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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيِم 

 املقدمةاملقدمة
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهلل وصلى 

 سلم.اهلل على رسوله األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله و
من أسباب السعادة يف الدنيا الشوق اىل اهلل عز وجل وحب الفنـا   
يف مرضاته، واستيال  حبه تعاىل على القلب يتجلى عمليًا باملشـاهدة يف  
قرا ة كالمه تعاىل وتتبع اآليات وبيانها وتأويلها، وكأن القرآن صرب عن 

ش يف حببوبـ   لقائه يف الدنيا ونعيم مؤقت يكون مثااًل لنعيم اآلخرة بـالعي 
 وآياته عون على االمتثال ،آياته، وفيه واقي  لإلنسان تبعده عن كل باطل

 مره سباانه.أل
عشرة آي  من سورة البقرة  ثالثويتناول هذا اجلز  من معامل اإلميان 

منهــا بعــا آيــات الاــالق ومــا فيهــا مــن النفاــات القدســي  باعتبــار ان 
 الوضـعي  ان تـدرد مـداها    أحكامه مدرس  ال تستايع العقول والقوانني

 وأبعادها وصياغ  شار من التشريع املتعلق بها.
كمـا يتمـمن آيـات تبعـل اللـذة والسـرور يف الـنف  بتلقـ  أحسـن          
القصص من عنده تعاىل ففيه جانب من إخبار بـ  إسـرائيل وتـوجههم    

وعظيم نفعها  ،وفمله تعاىل على األنبيا  وعلى األمم بالنبوة ،اىل القتال
واسا  يف املمكنات، وتالحظ يف كل آي  دراسات مقارنـ  تـبني   كاشرف 

رجاان نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم، وأفمـلي  املسـلمني علـى     
َوَمْن َأحْسَُن ِمـْن َّللاهِ ]غريهم يف تلق  األحكام وحسـن اإلمتثـال   

 [.حُكًْما ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ 
 هـ3/3/4441  النجف األشرف
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
ْلُمطَلهَقاتِ َمَتاٌع ِباْلَمْعُروفِ حَقًّـا َولِ  ]

 444  [ اآليَعَلى اْلُمتهِقينَ 
  

  اإلعراب واللغة اإلعراب واللغة 
وللمالقات: الواو: استئنافي ، للمالقات، جار وجمرور يف حمل خرب  

 مقدم.
 متاع: مبتدأ مؤخر، حقًا: مفعول مالق لفعل حمذوف.

  اسباب النزولاسباب النزول
ُموِسعِ َقَدُرُه َوَعَلى َوَمتُِّعوُهنه َعَلى الْ ]ملا نزلت 

ى  اْلَمْعُروفِ حَقًّا َعَل ا ِب َدُرُه َمَتاًع ِر َق اْلُمْقِت

قال بعمهم: ان احببت فعلـت وان مل ارد للـمل مل    [اْلُمحِْسِنينَ 
اىل عبـد الـر ن بـن  يـد بـن       الاربس افعل فانزل اهلل هذه اآلي  نسبه 

، وظاهر اآلي  انها ، وهو تمعيف له(4)اسلم اال انه لكره على حنو القيل(
 اعم يف موضوعها واسباب نزوهلا.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد بيان احكام العدة وما يتعلق حبياة املرأة اليت عنها  وجها وكيفي  

 تنظيمها وفق احكام الشريع  جا ت هذه اآلي .

  اعجاز اآلية اعجاز اآلية 
قيـد  بتتجلى املعرفـ  اإلهليـ  باملال مـ  بـني مفارقـ  الزوجـ  ومتاعهـا        

ــروف ــريعي     املعـ ــ  وتشـ ــ  واخالقيـ ــ  اجتماعيـ ــان وهـــ  مدرسـ واإلحسـ
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كما اضفت هذه اآلي  صبغ  الوجـوب علـى متـاع املالقـ       ،واصاالحي 

 .واإلحسان اليها
والثنـا   وفيها مدح ملن يتقيد باحكامها ونعته بارقى درجات السـمو  

اال ما هو واجب عليه شرعًا وعقاًل، وتبني اآلي  ان  عليه مع انه مل يفعل
ــ ــامالت     التق ــواب املع ــمل اب ــل تش ــ  ب ــالفرائا العبادي ــر ب وى ال تناص

هميـ  ظهـور التقـوى    اوتؤكـد   ،واألمور املعاشي  اليت نص عليها الشـرع 
 على اجلوارح والسلود واملعامل  مع اآلخرين.

 اآلية سالحاآلية سالح
ــاد      ــى ا  ــاعد عل ــالمي ، وتس ــات اإلس ــا  ا تمع ــ  يف بن ــاهم اآلي تس

ومنع من  ،وفيها در  للفتن  ،واعد واألصولالشخصي  املؤمن  امللتزم  بالق
وحل لبعا النزاعات ورأف  باملرأة واصالح حلاهلا اثنا  مدة  ،اخلصوم 
 الاالق.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
متنـع اآليــ  مــن الشــل والبخـل واإلضــرار بــاآلخرين وســو  الفــراق   
والغلظ  يف فـمل الشـرك  مالقـًا، وتـدعو اىل اإلنصـاف ونشـر الـود بـني         

ااب احلقوق، ال ميكن الفصل بني احلق الشخص  يف املتخاصمني وأص
الزواج والاـالق ودديـد املـرأة الـيت تكـون  وجـ  وامـًا لـ والد وبـني          
انصافها عند مفارقتها واإلنفصال عنها، ومن اآليات ان هـذا اإلنصـاف   

 لي  احسانًا حممًا بل هو حق للمالق  مفروض من عنده تعاىل.
ــأت  اآليــ   ــي  اإلنشــا   ومــن اللاــف اإلهلــ  ان ت   بصــيغ  اخلــرب ول

واألمر، كما انها جا ت بلغ  احلل والتاـريا والوصـف اجلميـل ملـن     
يعمل بأحكامها مع انها فرض وهذا من فلسف  األوامر يف القرآن ان تأت  
بصيغ  احلل والتاريمل والبعل على الفعل، واملنع من الرتد لك  يكون 

أدائـه ويكـون مـؤهاًل     للمسلم اجر وثـواب وتتجلـى معـان  اإلختيـار يف    
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ــ  يف األرض بتعاهــده     ــه للخالف ــات أهليت ــه بــني املالئكــ  واثب للمباهــاة ب
ألحكام الشريع  على حنو اإلختيار من غري قهر ويف املـواطن واألحـوال   
اليت يتعامل بها مع من هو أدنى واضـعف منـه، وعنـد املفارقـ  والنفـرة      

 والتباعد والاالق.
املالق  ونيل درج  التقوى آي  اعجا يـ   ان املال م  بني اعاا  متاع 

وشهادة مساوي  على اإلرتقا  العقائدي عند املسـلمني وبلـوغهم اعلـى    
مراتب اإلميـان بلاـاظ التقيـد النـوع  العـام  مـامني هـذه اآليـ  ودفـع          
حقوق املالق  وال عـربة بالشـال النـادر، ويف اآليـ  وعـد كـريم بـالثواب        

لذا ورد يف احلديل "اإلنصاف نصف  واألجر اجلزيل على حسن املعامل 
 الدين".

وقيد )املعروف( ملنع اإلكتفا  بصرف الابيع  من املتاع او كونه فاقدًا 
للمالي  واإلعتبار ومن مفاهيمه كون املتاع مناسبًا للاال، وميكن اإلنتفاع 

 منه  ا يناسب الشأن وايام احلياة الزوجي  ولو يف اجلمل .

  التفسريالتفسري
 [ِلْلُمطَلهَقاتِ َمَتاٌع ِباْلَمْعُروفِ وَ قوله تعاىل ]

أحــوال تنظــيم مــن اعجــا  القــرآن ان مــا يتمــمنه التشــريع يرافقــه   
 .على تباينها لكرًا كان او انثىاإلنسان 

والالم يف للمالقات لإلستاقاق وه  اليت تقع بني معنى ولات امر 
هـا تـبني ان   ما تتممنه اآلي  الكرمي  من األمر باملتاع فان عتتعلق بهما، فم

املتاع لي  صدق  بل هو حق للمالق  تنالـه بـالتلب  بعقـد الـزواج      اهذ
حَقًّــا َعَلــى ]وامـتالد فرجهـا، فلـذا ميكــن القـول ان قولـه تعـاىل       

 مصداق إلستاقاقها له.[ اْلُمتهِقينَ 
لقد جا ت اآلي  بصيغ  الشمول واإلطالق أي ان املتاع يشـمل كـل   

 وجوه:واملتاع يف املقام على  ،مالق 
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 النفق  والسكنى.   -4
 [َمَتاًعا ِإَلى اْلحَْولِ   السابق  ]اآليلات املتاع املذكوريف    -4
 النفق . -3

ـــامــا الوجــه األول فــان الســكنى    ـــرج بالتخصيـ اظ امــد ـص بلاـــ
فــال دليــل علــى املال مــ  واإلنابــاق التــام يف املتــاع يف اآليــتني،    ،الثــان 

 املؤون  مـن اإلطعـام اليـوم     واألقوى هو الوجه الثالل الذي ينال اىل
 وامللب .

َفِنْصـُُ ]وخ  بقولـه تعـاىل   ــوعن سعيد بن املسيب ان اآلي  منس

واألقوى عدم حصول النسخ بني اآليـتني بـل هـو     (4)[ َما َفَرْضُتمْ 
من التخصيص إلصال  عـدم النسـخ، وتقـديم التخصـيص علـى النسـخ       

اًل بها او ال، ومـن  فتخرج املالق  اليت فرض هلا مهر سوا  كانت مدخو
اإلعجا  ان اآلي  توسع موضوع النفق  عند الاالق وانه ال يناصر باملهر 

ر، بل ان املتاع ــاملسمى او مهر املثل او نصف املهر وحنوه من احكام امله
نوع وداع كريم وفراق بالود وفيـه صـرف للغـيظ وطـرد للغمـب ونفـ        

 للبغما  ولو على حنو املوجب  اجلزئي .
ي  نوع وقاي  من اآلفات اإلجتماعي  املتعقب  للاالق وتدارد فف  اآل

 خصوصًا وانه ابغا احلالل اىل اهلل. ،من اضراره رلشا
خـارج البيـت حبسـب مفـاهيم     العمـل  لقد وضع اإلسالم عن املـرأة  

اآليات والنصوص العديـدة الـيت تتمـمن قرارهـا يف بيتهـا وانهـا عـورة        
ولكنه مل حيكم حبرم  عملها خارج  ولزوم احملافظ  على السرت والعرض،

احلكـم  ا ذهـ  ومـن اآليـات ان   ،البيت بل هو جائز وفق الصيغ الشـرعي  
وهـذا   ،وعند غريهم ايمًا ،عند املسلمني رجااًل ونساً  ًاومعروف ًامعلوم

وهــو مــدخل لعــامل التخصــص يف ابــواب احليــاة   ،الوضــع نــوع  فيــف
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ريبـ   تاملسـلم  يف املنـزل و   واألعمال اليومي ، فان الوظائف الـيت تؤديهـا  
األوالد ال تعادل  قدار من املال، وتفوق كثريًا رواتب الوظائف واعمال 
الشركات بل ال يعادهلا قدر من اإلجرة او العوض وان خبست حقها يف 

 .الدنيا فان ثوابها يف اآلخرة عظيم
وهذه اآلي  لاف اهل  وتوكيد لرعاي  حـق املـرأة فيمـا بعـد الاـالق      

ل باألولوي  على رعاي  حقها اثنا  الزوجي ، بل ان مفهوم خااب وهو يد
وموضوع اآلي  وما فيها من األحكام يدل على تكفل نفق  األنثى مالقـًا  

باكرًا او ثيبًا، فالبد مـن   ،سوا  كانت صغرية او كبرية، خلي  او متزوج 
 فمن اإلعجا  القرآن  ان كل ،العناي  بها وتكفل معاشها وشؤون نفقتها

ــ   ــمنآي ــلمني و   تتم ــادًا للمس ــًا وارش ــا تأديب ــى فيه ــه   تتجل ــان  التنزي مع
وتهدي اىل الوفاق وحسن  ،وتقود اىل الصالح وتنشر الوئام ،واحلكم 

 العشرة وطيب السريرة.
انـه يبعـل علـى السـخا      منهـا  وملتاع املالقـ  منـافع اخالقيـ  عديـدة     

ات خـارج  ويارد البخل  ا يتممنه من معان  اإلنفـاق علـى مـن اصـب    
كما انها تـدل   ،منزلي  متتع او شؤونوال ينتفع منها يف فراش او  ،العيال

بالدالل  التمـمني  علـى موضـوعي  املهـر وحاجـ  املـرأة لـه واسـتاقاقها         
 لتملكه وتوظيفه لشؤونها.

 

 [حَقًّا َعَلى اْلُمتهِقينَ قوله تعاىل ]
لــون أي انــه قمــا  وواجــب علــى اهــل التقــوى واإلميــان الــذين ميتث

ألوامره تعاىل باتيان الصاحلات واجتناب السيئات، وقد تقدم قوله تعاىل 
َوَمتُِّعوُهنه َعَلى اْلُموِسعِ َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتـِر  ]

[ َقَدُرُه َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِف حَقًّا َعَلى اْلُمحِْسِنينَ 
لمتـاع  واملتقون ارقى مرتب  من احملسنني ومن املؤمنني، وصف  الوجوب ل

 ،يف هذه اآلي  اضفت لباس التقوى علـى مـن يلتـزم بشـرائاه واحكامـه     
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 .وفيها مدح وثنا  على الذي يؤدي حقوق املالق  ويقوم بانصافها

ويف اآلي  حل وتشجيع على ادا  حقوقها، وهذا من اعجا  مدارس 
ـــالقــرآن التأديبيــ  وصــيغ اإلرشــاد فيــه، فاألم  ـــر بالوجـ ــه يقــرتن ـ وب في

ل والرتغيب كما يصاحب النه  الوعيد والتخويف والـذم  باسباب احل
 والتقبيل.

وناقــه بالشــهادتني،  هارقــى رتبــ  مــن إســالم املكلــف مــع ان إميــان 
فان هذه اآلي  تمف  صف  التقوى على كـل   ،والتقوى ارقى من اإلميان

املسلمني ألنهم يف الواقع ملتزمون باحكام متاع املالق  سـوا  علـى حنـو    
او اإلستعداد الذه  والرضا باحلكم، فاآلي  مناسب  كرمي   الفعل الواقع

 ،وآداب الاالق ،لنيل صف  التقوى من خالل اإللتزام باحكام املعامالت
 واكرام املرأة.

********** 
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
َكَذِلكَ ُيبَيُِّن َّللاهُ َلكُْم آَياِتِه َلَعلهكُـمْ ]

 444[ اآلي   َتْعِقُلونَ 
  االعراب واللغة االعراب واللغة 

كـذلمل: اسـم اشـارة يف حمـل نصـب مفعـول مالـق، و ـو  اعرابــه         
 حااًل، اسم اجلالل : فاعل يبني .

 لكم: جار وجمرور متعلقان بيبني.
 آياته: مفعول به مماف، واهلا  مماف اليه.

لعلكم: حرف مشبه بالفعل وامسها، مجل  تعقلون: خربها، ومجل  
 الرجا  حالي  . 

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
م الاالق والعدة واملتاع والنفق  للزوج  ا يكفل حسن بعد بيان احكا

جا ت هذه اآلي  كخامت  ، معيشتها واستقرارها مع تعاهد سرتها وعزها
 آليات األحكام املتعلق  باملوضوع لتثبيتها وتوكيدها.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
يف اآليــ  نــوع دــد ينبســا علــى آيــات األحكــام مالقــًا وعلــى آيــات 

تادي دائم ومستديم وموجه اىل رجال القما  الاالق اخلاص ، وهذا ال
والقانون واملؤسسـات اإلجتماعيـ  واإلصـالحي  واإلنسـاني  واإلخالقيـ       

ومن ورائهم اىل الناس مجيعًا، فاحكام الاالق واملتاع والعدة  ،والرتبوي 
آيات ولي  احكامًا تشريعي  فقا، انها برهان ودليل على نزول القـرآن  

نـ  وهـو اإلسـتدالل مـن     اد الربهـان اإل مـ كـن اعت من عنده تعـاىل، أي مي 
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 .إلثبات صدق الرسال  ونزول القرآن املعلول على العل 
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 اآلية سالحاآلية سالح
التام باحكام هذه اآليات  للتقيد دوتبعل اآلي  السكين  يف النف  وتق

بتسليم واطمئنان ألنها نا ل  من عنده تعاىل، كما ان اآليـ  عـون وحـل    
 يات املتقدم  من احكام وعدم التفريا بها.على اإللتزام  ا يف اآل

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ان اهلل عز وجل مل يرتد املسـلمني بـال شـريع  وهـدى ومل  علـهم      
تائهني او متاريين امام املوضوعات واملسائل االبتالئي  العام  واخلاص ، 
الراتب  والاارئـ ، واآليـ  يف مفهومهـا دـذر مـن عـدم انصـاف املـرأة او         

وقها مـا بعـد الاـالق، وتنفـ  مبـدأ السـالب  الكليـ  عـن         االستخفاف حبق
 املالق .

وفيها اخبار بـان اث احليـاة الزوجيـ  ال ينقاـع متامـًا بـالاالق، وان       
الر   والود فيهابرتشل بانفاق ومتاع كـريم فيمـا بعـد الاـالق، وهـ       

 مانع من لميم االخالق.

  التفسريالتفسري
 [مْ آَياِتهِ َكَذِلكَ ُيبَيُِّن َّللاهُ َلكُ قوله تعاىل ]

كذلمل اسم اشارة: صيغت له الكاف إلفادة التشبيه وقد يذكر املشار 
اليه، وقد ال يذكر كما يف املقام، كما تأت  كذلمل  عنى ايمًا، حنو قولمل 
اديت احلج وكذلمل العمرة، لذا فان معناها يف اآلي  مركب من التشـبيه  

 ببيـان األحكـام   ، فاآلي  اخبار عن فمله تعـاىل التكرارومن افادة معنى 
واسـباب   ،وحيـول دون اجلهالـ  والغـرر    ،على حنو تفصيل  مينـع اللـب   

 .الغنب والتعدي
ــام       ــان األحك ــعار ب ــد واش ــه توكي ــ  ان ــبيه يف اآلي ــن دالالت التش وم

ن بعمـه  آالتشرعي  مبين  يف القرآن على حنو تفصـيل  سـوا  بتفسـري القـر    
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َوَمــا  ولـه تعــاىل ] بلاــاظ ق ف لـبعا او بتفســري السـن  النبويــ  الشـري   

ُُذوُه َومَا َنهَاُكمْ َعنُْه  ُوُل َفخ آتَاُكمْ الرهس

 * َوَما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى وقوله تعـاىل ] ،  (4)[َفاْنَتُهوا

 ُيوحَى
ٌ
  .(4)[ِإْن ُهَو ِإاله َوحْي

هذه اآلي  مرورًا كرميًا او انه ال بوترى نفرًا من كبار علما  التفسري مير 
 ،التفسري ولكنهـا مدرسـ  متكاملـ  يف احلكمـ  واإلعجـا      يتعرض هلا يف 

 ،سف باإلضاف  اىل ما فيها من اجتماع املتناقمني على خالف اقوال الفال
واجلاود مـع الـدعوة للنـاس     فاآلي  تتممن معان  التادي ألهل الكفر

مجيعًا للهداي  بواسا  األحكام الشرعي  وما فيها مـن املعرفـ  واحلكمـ     
 قول عن ادراد مقدماتها وغاياتها السامي .اليت تعجز الع

 رب اآلي  عن اآليات يف التشريع اإلسالم  أي ان التشريع يف باب و
الاالق والعدة امر مستقل جا ت اآليات فيه على حنو اخلصوص، وان 
آياتـه مركبـ  مـن اآليـات القرآنيـ  النا لـ  خبصوصـه، وانصـياع املســلمني         

وهذا  ،ا فيها من اإلعجا ملالناس  ذابجنللعمل  مامني هذه اآليات وا
ال يناصــر باألجيــال الالحقــ  بــل يشــمل فــرتة النبــوة وايــام    ذاباإلجنــ

التنزيل، فقد قالوا ان العرب وقفوا مذهولني من بالغ  القرآن، والظاهر 
هوهلم وتعجبهم امنا كان مركبًا فهم منتفعون من بالغته ومما فيه من لان 

 سلمني له باإلنصياع وحسن اإلمتثال.األحكام والسنن، وتلق  امل
 

 [َلَعلهكُمْ َتْعِقُلونَ ]قوله تعاىل 
 آي  اعجا ي  اخرى وه  ان القرآن حاج  للناس وسبيل اىل املعرف .

 العقل املكتسب يتاصل بالتنزيل.
 بآيات القرآن يستايع اإلنسان ان يوظف عقله ملا فيه نفعه وصالحه.

                                                           

 .7رة احلشر سو (4)   
 .4 - 3سورة النجم  (4)   
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 سبل الرشاد. اىلاف  ان يهتدوا ببيان اآليات يستايع املسلمون ك
العقليـ  واآليـات احلسـي  واآليـات اجلامعـ        رباهنيلقد جا  القـرآن بـال  

 هلما، ومن األخرية آيات الاالق والعدة املتقدم .
العقل آل  العبودي  واخلشوع ملقام الربوبي  وبه يعرف اإلنسان واجباتـه  

  وحقوقــه تلــمل الــيت تســتقرأ مــن القــرآن، فجــا ت هــذه اآليــ 
بتفصيالتها وشار منها كما انها  رب وبلاـاظ مـا تتمـمنه مـن     
صيغ  التشبيه ان التنزيل جا  إلصالح األمم وتهذيب النفوس 
وتنمي  ملك  التمييـز والفصـل بـني احلقـائق ومعرفـ  الكليـات       

 ذات واجلزئيات بالواسا .الب
العقل هو مدار التكليف وجا ت هذه اآليات إلعان  العقل على معرف  

حلق والباطل والتفريق بينهما، ممـا يعـ  ان بيانهـا لاـف منـه      ا
 تعاىل وتقريب للعبد من الااع  وابعاد له عن املعصي .

 كمال عند املسلم.ال اتبيان فمله تعاىل خللق صف
العقــل حجــ  اهلل الباطنــ ، فجــا ت اآليــات لتوظيفــه يف اثبــات وجــود 

 الصانع، ولريتق  اىل منا ل املسؤولي .
فاإلنســان حباجــ  اىل العمــل باآليــات  ،يــد الرتجــ  والــتم )لعــل( تف

قل وادرد ــدق عليه انه عــوالتقيد  ا فيها من األعمال ك  يص
 ما  ب عليه اثباته واجتنب ما يمره من املفاسد.

لقد قسم العقل اىل عدة اقسام منهـا العقـل املكتسـب وهـو آلـ  صـا        
وة النف  املتأثرة اإلجتهاد وقوة النظر، والعقل النظري وهو ق

ــنف     باملبــادل لإلرتقــا  بواســا  العلــوم واإلدراكــات ألن ال
تكمل جوهرها من املبـادل العاليـ  ولقـد مسيـت القـوة الـيت       
تقبل ماهيات األمور الكلي  بالعقل النظري، وهذه األقسام ال 
تتقــوم اال بالتنزيــل واألخــذ مــن الشــرائع الســماوي  لــذا جــا  
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 ل مراتب الكمال.القرآن لتبلغ هذه العقو

************ 
 

  قوله تعاىلقوله تعاىل
َأَلْم َتَر ِإَلى الهـِذيَن َََرُُـوا ِمـْن  ]

اَل  ْوتِ َفَق ََذَر اْلَم وٌف ح ْم ُأُل اِرِهمْ َوُه ِدَي
ُذو  َاُهمْ ِإنه َّللاهَ َل مه َأحْي وا ُث مْ َّللاهُ ُموُت َلُه
َفْضٍل َعَلى النهاسِ َوَلِكنه َأْكثََر النهاسِ الَ 

 443[ اآلي   كُُروَن َيشْ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
بالفتل  –أمل تر: اهلمزة لإلستفهام التقريري، ومعناه  ل املخاطب 

 على اإلقرار واإلعرتاف باألمر. –
مل: حرف نف  وقلب وجزم، تر: فعل ممارع جمزوم بلم، والفاعل 
ضمري مسترت تقديره انت، ومجلـ  خرجـوا صـل  املوصـول، والريفيـ  يف      

 عنى العلم وتممنت معنى اإلنتها  وتقديرها امل ينته اىل علممل.املقام  
خرب، واجلمل  يف حمل  :حالي ، هم: مبتدأ، الوف :الوف: الواو موه

 .نصب على احلال
 املوت: مماف اليه.، حذر املوت: حذر مفعول ألجله مماف

 ثم احياهم: ثم حرف عاف، يفيد الرتتيب والرتاخ .
حرف اسـتدراد ونصـب، اكثـر: امسهـا     ولكن: الواو حالي ، لكن: 

 الناس: مماف اليه، مجل  ال يشكرون خربها. ،وهو مماف

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات



 44معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ47

بعد بيان األحكام يف اآليات السابق  جا ت هذه اآلي  لتكون حجـ   
وهـ  دعـوة لإللتـزام     ،يف باب القصص واألخبار ومدرسـ  يف اإلعتبـار  

ــن اإل     ــذير م ــذار ود ــابق  وان ــات الس ــام اآلي ــن   باحك ــا وع ــراض عنه ع
 ممامينها.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
يف اآلي  اخبار عن حياة بعد موت، وبعل يف احلياة الدنيا جا  عربة 
وموعظ  للذين احياهم اهلل بعد مـوتهم وملـن عـاش يف  مـانهم وللنـاس      
مجيعًا، بذكر الواقع  يف القرآن حج  ودرسًا، وتفتل الدراسات اخلاص  

فيها بيان لعظـيم فمـله تعـاىل، وهنـاد     بعامل الرب خ والرجع  النشور، و
ــربة      ــات القصــص والع ــات األحكــام اىل آي ــال مــن آي ــافع أخــر لإلنتق من
واملوعظ  منها التشويق اىل قرا ة القرآن وظهور تعدد ممامينه واإللتفات 

 اليها.

 اآلية سالحاآلية سالح
ــ تساهم اآلي  يف اإلرتقا  الفكري والعقائدي عند املس لمني  ـا فيهـا   ـ

عرف  اإلهلي  واثبات للبعل واحلساب، وتبعل على األمل من احلكم  وامل
 وعدم القنوط.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
اآلي  حنذير من ترد االوطان واهلجرة اجلماعيـ  العامـ  عـن الـديار     
ــتال  العــتم وا اعــ  ونقــص االماــار او     ــه واالب خشــيي  املــوت واحتمال

وارشـاد  الفيمانات، وه  دعوة ملواجه  املشاق بروح الصرب واالميـان،  
 اىل التسليم بأمره وقمائه تعاىل.

فاملسلمون الا تركوا املصر الذي يقانونه وتسود فيه عقيدتهم ولهبوا 
اىل بلد يدين بديانـ  اخـرى يواجهـون مشـاق وصـعاب بالغـ  يف تعاهـد        
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شعائر اهلل وسنن العبادة، والغربا  الا دخلوا بلد آخر غالبًا ما يتفرقون 

واجور منخفم ، وقد أراد اهلل عـز وجـل   ويمارون للعمل  هن أدنى 
َوّلِلِهِ اْلِعزهُة َوِلَرسُوِلِه للمسلمني العز يف الدارين، قال تعاىل ] 

 .(4)[َوِلْلُمْؤِمِنينَ 

  التفسريالتفسري
َأَلْم َتَر ِإَلى الهِذيَن َََرُُوا ِمـْن قوله تعاىل ]

 [ِدَياِرِهمْ 
وآلـه وسـلم   اخلااب يف اآلي  موجه اىل النيب حممـد صـلى اهلل عليـه    

ــار      ــى احنص ــل عل ــًا، ال ال دلي ــاس مجيع ــلمني والن ــه اىل املس ــن خالل وم
اخلااب القرآن  باملسلمني بل هو متوجه للناس مجيعًا ولكـن املسـلمني   
هــم الــذين انتفعــوا منــه فهــو حجــ  للمســلمني وحجــ  علــى الكــافرين،   

 .على مر العصور وموعظ  ل مم
ا ت  عنى العلـم ومتعديـ    ج [َأَلْم َترَ ]قوله تعاىل  والريفي  يف

باىل وهو حرف انتهـا  أي امل ينتـه علمـمل اىل قصـتهم، وكـأن يف اآليـ        
اشارة اىل ثبوت خربهم عند املليني او يف الكتب املنزل  قبل القرآن ومع 
عــدم الــدليل فــان لكــر القصــ  يف القــرآن يف هــذه اآليــ  يكفــ  ل خبــار  

فالبـد ان   ،  اعجا يـ  وموضوع اآلي  يدرد باحلواس وهو حالـ  ،والعلم
يكـون معروفـًا وشــائعًا عنـد امللــيني ومـن اعجـا  القــرآن تثبيـت وتوثيــق       

 اآليات احلسي  بتنزيل مساوي.
واإلستفهام يف املقام احنالل  فهو حجـ  للـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه      

واآلي  مدرس   ،وسلم واملسلمني وتثبيت إلميانهم وانذار ووعيد للكافرين
ملوت كما تتصف خبصوصي  وهـ  التـداخل بـني احليـاة     يف عامل ما بعد ا
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ومشـول الدفعـ  والفـرد الواحـد مـن الفمـل       واملوت والبعل والنشـور  
لقد كان موضوع اآلي  عربة للنـاس   ،االخرةاإلهل  للاياة الدنيا وعامل 

ــ صلـه  واىل يوم القيام  وكأن ما حيصل يف اآلخـرة   ور وامثلـ  يف احليـاة   ـ
يل ووقــائع اآلخــرة ومــا تت  تـذكر بتفاصــ ــــعقائدي دــــواهــالـدنيا تبقــى ش 

 فيها.  ــري
 ويف موضوعها وجوه واقوال:

من ملود ب  اسرائيل امر عسكره بالقتال، فخافوا القتـال   ان ملكًا -4
ولكنهم اعتذروا باخلشي  مما يف ارض املعرك  من الوبا ، فاماتهم اهلل 

غ قـومهم مـوتهم   تعاىل باسرهم وبقوا مثاني  ايـام حتـى انتفخـوا وبلـ    
فخرجوا لدفنهم ولكنهم عجزوا عن دفنهم بسبب كثرتهم، فاظروا 
عليهم حظائر فاحياهم اهلل تعاىل بعد الثماني ، وبق  فيهم ش   من 

 للمل الننت، وال  ال يف اوالدهم ولراريهم.
ــنيب نــدب قومــه اىل اجلهــاد ولكــنهم كرهــوا اخلــروج    -4 ان حزقيــل ال

ثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا من فارسل اهلل عليهم املوت فلما ك
املوت، فتوجه حزقيـل اىل الـدعا ، وقـال: اللـهم الـه يعقـوب والـه        
موسى ترى معصي  عبادد فارهم آيـ  يف انفسـهم تـدهلم علـى نفـال      

ل اهلل عليهم املـوت،  ــقدرتمل وانهم ال خيرجون من قبمتمل، فارس
اهلل ضاق صدره بسبب موتهم فـدعا مـرة اخـرى فاحيـاهم     ثم انه 

وجهــ  الصــدور، وميكــن  دتعــاىل، ولكــره الــرا ي ومل يــذكر الســن 
 ان املوت وقع فيهم قبل دعا  حزقيل. ال، ايمًا مناقش  اخلرب دالل 

عن السدي ان قري  وقع فيها الااعون وهرب عام  اهلها، والـذين   -3
بقوا مات اكثرهم، وبقى فريق منهم يف املرض والبال  ثم بعد ارتفاع 

هربـوا سـاعني، فقـال مـن بقـ  مـن        ن رجـع الـذين  املرض والااعو
ــن       ــا م ــنعوا لنجون ــا ص ــنعنا م ــو ص ــا، ل ــرص من ــؤال  اح ــى: ه املرض
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األمراض واآلفات ولئن وقـع الاـاعون ثانيـًا خرجنـا فوقـع وهربـوا       
وهم بمع  وثالثون الفًا، فلما خرجـوا مـن للـمل الـوادي، نـاداهم      

وبليـت  ململ من اسفل الوادي وآخـر مـن اعـاله ان موتـوا فهلكـوا      
اجسامهم، فمر بهم نيب يقـال لـه حزقيـل فلمـا رآهـم وقـف علـيهم        
وتفكر فيهم، فاوحى اهلل تعاىل اهل  اتريد ان اريمل كيف احيـيهم   
فقال: نعم، فقيـل لـه: نـاد ايتهـا العظـام ان اهلل يـأمرد ان  تمعـ ،        
فجعلت العظام ياري بعمها اىل بعا حتى متت العظـام ثـم اوحـى    

العظام ان اهلل يأمرد ان تكتس  حلمًا ودمًا ثم قيل:  اهلل اله ناد ايتها
نــاد ان اهلل يــأمرد ان تقــوم  فقامــت، فلمــا صــاروا احيــا  قــاموا،  
وكانوا يقولون: سباانمل ربنا وحبمدد ال اله اال انت ثم رجعوا اىل 

قريتهم بعد حياتهم، وكانت امارات انهم ماتوا ظاهرة يف وجوههم،  
 .(4)للمل حبسب آجاهلم ثم بقوا اىل ان ماتوا بعد

واحلديل ضعيف باإلرسال وجه  الصدور، ويف مرسل  الكايف عن 
 وكانوا الشام مدائن من مدين  أهل هؤال  يف اآلي  قال: إناإلمام الباقر 

 أحسوا إلا فكانوا أوان، كل يف فيهم يقع الااعون وكان بيت ألف سبعني

 املوت فكان لمعفهم لفقرا ا فيها وبق  لقوتهم االغنيا  املدين  من خرج به

 كنـا  لـو  خرجوا الذين فيقول خرجوا الذين يف ويقل أقاموا الذين يف يكثر

 املـوت  فينـا  لقـل  خرجنـا  كنا لو: أقاموا الذين ويقول املوت فينا لكثر أقمنا

 خرجوا به وأحسوا فيهم الااعون وقع إلا أنه مجيعا رأيهم فاجتمع: قال

 عـن  وتناـوا  مجيعـا  خرجـوا  اـاعون بال أحسـوا  فلمـا  املدينـ   مـن  كلـهم 

  دينـ   مـروا  إنهـم  ثـم  . اهلل شـا   ما البالد يف فساروا املوت حذر الااعون

 رحـاهلم  حاوا فلما بها فنزلوا الااعون وأفناهم عنها أهلها جال قد خرب 

 وصاروا ساعتهم من  فماتوا مجيعا موتوا :وجل عز اهلل قال بها واطمأنوا

                                                           

 .474 -6/473مفاتيل الغيب  (4)



 44معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44

 يف ومجعوهم فناوهم املارة فكنستهم املارة قطري على وكانوا يلوح رميما
 تلمل رأى فلما حزقيل :له يقال إسرائيل ب  أنبيا  من نيب بهم فمر موضع

 أمـتهم  كمـا  الساع  الحييتهم شئت لو رب يا :وقال واستعرب بكى العظام

 فـأوحى  خلقمل من يعبدد من  مع وعبدود عبادد وولدوا بالدد فعمروا

 عز اهلل فأوحى : فاحيهم قال رب يا نعم :قال للمل أفتاب: إليه تعاىل اهلل

 فقال - يقوله أن وجل عز اهلل أمره الذي فقال ، وكذا كذا قل أن إليه وجل

 الكالم للمل حزقيل :قال فلما - االعظم االسم وهو  :السالم عليه الصادق

 بعا إىل بعمهم ينظر أحياً  فعادوا بعا إىل بعمها ياري العظام إىل نظر

 أشهد : للمل عند حزقيل فقال ويهللونه، ويكربونه لكره عز اهلل يسباون

 قدير.    ش كل على اهلل أن
هذه اآلي  متقارب  وال يمرها  وموضوع ان األخبار الواردة يف وقائع

ضعف سندها وارساهلا، ألن املشهور جابر لمعف السند، باإلضاف  اىل 
ا اصـاالح التـواتر   القاعدة اليت حررناها يف علم األصول واطلقنا عليه

ضـعيف  السـند يف حكـم وامـر      السندي، ومفادهـا ان التقـا  عـدة اخبـار    
واحد  عل بعمها  رب ضعف سـند اآلخـر، مـع عـدم ثبـوت تـواطئهم       

تشابه هذه النصوص مع تعدد جه  الصدور يـدل علـى   و ،على الكذب
دق  المبا عند علما  اإلسالم وحرصهم على توثيق مـا تتمـمنه آيـات    

العربة واملوعظ   من قصص ملوضوعيتها وألنها اشرف الدروس يفالقرآن 
والذكرى باإلضاف  اىل ما فيها من الغايـات العقائديـ  السـامي  األخـرى     
منها بيان امكان املعاد، وعدم اليـأس مـن فمـله تعـاىل يف اإلحيـا  بعـد       

عجيبًا  ًااملوت، أي لو مسعنا ان انسانًا مات واحياه اهلل مل يكن للمل امر
روج مــن ــــاخلوأتني، ــــوع غــري ممتنــع يف النشــــو مســتاياًل بــل ان املوضا

الديار هربًا وفرارًا مـن املـوت عنـد طـرو اسـبابه لـي  امـرًا مـذمومًا يف         
ــِذيَن آَمُنــوا ِإنه  قــال تعــاىل ] ،اجلملــ  َياِعَبــاِدا اله
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 .(4)[َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيهااَ َفاْعبُُدونِ 

  او الزلـزال او األماـار الشـديدة ويتعـذر     فقد تتعرض البلدة للوبـا 
علـى   علـى حنـو الـنص    معها البقا  فيها، لذا ترى اآلي  خالي  مـن لمهـم  

هم، اال ان يسـتفاد  اصل اخلروج ولكنها دك  قصتهم واسـباب خـروج  
وال مانع من الرجوع اىل السن  لبيان ما ورد خبصوص  الذم من القرائن،

من البلدة هربًا مـن الوبـا ،   فرائن هم،اال ان يستا ولزم من الاخلروج
الفــرار مــن الزحــف الا كــان اخلــروج طلبــًا للســالم  الــوارد يف النهــ  و

  .الدفاع عن بيم  اإلسالم يتعلق برتدوالنجاة 
 اآليــ  حتميــ  املــوت ولــزوم اإلســتعداد ملــا بعــده مــن مــواطن  تــبنيو

كتبه احلساب وان اهلروب من اسباب املوت ومواطنه ال يغري األجل وما 
مـن مـوطن إلحتمـال حصـول      اهلل عز وجل على العبد، وقـد يفـر املـر    

القتل او اإلصاب  بالوبا  فيه، ولكنه يبتلى باملوت عند الفرار، وقد يبقى 
يف للمل املـوطن تسـليمًا بقمـائه وقـدره تعـاىل فتكـون السـالم  والنجـاة         

 بالبقا  بفمله تعاىل.
ــ  دعــوة للتوكــل علــى اهلل عزوجــل مــن غــري  و ــرد ل ســباب اآلي  ت

 واملقاصد الصايا .
 

 [َوُهمْ ُأُلوفٌ قوله تعاىل ]
اي انهم ، مجع كثرة وألوفاجلمل  يف بيان احلال والوصف والعدد 

اكثر من عشرة آالف، ومنهم من قال باحتمال افادة الوف ملعنى ائتالف 
القلوب وانهم مـاتوا مـع مـا بيـنهم مـن املـودة ولكنـه بعيـد لظـاهر اآليـ            

ظواهر والتباين يف املعنى واملممون والغايات و ل  اإلعتبـار  وحجي  ال
بالعدد ولعدم اإلنصراف اىل خالف الظاهر اال مع القرين  الصارف  وه  
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 معدوم  يف املقام.
ان كثرة عددهم يدل على حصول قبول ورضـا بـاخلروج علـى حنـو     
العموم اإلسـتغراق  والبـد مـن موضـوعي  هلـذه الكثـرة يف حصـول آيـ          

من يف ثناياهــا وفيــه ــــوت واإلتعــاظ وانــه مســأل  عقائديـ  ودالالت تك املـ 
 وجوه حمتمل :

 خروجهم جزعًا وفزعًا. -4
ــ       -4 ــود القناع ــن وج ــه م ــا في ــروج وم ــى اخل ــاق عل ــ  الاإلتف عام

 باخلروج.

ن اصـل احلكـم، أي ان خـروج اجلماعـ      مـ ان الكثرة ال تغـري   -3
، الكــثرية ال يعــ  صــا  فعلــهم، بــل العكــ  هــو الصــايل  

 دام اجلماع  الكثرية على الفعل يقتم  التنبيه والتاذير.اقو

 من خاأ الفرد. ًاخاأ اجلماع  اكثر اهمي  وضرر -4

بيـــان العـــدد وكثرتـــه مقدمـــ  وســـبب لإللتفـــات اىل القصـــ    -1
 واإلعتبار منها.

تدل اآلي  على وجود  معـات سـكاني  وامصـار واسـع  قبـل       -6
 من الناس. كثريًا اإلسالم تمم عددًا

 ،  التجان  يف ا تمعات وتأثر اجلميع بـرأي واحـد  تظهر اآلي -7
اإلقدام عليه مع ما فيه من الى ترد الـوطن وقصـد ا هـول    و

 وانعدام اإلستقرار.

اآلي  شاهد على توثيق قصص القـرآن لقصـص وحيـاة االمـم      -8
  السالف .

 

 [حََذَر اْلَمْوتِ قوله تعاىل ]
ــذراً    ــذره حيــذره ح ــال ح ــرتا ، يق ــ  واإلح ــه  احلــذر: اخليف ــزع من ، ف
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ومفهوم اآلي  يقسم الناس بلااظ املوقف من املوت   ،وتوج  منه خيف

 تقسيمًا استقرائيًا اىل:
 الفزع واخلوف من قدومه. اواًل:
 التسليم به كاقيق  حتمي . ثانيًا:
 بر خ بينهما أي بني الفزع والتسليم. ثالثًا:

قسام فتارة اىل عدة ا موهذا القسم ينقس ،القصد اليه وارادته رابعًا:
وتارة يكون من اجل الـدنيا   ،يكون بقصد الشهادة والقتل يف سبيل اهلل

 واخرى يف املعصي  والكفر وغري للمل. ،واملغامرة
ومناوق اآليـ  يتعلـق بالقسـم األول وعلـى حنـو التعـدد واإلشـرتاد        

 ،واجلماع ، وتبني اآلي  ان اخلروج واهلرب من الديار للاذر من املوت
ت اجلماع  الذي يتأتى من الوبا  وحنوه، والظاهر انه دعوة والبد ان املو

ومن احلروب اليت تستعمل فيها  ،للمسلمني لإلحرتا  والوقاي  من األوبئ 
األسلا  الكيماوي  والبايلوجي  الفتاك  من غري حاج  للخروج من الديار 

ولعـــل اجـــرا  دراســـ  احصـــائي  تـــبني ان املســـلمني  ،وتـــرد األوطـــان
اقـل بلـدان العـامل يف امـتالد اسـباب الوقايـ  مـن هـذه          منوامصارهم 

 األسلا  وهو عنصر ضعف ويبعل يف النفوس القنوط والفزع.
ان اهلروب من املوت ال يع  النجاة منه، وهذا ال يبني وظاهر اآلي  

يع  حتمي  املوت اجلماع  ولكنه دعوة للجو  اىل سبل اخرى للتخلص 
، باالضـاف  اىل اسـباب   يف العبـادة  كالـدعا  والصـدق  واألخـالص    ،منه

 .احلذر والتوق  من مقدماته 
ويف اآلي  حل على اجلهاد والصرب على مقاتل  العدو وعدم الفـرار  
من الزحـف وفيهـا تـوبيخ للـذين خيـافون مـن املواجهـ  وخـوض غمـار          
احلرب فقـد يفـاجا العـدو املسـلمني يف ديـارهم كمـا حصـل يف معركـ          

القتـال قـد يـؤدي اىل مداهمـ  العـدو الـديار       اخلندق، أي ان احلذر من 



 44معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41

وحصـول القتـل اجلمــاع ، فجـا ت اآليــ  لدرئـه ودفعــه باإلقـدام علــى      
 .القتال يف سبيل اهلل

 ،وعربة ودرسًا وبيانًا لفمله تعاىل وبذا تكون القص  القرآني  موعظ 
فان طرد اهلل عز وجل األوبئ  عن املسلمني خصوصًا يف بدايات اإلسالم 

ثبيت اركان االسالم والنصر على االعدا  وفيه  فيف ور   مقدم  لت
تناب تعايل القوى والفتور عن اجلهاد جالقرآن حيثهم على اباملسلمني، و

باإلضاف  اىل عمومات وحتمي  حصول املوت وان املني   ،خوفًا من املوت
 البد وان تدرد االنسان.

 

ــاىل ]  ــه تع ــمه قول ــوا ُث ــمْ َّللاهُ ُموُت ــاَل َلُه  َفَق

 [َأحْيَاُهمْ 
ــ  اختلفــت مــع ادــاد     مل يــنفعهم الفــرار مــن املــوت، ولكــن الكيفي

 واملوضوع فاملوت ال حيصل اال بامره تعاىل. ،األصل
وهذا احلـذف   ،ويف اآلي  حذف وتقديره فقال هلم اهلل موتوا فماتوا

ال يناصر باجلانب البالغ  وما فيه من اإلختصار ففيه دالالت عقائدي  
وانه سباانه ال يستا  من  ،تعاىل ال مرد له وان امره نافذ مهحكمنها ان 

وفيهـا   ،مـانع مـن حصـوله    فـال  احلق فالا كتب على قوم املوت اجلماع 
نكت  عقائدي  وه  ان عامل الفعـل خيمـع لعـامل األمـر علـى حنـو األثـر        

احلـذف ان ملـمل املـوت    وجوه واملؤثر، وانه تعاىل امر باملوت ولعل من 
 .ه تعاىل فاماتهممسع تلق  امر

عــن املــوت الــذي يصــيب  ًاتلفــخموهــل ميكــن ان يكــون هــذا املــوت 
اإلنســان وهــو  هــوق الــروح ومغادرتهــا للبــدن وانــه مــوت ابتــدائ  او  

األرجل  ،ويرجعون اىل احلياة الدنيا تعليق  لعلمه تعاىل بانهم سيايون
 انه موت تام و هوق للروح لوجوه:
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 ان الكالم حيمل على ظاهره. -4
   ظواهر اإللفاظ.حجي -4

ل علــى ــــا  فــان الكــالم حيمــــ  وا ــــعنــد الــرتدد بــني احلقيق -3
احلقيق  إلصالتها اال مع القرين  الصارف  عنها اىل ا ا  وهـ   

 مفقودة.

فالبـد ان يكـون بـارقى     ،لقد جا  احلدث علـى حنـو اإلعجـا     -4
 ،كيفي  إلمتام احلجـ  وبيـان بـديع صـنعه تعـاىل ومتـام الربهـان       

 ريق الرتدد والشمل والريب .ولقاع ط

 جا ت اآلي  للتادي والوعيد واإلنذار واإلخبار. -1

وبلاـاظ السـياق أي ان السـامع     ،التبادر الشخص  والنـوع   -6
 يتبادر اىل لهنه حصول املوت.

اخبار اآلي  عن احيائهم الالحق، واإلحيا  ال حيصل اال بعـد   -7
 املوت وال يكون من دصيل ما هو حاصل.

ادته تعاىل حبصول املوت اجلماع  من غري استايا  من وتبني اآلي  ار
احلق، وه  دعوة للتسليم حبدوث املوت وعدم الفزع منه ألن األهم هو 

وحسن مالقاته، ولعل يف اآلي  نوع توبيخ هلم على افعـاهلم   مرضاة اهلل
الذي خياف املـوت غالبـًا مـا يكـون غـري مسـتعد لـه باألعمـال الصـاحل           ف

ُقـْل ِإْن َكاَنـْ  َلكُـْم الـدهاُر  ىل ]ولعمومات قوله تعـا 

اآلََِرُة ِعْنَد َّللاهِ ََاِلَصًة ِمْن ُدونِ النهاسِ َفَتَمنهْوا 

 .(4)[اْلَمْوَت ِإْن ُكنُتمْ َصاِدِقينَ 
 

                                                           

 .94سورة البقرة  (4)
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 [ُثمه َأحْيَاُهمْ قوله تعاىل ] 
)ثم( تفيد الرتتيب والرتاخ  أي ان حال  املوت حصلت هلم مجيعًا 

بعد وقت ولي  مباشـرة، وجمـ   )ثـم( هنـاد إلثبـات      وان اإلحيا  جا  
املعجزة وحصول البعل واحلياة بعد دقق املوت ولتوكيد ان املوت الذي 
داهمهم مل يكن سكت  قلبي  او امرًا عارضًا سـريع الـزوال، بـل حقيقـ      

و العموم ا مـوع  ولكـن اهلل عـز    ــريعي  اصابتهم على حنــتكويني  وتش
ا بعد باإلحيـا  بـدعا  نبـيهم حزقيـل وقيـل بـدعا        وجل انعم عليهم فيم

 مشعون وهو من األنبيا .
وتبني اآلي  فمله تعـاىل باحيـائهم وان املعجـزة تـأت  ر ـ  للنـاس       
ولكن ملالا املوت ثم اإلحيا  وواجب الوجود منزه عن العبـل واللـهو،   

 فالبد من دروس وعرب وموعظ  منها:
نهمـا ال يناصـران باطالـ     انه دليل على رأفته ور تـه تعـاىل وا   -4

 العمر ودفع البال  بل يفوقان اسباب اإلرادة التكويني .
 انه سباانه يفعل ما يشا  ر   بالناس. -4

 تدفع اآلي  اليأس والقنوط وتؤكد حقيق  البعل بعد املوت. -3

ديـا علـى لات اهليئـ  الـيت ماتـت فيهـا        ان امه متوت جمتمع  ثـم  -4
ابات وتنبـــذ املعصـــي  حـــري بهـــا ان تتعاهـــد الفـــرائا واملســـت

 والذنوب وتتبع األنبيا  على حنو العموم ا موع .

ان اآليــات وبــديع صــنعه تعــاىل ظــاهرة يف الكــون واآلفــاق وقــد  -1
يتفمل سباانه ويرينا اآليات يف انفسـنا علـى حنـو جلـ  وظـاهر      

سَُنِريِهْم ومنه اإلمات  اجلماعي  ثم البعل واإلحيا  قال تعاىل ]

 .(4)[َفاِق َوِفي َأْنُفِسِهمْ آَياِتَنا ِفي اآل

ــي       -6 ــو القم ــى حن ــأت  عل ــ ، وت ــ  متفاوت ــب اإلهل ــيغ التأدي ان ص
                                                           

 .13سورة فصلت  (4)
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الشخصي  لتكون موعظ  لآلخرين وقد تأت  على حنو متعدد كما 
يف املقام وه  موعظ  ألهل اآلي  ومن خلفهم ول مم واألجيـال  

 األخرى.

 .اآلي  دعوة إلجتناب الغرور والزهو بالكثرة والعدد والعدة -7

 البعل وامكانه يف اآلخرة.ب وتذكرياآلي  درس وبيان يف  -8

اآلي  دعـوة لإلنقيـاد الاـوع  او القهـري ملقـام الربوبيـ  ومشـيئ          -9
 الباري عز وجل.

لقد خرجوا من ديارهم وبيوتهم هربًا من املوت ولكنه مكتـوب   -41
 عليهم.

