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هحِيم
منِ الر
ِهَّللا الر
ِسْم
ب
ِ
هحَْ
يجب على كل مسلم ومسلمة تعلق بذمتهما
الخمس أو الزكاة شراء دورة من هذا
مبرء
التفسير سهم (في سبيل َّللا) ويكون
ً
للذمة بقدر ثمنه ،سواء كان اإلقتناء
للذات أو الغير ،ووجوب الشراء مشروط
بعدم وجود تفسير أفضل منه ،والعلم عند
َّللا.

هحِيم
منِ الر
مهَّللا الر
ِسِْ
ب
ِ
هحَْ

املقدمة
ا حلمد هلل الذي ختم النبوة برسوله األكرم حممد صلى اهلل عليه وآله
وجعل القرآن تبياناً لكل شيء وتفضل بسورة البقرة أكرب وأعظم السور
القرآنية ملا فيها من األحكام واملبادئ والسنن ،وتفسريها رحلة يف عاا
الشهود وفياه اشاراتام ملكوتياة بارنوار املعاارر القرآنياة ،تتهلاى فيهاا
احلكمة والربهان واملكاشفة والعرفان ،وترخذ الساورة املباركاة بياد مان
يتلوها اىل كنوز السماوام ،وجتعله يسبح يف رحاب امللكوم خصوصاً
وان خواتيمها نزلت م ن حتت العرش تشريفاً للقرآن وتوكيداً لنزوله من
عناادت تعاااىل واكرام ااً للمساالمة ومناساابة لررتقاااء يف مرات ا

الص ا

والتقوى ،ولرتتباس مان أنوارهاا واكتنااز مضاامة التقاوى للادنو مان
الكمال اإلنساني والوصول اىل حضرة القدس.

مرات

وهااذا هااو ا اازء الث ث اون ماااان معااا

اإل ااان  ،ويتضاامن تفسااري ًا

لآليام األربعة األخرية مان سااا ورة البقارة يف ثاورة

يشااهدها تارري

العلم والتفسري عشقاً للمعبود ،واظهااراً لعظايم فضاله ولطفاه واحساانه
تعاىل ،وحهة يف لزوم استنباط علوم القرآن واستخراج جواهرت ودررت
الاامل

يسااتظهر معشااارها ،وهااو شاااهد عقلااي وحسااي حا ار علااى
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ِيم
َل
َ ع
ُون
مل
تع
ُُه
و
ْبُه
َقل
ِما َ
َْ
ََّللا بَ
القراءة واالعراب واللغة
ترا ابو عمرو وابن كثري :فره ن مقبو ة ،بضم الراء واهلاء.
وكااا ن ابااو عماارو يقااول:

اعاارر الرهااان ا يف ا ياال ،ولكاان

استعمال الرهان يف ا يل يعين حصر ا ستعمال فيه ،املراهنة والرهان
يردان يف ا يل واملعنى اللغوي اعم.
وترأ نافع وعاصم وابو جعفار فرهاان وهاو املرساوم يف املصااح ،
وهو مثل مثر ،بضم الثاء وامليم ،مجع مثار ،وعن عكرمة انه ترأ (فان

جتاادوا كتاب ااً) ( .)1أي الااواو بالفاااء ،والكات ا
(وترئ تلبه بالنص

جعله آمثا) (.)3

الكتاااب ،ويف الكشااار

كقوله لغة نفسه ،وترأ ابن ابي عبلاة أثام تلباه :أي

ٍ] الاواو  :اساتننافية ،ان :حارر
َر
َى سَيف
َل
ْ ع
ُم
ُنت
ْ ك
ِن
َإ
[و
شرط ج ازم ،كنتم :فعل ماض ناتص يف حمل جزم فعل الشارط ،والتااء
امسها ،وامليم ع مة مج ع الذكور املتصالة بالضامري ،علاى سافر :جاار
( )1الدر املنثور .274/1
( )3الكشار .404/1
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وجمرور.
ًيا] الاواو :حالياة وجياوز ان تكاون
ِب
َات
دوا ك
لم
[و
ََ
ْ تجُِ
عاطفة : ،حرر نفي وتل وجزم ،جتدوا :فعل مضارع جمازوم بلام،
ع مة جزمه حذر النون ،الواو  :فاعل ،كاتباً :مفعول به ،منصوب.
اواب الشااارط ،رهاان:

ق] الفااء :رابطاة
ْبُو َة
مق
هان
َر
[ف
ق َ
َِ
مبتاادأ مرفااوع بالضاامة ،ومااع انهااا نكاارة ا انهااا جاااءم مبتاادأ نهااا
موصوفة،مقبو ة :صفة ،وخرب املبتدأ حمذور وتقديرت صك ،او وثيقة،
وجيوز اعراب رهان خرباً ،ويكون احملذور هو املبتدأ.
ًيا] الفااء :عاطفاة ،إن :حارر
ْض
بع
ُكُم
ْض
بع
ِن
َم
ْ أ
َِن
[ف
ْ َ
َ َ
شرط جازم ،أمن :فعل ماض يف حمل جزم فعل الشرط ،بعضكم :فاعل
 ،بعضاً :مفعول به.
ُ] الفااء :رابطااة
َيه
نت
َ أ
ِين
تم
ِي اؤ
لذ
َد
ْيُؤ
َل
[ف
ماَ
ِّ اه
ُْ
ََ
واب الشرط ،ال م :م ا مر يؤد :فعل مضارع جمزوم بال م ،ع مة
جزمه حذر حرر العلة ،وا ملة يف حمل جزم عل الشرط ،الذي :اسم
موصول فاعل ،اؤمتن :فعل ماض مبين للمههول  ،ونائ

الفاعل

مري

مسترت تقديرت هو وا ملة الفعلية صلة املوصول  ،امانته :مفعول به.
ة] الاواو :عاطفاة : ،ناهياة،
يهاد
تكْت
[و
ََ
َالَ َ
ميوا الشه َ
ُُ
تكتموا :ف عل مضاارع جمازوم با  ،ع ماة جزماه حاذر الناون ،الاواو:
فاعل ،الشهادة :مفعول به منصوب بالفتحة.
ها] الواو :استننافية ،من :اسم شرط جازم ،هو
يكْت
من
[و
ْ َ
مَ
ُْ
ََ
مبتدأ ،يكتمها :فعل الشرط جمزوم ،اهلاء :مفعول به.
ُ ] الفااء :رابطااة ااواب الشاارط ،انه:
ْبُه
ق َقل
ِم
ُ آث
نه
[ف
َِه
ان واسااماها ،آثم :خرب مقدم ،تلبه :مبتدأ مؤخر  ،وا ملة ا مسية خرب
إن ،وتال الزخمشااري جبااواز (رفع تلابااه على الفاعااليااة كرمة تيل فاناه

معا
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يرثم تلبه)(.)1
وا ملة املقرتنة بالفاء يف حمل جواب الشرط ،وفعل الشرط وجوابه
خرب ا سم املوصول(من).
ا

ق] الاواو :اسااتناناافاايااة ،اسام
ِيم
َل
َ ع
ُون
مل
تع
ُه
و
[
ِما َ
َْ
ََّللا بَ
لااة :مبتاادأ ،مبااا :جااار وجماااارور ،تعماااالون :فعاال مضااارع ،الااواو:

فاعل ،وا ملة

حمل هلا من ا عااراب نها صلة املوصول ،عليم :خرب

هلل مرفوع بالضمة.
ورهان ورهن ورهون مجع رهن وهو لغة الثبام والدوام ويف عرر
الفقهاء وثيقة يدفعها املدان اىل املرتهن لرسااتيثاق على الدين ،ويقاااال
للعااة املرهاااا ونة (الاارهن واملرهااون) ولاادافعها وهااو املاادان (الااراهن)
وآلخذها وهو الدائن (املرتهن).
وتااب
والقب

الشااق تبض ااً :اخااذت ،والقااب

 :حتويلااك املتاااع اىل حيااز

 :التن اول للشق بيد م مسة.

حبث يف القراءة

(اخرج ابن ابي حااامت وابن ا نبااااري يف املصااااح
ابن عباس انه تاارأ و

جتادوا كتابااً ،وتاال :يوجاد الكاتا

وغياارها عان
و يوجاد

القلم و الدواة و الص حيفة ،والكتاب جيمع ذلك كله ،تال :وكذلك

كانت تراءة أبي) ( ، )3وعن جماهاد اناه ترأهاا :فاان

جتادوا كتابااً تاال

مداداً.
واخرج عبد بن محيد " :عن ابن عباس انه كان يقرؤها فان
كتابا وتال الكتاب كثري

( )1الكشار .404/1
( )3الدر املنثور .272/1
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يكن حواء من العارب ا كاان فايهم كاتا
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يقدرون على القرطاس والقلم والدواة"(.)1

وا صااح هااو املرسااوم يف املصاااح  ،وظاااهر هااذت ا تااوال للبيااان
جتدوا

والت فسري ،فقد أخرج ابن ا نباري عن ابن عباس انه كان يقرأ و
كتاباً بضم الكار والتاء ،أي مجع كات .
وا فان الكات

الكاتا

شاامل لل همياع ن وصا

تلبسه بالكتابة واذا وجادم مساتلزمام الكتاباة و
حتصل الكتابة ،با

كتابته بالعدل ،فاملراد ان
فقد يوجاد الكاتا
كاتباً ،او انه

يوجادالكات

اافة اىل مائااز ا اايف مت عادد للكاتا
جتدوا كاتباً يكت

جااء بلحااظ
فا

وهاو شارط

بالعااادل ولاي

مطلقااً،

ولكناه جمهاول احلاال والقاوم يف ساافر و ير اونه

يتقن اصول تواعاد الكتاباة ،وتاد ورد يف اآلياة الساابقة

ُهَّللا].
مُ
ه
َل
ما ع
َ ك
ُب
يكْت
[َ
هَ
ََ
و ك ن استقراء تاعدة كلية وهي لو تردد ا مر بة انصرافه للمسلم
او ألدوام العمل وا مادام فينصرر للمسلم للغة ا كرام بل ا نسان
مطلقاً اذا

تكن تر ينة صارفة اىل الغري او تدل على التخصيص.

وارهنته ال قلم :جعلته عندت لريهنه ،تال الشاعر :
ارهاااااان بنيااااااك عاااااانهم أرهاااااان بااااااين
والسفر معرور وهو مغادرة البيت واملسكن والوطن اىل ارض وبلد
آخر ساواء كاان مشاياً علاى ا تادام او علاى داباة او سايارة او طاائرة،
واصله الكش  ،ومسي السفر سفراً لوجوت:
 -1يسفر به ا نسان عن وجهه وحاله.
 -3خيرج من البيت واملروى اىل الصحراء والرباري فينكش
 -2يسفر عن اخ ق الرجال وكرمهم ومستهم.
( )1الدر املنثور .272/1

للناس.

معا
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 -4بالسفر يصبح ا نسان مكشوفاً وعر ة ل حداث.
 -5خيرج ا نسان يف السفر فيصبح البيت منكشفاً.
ويف احلديث" :انه تال ه ل مكاة عاام الفاتح :ياا أهال البلاد صالوا

اربعاً فانا سفر)(.)1

يف سياق اآليات
بعد آية الدين وما فيها من ا حكام التفصاايلية ،جاااءم هاذت اآلياة

يف ذام املو ااااوع ،وتتضاااامن عقااد البيااع والاااادين يف الساافر ،وتعااذر
وجود كات

او اسباب الكتابة لتكاون تتماة ل حكاام الاواردة يف اآلياة

السابقة.
ومن ا عهاز ان هذت ا حكام جاءم بآ ية اخرى مستقلة عن اآلية
السابقة لتوكيد اهمية املو وع ،والفصل بينها ،والتنبيه علاى اساتحقاق
مو وع السفر والرهن ل ستق ل بآية خاصة ،ولرتسي مضاامة اآلياة
واحكامها يف النفوس.
وماان منااافع مدرس اا ة ا سااتثناء وذكاار ا ماار ا ااا

وهااو توكيااد

املس ااتثنى منااه ،وا ماااار العااام ال اذي خااااص باملو ااااوع اواحلااااكم او
كليهما ،كما يف املقام إذا جاااءم اآلية خبصو

السفر وتاعااذر وجاود

الكات .

اعجاز اآلية
من ا عهاز افاراد آياة مساتقلة للبياع والادين اثنااء السافر ناه مان

ا مور ا بت ئية ،وا حكام الاواردة يف املقاام امتنانياة ومان اللطا

ان

يتسع البيان ليشمل حال السافر ،ليكاون القارآن واحكاماه حا ارة ماع
املساالمة يف حااال الساااافر وعنااد احلااجاااا ة اىل البيااع او الاادين ،أي ان
( )1لسان العرب.248/4
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حااالتة طااارئتة جتتم اا عان يف مناساابة وحااال واحاادة ،وماان السااعة يف
الشريعة ا س مية ان جتعل بد ي ً ووثيقاة يف احلالاة الطارئاة وان كانات
مركبة وان

يكن الرهن امر ًا ميسوراً لبع

الناس يف السفر فض ً عنه

يف احلضر.
فهااااءم اآليا ا ة باااالتخفي

والتيساااااري باعتااااابار ا ماااااانة والوثاتاااة

الشااخصية ومن اهاا م خصائص ا

اان ا ماا انة ،كماا انهاا تؤكاد علاى

عدم اخفاء الشهادة ن يف ا خفاء والتحري

ياع ا ماوال واشااعة

الفساد.
ويف اآلية دعوة لقضاء حاجاااة احملتااج يف السااافر بالتخافاايااا
القيااود وا لشااروط الشاارعية للاادين والبيااع ،وتاابة اآليااة
الشريعة ل حاوال الطااارئة مبا

مان

ااول احكااام

جيعاال فراغاً يف تواعاادهااا او ثغاارة يف

احكامها ،ومن اعهاز اآلية وحدة احلكام وان تباينات احلاال واختلا
املقام.

ويمكن ان نسمي هذه اآلية بـ(آية التداين يف السفر)

اآلية سالح

ت عترب اآلية حرزاً وواتياة مان الفتناة وا فتتا ان واحلارج الاذي تساببه
احلاجة والضاايق يف الساافر ،وهاي عاااون وصااا اح
فمن اآليام ان املسلم

ترآناي يف السافر،

يرت الصاا ة يف الساافر ولكااانه جياد اإلذن يف

تصاااارها واختصااااار ركعاتهاااا ،فكااذا بالنساابة للحاجااة يف املعااام م
والعقااااود فااان اآليااة

تسااااقط ش اا رائط العقااد ولكنهااا جتعلااها خمففااة

خمتصاارة ،وهااو تثبياات هلااا سااااواء باس اا قاط بعضااها ،يف حااال الساافر او
بتوكيااد الشااااطر اآلخاار ،وفيااه باااايان هاا مية و اارورة ا اازء الااذي
يسقط.

معا
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مفهوم اآلية

تبة اآلية التفصيل يف ا حكام بلحاظ التباين املو وعي فاان حاال
السفر هلا تواعدها واحكامها ،و
جيااري فيهااا في ا

تستثن مان الضاوابط الكلياة ولكان

ل خبااار عاان حقيقااة وهااي لاازوم عاادم التفااريط يف

الواجبام واملندوبام واستحضار احكام الشريعة يف كل حال ومكان،
تريد اآلية عدم تضييع القواعد والسانن الامل جااء بهاا الرساول ا كارم
صلى اهلل عليه وآله وسلم والقرآن يف باب املعام م.
ومتنع اآلية من اللهوء اىل حكم العقل وا حكام الو عية يف األمور
العر ية المل تصادر ا نسان يف حياته ،فالسفر وا نتقاال امار ارساه
ا نسان منذ القدم ،فاراد اهلل عز وجل ان جيعل للمسالمة خصوصاية
يف الساااا فر وهااي حفااو امااواهلم وعاادم تعطاااايل معاااا ام تهم ،وجعلااها
مناسبة لتنمية ملكة ا مانة عند املسلمة فيكون الساافر وسايلة للصا
وتهذي

النفوس ويعك

حالة ا

ان ،ويكون املسلم يف سافرت سافرياً

حكام الشريعة بتقيدت بها وبصايغة مان التخفيا

جتعلاها حمبوباة عنادت

وعند اآلخرين.
وهذت اآلية د عوة للناس لدخول ا س م نه مرافق امة للشخص،
فاآليااة تاادعو ل مانااة وجتعلااها شاارطاً للمعاملااة وهااي ذاتهااا امانااة عنااد
املسلمة وتتهلى حفو ا مانة بالعمل باحكامها ،فمن اعهاز القرآن ان
ا مانة ترمر با مانة وتدعو اىل تبوهلا.
وحتث اآلية على اظهار الشاهادة وتاول الصادق واحلاق ،و

كان

التفكيك بة ا مانة والشهادة ،ن الشهادة فرد من افراد ا مانة ودليل
على حضورها يف اجملتمع ،ولكنها امانة شرعية وليست مالكية ،فلم جيعل
الطرفان عيناً معينة عند الشاهد ليحفظها هلما او حدهما ،و

يكل

بتعاهااد عملااي هلااا ،باال ان امانتااه محاال الشااهادة يف الذمااة والااذاكرة
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ويتعاهدها باستتحضارها من احل افظة عند احلاجة اليها ،واحلر

على

عدم زوال مو وعها عن املدركة واحلافظة.
والتشديد الوارد يف النهاي عان كتماان الشاهادة يابة شارط صا
الذام حلفو ا ماناة ورسااا وخ ملكاة العدالاة ،وتابة اآلياة يف مفهومهاا
اهاااامية الك ااتابة ك وثيقااة عنااد املساالمة وحرصااااهم علااى اداء ا مااااانة
والوفاء مبا يف وثيقة الدين ن اآلياة تعطاي ا ولوياة يف التوثياق للكتاباة
والشهادة.

إفاضات اآلية
وشاهد تانوني على ا رتقاء الفقهي عند املسلمة يف

يف اآلية تردي

املعام م والعقاود ،وتعلايم صاول املعاملاة ود لاة علاى التبااين باة
احلضر والسفر مع التقائهما كوعاء للحكم الشرعي ،وفيها ارشاد للتثبت
وتهينااة مقاادمام اسااتيفاء احلقااوق ،وتاادعو اىل ص ا

الااذام وتنزيااه

اجملتمعام ا س مية مان الغاو وا اداع وشاهادة الازور ،ومان وجاوت
ا مانة يف اآلية صيانة العاة املرهوناة وارجاعهاا عناد اداء الادين ،كماا
تدعو اآلية اىل اعتبار الثقة باة املسالمة  ،فاان ا خاوة ا

انياة اعظام

واكرب من الرهن.
ويف اآلية مسائل:
 -1تعلقها بعا

السفر.

 -3عدم وجود كات
 -2ا اذ الرهن

يكت

الدين او البيع.

ماناً بدل الكتابة.

 -4يقدم الذي عليه احلق الرهن.
 -5يشرتط تب

صاح

املال الرهن.

 -4وجود حال يستغنى فيها عن الرهن وهي الثقة بة اطرار العقد.
 -7لزوم تعاهد ا مانة وحسن الظن با داء والوفاء.

معا
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 -8ا مر بتقوى اهلل.
 -9عدم اخفاء الشهادة متحدة كانت او متعاددة ،ساواء كانات شاهادة
الرجل او املرأة.
 -10الذم والتقبيح ملن اخفى الشهادة.
 -11احاطته سبحانه علماً بافعال العباد.

علم املناسبة

يرد لفاو (رهاااان) ا يف هاا ذت اآلياة ،وماادة (رهان) وردم يف
آيتة من القرآن وتتعلقان بارتهااان ا نسااان بعمااا له وافعالاه يف الادنيا،

ُيل
ق]( [،)1ك
ِيين
َه
َ ر
َسَيب
ِما ك
امر
ُل
تاال تعااااىل [ك
ُّ
ِئٍ بَ
ُّ ْ
ة] ( .) 3
ِين
َه
ْ ر
َسَبَت
ِما ك
نف
َق
َ
ْسٍ بَ
وبلحاظ علم املناسبة بة كلمام آيام القرآن فان الدين انتقال لذمة
ا نسان يف الدنيا واآلخرة ،اما الدنيا فظاهر ومعلوم ا ترى ان املدان اذا
اخرج له صك الدين اح

باحلاجاة اىل الوفااء واباراء الذماة ،واماا يف

اآلخاارة فانااه ماان حقااوق الناااس واهلل عااز وجاال

يغفاار الااذنوب ازاء

اآلخرين وظلم ا نسان لغريت.
و
(تب

ترد كلمة (مقبو ة) يف القرآن ا يف هذت اآلية ماع ورود ماادة
) فيه عادة مارام ،اا يادل علاى اهمياة الارهن كمو اوع وعاة

ووثيقة يلزم احملافظة عليها من املرتهن وحر

الراهن على اسارتدادها

بالوفاء بالدين.
وورد (أمن) يف القرآن اربع مرام ،والث ث ا خرى جااءم بلغاة
ا ستفهام ا نكاري خبصو

( )1سورة الطور.21
( )3سورة املدثر .28

ُير
لق
هل
َ أ
ِن
َم
َأ
َف
الظاملة [أ
ُ اْ
َ
َْ
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ُوا
مكَير
ِين
لذ
ِن
َم
َأ
َف
َا]([ ،)1أ
ْسُن
بأ
هم
ْت
يأ
َن
أ
َ اه
ْ َ
ْ َ
َ َ
ِيَُ
ْ األرض](.)3
ِم
ِه
َهَّللا ب
يخْسُ
ِف
َن
َاتِ أ
السهيِّئ
ْ َ
وهذا من اعهاز القرآن ان تنفرد كلمة (أمان) خبصاو

املسالمة

فيم ا بينهم ،بينما يبقى الكفار يف فازع وخاور ،وفياه بشاارة ان اهلل عاز
وجل جيعل مضامة ا

ان دائمة بة املسالمة ومان مصااديقها تضااء

الدين ،ان ا مان وا طمنناان النفساي عناوان الصا م ا

انياة وماادة

للسعي يف سابيله تعااىل ،ومقدماة للتعااون واحملباة وتضااء الاديون ،ويف
اختصا

هذا اللفو بة املسلمة دعوة ل من والثقة باملسلم اآلخر ا
ر.

مع وجود ا مارة والقرينة على ا

و كن تشريع تاعدة فقهية يف املقام وهاي (اصالة الثقة باملسلم)

ا ان يدل دليل على ا
و

ر.

ياارد لفااو (فليااؤد) يف القاارآن ا يف هااذت اآليااة ،ووردم مااادة

(أدى) يف القر آن سات مارام،

ا

يف ا داء وا ماناة ،وواحادة يف

َهَّللا]( ،)2
ِبَ ِ
اد
لي ع
ُّوا إ
َد
ْ أ
َن
خطاب موسى لبين اسرائيل [أ
َِ ه
وا داء فرع استدامة ا مانة وا من بة املسلمة.

وورد الفعل (تكتموا) بصيغة ا مع وا طاب وحذر النون مرتة
يف القاارآن ،واآليااة الثانيااة جاااءم يف سااورة البقاارة ايض ااً ويف زجاار بااين

ِيل
لبَاط
ه ب
لحَق
تل
اسرائيل عن كتمان احلق [و
ِ
ِاْ
ْبِسُوا اْ
َالَ َ
َق]( ، )4ا يدل على أهمية إظهاار الشاهادة وبياان
لح
تكْت
و
موا اْ
ََ
ُُ
احلقائق يف اطرار ومقدار واجل الدين.

( )1سورة ا عرار .97
( )3سورة النحل .45
( )2سورة الدخان .18
( )4سورة البقرة .43

معا
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ويف املناسبة باة ا ياتة تتابة ا

ارار الكابرية الناجتاة عان كتماان

الشه ادة ولزوم اجتنابها والتاوت ي منهاا ،فاا مر يف اآلياة بعادم الكتماان
تاعاادة كليااة ودعااوة للمساالمة مجيع ااً واحلكااام والقضاااة واملؤسسااام
التعليمايااااة والرتباااا وية لتثبياات ملكااة ا مانااة يف الشااهادة حتم ا ً وحفظ ااً
واداء.
و

يرد لفو (آثم) و(آثم تلبه) ا يف هذت اآلية ،وورد لفاو (آمثاا)

تِ
بيََ و
ِ ر
ِحُكْم
ْ ل
ْبِر
َاص
مرة واحدة يف توله تعاىل [ف
َالَ ُ
َِّ
ِي ْ
ًا]( ، )1اا يعاين تابح كتماان الشاهادة
ُور
َف
ْ ك
َو
ِما أ
هم
ِن
م
ْ آثً
ُْ
ولزوم اجتنابه ،وانه يؤدي حملاكاة الغري لفعله ،وسيرتي يف تفسري اآلية ان
الذم والتقبيح فيها

يرد ا على سبيل ا ملة الشرطية.

ورد لفااو (بعضااكم بعضااا) ث ا ث ماارام يف القاارآن وكلااها تتعلااق

ياء الر
ُع
ُييوا د
َل
تجْع
هسُييو ِ
باملساالمة ،تااال تعاااىل [ الَ َ
َي َ
َاِ
ًا]( )3وفياه ترديا للمسالمة
ْض
بع
ِكُم
ْض
بع
دع
ْ ك
َكُم
بيْن
َُ
ْ َ
ء َ
َ
وحث على تعظيم مقام النبوة واجيااد لغاة خطااب خاصاة ماع الرساول
ا كرم تبتنى على ا

ان بالرسالة والوحي واملنزلة الرفيعة للان

صالى

اهلل عليه وآله وسلم واشراتام اآليام المل تنزل على شخصه الكريم.

ُييكُم
ْض
بع
َييب
ْت
يغ
تجَسهسُييوا و
وتااال تعاااىل [و
َالَ َ
ْ َ
َالَ َ
ْ
ًا](  ، )2واآلية زجر عن املعاصي وذكر ا خارين بساوء وان كاان
ْض
بع
َ
اهبُِِييوا
فاايهم ،كمااا ورد لفااو بعضااكم لاابع يف تولااه تعاااىل[ ْ
ْ ِ
ْم
يو
يي
يم
ُي
يدو]( ، )4ويف اهال الناار [ث
ع ع
يبَع
لي
ُيكُم
ْض
بع
ٍْ
َ ُ
ه َ
َ
َ
ِ
م
ك
ض
ع
ب
ن
ع
ل
ي
و
ع
ع
ِب
ب
م
ك
ض
ع
ب
ر
ف
ك
ي
ة
ام
ِي
ق
ل
ا
ْ َ َ َ ْ ُُ َ ْ ُ ُْ ٍَْ ََ ْ َُ َ ْ ُ ُْ
( )1سورة ا نسان .34
( )3سورة النور .42
( )2سورة احلهرام .13
( )4سورة ا عرار .34
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ًا]( ، )1وغريها ،و
ْض
بع
َ
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ترد صايغة ا مان والثقاة بهاذا اللفاو ا يف

هذت اآلية ا يدل على اكرام املسلمة وجتلي ا خ ق احلميدة عندهاام
ساواء على حنو املوجبة الكل ية او املوجبة ا زينة.

حبث جنائي

تضمن أحكام الشاريعة للنااس حقاوتهم ،وعناد لا

املادان عان

تضاء دينه ورفع الدائن مسرلته اىل القا ي ،فعليه ان ينظر بعلة التخل
وهل هي العهز والعسر فيمهله ،ام املماطلة والتسوي

مع التمكن مان

األداء فحيننذ له ان يرمر حببسه حلة القضاء وتهيء أسبابه وتد ورد عن

ا مام الصادق  تال ( :علاى ا ماام ان خيارج احملبساة يف الادين ياوم
ا معة اىل ص ة ا معة ،ويوم العيد اىل صا ة العياد ،فريسال معهام،
فاذا تضوا الص ة والعيد ردهم اىل السهن).
وتوله يرسل مع هم ،أي يكون بارفقتهم حارس وبرساباب اإلحارتاز
املناس

ولاو كانات صا ة ا معاة والعياد تقاام يف الساهن فهال جيازي

ا واب

ا مع املانع من ا روج  ،ن الدروس والعرب من خروجهم

اىل ص ة ا معة والعيد عامة ،وشاملة للساهناء و مياع املكلفاة فهاو
درس بليغ ل عتباار وا تعااظ ،ومناسابة للصا
للسااهناء لااتلم

وا صا

ا ماال والنهاااة ماان السااهن ووساايلة للعط ا

 ،وفرصاة
علاايهم

واملساهمة يف تضاء ديونهم من احلق الشرعي او ال تربع ،بل ان عاددهم
كثرة وتلة يعطي صورة عن حال اجملتمع وكيفية املعام م فيه والتصرر
باألنس .
وخروجهم دعاوة للادائن ل مهاال او ا ساقاط الادين ،وفياه فرصاة
للمدان حينما يسرله ا خرون ماهو سب

سهنك ،فيقول دين لف ن يف

ذممل ،او ان ف نااً اباي ا الوفااء بديناه  ،وهاو مناسابة ل حتهااج مان
( )1سورة العنكبوم.35
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معا

الدائن ،وبيان س مة احلكم ،وكرنه مناظرة باة ا دعااء العاام وحماامي
اامن القواعااد الشاارعية ويف ظا ل الشااعائر ا سا مية واماات ء

املااتهم

النفوس بالذكر ،واو كان خاروج الساهناء يف الادين حمفوفااً باملخااطر،
ترمة ا روج خصوصاً وان مو وع الدين والسهن فيه

فيه

يعترب

سبباً ملحاً للهرب ،بل انه فرصة للسهة لعرض حاله.
ول ا و اراد السااهناء اسااتعطار املساالمة يف ديااونهم واعااانتهم علااى
تضااائها وبيان اسااباب عدم اتدامااهم على القضااا اء ماع الاتمكن فهال
حياق هلاام ذلاك ،ا ااواب :نعااام

اااامن الضاا وابط الشاارعية ومان غااري

اخ ل بص ة العيد وا معاة خصوصااً وان كا ً منهماا عياد للمسالمة
كافة.
وتدل اآلية على

ول السهناء حب ضاور صا ة ا معاة والعياد ماع

اإلمكااااان ،فيكااون ماااان باااب األولاااا وية القطعيااة حضااور غريهاام ماان
الطلقاء.
وجاااء ذكاار احملبوسااااة يف الديااااون ماان باااب املثااال ولااي

احلصاار

فاايمكن اخاااا راج ماان تكااون حالتااه تريبااة ماان الاادين اىل ص ا ة ا معااة
والعيد.
و كن ان نستعرض مسرلة وهي لو جاء ذكر مو وع يف رواية فهل
األصل انه من باب املثال أم احلصر ،ا ترب انه من بااب املثاال ا ماع
القرائن واإلمارام الصارفة.
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التفسري
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ٍ]
َر
َى سَف
َل
ْ ع
ُم
ُنت
ْ ك
ِن
َإ
توله تعاىل [و
بعد آية الدين واحكامها وتوجه ا طاب فيهاا اىل املسالمة كافاة إذ
ُيوا] وذكارم
آمن
ِين
لذ
ياأ
ها اه
افتتحات بقولاه تعااىل [َ
َُّ
َ َ
يَ
مو ااوع التااداين وحكم اه فهاااءم هااذت اآليااة بااذام املو ااوع ،وماان
ا عهااز ان تكاون هاذت اآلياة تابعاة لآلياة الساابقة يف املو اوع ولكنهاا
تتناول مو وعاً فرعياً مستق ً

يبعد عن املو وع ا صلي ،فهي خاصة

حبكم الدين وما يتفرع عناه مان ا حكاام واملساائل يف القايم وا خا ق
وتهذي

النف

وإص

وهذا ا ختصا

اجملتمع ام ولكنها خاصة بالسفر.
اعهاز ا ايف يف املو وع واحلكم والذام ،اماا

ا ول فان اهلل عز وجل يريد للمسلمة ا كرام والص

مب زمة احكام

الشريعة هلم يف الفرد القليل النادر يف حياتهم ،اذ ان اغل

ايام ا نسان

يقضيها يف احلضر والساكن الادائم ،وماع ان اياا م السافر تليلاة يف حيااة
ا نسان فان حدوث الدين والقرض والنسياانة فياه تليال ايضااً ،أي اناه
تليل يف تليل ،ومع هذا فان اآلية

ترتكه بل جاءم با حكام ا اصة

به لتتغشى تفاصيل احلكم احلا م النادرة ويكون وسيلة ل

ان وسابب ًا

للس مة والنهاة وحتقيق مصلحة الدين وا ف راد ،فآيام ا حكام تظهر
التداخل بة رسوخ امللة ومنفعة ا فراد.
اما الثااني وهاو احلكام فاان اآليا ة تؤكاد وحادة احلكام وان تباينات
احل ال ،ان ورود احكام الدين والبيع يف السفر شاهد ترآناي علاى لطفاه
تعاىل باملساالمااة ،ومان الشاااكر لاه سباااحانه تعاهاااد هاااذت ا حكاااام
وعدم التفريط بها يف احلضار أو يف السافر  ،فهاي مان الانعم الامل ناهلاا
املسلمون.
و يرافقهم القرآن واحكامه بر اهم وارادتهم وكاذا مان غاري تصاد

معا
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منهم ،ويستقبل املسلمون هذت الرفقة بفخار واعتازاز ،لكان ا نساان
يتوتع ان يكون معه يف سفرت صاح

نازل من السماء ،فهاو يف الطرياق

خيشى ا لوحدة والوحو والغول واحلوادث ،واذ اختفت يف اكثر مناطق
العا

وطرته اسباب السل

وت طاع الطرق ،ظهارم للمساافر حاوادث

السيارام وا صطدام وما تتعارض لاه الطاائرام احيانااً ليكاون السافر
مو وعاً ل بت ء وا فتتان.
فترتي هذت اآلية لتخرب عن ا فا ام ا هلية بوجود القارآن معاه يف
احكامه وسننه ،لي

يف مسارلة الادين فحسا

واحكااام املعااام م ا خاارى ،بااالتخفي

بال يف صا ته وعباداتاه

يف الصا ة اليوميااة ونوافلااها،

والرخصة او العز ة يف افط ار شهر رمضان يف السفر ماع حتدياد املساافة
الشرعية المل يعترب فيها املكل

مسافراً.

اما الثالث وهو الذام فان اآلية ناظرة اىل حال املسلم عندما يكون
يف السفر وما يصيبه مان التعا

والعنااء وا نكشاار عان بيتاه ومساكنه

وشرنه وجاهه وما لكه من ا ماوال والعقاار والزراعاام ماع ان نفساه
ذاتهااا تشااتهي ومتياال ل تتناااء ،باال هااو يف الساافر اكثاار رغبااة يف الشااراء
ط عه على اشياء غري متوفرة يف بلدت او تريته  ،او انها متاوفرة ولكان
اسعارها مرتفعة ،كما يكون اكثر ماي ً للبياع ن النااتل البلادي يكاون
مرغوباً به يف ا ماكن ا خرى.
وحاجته للشراء جتعله يستدين ويشرتي بالنساينة ،وعزماه علاى بياع
ا عيان المل معه او المل لكها مطلقاً تاد جيعلاه يبياع بالسال

والاثمن

ا ملؤجل ،وتد يكون ا نسان يف السفر على عهل من امرت او انه يطمنن
اىل الناس حلسن الظاهر او لقصر الصحبة وحداثة املعرفة وعدم ا ط ع
على الشرن ا ا

وكيفية التعامل يف البلادان الامل حيال فيهاا مساافراً،

فهاءم اآلية لتؤكد اولوية توثيق الدين والبيع.
ففي ا ملة حذر وتقديرت ( فان كنتم على سفر فتاداينتم بادين اىل

 19اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا
اجل مسمى)  ،أي ان هذت اآلية

اإل ان ج49

تبطال مو اوعية ا جال ،ن عادم

الذكر يف اآلية اعم من عدم املو وع ،بال ان مو اوع اآلياة يادل علياه
فاآلية السابقة جعلت ذكر ا جال املعاة لكال ديان علاى حناو ا طا ق
سواء كان يف احلضر او السفر ،اما الت خصيص يف اآلية فلم يغاري ماا هلاا
من القيود ا ساسية ومنها:
 -1املو وع هو ا لدين ولي

الربا او طل

الفائدة ،ف جيوز يف السفر

استغ ل احلاجة وا

طرار للدين وطل

الفائدة الربوية ،أو ظهور

منفعة وربح زائد للمدان فيطل

الدائن زيادة ونفعاً.

 -3لزوم جعل ا جال معينااً ،نعام يعتارب مكاان اداء الادين وتعييناه او
ا ت فاق علياه يف ا ملاة وان كاان متعادداً  ،كماا لاو اتفاق ان يكاون
ا داء يف البلد ولي

يف السفر.

 -2لزوم تقوى اهلل وا شية منه تعاىل.
 -4مو وعية الشهادة وعدم التفريط بها.
 -5حتمل الشهادة واداؤها واجتناب اخفائها.
وكما ان حاال السافر امار طاارئ وعارض يعاو د بعادت ا نساان اىل
بلدت ،و يقوم اهل البلد بالسفر دفعة واحدة بل يسافر بعضاهم افاراداً
ومجاعام ،ومن الناس من متر عليه عدة اشهر او سنوام وهو حا ار

َيى
َل
ْ ع
ُم
ُنت
ْ ك
ِن
َإ
ومقيم ،ومع هذا جاءم اآلية بصيغة ا ماع [و
ٍ] ولكنها تضمنت لغة الشرط وما يعنيه من التعليق ،با افة اىل
َر
سَف
انصرار املعنى اىل خصو
يف سفر ولكن

اطرار الدين او البيع ،فقد تكون ا ماعة

حيصل بينها دين او بيع.

علم املناسبة

ورد لفو (سفر) بصيغة املفرد يف ست آيام من القرآن  ،و كن ان
نطلق عليها (آيام السفر) ،ثا ث يف ساورة البقارة وحادها ،وثا ث يف

معا
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سور القرآن ا خرى ،اثنتان من اجملموع يف الصيام واحكامه ،تال تعاىل

ة
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َت
اء ف
َم
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ف
ْ َ
تجُِ
َيَه
دوا َ
مُ
م ً
وماان اآليااام يف املقااام ان اآل يااتة اللااتة يف الصاايام متشااابهتان يف

ا لفاظ واحلرور والكلمام ،وكذا بالنس بة لآليتة يف مو وع الطهارة،
واآليام األربعة مع اآلية حمل البحاث جااءم بصايغة الشارط والتعلياق
والفرد القليل.
وورد م اآليااة السادسااة ا اصااة بالساافر يف باااب ا هاااد وحااال

ليو
املاتخلفة عان غااازوة تباااو [َ
ْ
ًا َق
َر
َسَف
و
اصِدا الَه
تبَعُوكَ
ً
( )4
ُ]  ،ويقال الدنيا عرض حا ر يركل منه الرب والفاجر.
هة
الشُّق

ِيبًيا
َ ًيا َقر
َر
َ ع
َيان
ك
ِم
َلَيْه
ْ ع
دت
لكِن
و
ََ
بعَُ
ْ َ
ْ

وي حااو يف اآليااام ان القاارآن تعاارض حكااام الساافر فيمااا خيااص
العبادام يف ا هاد ،والصيام والطهارة ،وجااء معهاا التاداين اا يعاين
اهميته من وجوت:
 -1مو وعيته بالذام باعتبار اناه امار ذو خصوصاية وشارنية يف حيااة
ا فراد واجملتمعام حبيث تفرد له آية من بة اآليام المل تتناول امراً
عر ياً.
( )1سورة البقرة .184
( )3سورة البقرة .185
( )2سورة النساء  ،42سورة املائدة .4
( )4سورة التوبة .43
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بط احكام التداين مقدمة داء العبادام والتوفيق فيها.

 -2احكام التداين فرع العبادام ،فمتى ما اخلص العبد مع ربه واحسن
التقيد باحكام الفرائ

والعباادام وجااء بهاا يف اوتاتهاا كالصا ة

اليومية عند دخول وتتها ،والصيام عند رؤية ه ل شاهر رمضاان،
والزكاة عند متام احلول ،فانه حيار

علاى اداء الادين عناد حلاول

اجله واوانه.
 -4تدل اآليام جمتمعة ومتفرتة على وجود اولويام يف السفر واهمها
العبادام ثام املعاام م يساتقرأ هاذا بلحااظ تعادد آياام العباادام
واحتاد آية الدين.
 -5كما

كان التفاريط او التقصاري يف العباادام ومقادماتها الواجباة

بالااذام او الاامل يرتشااح عليهااا الوجااوب ماان ذيهااا ،فكااذا بالنساابة
لشرائط الدين ف بد من التقيد بها بلحاظ املمكن وامليسور.
 -4وردم

آيام من آيام السفر بصيغة ا طاب للهماعة ،ث ثة

ْ]،
ْكُم
ِن
َ م
َان
ْ ك
من
ُم
ُنت
ْ ك
ِن
َإ
بقوله تعاىل [و
ْ] ،واثنتان [َ
بينما وردم آية واحدة بصيغة املفرد خطابا ًا للرساول ا كارم حمماد
صلى اهلل عليه وآله وسلم وان سفرت للههاد ونشار كلماة التوحياد
وفيها ذم ملن يتخل

عنه ،فهاءم اآليام ا خرى بالتقياد باحكاام

العبادام واملعاام م يف السافر عساى ان حتتسا
تعاىل عند التلب

جهااداً يف سابيله

يف السفر ،وفع ً فان الذي ينتقل يف األرض وهو

حمافو على عباداته ،وحيسن ا متثال حكام الشريعة ينال الرفعة يف
الدارين.
و باااد مااان د

م عقائدياااة هلااا ذا التناساااق والتشاااابه اللفظاااي

و املو وعي يف كلمام اآليام منها اعتبارت مدخ ً عل التقيد باحكام
هااذت اآليااام جهاااداً ومناساابة ل جاار والثااواب ووساايلة لتسااهيل أداء
العبادام يف احلا م املختلفة خصوصاً وانه

يكن اتفاتاً او صدفة بل

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 33

هو سر من اسرار القرآن وعلم له موازينه وتواعدت ،وحيتاج اىل الغو
يف حبااارت سااتخراج آللنااه ودررت ومن هااا مو ااوعية الطاعااة واجتناااب
املعصية يف السفر ،وا ترار بقاعدة كلية ثابتة وهي حضور القرآن يف كل
مناسبة من حياة الفرد وا ماعة.

حبث اخالقي

يف كل باب من ابواب احلياة يطل عليك اإلس م برحكامه الشاريفة
وتواعدت األخ تية وآدابه اإلنسانية فهو مدرسة احلياة يدعو الناس الياه
ويقااودهم اىل ساابل الص ا

ويااذكرهم بوظااائفهم يف كاال اماار او نهااي

خصوصاً مع القول بان األحكام تابعة للمصاحل واملفاسد.
و األصاال يف الساافر انااه اماار مبااا  ،ويرتيااه بااالعرض الوجااوب او
اإلستحباب او الكراهة او احلرمة ،والسفر اىل احلل مقدمة عقلية واجبة
لوجوب املقدمة لوجوب ذ يها وألنه

حيصال اداء املناساك ا بالسافر

وتطع املسافة اىل الاديار املقدساة ،وحيارم السافر بنياة ارتكااب املعصاية
كالسرتة.

وعن اإلماام الصاادق تاال :يف حكماة آل داود علياه السا م :ان

العاتل

يكون ظاعناً ا يف ث ث :مرمة ملعاش  ،او لذة يف غري حمرم او

تزود ملعاد.
و صيص األمر بالعاتل د لة على امل زمة بة حكم الشرع وحكم
العقل  ،وان اإلس م

يتعارض مع أحكام العقل ،كما ان العقل يدعو

اىل األخ ق احلميدة ومنها اختيار اسباب السفر.
وتال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  :السفر ميزان القوم.
فبالسفر تعرر معادن الرجال وتظهر السهايا احلميدة وتاربء الذماة
وتدفع كوامن السوء وبواطن الشر ،و كن معرفة كنه ومست اإلنسان يف
حال السفر مل ا فيه من كثارة املزاولاة واملخالطاة وسارعة مداهماة األماور
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املفاجنااة واحلاجااة فيهااا للتح لااي بسااعة الصاادر والصاارب وبااذل الوسااع
والشح وحنوهما من األخ ق املذمومة.

واجتناب الغض

ومن آداب السفر افتتاحه بالصدتة لدفع النحوسة ولشراء الس مة،
ويف العاازم علااى الصاادتة يف الساافر د لااة علااى اللهااوء اليااه تعاااىل يف
املهمام ،وا شااية من اجملهااول والسااعي لاادفع األذى باختيااار التقرب
اىل اهلل عز وجل بالصاادتة ولي

من مقدار معة ملا يتصااادق باه ،و

تتعاالق الصدتة بالشرن ويكفي صرر الطبيعة واملالية ،و ينحصر اعطاء
الصدتة بالغين بال يشامل الاذي يرياد ان يساتدين يف السافر لعموماام
ادلتها وعظيم نفعهاا ،كماا ان البساملة عناد السافر مناسابة كر اة لطارد
الشياطة وواتية للمسافر ،وتوسل حلضور امل ئكة وحراستهم له ،ودفع
اهلم والسرم من السفر سواء بالذام او بالعرض.
وجاءم النصو

بالدعوة إلظهارحسن ا لق يف السفر واإلمتنااع

عن األذى ونفي احلارج ،واحلاث علاى األماناة ماع التوكياد باان السافر
مناسبة لتهذي

النفوس والرتغي

بالتحلي باألخ ق احلميدة يف السفر

ومنها تضااء حاوائل األخاوان وما د ياد املسااعدة ملان يسارهلا اوابتاداء،
واإلستعداد ألتراض اآلخرين واحلر

على التعف

واظهاار الصادق

والوفاء.
وورد عن الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم  :الرفيق ثم السفر،

ويف احلديث د لة على اهمية الرفقة واألخ ق احلسنة ،والسفر مناسبة
لرتتباس يف باب العقيدة واألخ ق وامللكام والسهايا ،لذا تاد يكاون
الرفيق داعية للخري ،او داعية للشر والفسوق.
ومن مكارم األخ ق يف السفر:
-1

اداء الص ا ة يف اوتاتهااا وعاادم ترخريهااا ا لضاارورة وحاارج
فاألترب ثم األترب ،وان تكون يف مجاعة.

معا
-3
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التزود بطي

الزاد تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

من شرر الرجال ان يطيا

زادت اذا خارج يف سافر ،ليكاون

الزاد صلة مع اآلخرين ونشراً للماودة وسابي ً للمحباة ودفاع
الضااغينة وطاارد الكاادورة ،وساابباً نشاارا الاانف

وتضاااء

حاجاتهااا وهااو مااانع ماان اإلكتناااب اواحلاجااة اىل اآلخاارين
وال تعرض لألذى بسب
-2

خماطر الطريق وا رارت.

ومن السفر سفر واآلخرة وهو السفر األخري واإلنتقال األبدي
اىل عا

اآلخرة حيتاج فيه املسافر اىل التزود بالغذاء والطيبام

وهي عبارة عن العمل الصاحل.
لقد اراد اهلل عز وجل هلذت اآلياة ان تكاون زيناة للمسالم يف سافرت
وعوناً له على حوائهه وس حاً ذا حادين ومناسابة للثاواب ومانعااً مان
احلرج والضرر وتعاهداً لألخ ق احلميدة يف احلضر وجناة مان ا ساارة
واألذى ،وس مة من الذل.
وخري السفر ما يكون اىل منازل التقوى والص

 ،وسفر الشهداء،
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والسفر مظهر للماروءة والكارم ،ويف حاديث " :ان اإلماام الصاادق

سرل ا السة معه :ما املروءة؟ فقالوا:
( )1سورة آل عمران .149
( )3سورة البقرة .154

نعلم ،تال عليه الس م :لي
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املروءة واهلل ان يضع الرجل خوانه بفناء دارت ،واملروءة مروءتان مروءة
يف احلضر ومروءة يف السفر.
فامااا الاامل يف احلضاار فاات وة القاارآن ولاازوم املساااجد واملشااي مااع
األخااوان يف احلااوائل والنعمااة تاارى علااى ا ااادم ،فانهااا تساار الصااديق
وتكبت العدو.
واما المل يف السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله ملن كان معك ،وكتمانك
علىالقوم امرهم بعد مفارتتك اياهم ،وكثرة املزا يف غاري ماا يساخط
اهلل عز وجل ،ثم تال :والذي بعث جادي حمماد ًا صالى اهلل علياه وآلاه
وسلم باحلق ان اهلل عز وجل لريزق العبد على تدر املروءة فاان املعوناة
تنزل على تدر املؤونة ،وان الصرب ينزل على تدر شدة الب ء".
وهل تكون ا ستدانة يف السفر من املروءة ،ا اواب علاى تسامة،
أما بالنسبة للدائن فنعم ،فمع انه بعيد عن أمواله ووطنه ويواجه اجملهول
يف ساافرت ت ارات يقاادم علااى إدانااة وإعانااة اآلخاارين ،أمااا بالنساابة للماادان
فبحس

احلاجة واللحاظ واملو وع ،ولكن تضاء الدين من املروءة.

حبث بالغي

من البديع باب يسمى (التنكيت) وهو ان يعمد املتكلم اىل ذكر شق
وفرد دون غريت مع ان املو اوع اعام واوساع ،وذكار هاذا الفارد لاي
صدفة او اختياراً حمضاً بة افراد متساوية بالعرض ،بل صوصية ونكتة
ظاهرة فيه.
ولكاان التنكي ات يف القاارآن اعاام و لااه د

م عقائديااة وتتفاارع عنااه

مسائل عديدة يف ابواب العلم املختلفة ،ومن التنكيت ذكر السفر يف هذت
اآلية على حنو ا صو

ولكنه لي

شرطاً يف صحة الرهن ،و يتوت

الرهن على السفر ،فا مجاع على صحته يف احلضر ولكنه جااء كمثاال
للعز واملانع املو وعي عن الكتابة وا شهاد ،وبذا جاء التنكيت لتتفرع

معا
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عنه مسائل منها:
ا وىل :جواز التداين يف السفر وعدم اعتبار احلضار شارطاً يف حصاول
التداين ،فحينما يسرل املسلم اخات يف السفر ان يقر ه ف يقول
له نرجع اىل البلد وننظر ،وكذا لوحصل بيع بالنسينة.
باة احلا ار

الثانية :جاءم اآلية لتيسري البيع والشراء بالنسينة والسال
واملسافر ،وبة املسافرين انفسهم.

الثالثة :جواز ا كتفاء بالرهان املقبو ة وان كان املتداينان حا رين يف
البلد.
الرابعة :رفع احلرج يف السفر و من السفر ،ف خيشى املسلم الفاتة والعوز
يف السفر نه يعلم امكان ا ستدانة من اآلخارين خصوصااً وان
اآلية ذكرم جواز التداين مع الثقة من غري رهان.
ا امسة :عدم تكل

مح ل ا موال يف السفر غراض الشراء من املدن

ا خرى ،خصوصاً يف ا زمنة السابقة اذ كانت العملة من الدينار
الذه
للنه

والدرهم الفضي مع كثارة اللصاو

وتعارض القوافال

وا ذى.
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َ
جتمع اآلية بة امور طارئة وهي:
ا ول :حصول التداين او البيع.
الثاني :حال السفر والرتحال أي ان الاد ين او البياع

حيصا يف حاال

احلضاار والبلااد الااذي يعاارر بااه ا نسااان جااارت وتريبااه وصااديقه
وشريكه واصحابه يف العمل والصنعة والتهاارة ،كماا ان الادين
يرتي ل لحاجة اليومية املتعارفة ،بال هاو يف الغالا

يكاون مار

 37اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا
عر ي وسب

اإل ان ج49

مرهون بالسفر وعناوينه.
يكت

الثالث :عدم وجود كات

العقد او حصول احد ا سباب املانعة

المل تتعلق بالكتابة ومنها:
 -1اعتذار الكات

عن الكتابة لعدم معرفته باطرار العقد كونه من اهل

البلد ،وهم مسافرون.
 -3افتقار العقد اىل الشهادة والبينة الشرعية وبع
 -2طل

الكات

اجرة على الكتاب اكثر

 -4تلة مبلغ الدين مبا

يتناس

الشرائط.

ا يتحمل املسافر.

وا جرة.

 -5عدم وجود آلة الكتابة والورق وحنوت.
 -4عدم اجتماع الشرائط بالكات

وكونه جمهول احلال.

 -7تعذر الكتابة وان كان الكات

موجوداً.

 -8وجود توانة و عية خبصو

كتابة الديون ،والضرائ

والفوائاد

عليها.
فان تلت :ان اآلية جاءم بوص

حلال عدم وجاود كاتا  ،واكثار

الوجوت اع ت بعيدة عن ا مر.
تلت :املراد عدم وجود كاتا

متلاب

حباال الكتاباة وتتحقاق معاه

كتابة العقد ،والوجوت اع ت موانع دون حصول الكتابة.
وتيد عادم وجاود كاتا
بالتخصص ،وان السفر

خيارج رغباة اطارار العقاد بعادم الكتاباة
خيتل

عن احلضار يف مو اوعية كتاباة عقاد

الدين وعدم اهماله.
لقد جاءم اآلية بصيغة ا ملة الشرطية خبصو
الدين فيه ولكان الاد

السافر وحصاول

م اعام منهاا ،وباذا تتهلاى الوجاوت العقائدياة

واسرار املعرفة ا هلية يف آيام ا حكام لتبدو حقيقة ثابتة وهاي تكامال
الشريعة ونفاذها يف كافة مياادين احليااة ،فا حكاام الفرعياة تؤخاذ مان

معا
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الشريعة وآي ام القرآن ،وهي نفسها تكون سبباً لثبام الشاريعة والعمال
بسننها يف ابواب العبادام واملعام م مطلقاً.
ولو كان احد املتداينة مسافراً وا آلخذ حا اراً فهال تشامل العقاد
احكام هذت اآلية ،ا واب :نعم ،ولكنه

نع مان

اول احلالاة هاذت

باحكام آية الدين ط تها ،وتظهر هذت اآلية التوكيد على كتابة الادين
بة اهل البلد وعدم اغفاهلا والتهااو ن يف امرهاا اتكاا ً علاى الصا م
والصداتة وا وار.
وجاااءم اآليااة بصاايغة ا ملااة ا ربيااة ماان املبتاادأ وا اارب (فرهااان
مقبو ة) ،ولكنه امر ترآني وخطاب احن لي اىل:
 -1املدان ،فعليه ان يعطي رهن ًا لضمان الدين.
 -3الدائن للمطالبة بالرهن واست مه وعدم ا ستحياء من أخذت.
 -2املسلمة باعتبار الرهن شرطاً يف عقد الدين عند السفر وعدم وجود
كات .
 -4الشهداء يف معرفة الرهن وحصوله.
فغالباً ما تكون العة املرهااونة اكباا ر تيمة من الادين ،وحيتااج معهاا
اىل الشهادة على الرهن حلفو حق املدان ،وتد يدعااى حصااول الادين
من غاري رهان فيرتاااي الشهااا ود يشاهدون علاى الادين و يعلماون عان
الرهن شيناً.
وتااد تااربز املساارلة ا بت ئيااة عنااد مااوم املاارتهن ،وهاال جيااوز تعاادد
الشهادة مبعنى وجود شاهدين على الدين ،وآخارين علاى الارهن علاى
ذام الدين ،ا واب :نعم ،ولكنه خ ر ا حتياط ،كما حيتمل التعادد
وتبادل ا من ،فالدائن يث ق باملدان ف يكت

علياه كتابااً و يرخاذ مناه

رهناً ،واملدان يثق بالدائن فيعطيه رهناً و يرخذ وثيقة بالرهن يف وتات
كتبت عليه وثيقة بالدين ،اوانه ادى الدين و

يستعيد الارهن بعاد ،او

ادات ولكن من غري حضور الشهود ا لذين شهدوا على اصل الدين ،لكن
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هذا ا مار خاارج عان مو اوع اآلياة بالتخصايص نهاا تيادم ا ماناة
با داء ،ولي

استدعاء الد ين من جديد بعد تضائه.

و لو اختل

الراهن واملرتهن على مقدار الدين الذي مت الرهن له،

كما لو تال الراهن انه مائة دينار ،وتال املرتهن اناه مائتاان ،يقادم تاول
الراهن مع ينه ان

تكن للمرتهن بينة.

و لو اختلفا يف متاع فقال الذي بيدت املتاع انه رهن لزيد ،وتال األخري
انه وديعة عندت ،تدم تول املالك مع ينه اذا

تكن للذي بيدت املتاع بينة

على انه رهن.
يارد لفاو (رهان) بصايغة املفارد ،بال ورد بصايغة ا ماع وفيااه

و
وجوت:

 -1جواز التعدد يف العة املرهونة ان استدعى ا مر كما لو كان مقدار
الدين كبرياً.
 -3ا مع يناس

حالة ا فراد خب ر العك

.

 -2كثرة حصول الدين يف السفر.
 -4بيان مشروعية الرهن.
 -5عدم نفرة املدان من طل
اء بعة واحدة وتد

ما يكفي مان الارهن فلاو صايغة ا ماع
تكفى للضمان والتوثيق فيربى صاح

املال

فهاءم اآلية للسعة.
 -4اخبار عن حق الدائن يف توثيق وحفو ماله ومنع احلرج مان طلا
الضمان الكايف ،وجاء وص

الرهان بانها مقبو ة أي ان صاح

املال يقبضها وتكون يف يدت ل ستيثاق وا طم ننان ف يكفاي القاول
بانها رهن وتبقى بيد الراهن او وكيله او شخص آخر اجن

ا ان

يكون الطرر الثالث ثقة وير ات الطرفان ،ويصح حيننذ على العة
املرهونة انها مقبو ة ،ن القب

حصل بعنوان الرهن.

 -7يف اآلية تغليو ملو وع الدين ،فهو لي

با مر السهل فااذا كاان يف
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معا
الدنيا

يتقوم ا بلكتابة وا شهاد ،او بالرهان املقبو اة ،فاناه يف

اآلخرة مو وع للسؤال واحلساب.
 -8اآلية

تسقط الكتابة يف السفر بل يبقى حكم الكتابة عناد التاداين

على حاله يف احلضر والسفر ،ولكان ماع العاذ ر تنتقال الوظيفاة اىل
الاارهن لقاعاادة نفااي احلاارج وللمندوحااة والسااعة و ن املاادار علااى
وجود وثيقة للدين ،ف م زمة بة السفر والرهن ،فيهوز الكتابة يف
السفر ،والرهن يف احلضر ،اخرج البخ اري ومسلم وابن ماجة عان
عائشة تالت :اشرتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسالم طعامااً

من يهودي بنسينة ورهنه درعاً له من حديد) ( ،)1وظاهر احلديث انه
يف املدينة املنورة ط ق ا ارب ومح لاة عناد ا طا ق علاى احلضار
ولقرينة الشراء من يهودي وكان اليهود موجودين يف املدينة.

حبث فقهي

الرهن عقد حيتاج اىل اجياب من الراهن وتبول من املرتهن ،وجيزي
كل لفو يفيد املعنى املقصود كما لو تال األول ،رهنتاك او ارهنتاك او
هذا وثيقة عند على مالاك وحناوت ،اماا القباول فيصاح بكال لفاو مان
امل رتهن يفيد الر ا باإلجياب.
يعتاارب يف عقااد الاارهن العربيااة باال يقااع بايااة لغااة للتخاط ا

بااة

الطرفة ،والظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه اص ً فيقع باملعاطاة.
يشرتط يف الراهن واملرتهن البلوغ والعقل والقصد واإلختياار وهاي
شرائط عامة لكل عقد ،ويشرتط يف الراهن ايضاً عدم احلهر بالسفه او
الفل

.
جيااوز لااولي الطفاال واجملنااون رهاان بعاا

واملصلحة.
( )1الدر املنثور .272/1

مااا لكااان مااع الغبطااة
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ماان املاارتهن علااى األوىل

باتباض الراهاان او باذن ماانه ،ولو كااان يف يادت شيء للراهن وديعة او
عارية بل ولو غصباً فاوتعا عقاد الارهن علياه كفاى مان غاري حاجاة اىل
جديد.

تب

و لو رهن حصته من املشاع فا جياوز تساليمه اىل املارتهن ا بر اا
شريكه ،ولو سالمه الياه مان غاري ر اا الشاريك ،يتحقاق تاب

الارهن

وصحته ويتحقق ايضاً العدوان بالنسبة اىل حصة الشريك ما دام تصرفاً
يف ماله من غري اذنه.
للمرتهن استدامة تب

العة املرهونة واإلحتفاظ بها حتات يادت اىل

حة تضاء الدين و جيوز انتزاعها منه ا مع الشرط يف العقد بان يكون
الرهن بيد الراهن او يد ثالث.
و يصح الرهن يف السه م الرمسية وان بقيت العاة بياد الاراهن،
كما لو رهن بيته لقاء دين ومت حهز البيات للارهن عناد ا هاة املختصاة
ة ] ارشااد ملاا
مق
هان
َر
وبشرائط الرهن ،وتوله تعاىل [ ف
ْبُو َق
ق َ
َِ
هو حاصل يف ا ارج ولكفاية املسمى وألنه تياد غاال ومناسا لكال
األزمنة.
يشاارتط يف املرهاا ون ان يكاون عينااً لوكاة و كان تبضاااه ويصاااح
بياعاا ه ف يصح رهن الدين تبال تبضاه و رهان املنفعاة واحلار وا مار
وا نزير.
يصح رهن ماال الغاري ا باذناه واجازتاه ،و األرض ا راجياة
المل

حتقق فيها امللكية الشخصية ،و الوت

ولاو كاان خاصااً لعادم

جواز بيعه.
لو رهن ما لكه مع ملك غريت يف عقد واحد صح يف ملكه ،وتوت
يف ملك غريت على اجازة مالكه.
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معا

لو كان غرس او بناء يف األرض ا راجية يصح الرهن عليه مستق ً
بل يصح مع األرض بعنوان التبعية.
يشرتط ان تكون ملكية العة املرهونة عائدة اىل الاراهن ،فيهاوز
ان يستعري الراهن ملك غريت باذنه للرهن ،ولاي

ملالكاه الرجاوع وحياق

للمارتهن ان يبيعااه كماا يبيااع ملاك املاادين حبسا

الشااروط ولاو مت بيعااه

فلمالكه مطالبة املستعري بقيمته ان بيع بها او بيع باألتل منها ،اما لو بيع
باألكثر منها فريجع املالك عليه بثمن البيع كله.
جيوز للشخص ان يرهن ماله على دين غريت تربعاً ا اذا كانت هنا
مهانااة وحنوهااا تلحااق باملاادين بسااب

الاارهن فحيننااذ يعتاارب اذنااه ور ااات

بالرهن ،كما لو كاان ثقاة ياربى ان يضامن بارهن ،او كاان مساتغنياً عان
القرض مع تربع الغري بالرهن.
و لو اعاار مالاه للارهن ولكناه اشارتط علاى املادين شاخص املارتهن
واألجل والقدر
عليه ان

جيوز ان خيالفه ،كما لو دفع له حلية ذهبياة واشارتط

يرهنها ا عند زيد وألجل شهرين

صح الشر ط ووج

اكثر وبقيمة مائة دينار

على املدين التقيد به ،وكذا جي

علاى املارتهن اذا

اشرتط عليه ذلك ف حيق له ان يارهن العاة بااكثر مان املادة او القيماة
املشروطة.
جيوز رهن ما يسرع اليه الفساد تبل حلول اجل تضاء الدين ،ولو
مت فيهوز بشرط بيعه تبل ان يطرأ عليه الفساد من تبل الراهن او يوكل
ا ملرتهن يف بيعه ،وان امتنع الراهن عن بيعه أجربت احلاكم ،فان تعذر باعه
احلاكم ،ومع فقد احلاكم او تعسر الوصول اليه باعه املرتهن ألنه احسان
ومعرور ،ثم جيعل مثنه رهناً ،وكذا احلال لو اطلق و

يشرتط البيع و

عدمه.
لو رهن ما

يتسارع اليه الفساد فطرأ ما جعله عر ة للفساد ،كما

لو رهن ما تضرت الرطوبة وتسربت اليه تبل حلول اجل الدين ،او اتفق
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يصح معه طول ا زن ،فيبيعه الراهن ويبقى مثنه رهناً.

و يشرتط يف مو وع الرهن ان يكون ديناً ثابتااً يف الذماة ساواء كاان
تر اً او شراء او استنهاراً يف الذمة ،و يصح تقديم الرهن على ترض
معلق

يتم بعد او على مثن ماا

ياتم شاااراؤت ،و عاالى الدياة تبال

حتقق املوم وان علم ان ا ناية المل حصلت تؤدي اىل املوم ولو رهن
شيناً على ما يقرتض ثم اترتض
وهو الادين الثابات يف الذماة

يصر بذلك رهناً ألن شارط الصاحة
حيصال ،ولعادم القاول با ستصاحاب

القهقري.
و لو اشرتى شيناً مثل الكتاب والثاوب باثمن يف الذماة ،جااز جعلاه
رهناً على الثمن على ا توى.
و لو رهن على دَينه رهناً ،ثم استدان من املرتهن ديناً آخر جاز ان
يكون الرهن هلما معاً سواء كان الدين الثااني مسااوياً لاألول يف القادر
وا ن

او خمالفاً بشرط ان يكون ذلك بر ا الطرفة ألنه عقد مساتقل

عن األول ،ولو

يرض الراهن فان الدين الثاني يعترب ب وثيقة رهن،

والعة املرهونة تكون علاى الادين األول فقاط ،فلاو حال اجلاه وتضاات
املديون جي

على الدائن ان يدفع له العة املرهونة وان كان الدين الثاني

باتياً يف ذمة الراهن.
و لو رهن شيناً عند شخص ثم رهناه عناد آخار بر اا مان املارتهنة
صح ويكون رهناً على حق كل منهما واذا تضى دين احدهما انفك عن
الرهن ما يقابل حقه.
جيوز ان يرهن اثنان عيناً شخصية مشرتكة بينهما عند الدائن هلماا،
ويصح ان يكون بعقد واحد ،ولو تضى احدهما دينه انفكت حصته عن
الرهانة واصبحت طلقاً.
لو

يكن تعدد املرتهن ابتداء بل كان طارئاً ،كما لو مام الاراهن
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معا

عن ولدين وتام احدهما بدفع حصته من الدين فالظاهر انفكاا نصايبه
بعد ثبوته شرعاً ،كما انه لو مام املارتهن عان ولادين ،فااعطى الاراهن
احدهما نصيبه من الدين انفك من الرهن مبقدارت.
يدخل احلمل املوجود يف رهن احلامل و الثمر يف رهان النخال
والشهر ،وكذا ماا يتهادد ا اذا اشارتط دخولاه او ابتناى العقاد علاى
دخوله ،والظاهر دخول الصور والشعر والوبر يف رهن احليوان وكاذا
األوراق واألغصان حتى اليابسة يف الشهر للتبعية ا ان يادل دليال او
ر ،واما الل ن يف الضرع فاألتوى عدم دخوله.

