�أ�س�س اال�صطفاء واالجتباء
واالختيار للأ�صلح
يف القر�آن الكرمي

م .معتمد صائب دليل

جامعة االنبار  /كلية الرتبية األساسية  /قسم علوم القرآن

 معتمد صائب دليل.م

امللخ�ص
 ومنها قواعد، ضم القرآن الكريم يف كثري من آياته أسسا مهمة لكثري من الفعاليات البرشية

 وألمهية هذا االختيار وما يرتتب عليه، اختيار األصلح لتأدية املهام املختلفة والواجبات املتنوعة
 إذ إن أكثر املشاكل التي تعاين منها،  وهذا املوضوع من املواضيع املهمة يف حياتنا، من آثار مهمة
 سواء أكان االختيار جيري، املجتمعات اليوم هي عدم وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

.  أم بغريها،  أم بالتعيني، بالطرق الليربالية

Abstract
Koran included in many verses foundations important for a lot of
human events, including the selection of the fittest rules to perform
different tasks and miscellaneous duties, but the importance of this
choice and the consequent significant impacts, and the subject of
the important issues in our lives, as the more the problems of the
communities today is not to put the right person in the right place,
whether the selection means being liberal, or appointed, or to other
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املقدمة
احلمد هلل الذي اصطفى لنا هذا الدين املتني ،وجعلنا به من املسلمني ،واصطفى خري الناس
أرومة حممد ًا ـﷺ رسو ً
ال للعاملني ،فله احلمد يف اآلخرة واألوىل ،وسالم عىل عباده الذين اصطفى،
واحلمد هلل رب العاملني .
أما بعد :

فقد اشتمل القرآن الكريم يف كثري من آياته عىل أسس مهمة ،وقواعد نافعة لكثري من الفعاليات

البرشية ،واألنشطة اإلنسانية ،التي ما جاء ذكرها عبث ًا أو عرض ًا ،بل ليستهدي هبا البرش ،ويتأسوا
هبا ،ويستخلصوا منها العرب .

ومما حفل القرآن الكريم بذكره قواعد اختيار األصلح لتأدية املهام املختلفة والواجبات املتنوعة،

إذ جرت اإلشارة إىل هذا األمر بألفاظ رصحية حين ًا ،وبالتعريض حين ًا آخر .

وألمهية هذا االختيار وما يرتتب عليه من آثار مهمة ،فمن املناسب الوقوف عىل أسس االجتباء

واالصطفاء  ،والدروس املستخلصة منها يف هذا البحث املوسوم (أسس االصطفاء واالجتباء

واالختيار لألصلح يف القرآن الكريم).

وأمهية هذا املوضوع يف حياتنا ،إذ إن أكثر املشاكل التي تعاين منها املجتمعات اليوم هي عدم

وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب ،سواء أكان االختيار جيري بالطرق الليربالية ،أم بالتعيني،
أم بغريها ،إذ إن غالبية املعايري املستخدمة ال تتوافق مع املعايري العلمية واملوضوعية ،حتى تلك التي

تبدو للناظر مناسبة وعادلة ،مثل االنتخابات الليربالية ،إال أهنا يف حقيقة احلال ال تعني أفضلية
الشخص املنتخب ،إذ ختضع هذه العملية لتأثريات كثرية معروفة قد تكون األفضلية آخرها .

واملوضوع واسع للغاية ،ال يكاد يلم بحث موجز كهذا بأطرافه ،ناهيك بتفاصيله ،لذلك فاهلدف

منه هو لفت األنظار هلذا املوضوع من جهة ،والرتكيز عىل أبرز أسس االصطفاء من جهة أخرى .
وقد جرى تقسيم هذا البحث بعد هذه املقدمة املوجزة عىل ثالثة مباحث :

املبحث األول :تعريف االصطفاء .
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املبحث الثاين :املعايري الذاتية لالصطفاء.

املبحث الثالث :املعايري املوضوعية لالصطفاء .

وختمت البحث بخامتة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات .

واهلل من وراء القصد ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه

وسلم تسلي ًام كثري ًا .

*
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املبحث الأول
تعريف اال�صطفاء واالجتباء واالختيار
يف هذا املبحث سيجري تعريف االصطفاء واالجتباء واالختيار يف اللغة االصطالح ،وبيان

االختاذ .
أو ً
ال ـ االصطفاء

الص ْف َو ِة .ومنه :النبِـي املصطفى ـ َص ىَّل ُ
ـيار ،ا ْفتِ ٌ
اهلل َع َل ْي ِه
أ -االصطفاء يف اللغةْ :
عال من َّ
االختِ ُ
ُّ
َو َس َّلم ـَ ،ص ْف َو ُة اهلل ِم ْن َخـ ْل ِقه و ُم ْص َطفا ُه َ
الـم ْص َط َفـينْ إِذا
واأل ْنبِ ُ
الـم ْص َط َف ْو َن :وهم من ُ
ـياء ُ
نسانَ :أ ُخو ُه الذي ُي ِ
إل ِ
ـي ا ِ
صافـيه
ْ
ريواُ ،
الـم ْص َط ُفون إِذا اختاروا ،وهذا بضم الفاءَ .
اختِـ ُ
وه ُم ُ
وص ِف ُّ
الـم ِ
ا ِ
صافـي(.)1
إلخا َءَّ .
ـيُ :
والص ِف ُّ
ب ـ االصطفاء يف االصطالح :نقل املناوي عن احلرايل تعريف االصطفاء بأنه :ما خلص من

اللطيف عن كثيفه ومكدره(. )2
ض ِع ِ
واص ِط َف ُاء اللهَّ ِ ْبع َ
باده يكون بأحد شيئني :
ْ

ب املَ ْو ُج ِ
 .1بإ َجي ِ
اد ِه تعاىل إ َّيا ُه صافي ًا َع ِن الشّ ْو ِ
ود يف َغ ِ
ريه .
باختِ ِ
ُ .2
يك ُ
األول(. )3
ون ْ
ياره ُ
وبح ْك ِم ِه وإن مل َيت ََع َّر ذلك ِم َن َّ

فاالصطفاء عىل هذا :هو اختيار مع اتصاف املختار بنوع فضيلة إما وهبة ،أو مكتسبة .