ــدعا      -44 ــل بال ــه، ب ــأت  مــن خــالل احلــذر من ــبال  ال ي ان صــرف ال
 واتباع االنبيا .والعمل الصاحل 

 

 [ِإنه َّللاهَ َلُذو َفْضٍل َعَلى النهاسِ قوله تعاىل ]
ــاتهم       -4 ــد ان ام ــ  بع ــ  كامل ــا ام ــاىل احي ــه تع ــاىل ان ــله تع ــن فم فم

 واهلكهم.
انه تعاىل حفظهم من السباع واآلفات مدة ما بني املوت والبعـل   -4

 .، وان كان البعل مالقًا أي مع اختالف احلالمن جديد

إلحيا  وجه اعجا ي آخر إلستدام  احلياة، فاإلنسان ان اإلمات  ا -3
معرض للموت او القتل يف كل يوم بل يف كل ساع  ودقيق  من 

 عمره ولكن اهلل يصرف عنه املوت.

تبني اآليـ  حاجـ  اإلنسـان كممكـن ألن اإلحتيـاج مـال م لعـامل         -4
اإلمكان ولتوكيد عدم اهميته إلفاض  الوجود او العدم لذاته او 

 لغريه.

ي  دعوة للتـدبر يف عظـيم احسـانه تعـاىل علينـا بعـدم اإلبـتال         اآل -1
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باإلمات  ثم اإلحيا ، أي ان بقا  احلياة اىل األجل احملتوم من غري 
 افتتان وابتال  باملوت اثنا ها ر   ونعم  منه تعاىل.

انه تعاىل كريم حليم ال يقابل اهلرب من املوت باإلنتقام او املوت  -6
نسان كبرية بالفرار من الزحـف، ولكنـه   احلتم ، فقد يرتكب اإل

ســباانه يــؤخر حســابه اىل عــامل اآلخــرة مــع بقــا  آداب التوبــ   
 واإلناب  وفرص اإلقال  مفتوح  فماًل منه تعاىل.

الفمل هو الزيادة والنافل  فظاهر اآلي  الكرمي انهم ماتوا بآجاهلم  -7
َوَأَُـٌل  ولكنه سباانه  ادهم من فمله واحسانه قال تعاىل ]

 .(4)[ ُمسَمًّى ِعْنَدهُ 

اآلي  دعوة لرجا  فمله واحسانه تعـاىل  ـا يزيـد علـى املكتـوب       -8
واملرئــ  واملتوقــع واحملتســب، ففمــله تعــاىل علــى بعــا األمــم   

حفظ املسـلمني وجنـاتهم مـن     باإلحيا  بعد اإلمات  يفيد باألولوي 
 .االوبئ  والزال ل

ْمحُـوا َّللاهُ يَ اآلي  وجه من وجوه تفسـري وبيـان قولـه تعـاىل ]     -9

 جا  (4)[َما َيشَاُء َوُيثْبُِ  َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ 
 باعجا  ظاهر وآي  بين .

ان فمله تعاىل شامل جلميع الناس وعلى حنو اإلطالق بال شرط  -41
 اإلميان او قيد الدعا .

 يف اآلي  مدح وثنا  للباري عزوجل لعظيم احسانه. -44

 ـرب عـن فمـله تعـاىل يف      انهافبلااظ دالل  املعنى السياق  لآلي   -44
 استدام  احلياة ودفع البال .

من فمله تعاىل بقايفنا يف اوطاننا من غـري حاجـ  اىل الفـرار مـن      -43
                                                           

 .4سورة االنعام  (4)
 .39سورة الرعد  (4)
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 املوت.

ميكن معرف  جانـب مـن فمـله تعـاىل خبصـوص اآليـ   ـا تظهـره          -44
الفمائيات ووسائل اإلعـالم املقـرو ة واملسـموع  مـن املصـائب      

ن مـن ديـارهم نتيجـ  احلـروب     واحملن اليت تواجـه الـذين ينزحـو   
 واألوبئ  وكيف يصباون مشردين ال مأوى هلم.

 

 َوَلِكنه َأْكثََر النهـاسِ الَ َيشْـكُُروَن قوله تعاىل ]
] 
ــ       -4 ــى النعم ــكر عل ــاظ الش ــاس بلا ــتقرائ  للن ــيم اس ــ  تقس اآلي

 والفمل وعدمه.
 عدم الشكر. ايف اآلي  لم ألكثر الناس ألنهم اختارو -4

 ر ووعيد ألهل اجلاود.اآلي  تنبيه ودذي -3

 اآلي  دعوة للمسلمني للمواظب  على الشكر.تعترب  -4

نعت األكثري  من الناس بعدم الشكر بيان ملا عليه النـاس مـن    -1
 الغفل .

قيادة الناس حنو منا ل الشكر وبيان املسلمني على اآلي  دت  -6
 فمله تعاىل.

 رب  يف مسرية اإلميـان غيف اآلي  طرد للوحش  وعدم الشعور بال -7
بتوطني النف  بان اكثر الناس متخلفون عن ابسـا وظـائفهم   

 من الشكر له تعاىل على عظيم نعمه.

اىل النــاس تعــاىل وصــول فمــله مــن ان عــدم الشــكر مل مينــع  -8
 مجيعًا ألنه تعاىل هو الر ن الرحيم.

ــلمني      -9 ــلم واملس ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــنيب ص ــب لل ــ  تأدي اآلي
ىل سـبل الرشـاد مـن غـري     بالسع  يف انقال النـاس وهـدايتهم ا  
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 انتظار شكر منهم على هذا اإلحسان والفمل.

 .معنيني اكثري  الذين ال يشكرون دتمل بلااظ انبساطها -41

 اكثر الناس يف كل جيل و مان.      - أ

 اكثرهم بلااظ جممـوع النـاس وان حصـل يف بعـا األ مـان           -ب
اكثري  الشاكرين، األقوى هو األول وهذا ال مينع من حصول 

 بعا احلاالت املخالف  يف بعا األ من .

األكثري  ال متنع من غلب  اهل اإلميان والشكر يف بعا األمصار       -44
 وا تمعات.

فمجـرد اإلقـرار    ،الظاهر وجـود مال مـ  بـني اإلميـان والشـكر          -44
ــ كر وتســــبالتوحيـد هــو نـوع ش   د األمــور بيــده ـليم بــان مقاليـ ـ

 تعاىل.

 ل مبارد لدوام فمله تعاىل.الشكر سبي    -43
 ناس.ـيع الـى مجـم علـدوام النعـل باب لـكر األقـان وشـامي    -44

 
********** 
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
بِيِل َّللاهِ ــــــَوَقــــاِتُلوا ِفــــي سَ  ]

 مٌ ـــِليــٌع عَ ــوا َأنه َّللاهَ سَِميــَواْعَلمُ 
 444[ اآلي  

 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
و ـو  ان تكـون عاطفـ  علـى مقـدر وال      وقاتلوا: الواو: استئنافي ، 

رائيل وقاتلوا ــترتكوا دياركم خشي  املوت وفتمل العدو كما فعل بنو اس
 يف سبيل اهلل، واألول ارجل، ألن القتال يف اآلي  جا  مالقًا.

 فاعل. :قاتلوا: فعل امر مب  على حذف النون، الواو
عــول مــا يف حيزهــا يف حمــل مفو واعلمــوا: الــواو حــرف عاــف، ان

 اعلموا.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد اإلعتبار واملوعظ  بذكر قص  القوم الذين خرجوا مـن ديـارهم   
هربًا مـن الاـاعون والوبـا  وكيـف ان اهلـروب مل يصـرف عـنهم امـره         
تعاىل، جا ت هذه اآلي  متعقب  هلا وه  تأمر علـى حنـو صـريل بالقتـال     

السـياق  لآليـات    واجلهاد والثبات فالبد من مال م  حبسب دالل  املعنى
وكأن بيان حتمي  املوت املتاد واملتعدد مقدم  ل مر بالقتال ثـم جـا ت   

 رتغب بالقتال واإلحسان طاع  وقرب  له تعاىل.للاآلي  التالي  

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
 ،ظهــور األمــر بالقتــال بــالنص اجللــ  مــع تقييــده بانــه يف ســبيل اهلل 

ويف اآلي  ترغيب  ،اليخرج بالتخصيص القتال عصبي  او ألغراض الدني
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 باجلهاد وحل عليه باإلخبار عن احاطته تعاىل بافعالنا.

 اآلية سالحاآلية سالح
تاــرد اآليــ  روح الــرتدد والقعــود عــن القتــال وتــدفع املــؤمنني اىل   
مسالمل اجلهاد، انها دعوة قرآني  ملقاتل  األعدا  وبر خ دون اخلوف من 

 العدو.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
االعـراض عـن مواجهـ  اعـدا      تنهى اآلي  من النكـوص والقعـود و  

الدين، وتذكر املسلمني بانه تعاىل احاط بكل ش   علمًا وانه مع الذين 
ينتصـرون لدينـه ولـن يرتكهـم مـن غـري مـدد غـييب عنـد القتـال ومالقـاة            

 الكفار.
واألمر يف اآلي  حيمل على الوجوب ولي  الندب واإلستاباب ممـا  

لقدرة علـى مواجهـ  األعـدا     يدل على بلوغ املسلمني ملرتب  من القوة وا
بالسيف وا احتهم عن مواضعهم خصوصًا وان القتال اعم من الـدفاع  
فبينهما عموم وخصوص مالق، فكل دفاع بالسيف هو قتال ولي  كل 
قتال هو دفاع، ومتنع اآلي  مـن التمـادي واإلسـراف يف القتـال او القتـل      

القتال ال يشـرع اال  فقيد )يف سبيل اهلل( يتغشى القتال واسبابه  عنى ان 
ان تكون اسبابه واستدامته جهادًا يف سبيله تعاىل ودفاعـًا عـن اإلسـالم    
وحرماته، وتبعل اآليـ  املسـلمني علـى القتـال ودـثهم علـى اإلقـدام يف        
ميادين اجلهاد وتدعوهم لإلخالص والتفان  يف سبيله تعـاىل، كمـا انهـا    

 تقذف الرعب يف قلوب اعدا  اإلسالم.
ي  دعوة للمسلمني للجهاد وعدم التفريا بأحكامه، ووعد وخامت  اآل

كريم بـاجلزا  احلسـن والعـون واملـدد، وتؤيـده اآليـات القرآنيـ  والسـن          
النبوي  الشريف  والشواهد التأرخيي  كما يف بـدر مـثاًل وكيـف ان اهلل عـز     
وجـل نصـر املسـلمني ونزلـت املالئكـ  لنصـرهم واعـانتهم واآليـ  تـدعو          
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ـزم وارادة اجلهاد ليأتيهــم املدد والعون والتوفيــق ويبعـل   املسلمني للعـ

 اهلل الرعب يف قلوب األعدا .

  التفسريالتفسري
 [َوَقاِتُلوا ِفي سَبِيِل َّللاهِ قوله تعاىل ]

[ حنـو احـدى عشـرة مـرة يف     َََقاِتُلواقد ورد قولـه تعـاىل ]  
منها يف  نيالقرآن كلها دل على قتال الكفار واهل اجلاود والبغ ، مرت

تان قيد فيهما القتال بانه يف سبيل لسورة البقرة وهما اآليتان الوحيدتان ال
ومنـع التعـدي فيـه او يف     وبيان معامله ونف  اللب اهلل، لبيان نوع القتال 

واخلاـاب يف اآليـ  احناللـ  موجـه اىل كـل       ،غاياتـه واسبابه وموضوعه 
لسـلم  مسلم وكل مجاع  منهم أي انه حتـى يف حـال السـع  والرخـا  وا    

على املسلمني ان يكونوا مستعدين للقتال يف سبيل اهلل وعدم الركون اىل 
 حال الذل واهلوان والتعدي على بالد املسلمني.

ان جم   األمر بالقتال بعد لكر قص  الذين فروا من املوت وما فيها 
مــن اإلعتبــار مدرســ  قرآنيــ  تــبني اإلعجــا  يف صــيغ التأديــب والتعلــيم  

دراســـ  مقارنـــ  بـــني األمـــم وتقلبـــات األحـــوال   واإلرشـــاد وتتمـــمن
واحلوادث، وال  لو اآلي  من اإلنـذار اخلفـ  وهـو ان اإلبـتال  حاصـل      
باهلروب واجلزع واخلوف من العدو كما هو حاصل يف اإلقام  واملواجه  
والتصدي للظلم مع الفارق الظاهر وهو ان العزم على القتال قد يؤدي 

مي ، والدفاع ألن حال املقاتل عند الدفاع مع املظلو اىل النصر خصوصًا
عند اهلجوم، بل ان اإلسـتعداد للقتـال والعـزم عليـه يـؤدي       منه احسن

وتلمل ظـاهرة معروفـ   للجميـع وفيـه      ،احيانًا بالعدو اىل اجتناب القتال
 نوع اداد ونبذ للفرق  واخلصوم .

ال يف حال ومل يكن األمر يف اآلي  تعليقيًا أي انه مل حيصر األمر بالقت
فظاهره األمر الفعلـ  املنجـز إلصـال     ،هجوم وتعدي العدو يف املستقبل 
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اإلطالق وعدم وجود ما يدل على التقييد والتخصيص مما يع  ان اآلي  
الكرمي  اعم يف موضوعها وحكمها من مسأل  الفرار من املوت او الوبا  

بات احلق والسيف حاج  إلث ،كتب القتال علىاملسلمني لقدوالااعون، 
وهدايـ  النــاس ورشــادهم عنــدما تفشــل الوســائل واألســباب األخــرى  
ويكــون القتــال ضــرورة أي ان اآليــ  تتمــمن األمــر بالقتــال بقســميه       
اهلجوم  والـدفاع ، والبـد مـن اإلعتبـار  سـال  الفـرار مـن املـوت يف         

 موضوع القتال اهلجوم .
وســلم يف  لــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــهل وعــونويف اآليــ  دفــاع 

غزواته وسراياه اليت يبعثها اىل النواح  وانه ال يفعل اال ما يأمره به اهلل 
يد مساوي لعمل ا اهدين يفيها عز للمؤمنني وتصايل وتأوعز وجل، 

 دفـاع عـن الشـهدا  وتمـايتهم يف سـبيل اهلل     و ،واقدامهم علـى القتـال  
 .واختيارهم مرضاته تعاىل

 

 [ َّللاهَ سَِميٌع َعِليمٌ  َواْعَلُموا َأنه قوله تعاىل ]
 اآلي  اخبار وتوكيد لعلمه سباانه  ا يفعله املسلمون. -4
يف اآليــ  حــل للمــؤمنني علــى مواصــل  اجلهــاد وبــذل الــنف   -4

 واملال يف سبيل اهلل تعظيمًا لشعائره.

عندما يعرف العبد ان اهلل عز وجل يأمره بفعله وخيربه انه يعلم  -3
ــاخ   ــه ينــدفع ب ــه فان ــه ل الص لبلــوغ اعلــى مراتــب  مــدى امتثال

 اإلستجاب  واإلمتثال.

صايل ان اخلااب يف اول اآلي  موجه للمسلمني اال ان للمل  -4
وله تعــاىل ــــاب يف ليلــها أي ان قــــال مينــع مــن عمــوم اخلا  

 فيه وجوه:و[ خااب مركب  َواْعَلُموا]

 انه موجه للمسلمني على حنو املدح واحلل على اجلهاد. (2
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 ودذير مما يفعلون.هو لم للكافرين وانذار  (1

وعيد للمنافقني بان اهلل عـز وجـل يسـمع مـا يفعلـون ممـا ينـاقا         (3
 اقواهلم وادعائهم اإلسالم.

يف اآلي  تهديد ألهل الكفر والنفاق مالقًا بفمل ما هم عليه مـن   (4
 اجلاود واملعصي .

اآليـ  تأديـب وتنبيـه وتــذكري بـان اهلل عزوجـل يسـمع ويــرى وان        (5
 ده ال  ف  عليه خافي .األشيا  مجيعها حاضرة عن

تدل اآلي  بالدالل  اإللتزامي  على القواعد الكلي  يف التكليف وان  (6
 األمر من جه  اإلمتثال منزل  بـني منـزلتني وعلـى العبـد ان ميتثـل     

وفيهـا فمـل و يـادة منـه تعـاىل انـه سـباانه حيـل          لالمر االهلـ ، 
 ن.املؤمنني على اإلمتثال باخباره بانه يسمع ويرى ما يفعلو

ن علمـه تعـاىل   عـ يف اآلي  مدد وعز للمؤمنني ملا فيها من األخبـار   (7
 باحوال الكافرين واملنافقني وما يكيدون لإلسالم.

 اآلي  بشارة ووعد كريم للمؤمنني وه  وعيد للكافرين. (8

القتال يف سبيل اهلل دليـل اإلميـان ملوضـوعي  القصـد واعتبـاره يف       (9
عقائدي  لعمومات قوله تعاىل   الــال واإلرادة واهلويــمعمالد األ

 الهِذيَن آَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ِفـي سَـبِيِل َّللاهِ   ]
](4). 

 
************ 

                                                           

 .76سورة النسا   (4)
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
َمْن َذا الهِذا ُيْقِرضُ َّللاهَ َقْرًضا حَسَـًنا  ]

َفيَُضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة َوَّللاهُ َيْقبِضُ 

 441[ اآلي   نَ َوَيبْسُطُ َوِإَليِْه ُتْرَُُعو
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
اعفه بــالرفع، وقــرأ ــــقــرأ ابــو عمــرو ونــافع و ــزة والكســائ  فيم

عاصم باأللف والنصب وقـرأ ابـن كـثري وابـو جعفـر فيمـعفه بالتشـديد        
ديد والنصب، وقرأ ابـو عمـرو   ــوب بالتشــوقرأ ابن عامر ويعقوالرفع، 

 يف اإلعراف.  والكسائ  و زة يبسا وبسا
اشارة خرب، الـذي: بـدل مـن اسـم اإلشـارة، يقـرض اهلل:        لا: اسم

 صل  املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.
 صف  له. :قرضًا حسنًا: مفعول مالق، وحسنًا

فيمـاعفه لـه: الفـا  للسـببي ، يمـاعفه: فعـل ممـارع منصـوب بــان         
مممرة بعد الفا ، والفاعل ضمري مسترت يعود للـذات املقدسـ ، اهلـا :    

 مفعول به.
 يقبا ويبسا: الواو استئنافي ، اسم اجلالل  مبتدأ مجل  يقبا واهلل

 اخلرب.
اصللالارضللو للللعلارضاللقلع ضللياليللو لار للعهل ضللو لا اليا لل ل  ي لل ل

عضدل جويلف  لاعايهلاحلدلاراوف نلرآلخولمياًللمقلعارضو لفعلاإلصاالحل
ضمينلاعيدت ل مثل لاعل ض مت لع ضيالرل يل  اعلارمضو ،لعرلل يل متلهل ل

فضلل لعارحل للفععيدلعودتل صعصلمستف ضةل.لضتو لاعلارمستضو ارم
لاالملليالارصلليد عل لل لاللسلل ميلفللعلايللوا لارمللبمنلم بلليلخ للولجلللي ولعللنل
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منلأيو لمبم ًيليوضلًيل:لييا:ل"ييالوسعالاهلللصلىلاهلللعل  لعآر لعسلا

  ظول  لم سعوهلهينلمير لفعلزهية،لعهينللعلفعلصالةلمنلارمالئهةلحتىل
ل بد  ".

بني الدين والقرض عموم وخصوص مالق فكل قرض هـو ديـن   و
ولي  العك ، فالدين مال كل  ثابت يف لم  شخص آلخر بسـبب مـن   

 األسباب.
والقبا اإلمسـاد وامللـمل    ،والمعف املثل املتزايد واجلمع اضعاف

ــباب      ــمل األس ــذي ميس ــو ال ــابا وه ــه تعــاىل الق ــن امسائ ــا ة، وم واحلي
تـه، ومـن امسائـه تعـاىل الباسـا فهـو       واألشيا  عن العباد بلافـه وحكم 

 الذي يوسع على عباده الر ق ويزيده عليهم فماًل منه ور  .

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد اإلعتبار باألمم السابق  واحلل على اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل 
جا ت هذه اآلي  الكرمي  دريمًا علـى مـا تتمـمنه االيـات السـابق  مـن       

ملـوت واحتماالتـه حبسـن توكـل وفـرح بعاائـه       األمر بالقتال واسـتقبال ا 
 ولقائه.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
ف بالقرض مدرس  قرآني  تـبني عظـيم لافـه تعـاىل، مـع غنـاه       صالو

تتمــمن اآليــ  ، وســباانه وعــدم حاجتــه ألن احلاجــ  مال مــ  لإلمكــان 
 البشارة والوعد الكريم حبسن اجلزا .

 اآلية سالحاآلية سالح
هاد واإلنـدفاع برضـا حنـو    تعترب اآلي  من اهم اسباب الدعوة اىل اجل

القتــال وســوح املعــارد دفاعــًا عــن اإلســالم ونشــرًا ألحكامــه وتوســيعًا  
على هداي  الناس اىل سوا  السبيل، كما انها تفتل الباب  عته وحرصًاقلر
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 لإلنفاق يف طاع  اهلل.

  اسباب النزولاسباب النزول
قال: يا رسول  إلورد عن ابن عباس ان اآلي  نزلت يف اب  الدحداح 

يف اجلن   قال:  لهال  حديقتني فان تصدقت باحداهما فهل ل  مث اهلل ان
نعم، قال: وام الدحداح مع   قال: نعم، قال: والصبي  مع   قال: نعم، 

الدحـداح  ابو فتصدق بافمل حديقتيه وكانت تسمى احلنيني ، ثم رجع 
اىل اهله وكانوا يف احلديق  الـيت تصـدق بهـا، فقـام علـى بـاب احلديقـ         

 الدحداح فقالت: بارد اهلل لمل فيما اشرتيت.واخرب ام 
فخرجوا منهـا وسـلموها، فكـان الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم         
يقول: كم من خنل  رواح، تدل  عروقها يف اجلن  ألب  الدحداح، وقيـل  
ان املراد بهذا القرض ما كان تربعًا ال واجبًا، وحتى على فرض صـا   

 يدل على نفيه عن غـريه، واهلل  سبب النزول، فان اثبات ش   لش   ال
 واسع كريم.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
متنع اآليـ  مـن الشـل والبخـل وعـدم االنفـاق، وفيهـا تـوبيخ للـذين          
ميسكون عن االنفاق عند احلاج  اليـه يف الـدفاع او احملافظـ  علـى بيمـ       
االسالم او لنصرة سرايا الغزو، وتنهى عن االفراط يف حب الدنيا وسو  

 تعاىل، و ـرب عـن حسـن المـمان والوفـا  لالنفـاق يف       الظن  ا عند اهلل
 سبيله تعاىل.

ومن اللاف اإلهل  الباس البذل يف سـبيله تعـاىل واخـراج احلقـوق     
الشرعي  لباس القرض للخالق الكريم وكل ما يف ايدينا منه تعاىل واليـه  

 يعود.
ودذر اآلي  من الفقر يف اآلخرة بسبب البخل يف الدنيا وامساد املال 
حبًا له او خشي  اإلمالق والعو ، وكم من انسان امتنـع عـن االنفـاق يف    
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ســبيله تعــاىل او تــردد يف اخــراج احلــق الشــرع  فــابتاله اهلل عــز وجــل   
باخلسارة او كساد التجارة، او االنفاق القهري او االختياري فيما خيلـو  

 من النفع او الراجل العقل  او الشرع .

  التفسريالتفسري
 [ ا الهِذا ُيْقِرضُ َّللاهَ َمْن ذَ قوله تعاىل ]

جا ت اآلي  بصيغ  التلاف واإلكرام للمـؤمنني وحـثهم علـى     -4
 اإلنفاق يف سبيله تعاىل.

اآلي  عوض معنوي عاجل، أي يكف  لإلنسان ان يقوم علـى   -4
 اإلنفاق واجلهاد يف سبيله تعاىل بعنوان انه قرض هلل تعاىل.

ــل     -3 ــى قي ــرض حت ــاج اىل الق ــرتض حمت ــروف ان املق ــ  املع حبرم
القرض من غري حاج  واهلل عز وجـل واجـب الوجـود وهـو     
الغ  ألن اإلحتياج مال م لإلمكان فنعت اجلهاد يف سبيله بانه 

والوعــد  قــرض يــراد منــه خصــوص اإلدا  وحتميــ  الوفــا     
ال ان اإلنسان اول ما يالحظ يف القرض القدرة على  الكريم،

وهـو الـذي ال    الوفا  والتقيد به، ومن امسائـه تعـاىل القـادر،   
 تستعص  عليه مسأل .

جا  اإلستفهام يف اآلي  للتقرير والتاريا واحداث التناف   -4
ــا  اعظــم مــن القــرض      ــدل علــى ان الوف ــل اجلــزا  ممــا ي يف ني

 وموضوعه.

اخلااب عام لكل الناس وهو دعوة للمسلمني ولغريهم ايمًا،  -1
، امـا غـريه    ولكن املسلم يتوجه اليه اخلااب مـن غـري واسـا   

 بد له من اإلسالم ثم السع  يف اإلقراض.فال

اآلي  اعم من ان تناصر  وضوع القتال يف سبيل اهلل وان جا   -6
املعنى السياق  خبصوصه، وان فعل اخلريات متشعب ومتعدد 
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القـرض بصـيغ  اإلطـالق وال مينـع منهـا قيـد        جـا  املصـاديق و 
)حسنًا( ألنه مفهوم وصف ينابق على املصاديق املتباين  على 

 و الكل  املشكمل.حن

تعاجل اآلي  احلال  النفساني  عند اإلنسان وميلـه حلـب التملـمل     -7
وعدم التفريا  ا يقع يف حيا ته، فتخربه بان اإلنفاق يف سبيل 

 .ىاهلل قرض البد وان يؤد

اآلي  مدرس  يف احلل على الصاحلات وسبيل لسياس  النـاس   -8
 ودفعهم اىل الغايات احلميدة.

ــمل وا  -9 ــ  الش ــرد اآلي ــدورات   تا ــلاان الك ــن س ــع م ــرتدد ومتن ل
الظلماني  وما تبثه النفوس المعيف  ودول دون تأثري املرجفني 
وسع  أهـل النفـاق لقعـود املـؤمنني عـن اجلهـاد واإلنفـاق يف        

 سبيله تعاىل.

ال يناصر موضوع اآلي  بالتاوع واألعمال املندوب  بل يشمل  -41
 الواجبات والفرائا.

كـل املسـلمني فـان شـارًا مـنهم      مع اإلقرار بان اخلااب عام ل -44
نات آاخلااب مالق من جه  وان لي  عنده ما ينفقه خصوصًا 

أي ان اآلي  تدعو كل مسـلم ويف كـل سـاع  للجهـاد      ،الزمان
فالبـد مـن    حسـب االمكـان واالسـتااع ،    واإلنفـاق يف سـبيله  

اليت هلا اثر كأثر اإلنفاق كما واالفعال ر والعزم واإلتيان باألم
 والتهليل.يف التسبيل 

تعترب اآلي  من مصاديق قاعدة اللاف ملا فيها من تقريب العباد  -44
 اىل الااع .

لكر ان اليهود قالوا ملا نزلت اآلي : ان اهلل فقري وحنن اغنيـا ،   -43
ألنـــه يالـــب منـــا القـــرض، ولكـــن قيـــد ) حســـنًا( خيـــرجهم  

 هبالتخصيص من موضوع اآلي  إلحتمـال ان يكـون مـن حسـن    
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 يه.اعتبار قصد القرب  ف

 لفظ القرض حيتمل وجوهًا ثالث :  -44

حقيق  بلااظ  ما ينتظره املقرض من اجلزا  ملا فيه من القاع من  هان(   4
 املال او ما اخنرم من العمر يف الشهادة.

 انه جما  لوجوه:(  4

ان القرض يتقوم بارجاع املثل يف اصل العني ومدة معلومـ ، ويف   - أ
 ة بل يف النشأتني.املقام  يرجع البدل ويف النشاة اآلخر

واإلقـــراض مســـت الغنـــى، أي ان  ،اإلقـــرتاض مســـت احلاجـــ  - ب
املقرتض حمتاج، واملقرض يكون غنيًا مستغنيًا يف اجلمل  عن مقدار 

فـان األمـر خمتلـف ألن اهلل عـز وجـل هـو        املقـام  القرض، امـا يف 
 الغ  وما عداه ممكن.

رج عـن  العبد حينمـا  ـود بنفسـه وينفـق مالـه يف سـبيل اهلل ال خيـ        - ت
 منا ل الذل واخلموع ملقام الربوبي .

واال فـان   ،الوصف للتقريب والتشبيه واحلل على الااعـات  جا  - ث
 القرض عنوان اصاالح  له احكامه ودالالته.

انه جامع هلما وشامل للاقيق  وا ا ، فهو بلاـاظ الوفـا  واجلـزا     ( 3
ض بني يكون قرضًا، وبلااظ الواقع والصف  يكن جما ًا من غري تعار

وحثًا  األمرين خصوصًا وانه تعاىل مساه قرضًا فماًل ولافًا منه تعاىل
 .على االنفاق يف سبيله 

ان املراد بالقرض معنى آخر غري املتعارف له يف اإلصاالح كمـا لـو   (  4
 احنصر باملعنى اللغوي.

املعنى اجلامع هلما واملتممن للقواعد الكلي   اي ،الثالل األقوى هو
اإلهليــ  وانــه يكــون حقيقــ  باعتبــار ان األصــل يف اللفــظ هــو   يف املعرفــ 

احلقيق  وان القرين  الصارف  جهتي ، وان كان هذا التقسـيم نارحـه هنـا    
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 ألول مرة يف علم األصول.
 

 [َقْرًضا حَسًَناقوله تعاىل ]
 يف اآلي  تقييد وصف  لقرض ونوعه ليخرج الريا  والنفاق. -4
 وه لإلنفاق يف سبيله تعاىل.اآلي  حل على استقرا  افمل الوج -4

ال يناصر احلسن بذات القرض بـل يشـمل موضـوعه وجهـ       -3
 اإلنفاق وكيفي  التوظيف السليم.

  اطب اآلي  العقول ألن احلسن الذات  ل فعال يدركه العقل. -4

 الذين يذمون فاعل القبيل.وفاعل احلسن ميدحه الناس  -1

لقلـ   من وجـوه احلسـن الكمـال والتمـام يف مقابـل الـنقص وا       -6
فيقال مثاًل العلم والكرم حسنان، واجلهل والبخل قبياان ألن 
األوليني هلما صف  كمال، واألخريين هلما صف  النقص فاآلي  

ــاىل ]    ــال تعـ ــًا قـ ــاماًل تامـ ــاق كـ ــون اإلنفـ ــوة ألن يكـ َوالَ  دعـ

 .(4)[ َتيَمهُموا اْلخَبِيَث ِمْنُه ُتنِفُقونَ 

 ورجا  نيل ثوابه. من احلسن ان يكون اإلنفاق قرب  الىا هلل -7

من احلسن مالئم  النف  وعدم نفرتها من الش   وهو امر يقع  -8
صــف  ل فعــال، فاآليــ  تــبني عــز اإلســالم والنهــ  عــن جعــل   

 اإلنفاق سبياًل للذل  او احلاق اهلوان باملتصدق عليه.

قد يكون مدار احلسن والقبل العرف ونظر ا تمـع، لـذا فـان     -9
ا يكون حسنًا يف بلد وحال معين  اآلي  ال تغفل هذا اجلانب فم

 قد يكون خبيثًا يف آخر، بل انه خيتلف بني األشخاص.

فالبـد ان يكـون مـا ينفـق يف      ،لمـدح لاحلسن موضوع وسـبب   -41
 سبيله تعاىل سببًا للمدح والثنا  أي انه حير  رضا الناس.
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القتــال يف ســبيل اهلل مــن افمــل وجــوه القــرض احلســن ألنــه   -44

ال لاته والثـان  القتـل والشـهادة يف    يتممن قسمني األول القت
سبيله تعاىل وبينهما عموم وخصوص مالق وكل منهما حسن 

 ممدوح ويبلغ الغاي  يف الكرم.

جا ت اآلي  على حنو املناشدة واللاف واحلل علـى القـرض    -44
من الكل  املشكمل الن احلسن احلسن اال ان موضوع اإلنفاق 

ؤدي اناباقـًا اىل  على مراتب متفاوت  واالنفـاق بنيـ  صـادق  يـ    
عظيم الفمل والثواب واجلزا  احلسن ومالق اإلنفاق احلسن، 

 .يتعلق  راتب االنفاق احلسن مالقًا  

القتال يف سبيل اهلل حسن مالقًا، ولـو كـان علـى حنـو صـرف       -43
الابيع  واملسمى أي قد ينال ثواب القتال من خيرج اليه او من 

سبب او املوضـوع  اخلروج وحيصل مانع او ينتف  ال يعزم على
املســـلمون للقتـــال ولكـــن األعـــدا  يـــذعنون او  عدفقـــد يســـت

يستسلمون او ينهزمون  ا يلق  اهلل عز وجـل يف قلـوبهم مـن    
ال ان اللاف اإلهل  يف املقـام يـأت     ،الرعب والفزع واخلوف

ابتـدا  واســتدام  ومنــه التخفيــف عــن املســلمني، وتــارة يــأت   
عليه وآله وسلم كما حصـل  التاقيق بواسا  النيب صلى اهلل 

يف واقع  اخلندق ويف صلل احلديبي ، وفيها دروس للمسلمني 
 وقادتهم.

مال حالل غري مستاق للغري  من احلسن ان يكون اإلنفاق من -44
 ال شبه  اصله او مجعه او منائه.

 ان يكون اإلنفاق خاليًا من املن والتباه  واأللى. -41

ج  واعظم من انفاق در وهو ارقى القتال يف سبيل اهلل انفاق  -46
 املال كما انه اكثر تأثريًا يف اغلب األحيان.
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اآليــ  دعــوة ل بعــاد العمليــ  لإلنفــاق واحليثيــات واللــوا م       -47
واألحكـام اخلاصــ  بــه، فــان امــره تعــاىل باإلنفــاق حيــتم علــى  
ــننه      ــاق وس ــيل اإلنف ــ  تفاص ــ  معرف ــرعني واألم ــا  واملش الفقه

 ومراتبه.

حلالل وموضوعيته واعتباره فاهلل يف اآلي  توكيد على الكسب ا -48
 عز وجل ال يااع من حيل يعصى.

 

 [ َفيَُضاِعَفُه َلهُ قوله تعاىل ] 
اهلا  يف فيماعفه تعود للقرض، اما اليت يف )له( فتعود للعبد  -4

 املقرض.
يف اآلي  بيان إلختصاص املماعف  يف اإلقراض يف سبيل اهلل،  -4

هلل عز وجل  فلي  من قرض اال ويؤدى  ثله اال يف القرض
 فانه من كرمه سباانه يماعفه ويزيده.

 الوفا  منه تعاىل مل يأت باملثل بل باملماعف  والزيادة. -3

 اآلي  حل على اجلهاد واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل. -4

الزيادة على اصل القرض اعم من الزيادة املثلي  او الدنيوي   -1
ادة والتناصــر باملــال والــنف  فقــد تكــون باملــال ومنائــه و يــ 

الر ق وجعل الربك  فيه، وقد تكون بالصا  والعافي  وكثرة 
 الوعد والعمر املديد او الذكر احلسن والثواب اجلميل.

تســمى الزيــادة علــى القــرض ربــا وهــ  حمرمــ  كتابــًا وســن     -6
وســلب الســباب االحســان وامجاعــًا وعقــاًل وفيهــا تعايــل  

  واخذ للمال من غري جهد، اما املماعف  هنـا فهـ   ،للجهود
 فمل ور   اهلي .

الزيادة منـه تعـاىل تـأت علـى حنـو اإلطـالق وتشـمل مسـمى          -7
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الزيادة وصرف الابيعـ  منهـا بـل تبـدأ باملمـاعف  وميكـن ان       

 نؤس  فيه قاعدة وه  )ألقله حد وال حد ألكثره(.

ان اإلنفاق يف سبيله تعاىل مل يذهب سدى ومل يرجع  ثله او  -8
ــل جــا ت      ــدار حمــدود او بنــوع معــني ب املمــاعف  علــى   ق

 حنواإلطالق والشمول.

ان اصل القرض منه تعاىل فهو الذي ميكن العبد من القرض  -9
عينــه عليــه بقاعــدة اللاــف أي بتقريــب العبــد اىل فعــل       يو

وهذه اآلي  من مصاديق قاعدة اللاف وميكن من  ،الصاحلات
دراسات وحبوث عن وجوه وممامني وفـروع   اجرا خالهلا 

 وموضوعات قاعدة اللاف.

ال يستايع العقل البشري ان يتوصل اىل املعارف اإلهلي  اليت  -41
 تتممنها هذه اآلي  فه  حل وترغيب ولاف ووعد كريم.

تبعل اآلي  األمن والسكين  يف الـنف  لإلخبـار القرآنـ  عـن      -44
 اجلزا  احلسن.

تدل اآلي  على طرق النجـاة يف اآلخـرة وتـدعو اىل اإلدخـار      -44
 اىل اجلهـاد واإلنفـاق يف سـبيله   اجلميل ليوم القيام  باملبـادرة  

 .تعاىل

تســاهم اآليــ  يف التخفيــف مــن الفــزع واخلــوف مــن مــواطن   -43
يف اآلخرة حبسن اإلسـتعداد هلـا باإلنفـاق يف سـبيله      باحلسا

تعاىل، فرتى كل انسان حيرص على تـأمني معيشـته ومسـكنه    
مني دنيـاه  أيف القادم من ايام حياته، وهذه اآلي  تـدل علـى تـ   

 وآخرته.
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 [ َأْضَعاًفا َكِثيَرةً له تعاىل ] قو
 اآلي  فمل ووعد كريم ال يقدر عليه احد اال اهلل عز وجل. -4
 اآلي  بشارة ور   ومناسب  كرمي  للمغفرة. -4

انها منهاج مبارد يعني العبد على احلصول على الثروة واملال  -3
واجلاه فكما ان الزكاة منا  املال وه  يف الواقع انفاق واخراج 

 ه للغري، كذلمل فان اإلنفاق يف سبيل اهلل منا  وثرا .للمال ودفع

ضمن قاعدة تفسري القرآن بعمه بعمًا ميكن استامـار قولـه    -4
لبيان ان املماعف   (4)[َمثَُل الهِذيَن ُينِفُقونَ تعاىل ]

 لاتها لي  لكثرتها حد.

كثرة املماعف  تتعلق بفمله تعاىل ودعا  العبد ونـوع اإلنفـاق    -1
 .ونيته وقصد القرب 

ان كل ش   من اجلزا  يف اآلخرة هو اكرب واكثر من أي عاا    -6
وانفاق من العبد يف اآلخرة، فاقصى ما ينفقه ويعايه العبد هو 
بذل نفسه والقتل يف سبيل اهلل، وجزايفه اخللود يف اجلن  وهـو  

 الغاي  األخروي  القصوى للعباد يف الدنيا واآلخرة.

القرض ضعفًا واحدًا   من فمله تعاىل انه مل خيرب عن مماعف -7
بل اضعافًا، وهذه األضعاف مل ترد بصيغ التنكري واإلطـالق  

 اليت تشمل القليل  منها.

تشمل املماعف  الكم والكيف والنوع والزمـان واملكـان واهلل    -8
 واسع كريم.

مال الرا ي اىل ما اختاره السدي بان هذا التمعيف ال يعلـم   -9
مل ألن لكـر املـبهم يف   هم تعاىل للباحد ما هو وكم هو  وامنا 
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 .(4)باب الرتغيب اقوى من لكر احملدود

 :وهذا القول مركب من امرين
بيان عظم  وكثرة التمعيف والعجز عن احصائه فماًل  ألول:ا

 .عن معرفته
نعته باإلبهام وان جا  من باب الثنا  اال انه جا  علـى   الثان :

بيـان  حنو النص ولي  اإلبهام ملا يتجلـى فيـه مـن الوضـوح وال    
 واإلخبار والوعد بالكثرة.

َلَقْد َنَصـَرُكْم َّللاهُ ِفـي َمـَواََِن  يف قولـه تعـاىل ]   -41

انه ورد يف مرسل  ابن اب  عمري عن الصادق  (4)[َكِثيَرةٍ 
كان يف رجل نذر ان يتصدق  ال كثري فقال الكثري مثانون وما 

ــي  اد لقــول اهلل عــز وجــل ] ــَرُكمْ َّللاهُ ِف ــْد َنَص َلَق

 نت مثانني موطنًا.ا[ وكَن َكِثيَرةٍ َمَواَِ 

فقــا ألنــه قيــاس مــع  مــرةوال يعــ  هــذا ان المــعف مثــانون 
الفارق، فذكر األضعاف جا  مالقًا ولي  ه  كاملواطن اليت 
جا ت خمصوص  ومعروف  وميكن احصـايفها، كمـا ان الكثـرة    

ــرة اعــم   وميكــن  ،فيهــا شخصــي  أي متعلقــ   وضــوعها والكث
 ى الثمانني بلااظ ر ته وفمله تعاىل.استقرا  الزيادة عل

 

 [َوَّللاهُ َيْقبِضُ َوَيبْسُطُ قوله تعاىل ]
من امسائه تعاىل القابا والباسا فهـو تعـاىل الـذي ميسـمل الـر ق      
وغريه عن العباد بلافه وحكمته،  كما يقبا األرواح عند املمات، ويف 

ذي احلديل: يقبا اهلل األرض ويقبا السما  أي  معهمـا، وهـو الـ   
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 والبسا نقيا القبا. ،يبسا الر ق ويوسع على عباده برأفته ور ته
 يف اآلي  وجوه:

عه ـا  سباانه ويوسـان اهلل عز وجل يقبا الر ق ويقدره عمن يش -4
 ملن يشا  فماًل منه واحسانًا.

ان اهلل عز وجل يقبا ويأخذ الصدقات من العباد ويبسا اجلزا   -4
 والثواب عليها يف العاجل.

ويبسـاه لوارثـه او ملـن     ،الر ق عمن ميوت مـن النـاس   اهلليقبا   -3
 يولد من الناس.

ان اهلل عز وجل يميق على قوم ويوسـع علـى آخـرين ألن احليـاة      -4
ون الفقـر  ـالدنيا دار ابتال  ولعلمه تعاىل  ا يصـلل النـاس فقـد يكـ    

انسب لبعمهم والغنى احسن لغريهم وقـد يعتـرب املـر  ممـا يصـيب      
 مما يصيبه ويتعرض له من البال  او اإلبتال . غريه اكثر مما يعترب

بلااظ دالالت سياق اآلي  وموضوعها فانها توكيـد وبيـان لقدرتـه     -1
 سباانه على مماعف  األجر والثواب اضعافًا كثرية.

مممون اآلي  من املعارف اإلهلي  التأديبي  فه  متنع من الرتدد يف   -6
 اإلنفاق واإلمساد يف مواطن الرب واإلحسان.

ورد بسـا الـر ق يف القـرآن ويقابلـه تقـديره ودديـده يف عشـر         قد -7
َّللاهُ َيبْسُطُ الـرَِّْْق  مواضع من القرآن كما يف قولـه تعـاىل ]  

ــِدرُ  ــطُ  ] (4)[ِلَمــْن َيَشــاُء َوَيْق ِإنه َربهــكَ َيبُْس

ومل تـرد مـادة   ، (4)[الرَِّْْق ِلَمـْن َيشَـاُء َوَيْقـِدرُ 
آليـ  حمـل الباـل هـ  الوحيـدة      )القبا( يف مقابل بسا الر ق فا

الــيت ورد فيهــا القــبا يف مقابــل البســا ممــا يعــ  ان موضــوعها   
                                                           

 .46سورة الرعد  (4)
 .31سورة االسرا   (4)
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 ومتعلقها اعم.

تدل اآلي  بالدالل  اإللتزامي  على عدم نقص الر ق باإلنفاق، فالا    -8
شا  سباانه بسا الر ق على عبد او مجاع  او قريـ  او قـوم فـان    

 ًا.اإلنفاق ال يمرهم وال ينقص من امواهلم شيئ

اآلي  بشـارة الثـواب العاجـل، والبسـا فيهـا اعـم مـن ان يناصـر          -9
باألموال بل يشمل البسـا  يف العلـم واجلـاه وكثـرة الولـد والـذكر       

 احلسن.

ان اهلل عز وجل يتعاهد الصدق  حتى بعد ممـات صـاحبها فينميهـا      -41
 ويماعفها على حنو مستمر ومتجدد، 

س وبل روح التعاون اآلي  مدرس  اخالقي  تساعد يف تهذيب النفو   -44
يف ا تمعات اإلسالمي  ونشـر الـود واإلحسـان وهـ  حـرب علـى       

 اجلرمي  والسرق .

ــه تعــاىل والبــذل يف ســبيله وعــدم    -44 ــ  لإلنقاــاع اىل عبادت تــدعو اآلي
 اإلنشغال بالدنيا وهموم مستقبل األيام.

ــ د ووعيـد، وع ـيف اآليـ  وعـ   -43 د ألولئـمل الـذين ينفقـون امــواهلم يف    ـ
ــبيل اهلل، وو ــسـ ــد و ـ ــاق  ـعيـ ــق باإلنفـ ــا يتعلـ ــًا فيمـ ويف خصوصـ

 الواجب.

اآلي  بشارة للمسلمني وان اهلل عزوجل سيوسع عليهم ويبسا هلم  -44
 يف الر ق واسباب العيش، ويميق على اعدائهم.

 باإلنفاق واجلهاد يف سبيله تعاىل تسود احكام اإلسالم يف األرض. -41

وفيهـا   ،والشـمل والتشـكيمل   الريب اآلي  حر  ووقاي  ورادع ألهل -46
 بيان بان اهلل قادر على كل ش  .

ان األضعاف الكثرية فمل منه تعاىل ولـي  عـن اسـتاقاق للعبـد      -47
سوا  كان بالاًل نفسه او ماله لذا نسب البسا اليه تعاىل فماًل عن 
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 املماعف  ونعت اإلنفاق بانه قرض له سباانه.

 

 [َوِإَليِْه ُتْرَُُعونَ  قوله تعاىل ]
موجـه اىل مجيـع النـاس جـا  بصـيغ  اخلـرب       خااب قرآن  احنالل   -4

 وتقديره يا ايها الناس اىل اهلل ترجعون.
 حل اضايف على اإلنفاق وانذار ملن يعرض عن األوامر اإلهلي . -4

 توكيد للثواب واجلزا  باعتباره فرع الرجوع. -3

يف اآلي  اعجا  وهو ان القرض لي  حقيقيًا بل جما ًا ولي  قرض  -4
تاج هو الذي يلجأ ويرجـع قهـرًا وحتمـًا    عو  وحاج  بدليل ان احمل

 اىل احملتاج اليه.

يف اآلي  دفـع وهـم ومنـع للتأويـل الباطـل للقـرض ببيـان موضـوع          -1
 القرض وهو احلاج  اليه عند الرجوع اىل اهلل تعاىل.

خامت  اآلي  قاعدة كلي  تتعلق  ا هو اعم من موضوعها وه  دعوة  -6
 لإلمتثال ألوامره تعاىل. 

ــاآل  -7 ــتال    التــذكري ب ــدنيا وانهــا حمــل اب خرة مــدخل ملعرفــ  حقيقــ  ال
 واختبار ومزرع  لآلخرة.

*********** 
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
َأَلــمْ َتــَر ِإَلــى اْلَمــبِ ِمــْن َبِنــي ] 

اُلوا  َى ِإْذ َق ِد ُموس ْن َبْع َْراِئيَل ِم ِإس
 َلُهمْ اْبَعْث َلَنا َمِلكًا ُنَقاِتْل ِفي 

ٍّ
ِلَنبِي

َهــْل َعَســيُْتمْ ِإْن ُكِتــَ  َســبِيِل َّللاهِ َقــاَل 
اُلوا  اِتُلوا َق اُل َأاله ُتَق يْكُمْ اْلِقَت َعَل
ْد  َبِيِل َّللاهِ َوَق ي س َل ِف ا َأاله ُنَقاِت ا َلَن َوَم
ا َفَلمها  ا َوَأْبَناِئَن ْن ِدَياِرَن ا ِم ُأَِْرَُْن
يالً  اُل َتَولهْوا ِإاله َقِل يِْهمْ اْلِقَت َ  َعَل ُكِت

 446[ اآلي   َعِليٌم ِبالَهاِلِمينَ ِمْنُهمْ َوَّللاهُ 
 

 اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة

امل تر: اهلمزة لإلستفهام التقريري، مل: حرف نف  وقلب وجـزم،  
تر: فعل ممارع جمزوم بلـم، والريفيـ  هنـا قلبيـ  تفيـد معنـى العلـم، ال:        

 ظرف ملا ممى من الزمان.
فعل ماض  عسى هل عسيتم: هل: حرف استفهام للتقرير، عسيتم:

تستعمل لرجا  حصول الفعل يف املسـتقبل سـوا     اليتافعال الرجا   من
)ان( اليت تدل على اإلسـتقبال  ـوغالبًا ما تقرتن ب ،القريب منه او البعيد

 واألقوى انها مصدري .
ان كتب عليكم القتال: ان: شرطي  جا م ، كتب: فعل ماض مب  

علقان بكتب للمجهول يف حمل جزم فعل الشرط، عليكم: جار وجمرور مت
وتقديره تتخلفـون عـن   ، وجواب الشرط حمذوف ،القتال: نائب الفاعل

 القتال.
اال تقاتلوا: ان: حـرف مصـدري ونصـب، ال: نافيـ ، تقـاتلوا: فعـل       
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 ممارع منصوب بان.
وما لنـا اال نقاتـل: الـواو عاطفـ  لـربا الكـالم  ـا بعـده، مـا: اسـم           

 وف خرب.استفهام مبتدأ، لنا:جار وجمرور متعلقتان  اذ
وان وما يف خربها مصدر يف موضع نصب بنزع اخلافا وتقديره ما 

 لنا يف ترد القتال.
نقاتل: فعل ممارع منصوب، وقد اخرجنا من ديارنا: الواو: حالي ، 

 قد: حرف دقيق.
الممري: نائب فاعل، ابنائنـا:   ،اخرجنا: فعل ماض مب  للمجهول

 عاف على ديارنا.
، في ، ملــا: حيثيــ  و ــو  ان تكــون راباــ اســتئنا :فلمــا كتــب: الفــا 

 القتال: نائب فاعل.
فاعل، اجلمل  ال  :والواو ،تولوا اال قلياًل منهم: تولوا: فعل ممارع

 .حمل هلا من اإلعراب ألنها جواب )ملا(
منه،  اال: ادا  استثنا ، قلياًل: مستثنى متصل ألنه من جن  املستثنى

 ف  لقلياًل.جار وجمرور متعلقان  اذوف ص :منهم
 مبتدأ. :استئنافي ، واسم اجلالل  :واهلل عليم بالظاملني: الواو

 عليم: خرب.
وامل : وجها  القوم وساداتهم واألشراف الذين يرجع اليهم الناس، 

 واإلسم مشتق من ملئهم للعني والقلب هيب .
وروي ان رجاًل من األنصار قال يوم بـدر: قتلنـا األعجـايز صـلعًا،     

صلى اهلل عليه وآله وسلم اولئمل امل  من قريش لو رأيتهم يف  فقال النيب
، انديتهم هلبتهم ولو امـرود ألطعـتهم وألحتقـرت فعالـمل عنـد فعـاهلم      

لبيان النصر العظيم يوم بدر، وما اصاب الكفار من الذل واهلوان يومها 
 واستصغار املسلمني هلم مقدم  لإلجها  عليهم.
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  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
 اجلهـاد والقتـال يف سـبيله تعـاىل جـا ت هـذه اآليـ        بعد احلل علـى  

مما يف معناها السياق  من الدالالت، وما يف لات القص    مركب  مامني
من العرب واإلتعاظ واإلعـداد وا ـاد اإلسـتعداد النفسـ  عنـد املسـلمني       

  ــل وتــدل اآليــ  علــى  ،بغــرض القتــال علــيهم اســوة بــاألمم الســابق 
 الف  يف األرض بعد ان عجز عنها غريهم.املسلمني ملسؤوليات اخل

 اآلية سالحاآلية سالح
اآلي  دعوة للمسلمني مليـادين اجلهـاد واجتنـاب التـول  عـن القتـال       
وعن الزحف عند املواجهـ ، انهـا سـالح وقايـ  واحـرتا  باإلعتبـار مـن        

 الغري.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
دذر اآلي  من الرتدد يف قبول القتال وخوض غمـار احلـرب عنـدما    

 :ملسلمنييكتب على ا
 كااج  وضرورة. -4
 .لوجود راجل شرع  وعقل  -4

 .والتلب  بفعل او باأل مان الالحق  القتال بأيام التنزيلسوا  تعلق  -3

الــذين كتــب علــيهم القتــال او بغريهــم مــن املســلمني او باألجيــال ب -4
 .املتعاقب  من لراريهم او بهم جمتمعني

لكـافرين  اوهلدايـ   القتال على املسـلمني ابتـدا  ور ـ      قد يفرض -1
 لإلسالم.