ترينة على ا

ا لرهن زم من جهة الراهن وجائز من طرر املرتهن ،فلي

للراهن

انتزاع العة املرهونة من املرتهن بدون ر ات ،ا ان يسقط املرتهن حقه
من اإلرتهان او ينفك الارهن بفاراغ ذماة الاراهن مان الادين بااألداء او
اإلبراء او غريت.
لو برأ م ذمة الراهن من بع

الدين ينفك من الرهن مبقدارت ا اذا

تكن العة املرهااونااة تابلة للتوزياع والقسااامة كماا لاو كااانت حلياة
ذهبية او اشرتط يف العقد عدم التوزيع  ،ورهن اجملموع علاى كال جازء
من احلق.
بالرهن يصبح الراهن نوعاً من التصرر يف العة املرهونة ا باذن
املرتهن سواء كان التصرر نات ً للعة كالبيع ،او نات ً للمنفعة كاإلجارة
او جمرد اإلنتفاع به كالعارية.
لو ثبت الرهن بوثيقة وحهز عند ا هام املختصة جيوز للاراهن ان
ينتفع من العة املرهوناة مان غاري نقال هلاا او التصارر املاؤدي بهاا اىل
اإلت ر ولو على حنو اإلحتمال املعتد به عند العق ء على ا توى.
لو اتل

الراهن العة املرهونة اثناء مدة الرهانة وتبل تضااء الادين

يلزمه تيمتها وتكون القيمة رهناً ،اما لو تصرر به بالبيع مث ً توت

على
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اجازة املرتهن ،فاذا اجاز صح البيع وبطلت الرهانة ،وكذا تبطل لو كان
املرتهن تد اذن بالبيع تبل حصوله.
لو كان اإلت ر باإلجارة فمع اجازة املرتهن صحت وبقيت الرهانة
على حاهلا ،وكذا تصح لو كان الرهن وثيقة عند ا هة املختصة كدوائر
العقار ،وكان اإلجيار
لو تام اجن

يضر بالعة املرهونة.

بات ر العة املرهونة يكاون

اامناً للمثال ان كانات

العة املرهونة من املثلي ،او للقيمة ان كانت من القيمي وتبقاى الرهاناة
على حاهلا.
جيوز للمرتهن التصرر يف الرهن بدون اذن الراهن ألن الرهن
يبطل ملكية الراهن له ،ولو تصرر فيه بركوب او سكنى او لب

وحنوها

من العة ولزمه اجرة املثل يدفعها للراهن ملا استوفات من املنفعة ،ولو
تلفت حتت يدت

من ألنه متعد ولقاعدة اليد ،ولو كان التصرر ببيع او

اجارة وحنوهما وتع فضولياً وتوت

على اجازة الراهن فان اجازت صح

وكان الثمن او اإلجرة املسماة للراهن ألنه املالك ،اما بالنسابة للبيع فبعد
اجااازة الااراهن يصااح البيااع ويكااون الااثمن رهن ااً ،و

جيااز ألحاادهما

التصاارر فيااه ا باااذن اآلخاار ،وعنااد تضاااء الاادين يصاابح ملك ااً طلق ااً
للراهن.

مناء الرهن
النماااء احلاصاال يف الاارهن منفصا ً كااان كااالثمر والصااور والشااعر

والوبر ،او متص ً كالسمن والزيادة يف الطول تكون للراهن سواء كانت
موجودة حال اإلرتهان او وجادم بعادت ،نعام ااءاتاه املتصالة تتبعاه يف
الرهن ،ومنافع الرهن كالسكنى والركوب تكون للراهن.
لااو رهاان األصاال والثماارة منفااردة صااح ،فلااو كااان الاادين مااؤج ً
وادركا ت الثمرة تبل حلول األجال ،فاان امكان ابقاؤهاا باالتهفي

او

معا
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ا زن من غري ا ارار باالراهن جااز وبقيات علاى الارهن ،وا بيعاات
وكان الثامن رهناً ولو كان يف حفظها مؤونة فهي على الراهن.

رهن الدار

جيااوز رهاان الاادار وس اا كنى املاارتهن بهااا حلااة تضاااء الاادين ب ا
عوض ،كما جياا ري احياناً ألن جعل منافع العة املرهونة للمارتهن مان
الربااا احملاارم ،نعم جيااوز للراهاان ان يؤجر العة املرهااونة اىل املارتهن
باجرة املثل او اكث ر ،وكذا اجرتها باألتل مع عدم الشرط او ابتناء العقد
عليه.
جيوز للمرتهن بيع الرهن إلساتيفاء ديناه عناد حلاول األجال بال
يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببياع الارهن او توكيلاه يف بيعاه ،فاان
امتنع الراهن رفع املرتهن امرت اىل احلااكم ليلزماه بالوفااء او البياع فاان
امتنع وأذن احلاكم أو مع فقد احلاكم وتعذر تيامه بالبيع تام املرتهن ببيعه
بنفسه واستوفى حقه او بعضه من مثنه اذا ساوات او كان اتل ،وان كاان
الثمن ازيد من تيمة الدين كما حيصل غالباً يكون الزائد امانة شرعية بيد
املرتهن عليه ان يوصله اىل صاحبه.

بيع الرهن
لو

يكن عند املارتهن بيناة مقبولاة إلثباام ديناه وخاار لاو اعلان

واخاا رب عن العة املرهوناة ان جيحاد الاراهن الادين ويرخاذ الارهن ألن
املرتهن اعرتر بعائديتاه ماع مطالبتاه بالبيناة فهااال جياااوز للمارتهن بياع
الرهن من دون مراجعة احلاكم ،تال مجاعة با واز حاود الاوارث،
ولقاعدة نفي الضرر وا دلة املقاصة وكلها تابلة للمناتشاة ،والتعادي اىل
الراهن احلي كن ان يكون من القياس مع الفارق ،كما ان ة الورثة
ينحصر بعدم علمهم باشااتغال ذمة مورثااهم بالدين ورمبا كاانوا صادتة
يف ينهم ،اما لاو حلا

الاراهن كاذبا ًا فاان ماا خيسارت يف الادارين اكارب
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واعظم من العة املرهونة ومقدار الدين ،وللمرتهن الادائن ان يساتوثق
لدَينه.
لو مام الراهن و

تكن عند املرتهن وثيقة او بينة إلثبام دينه له ان

يبيع الرهن اذا رجّح عدم علم الورثة به وخشي جحودهم وله ان خيرب
الورثة بالرهن سيما مع ص حهم.
لو كان املرتهن وكي ً عن الاراهن يف بيا ع الارهن فبااع بعضاه ووفاى
الدين اتتصر عليه و سك باتي الرهن امانة شرعية بيدت ،اما اذا
التبعي

ولو من جهة عدم الراغ

او كان فيه

كن

رر على املالاك فيبااع

الكل.
جيوز بيع الرهن وان كان من مستثنيام الدين كادار ساكن الاراهن
وسيارته ا اصة ألنهاا وثيقاة ديان ،نعام يساتح
خصو

للمارتهن ان هلاه يف

دار السكن.

افالس الراهن
اذا افل

الراهن او مام وعليه ديون للناس فاملرتهن احق من باتي

الغرماء باستيفاء حقه من الرهن ،وان فضل شيء من تيمة الرهن يوزع
على الغرماء باحلصص ،اما لو نقص الرهن عن حقه اخذ تيماة الارهن
ويضاارب مبااا بقااي ماان حقااه مااع الغرماااء يف سااائر امااوال الااراهن مااع
وجودها.

ضمان الرهن
الرهن امانة يف يد املرتهن

يضمنه لو تل

او تعي

وتفريط ،واذا ادعى الراهن عليه التعدي او التفريط ولي
املرتهن اليمة ساواء ادعاى تلا

مان دون تعاد
له بينة فعلى

الارهن وحادت او ماع مجلاة مان ماال

املرتهن.
لو كان شيء يف يد املرتهن مستحقاً كما لو كان مغصاوباً ثام ارتهان

معا
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عندت باذن املالك فاألتوى ارتفاع الضمان واذا انفك الرهن بسب
او اإلبراء او حنوت يبقى امانة مالكية يف يدت جي

األداء

تسليمه اىل املالك عناد

املطالبة كسائر األمانام.
تبطل الرهانة مبوم الراهن و مبوم املرتهن فتنتقل ملكية الرهن
اىل ورثة الراهن مع بقائه مرهوناً على دين املاورث طا ق النصاو
وا مجاع وعمومام احكام التمليك بالوراثة ،وينتقل اىل ورثة املرتهن
حق الرهانة ألنه من احلقوق القابلة للنقل ولعمومام النصو
يف املواريث ول ستصحاب وتاعدة

رر و

الواردة

رار.

و ينبغي للمسلم ان يكون وثوتااه برخيا ه املسالم اكثار مان وثوتاه اىل
الرهاان خصااوصاً اذا كان الراهان ثقة ومن اهل ا مانة.
وتيد (مقبو ة) يفيد تعلق صحة الرهن على حتقق القاب

 ،وعادم

صحة رهن املبهم واملردد بة اثنة او اكثر ،ف بد ان يكون الرهن معيناً،
نعم يصح رهن الكلي يف املعة كشاة من هذا القطيع على ان يتم تبضها،
و يصح رهن اجملهول كما لو رهن ما يف الصندوق املقفال ،ولاو رهان
الصندوق وما فيه صح بالنسبة للصندوق اذا كان تاب ً للرهن ،ويصاح
الرهن باملشاهدة اذا كانت رافعة للههالة والغرر.
بالرهن يصبح الراهن نوعاً من ال تصرر يف العة املرهونة ا باذن
املرتهن سواء كان التصرر نات ً للعة كالبيع ،او نات ً للمنفعة كاإلجارة
او جمرد اإلنتفاع به كالعارية.
والرهن وتبضه من تبل املرتهن ي عين اخذت ملنافعه واائه نه جمرد
وثيقة ،اما منافعه فتعود للمالك ،و جيوز للمرتهن التصرر يف الارهن
بدون اذن الراهن ألن الرهن
بركوب او سكنى او لب

يبطل ملكية الراهن له ،ولو تصرر فيه

وحنوها

من العة ولزمه اجرة املثل يادفعها

للراهن ملا استوفات مان املنفعاة ،ولاو تلفات حتات يادت

امن ألناه متعاد

ولقاعدة اليد ،ولو كان التصرر ببياع او اجاارة وحنوهماا وتاع فضاولياً
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علاى اجاازة الاراهن فاان اجاازت صاح وكاان الاثمن او اإلجارة

املسماة للراهن ألنه املالك ،اما بالنسابة للبيع فبعد اجازة الاراهن يصاح
البيااع ويكااون الااثمن رهن ااً ،و

جيااز ألحاادهما التصاارر فيااه ا باااذن

اآلخر ،وعند تضاء الدين يصبح ملكاً طلقاً للراهن.

ًا]
ْض
بع
ُكُم
ْض
بع
ِن
َم
ْ أ
َِن
توله تعاىل[ف
ْ َ
َ َ
تبة اآلية حال حصاول ا مان والثقاة باة املسالمة يف بااب الادين
والقرض ،كما انها دعوة لأل من وتبادل الثقة والطمرنينة بينهم لكنهاا
ترمر به ،بل حتث عليه بصايغ ة الشارط وترتا

علاى هاذا ا مان حكمااً

امتنانياً خاصاً.
وهل تعين اآلية يف مفهومها ان الرهان املقبو ة د لاة عادم ا مان
والثقة ،ا واب ، :نهاا ليسات بادي ً عان ا مان بال هاي اصال مان
مقومام عقد الدين يف السفر وشرط احرتازي ،وا من يرتي للتخفيا
والتيسري.
وهذت اآلية تضي

تسيماً تسام البيع لتكون:

-1

بيع ودين بكا ت

وشاهدين بشرط العدالة.

-3

بيع ودين بكات

وشاهد وامرأتة.

-2

اسقاط الكتابة يف التهارة احلا رة.

-4

البيع والدين برهان مقبو ة.

-5

البيع والدين بالثقة وا مانة.

ًيا] تادل علاى اختصاا
ْض
بع
ُكُم
ْض
بع
ْ َ
وا اافة يف اآلياة [َ
الرتخيص باملسلمة ،فهو مطلق ولي مقيداً ا ان اثبام شاق لشاق
يدل على نفيه عن غريت ،فما خي ص غري املسلمة كن ان يستقرأ حكمه

ِن
َم
من هذت اآلية او من آية اخرى يف القرآن ،وتد ورد تولاه تعااىل [و
ْ
ِ
ِّه
َد
ٍ يُ ؤ
ِنَِار
ِق
ُ ب
منْه
تأ
ِن
ْ إ
ِتَابِ مَ ن
لك
َهْل
أ
ْ َ
ِ اْ
َْ
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معا

ََْ](.)1
لي
إ
َِ
وتد يقال ان ظااهر ا ماع باة اآلياتة يفياد حصاول التقسايم عناد
املسلمة وغريهم ،فاملسلم ون مانهم مان يؤخاذ مناه الارهن علاى الادين
ومنهم من ترمنه على املال ،فيباع ببيع ا مانة.
تلت :ان اآلية تتعلق با موال وفيها ارشاد ل ساتيثاق علاى حفظاه
واجياد وثيقة لضبطه ،واآلية يف اهل الكتاب جاءم خبصو
وص

ا مانة ويف

حاهلم ومراتبهم والتباين فيما بينهم بلحاظ احتاد امللة ،اما بالنسبة

لآلية حمل البحث فهاءم خبصو
عد يدة بالرتغي

البيع والدين ،وتد وردم نصو

باتراض املسلم وفيه ثواب عظيم.

لقد وردم اآليام القرآنية با حسان اىل ابن السبيل وهو املنقطع به

بيى
ُر
لق
والفاتد لن فقة العودة اىل وطنه تال تعاىل [ف
َيتتِ َا اْ
َْ
( )3
ِ] .
َ السهبِيل
ابن
َ و
ِين
ِسْك
لم
ُ و
هه
حَق
َاْ
َ ْ
فهاال ياادخل اباان الساابيل يف مو ااا وع هااذت اآليااة وتسااهيل ادانتااه
واترا ااه وان

يكاان عناادت رهاان ،ا ااواب ، :للتباااين املو ااوعي،

فالبيع وا دانة غري الصدتة خصوصاً وان من الصادتة ماا يكاون فر ااً
وواجباً.
و تعارض بة ا مارين ،أي مان
واترا ه لتعذر وجود الكات

جت تماع شارائط بيعاه بالنساينة

والرهن معاً  ،وكان فقرياً او حمتاجاً يعطى

من الصدتام ،واحلاجة هنا اعم من الفقر ،فقد يكون ذا شرن وثروة يف
بلدت ول كن انقطعت به سبل العودة ،نعم تد يكون ابن سبيل ولكنه ان
يرمنه صاح

املال فتشمله اآلية،

ألنه ابن سبيل بل ألناه ثقاة وأماة،

وهذا مان مناافع األماناة والصادق وحسان السامت والسامعة ان يكاون
( )1سورة ال عمران .75
( )3سورة الروم .28
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ا نسان غنياً جباهه واعتبارت ،فان كان فقرياً حمتاجاً فيحصل على ما يريد
من غري سؤال وذل ومسكنة ،والبع

شق من شا ق او اشاياء ،وبعا

الشااق ط ائفة منه ،أي ان الكتابة والشهادة تبقى هي ا كثر ا ان يقاال
ان يصدته على ما زاد على النص  ،ومع هذا فان ظاهر اآلية يدل على
ارادة ا ستثناء وا تل سواء بلحاظ الدين او البيع.
ووجوت اآلية احملتملة:
 -1البيع والدين اثناء التلب

بالسفر.

 -3البيع والد ين يف احلضر والسفر مطلقاً.
 -2يف السفر وعند عدم وجود الكات .
 -4يف السفر وعند عدم وجود الكات

وتعذر الرهن وان كانت تيمته

اتل من الدين.
 -5التهارة احلا رة.
وا تااوى هااو الوجااه الثاااني لوحاادة املو ااوع يف هااذت اآليااة واآليااة
السابقة  ،ولعدم كفاية الفصل بة اآليتة على ارادة احلصر حبال السفر،
ولورود خامتة اآلية خبصو

كتمان الشهادة وهو امر

تشر لاه بداياة

اآلية.
ومع ان آية الدين هي اطول آية يف القرآن وعادد كلماتهاا هاي مائاة
ومثان وعشرين كلمة فانها

تستور مسائل الد ين وجااءم هاذت اآلياة

متام مو اوعاته وذكار ا ساتثناءام ذ ام ا همياة لبياان عظايم فضاله
تعاىل ،وملنع ا خت ر وا حود.
وهذت اآلية تظهر عناوين ا كرام يف ثنايا مسرلة جتارية ومالية حمضاة
كي

ينسى املسلمون ا خوة ومضامة حسن الظن وفق موازين ا

ان

واهلداية.
وتدل اآلية بالد لة ا لتزامية على احلث على اداء الصلوام اليومية
مجاعة نها من اهم الشواهد ملعرفة عدالة الشخص ،فمن كان يواظ

معا
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مع عادم ثباوم

على الصلوام مجاعة فان الناس يشهدون له بالص

خ فااه ،كمااا ان ا ماعااااة مقدمااة ل مااااان وا مانااة ،فلااو جاااء اثنااان
لصاااح

املااال وارادا ا سااتدانة ،واحاادهما يواظا

ا ماعة ويظن به خرياً واآلخر

معااه علااى ص ا ة

يعرفه او يعرفه ولكنه

يرات يف املسهد

ا امع فان ه يفرق بينهما وجيعل مائزاً ل ول.
كن ان نؤساا

علماً جااديداً يف القااارآن وهاو تااراءة شاطر اآلياة

علاااى حناااو مساااتقل ومباااا

خياا ل بااااملعنى و املقاصاااد الساااامية لآلياااة

وماادلو تها العقائاااادية والفقااهيااااة والعلميااااة ،وهااذا العاااالم
نتائهه تطعية للزوم اخذ الرتك ي

تك ااون

اللغوي وا عراب باللحاظ عند ارادة

ًيا] بقراءتاه
ْض
بع
ُيكُم
ْض
بع
ِن
َم
ْ أ
َِن
املعنى ،فقولاه تعااىل [ف
ْ َ
َ َ
مبفردت يفيد عدة معان منها.:
 -1عظيم فضله تعاىل على املسلمة.
 -3طاارد ا يانااة والغاادر ماان الصاا م بااة املساالمة وتنزيااه عااا
املعام م عندهم وجعلها مرآة األخوة واألخ ق احلميدة.
 -2سيرتي يوم

خيار فيه املسلمون بعضهم بعضا.

 -4عاادم حصااول حااروب ومعااار بااة البلاادان ا س ا مية ،وتبائاال
املسلمة ،وفع ً فانك ترى املسلمة ايام التنزيل تد لوا عن كل
الضغائن وتركوا الثارام والغزو والنه

والسل .

 -5ساايرتي يااوم علااى املساالمة يتبااايعون باهلااات

والقااول واملعاطاااة

وت سود الثقة وا مانة بينهم مع بقاء آياة الادين وهاذت اآلياة نهماا
توكيد على بقاء مو وعهما وان حصل أمان فانه على حنو املوجبة
ا زئيااة ،كمااا انااه

نااع ماان الكتابااة ،مبعنااى انااه جتااوز الكتابااة

وا شهاد حتى مع ا مانة ،ولكن مع عدم ا مانة
وا شهاد.

تارت الكتاباة
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 -4اآلية دعااوة للعاامل ا ماعاا ي والفردي علاى تنمياة ملكاة ا ماناة
عناد املسالم واملنااع مان اساا تحواذ الاانف

الشاهوية وطارد اسااباب

ا يانة والنفرة ،وهو امر يستلزم منااهل تربوياة عاماة مقتبساة مان
القرآن والساانة النباااوية الشاااريفة القااوليااا ة والفعلياة والتقريرياة،
ولقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم تبل النبوة يسامى
الصادق ا مة وهذت التسمية واسبابها علة لتصديق الناس برسالته
المل جاءم معضدة ومؤيدة باآليام والرباهة.

ُ]
َه
نت
َ أ
ِن
تم
ِي اؤ
لذ
َد
ْيُؤ
َل
توله تعاىل [ف
ماَ
ِّ اه
ُْ
ََ
امر اهلي لكل مدان مؤمتن باداء الدين وتضائه ،وا داء هنا احن لي
ويراد منه:
-1

اداء مقدار الدين.

-3

اعطاؤت لصاحبه نفسه.

-2

التردية عند حلول ا جل.

-4

اجتناب املاطلة والتسوي

وا يانة وا حود.
من وجه ،ولكن اآلية مست

وبة الدين وا مانة عموم وخصو

الدين هنا امانة وهذا من ا عهاز يف الفاظ القرآن ومعانيها المل يدركاه
ذوو ا بصار الظاهر منها ،ويدر ذوو البصائر مضامينها القدسية ،فمع
عدم الكتابة وا شهاد يكون الدين مبنزلة ا مانة ولي
العهد والذمة كسبيل ل داء ،وهذا الوصا
ومد

علاى املادان ا

يف القارآن ترغيا

باا داء

وثناء على الذي يؤدي ،ويصلح اط ق صفة (امة) على الاذي

يؤدي الد ين الذي

يشهد عليه ولي

فيه شهود.

ولو سنل املسلم ايهما افضال لاك ا داء ماع الصاك والشاهادة ،ام
ا داء مع نيل مرتبة (ا مة) من غري صك وشهادة ،ف خيتار ا الثاني
ملا فيه من املعاني والعناوين ا عتبارياة وا خ تياة وا جار والثاواب يف

معا
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ذام الفعل ويف نيل الصفة.
ويف اآلية بشارة وهي ان اداء الدين من غري وثيقة ينشر صفة ا مانة
بة الناس ،وكثرة ا مناء فيها ،وا مانة على املال تاؤدي با نطبااق اىل
ا مانااة يف الاادين واداء العبااادام والتقيااد با حكااام الشاارعية يف باااب
العبادام واملعام م.
و

يرد لفو (اومتن) و (اما نته) ا يف هذت اآلية ا يدل على اكرام

املدان الذي يؤدي من غري وثيقة وتشرفه بانفراد لفو ا مانة ونسبتها لاه
بصيغ ة املفرد ،كما تشمل دين ا مانة احكام ا مانام نها احلقت بهاا

هييم
ِين
لييذ
ولاا و جمااازاً واكراماااً وتشااريفاًَ ،تااال تعاااىل [و
َاه
ْ
َ ُ
َ](.)1
ُون
َاع
ْ ر
ِم
ِه
هد
َع
ْ و
ِم
ِه
نات
ماَ
َْ
ِألََ
ان ا مر با داء يف هذت اآلية رمحة مزجااة للمسالمة يف اساواتهم
ومعاشاتهم ،وتد ينفرد املسالمون بنيال صاف ة ا ماناة مان الساماء داء
الدين ،بل ان جمرد ا ستدانة من املسالم ا خار مان غاري وثيقاة يصادق
عليها امانة ،فمن ادى هو اماة ،واملعسار الاذي عهاز عان ا داء اماة
ايضاً مع ان مقتضيام ا مانة ا رجاعها اىل صاحبها حة الطل

وارادة

ا سرتداد ،وعدم جواز التصرر بها مدة وجودها ،فاملدان يرخذ الدين
ويتصرر باملال والدائن يعطيه مع حاجته لاه ،ولاو اراد اياداع اماناة ملاا
او دعها عندت ،ومع هذا فان اآلية تكرم املدان وتسميه امة.
وفيه دعوة للدائن ستدامة اكرام املادان وعادم ا اور اثنااء مادة
الدين خشية عدم ادائه عند حلول ا جل ،فاملعرور ان ا نسان جبعال
ا مانة عند من يثق به ،و يكاون تلقااً مادة ا ماناة ،بال باالعك
توديع العة عند ا مة سب
املق ام فان الدين نوع امانة.
( )1سورة املعارج .23

فاان

للاتخلص مان القلاق وا اور ،وكاذا يف

 45اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا

اإل ان ج49

ترى ايهما افضل للدائن ،الكتابة والشهادة ،ام ا مان وا طمنناان
للمدان ،ا واب :هو ا ول ،بد لاة اآلياة الكر اة ن ا مان هناا ورد
على حنو ا ستثناء واحلالة ا اصة وان زادم واتسعت ،كما ان تاعادة
السلطنة وتاعدة نفي احلرج معتربتان يف املقام ،وا مر بالكتابة والشهادة
لطا

وفضاال اهلااي مسااتديم ،وهااو عااون علااى ا مانااة والثقااة يف البيااع

والشراء  ،فاذا علم املادان ان صااح
الدين والشهادة عليه ،فانه حير

املاال اكرماه واساتثنات مان كتاباة

على ا داء واظهار نفسه مبظهر الثقة

وا هلية ل مانة.
واآلية حث على الدعاء للتوفياق لا داء والقضااء والصاريورة عناد
حسن ظن اآلخرين ،ومن يقرتض ويقضي دينه يف اجله فان يكس

ثقة

واحرتام ا خرين ،ومن وجوت ورود ا من يف اآلية تكرر ا داء وس مة
ا ختبار ،مع ان التعدد يف الدين

يلغي الكتاباة والشاهادة ،ويف اآلياة

تغليو باعتبار الدين امانة ود ل ة على ان الذي حيسن الظن باخيه املسلم
فان اهلل عز وجل معه.

القراءة املستقلة
يف اآلية اخبار عن حتامل املسلاامة ملساا ؤوليام ا مانة وحفو العهد

والوديعة وهي استنابة يف حفو املاال اي و اا عه عناد الغاري لرساتنمان
عليااه وحفظااااه ملالكااه ،وتكاااا اد تكااون م زمااة لوجااود اإلنس اان علااى
األرض  ،ولكن اإلس م اخضعها للقواعد الشرعية وبيّن احكامها لتكون
معلمااً اخ تي ااً حمسااوساااااً ومناساااابة لألماان والثااق اا ة واألجاار والثااواب
سيما وان مو ااوعها يتعاا دى يف العرر اإلسا مي املاال ،واإلمجااع

ُّوا
َد
تؤ
َن
ْ أ
ُم
ُك
مر
يأ
َ
ِن
على مشااروعيتااها ،تال تعاىل [ إ
ْ ُ
ههَّللا َ
ُْ
ِهيا ]( ، )1ويقاال لصااح املاال املاودع
لى أ
ناتِ إ
َِ
ماَ
هلَ
َْ
األََ
( )1سورة النساء .58
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وللذي حتفو عندت الوديعة الودعي واملستودع.
وجاءم اآلية بذكر اداء ا مانة ا يعاين بالد لاة التضامنية ا تياان
مبقدمام ا داء وهي تعاهدها وحفظها ومنع تعر ها للتل  ،واحلر
يف الدين على ا داء وتوفري املال وعدم ا سرار يف ا نفاق حلة جماق
ا جل وا دعااء با عساار ،بال باد مان التادبري وا تتصااد املناسا
ل ا داء يف ا جاال ،وكمااا جياااا

علااى املس اا تودع حفااو الوديعااة وفااق

املتعارر واملمكن وهلما مو اا وعية حتى يف نية املودع إلختيار الوديعاة
او شخص املست ودع ،وجي

و عها يف حرز مناسا

عرفاً مقدمة للتضييع او التفريط او ا يانة ،وجي

هلاا حبياث

يعاد

على املستودع حتصيل

احلرز عند تبوله الوديعة لوجاوب حفاو األماناة وألن مقدماة الواجا
واجبة.
وا مانة اعم من الدين واملال والوديعة العينياة ،بال تشامل ا ماور
ا عتبارية وكتمان ا سرار الشخصية  ،ولكن اآلية جاءم بلفو (فليؤد)
بارادة املال والدين والوديعة ،وهذا من اعهاز القرآن ان اآلياة تارد يف
مو وع واملراد اعم ،ا يعين فتح ابواب الدراسة يف علوم كل آية مان
القرآن ستخراج كنوزها ،وجاء ذكر ا مانة على حنو ا ط ق من غري
تقييد هلا مبقدار أو اجل وهو من السعة يف املعاملة واكرام املسلم واهليته
لتحمل ا مانة.

ُ]
به
ِهَّللا ر
هَ
ق
ليَت
توله تعاىل [و
َْ
َه
جاء ا مر با شية منه تعاىل مقارناً مع اداء ا مانة ومتعقباً له ،فلام
يرم ا مر بتقوى اهلل مقدمة ل داء و علة او جزء علة ل داء ،و

تقل

اآل ية ان اداء الدين من تقوى اهلل ،بل جاء ا مر فيها مركباً من:
 -1اداء الدين باعتبارت امانة.
 -3ا مر بتقوى اهلل وا متثال وامرت واجتناب ما نهى عنه ،وا ور
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وجمق ا مر بتقوى اهلل متعقباً ل مر با داء فيه مسائل:
 -1اداء ا مانة و الدين مو وع له حكمه ا ا

على ا نسان

وجي

ان يؤدي الدين نه نوع عهد وانشغال للذمة.
 -3حسن ظن صاح

املال جي

ان يقابل بالشكر ،فهاو يقاوم باالبيع

بالنسينة ويرت الكتابة والشهادة ويكون كالودعي ،واملدان يصابح
كاملستودع ،والشكر من املدان يتهلى حبسن ا داء.
 -2اداء ا مانة له آثار ووجوت اخ تية واجتماعية وعرفية ،فكل انسان
جياا

ان ياارد ا مانااة واألوىل ان يعاارر اهلااه وجريانااه انااه ادى

ا مانة ،ول و اخل بها فان الناس يذكرون الواتعاة وجيعلوهاا سابباً
ل حرتاز من امانته.
لذا جااء تقاديم ا داء لتعاها د ا نساان ملنزلتاه ا جتماعياة وصادته
وامانتااه ،فهاااءم اآليااة لتؤكااد علااى اداء الاادين مبااا هااو دياان ومعاملااة
شخصية ،ثم يرتي ا مر بتقوى اهلل وفيه:
 -1انه توكيد على اداء الدين وحث على عدم التهاون واملماطلة.
 -3استحضار تقوى اهلل يف كل فعال ومو اوع وسايلة مباركاة دائاه
على الوجه الصحيح املربء للذمة.
 -2ا مر بتقوى اهلل جاء ا افياً متعقباً للواج

املرمور به  ،وهو اداء

الدين.
 -4تقوى اهلل تيد شرعي لصدق تضاء الدين ،فمع تصد القربة واداء
الدين لتقوى اهلل وا شية منه تعاىل حيصل ا جر والثاواب ،ومان
وجوت التقوى اداء الدين كام ً ويف اجله ،لكي

يقاول مان ادى

الدين بعد فوام ا جال واملم اطلاة باناه ان ادى ا ماناة وتضاى
دينه ،جاء ا مر بالتقوى للحث على ا داء يف ا جل ،ن ا جل

معا
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ركن من اركان الدين ف بد من التقيد باه وعادم خمالفتاه ،نعام لاو
خيارج عان

كان معسراً ثم تضى دينه عند اليسار وا مكاان فاناه
عمومام اآلية ويصدق عليه انه أدى الدين.

ُ]
به
ِهَّللا ر
هَ
ق
ليَت
وجاءم اآلية بالتوكيد بذكر البدل وتالت [و
َْ
َه
وهذا التوكيد بشارة ا عانة منه تعاىل لقضاء الدين وتيسري ا مار ،واناه
ساابحانه يثيا

ا مااة ،وجيااازي ا حسااان با حسااان ،ويف اآليااة انااذار

ووعيد فانه تعاىل يعلم حال ا احد واملنكر للدين ،والذي يرتيه الادائن
يف ا جل فيقول لي

لك عندي ش ق ،اخرج الصك او أأتاي بالشاهداء

ان كان ا مر كما تدعي ،او يتهرأ ويقول ان كنت صادتاً.
وتبة اآلية ان علمه تعااىل خبااافايا ا ماااور اهام ماان مسارلة تضااء
الدين وعدمه  ،وانه تعالىاحاط بكل شق علماً ،ومتى ما علم ا نساان
ان اهلل يعلم حاله ويسمع ك مه ويرى فعله وان وراءت حساب ًا اخروي ًا
تفوته صغرية او كبرية من ا عمال فاناه يساتحي مان اهلل وحيار

علاى

ا داء.
و كن محل اآلية على املعناى ا عام فتشامل املارتهن ايضااً فيها
عليه اعاادة الارهن اىل الاراهن عناد اداء الادين ،ن الارهن أماناة مان
وجوت:
 -1غالباً ما تكون تيمة الرهن اكثر من تيمة الدين.
 -3الرهن امانة يف يد املرتهن

يضمنه لو تل

او تعي

من دون تعد

وتفريط ،واذا ادعى الراهن عليه التعدي او التفريط ولي
فعلى املرتهن اليمة سواء ادعى تل

له بينة

الرهن وحدت او مع مجلة من

مال املرتهن.
 -2لااو ظهاارم للماارتهن امااارام املااوم جي ا

عليااه الوصااية بااالرهن

وتعية املرهون والراهن واإلشهاد كما يف سائر الودائع وا مانام،
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يفعل كان مفرطاً وعليه
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مانه.

ًيا]
ْض
بع
ُكُم
ْض
بع
ِن
َم
ْ أ
َِن
واط ق اآلية بقولاه تعااىل [ف
ْ َ
َ َ
يفيد العموم والتعدد واملقابلة يف ا من وا طمننان كما تقدم وهو مطلق،
وفيه صور ث ث:
 -1ا مانة من طرر ا لدائن فيرمن باملدان ويبيعه بالنسينة او يقر ه من
غري كتابة و شهود و رهن.
 -3ا مانة من طرر املدان ،فيعطي الرهن من غري كتابة او شهادة ،يف
الوتت الذي اشهد على ديناه او اناه

ينكار اصال الادين ،وهاذت

املسائل حتصل عند موم املرتهن ،فيرتي الراهن ويقول اناي مادان
ملورثكم مببلغ تدرت كذا وجعلت عندت رهناً كذا ،فيثبت اترارت على
نفسه بالدين ولكن ادعاءت الرهن حيتاج اىل بينة شرعية ،لذا جيا
على املرتهن توثيق الرهن وذكر صاحبه ومو وعه وا شهاد عليه
وجعله يف مرمن وحرز وجيري عليه احكام الوديعة.
 -2أمانة وثقة الطرفة الدائن واملدان بالشهداء والكات

يف توثيق مبلغ

وأجل الدين.

علم املناسبة
ُ] يف القارآن ا يف هاذت
بيه
ِهَّللا ر
َ
هق
ليَت
يرد توله تعاىل [و
َْ
َه
اآلية واآلية السابقة ،وفيه نوع اعهاز ود لة علاى اختصاا
التداين مبفاهااايم خاصاة تتعلاااق با

مو اوع

اان وخشاااااية اهلل ،وتاد جااااء يف

اآلياا ة السابقة خبصو

الذي عليه احلق يف حال ا م ء ،اما هنا فاورد

يف حال ا داء نه لي

يف املقام ااا مت التداين با من والثقة،

من كات

وحيتاج ا نسان التقوى للتقيد مبقدار الدين وا جل املعلوم وعدم ا حد
او ا نكار.
وجاءم اآلية بصيغة املفارد ل خباار عان حقيقاة وهاي علماه تعااىل

معا
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ْ أ
بالدين والقرض فان يكن هنا شاهد فاهلل خري الشاهدين[ُقل
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وتبة اآلية مو وعية تقوى اهلل يف ا مانة وهي سب
يف نفسي املودع ،فمتى ما علم ان ا مة واملدان حير
يف الغي

لبعث السكينة
على تقوى اهلل

والسر والع نية فانه يطامنن ملاله ويثق باه فتكاون التقاوى مان

اهم السبل لص

اجملتمعام وتنظيم املعاشام.

ة]
هاد
تكْت
توله تعاىل [و
ََ
َالَ َ
موا الشهَ
ُُ
بعد لغة الغائ

وصيغة التنبيه والتحذير واحلث علاى تقيياد ا ماة

بتقااوى اهلل ،جاااء هااذا ا اازء ماان اآليااة بصاايغة ا ماار باااع ن الشااهادة
والزجر والنهي عن كتمانها ،واملراد من اآلية وجوت:
 -1عدم اخفاء الشهادة.
 -3اظهار الشهادة واداؤها على الوجه الصحيح.
 -2تعاهد مو وعها وا ستعداد دائها عند الطل .
 -4عدم حتريفها.
 -5ا متناع عن التواطق على تغيري مو وعها وما متت الشهادة عليه.
 -4اجتناب شهادة الزور وتول غري احلق.
 -7اتيان الشهادة على وجهها.

( )1سورة ا نعام .19
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ومع ان ا زء السابق من اآلية جاء بصيغ ة املفرد ،فاان هاذا الشاطر
من اآلية جاء بصيغة ا مع وفيه مسائل:
 -1ا طاب جملموع املسلمة.
 -3صحيح ان مو وع اآلية خا

بالذين يتحملون الشاهادة فيها

عليهم اداؤهاا ،ا ان ا طااب يف اآلياة ينحال اىل عاام وخاا
والعام هو ان حتملت م الشهادة ف

فوها ،وا ا

هو عدم كتمان

الشهادة بعد حتملها ،أي ان العام من اآلية يشمل كل مكل
حنااو التعليااق وا سااتعداد ،وماان منافعااه ان ماان

وعلى

يسااتطع حتماال

الشااهادة وحفظااااها وصاايانتها وعاادم ا لتفااريط بهااا جي ا
يتهن

،

عليااه ان

الشهادة فيفاً عنه وعن ا مة ،وهو من وجوت التقوى وبذا

يشمل ا مر بالتقوى الشااهد وغاري الشااهد ،ويشامل ا خاري مان
وجوت منها:
 -1اعتذارت عن ا لشهادة يف حال العهز عنها او خشية النسايان ،ومان
شرائط الشهادة عدم تبول شهادة من غل

عليه الساهو والنسايان

والغفلة.
 -3يف اآلية نهااي عن التواطااق على اخفاااء الشاااهادة ،كمااا لاو تاام
احااد اطاارار العقااد او اجاان

بتحااري

الشاااهد علااى اخفاااء

الشهادة.
 -2الشهادة من جهة العادد علاى تسامة ،اماا شااهدان عاد ن واماا
شاهد وامرأتان ،هو مجع ومتعدد فلذا جاءم اآلية بصيغة ا مع،
فاذ ا كتم الشهود يف تضية شخصية الشهادة تفتقد البينة.
 -4اآلية دعوة داء الشهود بشهادتهم وان

يكونوا تاد استشاهدوا

كما لو جرى العقد واختري شاهدان من احلضور ،فبااتي احلضاور
هلم ا د ء بالشهادة وعدم كتمانها ،وعان الان

حمماد صالى اهلل

عليه وآله وسلم تال" :خاري الشاهداء الاذي يارتي بشاهادته تبال ان
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معا

يسرهلا".
 -5ترتت

على اداء الشهادة علاى وجههاا مصااحل عديادة

مبو وعها و اطرافها بل تتعلق بعا

تنحصار

العبادام واملعام م ،فلذا

جاءم اآلية بصيغة ا مع ل خبار عن املسؤوليام العامة للمسلمة
مجيعاً يف تعاهد الشهادة.
ومن وسائل اظهار الشها دة كتابة صك الدين نها عون على ا داء
الصااحيح ،واآليااة اعاام ماان ان تنحصاار با صااومة والاادعوى (فرص ال
الشهادة ا خبار عما شاهدت)( ،)1ان ا ستعداد داء الشهادة ن عملها

ومن حضر س
وهو مناسبة للص

اخ تي ل س مة اجملتمعام ا سا مية واشااعة األمان
والتقوى.

وهنا فرق بة كتمان الشهادة وبة شهادة الزور ،وتد ورد عن ابن

هم
د حَر
َق
عباس انه تال " :اكرب الكبائر ا شرا باهلل لقولاه تعااىل [ف
َْ
َ
َ]( )3وشهادة الزور ،وكتماان الشاهادة" ،فهعال
هة
لجَن
َيْه
َل
ُهَّللا ع
ِ اْ
شهادة الزور غري كتمان الشهادة.

والنسبة بينهما عماوم وخصاو

مان وجاه ،فماادة ا لتقااء اخفااء

احلقيقاة وعاادم الشااهادة باااحلق ،امااا مااادة ا فاارتاق ففااي شااهادة الاازور
حتري

للحقائق وادعاء ما

احلقائق كما لو ادعى انه
حصل.

( )1لسان العرب .340/2
( )3سورة املائدة .73

يكن ،اما كتمانها فهو امتنااع عان كشا
يشهد و

يارد ،او اناه نساى و

ياذكر ماا
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ورد لفاو ( تكتماوا) بصاايغة ال نهاي ماارتة يف القارآن وك همااا يف
سورة البقرة ا يدل على مو وعية سورة البقرة يف باب املعام م المل
تستلزم الص

وتقوى اهلل ،واملعرور ان سورة البقرة نزلت يف املدينة

أي ان املسلمة اصبحوا مؤهلة عتماد التقوى يف املعام م وهو امر
يتحصل ا مع ا رتقاء يف منازل ا

ان.

لحَيق
تل
واآلية الثانية وردم يف بين اسارائيل[و
ْبِسُوا اْ
َالَ َ
ه
َ]( ،)1ا
مون
ْل
تع
ُم
نت
َأ
ه و
لحَق
تكْت
ِ و
ِل
لبَاط
ب
ْ َ
َْ
موا اْ
ََ
ِاْ
َُ
ُُ
يدل على دخول اداء الشهادة يف باب العقائد واملبادئ وانها حق

جيوز

اخفاؤت ،والشهادة حق هلل وللناس ولطريف العقد ،ف قوام الدين والشريعة
بالشهادة باحلق يف ا نايام واملعام م ،وهي حق للناس ن فيها حفظاً
حلقوتهم وامواهلم ،وزجر للظا

عن ا عتداء والسرتة والقتل.

فمتى ما اد ر ا نسان وجود شهود يدلون بالشاهادة علاى وجههاا
وخيربون عن احلدث كما رأو ت ومسعوت فانه يتهنا
والقتل ويكون اسوة يف الص

او

ا عتاداء والسارتة

اتل يف اجتناب السينام ،فتصان

ِيي
ْ ف
لكُيم
احلرمام وا موال وا عاراض ،ثام ان تولاه تعااىل [و
ََ
ة]( ،)3يتقوم ا بالشاهادة واثباام ا ناياة ،وتاد
ِص
لق
َاِ
ص حَيَاق
اْ
يرتي با ترار ولكنه فرد تليل و عربة با ترار الذي ينتزع با كرات فمن
شرائط التكلي

ا ختيار.

( )1سورة البقرة .43
( )3سورة البقرة .179
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معا

ُ]
ْبُه
ق َقل
ِم
ُ آث
نه
ها ف
يكْت
من
توله تعاىل [و
َِه
ْ َ
مَ
ُْ
ََ
الكتمان ا خفاء وهو نقي

ا ع ن ،والكتم يكون حسناُ ويكاون

تبيحاً ،فمن ا ول كتم السر عندما يسااا نل ا نساان كتماه ،وتاد وردم
مادة (كتم) احادى وعشارين مارة يف القارآن كلاها بااملعنى الثااني الاذي
يتضمن الذم على كتمان احلق إ واحدة وردم يف كتمان ا

اان تقياة

ِين
ق م
ِن
ْم
مؤ
َجُل
ََقا َ ر
حلفو الدم والنهاة من الظاملة [و
ْ آِ
ق ُ
ُ](.)1
نه
ُ إ
ُم
يكْت
ْن
َو
ْع
ِر
ف
يماَ
َ َ
ِ َ
ياارد لفااااو (يكتمهااااا) يف القاااارآن ا يف هااااذت اآلي ااة وحيتماال

و
أمرين:

وال م فيها للهن

 -1اراد ة الشهادة مطلقاً باعتبار ان ا ل

 -3املقصااااود الفاارد الواحااااد ماان الشاااا هادة وان ا ل ا

.

وال ا م فيهااا

للعهد.
واآلية تشااامل املعنياااة معااً ،فهاااي تاعااا دة كلياة يف بااب الشاهادة
تنبسااااط علااى افراد هااا ،وتتضاامن اآليااة ا نااذار والوعيااد والتخوياا
والتقباااايح ن الوصاا

بااا ثم الااذاتي اشااارة اىل التعاارض للعقاااب

الشديد.
وا ثم يف اللغة الذن
بوص

القل

وعمل ما حيل شرعاً ،ولكان اآلياة جااءم

با ثم وهو مصادر الفعال ،وكارن الشاهادة مان العقائاد

واظهار الشهادة على وجهها يعك
واآلياااة دعاااوة لتهاااذي

الااانف

صدق ا

ان وتصد القربة.

وتنقاا يح السااالو والاااتخلص مااان

الغشاوام الظلمانية ،وحث على بذل الوسع يف جهاد الانف
تتقيد باحكام الشريعة و ا مر الذي يتطل
الااذن

وا

وجعلاها

معرفة حقيقاة الادنيا وعاتباة

اارار الدنيويااة وا خرويااة الاامل ترجااع علااى الااذي خيفااي

( )1سورة غافر .38
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الشهادة او يرتي بها على غري وجهها وخب ر الواتع واحلق.
و

يرد لفو (آثم تلبه) يف القرآن ا يف هذت اآلية الكر اة اا يادل

على تبح شهادة الزور وانها سب
عزور القل

للضا لة ونتيهاة للكفار ،وان علتهاا

عن اهلداية واصرارت علاى املعصاية ،وبينماا جااء الشاطر

السابق من اآلية بالنهي عن اخفاء وكتمان الشهادة جاء هذا الشطر بذم
الذي خيفيهاا ونعتاه باا ثم الاذاتي والنفساي ،وبصايغة ا ملاة الشارطية
الوص

ولي

حلال املسلمة ،فلم تقل اآلية (والذي يكتمها منكم) ،او

(ومن يكتمها منكم)  ،بل وردم مطلقة من غري تقييد جبماعة او اماة او
خصو

املسلمة.

فاآلية تاعدة كلية مهملة ،وهذا من بديع القرآن ودتائقاه والقواعاد
الكلية المل تتغشى آياتاه بااكرام املسالمة وعادم توجاه الاذم هلام ،و
تنحصر اآلية خبصو

الشهادة على الد ين واملال بل هي مطلقة وتشمل

اخفاااء اآليااام الاامل جاااء بهااا الاان

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم

وا ساارار الغيبي ا ة والاارباهة الاامل يتضاامنها القاارآن والكت ا

السااماوية

السابقة المل تشهد بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
ويف اآلية د عوة ل عراض وا بتعااد عمان خيفا ي الشاهادة ويكتمهاا
ومن يشهد شهادة الزور نه عنوان الفساد وا فساد ،وحتاذير للمسالم
اخفاء الشهادة ،فمتى ما ادر حصول العزلة عناد ا خفااء اىل جانا
العقاب الشديد يف اآلخرة فانه يتهن

ا خفاء ن شهادة الزور

إ ملصاحل دنيوية آنية ومنافع حمدودة بسب

نقص ا

ترتي

ان وغلبة الشهوة

والغض .
فاذا ما علم ا نسان ان املنافع الدنيوية المل خيسرها بشاهادة الازور
اكاارب ،اذ يزدريه النااس وحياااذرون مناه فهاو ير اااي شاااخصاً واحاداً
ولكنه يغض

اهلل وال ناس مجيعاً لبغ

التحري

وشهادة الزور شرعاً

وعق ً ،بل حتى الذي شهد له بالباطل خيشى غدرت يف الباطل ومنااهل

معا
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ا عمال.
وماان الرباهااااة العاجلااة يف الدنيااااا ان شاااا اهد الاازور حي ا

حبااذر

صاااحبه الااذي نصاارت بالباطاااا ل وحاارر احلقااائق والوتااائع ار اااء لااه،
وتعامله معه بريب ة وسوء ظن ،وهو من اللط

ا لااهاا ي يف ابعااد العباد

عن املعصية وتقريبه اىل الطاعة ،وماان مصاديق الشاهادة احلكام بااحلق
ن احل اا كم شاااهد علااى ا حكااام الساانن ،وماان خيتارونااه للتمييااز بااة
ا شااياء يف ا فضاالي ة واملسااابقام وا ختيااار ،وتتهلااى الشااهادة مبعرفااة
ا فضاال وا حساااان ،ويصااادق الكتمااان باخفاااء احلقااائق وا نتصااار
للطرر املرجو

سباب دنيوية ومادية وابتغاء ا ات ور ا السلطان او

الغااين او ارباااب العماال ،فهااذا التمييااز ياادخل يف مصاااديق احلكاام ويف
الشهادة.

علم املناسبة
لقد وردم مادة (كتم) يف القرآن بلغة الذم باستثناء آية واحدة كما

تقدم ،وحتذر اآليام من كتمان احلق واخبار النبوة وما جاءم به الكت
السماوية ،ا يعين ان كتمان الشهادة وان كان يف املعام م واملنازعام
ا انها شهادة ،ف هي شهادة على ا نسان نفسه وهل تلبه لوء با

ان،

هيِ
ِكُيل
ََّللا ب
و
ُُه
ْبَيه
د َقل
به
ْ ِ
ِن
ْم
يؤ
من
تال تعااىل [و
ِّ
ِاَّلل َ
ْ ُ
يْ
ََ
شَيٍ
ق]( ،)1ووص القل باآلثم يف مفهااومه ماد للمسلمة
ِيم
َل
ء ع
ْ
الذين يتقيدون باحكام الشهادة ودعوة لتحدي الظلم وا غراء والتغرير

للعدول عن الشهادة باحلق.

( )1سورة التغابن .11
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ق]
ِيم
َل
َ ع
ُون
مل
تع
ُه
و
توله تعاىل [
ِما َ
َْ
ََّللا بَ
خطاب موجه للمسلمة مجيعاً وخامتة هذت اآلية متصلة باول اآلياة
السابقة (آية الدين) ا يادل علاى وحاد ة املو اوع وكرنهاا اشاعار ببادء
ا نتقال اىل مو وع آخر يف اآلية التالية فاملراد من اآلية وجوت:
 -1حال التداين بة املسلمة.
 -3اعراض بع

الناس عن الدين واسباب هذا ا عراض سواء من

جهة ا دانة او ا ستدانة ،ومان النااس مان يتهنا

طرفااً واحاداً

منهما ،فقد يقوم بادانة ا خرين رجاء الثواب ويتهن

ا ستدانة

لصاً ا فيها من اظهار احلاجة اىل الناس.
وبة الذين

يستدينون وشاطر مان ا غنيااء الاذين حاجاة هلام

بالدين عمااوم وخصااو

مطالق ،فقاد يكون ا نسااان حباجااة اىل

الدين يف متشية اعماله واجناز مشاريع يف الصناعام او الزراعاام
ولكنه يبقيها تسري بتؤدة اجتنابا ً للسؤال وذله ،وترات يستمر بادانة
اآلخاارين ،وماانهم ماان يشاارتي بالنسااينة ولكنااه

يبيااع ا بالنقااد،

وجاءم اآلية با خبار عن علمه تعاىل بهذت ا عمال ،وفيه تاذكري
بعا

الثواب والعقاب.

 -2يف خامتة اآلية اشارة اىل عظيم فضله تعاىل على املسلمة با رتقاء
والص

الذي جاءم به هذت اآلية.

 -4ان اهلل عز وجال يعلام حاال التاداين يف احلضار والسافر واساباب
وكتابة الدين والشهادة عليه ،والتداين بالرهن املقبوض.
 -5انتشار الثقة بة املسلمة واطمننان بعضهم لابع

يعلماه اهلل عاز

وجل ،وهو من لطفه واحسانه ومن مثرام القرآن ونبوة حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم على املسلمة وما يرتشح من فضل العبادام
على املعاام م ،وان أمان املسالم اخاات املسالم سا مه فهال فياه

معا
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ثواب ،ا واب :نعم خصوصاً على القول بكفاية ا س م عتبار
العدا لة عند الشخص ا مع وجود امر عر ي آخر خيل بالعدالاة
وبه تال كثري من الفقهاء.
 -4يف اآلية انذار و وي

من عدم اداء الدين سواء:

)1

مع الكتابة والشهادة.

)2

مع الكتابة وحدها .

)3

حبضور الشهداء.

)4

الدين برهان مقبو ة.

)5

دين ا مانة.

فالكتابة والشهادة والرهن وثائق للدين ولي

علة تامة دائه ااا

هو امتحان دنيوي واختيار يف باب املعام م والص م مع الناس
وا فااان ا مانااة ا كاارب عنااد ا نسااان هااي دينااه وعقيدتااه ،وماان
ا ساارار اللغويااة وحاادة تركيبااة احلاارور بااة الاادين مبعنااى امللااة،
والدين مبعنى القرض ،لي
امر

من فرق بينهما ا حبركة الدال ،وهو

جتدت يف لغة اخرى غري العربية ،وهذا من خصوصيام عربية

القرآن.
 -7مو ااوع الاادين
والكات

ينحصاااار باملتداينااااة باال يشاااامل الشاااهداء

وغريهم ان يعلام بالادين وحياث علاى اعاناة اآلخارين

ويشاافع عنااد صاااح
ا جل ،أو العك

املااال ،وماان حياارض املاادان علااى ا داء يف
ن حياول اغوائه وص دت عن الوفااء او ا لال

يف شرائطه.
 -8يف اآلية معنيان ا ول عام واآل خر خا

 ،اما العام فهاو احاطتاه

سااااابحانه علمااااً بافعاااااال املساااا لمة مطلقااااًَ يف بااااب العباااادام
واملعام م وا حكام ،اما اآلخر فهو علمه تعااىل باامور التاداين
بة الناس.
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 -9يف اآلية د عوة لعمل الصاحلام واتتناء احلسنام مبو وع التداين
وفااق احلكاام الشاارعي اعطاااءَ وتبضاااً ووفاااء ،والتقيااد بااالعزائم
وا نتفاع من الرخص.
يف اآلياااة اشاااارة اىل مو اااوعية التاااداين باااة النااااس يف الشاااريعة
ا س مية ،وخامتة اآلية تتضامن الوعاد والوعياد ،البشاارة والتخويا
وهذا التضاد ظاهاار بلحاااظ ا عمال ملا باااة ا لتااازام باحكاااام هااذت
اآلية وآية الدين وبة عدم التقاايد بها الذي تظهر آثارت ا ولياة يف املاال
ويف مدة الدين وحتااى تبال حلاا ول ا جال ساواء بالنسابة للنادم واهلام
الذي يصاي

الادائن ،او العاذر الاذي يلحاق املادان الاذي يناوي عادم

الوفاء.
ويف احلديث الذي جاء عن الان
أصنافاً من أ ممل

صالى اهلل علياه وآلاه وسالم" :إن

يستهاب هلم دعااؤهم :رجال يادعو علاى والدياه،

ورجل يدعو على غريم ذه

له مبال فلم يكت

عليه و

يشهد علياه،

ورجل يدعو على امرأته وتاد جعال اهلل عاز وجال لياة سابيلها بيادت،
رجل يقعد يف بيته ويقول :رب ارزتين و خيرج و يطل

الرزق فيقول

أجعل لك السبيل إىل الطلا

والضارب يف

اهلل عز وجل له :عبدي أ

األرض جبوار صحيحة  "...احلديث (.)1

وتتضمن خامتة اآلية وعداً وحتذيراً ،وفيها تعلايم وارشااد وتهاذي
للنفوس وتنقيح لألعمال وارتقاء يف عا

املعاام م يتغشاى املسالمة،

وماان خ هلاام النااا س مجيع ااً ،وهااو شاااهد يااومي حا اار علااى اهليااة
املسلمة لزعامة األ مم وتيادتها يف سبل األمان.
و كن تقسيم األمان اىل ث ثة أتسام:
األول :دنيوي.
( )1الكايف .47/5

معا
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الثاني :أخروي.
الثالث :ا امع هلما.
والتقيااد برحكااام هااذت اآليااة ماان القساام الثالااث اعا ت ،لااذا تفضاال
ساااابحانه ب التنبيااه واحلااث علااى أداء األمانااام ،والتحااذير ماان كتمااان
الشاااهادة بعاااد احلاتهاااا با ماناااام وهاااو ظااااهر نظااام اآلياااة ومفهومهاااا
ومو وعها.
وكما ان التحذير من كتمان الشهادة اعم من الشاهادة علاى الادين
والقرض ،فان خامتة اآلية مطلقة يف توكياد احاطتاه تعااىل علمااً برفعاال
العباد ،وهو سبحانه

يرياد للمسال مة ا ا اري والصا

والنهااة يف

النشرتة ،لذا فان خامتاة اآلياة دعاوة شاية اهلل ،والتساابق يف مر ااته
تعاااىل ،واع ا ن الشااهادة وتلبيااة نااداء أدائهااا ،كمااا تتعلااق خامتااة اآليااة
مبو وع السفر والتداين فيه وحصول الرهن ولزوم الوفااء مان أطارار
الدين.
************
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قوله تعاىل
ِيي األرض
ما ف
َاتِ و
مو
ما ف
ِه[
ََ
ِي السهَ
َِّلل َ
وه
تخْف
َو
ْ أ
ُسِكُم
َنف
ِي أ
َا ف
دوا م
ِن
َإ
و
ْ ُ
ْ ُ
تبُْ
ُ ُ
اء
ِمَ ن
ُ ل
ْفِر
َيَغ
ِهَّللا ف
ْ بُِ
ه
يحَاسِبْكُم
ْ َ
ُ
يش َ ُ
ِّ شَيٍ
ء
َلَى كُل
ََّللا ع
اءُه
و
ش
ي
ن
م
ب
ذ
ع
ي
و
ِّ
َُ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
ق] اآلية .384
ِير
َقد
االعراب واللغة
تاارأ عاصاام واباان عااامر (فيغفاار ،ويعااذب) برفااع الااراء والباااء ،امااا
الباتون فقرأوا با زم والرفع باعتبار ان الفاء حرر اساتننار والتقادير
فهو يغفر ،اما ا زم فعلى العط

على جواب الشرط حياسبكم ،وروي

عن ابي عمرو انه ادغم الراء يف ال م يف (فيعفر ملن) وتاال الزخمشاري:
وراويه عن ابي عمرو خمطق مرتة نه يلحن وينس
بالعربية ما يؤذن جبهل عظيم (.)1

اىل اعلام النااس

َاتِ] هلل :جار وجمرور ،خرب متقدم ،ما:
مو
ما ف
ِه[
ِي السهَ
َِّلل َ
مبتدأ مؤخر ،يف السموام :جار وجمرور وتيل انه ك م مسترن .
على ما يف السماوام.

ِي األرض] عط
ما ف
[و
ََ
ْ] الواو :حرر عطا
ِكُم
ُس
َنف
ِي أ
ما ف
ِن
َإ
[و
ْ ُ
تبُْ
دوا َ
وتيل ل ستننار ،ان :حرر شرط جازم ،تبدوا :فعل مضارع منصوب،
الواو :فاعل ،وان وما يف حيزها يف ترويل مصاادر والتقدير (واباداء ماا
يف انفسكم)  ،ما :اسم موصول مفعول باه ،يف انفساكم :جاار وجمارور،
والضمري الكار مضار اليه.
( )1الكشار .407/1

معا
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ِ
ُهَّللا] حياسااا  :جاااواب الشااارط جمااازوم،
ِه
ْ ب
ِبْكُم
يحَاس
[ُ
والفاعال امري مسترت تقديرت هو ،الكار :مري متصل يف حمل نصا
مفعول ،به :جار وجمرور ،اسم ا

لة :فاعل مرفوع ،وا ملاة

حمال

هلا.
اء ] الفاء :حارر اساتننار ،يغفار :فعال
ِمن
ِر
ْف
َيَغ
[ف
ْ َ
ُ لَ
يشَ ُ
مضارع مرفوع ،وجيوز ان تكون الفاء ل ساتننار ،ملان :جاار وجمارور،
يشاء :مضارع ،والفاعل
ا

مري مسترت تقديرت هو عائد هلل تعاىل.

ِّ شَييٍ
ق] الاواو :اساتننافية ،اسام
ِير
ء َقيد
ُل
َى ك
َل
ََّللا ع
ُه
و
[
ْ
لااة :مبتاادأ ،علااى كاال :جااار وجماارور  ،شااق :مضااار اليااه جماارور

بالكسرة ،تدير  :خرب مرفوع بالضمة.

يف سياق اآليات

بعد آيام الربا والدين جاااءم هاا ذت اآلية لتخرب عن امللكية املطلقاة
هلل عز وجل وانه سابحانه يعلام ماا اظهار ا نساان وماا اخفاات يف دعاوة
للتوبة والندم واصا

احلاال ،ان هاذت اآلياة عاون علاى الاتخلص مان

الربا ،وفيهاا دعاوة للتقياد باحكاام وشارائط الادين والقارض ،وادرا
ا نسان مطابق للواتاع يف حصار امللكياة باه تعااىل ليكاون هاذا ا درا
وساايلة ذاتيااة مباركااة للتسااابق يف عماال ا ااريام واجتناااب النااواهي يف
املعام م.

اعجاز اآلية
يف اآلية اخبار عن انعدام الشريك يف امللك ،فلي

من مالك ا اهلل

عااز وجاال وهااو ع ا م الغيااوب ،وت حااااق اآليااااة ا نسااان يف اعمات اه
لي تخلص من درن السينام ويقبل على الصاحلام ،وجتعله يشعر بعظمة
مقااام الرباااوبية بالباارهاااان اإلناي وهاااو ا ساا تد ل مان املعلاول علاى
الع لة ،ومعرفة بدائع ا لق ود لتها على عظمة الباري عز وجل ولزوم
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طاعتااه وا متثااال واماارت ،واآليااة دعااوة ل نقطاااع اليااه تعاااىل ورجاااء
رمحته.

ويمكن ان نسمي هذه اآلية بـ(آية المحاسبة)
اآلية سالح

ان آيام امللكية املطلقة هلل تعااىل عاون للمسالم يف عباداتاه وصا ته

ا جتماعية ومعام تاه ،ومدرساة ساتكمال الاذام باالعلم والتقاوى،
وتنبعث منافعها يف مقامام ث ث :علم ،وحال ،وعمال ،وهاي جمتمعاة
ومتفرتة تساهم يف ص

ا نسان وتصفية تلبه وتنقية اعماله وتقودت اىل

سبل الفوز يف اآلخرة.

مفهوم اآلية

اآلية حرب على الشر  ،وداعية مساوياة يومياة لتنزياه األرض اا

يدنسها من الشر الظاهر او ا في ،وتنكر اآلية وجاود ملكياة حقيقياة
لغري اهلل سواء يف األرض او يف السماء ،اما يف األرض فانها اخبار عان
عائدياة ا مااور كلااها لاه تعااىل يف ملكيتهااا ،اذ ان ملكااه تعاااىل ل شااياء
خيتل

يف ماهيته وحيثيته عن ملكية غريت ،فغريت يغ ادرامللك ويفارتاه ان

يكان يف حياتااه فاناه يفارتااه عناد اتااه ،وتلاك حقيقااة ظااهرة للعيااان
ومدركة بالوجدان ،فرتى ا نسان ر علاى الادار او البساتان وغريهماا
فيقول كان هذا امللك لي وبعته ،او ان غريت يقول كان لف ن وتركه ارثاً
وهكذا.
وهذت الشواهد تذكر مبلكيته تعاىل نهاا ثابتاة غاري متزلزلاة وملكياة
غااريت عر ااية متزلزلااة  ،لتكااون التااذكرة عااربة وموعظااة وعونااً للمساالم
ووسيلة لزيادة ا انه ،ومع امل لكية تكون القدرة املطلقة ايضااً ،ويف اآلياة
وعد ووعيد ،وبشارة و ويا

وتنهاى اآلياة عان ا بتعااد عان حضارته

تعاىل ،كما انه سالبة بانتفاء املو وع ،فلله ملكوم السماوام واألرض،

معا
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وما يف اآلفاق والنفوس والنبام وخفايا ا لق.

إفاضات اآلية

اآلية دعاوة للتفكار يف احاوال اآلخار ة و لاص ا نساان مان شاهوة
البطن والفرج وحنوها من دواعي الانف

احليوانياة والشاهوية ،وتفاي

على ا نسان نور املعرفة با خبار عن عظيم ملكه وتدرتاه تعااىل ،فمان
اراد حاجة فليتوجه اىل اهلل تعاىل بالساؤال والطلا
فالنف

ا نسانية حبس

النقص وطرد الضااع

وتضااء احلاوائل،

فطرتها تشعر باحلاجة و النقص وتسعى لتدار
باللهاوء اىل القوة املطلقة ،فتارتي اآلياة لتادعوت

اىل اللهااوء اىل اهلل عااز وجاال وا سااتهارة بااه ماان ذام الاانف
همومها ومن القوى الشيطانية ،واآلية تفي

على النف

وماان

احلكمة العالية

وجتعل ا نسان مشغوفاً حببه تعاىل.

التفسري

ِيي
ميا ف
َاتِ و
يمو
ما ف
عااىل[
توله ت ِه
ََ
ِيي السه َ
َِّلل َ
األرض]
ستبقى هذت اآلية لطفاً اهلياً ينفرد به املسلمون وهذا ا نفراد
اختصا

يعين

املسلمة با خبار السماوي عن عائدية كل ماا يف الساموام

واألرض له تعاىل.
فهذت احلقيقة تتضمنها مجياع الكتا
والرسل كافة ،ا ان املسلمة اختصوا با

الساماوية ،وجااء بهاا ا نبيااء
ان بها وا تارار مبضامونها

وجعلها جزء من واتعهم اليومي النوعي والشخصي ،ف يعبدون ا اهلل
و يدعون و ينذرون و يلبون ا هلل عز وجل.
واآلية وان جاءم بصيغ ة ا ملة ا ربية ا انها حتد للكفار وتكبيت
للمشركة ومقدمة لتثبيت د عائم الدين ،فمتى ماا وهان املشاركون فاان
الناس يلتفت ون اىل اآليام المل أتى بها الرسول ا كرم حممد صلى اهلل
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عليه وآله وسلم لزوال الغشاوة الظلمانية المل ترتشح من صايغ الشاك
هل الض لة وحماولتهم منع البصائر من تاراءة وتبياان املعااني

والري

القدسية يف القرآن.
فهذت اآلية حرب على الشر  ،وحكمة حملاربة الكفار ،وفيهاا د لاة
على ان السي

الذي تاتل به املساالمون سااي

ملكوتي تاطع وحاسام

يف حتقيق النصر يف املعار  ،ولقد ناازل امل ئااكااة حقيقة يااوم بدر وتاتلوا
ماع املسالمة ،امااا هاذت اآليااة فهاي جمااااهد ومقاتاااال يااوماااي ويف باااب
العقيدة والعمل والقول ،يف احلضر والسافر ،يف احلارب والسالم ،ومان
هذا كن ان تاارى اثا ر اآلية القرآنية يف النصر على ا عداء ،و غراباة
ان ياادر ا عااااداء هااذت احلقياقاااا ة العقائديااة فيتوجهااااون اىل حماااااربة
القارآن وحماولاة مناع سالطان هاذت اآلياة وماا فيهاا مان الربكاة ،ولكانهم
يصابون با زي وا نكسار ،ن اعهاز القرآن ذاتي وغريي فهو عاصم
معتصم.
ويف اآلية اخبار عن عائدية الفاعلية له تعاىل ،ن كل شاق لاو ،
وما كان لوكاً يكاون فعلاه حمادوداً او مساخراً او موتوفااً علاى امضااء
ومشينة املالك ،ان اثبام استدامة امللكية هلل تعااىل يعاين اثباام القادرة
املطلقة املتناسبة مع سعة امللكية ،واثباام القادرة يساتلزم انطباتااً اثباام
ا ختيار والعلم وانه سبحانه يفعال ماا يرياد ،ن ملكيتاه تعااىل تنفارد
خبصوصية وهي ابتداء واستدامة امللكية له وابداع املوجاودام وارادتاه
ساابحانه فملكيتااه تعاااىل عنااوان خااا

بالااذام ا هليااة املقدسااة ،وكااذا

بالنسبة لقدرته غري املتناهية ،وكذا بالنسابة ل ختياار فاان مراتباه العالياة
خاصة بواج

الوجود.

