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سورةُ الزخرُف

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره

(1)حم* 

﴾2َو اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن ﴿
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سورةُ الزخرُف

عَلهُكْم ناً َعَربِيّاً لَ إِنها َجعَْلنَاهُ قُْرآ
﴾3تَْعِقلُوَن ﴿
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سورةُ الزخرُف

تَابِّ أُم ِّ ال  َو إِنههُ فِي  ا لَعَِليٌّ لََدْينَ كِّ
﴾4َحِكيٌم ﴿
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أُمُّ الْكِتابِ 
د و تبيين لما تأكي« لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌأُمِّ الْكِتابِ وَ إِنَّهُ فِي »: تعالىقوله •

عقه  موطنه  اصله و ارات  تدل عليه اآلية السابقة أن الكتاب فيي 
.العقول

ال كميا قيالمراد بأم الكتهاب ال هوا الموظهو  و الضمير للكتاب، و •
 سميت  ، و 22: البروج: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ»: تعالى

، و التقييد رهبأم الكتاب لكون  أل  الكتب السمااية يستنسخ من  غي
ال كونيه أنه ح: للتوضيح ال لالحتراز، و المعنى« لَدَيْنا»بأم الكتاب و 

أواخير ء فيلعلي حكيم، و سيجي-حاال الزمة-في أم الكتاب لدينا
.سورة الجاثية كالم في أم الكتاب إن شاء اهلل

84: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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أُمُّ الْكِتابِ

َكماٌت تاَب ِمْنهُ آياٌت ُمحْ ُهَو الهذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلكِ 
تابِّ ُهنه  ا اله َو أَُخُر ُمتَ أُمُّ ال كِّ ذيَن فيشابِهاٌت فَأَمه

هبِعُ  غاَء اْلِفتْنَِة وَن ما تَشابَهَ ِمْنهُ اْبتِ قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَت
ُ َو اْبتِغاَء تَأْويِلِه َو ما يَْعلَ   َو ُم تَأْويلَهُ إِاله َّللاه

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُ   ِمْن ِعْنِد ولُوَن آَمنها بِِه ُكلٌّ الره
َْلباِب َربِّنا َو ما يَذهكهُر إِاله أُولُ  ْْ (7)وا ا

سورة آل عمران
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أُمُّ الْكِتابِ 

ُ ما يَشاءُ   َو  َو يُثْبِتُ يَْمُحوا َّللاه
تابِّ ِعْنَدهُ  (39)أُمُّ ال كِّ

سورة الرعد
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أُمُّ الْكِتابِ 
شأ أي أصله فإن األم هي األصل الذي ين« وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»: قولهو •

ء و يرجع إليه، منه الشي

36: ، ص11الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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أُمُّ الْكِتابِ 
هو دفع للدخل و إبانة لحقيقة األمير فيإن اخيتالا حيال الكتيابو •

القيول المكتوب ألجل بالمحو و اإلثبات أي تغير الحكم المكتيوب و
لها عند المقضي به حينا بعد حين ربما أوهم أن األمور و القضايا ليس
لموجبة له اهلل سبحانه صورة ثابتة و إنما يتبع حكمه العلل و العوامل ا

من خارج كأحكامنا و قضايانا معاشر ذوي الشعور من الخلي  أو أن
ارجخحكمه جزافي ال تعين له في نفسه و ال مؤثر في تعينه من 

36: ، ص11الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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أُمُّ الْكِتابِ 
سير بك-كما ربما يتوهم أرباب العقول البسيطة أن اليذي ليه ملي •

يد على مطل  و سلطنة مطلقة له أن يريد ما يشاء و يفعل ما ير-الالم
م حرية مطلقة من رعاية أي قيد و شرط و سلوك أي نظام أو ال نظيا

د قيال ء من أفعاله و قضاياه عنده، و قيفي عمله فال صورة ثابتة لشي
يْ»: ، و قيال29: ق: «ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَيدَيَّ»: تعالى ءٍ عِنْيدَهُ وَ كُيلُّ شيَ
.إلى غير ذل  من اآليات8: الرعد: «بِمِقْدارٍ

36: ، ص11الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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أُمُّ الْكِتابِ 
اب أي أصل جنس الكتي« وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»: هذا الدخل بقولهفدفع •

بت بحسب التي تمحى و تثالذي يرجع إلي  هذه الكتب اصمر الثابت و 
األوقات و اآلجال 

لها و ليو لو كان هو نفسه تقبل المحو و اإلثبات لكان مثلها ال أصالو •
ابعيا لم يكن من أصله كان المحو و اإلثبات في أفعاليه تعيالى إميا ت
ل و ألمور خارجة تستوجب ذل  فكان تعالى مقهورا مغلوبيا للعوامي

