويفعل ما ُيريده اهلل ويحكم ويق�صي مبا يق�صي به اهلل - واهلل يق�صي باحلقرّ - وي�صلك 

ع علـــى جعل خالفته ق�له: »فاحكم بـــني النا�ض باحلق«،  اهـــا؛ ولذلك فررّ �صبيـــل اهلل ول يتعدرّ

د اخلالفة  ه ل جمررّ ة اإىل الفعل يف حقرّ ـــد اأنرّ املراد بجعل خالفته اإخراجها من الق�رّ وهـــذا ي�ؤيرّ

نرّ اهلل اأكملـــه يف �صفاته واآتـــاه امللك يحكم بني النا�ض. وقـــ�ل بع�صهم: اإنرّ املراد  ـــة؛ لأ نيرّ
ال�صاأ

نبياء وتفريع ق�له: »فاحكم بني النا�ض باحلق«؛  بخالفتـــه املجع�لة خالفته ممن قبله من الأ

نرّ اخلالفة نعمة عظيمة �صكرها العدل اأو اأن املرتترّب ه� مطلق احلكم بني النا�ض الذي ه�  لأ

�11�
نرّ �صداده به، ت�صرف يف اللفظ من غري �صاهد...« من اآثار اخلالفة وتقييده باحلق لأ

ن�صـــان خليفـــة لق�م �صبقـــ�ه بدرجة  ـــه يف م��صـــع اآخـــر يجعـــل من احتمـــال ك�ن الإ ولكنرّ

�ض ت�صريحًا لبيان اأنرّ ظه�ر هذا الن�ع  ا القراآن الكرمي، فاإنرّه مل يتعررّ ال�صت�صمام يق�ل: »واأمرّ

( هل ينح�صر يف هذه الدورة التي نحن فيها، اأو اأنرّ له اأدوارًا متعددة نحن  ن�صاينرّ )النـــ�ع الإ

إِنيِّ َجاِعٌل يِف  ـــَك ِلْلَماَلِئَكِة ا إِْذ َقاَل َربُّ ـــا يرّ�صت�صم من ق�له تعاىل: {َوا يف اآخرهـــا؟ واإن كان رمبرّ

َماء َوَنْحُن ُن�َســـبيُِّح ِبَحْمِدَك  َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِســـُد ِفيَها َوَي�ْســـِفُك الديِّ ْر�ِض َخِليَفًة َقاُل�اْ اأََتْ َ االأ
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 �صبـــق دورة اإن�صانيرّة اأخرى على هذه الدورة 
�12�

إِنيِّ اأَْعلَُم َما اَل َتْعلَُم�َن} �ـــُض َلـــَك َقـــاَل ا َوُنَقديِّ

ية. نعم يف بع�ـــض الروايات ال�اردة عن  �صارة اإليـــه يف تف�صري الآ مت الإ احلا�صـــرة، وقـــد تقدرّ

�13�
ن�صانيرّة اأدوارًا كثرية قبل هذه الدورة« ة اأهل البيت h ما يثبت لالإ اأئمرّ

مثل الق�ل باأنرّ املراد من اخلالفة خالفة اهلل يف الر�ض يق�ل:  ويتبنرّى �صاحب تف�صري الأ

ر�ض، كما ذهب اإىل ذلك  »واحلـــق اأنرّ املق�ص�د باخلليفة ه� خليفة اهلل ونائبـــه على ظهر الأ

ر�ض وي�صفك  نرّ �ص�ؤال املالئكة ب�صاأن هذا امل�ج�د الذي قد يف�صد يف الأ قني؛ لأ كثري من املحقرّ

ر�ـــض ل تتنا�صب مـــع الف�صاد و�صفك  نرّ نيابـــة اهلل يف الأ الدمـــاء يتنا�صـــب مع هـــذا املعنى؛ لأ

�14�
الدماء«

ية خال�سة االّتاهات يف تف�سر االآ

رين يف تف�صري  ية، يرجع اإىل اختالف املف�صرّ ع لتف�صري هذه الآ اإنرّ خال�صة ما يخرج به املتتبرّ

