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 املقدمة

احلمد هلل الذي بنعمته تـت  الاـاحلاو لالـذي ب ـدا مدال ـد ا مـ          احلمد هلل الذي بنعمته تـت  الاـاحلاو لالـذي ب ـدا مدال ـد ا مـ          
احلمد هلل الذي يرزق من يشاء بغري حساب لالذي خلق ما شاء بإبدع ه ئة احلمد هلل الذي يرزق من يشاء بغري حساب لالذي خلق ما شاء بإبدع ه ئة 

ل ضـة   ا  ،   ل ضـة   ا  ،   لأمجل ص  ة لأبهى غايـة لتضلـل للعـل اإلنسـان خ    لأمجل ص  ة لأبهى غايـة لتضلـل للعـل اإلنسـان خ    
لجتلت معاني اخلالفة ببعثة ا نب اء ل تمسك النـا  بااتتـه لينداعـ ا       لجتلت معاني اخلالفة ببعثة ا نب اء ل تمسك النـا  بااتتـه لينداعـ ا       

  تبادته  ليرغب ا مبسألته لاللج ء  ل ه.تبادته  ليرغب ا مبسألته لاللج ء  ل ه.
  احلمد هلل الذي صدق لتدا  لنار تبدا  لهزم ا حزاب لحدا.احلمد هلل الذي صدق لتدا  لنار تبدا  لهزم ا حزاب لحدا.

لهذا اجلزء ه  التاسع لالعشرلن من)معامل اإلميان( ليدع   تضسري لهذا اجلزء ه  التاسع لالعشرلن من)معامل اإلميان( ليدع   تضسري 
من س  ة البدـرة      تبـدأ بلغـة اإلنـذا  لال ت ـد      من س  ة البدـرة      تبـدأ بلغـة اإلنـذا  لال ت ـد        ((477477--471471أ بع آياو)أ بع آياو)

للذين خيض ن بشا او التنزيل  لف ه  محة بالنا   لدت ة لإلنزلا  تن للذين خيض ن بشا او التنزيل  لف ه  محة بالنا   لدت ة لإلنزلا  تن 
حتريف معجزاو النب ة لاإلصرا  تلى  نكا ها بلحاظ   ادة املعنى ا ت  حتريف معجزاو النب ة لاإلصرا  تلى  نكا ها بلحاظ   ادة املعنى ا ت  

  لإلخضاء.لإلخضاء.
ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن َماا لدد بدأ هذا اجلزء بد له تعا ]لدد بدأ هذا اجلزء بد له تعا ]

[ ل كـ ن مد سـة   للـ ب نـزع  داء     [ ل كـ ن مد سـة   للـ ب نـزع  داء     َّللاَُّ ِمْن اْلِكَتاا ِ َأنَزَل 
كتمان اآلياو لنضرة النا  من الذين خيض نها سـ اء مـا تعلـق بـاملعجزاو     كتمان اآلياو لنضرة النا  من الذين خيض نها سـ اء مـا تعلـق بـاملعجزاو     
احلس ة لألنب اء  أل احلس ة لالعدل ة للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  احلس ة لألنب اء  أل احلس ة لالعدل ة للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  
  أل البشا او برسالته تلى لسـان ا نب ـاء السـابد    ليـأتي هـذا اإلنـذا       أل البشا او برسالته تلى لسـان ا نب ـاء السـابد    ليـأتي هـذا اإلنـذا       

لاإلسالم يزداد ق ة لمنعـة بضلـل مـن اهلل تـز للـل  لـا يـدن تلـى أن         لاإلسالم يزداد ق ة لمنعـة بضلـل مـن اهلل تـز للـل  لـا يـدن تلـى أن         
   خضاء اآلياو ال يلر  ال أهله. خضاء اآلياو ال يلر  ال أهله.

لأختتمت آية الاضا لاملرلة بالندب    النافلة لفعل اخلرياو  ل ك ن لأختتمت آية الاضا لاملرلة بالندب    النافلة لفعل اخلرياو  ل ك ن 
   كر شعائر اهلل مناسبة كرمية لتجلي معامل التد ى   تامل ا فعان. كر شعائر اهلل مناسبة كرمية لتجلي معامل التد ى   تامل ا فعان.

خيضـ ن اآليـاو الـيت أنزهللـا هلل     خيضـ ن اآليـاو الـيت أنزهللـا هلل     ل بتدأو اآلية اليت بعدها بذم الذين ل بتدأو اآلية اليت بعدها بذم الذين 
لتدخل آية الاضا لاملرلة ك نهما من شـعائر اهلل لفريلـة احلـ    حرمـة     لتدخل آية الاضا لاملرلة ك نهما من شـعائر اهلل لفريلـة احلـ    حرمـة     
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  كتمان اآلياو  لقبحه الذاتي لضر ا تلى الذاو   الدن ا لاآلخرة.كتمان اآلياو  لقبحه الذاتي لضر ا تلى الذاو   الدن ا لاآلخرة.
ــة     ــة الــيت يتلــمن تضســريها هــذا اجلــزء   الت ب ــة التال  ــة    للــاءو اآلي ــة الــيت يتلــمن تضســريها هــذا اجلــزء   الت ب ــة التال  للــاءو اآلي

ــة لمتض   ــا تتمع ــا تل ه ــان لاحل ــالو لالتب  ــة لمتض  لاإلص ــا تتمع ــا تل ه ــان لاحل ــالو لالتب  ــا ] لاإلص ــه تع ــة بد ل ــا ] رق ــه تع ــة بد ل ِإالَّ رق

  ث   كرو اآليـاو    ث   كرو اآليـاو  (4)[[الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلحُوا َوَبيَُّنوا
أن اإلصرا  تلى اجلح د لامل و تلى الكضر لالاـدلد ف ـه خـزي الـدن ا     أن اإلصرا  تلى اجلح د لامل و تلى الكضر لالاـدلد ف ـه خـزي الـدن ا     

  لاآلخرة  لالارد من  محة اهلل.لاآلخرة  لالارد من  محة اهلل.
ث  تادو اآلياو    الت ح د لالرتغ ب باإلميان بـأن اهلل تـز للـل    ث  تادو اآلياو    الت ح د لالرتغ ب باإلميان بـأن اهلل تـز للـل    

لأختت  هذا اجلزء بتضسـري اآليـة الـيت تـب  بـديع      لأختت  هذا اجلزء بتضسـري اآليـة الـيت تـب  بـديع        (9) ه )الرمحن الرح  (ه )الرمحن الرح  (
ــان      ــق  قـ ــدا لل الئـ ــلاانه  لتعاهـ ــعة سـ ــه لسـ ــ   قد تـ ــنع اهلل لت ـ ــان     صـ ــق  قـ ــدا لل الئـ ــلاانه  لتعاهـ ــعة سـ ــه لسـ ــ   قد تـ ــنع اهلل لت ـ صـ

َوُيْمِسكُ السَّاَماَء َأْن َتََاَع َلَلاأل اَِِْْإ ِإالَّ تعـا ] تعـا ] 

  ..(3)[[ِبِإْذِنهِ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .461س  ة البدرة (4)
 .463اآلية (9)
 .66س  ة احل  (3)
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ِإنَّ الَّااِذيَن َيكُْتُمااوَن َمااا ] قولههت الهه ىقولههت الهه ى

ِكَتا ِ َوَيشَْتُروَن ِبِه َثَمًنا َأنَزَل َّللا ِمْن الْ 

ُوِنِهمْ  ي ُبط ْأُكُلوَن ِف ا َي كَ َم يالً ُأْوَلِئ َقِل

َوالَ ُيكَلُِّمُهمْ َّللا َيْومَ اْلَِيَاَماِِ  ِإالَّ النَّاَِ 

 .471[ اآلية  َوالَ ُيَزكِّيِهمْ َوَلُهمْ َلَذاٌ  َأِليمٌ 
 

 اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 عل ملا ع مرف ع. ن الذين :   ن ل مسها   يكتم ن :  ف

ال ال :  فاتل   لاجلملة الضعل ة ال حمل هللا من اإلتراب  نهـا صـلة   
 امل ص ن.

 ما :   س  م ص ن   مضع ن به ل كتم ن   أنزن :  فعل ما،.
أس  اجلاللة :  فاتل   لاجلملة الضعل ة ال حمل هللا من اإلتراب  نها 

 صلة اإلس  امل ص ن)ما(.
متعلدــان مبحــذلل حــان مــن اللــمري مــن الكتــاب :  لــا  لتــرل  

 احملذلل لتدديرا :  ما أنزن اهلل كتابًا حان ك نه من الكتاب.
ليشرتلن :  ال ال :  حرل تاف   يشرتلن مجلة معا فة تلى مجلة 

 أنزن اهلل   به :  لا  لترل  متعلدان ب شرتلن.
 مثنًا :  مضع ن به   قل اًل :  صضة.

 أللئك  س  اإلشا ة مبتدأ.
ناف ــة   يــأكل ن :  فعــل ملــا ع مرفــ ع   لاجلملــة خــ   ســ      مــا :

 اإلشا ة     با نه  :  لا  لترل  متعلدان ب أكل ن  ال: أداة حار.
النا  :  مضع ن به منا ب بالضتحة   لمجلة)أللئك يأكل ن( خ   ن 

   ق له تعا ) ن الذين(.
ــاظ   ادة أكــ     ــتئنال بلح ــف ل س ــرل تا ــ ال ح ــ  :  ال ل لال يكلمه

 اخلب ا   الدن ا لهلل ب النا    اآلخرة.
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يكلمه  :  فعل ملا ع لاللمري مضع ن به    سـ  اجلاللـة :  فاتـل    
 مرف ع باللمة.

ي م :  ظرل زمان متعلق ب كلمه    له  ملال   الد امة :  ملال 
 ل ه   لال يزك ه  :  مجلـة مـن فعـل لفاتـل لمضعـ ن بهـ  معا فـة تلـى         

 مجلة)ال يكلمه  اهلل(.
لهلل  :  ال ال :  حرل تاف   هلل  :  لا  لترل  متعلدان مبحذلل 
 خ  مددم   تذاب :  مبتدأ مؤخر مرف ع   أل   :  صضة مرف ع باللمة. 

ل كر أن املراد من الدلة   ق لـه تعا )مثنـًا قلـ اًل( احلرمـة   مدابـل      
ملعنـى     للكـن هـذا خـالل ا   (4)احلل ة   )ق ل  منا قان :  قل ل  نـه حـرام(  

احلد دي من اللضظ لما يتباد     ا  هان من لضظ قلة لما يدن تل ـه مـن   
الندص لاللآلة    اته لكبدن لت ،   نع  ترتشح تنـه معـاني احلرمـة    

 لاملنع.

 يف سي ق اآلي تيف سي ق اآلي ت
ن أت هــر اآليــاو الكرميــة م ضــ ت ة ن ــ  اآليــاو لســ اقها   فبعــد    

لشكر هلل تز للل لب نت خاطبت املسـلم  لحثته  تلى أكل الا باو لا
ــزا تــن البغــي     أ ــف اخلاصــة بهــ  كمســلم  أي بتجــرد لتن حكــام الت ض 

  ب ان حان الذين خيض ن اآلياو لاحلج   لالعدلان   تادو هذا اآلية 
 لال اه  اإلهلل ة.

 الالة ب  هذا اآلية لاآلياو اجملال ة هللا تلى شعبت  : 
 ة   لف ها لل ا : صلة هذا اآلية باآلياو السابد ا ل  : 
   لف هـا  (9) صلة هذا اآلية باآلية السابدة) منا حـرم تلـ ك (   ا لن : 

 مسائل : 

                                                           

 .4/966تمع الب ان (4)
 .473اآلية (9)
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تيء اآليـة أتـالا خاابـًا للمسـلم    للـاءو هـذا اآليـة         ا ل  : 

 با غة اجلملة اخل ية لب ان حان الذين خيض ن اآلياو.
أتـالا  نهـا   لن يستا ع أهـل الكتمـان  خضـاء أحكـام اآليـة       الثان ة : 

ــن       ــالمة م ــظ لالس ــه احلض ــل ل ــز لل ــب اهلل ت ــذي كت ــرآن ال ــاءو   الد ل
ِإنَّا َنحُْن َنزَّْلَنا الاذِّْكَر َوِإنَّاا التحريف   قان تعا ]

 .(4)[َلُه لحافظون
 نه  مل يكتمـ ا   (9)ب ان  ستحداق املسلم  ملنزلة)خري أمة( الثالثة : 

لة آياتها   الاالة ال  م ة   لف ه اآلياو لأحكام التنزيل   بل يد م ن بتال
 ندب للعمل بها   لتدم جتالزها.

يض د اجلمع ب  اآليت  تدم ترتب ا ثر تلى كتمان اآلياو  الرابعة : 
  باب النب ة لدالئل التنزيل لباالن سحر الذين كضرلا   فدد نزلت آياو 

 تنه. الدرآن   ب ان احلالن لالرتغ ب ف ه   لب ان احلرام لالزلر
ب ان املندلحة لالرفعة للملار من غري أن يلجأ للتحريف  اخلامسة : 

 لالتغ ري   ف تد د بأحكام الشريعة   ليأخذ بالرخاة.
أختتمت آية ) منا حرم( مبلـام  العضـ  لالرمحـة بد لـه      السادسة : 

تعا )أن اهلل غض    ح  (  نها خااب للمسلم    باب أحكام التذك ة 
ا اآلية باإلنذا  لال ت د)لهلل  تذاب أل  (  نها لـاءو    لأختتمت هذ

 م الذين خيض ن اآلياو لبشا او الكتب السمالية السابدة اليت تتلـمن  
 البشا ة بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

أيهما أشد  مثـًا للنايـة   أكـل امل تـة مـن غـري  ضـارا  أل         السابعة : 
ثاني    ن ف ه  ضرا  بالنضس لالغري   لال كتمان التنزيل   اجل اب ه  ال

ينحار هـذا اإلضـرا  بـامل ل د بـل يشـمل املعـدلم لمـن سـ  لد أيلـًا            

                                                           

 .2س  ة احلجر (4)
 .441س  ة آن تمران (9)
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لت بة آكل امل تة تاح ب  العبد ل به   أما الت بـة مـن  خضـاء اآليـاو فـال      
ِإالَّ تاــح  ال بالب ــان ل ظهــا  التنزيــل لكشــف التحريــف   قــان تعــا ] 

ْصَلحُوا َوَبيَُّنوا َفُأْوَلِئكَ َأُتوُ  الَِّذيَن َتاُبوا َوأَ 

 .  (4)[َلَليِْهمْ 
َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صلة هـذا اآليـة بآيـة ]    الثان ة : 

    لف ها مسائل : (9)[..ُكُلوا ِمْن طَيِّبَاتِ 
لاءو آيـة السـ اق خاابـًا للمسـلم    يتلـمن اإلكـرام        ا ل  : 

و   أما آية البحا فتتلمن الذم للذين لالتشريف لاإل ن بالتنع  بالا با
 خيض ن ما أنزن اهلل تلى ا نب اء السابد .

لاءو كـل مـن اآليـت  مب ضـ ع ا كـل   مـع التبـاين ف ـه         الثان ة : 
م ض تًا لحكمًا   فاملسلم ن يأكل ن الا باو   أما الذين خيض ن اآلياو 

وَناا َوَماا َََلمُ ف أكل ن ما ف ـه اللـر  لالعـذاب   قـان تعـا ]     

 .(3)[َوَلِكْن َكاُنوا َأنُفسَُهمْ َيظِْلُمونَ 
 لظلمه   نضسه    املدام مركب من لل ا : 

 حرمان النضس من الا باو اليت سّ رها اهلل للمؤمن . ا لن  : 
 قبح ما يأكل ن من العذاب . الثاني  : 

 ما يااحب أكل النا  لمددماتها من احلسرة لا مل. الثالا  : 
حتمل لز  مـن ألزا  الـذين يغـر لن بهـ    ليلـل نه        : الرابع  

بكتمان ل خضاء اآلياو   لتبديل صضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله 
 لسل   اليت لاءو بها الكتب السمالية السابدة.

 كر نع  اهلل تز للل تلى املسلم    آية الس اق ترغ ب  الثالثة : 
لنبذ  خضاء اآليـاو  ن ا مـر     هل الكتاب لالنا  بدخ ن اإلسالم  
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اإلهللي بأكل الا باو آية ظـاهرة تسـتلزم مـن العدـالء  تباتهـا لقاـدها       

 لالسعي  ل ها.
لتلك آية   فلسضة خااباو الدرآن للمسلم  بأن تك ن حجة تلى 
النا  لحثًا هلل  إلنتهاج سبل اهللداية   ليتل  املسلم ن كل ي م تلى حن  

ــاضال ل   ــ ل بإصــ ــ  لقــ ــر  لهــ ــز    متكــ ــدي اهلل تــ ــ  يــ ــ ع بــ خشــ
 .(4) [اْهِدَنا الصَِّراطَ اْلُمسَْتَِيمَ للل]

 لتك ن هذا التاللة لملام نها مرآة لإلميان لدت ة للنا  لإلسالم.
   م الدرآن للذين خيض ن اآلياو لأسرا  التنزيل الـيت   الرابعة  : 

 َمالاءو   الكتب السابدة ن ع حتد هلل  بأن املسلم  مل للن خيض ا ]

 [.َأنَزَل َّللاَُّ ِمْن اْلِكَتا ِ 
 له  من الدالئل تلى أم   : 

 سالمة الدرآن من التحريف.ا لن : 
 تامة الدرآن من الندص.الثاني : 

تنزا املسلم  تن  خضاء لكتمان اآليـاو    مسـًا لتـاللة    الثالا : 
ُكْناُتمْ ََيْاَر ُأمَّاِ  لتألياًل   له  مـن تم مـاو ق لـه تعـا ]    

 .(9)[ِللنَّاسِ  ُأَِْرجَتْ 
تكر  لضظ)الذين(   اآليت    مع التباين   اجلهة فجاء  اخلامسة : 

  آية البحا إل ادة فريق من أهل الكتاب خيضـ ن اآليـاو لالبشـا او    
بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لظه  ا تلى الكضا    للـاء    

قي مبـا ف ـه الثنـاء    آية الس اق بذكر املسـلم  تلـى حنـ  العمـ م اإلسـتغرا     
 تل ه  لال تد الكري  هلل .
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لاءو آية البحا بالذم لال ت د للذين أنكرلا اآلياو    السادسة  : 
 لسع ا    خضائها.

أما آية السـ اق فتلـمنت ا مـر اإلهللـي للمسـلم  بالشـكر هلل تـز        
 للل تلى النع .

أكل املسلم  للا باو لشكره  هلل تز للل لأداؤه   السابعة  : 
 للضرائض مناسبة متعددة لمتجددة للث اب لاخلل د   النع  .

أما  خضاء فريق من النا  اآلياو لالبشا ة فانه سبب حلرمانه  من 
 تزك ة اهلل هلل  ي م الد امة   له  باب لنزلن العذاب.

شكر املسلم  هلل تز للل تلة جللب الزيادة مـن الـنع     الثامنة : 
 .(4)[ْن شَكَْرُتمْ َِْزيَدنَّكُمْ َلئِ بضلل من اهلل قان تعا ]

لأما الذين خيض ن اآلياو فانه  حمرم ن من الزيـادة لامللـاتضة     
 النع .

تيء اآلية باملدو لالثناء تلى املسلم  باخلااب التشريضي   التاسعة  : 
باضة اإلميان  لا مر بالتنع  بالا باو  ب نما لاءو اآلية حمل البحا 

 آلياو  لحيرف ن التنزيل طمعا بالثمن الدل ل.بذم  الذين خيض ن ا
مع اإلميان يأتي الضلل الع      لالرزق ال اسع الكري   العاشرة : 

  الدن ا لاآلخرة  فضي الدن ا يرزق اهلل املسلم  السك نة لالا باو  أما 
أهل اللاللة فأنه  حيرم ن أنضسه  من هذا النعمة لداء مثن قل ل يك ن 

َوَيشَْتُروَن ِبِه َثَمًنا  الدن ا لاآلخرة   قان تعا ]لبااًل تل ه   

 َقِليالً ُأْوَلِئكَ َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم ِإالَّ النَّاَِ 

] 
)يا أيها الذين آمن ا  ن  تددير اجلمع ب  اآليت  احلادية تشرة : 

 لف ه لل ا :  الذين يكتم ن ما أنزن اهلل(
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ََيَْر ُأمَِّ      ا  ، لأنه ]ب ان منزلة املسلم ا لن : 

   يتضلل اهلل بإخبا ه  تن حان الذين خيض ن (4)[ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ 
 املعجزاو.

لدد تضلل اهلل لأخ  املالئكة تن لعل خل ضة   ا  ،    الثاني : 
َوِإْذ َقاَل َِبَُّك ِلْلَمالَِئَكِِ ِإنِّي جَاِلٌل ِفي ]قان تعا 

 .(9)[اَِِْْإ ََِليَفًِ 

لتضلل اهلل سبحانه لأخ  النيب حممدًا صلى اهلل تل ه لآله لسل  
 لاملسلم  تن الذين يكتم ن اآلياو  لما ينت ره  من العذاب.

الذين يكتم ن الكتاب ال يستا ع ن  خضاء اآلياو اليت  الثالا : 
 نزلت تلى النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل   لمعجزاته العدل ة لاحلس ة.

 حتذير املسلم  من الذين خيض ن اآلياو لاملعجزاو. :  الرابع
املدد السمالي للمسلم  باحلجة لال هان   لفلح الذين  اخلامس : 

 يكتم ن ل خيض ن اآلياو.
حا املسلم  تلى تعاهد آياو الدرآن  لمنع لص ن يد  الساد  : 

 التحريف  ل ها  لأخذ احل اة لاحلذ    ا حكام الشرت ة.
السنة النب ية هي املاد  الثاني للتشريع  نها لحي   تشرة :  الثان ة

 ُيوحأل *َلَما َيْنِاُق َتْن اْلَهَ ىقان تعا ]
ٌ
 (3)[ِإْن ُهَو ِإالَّ َوحْي

لهل هي من الكتاب  اجل اب :  ال   ن الدد  املت دن من لضظ الكتاب ه  
ت     أن كلماته التنزيل بالنص تلى النيب  كما   الدرآن احملا   ب  الدف

لآياته نزلت بالنص التع  ين الذي ال يدبل التعدد لالت  ري  لأمساء س  ا 
 لترت بها ت ق ض ان من تند اهلل تز للل.
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ترغ ب أهل الكتاب مج عا لمنه  الذين يد م ن  الثالثة تشرة : 
 بالتحريف بدخ ن اإلسالم لالض ز بالتنع  بالا باو.

داماو العا ف   لنان املسلم ن مرتبة الشكر من م الرابعة تشرة : 
  (4)[ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ الشكر هلل  له  من خاائص]

لمل مينع حتريف الكتب املنزلة من لل د أمة مؤمنة شاكرة اهلل  تعر، تن 
 التحريف  لتنضر منه.

من أمساء اهلل )الشاكر( له  الذي يشكر للمسلم   اخلامسة تشرة : 
  لشكره  له تلى النع   لشكرا تعا  ه  اجلزاء احلسن   الدن ا  ميانه

 لاآلخرة.
لمل يستاع الذين خيض ن اآلياو منع املسلم  من الشكر هلل تز للل 
 نه تعا  هدى املسلم  ا  سب له  لهذا اهللداية الن ت ةالعامة برهان 

ُقْل َفِللَِّه اْلحُجَُِّ لحجة له  من تم ماو ق له تعا ]

 .(9)[اْلبَاِلَغُِ 
َوَمثَُل الَِّذيَن َكَفُروا  صلة هذا اآلية بآية] الثالا : 

َكَمثَِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَما الَ َيسَْمُع ِإالَّ ُدَلاًء َوِنَداًء 

 َفُهمْ الَ َيْعَُِلونَ 
ٌ
 لف ها مسائل :    [بهذا اآليةُصمٌّ ُبكٌْم ُلْمي

 لاجلاحدين. تشرتك اآليتان    م الكافرين ا ل   : 
حتريف الكتاب ل خضاء معجزاو النب ة مددمة لسبب  الثان ة  : 

للتلل ل تلى فريق من النا   فجاء الدرآن بضلحه لال ت د  هله  
فالذين يكتم ن التنزيل ال ينحار ضر ه  بأنضسه  فدط      يلرلن 
أسره  لأتباته  ل  ا يه  ل لحده  أث  للز  آخر  لجيعل نه  يت ا ث ن 

تحريف  ليعجزلن تن معرفة ما كتم ا لأخض ا  ال أن يهديه  اهلل ال
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فتضلل اهلل تز للل بالدرآن للعله ساملا من التحريف خلزيه   لمنع 
  ستمرا  سلاانه  تلى النا .

يض د اجلمع ب  اآليت  تعدد ص غ اإلنذا  للذين خيض ن  الثالثة : 
ه لآله لسل  املذك  ة   التنزيل  لحيرف ن صضاو النيب حممد صلى اهلل تل 

 الكتب السمالية السابدة.
ب  الذين كضرلا الذين تذكره  آية الس اق أتالا لب   الرابعة : 

 الذين يكتم ن ما أنزن اهلل تم م لخا ص مالق    أن الكافربن أت .
 صلة ]ل  ا ق ل هلل [ بهذا اآلية  لف ها مسائل :  :  الرابع

ت   م الذين ال يؤمن ن بالتنزيل يض د اجلمع ب  اآلي ا ل  :
لآله  س ن اهلل صلى اهلل تل ه  مّرلجيحدلن به   لتن أبي م سرة قان :  

لسل  تلى أبي لهل فدان :  لاهلل يا حممد ما نكذبك أنك تندنا ملادق 
فإنه  ال يكذب نك للكن ال امل  }للكنا نكذب بالذي لئت به   فأنزن اهلل 

 .(4)({بآياو اهلل جيحدلن
تكر    اآليت  ق له تعا  )ما أنزن اهلل( مع  م الكافرين به   الثان ة :

 لف ه ب ان لغنى اهلل تز للل تن النا .
لملا قام فريق من النا  بكتمان التنزيل تضلل اهلل تزل لل لأنزن  

 الدرآن الذي ال تال  ل ه يد التحريف  فإمتنع ا تن  تباته.
تب ا ثر من كتمان هؤالء ملام  ب ان حد دة لهي تدم تر الثاني :

الكتب السمالية السابدة     أنع  اهلل تز للل تلى النا  مج عًا بنزلن 
الدرآن  لتشمل هذا النعمة الع  مة الذين يكتم ن التنزيل له  من 

َوَما مااديق ق له تعا    حق النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  ]

  لف ه  شا ة     مهان (9)[ْلَعاَلِمينَ َأِْسَْلَناَك ِإالَّ َِحَْمًِ لِ 
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الكضا  كما لاء   خامتة هذا اآلية بال ت د بعذابه  فدد أضرلا بالكتمان 
َوَما َََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا أنضسه   قان تعا )

 .(4)(َأنُفسَُهمْ َيظِْلُمونَ 
 الشعبة الثان ة : صلة هذا اآلية باآلياو التال ة  لهي تلى لل ا : 

ُأْوَلِئَك الَِّذيَن  صلة هذا اآلية باآلية التال ة) : ا لن

اشَْتَرْوا الضَّالََلَِ ِباْلُهَدى َواْلَعَذاَ  ِباْلَمْغِفَرِة 

   لف ها مسائل : (9) (َفَما َأْصبََرُهمْ َلَلأل النَّاِِ 
 حتاد م ض ع اآليت   لتعلق أحكامهما بالذين خيض ن  ا ل  :

 بالنيب صلى اهلل تل ه لأله لسل  التنزيل لالبشا او  
ت ك د  م الذين خيض ن املعجزاو   لدت ة النا  إللتنابه    : الثان ة

 لأخذ احلائاة منه .
ب ان حالة اإلنسان لالب اهللدى  لالسعي لن ل املغضرة  الثالثة :

لخمالضة أهل الكتمان ل ظائضه   للزلم لعل الدن ا مز تة لآلخرة  لبذن 
 لااحلاو ل لتناب الزل    الشهادة أل كتمانها.ال سع   فال ا

 ب ان املالزمة ب   خضاء اآلياو ل اللاللة لس ء العاقبة. الرابعة :
ت ك د احلجة تلى الكضا    لزلره  تن اإلقامة تلى  اخلامسة :

 خضاء حدائق التنزيل  لدت ته  للت بة لاإلنابة لتذكريه  باهللدى لالذكر 
 غضرة من تند اهلل.كضعل للزاؤا العض  لامل

ملا أختتمت اآلية السابدة بال ت د بالعذاب ا ل   فإنه تمل  السادسة :
 أختتمت اآلية التال ة بب ان ماه ة العذاب ل نه املكا الدائ    النا .

َّللاََّ َنزََّل اْلكَِتاَ  ِباْلحَقِّ صلة هذا اآلية بآية] : الثان ة

اْلِكَتاِ  َلِفي ِشََاق  َوِإنَّ الَِّذيَن اََْتَلُفوا ِفي 

    لف ها مسائل : (4)[َبِعيد  
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تشرتك اآليتان   امل ض ع له   م الذين خيض ن آياو  : ا ل 
 التنزيل.

تأك د ال ل  لالتعدي بكتمان اآلياو    أن اهلل تز للل  الثان ة :
أنزهللا باحلق لتك ن  محة للنا   لسب ل هداية هلل   لالذي خيضي 

يب حممدَا صلى اهلل تل ه ل آله لسل  ي ل  نضسه  ليسعى البشا او  بالن
ل ل  غريا حبجب احلق تنه  فجاءو اآليتان لضلحه لحتذير النا  منه  

 لدت ته  للتدبر   آياو الدرآن بالذاو لا ثر.
التنزيل خري حمض س اء الكتب السابدة أل الدرآن  لكتمان  الثالثة  :

 اآلياو حجب ل ل ا اخلري تن النا .
ب ان  محة اهلل تز للل بأهل الكتاب لالنا     م الذين  الرابعة  : 

خيض ن اآلياو  لدت ته  للت بة لاإلنابة  للعل النا  ينتضع ن من 
التنزيل  لقد تضلل اهلل سبحانه للعل الدرآن كاف ًا لاف ًا  م   الدين 

 لالدن ا.
 اآليت  من مضاه   نزلن الكتاب باحلق بلحاظ الالة ب  اخلامسة :

 لل ا: 
 فلح كتمان التنزيل  لب ان قبحه.  : ا لن

 نذا  الذين خيض ن البشا او اليت ل دو   نب ة حممد صلى  الثاني  :
 اهلل تل ه لآله لسل 

تضلل اهلل تز للل لأنزن الدرآن للعله لامعًا مانعًا لامعًا  الثالا :
آلياو  قان  حكام التنزيل  لمانعًا من ترتب ا ثر تلى كتمان ا

ء  تعا ]
ْ
 (9)[َوَنزَّْلَنا لََليْكَ اْلِكَتاَ  ِتبْيَاًنا ِلكُلِّ شَي

 لكتمان هؤالء اآلياو من الب ان الذي لاء   الدرآن .
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تد بة الذين خيض ن اآلياو  ل خبا ه  النا  مج عًا  ب انالرابع  :  
 تنها   احل اة الدن ا  ل  هذ اإلخبا  مسائل : 

 حجة تلى ال امل  الذين يكتم ن اآلياو.    :   نها ل
 دت ة النا  لإلترا، تن الذين خيض ن اآلياو.الثان ة  : 

لعل النض   تنضر من كتمان التنزيل ملا ف ه من العذاب  الثالثة  : 
 ا ل  .

 كشف م ض ع كتمان اآلياو بلغة الت ب خ  هله. اخلامس  : 
م  السابدة بالكتب  كر م ض ع آخر له   ختالل ا  السادسة  : 

 السمالية مع أنها نازلة من السماء لكلها حق لصدق . 
َوِإَذا ِقياَل َلُهامْ صلة هذا اآليـة بد لـه تعـا ]    الرابع : 

    لف ه مسائل : (4)[...اتَّبُِعوا َما َأنَزَل َّللاَُّ 
ب  اآليت  من ح ا امل ض ع للهته تمـ م لخاـ ص    ا ل  : 

 اق    م الكضا  الذين أصرلا تلـى  تبـاع مـا    مالق      لاءو آية الس
 تل ه أياؤه  من الكضا .

أما آية البحا فانها تتعلق بالذين خيض ن اآلياو لالبشا او بالنيب 
 حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

من  تجاز الدرآن ب ان تعـدد لهـاو الكضـر الـيت يت لـه       الثان ة  : 
 منه    لف ه لل ا :  ل ها الذم لالتدب ح من غري خش ة لتد ة 

 نــه مــن الناــر اإلهللــي للــنيب حممــد صــلى اهلل تل ــه لآلــه  ا لن  :
 لسل .

ف ه شاهد بأن النيب حممدًا مل ينتاـر بالسـ ف بـل باحلجـة      الثاني :
َوجَااِدْلُهمْ لاحلكمة للهاد الكضـا  بـاحلق لالتنزيـل   قـان تعـا ]     

 َأحْسَنُ 
َ
 .(4)[ِبالَِّتي ِهي
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 مسلم    سع ه    سبل اهللداية لالاالو. نه مدد لل الثالا :
ف ه تأديب ل  شاد للمسل م    بـاب اإلحتجـاج ل قامـة     الرابع :

احلجة تلى الكضا   له  من مااديق  ظها  لب ان اآليـاو الـيت سـعى    
َوالَِّذيَن ُيحَاجُّوَن ِفاي هؤالء إلخضائها لكتمانها  قان تعـا ] 

 .(9)[َلُه حُجَُّتُهمْ َداحَِضٌِ  َّللاَِّ ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيبَ 
يؤكد اجلمع ب  اآليت  العناد لا  ى الـذي يالق ـه الـنيب     الثالثة :

حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاملسلم ن   م الهـة صـ غ التشـك ك    
لالعناد   لهل هذا ا  ى خاص بالاحابة لأهل الب ت أيام التنزيل أم 

 عاقبة.أنه شامل للمسلم    أل اهلل  املت
اجل اب ه  الثاني   ليدن تل ه ال لدان لالش اهد العمل ة   لـذا  
فان كاًل من اآليت  مد سـة لتضدـه املسـلم    لمناسـبة لبعـا الاـ          

َوِإْن َتْصبُِروا َوَتتََُّوا الَ َيُضرُُّكمْ نض سـه    قـان تعـا ]   

 .(3)[َكيُْدُهمْ شَيًْئا
لذي يأتي من الذين خيضـ ن  لف ه بشا ة للمسلم    حتمل ا  ى ا

اآلياو   لالذين جيحدلن بها ل ن تآز لا تلى اإلضرا  باملسلم    قان 
َوَما جََعَلُه َّللاَُّ ِإالَّ ُبشْاَرى َلكُاْم َوِلَتطَْماِئنَّ تعـا ] 

 .(1)[ُقُلوُبكُمْ ِبهِ 
لاآليــة أتــالا لان لــاءو ااــ ص لاقعــة أحــد  ال أن الــ ا د ال  

لى تم م اللضظ لل س سبب النزلن   فاح ح خياص امل  د  لاملدا  ت
أن آية البحا لالس اق لاءتا    م الذين كضرلا لأصرلا تلى العناد  ال 
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أنهمــا يــدالن بالداللــة اإللتزام ــة تلــى البشــا ة للمســلم  بــدفع ا  ى  
 لالك د الذي يأتي منه    لهذا الدفع مددمة للنار لال ضر للمسلم .

 باآلياو التال ة   لف ها لل ا :  صلة هذا اآليةالثان ة : 
ُأْوَلِئااكَ الَّااِذيَن صــلة هــذا اآليــة باآليــة التال ــة] ا لن : 

    لف ها مسائل : (4)[اشَْتَرْوا الضَّالََلَِ ِباْلُهَدى
بعد أن لاءو هذا اآلية باإلخبـا  تـن للـ د فريـق مـن       ا ل  : 

بالنيب حممد  النا  خيض ن آياو التنزيل   لميتنع ن تن كشف البشا او
صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاإلخبا  تن تامل الغ ب ف ما ينت ـره  مـن   
العــذاب   اآلخــرة لــاءو آيــة الســ اق لب ــان حــاهلل  لصــضته  لســ ء   

  خت ا ه  العمى تلى اهللداية لالرشاد  لف ه منافع من لل ا : 
 لذبه     سبل الت بة.ا لن : 

زيــل لأنهــا غــري غائبــة تــن  تــذكريه  لالنــا  حبدــائق التنالثــاني : 
 ال ل د الذهين هلل .

لهن لتضريق مجع الذين يكتمـ ن التنزيـل بـاتالن فريـق     الثالا : 
منه  البشا او اليت ل دو بالنيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل       

 الكتب السمالية السابدة.
بعا السك نة   نض   املسـلم    لالرضـا حبسـن  خت ـا      الثان ة : 

اللة اجلمع ب  اآليت  تلى قبح فعـل ل خت ـا  الكضـا   قـان     اإلسالم لد
َوَمْن َيبَْتغِ َغيَْر اإِلسالَِم ِديًنا َفَلْن ُيَْبَاَل تعـا ] 

 .(9) [ِمْنهُ 
  لصف الذين خيض ن اآلياو باللاللة لأنه  سع ا  ل ها  الثالثة : 

 لبذل ا هللا ت ضًا أم   : 
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 شأت . نه دل ل تلى خسا ته    الن ا لن : 
 حتذير النا  من الذين خيض ن البشا او النب ية.الثاني : 

  نه شاهد تلى تدم فالحه    الدن ا لاآلخرة. الثالا : 
 لتماع اللـاللة مـع كتمـان اآليـاو برهـان تلـى اخل بـة         الرابعة : 

لاخلذالن للذين يكتم ن لخيض ن اآلياو   فح نما قالت آية الس اق أنه  
نها تدن بالداللة التلـمن ة تلـى أن هـذا الكتمـان لـن       شرتلا اللاللة فا

ينضع أصحابه للـن يكـ ن مانعـًا مـن هدايـة النـا  ل  ـذابه  لإلسـالم         
 لاملعجزاو اليت لاء بها النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

من  تجاز س اق اآلياو أن كاًل من خامتيت اآليت  تتعلق  اخلامسة : 
 .بعذاب الكضا  ي م الد امة

 لحيتمل لل هًا : 
  ادة امل ضــ ع املتحــد فكــل العدــاب لشــدته تلــى  خضــاء  ا لن :

 اآلياو.
التضاــ ل لان العــذاب يــأتي مــرة بســبب  خضــاء اآليــاو    الثــاني :

 لأخرى بسبب شراء اللاللة باهللدى.
 ســـتحداق أللئـــك الكضـــا  العـــذاب إلصـــرا ه  تلـــى  الثالـــا :

 ت  لا  كر   آية البحا لالس اق.املعاصي   لالذن ب اليت يرتكب نها أ
لال تعا ، ب  هذا ال ل ا ل  التنزيل اا ص أهل النا  له  

َقاُلوا َِبََّناا   العذاب ا ل   للسط لهجهـا لشـدة غ  هـا ]   

 .(4)[َغَلبَْت َلَليَْنا ِشََْوُتَنا َوُكنَّا َقْوًما َضالِّينَ 
نَّ َّللاََّ َنازََّل َذِلكَ ِباأَ صلة هذا اآلية بد لـه تعـا ]  الثاني : 

    لف ها مسائل : (9)[...اْلِكَتاَ  ِباْلحَقِّ 
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  كرو آية البحا ما أنزن اهلل من الكتاب   أما آية الس اق ا ل  :
فــذكرو )الكتــاب( لحتتمــل النســـبة بــ  )مــا انــزن اهلل( لبـــ         

 )الكتاب( لل هًا: 
ــاب هــ     ا لن : ــاب   لالكت ــ  الكت ــزن اهلل ه ــا أن ــالي  ن م   التس

 احملا   ب  دفت .
ب )مـا انـزن اهلل( ل)الكتــاب( نسـبة العمـ م لاخلاــ ص      الثـاني : 

املالق   فا لن أت   ن منه الاحف لال حي لألنب اء   قـان تعـا      
َوَما َيْنِطُق َلْن اْلَهَوى النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل ]

 ُيوحأل *
ٌ
 .(4) [ِإْن ُهَو ِإالَّ َوحْي

ــدخل ف  ــل ي ــاء     له ــل لأللل  ــز لل ــى  اهلل ت ــا ألح ــزن اهلل م ــا أن  م
َوَأْوحَيَْنا ِإَلاأل لالااحل  من غري ا نب اء   كما   ق له تعا ]

ُأمِّ ُموسَااأل َأْن َأِِْضااِعيِه َفااِإَذا َِْفااتِ َلَليْااهِ 

   اجلـ اب قـد لـاء  كـر هـذا الـ حي       (9)[َفَأْلَِيِه ِفي اْلايَمِّ 
مانه ل خضائه   لالدد  املت دن مـن  لم ض ته   الدرآن فال سب ل    كت

 املدا د لا أنزن اهلل آياو التنزيل تلى ا نب اء.
 الكتاب ه  ا ت  لا أنزن اهلل. الثالا :

لالاح ح ه  الثالا   لل س كل نيب تندا كتاب لشريعة مبتدأة   
َما َأنَزَل َّللاَُّ ِمْن للاءو آية البحا مد دة بالتبع ض لد له تعا ]

[ إلفادة ما أخضى هؤالء لأنه لزء من الكتاب إل ادة املعنى  ِ اْلِكَتا
 ا ت  للكتاب لالتنزيل.

لهل ف ه  شا ة بأنه  يستا ع ن  خضاء كل الكتاب  ال أنه  أخض ا 
ــ ن        ــ اب ال   ل ك ــرة  اجل ــة احلاض ــافع الدن  ي ــتالئ  لاملن ــه الي ــزء من ل

ضـاء التنزيـل     التبع ض   اآلية داللة  تجازية بأنه  ال يدد لن تلى  خ
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َوَما َيْعَلُم جُُنوَد َِبِّكَ ِإالَّ لالبد له من ي هرا  قـان تعـا ]  

 .(4)[ُهوَ 
لدد لعل اهلل تز للل ا نب اء لسائط ال حي لالتنزيل ب نـه لبـ    
العباد فاخ ه  بنب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسـل  للـزلم التاـديق    

ْلَناكَ ِإالَّ َِحَْماًِ َوَما َأِْسَ به   لذا فمن  تجاز ق له تعا ]

   أن منـافع لبركـاو نب تـه ال تنحاـر بزمانهـا لمـا       (9)[ِلْلَعاَلِمينَ 
بعدا فلها منافع ت  مة تلى الااحل  لأتباع ا نب اء من ا م  السـابدة  

 بتلدي البشا ة بنب ته بالدب ن   لاإلستعداد إلتباته لنارته.
البشـا او بالرضـا     لت ا ثت ا ل ان من املـؤمن  لأبنـائه  تلـك    

للكن فريدـًا مـن   ا يهـ  قـام ا باخضائهـا لسـرتها حبـًا حلاـام الـدن ا           
 فجاءو آية الس اق لتؤكد أن اهلل تز للل أنزن الكتاب باحلق.

 تل ـك  لُأِحـق  لمن معاني احلـق   املدـام الثبـ و قـان  بـن من   )     
 أُحدُّـه  الدلـاء  تل ـه  َحَدْدـت  تد ن لالعرب فثبت ُأْثِبَت أي فَحق  الَدلاء

 .(3)(أللبته أي  ْحداقًا ُأِحدُّه لأحَدْدُته َحّدًا
لتأك د حد دة لهي أن كتمان هؤالء لشار لا أنزن اهلل تز للل مل 
يلر النب ة لاملؤمن   ن اهلل تز للل نّزن الدرآن للعله ب  دفت  لثبته 

 لاللبه لمنع يد التحريف من ال ص ن  ل ه.
تنزيل اهلل للكتاب باحلق ه  حض ه لسالمته من  من معاني الثان ة : 

التبــديل لاللــ اع فالــذين يكتمــ ن اآليــاو ال يســتا ع ن  خضائهــا  ن   
 لل دها   ا  ، مل ينحار به .

                                                           

 .34س  ة املدثر(4)
 .417س  ة ا نب اء(9)
 .41/69لعربلسان ا(3)
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لمل ختتص فرقة من النا  بـأمر   اتـة ل ظهـا  اآليـاو  للـاء        
الكتاب أمر اهلل تز للل لكل مسل  لمسلمة باداء الاالة مخس مراو 

ال  م   لتك ن تاللة آياو الكتاب ف ها لالبة ك ال يل ع الدرآن لال   
يرتك املسلم ن تاللته  لل سمعه النا  ط تًا لقهـرًا ل ناباقـًا تلـى حنـ      

ُكْنُتْم ََيْاَر ُأمَّاِ  ي مي متجدد له  من تم ماو ق له تعا ]

 .(4)[ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ 
  لهـ  الـذي انـزن     هلل تز للل ملك السم او لا  ، الثالثة :

الدرآن من السماء ل كـ ن  مامـًا   ا  ،   فـال يدـد  الـذين يشـرتلن       
باآلياو مثنًا قل اًل أن حي ل ا ب نه لبـ   مامتـه للنـا   ن اهلل تـز للـل      

 أنزله باحلق للعله سب ل اهللداية لالاالو.
لقد ل د   معنى)الاراط املستد  ( انه الدرآن  لمـن اخلاـائص   

ــا ــان   الـــيت ميتـ ــة الب ـــان املالـــق   قـ ــة لغـ ز بهـــا مـــن بـــ  الكتـــب املنزلـ
َوَنزَّْلَنا َلَليْاَك اْلِكَتااَ  ِتبْيَاًناا ِلكُالِّ تعـا ] 

ء  
ْ
 .(9)[شَي

لاءو آية الس اق بذم الذين  ختلضـ ا   الكتـاب  لهـل     الرابعة :
 كتمان اآلياو من اإلختالل   الكتاب.

يتلمن اجلمـع بـ     اجل اب نع   له  مددمة هللذا اإلختالل  لذا
اآليت   م املددمة ل ي املددمة  ليدت  أهل الكتاب     لتناب  خضاء 
اآليـاو لالبشــا او بــالنيب حممــد صــلى اهلل تل ــه لآلــه لســل   ن هــذا  
ــديق      ــن التاـ ــاع تـ ــ ع لإلمتنـ ــتالل  لم ضـ ــبب   اإلخـ ــاء سـ اإلخضـ

 باملعجزاو.

                                                           

 .441س  ة آن تمران(4)
 .82س  ة النحل (9)
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َأْن  َلاايْ َ اْلبِاارَّ صــلة هــذا اآليــة بد لــه تعــا ] الثالــا :

   (4)[...ُتَولُّوا ُوجُوَهكُْم ِقبََل اْلَمشْاِرِق َواْلَمْغاِر ِ 
 لف ها مسائل : 

تض د آية الس اق   مضه مها دت ة أهـل الكتـاب    تـدم     ا ل  :
 خضاء اآلياو لالبشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل      أنها 

كلمـة الت ح ـد  ل ظهـا      تب  لتهدي    مااديق ال    لما ف ه  تـالء 
معجزاو النب ة  لالتاديق بنب ة حممد اليت لاءو بها الكتب السمالية 

 السابدة.
  ا كــان الــ  ال يتعلــق بالت لــه   اإلســتدبان    املشــرق  الثان ــة :

لاملغرب  فمن باب ا لل ية أن كتمان ما أنزن اهلل من الدالالو الب ناو 
الــ   لتــدالة مــع أهــل اإلميــان    لــ س مــن الــ    لهــذا الكتمــان ضــد

الَِّذيَن َيُصدُّوَن لحماللة لاد النا  تن مااديق ال   قان تعا ]

 .(9)[َلْن سَبِيِل َّللاَِّ َوَيبُْغوَنَها ِلَوجًا
لذا لاءو آية الس اق لتك ن حربًا تلى الذين خيض ن مـا أنـزن اهلل   

نيب حممد صلى لدت ة للنا  لعدم اإلصغاء للذين يكتم ن البشا او بال
 اهلل تل ه لآله لسل .

لمل تأو هذا الدت ة تردة بل هي مددمة للسـ لة جلـذب النـا     
ملنا ق آية الس اق لما ف ها من التعدد لالكثرة ملاـاديق الـ  الـيت تـدن     

 تل ها لتدت   ل ها  لمتنع من التضريط بأي فرد منها.
ضـ ن اآليـاو     ا كان الثمن الدل ـل الـذي يكسـبه الـذين خي     الثالثة :

لالتنزيــل ياــبح نــا ًا   باــ نه    فــان اإلقــرا  بآيــاو النبــ ة   لفعــل  

                                                           

 .477اآلية(4)
 .16س  ة ا ترال (9)
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مااديق ال  جيعل الدن ا حديدة ناضرة   لدا ًا للغباة لالسعادة لأكل 
 الا باو.

أختتمت آية البحا بال ت د للذين يكتم ن الب ناو الـيت  الرابعة : 
أنب ائه السابد  بد له  أنزهللا اهلل تز للل   الكتب السابدة لتلى لسان

[ لف ه  شا ة    دخ هلل  النا    قان َوَلُهمْ َلَذاٌ  َأِليمٌ تعا ]
 .(4)[َوَأْلَتْدَنا ِللظَّاِلِميَن َلَذاًبا َأِليًماتعا ]

لأختتمت آية الس اق بال تد الكري  للمسلم  لضعله  الااحلاو   
لامـر اهلل لات ـان   لتعاهـده   فـراد الـ    بـاب اإلتتدـاد لاإلمتثـان        

ُأْوَلِئكَ الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئكَ ُهْم ال الباو    قالت]

 [.اْلُمتََُّونَ 
لف ه  شا ة     تباع النا   هل اإلميان  ن اإلنسان بضارته مي ـل  
   احلق   لحيرص تلى  كتشال احلد دة اليت تك ن هللـا م ضـ ت ة     

ُثمَّ سَوَّاُه َوَنَفاََ ه تعا ]ح اته  لهذا الضارة من تم ماو ق ل

   لأسرا  خالفة اإلنسان   ا  ،.(9)[ِفيِه ِمْن ُِوحِهِ 
َقاُلوا َأَتجَْعُل فح نما  حت  املالئكة تلى لعل أدم خل ضة ]

   لـاء  (3)[ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيسِْفكُ الادَِّماءَ 
ملالئكـة ف ـرلا لـه    الرد من اهلل تز للل بانه سبحانه يعل  ما ال يعلمـه ا 

سالدين إلقرا ه  مبا لعل اهلل تند اإلنسان من الضارة احلم دة لالعدل 
للتم  ز ب ت احلق لالباطل  لمن الباطل  خضاء البشا او   فجاءو آية 
 الس اق لت هر مااديق احلق   لمتنع الباطل لأهله من كتمانها ل خضائها.

                                                           

 .37س  ة الضرقان(4)
 .2س  ة السجدة (9)
 .31س  ة البدرة(3)
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ه  قــاد ًا تلــى لدــد لعــل اهلل تــز للــل اإلنســان  ق بــًا تلــى نضســ 
ــاو         ــاء الب ن ــه  خض ــ ح لمن ــن الدب ــه م ــر نضس ــتنباط  تنض ــا  لاإلس اإلقتب
لالبشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل     أن هـذا اإلخضـاء     

  نب لمعا ة .
أخرج  بن أبي حامت لصححه تن أبي    أنه سأن  س ن اهلل صلى 

َأْن ُتَولُّوا  َليْ َ اْلبِرَّ ]اهلل تل ه لآله لسل  تن اإلميـان فـتال  

 فتالهـا  سـأله  ثـ   فتالهـا   أيلـاً  سـأله  منهـا  ثـ    فرغ حتى [ُوجُوَهكُمْ 
ــان ــت ل  ا: لق ــنة تمل ــا حس ــك  ل  ا أحبه ــت قلب ــ ئة تمل ــها س  أبغل
 .(4)قلبك

لاءو اآلية حمل البحا بلغة الذم للذين خيض ن آياو   اخلامسة :
ب لاإلكرام التنزيل لمعجزاو النب ة للاءو اآلية أتالا بلغة اخلاا

 للمسلم .
من مااديق ال  الت لص من كتمان اآلياو  لالت أ منه  السادسة : 

 م ض تَا لحكمَا.
 تعاهد املسلم  آلياو التنزيل  لالعمل مبلام نها. السابعة :
ب ان التباين لالتلاد   العاقبة ب  املسلم  لالكضا   فكما  الثامنة :

لكضر  فكذا   اآلخرة فل س هناك  ال اجلنة أنه ل س من برزخ ب  اإلميان لا
 للما ع   لالنا  للكافرين.

 عج ز اآليةعج ز اآليةإإ
هـل الكتـاب   أخضـاء شـار مـن     خت  اآلية تن ا سباب الكامنة ل اء 

تـر، قل ـل    اتـه     أن الـثمن الـذي يتداضـ ن   لآلياو لال اه  لك ف 
هجه    ليك ن لبااًل تل ه  ي م الد امة لاء العداب ا خـرلي تلـى مـن   

تتبا  هذا اآلية من )آياو اإلنذا   الدن ا با غة ا كل لالكسب   لميكن 

                                                           

 .4/314الد  املنث  (4)
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 لال ت د(.
لدد أنزن اهلل تز للل الدرآن لتك ن آيـاو اهلل ظـاهرة للنـا        
ي م الد امة  ال تستا ع أمة أل أهل ملة أل دللة سرتها ل خضاءها   لمع 

يـاو التنزيـل    ن   هذا تضلل اهلل تز للل ل كر حان الذين خيضـ ن آ 
ء  اهلل أ اد للدرآن أن يك ن]

ْ
 .(4) [ِتبْيَاًنا ِلكُلِّ شَي

 لحتتمل اآلية لل هًا : 
 م  خضاء آياو التنزيل قبل بعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه  ا لن :
 لآله لسل .

املدا د قبح  خضاء صضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله  الثاني : 
ها مبا جيعلها ال تنابق تلى ش اه الكـري  لاـد   لسل  لحتريضها لتبديل

 النا  تنه.
اإلترا، لالادلد تن معجزاو النيب حممد صلى اهلل  الثالا : 

تل ه لآله لسل  اليت صا و حديا املنتدياو لالد افـل  فـأمتنع فريـق    
 من الكضا  تن احلديا تنها.

تـز  اجلدان   آياو الدرآن لالتشـك ك   نزلهللـا مـن اهلل    الرابع : 
 للل.

 لال تعا ، ب  هذا ال ل ا  لكلها من مااديق اآلية الكرمية.
لآلـه   تل ـه  اهلل صـلى  حممـد   س  كتم ا لتن السدي   اآلية قان: 

 العال ـة  أبـي  تـن  لريـر  ابـن  لأخـرج  .قلـ الً  طمعًا تل ه لأخذلا لسل  
 [ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللاَُّ ِمْن اْلِكَتا ِ ]

 احلــق  مــن كتــابه    تلــ ه  اهلل أنــزن مــا كتمــ ا الكتــاب أهــل  :قــان
 .(9)لنعته حممد لشأن لاإِلسالم  لاهللدى  

                                                           

 .82س  ة النحل(4)
 .4/332الد  املنث  (9)
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لدد لـاءو آيـة البحـا باـ غة اجلمـع لامللـا ع )يكتمـ ن( لف ـه         
 أم  :

اإلخبا  تن جتدد هذا الكتمان لاإلخضاء لأنه ال ينتهي تند  ا لن : 
 باملعجزة لاملدد امللكـ تي  قـان   نار املسلم    معا ك اإلسالم ا ل 

 .(4) [َوَلََْد َنَصَرُكمْ َّللاَُّ ِببَْدِ  َوَأْنُتمْ َأِذلٌَِّ تعا ]
ال يكف أهل احلسد تن  خضاء لكتمـان اآليـاو حتـى مـع      الثاني :

ِإَذا  ؤيـته  دخــ ن النـا  اإلســالم تـن  ضــا ل ميـان   قــان تعــا ]    

ْيَت النَّاسَ َيْدَُُلوَن َوَِأَ  *جَاَء َنْصُر َّللاَِّ َواْلَفْتحُ 

 .(9)[ِفي ِدينِ َّللاَِّ َأْفَواجًا
ــا : ــن يلــر     الثال ــاو ل ــأن كتمــان هــؤالء اآلي م اســاة املســلم  ب

 اإلسالم لاملسلم   لال مينع من بل غ الرسالة النا .
   اآلية حجة تلى الذين كضرلا.  الرابع :

ــا    اخلــامس : و   دتــ ة النــا  لإلتــرا، تــن الــذين خيضــ ن اآلي
 لبعثه  للتدبر   معجزاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

لعل املسـلم    حـان مـن ال د ـة لاحل اـة مـن مكـر          الساد  :
 الذين خيض ن اآلياو  ن هذا اإلخضاء حيتمل لل هًا: 

 نه مال ب بذاته   لل س له غاية  ال الـثمن الدل ـل الـذي     ا لن :
  كرته اآلية الكرمية.

  نه حرب تلى اإلسالم لالنب ة. ي : الثان
 نه مددمة للتعدي تلـى اإلسـالم   لف ـه حتـريض للكضـا       الثالا : 

 تلى النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاملسلم .
  ادة   تداد شار من املسلم  تن اإلسالم بتكذيب آياو الرابع : 

 النب ة.
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رى صح حة  قـان  لبإستثناء ال له ا لن فان ال ل ا الثالثة ا خ
َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْهِل اْلِكَتا ِ َلْو َياُردُّوَنكُمْ تعـا ] 

  ل كـ ن  خضـاء اآليـاو    (4)[ِمْن َبْعِد ِإيَمااِنكُْم ُكفَّااًِا
لالبشا او اليت لاءو بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  من هـذا  

كتمـ ن  ال د  ل ك ن من مضاه   آية البحا حتذير املسلم  مـن الـذين ي  
 آياو التنزيل لاملداصد من هذا الكتمان.

لدد أخ و اآلية تن أكل الذين خيض ن اآلياو النا   لهـي حتـرق   
ا بدان لال ميكن لإلنسان أن جيعـل النـا    ل فـه  لصـح ح أن اآليـة      
لاءو من بـاب اجملـاز لالتغلـ ظ ل  ادة تـذاب اآلخـرة لالتـذكري حبـان        

    ال أن تاز الدرآن يتاـف اا صـ ة   الكضا  ي م الد امة   نا  لهن 
لهي تدم  ندااته تن احلد دة لال اقع   فالبد مـن صـلة لحاـة لـه       
 او احلد دة  ل ك ن من  تجاز اآلية اإلخبا  تن  تاال ما يأكل الذين 

 خيض ن اآلياو املعجزاو لغر، حاام الدن ا بأم  : 
 هذا اإلخضاء مددمة لإلبتالء با مرا،.  ا لن :

ماــاحبة ا  ى لا مل للكســب احلــرام الــذي يــأتي مــن   ثــاني :ال
  خضاء املعجزاو.

 نعدام اللذة لالرغبة   ا كل لالشرب تند الذين خيض ن   الثالا :
 الب ناو.