من القنوط من ر ته تعاىل فهو سباانه مل يرتد جمريات اآلي  ومتنع 
األمور على األرض  ري وشأنها او تبعًا هلوى الناس ورغبات الظاملني 
فهناد انعاافات تأرخيي  وعقائدي  بفمل منه تعاىل سوا  كانت بأسباب 
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ن القتـال يف  ظاهرة او خفي ، وكمـا تـذم اآليـ  النكـوص واإلعـراض عـ      
 سبيل اهلل فانها دل عليه وترغب فيه.

ومن مدارس القرآن التعليمي  واإلرشادي  قصص األمم السالف  وما 
عندها من السنن سوا  احملمودة منها او املبغوضـ ، وهـل الشـار الثـان      

َنحْـُن َنُقـ ُّ َعَليْـكَ ]منها يدخل ضمن عمومـات قولـه تعـاىل    

ن احلسـن والكمـال يتعلـق بقصـص األنبيـا       ام ا (4)[َأحْسََن اْلَقَص ِ 
والصاحلني، اجلواب ان عمومات اآلي  تشـمل اجلميـع بلاـاظ اإلعتبـار     

 واملوعظ  منها وصف  القرآني .
لقــد اثبــت املســلمون اهليــتهم لوراثــ  األرض باإلقتــدا  باألنبيــا       
واملرسلني واإلحرتا  من السيئات واإلبتعاد عن مواطن التاريف، فبعد 

تال واحلل عليه، جا ت هذه اآليـ  لتكـون درسـًا وعـربة يف بيـان      آي  الق
التخلف عن القتال والتوان  عن القتـال يف سـبيله تعـاىل والتاـذير مـن      

  التول  وترد اجلهاد.
  التفسريالتفسري

َأَلْم َتَر ِإَلـى اْلَمـِب ِمـْن َبِنـي قوله تعاىل ]

 [ ِإسَْراِئيلَ 
ه وآلـه وسـلم وفيـه    اخلااب يف اآلي  موجه اىل الـنيب صـلى اهلل عليـ   

 مسائل:
انه احناللـ  بعـدد املسـلمني املوجـود مـنهم ايـام التنزيـل         األوىل:
 يولد فيما بعد.مل والذي 
انــه خاــاب هلــم  كمــا ،انــه خاــاب لكــل مســلم بالــذات الثانيــ :

 بواسا  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم.

                                                           

 .3سورة يوسف  (4)
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ه ان اشرتاد املسلمني مـع الرسـول األكـرم صـلى اهلل عليـ      لثالث :ا

وآله وسلم يف اخلااب القرآن  ال حيول دون اخلصوصي  الرسالي  
وموضوعي  املنصب اإلهل  للنيب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم يف    
خاابــات القــرآن بــل ان هــذه اخلصوصــي  دــل املســلمني علــى   

 اإلخالص والسع  لبلوغ رضا اهلل ورسوله.
لتـأريخ  ان خاابـات القـرآن تأديبيـ  وفيهـا توثيـق وبيـان        الرابع :

 األمم واسباب  لفها عن منا ل العز والكرام  اإلمياني .
ــ  اســرائيل فانهــا حجــ      :اخلامســ  ــى ب ــ  حجــ  عل كمــا ان اآلي

 للمسلمني ودذير وانذار هلم.
ظاهر اإلستفهام التقريري يدل على معرف  هذه القص   السادس :

وشهرتها او انه جـا  بصـيغ  املعرفـ  للاـل علـى اإلطـالع علـى        
 األنبيا  والرسل واممهم.قصص 

ينتفع القادة والزعما  يف كل  مان من  ارب اآلخرين  : السابع
ــه ومــا تعرضــوا ــ  جمريــات األمــور واألحــداث واســباب    ل وكيفي

التدارد والنجاة وسبل دقيق النصر والفو ، وهذه اآلي  جـا ت  
 لبيان حالـ  نفسـاني  واجتماعيـ  وعسـكري  ألحـدى األمـم وفيهـا       

 لمسلمني.ل لتكون عونًااإلنساني  واجلهادي   عارفدروس من امل
 جهني:وب  اسرائيل لدخول اإلسالم من لاآلي  دعوة  : الثامن

 اإلخبار عن تقصريهم العام عن الوظائف العقائدي . األول:
فمل اآلي  لكربائهم وترددهم وسو  مشـورتهم ومـا فيـه     الثان :

 من المرر الالحق والمعف واهلوان.
اآلي  دذير للمسلمني من الرتدد يف القتـال الـذي يعتـرب     : التاسع

هم عائق داخل  ومانع لات  حيول دون توجه السـواد األعظـم   أ
للقتال واجلهاد فان روح التشكيمل والتمعيف تؤدي اىل الرتاخ  
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 وتبعل يف النفوس اجلنب واخلمول مما يؤدي اناباقًا اىل اهلزمي .
اإلهلي  اليت ر قها اهلل للمسلمني تعترب اآلي  من املعارف  :ةالعاشر

 احلكم  والدروس املستنبا  منها.وملا فيها من املوعظ  
تظهر اآلي  األثر الكبري للوجها  والريفسا  يف شد  احلادي  عشرة:

 العزائم او تثبياها.
 

 [ ِمْن َبْعِد ُموسَىقوله تعاىل ]
 اآلي  دديد  مان  ألوان وقوع احلادث .    -4
إل اه الفكري والعقائدي الذي عليه بنـو اسـرائيل بعـد    تبني اآلي  ا    -4

 نبوة موسى.

لمســـلمني يف كـــل  مـــان لتعتـــرب اآليـــ  بالدراســـ  املقارنـــ  مـــدحًا   -3
ــ      ــن بيم ــدفاع ع ــاد وال ــواقفهم ا ا  اجله ــريتهم وم ــاهجهم وس فمن

 اإلسالم تكاد تكون واحدة مل تتغري.

وسلم بلزوم ا اد  يف اآلي  تنبيه للرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله     -4
 املسلمني ملسالمل اجلهاد.العداد القواعد الثابت  واألس  املتين  

اآلي  دذير للمسلمني من التبديل والتغيري بعد النيب حممد صلى اهلل    -1
 عليه وآله وسلم.

يف اآلي  بيان ألحد اسباب خالف  املسلمني ل رض ال ان اهل امللل      -6
 حصول اإلميان بالرسال . السابق  احجموا عن القتال بعد

مما ميتا  به املسلمون انه ال نيب بعد الرسول األكرم صـلى اهلل عليـه    -7
وآله وسلم فهو خـا  األنبيـا ، وبنـو اسـرائيل اسـتمرت النبـوة بـني        
ظهرانيهم ولكـن اإلنتفـاع منهـا مل يكـن تامـًا او كافيـًا، واملسـلمون        

 يبدلوا. متسكوا بالقرآن والسن  ومل يغريوا او حيرفوا او

الرتدد واإلمتناع اإلبتدائ  عـن القتـال موجـود عنـد بـ  اسـرائيل        -8
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 مع ظهور احلاج  اىل القتال والدفاع حينئذ.حتى يف ايام موسى 

 ان تأريخ األمم وامللل ينقسم بلااظ الوقائع واألحداث اىل:   -9

 فرتة الرسال . (2
 فرتة النبوة اليت تعقب الرسال . (1

، ويتعلق موضوع اآلي  بـالفرتة   اص املدة اخلالي  من النبوة اخل (3
الثاني  اعاله مما يع  ان بعث  الرسول األكـرم صـلى اهلل عليـه    
وآله وسلم حاج  لإلنساني  لدعوتهم اىل اجلهـاد وقيـادتهم يف   

 سبل اهلداي  والرشاد.

تدل اآلي  بالدالل  التصمني  على اتصـال بعثـ األنبيا  اىل بـ      (4
ــال تعــاىلاســرائيل بعــد موســى   ــْلَنا ] ق ــمه َأْرَس ُث

(4) [ُرسَُلَنا َتْتَرى
 

ظاهر اآلي  وما ورد يف األخبار يف تفسريها انه كـان عنـد بـ      (5
ــاف  اىل      ــد باإلض ــت واح ــؤا ره يف وق ــيب ي ــمل ون ــرائيل مل اس

والرسول األكرم حممد صلى اهلل الصدور عن رسال  موسى 
عليه وآله وسـلم كـان هـو صـاحب الرسـال  وهـو الـنيب وهـو         

وعمل املسلمون بعده باحكام القرآن وسنته الشريف   احلاكم،
وال عــربة  ــن شــذ لظهــور خمالفتــه وعــدم اهليتهــا ألن تصــبل 

 قاعدة كلي .

اآلي  اعم من اإلتصال الزمان  بزمان موسى عليه السالم، فقد  (6
يكون مباشرة بعد موسى أي ان النيب هو يوشع بن نون او انه 

عليهمـا السـالم مـن     جا  فيمـا بعـده فمـا بـني موسـى وعيسـى      
 األنبيا  يصدق عليهم انهم جا وا من بعد موسى عليه السالم.
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 َلُهْم اْبَعْث َلَنا قوله تعاىل ]
ٍّ
ِإْذ َقاُلوا ِلَنبِي

 [ َمِلكًا ُنَقاِتْل ِفي سَبِيِل َّللاهِ 
وسـادات القـوم باعتبـار انهـم      ا تبني هذه اآليـ  ان املـ  هـم وجهـ     -4

والرأي، واضاف  النيب هلم أي انه  اصااب احلل والعقد واملشورة
بعــل مــن عنــد اهلل عــز وجــل لينــذرهم ويعلمهــم احكــام احلــالل  

 واحلرام.
هذه النسب  نوع اكرام اهل  لب  اسرائيل ملا خصهم اهلل به من بعث   -4

األنبيــا  علــى حنــو متعــدد، ولكنهــا حجــ  علــيهم خبصــوص التقيــد 
 باحكام الدين.

وللخلفا  واحلكام منهم وبااناتهم يف اآلي  عربة وموعظ  للمسلمني  -3
 واصااب املشورة عندهم.

ــوتهم وانهــم     -4 ــا  ويقــرون بنب ان بــ  اســرائيل كــانوا يعرفــون األنبي
 مبعوثون من عنده تعاىل لتثبيت الدين وبيان احكامه.

بعناوين التبليغ وبيـان  النبوة يف ب  اسرائيل بعد موسى  اتسمت -1
جيههم يف مرضاة اهلل، امـا  ألحكام وتعيني امللود ومؤا رتهم وتوا

يف اإلسالم فان النيب هو احلاكم بتلق  الوح  من عند اهلل ثم يأمر 
الناس سوا  يف ميادين القتال وبعل السرايا واجليوش او يف احكام 
الشريع  اليت تشمل امليادين املختلف  من غري ان تكون يف اإلسـالم  

 ملكي .

وابدا  الرأي السـديد  ـا    ان الشرائع السماوي  ال متنع من املشورة -6
فيه تعظيم شعائر اهلل، ولكن القرار للنيب فال يصدرون اال من عنده 
ألنه يتلقى الوح  اال انه لي  قاعدة كلي  فقد يكون النيب هو امللمل 

 كما يف سليمان عليه السالم.

ــتقالل       -7 ــالعز واإلس ــا ب ــعروا فيه ــرتات ش ــروا بف ــرائيل م ــ  اس ان ب
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ا ، ال ان وجود امل  واألشراف والوجها  والقدرة على قتال األعد

ال يكون دت ظل القهر واخلوف واإلنقياد للغري، وان تلمل احلـال  
 مناسب  لتثبيت احكام الدين لو احسن اإلنتفاع منها.

ان ملــود بــ  اســرائيل يــتم اختيــارهم مــن قبــل األنبيــا  او انهــم    -8
ان  يصدرون عن امر النيب وتوجيهه وفيه درس للاكـام املسـلمني  

يرجعوا اىل العلما  خبصوص حال القتـال والسـلم ال ان يفرضـوا    
 عليهم اصدار الفتاوى املوافق  لسياساتهم ومقاصدهم واطماعهم.

لقد قيدوا القتال انه يف سبيل اهلل لعلمهم بان النيب ال يأمر بالقتال  -9
 وال يدعو له اال الا كان يف سبيل اهلل.

ن اىل النيب يف املسائل املهم  ان اهل احلل والعقد والوجها  يرجعو -41
عـل  اليت تتعلق  صاحل الدين والناس، وتلمل حجـ  علـيهم فقـد ب    

النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم علـى حـني فـرتة مـن الرسـل      
 وهو نيب ورسول فاألوىل بهم ان يرجعوا اليه ويتبعوه.

هناد حاالت يدرد بها املسلمون والصاحلون احلاج  اىل القتال يف  -44
ل اهلل اعزا ًا للشريع  سوا  بلااظ قوتهم او ضعف عدوهم او بيس

ــدين       ــن ال ــذب ع ــدفاع وال ــال او لل ــوغ  للقت ــباب املس ــ   األس ته
 والنفوس واإلعراض.

ــال       -44 ــرائيل للقت ــ  اس ــ  ب ــى اهلي ــمني  عل ــ  التم ــ  بالدالل ــدل اآلي ت
الناس والدفاع، فاينما يقرتح امل  والوجها  والريفسا  يعلمون ان 

 ئهم يستجيبون ل مر بالقتال ولو يف اجلمل .ورا الذين 

اآلي  يف داللتها اإللتزامي  تنهى ب  اسرائيل عن قتال الـنيب حممـد    -43
صلى اهلل عليه وآله وسلم وحماربته، ال ان القتـال يف سـبيل اهلل ال   
ــالنبوة موضــوع قدســ  واحــد ال     ــنيب، ف ــ  لل ــااًل ومواجه يكــون قت

الب من نيب اإللن بالقتال تعارض اوتناف او اختالف فيه، فمن ي
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 يف سبيل اهلل كيف يقاتل نبيًا آخر وميكر به ويكيد له.

تبني اآلي  فمل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم على األنبيا ،  -44
فمن األنبيا  من يأتيه قومـه لسـؤال القتـال، ابتـدا  ويقـود السـرايا       

  سـوا  بنفسه الكرميـ  و اهـد بنفسـه واهـل بيتـه وخاصـ  اصـاابه       
 .الذين هاجروا به او الذين نصروه 

 يف سبب سؤال الوجها  للنيب لكرت وجوه: -41

استذالل اجلبابرة هلم ملا ظهروا على نيب اسرائيل وغلبوهم على  (4
كثري من ديارهم وسبوا كثريًا من لراريهم بعد ان كانت اخلاايا 
قد كثرت يف ب  اسرائيل وعظمت فيهم األحداث ونسـوا عهـد   

ل اهلل اليهم امشويل  نبيًا فقالوا له ان كنت صادقًا اهلل تعاىل فبع
ــمل      ــن نبوت ــ  م ــبيل اهلل آي ــل يف س ــًا نقات ــا ملك ــل لن ــبه  ،فابع ونس

 الاربس  اىل الربيع والكليب.

لانهم ارادوا قتال العمالق  فسألوا ملكًا يكون امريًا عليهم تنتظم    (4
حاهلم من جهاد عدوهم عن  ويستقيمبه كلمتهم و تمع امرهم 

(4)دي.الس
 

ثم كان  ان اهلل بعل امشويل نبيًا فلبثوا اربعني سن  باحسن حال   (3
من أمر جـالوت والعمالقـ  مـا كـان فقـالوا ألمشويـل ابعـل لنـا         

 ملكًا، عن وهب.

ــاقر      (4 ــ  اىل اإلمـــام البـ ــب الاربسـ ــه تعـــاىل ] نسـ ِإْذ يف قولـ

 َلُهـْم 
ٍّ
[ ان الـنيب هـو مشوئيـل وهـو     َقاُلوا ِلَنبِـي
ونســبه الــرا ي اىل االكثــرين وانــه مــن بــ   بالعربيــ  امساعيــل،

بل مـن لريـ  اخيـه هـارون،     هارون أي لي  من لري  موسى 
وقال السدي:  هو مشعون مسته امه بذلمل ألنها دعت اهلل تعاىل 
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دعا هـا، فسـمته مشعـون    ان ير قها ولـدًا فاسـتجاب اهلل تعـاىل    

 يع  مسع دعا ها فيه، والسني تصري شينًا بالعرباني .

ــ    ســؤا  (1 هلم الــنيب ألن يبعــل هلــم ملكــًا يفيــد بالداللــ  اإللتزامي
ارادتهم دقيق النصر من القتال بفمله تعاىل  عنى ان النيب لـو  
كان يعلم انكسارهم وهزميتهم فانه ال يبعل هلم ملكًا أي انـه ال  

ــه   بــذلمل، ويف  يســأل اهلل للــمل، او ان اهلل عــز وجــل يــوح  الي
نعـم قيـد    ،بـا  نتـائج القتـال   دعوة للـنيب كـ  يتامـل اع   السؤال 

 [ نوع تقرب وتوسل حسن.ِفي سَبِيِل َّللاهِ ]

حصل تقسيم للنبوة واحلكم يف ب  اسرائيل فكانـت  بعد موسى  -46
النبوة عند شخص وامللمل والسلان  بيد آخـر لـذا ورد عـن اإلمـام     

وامللـمل والسـلاان يف    ،ان النبوة يف بـ  اسـرائيل يف بيـت   الباقر 
 بيت آخر.

سؤاهلم شرط بـان يكـون امللـمل مـن بـ  اسـرائيل ولكـن         لي  يف -47
مقدمات احلكم  ووجود قدر معلوم يف صيغ  اخلاـاب تفيـد انهـم    

 ارادوا ملكًا من بينهم.

عنــدهم بعــد موســى  ديف الســؤال نــوع ادب او التــزام بعــرف ســائ -48
           وهو ان امللـمل يـتم اختيـاره مـن قبـل الـنيب، وهـو امـر التـزم بـه

اال  وغـزوة  جـيش  قائـد  ختيار امري للسري  او يتم اال ال  املسلمون 
 من قبل الرسول األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.

  حبث بالغيحبث بالغي
من العلوم البالغي  ما يسمى علم املبهمات، ومصـاديقه عبـارة عـن    
لكر جممل للموضـوع، وال سـبيل اىل بيانـه وتفصـيله اال النقـل واخلـرب،       

امـا يف السـند او جهـ  الصـدور او يف      واخلرب يف الغالب حيتاج اىل تنقيل
الدالل  اال انه لي  عزيزًا، كما ان االبهام ال يتعارض مع االفهـام، الن  
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 االبهام جهيت ولي  كليًا.
 َلُهمْ ]ومن االبهام قوله تعاىل 

ٍّ
فذكر  [ِإْذ َقاُلوا ِلَنبِي

بصفته وعظيم منزلته عند اهلل فال يمر عدم معرف  امسه، ومع هذا فقد 
لكر امسه يف االخبار، وبذا تتجلى معامل اعجا ي  يف القرآن وه   ورد

ان االبهــام بــاب للمعرفــ  وســبب للتاقيــق واالستقصــا  وتتبــع اآليــات 
 االخرى واالخبار حبثًا عن تفصيل وتفسري هلا.

وفيــه تعاهــد وحفــظ لالخبــار، أي ان الســن  النبويــ  الشــريف  دفــظ  
بهام سببًا للب  او عدم الفهم، ال  بهمات القرآن، من غري ان يكون اال

 انه ال يتعلق باملوضوع الال م بيانه واعتباره.
وميكن توظيف علم البالغ  يف املسائل العقائدي  وفلسـف  التوحيـد،   
فنقول ان لكر النيب بصفته من غري تعيني له علـى حنـو التشـخص ولكـر     

ــه وســ      ــه وآل ــلى اهلل علي ــد ص ــنيب حمم ــاع ال ــ  يف اتب ــ  وحج ــم آي لم االس
 خصوصًا وانه نيب ورسول وجا  باآليات والرباهني.

  حبث اصويلحبث اصويل
مـن مباحــل علــم االصــول الشــبه  املفهوميــ ، وهــ  يف االصــاالح  
فرض الشمل يف املعنى واملفهوم املـراد مـن اللفـظ الا ورد جممـاًل ولـي       
نصًا وال ظاهر له، كمـا لـو ورد قـول )اكـرم  يـدًا( وكـان شـخص  يـد         

  عدة اشخاص بهذا االسم.مرددًا عند السامع بني
وتارة يكون الدوران يف الشبه  املفهومي  بني األقل واألكثر كمـا لـو   

املراد مائ  دينار أم مائ  درهم ولي  من اعاه مائ ( وشككت هل قال )
 قرين  تدل على التعيني ومتنع من الرتديد.

ونوقش يف املخصص املتصل او املنفصل وأثره يف الشبه  املفهوميـ ،  
القرآن ال تصل النوب  اىل هذه الدرج ، فما من جممل يف القرآن اال  ويف

وله بيان وتفصيل وما فيه من االمجـال ال خيـل بـاملعنى والغـرض، ففـ       
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املقام ورد لكر )النيب( بصفته للدالل  على رجوعهم لالنبيا  وصدورهم 

 عنهم، وان النيب مل خيربهم اال  ا يألن به اهلل تعاىل.
ي  غموض يكتنف النص ال من جه  مدلوله التصوري، فلي  يف اآل

ــاىل     ــه تع ــتعمال ، فقول ــه االس ــ  مدلول ــن جه ــاُلوا ]وال م ِإْذ َق

 َلُهمْ 
ٍّ
، ومفهوم النبوة ظاهر يكف  النقداح املعنى يف الذهن [ِلَنبِي

وبـينن عنــد كــل انســان وان مل يكــن مــن املوحــدين، ولــه معنــى منمــبا  
 عدم لكر االسم. ومارد يف مجيع االحوال فال يمر

 

َقاَل َهْل َعسَيُْتْم ِإْن ُكِتَ  َعَلـيْكُمْ قوله تعاىل ]

 [اْلِقَتاُل َأاله ُتَقاِتُلوا
)اال( مركب  من )ان( الناصب  للممارع، و)ال( النافيـ ، فــ)قاتلوا(    -4

منصوب  بان املدغم  يف )ال(، وقد تكتب بال ادغام )ان ال تقاتلوا( 
 ولكن رسم القرآن توقيف .

ــوهلم   ا -4 ــه وســلم ان يســتوثق مــن ق ــه وآل ــنيب صــلى اهلل علي  ،راد ال
 ويستظهر صدق نواياهم يف طلب القتال.

ــاحلرب اوهلــا جنــوى     -3 ــال غــري خــوض غمــاره، ف ــ  يف القت ان الرغب
واوساها شكوى وآخرها بلوى اال ان تكون يف سبيل اهلل فتخـف  
 املؤون  ويعظم األجر والثواب وتهون اخلسارة ويكثر البـذل فـاراد  

ان يعرف مدى اميانهم وتقـواهم واسـتعدادهم للتمـاي  يف سـبيل     
 اهلل.

لقد اراد النيب دذيرهم من النكوص عند فرض القتال، فقد يهدد  -4
القائد والزعيم بشن احلرب والقتال ليخوف األعدا ، اما لو اعلنه 
وتــردد قومــه واخلــوا بقواعــد القتــال فــان العــدو يامــع بهــم وقــد 

 زي.يصابون باهلزمي  واخل
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اآليــ  عــربة وموعظــ  للمســلمني لــي  بعــدم طلــب القتــال بــل          -1
باإلستعداد هلم يف حـال ظهـور اماراتـه واسـبابه وعـدم النكـوص       

 عنه.

من الكبائر يف اإلسـالم الفـرار يـوم الزحـف، وبـه تتجلـى مفـاهيم         -6
ارتقا  احكـام اإلسـالم علـى غـريه مـن األديـان، وطـرق الشـهادة         

 لتثبيت اركان الدين.

، وتقـديره ان بعـل ملكـًا وكتـب علـيكم      ًايف اآلي  حـذف الظاهر ان  -7
إمتام للاج  وتهيئ  و ومقدم  لبعثه القتال معه، ويف اآلي  اشارة اليه

 للنفوس املستعدة للقتال والتماي .

لقد اراد النيب ان يستوثق من قومه ويظهر اخالص نيتهم يف القتال  -8
 واجلهاد يف سبيل اهلل.

عنـه   تركـًا للقتـال ورغبـ    قتـال، لـي    لقد اشفق عليهم النيب من ال -9
ولكن ملا اح  من امارات تظهر عدم اهليتهم واستعدادهم للقتال 
فاراد ان حيثهم عليه ويدفع عن صدورهم شبل اخلوف والفزع من 

 القتال.

ــ يف اآلي  توكي -41 ــ د بـان القت ـ ــ ال فـرض علـى اهـل الش   ـ رائع السـابق   ـ
الشـــــرتاد يف اًا علــى املســـلمني وحــدهم، كمـــا يف   ـــــولــي  فرض 

ــات ــاىل    خااب ــه تع ــل قول ــادات مث ــيْكُمْ ]العب ــَ  َعَل ُكِت

الصِّيَامُ َكمَا ُكتَِ  َعلَى الهِذيَن مِْن 

ن فريمــ  الصــيام فــانهم ووكمــا تعاهــد املســلم، (4) [ َقــبِْلكُمْ 
ــ تعاه رددوا فيــه حينمـا يفــرض  ـبيل اهلل ومل يتـ ـــــدوا القتـال يف س ــ

 بهم للشهادة والبذل.عليهم كما يتجلى يف تأرخيهم وح

ظاهر اآلي  ان النيب اراد خلق حال  من اإلستعداد للقتال عنـدهم   -44
                                                           

 .483سورة البقرة  (4)
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وتهيئتهم للجهاد وفيها تعريا بهم واستامار إلحتمال ترددهم 

 وقعودهم عن القتال.

هذا الرتديد والتسايفل من الـنيب سـاهم يف عـدم  يـادة عـدد        -44
ََاَقـَة َقاُلوا الَ الذين شربوا من النهر والذين قـالوا ]  

[ وان ظلوا هم األكثر،  عنى ان  َلَنا اْليَْومَ ِبجَاُلوتَ 
ــ   وغالب  واكثريــل  املشكمل فهناد اكثري  مالقـاألكثري  من الك   ـ

ها عنــاوين ــــع دتــــضــئيل  وكــل مــن هــذه العنــاوين احنالليــ  تق     
ل   القليـــ  بقرينــ  غالبـــااري  متعددة، واآلي  تبني انهم اكثريـــانش

اهم يف وجود هذا القليل ومنائه فان ــاملستثنى، اال ان كالم النيب س
ـــس ــه هلــم اث ـــ ــنيب وددي ـــؤال ال ـــر يف كيفيــ ـــ  ردهــم واســ تايا  ــ

 االخــبار عن قاعدة كلي  وه  انبعمهم من الرد فكأن النيب اراد 
ــال ألن     بعــل امللــمل مــن عنــد اهلل فلــي  هلــم ان ميتنعــوا عــن القت

تال الظاملني واهلل عز وجـل حكـيم منـزه عـن     ــًا ه  قوظيفته حصر
 الباطل ال يفعل اال ما فيه املصلا  والنفع.

تــبني اآليــ  ان الرغبــ  يف خــوض القتــال دفاعــًا او رفعــًا للظلــم او   -43
انتصارًا للاق غري خوض غمـاره، فالقتـال يسـتلزم عقيـدة واميانـًا      

 وتهيئ  ملقدماته واسبابه ومؤن  ابتدا  واستدام .

اهل دعـ    كانواظاهر املسأل  انهم مل يزاولوا القتال والكر والفر و -44
يف حال  اجتماعي  مستقرة ولكنهم تلقـوا اسـباب الظلـم واحليـف     و

فلم يستايعوا دملـها ابـا  وعـزة،  اوانهـم رأوا تفشـ  املنكـر ومل       
يصربوا عليه، او هما معًا فغالبًا ما ترى توجه الظلم ألهل اإلميـان  

ع  املنكر الذي تظهر وجوهه مع انتشار حال اجلاود عند اتساع رق
 والمالل .

ظاهر اآلي  ان امر القتال لي  بيد النيب بل انه يتوجه اىل اهلل تعاىل  -41
ومراجعـ  املـ  ألنفسـهم     احلجـ ،  فاراد الـنيب اقامـ   ، بسؤال النيب
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 واسباطهم وقبائلهم.

  لقد خشـ  الـنيب ان يرجـع بنـو اسـرائيل عليـه وحيملـوه مسـؤولي         -46
ــال خص  ـــدخــوهلم احلــرب وخوضــهم القت ــن  ـ ــا ورد م وصًا مــع م

غلظـتهم مــع انبيــائهم يف بعــا األحيـان، فــاراد ان يشــهدوا علــى   
التوكيد العـام بـانهم هـم الـذين      واظهروا انفسهم بانهم احلوا عليه

اختاروا القتـال وطلبـوه وان اهلزميـ  ال تكـون اال بسـبب التخـالل       
 والوهن.

وحمتمــل مــن النكــوص والفــرار عنــد   اظهــر الــنيب مــا هــو مظنــون  -47
الزحف سوا  كاال  متوقعـ  يف القتـال او لظـن خمصـوص بابـائع      

 الذين سألوه.

ان النبوة اكرب درج  من امللمل وان بينهما عمومًا وخصوصًا مالقًا  -48
ـــولــي  عمومــًا وخصوص ــي    ًا مــن وجــهـ ــوة ول ــابع للنب فامللــمل ت

 .العك 

ــ بعـل ملـمل هلـم لكـر مس    تجاب  بــرآن عن اإلســقبل ان خيرب الق أل  ـ
كتاب  القتال عليهم، ألن بعل امللمل اعم من القتال فقد يأتيهم ململ وال 
يقاتل األعدا  او انهم ال يقاتلون معه األعدا ، او حيملونـه و ر القتـال   

َقاُلوا َياُموسَى ِإنها َلْن ]وتول  شؤونه كما قالوا ملوسى 

وا ِفيهَ  ا َداُم ًدا َم ْدََُلَها َأَب َ  َن ْ  َأْن ا َفاْذَه

لـذا ورد يف   (4) [َوَربَُّك َفَقاِتالَ ِإنها َهاُهَنا َقاِعـُدونَ 
 ،[ِمْن َبْعِد ُموسَى اآلي  السابق  ]

                                                           

 .44سورة املائدة  (4)
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واستامار هذه اآليـ  اشـارة اىل فمـله تعـاىل علـيهم مـع اجلاـود        

فـان اهلل عـز وجـل اسـتجاب     و رأهم فيمـا قـالوه ملوسـى     ،والصدود
بيله وهذا امليثـاق  ــعليهم موثقًا ان يقاتلوا يف سولكن بعد ان اخذ  ،هلم

ن اإلمتثال واختيار ما ــهو اآلخر فمل منه تعاىل فهو عون هلم على حس
يع الفرص، وفيه بالدالل  اإللتزاميـ  اخبـار   ـفيه عز ونفع هلم وعدم تمي

منه تعاىل على املدد اإلهل  والنصر، فالا فرض سباانه امرًا على العبد 
 ادائه باإلضاف  اىل عمومات قاعدة اللاف.اعانه على 

  

َوَما َلَنا َأاله ُنَقاِتَل ِفي سَبِيِل َّللاهِ قوله تعاىل ]

 [ َوَقْد ُأَِْرَُْنا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِئَنا
مـن وجـود   تتكـون  لقد اعلنـوا انتفـا  موانـع القتـال، والعلـ  التامـ        

لسـؤاهلم القتـال لقـد كانـت     املقتم  وفقد املانع فالبد ان هناد مقتميًا 
األسباب اليت تدفعهم للقتال ملا  وشديدة حبيـل بـادروا اىل اإلخبـار    

 .عن اصرارهم على القتال وعدم وجود ما مينعهم دونه
كما تظهر اآليـ  اهليـتهم لـه وتـوفر العـدة والسـالح الكـايف ملواجهـ          

على العدو خصوصًا وان القائل هم امل  واألشراف والوجها  ممن يكون 
برضا وقناع  عدم وجود مصلا  او  ليعلنوادراي  حبال قومه وامكانياتهم 

منفع  يف ترد القتال األمر الذي يدل بالدالل  اإللتزامي  على انـه اصـبل   
 احكام المرورة وان احلاج  تدعو اليه.من 

 كما ان قوهلم يتصور على عدة وجوه وه :
اــود ولــي   أي شــ   لنــا يف تــرد القتــال، وان )مــا( هنــا للج      -4

 لإلستفهام، وبه قال الكسائ  ومال اليه ابو عل  الفارس .

 ترد القتال. اعاا  العهد على  -4

لي  من مانع لنا دون القتال، وبه قال الفرا  أي باحتمال حـرف   -3
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 اجلر وتقديره ما مينعنا من ان نقاتل.

 انعدام العذر يف ترد القتال. -4

ــ لـذا ت وه واجتماعهـا  ــل هذه الوجـوال مانع من تداخ رى جـوابهم  ـ
جا  قاطعًا وسريعًا كما هـو الظـاهر، وتـبني اآليـ  احلاجـ  اىل القائـد يف       

ــ  اسـاملعركــ  وادارة شــ ـــؤون البلــد وتهيئ ـــباب القتــال ورفــ د املقــاتلني ـ
ألن وظيف  امللمل اعم من قيادة احلرب ويف احيان كثرية  العتاد،باجلنود و

لـذا جـا  تركيـب الفـاظ      ،عـارد يوجه امللمل القواد واجلنود اىل سـوح امل 
اْبَعْث َلَنا َمِلكًا ُنَقاِتْل ِفي ]اآلي  على حنو اإلعجـا   

الذين نقوم  حنن ومل يقولوا نقاتل معه،او يقاتل هو، بل [ سَبِيِل َّللاهِ 
ــ نعم بس وقائد،ولكن البد من ململ  ،بالقتال ؤاهلم الـنيب ملكـًا ارادوه   ـ

وصالح امللمل مـن اهـم مقومـات     اهللال يف سبيل ـاحلًا ألن القتــملكًا ص
 .واسباب النصر واحرا  الظفر

 

ــا قولــه تعــاىل ] ــْن ِدَياِرَن ــا ِم ــْد ُأَِْرَُْن َوَق

 [ َوَأْبَناِئَنا
لقــد ا ــه بنــو اســرائيل اىل بيــان العلــ  الــيت  علــهم مصــرين علــى   -4

 خوض القتال.
 يف اآلي  موعظ  للمسلمني مركب  من امرين: -4

تعاىل عند األخراج من الديار واألهل كمـا  اجلهاد يف سبيله  األول:
 حصل يف فتل مك . 

اجتناب اخراج األعدا  من ديارهم واراضيهم وابنائهم، لذا  الثان :
جا  القرآن باجلزي  وقام النيب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  صـاحل      
اقوام كثريين على بقائهم يف ديـارهم مـن غـري اخـالل باسـتقرارهم      

م، لتتجلى احلكم  اإلهلي  يف حروب اإلسالم وا احتهم عن مساكنه
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ومعارد املسلمني، وممامني الرأف  يف الدين اإلسالم  اليت تستغرق 
ــا      ــًا منه ــر نفع ــانوا اكث ــلمني وان ك ــر باملس ــًا ومل تناص ــاس مجيع الن
إلستدام  العيش يف كنفها كاحكام وقواعد كلي  تشمل ميادين الفقه 

 خالق.والسياس  واإلقتصاد واإلجتماع واأل
ورد اإلخــراج مــن الــديار واألبنــا  مالقــًا مــن جهــ  ســبب وحيثيــ    -3

ــه جــا  إلميــانهم ورفمــهم الكفــر واجلاــود    ،اإلخــراج والظــاهر ان
والظلــم بقرينــ  ان القتــال يف ســبيل اهلل، أي إلقامــ  الشــعائر ودفــع  

 الظلم.

ان فـ من اسباب القتال تعاهد األبنا  على امللـ  والشـريع  السـماوي      -4
علـى انكـارهم   ا  يف ايدي الظـاملني قـد يـؤدي اىل  لـهم     ترد األبن

 .ومفاهيم المالل  عتقداتهم الوثني لسنن التوحيد ودعوتهم مل

تبني اآلي  ما كان يعانيه املسلمون من ظلـم آل فرعـون وحنـوهم مـن      -1
وحجــز األبنــا  لإلنتفــاع مــن طاقــاتهم  ،الفصــل بــني اآلبــا  واألبنــا 

 وتربيتهم وفق مفاهيم الظاملني.

وقــد عــانى املؤمنــون يف ايــام الــدعوة اإلســالمي  مــن لات األمــر        -6
 فجاهدوا يف سبيل اهلل ودقق النصر والظفر.

قدم بنو اسرائيل الديار على األبنا  وظاهره بيان األهمي  ولكن لي   -7
 عنى تفميل الديار على األبنا  بل ألن الديار تـذهب ملكيتهـا اىل   

على نسبهم وهذا املعنى فهم  ما األبنا الغري وال تعود ملكًا او ارثًا، ا
ال مينع من خشيتهم على ابنائهم من  دد السـيب والقتـل او الاـرد    
عليهم ومن اسباب التقديم ان اعادة الديار تفيد اعادة األبنا  معها، 

وال دصل بسـهول    بينما اعادة األبنا  قد ال تؤدي اىل اعادة الديار
االبنا  ال يـتم االبـدحر الظـاملني    وعلى حنو مستقل، أي ان اسرتداد 

 .والا   دحرهم حصلت اعادة الديار
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تظهر اآلي  التادي الكبري الذي يواجه املسلمني يف ملتهم وبالدهم   -8
يهم ــفصلهم عن ابنائهم واراضمن افرون ــالك وما يفعلهواوالدهم، 

ــ خ املل  والدين واعداد اإلبنا  علـى غـري عق  ــ عنى نس يدة التوحيـد  ـ
ــ روا به مـن نبـوة حمم  ــا  به األنبيا  وما بشــا جوم د صـلى اهلل عليـه   ـ

ــه وســلم ــال ض، وآل ـــفاصــبل القت ـــرورة وحاجـ ــ  لوجــود ـ   عقائدي
املقتم  وفقد املانع والبد ان املـؤمنني يظنـون النصـر بعونـه ومـدده      

 تعاىل.

 

َفَلمهــا ُكِتــَ  َعَلــيِْهمْ اْلِقَتــاُل قولـه تعـاىل ]   

 [َقِليالً ِمْنُهمْ  َتَولهْوا ِإاله 
يف اآلي  ان اهلل استجاب دعوتهم وانه بعل هلم ملكـًا بواسـا     -4

 النيب.
يف اآلي  درس وعربة للمسلمني يف وصـول املـؤمنني اىل كرسـ      -4

امللمل، وانه مل يأت اال بدعا  النيب وتوساه والظـاهر انـه لـي     
من القمي  يف الواقع  بل انه منهجي  امياني  ومن مظاهر واعراف 

اسرائيل، ولكن النبوة انقاعت بانتقـال الرسـول    النبوة عند ب 
األكــرم صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم اىل الرفيــق األعلــى فكيــف 

ــمل ــون امللـ ــد   ، يكـ ــن  والتقيـ ــاب والسـ ــق الكتـ ــه وفـ ــواب انـ اجلـ
 باحكامهما.

القتال يف سبيل اهلل ر   متجددة ملـا فيـه مـن األجـر والثـواب       -3
ثه يف قلوب األعدا  مـن الرعـب   يبع ماواسباب الظفر والنصر و

 واخلوف.

تول  االكثر منهم عن القتال نوع ضعف وما حيل على الوهن يف  -4
نفوس القلـ  مـنهم اال ان يكـون هنـاد مـدد غـييب وعـون اهلـ          
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 لتاقيق النصر.

ــه يف     -1 ــ  حصــوله ودقق ــال غــري مرحل ــزوم القت ــ  ول فــرض وكتاب
  واملال، اخلارج، ألن خوضه يستلزم اإلرادة والعزم وبذل النف

 ودتمل اآلي  وجهني:

انهم خاضوا القتال عندما كتب وفرض عليهم أي ان يف اآليـ    األول:
 حذفًا تقديره فلما كتب عليهم القتال قاتلوا ثم تولوا.

 منهم. باستثنا  القليل انهم مل يقاتلوا  الثان :
الممري يف )منهم( هل يعود للم  ام لعام  ب  اسرائيل  عنـى   -6

الوجها  نكصوا او القليل منهم حاربوا وقاتلوا مع عام  ان اكثر 
الناس، ام ان الممري يف )منهم( يتعلق بعموم ب  اسرائيل وان 

األقرب هو الثان  حلمل الكالم على  ،القليل منهم الذين قاتلوا
ال ال ان قتال عام  النـاس  ــاطالقه إلصال  اإلطالق ولقرين  احل

يف سري املعـارد خصوصـًا وان   مع  لف بعا الوجها  ال يمر 
  مـن  عامـ  ولـي  القلـ   لالقتال الفعل  غالبًا ما تقع اعبايفه على ا

 .الوجها  

يف اآلي  لم صريل لب  اسرائيل ألن النكوص بعد فرض القتال  -7
 يؤدي اىل اخلسارة والذل  و يادة المرر باملل .

شــدا  االتــبني اآليــ  احلاجــ  اىل اإلســالم ولــزوم قيــام الرجــال   -8
 اهد الشريع  واحكام الدين.بتع

اآلي  مدح وثنا  للمسلمني ال انهم مل ينكصوا ومل يتخلـوا عـن    -9
 مواطن القتال مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.

يف اآلي  مدد وقوة للمسلمني باظهـار ضـعف عـدوهم وخذالنـه      -41
عند وقوع القتال واحلرب، أي ان بيان  لف ب  اسرائيل عـن  

ي وتوجيه اللوم هلم كاهل شـريع  مساويـ  ال   وظائفهم العقائد
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لرسـال  حممـد   قتـال اجلاحـدين   يتعارض مع حل املسلمني على 
 صلى اهلل عليه وآله وسلم.

[ بيان لقبـيل مـا فعلـوا ولم لسـو  مـا      َتَولهْوا قوله تعاىل ]  -44
 قاموا به بعد العهد الذي قاعوه على انفسهم خبوض القتال.

ني بــان ال يعزمــوا علــى القتــال يف اآليــ  مندوحــ  وســع  للمــؤمن -44
 ويشهروا السيوف اال مع اإلستعداد له.

لزوم ابدا  حسـن التوكـل علـى اهلل عـز وجـل، فاينمـا يكتـب         -43
القتال على املسلمني يكون قد ضمن هلـم احـدى احلسـنيني امـا     

 النصر واما الشهادة.

التول  هو اإلعراض والتخلف عن القتال وهـو وان كـان فعـاًل     -44
خيتلف عن الفرار من الزحـف فالظـاهر انهـم مل     مذمومًا ولكنه

خيوضوا القتال ومل يرتكوه عن عجـز او ضـعف او سـأم وشـدة     
باش لمراوته وملا فقدوه من األنف  وكثرة اإلصابات، بل انهم 

 امتنعوا عنه اصاًل باستثنا  القليل منهم.

يف اآلي  اعجا  عقائدي فان امل  والوجها  واألشراف هم الذين  -41
القتال وحينما يتخلون عنه فان اهلل عز وجل ينصر دينه يسألون 

املستثنى مع قلته يدفع عن الكثري املسـتثنى   وكأن،  ولو بفئ  قليل
 منه البال  والعقوب  رأف  ور   منه تعاىل.

واندفاع النـاس   ،اآلي  دراس  اجتماعي  ونفسي  ل حوال العام  -46
 ،احلاجـ  اليـه  ورغباتهم، فقد يقرتحـون شـيئًا شـديدًا يشـعرون ب    
 وعند اجتماع شرائاه وتهيئ  اسبابه ينكصون عنه.

وقد يرضـى باخلسـارة    ،مييل اإلنسان بابعه اىل الدع  والسكين  -47
وال يقدم علـى ا ا فـ  لتـداركها الا رأى الى ومشـق       ،القليل 

اضافي  اال ان يكون حـائزًا علـى درجـ  مـن اإلميـان والتقـوى،       
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وض غمـار احلـرب ودفـع وجـوه     فاآلي  تبني شـرطي  اإلميـان خلـ   

 الذل  واملسكن  واهلوان.

متدح اآلي  القل  اليت تتبع احلق وتف  بوعـدها والتزامهـا، وفيـه     -48
بالدالل  اإللتزامي  حـل للمـؤمنني علـى عـدم اإلسـتيااش مـن       

 طريق احلق وان مل يسلكه اال القل .

التقصري  بصيغ  املدح هلم يظهر مناوقًا ومفهومًااستثنا  القليل  -49
 والذنب من األكثري  وهو باب إلستاقاق العقاب.

ــوض القليــل       -41 ــدم التــول ، أي ال خي ــني القتــال وع ــ  ب ال مال م
املستثنى من التول  القتال ضرورة وحتمًا ولكن اظهار اإلمتثال 
حبسن اإلستعداد ملواجه  العدو والشواهد يف التأريخ كثرية فقد 

ن ويبعـل اهلل  خيلد اإلنسان موقف الصمود والصـرب علـى اإلميـا   
الفزع يف قلب العدو قبل مباشرة القتال، فيتاقق الثواب واألجر 

واظهار صدق الني  باإلستجاب   ،بل والنصر بامرين فرض القتال
وعدم تمييع األمر اإلهل  بدليل عمومات مـا ورد يف احلـديل   
ان رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال: امنــا األعمــال  

ما نوى، فمن غـزا ابتغـا  مـا عنـد اهلل فقـد      بالنيات ولكل امرل 
وقع اجره على اهلل عز وجل، ومن غـزا يريـد عـرض الـدنيا او     

 نوى عقااًل مل يكن له اال ما نوى.

ــال حيــول دون تســرب اســباب اخلــوف    -44 اظهــار اإلســتعداد للقت
 والفزع اىل النف .

هذه القل  دمل  فانالظاهر ان القل  بلااظ العدد واجلمع، واال  -44
التادي والثبات على اإلميان، فه  مع نقص العدد اكثر  صفات

 قوة وصالب  واثرًا.

قد يبقى القليل من اجلماع  او الفئ  على اإلميان واحلق واهلدى  -43
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ثم يأخذ باإل دياد والتكثر وجذب املرتددين ولكن ظاهر اآليـ   
 النهائي . ان هذه القل  ه  احملصل 

يف وعدم ترددهم القتال  اآلي  عز للمسلمني إلندفاعهم اىل سوح -44
لبمـع  ارشـادي وتـأدييب    قبول األمر واإلستجاب ، نعـم ورد لم 

رجال وهم ثالث  على حنو التاديـد ال  لفـوا يف واقعـ  واحـدة     
َوَعَلـى الثهالََثـِة الهـِذيَن  وه  تبود قـال تعـاىل ]  

َُلُِّفوا حَتهى ِإَذا َضاَقْ  َعَليِْهمْ األَْرضُ ِبَما 
ا َْ  َوَض ُُهمْ َوظَنُّوا َأْن َرحُب يِْهمْ َأنُفس َقْ  َعَل

يِْهْم  اَب َعَل مه َت ِْه ُث ْن َّللاهِ ِإاله ِإَلي ََأ ِم الَ َمْلج

 (4)[ِليَُتوُبوا ِإنه َّللاهَ ُهَو التهـوهاُب الـرهحِيمُ 
وقد بادروا الىاإلسـتغفار يف قصـ  مشـهورة عنـد املسـلمني ويف      

 هم.بيان ودراس  مقارن  بني املسلمني وغري

 من احكام اإلسالم حرم  الفرار من الزحف، وحـال املواجهـ    -41
ــد ــريفوس    وعن ــدما  وتاــاير ال ــق الســيوف وســيالن ال ــ  بري ريفي

حال فرض القتـال وكتابتـه، ومـع    النكوص واألعما  اشد من 
هذا فان املسلمني حيرم علـيهم تـرد ميـادين القتـال ومل يسـجل      

ــأريخ هلــم حصــول ال  ــالت ـــرار وخف ـــا يعنام ممــنهــززي اإلـ   ان ـ
ع واكــرب ممــا دملــه غريهــم مــن ــــم واوســــوظــائف املســلمني اع

  يف ـالفـــــا  اخلـــــل اعبـــــادرون علـــى دمـــــاألمـــم، وانهـــم الق
 األرض.

 

 [َوَّللاهُ َعِليٌم ِبالَهاِلِمينَ قوله تعاىل ]
فهو سباانه يعلم ما  ،اآلي  قاعدة كلي  جا ت خامت  لآلي  الكرمي  -4

 ا يقرتفون من الذنوب واملعاص .يفعل الظاملون وم

                                                           

 .448سورة التوب   (4)
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الظاهر ان اآلي  تبني قسمًا من اقسام الظلم وهو سـليب ويتعلـق    -4

باإلعراض عن املسارع  اىل اخلريات يف مقابل الظلـم اإل ـاب    
الظلم والتعدي على اآلخرين، فاإلمتناع عن الذي بع  التلب  ب

 القتال نوع ظلم.

لـم أي انـه سـباانه    اآلي  جا ت على حنو اإلطالق من جهـ  الظ  -3
عن القتال  وحيذر من التخلف ، وايذا  الغرييعلم بوجوه الظلم 

 .الذي يكون موضوعًا وحكمًا يف سبيله تعاىل

ـــا ت اآليــ  علــى حنــــج -4 ـــو اإلطـ   الظلــم أي انــه ــــالق مــن جهـ
سباانه يعلم بوجـوه الظلـم مجيعهـا وهـو سـباانه احـاط بكـل        

ــ ويـدل س  ،ش   علمـاً  ــ فيهـا مـن ال  ياق اآليـ  ومـا   ــ ان علـى  ذم ـ
ســـوا  صدر مـن الفــــرد او اجلماعـ ،     مــالتول  عن القتال ظل

نعم صــدوره من اجلماعـــ  اشـــد خاــرًا واكـــثر ضـــررًا، لـذا     
َهْل َعسَـيُْتمْ ِإْن ُكِتـَ   جا  التاذير بصيغ  اجلمع ]

 .[َعَليْكُمْ اْلِقَتاُل َأاله ُتَقاِتُلوا

الظلــم ثالثــ : ظلــم ال يغفــر وظلــم ال يــرتد ورد يف احلــديل ان  -1
وظلم مغفور ال يالب فاما الظلـم الـذي ال يغفـر فالشـرد بـاهلل      
تعاىل، واما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعا اهلنات 
الصغرية مـن الـزالت، وامـا الظلـم الـذي ال يـرتد فظلـم العبـاد         

 بعمهم بعمًا.

قتال بعد فرضـه اجلـواب   فاي نوع من انواع الظلم التول  عن ال -6
انه من ظلم الغري وظلم الـنف  وظلـم العقيـدة، وظلـم الغـري ال      
يناصر باملعاصرين بل يشمل األجيال الالحقـ  ملـا ميثـل التـول      
من الرتاجع وما يلاق املؤمنني بسببه من الذل واهلوان خصوصًا 
وان فرض القتال جـا  عـن سـؤال مـنهم لشـديد مـا ال قـوه مـن         

 الظلم واأللى.
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موضوع اآلي  وصيغ  الذم والتهديد فيها ال تناصر بالذين تولوا  -7
 بصـفتهم  بل تشمل وباألولويـ  الـذين ظلمـوهم وتعـدوا علـيهم      

مؤمنني ال ان الذين اخرجوهم من ديارهم وابنائهم اشد ظلمـًا  
 وعتوًا وهم السبب يف العنا  والبال .