اأمرين، من ه� اخلليفة؟ من ه� املخل�ف؟ 

جابات: ّول تعددت االإ ويف ما يخ�ّض ال�س�ؤال االأ

اه الزخم�صري والطب�صي. ، كما تبنرّ 1- اإنرّه اآدم ب�صخ�صه احلقيقيرّ

ن�صان الكامل ل خ�ص��ض اآدم. 2- اإنرّه الإ

ن�صان امل�ؤمن فقط. 3- اإنرّه ي�صمل الإ

ن�صـــان امل�ؤمن والكافر معـــًا، فاخلالفة نعمة اإلهيرّة وهبهـــا اهلل للم�ؤمن  ـــه ي�صمل الإ 4- اإنرّ

والكافر، واإن مل ي�صكر الكافر ربرّه على هذه النعمة.

ن�صان  ن�صان امل�ؤمـــن والكافر معًا، ولكن بنحٍ� يك�ن املجع�ل اخلالفة لالإ ـــه ي�صمل الإ 5- اإنرّ

ن�صانيرّة خمتلفـــة الدرجات واملراتب، فاإنرّ  دة، وملرّا كانت الكمالت الإ كجامـــع له مراتب متعـــدرّ

�15�
لكلرّ واحٍد من بني اآدم درجة من اخلالفة تنا�صبه.

واأّما يف ما يرتبط بال�ســـ�ؤال الثان؛ اأي من ه� املخل�ف، فاإّن االتاهات التف�ســـرية 

اأي�ساً كانت متعددة:

ر�ض. وهـــ� الذي وردت به بع�ـــض الروايات  1- اإنرّهـــم املالئكـــة الذين كانـــ�ا ي�صكن�ن الأ

التف�صريية.
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2- اإنرّه اجلنرّ الذي كان فا�صدًا ي�صفك الدماء وه� املنق�ل عن ابن عبا�ض.

3- ن�ع اإن�صاينرّ �صابق كان يطلق عليه الن�صنا�ض، وه� ما وردت به الرواية.

ففي الرواية »لعلك ترى اأن اهلل اإمنا خلق هذا العامل ال�احد؟ اأو ترى اهلل مل يخلق ب�صرًا 

غريكم؟ بلى واهلل لقد خلق األف األف عامل واألف األف اآدم. اأنت فى اآخر تلك الع�امل واأولئك 

�16�
دميني.« الآ

4- اإنرّه اهلل �صبحانه، وه� الذي مال اإليه اأكرث املف�صرين.

لهّية ن�سان الكامل والالفة االإ نظرّية االإ

ية خالفة  ـــى العالمـــة الطباطبائي يف تف�صريه امليـــزان الق�ل باأنرّ املراد مـــن هذه الآ يتبنرّ

ره بع�ض  ن�صاينرّ هلل )عز وجل(، ل خالفة من �صبقه من اإن�ض اأو جان كما ف�صرّ ن�صان بن�عه الإ الإ

ريـــن ول خالفة ن�ع اإن�صاينرّ �صابق، وهذه اخلالفة عند الطباطبائي ل تخت�ضرّ باآدم بل  املف�صرّ

يات فيجعلها بحد  ك العالمة الطباطبائي مبجم�عة من الآ ن�صاينرّ كلرّه. ويتم�صرّ ت�صمل الن�ع الإ

 
�17�

إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َقْ�ِم ُن�ٍح}، ـــد ملق�لته التف�صريية هذه وهي: ق�ُله تعاىل: {ا امل�ؤيرّ

، وق�لـــه تعاىل: {َوَيْجَعُلُكـــْم ُخلََفاء 
�18�

ْر�ِض} َ وق�لـــه تعاىل: { ُثـــمنَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئـــَف يِف االأ

�19�
ْر�ِض}.« َ ااْلأ

نرّ �صياق  ر ال�صيخ ج�ادي اآملي، ي�صـــِكُل على اأ�صتاذه يف هذا التاأييد؛ لأ ولكـــنرّ تلميذه املف�صرّ