واآلية بشارة النصار وعاون للمسالمة ودعاوة للصارب وا هااد يف
سبيله تعاىل والغنى عما يف أيدي الكافرين ،فمتى ما علم العبد ان امللك
كله هلل تعاىل فانه يتوجه اليه سبحانه ويقصدت يف املسرلة و يعبق مبا يقول

معا
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اعداء الدين واهل الغواياة والضا لة  ،وهاذت اآلياة حارز مان الشايطان
واغوائه ومانع دون الطماع والظلام والتعادي ،كماا انهاا جتعال املسالم
يتطلع اىل فضله واحسانه ويكون زاهداً فيما عند الناس.
ويف اآلية تعهيز وحه ة على الكافرين ،فملكه تعااىل
هو موجود يف األرض وتريا
ملك السماوام الذي

ينحصار مباا

مان النااس وحتات سالطانهم بال يشامل

تطالاه ايادي النااس وتادراتهم ،واآلياة دعاوة

للناس مجيعاً للتوحيد ،ومو وع عز وتوة للمسلمة وبرهان اثبام على
صحته اختيارهم وهي من موارد املعرفة الفطرية لربوبيته تعاىل ،واآلياة
مصداق لنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم

نه

يدع ا هلل تعاىل

ويؤكااد مضااامة الربوبيااة ،ويف اآليااة رد علااى ا تااوال حباادوث خلاال
وتصادم يف ا جرام مبا يغري احليااة يف األرض ناه تعااىل يادبر امورهاا
ويتفضل مبشينته بتصري

احواهلا.

َو
ْأ
ِيكُم
ُس
َنف
ِيي أ
ميا ف
ِن
َإ
توله تعااىل [و
ْ ُ
تبْ ُ
ْ
يدوا َ
وه]
تخْف
ُ
ُ ُ
ذكر يف باب النزول يف صحيح مسلم عن ابى هريرة تال" :ملا نزلات
علااى رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم هااذت اآليااة اشااتد ذلااك علااى
اصحاب رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم فارتوا رساول اهلل صالى اهلل
عليااه وساالم ثاام بركااوا عل ا ى الرك ا

فقااالوا أي رسااول اهلل كلفنااا ماان

ا عمال ما نطيق الص ة والصيام وا هاد والصدتة وتد انزلات علياك
هذت اآلية و نطيقها.
تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتريادون ان تقولاوا كماا تاال
اهل الكتابة من تبلكم مسعنا وعصينا بل تولوا مسعنا واطعنا غفرانك
ربنا واليك املصري ،تالوا مسعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك املصري فلما
اترتأها القوم ذلت بها السنتهم فانزل اهلل يف اثرها آمن الرسول مبا أنزل
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نفرق باة

إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل وم ئكته وكتبه ورسله

احد من رسله وتالوا مسعنا واطعناا غفراناك ربناا والياك املصاري فلماا
فعلوا ذلك نسخها اهلل تعاىل.
فانزل اهلل عاز وجال
وعليها ما اكتسبت ربنا

يكلا

اهلل نفساا ا وساعها هلاا ماا كسابت

تؤاخذنا ان نسينا أو اخطرنا تال نعم ربناا و

حتمل علينا اصرا كما محلته على الذين من تبلنا تال نعم ربنا و حتملنا
ما طاتة لنا باه تاال نعام واعا

عنا ا واغفار لناا وارمحناا انات مو ناا

فانصرنا على القوم الكافرين تال نعم".
وبا سناد عن ابن عبااس تاال ملاا نزلات هاذت اآلياة ان تبادوا ماا يف
انفساكم أو فااوت حياسااا بكم بااه اهلل تاال دخاال تلاااوبهم منهااا شااق
يدخل تلوبهم من شق فقال الن
واطعن ا وسلمنا تال فالقى اهلل ا

صالى اهلل علياه وسالم تولاوا مسعناا
ان يف تلوبهم فانزل اهلل تعاىل

اهلل نفسا ا وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

يكل

تؤاخذنا ان

نسينا أو اخطرنا تال تد فعلت ربنا و حتمل علينا اصرا كما محلته على
الذين من تبلنا تال تد فعلات واغفار لناا وارمحناا انات مو ناا تاال تاد

فعلت"(.)1

وذكرم يف اآلية وجوت:
 -1املراد من ا ع ن اظهار ما يف النف

من الطاعاة واملعصاية وتولاه

وه] أي تكتموت.
تخْف
َو
تعاىل[أ
ْ ُ
ُ ُ
 -3اظهار الشهادة وعدم كتمانها فان اهلل يعلم ذلك وجيازيكم به ،عن
ابن عباس ومجاعة.
 -2اآلية عامة يف ا حكام المل تقدم ذكرها يف السورة ،نسبه الطربسي

( )1صحيح مسلم .80/1

معا
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اىل القيل(.)1
اما مو وع الشهادة فهو من مصاديق اآلياة وتاد ورد التحاذير مان
كتمان الشاهادة يف اآلياة الساابقة والامل اختتمات بعلماه تعااىل باعماال
العباد.
اما بالنسبة للقاول الثالاث فاآلياة اعام وتشامل ا حكاام وا عماال
وسرائر النفوس.
واآلية مدرسة يف علم ال ك م وا جتماع وا خ ق ،ومن املاوازين
الشرعية والقواع د الكلية المل حتكم سلو ا نسان.
وجاء اول اآلية بصيغ ة ا رب ،اماا هاذا الشاطر فهااء بلغاة ا طااب
وحيمل على وجوت:
 -1ا طاب للناس مجيعاً.
 -3املراد با طاب املسلمون الذين ينطقون بالشهادتة.
 -2املراد املؤمنون الذين احس نوا اس مهم وصدتوا برسالة الن

حممد

صلى اهلل عليه وآله وسلم بقلوبهم وجواحنهم.
وا توى هو ا ول فاآلية موجهة اىل الناس مجيعاً ،صالة ا ط ق
وعدم نهوض السياق للحهية يف التقييد ا ان املؤمنة واملسالمة أكثار
الناس نفعاً واعتباراً منها.
وتتضاامن اآليااة الوعاااد والوعياااد بالعاذاب الشاديد وهاو خا ر
صاايغ اكاارام املساالمة يف خطااااابام القاااا رآن ،فا صااح ان اآليااة غااري
منسوخة ا باالنظر اليهاا علاى حناو التفصايل وانهاا منساوخة خبصاو
املساااالمة ،ووردم فيااه نصااااو
ا سراء وان اهلل عز وجل
بالسينة.
( )1جممع البيان .401/1

حياس

كااااثرية منهااااا مااا جاااااء يف ح ااديث
املسلم على ما اخفات يف نفسه وهمّه
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وبهذا الق ول أي التفصيل كن ا روج من التعارض احلاصل باة
الروايام الواردة بالنس يف املقام والمل تقول بعدمه ،وهذا من اعهاز
القرآن وان آياته واسرارت وكنوزت اعم ان حتايط بهاا تواعاد كلياة عقلياة
ثابتة ن رمحته تعاىل تتعدى اوهام البشر.

يي
ِي
يا ف
مي
ِن
َإ
روي عان اباان عباااس يف تولااه [و
ْ ُ
تبْيُ
يدوا َ
وه] فاذلك سارائر وع نيتاك حياسابكم باه
تخْف
َو
ْ أ
ِكُم
ُس
َنف
أ
ْ ُ
ُ ُ
اهلل فانها

تنس ولكن اهلل إذا مجاع ا

أخربكم مبا أخفيتم يف أنفسكم ا

ئاق ياوم القياماة يقاول اناى

تطلع عليه م ئكامل فاماا املؤمناون

ِ
ِه
ْ ب
ِبْكُم
يحَاس
فيخربهم ويغفر هلم ما حدثوا به أنفسهم وهو توله [ُ
ُهَّللا] خيربكم وأما أهل الشك والري فيخربهم مبا أخفوا مان التكاذي
( )1
ْ]" .
وبكُم
ْ ُقل
َسَبَت
ِما ك
ُم
ُك
َاخِذ
يؤ
ِن
لك
وهو توله [و
ََ
ُ ُ
ْ ُ
ْ بَ
واآليااة تهااذي

للنفااوس واص ا

للااذام وتنزيااه للبااواطن وطاارد

للغ واشي الظلمانية وحصانة من وساوس الشايطان ،ودعاوة ن يكاون
احل

والبغ

يف اهلل ،وبعد جمق اول اآلية با خبار عن عائدية مجياع

مااا يف السااماوام واألرض هلل تعاااىل ،وجاااءم هااذت اآليااة لتخاارب عاان
تفصيل وبيان نوع امللك وخصائصه ومنها العلم خبفاياا ا ماور واسارار
الكااون واملوجااودام  ،وكاارن اآليااة ماان عطاا

علااى العااام،

ا ااا

والتفصيل على ا مجال ،ولتتهلى عظمة سلطانه تعاىل.
وتتبة للناس اسرار ملكه تعاىل ،فلي

من مالك يعلم خفايا ملكه

على حنو التفصيل ،من كاان عنادت بساتان او عقاار
داخله وما جيري خل

يادري ماا حيصال

ا ادران وا ساوار ا ان يارتي مان خياربت عان

الوتائع وتد يكذب عليه افرتاء او نفياً ،فهاءم اآلية لتابة علماه تعااىل
خبفايا ملكه باملثال القريا
( )1الدر املنثور .275/1

الناافع ،وهاو علماه مباا يظهارت ا نساان وماا

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 70

خيفيه  ،ليكون من باب ا ولوية علمه تعاىل بالوتائع وا حداث.
وكما يعلم سبحانه خفايا النف

ا نسانية فانه يعلام افعاال امل ئكاة

ما
َ و
دون
َم
ْل
َع
َأ
واسرارهم وما خيفون ،تاال تعااىل [و
ما ُ
تبُْ
ََ
ُ َ
َ]( ،)1ومتاى ماا علام ا نساان ان اهلل مطلاع علاى
مون
تكْت
ُم
ُنت
ك
ْ َ
ُُ
سرائرت فانه يستحي منه ويبادر اىل فعل ماا ير ايه ،فيتهنا
النفسية للهم بالذن
الذن

املقادمام

والتفكري به والتخطيط مبكر ودهااء لاه ،فقاد يارتي

ستنناس الفكر به واملداومة على استحضارها يف الذهن ،فااذا

كان الذهن مشغو ً بالذكر والد عاء فانه يبتعد عن اوهام الرذيلة.
الصور المل ترتسم يف ا اطر

فهذت اآلية جاءم لقهر الذهن لتعك

القيم وا مور احلميدة ،وجعلت ا ظهار وا خفاء بعرض واحاد ،مان
جهتة:
ا وىل :العلم بهما.
الثانية :احملاسبة عليهما.
وجااااء العلااام بهماااا يف اول اآلياااة جبعلاااه جااازء اااا يف الساااماوام
واألرض ،أي ان علمه تعاىل با شاياء يكاون علاى حناو الدتاة العقلياة،
وخفايا النف

ا نسانية امر وجودي ولي

عدمياً ولكن

يستطيع احد

ان يطلع عليه ا اهلل ،فان تلت :ان اجهزة اكتشفت ملعرفة حال الكذب
من الصدق و كن توثيق النتائل ،تلات :ان هاذا ا كتشاار يادل علاى
اعهاز اآلية من وجوت:
 -1عدم حصول الدتة يف معلومام هذا ا هاز واتعااً ،كماا اناه لاي
حبهة شرعية.
 -3هلذا ا هاز وظائ

متضادة ففيه نفع وفياه اذى ،اماا علماه تعااىل

فهو رمحة وعون وسب
( )1سورة البقرة .22

للص

.
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 -2امكان معرفة ما يدور يف الذهن.
 -4ان علمه تعاىل خبفايا النف

ا نسانية مطلق ،فيشمل ا اطرة المل

متر على الذهن ثم ينساها ا نسان نفسه ،ولكن اهلل

ينساها بل انه

سبحانه يعلمها تبل حصوهلا وطرو ها ويعلم اسبابها ،وهل يوطن
ا نسان نفسه عليها ويهم باخراجها اىل عا

ا عمال ام انه يتخلى

عنها ويرتكها.
واخرج ابن جرير عن ابن عباس يف اآلياة تاال " :ان اهلل يقاول ياوم
القيامة ان كتابي

يكتبوا من اعمالكم ا ما ظهر منها ،فاما ما اسررمت

يف انفسااكم فانااا احاساابكم بااه اليااوم ،فاااغفر ملاان شاانت واعااذب ماان

شنت"(.)1

أي ان خفايا النف

ا نسانية وا اواطر الامل تطارأ علاى القلا

يعلمها ا اهلل عز وجل.
ويتعلق ا بداء وا خفاء يف اآلية باامر واحاد وهاو ماا يف النفاوس،
فاآلية

تقل بان اهلل يعلم ما تبدون ويعلم ما فون وما يفيد التعدد يف

َم
ْل
َع
َأ
ذام الشق املعلوم واملغايرة وا ثنينية كما ورد يف توله تعاىل[و
ُ
َ]( ،)3فماا يبدوناه غاري ماا
مون
تكْت
ُم
ُنت
ما ك
َ و
دون
ْ َ
ما ُ
تبُْ
ََ
َ
ُُ
يكتمونه ،اما هذت اآلياة ف تتعلاق مباا يف النفاوس بالاذام ساواء ابادوت او
اخفوت ،فهاي نااظرة اىل ا صال ن مو اوعها لاي
احملاسبة على ما يف النف

العلام وحادت بال

ا نسانية سواء دخل يف ا عمال وخرج على

اللسان ،ام ان ا نسان اخفات وسرتت  ،وا بداء يف اآلية على وجوت:
 -1اظهارت بالعمل.
 -3ترجله على اللسان بالقول.
( )1الدر املنثور .275/1
( )3سورة البقرة .22

معا
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 -2حتقق مساع اآلخرين.
ا نسااان ماان القصااد والعاازم واط ا ع

 -4تاادوين وكتابااة مااا يف نف ا
اآلخرين.
وعدم ا ط ع على تسمة:
 -1ارادة الكات

ا خفاء وعدم تراءة احد ملا كتبه.

 -3الصدفة وا ت فاق بعادم اطا ع احاد علاى الكتاباة ،فيصادق علياه
ا بداء بلحاظ النية والقصد.
وتااارة ياارتي الك ا م تعريض ااً وكنايااة سااواء يف طل ا

حاجااة او ذم

انسان ،فهل يصدق عليه ابد اء ام اخفاء ،ام انه ابد اء على حناو القضاية
ا زئية ملا فيه من لغة ا شااارة والتلماا يح ،ولاو كانات امارأة ذام عادة
وفاة وجاء من يرغ

بزواجاها ومل ح هلا عن رغبتاه كاي

عند انقضاء العدة  ،فقال انهاا امارأة شاا بة يرغا

تتازوج غاريت

فيهاا كال انساان،ففيه

وجوت:
 -1انه من ا بداء ظهار رغبته باللسان والقول.
 -3من ا خفاء نه

يصر برغبته بالزواج و

خيرج عن عمومام

ال تقيد باحكام حرمة نكا ذام العدة ومواعدتها سراً.
 -2انه فرد ثالث ب رزخ باة ا باداء وا خفااء ناه لاي

طلبا ًا صارحي ًا

وخطااااب ة وفااق العاارر او الشاارع ،كمااا انااه فااوق ا خفاااء بدرجااة
لظااااهورت بصاااايغ ة التعري ا

ومااا جيااااعل املعتاااادة تفااااهم القص ااد

والغاية.
ا ااواب ان اآلي ا ة

جتعاال برزخ ااً بااة ا بااداء وا خفاااء ،فانهمااا

وصفان يستوعبان احوال اهلم والفعل معاً وبعرض واحد.
وا صح ان هذا التعري
مرات

والتلميح من ا بداء ولكن ا بداء علاى

فمنها ما يكاون صارحياً بينااً ،ومنهاا ماايكون تعريضااً وتلميحااً،
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فا بداء من الكلي املشكك الذي هاو علاى مراتا
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متفاوتاة يف الظهاور

والو و  ،ويتهلى يف القول والعمل على درجام يف الظهور والد لة
سااااواء يف التباااين الرتباااا ي بااة القااول والفعاال ،او بااة اتسااااام ال ااقول
واتسام الفعل ،اما ا خفاء فيمكن ان يكون من الكلاي املشاكك الاذي
يدل على اعيان مبعنى واحد ولكنها متفاوتة يف الشدة والضع

والتقدم

والترخر.
و كن ان يكون من الكلي املتواطق الذي تكاون مصااديقه بعارض
واحد وعلى السواء.
فما يكون يف القلا

وبااطن ا نساان وخااطرة يف الباال يكاون مان

املتواطاق وهو على حااد سواء يف درجة ا فاااء وينقساام اىل تسااامة،
ما يكاون خااااطرة صااحلة ،وماا يكاون فاسادة ،واحلسااب يكاون علاى
الثانية.
اما على القول بان املراد با خفاء هو اخفااء العمال كماا يف اخفااء
الصاادتام واتيانهااا سااراً فيكااون ماان الك اا لي املشااكك ن ا خفاااء لااه
متفاوتة كما تقدم ،خصوصاً على القول بان املراد مان ا خفااء

مرات

هو املعنى ا عم أي اخفاء ا عمال و ا مار ا رادة والقصد واحلسد يف
القل .
وظاهر اآلية ارادة اخفاء فعل املعصية ،يف حث على اجتناب ا مار
احلسد والبغ

والضعائن ونية السوء وفعل املنكر.

وجاءم اآلية بصيغ ة ا مع وهي احن لية للمفرد وا ماع كماا انهاا
تشاامل مااا جتتمااع عليااه ا ماااا اعة ماان الفعاال او القااول ،وفيه اا دعااوة
ل شرتا يف العمل ا ريي وافعال احلسبة ،وحتذير و انذار من التاواطق
على املنكر.
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معا

القراءة املستقلة

تاابة اآليااة انشااغال الاانف

بااامور ومسااائل منهااا مااا تتاادافع امامهااا

وتفرض نفسها عليها من خ ل الوتائع وا حداث ووصوهلا عن طريق
احلواس كالبصر والسامع ،ومنهاا ماا يارد ب التحليال العقلاي ،ومنهاا ماا
يقصدت ويطلبه ا نسان ويسعى اليه مببادرة منه ،ويف اآلية د لة على ان
ا خفاء امر وجودي ولي
وان النف

عا

عدمياً ن اآلية اخربم عن ارادته بالقصد،

مستقل له خصوصياته وهو ميزان ا عماال

أتال يف

بداياتها ومقدماتها.
فا اطرة والفكرة تطرأ على النف
وحكمها ونتائهها ،فاذا كانت النف

فت ستحضر اسابابها ومو اوعها
ل وامة او مطمننة وحيكمها ا

فانها تنظر بعة التقوى واملنافع ا خروية او ا
فيبقى خمفياً مستوراً
اص

رار المل تتعق

خيرج اىل واتع ا فعال ،وا خبار عن عا

اان

الفعل،
النف

هلا في ما يرد على البال من ا وهام واآلمال ،ودعوة للتنزت عان

املكر ا بيث ووجوت احليلة.

علم املناسبة

وورد لفو (تبدوا) يف اربع آيام وورد لفو ( فوت) يف ث ث آياام
من القرآن ،وجاءم الث ثة يف ذام املو وع وهو ابداء او اخفاء ماا يف

َو
يوه أ
تخْف
َو
ًا أ
دوا خَيْير
ِن
النف  ،تال تعاىل[إ
ْ ُ
ْ ُ
تبُْ
ْ
ُ ُ
ْ سُوٍ
ًا] (،)1
ِير
ًّا َقيد
ُو
َف
َ ع
َان
َهَّللا ك
َِن
ء ف
َن
ُوا ع
ْف
تع
َ
ه
َهَّللا
َيِن
يوه ف
تخْف
َو
ًا أ
دوا شَيْئ
ِن
وتاال تعااىل[إ
ْ ُ
ْ ُ
ه
تبُْ
ُ ُ
ِّ شَيٍ
ِيما](.)3
ء ع
ِكُل
َ ب
َان
ك
َل ً
ْ
( )1سورة النساء .149
( )3سورة ا حزاب .54
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وي حو يف اآليتة ذكر املو وع على حنو التفصيل ،فاآلية من سورة
النساء و ردم خاصة با ري والعمل الصاحل ،وتفضله تعاىل بالعفو ،اما
بالنسبة لآلية من سورة ا حزاب فمو وعها هو ا ري وعلمه تعاىل به،
و اآلية حمل البحث مطلقة بلحاظ ا سام املوصاول (ماا) ،وهاي خاصاة
باحملاساابة وا مااع بااة اآليااام يف املو ااوع مااع استحضااار التقساايم يف
مو وع احلساب و

ول املسلمة باملغفرة ،والكفار بالعذاب.

تبة اآلية البشارة بتفضله تعاىل باحصاء افعال الص

وجعلها يف

صحيفة السلم ،واحتساب ما يهام باه مان وجاو ت ا اري ولكناه يعهاز او
يتباطق عنه او تربز موانع دون حتقيقه ،ولفو (ا ري) و (الشاق) اخاص
من ا سم املوصول (ما) وما فيه من التنكري.

ِهَّللا]
ُِ
ه
ْ ب
ِبْكُم
يحَاس
توله تعاىل[ُ
ياارد لفاااو (حياسااابكم) ا يف هااذت اآلياااة ،واحملاسااابة :الساااؤال
والتحقياق وا ستقصااء ا ااا

بافعاال الشاخص ،ففااي احملاسابة ث ثااة

اطرار:
 -1الذي يتوىل حماسبة غريت أي احملاسِ
 -3مو وع احملاسبة ،فان

بكسر السة.

يكن هنا فعل ف مو وع للمحاسبة.

 -2الذي خيضع للحساب والسؤال أي احملاسَ

 -بفتح السة.

فاآلية من مصاديق الربوبية املطلقاة هلل تعااىل ،واناه حياسا

العبااد

على ا فعال ما ظهر منها وما بطن ،وما تل او كثر ،كما انها تبة جانباً
من مفاهيم العبودية ،فمان صافام العباد ان خيضاع للحسااب مان تبال
مو ت فيما يتعلق بتصرفاته وافعاله واتواله ،وجاءم اآلية بصيغة ا مع
(حياسبكم) وفيها مسائل:
 -1التذكري بيوم احلشر وان الناس كافة يعر ون للحساب.

معا
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 -3يكون احلساب على القضايا الشخصية والنوعية العامة.
 -2يف اآلية اشارة اىل اسباب ومقدمام الذنوب واخذ ا نسان جبريرة
فعل غريت اذا كان تد أغوات ودعات اىل هذا الفعل.
 -4جاااء احلساااب بصاايغ ة ا مااع ،ومو ااوع احلساااب بضاامري املفاارد
( فوت) ( ،به) ،ا يدل على دتة وسعة احلساب وباملسائل الفردية
والقضايا الشخصية.
تقل اآلية حياسبكم عليه ،بل تالت حياسبكم باه ،وكارن العمال

-5

نفسااه آلااة للحسااااب ،وفيااه اشااارة اىل غناااات تعاااىل عاان النااااس
وحسابهم.
 -4يف اآلية اخبار بان اهلل عز وجل هو الذي يتوىل احلسااب وهاذا
نع من امرت تعاىل للم ئكة بتولي شؤون احلساب ،اذا ثبت ذلك
بآية ترآنية اخرى ،او بسنة نبوية صحيحة السند ،ووردم يف السنة
اخبار تف يد انه سبحانه يتوىل احلساب.
 -7توليه سبحانه للحساب بشارة الرمحة وا مل والتخفي .
-8

تقل اآلية يعاتبكم باه ،او يؤاخاذكم علياه ،بال جااءم بصايغة
احلساااب واحملاساابة ،وهااي
يظهرون الص

وا

تنحصاار بالكفااار واجملاارمة والااذين

ان وخيفون الكفر واحلسد بل هي عامة وان

تباينت يف كيفيتها.
وأخرج عبد الرزاق وأمحد وابن جرير وابن املنذر عن جماهاد تاال
دخلت على ابن عباس فقلت كنت عند ابن عمر فقرأ هذت اآلياة فبكاى
تال أية آية تلت ان تبدوا ما يف أنفسكم أو فوت تال ابن عباس ان هذت
اآلية حة أنزلت غمت أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غماا
شديدا وغاظتهم غيظا شديدا وتالو ا يا رسول اهلل هلكنا ان كنا نؤاخاذ
مبا تكلمنا ومبا نعمل فاما تلوبنا فليست بايدينا فقال هلم رسول اهلل صلى
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اهلل عليه وسلم تولوا مسعنا وأطعنا تال فنسختها هذت اآلية آمن الرسول
إىل وعليهااا ماااا اكتساابت فتهاااوز هلاام عااان حااديث الااانف

با عمال"(.)1

وأخاااذوا

علم املناسبة
وردم مادة (حاس ) يف القرآن ث ث مارام ،فبا

اافة اىل هاذت

ِيي
ُوت
ْ أ
من
َأ
اآلية وردم بصيغة املفرد الغائ تال تعااىل [ف
ما َ
َه
َ
يابا
يحَاسَييب
َسَييو
ِ* ف
ِييه
ِين
ِيَم
ُ ب
ابييه
ِت
ك
َ َ
ُ حِسَي ً
َْ ُ
( )3
ين
َأ
َك
ًا]  ،وجاءم بصيغ ة املؤنث الغائ  ،تاال تعااىل [و
ِير
يس
ْ
َِّ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ُسُييله
َر
هييا و
ِ ر
ميير
َيين
ْ ع
َييت
َت
ييية ع
ْ َقر
ِيين
م
َِّ
َْ
بَ
ْ أْ
( )2
ِيدا] .
َحَاسَبْن
ف
ابا شَد ً
اها حِسَ ً
َ َ
وا مع بة اآليام الاث ث يابة اتساام احلسااب وانهاا ث ثاة بعادد
اآليام المل فيها مادة (حاس ) وهي:
 -1احلساب الشديد للقوم الكافرين.
 -3احلساب اليسري للمؤمنة.
 -2ا امع للوجهة من احلساب ،وهو الوارد يف اآلية حمل البحث.
كمااا جاااءم آيت اان منهااا بصاايغ ة املضااارع وواحاادة بصاايغة املا ااي
(فحاسبناها) ،وفيه وجوت:
 -1د لة اآلية على حصول احلساب يف احلياة الدنيا وا زمنة املنصرمة،
وهو ظاهر الفعل املا ي.
 -3املراد حصول احلساب يف عا

الربزخ بعاد املاوم وتبال النشاور،

وكرنه حساب ابتدائي عند دخول الكافر اىل القرب.
( )1جممع البيان .401/1
( )3سورة ا نشقاق .7،8
( )2سورة الط ق .8

معا
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 -2زمان اآلية هو يوم القيامة ،وجمق الفعل املا ي للد لة على الثبام
وحتمية الوتوع.
والوجوت الث ثة كل ها من مصااديق اآلياة و تعاارض بينهاا ،وهاذا
التعدد حتذير من املعاصي ،ودعاوة مساوياة ل بتعااد عنهاا باستحضاار
احلساب ا هلي ،واحلساب الدنيوي يتهلى بوجوت:
 -1مساع ا مر باملعرور والنهي عن املنكر او ا ستماع هلما.
 -3حماسبة النف

اللوامة والندم الذي يصي

ا نسان عند او بعد فعل

املعصية.
 -2هم وحزن يعرتي ا نسان ويصااحبه يف خلوتاه ،ويف ليلاه ونهاارت،
تكااون الص ا ة افضاال الساابل للااتخلص منااه ،وا سااتغفار س ا
لتبديدت.
 -4ا ذى وا بت ء الذي يذكر ا نسان بذنب ه وجيعلاه منشاغ ً بنفساه،
ومبتعد ًا طوعا ًا او تهار ًا عان الاتفكري بالساينام ومقادماتها ،وهاذا

َيييى
تبْل
ْم
ييييو
َ ُ
احلسااااب مااان عموماااام تولاااه تعااااىل [َ
ُ]( ،)1وتابة اآلياة حقا ًا مان حقاوق الربوبياة ،وهاي
ِر
َائ
السهر
احلساب على النوايا واملقاصد ،ظهرم على اللسان ا وار ام
تظهر ،وهو وجه من وجوت عظيم تدرته سبحانه.

مين
ِّب
َيذ
يع
ياء و
ِمن
ِر
ْف
َيَغ
توله تعاىل [ف
ْ
ْ َ
ُ َ
َُ
ُ لَ
يشَ ُ
يشَاء]
َ
بعد احلساب العام املستغرق ميع الناس بلحااظ النواياا واملقاصاد
ترتي مرحلة ا زاء ،فاآلية تادل علاى العادل ا هلاي وا عهااز يف دتاة
اللفو ومرات

احلكم ،وان احلكم

( )1سورة الط ق . 9

يكون ابتداء مع اناه تعااىل العاا
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خبفايا ا مور ويعلم مصري ا نسان اىل ا نة او اىل النار تبل ان خيلقاه،
ولكنااه ساابحانه هااو الاارؤؤر الاارحيم ،فيحاس ا

ا نسااان علااى نوايااات

واعماله وهو اعلم بها ومبا يستحقه من ا زاء ،ومن فلسفة احلساب انه
مناسبة لنزول الرمحة والعفو ا هلي.
 ،بال اناه

فقد يظن الناس ان احلساب مسائلة وحتقيق وتدتيق حما
وسيلة للتهاوز والرأفة ا هلية ،مبعنى ان اهلل عز وجال حياسا

النااس

كي يغفر ملن يشاء منهم ،ويقيم احلهة على من يستحق العذاب ،واملغفرة
تترتى بوجوت منها:
 -1فعل العبد الصاحلام.
 -3كبحه ما الشهوة والغض  ،فمن وجوت اخفاء ما يف النفوس ما
اىل املعصاية والفهاور فيخفياه

هو حسن و دو وهو ميل الانف
املسلم و نعه من ا روج مبعنى انه
اهلل حساانة نااه تهاار النف

يرتك

املعصية فتكت

عند

الشااهوية ومنااع ماان اسااتحواذها علااى

ا وار وا ركان وهذا ا خفاء علة للحساب باحلسنى وا ثابة،
فكاارن اآليااة تقااول ان احملاساابة سااب

ملغفاارة الااذنوب لشااطر ماان

الناس ،وشطر حتاول ذناوبهم وماا فعلاوت مان الكباائر دون املغفارة
فيبقون مستحقة للعذاب ،أي ان املستحقة للعقاب تبل احلساب
اكثر بكثري ن ي ناله بعاد احلسااب ،ناه باحملاسابة ينهاو فرياق مان
الناس.
ومن يعاااذب هال حيااارم مااان الرمحاااة متامااً ،مبعناااى هال جياااري
في

لذنااوبه اثناء احلسااب ام انه

ينال شاايناً من العفااو ،ا اواب:

ان رمحتااه تعاااىل عامااااة وشاااااملة ميااا ع الناااس ،وماانهم اجملرمااون
والظاملون ولكن ما يتبقى من عظيم الذن

عندهم

يؤهلهم للنهاة من

العذاب.
فاآلية بيان بان احلساب توكيد لعلمه تعاىل خبفايا النف

واخبار عن

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 80

تعلق التكلي

بالنوايا واملقاصد نها اساس ا عمال ومنطلاق ا فعاال

وكم من نية امر ذهن ا نسان يقلبها بالليل والنهار اىل ان يقدم عليها،
وحينما يفعلها يدر مساوئها وا رارها ،ولكنه ما فعلها ا لطول تلب
يف الوجود الذهين وكثرة خطورها على البال.
فمتى ما علم ان هذت ا واطر فرع من التكليا
يعلم بها فانه يكون حذراً

وان اهلل عاز وجال

يفكر ا مبا هو صاحل وحسن ذاتااً وشارعاً

وعق ً ويكون له سلطان على نوع املوا يع المل تشغل ذهنه،

مبعنى ما

يطااارأ فاااان الاااذي خيطااار بباااال ا نسا اا ان كاااثري ومتناااوع ومناااه املعقاااول
وال معقول ،واحلسن والقبيح ،نعام السالطان علاى الاذهن جيعال عناد
ا نسان ملكاة فا يطااارأ علاى الباال ا ماا هاااو حسااان ،و يارتي ماا
ينا اتضه ا على حنو ا اطرة السريعة المل سرعان ما تزول و جتد هلا
تراراً.
واحاتل ا شااعرة بهااذت اآلياة علاى جااواز غفاران ذناوب اصااحاب
الكبائر ن املؤمن املطيع مقطوع بانه يُثاب و يعات
يعات

و يُثاب ،ولكن اآلية

خب ر الكافر فانه

تدل على هذا ا ط ق.

واآلية بشارة للمسلمة ودعوة هلام لعادم القناوط مان رمحاة اهلل،
خصوصاً في ما يتعلق با واطر والنواياا واملقاصاد اذ انهاا جتعال اعتبااراً
للنوايا يف عا

احلساب وتبشر املسلمة ،فاذا طرأ م نية سوء على نف

املسلم وطرأم ذاتها على نف

الكافر ،فان اهلل عز وجل حياس

عليها،

فيغفر للمسلم دون الكافر.
وهذا من منافع ا س م على النفوس ويف العوات  ،فينطق ا نسان
بالشهادتة فتتغشات الرمحة ويغفر له وينظر يوم القيامة ويرى الكافر وتد
كت

امل ئكة يف صحيفته ما نوات من املعاصي تد كت

يفعله ،سواء همّ به او
يرى ذام الذن

عليه امثاً مع انه

يهم به ،فيخشى املسلم على نفساه ويتوتاع ان

مكتوباً يف صحيفته ن ا اطرة والنية ذاتها خطرم له
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جيتهد بصرفها ولكنه يفااجق خبلاو صافحته
عليه ذنوباً ،ومنها ما بدل حسنام ،تلك المل

ِم
َيْه
َل
ْق ع
َالَ خَو
امتنع عنها وتركها ويكون مصداتاً لقوله تعاىل [ف
ْ
َ]( ،)1فان اهلل عز وجل يذه ا ور عن املسلم
نون
يحْز
هم
و
َُ
ْ َ
َالَ ُ
يف رؤية نوايا السوء المل نواها يف حياته مكتوبة يف صحائفه وخشايته من

سؤال امل ئكة عنها.
ولكن تلك النوايا

يطلع عليها امل ئكاة وهال يستحضارها املسالم

واكثرهااا نساااها يف حياتااه ،ا ااواب :ان اهلل عااز وجاال جيعلااه يتااذكرها
ويستحضرها لي بة له عظيم فضله تعااىل باالعفو عنهاا ،ثام حوهاا عان
ذاكرته نه تعاىل اذا اعطاى يعطاي باا وفى وا مت ،واملغفارة مناه تعااىل
مطلقة.
وماان امسائااه تعاااىل الغفااااور والغاف اا ر والغفااار ،وهااو الااذي يساارت
الااذنوب ويتهاااوز عاان السااينام وا طايااا ،وآ ثااار املغفاارة اعاام ماان ان
تنحصر اآلخرة فتشمل الدنيا واآلخرة ،فهذا الشطر من اآلية هو اآلخار
وعد كاريم ووعياد و ويا  ،ودعاوة للمسالمة لنيال املغفارة يف الادنيا
واآلخرة باستثمار الدنيا با ستغفار واجتناب نية الشر وتادبري ا

ارار

باآلخرين.
ان علمه تعاىل مبا في الصدور رمحة بالناس ،ن العلم بها عنوان
الااتخلص منهااا يف ا ملااة ومنااع للان ف

ماان التمااادي يف الااذنوب ،فانااه

سبحانه يرأر بالعباد و نع بعلمه تعاىل العبد عن ارتكاب الذن

الذي

نااوات او هامّ بااه ،وياادفع بلطفااه نيااة السااوء والشااق او يبعااد عنااه اسااباب
ومقدمام حتصيلها.
واذا كان ا نسان خيشى احلساب على النية والقصد اجملردين فانه من
( )1سورة املائدة . 49

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 83

باب ا ولوية القطعية حيذر ويتوت ى من فعل املعصية ،وهذا مان اعهااز
القاارآن وعمومااام تاعاادة اللطا
الص

فانااه ياارتي با خبااار عاان اماار ليكااون

يف غريت عظيماً والنفع كبرياً وعاماً.
والنفع يتن هز باا هم وا كارب وا وىل ،فنياة الساوء وان كانات هاي

ا صل والنواة للمعصية ا انهاا اتال مان ذام الاذن
والثواب والعقاب ،وبة النية والفعل مرات
فلااي

يف عاا

ا ازاء

وعوارض ذاتية وخارجية،

كاال مااا ينااوى يفعاال ويرتجاال يف ا ااارج ،وماان اسااباب املنااع

وا متناع:
 -1طرو امر ا ايف زائد.
 -3جمق امر أهم واوىل فيقدمه ا نسان لقاعدة تقديم ا هم على املهم،
وهي ت اعدة عقلية اعتربها الفقيه.
 -2حصااول موانااع

تكاان يف بااال ا نسااان ،وهااذا ا ماار ماان اهاام

ا سااباب الاامل حتااول دون فعاال الشااق اذ ان ا نسااان ياال بطبعااه
ورغبته وشهوته مور ويتصورها يف الوجود الذهين كرمل وامنية
ف يلتفت يف الوهلة ا وىل وعا

التصور اىل العوائاق واملشااق،

ولكنه عندما يهام بالف عال او يبادأ باه يارى ماا

يكان باحلسابان،

وخيرج أحياناً بنتيهة وهي ان تر العمل افضل لاه ،وتغيا

تلاك

ا مال والشهوة والرغب ة ويود التخلص من ا مر حتى يف الوجود
الذهين وعا

التصور.

 -4حصول ا نشغال عن النية والفكرة بغريها من اهلموم او ا مال او
ا عمال ،ا ذ ان ت حق ا عمال يف حياة ا نساان نعاه مان جعال
وتت خا

للنوايا واملقاصد وتدبريها وترتيبها ،لذا جاءم الص ة

اليومية لتقطع على ا نسان نوايا السوء وتنزهاه مان عازائم الشار،
وتعطياه حصااانة اىل أوان الصا ة التاليااة ،ومان ا عهاااز ان تاارى
الفرتة بة الصلوام اليومية مرتبة مان جهاة طاول الوتات والفارتة
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بينهما كما يلي:
 )1بااة صا ة العشاااء والصاابح  ،وهااي أطااول فاارتة بااة صا تة ماان
الص ة اليومية.
 )3بة ص ة الصابح والظهر.
 )2بة ص ة العصر املغارب.
 )4بة ص ة الظاهر والعصار.
 )5بة ص ة املغرب والعشاء.
وطول الوتت بة العشاء والصبح
انه

نه وتت النوم والساكينة ،كماا

يرت من غري عبادة بل جعلت فياه صا ة الليال وهاي وان كانات

مستحبة فان الشارع ح ببها اىل النفوس وحثت عليها النصو
عن الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي اظهر حرصه على التقيد بهاا

ترديب ااً ل مااة ولبيااان عشااااقه للص اا ة وجعلاات اوتاتهااا حبس ا
الشم

الواردة

طلوعاً وزوا ً وغروبااً با

منااازل

اافة اىل الشافق ،يف د لاة ك مياة

على امل زمة بة اداء الص ة وبة دوام الكواك

وسري الشم

والقمر

واحلياة على األرض.
فالص ة ركن احلياة يف السماوام واألرض وهي الوسايلة ا فضال
للتخلص مان نواياا الساوء ،والساب

ا مثال يف نيال املغفارة منهاا ومان

غريها  ،فكرن ا خبار عن احملاسبة الاوارد يف اآلياة الكر اة دعاوة لطارد
الفراغ بالذكر والدعاء وتراءة القرآن وا تبال على الص ة بقلا

غاري

سات ،فمن اسباب السهو يف الص ة وا نشغال باهلموم والنواياا واماور
الدنيا.
فاآلية جاءم عوناً للعبد على عباداته وادائه للص ة فاذا طرأم عليه
مساارلة او خاااطرة يف الص ا ة فانااه جيت هااد يف الااتخلص منهااا خشااية تلااة
الثاواب ونقااص ا جار يف الصا ة ،فتازيح الصا ة نواياا السااوء وجتعاال
ا نساان يتادبر يف خلقاه و اعفه و ارورة ا ساتعداد لآلخارة واهااوال

معا
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احلساب فيها.
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ويدل ا مع بة اآليام وكل ماتها انها رب عن املغفرة والعقوبة بعد
ذكر احلقيقة الكل ية البااهرة الامل حتكام الساماوام واألرض وعائاديتها
مجيعاً هلل تعاىل ،فتكون مغفرة ذنوب العباد وعقوبتهم جزء وفرعااً مان
ملكيته تعاىل املطلقة ،ف احد حيتل أو يرس

على ما يفعل برهل النار،

واذا ترأم القرآن وتتبعت اتوال اهل النار فلي

فيهاا شاكوى وساؤال

عن علة املغفرة للمسلمة دون غريهم.
فالكا فر يرى نفسه تد جاء بفاحشة فدخل بساببها الناار ،بينماا يارى
غريت نوى ذام النية ا و فعل نف

الذن

ولكنه دخل ا نة ،ومع هذا

جتد هذا الكافر يتساءل بصايغ ة ا نكاار او ا ساتغراب او طلا
( )1سورة ال عمران .139
( )3سورة املائدة .18
( )2سورة الفتح .14

البياان
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يف النتائل واملصري مع احتااد الفعال ،ناه يعارر

اصل الفرق بينهما ومو وعية ا ستدامة يف فعل الصاحلام او السينام،
ومنزلة ا س م وا

ان يف حمااو السينام وا لذنوب ،ثم ان املسلم ناوى

نية السوء ولكنه عدل عنها وعان مو اوعها خشاية مان اهلل وخوفااً مان
عقابه ورجاء نيل مغفرته.
ويف اآليااة وي ا

وحتااذير للكااافرين واملااراد ماان العااذاب يف اآليااة

دخول النار ،ولكن هل ينحصر العذاب باآلخرة ام يشمل املعنى ا عم،
ا واب :هو ا خري فان مراحل العذاب تبدأ من ايام احلياة الدنيا ،وهذا
العذاب حيتمل اموراً:
 -1انه مقدمة للعذاب ا خروي.
 -3جزء من العذاب وتساايم للعاااذاب ا خاااروي ولكااناااه اتاال مناه
رتبااة واذى واتصاار بلحاااظ الفااارق الكاابري بااة ماادة احلياااة الاادنيا
واآلخرة.
 -2عذاب مستقل بذاته للتباين بة مو وعه وكيفيتاه وسانخيته وباة
خصائص العذاب ا خروي.
وا صح هو ا خري ،ن الدنيا دار امتحان واختباار ،فالعاذاب يف
الدنيا يكون تذكرة وموعظة ولطفاً وزجراً عن املعصية ولي

هاو عقابااً

حمض ًا ن باب التوباة مفتاو  ،كماا ان صايغ العاذاب تلا

يف الادنيا

و اكثرها يطلق عليه اسم العذاب جمازاً فمع ما فياه مان ا ذى وا بات ء
يكون للرمحة أترب ألنه عناوان التاذكرة والتادار وا عتباار ،كماا يف

َل
َذ
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وتد يرتي العذاب يف الادنيا بواساطة احلكام وا ازاء وفاق الشاريعة
( )1سورة ن .22
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بالنوايا ،فالن واياا وسارائر الانف

ا نساانية

يطلاع عليهاا احاد ا اهلل

تعاىل ،نعم العلم ا هلي بها تد يكون سبباً ل بت ء.
ولقااد تقاادمت املغفاارة علااى العااذاب يف اآليااة وهااو ساابحانه سابقت
رمحته غضبه ،وهذا التقديم يدل على تقدم املغفرة رتبة وطرو الشفاعة
وتارخر العاذاب رتبااة وزمانااً ،وزماان املااؤمنة ا ناة ،والكاافرين النااار
واترتانه او عدمه ،فيه وجوت:
ا ول :انهما يدخ ن يف وتت واحد.
الثاني :يد خل املؤمنون والصاحلون ا ناة تبال دخاول الكاافرين الناار،
حبيث يغادر اهل ا نة اىل ا نة ،ويعرر مان بقاي اناه مان اهال
النار.
الثالااث :ياادخل الكااافرون النااار تباال دخ ا ول املااؤمنة ا نااة ،فيؤخااذ
باجملاا رمة والكافرين اىل النار ،ثام يعلام مان بقاي اناه مان اهال
ا نة.
الرابع :الدخول لكل من ا نة والناااار تدرجياااي مبعناااى ان الدخاااول
لكاال منهمااا يسااتمر يف ازمااان طوليااة متداخلااة و تعااارض بااة
ا ماارين ،فمااا دام احلساااااب جاااا ارياً ،فيؤخااذ بهااذا اىل ا نااة،
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 :انااه تاادرجيي و حااق للحساااب ا ان شااطراً ماان أهاال ا نااة
يد خلون ا نة بغري حساب كما يف حال الشهداء.

( )1سورة النور .3
( )3سورة امللك .8
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وا توى هو ا خري وهو مان مصااديق سابق عفاوت ومغفرتاه تعااىل
للمؤمنة على عذابه للكافرين.
ويف الرمحة واملغفا رة نوع رجاء لكل انسان سواء يدر هذت احلقيقة
او  ،نها موجودة با صل و تتعلق بعلم ا نساان وفعلاه وادراكاه،
فهي جاازء من ا رادة التكااوينية ومن وجوت اللط

ا هلي و ينحصر

مو وعها بيااوم القيامة بل هي مطلقة شاملة ميع ا زمنة املقدرة وغري
املقدرة ،وترتشح منها منافع عظيمة ينتفع منها كل انسان.
وماان اآليااام ان مع اافرته تعاااىل تتعلااق مبشااينته  ،ولااي

باسااتحقاق

العبد ،وهو بشارة الرمحة ،كما ان هذا الشطر اعم يف احلكم ا سباااقه،
مبعنى ان املغفرة

تنحصا ر مبا يف النفوس وابدائه او اخفائه الذي جيري

عليه احلساب بل ان املغفرة شاملة له ولغريت من ا توال وا فعال.
واملو وع الذي تتعلق به املغفرة هو الذن

واملعصية واهلم بالسوء،

وحيتمل هنا وجوهاً:
ا ول :ان كل انسان يهم مبا يستحق معه العقوبة ،ولكن اهلل عاز وجال
يغفر له الذن .
الثاني :متعلق اآلية خصو

الذين يهمون بالسينام او يفعلونها ،أي ان

شطراً من الناس ينال الثواب وا ناة ناه
ا مر احلسن ومضامة الص

يبادي و خيفاي ا

وعلى رأسهم ا نبياء ،فكارن يف

اآلية حذفاً والتقدير ( فيغفر اهلل ملان يشااء مان الاذين اظهاروا او
ا مروا نية السوء).
الثالث :املغفرة عامة وشاملة من جهة املو وع بدليل ان اآلية يف حقيقتها
شاملة ل فعال حبمل ا بداء على عماوم القاول والفعال ،ويادل
عليااه اول اآليااة اذ جاااء با خبااار عاان ملكااه تعاااىل ميااع مااا يف
السااماوام واألرض علااى حنااو ا طاا ق وهااو عنااوان القاادرة
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معا

وا رادة اللذين يتهليااان بتااقاادم املغافرة رتبة وان هلا ا ولوياة
يف ا ثر والترثري على حنااو العموم ا ساا تغراتي ،مبعنى انها تشمل
كل فرد وان كان ظاملاً فالعذاب

حيل بشخص ا بعد ان تدركه

الرمحة ويعرض على موازين املغفرة ويثبت عدم استحقاته هلاا
لااي

وفااق توا عااد العاادل ا هلااي مااع انهااا تتص ا

بالتخفااااي

وا حسان ،ولكن وفااق تواعاد الرمحة واملغفرة المل تسقط معها
كثري من الذنوب بفضل فعل القليل من احلسنام أو بالشاافاعاااة
او بفضله ولطفه تعاىل وهذا هو ا رجح ،ن اهلل عز وجل يقول
اء] أي ابتداء من عندت تعاىل.
ِمن
ِر
ْف
َيَغ
يف اآلية [ف
ْ َ
ُ لَ
يشَ ُ

ِّ شَيٍ
ق]
ِير
ء َقد
ُل
َى ك
َل
ََّللا ع
ُه
و
توله تعاىل [
ْ

حبث كالمي

من اعهاز القرآن ان ترتي خامتة اآلية سوراً جامعااً لتثبيات املباادئ
واحلقائق الواردة يف اول اآلية ووسطها ،فتؤكااد امللكيااة املطلقة هلل تعاىل
املقاارونة با رادة واملشااينة و رب عن تدرته تعاىل على التصرر بامللك
كي

يشاء ،وهو امر ينفرد به تااعاىل يف عا

القاادرة وا ختيار ،والقادر

املختار هو الذي ان شاء ان يفعل فعل ،وان شاء يرت تر .
واملشاينة عنااا وان ارادة الفعال ،وهاذت الصااافة
علااى واجا

تطااالق حقيقاة ا

الوجااود ،وامااا غااريت فانهااا تطاالق عليااه جمااازاً وعلااى حنااو

حمدود ،فمن خصاائص املختاار اناه يساتطيع الفعال والارت يف مو اوع
وشق واحد ،وا شياء الامل يعهاز عنهاا ا نساان اكثار بكاثري مان الامل
يستطيع فعلها ،سواء على صعيد الواتع ،اما بالنسبة لآلمال او احلاجام
المل تسد النقائص امل زمة له يف حياته فهي

تتعدى عا

التصور ،نعم
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اآلخرة مع عا
وذه ا

التصديق ولكن بقيد التقوى والص

اإل ان ج49
كما سيرتي(.)1

املتكلمااون اىل تقساايم ا ختيااار بلحاااظ الفع ال والاارت اىل

تسمة:
ا ول :املختار.
الثاني :املوج  ،وهو الذي

ت كون له ارادة او تصد الفعل ،ويفتقر اىل

العلاام بالقص اد و يسااب ق فعلااه العلاام ،كاااملعلول الااذي يتوت ا
وجودت على وجود علتاه ،ولاي
ك الشم

علاى اختياارت وتصادت وعلماه

يف اشراتها ،واملصبا يف

يائه.

واإلختيار املقيد وعلى حنو اجملاز والذي يفتقر صاحبه يف اختيارت اىل
ا طراد ،ف يسمى خمتاراً.
فاهلل عز وجل تديم وكل من سوات حادث ،ف باد ان يكاون صاانع
العا

خمتاراً تادراً لي

حمدثاً و حيتاج اىل علة او سب  ،خب ر غريت

وان اطلق على هذا الغري عنوان ا ختيار جمازاً.
ومن وجوت املناسبة بة اول اآلية وخامتتها ا ستقراء العفاو واملغفارة
ملن يشاء سبحانه وجيعله يتانعم با ناة فضا ً مناه تعااىل ،وا امتاة دعاوة
للدعاء وا ستغفار وعدم ا ور من وطرة احلساب وشدته ن امل

يف

عظيم تدرته وسالطانه ورمحتاه ،ومان وجاوت القادرة الرمحاة والعفاو،
ومنها العقاب الشاديد ،فاآلياة جتعال ناوع تاوازن يف نفا

ا نساان باة

األمل وا ور ،يصلح واتية من الذنوب وعونااً علاى الصااحلام ،ويف
اآلية ارشاد وحث على ا نقياد وامرت تعاىل وا متناع عن نواهيه.
************

( )1انظر ا زء الثاني والث ثة تفسري اآلية ا امسة عشرة من سورة آل عمران.

معا
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قوله تعاىل
ِين
ِ م
ليْه
َِ إ
ُنز
ِما أ
َ الر
آمن
َِ
ْ
هسُو ُ بَ
[ َ
ياَّلل
ِيِه
َ ب
آميين
َ ك
ُييون
ِن
ْم
مؤ
ِ و
بييه
ر
َاْ
َِّ
ُييل َ
لُ
ُ بَيْن
ِّق
نفَر
ِه
ُسُل
َر
ِ و
ُبِه
ُت
َك
ِ و
ِكَتِه
مالَئ
و
ِ الَ ُ
َ
ََ
ْنَا
َطَع
َأ
َا و
ْن
ِع
لوا سَم
ِ و
ِه
ُسُل
ْ ر
ٍ مِن
َحَد
أ
ََ
ق اُ
ُ] اآلياة
ِيير
مص
َإ
َيا و
بن
نََ ر
ْر
ُف
غ
ليْيََ اْ
َِ
َاَ
َه
لَ
.385
يف القراءة

ترأ محزة (وكتابه) بصيغ ة املفرد ،وباتي القراء (كتباه) بلغاة ا ماع
واملراد من كتابه أمران:
ا ول :املقصود هو القرآن وفيه تبيان كل شق ومضامة الكت

السماوية

السابقة.
الثاني :مجيع الكت

السماوية ،او اصل الكتاب والتنزيل.

وا صح املرسوم يف املصاح

وهو ا نس

لسياق اآلية اذ جاء ذكر

امل ئكااة والرساال بصاايغة ا مااع ،وأل ن اآليااة يف مقااام التبيااان وا تاارار
ا امع املاانع ،أي ا اامع ل تارار بكال الكتا
الشك او الري

او اخراج بع

الساماوية ،واملاانع مان

الكت  ،ولشمول اآلية لعموم املؤمنة

يف الزمنة املختلفة.

ذكر انه يف تراءة علي (وامن املؤمنون).

اإلعراب واللغة

ِ]
بيه
ْ ر
ِين
ِ م
ليْه
َِ إ
ُنز
ِما أ
َ الر
آمن
َِ
َِّ
هسُو ُ بَ
[ َ
آمن :فعل ماض مبين على الفتح  ،الرسول :فاعل مرفوع وع مة رفعاه
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الضمة الظاهرة على آخرت ،مبا :جار وجمرور متعلقان برمن ،ومجلة انزل
حمل هلا من ا عراب نها صلة املوصول ،ونائ

الفاعل

مري مسترت

تقد يرت هو ،اليه :جار وجمرور متعلقان بانزل ،من ربه :من :حرر جر،
رب :اسم جمرور وهو مضار ،اهلاء::

مري يف حمل مضار اليه.

ِ
ُبِه
ُت
َك
ِ و
ِه
ِكَت
مالَئ
ِاَّلل و
به
َ ِ
آمن
َ ك
ُون
ِن
ْم
مؤ
[و
َاْ
ََ
ُل َ
لُ
ِ] الواو :حرر استننار ،وجيوز ان تكون عاطفة ،املؤمنون:
ِه
ُسُل
َر
و
مبتدأ اول ،كال :مبتادأ ثاان ،مجلاة آمان :خارب للمبتادأ الثااني وا ملاة
ا مسية خرب للمبتدأ ا ول ،و(كل) نكرة ولكن مسااغ ا بتاداء باه ناه
حممول على ا

اافة أي كال واحاد ما نهم وجااء التناوين للد لاة علاى

الكلمة احملذ وفة ،باهلل :جار وجمرور وما بعدت معطور عليه.
نفارق:

 :نافياة،

ِ]
ِه
ُسُل
ْ ر
ِن
ٍ م
َحَد
َ أ
بيْن
ِّق
َر
نف
[الَ ُ
ُ َ
نفاارق :فعاال مضااارع مرفااوع ،بااة :ظاارر مكااان متعلااق بنفاارق ،احااد:
مضار اليه ،من رسله  :جار وجمرور متعلقان مبحذور صفة ألحد.
َا] الاواو :اساتننافية ،تاالوا:
ْن
َطَع
َأ
َا و
ْن
ِع
لوا سَم
[و
ََقاُ
فعل ماض ،والواو فاعل ،مجلتا مسعنا واطعنا مقول القول.
َا] مفعول مطلق با مار عامله ،ربنا :منادى
بن
نََ ر
ْر
ُف
[غ
َاَ
َه
مضار حمذور منه حرر النداء ،وهو مضار ،والضمري :مضار اليه.
ُ] الاواو :عاطفاة ،الياك :جاار وجمارور
ِيير
مص
َإ
[و
ليََْ اْ
َِ
لَ
متعلقان مبحذور خرب مقدم ،املصري :مبتدأ مؤخر.

يف سياق اآليات

بعد آيام حمق الربا ،وآية الدين وآية ا لتداين يف السفر وبيان عظايم
ملكه وسلطانه واط عه على خفايا النف

ا نسانية وخلهاتها وما يطرأ

عليها من ا طرام والنوايا واملقاصد  ،جاءم هذت اآلية لتثبيت مضامة
اآليام السابقة وتوكيد سيادة ا س م ورسوخ مبادئه ،فبا

ان يتحقق

معا
الص
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وتتنزت ا سواق من املعام م الربوبة ،وكما بدأم السورة مبد

املسلمة فانها اختتمت مبدحهم ايضاً ،وا

ان شهادة على التنزيل فا

غرابة ان ترتي هذت اآلية بعد آية الدين وا مر بالشهادة فيها.

اعجاز اآلية

بآيام التنزيال وتطعاه باان القارآن مان عنادت

تبة اآلية تسليم الن

تعاىل وفيها مد للمؤمنة واخبار عان لازوم ا

اان با نبيااء والرسال

مجيعاً على مرتبة واحدة من التصديق وا تراربنبوتهم ،وهذا ا عهاز
ينفرد به القرآن فلم يدع اىل ا
وحدت بل دعا اىل ا

ان بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم

ان جبميع ا نبياء ،وتابة اآلياة انتصاار ا سا م
ا ان ،

العقائدي وتدعو اىل امل زمة باة ا تارار بنازول القارآن وباة ا

وحتث على متابعة ما يف التنزيل من ا عهاز ،و تتم أطول سور القرآن
مبد الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم كبشارة لنيله أعلى مرات

القرب

اليه تعاىل.

ويمكن ان نسمي هذه اآلية بـ(آية اإليمان المطلق)
اآلية سالح
يف اآلية تنمية لرو ا

ان وتثبيتاه يف النفاوس ،وتادعو اىل ا

بآيام القرآن وانها من عندت تعاىل ،واىل ا تتداء بالن

اان

حممد صلى اهلل

عليه وآله وسالم يف ا اناه ،وتادعو اآلياة املسالمة اىل اظهاار مضاامة
ا

ان واهلداية والتساليم مباا جااء باه رساول اهلل صالى اهلل علياه وآلاه

وسلم من عندت تعاىل.

مفهوم اآلية

يف اآلية توبي للك فار وحتاد هلام واخباار عان عهازهم عان ايقاار

انتشار ا س م او بذر الشك والربية يف نفوس املسلمة وفيهاا ذم لكال
من ينكر نزول القرآن من اهلل عز وجل ،وتوكيد باحلهاة برناه كا م اهلل
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الذي نزله على نبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وتنهى اآلية يف مفهومهاا
عن الغلو والقول بالن

بغري احلق ،فهو مع شارر منزلتاه وعلاو مقاماه

يؤمن مبا انزل اليه من ربه ،وفيها زجر عن جتزئة ا

ان ،وا ترار بنبوة

شطر منهم دون الشطر اآلخر ،وهذت التهزئة اخطر واكرب فتنة واجهت
املسلمة وا عفت امللية بة اهل األرض.
والثناء الوارد يف اآلية تقبيح للهاااحدين بنبااوة النااا

حمماد صالى

اهلل ع ليااه وآلااه وساالم خصاوصاااا ًا وان اآليااة باااادأم مبااو ااااوع ناازول
القرآن ،وما ورد يف اآلية من اعا ن املاؤمنة السامع والطاعاة تعاري
بالكافرين وشهادة مساوية على

لتهم واصرارهم على جتزئة ا

ان

بالنبوة.
واآلية دعوة للكافرين للتدبر باملعاني القدسية لنازول القارآن ف باد
صلى اهلل علياه وآلاه وسالم واملاؤمنة مان اساباب وحهال

ان الن

وبراهة ايقنوا بها فا ية حتث الكافرين على ا لتفام اىل تلك احلهال
والرباهة للترمل والتدبر بها ومعرفة صدتها ود لتها ،وتضرع املاؤمنة
اىل اهلل سب
به.

عل الكافرين يف حال حسرة وندم للضياع الذي حيسون

إفاضات اآلية
ا

ان بناء عقائدي نفسي ومعنوي ،األ القلا

وا اوار ويظهار

وا حاً يف ا فعال ،هذا الصر والبناء يستلزم تهينة العلال وا ساباب
واملوجبام له ليكون ا

ان راسخاً و ي قدر عليهاا ا اهلل تعااىل ،لاذا

ترى الناس تشيع بينهم فكرة ومعتقاد وينادفعون هلاا ولكان سارعان ماا
يصيبهم الفتور ويعر ون عنها ملا يظهر من عيوبها ونقصها وعهزها عن
خماطبة العقول ،فهي
ولكنها

ال

العواطا

وتتسارت با اات واملاال وا عا م

ت ستطيع ان تقنع اوىل ا لبااب واصاحاب العقاول ،و تقادر

معا
العواط
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على استدامة الر ا من غري باراهة عقلياة حيتاجهاا ا نساان

لزوال اثر العواط

بعد حة.

لقد جاء القرآن بالرباهة واحلهل العقلية ابتداء واستدامة ،واآلياة
دعوة للترخي والوفاق مع اهل الكتاب بقاعدة كلية مشرتكة وهي ا
بكل ا نبياء والرسل بعرض واحد من غري متييز بينهم خبصاو

ان

النباوة

والرسالة ،وفيه د لة على صدق نبوة حممد صلى اهلل علياه وآلاه وسالم
يدع لنبوته فقط بل جاء بتثبيات النباوام مان تبلاه ،ا مار الاذي

نه

تلقات املسلمون بالتصديق والتسليم واظهار مضامة العبودية.

التفسري

ِ
ليْيه
َِ إ
ُنيز
ِما أ
َ الر
آمن
َِ
هسُو ُ بَ
توله تعااىل[ َ
ِ]
به
ْ ر
ِن
م
َِّ
باادأم اآليااة مبااد الرسااول وا لاااا
واملراد هو الن

وال ا م يف (الرسااول) للعهااد

حماامد صاا لى اهلل علياه وآلاه وسااالم يف آياة واشاااراتة

ترآنية وفضل على املسلمة بشهادة القرآن على تصديق الن
اهلل عليه وآله وسلم مبا انزل الياه ،فقاد
ا ان الن

حممد صلى

يلتفات النااس اىل مو اوعية

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم

نهاا امااار حتاامي وتطعاي

فهو ينزل عليه القرآن وتارتي املعهازام البااهرام علاى يدياه ف باد ان
يكون مؤمناً.
وهذا صحيح ومن املسالمام ا ان القارآن جااء باعهااز شخصاي
آخر والتفت اىل حقيقة

يكن يلتفت اليها احد لو القرآن وهي ذكار

ا ان الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم على حنو ا صو

والبيان ا

يفااتح الباااب لدراسااام ك ميااة خاصااة باملو ااوع ،فلااو هااذت اآليااة ملااا
استطاع احد ان يناتو ويبحث ا اان الرساول ،وتاد يرماى بشاكو او
ينظر له ب ري  ،فهاءم اآلية لتدعو اىل البحث.
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وهذت الدعوة من الرباهة المل تدل على صدق نزوله من عند اهلل
عز وجل سواء مبا فيها من ا عهاز وا لتفام اىل امور

تكن متوتعة

او حمتملة ايام التنزيل او حا م ثبام وتوارث ا س م ،فهاءم اآلياة
لتحث ا ميع على ا نتباات اىل هاااذت النكاااتة العقاا ائدية وهاي ان ا اان
الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم له خصوصية و اعتباارام ا اافية

نه يتلقى الوحي مباشرة من عندت تعاىل ،ينزل عليه امللك الكريم بآيام
القرآن فيحتاج اىل مؤونة زائدة واهلية عالية تؤهله مور:
ا ول :ا ستعداد ل نصام وتلقى الوحي.
الثاني :حفو وعدم نسايان مااينزل علياه ،وهاذا احلفاو

يتوتا

علاى

الذاكرة وحدها ،بل على ا صغاء وا لتفام وعدم الغفلة ،مع
ا ترار بانه وحي وتنزيل ،وترى ا نسان اذا مرم عليه حوادث
ذام اهمية او مسع تو ً مؤثراً ويف واتعة خمصوصاة فاناه يبقاى
يستحضرت ويتذكرت اكثر من غريت ،فكي

بالوحي وهو ك م اهلل

النازل من السماء.
الثالااث :النبااوة شااهادة علااى الااوحي وصاادق التنزياال ،وهااذت الشااهادة
تتقوم بشخص الن
الن

وحدت نه هو الشاهد والسامع واذا كاان

رسو ً يكون ايضاً هو الرائي أي الرائي للملك الذي ينزل

عليه ن الرسول يرى امللك با

افة اىل مساع ك مه ،والن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم سيد املرسلة.
وبينمااا اك ادم اآليااام املتقدمااة علااى الشااهادة علااى الاادين وجعاال
الشهادة متعددة سواء يف الرجال او النساء ،جاءم هذت اآلية لتخرب عن
الشهادتة.
احااداهما شااهادة خاصااة بااالن

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم

وجعلت هي املقدمة يف اآلياة الكر اة وبعادها جااءم شاهادة وتصاديق
املؤمنة ،لقد ابى اهلل عز وجل ا ان يكون له انبياء مرسالون يكوناون
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معا

شهوداً علاى ا هام وشاهود ًا علاى الرساالة والتنزيال ،وتتصا

شاهادة

الرسول بان يرتي تصديقها معها باآليام واملعهزام ،فمن يقول انه ن
من عند اهلل بد وان يرتي بآية تثبت للناس انه صادق.
وهذا من اللط
بااالن

ا هلي ان تار للنااس مندوحاة وساعة للتصاديق

وجعلااهم يفكاارون ويتاادبرون يف شاارنه و ياازون بااة الصااادق

والكاذب ،وا هم منه ان هذت اآليااام واملعهاازام النبوية متناع الكاثري
من ادعاء النباوة ،فح املاا يصابح ملكااً ينااا ادى باناه نا
مبتكرة انه لو

بقاعادة وهمياة

يكن نبياً ملا اسااتطاع الوصااول اىل امللااك واحلكام ،او

ان النب ااوة تعااين احلااااكم وامللاااااك وانااه ظاااال اهلل يف األرض ،ولااروّج
للفكرة ا عوان وا نصار وا تباع خصوصاً وان من امللاو مان ادعاى
الربوبية.
فيكااون ادعاااء النبااوة ماان باااب ا ولويااة وا ماار ا سااهل وا تاارب
للتصديق ،ولكن هذا امللك حة ادعائ ه النباوة يعلام هاو وخاصاته اناه
كاذب يف دعوات ،ومعرفة ا اصة لكذبه

حت ول دون مواصلة الدعوة له

واتباعه وا نقياد له حباً للدنيا وا ات او خشية بطشه او لعدم ا كارتاث
بامور الدين وغلبة ا هو اء وامليل اىل الشهوام.
فهاااءم املعهاازة لتكااون فيص ا ً وبرزخ ااً دون ادعاااء النبااوة كااذباً
وبهتان ا اً ،وبااذا تتهلااى عناادنا حقيقااة ك ميااة وعقائديااة تسااتلزم دراسااة
خصائص املعهزة ا

افية ووفاق مبحاث املفهاوم املخاال

فمن اهم منافع املعهزة حه

للمنطاوق،

الدعوة الكاذبة ،ن من يدعيها يطالا

باملعهزة وهو عاجز عنها فيسقط يف يادت ويقابال با ساتخفار و عاربة
ب ا نصار واملريدين القليلة الذين يت بعونه يف توله كما انهام سارعان ماا
يتفرتون عنه.
واتصفت نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسالم خبصوصاية ا اافية
وهي ا خبار السماوي بانه خامت النبية وان باب النباوة اغلاق اىل ياوم
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َاكَ إ
ْن
ْسَيل
َر
ميا أ
القيامة وهذا من عمومام تولاه تعااىل [و
ِاله
ََ
ً ِ
َ]( ،)1فهذا ا تم انتفع منه كل انسان ،املسلم،
ِين
لم
ْع
لل
مة
ر
َاَ
َحَْ
ي زعل الناس احد بادعائه النبوة

والكتابي ،والكافر الوثين ايضاً ،بان

كذباً ويبث الفرتاة او ا ا ر ويقاودهم اىل الضا لة والفا

اإل اافية

املستحدثة ،فرو ل من يكذب مدعي النبوة هو حممد صلى اهلل علياه وآلاه
وسلم ومن خلفه املسلمون واهل الكتاب اتباعاً له.
وكان بع

أهل الغواياة يف ا زمناة الغااب رة يادعي النباوة يف تبيلتاه

وبلدته فيتبعه نفر تليل ثم

ي لبث ان يت شى باذكرت ويفضاح امارت فا

تبتعااد مسعتااه عاان موطنااه كااثرياً ،وان اتسااعت فانهااا تتسااع مبااا حيزنااه
ويفضحه ،اما يف هذا الزمان فان ا مر خمتل

متاماً ،لوجود الفضائيام

ووسائل ا ع م واملقاصد والنوايا املتباينة ،وميل الناس ل هتمام مبا هو
جديد ،وهذا ا هتمام اربا نوعي عام يف امور العقيدة والعبادة لذا فان
خااتم النبااوة حاجااة عقائديااة واخ تيااة واجتماعيااة هاال هااذا الزمااان
وا زمنة ال حقة على حنو ا صو

.