ثاني ًا ـ االجتباء:

الَ :ج َب ْي ُت املَا َء يف َ
أ -االجتباء يف اللغة :أصله اجلمع ،من الفعل جبىُ ،ي َق ُ
احل ْو ِ
ج ْعت ُُه(.)4
ض :أي مَ َ

((( ينظر :لسان العرب .أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي( .ت711هـ) .دار
صادر .بريوت .لبنان1968 .م :مادة (صفي) . 463/14

((( ينظر :التوقيف عىل مهامت التعاريف .ملحمد عبد الرؤوف املناوي( .ت1031هـ) .حتقيق :د .حممد رضوان
الداية .دار الفكر املعارص ـ دمشق ،ودار الفكر للطباعة والنرش .ـ بريوت1410 .ه. 69 :

((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن .أليب القاسم بن حسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين( .ت502هـ).
أعده للنرش وأرشف عىل الطبع :د .حممد أمحد خلف اهلل .مكتبة األنجلو املرصية .بال تاريخ. 283 :

((( ينظر :املفردات. 164 :
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اال ْص ِط َف ِ
يق ِ
َّ
اجلم ُع عىل َط ِر ِ
وجل :ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ
عز
اء قال ّ
االجتِ َب ُاء :افتعال من الجْ ِباية ،وهو َ
َو ْ
واص َطفاه(.)2
أي ْ
اختَاره ْ

()1

يص ُه إِ َّيا ُه بِ َف ْي ٍ
ض إِهلِ ّي َيت ََح َّص ُل له منه
اجتِ َب ُاء اللهَّ ِ ا ْل َع ْبدَ يعني تخَ ْ ِص ُ
ب -االجتباء ويف االصطالحْ :
الصدِّ ِ
أنواع ِم َن الن َِّع ِم بال َس ْع ٍي ِم َن ا ْل َع ْب ِد ،وذلك لأل ْنبِ َي ِ
السالم ـ َو َب ْع ِ
يقنيَ
ٌ
ض َم ْن ُي َقا ِربهُ ُ ْم ِم َن ِّ
اء ـ َع َل ْي ِه َّ

ُّ
خصه اهلل تعاىل بمنزلة
والش َهدَ ِاء كام قال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( ،)3أيَّ :

الصاحلني(. )4

ثالث ًا :االختيار:
االختِ َي ٌار يف اللغة :هو َت ْف ِض ُ
يل يَّ ْ
الش ِء َعلىَ َغيرْ ِ ِه ( .)5وأصل االختيار من اخلري وهو ضدّ الرش.
أْ -
خري لك( .)6ويقال :خري فالن فاختار ،أي :جعل له أن خيتار
يقال :خار اهلل لك :أي أعطاك ما هو ٌ
منها واحد ًا ،وهو بفتح اخلاء(. )7

وقد يأيت التخيري بمعنى التفضيل ،يقال :خيرَّ َ بني األشياء ،أيَّ :
فضل بعضها عىل بعض(. )8
ب -االختيار يف االصطالح :هو إرادة اليشء بد ً
ال من غريه .ويشرتط يف االختيار أن ال يكون

مع حضور املختار وغريه بالبال ،فاملختار هو املريد خلري الشيئني يف احلقيقة ،أو خري الشيئني عند

يسم خمتار ًا له ،الن االختيار
نفسه من غري إجلاء واضطرار ،ولو اضطر اإلنسان إىل إرادة شئ مل َّ

((( سورة القلم :من اآلية . 50

((( ينظر :املفردات. 164 :

((( سورة القلم :من اآلية .50

((( ينظر :املفردات 87 :؛ التوقيف. 35/1 :
((( ينظر :املفردات. 160 :

((( ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .إلسامعيل بن محاد اجلوهري( .ت393هـ) حتقيق :أمحد عبد الغفور

عطا .دار العلم للماليني .بريوت .لبنان .ط 1404 .2ه – 1984م :مادة (خري) .652/2

((( ينظر :املغرب يف ترتيب املعرب .أليب الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل بن املطرز( .ت610هـ) .حتقيق:
حممود فاخوري ،وعبد احلميد خمتار .مكتبة أسامة ابن زيد .حلب .ط1979 .2م. 276/1 :

((( ينظر :لسان العرب :مادة (خري) . 264/4
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خالف االضطرار(. )1
رابع ًا :االختاذ :

واإلخ ُذ بالكرس االسم ،واألمر منه ُخ ْذ ،واالتخّ ُاذ :افتعال من
االختاذ يف اللغة :من الفعل َأ َخ َذ،
ْ

األخذ(.)2

وقيل :االختاذ هو االقتناء(. )3

وال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي للكلمة ،فهو اختيار مصحوب بنوع متلك ؛

ألنه يرتتب عىل االختاذ متلك للمأخوذ ،سواء أكان التملك معنوي أم مادي .

والفرق بني االختيار واالصطفاء :أن اختيارك اليشء أخذك خري ما فيه يف احلقيقة أو خريه

عندك ،واالصطفاء أخذ ما يصفو منه ثم كثر حتى استعمل أحدمها موضع اآلخر ـ واستعمل

االصطفاء فيام ال صفو له عىل احلقيقة(.)4

ِ
والفرق بينه وبني االجتباء واالختيار ،أن ِ
َاو ُل
اليشء،
َاو ُل َص ْف ِو
ْ
يار َتن ُ
اال ْص ِط َف ُاءَ :تن ُ
واالختِ َ
َخيرْ ِ ِه،
َاو ُل ِج َبا َيت َِه(.)5
واالجتِ َبا َء َتن ُ
ْ
معنى واحد ،وهو انتقاء شخص ،أو جمموع
مما تقدم يظهر أن مجيع هذه األلفاظ تشرتك يف
ً

أشخاص ،أو قوم ،أو أمة لتحقيق هدف معني.

((( ينظر :الفروق اللغوية .أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري (ت 395هـ) ضبطه وحققه :حسام
الدين القديس .دار الكتب العلمية .بريوت .لبنان .بال تاريخ. 28 :

((( ينظر :خمتار الصحاح .ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي( .تويف بعد  666هـ) .حتقيق :حممود خاطر .مكتبة

لبنان نارشون .بريوت 1415 .ه ـ 1995م :مادة (أخذ) . 4

((( ينظر :التوقيف. 31 :

((( ينظر :الفروق اللغوية. 28 :

((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن. 283 :
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املبحث الثاين
املعايري الذاتية

املراد باملعاير الذاتية هنا هي اخلصائص أو اخلصال التي يتصف هبا ا ُملعني باالصطفاء ،والتي

أهلته هلذه املنزلة أي أن يصطفى من بني عموم الناس .
أو ً
ال ـ أمهية االختبار واالمتحان إلثبات الكفاءة والقدرة :

ليس مستغرب ًا أن يقفز زيد من الناس بني حلظة وضحاها ليتسنم منصب ًا ما ،من دون أن تكون له

خربة أو دراية مسبقة ،أو يعرف عنه قدرته عىل حتمل املسؤولية وأداءها ،ويزداد األمر تعقيد ًا عندما
عينه هو نفسه موضع تسائل.
يكون الذي َّ