مم ال�صابقة، ل عن خالفة الن�ع  مم الالحقة لالأ يـــات التي يذكرها تتحدث عن خالفة الأ الآ

�20�
. ن�صاينرّ الإ

ملـــي دللة حترّى مثـــل اآية ا�صتخـــالف داود c، علـــى نف�ض معنى  بـــل ينكـــر ال�صيخ الآ

نرّ خالفة داود كانت بجعل م�صتقلرّ غري تابع للجعل  ية املبح�ث عنها؛ لأ اخلالفة ال�ارد يف الآ

ل الذي جرى احلديث بني اهلل واملالئكة عنه، م�صافًا اإىل احتمال ك�ن املراد من خالفة  ورّ الأ

ر�ـــض يف ق�صة داود وتقدميها يف ق�صة خلق  داود خالفتـــه للحكام ب�صاهد تاأخري كلمة يف الأ

ن�صان. الإ

ـــه حمل اآية  نرّ يتـــني يف التف�صري؛ لأ ـــا قرن بني الآ ولكـــن مـــن ال�ا�صـــح اأنرّ الطباطبائي اإمنرّ

ية: »وظاهر اخلالفة  ا�صتخالف داود على اخلالفة عن اهلل )عز وجل(، قال يف تف�صريه لالآ

إِنيِّ َجاِعٌل يِف  ـــَك ِلْلَماَلِئَكـــِة ا إِْذ َقاَل َربُّ اإنرّهـــا خالفـــة اهلل فتنطبق على ما يف ق�له تعـــاىل: {َوا
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ْر�ـــضِ َخِليَفـــًة} ومن �صاأن اخلالفة اأن يحاكَي اخلليفُة مـــن ا�صتخلَفه يف �صفاته واأعماله،  َ االأ

ر�ض اأن يتخلرّق باأخالق اهلل ويريد ويفعل ما يريده اهلل ويحكم ويق�صي  فعلى خليفة اهلل يف الأ

مبـــا يق�صـــي به اهلل - واهلل يق�صي باحلق...« اإىل اآخر العبارة التي نقلناها قبل قليل يف هذه 

املقالة.

 ، ن�صاينرّ نعـــم يترّفق ال�صيخ ج�ادي مع اأ�صتاذه الطباطبائي علـــى اأنرّ املراد خالفة الن�ع الإ

ا يف الكافر  ة من م�ؤمن وكافر، نعم يف امل�ؤمن تك�ن اخلالفة فعليرّة، واأمرّ فه� ي�صمل النا�ض كافرّ

فهي بنح� ال�صتعداد.

ن�ســـاّن، يتم�ســـك اأ�ســـحاب هذا االتـــاه بقرائن  ثبـــات كـــ�ن املـــراد خالفة الن�ع االإ والإ

عديدة منها:

ية باجلملة ال�صمية )اإين جاعل يف الر�ـــض خليفة( وهي تفيد ال�صتمرار،  1- تعبـــري الآ

فال تخت�ضرّ ب�صخ�ض اآدم.

ـــة ولي�ض خل�ص��ض  ر لبني اآدم كافرّ ر فيها من اإمكانـــات قد �صخرّ ر�ـــض ومـــا �ُصخرّ 2- اإن الأ

اآدم.

ن يف�صد فيها وي�صفك الدماء، وبقرينة املقابلة مع املالئكة امل�صبرّحني  3- �ص�ؤال املالئكة عمرّ

مرين مقابلة بح�صب الن�ع ل بح�صب ال�صخ�ض. �صني بن�عهم، فاإنرّ بني الأ واملقدرّ

نرّ هذه اخلالفة هي ن�ع من الكرامة التي  ا ك�ن اخلالفة عن اهلل )عز وجل(، فذلك لأ واأمرّ

ر متى كانت اخلالفة  ـــا ُيت�ص�رّ ن�صان والكمال امل�ه�ب له من اهلل، وهذا اإمنرّ اأُعطيـــت لهـــذا الإ