و بد ان ا تم يكون ذروة ا مر وسنامه وغايته القصاوى والقاادم
ل جيال املتعاتبة باملعهزة احلياة احلا ارة ،فكاان رساول اهلل صالى اهلل
عليه وآله وسلم صاح

الكما م ا نسانية واحلامل للقرآن الذي هو

معهزة الدهور املتهددة المل تط ل على ا مم يف كل ساعة باامر جادي
وحقيقة ثابتة وعلم مستحدث فمع كثرة ما يكتشفون من علومه يدركون
انهم

زالوا يف بداية الطريق ،ن علوم القرآن توليدية ،كل علم يفتح

منه علوم اخرى متعددة ومتشعبة:
والذي انزل اىل الن
-1

القرآن.

( )1سورة ا سراء .107
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-3

الوحي مطلقاً.

-2

احلديث القدسي.

-4

السنة على القول بنزوهلا.

والقسمان ا خريان يدخ ن يف الوحي وهو ما يتلقات الن

من عند

اهلل من الك م وامور الدين بواسطة امل ئكة ومن غري تادخل احاد مان
البشر ،فلي

من انسان يقع وسيطاً بة البارى عاز وجال وباة انبيائاه،

والوحي امسى تشاري

لابين آدم ،وانفارد باه األ نبيااء مان دون النااس

مجيعاً ا ان منافعه عامة ،وهو الشاهد على النبوة ،وآيام القرآن جزء
من الوحي ،وهل تدخل رؤيا الان
ا واب فيه تفصيل فرؤيا الن

يف الاوحي وتكاون احاد مصااديقه

على تسمة:

ا ول :رؤيا عامة تشبه مايرات الصاحلون وتتضامن البشاارة او ا ناذار،

نا
ما أ
ْ إ
وغريها من الرؤى المل يراها كانساانُ[ ،قل
ََ
ِه
نَ
لي](.)1
ِثلكم يوحى إ
بشر م
َ َق ُْ ُْ ُ َ َِ ه

الثاني :رؤيا الوحي ،وهذت خاصاة با نبيااء ،ويتفضال سابحانه وجيعال
الن

يدر انها وحي ولي

رؤيا جمردة.

وهااذت الرؤيااا ملحقااة بااالوحي حكم ااً( ،)3ويعتاارب الااوحي معهاازة
الرسول ا كرم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وتد رافقه يف ايام النبوة
واىل آخر ساعة من حياته،

يفارته الوحي ،والذي يعين نزول امل ئكة

عليه من عندت تعاىل وهذا تشري
وتائع األرض يف ايام النبوة ،لذا

ا اايف يادل علاى تارب الساماء مان
يرد يف ا خبار ان الان

صالى اهلل

عليه وآله وسلم عهز عان اجاااابة ساؤال أو حال معضااالة ،نعااام تاااد
يسنل فا جياد جااواباً حا ار اً اىل حاة نازول امللاك باا واب القااطع
( )1سورة الكه

.110

( )3انظر ا زء ا ام

.38
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الشايف وهذا الرتيث حهة وشاهد علاى الاوحي والنباوة ودعاوة للنااس
للتصديق.
وحيااث كااان الاان

صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم خيلااو بغااار حااراء

ويتحن ث فيه ،وبعد ان جاءت امللك وتال له اترأ تال ما انا بقارئ اىل ان

َيق
ِي خَل
ليذ
ِ ر
ِاسْم
ْ ب
َأ
اقر
مه يف الثالثة وتاال [ ْ
بيََ اه
َ
َِّ
َر
ْ و
َأ
اقيير
َييق
َل
ْ ع
ِيين
َ م
ِنسَييان
َ اإل
َييق
*خَل
ٍ * ْ
بييََ
َُّ
ُ]( ،)1رجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اىل خدجياة
َم
ْر
األَك
مذعوراً من هول ما رأى وتال  :زملوني  ،زملوني ،فرملوت ،حتى ذه
عنه الروع.
والوحي من عا

ا مر وهاااو تشاااري

ل نسااان مطلقااً خصوصااً

وانه باادأ مع هااباوط ا نسااان األرض وظاال م زمااً ل نبيااااء وارتفاع
عن األرض بانتقال الن
ا على ا انه

حممد صلى اهلل علياه وآلاه وسالم اىل الرفياق

يغادرها كمو وع بال بقاي باالقرآن الاذي هاو وحاي

وتنزيل.
ومن اآليام ان التحري

يطرأ على القرآن ليبقى عناوان الصالة

بة السماء واألرض  ،ولقد كان املسلمون يرون ع مام وترائن هبوط
امللك على الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم ويعلمون انه ياوحى الياه ثام

يتهلى ا مر بآيام ترآنية يتلوهاا علايهم تكاون يف مو اوعها وب غتهاا
ود

تها برهاناً على صدق التنزيل ،فريون مايصيبه ساعة الوحي مان

الكاارب وكيا

ان جبيناه يتفصااد عرتا اً يف اليااوم الشااديد الااربودة لثقاال

التنزيل ومسؤولية تلقى الوحي.
ومن ا عهاز ان تلتفت اآلية اىل مسرلة ك مية وهي ان الن

لي

جمرد واسطة وآلة لنقل التنزيل وا خبار عن الوحي بل هو اول املؤمنة

( )1سورة العلق .2-1
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وسيد املوحدين ،وانه يعيو مع الوحي والتنزيل ويدر انه من عند اهلل
عز وجل ،والدعوة

ت تقوم ا با اان الرساول لاذا تارات ابتادأ بالرؤياا

الصاحلة ملدة ستة اشهر ،فما جاءته رؤيا ا كانت كفلق الصبح يف حتققها

ُيون
َك
ْ أ
ُ ِألَن
ْت
ِير
ُم
َأ
يف عا الواتاع والفعال ،ويف التنزيال [،و
َ
َ] ( ،)1فا سا م انطلاق يف ا فاراد وا شاخا
ِين
ِم
مسْل
َو
أ
هَ اْ
لُ
من الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ليتهدد ويتسع عرب األحقااب

والقرون وبة األجيال املتعاتبة.
وهذا ا
اخ ق الن

ان يظهر يف القول والفعل والاد عوة اىل اهلل ،لاذا ورد ان
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم هي القرآن ،وامللك يعلام
ورسول ،والرسول يعلم ان الذي يرتيه ملك

انه يهبط على ن

يفعل

ا مايرمرت اهلل به ،واملسلمون يدركون حقيقة النبوة والتنزيل ،ليبدو لك
كي د الشيطان ووهناه وعهازت عان التارثري مباا يفات

ع

باه املرجفاون

واهل ا حود.
فما من احااد رأى الناا

صلى اهلل عليه وآله وسلم ومساع ك ماه

ا علم صاادق النباوة باملائاااز الكااا بري يف صافام النباوة اا علياه عاماة
البشر ،وامللك الذي ينزل بالقرآن هو جربئيال ،وتاد كاان ينازل بااللفو
القرآنااي ولااي

باااملعنى ،لااذا بقااي لفااااو القاارآن معاااا هزاً اعهااازاً ذاتي ااً

وغريياً ،فهو مائدة السماء يف األرض وسر امللكوم والنور الدائم الذي
اشرتت األرض بضيائه ،ان ذكر ا ااان الرسااول يف خامتة ساورة البقرة
له د

م عقائدية ملا هلذت ا امتة من خصوصاية ومو اوعية ،وبادأم

اآلية بذكر ا ان الرساول علاى حناو ا ساتق ل وا نفاراد ،وذكار ا اناه
خبصو

ما انزل اليه واملراد القرآن ومطلق الاوحي ،ن القارآن تبياان

لكل شق.
( )1سورة الزمر . 13
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اان با سام املوصاول (ماا) الاذي يفياد الكثارة
اان هاو التنزيال

والتعدد وا ط ق املقيد باالنزول ،أي ان مو اوع ا

والقرآن ،وا ان الرسول هو وحدت دعوة للناس ل تتداء به واتباعه نه
سحراً وشعبذة اوكهانة بال امار خاارق

توكيد بان الذي ينزل عليه لي
للعادة ظاهر باآليام الباهرام.
وتبة اآلية ان ا ان الن
ا ان اآل خرين ،و
ام او رئي

صلى اهلل عليه وآله وسلم

يستشر به احداً من الصاحلة ،و

يتوت

على

يرجع اىل اب او

او وجيه ،بل كان ينفرد بغار حراء يتطلع اىل الوحي وينتظر

ايامه وأوانه ،وافراد آية

ان الرسول يدل على انه امة يف ا ري واكارب

شاهد يف األرض على صدق التنزيل وهو من عند اهلل.
وهذت اآلية حصانة للن
حتري

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ومنع من

اتواله او تشويه افعالاه وترويلاها بقصاد الطعان وا سااءة وصاد

الناس عن ا س م .
فقد ايقن الكفار وا عداء بان الن
من امرت

حممداً مؤمن برسالته وعلى يقة

خيالط ه شك يف دعوته فكفوا عن عرض الدنيا ومباههها عليه

وحماااو م اس ا تمالته الاايهم بامللااك والرياسااة واملااال ،واصاابحوا امااام
خيااارين

ثالااااث هلمااا امااا ا ساا م وامااا البقاااء علااى الكفاار وانتظااار

العقاب ا هلي العاجل او األجل او كليهما معاً ،كما يف تتلى بادر مان
الكفار.
ان ا ان الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم يعين كونه مكلفاً با حكام

الشاارعية وان افعالااه صااادرة عاان اختيااارت ،والتكليا

يتعااارض مااع

عصمة النبوة لذا تعترب سنته حهة سواء القولية او الفعلية او التقريرية او
التدوينية ،وهذا
وسلم من بع

يتعارض مع ما اختص به الن

صلى اهلل عليه وآلاه

ا حكام دون بات ي املسلمة مثل جتاوز عادد زوجاتاه

ا ربع ،وصوم الوصال  ،وحتريم أزواجه من بعدت ،وتنام عينه و يناام
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معا
تلبه.

وورد لفو (آمن) يف القرآن ث ث وث ثة مرة ،و
شخص واحد ا الن
غاية يف التشري

يارد خبصاو

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وهذا ا نفاراد

وا كرام وهاو وثيقاة مساوياة تتضامن العاز والرفعاة

يتمن
للمسلمة ،نعم ورد ايضاً بارادة املفرد يف لوط ،تال تعااىل [ف
َ
َ َ
بي]( ،)1ولكن هذت
لى ر
ق إ
هاجِر
ََقا َ إ
لوطق و
له
َِ
ِِّ
َ
ُ ُ
َِّ
مَ
ني ُ
اآلية

ت لقي ا صوصية والتشري

يف ا ان الرسول ا كرم حممد صلى

اهلل عليااه وآلااه وساالم  ،ن ا ااان لااوط جاااء بواسااطة ابااراهيم وحيم ال
مضامة التصديق برسالته ،اما الن
فلي

حممد صالى اهلل علياه وآلاه وسالم

من واساطة بشارية يف ا اناه ،فقاد آمان مباا انازل الياه أي اناه آمان

بالتنزيل.
وانه ك م اهلل عز وجل  ،وا انه مبا انزل عليه بالذام ،فمحل النزول
غاية التشري

والرفعة والسمو ،و ينزل القرآن ا على من اختارت اهلل

عز وجل من بة الناس ليكون اكثرهم تقوى واتربهم اىل مقام الربوبية،
تغبطه يف منزلته ا

ئق كلها.

وتدل اآلية على نيل الن
مرات

العبودية المل ت تص

حممد صلى اهلل عليه وآلاه وسالم

بهاى

با ضاوع وا شاوع هلل تعااىل ،لاذا كانات

ساانته صاالى اهلل عليااه وآلاه وساالم القوليااة والفعليااة مدرسااة يف احكااام
العبودية حالت دون ا فراط والتفريط ومنعت من الغلو يف العبادة ،او
التفريط يف الفرائ

.

فمن مناافع السانة النبوياة اساتدامة العباادة يف األرض ن كا ً مان
طريف ا فراط والتفريط يؤدي اىل

ع

العبادة وتلة اكرتاث الناس بها

ملا يصيبهم من الغفلة والنسيان  ،فهاءم السنة بنظرية الوسط يف ا س م
( )1سورة العنكبوم . 34
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صلى اهلل عليه وآله وسلم لتثبيتها واحليلولة دون التشديد
.
م اآلياة العقائدياة انها

ومن ا عهاز د

تاذكر ا اان الرساول

بالتنزيل فقط بل جاءم به مقيد اً بانه من عناد رباه ،وهاذا التقيياد جااء
ااافة فلاام تقاال بانااه ماان عنااد اهلل مااع ان اساام ا

با

لااة ماان اتاادس

ا مساء وامساها  ،بل جاء بعنوان الرب وهوايضاً من امهام ا مسااء
املقدسااة ،ولكنااه ياادل يف املقااام علااى امل زمااة بااة ا
وا ضوع ،وان الن

ااان والعبوديااة

صلى اهلل عليه وآله وسلم آمن من منازل ا ضوع

والعبودية والتسليم بالربوبية هلل تعاىل.
وتدل هذت امل زمة على اترتانها جبهادت صلى اهلل عليه وآله وسلم يف
سبيل اهلل ودعوته ل ساا م ،لاذا فاان دراساااة ترريااا البعااثااة النبوياة
تظهر جب ء عدم وجود فرتة زمنااية طاااويلة او مقااا يدة باة بداياة البعثاة
وبة دعاوة الرساول ا كارم صالى اهلل علياه وآلاه وسالم اىل ا سا م،
وبدأم تلك الاد عوة با هال وا تاربة والعشارية ماع ان الادعوة فايهم
اصع

من غريهم وحتتاج اىل حهل وبراهة ظاهرة ،ف تكفاي حهاة

وبرهان واحد ،ن ا نساان حاة يعايو ماع اهلاه او غريهام عشارام
السنة ثم يفاجنهم باناه مب عاوث مان عناد اهلل يف امةعاكفاة علاى عباادة
ا صنام تربى أن ضع لقواعد ونوامي

مساوية تتضمن تكالي

مالية

وبدنية يومية.
ف بد من توة ظاهرة تنتزعهم من غيابت ا هال والضا لة وترخاذ
بايديهم بقوة حنو سبل اهلداية والرشاد ،والدعوة بة ا فراد اسهل منها
بة ا ماعام ،ولكن ا ماعة
وا اصة ،لذا واجهه الن

ت لبث وان تطلع على الادعوة الفردياة

صلى اهلل عليه وآله وسلم اشد العناء وحتمل

معا
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الب ء من تومه حتى تال( :ما اوذي ن
ولقد ورد ا ان الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف اآلية مطلقاً
ل والكماال هلل تعااىل،

ا يعين التسليم بصفام اهلل عز وجل وان ا

وانه ا الق واملدبر للخ ئق ،ومن اآليام ان إ ان الن

جاء متعلقاً مباا

انزل أي كل ماورد يف القرآن من املعاني وا حكام والقواعد ومصاديق
ا رادة التكوينية والتشريعية ،فان الن
مؤم ن به ،با

حممد ًا صلى اهلل عليه وآله وسلم

افة اىل ا انه بالوحي ،فهاو الشااهد علاى صادق نازول

القرآن من عندت تعاىل وصدق احكامه ومضامينه.
واآلية دعوة للناس مجيعا ًا ل
صلى اهلل علياه وآلاه وسالم

اان والصا

ن القارآن اكرماه ووصافه بالرساول وهاو

منتهى املد والثناء ملا يف هذا الوص

من معاني الكمال وتد تقدم ذكر

الف رق بة الرسول والن  ،وا صائص ا
وذكر الن

وا تارار بنباوة حمماد

هنا بصفة الرسول له د

( )3

افية للرسول .
م خاصة باملقام اذ ان النبوة

عنوان الرتبة واملنزلة العالية وتلقي الوحي ،اما الرسالة فهي لتبليغ للناس
وا خبار عن اهلل عز وجل فلفو الرسول يعين وجود طارفة مرسال –
بكسر السة -ومرسل الياه –بفاتح الساة ،-أي ان اهلل عاز وجال اراد
للتنزيل ان يكون تبليغاً ورسالة للناس ،فيصلح لفو الرسول ترينة على
ان التنزياال لااي

للاان

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم باال للناااس

مجيعاً  ،وا ان الرسول يعين اشرتاكه باحكام التنزيل ايضاً وخيتل
الناس بامرين:
ا ول :انه الرسول من عندت تعاىل.
الثاني :انه اول املؤمنة.
( )1حبار األنوار . 54/29
( )3انظر ا زء ا ام

.131-119
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ومتنع اآلية من البالغة مبنزلة الرسول ا كرم واملقاربة به ملقام الربوبية
وهذا من ا عهاز فان اآلية تباالغ يف اكارام الان

صالى اهلل علياه وآلاه

وسلم وتبة ارتقاءت على الب شر وحتول دون الغلو يف شخصاه الكاريم،
كماااا انهاااا تثبااات تفوتاااه يف العلااام بالتنزيااال وتااادعو اىل طاعتاااه تاااال

َ](،)1
مون
تر
هكُم
َل
لع
َالر
ُواَهَّللا و
ِيع
َط
َأ
تعااىل[و
هسُو َ َ
ْ ُ
ْحَُ
ين و يسهو
ومن مفاهيم اآلية ان الن صلى اهلل عليه وآله وسلم
ويغفل عن أمر من أمور التنزيل واحكام الوحي.

مقدمات علم النبوة

من اآليام ان الفعل (نُزل) جاء على البناء للمههول ل خبار باان
الذي ينزل بالوحي ملك وان الواسطة

تغري من صدق التنزيل بانه من

عند اهلل تعاىل ،وجاء بصيغ ة املا ي وا طا ق أي ان الان

صالى اهلل

عليه وآله وسلم آمن جبميع ما انزل عليه من عند اهلل تعاىل ،واملعارور
ان التنزيل علاى جناوم ومراحال فتنازل اآلياة واآلياام ثام تعقبهاا آياام
اخرى.
وهل هذت املعرفة دفعية وتابعة للتنزيل من أوله ،ام انها جاءم فيما
بعد ،ا واب :انها د فعية ومباشرة و
يتخلا

تتخل

عن أول التنزيل مثلما

املعلااول عاان علتاه ،وحصاالت املقاادمام يف غاار حااراء باال ان

ا عتكار يف الغار

يتم ا بعد اسباب وامارام للنبوة ،واذا اراد اهلل

عز وجل شيناً اصلحه وهيق اسبابه.
و برس بترسي
تهينة الن

علم جديد امسه مقدمام النبوة ،يبحث يف كيفياة

لتلقاي الاوحي ومراتا

ا نبياء يف تلقيها ،واملائز الذي يتص

هاذت التهيناة وأ وانهاا والفاوارق باة
به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وساالم يف مناساابة هااذت املقاادمام ،كمااا تقساام هااذت املقاادمام اىل عاادة
( )1سورة ال عمران .123
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تقسيمام منها:
ا ول :املقدمام الذاتية ،أي المل تتعلق بشخص الن

وهي تقسام اىل

عدة فروع:
 -1املقدمام النفسية ومؤه ته واساتعدادت لقباول ا تارار وا متثاال
ا حسن و لصه من ا خ ق الذميمة والعادام القبيحة.
 -3البدنية وا سمية يف الصحة واملرض ،والقوة والضع .
 -2املقدمام القتالية والعسكرية.
 -4احلالة الزوجااية كما اخااتار اهلل عز وجاال للان

صالى اهلل علياه

وآله وسلم أشاارر نسااااء تاريو وأكااثرهن ماا ً وساعة لتوظا
ماهلا يف سبيل اهلل وتكون عضداً وعوناً للن

صلى اهلل عليه وآله

وسلم.
 -5احلالة ا جتماعية ،فلقد اختري رسول اهلل من اسرة تتمتع باملكاناة
ا جتماعية املرموتة عند العرب وحتظى باحرتام امللو من العرب
يكن خاام ً او مغماور ًا ،با

والعهم ،و

اافة اىل زعامتهاا يف

تريو ومنزلة تريو بة القبائل العربية ،وهو من أهل مكة وهاي
أم القرى وبدة البيت احلرام.
 -4النس

وطهارة املولد :فعندما نستعرض احلالة الشخصية با نبياء

جتد رفعة النس

وشرر ا صل ،ومن اآليام ان انساب ا نبيااء

معروفة عند الناس يف ا ملة حتى يف تلاك ا زمناة الامل

يكان

فيها التدوين والتوثيق متعارفاً.
 -7املقدمام ا خ تية والرتبوية ،فمن لطفه تعاىل بالن
يصالح الان

والناس ان

مناذ صابات يف سااريته ومستاه واخ تاه كاي

يارتدد

الناس يف اتباعه ويطر حون الشكو با ستصحاب الباطال الاذي
نق

بالنبوة والدعوة اىل اهلل عز وجل ،فمع التوبة والبعثة النبوية
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والتعدي ،ولكان
وتنزيهاه مان

والنااس مجيعااً بعصامة الان

صبات ،ف يرى الناس يف سريته ا ا ري والرب.
ولقد مسي الن
ا مة) وهذا الوص
للن

ملرات

صلى اهلل عليه وآله وسالم تبال النباوة (الصاادق
من مقاد مام النباوة ومان فضاله واعادادت تعااىل

الرسالة الرفيع ة ،فهذا اللق

انتزعاه حبسان خلقاه وساريته

وساااط جمتمعاااام الغااازو والقتااال وع باااادة ا صااانام وشااايوع املنكااارام
والفواحو.
ومن الد ئل الباهرة انه

خيرج عن هذا الوص

بعاد النباوة يف

توله و يف فعله فيعم م النااس تلاك احلالاة جريااً وانطباتااً علاى دعاوات
النبوة ،بل ان النبوة نفساها تصادق نفساها وتثبات صادته ،فاالن
صلى اهلل عليه وآلاه وسالم

حمماد

يثبات بنفساه النباوة بال هاي الامل اثبتات

واكدم صد ته باآليام القااهرة واملعهازام الظااهرة واحلهال الدامغاة
ومنها آيام القرآن.
و ي نحصر علم مقدمام النباوة بالرساول ا كارم حمماد صالى اهلل
عليااه وآلااه وساالم باال يتضاامن مقاد مام نبااوة ا نبياااء ا خاارين حبسا
اآليااام كمااا يف صاافة و دة موسااى وعيسااى عليهمااا الس ا م وا خبااار
الواردة يف السنة النبوية عن سرية وتصص ا نبياء ،مع اجياد ا امع يف
املقدمام بة ا نب ياء واستنباط الادروس واملساائل الك مياة واساتط ع
اآليام يف هذا العلم الشري

الذي يؤكد العناية ا هلية بالن

من ساعة

و دته بل تبل ان يولد ،ناه سابحانه يتعاهادت يف ا صا ب وا رحاام
الطاهرة.

ِاَّلل]
به
َ ِ
آمن
َ ك
ُون
ِن
ْم
مؤ
توله تعاىل [و
َاْ
ُل َ
لُ
بعد ذكر ا ان الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم باهلل عز وجل

معا
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يف اول اآليااة وكاارن ا انااه ماادخل ومقدمااة

ااان املساالمة واتاارارهم

بالتوحيد ،كما ان تقديم ا انه تبل ا انهم دعوة هلم كرام الن
اهلل عليه وآله وسلم ومعرفة املائز يف ا
ف بد من اعتبار فضل الن

صلى

ان والدرجة والريادة وا سوة،

صلى اهلل عليه وآله وسلم على املسلمة يف

د عوتهم ل س م واتتباسهم من ا اناه وأسارار يف التنزيال ،أي ان ذكار
التنزياال وحاادت مكرمااة ،وا

ااان بااه مكرمااة اخاارى ،وخطااوة

اارورية

لتثبيت التوحيد يف األرض.
تقاال ان املااؤمنة آمنااوا مبااا اناازل علااى

وماان ا عهاااز ان اآليااة
الرساااول ،بااال ذكااارم افاااراد ا

اااان ،اااا يااادل علاااى ان مصااااديق

وافرادالتنزيال أعام مان القارآن ومنهااا ماا هاو شخصاي ترآناي تفصاايلي
ويتعلق بتوجيه الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم اىل تول او فعال معاة،

فهذا الوحي كله آمان باه الان

حمماد صالى اهلل علياه وآلاه وسالم ،اماا

املؤمنون ف يعلمون منه ا ما جاء يف القرآن واصاول الادين وا وامار
والنواهي ،فلذا جاءم اآلية بالتفصيل وعدم جمانبة الدتة العقلية واحلكم
يف مو وع ا

ان ومراتبه.

و كن الق ول بة ا ان الن

وا ان املؤمنة عموم وخصو

مطلق

فيمااا يتعلااق باملو ااوع ،فكاال الااذي آماان بااه املؤمناون آماان بااه الرسااول
ا كرم ،وما آمن به الرسول اعم نه يشمل افراد التنزيل مطلقاً ،وتبة
اآلية ان الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم بلغ ما انزل الياه وبايّن للنااس

ا حكااام ولاازوم معاااارفة اهلل حتاااااى آمن ااوا ،مبعنااى ان

يبلااغ وينقاال

الرسااالة فقااط باال اسااتطاع جبهااادت ومااا آتااات ا هلل ماان فضااله ان يؤس ا
جمتمعام من املؤمنة كما هو ظاهر احلال من ايام البعثة النبوية ا وىل يف
مكة املكرمة وما شهدت ا س م من كثرة الداخلة فياه بعاد اهلهارة اىل
املدينة املنورة.
وا مجاع على وجوب معرفة اهلل عز وجل وصفاته الثبوتية كالقدرة
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والعلم واحلياة وا رادة والكا م ،واناه تعااىل تاديم أزلاي بااق ابادي،
والسلبية اي ما ينفى عنه تعاىل فهو سبحانه لاي
عرض ،ولي

يف جهة او مكان ،و يصح عليه اللذة واأل  ،ومنزت عن

أين ومتى وكي
ووص
نا

مبركا

ا

 ،وانه سبحانه واحد احد

شريك له.

ان وحدت ونعت املسالمة بااملؤمنة لاه د

ان ارتقاء ورفعة ودرجاة يف الصا

خصوصاً وان اآلية

م خاصاة

واهلداياة ،فلفاو املاؤمنة

وحدت دليال علاى ا اانهم بااهلل عاز وجال ورساوخ ا
الوص

و جسام و

اان يف تلاوبهم،

تقل املسلمة بال جااءم بصافة املاؤمنة ،وهاذا

يدل على تزكيتهم وتبول ا انهم من عندت تعاىل وفيه مد للن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم اذ ان وجود املؤمنة دليل علاى حسان
جهاد الن

وتوفيقه يف رسالته ،ويف اآلية احتما ن بلحاظ ا ل

وال م

يف الرسول وهما:
 -1ان ا ل

وال م استغراتية وهي المل تارتي للهان

كماا يف تولاه

ًا]( ،)1أي كال فارد مان
ِيف
ُ َع
ِنسَان
َ اإل
ِق
َخُل
تعااىل [و
الناس وتشمل اآلية آدم وغريت.

 -3ان تكون ال م العهدية وهاي علاى تسامة ،اماا ان يشاار بهاا اىل

َييى
َص
َع
معهااود ذهااين او ذكااري ،وا ول كمااا يف تولااه تعاااىل[ف
هسُيو َ] ( )3اآلياة ،فهناا عهاد وتريناة وآياام
ُ الر
ْن
َو
ْع
ِر
ف
اخرى تؤ كد ان الرسول هو موسى عليه السا م ،والاذكري مثال

ٍ
ُجَاجَة
ِي ز
ْبَاحُ ف
ِص
لم
ِص
ِيها م
ْبَاحق اْ
تولاه تعااىل [ف َ
ِّي] (  ،)2فاان ا لا
ُر
ق د
َيب
ْك
َو
هيا ك
َأ
ُ ك
ُّجَاجَة
الز
َه
نَ
( )1سورة النساء.38
( )3سورة املزمل .14
( )2سورة النور .25
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والاا م يف املصاابا والزجاجااة ملااا تقاادم ذكرهمااا يف نفاا
الشريفة.
والظاهر ان ا ل
تعود للن

وال م يف اآلية حمل البحث للعهد الذهين وانهاا

حممد صاا لى اهلل عليه وآله وسالم ،وكاذا بالنساابة للماؤمنة

فانها تعود للمسلمة الذين أحسنوا افمتثاال ألحكاام احلا ل واحلارام،
و مانع من

وهلا للمؤمنة من امللل السابقة الذين آمنوا جبميع الرسل

وماانهم الاان

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم الااذي بشاار بااه ا نبياااء

السابقون.
ولفااو املااؤمنة شااامل للرجااال والنساااء ،وورد التااذكري للتغلياا
ولد لته على ا مع وا ط ق ،وان جااءم بعا

اآلياام بالتفصايل،

َِ
ِين
ِن
ْم
مييؤ
لل
نبََِ و
ِييذ
ْ ل
ِر
ْف
َغ
َاسْييت
كمااا يف تولااه تعاااىل[و
َْ
َ
ُْ
َاتِ]( ،)1بل ان التفصيل نفساه يادل علاى ا شارتا عناد
ِن
ْم
مؤ
و
َاْ
لُ
ورود التذكري وحدت لعمومام اجململ والفصل.
ولفو املؤمنة مجع احن لي ينحل بعد افراد املؤمنة وهو مستغرق
فرادهم يف كل زمان ،اذ ان ا

ان واج

عيين ووص

ينطبق علاى

كل مؤمن على حنو ا ستق ل وا نضمام فان ا ان ا ماعاة خيتلا

يف

ََّلل
هِ
و
الكم عن ا ان الفرد وفيه القوة واملنعة والعز ،لذا ورد توله تعاىلِ[
َِ
َسُوِ
َ] ( )3فاان ا جتمااع علاى
ِين
ِن
ْم
مؤ
لل
ِ و
له
ِر
َل
ة و
ِز
لع
هُ
اْ
ُْ
ا

ان يعطي ل

الفاارد

ان وللمؤمن ول لهماعة القوة ،وهو دعوة ل

ان ن

ي ا ؤثر با ماعااة اكثاار ااا تااؤثر ا ماعااة يف الفاارد ا مااا ناادر،

ومجاعة املؤمنة عون على تثب يت ا
لآلخرين ل

ان يف تل

كل فرد منهم ،ودعوة

ان ،و بد ان يكاون ا اانهم كا ً واحاداً

( )1سورة حممد .19
( )3سورة املنافقون .8

يقبال التهزئاة
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.
تقل اآلية (واملؤمنون آمنوا) بل جااءم بصايغة

و

توجاد ا يف

هذت اآلية وهي (املؤمنون كل) ليكون ا انهم صيغة وهينة واحدة جمتمعة
كن التفريق فيها لقذر اليرس يف نفوس الكافرين ،ف يرتد احد من
املسلمة ،والكل سور جامع شامل بعنوان ا

ان ،اما ا فرتاق فيكون

بالعوارض ال حقة فهي بلحاظ ا زئي الشخصي لكال ماؤمن كقسامة
ا نسان اىل زيد وعمر وحسن.
وتنفي اآلية التنات

والتنايف وا

ر بة املؤمنة لصيغة ا حتاد يف

اآلية ف تسمة ثنائية تدل على التعارض والتزاحم والتنايف بة اتسامها،
و النفااي وا ثبااام وحكاام النقيضااية الااذين

جي تمعااان فيكونااان تسااماً

واحداً ،و يرتفعان ويرتي تسم ثالث ،بل ان املؤمنة كل واحد جمتمع،
او تنار بينهم يف املبادئ واألفعال ،لذا تراهم جيتمعون يف كل

تنات

مرام يف ص ة ا ماعاة ،بال وصا ة املنفارد بلحااظ وحادة

يوم

أفعال الص ة من القيام والقراءة واركوع والسهود.
نعم

مانع من وجود التعدد الرت

وا خات ر يف درجاة ا

فمنهم من يكون متقياً ومنهم يكون على يقة وذام ا
متعددة يف القوة والضع

مرات

اان

ان يكون علاى

والكل مؤمن باهلل عز وجل مصدق مبا

جاء به الرسول من عندت.
وا

ان بااهلل هاو امساى غاياام ا نساان واعظام مضاامة املعرفاة

والدليل على ا نتفاع األحسن من نعمة العقال ،والشااهد علاى سا مة
الرأي واملعتقد ،واملقدمة الضرورية ل ختيار الصحيح.

ِ]
ِه
ِكَت
مالَئ
توله تعاىل [و
ََ
من فضله تعاىل ان يقرن ا
هذا احتاد الدرجة والرتبة ،فا

ان بامل ئكة با

ان به تعاىل ،و يعين

ان باهلل هو ا صل واملعتمد وا ساس،

معا
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ويتفرع عنه ا

ان بامل ئكة والرسل والكت

وامل ئكة اجسام لطيفة

املنزلة.

تفعل ا ا ري ،وتؤدي افعا ً صعبة وشاتة

ويت شكلون بهيناام وصاور متعاددة ولكنهاا تتصا
جربئياال ياارتي الاان
الكلاا

باحلسان ،كماا كاان

حممااد ًا صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم بصااورة دحيااة

وهااو صااحابي معاارور حبساان هينتااه ،و يفعاال امل ئكااة ا

مايؤمرون به ،وهم دائبون على العبادة والتسبيح والطاعة.
ونقل عن املعتزلة القول بان امل ئكة وا ن والشياطة متحادون يف
النااوع ،وخمتلفااون باااخت ر افعاااهلم وامل ئكااة
والشياطة

يفعلااون ا ا ااري،

يفعلون ا الشر ،اما ا ن فيفعلون ا ري ويفعلون الشار،

ويتلبسون بهينام حسنة وتبيحة.
و دليل على ا حتاد يف النوع باة الث ثاة  ،فامل ئكاة خلاق خاا
اكرمااه اهلل عااز وجاال يف اصاال ا لااق ويف القاارب والفعاال ،والوظااائ
العبادية ومنها الرسالة والوسااطة باة اهلل عاز وجال وباة األنبيااء ملناع
والشبه اوحصول التقصري ،وا

اللب

ان بامل ئكة فيه وجوت:

 -1امل ئكة خلق من خلق اهلل عز وجل.
 -3انهم دليل على بديع ص نعه تعاىل وعظيم تدرته.
 -2ا

ان بامل ئكة يبعث الفزع وا ور يف تلوب اجملارمة واملاذنبة

لقوة امل ئكة وبطشهم.
 -4اعانااة امل ئكااة ل نبياااء يف نب اوتهم ودعااوتهم اىل اهلل ،تااال تعاااىل
ق](.)1
ِير
ََِ ظَه
د َل
بع
ِكَة
مالَئ
[و
َاْ
َْ
ُ َ
لَ
 -5بعث السكينة والطمرنينة يف تلوب املسالمة فا ان ا

اان بامل ئكاة

يعين توتع نزوهلم يف حا م الشد ة سواء كانت شخصية او نوعية
عامة ويف ساحة املعركة لنصر املسلمة ورفعاة الادين ،تاال تعااىل
( )1سورة التحريم .4
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ِ
َية
ِثَالَث
ْ ب
بكُيم
ْ ر
ُم
ِيدك
َن
ْ أ
ِيَكُم
يكْف
لن
[أ
ََ
يم ه
ْ َ
َُّ
ْ ُ
َ](.)1
ِين
َل
ْز
من
ِكَة
مالَئ
ِن
آالٍَ م
ْ اْ
لَ
ِ ُ
 -4ا

ان بامل ئ كة جزء من ا ترار بعا

امللكوم وما يف السماء من

ا سرار ن مسكن امل ئكة يف السماء.
 -7ان امل ئكااة اتااروا بالتوحيااد تباال ان خيلااق آدم ،وشااهد خلااق آدم

ِ
بََ ِ
ِكَة
مالَئ
لل
ْ َقا َ ر
َِ
َإ
وبعث الرو فيه ،تال تعاىل[و
َُّ
َْ
ً](.)3
َة
ِيف
ِي األرض خَل
ق ف
ِل
ني جَاع
إ
ِِّ
 -8ا

ااان با مل ئكاااة مقدماااة

اارورية ملعرفاااة اعمااااهلم ووظاااائفهم

َا
ْن
َل
ما جَع
ا خروية ومايقومون به يوم القيامة تال تعاىل [و
ََ
ً](  ،)2وتصافهم آياة اخارى
ِكَة
مالَئ
ِ إ
هار
َ الن
ْحَاب
َص
أ
ِاله َ
بالغلطة والشدة والتقيد التام بامرت تعاىل يف عقاب الكافرين(.)4

 -9معرفة ما عليه امل ئكاة مان حسان ا متثاال والطاعاة مارت تعااىل
دعااوة واسااوة لكاال مساالم با تتااداء بهاام ،ولتغليا

العقاال علااى

الشهوة ،والسعي يف دروب الصاحلام وانتزاع عناوان ا

فاة يف

األرض با تامة على العبادة والنسك وا مر باملعرور والنهي عن
املنكر وجماهدة النف

.

 -10وجودامل ئكاااة باااة ظهرانيناااا بنااازوهلم اىل األرض ان شااااء اهلل
و امرهم بالنزول سواء على حناو القضاية الشخصاية والواتعاة ،او

َز
تن
على حنو مرسوم وثابت ،ويف خصو القدر تال تعاىل [َ
هُ
ْ مِن
بهِم
ْنِ ر
ِيهَا بَِِ
ُّوحُ ف
َا لر
ُ و
ِكَة
مالَئ
اْ
ْ
َِّ
لَ
( )1سورة ال عمران .134
( )3سورة البقرة .20
( )2سورة املدثر.21
( )4انظر التحريم .4
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ٍ](.)1
مر
ِّ أ
ُل
ك
َْ
 -11ما للم ئكة من النفع العظيم يف نزوهلم بالوحي والتنزيل وتثبيت
النبوام.
 -13ا ترار بامل ئكة من غري ا اذهم اهلة فهم عبيد داخرين هلل ،تال

ِكَية
مالَئ
هخِيذ
تت
َن
ْ أ
ُم
َك
مر
ي يأ
تعااىل [و
َ
ُوا اْ
ْ َ
َالَ َ
لَ
ُْ
ابا] ( ،)3ان ا ان بامل ئكة ينحصار
َر
َ أ
هبِيِّين
َالن
و
َْ
ب ً
بانهم رسال اهلل اىل ا نبيااء ،بال يتضامن ا تارار باانهم حيصاون
اعمال بين آدم ويكتبون كل ما يفعله ا نسان مان غاري تضاييع او
نسيان لبع

افرادت.

علم املناسبة

جاااءم ا ااافة امل ئكااة هلل تعاااىل

اا

ماااارام يف القاااارآن و

يضافوا ا للضمري (اهلاء) العائاد هلل تعااىل ،أي ان ا اافة امل ئكاة
ترم ا بصفة (م ئكته) وهذت ا

افة تعين ا ط ق وحسن ا نتساب

والو ء الدائم وانهم جنود الرمحن ،واملرام ا مسة تقسم على ث ثاة
اتسام:
ا ول :ما ورد يف هاااذت اآليااة ويتعااالق با ياامان بهام بصااافة امل ئااكة
المل تدل يف مضمونها على العبودية وا

افة اىل اهلل عز وجل

المل تعين انه سبحانه ا ختارهم ليكونوا م ئكة تابعة ومنقادين
له ،ولي

باة اهلل وباة خلقاه ا ا نقيااد والطاعاة مانهم ملقاام

الربوبية.
الثاني :ورود آيتة يف ص ة امل ئكة واحدة ص تهم على الن  ،والثانية
الصا ة علااى املااؤمنة ،وجاااءم صا تهم يف اآليااتة بعااد ذكاار
( )1سورة القدر .4
( )3سورة ال عمران .80
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ص ا ته تعاااىل مااع التباااين املو ااوعي بااة الص ا تة ،فص ا ته

ههَّللا
َِ
ن
سااابحانه رمحاااة ،وصااا تهم دعااااء  ،تاااال تعااااىل [إ
هبِي] ،وتاال تعااىل [
َى الن
َل
َ ع
ُّون
َل
يص
َه
ِكَت
مالَئ
و
ُ ُ
ََ
ِّ
ُ] (.)1
ُه
ِكَت
مالَئ
ْ و
َيْكُم
َل
ِّي ع
َل
يص
لذ
هو
َ اه
ِي ُ
ََ
ُ

الثالث :الذم للكفار يف اختيارهم الكفر وعداوتهم للم ئكة تال تعااىل

ِ
ِه
ُسُل
َر
ِ و
ُبِه
ُت
َك
ِ و
ِه
ِكَت
مالَئ
ِاَّلل و
به
ْ ِ
ُر
يكْف
من
[و
ْ َ
ََ
ََ
ِييدا](،)3
د َل
َق
ِ ف
ِ اآلخِر
ْم
ليَو
و
َاْ
َْ
بع ً
ه َيالَالً َ
بينما مدحت اآلية حمل البحث املؤمنة

انهم بااهلل وم ئكتاه

وكتبه ورسله ،ا يعين عدم وجااود واساطة بة ا
حتى يف خصو

ا

ان والكفر

ان بامل ئكة ،فالذي يؤمن باهلل عز وجل

جيوز له نكران وجود بامل ئكة.

ِ
ِيه
ِكَت
مالَئ
هَِّلل و
ًّا
ِ
يدو
َ ع
َان
ْ ك
من
َ ُ
ََ
كما ورد تولاه تعااىل [َ
ييدو
ههَّللا ع
َييَِ
ن
ِيكَييا َ ف
َم
َ و
ِيييل
َجِبْر
ِ و
ِه
ُسُييل
َر
و
َ ُ
( )2
ِ
َ]  ،والعداوة اعم من الكفر با افة اىل الكفر ا اذ
ِين
ِر
ْكَاف
لل
العداوة عن تصد وارادة ،ولكن كي

تكون تلك العداوة ،فيه وجوت:

 -1حماربة املسلمة ونزول امل ئكة ل لقتال اىل جان

املاؤمنة كماا يف

نزول امل ئكة ببدرمسومة.
 -3ا حود بالرساالة الامل يارتي بهاا بعا

امل ئكاة  ،كماا يف رفا

اليهود ملا ينزل به جربئيل من عند اهلل نه ينازل بااحلرب والقتاال

ِين
َم
ُسُيالً و
ِ ر
ِكَة
مالَئ
ِن
ِي م
َِْف
يص
تال تعاىلُ[
ْ اْ
ْ
هَّللا َ
لَ
هاسِ](.)4
الن
( )1سورة ا حزاب .42
( )3سورة النساء .124
( )2سورة البقرة .98
( )4سورة احلل .75
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 -2حماربة التنزيل والنبوة وعدم التصديق بالواسطة.
 -4ا ستخفار بقدرة وتوة امل ئكة.
ويظهاار يف اآليااة وجااود م زمااة بااة ا
ودعائهم للمؤمنة مبعنى ان ا

ااان بامل ئكااة وصاا تهم

ان بهم يرتي مبنافع عاجلة وهاي الفاوز

باادعائهم مااع عظاايم مناازلتهم عنااد اهلل وتااربهم ماان العاارش و ب اد ماان
خصوصية لدعائهم واثار خاصة ترتت

علاى دعاائهم ،وتاد

ينحصار

دعاؤهم بالسؤال واملسرلة بل يتضمن الفعل وا ثر والنفع املباشار ،لاذا
ورد دعاؤهم باصط

الص ة ولي

والص ة اعم من الدعاء ،با

الدعاء حصراً.
افة اىل ان دعاءهم اوساع وا

ال

مان دعاااء ا نسااان نفسااااه لنفساااااه ،اودعااء اخاااايه لااه ،ملعاارفة امل ئكااة
باسرار وخزائن للدعاء

ي دركها ا نساان ،كماا انهام يعلماون مااينفع

ا نسان من الدعاء ونوع املسرلة ،فا

ان بامل ئكة باب يفتح كنوزاً مان

الرمحة ا هلية باحراز ص تهم على املؤمن ونيل دعائهم وكس

ر اا

اهلل عز وجل نهم رسله وسادة السماوام والواسطة بيناه تعااىل وباة
انبيائه.
ومن اآليام ان يلتقى امل ئكة مع ا نبياء بعنوان (الرسالة) وخيتص
بهذا ا لتقاء امل ئكة الذين خيتارهم اهلل رس ً  ،وا نبياء والرسال ،ن
الن

يبعث ايضا ًا للتبلياغ والبشاارة وا ناذار ماع ا تارار بوجاود ماائز

وخصائص ا افية للرسل واخرى ل نبياء حباظ ا لاق والسانخية وناوع
الرسالة.

حبث كالمي

اذا كان ا نساان مارموراً با

اان بامل ئكاة فهال امل ئكاة مارمورون

يكون هذا ا

ان ،ا واب ان امل ئكة مرمورون

با

ان با نسا ن وكي

با

ان با نسان ،ولعل ا انهم با نسان اكرب من ا ان ا نسان بامل ئكة،

فا ان ا نسان بامل ئكة باعتبارهم رس ً هلل تعاىل ،اما امل ئكة فان ا مر
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ا هلي توجه اليهم باعتبار ا نسان خليفة اهلل يف األرض ،ولي

من آية

تبة ان امل ئكة خلفاء اهلل يف السماء ،مع ا تارار بشارر وعظام منزلاة

بيََ ِ
نيي
ِ إ
ِكَية
مالَئ
لل
ْ َقا َ ر
َِ
َإ
امل ئكة ،تال تعااىل [و
ِِّ
َُّ
َْ
ً] ( ، )1ومن اآليام يف ا لق وا رادة
َة
ِيف
ِي األرض خَل
ق ف
ِل
جَاع
التكوينيااااة ان امل ئكااااة امااااروا با لسااااهود آلدم باااانص القاااارآن ،تااااال

َا ِ
دوا
َ ف
َم
دوا آلد
ِكَة
مالَئ
لل
ْن
ْ ُقل
َِ
َإ
تعاىل[و
َسَجَُ
ِ اسْجُُ
َْ
بى](.)3
ِيسَ أ
بل
ِاله إ
إ
ََ
ِْ
وتد ذكرنا امجاع املسلمة على ان سهود امل ئكة

يكن ساهود

عبادة بل انه سهود حمبة وتعظيم واكرام وا اذت تبلة(  ،)2كما ان امل ئكة
سفراء السماء بالوحي والتنزيل  ،ومع التباين يف منازل امل ئكة ودرجام
تربهم فان ا

ان بهم جاء مطلقاً.
ل نسان ،ولو هذت اآلية وحنوها يف القرآن وما يتفرع

وهو تشري

عنها من مسائل ك مية عديدة

يقل احد بارتقاء ا نسان اىل مراتا

امل ئكة ،فذكر آية سهود امل ئكة دم يف القرآن هبة اهلية وشهادة ترآنية
تدل على فضل ا نسان وتتضامن د عاوة لاه للصا
والعمل ،وا

وا رتقااء باالقول

ان بامل ئكة جزء من الشكر هلل والشكر هلم ،على نعماة

سهودهم دم وشهادتهم على خ فة ا نسان يف األرض المل متنع من
تعدي ا ن وغريهم على خ فة ا نسان وشرنه يف األرض.
لقد آ من امل ئكة خب فة ا نساان يف األرض وساهدوا آلدم ،فا اان
ا نسان بهم له منافع متعددة ل نسان ،مثلما هو شهادة على عظيم خلق
اهلل عز وجل.

( )1سورة البقرة.20
( )3سورة البقرة .24
( )2انظر ا زء الثالث تفسري اآلية .24
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وجاءم اآلية بصايغ ة ا ملاة ا ربياة الامل تعاين احلادوث والوتاوع
وهي شهادة على ا ان املؤمنة بامل ئكة وعدم تفريطهم بهذا الفرع من
ا

ان ،وذكر ا

ان بامل ئكة بصايغ ة ا ماع ،أي ان ا

اان علاى حناو

العمااوم اجملمااوعي وا سااتغراتي وا فاارادي ،فنااؤمن بامل ئكااة كهاان
واجسام نورانية

عمل هلم ا طاعة اهلل ،وا

غري تر لبعضهم ،وا

ان بكل ملك على حدة

ان بهم ملكاً ملكاً من
يستلزم ا من معرفة

عددهم خصوصاً مع كثرتهم يف السماوام.

ِ]
ُبِه
ُت
َك
توله تعاىل [و
الكت

من فضله تعاىل ان ينس

اليه تعاىل ،واملراد الكت

السماوية

المل نزلت على ال رسل كالزبور والتوراة وا جنيل والقرآن ،وجعل اهلل
عز وجل ا

ان بالكت

جزء من ا

اان ملاا فيهاا مان احكاام التشاريع

ود ئل التوحيد واألوامر والناواهي  ،وا خباار عان النباوة ،و
مع انه سيد الكت

اآلية القرآن على حنو ا صو
الذي يد ل على عدم جتزئة ا

ان بالكتا

تاذكر

وا اامع هلاا ا مار

وان اوهلاا يشاهد آلخرهاا،

وآخرها يشهد أل وهلا وانها كل متكامل ،و ن املو وع هو التنزيل مان
عند اهلل تعاىل ولتوكيد عدم التفكيك بينها ،والناس يف مو وع ا
بالكت

اان

السماوية على اتسام ث ثة:

 -1مؤمنون جبميع الكت

السماوية ،وهو املسلمون دون غريهم.

 -3مؤمنون بشطر من الكت
على اتسام ،فاليهود

السماوية وهم اهل الكتاب وهم ايضاً
ي ؤمنون بنازول ا جنيال خبا ر النصاارى

دًقا
مص
الذين يؤمنون باالتوراة ،ويف عيساى ورد يف التنزيال[و
َِّ
َُ
َاة](.)1
ْر
هو
ْ الت
ِن
ديه م
بيْن
يَ
َ َ
ِما َ
لَ
( )1سورة ال عمران .50

 119اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا
 -2الكافرون الذين

يؤمنون بكتاب مساوي.

واآلية الكر ة شاهد على حصر ا
دون غريهم ،ومن

اإل ان ج49

ي ؤمن بالكتا

ان بالكت

السماوية بااملؤمنة

الساماوية مجيعهاا

يصادق علياه

لفو مؤمن وان مسى نفسه بانه مؤمن ،نعم تد تكون عندت شبهة ويدعي
ان هذا الكتاب من بة الكت

السماوية لي

بسماوي ،ف باد هناا مان

الرجوع اىل اآليام الباهرام واملعهزام المل تدل على صدق نزوله من
عن ادت تعاااىل ،وماان اآليااام ان كاال كتاااب مساااوي خياارب ويبشاار بناازول
القرآن ،اما القرآن فينفرد بامور منها:
 -1انه مصدق ل لكت

السماوية ا خرى ،وجاءم الشاهادة الوثائقياة

لوا
من ا ن ذوي ا عمار الطويلة حة استمعوا للقارآن [َقاُ
َِ مِن
ُنْ ز
َابً ا أ
ِت
َا ك
ْن
ِع
ِنه ا سَم
منَا إ
اقو
ي َ
ْ
َ
َْ
ِ
ِ
ِي
يهْد
ه
ي
د
ي
ن
ي
ب
ا
ِم
ل
ا
ق
د
ص
م
ى
وس
م
د
ع
ب
ً
َ
َ ْ ُ َ ُ َِّ
َ َ ْ ََ ْ َ
ِّ]( ،)1ويتضمن نزول الكت من السماء التشاري
لحَق
إ
لى اْ
َِ
لبين آدم باعتباار انهاا صالة وحبا ل ادود باة الساماء واألرض،
نزلت على سادة البشر وتادة ا مم.
 -3جاء خامتاً للكت

السماوية ليكون شاهداً عليها.

 -2فيه تبيان كل شق وهو ا امع ل لتنزيل واملبة حكام الدين ،وهو
النا س من غري ان يطرأ عليه نس من غريت فلي

من كتاب غريت،

و ي نس بالسنة النبوية كما تيل.
 -4القرآن كا م اهلل املعهاز واعهاازت ذاتاي وغاريي ،ومان ا عهااز
الذاتي الب غة واسرار كلماته وسياق آياته وما يتضمنه من الكنوز
والذخائر المل

يستظهر منها ا القليل ،ومن ا عهاز الغاريي

اخبااارت عاان املغيبااام وتصااديقه للكت ا

السااماوية املنزلااة وذكاارت

لقصص املا ية وتصص ا نبياء وهي احسن القصص.
( )1سورة ا حقاق .20
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 -5عاادم طاارو التحرياا

عليااه وو صااول يااد التحرياا

اىل الكتاا

ا خرى ،فكان نزوله حاجة عقائدية للمؤمنة.
 -4تقضي الوظيفة الشرعية هل الكتاب استصحاب التنزيل و
ل لقرآن خصوصاً وان ا نبياء بشاروا باالن
وآلاااه وسااالم ودعاااوا اىل ا

وله

حمماد صالى اهلل علياه

ااااان باااه ،بينماااا تاااام املساااالمون

با ستصحاب القهقاري وهاو ان

يقال باه ا صاوليون يف بااب

ا حكام الشرعية نه عبارة عن ارجااع الايقة ال حاق و

ولاه

للشك السابق ،ا انه يف بااب العقائاد عمال با ستصاحاب ناه
لي

من شك سابق فالقرآن جاء بتصديق الكت

املوجود منها بيد الناس ايام نزول القرآن

الساابقة ماع ان

يسلم من يد التحري

منطوتاً وحكماً.
ان بامل ئكة ،جاء ا

وبعد ا

اعهازي وفيه اشارة بان الكت

الساماوية وهاو ترتيا

ان بالكت

ينزل بها امل ئكة وهذا النزول يساتحق

الثناااء وا كاارام لااوظيفتهم يف خدمااة ا نسااان والاامل تتصاا
وا خ

وا حرتاز من التفريط حبرر اوبكلمة و

با مانااة

ينزلوا على غاري

ا نبياء الذين امروا بالنزول عليهم دون غريهم.
فقااد يكااون يف ا ماام السااااالفة عاادة انبااااياء يف زمااان واحااد او بلااد
واح د ،وكل ن

له شرن خمصو

ف يشتبه امل ئكة بالوحي والتنزيل،

وتد يكون يف زمان واحد رساول ونا  ،وماا ينازل علاى الرساول اكارب
واعظم ا ينزل على الن  ،ن الن

صاح

شاريعة ،فيقتضاي ا مار

التثبيت وا مانة وا هلياة لاذا ماد اهلل امل ئكاة ووصافهم باانهم عبااد
مكرمون.
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علم املناسبة

ورد لفو (كتبه) يف القرآن ث ث مرام ،واملراد كت
و

ترد بلفو ا

اإل ان ج49
اهلل عز وجل،

افة لغري اهلل عز وجل وبالضمري (اهلاء) العائاد الياه

تعاىل ،وورد اللفو يف آيتة اخرية:

مين
ا وىل جاءم بذم الكافرين والتحذير من الكفر بكتباه تعااىل [و
ْ
ََ
ِ
ِه
ُسُيل
َر
ِ و
ُبِيه
ُت
َك
ِ و
ِيه
ِكَت
مالَئ
ياَّلل و
ِه
ِي
ْ ب
ير
ُي
يكْف
َ
ََ
( )1
ِ
ِييدا] ،
د َل
َق
ِ ف
ِ اآلخر
ْم
ليَو
و
َاْ
َْ
بع ً
ه َيالَالً َ
لتبة هذت اآلية احلاجة النوعية العامة لبين آدم ل
السماوية ،و

اان بالكتا

عار الكفر وحماصرته واملنع من تفشيه وانتشارت

وغلبته ،فف ي الكت

الساماوية تاوام ودوام احليااة علاى ساطح

ُ
ْبَأ
يع
األرض  ،والكفر بها بداية الفناء والزوال [ُقل
ما َ
ْ َ
ْ].
ُم
ُك
َاؤ
ُع
ْالَ د
لو
ْ ر
ِكُم
ب
بي َ
َِّ
وتتضاامن الكت ا

الاامل نزلاات علااى ا نبياااء ا حكااام الشاارعية

ووجوت احل ل واحلرام وماا جيا  ،وماا ينبغاي تركاه وا بتعااد
عنه ،فهي الضابطة الكلية لص

ا فراد واجملتمعام ،والطريق

الوحيااد ل اد خول ا نااة ،وتركهااا والكفاار بهااا

ي اؤدي ا اىل

اهللكة ودخول النار.
فاملقابلاة بااة اآل ياتة تاابة لازوم اتاارار املسالمة جبميااع الكتا
السماوية املنزلة وا هاد يف سبيل تثبيت هذت احلقيقة يف األرض
وتوارثها بة ا جيال املتعاتبة نها سر دوام احكاام الشاريعة،
والنور الساطع الذي يفضح التحري

والتغيري ،ويكش

ا لل

يف ا نظمااة الو ااع ية والقواعااد العرفيااة التهريبيااة البعياادة عاان
حكم السماء.
( )1سورة النساء .124

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 133
ان ا

ااان بالكتاا

السااماوية حفااو وتعاهااد هلااا ،ومنااع ماان

ياعها وتعر ها للتحري

والتغيري ،وفيه دعوة للناس مجيعااً

للرجوع اىل احل ق والصراط املستقيم ،فاذا تاد ا نسان عقله اىل
الص

واهلداية يرجع ليهد الكت

السماوية حمفوظاة مصاانة

وكذا بالنسبة ل مم والدول لتنهل من عة صافية.

ِمياتِ
ْ ب
يدَقت
َص
الثانية وردم خبصو ماريم ،تاال تعااىل [و
َ ه
ِكَلَ
َ](،)1
ِين
ِت
َيان
لق
ِين
ْ م
نت
َك
ِ و
ُبِه
ُت
َك
ها و
ر
ْ اْ
َاَ
َِّ
بَ
ومريم ليست بنبية ولكنها مان الصااحلة ،فهاي
واملؤمنام واألولياء الذين يصدتون بالكتا

امن املاؤمنة

النازلاة مان عنادت

تعاىل.
و هال املاراد الكتا
بالكت

الامل كانات يف ايامهاا وماا تبلاها ،ام ان ا انهاا

السماوية مطلق ويشمل التصديق بالقرآن ،ا واب هو ا خري،

للغة ا ط ق يف اآلية الواردة بلفو (كتبه) أي مجيع الكت

السماوية،

وانها تنتظر البشارة بنزول القرآن شارنها شارن مجياع املاؤمنة الساابقة
يام نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم خصوصاً وانه

يفصل بينها

وبة القرآن ا بفرتة حنو ستمائة سنة وكانت معاصرة ومصاحبة آلياام
نزول ا جنيل ،وا جنيل وتبله التوراة بشرا بنزول القرآن.
ويف اآلية اكرام ملريم فمع ا انها بالكت

السماوية املنزلة فانها امنت

بكلمام ربها وايقنت باآليام يف و دة عيسى.
والنسبة بة الوحي والكت
منزل هو من الوحي ولي
ا صو
تتص

العك

عموم وخصو
 ،وذكر الكت

مطلاق ،فكال كتااب
يف ا

ان على حناو

حنو اعهاز ترآناي ودليال علاى الدتاة والضابط ،ن الكتا
بالتدوين والكتابة وتشهد عليها ا جيال وتت تفهاا ا يادي كال

( )1سورة التحريم .13
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مجاعة العلماء واملؤمنة تسلمها اىل ا ماعة المل بعدها ،واذا كان من
املسلمة من ي كت
هذت الكت

الدين والقرض وحيتفو بالوثيقة والصك ،فان حفو

مسؤولية اهل األرض مجيعاً ويتكلفها املؤمنون بالرسا م

ِمية
َيابِ أ
ِت
لك
هيل
ْ أ
ِن
خاصة تال تعااىل [م
ق
ميق
ِ اْ
ة َقائَ
ُه
َْ
ِهَّللا]( ،)1فهاذت اآلياة حتفاو و يف كال زماان مواثياق
ِ
آيات
ُون
ْل
يت
َ َ
َ
ا نبياء والكت

وما فيها من ا حكام جي ً بعد جيال وتاؤمن بالشاريعة

ال حقااة ،يف كاال ماارة يبعااث رسااول بشااريعة وكتاااب اىل ان صاااروا
مسلمة ،و

اان باه ألن الاوحي اعام وفياه ماا

تذكر اآلية الوحي وا

يتعلق بالوتائع وا حداث الشخصية ،ومنها ما
يد التحري

اليه وا

افة له ،وهذت ا

يدون ا يسهل وصول

افة على تسمة:

ا ول :يتعلااق بااذام الااوحي ومو ااوعه با ااافة ك ا م وفعاال

يكاان

موجوداً اص ً.
الثاني :اخرتاع وحي يف موا يع اخرى من تبل القاائمة علاى شاؤون
الدين او الوعاظ او احلكام واملغر ة ،و حاجز وواتية دون
انتشارها لعدم اشرتاط التدوين والنقل املتوارث هلا ،وتاد جتاد
رواجاً مل ئمتها للطبائع وا هواء ،وملاا فيها ا مان اعاناة وخدماة
للسلطان.
فهاء ا عهاز يف هذت اآلية بذكر الكت
وتصد يق املؤمنة ،وهذا الذكر
ان الكت

دون مطلق الوحي يف ا ان

نع من ا خذ بالوحي مطلقاً باعتبار

السماوية تتضمن تواعدت ووتائعه واخبارت ولو يف ا ملة كما

يف تصص ا نبياء وما ورد يف القرآن من ا خبار عن الوحي اىل ا نبياء

ِين
َ م
هبِيِّين
َالن
نوحٍ و
َا إ
ْحَيْن
َو
ما أ
تال تعااىل [ك
َِ
لى ُ
ْ
ََ
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ِ]( ،)1وتباول املنقاول مناه بالساند الصاحيح املتاواتر عارب اجياال
ِه
ْد
بع
َ
املسلمة من امللل الساابقة ،والاذي
القرآن جامع للكت

يتعاارض ماع القارآن باعتباار ان

وفياه تبياان كال شاق ،وماا

يوافقاه فهاو زخارر

وباطل.
لقااد انعاام اهلل عااز وجاال علااى الناااس مجيعااً وجعال عناادهم جهااة
وا خبار وا تاوال فيعارر صادتها

وموثقاً مساوياً تعرض عليه الكت

من كذبها ،ومسينهاا مان غث هاا ،ماع ا خات ر والتعاارض بينهاا وباة
القرآن ،ويؤخذ مبا يف القرآن نه آ خر الكت
التحري

الساماوية ،ولسا مته مان

والتبديل والتغيري وهو من ا عهاز الذاتي والغريي للقرآن أي

ان عاد م التحريا

حاجااة و اارورة حلفااو الكتا

ومعرفة مقدار التحري

السااماوية ا خاارى

الذي تسرب اليه.

ول و س مة القرآن من التحري

لوتع الناس يف حرية و خاذ كال

توم مبا ي ئمهم و عر وا عما يقولاه غريهام وحلصالت فا
ومعار ينتهي بعضها باعراض اغلا

وحاروب

النااس عماا يف ايادي الفاريقة،

فس مة القرآن منعت من ا متثاال ،وان حصال ف باد مان الرجاوع اىل
القرآن لفك ا صومة وحل النزاع ،ن مجيع ا طرار تشعر باحلاجاة
اىل الصدور عنه والعمال مباا ف ياه،كما ان ا

اان باه حارز ومنعاة ل ماة

وللقرآن نفساه ،لاذا فر ات القارا ءة يف الصا ة اليومياة واعتاربم جازء
واجباً منها ،كي حيفو القرآن و يضيع.
وتكون الص ة حارساً امين اً ملنع التحري

عنه خصوصاً وان يشرتط

القراءة الصحيحة ا الية من اللحن وتغيري احلركام ا عرابية فض ً عن
احلرور والكلمام ،والقراءة

ترتي ا بعد ا

من عندت تعاىل ومبا ان القرآن جامع للكت
( )1سورة النساء .142

ان بالقرآن كتاباً ناز ً

السماوية فهل يكفي ا

ان
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نعم يكون ا
وا
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ان بالتوراة وا جنيل

السماوية المل انز لت على الرسل السابقة،

ان بها ساملة من التحري

خالياة مان الزياادة والنقيصاة،

ان بها توكيد لصدق نزول القرآن.
ولغة ا مع يف كتبه تعااىل يادل علاى الكثارة والتعادد واناه سابحانه

تفضل على العباد ببعث الرسل وانزال الكت
وملنعهم من الض لة وا
سبحانه ويطل
اللط  ،و

هلدايتهم لدين التوحياد

رار بالاذام يف النشارتة ،وماع هاذا يتفضال

من الناس ا

ان بالكتا

لكاي يناالوا الثاواب بقاعادة

نعه سبحانه جحاود شاطر مان النااس واختياارهم الكفار
اىل ان ختمات باالقرآن ،وكارن ا

اان

بالكت

بل توالي انزال الكتا

بالكتا

عهاد اخاذت اهلل عاز وجاال علاى املاؤمنة يشارت باه املتقاادمون

واملترخرون بعرض واحد ،فاملتقدمون يؤمنون مبا انزل يف زمانهم وتبلاه
وما ينزل بعدت ،واملترخرون يؤمنون مبا انزل من تبل على مجيع ا نبياء
والرسل.
و

تقل اآلية كل مؤمن آمن بالكت

بل أنهم آمنوا على حنو العموم

اجملموعي وهذا العموم حيتمل وجوهاً:
-1

املؤمنون يف كل زمان.

-3

املؤمنون يف كل ملة كما يف ا س م.

-2

املؤمنون مطلقاً يف افراد الزمان الطولية.

فيلتقي املسلم يف زمان نزول القرآن مع املسالم يف هاذا الزماان ماع
الكتابي تبال نازول القارآن ماع غريهام مان املاؤمنة تبال نازول التاوراة
وا جنيل ،وا صا ح هاو الوجاه الثالاث ،ل طا ق ووحادة املو اوع يف
تنقيح املناط.
ومبا ان النسبة بة املسلم واملؤمن عموم وخصو
مؤمن هو مسلم ولي

العك

 ،ووردم اآلية بصفة ا

مطلق ،وان كل
ان ،فهل املسلم
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معا
الذي لي

ي شمله اط ق اآلية،

مبؤمن

يؤمن جبميع الكت

يقل احد بهذا وكل مسلم

السماوية وتلك فريدة يتص

بها املسلمون ،وحتتمل

اآلية وجوهاً:
ان هنا التصديق برسالة الن

 -1املراد من ا

حممد صالى اهلل علياه

وآله وسلم وا نبياء من تبله ،فكل مان يصادق بالرساالة علياه ان
يتقيد باحكامها ومنها التسليم جبميع الكت

السماوية النازلة مان

عندهلل.
 -3ورود صفة ا
شق لشق

نع من املعنى ا عم يف الواتاع ،ن اثباام

ان

يدل على نفيه عن غريت ،فاملراد املؤمنون املسلمون.