وقد ركز القرآن الكريم عىل أمهية هذا اجلانب وقد جرت اإلشارة إليه مقرون ًا بألفاظ االصطفاء

تارة ،وبغريها تارة أخرى ،يف مواضع كثرية ،ومن شواهد األخرية قوله تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (. )1

ومن اآليات التي ذكر فيها االجتباء قوله تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (. )2

ويف هذه اآلية أكثر من داللة ،ما يتعلق باالبتالء هنا هو قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﭼ ،ويف املراد باخلبيث والطيب أقوال:

القول األول :اخلبيث الكافر ،والطيب املؤمن ،ومتييزه باهلجرة واجلهاد (.)3

((( سورة البقرة :اآلية . 214

((( سورة آل عمران :اآلية . 179

((( ينظر :البحر املحيط .أليب عبد اهلل أثري الدين حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان األندليس .الشهري بابن
حيان وبأيب حيان( .ت754ه) .مطبعة السعادة .مرص1329 .ه. 127/3 :
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ميز بينهام يوم أحد(. )1
القول الثاين :الطيب املؤمن ،واخلبيث املنافقَّ ،

القول الثالث :اخلبيث الكافر ،والطيب املؤمن ،ومتييزه بإخراج أحدمها من صلب اآلخر (. )2

القول الرابع :متييز اخلبيث هو إخراج الذنوب من أحياء املؤمنني بالباليا والرزايا(.)3
القول اخلامس :اخلبيث العايص ،والطيب املطيع(. )4

واألقوال الثالثة األوىل متقاربة ،وهي التي تبدو متوافقة مع السياق القرآين ،أي إن الطيب هو

املؤمن ،واخلبيث هو الكافر أو املنافق أو كليهام مع ًا ،ومن يف معنامها ،والتعميم يف سبب التمييز أوىل

من ختصيصه ،فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .
ِ
الفص ُل بنيَ
املتشاهبات( ،)5فاملؤمن يشابه غريه من حيث اخللقة ،أو من حيث
والتمييز هوْ :

الوضع االجتامعي ،أو من حيث احلقوق وغريها من االعتبارات ؛ لذا كان من املناسب أن يبني
هذا التمييز بني الفريقني ،وهذه سنة اهلل تعاىل يف خلقه أن يبتيل عباده بأنواع املحن ،وال ختفى أمهية
االبتالء يف صقل القدرات ،وإظهار الطاقات ،وكشف الزائف والدخيل .

وعالقة اآلية باالجتباء ،تتمثل باإلخبار بأنه تعاىل خيتار من رسله من يشاء فيطلعه عىل حقيقة

هذا التمييز ،وأن الناس تطلع عليه جهة الرسول بوحي اهلل ،أي :إنه حكم بأن يظهر هذا التمييز(.)6

ثم بينّ هبذه اآلية أنه ال جيوز أن جيعل هذا التمييز يف عوام الناس بأن يطلعهم عىل غيبه فيقولون:

((( ينظر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي .أليب سعيد نارص الدين عبد اهلل الشريازي
البيضاوي الشافعي( .ت685ه) .دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت 1416 .ه– 1996م. 121/2 :

((( ينظر :زاد املسري يف علم التفسري .أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد املعروف بابن اجلوزي( .ت597ه).
املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش .بريوت .ط 1404 .3هـ 1990م.511/1 :

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم املسمى بتفسري ابن كثري .أليب الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر كثري القريش
الدمشقي( .ت774ه) .دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت1401 .ه. 433/1 :

((( ينظر :البحر املحيط 127/3 :؛ فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري .ملحمد بن عيل بن

حممد الشوكاين( .ت1250ه) .دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت .بال تاريخ.81/2 :

((( ينظر :املفردات 478 :؛ لسان العرب :مادة (ميز) . 412/5

((( ينظر :معامل التنزيل املعروف بـ(تفسري البغوي) .أليب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي( .ت516ه).
حتقيق :خالد العك ،ومروان سوار .دار املعرفة .بريوت .ط1407 .2هـ 1987م.377/1 :
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َّ
إن فالن ًا منافق ،وفالن ًا مؤمن ،بل سنة اهلل تعاىل جارية ْ
بأن ال يطلع عوام الناس ،وال سبيل هلم إىل
معرفة ذلك إال باالمتحان .فأ ّما معرفة ذلك عىل سبيل االطالع عىل الغيب فهو من خواص األنبياء،
وهلذا اجتبى اهلل تعاىل من رسله من شاء ،فخصهم بإعالم أن هذا مؤمن وهذا منافق(.)1

وهذا يسعر َّ
بأن هذا الغيب الذي نفى اهلل اطالع الناس عليه راجع إىل أحوال املؤمنني واملنافقني،

وحيتمل أن يكون ذلك عىل سبيل العموم ،أي :ما كان اهلل ليجعلكم كلكم عاملني باملغيبات من حيث

يعلم الرسول حتى تصريوا مستغنني عنه ،بل اهلل خيص من يشاء من عباده بذلك وهو الرسول،
فتندرج أحوال املنافق واملؤمن يف هذا العام(. )2
ثاني ًا ـ أمهية العلم :

العلم باب واسع ال يمكن اإلحاطة بمفرداته ؛ ولكن هناك حدود دنيا ينبغي أن يتصف هبا

اإلنسان والسيام من اجتُبي ألمر ما ،أو لوظيفة معينة ،فعليه أن حييط بمتطلبات عمله بأفضل ما

يكون ،وبأرسع ما يمكن ،إذ صار معتاد ًا أن يشغل بعضهم مناصب معينة ال خربة له فيها ،و ُيرتك

أمر اكتساب املعرفة واخلربة لأليام وللتجارب ،ويف هذا تفريط بحقوق اآلخرين .
قال ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ خمرب ًا عن يوسف ـ عليه السالم ـ :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭼ (. )3

فههنا اقرتن االجتباء بتعليم تأويل األحاديث ،واملراد باالجتباء هنا :هو اختيار معايل األمور

للمجتبى ،وهذا ثناء من اهلل تعاىل عىل يوسف ـ عليه السالم ـ وتعديد فيام عدده من النعم التي أتاه

اهلل تعاىل من التمكني يف األرض ،وتعليم تأويل األحاديث(. )4
((( ينظر :البحر املحيط. 128/3 :

((( ينظر :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .أليب الثناء شهاب الدين السيد حممود بن عبد اهلل

اآللويس البغدادي1270( .ه) .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت بال تاريخ. 136/4 :

((( سورة يوسف :اآلية . 6

((( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .أليب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي( .ت310ه) دار
الفكر للطباعة والنرش .بريوت1405 .ه 153/12 :؛ اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن
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قال القرطبي« :أمجعوا أن االجتباء يف تأويل الرؤيا .وهي معجزة له ،فإنه مل يلحق فيها خطأ،

وكان يوسف ـ عليه السالم ـ أعلم الناس بتأويلها»(. )1

واختلف املفرسون يف املراد باألحاديث هنا عىل األقوال اآلتية :

 .1أي أحاديث األمم والكتب ودالئل التوحيد ،فهو إشارة إىل النبوة وهو املقصود بقوله:

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ،أي :بالنبوة .
 .2وقيل بإخراج إخوتك إليك .