�صماء واخت�صا�صه بذلك. )بناء على  يات من تعليم اآدم لالأ ة الآ عن اهلل. ل �صيما بقرينة تتمرّ

لهيرّة كما مييل اإليه اأ�صحاب هذا الجتاه(. �صماء الإ �صماء بالأ تف�صري تلك الأ

نرّه خليفة اهلل. كما ي�صهد لذلك الروايات الكثرية التي ورد فيها و�صف اآدم باأ

ملي اأنرّ حدرّ الن�صاب الكامل  ن�صان الكامل يرى ال�صيخ الآ ويف ربط مل��ص�ع خليفة اهلل بالإ

د f، دون اأن  ن�صان الكامـــل، املتمثرّل ب�صخ�ض نبيرّنا حممرّ لهيرّة ثابت لالإ يف مقـــام اخلالفة الإ

لهيرّة بدرجٍة من الدرجات، وي�صهد لذلك  يعني ذلك نفي و�ص�ل غريه اإىل من�صب اخلالفة الإ

رواية عن النبي f: »اآدم ومن دونه حتت ل�ائي ي�م القيامة«.
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نظرية اال�ستخالف ك�سّنة اجتماعّية

ة  لـــت اإىل اأ�صا�ض لبنـــاء نظريرّ رت النظـــرة اإىل م�صاألة ال�صتخـــالف حترّى حت�رّ وقـــد تطـــ�رّ

اجتماعيرّة، ومن العلماء الذين عاجل�ا الق�صيرّة بنظرة اجتماعيرّة ال�صهيد ال�صيد حممد باقر 

ية اجتاهًا اجتماعيـــًا، يف ما عر�ض له حتت عن�ان  ـــى يف تف�صريه لهذه الآ ال�صـــدر الذي يتبنرّ

خرية من حياته  ـــة وذلك يف بع�ض حما�صراتـــه التي األقاها يف ال�صنـــ�ات الأ ال�صـــنن التاريخيرّ

�صرف، يف بع�ض ليـــايل �صهر رم�صان، وُطِبعت حتـــت عناوين عدة، كاملدر�صة  يف النجـــف الأ

. مات يف التف�صري امل��ص�عيرّ القراآنية، وال�صنن التاريخية يف القراآن، ومقدرّ

ة من  ية ُتر�صدنا اإىل اأنرّ احلاجة اإىل الدين هي �صنرّ ويق�م هذا التف�صري على اأ�صا�ض اأنرّ الآ

نرّها تعبرّ عن حاجة اجتماعيرّة، فال بـــدرّ للمجتمع من الدين وهذه الروؤية  ـــة لأ ال�صـــنن التاريخيرّ

اها ال�صهيد ال�صدر تق�م على اخلط�ات التالية: التي يتبنرّ

وىل: حتديد عنا�سر املجتمع اخلطوة الأ

ية اأّنها تك�سف لنا عن ت�سكل املجتمع  يرى ال�سهيد ال�سدر ومن خالل الرج�ع اإىل االآ

من ثالثة عنا�سر:

ن�صان.  اأ- الإ

ب- الر�ض اأو الطبيعة على وجه عام.

ر�ض وبالطبيعة وتربـــط من ناحية اخرى  ن�صـــان بالأ ج- العالقـــة املعن�يـــة التي تربط الإ

ن�صان؛ هذه العالقة املعن�ية التي �صماها القراآن الكرمي بال�صتخالف. ن�صان باأخيه الإ الإ

اخلطوة الثانية: العن�سر املرن يف العالقة الجتماعّية

اإنرّ عن�صر ال�صتخالف هذا، وطبقًا ملا يراه ال�صهيد ال�صدر ه� العن�صر املرن؛ اأي الذي 

يختلـــف من جمتمع اإىل اآخـــر. ويرى اأنرّ الروؤيـــة القراآنيرّة تق�م على اأ�صا�ـــض افرتا�ض �صيغة 

ـــة للعالقة بـــني عنا�صر املجتمع، هي طبقـــا لق�له: »...عند حتليـــل ال�صتخالف جند  رباعيرّ