 -2ارادة خصو

املؤمنة باعتبار انه القدر املتيقن.

وا واب هو ا ول وان املراد املسلمون مجيعاً الذين آمنوا برساالة
الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وهاو الظااهر بالوجادان فماا مان

مسلم ا وياؤمن باالتوراة وا جنيال والزباور ويعلام ان اهلل انازل علاى
ا نبياء الساابقة الكتا

واآلياام ،وتقتضا ي الوظيفاة الشارعية ا

اان

والتصديق بها ،ففي اآلية نكتة عقائدية وهي ارتقاء املسلمة مجيعاً اىل
مرات

املاؤمنة اكرامااً وتشاريفاً للرساول ا كارم صالى اهلل علياه وآلاه

وساالم و متااه ،خصوص ااً وانهاام حفظااوا ركن ااً ماان اركااان التوحيااد يف
األرض وهو ا

ان بالكت

السماوية والرسل ،بل حتاى امل ئكاة فاان

املسلمة أمنوا جبميع امل ئكة بينما
ي ناازل بااه بعا

يؤمن شطر مان اهال الكتااب مباا

امل ئكااة مااع اتاارارهم ب انااه ملااك كمااا يف ناازول جربئياال

بالقرآن.
واآلية دعوة للمسلمة يف كل زمان يتعاهد القرآن والكت
املنزلة ا الية من التحري

السماوية

وا ع ن عن التصديق بها واظهار اكرامهاا

وتقديسااها يف القااول والفعاال نهااا نازلااة ماان عنااد اهلل وألننااا ماارمورون
بالتصديق بها.
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ا خارى املادار يف معرفاة ا

اان

وهويته وبناء الص م العقائدية والتقاارب الفكاري ناه عناوان جاامع
وأمر شامل لكل ا جيال وا مم املتعاتبة.
ولو فرض وجود كتاب نزل من الساماء و يعارر الرساول الاذي
انزل عليه ،فتنص احكام هذت اآلية على ا
املانع و ان الكت

ان به لوجود املقتضي وفقد

السماوية شاهد على التوحيد وداعية اىل الربوبية على

حنو مساتديم  ،ولكان هاذا الفارض غاري موجاود يف فيا

ولطا

مناه

تعاىل ،فالنبوة انقطعت خبامت النبية حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ومن
ا نبياء ما كاان يبعاث لقبيلتاه او بلدتاه او تريتاه او اسارته ،اماا الكتا
السماوية فتصل اىل كل مكاان وحتمال عنااوين ا اافية خاصاة يف زمان
العوملااة لتكااون دعااوة اىل اهلل تاادخل كاال بياات مااع ساابق زمانهااا وتلااة
اصحاب بعا

الرسال اوان التنزيال ولكان تلاك القلاة كافياة ثباام

صدق الرسالة كما ان الكت
با

نفساها حتمال اساباب التصاديق واآلياام

افة اىل تصد يقها من تبل القرآن عند عر ها عليه.

ِ]
ِه
ُسُل
َر
توله تعاىل [و
بعد ا

ان بااهلل عاز وجال وامل ئكاة الاذين ينزلاون علاى ا نبيااء،

والوحي الذين ينزلون به وجيمع يف الكت

وبة دفتة جاء ا

تنزل عليه امل ئكة بالكت  ،وي حو يف اآلية الرتتي
درجام ومراحل النزول ولكنه لي

السب

اان مبان

يف الدرجة حبس

الوحيد هلذا الرتتيا

كماا

يتبادر اىل الاذهن بااملعنى األولاي  ،ف باد مان مساائل يف هاذت الرتتيا
والتوالي ،ملااذا تادم ا
وجعلت الكت

اان بامل ئكاة بعاد ا

اان بااهلل وأخار الرسال

بينهما.

و كن القول ان ا

اان بالرسال هاو ا ول واملتقادم فبعاد التساليم

بانهم رسل من عند اهلل يتم اخبارهم عان امل ئكاة الاذين ينزلاون علياه
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معا

السااماوية المل يرتااون بها من عا ند اهلل ،والرساول هاو الاذي

والكت

يااز بااة ك مااااه ا ااا

وبااة الوحااااي الااذي اناااازل عليااه ،فيعاااارر

اصااحاب الكتاااب ويوثقااااونه ويتدارسااونه وحيفظونااه ،ولااو الرساال
والكت

يعرر الناس امل ئكة ،نعم رآهم

السماوية المل انزلت علينا

او مسعهااام آدم  يف ا ناااة ولكااان آدم نا ا

ايضا ااً ،و

نعااارر تصاااة

ومو اااوع احلاااوار الاااذي دار باااة آدم وامل ئكاااة ا باااالقرآن وآياتاااه
الباهرام ،ومع هذا جاء ا

ان بامل ئكاة مقادم ًا علاى ا

والرسل لعظيم منزلتهم وتربهم من العرش و ن الناس

اان بالكتا
يروهم وااا

مسعوا عن الرسال وا نبيااء اخباار امل ئكاة وتصصاهم وماراتبهم ،ويف
اآلية وجوت:
 -1حصر ا
-3

ان ا ملطلوب بالرسل وهم ث مثائة وث ثة عشر رسو ً.

ول اآلية ل نبياء مجيعاً وعددهم مائة واربعاة وعشارون الا
ن

ومنهم الرسل.

 -2املااراد باآليااة هاام الرساال الااذين انزلاات علاايهم الكتا
كموسى وعيسى عليهما الس م با

السااماوية

اافة اىل سايد الرسال حمماد

صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم خصوص ا ًا أولااي العاازم ماان الرساال
والذين جاءوا بشرائع نساخة الشارائع الساابقة وهام

ساة ناو

وابراهيم وموس ى وعيسى عليهم السا م والرساول ا كارم حمماد
صلى اهلل عليه وآله وسلم.
وا صح ان املراد من اآلية ا

ان جبميع ا نبيااء ن اهلل اختاارهم

ل خبار عنه من غري واسطة انسان آخر  ،وكل رسول هو ن
ن
الن

هو رسول فبينما عماوم وخصاااو

ولي

كل

مطااالق ،ويف بياان الفارق باة

والرسول ذكار ان كا ً ماانهم ا يارتي بااملعهزة الدالاة علاى نبوتاه،

ولكن الرسول ينفرد بنزول الكتاب عليه ،ولكن ورود ا
السماوية

ي عين حصد ا

اان بالكتا

ان با نبياء الذين انزلت عليهم الكت

دون
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غريهم.
وتد ورد عن الن

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم اناه سانل( :كام

انزل من كتاب ،فقال :مائة صحيفة واربعة كت  ،انزل اهلل علاى شايث



ث ثة صحيفة ،وعلى ابراهيم عشرين

سة صحيفة وعلى ادري

صحيفة ،وانازل التاوراة وا جنيال والزباور والفرتاان) ،وهاذا يعاين ان
الرسل الذين انزلت عليهم الكت
ومن ا نبياء والرسل من
الااذي اوحااات اهلل للاان

اتل كثرياً من جمموع عددهم.
يذكروا باالوحي

يذكروا يف القرآن و

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم بامسااائهم

ِين
َيََْ م
َل
ْ ع
اهم
ْن
َص
د َقص
َر
وتصصاهم ،تاال تعااىل [و
ْ
ُسُالً َقْ
َ ُ
ََْ]( ،)1ومع هذا جاءم اآلياة
َي
َل
ْ ع
هم
ُص
ْص
نق
لم
َر
ُ و
َقبْل
ْ َ
ُسُالً َ
ُْ
با ان املؤمنة مطلقاً جبميع الرسل ،ا يدل على كفاية ا
وان

ان ا مجاالي

يعرفهم املؤمنون بامساائهم خصوصااً ماع كثارتهم فتكاون معرفاة

الرسل على اتسام:
 -1الرسل الذين يعرفهم املؤمن بامسائهم والكت
كما يعرر بان الن

المل انزلت عليهم،

حممد ًا صالى اهلل علياه وآلاه وسالم انازل علياه

القرآن ،دواود الزبور ،وموسى التوراة ،وعيسى ا جنيل.

 -3الرساال الااذين يعاارفهم بامسااائهم ماان غااري ان يعاارر هاال انزلاات
عليهم كت

او .

 -2الرسل الذين انزلت عليهم كتا
دون كتاابهم ،ف بااد ماان ا

ااان بهاام ن متعلااق اآليااة هااو ا

بالرسل سواء نزلت عليهم كت
امساء تلك الكت
 -4من

او

مان الساماء ،وتعارر امسااؤهم
او

ااان

تنزل ،ويف حال نزوهلا علمنا

تعلمها.

ينزل عليه كتااب مان الرسال ،نعلام اناه رساول مان عناداهلل

( )1سورة النساء.144

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 120

ونعلم ايضااً باناه

ينازل علياه كتااب خمصاو

علاى فارض هاذا

ا حتمال خ فاً للقول الذي تقدم ذكرت بان الرسول من ينزل عليه
كتاب.
 -5مجيع ا نبياء وان

ينزل على اكثرهم كتاب ،ولكن القدر املتيقن

ان اهلل شرفه وفضله واختارت للوحي وتبليغ ا حكام والسنن.
وا صح هو الوجه ا اام

فااملراد هاو ا

اان باالنبوة واشخاصاها

والتصديق بوجود صلة بة السماء واألرض منحصرة بالوحي من عنادت
تعاااىل اىل نفاار تلياال ماان عبااادت اختااارهم للتبليااغ وا خبااار عنااه والقيااام
بالبشارة وا نذار ودعوة الناس للطاعة وا متثال يف العبادة ،وجرهم عن
املعاصي.
مع ا ترار بعلو رتبة الرسل وجاءم اآلية بذكر الرسال نهام الفارد
ا هم وا كثر د لة على الوحي ،وا بة يف اثبام التنزيل الرسل شهداء
صدق على نبوتهم ونباوة غريهام مان ا نبيااء وان كاان ا نبيااء اآلخارون
جاءوا باملعهزام ايضاً.
فيكفي العلم ا مجالي بالرسل وان اهلل عز وجل بعث نفراً من العباد
ليكونااوا واسااطة ملكوتيااة بااة السااماء واألرض ،ومعرفااة الرساال فطريااة
وكسبية ،ن ا نسان يدر بفطرته ان اهلل عز وجل

يرت العباد من غري

واسطة لتلقي ا حكام وهدايتهم وارشادهم حنو سابل النهااة يف اآلخارة
خصوصاً وان ا نة حق والنار حق ،ولعاامومام تبااح العقااب ب بياان،
فانااه تعاااىل بااة للناااس ا حكااام وا واماار والنااواهي بواسااطة ا نبياااء
والرسل.
و

كن ا خاذ مان الرسال وا نصاام وا متثاا ل هلام ا با

اان

بانهم انبياء من عندت تعاىل و يقولااون و يفعلاون ا ما يارمرهم باه اهلل
عز وجل ،با

افة اىل العلوم الكسبية املتفرعة عن رؤية اآليام الباهرام

المل ايد اهلل عز وجل بها الرسل وا نبياء ،لتهتماع الفطارة ماع الكسا
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والتعلم والتدبر يف اتامة احلهة على ا نسان للزوم ا انه بالرسل ويكونوا
مع ااً عون ااً علااى ا انااه بالرساال ،الااذي يعتاارب

اارورياً ل

ااان واهلدايااة

وا متثال ل وامر ا هلية.
وورد لفو (رسله) باإل افة اىل اهلل تعاىل سبع عشرة مارة يف القارآن
وتد تكرر يف ث ث آيام من ث ث سور متتاليام هاي البقارة وآل عماران
والنساء وتاراءة هاذت اآلياام تابة تبااين نظار النااس للرساالة وهام علاى
مشارب شتى هي:
 -1اإل ان بالرسل من غري تفريق ومتايز بينهم.
 -3اإلترار ببع

الرسل دون بعضهم اآلخر.

 -2اإلعاارتار باااهلل عااز وجاال إهل ااً مااع عاادم اإل ااان الرساال ،كمااا يف
الرباهمة.
 -4الكفر باهلل ورسله جحوداً و

لة وعناداً.

هَِّلل
ِا
دو
َ ع
َان
ْ ك
من
َُ
 -5العداوة للرسل ويدل علياه تولاه تعااىل [َ
ًّ
ِ] ( )1وينحصر اإل ان باألول منها.
ِه
ُسُل
َر
ِ و
ِه
ِكَت
مالَئ
و
ََ
 -4الكفار الذين عصوا الرسل فيما جاءوا به من عناد اهلل ،تاال تعااىل

ْا
َيو
َص
َع
ْ و
ِيم
به
ِتياتِ ر
ََْ ع
ِل
َت
[و
اد جَحَُ
َ ق
َِّ
دوا ب َ
ُ] (.)3
َه
ُسُل
ر
وتبة اآلية حاجة الناس اىل القرآن وتوكيد النبوام وتثبيت معهزام
األنبياء احلسية ومو وعية تصص األنبياء المل جاءم بصيغة ا رب ولكن
د لتها أهم وتتعلق بالعقيدة وتهذي

النفوس وتنزيه اجملتمعام مان درن

ا طايا والذنوب ،وفيه فضح ألولنك الذين تالوا بتبعي
عن اإل ان بشطر من الرسل.
( )1سورة البقرة .98
( )3سورة هود .59
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وتدل ا ية على انفراد األنبياء مبنزلة خاصة من دون البشر فلي

من

أحااد يصاال اىل ماارتبتهم ،وهاام أفضاال البشاار والاادعوة اىل اإل ااان بهاام
بالد لة التضمنية على عصمتهم أي ان اهلل عز وجل عصمهم باإل ان به
تعاىل ،وتد يقال بالتفكيك بة الدعوة اىل اإل ان بهم وبة العصمة ،وان
القدر املتيقن من العصمة ما يتعلق باداء الرسالة وتبليغ األحكام وصادق
النبوة ،واجتناب الكبائر والصغائر من الذنوب.
وتد اختل

يف األفضل من األنبياء وامل ئكة على أتوال:

األول :امل ئكة هم األفضل.
الثاني :األنبياء هم األفضل.
الثالث :م ئكة السماء أفضل مان األنبيااء ،واألنبيااء أفضال مان م ئكاة
األرض.
و تصال النوباة اىل البحاث يف األفضال منهماا ،فلكال منهماا فضال
عظيم وشرر ومرتبة يبلغها غريت وخصوصية واكرام فاز به ،لذا جاءم
اآليااة بامل ئكااة واألنبياااء بعاارض واحااد علااى حنااو العمااوم اإلسااتغراتي
واجملموعي ،مبعنى اإل ان بكل ملك وكل ن

على حناو مساتقل واإل اان

باجملموع من غري تفريط ببعضهم.
لقد تفضل سبحانه وجعل اإل ان بامل ئكة والكت

السماوية والرسل

فرعاً لر ان به تعااىل ماع ان امل ئكاة واألنبيااء عبااد هلل تعااىل ،والكتا
ك مه ووحيه الذي انزله على انبيائه ،فاآلية دعاوة ألن ياؤمن العباد بااهلل
وبعبيد وخلق هلل ايضاً ،شرفهم اهلل باملرتبة والرسالة وكاانوا واساطة بيناه
وبين العبااد ،وفياه دعاوة للكسا

النظاري والعملاي ،واإلتتاداء بهام يف

العمل الصاحل مع اإلترار بعظيم منزلتهم وعلو شرنهم.
واآلية تردي

للمسلمة ،وارشاد لألخذ من الن

صلى اهلل عليه وآله

وسلم واإلستهابة ملا يرتي به من عند اهلل ،لذا تفضل سبحانه وترن طاعة
الرسول بطاعته ،وهذا اإل ان مانع من القبائح والظلم والفساوق فمهاق
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للمعام م.

وتاااال الااارازي :اإل اااان بالرسااال ان يعلااام كاااونهم معصاااومة مااان

الذنوب( ،)1ومع القول بعصمة األنبياء من الذنوب واملعاصي الكبرية منها
والصغرية ،فا دليال يف اآلياة علاى هاذا القياد ويكفاي يف صادق اإل اان
بالرسل التسليم بانهم مبعوثون من عندت تعاىل ،وخياربون باالوحي الاذي
ينزل اليهم ،فمع عدم اإل ان بالرسل يكون ا ان بالكت
هااي الاامل تتضاامن األحكااام والتكااالي

املنزلة والكمل

واألواماار اإلهليااة ،وفيهااا بيااان

للصفام القدسية واألمساء احلسنى ومع انها كت

منساوخة فانهاا مائادة

السماء يف األرض والضياء النوراني والغذاء امللكوتي الذي يقود النااس
اىل مسالك اهلدى وسبل النهاة.

َحٍَ
ِ]
ِه
ُسُل
ْ ر
ِن
د م
َ أ
بيْن
ِّق
َر
نف
توله تعاىل [الَ ُ
ُ َ
يقال فرته يفرتاه فرتااً أي باعاد باة اجزائاه وفصال بعضاها عان عان
بعضها اآلخر ،وهو خاا ر ا ماع ،فالاااتفريق
اكثر متحدين يف ا ن

يكاون ا باة اثانة او

او املو ااع او الزماان او املاهاااية ونااحوها ،كماا

ورد يف حديث الزكااة:

يفارق باة جمتماع و جيماع باة متفارق خشاية

الصدتة.
فالتفريق

يقع ا بة اجزاء املرك

واملتعدد ليكون الشايء مفارتااً

لغريت ،وتدل عليه يف اآلية ترينة (بة) المل تفيد الفصال والتميياز ،ولكان
اآلية

تقل (بينهم) ليقع التفرياق علاى املتعادد ،وان املاراد التفارق بان

اجملموع ،بل جاءم اآلية بوتوع التفريق على واحد من الرسل ،ف باد ان
فيه حذفاً وانهم يقولون

نفرق بة رسله ونرت أحادهم ،بال ان اإل اان

بهم مجيعاً على حنو العموم اجملموعي وتقول :تعدم بة الكوفة ،واملراد

( )1انظر مفاتيح الغي
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معا

دورها وأزتتها ،وكذا يف اآلية فاملراد ما عند الرسول وعند الرسول اآلخر
فكل من عند اهلل ،وهو أمر يقتضي اإل ان برسالة كل منهم.
واآلية نهي عن تر اإل ان برسول واحد منهم ،ا يدل على وجوب
عدم التفريط باإل اان بالرسال ،وعلاى التقسايم اإلساتقرائي لألنبيااء اىل
أنبياء ورسل ،وان األنبياء أكثر بكثري مان الرسال وان كاان الرسال ايضااً
انبياااء ،فهاال املااراد ماان اآليااة وجااوب اإل ااان جبميااع الرساال ،ام اإل ااان
باألنبياء كافة والنهي عن عدم اإلترار بنبوة احدهم ،ا واب هاو األخاري
فاملراد هو اإل ان بنبوة األنبياء مطلقاً ،وجاء ذكر الرسال مان بااب الفارد
األهم وألنهام أصاحاب شارائع ناساخة وبعثاوا للنااس مجيعااً ،فارتد آياة
تص

ذام الن

مرة نبياً ومرة رسو ً.

وورد خطاب ااً للاان

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم ،تولااه تعاااىل
()1

ليََ] ،
َحَل
ما أ
ِّم
تحَر
ِم
هبِي ل
ها الن
ياأ
ُهَّللا َ
َ ُ
ه
[َ
َُّ
ُ َ
يَ
ُّ
ِن
ليََْ م
َِ إ
ُنز
ما أ
ِّغ
بل
ها الر
ياأ
َِ
ْ
هسُو ُ َ
وورد [َ
َُّ
ْ َ
يَ

بََ]( ،)3مع د
ر
َِّ

م كل لفو يف مقامه واشرتاكهما معاً بالتبليغ وبيان

األحكام فعادم التفرياق شاامل لألنبيااء مجيعااً ،نعام

يعارر املسالمون

امساء مجيع األنبياء فيكفي اإل ان اإلمجالي بهم مان غاري فارق باة مان
ذكر امسه يف القرآن او ورد على لساان الان
وسلم او

حمماد صالى اهلل علياه وآلاه

يذكر امسه ،فاإل ان يتعلق بالرسالة والبعثة من عندت تعاىل،

ِم
به
ْ ر
ِن
َ م
هبِيُّون
ِي الن
ُوت
ما أ
لذا ورد تولاه تعااىل [و
ْ الَ
َِّ
ََ
َ
ْ] (.)2
هم
ِن
ٍ م
َحَد
َ أ
بيْن
ِّق
َر
نف
ُ
ُ َ
ُْ
ويف اآلية تعري
( )1سورة التحريم .1
( )3سورة املائدة .47
( )2سورة البقرة .124

باليهود والنصارى الذين آمنوا ببع

األنبياء الذين
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حمماد صالى اهلل علياه وآلاه وسالم ماع اآلياام

الباهرام واحلهل الدامغام المل جااء بهاا مان عنادت تعااىل ،و

يغاادر

احلياة الدنيا ا وتر القرآن آية اعهازياة تادعوهم بكارت وعشاياً وتكاون
واتية وحرزاً للمسلمة.
لقد جاءم اآلية بالدعوة اىل اإل ان بالرسل مجيعاً ،وهو من مفاخر
نبوة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وان النبوة

ينغلق بابها ا بالدعوة

اىل اإل ان باألنبياء مجيعاً فهاو خاامت النباية وا اامت بفاتح التااء كماا تارأ
عاصم ،أي بصيغة اسم الفاعل ،او على الفاتح كاسام مفعاول أي الاذي
ختماات بااه النبااوة ،فكاارن رسااالته صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم امضاااء
للرسا م السابقة وتثبيت هلا كما يو ع ا تم علىالرسائل توثيقاً هلاا،
وهذا التوثيق جاء بوجوت ث ث:
-1
-3

بالقرآن وآياته الباهرام ،فاإلعهاز مثبت للنبوام.
بالسنة النبوة القولية والفعلاية وتد كاان الان
وآله وسلم يكثر من

صااالى اهلل علياه

رب األمثلة والقصص عن األنبياء ليؤكد

حضورهم يف احلياة اليومية ألجيال املسلمة.
-2

با ان املسلمة وتصديقهم جبميع األنبياء من غري فرق بينهم.

وتد ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم انه تال( :ان مثلي
ومثل األنبياء من تبلى كمثل رجل بنى بنيانا فاحسانه وأمجلاه ا مو اع
لبنة من زاوية من زوايات فهعل الناس يطوفون به ويعهباون لاه ويقولاون

ه و عت هذت اللبنة تال فانا تلك اللبنة وأنا خامت النبية)(.)1
واآلية ترسي

لكربى كلية وتاعدة ك مية كن ان نطلاق عليهاا اسام

(احتاد الرسالة) ان اإل ان بالرسل متحدين وعدم التفريق بينهم له معاان
ود

م منها:

( )1صحيح البخاري  ،334/4مسند أمحد .298/3

معا
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األول :القباول بكال ماا جااء باه األنبيااء مان عناد اهلل وعادم التبعاي

يف

مفردام اإل ان سواء يف باب العبادام او املعام م.
الثاني :وجود اسرار وافا ام خاصة يف كل نبوة ،والتفريق باة األنبيااء
تفريط مبضامة خاصة ،وتفويت ملنافع دنيوية وأخروية ،فان تلت
ان القرآن تبيان لكل شيء وفيه غنى وما جاء يف النبوام والكت
السماوية السابقة كلها يف القارآن فمان ايان يارتي هاذا التفويات،
وا واب يف مسائل:
األوىل :ان القرآن هو الذي جاء بوجوب عدم التفريق بة األنبياء ولازوم
اإل ان بهم مجيعاً.
الثانيااة :ان الرسااا م جاااءم علااى حنااو التاادريل وبيااان األحكااام اىل ان
تكاملت الشرائع باإلس م ،ومعرفة مراحل التنزيل تساعد على
فهم اإلس م وتنمي ملكة التقوى يف تلوب املسلمة.
الثالثااة :ان النبااوام مو ااوع اختبااار لصاادق اإل ااان ،واألهليااة لوراث اة
األرض ،ففاز املسلمون باه واكادوا اساتحقاتهم

فاة األرض

بالتسليم بالنبوام مطلقاً.
الثالث :لقد عانى كل ن

من األنبياء و تى ما

ي ته أحد من البشر من

وجااوت اإلباات ء واألذى ،وحااق علااى املساالمة اكاارام األنبياااء
باخ صهم هلل وادائهم للرسا م وعدم ا ور وا شية ا من
عندت تعاىل.
الرابع :تبة اآلية وحدة اإل ان علاى اخات ر الزماان وتعاتا

األجياال

واخت ر األحوال وتعدد األمصار ،وهذت الوحدة تتهلى با ان
ال حق بالسابق من األنبياء.
ا ام

 :اإل ان باألنبياء هو الوسيلة الوحيدة لرتتداء بهم ،تاا ل تعااىل

اهم
ييدُهَّللا ف
ِين
لييذ
لئ
ُو
[أ
ِييََ اه
َْ
ه َ
ه َ
ْ
َ َ
ييد ُ
َبُِ
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ِ](.)1
ِه
َد
اقت
ْ
السادس:

يقل املسلمون مثلما تال الذين سبقهم الذين

يرخذوا بنبوة

شطر من األنبياء بل آمنوا جبميع األنبياء.
السابع :ان ا حود بنبوة بع

األنبياء يقود اىل الفتنة ويكون باباً للفرتة

والض لة ،وعدم ا ان فرتة ببع

األنبياء تد يكون سبباً حود

غريها بانبياء آخرين.
الثااامن :التفريااااق باااة األنبياااااء باااب للفاارتااااة والشااااقاق بااة امللاااال
السماوية ،فهاءم اآلية لدعوة امللية والناس كافة لر ان جبميع
األنبياء.
التاسع :انكار نبوة بع

األنبياء ا عار لوحدة املسلمة وساب

للنازاع

وا صومة يف علم الكا م والعقائاد ،واشاغال للعلمااء ومصادر
للفتنة وتول الباطل ،فاإل ان باألنبياء مجيعاً رمحة اهلية انفرد بها
املسلمون وانتفعوا منها أعظم انتفاع.
العاشاار :امجاااع املساالمة علااى عاادم التفريااق بااة األنبياااء رمحااة برهاال
الكتاب وبااب مان الرأفاة جااعله اهلل عاز وجال يف تلاوبهم لكال
كتابي بالقياس مع الكافر املشر  ،لذا انفرد أهل الكتااب حبكام
الذمة أي انهم بذمة اإلس م ويف أمانه ما داموا ملتزمة برحكاام
الذمة.
احلادي عشر :مناهل املسلمة دعاوة ألهال الكتااب لرلتحااق بهام ونباذ
مضااامة الكفاار بااا حود باابع
التهزئة فكل ن

األنبياااء ،ألن النبااوة

تقباال

مبعوث من عندت تعاىل ويتلقى الوحي والتنزيل

من غري واسطة أحد من البشر ،فكي

يكون اإل ان تبعيضياً.

الثاااني عشاار :لقااد أكاارم اهلل عااز وجاال األنبياااء مجيع ااً ماان غااري اسااتثناء
( )1سورة األنعام .90

معا
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وخصهم بشرر النبوة والتنزيل ،فوظيفة العباد اكرام من أكرماه
اهلل واإلنقياد ملن أمر اهلل عز وجل باتباعه.

الثالث عشر :يعترب القرآن حربااً علاى الكفار وسايفاً لقطاع دابار الضا لة
والفاا
وتهذي

والفهااور ،واإل ااان جبميااع األنبياااء وصاا

للنفااوس

للطباع.

علم املناسبة

ِ] ا
ِه
ُسُل
ْ ر
ِن
ٍ م
َحَد
َ أ
بيْن
ِّق
َر
نف
يرد توله تعااىل [الَ ُ
ُ َ
يف هذت اآلية ورد توله تعاىل وورد بلفو النبية يف آيتة من القرآن( ،)1وفيه
د لة على احتاد املعنى بة الن
تبعااي

والرسول فيما يتعلق باإل ان ،فا جياوز

اإل ااان ،واإلكتف ااء باإل ااان بالرساال دون األنبياااء او العك ا

،

ومصداق هذت ا يام باق اىل يوم القيامة عند املسلمة وهاو مان اعهااز
القرآن الغريي ،فتارتي آياة لرخباار علاى حاال املسالمة ،ويؤكاد الواتاع
العملي مع تقادم األيام والسنة صحة هذا اإلخبار وعدم احنرار معاشر
املسلمة عنه مجاعام وافراداً.
فلاام جتااد يف تاارري املساالمة انقسااام ًا اىل فاارق ،فرتااة تااؤمن بالرساال
واخرى باألنبياء ،ولو وتع حلصلت ثلمة يف اإلس م واحدث

عفاً وثغرة

يف توة املسلمة ،فهاءم هذت اآلية لتمنع هذت الفتنة المل حتول دون وحدة
ك ميااة متعااددة

املساالمة وتكااون ساابباً لرنشااقاق والتشااتت يف مااذاه
يستغلها أعداء اإلس م لبث الفرتة والنزاع بة املسلمة.

ولقد احادثت مسارلة واحادة هاي خلاق القارآن ،فتناة يف اياام الدولاة
العباسية تعدم أروتة الفقهااء فشاملت العاماة وتوتا

فاك األساري عناد

األعداء على توله بهذت املسرلة ،فهاء القرآن ليمنع من النزاعام الك مية
وترسي

الفرق والطوائا

املتخاصامة يف أحكاام النباوة والكتا

( )1سورة البقرة  ،124سورة آل عمران .84

املنزلاة
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وأمر باإل ان جبميع األنبياء.
وا مع بة ا يام الث ثة اع ت أكد وحدة املو وع يف النبوة ،ومناع
ر يف الفرق بة الن

ا

والرسول وأفضلية األنبياء بعضهم على بع

او عدم التفضيل بينهم.

َا]
ْن
ِع
لوا سَم
توله تعاىل [و
ََقاُ
جاءم اآلية بصيغة املا ي ا يدل على الثبام والدوام ،واآلية مركبة
من أمرين:
األول :السمع ،الثاني :الطاعة ،وبينهما عموم وخصو
طاعة هي مسع ولي

العك

مطلق فكل

 ،فلو تالوا مسعنا لظان اناه حصال التبلياغ

وصل القول اىل األمساع وان شاءوا واستهابوا وان شاءوا

يستهيبوا،

وان ذكرم الطاعة وحادها ،نعات ا احادون املسالمة با هال والعمال
بالتقليااد واإلنقياااد األعمااى ،وتااال بع ا

الف ساافة واملااتكلمة با ربيااة

وحنوها ،فهاءم اآلية جامعاااة لألمااارين السااامع والطااااعة يف آيااااة مناه
تعاىل تظهر مضامة التكلي

يف احلياة الادنيا ومتناع مان سالطان الضا لة

والغواية.
وجاااء الساااامع والطاعة بصيااغة التنااكاااري حباااذر املفااعاااول بهااان
وفيه د

م عقائدية ملا يف احلذر يف املقام مان الساعة والترويال وحيتمال

وجوهاً:
-1

مسعنا تول األنبياء واطعناهم.
املنزلة واطعنا ما فيها.

-3

مسعنا اآليام والكت

-2

مسعنا األوامر والنواهي اإلهلية واطعناها.

-4

مسعنااا اخبااار السااماء الاامل جاااء بهااا امل ئكااة ماان عنااد اهلل
واطعناهم فيما جاءوا به من عند اهلل.

معا
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-5

مسعنا األنبياء والرسل واطعنا اهلل يف كل ما جاءوا به من عندت
تعاىل.

وهذت الوجوت كلها من مصاديق السماع فلذا جاء بصيغة اإلط ق.
وجاءم اآلية بلفو القول ،والفرق بينه وبة الك م ان القول يتضمن
معنى احلكاية ،فهم أخربوا عن حاهلم ،ووصفوا ما هم علياه مان اإل اان
يقولاااوا (اساااتمعنا) بااال تاااالوا (مسعناااا) ،وبينهماااا عماااوم

بر اااا ،و

مطلق ،فكل استماع هو مسع ولي

وخصو

العك

 ،ملا يف ا ستماع

من خصوصية زائدة وهي اإلنصام واإلصغاء ،فتفيد اآلية املعناى األعام
وان األنبياء أدوا الرسالة بالتبليغ واإلنذار و

ينتظروا الناس حتى يقبلوا

عليهم بل أمسعوهم.
والسااااامع هااو إدرا املسااااموع ،ويرتااااي الساااامع مبعنااى ا درا ،
ومبعنى الفهم والعلم ،والصاوم يتعلاق باا ذن ولكان مفهاوم اآلياة اعام
بلحاااظ تعلقااه بااا درا فيشاااامل ا ذن والفااهم ،وتادل اآليااة علااى تيااام
ا نبياء بالتبليغ خري تيام و

ول اصقاع األرض بالتبليغ وادرا

ا جيال

املتعاتبة ملضامينه.
ان نظرة يف عا
اىل بع

اإلع م والنشر تبة ما يتطلبه ايصاال القاول وا ارب

الناس مان ساكان ترياة اوبلادة اومصار مان النفقاام وا هاود

والعناااء وحتااى يف زمااان الفضااائيام فااان املؤسسااام اإلع ميااة تصاارر
األموال إليصال خرب او تصريح اىل أمساع الناس ،وتقابله اموال أخرى
منافسة اومضاادة لاه ،كماا اناه

يلقاى اإلنصاام مان الكاثريين ،والاذين

ينصتون له يتفرعون فيما بعاد اىل أتساااام فمانهم مان يقتناع بغاريت ويبادل
رأيه ،ومنهم من يصيبه النسيان ويفارت محاساه وترييادت لاه ،ومانهم مان
يكرتث به.
اما ما جاء به األنبياء فبقي خالداً يف األرض مع اناه نازل يف جمتمعاام
بدائية حمصورة و يقة ويقل اتصاهلا مع غريها من األمم يف الغال  ،وهل

اإل ان ج49
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تص اآلية بريام التنزيل وعصر النبوة ا اواب  ،فااملراد مان (مسعناا)
لااي

الساامع مباشاارة ماان يف الاان  ،باال مسعنااا التبليااغ وأحكااام التنزياال

بااالتواتر والتااوارث وتعات ا

أجيااال املساالمة ،سااواء يف أيااام التنزياال او

بعدها ،ويدخل بالسمع فكما ان التكلم أحد اللساانة فاان القاراءة أحاد
السمعة.
وهذا من اإلعهاز يف فضله تعااىل وكيفياة خلاق اإلنساان باان تشارت
حاسة ماع حاساة أخارى يف ذام الوظيفاة لرعاناة علاى اإل اان ،فيكاون
الكتاب املنزل غضاً طرياً فيتلو املسلم القرآن وكرنه يتنزل عليه ا يدل عليه
علىحصول التباين والسمع املقرون باإلعتبار والتدبر واآلية شهادة نوعية
عامة برداء األنبياء لوظاائفهم الرساالية فهاي يف مفهومهاا ماد هلام علاى
جهادهم لتثبيت الدين وأحكام التنزيل.
لذا

يفرت أحد على األنبياء ويقول انهم تصروا او اخطروا او كتموا

ما أنزل عليهم من عند اهلل ،وحتاى الكاافرين فاان القارآن ملايء مباا يادل
علىهحودهم وعنادهم واصرارهم وتعديهم على األنبياء ،ا يدل على
صفة ا هاد المل زمت النبوة ،وتد ورد يف صفام الن

انه أشهع أهل

زمانه ومع شهاعته ترات يتعرض للقتل أحياناً ،وهذا القتل

يقوم به فرد

أو مجاعة صغرية بل تشرت فيه مجاعة كبرية يف حل من الض لة وطغيان
الكفر وغلبة اهلوى.
وحتى حال تتل الن

دعاوة اىل اهلل ملاا فيهاا مان تنمياة لارو اإل اان

والتنبيه على التدبر فيماجاءوا باه مان عناد اهلل ،ولاي

عناد ألنبيااء حا

للدنيا وتوجه حنو زينتها ومباههها ،ف ينافسون الناس يف دنياهم ،وتلك
من أهم خصائص النبوة ،ومن

ينااف

النااس يف مصااحلهم وأعمااهلم

يرمن جانبهم ويتوتى شرورهم ويكاون يف سا مة مان كيادهم وبطشاهم،
ومع هذا ترى الكفار يتصدون لألنبياء باإليذاء واإلساءة والظلم ،وهم
يريدون اىل جناتهم يف الدنيا واآلخرة فهاء اإلس م ليكون مواساة لألنبياء

معا
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بالشهادة النوعية العامة لألنبياء حبسن أدائهم لوظائفهم ،واتراراً متهدداً
مع األجيال بصدق نبوتهم.
لقد اتام املسلمون على أنفسهم احلهة باترارهم بالسماع وجمينه على
حنو اإلط ق ،وهو من مضامة العبودية لذا أكرم اهلل عز وجل نبيه اذ نعته

َسْير
ِي أ
ليذ
باإلسراء بصفة العبودية تاال تعااىل [سُيبْحَان
َ اه
َ
ِ
مسْجِد
ِ إ
َام
لحَر
مسْجِد
ل يْالً مِن
ِه
َبْد
ِع
ب
ل ى اْ
َِ
ِ اْ
ْ اْ
ِ َ
لَ
لَ
َى] ( ،)1فهذا اإلترار شرر عظيم ومرتبة يف الص  ،واستعداد
األَْقص
ْ
لاازوم أداء العبااادام والفاارائ

ووجااوب اإل ااان باااهلل وم ئكتااه وكتبااه

ورسله من غري تفرياق بيانهم يف اإل اان ،وهاذا هاو أرتاى معااني الساماع
وافضلها ،انه سور جامع للعلم واإلحاطة بالشيء عن ادرا واساتيعاب
واترار مع زوال املوانع واإلشكا م والنق

طرداً وعكساً.

وتدل اآلية على اإلعهاز يف التبليغ ،فلو األسرار امللكوتية يف الكت
املنزلة واآليام الباهرام المل جاء بها األنبياء ملا حصل هذا السمع النوعي
الذي يتغشاى املاؤمنة علاى حناو العماوم اإلساتغراتي واجملماوعي ،فكال
مؤمن يقول هذا القول ،وهم مجيعاً يقولونه بصيغة واحدة وان اختلفات
ازمنتهم وتباعدم بلادانهم وبهاذا ينفارد اإلسا م عان غاريت مان العقائاد
واملااذاه

الفكريااة والسياسااية تاارى فكاارة اارج للنااس وجيتمااع حوهلااا

األنصار ويتعدداألتباع واملريدون ويندفعون يف ترييدها والطعان والقاذر
بغريها ،ولكنها تبقى حمدودة يف البعد املكاني وما متر األيام والسنة حتاى
يقل احلماس هلا ،وتظهر عيوبهاا ويتفارق روادهاا وتصابح مان املا اي،
ويرس

اتباعها على اإلنتماء هلا وتضييع سنوام من أعمارهم يف الدعوة

هلا ،ويسعون لطل

العفو ن اساءوا له بسببها ا من أصر علاى العنااد

منهم ،وأختاروا املكابرة وا هالة و عربة بالقليل النادر.

( )1سورة ا سراء .1
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لقد علام اهلل تعااىل األنبيااء احلكماة وجعلاهم وساائط افا اتها علاى
الناس ،فتهلت باع ن املؤمنة حسن اإلستماع واإلتبال علاى األحكاام
واجتناب الض لة واتباع اهلوى ،فاع ن املؤمنة هذا

يرم ابتداء منهم

باال بلطفااه تعاااىل وتفضااله بتقااريبهم اىل الطاعااة ،وياادل عليااه مو ااوع
اإلستماع ،فانه عنوان التلقي واإلستهابة وفيه اخبار بان امراً ما وخطابا ًا
تد توجه اليهم فتلقوت باإلستماع وعدم اإلعراض.
وهذا ا طاب من عندت تعاىل على لسان انبيائه فتبار اهلل اهلادي اىل
عبادته باحسانه وكرمه ،يتفضل باهلداياة وخيارب عماا فياه ماد للماؤمنة
وينس ا

هلاام القااول السااليم والفعاال العبااادي العظاايم ويشااكرهم علااى

ماهداهم وأعاانهم علاى الوصاول الياه مان اإل اان والصا

والرشااد،

ومو وعية السامع دليال علاى اجتنااب املعاصاي ،وان املاؤمنة مسعاوا
النواهي اىل جان

األوامر ،فاآلية تدل علاى عادم خلاط العمال الصااحل

بالسيء.

َا]
ْن
َطَع
َأ
توله تعاىل [و
اع ا ن للتسااليم والر ااا والقبااول والطاعااة ألماارت تعاااىل ،والتوثيااق
السماوي بطاعة املؤمنة يدل على بلوغهم مرات

الكمال اإلنساني ،وفيه

اخبار عن متام اإلستهابة وحسن اإلمتثال فلاي

املطلاوب هاو اإلساتماع

لآليااام فقااط ،باال بااد ماان العماال واظهارمصاااديق العبااادة تااال تعاااىل

يدونِ] (،)1
ِيَع
ِاله ل
ِنيسَ إ
َاإل
ه و
لجِين
ْت
َق
ما خَل
[و
ُ اْ
ْبُ ُ
ََ
فهاءم هذت اآلية لتؤكد حصول العباادة وعلاة ا لاق واجتمااع اسابابه،
واذا اراد اهلل عز وجل امراً أحكمه وأمته وهيء مقدماته.
وتد ثبت يف علم الك م ان األشياء مجيعاً مساتهيبة ملشاينته ،فحينماا
( )1سورة الذاريام .54

معا
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أخرب سابحانه علاة خلاق اإلنساان ف باد مان حتققهاا وحصاوهلا ففااز بهاا
املؤمنون من ا ن واإلن

 ،واخربم هذت اآلية عن الطاعة واإلمتثال مان

مجياع املااؤمنة ماان غااري اسااتثناء وهااذت الطاعااة ترشااحت عنهااا مضااامة
ة]
ِخْو
َ إ
ُون
ِن
ْم
مؤ
األخوة المل ذكرها اهلل عز وجال [إ
َق
ما اْ
ِه
نَ
لُ
( ،)1فالرابط وا امع بة املؤمنة هو الطاعة له تعاىل.
وتتفرع عن الطاعة وجوت احملبة واملودة والتآخي وتنتفي معها اساباب
الفرتة وا صومة وان حصل نزاع تكون هذت األخوة سوراً وواتياة حتاول
دون اتساعه وحرزاً من استمرارت فسرعان ما ترى ا

ر ينتهي بالصلح

والوفاق ،ليبدد لألطرار مجيع ًا عدم وجوب اسباب عقلية او شرعية ملثل
هذا النزاع ،وما صرر باإل ان من ا
تاهر ملا يطرأ على النف

فام اكثر من أن حيصى فاإل اان

من هوى.

فاألخبار عن الطاعة يتضمن وجوهاً:
-1

عنوان األخوة واإللتقاء يف مر اة اهلل.

-3

حتقق الوعد اإلهلي حبصول العبادة يف األرض.

-2

اثبام اإلنسان ألهليته للخ فة يف األرض.

-4

انفراد املسلمة باإل ان الكامل غري الناتص.

-5

دعوة اآلخرين من امللل األخرى اىل اإل ان ،ف بد من وجاود
أمة من املؤمنة تكون سبباً اذب النااس اىل احلاق ومعارفتهم
برصول وتواعد اإل ان ،ومان النااس حيتااج وجاود رواد تبلاه
على طريق احلق ،ومانهم مان يعتماد صايغ احملاكااة ألن النااس
على مرات
فرتات

متباينة يف مداركهم وفهمهم واساتيعابهم لألماور،

يرتي لر ان ا بعد جهد يبذله معه صديقه او تريبه ثام

يلبااث ان يتفااوق علااى هااذا الصااديق او القري ا
( )1سورة احلهرام .10

باادرجام
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التقوى ويرتقي يف سلم املعرفة ويتوىل القيادة والريادة ،وا ميع
يصدق عليهم انهم مسعوا وأطاعوا.
تدل الطاعة على الفهم واإلستيعاب وهو دليل على تفسري كلمة

-4

(مسعنا) باإلدرا  ،وتبة ان الطاعة ليست عن تقلياد بال عان
إ ان ورؤية الشواهد والرباهة لدالة على صدق النباوة ،وباذا
تكون الطاعة مستد ة ودائمة.
كل أمة مان املاؤمنة تقاول (اطعناا) فالطاعاة رداء عاام يشامل

-7

املؤمنة يف كل زمان ومكان.
واآلية مد لألنبياء واخبار عان حتقياق غاياة ماا بعثاوا مان أجلاه وان
املؤمنة يشهاادون هلم يوم القياماة بالتبلياااغ والقياام بارداء الرساالة خاري
أداء ،واآلية حتد للكافرين واخبار عن خزيهم واصابتهم بالفشل وا يبة،
ألن املاؤمنة اسااتكلموا معااا

اإل ااان ووظفاوا القااوة العمليااة للعبااادام

والطاعة.
لقد بينات اآلياة صافة املاؤمنة مباا يظهاار التكامال يف العقيادة وبلاوغ
الرفعة المل تؤهلهم للفوز باالنعيم ا الاد يف اآلخارة ،وهاي عهاد

مرات

ووصية مساوياة لألجياال ال حقاة مان املسالمة بانتهااج ماا مضاى علياه
املؤمنااون باال هااي اخبااار متقاادم زمانااً عاان حااال املااؤمنة يف كاال عصاار،
ووص

كريم هلم.

وهذا من إعهاااز القارآن فاآلية تنفي جمايء ياوم جيتماع فياه املؤمناون
على اسقاط أصل عقائدي مان األصاول الامل جااءم بهاا اآلياة الكر اة
وهي:
 -1اإل ان باهلل عز وجل اهلاً ورباً وخالقاً.
 -3اإل ان بامل ئكة.
 -2التصديق بالكت

املنزلة.

معا
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 -4اإلترار برسالة من بعثه اهلل عز وجل رسو ً من عندت.
 -5عدم التفريق بة الرسل ،بل يكون اإل ان بهم مجيعاً.
 -4اترار املؤمنة باإلستماع لآليام وأحكام التنزيل.
 -7اإلمتثال التام لألوامر اإلهلية ،وما جاء به األنبياء من عند اهلل.
 -8اإلستغفار.
 -9اإلترار باملعاد.
فاآلية اخباار عان أصاول عقائدياة

كان التفاريط ببعضاها او جبازء

واحد منها ،وهي دعوة لعلماء األصول إل افتها ألصاول الادين وان
تذكر على حنو ا صو

 ،و بد من التفقه يف الدين ليشمل هذت األصول

مبا يساعد على تعاهدها ودوام الثبام عليها ،وعدد املؤمنة يف كل زمان
من الكلي املشكك فهو أما يف زيادة أو نقيصة ،وجااءم هاذت اآلياة دعاوة
لزيادة عدد املؤمنة يف كل زمان مع التقياد بهاذت األصاول الامل كان ان
نطلق عليها (األصول التسعة) ،ف يعترب مؤمناً ا من اجتمع عندت اإل ان
بها و

خيل ببعضها.

وهكذا يبقى اإل ان ثابتاً مستقراً يف األرض من غري تغيري و حتريا
واذا كااان هااذا حااال املااؤمنة ولقاادجعل اهلل عااز وجاال اإلنسااان كائناااً
اجتماعياً يؤثر بغريت ويترثر به ،وجعل الدنيا دار ابت ء وامتحان واختباار
ومن وجوت اإلمتحان ابت ء املاؤمن بالكاافر وباالعك

 ،واآلياة ارب عان

ثبااام املساالمة علااى اإل ااان ،مبعنااى ان اإلخاات ط مااع الكااافرين والتاارثر
احملتمل بهم لن حييدهم عن (األصول التسعة) اع ت ،فيبقاى البحاث عان
األخااذ ماانهم او عدمااه يف الوجااوت الفكريااة واإلجتماعيااة واألخ تيااة،
واتتباس املؤمنة من الكافرين يف هذت األبواب حيتمل وجوهاً:
-1

اكتساب العادام احلسنة.

-3

اخذ العادام املذمومة.
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 -2عدم الترثر بهم.
ان اإل اان والتكامال العقائادي عنااد املسالمة حياول دون اكتسااابهم
العادام السينة واملذمومة من الكافرين وان ظهرم حماكاتهم وتقليدهم يف
بع

جوان

احلياة فاما اناه مان املباحاام الامل

تتعاارض ماع أحكاام

الشريعة او ان اإلكتساب واحملاكاة حمدودة زماناً ومكاناً و تادوم بساب
توة اإل ان المل تدفع الرذائل وتطرها عن اجملتمعام اإلس مية.
اما الكافرون فانهم يقتبساون مان املسالمة ويرخاذون مانهم العقائاد
سااواء علااى حنااو املوجبااة الكليااة او املوجبااة ا زئيااة ،فهاام ينتفعااون ماان
رشحام هذت األصول ألنها موافقة حلكم العقل ،ومن يقبلها منهم ينتقل
اىل صفور املسلمة وينخرط يف مجاعاة املاؤمنة ويكاون لاه مثال الاذي
هلم ،وعليه مثل الذي عليهم.
فالثبااام عنااد املااؤمنة ،ولااي

عنااد الكااافرين ا التزلاازل وعاادم

اإلستقرار ومع ثبام املسلمة تطرد وتزول الغشاوام الظلمانية المل على
ابصارشااطر ماان الكااافرين ويتوجهااون اىل منااازل اإل ااان ،فاآليااة بشااارة
جذب الكافرين ملاتؤكدت من امت ء نفوس املسلمة باإل اان واخ صاهم
العقيدة.

علم املناسبة
َا] يف ث ث آيام من القرآن وواحدة
ْن
َطَع
َأ
تد ورد توله تعاىل [و

ِهَّللا
ليى
ُيوا إ
ُع
َِا د
جاءم يف املسلمة وتصديقاً هلذت اآلية [إ
َِ
َسُوِ
َا
ْن
ِع
ُولُ وا سَم
يق
َن
ْ أ
هم
بيْن
ِ لِيَحْكُم
له
َر
و
ْ َ
َ َ
َُ
( )1
َا]  ،اما الثالثة فقد وردم يف ذم شطر من اليهود ن حارر
ْن
َطَع
َأ
و
هيم
ْ أ
ليو
الكتاب وبدل صافام نا آخار الزماان تاال تعااىل [و
َه
ََ
ْ
نُ
لكَان
ْن
َانظُر
مْ و
ْنَا و
َطَع
َأ
َا و
ْن
ِع
لوا سَم
َ
َا َ
ق اُ
َ
َاسَْ
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معا

ْ] ( ،)1أي هنا مرتبة حسنة ايضاً وهي السمع والطاعة مع
هم
خَيْر
ًا َ
لُ
طلاا

اإلمهااال وا نظااار والتاادبر ،او تاال انهااا فرصااة ومناساابة للتوبااة

والتدار  ،أما املؤمنون فانهم

يطلبوا اإلمهاال بال باادروا اىل التساليم

واإلمتثال التام لألوامر اإلهلية وماجاء به الرسول األكرم صلى اهلل عليه
وآله وسلم.

َا
ْن
ِع
والدراسة املقارنة بة اآليام تظهر انفراد املسلمة بالقول [سَم
َا
ْن
ِع
َييا] وتااد ورد يف بااين اساارائيل انهاام تااالوا [سَييم
ْن
َطَع
َأ
و
َا] كما بة القرآن ان السمع والطاعة من العباد ميثاق بة اهلل
َيْن
َص
َع
و
عز وجل وبة املؤمنة بد من حفظه وتوارثه و بطه والتقيد مبصاديقه،

َييْكُم
َل
ِهَّللا ع
مية
ِع
ُوا ن
ُر
ْك
َاَ
ويف بين اسرائيل تال تعااىل [و
َ
ْ
َْ
َا
ْن
ِع
ْ سَم
ُم
ْ ُقلْت
َِ
ِ إ
ْ بِه
َكُم
َق
َاث
ِي و
هذ
ُ ال
َه
ِيثَاق
َم
و
واهَّللا] (.)3
ُ َ
تق
َا و
ْن
َطَع
َأ
و
َاه
لقد بيناات اآلياااام لااا

امللال الامل أكاارمهاااا اهلل عاز وجال عان

امليثاااق الااذي يتهلااى برماااارين الس اامع والطاعااة و بااد ان تكااون أمااة يف
األرض تقول بالسمع والطاعة ،فكان املسالمون محلاة لاواء امليثااق واىل
يوم القيامة.
لقااد اترتناات الطاعااة بالساامع وهااو عنااوان اإل ااان العملااي وامتثااال
ا ااوار لألواماار والنااواهي فلاام ياارم الساامع وحاادت ،و

تاارد الطاعااة

وحدها واجتماعهما يدل على حتصيل العلم ،وتد تسم العلم النظري اىل
تسمة:
األول :ما حيتاج حصوله اىل فكر وهو املكتس .
الثاني :ما

حيتاج يف حتقيقه اىل فكر ورؤية وهو الضروري ،واآلياة ارب

( )1سورة النساء . 44
( )3سورة املائدة .7
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عن حصول القسمة معاً با رب واإلستد ل واحلهياة ،والطاعاة
هي ايقاع القول أو الفعل على موافقة ارادة الغري األعلى رتبة من
غري ا اء او اكرات.
وتدل اآلية على اجتناب املسلمة للحرام والقبيح الذي ترجح تركاه
ويعات

على فعله لعدم اجتماع النقيضة ،فماع الطاعاة تنعادم املعصاية،

فاآليااة بشااارة أداء الصاا ة والصاايام واحلاال والزكاااة يف األرض ،ألنهااا
مصاديق الطاعة.

نََ]
ْر
ُف
توله تعاىل [غ
َاَ
من امسائه تعاىل (الغفور) و(الغفار) وهو سبحانه الذي يسرت و حو
ذنوب العباد ويتهااوز عان خطايااهم ،والغفاران مصادر وهاو منصاوب
با مار اسرل ،وطل

املغفرة حاجة و رورة لكال انساان ا ان النااس

ازاءت على ث ث أتسام:
األول :من يسرل املغفرة ويناهلا.
الثاني :من يسرل املغفرة و حيصل عليها كالكافر واملشر باهلل.
الثالث :مان

يسارل املغفارة و

يطلبهاا ،واملؤمناون مان القسام األول،

وذكر طلبهم املغفرة يف القرآن له د

م منها:

 -1امضاء سؤاهلم هذا.
 -3تثبيت طلبهم املغفرة وعدم ترفعهم عنه.
 -2مع اإل ان وعمل الصاحلام واتيان الطاعام يرتي سؤال املغفرة ا
ياادل علااى امكااان اإلسااتغناء عاان املغفاارة حتااى بالنساابة مل ان ياارتي
الواجبام وجيتن

السينام.

 -4اآلية دعوة للناس مجيعاً للتوجه اىل طل

املغفرة من باب األولوية

القطعيااة ،فاااذا كااان املؤمنااون مااع طاااعتهم وسااعيهم يف ساابيل اهلل

معا
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يسااتغفرون اهلل ويساارلونه العفااو وساارت الااذنوب ،فعلااى غريهاام ان
يتوجه اىل اهلل بسؤال املغفرة ،ولكان هال يصاح ساؤال املغفارة ماع
البقاء على حال الكفر ا واب  ،ف بد ان يرتي طل

املغفارة مان

ا ان واتارار بالربوبياة ،وهاذا األتارار لاي علاى اإلنساان الطاعاة
واإلمتثال ،ومع الطاعة يكون سؤال املغفرة والعفو ،فالطاعة مقدمة
لطل

املغفرة ،واإلستغفار ايضاً مقدمة للطاعة وكل منهما يسري يف

طول اآلخار مان غاري تازاحم او تعاارض بينهماا وأحادهما رديا
لآلخر وعون له وهذا من كنوز فلسفة العبادة.
وملا جاءم بداية سورة البقرة مبد املتقة إل انهم بالغيا

واتاامتهم

الص ة واتيانهم الزكااة جااءم خامتاة الساورة باتبااهلم علاى الطاعاة ماع
اإلستغفار الذي يعترب وجهاً من وجوت الطاعة ومن أهام وظاائ

األنبيااء

ُوا
ِر
ْف
َغ
ُ اسْيت
ْيت
ُل
َق
حث تومهم على اإلساتغفار ويف التنزيال [ف
ًا] ( ،)1ومع ان مادة (غفر) ومشاتقاتها
هار
َف
َ غ
َان
ُ ك
نه
ْ إ
بكُم
ر
ِه
َه
وردم يف القرآن حنو مائتة و

وث ثة مرة.

فلم يرد لفو (غفرانك) يف القرآن ا يف هذت اآلية على لسان املؤمنة
الذين اجتمعت بهم خصال اإل ان ا يدل على ان طل
اإل ان ومتمماته ،وهو وسيلة للتدار واص

املغفرة من كمال

احلال واإلساتعداد لياوم

ا زاء.
لقد جاء السؤال بطل
هو الغفار ،و

غفرانه تعاىل ا يعين انهم يعلمون انه سبحانه

يطلبوا العفو من غريت و

يسرلوا اهلل ان جيعل غريت يعفو

عنهم بل طلبوا غفرانه سابحانه دون غاريت ماع ان اإلنساان يعلام حبصاول
الظلم منه لآلخرين ،ساواء بالتعادي علاى احلقاوق املادياة واألماوال ،او
اإلعتباريااة كالغيبااة والنميمااة ،ومااع هااذا
( )1سورة نو .1

يطل ا

املؤمنااون ا مغفرتااه
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سبحانه ،وهذت مسرلة ك مية تبة تفضله تعاىل بغفران ذنوب اإلنسان ازاء
ربه ونفسااه والناس ،نعم فيما خيااص ذنااوب الناااس خيلااا

عليهاام اهلل

عز وجل خرياً وما هو أحسن هلم ،كما لو تيل له بادل ذنا

فا ن ازاء

يزيد اهلل عز وجل يف حسناتك او يادخلك ا ناة و شايء عناد اإلنساان
أفضل وأحسن من دخول ا نة.
واإلستغفار
الدنيا ورد مظا
فان مغفرتهم

يتعارض مع طل

املغفرة والعفو عن الناس يف احليااة

العباد واجتناب استحداث ظلم جديد ازاءهم ومع هذا
تغين عن طلا

العفاو مناه تعااىل ،وكارن كال ذنا

ازاء

الناااس فيااه امااران حااق اهلل وحااق الناااس ،وحااق اهلل ينهااو منااه العباااد
باإلستغفار ،وحق الناس يستلزم ر اات تعااىل ور اا النااس ،و يصاح
ر ا الناس ا مع ر ات ،اما ر ات تعاىل فتهزي يوم ويكفي وهو سبحانه
ملك الناس ،اله الناس.
لقد سارلوا الغفاران علاى حناو التقيياد ،وهاو املضاار واملنساوب الياه
تعاىل ،فكل انسان يعفو ويغفر ولكان علاى حناو حمادود ومؤتات ،ويعاذر
نفسه بعد جتديدت ،اما اهلل عز وجال فاناه الغفاار الاذي يغفار للعبااد كلماا
توجهوا اليه وسرلوت املغفرة ،كما انه سبحانه يغفر ابتداء فمن باب أوىل ان
ينال املؤمنون هذت املغفرة من غري سؤال ولكنهم ادركوا مو وعية السؤال
املغفرة مرك

مبعنى ان طل

من أمرين:

األول :مقدمة لنيل املغفرة وحمو الذنوب.
الثاني :فيه امتثال ألمرت تعاىل باإلستغفار.
الثالث :اإلترار بان مغفرة الذنوب بيدت تعاىل.
الرابع :اإلعرتار حبصول الذن
ا ام

والتقصري من العبد.

 :سؤال اإلستغفار مطلوب بذاته سواء حصلت اإلستهابة أو

حتصل.
ان غفرانه تعاىل يستوع

ا طايا الكاثرية العظاام ،وغفراناه سابحانه

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 153
ئق كلاها وجعال تادراً مان العفاو يصاي

يتغشى ا

ورمحته ،وجاء السؤال لطل

الغفران ال ئق بواج

كال انساان بفضاله
الوجود ولي

مبا

يساتحقه املاؤمن لعملااه ،ان اإل اان وعماال الصااحلام باااب لنيال املغفاارة
والعفو ،ولكن املؤمنة

يسرلوا من هذا الباب املغفرة بلحاظ اإلستحقاق

والعمل الشخصي ،بل سرلوا املغفرة منه تعاىل ألنه الغفار للذنوب كبريها
وصغريها ،ما ظهر منها وما بطن.
وجاء السؤال بصيغة ا مع ،وفيه وجوت:
 -1اإلستغفار احن لي أي كل مؤمن يقول غفرانك ربي.
 -3تتضمن اآلية طل

العفو عان الاذنوب ا ماعياة الامل تقادم عليهاا

ا ماعااة سااواء كاناات ا ماعااة كااثرية او صااغرية كمااا يف العصاابية
العشائرية ويف املشاركة يف ذن

مشرت  ،او غيبة يؤثم فيها املستغي

والسامع للغيبة والرا ي بها ،ومن يقوم بتكرارها.
 -2كل مؤمن يستغفر لنفسه ولغاريت مان املاؤمنة ومان فاتاه اإلساتغفار
ويتدار هذا الفاوام باساتغفار الغاري لاه ،ألن صايغة ا ماع تعاين
العموم واإلستيعاب للهميع.
 -4اإلستغفار احرتاز من السينام واجتناب للذنوب وا طاياا فلهاوء
العبد اىل اإلستغفار دليل على علمه بقبح الذنوب ولازوم اإلبتعااد
عنها.
وورد طل

املغعفرة على حنو اإلط ق من غري تقييد وفيه وجوت:
املغفرة للذام.

-1

طل

-3

للذام و ماعة املؤمنة.

-2

للمؤمنة يف كل زمان من سبق يف اإل ان ومن سيرتي حقاً من
املعدوم.

-4

للناااس مجيع ااً أي للمااؤمنة واملساالمة عامااة ولغااري املساالمة
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ايضاً.
والقرآن يفسر بعضه بعضاً وتد ورد تقييد اطا ق اإلساتغفار يف تولاه
تعاىل [ما كان للن

والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركة] (.)1

فيكون اإلط ق يف اآلية خاصاً باملؤمنة فتشمل اآلياة الوجاه الثالاث
اع ت باملغفرة ميع املاؤمنة املوجاود مانهم واملعادوم وباذا يناال املاؤمن
الذي تقادم زماااانه مان اإلساااتغفار ويادخر مناه للاذي

يولاد بعاد فا

يتمسااك بعقائااد اإل ااان ا وينالااه رصاايد عظاايم ماان اسااتغفار املااؤمنة
السابقة له.
وهل يشمل اإلستغفار وثواباه املاؤمنة مان امللال الساابقة لرسا م،
ا واب نعم اذا كانوا يقرون باألصول التسعة الواردة يف اآلية او مباء جاء
به انبياء زمانهم من عناد اهلل ومناه اإل اان بالبشاارام باألنبيااء ال حقاة
ومنهم خامت النبية حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي أخرب عنه األنبياء
ابتداء من آدم عليه الس م.
ومن فضله تعاىل ان يلقان املسالمة كيفياة اإلساتغفار وصايغ الادعاء
واإللتهاء اليه تعاىل ،فاآلياة ارب عان حاال املاؤمنة وانهام دائباون علاى
اإلستغفار ،وهام يسارلون املغفارة ونزوهلاا اىل األرض واإلنتفااع منهاا يف
النشرتة.
ولقد ادر املؤمنون احلاجة اىل املغفرة وسؤاهلا من عناد اهلل ،وهاذا
اإلدرا

يصل اليه ا من امتحن اهلل تلبه باإل ان ،فقول (غفرانك) فوز

عظيم وارتقاء يف سلم املعرفاة واساتثمار كاريم للحيااة الادنيا ،ومان حاق
املسلمة ان يفتخروا بهدايتهم لرستغفاروتعاهدهم له ولكان لاي
حنو القضية املستقلة بل انها فرع الطاعة لذا جاء طل

علاى

املغفرة بعد اإل اان

املتعدد واع ن السمع والطاعة وهاو دعاوة للماذنبة واملقصارين للحااق
( )1سورة التوبة .112

معا
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برهل اإل ان.

َا]
بن
توله تعاىل [ر
َه
جاء اإلستغفار باإل افة اىل الرب (غفرانك ربنا) وهو غاية يف أدب
العبودية وصيغة مباركة للتقرب اىل اهلل تعاىل والتوسل لنيل املغفرة ،فمن
وسائل الساؤال املاد والثنااء علاى مقاام الربوبياة ،وجااء طلا

املغفارة

باإلترار له سبحانه بانه املالك واملدبر ألمور العااملة وهاو املانعم والقااهر
الذي يغل

او يشار يف األلوهية ،فهذا الشطر يبة ما جاء يف أول اآلية

من اإل ان باهلل والفرق بينه وبة اإل ان بامل ئكة والكت

املنزلة والرسل،

بان اإل ان باهلل ألنه اإلله و شريك له و رب سوات ،بيدت مقاليد األمور
فمع سؤال اإلستغفار جاء املد والتحميد واإلترار بالعبودية له سابحانه
يف بيان ملضامة اإل ان باهلل عز وجل.
ويف اآلية شكر له تعاىل على انعامه علينا با لق واتصال النعم بالرزق
الكريم بلحااظ ان املاؤمنة

ياركلون ا مان الارزق احلا ل والشاكر لاه

سبحانه على اإل ان ،ان تول (ربنا) وحدت يستلزم الشكر لاه تعااىل علاى
الوصول بالعباد اىل مناازل اإلتارار بالربوبياة املطلقاة لاه سابحانه ،وتاول
(ربنا) يدل على اجتماع املؤمنة على التسليم بالوحدانية وعدم اإلشرا
به سبحانه.
فاملؤمنون حباجة اىل وحدة اإل ان مبعنى

يكون كل مؤمن على حدة

يف ا انه ،بل املؤمنون أمة واحدة يف اإل ان والتسليم ملقام الربوبية ،وفياه
منعة وتوة هلم وتعاهد لر ان ،فقول الان

صالى اهلل علياه وآلاه وسالم:

( املؤمنون كا سد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساائر جسادت
باااحلمى والسااهر)( ، )1دعااوة لرحتاااد والتماااس مصاااديق العااز والقااوة

با جتماع ومنه اإلترار العاام بالوحدانياة والتوجاه اىل اهلل تعااىل بطلا
()1جامع البيان  -إبن جرير الطربي ج 34
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املغفرة.
ويبة السؤال اإلترار باحلاجة اليه سبحانه يف النشرتة ،ف دليل على
املغفرة للدار اآلخرة بل مطلق يف الدنيا واآلخرة ،لاذا جااء

احنصار طل

بصاافة الاارب ،وهااو ماان أمهااام األمساااء املقدسااة ويتضاامن ا ضااوع
وا شوع هلل تعاىل ،واإلترار بالذن

واحلاجة النوعية العامة لرستغفار،

وتبة اآلية انقطاع املسلمة له تعاىل ورجاء رمحته وثقتهم بانه سبحانه
خيي

آماهلم.
وتد جاء طل

اإلستغفار على السنة األنبياء لقومهم اذ حثوهم علاى

َن
َأ
اللهاااااوء اىل اإلساااااتغفار يف آياااااام عديااااادة ،تاااااال تعااااااىل [و
ْ
ِ](.)1
ليْه
وبوا إ
ُم
ْ ث
بكُم
ُوا ر
ِر
ْف
َغ
اسْت
َِ
ه ُ
َه
ت ُ
اما املؤمنون فقد بادروا اىل اإلستغفار وواظبوا عليه ،وهو سهية ثابتة
هلم يتوارثونه جي ً بعد جيل ،فيعرفاون باه مان تبال أهال األرض وأهال
السماء ،وكرنه مست ظاهر وع مة دالة عليهم ،وفياه حاث للنااس علاى
اإل ااان واإلتاارار بالربوبيااة أي ان املااؤمنة يسااتغفرون اهلل عااز وجاال مااع
اإلترار بالربوبياة فيكاون هاذا اإلساتغفار واإلتارار دعاوة للنااس مجيعااً
لرس م وملعرفة

رورة اللهوء اليه تعاىل والتوبة ،ألن اإلستغفار اتارار

بالعقاب وا شية منه ،وهو حماولة للتدار واظهار للندم ،ووفق املوازين
العقلية كي

يكون اللفو واإلعتذار سابباً حملاو الاذنوب املتكاررة يف بااب

العقيدة والقول والفعل ،ولكن رمحته تعااىل تتهااوز احلساابام العقلياة
وأوهام البشر ولي

هلا حدود ،فهاءم هذت اآلية لتبعث األمل يف تلوب

املسلمة وغريهم ويعلم الناس مجيعااً ان طرياق التوباة

ولان يغلاق يف

وجه العباد.
وهذت اآلية تؤكد بقاءت مفتوحاً وجتذب الناس اليه ونسابة املغفارة الياه
( )1سورة هود .3

معا
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تعاىل غفرانك أي اغفر لي مبا انت اهله ألنه سبحانه وعد بغفران الذنوب
وألنه الغفار.