.األسباب الخارجية مثلنا و اهلل يحكم ال معقب لحكمه

36: ، ص11الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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أُمُّ الْكِتابِ 
خلقة و ء أصال و هو الجزاا الذي يختل به نظام الإما غير تابع لشيو •

ه ساحته، قال التدبير العام الواحد بربط األشياء بعضها ببعض جلت عن
ماواتِ وَ الْيأَرْ َ وَ ميا بَيْنَهُميا العِبِيينَ ميا »: تعالى وَ ما خَلَقْنَا السيَّ

.39: الدخان: «خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَ ِّ

36: ، ص11الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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أُمُّ الْكِتابِ 
اآليةمن مضمون فالملخص •
ضات ا أن هلل سبوان  فو ك  اقت ا أج  كتابا أي حكما ا ق•

أن  يموو ما يشات من ههذه الكتهب ا اصحكهام ا اصقضهية ا 
ضهع فهو يثبت ما يشات أي يغير القضات الثابهت فهو اقهت في

كه  الوقت الثانو مكان  قضات آخر لكن عنهده بالنسهبة إله 
صله  اقت قضات ال يتغير ا ال يقب  الموو ا اإلثبات ا ههو ا
ثبهت الذي يرجع إلي  اصقضية اآلخر ا  نشهأ منه  فيموهو ا ي

.ع   حسب ما يقتضي  هو

36: ، ص11الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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سورةُ الزخرُف

ا لَعَِليٌّ ِكتَاِب لََدْينَ َو إِنههُ فِي أُّمِ الْ 
﴾4َحِكيٌم ﴿
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
ع القيدر و المراد بكونه عليا على ما يعطه مفاد اآلية السابقة أنه رفيو •

ر المنزلة من أن تناله العقول، و بكونه حكيما أنيه هنياك محكيم غيي
مفصل و ال مجزى إلى سور و آيات و جمل و كلمات كما هو كذل 

:بعد جعله قرآنا عربيا كما استفدناه من قوله تعالى
.1: هود: «كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ»•

84: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
هذان النعتان أعني كونه عليا حكيميا هميا الموجبيان لكونيه وراء و •

بييل العقول البشرية فإن العقل في فكرته ال ينيال إال ميا كيان مين ق
تيب المفاهيم و األلفاظ أوال و كان مؤلفا مين مقيدمات تصيديقية يتر
ان بعضها على بعض كما في اآليات و الجميل القرآنيية، و أميا إذا كي
ل األمر وراء المفاهيم و األلفاظ و كان غير متجز إلى أجيزاء و فصيو

.فال طري  للعقل إلى نيله

84: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
ذو مقيام أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ: معنى اآليتينفمحصل •

بجعليه رفيع و أحكام ال تناله العقول لذين  الوصفين و إنميا أنزلنياه
.مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس

84: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
لقرآن إمكان تعقل الناس هذا ا« لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»: ظاهر قوله: قلتفإن •

مطابقيا العربي النازل تعقال تاما فهذا الذي نقرؤه و نعقله إما أن يكون
عا كيف؟ لما في أم الكتاب كل المطابقة أو ال يكون، و الثاني باطل قط

ي بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِييدٌ فِي»و « وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ»: و هو تعالى يقول
: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتيابٍ مَكْنُيونٍ»، و 22: البروج: «لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
قية ميا ، فتعين األول و مع مطابقته ألم الكتاب كيل المطاب78: الواقعة

تياب معنى كون القرآن العربي الذي عندنا معقوال لنا و ميا فيي أم الك
.عند اهلل غير معقول لنا

84: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
نسيبة يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا و ما في أم الكتياب: قلت•

قيه إال المثل و الممثل فالمثل هو الممثل بعينه لكين الممثيل ليه ال يف
.                     المثل فافهم ذل 

84: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
ين كقيول و بما مر يظهر ضعف الوجوه التي أوردوها في تفسير الوصف•

تاج إلييه إن المراد بكونه عليا أنه عال في بالغته مبين لما يح: بعضهم
مين معناه أنه يعلو كل كتياب بميا اخيتص بيه: الناس، و قول بعضهم

ضيهم اإلعجاز و هو ينسخ الكتب غيره و ال ينسخه كتاب، و قيول بع
.يعني أنه يعظمه المالئكة و المؤمنون

85: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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عَلِيٌّ حَكِيمٌ
قيول إنه مظهر للحكمية البالغية، و« حَكِيمٌ»كقول بعضهم في معنى و •

واب، بعضهم معناه أنه ال ينط  إال بالحكمة و ال يقول إال الح  و الصي
لوجيوه و ضيعف هيذه ا. ففي توصيفه بالحكيم تجوز لغر  المبالغية

بييا ظاهر بالتدبر في مفاد اآلية السابقة و ظهيور أن جعليه قرآنيا عر
.بالنزول عن أم الكتاب

85: ، ص18الميزان فو  ظسير القرآن، ج
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