 .3وقيل بإنجائك من كل مكروه(. )2

والذي يبدو راجح ًا هو القول األول ،إذ أن إخراج األخوة ،أو اإلنجاء من املكروه ،ليس من

تأويل األحاديث بيشء ،فكانت معجزة يوسف ـ عليه السالم ـ يف تأويل الرؤى ،وحسن تدبري

األمور يف ضوء هذا األمر .

ومعرفتا بقصة يوسف ـ عليه السالم ـ تشري إىل أنه برع يف تأويل الروى بسن مبكرة ،مما يؤكد

أمهية اإلحاطة بالقدر الواجب من العلم قبل تويل املهام .
ثالث ًا ـ التميز باملنهج الصحيح :

عندما ختتلط األوراق ،وتتداخل اخلنادق ،تطمس بصائر كثريين ،فال يقدرون عىل التمييز بني

يعم باطل وتصبح له الصولة ،فإن احلق يبدو غريب ًا
احلق والباطل ،وعىل وجه اخلصوص عندما َّ

مستجهن ًا ،ال يكاد جيرؤ أحد عىل اإلشارة إليه ،بل الترصيح به .

فمن امتلك هذه اخلصيصة أي لقدرة عىل إظهار احلق ،ومقاومة الباطل باإلمكانات املتاحة

حري أن يؤهل أو أن جيتبى خلدمة اآلخرين .

ويف هذا يقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

أمحد ابن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطبي( .ت671ه) .دار الشعب .القاهرة .ط1372 .2ه.128/9 :

((( اجلامع ألحكام القرآن. 128/9 :
((( ينظر :املصدر نفسه. 128/9 :
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لقد وصف إبراهيم ـ عليه السالم ـ بأنه أمة ،واألمة :هو الرجل اجلامع خلصال خلري ،وقيل يف

معناه أنه املؤمن وحده يف زمانه ،وقيل :الذي يعلم اخلري ،أو اإلمام الذي يقتدى به( ،)2والذي يبدو

أنسب وأوفق أنه املؤمن وحده يف زمانه ،فذا يتوافق متام ًا مع حال إبراهيم ـ عليه السالم ـ عندما
اختري للنبوة كام يف قصته املعروفة .

ووصف ـ عليه السالم ـ أيض ًا بأنه كان قانت ًا حنيف ًا ،والقانت هو املطيع واحلنيف :هو املائل عن

الضالل إىل االستقامة(. )3

ففي هذه اآليات إخبار بام فضل اهلل تعاىل به خليله ـ عليه الصالة والسالم ـ وخصه به من

الفضائل العالية واملناقب الكاملة ،فقد كان إمام ًا جامع ًا خلصال اخلري ،هادي ًا مهتدي ًا ،مدي ًام لطاعة

ربه ،خملص ًا له الدين مقبال عىل اهلل باملحبة ،واإلنابة ،والعبودية ،معرض ًا عمن سواه .وهذا من
ترغيب الناس يف اإلتيان بمثل فعله ،وتعظيم الفعل َأ ْي ًضا حتى أن فعله سجية لكل مؤمن(. )4
وهلذه اخلصال العظيمة آتاه اهلل يف الدنيا حسنة ،وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة ،فقام بشكرها.

فكان نتيجة هذه اخلصال الفاضلة أن اختصه اهلل تعاىل بخلته ،وجعله من صفوة خلقه ،وخيار عباده
أن االجتباء كان حمصلة ملا جبل عليه إِ ْب َر ِ
املقربني .فظاهر اآلية يشري إىل ّ
السالم ـ من
اهيم ـ َع َل ْي ِه َّ
خصال محيدة ،أهلته ملنزلة االجتباء(. )5

وهذا درس عىل جانب كبري من األمهية ،أن جيري اجتباء األشخاص واختيارهم عىل أساس

قدراهتم وإمكاناهتم ،وليس عىل أسس غريها ،فاألسس األخرى ـ أي ًا كانت ـ فلها ميادينها ،فمن
((( سورة النحل :اآليات .122-120
((( ينظر :زاد املسري. 503/4 :

((( ينظر :املفردات 133 :؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر .أليب السعادات جمد الدين بن أيب الكرم حممد بن
حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري املعروف بابن األثري( .ت630هـ) .حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد

الطناحي .املكتبة العلمية .بريوت1399 .ه – 1979م 451/1 :؛ لسان العرب :مادة(حنف) . 58/9

((( ينظر :روح املعاين.176/6 :

((( ينظر :جامع البيان 190/14 :؛ اجلامع ألحكام القرآن 198/10 :؛ تفسري القرآن العظيم.591/2 :
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شاء نفع قريبه مث ً
ال ،فبإمكانه أن يفعل هذا يف نطاق األرسة ال عىل حساب اآلخرين .
رابع ًا ـ التوافق ين العمل وبني القدرات :

قد يتجاوز الرجل الثامنني عام ًا وهو يستخدم الكريس املتحرك ؛ لكنه يأبى التخيل عن منصبه،

أو وظيفته ،وآخر ال يكاد يفارق املستشفى ،وهو يشغل منصب ًا مه ًام ،وغري ذلك من أمثلة كثرية ،ما

يشعر أن الشخص املكلف هبذا العمل غري مؤهل نفسي ًا أو بدني ًا لتحمل أعبائه ،ويزيد األمر صعوبة
ضياع املعايري الصحيحة يف املجتمع أو يف املؤسسة الوظيفية .

يقول تعاىل عن بني إرسائيل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﭼ (. )1

معيار للفضيلة أو للقيادة ،أال وهي كثرة املال ،ولعل هذا يتوافق مع من يكسب
فالقوم وضعوا
ً

االنتخابات بسبب إمكاناته املالية ،فرد عليهم نبيهم أن اهلل سبحانه اصطفاه عليهم بخصلتني :مها

العلم ،واجلسم.