 يف خمتلف لعل يف اآلي  اشارة اىل باشه تعاىل بالظاملني للمسلمني -8
األ مان واألمصـار فـالا تـوىل فريـق مـن املسـلمني وخـافوا مـن         
القتال والتزموا جانب التقي  والصرب فان اهلل عز وجل يعلم مـا  

 يفعل الظاملون.

يف اآلي  سر اهل  وهو ان علمه تعاىل بالظاملني نوع تهديد ووعيد  -9
ل و ويف واخبار عن حتمي  نزول العقاب اإلهل  ألنه تعاىل ميه

 وال يهمل.

ل ـمتى ما ادرد املسلم انه بعني اهلل وانه سـباانه يعلـم  ـا يفعـ      -41
ــ الظاملون فانه يندفع يف دروب اجلهـاد وال يأبـه بزينـ  الك    افرين ـ

 .ومتتعهم باحلياة الدنيا ألنه متاع قليل

 

*********** 
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
ـــوهُ ــَزمُ ــَفهَ ]  ــِـ مْ بـ ِإْذنِ َّللاهِ ـ

ت اُه ــاُلوَت َوآتَ ــُووُد َُ َل َداَـ َوَق
ُه ِممها  َة َوَعلهَم َّللاهُ اْلُملْكَ َواْلحِكَْم

ْوالَ َدفْ ــَيشَ  ُع َّللاهِ النهاسَ ــاُء َوَل
َبْعَضُهمْ ِببَْعٍض َلَفسََدْت األَْرضُ َوَلِكنه َّللاهَ 

 414[ اآلي   ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمينَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
باأللف وقرأ الباقون بغري  (دفاع اهلل)وب ــونافع ويعق رــقرأ ابو جعف

 لف.أ
ــ فهزموهم: الفـا  عاطف  ــ والتقدي ـــ    علـى مجلـ  حمذوف  ـ ر: فوقعـت  ـ

  .ــاملعرك
 هزموا: فعل ماِض، واو اجلماع : فاعل، والممري )هم( مفعول به.

 وقتل: الواو عاطف ، قتل: فعل ماِض.
 ول به.داود، فاعل مرفوع بالمم ، جالوت: مفع

 ولو: الواو: استئنافي ، لوال: حرف شرط غري جا م.
دفع: مبتدأ حمذوف اخلرب، واسم اجلالل  مماف اليه، الناس: مفعول 

 به للمصدر، بعمهم: بدل من الناس، والممري: مماف اليه.
بـــبعا: جـــار وجمـــرور متعلقـــان بـــدفع، لفســـدت األرض: الـــالم 

 ال.للصريورة والعاقب  جا ت واقع  يف جواب لو



 44معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ79

 

واهلزمي  يف القتال: اإلنكسار واإلندحار، واصل اهلزم هو اإلنكسار 
 يقال للقرب  الا يبست وتكسرت: تهزمت.

والدفع: اإل ال  بقوة، وتدافع القوم أي دفع بعمهم بعمًا، والفساد 
 نقيا الصالح، يقال فسد فسادًا وفسودًا فهو فاسد.

  سياق اآلياتسياق اآليات يفيف
ا  الذي يظهر ــدو وتقديم الدعــي للعبعد املسري اىل القتال والتصد

العزم وصدق السريرة على املواجه  جا ت هذه اآلي  لتعلن دقيق النصر 
 والظفر لب  اسرائيل وهزمي  الظاملني.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
ــ لي  من فاصـل  وواس  ــ ا  بـني الـدعا  للنص  ـ ر وبـني األخبـار عـن    ـ

تجابته ــاثره وسرع  اسدقيقه اال بانتها  اآلي  وابتدا  اخرى لبيان عظيم 
ى األحوال لقد نالوا النصر و اد اهلل عـز وجـل مـن لافـه     ـتعاىل يف اقس

ــوة داود وتو  ــيهم بنب ــأنعم عل ــر   لف ــب النص ــلان  اىل جان ــم والس ــ  احلك ي
 واضاف اليه التوفيق والتسديد واحلكم بالوح  والعلم احلموري.

  اآلية سالحاآلية سالح
مل بالنصر وترغبهم تشد اآلي  عمد املسلمني وتبعل يف نفوسهم األ

م ـاوتهـ ــباإلقدام على مواجهـ  األعـدا  وعـدم الفـزع مـن كثـرتهم وس      
ــ وع اىل النيب حممد صــدورهم الثق  ودثهم على الرجـوتنم  يف ص لى ـ

اهلل عليه وآله وسلم يف احلكم والتشريع ملا ر قـه اهلل تعـاىل مـن اآليـات     
 والرباهني.

ه من عند اهلل، ولكنه قادهم لقد ترددوا يف قبول ململ طالوت وبعثت
للنصــر والظفـر، فانعم اهلل عز وجــل عليهم بـان مجـــع امللـمل والنبـوة     
عند داود بعد آي  حســي  ظاهرة وه  قتــله جلالوت، وتلمل نعم  اخرى 
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ــ على بنــ  اســـرائيل، فب   د الـرد علـى النـــيب تأتيهـــم اآليـات حبجــــ        عـ
الــذي يغنــيهم عــن الشــمل والريــب ظــاهرة و ــا خيفــف عــنهم بالربهــان 

 والوهم.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
تدل اآلي  على إحكام واتقان اآليات منه تعـاىل وان تنصـيب امللـمل    
منه مقدم  للنصر األكيد، وتـبني عـز املسـلمني باألنبيـا  والربكـات الـيت       
تتنزل معهم وه  وعد كريم للمسلمني وبشارة اإلفاضات العظيم  لبعث  

 .عليه وآله وسلم وللقرآنالنيب حممد صلى اهلل 
ــلمني يف      ــى املس ـــدي عل ـــرين مــن التع ــف للكافـ ــذير و وي ــا د وفيه
ديارهم ولراريهم واىل يوم القيام  بقرين  ان الواقع  حصلت بعد انتها  

َأَلْم َتَر ِإَلى ] يف احلياة الدنيا كما يف قوله تعـاىل  أيام موسى 

 (4)[ ِد ُموسَـىاْلَمِب ِمْن َبِني ِإسَْراِئيَل ِمْن َبعْ 
الذي يلاق ب  اسرائيل لو  لىكما تدل اآلي  يف مفهومها على تصور األ

 .هزميتهمحصلت 
ومل  رب اآلي  عن انتصار ب  اسرائيل اال بذكر دحرهم للكـافرين  
ودقق هزمي  عدوهم، وفيه اعجا  وهو اظهار الفرق بني كسب معركـ   

َوآَتاُه  ]ولـه تعـاىل   وبني بنا  دول ، والدول  نعم  اخرى  لـت بق 

فامللـمل غـري النصـر يف معركـ ، وهـذا       [ َّللاهُ اْلُمْلكَ َواْلحِكَْمةَ 
النصر مقدم  ضـروري  للملـمل والســلان ، فاآليـ  تـبني الـنعم املتعـــددة        
واملتوالي  على ب  اسرائيل، نعم انهم قاموا بوظائف املبار ة واملواجه ، 

تنزيــل ورســال  االســالم وفــق وهــ  دعــوة هلــم للقيــام بتلقــ  احكــام ال
الواجب العقائدي ليكون مناسب  القبال الدنيا وامللمل عليهم و ليصهم 

                                                           

 .  446سورة البقرة ( 4)



 44معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ84

 

 من االلى واالضاهاد.
ومن مفاهيم اآلي  حل املؤمنني على اجلهاد والسع  للنصـر وعـدم   
امليل اىل اهلدن  مع الظاملني اال مع وجود الراجل العقلـ  او الشـرع ،   

ــ  حصــول قتــ   ال بــ  اســرائيل وفــق القواعــد الشــرعي    كمــا تظهــر اآلي
واالخالقي ، فظاهر اآلي  يدل على عدم حصول الغدر او نقا العهد او 
ترد الوفا ، نعم  و  اخلدع  يف احلرب وعلـى جوا هـا امجـاع علمـا      

 االسالم.
حدثنا ابو بكر بن اصرم أخربنا عبد اهلل أخربنا وعن البخاري قال )

ى هريرة رضى اهلل عنـه قـال مسـى الـنيب     معمر عن همام بن منبه عن اب
وروي أن عمـرو بـن عبـدود    )، (4)(صلى اهلل عليه وسلم احلرب خدعـ  

بار  عليا كرم اهلل وجهه فلما أقبل عليه قال عل  ما بر ت القاتل اثنني 
فالتفت عمرو فوثب عليه فمربه فقال عمرو خدعت  فقال عل  احلرب 

 .(4)(خدع 

  التفسري التفسري 
 [ َزُموُهمْ َفهَ قوله تعاىل ] 

  اليت دكـ   ــوع األهم واقعًا يف هذه القصــبدأت اآلي  بذكر املوض
  عامــ  يواجههــا املســــلمون علــى مــر الــدهور واألجيــال لدميومــ   ــــحال

ــ الصراع بني احلق والباطل، وبني اإلميان والكفر باعتبـار ان الدني  ا دار ـ
نتيجــ  الصــــراع ابــتال  وإمتاــان فاخـــــربت اآليــ  بكلمــ  واحــــدة عــن  

ــلمون       ــه املس ــانى من ــذي ع ــم ال ــرح الظل ــار ص ــافرين وانهي ــدحار الك بان
وابنايفهم لبيان احسانه تعاىل يف سرع  استجابته وعظيم عاائـه وفمـله   
وعلــى حنــو دفعــ  مباشــــر مــن غــري تــأخري او مراحـــل تدر يــ  وابــتال  
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ؤمنـون  ارة علـى دفعـات يتمـرع خالهلـا امل    ـ  تــدد ال ان الفرج يأتــمتع
ــ ويبذلون الوسع يف اجلهاد والعمل الـديفوب وتـارة يـأت  دفعـ  واح     دة ـ

اىل و فيفًا، خصوصًا ــم  فماًل منه تعــو املوجب  الكلي  احلاســوعلى حن
يف قبول رئاس  طـالوت وشـارًا مـنهم     واوان امل  من ب  اسرائيل توقف

اـذير ليـأت    ترددوا يف اخلـروج وشـربوا مـن النهـر دـديًا لإلختبـار والت      
تفيد األول منه فتاقيـق النصـر يف تلـمل    ـمع انهم املس رة هلمــالنصر حس

 املعرك  له دالالت:
انــه نصــر حاســم ولــي  انتصــارًا يف معركــ  بــل هــو دحــر للظــاملني    -4

 و لص من استمرار متاديهم يف الغ  والتعدي.
 فيه منع من دبيب الفزع وروح اللوم يف صفوف املقاتلني. -4

ــ ر  عل بعا املقاتلني يســان تأخر النص -3 ــ تامر قـول املش ـ ككني، ــ
ومنهم من يأخذ باملقارن  بني حال القتال وما فيه من القتل واحتمال 
اإلبادة وبني حال الذل  يف السلم باعتبار ان الرضا بالظلم على حنو 
املوجب  اجلزئي  والصرب عليـه خـري مـن اإلقتاـام يف التهلكـ  والقتـل       

 اجلماع .

َفَلمهـا ] ل اجلنود عن اهلهم كما تقدم يف قوله تعاىل لقد انفص -4

وقص  رعـ    ،فلي  هلم مدد [ َفَصَل ََاُلوُت ِباْلجُُنودِ 
داود للغنم ميكن  لها على بداي  اعداد اجليش وتعبئـ  اجلنـود او   
انه كان يرعى الغنم اخلاص  باجليش ومؤونته، بينما يكون جم   املدد 

ــ ان مكان الرع  ميكن الوصللظاملني أمرًا راجاًا او  ول اليـه اثنـا    ــ
 و ظاهر خرب احلليب اآلت .ــاملعرك  كما ه

صايل ان اآلي  ال تدل على حصول هزمي  العدو يف معرك  واحـدة   -1
ــ وانها  رب عن النتيج ــ   النهائيـ  ولكـن األخب  ـ ــ ار الـواردة يف قص ـ   ــ

ت   تبني حـدوث النصـر العاجـل بقرينـ  حصـول قتـل جـالو       ــاملعرك
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  حبث قرآنيحبث قرآني
مادة )هزم( يف القرآن ثالث مرات، يف هذه اآلي  اليت جا ت ردت و

بصيغ  الفاعل وتعلقت باملسلمني، ويف آيتني آخريني تعلقتا بهزمي  الكفار 
 (4)[ سَيُْهَزُم اْلجَْمُع َوُيَولُّوَن الـدُُّبرَ ] بقوله تعـاىل  

ــزُ ] وقولــه تعــاىل  ــكَ َمْه ــا ُهَناِل ــٌد َم ــْن ُُن وٌم ِم

باإلضـاف  اىل داللـ  مفهـوم اآليـ  حمـل الباـل علـى         (4)[ األَحَْزابِ 
 .هزمي  الكافرين

ددي ال يعـ  انتفـا  طبيعـ     ـا  والبيان العــوصايل ان هذا االحص
اهلزميـــ  واخلســــران عــن حـــــاالت اخــرى وان تلــمل احلــــاالت ماابقــ  

إلحصائي  يف القـرآن  للنسب  اليت يظهرها هذا العدد، اال ان الدراسات ا
كلمات وموضــوعات وأحكامــًا واخبارًا يظهر ل جيال املتعاقبـ  وجهـًا   
مــن وجــوه اإلعجــا  القرآنــ  مل يكشـــف عنــه الغاــا  بعــد فهــ  كنــو    

تلزم تظـافر اجلهـود وتســـخري الااقـات العلميـ  إلسـتظهار       ــوخزائن تس
ــهادات علميــ  واقعي  م منها  ا ينفـع األجــيال املتعاقب  وتكــون شـــقس

متجــددة تـدل علـى صــــدق نــــزول القـرآن مـن عنـده تعـاىل، ان هـذه          
الكنـو  احتيــاط قــــرآن  مل ولــن يســتنفذ ولكـل أمــ  وكــل جيــل لــه منــه   

 نصيب.
كـان داود واخـوة لـه اربعـ      "قـال:  ويف خرب احلليب عـن الصـادق   

طــالوت ومعهــم ابــوهم شــيخ كــبري و لــف داود يف غــنم ألبيــه ففصــل  
  الهب اىل اخوتمل ــباجلنود فدعاه ابوه داود وهو اصغرهم فقال: يا بن

ريًا ــاًل قصــبهذا الذي قد صنعناه هلم يتقوون به على عدوهم وكان رج
ر القلب فخرج وقد تقارب القوم بعمـهم مـن   ــعر طاهــا رق قليل الش
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 ."بعا
ل مسعتـه يقـول: فمـرن داود علـى حجـر فقـا      "عن ابـ  بصـري قـال:    و

احلجر: يا داود خذن  قاتل ب  جالوت، فانى امنا خلقت لقتله، فاخـذه  
بهـا عـن    ـ اليت تكون فيها حجارته الـيت كـان يرمـ    (4)فوضــعه يف خمالته

فلما دخل العســـكر ســـمعهم يتعظــمون أمـر جـالوت       (4)غنمه  قــذافه
ــه      ــه ألقتلن ــئن عاينت ــواهلل ل ـــره  ف ــا تعظمـــون مــن أمـ فقــال هلــم داود: م

ل على طالوت، فقال: يا فتى وما عندد مـن  ـربه حتى ادخــدثوا خبــفتا
اة مـن  ـربت من نفسمل  قال: كـان األسـد يعـدو علـى الشـ     ــالقوة وما ج

ــ غنمــ  فادركه فآخــذ برأس فآخــذها مـن فيـه،     (3)ه فافـــمل حلييـه عنهـا   ـ
فقال: ادع ل  بدرع ســابغ ، فأتى بـدرع فقـذفها يف عنقـه فتمـــال منهـا،      
حتى راع طالوت ومن حمـره مـن بـ  اسـرائيل، فقـال طـالوت: واهلل       
لعســى اهلل ان يقتلــه بــه، قــال: فلمــا ان اصـــباوا ورجعــوا اىل طــالوت  
والتقى الناس، قال داود: ارون  جالوت، فلما رآه اخذ احلــجر فجعله 
يف مقذافه فرمـا فصـــمل بـه بـني عينيـه فدمغـه ونكـ  عـن دابتـه، وقـال           

د جالوت وملكه النـاس حتـى مل يكـن يسـمع لاـالوت      الناس: قتل داو
لكر، واجتمعت بنو اسرائيل على داود وانزل اهلل عليه الزبـور وعلمـه   
صنع  احلديد فلينه له وأمر اجلبال والاري يسـبان معـه، قـال: ومل يعـا     

قام داود يف بـ  اسـرائيل مسـتخفيًا واعاـى قـوة يف      أاحد مثل صوته، ف
 .(4)"عبادته

ان طـالوت  " :  بن ابراهيم عن الصادق عليه السـالم ويف تفسري عل
                                                           

املخالة: ما  عل فيها اخللى أي الرطـب مـن النبـات، ومنـه املخـالة ملـا يوضـع فيـه         ( 4)
 . ه ويقال له بالفارسي  "توبره"فالعلف ويعلق يف عنق الداب  لتعتل

 .  املقذاف: آل  القذف أي الرم ( 4)
 . الذي عليه األسنان، والممري يف عنها يرجع اىل الشاة اللاى: عظم احلنمل( 3)
 .  4/434تفسري العياش  ( 4)



 44معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ86

 

ــه ووقــف داود حــذا  جــالوت وكــان     الــب  درع موســى فاســتوت علي
جالــوت على الفيـــل وعلى رأســه التـــاج ويف جبهتـــه ياقــوتــــ  تلمـع     
نورًا وجنـــوده بني يديـــه، وان داود رمــى جالــــوت فأصـاب موضـــع    

تــــــه ووصـــــلت اىل دمــاغـــــه ووقــــــع اىل األرض الياقـــوتـــــ  يف جبــه
 ."ميـتـــًا

ان جـالوت طلـب الـربا  فخـرج اليـه      " :ونسب الاربسـ  اىل القيـل  
داود حبجر من مقالع فوقع بني عينيه وخـرج من قفـاه واصـاب مجاعـ     

 .(4)"كثرية من اهل عسكره فقتلهم
بغـ ،  وقد وردت االخبـار بـالنه  عـن الـدعوة للمبـار ة وانـه نـوع        

وطلب جالوت يدل على غروره وعتوه باالضاف  اىل مـا تظهـره اآليـات    
 من متاديه بالظلم واصراره على الكفر واجلاود.

كان راعيًا ولـه سـبع  اخـوة مـع     ان داود "وروي عن ابن عباس: 
ــ ابـيهم ايش  طالوت فلما اباأ خرب اخوته على ا ارسـل الـيهم ابنـه داود    ـ

 املصاف وبدر جالوت اجلبار وكان من قوم ليأتيه خبربهم، فأتاهم وهم يف
عاد اىل الربا ، فلم خيرج اليه احد، فقال: يا ب  اسرائيل لو كنتم على 
حق لبار ن  بعمكم، فقال داود ألخوته أما فـيكم مـن خيـرج اىل هـذا     
األقلف  فسكتوا، فذهب اىل ناحي  من الصف لي  فيها اخوته فمر بـه  

ه داود: ما تصـنعون  ـن يقتـل هـذا     طالوت وهو حيرض الناس، فقال ل
األقلف  فقال طالوت: انكاه ابنيت، واعايه نصف ملك ، فقال داود: 

 فانا خارج اليه.
وكــان عادتــه ان يقاتــل بــاملقالع الــذئب واألســد يف الرعــ ، وكــان  

رن بثالثـ   ـطالوت عارفًا جبالدته، فلما هم داود بان خيرج اىل جـالوت مـ  
معمل ففينا ميت  جالوت، ثـم ملـا خـرج اىل     احجار، فقلن: يا داود خذنا
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جالوت رماه فاصابه يف صدره ونفذ احلجر فيه، وقتل بعده ناسًا كـثريًا،  
فهــزم اهلل جنــــود جــالوت، وقتــــل داود جــالوت، فاســده طــالوت       
واخرجه من مملكته، ومل يف لـه بوعـده، ثـم نـدم فـذهب يالبـه اىل ان       

  تمع يف ب  اسرائيل امللمل لت له النبوة، وملــل وململ داود وحصــقت
 .(4)"والنبوة اال له

ان هذه النصوص وما تتممنه من كيفي  قتل جالوت وتفرق جنوده 
تــدل علــى ســهول  حصـــــول النصـــــر، وقلـــ  خســــائر بــ  اســرائيل يف 
املعركــ  وتلــمل نعمــ  اخــرى علــيهم، فقــد جــا  الــتخلص مــن الكــافرين 

ليكــتب لب  اســرائيل العز والســـع   وظلمهم وألاهـــم بأقل اخلســـائر 
ـــه اىل    ـــر هلل والتـــوجـ ـــم الشـكــ ـــل  عليــهـ ـــر الــذي ميـ ـــاة، األمـ يف احليـ
عبادتــه واإلســتعداد لقبــول بعثــ  الرســول األكــرم صــلى اهلل عليــه وآلــه  

 وسلم.
ــوهلم       ــزوم قبـ ـــ  لـ ــيهم يعنـ ـــر نبـ ــًا بأمــ ـــوت ملكـ ــوهلم لاالــ ان قبـ

ــ  ـواس لى اهلل عليـه وآلـه وســـلم مـن بـــاب األولويـــ        تجابتهم لبعثتـه ص
ـــرك  وحققــوا     ــدًا ملعـ ــه باآليــات والــرباهني، والا كــان طــالوت قائ و يئ
اإلنتصار فيها بالنه تعاىل فان النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم قـاد  
املسلمني اىل النصـر يف ميـادين القتـال وســـاد اإلســالم بلـدانًا كـثرية يف        

ودة باإلضاف  اىل احـــرا  الفـــو  األخـروي باألنمـوا  دـت      سنني معد
 لوا  اإلسالم.

 

 [ ِبِإْذنِ َّللاهِ قوله تعاىل ] 
يأت  اإللن  عنى العلم وهو الغالب، وقد يأت   عنى األمر قال ابن 
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 .(4) منظور )ويكون بالنه: بأمره(

القـرآن   مثـان عشـــرة مــــرة يف    [ ِبِإْذنِ َّللاهِ ] وورد قولـه تعـاىل   
وست اخرى )بالن ربه( او )الن ربهـم(، ودراسـ  هـذه اآليـ  تـبني ان      
موضوعها يتعلق باألمر اإلهل  علـى حنـو اإلطـالق واإلسـتيعاب وحـني      

ُقْل َمـْن ] حدوث الفعـل على حنو اخلصـوص كمـا يف قولـه تعـاىل    

ُه َعَلى َقْلبِكَ  يَل َفِإنهُه َنزهَل ُدوًّا ِلجِبِْر اَن َع َك

 وان التنزيل يستلزم النه تعاىل حتى يف حلظ  النزول. (4)[ َّللاهِ  ِبِإْذنِ 
املسـلمني اىل نصــره وتوفيقـه والنـه تعـاىل يف      حاجـ   وتبني اآليـ  ان  

دعوة اإلنقياد اىل حكمه وانتظار الفرج منه وعدم اليأس من ر ته كما 
ا ل وانهم علقـو ــتؤكد املال م  حسن ظن املقاتلني املسلمني باهلل عز وج

 انتصار الفئ  القليل  على الكثرية بالنه تعاىل.
ومتنع اآليـ  مـن الغـرور والزهـو ونسـب  دقيـق النصـر للـذات وقـوة          

 لـت  ـدد وعـون اهلـ ،     الـيت  اجليش ألن النصر   باسـتجاب  الـدعا    
تعان  ــيًا، والبا  فيه لإلســقيدًا واقع [ ِبِإْذنِ َّللاهِ ] ويعترب قوله تعاىل 

ــ تبخر املا  حبـرارة الشـم ، ولـي  هـ  للمص     :تــكما لو قل احب  حنـو  ـ
 سافر بأمان اهلل. :قولمل

فهذا القيد يؤكد اآليات يف دقيق النصر خصوصًا مع اعتبار الفارق 
ي  للجنود، ــيف القوة والعدد باإلضاف  اىل التباين يف احلال  املعنوي  والنفس

ن، بينمـا تـرى اخللـل    فجيش الكافرين يف  هـــو وعتـو وانقيـاد للســـلاا    
ظاهرًا يف ب  اسرائيل برتدد شار منهم، فبـارد اهلل عـز وجـل بالقليـل     
منهم ور قهم حسن التوسل والتوكل عليه تعاىل انه تعاىل يسمع الدعا  
ويســتجيب للمــؤمنني وينــزل ر تــه ســاع  الشــدة والمــيق ومينــع مــن   
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 اإلنقماض على املوحدين.
بــني النصــر وبقــائهم علــى عقيــدة لقــد ادرد بنــو اســرائيل املال مــ  

التوحيد والرجــوع اىل الوحـ  والنبــوة والتبشــري خباتـم النبيـــني صـلى   
] اهلل عليه وآله وســـلم، وقـد ظــهر التاـدي والتهديـد يف قولـه تعـاىل        

فـان   [ َوَقْد ُأَِْرَُْنا ِمْن ِدَياِرَنـا َوَأْبَناِئَنـا
بيتهم بكيفـــي  وحنـــل  مقتبســـ  مـن     فصــل األبــنا  عن اآلبــا  يعنـــ  تـر  

 .البيــئ  والواقع الفكــري الذي يعيشون فيه
لقد اخرج بنو اسرائيل كموحــدين مـن قبـل الكـــافرين والظـــاملني     
ومل يقصـدوا كاشــخاص بالتشـريد والتمــييق، بـل انهــا حـرب موجهــ      

ــ       لوا لعقيدة التوحيد بدليل انهـم اخــرجــوا مـن الـديار وان األبنـا  فصـ
عنهم ووضـــعت احلواجـــز بينهـــم، واألرجل ان األبنـــا  اصباوا بـال  
مال لياال بينهــم وبني الثروة واملــال ومينعـوا مــن نيل مــنا ل النفــــول  

ـــ   ـــ  واإلجتماعـ ــدي والســياســ ــأثري العقائ ــل  ،والت ــد ورد يف التنزي وق
ــون   ــوم فرع ــوص ق ــاءَ ] خبص ــُنَقتُِّل َأْبَن ــاَل َس ُهمْ َق

 (4)[ َوَنسَْتحِْي ِنسَاَءُهْم َوِإنها َفْوَقُهْم َقـاِهُرونَ 
ومل  الكفر واحدة وان حصــل تبايــن يف اإلضـاهاد فانـه يتعلـق بـالكم    

ر ــوالكيف ولي  باألصل والغايات الذميم  ومقاصد السو  وارادة املك
 والكيد باملسلمني وعوائلهم ولراريهم.

تعاىل تأديب للنيب حممـد صـلى اهلل عليـه     ان اإلستعان  بعلمه وأمره
لــزوم التقييــد بأحكـــام   تنبيــه وحــل علــى   وآلــه وســلم وللمســلمني و  

اإلستعان ، ويف احلديل: "اللهم بمل اصول وبمل اجول" أي ادفع وامنع 
 را ة اخرى: "بمل اصاول وبمل احاول".ــرد، ويف قــواد

اليت ال تظهـر  وفيها ايمًا دد قرآن  دائم وهــذا من وجوه اإلعجا  
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اال بالفعـــل والواقـــع العملـــ  اي ان القـــرآن رســـم للمســـلمني الـــذين  
يتعرضــون لإللى والتشــريد والقهـر طريـق اخلـالص والنجـاة والنصـر       
ودفــع العــدو بــالعزم الصــادق علــى املواجهــ  املقــرون بالــدعا  والصــرب 

 واحلزم.
ففــ  اآليــ  وقصــتها وعــد كــريم واخبــار متقــدم عــن دقيــق النصــر   

لظفر، األمر الذي يدل يف مفهومه على وجـود حـر  وواقيـ  عقائديـ      وا
راسخ  على مرن العصور واألجيال وسالح ينفرد بـه املسـلمون ملواجهـ     

 .التعدي يف كل مكان و مان
وفيه دذير للكافرين والظاملني من التجاو  على املسلمني يف ديارهم 

الشــواهــد التأرخييـ    وســننهم وتوارث أحكام الشـــريع  بـني األبنـا ، و   
ــ على للمل كثرية ومتعددة، فاي تعد علـى الثغـور والـبالد اإلس    المي  ال ـ

مد طوياًل وال ميكل يف األرض والـذاكرة وسـرعان مـا يـزول، وال     ــيص
خيبــ  مــع خيــرج املســلمون اال حبلــ  بهيــ  مــن الوحــدة والوئــام والوفــاق 

لنوع  لإلعتـدا   وخسران للكافرين وتولد حال  من احلذر واإلجتناب ا
 على ديار املسلمني.

 

 [ َوَقَتَل َداُووُد َُاُلوتَ قوله تعاىل ] 
اآلي  من عاف اخلاص على العام، وقد تتاقق اهلزمي  من غري قتل 

خص ما ال يستلزم ـاع  او شــل ولكن قاتله مجــالقائد، او ان القائد يقت
ان راميـه مل   او ،لكره و ليده او انه يقتل بسهم غارب ال يعرف راميـه 

ولكن هذه اآليـ  اخـربت علـى حنـو      ،على حنو اخلصوص ائدد القــيقص
اغوت نيب من انبيا  ب  اسرائيل وان النصـر كـان   ــمركب بان قاتل الا

 حامسًا بقتله.
ـــلقــد ســلم بنــو اســرائيل  لــمل طــالوت بعــد ت  ردد واحتجــاج ومل ـ

اتها، امنا ـبواس وا ان النبوة سرتافقهم يف احلرب وان النصر سيكونــيعلم
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كان طالوت آمرا وقائـدًا للجـيش، وكـأن يف تنصـــيبه ســـرتًا علـى داود       
ور اآلي  علـى يـــده كمـا حفـــظ اهلل الـنيب حمــمـــد       ــوحفظــًا له حني ظه

صلى اهلل عليه وآلـه وســــلم يف صـباه مـع ســــع  اهـل الكـــيد املتصـل         
مـن عالمـات وأمـارات     للمكــر به والـتخلص منـه قبـل بعثتـه ملـا عرفـوه      

 النبوة.
وتدل اآلي  على وجه من وجـوه اظهـار النبـوة فقـد بـدأ ملـمل داود       
باجنــذاب نفــوس ب  اسرائيل اليه، وكـذا كـان الـنيب حممـد صـلى اهلل      

ان  والصــدق وحســن اهليئــ  ــــعليــه وآلــه وســلم ملــا يتصــف بــه مــن األم 
ـــي  بـان النبــ  اشـجع     والكماالت اإلنساني ، وتبني اآليــ  القاعــدة الكل

 اهل  مانه.
)وقال الرا ي: ان اآلي  تدل على ان هزمي  عسكر جالوت كانت من 

 .(4)طالوت، وان كان قتل جالوت ما كان اال من داود(
دان، فان قتل الـرئي   ــولكن الظاهر خبالفه وكذا النصوص والوج

م اجلبــار احــدث ارباكــًا وفزعــًا بــني جنــوده باإلضــاف  اىل رجاــان عــد  
ا الهم أي خاا احتياطي  عند حصول قتله ولو على حنـو اإلحتمـال،   

ز ـولعله ألمرين األول اإلستخفاف بالعدو وما عليه من قل  العدد، وعج
اخلواص وامل  من مفاد  الااغوت  ا يتخذ عند احتمال قتله، وهو أمر 

كـون  غالبًا ما حيصل يف انظم  اجلبابرة او لات الســلاان املالق الـذي ي 
فيه الو را  والقواد كالعبيد عند امللمل فال  رأ احد ان يكلمه باحتمـال  
قتله تعظيمًا لشــأنه وخشــي  الباش به ورميه بالتآمر او اخلــوف والفـزع   

 من العدو.
فرماه فصمل به "وقد تقدم يف اخلرب عن اإلمام الصادق عليه السالم: 

وت وملكه الناس حتى عينيه ونك  عن دابته وقال الناس قتل داود جال
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 ."مل يكن يسمع لاالوت لكر
ومن منافع تنصيب طالوت ملكًا انه مقدم  لظهور ململ داود باحلج  
والربهان بعد قيامه بقتل جالوت ال ان املعرك  مناسب  الظهار قوة داود 

 واحلاج  اليها.
والبد من مال م  بني اندفاع الناس حنــو داود وتنصـيبه ملكـًا وبـني   

ــ لـه جال اثـر قت  ــ ق النصــــوت يف دقيـ ــ ر وحسـ م املعركــ ، فلـم يكـن قتلــه   ـ
أل  شخصي  بـل كـان عمـاد املعركـ  والشـار األكـرب وعليهـا توقـف         ــمس

 النصر.
وتظهــر اآليــ  ان بــدايات مســــري اجلــيش مــن النبــوة وانتهــا  املعركــ  
بالظفر بالنبوة وبذا تظهر حاج  ب  اسرائيل عند الشـدائد وتـرى نعمـ     

عز وجل على املسلمني ببعل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم اهلل 
 وا الهم القرآن امامًا وهاديًا اىل يوم القيام .

 

 [ َوآَتاُه َّللاهُ اْلُمْلكَ َواْلحِكَْمةَ قوله تعاىل ] 
اآلي  بيان لعظيم فمله تعـاىل علـى داود وعلـى بـ  اسـرائيل فيمـا       

ديد منه ــق وتســن اجلهاد بتوفيــحسر قه، فبعد ان اظهر داود الااع  و
تعاىل واعانه على قتل جالوت جا  اجلزا  واإلحسان، فمن وجوه املعرف  
اإلهلي  ان اهلل عز وجل يهدي العبد اىل فعل اخلري ثم يثيبه عليه و ا يه 

 عليه اضعافًا.
ــل داود   ــان فع ــد ك ـــداث    لق ــرى األحـ ــريت جم ــ  غ ــي  يف واقع قم

ب  اســرائيل األمن ودفعـت عـنهم الظلـم جـا ت    والوقائـــع واعادت ل
اآلي  الكربى املتجــددة يف الليل والنهار من أيام داود واليت ينتفع منهـا  
العام واخلاص يف اتيان امللمل واحلكم ، فالبد من ســـلاان حيكـــم بـني    
الناس ومينــع من تعـدي بعمهـــم علـى الـبعا اآلخـر، فلقـد كـان بنـو         
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 الوقوع دت نري الظلم واإلستبداد كل منهم عاجز اسرائيل مشرتكني يف
عن الذب عن نفســـه وعيالـه ومالـه، فلمـا  ال سـلاان الظلـم واحليـف        
حصـــل فراغ ميكن ان يستغله بعا اجلبابرة واهل الدنيا واتباع الـنف   
الشهوي  والغمبي  فيتسلل اىل مراكز القيادة وامللمل وحيكـم بـني النـاس    

 وما جا  به األنبيا  من عنده تعاىل. بغري ما انزل سباانه
فتفمل سبـاانه على بـ  اســـرائيل بـداود ملكـًا نبيـًا، أي ان هـذه       
اآلي  تبني نعمًا متتالي  عليهم وتذكرهم  ا آتاهم من اآليـات واإلحسـان   
املتصل، فلم يرتكهـم دــت وطـــأة القهـــر والظلـم وحـال بينهـــم وبـني       

مــل علـيهم حبمــــور النبـوة واحلكمــ    واليـ  مـن يســتالب درهـم، وتف   
لتكــون افاضــــاتها حجــــ  علــيهم وبابـــــًا للهدايــ  واإلميـــان ومناســب        

ول األكـــرم حممــد صـلى اهلل عليـه     ـارات بنبوة الرســلإلنصات اىل البش
 وآله وسلم.

ـــدم        ــالص يف خـ ــاىل واإلخ ــبيله تع ــاد يف س ــوة للجه ــ  دع ويف اآلي
ــق ودر  ا  ــاق احل ــريع  واحق ــع    الش ــلمني م ــن املس ــافرين ع ــاملني والك لظ

يتعـارض مـع مفاهيـــم الصـرب      هـذا اجلهـاد ال  فاإلمكان وتهيئ  األسباب 
والتقي ، واآلي  تبني قصـر الاريـق لنيـل عظـيم الفمـل اإلهلـ  باختيـار        
ــى      ــدما يتجل ــًا عن ــر وخصوص ــ  الكف ــ  وحمارب ــاد ودر  الفتن ــق اجله طري

ــى     ــد األدن ــع احل ــارض م ــدي والتع ــاديق التا ــي    ص ــوق الشخص للاق
 والعقائدي  ويتعدى على األعراض واملمتلكات.

تفيـد الرتتيـب وكـأن قتـل داود جلـالوت       [ َوآَتاهُ ] والواو يف 
كان ابان ظهــوره واوان حكــمه وملكه واعــان  لب  اسرائيل على قبوله 
 وعدم رده كما يف طالوت خصوصًا مـع الفـارق كمـا سـيأت  بيانـه، ويف     

 مسائل: اآلي 
ان ما اظهره من القوة وما باشره من الفعل واجلهاد وما سببه من  ألوىل:ا
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ور منعــت بــ   ــــانتصــار بــ  اســرائيل وهزميــ  الكــافرين أم    
رائيل من اإلعرتاض على ملكه او الرتدد يف قبوله فلم يبادر ــاس

 الرجوع اىل نبيهم واإلكثار من اإلحتجاج عليه.بامل  
ا الكرامــات وايقنــوا بأهليــ  داود للاكــم  ان بــ  اســرائيل رأو الثانيــ :

والرئاس  العام  والظاهر ان قتله جلـالوت كـان بآيـات بـاهرات     
ـــل او    ـــق القتـــ ــ  ظــاهرة ســـوا  بتاقـ ــ  اهلي كـــونه ســببًا لوعناي

إلنهزام جنود الكفر او بكيفيته فيندر ان تسمع يف التأريخ مقتل 
الغـنم، فمـاًل   قائد وهزيـم  جنــده حبجــارة مقالع شاب يرعـى  

ــ       ــانوا الفئ ــم ك ــاملني وانه ـــرة والظ ــان للجــباب ــيش ك ــن ان اجل ع
ــ       ـــد والريب ـــباب احلسـ ـــهار اسـ ـــ  اظـ ــرتد للم ــم ي ــثرية، فل الك
والـشمل بل اندفع العام  واألخيار من بـ  اسـرائيل حنـو داود    

 ملبايعته وتنصيبه.
ــ : ــعت     الثالث ــريت واتس ــالوت تغ ــ  ج ــد هزمي ــرائيل بع ــ  اس ــال ب  ان ح

ـــريف   ــ  اىل حاكــــم يتـــوىل تصـ ـــباوا حباجـ املســـؤوليات واصــ
شــؤونهم ويفصــل بيــنهم، فــر قهم اهلل عــز وجــل نبيــًا حاكمــًا،  
ومجع لداود النبوة واحلكم باعان  وتوفيق وهداي  قلوب عامـ   

 ب  اسرائيل مللكه.
لقد كان املوضوع األساس  مللمل طالوت هو قتال الظاملني، أما  الرابع :

ــي    حكــم داود فهــ ــادين العســكري  والسياس ــم ويشــمل املي و اع
 واإلجتماعي  وفصل اخلااب.

ان وجود داود ملكًا على ب  اسرائيل يبعل الرعب يف قلوب  اخلامس :
اعدائهم وفيه دصني  تمعاتهم مما يكون مناسب  ومقدم  لتثبيت 

م وانتشار معامل الفمـيل   ــنن النبوة عندهــد وســاركان التوحي
 بينهم.
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بني ململ داود وطالوت عموم وخصوص مالق، فململ داود  لسادس :ا
اعم ويدل على وجود مملك  لب  اسرائيل وفيه توطئ  مللمل النيب 
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وسيادة اإلسالم ومنع إلحتجاج 

رم حممــد ــــبــ  اســرائيل او جاــودهم يف رئاســ  الرســول األك
ور الدنيا  عنـى انهـم ال   ــأم صلى اهلل عليه وآله وسلم العام  يف

يستايعون اإلشكال على النيب صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم بـان    
ؤون امللمل او ان وظيفـتهم  ــيا  كانوا من قبله ال يتولون شــاألنب

ــ   اســوه فقد كان يف بنــتناصر بالتبليغ وحن ــ رائيل مـن مج ــ ع ـ
 مل واحلكم .ـاهلل له املل

   لب  اسرائيل فبعد اإلحتجاج على ململ يف اآلي   فيف ور السابع :
طالوت مع انه جا  باخبار النيب وكان تنصيبًا ومتليكًا من عنـده  
تعــاىل، فجــا  ملــمل داود بآيــات ظــاهرات وميــل للقلــوب اليــه  

 باحلق.
انهــا دعــوة عقائديــ  وبرهـــان تــأرخي  لــب  اســــرائيل وغريهــم  الثامنـ : 

ــه وآ  ــوة حممــد صــلى اهلل علي ــأريخ  لإلميــان بنب ــع ت ــه وســلم فتتب ل
زوات املسلمني يظهر لكل انسان اآليات واإلعجا  ـال  وغــالرس

ــدد الغــييب يف منعــ  اإلســالم وعــز     يف انتصــارات املســلمني وامل
 املؤمنني.

ان امللمل جا  مباشرة من عنده تعاىل لداود كما هو الظاهر، ال  التاسع :
ــاره اهلل تعــاىل    ــه بــل اخت للملــمل مل ينصــب مــن قبــل نــيب  مان

 والنبوة.
ان اندفاع الناس حنو سبل احلق وارباب النبوة وورث  علومهـا   العاشرة:

ــ     ـــباب الـــرتدد ويقمـــع طموحـــات املـ حيـــول دون ظهـــور اسـ
الشخصــي  والنفعيــ  وميلــهم اىل التســلا واألمــرة علــى النــاس  
وخدم  مصاحلهم الشخصي ، وفيه نعم  اخرى مركب  على بـ   
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اسـرائيل باإلنقيـاد النـوع  اىل النبـوة     رائيل فه  لعام  بـ   ــاس
واحلــق، وخاصــ  علــى الوجهــا  واولــ  الشــأن مــنهم بــردعهم  
ومنعهم من التااول والساو على مواقع القيادة بغري احلق، فمع 
ــوت     ـــت ص ـــا وخيفـ ــ  ينخفـ ــوة واإلمام ــ  اىل النب ــدفاع األم ان

ناف  عليهـا ومـا يسـببه مـن     ـاألناني  وحـب الرياسـ  وينـدفع التـ    
اجهات واملالحاة وما يفر ه من المعف والتشتت فف  ململ املو

ــ     ــات ومواجهـ ــه الااقـ ــى توجيـ ــون علـ ــافي  وعـ ــوة اضـ داود قـ
 التاديات.

ــ يف اآلي  بيان لفمـل املس  احلادي  عشرة: ــ لمني علـى غريهـم بالدراس  ـ   ــ
ــ املقارن ، ال انهم آمنوا بالنيب حممد صلى اهلل عليـه وآلـه وس   لم ـ

ــادوا ألو  ــوه وانق ـــامواتبع ــز وجــ  ـ ــره اهلل ع ــل ان يظه ل يف ـره قب
جـــا  يف واقـــع اســـالم  معاركـــه مـــع الكفـــار كمـــا ان داود 

ــ ور ظاهر للنبوة واتباع ألوامرها اما الـنيب حممـد ص  ـــوحم لى ـ
اهلل عليه وآله وسلم فان بعثته جا ت على فرتة من الرسل، ويف 
ــالعتو    جمتمــع يــدين بــالكفر والشــرد ويتصــف املــ  مــن قومــه ب

 صرار واجلاود.واإل
ــ بـ  اس وتظهر اآلي  عظـيم نعمـه تعـاىل علـى داود      الثاني  عشرة: رائيل ـ

باجتماع امللمل والنبوة وعلى حنو دفع  ويف شخص واحـد بعـد   
  يف حيـاتهم يتناسـب وعـز اإلميـان ورفعـ       ـالتعدد ودـول نوعـ  

 التوحيد.
ي  واحلكم  اعم من النبوة فكل من آتاه اهلل النبوة آتـاه احلكمـ  ولـ   

العكــ  اال انهــا ظــاهرة يف النبــوة بــدليل الــوح  والتأديــب والســن         
ادة "اتى"، ـواألخبار، وهناد قرين  وه  ان هب  احلكم  ل نبيا  جا ت  

ب للمؤمنني بواسا  األنبيا  فجـا ت  ـادة )علـم( يف    ــأما مناها بالكس
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ــاىل       ــه تع ــا يف قول ــاب معهــا، كم ــاف  الكت ــب وباض ــو ] الغال َيْتُل

يْ  اَب َعَل مْ اْلِكَت َزكِّيِهمْ َوُيَعلُِّمُه ِه َوُي ِهمْ آَياِت

أما داود فقد آتاه اهلل مع احلكم  امللمل مما يع  ان  (4) [ َواْلحِكَْمةَ 
احلكم  من الكل  املشكمل الذي لـه مصـاديق متباينـ  وكلـها مـن فمـله       
 تعاىل، واعالها واسناها احلكم  اليت يؤتيها اهلل عز وجل ل نبيا  واليت

َذِلكَ ِممها َأْوحَى ]  تكون من اقسام الوح  كما يف قولـه تعـاىل  

 .(4)[ ِإَليْكَ َربُّكَ ِمْن اْلحِكَْمةِ 
وهذه ه  اآلي  الوحيدة اليت  تمع فيها )امللمل واحلكم ( كما انهما 
جـــا ا علــى حنــــو اإلطــالق فيصــــرف اىل القــــدر املتــيقن مــن الســــلا    

ـــع  امللــمل وعلـــ  ـــيان ولــي   والنفــول وسـ ـــيغ  اإلتـ ـوم النبــوة ووردا بصـ
الوح  ولكن املعنى واحــد بعـد ثبـوت نبـوة داود عليـه السـالم، وهـذه       
اآلي  تدخــل ضمن املعنى الســياق  لآليات املتتالي  وبيان عظيم احسانه 
تعاىل علـى بـ  اســـرائيل وتذكريهــم بتـوال  نعمـــه اخلاصـــ  والعامـ          

ينجـيهم مـن حيـف الكـافرين وظلـم      انـه  تعـاىل  عليهم فمن عظيم فمـله  
لكـًا نبيـًا قويـًا يتـوىل أمـرهم وقيـادتهم يف جنـب اهلل        الظاملني ويـر قهم م  

 .شديدًا على الكافرين
وفيه نكت  وه  تسخري امللمل للنبوة ليكون مدرس  مناسب  هلـدايتهم  
ورشادهم ومعرفتهم العام  بالنيب البشارة وهو حممد صلى اهلل عليه وآله 
وســلم، وفيــه ايمــًا حجــ  علــى بــ  اســرائيل فبعــد ان عــانوا مــن ظلــم 
الكافرين وبلغ ايذايفهم هلم يف املال والعرض والنف  جا  امللمل الذي 
يرفــع احليــف عــنهم وينتصــر لمــعيفهم ويســري فــيهم بــالوح  والتنزيــل  

 ليكونوا مؤمنني مهديني.

                                                           

 .  4سورة اجلمع  ( 4)
 . 39سورة االسرا  ( 4)
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ـــوة حممـد   وهــ  دذيــر وتنبيــته وانـذار و ويـف مـن التصـــدي لنب    
امني اآليــ  تــدل ـصــلى اهلل عليــه وآلــه وســـــلم، فمــن اإلعجــا  ان ممــ 

  اإللتزامي  على نبـوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ومـا فيهـا   ــبالدالل
من اإلعجا  واآليـات، وتدفع اإلنســـان اىل ا اد وجـــوه اإللتقـا  بـني    

 م أيام نزول القرآن.ونبـــوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلنبوة داود 
وال ان منافع ململ ونبوة داود تعـود لـب  اسـرائيل فـان نبـوة حممـد       
صلى اهلل عليه وآله وسلم تعـود بـالنفع علـيهم وعلـى اإلنسـاني  مجعـا        
ألنها رسال  عامـ  ال تناصـر بأمـ  خمصوصـ ، ففـ  هـذه املعركـ  انهـزم         

ــذي    ــان ال ــل  الكــافرون وتركــوا وشــأنهم أمــا يف معــارد اإلســالم ف يقات
املسلمني من الكفار يعرض على السـيف أمـا ان يعلـن اسـالمه او يقتـل      
لبيان رجاان رسال  اإلسالم وعامليتها واألعبا  الثقيل  الواقع  على عاتق 

رين ومــنعهم مــن  ديــد التعــدي علــى حرمــات  ـردع الكافــبــا اهــدين 
 اإلسالم.

حنـو   لقد ر ق اهلل عز وجل داود احلكمـ  ليسـود النـاس ويقـودهم    
سبل اهلداي  وحيبب هلـم الصـالح والتوبـ  "ويف اخلـرب عـن الـنيب حممـد        
صلى اهلل عليه وآله وسلم ان موسى بـن عمـران قـال إلبلـي : اخربنـ       
بالذنب الذي الا النبه ابن آدم استاولت عليه قال: الا اعجبته نفسـه،  
 واستكثر عمله، وصغر يف عينه لنبه، وقال: قال اهلل عز وجل لداود: يا

داود بشر املذنبني، وانذر الصـديقني، قـال كيـف ابشـر املـذنبني، وانـذر       
الصــــديقني  قــال يــا داود بشــــر املــذنبني انــ  اقبــل التوبــ  واعفــو عــن   
الذنب، وانذر الصديقني ان يعجبـوا باعمـاهلم، فانـه لـي  عبـد انصـبه       

 .(4)للاساب اال هلمل"
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 [ َوَعلهَمُه ِممها َيشَاءُ قوله تعاىل ] 
م  اخربت ـاخبار اآلي  عن تفمله تعاىل بر ق داود امللمل واحلك بعد

عما آتاه من العلم مع ان احلكم  تع  النبوة والعلم فرع النبوة وهو من 
عاف اخلاص على العام وللدالل  على ان وظائف امللمل تستلزم علومًا 

ــ خاص  بادارة ش ــ ؤونه وفـن الس ـ ــ ياس  ومعـ رف  احـوال النـاس وتنظـيم    ـ
هم ومسؤوليات الدفاع والغزو، والعلم اعم مـن الـوح  ويشـمل    معايش

التأويل والتابيـق ووجـوه العمـل والعلـم باجلزئيـات املدركـ  بـاحلواس        
ــ       ــاىل اجلاللي ــفاته تع ــم بص ــه العل ــ ، ومن ــمى باملعرف ــذي يس ــ  وال اخلم
ــ ، واســم يشــا  هــو اهلل تعــاىل أي ان مقــدار العلــم ووجوهــه     واجلمالي

شـيئته، وعاـايفه تعـاىل ال ينفـذ وابوابـه مفتوحـ        وموضوعاته امنـا هـ     
 للسائلني ونعمه املتصل  على ب  اسرائيل.

وتدل اآلي  على توال  نعمه تعـاىل علـى داود وبواسـاته علـى بـ       
اسرائيل وعدم انقااع الوح  والعلم عنه لبيان انه حيكم باملعرف  اإلهلي  

ــ واألسرار امللكوتي  اليت تـرتا  ش  ــ سيئته تعـاىل حب ـ   ـب اللاـاظ واحلاجـ  ـ
 واملناسب  واملوضوع.