ُ]
ِير
مص
َإ
توله تعاىل [و
ليََْ اْ
َِ
لَ
بعاد اعا ن اإل اان علااى حناو العماوم والشاامول جااءم خامتاة اآليااة
باإلترار باملعاد واجتمع حسن السبك والنظم يف اآلية مع الد لة العقائدية
والرتتي

الزماني ألن اآلخرة ترتي عق

الدنيا ،واإلتارار باملعااد والياوم

اآلخر هو مدار اإل ان ،وبه تعرر امللل والشرائع السماوية السابقة ألنها
تلتقي مجيعاً باإل ان بالنشور بعد املوم وا زاء والثواب والعقاب بل ان
األمم األخرى من غري الشرائع السماوية أيقنوا بالبعث وعودة الرو اىل
ا سد بعد مغادرته.
فاملصريون القدامى بنوا األهرام فوق تبور ملوكهم وجعلوا فيها منافذ
خفية كي تصل الرو اىل ا سد دون السباع ،وو عوا الطعام والشراب
يف القرب مع امليت.
والرباهمة تالوا بالتثليث وفق واتع احلياة واملوم ،وتاالوا ان براهماا
هو اإلله ا الق وفيشنوا هو اإلله احلافو وسيفا هو اإلله اهلادم ،وحلابهم
للحياة وتعلقهم بها تالوا "بتناس األروا " وان الارو ترجاع اىل احليااة
الدنيا جبسام ومولاود جدياد ،والتناسا صاورة مشاوهة وحتريا

حلقيقاة

املعاد ،وبالتناس تال البوذية ايضاً.
وجاءم نصو

تليلة يف التوراة واإلجنيل رب عن احلشر وحتذر مان

النار ،اما القرآن فهاء بالبيان والتفصيل مبا

لب

فيه ولي

بلغة التحذير

والوعيد فقط ،بل بصيغة البشارة با نة والسعادة األبدية ،وجاء اإلخبار
عن اآلخرة والنشور يف هذت اآلية على لساان املاؤمنة أنفساهم وهاو غاياة
الكمال اإلنساني ملا فيه مان الد لاة علاى بلاوغ مراتا
أحوال احلياة الدنيا وحتمية البعث.

الفهام والتفقاه يف
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َا] تاال :تاد
بن
نََ ر
ْر
ُف
(وعن ابن عباس يف تولاه تعااىل [غ
َاَ
َه
ُ] تال :اليك املرجع واملآب يوم
ِير
مص
َإ
غفرم لكم[ ،و
ليََْ اْ
َِ
لَ
يقوم احلساب)(.)1

علم املناسبة

ورد لفو (املصري) مثان وعشرين مرة يف القرآن وهو على تسمة:

األول :اإلخبار بان املصري اليه تعاىل ،يف اثنمل عشرة آية منها.
الثاني :اإلنذار والوعيد للكافرين واإلخبار بان مصريهم اىل النار يف ست

ها
َو
ْيل
يص
هم
هين
هم
َْ
ُ َ
نَ
ْ جََ
عشرة آية ،تال تعااىل [حَسْيبُُ
ُ] (،)3
ِير
مص
َبِئ
ف
ْسَ اْ
لَ
والدعاء هنا اساتعاذة مان الناار و اوء اىل اهلل عاز وجال للنهااة مان
العقاب ،فلذا جاء ا طاب فيهاا باالقول ربناا ألن صافة الارب تادل علاى
الرمحة والعفو ،لرستهارة به تعاىل من النار ،واملصري اىل الناار

يعاين

انه تسيم للمصري اليه تعاىل ،فالعودة والرجوع اليه تعاىل سابق للمصري اىل
النار ويكون الرتتي

الزماني واإلفرادي هكذا:

-1

مصري الناس مجيعاً اىل اهلل تعاىل بعد املوم وهو أمر حتمي.

-3

مصري الكافرين اىل النار يوم القيامة.

-2

بقاء املؤمنة على احلال األوىل ،وهو املصاري والرجاوع اىل اهلل

ْهَّللا
ُ
َكُم
بيْين
َا و
َن
بيْن
تعاىل ،ويف التنزيال [الَ حُجهة
ََ
َ َ
ُ](  ،)2وتظهار
ِيير
مص
ليْيه
َإ
َا و
َن
بيْن
ِ اْ
َِ
مُ َ
َ
لَ
يجَْ
ان املعاد جسمي وروحي ولي

روحي ًا فقط.

لقد جاءم اآلية حتدياً للكافرين الذين أنكروا املعاد لتخرب عن وجود
( )1الدر املنثور . 274/1
( )3سورة اجملادلة .8
( )2سورة الشورى .15

معا
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أمة يف األرض تؤمن بالبعث والنشور سواء يف عهد النبوة او بعدها،وهذت
األمة حهاة علاى الكاافرين ودعاوة هلام لرسا م ومعرفاة حتمياة العاا
اآلخر وبع

تفاصيله ا يعين ان األنبياء

واألحكام المل جاءوا بها من عناد اهلل

وتاوا ألن رساا تهم باتياة
تغاادر األرض بال تظهار علاى

الساانة وأفعااال املساالمة الااذي يعلنااون ا ااانهم وتصااديقهم باملعاااد وهااذا
التصديق لي علايهم اإلساتعداد للحسااب باتياان الصااحلام واجتنااب
السينام ،وهذا من أهم منافع اإل ان بيوم احلساب.
لقد جاء اإلخبار ألهل النار بصيغة الوعياد والتخويا  ،اماا بالنسابة
للمااؤمنة فقااد اثبتااوا علمهاام وادراكهاام حلقيقااة املعاااد وحتميااة العااودة
والرجوع اليه تعاىل ا يعين استبشارهم بهذا الرجوع وكرنه مقدمة لقولاه
َ].
نون
يحْز
هم
ْ و
ِم
َيْه
َل
ْق ع
تعاىل [الَ خَو
َُ
ْ َ
َالَ ُ
فعدم ا ااور او احلاازن وان كاان مو اااوعه يف اآلخارة ا ان هاذت
اآلية تبة حصاول مقدمااام انتفاء ا ااور يف الدنيا ،وان املؤمنة مقبلون
على اآلخرة من غري خور او حاازن فحالاهم لي

الفزع او ا اور عناد

البعث ثم شاموهلم برفع ا ور واحلزن بل انهم يستعدون يف الدنيا للقائه
تعاىل باإل ان واإلستغفار وهما يطردان ا ور واحلزن.
ان اإلتاارار باحنصااار املصااري بااالعودة اليااه ساابحانه مااانع ماان اتاارتار
السينام فمتى ما ادر اإلنسان حتمية الرجوع اىل اهلل والوتور بة يديه
للحساب فانه جيتن

السينام ويقبل على الطاعام ولكن املؤمنة ذكروا

اآليااة مبااا يفيااد اجتماااع الرجاااء وا ااور لنياال رمحتااه وعفااوت تعاااىل،
واستعدادهم مل تاة احلساب باإل ان والسمع والطاعة ،وتدموا للخاور
اإلستغفار وسؤال العفو ،بل ان اإلترار حبتمية الرجوع اليه تعااىل وحادت
طل

للعفو واملغفرة.
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حبث روائي

اإل ان ج49

أخرج أمحد وأبو عبيد وحممد بن نصر عن عقبة ابن عامر( :مسعت
رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم يقاول :اتارؤا هااتة اآلياتة مان آخار
سورة البقرة فان ربى أعطانيهما من حتت العرش)(.)1

وأخرج أمحد والنسائي والطرباني وابن مردويه والبيهقي يف الشع
بسند صحيح عان حذيفاة ان الان

صالى اهلل علياه وسالم كاان يقاول:

( أعطيت هذت اآليام مان آخار ساورة البقارة مان كناز حتات العارش
يعطها نبى تبلى)(.)3

فهذت اآلية كنز من كنوز السماء

مه القرآن بة دفتيه لتكاون شاهادة

مساوية على ثبام اإلس م يف األرض ،وخيبة الكاافرين وعادم حصاول
اإلرتداد عند املسلمة ،واآلية حرز وعون ودعوة للعبد متنع من التبعي
والتهزئة باة العقيادة والعمال ،و ارب عان وجاوب احتادهماا يف اإل اان
السليم املطلق ،واتيان الفرائ

والواجبام.

وأخاارج احلاااكم وصااححه والبيهقااي يف الشااع

عاان أبااى ذر( :ان

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تال :ان اهلل خاتم ساورة البقارة باآيتة
أعطانيهما من كنزت الذى حتت العارش فتعلموهماا وعلموهماا نسااءكم

وأبناءكم فانهما ص ة وترآن ودعاء)( .)2

واحلديث حث على اإلنتفاع العام مان هااتة اآلياتة وماا فيهماا مان
الربكة والفي

أو الثواب ،وتوله صلى اهلل عليه وآله وسالم (وابنااءكم)

يشمل األو د الصغار ،ومن

يبلغ احللم لتنمو عندت ملكة عشق القرآن

ويتخذون آياته حرزاً ودلي ً وعيناً.
()1الدر املنثور .278/1
()3الدر املنثور .278/1
()2الدر املنثور .278/1

معا
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و عن ابن ابي عمري عن هشام عن اإلمام الصادق عليه الس م( :ان
هذت اآلية مشافهة اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل علي ه وآله ليلاة أسارى باه إىل
السماء ،تال الن

صلى اهلل عليه وآله انتهيت إىل حمل سدرة املنتهى وإذا

بورتة منها تظل امة من ا مم فكنت من ربي كقاب توسة أو ادنى كما
حكى اهلل عزو جل فناداني ربي تبار وتعاىل [ آمن الرسول مباا انازل
إليه من ربه ] فقلت انا جمي
وم ئكته وكتبه ورسله

عين وعن اممل [واملؤمنون كل آمن باهلل

نفرق بة احد من رسله وتالوا مسعنا واطعنا

غفرانك ربنا واليك املصري] فقال اهلل [ يكل

اهلل نفسا ا وسعها هلا

ما كسابت وعليهاا ماا اكتسابت] فقلات [ ربناا

تؤاخاذنا إن نساينا أو

أخطرنا] وتال اهلل

اؤاخذ  ،فقلت [ ربنا و حتمل علينا إصرا كما

محلته على الذين من تبلناا] فقاال اهلل
حتملنا ما

طاتة لنا به واع

أمحلاك  ،فقلات [ربناا و

عنا واغفر لنا وارمحنا انت مو نا فانصرنا

علي القوم الكافرين] فقال اهلل تعاىل تد أعطيتك ذلك لاك و متاك ،
فقال الصادق ( ع ) ما وفد إىل اهلل تعاىل احد اكرم من رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله حيث سرل مته هذت ا صال)(.)1
والرواية تبة جهاد الن

صلى اهلل عليه وآلاه وسالم مان أجال أمتاه

وعظيم منزلته عند اهلل بتلقيه الوحي يف السماء ومبا يصلح حال املسالمة
وينفعهم يف النشرتة وجااءم اآلياة بصايغة ا ماع لتناال األماة بالواساطة
النبوية ما ناله الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم ولتكون هذت اآلية
شاهداً ترآنياًَ على حديث اإلسراء وما فيه مان اإلفا اام امللكوتياة علاى
الن

حمماد صالى اهلل علياه وآلاه وسالم واملسالمة ،وهاو غناى عقائادي

وصر ا اني خالد.

()1تفسري القمي .95/1
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من البديع حسن النساق وهاو اإلتياان بكلماام متتالياام متصا م
اتصا ً حمكم ًا بديع ًا حبياث اذا أفااردم كال كلماة أو مجلاة مناه أعطات
معنى تاماً ،ويظهار يف هاذت اآلياة عطا
اآلخر بواو النسااق علاى الرتتيااا

مجلاها وكلماتهاا بعضاها علاى

الزمااااني والعااقلي ،فابتادأم اآلياة

با ان الرسول مبا أنزل اليه من عند اهلل ،وهاو أصااال اإل ااان باة باين
آدم ،فمن الرسول يكون التبليغ والادعوة اىل اهلل وجااء ا اان الرساول
بصفة (الرب) أي ان الرسول متيقن بان الذي يرتيه من عند اهلل ولاي
من غريت.
وجاء ا ان املؤمنة من بعدت باهلل عز وجل لبيان منافع ا ان الرسول
وظهور اثر النبوة والدعوة باة النااس ،ثام ذكارم اآلياة ا اان املاؤمنة
بامل ئكة كرسل هلل عزوجل بالكت
الن

السماوية وفيه بالد لة التضمنية ان

حيتاج اىل الواسطة بينه وبة اهلل ولكن هاذت الواساطة ليسات مان

البشاار باال هااي ماان امل ئكااة وهاام خلااق هلل عااز وجاال وعباااد مكرمااون
وأجس ام شفافة نورانية،

يفعلون ا ا ري والص

والطاعة ،منقطعون

اىل التسبيح والذكر ليكونوا أسوة لرنسان ،ومثا ً حيتذى يف النهاة من
اتباع اهلوى وامليل عن احلق.
ثم أخربم اآلية عن اإل ان بالكت
بااان هااذت الكتاا

املنزلة وأعلن املؤمنون اترارهم

تناازل ا علااى ال رساال ف بااد ماان اإل ااان بهاام

واإلعرتار بعظيم منزلتهم وماا شارفهم اهلل عاز وجال باه مان اإلختياار
للنبوة ،وهذا اإلعرتار مقدمة علمية إلتباعهم واإلتتداء بهم وتباول ماا
جاءوا به من عند اهلل.
وأخربم اآلية عن اع ن املؤمنة عدم التفريق بة الرسل لدفع وهم
وهو اإلكتفااء باإل اا ن بابع

الرسال وصادق اإل اان بصارر الطبيعاة

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 143

واألجاازاء باااإلترار مبضاامون الرسااالة ولااو باإل ااان برسااول واحااد،
فرشرتطت اآلياة اإل اان جبمياع الرسال ،ليخاتص املسالمون بهاذت اآلياة
وخيرج بالتخصيص الذين
جحدوا رسالة الن

يؤمنوا ببع

الرسل ومنهم اولنك الذين

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.

ولعل األهم يف اآلية هو تردي
الكتاااب يف جحااود بع ا

املسلمة وحتذيرهم مان اتبااع أهال

الرسااا م اومقااابلتهم باملثاال حبس ا

طبيعااة

اإلنسان ورغبته للرد واملواجهاة والتحادي خصوصااً عناد غلباة الانف
الشهوية والغضبية.
فهاءم اآلية لتؤدب املسلمة وتغلق عليهم باب حماكاة أهل الكتاب
وترخذ بايديهم حنو سابل النهااة باإلساتق ل بطرياق الفاوز وهواإل اان
جبميع الرسل ،وبذا حفظت

النبوة يف األرض وظلت الرسالة مصاانة

اىل يوم القيامة بتصديق املسلمة جبميع الرسل من غري اساتثناء ،وهاذا
التصديق يعين اإلمتثال ملا جاءوا به من عند اهلل.
**********
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قوله تعاىل
هيا
ُسْيع
ِاله و
ْسًا إ
نف
ُ
ِّف
يكَل
ها َ
ُهَّللا َ
[الَ ُ
لَ
ََ
ْ ر
َسَبَت
ْت
َ ا اك
َا م
َيْه
َل
َع
ْ و
َسَبَت
َا ك
م
بنَا الَ
َه
بنَا
َا ر
ْن
َخَِْأ
ْ أ
َو
َا أ
نسِين
ِن
نا إ
َاخِذ
تؤ
ْ َ
َْ
ُ
َه
َلَى
ُ ع
ْتَه
مل
ًاك
ِصْر
َيْنَا إ
َل
ْ ع
تحْمِل
و
َالَ َ
ما حََ
ََ
ْنَا
مل
بنَا و
ِنَا ر
ْ َقبْل
َ مِن
ِين
اله ذ
َالَ ُ
َه
تحَِّ
ِر
ْف
َاغ
َنها و
ُ ع
َاعْف
ِ و
لنَا بِه
قة
م
َ ا الَ طَاَ
َ َ
ْ
نا
َانصُر
ْالَنَا ف
مو
َنْ ت
منَا أ
َار
لنَا و
َْ
َ
َ َ
ْحَْ
َ] اآلية 384
ِين
ِر
لكَاف
ْم
َو
لق
َل
ع
ِ اْ
َى اْ
اإلعراب واللغة
عن ابن عباس انه كان يقرأ كل آمن بااهلل وم ئكتاه وكتاباه ،واخارج
ابن ابي داود يف املصاح

عن علي بن ابي طال
()1

انه ترأ [ :آمن الرسول

مبا انزل اهلل اليه من ربه وآمن املؤمنون ] .
عمال هلاا،

ها)  :نافياة،
ُسْيع
ِاله و
ْسًا إ
نف
ُ
ِّف
يكَل
ُهَّللا َ
(الَ ُ
ََ
دخلت على ا ملة الفعلية .يكل  :فعل مضاارع مرفاوع ،اسام ا

لاة:

فاعل ،نفساا :مفعاول باه أول ،ا  :أداة حصار جااءم لرساتثناء املفارغ،
وسعها :وسع ،مفعول به ثان ،وهو مضار ،والضمري :مضار اليه.
ْ) هلاا :جاار
َسَيبَت
ْت
ميا اك
َل
َع
ْ و
َسَبَت
ما ك
(َ
ها َ
َيَْ
ها َ
لَ
وجمرور متعلقان مبحذور خرب مقادم ،ماا :اسام موصاول مبتادأ متارخر،
مجلة كسبت:

حمل هلا ألنها صلة املوصول ،وعليها :معطاور علاى ماا

تبله وتقدم اعرابه.
نا) ربناا :مناادى مضاار ،الضامري (ناا):
َاخِيذ
تؤ
بن
(ر
َْ
َا الَ ُ
َه
( )1الدر املنثور .274/1

معا
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مضااار اليااه : .ناهيااة ،تؤاخااذ :فعاال مضااارع جماازوم وع مااة جزمااه
السكون.
والضمري (نا) مفعول به ،والفاعل

مري تقاديرت انات ومجلاة الناداء

استننافية.
نا] ان :حرر شرط جاازم .نساينا:
َخَِْأ
ْ أ
َو
َا أ
ِين
نس
ِن
[إ
َْ
ْ َ
فعل ماض يف حمل جزم فعل الشرط ،والضمري فاعل ،او اخطرنا :معطور
عليه ،وجواب الشرط حمذور أي ف تؤاخذنا.
ُ] الكار :حرر جر ،ما :مصدرية ،محلته :فعال
َه
ْت
مل
[ك
ما حََ
ََ
ماض وفاعل واهلااء امري يف حمال مفعاول باه ،وا ملاة يف حمال مفعاول
مطلق او حال.
ِ] ما :مفعول به ثان لتحملنا : .نافية
ِه
َا ب
لن
اقة
ما الَ طَ َ
َ َ
[َ
للهن  ،طاتة :امسها املبين على الفتح يف حمل نص  .لنا :جاار وجمارور
متعلقان بطاتة ،به :جار وجمرور متعلقان مبحذور خرب .
مري منفصل يف حمل رفاع مبتادأ ،مو ناا

نا] انت:
مو
نت
[أ
َْ
ْالََ
َ َ
خرب ،وهو مضار ،والضمري مضار اليه.

َ] الفااء :للتعليال،
ِين
ِر
لكَاف
ْم
َو
لق
َل
نا ع
ُر
َانص
[ف
ِ اْ
َى اْ
َْ
انصرنا :فعل طل  ،والفاعل مري مساترت تقاديرت انات ،والضامري (ناا)
مفعول به ،على القوم :جار وجمرور ،الكافرين :صفة للقوم جمرور باليااء
ألنه مجع مذكر سا .
وكلفه الشيء تكليفاً :امرت مبا يشق عليه وتكلفت الشيء :جتشمته على
مشقة ،وكل

الشيء :اذا حتمله.

ويف احلديث( :انا وأممل باراء مان التكلا ) أي البحاث عان األماور
الغامضة ،والسؤال عما جي
السمحاء.

السؤال عناه ،واإلكتفااء بظااهر الشاريعة

 145اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا
تال ابن سيدت :كل

اإل ان ج49

األمر وكلفه جتشمه على مشقة وعسرة ،تال اباو

كبري:
أزهااري ،هاال عاان شاايبة ماان مصاارر
ام
والسعة نقي

خلااااااااااود لباااااااااااذل متكلاااااااا ا

الضيق ،ووسعه أي

يضيق عناه ،ويقاال:

يساعين

شيء ويضايق عناك أي متاى وساعين الشايء وتاادرم علياه فاناك تساعه
ايضاً ،وآخذت بذن

مؤاخذة :عاتبه ،ويقال :اخاذ فا ن بذنباه أي حاب

وجوزي عليه وعوت

به.

واإلصر :العهد الثقيل ،او العهاد الاذي

اإلصر :الثقل والشد)(.)1

يفاي باه اإلنساان (وأصال

يف سياق اآليات

بعد اتارار املسالمة بالربوبياة وا اانهم بالرسال واألنبيااء واعرتافهام
برصل املعاد والذي يرتشح عنه جرياً وانطباتاً لازوم اإلساتعداد لاه وباذل
الوساع للنهاة مان العقااب يومناذ ،جااءم هاذت اآلياة لرخباار عان نفاي
احلرج يف الدين ،وبدعاء يتضمن آيام من املعارر اإلهلية ،إلع ن العهز
عن الس مة واألمن يوم القيامة ا بفضله وعفاوت ورمحتاه تعااىل ،وبعاد
سؤال املغفرة منه تعاىل يف اآلية السابقة مبا هو ئق بكرمه واحسانه وجودت
جاءم هذت اآلية باإلخبار عن عدم التكلي

اعجاز اآلية

مبا

يطاق.

هذت اآلية هي آخر آيام سورة البقرة البالغة مائتان وست ومثانون آية،
و بد انها حتتوي على مضامة تدسية واسراراً ملكاوتية تستلزم الغاو

( )1لسان العرب .33/4

معا
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يف حبار كنوزها ،بل يكاون شاطر منهاا ظااهراً للعيااان يدركاه الاذي يتلاو
يستطيع ان ار

القرآن بادنى تدبر تفر ه اآلية نفسها ،مبعنى ان القارئ

على هذت اآلية مرور الكرام ،فهي تستوتفه بكلماتها ومعانيهاا ومفرداتهاا
وبعد اإلترار بالربوبية هلل تعاىل ،جاااء اإلتارار بالاذن
ومع اإل ان بالرسل واألنبياء السابقة جاء طل

وساؤال املغفارة،

التخفي

وعادم حتمال

اإلعباء واألوزارالمل حتملتها األمم السالفة.
ومجعت اآلية بة النسيان وا طر يف رجاء العفو وعادم العقااب ماع
التباين بينهما إلدرا عظمة وسعة رمحته تعاىل ،و تاتم الساورة واآلياة
معاً ببشارة النصر على الكافرين بصيغة الدعاء وما فيه من مضامة العمل
والسااعي والتحصاايل ،ويف اآليااة بشااارة الثااواب وا اازاء احلساان علااى
الصاحلام.

ويمكن ان نسمي هذه اآلية بـ(آية التكليف بالمقدور)

اآلية سالح

تبعث اآلية األمل يف النف

مبعرفة عظيم فضله تعاىل بعادم التكليا

ا مبقدار السعة والتحمل ،وفيها اخبار عن عدم املشقة يف أداء التكالي
ومتنع اآلية من اليرس والقنوط ملا فيها من أبواب السعة والادعاء ،وتادعو
اىل الثقة بالنصر لو يته ونصرته تعاىل للمؤمنة.

مفهوم اآلية

ماان القواعااد الك ميااة "تبااااح العقاااب ب ا بيااان" ف بااد ماان البيااان
والتعري

بالواجبام والتكلي

كي حيصل الثواب على األداء ،والعقاب

على التخلا

واإلمتنااع عان اإلمتاااثال ،اماا هااذت اآلياة فتتضامن تاعادة

اآليااة ان مااا

بااه العباااد ،وتؤكااد اآليااة حصااول

ك مية جديدة كن ان نطلق عليها "التكليف
يكااون كااااناً

يكل ا

بفاملمكن" فمان مفااهيم

احلساب يوم القيامة ،وان املاؤمنة يتعر اون لاه فا ينهاو مان احلسااب
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العفو وعدم العقاب على حصول الاذن

خطار او

تقصرياً.
وتدل اآلية على عظايم العفاو فهاااي تلقاااة للماااؤمنة باااان يساارلوا
العفو ويتقدموا بسؤال املغفرة عن نسيان التكالي
رجاء التخفي  ،فاان اهلل واساع كاريم

او ا طر يف األداء ماع

حيتااج العباادة وهاو الغاين عان

العاملة.
ومتنع اآلية الناس عن اإلعتذار عن أداء التكالي
ألحد ان يرتي ويقول انه

فلي

يؤد الفرائ

يف الادنيا واآلخارة

العبادية ألنها شاتة علياه

و يستطيع اداءها ،وترى مصاديق هذت اآلية بة الناس ،فالذي

يصوم

يقول بالعهز عن الصيام او أنه فوق طاتته و يتحمله ،نعام تاد يكاون
اإلنسان مريضاً ،فهاءم الشريعة بالتخفي
الص ة ،ألن الص ة

عن املكلا

يف الصايام دون

ترت حبال ،واذا كانت هنا مشقة احلصول علاى

املاء للتو ر ،ينتقل املكل

اىل التيمم ملنع احلرج ولادفع املشاقة واألذى،

وحتذر اآلية مان التشاديد ساواء يف العباادام او املعاام م او األحكاام،
وتبة ا رارت على الفرد وا ماعة.
ويف اآلية د لة على احصااء األعماال و ابط افعاال باين آدم وعادم
تضييع او فوام بع

منها ،فاذا كان اإلنساان تاد ينساى وتادم اإلعتاذار

سلفاً عن النسيان وا طر فاان امل ئكاة

ينساااون و يفاوتهم تادوين أي

فعل من أفعال اإلنسان ،وتبدو هناا مو اااوعية اتااارار املاؤمنة بامل ئكاة
فماان وظااائ

امل ئكااة احصاااء أعمااال بااين آدم ،وا تاارار بهاام تثبياات

حضورهم يف الوجود الذهين األمر الذي يكون له اعتبار يف نوع العمل،
واحلر

على تدوين احلسنام واجتناب فعل السينام خشية كتابتها من

تبل امل ئكة.
وتنهى اآلية يف مفهومها عن ا حود واإلستكبار عان املسارلة وطلا
العفو و رب بانه حاجة وان املؤمنة استطاعوا الوصاول اىل هاذت احلقيقاة

معا
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أي لزوم طل
ألنه

يتناس

العفو واملغفرة ،و
مع طل

تقل اآلية ربنا اجعلنا

العفو واملغفرة وألنه من التكلي

إفاضات اآلية

تدعو اآلية اىل العمل الصاحل واملبادرة اىل أداء الفرائ
وتنفي عن النف

ننسى أو خنطر
مبا

يطاق.
والطاعام،

الضهر وامللال مان العباادة وتطارد الشايطان ومتناع مان
والوسوساة باان العباادة شااتة ،وحتاذر اآلياة مان

استحواذت على الانف

السينام واكتساب الذنوب فما دام هناا حسااب وعقااب فاان اإلنساان
خيشى ما يسب

له الضرر واألذى ،وتطرد اآلية الغفلة عن املسلم وتادعو

للتدبر يف أتواله وأفعاله ،وجاءم اآلية بصيغ التضرع واملسكنة وهاي مان
وسائل القرب اىل اهلل تعاىل ونيل رمحته ،كماا انهاا تنماي ملكاة التقاوى
وا شوع عند اإلنسان.

التفسري

ها ]
ُسْع
ِاله و
ْسًا إ
نف
ُِّ
ف
يكَل
ُهَّللا َ
ََ
توله تعاىل [الَ ُ
اآلية تاعدة كلية تنفي العسر واملشقة يف التكالي  ،وتبة ان الفرائ
مبقدور املكل  ،وهي خالية من التشديد واألذى ،و يتحمل منها العناء
والتع  ،ف تكلي
ف عناء و تع

بغري املمكن واملستطاع.
يف التكالي  ،وهذت احلقيقة حهة على كال مكلا

وهي برزخ دون الشعور بامللل واظهار التع

واإلجهاد من العبادة سواء

على حنو شخصي أو نوعي وا ألتتضى أداء الص ة اسرتاحة بعدها مان
العمل وتراخ عن الوظائ
عناء وتع  ،ولطال

األخاارى

لشايء ا لازعم ان الصا ة فيهاا

شطر من املسلمة بالراحة والتوت

عن العمل ايام

الصيام وتعطيل الدراسة وحنوهاا ألناه يساتلزم الصارب واحلاجاة اىل الناوم
ساعام الصيام ،فهاءم هذت اآلية لتمنع من جعال العباادة حااجزاً دون
القيام مبستلزمام احلياة اليومية وطل

املعيشة.
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ومن اآليام ان الناس على درجام متباينة يف العلم واملعرفة والقدرة
والقابلية ،ومع هذا جاءم التكالي
الفرائ

كافة ،فلم تل

اليومية بة الغين والفقري ،والفقياه وصااح

الشااهادة العاليااة وغريهااا ،و
والفاا

متساوية وبعارض واحاد للمكلفاة

خيف ا

يف عاادد أيااام الصاايام عاان العاماال

او احلاااكم دون غريهاام ،فالكاال متساااوون يف تلقااي ا طاااب

التكليفي ،ولي

من إحالة على املعاش يف الص ة عند عمر خمصو

يدل على ادرا وجوب الص ة من تبل كل مكل
أل ع

 ،ا

وانها ساهلة ومناسابة

الناس خلقة وأكثرهم انشغا ً برمور الدنيا و تعارض او تزاحم

األعمال األخرى ،ويف ا رب عن علي انه تال ( :آخر ماا فارتات علياه
تل

حبي
ا ع

صلى اهلل عليه وآله انه تال :يا علي إذا صليت فصل صا ة

من خلفك).

ويااارتي التخفياا
التخفي

يف احلااال بتقييااادت باإلساااتطاعة ،ويف الزكااااة تااارى

مركباً من أمور هي:

األول :عدم تعلقها ا ببلوغ النصاب.
الثاني :تلة مقدارها اذ

تتهاوز يف كثري من أفرادها نسبة ربع العشار أي

(.)%3.5
وهلاا لكافاة األعياان واملكاسا

واحنصاارها بشاطر مان

الثالث :عدم

احلبوب واألنعام والنقادين مان الاذه

والفضااة أي العما م،

كما ان الزكاة

تذه

سدىً بل ترجع على الفقراء واملسااكة

ويف ساابيل اهلل يف فلساافة اعهازيااة تقهاار الزمااان ومتنااع ماان غلبااة
الشقاء.
وبلحاظ صدور اللفو حتتمل اآلية وجهة:
األول :ان ابتداء اآلية اخبار منه تعاىل عن عدم التكلي

مبا

يطاق.

الثاني :انه حكاية عن تول املؤمنة ومعطور عما جاء يف اآلية السابقة من

معا
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توهلم (مسعنا واطعنا) وانهم ايقنوا بانه تعاىل ( يكلفهم اكثر ا
يستطيعون ،األمر الذي يعين استعدادهم لقبول التكالي .

واألصااح هااو الوجااه األول فااان اآليااة اخبااار منااه تعاااىل عاان تواعااد
ومضامة التكلي

وبياان يتضااامن الرمحاة اإلهلياة وفيهاا توكياد ا اايف

كااريم ع ا ن املااؤمنة تسااليمهم مبااا جاااء بااه األنبياااء واظهااارهم حساان
اإلستهابة واإلمتثال لألوامر اإلهلية ،فهاء التوكيد بان الطاعة

تقع ا

على املقدور.
فترتي هذت ا ية لتثبيت اإل ان ومنع حصول الفزع او ا زع او السرم
من األحكام الشرعية يف العبادام واملعام م.
ونف

يف العبادام من غري ان تدخل عليها نقصاً او حذفاً

اآلية في

او جتااري عليهااا تغاايرياًً ،فمهاارد اإلخبااار بااان التك االي
اإلنسان وامكانيته يف األداء في

تتعاادى تاادرة

ألنه شهادة مساوية على عادم وجاود

عناء يف العبادام ،كما انها متنع من القول باملشقة يف العبادام والترثر بهذا
القول ،أي ان هذا القول تد يصدر مان بعا

املسالمة وتاد يصادر مان

غريهم سواء اهل احلسد وا حود او الذي

يؤد هذت العبادام ويعتاد

عليها فريى انها شاتة وصعبة ،وعن اإلمام الصادق عليه الس م :يف آخار
اهلل نفساً ا وسعها ،تال عليه الس م :ما

البقرة ملا دعوا اجيبوا ( يكل

افرتض اهلل عليها ،هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
وجاءم اآلية بلفو النف

 ،واملراد من النف

وجوت منها:

-1

ذام الشيء.

-3

ا وهر املتعلق باألجسام تعلق التدبري والتصرر.

 -2اسم النف

احليوانية لكل حساس.
الناطقة.

-4

اسم النف

-5

الباتي من اإلنسان بعد املوم.

 171اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا
-4

اإل ان ج49

املزاج الذي هو عبارة عن اعتدال األركان واألخ ط.

 -7الرو .
واملااراد يف املقااام هااو األول أي ذام اإلنسااان كمكل ا
جسد ورو  ،و كن استقراء تاعدة جديدة يف تعري
املناس

حبسا

مان تعريفاام الانف

ا طاااب ومو ااع التكلي ا
وجسااداً بقرينااة التكلي ا

النف

ومرك ا

ماان

وهي معرفة

القريناة واحلاال ،فااملراد هناا جهاة

واداء الفعاال العبااادي وهااو اإلنسااان روح ااً
وهااو الفعاال ونياال الثااواب او تلقااي

والكس اا

العقاب اذ تشرت فيه الرو وا سد يوم القيامة ،ولكن ملاذا وردم اآلية
بصفة النف

فيه وجوت:

األول :انه من اإلتيان با زء وارادة الكل.
اىل الانف

الناطاااقة العاتااالة التااي تعاي

الثاني :توجاه خطااب التكليا

وتفهم األمر والوجوب وتساتهي

هلاا اعضااء ا ساد يف األداء

والفعل واإلمتثال.
الثالث :وتوع التكالي

على النف

بالذام ،اما ا سد واألعضااء فانهاا

تتحاار وتسااتهي

إلرادة الاانف

الشيء فان ا وار

ترتيه.

 ،وحينمااا تعاازر الاانف

عاان

الرابع :تدل اآلية على توجه ا طاب التكليفي اىل مجيع الناس مان غاري
حصاار باملساالمة ،وان دخ ااول اإلسا م اماار كاان ويوسااع كاال
انسااان مبعنااى كفايااة الاارباهة املتوجهااة للشااخص كرنهااا نااداءام
لدخول ا س م ولزوم التقيد باحكامه يف أي زماان ومكاان مان
العا .
و تعااارض بااة الوجااوت األربعااة اع ا ت وكلااها ماان مصاااديق اآليااة
الشريفة.
فلفو النف

يف املقام آية اعهازياة تسااعد يف حتليال ماهياة اإلنساان،

معا
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وكيفية صدور األعمال عنه ،ومرات

التوجيه والتادبر وابتاداء التصارر

عناادت ،ويف اآليااة بشااارة فاااذا كااان بوسااع كاال انسااان اداء التكااالي

فااان

املؤمنة عندهم حصة زائدة وهي اإل ان الذي يعترب سا حاً وعونااً علاى
اداء التكالي

وسهولة حتملها ،ومع هذا جاء ساؤال العفاو عان النسايان

وا طر املقدر.

علم املناسبة
ورد مااادة (كلاا ) مثااان ماارام يف القاارآن وباسااااتثناء واحاادة تاادم

املتكلفة أي الذين يبحثون عما

يعنيهم ،ويسعون لرط ع على خفاياا

األشياء ،فان سبع منها وردم يف ذام املعنى واملضمون الاذي جااءم باه
هذت اآلية.

ميا
ْسًيا إ
نف
ُ
ِّيف
يكَل
ُهَّللا َ
ووردم آية بقوله تعاىل [الَ ُ
ِاله َ
( )1
ْسًييا إ
نف
ِّييف
نكَل
ُ َ
آَ
اهييا] وث ا ث آيااام بلفااو [الَ ُ
ِاله
ت َ
ها] بضمري ا ماع للماتكلم واملاراد مناه التفخايم والتعظايم ملقاام
ُسْع
و
ََ
الربوبية واألوامر اإلهلية.
ها] ( ،)3وآية جاءم خطاباً
ُسْع
ِاله و
ْسق إ
نف
هف
تكَل
ُ َ
وآية [الَ ُ
ََ
( )2
ْسَََ] .
نف
ُ إ
هف
تكَل
ِاله َ
للن حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم [الَ ُ
وحصر صدور التكلي

بالذام املقدسة آية اعهازية يف القرآن ودليل

ترآناي عملااي باان مقاليااد األماور بياادت تعااىل ،وان ماان صافام الربوبيااة
التشريع وبيان التكالي  ،ومنع ا
بصيغة (النف
النف

) وتوجه التكلي

ئق من التشريع ،ولذا جااء ا طااب
اىل النف

وجعلها تنصاع لألوامر ا اهلل.

( )1سورة الط ق .7
( )3سورة البقرة .322
( )2سورة النساء .84

ألنه

أحد يقدر على توجيه
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فقااد يقااوم ا نااود وغريهاام باطاعااة أواماار امللااك او القائااد بتمامهااا
ويتهنبون النقص يف األداء ،ولكن خطاب امللك واستهابة ا نود

صلة

لنفااوس ا نااود بااه ،فهاام تثلااون ألغااراض دنيويااة ومصاااحل يرجونهااا،
ومفاسد يتهنبونها وفق ما يقودهم لفعله العقل ،وتد يقومون باإلستهابة
ولكنهم كارهون او غاري را اة وبكال األحاوال ينحصار األداء باملناافع
واحلال ولي

هو من التكلي .
بااااملعنى اإلصاااط حي فهاااو الفااارائ

اماااا التكليا ا

والواجباااام

واملستحبام المل ندب اليها الشرع ،و كن ان نستدل بهذت اآلية علاى ان
تنس القرآن وان أُدعي عليه اإلمجاع ،فهذت اآلياام الامل نطلاق

السنة

(آيات التكلي ) حصرم األمر بالتكلي

عليها اصط

صلى اهلل عليه وآله وسلم موجه اليه التكلي

الن

مجيع البشار ولكناه
با افته اىل
النف

تكلي

به تعاىل وان

مع انه امسى رتبة من

ينسال عان صافة العبودياة ،وورد لفاو (وساعها)

مري املؤنث املفرد

مارام يف القارآن كلاها خبصاو

.

وهاال ينحصاار لفااو (الاانف
امل ئكة وا ن،

) يف اآليااة باإلنسااااان ام يشاااامل ع ااا

مانع من النظر باملعنى األعم ألنها جااءم بصافة ماد

الباري عز وجل فاآلية مان الاد ئل علاى عدلاه ورأفتاه سابحانه يف عاا
التكلي

وتؤكاد علاى علماه سااابحانه بقادرة اإلنساان ومادى اساتطاعته

وغاية وسعه وهو أماار ينفرد باه ا االق سابحانه فهاو وحادت القاادر علاى
فاارض التكااالي

لتناس ا

ا ا اع

الناااس واتلااهم تااوة وجهااداً ،ويعلاام

بوجود تاسم مشارت باة القاوي والضاعي  ،والشاي اهلارم والشااب،
والذكر واألنثااى من النااس ،ألن التكالااي

جااءم عاماة مطلقاة شااملة

هلاام ،وهااي يف مقاااادور كاال واحااد منهاااام ،فلااي
ااااع

ماان تااااوة مطاالقااااة او

مطلااق عنااد هااذا وذا ماان البشاار باال هنااا درجااة ماان القاادرة

موجودة عند كل واحاد منهم تعلق التكاالي

بهاا ليكاون األداء مبيساااور

معا
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كل مكل .
و ينحصر التكلي

بالقدرام العامة المل تلكهاا كال مكلا  ،بال

هنااا خصوصاايام يف هااذت اآليااة تتعلااق بكاال مكلا

ومكلفااة علااى حنااو

اإلستق ل واإلنفاراد ،اذ يهايء عاز وجال األساباب واملقادمام ا اصاة
ألداء الفعل العبادي بالنسبة لكل مكل  ،ابتداء من بلوغه وتردي

األهل

له وجميء اإلنذارام وآيام اآلفاق المل تدعو اإلنسان كل ساعة للتدبر يف
ا لق.
باإل افة اىل اآليام يف النف

عن الصحة او املرض ،والغنى والفقر

فكل واحد من هذت احلا م األربعة دعوة ألداء الفارائ

ساواء علاها

سبااباً لادوام الانعم واع نااً للشاااكر لاه تعااىل او وسااايلة للتخااالص مان
املرض اوالفقر او الب ء والشر وكماا ان التكليا
القدرة عند جن

مناسابة ألدناى مراتا

اإلنسان فانهاا دون الوساع ،و كان تقسايم الوساع اىل

تسمة:
 -1الوسع العام وهو الذي يتعلق بقدرام اإلنسان العقلية وا سمية،
وما يؤهله للتكلي

مان البلاوغ والعقال واإلختياار وأهليتاه لاألداء

والتحمل وس مته من األماراض واألدران واألساباب الامل حتاول
دون أداء العبادام او شطر منها.
 -3الوسع ا ا

وهو احلال الشخصية والبينة احمليطة باإلنساان ،وماا

جيذبااه الىالطاعااام ومااا يبعاادت عاان املعاصااي ،فااان اهلل عااز وجاال
رؤور بالناااس مجيع ااً وهااو رؤور بكاال انسااان علااى حاادة رأفااة
ا افية تتعلق حباله ،ومن هذت الرأفة عدم تكليفه ا مبا يطيق بتهينة
مقدمام ا انه وأدائه للعبادام ،بقاعدة اللط

وابعادت عن املعصية

ومن وجوت العصمة امتناع املعصية وهو سبحانه جيعل اإلنسان يبصر
منافع الفعل وما فيه من أ ارار تبال ولوجاه واتياناه ويقاي

لاه ماا

يكون تنبيهاً وبرهاناً يبة ماهياة الفعال ولازوم أو رجحاان اتياناه ان
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كان صاحلاً ،وحرمة او كراهة ركوبه واترتافه ان كان سيناً.

ِن
َإ
واخرج ابو داود يف ناسخه عن ابن عباس تاال [و
ْ
ِيبْكُم
يحَاس
تخْف
َو
ْ أ
ِكُم
ُس
َنف
ِي أ
ما ف
ْ ُ
وه ُ
ْ
َ
ُ ُ
ها] وأخرج ابن
ُسْع
ِاله و
ْسًا إ
نف
ُ
ِّف
يكَل
ُهَّللا َ
نسخت ،فقال[الَ ُ
ََ
يدوا
ُ
تبْ ُ
ِهَّللا]
ُ
ِيه
ب

جرير عن الربيع بن أن

يف اآلية تال :هي حمكمة

ينسخها شيء يعرفاه

اهلل يوم القيامة انك اخفيت يف صدر كذا وكذا و يؤاخذت(.)1
فالتناس

بة التكلي

والسعة يكون على تسمة:

األول :عام يشمل الناس مجيعاً بلحاظ ا لق والنشرة.
الثاني :خا

وهو عناياة ولطا

ا اايف متوجاه لكال انساان علاى حادة

إلعانتااه علااى األداء وجعلااه مؤهاااا ً لرمتااااثال لألواماار اإلهليااة
بتهينة األسباب وازاحاة املواناع عان العباادة ،ويصااال األمار اىل
عا

الرؤيا فمنهم من تساعدت األح م على تلما

طارق ا اري

وأداء العبادام برؤيا البشارام او اإلنذارام ،ومانهم مان يارى
رؤيااا مفزعااااة فينتبااه ماان نومااااه مذعااااوراً لااريى طاااالوع الفهاار
ودخول وتت ص

الصبح فيبادر اليها ،او يتخل

عان أدائهاا

مااع حتقااق انااه أصاابح مبقاادورت ووسااعه ادائهااا بعااد طاارد النااوم
والنعاس.
وانشغلت بع

الفرق الك مية مبباحث يف هذت اآلية وهي هل العبد

موجد ألفعال نفسه ام ان اهلل تعاىل هو موجدها ،وكثار الانق

واإلبارام

َييل
مييا جَع
واإلسااتد ل بآيااام ترآنيااة أخاارى مثاال تولااه تعاااىل [و
َ
ََ
()3
ييد
ير
ْ حَر
ِن
الدينِ م
ِي
ْ ف
َيْكُم
َل
ع
ِّ
ِ ُ
َجٍ]  ،وتولاه تعااىل [ُ

( )1الدر املنثور .275/1
( )3سورة احلل .78
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معا

َ](.)1
ليُسْر
ِكُم
ُهَّللا ب
ْ اْ
وشغلوا معهام غريهام ،وحهبات هاذت املباحاث وماا اتارتن بهاا مان
اإلشكا م بع

اشراتام اآليام القرآنية ،و اعت كثري من الطاتاام

وا هود وساهمت يف حصار علاوم التفساري يف ناوع خاا
وعدد تليل من العلماء ،ولعلاه مان أثار ترمجاة كتا

مان البحاوث

الفلسافة ودخوهلاا

أروتة الدراسة.
وكما جعل اهلل التكلي

م ئماً حلال اإلنسان كهن

وكشخص يف آية

اعهازية متصلة باا لق و حقاة لاه ومباا يادل علاى اناه سابحانه

يارت

اإلنساان وشاارنه بال حيفظااه وياادفع عناه و اادت مبااا جيعلاه يااؤدي الفاارائ
واملندوبام من غاري عسار او حارج ،فاناه سابحانه جعال علاوم القارآن يف
ميسور ا ميع وكل انسان يرخذ منه مبا جيعله يدر انه كتاب اهلل املنزل من
السماء.
فيه
حبس

ان تهيء مقدمام النهل من القرآن واإلنتفااع مان علوماه كال

مداركه من غري اشغال واربا واجياد حالاة مان الظان باان علاوم

القرآن مجيعها خاصة بطائفة تليلة من العلماء املختصة الاذي يوجهاون
ا يام مبا ي ئم معتقدهم ويبحثون عما ي ئم توهلم ويؤيد احتهاجهم،
وما يف كل آية من ا ازائن والكناوز أعام وأكثار مثارة ونفعااً للنااس عاماة
وللمسلمة ولصاح

املعتقد نفسه ساواء كاان منتميااً اىل أحاد املاذاه

الفقهية او الك مية او الفلسفية او اإلجتماعية.
ولذا ترى تلك املذاه

يساااتطع اي واحاااد منهاا ان حيقاق نصار ًا

على خصمه بالقرآن ،وكل احتهاج بآية ترآنية يواجاه بابطاال واحتهااج
خمال

لاه بآياة ترآنياة أخارى ،كماا تارات وا احاً يف ا ا ر باة املعتزلاة

واألشاعرة.
( )1سورة البقرة .185
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ومع ان هذا ا ا ر اساتحوذ علاى املادارس الك مياة واملؤسساام
الرمسية عدة ترون ا انك جتد له كبري أثر يف العلوم املتوارثة ،وأعرض
عنااه الناااس يف زمانااه وأصاابح ماان الاارتاث املنس اي يف هااذت األزمنااة ا ان
يتصدى بع

الباحثة يف الدراسام األكاد ية لرسالة خبصوصه بلحااظ

ما يقع حتت يدت من الكت

واملصادر.

فهذت اآلية الكر ة هبة من عند اهلل لكل انسان ،ووثيقة مساوية تؤكد
بقاء العباادة يف األرض وعادم ارتفاعهاا مان جهاة انتفااء احلارج والشادة
واألذى فيها ،ومن غري ابطال لقواعد التكلي
اختياار الفعاال والتوجااه اىل أداء الفاارائ

العاماة وارادة اإلنساان يف

 ،وتشامل اآليااة أصاال اإل ااان

والتسليم مبا جاء به األنبياء ،فهو مبقدور اإلنسان وداخل
فمنطوق اآلية ينحصر بالفرائ

من التكلي ،

ومصاديقها الشخصية كالص ة اليومية

بالنسبة لفريضة الص ة ،بل يشمل اإل ان كما ورد يف اآلياة الساابقة عان
اإل ااان باااهلل وم ئكتااه وكتبااه ورسااله واظهااار الساامع والطاعااة واتيان اه
العبادام واجتنابه السينام.
وتثبت اآلية

ع

ترثري الشيطان على اإلنسان ،فلي

ألي انسان ان

حيتل على تقصريت وجحودت وكفرت باستحواذ الشايطان علياه ،فاالتكلي
باإل ان والعبادام يف ميسور كل انسان مبعنى ان الشايطان
يصل اىل عا
التكلي

التكلي

والترثري السل

يساتطيع ان

فيه ،فكال انساان يسامع ناداءام
املنزلاة مان

ويرى اآليام الباهرام يف نفسه ويف اآلفاق والكتا

عند اهلل.
وتلحو اآلية حال السفر وما فيه من املشقة وشرط اإلستطاعة يف احلل
وكون الواج

منه مرة واحدة يف العمر ،وغريها من التكلي  ،و

اآلية التطورام احلاصلة يف اجملتمعام ف تسب

التكالي

ل

تغفل
اإلنسان

عن در هذت التطورام واستثمارها و تتعارض ماع اإلنتفااع األحسان
واألمت منها ويبدو لك ذلك وا حاً بعملية حسابية ألوتام الصا ة ومادة

معا
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كل ص ة وامكان ادائهاا يف غاري سااعام العمال علاى فارض ان العامال
يعمل مثان ساعام متواصلة ،كما انها حلظة انقطاع اىل اهلل واسرتاحة من
هموم الدنيا ،واستعادة ملا فعله اإلنساان يف الفارتة ماا باة الصا تة ،ويف
ساااعام العماال واإلخاات ط بالناااس وتعاااطي املعااام م لتكااون فرصااة
للتدار واص

احلال والشرن واجتناب ايذاء اآلخرين.

وهذا اإلجتناب من وسع اإلنسان ويف مقدورت فلو دار األمر بة أخذ
اموال اآلخرين وسد حاجته بها وبة الصرب وعدم الظلم فان كال انساان
يستطيع الصرب امام اغراء األموال الطائلة اذا كانت حراماً ،لذا فان اآلية
انااذار ووعيااد للكااافرين واخبااار عاان سااقوط مااا يف ايااديهم يف النشاارتة
وعهزهم يف اآلخرة عن اإلعتذار عن تقصريهم ،وجحودهم مثلما هاي
دعوة للمؤمنة لتعاه د الصاحلام وترديا

هلام ومناع مان دبيا

رو

امللل والسرم من العبادام.
ويف التوحيد عن اإلمام الصاادق علياه السا م ( :ماا أمار العبااد ا
بدون سعتهم ،فكل شيء أمار النااس ب رخاذت فهام متساعون لاه ،وماا
يتسعون له فهو مو وع عنهم ولكن الناس
ويشمل التكلي

خري فيهم).

املعام م وعدم التعدي علاى أماوال النااس تاال

ِ].
ِسْط
لق
َ ب
َان
ِيز
لم
َ و
لكَيْل
ْف
َو
َأ
تعاىل [و
ِاْ
َاْ
ُوا اْ
واطاتة وحتمل التكالي من األولويام المل يدركها العقال باذاتها
من غري دليل خارجي وهاي ظااهرة لكال مسالم ،نعام تاد تكاون هناا
غشاوة على أبصار الذين كفروا فيتوهمون شدة التكالي
انه

ويظن بعضهم

يستطيع الصرب عن األكل والشارب سااعام نهاار شاهر رمضاان،

ولكنها شبهة بدوية يزحيها اإل ان عن القلوب ،ويؤكد الواتع بط نهاا،
ومن يصوم يرى جب ء يسر الصوم وانتفاء احلرج واملشقة فيه ،واآلية من
مصاديق تاعدة اللط  ،فاللط

اإلهلي يبادأ باذام التكليا

واملنع من جعله شديداً على املكل .

وماهيتاه
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ميا
َل
َع
ْ و
َسَيبَت
ميا ك
توله تعاىل [َ
هيا َ
َيَْ
هيا َ
لَ
ْ]
َسَبَت
ْت
اك
يعود الضمري املتكرر يف اآلية اىل النف
الثواب والعقاب ،وهو من أدق املطال

لتوكياد احلسااب وحصاول

يف خامتة أطول سورة يف القرآن

اذ تااابة اآلياااة حتمياااة احلسااااب وتفسااار تولاااه تعااااىل [َإ
َِ
ليْيييََ
ُ] وان املصري اليه تعاىل يعين تقسيم الناس حس أعماهلم،
ِير
مص
اْ
لَ
ودخول املؤمنة ا نة ،ودخول الكافرين النار.
وا ختل

يف احتاد الكس

واإلكتساب او تعددهما ،وتعلق الكس

با رب واإلكتساب بالشر.

علم املناسبة

وتد ورد لفو الكس

يف القرآن على معان:

األول :عام يشامل النااس مجيعا ُا يف أعمااهلم ،ليثااب املاؤمن ويعاتا
ق]
ِين
َه
َ ر
َسَب
ِما ك
امر
ُل
الكاافر كقولاه تعااىل [ك
ِئٍ بَ
ُّ ْ
(.)1
الثاني :خا

ويتعلق بالكافرين والظاملة ملا كسبوا من اإلثم وهو األكثر

عااادداً مااان األعااام ،ويتضااامن التخوياا

والوعياااد للكاااافرين

َة
َ سَييِّئ
َسَب
ْ ك
من
بل
ً
وتذكريهم باملعااد ،تاال تعااىل [َ
َى َ
َصْحَاب
لئََِ أ
ُو
َأ
ُ ف
َتُه
ِيئ
ِ خَِ
ْ بِه
َحَاط َت
َأ
و
َْ
ُ
()3
َ] .
ِدون
هم
هار
الن
ِيها خَالُ
ْ ف َ
ِ ُ
الثالاث :الكسا

املاالي والنفااع الادنيوي :أي الكسا

مبعناات الظاااهري

املتعارر يف التهارام والزراعام وأناواع املكاسا

األخارى،

ِيب
تكْس
نف
در
ومنه تولاه تعااىل [و
ماَا َ
ِي َ
ما َ
تْ
ُ
ْسق َ
ََ
( )1سورة الطور 31
( )3سورة البقرة .81
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()1
ليه
ْيه
َن
َيى ع
ْن
َغ
ما أ
غ
ماُ
ًَ
ُ َ
دا]  ،وتوله تعاىل [َ
ُ
َ] (.)3
َسَب
ما ك
و
ََ

وتد ورد لفو اإلكتساب

ا

مارام يف القارآن ،ثا ث يف اإلثام

ِّجَي
ِلر
والعقااب ،واثنااتة باااملعنى األعاام جاءتااا يف آيااة واحادة [ل
يا ِ
ِّسَاِ
ِمه ا
ق م
نصِيب
ِلن
َل
َسَبُوا و
ْت
ِمه ا اك
ق م
نصِيب
ء َ
َ
( )2
َ]  ،وكرن الكس واإلكتساب ا اذا اجتمعا أفرتتاا واذا
َسَبْن
ْت
اك
افرتتا اجتمعا.
ووردم مادة كس

يف القرآن ،حنو سبع وستة مرة كلها ابتداء منه

تعاىل وبلغة األخبار وصيغ التنبيه واإلنذار ،والوعد والوعيد ،ا يكون
ترينة او إ مارة على ان ا ية هنا جاءم بذام الصايغة وانهاا ليسات مان
ك م املؤمنة املذكور يف اآلية السابقة.
بعاد اتامااة الربهاان علااى عاادم التكليا

مبااا

يطاااق وماا فيهااا ماان

البشارة والتنبيه أي ان احلهة على اإلنسان جتتمع مع البشارة والوعيد يف
لفو واحد من غري تزاحم بينها ،ولكن املعنى احن لي ينقسم اىل:
 -1البشارة للمؤمنة ملا يعملونه من الصاحلام.
 -3اإلنذار ل لكافرين إلترتافهم السينام.
 -2التحذير والتخوي

ملن خيلط عم ً صاحلاً وآخر سيناً.

 -4اإلخبار العام بان أعمال بين آدم حتصى وجتمع.
 -5الدعوة اىل التدبر باملكاسا
ال كس

والتهاارام ومعرفاة طرتهاا وكيفياة

بلحاظ موازين احل ل واحلرام.

فاآلية تنمي ملكة الرتابة الذاتية عند اإلنسان وجتعله ي حاو أفعالاه
( )1سورة لقمان .24
( )3سورة املسد .3
( )2سورة النساء .23
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وأتواله ويعلم انها عر ة للحساب ،وبذا يتوىل زمام القيادة والتوجياه
اإل ان فيقهر النف

ألفعاله مب

الشهوية والغضابية وهاذا مان إعهااز

القرآن وترديبه للمسلمة.
وتا ل الارازي (الفقهااء متساكوا بهاذت اآلياة يف اثباام ان األصال يف
ْ]
َسَبَت
ما ك
اإلمسا البقاء واإلستمرار ،ألن ال م يف توله [َ
ها َ
لَ
يدل على ثبوم هذا اإلختصا  ،وتركد ذلك بقوله صلى اهلل عليه وآله
وسلم "كل امرئ احق بكسبه من والدت وولدت وساائر النااس امجعاة"
واذا متهد هذ ا األصل خرج عليه شيء كثري من مسائل الفقه) (.)1
و تتعلق اآلية بامللكية الشخصية فالقدر املتيقن منها عا

األعمال

واحلساب والثواب وا زاء وهو من أسرار جمايء اآلياة بلفاو (الانف
كمااا كاان معرفاااا ة املااراد ماان لفااو كساااا

)

يف اآليااااام القرآنيااة بلحاااظ

ُوا
ياقَِع
ُ ف
َِقة
َالسهار
ُ و
ِق
َالسهار
القارائن وتولاه تعااىل [و
َ ْ
َا] ( ،)3فلاي املاراد مقادار
َسَيب
ِميا ك
ما جَز
أ
يدَ
َْ
اء بَ
هَ
ِيُ
َ ً
السرتة ،بل ما كس
والكس

من اإلثم والتعدي وسل

الوارد يف حديث الن

أموال اآلخرين.

حممد صالى اهلل علياه وآلاه وسالم

يااراد منااه مااا حيصاال عليااه اإلنسااان ماان األمااوال يف سااعيه وعملااه يف
التهارام والزراعام والصناعام وما يسمى بقاعادة السالطنة ،ولاي
هااو عااا

الثااواب والعقاااب املقصااود يف هااذت اآليااة الكر ااة علااى حنااو

األصل ،وتدخل موارد الدخل وكس
املكاس

األموال فرع يف اآلية باعتبار ان

حمصورة بامرين اما ان تكون حا

ً او تكاون حرامااً ،ولكان

اآليااة أعاام فتشاامل اداء العبااادام وفعاال املسااتحبام ،واتيااان الااذنوب
واترتار املعصية.
( )1مفاتيح الغي

.142/7

( )3سورة املائدة .28
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مبا
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يطاق واإلخبار عان تبحاه

وانه تعاىل منزت عن القبيح ،ثم جاء هذا الشطر من اآلياة ملناع اإلعتاذار
عن عدم أداء العبادام باملشقة والصعوبة فيها ،او انه

يستطع الصارب

على الشهوام واملعاصي ملا فيها من اللذام المل متيل هلا النف
هاذت اآليااة باإلخبااار عاان عاادم التكاا لي
والطاتة وعدم حتمل اإلنسان لفعل

فهاءم

ا مبااا هااو أدنااى ماان الوسااااع
يفعله او فعله غريت.

فاآلية من مظاهر العدل اإلهلي وتوكيد عدم حصول الظلم والغا ن
يف عا

األعمال ف سهو او نسيان او خطر يف عمال امل ئكاة وكتاابتهم

ألعمال بين آدم لذا جااءم اآلياام القرآنياة باإلخباار عان دتاة و ابط
عمل امل ئكة وأهليتهم السماوية إلحصاء أعمال بين آدم ،كما ان اآلية
تبعث الطمرنينة يف نفوس املسلمة بعدم فوام عمل صاحل من أعماهلم،
فانها تقذر الرع

يف تلوب الكافرين باخبارها عن عدم تفويات فعال

تبيح من أفعاهلم.
وأحتل األشاعرة بهذت اآلية على فساد القول باحملابطة ،وان الفعال
الس ايء حياابط الفع ال الصاااحل إلجتماااع الثااواب والعقاااب فيهااا حبس ا
اإلستحقاق ،وتال ا بائي من املعتزلة :ظاهر اآلية وان دل على اإلط ق
انه مشروط ويدل على وجود حذر ،والتقدير :هلا ما كسبت من ثواب
العمل الصاحل اذا

تبطله ،وعليها ما اكتسبت من العقاب اذا

تكفرت

بالتوبة.
واآلية أعم و دليل فيها علاى التقيياد واحلاذر ا ان يساتقراُ مان
آيااام أخاارى يف القاارآن تكااون مقياادة إلط ا ق هااذت اآليااة ،كمااا كاان
التفصيل يف التقييد و

وله للعقاب وحموت بادلة التوبة دون الصااحلام

وثبوتها ،وحتى أدلة التوبة فانها مقيدة بان
عزوجل ،وا فان اآلية

يكون الاذن

شاركاً بااهلل

تبطال الشافاعة وماا يتفضال باه سابحانه مان

العفو اإلبتدائي والرمحةالنازلة على مجيع ا

ئق اما الادعاء فيادخل

معا
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من العمل ،ولكن آثارت من رمحته تعاىل.
وروى الصادق عن الن

صلى اهلل عليه وآله أنه تال( :إن هلل مائة

رمحة ،أنزل منها رمحة واحدة بة ا ن وا ن

وتسعة رمحة يرحم بها عبادت)(.)1
وجاءم ا افة الكسا

وترتا

والبهائم ،وأخر تسعة

األثار علاى الانف

نفعااً او

ارراً

للتوكيد على حصول احلساب األخروي للرو وا سد معاً وألن النف
تعين تول اإلنسان (أنا)

َا]
ِين
نس
ِن
نا إ
َاخِذ
تؤ
بن
توله تعاىل [ر
ْ َ
َْ
َا الَ ُ
َه
بدأ الشطر من اآلية الكر ة بالنداء (ربنا) للدعاء من مقام العبودية
بصاايغ التضاارع وا شااوع والااذل واملسااكنة ،وهااي ماان أفضاال وسااائل
التقاارب اىل اهلل وطل ا

احلاجااة واملساارلة ،وجاااء النااداء بصاايغة ا مااع

لتحصيل التداخل يف الدعاء ورجاء نزول الرمحة النوعياة العاماة علاى
املسلمة ،وليكون دعاء الفرد منهم نيابة عان ا ماعاة ،فيادعو الواحاد
منهم ويكون عند اهلل دعاء للهمياع ويتلاو املسالم اآلياة الكر اة بقصاد
تاا وة القاارآن او القااراءة يف صاا ة الفريااضا ة او النافلاة فيحتسابه اهلل
عااز وجاال دعاااء للهميااع ،وهااذا ماان اإلفا ااام يف العبااادام ومنااافع
الفرائ

والتكالي  ،يفاجق املسلم جببل مان الادعاء أدخارت يف حياتاه

الدنيا ،وهو يعلم انه

يقم مبعشاار أصال هاذا املقادار فيخارب باناه تارأ

القرآن يف الص ة ،فقد تفضال سابحانه واحتسابها صا ة وأداء لفريضاة
ودعاء ايضاً من غري تعارض او تداخل بة هذت الوجاوت ،ولكال اجارت
وثوابه.
وجاء السؤال بعدم املؤاخذة للنهاة من العقاب يوم القياماة بساب
( )1حبار األنوار .319/4
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النسيان اوا طر ،وتبة اآلية األ رار الناجتة عن النسيان ،والنسيان لغة
هو الرت والترخري وهو زوال الصورة عن النف
جبهد ا ايف جديد بساب

 ،حبيث

تستحضر ا

غيابهاا عان امل حظاة وزواهلاا عان احلافظاة،

والنسيان على تسمة:
األول :ما هو نافع وحسن مثال نسايان ماا هاو حمارم فا يفعلاه اإلنساان
نسياناً.
واآلية

تشمل هذا القسم ،واذا همّ اإلنسان بفعل حمرم ،ونسيه

فهذا من فضله تعاىل دون منافع النسيان ،وهاذا القسام خاارج
بالتخصص و تشمله مضامة اآلية.
وتد يكون من مصاديق تواعد اللط

اإلهلي باان جيعال العباد

ينسى اتيان الفعل احلرام ،او ان ارتكاز اإل ان يف حافظة املسلم
وبغضه للفواحو يكون سبباً لعدم اإلكرتاث باحلرام ا ياؤدي
اىل نسيانه ،فهذا النسيان له أسباب ومقدمام عقائدية ،وهو من
منافع امت ء ا اوانح واألركاان باإل اان وعادم وجاود مو اع
للفواحو يف تفكري اإلنسان وما يهمّ بفعله.
اما القسم الثاني من النسيان فهو فاوام ا اري والصا

 ،وفياه

وجوت منها:
 -1نسيان اتيان الواج

كما لو فاته أداء ص ة الصبح ،او أداء الزكاة

مع تعلقها بذمته.
 -3ارتكاب املعصية ونسيان انها حرام.
 -2نسيان األمر باملعرور والنهي عن املنكر.
 -4عدم اإلستعداد ليوم القيامة ،والغفلة عن احلساب األخروي ،وهذت
الغفلة جتعل اإلنسان مقصراً يف أعماله.
والنسيان داء حيول دون اجيااد املقادمام املطلوباة لألفعاال ويفاوم

معا
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على اإلنسان كثرياً من املصاحل واملنااع الدنيوياة واألخروياة ،واملاراد يف
املقام أعم من السهو والنسيان فيشمل الرت واإلهمال وعدم اإلكارتاث
بالواجبام وحنوت ا يلحق بالنسيان ،فمن رأفته ورمحه تعاىل ان تتوسع
املغفرة وسؤال العفو عنه ف ينحصر مبفهومه

دائرة النسيان يف حال طل
مبا غاب عن الذاكرة.