وقد جرى احلديث عن العلم ،أما املراد باجلسم هنا كناية عن فضل قوته ،القرتان فضل القوة

بزيادة اجلسم غالب ًا ،ومل يرد به عظم اجلسم بال قوة ؛ ألن ذلك ال حظ له يف القتال ،بل هو وبال عىل

صاحبه إذا مل يكن به قوة فاضلة(. )2

وقد أثبتت التجارب الالحقة فضل صفتي العلم والقوة البدنية عند طالوت ،فظهرت فضيلة

العلم يف تنقية جيشه من الضعفاء واملعارضني ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭼ (. )3

قال القرطبي « :ومعنى هذا االبتالء أنه اختبار هلم ،فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء علم أنه

((( سورة البقرة :اآلية . 247

((( ينظر :أحكام القرآن ،لعامد الدين حممد الطربي املعروف بالكيا اهلرايس( ،ت 504هـ). 163 /1 :
((( سورة البقرة :من اآلية. 249
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مطيع فيام عدا ذلك ،ومن غلبته شهوته يف املاء وعىص األمر ،فهو يف العصيان يف الشدائد أحرى،

فروي أهنم أتوا النهر وقد ناهلم عطش وهو يف غاية العذوبة واحلسن ،فلذلك رخص للمطيعني

يف الغرفة لريتفع عنهم أذى العطش بعض االرتفاع وليكرسوا نزاع النفس يف هذه احلال وبني أن
الغرفة كافة رضر العطش عند احلزمة الصابرين عىل شظف العيش الذين مههم يف غري الرفاهية»(. )1

*

((( اجلامع ألحكام القرآن. 245/3 :
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املبحث الثالث
املعايري املو�ضوعية
املراد باملعاير املوضوعية هنا هي اخلصائص أو اخلصال التي يتصف هبا املعني باالصطفاء ،والتي

تؤهله للتأثري يف اآلخرين ،والفرق بني املعايري املوضوعية والذاتية ،أن الذاتية تعني توافر املعني عىل

صفات حسنة ،ولكن قد ال تؤهله للتأثري يف اآلخرين ،فالفرق بني الذايت واملوضوعي هو كالفرق
بني اإلنسان الصالح يف نفسه ،وبني اإلنسان الصالح الداعي إىل الصالح .
أو ً
ال ـ التوفيق للهداية :

ليس املراد من االصطفاء أو االجتباء حتقيق مكاسب مادية أو معنوية للشخص املجتبى أو

املصطفى إذ يتسابق املعينني إىل حتقيق أقىص درجات االستفادة الذاتية املمكنة ،بل أن حيقق هذا

االجتباء أغراض ًا سامية ،وأهداف ًا عليا ،تتناسب مع املسؤولية التي أوكلت إىل املعني ،وهذا األمر

َّنوه عنه القرآن الكريم يف عدة مواضع .

من ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﭼ (. )1

فاآلية بينت أن الغرض من االجتباء هو اهلداية إىل رصاط مستقيم ،وهو جامع خلصال اخلري
فاالستِ َقا َم ُة ُ
ُ
ُ
طريق ا ُمل ِح ُّق( ،)2نحو قوله
يكون َعلىَ َخ ٍّط ُم ْس َت ٍو وبه ُش ِّب َه
تقال يف الطريق الذي
كلها،
ْ

سبحانه :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (. )3
السالم ـ فاجتبى آباءهم ،وأبناءهم،
واملعنى أن اهلل َت َعالىَ اجتبى بعض األنبياء ـ َع َل ْي ِ
هم َّ
وإخواهنم( ،)4وأن هذا االجتباء جاء مرتبط ًا باهلداية ،ومع أن اهلداية املقصودة هنا هي هداية توفيقية
ال كسب للعبد فيها ،إال أن القصد النهائي املتمثل بالرصاط املستقيم هو الغاية التي ينبغي أن يتطلع

((( سورة األنعام :اآلية . 87

((( ينظر :املفردات 416 :؛ النهاية. 135/4 :
((( سورة الفاحتة :اآلية . 6

((( ينظر :اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن .لعبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالبي( .ت608ه) .مؤسسة
األعلمي للمطبوعات .بريوت .بال تاريخ. 538/1 :
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هلا ّ
كل إنسان ،والسيام من اجتبي منهم ألمر ما ،أو لعمل خمصوص .

البحوث املحكمة

فالقايض الذي جيعل نصب عينيه اتباع الرصاط املستقيم سوف لن حييد عن احلق قيد أنملة،

والسيايس املنتخب سوف يضع يف اعتباره خدمة الشعب ال خدمة منافعه الذاتية أو يسعى لتحقيق

منافع فئوية ضيقة .

ثاني ًا ـ احلكمة من اصطفاء الرسل ـ عليهم السالم ـ :

إن اهلل تعاىل يصطفى وخيتار ويستخلص من خلقه رسله من يشاء لفضيلة ذاتية يف املصطفني

املختارين ،أو فضل ما اصطفاه اهلل تعاىل ،واملراد باالختيار االجتباء واالصطفاء فهو اختيار بعد
اخللق واالختيار العام اختيار قبل اخللق ،فهو أعم وأسبق(.)1

ويظهر أثر اختيار الرسل ـ عليهم السالم ـ يف أعامهلم وأخالقهم وتوحيدهم ومنازهلم يف اجلنة،

ومقاماهتم يف املوقف ،ومن تفضيل اهلل ألمته واختياره هلا أنه وهبها من العلم واحللم ما مل هيبه
ألمة سواها ،ومن هذا اختياره سبحانه وتعاىل من األماكن والبالد خريها وأرشفها ،وهي البلد
احلرام ،فإنه سبحانه وتعاىل اختاره لنبيه ،وجعله مناسك لعباده ،وأوجب عليهم اإلتيان إليه من

القرب والبعد من كل فج عميق ،فال يدخلونه إال متواضعني متخشعني متذللني كاشفي رؤوسهم
متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا ال يسفك فيه دم(.)2

واالجتباء واالصطفاء ال يكون قارص ًا عىل األفراد ،بل يشمل أيض ًا اجلامعات ،كام قال تعاىل:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (. )3
وهذا الذي أوىص به يعقوب ـ عليه السالم ـ بنيه ،نظري الذي أوىص به إبراهيم ـ عليه السالم

ـ بنيه من احلث عىل طاعة اهلل واخلضوع له واإلسالم ،،فاهلل تعاىل اختار هلم هذا الدين الذي عهد

إليهم فيه واجتباه هلم ،مما يقتيض عدم مفارقته (.)4

((( ينظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد .أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي املعروف بـ (ابن قيم اجلوزية).
(ت 751ه) .مؤسسة الرسالة ـ مكتبة املنار اإلسالمية .بريوت ـ الكويت .ط  1407 .14ه ـ 1986م.39 /1 :

((( ينظر :زاد املعاد46 /1 :

((( سورة :البقرة اآلية . 132

((( ينظر :اجلامع ألحكام القرآن. 561 - 560 /1 :
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وقال ألمة حممد ﷺ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭼ ( ،)1ففضلهم بكينونتهم من أمته دون أمم األنبياء قبله(.)2

فالرسل ـ عليهم السالم ـ بعثوا لتحقيق خري أممهم ،وذلك بإرشادهم إىل اهلدف األسمى،

والغاية العظمة ،التي حتقق السعادة األبدية ،وهي عباد اهلل َّ
جل جالله وحده .
ثالث ًا ـ الصرب عىل املشاق :

العمل مع الناس أو مع اجلامهري كام يف االصطالح السيايس أو مع املواطنني يف االصطالح

االجتامعي ليس نزهة وال ترف ًا ،وكام يقال :املسؤولية تكليف ال ترشيف ،لذا فعىل املصطفى أو املعني

أن يتحمل تبعات العمل مع الناس ،ويصرب عىل مشاق هذا العمل وصعوباته .