اآلية  نذا  باستحداث أمرا، بدن ة لنضس ة تنـد هـؤالء      الرابع :
ء اليت ت هر لدت ة للمسلم  لالنا  لرؤية مااديق اآلية لش اهد البال

ُقااْل تلــى الــذين خيضــ ن املعجــزاو تــتمع  لمتضــرق   قــان تعــا ] 

 َُِ اَن َلاِقب َْف َك انظُُروا َكي ي اَِِْْإ َف يُروا ِف ِس

 .(9)[الَِّذيَن ِمْن َقبُْل َكاَن َأْكثَُرُهمْ ُمشِْرِكينَ 
                                                           

 .412س  ة البدرة(4)
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ل  اآلية دت ة للنا  للنضرة من الذين يأكل ن النا   لهذا النضـرة  
ب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  تلى النا  لمنعه  من من بركاو ن

اإلفتتان بالذين جيحدلن باملعجزاو   فدد يك ن هذا الكتمان لاجلح د 
سببًا إلترا، شار من النا  تن الدرآن لما ف ه مـن اإلتجـاز ف حـرم    

 النا  من حده     تباع احلق.
هلل  للادل  لتك ن آية البحا حتذيرًا للنا  مح عًا منه   لدت ة 

تن الدرآن لالتدبر   معجزاو النيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل     
َوَما َأِْسَاْلَناكَ ِإالَّ َِحَْماًِ له  من تم ماو ق له تعـا ] 

 .(4)[ِلْلَعاَلِمينَ 
لحتتمل الالة ب  الثمن الدل ل الذي يدبل ن أزاء كتمان اآلياو 

 لب  ما يأكل ن من النا  لل هًا: 
التسالي فال يك ن أكل النا  لما تاقبته النا   ال اا ص  ا لن : 

 كتمان اآلياو لداء مثن اس.
 ستحداق أكل النا  تلى ما ه  أشد   اللاللة من كتمان الثاني : 

 التنزيل كتحريضه لحما بة املؤمن .
أكـــل النـــا  مـــن أفـــراد تـــذاب الـــذين خيضـــ ن اآليـــاو الثالــا :  

ة الكرمية بأن اهلل تز للل اليكلمهـ  لال  لالبشا او كما تدن تل ه اآلي
 ياهره  لأن تذابًا أل مًا   اآلخرة ينت ره .

ِإنََّمااا لدــد ل د ق لــه تعــا    الــذي يــأكل ن أمــ ان ال تــامى]

َيااْأُكُلوَن ِفااي ُبطُااوِنِهمْ َناااًِا َوسَيَْصااَلْوَن 

 .(9)[سَِعيًرا
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 نهـ    للاءو آية البحا حبار اكل الذين يكتم ن اآلياو بالنا  
لعل ا مثنًا هللذا الكتمان لاإلخضاء ف ـأكل ن الـثمن ف كـ ن نـا ا   لكـذا      

 بالنسبة للذين يأكل ن أم ان ال تامى  داة احلار)امنا(.
لتن اإلمام الباقر تل ه السالم قان :  قان  س ن اهلل صلى اهلل تل ه 

 ل لآله لسل  : يبعا نا  من قب  ه  ي م الد امة تأل  أف اهه  نا ًا فد
 .(4)له :  يا س ن اهلل من هؤالء فدرأ اآلية أتالا(

لتئ اآلية بلضظ ا كل له دالالو  فا كـل هـ  امللـغ لاإلبـتالع      
ــاو      ــاء اآلي ــه زلــر تــن  خض ــا   لف  ــتالع الن فك ــف يتجــرع ال ــامل ن  ب

ُيَصبُّ ِمْن لالبشا او باحلق لبا ادة معنى النا    اآلخرة   قان تعا ]

هِ  ْوِق ُُِءوِس يمُ َف ي  *مْ اْلحَِم ا ِف ِه َم َهُر ِب ُيْص

 .(9)[ُبطُوِنِهمْ َواْلجُُلودُ 
َوْليَخْشَ الَِّذيَن َلاْو َتَرُكاوا ِماْن ل  ق له تعـا ] 

يِْهمْ َفْليَتََُّوا  َاُفوا َلَل َعاًفا َ مْ ُذِّيًَِّ ِض ََْلِفِه

   ل د تن النيب حممد صلى (3)[َّللاََّ َوْلَيَُوُلوا َقْوالً سَِديًدا
 يـدخل  ل النـا   تـن  يزحـزو  أن سـرا  منهلل تل ه لآله لسل  أنه قان :  ا

 ل اهلل  سـ ن  حممـدا  أن ل اهلل  ال  له ال أن يشهد ه  ل من ته فل أته اجلنة
 .(1) ل ه يؤتى أن حيب ما النا     يأتي أن حيب

لصــح ح أن اآليــة أتــالا لــاءو ااــ ص أكــل أمــ ان ال تــامى    
لالعدب ب ق ع ال ل  تلـ ه   ال أنهـا تتلـمن     لاخلش ة من  بتالء ا بناء

 احلا تلى ق ن الا اب لال ص ة باحلق لتدم اإللحال بال  ثة.
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 ن اهلل تز للل حيضـظ التنزيل ليـذب تنـه  ليضلـح الـذين يكتم نـه        
لينذ ه  بعذاب أل    فدد أنزن اهلل الكتب السمالية للعل النا  تالزين 

زيل لفلحه للذين خيض نه ل ـدن تلـى   تن  خضائها له  من اإلتجاز   التن
َأنَّ ) حد دة لهي خ بة هؤالء لتدم حا ن الكتمـان لاقعـَا  قـان تعـا      

   (4) (اْلَُوََّة ّلِلَِِّ جَِميًعا
لمن معاني الرب ب ة املالدة هلل تز للل تعاهد التنزيل لحضظ النب ة لقد 

  لخرلج جتلى بنزلن الدرآن تلـى الـنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه ل آلـه لسـل       
ِإنَّا َنحُْن َنزَّْلَنا الذِّْكَر للمسلم  للنا  ك ري أمة قان تعـا ) 

  (9) (َوِإنَّا َلُه لحافظون
لمــن  تجــاز اآليــة ب ــان قلــة الــثمن لاملنــافع الدن  يــة  الــيت يناهللــا أهــل 

 التحريف لالكتمان لحتتمل الدلة   املدام لل هَا : 
     لب ان اآلياو.أنها قل لة مدابل الث اب الع ا لن :
 هي قل لة تند أهل اإلميان. الثاني :

 هي قل لة بذاتها لماه اتها   العرل. الثالا :
 قل لة بلحاظ الثمن لاملعا ة اليت يرتكب ن بإخضاء اآلياو. الرابع :

 سرتة تلف هذا الثمن ل نعدام ال كة ف ه. اخلامس :
 هذا الثمن سحت لحرام.  الساد  :

  نه جيلب الذم لالت ب خ لالعا .قل ل   السابع :
قل ل أزاء ما ترك ا من الثمن الدن  ي لا خرلي الذي يرتشح   الثاني :

تن  ظها اآلياو لب ان املعجزاو لالبشا او اليت لاءو بالنيب حممد صلى 
اهلل تل ه ل آله لسل    الكتب السمالية السابدة  لال تعا ، ب  هذا 

ية الكرمية  لمن أسرا  اآلية أنها تدن تلى  ال ل ا  لكلها من مااديق اآل
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َوَّللاَُّ َأْلَلُم ِبَما تل  اهلل تز للل مبا خيضي الكضا   قان تعا ]

 .(4)[َيكُْتُمونَ 
لقد تضلل اهلل لأخ  النيب حممدًا صلى اهلل تل ه ل آله لسل  لاملسلم  

اقبته  بإخضاء فريق من أهل الكتاب لآلياو  لتدم  نتضاته  منها  لس ء ت
لتتلمن اآلية البشا ة بدفع أ ى أهل الكتمان لنعت الثمن الذي يدبل ن 

 بأنه قل ل.
لمن  تجاز اآلية أنها نعتت فعله  بأنه  قادلا شراء الثمن  لأنه  

  لعل ا هذا الثمن الدل ل غاية هلل  لمل يلتضت ا لس ء فعله .

يكتمهو  ويمكن تسميِ اآليِ الكريمِ آياِ )
م يرد هذا اللفظ في الَرآن إال ( ولم  انزل اهلل

 في هذه اآليِ الكريمِ.

 اآلية سالحاآلية سالح
تب  اآلية العداب الشـديد الذي ينت ر الكضا  لاملعاندين الذين خيض ن 
تن تمد البشا او بالنيب ا كرم حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل    ل    

ا  نهـا جتعـل الكضـ   أهذا ال ت د لاإلخبا  سكن لختض ف تن املسلم  كما 
 نضسه .أمنشغل  ب

لدد  نتاـر اإلسـالم لاملسـلم ن بـالدرآن   فهـ  السـالو السـمالي        
 الذي يتلمن اإلخبا  تن أم   : 

 أتداء النب ة لاإلسالم. ا لن : 
 م ض ع العدالة. الثاني : 

َوِإْن ُتْعِرإْ َلْنُهمْ ك ض ة اإلحرتاز منه  قان تعا ] الثالا : 

 .(9)[َفَلْن َيُضرُّوكَ شَيًْئا
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لأثر الس ف لالسالو ش اي لقل ة فردية لحمدلدة   م ضـعها  
لزمانها  لقد الينتضع من الس ف لحن ا مـن السـالو  ال شـ ص لاحـد     

 تند احلالة.
أما آيـة البحـا فانهـا سـالو تدائـدي تـام ب ـد املسـلم   يتاـف          
بال كــة حب ــا يســتعمله كــل مســل  لمســلمة   زمــان لاحــد لم اضــع  

 متعددة لمتباتدة.
 لل س من حار لا غ لك ض ة هذا اإلستعمان  لمنها: 

ــان       ا لن : ــا قـ ــالة لخا لهـ ــة   الاـ ــذا اآليـ ــل  هللـ ــاللة املسـ تـ
 َوَبايْنَ  َبيَْنكَ  جََعْلَنا اْلَُْرَآنَ  َقَرْأتَ  َوِإَذاتعـا ] 

 .(4)[َمسُْتوًِا حِجَاًبا ِباآلَََِرةِ  ُيْؤِمُنونَ  الَ  الَِّذينَ 
الكتاب مبا ل د   الكتب السـمالية   اإلحتجاج تلى أهل  الثاني :

السابدة من البشا ة بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  فان قلـت  ن  
 هؤالء كتم ا اآلياو فك ف يك ن اإلحتجاج بها تل ه .

 اجل اب من لل ا: 
 ن املعجزاو لاآلياو أكثر لأت   مـن أن يسـتا ع فريـق      ا لن :

 من النا   خضاءها.
ان مجاتــة مــن أهــل الكتــاب يكتمــ ن اآليــاو فــان   ا كــ الثــاني :

غريه  مـن تلمـاء بـين  سـرائ ل أظهـرلا اآليـاو   لأتلنـ ا البشـا او         
 بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    مثل تبداهلل بن سالم لأخ ه.

مــن خاــائص املعجــزة أنهــا حجــة قــاهرة جتعــل النــا     الثالــا :
أ بــاب املنــافع الدن  يــة تــالزين تــن حما بتهــا   ف م ــل أهــل احلســد ل 

 العاللة    كتمانها ل خضائها   لحماللة التسرت لالتعت   تل ها.
 فجاءو هذا اآلية تلى لل ا:
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 بداء اآلية ت نا للنا  مج عًا   فلح  خضاء كن ز التنزيل. ا لن :
  نها سالو ب د املسلم . الثاني :

 حتذير أهل احلسد. الثالا :
ن اآلياو لداء مثن قل ل لما ف ه من العنـاد  الزلر تن كتما الرابع :

اشَْتَرْوا ِبآَياتِ َّللاَِّ َثَمًنا َقِلايالً لاجلح د   قان تعـا ] 

 .(4) [َفَصدُّوا َلْن سَبِيِلهِ 
لمن  تجاز هذا اآلية أنها تضلح لتذم الذين خيضـ ن الب نـاو مـن    

 لل ا: 
يق لالتددير تئ اآلية با غة اجلملة اخل ية اليت تض د التادا لن : 

 لكتمانه  اآلياو.
 لمل يستاع الذين تذمه  اآلية  نكا  نعته  بأنه  أخض ا اآلياو.

ب ان ت ، لبدن كتمانه  اآلياو لالب ناو له  مثن قل ل   الثاني :
 من حاام الدن ا  لا كلة لاهللداية الراتبة اليت هلل  تلى أتباته .

ان اآلياو بأنه قل ل تسم ة الثمن الذي يتداض نه تلى كتم  الثالا :
لف ه زيادة    مه  لأنه  أبدل ا خري الدن ا لا خرة بنز  يسري من متاع 

 .(9)حرام  نه قان: قل ل  منا الدن ا  لق ل: 
ــع :  ــدائ  لاملتاــل تلــى كتمــان   الراب ترتــب اللــر  الش اــي ال

 اآلياو.
ال ت د املتعـدد للـذين يكتمـ ن اآليـاو مبـا يالق نـه يـ م        اخلامس : 

  امة من العذاب الدائ .الد

                                                           

 .2س  ة الت بة(4)
 .4/966انتمع الب (9)
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لهذا اآلية نار متجـدد للمسـلم    م ـادين اجلـدان لاملنتـدياو      
لا س اق لهي سالو  لحدين      تزيد اآليـة املسـلم   ميانـًا لتكـ ن     

 لاق ة هلل  من أ ى كتمان اآلياو لأهله.
لدد أنع  اهلل تز للل تلى النا  ببعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه ل آله 

نزلن الدرآن كتابًا خالدًا  ل لل أن يك ن أهل الكتاب ناصرين له لسل  ل
 للتاديق املتبادن ب  الت  اة لا   ل لب  الدرآن .

فجاءو هذا اآلية لتحذير املسلم   لبعا الا    نض سه  لتدم 
الدن ط بسبب خذالن الذين خيض ن اآلياو له  من تم ماو ق له تعا  

  ف دابل املسلم ن أ باب (4)( بِْر َوالصَّالَةِ َواسَْتِعيُنوا بِالصَّ )
 اجلح د لاإلنكا  بالتد ى لالاالو لش اهد التاديق بالتنزيل.

لحتا اآلية املسلم  تلى تعاهد آياو التنزيل لالتدبر   دالالتها   
لحضظ معجزاو لسنة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    قان تعا  

 (9) (اِتي َثَمًنا َقِليالً َوالَ َتشَْتُروا ِبآيَ )
 لا صل أن يك ن   الثمن أطرال هي : 

 البائع الذي يدبض الثمن  ا لن :
 أل آلآل’الثمن لالبدن الع ، املدف ع نددًا أل ترضَا  الثاني :

 املشرتي الذي يدفع الثمن ليدبل املثمن.  الثالا :
 املثمن لالع  املباتة. الرابع :

من  هل التحريف لالكتمان تلى ما يد م ن به  ترى من الذي يدفع الث
اجل اب : ل س   الب  تدد للب ع أل الشراء  ال أن الثمن أطلق   املدام 
لصضًا تازيًا ملا يدبل ن من ا كلة لاملنافع اليت يأخذلنها من ا تباع 

 لا ناا     لانب مضاه   الرياسة لاجلاا اليت يتنعم ن بها.

                                                           

 16س  ة البدرة (4)
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لم  يرتد ن   سل  املعا ل اإلهلل ة مبعرفة أسباب لجتعل اآلية املس
الادلد تن بعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل   لتدم اإلفتتان 

َأْم َيَُوُلوَن اْفَتَرى َلَلأل َّللاَِّ بأهل الشك لالريب قان تعا  )

 ل ك ن تند املسلم  سالو   أم   : (4) (َكِذًبا
 دفع الشبهاو.لاجلدان ل اإلحتجاجا لن  :  
اْدعُ دت ة النا     اإلسالم باحلجة لال هان  قان تعا ) الثاني  : 

 (9) (ِإَلأل سَبِيِل َِبِّكَ ِباْلحِكَْمِِ َواْلَمْوِلَظِِ اْلحَسََنِِ 
 فلح ل زاحة أسباب اجلهالة لاللر .الثالا  :  

  سب ب النزولسب ب النزولأأ
عـب بـن   لهـ  ك  بـين اسـرائ ل  نزلت اآلية   مجاتة مـن تلمـاء   ق ل 

سـل    لكـان ا يتلدـ ن اهللــدايا    أخاـب لكعــب بـن   أا شـرل لح ـي بـن    
نـه مـنه      أتباته    ليتالع ن ا  بعثة خامت النب   ليرل ن أالكثرية من 

فلما بعا من غريه  خش ا زلان النع  لاجلـاا لل ـزاو الرياسـة فدـام ا     
 .(اآلية بتحريف صضاته املذك  ة   الت  اة لاإل  ل فانزن اهلل تز للل

ــة        ــر مــن آي ــزلن   أكث ــة كســبب ن ــر    اجلمل لهــذا امل ضــ ع متك
حكامها لا ية حتـى  أسباب نزلن اآلية أت    لم ض تها لأن ألال اهر 

 ي م الد امة.
 امللـ ك  سـألت :    قـان  تبـا   ابن تن ضع ف بسند الثعليب لأخرج

   اة؟الت   جيدلن الذي ما لسل  تل ه اهلل صلى حممد مبعا قبل ال ه د
 حممـد  لـه  يدـان  املس ح بعد من نب ًا يبعا اهلل أن الت  اة    د  نا:   قال ا

 حممدًا اهلل بعا فلما الدماء   لسضك لاملالهي   لاخلمر      الزنا بتحري 
:  فدالـت  كتـابك ؟    جتـدلن  الـذي  هذا: لل ه د املل ك قالت املدينة لنزن
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 ا مـ ان   امللـ ك  فأتاـاه  . نيبال بذاك هذا ل س: املل ك أم ان   طمعًا
 .(4) اآلية هذا اهلل فأنزن

 قريبا من هذا املعنى. تبا  ابن تن ضع ف بسند الثعليب لأخرج

  مفهوم االيةمفهوم االية
تعت  اآلية لهادًا ضد اقااب الكضر لاللاللة   فهي مبضردها سـ ف  

 نذا  م له ص ب نض سه  ل تالن مسالي يضلح س ء فعله  لتعديه    
 ظل  مركب لتلى شعب :  لهذا التعدي

 نــذا  النــا  مج عــًا ملــا   كتمــان احلدــائق لالبشــا او مــن    -4
َوالَ التلـــل ل لالغـــر  لاجلهالـــة لاـــس النـــا  حدهـــ    قـــان تعـــا ] 

   ل   سـتدامة لصـالو   يـة    (9) [َتبْخَسُوا النَّاسَ َأشْيَاَءُهمْ 
هـده   النيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل  لاملسـلم  لاملسـلماو لتعا    

لإلميان شاهد تلى تضل ل الـنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  تلـى        
ُقْل الَ َأسَْأُلكُْم َلَليِْه َأجْاًرا ا نب اء السـابد  ل  التنزيـل]  

 .(3)[ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلَُْرَبأل

ل  اآلية أتالا بشا ة ثباو أهل ب ت النب ة ل  ية النيب حممد صلى اهلل    
 لسل  تلى اإلسالم لم دة املسلم  مج عًا هلل . تل ه لآله

الكتب املنزلة  نها نزلت للنا  مج عـًا نـ  ًا مساليـًا يلـيء      -9
 د لب السالك .

ا نب اء   لهاده  لتبل غه  خا صًا لان أكثر الذين يد ل ن  -3
بالكتمان من اتباته  ل  ياته   بتدريب ان آياو التنزيـل  محـة للنـا     

 رع س اء.مج عًا   له  ف ه ش
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 . 86س  ة االترال(9)
 .93س  ة الش  ى(3)



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38

اإلســالم لا ديــان الســمالية الســابدة لــه ملــا   الكتمــان مــن   -1
التحريف لالتغ ري لالتبديل لحمالالو  ظها  لل د تنـاقض لهمـي ب نهـا    
لالتم يه لالتعت   تلى حد دة تك ين ة تدائدية ثابتة لهي لحـدة السـن  ة   

 ب  امللل لا ديان السمالية لأن اإلسالم املتم  هللا لاخلامت.

ا يدع ظل  الكامت  تلى أنضسه   نه  حيجب ن تنها  ؤيـة  كم -6
النـ   لميتنعــ ن تــن الضــرائض لالااتـاو لياــم ن آ انهــ  تــن اآليــاو   
لال اه  اليت ترتى ماابدة ملا خيض ن   لتؤكد هلل  لاحدة بعد ا خرى ان 
كتمان اآلياو لن يؤدي     خضائها  للن يك ن مانعًا من ظه  ها ل  الء 

ل بالعكس فان هذا الكتمان سبب   تثب تها ا  يـ م الد امـة  نـه    أمرها ب
يدف معا ضًا لمعاندًا لآلياو ف دفع النا  تامة لأهل العل     التحد ق 
لاإلستدااء لتنكشف هلل  حد دة الكتمان لأسبابه لضر ا خا صًا لأن 
اهلل تز للل كسى الدرآن مـن نـ  ا للعـل ماه تـه ال هـ     ليبعـا         

الل اء ليهديها ا  سبل النجاة كما يهدي ض ء الشمس النا     النضس
 د لب احل اة قان الشاتر : 

 كالشمس مينعك التالء للهها 
 فا ا  كتست برق ق غ   أمكنا                                        

لن يسبب الكتمان الدا   لاللعف ال الضت   لالندص تند  -6
أ باب الكتمان ضعضاء قاصرلن مشغ ل ن  أهل الت ح د   ا  ،    ن

بأنضســه  يتنــامى الــداء   ابــدانه   نهــ  ال يــأكل ن اال النــا    لاه ــة       
 أسلحته  منكشف أمره .

لتب  اآلية اللر  العام لكتمان اآلياو لالبشا او بالتماع العداب 
الدن  ي لا خرلي   لتدن تلى تلة خرلج الكضـا  مـن تم مـاو ق لـه     

فباإلضـافة      (4)[وا ِمْن طَيِّبَاتِ َما ََِزْقَناُكمْ ُكلُ ]تعـا   

                                                           

 .84س  ة طه (4)
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تدم  ميانه  فانه  حيا ب ن اإلسالم بضعل لل دي له  الكتمان لحن ا من 
 لل ا التعدي لاإلضرا .

لمتنع اآلية الكضا  لاملنافد  من التمادي   ا مل بن ل  محة لتض  
لى حن  احلد دة ل كر تلته اهلل تعا  ي م الد امة  ن ال ت د   اآلية لاء ت

 اإلخت ا ية لهي اخضاء اآلياو.
ليدن حرمان الكضا  من كالم اهلل هلل  ي م الد امـة   مضه مـه تلـى    

  محة اهلل تز للل باملؤمن  يؤمئذ من لل ا : 
تكل   اهلل تز للل للمؤمن  ي م الد امة من تم ماو ق له  ا لن : 

 .(4)[ُهمْ َيحَْزُنونَ الَ ََْوٌف َلَليِْهمْ َوالَ تعا ]
حجب حت ة املالئكـة للكضـا    تلـك التح ـة الـيت يضـ ز بهـا         الثاني : 

ــة   ل      ــدخ ن اجلنـ ــا ة بـ ــك نة لالبشـ ــباب السـ ــة بأسـ ــ ن لاملدرلنـ املؤمنـ
َيَُوُلوَن سالٌَم َلَليْكُْم اْدَُُلوا اْلجَنََِّ ِبَما التنزيـل] 

 .(9)[ُكنُتمْ َتْعَمُلونَ 
ن لالتلاد ب  املؤمن  لالكافرين   م اطن ي م ب ان التباي الثالا : 

 الد امة.
 اآلية لطف

لدد بعـا اهلل تـز للـل الـنيب حممـدًا صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل           
 س اًل  ا شريعة ختاطب املكلض  مج عـًا   مشـا ق ا  ، لمغا بهـا    

َوَما َأِْسَْلَناكَ ِإالَّ َكافًَِّ ِللنَّاسِ َبِشيًرا قـان تعـا ]  

 .(3) [ًراَوَنِذي
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لمــن اإلتجــاز   التنزيــل لالنبــ ة تعــدد ماــاديق اللضــظ منا قــًا   
 لمضه مًا.

ل  فلسضة النب ة أن البشا ة اليت يأتي بها النيب حممد صلى اهلل تل ه 
لآله لسل  للمسلم  هي  نذا  للكضا    مضه مها   لكل  نذا  للكضا  

ا من آياو اإلنذا  ه  بشا ة للمسلم    مضه مه لدالالته  لآية البح
 لالت  يف.

لهــي بشــا ة للمســلم   نهــ  مل للــن خيضــ ا الب نــاو لالــدالالو  
ال اضـحاو تلـى نبـ ة حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لحد دـة يــ م          

 الد امة لال ق ل ب  يدي اهلل تز للل للحساب.
لمــن بركــاو نب تــه متــام أحكــام الشــريعة لحاــ ن متــام التبل ــغ    

للعمل بسنن اإلسالم ل نتضاء الندص   الدين   قـان   لت ا ث املسلم 
اْليَْومَ َأْكَمْلُت َلكُمْ ِديَنكُمْ َوَأْتَمْمُت َلَليْكُْم تعا ]

 .(4)[ِنْعَمِتي
لمن كمان الدين  متناع أحكام اإلسالم تلى اإلخضـاء لالكتمـان     
لمن متام النعمة أن املسلم    حرز لأمن مـن كتمـان اآليـاو فهـ  قـد      

 ق ا لآمن ا بها   لجياهدلن   تبل غها للنا .صّد
 من تتنالن فإنها ا خبا    كانت ل ن اآلية لهذاقان الدرطيب :  )

 هـذا  تدـدم  لقـد  ياـ بها  دن ا بسبب لذلك خمتا ا احلق كت  من املسلم 
  .(9)املعنى

للكن هذا املعنى ال دل ل تل ه   له  خالل منا ق لمضه م اآلية 
هي لاف باملسـلم    ل محـة خاـه  اهلل بهـا    يـ م       الكرمية   اليت

 الد امة.
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لدد لاءو اآلية    م الذين خيض ن البشا او بـالنيب حممـد صـلى    
اهلل تل ه لآله لسـل  لاملـدا  تلـى تمـ م اللضـظ للـ س سـبب النـزلن           
ف ك ن م ض ع تم م اللضظ هـ   خضـاء لكتمـان اآليـاو   ل ختـا  هـذا       

حما بة للـنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل        الكتمان مادة للجدان ل
ُكْنُتمْ ََيَْر ُأمَِّ  لاملسلم  الذين لاء ثناء اهلل تل ه    الدرآن ]

   لاق ة من كتمان اآلياو.(4)[ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ 
 ترى ما ا خيضي الذين تذمه  اآلية   ف ه لل ا : 

شـا او بـالنيب   ما ل د   الكتب السمالية السابدة من الب  ا لن :
 حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

صضاو لنعت الـنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل           الثاني :
 الكتب السمالية السابدة.

دت ة ا نب اء السابد  لنارة النيب حممد صلى اهلل تل ـه    الثالا :
 أن  ال له حل ما أظهرك  ب  ح ًا م سى كان ل  لآله لسل   الذي قان: 

 .(9)بعينيت
غلبة لنار النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  تلـى        الرابع :

 أتدائه.
س ء تاقبة الذي جيحد بنب ة حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه    اخلامس : 
 لسل  لحيا به.
معجزاو النيب حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لمـا        الساد  :

 يدن تلى صدق نب ته   لأنه نيب آخر الزمان.
مد ســة   تلــ  الكــالم لبعــا الســك نة   نضــ        لهــذا اآليــة  

املسلم    لمنع حدلث الضنت لاإلقتتان بسبب كتمان اآلياو بعد كشضه 
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لفلح أهله   لما   هذا الكشـف مـن صـّد النـا  تـن أهـل الكتمـان        
الَّاِذيَن ل خضاء التنزيل  للقـايته  مـن اإلفتتـان بهـ   قـان تعـا ]      

 .(4)[َوَيبُْغوَنَها ِلَوجًاَيُصدُّوَن َلْن سَبِيِل َّللاَِّ 
 لتك ن هذا اآلية لاضًا من لل ا : 

انهــا لاــف بأهــل الكتــاب بتحــذيره  مــن  خضــاء اآليــاو  ا لن : 
 لالبشا او بنب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

اآلية لاف بالنا  مج عًا بدت ته  لعـدم اإلصـغاء للـذين    الثاني : 
 تل ـه لآلـه لسـل  فجـاءو هـذا      خيض ن البشا او بالنيب حممد صلى اهلل

 اآلية لتتعا ، مع  خضاء فريق من النا  البشا او بنب ته.
 لهذا التعا ، تلى لهاو: 

 غلبة هذا اآلية الدرآن ة  نها حجة مسالية.  ا ل  :
 تددم تأثري الذين خيض ن اآلياو تلى النا . الثان ة :
 ري. فادة التعادن لتدم لل د  لحان   التأث الثالثة :

 لالاح ح ه  ا لن من لل ا: 
 اآلية سالو مسالي. ا لن :

:  اآلية نعمة أنزهللا اهلل تز للـل للنـا  لـباالن أثـر  خضـاء       الثاني
 اآلياو.

تئ اآلية بعد التال ة باإلخبا   تن نزلن الدرآن لأنه حق  الثالا :
َّللاَُّ الَّاااِذي َأْناااَزَل اْلِكَتااااَ  لصـــدق مـــن تنـــد اهلل]

 .(9)[ِباْلحَقِّ 
 ن جتلي هذا اآلية لثب تها لسالمتها من التحريف    ي م الد امـة  
باتتبا  سالمة الكل له  الدرآن شاهد تلى غلبة اآلية الدرآن ة   لتـدم  
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بداء أثر ل تتبا  يذكر لكتمان اآلياو   باإلضافة    حد دة لهي   ا كان 
ا ناصر لمـدد  الذين خيض ن اآلياو يضتدرلن    الناصر فان هذا اآلية هلل

من اهلل تز للل باملعجزاو اليت لاء بها النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله 
لسل  لتلك آية  تجازية   الدـرآن  لف هـا دتـ ة النـا     التـدبر        
 او املعجــزاو لالــدالالو الــيت لــاء بهــا  ل ســلم ا باــدق نب تــه لال 

حياـدلن     يلتضت ا  ال  فرتاء لمكـر الـذين لحـدلا باآليـاو الـذين ال     
َوَماْن َأََْلامُ اخل بة لاإلضرا  بانضسه    النشأت    قـان تعـا ]  

 .(4)[ِممَّْن َكَتمَ شََهاَدًة ِلْنَدُه ِمْن َّللاَِّ 
اآلية لاف بالذين خيضـ ن اآليـاو أنضسـه       أنهـا تـب       الثالا : 

حاهلل   لالـدالالو تلـى نبـ ة حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل   لمل         
اصًا بات انه   بل لاءو لذم فعل لب ان قبحه   كي ينضر منه تداد أش 

 العدالء  ليهرب ا منه ليكره ا اإلقامة ف ه ل ن كان ا مندسم  ف ه.
لتلك آية   فلسضة اإلنذا  لال ت د الدرآني   للزلم  حرتاز النا  
 مج عًا من ال ل  لاملعا ة اليت تؤدي به     العذاب ا ل     اآلخرة.

ضاه   اآلية أنها باب للت بة لالتدا ك   لمعرفـة قـبح  خضـاء    لمن م
لكتمــان اآليــاو  ل نعــدام الضائــدة لالنضــع مــن هــذا الكتمــان  قــان         

 .(9)[َفَمْن َكَفَر َفَعَليِْه ُكْفُرهُ تعا ]
 اآلية لاف باملسلم  من لل ا : الرابع :
   اآلية فلح  تداء النب ة. ا لن :
 سلم  لإل تداء   سل  املعا ل اإلهلل ة.اآلية ت ن للم الثاني :

   اآلية تنم ة مللكة اجلدان تند املسلم . الثالا :
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لقد يضالئ املسل  باخضاء املعجزاو ليعجز تن الرد فجاءو هـذا  
اآلية لإلخبا  ب ل د بشا او مسالية لنب ة حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه     

    ظها هـا لب انهـا    لسل   ل كر لاضاته   الت  اة لاإل  ل   ف دت 
ــه       ــى يدي ــت تل ــيت جتل ــة ال ــة لالندل  ــزاو العدل  ــ دًا للمعج ــ ن تعل لتك

 الكرميت .
لاآلية مناسبة لسعي املسلم  ب  النا    الدت ة    اهلل   ل ثباو 
حد دة لهـي لحـدة م ضـ ع التنزيـل لأن أللـه بشـا ة بـآخرا   لآخـرا         

الكتب السمالية مسائل تاديق  لله  ل  هذا ال حدة لاإلتاان ب  
 مبا كة منها:

التــداخل لاإلحتــاد   التنزيــل نعمــة لحجــة مــن تنــد اهلل   ا ل  :
 بالنا .

 ف ه ض اء متجدد ينري د لب اهللداية    النا  مج عًا. الثان ة :
 نه سب ل ل ل د أمة مؤمنة   كل زمـان ال تضـا ق تبـادة      الثالثة :

َوَمااا َََلَْااُت اْلجِاانَّ  ]اهلل لالتاــديق بالتنزيــل   قــان تعــا

 .(4)[َواإِلن َ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 
 نه من الش اهد تلى ل اثة املسلم  لكن ز التنزيل لتركة  الرابعة :

 النب ة.
   اآلية  محة لفلل من اهلل تز للل  لف ها لل ا  : 

 اآلية لاف باملسلم   لف ه مسائل : ا لن  :  
صاب الكتب السمالية السابدة من اإلخضاء تكشف اآلية ما أ ا ل   : 

 لالكتمان .
دت ة املسلم  لإلحرتاز لاحل اة لحضظ آياو الدرآن تلى حن   الثان ة  : 

ال ل ب ال  مي املتكر  لاملتعدد أما ال ل ب فألن قراءة آياو الدرآن   
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الاالة أمر لالب تلى كل مسل  لمسلمة  لأما ال  مي فألن الاالة 
فالبد لكل مكلف ناق الشهادت  ي م َا من الاالة  لأما لالب ي مي  

املتكر  فإن الاالة تؤدى من قبل املكلف مخس مراو ي م َا  لأما املتعدد 
 فإن الاالة لالب ت ين تلى كل مسل  لمسلمة.

ل لتدي املسلم ن   مشا ق ا  ، لمغا بها بتاللة اآلياو كل ي م  فال 
تدد من املسلم  لاملسلماو يتل ن آياو  متر دق دة تلى ا  ،  ال لف ها

الدرآن ليدض ن ب  يدي اهلل تز للل خاشع  خاضع   له  من خاائص 
   أن  نتشا  املسلم    أصداع  (4)[ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ ]

ا  ، من مااديق خرلله  للنا  لتذكريه  باهلل تز للل لكشضه  
 السمالية السابدة .تن الكتمان الذي لقع للكتب 

اآلية لاف بأهل الكتاب :  لدد بعا اهلل تز للل النيب حممدَا   الثاني :
َوَأِْسَْلَناكَ صلى اهلل تل ه ل آله لسل  للنا  مج عَا   قان تعا )

 (9) (ِللنَّاسِ َِسُوالً 
لمن مااديق  سالة النيب حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل  تيء هذا 

كتمان آياو الكتب السمالية السابدة  له  لاف بأهل  اآلية باإلخبا  تن
الكتاب   فالذين يكتم ن اآلياو فريق من النا    فجاءو اآلية بالتحذير 

 من لل ا : 
 منع املسلم  من اإلصغاء  هل الكتمان.  ا لن :
 حتذير تم م أهل الكتاب من اإلصغاء   باب الكتمان.  الثاني :

ت ل ن كتمان اآلياو   ل خضاء البشا او اليت لاء  نذا  الذين ي  الثالا :
 بها النيب حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل .
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نضي اجلهالة لاللر  تن النا  بالتنب ه    لل د كتمان ل خضاء   الرابع :
 لآلياو.

ندب لبعا الذين خيض ن اآلياو لالبشا او بالنيب حممد صلى  اخلامسة :
  ها ل خبا  النا  تنها.اهلل تل ه لآله لسل      ظها

دت ة النا  للت له    املعجزاو احلاضرة اليت لاء بها  الساد  :
 النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  س اء العدل ة منها أل احلس ة.

لهذا  اآلية م ض ع لإلحتجاج تلى أهل الكتاب لبرزخ دلن الشك 
لام نها الددس ة لالريب بآياو الدرآن فمن  تجازها الذاتي أنها تثبت مب

صدق نزلهللا من تند اهلل.لمن  تجازها الغريي أنها تضلح كتمان آياو من 
الكتب السمالية السابدة  لتب  ماه ة اآلياو اليت مت كتمانها لحتريضها  
لهذا الب ان من أسباب لعل الثمن الذي كسبه أهل الكتمان قل اَل بد له 

 . (4)(َوَيشَْتُروَن بِهِ َثَمًنا َقِليالً تعا )

اآلية لاف بالنا  مج عَا للدد لعل اهلل تز للل العدل الثالا  :  
 س اَل باطن َا تند اإلنسان   مي ز به ب  احلق لالباطل  فجاءو هذا اآلية 
ختاطب النا  مبا ه  تدالء لخت ه  بأن هناك كتبَا أنزهللا اهلل تز للل 

ل  التنزيل   خااب ب اساة سضراء كرام   ختذه  من ب  النا  أنضسه   
ُقْل ِإنََّما لس د ا نب اء لاملرسل  حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل  ]

 
َّ
 .(9)[َأَنا َبشٌَر ِمثُْلكُمْ ُيوحأل ِإَلي

لمن مااديق اللاف بالنا    اآلية أنها تدت ه     التدبر مبعجزاو 
شا او بنب ة لترك ال سائط    ن الب النيب حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل  

حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل    الكتب السابدة قد لرى  خضاؤها بثمن 
 اس قل ل.
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 إف ض ت اآلية
لدد لعل اهلل تز للل التنزيل حباًل حمدلدًا ب  السـماء لا  ،  
ل محة نازلة تلى حن  دائ  من اهلل   لمضزتًا يلجأ  ل ه املؤمن ن إلمتالء 

من ال امل  الذين يارلن تلى اجلح د بآياو  النض   بالسك نة   للاق ة
 النب ة.

[ ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللاَُّ  ن ق لـه تعـا ]  
تأك د للتنزيل   لبعا للش ق تند النا  مج عًا ملعرفة أحكام الكتاب  
ل نكا   خضاء اآلياو ظل  للذاو لالغـري      أنهـا مـن الكلـي الاب عـي      

  ف ــه شــرتًا ســ اء ا ب لاإلبــن لالــزلج لالزللــة  الــذي يكــ ن النــا
لالس د لالعبد  لالغين لالضدري  ل خضاؤها حماللة لإلضرا  به  مج عـًا  
لحجب لن   من أن ا  اهللداية   فتضلل اهلل تز للل بهذا اآلية إلباان 
سعي أهل اجلح د لاإلخضاء ل  شاد املسلم  لالنا     اآلياو  مـع  

ء  له  مع قلته ضر  حمض    اته لأثرا    انـه نـا    ب ان قلة مثن اإلخضا
 تدخل البا ن.

لمن اإلتجاز   اآلية أن صريل ة ما يـأكل ن نـا ًا  منـا هـ  خـاص      
بالذين يكتم ن اآلياو لحدائق التنزيل   بدل ل التد  د باإلضافة   ق له 

 [ .ِفي ُبطُوِنِهمْ تعا ]
ًا للهاًل كالع ان فال يشمل احلك  كل من يأكل من هذا الثمن ترض

لاملستلعض   لالل ف  الذين ال يعلم ن كنـه ا مـر   لسـر الكتمـان       
نع  هذا اآلية  نذا  لحتذير للجم ع من الـذين خيضـ ن اآليـاو ليب عـ ن     

 أسرا  التنزيل اليت تنده  بثمن قل ل.
ــان        ــًا   ق ــه مالد ــن أكل ــي ت ــا   النه ــة الرب ــة حرم ــاءو آي ــا ل ب نم

ــا ] لَّااِذيَن آَمُنااوا الَ َتااْأُكُلوا َياَأيَُّهااا اتع



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18

   ملا ف ه من تنزيـه املسـلم  لاملسـلماو مـن أكـل الضائـدة       (4)[الرَِّبا
  س ن : لعن قان أنه السالم تل ه تلي تن  ليالزائدة تلى الدر،   

 شاهديه ل م كله ل : آكله مخسة الربا   تل ه لآله لسّل  اهلل صلى اهلل
 .(9) كاتبه ل

  له تعا  )ليشرتلن به مثنًا قل ال( من لل ا : لتتجلى الدلة بد
 التباين ب  منافع  ظها  اآلياو لأضرا  كتمانها. ا لن : 
املاع  لاملشرب قل ل  اتًا لأثرًا  نه متاع   الدن ا   لح ـاة   الثاني : 

ُقْل َمَتاُع الدُّْنيَا َقِليٌل اإلنسان ف ها مدة لل زة   قان تعا ]

 .(3)[ٌر ِلَمْن اتَََّألَواآلََِرُة ََيْ 
 نعدام ال كة   ا لر لالبدن الذي يأخذا أهـل الكتمـان    الثالا : 

 من ا تباع.
 تأك د الغنب لاإلضرا  بالنضس بسبب كتمان اآلياو. الرابع : 

ب ان حد دة لهي أي مثن يت  قبله إلخضاء اآلياو ه  مثن  اخلامس : 
 قل ل زه د.

اء مثن قل ـل يبعـا احلسـرة   الـنضس        ن  خت ا  التضريط باآلياو لد
للاءو هذا اآليـة جلعـل الـذين خيضـ ن اآليـاو لاملعجـزاو   حـان مـن         
الندامة ملا يارلن تل ه من اإلقامة تلى سرت ل خضاء البشا او بالنيب حممد 

 صلى اهلل تل ه لآله لسل  لهذا الندامة مددمة للت بة.
ِإالَّ َِحَْماًِ  َوَما َأِْسَاْلَناكَ لمن تم ماو ق لـه تعـا ]  

   ؤية الكافر النا  يدخل ن   اإلسالم تـن باـرية   (1)[ِلْلَعاَلِمينَ 
حب ا مل يعد  خضاء اآلياو لالبشا او برزخًا دلن هدايته   فتحدثه نضسه 

                                                           

 .431س  ة آن تمران(4)
 .9/481تمع الب ان(9)
 .77س  ة النساء (3)
 .417س  ة ا نب اء (1)
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بالت بة لاإلنابة ل ظها  ما أنزن اهلل تز للل   لقد دخل تدد من تلماء 
لتاديق مبلـام  هـذا اآليـة    بين  سرائ ل اإلسالم فاا لا حجة لت نًا ل

َياَمْعشَاَر اْلجِانِّ الشريضة  لأنها نازلة مـن تنـد اهلل  قـان تعـا ]    

يْكُْم  ْنكُْم َيَُصُّوَن َلَل ٌُل ِم ْأِتكُمْ ُِس مْ َي ن ِ َأَل َواإِل

 .(4)[آَياِتي
لتب  هذا اآلية نعمة اهلل تز للل تلى املسلم  لالنا  بنزلن الدرآن  

اهدا لحض ه  لل س من حار  سباب لك ض ة حضظ اهلل لالعناية اإلهلل ة بتع
تز للل للدرآن لأحكامه ه  ال اسع الكري  لال تستعاي تل ه مسألة ل  

 .(9) (َوَما َيْعَلمُ جُُنوَد َِبِّكَ ِإالَّ ُهوالتنزيل )
لهذا اآلية الكرمية أي آية البحا من مااديق حضظ الدرآن بضلح الذي 

مد صلى اهلل تل ه ل آله لسل  لحيرف ن الكتب خيض ن البشا او بالنيب حم
 السمالية السابدة  لتلك آية  تجازية   اإل ادة الك ن ة.

لمن فلل اهلل تلى املسلم  بأن يك ن كتابه  ساملًا من التحريف   لبه 
يكشف التبديل لالتغ ري الذي طرأ تلى الكتب السابدة  لف ه ت ك د حلد دة 

مل يلرلا  ال أنضسه   لأن النا  يدخل ن لهي أن أ باب هذا التحريف 
اإلسالم ليستدبل ن آياو التنزيل بالتاللة لالتدبر لجتعل اآلية للثمن مراتب 

 لأنه من املتلاداو فمنه ما يك ن خريًا  لمنه ما يك ن شرًا.
لجتعل النض   مت ل ا  ا لن  لتنضر من الثاني  لالثمن  منا مرآة 

ة بب ان الدبح الذاتي لكتمان اآلياو  لك ف ل نعكا  للمثمن  للاءو اآلي
 أنه فعل مذم م مل جين منه أصحابه  ال اخلزي لاللر    النشأت .

للاءو اآلية لب ان قلة مثنه لبعا ا سى لاحلزن   نض سه  لملنعه  من 
  يذاء النيب حممد صلى اهلل تل ه ل آله لسل  لاملسلمنب فمن خاائص

                                                           

 .431س  ة ا نعام (4)
 34س  ة املدثر(9)
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أن اهلل تز للل يكض ها شر  (4)[ِللنَّاسِ  ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَتْ ]
 أتدائها ليبعا احلزن لا سى   نض سه .

 

 
 الصلة بني أول وآخر اآلية

 بتــدأو اآلية بــذكر الذين خيض ن اآلياو الب نـــاو اليت أنزلـــها اهلل  
 تز للل هللداية النا  ل ظائضه  العبادية   لتما ة ا  ، بذكرا تعا .

تز للل أن يك ن التنزيل حجتـه   ا  ،   ل مامـًا    لدد أ اد اهلل
يد د النا    مسالك الرشاد   لبرلخًا دلن الغ اية لاللاللة   فغلبت 
النضس الشه ية لالغلب ة تلى ل ا و فريق من النا  فدام ا بكتمان تلك 
اآلياو طمعًا   مثن اس لداء هـذا الكتمـان   ي ن نـه متاتـًا لهـ  ضـر        

 حمض.
 آلية فعل  مذم م  هما : ل كرو ا
 كتمان التنزيل. ا لن : 
 شراء مثن قل ل بهذا الكتمان. الثاني : 

لتلك آية    تجاز الدرآن   فل  أنه   كتض ا بكتمان التنزيل   ل نزلا 
ــ اهد       ــدبرلن   ش ــ ن ليت ــأنه  يتضحا ــا  لش ــ ا الن ــ ته    لترك   ب 

لآلـه لسـل  ملكـان أهـ ن     التنزيل   لمعجزاو النيب حممد صلى اهلل تل ـه  
تل ه  لتلى النا    للكنه  سع ا    فعل قب ح آخر مااحب لكتمـان  

 التنزيل له  شراء الثمن الدل ل   لهذا الشراء مركب من شعبت  : 
دفع ا مانة لديعة التنزيل اليت تركها تنده  مرياث ا نب اء  ا لن : 

ِمْن َبْعِدِهمْ ََْلٌف  َفخََلفَ لأتباته  ت ضًا لثمن قل ل   قان تعا ]

َأَضاااُلوا الصَّااالََة َواتَّبَُعااوا الشَّااَهَواتِ َفسَااْوَف 

                                                           

 441س  ة آن تمران (4)
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   لالشراء من ا ضـداد  (9) )لشرى الشيء : باته((4)[َيْلََْوَن َغيًّا
للاء   اآلية مبعنى الشراء لطلب الثمن الدل ل لاملتاع  لكتمان التنزيـل  

 ه  الثمن.
لكتمـان بشـراء متـاع قل ـل للعـل      ظه   الرغبة تند أهـل ا   الثاني :

كتمان اآلياو ل نكا  البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  مثنًا 
 له.

لهل من فرق ب  الشراء   هذا اآلية)ليشرتلن به مثنـًا قلـ اًل( لبـ     
َوشَااَرْوُه ِبااثََمن  َبخْاا   الشــراء   قاــة ي ســف تل ــه الســالم]

 اب نعـ   فالسـّ ا ة  بتغـ ا ي سـف        اجلـ (3)[َدَِاِهَم َمْعاُدوَدة  
للعل ا مثمنًا لدفع ا هلل  د اه  قل لة    شا ة    الزهد ف ـه مـع مدـام    

 النب ة اليت ال يعلم ن بها.
أما الذي يكتم ن التنزيل فدد دفع ا مثنًا ت  مًا ال يعادله ملك الدن ا   

ا ل غب ا ف ه    أنه  لعل ا هذا الكتمان   ل نكا  البشا او مثنًا ملا  شرتل
له  الثمن الدل ل   لتلى فر، أن الذين شرلا ي سف ه  أخ ته ل  ادة 

معنى الب ع فأيلًا خيتلف املعنى تلى حن  لهيت  نه  أ ادلا ب ع ي سف   
لالت لص منها ل غب ا تنه أما الذين يكتم ن اآلياو فإنه  أ ادلا شراء 

 الثمن الدل ل ل غب ا ف ه.
ضظ)مثنًا قل اًل( للكنه هنـا لـ س مثنـا قبلـ ا     فاح ح أن اآلية  كرو ل

ملب ع لمثمن دفعه الذين يكتم ن اآلياو   بل  ن املثمن ه  الـثمن الدل ـل   
الذي قادلا لسع ا  ل ه لف ه نكتة تدائدية هي أن ق له تعا )مثنًا قلـ اًل(  
ل س مااًل فدـط بـل يتلـمن اجلـاا لالرياسـة لاإلمامـة   لحضـظ املدامـاو         

                                                           

 .62س  ة مري  (4)
 .41/197لسان العرب (9)
 .91س  ة ي سف (3)
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الشأن الرف ع ل ند اد ا تباع لاهللدايا اليت يدفع نها تلى حن  اإللتمات ة ل
 اتب لمتجدد فأخ و اآلية تن أكل الذين يكتم ن اآلياو النا    لتما 
ينت ره  من العذاب ا ل     اآلخرة   ل س تلـى املـان لحـدا بـل تلـى      
اجلاا الزائف لالرياسة بالباطـل الـيت هـي مثـن قل ـل لمـثمن لعلـ ا بدلـه         

ه لمثنه كتمان التنزيل لحتريف البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لت ض
 لآله لسل .

للاءو اآلية التال ة لب ان ماداق هللذا الشراء مبعنـاا ا تـ  لأنـه ال    
  (4)[اشَْتَرْوا الضَّالََلَِ ِباْلُهاَدىينحار باملان بد له تعـا ] 

 بلحاظ أن ما أنزن اهلل ه  اهللدى لالرشاد.
 الثمن الدل ل مبا ال يالح أن يك ن مثنـًا لت ضـًا  مـر    لدد سع ا   

مـن أمـ   الـدن ا لهــ  لديعـة التنزيـل  الـيت خاــه  اهلل تـز للـل بهــا           
لأكرمه  جبعلها أمانة تنده    لال يؤمتن اإلنسان تلى أمر  ال لثدـة ف ـه     
لخاـــان مح ـــدة يتاـــف بهـــا  لا مانـــة مـــن اهلل نعمـــة لفلـــل  قـــان  

ْعَمِتي الَِّتي َأْنَعْمُت َلَليْكُْم َوَأنِّي اْذُكُروا نِ تعـا ] 

 .(9)[َفضَّْلُتكُمْ َلَلأل اْلَعاَلِمينَ 
لالتنزيل تضل ل ل كرام   ليرتتب تل ـه للـ ب التبل ـغ لالندـل        
الغري لمنه ال ا ث باملعنى ا ت  أي ل س لا ث الرتكة لاملان من مراتب 

ن الـذين يتلدـ ن التنزيـل    اإل ث الثالث   بل للتنزيل لالعلـ  مـن ا ل ـا   
كرتكة للنب ة   لأمانـة السـماء   ا  ،  لقـد أثنـى اهلل تـز للـل تلـى        

الَِّذيَن ا نب اء لأتباته  الذين يد م ن بتبل غ الرساالو   قان تعـا ] 

ًَدا  َْوَن َأح َْوَنُه َوالَ َيخْش َاالَتِ َّللاَِّ َوَيخْش وَن ِِس ُيبَلُِّغ

                                                           

 .46س  ة البدرة (4)
 .17س  ة البدرة (9)
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م   باب اإلتراب أن ال ال  )ليكلمه ( للعاف    لقد تدد(4)[ِإالَّ َّللاََّ 
 لاإلستئنال من غري تعا ، ب نهما.

لالتدس   الذي أتتمد   صناتة النح  حلرل ال ال  ستدرائي لل س 
 اآلياو كتمان ت ، ب صف قان نًا ثابتا  فدد لاءو اآلية للمجاز لاحلد دة

   الاعام بإدخان تصخي لال مالق املدام   لا كل  لأكله  قبله   نا  بأنه
َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتْأُكُلوا تعـا ]  قـان   اجل ل 

َماا تعـا ]  ق له زمان ل ك ن  (9)[الرَِّبا َأْضَعاًفا ُمَضاَلَفًِ 

  لله : تلى [َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ ِإالَّ النَّاَِ 
 البشا او حتريفل اآلياو بإخضاء يد م ن له  الدن ا احل اة    : ا لن

 الـثمن  مـن  يالبـ ن  ملـا  لبـدالً  ت ضـاً  لسل  لآله تل ه اهلل صلى حممد بالنيب

ــل  ــان  الدل  ــذين  م   تعــا  ق ــامى] أمــ ان تلــى يســتح  لن ال ِإنَّ ال ت

ا  ا ِإنََّم اَمأل َُْلًم َواَل اْليََت ْأُكُلوَن َأْم الَِّذيَن َي

 .(3)[َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ َناًِا
   ادة التضسري   لاملتعا ل النا   يدخل ن تندما اآلخرة    : الثاني

 ما  اّل يعين {الن اَ  ِ ال} من را بع نك تن ر فل  ن روالنا ) تاقبته كان ما أكل
 كانت مّلا   لاإلسالم الّدين لمثن لاحلرام الّرش ة له  الّنا    ي  ده 

 ل د مبا املضسرين من مجع ل ستدن   (1)(نا ًا احلان   مساا النا    تاقبتُه

 الذهب آن ة   يشرب الذي  : لسل  لآله تل ه اهلل صلى اهلل  س ن تن

                                                           

 .32س  ة ا حزاب (4)
ءو خاصــة بتضســري هــذا اآليــة مــن تضســرينا الــيت لــا83-89-84-81أن ــر ا لــزاء(9)

 .الكرمية
 .41س  ة النساء (3)
 .4/318الكشف لالب ان (1)
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 هذا ليض د  خيتلف  املعنى للكن   (4)(لهّن  نا  بانه   جيرلر  ّنما لالضلة

 املآن.   لكذا حان له  أشد تذابه اآلياو كتمان أن احلديا
 تن  خبا  أل  ( تذاب  تعا )لهلل بد له اآلية  ختتام  ن قلت فإن

 ه  ما حتا ل معه اآلخرة تامل بإ ادة النا  أكله  تضسري ف ك ن النا  دخ هلل 

 م ض تي تباين الدن ا   النا  أكل   ادة بلحاظ ب نهما لاجل اب  حاصل 

 ا ل   العذاب  ن مالق لخا ص تم م اآلخرة بلحاظ لب نهما  لزماني 

 النا . أكل من أت 
 خيض ن الذين تلى لاآلخرة الدن ا   احلجة  قامة للل تز اهلل أ اد لدد

 الذي اخلب ا للاع  تداب هي  منا اآلخرة   بها يعذب ن اليت فالنا   اآلياو 

  اآلخرة    لالنا  الدن ا   يأكل ن ما ب  الشبه لل ل ا  الدن ا    يأكل ن

    (9)[ُهمْ َوسَُُوا َماًء حَِميًما َفََطََّع َأْمَعاءَ تعا ] قان

 حبان تذكريًا اآلخرة   املآن ل ك ن  املآن  س ء تلى شاهدًا املان ف ك ن

     مج عًا. للنا  لت ة م ت ة منهما لكل  الدن ا 
لمن اإلتجاز     ادة اإلطالق   لضظ)يأكل ن( ت ؤا با غة امللا ع 

ع فإل ادة لاجلمع إلستمرا  ل تاان أكل النا    الدن ا لاآلخرة   أما اجلم
العم م اإلستغراقي لاجملم تي    أنه  يشرتك ن   أكل النا   فدد يأتي 
الثمن الذي يدبل ن تلى الكتمان تامًا شاماًل هلل  لللحي لامل ت منه  
كاجلاا لالرياسة لاإللالن لالتدديس ب  ا تباع مع أنه  أخض ا حدائق 

 التنزيل   لحجب ا ض اء البشا او تنه .
آلية الكرمية  للئك ا تباع باإلترا، تنه    لالت له فجاءو هذا ا

   مااب ح الدرآن   لأن ا   سالة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    
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لالت ء   الدن ا من الذين خيض ن اآلياو قبل أن يأتي ي م الد امة   فريغب ن 
ُعوا َوَقاَل الَِّذيَن اتَّبَ بالع دة    الدن ا للت ء منه    قان تعا ]

َلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنَتبَرََّأ ِمْنُهْم َكَما َتبَرَُّءوا 

 .(4)[ِمنَّا
لمن معاني أكل النا    الدن ا احلرام لالسحت   للاء لضظ)البا ن( 
لب ان حبه  للدن ا   لسع ه  للماع  الذي ال نضع ف ه لال تك ن تاقبته  ال 

 فالن أكل يد ن قد اإلنسان ن  للت ك د؛ هاهنا البان  كرالنا    لق ل)
 مراسلة يكلمه قد  ّنه ف ه؛ من كلمة: لبّذ ا  لُيدان أفسدا   ا مالي

 .(9)(لحن ها يدا من لمكاتبة  لنالله
لال تعا ، ب    ادة املعنى احلد دي لاجملازي   اآلية اليت يتغشى 

 ملم نها كاًل من املعن  .
 من غ ي ت اآلية
   اآلية مسائل : 

 خبا  املسلم  تن لل د فريق من النـا  خيضـ ن اآليـاو       : ا ل
الب ناو لتأك د قبح هذا الضعل   لل س مـن تاقـل يرضـى بـه فـال بـد مـن        

 لل د سبب لتلة هللذا الضعل   فجاءو اآلية الكرمية بأم   : 
 الب ان لطرد ال ه  لالشك. ا لن : 
   ليلـها ل اء  اإلخبا  بأن هذا الضريق يريد تـر، الـدن ا   الثاني : 

 حاامها.
للــ د تنزيــل لبشــا او مت ا ثــة تنــد فريــق مــن النــا     الثالــا : 

 يتعمدلن  خضاءها لكتمانها.
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حتذير املسلم  لالنا  مج عًا من الذين خيضـ ن البشـا او    الثان ة : 
ــ         ــ   معه ــن اجلل ــ   م ــرة   النض ــا النض ــ ه   لبع ــغاء  ل ــع اإلص لمن

َتَُْعْد َبْعَد الذِّْكَرى َماَع  َفالَ لاإلستماع  لـ ه   قـان تعـا ]   

 .(4)[اْلََْوِم الظَّاِلِمينَ 
 م الذين ال ي هرلن التنزيل ليارلن تلى كتمانه ل خضائه    الثالثة : 

لب ان اللــر  الن تي العـــام الذي يؤدي  ل ه هذا الكتمان ل ال أن اهلل تز 
لسـل   للل تضلـل تلـى النـا  ببعثـة الـنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه          

لتيء هذا اآلية   كشف هذا اإلخضاء لمـا   هـذا الكشـف مـن صـرل      
َوالَ َيحِيُق اْلَمكْاُر السَّايِّ ُ اللر  لدفع ا  ى  قان تعا ]

َماا   ل كـ ن مـن  حاطـة املكـر السـيء بهـ  أنهـ ]       (9)[ِإالَّ ِبَأْهِلهِ 

 [.َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ ِإالَّ النَّاَِ 
 تذاب الذين خيض ن التنزيل  نه تلى لل ا : ب ان شدة  الرابعة : 

  نه كضر للح د. ا لن :
 ف ه صد للنا  تن اإلسالم. الثاني :

  الكتمان حما بة للنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل        الثالا :
 لحتريض لل  بال اساة تلى قتله.