وجاءم هذت اآلية للتخلص من أ رار آفة النسيان ولي
بل هو

هروباً منها

وء اىل رمحته وعفوت تعاىل ،فمن فضله سابحانه ان

علااى النساايان مااع ان املكل ا

يؤاخاذ

ماارمور باستحضااار الواجبااام والنااواهي

ومصارعة النسيان وطرد الغفلة ومن أهتم بشيء

يفوته ،ويستحضارت

يف مدركه بة احلة واآلخر ،بل ان النائم اذا أفزعه أمر ذها
والنوم من عينيه دفعة واحدة وانتبه اىل ما جي
وأهوال اآلخرة من األمور الامل جيا

ان

النعااس

عليه فعله.
تنساى وتاد جعلاها اهلل

تريبة اىل ذهن املسلم باآليام القرآنية والسانة النبوياة الفعلياة والقولياة،
ويرخذ اإلنسان احيانا ًا عهاد ًا علاى نفساه باان
واتيان الفرائ

ينساى فعال الصااحلام

ومع هذا ترات يسهو وينسى بعد حة ،واهلل عز وجل

ينس ى ما عاهد عليه العبد ربه ونفسه ،فترتي هذت اآلية لطل
ا ملؤاخذة على النسيان ،وهذا الطل
النسيان وانه لي

العفو وعدم

دليل على التقصري والذن

حبصول

امار ًا تهريا ًا خارجا ًا عان ارادة اإلنساان ،بال بامكاان

اإلنسان احليلولة دون حصوله والوصول باحلال اىل غياب األوامر عان
احلافظة.
نعم تد يسهو املكل

عن بعا

واجباتاه ولكان علياه أن

ينساى،

وا لسهو زوال الصورة عن املدر خاصة دون احلافظة ،حبياث لاو اراد
اإلنسان تذكرها استحضرها بقليل ترمال واساتدرا  ،اماا النسايان فهاو
زوال الصورة عن املدر واحلافو معاً ،فيحتاج اىل جهد ألستحضارها
وتد يتعذر عليه استحضارها ،لذا

ترم اآلية مبناع النسايان فلام تقال

 187اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا

اإل ان ج49

اآلياة (و جتعلنااا ننسااى) او (أبعااد النساايان عنااا)  ،ألنااه جاازء ماان خلااق
اإلنسان وتكوينه وفرع تدراته احملدودة.
وألن عدم النسيان من التكلي
النف

يكل

يطاق وتد وعد سبحانه بانه

مبا

ا وساعها وهاي مصاابة باداء النسايان فلاذا جااء الادعاء

استثماراً ألول اآلية ولرترار بان من خصاائص الانف
التكلي ا

بالوسااع ان

للتشديد على النف

النسايان ،ومان

تؤاخااذ علااى النساايان ،ويف الاادعاء ايض ااً منااع
وحث على اإلنتفاع من الرخص اإلهلياة ،وذها

مجاعة من األشاعرة اىل اإلستد ل بهذت اآلية على جوازالتكلي
يطاق لعدم تدرة اإلنسان على اإلحرتاز عن الفعل ،وا

مبا

ر صاغروي

ومضامة الرمحة يف اآلية عامة ومطلقة.
ها] وحيتمال
ُسْع
ِاله و
ْسًا إ
نف
ُ
ِّف
يكَل
ُهَّللا َ
وتالت اآلية [الَ ُ
ََ
أمرين:
األول :ان نسيان بع

الواجبام لي

عاذراً ألن الواجباام املفرو اة

جاءم بلحاظ مقدرة اإلنسان على التذكر واستحضار الفرائ
يف أوتاتها او حقاً إل مكان التدار بص ة القضاء.
الثاني :خروج موارد النسيان من الوسع ،فما ينسات املكل
الوسع ،ويسقط عنه التكلي

يعترب خارج

به.

واألصح هو الوجه األول ،ان التكلي

مطلق وواج

على اإلنسان

ان يستحضر حكم الشريعة يف أتواله وأفعاله وساعام ليله ونهاارت ولاو
يف ا ملااة واناات تاارى ان اتاال التفااام اىل الشااريعة وأحكامهااا جيعاال
اإلنسان يستحضر ا لتكلي

الشرعي لتبدأ بعد ذلك مرحلاة اإلمتثاال او

ملعصية والتضرع.
والدعاء بعدم املؤاخذة على النسايان يادل علاى اإلساتعداد لارداء
واإلمتثال وعدم املعصية ،ألن املعصية أشد رتبة و رراً من النسايان ملاا

معا
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فيها من القصد والعزم على اترتار اإلثم ،فيكون تر املعصية من باب
األولوية القطعية فسؤال عدم املؤاخذة على النسيان دليل صدق اإل ان
واخ

النياة والعازم علاى اإلمتثاال األحسان وا شاية مان احلسااب

والعقاب الشديد يوم القيامة.
فاملؤمنون

يتلقوا األحكاام الشارعية ا باالقبول احلسان والر اا

والعاازم علااى اإلمتثااال ولكاانهم خيشااون آفااة النساايان ،و

ينساابوها اىل

الشاايطان ونزغااه خشااية ان تقااوم احلهااة علاايهم يااوم القيامااة بالتقصااري
وحصاول أساباب ذاتياة للنسايان ،واهلل عزوجال واساع كاريم جيا
يسنل فلذا جاء الدعاء بنسبة النسيان للنف

ان

والذام كماا جااء الساؤال

بذ كر النسيان مطلقاً من غري ذكر ملقدارت وكمه وكيفيته ومناسابته وعادد
مراته وأسبابه وجاءم اإلس تهابة باألعم واألوفى ،ولعدم التشديد على
يف الدعاء باألتل واملعدود ،خصوصااً وان حاا م مان النسايان

النف

تفوم اإلنسان وهو

يعلم انه تاد نسااا ى التكليا

فيهاا ،كماا لاو فاتتاه

ص ة العصر وهو يظن انه ص ها ،او انه ص ها من غري طهاارة ساهواً
ونسياناً او فاتته ركعة منها ،وتر الركعة مبطل للص ة ساواء كاان عان
عمد او سهو.
ولكن الدعاء رجاء العفو ومن النسيان ما يتعلق حبقوق الناس سواء
الظلم والتقصري ازاءهم عن نسيان او حصاوله عان عماد وتصاد ولكان
ا ملكلاا

ينسااى رد املظااا

واعااادة احلقااوق إلهلااها واإلعتااذار ماانهم

واإلستغفار هلم.
فتشمله اط تام اآلية ألن السؤال جاء بعدم املؤاخذة على النسيان
مطلقاً من غري تقييد بالعبادام والفرائ
وهل اآلية سب

لدبي

.

النسيان اىل النف

وشاملة لكل نسيان ،ا اواب ، :فمان التكليا
حال النسيان املكل

باعتبار ان اآلياة مطلقاة
بالوساع ان

تغلا

يف ا ملة ،و حيصل النسيان ا على حنو األفراد
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القليلة ،لذا وردم أحكام الشك يف الصا ة لتادار الصا ة وامتامهاا،
وأفرد باب فيها لكثري الشك الذي

يعترب شكه ،كما لو شك مرة يف كل

ث ث صلوام متتالياة مان غاري عاروض عاارض مان خاور او غضا
وحنوت.
َا] وفيها وجوت:
ِين
نس
وجاءم اآلية بصيغة ا مع [َ
-1

اآلية احن لية واملراد نسيان كل مكل
القضية الشخصية يف بع

-3
-2

على انفراد وعلىنحو

األوامر او النواهي.

فوام مجاعة من املكلفة األداء والفعل.
نسيان األمة لفعل خمصو

من التكالي

مان جهاة اإلطا ق

الزماني.
-4

عروض النسيان لألمة يف تضية شخصية وفعل معة ،كما لاو
كان اداء فعل عز ة ثم تال الفقهاء يف زمن حق انه رخصاة
وجيوز تركه ،او بارجاع األداء ونوعه اىل العارر ،الاذي هاو
يف تغري وتبدل.

واألصااح ارادة األول والثاااني ماان الوجااااوت األربعاااة اعاا ت دون
الثالث والرابع ،فقد جعل اهلل عز وجاا ل القرآن حارساً علاى اإلمتثاال
العااام ألحكااام الشااااريعة ،وامام ااً يقت اا دى ويفضااح التقصااري و نااع ماان
وصول النقص وا لال يف األداء اىل حاد اإلنتشاار والتفشاي والظااهرة
العامة.
لقااد اراد اهلل عزوجاال ألحكااام اإلس ا م البقاااء يف األرض بصاايغة
األ داء واإلمتثال النوعي العام ،وطرو النسايان الفاردي

يضار باه لاذا

جاااءم اآليااة بسااؤال عاادم املؤاخااذة علااى النساايان ،و

تتعااد السااؤال

وطل

املغفارة ،فلام تقال هاذت اآلياة او آياة غريهاا يف القارآن ان اهلل

يؤاخذكم على النسيان ،ا يعين ان املسرلة تعليقية وتتوت

علاى عفاوت

معا
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ورمح ته تعاىل وتستلزم اإلحلا بالدعاء لذا وردم يف مو ع خا

من

القرآن هو خامتة سورة البقرة.
والنسيان الذي يصي

اإلنسان يتعلق باإلعتقاد واألفعال واحلقاوق

او القدر املتيقن ما يفوم اإلنسان ا يدر وجوب فعلاه او لازوم تركاه
من غري نسيان للمعتقد واألصول روجهاا بالتخصاص وورود اآلياام
القرآنية المل حتذر من تعدي النسيان وطغيانه وغلبته على اإلنساان تاال

نسُوا ِ
ِم
ِه
ْم
يو
لق
ْ ك
اهم
ْم
ليَو
تعااىل [ف
ما َ
َ َ
َاْ
اء َ
ْ
ََ
ننسَ ُ
َ َ
َا] (.)1
هذ
َ
و بد من حماربة آفة النسيان الذاتية والغريية ،مبعنى على املكل
جيتهد يف استحضار ما جي

ان

عليه يف يومه وليلته ،ويسعى للاتخلص مان

النسيان تدر اإلمكاان ،وحياث غاريت علاى واجبا تاه ويادعوت للمساتح
ويعاونه على طرد النسيان ،لذا جتد تشريع األذان يف الصالوام اليومياة
آية اعهازية لتذكري املسلمة بوتت وأداء الص ة ،وفيما يتعلق باآلية فان
مان فلساافته طاارد النساايان واللطا

بالعباااد ل لتااذكري بالصا ة ووجااوب

ادائها ،فاملسلمون سرلوا عن املؤاخذة على النسيان ،فهاءم اإلستهابة
مركبة من اجياد الوسائل واألسباب المل حتول دون النسيان مثل األذان
للص ة ،والشي

ع مة لدنو األجال ،واملارض للتاذكري بنعماة الصاحة

وحتى العطاس يرتي سبباً بدنياً للقول احلمد هلل فيحتسابها اهلل عزوجال
شكراً على نعمة العافية ومناسبة لتهديد دوامها.
نعم تد يغفل املكلا

ماع ورود هاذت األساباب واملقادمام ا انهاا

غفلة على حنو القضية الشخصية وهي مضمون الدعاء يف هذت اآلية وكما
تنفع تلك املقادمام املسالم فانهاا تنفاع الكاافر ملاا فيهاا مان لغاة اإلناذار
و التنبيه والدعوة اىل اإلس م.
( )1سورة األعرار .51
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صلى اهلل عليه وآله وسلم تاال( :ان اهلل

جتاوز ألممل عن ث ث عان ا طار والنسايان واإلساتكرات)( ،)1واخرجاه
البيهقي يف سننه عن ابن عباس ،وابن ماجة عن ابي ذر.
ويف ا رب عن الصادق عليه الس م( :تال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسالم :و اع عان امامل تساع خصاال :ا طار ،والنسايان ،وماا
يعلمااون ،ومااا

يطيقااون ،ومااا ا ااطروا إليااه ،ومااا اسااتكرهوا عليااه،

والطرية ،والوسوسة يف التفكر يف ا لق ،واحلسد ما

يد)( ،)3ويسمى هذا احلديث حديث الرفع.

يظهر بلساان أو

وروي عن ابي بكرة وابن عاامر وثوباا ان وعقبة بان عاامر واباي ذر
عاان رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم واخاااارج عاان س ااعيد باان
منصور واحلسااا ن البصاري تاال :تاال رسااول اهلل صالى اهلل علياه وآلاه
وسلم جتاوز اهلل إلبن آدم عما أخطر وعما نسى وعما أكرت وعما غلا

عليه(.)2

وهااذا احلااديث ياادل علااى اإلطاا ق يف بااين آدم ولكنااه
باإلرسااال ،و يااانه
الصااحابة عاان الاان

ملعار ااة النصاااو

املستفيضااة الاااواردة عااان

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم يف اختصااا

املسااالمة حباااديث الرفاااع ولاااي
اإلختصا

ااعي

باااين آدم مطلقااااً ،ودل علاااى هاااذا

ان اآلية جاءم على حناو الادعاء والتضارع والتوسال الياه

تعاىل ومن مقام اإل ان ،باعتبار انه علاة الترهيال هلاذا الساؤال كماا ان
سعيد بن منصور نفسه اخرج عن احلسن عن الن

صلى اهلل عليه وآلاه

وسلم تال ( :جتوز هلذت األمة ا طر والنسيان وما استكرهوا اليه).
( )1الدر املنثور .274/1
( )3الكايف .442/3
( )2الدر املنثور .277/1

معا
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علم املناسبة

يرد لفو (تؤاخذنا) و لفاو (نساينا) بصايغة ا ماع ا يف هاذت
يرم لفو (يؤاخذ) بصيغة ا مع ا هلل تعااىل ساواء

اآلية الكر ة ،و

او ارادة املفرد ،ومن األول توله تعاىل

بصيغة ا مع ،او فعل خمصو

ْ]( ،)1وفياه
ِكُم
ميان
ِي أ
ِ ف
ْو
هغ
ِالل
ْهَّللا ب
ُُ
م
ُك
َاخِذ
يؤ
َْ
[الَ ُ
يَ
بيااان ملو ااوع عاادم املؤاخااذة علااى حنااو العمااوم ا سااتغراتي يف حكاام
خمصو

.

ومااان ا لثااااني ماااا ورد يف موساااى ويف التنزيااال [َقيييا َ الَ
ُ]( ،)3فهاذت اآلياة جااااءم بلغاة املفااارد
ِيت
نس
ْن
َاخِذ
تؤ
ِما َ
ُ
ِي بَ
وهااي خاصا ة يف اإلحتهاج بة موسى وا ضر ،وهو من أمر اهلل تعاىل
وآياته الباهرام.
فاآليااام اعاا ت تاابة مو ااااوع عاااا دم املؤاخااذة ويتعااالق باارفراد
شخصية ،اما تر الواجاا

وعاادم أدائه حتااا ى فاوام وتتاه فا دليال

على عدم املؤاخاذة علياه مان الاااقرآن ا عااامومام الدعاااااء يف هااذت
اآلية ،ومنه يعرر اهميتها يف عا

احلساب ودفع العقاب ،نعام ورد يف

الساانة حااديث الرفااع وفيااه في ا

وبشاااااارة رفااع العق اااب عاان مااوارد

النساايان عاان افاراد األمااة مبعنااى مااع بقاااء الناساااا ي علااى نهاال اإلس ا م
وتعاهدت ملبادئه.

وتد جاء ك م موسى  مع ا ضر يف عدم املؤاخذة على النسايان،

اما املسلمون فانهم سرلوا ربهم عدم املؤاخذة علاى النسايان ،و يعاين
هذا التفضيل على موسى عليه الس م ،ألن األنبياء سادة األمم وأشرر
ا لق أمجعة ،وفيه أمور:
( )1سورة البقرة .355
( )3سورة الكه

.72
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األول :ان كاال آيااة مسااتقلة عاان األخاارى ،و م زمااة بااة مو ااوعي
املؤاخذة يف اآليتة.

الثاني :ان موسى  معصوم و ينسى وظائفه وواجباته.

ما
الثالث :ان عمل ا ضر عن أمرت تعاىل ،لذا ورد عنه يف التنزيل [و
ََ
ِي] (.)1
مر
ْ أ
َن
ُ ع
ُه
ْت
َل
َع
ف
َْ

الرابع :ان نسيان موسى 

يكن يف العبادام والتكالي

جاء يف مسرلة شخصية تدخل
ا اام

الشرعية بل

من املباحام.

 :مااا ورد يف اآليااة حماال البحااث يشاامل املااؤمنة مجيعااً يف كاال
األزمنة ،واألنبياء تادتهم.

ويف كل األحوال تعترب هذت اآلية من مفاخر اإلس م وشاهادة علاى
بلوغ املسلمة مرات

اإل ان والتقوى وادراكهم لفوام بع

عاان عمااد باال بسااب

األعمال

السااهو والنساايان ،فلهااروا اىل اهلل جمااتمعة

مستغيثة طالبة التهاوز.
وجاءم اآلية باداة الشرط (ان) فلم تقل و تؤاخذنا على النسيان،
ااا تيدته باداة الشرط أي يف حال حصول وطرو النسيان لرتكال علياه
تعاىل يف اجتناب النسيان على حناو املوجباة الكلياة او ا زئياة ،فالادعاء
مقدمة للنسيان احملتمل ،ولي

سؤا ً إلسقاط اثر النسيان حتمي الوتوع،

وبينهما فرق كبري ،فاآلية تظهر أدب العبودية وحر
النسيان و وئهم اىل الدعاء لسد الفرج ومنع ترت

املؤمنة على عدم
اإلثم ،واآلية اع ن

عن سعي املؤمنة لعدم نقص الثواب يف اآلخرة.
وتد ورد ذكر النسيان يف شهادة املرأة وهو جزء علة لتعدد املارأة يف
الشهادة بد ً عن الرجل لتكون كل واحدة عضداً لألخارى يف التاذكري
والتنبيه واستحضار تفاصيل الشهادة.
( )1سورة الكه

.83
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معا

وهنا جاء النسيان مطلقاً وشام ً للرجل واملرأة ،إلحتمال طروت على
اإلنسان ،ومتنع اآلية من التفاخر بعدم النسيان( ،وحيكى ان رجا ً تاال
اني

انسى وعندما تام من اجملل

تال لغ مه أءتين بنعلي ،تال :هما يف

رجليك).
والنسيان آفاة تؤكاد

اع

اإلنساان ودليال نقصاه ،واناه مان عاا

اإلمكان ،وتبة حاجته اىل اهلل تعاىل يف طرد النسيان.
ويرد النسيان مبعنى الرت أي ان الدعاء يتعلاق بارت العمال بساب
القصور يف الفهم او العهز عن الترويل الصحيح او اإلهمال والتقصاري
ولكنه يف هذت احلالة يتداخل احياناً مع ا طر فهاءم اآلية باملعنى األعم
الشامل للنسيان وا طر.

نا ]
َخَِْأ
ْ أ
َو
توله تعاىل [أ
َْ
ا طر

د الصواب ويرتي مبعنى العثرة والزلة والغلطة ويقال أخطر

الطريق :عدل عنه ،وأخطر الرامي الغرض:

يصبه ،ويقال ان أخطرم

فخطنين وان اصابت فصاوبين وان أسارم فساوئ علاي أي تال لاي تاد

أسرم(.)1

وا طر الذي يرتي من غري تصد او عماد لاذا ورد مو اوع وحكام

ْم
ِمؤ
َان
ما ك
تتل ا طر لعدم ارادة تصد القتل ،تال تعاىل [و
ِنٍ
ََ
َ لُ
ً](.)3
ِاله خََِأ
ًا إ
ِن
ْم
مؤ
ُل
ْت
يق
َن
أ
ْ َ
َ ُ
وتال األموي :املخطق من أراد الصواب ،فصار اىل غريت ،وا اطق
من تعمد ما

ينبغي ،وعن ابي اهليثم :خطنت :ملا صنعه عماداً ،وهاو

( )1لسان العرب .44/1
( )3سورة النساء .93
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الذن  ،واخطرم :ملا صنعه خطر غري عمد (.)1
و دليل على هذ ا التفصيل ،وورد لفو (ا اطنة) بصايغة ا ماع
مرام يف القرآن ،وتدل كل واحدة منهاا علاى فعال الاذن

عان

عمد وتصد سواء تلك المل ورد فيهاا اساااتغفار كماا يف أخااوة يوسا

َ]
ِين
ِئ
لخَياط
ُن
ْ ك
ِن
َإ
َا و
َيْن
َل
َهَّللا ع
ُ
َك
َر
د آث
لق
هيا َ
َ[
َْ
(،)3او المل تارتي يف وصا أهال الناار وعاتباة جحاودهم كماا يف تولاه

ُ إ
ُيه
ُل
ْك
يأ
ِسْل
ْ غ
ِن
ِاله م
ق إ
َام
َالَ طَع
تعااىل[و
ِاله
ِينٍ * الَ َ
َ] ( ،)2وا طينة الذن على عمد ،واإلثم.
ُون
ِئ
لخَاط
اْ
لقد جااءم اآلياة مطلقاة مان غاري تقيياد ،تارى ماا هاي النسابة باة
النساايان وا طاار ،ا ااااواب :العمااااوم وا صا اا و

ماان وجااه ،فانهمااا

يلتقيااان يف أمااور ويفرتتااااان يف أمااور ،فماااا ادة اإللتقاااء تفوياات الفعاال
املطلااوب وعاادم اإلمتثااال للخطاااب التكليفااي وعاادم حصااول الاارباءة
ا ااراراً ،ومااااادة اإلفاااارتاق ش اامول النساايان للاارت

وك همااا يسااااب

مطلقاً ،أما ا طر فقد يتضمن اتيان خ ر املرمور به ،وفعل ما هو تبيح
شرعاً.
وتدمت اآلية النسيان على ا طر ،وفيه وجوت:
األول :ابتدأم اآلية من األدنى ،وهو النسيان.
الثاني :لو طر سؤال ايهما اكثر يف أعمال املؤمنة النسيان ام ا طر.
ا واب مرك

من مسرلتة:

األوىل :ك هما تليل بالقياس اىل حسن اإلمتثال واتصاله.
الثانية :النسيان هو األكثر ،وا طر هو األتل ،ومان باة علال تسامية
( )1لسان العرب .47/1
( )3سورة يوس

.91

( )2سورة احلاتة .27-24

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 194

ِييي
َس
َن
اإلنسااان النساابة اىل النساايان ،وورد يف آدم [ف
َ
ما](.)1
َز
ُ ع
له
لم
و
د َ
ْ َ
ََ
نجِْ
ًْ
وطارة مان ا طار ،إلظهاار املاؤمنة

الثالث :تدم النسيان ماع أناه أخا

اإلرادة والعاازم علااى اجتناااب السااينام ،والتااوتي ماان ا طاار،
والسعي لتداركه يف حال وتوعه.
الرابااع :يف اآليااة ترسااي

لقاعاادة أخ تيااة وهااي الباادء بطل ا

األسااهل

واألدنى منه تعاىل ثم التادرج اىل األكثار واألعلاى ،وهاذا أمار
بااه ساابحانه ،فالناااس حينمااا يساان لون يصااع

خااا

اإلسااتهابة للطل ا
تعاىل حي
ا ام

علاايهم

خصوصااً اذا كااان أكاارب ماان األول ،ولكنااه

ا إلحلا بالدعاء وسؤال احلوائل منه.

 :تبة اآلية جان

ا شية ،وان املؤمنة خيشاون النسايان أكثار،

فقااد يطاارأ بسااب

اإلنشااغال باارمور الاادنيا ومسااؤوليام األساارة

والسعي للكس

وطل

الرزق.

وجاء م اآلية بصيغة ا مع وتشمل اموراً:
األول :اإلحن ل اىل األخطاء الشخصية ،وان كل مؤمن يتعرض للخطر
ويقع فيه.
الثاني :ا طر الناوعي العاام ،وان املاؤمنة يقعاون يف خطار عاام بترويال
فاسد أو تصور من غري عمد ،وكل منهما على أتسام ث ثة:
أو ً :ما يكون تضية يف واتعة أي حيصل ملرة واحدة.
ثاني ًا :ما يتكرر من تبل ذام الفرد او ا ماعة.
ثالث ًا :ما يكر رت األشخا

بالنسبة لألول وما يبقى يف أجيال متعاتبة

بالنسبة للثاني أع ت.

( )1سورة طه .115
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والاادعاء توساال وتضاارع اىل اهلل وهااو يف مفهومااه ياادل علااى أخااذ
احلائطة للدين وانه جاء على حنو التقدير واإلترار بالضع
الانف

والوهن امام

الشا هوية والغضاابية واحتماال اساتحواذ الشاايطان علاى الساالو

والفعل يف حالة ما.
وا طر على وجهاة ،أماا ان يارتي عان ترويال ومان غاري عماد ،او
يكون عن عمد وتصد ،وبينهما تباين ومرتبة يف القبح وترت

األثر ألن

الثاني أشد من األول وهو معصية وذن  ،وحلاظ اآلية يظهر ان ا طر ما
يتعلق باحلادثة والواتعة.
والظاهر ان ا طر أدنى مرتبة من ا لذن

واإلثم وان مجعاوا بينهماا

يف اللغة ويبدو من نظم اآليام وحلاظ لفو ا طر وا طينة ان ا طر أتل
مرتبة ودرجة من ا طينة بلحاظ القصد والنية ،لذا جاء اإلعتذار وسؤال
عدم املؤاخذة عان ا طار تبال حصاوله ،واإلساتغفار عان ا طيناة بعاد

ِي
ُن
ِيت
يم
لذ
حدوثها كما جاء يف لسان ابراهيم يف التنزيل [و
َاه
ِي ُ
َ لِي
ْفِر
يغ
َن
َطْمَ ُ أ
ِي أ
َاله ذ
يحْي ِينِ * و
ثُم
ْ َ
ه ُ
الدينِ] ( ،)1وان ا طينة تتعلاق بااملرة الواحادة
ْم
يو
َت
ِيئ
خَِ
ِّ
ِي َ
َ
و بد ان ابراهيم  ذكرها يف الدعاء للتضرع واظهاار العبودياة وتعلايم
املسلمة اإلستغفار وعدم اإلستكبار.

َيه
َل
َع
وتيل املراد مان خطينتاه تولاه (ان ساارة اخامل) وتولاه [ف
ُ
ْ] ( )3وا طر اعم فيشمل املرة الواحدة واألكثر منها لكنه أتل
هم
َبِير
ك
ُُ
رتبة من ا طينة لرتت

اإلثم على القصد والعمد ،ولكنه

اإلثم بالقصد والعمد ملو وعية ترت

يعين احنصار

األثر الواتعي من الفعل ،كما يف

ال قتل خطر ،فانه ياؤدي اىل ازهااق الارو وكاذا األخطااء الامل تساب

( )1سورة الشعراء .83-81
( )3سورة األنبياء .42

معا
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ا راراً مادية واعتبارية ،ف هاء اإلعتذار وتقديم سؤال العفو عن ا طر،
وكذا بالنسبة للحكم الشرعي يف ترت

من
تال تعااىل [و
ْ
ََ
ِية
ٍ و
َة
ِن
ْم
مؤ
ق
َدَ
ُ

الدية والكفارة علاى تتال ا طار

ٍ
ََقبَية
ُ ر
ِيير
َحْر
َت
ً ف
ًا خََِأ
ِن
ْم
مؤ
َل
َقت
َ ُ
ِ] ( ،)1وهاذا القتال مان
ِه
هل
لى أ
ق إ
مة
مسَل
َِ
َْ
هَ
ُ

عمومام اآلية وطل

عدم املؤاخذة عليه.

وهاال يف اآليااة اغااراء باملعصااية او بعاادم تااوخي الدتااة يف الفعاال،
ا اواب ، :ألن اهلل عزوجاال جعاال عنااد اإلنسااان رسااو ً باطنااً وهااو
العقل وجعل التكلي

م زماً ألتواله وأفع اله فماا مان فعال ا ويكاون

مصداتاً لواحد من األحكام التكليفية ا مسة بل العك

هو الصاحيح

فان اإلعتذار املسبق من ا طر يؤدي اىل أمور وهي:
األول :اإلتااااارار بالضااااا ع

والعهاااز عااان تاااوخي الدتاااة يف األتاااوال

واألفعال.
الثاااني :جاااء السااااؤال لرحااااتياط واإلحاااارتاز ماان تاااادوين الذنااااوب
واآلثام.
الثالث :تدل ا ياة علاى اعارتار املاؤمنة باان ا طار
العوات

وانه

يرت سدى.

الرابع :اآلية دعوة للعمال والساعي والكسا
وترت

خيلاو مان ساوء

األثر عليه ببع

فقاد تاؤدي خشاية ا طار

املؤمنة اىل اجتناب العمال واملباادرة

فاذا دعي اىل الشهادة كما يف مو وع اآلياة ( )383مان ساورة
البقرة فانه يعتذر خشية الوتوع يف ا طر وحصول النسيان ،واذا
طل

منه ا روج اىل الثغور او النفري امتنع خوفاً من تتل املؤمن

خطر ،واذ ا احتاج الكس

وطل

الارزق عما ً حيتمال ا طار

أبتعااد عنااه وهااو يظاان ان هااذا اإلبتعاااد ماان التقااوى والص ا
( )1سورة النساء .93
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اإل ان ج49
سواء كان عن

ع لى م تاة اهلل عز وجل من غري ذن

عمد او خطر.
فهاءم اآلية لتخرج ا طر من عا

الذنوب يرتت

عليها اإلثم

بالتوسل اىل اهلل تعاىل وحتث املؤمنة على العمل والكس
احتمال حصول ا طر لي
متنع من اإلحتياط املخال
ا ام

وان

برزخاً دون العمل والساعي فاآلياة
لرحتياط.

 :لقد أختتمت اآلية السابقة باترار املؤمنة باملعااد بقولاه تعااىل
ُ] فهاءم هذت اآلية إستعداد ًا للمعااد
ِير
مص
َإ
[و
ليََْ اْ
َِ
لَ
على ا طر من اآلثام واحلساب.

واإلحرتاز ا يرتت

السادس :استحضار ا طر واإلعرتار حبصوله سب
األعمال واحلر
السااابع :اآليااة في ا
وترجيح جان

لرلتفاام يف أداء

على اجتناب ا طر والزلل.
عاان املساالمة ومنااع ماان التشااديد علااى الاانف
ا طر عند الشك يف حدوثه.

الثامن :يف اآلية اشاعة لرو التسامح والعف و باة املسالمة ،ونشار لغاة
اإلعتذار ،وتباول دعاوى ا طار ،فااذا أدعاى أحادهم حصاول
الفعل منه خطر يقبل اآلخر وفيه نص.

قاعدتان جديدتان

كن اس تقراء تاعدة ك مية وفقهية مان اآلياة ،وهاي لاو دار الفعال
املخال

للصواب بة ا طر والعمد ،فاألصل ا طر مبعنى وجود وجوت

ث ثة هي:
-1
-3

العثرة والزلة خطر.
الغلط والذن

عن عمد.

 -2الزلة والغلط املردد بة ا طر والعمد.
ولي

من دليل او اماا رة او تريناة تادل علاى اعتباارت مان أحادها،

معا
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فتعتمد فيه القاعدة أع ت ويعترب خطر.
ويف القواعد الفقهية هنا تاعدة تسمى (اصالة الصحة) وهي محل
عمل املسلم على الصحة ،ولكن املقام خيتل

ألنه ي تعلق مبا لاو شاككنا

بالفعل هل هو صحيح او خطر ،كما لو شك يف الو وء او الص ة هل
كانت تامة او ناتصة فاألصل الصحة ،ا ما هنا فا طر متيقن ولكنه الشك

فيما اذا كان عن خطر و عمد ،و كن ان نسميها (اصالة عدم العمد)
وتدل عليها عمومام (ادرؤوا احلدود بالشبهام).
و

يرد لفو (اخطرنا) يف القرآن ا يف هاذت اآلياة وجااء علاى حناو

اإلعتذار املتقدم الذي يدل على التقيد احلسن بآداب العبودية.
والقرآن يفسر بعضه بعضاً ولكن ا مع بة هذت اآلياة وتولاه تعااىل

ِه] ( ،)1يادل
ْ ب
تم
َخَِْأ
ِيما أ
ْ جُن
َيْكُم
َل
ليْسَ ع
[و
ََ
ُْ
َاحق ف َ
على حقاائق واشاراتام ترآنياة خاصاة ويابة تاعادة كلياة وهاي ان اهلل
عزوجاال اسااتهاب لاادعاء املااؤمنة وانااه ساابحانه خااص املساالمة بهااذت
النعمة والفضل العظيم.
فتهااد يف القاااارآن الدعاااااء واإلسااااتهابة لااه ،و اااكن ان نسااميها

(قاعدة اإلستجابة).

نعم كن ان تناتو النسبة بة عدم املؤاخاذة الاوارد يف هاذت اآلياة
بصاايغة الاادعاء ونفااي ا نااا الااوارد يف سااورة األحاازاب و تعااارض
بينهما ،فكل دعاء وارد يف القرآن على لسان أحد األنبياء او على لسان
املسلمة بد من اإلجتهاد والبحث يف آيام القرآن ،عن اإلستهابة لاه
على حنو املوجبة الكلية او ا زئية.
وهااو علاام جديااد ياابة اإلعهاااز القرآنااي ومااا فيااه ماان البشااارام

( )1سورة األحزاب .5
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والد ئل على عدم تضييع او فوام دعاء شخصي للمسلم يوم القياماة
مبعنى ان مضامة تاعدة اإلساتهابة بطرفيهاا الادعاء واإلساتهابة حاث
للمسلمة على الدعاء واخبارعن حصول اإلستهابة.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وتد يقال كيا

يتهااارأ املؤمناااون ويطلااابون عااادم املؤاخاذة علاى

ا طر وهذا الطاال

خا ر مضاااامة العااابودية واإلنقااطااااع اىل اهلل،

ومن كان عاشقاً منهذباً اىل حمبوبه فانه
شديد احلار

يرتكا

ازاءت ا طار ويكاون

علاى اجتنااب الغفلاة عناه فارت ا طار يكاون مان بااب

األولوية.
وهذا الك م صحيح ولكن الذي أرجح وأفضل مناه هاو اإلعتاذار
املتقاادم ع ان ا طاار املقاادر والنساااايان احملتاااا مل ملااا جبلاات عليااه الاانف
اإلنسااانية من الضاااع
وغلبة النف

والفتاااور وغيااب املعاا اني عان الاذاكرة احياناا

الشااهوية او الغضاابية باإل ااافة اىل وساااوس الشايطان،

و يريااد املؤمنااون تار مناااازل الارق والعباااودية والدعااااء للحار
على البقاء يف منازل العبودي ة والارق وسااحة القارب مناه تعااىل وعادم
ا ااروج عاان ر ااات ورمحتااه ،وا اااذ الاادعاء وساااايلة لق ااهر الطااااباع
والتغل

على آثار النقص واإلمكان يف ذام اإلنسان ،والنهاة من غضبه

وسخطه تعاىل.
ْ] ( ،)1فهااء األمار
لكُم
َجِب
َسْت
ِي أ
ُون
ْع
وألنه تعاىل تال [اد
ْ َ
بالدعاء ومو وعه على حن و ا ط ق ،وتتهلى مو وعية صيغة ا ماع
يف الدعاء ملنع احلرج وللحاجة اىل هاذا الادعاء يف مو اوعه ،ولتوكياد
معرفة املسلمة باستهابته تعاىل.
ومن مفاهيم اآلية وسؤال العفو عن النسيان وا طر اجتناب الكبائر
( )1سورة غافر .40

معا
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والفواحو وا طايا والذنوب ،فمن يسرل األدنى فاناه يعلان كفايتاه يف
تاارم ماانهم علااى حنااو املوجبااة

األكثاار واألكاارب ،ولكاان تلااك الكفايااة
الكلية ،بل بالتوفيق واهلداية منه تعاىل.
لقد فر املؤمنون بعادم التكليا

مباا

يطااق ،وحبصار الواجباام

بوسع وتدرة اإلنسان ،و ارادوا استثمار نعمتة هما:
األوىل :اإل ااان ومااا ي عنيااه ماان اإلتبااال علااى الطاعااا م وملكااة اتيااان
الواجبام.
الثانيااة :ساا

الاادعاء واغتنااام املساااا رلة والتضاارع اىل اهلل عزوجاال،

والدعاء بااب فتحاه اهلل اصااا ة عباادت وهاو سابحانه حيا

أن

يُسنل فهاء السؤال يف اآلية سابق ًا ألوان الفعل وتلك خصوصية
امتاز بها املؤمنون ،وبه ينفارد الساابقون يف اإل اان عان الاذين
ينخرطاااون يف صااافور املاااؤمنة بعاااد ههااار الكفااار والاااذنوب
واملعاصااي ،فهااؤ ء يتوجهااون اىل اإلسااتغفار وطلاا

املغفاارة

لذنوبهم وخطاياهم وهي أعم من النسيان وا طر.
اما املؤمنون فانهم تدموا سؤال عدم املؤاخذة على النسيان وا طار
مع استعدادهم للطاعة حتى يف موارد النسيان وا طر ا أن يرتي سب
غال

وتاهر للطباع وامللكة والقصاا د املرتكز يف الذهن ،نعم من يتاوب

اىل اهلل تشمله عمومام اآلية فيماا سااا يرتي مان افعالاه ألناه يكاون بعاد
التوبة ودخول اإلس م واإلترار بالقل

من املؤمنة ويكون له ماا هلام

وعليه ما عليهم.
وهل كن القول باان دعااء املاؤمن ة ذو اثار رجعاي عاام ،واعتباار
اإلستصحاب القهقري يف دعاء التائبة ا واب ، :خصوصاً وان اآلية
جاءم بصيغة املضارع.

ًا
ْير
ِص
َيا إ
َيْن
َل
ْ ع
ِيل
تحْم
َا و
بن
توله تعاىل [ر
َالَ َ
َه
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َا]
ِن
ْ َقبْل
ِن
َ م
ِين
لذ
َل
ُ ع
َه
ْت
مل
ك
َى اه
ما حََ
ََ
تبة اآلية اإلرتقاء العقائدي عند املسلمة واحاطتهم بعا

التكلي

مبنظار القبول والر ا مع استثمار مقام العبودية للتخفي  ،فاملتعارر ان
العبودية عنوان ا شوع والتلقي واإلمتثال ولكن اآلياة تظهار اشاراتام
كر ة ملناازل الاذل وا ضاااوع تتهلااا ى بساؤال تلاة التكاالي

و فيفهاا

اامن الوسااع والقاادرة ،فوسااع اإلنسااان ماان الكلااي املشااكك ولااي
متعددة منهاا أتصاى الوساع وأدناى الوساع ،فهااء

املتواطق وله مرات

السؤال رجاء عدم التشديد
بان هذت التكالي

من الوسع ومنع اإلحتهاج على املسلمة

تد فر ت على الذين من تبلكم اا يادل علاى انهاا

بوسع اإلنسان خلقة وتكويناً.
لقااد التفاات املساالمون اىل تقصااري األماام السااالفة وعاادم تيااامهم
بالتكالي

فسرلوا ما يكون برزخااً دون تقصاريهم و يكاون مانعاا ًمان
ير اوا بتبعاي

تعاهدهم ميع التكاالي

األحكاام وأخاذ بعضاها

لسهولته ويسرت وتر اآلخر ملشاقته وشادته ،فاختااروا الادعاء إلساقاط
األشد ألن التكالي

تنحصر باملؤمنة ايام التنزيل والرسول صلى اهلل

عليه وآله وسلم بة ظهرانيهم ،فريون اآليام ويتابعون التنزيل بهداياة
تشاامل اجيااال املساالمة وأحااواهلم املختلفااة

وتبااول ،باال ان التكااالي

وانشغاهلم بامور احلياة ومشاق املعيشة ،فسرلوا الشاريعة السامحة الامل
جتعل اداء التكالي

ميسوراً لكل مسلم.

ْسًا إ
نف
ُ
ِّف
يكَل
ُهَّللا َ
ِاله
ثم ان هذا السؤال فرع توله تعاىل [الَ ُ
ها ] أي ان اهلل عز وجل اراد هلم هذا الساؤال وهايء مقدماتاه
ُسْع
و
ََ
بوعدت الكريم بعدم التكلي
عمومام تاعدة اللط

مبا

يطاق ،فالدعاء الاوارد يف اآلياة مان

اإلهلي واإلرشاد اىل األفضل واألحسان واألمت

ماان األفعااال ،و يعلاام أحااد تاادر املنااافع العظيمااة هلااذت اآليااة الكر ااة
بااالتخفي

عاان املساالمة وجعاال هااذا التخفي ا

ساابباً إلسااتدامة واداء
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معا

والتقيد باألحكام الشرعية.

الفرائ

فمث ً يف باب الزكاة ذكر ان بين اسرائيل أمروا بدفع رباع أماواهلم
زكاة ،اما اإلسا م فهااءم الزكااة بنسابة ت ليلاة تادرها يف الغالا
العشر أي ( )% 3.5من الفائ

رباع

عن املؤونة وفق شرائط النصاب واحلول

وحنوت ،ا جيعل أكثر املسلمة خارجة من احكام دفع الزكاة ،ومع ان
الزكاااة فاارض وواج ا
املسلمة يف اغل

ا انهااا

جت ا

يف الواتااع ا علااى حنااو عشاار
رج عن املسلمة بال

األحوال واألمصار ثم انها

تعود ا ىل فقرائهم ويف املنافع العاماة ،ولاو كاان مقادارها أكثار حتمال
ل

ساابباً يف اإلثام خصوصااً

عدد من املساالمة ،فكان هذا التخل

مااع األحاديااث الااواردة بااان منكاار الزكاااة كااافر ،وألخااذ هااذا العاادد
باإلزدياد يف أحيان كثرية للمحاكاة والتقصري واإلهمال وح

املال وظن

اإلصر والشدة وا و ر من الفاتة وشبح الفقر.

وبلحاظ ( قاعدة اإلسفتجابة ) الامل أسساناها يف تفساري هاذت اآلياة

كن متابعاة وجاوت اإلسااتهاااابة لدعاا اء املاؤمنة يف األحكاام الشارعية
ورفااع اإلصاااار يف باااب العاااا بادام واملعااام م اىل جاناا

النصااو

ا اصة يف املقام ،فالص ة عماود الادين و تارت حباال فمان التكليا
بالوسع والطات ة ومجعاً بة األداء وحال املكل
عان جلاوس أو ا اطهاع بالنسابة للماري
التخاافيا

جاء التخفي

بادائهاا

وكاذا يف الو اوء وماوارد

با نتقال اىل الطااهارة الاارتابية مع ادنااى مشاااقة يف البحاث

عن املاء.

قاعدة جديدة
ومن التخفي

وهذا التخفي

يف املعاام م حاق الرجال يف نكاا أرباع زوجاام،
شام ل للرجل واملرأة يف آن واحد ومنافعه عامة للهتماع

والعقيدة ويف ميدان األخ ق وهو عون على العباادام ذاتهاا ،اا يادل
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علااى وجااود تاعاادة ومدرسااة خاصااة يف اإلس ا م نطلااق عليهااا عنااوان

(التكامل والتخفيف ) باعتباا ر ان التخفيا

وسايلة لسا مة أحكاام

الشريعة وطريق لألداء األمت ومناسابة كر اة للتكامال الادائم يف مياادين

العمل واإلمتثاال ،واألداء الناوعي األتال أفضال مان األداء الشخصاي
األكثر ،مبعنى ان يصلي كل مسلم ص ة ركعتة ويواظ

عليها يف وتتها

أفضل من ان يصلي واحد من مج اعة مانهم مائاة ركعاة باة الطلاوعة
دون اآلخرين.

حبث فقهي
لقااد جاااا اءم العبااادام عينيااة

فاااارق فيهااا بااة الغنااااي والفقااري،

واحلاااكم واحملكااوم ،والساايد والعبااد اىل جاناا

الواجبااام الكفائيااة،

وشرعت ص ة ا ماعة لتكااون عاانواناً دائماا اً للتخفيا
فيهااا والاادعوة اليه ا ا وجعاال ثوابهااا عاان ثااواب

ا

ماع الرتغيا
وعشاارين ص ا ة

انفرادية.
روي عن ابي سعيد ا دري ،و عن عباد اهلل بان عمار( :أن رساول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم تال :ص ة ا ماعة تفضال صا ة الفاذ بسابع

وعشرين درجة)(.)1

ويف ا رب عن اإلمام تاال( :هامّ رساول اهلل صالى اهلل علياه وآلاه

باحراق توم يف م نازهلم كانوا يصلون يف منازهلم و يصلون ا ماعاة،
فرتات رجل أعمى فقال :يا رسول اهلل أنا

رير البصر ورمبا أمسع النداء

و أجد من يقودني إىل ا ماعة والص ة معك ،فقال له الن

صلى اهلل

عليه وآله :شد من منزلك إىل املسهد حبل واحضر ا ماعة)(.)3
وتال بن سيد الناس ( :اختل

( )1صحيح البخاري .158/1
( )3الوسائل .392/8

العلماء يف الص ة الامل أراد رساول

معا
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اهلل صاالى اهلل عليه وساالم احااراق بياااوم املتخاالفاااة عنهاا ماا هاي،
فقيل هي ص ة العشاء وتيل العشاء أو الفهار وتيال ا معاة وتيال كال

ص ة)(.)1

وتد يقول تائل ان شاد احلبال مان املنازل اىل املساهد مان التشاديد
واإلصر خصوصاً وا ن ص ة ا ماعة مستحبة ولي

واجباة ،وا اواب

من وجوت:
 -1التخفي ا

يف ذام الص ا ة وأدائهااا مجاعااة وسااقوط القااراءة عاان

املرمومة وطرد الشك.
 -3التخفياا

نااوعي عااام يشاامل كاال املساالمة فاا اعتبااار للقضااية

الشخصااية بالنساابة لواحااد ماان املساالمة ،والثااواب العظاايم هلااذا
الشخص يستحق شد احلبل.
 -2حض ا ور األعمااى مااع شااد احلباال حهااة علااى اآلخاارين املبصاارين
واألصااااح اء للمواظبااة علااى حضااور الصاا ة ماان باااب األولويااة
القطعية.
 -4األمر بشد احل بل لتوكيد أهمية حضور ص ة ا ماعاة ولاي

علاى

حنو اتيان الفعل ذاته الذي يكون شاتاً يف أحيان كاثرية اذا كاان ار
على بيوم وابواب عديدة تفصل ب ة بيت األعماى واملساهد ،ماع
تطعية امكانه وحصوله آنذا بالنسبة لصاح
 -5شد احلبل لي

املسرلة.

من التشديد واإلصر ولكنه تائد شخصي واستغناء

عن الغري يف مر اة اهلل وا اذ لآلية بدل احلاجة اىل اإلنسان ،وتدل
عليه التطورام والصناعام احلديثة كالسيارة يف النقل واآللة الكاتبة
واإلستنساخ وادوام الطهي واهلت

( )1السيوطي /شر سنن النسائي .107/3

وغريها.
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كن استقراء تاعدة من هذا احلديث وهي (تقديم النفع العام

على التشديد اخلاص) ولاي

الضارر ا اا

فحسا  ،فا

على هذا األعمى واإلس م خال من الضرر العاام وا اا
تاعدة (

رر و

لعموماام

رار).

وبذا كن ان نستخلص تاعادة أخارى مناه تتعلاق باالتخفي

(خلو التخفي
والشدة.

ارر

من الضرر ) فاالتخفي

بل ان شد احلبل نفسه في

مناسابة ملناع اإلصار والثقال

باإلكتفاء به عن القائد وبنيل الثاواب

العظيم للهماعة به ،ومنع احلسرة عن الانف
ا ماعة ،وفيه في

حبث عقائدي

وهاي

عناد احلرماان مان صا ة

عن الذام والغري بالبحث عن القائد.

تدل اآلية على وجود إصر عند اإلمم وامللل السابقة فهل حيق هلام
اإلحتهاااج بااانهم لفااوا عاان واجباااتهم بساا
استمروا يف أداء واجباتهم بسب

اإلصاار وان املساالمة

عدم اإلصر والثقل ،ا واب ، :من

وجوت:
 -1جاءم اآلية على حنو الدعاء وهو باب مفتاو لرنساان مناذ خلاق
اإلنساااان وانتفاااع مناااه اباااو البشااار آدم علياااه الساا م ،تاااال تعااااىل
ِ]
َيْيه
َل
َ ع
َاب
َت
ِماتٍ ف
ِ ك
به
ْ ر
ِن
ُ م
َم
هى آد
َق
َل
َت
[ف
َِّ
َلَ
( ، )1أي ان الاادعاء أول مااا باادء بااه آدم حااال ناازول األرض وان
اإلسااتهابة اترتناات بااه ،فكااان يف ميسااور األماام السااالفة ان تتخ اذ
الدعاء نههاً وطريقاً.
( )1سورة البقرة .27

معا
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 -3وظيفة الناس دخول اإلس م والعمل برحكامه وسننه ،فاالتخفي
شااامل للناااس مجيع ااً بشاارط دخااول اإلس اا م وهاام حهبااوا عاان
أنفسهم هذت النعمة ،واإلمتناع باإلختيار

ينايف اإلختيار.

 -2اإلصر الذي حتماالته األماام السااالفة ااا كااان مبا كساابت اياديهم

ُوا
هاد
ِين
لذ
ِن
ٍ م
ْم
َبِظُل
يف الغالاا  ،تاااال تعااااىل [ف
ْ اه
َ َ
ْ] (،)1
هييم
هييت
ُحِل
ْ طَيِّبَيياتٍ أ
ِم
َيييْه
َل
َييا ع
من
حَر
ْ َ
هْ
لُ
وها]( ،)3فالدعاااء جااااء للتخاالص
دع
ابت
ِيهة
هبَان
َر
[و
ََ
ً ْ
ُ َ
َْ
من التبعااام املتااوارثة من تياااام امللال األخااارى بالتشاااديد عاالى
أنفسهم.
 -4لقد جاء القرآن وفيه تبيان كل شيء وللمسلمة فيه ويف السنة النبوية
الشريفة غنى عن الشرائع السابقة والقوانة الو عية المل يتسارب
اليها التشديد والتفريط ألنها من نتاج العقل اإلنساني ،لقد استعمل
املسلمون العقل للهداية اىل ما فيه الرشاد والص

والقادرة علاى

العبادام واإلمتثال األحسن ،فالتفتوا اىل سرية وسنن األمم السالفة
وأسباب التلكر يف أداء العبادام و لفهم عن اللحاق برك

النبوة

ووجوب التصديق خبامت النبية.
لقد تلقى املسلمون احلكم بعدم التكل ي

ا مبا يطااق فسارلوا عادم

حتمل اإلصر والثقل والتشديد فهل اإلصار اا يطااق فسارلوا التخفيا
عنه ،ا واب :على تسمة:
األول :ان التشديد من الكلي املشكك فمنه ما يطي ق املكل
ما

اداءت ،ومنه

يطيق ،وجاء السؤال مطلقاً وشام ً هلما معاً ،فحتى الذي

يطاق منه
( )1سورة النساء .140
( )3سورة احلديد .37

خيلو من مشقة وعسر.
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الثاني :ان الثقل والتشديد من مقدمام وأسباب التقصري لعدم تدرة كثري
من املكلفاة علاى اساتدامة تهار الانف
يعرض اإلنسان للعقاب الذي يرتت
وماان مفاااهيم اآليااة ان املساالمة
تتضمن التشديد على النف

الشاهوية والغضابية اا
على التقصري.

يبتاادعوا هلاام طرت ااً يف العبااادة

 ،لاذا ورد عان الان

صالى اهلل علياه وآلاه

وسلم التحذير من البدعة والنهي عنها تال صلى اهلل عليه وآلاه وسالم
"كل بدعاة

ا لة وكال

الغريي ألن املسلمة

اا لة يف الناار" وهاذا مان اإلعهااز القرآناي
حيتاجوا اىل العقل لترسي

األحكام ،ولبط ن

اإلجتهاد يف مقابل النص.
وتنمي اآلية ملكة عادم التشادي د يف نفاوس املسالمة ،فمان يتوسال
ويسرل عدم فر ض شااي ء علياه ،فاناه يتهنباه و تناع عناه نعام كان ان
يس ار ل التخفي ا

ولكنااه بعااااد ماادة مدياااا دة يقااع بااذام التشااديد او ان

األجيال ال حقة تقع بنف

اإلصر ،فهاءم اآلية لتثبات امللكاة النوعياة

باادوام وجااود القاااارآن وتاااا وته وألن اآليااااة جاااااءم بص اايغة ا مااع
والدعاء شامل لكل أجيال امل ؤمنة ،فالذين يسارلون ليساوا املوجاودين
ايام التنزيل فقط بل عاماة املسالمة اىل ياوم القياماة وهاذا مان اعهااز
القرآن.
ويف اآليااة توثيااق لساانن األماام السااالفة وايضااا مساااوي لتررخيهااا،
وتفضيل املسلمة على غريهم ومو وعية الدعاء يف هذا التفضيل.
ويف اآلية دراسة مقارنة بة امل سلمة وغريهم من األمم يف األحكام
بلحاظ التخفي

والتشديد ،وتبة يف مضمونها جانباً من أهلية املسلمة

فة األرض من وجوت:
األول:

في

األحكام عانهم مباا يسااعدهم علاى تعاهاد األداء وعادم

التفريط بالواجبام او املستحبام.

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 310

الثاااني :سااؤاهلم املتكاارر بالتخاااافي
النف

وامتناعااااهم عاان التشاااااديد علااى

وهذا اإلمتناع حيول دون دخول أمور يف الشريعة ليست

منها.
الثالث :جمايء السانة النبوياة باالتخفي

والتحاذير مان التشاديد ،وعان

اإلمام الصادق  تال :جاءم امرأة عثمان بن مظعون إىل الن

صلى اهلل علياه وآلاه ،فقالات :ياا رساول اهلل إن عثماان يصاوم
الن هااار ويقااوم اللياال ،فخاارج رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وآلااه
مغضبا حيمل نعليه حتى جاء إىل عثمان فوجدت يصلي ،فانصرر
عثمان حة رأى رساول اهلل صالى اهلل علياه وآلاه فقاال لاه :ياا
عثمان

يرسلين اهلل بالرهبانية ،ولكن بعثين باحلنيفية الساهلة

الساامحة ،أصااوم واصاالي وأمل ا
فليس

أهلااي ،فماان أح ا

بسنمل ومن سنمل النكا )(.)1

ويف باب الصيام( ،خرج الن

فطرتااي

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم

اىل مكة عام الفتح ،وصام وصام النااس معاه حتاى بلاغ كاراع

الغميم( ، )3فلما شق على شطر منهم الصيام افطار الان

صالى

اهلل عليه وآلاه وسالم فارفطر بعضاهم وصاام بعضاهم ،فقاال يف
الذين بقوا على صيامهم (اولنك العصاة) (.)2

وتياال كاناات الغلظااة والفظاظااة غالبااة علااى طباااع اليهااود ومااا كااان
ينصاالحون ا بالتكااالي
والكرم ويغل

الشاااتة والشاادة ،وهااذت األمااة تتص ا

بالرتااة

على طباعهم كرم ا لق فكانت مصلحتهم يف التخفي

وتر التغليو.
( )1حبار األنوار .344/33
( )3كراع الغميم :مو ع باحلهاز بة مكة واملدينة على ث ثة أميال من عسفان .
( )2انظر صحيح الرتمذي  ،90/2الوسائل . 150/3
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يثبت هذا التباين وكونه علاة للتغلايو علاى اليهاود والتخفيا

على املسلمة ،لقد ابتدأ املسلمون باإل اا ن التاام واإلتارار برساالة كال
األنبياء من غري فرق بينهم ،فهاءم رمحة التخفي .
فالتشديد على تسمة ،تسام يرتشاح مان تبعاي

اإل اان بالرسال،

وتسم ابتداع من القوم انفسهم ،ومتى ما كان اإل ان تاماً فاان النفاوس
تنصلح لقبول األحكام ،وهنا بون بة من يشدد على نفساه وباة مان
يسرل اهلل عز وجل التخفي  ،لقد سارل املسالمون العاودة اىل الشاريعة
احلقة ا الية من التشديد والامل هاي نهال األنبيااء واملاؤمنة ،مبعناى ان
أصل الشرائع خال من األصر والشدة والضيق ،فباإلس م عادم دورة
الشاارائع اىل اإلصاار وباادأم انط تتهااا األوىل ماان جديااد ولكاان بثبااام
ودوام هذت املرة.
وكاارنهم ساارلوا اعااادة الشااريعة ماان جديااد ليتعاهاادوها وحيفظوهااا
ويتوارثوها بينهم اىل يوم القيامة ،وسؤال التخفي
وجزء من األهلية

هذا مقدمة خارجية

فة املسلمة لألرض ترى ما هي النسبة بة اإلصر

والثواب ،فيه وجوت:
 -1ازدياد درجام الثواب مع اإلصر والضيق والشدة.
 -3نقص الثواب مع اإلصر ،مبعنى ان احلصة الزائدة المل يؤتى بها يف
العبادة تسب

نقصاً يف الثواب.

 -2ذام الثواب مع اإلصر او بدونه.
واألتوى هو ذام الث واب مع اإلصر او بدونه اذا كان اإلصار جازء
من التكلي  ،اما اذا كان بدعاة فا ثاواب بال هاو مان التشاريع احملارم
والتشااديد علااى الاانف

 ،وتااد ورد ذم لاابين اساارائيل لتشااديدهم علااى

أنفسهم يف مسر لة ذبح البقرة كما تقدم يف تصتها ،و

يكتفوا باإلمتثاال

ههَّللا
َِ
ن
املطلاااق لقاااول موساااى علياااه السا ا م ،كماااا ورد يف التنزيااال [إ

معا
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بحُوا َ
َْ
َ
ُْ
التفصيل يف أوصاار تلاك البقارة ،وكاان هاذا التشاديد عاربة وموعظاة
للمسلمة لذا ورد يف أكرب سورة يف القرآن.
وجاءم السورة باسم البقرة للذكرى واإلعتبار وتنمية الفطناة عناد
املسلمة واإلعتبار من األمام الساالفة ،فاان تلات ان الساؤال يف البقارة
تضية يف واتعة مبعنى انها حادثة ولي

فع ً متص ً ومتوارثااً ،تلات اناه

شاهد على الطباع والقرائح وكيفية التصرر مع األنبياء ،ويف تصصاهم

موسَيى
يد سَيأ
َق
مع موسى شواهد كثرية تال تعاىل [ف
َُ
َ ْ
لوا ُ
ة] (.)3
هر
نَ
َر
لوا أ
َق
ََِ ف
ْ َل
ِن
َ م
ْبَر
َك
أ
ًَ
َِ
َاُ
اهَّللا جَْ

اخرج النسائي وابن ماجة وغريهما عن عبد الرمحن بن حسنة( :ان
الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم تال :ان بين اسرائيل كانوا اذا أصابهم

البول تر وت باملقاري

)(.)2

وهااو ماان اإلصاار والتشااديد الااذي كااان عنااد بااين اساارائيل فلهاار
املسلمون اىل اهلل عز وجل ملتمساة رمح تاه وعفاوت ليسارلوا التخفيا
وعدم التشديد يف األحكام ،والتشديد على وجوت ،تاارة يارتي يف أصال
التكلي

والتنزيل وأخرى على حنو تدرجيي ومن تبال العلمااء وامللاو

واألفراد ،أما األول فان التنزيل أستمر حنو ث ث وعشرين سانة و كان
ان يكاااون هناااا تااادريل يف األحكاااام خصوصا ااً ماااع وجاااود الناسا ا
واملنسوخ ،ولكن تراءة يف مصااديق النسا يف القارآن تظهار لاك وجاوت
الرافة فيه ،وانه كان باجتات التخفي

ولي

التشديد.

أما الثاني فان امللو واملأل يلون أحيانااً اىل امضااء البدعاة بلحااظ
( )1سورة البقرة .47
( )3سورة النساء .152
( )2سنن ابن ماجه .135/1
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لقول العلمااء ،وهناا

شااواهد كثرية يف الترري وجااءم اآلياة ملناع متاادي احلكاام وامللاو يف
اجياااد حياال شاارعية علااى أحكااام الشااااريعة ،والتشاااديد علااى األمااة
والتكلي

مبا

والعنااء ،ومان اآلياام يف

يطاق او مبا يؤدي اىل التع

الشااريعة اإلس ا مية اإلحاارتاز واإلمتناااع ماان البدعااة بربكااة هااذت اآليااة
واآليام األخرى.
ومن اآليام يف اإلس م ان النعم المل نزلت على املسلمة يف متناول
اليهود وغريهم ،وان اهلل عزوجل

يقطع النعم بل دعاهم اىل اإلس م

لألصل وهو اإل ان باألنبياء والرسل مجيعاً من غاري فارق بيانهم ،ومان
تفضيل خامت النبية انه يرفع اإلصر عن الناس ،وبذا تتهلاى لناا فلسافة
الرسالة وان اإل ان جب مياع الرسال لاه مناافع ا اافية عظيماة منهاا رفاع
اإلصر ومنعه من الوصول اىل املؤمنة ليبقى اإل ان جبميع الرسل حاجة
للناس مجيعاً وباباً للتخفي

ونازول شاآبي

الرمحاة وعونااً علاى أداء

العبادام وا طاب باإل ان بالرسل كافة وبالن

حممد خاصة توجه اىل

ال يهود ايضاً بعناية خاصة وآياام بااهرام دخلات اىل بياوتهم وطرتات

ِين
لذ
أمساعهم ،بعد ان بشرهم ببعثته األنبياء السابقون تال تعاىل [اه
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يض
و
ََ
َُ
ُْ
وتبة اآلية ان الن

حممد ًا صلى اهلل عليه وآلاه وسالم رمحاة لابين

اساارائيل وللناااس مجيع ااً وذكاار ( ان اإلصاار هااو العهااد الااذي كااان اهلل
سبحانه أخذت على بين اسرائيل ان يعملوا مبا يف التوراة ،عن ابن عباس

( )1سورة األعرار .157

معا
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والضحا والسدي)(.)1
وأخرج الطساا تى عن ابن عباس أن نافع بن ا زرق تال له :أخربني

َى
َل
ُ ع
َه
ْت
مل
ًا ك
ْر
ِص
َا إ
َيْن
َل
ْ ع
ِل
تحْم
عن توله [و
َالَ َ
ما حََ
ََ
يا] تااال عهادا كمااا محلتاه علااى اليهااود
َي
ِن
ْ َقبْل
ِين
َ م
ِين
ليذ
اه
فمسختهم تردة وخنازير ،تال وهل تعرر العارب ذلاك ،تاال نعام أماا
مسعت أبا طال

وهو يقول:

أفاااااى كااااال عاااااام واحاااااد وصاااااحيفة
يشاااااااااااااااد بهاااااااااااااااا أمااااااااااااااار وثياااااااااااااااق وأيصااااااااااااااارت

()3

وتال الزجاج :اإلصر ما عقدته من عقد ثقيل.

قاعدة جديدة يف الدعاء

تذ كر اآلية بين اسرائيل على حنو التعية بل جاءم مطلقة بلحاظ
السبق الزمااني "الاذين مان تبلناا"و دليال علاى حصارت بابين اسارائيل
ولكنهم فرد ظاهر تري  ،والقرآن أخرب عما عندهم من اإلصار ،وهاذا
األمر

يكفي لتقييد اآلية الكر ة فتبقى على اط تهاا بوجاود أمام مان

تبلنا كانوا يشددون على أنفسهم وتتهلى هذت احلقيقة بقصاص األنبيااء
وما كانوا يعانونه من تومهم.
ومن اآليام ان يرتي الدعاء مطلقاً من غري حصر أو تقييد برمة دون
أخرى ،لرنتفاع األعم من الدعاء وهذا من التخفي

ونفي اإلصر ،ف

حيصر الدعاء بباب او مسرلة دون اخرى بل يارتي مطلقااً ،كماا اناه مان
اإلرتقاء العقائدي والبصرية النافذة عند املسلمة اذ نظاروا بعاة الساعة
اىل عظيم رمحته تعاىل وفضله سبحانه واىل اإلبت ءام العامة لألمم.
( )1جممع البيان .488/4
( )3الدر املنثور .277/1
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لقد جااء الادعاء بااملعنى األعام الشاامل لألمام الساالفة مان أنقطاع
خربها او

يصل الينا ما كاان عنادهم مان الثقال واإلصار والتشاديد،

ولكن اهلل عز وجل يعلمهم ويعلم حاهلم ،فهاء السؤال مطلقااً للنهااة
من اصرهم وما كانوا فيه من األذى و

ينحصر السؤال مبا كاان يعانياه

بنو اسرائيل ،و كن استقراء تاعدة جديدة يف الدعاء هي (الدعاء باملعنى
األعاام) فيشاامل مااا كااان معلوم ااً ومااا كااان غااري معلااوم ليتعلااق ال ادعاء
باملضمون واملفهوم ولي
و
تعااىل [

باملصاديق املرئية واحملدودة فقط.

يرد لفو (من تبلنا) ا يف آيتة مان القارآن ،هاذت اآلياة وتولاه

ِن
َيْنِ م
َت
ِف
َى طَائ
َل
ُ ع
َاب
ِت
لك
ُنز
ما أ
إ
َِ اْ
ِه
ْ
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َا] (.)1
ِن
َقبْل

فذكرم اآلية اليهود والنصارى معاً على حنو التبعي

وانهام جازء

ن تبلنا بينما وردم اآلية حمل البحاث برفاع اإلصار الاذي كاان تعانياه
األمم من تبلنا على حنو اإلط ق.
فهاء السؤال ليقطع دابر اإلصر اىل يوم القياماة ،و ناع مان جتاددت
وظهورت بصيغ اخرى ،فبنوا اسرائيل عندهم اصر وتشديد وتد

يكون

كل التشديد ،وجااء الساؤال لرفاع اإلصا ر مطلقااً ورجااء عادم ظهاورت
بذام الصيغ او بصيغ جديدة ،وترى فرق املسلمة كل فرتة منهم رتي
علااى األخاارى يف تهااذي

أعماهلااا وتنقاايح أتواهلااا والاانق

مستمر ،وكل حيتل بالقرآن والسنة ليبقى ا

واإلباارام

ر صغروياً بينهم ،واختيار

الرتابة ورصد الغري حرز حا ر لرمتناع عن ذام الفعل واحلر

على

اجتنابه.
ومع عدم تولنا بالفرق والطوائ

ولزوم التقيد بوحدة املسلمة لي

ألن التعدد عنوان الفرتة فقط بل ألنه سالبة بانتفاء املو وع ،ولكان لاو
( )1سورة األنعام .154
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معا

اجااري احصااائية للخ فااام الك ميااة والفقهيااة بااة املساالمة يف القاارن
الثالث اهلهري مث ً وهذا الزمان لرأيته ا متقاربة يف مو وعاتها وكمها
وأثرها ود

تها ،بل انها احنسرم يف هذا الزمان و

تبق ا يف بطاون

الكت  ،وهي آية اعهاز للقرآن ودليال صادق اإلسا م وأهليتاه للبقااء
واإلستمرار شريعة ثابتة ألهل األرض ينهلون من أحكامها و يصدرون
ا عنها.
وهذا من بركام الدعاء ورفع اإلصر عن املسلمة ،ألن غريهم من
امللل انقسموا اىل طوائ

وفرق شتى و

متر على بعثة رساوهلم بضاع

عشرام من السنة ،بل حتى التعدد الذي حيصل عند املسلمة فاناه يف
الغال

يدخل يف رمحته تعاىل باملسلمة وعمومام تول الن

صلى اهلل

عليه وآله وسلم ( اخت ر علماء اممل رمحة) على معنات األعم.
واآليااة الكر ااة بشااارة عاادم حصااول

اارر كاابري واصاار ماان هااذا

اإلخت ر و زال عامة املسلمة يتطلعون اىل تقليص اإلخت ر ودرئه
فض ً عن مساهمتهم يف منع اتساعه ،وهذا التطلع من افا ام هذت اآلية
وبركام الدعاء فيها.