ويف هذا املجال يقول تقدَّ س اسمه :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (.)3

ويوضح معنى هذه اآليات ما جاء يف سبب نزوهلا ،فقد روي ((أنه ـ صىل اهلل تعاىل عليه وسلم

ـ أراد أن يدعو عىل ثقيف ملا آذوه حني عرض ـ عليه الصالة والسالم ـ نفسه عىل القبائل بمكة،

فنزلت))(.)4

((( سورة آل عمران :اآلية 110

((( ينظر :أحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي( ،ت 204ه) ،مجعه أبو بكر أمحد بن احلسني بن
عيل بن عبد اهلل بن موسى البيهقي النيسابوري( ،ت 458ه) عرف الكتاب وكتب تقدمته :حممد زاهد بن احلسن

الكوثري( ،ت 1371ه) .حققه :عبد الغني عبداخلالق ،دار الكتب العلمية ،بريوت1975 ،م.4 /2 :

((( سورة القلم :اآليات  48ـ .50

((( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .أليب القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي

اخلوارزمي( .ت538ه) .مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده .مرص1948 .م 596 /4 :؛ مفاتيح الغيب املعروف

بـ(التفسري الكبري) ،وبـ(تفسري الرازي) .أليب عبد اهلل فخر الدين حممد بن عمر بن حسني القريش الطربستاين األصل
الشافعي املذهب الرازي( .ت606ه) .املطبعة البهية املرصية .ميدان األزهر .مرص .ط .3بال تاريخ .277 /8 :البحر
املحيط 317 /8 :؛ اللباب يف علوم الكتاب .أليب حفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي احلنبيل( .ت880ه) .حتقيق
وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل حممد معوض .شارك يف حتقيقه :د .حممد سعد رمضان حسن ،ود .حممد املتويل
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البحوث املحكمة

وقيل« :أراد ـ عليه الصالة والسالم ـ أن يدعو عىل الذين اهنزموا بأحد حني اشتد باملسلمني

األمر ،فنزلت»(.)1

ومعنى اآليات :أن اهلل تعاىل أمر نبيه الكريم ـﷺ أن ال يكو مثل يونس ـ عليه السالم ـ( )2حني

نادى يف بطن احلوت وهو مكظوم  ،أي :مملوء غيظ ًا عىل قومه ،إذ مل يؤمنوا ملا دعاهم إىل اإليامن،
فنبذه اهلل َّ
جل جالله باألرض اخلالية من األشجار ،أي يف الدنيا( .)3وقيل :بعراء القيامة(. )4

فاصطفاه تعاىل بأن ر ّد إليه الوحي ،وأرسله إىل مائة ألف أو يزيدون( .)5فجعله من الكاملني يف

الصالح بأن عصمه سبحانه من أن يفعل فع ً
ال يكون تركه أوىل(.)6

فههنا حث عىل حتمل صعاب الدعوة ،ومعوقات العمل مع اآلخرين ،وأن ال ييأس املصطفى

أو املجتبى من عدم نجاحه يف بداية عمله ،بل عليه أن يواصل نشاطه ،ويقدم املزيد من اجلهد حتى

حيقق النجاح .

ويف هذه اآلية ترتب االجتباء بعد خمالفة أمر إهلي ،ويف هذا درس كبري لكل إنسان ليعلم أن باب

التوبة مفتوح ال حيول بني العبد وبينه حائلَّ ،
وإن اهلل تعاىل ينعم برضاه ومواهبه عىل عبيده إن علم

منهم صدق التوبة وصدق التوجه إليه سبحانه ،ويف هذا درس آخر أن من أساء يف عمله أو أخطأ،
فيمكنه أن يصحح علمه ،وهيذب مسريه .
رابع ًا ـ وجوب اجلهاد :

الدسوقي احلرب .منشورات حممد عيل بيضون .دار الكتب العلمية .بريوت1998 .م.308 /19 :

((( ينظر املصادر نفسها.

((( فتح الباري رشح صحيح البخاري .ألمحد بن عيل املعروف بابن حجر العسقالين (.ت852ه)1379 .ه.451/6 :

((( ينظر املفردات 336 :؛ إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم .أليب السعود حممد بن حممد العامدي( .ت
982ه ) .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت .بال تاريخ19 /9 :؛ اللباب يف علوم الكتاب. 307 /19 :

((( ينظر :البحر املحيط.307 /8 :

((( ينظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (املعروف بتفسري ابن عطية) .أليب حممد عبد احلق ابن عطية

الغرناطي األندليس( .ت  541ه ) .حتقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،والسيد عبد العال السيد إبراهيم .مؤسسة
دار العلوم .الدوحة 1404 .ه ـ 1984م 54 /15 :؛ إرشاد العقل السليم. 19 /9 :

((( ينظر :إرشاد العقل السليم. 19 /9 :
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الظ ِ
اه ِرَ ،ومجُ اهدَ ُة الشّ ْي ِ
العدُ ِّو ّ
هاد ُ
ا ِ
ثالثة أضرْ ُ ٍ
طان َومجُ اهدَ ُة ال َّن ْف ِ
س ،وتدْ ُخ ُل ثالثت َُها
ب :مجُ َ
جل ُ
اهدَ ُة َ

يف قوله تعاىل يف هذه اآلية( :)1ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﭼ (. )2

أي :جاهدوا هلل تعاىل ،أو يف سبيله سبحانه ،واختلف املفرسون يف املقصود باجلهاد هنا عىل

قولني :

األول ـ املراد باجلهاد هنا جهاد الكفار حتى يدخلوا يف اإلسالم ،ويقتيض ذلك أن تكون اآلية

مدنية ؛ ألن اجلهاد إنام أمر به بعد اهلجرة(. )3

الثاين ـ اجلهاد هو جهاد اهلوى والنفس (. )4

الثالث ـ املراد به رضوبه الثالثة (العدو ،والشيطان ،والنفس) ،وليس ذلك من اجلمع بني