ف ه تداء للمسلم    ل يذاء هلل    لتعريض به  بغري حق    الرابع :
 .(3)[َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاءُ  التنزيل]ل 

ب ان س ء تاقبة الذين خيض ن اآلياو   لأن العذاب يأت ه   اخلامسة :
تلى حن  العم م اإلستغراقي  ل  احلديا )تن  س ن اهلل صلى اهلل تل ه 
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 لهللـ  ] يـزك ه   لال  لـ ه   ين ـر  اهلل  لال يكلمهـ   ال ثالثـة "لآله لسل  : 
 .(4)("مستك  لتائل كذاب   لملك زان   ش خ [أل   تذاب

لميكن  ستدراء مسألة مـن اجلمـع بـ  آيـة البحـا لاحلـديا النبـ ي        
أتالا لهي أن ل لد احلديا بذكر صـضة أل حـان ال يعـين احلاـر   فـإن      
 ثباو شيء لشيء ال يدن تلى نض ه تن غريا   لتك ن احلك مة لالت سعة 

 يذكرها النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  ل ل ا : لآلية الدرآن ة   لمل 
جتلي هذا العد بة للذين خيض ن ليكتم ن اآلياو بنص هذا   ا لن :

 اآلية اليت هي ب ان مسالي   لحجة قاطعة.
خ بة أمل الذين خيض ن اآلياو لق ام دللة اإلسالم   لتلدي  الثاني :

 ه لسل  بالدب ن لالتاديق.النا  معجزاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآل
هالك تـدد مـن كـ اء الـذين يكتمـ ن اآليـاو سـ اء تنـد           الثالا :

حما بة املسلم  أل ندله  العه د لامل اث ق مع النيب حممد صلى اهلل تل ه 
 لآله لسل  أل بامل و  ل حنسا  أثره  ب  النا .

ــع : ــريع     الراب ــاء لتش ــان البن ــة اإلســالم   ح ــديا أن دلل ــب  احل  ي
 ا حكام.

لــاء احلــديا إلصــالو اجملتمعــاو  لتهــذيب النضــ        اخلــامس :
 لتنم ة ملكة ا خالق احلم دة.

حديا النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  أتـالا مـن    الساد  : 
ا م   لاحلدائق اليت يكتمهـا الـذين  كـرته  بالـذم اآليـة الكرميـة  نهـ         

  نب ته لتبديل صضاته ال ا دة   أ ادلا منع النا  من اإلنااو له  بإنكا
الت  اة لاإل  ل  فه  مينع ن النا  تـن اإلسـتماع للـ حي الـذي جيـري      

َوَما َيْنِطُق َلاْن تلى لسانه صلى اهلل تل ه لآله لسل   قان تعا ]
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 ُيوحأل*اْلَهَوى 
ٌ
   لهـذا املعنـى آيـة      (4)[ِإْن ُهَو ِإالَّ َوحْي

 ة لاحلديا النب ي أتالا.الب ان لالالة ب  اآلية الكرمي
ب ان غلب اهلل تز للل تلى أهل اجلح د لاملعا ة   لما  السابع : 

يلد ن من شدة العداب ي م الد امة   ل نغالق باب الرمحة اإلهلل ة تل ه  
   اآلخرة.

اإلخبا  تن تامل الغ ب لأه ان اآلخرة ل كر تذاب الذين  الثامن : 
نيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لهذا خيض ن التنزيل لمنه البشا او بال

 العذاب تلى لل ا : 
ــان     ا لن : ـــرة   قـــــ ـــالم اهلل   اآلخـــــــ ــن كـــــــ ـــرمان مـــــ احلــــــ

   لف ـه  شـــا ة      (9)[اَْسَُئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّماونِ تعا ]
 فــ ز املــؤمن  ي م الد ـــامة بتكل   اهلل تـز للل هلل  لالثناء تل ه .

ن اهلل تز للل ال يزكي الذين يكتم ن اآلياو  لال ياهره    الثاني :
من أدنا  الكتمان بل جيعله مااحبًا هلل    م اطن اآلخرة   لاحلساب   

 لتند امل زان ليك ن سببًا للت لف تن العب   تلى الاراط.
 م سى نالى ف ما لأخرج أب  الش خ تن  بن تبا    حديا قان : 

 الـنيب  نعت ف ها لأصاب الت  اة قرأ ح ا لأمته حملمد اهلل لهب ف ما  به
 هذا:  قان لآخرًا؟ ألاًل لأمته لعلته الذي النيب هذا من  ب يا: قان لأمته
 امسع ـل    بـن  قـا    للـد  مـن  التهـامي  احلرمـي  العربـي  ا مي النيب حممد

 ختمـت  م سـى  يا الرسل  به ختمت آخرًا للعلته احملشر    أّلاًل لعلته
 يا: قان ا ديان لبدينه السنن   لبسنته الكتب  لبكتابه   عالشرائ بشريعته

  لكلمتين؟ اصاض تين  نك  ب
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 كـ م  تلـى  الد امـة  يـ م  أبعثـه  حبـ يب  لهـ   صضّي  نك م سى يا: قان
 لدد  ب: قان تبعًا لأكثره  لا دًا لأكثره  احل ا، أتر، ح ضه ألعل
 أمتـه    لـل لأف لأفلـله  أكرمـه  أن لـي  حق م سى يا: قان  لشرفته كرمته
 فـ ه   كـان  مـا  كلـه  لبغـ يب  كلها لكلميت كله  لبرسلي بي يؤمن ن  نه 

   الد امـة  يـ م     م تـه  بعـد  لمـن  لسل  تل ه هلل صلى النيب يعين شاهدًا
 اجلمعة هلل  لهبت  ب يا:    قان   نع :    قان نعته ؟ هذا  ب يا:    قان

   ن رو  ني  ب يا  : قان   أمتك دلن اجلمعة هلل  بل:   قان  ميت؟ أل
 من أمن ه   سرائ ل بين أمن    ه  فمن حمجل  غري ق م نعت    الت  اة

 يا:   قان   ال ض ء آثا  من احملجل ن الغر أمحد أمة تلك:   قان غريه ؟
   (4)(لالريح كال ق الاراط تلى ميرلن ق مًا الت  اة   للدو  ني  ب

بنب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله  لهذا احلديا من الش اهد تلى البشا او
 لسل    الت  اة. 

 قــرتان العــذاب ا لــ   باخلســران يــ م الد امــة ف كــ ن مــا  الثالــا : 
يأكل ن   الـدن ا مـن مثـن قل ـل إلخضـاء اآليـاو لالتنزيـل نـا ًا تتـأل             

 با نه .
ملا أخ و هذا اآلية تن سعي الذين يكتم ن اآلياو لشراء  الرابع : 

بهذا اإلخضاء لحتريف البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله  مثن قل ل
لسل    فدد لاءو اآلية التال ة بب ان ماه ة هذا الثمن بد له تعا ) شرتلا 

 اللاللة باهللدى( له  من اإلتجاز   س اق اآلياو.
لدد لعل ا اهللدى مثنًا لبداًل لثمن قل ل لاس له  اللاللة لتر، 

 يبــاع لال يعاــى لال جيــ ز التضــريط بــه  نــه تلــة خلــق الــدن ا لهــ  أمــر ال
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َوَمااا َََلَْااُت اْلجِاانَّ َواإِلناا َ ِإالَّ اإلنســان   قــان تعــا ]

 .    (4)[ِليَْعبُُدونِ 

  التفسريالتفسري
ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللا ِمْن ]  ق لـه تعـا   

 [اْلِكَتا ِ 
يـاو آيـة لداللـة تلـى     الرل ع ا  م ضـ ع كتمـان اآل   او  ا لن : 

 لت ك د مسالي تلى خا  ته.لأ اا    هم تهأ
 ةترتب كثري من اآلثا  لامل ض تاو ال ا دة   اآلياو اخلمسالثاني : 

الكضـر لاجلحـ د لاتبـاع الشـ اان لاختـا       اليت تلمنت  م تشرة املتددمة 
 مرتبة ال متضرتة لل  تلى حن   ضاللته  الشركاء لحبه    لاتباع اآلباء 

السالبة اجلزئ ة تلـى كتمـان اآليـاو  خا صـًا لان كـ اءه  هـ  الـذين        
 تعمدلا الكتمان لاإلخضاء   الغالب.

 اآلية من آياو اإلنذا  لال ت د.الثالا : 
هل الكتمان أمر لل دي أم تدمي؟ اجل اب :  ه  ا لن   الرابع : 

 فه  يكتم ن اآلياو تن تمد لقاد لله تأثري ن تي تام.
 : منهاق ان أ  م ض ع الكتمان  كرو  اخلامس :

بن  حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لالبشا ة به   تن  النيب أ( صضة
 تبا  لقتادة لالسدي.

 نه  كتم ا ا حكام  تن احلسن.  ب(
ا مـران معًا لا كتـم ا لاخض ا   لالكتمان ال ينحار بهما بـل انـه   ل

 ة لبعثة الرس ن ا كـرم صـلى   سابق للدت ة اإلسالم ة لمالزم  يام النب
 اهلل تل ه لآله لسل  لمتأخر تل ها.

ن النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل  تيشمل كل من كت  تضسريًا  لهل

                                                           

 .66س  ة الذا ياو (4)
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َوَماا آَتااُكمْ لآلية   ال حديثًا من السنة لعم ماو ق لـه تعـا  ]   

  (4)[ الرَّسُوُل َفخُُذوُه َوَما َنَهاُكْم َلْنُه َفااْنَتُهوا
 ] لق له تعا 

ٌ
َوَما َيْنِطُق َلْن اْلَهَوى *ِإْن ُهَو ِإالَّ َوحْي

 .(9)[ُيوحأل
اجل اب ال  لان أث  الذي يتعمد هذا الكتمان   للكن الدد  املت دن 
من اآليـة  خضـاء ملـام  التـ  اة لاإل  ـل   لكتمـان التضسـري تلـى حنـ           

 .الدل ة الش ا ة 
له  يتا      ل زماننها ح ة   كأفمن اتجاز هذا اآلية   الساد  :
 لل ا: من   هذا الزمان 

 ستبانة احلق لظه   اآلياو.  ادة بعد  الكتمان تن قاد ل ا ل  :
صاًل   لكأن اآلياو اليت أتدل د لحماكاة الذين كتم ا اآلياو الثان ة : 

مـن  اآليـاو  مامه    لب نه  لب  الذين يكتمـ ن  أكتم ها قد اختضت من 
للــه   فمــادة اإللتدــاء الكتمــان  لمــادة  بعــده  تمــ م لخاــ ص مــن  

ما الـذين  أن ا لائل كتم ا اآلياو مع  ؤيته  لمساته  هللا   أاإلفرتاق 
لـاءلا من بعده  فلـ  يـرلا اآليـاو للكـنه  شـا ك ا بالكتمـان بالتدل ـد        

 لاحملاكاة.
نه  كتم ا اآلياو أان الذين لاءلا من بعده  يادق تل ه  الثالثة : 

كمـا   ق لـه    ف ـه  تبـاع خت ـا  اإل  ل أـة الكتمان لمباشـرته ن تباينت مرتب ل
َوِإَذا ِقيَل ]   م الذين يارلن تلى اإلقامة تلى تركة الكضر تعا  

ْل  اُلوا َب نَزَل َّللاَُّ َق ا َأ وا َم مْ اتَّبُِع ا َلُه َنتَّبُِع َم

  .(3)[َأْلَفيَْنا َلَليِْه آَباَءَنا
ل أتالا س اء كان للكتمان أثة العداب ا فراد الثال يشملاجل اب : 

                                                           

 .7( س  ة احلشر 4)
 .1-3( س  ة النج  9)
 .471س  ة البدرة (3)
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 لإلتباع لاحملاكاة.
   ن اهلل تز للل لعل تنـد اإلنسـان  سـ اًل  ات ـًا خاصـاً       السابع :

  مش ن الكضا  باـدق الكتمـان    لشرتًا باطن ًا له  العدل   باإلضافة 
 ال ما خرج بالدل ل. نه  خيض ن آياو اهلل تز للل أل

خبـا   ألالدرآن آياته بـاهرة ب نـة  ل  اآلياو متالة لظاهرة    الثامن :
 لســرتها خضاءهــا الــنيب حممــد صــلى اهلل تل ــه لآلــه لســل  مل يســتا ع ا  

 مج عًا.
ن يد   احلجة تلى النا  لجيعلها   أال  أبى اهلل تز للل  التاسع :

ثباو  متنالهلل    فما بدي منها حتى   الت  اة لاإل  ل كاف ة لإلحتجاج ل
 صلى اهلل تل ه لآله لسل . صدق دت ة النيب حممد

خضاء اآلياو اليت لاء بهـا الـنيب    يشمل الكتمان حمالالو  العاشر :
 حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  العدل ة لاحلس ة.

نزن اهلل أن اآلية ق دو ال ت د بالكتمان مبا  ن قلت:   احلادي تشر :
تدـدم  من الكتاب  قلت: ان آياو اخرى مب نة هللا لم سـعة حلكمهـا كمـا    

َيكُْتُماوَن َماا َأنَزْلَناا ِماْن اْلبَيَِّنااتِ ]ق له تعا 

 .(4)[َواْلُهَدى
تى به النيب صلى اهلل تل ه أما بلزلم أخذ الكتاب  لاء الثاني تشر :

آَتاااُكمْ الرَّسُااوُل قــان تعا ]مــا   لآلــه لســل  للــزلم طاتتــه  

 .(9)[َفخُُذوُه َوَما َنَهاُكمْ َلْنُه َفاْنَتُهوا
ن اآلية ت ب خ للت د  هل الكتاب فانها تتلمن أمع  تشر : الثالا 
 ظها  اآلياو لتدم كتمانها. حثه  تلى 

تجــاز لحتــد ياــاحبه   خبــا  بالكتمــان ن تــرد اإل  الرابــع تشــر :

                                                           

 .462اآلية(4)
 .7( س  ة احلشر 9)
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ن ال ت ـد  أليلغط تلى نض سـه  لجيعلـها حتـس بالـذنب لالتداـري  أي      
 يتلمن  محة لحثًا لتذكريًا لمناسبة للتدا ك.

نـ اع العـذاب بسـبب    أشـد  ألاءو اآلية لهي حتمل  تشر : اخلامس
 هذا الكتمان.

اآلية تـ ن هللـ  تلـى اهللدايـة لم ت ـة ل تـدبرلا          الساد  تشر :
فان اآلية ن يستمرلا بالتعدي تلى املسلم  أحاهلل  لت     نبه   لبدن 
حيا ب ن اإلسالم لاملسلم    ليتساءل ن  مَل جتعله  يرلع ن    أنضسه 

 ه  كتمان اآلياو. ال يكضأنضسه  أمع 
أن قريشـًا التمعـت برسـ ن اهلل    لأخرج  بن تساكر تن  بـن تمـر:   

لـالس   املسـجد  فدـان هللـ  تتبـة بـن       هـ   لسـل  ل لآلـه  صلى اهلل تل ه 
 ب عة: دت ني حتى أق م    حممد أكلمه  فإني تسـى أن أكـ ن ا فـق بـه     

خـي  نـك ألسـانا ب تـًا      منك . فدام تتبة حتى للس  ل ه  فدان: يا ابـن أ 
لأفللنا مكانـًا  لقـد أدخلـت   ق مـك مـا مل يـدخل  لـل تلـى ق مـه          
قبلك  فإن كنت تالب بهذا احلديا مااًل فذلك لك تلى ق مك أن  مع 
لك حتى تك ن أكثرنا مااًل  ل ن كنت تريد شرفًا فنحن مشرف ك حتـى ال  

هذا تن مل   يك ن أحد من ق مك ف قك لال نداع ا م   دلنك  ل ن كان
يا بك ال تدد  تلى النزلع تنه بذلنا لك خزائننا   طلب الاـب لـذلك   

 منه  ل ن كنت تريد ملكًا ملكناك.
قان  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لسـل : أفرغـت يـا أبـا ال ل ـد؟ قـان:       

ــه لســل    الســجدة حتــى مــر   {حــ }نعــ . فدــرأ  ســ ن اهلل صــلى اهلل تل 
هرا حتى فرغ مـن قراءتهـا  لقـام    بالسجدة فسجد لتتبة ملق يدا خلف ظ

تتبة ال يد ي ما يرالعه به. حتى أتى نادي ق له  فلما  ألا مدباًل قـال ا:  
 لدد  لع  ل ك  ب له ما قام به من تندك   فجلس  ل ه 

فدان: يا معشر قريش قد كلمته بالذي أمرمت ني به. حتـى   ا فرغـت   
ا د يت ما أق ن له! يا كلمين بكالم ال لاهلل ما مسعت أ ناي مبثله قط  فم
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ــل       ــ ا الرل ــدا. اترك ــا بع ــ ني ف م ــ م  لاتا ــ ني ال  ــريش أط ع ــر ق معش
لاتتزل ا  ف اهلل ما ه  بتا ك ما ه  تل ه  لخل ا ب نه لب  سائر العرب  
فإن يكن ي هر تل ه  يكن شرفه شرفك   لتزا تزك   لملكـه ملككـ     

أصـبأو  ل ـه يـا أبـا     لان ي هرلا تل ه تك ن ا قد كض تمـ ا بغريكـ . قـال ا:    
 .(4)(ال ل د؟

ضـرا  كتمـان احلـق مكانـًا لزمانـًا مبحـل       أال تنحاـر   السابع تشر : 
صدل ها بل تتعداا طرديًا حبسب ا ثر لالتأثري لمدام لمنزلة الذي خيضي 

 اآلياو.
كتمان اآلياو لالبشا او بالنيب صلى اهلل تل ـه لآلـه    الثامن تشر : 

خضـاء   فض ـه    ه  حتريف مركب ل  حا قب لل ا التحريف أشدلسل  من 
ــل       لأل ــه لس ــه لآل ــلى اهلل تل  ــد ص ــريعة حمم ــ ص ش ــ ا دة اا ــا  ال خب

  لمـن   هد صدق نب ته اليت لـاءو معـه   اترا، تن آياو الدرآن لش ل
 خاائاها أم  :

ــدا كه       ا لن : ــتالل م ــع  خ ــًا م ــا  مج ع ــة للن ــه لل  ــ   نب ت ظه
 لمشا به .

ء بها النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه     تعدد اآلياو اليت لا الثاني :
 لسل  لكثرتها مبا مينع من حجبها تن النا .

تعذ  كتمان معجزاو نب ته أيام النب ة املبا كة لما بعدها     الثالا :
 ي م الد امة بضلل اهلل للل د املعجزة العدل ة الدرآن من لل ا:

 سالمة الدرآن من التحريف. ا لن :
 لتبديل أل الزيادة أل الند اة تلى الدرآن.تدم طرل ا الثاني :

 جتدد  شراقاو  تجاز الدرآن من لل ا: الثالا :
  او آياو الدرآن لتاللتها. ا لن :

                                                           

 .2/97الد  املنث   (4)



 66ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92معامل اإلميان/ج

التــدبر لالتضكــر   آيــاو الدــرآن  لهــ  مــن ماــاديق ق لــه   الثــاني :
َوِإَذا ُقااِر َ اْلَُااْرآُن َفاسْااَتِمُعوا َلااُه تعــا ]

 .(4)[َوَأنِصُتوا
 ضسري لتأليل آياو الدرآن.ت الثالا :
حتدق مااديق  خبا  ل نشاء الدرآن   كل زمان لتلى حنـ    الرابع :

 متجدد.
م ض ت ة املثـل الدرآنـي لقاـص الدـرآن   ح ـاة النـا         اخلامس :

َوَيْضِرُ  َّللاَُّ اَْْمثَاَل ِللنَّااسِ َلَعلَُّهامْ ال  م ة  قان تعا ]

 .(9)[َيَتَذكَُّرونَ 
تدن اآلية بالداللة االلتزام ة تلى حا املسلم  تلى  التاسع تشر : 

ظها ها لالب  ب ان اآلياو لتلى فلح الكتمان من أي لهة صد    فان 
   ل ن اآليــاو أمانــة مت ا ثــة تنــد أهــل ل لــ ب املددمــة ل لــ ب  يهــا

 .الكتاب
اآلية الكرمية لث دة مسالية لت ك د حد دة تدائدية لتأ خي ة لهي   -91

ا او لالدالالو تلى نبـ ة حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل        لل د البش
 لظه   دللته.

نه  كان ا حمرف  حيرفـ ن  أبن تبا   قان الرازي: )املرلي تن   -94
الت  اة لاإل  ل   لتند املتكلم  هذا لتنع    نهما كانا كتاب  بلغا مـن  

 ن التأليل   الشهرة لالت اتر ا  ح ا يتعذ   لك ف هما   بل كان ا يكتم
 نه قد كان ف ه  من يعرل اآلياو الدالة تلى نبـ ة حممـد تل ـه السـالم       
لكان ا يذكرلن هللا تأليالو باطلة   ليارف نها تـن حماملهــا الاـح حة    
الدالــة تلــى نبــ ة حممــد صــلى اهلل تل ــه لآلــه لســل  فهــذا هــ  املــراد مــن  

                                                           

 .911س  ة ا ترال (4)
 .96س  ة  براه   (9)
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 .(4)الكتمان(
 مناقشته ب ل ا : لميكن   لظاهر الرازي م له هللذا الد ن

  املتكلم  تلى حن   متناع نسبة هذا الد ن    الك ى لهي  ا لن :
 .ل بن تبا  من أئمة الكالم اإلطالق

ال مع ل لد دل ل تلـى اخلـالل      حيمل الكالم تلى ظاهرا  الثاني :
 لل س من دل ل ف بدى تلى معناا ال اهر.

ِماْن قـان تعـا ]    الكتاب بنص آيـاو الدـرآن   حتريف ان  الثالا :

 .(9)[ الَِّذيَن َهاُدوا ُيحَرُِّفوَن اْلكَِلمَ َلْن َمَواِضِعهِ 
ــع : ــف  ن    الراب ــل ال يتعــا ، مــع التحري ــ  اة لاإل   اشــتها  الت

التحريف يك ن تلى حن  السالبة اجلزئ ة لاحملدلدة من لهة الكـ  لاخلـ    
 لامل ض ع.

فدد يـراد  لسمالية  ن لضظ الكتاب تن ان لامع للكتب ا  اخلامس :
لقان ابن من    : منه الكتب السابدة للت  اة لمالق الاحف لالتنزيل   

َنبََذ َفِريٌق )الكتاب مالق الت  اة   لبه فسر الزلـاج ق لـه تعـا  ]    

للكن هذا الد ن ه  اآلخر  (3) [ ِمْن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتا َ 
 لأقرب للدرآنق كان ات  ل س بتام  ن الكتاب ا ا لاء تلى حن  اإلطال

منه ا  التـ  اة  باإلضـافة ا  للـ د قرينـة   اآليـة الكرميـة خترلـه مـن         
املـراد لل ختااه  أش ص مع  كتاب غري الدرآن ل   اإلطالق لتارفه 

 .منه ل فئة فريق أبلحـاظ هـذا التد  د لالدرينة ه  من الذين ألت ا الكتاب 
 [َثَمًنا َقِليالً  َوَيشَْتُروَن ِبهِ ق له تعا  ] 

  الكتمان فهـ  خيضـ ن    [ يع د ِبِه ال اهر ان اللمري   ]   -4
سـباب اجلـاا   ألـل حاـام الـدن ا ل   أنزن اهلل مـن اآليـاو مـن    أليسرتلن ما 

                                                           

 . 6/96لغ ب ( مضاو ا4)
 . 16( س  ة النساء 9)
 . 4/622( لسان العرب 3)



 67ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92معامل اإلميان/ج

 لمدام الرياسة.
ال ال تاطضة لتض ـد التغـاير لالتعـدد   فالشـراء لـ س تلـة تامـة          -9

 تـدم  حناـا      شا ة   لف ها به( للكتمان   أي ان اآلية مل تدل )ل شرتل
 سباب الكتمان بشراء الثمن.أ

هل ميكن تضسري اآلية بان هذا الكتمان مادة لكي جيلب ا بسببه ما   -3
جيعل نه مثنًا حلالاو لمنافع مع نة  ن ا صل ه  شراء العرل، بـالثمن  

اًل ن يك ن تأليألميكن   ل ب ع الثمن  ال مانع من هذا التضسريألل س شراء 
ضاف ًا  نه  يهدف ن من ل اء كتمان اآلياو حتد ق تدة غايـاو لكنهـا ال    

 تغاد  منازن الدلة لاللآلة لاللعة.
ل هـا   خت  اآلية تـن قلـة مـا يكسـب ن مـن الكتمـان سـ اء ن رنـا           -1

 ل بلحاظ ما يتعدبها ليتضرع تنها.بذاتها تردة أ
  يعــين نضعــًا ظــاهر اآليــة للــ د مثــن قل ــل لكتمــان اآليــاو لهــ  -6

حمدلدًا بسبب هذا اإلخضاء   للكن  يل اآلية ينضي هذا النضع ليب  حد دته 
ن ينابـق  أستعا ة لاإلس  لب ـنه  مـن غـري    لماه ته لانه مثن تلى حن  اإل

 تل ه العن ان لاقعًا.
لصافه الذات ة لبلحاظ ما كتم ا لما حلق به  أقلة ل داءة الثمن ب  -6

 من اخلسا ة لاخل بة.
منا ق اآلية الت  يف لال ت د ملن يكت  اآليـاو   أمـا املضهـ م      -7

 ظها ها. تالنها ل ظها  اآلياو لالتحذير من تدم فه  الدت ة إل
 اآلية ت ب خ لتدب ح لضعله .  -8
  اآليـة م ت ـة مالدــة للنـا  مج عــًا كـل مجاتــة تنتضـع منهــا        -2

 بدد ها لحسب منازهللا.
  تن لل د آياو لتل م   الكتاب تالن مسالي دائ اآلية   -41 

 ال تزان طي الكتمان.
  اإلمـام احلســن العســكـري   حــديا     التضســري املنسـ ب  -44
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[ يكتم نـه ل أخـذلا   َثَمًنا َقِليالً [ بالكتمـان ]  َوَيشَْتُروَن ] 
 تل ه ترضًا من الدن ا يسريًا لينال ا به   الدن ا تند لهان تباد اهلل  ئاسة  

ي م  (4)[ُأْوَلِئكَ َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ قان اهلل تعا  ] 
صابته  ال سري من الدن ا لكتمانه   [ بداًل من ِإالَّ النَّاَِ الد امة ] 

 …[ بكـالم خـري    َوالَ ُيكَلُِّمُهْم َّللا َيْومَ اْلَِيَاَمِِ احلـق   ]  
 .(9)احلديا
أي انهـ  مل يسـتا ع ا     [ تض ـد التبعـ ض    ِمْن اْلِكَتا ِ ]  -49

كتمان الكتاب له  أت  من النازن تل ه    لذا لعل اهلل الدـرآن ماـانًا   
 من التحريف لالكتمان.

ُأْوَلِئكَ َما يْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم ِإالَّ ق لـه تعـا  ]   

 [النَّاَِ 
   اآلية للهان :  -4

لالرياســة ان الــذي يأكل نــه مــن مثــن اآليــاو لاجلــاا لاملــان  ا لن : 
خضاء اآلية   فكانت هذا  لحن ا لا ينتضع ن لما يرد تل ه  بسبب كتمان ل

   خبـا  تـن حد دتهـا   املباه  كالنا  للكنه  ال يعلم ن   فجـاء الدـرآن لإل  
 لالكشف تن زيف هذا الثمن.

 نه  يأكل ن النا  فعاًل ي م الد امة تند دخ هلل  لهن .  الثاني : 
لا لن    كل منهمـا ياـلح تضسـريًا لآليـةتعا ، ب  ال لهـ  ل لال
 ن الدن ا طريق اآلخرة.ألالثاني من احلد دة خا صًا ل   من اجملاز

لنعتـه الدـرآن بالدلـة بلحـاظ        تر، زائلالذي يالب ن الثمن  -3 
يامها قل لة بالنسبة أل   الذاو لما ف ه من اخلبا   له  قل ل  نه   الدن ا

 لآلخرة.
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لف ـه     زد اءشا ة للبع د يض د التـ ب خ لاإل  س   [  ُأْوَلِئكَ ] -1
  لبشا ة تدم تأثريه  تلى املسـلم   تن أهل التحريفترا، دت ة لإل

 نضسه .أال  لن يلرلا 
احلك    اآلية من باب ا ل  لا ه    فدد ل د ال صـف  يأتي  -6

اَل ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْماوَ لاجلزاء ايلًا   ق لـه تعـا  ]   

ُوِنِهْم  ْأُكُلوَن فِي ُبط ا َي ا ِإنََّم اْليَتَاَمأل َُْلًم

 .(4)[َناًِا
ن إأكل مان ال ت   ف ه ضر  ش اي   الغالب   أما كت  اآلياو ف -6

 ل ل ل مع .أضر ا ن تي تام لال ينحار ببلد 
كل النا    احل اة الدن ا بالكسب احلرام املدرلن بالغل ـة  يك ن أ -7

تلـى م ضـ ع    اناباقـه ل  أفمـن بـاب    ي تلـى اللـع ف   لال ل  لالتعد
 التعدي تلى الدين.

هذا الثمن الدل ل يك ن تل ه  لبااًل فما ينال ن بسببه من الكسب  -8
   الدن ا يك ن كالنا  تل ه  س اء  نه : 

 مددمة لدخ ن النا .ه  ل  خبا  تن لزاء كتمان اآلياو  أ(
حابه  بهذا الثمن   كما  نه من حاب لهن  فكأنه  جيمع ن  ب(

جيمع بالااحلاو متاع اآلخرة لحيرز طريق  ا ي هر ند له بالنسبة للمؤمن 
 اجلنة.

مرا، النضس أضرا    الضكر لملا ف ه من اإلبتالء   البدن لا  و(
 نتهاج سبل الكضر.املالزم ال
ثناء التنع  مبنازن اجلاا لاملان بسبب هذا الكتمان لبداء التابع  أ ث(

  تلى حاهلل  من اإلند اد هلل  فـانه  ملـارب ن يتـأمل ن لـت لضه  تـن      هلل
ال    تلك املنازن  نه  مل يال ا أتباع اآلياو السمالية مع  نارة احلق ل

 بدت ى الرياسة   الدين.
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[ يـدن   ظـاهرا    ِفي ُبطُاوِنِهمْ ل لد اآلية بلضظ اجلمع ]  -2
نه تمل مجاتي   ة بل ن الكتمان مل يكن تلى حن  الدل ة الش اأتلى 

لجيعلها سالحًا      من     ا مر الذي يعاي هللذا اآلياو للهًا لهاديًا
 م الهة حتريضه  مجاتاو لافرادًا.

  لانب ما ف ها من احلا    اآلية أشد ص غ ال ت د لالتهديد  -41
ظها  هذا اآليـاو لكشضها   فمع ال تـ د يك ن ا مـل لب ان طريق  تلى 

 .من النا    الدا يناخلالص 
 .لحتمل لز هما  صرا  تلى الكضر لالكتمانفاما 

الَ قـان تعـا ]   نابة لصالو ل ؤية منافعها تالاًل لآلاًل ما ت بة لأل

َتََْنطُااوا ِمااْن َِحَْمااِِ َّللاَِّ ِإنَّ َّللاََّ َيْغِفااُر الااذُُّنوَ  

 .(4)[جَِميًعا
ــ -44 ــة باإل  لـ ــة املتددمـ ــد املائـ ــت ن بعـ ــة السـ ــتثناء ]اءو اآليـ ِإالَّ سـ

[ لتبدى نابلـة باحل ـاة    الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلحُوا َوَبيَُّنوا
 لاحلركة لتسري بعر، لاحد مع آية ال ت د هذا.

حتا اآلية تلى اتداد د اساو طب ة  ثر الكسب احلرام     -49 
حدلث ا مرا، البدن ة لالنضس ة لما تعكسـه سـلبًا تلـى السـل ك العـام      

 صًا ا ا كان الكسب   ص غ الكضر لاجلحـ د لبـال له      للضرد   خا
ا لن انه يعل  بان الذي يضعله لسبب كسـبه هـ  احلـرام   لاآلخـر انـه ال      

 يعل   لك.
[ تاـلح للحـان لهـي     َوَيشَْتُرونَ ال اهر ان الـ ال   ]    -43

 اليت تأتي تلى تددير )ا ( 
سـل  لالنـا      كد لك :  "بعا النيب حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه ل   

ا  النا    ضاللة   فكتمـان اآليـاو يالزمـه شـراء     : ضاللة"   لالتددير 
الـثمن مــن املــان لاجلــاا لالرياســة   لتاـلح للعاــف ايلــًا   مــع كتمــان   
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 اآلياو فأنه  يد م ن باخت ا  متاع الدن ا لزينتها مثنًا هللا.
ــة   ]  لحــاظ ب -41 ــ ال( تاطض ــه ق ــ إ[ فَوَيشْااَتُروَن ان )ال د ن

لالخـراج كتمـان     للكتمان بأن يك ن مددمة لم ض تًا لالنتضاع الدن  ي
 اآلياو للتد ة ال اخل ل ال لرالح تدلي لشرتي.

 كر ق د البا ن لتاء لألكل ب ان للتضا ل ب  الثمن لا كل    -46 
لال مالزمة ب  الثمن لا كل   فب نهما تم م لخا ص من لله   فدـد  

  شراء الاعام لالشراب   لقد يك ن ا كل من  يستعمل الثمن من املان
 غري هذا الثمن   لذا فضي اآلية لل ا : 

 املراد من ا كل الذي يك ن نا ًا ه  مثن الكتمان. أ(
بسبب الكتمان لاختا ا سب اًل للكسب احلرام لاملان السـحت   ب(

 .فان كل ما يأكل ن ليتنعم ن به يك ن نا ًا للبااًل تل ه  كعد بة تاللة
أكله    ن ) املراد من اآلية العداب   اآلخرة بأكل النا    ل  و(

  تن احلسن لالرب ع لمجاتة من الدن ا ل ن كان ط با   احلان فعاقبته النا 
  .(4)اهل العل 

لاءو من باب الب ان  فددت  أال اهر ان املدا د باآلية الكرمية  -6
ي لحدا   فال مانع من لل س من باب ال ت د ا خرل تأدييبلال صف ال

التماع ا مرين معًا ان يك ن أكله  لتنعمه  بالدن ا لبـااًل   ل  اآلخـرة   
 تدابًا.
ــا  ]    (ال)ا  -47  ــه تع ــ ا دة   ق ل داة أ[ ِإالَّ النَّاااَِ ال

حاـر   أي حتار اكله    الدن ا بالنا    لحيمل الكالم تلى ظاهرا لان 
تدم التنع  به لملعرفته  بـانه    لهةمن  الذي يأكل ن   الدن ا يك ن نا ًا

خيض ن احلدائق السمالية للتشديد العداب تل ه    الدن ا لع ـ   الـذنب   
 . للل م النضس تلى املعا ةالذي يدرتف ن
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  اآلية سلب لنعمة التلذ  بالا باو مـن الكضـا  لان كانـت       -48
 ح زته  لمتنالن أيديه .

، من النع  يا بها املؤمن لالكافر     اآلية اتجاز فان املعرل -42
الدن ا للكن هذا اآلية ت هر التضالو املعن ي   اصل هذا االصابة   لان 

ِإنَّ قان تعا ]  بدن الكافر بسبب كتمانه اآلياو     أ ى النعمة تندلب

رُّوا َّللاََّ  ْن َيُض انِ َل َر ِباإِليَم َْتَرْوا اْلكُْف الَِّذيَن اش

 .(4)[شَيًْئا
تساه  اآلية   تدم افتتان املؤمن  مبا تند الكـافرين مـن الـنع      -91

ن النض   إال اهرية  فمتى ما انكشف زيضها لضر ها العالل لاآللل ف
 تعزل تنها.

ــعف       -94 ــدين بالل ــابتالء اجلاح ــلم  ب ــدد للمس ــ ن لم ــة ت   اآلي
 لالندص لاإلنشغان بالذاو.

فهي تذكري    لللنا هللما يتعر، له هؤالء خري م ت ة لت ة  -99
 داخلي لحتريض تلى الت بة.

 لمنل  الك  لالك ف  ان العد بة تلى مراتب زمـان ة ال اهر  -93
خضـاء اآليـاو لالبشـا او     مـن تد بتـه تـالاًل  ل    ما يك ن شارالذن ب 

ــاب      ــاب لالعد ــر ة   باالضــافة ا  احلس ــة مك ــة ي م  ــة تالل ــه بدن  تد بت
 خرلي.اآل

لهـي ان الــذي آمــن    سـة مدا نــة مـن اآليــة   ســتدراء د ا ميكـن   -91
داء فريلة الاالة أباآلياو لالدت ة اإلسالم ة يتنع  ي م ًا مخس مراو ب

بدانه  لأل ى ألف ها تزك ة لتاهري للبدن  لالذين خيض ن اآلياو يعرض ن 
 مع كل للبة طعام.

اآلية انذا  هلل  بدار اتما ه  لايامه    الـدن ا  فاكـل النـا      -96
 تن ظه   ا مرا، لالعلل   البدن. كناية
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الكتمان يعـين اللـاللة لالـرتدي   هاليـة اهلللكـة فهـ  مددمـة         -96
 لباب ل ل ا من الكضر لاجلح د لان كان نضسه ايلًا من مااديق الكضر.

هل املراد بالنا    اآلية نا  اآلخرة أم املعنى ا ت   اجل اب   -97
 مددماو النا . ه  الثاني  فانه  يعان ن   الدن ا

لتتجلى   ادة ساتة ا كل   الدن ا من اآلية الكرمية    خبا  اآليـة  
تن  نعدام اللذة لالتذلق بالا بـاو الـيت يأكلـها الـذين يكتمـ ن التنزيـل       
 نه  يعلم ن بس ء  خت ا ه  لأنه  أتا ا أغلى شيء   ال لـ د لهـ    

 اهللدى مثنًا هللذا الا باو لمتاع الدن ا.
ية الكرمية  خبا ًا للمسلم  لشضاء لادل ه  بأنك  ل ن فجاءو اآل

ترلن أهاللتحريف يأكل ن الا باو للكنه  يغا ن بها  لتنعدم تنـده   
أسباب الشه ة لاللذة ليشـعرلن معهـا بـا  ى لغـالء لقـبح الـثمن الـذي        
قدم ا هللذا الا باو   له  العـزلل تـن منـاه  اهللـدى   ب نمـا لـاء         

البشا ة لالسك نة للمسلم  لاملسـلماو بأكـل الا بـاو     اآلية قبل السابدة
 بأمر من اهلل تز للل. 

َفَوْيٌل ِللَّاِذيَن َيكُْتبُاوَن اْلِكَتااَ  ل  ق له تعـا ] 

 لآله تل ه اهلل صلى النيب تن اخلد ي  لى   ل  ليل )(4)[ِبَأْيِديِهمْ 
 يبلـغ  أن لقب خريضا أ بع  الكافر ف ه يه ي لهن    لاد أنهقان :  لسل 

 .(9)(قعرا
 [َوالَ ُيكَلُِّمُهمْ َّللا َيْومَ اْلَِيَاَمِِ ق له تعا  ] 

لغلـق ابـ اب    تلى الـذين خيضـ ن اآليـاو    تعا اهلل ب ان لغلب  -4
 الرمحة تل ه .

انه  يل ع ن فرصة اظها  الندم لالعذ  ي م الد امة بسبب ت     -9
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 اجلرم   كتمان اآلياو.
 محـة لمناســبة للعضــ  لاملغضـرة لفرصــة كرميــة   تعــا  اهلل تكلـ     -3

لالتتذا  ال املسألة لحن ها   لان اناسـًا خيرلـ ن بالت اـص مـن اد اك     
هذا النع  مبا كسبت ايديه  لميكن تتبعه  بـالرل ع ا  الدـرآن لالسـنة      

ــر   ]   ــثاًل ل د  او ا م الَّااِذيَن َيشْااَتُروَن ِبَعْهااِد َّللاَِّ م

[ كما   اآلية السـابعة لالسـبع  مـن     ا َقِليالً َوَأْيَماِنِهْم َثَمنً 
ل الذين اختذلا املؤمن  س ريًا لنس ا  كر اهلل كما   أس  ة آن تمران  

بدل لحدة امل ض ع   تهذا اآلياو ملام  س  ة املؤمن ن  لتند د اسـة 
 مجالي. تند ح املناط تلى حن  

 از لالتشب ه حالز لبرزخ  اكله  النا    الدن ا لل  تلى حن  اجمل  -1
 .دلن التدبر باآلياو   لمانع من تكل   اهلل هلل  ي م الد امة

ميكن است ها  قاتدة كل ة من اآلية الشـريضة لهـي كـل مـن كـان       -6
كسبه باجلح د لاغ اء اآلخرين بالكضر فـان اهلل تـز للـل ال يكلمـه يـ م      

 الد امة.
ِذيَن َيشَْتُروَن ِإنَّ الَّ ل د ملم ن اآلية   ق له تعا  ]  -6

الَقَ  كَ الَ َ يالً ُأْوَلِئ ا َقِل اِنِهمْ َثَمًن ِد َّللاَِّ َوَأْيَم ِبَعْه

َلُهمْ ِفي اآلََِرِة َوالَ ُيكَلُِّمُهمْ َّللاَُّ َوالَ َيْنظُُر ِإَليِْهْم 
 َيْوَم اْلَِيَاَمِِ َوالَ ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َلاَذاٌ  َأِلايمٌ 

لاحد له   خضاء احلق لما نـزن مـن اآليـاو        لال اهر ان امل ض ع(4)[
العهـ د الـيت أخـذها ا نب ـاء     حماللة سـرت  لما تلمنته الكتب السمالية  ل
 تلى ق مه    التبل غ لاإلنذا .

ظاهر اآلية ان اهلل تز للل يكل  النا  مج عًا بال لاساة ي م الد امة  -7
ستحق الذي أخرج نضسه بضعل قب ح خما ص يفاال ما خرج بالدل ل   

خرة لل س كـل  نـب يعملـه ابـن آدم       تدم التكل   تد بة له   اآل
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 حيجب نعمة تكل   اهلل له ي م الد امة. الدن ا
أفـراد تـدم تكل مـه    أظهـر  لكتمان احلق ل خضاء بشا او النب ة مـن    

 تعا  لإلنسان ي مئذ.
َوَكلَّاامَ َّللاَُّ بد لــه ] لدــد أنعــ  اهلل تــز للــل تلــى م ســى  -8

   لي م الد امة يض ز املؤمن ن بهذا النعمة لحيرم (4)[ َتكِْليًما ُموسأل
لا يتعلق بتثب ت احكام الشريعة منها الذي كت  لأخضى ما لاء به م سى 

   اال ،.
ــل     -2 ــالدرآن ه ــرآن ب ــري الد ــدة تضس ــى قات ــ نتل ــا  ]   يك ــه تع ق ل

كمـا  تضسـريًا هللـذا اآليـة     (9)[ اَْسَُئوا ِفيَهاا َوالَ ُتكَلُِّماونِ 
خاصـة بأهـل النـا  تنـد      أتـالا  استدن بعض املضسرين   ا ق ى ان اآليـة 

دخ هلل  ف ها   أما اآليـة حمـل البحـا فتنضـي التكلـ   يـ م الد امـة مالدـًا         
فب نهما تم م لخا ص من لله   لمادة االلتداء تـدم التكل     لمادة  

دم التكل   االفرتاق ان اآلية حمل البحا خاصة بالذين خيض ن اآلياو   لت
ف ها مالق ليشمل م اطن احلساب   أما هذا اآلية فهي تامة  هل النـا   

 لخاصة بزمان دخ هلل  ف ها.
اآلياو اليت دلت تلى حا ن املساءلة مالدًا ي م الد امة كما    -41  

هـل تعـين    (3)[ َفَوَِبِّكَ َلَنسَْأَلنَُّهْم َأجَْمِعاينَ ق لـه تعـا  ]   
   أم انه سؤان املالئكة ك ال تتعا ، مع هـذا  سؤان اهلل تز للل للنا 

اآلية اا ص الكضا  الذين يكتم ن اآليـاو  ا قـ ى هـ  ا لن حلج ـة     
 .لال مينع من ك ن السؤان أيلًا ب اساة املالئكة الكتاب العزيز

تعا  م ض تًا آخر غـري السـؤان لانـه فرصـة     اهلل  تكل  يتلمن  -44
للــل للعبــاد يــ م الد امــة لمناســبة مبا كــة لبــاب  محــة يضتحــه اهلل تــز 
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لحيجب تنها لحيرم من هذا النعمة ا خرلية من كـت  لاخضـى      للضلل
آياو اهلل تن تمـد لاخت ا  ل ك ن هذا الكتمان من ات   احلسراو يـ م  
الد امة   خا صًا لانها ل دو تلى حن  ال ت د لالتغل ظ   لقد لاء تدم 

سرا  ي م الد امة لداللة تلى اطالق التكل   ل  هر   هذا اآلية سر من ا
 فلله تعا .

  اآليــة داللـــة تلـــى حتـــري  كتمــان اآليـــاو حتـــرميًا تكل ض ــًا        -49
 للضع ًا.
اآلية ال تنحار مبلة ال فئة ال مذهب لمجاتة مع نة  ن املـدا    -43

تلى امل ض ع لمناسبة احلك  له لتم مـاو اللضـظ   فالتحـدي لاالنـذا      
 د   اآليــة الكرميـة احناللــي يت لـه لكـل شــ ص مـن غــري     لال ت ـد الـ ا  

املسلم  خا صًا لان اتجاز الدرآن لآياو النبـ ة ظـاهرة لب نـة لختـالط     
 الدل ب لتلح تلى العد ن للتدبر لاالستباا .

  اآليــة حــا تلــى ضــرل ة احلــرص تلــى االنتضــاع الش اــي   -41
 ز ان يعـد االنسـان    لنا   اآلخرة   لهـل جيـ  اهلل لالن تي من نعمة تكل  

الكلماو لامل اض ع اليت يد هللا ي مئذ ح نما يؤ ن له   اجل اب :  نع  ملا 
ف ها من االقرا  بال  م االخر لالضرو مبا ف ه من النع    ل  هذا االستعداد 

 ته ئ كري  لل  م اآلخر.

  حبث كالميحبث كالمي
مجــاع تلمــاء املســلم  تلــى تــدم للــ د اخــتالل ال تعــا ،     

 لاجلمـع ب  اآليـاو ظاهـر تلى حنـ  العمـ م اإلستغـراقي آلياته.  الدـرآن 
للــ د تلــى التنزيــل لن لهلــة ألقــد يتــ ه  بعلــه  تنــد اطالتــه  

أدنـى  اختالل بـ  بعـض آيـاو الدـرآن   للكـن هـذا الـ ه  يـزلن تنــد          
 التدبر لالتمعن لالتضسري لحلاظ امل ض ع   مراتب 

ــدة    ــا ، لح ــتالل لالتع ــرائط اإلخ ــن ش ــا ا كـــان    لم ـــ ع ف امل ض
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م ضـ ع اآليتــ  متباينــًا فال اختـالل ال تـزاح   كما   هـذا اآليــة مـع    
َفَوَِبِّكَ َلَنسَْأَلنَُّهْم َأجَْمِعيَن* َلمَّا َكاُنوا ق له تعا ]

 .(4)[َيْعَمُلونَ 
لتدم التعا ، ظاهر من اإلختالل   م ض ع اآليت    فاآلية حمل 

 تعا  له  تن ان لاف لاحسان ل محة.اهلل م من البحا تتعلق بالكال
مـا السـؤان     أله  امر ال يستحده الكضا  لاجلاحدلن لاهـل العـناد 

فه  تام بـل يكـ ن مت لهـًا ا  الكضـا  مـن بـاب ا لل يـة لاإلسـتحداق         
 باتتبا ا ن تًا من ان اع احلساب لالت ب خ هلل .

 [َوالَ ُيَزكِّيِهمْ ق له تعا  ] 
هره  لا فعلـ ا مـن املعاصـي لالسـ ئاو الـيت ال متتلـك       ال يا  -4

 مد ماو الدب ن.
كل النا    الدن ا مسة للعذاب لاإلبتعاد تن  محـة  يك ن أ  -9

 ي م الضدر لاحلالة لالع ز. تعا  اهلل لفلله
ــاد تــدده      -3 ــ ته  لازدي ــامي ق ــاو حيــ ن دلن تن كتمــان اآلي

 لتاهري نض سه  لصضاء سريرته .
 ة غلق لباب الشضاتة تل ه .  اآلي -1
تدن اآلية   مضه مها تلى النع  الـيت تنـزن تلـى مـن ي هـر        -6

اآلياو ليعلن اسرا  النب ة لبشا اتها   لان تلك النع  ال تنحار بالدن ا 
 بل تشمل الدن ا لاآلخرة.

لل د لضـظ)لال يـزك ه ( مـرت    الدـرآن ل  كـل مـرة يتددمـه)لال        
ِإنَّ الَّااِذيَن م ضــ ع اآليــت   قــان تعــا ] يكلمهــ  اهلل( مــع  حتــاد

َيشَْتُروَن ِبَعْهِد َّللاَِّ َوَأْيَماِنِهمْ َثَمًنا َقِليالً ُأْوَلِئكَ 
الَ َالََق َلُهمْ ِفي اآلََِرِة َوالَ ُيكَلُِّمُهمْ َّللاَُّ َوالَ َيْنظُُر 
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تدم    ليض د اجلمع ب  اآليت    ادة(4)[ِإَليِْهْم َيْوَم اْلَِيَاَمِِ 
تدم التزك ة لالتاهري من الذن ب   اآلخرة لداتدة مجع املالق لاملد د  ال 
ــدن ا     ــة الاــا فة    اإلطــال ل  ادة ال ــة الاــا فة  ال مــع الدرين مــع الدرين
 لاآلخرة لمل يثبت   املدام  ن  محة اهلل   الدن ا تا ب ال  لالضالر.

ثالثة ال آله لسل : لل د تن سلمان قان  س ن اهلل صلى اهلل تل ه ل
يكلمه  اهلل ي م الد امـة  لال يـزكه ه   لهللـ  تـذاب ألـ  : أمشـط زان         
لتائل مستك    ل لل لعل اهلل له بلاتة فال يب ع  ال ب م نه لال يشرتي 

 .(9)( ال ب م نه
لاملراد من ال م    احلديا أتالا ه  احللف لالدس   له  مكرلا 

  للكـن احلــديا ل د ااـ ص الــذي     حـان الاـدق لتل ــه اإلمجـاع   
جيعل ال م  مالزمًا ملعاملته لشرائه لب عه  لما ف ه مـن التجـرأ ل حتمـان    

 ال ق ع   الزلل لاخلاأ.
 [َوَلُهمْ َلَذاٌ  َأِليٌم ق له تعا  ] 

لت د لانذا  مبا ينت ره  ي م الد امة بسبب ما اقدم ا تل ه من  -4
 ل ه  لتلى غريه  من اتباته .كتمان اآلياو لاضرا ا املستدمية ت

  اآلية حتذير  تباته  بالت لي تنه  لالد ام مبسؤلل اته      -9
 البحا تن اآلياو من مااد ها.

ــًا     -3 ــاد هللــ  جيعــل االنســان يضكــر مل  ان تــدم اتبــاته  لاإلند 
لجبدية باضـرا  كتمان اآلياو لما يأتي به من ال يالو   فدد يك ن االتباع 

  نًا لإلصرا  تلى اخلاأ لاالقامة تلى اجلدن.اح انًا ت
تلى الداتـدة الكـ ى بـأن صـد  اآليـة   شـيء للسـاها           -1

شيء ل يلها   شيء آخر فـأن نـزلن العـذاب ا لـ   تلـ ه  أتـ  مـن ان        
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مـن الدتل تعر، له كضا  قريش اآلخـرة   لقد يكـ ن منه بيكـ ن خاصـًا 
كما   ح ي بن ي مئذ رلط الذمة لرفله  االسالم   ال خلرلله  تلى ش

 اخاب لكعب بن االشرل لن  كر   اسباب نزلن اآلية.
*********** 
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ُأْوَلِئااكَ الَّااِذيَن اشْااَتَرْوا ] قولههت الهه ىقولههت الهه ى

اْلَمْغِفَرِة  َذاَ  ِب َدى َواْلَع الضَّالََلَِ باْلُه

 .476[ اآلية  َفَما َأْصبََرُهمْ َلَلأل النَّاِ
 

 اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 .الذين :  مبتدأ لخ اللئك 

  شرتلا : فعل ما،   لال ال :  فاتل.
اللاللة : مضعـ ن بـه لاجلملـة ال حمـل هللـا مـن اإلتـراب  نهـا صـلة          

 امل ص ن   باهللدى:  لا  لترل .
لالعذاب :  ال ال حرل تاف   العذاب :  معا ل تلى اللاللة  

 باملغضرة: لا  لترل  متعلدان بضعل حمذلل.
هي الضا حة أي أفاحت تن تاقبته    ما :  نكرة تامة فما :  الضاء 

 مبنعى)شيء( للتعجب     حمل  فع مبتدأ   ل كرو ف ها أق ان أخرى.
  تلـى النـا :   صـ ه  :  فعل ما، لامد  نه من افعـان التعجــب  أ

 لا  لترل  متعلدان بأص .
)ل س( له  لامد تلى ص  ة املاضي   أي انه  ا فعان اجلامدة لمن

   كمـا لــ  قلـت :  مـا      لزم ص  ة لاحدة فال يزايلها من لهة التاــرل ي
 .اكرم بزيد –اكرم زيدًا 

   لق ل)أص ه ( مضع ن بهمن)أص ه ( لالضاتل مسترت   لاهللاء 
 لإلستضهام لاملعنى :  أي شيء أص ه  فال يك ن فعاًل لامدًا.

 قان احلا ئة : 
 صادقًا أص ها هللا قلُت       

 (.قل ْل طريٍف أمثاُن لحيِك                                  
ــا  :  لــا  لتــرل  متعلدــان      لاجلملــة الضعل ــة خ )مــا(   تلــى الن
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 .بأص ه 
 لاللاللة الت ه لالغ اية   لضد اهللداية لالرشاد.

 قان لب د : 
  اْهَتَدى اخلرِي ُسُبَل َهَداُا َمْن

  .(4)َأَضّل شاَء لمن الباِن ناِتَ                                
  يف سي ق اآلي تيف سي ق اآلي ت

السـعة  لبعد ان ب نت اآلياو السابدة ما  زق اهلل املسلم  لاهللدايـة  
 املدـرتن لتدم التشديد   له   زق كــري  مبـا ف ــه مـن الت ــض ف لالعضـ        

بال ت د للكضـا    اظهـرو هـذا اآليـة اخلسـا ة اجلسـ مة بسـبب الكتمـان         
 دل ل لما ف ه من الشر لا  ى لالعداب املستدي .للبان الشراء بالثمن ال

 صلة هذا اآلية باآلياو اجملال ة تلى شعبت  : 
 صلة هذا اآلية باآلياو السابدة   لهي تلى لل ا :  ا ل  : 
ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن صلة هذا اآلية باآلية السابدة] ا لن : 

    لف ها مسائل : (9)[َما َأنَزَل َّللاَُّ 
ــذا      ا ل  :  ــافع ه ــائص لمن ــن خا ــت    لم ــ ع اآلي ــدة امل ض لح

 ال حدة أم   : 
 ب ان اللر  املرتشح تن كتمان التنزيل. ا لن : 
 تأك د  ستحداق الذين خيض ن التنزيل العذاب ا ل  . الثاني : 

 بعا النضرة   النض   من كتمان التنزيل. الثالا : 
تجـاج تنـد املسـلم    لم الهـة     تنم ة ملكة اجلدان لاإلح الرابع : 

الذين خيض ن التنزيل بإتالن قبح هذا اإلخضاء   لب ان حد دته  تباع الذين 
 يكتم ن التنزيل لبعثه  تلى اإلترا، تنه  لالت ء من فعله .

                                                           

 .9/181ا غاني (4)
 .471اآلية (9)
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 بتدأو آيـة البحـا بإسـ  اإلشـا ة )أللئـك( للداللـة تلـى         الثان ة : 
بدة )الـذين( لف ـه  خبـا  تـن     اإلس  امل ص ن الذي  بتدأو به اآلية السـا 

 شرتاكه  مج عًا بالضعل لقاد املتاع الدل ـل   كتمـان ل خضـاء التنزيـل       
 لتددير اجلمع ب  اآليت :  ن الذين  شرتلا اللاللة باهللدى.

قد يد ن قائل  ن كتمان التنزيل أمر قّل ضر ا بضلل من اهلل  الثالثة : 
ء  ِتبْيَانً لنزلن الدرآن الذي لعله اهلل]

ْ
  لتكـ ن  (4)[ا ِلكُلِّ شَاي

 حدائق التنزيل كلها   الدرآن  نها من)كل شيء( املذك  ة   اآلية أتالا.
لاجل اب لدد لاءو آية الس اق لب ان لت ث ق اجلنف لال ل  لاخل انة 
  كتمان اآلياو   لق ام أصحابه االل لظ ضته    تعاهد أمانة التنزيل 

 ته  تلى اإلميان باهلل لا نب اء.ل يااهللا    النا    ل تان
ملـا أختتمـت آيـة السـ اق بد لـه تعـا )لهلل  تـذاب ألـ  (          الرابعة : 

[ َفَما َأْصبََرُهْم َلَلأل النَّاِِ أختتمت هذا اآلية بد له تعـا ] 
لب ان لتضسري العذاب ا لـ   لأن املداـ د بـه نـا  لهـن    لتلـى فـر،        

وَن ِفاي ُبطُاوِنِهمْ ِإالَّ َما َيْأُكلُ املعنى ا تـ  لد لـه تعـا ]   

[   لأن املراد أكل النا    الدن ا لاآلخرة مع التبـاين   ماه ـة   النَّاَِ 
النا  ف هما   فأكل النا    الدن ا ه  أكل اخلب ا لالشع   باملرا ة لا سى 
أثناء أكل الثمن الدل ل الذي بات ا به ا مانة لآياو التنزيل  فـال جيـدلن   

 للمتاع لاجلاا الذي ينال ن ت ضا لبداًل تن  خضاء التنزيل.طعمًا لمذاقًا 
َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صلة اآلية بد لـه تعـا ]   الثاني : 

    لف ه مسائل : (9)[ُكُلوا ِمْن طَيِّبَاتِ َما ََِزْقَناُكمْ 
ب ان التباين لالتلاد بـ  حـان أهـل اإلميـان لأهـل الكضـر        ا ل  : 

   الدن ا لاآلخرة.لكتمان التنزيل 

                                                           

 .82س  ة النحل (4)
 .479اآلية (9)
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ب نما يأكل املؤمن ن الا باو بضلل من اهلل   فإن  او ا كل  الثان ة :
يك ن لبااًل تلى الذين خيض ن الب ناو   لالبشا او بالنيب حممد صلى اهلل 
تل ه لآله لسل  لف ه زلر تن الكضر لاجلحـ د   لدتـ ة للنـا  للهدايـة     

 لالرشاد.
التنزيــل ســب ل اهللــدى   لطريــق  لدــد لعــل اهلل تــز للــل الثالثــة :

النجاة   للعل الدن ا دا   متحان ل بتالء جيب تلى النا  أال يضرط ا ف ها 
   أم   الدين لأسباب اهللدى   لنا ص التنزيل.

لاءو آية الس اق حبا املسلم  تلى الشكر هلل تز للل    الرابعة :
   لق لــه تلـى نعمــة الا بــاو  لف  ضــاو التنزيـل  ل او ا مــر بالشــكر  

تعا )لأشكرلا اهلل( ه  من التنزيل الذي تعاهدا املسـلم ن   لحرصـ ا   
 تلى تدم  خضائه له  باق    ي م الد امة له  من مااديق اهللدى.