اقية
ْن
مل
َا و
بن
توله تعاىل [ر
َ
ميا الَ طَ َ
َالَ ُ
َه
َا َ
تحَِّ
ِ]
ِه
َا ب
لن
َ
لقد اراد املسلمون اع ن حقيقة عبادية تثبت ا اانهم واساتعدادهم
لقبول التكالي  ،فبينوا استعدادهم لتحمل ماا يطيقاون مان التكاالي ،
واإلطاتااة هااي القاادرة والتحماال والسااعة ،وعاان اإلمااام الصااادق عليااه
الس م ( :ما كل

اهلل العباد فوق ما

يطي قون وذكر الفرائ

ثم تال:

ااا كلفهم صيام شهر يف السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك).
وبعد سؤال التهاوز عان النسايان وا طار العاام والشخصاي ،جااء
سؤال النهاة من الشدة والثقل الذي نزل بسااحة األمام الساابقة ساواء
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ْم
َيبِظُل
على حنو اإلبتداء او مبا كسبت ايديهم كما يف تولاه تعااىل [ف
ٍ
ُحِلهت
ِمْ طَيِّبَاتٍ أ
َلَيْه
منَا ع
ُوا حَر
َاد
َ ه
ِين
لذ
مِن
ْ اه
ْ
هْ
ْ] ( ، )1جاء هذا الشطر من اآلية خمتصاً برصل التكلي ومو وعه،
هم
َ
لُ
وسورة البقرة نزلت يف املديناة اياام نازول آياام األحكاام وتثبيات سانن
التشريع ،وهذت اآلية مترخرة زماناً على فرض الص ة ألنهاا فر ات يف
مكة ،ويف حديث اإلسراء ،والصيام والزكاة فر ا يف السانة الثانياة مان
اهلهرة النبوية.
ولكن هذت اآلية من مضامة مو وع اإلسراء كما سيرتي يف ا رب ا
يدل على سبقها وأنها حتكي د عاء املؤمنة وحاجتهم ،و كن ان يقال ان
اآلية اعانة منه تعاىل بارشاد املسالمة اىل هاذا القاول وجعال اجيااهلم
املتعاتبة يكررونه يف ت وة القرآن ليلتفتوا اىل احلاجة اليه ،وليعلموا منافع
النبااوة وشااخص الاان

حممااد صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم يف جهااادت

والصحابة األوائل يف دعائهم ،فهذت اآلية تركة عظيمة وثورة

تنض

تتغشااى بركاتهااا كاال مساالم واىل يااوم القيام اة ،وهااي عااون علااى اداء
النف

العبادام واص

وتهذي

األخ ق.

لقد توجه املسلمون للتضرع فيما خيص أصال التكليا
عنوان ا ايف

ألن اإلصار

نع من طروت ا اهلل عز وجل فسرلوا دفعه ،والتكلي

على وجوت:
يطيقه املسلمون.

-1

ما

-3

ما يطيقه فريق من املسلمة دون الفريق اآلخر.

-2

ما يطيقون شطراً منه.

-4

ما يطيقه مجيع املسلمة.

ومو وع السؤال هو الرابع فقد اجتمع املسلمون بدعاء واحد ،وهو
( )1سورة النساء .140
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معا

من الكلي املشكك بلحاظ القدرام الفردية وحيمال الادعاء علاى ارادة
اطاتة أ عفهم ،ا انه

نع من املوارد ا اصة حبس

الشارن واملقاام

والعلم واملنزلة ،فاملسالم ون مجيعااً يلتقاون يف التكاالي  ،ا ان وظيفاة
اعلى مرتبة من غريت ،وكذا احلااكم بالنسابة للمحكاوم والارئي

العا

واملأل وأصحاب القرار والترثري يف القول والفعل يف باب األمر باملعرور
والنهي عن املنكر وغريت.
فالسؤال يف اآلية باملعنى األعم ويشمل التكالي

العامة للمسلمة،

واألمور الشخصية المل تواجه كل شخص ،كما لو كان املكل
عليه النف

تغلا

الشهوية و يال اىل سا رتة ماال الغاري لاو متكان مناه وأصابح

مبقاااادورت اخااذت ،فااان اهلل عااز وجاا ل حيااول دونااه ودون هااذا الااتمكن،
وجيعل الغري حيرتز وحيفو أمواله ،او يارتي سالطان يقايم احلاد الشارعي
على السااارق فيخشاااى مناه ،او يقاااذر يف تلباه الفااازع مان انكشاااار
امرت ،او األ تلباه ا انااً فيهعلاه يتعفاا

مان السارتة ماع الاتمكن منهاا

واألمن من العقاب.
وكذا بالنسبة للمرأة فقد تقع يف اغواء وافتتاان ازاء شاخص معاة،
ومن التكلي

مبا يطاق ان حيه

عنها أسباب الصلة واملعاملة معه ،او

ينسيها ذكرت او جيعلاها تتفقاه يف الادين وتعلام ا ااا رار الزناا والفاحشاة
مطلقاً او تتهيء هلا أساااباب الازواج مناه او مان غاريت الاذي تاد يكاون
أفضل منه ويقودها اىل سبل النهاة يف اآلخرة  ،فعدم اإلطاتة ينحل اىل
أمرين:
األول :عااام يشاامل املساالمة كافااة كمااا يتهلااى يف الفاارائ

كالص ا ة

والصوم.
الثاني :خا

 ،ما زم لرنساان يف حياتاه ،فارتات غنيا ًا ألن الفقار يوتعاه

باألذى والشر ،او العك

يكون فقرياً ألن الغنى باب لربت ء

يستطيع معه اداء الفرائ

 ،فينهيه اهلل عازو جال مان التقصاري
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واإلثم بالفقر لينهو يوم القيامة من العقاب والعذاب الشاديد،
مع ترهيله لتحمل الفقر والصرب عليه والر ا مبا تسم اهلل تعاىل
له ،لذا جتد احياناً فقرياً فرحاً مبا عندت اكثر ا يفر الغين مبا آتات
اهلل من فضله.
فكل مسلم يدعو للمسلمة ويدعو لنفسه على حنو خا

 ،ودعاؤت

العامة وعدم تكليا

أي واحاد

للمسلمة يشمل األمرين معاً التكالي
منهم مبا
-1

يطيق ،ف ينتفع كل مسلم من هذت اآلية برربعة وجوت:
دعاء املسلمة له فيما خيص التكالي

-3

دعاؤهم له يف التكالي

-2

دعاؤت لنفسه يف التكالي

-4

دعاااؤت لنفسااه يف الوظااائ
للتكالي

والوظائ

العامة.
ا اصة.

العامة.
ا اصااة سااواء كاناات مقاادمام

العامة او ازالة لل عوارض واملوانع او يف املباحاام،

واجتناب احملرمام.
و بد هلذا الشطر من اآلية من خصوصية ،وانه لي
وخيتل
-1

تكراراً ملا تبله،

عنه يف مسائل:
تتعلق اآلية بذام التكلي

ومو و عه ،بغ

النظر عن األمم

السابقة.
-3

عدم اإلصر يف األمم السابقة غري أصال التكليا
التكلي

عندهم مبا

فقاد يكاون

يطاق او مبا يطاق ويضاار لاه اإلصار،

وان اسقاط اإلصر يتعارض مع بقاء التكلي

امراً

يتحمله

املسلمون.
-2

جاء اإلصر بلفو احلمل ،اما التكلي

فهاء بصايغة التحميال

مبا يعين تعلقه بالتشريع وعلى حنو اإلستدامة ،ومن التكليا
مبا

يطاق باألمور الشخصية اإلستدراج واإلفتتان واإلبت ء

معا
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مبا يطاق وتعات

-4

األغواء.

التباين املو وعي بة اإلصر وبة التكلي  ،فاإلصار عناوان
ا ايف زائد وأمر عر ي تد يصي
فريق منها ،أما التكلي
التكلي

مبا

أمة واحدة او مجاعاة او

فهو عام وثابت فسرل املسلمون عدم

يطاق.

و مانع من وجود وجوت التق اء بة اإلصر وبة حتمال ماا
يطاق ا ان هذا اإللتقاء

حيول دون تعدد الدعاء ملا يف كل

منهمااا ماان ا صوصاايام وألنااه ساابحانه واسااع كااريم ولبيااان
مو وعية الدعاء ولزوم التوجه اليه تعاىل بسؤال ما دق وماا
كرب ،ولبيان أهمياة اإلصار علاى حادة ،والتكاالي
ا صو
-5

علاى حناو

.

تد يك ون اإلصر ا يطيقه اإلنسان ،فلي

كل اصر ا

يطاق

فالوجوت يف املقام ث ثة:
)1

اصر وشدة مع عدم اطاتة.

)3

اصر وتشديد مع اطاتة.
التكلي

)2

مبا يطاق ويقدر عليه مع انتفاء اإلصر والشدة.

وا مع بة شطري اآلية هو مو وع الوجه الثالث واألخري أع ت،
لقد توجه املسلمون للسؤ ال عما يعنيهم وخيصهم ويقاي

هلام أساباب

اإلطاعة واعلنو ا تسليمهم هلل تعاىل واستعدادهم لرستهابة وانتظارهم
للتكااالي  ،وفو ااوا األماار اليااه تعاااىل وتوساالوا اليااه خبصااو
التكلي  ،فلم يسر لوا انعدام التكلي

واإلعفاء منه ،و

محلته األمم السابقة ،بل ا علنوا ر اهم باالتكلي
األحسن ،و
انهم

يقولوا اعفنا ا

واهلياتهم لرمتثاال

يسرلوا املدد والقدرة على التحمل فيما

يقولوا اعنا ووفقنا ألداء ما

ماهيااة

يطيقون ،مبعنى

طاتة لنا به ،ااا اختاروا األخ
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ألن هلل غااين عاان العاااملة،
وطلبوا عدم التكلي

يطاااق ابتااداء او اسااتدامة،

مبا فيه مشقة وثقل.

لااذا تاارى التخفيا
التكااالي

يكل ا

مبااا

اإل ان ج49

ظاااهر يف التكااالي

ذاتااً وعر ااً ،امااا يف ذام

فااان املكلاا

يسااتطيع اداء األكثاار ااا فاارض عليااه كمااا يف

الصلوام اليومية المل

ترخذ من يومه ا مبقدار الواحد اىل ا مسة،

و تفاارض عليااه ا بعااد بلوغااه ساان التكلي ا  ،وبالنساابة للزكاااة فااان
مقدارها تليل يستطيع الغين اداءت من غري ان يؤثر سلباً على ما يف يدت،
وجعل سبحانه ص ة النوافال والصادتة املساتحبة ملان اراد اإلكثاار مان
العبادة واإلنفاق والتقرب اىل اهلل بهما ،وكذا بالنسبة للصيام وان العبد
يستطيع صيام أكثر من شهر.
ومن التخفي

العر ي ت يساري اداء التكاالي

وتهيناة اسابابها ودتاة

النظاام يف مقادماتها  ،فااألذان وصا ة ا ماعاة مان التخفيا  ،وساارعة
انقضاء ساعام الصيام وافا ام شهر رمضاان مان التخفيا  ،وهناا
بها العبد عند التوفيق ألداء العبادام فتهعله

اسباب وآيام عديدة حي

يقبل بشوق على العباادام فتصابح مان افاراد اإلطاتاة ،مبعناى اصا
احلالة النفسية والشوق ألداء الفعل والرغباة فياه ،فاإلطاتاة الامل سارهلا
املسلمون اعم من ان تنحصر باذام الفعال العباادي بال تشامل اسابابه
ومقدماته واحلال والشرن وكيفية التلقي واجنذاب النف
الوساوس وطرد الشيطان ودفع املعصاية والارج
افراد هذت اآلية اص

له واحليطة من

عان املكلا  ،فمان

األفاراد وا ماعاام للتكاالي  ،فمان مضاامة

اآلية الكر ة والدعاء فيها:
-1

تكلفنا مبا

-3

اجعل التكالي

-2

اصاالحنا للتكااالي
التكالي

يطاق.
ا حيتمل ويطاق.
واجعلنااا مااؤهلة ألدائهااا ،فتااارة تكااون

مبيسور كال انساان ولكان ا مياع او شاطر مانهم

معا
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يؤدونها ،ويتو جهون حنو األعذار وا مول وعن املعتزلة املراد
من توله (ما
األمر

طاتة لنا به) أي يشق فعله مشقة عظيمة ،ولكن

يصل اىل درجة املشقة العظيمة بل يكفي ادنى عنوان

يصادق علياه عاادم اإلطاتاة والتحمال حتااى وان

تكان فيااه

مشقة فض ً عن املشقة العظيمة ،وهذا القول حيتاج اىل برزخ
ومنزلة وهي وجود تكلي

يطاق ولكن كن اداؤت من غري

مشقة باعتبار العبودية املطلقة هلل.
-4

و ا

يطاق اإلبت ء بسلطان جائر وحاكم ظا  ،وبعدو كافر

يعتاادي علااى ثغااور املساالمة وافتتااان يف خصااو

عبااادام

املساالمة وا حتهاااج بصاايغ املغالطااة مبااا يربااك األشااخا
ويشغل ا ماعام.
ومن مضامة الدعاء ان املسلمة مستعدون لتحمل كل ما يرتيهم منه
تعاىل بقرينة (حتملنا) أي اننا نتحمل األوامر اإلهلية النازلة اليناا ولكنناا

يد
ير
ِ ُ
نسرل عدم حتمل ما فيه عناء ومشقة وتع  ،لقد تال اهلل تعاىل [ُ
َ] فمان اليسار
ُسْير
لع
ِكُم
يد ب
ير
َ و
ليُسْر
ِكُم
ُهَّللا ب
ْ اْ
ْ اْ
ِ ُ
َالَ ُ
التكلي ا

مبااا يطاااق فكاارن املساالمة ساارلوا مااا وعااد اهلل بااه تعاااىل ماان

التخفي

واليسر وعدم التشديد.

علم املناسبة

تكاارار النااداء بعنااوان الربوبيااة (ربنااا) ث ا ث ماارام يف اآليااة وهااذا
التكرار ورد ث ث مرام يف القرآن ،مارة يف احتهااااج شاااعي

وتوماه

الثالثااة يف دعاااء موسااى علااى فرعااون وم ئااه وسااؤال الطماا

علااى

على الكافرين وساااؤاهلم الفتاااح بيانهم وباة تاومهم بااحلق( ،)1واآلياة

( )1سورة األعرار .89
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أمواهلم(.)1
وتد تقدم ذكر عادد املارام الامل ورد فيهاا لفاو (الارب) امسااً هلل
تعاىل يف القرآن وما له من الد

م(.)3

ويبة اإلتيان باسام (الارب) مضاامة ا ضاوع والتضارع والرجااء
للقادم من األيام ،وألن سؤال املاؤمنة جااء شاام ً ملاا يتعلاق بااإلرادة
التكوينية والتشريعية جاء الناداء (ربناا) وهاو الناداء الاذي تبادأ باه لغاة
الدعاء يف القرآن ،وتكرار النداء به يدل على أهمياة مو اوع التكليا
واحلاجااة العامااة للتخفي ا

يف وعاادم التش اديد يف الفاارائ

 ،وبدراسااة

مقارنة يف النداء يف اآليام الث ث اع ت يظهار اإلرتقااء العقائادي عناد
املسلمة.
فمع ان الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم والصحابة تاوا
اشد األذى من تريو والكفار مطلقاً واليهاود فاان تكارار نادائهم جااء
خبصو

التكالي

بينما جاء سؤال توم شعي

وموسى عليهما الس م

فيما يتعلق بالكفار واإلحتهاج عليهم وسؤال اإلنتقام منهم ،وفياه ناوع
اعهاز ود لة على ثقة املسلمة يف استدامة أحكام اإلسا م ،فلاو كاان
التكلي

امراً طارئاً وعر ياً ملا كرروا النداء بربنا وسؤال التخفيا

يف

األحكام باإل افة اىل معرفتهم بالتخلص من أذى الكفار ودحر الشر
ومنع تعدي الظاملة ،وفع ً فما مرم سنوام معدودام علاى اإلسا م
حتى أصبح أكثر رؤوس الكفر مسلمة بعد ان تتل مجاعة منهم يف بدر
وأحد وغريهما.
لقااد أراد املساالمون حفااو األرض وماان عليهااا بااادائهم للتكااالي
فيقومون باداء الص ة والصيام واحلل ودفع الزكاة امتثا ً ألمارت تعااىل
( )1سورة يون

.88

( )3انظر ا زء األول . 139/

معا
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فيحفو اهلل بين آدم والنظام الكوني العام و نع الكواك
واألنهااار ماان التفهاار ،والعااا
واإلندثار ،لقد ارادوا التخفي
وعدم اإلمتناع بسب

من التساتط،

ماان الاازوال ،والكائنااام ماان اهلاا
ليكون سبي ً لدخول الناس اىل اإلس م

التكالي .

لقااد اراد املساالمون التااذكري بااانهم حمتاااجون اىل ربوبيتااه يف دوام
حياتهم وتوالي الانعم علايهم ،وعناد احلسااب يف النشارة اآلخارة وانهام
متمسكون بالربوبية يف مراتبها الث ث:
-1

يف أصل ا لق.

-3

يف استدامة احلياة والنظام الكوني العام.

 -2يف عا

اآلخرة وا زاء.

انه بعاث لارو التوكال واإلرتقااء يف مناازل الكماال ،واذا تضامن
اللفو القرآني منافع ا افية

يسامى تكاراراً لتعادد املو اوع ولتكارار

لفو (ربنا) خصوصية يف كل مرة.
و

يرد لفو (حتملنا) ا يف هذت اآلية ،ولقد ذم اهلل الاذين محلاوا

التوراة ثام
التكلي

حيملوهاا ،بينماا جااء ساؤال املسالمة اساتعداداً لتحمال

والدعاء

من هذا اإلستعداد بالتخفي .

وورد لفااو ( طاتااة) ماارتة يف القاارآن ،والثانيااة يف بااين اساارائيل

لوت
َ ب
ْم
ليَييو
لن
اقيية
لوا الَ طَ َ
َييا اْ
َ َ
ِجَيياُ
[َقيياُ
َ
ِ] ( ، )1وهااو يؤكااد ماارة اخاارى توجااه املساالمة للعبااادام
ِه
يود
ُي
َجُن
و
والفرائ

واعطائها األولوية يف دعائهم والترري يشهد باانهم توجهاوا

اىل سو املعار وتاتلوا الكفار ،و

يهابوا بطشاهم ،ويف معركاة بادر

وهي اول معار اإلس م كان عدد املشركة حنو ث ثة ا عار املسلمة
وانتصر املسلمون باإل ان والعز ة وصدق العقيدة.
( )1سورة البقرة .349
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وهااذت املقارنااة وثيقااة مساويااة تاادعو كاال مساالم اىل اإللتفااام اىل
العبادام واعطائها األولوية يف املناجاة واألفعال وليعلم ان العدو خمذول
والظاهر ان تعاهد العبادام وعدم تضييع بعضها وافرادهاا هاو السابيل
اىل دحر الكفر والض لة ،اما األمم السابقة سرلوا اهلل عز وجل اإلنتقام
من الكافرين ،واملسلمون سرلوا اداء التكالي
للقضاء علاى الكفار والضا لة او

ب اعتبار ان اداءها سابيل

أتال النهااة مان شارور الكاافرين،
للحاافو والساا مة والوتاياة

والتخلص من الظاملة ،فالعبادام ساا
من األذى.

وماان خ ا ل املضااامة القدسااية هلااذت اآليااة يتهلااى لااك التوظي ا
األحسن لس
تردي

الدعاء وهو أمار انفارد باه املسالمون دون غريهام وفياه

ألجياهلم وللناس مجيعاً باعطاء األولوية يف الادعاء ملر ااة اهلل

واإلنقطاع اليه واإلمتثال ألوامرت ،ان تقوى اهلل واتية مباركة من األعداء
والظااملة ،لاذا مجاع املسالمون بااة تقاوى اهلل وباة اإلساتعداد حلماال
والذب عن اإلس م وثغورت.

الس

وأخااذ ال ظاااملون ياادركون حقيقااة وهااي تاار املساالمة وشاارنهم هااو
األحسن حلال الظاملة يف أمصارهم و الكهم وتلك تاعدة كلية ساهمت
هذت اآلية يف تثبيتها وترسي مفاهيمها يف النفاوس واجملتمعاام واملباادئ
والنصر على األعداء وهذا من

لقد اختار املسلمون طريق العبادة للف

أسرار املعرفة اإلهلية ناله املسلمون باالعزم علاى أداء التكاالي
التخفي

وساؤال

من هذا العزم واإلرادة النوعية العامة ،وهاو مان مقادمام

استدامة ا

فة يف األرض.

واحلمل يف اآلية حيتمل أمرين:
األول :التكلي

يف العبادام والفرائ

.

الثاني :انه يشمل العذاب يف اآلخرة تال الرازي "ان توله
طاتااة لنااا بااه" يف العااذاب ويف التكلي ا

فوج ا

حتملنا ما
اجااراؤت علااى

معا

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 334
ظاهرت ،اما التخصيص بغري حهة فانه

جيوز"(.)1

أما األول أي محل التكالي  ،فعلياه اإلمجااع وهاو مو اوع اآلياة
واملتبااادر اىل األذهااان ،امااا ارادة العااذاب فهااو بعيااد بقرينااة ان الاادعاء
صادر من املؤمنة وبصافة اإل اان ،وجااءم خامتاة اآلياة بطلا
واملغفرة ورجاء الرمحة ،والقدر املتيقن من اآلية عدم التكلي

العفاو
بالعمال

الشاق ،والتضرع لسؤال تهينة مقدمام األداء ،فالعمل السهل وا في
يكون شاتاً مع انعدام اسبابه وسوء احلال.
فهاءم اآلية لتتضمن التخفيا

والتساهيل يف امل قدماة وذي املقدماة

والنتيهة وتدل على اصالة اإلط ق ،وتاعدة (املعنى األعم) ،باإل افة
اىل عظيم فضله تعاىل وانه

يعطي ا باألوفى واألمت واألكمل.

ها]
َن
ُ ع
ْف
َاع
توله تعاىل [و
العفو هو التهاوز عن الذنوب وحمو ا طايا واآلثام ولي

من شيء

أفضل للعباد من العفو فهو مفتا كنوز الرمحة ووسيلة لغلق ابواب من
الب ء والعذاب ،وسؤال العفو اتارار بواجا
وفيااه اعاارتار بالااذن
واملعصية وطل

والتقصااري ألن العفااو

الوجاود ومقاام الربوبياة
ياارتي ا علااى الااذن

العفو وجهة:

-1

ملا يصدر من ا ميع.

-3

من األفراد.

وماان آداب الاادعاء عمااوم املساارلة والعمااو م هنااا بلحاااظ اإلفااراد
واإلفعال ويتعلق العفو بامور:
-1

ا طر والنسيان.

-3

التقصري.

( )1مفاتيح الغي
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-2

الذنوب واآلثام.

-4

التشديد على النف

-5

النقص احلاصل يف اداء العبادام واألمر باملعرور والنهي عن

.

املنكر ،واآلية اترار با طر وعادم العصامة وحاجاة األماة اىل
عفوت تعااىل وهاذا مان مضاامة العبودياة وهاو درس للنااس
مجيعاً ،فاذا كان املؤمناون حريصاة علاى طلا

العفاو فمان

باب أوىل ان يبادر الناس اىل سؤال العفو واملغفرة.
وتد ورد لفو (اع ) ث ث مرام يف القرآن ،وجاء مرتة امراً منه

ْف
َياع
تعاىل اىل نبيه حممد صلى اهلل علياه وآلاه وسالم تاال تعااىل [ف
ُ
هم
َيين
ُ ع
ْف
َيياع
ْ] ([ ،)1ف
هييم
ِر
ْف
َغ
َاسْييت
ْ و
هم
َيين
ع
ْ َ
ْ
ُْ
لُ
ُْ
ْ]( ،)3ومن أمسائه تعاىل العفو وهو الاذي حاو الاذنوب ويف
َح
ْف
َاص
و
ًا](.)2
ُور
َف
ًّا غ
ُو
َف
َهَّللا ع
َاُ
ن
َك
التنزيل [و
ان طل

العفو منه تعاىل م زم لر ان و ينفك عنه ،فمع اإل اان

يدر ماا علياه مان التقصاري والانقص يف مقاماام العبودياة يف الطاعاة،
فيشااعر باحلاجة اىل العفااو منه ساا بحانه ،وتد أمر اهلل عز وجال باالعفو
بة الناس وناادب اليه وحاااث علااياااه نبااايه ووعاااد علاى العفاااو مااان

َحُوا
ْيف
تص
ُوا و
ْف
تع
ِن
َإ
الناس ا زاء بالعفو مناه سابحانه[ ،و
ََ
ْ َ
ق] ( ،)4فالعفااو عان النااس،
َحِيم
ق ر
ُور
َف
ههَّللا غ
َ
َِن
ُوا ف
ِر
ْف
تغ
و
ََ
فيه ر ا له تعاىل ألنه جتاوز عن عبادت ودليل على الساماحة والتفقاه يف
الااادين خصوصا ااً اذا جااااء بقصاااد القرباااة وطلا ا
( )1سورة آل عمران .159
( )3سورة املائدة .12
( )2سورة النساء .99
( )4سورة التغابن . 14

مر ااااااته تعااااااىل

معا
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واإلساتهابة ألمرت سبحانه بالعفو ،وساااؤال العفاو منه تعاىل اشاعة للغة
العفو بة املؤمنة والناس أمجعة.
ولقد تكارر الناداء بربناا ثا ث مارام يف هاذت اآلياة ،وورد الادعاء
وسؤال العفو هنا من غري النداء بربنا وتال الرازي يف تعليله (النداء ااا
حيتاج اليه عند البعد أما على القرب ف  ،وااا حذر النداء اشعاراً بان
العبد اذا واظ

على التضرع نال القرب من اهلل تعاىل) (.)1

ولكنه أعم وفيه مسائل:
-1

ان العفااو واملغفاارة والرمحااة ماان صاافاته تعاااىل ،ويف أمسائااه
احلسنى (العفو)(الغفور)(الرحيم) ،فالسؤال جاء هنا بامسائه
احلسنى ،وكرن الدعاء يتضامن الناداء باا( يا عفاو ياا غفاور ياا
رحيم).

-3

السؤال والدعاء يف الث ثة األوىل أمور سرهلا املسلمون خاصة
بعدم املؤاخ ذة على النسيان وا طر ،وطلبوا التخفيا
الثقل والشدة ،وعدم التكلي

مبا

ودفاع

تدرة عليه ،فهاء التوسل

بإسم من أمهام األمساء املقدسة وهو الارب ،وهاذا الادعاء
جاء مبا وعد اهلل عز وجل به وكان يف اآلياة حقااً ،وهاو ( :ياا
عفو اع

عنا ،وياا غفاور اغفار لناا ،وياا رمحان وياا رحايم

ارمحنا).
-2

هذا الدعاء ايضاً جاء فيه نداء ولكن يف خامتته وآخرت ،بقولاه
يا ] وفيااه ا اافة وهاي ان عفااوت
ني
مو
ن يت
تعااىل [أ
ْالََ
َْ
َ َ
ورمحته تعاىل ينتفع منها الناس مجيعاً فمن باب األولوية ان

يناهلا عبادت املخلصون واهل اإل ان.
-4

النداء بربنا فيما تقدم مان األدعياة شاامل هلاذا الادعاء ايضااً

( )1مفاتيح الغي
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ونظاام اآليااة واتصااال الك ا م ومو ااوع

الدعاء فلو جاء النداء والدعاء بربنا مرة واحادة يف أول اآلياة
ألنبسط على مجيع مو وعاتها.
-5

ان تكرر الدعاء بلفو (ربنا) فيه آية منه تعاىل واشارة اىل لزوم
التوسل يف كل واحدة مان هاذت املطالا
سبل الف

إلعتبارهاا يف ادرا

يف النشارتة واعطااء مو اوعية لكال مسارلة مان

مسائل اآلية الكر ة على حنو اإلستق ل وللتوكيد على أهميتها
واإللتفام اليها والتدبر فيها منفصلة ومتحادة ماع غريهاا مان
موا يع اآلية ،وفيه نوع تضرع اىل اهلل.
-4

يف اآلية د لاة علاى تارب ساؤال العفاو واملغفارة وان اهلل عاز
وجل يسمع الدعاء ورجاء العفو.

َا]
لن
ِر
ْف
َاغ
توله تعاىل [و
ْ َ
يدل سؤال املؤمنة على عدم املؤاخذة على النسيان وا طر ،وعلى
اإلترار بوتاوع التقصاري وا طار مانهم و انتفااء العصامة ،ثام باادروا اىل
سااؤال املغفاارة ماان النساايان وا طاار والااذن
الرب وبية بالتخل

واملعصااية لرعاارتار ملقااام

عان اإلمتثاال األحسان وإلظهاار احلاجاة اىل رمحتاه

تعاىل ،ويف احلديث عن الن

حمماد صالى اهلل علياه وآلاه وسالم( :واناا

استغفر اهلل سبعة استغفارة)
وتياال ألن اإلسااتغفار عبااادة ،وفيااه ارشاااد وتعلاايم لألمااة ،وبااالنظر
ألحوال ما مضى من األفعال بلحاظ اإلرتقاء املتصال الاذي علياه مقاام
النبوة والوحي ،وأصل الغفر التغطية.
ومن أمسائه تعااىل الغفاور ،مابين علاى املبالغاة وهاو سابحانه كاثري
املغفرة وهو الغفار الذي يسرت ذنوب وعيوب عبادت ويتهاوز عن ذنوبهم
وخطايااهم ،وباة العفاو واملغفارة عمااوم وخصاو

مان وجاه ،فمااادة

معا
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اإللتقاء حمو الذنوب ومادة اإلف رتاق يف األول اسقاط العقاب ويف الثاني
سرت الذن  ،واألتوى انهما اذا اجتمعا افرتتا ،واذا افرتتا اجتمعا ،ومن
نعمه تعاىل ان تتعدد مفاهيم فضله ورمحته على النااس ،فهااء الادعاء
باااللفو املتعاادد واملعنااى األعاام ،والعفااو يتعاادى بع ان ،ومعنااات اجملاااوزة
واملغفرة حبرر ا ر ال م.
ونظم اآلية بلغة ا طاب فلماذا بساؤال املغفارة يكاون ترويال حتقاق
املغفرة ،ويف ذكر املصري تبقى لغة ا طاب على حاهلا ،ا ان حيمل على
عظيم فضله تعاىل وتاعدة ا ستهابة المل سبق ذكرهاا ،وان الادعاء يف
آية له استهابة يف آية اخرى.
لقد توجه املؤمنون بالدعاء بصيغة ا م ع ادراكاً منهم لعظيم مغفرته
تعاىل وانه يغفر الذنوب مجيعاً الشخصاية منهاا والنوعياة ،ماا أحصااها
أصحابها وما نسوها وغابت عن ذاكرتهم ،ومن ماوارد النسايان نسايان
املكل

لذنوبه وظلمه لآلخارين ،ويشاملها اول الادعاء بعادم املؤاخاذة

علااى النساايان وهااذا الاادعاء بسااؤال املغفاارة ،ألن السااؤال جاااء بصاايغة
اإلط ق واإلعم ف خيتص مبا ذكرت العبد من الذنوب.
فتارة يذكر العبد الذن
حنو خمصو

ويقول رب اغفر لي الاذن

الف ناي علاى

وهو أمر حسن وتارة ينسات فيرتي هذا الدعاء إلرادة املعنى

األعم الشامل ما يتذكرت اإلنسان وما
يرد على لسانه ا يذكرت ،فلي

يتذكرت ،وما يرد على لسانه وما
بواج

ذكر تفاصيل الاذنوب عناد

اإلستغفار ولكنه األوىل واألفضل ،كما ان اجتهاد املكلا

باستحضاار

وذكر الذنوب واملعاصي المل أرتكبها درس يف الرشاد والص

وتنمية

مللكة التقوى ألن اإلستغفار من الفعل اعرتار بقبحه ،ومناسبة لرحرتاز
م نه ،ملا يف اإلستغفار من صبغة الندم على اتيانه.
وتبة اآلية ثقة املؤمنة بفضله ورمحته تعاىل وانه سبحانه يغفر هلم

ِر
ْف
َغ
تسْت
ِن
الذنوب ،وتد ذم اهلل املنافقة والكافرين بقوله تعاىل [إ
ْ َ
ْ
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ْ](.)1
هم
ْفُ
ِر
يغ
َن
َل
ة ف
مر
ِين
ْ سَبْع
هم
هً
َهَّللا َ
َ
ْ َ
َ َ
لُ
لُ
فاإلستغفار ب اب فتحه اهلل اصة اوليائه ،وهداهم اليه بتوفياق مناه
سبحانه ،لقد أدر املؤمنون ان عدم املؤاخذة على الذنوب وو ع السرت
عاانهم وعاادم تكلاايفهم مبااا
باملعصية والذن

يطاااق لاان جيعلااهم يف ماارمن ماان الوتااااوع

والتقصري فالتهروا اىل اإلستغفار فهو م ذ كريم وواتية

مان العقاااب وسا رت للااذنوب وا طايااا ،وتاارة يكااون العفاو بعااد اعا ن
الااذنوب وفضااحها علااى املااأل وتااارة يكااون العفااو مقرتن ااً بساارت واخفاااء
الذنوب ،ولي
الذن

من احد ا وخيتار الثاني خصوصاً عندما يعلم حبصول

واملعصية منه.
وسرت الاذنوب حاجاة للماؤمن علاى حناو ا صاو

 ،فالنااس تارات

مواظباً على العبادام خمالفاً هلوات ،منقطعاً اىل ر ا مو ت فان انكش
الغطاء وظهرم الذنوب ،فان ذمهم له يكون أكثر من ذمهم لغريت ،وان
حصاال هااذا الكشا

يف الاادنيا فانااه اغااراء باملعصااية لآلخاارين ومصاادر

للقنااوط ،لااذا جاااء تشااريع حرمااة الغيبااة ملااا فيهااا ماان اهلتااك للحرمااام
ا اصة.
ولقد سرل املؤم نون املغفرة للنهاة من عذاب يوم القيامة وهو دعوة
اىل الناااس للمبااادرة اىل اإلسااتغفا ر والتوبااة ودعااوة للهدايااة وتردياا
للناس ،فغري املؤمن يظن بان املؤمن سيكون على خري وينهو من العذاب
يوم القيامة واذا رآت يلح باإلستغفار ويعلن حاجته حملو الذنوب وا طايا
وما فيه من مضا امة ا شاية مان اهلل وا اور مان غضابه ،فاان الكاافر
واملنااافق واملشاار ياادر حاجتااه لرسااتغفار باألولويااة القطعيااة ،وكااذا
صاح

املعصية ومرتك

الكبرية.

وجاء الدعاء بصيغة ا مع ليعم النفع منه ،فيساتغفر احاد املسالمة
( )1سورة التوبة .80

معا
فيكت
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الدعاء ملكة األخوة عند املسلمة ،وحتث على التعاون بينهم ،وجتعلهم
يدركون انهم كا سد الواحد.

َا]
من
َار
توله تعاىل [و
ْحَْ
ومن امسائاه تعااىل (الارمحن) (الارحيم) ،ومان اآلياام ان هاذين
اإلمسااة معروف اان ل ا دى املساالمة وأهاال امللاال مجيع ااً ،وتااد وردا يف
البسملة وهي من اعظم آيام القرآن سواء على القول بانها آية مان كال
سورة عدا براءة وهو مذه
و نس

أهل البيت عليهم الس م.

اىل ابن عباس وابن عمار وابن الازبري واباي هااريرة ،وأهال

مكة كابن كثري ،وأهل الكوفة كعاصام والكسائي ،وبه تاال اإلمام امحد
بن حنبال يف رواية عنه وابان املباار  ،واكثار اصاحاب الشاافعي ،ومان
التابعة عطاء وطااوس وسااعيد بان جاابري ومكحااول والزهااري ،وهاو
املختار.
ومن تلاك ا تااوال انها آياة مسااتقلاة كاناات تنزل لبياان الفصل بة
السوّر وحتديد رؤوساها ،وبه تال مالاك وا وزاعاي وأكثر اصاحاب أبي
حنيفة.
او انها آية من سورة الفاحتة دون سواها كما ورد اإلمسان يف سورة
الفاحتااة الاامل يقرأهااا املساالمون علااى حنااو الوجااوب يف الص ا ة اليوميااة
وخصت هلما آية مستقلة.
وألنه سبحانه الرمحن الرحيم وهو اهلادي اىل مناازل اإل اان جااء
سؤال طل

الرمحة منه ،وهذت الرمحة ليست ابتدائية بل انها مستد ة

ومستمرة فرصل ا لق رمحة منه تعاىل ،ودوام احليااة رمحاة والتوفياق
لرس م رمحة ،واجابة الدعاء ودفع األسقام ودتاائق الانعم كال منهاا
رمحااة وفضاال منااه تعاااىل ،ان سااؤال الرمحااة اتاارار باحنصااار العظمااة
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وا ربوم باه تعااىل واناه اساتوىل علاى كال ماا دق وكارب ،ومان وجاوت
الرمحة دوام نعمة اإل ان والقرب من منازل التقوى والرتتي يف مرات
العبادة فان حسنام األبرار سينام املقربة ،ومن رمحته تعاىل بقاء باب
التوبة مفتوحاً وعدم غلقه ما دام يف اإلنسان نف

.

وجاء سؤال الرمحة مطلق ًا يف مو اعه وزماناه وحكماه ومصااديقه
وشام ً للنشرتة ،ومن الرمحة استدامة اإل ان واحملافظاة علياه والولاد
الصاحل ،وتعاهد اإل ان يف الذرية واألعقاب والنهاة من أعاداء الادين
والقوم الظاملة.
وهنا فرق بة املاؤمن والكاافر يف تلقاي الرمحاة ،فالكاافر

يناال

رمحته تعاىل ا يف الدنيا ،اما املؤمن فانه يناهلا يف الدنيا واآلخرة وبربهى
أفرادها وأحسنها يف الكم والكي  ،لقد سرلوا الرمحة مباشرة منه تعاىل
من غري واساا طة فبينما نزل القرآن بواسطة امللك على الن

حممد صالى

اهلل عليه وآله وسالم خاصاة وتاام بتبليغاه لألماة وأجاايالااها فاان ساؤال
الرمحة

حاج

او واساطة فيه با ة املؤمنة ،وبة اهلل عز وجل.

ومن مفاهيم الرمحة اإلهلية ان فتح باب الدعاء للمؤمنة وأرشدهم
اليه ولقنهم صايغه املباركاة ،فصااا يغة الادعاء الاواردة يف هاذت اآلياة هلاا
تدسية خاصة وفيها اسرار ملكوتية ومنافع خاصة

يعلمها ا اهلل عاز

وجل ،لذا فان خامتة سورة البقرة كنز وذخرية وسا

عقائادي مباار

حيتاااج اليااه كاال مساالم وماان ا لتخفيا

ان جاااءم ادعيتهااا بآيااة واحاادة

وبصيغة ا مع.
وورد لفو (وارمحنا) يف آيتة أخرية يف القرآن ،جاء يف توم موسى
حينما أخذتهم الرجف ة (وسرلوا املغفرة) ويف توجيه اللاوم والاذم ألهال
النااار علااى ايااذائهم للمااؤمنة الااذين ساارلوا اهلل املغفاارة وكياا
ا ذوهم سخرياً(.)1
( )1سورة املؤمنون .110-109

انهاام

اإل ان ج 49ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 324

معا

نا ]
مو
نت
توله تعاىل [أ
ْالََ
َْ
َ َ
من أمسائه تعاىل الولي ،وهو الناصر وامللك واملالك والاذي يتاوىل
شؤون ا

ئق وتدبريها والقادر على حفظها،لقد جااء ا طااب بلفاو

(انت) وفيه مسائل:
-1

ظاهرت يدل على القرب.

-3

بلحاظ مو وع الدعاء واإلترار له بانه املتولي لكل نعماة
فااان اساام اإل شااارة ولغااة ا طاااب تاادل علااى ا ضااوع
وا شوع.

-2

تبة اآلية التوجه اليه تعاىل مبنتهى صيغ التذلل.

-4

الدعاء انقطاع اليه سبحانه ،واع ن إلحنصاار احلاجاة باه
سبحانه.

-5

جميء الدعاء بصيغة ا مع يابة اتارار املسالمة باحلاجاة
النوعية للباري عز وجل ،فلي

منم أحد ينصر أحاد مان

دونه تعاىل.
والولي واملوىل مبعنى ،و تعارض بة هذا احلصر وبة توله تعاىل

ياء
ْل
َو
ْ أ
يهم
ْض
بع
َييات
ِن
ْم
مؤ
َ و
ُييون
ِن
ْم
مؤ
[و
َاْ
َاْ
ُ َ
ُي ُ
لُ
لُ
ِيَي ُ
ع] ( ،)1ألن و يتهام مشتقة من و يته وترتي يف طوهلا ،وكذا بالنسبة
بع
ٍْ
َ
ِين
ليذ
ُ و
له
َر
ْهَّللا و
ُ
ِييُّكُم
َل
ميا و
لقوله تعااىل [إ
َاه
ِه
َسُيوُ
َ
نَ
َ يقيمون الص ة ويؤتون الزكاة]( ،)3فو ية الرسول
ِين
لذ
آمن
ُوا اه
َ
مشااتقة ماان و يتااه تعاااىل وهااي فضاال ولط ا

و في ا

منااه تعاااىل علااى

املؤمنة.
وتد اذن اهلل عز وجل وأخارب بهاا ،فقابلاها املؤمناون باإلنقطااع الياه
( )1سورة التوبة .71
( )3سورة املائدة .55
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تااؤدي اىل الغلااو مبقااام النبااوة ،وبهااذا تاااز

املسلمون عن غريهم من امللل ،ويتصافون باإلنقيااد التاام ألوامارت تعااىل
واللهوء اليه واإلستهارة به وطل

النصرة واملدد منه سبحانه.

واآلية تتضمن املد هلل باإلترار بالو ية املطلقة له ،وهو مان اعهااز
اآلية بلحاظ كونه خامتة السورة ،وعن جابر تال( :ملا نزلات آمان الرساول
تال جربئيل للن

صلى اهلل عليه وآله وسلم تد أحسان اهلل الثنااء علياك

وعلى أمتك فسل تعطه فسارل

يكلا

اهلل نفسااً ا وساعها حتاى خاتم

السورة مبسرلة حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم)(.)1
ان ختم سورة البقرة بسؤال املاؤمنة بشاارة اإلساتهابة ودليال علاى
تفضيل املسلمة واكرامهم ،وتفضله تعاىل بترديبهم واص حهم ملضاامة
الدعاء وكيفيته وماا تنازل معاه اإلساتهابة واإلفا اام والفضال ،واآلياة
وثيقة واع ن ثابت اىل يوم القيامة ،يرفعه املسلمون يف كل زمان ومكاان
ويرثااه األبناااء عاان اآلباااء فياادفعون بااه شاار األعااداء وحيصاانون بااه ماادنهم
وأخ تهم وتيمهم.
نا] عهاد وشاهادة هلام علاى الوفااء باه
مو
نت
ان تاوهلم [أ
ْالََ
َْ
َ َ
والثبام عليه وهو اخبار عن انتفاء الشر بة املسلمة لذا ترى الفوارق
بة فرتهم يف املسائل الصااغروية وكثري منهم يارف

ان يساميها فاروق او

مسائل اخت ر ،ألنها تتعرض لألصل والفرع واحلكم الشرعي وماهية
التكلي  ،ومع ان الشاااذ النادر اماار شائع يف كل القواعد واملفاهيم وانه
يغااري ماان احلقائااااق وصااااحة القاعاااادة شاايناً ا

ان الشااااااذ منااااعدم يف

فتاااااااوى علمااااء املسااالمة فيماااا خياااااص اصااااال األحكا ااام والعباااادام
وأجزائها.
فاإلمجاع على عدد الصلوام اليومي ة وركعاتها ماث ً باإل اافة اىل
( )1الدر املنثور .274/1

معا
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اإلمجاع على وجوب الو وء مقدمة هلا ،وهكذا باتي الفرائ

 ،وتبة

اآلية تعاهد املسلمة على حصر الو ية به تعاىل ،فمع التفاوم الزماني
بة أجياهلم وانعدام التقااء األجاايال ،فكال جااا يل يف زمان غاري زماان
اآلخر فانك تراهم تعاهدوا فيماا بيانهم علاى الو ياة املطلقاة هلل تعااىل،
وهذا من اعهاز القرآن ان يكون ميثاتاً ثابتاً لتهااا ديد العهاد كال جيال
يتبع اآلخر ويدر انه ي شرت معه بهاذا العهاد والساابق يعلام ان ا يال
ال حااق ساااايتبعه يف تسااااا ليمه بالو يااة املطلقااة هلل ،وانهااااا األمانااة الاامل
جعلها اهلل عند أهل األ رض فرنفرد املسلمون حبملها وتعاهدوها ،بل ان
املساالمة منتشااااا رون يف أمصااار متعااددة ،وجاااءم القيااود السياسااية
واحلاادود الدوليااة اىل جان ا

الفواصاال ا غرافيااة لتقلاال ماان الص ا م

بينهم ،ولكنهم جمتمعون على هذا امليثاق وتعاهادت علاى حناو اإلجتمااع
والتضامن واإلشرتا  ،ف شايء ناع مان احتاادهم يف اإلتارار العملاي
بالو ية املطلقة هلل تعاىل ،وكانت هذت اآلية احملاور الثابات الاذي تلتقاي
عليه كلمتهم ويعرر بعضهم بعضاً باإلحتاد يف مقام العبودية وا ضاوع
هلل تعاىل انها مسكنة تتضمن الشرر والعز والر ا بالو ية والشكر على
اهلداية والتوفيق هلا.
وترتشا ح عان اآلياة مضاامة عملياة يف بااب الساعي والتطبياق فهاي
بشارة وعون ومدد سااماوي لتيساااري اداء املسااالمة للعباادام ،واآلياة
متنع من الفرتاة والشاقاق والتخلا

مان أحكاام الو ياة املطلقاة اذ انهاا

جاااءم بصاايغة ا مااع وكرنهااا تاارمر بااالتخلي عاان الااو ءام القبليااة
والعشااائرية والسياسااي ة والبلديااة يف مقاباال الو يااة هلل تعاااىل ،وتلااك
الااو ءام

تسااتطيع املعار ااة مااع و يتااه تعاااىل  ،ويف حااال وجودهااا

ومو اااا وعيتها جياا

ان تكااون فرعاااااً ماان و يتااااه تااااعاىل واإلنقااااياد

ألوامارت سبحانه.
فاآلية متنع من الض لة والغواية يف باب الو ءام المل هاي أسااس
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كال فتناة عاماة ،فهااءم الو ياة املطلقاة هلل عاز وجال

لتكون مانعاً من سلطانها وترثريها على معاشر املسلمة.
يدل على املد او علاى الاذم اااا يتعلاق با نتمااء

ولفو (موىل)

والو ء ،وله يف اللغة معاان عديادة فيطلاق علاى املالاك والسايد والعباد
واملعتِااق واملعتَااق والصاااح

والقريا

وا ااار واحلليا

وا باان والعاام

والشريك والولي والرب والناصر واملنعم واملنعم علياه واحملا

والتاابع

والصهر.
اما يف اصط

علم الرجال فيطلق على غاري العرباي الاذي ياوالي

تبيلة عربية ،وبه يقول األكثر بل هو الشائع عرفاً ،ولعلاه لعتقاه او عتاق
أبيه من تبل أحد رجال ت لك القبيلة ،واحلل

غاريت ،فقاد حاال

الان

صلى اهلل عليه وآله وسلم بة ا نصار واملهاجرين مرتة أي آخى بينهم
وكل من الفريقة عربي.
لذا تد يطلق لفو املوىل على غري العرب ،فيقال ف ن عرباي وفا ن
موىل ،وكرنه مرك
-1
-3

من أمرين:

بدل لفو اعهمي.
ترت

على العتق له.

والظاهر انه أعام وان

يكان معتقا اً ولكان تركيباة اجملتماع العرباي

وتقسيمه اىل تبائل وافخاذ جعال املسالم ا عهماي الاذي يعايو بيانهم
ينتمااي بااالو ء اىل احاااادى القبائاال العااااربية ولااو بالساااااكن يف ربعهاام
وحاايهم وار اااا هم ،واملهاام ان هااذت اللفظااة
جاااءم بلفو املصاح

تفيااد مدحاااااً ،نعاااام لااو

وامل زم فانها تفاايد ذلك ان كاااانت الصااحاابة

ملاان عاارر بااالعلم والص اا

 ،وتفيااد ذم ااً اذا كاناات الصااحبة لكااافر او

ملحد.
كما يرد لفو غ م ومن غلمان ف ن ويعين انه مو ت وعبدت او اناه

معا
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تتلمذ على يديه وكان تابعاً له او صحبه وأخذ منه ،بل ان الت ميذ وهو
مجع تلم يذ تد تطلق على ا دم واإلتباع.
وعن بعضهم ان املراد منه املتعلم وا ادم ا ا

للمعلم ،والعرر

السااائد ان املااراد منهااا املااتعلم ،ويف لسااان العاارب ذكاار مااادة تلمااذ مااع
اختصااار يف شاارحها ،فقال (تلمذ :الت ميذ :ا اادم واألتباع واحدهم

تلميذ)( ،)1ا يدل على ان الكلمة

تكن من الكلمام الشاائعة والامل

يكثر استعماهلا.

ولكن ورد عن اإلمام الصادق  انه تال هلشام بن احلكم" :يا هشام
ان يكون تلماذاً لك" د لة على ان املراد منه التعلم.

علمه فاني اح

وهو يف اللغة يطلق على الذكر أول ما يبلغ( )3وهذت اللفظاة

تفياد

مدحاً و ذماً ،نعام لو كانت تفيد الصحبة وامل زمة فانها تفيد ذلاك يف
حال الورع والتقوى،ألنها نااوع تردب ورفقة طويلة وحسن صحبة.

ْم
َيييو
لق
َل
نا ع
ُييير
َانص
تولاااه تعااااىل [ف
َيييى اْ
َْ
ِ
َ]
ِين
ِر
لكَاف
اْ
هذا الشطر هو ا زء األخري من خامتة أعظم سورة يف القرآن ،وبعد
مائتة وستة ومثانة آية من القرآ ن جاءم هاذت الكلماام لاتعلن ا امتاة
و بد من د

م مو وعية له وكرن اتقان العمل برحكام سورة البقرة

بقيد تصد القربة والو ية هلل فوز ونصار علاى األعاداء ودحا

الكفار

وازاحة للباطل.
وي حو يف اآلية التدرج يف الساؤال مان جهاة ساعة املو اوع فبعاد
( )1لسان العرب .478/2
( )3ويف لسان العرب مادة غلم ،الغ م معرور ،ابن سيدت :الغا م الطاار الشاارب،
وتيل هو من حة يولد اىل ان يشي

وهذا التعري

أعم من املورد.
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عدم املؤاخذة على النسيا ن وا طر ،وسؤال العفو والتهاوز عان

الذنوب والرمحة ،جاءم خامتة اآلية باملو وع األعام الشاامل للاذام
والغري ومبا يؤدي اىل حفو اإلس م وصيانة العقيدة ،لقد انتقلات اآلياة
ا ىل أمر مرك

متداخل فالسؤال يف أول اآلية يؤثر على ما يف خامتتهاا،

و خري يؤثر ايضاً على األول ،مبعناى ان العفاو واملغفارة والرمحاة مان
أهم اسباب النصر على الكافرين ،وهذا النصر مقدماة ألداء العباادام
والسعي يف مر اته تعاىل.
لقااد توجااه املساالمون اىل اهلل باااع ن الو يااة لااه تعاااىل علااى حنااو
اإلط ق ألنها الوسيلة إلحراز النصر والظفر على األعداء ،وتدل اآلية
يف مفهومها على ان النصر بيدت تعاىل و
الكافرين يف بع

املعار لي

نحه ا ألوليائه ،وان ظهور

نصراً ااا هو من اإلستدراج واإلفتتان،

و كن ا روج بنتيهة وفق القياس اإلترتاني وهي:
الكربى :النصر بيد اهلل

نحه ا ألوليائه.

الصغرى :املسلمون اولياء اهلل.
النتيهة :النصر للمسلمة.
نعم جاءم اآلية على سبيل الدعاء والتوسل ولاي

يف ظاهرهاا ماا

يدل على حصول اإلستهابة ولكنها جتلت بو و يف معاار اإلسا م
األوىل ،والنصر اعم من حتققاه يف املعركاة وساو القتاال ،فمناه احلهاة
والربهان واراءة ا يام واثبام ان اإلس م دين مساوي وان نبوة حممد
صلى اهلل عليه وآله وسلم حق وصدق ،وهذا النصر أهم من النصار يف
املعار والقتال يف أحيان كثرية ،لذا ورد عن اإلمام الصادق جعفر بان

حممد تال ( :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل عز وجال النااس يف صاعيد
واحد  ،وو عت املوازين ،فتاوزن دمااء الشاهداء ماع ماداد العلمااء ،

معا
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فريجح م داد العلماء على دماء الشهداء)(.)1
ومن النصر العز والرفعة للمسالمة بشخصاه وهويتاه وذاتاه ورفعاة
اإلس م وتوته ،ومن النصر بعث ا ور يف تلوب الكافرين واجتنابهم
التعدي علاى ال ثغاور اإلسا مية وحقاوق املسالمة املادياة واإلعتبارياة،
واإلع ن العاملي إلكرام مقدسام املسلمة  ،وحلوق ا ازي والفضايحة
ملن حياول التعدي عليهم يف مبادئهم.
لقد فرض اإلس م نفسه عقيدة روحية وعملية يومياة منبساطة علاى
مجياااع أرجااااء األرض ومنتشااارة يف خمتلاا
احلضاااري

البلااادان ،فماااع التاااداخل

يعااد أحااد جيهاال فلساافة اإلس ا م وثبااام املساالمة علااى

التوحيد والدعوة اىل القرآن وا إل ان جبميع الرسل من غري متييز بينهم،
وهاااو أمااار موافاااق للمقاااو م العاماااة الااامل تااادعو اىل التقاااارب باااة
احلضارام ،مبعنى ان اإلس م دعا اليها تبل أكثار مان الا

واربعمائاة

سنة و زال الناس متخلفة عن دعوة اإلس م ،األمر الذي يعين مقدمة
كر ة ملنع ترثر املسلمة السل

ب النظريام ا ديدة ،بل بالعك

فان هذت

النظريام واطروحام التقارب مناسبااة كاار ة إلظاهار وجوت اإلعهااز
يف القرآن وخواتيم سورة البقرة ،ومن النصر على الكافرين عودتهم اىل
ما يدعو اليه اإلس م من اإلحتاد يف اإل ان ولكن ماا يادعو الياه القارآن
مقيااد بانتفاااء الشاار واعط ا اء األولويااة للتوحيااد والتصااديق بااالنبوام
واتتباس األحكام.
ولقد جعل القرآن اإل ان التام اهم الثوابت المل جيري على أساسها
التقااارب ،وبااذا و ااع احلااواجز دون الزيااغ والتهاااون وغلبااة اهلااوى
والتفريط وتقديم رغبام النف

الشهوية واملنافع الدنيوية واإلنصام اىل

أصوام الطواغيت واعوان الشياطة ،فالصلة مع الكافرين هلا مضمون
( )1حبار األنوار .14/3

 341اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا معا
واحااد هااو النصاار علاايهم ولااي

اإل ان ج49

اإللتقاااء معهاام ألن الواج ا

يقتضااي

ا اذهم التوحيد واإل ان رداءً.
فبينت اآلية التنات

بة اإل ان والكفر و

تكت

ببيانه بل أخربم

عن حاجة املسلمة اىل النصر على الكافرين كحااجتهم اىل العفاو واذا
تضمنت هذت اآلية سؤال عدم املؤاخذة على النسيان وا طااب ورجااء
العفو واملغفرة وهي أمور حيتاجها املسلم يف آخرته اكثر من حاجته هلا يف
دنيات ،ف بد ان النصر على الكافرين حيتاجه املسلمون يف آخرتهم ايضااً
سواء بثواب ا هاد او ألن التخلص من العادو مقدماة ألداء العباادام
واملواظبة على الطاعام.
ومن النصر على الكاافرين انتفااء مو اوع الكفار يف احمللاة والقرياة

والبلدة ،و كن ان نشرع تاعدة جديادة وهاي ( مفن النرفر افتففاء

العدو) ،وجاء الدعاء بطل

النصر من عندت تعاىل لرمتناع عان اتبااع

صيغ غري شرعية يف حماربة العدو وتتالاه ومناظرتاه والتعامال معاه ،لاذا
و عت

وابط دتيقة وتواعد ثابتة للههاد واألمر باملعرور والنهي عن

املنكر.
فطل

النصر منه تعاىل يعين اجتناب احلرام يف املعاملة ومنه اهلداية

اىل أفضل السبل للههاد وتهينة مقدماته ،وتد يكون مان النصار الصارب
واإلمهال ،واآلية تبة فلسفة أخذ احليطة واإلستعداد للمواجهاة وعادم
الغفلة او الركون للكاافرين يف أفعااهلم وأتاواهلم ،ومان مفااهيم طلا
النصر على جهة ما احلذر منها والتوتي من غدرها.
وجاء السؤال بصيغة ا مع الذي يدل على طلا
ولي

لألشخا

النصار لرسا م

واملناافع الدنيوياة ،ومان مفااهيم صايغة ا ماع لازوم

وحدة املس لمة وحرمة حصول الفرتة او اإلتتتال بينهم ألن اآلية جتعال
املسلمة أمة واحدة يف مواجهاة الكفار ،فالفرتاة إ اعار للمسالمة يف

معا
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مواجهة الكفر والض لة.
وتبة اآلية من هو عدو املسلمة الذي حيتاجون الغلبة عليه والنهاة
من شرورت وكيادت ومكارت ،فخامتاة ساورة البقارة مدرساة جهادياة وآلاة
اجملتمعام وتهذي

مساوية مباركة للوحدة اإلس مية واص

النفوس

والترهيل املستمر واإلعداد املتصل ملواجهة توى الض لة والبغي ،و بد
ان النصر ومستلزماته

خي رج عن التكلي

مبا يطاق ،الاذي جااءم باه

هذت اآلية ،و يدعو اىل العهلة واإل رار باألمة والذام.

علم املناسبة

ْم
َيييو
لق
َل
نا ع
ُييير
َانص
ورد تولاااه تعااااىل [ف
َيييى اْ
َْ
ِ
َ] ث ث مرام يف القرآن مرة يف بروز طالوم وشطر من
ِين
ِر
لكَاف
اْ
جنااودت لقتااال الظاااملة ،وسااؤال املااؤمنة ،وماارة يف أص ااحاب األنبياااء
وتتاهلم يف سبيل اهلل ،ويف املرتة يارتي الادعاء عناد املعركاة ،ويتضامن

َا](.)1
امن
ْ أ
َبِّت
َث
سؤال الثبام يف القتال [و
َْقَ
د َ

و تاز دعاء املسلمة الوارد يف هذت اآلية عان دعااء األمام الساابقة
املذكور يف اآليتة اع ت بوجوت:
-1

جاااء دعاااء املساالمة شااام ً حلااال الساالم واحلاارب ،والرخاااء
والشاادة ،وتااد وردم نصااو

تفيااد ان الااذي ياادعو يف حااال

الرخاء ثم يدعو يف الشدة تقوم امل ئكة بالتعهيل برفع دعائه ألنه
صوم مسموع عندهم ،وان كان اهلل عز وجل يسمع الدعاء تبل
ان تسمعه امل ئكة.
-3

دعااء املسالمة مطلااق لاي

غااي حاال احلاارب وسااحة املعركااة

فحس  ،بل عام يف العلاوم واإلحتهااج والنظرياام والشاؤون
املعاشية واإلتتصاادية والقايم األخ تياة واحلا لاة النفساية والثقاة
( )1انظر سورة البقرة  ،350سورة آل عمران .147
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بلقاء اهلل عز وجل.
ينحصر دعاء املسلمة باملقاتلة بل هو علم ويتعلق باملسلمة

-2

مجيعاً ،فكل واحد منهم يتوجه بهذا الدعاء ويؤمن عليه ،وعن
معااااذ بااان جبااال اناااه كاااان اذا فااارغ مااان تاااراءة هاااذت الساااورة
-4

َ] تال آمة.
ِين
ِر
لكَاف
ْم
َو
لق
َل
نا ع
ُر
َانص
[ف
ِ اْ
َى اْ
َْ
عموم تراءة اآلياة يف خمتلا احلاا م مناسابة للشاكر لاه تعااىل
باعتبار انها كنز وأمان وواتية ،لذا ورد عن حذيفة تال( :صليت
خل

الن

صلى اهلل عليه وآله وسلم فقارأ ساورة البقارة فلماا

ختمها تال :اللهم ربنا ولك احلمد عشراً او سبع مرام)(.)1

-5

لقد توجه املقاتلون من املؤمنة يف األمم السالفة بالدعاء بالنصر
عند م تاة الكفار ،أي انها تضية يف واتعة وبلحااظ حاال معيناة
وخمصوصة ،اما املسلمون فقد أنعم اهلل عليهم وجعل الدعاء يف
القرآن يدعون به اىل يوم القيامة ،فيتهدد هلم النصر ويستمرون
يف حال من العز والظفر.

-4

ورد دعاااء األماام السااابقة مق رتن ااً بتثبياات األتاادام امااا بالنساابة
للمسلمة فورد مقرتناً بسؤال العفو واملغفرة وعدم املؤاخذة وهو
أعم وأ

-7

ل ألمور الدنيا واآلخرة.

ترينة ثبام ا تدام تدل على خشية املؤمنة مان األمام الساالفة
على دينهم وأنفسهم وا ور من التعرض للهز ة خصوصاً مع
حلاظ توة وبطو العدو كما يف حال جاالوم وتوماه ،اماا دعااء
املساالمة فهاااااء مطلقاااً للااا د لة علااى حصااول ثبااام اإلتاادام
ورسوخ الدين وعدم ا شية من الكفار علاى اإلسا م ومبادئاه
وأحكامه.

( )1الدر املنثور 278/1

معا
-8
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اإلط ق يف دعااء املسالمة النصار يتضامن اإلخباار عان أهلياة
املسلمة

فة األرض وتعاهدهم ملبادئ التوحيد وعدم ا رار

الكفار باألمة يف عقيدتها ووحدتها وعزتها.
-9

من د

م اط ق الدعاء تدرة املسلمة على مواجهة الكفر يف

اي زمااان ألن سااؤال النصاار اثبااام ل لشاارن واحلضااور والكيااان
املستقل القادر على م تاة العدو ،واآلمل بتحقيق النصر بالدعاء
والتوكل على اهلل عز وجل.
وعن املنكدر رفعه اىل الن

صلى اهلل عليه وآلاه وسالم تاال( :ويف

آخاار سااااورة البقاااارة آيااام انهااا ن تاارآن وانهاان دعاااء وانهاان ير ااة
الرمحن).
وتوكيد الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم برنهن ترآن وانهن
دعاء ،وعدم التعارض بينها وبة الدعاء ،وزجر عن القول برنهن دعاء
تتم به سورة البقرة.
وتعترب سورة البقرة امساً ومسمى دعوة لر اان ومدرساة لألجياال
وآية مساوية بة الادفتة ،وتاد ورد لفاو (البقارة) بصايغة املفارد ارباع
مرام يف القرآن كلها يف سورة البقرة على التعات

يف اآليام (،47،48

 ،)71 ،49وتشري كلها اىل مو وع شخصي وتصة بقرة واحدة ،كانات
آلااة ملكوتيااة ،فثبااام نبااوة موسااى وكشا
والباطل كما ورد بصيغة ا مع
اآلية السبعة

احلقااائق واملنااع عاان التعاادي

مرام ،واحدة يف سورة البقرة يف

من التسلسل أع ت ،واثنتة يف سورة األنعام ،ومثلاهما

يف سورة البقرة.
وورد باإلسناد عن بريدة تال( :تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم تال :تعلموا سورة البقارة وآل عماران فانهماا الزهاراوان وانهماا
تظ ن صاحبهما يوم القيامة كرنهما غمامتان او غيابتان او فرتان من طري
صوار).
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ويف احلديث مسائل:
-1

اترتان سورة آل عمران مع سورة البقرة يف الفضل.

-3

احلديث دعوة لتعلم ساورة البقارة وساورة آل عماران ماع ان
التعلم أعم من الت وة والقراءة ،وبة التعلم والقراءة عماوم
وخصو

مطلق ،فكل تعلم هو تاراءة ولاي

تعلم السورة القرآنية لي

العكا

 ،ألن

تعلماً ملو اوع أدباي او فقهاي كاي

تكون النسبة عموماً وخصوصاً من وجه.
-2

روي عن عبد اهلل بن مسعود انه تال ( :كان الرجال اذا تعلام

-4

يؤكد احلاديث وجاود علاوم وافا اام يف ساورة البقارة وآل

سورة البقرة جد فينا أي عظم)(.)1

عمران وحيث املسلمة على تعلمهم السورتة وصيغة احلديث
جاءم بلغة األمر (تعلموا) ،والذي حيمل علاى الوجاوب ا
مع القرينة الصارفة على اإلساتحباب والظااهر ان املاراد هناا
اإلستحباب حلصر الواجبام.
-5

يدل احلديث على مو وعية علم التفسري والترويال واحلاجاة
اليه ،واىل استخراج كنوز سورة البقرة وآل عمران.

-4

يقال زهر الشيء :صفا لونه وا اء ،والياوم األزهار هاو ياوم
ا معااة ،ويقااال رجاال أزهاار أي ابااي
صفام الن

مشاارق الوجااه ،ويف

حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم انه أزهر اللون،

ووصفهما بانهما زهراوان مد مستقل وإخبار عما تبعث كل
سورة من الضياء والنور.
-7

التظليل يوم القياماة أماان ورحااا مة والغماماة واحادة الغماام
وهااي السااحابة البيض اا اء ،والغيابااة اهلبطااة والساااارت كعنااااوان
لألمااان والساا مة مااان العاااذاب ،والفرتاااان -بكسااار الفااااء-

()1جممع البيان .404/1

معا
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القطعتان أي ان كل س ورة هلا نفع عظيم على حنو مستقل عن
األخرى.

وستبقى ساورة البقارة مدرساة عقائدياة وإفا اة ملكوتياة ،ورمحاة
ساهمت يف اإلرتقاء األخ تاي ،وبياان وتثبيات أحكاام الشاريعة يف
األرض اىل يوم القيامة.
**********
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43

يف سياق اآليام

128
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43
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147
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