نرّه يفرت�ـــض م�صتخلفًا اأي�صًا. ل بدرّ مـــن م�صتخِلف وم�صتخَلف عليه،  ـــه ذو اأربعـــة اأطراف؛ لأ نرّ اأ

ن�صان والطبيعة ي�جد طرف رابع يف طبيعة  ن�صان واأخيه الإ وم�صتخَلف. فهناك اإ�صافة اىل الإ

وتك�يـــن عالقـــة ال�صتخالف وه� امل�صتخلـــف اإذ ل ا�صتخالف بـــدون م�صتخِلف، فامل�صتخِلف 
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ن�صانيرّة ككلرّ اجلماعة  ن�صان؛ اأي الإ ن�صان واأخ�ه الإ هـــ� اهلل �صبحانه وتعاىل وامل�صتخَلف ه� الإ

�21�
ر�ض وما عليها ومن عليها«. الب�صريرّة وامل�صتخَلف عليه ه� الأ

اخلطوة الثالثة: ال�ستئمان

خرى املرتبطة بامل��ص�ع  ية الأ وطبقا لتف�صري القراآن بالقراآن ي�صتح�صر ال�صهيد ال�صدر الآ

َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْســـَفْقَن ِمْنَها  ْر�ِض َواْلِ َ ـــَماَواِت َوااْلأ مانة َعلَى ال�سنَّ ـــَنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ {ا

�22�
إِننَُّه َكاَن َظُل�ًما َجُه�اًل}. ن�َساُن ا َوَحَملََها ااْلإِ

ويت�ّقف ال�سهيد ال�سدر عند نقاط:

ثًا عن م�صاألة ال�صتخالف:  اأ- املقارنـــة بني اآية ال�صتخالف واآية ال�صتئمان فيق�ل متحدرّ

»عر�صها تارة ب��صفها فاعليرّة ربانيرّة من زاوية دور اهلل �صبحانه وتعاىل يف العطاء. وهذا ه� 

ْر�ِض َخِليَفًة} هذه العالقة الرباعيرّة معرو�صة يف هذا  َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ العر�ض الذي قراأناه {ا

يجابيرّ والتكرمييرّ من  الن�ضرّ ال�صريف باعتبارها عطاًء من اهلل، جعاًل من اهلل ميثرّل الدور الإ

ن�صـــان وعر�ض ال�صيغة الرباعيرّة نف�صها من زاويـــة اأخرى. عر�صها ب��صفها  رب العاملـــني لالإ

ن�صان  ن�صان. عر�صهـــا من زاوية تقبرّل الإ له الإ ن�صان مبا هي اأمر يتقبرّ وبنحـــ� ارتباطها مـــع الإ

ْر�ِض  َ َماَواِت َوااْلأ مانة َعلَى ال�سنَّ َنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ لهذه اخلالفة وذلك يف ق�له �صبحانه وتعاىل: {ا

 
�23�

إِننَُّه َكاَن َظُل�ًما َجُه�اًل}. ن�َســـاُن ا َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْســـَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها ااْلإِ َواْلِ

مانة  مانة، الأ لي للخالفة، اخلالفة هي ال�جه الفاعلي والعطائي لالأ مانـــة هي ال�جه التقبرّ الأ

�24�
عباء«. واخلالفة عبارة عن ال�صتخالف وال�صتئمان وحتمل الأ

ـــة ل ت�صريعيرّة، ولذا يق�ل: »وهذه  ب- وال�صتخـــالف عند ال�صهيد ال�صدر ظاهرة تك�ينيرّ

ية الكرمية، هذه  لهـــا حينما ُعِر�صت عليه بع�ض هـــذه الآ ن�صان وحتمرّ لها الإ مانـــة التـــي تقبرّ الأ

مانة اأو هذه اخلالفة اأو بالتف�صري الذي قلناه، هذه العالقة الجتماعيرّة ب�صيغتها الرباعيرّة.  الأ