ترغ ب النا  باإلسالم لتبادة اهلل لب ان حد دة لهي أن  اخلامسة :
لتضـريط  احلضاظ تلى مسالك اإلميان لاهللدى خري   الدن ا لاآلخرة   أما ا

باهللدى لطلب مثن قل ل من متاع الدن ا مبا لعل اهلل تز للل تند النا  
 من لدائع لأماناو اهللداية فه  خسا ة   النشأت .

َوِإَذا ِقيااَل َلُهاامْ صــلة هـذا اآليــة بد لــه تعـا ]   الثالـا :  

    لف ها مسائل : (4)[اتَّبُِعوا َما َأنَزَل َّللاَُّ 
 ل ل  لاجلح د اليت يد م بها الكضا .ب ان تعدد لل ا ا ا ل  : 
هل  متناع الكضا  تن  تباع التنزيل من كتمان آياو التنزيل  الثان ة : 

اجل اب ب نهما تم م لخا ص من لله   فمـادة اإللتدـاء هـي اجلحـ د     
بالتنزيل   لمادة اإلفرتاق  قرا  الذين يادلن تلى أتباع آبائه  بالتنزيـل  

ما الذين يكتم ن التنزيل فأنه  خيض ن اآليـاو  مع  متناته  تن  تباته   أ
 لحيرف ن البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

                                                           

 .471اآلية (4)
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يض د اجلمـع بـ  اآليـت  ب ـان ا  ى لاللـر  الـذي يالق ـه         الثالثة : 
املسلم ن من الكضا  لاجلاحدين لالذين يكتم ن التنزيل   لـذا   ب اهلل  

ُكِتَب َلَلايْكُْم اْلََِتااُل تعـا ] املسلم  للجهاد   سب له قـان  

   لهذا الضر، ال يتعا ، مع بعـا املسـلم    (4)[لكم َوُهَو ُكْرهٌ 
ــذن ال ســع    قامــة احلجــة تلــى الكضــا      تلــى الاــ  تلــى ا  ى   لب

 لاجلاحدين.
 صلة هذا اآلية باآلياو التال ة   لف ها لل ا :  الثان ة : 
َذِلاكَ ِباَأنَّ َّللاََّ َنازََّل ]صلة هذا اآلية بد لـه تعـا   ا لن : 

    لف ها مسائل : (9)....[اْلِكَتاَ  ِباْلحَقِّ 
يض د اجلمع ب  اآليـت   قامـة احلجـة تلـى الكضـا  لالـذين        ا ل  : 

 خيض ن الب ناو لكن ز التنزيل.
نزلن الكتاب  محة لفلل من اهلل تـز للـل تلـى النـا       الثان ة : 

ــذين خي   ــتا ع ال ــًا   لال يس ــان     مج ع ــا   ق ــن الن ــه ت ــل حجب ــ ن التنزي ض
َما َيْفَتْح َّللاَُّ ِللنَّاسِ ِمْن َِحَْماِ  َفاالَ ُمْمِساكَ تعـا ] 

 .(3)[َلَها
َذِلكَ ِبَأنَّ َّللاََّ َنزََّل اْلِكَتاَ  يتلمن ق له تعـا ]  الثالثة : 

[ السك نة لالبشا ة للمسـلم    دفـع ك ـد الكضـا    لحجـب      ِباْلحَقِّ 
يرتشح من كتمان فريق من أهل الكتاب آلياو التنزيـل    اللر  الذي قد 

لمــن ماــاديق نــزلن الكتــاب بــاحلق أن  خضــاء التنزيــل شــراء لللــاللة    
 ل ضرا  بالنضس   الدن ا لاآلخرة.

ب ان حالة أهل الكتـاب إلظهـا  التنزيـل   لالرلـ ع         الرابعة : 

                                                           

 .946س  ة البدرة (4)
 .476اآلية (9)
 .9س  ة فاطر (3)
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فضي نـزلن الدـرآن    الدرآن ملنع الضرقة لاخلا مة اليت تؤدي    اللاللة  
 قاع لل ا مة ب  أهل الكتاب.

له  من أسرا  سـالمته مـن التحريـف  ن هـذا السـالمة لاق ـة مـن        
الشداق لاخلاـ مة لاإلقتتـان بـ  املسـلم    فـإن قلـت حياـل اخلـالل         

 أح انًا ب  املسلم  لدلهلل    لاجل اب من لل ا : 
 هذا اإلقتتان تر، زائل. ا لن : 
حال  قتتان ب  طرف  لفريد  من املسلم  فإن باقي    ا الثاني : 

ــان         ــل   ق ــز لل ــن اهلل ت ــأمر م ــة ب ــع الضرق ــلح لمن ــ ن للا ــلم  يهّب املس
َوِإْن طَاِئَفَتانِ ِماْن اْلُماْؤِمِنيَن اْقَتَتُلاوا تعـا ] 

 .(4)[َفَأْصِلحُوا َبيَْنُهَما
ــا :  ــداق      الثال ــبب الش ــدث بس ــا حي ــ  م ــان ه ــع اإلقتت ــن من ــراد م امل

اإلختالل   التنزيل لتأليله لالعمل بأحكامه   فمن فلل اهلل تز للل ل
تلى املسلم  تراه  يدض ن   ي م لاحد تلى لبل ترفة ليؤدلن مناسك 
احل  لفريلة الا ام   أيام خما صة يكـ ن ف هـا شـهر  ملـان ال تـاء      

َأيَّاًماا َمْعاُدوَدات  َفَماْن الزماني هللذا الضريلة  قان تعا ]

ِمْنكُمْ َمِريًضا َأْو َلَلأل سََفر  َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّام   َكانَ 

 .(9)[ُأََرَ 
منع اإلقتتان ب  املسلم  مددمة للسـ لة لتعاهـد التمسـك     الرابع : 

 بالدرآن لالتضده   الدين   ل ت ان مااديق ال .
َلايْ َ اْلبِارَّ َأْن الالة ب  هذا اآلية لق له تعا ] الثاني : 

   لف هـا  (3)[ُوجُوَهكُْم ِقبََل اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِر ِ ُتَولُّوا 
 مسائل : 
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لاءو آية الس اق لدت ة النا     مااديق ال  لالاالو  ا ل  : 
 لزلره  تن مددماو لسبل اللاللة.

ب  اهللدى لأفراد ال  تم م لخا ص مالق   فكل لاحد  الثان ة : 
 منها هدًى ل شاد.

ع ب  اآليت  لزلم تدم التضريط ب له مـن للـ ا   يض د اجلم الثالثة : 
 ال   نها هدى لصالو.

البداء تلى  ستدبان املشرلق لاملغرب لاإلصرا  تلى ترك  الرابعة : 
 ستدبان الب ت احلرام من كتمـان التنزيـل  فمـن ملـام  البشـا ة بـالنيب       

  حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    الكتـب السـمالية السـابدة ت لهـه      
 الب ت احلرام.

َفَما َأْصابََرُهمْ ملا أختتمت آية البحا بد ن تعا ] اخلامسة : 

[ لاءو آية الس اق بسبل متعددة للنجاة مـن النـا  مـن    َلَلأل النَّاِِ 
ــا         ــاته تع ــب مرض ــنضس   طل ــر ال ــب اهلل   لقه ــ    لن ــا الا ألاله

 لتس ري اجل ا و   طاتته لبر ال الدين.
 لإلنسان أن يسعى لضعل اخلرياو ل ض ز   اآلخرة.لدد أ اد تز للل 

من خاائص الدرآن أنه مل يدتار تلى  م الذين كضرلا  السادسة : 
لأخض ا التنزيل بل تضلل باإلخبا  بأنه ي هر التنزيل ليـب  سـبل النجـاة    
للزلم  ت ان ماـاديق الـ   ل ض ـد اجلمـع بـ  اآليـت  الـدت ة للت بـة مـن          

ملباد ة لضعـل اخلـرياو لالتسـابق   الاـاحلاو   قـان      كتمان التنزيل   لا
 .(4)[ِإالَّ َمْن َتاَ  َوآَمَن َوَلِمَل َصاِلحًاتعا ]

 عج ز اآليةإ
لاخلال ة من ال سا ة لال زخ ة ب  اللـاللة لاهللـدى    ل ةاملدا نة اجل

 لب  العذاب لاملغضرة.
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ان أبـ   [   قـ اشَْتَرْوا الضَّالََلَِ ِباْلُهَدىل  ق له تعـا ] 
 كَرْغبـة  بـه  بَتَمسُّـِكه   ف ـه   َغبُته  للكن ب ٌع لال ِشراٌء هنا ل س  سحاق : 

 بغريا لمتس َك ش ئًا َترك من لكل تد ن لالعرب ف ه َيرَغُب ما مباله امُلْشرتي
   للكن الكالم حيمل تلى ظاهرا   لال ينارل    اجملاز  ال (4)(اْشرتاُا قد

  اللاللة   لسع ا  ل ها تن  خت ا    لكان  مع الدرينة   لدد طمع هؤالء
 الثمن ه  التضريط باهللدى الذي ه  تلة خلق اإلنسان.

لاءو اآلية السابدة بذم الذين خيض ن التنزيـل ليكتمـ ن مـا ل د      
أمر النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لألان  سالته   لظهـ  ا تلـى   

لل ا العذاب الذي ينزن بهـ     أتدائه باملعجزة لاملدد اإلهللي   ل كرو 
لف ه كضاية للنضرة مـن كتمـان التنزيـل لأهلـه   لحجـة لتأك ـد تلـى سـ ء         

 تاقبته .
للكن لاءو آية البحـا بـذاو امل ضـ ع لباـ غة الب ـان اإلضـا          
لال هان املتعدد    ن تيء آيت     او امل ض ع يدن تلى لزلم احلـذ   

أن هذا الكتمان ضر  ل ضرا  لحرب لال د ة من كتمان اآلياو   ليب  
تلى الدرآن لالنب ة   لتتعاضد اآليتان تلى التنزا منه   لاإلحرتاز من أهله 

 لبعا  لو الت بة   نض   الذين خيض ن الب ناو لكن ز التنزيل.
لدد لعل اهلل تز للل العدل  س اًل باطن ـًا تنـد اإلنسـان   ل مامـًا     

 ما ف ه السالمة   النشأت    فجاءو آية  ات ًا يد د اجل ا و لا  كان   
البحا مب اطبة العد ن   ب ان س ء فعل الـذين يكتمـ ن التنزيـل لأنهـ      
 شرتلا اللـاللة   لال أحـد مـن العدـالء يسـعى إلبـدان اهللـدى باللـاللة         

لالعمى بنعمة الباـر   فك ـف لهـ  تلبـة لل ـزي لالعـذاب ا خـرلي          
 لعمــل أدلمهــ  مــا:   أي { الن ــاِ  َتَلــى َرُهْ َأْصــَب َفَمــا }لق ــل معنــى ق لــه 
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 .(4)(النا     به  تضلي اليت املعاصي
للاءو اآلية با غة اللف لالنشر  لتددير اآلية :   شـرتلا اللـاللة   
باهللدى   الدن ا  لالعذاب باملغضرة   اآلخرة   لف ه  تجـاز    أن شـراء   

بال حساب   أما   اآلخرة اللاللة تن  خت ا  لقاد  ن الدن ا دا  تمل 
ــ ن       ــ د لالدب ــراء العد ــراء ل ل ــى الش ــد ة تل ــا    لق ــا   خت  ــ س للن فل
لاإلجياب   لمع هذا لعلت اآلية نزلن العذاب بالذين يكتم ن التنزيـل  

 لأمر النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  من الشراء لالسعي.
 ما لاهلل:    قان {النا  تلى أص ه  فما} ق له   تاهد تنلأخرج )

   لب ان حد دة (9)(النا  تلى ألرأه  ما:    يد ن للكن ص  من تل ها هلل 
 لهي أن الذي يكت  التنزيل يعل  س ء تاقبته لأنه سبب  م   : 

حــجب  حــمة اهلل تنــه  يـــ م الد ــامة   لتـــدم تكـــل ــ   ا لن : 
اْلكَااِفِريَن ِإالَّ َوَما ُدَلااُء اهلل تــز للل هلل  قان تعـا ] 

 .(3)[ِفي َضالَل  
 حرمانه  من التاهري لمغضرة الذن ب ي م الد امة. الثاني : 

نزلن العذاب ا ل   بالكضا  الذين يارلن تلـى اجلحـ د    الثالا : 
 ل خضاء التنزيل ال ده    اجلح  .

 ن  ختتام اآلية با غة اإلستضهام ل  ادة الذم لالت ب خ للكضا  لتأك د 
 ء تاقبته    بعا للسك نة   نض   املسلم  من التعدي لاللر  الذي س

 يرتشح تن  خضاء لكتمان اآلياو.
ويمكن أن نسمي هذه اآليِ آيِ )الذين 

إشتروا الضاللِ بالهدى(،  وقد وِد هذا 

في  ما  َرآن،  وكاله في ال مرتين  فظ  الل
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ولم يرد لفظ)أصابرهم( فاي (4)سوِة البَرة

 اآليِ.  الَرآن إال في هذه 

 اآلية سالح
اآلية تساتد املسلم    معرفة طب عة تمل  ؤساء اهل الكتاب لـن  

 خيضي اآلياو لما يؤلن ال ه ماريه  ي م الد امة.
تب  اآلية التلاد لالتباين ب  اهللدى لاللاللة   للزلم تدم التضريط 
 باهللدى   ل ن هذا التضريط يد د صـاحبه    العـذاب ا لـ     لحتتمـل    

 سن  ة اهللدى لل هًا : 
  نه أمر فاري م ل د تند كل  نسان. ا لن : 
 اهللدى أمر خاص بأهل الكتاب لاملسلم . الثاني : 

اهللدى نعمة خاصة بالعلمـاء مـن أهـل الكتـاب لاملسـلم        الثالا : 
فمن مااديده البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاإلخبا  

 تاديق به.تن نب ته   للزلم ال
لالاح ح ه  ا لن   فدد تضلل اهلل تز للل تلى النـا  للعـل   

اهللدى مااحبًا هلل  بآياو ك ن ة لدالالو تدل ة لأسباب لذب لإلميان   
لمنها بعثة ا نب اء   لتنزيل الكتب السـمالية   لهـ  مـن تم مـاو ق لـه      

 .(9)[َوَما َََلَُْت اْلجِنَّ َواإِلن َ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ تعا ]
لف ه دت ة للمسلم  للتمسك باهللدى   لحجة تلـى الكضـا  الـذين    
يعزف ن تن ملام  اهللدى لالاالو ملتاع قل ل   الدن ا   مع أن الثباو 

   منازن اهللدى ال حيجب املتاع لمنافع الدن ا.
لكان النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  ح نما يأت ه لفد من تامة 

مه  الاالة لأحكام الشريعة بالبداء تدة أيام   املدينة الدبائل يد م بتعل 
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املنــ  ة ثــ  جيعــل كــبريه  لزتــ مه   مامــًا هللــ    ا أحســن الدــراءة لأداء 
الاالة  لكما أن هناك تلادًا ب  اللـاللة لاهللـدى   الـدن ا فـإن هنـاك      

 تلادًا لتناقلًا   اآلخرة ب  أهل اجلنة لأهل النا .
 غضرة من اهلل تك ن تاقبته    اجلنة.فمن ينان العض  لامل

للاءو اآلية باإلخبا  تن حجب الذين يكتم ن التنزيل تن أنضسه  
َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َََلُموا ِمْن َلَذا ِ العض  لاملغضرة   قان تعا ]

 .(4)[َيْوم  َأِليم  

 مفهوم اآلية
تاـاحب مســألة الب ـع لالشــراء اإلنسـان   ح اتــه ال  م ـة   لتأخــذ     

ارًا من ح اته ال  م ة اما باملزاللة ال باملعاملة ال التضكري لاهلل  لا ماني ش
لالرتلي حبا ن شراء ال ب ع ف ه  بح لقد ت هر با  ة خـ ل ال حـزن   

 من ب ع بثمن اس ال شراء بسعر مرتضع ال حا ن غالء تام.
فجاءو اآلية بتشب ه ا م   العدائدية با م   احملس سة ال  م ة لتك ن 

قرب ا  ا  هان   لمن ف ائد هـذا التشـب ه احلـا تلـى ايـالء اإلخت ـا        ا
العدائدي تناية خاصة  ن اإلميان حالة لإلنسان فا ا كان ميا   الشراء 
لالب ع حلالاو الدن ا اآلت ة لحتا ل املأكل لاملشرب لامللـبس فـان شـراء    

مشدة لتناء اهللداية ف ه النجاة لالض ز   النشأت  لال يستلزم  أ  مان ل
بدني بل انه يتالب تدم اخضاء احلدائق لكتمـان البشـا او بـالنيب حممـد     
صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاخبا  الكتب السمالية السـابدة حبتم ـة بـزلغ    

 مشس اإلسالم.
ل  أحكـام الضدـه ينعــت بالسـضه لخضــة العدـل مــن ال حيسـن الشــراء      

ر احلجر تل ه لاحلد من ليلر نضسه ليّعر، أم اله للتلف لقد يستلزم ا م
تارفاته املال ة   لاآلية صرحية بان كتمان اآليـاو مـن اشـد انـ اع السـضه      
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الذي تتعدى اضرا ا الش ص نضسه لتلر النا  لالن ع لالدين لا ل ان 
الالحدة لذا لاءو اآلية بانذا ا لخت يضه لاخبا ا مبا ينت ـرا مـن العـذاب    

 ا ل  .
بسـض ه للكنـه ظـامل لنضسـه للغـريا       لهذا اإلنذا  يدن تلـى انـه لـ س   

 ختــا  لــادة العنــاد  لتتجلــى بــ  ثنايــا اإلنــذا  معــاني الرمحــة لالعضــ    
ل ست دظ من سباو الغضلة لاغضاءة اجلهل   لحيس بأمل العذاب لينضر من 
املنا  الذي يدـ د ال ـه  ليشـعر بتحد ـق ا مـاني لاد اك املالئـ  بكشـف        

 آلياو.احلدائق لاتباع اهللدى لالتدبر با

 اآلية لطف
تدن آياو اإلنذا  لال ت د تلى حد دة لهي أن بعثة النيب حممد صلى 
اهلل تل ه لآله لسل   محة للاف بالنا  املـؤمن لالكـافر   ف نتضـع منهـا     

املؤمن ليزداد  ميانًا بتد دا ب ظائضه العبادية لفق ما لاء بها الدرآن لالسنة   
ا  حت  املالئكة تلى لعل آدم خل ضة لتتال لتت الي  نذا او الدرآن   لمل

َأَتجَْعُل ِفيَهاا َماْن ُيْفِساُد ]]  ا  ، كما ل د   التنزيـل 

لاء الرد من اهلل تـز للـل حجـة          (4)[[ِفيَها َوَيسِْفكُ الدَِّماءَ 
ــه     قاطعــة   لشــاهدًا تلــى  محــة اهلل تــز للــل   خلــق اإلنســان للعل

لمن تل  اهلل       (9)[[ُمونَ َقاَل ِإنِّي َأْلَلمُ َما الَ َتْعلَ ]]خل ضة
 تز للل    صالو اإلنسان خلالفة ا  ، أم   : 

 نزلن الكتب السمالية تلى ا نب اء السابد .  ا لن : ا لن : 
 تلمن الكتب السمالية السابدة أسباب اهللداية لالاالو.  الثاني : الثاني : 

تيء البشا او بنب ة حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل          الثالا : الثالا : 
الية السابدة لتك ن أمل املستلعض    لسبب  زاحة مااديق الكتب السم
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  اللاللة تن ا  ،.
  نزلن الدرآن لامعًا لألحكام الشرت ة.  الرابع : الرابع : 

تــيء قاــص ا مــ  الســابدة   الدــرآن لتكــ ن م ت ــة    اخلــامس : اخلــامس : 
ُْوِلاي ]]لت ة   قان تعا  َلََْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِلبْاَرٌة ِْ

  ..(4)[[اَْْلبَا ِ 
نزلن آية البحا لما ف ها من الذم للذين يضرط ن بأمانـة    لساد  : لساد  : اا

التنزيل ليد م ن بإخضاء أمر النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  الـذي  
لــاءه  بالرتكــة العلم ــة   لل اثــة ا نب ــاء الاــاحل  مــن أتبــاته    قــان 

َفخََلَف ِمْن َبْعاِدِهْم ََْلاٌف َأَضااُلوا الصَّاالََة ]]تعـا  

  ..(9)[[تَّبَُعوا الشََّهَواتِ َفسَْوَف َيْلََْوَن َغيًّاَوا
تاللة املسلم  لاملسلماو هللذا اآليـة   ال ـ م لالل لـة ل       السابع : السابع : 

    هذا اآلية مسائل :
 جتديد  نذا  الكضا    لبعا الضزع لاخل ل   نض سه .  ا ل  : ا ل  : 
العذاب لب   التذكري املتجدد بعذاب اآلخرة   لاملالزمة ب   الثان ة : الثان ة : 

  كتمان آياو التنزيل.
بعا التساؤن   نضس الكضا  هل يستا ع ن الا  تلى حر بعا التساؤن   نضس الكضا  هل يستا ع ن الا  تلى حر   الثالثة : الثالثة : 
  النا  الدائ .النا  الدائ .

ل  اآلية لاق ة للمسلم  من الك د لاملكر الذي يكمـن ل اء كتمـان   
 اآلياو لبشا او النب ة.

 إف ض ت اآلية
ان   لف ـه دتـ ة   لاء الدرآن بالبشا ة لاإلنذا    فالبشا ة  هل اإلمي

هلل  لتعاهــد منازله   لاإل تداء   مراتب التد ى لالاالو   لالت له    
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اهلل تز للل بالشكر لالثناء تلى جتلي املااديق العمل ة للبشا او الدرآن ة 
بنب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لالنار الـذي حيددـه املسـلم ن مـن     

َوَلََاْد ]]لخ ـل   قـان تعـا    غري تلـة ماديـة مـن كثـرة  لـان أل تـدة       

  ..(4)[[َنَصَرُكمْ َّللاَُّ ِببَْدِ  َوَأْنُتمْ َأِذلٌَِّ 
ــة        ــه زالــر للكضــا  تــن كضــره  لدتــ ة هللــ  للت ب ــذا  فأن أمــا اإلن

لالدرآن مد سة اإلنذا  فل س من كتـاب يتلـمن بعـا النضـرة الش اـ ة      
من يستا ع  لالن ت ة من الضعل الذي يرد  مه لتدب حه   الدرآن   فال جتد

اجلدان    نذا او الدرآن  نها من املسلماو اليت يـد ك العدـل صـحتها    
 لسالمتها.

ــي       ــذا  الدرآن ــزلم اإلتعــاظ باإلن لآيــة البحــا مــن الشــ اهد تلــى ل
ل ختا ا م ت ة لمناسبة للت بة   لسض نة للعب   لالنجاة   أم اج ا فكا  

ل لت لد فريق من النا  حبًا املتالطمة اليت تتاا ع تند غلبة اهلل ى   فع
 للدن ا لمثن قل ل زائل كما  كرو اآلية السابدة.

لدد لاء اإلنذا    هذا اآلية بالب ان لاحلجة   لاجلمع ل حتاد أفـراد  
الزمان الا ل ة   الع امل الثالث الدن ا لال زخ لي م الد امة   ل ن الدن ا 

دا ف ــه ال ينــان  ال مز تــة لآلخــرة فمــن يــز ع كتمــان اآليــاو ليبــذن لهــ
 اخلسران   اآلخرة    ن هذا الز ع معا ة لمكر للح د.

ــدن ا     ــان منافعــه   ال ــاو الدــرآن باحلــا تلــى الاــ  لب  للــاءو آي
َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصابُِروا ]]لاآلخرة   قـان تعـا   

ب نمـا لـاءو آيـة          (9)[[َوَصاِبُروا َوَِاِبطُاوا َواتََُّاوا َّللاََّ 
ا بذم الكضا  تلى   خت ا ه  الا  تلى النا    لهل ه  ختا ص البح

ل ستثناء من تم ماو احلسن الذاتي لالعرضي للا    اجل اب ال    ن 
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الا  املذك     آية البحا لاء اا ص تامل احلساب   اآلخرة    ال 
تمل ل خت ا  باإلضافة      ادة قبح الضعل   الدن ا الذي جيلب العذاب 

  اآلخرة. 
 تلى ألرأه  ما:   قان {أص ه  فما}  لأخرج  بن لريرتن قتادة

  ..(4)(النا     يدربه  الذي العمل

 الصلة بني أول وآخر اآلية
 بتدأو اآلية بإس  اإلشا ة )أللئك(لإلخبا  تن تعلـق ملـام نها     
 م الذين  كرته  اآلية السابدة لن يكت  التنزيـل لا حكـام لياـر تلـى     

اء أمر النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    لحتريف نعته الذي ل د  خض
   الكتب السمالية السابدة.

لمل يرد   هذا اآلية تكرا  للضعل الدب ح الذي كان يد م به هؤالء   
 ال أنها  بتدأو بإس  اإلشا ة الذي يدن تلى البعد لاإلزد اء لالذم   ث  

لة   لمن اآلياو   ن   اآلياو تكر  لصضت س ء فعله  بأنه شراء لللال
 لضظ الشراء   اآليت .

لمن خاائص الشـراء لالب ـع أنـه يكـ ن بـ  طـرف  أحـدهما بـائع         
لاآلخر مشرت   لالب ع لعل ت  بـأزاء تـ ، مدـد  تلـى حنـ  الرتاخـي       

    ليك ن التدابل ف ه تلى لل ا ثالثة :
  التعا ، ب  مال .التعا ، ب  مال .  ا لن : ا لن : 
  ي فعل .ي فعل .التدابل بالتدابل ب  الثاني : الثاني : 

التعا ، ب  مان لفعل  ليك ن الضعل ن ع طريق لعلـي  التعا ، ب  مان لفعل  ليك ن الضعل ن ع طريق لعلـي    الثالا : الثالا : 
  لبدلي للمان.لبدلي للمان.

للكن الب ع لالشراء   اآلية الكرميـة قـام بـه طـرل لاحـد   يشـرتي       للكن الب ع لالشراء   اآلية الكرميـة قـام بـه طـرل لاحـد   يشـرتي       
لنضسه ليب ع ما تندا فدد بات ا اهللدى الذي  زقه  اهلل باللاللة اليت هي لنضسه ليب ع ما تندا فدد بات ا اهللدى الذي  زقه  اهلل باللاللة اليت هي 
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  ضر  حمض   ل شرتلا العذاب له  تداب.ضر  حمض   ل شرتلا العذاب له  تداب.
  اآليت  تلى أن كتمان التنزيل ضاللة   طلبها أللئك   اآليت  تلى أن كتمان التنزيل ضاللة   طلبها أللئك ليدن اجلمع بليدن اجلمع ب

تـــن قاـــد ل خت ـــا   ل ن اللـــها ل اء الـــدن ا للعـــل  خضـــاء اآليـــاو   تـــن قاـــد ل خت ـــا   ل ن اللـــها ل اء الـــدن ا للعـــل  خضـــاء اآليـــاو   
  لالبشا او مثنًا لت ضًا سبب جللب العذاب للذاو.لالبشا او مثنًا لت ضًا سبب جللب العذاب للذاو.

ليض ــد ق لــه تعا ) شــرتلا اللــاللة( حد دــة لهــي أن اللــاللة أمــر   ليض ــد ق لــه تعا ) شــرتلا اللــاللة( حد دــة لهــي أن اللــاللة أمــر   
ر تل ها   ترى ملا ا مل ر تل ها   ترى ملا ا مل لل دي لل س تدم ًا   لأن من يالبها جيدها ليعثلل دي لل س تدم ًا   لأن من يالبها جيدها ليعث

  جيعل اهلل تز للل برزخًا ب نها لب  النا   اجل اب من لل ا : جيعل اهلل تز للل برزخًا ب نها لب  النا   اجل اب من لل ا : 
لعـل اهلل تــز للـل احل ــاة الـدن ا  متحانــًا ل ختبـا ًا   قــان     لعـل اهلل تــز للـل احل ــاة الـدن ا  متحانــًا ل ختبـا ًا   قــان       ا لن : ا لن : 

ِإنَّا َهَدْيَناُه السَّبِيَل ِإمَّا شَااِكًرا َوِإمَّاا تعـا ] تعـا ] 

  . . (4)[[َكُفوًِا
الكتب السمالية لبعا ا نب اء   الكتب السمالية لبعا ا نب اء   تضلل اهلل تز للل لأنزن تضلل اهلل تز للل لأنزن   الثاني : الثاني : 

  لكل آية من التنزيل برزخ لحالب دلن اللاللة.لكل آية من التنزيل برزخ لحالب دلن اللاللة.
اللــاللة قب حــة  اتــًا  لهــي تتنــافى مــع الضاــرة اإلنســان ة  اللــاللة قب حــة  اتــًا  لهــي تتنــافى مــع الضاــرة اإلنســان ة    الثالــا : الثالــا : 

ل د اك العدل   لقد ال يعل  املنغمس   املعا ة لالعناد أنه ضـان ملـل   ل د اك العدل   لقد ال يعل  املنغمس   املعا ة لالعناد أنه ضـان ملـل   
ها بـأغلى  ها بـأغلى  فجاءو آية البحا لب ان حد دة لهي أنه قاـد اللـاللة ل شـرتا   فجاءو آية البحا لب ان حد دة لهي أنه قاـد اللـاللة ل شـرتا   

ا مثان لما ال يعادله شيء من من ملك الدن ا له  )اهللدى( لتك ن حاله ا مثان لما ال يعادله شيء من من ملك الدن ا له  )اهللدى( لتك ن حاله 
  لفق الداتدة لالد ا  اإلقرتاني : لفق الداتدة لالد ا  اإلقرتاني : 

  املالزمة ب  اللاللة لالعذاب ا ل  .املالزمة ب  اللاللة لالعذاب ا ل  .  الك ى : الك ى : 
  كتمان التنزيل ضاللة.كتمان التنزيل ضاللة.  الاغرى : الاغرى : 

  املالزمة ب  كتمان التنزيل لالعذاب ا ل  .املالزمة ب  كتمان التنزيل لالعذاب ا ل  .  النت جة : النت جة : 
شرتلا اللـاللة( مـن غـري  كـر الـثمن   بـل  كـرو        شرتلا اللـاللة( مـن غـري  كـر الـثمن   بـل  كـرو        لمل تدل اآلية ) لمل تدل اآلية ) 

اهللدى الذي لعله هؤالء مثنًا لتحريض املسلم  لالنا  تلـ ه  مج عـًا     اهللدى الذي لعله هؤالء مثنًا لتحريض املسلم  لالنا  تلـ ه  مج عـًا     
فال يرضى تل ه  أحد أبدًا  نه   شـرتلا ا  ى لالعـذاب بـاخلري احملـض     فال يرضى تل ه  أحد أبدًا  نه   شـرتلا ا  ى لالعـذاب بـاخلري احملـض     
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لالسعادة ا بدية   فمن خاائص اهللدى أنه لنة لسك نة   الدن ا   قان لالسعادة ا بدية   فمن خاائص اهللدى أنه لنة لسك نة   الدن ا   قان 
  ..(4)[[ِر َّللاَِّ َتطَْمِئنُّ اْلَُُلو ُ َأالَ ِبِذكْ تعا ]تعا ]

لقد تك ن بعض املضاه   متباينة املاداق تند النا    فرتى فريد  لقد تك ن بعض املضاه   متباينة املاداق تند النا    فرتى فريد  
أل أكثر ب نه  خا مة لنزاع كـل فريـق مـنه  ي ـن أنـه تلـى احلـق   لأن        أل أكثر ب نه  خا مة لنزاع كـل فريـق مـنه  ي ـن أنـه تلـى احلـق   لأن        
خامه تلى الباطل   حبسب اللحاظ لاملاداق   لاحلجة   فجاءو اآلية خامه تلى الباطل   حبسب اللحاظ لاملاداق   لاحلجة   فجاءو اآلية 

د لتك ن لاضحة لل ة تند النا  مج عـًا    د لتك ن لاضحة لل ة تند النا  مج عـًا    الكرمية مبضاه   ال تدبل الرتديالكرمية مبضاه   ال تدبل الرتدي
     أن اللاللة ت ه ل حنرال مذم م مبراتبه املتعددة .   أن اللاللة ت ه ل حنرال مذم م مبراتبه املتعددة .

لا صل   لضظ املعـامالو أنهـا م ضـ تة للاـح حة لهـ  املشـه         لا صل   لضظ املعـامالو أنهـا م ضـ تة للاـح حة لهـ  املشـه         
بلحاظ أن املعالماو  ملائ ة لل ست شرت ة  للكن اآلية لـاءو بـاملعنى   بلحاظ أن املعالماو  ملائ ة لل ست شرت ة  للكن اآلية لـاءو بـاملعنى   

شراء اللاللة باهللـدى  شراء اللاللة باهللـدى  ا ت  ل  ادة اجملع الو الشرت ة للب ان حد دة أن ا ت  ل  ادة اجملع الو الشرت ة للب ان حد دة أن 
أمر فاسد لال أصل له   لأن الذين يكتم ن التنزيل بات ا ما ال جي ز ب عه  أمر فاسد لال أصل له   لأن الذين يكتم ن التنزيل بات ا ما ال جي ز ب عه  
ل شرتلا ما ال ياح شراؤا   ل ب ؤا ب ز   ضا  آخر غري كتمان التنزيل  ل شرتلا ما ال ياح شراؤا   ل ب ؤا ب ز   ضا  آخر غري كتمان التنزيل  

  لهذا ال ز  مركب من أمرين :لهذا ال ز  مركب من أمرين :
  ب ع اهللدى لالتضريط به.ب ع اهللدى لالتضريط به.  ا لن : ا لن : 
صل   الب ع أن يك ن ت نًا صل   الب ع أن يك ن ت نًا شراء اللاللة لالسعي  ل ها  لا شراء اللاللة لالسعي  ل ها  لا   الثاني : الثاني : 

ياح متلكها ل ن كانت مشاتًا أل كل ًا   املع  كالك ل    ك س  أل َدينًا   ياح متلكها ل ن كانت مشاتًا أل كل ًا   املع  كالك ل    ك س  أل َدينًا   
االل اإللا ة اليت هي ندل للمنضعة   أل العا ية اليت هي ندل لإلنتضاع   االل اإللا ة اليت هي ندل للمنضعة   أل العا ية اليت هي ندل لإلنتضاع   
لتك ن الع  املباتة ت نًا ش ا ة خا ل ة لأما الع ، فالبد أن يتاف لتك ن الع  املباتة ت نًا ش ا ة خا ل ة لأما الع ، فالبد أن يتاف 

  لالعدل لهي : لالعدل لهي : بأم   يدن تل ه الندل بأم   يدن تل ه الندل 
  الضرد الاح ح من الع ،.الضرد الاح ح من الع ،.  ا لن : ا لن : 
  اجل از شرتًا   ل نعدام النهي تن متلك الع ،.اجل از شرتًا   ل نعدام النهي تن متلك الع ،.  الثاني : الثاني : 

يادق الع ، تلـى املـان لالعمـل لاملنضعـة لاحلـق الـذي       يادق الع ، تلـى املـان لالعمـل لاملنضعـة لاحلـق الـذي         الثالا : الثالا : 
ياح ندله أل  سداطه   لأكدو اآلية تضريط الذين خيض ن التنزيل باهللدى ياح ندله أل  سداطه   لأكدو اآلية تضريط الذين خيض ن التنزيل باهللدى 
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ــة النــا  مج عــًا مبــا مرتكــز    ــة النــا  مج عــًا مبــا مرتكــز   مل اطب  ا  هــان ااــ ص الب ــع  للــزلم   ا  هــان ااــ ص الب ــع  للــزلم  مل اطب
  الشرلط العامة للعد د.الشرلط العامة للعد د.

 ن الذين خيض ن اآليـاو خيـالض ن الد اتـد لا صـ ن ف ب عـ ن مـا ال        ن الذين خيض ن اآليـاو خيـالض ن الد اتـد لا صـ ن ف ب عـ ن مـا ال       
جي ز ب عه   ليشرتلن مـا لـ س لـه منضعـة لغـر، تدالنـي لف ـه زيـادة           جي ز ب عه   ليشرتلن مـا لـ س لـه منضعـة لغـر، تدالنـي لف ـه زيـادة           
ت ب  ه    لدت ة للنا  لإلترا، تنه    لتأتي معجـزاو الـنيب حممـد    ت ب  ه    لدت ة للنا  لإلترا، تنه    لتأتي معجـزاو الـنيب حممـد    

  العدل ة لاحلس ة لتدت ه  مج عًا لإلسالم   قان   العدل ة لاحلس ة لتدت ه  مج عًا لإلسالم   قان صلى اهلل تل ه لآله لسلصلى اهلل تل ه لآله لسل
  ..(4)[[َوَما َأِْسَْلَناكَ ِإالَّ َكافًَِّ ِللنَّاسِ تعا ]تعا ]

ف ك ن من اإلتجاز   س اق اآلياو لصلة آية البحا باآلية أتالا أن ف ك ن من اإلتجاز   س اق اآلياو لصلة آية البحا باآلية أتالا أن 
اهلل تز للل يتضلل تلى النيب حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  بته ئـة      اهلل تز للل يتضلل تلى النيب حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  بته ئـة      

   بضلح دت او اللاللة ل م الذين خيض ن    بضلح دت او اللاللة ل م الذين خيض ن مددماو دت ة النا  لإلسالممددماو دت ة النا  لإلسالم
التنزيل مبا جيعل النـا  يبتعـدلن تنـه   ليت لهـ ن صـ ب  سـالة الـنيب        التنزيل مبا جيعل النـا  يبتعـدلن تنـه   ليت لهـ ن صـ ب  سـالة الـنيب        
حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  ف جدلن احلق لاهللد   لتنضعه  آية البحق حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  ف جدلن احلق لاهللد   لتنضعه  آية البحق 

    أم   :   أم   : 
  تدم التضريط باهللدى.تدم التضريط باهللدى.  ا لن : ا لن : 
  اإلتتبا  من الذين خيض ن التنزيل.اإلتتبا  من الذين خيض ن التنزيل.  الثاني : الثاني : 

  ل لتناب طريق اللاللة الذي  تبع ا.ل لتناب طريق اللاللة الذي  تبع ا.  ::  الثالاالثالا
اخلش ة لاخل ل من العذاب الذي يرتشح قهرًا ل ناباقًا مـن  اخلش ة لاخل ل من العذاب الذي يرتشح قهرًا ل ناباقًا مـن    الرابع: الرابع: 

  اللاللة لالكضر.اللاللة لالكضر.
 لتناب تد ية الباطل   لاإلترا، تن الضساد   ا  ،  لتناب تد ية الباطل   لاإلترا، تن الضساد   ا  ،   اخلامس : اخلامس : 

  للاءو اآلية بذكر اهللدى لحيتمل   املدام لل هًا : للاءو اآلية بذكر اهللدى لحيتمل   املدام لل هًا : 
او بالنيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه   او بالنيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه    تالن التنزيل لالبشا  تالن التنزيل لالبشا   ا لن : ا لن : 

  لسل  اليت لاءو   الكتب السمالية السابدة.لسل  اليت لاءو   الكتب السمالية السابدة.
َوَلََْد  لتناب حتريف آياو الت  اة لاإل  ل   قان تعا ] لتناب حتريف آياو الت  اة لاإل  ل   قان تعا ]  الثاني : الثاني : 

                                                           

 .97س  ة سبأ (4)
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  ..(4)[[آَتيَْنا ُموسأل اْلُهَدى
التاديق بنب ة حممد صـلى اهلل تل ـه لآهلل لسـل  لناـرته     التاديق بنب ة حممد صـلى اهلل تل ـه لآهلل لسـل  لناـرته       الثالا : الثالا : 

لَّااِذيَن آَمُنااوا ِبااِه َوَلاازَُِّوُه َفال تباتــه   قــان تعــا ]ل تباتــه   قــان تعــا ]

ُه  نِزَل َمَع َوَنصَُروُه َواتَّبَعُوا النُّوَِ الَِّذي ُأ

  ..(9)[[ُأْوَلِئكَ ُهمْ اْلُمْفِلحُونَ 
املعجزاو لالدالالو الباهراو الـيت لـاء بهـا الـنيب حممـد      املعجزاو لالدالالو الباهراو الـيت لـاء بهـا الـنيب حممـد        الرابع : الرابع : 

 ُهَو الَِّذي َأِْسََل َِسُوَلهُ صلى اهلل تل ه لآله لسل    قان تعا ]صلى اهلل تل ه لآله لسل    قان تعا ]

  ..(3)[[ِباْلُهَدى
 كتبه    ما نشر له  اهللدى   تن اتتاض اقان  بن كثري: قان  بن كثري:   اخلامس : اخلامس : 

 لاتباتــه ا نب ــاء كتــب مــن بــه لالبشــا ة مبعثــه ل كــر الرســ ن صــضة مــن
  ..(1)((لتاديده

بإخضاء البشا او بالنيب يادلن تن املعجزاو العدل ة لاحلس ة اليت بإخضاء البشا او بالنيب يادلن تن املعجزاو العدل ة لاحلس ة اليت 
عـ ن تـن   اتتهـا بـ  النـا       عـ ن تـن   اتتهـا بـ  النـا       لاء بها   ليشكك ن بها   لينكرلنهـا لميتن لاء بها   ليشكك ن بها   لينكرلنهـا لميتن 

  للكنه  مل حيجب ا احلق لاحلد دة.للكنه  مل حيجب ا احلق لاحلد دة.
ليب  ق له تعا )لالعذاب باملغضرة( أن املغضرة قريبة من كل  نسـان    ليب  ق له تعا )لالعذاب باملغضرة( أن املغضرة قريبة من كل  نسـان    

َوَّللاَُّ لل س ب نه لب نها  ال الت بة   لهل هذا اآلية من تم ماو ق له تعا ]لل س ب نه لب نها  ال الت بة   لهل هذا اآلية من تم ماو ق له تعا ]

  ..(6)[[َيْدُلو ِإَلأل اْلجَنَِِّ َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنهِ 
  جل اب نع  من لل ا : جل اب نع  من لل ا : اا

  تتلمن اآلية أتالا الزلر تن  خضاء التنزيل.تتلمن اآلية أتالا الزلر تن  خضاء التنزيل.  ا لن : ا لن : 
  اآلية هداية    الت بة لاإلنابة.اآلية هداية    الت بة لاإلنابة.  الثاني : الثاني : 

                                                           

 .63س  ة غافر (4)
 .467س  ة ا ترال (9)
 .2س  ة الاف (3)
 .4/181تضسري  بن كثري (1)
 .994  ة البدرة س(6)
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  اآلية أتالا لاق ة من الرك ن    الذين يكتم ن التنزيل.اآلية أتالا لاق ة من الرك ن    الذين يكتم ن التنزيل.  الثالا : الثالا : 
  اآلية حا تلى الت بة  لبعا الش ق   النض   للجنة     اآلية حا تلى الت بة  لبعا الش ق   النض   للجنة     الرابع : الرابع : 

ــزلم ال ــزلم الل د اك لـــ ــان   ل د اك لـــ ــة   قـــ ــًا للجنـــ ــا طريدـــ ــاملغضرة  ل ختا هـــ ــ ز بـــ ــان   ضـــ ــة   قـــ ــًا للجنـــ ــا طريدـــ ــاملغضرة  ل ختا هـــ ــ ز بـــ ضـــ
  ..(4)[[َوسَاُِِلوا ِإَلأل َمْغِفَرة  ِمْن َِبِّكُمْ تعا ]تعا ]

  لمن  تجاز ن   آية البحا بلحاظ خامتتها أم   : لمن  تجاز ن   آية البحا بلحاظ خامتتها أم   : 
أنها مل تكتف بذم الذين خيضـ ن اآليـاو لشـرائه  اللـاللة     أنها مل تكتف بذم الذين خيضـ ن اآليـاو لشـرائه  اللـاللة       ا لن : ا لن : 

  لالعذاب   بل لاءو بالب ان لالتضا ل.لالعذاب   بل لاءو بالب ان لالتضا ل.
ذا الب ان م ض ع لأحكام اآلية ظاهرة للنا  مج عًا ذا الب ان م ض ع لأحكام اآلية ظاهرة للنا  مج عًا جيعل هجيعل ه  الثاني : الثاني : 

َفَماا تلى  خـتالل مشـا به  لمـدا كه  بـأن أختتمـت بد لـه تعـا ]       تلى  خـتالل مشـا به  لمـدا كه  بـأن أختتمـت بد لـه تعـا ]       

  [.[.َأْصبََرُهمْ َلَلأل النَّاِِ 
َوَماا َأِْسَاْلَناكَ ِإالَّ ل ك ن هذا الب ان من تم ماو ق له]ل ك ن هذا الب ان من تم ماو ق له]

  ..(9)[[َِحَْمًِ ِلْلَعاَلِمينَ 
ــا   الثالــا : الثالــا :  ــا بعــا النضــرة   نضــ   الن ــذي  بعــا النضــرة   نضــ   الن ــا  لال ــًا مــن الن ــذي    مج ع ــا  لال ــًا مــن الن   مج ع

  يا لن تلى تذابها.يا لن تلى تذابها.
خامتة اآلية شاهد دن  ي تلى حان أخرلي    يـرى النـا    خامتة اآلية شاهد دن  ي تلى حان أخرلي    يـرى النـا      الرابع : الرابع : 

ي م الد امة الذين يكتم ن ما أنزن اهلل   النا  ف تعجب ن من ص ه  مـع  ي م الد امة الذين يكتم ن ما أنزن اهلل   النا  ف تعجب ن من ص ه  مـع  
  شدة حّرها لأل   تذابها.شدة حّرها لأل   تذابها.

جتديد لتكرا  الدت ة للـذين خيضـ ن اآليـاو لالبشـا او     جتديد لتكرا  الدت ة للـذين خيضـ ن اآليـاو لالبشـا او       اخلامس : اخلامس : 
لنيب حممد للت بة لاإلنابة ل ظها  تلك البشا او خا صًا لأن املعجزاو لنيب حممد للت بة لاإلنابة ل ظها  تلك البشا او خا صًا لأن املعجزاو بابا

اليت لرو تلى يد النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لدخ ن النـا   اليت لرو تلى يد النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لدخ ن النـا   
أف الًا   اإلسالم مل يبـق م ضـ ت ة إلخضـاء تلـك اآليـاو لالبشـا او         أف الًا   اإلسالم مل يبـق م ضـ ت ة إلخضـاء تلـك اآليـاو لالبشـا او         

ا ِإذَ فهي بذاتها ظاهرة للح ا    مد كة بالضعل لال لدان  قان تعا ]فهي بذاتها ظاهرة للح ا    مد كة بالضعل لال لدان  قان تعا ]

ْتحُ  ُر َّللاَِّ َواْلَف َاَء َنْص ْدَُُلوَن  *ج َت النَّاسَ َي َوََِأْي

                                                           

 .433س  ة آن تمران (4)
 .417س  ة ا نب اء (9)
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  ..(4)[[ِفي ِدينِ َّللاَِّ َأْفَواجًا

 من غ ي ت اآلية
    اآلية مسائل :   اآلية مسائل : 

زيادة ت ب خ الذين يكتم ن التنزيل لالبشا او بالنيب حممد زيادة ت ب خ الذين يكتم ن التنزيل لالبشا او بالنيب حممد   ا ل  : ا ل  : 
مل تأو تردة مل تأو تردة   صلى اهلل تل ه لآله لسل   لمن  تجاز اآلية أن هذا الزيادةصلى اهلل تل ه لآله لسل   لمن  تجاز اآلية أن هذا الزيادة

بل هي مااحبة لل اه  اليت تدن تلى صدق نب ته  لق امه بتبل غ الرسالة بل هي مااحبة لل اه  اليت تدن تلى صدق نب ته  لق امه بتبل غ الرسالة 
  لأداء ا مانة السمالية.لأداء ا مانة السمالية.

شكر اهلل تز للـل للمسـلم   نهـ  مل يلتضتـ ا    الـذين      شكر اهلل تز للـل للمسـلم   نهـ  مل يلتضتـ ا    الـذين        الثان ة : الثان ة : 
حيرف ن صضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لمل يستمع ا لد هلل  حيرف ن صضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لمل يستمع ا لد هلل  

  ة من نيب آخر الزمان ال تنابق تل ه.ة من نيب آخر الزمان ال تنابق تل ه.بأن املذك     الت  ابأن املذك     الت  ا
نع  تدم اإللتضاو هذا لاء بضلل من اهلل تز للل فه  الذي لعل نع  تدم اإللتضاو هذا لاء بضلل من اهلل تز للل فه  الذي لعل 
املعجزاو ترتى تلى يد النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  الذي هدى املعجزاو ترتى تلى يد النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  الذي هدى 

اْلحَْمُد ّلِلَِِّ الَّاِذي َهاَداَنا املسـلم     اإلميـان ل  التنزيـل]   املسـلم     اإلميـان ل  التنزيـل]   

  ..(9)[[يَ َلْوالَ َأْن َهَداَنا َّللاَُّ ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتدِ 
بعا املسلم  لالنا  لإلستعا ة باهلل من كتمان التنزيل  ن بعا املسلم  لالنا  لإلستعا ة باهلل من كتمان التنزيل  ن   الثان ة : الثان ة : 

  تاقبته النكان لا غالن لاخلل د   اجلح  .تاقبته النكان لا غالن لاخلل د   اجلح  .
 كر حان فريق من أهل الكتاب   لب ان ا  ى الذي يالق ه  كر حان فريق من أهل الكتاب   لب ان ا  ى الذي يالق ه   الثالثة : الثالثة : 

   اهلل   ل  احلـديا :      اهلل   ل  احلـديا :     النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    دت تـه النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    دت تـه 
  ..(3) ما أل ي نيب مثل ما أل يت(ما أل ي نيب مثل ما أل يت(

ب ان قان ن ثابت له  أن النبـ ة ال يلـرها  خضـاء لكتمـان     ب ان قان ن ثابت له  أن النبـ ة ال يلـرها  خضـاء لكتمـان       الرابعة : الرابعة : 
  التنزيل لهناك مسألتان : التنزيل لهناك مسألتان : 

                                                           

 .9-4س  ة النار (4)
 .13س  ة ا ترال (9)
 .9/161مضات ح الغ ب (3)
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أيها أشد كتمان التنزيل أم حما بة النيب حممد صلى اهلل تل ه أيها أشد كتمان التنزيل أم حما بة النيب حممد صلى اهلل تل ه   ا ل  : ا ل  : 
  لآله لسل  لاملؤمن .لآله لسل  لاملؤمن .

  كتمان التنزيل لجته ز قريش اجل  ش تلى   كتمان التنزيل لجته ز قريش اجل  ش تلى هل من صلة بهل من صلة ب  الثان ة : الثان ة : 
  النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاملسلم .النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاملسلم .

أما ا ل  فإن احلرب لمداتلة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  أما ا ل  فإن احلرب لمداتلة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  
لاملؤمن  هي ا شد لا كثـر ضـر ًا ملـا ف ـه مـن زهـ ق ا  لاو لحماللـة        لاملؤمن  هي ا شد لا كثـر ضـر ًا ملـا ف ـه مـن زهـ ق ا  لاو لحماللـة        

اُلوَن ُيََاِتُلوَنكُمْ َوالَ َيزَ اإللهاز تلى اإلسالم   قان تعـا ] اإللهاز تلى اإلسالم   قان تعـا ] 

  ..(4)[[حَتَّأل َيُردُّوُكمْ َلْن ِديِنكُمْ ِإْن اسَْتطَاُلوا
لأما الثان ة فالالة ظاهرة ب  ا مرين   لتكذيب النيب حممد صـلى  لأما الثان ة فالالة ظاهرة ب  ا مرين   لتكذيب النيب حممد صـلى  

اهلل تل ه لآله لسل  لكتمان صضاته   الت  اة لاإل  ل  غراء للكضا  به   اهلل تل ه لآله لسل  لكتمان صضاته   الت  اة لاإل  ل  غراء للكضا  به   
صدق نب ة حممد صلى صدق نب ة حممد صلى   لقد سأن كبا  كضا  قريش بعض أهل الكتاب تنلقد سأن كبا  كضا  قريش بعض أهل الكتاب تن

  اهلل تل ه لآله لسل  فأنكرلها.اهلل تل ه لآله لسل  فأنكرلها.
التذكري بعامل اآلخرة   لأن دخ ن النا  ال يك ن  ال حبجة التذكري بعامل اآلخرة   لأن دخ ن النا  ال يك ن  ال حبجة   اخلامسة : اخلامسة : 

ب نة تلى الكضر لاللاللة   لقد ي ن بعله  أن  خضاء الب ناو لالبشا او ب نة تلى الكضر لاللاللة   لقد ي ن بعله  أن  خضاء الب ناو لالبشا او 
مــن الاــغائر لالــذن ب الــيت ال تســت لب النــا    فجــاءو اآليــة بتأك ــد   مــن الاــغائر لالــذن ب الــيت ال تســت لب النــا    فجــاءو اآليــة بتأك ــد   

تل ه لذا فمن  تجـاز اآليـة أنهـا مل تـذكر حتريـف التنزيـل       تل ه لذا فمن  تجـاز اآليـة أنهـا مل تـذكر حتريـف التنزيـل          ستحداق النا  ستحداق النا 
الَِّذيَن َهاُدوا ُيحَرُِّفوَن اْلكَِلامَ لالبشا او   قان تعـا ] لالبشا او   قان تعـا ] 

   بـل لعلـت اآليـة كتمـان التنزيـل لحـدا شـراء           بـل لعلـت اآليـة كتمـان التنزيـل لحـدا شـراء        (9)[[َلْن َمَواِضاِعهِ 
  لللاللة ل خت ا ًا للعذاب   لاخلل د   النا .لللاللة ل خت ا ًا للعذاب   لاخلل د   النا .

 ه  تلى النا ( خاابًا للعدالء  ه  تلى النا ( خاابًا للعدالء لاءو خامتة اآلية)فما أصلاءو خامتة اآلية)فما أص  السادسة : السادسة : 
 ك  ًا لأناثًا  فك ف يا  اإلنسان تلى النا  اليت جيلبهـا لنضسـه جبنايتـه       ك  ًا لأناثًا  فك ف يا  اإلنسان تلى النا  اليت جيلبهـا لنضسـه جبنايتـه      

  لهذا اجلناية هي اللاللة لهي لفق الد ا  اإلقرتاني : لهذا اجلناية هي اللاللة لهي لفق الد ا  اإلقرتاني : 
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  مشرتي اللاللة   النا .مشرتي اللاللة   النا .  الك ى : الك ى : 
  الذي يكت  التنزيل مشرت لللاللة.الذي يكت  التنزيل مشرت لللاللة.  الاغرى : الاغرى : 

  زيل   النا .                                                   زيل   النا .                                                   الذي يكت  التنالذي يكت  التن  النت جة : النت جة : 

  التفسريالتفسري
 بتدأو اآلية باس  اإلشا ة للجمع ل  ادة البع د )أللئك( لمن معاني 

 البعد   املدام أم   : 
 الذم لالتدب ح للذين خيض ن اآلياو لالبشا او. ا لن : 
 اآلخرة لالذي أختتمت تأك د س ء العاقبة الذي ينت ره    الثاني : 

 به اآلية السابدة.
بعا النضرة   نض   النا  مج عًا من كتمان التنزيل لمـا   الثالا : 

 ف ه من البشا او.
دتــ ة املســلم  للجهـــاد   ســب ل اهلل بــاحلك  ل ظهـــا       الرابــع :  

املعجزاو الـيت لـاء بهـا الـنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لتـدم           
خيض ن الب ناو   لهذا اجلهاد لالسعي من تم ماو ق له اخلش ة من الذين 

 .(4)[ُكْنُتمْ ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ تعا ]
احلا تلى التدبر   ملام  اآلية السابدة لمـا ف هـا مـن     اخلامس : 

 أسباب  ستحداق الذين خيض ن املعجزاو لالبشا او البعد لالنضرة.
ن حذ  ل تاان مسـتمر مـن الـذين    لعل املسلم    حا الساد  : 

يكتم ن التنزيل لالبشا او ل ن كان ا أصحاب  ياسة ب  ق مه   لهللـ   
أتبــاع لأناــا     منــا  ختــا لا كتمــان التنزيــل طمعــًا باهللــدايا لا كــالو   

 لاملنافع الدن  ية الدل لة اليت تأت ه  من هؤالء ا تباع.
اد تـن الـذين خيضـ ن    لهل تدن اآلية تلى دت ة هؤالء ا تباع لإلبتع

التنزيل   لتدم اإلند اد هلل    اجل اب نع    له  من معاني شدة الت ب خ 
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ِإْذ َتبَرََّأ الَّاِذيَن اتُّبُِعاوا ِماْن لالذم هلل   قان تعا ]

 .(4)[الَِّذيَن اتَّبَُعوا َوََِأْوا اْلَعَذا َ 
ُأْوَلِئااكَ الَّاِذيَن اشااَتَرْوا الضَّااالََلَِ ق لـه تعـا ]  

 [َدى َواْلَعَذاَ  ِباْلَمْغِفَرِة باْلهُ 
شا ة للبع د لاملراد به املذك  لن   اآلية السابدة  س   )اللئك(  -4

 لن خيضي اآلياو املنزلة.
اإلشــا ة الــ ه  مبلــام  البعــد يــدن تلــى قلــة اتتبــا ه  لتــدم   -9

 تأثريه .
فـالكضر يـأتي     تب  اآلية ان النا  خلد ا تلـى الضاـرة لاالميـان    -3

 ترضًا باالخت ا .عله  لب
هل الثمن الدل ل ال ا د   اآلية السابدة ه  اللاللة   اجل اب :   -1

ان الثمن الدل ل متاع زائـل لتـر، قل ل ال اتـتبا  له يدن    اتـه تلـى   
 اللاللة لالعمى لتدم االتتداد به.