ــ ان حكم ب  اسرائيل مـن قبـل الـنيب يعـ  س     الم  األحكـام مـن   ــ
لق ـوق املاــاخلاأ او الزلل لعصــم  النيب وصــا  اقوالــه وافعاله والوث

به و ا يأت  به من عند اهلل عز وجــل وال تنقـاد النفـوس اىل احـد كمـا     
لــمل قاعــدة كلي  يف كــل  مان، كما ان اتباع األنبيا  تنقاد اىل النــيب وت

ال يناصــر بأيام  مانهــم وكـذا األحكـام الـيت يأتـــون بهـا فيــتوارثـــها        
الذين يأتـــون من بـعدهم كقــواعد وانظــم  باحرتام واجــالل وحرص 
 ملا دملــه من صــفــ  قدســـي  وصــبغ  ســماويـــ ، ومـــلمل داود كنـــيب     

حج  على األجيال املتعاقــب  من بـ  اسـرائيل ولـي  علـى أهـل  مانـه       
 فقا.
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  حبث كالميحبث كالمي
، والوجود اشرف من العدم، والعلم ضده ًاوجودي ًايعترب العلم أمر

اجلهل، ومن البـديهيات ان العـامل اشـرف واحسـن مـن اجلاهـل وعليـه        
ه النقل والعقل، وقد شرف اهلل عـز وجـل اإلنسـان بـالعلم وجعلـه  ينتـ      

 وغذا ه الروح  وبصره ودليله.
وقد  لت اهميـ  العلـم يف حيـاة اإلنسـان باقرتانـه باصـل خلقـه ال         

] بقولـه تعـاىل   جعله اهلل عز وجل موضوعًا ألول خاـاب تلقـاه آدم   
وكان العلم عنوان الفخر   (4)[ َوعلم آدم األَسَْماَء ُكلهَها

مـع املخلوقـات لات   منذ خلق آدم عليه السالم، ومل يكن فخرًا مقارنـ   
املراتب األدنى من اإلنسان بل أمام املالئك  الذين شرفهم اهلل عز وجل 

 بالقرب والدنو من العرش وخبصال كرمي  ينفردون بها.
وينقســـم العقــال  اىل قســــمني عــامل وجاهـل، واإلنســان ينفـر مــن     
ــا         ــد دأب األنبي ــه، وق ــاىل يف روح ـــخ تع ــا نف ــه مل ـــن الي ــل وال يركـ اجله

ــا      و ــابه اال ان األنبي ــم واكتس ــيل العل ــى دص ــم عل ــادة األم ــا  وق احلكم
ينفــــردون خبصـوصــيـــ  وهـ  الوحـــــ  والعلــم مـن عنـــده، وال ميكــــن    
اجرا  مقارن  بني العلم احلمـــوري والكســـيب، فارقى مراتب التاصيل 

، ووحــ  النبوة اســناها واعالهـا  ،ال تبلــغ ادنى درجات الوح  مالقًا
ومــع اختصــــاص الــوح  باألنبيــا  فــانهم شــاركوا النــاس طلــب العلــم 
وكانوا رواده واملبــادرين اليه جبــد ومثابرة، وقـد ورد عـن الـنيب حممـد     
صلى اهلل عليه وآله وســـتلم انه قال: "باب من العلم نتعلمه احـب الينـا   

بــًا أل  مــن مســــائل العلــم تفــتل ابواــــمــن الــف ركعــــ  تاوعــًا"، ان مس
ـــادة يف      ـعق ــان العبـ ـــيت ارك ـــاهم يف تثبـ ـــا يســ ـــد منهـ ــل واحـ ـــدي  ك ائـ

 األرض.
                                                           

 .  34سورة البقرة ( 4)
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عبادة عموم وخصوص من وجه ولي  عمومًا وبني طلب العلم وال
وخصوصًا مالقًا، فف  طلب العلم منافع يلتق  فيها مع العبادة، ولكل 
منهما منافع يستقل بها ومن اآليات ان كل واحد منهما يقتب  من اآلخر 

ــ ادة اإللتقـا  تداخلـهما واش  ــرًا ا ابيًا ومن مـــويؤثر فيه تاثي رتاكهما يف ـ
يف سلم الكماالت اإلنساني  والتوجه حنو اجلزا  احلسن  ا  اإلنسانــارتق

 يف اآلخرة.
لقد تواضع األنبيا  يف طلب العلـم حثـًا للنـاس علـى وروده وعـدم      
ــه او     الرتفــع عــن الكســب وللااجــ  املســتدمي  للعلــم ســوا  النظــري من

 العمل .
والعلــم تســخري للعقــل وهــو أشــرف مــا جعــل اهلل عنــد اإلنســــان،  

شخص  ونوع  وكل منهما يؤثر باآلخر ويتأثر به اال ان والعقل عقالن 
  ـتأثري الثان  باألول هو األكثـر والنبـوة خارجـ  بالتخصـص ألن الوحـ     

يفوق العقل باملرتب  والفعل واألثر، والعقل حائل دون تعايل احلواس، 
ومتــى مــا كــان ا ــاه األمــ  ا اهــًا عقليــًا فانهــا ترتقــ  يف ميــادين احليــاة  

 املختلف .
ديد يلني لـه  ــومما علم اهلل عز وجــل داود صــنع  الدروع وكان احل

كالشــمع ليكـون هـذا التعليـــم قـوة ومنـــع  لـب  اسـرائيل باإلسـتعداد         
للقتــال وبعــل الرعــب والفــزع يف قلــوب األعــدا  ومنــع تعــديهم علــى   
اراضيهم واهليهم وليرتكوا يأتــــون بعبـاداتهم ولتـــكون هـذه الصـــنع       

عليهم كما علمه تعـاىل مناــــق الاـــري والنــــمل كآيـ  مـــن عنـده        حج  
ــ تعاىل ولتاصيل اإلرتقا  الفكري عنـد اإلنسـان  عرفـ  اس    رار اخلليقـ   ـ

وصي  ـــوة خبصـــل حتى يف الصوت وتفرد النبـــا  يرتجــيع  ان اإلعج
ــ ذر على النـاس حم ـيف حبائله يتع س  ـا  اكاته يف طيبـه ووقعـــه يف النفــو   ـ

ـــيفي ـــد اهلـ ـــداي  واإلنصــ ات فكمــا كانــت احلــروف املقاعــ  يف القــرآن  ــ
غائهم للقــــرآن كـــــآي  عقليــ ، فــان ــــركني واصـــــات املشــــمــدخاًل إلنص
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ــ ن صوت داود آي  حســـي  جلذب بـ  اسـرائيل اىل الزبـور وه   ــحس و ــ
ــ ن الفـرق واالخـتالف بـني آي   ــم ــ ات نبــ عليـه وآلـه   لى اهلل ـوة حممـد صـ  ــ

ــ رائيل، وان األوىل عقلي  والثاني  حســـات نبوة ب  اســـلم وآيـــوس ي  ــ
ى، وان كانت تـــالوة القرآن آيـــ  عقليـ  ــرف واألبقــلي  ه  األشـوالعق

 حسي  متجددة.
 

َوَلْوالَ َدْفُع َّللاهِ النهاسَ َبْعَضُهْم ِببَْعٍض قولـه تعـاىل ]   

 [ َلَفسََدْت األَْرضُ 
لوال: متنع الش   من اجل وقوع غريه، أما لو فتوجب احيانًا الش   
من اجل وقوع غريه، فاآلي  بشـارة وأمـن واخبـار مسـاوي متجـدد عـن       

 عدم غلب  الفساد يف األرض.
 وقد لكرت يف اآلي  اقوال:

اخلرب الذي لكره الزخمشري يف ربيع األبرار عـن ابـن عمـر قـال:      األول:
هلل عليـه وآلــه وســلم يقــول: ان اهلل  مسعـت رســول اهلل صــلى ا 

ليدفع باملسلم الصاحل حنو مائ  الف بيت من جريانه البال  ثم قرأ 
 اآلي . [ َوَلْوالَ َدْفُع َّللاهِ النهاسَ ] 

 (4)استدل بهذه اآلي ورد يف صايا  مجيل ان اإلمام الصـادق  الثان :
يصـل    ا يفيد استغراق فمله تعـاىل علـى املـؤمنني فيـدفع  ـن      

من ترد الزكـاة، ومـن حـرص    ــ  عــعمن ال يصل ، و  ن يزك
على أدا  احلج واجبًا او مندوبًا عمن مل يؤده، وان امجـاعهم  
على ترد فريم  بعينها يعرضهم للهالد والفنا  مما يدل على ان 
ــى     ــاني  عل ــاة االنس ــل االرض واحلي ــظ أله ــ  حف ــد الفريم تعاه

 .سااها
ــ وا وخـد املسلمني الكفار ومعنرتهم لغلبـ لوال دفع اهلل جبنو الثالل: ربوا ـ

                                                           

 .4/438انظر الربهان يف تفسري القرآن  (4)
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 البالد، عن ابن عباس.
ــ ع اهلل بالرب اهلالد عـن الفاج ــيدف الرابع: ــ ر، عـن أمي ـ ر املـؤمنني عليـه   ـ

 الم.ــالس
واآلي  قاعدة كلي  يف الفلسف  التشريعي  وسر من اسرار نظام احليـاة  

 اقسام:يف األرض وصيغ املعامل  بني الناس وتنال اىل عدم 
الدفع على حنو القمــي  الشخـصــي  بان يكون الدفــع والتـدافع    األول:

بني شخص وآخـر وهـذا مـن الكلـ  املشـكمل فتـارة يكـون بـني         
أمريين او متنافسني على اإلمارة وتارة بني الو را  واخرى بني 
ارباب الصناعات او التجارات او الزراعات او عام  الناس، او 

ــدين بال  ــورع والتقــوى   بــني رجــال ال ــار ال ــاف  احلســن إلظه تن
ومظاهر العدال  وحسن السمت، وتنفع هذه الظاهرة يف الدعوة 
اىل الصالح واإلعمار واخنفـاض األسـعار وارتقـا  الصـناعات     

 ة للعمل.ريوتوفري احلاجات وا اد الفرص الكث
الــدفع النــوع  العــام بــني األمــم والشــعوب واجلماعــات لنيــل    الثــان :

اســ  والتقرب اىل قلـوب النـاس باظـــهار العـدل     مناصــب الري
ــاًل      ــم عق ــبل الظل ــدل وق ـــن الع ــنت حلس ـــاد ودر  الف ــذ الفسـ ونب

 وشرعًا.
ـــيان       ــن الاغـ ـــر م ــل وتنفـ ــرفا الباط ــها ت ــ  نفس ــا ان الرعي كم
والتعــدي فيخشــاها الســلاان ويتجنــب العتــو والتمــادي بــالغ  

  للتـأريخ تظهـر   والفساد ألنهما يفقدانه كرســـيه، وقرا ة سـريع
بسـبب الظلـم   جـا ت  ان اكثر الثـورات واإلنقالبـات يف العـامل    

ورفمه مع ادعا  الصـالح وارتـدا  قميصـه ال اقـل يف بـدايات      
 .الدعوة

ــل    ــل مــن القلي ـــ  ، ويشــمل القلي ــبعا الاائفــ  مــن الشـ  ،وال
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والقليل من الكـثري والشـار واألكثـر منـه ، فالتسـع  بعـا مـن        
 .العشرة

بني امللـود والسـالطني للسـيارة واألسـتاوال او للـدفاع       الدفع الثالل:
ورد الظلم وهذا الدفع له تأثري على األقسام األخرى ألن امللمل 
حيتاج الرعي  يف الدفاع او يف اهلجوم ودقيق التوسع يف السلاان 
ــاجلنود     ــه ال يقاتــل بنفســه بــل يســتعني ب وتثبيــت احلكــم كمــا ان

 اعات.واملراباني وارباب األموال والصن
يقـال دفعــه يدفعـــه دفعـًا ودفاعـــًا وبلاـاظ        ،والدفع: اإل الـ  بقـوة  

املعنى اللغــوي ملـادة )دفـع( تـبني اآليـــ  التغـيري والتـــبدل احلاصـل بـني         
الناس يف منـا هلم وتعاقـب امللـود والريفسـا  واألنظـــم  والرئاســـتات       

علـى حـال، ويقـــال     ماــلقًا وتلمل ســـن  احليـاة يف التغري وعـدم البـــقا   
فالن ســـيد قومـه غـري مدافــع أي ال يزا ـه وال يدفــعـــه عـن موقعـــه        
احد، ولقدجا ت اآلي  علـى حنـو اإلطـالق الزمـان  واملكـان  وان كـان       

وال يعـــ  حصــــوله علـى حنـــو املوجبــــ  الكليـ  والـتغري         ًاالدفـع متباين
بعـا منـا هلم او افعـاهلم او    التام، فقد يندفع اإلنسان او اجلماع  عن 

آرائهــم واقــواهلم، واحيانــًا يــأت  الــدفع للموضــوع املهــم لياــافظ علــى 
 املوضوع األهم.

وتبني اآليـ  )فلسـف  الـدفع( وانهـا علـ  لتعاهـد األمـن والسـالم  يف         
ادات ـاألرض واحليلول  دون تفش  الفساد وسيادة مبادل الاغيـان وعـ  

األرض احنالل  فاآلي  تقـرأ حبـذف    وموضوع الفساد يف ،القهر البغيم 
والثــان  لات  ،د مــن علــى األرضـوبــدون حــذف، فــاألول يعــ  لفســ

األرض بامتناعها عن اخراج كنو ها والايبات ومتتنع السما  عن املار 
وهما متداخالن ويؤثر احدهما باآلخر سلبًا واألصل هو األول أي لفسد 

 :ام منهاـمن على ارض، والفساد ودفعه على اقس
 ما خيص لات اإلنسان. -4
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 ما خيص القيم واملفاهيم. -4

 الق العملي .ـما يتعلق باألخ -3

 م  والقوانني.ــما يتعلق باألنظ -4

 ص ا تمع واملعامالت واملعايش.ــما خي  -1

 ما يتعلق بشؤون الدين واملعارف.  -6

ــ وكل واحد منها يؤثر باآلخر ويتـأثر بـه وحيكمهـا ق    باب ـانون األسـ ـ
والـدفع   ،م  لف املعلول عن علته، واألثر واملؤثرواملسببات وقانون عد

اني  ـــاهم يف انقال اإلنســاله ويســـبني الناس حيول دون تردي احلاالت اع
وع يف الرليل  والكفر ومينع من استاقاق اهل األرض للعذاب ـمن الوق

والبال  الشـديدين، فهـذا الـدفع وسـيل  مساويـ  حلفظهـم ولاـف اهلـ          
رافقته بعـا مظـاهر الفتنـ  والمـرر ممـا كسـبت ايـدي         للعناي  بهم وان

الناس او انه مناسب  للثواب بالنسب  ملن مل يس   ومل يقرتف جرمًا يكون 
 سببًا لإلبتال .

ع بني الناس ـــ  الدين بالدفــواآلي  تع  ان حصر دوام احلياة ورفع
ال ان اثبات ش   لش   ال يدل على نفيـه عـن غـريه ولكـن الـدفع احـد       

د احلياة يف األرض وله اسباب اهمها الصـراع بـني   ــسباب حفظ وتعاها
العقــل املســتفاد والشــهوة البهيميــ  وبــني الــنف  املامئنــ  لات اإلعتقــاد 

وبني الـنف  الشـهواني     ،در منها أي لنبـــاليقي  الصايل اليت ال يص
اليت ميتلكها الكرب وتـتاكم باختياراتهـا اللـذات احلسـي  وحـب الـذات       

 شوق اىل حاجات البدن واحلواس.وال
دة ــ  يف الشـكما ان الدفع من الكلــ  املشكمل الذي له مراتب متفاوت

 ا ، وقد يكون الدفع:ـــهور واخلفـوالمــعف والكثرة والقل  والظ
 تزا ًا. -3  تعارضًا.  -4  صراعًا.  -4
 غبا . -6  حسدًا. -1  تنافسًا.  -4
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اقســام اعلى وادنــى فالصراع مـثاًل   وكل مرتب  من هذه املراتب هلا
والسـالح ايمـًا علـى    او باللسـان والقلـم،   قد يكون باحلرب والسالح، 

ـــمراتــب ودرجــــات يف شــدة ضــرره وقــوة اثــره ومــدة الصــراع وس  عته ـ
 ، وكذا بالنســب  للكالم واجلـدال واجلـرح،  وعه وكيفيتهـودائــرته وموض

ــ ًا ومنع مـن الفس ا  اهلل عز وجل هلدى الناس مجيعـولو ش اد باهلدايـ   ـ
املالق  واتباع الناس ل نبيـــا  وامتثاهلم ملـا جـا وا بـه مـن عنـد اهلل عـز       

 ريوجل ولكـن الـدنيا دار ابـتال  وإمتاـان تغلـب فيهـا احيانـًا قـوى اخلـ         
واحيانًا قوى الشر، ومنه غلبـ  احـدهما دـاول األخـرى دفعهـا كمـا ان       

ا او قوى الشر لاتها غري منقاـع لسـنن   الدفع الذات  بني قوى اخلري لاته
اإلختبار واإلمتاان ومن منافعها منع الفسـاد وطغيـان الشـرور والظلـم     

 .واألفعال القبيا 
ـــور اجلــزع     ـــع الــدفع بــني النــاس ومتنــع مــن ظهـ ـــ  منافــ وتــبني اآليـ
ـــى مــا علــم    ـــود واليــأس مــن روح اهلل فمتــ ـــمل واجلاــ ـــوع  والشـ النـ

راع بني النـاس يف األرض بالنـه وعلمـــه تعـاىل ، وان     اإلنسان ان الصـــ
منافعه اكثر من ضـرره وخريه اكثـر مـن شـره فانـه يسـتعني بالصـرب علـى        

متى ما ادرد العبـد ان مقاليـد األمـور بيـده     والبال  ويلجأ اىل اهلل تعاىل 
تعاىل وانها  ري حبكم  له يف اخللق ضمن اإلرادة التكويني  والتشريعي  

ـــالعبــد يسفانــه أي  ـــ دا  بالبصــرية ومييــز بــني احلــق والباطــل  ـتايع اإلهت
ويســاهم يف اصــالح الــنف  والغــري ويســاعد يف در  الشــرور وابعــاد       
ممــامني الفســاد عــن األرض ليصــبل جنــديًا مــن جنــوده تعــاىل وحيــر  

 الثواب واألجر.
فاآلي  الشريف  من كنو  املعرف  اإلهلي  ، واألخبار الواردة  يف املقام 

 درس  تتفرع عنها عدة مباحل.م
ان الدفع بني الناس موضوع لإلستدراج وإلظهار ما  فيه النفوس 
 ا ينقدح أمام األبصار من اآلمال و ا متنعه الغشــاوة من احلقائق، لـذا  
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ترى اإلنسـان ينـدفع للمواجهـ  والتصـدي ولكنـه عنـدما خيـوض غمـار         
قــد يقــدم علــى التعجــل ا ابهــ  واللقــا  تتجلــى لــه املشــاق واألخاــار و

واقتاام الفنت، وكثري من امللود والقادة يتوصلون اىل نتيج  وه  متـ   
ركوب  مام القيادة ودمل اعبا ها خصوصًا الا كان فيها صراع ودفـع  

ــ بعا الناس واجلماعـــات عـن مـواقعهم او البا    ش بهـم، ومـنهم مـن    ـ
ًا مستــغيثًا ور ا ـــجئجه اىل الباري شاكيًا الــوع فيتــيكون يف منزل املدف

ــ ع الـدافع لبغ ــلو كان يف موق ى يف األرض ولظلـم غـريه أي ان اهلل عـز    ـ
وآخرتـه ال جعلـه مـدفوعًا ومل يكـن      هوجل ر ه وخفــف عنه يف دنيـا 

 دافعًا للغري.
كما تبني اآليـ  مسـؤولي  األخيـار واملـؤمنني واملؤمنـات يف التصـدي       

النه  عن املنكر، وعدم ترد الباطل للاسب  وألحكام األمر باملعروف و
من غري دفع وردٍع ألهله، لـذا وردت النصـوص باحلـل عليـه ودبيـب      
اعلى مراتبـه وهـو اسـتعمال اليـد باعتبارهـا عنوانـًا للقـوة والـباش مـع          

 االستااع  واإلمكان.
لقد جا  قتل داود جلـالوت وانتصـار بـ  اسـرائيل علـى الكـافرين       

ع( هـذه وان اهلل عـز وجـل يلاـف باملســلمني     مصـداقًا كرميـًا )آليـ  الـدف    
وميدهم باســـباب النصـر والظـــفر ملنـع الفسـاد يف األرض وفيـه كمثـال        
وقص  مـن احسـن القصـص الـيت يـذكرها القـرآن وعـد كـريم للرسـول          
األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وللمسلمني بان النصـر حلـيفهم   

دة التوحيد فان اهلل عز وجل وانه لي  من قوة يف األرض متنع بقا  عقي
إل احتهم عن مواقعهم واستئصال الفساد  اإلميان يسخر نفرًا من اهلـس

 .وسنن الباطل واجلاود
كما تبني اآلي  احلاج  اىل النبوة وبعث  الرسل ليجتمع دـت لـوائهم   
األنصــار واألتبــاع وينــدفعون بقــوة لتاقيــق الصــالح عــن ريفيــ  اآليــات 

ــأت   ـــزات الــيت ي ــافع املعجــزة ان النــاس    واملعجـ ـــن من ــا ، فمـ بهــا األنبي
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قادون ل نبيـا  ويعشـــقون اجلهـاد يف    نخصوصًا من امت  قلبه باإلميان في
عون ــــســبيل اهلل وتهــون عنــدهم احليــاة الــدنيا لعظــيم الغايــات الــيت يس 

لتاقيقها يف األرض، فالنبوة واملعجزة من اهم اسباب الدفع ورجاـان  
 .كف  اخلري فيه

ل ان اآلي  مل تـذكر بـالنص املـدفوع عنـه اال ان عـدم الـذكر       وصاي
ا  ولكـن لـي    ـاجزل يف املعنـى واعـم يف املوضـــوعات فهـو نـــوع اعجـ      

بالغيًا فاســـب بـل هـو اعجـا  موضـــوع  ويـدل علـى تعـدد مفـاهيم         
ما هو لات  وما هو غريي، فالدفع مالوب حلسنه الـذات    شملالدفع لت

رين، فالظامل ــألجر للمسلمني وشقا  والى للكافوملا فيه من الثواب وا
وان دفع املؤمن عن حقه وا احـه عـن موقعـه فانـه حيـ  بـاأللى لقـبل        

 .الظلم بذاته
وقد يكون الظلم بابًا لرجـوع وانابـ  الظـامل نفسـه ألنـه يعـرف قـبل        
الظلم عند مزاولته وبعد ان يشبع حاج  النف  الغمبي  والبهيمي  كما ان 

جا  عامًا بلااظ اجلن  ويشمل األنبيا  باملرتب  األوىل فهم لفظ )الناس( 
املدافعون عن احلق الذابون عنـه والـداعون اىل اهلل عـز وجـل بالسـيف      

ــ ربًا يف جنب اهلل، فقــ  وهم اكثر الناس دماًل وصـواحلكم  واملوعظ د ــ
يسعى الظامل لتغيري املبادل واملناسمل والسنن يف األرض بالقمع والباش 

ــ را  والفاشــلوعيد تارة وباملال تارة وباإلغوا ا  تـارة اخـرى ولكنـه ال    ـ
م الغال  ويلاق ــيرجع اليهوار ــتايع ان يؤثر على األنبيا  فيبقون املنــيس

بهم املتخلف، ويأتون بالشرائع وأحكام احلالل واحلرام فيكون املدار يف 
 العمل عليها.

اخلري واهـل الشـر أي ان   كما ينال لفظ الناس اىل قسمني اىل اهل 
كاًل منهما يكـون مـرة دافعـًا ومـرة مـدفوعًا، واملـؤمن يثـاب يف احلـالتني         

 والكافر يؤثم يف كل منهما.
ومن مفاهيم اطالق لفظ )الناس( ان اإلنســان نفسه تراه مرة يـدفع  
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رة اخرى يدفع او يــدافـــع  ـاو يــدافع من مـــنا ل الكـــفر ومبادئــه، وم
ــ د مما كان يف أيـام الكف ــاإلميان ويكون فيها اشمن منا ل  ــ ر فمـ اًل منـه  ـ

 اىل على العباد.ـتع
وباعتبــار ان )لــوال( يــأت  حــــرف امتنــــاع الشــــ   بســبب حصــول 
غريه، فان اآليـــ  الكرميـ  بشــــارة عـــدم حصـــول الفســــاد يف األرض      

 ل املتعاقب  وان ماواخبار عن توال  الدفع بني القوى املتناحرة يف األجيا
راه من النعم واستدام  احلياة امنا هـو بفمـله تعـاىل وتعاهـده لـ رض      ـن

 واخلالئق.
ـــيد يف      ـــيدة التوح ــل لعقـ ــز وج ــد اهلل ع ـــارة اىل تعاه ــ  اشـ ويف اآلي

ــظ  ــم، فلــو    ااألرض وحف ـــم ولراريه ــاتهم ومبادئه ـــلمني يف جمتمع ملســ
ــ     وت وجنـــوده باســـتئصاهلم   تعرض بنو اسـرائيل للهـــزميـــ  لقـام جالــ

قاتليهم وســـيب نسائهم واوالدهم واســــتعبادهم، أي انه ال يبقى موقتل 
عنــد مراتــب الظلــم الســـــابق  للمعــــرك  مــن اإلخــــراج مــن األراضــ   
والعــزل عــن األوالد بــل يتعـــــداها وهــو مــنهج ثابــت يف حيــاة الظــاملني  

أون اىل صيغ واسـاليب  من مظاهر باشهم وعتوهم فانهم سيلج رومظه
اضاهاد ويظنون معها حجب ب  اسرائيل على اخلروج علـى جـالوت   

 مرة اخرى.
 

ــاىل ]  ــه تعـ ـــى قولـ ـــٍل َعَل ـــنه َّللاهَ ُذو َفْض َوَلِك

 [ اْلَعاَلِمينَ 
ا الـ  بعـا   فلكن: حرف اسـتدراد ودقيـق يوجـب بهـا بعـد نفـ        

ه تعـاىل  هـو مـن فمـل    االناس البعا اآلخر عـن منـا هلم او آرائهـم امنـ    
لدميومــ  صــيغ احلــق والعــدل بــني النــاس وفيهــا منــع لشــيوع الفــواحش  
ــم       ـــتدام  الظل ــدم اسـ ـــي  ع ـــواهد التأرخيــ ـــهر الشـ ــذا تظــ ـــدي ل والتعــ
والاغيــان بــل حتــى اثنــا  أيامــه تــرى النــاس تتالــع اىل الفــرج وتنتظــره 
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وتــدرد بــالفارة حتـــــمي  حصــــوله ســــوا  مــن جهــ  معلومــ  واســباب  
  وتـارة تكـون اإل الـ  دفعيـ      ــباب مفاجئ  غري متوقعــقع  او من اسمتو

 واخرى تدر ي .
وهل يدخل الـدعا  يف مصـاديق الـدفع  عنـى ان الـذي يتوجـه اىل       
الدعا  للتخلص من سلاان الظامل والكافر يعترب دافعـًا أم ال، اجلـواب   

بـل   هو األول ألن الدعا  سالح األنبيـا  وهـو لـي  مـن الـدفع بالقلـب      
أمر  ولكنهادنى من الدفع بالفعل او القول كان ظاهرًا وان أرقى مراتبه 

خمتلف له تأثري قد يفوق تأثري اليد والقول، نعـم ان اهلل عـز وجـل حيـب     
 .املؤمن القوي الذي  اهد بيده ولسانه

ــ وتظهر هذه اآلي  وظيف  الدعا  يف املقـام، فقـد ج   ابل  ـا  مقارنـًا ملقـ  ـ
والعزم على مقاتلتهم مع كثـرتهم وقلـ  عـدد املـؤمنني     األعدا  ودديهم 

ى عـن  ـر وال يع  هذا انه دائمـًا ال يرقـ  ــفالسالح عون على دقيق النص
وعل  تام   ،مراتب اإلعان  والتعميد فقد يكون مستقاًل يف سلاانه وتأثريه

ق الرغائب سوا  باألسباب املادي  او من دونها فمـاًل منـه   ـللنصر ودقي
 تعاىل.

واآلي  دعــوة للصـــرب ألن ما يالقيه املسلمون من العنا  والشــقا  امنا 
هو مناسـب  للثـواب، وفيهـا ادراد لفلســف  التـدافع والتبـديل يف منـا ل       

ــاىل    ــال تع ــم ق ـــلان  واحلك ـــَوِتلْ ] الس ـــكَ األيـ ام ــ

 .(4)[ ا َبيَْن النهاسِ ـــَداِوُلهَ ــنُ 
ــ  يـــدل علــى عـدم حتمــيـــ  الدفـــع      اإلســتدراد يف اآليــ  الكــرمي

فقــد دصــل ا الـ  الظــــلم مـن غيـــر جمــاهـــدة ومدافعــــ  فمـــاًل منـه         
 تعاىل.

واآليــ  دعــوة للــدعا  والتخفيــف عــن املســلمني يف اجلهــاد ومراتبــه  
                                                           

 .  441سورة آل عمران ( 4)
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 والوقاي  من الظلم ومن لهاب ريل ودول  وقيم اإلميان.
ــ  ـر باملــدافعـــ  بـني النـاس، فهـو     ان فمـــله تعاىل اعم من ان يناص

ــم      ــان الظل ـــا  وطغي ـــاد والفاشـ ـــار الفســ ـــول دون انتشــ ـــباانه حيـ ســ
 بغريها.

فالدفع ال يسـتوعب أيـام احليـاة ومتـاع األرض كلـها وفمـله تعـاىل        
ــ ق عن احصـائها او مع ــز اخلالئــاديق تعجــ ص ــ رف  جهتهـ ــ ا وكيفيتهـ ا ـ

 وانها.أو
تامـار لعظـيم فمـله علـى بـ  اسـرائيل وعلـى        واآلي  تـذكري واس 

رة املسلمني وملا فيها ــالناس مجيعًا من خالل هذه احلوادث واآليات ونص
من الدالل  بان فمله سباانه قريب من املؤمنني وغريهم بنصره ويـدفع  

احسانه سباانه ال تنفرد به أم  او اهل  مان افاضاته وعنهم الظاملني وان 
م  متدلي  يف كل  مان وان اآليات من بـاب املـال   دون غريهم بل هو نع

 واحلج  ولي  من باب احلصر والتقييد.
لقد توجه بنو اسرائيل اىل اهلل عز وجل لينصرهم كفئـ  قليلـ  علـى    

ر كان سريعًا ــالفئ  الكثرية فاستجاب هلم و اد عليهم من فمله بان النص
لظلـم والكفـر   وحامسًا و  على يد صـيب فقـري  قـالع ليتهـادى عـرش ا     

 فماًل منه سباانه.
وليكون اجلزا  خاصًا وعامًا، خاصـًا علـى داود بانـه ر قـه اآليـات      
والنبوة وامللمل، وعامًا على ب  اسرائيل بالعز وتهيئ  اسباب ومقدمات 
عبادته تعاىل وشكره بالقول والفعل، وتهذيب النفوس واصالحها لقبول 

 ما يأت  به األنبيا  من عنده تعاىل.
************* 
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ِتْلكَ آَياُت َّللاهِ َنْتُلوَها َعَليْكَ ِباْلحَقِّ ]

 414[ اآلي  َوِإنهكَ َلِمْن اْلُمْرسَِلينَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
تلمل آيات: مبتدا وخرب، و و  ان تكون آيات بداًل واجلمل  الفعلي  

 )نتلوها( ه  اخلرب.
ـــف ، انــمل: حــرف مشــب   ـــلني: الــواو عاطـ ه بالفعــل وانــمل ملــن املرسـ

واســمه، الـالم: املزحـــلق ، واجلـار وا ـــرور متعلقــان  اـذوف خـرب        
 انمل.

التالوة: املتابع  بني األشيا ، وه  يف املقام قرا ة الكلم  بعد الكلم  
 واآلي  بعد اآلي  من كتاب اهلل.

ومــن امسائــه تعــاىل احلــق وهــو واجــب الوجــود املتاقــق وجــوده   
 كل األ من  املقدرة وغريها. وربوبيته للخالئق كاف  يف

احلق ضد الباطل: وحق األمر حيق حقًا وحقوقا: ثبـت وصـار حقـًا    
 وصدقًا، واحلق: اليقني والقاع.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
املعنى السياق  يف هذه االيـ  ظـاهر بتعليـق موضـوعها علـى االيـات       
السابق  وتعميدها لتلـمل اآليـات يف اشـارة اىل حصـول النصـر والظفـر       

فمله وآياته ومدده سباانه وتربا اآلي  بني نبوتـه ونبـوة األنبيـا     والعز ب
 السابقني.
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  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
يف اآلي  توكيد للمعجزات اليت جا  بها األنبيـا  ونفـ  وهـم او ظـن     
بان هزمي  الكافرين كانت باألسباب املادي  واألمور الابيعي ، وحسابات 

وتـردد اكثـرهم يف    كثرتهم وقوتهم يف مقابل قل  وضـعف بـ  اسـرائيل   
ولوج ســـبل القتال يظهـر موضـــوعي  اآليـات والنصـر اإلهلـ ، واآليـ        

وشـاهد فيهـا لكـر     صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم   حج  على صدق رسالته 
اآليات كموضـــوعات واخبـار ســــماوي واسـم اإلشـــارة تلـمل للبعيـد       

مـن ان   يشـري اىل اعجا  القرآن الذات  والغريي وان آيـات القـرآن اعـم   
 تناصر بالفاظه وبالغته.

ان ما يســتظهره العلما  من هذه اآليــــات امـ  واليـوم وغـدًا مـن      
كنو  هذه اآليات دليل صـــدق على رسالته صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم   
أي ان اآليــ  دعــوة لعلمــــا  املســلمني للســع  العلمــ  الــديفوب لتوكيــد 

ــذه اآل     ــا  يف ه ــوه اإلعج ــار وج ــالل اظه ــن خ ــدق م ــيل  ص ــات وتفاص ي
موضــوعاتها واألســـرار الغيبي  فيهـا علـى حنــو اإلجتمـاع والتعـدد ويف      
اآليــ  تنبيــه لقدســــي  قصــص القــرآن وعظيــــم منافعــــها ولــزوم اإلنتفــاع  

 األمثل منها.

  اآلية سالحاآلية سالح
اآلي  حج  على ب  اسرائيل ملا فيها من التوكيد علـى عظـيم فمـله    

ودــل  صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلموتــه تعــاىل علــيهم وداللتهــا علــى نب
 املسلمني على تدبر اآليات وما فيها الدروس والعرب.

فكـل آيـ  مــن هـذه اآليـات كنــز عقائـدي جعلـه اهلل عــز وجـل عنــد        
املسلمني لينتفعوا منـه يف حيـاتهم وتوحيـد صـفوفهم ومواجهـ  األعـدا        

 بعزم وقوة وحسن توكل.
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  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
اىل غري القرآن فيما خيص انبا  وقصص  دل اآلي  على عدم اللجو 

ب  اســرائيل وترد ما يتعارض معها من القصص واألخبار احملـــرف  او 
املوضوع ، وفيها دـــد ألولئمل الذين يرتددون يف قبول شـــرائع االسالم 
خصـــوصـــًا من اليهود ألن القـرآن يوثق ويبني اخبارهم بناـــو اعجا ي 

 او دريفها او سو  تأويلها. وحيول دون ضياعها
وجــــا ت اآليـــــ  بصـــيــــغ  اخلاــاب للنــبــــ  صـــلى اهلل عليــه وآلــه 
ــ        ــم البالغ ـــمى يف عل ــا يســ ــو مم ــات وه ــن اآلي ـــبار ع ــد اإلخـ ــلم بع وس
ـــاس     ـــ  للن ـــرة وموعــظـ ـــ  وعبـ ـــ  مدرســ ـــل آيـ ـــون كـ ـــات، لتكـ بااللتفـ

 مجيعًا.

َوَما َأْرسَـْلَناََ ِإاله  ]واآلي  من مصـاديق قولـه تعـاىل    

وه  دعـوة للمسـلمني والنـاس مجيعـًا      (4)[ َرحَْمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
لتلق  ما يأت  به النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بالقبول والتسليم، 
ومن صفات الرسول من عنده تعاىل انه يـأت  باآليـات والتنزيـل وسـنن     

ــادات واملعــامالت   ال ان الرســال  ســفارة بشــري   الشــريع  وأحكــام العب
وبر خي  ملكوتي  بني اهلل تعـاىل وبـني النـاس لبيـان مصـاحلهم يف الـدنيا       
وسبل جناتهم يف اآلخرة، وه  تأسي  لقوانني عبادي  واخالقيـ  عمليـ    

 وفق قواعد التنزيل واإلفاض  السماوي .
لقد أعاـت اآليـ  للـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم حصـان           

ن عصمته فيما يبلغ به من اآليات وانها من عنده تعاىل ولي  واخربت ع
للــنيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم التصــرف واالختيــار فيهــا موضــوعًا  

 وحكمًا وكلمات وأوان نزول.
كما تمف  اآلي  قدسي  خاص  على ما يف القرآن من القصص وتبني 
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ــ   تغنا  انفرادها خبصـوصيات سامي  وبركات متصــل ، وه  دعـوة لالسـ
بهــا او جعلــها االســاس واملرتكــز يف فهــم الوقــائع واالحــداث، وقــرا ة  
القصص االخرى بلغ  االميان واالحرتا  مـن اسـباب الشـقا  واجلاـود     

 والكدورات الظلماني .

  التفسريالتفسري
 [ ِتْلكَ آَياُت َّللاهِ قوله تعاىل ] 

)تلمل( اســم اشـــارة للبعيــد يف داللـ  علـى عظــمـــ  تلـمل اآليـات      
ــدخل        ــيم وت ــا او للتعت ــان عليه ــادم الزم ــاس لتق ــى الن ـــي  عل ــا خاف وانه
الســــــالطني والرهــــبان لتوجـــــيه األخبـــار  ـــا يناســـــب مصـــاحلهم او 
إلعراض النـاس عنهـا فجـا  القـرآن ليـبني تفاصـيلها والـدروس والعـرب         

 املستفادة منها.
وعنوان البعـد يف اسـم اإلشـارة يـدل علـى اعجـا  اضـايف وهـو ان         

وع اآليات والرباهني ال يناصر ببالغ  القـرآن وحـدها بـل يشـمل     موض
ــت      ــو كان ــرآن ول ــريي للق ــذات  والغ ــا  ال ــن اإلعج ــذا م ــوعاته وه موض

 املقصودة ه  األلفاظ.
وجا ت اآليات باإلضـاف  اىل اسـم اجلاللـ  ومل نـأت باإلضـاف  اىل      

يـق  القرآن ولكن القرآن كله آيات، واإلضاف  اليه تعاىل نـوع اكـرام وتوث  
 مساوي للقرآن.

 فاآليات هنا تنال اىل عدة آيات:
 الفاظ القرآن وكلماته وآياته. -4
 الوقائع واألحداث. -4

 سرد األخبار واحسن القصص يف القرآن. -3

 اإلعجا  اإلهل  يف تلمل القصص واألنبا . -4

وكمــا يرتجــم القــرآن املــدركات العقليــ  اىل امــور ســاي  فانــه يــأت  
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يكون حمســوســًا قريبًا، لذا ترى املسـلم  بالبعيد ويستامره يف القرآن، ل
ينظــر اىل قصـــص القــرآن وكأنهــا واقعــ  بــاألم  القريــب، وفيــه  ديــد 
بالعهد باولئمل القوم با  األ من  كما تاوى األرض للراكب بالراحل  

 اآللي  احلديث .
واسم اإلشارة )تلمل( يفيد يف املقام التفخيم والتعظيم والدعوة اىل 

ونعت اآليات بانها آياته تعاىل يدل على فمله تعاىل على  اإللتفات اليها
بــ  اســرائيل وانهــم مل حيــافظوا علــى كيانــاتهم وجمتمعــاتهم بقــدرتهم   
وقوتهم الذاتي  بل ان آيات اهلل كانت ترتى علـيهم وبهـا بلغـوا املراتـب     

 اليت هم عليها اآلن مما ميل  عليهم امور:
نبيـا  وتلقـ  رسـال  الـنيب حممـد      الشكر له تعاىل بتعاهد سـنن األ  األول:

 بالقبول وحسن اإلستجاب . صلى اهلل عليه وآله وسلم
اجتناب التصدي لإلسالم او حماربتـه فمـع ان قـريش اهـل كفـر       الثان :

صلى اهلل وضالل  فان بعا وجهائهم دعا اىل ترد النيب حممد 
وشأنه وانه الا كان حقًا نبيًا فان اهلل عـز وجـل    عليه وآله وسلم

يظر امره وينصره فمن باب اوىل ان يتخذ اليهود هـذا الـرأي   س
 على األقل وان كانت وظيفتهم ه  اإلميان والتأييد.

استامار ب  اسرائيل لتلمل اآليات واخذها مـن عـني صـافي      الثالل:
ونبــذ الســرد اخلــاطا والتاريــف الــذي طــرأ عليهــا واســتلهام   

بينها وبني اآليات الدروس والعرب منها، واستظهار وجوه املقارن  
 اليت جا  بها النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم

ان لكـر هــذه اآليـــات مل يكـن مقصـــودًا بذاتـه بـــل انـه نـــوع         الرابع:
طريق إلستنباط األحكام واإلتعاظ والتذكرة وهو سـبيل هدايـ    

 ورشاد.
اسم اإلشارة وما فيـه مـن البعـد والتفخـيم حـل للنـاس علـى         اخلام :
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متابع  اآليات وعدم تمـييع مـا فيهـا مـن الـدروس، وردع عـن       
 حياول التخل  عن تأريخ األمم املسلم .

ـــري     الســادس: ــرآن وتناوهلــا بالتفســ ـــص الق ـــيق قصـ ـــوة لتوثـ ــ  دعـ اآلي
والشـــــرح والتاليـــــل واإلســـــتنتاج واإلســـــتدالل والربهـــــان 

 واإلستنباط.
ـــهر ان آياتـه تعـاىل متتابعـ     اجلمــع بني صـــدر اآليــ  وليلها يظالسابع: 

صـلى اهلل  والبــد انها مال م  لنبــــوة الرســـول األكــــرم حممـد     
وبلاـاظ تقـدم الرسـال  علـى النبـوة يف الرتبـ        عليه وآلـه وسـلم   

واملنزلــ  وعظيـــــم اآليــات واحلجـــــج، باإلضــاف  اىل ان النبــــ   
وعنـده   خا  النبـيني وسـيدهم،   صلى اهلل عليه وآله وسلمحممد 

كل ما عند األنبــيا  من قبلـه فمـــاًل منـه تعـاىل، وقـد ورد عنـه       
ــ صلى اهلل عليه وآلـه وس  انـه قـال: "نصـرت بالرعـــب علـى       لمـ

 مسرية شهر".
 

 [ َنْتُلوَها َعَليْكَ  قوله تعاىل ]
صـلى  تشريف للقرآن بنسب  تالوة آياته له سباانه وعـز للـنيب حممـد    

بواساته بان الـتالوة منـه تعـاىل علـى الـنيب      وألمته اهلل عليه وآله وسلم 
يأت  بهـا جربئيـل مـن عنـده تعـاىل فانـه        صلى اهلل عليه وآله وسلمحممد 

سباانه اكرم النيب بنسب  الـتالوة اليـه وعـدم لكـر الواسـا  مـع شـرفها        
 وقدسيتها.

وهذه النسب  توكيد لإلعجـا  القرآنـ  وان مجيـع آيـات القـرآن مـن       
او الرسول التغـيري او التبـديل يف األحـرف او     عنده تعاىل ولي  للململ

 الكلمات النا ل  وقد امجع املليون على امان  املالئك .
وتدعو اآلي  اإلنسان اىل القرب اإلهل  فيعرف من خالهلا بالتاقيق 

 عظيم قدرته وفمله وبديع صنعه سباانه.
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و مع اآليـ  بـني التوحيـد النظـري والتوحيـد العملـ  فاآليـ  تـدعو         
ميان باآليات الـيت نزلـت علـى بـ  اسـرائيل واآليـات الظـاهرة عنـد         لإل

ــرم   ــول األك ــلم   الرس ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــال  ص ــن اإلمتث ــزوم حس ول
 واإلنصياع ل وامر اإلهلي .

وجا ت مادة )تلى( بلفظ املمارع للدالل  على تتابع التالوة نفسـها  
َنحْـُن ] عاىل وعدم انقااع اآليات وما فيها من األخباركما يف قوله ت

 .(4)[ َنُق ُّ َعَليْكَ َأحْسََن اْلَقَص ِ 
ويف اآلي  نكت  بالغي  وهـ  اإللتفـات مـن صـيغ  الغائـب اىل صـيغ        

 املتكلم واملخاطب.
وه  دعــوة للمسـلمني لتعاهد آيات القـرآن وحفظهـا واإلتعـاظ  ـا     
فيهــا وعــدم اإللتفــات اىل مــا يف ايــدي اهــل الكتــاب خبصــوص قصــص 

، فلو اجــريت مقـــارن  بـني القـرآن والكتـب السـماوي  األخـرى      األنبيا 
التــــ  بايــــدي اهــــل الكتــاب لـــرأيت اختالفــًا كــثريًا فيمــا يتعلــق حبيــاة  

 األنبيا .

  اإلعجاز التأريـخي للقرآناإلعجاز التأريـخي للقرآن
والتالوة تتممن احيا  اآلالف بعد اماتتهم وقتال ب  اسرائيل بعـد  

عـاىل بتنصـيب طـالوت ملكـًا وقائـدًا      املعناة من الظلم والقهر، وتفمله ت
للجيش وجم   اآليات و ل املالئكـ  للتـابوت وانتصـارهم يف املعركـ      
على جالوت وجنوده مع كثرتهم وقوتهم واآليات اليت ر قها اهلل لداود 

 عليه السالم.
كما تشري اآلي  اىل اآليـات والقصـص واخبـار النبـوة الـيت تمـمنها       

تهـا وانهــا ليســـــت اخبـارًا جمـــردة او ســردًا   القـرآن وآياتــه وتؤكــــد اهمي 
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ـــي  بــل انهــا اعجــا  اهلــ  يف بيانــه وممــمونه    ـــائق تأرخيـ تأرخيــــيًا او وثـ
ــدة     ـــ  خالـ ـــ  حــجـ ــه، وهــ ـــبته وداللتـ ـــوعه ومناســـ ـــه وموضــ وتالوتــ

 للمسلمني.
ودتوي اآليـ  يف مفهومـــها علـى الوعـــد والوعيـــد، وفيــها معـان         

اإلهلي  ومال متها للمسلمني يف كل  مان وتتجلـى فيهـا    الرأف  والر  
آيات النبوة واملدد امللكوت  هلم يف جهادهم وحياتهم العام  واخلاصـ ،  
وكيفي  تـأهليهم ملنـا ل قيـادة األمـم بـالعلم احلمـوري والـوهيب ولـي          

 الكسيب.
واللاف اإلهلـ  يف اجنـذاب قلـوب النـاس هلـم وتصـديهم للباطـل        

ر الاارئـ  علـى الـنف  وا تمـع وتهـذيبهم ل خـالق       وحماربتهم للشـرو 
ووضعهم ألس  املعارف اإلهلي  لتكون غذا  متوارثًا وضيا  تهتدي به 
األمم واألجيال وتوقد مشوعه بني احليف واآلخر ببعث  رسول او نيب او 
آيات كوني  تعيد الناس طوعـًا او قهـرًا اىل سـنن األنبيـا  اىل ان توجـب      

 املبارك  ببعث  اخلا .السلسل  الذهبي  
ــق       ــا التوثي ــ ، وفيه ــام اهلداي ــ  ومت ــى وكفاي ـــرآن غن ــص القـ ويف قص
والمبا الدائم واىل يوم القيام  لقصص األنبيا  واآليات اليت انعم اهلل 
ــتلهام       ـــ  إلس ـــرائيل خاصـ ــ  اسـ ــى ب ــاس وعل ــى الن ــا عل ـــل به عزوجـ

 كيفيـ   الدروس والعرب واستظهار بها عن غريها مـن القصـص سـوا  يف   
ـــص األخــرى    ــا  واألمــم املســلم  او القصـ ـــص األنبي ــار عــن قصـ األخب
ــن      ـــا  ولك ــص األنبيـ ــن قص ـــم م ــا اعــ ــ  ألنه ـــع التأرخيي ــ  بالوقائـ املتعلق
باإلمكان ارجاعها اىل قصص القـرآن يف املوضـوع واحلكـم واإلعتبـار،     
وهذا اعجا  اضايف آليات القـرآن فـان مـا فيهـا مـن العـدد احملـدود مـن         
األخبار واألحـوال قواعـد كليـ  وسـنن تشـريعي   دـيا بالالحمـدود مـن         
الوقــائع واألحــداث، فلـذا  ـــد لكـل حـــادث  مـا يناســـبها مـن آيـات         
القرآن وميكن اإلستعان  به يف فهم احلال وا ال احلكم والقرار املناسـب  
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 بشأنها.
ىل علـى  ان قرا ة يف البيان القرآنـ  للتـأريخ تظهـر عظـيم فمـله تعـا      

األمم حبفظ قصصها ووقائعها بكتـاب مسـاوي نـا ل اىل األرض وهـ      
تشريف ألهل اإلميان واألخبار واملصلاني فلي  من شرف يسمو علـى  
لكره تعاىل لالم  او اجلماع  او الشخص باملدح والثنا  ولي  مـن عـار   
ونقيص  اقبل من لكر القرآن لسو  فعل صادر من مجاعـ  او حـزب او   

ن نفـر مـن املسـلمني يف ايـام النـزول حيـــذرون مـن نـزول         شخص لذا كا
القرآن بذمهم ملعرفتـــهم  ـا يرتتـب عليـه مـن العـار والشـنار ولكـن اهلل         

 لايف بالعباد.
ولدراســ  البعــد التــأرخي  يف القــرآن البــد مــن بيــان مقدمــ  بقــرا ة   

ــ    بي  مذاهــب تفســـري التأريخ، فمنهم من اعتمــد قـوانني العــلــي  والسبـ
ــوانني      ـــخ كق ـــريات التأريـ ــه، وان جمـ ــن علت ــف ع ـــول ال يتخل وان املعلـ
الفيزيــا ، ومــنهم مــن اعاــى املوضوعــــي  لإلنســــان حمــــورًا وحاكمــًا  
ومنهم من جا  باجلامع منهما وان اإلنسان يشرتد يف صنع التـأريخ مـن   
 غــري ان يلغــ  متامــًا مســأل  األســباب واملســببات باعتبــار انــه ال تعــارض

 بينهما.
ولكن هذه اآليـ  تـبني العــــناي  اإلهليـ  واثـــرها يف دديـد او تغـــيري        
جمـــرى التأريـــخ او املنـــع مـن حصــــول خـــروقات فيـه  ــرجـــه عمـا         
يــريده اهلل عز وجــــل ألهـــل األرض وبقـــا  فلســـــف  التــوحيـــد بـني       

درجـــــ  معينـــ  فـــال  النـــاس  عنـــى ان التعـــــدي والظـــــلم حيصــــل اىل
يتجــاو ها ويسـتأصــل من األرض بفمـــله ولاــفــه تعـاىل وباســــباب   
مادي  واهي  ال تصـــلل حبســـاب قوانــني العلي  ل ثر والتأثيـر يف جمريات 

 األمور.
ــا انــذار ووعــــيد ألعــدا  الديــــن فقــد يتمكـــن الظـــامل مــن         وفيه

بعا ثـغور املسلمني وبالدهم اال انه  الوصـــول اىل احلكم او احتـــالل
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ال يســـــتايع اإلســتمرار وال ميكــن ان يصــل مرتبــ  عاليــ  مــن الظلــم       
والتعدي، اما كيــف ددد تلمل الدرجـــ  ومالكها ومقـدارها فهـذا مـن    
علمــه تعاىل وميكـن اســـــــتقرايفه مـن خــــالل اآليـات الـيت تـبني نـزول         

مؤمــنني، ومنـــها هـذه اآليـ  فبــعـــد ان     الفرج بعد المــيق، والنصــر لل
أح  بنو اســـرائيل بالغـــدر وعانــوا من االضاــهاد واملهـــان  عزمـــوا   
على مالقاة املــوت وفمـــلوا القتـال علـى البقـا  علـى حيـاة الـذل جـا          
النص لتعود مســـرية التأريخ اىل حالتهــا الابيــعــي  والـــيت ارادهـا اهلل   

 عز وجل.
فاحلاكم يف التأريخ هو اإلرادة اإلهلي  وهو مناسب  لإلعتبار واإلتعاظ 
والتقوى واجتناب حماول  تغيري سنن األنبيا  ألن تلمل احملاول  ال تؤدي اال 
اىل الفشــل واخلســران يف النشــأتني، ومــن راح ضــاي  مــن املــؤمنني يف   

 التصدي للظلم فانه ينال الدرجات العلى.
اإلنسان خليف  يف األرض والبد من تفمله  لقد جعل اهلل عز وجل

بالعناي  واملقدمات واملدد الذي يؤهله ملراتب اخلالف ، ومن حياول التغيري 
ودريف مسار التأريخ يف اإلرادة التكوينيـ  وهـ  تفشـ  ر تـه تعـاىل      
جلميع الناس وينال املؤمنون وعام  املسلمني تلمل الر   باألولوي  فـال  

 ع الظلم عليهم.ميكن ان يستمر وقو
لقد اراد اهلل عز وجــل بالقـــرآن الغنـــى للمســــلمني واإلســــتغنا     
عن غريهم ومل يكـــن هذا اإلستغنا  مناصـــرًا يف باب الفقه والتشريع 
واألحكام بل انه يشــمل املياديـــن املخــتلفــ  ومنهـــا علم التــأريخ الذي 

اة األمــم واألنظـــــم  السياســي  وتــزداد حيتمــل اهميــــ  خاصـــــ  يف حيـــــ
 حاج  اإلنسان له مع ارتقائه يف املسؤوليات واملناصب.