احلقيقة واملجاز يف يشء(. )5

واملعنى أنه َّ
جل شأنه اختاركم ال غريه سبحانه ،واجلملة مستأنفة لبيان علة األمر باجلهاد ،فإن

املختار إنام خيتار من يقوم بخدمته ،ومن قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه وجماهدة نفسه برتك ما ال

يرضاه ففيها تنبيه عىل املقتيض للجهاد(. )6

والظاهر أن حقَّ جهاده تعاىل ملا كان متعرس ًا ،ذيله هبذا ليبني أن املراد ما هو بحسب قدرهتم ال

((( املفردات 101 :؛ القاموس املحيط .أليب الطاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الصديقي الشريازي.
(ت817ه) .مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .بال تاريخ :مادة (جهد) . 351/1

((( سورة احلج :اآلية . 78

((( ينظر جامع البيان 205 /17 :؛ الوسيط يف تفسري القرآن املجيد .أليب احلسن عيل بن أمحد النيسابوري الواحدي.
(ت468ه) .مكتبة الباز .مكتبة املدينة املنورة .بال تاريخ. 281/3 :

((( ينظر :جامع البيان 205 /17 :؛ الوسيط 281/3 :؛ روح املعاين. 209/17 :
((( ينظر :املصادر نفسها.

((( ينظر :أنوار التنزيل 143/4 :إرشاد العقل السليم 122/6 :؛ روح املعاين. 209/17 :
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ما يليق به جل وعال من كل الوجوه(.)1

البحوث املحكمة

وهذه اآلية أصل قاعدة املشقة جتلب التيسري(. )2

فاآلية الكريمة ألزمت من اجتباه اهلل تعاىل فرد ًا أو قوم ًا أو أمة أن جياهدوا يف اهلل ،سواء بمجاهدة

أعداء الدين عىل وفق قدراهتم وطاقاهتم ،ال أن يكونوا عون ًا للعدو أو وسيلة ينفذ هبا العدو أغراضه،
ومن مجلة هذا التبعية للعدو ،وتبني أفكاره ووسائله .

وإن كان اجلهاد بمحاربة الشيطان أو بمحاربة هوى النفس؛ فهذا يقتيض مواجهة األهواء التي

ال تريض اهلل تعاىل ،ال أن ينزل املرء تعاليم الدين عىل حسب أهواءه .

((( ينظر :عناية القايض وكفاية الرايض ،املعروف بحاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي ،لشهاب الدين
أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي احلنفي( ،ت1069هـ) ،دار صادر ،بريوت1978 ،م. 317– 316 /6 :

((( ينظر :الدر املنثور .لعبد الرمحن بن الكامل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي( .ت911ه) .دار الفكر
للطباعة والنرش .بريوت1993 .م. 371/4 :
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اخلامتة
احلمد هلل حق محده ،والصالة والسالم عىل خري خلقه ،يف خامتة هذا البحث الذي أريد منه بيان

بعض وجوه أسس انتقاء األصلح يف القرآن الكريم أخلص أهم النتائج والتوصيات بام يأيت :
ً
أوال ـ النتائج :

 .1إن اهلل تعاىل اصطفى اخلرية من خلقه خلري األعامل ،فاصطفى خري املالئكة ،وخري البرش

رس ً
ال ،كام اصطفى بعض األقوال واألمم لتكليفهم بأرشف األعامل وهي تلك املتعلقة بالدعوة إىل

اهلل تعاىل .

 .2هناك معايري ذاتية ينبغي أن يتحىل هبا الشخص املصطفى ألداء األعامل عىل العموم ،فال

ينبغي أن توكل املهام لغري مستحقها أو لغري املؤهلني هلا.

 .3وجوب اختبار الكفاءات والقدرات ومعرفة مدى قدرهتا عىل أداء األعامل التي ستكلف هبا .
 .4أمهية العلم وإحاطة الشخص املصطفى باملعارف املتصلة باألمر الذي اجتبي له .

 .5من الرضوري أن يكون الشخص املصطفى سائر ًا عىل املنهج الصحيح معروف ًا به ،وأن ال

يكون ممن عرف بمامرسات منحرفة أو غري سوية .

 .6أمهية التناسب بني الشخص املصطفى وبني العمل املوكل به ،من الناحيتني الذهنية والبدنية .
 .7أن حيرص الشخص املصطفى إىل إحقاق احلق والعدل ،ويف مقدمة ذلك العمل بام يريض

اهلل تعاىل.

 .8االتصاف بالصرب والقدرة عىل حتمل األذى واملرونة مع معيته ومع عامة الناس .

 .9أن يسعى بصدق إىل تغليب مصلحة السالم ،ومصلحة بلده عىل مصالح اآلخرين .

 .10أن يعمل بدأب عىل منازعة األهواء والرغبات الشخصية ،وأن يكون هدفه خدمة الصالح

العام ال حتقيق مكاسب الذاتية .
ثاني ًا ـ التوصيات :

ال قيمة ألي توصية تصدر من أي جهة ما مل تكن هناك قناعة جدية هبا ،لذلك فإن من يؤول أو

حيرف النصوص لتالءم غرضه سوف لن جتدي معه أي نصيحة ،ولن تنفع معه أي مشورة ،وهذا

يقتيض :
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البحوث املحكمة

 .1أن تضع اجلهات املسؤولة مهام كانت صفتها املصلحة العليا وهي مصلحة الدين ومصلحة

البلد يف مقدمة أولياهتا .

 .2أن تكون هناك معايري دقيقة مبنية عىل أسس علمية يف اختيار األشخاص أو اجلامعات ألداء

املهام ،ورفض أي وسيلة تقوم عىل أسس تؤدي إىل تفريق الدين وتشتيت وحدة املجتمع .

 .3العمل بشفافية مع اعرتاضات اآلخرين عىل اختيار غري املؤهلني ؛ ألن تويل غري املؤهلني

سيؤدي إىل أرضار خطرية ال حتمد عقباها.
واهلل ويل التوفيق ،وهو نارص املؤمنني.

*
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م .معتمد صائب دليل

امل�صادر واملراجع
 .1أحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي( ،ت204ه) ،مجعه أبو بكر أمحد

بن احلسني بن عيل بن عبد اهلل بن موسى البيهقي النيسابوري( ،ت 458ه) عرف الكتاب وكتب
تقدمته :حممد زاهد بن احلسن الكوثري( ،ت 1371ه) .حققه :عبد الغني عبداخلالق ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1975 ،م.

 .2أحكام القرآن ،لعامد الدين حممد الطربي املعروف بالكيا اهلرايس( ،ت 504هـ) ،دار الكتب

العلمية ،بريوت 1403 ،هـ ـ 1983م.