ليؤدي ا  املراتب ا تلى   سل    ظها  اآلياو تن ان اهللدى  -6
 ة.اهللداي

خرليـة بـل   أل س من دل ل تلى حار العذاب باآلخرة كعد بـة    -6
حيمل تلى املعنى ا ت    لتعرضه  للعذاب   الدن ا س اء مبا يعان ن من 

بتضرق ات انه  تنه   لأاال ى بسبب الكذب لاالفرتاء لاجلح د بالرسالة 
 كل ي م يتلد ن خ ًا باسالم بعض اتباته .ف

ــة تــ ب خ ل   -7 ــع ان اآلي ــمن املــدو    م ــا   مضه مهــا تتل ــا  فانه لكض
اهللدى لاتبـاع الرسـ ن ا كـرم صـلى اهلل     ل كتسابه  للمسلم  بشرائه  

 تل ه لآله لسل .
ت هر اآلية املالزمة ب  اهللدى لاإلميان   الدن ا لن ل الثـ اب     -8
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اآلخــرة مــن لهــة   لبــ  اللــاللة لالكضــر   الــدن ا لالعــذاب لالعدــاب  
 نا    اآلخرة   فن ع العمل   الدن ا حيدد املنزن   اآلخرة.لاخلل د   ال

تب  اآلية ان االصل   اآلخرة هـ  املغضـرة لالعضـ  اإلهللـي  لان      -2
العذاب بسبب س ء الضعل فكأن االنسان خيتا  العذاب   لنعته بالشراء   

 ا    لاإلمتناع تن ا لر لالث اب باإلختاآلية أشد لل ا الت ب خ لالتدب ح
 .ال ينا  اإلخت ا 

اخت ا  لشـراء العـذاب أتـ  مـن ان ينحاـر بـاآلخرة لان لـاء         -41
آلخرة   مدابــل شــراء اللــاللة لهــي لــزء مــن بــاالســ اق لكأنــه خــاص 

 العمل.
تلن ا اسـالمه   أاآلية بشا ة العض  لاملغضرة  هل الكتاب الذين  -44

  الت  اة لاإل  ل.لاخ لا تن تلمه  لمعرفته  بآياو النب ة ال ا دة  
ــان      -49 ــدى لاإلمي ــ  اهلل ــدة ه ــر لالعد  ــل   الضك ــا ا ص ــر أم الكض

لتـر، اخت ـا ي زائـل    طا ئـة  تنـالين اضـاف ة   فهي لاللاللة لاجلح د 
علة خـلق اإلنسـان قبحه منافاته ل خيتا ا اإلنسـان تلى غـري  شـاد  ليؤكـد

نَّ َواإِلنا َ َوَما َََلَُْت اْلجِاالعبادة كما   ق له تعـا ] لهي 

 .(4)[ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 
اجلنة لالنا  معل مة   الدن ا   أي باإلمكان النا    ان منازن  -43

 معرفة اإلنسان ملدامه   اآلخرة من خالن اخت ا ا لإلميان ال الكضر.
ــة التال ــة]   ُأْوَلِئااكَ  لل دو مــادة )شــرى(   هــذا اآليــة لاآلي

[ مـع  حتـاد امل ضـ ع    الََلَِ ِباْلُهاَدىالَِّذيَن اشَْتَرْوا الضَّ 
لطرل العدد   فمن خاائص الشراء أن يك ن من البائع  لتد م معاملته 

 بارف .
فجاءو اآليتان بإتجاز له  أن الشا ي لالبائع لاحد يب ع أتلى ما 
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تندا ل شرتى اللر  لالعذاب   ل   لاء لضظ الشراء   آية البحا مبعنى 
ية التال ة مبعنى الشراء لل س الب ع ل ادق تلى اللضظ الب ع فأنه لاء   اآل

أنه من ا ضداد ل ك ن هذا الشراء خمالضـًا للعدـل لالعـرل لاملعاملـة بـ       
 النا    ماه ته ل فتدا ا    طرل آخر يتد م به الب ع لالشراء.

لهــذا التبــاين    او امل ضــ ع لا طــرال  تجــاز قرآنــي لهــ  مــن 
ا َََلَمُهاْم َّللاَُّ َوَلِكاْن َأْنُفسَاُهمْ َوَماتم ماو ق له تعا ]

    ن اهلل تــز للــل مل جيعــل تنــد النــا   ال اهللــدى  (4)[َيظِْلُمااونَ 
 لمااديده   فإختا  فريق منه  شراء اللاللة لالسعي هللا.

لتب  اآلية حد دة لهي أن املغضرة ب د اهلل تز للـل لأنـه سـبحانه ال    
البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه يغضر للذين يكتم ن التنزيل لخيض ن 

َيْغِفُر ِلَمْن َيشَااُء َوُيَعاذُِّ  َماْن لآله لسـل   قـان تعـا ]   

   لتكـ ن آيـة البحـا ب انـًا لتضسـريًا      (9)[َيشَاُء َوَّللاَُّ َغُفوٌِ َِحِيمٌ 
ملاداق من مااديق اآلية أتالا   فعندما تدرأ م ض تًا لحكمًا   الدرآن 

 ب انًا لتضا اًل  لف ه أم   : جتد له   آية أخرى 
 تضده املسلم    تامل الكالم. ا لن :
 معرفة املسلم   ح ان اآلخرة. الثاني :

 منع اجلهالة لالغر  اا ص الذين يستحد ن العذاب  الثالا :
تأك د املالزمة ب   خت ا  اللاللة   الدن ا لترتـب العـذاب    الرابع :

الَ َتْعَتِذُِوا َقْد َكَفْرُتمْ َبْعاَد تل ه   اآلخرة   قان تعـا ] 

 .(3)[ِإيَماِنكُمْ 

  حبث كالميحبث كالمي
                                                           

 .447س  ة آن تمران (4)
 .492ن تمران س  ة آ(9)
 .66س  ة الت بة (3)



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 416

 ِإنَّ َلَليَْنا َلْلُهاَدى)اهللادي( قـان تعـا  ]    ء اهللمساأمن 
لقد هداا يهديـه هـدى لهدايـة :  با ـرا سـبل الرشـاد لقـادا باجتـاا          (4)[

يؤنثه له  ضد اللالن   ليأتي اهللدى  لبعله الا اب   لاهللدى مذكر 
لتضرد اهلل تز للـل باهللـدى الـذي يض ـد       مبعنى الداللة لالدت ة لالب نة 

 معنى الت ف ق.

لقد فرق بعله  بـ  اهللدايـة الـيت تض ـد معنـى الداللـة امل صـلة ا         
املال ب تلك اليت تتعدى بنضسها ا  املضع ن الثاني   لب  اليت تض د معنى 

اللن يــؤدي ا  الغايــة مــا ُي صــل لهــي الــيت تتعــدى بــالالم ال ا     لا 
االل الثاني   لاحلـق ان اهللدايـة تنـ ان شـامل لألمـرين خاصـة تنـدما        

 تعا .اهلل  ةيتعلق ا مر بسعة  مح

لدد تضلل اهلل تز للل لبعا ا نب اء لانزن الكتب السمالية هللداية 
النا    للكن اكثر النا  اختا لا اللاللة   لظهر  لك لاضحًا   فرتة 

ب ة   حتى صدع النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  بالرسالة اندااع الن
اخلامتة لعهد النب ة فبلغ من املراتب لالض ز لاال از ما مل حيدده من سبده 
من ا نب اء   لحالت  مته من اسباب اهللداية لالرشاد ما تغباه  تل ه 

كـان  ا م  ا خرى بت ف ق من اهلل تعا  ل محـة مـدخرة هللـذا االمـة   ل    
 املدام احملم د للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  فَلاًل لآية للزاًء.

 
[   اآلية لل ا  َفَما َأْصبََرُهمْ َلَلأل النَّاِق له تعا  ] 

 : 
   انها ن ع تعجب من فعله    له  سبحانه العامل بكل شيء اال ان  -4

قـدام تلـى مـا    التعجب هنا للت ب خ لالتدريع جلرأته  تلى ا لاء مضه م 
 يدخله  النا .
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ال اهر ان هؤالء يعلم ن بان كتمـان اآليـاو يدخلـه  النـا  لـذا       -9
  اآليـة : "مـا اصـ ه  تلـى فعـل مـا        ل د تن اإلمام لعضـر الاـادق   

ب لا ادة الســبب       أي باالت ان باملســبَ (4)يعلم ن انه ياريه  ا  النا "
عنى ا تـ  ف شـمل منـافع الـدن ا     لهذا ال يتعا ، مع محلنا للنا  تلى امل

 لتذاب اآلخرة بل ه  تاديق له.
للاء    حن  مائة لتشرين م ضعًا من الدرآن النا  قد ل د  كر  -3

َفااِإْن َيْصاابُِروا   م ضــ تها بد لــه تعــا ]الدهــري  كــر الاــ  

اْصااَلْوَها ل  ق لــه تعــا ] (9)[ َفالنَّاااُِ َمثْااًوى َلُهاامْ 

 خبا  تن  (3)[ َتْصبُِروا سََواٌء َلَليْكُمْ  َفاْصبُِروا َأْو الَ 
 مك ثه  لاقامته  الدائمة   النا .

تعـا  تلـ ه    اهلل   اآلية تأديـب لتنب ـه للمـؤمن  لب ـان لضلـل       -1
 بالنجاة من النا .

أي ما ه  الشيء الذي اإلنكا ي ميكن محل )ما( تلى اإلستضهام  -6
 لعله  يا لن تلى النا .

زمة لالتعاقب ب  الثمن الدل ل الذي اشرتلا بـه كتمـان   ب ان املال -6
 اآلياو لب  العذاب الدائ    النا .

لاملراد الضعل املؤدي ا  دخ هللـا لالنـذا       كرو النا    اآلية -7
 لالتحذير لالت  يف من اقرتال الس ئاو.

ل د لضــظ النــا  تلــى اإلطــالق لــا حيتمــل معــه انهــا النــا  الــيت    -8
ا كثمن قل ـل من اجلـاا لالكسب احلرام لالرياسة الدين ة لالدن  يـة يأكل نهـ

َوَيشَْتُروَن لكثـرة االتباع بكتمان اآلياو الذي ل د   اآلية السابدة ] 

ِبِه َثَمًنا َقِليالً ُأْوَلِئكَ َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ 
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 ا تلى ما يأكل ن [ ف ك ن املعنى ما اص ه    احل اة الدن ِإالَّ النَّاَِ 
من النا    لحيس ن من ا مل لاحلسرة لالندم تلى  خضاء اآلياو بعـد ان  

  ألا صضة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لانه املذك     الت  اة.
تدن اآليـة بالداللـة التلـمن ة تلـى ان الـذي يأكـل مـن الكسـب          -2

 ا هذا الكتمان له  احلرام يداسي ليعاني لياا ع النضس الل امة   فلما
 ي اله ن اإلسالم   الدن ا.

ــة       -41 ــباب امل ت  ــ اه  لاس ــ  لال ــل احلج ــل جيع ــز لل ان اهلل ت
 لاإلتتبا    احل اة الدن ا لتت  احلجة ف ها تلى النا .

ل تذكرلا بانه  يتجرألن لي اله ن مرا ة النا  لقس تها ل س    -44
 ان اليت يتلبس ن بها.اآلخرة فدط بل   احل اة الدن ا لهي احل

اآليــة ل دو باــ غة اجلماتــة الغائبــة لكأنــه خاــاب للمســلم    -49
ل لتضت ا ا  س ء فعل الكضا  ليتعجب ا منه  لهللذا التعجب آثا  اجياب ة   

 ح اة املسلم  بالضرو لالرضا ملا ه  تل ه من اإلميان لتدم الكتمان.
ل أإلنسـان  كـرًا كـان    ا هـر اآلية حتذير من كتمان اآلياو فدـد جي  -43

 يعلن اآلياو اليت ترفها ال  آها. سالمه ليناق بالشهادت  للكنه ال أنثى 
ــاو      -41 ــ ا اآليـ ــذين مل يعرفـ ــك الـ ــة أللئـ ــ ع اآليـ ــمل م ضـ ال يشـ

لالبشا او اخلاصة بنب ته صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل   سـ اء تلـك الـيت        
ل كانـت  أاء بهـا  لـ املعجزاو الـيت  تلمنتها الكتب السمالية السابدة  أل 

ظاهرة   الدرآن للكن حتد ـق مثـل هذا املاداق بال اقع اخلـا لي قل ـل   
 لآخذ بالتلاءن.

 مال د   احلديا :  "الا  ص ان   ص  تلى ما تكرا لص  ت -46
 .لمن ب ان احلديا:(4)حتب"

حتمل اإلنسان للبل ى لا  ى الـ ا د تل ـه لتـدم خرللـه      :ا لن 
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 .بسببه من طاتة اهلل
اإلمتناع تن اإلند اد للنضس الشه ان ة لالبه م ة ف ما مت ل ال ه  الثاني :

من اللذاو احلس ة لاللها ل اء اسبابها  لقد لاء   احلديا: "اصـ لا  
ــائب   ــى املا ــرائض لصــابرلا تل ــى الض ــ ه    تل ــى ا ئمــة تل ل اباــ ا تل

 .رًا   م ض تا لحكما لأث   له  غري ص  الكضا  تلى النا (4)"السالم
الا  ال ا د   اآلية خيتلف تن للـ ا الا  املذك  ة اتالا    -46

انه اخت ا  لأل ى لاقحام للنضس   اهلللكـاو الدائمـة لدـاء هـ ى مؤقـت      
لاســتكبا  لتنــاد   م الهــة احلــق   كمــا انــه لــاء لصــضًا لتلدــ ه  قهــرًا  

سـباب  العذاب الشديد بعد ان لاءلا باسبابه   الـدن ا   فتكـ ن تلـك ا    
لتناصر اإلخت ا  حاضرة معه  لشاخاة امام اباا ه  اثنـاء تعرضـه    

خـــرلي ليـــد ك ن للعـــذاب   النـــا    كمـــا انهـــ  حيســـ ن العـــذاب ا 
 استحداقه  له له    الدن ا باقامته  تلى انكا  النب ة لاخضاء اآلياو.

 حبث أدبيحبث أدبي
للدرآن معان نعجز تن احاائها حتى تلى الد ن بامكان حاـرها    
لالتهد مجع من العلماء بتعدادها لاختاا   كرها جب امـع اصـاالح ة   

لانه يتك ن مـن خـ    لنـداء   لمســألة   لامــر   لتشــضع   لتعجــب          
لقسـ    لشـرط   للضع   لشك   لاستضهام   كما  كر هللا تدد ادنـى  

 بادخان بعلها ببعض.
لتاـديق  ان اخلـ  حيتمـل ا   لحـاظ لمنه  من قسمه ا  خـ  لانشـاء ب  

ــه      ــاا بلض  ـــرتن معن ــذي يد ـــاء ال ــالل اإلنش ــذيب   ا ــا    لالتك ــا( هن ل)م
لإلســتضهام اإلنكــا ي   لتلــى فــر، انهــا للتعجــب فهــل ياــح اطــالق   
التعجب تلى اهلل تز للل   اجلـ اب ال    نه تعــا  تـامل بكـل شــيء     

ــه ــة  مباه ــةلالتعجــب مركــب مــن اإلســتضهام لاجلهــل    قبــل حدلث أل تل
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 الشيء.
  تنزلنا لقلنـا بانهـا تعجب ـة فـان التعجـب متعلـق بامل ـاطب  لف ـه         لل

 : نكاو تدائدية منها 
 .انه م ت ة لت ة ا ل  :
تنب ــه لحتــذير لاخبــا  تــن للــ د مثــل هــؤالء النــا  لمــا    الثان ــة :

 ينت ره  من العذاب.
 نه من اهللدى الذي يتلمنه الدرآن بلحـاظ  م الدبـائح الـيت     الثالثة :

َهَذا َبيَاٌن ِللنَّاسِ  العذاب  لمن تم ماو ق له تعا ]تد د   

 .(4)[َوُهًدى َوَمْوِلظٌَِ ِلْلُمتََِّينَ 
  حبث اأريهخيحبث اأريهخي

نا  حبس ا انضسه  تلى تبادة النا  ل ألها لرمًا أمن ا م  السابدة 
أل  ختـذلها لاسـاة   مل ئًا ن  ان ًا لت له ا ال ها مـن دلن اهلل تـز للـل    

 ا.ضل أفلل ا للزلضى 

نهـا م هـرة لنـ   اهلل تـز     بالال ت ة ف ما أل دا بعله  مـن التعل ـل   
للل لم هر قريب لبعض آثا ا   ثـ  تضشـى الـ ه  لغلـب اجلهـل تلـى       
 النض   فاختـذلها  لـهًا لغضـل ا تن اهلل تز للل خالق الكائناو مج عًا.

ملـا سـئل تـن     لاـادق )لحالن بعله  ان يستشهد مبـا  لي تـن ا  
بنا  فألقدو لاشتعلت   ه    لاين ه    لما ه    فأمر  لله اهلل ك ف

للسائل :  اين لله هذا الشعلة   قان السـائل :  كـل طـرل منهـا     فدان 
لله هللا   فدان تل ه السالم:  فكذلك اهلل تعا  فكل شيء لله له تعا    

 .لاينما ت ل ا فث  لله اهلل(
ا  مـن دلن االشـ اء   ان ظنه  بان هذا التمث ل يؤكد حد دة قـرب الن

ال ه تعا  له   لترل ح بال مرلح   ا  ان املثان منحار   ب ان التعدد 
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الكثري ال اسع ل ل ا  او الشيء  لليء به لتدريب احلجة ا  اال هان   
 لخماطبة للنا  تلى قد  تد هلل  لبال اقع الذي حيس ن ليد ك ن.

ي لانهـا مل  لق ل ان اجمل   ت م ا النـا  النهـا لـ هر شـريف تلـ      
حتــرق ابــراه   اخلل ــل تل ــه الســالم  لان التع ــ   ينجــ ه    املعــاد مــن 
تذاب النا    لانها قبلـة هللـ  للسـ لة  للكـن الكـ ى الكل ـة حتتـاج ا         

لال يسـت لب ا مـر التع ـ   خا صـًا لان اهلل تـز للـل        اثباو لدل ـل 
 شّرل اإلنسان للعله خل ضته   ا  ،.

  لزتمت بعض فرقه  ان ما   العامل من خري لدد تبد اجمل   النا
 فمن النا  لانها تل ية ن  ان ة لا ضة ال لل د اال هللا.

لدد انتشرو اجمل س ة   بالد فا   لاهللند لشار من الا   ا  ان 
ــى       ــا  تل ــك االنتش ــر  ل ــرلم  لاث ــالد ال ــت   ب ــران ة كان ــة لالنا ال ه دي

 محة صلى اهلل تل ه لآله لسل   حممدًاالنيب  تعا  بعا اهللل اجملتمعاو 
فاحنسرو امللل ال ثن ة لمضاه   الشـرك   لانتشـر لـ اء     لهاديًا هللذا االم 

 الت ح د   تم م ا  ،. 
 



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 449

 

َذِلكَ ِبَأنَّ َّللا َنازََّل اْلِكَتااَ  ] قولت ال ىقولت ال ى

ِباااْلحَقِّ َوِإنَّ الَّااِذيَن اََْتَلُفااوا ِفااي 

 .476اآلية  [ اْلِكَتا ِ َلِفي ِشََاق  َبِعيد  
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
مرف ع   لجي ز  ترابه مضع اًل به بتددير :   لك :   س  اشا ة مبتدأ 

فعلت  لك بأني أنزلـت الكتـاب بـاحلق   لالرفـع تلـى اإلبتـداء أصـح          
لحيتمــل ان يكــ ن خــ ًا ملبتــدأ     (4)لاخلــ  حمــذلل  لبــه قــان الزلــاج 

 .حمذلل
مشبه بالضعل  ل س  اجلاللـة   بأن اهلل : الباء حرل لر  أن : حرل

 مسه   ل ن لما   خ ها   حمل لر بالباء   لاجلا  لاجملرل  خ   سـ   
 اإلشا ة.

نّزن الكتاب : فعل ما،  لالضاتل ضمري مسترت يع د هلل تز للل 
 لالكتاب :  مضع ن به منا ب بالضتحة.

لاجلملة الضعل ة خ  أن   أي تذاب الذين  شرتلا اللـاللة بسـبب   
َفِللَّااِه اْلحُجَّااُِ زلن الدــرآن لمــا ف ـه مــن احلجــة   قــان تعـا ]  نـ 

 .(9)[اْلبَاِلَغُِ 
 باحلق :  لا  لترل  متعلدان بنزلن.

لان الــذين :  الــ ال تاطضــة لحال ــة   ان الــذين :  ان لامسهــا        
    الكتاب: لا  اختلض ا :  مجلة فعل ة ال حمل هللا  نها صلة امل ص ن

 .لترل 
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بع ـد:      شـداق: لـا  لتـرل      :  الالم هي املزحلدـة  لضي شداق 
 .صضة لالس  اجملرل  شداق

   (4)(خاَلَضـه  لِشـداقاً  ُمشـاقهةَ  شـاقههُ  لاخلـالل  العـدالةِ  غلبة لالّشداق
لمسي شداقًا  ن كل طرل من املت اصم  يداد شدًا لناح ة غري شق 

 .اآلخر

 يف سي ق اآلي تيف سي ق اآلي ت
سـ ء تمـل الكضـا  لمـا ينت ـره  مـن       بعد ان ب نت اآلياو السابدة 

العداب بسبب كتمان اآلياو لاحلج  لاءو هذا اآلية لتب  تلة احلك  
 لك ف انه  يستحد ن العداب الشديد.

 صلة هذا اآلية باآلياو اجملال ة تلى شعبت  : 
 صلة اآلية باآلياو السابدة   لف ها لل ا :  ا ل  : 
ــه تعــا   ا لن :  ــة بد ل ُأْوَلِئااكَ الَّااِذيَن ]صــلة هــذا اآلي

    لف ها مسائل : (9)....[اشَْتَرْوا الضَّالََلَِ ِباْلُهَدى
 بتدأو كل من اآليت  بإس  اإلشا ة   مع  حتاد امل ض ع  ا ل  : 

لف ه تأك د لذم الذين يكتم ن التنزيل ليارلن تلى تبديل صضاو النيب 
 ن ا نب اء السابد .حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  اليت لاءو تلى لسا

بعـا النا  تلى التاديق لالعمل مبلام  ما أنــزن اهلل  الثان ة : 
 تــز للل ل لتناب  خضائه لكتمانه إلحراز اهللدى لن ل املغضرة.

 ن لل د فريق من النا  خيض ن اآلياو ليكتم ن التنزيل  الثالثة : 
لال يكـ ن    مل للن يلر التنزيل   لمل حيجـب أسـباب اهللدايـة للنـا      

 برزخًا دلن تل  النا  بالبشا او اليت لاءو   الكتب السمالية.
من مااديق نـزلن الكتـاب بـاحلق بلحـاظ اآليـة السـابدة        الرابعة : 

                                                           

 .41/483ب لسان العر(4)
 .476اآلية (9)
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 أم   : 
 الدبح الذاتي لالعرضي إلخضاء التنزيل. ا لن : 
النا  مأم  لن بإظها  بشا او الكتب السمالية السابدة  الثاني : 

 صلى اهلل تل ه لآله سل . بالنيب حممد
نزلن العذاب بالذي يشرتي بالتنزيل مثنًا قل اًل  ن اهلل نّزن  الثالا : 

 الكتاب ل بدى لتتالقضه ا يدي ل اًل بعد ل ل.
فلــح الــذين حرفــ ا آيــاو لملــام  الكتــب الســمالية    الرابــع : 

لهذا  السابدة لاإلخبا  تن تذابه  ي م الد امة باللبا الدائ    النا   
[ َفَما َأْصبََرُهمْ َلَلأل النَّاِِ الدلام من مااديق ق له تعا ]

َوِإَذا ََِأى فلــ س مــن  نضكــاك أل فـــرتة   العــذاب  قــان تعـــا ]     

الَِّذيَن َََلُموا اْلَعَذاَ  َفالَ ُيخَفَُّف َلْنُهمْ َوالَ ُهمْ 

 .(4)[ُينظَُرونَ 
ــامس :  ــرة      اخل ــا ة   اآلخ ــة لال س ــاء ال زخ  ــرة   نتض ــا املغض فأم

لالرمحة لأما العذاب بالنا    للاءو هذا اآلياو ملنع اجلهالة لالغر    
َوَماا للدت ة النا  للتدا ك لاإلنابـة   لمـن تم مـاو ق لـه تعـا ]     

 .(9)[َأِْسَْلَناكَ ِإالَّ َِحَْمًِ ِلْلَعاَلِمينَ 
لمن مااديق ق له تعا  )بـاحلق( الـ ا د   هـذا اآليـة أنـه طريـق       

 ب اب اإلنابة لالت بة للنا  مج عًا من لل ا : لضتح أ
 ترا، املسلم  تن  خضاء لكتمان التنزيل   ليتجلى هذا  ا لن : 

اإلترا، بالناق بالشهادت  لل د تن النيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه   
   فحتى ل  كان املسل  لن خيضي (3)لسل  أنه قان : اإلسالم جيب ما قبله(

ــإن   ــاو ف ــت  اآلي ــه     ليك ــه أن ناد ــدن تل  ــه   لي ــة ل ــالم ت ب ــه اإلس دخ ل
                                                           

 .81س  ة النحل (4)
 .417س  ة ا نب اء (9)
 .3/938تمع الب ان (3)
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بالشهادت  برهان تملي تلى ختل ه تن كتمان اآلياو لالبشا او   لف ه 
دت ة ظاهرة  صحابه لرتك  خضاء التنزيل   لقد دخل تدد مـن تلمـاء   
ملل أخرى اإلسالم لأخ لا تن البشا او بالنيب حممد صـلى اهلل تل ـه   

 كتب السمالية السابدة.لآله لسل  اليت لاءو   ال
 كـرو هـذا اآليـة تلـة لسـببًا آخـر لشـراء الـذين خيضـ ن           الرابعة : 

التنزيل اللاللة بب ع اآلياو بثمن قل ل من متاع الدن ا لا كـالو لالـيت   
هلل  تلى ا تباع بأن أهل الكتاب كان ا   حان من اإلختالل لالتباين   

النََّصااَِى َلَلاأل  َوَقاَلْت اْليَُهوُد َليْسَتْ ل  التنزيل]

ء  
ْ
ْء  َوَقاَلْت النََّصاَِى َليْسَْت اْليَُهوُد َلَلأل شَي

شَي

 .(4)[َوُهمْ َيْتُلوَن اْلِكَتا َ 
ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن صلة هذا اآلية بد لـه تعـا ]   الثاني : 

    لف ها مسائل : (9)..[َما َأنَزَل َّللاَُّ ِمْن اْلِكَتا ِ 
بأن اهلل تز للل نّزن الكتاب بـاحلق لف ـه داللـة    اإلخبا   ا ل  : 

َناَزَل تلى أنه نزن تلى النيب بأمانة   طريده للاساته   قـان تعـا ]  

   لمـن معـاني احلـق   تنزيـل الكتـاب      (3)[ِبِه الرُّوُح اَِْمينُ 
نزلله تلـى ا نب ـاء   لأنهـ  قـام ا بتبل غـه للنـا  لأن أصـحابه  ندلـ ا         

َياَأيَُّها الرَّسُوُل َبلِّْغ َماا ان تعـا ] لألتباع لا ناا    قـ 

 .(1)[ُأنِزَل ِإَليْكَ ِمْن َِبِّكَ 
 ن الذين خيض ن البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله  الثان ة : 

لسـل  ال يســتا ع ن حجــب الكتــاب تــن النــا     ن اهلل نزلــه بــاحلق  
لي ينبسط تلى لالادق لالعدن   لق له تعا  )نّزن الكتاب باحلق(  حنال

                                                           

 .443س  ة البدرة (4)
 .471اآلية (9)
 .423س  ة الشعراء (3)
 .67س  ة املائدة (1)
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 لل ا : 
 كل كتاب من الكتب السمالية السابدة. ا لن :
ِإنَّ َهَذا َلِفي صحف  براه   لالزب     قـان تعـا ]   الثاني :

ُوَلأل   .(4)[ُصحُفِ ِإْبَراِهيمَ َوُموسأل*الصُّحُفِ اْْ
 اآلياو لامل اتظ امل ل دة   الكتب السمالية السابدة. الثالا :
 لف  ضاو آياته.الدرآن  الرابع :

كل س  ة من الدرآن   لتدد س  ا مائـة لأ بـع تشـرة     اخلامس : 
 س  ة.

كل آيـة مـن آيـاو الدـرآن لتـددها سـتة آالل لمائتـان         الساد  : 
 لست لثالث ن آية.

  بتدأو آية البحا بإس  اإلشا ة ) لك( لف ه لل ا :  الثالثة : 
ذاب ا لـ      ب ان  ستحداق الـذين يكتمـ ن التنزيـل العـ     ا لن : 

 اآلخرة.
تأك د ت    قد ة اهلل  لأنـه ينـزن العـذاب ا لـ   بالـذين       الثاني : 

 خيض ن آياته لما أنزن من الكتاب.
اإلخبا  السمالي تـن املالزمـة بـ  شـراء اللـاللة لبـ         الثالا : 

 العذاب.
ليدن  بتداء اآلية بإس  اإلشا ة للبع د ) لك(   مضه مـه تلـى أن   

د اهللـــدى لياـــدق بالتنزيـــل فانـــه يضـــ ز بـــاملغضرة   قـــان  الـــذي يتعاهـــ
َوِإنِّي َلَغفَّاٌِ ِلَمْن َتاَ  َوآَمَن َوَلِمَل َصاِلحًا تعـا ] 

 .(9)[ُثمَّ اْهَتَدى
من معاني احلق   نزلن الكتاب أنه  محة للنا  مج عًا    الرابعة : 

                                                           

 .42-48س  ة ا تلى (4)
 .89س  ة طه (9)
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ل اًل   له  لف ه خري الدن ا لاآلخرة  لتعريض ل م للذين يشرتلن به مثنًا ق
 دل ل تلى  ستحداقه  العذاب ا ل  .

من نزلن الكتاب باحلق اإلخبا  تن أكل الذي يكتم ن   اخلامسة :
التنزيل النا    باـ نه    لا كـل هـ  امللـغ لاإلبـتالع ل كـ ن ال ت ـد        
ا خرلي مااحبًا هلل    الدن ا فال يشعرلن باللذة بأكل الا باو لاجلاا 

 ب تلى الثمن الدل ل.لاهللداية اليت ترتت
أخ و خامتة اآلية تن  ختالل أهـل الكتـاب   ليض ـد      السادسة :

اجلمع بب  اآليت  حا كل فريق منه  تلى  ظها  أسرا  التنزيل لتأك د 
حد دة بأن  ظها ها لالبشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل     

لالنجاة مـن الضرقـة   ال ا دة   الكتب السمالية السابدة سب ل ال حدة   
ــًا    دخــ ن     لاخلاــ مة الشــديدة  ن هــذا اإلظهــا  يدــ د قهــرًا للري

 اإلسالم لاإلقرا  بأن نزلن الدرآن حق لصدق   ل  التنزيل]
َ
َوُأوحِي

ُنِذَُِكمْ ِبِه َوَمْن َبَلغَ  َّ َهَذا اْلَُْرآُن ِْ
 .(4)[ِإَلي

ِذيَن َياَأيَُّهاا الَّاصـلة هـذا اآليـة بد لـه تعـا ]      الثالا :

   (9)....[آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِّبَاِت َماا ََِزْقَنااُكمْ 
 لف ها مسائل : 

من نزلن الكتاب باحلق ت له خااب اإلكـرام لالتشـريف    ا ل  :
ــة       ــاهلل  املتعاقب ــ ا(    املســلم  لاملســلماو   أل  ــذين آمن ــا أيهــا ال )ي

 لحيتمل خااب التشريف هذا   متعلده لل هًا: 
ــ        ا لن : ــه هلل ــ ا  لتت ل ــذين آمن ــ  ال ــاملكلض   نه ــاص ب ــه خ  ن

 خااباو التكل ف ليؤدلن الضرائض لالعباداو.
 حناا  اخلااب بأهل الب ت لالاحابة أيام التنزيل  نهـ    الثاني :

                                                           

 .42س  ة ا نعام (4)
 .489اآلية (9)
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 الذين سبد ا النا  باإلسالم.
مش ن خااب اإلميان لالتشريف للمسلم  لاملسلماو    الثالا :

 ي م الد امة.كل زمان لمكان    
مش ن اخلااب  طضان لأبنـاء املسـلم  لـن مل يبلـغ سـن       الرابع :

التكل ف لبإستثناء ال له الثاني فإن ال ل ا ا خرى كلها من ماـاديق  
 اآلية الكرمية.

لحيتمل مش ن اخلااب لألبناء الاغا )يا أيهـا الـذين آمنـ ا كلـ ا(     
 لل هًا : 

 اء.با صالة لبعر، لاحد مع اآلب ا لن :
 باإلحلاق لالتبع ة. الثاني :

 تلى حن  التعل ق  نه  س ابح ن مؤمن . الثالا :
لا  لح ه  الثاني   ليك ن ا لن لالثالا   ط له   لتددير 

 اآلية:  يا أيها الذين آمن ا كل ا أنت  لأبناءك  لا  زقك  اهلل(.
لتنزيل يض د اجلمع ب  هذا اآلياو ت ب خ الذين يكتم ن ا الثان ة :

حبرمانه  أنضسه  من أمر اهلل بأكل الا باو      ختا لا الثمن الدل ل 
للعل ا بداًل لت ضًا إلخضاء التنزيل لالبشا او بالنيب حممد صلى اهلل 

 تل ه لآله لسل .
ليتاف هذا الثمن الدل ل بأنه خب ا بذاته لأثرا  لصا  برزخًا 

  اإلخت ا .دلن أكل الا باو لاإلمتناع باإلخت ا  ال ينا 
فإن قلت  ن الذي خيض ن التنزيل يأكل ن الا باو ليتنعم ن باحل اة 
الدن ا لهذا التنع  سبب إلخضائه  التنزيل كي يرفده  أتباته  باهللدايا 
لا كالو الراتبة   لاجل اب نع   نها ط باو   ظاهرها للكنها أ ى 

ن مااديق ق له لضر    أثرها لل س ف ها لذة أثناء ا كل لامللغ له  م
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   أي (4)[َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهْم ِإالَّ النَّاَِ تعا ]
أنه  ال يشعرلن أثناء ا كل بذلق لطع  هللا  نه  يد ك ن س ء 

  خت ا ه  لالعذاب ا ل   الذي ينت ره .
ب ان حد دة لهي أن اإلختالل لالشداق يؤدي    اللاللة    الثالثة :

ا خرلي  ملا   اإلختالل من كتمان التنزيل ليك ن سببًا للعذاب 
 لالتضريط بال الباو.

لهل   اآلية حتذير للمسلم  من اخلالل لالشداق لالعدالة 
البع دة  اجل اب قد لاءو آياو الدرآن بدت ة املسلم  لل حدة لا خ ة 

َواْلَتِصُموا اإلميان ة  لحذ ته  من الضرقة لاإلختالل   قان تعا ]

َّللاَِّ جَِميًعا َوالَ َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَِ َّللاَِّ  ِبحَبْلِ 

   (9)[َلَليْكُْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْلَداًء َفَألََّف َبيَْن ُقُلوِبكُمْ 
للكن اإلختالل لاخلا مة لاإلقتتان ب  املسلم  ال يؤدي    كتمان 

اطع اآلياو لالتنزيل م ض تًا لحكمًا لأثرًا   ن دخ ن اإلسالم ق
لطا د هللذا الكتمان   فدد بدأو ببعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله 
لسل  دل ة لديدة للدن ا خال ة من أثر كتمان التنزيل لالبشا او  ن 

 املبشر به قد صا  حد دة للاقعة لحًل ألانه  له  تلى لل ا: 
بعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    قان  ا لن :

َأِْسَْلَناَك ِإالَّ َكافًَِّ ِللنَّاِس َبِشيًرا  َوَماتعا ]

 .  (3)[َوَنِذيًرا
 نزلن الدرآن من تند اهلل. الثاني :

دخ ن أمة ت  مة اإلسالم  ل ظها ه  للتنزيل  لتاللته   الثالا :
 لآلياو لتعاهده  آلياو الدرآن  مسًا لتاللة لتألياًل.

                                                           

 .471اآلية (4)
 .413تمران  س  ة آن(9)
 .98س  ة سبأ (3)



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 491

مَِّ  ُأَِْرجَْت ُكْنُتْم ََيَْر أُ له  من مااديق ق له تعا ]

  فاآلية أتالا بشا ة أن املسلم  ال يك ن ن أبدًا   شداق (4)[ِللنَّاسِ 
بع د  للن يب ع ا اهللدى بثمن قل ل  لمن خرلج املسلم  للنا  ب ان 

 قبح اإلختالل لالشداق لما يؤلن  ل ه من العناد لأسباب اللاللة.
  ة   لف ها لل ا : صلة هذا اآلية باآلياو التال الشعبة الثان ة :

َليَْ  اْلبِرَّ َأْن صلة هذا اآلية باآلية التال ة] ا لن :

  لف ها (9)[ُتَولُّوا ُوجُوَهكُْم ِقبََل اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِر ِ 
 مسائل: 

من مااديق نزلن الكتاب باحلق تع   الدبلة  للزلم ت له  ا ل  :
ُكنُتْم َفَولُّوا َوحَيُْث َما النا  للب ت احلرام  قان تعا ]

 .(3)[ُوجُوَهكُمْ شَطَْرهُ 
َليَْ  اْلبِرَّ َأْن ُتَولُّوا  ن ق له تعا ] الثان ة : 

[ من تنزيل الكتاب ُوجُوَهكُْم ِقبََل اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِر ِ 
باحلق   لف ه دل ل تلى أن تنزيل الدرآن  محة بأهل الكتاب لدت ة هلل  

 ن الدرآن.لنبذ الضرقة لاخلالل بالادل  ت
تبعا هذا اآلية تلى العمل مبااديق ال  لاإلحسان للذاو  الثالثة :

لالغري اليت لاءو   اآلية التال ة كضلق الابح   ملام نها لب انها 
لالرتغ ب ف ها  فهي لامعة مانعة  لامعة ل ل ا الاالو  مانعة من 

 اخلالل لالشداق.
اْلبِرَّ َمْن آَمَن َوَلِكنَّ  ن ق له تعا    اآلية التال ة]

ِباّلِلَِّ َواْليَْوِم اآلَِِر َواْلَمالَِئَكِِ َواْلِكَتا ِ 

[    برزخ دلن الشداق اخلالل  للاق ة دلن كتمان َوالنَّبِيِّينَ 
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 التنزيل لالتضريط بآياو اهلل.
لدد لاءو هذا اآلية لاآليتان السابدتان باإلخبا  تن بالء  الرابعة : 

التنزيل لالبشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه  ت      ا  ، بإخضاء
 لآله لسل   لف ه لل ا: 

حماللة اإلضرا  باملسلم  ل ال فلل اهلل لختض ف لطأة  ا لن : 
 ا  ى تنه   

 .(4)[َلْن َيُضرُّوُكمْ ِإالَّ َأًذىقان تعا ] 
حتريض النا  تلى قتل النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله  الثاني : 

ه خي  النا  بنب ته ليدت ه  إلتباته  س اًل من تند اهلل   لسل   ن
للكن الذين يكتم ن التنزيل يأت ن باضاو لنيب آخر الزمان مغايرة 

 جلهت  : 
ما ل د   الكتب السمالية السابدة من الاضاو ال اهرة  ا ل  : 

 قان للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  )لتن تكرمة تن  بن تبا  
 مكت بة لسل  لآله تل ه اهلل صلى) النيب صضة للدلا ال ه د حبا أ  ن
 بغ ا ل حسدا الت  اة من فمح ا ال له حسن  بعة أت  أكحل الت  اة  

  دا نع  قال ا منا نب ا الت  اة   جتدلن أ فدال ا قريش من نضر فأتاه 
 .(9)(الشعر سبط أز ق ط يال

   لق ام بعض ك ائه  حبا حماللة اإللهاز تلى اإلسالم الثالا : 
كضا  قريش تلى قتان النيب صلى اهلل تل ه لآله سل  لأصحابه   لال تد 

 للكضا  باإلتانة لاملدد.
 خضاء التنزيل لما م ل د   الت  اة لاإل  ل لا ي افق  الرابع : 

الدرآن ل س فدط   باب صضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  بل 
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نها اإلخبا  تن  ستدبان الب ت احلرام      أن ق له مبا ه  أت  لم
َليَْ  اْلبِرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوجُوَهكُْم ِقبََل تعا ]

[ يدن تلى أن نسخ الدبلة أمر م ل د   اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِر ِ 
 الكتب السابدة.

حا املسلم  تلى الا    لحتمل ا  ى من الذين  اخلامسة : 
ف ن صضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  خيض ن التنزيل لحير

ليريدلن  غ اء املستلعض  لصده  تن اإلسالم   لبعثه  تلى اخلرلج 
   م ادين الدتان حملا بة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاملؤمن  

َوالصَّاِبِريَن ِفي اْلبَْأسَاِء لل د   آية الس اق ق له تعا ]

 .(4)[حِيَن اْلبَْأسِ َوالضَّرَّاِء وَ 
لمع أن ملام  اآلية أتالا أت  لتشمل الضدر لاللر  لالعلة 
لالدتان مالدًا    ال أن كتمان التنزيل يسبب هلل  مااديق من ا فراد 
الثالثة املذك  ة   اآلية أتالا   ليستلزم منه  الا  لحسن الت كل تلى 

 .(9)[الصَّالَةِ َواسَْتِعيُنوا ِبالصَّبِْر وَ اهلل   قان تعا ]
ملا أختتمت آية البحا باإلخبا  تن ك ن الذين  ختلض ا  السادسة :

  الكتاب بعد تنزيله )  شداق بع د( لخا مة شديدة   أختتمت آية 
 الس اق بالثناء تلى املسلم  بد له تعا  )أللئك ه  املتد ن( لب ان أم   : 

مانها من التد ى تعاهد التنزيل ل ظها  اآلياو لتدم كت ا لن :
 لاخلش ة من اهلل.

 حتمل أ ى الذين خيض ن التنزيل من مااديق التد ى. الثاني :
 ن  خضاء ملام  الكتب السمالية السابدة  لكتمان  الثالا :

اآلياو مل مينع لص ن الرسالة لفرائد التنزيل    النا   لهداية فريق 
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   لما أتد اهلل تز للل منه  لف زه  باإلميان باهلل لاملالئكة لالنب  
للمؤمن    اآلخرة من الث اب فمع ت    نعمة اجلنة لأنها نع   دائ    
لح اة سرمدية   لخل د   مدام كري  فإن اهلل تز للل خي  تن هذا 
ال تد املبا ك الذي ال يدد  تل ه غريا بكلماو قل لة   قان 

ِت ِفي َفالَِّذيَن آَمُنوا َوَلِمُلوا الصَّاِلحَاتعا ]

 .(4)[جَنَّاتِ النَِّعيمِ 
َياَأيَُّها الَِّذيَن صلة هذا اآلية بد له تعا ] الثاني :

   لف ها مسائل: (9)[آَمُنوا ُكِتَب َلَليْكُمْ اْلََِصاصُ 
 ن  خضاء فريق من أهل الكتاب البشا او بالنيب حممد  ا ل  :

لالنا    فدد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لأحكام الد د مل يلر املسلم  
أنزن اهلل تز للل آية الدااص   الدرآن لتبدى ب  الدفت    ل  صدل  

 املسلم  ل  أحكام الدلاء لالتأليل    ي م الد امة.
لدد لاء الدرآن حبك  الدااص من تند اهلل تز للل   لتد  دا حبان 

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُناوا العمد فال يشمل اخلاأ له  فر، ]

[ )قـان  بـن من ـ  : الكتـاب : الضـر،      َب َلَليْكُْم اْلََِصااصُ ُكتِ 
لقد لاءو الت  اة بالدااص أيلًا للكـن فريدـًا مـن     (3)لاحلك  لالدد (

ا م  ا خرى كان ا   ا لنى الضدري أقتص منه االل الغين      أن هجر 
هذا احلك    فاا و بعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل  حالـة    

 داق اللاف لالرمحة اإلهلل ة بالنا  مج عًا.لما
لمن  محة اهلل   املدام لأسباب ترغ ب املسـلم  بالعمـل بأحكـام    

 ِفاي َوَلكُامْ الدااص  كر منافعه احلاضرة لالالحدـة بد لـه تعـا ]   

َْلبَاا ِ  ُأوِلي َيا حَيَاةٌ  اْلََِصاصِ  [ لت ظ ـف العدـل     اْْ
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دتل حك  الداـاص ف نزلـر تـن    تاقبة الدتل بأن يستحلر الذي يه  بال
الدتل فتك ن سالمة لـه لللـذي يهـّ  بدتلـه  ل كـ ن مـن منـافع الداـاص         
الت ض ف تن احلكام لاحملاك  لمؤسساو العدن   لف ـه  متثـان  مـر اهلل    

 تز للل.
لب  اإلتدام لالدااص تم م لخا ص مالق   فالدااص فـرد  

ن الغاء حك  اإلتدام من أفراد العد بة بالدتل   للكنه خيرج بالت اص م
الذي تاالب به كثري من من ماو حد ق اإلنسان للافدت تل ه العديد من 
الدلن  له  أمر حسـن  لللحك مـاو العرب ـة لاإلسـالم ة أن تـد   أل      
تعال حك  اإلتدام للكن احلك  بالد د مستثنى منه   لله حكمه اخلاص 

 ل. نه حرب تلى ا تدام   لحالز ش اي لأخالقي تن الدت
لهل جي ز احلك  بالدااص لتأخري تنض ذا  سباب تدالئ ة ل لـاء  

 الالح أل العض  اجل اب نع    لبداء أصل  او احلك  لالتاديق به.
لمن  تجاز اآلية أتالا أنها ت لهت    مج ع املسلم  لاملسـلماو  
  تثب ت لل ب حك  الدااص   مع أنه خاص باحلكام فل  تدـل اآليـة   

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا م كتب تل ك ( بل قالت])ياأيها احلكا

[نعـ  لظـائف احلكـام لالدلـاة   املدـام      ُكِتَب َلَليْكُْم اْلََِصاصُ 
 ملاتضة.

ل  العم م اإلستغراقي هللذا اخلاـاب دتـ ة للمسـلم  لاملسـلماو     
مج عًا خا صًا   زمان الع ملة لتداخل احللا او لب ان التباين للـزلم  

اإلتدام تلى اجلرائ  مالدًا لب  الداـاص كحكـ  مسـالي     الضال ب 
لتد بة تلى  زهاق الرلو   ليد ك  لان الدـان ن لاحلد ق ـ ن أسـباب    
الســالمة لاحلكمــة لاإلتجــاز   التشــريع اإلســالمي   لمنــه تنم ــة ملكــة  
احلرص تلـى  تدـاء الـدماء خمافـة الداـاص لاملنـع مـن  سـتح ا  الـنضس          

 الشه ية لالغلب ة.
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ل أن أهل الت  اة كان ا خمريين ب  أمرين أما الدااص أل العض    لق 
ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت لحك  أهل اإل  ل ه  العض  ل س غـري   أمـا ]  

فدد  زقه  اهلل تز للل اخل ا  الرتت يب للمجين تل ه للل ه  (4)[ِللنَّاسِ 
 ب  أم   : 

 الد د من اجلاني.  ا لن  :
 تل اخلاأ.                     الدية كد الثاني  :

 الدب ن لالرضا مبا ه  أقل من الدية الشرت ة. الثالا  :
 العض  تن اجلاني. الرابع :
ملام  هذا اآلية تتغشى كل آية من آياو الدرآن بدان ن  الثان ة :

ثابت له  نزلن كل آية باحلق من تند اهلل  ن ما يشمل الكل يشمل 
الدرآن مل يكن دفع ًا بل نزن   مًا لتلى حن   ا لزاء   خاصة لأن نزلن

 اآلياو لالس  .
من مااديق اإلختالل ب  أهل الكتاب: حك  الدااص  الثالثة : 

الذي أنزله اهلل تز للل باحلق   الدرآن لمن قبل   الت  اة   ل ك ن من 
معاني اجلمع ب  اآليت  تذكري أهل الكتاب االفه    حك  الدااص   

َوَكَتبَْنا َلَليِْهْم ِفيَها   هذا اإلختالل   قان تعا ]لأضرا

َأنَّ النَّْفَ  ِبالنَّْفِ  َواْلَعيَْن بِاْلَعيِْن َواَْنَف 

ُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلجُُروحَ  ُُذَن بِاْْ ِباَْنِف َواْْ

 .(9)[ِقَصاصٌ َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاٌَِة َلهُ 
ية أتالا تلى أن العض  لالتادق باحلق كضا ة للس لة لتدن اآل  

 جلذب الث اب.
 َتخِْفيفٌ ل د   هذا اآلية اإلخبا  بأن العض  تن الد د ] الرابعة : 
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  للاءو اآلية التال ة بدان ن  تجازي (4)[ِمْن َِبِّكُْم َوَِحَْمٌِ 
 اْلََِصاصِ  ِفي َوَلكُمْ مرتشح تن حك  الدااص بد له تعا ]

   لمن خاائص املسلم  التسل   مبلام  هذا اآلياو (9)[حَيَاةٌ 
 لدالالتها  لل س ب نه   ختالل ف ها   لف ه أم   : 

 نه ن ع ت ب خ لألم  السالضة الذين  ختلض ا   الكتاب لما  ا لن : 
 طرأ تلى حك  الدااص   كتبه  من التحريف لالتبديل.

دخ ن اإلسالم فإن بعا املستلعض  من أهل الكتاب ل الثاني : 
قلت ت لد ق ان  لضع ة حتك  الاالو لاملعامالو ب  النا   لف ها 

 غنى تن احلك  بالد د.
لاجل اب  ن هذا احلك  مسالي لضعي    أنه تشريع  هل ا  ، 
لدت ة للنا  للعمل به   لزالر تن التضريط به   باإلضافة    تلمن 

ني   له  ا مر الذي ال ي لد  او آية الدااص الرتغ ب بالعض  تن اجلا
  كثري من الد ان  ال ضع ة   فدد ال ينضع الداتل تض  للي الدم ف ها   أل 

 ينضعه تلى حن  امل لبة اجلزئ ة فال يسدط تنه احلق العام.
ب ان أهل ة املسلم  ل  اثة ا  ،   لتعاهد العمل  الثالا :

ُكْنُتمْ او ق له تعا ]بأحكام الشريعة    ي م الد امة   له  من تم م

 .(3)[ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ 
ُكِتَب َلَليْكُْم ِإَذا صلة هذا اآلية بد له تعا ] الثالا : 

   لف ها مسائل : (1).....[حََضَر َأحََدُكمْ اْلَمْوتُ 
يض د اجلمع ب  اآليت  أن كتابة ال ص ة حق   لأمر نازن  ا ل  : 
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   لمن مااديق احلق   املدام ه  الثب و.من اهلل تز للل 
فال ص ة فر، ثابت لف ه حق بضلـل مـن اهلل تـز للـل  طـرال      

 ال ص ة لهي : 
امل صي الذي قـرب أللـه  لكتـبض لصـ ته   فمـن فلسـضة        ا لن :

الضرائض لما كتب اهلل   أن كل ما فر، اهلل تز للل تلى املسل  هـ   
 لاآلخرة. محة به   لخري ينتضع منه   الدن ا 

امل صى له ملا   ال ص ة من كتابة حق له   لهذا احلق لاء  الثاني :
بأمر اهلل بال ص ة   ل قتااع امل صي له من الرتكة  ن من حده أن ي صي 

 بالثلا.
  ال ص ة كشف لتثب ت   باب الدي ن لا ماناو   لمنع  الثالا :
 من ض اتها.
بسـالمة الثلـث  مـن الرتكـة         ال ص ة تأك ـد حلـق ال  ثـة     الرابع :

لت دتهما لل  ثة قهرًا ل ناباقًا   فال بد من مالك للمان   فحاملا يضـا ق  
امل ــت الــدن ا ينتدــل املــان    ال  ثــة  لال صــ ة بالثلــا تــدن تلــى بدــاء  

ِمْن َبْعِد َوِصيَِّ  ُيوِصاي الثلث   لتائديتها لل  ثة   قان تعا ]

 .(4)[ِبَها َأْو َدْين  
  ال ص ة حق لل صي للعمل مبلام نها الـيت ال ختـالف    مس :اخلا

 الكتاب لالسنة   لاليت ل س ف ها لنف لم ل لتعد.
بعا املسلم  لإلقرا  بأن امل و حق لصدق   لتدن اآليـة   الثان ة : 

تلى أن امل و أمر لل دي    نسبت احلل   له فه  فاتل حلر   ليدن 
ــا ]  ــه تعـ ــًا ق لـ ــه أيلـ َماااْوَت َواْلحَيَااااَة َََلاااَق الْ تل ـ

 َقـانَ :   َقـانَ  َسـِع دٍ  َأِبـي  َتْن    فجعل اهلل امل و خمل قًا)(9)[ِليَبُْلَوُكمْ 
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 الن ـا ِ  َلَأْهـلُ  اْلَجن ـةَ  اْلَجن ِة َأْهُل َدَخَل ِ َ ا َلَسلهَ  َتَلْ ِه اللهُه َصلهى اللهِه َ ُس ُن
 َأْهَل َيا َفُ َداُن َلالن اِ  اْلَجن ِة َبْ َن َفُ  َقُف َأْمَلُح َكْبٌش َكَأن ُه ِباْلَمْ ِو ُيَجاُء الن اَ 

 اْلَمـْ وُ  َهـَذا  َنَعْ  َلَيُد ُل َن َفَ ْنُ ُرلَن َفَ ْشَرِئبُّ َن َقاَن َهَذا َتْعِرُف َن َهْل اْلَجن ِة
 َلَيُد ُلـ نَ  َفَ ْنُ ُرلَن َفَ ْشَرِئبُّ َن َقاَن َهَذا َتْعِرُف َن َهْل الن اِ  َأْهَل َيا َفُ َداُن َقاَن
 َلـا  ُخُلـ دٌ  اْلَجن ـةِ  َأْهـلَ  َيـا  َلُيَدـانُ  َقـانَ  َفُ ْذَبُح ِبِه َفُ ْؤَمُر َقاَن اْلَمْ ُو َهَذا َنَعْ 

 َتَلْ ـهِ  اللهُه َصلهى اللهِه َ ُس ُن َقَرَأ ُث   َقاَن َمْ َو َلا ُخُل ٌد الن اِ  َأْهَل َلَيا َمْ َو
 .(4)({َغْضَلٍة ِفي َلُهْ  اْلَأْمُر ُقِلَي ِ ْ  اْلَحْسَرِة َيْ َم ْنِذْ ُهْ َلَأ }َلَسلهَ 

لهذا اإلقرا  مادة لم ض ع  ستعداد لآلخرة بالاـالو لالتدـ ى     
 الدن ا   قان الشاتر: 

 َساِئْل َبين أَسٍد َما َهِذِا الا ْ ُو      َيا أيُّها الر اِكُب اْلُمْزِلي َمِا  َتُه
 (9)َقْ اًل ُيَبّرُئُكْ   نِّي أَنا اْلَمْ ُو      َلُهْ  َباِدُ لا ِباْلُعْذِ  َلاْلَتِمُس ا  َلُقْل

لاء ا مر بال ص ة با غة الضر، لالكتابة )كتـب تلـ ك (    الثالثة :
 لف ه بلحاظ آية البحا مسائل: 

 ن اهلل تز للل الذي كتب ال ص ة تلى املسلم  لأمـره    ا ل  :
ذي أنزن الكتاب لكل ما أمر اهلل بـه خـري حمـض لنعمـة تلـى      بها  له  ال

 النا  مج عًا.
 كتابة ال ص ة حق  نها من الكتاب الذي أنزله اهلل تز للل. الثان ة :
كما أنزن اهلل الكتاب باحلق   فأنه سبحانه لعل كتابة ال ص ة  الثالثة :

بـاحلق  حدًا تلى أهل التدـ ى  لف ـه داللـة بـأن نـزلن الكتـاب مـن احلـق         
تن لابر بن لللحق له  احلق  لال ص ة ا ه  هي بالتد ى لالاالو  ل)

أال أتلمكـ  مـا تلـ      :تبد اهلل قان: قان  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لسل 
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: بلى  قان: آمرك أن تد ن ال  له  ال اهلل لحـدا ال شـريك   ان و ابنه؟ قال 
 او ل  كانت له  له امللك لله احلمد له  تلى كل شيء قدير  فإن السم

  كضــة لرلحــت بهــا  للــ  كانــت حلدــة قاــمتها  لآمــرك بســبحان اهلل   
 .(4)(لحبمدا فإنها صالة اخللق لتسب ح اخللق  لبها يرزق اخللق

 عج ز اآليةعج ز اآليةإإ
سبحانه بب ان لتضسري ترتب العذاب ا لـ   تلـى كتمـان     اهلل تضلل

ان  ا   لاآلياو لان انـزان الكتـاب بـاحلق يدتلـي قهـرًا لاناباقـًا اظهـا       
خبـا  تـن   اآليـة    اجلح د لاإلختالل من غري حجـة تـدالة لتعـد   ل    

لتداء ب  اجلاحدين برسالة النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه    تدم ال فاق لاإل
 لآله لسل .

 بتدأو اآلية بإس  اإلشا ة ) لك( لف ه داللة تلى تعلق أحكام هذا 
 اآلية باآلية السابدة من لل ا : 

 لام  اآلية السابدة.تأك د م ا لن : 
 الدت ة    العمل بالتنزيل   لالزلر تن اإلترا، تنه. الثاني : 

  باان التحريف   لتبديل اآلياو. الثالا : 
 لدد أ اد اهلل تز للل ت ب خ الذين خيض ن التنزيل ليكتم ن اآلياو.

فجــاءو هــذا اآليــة إلقامــة احلجــة تلــ ه    للإلخبــا  بــأن ســع ه   
يذهب أد اج الريـاو  فمـن مضـاه   اآليـة أن اهلل ي هـر       إلخضاء التنزيل

التنزيل   لحي ن دلن  خضائه لسرتا  لف ه دت ة هلل  للت بة لاإلنابة لب ان 
البشا او اليت لــاءو بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل    الكتب 

 السمالية الســابدة.
افَّاًِ َوَما َأِْسَاْلَناكَ ِإالَّ كَ لمن تم ماو ق له تعا ]
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   أن اهلل تز للل بعثه للذين خيض ن تلك البشا او لآياو (4)[ِللنَّاسِ 
 التنزيل   ل نذا ه  ل خبا ه  بأنه  ال يلرلن  ال أنضسه .

لتدن خامتة اآلية تلى حد دة تأ خي ة ثابتة لمتجددة لهـي أن أهـل   
الكتاب خيتلضـ ن ف مـا ب ـنه   مينـع الاـراع لاخلاـ مة مـن  حتـاده  أل         

ه  أل تنامي ق ته   لف ه دت ة للمسلم  للسـعي   مرضـاة اهلل     ظه  
لتع    شعائرا  لللب النا  ملنازن اإلميان   لسنن اهللداية لالرشاد   

َواْلَتِصُموا ِبحَبْاِل َّللاَِّ لحا هلل  إللتناب الضرقة   قان تعـا ] 

ضرقة    لنهي اآلية أتالا املسلم  تن ال(9)[جَِميًعا َوالَ َتَفرَُّقوا
يدن با لل ية أنه  ال يال ن    مرتبة الشداق لاخلا مة البع دة الـيت  

 العـدالةِ  غلبـة  :  لالّشـداق تؤدي    اجلضاء لالدا عة   قـان  بـن من   )  
 . (3)(لاخلالل

لمن اإلتجاز   نب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  أسـباب دفـع   
 جتمـع املسـلم  مكانـًا    الضرقة لاخلالل بالضرائض لالعباداو العامة اليت

لزمانًا   كاالة اجلماتة املتكر ة كل ي م  لأداء احل    م ضع مبا ك 
  أيام خما صة من السنة   لأداء فريلة الا ام   لتاء زمـاني معـ    
لهــ  شــهر  ملــان  الــذي مل يــذكر   الدــرآن  ســ  شــهر غــريا  لقــان 

 .(1)[ْلَُْرآنُ شَْهُر ََِمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اتعا ]
ليدن  خبا  اآلية تن الشداق البع د الذي تل ه ط ائف أهل الكتاب 
  مضه مــه تلــى قــرب الناــر للمســلم    لتجــز أتــداء اإلســالم تــن 

ــا ]  ــان تعـ َوَلَلاااأل َّللاَِّ َفْليََتَوكَّاااْل اإلضـــرا  باملســـلم   قـ

                                                           

 .98س  ة سبأ (4)
 .413س  ة آن تمران (9)
 .41/483لسان العرب (3)
 .481رة س  ة البد(1)



 434ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92معامل اإلميان/ج

 .(4)[اْلُمْؤِمُنونَ 
)نهزل ويمكن تسميِ اآليِ الكريماِ آياِ

 .    حلق(الكت ب ب

 اآلية سالحاآلية سالح

هللي تن نـزلن الدـرآن مـن تنـد اهلل تعـا          خبا   ثباو ل   اآلية 
 ملا ه  تل ه من اخلا مة لالضرقة.الغري كما انها تب  ضعف 

ميكن  تتبا  اآلية من آياو)احلجة لال هان( ملا ف ها مـن الـدالالو   
بـالنيب   تلى ختلف الذين خيض ن التنزيل ليارلن تلى  نكـا  البشـا او  

حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  تن لظائضه  العدائدية   لق اتد حضـظ  
 ا مانة العهدية لالعدائدية اليت يك ن    ظها ها أم   حمب بة لهي : 

 التنزا تن ب ع اآلياو بثمن قل ل من طعام الدن ا. ا لن : 
 التدا ك ل لاء العض  لاملغضرة. الثاني : 

اب اآلخرة   لالسالمة من احلرمان من كالم النجاة من تذ الثالا : 
 اهلل ي م الد امة.