كمــا ان العــرض القرآنــ  للتــأريخ مينــع مــن اســتمرار التاريــف        
ــ       ــثرية ه ــي  وك ــ  والسياس ــاة الديني ــأريخ يف احلي ــليب للت ــف الس والتوظي

كــم الشــواهد الــيت تســجل حمــاوالت الســالطني واحلكــام يف ســدت احل 
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والباس كراســـــيهم الردا  الشرعـــ  والقـانون  واالصـال  التــأرخيــــي      
ـــلاان       ـــ  السـ ــى وراثـ ـــًا عل ـــه عونـ ـــعى ليجــعـــلـ ــن ســـ ـــناد م ــا هـ ور 

 وبقــائــه.
وينفــرد التــأريخ القرآنــ  بعــدم وصــول يــد التاريــف اليــه، وســعته  

ــار انهــا   ــار الســماوي ملوضــوعاته باعتب ــه واإلختي ــل الســجايا  ومشول متث
املتأصل  والعرضـي  عنـد بـ  آدم، كمـا انـه خيـتص بالصـدق واإلحاطـ          
فالتأريخ الوحيد اخلال  من اجلعل والوضع والظن والراجل هـو الـذي   
تتمــمنه آيــات وقصــص القــرآن الــيت جــا ت بــأرقى اســاليب الفصــاح  
والبالغ  لتكون بالغتها مدرس  مستقل  إلستنباط الدروس، ومل تناصر 

وعات قصص القرآن باخبار األنبيا  او املؤمنني بل مشلت غريهم موض
  ا يكمل احلج  وحيكم الربهان.

 

 [ ِباْلحَقِّ  قوله تعاىل ]
أي باليقني لتوكيد صدق قصص القـرآن وخلوهـا مـن اإلحتمـال او     
الرتدد او الرتجيل ألحد طريف اخلـرب والالخـرب ومـا يسـمى باإلصـاالح      

 التصديق. بالظن وهو ترجيل احد طريف
ويف اآلي  تعريا باهل الكتاب بلااظ التفـاوت بـني مـا مـذكور يف     
القرآن وما يروونه عن كتـبهم واخبـارهم، واآليـ  دعـوة ألهـل الكتـاب       
للرجوع اىل القرآن والصــدور عنه، كما انهـا تبعـل الرعـب والفـزع يف     

لغـــ   قلوب الذين حيـــاولون التاـــريف والسرد غري املوضــوع  واملبـــا
يف األخبار اليت تســــاعد دقــيق اغراض شــــخصي  ومذهبـــي  تتـــنافى    

 واحلق والصدق.
وتنف  اآلي  تأثري الســـارة ومردة اجلــــن يف نـزول اآليـات لوصـفها     
بانها باحلـــق وألنها اخـربت بـان الـتالوة جــــا ت مـن عنـده تعـاىل وان        

 بعلمه تعاىل والنه، ويف مفهومهـا  امللمل املرسل والواســـا  مل يبلـــغ اال
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لم ألولئــمل الـــذين يرجـــــعون اىل الكهنــ  والســـارة ل خـــذ مـــنهم او   
التصــــديق بهــم ودثهــــم علــى اللجــــو  اىل القــــرآن ملعـــرف  أحســن        

 القصص.
ملا تتمـمنه مـن    صلى اهلل عليه وآله وسلموفيها تشريف للنيب حممد 

] كمـــا ان قولـــه تعـــاىل  الوصــف الكـــريم والقاـــع والـــيقني والثبـــوت 
اعـم يف داللتـه مـن تـالوة اآليـات ومـا فيهـا مـن األخبـار           [ ِباْلحَقِّ 

السماوي ألنـه يتمـمن اإلشـارة اىل اإلسـتثمار املسـتقبل  هلـذه الـتالوة        
والغايات السامي  هلا يف اعداد اجيال املؤمنني واقتدائهم بسـنن األنبيـا    

ن الدنيا دار اعتبار وتذكرة، واجتناب الناس ملسالمل الظلم واجلاود ال ا
وقدجعل اهلل عز وجل العقل شرعًا داخليًا يوظفه االنسان يف األخذ من 
العــرب والــدروس التأرخييــ ، كمــا ان تلــمل الــتالوة تظهــر حقيقــ  الــنف   

 اإلنساني  ولزوم تأديبها باحلكم  واملوعظ .
وفيه ترغيب بقـرا ة قصـص القـرآن وتشـويق واجنـذاب هلـا وا ـاد        

راسخ  يف النف  ان هذه اآليات ال لب  فيها وانها نزلت من عنده  حقيق 
 تعاىل وكلها حق وصدق.

دتمل ان تكون حرف جـر  ائـد حسـب     [ ِباْلحَقِّ ] والبا  يف 
الصناع  الناوي   عنى انه يفيد التوكيد واملصـاحب  كمـا تقـول لشـخص     

الوة اآليات سافر حبفظ اهلل أي مع حفظه تعاىل، فيكون املراد حينئذ ان ت
يصــاحبها  لــ  احلــق والــرباهني يف الواقــع باإلنتصــارات الــيت حيققهــا   
املسلمون واندحار الكافرين وان اآليات مل تكن وحدها يف ميدان العمل 

 العقائدي بل يال مها فعل وجهاد وظفر.
 

 [ َوِإنهكَ َلِمْن اْلُمْرسَِلينَ قوله تعاىل ] 
ــ صاكرام آخـر للـنيب   بشـــهادته تعـاىل لـه     وآلـه وسـلم  لى اهلل عليـه  ـ
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بالنبوة والرسال  ال ان كل رسول هو نيب ولي  العك ، فذكر سباانه 
الصـف  األكــرب واألمســى وألن موضــوع اآليـ  توكيــد نــزول الــتالوة منــه   
تعاىل، و رب اآلي  عن تعدد الرسل لصيغ  اجلمع اليت جا  بهـا، واآليـ    

لم ومـدح للمسـلمني لإلميـان    تثبيت لقلب النيب صلى اهلل عليه وآله وسـ 
 برسالته.

وتدل اآلي  بالداللــ  التمـــمني  على ان النيب األكــرم حممـد صـلى   
اهلل عليه وآله وسلم يتعرض لـ لى مثلمـا تعـرض لـه الرسـل مـن قبـل        
وسيواجه املشاق والعنا  يف سبيل اهلل، فبلاـاظ اجلمـع بـني صـدر اآليـ       

ـــ    ــا ان اآليـ ـــني لن ـــرها يتبــ ـــوة  وآخــ ــتال  للنبـ ـــ  اإلب ــار عــن مــال مـ اخب
وتصدي الرسـول لقـوى الشـر والبغـ  يف  مانـه كمـا تؤكـد اآليـ  نـزول          
اآليات على كل رســول من عنـده تعـاىل وعـدد الرسـل ثالمثائـ  وثالثـ        

 عشر رسواًل.
ومن بني الفروق بني الرسول والنيب ان الرسول  مـع اىل املعجـزة   

يب مل ينــزل عليــه كتــاب، والرســول ينســخ والكتــاب املنــزل عليــه، والــن
بالكتاب الذي ينزل عليه شريع  من قبله اما النيب فيعمل بكتاب الرسول 

هو آخـر  صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي سبقه، و ا ان الرسول األكرم 
املرسلني وحسب السرب والتقسـيم فـان شـرائع االسـالم ناسـخ للشـرائع       

والقرآن يبني اخباره وقصصه ويشهد  السابق ، وانه يظهر قصص األنبيا 
على رسالته، والرسول ينزل عليه جربئيل ويسمع كالمه ويتلقى الوح  

 من عنده تعاىل.
صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     فذيل اآليـ  تصـديق لصـدرها فمـا دام     

رسواًل من عنده تعـاىل فـان اآليـات تنـزل عليـه، وتنفـ  اآليـ  نيـل هـذه          
لتاصيل فه  شهادة مساوي  بـان الرسـول   األســرار الغيبي  بالكسب وا

ينبأ من عنــده تعاىل واآليـــات بذاتها تؤكـــد هـذه احلقيقـ  ونزوهلـا مـن      
عنده اهلل عز وجل وعجز البشـر عـن ضـباها او توثيقهـا او بيانهـا بهـذا       
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 اإلعجا .
ونعت النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم نوع تشـريف واكـرام   

شهادة مساوي  لنيله أعلى مراتب الشرف والرفع ، اضايف له باعتبار انه 
وهو دعوة للناس لالنصياع لـه وقبـول مـا يـأت  بـه مـن عنـد اهلل تعـاىل،         

 واآلي  حج  على الكفار واجلاحدين.
صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     ويف اآلي  مواســاة وتســـلي  للنيب حممد 

كـار، وفيهـا   فيما يلقاه مـن قومـه ومـن اليهـود مـن الصـدود والـرد واإلن       
ــن        ــار م ــى ش ــالته عل ــود برس ــود اليه ــر جا ـــلمني واث ــن املس ــف ع  في
املســـلمني، فالعــرب كانوا ينظـــرون اىل اليهـود كيـف يقـــابلون رسـال       

ألنهــم اهــل كتــاب ويقتبســون مــنهم صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم حممــد 
ــلمني        ــه املس ــ  لتنبي ــذه اآلي ــا ت ه ــاب، فج ــذا الب ـــم يف ه ـــرون بهـ ويتأث

ــ ــدم     ود ــوتهم اىل ع ــاس ودع ــن الن ــم م ــًا وغريه ــرب مجيع ذيرهم والع
ـــاود بــالنبوة وكثــرة   ـــم الاويــل باجلـ ـــود لتأرخيهـ اإللتفــات اىل رد اليهـ
شــكهم وتــرددهم وايــذائهم ل نبيــا  فاآليــ  دــول دون تثبــيا اهلمــم أو 
اإلرتداد او التأثر السـليب  واقـف اليهـود وفعـاًل لـو قـرأت وقـائع ايـام         

ــزول ل ــدم     الن ــرائيل وع ــ  اس ـــدود ب ــن صـ ــاس ع ــراض الن ــدت اع وج
 اإللتفات اليه.

صـلى  كما تؤكد عظيم املسؤوليات اليت يتاملـها الرسـول األكـرم     
والرسل مالقًا يف  عام  األمم واألخذ بالنفوس حنو  اهلل عليه وآله وسلم

 اهلداي  والرشاد ودعوتها اىل سبل اجلن .
ــ صأمــر نبـــوتـــه    ويف اآليـــ  بشــــارة لظـــهـــور    لى اهلل عليـه وآلـه   ــ

وانتصــاره على الكـــافرين خصـــوصــــًا كمـا انهـا اخـــبار عـن       لم ـــوس
انقياد الناس لرســالته وانتشــــار اإلســــالم يف بقـاع األرض خصـــوصًا     
وان اآليـ  جــا ت بعــد بيـان انتصــار داود بآيــ  منـه تعــاىل وميــل النــاس    

ـيــه امللمل واحتـــرا ه باحلــكمــ  والعــلم فمـــاًل منـه   اجلمــعــ  له وتــول
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 تعاىل.
يف تالوة اآليات  صلى اهلل عليه وآله وسلموتثبت اآلي  العصم  للنيب 

واإلخبار عنه تعـاىل وتشـهد باجتمـاع الفمـائل والكمـاالت عنـده وانـه        
 أفمل اهل  مانه.

فــرتا  كمــا تؤكــــد امانتــه وصـــــدقه وانــه منـــزه عــن الكــذب واإل      
صـلى اهلل عليـه   والتعـــدي، كما ان يف اآليـــ  اخبارًا عن خـــالف  حممـد   

يف األرض مــن بعـــــد األنبيــا  واملرســـــلني، وهــ  دعــــوة  لمـــــوآلــه وس
بـالقبول   للناس مجيعـًا للرجـوع اليـه واألخـذ منـه وتلقـ  مـا ينـزل اليـه         

بينـه تعـاىل وبـني    والرضا واإلمتنان، انه نعمـ  اهلل يف األررض والواسـا    
البشر اىل يوم القيام  فاإلميان برسـالته يتعبـد النـاس، وتفيـد اآليـ  دوام      

ـــني  ـــرام خلــا  النبــيـ ـــلى اهلل عليــه وآلــه وســــصاإلكــ ومتــام احلجــ  لم ــ
 وغــايــ  التشريف.

  حبث بالغي حبث بالغي 
آخــر اآليــ  يالــق عليهــا رأس اآليــ  واجلمــع يف الكلمــ  الــيت تكــون 

بقافيـ  الشـعر    اسمى ايمًا الفواصل ومـنهم مـن شـبهه   ريفوس اآلي، وت
 وقرين  السجع.

ــني الفاص  ــول ان بـ ــن القـ ـــوميكـ ــًا  ــ ــ  عمومـ ــ  ورأس اآليـ ل  القرآنيـ
تكون ال وخصوصًا مالقًا، فكل رأس آي  هو فاصل  ولي  العك ، فقد 

ــ   ــل  رأس آي ــان      ،الفاص ــاب للبي ــوف يف اخلا ــل ووق ــوع مته ــل  ن فالفاص
ــ املس نا  والتنويـه عـ  ــواإلعج ــ ائل املسـ تقل  يف كـل شـار مـن كلمـات     ــ

ــ رآن من الفاصــالق ــ ل  ومـا قبلـها، ومنهـا بعـد الفاص    ــ ل ، فهـ  مسيـت   ــ
فاصل  ألنها تفصل بني كالمني وال خيلو من تسـامل ألن الفاصـل  لاتهـا    
ليست بر خًا بـني الكالمـني بـل هـ  جـز  مـن الكـالم األول وبهـا يـتم          

 املعنى.
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ِكَتاٌب ُفصِّـَلْ  ] ل القرآن بقولـه تعـاىل   واستشهد على فواص

وقيـل ان خـتم كلمـ  القاـع مـن الفاصـل  حبـروف املـد          (4)[ آَياُتهُ 
، بـه حكمتـه الـتمكن مـن التاريـب     ومـن وجـوه   والسني واحلاق النون، 

ولكــن مباحــل اعجــا  القــرآن ال تناصــر ببالغتــه بــل تشــمل تصــريف  
البالغ  مفاهيم كما ان  الكالم وهيئته ومادته، ولكل منها دالالت خاص 

لتاريب، والقرآن تسمعه القلوب وتعيـه اإلفهـام قبـل ان تصـل     ل مغايرة
 النوب  اىل طرب اإللن وحنوه.

 
*********** 

                                                           

 . 3فصلت  ( سورة4)
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
ِتْلكَ الرُّسُُل َفضهـْلَنا َبْعَضـُهْم َعَلـى ] 

ُهمْ  َع َبْعَض ْن َكلهمَ َّللاهُ َوَرَف ْنُهمْ َم ٍض ِم َبْع
َُــاتٍ وَ  آَتيَْنــا ِعيَســى اْبــَن َمــْرَيمَ َدَر

ْو  ُدسِ َوَل ُروحِ اْلُق اتِ َوَأيهْدَناُه ِب اْلبَيَِّن
ِدِهمْ  ْن َبْع َل الهِذيَن ِم ا اْقَتَت َاَء َّللاهُ َم ش
ِْن  اُت َوَلك َاَءْتُهمْ اْلبَيَِّن ا ُ ِد َم ْن َبْع ِم
ْن  ْنُهمْ َم َن َوِم ْن آَم ْنُهمْ َم وا َفِم اََْتَلُف

اَء َّللاهُ َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنه َّللاهَ َكَفَر َوَلْو شَ 

 413[ اآلي  َيْفَعُل َما ُيِريدُ 
  

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
ورفع بعمـهم درجـات: الـواو: حـــرف عاـف، رفـع: فعـل مـاض         
فاعله مسترت تقديره هو يعود هلل عـز وجـل، بعـا: مفعـول بـه ممـاف       
والمـــمري: ممـــاف اليـــه، درجـــات: منصـــوب بنـــزع اخلـــافا أي: يف 

 جات.در
واعربها ابو البقا  بانها حال مؤول  من بعا أي: لا درجات، وهو 
بعيد ألن الدرجات هنا هلا موضوعي  يف اآلي  واعتبار يف املعنـى ولبيـان   
عظيم فمــله تعاىل على األنبيــا  وعلــى اممهـم، ومل يعــربهـــا الناـاس   

ــ    338املتــويف سن   نه لكـــر عنـــدها   يف كتـــابــه )اعـــراب القـرآن( ولكـ
خربًا عن ابن عبـاس ان اآليـ  تتعلـق بـالنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه         

 وسلم .
عيسى: مفعول به، ابن: بدل من عيسى، و ـو  ان يكـون صـف  لـه     

 واألول اقرب ملا فيه من اإلعجا ، مريم: مماف اليه.
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البينات: مفعول به ثان وعالم  نصبه الكسرة نيابـ  عـن الفتاـ  ألنـه     
 ع مؤنل سامل.مج

ولو شا  اهلل: الواو: استئنافي ، لو: شرطي ، شا  اهلل: فعل وفاعل، 
 واملفعول حمذوف اجتناب اقتتاهلم.

ما اقتتل: ما: نافي ، اقتتـل الـذين: فعـل وفاعـل، مـن بعـدهم: جـار        
 وجمرور متعلقان  اذوف صل  املوصول.

 مل له.ولكن اختلفوا: الواو: استئنافي ، لكن: حرف استدراد ال ع
 ألنها:

 واقع  بني مفردين. -4
 مسبوق  بنف . -4

جما الواو معها فيكون العاف للواو ولي  هلا، فلو مل تكـن   -3
 معها الواو يكون العاف بها.

فمنهم من آمن: الفا  للسببي  وه  اليت تكون )ان( ممـمرة بعـدها   
 وهذا املعنى غالب عليها الا عافت مجل  على اخرى.

 منهم: جار وجمرور.
 م موصول مبتدأ مؤخر، آمن: فعل ماض وفاعله هو.من: اس

لكن اهلل: الواو استئنافي ، لكن: حـرف مشـبه بالفعـل اسـم اجلاللـ       
 امسها، مجل  يفعل خربها.

 ما: اسم موصول مفعول به، مجل  يريد: صل  املوصول.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعدما جا ت اآليات السابق  بذكر قص  ب  اسرائيل وما عانوه من 

والظلم وكيف ان اهلل عز وجل اسـتجاب هلـم علـى حنـو متعـدد       االلى
ومتتال  لتتونج بنصر حاسم وسـريع وترتشـل عـن النصـر آيـات اضـافي        
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اخرى انتقلت هذه اآلي  لبيان حقيق  يف فلسف  النبوة ومراتبها يف اشـارة  
اىل بشارات النبوة بعد هذا النصر ولـزوم التهـ   هلـا بـالقبول والرضـا      

 والتسليم.
وضــــوع اآليــ  يقــــود النــاس جـــريًا واناباقــًا اىل اآلتــ  يف عــامل  فم

النبــوة، فبعـد ان اخربهــــم نبـيهم بـان اهلل عـز وجـل بعـل هلـم ملكـًا،          
ــذا      ــمل، وه ـــوة واملل ـــًا للنبـ ـــ  داود جــامعـ ــرى ببعثـ ـــ  األخ ــا ت اآليـ ج

ة اإلرتــقـا  عنـــوان تفمـــيل وهـو متصـل ليـــأت  فيمـا بعـــد داود بفـرت        
رسول من اخلمســـ  أول  العزم مؤيـد بروح القدس، ومن بعده الرسول 
الذي ُفمــل على األنبــيا  اآلخــرين اخلـــا  حممدًا صـلى اهلل عليه وآله 

 وسلم.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
ـــيا  ليســـوا علــى مرتبــ  واحــدة    تــبني اآليــ  مراتــب النبــوة وان األنبـ

وكيفيـ  تلقـ  الـوح  والتأييـد      واعتبار التفميل حباظ القرب منـه تعـاىل  
واملدد اإلهل ، وفيها اخبار عن قدرته تعاىل يف صرف النـزاع واخلـالف   
بني املذاهب وامللل مما يدل بالدالل  التمـمني  علـى احلكمـ  يف اإلبـتال      
ــواب املــؤمن واســتاقاق الكــافر       ــتدراج واإلختبــار كمناســب  لث واإلس

 للعقوب .
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  اآلية سالح اآلية سالح 
يل النيب حممد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم علـى      اآلي  حج  يف تفم

غريه من األنبيا  بلااظ السياق واآليات اآلخرى والرباهني ونزول القرآن 
عليه واجتماع امللمل والنبوة والرسال  له، واآلي  عون للمسلمني يف فهم 
فلسف  النبوة وواقي  دون الشمل او الريب الذي يبديه اليهود وغريهم كما 

انقياد املسلمني للنيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسـلم ومـا    انها تزيد من
 جا  به من عند اهلل عز وجل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
تدعو اآلي  اىل الفهم السليم ملراتب النبوة وان تفميل األنبيا  علـى  
عام  البشر بالوح  واألخبار السماوي وقد انعم علـيهم بـدرجات مـن    

 الرفع  فأكرم عددًا منهم بآيات خاص .
وتنبه اآلي  اىل لزوم األخـذ بالبينـات والتصـديق بـاملعجزات وعـدم      
التفريا بها والتسليم بأمره وقمائه سباانه، واآلي  دعوة لإلميان باألنبيا  
على حنو العموم اإلستغراق  وا موع  وعدم الوقوف  عند نـيب معـني   
بلاــاظ القوميــ  او اآليــ  املخصوصــ  ألن اآليــات واســباب التفصــيل      

 دة.متعد
 بعد اختتام اآلي  السابق  بأمرين:

ان النيب حممدصلى اهلل عليه وآله وسلم رسول من عنـده تعـاىل    األول:
 اىل الناس مجيعًا.

ــان : ـــم      الث ــددين اىل أممهـ ـــاًل متع ـــه رسـ ــل قبلـ ـــل بع ـــز وجـ ان اهلل عـ
مبشــرين ومنذرين وبشرائع تدعو اىل التوحيد واخالص العبادة 

 هلل تعاىل.
ـــا ــال    جــ ـــرف الرسـ ـــهر شــ ـــيل الـــذي يظــ ــ  بالتفصــ  ت هـــذه اآليـ

ـــول، فكــل رســول لــه أفمــلي   وضــوع    ـــيل اخلــال  مــن املفمـ والتفمـ
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الرســـال  وحـــــده ويلاـــق بـــه تفمـــيل واكـــرام اضـــايف حبســـب  مانـــه  
ومســؤوليات النبــوة، فاآليــات اخلاصــ  لــبعا األنبيــا  موضــوع للرفعــ   

ــ     ـل وان مل يناهلـا اآلخـــرون ألنهـا    والســمو هلـم ولكــل األنبيـا  والرس
فيا خاص بالرسـال ، وهـ  ايمـًا اكـرام لـب  آدم وألتبـاع الرسـل يف        

 الشرائع املتعاقب .
وبعد ان بينت اآلي  سع  موضوع التفميل لكرت بعمًا مـن وجـوه   

لتـبني اآليـ  ان    [ ِمْنُهْم َمْن َكلهَم َّللاهُ  ]التفميل بقولـه تعـاىل   
لكرت اآلي  من وجوه التفميل امنا هو من باب  التفميل جهيت وان ما

املثال والفرد األمثل واآلي  اخلاص ، وقد ال تناصر آي  التفميل برسول 
واحد فقد يتفمل بها سباانه على أكثر مـن رسـول، كمـا ان التفمـيل     
لبعا األنبيا  ال يناصر بآي  واحدة فقد ينعم اهلل عز وجل على بعا 

عليـه تفمـيل ايمـًا ال ال دليـل علـى حـق        الرسل بأكثر من آي  ويصدق
 التفميل بآي  واحدة.

وهناد تباين بـني اآليـات، موضـوعًا وكيفـًا وأثـرًا واعجـا ًا ودـديًا        
ِمـْنُهمْ َمـْن  ]وخرقًا للعادة، لذا ابتدأ بيان اآليات بقوله تعاىل 

للدالل  على عظيم آي  تكليمه تعاىل وصالحيتها للتفميل،  [ َكلهمَ َّللاهُ 
وكل منهما من الرسل باالضاف  اىل اكرام عيسى فيه اكرام ملوسى و

اخلمس  أول  العزم وهؤال  نالوا هذا العنوان للتفميل اخلاص والرتبـ   
 العالي .

ولكــن مــا هــ  املناســب  بــني صــدر اآليــ  وليلــها، بــني لكــر الرســل  
وتفمــيلهم وبني االقتــتال واالخـتالف الـذي حصـــل بـني أممهـــم فيمـا       
بعد، اجلواب: ان اآلي  جا ت لبيان احلجــ  واسـتيفا  اســـباب االنـذار    
والتبليــغ وان اآليــات كانــت جليــ  واضــــا  والرباهــــني ســـاطع  اال ان 
ـــم الــنف  األمــارة بالســو  واختــاروا    ـــارًا مــن النــاس غلبــت عليهـ شــ
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المــــالل  واجلاــودومل يعجــــزوا اهلل عــز وجـــل، ولكنهــا ســــن  اهلل يف 
احلياة الدنــيا كدار ابتــال  وامتاـان، ولتوكيـد ان اآليـات سـوا  كانـت       
ـــوهلا، وان     ــن  مــان حصـ ـــها أعــم م ــان موضــوعـ ـــي  ف ــ  او حســـ عقلي
االجيــال املتعــاقب  بتلقــيهــــا تلــمل اآليـات ودالئـل النبـوة، فمـنهم مـن        

ل تلقاها بالتسليم ومـنهم مـن جاـد وكـــفر فكـــفره مل يكـــن عـن جــه        
وعدم وصــول التبلــيغ وجمــ   الرســل باآليـات بـل الختيـاره االمتنـاع    

ـــاىل     ـــه تعـ ــذا ورد يف قولـ ـــان، ل ــن االميـ ــُه ] ع ِإنه َّللاهَ َوَمالَِئكََت

وا  ــا الهِذيَن آَمُن ِّ َياَأيَُّه
ِي ى النهب لُّوَن َعَل ُيَص

 ،(4)[َصــلُّوا َعــَليْــِه َوسَلُِّموا َتــسِْلـيًمــا
َوسَــــلُِّموا  ]ويف قولــــه تعــــاىل ورد يف اخلــــرب بــــأن معنــــى     

 أي التسليم له فيما ورد عنه. [َتــسِْلـيًمـا
وتبني اآلي  حمل الباـل جانبـًا مـن املعرفـ  اإلهليـ  وفلسـف  وأسـرار        
االختالف بني الناس، وان اشراقات الرسال  ظاهرة يف كل  مان بثبات 

الرض ويتخذ من تلمل اآليات اليت أم  على اهلدى، وان االميان باق يف ا
نزلت على الرسل واسباب التفميل مادة لتعاهد قيم االسالم ورسـوخ  

 االميان يف نفوسهم.
كما ترتبا بداي  اآلي  مع خامتتها، والبداي  وتفمـيل بعـا الرسـل    
امنا هو جز  من فمله ومشيئته وارادته تعاىل، فاخلامت  أعم وه  قاعدة 

باانه ال يفعل القبيل، وكل ما يفعلـه هـو حسـن    كلي  وه  بشارة ألنه س
ور   وفيا متصل، ومنه بعـل الرسـل واآليـات الـيت أنعـم اهلل عـز       

 وجل بها عليهم وعلى أممهم.

                                                           

 .16االحزاب  ( سورة4)
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 التفسريالتفسري

 [ ِتْلكَ الرُّسُلُ قوله تعاىل ] 
ِتْلـكَ ] يشــار بــ)تلمل( اىل املؤنـل البعـــيد كمـا يف قولـه تعـاىل       

ملعـروف ان املؤنـل القريـب يشـار لـه بهـذه       وا (4)[ َََل ْ  ُأمهٌة َقدْ 
وحنوها، واصل هذه له حلقتها ها للتنبيه، ولكن قد تستعمل تلمل للقريب 

َوَمـا ِتْلـكَ ]ويراد مـن اسـتعماهلا التفخـيم كمـا يف قولـه تعـاىل       

وفيه دالل  على مـا فيهـــا مـن الـدالالت      (4)[ِبيَِميِنكَ َياُموسَى
 مــا فيهــا مــن اآليــات كمقدمــ  واإلعجــا  وتمــمن الســؤال اإلشــارة اىل

ملا سرياه منها وقد لظــهورها، وخللق حال  من اإلستعداد عند موسى 
تستعمل )تلمل( للجمع القريب والبعيد وقد تفيد التفخيم وبيان األهمي  

 .(3)[ َوِتْلكَ األَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنهاسِ  ]
ــراد     ــرآن احــدى واربعــني مــرة، وي ــا لقــد وردت )تلــمل( يف الق منه

القريب والبعيد، واملفرد واجلمع وكأن املراد مجاع  الرسـل وفيـه نكتـ     
عقائديـ  اىل جانـب البالغيـ ، فمـن دالالت جميئهـا ان األنبيـا  والرســل       
متادون يف العقيدة واملبـادل والعمـل ويشـرتكون يف تلقـ  الـوح  وان      
تفمــيل بعمــهم علــى بعــا ال يمــر بادــادهم يف التفمــيل وتــوارثهم  

 ليات التبليغ واإلنذار.ملسؤو
واألقوى ان املراد من الرسل مجيعهم وان قيل من تقدم لكرهم من 
األنبيا  كابراهيم وداود وامساعيل واسااق ويعقوب وموسـى، وهـذا   
القول بعيد ألن سياق اآليات منفصل عن اآليات اليت جـا ت يف بدايـ    

                                                           

 .444البقرة  ( سورة4)
 .47سورة طه  (4)
 .43العنكبوت  ( سورة3)
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موضوع آي   سورة البقرة او يف النصف األول منها ومل تثبت احلج  بان
تتعلق  وضوع جا  يف اكثر من مائيت آيــ  سبقتها دون غريها باإلضـاف   
ــد     ـــال  اإلطــالق فلــو تــردد األمــر بــني اإلطــالق والتقيي ـــ  اصـ اىل حجيـ

 فاألصل اإلطالق وان املراد كل الرسل.
وقال األصم: تلمل الرسل الذين ارسلهم اهلل لدفع الفساد وجا ت 

َوَلْوالَ َدْفـُع َّللاهِ النهـاسَ ]  اىلاإلشارة اليهم بقوله تعـ 

 .(4)[ َبْعَضُهمْ ِببَْعٍض َلَفسََدْت األَْرضُ 
ولكن كل نيب  تهد يف دفع الفساد والتبـاين نسـيب بيـنهم وحبسـب     
احلال وا تمع، ثم ان اآلي  اعاله ال تشري اىل انبيا  خمصوصـني بـل هـ     

وفـق املشـيئ  اإلهليـ     قاعدة كليـ  تـبني سـرًا مـن اسـرار اخلليقـ  ووسـيل         
لدميومــ  الصــالح يف اإلرض وعــدم ســيادة الباطــل والرســول لغــ  هــو   
املبعوث بأمر ما اىل شخص او مجاع ، ويف لسان العرب: معناه يف اللغ  
الذي يتابع اخبار الذي بعثه اخذًا مـن قـوهلم جـا ت اإلبـل ترسـاًل أي      

 متتابع .
  مبتـدأه والرسـول   والرسول يف اإلصاالح هو النيب املبعوث بشريع
، ومادة اإللتقـا   (4)اخص من النيب، فكل رسول هو نيب ولي  العك 

بينهما ه  نزول الوح  واألخبار عنه تعـاىل مـن غـري واسـا  احـد مـن       
البشر وجا ت اآلي  بصف  الرسل وارادة اخلاص من األنبيـا  ولكنهـا ال   
ــارجون    ــا  او انهـــم خـ ــار موضـــوعها بالرســـل دون األنبيـ تعـــ  احنصـ
بالتخصيص او التخصص ألنهم ليسوا برسل فالظاهر ان اآلي  تسـتغرق  
األنبيا  والرسل مجيعًا بلااظ الرسال  والبعث  منـه تعـاىل ويف اآليـ  نـوع     

 اكرام ل نبيا  مجيعًا بشموهلم بعنوان الرسال .
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واآليــ  دعــــوة لإلميــــان باألنبيـــا  والرســــل علــى حنــــو العمــــوم       
اإلميــان بــبعا والكفــر بــالبعا اآلخــر فالبــد مــن ا مــوع  فــال  ــو  

التسليم بان كل واحد مـنهم رسـول مـن عنـد اهلل تعـاىل وهـذا التسـليم        
وفيـه   صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    مقدم  لإلميان بالرسول األكرم حممـد  

صلى ر   اضافي  على ب  اسرائيل بتهيئ  الهانهم وجمتمعاتهم لبعثته 
تنبيه ودعوة للمسلمني إلكرام الرسل واألنبيا   وفيهااهلل عليه وآله وسلم 

  مجيعًا.
 

ِتْلكَ الرُّسُُل َفضهْلَنا َبْعَضُهمْ َعَلى قولـه تعـاىل ]   

 [ َبْعضٍ 
بعد املدح واإلكرام اإلهل  للرسل بتفمله باألخبار بانهم مبعوثـون  
من عنده بدليل وصفهم بانهم "رسل" جا ت آي  التفميل، وهذا السياق 

نع التمييز بني الرسل او التفريق بينهم من جه  اإلميان والتسليم يف اآلي  مل
 ا جا وا به، فكل ما جا وا به هو فمل اهل  ونعم  ور   وتشـريف  

 هلم ولإلنساني  بواساتهم.
ولكن التفمــيل فيما بينهم يتـــعلق باآليـــات الـيت ر قهـا اهلل لكـل      

ـــب  ولافــ     ــال واملناسـ ــان واحل ـــب الزم ــنهم وحبسـ ــاىل،  م ـــيئته تع ـه ومشـ
واإلخــــبار عــن التفمــــيل بعــد توكيــد صــــف  الرســال  هلــم والشـــــهادة 
القرآني  النا ل  عنده تعاىل بها اعجـــا  قرآن  مينع مـن التفـريا بـاي آيـ      
جا  بها األنبيا  وه  اخبار عن تفميل النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه  

اىل النـاس مجيعـًا لإلميـان     وسلم وان درجتـه ارقـى مـن غـريه يف دعـوة     
 برسالته.

ويف اآلي  دعوة اىل دراس  قصص األنبيا  ومعرف  وجوه التمييز بينهم 
بلااظ اآليات اليت جا وا بها، أي ان األخبار عن التفميل فيمـا بيـنهم   
مدرســ  كالمي  ومصـــداق مـن اإلرادة التكـــويني  يـبني عـــظيم فمــله       
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عددة اليت جـا  بهـا األنبيـا  ألممهـم وللنـاس      تعاىل واآليات الباهرات املت
 مجيعًا.

فهذه اآليـ  دعـوة للتاقيـق واسـتظهار املسـائل واسـتنباط األحكـام        
واستخراج العرب واملواعظ من قصص األنبيا  واإلعتبار من سنن األنبيا ، 
انها منع للغفل  وحل على عدم ترد اإلنتفاع من هذه الثـروة العقائديـ    

يــ  والعقائديــ  واإلصــالحي  الــيت لــي  هلــا مثيــل يف والفكريــ  واألخالق
 التأريخ.

ــات      ـــوص درج ـــيل خبصـ ـــوع التفمـ ـــر اىل موضـ ــب ان ال ينظ و 
األنبيا  بل هـو دليـل علـى عظـيم قـــدرته تعـاىل وانـه يهـب املتعـدد مـن           
اآليــات تلــــو اآليــات وبعمــها خيتلــف عــن الــبعا اآلخــر وهــذه ارقــى 

تفميل لبيـان تكليمـه تعـاىل لبعمـهم او     واعظم من تلمل كما يظهر يف ال
بـروح القدس او لتشــريفــه حملمد صلى اهلل عليه وآله تأيــيده لعيــســى 

وسلم بتعدد اآليات النا لـ  عليـه والتقائهـا عنـده ر ـ  بالنـاس وعـزًا        
 للمسلمني واعان  هلم على تعاهد الشريع  الباقي  اىل يوم القيام .

ــ  ـيل بـني األنبيـــا  مســـــتمر ويتــجــلى بعظـــم      واآلي  تبني ان التفـم
ــلهم        ــامتهم افم ــون خ ــا ليك ــأتون به ـــ  ي ــرباهني الـت ــات وال ـــرب اآلي وكـ

َمـا َننسَـخْ ِمـْن آَيـٍة َأْو ] واعظمهم آيـ  قـال تعـاىل    

 .(4)[ُننِسَها َنْأتِ ِبخَيٍْر ِمْنَها َأْو ِمثِْلَها
رآن الذي دـدى اهلل  وقد انفرد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بالق

عز وجل اخلالئق باإلتيان بسـورة مـن مثلـه، وهـذا التاـدي ال يناصـر       
باهل  مان دون غريهم ألن اآلي  القرآني  حي  حتى يوم القيام  والقرآن 
معجــزة عقلي  اثبتــت ووثقت معجــزات األنبيا  الـيت انقمـت بزمانهـا    

ن وللـمل مـن اعجـا     ومل يبق اال اإلعتبار بها ولكرهـا مـن خـالل القـرآ    
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وفمل القرآن الغريي فهو حافظ مسـاوي آليـات األنبيـا  وشـاهد علـى      
رساالتهم وسبب لذكر املسلمني وغريهم هلم بل واإلقتدا  بهم وبسننهم 

 الشريف .
فاآلي  تهذيب ألخالق املسلمني وارشاد للخصال احلميدة والسلود 

ضـيع تفمـيلهم   احلسن  ا يرتشل من اإلطـالع علـى سـرية األنبيـا  وموا    
علىالناس ثم تفميل كل مـنهم علـى اآلخـر ألن اإلطـالع لـي  جمـردًا       
خاليًا من الفوائد، بل هـو دراسـ  قرآنيـ  وقـرا ة اميانيـ  بـروح اإلعتبـار        
والتعلم وني  اإلتباع فكل مسلم ينظر اىل األنبيا  على انهم القادة والسادة 

 اهلداة.
مـن عنـد اهلل وهـو ملـمل      وهذه اآلي  الكرمي  تدل على ما جـا وا بـه  

ــاىل    ــال تع ــلمني ق ــَدى َّللاهُ ] للمس ــِذيَن َه ــكَ اله ُأْوَلِئ

ومـا دام التفمـيل بلاـاظ اآليـات فـان       (4)[ َفبُِهَداُهْم اْقَتِدهِ 
هذا التفميل مناسب  كرمي  إلحصا  آيات األنبيا  واحلرص على اإلتعاظ 

عمالـه علـى   بها كما انها دعوة للتقوى وحماسب  الـنف  بعـرض العبـد أل   
 سنن وهدى األنبيا  وما جا وا به من اآليات.

فمن ر ته تعاىل ان اإلنسان يتخذ هـذه اآليـات موضـوعًا حملاسـب      
النف ، فاإلنسان حينما حياسب نفسه حيتاج اىل قانون ونظام يهتدي بـه  

تايع النف  اللوام  اإلهتدا  ل فمـل  سويقي  اعماله وفق فصوهلا، لت
 عز وجل به األنبيا  والرسل وورد يف احلـديل:  واألحسن  ا فمل اهلل

"حاسبوا انفسكم قبل ان داسبوا، و نوها قبـل ان تو نـوا، فـان الناقـد     
 بصري".
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فلقد اقام اهلل عـز وجـل احلجـ  علينـا بـالقرآن ومـا فيـه مـن اآليـات          
والدالالت وقصص األنبيا  والدروس املستقرأة وما ميكن اقتباسه منها مما 

 ع واألحداث يف كل  مان.يالئم الوقائ
فهذه اآليات ووجوه التفميل نعم  علـى بـ  اسـرائيل وعـون هلـم      
للتبصر بامور دينهم ودنياهم وامتام للاج  علـيهم، وهـ  نعمـ  عظيمـ      
على املسلمني الذين استااعوا تعاهدها وتوظيفها يف حياتهم واعماهلم 

 و علونها نرباسًا وضيا  يهتدون به.
ائفــ  واجلــــز  والقسـم منــه واختلــف يف اضــاف   وبعـا الشــــ   الا 

األلف والـالم اىل بعـا، ولهـب اليـه الزجـــاج  واعتـربه مـن ا ـا ،         
وانكر األصمع  بشدة دخول األلف والـالم يف بعـا وكـل، فـال يقـال      

ــه تعــاىل    ــل   ]الــبعا، والكــل ألنهمــا معرفــ ، واستشــهد بقول َوُك

  .(4)[ َأَتْوُه َداَِِرينَ 
: وال تقول العرب الكـل وال الـبعا، وقـد اسـتعمله     وقال ابو حا 

الناس حتى سـيبويه واألخفـش يف كتبهمـا، ولكنـه يـدل علـى اسـتعمال        
الناويني للبعا والكل باأللف والالم، وقال هشام: ان بعـا الشـ     

 كله واستدل بقول لبيد:
 او يعتلق بعا النفوس  امها

يف طلــب الــر ق ولكــن القــدر املتــيقن ارادة نفســه كأنــه انــ  اســعى 
والكسب، اما احصل على ما ابتغيـه مـن املـال وحنـوه او حيـل بسـاحيت       

 املوت.
)لذا قال ابو العباس ا د بن حييى ان البعا ش   من األشيا  او  

 .(4)ش   من ش  (
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واآلي  الكرمي  تدل على اجلزئي  بدليل حرف اجلر )على( الذي يفيد 
الخرى من الرسل وما يدل على اإلستعال  ووجود املائز بني الاائف  وا

املغايرة والتعدد بني الفاضل واملفمول وان كان التفمـيل جهتيـًا وبآيـ     
 خمصوص .

َوِإْن َيــكُ ] ويف قصــ  مــؤمن آل فرعــون ورد قولــه تعــاىل      

َكاِذًبا َفَعَليِْه َكِذُبُه َوِإْن َيكُ َصاِدًقا ُيِصبْكُمْ 

هم بامرين: عـذاب  وعد، ان موسى (4)[َبْعضُ الهِذا َيِعُدُكمْ 
الدنيا، وعذاب اآلخـرة، وان مـؤمن آل فرعـون اخـربهم عـن تعرضـهم       

 لعذاب الدنيا من غري ان ينف  عذاب اآلخرة.
وقال الليل: املراد يصـبكم الـذي يعـدكم، وقيـل: أي يصـبكم كـل       

وقال أبو إساق يف قوله الذي يعدكم ألن الرسل وعدهم غري مكذوب، 
: مـن لايـف املسـائل أن الـنيب     [ُدُكمْ َبْعضُ الهِذا َيعِ  ]تعاىل 

صلى اهلل عليه وسلم، إلا وعد وعدا وقع الوعد بأسره ومل يقع بعمه ، 
فمن أين جا  أن يقول بعا الذي يعدكم وحق اللفظ كل الذي يعدكم 
  وهذا باب من النظر يذهب فيه املنـاظر إىل إلـزام حجتـه بأيسـر مـا يف      

كر البعا ليوجب لـه الكـل ألن   األمر ولي  يف هذا معنى الكل وإمنا ل
 البعا هو الكل، ومثل هذا قول الشاعر:

 

 قـــــد يـــــدرد املتـــــأن  بعـــــا حاجتـــــه    
ــل    ــتعجل الزلــــــــــــ ــع املســــــــــــ ــون مــــــــــــ ــد يكــــــــــــ  وقــــــــــــ
  

ألن القائل إلا قال أقل ما يكون للمتأن  إدراد بعا احلاج  ، وأقل  
ل املتأن  على املستعجل  ـا  ـقد أبان فمــتعجل الزلل، فــما يكون للمس

رعون قال هلم : أقـل  ــن آل فــه، وكأن مؤمــعــم أن يدفــدر اخلصــيقال 
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ــ يبكــه أن يصـدقـ ــون يف صــما يك ــ م بعـا الـذي يعدك  ـ م، ويف بعـا  ــ
ُيِصـبْكُْم َبْعـضُ  ] تعـاىل ه ـولــأويل قــكم ، فهذا تــالكــللمل ه

  .(4)[الهِذا َيِعُدُكمْ 
صـل النوبـ  اىل وضـع    ولكن الكالم العرب  حيمل على ظاهره وال ت

ـــيات الشــعر الــيت    ـــبها، كمــا ان ابـ قواعــد كليــ  ثــم تأويــل الكــالم حبسـ
استشهد بها القـائلون بـان بعمـًا هـو كـل، وميكـن  لـه علـى الاائفـ           
واجلز  من الش   وهو األقرب، والظاهر فانها تبني مسأل  يف علم الكالم 

للنـاس، وان  وه  ان ر تــه تعـاىل اوســـع واعظـم مـن ر ـ  الـنيب       
وهو كليم اهلل اال ان ر ته سباانه الوعد وان كان صادرًا من موسى 

 صلى اهلل عليه وآله وسلمسبقت غمبه، وان اآلي  تبني فمل النيب حممد 
]  بانــه مل يــدع بالوعيــد وتعــدد العـــذاب لــذا مســاه اهلل عــز وجـــل        

ومن معـان  بعـا العـذاب     (4)[ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرحِيمٌ 
دم استغراقه للمتخلفني واملقصرين مجيعًا، فمنهم اجلاهل واملستمعف ع

والذي يكتم اميانه، وقد يكون العذاب تدر يًا وبعمهم يؤمن مدته واهلل 
 واسع كريم.

 حبث بالغيحبث بالغي
 التنوين نون تثبت لفظًا ال خاًا، وهو على اقسام منها:

ا يف قوله تعاىل وه  اليت تلاق األســما  املعــرب  كم تنوين التمكني:   -4
 .(3)[ ِفَئًة َكِثيَرةً ] 
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وهـو الالحــق جبمـع املؤنـل السـامل كمـا يف قولـه         تنويــن املقابلــ : -4
ُمسِْلَماتٍ ُمْؤِمَناتٍ َقاِنَتاتٍ َتاِئبَـاتٍ ] تعـاىل  

 .(4)[َعاِبَداتٍ سَاِئحَاتٍ 

وهو الالحق ألســما  األفعـال للتمييـز بـني معرفتهـا      تنوين التنكري: -3
ها، واســم الفعل كلمـ  تدل على ما دل عليه الفعل ولكنها ونكــرت

ال تقبــل عالمتــه وتصــريفه فهــو يــدل علــى احلــدث، وبلاــاظ اوانــه 
و مانه، وألنه ال يقبل عالمـات وتصـاريف الفعـل فانـه يبقـى علـى       
صــيغ  واحــدة جلميــع األشــخاص ويقســم اىل املر ــل واملنقــول       

ــه، ومــن املر ـــ   ـــيأت  بيان ـــم فعــل  واملعـــدول وسـ ـل اف، وهــو اسـ
ممارع  عنـى اتمـجر وفيـه لغـات هـ  اف ، اففن، افـاً ، اف،، افف،       
افن، اّف  باإلمال ، اف ، اّف ، ويعترب من اقسام تنوين التنكري يف قرا ة 

 من نونه.

ويكــون عــن حــرف آخــر كفــاعل املعتــل حنو  تنـــويــن العــوض: -4
او عـــن اســـم ممــــاف     (4)[ الٍ ــِر َوَليَ ــَواْلَفجْ ] 

 .(3)[ ُه َقاِنُتونَ ـل  لَ ــكُ ] الــيه 
 

 [ ِمْنُهمْ َمْن َكلهمَ َّللاهُ قوله تعاىل ] 
اآلي  بيان ألحد مصاديق التفميل والتشـريف لـبعا األنبيـا  وهـو     

َوَكلهمَ َّللاهُ ُموسَى ] قال تعـاىل  تكليمه سباانه له كما يف موسى 

 .(4)[َتكِْليًما
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ت اآلي  بلفظ حرف اجلر )من( وهـو يفيـد التبعـيا واجلزئيـ      وورد
وارادة طائـــف  مــن الرســـل ويصــــدق علـى الواحــد ايمـــًا كمــا تقــول     

ــابعه   ــا اص ــت بع ــبعني    )لهب ــبعًا واص ــون اص ــابع يك ــا األص ألن بع
  .(4)(واصابع

ومع هذا فان األخــبار القرآن  عن تفمــله تعاىل بتكليمــه موسى ال 
كليم احنصــر به عليه الســـالم، ألن اثبـات شـــ   لشــ   ال     يع  ان الت

َفَتَلقهـى آَدمُ ] يدل على نفيه عـن غـريه، وقـد ورد قولـه تعـاىل      

ولكن التلق  اعــم من التكــليم، كما ان  (4)[ ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ 
َوَمـا  ]التكــليم لي  مباشرًا من غـري وســــيل  بـدليل قولـه تعـاىل      

اَن ِلبَ  ْن َك ًا َأْو ِم ُه َّللاهُ ِإاله َوحْي ٍَر َأْن ُيكَلَِّم ش

والشــــار التـــال  من اآليــــ  ورفـــع بعمــهم  (3)[ َوَراِء حِجَابٍ 
درجات اشارة اىل عدم احنصار التكليم، والرفع مل يناصــر بواحــد من 

 األنبيــا  ومــع هـــذا جــا  األخــبار بصيغ  التبعيا.
ال ان التكلـيم هـو الـوح ، وصـايل ان الـوح  سـور       ومنهم من ق

جامع لكل األنبيا  فكل نيب يتــلقى الوح  من عنده تعاىل ولكن التكليم 
اخــص وهــو مــن الــوح  اال انــه مرتبــ  تشـــــريفي  رفيعــ ، فــبني الــوح   
ــي        ــ  ول ــو وح ــيم ه ــل تكل ــق، فك ــوص مال ـــوم وخص ــيم عمـ والتكل

حجاب وهـو سـباانه منـزه     العك ، ولقد كان تكليــم موسى من ورا 
اىل عن احملل واجلهــ  وال يتكلـم بآل  كما ورد يف التنزيل جمــ   موسى 

ََ َمْن ِفـي  ]النـار   َفَلمها َُاَءَها ُنوِدَا َأْن ُبوِر

النهـــاِر َوَمـــْن حَْوَلَهـــا َوُســـبْحَاَن َّللاهِ َربِّ 
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يُز َياُموسَى ِإنهُه َأَنا َّللاهُ اْلَعزِ  * اْلَعاَلِميَن 

 .(4)[اْلحَِكيمُ 
لثبوت التكليم له وهو من الرسل اخلمس  واآلي  تبني فمل موسى 

اول  العزم ومن اإلعجا  ان التكليم جا  على حنو التنكري من غري لكر 
اسم الرسول الذي كلمه اهلل وان كانت اآليات األخرى والنصوص تبني 

ى علـى حنـو   ان موسى كليم اهلل، بينما جـا  الشـار الالحـق بـذكر عيسـ     
 اخلصوص وباإلسم.