ن�صان ه�  ن�صان ب��صفها تكليفًا اأو طلبًا؛ لي�ض املق�ص�د من عر�صها على الإ مل ُتعر�ض على الإ

مانة ه� تقبرّل هذه  العر�ـــض على م�صت�ى التكليف والطلب، ولي�ض املق�ص�د مـــن تقبرّل هذه الأ

اخلالفـــة على م�صت�ى المتثال والطاعـــة، لي�ض املفرو�ض اأن يك�ن هكـــذا العر�ض واأن يك�ن 

ر�ض  هكذا التقبرّل بقرينة اأنرّ هذا العر�ض كان معرو�صًا على اجلبال اأي�صًا، على ال�صماوات والأ

ر�ض. نعرف من ذلك اأن هذا  اأي�صًا فمن ال�ا�صح اأنرّه ل معنى لتكليف ال�صماوات واجلبال والأ
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العر�ـــض لي�ض عر�صًا ت�صريعيًا، هذا العر�ض معنـــاه اأن هذه العطيرّة الربانيرّة كانت تفت�ض عن 

، اجلبال ل تن�صجم مع  امل��صـــع املن�صجم معها بطبيعته، بفطرته، برتكيبه التاريخيرّ والك�ينرّ

ن�صان  ر�ض ل تن�صجم مع هذه العالقة الجتماعيرّة الرباعية. الإ هذه اخلالفة، ال�صماوات والأ

ية  ه� الكائن ال�حيد الذي بحكم تركيبه وبحكم بنيته وبحكم فطرة اهلل التي قراأناها يف الآ

ربعة والتي ت�صبح اأمانة  طراف الأ ال�صابقة كان من�صجمًا مع هذه العالقة الجتماعيرّة ذات الأ

�25�
، والقب�ل هنا قب�ل تك�يني«. وخالفة. اإذًا؛ العر�ض هنا عر�ض تك�ينيرّ

مقارنــــة وا�ستنتـــــاج

اهني فر�صـــت ن�عًا من التف�صـــري، ول نريد اأن  ل �صـــك يف اأنرّ اأ�صئلـــة كلرّ واحـــد من الجترّ

ية،  خر، بل هما معا لعلهما كانا منظ�رين لالآ ث هنا عن �صحة اأحد الجتاهني وخطاأ الآ نتحدرّ

ي اإىل اختالف يف التف�صري الذي يتم الت��صل اإليه. اإل اأنرّ الختالف يف الجتاهني ي�ؤدرّ

البعد الفردّي والبعد االجتماعّي

نا  ن�صـــان كفـــرد، ل اإىل ك�نه عن�صـــرا مك�رّ ل والـــذي يريـــد النظـــر اإىل الإ ورّ ـــاه الأ فالجترّ

 ، ها ت�صمل كلرّ فرد بنح� م�صتقلرّ ن�صاينرّ ولكنرّ لالجتماع، فهذه اخلالفة واإن كانت ت�صمل الن�ع الإ

خر.  ن�صان الآ ، ل يراد ربطه بخالفة الإ ة للن�ع، فكلرّ واحد ه� خليفة م�صتقـــلرّ فاخلالفـــة عامرّ

ي حقرّ هذا ال�صتخالف اأو  ل واجباتـــه يف اأن ي�ؤدرّ فهـــ� يعمل �صمن اإطار هذه اخلالفة، ويتحمرّ

ـــن من اأداء حقرّ ال�صتخـــالف كان خليفًة هلل، ومن تخلرّف عـــن ذلك مل ي�صتحقرّ  ل. فمـــن متكرّ

ذلك اللقب.

اه الثاين، فه� يرى ال�صتخالف عالقة اجتماعيرّة، ولي�ض �صاأنًا فرديًا، فاملنظ�ر  ا الجترّ واأمرّ

ة، ترتبط بعن�صر  من ال�صتخالف من وجهة نظر القراآن الكرمي، ه� عالقة اجتماعيرّة خا�صرّ

رابع ه� اهلل )عز وجل(، مقابل الجتاه غري الدينيرّ الذي يرى اأنرّ العالقة الجتماعيرّة ثالثيرّة 

العنا�صر.