ما من  نسان  ال لحيتاج التزك ة لالتاهري من اهلل تز للل  الرابع : 
 ي م الد امة   لتدن هذا اآلياو تلى أن كتمان التنزيل برزخ دلنه.

   ظها  اآلياو لالبشـا او أمـن مـن صـد النـا  تـن        اخلامس : 
الـــ ز  الـــذاتي لالغـــريي بســـبب كتمانهـــا قـــان       اإلســـالم   لحتّمـــل 

ِليَحِْمُلوا َأْوَزاَُِهمْ َكاِمَلًِ َيْومَ اْلَِيَاَماِِ تعـا ] 

 .(9)[َوِمْن َأْوَزاِِ الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهمْ ِبَغيِْر ِلْلم  
الت ض ف تـن املسـلم    ل متنـاع الكضـا  تـن التعـدي        الساد  : 

للنا  مج عًا للتدبر   معجزاته تلى املسلم  ل ه   البشا او لدت ة 
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 لأسرا  نب ته   لأحكام الشريعة اليت لاء بها من تند اهلل تز للل.
 ن ق له تعا )باحلق( تأك د لنزلن الكتاب لأنـه م لـ د تنـد أهـل     
الكتــاب   لالبــد أن يتجلــى لي هــر للنــا  مج عــًا لتكــ ن اآليــة حــرزًا   

ا  التنزيـل لالبشـا او     للمسلم    لأمنًا هلل  من  خضاء فريق مـن النـ  
للاءو خامتة اآلية لتأك د الشداق لاخلا مة تند بعله   لهل يكـ ن  

 هذا الشداق سببًا إلظها  اآلياو.
ــاو ل ن       ــان اآلي ــى كتم ــذم تل ــة بال ــذا اآلي ــاءو ه ــد ل ــ اب لد اجل
اإلخــتالل مــن  شــحاو هــذا الكتمــان  لهــ  م ضــ ع لبعــا اللــعف 

ن لالسالمة من كتمـان اآليـاو   لال هن تنده   ل خبا  للمسلم  با م
 لحتريف البشا او.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
من آياو الدرآن حج  تدن تلى نزلله من تند اهلل تز للل ملا ف ها 
من ب ان تلل التكـال ف لالثـ اب لالعدـاب   لهـ  مـن اللاـف اإلهللـي        
لتدريب العبد ا  الااتة لحجبه ل بعادا تن املعا ة مـن غـري أن ياـل    

    حد اإلجلاء.
جاءو هذا اآلية للذكرى لامل ت ة لب ان تلة لأسـباب  سـتحداق   ف

الكـافرين العــذاب لهــي اخت ــا ه  اللــاللة لالنكــ ص ل خضــاء أخبــا   
التنزيل مع أنها لحي ألحاا اهلل تز للل    أنب ائه إلصالو اجملتمعـاو  

 ل تما  ا  ، لدلام احل اة.
تـدم للـ د   لت هر اآلية لحدة سن  ة الكتـب السـمالية املنزلـة  ل   

تعا ، أل  ختالل  ف ها  منا اإلختالل حال ب  النا  له  أمر طا ئ 
 مل يؤثر سلبًا تلى التنزيل للل دا   ا  ،.

فاآلية خت  بان اخضاء اآلياو لتداء الكافرين لإلسالم مل مينـع مـن   
بدــاء التنزيــل لأحكــام الشــرائع   ا  ، فهــؤالء مل يلــرلا الــدين       
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تد بته  ال تنحار بـاآلخرة لمل يرحبـ ا لمل ينـال ا    لحيجب ا التنزيل   ل
أي شيء بدل ل خسران شرائه  لتدم حا ن النضع العالل أل اآللـل  

 لا فعل ا باإلضافة ا  ما ينت ره  من العذاب الشديد.
لمن مضاه   هذا اآلية أنها بشا ة بداء أحكام التنزيـل لتـدم طـرل    

ض أسبابًا حلض ـه لتعاهـدا   التحريف تلى الدرآن  لان اهلل تز للل يدّ 
لاملنع من ضـ اته أل التضـريط بـه   ن نـزلن الكتـاب مـن تنـد اهلل تعـا          
بــاحلق لالاــدق تنــ ان لــامع مـــانع  لــامع للنــا  تلــى الت ح ـــد        

 لالتاديق  بالنب ة لمانع من الضرقة لالشداق.
لاخلالل مبعنى أن املؤمن  ال خيتلض ن   الدرآن لال الكتب السابدة 

اإلختالل   الكتاب أمر نات  تن التحريف لالتبديل لاجلح د   له   ل
ُّ َلَلااأل َبِنااي قــان تعــا ] ِإنَّ َهااَذا اْلَُااْرآَن َيَُاا

  .(4) [ِإسَْراِئيَل َأْكثََر الَِّذي ُهمْ ِفيِه َيخَْتِلُفونَ 
  اآلية لطفاآلية لطف

صــح ح أن اآليــة لــاءو باــ غة اجلملــة اخل يــة  ال أنهــا   ســ اق   
     تدــــدم قبــــل ثــــالث آيــــاو ق لــــه     خاــــاب تشــــريف للمســــلم  

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِماْن طَيِّبَااتِ تعـا ] 

  ..(9)[[َما ََِزْقَناُكمْ َواشْكُُروا ّلِلَِِّ 
من نع  اهلل تلى املسلم     لانب الا باو نزلن اآلياو   لجتلي من نع  اهلل تلى املسلم     لانب الا باو نزلن اآلياو   لجتلي 
املعجزاو تلى يد النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لل كـ ن مـن        املعجزاو تلى يد النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لل كـ ن مـن        

كره  هلل تز للل تدم اإللتضـاو    كتمـان التنزيـل الـذي يدـ م بـه       كره  هلل تز للل تدم اإللتضـاو    كتمـان التنزيـل الـذي يدـ م بـه       شش
فريق من أهل الكتاب لمنه تاللة هذا اآلية لالتسل   بنـزلن الدـرآن مـن    فريق من أهل الكتاب لمنه تاللة هذا اآلية لالتسل   بنـزلن الدـرآن مـن    

  تند اهلل تز للل.تند اهلل تز للل.
                                                           

 .76س  ة النمل(4)
 .479س  ة البدرة (9)
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اجل اب  ن مدا ك النا  متباينة   لحاهلل    بداية دخ ن اإلسالم اجل اب  ن مدا ك النا  متباينة   لحاهلل    بداية دخ ن اإلسالم 
د مـن  د مـن  تلى مراتـب متعـددة مـن لهـة اإلميـان قـ ة لضـعضًا   لهنـاك تـد         تلى مراتـب متعـددة مـن لهـة اإلميـان قـ ة لضـعضًا   لهنـاك تـد         

َياَأيَُّهاا املنافد  خيض ن الكضر كما يكت  أللئك التنزيل قان تعا ]املنافد  خيض ن الكضر كما يكت  أللئك التنزيل قان تعا ]

ُّ جَاهِْد اْلكُفَّاَِ َواْلُمنَاِفَِيَن َواْغلُظْ 
ِي النَّب

     لحيتمل اجلهاد   املدام لل هًا:    لحيتمل اجلهاد   املدام لل هًا: (4)[[َلَليِْهمْ 
بلحاظ لغة اللف لالنشر البالغ ة فأن لهاد املسلم  للنضاق بلحاظ لغة اللف لالنشر البالغ ة فأن لهاد املسلم  للنضاق   ا لن :ا لن :

تن لهاد الكضا   لتـدن تل ـه اآليـاو لالسـنة لالشـ اهد      تن لهاد الكضا   لتـدن تل ـه اآليـاو لالسـنة لالشـ اهد        لأهله خيتلفلأهله خيتلف
التأ خي ة    أن لهاد الكضا  قتاهلل   أما بالنسبة للمنافد  فإن لهـاده   التأ خي ة    أن لهاد الكضا  قتاهلل   أما بالنسبة للمنافد  فإن لهـاده   

  فذمه  لتبك ته  لأخذ احلذ  لاحلائاة منه .فذمه  لتبك ته  لأخذ احلذ  لاحلائاة منه .
  ادة اإلحتاد   معنـى اجلهـاد لأن الـنيب حممـدًا صـلى اهلل        ادة اإلحتاد   معنـى اجلهـاد لأن الـنيب حممـدًا صـلى اهلل        الثاني :الثاني :

ــه لســل  مــأم   جبهــاد لاملنــ   ــه لآل ــه لســل  مــأم   جبهــاد لاملنــ  تل  ــه لآل افد  أيلــًا للكــنه   متنعــ ا تــن  افد  أيلــًا للكــنه   متنعــ ا تــن  تل 
امل الهة   لحرص ا تلى  خضاء كضره  خش ة قتان النيب لاملؤمن  هلل    امل الهة   لحرص ا تلى  خضاء كضره  خش ة قتان النيب لاملؤمن  هلل    
لحاــ ن الت بــة لاإلنابــة تنــد فريــق مــنه   بــرؤيته  اآليــاو  لبــالضزع  لحاــ ن الت بــة لاإلنابــة تنــد فريــق مــنه   بــرؤيته  اآليــاو  لبــالضزع  
لاخل ل من هذا اآلية لما ف ها من ا مر جبهاده     صا  لل ده  مع لاخل ل من هذا اآلية لما ف ها من ا مر جبهاده     صا  لل ده  مع 

ناسبة للتدبر   صدق نب ة حممد ناسبة للتدبر   صدق نب ة حممد املسلم  لأداءه  الضرائض لالعباداو ماملسلم  لأداءه  الضرائض لالعباداو م
صلى اهلل تل ه لآله لسل  لالتاديق باملعجزاو اليت لاء بهـا مـن تنـد    صلى اهلل تل ه لآله لسل  لالتاديق باملعجزاو اليت لاء بهـا مـن تنـد    

  اهلل   له  من اللاف اإلهللي به  لباملسلم .اهلل   له  من اللاف اإلهللي به  لباملسلم .
ليض د اجلمع ب  اآلية أتالا لآية البحا زلر املنافد  تن اإلنااو ليض د اجلمع ب  اآلية أتالا لآية البحا زلر املنافد  تن اإلنااو 

 تل ه لآله  تل ه لآله للذين خيض ن الب ناو لحيجب ن البشا او بالنيب حممد صلى اهللللذين خيض ن الب ناو لحيجب ن البشا او بالنيب حممد صلى اهلل
لســل  تــن النــا   لف ــه لاــف مــن اهلل تــز للــل باملســلم   لدتــ ة   لســل  تــن النــا   لف ــه لاــف مــن اهلل تــز للــل باملســلم   لدتــ ة   

  إلصالو النض  .إلصالو النض  .

                                                           

 .73س  ة الت بة (4)
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ــا : ــا :الثال ــان         الثال ــادين الدت ــا    م  ــه الكض ــرة ي ال ــامع فم ــى اجل ــان       املعن ــادين الدت ــا    م  ــه الكض ــرة ي ال ــامع فم ــى اجل املعن
لأخرى باحلجة لال هان  ب نما يك ن لهاد املنافد  باحلجة لالنهي تن لأخرى باحلجة لال هان  ب نما يك ن لهاد املنافد  باحلجة لالنهي تن 

   خضاء الكضر. خضاء الكضر.

  الصلة بني وآخر اآليةالصلة بني وآخر اآلية
  تلى لل ا : تلى لل ا : ملام  اآلية ملام  اآلية 

اإلبتداء بإس  اإلشا ة) لك( إل ادة ملام  اآلية السابدة اإلبتداء بإس  اإلشا ة) لك( إل ادة ملام  اآلية السابدة   ا لن : ا لن : 
  لالذم لالت ب خ للذين خيض ن اآلياو.لالذم لالت ب خ للذين خيض ن اآلياو.

الشهادة من اهلل تز للل بأنه سبحانه ه  الذي أنزن الدرآن الشهادة من اهلل تز للل بأنه سبحانه ه  الذي أنزن الدرآن   الثاني : الثاني : 
  لالكتب السمالية السابدة.لالكتب السمالية السابدة.

 ت معامل  ت معامل نزلن الكتب السمالية من اهلل باحلق لما ف ه تثبنزلن الكتب السمالية من اهلل باحلق لما ف ه تثب  الثالا : الثالا : 
  الت ح د   ا  ،.الت ح د   ا  ،.

  ب ان  ختالل فريق من أهل الكتاب ف ما ب نه .ب ان  ختالل فريق من أهل الكتاب ف ما ب نه .  الرابع : الرابع : 
الذين  ختلضـ ا مـن أهـل الكتـاب ب ـنه  تـدالة شـديدة        الذين  ختلضـ ا مـن أهـل الكتـاب ب ـنه  تـدالة شـديدة          اخلامس : اخلامس : 

لخا مة متأصلة    ال أن اآلية مل تدل ب ل د العدالة ب  تمـ م أهـل   لخا مة متأصلة    ال أن اآلية مل تدل ب ل د العدالة ب  تمـ م أهـل   
ــ ن      ــنه  ل ك ــ ا م ــذين  ختلض ــ  ال ــ هللا ب ــل أخــ و تــن حا ــاب ب ــ ن     الكت ــنه  ل ك ــ ا م ــذين  ختلض ــ  ال ــ هللا ب ــل أخــ و تــن حا ــاب ب الكت

  ختالل تلى لل ا : ختالل تلى لل ا : ا ا 
ــل      ا لن : ا لن :  ــن أه ــددة م ــف املتع ــ  الا ائ ــ مة ب ــتالل لاخلا ــل    اإلخ ــن أه ــددة م ــف املتع ــ  الا ائ ــ مة ب ــتالل لاخلا اإلخ

  الكتاب .  الكتاب .  
  اخلالل ب  مذاهب الاائضة لالضرقة ال احدة.اخلالل ب  مذاهب الاائضة لالضرقة ال احدة.  الثاني : الثاني : 

اإلنشــداق لاإلخــتالل داخــل املــذهب ال احــد مــن كــل اإلنشــداق لاإلخــتالل داخــل املــذهب ال احــد مــن كــل   الثالــا : الثالــا : 
  طائضة منه .طائضة منه .

و  لمل و  لمل لدد لاءو هذا اآلياو    م الذين يكتم ن اآلياو لالب نالدد لاءو هذا اآلياو    م الذين يكتم ن اآلياو لالب نا
ينحار م ض تها بالذم بل  متزج معه للـاء   ثنايـاا ال هـان لالب ـان     ينحار م ض تها بالذم بل  متزج معه للـاء   ثنايـاا ال هـان لالب ـان     
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لالــدت ة    اإلميــان   للــزلم  لتنــاب  خضــاء حدــائق التنزيــل لحيتمــل  لالــدت ة    اإلميــان   للــزلم  لتنــاب  خضــاء حدــائق التنزيــل لحيتمــل  
  متعلق  س  اإلشا ة) لك( لل هًا : متعلق  س  اإلشا ة) لك( لل هًا : 

  ادة اآلية السابدة لاليت قبلـها ل حـدة امل ضـ ع   تندـ ح       ادة اآلية السابدة لاليت قبلـها ل حـدة امل ضـ ع   تندـ ح       ا لن :ا لن :
لذين خيض ن التنزيل ليكتم ن البشا او بالنيب لذين خيض ن التنزيل ليكتم ن البشا او بالنيب املناط   لتيء اآليت    ااملناط   لتيء اآليت    ا

  حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .
  ادة ملام  اآلية السابدة   لشراء الذين خيض ن التنزيـل    ادة ملام  اآلية السابدة   لشراء الذين خيض ن التنزيـل    الثاني :الثاني :

اللاللة له  خـالل ال ظ ضـة الشـرت ة لا خالق ـة   أداء ا مانـة قـان       اللاللة له  خـالل ال ظ ضـة الشـرت ة لا خالق ـة   أداء ا مانـة قـان       
َنااتِ ِإَلاأل ِإنَّ َّللاََّ َيْأُمُرُكمْ َأْن ُتَؤدُّوا اََْماتعـا ] تعـا ] 

   لا صل أن كل النا  ه  أهل أمانة التنزيل لالبشا او    لا صل أن كل النا  ه  أهل أمانة التنزيل لالبشا او (4)[[َأْهِلَها
بالنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لـا يلـزم  ظها هـا لب انهـا ملنـع           بالنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لـا يلـزم  ظها هـا لب انهـا ملنـع           

  التسب ب باجلهالة لالغر .التسب ب باجلهالة لالغر .
َفَماا  حناا  تعلق  س  اإلشـا ة اامتـة اآليـة السـابدة]     حناا  تعلق  س  اإلشـا ة اامتـة اآليـة السـابدة]      الثالا :الثالا :

[ لب ان أن نزلن الكتـاب بـاحلق  لالـذي    [ لب ان أن نزلن الكتـاب بـاحلق  لالـذي    َأْصبََرُهْم َلَلأل النَّاِِ 
  يكت  التنزيل تك ن تاقبته العذاب ا ل     النا .يكت  التنزيل تك ن تاقبته العذاب ا ل     النا .

لهذا الب ان لزء من التنزيل باحلق   لفلل من اهلل تز للل تلى لهذا الب ان لزء من التنزيل باحلق   لفلل من اهلل تز للل تلى 
  املسلم  لالذين خيض ن التزيل لالنا  مج عًا.املسلم  لالذين خيض ن التزيل لالنا  مج عًا.

ِباَأنَّ َّللاََّ لمن معاني الالة ب   س  اإلشا ة لبـ  ق لـه تعـا ]   لمن معاني الالة ب   س  اإلشا ة لبـ  ق لـه تعـا ]   

[ الزيادة   ت ب خ الذين خيض ن اآلياو   فإن اهلل تز [ الزيادة   ت ب خ الذين خيض ن اآلياو   فإن اهلل تز َل اْلِكَتا َ َنزَّ 
للل ه  الذي أنزهللا  محة لن  ًا لهدى للنا  مج عًا فك ف يد م نضر للل ه  الذي أنزهللا  محة لن  ًا لهدى للنا  مج عًا فك ف يد م نضر 
من النا  بإخضائها لهذا اإلخضاء سبب إلشاتة الضساد   ا  ، لق ام من النا  بإخضائها لهذا اإلخضاء سبب إلشاتة الضساد   ا  ، لق ام 
فريق من النا  بعبادة ا لثـان   فـإن قلـت   ن كـان  حتجـاج املالئكـة       فريق من النا  بعبادة ا لثـان   فـإن قلـت   ن كـان  حتجـاج املالئكـة       
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َأَتجَْعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيسِْفكُ صح حًا ح نمـا] صح حًا ح نمـا] 

  ..(4)[[الدَِّماَء َوَنحُْن ُنسَبِّحُ ِبحَْمِدكَ 
اجلــ اب  ن اهلل تــز للــل  د تلــى املالئكــة مبــا لعلــه  يدــرلن       اجلــ اب  ن اهلل تــز للــل  د تلــى املالئكــة مبــا لعلــه  يدــرلن       
باخلل ع ملش ئته لختلف  حتجاله  تن تل  اهلل تز للل      قان اهلل باخلل ع ملش ئته لختلف  حتجاله  تن تل  اهلل تز للل      قان اهلل 

  ..(9)[[الَ َتْعَلُمونَ  ِإنِّي َأْلَلمُ َماتعا  هلل ]تعا  هلل ]
فمن تل  اهلل تز للل أن الكتاب نزن باحلق قبل أن خيض ه ليكتمه فمن تل  اهلل تز للل أن الكتاب نزن باحلق قبل أن خيض ه ليكتمه   

هؤالء كما   نزلن التـ  اة لاإل  ـل   لتـاللة م سـى لت سـى تل همـا       هؤالء كما   نزلن التـ  اة لاإل  ـل   لتـاللة م سـى لت سـى تل همـا       
  السالم لأتباتهما هللما.السالم لأتباتهما هللما.

ــاء     ــزن الدــرآن بعــد حاــ ن كتمــان ل خض ــذي أن ــاء    لاهلل تعــا  هــ  ال ــزن الدــرآن بعــد حاــ ن كتمــان ل خض ــذي أن لاهلل تعــا  هــ  ال
يك ن مانعًا دلن الضساد لاإلفسـاد    يك ن مانعًا دلن الضساد لاإلفسـاد    اآلياو   ل بدى    ي م الد امة   لاآلياو   ل بدى    ي م الد امة   ل

ا  ،   لبرزخًا دلن ترتب ا ثر لاللر  تلى  خضاء أللئـك لآليـاو   ا  ،   لبرزخًا دلن ترتب ا ثر لاللر  تلى  خضاء أللئـك لآليـاو   
َذِلكَ ِباَأنَّ َّللاََّ لحدائق التنزيل   لل  مجعنا بـ  ألن لآخـر اآليـة]   لحدائق التنزيل   لل  مجعنا بـ  ألن لآخـر اآليـة]   

َنزََّل اْلِكَتاَ  ِباْلحَقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اََْتَلُفوا ِفي 

[ تتجلى احلالة لد له تعا )بـأن  [ تتجلى احلالة لد له تعا )بـأن  ِعيد  اْلِكَتا ِ َلِفي ِشََاق  بَ 
  اهلل نزن الكتاب باحلق( لك نه مد سة تدائدية   من لل ا : اهلل نزن الكتاب باحلق( لك نه مد سة تدائدية   من لل ا : 

   نه ب ان لحجة. نه ب ان لحجة.  ا لن :ا لن :
  الزيادة لالتغل ظ   ت ب خ الذين كضرلا.الزيادة لالتغل ظ   ت ب خ الذين كضرلا.  الثاني :الثاني :

  دت ة الكضا  للت بة لاإلنابة.دت ة الكضا  للت بة لاإلنابة.  الثالا : الثالا : 
اج مع أهل اج مع أهل تضده املسلم    الدين   لمعرفة ق اتد اإلحتجتضده املسلم    الدين   لمعرفة ق اتد اإلحتج  الرابع : الرابع : 

  الكتاب   لتنم ة ملكة اجلدان تنده  س اء مع أهل الكتاب أل الكضا .الكتاب   لتنم ة ملكة اجلدان تنده  س اء مع أهل الكتاب أل الكضا .

  من غ ي ت اآليةمن غ ي ت اآلية
  ل  اآلية مسائل :  ل  اآلية مسائل :  
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  تأك د ملام  اآليت  السابدت .تأك د ملام  اآليت  السابدت .  ا ل  :ا ل  :
  ب ان قبح لضر   خضاء لكتمان اآلياو.ب ان قبح لضر   خضاء لكتمان اآلياو.  الثان ة :الثان ة :
اهلل اهلل كل ما   اآليت  السابدت  ه  من الكتاب الـذي أنزلـه   كل ما   اآليت  السابدت  ه  من الكتاب الـذي أنزلـه     الثالثة :الثالثة :

  س اء   منا قه أل ملم نه.س اء   منا قه أل ملم نه.
تد  د نزلن الكتاب بأنه باحلق دل ل تلى تجز النا  تـن  تد  د نزلن الكتاب بأنه باحلق دل ل تلى تجز النا  تـن    الرابعة :الرابعة :

   خضائه   فمن مااديق احلق   املدام أم   :  خضائه   فمن مااديق احلق   املدام أم   : 
  صدق لاساة النزلن.صدق لاساة النزلن.  ا لن :ا لن :
  تلدي النيب له.تلدي النيب له.  الثاني :الثاني :

   ظها  التنزيل لبداؤا    ي م الد امة. ظها  التنزيل لبداؤا    ي م الد امة.  الثالا :الثالا :
  ضائه لكتمانه.ضائه لكتمانه.تجز النا  تن  ختجز النا  تن  خ  الرابع :الرابع :

ملام  آياو الدرآن لما ف ه من الداـص لالعـ  حـق     ملام  آياو الدرآن لما ف ه من الداـص لالعـ  حـق       اخلامس :اخلامس :
ُّ َلَليْكَ َنبََأُهمْ ِباْلحَقِّ قان تعا ]قان تعا ]   ..(4)[[َنحُْن َنَُ

ب ان فلل اهلل تز للل تلى النا  اا ص التنزيل من ب ان فلل اهلل تز للل تلى النا  اا ص التنزيل من   اخلامسة :اخلامسة :
  لل ا : لل ا : 

  نزلن الكتاب.نزلن الكتاب.  ا لن : ا لن : 
  الكتاب.الكتاب.   ن اهلل تز للل ه  الذي أنزن ن اهلل تز للل ه  الذي أنزن  الثاني : الثاني : 

  نزلن الكتاب باحلق.نزلن الكتاب باحلق.  الثالا : الثالا : 
ــع :  ــع : الراب ــمالية       الراب ــب الس ــاو الكت ــه لعم م ــل   لمش ل ــدد التنزي ــمالية     تع ــب الس ــاو الكت ــه لعم م ــل   لمش ل ــدد التنزي تع

  السابدة   ف شمل الت  اة لاإل  ل لالدرآن.السابدة   ف شمل الت  اة لاإل  ل لالدرآن.
تـــرى هـــل يعلـــ  الـــذين خيضـــ ن اآليـــاو أن اهلل تـــز للـــل نـــّزن   تـــرى هـــل يعلـــ  الـــذين خيضـــ ن اآليـــاو أن اهلل تـــز للـــل نـــّزن   

ء  الدرآن]الدرآن]
ْ
    اجل اب نع   من لل ا:   اجل اب نع   من لل ا: (9)[[ِتبْيَاًنا ِلكُلِّ شَي
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ن  خضاءه  هللا كان أثناء نزلن اآلياو لذا لاء ق له تعا  ن  خضاءه  هللا كان أثناء نزلن اآلياو لذا لاء ق له تعا      ا لن : ا لن : 
ِإنَّ الَّاااِذيَن   اآليـــة قبـــل الســـابدة باـــ غة امللـــا ع لاجلمـــع]   اآليـــة قبـــل الســـابدة باـــ غة امللـــا ع لاجلمـــع] 

  ..(4)[[َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللاَُّ ِمْن اْلِكَتا ِ 
ف ه شاهد بأن الكتمان خاص بالكتب السابدة لالبشـا او  ف ه شاهد بأن الكتمان خاص بالكتب السابدة لالبشـا او    الثاني :الثاني :

لسل  لداللة حـرل اجلـر)من(   اآليـة    لسل  لداللة حـرل اجلـر)من(   اآليـة    بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله 
  تلى التبع ض)من الكتاب(.تلى التبع ض)من الكتاب(.

  مااديق اإلطالق    تاال الدرآن بالتب ان.مااديق اإلطالق    تاال الدرآن بالتب ان.  الثالا :الثالا :
تيء الدرآن باإلخبـا  تـن تلمهـ  بدـبح فعلـه     خضـاء       تيء الدرآن باإلخبـا  تـن تلمهـ  بدـبح فعلـه     خضـاء         الرابع :الرابع :

ــا ]  ــه تع ــل   ل  ق ل ــا ] التنزي ــه تع ــل   ل  ق ل َوَتكُْتُمااوا اْلحَااقَّ َوَأْنااُتمْ التنزي

     أم  ًا :    أم  ًا : (9)[[َتْعَلُمونَ 
  فلح حتريف التنزيل.فلح حتريف التنزيل.  لن :لن :ا ا 

 م الذين حيرف ن صضاو النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه      م الذين حيرف ن صضاو النيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه       الثاني :الثاني :
  لسل  ال ا دة   الكتب السمالية السابدة.لسل  ال ا دة   الكتب السمالية السابدة.

  ب ان ما مت  خضاؤا لكتمه.ب ان ما مت  خضاؤا لكتمه.  الثالا :الثالا :
املنع من كتمان اآلياو ل   ي م الد امة   فال حيدث بعدئذ املنع من كتمان اآلياو ل   ي م الد امة   فال حيدث بعدئذ   الرابع : الرابع : 

نـــى اإلســـتدامة لاإلتاـــان مـــن نـــى اإلســـتدامة لاإلتاـــان مـــن حتريـــف أل  خضـــاء لآليـــاو  إلفـــادة معحتريـــف أل  خضـــاء لآليـــاو  إلفـــادة مع
لضظ)التب ـان(   اآليــة أتـالا  لت ئــه بســ   امل لبـة الكل ــة   امل ضــ ع    لضظ)التب ـان(   اآليــة أتـالا  لت ئــه بســ   امل لبـة الكل ــة   امل ضــ ع    

  لاحلك  لأفراد الزمان الا ل ة.لاحلك  لأفراد الزمان الا ل ة.
بعا السك نة   نضـ   املسـلم  للقـايته  مـن أضـرا       بعا السك نة   نضـ   املسـلم  للقـايته  مـن أضـرا         السادسة :السادسة :

كتمان أللئك الب نـاو لالبشـا او  فدـد تلدـ ا نـزلن الدـرآن بالتاـديق        كتمان أللئك الب نـاو لالبشـا او  فدـد تلدـ ا نـزلن الدـرآن بالتاـديق        
ــان ســبحانه] لالشــكر هلل تــز للالشــكر هلل تــز ل ــان ســبحانه] لــل  ق َوِإنَّ َفِريًَااا ِمااْنُهمْ لــل  ق

                                                           

 .471س  ة البدرة (4)
 .19س  ة البدرة (9)



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 411

اْلحَقُّ ِمْن َِبِّكَ  **َليَكُْتُموَن اْلحَقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن 

  ..(4)[[َفالَ َتكُوَننَّ ِمْن اْلُمْمَتِرينَ 
لتيء اآلية أتالا باخلااب للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل    لتيء اآلية أتالا باخلااب للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل    

ــان أل     ــه كتم ــذي يبعث ــك ال ــن ا  ى لالش ــا  ت ــان ل خب ــان أل    ب  ــه كتم ــذي يبعث ــك ال ــن ا  ى لالش ــا  ت ــان ل خب ــل  ب  ــك للتنزي ــل  لئ ــك للتنزي لئ
لالبشا او   لتأك د فلل اهلل تز للل تلى املسلم    دفع الريب   لالبشا او   لتأك د فلل اهلل تز للل تلى املسلم    دفع الريب   

  حد دة التنزيل.حد دة التنزيل.
ب ان حد دة تأ خي ة   امللل السمالية  لتند أتباع ا نب اء ب ان حد دة تأ خي ة   امللل السمالية  لتند أتباع ا نب اء   السابعة :السابعة :

السابدة ب قـ ع  خـتالل ب ـنه    الكتـاب  لمل تـذكر هـذا اآليـة لقـ ع         السابدة ب قـ ع  خـتالل ب ـنه    الكتـاب  لمل تـذكر هـذا اآليـة لقـ ع         
آياو أخرى تدن تل ه باإلضافة آياو أخرى تدن تل ه باإلضافة اإلختالل ب  تم م أهل الكتاب  للكن اإلختالل ب  تم م أهل الكتاب  للكن 

ــان    ــان      قاتـــدة  ثبـــاو شـــيء لشـــيء ال يـــدن تلـــى نض ـــه تـــن غـــريا  قـ    قاتـــدة  ثبـــاو شـــيء لشـــيء ال يـــدن تلـــى نض ـــه تـــن غـــريا  قـ
َوَما اََْتَلَف ِفيِه ِإالَّ الَّاِذيَن ُأوُتاوُه ِماْن تعـا ] تعـا ] 

  ..(9)[[َبْعِد َما جَاَءْتُهمْ اْلبَيَِّناُت َبْغيًا َبيَْنُهمْ 
فدـد  فدـد     خبـا  املسـلم  تـن حـان الـذين يكتمـ ن التنزيـل         خبـا  املسـلم  تـن حـان الـذين يكتمـ ن التنزيـل          الثامنة : الثامنة : 

خيض ن اخلا ماو اليت تتغشى الاالو لاملعامالو ب نه  خش ة الشماتة خيض ن اخلا ماو اليت تتغشى الاالو لاملعامالو ب نه  خش ة الشماتة 
به    لقد أخض ا ما ه  أت   من البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه به    لقد أخض ا ما ه  أت   من البشا او بالنيب حممد صلى اهلل تل ه 

  لآله لسل  فجاءو اآلية بتأك د ما ب نه  من اخلا مة الشديدة.      لآله لسل  فجاءو اآلية بتأك د ما ب نه  من اخلا مة الشديدة.      
 إف ض ت اآلية

كــل آيــة مــن الدــرآن هــدى لســب ل  شــاد   كلماتهــا لم ضــ تها   
لحكمها  لمن اإلتجاز   هذا الباب أن ص غ اهللدايـة ال تتعلـق بإمتـام    
اآلية لبل غ خامتتها   فضي كل كلمة منها هدًى لصالو   له  من الض ض 

اإلهللي   كالم اهلل   لالش اهد اليت تدن تلـى أنـه يضـ ق كـالم البشـر        
 مسالي متجدد من لل ا : لأنه كنز 
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 كثرة املعاني للضظ الدرآني املتحد. ا لن : 
 كثرة املعاني اليت تتلمنها اآلية الدرآن ة. الثاني : 

ــد    الثالـــا :  ــة   فتجـ ــة الدرآن ـ ــ    اآليـ ــدالالو لاحلجـ ــدد الـ تعـ
 م ض تها متحدًا للكن مضاه مها متعددة.

غاياو احلم دة لآليـة   نعدام احلار   املداصد السام ة لال الرابع : 
 الدرآن ة.

  لتناب التعا ،   ا حكام املستنباة من آياو الدرآن. اخلامس : 
لاإلنسان كائن حمتاج      أن احلالة مالزمة لعامل اإلمكان   لمن 
 محة اهلل تز للل باإلنسان تضل له بدلاء حالاته أل ته ئة مددماتها   

 أم   الدين لالدن ا.
ن ا فدـد تضلـل اهلل للعـل ا  ، لالسـماء يـد ان      أما بالنسبة للـد 

َوسَخََّر َلكُمْ َما تلى النا  من أسباب الرزق الكري    قان تعا ]

 .(4)[ِفي السََّمَواتِ َوَما ِفي اَِِْْإ جَِميًعا ِمْنهُ 
لأما بالنسبة  حكام الـدين فدـد بعـا اهلل تـز للـل الـنيب حممـدًا        

  للنا    لحتد ظاهر متال    ي م صلى اهلل تل ه لآله لسل  ب تد كري
َوَماااا َأِْسَاااْلَناكَ ِإالَّ َِحَْماااًِ الد امـــة بد لـــه تعـــا ]

 .(9)[ِلْلَعاَلِمينَ 
لمن مااديق  محة اهلل نزلن الدرآن مبا يكضي النا    حالاته    
لمينع من كتمان اآلياو ليدفع ل   ي م الد امة أضرا  هذا الكتمان فال 

َقْد جَااَءُكمْ اء الدرآن )الن  ( قـان تعـا ]  غرابة أن يك ن من أمس

 . (3)[ِمْن َّللاَِّ ُنوٌِ َوِكَتاٌ  ُمبِينٌ 
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ل ك ن الدرآن ن  ًا   مدابل ال الم الذي يرتشح تن كتمان اآلياو 
 لالبشا او   ل او الكتمان ظالم.

لدد  بتدأو آية البحـا بإسـ  اإلشـا ة) لك( للبع ـد لإلخبـا  تـن       
التنزيل النا    ن هذا اإلخضاء فرع اإلصرا  تلى   ستحداق الذين خيض ن

الكضر لاجلح د بالنب ة  لتأك د لدبح تمله  لاللر  العام الذي يرتتب 
تل ه ل  ال فلل اهلل تز للل   بإظهـا  اآليـاو الـيت كتم هـا   لتـيء      

 ماداق البشا او النب ية اليت أخض ها. 
الشـرت ة لب ـان   الشـرت ة لب ـان     لدد أخـ و اآليـاو الدل لـة السـابدة تـن ا حكـام      لدد أخـ و اآليـاو الدل لـة السـابدة تـن ا حكـام      

احلالن لاحلرام   الزاد لالاعام لتلمنت اآليتان السـابدتان الت  يـف   احلالن لاحلرام   الزاد لالاعام لتلمنت اآليتان السـابدتان الت  يـف   
لال ت د للذين خيض ن حدائق التنزيل ليكتم ن البشا او بالنب ة طمعًا   لال ت د للذين خيض ن حدائق التنزيل ليكتم ن البشا او بالنب ة طمعًا   
متاع قل ل   الدن ا    ينت ره  تذاب أل     اآلخرة فإبتدأو آية البحا متاع قل ل   الدن ا    ينت ره  تذاب أل     اآلخرة فإبتدأو آية البحا 

ــد   ــام لال ت ــد ا حك ــا ة) لك( لتأك  ــد  بإســ  اإلش ــام لال ت ــد ا حك ــا ة) لك( لتأك  ــق    بإســ  اإلش ــا ح ــد  لأنه ــق  لال ت  ــا ح ــد  لأنه لال ت 
  لصدق لتنزيل من تند اهلل تز للل.لصدق لتنزيل من تند اهلل تز للل.

  ل ك ن من معاني احلق   آية البحا من لل ا:ل ك ن من معاني احلق   آية البحا من لل ا:
  احلق لالادق لتاء لظرل لنزلن الكتاب.احلق لالادق لتاء لظرل لنزلن الكتاب.  ا لن :ا لن :
تامة الدرآن من التحريف لالتبديل أثناء تنزيله  فل س من تامة الدرآن من التحريف لالتبديل أثناء تنزيله  فل س من   الثاني :الثاني :

   ينـزن     ينـزن    لاساة بشرية ب  اهلل لالنيب حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل     لاساة بشرية ب  اهلل لالنيب حممد صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل     
َناَزَل ِباِه الارُّوحُ ل ئ ل تل ه السالم بـال حي  قـان تعـا ]   ل ئ ل تل ه السالم بـال حي  قـان تعـا ]   

  ..(4)[[اَِْمينُ 

  التفسريالتفسري
 [َذِلكَ ِبَأنَّ َّللا َنزََّل اْلِكَتاَ  ِباْلحَقِّ ق له تعا  ] 

 منه   ف ه لل ا : فما املدا د  للبع د س  اشا ة  لك  -4
 النا .الكضا  دخ ن احلك  باستحداق لن : ا 
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  قامة احلجة تل ه . ي :الثان
  قامته  تلى اللالن. الثالا :
 .ال ت د لالت  يف بالعداب باخلل د   النا  الرابع :

 انه يتعلق با ه  تلى النا . اخلامس :
إصرا ه  تلى  تعا  لتل  عها باهلل فددانه  لنعمة تكل   الساد  :

 .عاصيما فعل ا من املاجلح د ل
 خضاء احلق. ختا لا  اللاللة باهللدى لك ف انه  اشرتلا  السابع :
ظهــا  منزلــة   لختلضهــ  تــن دالالو  ب ــان ت ــ    نــبه   الثــامن :

 الكتاب لنزلله من تند اهلل تز للل.
ــع : ــ ا   التاس ــع ال ل ــ     أمج  ــ تًا إلس ــًا لم ض ــلح ل اب ــالا تا ت

اإلشا ة لب ان السـنن اإلهلل ة   أحكـام اجلنة لالنا    لكـأن اآلية  د تلى 
 ستحق هؤالء النا .  ن لاالستضهام مل الد

 خت  اآلية تن نزلن الكتاب من تند اهلل حدًا.  -9
ختلـف ف ـه   أ   م التـ  اة أهل املراد من الكتـاب هـ  الدـرآن      -3

 باللـرل ة  ن لضظ الكتاب ل د   اآلية مرت  لال يعين هـذا أخا صًا ل
لالكتــب للكنــه ال ــاهر  لان املــراد هــ  الدــرآن     ن معناهمــا لاحــد   أ

 نه اجلامع هللا.أل ه لخت  تنه خا صًا ل خرى اليت تشـري السمالية ا 
الكتــاب قــد يــرد تن انــًا لامعــًا للكتــب الســمالية لمــا هــ      -1

ن من أتمـان بـين آدم للكـن يض ـد ق ـد      مكت ب   الل و احملض ظ لما دّل
 .يعين انه ال حي لالكتاب املنزن التنزيل ال ا د   اآلية

نـه املداـ د   أن يدـان  أال  خـص منـه   أضظ يتعلق مبا ه  ان الل  -6
 حان تلبسه بالنزلن بسائر الكتب السمالية.

قد يأتي لضظ الكتاب   الدرآن للداللة تلى التنزيل للـنس    -6
طــالق لالب ــان لاحلجــة الكتــاب لالكتــب الســمالية املنزلــة تلــى حنــ  اإل

التضك ك   اإلميان للزلم تدم    لالت ث ق لالت ك د لالتأديب لاإلتالم
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ال مع تدم الدرينة تلى التد  ـد لالتعـ      بها تلى حن  العم م اجملم تي 
 له  ال اهر   هذا اآلية الكرمية.

الـذين يكتمـ ن     لالادق  لكل كتاب مسالي نزن باحلق   -7
يادق تلـ ه  أنهـ  يكتمـ ن مـا أنـزن اهلل مـن        الت  اة لاإل  ل لالدرآن

ل مبشـرًا بـه لهـ     أرًا كـالت  اة لاإل  ـل   اب مبشِـ س اء كان الكت الكتاب
 الدرآن.
نـه   الغالـب   أال  تـ  مـن التحريـف    أن الكتمـان  أصـح ح     -8

 يك ن فردًا من افراد التحريف   فالذي يتاـدى ملنـازن الرياسـة الدين ـة    
ناـباقًا لقهرًا الكتمان لالتحريف    ل ف تداخل تـندا ئُيسـتضتى لُيس منه 

َما َنازََّل َّللاَُّ ِماْن ] أهـل اجلحـ د  لتنزيل حكاية تن لذا ل د   ا

ء  
ْ
 .(1)[ شَي

ستحداق العدـاب الشـديد بسـبب اجلحـ د بالكتـاب مالدـًا          -2
 لبتحريف الكتب املتددمة لاجلح د بالدرآن خاصة.

املدا  تلى التسل   بالدرآن لتدمه تلى حنـ  مسـتدل   فمـن      -41
اهلل ال يعتـ  لـن يكـت  آيـاو اهلل  ن     يؤمن بالدرآن كتابًا نازاًل مـن تنـد   

خضى اآلياو لال اه  اليت ينضـع  أن يك ن قد أال  ب ما قبله اإلسالم جّي
 ت ان الش اان.أظها ها اإلسالم ليلعف لن د الكضر ل كشضها ل

ِإنَّ الَّاِذيَن لدد ل د   اآلية قبـل السـابدة ق لـه تعـا  ]      -44

فهذا اآلية ت ب خ  (9)[ْن اْلِكَتا ِ َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللاَُّ مِ 
 هلل  لتدب ح لضعله   نه خمالف للحق.

لل دو لصـف نـزلن الكتــاب )بـاحلق(  لمــن ماـاديده   املدــام     
 أم  : 
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 جتلي لظه   آياو التنزيل للنا . ا لن :
تدم  ستااتة الذين يكتمـ ن التنزيـل حجبـه تـن النـا          الثاني :

ه    لهذا قان ن من ق ان  النب ة املبا كة  ن طريق التبل غ مل ينحار ب
بأن يد م ا نب اء بالتب لغ ل ياان التنزيـل    أناـا  لأتبـاع خملاـ  ال     

خيض نه لال يكتم نه لرس خ ملكة اإلميان تنده    لتزلفه  تن الـدن ا    
َوِمااْن َقااْوِم لتنـزهه  تـن شـراء مثــن قل ـل باآليـاو   قــان تعـا ]      

 . (4)[وَن ِباْلحَقِّ َوِبِه َيْعِدُلونَ ُموسأل ُأمٌَِّ َيْهدُ 
ــا :  ــرآن     الثال ــاق لالد ــاحلق( لإللا ــه تعا )ب ــاء   ق ل ــاءو الب ل

لامل الاة أي قرن اهلل تز للل تنزيل الكتاب باحلق  لالكتاب نضسه حق 
لنزللــه تلــى الــنيب تلــى حنــ  التعــ   لاــضة النبــ ة حــق   لكــذا حض ــه 

 حق   لهـل ياـح معنـى)من ألـل(     لتعاهدا لت ا ثه تركة ب  املؤمن 
للباء أي: نزن الكتاب من ألل احلق   اجل اب نع  ل ك ن نزلن الكتاب 

َوَما لس لة مبا كة لعبادة اهلل  ل قامة احلجة تلى الكضا    قان تعا ]

 .(9)[َََلَُْت اْلجِنَّ َواإِلن َ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 
  للـذي يكـت  اآليـاو    من تنزيل الكتاب ب ان العداب ا ل  الرابع :

 ليشرتي بها مثنًا قل اًل.
ــدى     اخلــامس : ــك لتع ــة بإســ  اإلشــا ة  ل ــدأو هــذا اآلي ــد  بت لد

بالباء) لك بـأن( لمعنـاا)من ألـل( لب ـان تلـة  سـتحداق الـذين كضـرلا         
 لكتم ا التنزيل تذاب النا  للرأته  تل ها.

ليدن تلى أن  س  اإلشـا ة   ا تعـدى بالبـاء يعاـي معنـى السـبب       
العلة ملا  كر قبله   لقان  بن من     )الباء( لتأتي)مبعنى   لمن لتن ل

                                                           

 .462س  ة ا ترال (4)
 .66س  ة الذا ياو (9)
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   ل ك ن من معان ها   املدام نزلن الكتاب مع احلق   لف ه حجة (4)لمع(
تلى الذين خيض ن الب ناو لالبشا او بالنيب حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلـه     

 ها.لسل   ن اهلل تز للل يريد أن ي هرها لأن ينتضع النا  من
لدـد سـعى الضالسـضة   ب ـان مضهـ م اإلل ه ـة   للكـنه  مل يبلغـ ا         
الغاية  لختلض ا تن  كتشـال احلد دـة فدـد  كـر تـن أ سـا  لأفالطـ ن        
لأتمدة الضلسضة ال  نان ـة الدـ ن الـ د املـادة   لأن اهلل تـز للـل أدا        
ظهرا تن الك ن لأنـه سـبحانه ال يعلـ  اجلزئ ـاو   لأثـر لمنزلـة هـؤالء        

ــزلن الدــرآن حالــة    الض ــد النــا  معل مــة لمعرلفــة   فاــا  ن الســضة تن
للضالسضة ل لان الضكر لأتباته  لتم م النـا    لب ـان حد دـة اخللـق     

ِإنَّ َّللاََّ ُيْمِسكُ السََّمَواتِ َواَِْْإَ َأْن لالتك ين  قان تعا ]

 .(9)[َتُزوالَ 
نا  مضه م لدد بعا النيب حممدًا صلى اهلل تل ه لآله لسل  ل ب  لل

اإلل ه ة بـاحلق   لبـذاو املعنـى الـذي هـبط بـه آدم تل ـه السـالم لب ّنـه          
ا نب ــاء الســابد ن للــاءو بــه الكتــب الســمالية   فمــن أضــرا  كتمــان 

َوَقاَلْت التنزيل ش  ع املضاه   الداصرة  ل دتاء البنـ ة هلل تـز للـل]   

اْلَمِسيحُ  اْليَُهوُد ُلَزْيٌر اْبُن َّللاَِّ َوَقاَلْت النََّصاَِى

   ل ك ن كل مسل  لمسلمة تامل    املعا ل اإلهلل ة تلى (3)[اْبُن َّللاَِّ 
حن  اجلري لاإلناباق      أنهما يتعاهدان تاللة الدرآن   ليتل ان كل ي م 

 .(1)[اْلحَْمُد ّلِلَِِّ َِ ِّ اْلَعاَلِمينَ للعدة مراو ق له تعا ]
: الادق لالاح ح لضدا لاحلق لغة ه  املاابدة لامل افدة  لاحلق

الباطل  ليدان حق ا مر أي للب لصا  مستحدًا  ليالق احلـق تلـى    
                                                           

 .46/114لسان العرب (4)
 .11س  ة فاطر (9)
 .31س  ة الت بة (3)
 .4احتة س  ة الض(1)
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 لل ا:
امل لد للشيء حبسب احلكمة لالادق لاحلد دة  لـذا فهـ     ا لن :

َفَتَعااَلأل َّللاَُّ من ا مساء احلسنى  قان تعـا    الثنـاء تلـى نضسـه]    

 .(4)[اْلَمِلكُ اْلحَقُّ 
ي لـد لفـق مدتلـ او احلكمـة لقـان ن العلـة       الشيء الذي  الثاني :

لاملعل ن لمنه بديع اخللـق الـذي ال يدـد  تل ـه  ال اهلل لالـذي هـ  خـري        
َوُهَو الَِّذي َََلاَق السَّاَمَواتِ َواَِْْإَ حمض  قان تعا ]

 .(9)[ِباْلحَقِّ 
 اإلتتداد السل   لاملاابق لل الب لالادق. الثالا :
َفََااْد الية لالنبــ ة  قــان تعــا ]التنزيــل لالكتــب الســم الرابــع :

 .(3)[َكذَُّبوا ِباْلحَقِّ َلمَّا جَاَءُهمْ 
لل د لضظ احلق لبا غة اإلس    الدرآن مائت  لثالثا لمثان  مرة  

َفِريًَا َهَدى لل د با غة الضعل ثالثًا لتشرين مرة منه ق له تعا ]

 .(1)[َوَفِريًَا حَقَّ َلَليِْهمْ الضَّالََلُِ 
كل خ  لأمر لنهـي لبشـا ة ل نـذا    الدـرآن هـ  حـق        :اخلامس 

لصدق  له  من مااديق آية البحا )نزن الكتاب باحلق(  ل ن اآلية 
  باب الب ان لاإلحتجاج فدد لاءو با غة الكتاب لل س الدرآن  كما 
تكــر  ف هــا لضظ)الكتــاب( مــع قلــة كلماتهــا لعمــ م امل ضــ ع لأن أنكــا  

 ل بتعاد تن احلق لال الب. التنزيل لملام نه معا ة

 حبث بالغيحبث بالغي

                                                           

 .441س  ة طه (4)
 .73س  ة ا نعام (9)
 .6س  ة ا نعام (3)
 .31س  ة ا ترال (1)
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ِمْنُه آَياٌت ُمحْكََماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاا ِ قان تعـا ] 

  تـدن مادة)شـبه( تلـى التماثـل سـ اء        (4)[َوُأََُر ُمَتشَاِبَهاتٌ 
الل ن أل ال صف  ليدان للج هر الذي يشبه الذهب: شبه  لاملشتبهاو 

ن الدـرآن هـ  مـا أشـكل تضسـريا      من ا م  : املشكالو  لق ل املتشابه مـ 
 ملشابهته بغريا ليك ن   الدرآن تلى أقسام:

 التشابه   اللضظ له  تلى شعبت : ا لن :
 التشابه   اللضظ املضرد لاملتحد. ا ل  :
 التشابه   اللضظ املركب لاملتعدد. الثان ة :
 التشابه   املعنى. الثاني :

 عنى. التشابه اجلامع للضظ لامل الثالا :
  تل  املتشابه البالغي  كرو هذا اآلية لانها لـا لـاء تلـى ثالثـة     

كثر أ  أي م ضعًا من الدرآن   كما ان مادة )نزن( من (9)لتشرين حرفًا 
ا لضاظ اليت لاءو   الدرآن فدد لاءو   اكثر من ثالمثائة م ضعًا من 

س  اجلاللة تلى  الدرآن تتعلق بعل  التنزيل لاتجازا  ل  هذا اآلية قدم 
 التنزيل لف ه ن ع ت ك د لحجة.

  حبث قرآنيحبث قرآني
ِباَأنَّ َّللا ل س من مانع من تعدد معاني الكتاب   ق له تعا  ] 

 لل ا:أي انه يداد به  (3)[َنزََّل اْلِكَتاَ  
 .الكتب السمالية تتمعة ا لن :
 اليت نزلت تلى م سى تل ه السالم. الت  اة  ادة  الثاني :

 الذي نزن تلى ت سى تل ه السالم. اإل  ل الثالا :

                                                           

 .7س  ة آن تمران (4)
 4/463( ال هان   تل م الدرآن 9)
 .476( س  ة البدرة 3)
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قامة احلجة تلى الكافرين الذين خيض ن  ُيراد منه الدرآن     الرابع :
 .صضة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل 

أن كاًل من هذا ال ل ا لاء مبا يؤكد البشا ة برسالته صلى اهلل تل ه 
 .ليالح ان يك ن برهانًا لحجة تل ه    لآله لسل 

لبذا يك ن اخلالل لتعدد ا ق ان   معنى الكتاب   اآلية خالفـًا  
خبا ًا تنه    ن تك ن تبشريًا به لأما أصغرليًا  نها تلتدي مج عًا بالدرآن  

ل تك ن مرآة هللا كما   الل و أل تك ن لزء منه كما   الكتب السابدة  أ
 اب للبحـــا بــأاحملضــ ظ   لمبثــل هــذا التأليــل تضــتح آفــاق مــن العلــ  ل 

 لالتحدـ ق   لتنكشـف حدائق من الدـرآن ت فر كثريًا من اجله د.
فبــداًل مــن اإلنشــغان بتعــدد ا قــ ان   اآليــة الكرميــة لاإلخــتالل   

   ل التدـا ب بــ  ا قـ ان ف هـا  تت لــه الدلـ ب لا باــا      ألالتباتـد  
جلمـع بـ    لتنمى امللكة   ا  الكن ز لا سرا  امللك ت ة   كل آية قرآن ة

ال لــ ا املبا كــة احملتملــة الــيت تتلــمنها اآليــة مــن غــري تعــا ، ب نهــا     
 .""المعنى األعمللنسم ها قاتدة 

س  الكتاب كل كتاب نزن باحلق لكل منها  فضي هذا اآلية يراد من 
 يك ن حجة لشاهدًا تلى صضة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .

  حبث لغويحبث لغوي
لـه بأنـه تربـي   حنـ  تسـعة م اضـع مـن          نزل لاء لصف الدـرآن 

الدرآن لا يدن تلى اتتبا  العرب ة كلغة للدرآن لأهم تها   ب ان اتجازا   
ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َلَرِبيًّاا َلَعلَّكُامْ قـان تعـا  ]  

 تجازا. تلى اللغة  هم ته ل    لقدم التنزيل(4)[َتْعَُِلوَن 
سـباب  ألاملسلم  خاصـة   أي مـن   لاخلااب   اآلية للنا  تامة 

ن الدرآن نزن ترب ًا   لللعرب ة أثر   ب ان احلك  أتجاز ظها  اإل الب ان ل
                                                           

 .9( س  ة ي سف 4)
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 َوَكَذِلكَ َأنَزْلَناُه حُكًْما َلَرِبيًّاكما   ظاهر ق له تعا  ] 
لال ينحاـر بتحـدي      تجاز   ترب ته باق حتى ي م الد امـة    لاإل(4)[

 ب لحده .ل العرأالعرب العرباء   
لمنه  من قان :  ان   الدرآن كلمـاو أتجم ـة غـري ترب ـة   لقـام      

ب  تب دة :  ألنضي هذا الد ن للنص بأنه تربي   لقان    بعله  بالرد تل ه
منا انزن الدرآن بلسان تربي مب    فمن زت  ان ف ه غـري العرب ـة فدـد     )

 .(9)أت   الد ن(
ــا لقلنــا ب لــ د بعــض    هــذا احلــد   فلــ  تن لال تاــل الن بــة  زلن

   نه ال يلر   صدق ترب ته   لنسـب  إتجم ة   الدرآن فالكلماو ا 
   (3) بن تبا  لتكرمة الد ن )بأنه لقع   الدرآن ما لـ س مـن لغـته (    

 لندل تن أبي حن ضة ل از الدراءة بالضا س ة   لق ل صح  ل ته تنه.
كان للعرب العا بـة  لقان تا ة كما تن مددمة كتابه   التضسري :  )

اليت نزن الدرآن بلغته  بعض خمالاة لسائر ا لسن بتجا او   لبرحليت 
  الشام   لسـضر تمـر بـن     سضر ابي تمرل كقريش  لبسضر مسافرين   

 .(1)  احلبشة( سضر تمرل بن العاص   لتما ة بن ال ل د كاخلااب  ل
ة اق ام لغ فر، انه  أخذلا منلتلى  أيام النب ة لمجاتة لسضر نضر

ن  تكـ ن لـه م ضــ ت ة     أل قــ م لأن يــؤثر بلغـة أمـة   أال ميكـن   آخـرين 
 التنزيل السمالي.

ستعملتها لتربتها  تجم ة   للكن العرب أصل الد ن بأنها   ا ل
   دل ل. حيتاج 

زاء معنى لاحد له  أن تتكل  تدة أم  فتلع لض ًا مع نًا ألقد يتضق 
                                                           

 .37( س  ة الرتد 4)
 .4/987( ال هان   تل م الدرآن 9)
 . 4/988ال هان   تل م الدرآن (3)
 .4/982(ال هان   تل م الدرآن 1)
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 نع.نه غري لتأال  ناد  ال ق ع 
لد استها    نها أتجم ةأحااء الكلماو اليت يدان     حنن حبالة 

ل أمكان ك نها ترب ة بلحاظ الـدل ل   ص هللا لأكلمة كلمة   لالبحا   
 ما ة ال ن ة املعت ة.ا 

 لمن هذا الكلماو : 
 معناا بالسريان ة اجلبل. لق ل  نالا   :   -4
 طضدا :  لهي بالرلم ة قادا. -9
 لالدساا  :  العدن بالرلم ة.  الدسط  -3
 السجل :  له  بالضا س ة الكتاب. -1
 الرق   :  لبالرلم ة يعين الل و. -6
 السند  :  الرق ق من السرت باهللندية. -6
 غل ظ الديباج بالضا س ة. :  االست ق -7
 املشكاة :  الك ة باحلبش ة. -8
 ا ل   :  املؤمل بالع ان ة. -2

 ليء باحلبش ة.الد ّي :  امل -41
 :  احلش ش بلغة أهل املغرب. ا ّب -44
 ال   :  البحر بالدبا ة. -49
 باائنها :  ظ اهرها بالدبا ة. -43

 لف ه مسائل : 
لسبع  ألف كلمة لا بعمائة  ةتبلغ كلماو الدرآن حن  سبعا ل  : 

لثالث  كلمة   ف مكن ان تتضق بلع كلماو منه مع بعض اللغاو  ًالسبع
نســان ن اللســـان لاحــد   لقابل ــة اإلأخــرى   خا صـــًا لجم ــة ا ا ت

 صل لاحدة.خت ا الكلماو   ا  مالدًا تلى 
خت ا  ن اإلأخت ا ها   ل    ن بعض ا م  سبدت بعلها  الثان ة : 

لتدـاء    تضـاق لاإل الالحق ل س تلى حن  التدل د لاحملاكاة بل تلى حنـ  اإل 



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 469

خت ـا    فمـا   اكـاة فـال يلـر باـدق اإل    نه كان تلى حن  احملألتلى فر، 
 ختـا ا العرب لا شابه كالم غريه  فه  تربي. 