  حبث كالميحبث كالمي
لقد قسمت الصفات اليت تنسب اليه تعاىل اىل صفات لاتي  وفعلي ، 
وكل واحدة منها تدل على الكمال الوجودي الالمتناه اخلال  من النقص 
او احملدودي  وتدل على التنزيه املالق من غري ان يمر بها استعماهلا يف 

من الصفات امرًا  ائدًا على الذات او املمكنات ومن غري ان تكون أي 
 مغايرًا هلا.

والصفات الذاتي  ه  املنتزع  من مقام الذات اليت تدل علـى وجـه   
من وجوه الكمال الوجودي املالق وتؤكد احنصار وجوب الوجـود بـه   

 تعاىل.
ع  مـن املعتزلـ  اىل نفـ  الصـفات عنـه تعـاىل واعتـربوا        اولهب مج

جما ، ولكنه يتعارض مع نسب  الكماالت اضافتها للباري عز وجل نوع 
له تعاىل خصوصًا ان بعا العلما  قال بان القرآن خال مـن ا ـا  وان   
ا ا  كذب وان كنا نقول خباأ هذا القول وان ا ا  لي  كـذبًا، ولعـل   
املعتزل  اعتمدوا ما نقل عن امري املؤمنني عليـه السـالم: كمـال التوحيـد     

 نف  الصفات عنه.
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ــى    وميكــن   ــدة عل ـــ  الصـــفات الزائ ــى ارادة نفـ ـــل كالمهــم عل ـ
الــذات، او ألن لكــر الصــفات امــر عقلــ  مســتقرأ مــن النظــر اىل احــد  

الوجود بسيا ومتاد ال يقبـل   الكماالت اإلهلي  الوجودي  ألن وجوب
التجزئ  او اإلثنيني  ولكر الصفات مفاهيم عقلي  واقتباس وبيان تفصـل  

متناه ملصداق واحـد سـرمدي ابـدي ا لـ ،     لوجوه العظم  والكمال الال
واملوحدون مجيعًا متفقون علـى الوحـدة والبسـاط  يف الـذات اإلهليـ ،      

 فالنزاع لفظ .
وقال األشاعرة بان الصفات اإلهلي  خارج  عـن الـذات وهـ  غـري     
خملوق  وان كالمه سباانه معنى قديم قائم بذاته، ولي  هـو حبـرف وال   

ألن الكـالم   ،رب ومس  بـالكالم النفسـان   صوت وال امر وال نه  وال خ
حادث و ائد على الذات فهو قديم عنده تعاىل، وحـادث عنـد   اللفظ  

 اإلنسان.
ومنهم من قال بانه سباانه متكلم بلسان وشفتني، وهو سباانه منزه 
عن اجلسمي  وورد يف نهج البالغ  عن امري املؤمنني عليه السالم: الـذي  

ن آياتـه عظيمـًا، بـال جـوارح وال ادوات وال     كلم موسى تكليمًا واراه م
 ناق وال هلوات.

ـــفات ال عليــ  فهــ  املنتزعــ  مــن مقــام الفعــل فكــل ا ــاد   فامــا الصـ
خارج  ملخلوقاته هو صف  فعلي  للدالل  على تعلق وجود مجيع اخلالئق 
وماهياتهــا جــواهر واعراضــًا تتعلــق بــه ســباانه فتنتــزع مفــاهيم اخلــالق  

 واملبدع والرا ق.
وميكن اعـــادة الصـــفات الفعليـ  اىل الذاتيـ ، فصـف  الـرا ق تعـ         
القــدرة علـى اإلعاـــا  واإل ـــاد فهـو القـادر فتعـود الصـفات الفعليـ          

 حينئذ اىل الصفات الذاتي  وهكذا بالنسب  للفاطر واملبدع.
  من الفاظ تفيد معنى معني موالكالم لغ  هو حروف مسموع  منتظ

سيل  لتوضيل مراده وافهام املخـاطبني  ـا يريـد، ويف    ويتخذه اإلنسان و
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 الكالم ثالث  اطراف:
 املتكلم. -4
 الكالم. -4

 التكلم. -3

البد من اعتباره من الصفات الفعلي  وميكن اعادته اىل الصفات لذا 
الذاتيــ  بلاــاظ ارجــاع الكــالم اىل القــدرة خصوصــًا وانــه تعــاىل خيلــق   

م هو ا اد الكالم يف جسم األصوات يف األجسام، وقيل ان معنى املتكل
من اإلجسام، ولقد امجع املسلمون على انه تعاىل متكلم كمـا امجعـوا   
بان الكالم لي  هو القدرة او العلم ولكـنهم اختلفـوا اختالفـًا كـبريًا يف     
معنى وكيفي  كالمه تعاىل وهل هو قديم ام حـادث وطريـق اثباتـه حتـى     

 مس  علم الكالم به.
الكـالم تثبـت لـه تعـاىل بالسـمع كمـا يف قولـه        وقال املعتزل  ان صف  

واآلي  حمـل الباـل،    (4)[َوَكلهمَ َّللاهُ ُموسَى َتكِْليًما] تعاىل 
اما األشاعرة فقالوا انها تثبت بالعقل كمـا اختلفـوا فيمـا تقـوم بـه صـف        

 الكالم على قسمني:
 قول األشاعرة ان الكالم صف  قائم  بذاته تعاىل ألنهم يقــولون األول:

 بانه متكلم باملعنى وانه معنــى واحــد لي  بأمـر وال نه  وال خرب.
الذي لهب اليه القائلون بانه عبارة عن حروف واصـوات   والثان :

، قالوا انه (4)مفهوم ، هؤال  اختلفوا ايمًا فيما بينهم، فاحلنابل  والكرامي 
 قائم بذاته وان التكلم باحلرف والصوت.

زلــ  فقـــــالوا انــه قــائم بغــريه ال بذاتــه واســــتدل امــا اإلمــــامي  واملعت
بصدور كالمه ســباانه اىل موســى بواسـا  الشـــجرة أي انـه ســباانه      
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فقـد غـالوا يف اثبـات الصـف       416نسب  اىل حممد بن كرام السجستان  املتويف سـن   ( 4)

 .  وا اىل التجسيم والتشبيهحتى انته
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فعل الكالم وانه سـباانه قـادر علـى كـل مقـدور ومـن قدرتـه ان خيلـق         
األصوات يف األجسام  ا يدل على املراد كما اختلف املتكلمون يف قدم 

ــه، فقــال األ  ــ  بقــدم   الكــالم وحدوث ــى، وقــال احلنابل شــاعرة بقــدم املعن
 احلروف.

وقال املعتزل  باحلدوث وهو األنسـب ألنـه يـأت  يف احقـاب الزمـان      
عــن احلــوادث فــال يكــون حمــاًل      منــزه والوجــود احلــادث واهلل تعــاىل  

للاوادث، نعم الكـالم صـادر مـن عنـده تعـاىل كصـدور المـيا  وعـن         
لقائل بالقدم بانه يلزم تعدد الشم ، والقائل باحلــدوث اشــكل على ا

 القدما .
وقال العالم : وهو باطل، ألن القول بقدم غري اهلل كفر باإلمجاع، 

 ،(4)وهلذا كفرت النصارى إلثباتهم قدم اال قنوم
ولكنه قيــاس مع الفـارق فان األقنــوم يفيد التعدد، اما القــائل بقدم 

ــ     ولـي  هـــو مـن الكفـر او     الكــالم فبلاــاظ انه صــف  للــذات املقدسـ
 الشــرد امنـا هــو مـــن اإلختــالف واإلجتــهاد يف التــأويل والتفــســري.

ألن اهلل عـز وجـل كلمـه وهـذا     اآلي  الكرمي  تشـريف ملوسـى   ويف 
التشريف حج  على ب  اسرائيل يف لزوم الشكر له سباانه باجلهـاد يف  

واطاعـ  اهلل  ا  بهـا موسـى   سبيله واإللتزام باحكـام الشـريع  الـيت جـ    
صـلى اهلل عليـه   باتباع من بشر به موسى من بعده وهو عيسى ثـم حممـد   

نبيني والذي جـا   خا  ال صلى اهلل عليه وآله وسلمثم حممد  وآله وسلم
باآليات اليت تثبت صدق ثبوته، كما انها متنع من تفميل موســـى علـى   

                                                           

األقنوم لفظ سريان  ومعنـاه بالعربيـ  األصـل وقـال النصـارى انـه األقـانيم الثالثـ          ( 4)
فـاطلقوا اقنـيم علـى الـذات مـع الوجـود، واقنـيم اإلبـن علـى الـذات مـع العلــم،            

َلَقدد ك َفَرددَ   ]واقنــيم روح القــدس علــى الــذات مــــع احليــاة، ويف التنزيــل 

وا ِإنَّ َّللاََّ َثاِلث  َثالََثٍة َوَما ِمنك ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه الَِّذيَن َقال  

 .  (37)المائ ة/[َواحٌِ  
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 التكليم لوجوه:النيب حممــد صلى اهلل عليه وآله وسلم بسبب 
ان التكليم جا  على حنو اإلمجال يف اجلزئي  والتبعيا ولي   -4

ــي        ــن القم ــم م ــاهره اع ــيص وظ ــيني والتخص ــو التع ــى حن عل
اال بدليل خاص مقيـد سـوا    الشخصي  وال يناصر  وسى 

 من الكتاب او السن .
ان اآلي  الكرمي  تشري اىل ان التكليم قسم من اقسام التفميل  -4

نبيا  و ال يعـ  ان الـذي كلمـه اهلل عـز وجـل هـو       فيما بني األ
افمل األنبيـــا  بـدليل لكـر املصـــاديق األخـرى للتفمـيل يف       

يد بـروح القـدس   ياآلي  الكــرمي  كرفع بعمهــم درجات والتأ
وغريها اال ان يـرد دليـــل خـاص بـان التكلـيم هـــو اشـــرف        

ــ   ـيق خبالفـه  اقسام التفمــيل بني األنبيــا  وهو مفقــود والتاق
فان األفملي  للـنيب حممـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم بـامور        

 عديدة.

لقـد ورد لكــر التفمـــيل يف بدايــ  اآليـــ  علــى حنـــو القاعــدة      -3
الكلي  والقمي  املهمل  ثم جا  البيان الذي يفيد املثـال ولـي    

 احلصر.

تدل اآلي  على وجود وجوه عديدة للتفميل بني األنبيا  وه   -4
تلمسها يف القرآن والسن  ومعرف  ما ر ق اهلل عز وجل دعوة ل

العلـم  اتيـان  بعا األنبيا  من املعجـزات والكرامـات كمـا يف    
 واحلكم  والنجاة من الظاملني واتباع الناس للنيب.
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بقتله جلالوت واتيانـه امللـمل   اآلي  السابق  تفيد تفميل داود  -1
 واحلكم  مما يدل على ان التفميل متعدد.

ترتى على النـاس مجيعـًا    ه عز وجل واسع كريم ونعمان اهلل -6
وعلى األنبيا  بصورة خاصـ  ألن نعمـه اخلاصـ  علـى األنبيـا       

 ينتفع منها الناس مجيعًا.

انه سباانه الا انعم نعم  على اهل األرض فانه اكـرم مـن ان    -7
ــد      ــون عن ــيت تك ــ  ال ــزة والكرام ــن األرض، واملعج ــا ع يرفعه

لذي يأت  من بعده وقد شرف اهلل الرسول فانها قد تكون عند ا
عز وجل الـنيب حممـدًا صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم باألسـرا         

السماوات العال لينـال الرفـع الـوارد يف اآليـ       والعروج به اىل
 والتكليم كما يف النصوص.

ــي      -8 ــوة واملعجــزة ول ــوان النب ــ  بعن لقــد جــا  التفمــيل يف اآلي
بيا  ومـا هلـم مـن    بالعنوان الشــخص ، وهو امــر خاص باألن

عنــد اهلل والتفاخــــر  ــا عنــد انبيــا  بــ  اســرائيل حجــ  علــى 
اولئمل الذين يتخذون هـذا التفمـيل للتفـاخر والتبـاه  امـام      
األمم األخرى ألنه صغرى بالنســب  للكربى وه  بعث  األنبيا  
وانهم ال يناصـــرون بب  اســرائيل وان آيات النبـوة متصـل    

تفمــيل ال يناصــر  صــداق واحــد فمــن     ويف ارتقــا  وان ال
مان باألنبـــيا  مجـــيعًا   يــالغايــات الســـامي  يف هـــذه اآلي  اإل

من غري تفريا ببعمــهم خصـــوصـــًا الالحـق بعـــد السـابق،     
ــوه    ــه مـــن وجـ ـــويت وجـ ـــؤدي اىل تفـ ـــفريا يــ ألن هـــذا التــ

 التفميل.

اهلل عـز  ان الذي فمل اهلل عز وجل بـه بعـا األنبيـا  جعلـه      -9
وجل عند النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم فكما انه خا  
النبيــــني فهــو اجلامــــع لآليــات واملعــــجزات والرباهــــني الــيت  
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ــى      ـــم عل ــاس وإلعانتهـ ــى الن ـــ  عل ــ  احلجـ ــا إلقام ـــا وا به جـ
اســــباب اهلدايــ  ولقاــع الاريــق امــا اهــل اجلاــود والشــمل  

 والريب.

كــرم حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه اســباب تفمــيل الرســول األ -41
ــه     ــدة وبعثت ــرآن اخلال ــا معجــزة الق وســلم كــثرية ومتعــددة منه
ــوم     ــ  اىل ي ــخ  والباقي ــ  الناس ــريعته ه ــها وان ش ــق كل للخالئ

 القيام .

الا كان التفاضل بني الرســـل باآليـات احلســـي  فـان تفمـيل       -44
ــا       ــه وســلم ج ــه وآل ـــلى اهلل علي ـــرم حممــد ص ـــول األكـ الرسـ

ــات ــى    باآلي ــى وارق ــرف وامس ــي ، واألوىل اش ــ  واحلس العقلي
 وابقى.

تبني اآلي  ما القاه األنبيا  مـن األلى مـع انهـم اشـرف النـاس       -44
واعالهم منزل  عند اهلل عز وجل باستامار الى قومهم هلم 

 وعدم تصديقهم.

اآلي  دعوة للمسلمني لإلميان باألنبيا  والرسل مجيعًا وهذا من  -43
هلل عليـه وآلـه وسـلم علـى األنبيـا       تفميل النيب حممد صـلى ا 

البــاقني وتفمــيل امتــه علــى األمــم الســابق ، فــالنبوة واكــرام   
الرسل مل حيفظ اال باإلسالم وما جا  يف القـرآن ومـن وجـوه    
التفميل دين اإلسالم لشـريع  متكاملـ  وعـدم حاجـ  النـاس      

 بعدها اىل شريع  اخرى.

اهلل عليه  هناد نصوص كثرية يف السن  تدل على تفميله صلى -44
وآله وسلم، روى البيهق  انه ظهر عل  بن اب  طالب من بعيد 
فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم هذا سيد العرب، فقالت 
عائش : ألست انت سيد العرب  فقال: انا سيد العاملني وهذا 
سيد العرب، أي انه صلى اهلل عليه وآله وسلم افمـل النـاس   
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بلغـت الكمـاالت اإلنسـاني  لروتهـا     مجيعًا ومنهم األنبيا  وبه 
 فهو سيد الكائنات.

التفميل بني الرسل ال يع  التخيري بينهم فقد قال النيب صلى  -41
اهلل عليه وآله وسلم : "ال  ريوا بني األنبيا "، فالتفميل بينهم 
عنوان القدرة اإلهلي  وعظيم  الر   والـر ق الكـريم الـذي    

 تفمل به على ب  آدم.

مــن ان يناصــر باحليــاة الــدنيا فيشــمل منــا ل   التفمــيل اعــم -46
اآلخرة وهو األهم، وقد ورد يف باب الشـفاع  نصـوص تـدل    
ــه وآلــه وســلم        ــول األكــرم صــلى اهلل علي ــى انفــراد الرس عل
ــوم القيامــ ، وعــن مساعــ  عــن اإلمــام     بالتصــدي للشــفاع  ي

ــ فاع  النــئل عن شــإنه سالصــادق عليه الســالم: " يب صـلى  ـ
  فقــال أملــج النــاس يــوم ـــــلم يــوم القيامــــوآلــه وساهلل عليــه 

فع لنا فيأتون ـــلقوا بنا إىل آدم يشـــالقيام  العرق فيقولون إنا
ـــآدم فيقول ــب     ـ ــ  لن ــمل فيقــول إن ل ــد رب ــا عن ــه إشــفع لن ون ل

ـــيئ  فعلــيكم بنــوح فيــأتون نوحــا فريدهــــوخا م إىل مــن يليــه ـ
فيقـول  عيسـى  ويردهم كل نيب إىل من يليه حتى ينتهـوا إىل  

عليكم  امد صلى اهلل عليه وآله وسلم رسول اهلل فيعرضون 
لق بهم إىل بـاب  ــول إنالقوا فيناــألونه فيقــأنفسهم عليه ويس

اجلن  ويستقبل باب الر ن وخير ساجدا فيمكل ما شا  اهلل 
فيقول إرفع رأسمل وإشفع تشفع وسل تعا وللمل قوله تعاىل 

ــكَ رَ ] ــى َأْن َيبَْعَث ــا َعَس ــكَ َمَقاًم بُّ

 .(4()4)"[َمحُْموًدا

                                                           

 .79سورة اإلسرا  ( 4)
 .4/38صدر املتأهلني / تفسري القرآن الكريم ( 4)
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وورد عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم آدم ومن دونه دت لوائ   -47
يوم القيام ، واملراد من دونه بلااظ الزمان واوان البعث  ولي  
الرتب  والدرج ، فاحلديل يدل على ان كل األنبيـا  والرسـل   
دــت لــوا  احلبيــب يــوم القيامــ  كمــا يشــمل التفمــيل منــا ل 

 اآلخرة فانه يتعلق باصل اخللق.

النبوة لاف وكذا اإلمام  وقد  تمعان عند بعا الرسل وقد   -48
اجتمعــا عنــد الــنيب حممــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم بــابهى 
وامسى صورة  لت بالرئاس  العامـ  يف امـور الـدين والـدنيا     

 ودعوة الناس مجيعًا لإلسالم.

صلى اهلل عليه وآله  من آيات التفميل احلسي  للرسول األكرم  -49
وسلم اإلستجاب  لدعوته خالل سنني معدودة من قومـه ومـن   
غريهم وانتشر اإلسالم بالفتل واحلكم  واآليات، وكان شار 
من القبائل تأت  ابتدا  لتعلن اسالمها عندما يبلغها خرب اآليات 
واملعجزات اليت جا  بها الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآلـه  

 وسلم.

ى مـن األلى مـا مل يلقـه احـد مـن األنبيـا  وهـو نـوع         لقد الق  -41
ـــمل، ومــع هــذا فمــن وجــوه    ـــرب والتاـ تفمــيل يف بــاب الصـ
تفمــــيله صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم الصــرف  أي ان اهلل عــز 
وجل صـرف عنـه التـأثري السـليب المـار لشـرور اهـل الكفـر         

 والشرد.

ــه وقـــد وردت    -44 مـــن وجـــوه التفمـــيل اصـــل اخللـــق وبداياتـ
بتوكيد تقدم خلقه صلى اهلل عليه وآله وسـلم ففـ     صالنصو

عن آبائـه عـن علـ     خرب سفيان الثوري عن اإلمام الصادق 
تعاىل خلق نـور حممـد صـلى اهلل    وعليه السالم: ان اهلل تبارد 

عليه وآله وسلم قبـل ان خيلـق السـماوات واألرض والعـرش     



 413ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ37مل اإلميان/جمعا

 

 والكرسـ  واللــوح والقلــم واجلنــ  والنــار وقبــل ان خيلــق آدم 
 ونوحًا.

عــن ابــن عبــاس ان الــنيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال:   -44
بـاث  عشـر   خلق  اهلل نورًا دت العرش قبل ان خيلق آدم 

القـى النـور يف صـلب آدم    الف سـن  فلمـا ان خلـق اهلل آدم    
 فاقبل ينتقل للمل النور من صلب اىل صلب حتى افرتقنا يف

ب  من ر فخلق  صلب عبد اهلل بن عبد املالب واب  طالب،
 للمل النور لكنه ال نيب بعدي.

ــادرة اىل اإلميــان وقــد ورد اخلــرب عــن     -43 ويكــون التفمــيل باملب
الصادق عليه السالم: ان بعا قريش قال لرسول اهلل صـلى  

بأي ش   سبقت األنبيا  وفملت عليهم  اهلل عليه وآله وسلم 
وخـامتهم  قـال: انـ  كنـت اول مـن أقـر       وانت بعثت آخـرهم  

جـل جاللـه، واول مـن اجـاب وحيـل اخـذ اهلل ميثـاق         برب 
 .النبيني واشهدهم

من التفمـيل واإلكـرام اخلـاص بـالنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه          -44
وسلم ان األنبيا  السابقني بالدعوة له والتبشري بنبوته صلى اهلل 

 عليه وآله وسلم ومن يدعى افمل من الداع .

ن ان اإلسـالم ال  من الشواهد الظاهرة للعيان يف هـذه األ مـا    -41
ينفصل عن السياس ، وانـه حاضـر يف كـل امليـادين بينمـا  ـد       
امللــل األخــرى مل يبــق منهــا يف حقــول السياســ  والزعامــ  اال 
ــاكن       ــرت بام ــدين واحنص ــام ال ــت احك ــا وتراجع ــم فق اإلس

 العبادة.

لقد كانت األنبيا  ترتا وتتواىل ور ـا يكـون اكثـر مـن نـيب يف        -46
، اما النيب حممد صلى اهلل عليه وآله  مان واحد وبلدة واحدة

وسلم فانه جا  على حني فرتة من الرسـل وقـد صـاح وولـول     
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ابلي  عندما اشرقت انوار بعثته على األرض، وعـن اإلمـام   
ومن ابلي  اربـع رنـات، او هلـن يـوم لعـن      جعفر الصادق 

وحني اهـبا اىل األرض، وحـني بعـل حممـد صـلى اهلل عليـه       
ــه وســلم علــى حــني فــرت   ــت ام  وآل ة مــن الرســل، وحــني انزل

الكتاب، وحنن خنر خنرتني حني اكـل آدم مـن الشـجرة وحـني     
 .(4)اهبا من اجلن 

لقد شرف اهلل عز وجل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بذكر    -47
امســـه مـــع اســـــم اهلل عـــز وجـــل يف األلان ليكـــون شـــعارًا  
للمسلمني يف كل بقاع األرض وهو مصداق من مصاديق قوله 

 .(4)[ َوَرَفْعَنا َلكَ ِذْكَرََ  ] تعاىل

ــن       -48 ــل م ــخ افم ــرى والناس ــان األخ ــخ ل دي ــالم ناس ان اإلس
املنسوخ ألن الفاضل ال ينسخ اال  ا هو افمـل دائـم واكمـل    

 منه.

منزلــ  الــنيب صــــلى اهلل عليــه وآلــه وســـــلم يـــوم القيامــ           -49
وشــفاعته و له للــوا  احلمد، وعن جابر بـن عبـد اهلل عـن    

يب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم: "انا قائد املرســلني وال الن
وانا خا  النبيــني وال فخــر، وانا اول شـــافع ومشـــفع    ،فخر

 .(3)وال فخــر"

وروى ابو داود عن اب  كعب ان الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه                  
وسلم قال: الا كان يـوم القيامـ  كنـت امـام األنبيـا  وخايـبهم       

صاحب شفاعتهم من غري فخر، وانا اول من حيرد حلق  اجلن  و
                                                           

الرن : الصوت والصياح وهو عالم  احلزن، والنخري: الصوت مـن األنـف عالمـ      ( 4)
  الفرح والسرور.

 .4الشرح سورة ( 4)
 .4/443جالل الدين السيوط   /اجلامع الصغري  (3)
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فينفخ ل  فادخلها ومعـ  فقـرا  املـؤمنني وال فخـر، وانـا اكـرم       
 األولني واآلخرين وال فخر.

تدل اآلي  على تفمــيل النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم   -31
فان الســن  النبوي  الشــريف  اليت ه  فرع الوحــ  على داود 

وان العصم  جا ت  ا يدل على تفميل النيب حممد صلى وعن
اهلل عليه وآله وسلم عليه، روى الربق  عن سعيد بن جبري عن 
ابن عباس قال: "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلـه وســــلم   
اعايت مخسًا مل يعاها احد قبل  جعلت ل  األرض مسجدًا 

جوامع  وطهورًا، ونصرت بالرعب، واحل ل  املغنم واعايت
ـــدى هــذه  الكلــم، واعايــت الشــفاع "، فــداود   تفــرد باحــ

اخلصـال وانتصـــر بـاملقالع علـى جـالوت، والرسـول األكـرم       
صلى اهلل عليه وآله وسلم نصره اهلل عز وجل بقذف الرعـب  
يف قلوب اعدائه قبل ان يصــل اليهم، والشـواهد التأرخيي  يف 

 هذا الباب كثرية وظاهرة.
 

 [ َوَرَفَع َبْعَضُهمْ َدَرَُاتٍ  قوله تعاىل ]
ــا اىل      ـــام وحركته ــع باألجسـ ـــعلق الرف ـــع ويتـ ــالف الوضـ ــع خ الرف
األعلى يقال رفعته فارتفع والفاعل رافـع، وقـد يـرد باملعـان  واملفـاهيم      
فيكون حبسب احلال، فرفع عمله أي قبله، ويف احلديل رفع القلـم عـن   

ى يستـــيقظ وا نـــون حتـى    ثالثــ  عن الصــيب حتـى يبلـغ والنـــائم حتـ    
 يفيق، واملراد بالرفــع هنا عدم ترتب العقاب يف اآلخرة.

ومن اســمائه تعــاىل )الرافع( وهــو الذي يرفــع املؤمــنني ويعــزهم 
ــرة   ـــاتهم يف اآلخ ــع درجـ ـــا ويرف ــا  يف    ،يف الدنيـ ــع األنبي ــذي رف ــو ال وه

يف عـامل السـما  بـدليل    النشأتني وتبوأوا مقامات  عام  األمم وارتقـوا  
 هذه اآلي .
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 والرفع يف اآلي  على قسمني:
واإلرتقا  ويف عامل السما  كمـا يف اسـرا  ادريـ     املادي الرفع  األول:

وهو اول نيب عرج به اىل السما  وبالب منه  له امللمل الـذي  
 كان يصعد له عمله على جناحه.

 رفــع اهلل عــز وجــل ابــراهيم مــن علــى صــخرة بيــت املقــدس، و
وسخر اهلل عز وجل لسليمان الريل تنقله اىل األماكن البعيـدة،  

َوَمـا ] ويف القرآن اشارة اىل معـراج مسـتمر للسـيد املسـيل     

ْم  ُبَِّه َلُه ْن ش َلبُوُه َوَلِك ا َص وُه َوَم َقَتُل

ويظهــر فمــل النبــ  حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  (4()4)[…
يف الســما  وريفيتــه اآليــات  يف اإلســرا  وبلوغــه املراتــب العاليــ 

البــاهرات يف الســماوات العــال وتلقيــه األحكــام هنــاد وصــالته  
 باألنبيا ، وهو عنوان تفميل مادي ومعنوي.

رفع املنزل  والدرج  واإلرتقا  والعلو يف مراتب النبوة وعلومهـا   الثان :
َنْرَفـُع َدَرَُـاتٍ َمـْن ] والشأن كمـا يف قولـه تعـاىل    

 .(4()3)[ُكلِّ ِذا ِعْلٍم َعِليمٌ َنشَاُء َوَفْوَق 
 :أقسام وهذا الرفع ينقسم اىل ثالث 

 املنزل  يف الدنيا. -أ
 يف اآلخرة.   -ب

 الرفع اجلامع هلما أي يف الدنيا واآلخرة. -جـ 

                                                           

 .417سورة النسا  ( 4)
 .4/38صدر املتأهلني / تفسري القرآن الكريم ( 4)
 .76سورة يوسف ( 3)
 .4/38صدر املتأهلني / تفسري القرآن الكريم ( 4)
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ينشـــار اىل عـــدة اقســـام حبســـب      قسـام وكل واحـد من هـــذه األ 
ـــن الكـــل  املشـكمل    وهـو م  اجله  وموضــوع وماهـــي  وكيفــيــ  الرفـع،   

، ففـ  الـدنيا   الذي له مراتــب متفاوتــ  بـذات اجلهـ  والكيفيـ  الواحـدة     
ـــما، ويف    ـــا وحنــوهـ ـــ  بهـ ـــات الــيت يأتـ ـــرة اآليــ ـــاع وكثـ ـــوه اإلتبــ وجــ
اآلخــرة حــق الشـــفاعــ  واملنــزلــ  الرفــيعــ  يف اجلــنــان والقــرب مــنـــه 

 تعــاىل.
امع الرفع  واإلكرام اخلاص يف الدارين ولفظ )الدرجات( ومن اجل

جا  على حنو التنكري واإلبهام، ولكن معناه ظاهر لداللتـه علـى املقارنـ     
والتباين يف املنزل  وفيه دعوة ملتابع  منا ل األنبيا  ودراس  قصصهم وتتبع 
مراحل علو شـأنهم ومـا عـانوه مـع قـومهم والعلـل املاديـ  املسـتقرأة يف         

عهم درجات وما ه  آثار ومزايا هذا الرفع عليهم يف الدارين وعلى رف
  مقدار ومدى درجات كل منهم وكيف ان الرفع اممهم واتباعهم ومعرف

صلى اهلل عليه وآله يف تصاعد و يادة اىل ان انتهى عند الرسول األكرم 
 فهو ارفعهم درج . وسلم

وتعظيم شأنهم  واآلي  مدح للرسل وثنا  عليهم ودعوة اىل اكرامهم
ومعرف  ما هلم من املنزل  الرفيع  عند اهلل عز وجـل، ومـا نـالوه بعنـوان     

اع مــن الربكــات النا لــ  علــيهم واتبــاعهم يف شــرائعهم  الرســال  واإلنتفــ
وسننهم واطاعتهم يف اتباع الرسول الذي بشروا به فاكرام األنبيا  يتجلى 

لإلسالم ألنه اجلامع ملـا   باإلنقياد لدعوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
 عندهم واعالهم درج .

  حبث بالغيحبث بالغي
من بديـــع البالغـــ  مـا يســـمى يف اإلصـــاالح )العنـوان( وهـو ان        
ـــناه اىل    ـــال معـ ـــده وايصـ يــذكر املــتكلم غرضــًا، ثــم يقــوم ببيانــه وتوكيـ
السـامع بامثل  واخبار تكــون عنوانًا عـن الزمـــن املاضـــ  ووقـــائع قـد      
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ت وتــــارة يكــون العنــــوان علميــًا بــان يــذكر الفاظــًا تفــتل ابوابــًا  حــــدث
 للعلوم.

وهذه اآلي  جامعــ  ل مــرين فهــ  تـبني منـا ل األنبيـا  مـع العلـوم      
اليت تتــفــرع عمـا آتــاهـــم اهلل عـز وجــــل، ففـ  هـذه اآليـــ  عنـــاوين         

إلجتمــاع النــــبوة وعلــم الكـــالم وعلــم اهليئــ  وعلــم اجلــدل وعلــم ا      
 والسياس .

وفائدة العنوان يف القرآن ال تناصر باملعان  البالغي  بل هو مدرس  
عقائدي  تبني السع  يف فمله تعاىل وعظيم ما انعم به على األنبيـا  وفيـه   
حل على استظهار علوم القرآن واستنباط املسائل املختلف  منهـا، ومـن   

إلبهـام" ومنـه التفصـيل    علوم البيان ما يسمى اصاالحًا "اإليماح بعد ا
 بعد اإلمجال.

وهــو ان يــأت  املــتكلم بــاملعنى جممــاًل ثــم يوضــاه لبعــل الشــوق يف  
النف  علـى متابعتـه وللمسـاعدة يف بيانـه وترسـيخه يف الـذهن والواقـع        
فكأنه نوع جدل وبرهان واحتجاج لات  مـن غـري ان حيتـاج اىل الاـرف     

لب التفصـيل واثبـات   اآلخر وكأنه ايمًا جواب على سؤال حمتمل يف ط
القـول باإلضـاف  اىل مــا فيـه مــن اشـباع لرغبـ  الــنف  باإلتيـان بــالكالم       
باريق  تناسب املزاج بان يذكر على حنو التدريج ولي  دفع  واحدة فان 
ــًا مــن األمــر تالعــت نفســه اىل معرفــ  اجلوانــب     اإلنســان الا علــم جانب

التـدبر والفهـم    األخرى، وفيه مندوح  من الوقت يرتد لإلنسان خالهلا
 وتثبيت املعنى يف الذاكرة.

، وقال جماهـد يف  (4)ومن وجوه البالغ  علم املبهمات وقد تقدم بيانه
اآلي  ان املراد يف قوله تعاىل ورفع بعمهم درجات: حممد صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم .
 

                                                           

 .  446انظر تفسري اآلي  ( 4)   
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ــْرَيمَ قولــه تعــاىل ]  ــَن َم ــى اْب ــا ِعيَس َوآَتيَْن

 [ اْلبَيَِّناتِ 
يراد منه اهلل عـز وجـل جـا  بصـيغ       [َوآَتيَْنا ] الممري يف 

اجلمع إلفادة التفخيم والتعظيم لي  فقا ملقام الربوبي  بل للنعمـ  الـيت   
 انعم على عيسى  ا آتاه من الدالالت واآليات الباهرات واحلجـج الـيت  

تدل على صــدق نبوته وما يســتايع معـــه مواجــهـــ  النفـــرة واجلاـود     
 ذي عليه بنو اســرائيل واعتياد رهبانهم على األمرة والرياس .واحلســد ال

ـــع  يف      ـــعه والســ ـــع صــن ــاىل وبديـ ـــه تع ـــيم قدرتـ ــبني عظـ ـــ  ت واآليـ
املواهــــب اجلزيلــ  الــيت يهبهــا ل نبيــا  وتتجلــى بصــف  املعجــزة اخلارقــ   

 للعادة.
يات لقد ورد لكر البينات يف هذه اآلي  على حنو اإلمجال وتبينها اآل

األخرى والسن  الشريف  فلقـد خلـق اهلل عـز وجـل عيسـى مـن غـري اب        
وتكلم باملهد، وآتاه اهلل عز وجـــل اإلجنيـل وعلـــمه احلكمـ  والتـوراة،      
والن له ان خيـــلق مـن الاـــني طـريًا ويـربل األكمـه واألبـرص، وحييـى         

وانـزل عليـه    ،املوتى وحجــب عنـه شـــر والى وعـداوة بنـــ  اســرائيل     
وهـو مـن الرسـل    ائدة من السما ، وهذه اآليات نوع تفميل لعيسى م

 اخلمس  اوىل العزم وقد ج   لكره باإلسم والبد له من دالالت منها:
 بيان عظيم اآليات اليت جا  بها. -4
 ظهور نبوته واشتهار احلجج واملعجزات اليت جا  بها. -4

 لتوبيخ ب  اسرائيل على اجلاود بنبوته مع مـا ر قـه اهلل مـن    -3
 البينات.

الشهادة السماوي  والتوثيق اخلالد لآليات اليت جا  بها عيسى  -4
 عليه السالم.

التصــدي لإلفــرتا  علــيه وحمـــاوالت طــمــ  اآليـات الـــيت      -1
جا  بها وللمل مـن فمـل القـرآن الغـريي ان منـع النـاس مـن        
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التعــــدي علــى مــــنا ل األنبيــا  وتشــويه احلقــائق ودريــف       
 التأريخ.

وهو مدخل للتصديق بنبوة حممد ة للتصديق بعيــسى الدعو -6
 بشر به.صلى اهلل عليه وآله وسلم ألن عيسى 

انها جهاد قرآن  إلكرام األنبيا  ودعوة لدراسـ  اآليـات الـيت     -7
 جا وا بها ومناسبتها للاال والزمان واملكان.

فيها دعوة إلتباع النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  ا جا   -8
آليات والـرباهني الواضـا  ودـذير للنـاس عامـ  مـن       به من ا

 التفريا واجلاود ومنهم اليهود.

ان النبــوة والرســال  مصـــدر اإلعجــا  وتــوال  اآليـــات وان      -9
الرسول البد ان يأت  بالبين  او البينات اليت تؤكد انه مبعـوث  
من عنده تعاىل، وهذه القاعدة الكلي  حجـ  ودـريا للنـاس    

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم من اآليات ملعرف  ما عند النيب 
 اليت تدل على صدق نبوته.

 

 [ َوَأيهْدَناُه ِبُروحِ اْلُقُدسِ قوله تعاىل ] 
بان ايده اهلل عز وجل يف نبوته ودعوتـه النـاس   اكرام آخر لعيسى 

 إلتباعه بروح القدس منه تعاىل.
وروح القدس هو جربئيل اضيف اىل القدس وهو الاهر والعصـم   
كقوهلم حا  اجلود و يد اخلري واملراد الروح املقدس وقد ورد لكر روح 

 القدس يف القرآن اربع مرات ثالث  يف عيسى عليه السالم.
والرابع  فيما انزل على النيب حممد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم قـال    

ُقْل َنزهَلُه ُروحُ اْلُقُدسِ ِمْن َربِّكَ ِباْلحَقِّ  ]تعـاىل  
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ــَ   ــَرى ِليُثَبِّ ــًدى َوُبْش ــوا َوُه ــِذيَن آَمُن اله

 .(4)[ ِلْلُمسِْلِمينَ 
ويف علم الكالم عرف الروح القدس  بان الـذي خيـتص بـه األنبيـا      
وتعرف مـن خاللـه علـوم الغيـب واسـرار اآلخـرة ومجلـ  مـن معـارف          
السماوات فه  هب  منه تعاىل وارقى رتب  من الروح العقل  اال ان اآلي  

ح القدس قوة ملكوتيـ  ملـؤا رة بعـا الرسـل وفيـه      الكرمي  بينت ان رو
 غاي  اإلكرام.

وهو غيـر الروح الـذي ورد لكـــره يف بعـا اآليـات كمـا يف قولـــه       
 َوَكَذِلكَ َأْوحَيَْنا ِإَليْكَ ُروحًا ِمْن َأْمِرَنا] تعاىل 

، ويف اخلرب عن الصادق عليه السالم: "انه خلـــق مـن خلـق اهلل    (3()4)[
ئيل وميكــائيل كان مع رســول اهلل صلى اهلل عليه وآلـه  اعظـــم من جرب

 وسلم خيربه ويسدده".
وتظهر اآلي  املدد الســماوي والغـييب الـذي يكـــون مـع األنبيـا   ـا       
 عل أي قوة ال تستــايع الصمود امام ســـعيهم لتثبيت دعائم التوحيد 

للـذين   يف رسـالته ودـذير  فه  تـوبيخ ألولئـمل الـذين حـاربوا عيسـى      
حياربون الرسول األكرم حممدًا صلى اهلل عليه وآله وسـلم وفيهـا اخبـار    
عن فشلهم يف حـربهم وعجـزهم عـن الوقـوف بوجـه اإلسـالم وانتشـار        

 احكامه.
 

َوَلْو شَاَء َّللاهُ َما اْقَتَتَل الهـِذيَن قولـه تعـاىل ]   

 [ ِمْن َبْعِدِهمْ 

                                                           

 .  414سورة النال ( 4)   
 .  14سورة الشورى ( 4)   
 .4/38صدر املتأهلني / تفسري القرآن الكريم ( 3)
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فتشـمل مشـيئته   يعـود للرســـل    [ َبْعِدِهمْ  ]المـمري )هـم( يف   
افعال العــباد خريها وشــرها وهو الذي يقــود العباد حنــو ما فيه االصل 
واألنفع ويدفع عنهــم ما فيه المــرر واأللى، وهذا الدفـع تـارة يكـون   

املوجب  الكليـ  وتـارة يكـون علـى حنـو املوجبـ  اجلزئيـ  بلاـاظ          حنو على
واطن اهللكـ  وسـبل   اعمال العبـاد وفعلـهم اخلـريات وابتعـادهم عـن مـ      

 املعصي .
فقد يدفع المرر واإلقتتال متامًا عنـدما يعـم الصـالح ويتبـع النـاس      
األنبيا  والرسل، وتـارة يكـون القتـال سـبياًل للهدايـ  والرشـاد وتعاهـد        
التوحيد فيكون ضرورة وحاج  وعالجًا، نعم يف القتال واملعارد  هوق 

ملصـائب علـى الفـريقني،    ل رواح وخسارة يف األموال ونـزول الـبال  وا  
ولكــن هــذه اخلســـارة اقــل كــثرية مــن اخلســــارة املركبــ  لــو تــرد النــاس  
واألمور تتجـه حنـو األسـو ، ال ان اخلسـارة تكـون بالعقيـدة وال تـؤدى        
ـــيع املنكــر ويناســر املعــروف كمــا تكــون     املناســمل اال مــن القلــ ، ويشـ

شل عن الظلم من اخلسارة يف األرواح واألعراض واألموال ايمًا ملا يرت
 التعدي واحليف.

وال يع  هـذا ان اهلل عـز وجـل  لـهم علـى القتـال او ان املشـيئ         
ــباب       ــل ان األس ــراع ب ــرب والص ــباب احل ــاد اس ــدخلت إل  ــ  تت اإلهلي
موجودة اصاًل عند البشر للصراع املستديم بني اخلري والشر بل وللنـزاع  

ى مـا عنـد غـريه ممـا     الشديد بني افراد البشر، فكل يريد ان يسـتاول علـ  
يؤدي اىل اعيا  الفـريقني ويرجـع اإلنسـان اىل رشـده ويسـخر الرسـول       
البــاطن وهــو العقــل يف التــدبر واإلســتنتاج والرجــوع اىل اصــل الرشــد  
واهلداي  ونبذ الكدورات واسباب اخلصوم  والتوجه اىل القيم واملعارف 

 ة.اليت جا  بها األنبيا  ألنها احلل الوحيد لدميوم  احليا
اما اخلســارة يف األرواح واألموال بســبب هذه الصراعات فه  على 

 قسمني:
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 ما يفقده الكافرون والظاملون. األول:
 ما يفقده املؤمنون. والثان :

واألول يكون عقوب  ووبااًل على اهله، والثـان  يكـون بابـًا للثـواب     
 واألجر.

ن املنافع الن فال خسارة يف األصل هذا من جه ، ومن جه  اخرى فا
الــيت تعقــب اإلنابــ  والصــالح وغلبــ  قــوى اخلــري اكــرب بكــثري مــن تلــمل  
اخلسارة يف الكم والكيف والنوع انها جز  من فلسـف  املشـيئ  اإلهليـ  يف    
األرض ومن اسرار دميوم  احليـاة ومبـادل التوحيـد علـى األرض، انـه      

 اصالح خللل حمدود  مانًا ومكانًا.
املساف  والتباعـد، ولكنـه يـأت  ظـرف     والبعد ضد القرب، ويأت  يف 

ن السابق ع مان ال يعرف معناه اال باإلضاف  اىل غريه، وهو  مان مرتاخ 
واملراد من الذين بعـدهم اعـم مـن     -بالتصغري –فالا قرب منه قيل ب عيد 

الذين جا وا بعدهم مباشرة من غري فصل بل املراد األجيال املتعاقب  كما 
بالفرتات املتباعـدة بـني الرسـل، بـل تشـمل       ان موضوع اآلي  ال يناصر

وجود انبيا  آخرين يف اماكن اخرى واملهم يف األمر ان احد الارفني او 
النبــوة فــال  كليهمــا ال يرجعــان اال النبــوة، امــا ان الفــريقني يرجعــان اىل

 حيصل اإلفتتان.
 

 [ ِمْن َبْعِد َما َُاَءْتُهمْ اْلبَيَِّناتُ قوله تعاىل ] 

جا تهم( يعود للذين اقتتلوا بعد جم   الرسل لقد كانت الممري يف )
اآليات اليت جا  بها األنبيا  دالالت ظـاهرات وبرهانـًا يستمـ   بنـوره     
كل انسان مع اإلختالف يف املدارد ودرج  الرشد والعلم او اجلهل ألن 
وضعها بالبين  جا  على حنو اإلطالق من غري تقييد مما يع  انها واضا  

لي  لكل لي بصرية او بصر لذا تراها على قسمني عقلي  وحسي  املعامل ج
 وهذا من اللاف اإلهل .
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ويف اآلي  اشارة اىل اقام  احلج  على الناس مجيعًا بهذه اآليات ألن 
ا    لكر يف اآلي  على حنو العموم ولي  خصوص اتباع الرسل ولكن 

لـذا تـرى الـنيب    اإلتباع هم الذين استفادوا وانتفعوا من تلمل اآليات، و
صلى اهلل عليه وآله وسلم يوص  قواد السرايا واجليـوش بـان ال يبـدأوا    
القوم القتال اال بعد اإلنـذار والوعـد والوعيـد والتخويـف مـن غمـب       

 اجلبار.
وكان املسلمون حريصني على الصالة حتى يف املعركـ  لـذا شـرعت    

املسـلمني ال  صالة اخلوف وصالة املااردة ولـو ركبانـًا لـيعلم الكفـار ان     
يرتكون العبادة يف اشد األحوال وفيـه لفـت نظـر هلـم ومناسـب  لإلتعـاظ       
وهناد شواهد تأرخيي   رب عن اسالم بعا ريفوس الكافرين ملا يراه من 

 الزهد والعبادة عند املسلمني.
ومــن امسائــه تعــاىل )احلكــيم( فهــو الــذي حيكــم ويــتقن آياتــه ومــن 

مجيعـًا خصوصـًا اطـراف القتـال يف      األتقان ان يصل التبليغ اىل النـاس 
األ منـــ  املختلف  باعتــبار ان القتـال حيصــل بني فرقتــني كبريتني فالبـد  
ان كل فرق  منهـا تمــم طائفــ  ومجـاع  يعلمون تلمل اآليات ويعرفونها 
ولــو عــــلى حنـــــو امجــال  وان هنــــاد رســاًل بعثهــــم اهلل مبشـــــرين        

صــاابهم، ويف حال احلـرب يكون اإلنسان مالقًا ومنــذرين فيخربون ا
بـرًا او فاجــرًا اكثر ميـــاًل حنو علــوم الغيب واســرار اخللـق واحليـاة مـا    

 بعد املوت.
واآلي  تبني جانبًا مـن فلسـف  اإلبـتال  يف األرض وانهـا دار امتاـان      

ن واختيار وقد يكـون الفريقـان اللـذان يتقـاتالن كـافرين وظـاملني فيكـو      
القتــال ســببًا للــتخلص منهمــا او إلضــعافها او هلدايــ  بعمــهم، فيكــون  
موضوع القتال بابًا للرشاد ومناســب  لربو  اإلميان وعلو رايته، وال يع  
هذا ان القتال بامــر حما منه تعـــاىل فانـه ال ينـايف القـدرة اإلختـــياري       

در علـى ان حيـــول   للعبد، بل ان هــذه اآلي  تبــني ان اهلل عز وجـــل قـا  
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دون قتاهلــم وان احلكم واألمــر له تعـاىل ولكـــن افعـال العبــاد منهـــم      
وفق القمــا  الثابت والقدر الالحق كـل حبسـبه ومـا ينتظـره يف اآلخـرة      
وهــو ســـــباانه يعلــــم ان القتــال الــــذي اختــــاروه لــن يمــر الــدين        

 واإلسالم.
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وال يناصر موضوع اآلي   ا قبل بعث  

وآله وسلم بل هو ماض وباق اىل يوم القيام  لوحدة املوضوع يف تنقيل 
املنــاط، وهــذا مــن اعجــا  القــرآن الغــريي بتقدميــه تفســريًا ملــا يقــع مــن    
احلوادث املستقبلي  وفيه اعان  للمؤمنني وشد لعمدهم ودذيرهم وهـو  

  ويف للكافرين.
ال مــ  للايــاة اليوميــ  والــيت تبعــل األمــل  انهــا مدرســــ  القــرآن امل

والغبا  يف قلوب املسلمني حتى يف اشق األحوال، كما انها مدد وعون 
ــأس       ــنهم الي ــرد ع ــ  تا ــذه اآلي ــال وه ــرتد القت ــدائد ومع ـــد الش ــم عنـ هل

 والقنوط.
 

َوَلِكْن اََْتَلُفوا َفِمْنُهْم َمـْن آَمـَن قولـه تعـاىل ]   

 [ َوِمْنُهمْ َمْن َكَفرَ 
اعجا ي  يف سـرب القـرآن ألحـوال ا تمعـات ومعتقـدات النـاس       آي  

ودليلــها وبيــان العلــل واألســباب الكامنــ  ورا  اإلخــتالف الفكــري       
والعقائدي عند الناس، ومن اإلعجا  ايمًا احتوا  اآلي  علـى اإلشـارة   
للاج  البالغـ  لـه تعـاىل يف هدايـ  النـاس وبعثـ  الرسـل وان النـاس مل         

عد ما جا تهم الرباهني واآليات وايقنوا بها وادركوا انها خيتلفوا اال من ب
 نا ل  من عنده تعاىل.

  للنســيان واخلمــوع ضــحــق ولكــن اإلنســان عر وان اتبــاع األنبيــا 
لســــلاان اهلــــوى والــنف  الغمــــبي  واإلبتعــاد التدر ــــ  الفــردي       

ا والنوع  عن الشــرائع خصــوصًا وان الشــرائع تتمــمن التكليـف ومـ  
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فيــه مــن مشـــــاق العبــادة وادا  املناســمل، والــنف  تســعى للعــزوف اىل  
الراحـــ  ان تركـــت وشـــــأنها او مـــن يتامـــــل عنهـــا مســـــؤولي  األدا   

 واطمئنت له.
واظهرت اآلي  ان اإلميان والكفــر ضدان وامـران خمتلفـان ال بـر خ    
بينهمـا، وتقسـيم النــاس هـذا دعــوة لكـل انسـان لرياجــع نفسـه ويعــرف       

ابـــواب اجلن  مفتا  له، ام ان النار  لته ويف أي الفريقــني هو، وهلزمن
 تنتظره فوارة.

وتبني اآليـ  موضــــوعي  اإلميــــان والكفـر يف حصـول اإلقتتـال بـني        
األمم والفرق واجلماعات، كما تـدعو املـؤمنني اىل التعاضـد واجتنـاب     

او هــو  ،خــتالفوالقتــال فــرع اإل ،القتــال بيــنهم ألنــه ال اخــتالف بيــنهم
اختالف ويشتد ليصبل نزاعًا وخصوم  باللسـان والوعيـد والتهديـد ثـم     

 .يبلغ لروته باستعمال السالح واملواجه  العسكري 
وهل اإلميان والكفر عل  تام  لإلختالف والنزاع والقتال ام انها عل  
ناقص ، والعل  التام  ه  عبارة عن مجيع ما يتوقف عليه وجود الش   

ؤثرة حبصول املقتم  وفقد أو ارتفاع املانع، اما العل  الناقصـ   وتكون م
فه  طائف  وبعا مما يتوقف عليه وجود املعلول سـوا  كـان خبصـوص    

 املقتم  او من جه  فقد املوانع.
اجلواب انهمـا علـ  ناقصـ  ألن اهلل عـز وجـل ر ق اإلنسـان العقـل        

ثري احيانـًا مثـل   وجعله آل  لإلختيـار، وان اسـبابًا وطبـائع اخـرى هلـا تـأ      
 الامع والشره والغمب والشهوة.