ن�سان اأو العالقة االجتماعّية ال�سحيحة  �سر وج�د االإ

ن�صان وعن الغاية التي ُخِلق  ل يف تف�صريه للبحث عن �صررّ وج�د هذا الإ ورّ اه الأ ينطلق الجترّ

ن�صان، لتجيب عن �ص�ؤال: ملاذا ُوِجد  ث عن الإ اه تريد اأن تتحدرّ ية عند هذا الجترّ جلهـــا، فالآ لأ

ن�صان وملاذا خلقـــه اهلل )عز وجل(؟ وترى يف اخلالفة اجلـــ�اب الذي ُي�صتح�صر يف  هـــذا الإ
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نرّه ه� الذي  ن�صـــان الكامل، كنظريرّة ت�صرح هـــذا ال�صر؛ لأ اهات، فت�لد نظريرّة الإ ـــى الجترّ �صترّ

ن�صـــان عليه اأن يعمل لي�صل اإىل هـــذه الدرجة من الكمال  ، والإ ي�صتحـــقرّ مقـــام اخلالفة بحقرّ

. فيك�ن خليفة بحقرّ

ن�صان من �صيادة اإن�صان اآخر عليه، اأو ت�صلرّطه عليه،  اه الثاين فرييد حترير الإ ـــا الجترّ واأمرّ

ن�صـــان عالقة �صراكة،  ن�صان بالإ ليجعـــل فكرة العالقـــة الرباعيرّة، �صاهدًا علـــى اأنرّ عالقة الإ

�صافة )اإ�صافة العن�صر الرابع(  وهي العالقة ال�صحيحة، مقابل ال�صيغة الثالثيرّة. »هذه الإ

خرى  طـــراف الثالثة الأ حتـــدث تغيـــريًا ن�عيـــًا يف بنية العالقـــة الجتماعيرّة ويف تركيـــب الأ

نف�صهـــا، لي�ض هـــذا جمرد عمليرّة جمع ثالثة زائـــد واحد، بل هذا ال�احـــد الذي ي�صاف اإىل 

�26�
الثالثة �ص�ف يعطي للثالثة روحًا اأخرى ومفه�ما اآخر«.

ا�ستح�ســــار اآيـــــة الفطــــرة

ية، ي�صتح�صر اآية اأخرى وهي ق�له تعاىل:  ة منه لتف�صري الآ اه الثاين، وتتمرّ نلحظ اأن الجترّ

  يق�ل ال�صهيد 
�27�

ِ النَِّتي َفَطـــَر الننَّا�َض َعلَْيَهـــا...}
نَّ

يـــِن َحِنيًفا ِفْطـــَرَة الل {َفاأَِقـــْم َوْجَهـــَك ِللديِّ

ية عن العالقة  ال�صدر يف هذا ال�صياق: »هذه القيم�مة يف الدين هي التعبري املجمل يف تلك الآ

ْر�ِض َخِليَفًة}، واآية  َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ يتني، يف اآية {ا ـــة الرباعيرّة التي ُطِرحت يف الآ الجتماعيرّ

َباِل َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْســـَفْقَن ِمْنَها  ْر�ِض َواْلِ َ ـــَماَواِت َوااْلأ مانة َعلَى ال�سنَّ ـــَنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ {ا

ة احليـــاة والتاريخ، الدين   اإذًا، فالدين �صنرّ
�28�

ـــُه َكاَن َظُل�ًمـــا َجُهـــ�اًل} إِننَّ ن�َســـاُن ا َوَحَملََهـــا ااْلإِ

يدخـــل فيها بعـــدًا رابعًا لكي يحدث تغيـــريًا يف كنه هذه العالقة ل لكي تكـــ�ن جمرد اإ�صافة 

يتني يف عمليرّة التف�صري التي  ول بني الآ  ول جنـــد مثل هذا الربط لدى الجتاه الأ
�29�

عدديـــة«.

يق�م بها.
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