صل ترب ة ث  أخذتها ا مـ   ن هذا الكلماو كانت   ا  الثالثة : 
 االخرى.

تلى فر، لل د كلماو اتجم ة   الدرآن فانها معدلدة  الرابعة : 
 تـه لهـي ح نئـذ    لترتشح تل ها صبغة لتن ان العرب ة باضة الدرآن لترب

نــ ع بشــا ة لــدخ ن ا مــ  الــيت تــتكل  هــذا املضــرداو اإلســالم  قــان    
 .(4)[َوَما َأِْسَْلَناكَ ِإالَّ َكافًَِّ ِللنَّاسِ تعا ]

َوِإنَّ الَِّذيَن اََْتَلُفوا ِفي اْلكَتاا ِ ] ق له تعا 

] 
مــن الكلــي     لهــ حيمــل اإلخــتالل تلــى للــ ا لغــة لاصــاالحاً 

حتتـه ماـاديق تديــدة متضالتـة قـ ة لضـعضًا   لسـعة        املشكك الذي تدع 
  شـداق بع ـد   الـذين  ختلضـ ا   التنزيـل    اهلل تز للل  لنعتلض دًا   

 ختالفه  ح نئذ تلى :   طرال اإلختالل   ضاللة لحيمل أن أفالبد 
 اخلرلج تن الااتة لاحلق لغة.  -4
حممـد  خالض ا النا ص ال ا دة   الكتـب املنزلـة حبـق الـنيب       -9

 صلى اهلل تل ه لآله لسل  لبعض ا حكام.
خـتالل ال يعـين   ن اإلأل لد احلرل ) ( دل ل تلـى ال رف ـة ل   -3

ل ـه بعـض كبـا      نهـ  صــا لا خلضـاء ف ـه كمـا  هـب       أت ا ث الكتـاب ل 
االختالل هنا تباين اآل اء طردًا لتكسًا  لاثباتًا لنض ًا بدرينة لاملضسرين   

  اخل  ال ا د تن الت ب خ  لل د تن الاادق ان اآلية   مدام الذم ل
النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل : ")اختالل تلماء أميت  محة( قان تل ه 

                                                           

 .98س  ة سبأ (4)
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 .(4)ختالفًا   دين اهلل" السالم :  امنا أ اد اختالفه  من البلدان ال 
ــ د   -1 ــه  لحـ ــى بعلـ ــالة ت سـ ــلبرسـ ــه ل  اخلـ الل   نب تـ

 ا حكام.
حريف من لهة الك  لامل اض ع اليت مشلـها  اإلختالل   الت  -6

 التحريف.
ل كرو اآلية اإلخـتالل   الكتـاب تلـى حنـ  التعـ    لمل تـذكر       
اإلطالق   الكتاب   لف ه نكتة لهي أن اإلختالل   الكتاب ه  أصل 
تتضرع تنه ماـاديق تديـدة مـن اإلخـتالل  ل  هـذا اإلخـتالل لأهلـه        

 لل ا : 
 اختلضـ ا   كتـاب اهلل  فكضـر   أهل الكتاب   ادة فريق من  ا لن :

مبا قص  اهلل ف ـه مـن َقَاـص ت سـى ابـن مـري  لأمـه. لَصـدقت         بعله  
ببعض  لك  لكضرلا ببعله  لكضرلا مج ًعا مبا أنزن اهلل ف ـه مـن    طائضة

ا مر بتاديق حممد صلى اهلل تل ـه لسـل . فدـان لنب ـه حممـد صـلى اهلل       
ضـ ا ف مـا أنزلـت  ل ـك يـا حممـد لضـي        تل ه لسل :  ن هـؤالء الـذين اختل  

منازتة لمضا قة للحق بع دة من الرشد لالاـ اب  كمـا قـان اهلل تعـا      
)َفِإْن آَمُن ا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْ  ِبِه َفَدِد اْهَتـَدْلا َلِ ْن َتَ لهـْ ا َفِإن َمـا ُهـْ  ِفـي        كرا:
 .(9)(ِشَداق 

 صضة ف ها أن الناا ى دانف  الت ا ةاملراد من الكتاب ه ) الثاني :
 .(3)ه(صضت ال ه د لأنكر ت سى

 خالض ا آباءه  لسلضه    التمسك بها. الثالا : 
املراد من الكتاب ه  الدرآن   لاملراد من الـذين  ختلضـ ا    الرابع : 
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كضا  قريش   فدد أنكرلا نب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  ل ختلض ا 
خاـ مة لشـداقًا ب ـنه    فمـنه  مـن      بعلة لسبب هذا اإلنكا  مبا يك ن 

ــرتى   ل         ــ    لمض ــاحر   لمعل ــه س ــان أن ــر ق ــاتر   لآخ ــه ش ــى أن أّدت
 . (4)[َوَقاُلوا ُمَعلٌَّم َمجُْنونٌ التنزيل]

 [َلِفي ِشََاق  َبِعيد  ق له تعا  ]
 لف ه مسائل : 

تجـاز يكشـف تـن حد دـة اخلاـ ماو       خبا  مسـالي ل   ا ل  : 
  .املستدمية املتالة ب نه

ــه بالبعــد للداللــة تلــى  أال ــاهر  الثان ــة :  بتعــاده  تــتمع   ن نعت
 لمتضرق  تن لادة احلق لسبل الا اب لالرشد.

تـدائه  بالضرقـة   أ  اآلية مدد لبشا ة للمسـلم  بلـعف    الثالثة : 
 لاخلا مة ف ما ب نه .

نشـغان بك ض ـة بـا  لو الضرقـة بـ       اآلية دت ة لعـدم اإل  الرابعة : 
سالم  نه    خـالل لنزاع لخا مة   لذا ترى كل فرقة لملة اإلأتداء 

 نب اء اآلخرين لالااحل .خرى   لمنه  من يضرتي تلى ا تكذب ا 
ان اخلا مة لالضرق ب  اجلاحدين برسالة النيب حممد صلى اهلل  -6

خبـا  الدرآنـي ل د   ن اإلأ   تل ه لآله لسل   ات ة لل س ترضـًا زائـاًل     
فراد الزمان أطالق لالدل ة املهملة املنبساة تل ه  مج عًا   اإلتلى حن  
 الا ل ة.
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َليْ َ اْلبرَّ َأْن ُتَولُّاوا ُوجُاوَهكُمْ ] قولت اله ىقولت اله ى

َن  ْن آَم ِرَّ َم نَّ اْلب ِر ِ َوَلِك ِْرِق َواْلَمْغ ََل اْلَمش ِقب

ِباااّلِل َواْليَااْوِم اآلَِااِر َواْلَمالَِئكَااِِ َواْلِكَتااا ِ 

نَّبِيِّاايَن َوآَتااأل اْلَماااَل َلَلااأل حُبِّااِه َذِوي َوال

اْلَُْرَبااأل َواْليََتاااَمأل َواْلَمسَاااِكيَن َواْبااَن 

اامَ  ا ِ َوَأَق ي الرَِّق ّاِئِليَن َوِف السَّابِيِل َوالس

ِدِهمْ  وَن ِبَعْه اَة َواْلُموُف أل الزََّك الصَّاالََة َوآَت

 ِإَذا َلاَهااُدوا َوالصَّاااِبِريَن ِفااي اْلبَْأسَاااءِ 

َوالضَّرَّاِء َوحِيَن اْلبَْأسِ ُأْوَلِئكَ الَِّذيَن َصاَدُقوا 

 477[ اآلية  َوُأْوَلِئاكَ ُهامْ اْلُمتََُّونَ 
 

 القراءةالقراءة
 قرأ حضص تـن تاصـ  )لـ س الـ ( بناـب الـراء   لالبـاق ن بـالرفع        

باتتبا  أن ل ش يشبه الضعل لتيء الضاتل بعدا ه  ا نسب)قان ال احدي : 
   ل  الش ا  نسب ا  ابـن مسـع د لُابـي )لـ س     (4)  حسن(لكال الدراءت

 .(3)بن مسع د )ل س ال  بأن( بإضافة الباء    لتن (9)الَبر( بالناب

 اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
ل س :  فعل ما، ناقص   الـ  :  خـ  لـ س املتدـدم   لاملاـد  مـن       

 س  ل س املؤخر. )ان( لما   ح زها 
ت ل ا: فعـل ملـا ع مناـ ب    أن ت ل ا: أن: حرل ماد ي لناب  
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لتالمة نابه حذل الن ن  ال ال: فاتل  للـ هك : مضعـ ن بـه مناـ ب     
بالضتحة  لاللمري)ك ( ملال  ل ه لاملاد  املؤلن)أن ت ل ا(   حمل  فع 

  س  ل س مؤخر.
قبل: ظرل مكـان مناـ ب متعلـق ب)ت لـ ا(  املشـرق: ملـال  ل ـه        

املغرب:  س  معا ل تلى ترل  بالكسرة  لاملغرب: ال ال حرل تاف  
 املشرق  ترل  بالكسرة.   

للكن :  ال ال   حرل تاف   لكـن :  حـرل مشـبه بالضعـل   الـ  :       
  من آمن: من:  س  م ص ن   حمل  فـع خـ   آمـن: فعـل مـا،       امسها

 لالضاتل ضمري مسترت تدديرا ه  ليع د تلى املؤمن لتلى اإلنسان.
ــ م: معاــ    ــا  لتــرل   لال  ــاهلل: ل ــة تــرل     ب ــى  ســ  اجلالل  ل تل

 بالكسرة  اآلخر: صضة ال  م ترل  بالكسرة.
 لاملالئكة لالكتاب لالنب  : أمساء معا فة تلى  س  اجلاللة.

لآتى: ال ال: حرل تاف  آتى: فعل ما، مبين تلـى  الضـتح املدـد     
تلى ا لـف  لالضاتـل ضـمري مسـترت تدـديرا هـ  يعـ د للمـؤمن للإلنسـان          

 : مضع ن به ثان منا ب.مالدًا  املان
تلى حبه: حرل لر  حب:  س  ترل  لتالمة لرا الكسرة لاللمري 

 اهللاء  ضمري ملال  ل ه. 
ــال   ــ  ملـ ــاء لهـ ـــ ب بال ـ ــه مناـ ــ ن بـ     لي الدربـــى:   لي:  مضعـ

 ملال ال ه. :ىلالدرب
ــى) لي(     ــان تل ــامي لاملســاك : حــرل تاــف ل مســان معا ف لال ت

 ما مجع تكسري.منا بان بالضتحة  ن كاًل منه
ل بن السب ل: ال ال: حـرل تاـف   بـن:  سـ  معاـ ل تلـى) لي(       

 منا ب بالضتحة  له  ملال لالسب ل: ملال  ل ه  ل ه ترل  بالكسرة.
ل  الرقاب: حرل تاف  للا  لترل   ل قام الاالة: ال ال: حرل 

 تاف  أقام: فعل ماص  لالضاتل ضمري مسترت تدديرا)ه (.
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منا ب بالضتحة  لآتى الزكاة:  ترابها مثل)لأقام  الاالة: مضع ن به
الاالة(  لامل ف ن بعهده : ال ال: حرل تاف  امل فـ ن: معاـ ل تلـى    
مجلة)من آمن( مرف ع لتالمة  فعه ال ال  نه مجع مذكر سامل  بعهده : 
بعهد: لا  لترل  لتهد ملال  لاللمري املتاـل)ه (   حمـل ملـال    

  ل ه.
رل للمستدبل مـن الزمـان  تاهـدلا: فعـل مـا،        ا تاهدلا:   ا: ظ

للال اجلماتة فاتل  لالاابرين: ال ال: حرل تاف  الاابرين: مضع ن به 
لضعل حمذلل تدديرا أمدو  له  مناـ ب لتالمـة ناـبه ال ـاء  نـه مجـع       

 مذكر سامل    البأساء: لا  لترل  متعلق مبحذلل حان.
اـ ل تلـى البأسـاء    لاللراء: ال ال: حرل تاف  اللـراء:  سـ  مع  

لكل منهما ماد  تلى لزن فعالء  لح  البأ : ظرل زمـان مناـ ب    
 البأ : ملال  ل ه ترل  بالكسرة  

 قان الكسائي :  ل  قراءة تبد اهلل امل ف  لالاابرين.
ســ   شــا ة مبتــدأ   الــذين :   ســ   للئــك أللئــك الــذين صــدق ا :  أ

ال حمـل هللـا مـن اإلتـراب      ذم ص ن خ    صدق ا :  مجلة من فعل لفاتل
  نها صلة امل ص ن.

أللئك ه : أللئك  س   شا ة مـبين   حمـل  فـع مبتـدأ  هـ : ضـمري       
منضال ال حمل له  لق ل مبتدأ ثان  املتد ن: خ  مرف ع لتالمة  فعه اللمة 

 ال اهر تلى آخرا.
لتلى الد ن بأن)ه ( مبتدأ ثان  تك ن اجلملة ا مس ـة)ه  املتدـ ن(   

 للئك  لهـذا املعنـى أتـ  لأنسـب   تلـ  التضسـري  لتعـدن للـ ا         خ ًا 
تأليل اآلية لما ف ها مـن الثنـاء تلـى املـتد  لاإلشـا ة  لـ ه  بلغـة اإلكـرام         

 لاملدو    لانب الرتغ ب بالتد ى لاخلش ة من اهلل تز للل.
 ال  :  الااتة لالاالو لاخلري لاإلحسان   لضد ال  العد ق.

بـاء هـ  احلناـة   لالَبـر بضـتح البـاء اال ، ال ابسـة ضـد         لالُبر برفع ال
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 البحر.
ليعجـز تـن العـ دة ا  بلـدا        بن السب ل :  املسافر الذي يداع بـه  ل

 إلنعدام النضدة لما يتبلغ به   لهل يادق العن ان : 
 (تلى حن  اإلطالق لكل مسافر  هب ماله.4
 (الذي مل يكن سضرا   معا ة.9
  طاتة اهلل.(الذي يك ن سضرا  3

 .ا ق ى ه  الثاني أي املباو باملعنى ا تـ 
لل له الثالا لاإلمجاع تلى اتاائه قد  ما يبلغه بلدا ليك ن شاماًل 

خص منه   لتن الشافعي :  انه الذي يريد غري بلدا  مـر  أالذي ه  أتالا 
 هل الادقة.أيلزمه له  من 

تل ــه   مـام الكـاظ   اإلل  الرقاب :  أي فـك العب ــد لتـتده    لتـن     
السـالم : ه  ق م لزمته  كضا او   قتل اخلاأ ل  ال ها  لاإلميان ل  قتل 

 .(4)الا د
لتشـمل العبـد     مة احلر بالكضا ةأي ان املراد من الرقاب ه  اشتغان 

ايلًا من اجلهت    من لهة تتده   لمن لهة انشغان  مته بالكضا ة ايلًا   
عالز تن الكضا ة تم م لخاـ ص مالـق   ل    ف ك ن ب  العبد لاحلر ال

هذا التضسري داللة تلى الرق االتتبا ي الذي يلحق احلر بالكضا ة  ن  مته 
 مشغ لة للضدراء حبق من حد ق اهلل له  الكضا ة.

لف ـه آيـة   التشــريع اإلسـالمي مبحا بـة الــرق لالدلـاء تل ـه بــالعتق       
املسل  يبذن املان ل عتق العبـد  اإلخت ا ي بداد الدربة    اهلل تز للل   ف

 طاتة هلل تلى حن  متعدد من لل ا : 
 بذن املان.ا لن : 
 دفع الكضا ة ل براء الذمة.الثاني : 
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 تتق العبد   للعله حرًا.الثالا : 
لالبأساء لالبؤ  :  الدحط لاجل ع   لاللراء :  من اللر له  املر، 

 تاهدة العدل. لنداان ا نضس لا م ان   لح  البأ  :  لقت
 تل ــه تلــي حــديا ل لالبأســاء اســ  احلربــب لاملشــدة لاللــرب    

 يريـد  لسل  تل ه اللهه صلى اللهه برس ن ات َدْ نا البْأُ  اشتد  ِ  ا كنا السالم :
 .(4)الشد ة مع ِ ال يك ن لال اخل ل

 يف سي ق اآلي تيف سي ق اآلي ت
جلح د لكت  الكضا  من ا  هرابعدما تددم من آياو حت يل الدبلة لما ي

اآلياو لاءو هذا اآلية الكرمية لتب  املسا  العبادي لاجلهادي للمسـلم   
 لما ه  ا ل  لا ه    مضاه   اإلميان.

 صلة هذا اآلية باآلياو اجملال ة هللا تلى شعبت  : 
 صلتها مبا قبلها من اآلياو لف ه لل ا :  الشعبة ا ل  : 

َذِلااكَ ِبااَأنَّ َّللاََّ َناازََّل ا]صــلتها باآليــة الســابدة هللــ  ا لن : 

    لف ها مسائل :  (9)[اْلِكَتاَ  ِباْلحَقِّ 
لاءو آية البحا با غة اجلملة اإلنشائ ة للغة اخلااب   أما  ا ل  : 

 آية الس اق لهي اآلية السابدة فجاءو بلغة اجلملة اخل ية.
ق الـ   من الش اهد تلى أن الكتاب نزن بـاحلق ب ـان ماـادي    الثان ة : 

 الذي لاء   آية البحا.
أخـ و آيـة السـ اق تـن نـزلن الكتـاب مـن اهلل تـز للـل             الثالثـة :  

للاءو آيـة البحـا بالبعـا تلـى اإلميـان بـه   لف ـه داللـة تلـى التـداخل           
 لالتكامل امل ض تي ب  آياو الدرآن.

ملــا لــاءو اآليــة الســابدة بــذم الــذين  ختلضــ ا   الكتــاب     الرابعــة : 
                                                           

 .6/91لسان العرب(4)
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هذا اآلية بالب ان الذي مينع من اخلالل لالشداق   له  من تم ماو  لاءو
َوَنزَّْلَنا َلَليْكَ اْلِكَتااَ  ِتبْيَاًناا ق له تعـا    الدـرآن]  

ء  
ْ
   فتتجلى   آية البحا معاني ال  لالاالو مبـا ال يدبـل   (4)[ِلكُلِّ شَي

 الرتديد لاخلا مة.
ُأْوَلِئاكَ الَّاِذيَن ابدة]صلة هذا اآلية باآلية قبـل السـ   الثاني : 

    لف ها مسائل : (9)[اشَْتَرْوا الضَّالََلَِ ِباْلُهَدى
ملا لاءو اآليـة أتـالا بب ـان التلـاد بـ  اللـاللة لاهللـدى           ا ل  : 

لب  العذاب لاملغضرة لاءو آية البحا للهداية    سبل اهللدى لاملغضرة   
 أم   الدين لالدن ا.له  من الش اهد تلى حالة النا  للدرآن   

يض د اجلمع ب  اآليت  أن الدن ا دا  اإلبتالء لاإلمتحـان لأن   الثان ة : 
 اهلل تز للل يهدي النا     سبل اهللداية لالرشاد.

لاءو آية الس اق بال ت د بالنا    لاإلشا ة    شدة تذاب  الثالثة : 
[   للاءو آية ِِ َفَما َأْصبََرُهْم َلَلأل النَّاالنا    بد له تعا ]

 البحا بأسباب النجاة من النا  باإلميان لفعل الااحلاو.
ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُموَن َما َأنَزَل َّللاَُّ ِمْن صلة] الثالا : 

     بهذا اآلية  لف ها مسائل : (3)[اْلِكَتا ِ 
يض ـد اجلمــع بــ  اآليـت  ب ــان املــائز لاخلاـان احلم ــدة الــيت     ا ل  :
ملسلم ن    أنه  مل يكتم ا آياو الدرآن بدل ل آية البحا لمـا  يتاف بها ا

 ف ها من امللام  الددس ة لشرائط اإلميان.
ُكْنُتْم ََيَْر له  من مااديق الثناء تلى املسلم    ق لـه تعـا ]  
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 .(4)[ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ 
يـاو  تلمن آية الس اق  م قبض الثمن الدل ل تلـى  خضـاء اآل   الثان ة :

لصضاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لنعت بدن كتمان البشا او 
به بأنه نا  لأن كان   ظاهرا ط بًا   ب نما لـاءو آيـة البحـا باحلـا تلـى      
اإلنضاق   سب ل اهلل   للعلته من صضاو املتد    لهذا الاضة  شا ة    

 تد  د اإلنضاق بداد الدربة    اهلل.
مثن كتمان اآلياو بأنه نا   شا ة    أضـرا ا العاللـة   لصف  الثالثة :

 لاآلللة   للاءو آية البحا بالسالمة منه بال  لالاالو.
لاءو آية الس اق بالت  يف لال ت د   للذين يكتم ن اآلياو  الرابعة :

 بأم   : 
ا ضرا  املرتتبة تلى ما يأكل ن من مثن كتمان اآلياو بلحـاظ   ا لن :

 أنه نا .
احلرمـان مــن تكلـ    اهلل هللـ    قــان تعـا    خاـاب  هــل       اني :الثـ 

 . (9)[اَْسَُئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّمونِ النا ]
ال يناهلل  العض    لالتاهري من الذن ب ي م الد امة  لحتجب  الثالا :

 تنه  الشضاتة.
[ للداللة تلى اللبا الدائ    َوَلُهمْ َلَذاٌ  َأِليمٌ لقان تعا ]

 النا .
للاءو آية البحا بب ان صضاو ا بـرا  الـيت تنجـ ه  مـن العـذاب        

 لاليت جتعله  ينال ن مرتبة )املتد (.
 صلة هذا اآلية باآلياو الالحدة   لف ها لل ا :  الشعبة الثان ة : 

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُناوا صلة اآلية باآلية التال ة] ا لن : 
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    لف ها مسائل : (4)[ُكِتَب َلَليْكُمْ اْلََِصاصُ 
ملا لاءو آية البحا بب ان مااديق ال  لالاالو    بتـدأو   ا ل  : 

آية الس اق باخلااب)يا أيها الذين آمن ا( لتددير اجلمع ب نهما)يا أيها الذين 
 آمن ا باهلل لال  م اآلخر لاملالئكة لالكتاب لالنب  (.

اانًا لـاءو آيـة   ملا كان حكـ  الداـاص يسـتلزم سـا ة لسـل      الثان ة : 
 البحا بسلاان اإلميان لتنض ذ ا حكام اجلنائ ة.

 كرو آية الس اق الدااص له  مـن ماـاديق اإلميـان الـيت      الثالثة : 
  كرتها آية البحا من لل ا : 

 ن اهلل تز للل هـ  الـذي كتـب الداـاص تلـى املسـلم           ا لن : 
 له  الذي أنزله بالدرآن.

من العداب   ال  م اآلخر   فالذي خيشـى     الدااص  اة الثاني : 
احلســاب يتجنــب الدتــل لالتعــدي لالتضــريط   اجلــزاء   لــذا أختتمــت آيــة 

َفَمْن اْلَتَدى َبْعَد َذِلكَ َفَلاُه َلاَذاٌ  الس اق بد له تعـا ] 

 .(9)[َأِليمٌ 
 العمل بالدااص من التاديق باملالئكة من لهاو :  الثالا : 
له  من كبا  املالئكة   لنزن  حبك  الدااص نزلن ل ئ ل ا ل  : 
 بآياو الدرآن.
تنــزا املالئكــة تــن التعــدي لالدتــل   فهــ  منداعــ ن    اهلل   الثان ــة : 

بالتسب ح   ل ك ن  ندااته  هذا دت ة للنا  مج عًا للتد ى لالاالو لنبذ 
 الدتل.

 د لدد  حت  املالئكة تلى لعل آدم خل ضة   ا  ، كما ل الثالثة : 
َأَتجَْعُل ِفيَها َماْن ُيْفِساُد ِفيَهاا   التنزيل تلى لسـانه ] 
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ِإنِّي َأْلَلمُ    فجاء الرد من اهلل تز للـل] (4)[َوَيسِْفكُ الدَِّماءَ 

    فمن تل  اهلل تز للل   املدام أم  :(9)[َما الَ َتْعَلُمونَ 
 نزلن آياو الدااص. ا لن :
أســت ضاء الداــاص تنــد طلــب ق ــام أئمــة لحكــام املســلم  ب الثــاني :

 ال لي.
 ف ه تأديب للنا  لزلر تن الدتل. الثالا :
 دت ة املستلعض  لإلسالم. الرابع :

 د اك حد دة لهي املالزمـة بـ  اإلسـالم لا مـن   الـدن ا       اخلامس :
 لاآلخرة.

اإلقرا  حبك  الدااص من التاديق بنزلن الكتاب من تند  الرابع : 
 البحا اإلميان بالكتاب.اهلل      لعلت آية 

الدااص من اإلميان بالنب   الذي لعلته  آية البحا من  اخلامس : 
ــه لســل      ــه لآل ماــاديق الــ  لالاــالو    ن الــنيب حممــدًا صــلى اهلل تل 
لا نب اء السابد  لاءلا حبك  الدااص   ل نه حال حتريف له من ا م  

 مـنه    لال يد م نـه تلـى    السابدة    كان ا يد م نه تلـى اللـع ف لالضدـري   
الغين ل ي الشأن   فجاء الدرآن لضلح التحريف   لمنع حدلثـه    يـ م   

 الد امة.
 كرو آية الس اق العض  با غة الرتغ ب ف ـه بلحـاظ احلسـن     الرابعة : 

 َلاُه ِماْن الذاتي للعض  لمعاني ا خـ ة بد لـه تعـا ]   
َ
َفَمْن ُلِفاي

ءٌ 
ْ
بحا مل تـذكر هـذا العضـ  مـن ماـاديق         للكن آية ال(3)[َأَِيِه شَي

 ال  لاجل اب من لل ا : 
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 كرو آية البحا أمهاو أفراد ال  لالاالو   لتتلمن آياو  ا لن : 
أخرى كآية الس اق أفرادُا أخـرى  ن العمـل بالداـاص مـن اإلميـان بـاهلل       

 لالنب   لالكتاب.
امل ال  أخص من مسألة الدااص   ن الـ  حكـ  تـام شـ     الثاني : 

للنا  مج عًا   أما الدااص فانه ال يك ن  ال تند اجلنايـة ليتـ الا احلـاك     
 لألل ا ا مر.

مااديق ال  من خاائص املتد    ب نما لاءو آية الس اق  الثالا : 
خاابــًا للمســلم  لاملســلماو بد لــه)يا أيهــا الــذين آمنــ ا( لبــ  اإلســالم   

أخــص مــن الناــق   لالتدــ ى تمــ م لخاــ ص مالــق      أن التدــ ى     
 بالشهادت .

أختتمت آية البحا بالثناء تلى املسلم  الذي يدن بالداللة  اخلامسة : 
َوُأْزِلَفْت اْلجَنَُِّ اإللتزام ة تلى ال تد بالث اب الكري   قان تعـا ] 

   ب نمـا أختتمـت آيـة السـ اق بال ت ـد      (4)[ِلْلُمتََِّيَن َغيَْر َبِعيد  
 اإلنذا .للذين يعتدلن بعد الب ان ل

 اْلََِصااصِ  ِفاي َوَلكُامْ صلة هذا اآلية بد له تعا ] الثاني : 

    لف ها مسائل : (9)[حَيَاةٌ 
لاءو كل من اآليت  با غة اخلااب   أما آية الس اق فهـي   ا ل  : 

ظاهرة بإ ادة املسلم  لاملسلماو لعاضهما حبرل الـ ال)للك (تلى اآليـة   
اب)يا أيها الذين آمن ا( ل  لغة اخلاـاب    السابدة هللا اليت  بتدأو باخلا

آية البحا لل ا متعـددة لهـي أتـ  لسـ أتي ب انـه  نهـا تـذكر خاـائص         
الاالو لتك ن فلاًل من اهلل تـز للـل لكنـزًا أنزلـه اهلل مـن السـماء ل ـنري        

 للنا  د لب اهللداية لالرشاد.
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ح ـاة     ا كان   الداـاص ح ـاة للمسـلم    فـإن الـ   اتـه       الثان ة : 
 لسك نة   الدن ا لاآلخرة.

ــة :  ــ ى       الثالث ــة التد ــلم  مرتب ــ غ املس ــاء بل ــ اق برل ــة الس ــاءو آي ل
بالدااص)لعلك  تتد ن( أما آيـة البحـا فدـد لصـضت املـؤمن  بـالتد ى         
له  من  تجاز الدرآن  ن اإلميـان لالـب مسـتدي  ماـاحب لإلنسـان        

 حدلث اجلناية.احل اة الدن ا   أما الدااص فه  لزاء تند 
لهل خيتص ال تد باحل ـاة بالداـاص فلـ  تضـي تـن اجلنايـة لأسـدط        
الدااص باإلنتدـان    الديـة   حـان العمـد   أل بإسـداط الديـة   حـان        

َوَأْن العمـــد أل اخلاـــأ حبـــًا هلل تـــز للـــل ل لـــاء  فـــدا لد لـــه تعـــا ]

 .(4)[َتْعُفوا َأْقَرُ  ِللتَََّْوى
ق بالدااص  نه فرع منه   لمن يرتكـب  اجل اب ال   فإن العض  ملح

 لرمية الدتل ينت ر الدااص    يرل  العض .
ـــأنه  أهــل    الثالثــة :  يض ــد اجلمــع بــ  اآليــت  الثنــاء تلــى املســلم  ب

العد ن    نه   ختا لا اهللداية ل تبع ا احلق   لصـّدق ا بـاملعجزاو الـيت    
ا كـل مـن آيـة البحـا     لاء بها النيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل  لمنهـ   

 لالس اق.
َوَماا لدد خلق اهلل تز لل النا  لعبادتـه قـان سـبحانه]    الرابعة : 

  لأ اد اهلل تز للل (9)[َََلَُْت اْلجِنَّ َواإِلن َ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 
للمسلم  احل اةبرداء التد ى إلستدامة تبادته   ا  ،  لهذا اإلستدامة 

ين تن النا  لتن تبادته      أن احلالة حالة  للنا   فاهلل تز للل غ
ُهااَو مــن خاــائص املمكــن   لاهلل تــز للــل منــزا تنهــا   ل  التنزيــل]

                                                           

 .937س  ة البدرة (4)
 .66او س  ة الذا ي(9)
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 .(4)[اَْوَُّل َواآلَُِر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطنُ 
ُكِتَب َلَليْكُمْ ِإَذا حََضَر الالة ب  هـذا اآليـة لآيـة]    الثالا :

    لف ها مسائل : (9)[َأحََدُكمْ اْلَمْوتُ 
مع أن ال  ه  ا ه  فدد ل د با غة اجلملـة اخل يـة   ب نمـا     ا ل  :

لاء  كر ال ص ة با غة ال ل ب اليت تدن تل ها لغة الضـر، لاإلمـالء     
 .(3)[ُكِتَب لليكم الصيامُ معناه ُفِرإَ ق له تعا ]

ال ص ة من الـ  لاإلحسـان لـذا أختتمـت آيـة السـ اق بد لـه         الثان ة : 
 لى املتد (.تعا )حدًا ت

  ستحلا   كر امل و دت ة لل  لفعل الااحلاو. الثالثة : 
لدد لاء ا مر بال ص ة ح  امل و لبعا املسل  تلى فعل الاـاحلاو  
  احل اة الدن ا   ل ك ن من  تجاز الدرآن بعا املسلم  تلى  ت ان مااديق 

ال ص ة فأنها تدن ال  بتذكريه  بامل و لدن ا من اإلنسان   فح نما تأمر آية ب
با لل ية الداع ة تلى احلالة    أداء الاالة لالزكـاة   لتلـى الاـ       

 م ادين الدتان   طاتة اهلل. 

 عج ز اآليةعج ز اآليةإإ
تلع اآلية منهج ة للمؤمن    دأبه  لتمله  لمسالك الاالو اليت 

   اجلنة. ن ي ل ها العناية كاريق أجيب 
مـن للـ ا الـ    كلمـاو معـدلداو        لتذكر اآلية مثان ة تشر للهـًا  

طرال    كان مرتام ة ا ألكل لاحد منها تل  مستدل لمد سة  او ق ام ل
 ضـافة ال صف الكري  هلل  بالادق لالتد ى يك ن اجملم ع تشرين.إلب

صـ ل  ن   التمـايز ب  العـل م هـل ه  بامل ض تاو ختـلف ا  لقد 
                                                           

 .3س  ة احلديد (4)
 .481اآلية (9)
 .4/622لسان العرب (3)
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 .غرا،أم با 
ستدالن تل ه بهـذا  ن له  امل تا    لميكن اإل  ا ل  املشه   هب ل
لهـ  ال  تن ان الادق لالتدـ ى لـاء لصـضًا للم ضـ ع لالعمـل        ناآلية 

 .يتعا ، مع تعدد ا غرا، السام ة من اآلية الكرمية
نها أت  من آية الادقاو   فال تنحار بال الب مـن  أتجازها  لمن 

ها   لمنها انها تددم الادقة بل تشمل احلا تلى الااحلاو لتعداد لل ه
تـأتي بداـد   الت ح د ك الب لكلي ينابق تلـى املاـاديق لاملسـائل الـيت     

 الدربة.
 لمن خاائص اآلية الدرآن ة أم   : 

  نها خري حمض. ا لن : 
 اآلية الدرآن ة مادة لإلحتجاج تلى نزلهللا من تند اهلل. الثاني : 

  نها سب ل هداية ل شاد. الثالا : 
آيـة حجـة تلـى صـدق نبـ ة حممـد صـلى اهلل تل ـه لآلــه         كـل   الرابـع :  

َوِإنَّكَ َلُتَلَّأل اْلَُْرآَن ِمْن َلُدْن حَِكيم  لسل    قان تعا ]

 .(4)[َلِليم  
 اآلية الدرآن ة مد س ة تأديب ة للمسلم  لغريه . اخلامس : 

اآلية الدرآن ة  محة بالنا  تامة لاملسلم  خاصـة   قـان    الساد  : 
َنزُِّل ِمْن اْلَُْرآنِ َما ُهاَو ِشاَفاٌء َوَِحَْماٌِ َونُ تعـا ] 

 .(9)[ِلْلُمْؤِمِنينَ 
لمن  تجاز اآلية أن م ا د ال  ف ها ال تنحار بالتاديق بنبـ ة حممـد   

صلى اهلل تل ه لآله لسل  بل تشمل ا نب اء مج عـًا لتـدت  لاـلة الـرح        
تـال  كاملسـافر   لاإلحسان لل تامى لاملساك  لحتا تلى قلاء حـ ائ  احمل 

                                                           

 .6س  ة النمل (4)
 .89س  ة اإلسراء (9)
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 الذي ل س تندا ما يكض ه   سضرا ل ن كان غن ًا   بلدا.
لمن  تجاز اآلية أنها لاءو باهللداية تلى حن  متعدد  ل  سبل كثرية 
من اخلري  لكل فرد منها ت ل دي لمتكر  كما   أداء الاالة  لاآلية الكرمية 

ــا ]   ــه تع ــاديق ق ل ــن ما جَااْت ُكْنااُتمْ ََيْااَر ُأمَّااِ  ُأَْرِ م

   نها تدن تلى حد دة لهي أن أحكام الشريعة تتغشى أفعان (4)[ِللنَّاسِ 
املسل    امل ادين امل تلضة     تالزمـه ماـاديق الـ  الـيت  كرتهـا اآليـة         

 الل ل لالنها .
لمن  تجازها أنها  كرو مثان تشرة فردًا من أفراد ال  لالاـالو    

اد الكـثرية   ثـالث أل أ بـع آيـاو     كلماو معدلداو   فل  تأو هذا ا فر
للت ض ف تن املسلم  بل  لتمعت كلها   آية لاحدة لا يدن تلى اإل تداء 
العدائدي لالضدهي تند املسلم  لأهل ته  لتلدي التكل ـف املتعـدد   اآليـة    
ال احدة لالعمل مبلام نها تتمعة لمتضرقة  لس أتي مزيد ب ان  ) فاضاو 

 اآلية(.
ــ  ت اآليــاو الثالثــة الســابدة بــذم الــذين خيضــ ن اآليــاو       لدــد أختتم

لالبشا او بالنيب صلى اهلل تل ه لآله لسل   للاءو بال ت د هلل  بالعذاب 
َلُهاامْ ا لــ   لالتــذكري بنــا  لهــن  لــزاء إلخضــاء اآليــاو  فدــان تعــا ]

   ](3)[َفَما َأْصبََرُهْم َلَلأل النَّاِِ    ](9)[َلَذاٌ  َأِليمٌ 

ََاق  َوِإنَّ الَّ  ي ِش ا ِ َلِف ي اْلِكَت وا ِف ِذيَن اََْتَلُف

 .(1)[َبِعيد  
فجاءو خامتة هذا اآلية  شراقة مسالية تاـل تلـى الدلـ ب املنكسـرة     
فتمألها سك نة  لجتعل العز لالرفعة يااحبان الا  الذي  ختذا املسلم ن 
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 داء للاق ة من ال ل  املرتشح تن  خضاء اآلياو لالبشـا او بـالنيب حممـد    
 لى اهلل تل ه لآله لسل .ص

 للاءو خامتة هذا اآلية بالثناء املركب تلى املسلم  من لله  : 
الشهادة للمسلم  بادق اإلميان   ل خالص السريرة بد له  ا لن : 

 تعا )أللئك الذين صدق ا(.
نعت املسلم  بالتد ى   لاإلخبا  تن بل غه  مراتب الرفعة  الثاني : 

 لاو اإلميان بد ا تعا )لأللئك ه  املتد ن(. لالسم    لأمسى د 
لي   يِ   ) مِ آ يِ الكري سميِ اآل كن ت ويم

مرتين  َرآن  في ال فظ  هذا الل بر( ووِد  ال

لي  بينهما إال إحدى لشرة آيِ
(4)

. 

  اآلية سالحاآلية سالح
هل الكضر لهـ  أمـر   أبعد اإلنشغان لالتدبر بآياو حت يل الدبلة لتناد 

العباديـة    فعان املؤمنأ  أه   ذا اآلية نتدلت ه حيتاج كل مسل  معرفته  
ــة لاملســتحبة  لف هــا تهــذيب للنضــ   لد ل      لمســائل ســالم ة ال الب

 كالم ة لأحكام فده ة.
لتتلمن اآليـة حـا املسـلم  تلـى تـدم ال قـ ل تنـد مسـألة الدبلـة          
لاجلدان ف ها لصحة لسالمة حت يلها    الب ت احلرام   فالنسـخ   الدبلـة   

قرآن ة  لقد ت له مج ع املسلم  لاملسلماو    الب ت احلرام مبا ال  لاء بآية
تـ دة ف ـه    يــ م الد امـة   لتلـى املســلم  اجلهـاد   م ـادين املعــرلل         

ُكْناُتمْ ََيْاَر ل ظها  سنن الاالو   له  من تم ماو ق له تعـا ] 

ال هـان    حب ا يرتدـي املسـلم ن   تلـ     (9)[ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ 
لاجلدن لاإلحتجاج تلى غريه  باإلمتثان لآلية الدرآن ة  ليد م ن بإصالو 

 أنضسه    م ادين ال  املتعددة.
                                                           

 .482اآلية (4)
 .441س  ة آن تمران (9)
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لتــب  كثــرة ماــاديق الــ  الــيت  كرتهمــا اآليــة الكرميــة أن الســعي   
مسالك اهللداية أمر شال ليستلزم العمل املتال من الضرد لاجلماتـة       

 من ال    لل ا :  أن اآلية  كرو مااديق
 اإلميان باهلل ل ت ان ما أمر به. ا لن : 
 العباداو لالضرائض كالاالة لالزكاة. الثاني : 

 ال  بال الدين. الثالا : 
 ال فاء بالعهد. الرابع : 

َياَأيَُّهااا الاــ    م ــادين اجلهــاد   قــان تعــا ]     اخلــامس : 

َِاِبطُااوا الَّااِذيَن آَمُنااوا اْصاابُِروا َوَصاااِبُروا وَ 
 .(4)[َواتََُّوا َّللاََّ َلَعلَّكُمْ ُتْفِلحُونَ 

ل  ال قت الذي لاءو ف ه اآلية الكرمية مادة لإلحتجاج فأنهـا ضـ اء   
ينري د لب اهللدايـة   لملـا كـان كـل مسـل  لمسـلمة يتلـ ان كـل يـ م ق لـه           

   لـاءو آيـة البحـا    (9)[ْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمسَْتَِيمَ أتعـا ] 
 ق للهداية    طريق النجاة   الدن ا لاآلخرة.لب ان مادا

لتبعا اآلية الضـزع   قلـ ب الكضـا  مـن املسـلم   نهـا شـاهد تلـى         
 أم  :

 طاتة املسلم  هلل ل س له.ا لن : 
 تد د املسلم  بأحكام الاالو.الثاني : 

 سع ه  لسبل الضالو   الدن ا لاآلخرة.الثالا : 

  سب ب النزول سب ب النزول أأ
ق ان   لالذي تندنا أدّضان:  "قد ق ل   نزلن هذا اآلية تن ال ا لن :

  السضهاء الذين طعن ا   املسلم  لقال ا :  ما لاله  تن قبلته   شا  أنه أ
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 كـان ا ن ال هـ د كـان ا يسـتدبل ن املغـرب لالناـا ى      أاليت كان ا تل ها مـع  
 .(4)" احلديا…يستدبل ن املشرق   

 .(9) ال ه دتن قتادة أنها نزلت   الثاني :
لملا ح لت الدبلة كثر الكالم   نس ها لصا و هي امل ض ع ا ت    

 اجلدان لاملنتدياو تند أهل الكتاب.
لاءو اآلية لتب  أن ال  أت  من م ض ع الدبلة   لف ه دت ة للتدبر   

 معجزاو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .
من غري ان ترفع   فلذا جيتهد  لال اهر ان ا ق ان تذكر اسباب النزلن

بعض العلماء لاملضسرين ف رتك بعلها   لاآلية أت  حتى   اسباب نزلهللا 
 نها مد سة لت ل ه لتأديب للمسـلم  لحتديـد ملنـاه  الاـالو ا  يـ م      

 ال أن ألن اآلية جيعل سبب النزلن ا لن أتالا مدبـ اًل   ن اآليـة    الد امة
 .د لب ان مااديق ال  لالااتة لالاالولاءو با غة اإلحتجاج لالر

 لاملدا  تلى تم م اللضظ لل س سبب النزلن.
 اآلية لطف

لدد  بتدأو اآلية بنضي املالزمة ب  ال  لالت له   الاالة    املشرق 
لاملغرب   لهذا النضي مددمة لب ان أن مااديق ال  لاف من اهلل تز للل 

املنس خ    الناسخ   م ض ع الدبلة  باملسلم  لالنا  مج عًا بارفه  تن
لتن امله     ا ه    باب ال  لالاالو   لمن مااديق اللاف   اآلية 
 أن أفراد ال  اليت  كرتها اآلية متعددة لكثرية لال ختتص مب دان خما ص؟

تن الداسـ   لتبدأ اآلية باإلميان الذي ه  تلة خلق النا    باإلسناد)
لاء  لل    أبي    فدان  :  ما اإِلميان؟ فتال تل ه   : بن تبد الرمحن قان

فدان الرلل  :     حتى فرغ منها {ل س ال  أن ت ل ا لل هك   }هذا اآلية 
                                                           

 .6/37مضات ح الغ ب(4)
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فدان أب     :  لاء  لل     س ن اهلل صـلى اهلل     ل س تن ال  سألتك
تل ه لسل  فسأله تما سألتين   فدرأ تل ه هـذا اآليـة فـأبى أن يرضـى كمـا      

فـدنا      ت أن ترضى   فدان له  س ن اهلل صـلى اهلل تل ـه لسـل  :  ادن   أب
فدان :  املؤمن   ا تمل احلسنة سرته  لاء ث ابها   ل  ا تمل الس ئة أحزنته 

 .(4)(لخال تدابها
 ل  اآلية مسائل : 

لدد لعل اهلل تز للل هذا اآلية منهاج تمل مستدي   ل ان ا ل  : 
  نشــر مضــاه   الاــالو لال ئــام لفعــل اخلــرياو  املســلم    لتكــ ن ســببًا

 لم ض تًا إلكتناز احلسناو.
تدن اآلية تلى أن اإلميان ال ينحار باإلتتداد لحدا بل يشمل  الثان ة : 

 العمل ل ت ان الااتاو لاملسابدة   لل ا اخلري.
اآليـة الكرميـة بـرزخ دلن اخلـالل ملـا ف هـا مـن الب ـان لاـ غ           الثالثة : 

 لالرشاد. اهللداية
   اآلية تذكري بالكتب السمالية السابدة. الرابعة : 

اآليـة شـهادة للمسـلم  بـأنه  يؤمنـ ن بهـا لبنبـ ة ا نب ـاء          اخلامسة : 
 السابد .

 إف ض ت اآلية
لدـد كـان املسـلم ن   بدايـة نـزلن الدـرآن   لهـاد متعـدد الشــعب           

 الكضا  الـذين يت تـدلن    بتداء من الشرك الدريب منه  مكانًا لزمانًا     
بدتل النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لأصـحابه لأهـل ب تـه    أهـل     
الكتاب الذين كان فريق منه  ميكرلن باملسلم    لقد تكر  زحف الكضا  
تلى املدينة املن  ة   لإللهاز تلى اإلسالم   أيامـه ا ل    لهـ  أمـر مل    

آالل من الكضا  لدتان النيب   بداية الدت ة حيدث   تأ يخ النب ة بأن يأتي 
                                                           

 .4/314الد  املنث   (4)
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لل س معه لأصحابه ما يكضي من املؤلن لالعدة لالسالو فجاء النار مـن  
َوَلََاْد َنَصاَرُكْم َّللاَُّ ِببَاْدِ  َوَأْناُتمْ تند اهلل   قـان تعـا ]  

 .(4)[َأِذلٌَِّ 
تند  لدد لعل اهلل تز للل آية البحا مرياثًا تدائديًا لتباديًا لأخالق ًا

 املسلم  .
ب نـا  سـ ن اهلل صـلى اهلل تل ـه لسـل        :أخرج البزا  تن أنـس قـان  ل

تل ه ث اب السضر يت لـل النـا     (9)سبلالس مع أصحابه   ا لاءا  لل ل
حتى للس ب  يدي  س ن اهلل صلى اهلل تل ـه لسـل    ف ضـع يـدا تلـى      

 . كبة  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لسل 
 .المفدان : يا حممد ما اإِلس

: شــهادة أن ال  لــه  ال اهلل لحــدا ال شــريك لــه لأن حممــدًا تبــدا  قــان
ل س له  ل قام الاالة   ل يتاء الزكاة  لص م شهر  ملان  لح  الب ت 

 . ن استاعت  ل ه سب اًل
 .قان :  فإ ا فعلت فأنا مؤمن

 .قان :  صدقت   قان :  نع 
 .قان :  يا حممد ما اإِلحسان

 .(3)(كأنك تراا فإن مل ترا فإنه يراك قان :  أن ختشى اهلل
لتب  اآلية ت    املسؤلل او امللداة تلى تائق املسلم    أم   الدين 

 لالدن ا   فه    حان لهاد متال لدائ .
لتستلزم ملام  اآلية الكرمية لكثرة أفراد ال  التآز  لالتعالن ب نه    

ــه تعــا ]   أل اْلبِاارِّ َوَتَعاااَوُنوا َلَلاالهــ  مــن تم مــاو ق ل

                                                           

 .493س  ة آن تمران (4)
 .  املنت )ل س(بدن لبس(9)
 .4/313الد  املنث   (3)
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 .(4)[َوالتَََّْوى َوالَ َتَعاَوُنوا َلَلأل اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ 
لكل فرد من التكال ف لا فعان ال ا دة   اآلية الكرمية حسـن  اتـًا     

 للاء لصضها بال  لاخلري ل لضي تل ها حسنًا  ضاف ًا.
فر لكما يتآز  املسـلم ن   اإلمتثـان مللـام  اآليـة الكرميـة فهـل تت ـا       

أفراد هذا اآلية    صالو املسل    لأن فعل بعلها يد د    فعـل بعلـها   
 اآلخر.

اجل اب نع    له  من أسرا   لتماتها   آية لاحدة   فتلدي للـ ا  
 ال  تلى حن  دفعي ال يتعا ، مع  ستدالن كل فرد منها باحلك .

ا لتبعا اآلية الش ق   النض   للعمل مبلام نها   للاءو السنة حب
 املسلم  إلت انها.

أال  »تن أبي بن كعب قان  :  قان  س ن اهلل صـلى اهلل تل ـه لسـل     
أدلك  تلى هدايا اهلل تز للل    خلده؟ قلنا  :  بلى . قان  :  الضدري هـ   

 .(9)(هدية اهلل قبل  لك أل ترك
    اهلل هديـة )لتن  بن تمر تنه صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  قـان :       

 .(3) (بابه تلى ائلالّس املؤمن
لف ه ترغ ب بالادقة ل تانة احملتاج ل خراج الادقة ال البة لاملستحبة 
لالغباة بها من مااديق اإلميان باهلل لالنب   لال  م اآلخر لاملالئكـة لمـن   

 .(1)[َوآَتأل اْلَماَل َلَلأل حُبِّهِ تم ماو ق له تعا ]
ل  يك ن ماداقًا له  من الش اهد تلى أن الضعل ال احد من أتمان ا

 فراد كثرية مـن الـيت  كرتهـا اآليـة الكرميـة  لكـذا فـإن كـل فـرد منهـا لـه            

                                                           

 .9س  ة املائدة (4)
 .4/316الد  املنث   (9)
 .4/343الكشف لالب ان للثعليب(3)
 .477س  ة البدرة (1)
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 مااديق متعددة.       

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
   اآلية مسائل : 

 اإلخبا  تن مضاه   املعرفة اإلهلل ة. ا ل  : 
 الزلر تن الكضر لاللاللة. الثان ة : 

 لسنن.:  ب ان مراتب لد لاو املبادئ لا الثالثة
 املنع من  تااء ا لل ية للضرلع لترك ا ص ن. الرابعة : 

 اآلية حجة تلى أهل الكتاب. اخلامسة : 
 نها آية  تجازية ت هر اإل تداء الس اسي   ن رة اإلسـالم   السادسة : 

   أهل الكتاب لدت ته  ا  الت ح د لاإللتدـاء باملبـادئ العامـة  حكـام     
 لعدائدي لاملالي لالبدني.الشرائع من لهة التكل ف ا

تنهى اآلية   مضه مها تـن  نضـاق املـان   غـري مرضـاة اهلل       السابعة : 
 للعله مادة حملا بة اإلسالم.

 تعاي اآلية ألل ية حملا بة الضدر لاجل ع.الثامنة : 
 حتا اآلية تلى  تانة  لي ا  حام لالضدراء مالدًا. التاسعة : 
   لنـب اهلل باتتبـا ا مـن اهـ  للـ ا      اآلية دت ة للاـ    العاشرة : 

 مـن  الاـ   الاـالو لالرشـاد لاإلميـان لتـن اإلمـام تلـي تل ـه السـالم :         
 .(4)اإلميان  هب الا   هب ل  ا    اجلسد من الرأ  مبنزلة اإلميان

  اآلية تزك ة للمسلم  لاخبا  بانه  احسن ا اإلمتثان  احلادية تشرة : 
مـن تنـدا تعـا      صلى اهلل تل ه لآله لسل  حممد  لالتزم ا مبا لاء به النيب

ُكْناُتمْ ََيْااَر ُأمَّاِ  ُأَِْرجَااْت لهـ  مـن ماـاديق ق لـه تعـا ]     

 .(9)[ِللنَّاسِ 
                                                           

 .4/74الب هدي/شعب اإلميان(4)
 .441س  ة آن تمران(9)
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ليدن نضي ال  تن الت له    املشـرق لاملغـرب تلـى تثب ـت  سـتدبان      
الب ت احلرام   لتكـ ن آيـة البحـا مـؤاز ًا قرآن ـًا آليـة حت يـل الدبلـة  قـان          

َقْد َنَرى َتََلَُّب َوجِْهكَ ِفي السََّماِء َفَلُنَولِّيَنَّكَ ]تعـا  

  ل ك ن  ستدبان الب ـت أمـرًا مـن اهلل تـز للـل        (4)[ِقبَْلًِ َتْرَضاَها
 لفعاًل حيبه  س ن اهلل لنضسه لللمسلم .

 الصلة بني أول وآخر اآلية
داة مع أن اآلية   مدـام التأديـب لاإل شـاد لالتعلـ   فدـد  بتـدأو بـأ       

النضي)ل س( ل ك ن هذا النضي مددمة لب ان مااديق ال  لالاالو   لهذا 
النضي شاهد تلى نزلن الدرآن من تند اهلل إلفادته الداع بأن ال  لالاالو 
ال يك ن   الت له قبل املشرق لاملغرب   ليدن   مضه مه تلى نسخ الدبلة 

 بالت له    الب ت احلرام.
أخـرى  ال أن هـذا اآليـة تعلـ د هللـا لب ـان        لقد لاء النسـخ   آيـاو  

ملااديق ال  لاإلحسان   فـإن قلـت أل لـ س  سـتدبان الدبلـة لالت لـه          
الب ت احلرام من أتمان ال  لالاالو اجل اب نع    له  الذي تدن تل ـه  

 اآلية    أن  ستدبان الب ت ماداق  م   : 
بالت له    الب ت احلرام اإلميان باهلل   فه  سبحانه الذي أمر  ا لن :

ــا ]   ــان تع ــة   ق ــا ا قبل َوحَيْااُث َمااا ُكنااُتمْ َفَولُّااوا ل خت

 .(9)[ُوجُوَهكُمْ 
 نــه مــن اإلميــان بــال  م اآلخــر   ن اإلمتثــان لألمــر اإلهللــي    الثــاني : 

ــان تعــا ]    ــ م الد امــة  ق ــ اب ي ــه الث َوَمااْن ُيِطااْع َّللاََّ لالــب   لف 

                                                           

 .411س  ة البدرة (4)
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ت  َتجْااِري ِمااْن َتحِْتَهااا َوَِسُااوَلُه ُيْدَِْلااُه جَنَّااا

 .(4)[اَْْنَهاُِ 
 نه من التاديق باملالئكة  ن ل ئ ل ه  الذي نزن بتح يل  الثالا : 

 الدبلة.
 نه من التاديق ببعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسـل    الرابع : 

 لا نب اء السابد .
 نهـا   [َوَأَقاَم الصَّالَةَ ه  من مااديق ق لـه تعـا ]   اخلامس :

 تتد م بإستدبان الدبلة.
ــه     ــبري   ق ل ــن ل ــع د ب ــن س ــالة   }ت ــام الا ــالة   {لأق ــين لأمت الا يع

 .(9)ة(املكت ب
لمتام الاالة بإستدبان الب ت احلرام تند أدائها بالعهد لالتد د بآداب 

 لسنن العبادة.
َواسَْتِعيُنوا  نه من الا    لنب اهلل   قـان تعـا ]   الساد  :

 .(3)[َوالصَّالَةِ ِبالصَّبِْر 
 ه  من أفراد الادق   اإلميان   لالتد د بأحكام الشريعة. الثامن :

ُأْوَلِئكَ  ستدبان الب ت احلرام من تم مـاو خامتـة اآليـة]    التاسع : 

 [.ُهمْ اْلُمتََُّونَ 
لدد  بتدأو خاان ال  باإلميان باهلل تز للل لتأك د لل ب الت ح د 

صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاء بالدت ة اخلالاـة  لاإلخبا  بأن النيب حممدًا 
   اهلل تز للل لأنه تبدا ل سـ له  لال ـ م اآلخـر مـن أمـر اهلل   للكـن       

اإلميان به  قرا  بع ـ   قـد ة اهلل   لحتم ـة ال قـ ل بـ  يديـه للحسـاب          
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لهذا اإلقرا  ت ن للمسلم  بإختـا  الب ـت احلـرام قبلـة   ل  شـاد للنـا        
 ملا ف ه من الث اب لالسالمة من العداب. لدخ ن اإلسالم

لتلى كل فرد من أفراد ال  اليت  كرتها آية البحا ث اب ت ـ   مـن   
ــان       ــة   قـ ــا ة لالندامـ ــر باخلسـ ــ م اآلخـ ــافر   ال ـ ــابة الكـ ــد اهلل ل صـ تنـ

 .(4)[َأْلَِيَا ِفي جََهنَّمَ ُكلَّ َكفَّاِ  َلِنيد  تعا ]
تلـى اإلميـان باملالئكـة لالكتـاب     لدد قدمت اآلية اإلميان بال  م اآلخر 

لا نب اء لا يـدن تلـى م ضـ ت ة التاـديق بـال  م اآلخـر    نـه أصـل           
 الااحلاو لزالر تن الس ئاو.

فمتى ما أد ك اإلنسان أن الدن ا دا  تب   فإنه يتجنب الغرل  لال ل  
 لأسباب اجلح د.

ال  لالاالو ل  ا تل  أنها مز تة لآلخرة فإنه جيتهد    ت ان مااديق 
لحيرص تلى اإلميان باملالئكة لالتنزيل لا نب اء   ليتد د بأحكـام الكتـاب   

 لالنب ة ليباد     فعل الااحلاو.
 سـ ن اهلل صـلى اهلل تل ـه لسـل  أنهـا      بـايع  أم جب د لكانت لن )تن 

يا  س ن اهلل  ن املسك  ل د م تلى بابي فما ألد ش ئًا أتا ه  ياا؟!  :  قالت
 للضـظ ابـن خزميـة :       فادفع ه  ل ه (9)هللا :   ْن مل جتدي  ال ظلضًا حمرقًافدان 

 .(3)(لال تردي سائلك لل  ب لف
 لمن لل ا ال  اليت  كرتها اآلية  تانة أفراد له  : 

 لل الدربى   للاءو اآلية باإلطالق لأن مدا  ال  ه  صلة  ا لن : 
 الدربى ل ن كان   الب  لضاء لتدالة.

                                                           

 .91س  ة ق (4)
 ظضر كل ما ألرّت كالبدرة لالشاة. :  ال لف(9)
 .4/316الد  املنث   (3)
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 س ن اهلل صلى اهلل تل ه لآله لسل  :  أفلل الادقة تلى  ي  لتن
 .(4) الرح  لالكاشح(

 لمل تذكر اآلية ال الدين لف ه مسائل :  
 يدخل ال الدان    لي الدربى باملعنى ا ت . ا ل  : 
ــة :  ــان      الثان  ــدين   ق ــكر هلل للل ال ــى الش ــا تل ــاو باحل ــاءو اآلي ل

 اْلَمِصايرُ َأْن اشْكُْر ِلي َوِلوَ تعـا ] 
َّ
   (9)[اِلَدْيكَ ِإَلاي

للاءو باحلا تلى اإلحسان لل الدين تلى حن  ال لـ ب لبلغـة الدلـاء    
َوَقَضأل َِبُّكَ َأالَّ َتْعبُاُدوا ِإالَّ ِإيَّااُه لاحلت    قان تعـا ] 

 .(3)[َوِباْلَواِلَدْينِ ِإحْسَاًنا
بد له  لاءو آية البحا اا ص اإلنضاق املستحب لال الب الثالثة : 

َوآَتااأل اْلَماااَل َلَلااأل حُبِّااِه َذِوي اْلَُْرَبااأل تعــا ]

   لنضدة ال ل ب من مااديق الشكر هلل ال ا د   اآلية (1)[َواْليََتاَمأل
 أتالا.

للاءو السنة النب ية باحلا تلى الادقة تلى  لي الدربـى   لب ـان   
 فللها ل لحانها.