 .3إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم .أليب السعود حممد بن حممد العامدي( .ت

982ه ) .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت .بال تاريخ .

 .4أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي .أليب سعيد نارص الدين عبد اهلل

الشريازي البيضاوي الشافعي( .ت685ه) .حتقيق :عبد القادر عرفات العشا حسونة .دار الفكر

للطباعة والنرش .بريوت 1416 .ه– 1996م .

 .5البحر املحيط .أليب عبد اهلل أثري الدين حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان األندليس.

الشهري بابن حيان وبأيب حيان( .ت754ه) .مطبعة السعادة .مرص 1329 .ه .

 .6تفسري القرآن العظيم املسمى بتفسري ابن كثري .أليب الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر كثري

القريش الدمشقي( .ت774ه) .دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت 1401 .ه .

 .7التوقيف عىل مهامت التعاريف .ملحمد عبد الرؤوف املناوي( .ت1031هـ) .حتقيق :د.

حممد رضوان الداية .دار الفكر املعارص ـ دمشق ،ودار الفكر للطباعة والنرش .ـ بريوت1410 .ه .
 .8جامع البيان عن تأويل آي القرآن .أليب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي.

(ت310ه) دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت1405 .ه .

 .9اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد ابن أيب بكر بن فرح

األنصاري اخلزرجي القرطبي( .ت671ه) حتقيق :أمحد عبد العليم الربدوين .دار الشعب .القاهرة.

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

43

أسس االصطفاء واالجتباء واالختيار لألصلح
ط1372 .2ه .

البحوث املحكمة

 .10اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن .لعبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالبي( .ت608ه).

مؤسسة األعلمي للمطبوعات .بريوت .بال تاريخ.

 .11الدر املنثور .لعبد الرمحن بن الكامل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.

(ت911ه) .دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت1993 .م .

 .12روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .أليب الثناء شهاب الدين السيد حممود

بن عبد اهلل اآللويس البغدادي1270( .ه) .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت بال تاريخ .

 .13زاد املسري يف علم التفسري .أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد املعروف بابن اجلوزي.

(ت597ه) .املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش .بريوت .ط 1404 .3هـ 1990م .

 .14زاد املعاد يف هدي خري العباد .أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي املعروف بـ (ابن

قيم اجلوزية)( .ت 751ه) .حتقيق :شعيب األرناؤوط .وعبد القادر األرناؤوط .مؤسسة الرسالة ـ
مكتبة املنار اإلسالمية .بريوت ـ الكويت .ط  1407 .14ه ـ 1986م.

 .15الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .إلسامعيل بن محاد اجلوهري( .ت393هـ) حتقيق:

أمحد عبد الغفور عطا .دار العلم للماليني .بريوت .لبنان .ط 1404 .2هـ – 1984م .

 .16عناية القايض وكفاية الرايض ،املعروف بحاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي،

لشهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي احلنفي( ،ت1069هـ) ،دار صادر ،بريوت،

1978م .

 .17فتح الباري رشح صحيح البخاري .ألمحد بن عيل املعروف بابن حجر العسقالين

(.ت852ه) .دار املعرفة .بريوت1379 .ه .

 .18فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري .ملحمد بن عيل بن حممد

الشوكاين( .ت1250ه) .دار الفكر للطباعة والنرش .بريوت .بال تاريخ.

 .19الفروق اللغوية .أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري (ت 395هـ) ضبطه

وحققه :حسام الدين القديس .دار الكتب العلمية .بريوت .لبنان .بال تاريخ .

 .20القاموس املحيط .أليب الطاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الصديقي
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الشريازي( .ت817ه) .مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .بال تاريخ .

 .21الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .أليب القاسم جار اهلل

حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي( .ت538ه) .مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده .مرص.
1948م .

 .22اللباب يف علوم الكتاب .أليب حفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي احلنبيل( .ت880ه).

حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل حممد معوض .شارك يف حتقيقه :د .حممد سعد رمضان

حسن ،ود .حممد املتويل الدسوقي احلرب .منشورات حممد عيل بيضون .دار الكتب العلمية.
بريوت1998 .م .

 .23لسان العرب .أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي.

(ت711هـ) .دار صادر .بريوت .لبنان1968 .م .

 .24املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (املعروف بتفسري ابن عطية) .أليب حممد عبد احلق

ابن عطية الغرناطي األندليس( .ت 541ه ) .حتقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،والسيد عبد
العال السيد إبراهيم .مؤسسة دار العلوم .الدوحة1404 .ه ـ 1984م .

 .25خمتار الصحاح .ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي( .تويف بعد  666هـ) .حتقيق:

حممود خاطر .مكتبة لبنان نارشون .بريوت 1415 .ه ـ 1995م .

 .26معامل التنزيل املعروف بـ(تفسري البغوي) .أليب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي.

(ت516ه) .حتقيق :خالد العك ،ومروان سوار .دار املعرفة .بريوت .ط1407 .2هـ 1987م.

 .27املغرب يف ترتيب املعرب .أليب الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل بن املطرز.

(ت610هـ) .حتقيق :حممود فاخوري ،وعبد احلميد خمتار .مكتبة أسامة ابن زيد .حلب .ط.2

1979م

 .28مفاتيح الغيب املعروف بـ(التفسري الكبري) ،وبـ(تفسري الرازي) .أليب عبد اهلل فخر الدين

حممد بن عمر بن حسني القريش الطربستاين األصل الشافعي املذهب الرازي( .ت606ه) .املطبعة

البهية املرصية .ميدان األزهر .مرص .ط .3بال تاريخ

 .29املفردات يف غريب القرآن .أليب القاسم بن حسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين.
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البحوث املحكمة

(ت502هـ) .أعده للنرش وأرشف عىل الطبع :د .حممد أمحد خلف اهلل .مكتبة األنجلو املرصية .بال

تاريخ .

 .30النهاية يف غريب احلديث واألثر .أليب السعادات جمد الدين بن أيب الكرم حممد بن حممد

بن عبد الكريم الشيباين اجلزري املعروف بابن األثري( .ت630هـ) .حتقيق :طاهر أمحد الزاوي،
وحممود حممد الطناحي .املكتبة العلمية .بريوت1399 .ه – 1979م .

 .31الوسيط يف تفسري القرآن املجيد .أليب احلسن عيل بن أمحد النيسابوري الواحدي.

(ت468ه) .حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل حممد معوض ،و د .أمحد حممد
صربة ،و د .أمحد عبد الغني احليل .مكتبة الباز .مكتبة املدينة املنورة .بال تاريخ .
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