باإلضــاف  اىل األمــر األهــم وهــو مشــيئته تعــاىل والــذي يظهــر جليــًا  
 [. َيْفَعُل َما ُيِريدُ ] بتوكيد خامت  اآلي  بانه تعاىل 

ويف اآلي  نكتــ  كالمي  وهـــ  ان املشـيئ  مل تقـرتن حبالـ  اإلخـتالف    
َوَلْو ] قتتال بينهم وعلى حنو التكـرار  بني الناس، ولكنها اقرتنت باإل

وقولـه    [شَاَء َّللاهُ َما اْقَتَتَل الهِذيَن ِمْن َبْعـِدِهمْ 
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وهـذا ال يعـ  ان    [َوَلْو شَاَء َّللاهُ َما اْقَتَتُلـوا]تعاىل 
اإلختالف لي   شيئته بل ان اآلي  تدل عليه باألولوي ، ولتوكيد اهميـ   

يف األرض اال  شـيئ  والن منـه تعـاىل    موضوع اإلقتتـال وانـه ال حيصـل    
[ 

ه
ِليَْهِلكَ َمْن َهَلكَ َعْن َبيَِّنٍة َوَيحْيَا َمـْن حَـي

 .(4)[َعْن َبيَِّنةٍ 
وتبني اآلي  ان الناس هم الذين اختاروا اإلختالف فيما بينهم ولكن 
هذا ال يع  انهم بعرض واحد وان الفريقني معًا على صواب او انهمـا  

نص يف بيان التقسيم وان فريقـًا علـى احلـق واهلـدى،      على خاأ، فاآلي 
 وفريقًا على المالل .

ــل      ــدح أله ــذم، امل ـــدح وال ــمن امل ـــيم يتم ــا  ان التقسـ ــن اإلعج فم
ــ        ــدل بالدالل ــذي ي ــر ال ـــود، األم ــر واجلا ــل الكف ــذم أله ــان، وال اإلمي
اإللتزامي  على حل املؤمنني على ا لثبات على ا إلميان ودذير الكافرين 

البقا  على الكفر، كما ان اآلي  مدح للمؤمنني يف القتـال الـذي هـو    من 
موضوعها فه  تثبت اقدام املؤمنني على اجلهاد و عل هلم واقي  فكري  
من تسرب الشمل بسبب ما اختاره اهـل الكفـر او قـوتهم او اصـرارهم     

 على الكفر.
هـل  ومن اعجا  اآلي  انها مل تشر اىل نسب  معين  ألهـل اإلميـان او ا  

الكفر بل اطلقت صف  التبعيا واجلزئي ، وفيهـا اخبـار علـى اسـتمرار     
اإلميان والكفر متوا يني يف عامل احلياة الدنيا وانهما لن يتصال او يتقاربا 

 او يتادا.
ولكرت اآلي  مادة اإلفرتاق بني اإلميان والكفر بادنى مراتبها واكثرها 

لـى مراتـب اإلخـتالف،    امجااًل ومشواًل وهـو اإلخـتالف، فاإلقتتـال اع   
واإلفرتاق والتباعد والمـغائن امـارات علـى اإلخـتالف بـل ان اختيـار       

                                                           

 .44سورة االنفال ( 4)
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 اإلميان او الكفر نوع اختالف.
واآلي  دليل قرآن  وعالج مساوي للتخلص مـن احلـروب، ودـل    
املؤمنني على اإلجتهاد والســع  احلثيل ملنع تفشـ  الكفـر بـني النـاس،     

سـهم اىل اخلسـارة يف األرواح واألمـوال    ألن الكفر يعـرض املـؤمنني انف 
وقد يكون سـببًا إلخـراجهم مـن ديـارهم واهلـيهم ودملـهم األلى وال       
يناصر المرر بهم بل ان ما يقع على ابنائهم ولراريهم منه اكرب وادهى 

فتميق دائرة الكفر وتبقى احليلول  دون اتساعه  ،اال ان يشا  اهلل جناتهم
املشرتد هو اإلقرار  ا جـا  بـه األنبيـا  مـن     وظيف  كل مؤمــن واجلامــع 

 عند اهلل.
و رب اآلي  عن اتصـال مسـرية اإلميـان وعـدم وجـود فاصـل   مانيـ         

مـن   اآليـ   خالي  من ام  مؤمن ، فاإلميـان متـوارث يف األرض، وال متنـع   
انتقال الكافر اىل صف اإلميان وكذا العك  بالنسب  للـذي يكـون اميانـه    

 متزلزاًل.
ر اإلختالف على حنو اإلطالق يف موضوعه وكمه مما يعـ   وجا  لك

ــام      ــدم الوئ ــتالف وع ــول اإلخ ــى حص ــدار عل ــدد وان امل الشــمول والتع
والوفاق وان اإلختالف الا مل يتدارد وتميق دائرته فانه قد يتسع ليصل 
اىل القتال، وظاهر اآلي  يفيد ان اسباب اإلختالف تتعلق باإلميان بعد ان 

 ينات.جا  الرسل بالب
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 [َوَلْو شَاَء َّللاهُ َما اْقَتَتُلوا]قوله تعاىل 
ميان إلتكرار إلعتبار املشيئ  يف امكان امتناع حصول القتال بني اهل ا

والكفر، والبد ان هذا التكرار له دالالت منهـا توكيـد اهميـ  وخاـورة     
ل القتال والتوكيد بانه ال حيصل اال بالنه تعاىل وهو القادر على منع القتا

 بل ومنع اخلالف.
وفيها بيان التداخل بني اإلرادة التكويني  اإلهلي  اليت تتجلـى بآثـار   
مشيئته تعاىل يف اخلالئق لتكون انعكاسًا للخري احملا والكمال املالـق،  
وبني اإلرادة التشـريعي  الـيت تتعلـق بصـدور افعـال اخلـري مـن الفـاعلني         

 وانتساب التشريعات اليه تعاىل.
  هنا ال تع  العل  التامـــ  للقتـال بـل هـو عـدم املـانع مـن       واملشــــيئ

القتال وسببه وان املصلا  والنفع يف حصول القتال ألنه عالج كالك  او 
اســتئصال بعا األعمــا  ملا فيـه صـالح البـدن ودوام حيـاة اإلنسـان،      
وان كان السبب املباشــر للقتال هـو االختيـار مـن العبـاد، فكـأن احليـاة       

يا تــدوم ببقــا  اإلميــان وان ادت المــرورة اىل قاــع بعــا األفــراد الــدن
واألطراف من اجل بقا  اإلميان للمال م  القاعـــي  الدائمـ  بـني احليـاة     
واإلميــــان، وتلـــمل املــــــال م  هـــــ  قـــوام اســـــتمرار احليـــاة واملعـــايش 
والكيانات اإلجتماعي  والسياسي ، ولو شا  اهلل عز وجل ألبقى النـاس  

فاــــرة اهلــدى واإلميــان ولكنهــا ســن  احليــاة الــدنيا يف اإلبــتال          علــى
 واإلختبار.

واملعروف يف لسان العرب ان تكرار النكرة يدل على التعدد خبالف 
 تكرار املعرف .

فالا قلت: جا  فرض وصليت فرضًا، فان الفرض نفسه الذي جـا   
لو قلت: جـا   غري الذي قمت بادائه ألن التنكري يدل على اإلثنيني ، اما 

 الفرض وصليت الفرض فان الثان  هو األول ألنهما جا ا معرف .
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واإلقتتال حال  متعددة متكررة هنا وهناد بني احلني واآلخر، ولكن 
املشيئ  اإلهلي  تتكرر يف لات املوضوع، أي يف كل مرة من القتال تكـون  

الثـان   املشيئ  حاضرة يف اسباب القتال من جه  ا دياد كيفيـ  القتـال، و  
عند حصول القتال وعدم احليلول  دونـه كمـا ان لكـر املشـيئ  يتعلـق  ـا       

 بعدها وهو:
 

 [. َوَلِكنه َّللاهَ َيْفَعُل َما ُيِريدُ  ] قوله تعاىل
تظهر اآليـ  امكـان اإلســـتدالل عـــلى تعلـق قــدرته تعـاىل بـاحوال         

هــو النــاس واســباب القتــال بالربهــان اإلنــ  والربهــان اللمــ ، واألول  
اإلستدالل من املعلول على العلـ ، والثـان  اإلسـتدالل مـن العلـ  علـى       

 املعلول.
فاملشــيئ  اإلهلي  ال دــول دون القتــال وهو يف مفــهومــه يـدل علـى   
ان القتال مل حيصل اال  شــيئــته تعـاىل ولكـن افـادة املعـــنى باملــفهـــوم      

سـان هـو الـذي يقـود اىل     باب لرتتـب الثـواب والعقـــاب وان فــعل اإلن    
القتال وان لافه تعاىل اعم فالصــالح قـد حيصـــل بالقتـال وقـد حيصـل      

 بدون قتال.
واألول هــو املالئــم لفمــله ولافــه تعــاىل ولكــن الشــياان يوســوس  
لإلنسان فيبعثه على اجلاود ولكنه تعاىل غري مغلوب وال مستكره، وهو 

مـن املصـلا  الداعيـ  اىل    من معان  اإلرادة وعلمه تعـاىل  ـا يف الفعـل    
اإل اد  مانًا ومكانًا يدل على ارادته تعاىل ال البد من خمصص للقـدرة  
املالق  مع تساوي نسبتها جلميع املقدورات واملمكنات، فالقتال يف وقت 
دون آخر ويف موضع دون غريه ال يكون اال بارادته تعاىل وان كان مـن  

 فعل البشر.
يناصـــــر موضــــوعها بالقتــــال وال    وخامتــ  اآليــ  قاعــدة كليــ  ال   

 مـامني هــــذه اآليـــــ  فهـ  شـــــاهد ودليــل علــى انـه تعــاىل قــادر وانــه    
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ســباانه املؤثر يف هذا العامل ابتدا  واسـتدام  مـن غـري واســـا  بينهـا،      
لي  من التأثري املوجــب والعل  واملعلول ال يســتايل  لف املعلول هو و

ــاانه قادر خمــتار يفعل ما يريـــد ومياــو مـا يشـا    عن علتــه ولكنــه سب
ـــعص  عليــه مســـــأل    فالقــــدرة تتعــــلق باملمكنـــات ولــي      ،وال تســـتـ

 باملمتنع.
ومن صـــفاته القـــادر الذي يســتايع الفعل والرتد وهـــو مـا تشـري    

ويف مفهومهـا تـدل علـى     ،تـدل علـى الفعـل    فهـ  يف مناوقهـا   اليه اآليـ  
 د.الرت

وقال ا وس ان اهلل ال يفعل اال اخلري ألنه خري حما اما الشـر فانـه   
من فعل ابلي  فجا ت اآلي  لتوكيد حقيق  كوني  ثابت  وهـ  ان مقـادير   
األمور بيد اهلل عز وجل، وان ما  ري من الوقـائع واألحـداث والفـنت    

وي  ه  بعلمه تعاىل وانه اليريد اال اخلري والصالح ولكن النفـوس الشـه  
والغمبي  واالخالق الذميم  تسيار على افعال بعا اجلماعات فينشا 

 ابلي  بينهم.
ـــود أمــ     ـــيد يف األرض ووجـ ـــقيدة التوحــ ـــباانه بقــا  عـ ويريــد سـ
مســلم  تذكر اهلل وتسـباه ودمده وتكون سـبياًل إلسـتقااب اآلخـرين    

ــق بال      ــا يتعل ــل هن ــرة، فالفع ـــن يف اآلخ ــالمل األمـ ــاس ملس ــن الن ــبب م س
واملسبب، والعل  واملعلول من املمكنات، فاهلل عز وجل يقـيا اسـباب   
دصيل وجود مل  التوحيد ولو اختار الناس القتال فيما بينهم، وال تقف 
اآليـ  عنـد التاـذير مـن غلبـ  الابــاع الشـريرة بـل انهـا متنـع مـن ســيادة           

 سلاانها.
لإلميــان بيــان لعظــيم منزلــ  األنبيــا  والرســل ودعــوة النــاس  واآليــ  

بالرسل و ا جا وا به من عند اهلل وتثبيت حقيق  لهني  وخارجي  وهـ   
ـــان متصــل علــى حنــو دائــم    ـــدى وان كــل انسـ ان النــاس مل يرتكــوا سـ
بالسما  بواسا  الرسل والكتب املنزل ، ويف اآلي  عرض كريم ملا فمل 
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اهلل عــز وجــل بــه الرســل مــن اآليــات البــاهرات وبيــان علــل اإلقتتــال    
باب اإلختالف وكيفي  تداركه، فالسبيل الوحيـد لنبـذ احلـروب هـو     واس

اإلميان واتباع الرسل، فمع اتباع الرسل ومـا جـا وا بـه مـن عنـد اهلل ال      
حيصل خالف وال نزاع إلنقيادهم ألئم  اهلدى، ألن كل واحد يؤدي ما 
وجب عليه ويتجنب ما نه  عنه، ويف اآلي  ثنا  على البـاري عـز وجـل    

 ته وحمور مشيئته يف اعمال العباد.لعظيم قدر
************ 

 

  قوله تعاىلقوله تعاىل
َياَأيَُّها الهـِذيَن آَمُنـوا َأنِفُقـوا ]

ْوٌم   َي
َ
ْأِتي ِْل َأْن َي ْن َقب اُكمْ ِم ِممها َرَْْقَن

َفاَعٌة ــٌة َوالَ شَ ـَـ ٌع ِفيِه َوالَ َُل  ــالَ َبيْ 

 414[ اآلي  اِفُروَن ُهمْ الَهاِلُمونَ ــَواْلكَ 
 

  إلعراب واللغةإلعراب واللغةاا
انفقوا: فعل امـر، والـواو: فاعـل، ممـا ر قنـاكم: ممـا: جـار وجمـرور         

 متعلقان بانفقوا.
ر قنـاكم: ر ق: فعـل مـاض، والمـمري )نـا( فاعـل، والمـمري كــم        

 مفعول به.
من قبل ان يأت : جار وجمرور، وان وما بعدها يف تأويل مصـدر يف  

 حمل جر باإلضاف  ومعناه من قبل اتيان.
 اعل يأت .يوم: ف

ال بيع فيه وال خل : ال، النافي  للجن  وه  اليت تدخل على النكرة 
فتنفيها نفيًا عامًا ويكون اإلسم بعدها منصوبًا او مبنيًا على الفتل اال الا 
تكررت كما يف هذه اآلي  مل يـتعني اعماهلـا وامنـا هـو جـائز، ولـو كـان        
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يف قوله تعاىل كما وبًا وج مفصواًل بينها وبني امسها بفاصــل فانها تهمل
 .(4)[ الَ ِفيَها َغْولٌ ] 

والكافرون هم الظاملون: الواو: اسـتئنافي ، الكـافرون: مبتـدأ، هـم:     
مبتدأ ثان، الظاملون: خربه واجلمل  اإلمسي  خربه الكـافرون، وميكـن ان   

 يكون )هم(: ضمري فصل، والظاملون: خرب، الكافرون.
بكسـر   –يقـال انـه لكـريم اخلـل      واخلل : املودة والصداق  واآلخـا ، 

أي حسـن الصـداق  واملـودة مسيـت بـذلمل ألنهـا  للـت القلـب          -اخلا 
 وصارت يف داخله.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد لكر قصص موسى وداود وغريهما مـن األنبيـا  وكيـف ان اهلل    
عـز وجــل ايــدهم بنصــره وجعــــل النــاس ينقـــادون الــيهم وجمــ   اآليــ   

رة قرآني  اىل منزل  األنبيا  كما تبني ما يقع بني السابق  وكأنها جامع واشا
الناس من اإلختالف وتاور النزاع واسباب حـدوث احلـروب، جـا ت    
هذه اآلي  لتال على اإلنفاق يف سبيله تعاىل وتظهر املال م  بينهـا وبـني   
اآليات السابق  بلااظ منافع انتشار اإلميان والقمـا  علـى الشـر وقـوى     

اىل مؤون  واموال سوا  قبل بلوغ مرحل  اإلقتتال او المالل  وانه حيتاج 
 عند حصوله.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
من اعجا  القرآن املال م  بـني هـذه اآليـ  واآليـات السـابق  وان مل      
يلتفت اليها، فانفاق األموال يف سبيله تعاىل مينع من انتصار الكفر وحيول 

 .وفيه عز للمؤمنني ،دون انتشاره
د الناس هو من فمله ور قه تعـاىل وتهـذيب   وتؤكد اآلي  بان ما عن

للنفوس ودريا على اخراج احلقوق الشرعي  ومنـع للمنـ  باعتبـار ان    
                                                           

 .47الصافات  سورة( 4)
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املالمل واملعا  هو الذي أمر باإلخراج، كما تربا اآلي  بني عامل الدنيا 
واآلخرة باحسن وجوه الصالت لتأمني جسر يوصل اإلنسان اىل ساحل 

 النجاة.
نف  مــن رليلــ  الشــــل والبخــل ووســــيل  واآليــ  دعــوة لتاهـــري الــ

مبارك  لنمو ملك  اجلود والفميل  وتنزيـه ا تمعـات اإلسـالمي  ودعـوة     
لدخول اإلسالم وترسـيخ للقـيم السـامي  واملعـارف اإلهليـ  الـيت دكـم        
املعامل  فيه، وفيها تاهري للمال من األقذار املادي  مثلما ه  تنقي  للنفوس 

وفيها دصني له باخراج احلقوق واقـراض اهلل عـز    من األقذار املعنوي ،
وجل منه وهو املالمل الغ ، ويف اخلرب عن اإلمام الصادق عليه السالم: 
"مــا مــن طــري يصــاد اال برتكــه التســبيل، ومــا مــن مــال يصــاب اال بــرتد 

 الزكاة".

  اآلية سالح اآلية سالح 
واآلي  عون على مواصل  اجلهاد يف سبيل اهلل وتأمني ملـوارد القتـال   

ملالي  وحماربـ  للفقـر واصـالح للمجتمعـات وارتقـا  يف انظمـ  التكافـل        ا
اإلجتماع  يف اإلسالم وتذكري بعامل اآلخرة ونواميسه ألنه عامل حساب 

 بال عمل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
تنهى اآلي  عن الشل والبخل يف جنب اهلل ومتنع من امساد احلقوق 

  و ــوف مــن تبعــات الشــرعي  الثابتــ  يف القــرآن والســن  النبويــ  الشــريف
يف اآلخرة وتبني حاج  العبد يوم القيامـ  اىل مـا ينفعـه يف احليـاة      اهبحج

 الدنيا.
َياَأيَُّها ]ومن مفاهيم لغ  التشريف يف اخلاـاب بصـف  اإلميـان    

ان الدعوة تفيد احلصـر وشـرط اإلميـان وان اهلل     [الهِذيَن آَمُنوا
ل ، ألن اإلنفاق يف عز وجل غ  عن الكافرين واجلاحدين واهل المال
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سبيله تعاىل ر   بالعبد وباب فتاه اهلل للمؤمنني بالرساالت السماوي  
والذين يتلقون مـا ينـزل مـن الســـما  مـن الوحـــ  واألحكــام بـالقبول         
ــا      ـــوتهم لإلنفــاق يف ســبيله إلقتن ــابهم اهلل عــز وجــل بدعـ والتســليم فاث

نفسهم نعم  اإلنفـاق  الصاحلات ودصيل الثواب، والكفار حجبوا عن ا
 وا ال الدنيا مزرع  لآلخرة.

واإلمتناع باإلختيار ال ينايف اإلختيار، واإلميان هنا شرط لإلنفاق يف 
سبيله تعاىل، والشرط كـل امـر يتوقـف عليـه احلكـم نفيـًا او اثباتـًا، ألن        
الكفـار خرجـوا بالتخصـيص مــن خاـاب اإلنفـاق، كمــا انـه نـوع شــكر        

على اإلميـان واهلدايـ  مـع ضـرب مـن التعظـيم،       واعرتاف بنعمته تعاىل 
واإلنفاق من اسـباب الوقايـ  واإلحـرتا  وكـأن املـؤمن يسـاهم يف تـأمني        
استدام  العبادة وحكم  التوحيد ومينع من استاوال الكفار على مصادر 
القرار او السـلان ، واملؤمنـون يـدركون وجـود مصـلا  عامـ  وخاصـ         

الواعز الشرع  والعقل  إلختيار البذل  باإلنفاق يف سبيله تعاىل، ليجتمع
والعاا  واخـراج احلقـوق الشـرعي ، ويـدرد اضـرار حبسـها وان عـدم        

 اإلنفاق أمر قبيل  ب اجتنابه.
وتــدعو اآليــ  اىل اســــتثمار احليــاة الدنيـــــا ومــا فيهــا مــن اإلمتاــان 
 وتؤكد بان فلســـف  اإلختـــبار واإلبتال  يف الدنيا امنا ه  ر ـ  وفمـل  

منه تعاىل، فـاهلل عـــز وجـل وهـب اإلنسـان العقـل وخاطبـه بالتكـاليف         
ودعاه لإلميان، وووسع عليه من ر قه واحسانه وحثه على اإلنفاق منه يف 
سبيل اهلل ليكون  اده ومتاعه يف اآلخرة، ويتفمل يف هذه اآلي  بتذكريه 
خبلو اآلخرة من العمل وانها دار حسـاب يتعقبـه ثـواب دائـم او عقـاب      

 دائم.
ومل دصــر اآليـ  اإلنفــــاق بالواجـب او املســتاب او لكـر مقـدار       
معني بلااظ حال وغـــنى الشخص او  ا يكـون مااًل معتربًا، او له تأثري 
يف الواقع اخلارج  او اشرتاط حصول نفع عـام منـه، بـل جـا ت اآليـ       
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ــار ع    ــاب اجلــزا  مفتوحــًا وإلعتب ـــا  ب ـــالق إلبقــ ـــو اإلطــ نصــر علــى حنـ
اإلختيار يف التكليـف ومـا يرتتـب عليــــه الثـواب، وألنـه سـباانه يقبـل         
ــاة      ــن الزك ــ  م ــدق  الواجب ــ  والص ــم النفق ـــري، نع ــزي بالكث ـــل و  القليــ
واخلم  هلا أحكـام وقواعـد ونصـــاب خمصـــوص، كمـا جـا ت اآليـ         

 بصف  اإلميان.
ــرج       ــل خي ــه فه ــا ينفق ـــنده م ــي  عـ ــري ل ـــو فق ــن هــ ــؤمنني م ــن امل  وم

بالتخصص من اخلااب يف اآليـ ، اجلـواب ال،  ألن اإلنفـاق ال يناصـر     
ـــارع  اىل       ــاي  واملسـ ــذل والتم ـــمل الب ــل يشــــ ـــااع  ب ــال واإلســت بامل
اخلريات واجلهاد يف ســـبيله تعاىل، كما انه ال خيتـــص بزمـان معـني مـن     
عمــر اإلنســان، فمــن كــان فقــريًا قــد يصــبل غنيــًا يف يــوم مــا، فاخلاــاب  

لتكليف  باإلنفـاق الـوارد يف اآليـ  الكرميـ  احناللـ ، موجـه اىل املـؤمن        ا
القــادر علــى اإلنفــاق مــن مــــاله، واملؤمــــن الفقــري ايمــًا ألن موضــــوع  
اإلنفاق اعم من املـال، كمـا ان الفقـري يف معـرض الغنـى خصوصـًا وان       
 اإلميان والعزم على اإلنفاق عند حيا ة املـال سـببان مـن اسـباب الثـروة     

 والغنى.
ومن اإلعجا  يف اآلي  وجوه املقارن  والتباين املوضوع  بني ابتـدا   
اآلي  وخامتتها فقد افتتات اآلي  خبااب اهل اإلميان والصالح وامـرهم  
باإلنفاق واإلعاا  من امواهلم واختتمت بقاعـدة كليـ  فيهـا لم ووعيـد     

اإلنفـاق   للكافرين ونعتهم بانهم ظاملون ألنهم حبسوا عـن انفسـهم نعمـ    
 واختاروا العذاب األخروي.

ولغ  اإلخبار والوعيد الواردة يف اآليـ  هلـا معنيـان متغـايران فقولـه      
 َيْوٌم الَ َبيٌْع ِفيِه َوالَ ] تعاىل 

َ
ِمْن َقبِْل َأْن َيْأِتي

اخبار عن حال يوم القيام  وفيه وعد كريم  [ َُلهٌة َوالَ شََفاَعةٌ 
إلميــان وحــده مــن موجبـــات الثــواب، للمســلمني بلاــاظ اإلميــان، وان ا

واإلنفاق عنوان اضــايف للنجاة يومــئذ، وفيـه وعيـد و ويـف للكـافرين     



 477ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44معامل اإلميان/ج

 

باصرارهم على اجلاود وامتناعهم عن اإلنفاق يف سبيله تعـاىل، وجـا    
 نعت الكافرين بالظلم على حنو اإلطالق وفيه وجوه:

 ان اختيار الكفر ظلم.    -4
 م.املال م  بني الكفر والظل    -4

 انهم ظاملون ألنفسهم.  -3

 ظاملون للمؤمنني.    -4

عدم اإلنفاق يف سبيله تعاىل ظلم، ومن وجوه الكفر اجلاود وعدم    -1
 الشكر.

الكفر لغ  هو التغاي  والسرت، ويف اإلصاالح عبارة عن انكار مـا     -6
علم بالمرورة جم   الرسول به، واإلنفاق يف سبيله تعاىل مما جـا   

 .اهلل عليه وآله وسلم صلىبه الرسول األكرم 

من وجوه الكفر اجلهل باهلل تعـاىل وعـدم التصـديق بـالنبوة وفعـل       -7
 القبيل واإلخالل بالواجب.

ومن مفاهيم اآلي  انها تبعل النفرة عند املسلمني من الكافرين ومتنع 
من حماكاتهــم يف القبا على أمواهلم وعــدم اإللتفـات اىل اسـتهزائهم   

يله اهلل ألن هــذا اإلســتهزا  مــن الظلــم للــنف    ــن يبــذل اموالــه يف ســب
 والغري.

  التفسريالتفسري
 [ َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنواقوله تعاىل ] 

ت اآليـ  الـذين آمنـوا دون غريهـم خباـاب النفقـ  وفيـه اكـرام         خص
وتشريف هلم، فكما ان الزكاة ه  اخراج للمال واعاا  للغري من املال 

مع هذا تسمى  كـاة أي منـا  ليـدل    الذي مجع باجلهد والعنا  والشقا  و
االســم واملســمى علــى ان اإلعاــا  يف ســبيل اهلل يزيــد املــال الشخصــ    

 و عله يتكاثر وينمو.
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ـــم واصـــالح    ـــا ت ملنفعتهــ ـــريف للمؤمنــــــني وجـ ــ  تشــ فهـــذه اآليـ
احواهلم، فخصـهم باخلااب لينتـــفعوا دون غيـرهـــم مـن كنـــو  هــذه      

وامـر التكليفيـ  والوضـعي ، فاخلاـاب احناللـ       اآلي  ومـا فيـــهـــا مـن األ   
وهـو يف ظـاهره يـدل علـى      ،يتوجه اىل كل مـؤمن ومؤمنـ  مـن املكلفـني    

اشـــرتاط قصــــد القربــ  يف اإلنفــاق الواجــب ألن الواجبــات العباديــ  ال 
ـــد القــر ـــوم اال بقصـ ـــتتقـ ــق وجــود  ب ـــاب املال ـــرتط يف اخلاـ  ، وال يشـ

ســتغراق  بــل يكفــ  الوجــود العلمــ      املنــادى علــى حنــو العمــوم اإل   
اإلقتمـائ  بلاـاظ التكـاثر والتناســـل، وهـو آيـــ  اعجــا ي  تـدل علــى         
احاط  ندا ات القرآن بالتـال  مـن األجيـال والعلـم بتـوارث اإلميـان يف       

 األجيال املتعاقب .
ولكن املراد من اإلميان هو املعنـى األعـم مـن املفهـوم اإلصـاالح       

لذين صــدقوا بقلوبهم وجـواحنهم برسـالته صـلى    ولي  املراد احلصر با
اهلل عليه وآله وسـلم بـل يشـمل كـل مـن ناـق بالشـهادتني أي اإلسـالم         
الظاهري ألنه احلد األدنى لإلميان  عناه اللغوي وألن اآلي  بصـدد بيـان   

 التكليف وهو يستغرق كل مسلم ومسلم .
ــالق      ــو اإلط ــى حن ــات عل ــى ادا  الواجب ــريم عل ــل ك ــ  ح ، ويف اآلي

فصايل ان اآلي  تتعـلق بالواجبـــات املاليـ  اال انهـا دعـــوة كــرميـــ  اىل      
عدم اهــمـال اإلســتعداد لآلخـرة وعدم التفــريـا  قــدماتهــا باعتـــبار  
ــو ادا      ــات هـ ـــواع الزراعـ ـــل انـ ـــرة، وافـمــ ـــزرع  اآلخــ ــدنيا مــ ان الـ

 الواجبات.
لي  ألنها تسـتلزم الغلبـ    ومن اشق التكاليف على النف  احلقوق املا

علــى الــنف  الشــهوي  وحــب األنــا وملكــ  امللكيــ  واخلــوف ممــا يــدخره  
املستقبل لإلنسان، مما يستلزم امتال  النف  باإلميان  ا يقهر هذه املوانـع  
ويدفع النف  واجلـوانل اىل لفـظ مـا لـي  هلـا يف األصـل وتنميـ  ملكـ          

الت اإلميان وحسن اإلمتثال الفميل  عند املعا  واآلخذ ملا فيها من دال



 479ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44معامل اإلميان/ج

 

والربا ة من الشل باإلعالن العمل  للتخل  عن اإلستاوال على احلقوق 
 الشرعي .

وهذه دعوة إلجتناب اإلعراض عن الواجبات ودذير من اإلنغماس 
يف عامل األعمال اليومي  ونسيان الواجبات، فقد يكون اإلنسان مستعدًا 

حلول اجلها او مييل اىل التسويف إلخراج احلقوق الشرعي  ولكنه ينسى 
والتأجيل، او ال يلتفت اليها سهوًا او ملباشرته املتصل  ملسؤوليات العمل 

واآليـ  نـوع تشـريف     ،والتجارة فال يلتفت اىل وجـوب اخـراج احلقـوق   
ــام باملســؤوليات     ــاهليتهم للقي ــا فيهــا مــن اإلقــرار ب واكــرام للمســلمني مل

ــ  ل    ــات املالي ــا  احلاج ــرعي  واجن ــوت الفقــرا     الش ــوفري ق ــدين وت لمجاه
 واملعو ين من املسلمني.

ويف صيغ  اخلااب مقدم  كرمي  مـن الرتغيـب واملـدح للاـل علـى      
 لوهـ  ،ادا  احلقوق، وه  شهادة متقدم  هلم باإلميان وحسن اإلسـالم 

تناصر هذه الشهادة وتثبت يف حال اإلنفاق فقا دون عدمه، اجلواب: 
يمل بـني اإلسـالم وبـني اإلنفـاق الـذي هـو       ال، لظاهر اآلي  بامكان التفك

صف   ائدة على اإلسالم ويؤدي التقييد باحكامها اىل العلو رتب  وشأنًا 
 يف منزل اإلميان.

نـزل يف املدينـ     [ َياَأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا] وخااب 
 األحكام الشرعي  بعد ظهوراإلسالم ودولته.لتثبيت املنورة 

 
 [ مها َرَْْقَناُكمْ َأنِفُقوا مِ  قوله تعاىل ]

ملعنـى  اتتممن اآليـ  صـيغ  األمـر باإلنفـاق واإلعاـا  وحيمـل علـى        
األعم من الوجــوب والنــدب لوجــود قــرائن علـى الوجـوب واخـرى    
علــى النــــدب مــــع عــــدم ورود دليــــل علــى التخصــــيص بالوجــــوب  

 وحده.
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شهور فصايل ان األصل يف األمر هو الوجوب كما هو املختار وامل
اال ان القواعد القرآني  اعـم مـن القواعـد األصـولي  ودمـل اآليـ  علـى        
معانيها املستقرأة بلااظ التفسـري باآليـات األخـرى والنصـوص الشـريف       

  خصوصًا وان اآلي  القرآني  تأخذ باملعنى األعم ملا هلا يواألحكام الشرع
 من الظاهر والباطن واحلد واملالع.

موضـوع اآليـ  باإلنفـاق الواجـب ملـا يف       ومنهم من لهب اىل حصر
وخامت  اآلي  اعــم من ان تتعلـق بصـدرها    ،اآلي  من الوعيد والتخويف

كما سيأت ، لقد شا  اهلل عز وجل ان يظهـر دينـه ويعـز املـؤمنني وهـذه      
املشيئ  ليست اقتمائي  تعليقي  بل ه  حتمي ، فه  ال تتوقف على انفاق 

ــاق    ــن اإلنف ــذهلم، ولك ــاس وب ــاخلري يف  الن ــه ب ــود علي ــاحبه ويع  ينفــع ص
الدارين، لذا اخربت هذه اآلي  عن العوض والنفع العظيم يف اآلخرة ملن 

 .ينفق يف سبيل اهلل
قيــد للداللــ  علـى ان   [ِممها َرَْْقَناُكمْ و] وقولـه تعاىل 

ما عنــد اإلنسان هو من عنــد اهلل وان الذي ينفــقــه لي  ملكـًا طلقًا له 
ــل ا ــار     ب ــًا لإلختب ــزاًل وباب ـــًا متزل ـــون ملكـ ــاىل ليكـ ـــله تع ــا ه بفمـ ــه ح ن

واإلمتاان، والر ق ما صل ان ينتفع به ولـي  للغـري منعـه منـه بـل انـه       
 حمظور على الغري.

وقال األشاعرة باإلطالق يف مفهوم الر ق ليشمل كل ما يتغذى بـه  
غري منتفع، وكذا  اإلنسان سوا  كان حالاًل او حرامًا، متعديًا بانتفاعه او

 بالنسب  للمجربة ما اكل سوا  كان حرامًا او حالاًل.
اما املعتزل  فقالوا بانه كل ما صل انتفاع احليوان به بالتغذي وان ال 

 يكون حرامًا، فر ق كل موجود ملكه.
ن هـــذا اخلــــالف فــان اآليــــ  ظاهــــرة يف الــــر ق عــوبغــا النظــــر 

تنفـر منــه النفـــوس وال يصـــل التقــــرب    احلـالل فاحلـــرام مـن اقــبل مـا     
باملبغوض، واآليــ  لاف يف صـيغ  األمـر واملوضـوع والبيـان فـان األمـر      
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علـى الصــاحلات تــذكري بالواجبـات وحــل علــى اإللتفـات اليهــا وطــرد    
 للغفل .

 

 َيْوٌم الَ َبيْـٌع قولـه تعـاىل ]   
َ
ِمْن َقبِْل َأْن َيْأِتي

 [ ِفيهِ 
الدنيا بفعـل الصـاحلات واتيـان الواجبـات      دعوة اىل استثمار احلياة

فاإلنفاق جا  من باب املثال والفرد األهم يف املقام  ،العبادي  واملندوبات
ومما تتصف به وجوه العبادات ان كل فرد منها هو اهم وبعرض واحـد  

ر عن اهميته، وهذه خمن غري تعارض بينها وال يزحزح اهمي  احدها اآل
كما حيتاج اإلنسان اإلنفـاق يف سـبيله تعـاىل يف    اآلي  تؤكد هذه احلقيق  ف

احلياة الدنيا كزاد لآلخرة فانه حيتاج ادا  الصالة بذات األهمي  وحيتـاج  
 الصيام واحلج كذلمل.

فاآلي  اخذت فردًا من العبـادات ولكنهـا يف األصـل تـدعو جلميعهـا      
لقيام  لوحدة املوضوع يف تنقيل املناط، واملراد من اليوم يف اآلي  هو يوم ا

وان البعل ووقت احلساب يف عامل اآلخـرة ومل يـذكر امسـه علـى     أأي 
حنو اخلصوص ولكن لكر بالصفات والكناي  وهو ابلغ يف األثر والتـأثري  

 كما يف علم البالغ .
ــرة دار      ـــب ألن اآلخ ــل والكسـ ــن العم ـــ  ع ـــ  كنايـ ـــع يف اآليـ والبيـ

ــاحل     ــل الص ـــيل اىل فع ــن سب ــي  م ـــل، فل ــال عمـ ـــاب ب ــرا  حسـ ات وش
احلسنات بالصدق  وعمل املعروف، وعدم البيـع يف اآلخـرة بسـبب فقـد     

ــكُ ] امللكيــ  الشــــخصي  وعــــودة امللــمل هلل تعــاىل  ــْن اْلُمْل ِلَم

 .(4)[ اْليَْومَ ّلِلِهِ اْلَواحِِد اْلَقههارِ 
والكناي  بالبيع باعتبار انتفا  العمل مالقـًا ألن البيـع والشـرا  اهـم     
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ـــ  ان   وجــوه العمــل و ـــائدي  وهـ ـــق  عـقـ ــان حقيـ اســباب الكســب ولبي
َفاسَْتبِْشـــُروا ] الصــــدق   ــــارة غـــري خاســــرة قـــال تعــاىل     

 .(4) [ ِببَيِْعكُمْ الهِذا َباَيْعُتمْ ِبهِ 
كما تؤكد اآلي  علـى التخفيـف يف اآلخـرة ألن البيـع والشـرا  احـد       

لـي  مالقـًا بـل    وجوه اإلبـتال  واإلمتاـان يف الـدنيا، ولكـن التخفيـف      
ـــوق     ـــيهم مــن احلقـ ــا علـ ـــا اىل ادا  م ـــادروا يف الدنيـ ـــذين بـ خــاص بال
الشرعي  وقدموا آلخرتهم باإلنفاق اما الذين خبلوا وامتنعوا عن اإلنفاق 
واعرضوا عن داع  احلق فان عدم البيع يف اآلخرة يكون حسرة ووبااًل 

 عليهم.
يـغ ووصــلهم النـدا  ألن    واآلي  حجــ  عليهم فقـد اســـتوعبهم التبل  

اآلي  خااب احنالل  لكل النـاس وان خـص بـه الـذين آمنـوا، وغريهـم       
امتنع عن تلق  ممـمون اخلاـاب يف اآليـ  باختيـاره وارادتـه واإلمتنـاع       
ــ  يف ا ــاد تصــور لهــ      ـــاهم اآلي ــار، وتســ ـــايف اإلختي ــار ال ين باإلختي

غـري كسـب وال  ـارة    ألحــوال الناس يــوم القيام  وانهم جمتمـعون من 
ـــواق  ـــ  وال اسـ ــالبيع     ،وال معاملـ ــغول  ب ــري مش ــانهم غ ــ  ان اله ــا يع مم

والشرا  اليوم ، فالكل متوجه للاساب خائف من احلساب وجل مـن  
 العقاب.

والبيع استبدال املتاع بالثمن، واملراد هنا من البيع الصـدق ، واآليـ    
ق يف سـبيله تعـاىل ال انهـا    متنع من طرو اسباب التدبري عند اهلـمن باإلنفـا  

تزيل احلواجز اليت تمعها النف  اللوام  والشهوي  وحب الـذات عنـد   
اإلنفاق يف سبيل اهلل ألنها  عل الثمن األخروي اعظم من املتـاع الـذي   

 يقدمه املسلم لإلنفاق بقصد القرب .
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 [ َوالَ َُلهٌة َوالَ شََفاَعةٌ ] قوله تعاىل 
يوم القيام  وماهيـ  الصـالت فيـه، ففيهـا      يف اآلي  بيان لبعا معامل

فاإلنسان حينما  ،دعوة لنقل الذهن اىل عامل آخر مباين للذي نعيش فيه
يعيش واقعًا ويعتاد عليه حياته كلها ويراه نوعيًا عامًا يف كـل ا تمعـات   

واستصاابًا فاقدًا  يستصابه يف ظنه وفكره على العوامل األخرى قصورًا
ت اآلي  لتبني مسات اآلخرة واتصافها حبقيق  وه  فجا  لبعا مقدماته،

 انعدام الصداق  واملودة والشفاع .
ولكن وردت آيات اخـرى خمصصـ  هلـذه اآليـ  وهـ  اسـتثنا  اهـل        

ــال تعــاىل     ــوم القيامــ ، ق ــنهم ي ــودة بي ــالهُء ] اإلميــان ودوام امل األََِ

 (4)[ َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدو  ِإاله اْلُمتهِقـينَ 
 وفيها موضوعان:

 عداوة بني اإلخال .ال األول:
 نف  العداوة عن املتقني. ن :اوالث

ونف  العداوة اعم من بقا  اخلل ، أي انه ال تعارض بني هـذه اآليـ    
وبني اآلي  حمل البال اليت تنف  اخلل  يـوم القيامـ ، ألن املسـتثنى وهـو     

هل التقوى واإلميان، فالقدر األكثر تتبدل اخلل  بالعداوة بني افراده، اما ا
نف  العداوة فيما بينهم اال ان يـدل دليـل آخـر علـى      هو املتيقن من اآلي 

 بقا  اخلل  بينهم يوم القيام .
فاملودة بـني الكـافرين يف الـدنيا تنقلـب اىل عـداوة يف االخـرة وكـذا        
ـــالل     ـــني والمـ ـــدين واملنافقـ ـــقني واجلاح ـــاملني والفاســـ ـــب  للظـ  بالنســـ

ـــباب      ــاين يف اسـ ــو التب ـــر فه ــبب ظاهـ ــاملتقني، والس ــتثنا  ب ـــر اإلس حلصـ
وموضوع املــودة فاسبابها بني الكفار وحنوهــم ه  حب الدنيــا والغــ  
والريا  واهلوى وما يؤدي اىل سـو  العقـاب خبـالف اهـل التقـوى فـان       
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 سبب املودة هو اإلميان بـاهلل عـز وجـل وانعـدام التغريـر واإلعانـ  علـى       
 اإلثم بينهم.

 

 [ َوالَ شََفاَعةٌ  قوله تعاىل ]
الشفاع  لغ  تع  اإلثنيني  مأخولة من مادة الشفع وهو ضد الوتر، 

 فالشفيع يدفع عن صاحب احلاج  ويعينه يف جلب النفع.
ــوا     ــدس ليكون ــرة الق ـــني اىل حم ـــاالح للمقرب ــتعمل يف اإلصـ ويس

لنــوب العبــد وحمــــو ســــيئاته وســــيل  اىل اهلل تعــاىل لتفــمــــله  غـفــــرة 
ــدرجات      ــادة ال ـــفاع  يف  ي ــأت  الشــ ــا ت ــاب، كم ـــقاط العق ـــا  اسـ ورج
واملنزل ، وقد  تمع األمران بالشفاع  أي اإلرتقـا  يف املنزلـ  والتجـاو     

 عن اخلاايا.
ولهب جــمع اىل القـــول بـان شـــفاع  الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه        

تمـــى اهلل دينـــــهم ليســـــقا عــقابهـــــم وســـــلم ملـــذنيب األمـــــ  ممـــن ار
بشــفاعــته واصل والشفاع  هلل تعاىل فهـو املالـمل وبيـده مقاليـد األمـور      
وه  فيا من فمله تعاىل ورشا  من رشاات نوره فيألن ملن يشا  ان 
يشــفع وال تكــون الشــفاع  حينئــذ اال ملــن ارتمــى ســباانه أي ان اإللن 

ل اإللن بالشــفاع  ويف قبوهلــا اإلهلــ  يف بــاب الشــفاع  مركــب يف اصــ 
َيْوَمِئٍذ الَ َتنَفُع الشهَفاَعُة ِإاله ] ومصداقها قال تعـاىل  

 َلُه َقْوالً 
َ
 .(4)[ َمْن َأِذَن َلُه الرهحَْمُن َوَرِضي

تؤكــد الشــفاع  فــان   الــيت واىل جانــب اآليــات القرآنيــ  العديــدة    
يـات الـيت   النصوص اليت وردت بالشفاع  كـثرية ومتـواترة، فتامـل اآل   

تدل يف ظاهرها على نف  الشفاع  على جه  خمصوص  كالوعيد للكافرين 
او انها ليست مالق  يف مواطن احلساب بالنسب   ،الذين ال تناهلم الشفاع 

لشار من الناس، او نف  اقرتاحها من الناس ابتدا  من غري النـه تعـاىل   
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عارض مع حقيق  فالبد من اإللن وكل هذه الوجوه حمتمل ، اال انها ال تت
الشفاع  ولكنها تؤكد حقيقـ  وهـ  ان الشـفاع  ال  ـرج عـن مصـاديق       

 قانون األسباب واملسببات.
تتعلــق باصــل  [ َوالَ َُلهــٌة َوالَ َشــَفاَعةٌ ] فهــذه اآليــ  

الشفاع ، وبلااظ سياق اآلي  ميكن تأويلها بان الـذي ال ينفـق يف سـبيل    
"ان مـانع   :، ويف بعـا األخبـار  اهلل وال خيرج الزكاة ال تدركه الشـفاع  

الزكاة كافر"، وهناد حقوق فرضها اهلل عز وجل يف اموال األغنيا  غري 
] الزكاة حبسب السـع  والشـأن واحلـال وحاجـ  اآلخـرين، قـال تعـاىل        

ــق   ــَواِلِهمْ َح ــي َأْم ــِذيَن ِف ــوٌم   َواله * َمْعُل

 .(4)[ ِللسهاِئِل َواْلَمحُْرومِ 
والنفع املؤقت واهلبـ   ال فقد يقع باإلعارة واإلنفاق اعم من دفع امل

املشروط  والقرض الذي له من الثواب اكثـر مـن ثـواب الصـدق  بنسـب       
مثانيــ  عشــر لعشــرة امثــال، ومــن اإلنفــاق املعــروف واإلحســان وقمــا    
احلوائج والشفاع  يف الدنيا وتوظيف اجلاه لإلصالح بني الناس وغـريه،  

لى صدق انه اعاا  مما انعم اهلل عز وجل به ومنه املاعون واملتاع فاملدار ع
على العبد،  ا يـؤدي اىل اخلـري ونـزول الربكـ  وطـرد النفـرة والبغمـا         

 واليأس والقنوط، وياهر املال من األوساخ.
واآليــ  يف مقام اإلنذار والوعيـد والتخويـف فجـا ت علـى األصـل      

من اعجا  القرآن  وهو عــدم الشـــفاع  اال ان يــألن اهلل عز وجــل وهذا
انمل تــرى بعا اآليات وكأن تعارضــًا ظاهــريًا بينهـا ولكـن كـاًل منهـا     
بيان ل خرى وتفســـري هلـا، وعنـد اجلمـع بينهـا تتمـل األبعـاد الدقيقـ          
للاكــم الشــرع  وال تناصــر معرفــ  هــذه احلقيقــ  باحلكمــا  والعلمــا    
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ها كــل لي بالتأويــل بــل ان اشــعاعات انوارهــا تراهــا كــل عــني ويــدرك 
 بصرية.

 

 [ َواْلكَاِفُروَن ُهمْ الَهاِلُمونَ قوله تعاىل ] 
ـــورته    ـــفر ومــدى خاـ ـــف لواقــع الكـ ـــ  وكشـ ـــدة كالميـ ـــ  قاعـ اآليـ
وقدرته على النف  وعلى الغـري وجـا ت بصـيغ  اجلمـع إلفـادة الصـف        

م الدائم  املســتوعب  جلمــيع الكــفار من غري اســتثنا ، وفيها لم ودد هل
ملا هلا من الــدالالت اخلارجيــ  الواقعــيــ ، فقد ينــف  الكافر عن نفســه 
صــف  الظلــم جــاــــودًا وعتــوًا او جــهــــاًل وتقصــــريًا واســـرافًا، ولكــن  
القرآن يثبت بانـه اشـــد النـاس ظـــلمًا سـوا  يف ظلمـه هلل عـز وجـل او         

يَن ََِسـُروا َفُأْوَلِئكَ الهـذِ ] للناس او لنفسه قـال تعـاىل   

 .(4)[ َأنُفسَُهمْ ِبَما َكاُنوا ِبآَياِتَنا َيَِْلُمونَ 
وتميف اآلي  عيبًا ونقصًا للكافرين فالكفر اعتقاد لات ، والظلم نوع 
مفاعـل  مع الغـري بـل حتـى مـع الـذات هـو مفاعلـ  ايمـًا بظلـم الـنف            
باعتبار ان اإلنسان مركـب مـن روح وبـدن وعقـل وانـه يسـتعمل عقلـه        

به نفسه يف النشأتني فيكون الظلم صف   ائـدة ترسـخ الكفـر ومـن      ليمر
ظلم الكافر انه يقـود نفســه اىل النـار كلمـا تقـدمت بـه ايـام العمـر فانـه          
يقرتب من العذاب كما انه يغري غريه ويغرر به باإلقتدا  به واتباعـه يف  

 سنته.
يف ومن وجوه استاقاق الكافر لصف  الظلم انه منع نفسه من اإلنفاق 

سبيل اهلل باختياره الكفر وعدم اإللتزام باألوامر اإلهلي  واخراج احلقوق 
الشرعي ، ولو تصدق بصدق  فانها ال تقبل منه فاما ان يكون تصدق بها 
ريا  او مساعدة ال يرجو فيها مرضاة اهلل، واما ان تكون صـدق  بقصـد   

اإلسـالم  القرب  وه  يف هذه احلال ال تقبل منـه إلشـرتاط قصـد القربـ  ب    
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وتكون حج  عليه فانها تثبت اقراره بالربوبي  ولكنه ال يتبع الرسل فيما 
َوَما ظََلْمَناُهمْ َوَلِكـْن ] جا وا به من عنـد اهلل قـال تعـاىل    

 .(4)[ َكاُنوا َأنُفسَُهمْ َيَِْلُمونَ 
واآلي  يف مقــام التعليل إلنعدام البيع واخلل  والشـفاع  يـوم القيامـ     

حجـبها على الكافر أنه ظلم نفسه باختياره، فر ته تعاىل وان السبب يف 
وسع  كل ش   ولكن الكافر اختار حجبها عن نفسه ألنه مل يؤمن، لذا 
جا  اخلاـاب يف اآليـ  بصـف  اإلميـان والتسـليم بالرسـال ، وجـا ت لغـ          
ــدار اآلخــــرة        ــار ال يناصــر بال ــم الكف ــ  لبيــان ان ظل ــالق يف اآلي اإلط

شــفاع  بل يشــمل احلياة الـدنيا ألنهـم ال ينفقـون مـن     وحرمــانهم من ال
امواهلم يف سـبيل اهلل، فظلمهـم يف الـدنيا هـو الـدنيا هـو الـذي جعلـهم         

 يســتاقون هــذه الصــف  باعتبار ان اآلخرة دار حساب بال عمل.
يف اآلي  اكرام وتشــريف للمسـلمني بصيغ  اخلااب ونعتهم باملؤمـنني 

ق يف سـبيل اهلل، ودذر اآلي  من البخل والشل وعدم وباحلل على اإلنفا
اإلنفاق وتـؤكد ان حجــب احلقــوق الشـرعي  وعدم اعانــ  احملتـاج وعدم 

 املبادرة اىل الصدق  امور تسبب اخلسران يف اآلخرة.
كما ان اآلي  مدح للمسلمني حلسن امتثاهلم يف دفع الزكـاة وشـيوع   

املندوبـ  ومسـاعدة اآلخـرين بقصـد      األخالق احلميـدة يف بـاب الصـدق    
القرب  اىل اهلل، ألن قصد القرب  وحده حافز حنو اخلـريات، وفيهـا تنزيـه    
ــذيب     ــل وته ــذنوب ب ــاعد يف حمــو ال هلــم واشــارة اىل ان الصــدقات تس

 النفوس وتلق  نفاات اهلداي .
************ 
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