َتَلْ ِه َلَسـلهَ  َيُدـ ُن الا ـَدَقُة َتَلـى     َ ُس َن اللهِه َصلهى اللهُه لباإلسناد)تن 
تـن     )ل(6)(اْلِمْسِكِ  َصَدَقٌة َلالا َدَقُة َتَلى ِ ي الر ِحِ  اْثَنَتاِن َصَدَقٌة َلِصَلٌة

أتتدـت لا يـة لـي فدـان الـنيب صـلى اهلل تل ـه         :  م م نة أم املؤمن  قالت
 .(6) (لركلسل  :  أما  نك ل  أتا تها بعض أخ الك كان أت    

                                                           

 .4/468الكشال (4)
 .41س  ة لدمان (9)
 .93س  ة اإلسراء (3)
 .477س  ة البدرة (1)
 .39/166مسند أمحد (6)
 .4/311الد  املنث   (6)
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 من غ ي ت اآلية
 لف ها مسائل : 

 اآلية ب ان لحجة لمد سة   التضده   الدين. ا ل  : 
تب  اآلية ال ظائف العدائدية للمسلم    لال تتعا ، اآليـة   الثان ة : 

مع لل د آياو أخرى تتلمن ال  لالاالو لتك ن لتلك اآلياو احلك مة 
 فإن ص ام  ملان لح  الب ت مثاًل من أي الت سعة   مااديق ال    ل ال

َياَأيَُّهااا أبهــى ماــاديق الــ  للــاء الدــرآن ب ل بهمــا   قــان تعــا ]

َب  ا ُكِت يْكُمْ الصِّيَامُ َكَم َب َلَل وا ُكِت الَِّذيَن آَمُن

 .(4)[َلَلأل الَِّذيَن ِمْن َقبِْلكُمْ 
لبلحـاظ أن  سـ  )الــ ( تنـ ان لـامع ملاــاديق كـثرية مـن طاتــة اهلل       

س له لأفراد الااحلاو لتمل اخلرياو فإنها من الال حمدلد   للـاءو  ل 
 آية البحا بالب ان لاحلجة تلى الذين كضرلا.

 ن اإلميان باهلل ل س له لبالكتاب هداية    العمـل بأحكـام الشـريعة    
 من ال الباو لاملستحباو.

لهل من ال  ترك الس ئاو اجل اب نع   ن هـذا الـرتك أمـر للـ دي     
 بداد لن ة.يك ن 

  اآليـة تـز للمسـلم  إلت ــان املسـلم  ماـاديق الـ  الــيت        الثالثـة :  
ُقْل َهاْل َيسْاَتِوي لاءو بها اآلية   له  من تم ماو ق له تعـا ] 

 .(9)[الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن الَ َيْعَلُمونَ 
بتدريب أن فعل ال  لتمـل الاـاحلاو مـن مراتـب العلـ  لاإلخت ـا        

 .احلسن

                                                           

 .489س  ة البدرة (4)
 .2س  ة الزمر (9)
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اآلية لاق ة للمسلم  من اإلفتتان بأهل الكتاب   تباداته   الرابعة : 
ــااًل        ــة مث ــألة الدبل ــ ن مس ــل  لتك ــ  اة لاإل   ــ  للت ــكه    لتاللته لمناس

 لم ض تًا للزلر تن الرل ع    أهل الكتاب.
ال ُتَادُِّق ُهْ  لل د تن النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  أنه قان) 

 .(4)(ُب ُهْ   )َلُق ُل ا آَمن ا بالهِذي ُأنزَن  َلْ نا لُأنزَن  َلْ ُكْ َلال ُتَكّذ
تددير ق له تعا )للكن ال  من آمن( للكـن الـ  مـن آمـن      اخلامسة : 

 باهلل.
لكما يدـان السـ اء حـامت   لالنبـ ة حممـد   لاملـراد مـن اإلميـان بـاهلل          

ء  َقِديرٌ  ِإنَُّه َلَلألاإلقرا  برب ب ته لقد ته املالدة ]
ْ
   (9)[ُكلِّ شَي

 .(3)(ل يدخل ف ه مج ع ما ال يت  معرفة اهلل سبحانه  ال بهلق ل)
املراد من ال  م اآلخر ه  ي م الد امة   لال بد من اإلقرا   السادسة : 

 بأم   : 
 لق ع ي م الد امة . ا لن : 

 :  التسل   ببعا النا  من قب  ه . الثاني
   يدي اهلل للحساب.لق ل النا  ب الثالا : 
 خل د املؤمن    النع  . الرابع : 

 لبا الكضا  الدائ    اجلح  . اخلامس : 
 ن التاديق بال  م اآلخر باتـا تلـى التدـ ى لالاـالو   لحالـب      

 دلن   تكاب الض احش لالس ئاو.

                                                           

 .91/12تضسري الا ي (4)
 .32س  ة فالت (9)
 .4/111تمع الب ان (3)
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من مااديق ال  لاإلحسان للذاو لالغري اإلميان باملالئكـة   السابعة : 
ــق ا ــأنه  خلـــ ــاد   بـــ ــ  تبـــ ــماء  لهـــ ــكنه    الســـ ــل لســـ ــز للـــ هلل تـــ

 .(4)[َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ مكرم ن]
لقد جتلت منافع تاديق املسلم  با نب اء   مبجيء البشـا ة هللـ  يـ م    

ِإْذ بد   لأحد بنزلن املالئكة لنارته   قان تعـا  ااـ ص يـ م بـد ]    

ُمْ َأنِّ  َْتجَاَ  َلك ُمْ َفاس َْتِغيثُوَن َِبَّك ي ُممِدُُّكْم َتس

 .(9)[ِبَأْلف  ِمْن اْلَمالَِئَكِِ ُمْرِدِفينَ 
لتك ن هناك مالزمة ب  اإلميان باملالئكة لب  نزلهلل  لنارة املؤمن    

 م ادين الدتان.
 لحتتمل هذا املالزمة لل هًا : 

 الدد  املت دن ه  معا ك اإلسالم ا ل  بد  لأحد لاخلندق. ا لن :
معا ك اإلسالم أيام النب ة لقبل  نتدان النيب حممد صلى املراد  الثاني :

 اهلل تل ه لآله لسل     الرف ق ا تلى.
   ادة اإلطالق   بشا ة نزلن املالئكة لنارة املؤمن . الثالا :

لالاح ح ه  الثالا   لالبشا ة أت  من املاداق العملي هللـا   فدـد   
الم ا ل    فكان النار املب  نزن املالئكة لنارة املسلم    معا ك اإلس

   (3)[َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِلْنِد َّللاَِّ حل ف املسلم    قان تعا ]
 لتك ن بشا ة نزلن املالئكة تلى لل ا:

 تعل د للمسلم . ا لن :
 بعا الضزع لاخل ل   قل ب الكافرين. الثاني :

الـدت ة بأنهـا   دت ة النا  لدخ ن اإلسـالم   لتتاـف هـذا     الثالا :
  او صبغة مسالية.

                                                           

 .6س  ة التحري  (4)
 .2س  ة ا نضان (9)
 .41س  ة ا نضان (3)
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 زلر الكضا  تن حما بة املسلم . الرابع :
َفِللَِّه اْلحُجَّاُِ  قامة احلجة تلى النا   قـان تعـا ]   اخلامس :

 .(4)[اْلبَاِلَغُِ 
ل كـ ن مـن ماـاديق اآليـة أتـالا  شـرتاك السـماء لأهلـها   ال هـان          

 لسل  للزلم  تباته. لالداللة تلى صدق نب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله
املراد من الكتاب  س  لنس   للزلم التاديق بكل الكتب  الثامنة : 

 السمالية اليت أنزلت تلى ا نب اء.
   اجل اب (9)[ُصحُفِ ِإْبَراِهيَم َوُموسأللهل منها ق له تعا ]

 نع  فهذا الاحف من الكتب.
اهلل تـز   لمن شرائط اإلميان بالكتاب التاديق بنزلن الدرآن من تنـد 

للل  لدد أ اد اهلل تز للل من النـا  اإلميـان بأنـه تضلـل تلـ ه  حببـل       
لــدلد مــن الســماء    ا  ، لهــ  الدــرآن لمــا ف ــه مــن أحكــام احلــالن   
لاحلرام  لتنزن املالئكة بالكتاب تلى ا نب اء  فجاء ترت ب الكتاب   اآلية 

ه   الدين  لمنه منع الغلـ   الكرمية ب  املالئكة لا نب اء  لف ه مناسبة للتضد
با نب اء فه  يتلد ن آياو التنزيل من املالئكة  قان تعا    خاـاب للـنيب   

ِتْلكَ ِماْن َأْنبَااِء اْلَغيْابِ حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل ]  

ُنوحِيَهااا ِإَليْااكَ َمااا ُكنااَت َتْعَلُمَهااا َأْنااَت َوالَ 

 .(3)[َقْوُمكَ 
لتاـديق با نب ـاء تلـى حنـ  العمـ م      من خاائص اإلميان ا التاسعة : 

اإلستغراقي   لفاز املسلم ن بهذا التاديق لمن  تجاز اآلية أن ا نب اء مل 
يذكرلا بأمسائه    الدرآن  لتدده  أكثر من تدد كلماو الدـرآن  فدـد   

 ألـف  مائـة ل د تن النيب حممد صلى اهلل لآله لسـل    تـدده  أنـه قـان:     
                                                           

 .412س  ة ا نعام (4)
 .42ى س  ة ا تل(9)
 .12س  ة ه د (3)
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  لتدد كلماو الدرآن هي سبعة لسبع ن ألضًا (4)(نيب ألف لتشرلن لأ بعة
 لأ بعمائة لثالث ن كلمة.

فجاءو هذا اآلية لتأك د لزلم التاديق اإلمجالي بكل ا نب اء الذين 
بعثه  اهلل تز للل للنا  للدت ة    اهلل ل ت ان أفراد ال  لالاالو   قان 

َوُِسالً َلمْ  َوُِسالً َقْد َقَصْصَناُهْم َلَليْكَ ِمْن َقبْلُ تعـا ] 

 .(9)[َنَُْصْصُهمْ َلَليْكَ 
ليتلـمن التاـديق با نب ــاء أنهـ   سـل مــن تنـد اهلل   لأنهـ  قــام ا       

ب ظــائف التبل ــغ لالرســالة للاهــدلا   ســب ل اهلل   لأنهــ  ماهــرلن         
لمنزه ن تن الدنس   لأنه  أئمة النـا    الاـالو لأتمـان الـ    لمل     

 تلى لل ا :  تذكر اآلية املرسل  لاجل اب
ب  ا نب اء لاملرسل  تم م لخا ص مالق   فكل مرسل  ا لن : 

ه  نيب   لل س العكـس   أي أن لضـظ ا نب ـاء لـامع لألنب ـاء لاملرسـل          
لل د لضظ)الرسل(   الدرآن أكثر من لضظ النب   لا نب اء   إل ادة ا نب اء 

  ال مع الدرينة تلى التد  د اا ص الرسل.
الغاياو   اإلميان با نب اء التاديق بنب ة حممـد صـلى اهلل تل ـه     لمن

لآله لسل  لما لاء به من ا حكام لحضظ مرياث النب ة   الكتاب لاحلكمة 
لالتسل   بأن ا نب اء تب د اهلل  ختا ه  من ب  النا   داء الرسالة فنال ا 

َأَنا َبشَاٌر ُقْل ِإنََّما أمسى مراتب الشرل لالرفعة   قان تعا ]

 
َّ
 .(3)[ِمثُْلكُمْ ُيوحأل ِإَلي

                                                           

 .44/94البحا  (4)
 .461س  ة النساء (9)
 .441س  ة الكهف (3)



 486ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92معامل اإلميان/ج

ل س من شيء   ا  ،  ال له  ملك هلل تز للل   قان  العاشرة : 
   لتضلـل اهلل للعـل   (4)[َوّلِلَِِّ ُمْلكُ السََّمَواتِ َواَِْْإِ سـبحانه] 

ــه       ــاء ق ل ــان فج ــا  لاإلمتح ــادة لإلختب ــًا   لم ــًا كرمي ــا   زق ــد الن ــان تن امل
[ لبعـا النـا  تلـى اإلنضـاق       َماَل َلَلأل حُبِّهِ َوآَتأل الْ تعا ]

 سب له   لطلب مرضاته.
الرتغ ب باإلنضاق   م ا د خما صة   لال يعين احلار  ال  العاشرة : 

أنه ب ان ا فلل لا مثل   لتك ن اآلية الكرمية هداية    أتمان ال    فهي 
لـ  بـر لصـالو    مل تكتف بذكر مااديق ال  بل تهدي  ل هـا   لمدـدماو ا  

 أيلًا.
ل بتدأو اآلية بذكر اإلنضاق تلى  لي الدربى له  الذين أكد الدـرآن  

 تلى لزلم تعاهد الالة معه    لحضظ صالو امل دة معه .
 لاملراد من اآلية  لل قربى املنضق نضسه.

ِإنََّمااا لهــل تشــمل اآليــة املــؤمن  مج عــًا لعم مــاو ق لــه تعــا ]

 .(9)[اْلُمْؤِمُنوَن ِإََْوةٌ 
اجل اب  ن الدد  املت دن من اآلية ه  أقا ب لأ حام املنضق له  ال مينع 

 من العم م مع قاد الدربى لا خ ة اإلميان ة   الادقة.
صلى اهلل تل ه لسـل    تن زينب امرأة تبد اهلل قالت قان  س ن اهلل)

تادقن يا معشر النساء لل  من حل كن قالت فرلعـت    تبـد اهلل فدلـت    
لٌل خض ف  او ال د ل ن  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لسل  قد أمرنـا   نك  

بالادقة فأته فاسأله فإن كان جيزي تين ل ال صرفتها  لي غريك  قالت قان 
لي تبد اهلل بل ائت ه أنت قالت فانالدت فإ ا امرأةٌ من ا ناا  بباب  س ن 

 حاليت حالتها قالت اهلل صلى اهلل تل ه لسل 

                                                           

 .19س  ة الن   (4)
 .41س  ة احلجراو (9)
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ألد ت تل ه املهابة قالت ف رج  صلى اهلل تل ه لسل لكان  س ن اهلل 
صلى اهلل تل ه لسل  فأخ ا أن امرأت   تل نا بالٌن فدلنا له ائت  س ن اهلل

بالبــاب تســأالنك أجتــزي الاــدقة تنهمــا تلــى أزلالهمــا لتلــى أيتــام      
حج  هما لال خت ا من حنن قالت فدخل بالن تلى  سـ ن اهلل صـلى اهلل   

سأله فدان  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لسل  من هما فدان امرأةٌ  تل ه لسل  ف
من ا ناا  لزينب فدان  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لسل  أي الزيانب قان 

صـلى اهلل تل ـه لسـل  هللمـا ألـران ألـر        امرأة تبـد اهلل فدـان  سـ ن اهلل   
 .(4)(الدرابة لألر الادقة
لأليتـام لالعنايـة بهـ        تبعا اآلية تلى مد يد العـ ن  احلادية تشرة : 

 لال ت   ه  الاغري الذي ال أب له   لحيتمل  ت ان املان ال ت   لل هًا : 
  تااء ال ت   مباشرة من غري لاساة. ا لن : 
 اإلتااء    للي ال ت     لمن يد م بكضالته. الثاني : 

  ياان املنضعة لالع     ال ت  . الثالا : 
ا   لكلها من مااديق اآلية   لمن  تجاز لال تعا ، ب  هذا ال ل 

اآلية أنها لاءو لب ان مااديق ال  ل شمل الك ض ة اليت يال بها املـان     
ال ت   ل حال اإلنتضاع ا مثل منه فمن ال  حتد ق لص ن املان    يد ال ت   

 ل نتضاته منه   ل خت ا  ال اساة لالاريدة ا م نة.
ء باـ غة املضـرد فـإن املنضـق تلـ ه  لـاء       لمع أن لضظ)لآتـى املـان( لـا   

  كره  با غة اجلمع    لي الدربى   ال تامى   املساك    السائل .
ــاه          ــر مض ــاحلاو   لنش ــل الا ــن فع ــا  م ــى ا كث ــرا  تل ــا ا ب لبع

 اإلحسان   لالد ام بإتانة الضدراء لاحملتال  من غري كلل أل ملل.
املضرد   لمل تدل اآلية)لأبناء  نع  ل د لضظ) بن السب ل(   اآلية با غة

 السب ل(.

                                                           

 .1/991اجلمع ب  الاح ح  الب ا ي لاملسل (4)
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 لاجل اب  من لل ا : 
ف ه داللة تلى أن  بن السب ل أي املنداع الذي ل س تندا مـا   ا لن : 

 يال به    بلدا ه  فرد قل ل لناد .
ــاني :  ــائط      الث ــدد ال س ــابدة  لتع ــة الس ــه   ا زمن ــضر لنضدات ــة الس قل

 زمان.لاإلتااالو لسرتة احل الة   هذا ال
 الرتغ ب باتانة  بن السب ل.الثالا : 

ل بن السب ل)املنداع به تن لعضر لتاهـد  لق ـل اللـع ف تـن  بـن      
 .(4)تبا  لقتادة ل بن لبري(

لأخرج  بن لرير تن تاهد قان :   بن السب ل الذي ميـر تل ـك لهـ     
 مسافر.

 .(9)(باملسلم  ينزن الذي الل ف ه  السب ل ابن:  قان تبا  ابن تن
َواْلَغااِِِميَن لا صح هـ  ا لن قـان تعـا    آيـة الاـدقاو]     

  لمل يدـل أحـد أن  طعـام    (3)[َوِفي سَبِيِل َّللاَِّ َوِاْبنِ السَّبِيلِ 
الل ف مـن هـذا الاـدقاو نعـ    ا ل دو قرينـة تض ـد أن املـراد مـن  بـن          
السب ل   آية البحا معنى آخـر ف شـمله احلكـ  مـن غـري أن يسـدط املعنـى        

بت إلبن السب ل لغة لترفًا   ل بن السـب ل  بـن الاريـق أي الـذي ُقاـع      الثا
 ابـن  بـري  ابـن  قانتل ه الاريـق   لتعـذ و تل ـه نضدـة ال صـ ن    بلـدا)      

 .(1)(الاريُق به َأتى الذي الغريب السب ل
لدد لاءو اآلية مب اض ع لأفراد متعددين   اإلنضاق    الثان ة تشرة : 

 الادقة لف ها لل ا : 

                                                           

 .4/963تمع الب ان (4)
 .4/311الد  املنث   (9)
 .61س  ة الت بة (3)
 .44/391لسان العرب (1)
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 هذا الكثرة من مااديق ال . ا لن : 
 ف ها  خبا  بإنتضاء احلد ا تلى له م ض تًا لأش اصًا. الثاني : 

 من خاائص احملسن  تدم امللل من اإلنضاق. الثالا : 
دت ة املؤمن  للشكر هلل تز للل تلى الدد ة تلى اإلنضاق    الرابع : 

 لالت ف ق    لل ا ال  لالضالو.
ــة لل هــًا   فــإن قلــت ل  ن كــان املســل  فدــريًا اجلــ اب قــد  كــرو اآلي

لمااديق من ال  يشرتك ف ها الغين لالضدري لهي اإلميان باهلل لال  م اآلخر 
لاملالئكة لالكتاب لالنب     لمن أسرا  اجلمع ب نها لب  اإلنضاق البشـا ة  

ام تلى للمسلم  بالرزق الكري  لالسعة لالدد ة تلى اإلنضاق   لمل متر ا ي
املسلم    بداية الدت ة اإلسالم ة حتى لـاءو الغنـائ  لتّمـت املسـلم      

 مج عًا.
الرتغ ب بإتانة السائل لاحملتاج   ل  تدم  د السـائل   الثالثة تشرة :

 خائبًا مسائل : 
  نه خلق حسن. ا ل  :
  نه باتا تلى اإلميان. الثان ة :
 ط    نضس السائل.ف ه منع من دب ب ال أ  لالدن  الثالثة :

فإن قلت قد ال يك ن السؤان تن حالة لاجل اب ظاهر حان السـائل  
أنه حمتاج   ث  أن ترد تكلـف املسـألة لمـا ف هـا مـن العنـاء لأسـباب الـذن         

 لأخرجتستلزم من املؤمن مد يد الع ن لاملساتدة له  من مااديق ال    )
 اهلل  س ن قان:    قان تلي بن احلس  تن حامت أبي لابن دالد لأب  أمحد
   ل  تـيء  (4)(فـر   تلـى  لـاء  ل ن حـق  للسائل :  لسل  تل ه اهلل صلى

 السائل لل ا : 
  نه هدية لهبة من اهلل تز للل. ا لن :

                                                           

 .4/316نث   الد  امل(4)
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يبعــا تــيء الســائل الرأفــة لالرمحــة   الــنضس بــالضدراء       الثــاني :
 لاحملتال .

ل ن اإلنســان   نــه مناســبة لشــكر اهلل تــز للــل تلــى الــنع   الثالــا :
مســؤلن مــع ك نــه ســائاًل فدــريًا لرمحــة اهلل    اتــه لمســؤلل اته  قــان         

 .(4)[َياَأيَُّها النَّاسُ َأْنُتمْ اْلُفَََراُء ِإَلأل َّللاَِّ تعا ]
الادقة صلة مع اهلل تز للل فأنه سبحانه يأخذ الادقة قبل  الرابع :

َأنَّ َّللاََّ ُهاَو  َأَلْم َيْعَلُماواأن تال    يد الضدري  قـان تعـا ]  

 .  (9)[َيَْبَُل التَّْوَبَِ َلْن ِلبَاِدِه َوَيْأَُُذ الصََّدَقاتِ 
بعد اإلميان ل ت ان الادقاو لنشر مضاه   اإلحسـان   اخلامسة تشرة :

بالبذن لالعااء لاءو صضة أخـرى لخاـلة مـن خاـان الـ  لهـي )أقـام        
ال البــاو   فمــع أن الاــالة( لتكــ ن اآليــة تأديبــًا للمســلم    ل خبــا ًا ب 

الاالة تم د الدين   لأه  الدتائ  العبادية اليت يد م تل ها صالو الضرد 
لاجملتمع فان اآلية  كرتها بعد الادقاو لب ان أن  قامتها من املسّلماو  لأن 

 املسلم  تمل ا بال الباو.
لمن شرائط  قامة الاـالة أداؤهـا حبـدلدها لأ كانهـا للالباتهـا ل       

ِإنَّ الصَّالََة َكاَناْت َلَلاأل اْلُماْؤِمِنيَن ان تعـا ] ألقاتها ق

 .(3) [ِكَتاًبا َمْوُقوًتا
هناك مالزمة ب  صدق تن ان ال  لب   قام الاالة  السادسة تشرة : 

ل ت ان الزكاة   فجاءو اآلية بتأك د لل ب  خراج الزكاة ال البة لهـ  ال  
 يتعا ، مع الادقاو املستحبة.

                                                           

 .46س  ة فاطر (4)
 .411س  ة الت بة (9)
 .431س  ة النساء(3)
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ا  اجلمع ب  الزكاة املضرلضة لالادقاو املستحبة فمن خاائص ا بر
 ل قام الاالة  ل ت ان لل ا ال  ا خرى.

ث   كرو اآلية العه د للزلم ال فاء بها   لهذا ال فاء  السابعة تشرة :
من مااديق ال  لالاالو   س اء كانت العه د مع اهلل كالنذل  لاإلميان   

َياَأيَُّها الَِّذيَن ا   قان تعا ]أل العه د لامل اث ق لالعد د مع الن

 .(4) [آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعَُودِ 
لصح ح أن العدد ن ع مضاتلة ب  طرف   ال أنه يتلمن معنى العهد ملا 

 ف ه من الدب ن لاإلجياب.
ل  لفاء املسلم  بالعه د بعا للسك نة   النضـ     لاإلسـتدرا      

مللل لالنحل حبسن خلق املسلم    لأنه  اجملتمعاو   ل تااء  سالة  هل ا
يتد دلن بالعه د طاتة هلل تز للل   لذا فان اآلية مددمة إل تداء املسلم  
 ملراتب اإلمامة ب  النا    لف ها بشا ة الضت حاو   لت سعة بالد املسلم .

النـدب    الاـ    ل ختـا ا سـالحًا   م ـادين احل ـاة        الثامنة تشرة :
ِتْلكَ اَْيَّامُ ُناَداِوُلَها َبايَْن ح ان  قان تعا ]لتدلباو ا 

 .(9)[النَّاسِ 
 لمن  تجاز اآلية التضل ل   م ادين الا      كرو اآلية لل هًا : 

 الا    البأساء أي   البؤ  لالشدة لالضدر. ا لن :
   حان اللراء لال لع لاإلبتالء.الثاني : 

الدتان   ل شتداد لطأة احلرب لتند )ح  البأ ( أي ألان  الثالا : 
 مالقاة أتداء اإلسالم.

ل ك ن الا  بابًا لنزلن  محة اهلل   لتئ أسباب النار   ل  لاقعة 
َبَلااأل ِإْن َتْصاابُِروا َوَتتََُّااوا معركــة بــد  ل د ق لــه تعــا ]

                                                           

 . 4س  ة املائدة (4)
 .411س  ة آن تمران(9)
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 ِِ ِدْدُكمْ َِبُّكُمْ ِبخَْمَس َذا ُيْم ْوِِِهمْ َه ْن َف ْأُتوُكمْ ِم َوَي

 .(9()4) [ِمْن اْلَمالَِئَكِِ ُمسَوِِّمينَ آالَف  
لف ه ب ان حد دة لهي أن كل ماداق من مااديق ال  مددمـة إلت ـان   

 افراد منها  له  من أسرا   لتماتها   آية لاحدة.
 ختتام اآلية الكرمية بالثناء تلى الذين ميتثل ن  لامر  التاسعة تشرة :

 كرتهـا اآليـة   للصـضه  بـأمسى      اهلل تز للل    ت ان مااديق ال  اليت
 خاان احلسن من الادق لالاالو لبل غ مرتبة املتد .

لصح ح أن اآليـة لـاءو باـ غة اجلملـة اخل يـة  ال أنهـا حتمـل تلـى         
ا مــر   لا صــل   ا مـــر هــ  ال لــ ب    مـــع الدرينــة الاـــا فة         

  اآليـة  اإلستحباب   باإلضافة    حد دة لهي أن مااديق الـ  الـ ا دة   
الكرمية لاءو با غة ا مر مع اإلنذا  لال ت د تلى الكضر لاجلح د بهـا    

َياَأيَُّهاا الَّاِذيَن آَمُناوا آِمُناوا ِبااّلِلَِّ قان تعـا ] 

َوَِسُااوِلِه َواْلِكَتااا ِ الَّااِذي َناازََّل َلَلااأل َِسُااوِلِه 

اّلِلَِّ  ْر ِب ْن َيكُْف ُْل َوَم ْن َقب نَزَل ِم ا ِ الَِّذي َأ  َواْلِكَت
ََْد َضلَّ  ِه َوُكُتبِِه َوُِسُِلِه َواْليَْوِم اآلَِِر َف َوَمالَِئكَِت

 .(3)[َضالالً َبِعيًدا
ــا        ــاديق منه ــك املا ــن تل ــار م ــا لامر   ش ــدة ب ــاو تدي ــاءو آي لل

ــه (1)[َوَأِقيُمااوا الصَّااالََة َوآُتااوا الزََّكاااةَ ]    لق ل
مَّا جََعَلكُامْ آِمُنوا ِباّلِلَِّ َوَِسُوِلِه َوَأْنِفَُوا مِ تعـا ] 

 .(6)[ُمسَْتخَْلِفيَن ِفيهِ 

                                                           

 .496س  ة آن تمران(4)
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 التفسري
َليْ َ اْلبِرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوجوَهكُْم ِقبَاَل ق لـه تعـا ]  

 [اْلَمشِْرِق َواْلَمْغِر ِ 
تدلنا اآلية تلى م ان اإلحسان لمااديق اإلميان لانها ال تنحاـر   -4

 بالت له حن  لهة املشرق لاملغرب.
   اآلية معن ان :  -9

ل مـا يضعلـه   أ  املشرق كما تل ه الناـا ى   ل س ال  الت له  ا لن : 
 .(4)  املغرب   تن قتادة لالرب ع ال ه د من الت له 

بن تبـا  لتاهـد :  )ان الـ  كلـه لـ س   الت لـه ا        تن   الثاني : 
 .(9)الاالة حتى يلال ا   لك غريا من الااتاو اليت أمر اهلل بها(

ا لن بان الت له    املغرب لاملشرق قبلة  هل  ملعنىامناقشة لميكن 
الكتاب فاآلية لاءو مالدة لحيتاج التد  د    قرينة نع  اخل  املرف ع قرينة   

 أتالاالذي  الثاني  ل   لكذا ظاهر اآلية لتضسريها باآلياو الدرآن ة ا خرى
  لل ا : 

النتهـاء الغايـة ال   الداللـة لاملعنـى   )حتـى( سـ اء انهـا      من لهـة    -4
 التعل ل ة.

يدن تلى نضي متام ال  تن الاالة   ال ان ملم نها  الظاهر اآلية   -9
 لذا لـاء حـديا  بـن تبـا  أتـالا       يض د املدا نة لالنسبة ب  ال  لالاالة

 .بنضي س   امل لبة الكل ة ) كل (
هــ  لــزء ف  ان الت لـه بال لــه لمدــادي  البــدن أتـ  مــن الاــالة    -3

فال مالزمة ب  الاالة لب  ت ل ة ال له   خا صًا لان لضـظ   هللا ط لشر
 الاالة ينارل ا  صالة املسلم .

                                                           

 .4/963الب انتمع (4)
 . 963/ 4( تمع الب ان 9)
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)ل س( ل د مالدًا من غري تد  دا مبا يـدن تلـى نضـي    ـان نضي ال  ب  -1
 بداء امل لبة اجلزئ ة. امل لبة الكل ة تنه ل

ــا  ]     ل د  -6 ــه تع ــة بد ل ــة الكرمي ــالة   اآلي ــر الا َقااامَ َوأَ  ك

[ فنضي الـ  مالدـًا تـن ت ل ـة ال لـ ا قبـل املشـرق لاملغـرب مل          الصَّالَةَ 
 فراد ال .أ ظهريتعا ، مع لعل الاالة أ

خن ا ه  للدبلة لل     قرا  باحة ت لهه  ل تضسري ال  بالاالة   -6
 اجلملة.
تددمت اآلياو بالت لـه ا  الب ـت احلـرام لهـ  لـ س مشـرقًا لال         -7
 مغربًا.
 

َوّلِلَِِّ اْلَمشِْرُق َواْلَمْغِرُ  َفَأْيَنَما ل د ق لـه تعـا  ]     -8

 لقد تددم تضسريها لانها   النافلة. (4)[ ُتَولُّوا َفثَمَّ َوجُْه َّللاَِّ 
 للكن من ه  امل اطب باآلية : 

 انها مالدة لاخلااب م له لكل النا . أ(
 املسلم ن ه  املدا دلن باآلية. ب(

 ا ى.و(ال ه د لالنا
 ث(الذين كضرلا ليكتم ن اآلياو لاحلج .

ا ق ى هـ  ا لن لان اآليـة حتمـل تلـى اطالقهـا لتم ماتهـا اال مـع        
الدرينــة تلــى التد  ــد لالت اــ ص   لميكــن اتتبــا  بعــض خاابــاو اآليــة  

الكتاب لمن خالهلل  للنا  تامة كمـا   ق لـه تعـا  ]     للمسلم  ل هل
 [.ُوجُوَهكُمْ  َليْ َ اْلبرَّ َأْن ُتَولُّوا

َياَأيَُّها الَِّذيَن خا صًا ان اآلياو املتددمـة لـاءو ااـاب]   

  ث   كـرو أهـل الكتـاب باـ غة     (9)[آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِّبَاتِ 
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الغائب للغة الت ب خ لاإلنذا  مع التأك د بان الدرآن نازن من تند اهلل  نع  
هــي تت لــه يتعــدد الغــر، مــن اخلاــاب لملــم ن اآليــة حبســب اجلهــة ف  

ــاج       ــاب بلغــة اإلحتج ــ ه    ل هــل الكت ــاء تل ــب لالثن للمســلم  بالتأدي
َمااْن َيْعااَِ َّللاََّ لالتحـذير   لللكضــا  بال ت ـد لالت  يــف قـان تعــا ]   

ًدا  اًِا ََاِل ُه َن ُُدوَدُه ُيْدَِْل دَّ ح ُوَلُه َوَيَتَع َوَِس

 .(4)[ِفيَها
فهــ  تأديــب ينشــار اخلاــاب بلحــاظ امل اطــب لتبــاين امل ضــ ع   -8

ملاء ملا ه  تل ه من العباداو    للمسلم  لتشريف هلل  لتسديد لت ف ق ل
 خبا ه  بانه هباء لال لدلى ف ه. باان لعمله  ل له  ت ب خ للكافرين ل

  اآلية قاتدة كل ة مضادها ان الدين ل س فدط جبهة اإلستدبان اليت  -2
 تدخل ضمنًا   مااديق ال .

قـد   (9)[ َفَولُّوا ُوجُوَهكُمْ ق ان اخلاـاب ]  لا يؤيد اإلطـال   -41
ســتدبان املشــرق  ن م ضــ ع أل د   الدــرآن مــرت  م لهــًا للمســلم    ل

طــالق هنــا   اخلاــاب الدرآنــي لالعمــ م       لاملغــرب فعــل يأت ــه    لاإل  
امل اطب   لتباين امل ض ع لالغاية من اخلااب يعين التعددية   املداصـد  

 الدرآني. الشريضة من اخلااب
سـالمه   هذا اخلاـاب تـ ب خ ل نـذا  للكـافر   للكنـه حاملـا يعلـن          -44

 كرامًا مساليًا له. يابح هذا اخلااب تشريضًا ل
سـتدبان الب ـت احلـرام لب ـان      ملا لاءو اآلياو السابدة بتشـريع    -49

هم تها   لاءو هذا أظهرو م ض ت تها لأحكام الدبلة للزلم تعاهدها لأ
تمان ألل س كل شيء من   نها لزء لشرط من العمل العباديأاآلية لتؤكد 

 الاالو.
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لالت ف ــق   هـذا اآليــة مســاهمة   منــع اإلفتتـان مب ضــ ع الدبلــة    -43
ن ألالنجــاو   امتــام حت يلــها بــأمن لســالم لتلــى حنــ  دفعــي لللت ك ــد بــ  

 املسؤلل او العدائدية لالعبادية كثرية لمتعددة.
ــة حتــد ل  -41 ــا  ل اآلي ــ خب ن الشــريعة الســمالية ال تنحاــر  أتــالن ب

 مب ض ع اإلستدبان.
حتجالًا  متنع اآلية املسلم  من اإلنشغان بتح يل الدبلة لدااًل ل -46

شغاهلل  مب ض تها لل  بعد متام التح يل   ادلا ألب انًا لتضسريًا   فاآلخرلن 
سََيَُوُل السَُّفَهاُء ِماْن النَّااسِ َماا َوالَُّهامْ َلاْن ] 

 ادلا لقـ ل املسـلم   أ   (4) [َلِتِهْم الَِّتي َكاُنوا َلَليَْهاِقبْ 
 .ل بالرتدد ف هاأتند هذا املسألة س اء بالدفاع تنها 

هــل احلســد لالك ــد أمــام أفجـــاءو هـــذا اآليــة الكرميــة لغلــق البــاب  
َوَيْمكُااُروَن   لتكــ ن مــن ماــاديق مكــر اهلل   ق لــه تعـا ] لالبغلـاء 

  فضــي اآليــة ال قايــة (9)[َوَّللاَُّ ََيْااُر اْلَماااِكِرينَ َوَيْمكُااُر َّللاَُّ 
 .لالث اب
 اآلية مد سة قرآن ة   ا خالق لالعدائد. -46
املشرق لاملغرب كناية تن ال ه دية لالناران ة   لمعنى اآلية ان   -47

سـتحداق صـضة    لحـدا غـري كـال      السـابدة  سمالية الديانة الاإلنتماء ا  
ل تلى ا مة   بل البد من اإلت ان ب ل ا أضضائها تلى الش ص  الاالو ل

 ال  لالادق لاإلحسان.
اآلية  م  للئك الـذين ختلضـ ا تـن اإلميـان برسـالة الـنيب حممـد          -48

تـ ا اإلسـتغناء مبـا تنـده  مـع تـدم كضايتـه        ّد صلى اهلل تل ه لآله لسـل  ل 
 شرتًا لتداًل.
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م باخت ـا  ا حكـام العامـة الـيت     تدت  اآليـة اجلم ـع ا  اإلسـال     -42
 لاءو بها الشرائع السمالية.

لف هــا تــ ب خ جلعــل اإلســتدبان   هــل الكتــابأاآليــة حجــة تلــى  -91
ننا ما دامنا تلى قبلة م سى لقبلة ت سى فا ن  م ض تًا لإلميان   فرمبا قال ا 

   لتـدم  قـ اهلل  أحنن تلى شريعتهما لدينهما   فجاءو هذا اآليـة لضلـح   
 .اإلستدبان   ن ل مرتبة الاالو كضاية

ال ميكن فال هذا اآلية لما ف ها من التحدي لاملداصد الشـريضة    -94
ــه مــن     تــن ا مــر اإلهللــي للمســلم  بالت لــه ا  الب ــت احلــرام لمــا اتدب
ا حداث لال قائع لا ق ان لاآل اء   فكأنها لاءو لتثب ت دتـائ  الـدين   

 ستدبان.حداث ا تداء ثغرة بسبب اإل لمنع 
ستدبان الدبلة لاحـد   ن أق ل ان اآلية ل ست نض ًا لل  من أصله ل  -99

 ا كان هـذا املعنى لإلحتجاج فه  صح ح    منها فال يك ن  لك متـام ال    ل
ســتدبان املشــرق لاملغــرب بعــد حت يــل الدبلــة خيــرج مــن الــ          ال فــان  ل

 بالت اص.
ستدبان لغـري الب ـت    لكل ستدبان املشرق لاملغرب تن ان لامع   -93

كــ  أللكــن املشــرق لاملغــرب  كــرا للتغل ــب لللحجــة   لتل همــا   احلـرام 
 ديانت  آنذاك.

تعت  هذا اآلية فلسضة   محاية للقاية فرلع الدين لفرائلـه    -91
بتالء الاا ئ كمـا    م ض ع اإل مبا ف ها من املنع تن ت ل ه كل اإلهتـمام 

 ه  مسألة الدبلة.
ا ص حاة املسلم  من اخلااب فاآلية تب  لظائف كل ا  -96

 منه  لمسالك اإلميان.
ــابهة لهــ   ل دو  -96 ــرى مش ــة اخ ــا  ]   يآي ــه تع َوَلاايْ َ ق ل

نَّ  ا َوَلِك ْن َُُهوَِِه ُوَت ِم ْأُتوا اْلبُي َأْن َت ِرُّ ِب اْلب
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 (4) [اْلبِرَّ َمْن اتَََّأل َوْأُتوا اْلبُيُوَت ِمْن َأْبَواِبَها 
 .تضسريها لك ف انها تأديب ة ا شادية لس أتي

لبالد ا  لاملدا نة تض د اآلية الندض لاالبرام   لهدم اتتبـا  الت لـه   
ص ب املشرق لاملغرب ه  ال    لب ان افراد ال  لاالحسـان كمـا   اآليـة    

 حمل البحا.
منا املال ب ه  الاـالة   فالت لـه    ن اإلستدبان لحدا ال جيزي   -97

تحــريضه  ل بهــ  تعــريض هــ نــه صــالة   لأل املغــرب ال يعــين   املشــرق ا 
 ال اإلستدبان.  كان الاالة للالباتها فل  يبد ا منها أسداط أه   الكتاب ل

 ادو اآلية حا اجلم ع تلى تـدم ال قـ ل تنـد م ضـ ع     ألدد  -98
الدبلة  ن مدا  اإلميان ل س تل ـه ل ن م ضـ ته حسـ  لاـاس املسـلم       

 ا  الب ت احلرام   لهي دت ة للت ح د لات ان الاـاحلاو بالت له الض  ي 
 .(9)[َفَولُّوا ُوجُوَهكُمْ شَطَْرهُ قان تعا ]

تؤكد اآلية  هل الكتاب بان بداءه  تلى استدبان غري الب ت   -92
احلرام ل س من اإلحسان ال التد ى   لاالصرا  لاالقامة تل ه تناد   لف ه 

 كل امللل لالشرائع السمالية. ب ان مسالي للم اض ع ا ه   
اآليــة قاتــدة كل ــة تضاــ ل ة   تعريــف الــ  لللــ ا الاــالو    -31

 لاحلا تل ها.
اآليـة مد سـة اميان ـة متكاملــة لبعـض ال لـ ا الـيت  كرناهــا         -34

[ ال ا دة   اآلية كما س أتي  َلِكنَّ سابدًا ال تتناسب مع معنى لمضه م ] 
 عنى ا ت ".للكننا  كرناها تلى قاتدة "امل

 [َوَلِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن ِباّلِلق له تعا ]
ستد اك لالتحد ق ي لب بهـا بعـد نضـي   لـا     )لكن( حرل تاف لإل
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 حسان تلى الت له ا  املشرق لاملغرب.ال  لاإلمتام نتضاء  يدن تلى 
تثبت اآلية املالزمة ب  اإلميان من لهة لاخلري لاإلحسان من لهة   -4

 خرى.أ
قدمت اآلية اإلميـان بـاهلل تـز للـل  نـه تنـ ان الت ح ـد لالـذي          -9 

تبادة املكلف ن ة قاد الدربة  لمن شرائط قب نتتضرع تنه مااديق اإلميان 
 .تز للل ا  اهلل
اإلميـان بــاهلل ال يعـين اإلحاطــة جبم ـع صــضاته الذات ـة لالضعل ــة      -3

حدث العامل لانه قدي  ألالضرق ب نهما   بل يكضي اإلقرا  بانه سبحانه الذي 
ُقْل ُهَو   قان تعا  ]ابدي ال شريك له سبحانه   لاملدا  تلى اإلميان به

 .(4)[َّللاَُّ الصََّمدُ  *َّللاَُّ َأحٌَد 
لدد ندلـت اآليـة الدلـ ب لا باـا  لا مسـاع ا  تـامل الت ح ـد         -1

 لق ام الدين ل ك زة اإلسالم.
 اهللن الشـرك    ن اإلميـان بـ   اآلية خال ة من التاريح بالتحذير مـ  -6

ن ك ـد الشـ اان ضـع ف    أفـراد الشـرك خا صـًا ل   أتعا  كال لاـرد كـل   
 غ ائه. لالشرك من نتائ  لحبائل مكرا ل

نهـا متباينـة     أهل مااديق ال  ال ا دة   اآلية بعر، لاحد أم  -6
ا هم ة؟ اجل اب :  ه  ا خري   فال ال هنا تض ـد الرتت ـب   لكمـا قسـمت     

ِإنَّ ذن ب ا  كبائر لصغائر ليعت  الشرك باهلل أك  الكبائر قان تعـا ] ال

كَ  ا ُدوَن َذِل ُر َم ِه َوَيْغِف َْركَ ِب ُر َأْن ُيش َّللاََّ الَ َيْغِف
ا  َرى ِإْثًم ََْد اْفَت اّلِلَِّ َف ِْركْ ِب ْن ُيش َاُء َوَم ْن َيش ِلَم

سا  صل لا م لا ميان باهلل ه  ا إلفكذا لل ا ال    فا (9) [ َلِظيًما
 ميان ة.اإللاملضاه   الذي تبتنى تل ه ال ل ا 

خالق ـة لاملال ـة   بتداء بـأفراد الـ  العدائديـة ثـ  ا     يالحظ   اآلية اإلل
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العبادية   ث  خص اجلهاد لحدا بثالثة مااديق خامتة لآلية لكأن باجلهاد ل
 يت  تعاهد لل ا العبادة لالاالو.

 حبث بالغيحبث بالغي
انـه ا ا لـاءو صـ غتان احـداهما تامـة لا خـرى        من لل ا البالغـة 

خاصة   تددم العامة تلى اخلاصة فال تد ن هذا صائ  ناسـك    ن صـضة   
ناسك ات  لكل ناسك ه  صائ  لل س العكس   لذا قدم اإلميان باهلل  نه 

اليت تتد م به ا فعان العبادية لتـأتي املتعاطضـاو بالرتت ـب حبسـب     ا صل 
َوحَْمُلُه َوِفَصاُلُه الضلل أل الزمن كما   ق له تعا ]الرتبة البالغ ة ل

   ليك ن التددي  بلحاظ ا لل ية لالب ان لا هم ة.(4)[َثالَُثوَن شَْهًرا
للغـة التدـدي  لالتـأخري   الدــرآن مد سـة تدائديـة    لانـب ك نهــا       

تدتــبس منهــا املــ اتظ لالعــ  لتعــ  للمســلم  صــ غ ا لل يــة   بالغ ــة    
لا لل ية   آية البحا هداية للضالو لالنجاة اه  الت  ري  ل ك ن الب ان لمن

   النشأت .

  حبث فلسفيحبث فلسفي
[  نه تن ان لامع للاـاحلاو  اْلبِرَّ   اآلية اتجاز باخت ا  لضظ ]

تدخل   مااديده املتكثرة ال الباو لما ندب ال ه الشرع لدتا ال ه العدل 
 لاحلكمة لالرأفة.

ا  انهــا تـذكر الت لـه ا  املشــرق لاملغـرب باتتبـا  انــه     ل  اآليـة حتـد   
ستدبان شرط   الاالة الـيت ل دو ك احـدة مـن    ستدبان   لاإلتن ان اإل

  املشرق ال ا  املغرب ل س  املااديق الثمان ة تشر لل    كما ان الت له 
  يشــرتط  ت انهــا    هـــ  الشـــرط الــ اقعي للاــالة املاـــل ب مــن املكـــلض  

 دبان الكعبة الشريضة.ست 
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لمن  تجاز الدرآن أنه   ا نسخ أمرًا فانـه يـأتي بالناسـخ لبلغـة الب ـان      
اخلال ـــة مـــن اللـــبس لالرتديـــد فدـــد نســـخ  ســـتدبان ب ـــت املدـــد  بد لـــه 

 .(4)[َفَولِّ َوجَْهكَ شَطَْر اْلَمسْجِِد اْلحََرامِ تعا ]
ة ملدـام )الضـاء(   لمن  تجاز اآلية أتالا أنها تض د الض  يـة بتبـديل الدبلـ   

لمع أن اآلية نزلت با غة اخلااب للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل   ال 
 أن الاحابة الذين مل يك ن ا لقتئذ مع النيب غّ رلا قبلته  أثناء الاالة.

 َلاَءُهْ  ِ ْ  الاُّْبِح َصاَلِة ِفى ِبُدَباٍء الن اُ  َبْ َنا َقاَن ُتَمَر ْبِن اللهِه َتْبِد لتْن
    ُقْرآٌن اللهْ َلَة َتَلْ ِه ُأْنِزَن َقْد - لسل  تل ه اهلل صلى - اللهِه َ ُس َن ِ ن  َفَداَن آٍو

    الش ـْأمِ  ِ َلـى  ُلُلـ ُهُه ْ  َلَكاَنـتْ     َفاْسـَتْدِبُل َها  اْلَكْعَبـةَ  َيْسَتْدِبَل َأْن ُأِمَر َلَقْد
 .(9)اْلَكْعَبِة ِ َلى َفاْسَتَداُ لا

ال ل د الذهين حتدق الا  ة املاابدـة  معنى   الضلسضة ان  لاملعرلل
ت ــان الــذي ترتتــب تل ــه آثا هــا للشــيء  اــالل ال لــ د اخلــا لي   ا 

أي ان ال ل د الـذهين ياـبح    باملعنى ا ت لل ازمها  للكن اآلية لاءو 
 لترتتب تل ه آثا ا لل ازمه. أيلًا بالذاو

ال  لحتددها   ال ل د الذهين فاآلية تلع الد اتد االساس ة ل ل ا 
ل ك ن ال اقع مـرآة هللـذا ال لـ د بـدن ان يكـ ن هـ  نضسـه ظـاًل لألحكـام          

غري متأصل   فاآلية جتعل املؤمن يسعى لل اقع لالاـ  ة املاابدـة    ًاللل د
هللذا ال ل د الذهين العدائدي   كما انها متنـع مـن الضـراغ الـذهين لان ال     

 لس سته.يك ن مدخاًل لنضا  الش اان ل

  حبث كالميحبث كالمي
تلتدي ا م  لالشع ب من املل   لغريه  بـاد اك لمعرفة البا ي تز 
للل س اء باس  اجلاللة )اهلل( ال بامسـاء اخـرى حبسـب اللغـة لاملضـاه        
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ا ساس ة املتعا فة اليت يد كــ نها تنـه ســبحانه   لالـيت تتعلـق امـا بذاتـه        
ائ    ال بلحـاظ اتمـان العبـاد    املددسة من اخلالد ة لالدـد ة لال لـ د الــد   

َوِإْذ َأَََذ َِبُّاكَ قـان تعـا ]   ازاءا كعبادته  له لاقرا ه  بانه الرب

ِمْن َبِني آَدمَ ِمْن َُُهوِِِهمْ ُذِّيََّتُهمْ َوَأشَْهَدُهمْ َلَلأل 

   (4)[َأنُفِسِهْم َأَلسُْت ِبَربِّكُْم َقااُلوا َبَلاأل شَاِهْدَنا
ضه مًا لتعريضًا يتعلـق بـدلام للـ دا لقدمـه     صاالحًا لم لأللد الضالسضة 

 سبحانه له  )لالب ال ل د(.
لمعرفة البا ي تـز للـل أهـ  العلـ م الكالم ـة لالضلسـض ة  نـه منبـع         
السعادة الدائ  لآلة اإلستباا  لسالو اإلميان لالسب ل ا حسن لرسـ خه  

السعي    محته ل لاإل تداء   مراتب الكمان اإلنساني   لبه يت  التدرب 
سـتااع ان حيـدد    ا   ض انه   فمتى ما ترل اإلنسـان  بـه تـرل نضسـه ل    

لتنابـه   ن يضعـل لمـا جيـب تل ـه     أب ض و لدقة غاياته لمداصدا لما تل ه 
 لالت قي منه.

 ا كان م ض ع تل  الضده مثاًل ال يدف تنـد مـا جيـب تلـى املكلـف       ل
قتلت هـذا الضعـل    فعله بل يشمل ا لامر اإلهلل ة لالد اتد الشرت ة اليت 

 ل اك الرتك.
ســتدالن     للدــد تضلــل ســبحانه للعــل معرفتــه فاريــة لال حتتــاج  

صل معرفته تعـا  تل مـًا   أقامة ال هان لالتحد ق الضلسضي   فال يستلزم  ل
ن التعلــ   العكســي أ   مكتســبة لحلدــاو للــد   لالتعلــ     باإلضــافة  

سبب غشالة لهم ة لشبهة  ه  للامللاد ال يلر لال جيعل هذا املعرفة تتغري
ُقْل َمْن َِ ُّ السََّمَواتِ   قان تعا ]ضكرتدنى أتلى البارية تزلن ب

سَاَيَُوُلوَن ّلِلَِِّ ُقاْل  *السَّبْعِ َوَِ ُّ اْلَعْرشِ اْلَعِظيِم 

ء  َوُهَو  *َأَفالَ َتتََُّوَن 
ْ
ُقْل َمْن ِبيَِدِه َمَلكُوُت ُكلِّ شَي
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 .(4)[َليِْه ِإْن ُكنُتمْ َتْعَلُمونَ ُيجِيُر َوالَ ُيجَاُِ لَ 
لهذا العل  الضاري قذفه اهلل تز للل   ا لنة لا صـالب كمـا     

   لتـت  معرفتـه   (9)[ َأَلسُْت ِبَربِّكُْم َقاُلوا َبَلاألق له تعا  ] 
تعا  بال لاساة ص  ة حس ة لخ ال ة لال مينع هـذا مـن العلـ  احللـ  ي     

س لإلنتدان من العلـ  بـاملعل ن لامل لـ ق    لت ظ ف ال لدان لالذهن لاحل
ا  اإلقرا  ب الب ال ل د    ن دائرة العلـ  احلاـ لي اتـ  مـن معرفـة      
اجل اهر لا ترا،   ل ن ال اه  تثبت لل د تلة العلـل للم لـ داو   
املمكنة ال ل د   أي البد من خالق للم ل قاو لعم ماو الداتدة الضلسض ة 

 املعل ن تن تلته التامة(.العامة )استحالة انضكاك 
 [َواْليَْوِم اآلَِرِ ق له تعا ]

هذا املراتب اإلتتدادية متضرتة تن اإلميان باهلل تز للل لاإلميان بكل 
منهــا تلــى حنــ  العمــ م اإلســـتغراقي   أي كــل فـــرد منهــا باــ  ة مســتدلة 

ات   ةلالب تلى املؤمن   لال  م اآلخر ه  ي م الد امة لال اهر ان اآلخر
بدأ من دخ ن اإلنسان ا  الد  لانتداله ا  تامل ال زخ   لاآلية   تنه   لم

مضه مها  د ل دع لألفكا  املادية اليت حتار اهتمامها مبا تد كه احل ا  ا  
 انها تدت  لإلميان بالغ ب لاالستعداد للحساب بالعمل الااس.

اقي بعـد فنـاء      فه  البـ (3)[ اَْوَُّل َواآلَِرُ لمن امسائه تعا  ] 
ا ش اء من غري ان يارأ تل ه التغ ري ال التح ن   أما ال  م اآلخر فدد امجع 

املسلم ن بل املل  ن تلى حتم ـة حـدلث ال ـ م اآلخـر لاملعـاد اجلسـماني         
للصضه باآلخر لتأخرا   الرتبة الزمان ة تلى أيـام احلـ اة الدن ا    نه يبتنى 

 ــف   للعلــه النعـــدام حســـاب االيــام بعــدا تلــى احل ــاة الــدن ا كمــدا  تكل
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خرى أخبا  لاحلا تلى االستعداد له فال فرصة التاان اسباب اخلل د للإل
َلكُْم ِفي َِسُوِل َّللاَِّ ُأسْاَوٌة حَسَاَنٌِ   قان تعـا ] نسان بعدالإل

 .(4)[ِلَمْن َكاَن َيْرجُو َّللاََّ َواْليَْومَ اآلَِرَ 
تلى لل د فرد ثالا ل ابع لهكذا   اما  فا ا ل د لضظ الثاني ف ه داللة

ا ا ل د لضظ اآلخر بضتح اخلاء ف ض د تدم لل د فرد بعدا   لاال فان معامل 
 .ال  م اآلخر ا ساس ة م ل دة اآلن لهي متددمة   الشرل لاحلدلث

فاجلنة لالنا  خمل قتان له  املشه   شهرة ت  مة ب  املتكلم  لتل ـه  
ل دهما مجع من املل     لال تـ ة بدـ ن مـن    نا ص تديدة لان انكر ل

ن ر ا  اإلنسان كك ان حمس   لك ض ة مزال ة ميتنع اتادة حتدده   املعاد   
لاتتمد قاتدة مل يثبت اطالقها بل هي خـالل ال لدان لهي )املعدلم ال 

يعاد ( لقان بها املالحدة لالدهرية لبعض اتباع الن رياو العارية املشابهة   
لان اهلل خلـق النـا  كـي       ان الـنضس لـ هر تـرد ال يضنـى بـامل و     لفاته

ُثاامَّ ُيِميااُتكُمْ ُثاامَّ يبعــثه  للحســاب يــ م الد امــة   قــان تعــا ]

 .(9)[ُيحْيِيكُمْ ُثمَّ ِإَليِْه ُتْرجَُعونَ 
ل اء كــثري مــن ا تمــان شاخاــًا   م ضــ ت ته لال ــ م اآلخــر يدــف 

كثري من ا حكام العدل ة فل س من فعل لالتكال ف الشرت ة   الدن ا   لكذا 
 .  الدن ا منضال لغري مرتبط بعامل اآلخرة

 ل  ك ض ة املعاد ثالثة اق ان : 
أي ان اإلنسـان يبعـا يـ م الد امـة      املعاد الرلحـاني اجلسـماني :    -4

ببدنه الذي كان تل ه   الدن ا مع  لحه اليت هي ل هر ترد فانها تع د ا  
و بامل و ا  تـامل املضـا قاو لالسـماء الـدن ا   لحتـل    البدن بعد ان غاد 

نضس املؤمن   لسد مثالي ا  ان تتلبس باجلسد مرة اخرى   لهذا الدس  
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لسـ د املرتلـى   امن للـ ا املعاد ه  املشـه   ب  تلماء االسـالم لبـه قـان    
لمجاتـة مـن احلكمـاء      لكثري مـن الضدهـاء   غزالي لالراغب ا صضهاني لال

 .لبه قان مجه   الناا ى تا    له  امل
فجاءو اآلية لتذكريه  للزلم تدم انكا  اآلخرة لما ف ها من الث اب 

 باجلنة لالعداب بالنا .
نسب مال صد ا   احلكمة املتعال ة هذا الد ن ا   املعاد لسماني :  -9

مجه   اإلسالم   لتامة الضدهاء لاصحاب احلديا بناء تلـى ان الـرلو   
ت جتري   البدن كسريان النا    الضح    لهذا النسبة ل سـت  تنده  كان

بتامة لحمل تأمل اال ان يراد منها املعنى ا ت  للبدن لالرلو   لللرد تلى 
لللمالزمـة بـ     من قان انه مــعاد  لحـاني فدـط ا  ان البـدن مـادة للـرلو      

 .الرلو لاحل اة
مـن الضالسـضة   له  الذي  هـب ال ه مجع  املعاد  لحاني تدلي :  -3

لاتبــاع املشــائ   نهــ  يد لــ ن بانعــدام البــدن لتعرضــه للتلــف صــ  ًا         
 لاتراضًا   لمتسك ا بداتدة )املعدلم ال يعاد(.

لا صح ه  ا لن لتل ه ا دلة الندل ة لالعدل ة بل ه  برهان لإلتجاز 
  خلده تعا  للإلتاان لاإلحتاد بـ  تـامل الـدن ا لتـامل اآلخـرة   لهـ        

مركـب من الث اب لالعداب الذين اخ  تنهما الدرآن لال يتد م تامل  لزاء
الدن ا لال الباو اال به  لذا ل د تنه تل ه السالم : "النا  ن ام فا ا مات ا 

 .(4)انتبه ا
اإلقـرا   فجاءو هذا اآلية الكرمية لرفـع الغضلـة لالتـذكري بلاـف تلـى      

اص ن احلكمـة   للتزيـل     كـن من ا كـان اإلميان لاصـل من بال  م اآلخر
اللبس لالغم ، ف ه لتدفع الشبهاو اليت يأتي بها اجلاحدلن لالكـافرلن  

 ح له.

                                                           

 .1/13البحا  (4)
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ان اقرا  اإلنسان بالعامل اآلخر جيعله يستعد له بالعمل الااس ليسعى 
 للث اب ليتجنب اسباب العداب  ن الدن ا مز تة اآلخرة.

 [َواْلَمالَِئكَِِ ق له تعا  ]
لـل جبـ ا ا   1دالسمالاو اكرمه  اهلل تـز ل  سكنه لمله  خلق اهلل 

لقام ا بتبل غ  ساالته ا  ا نب اء لالرسل  نه  ال اسـاة بـ  البـا ي تـز     
للل لامل ل داو اال ض ة   لاملضـرد َمَلـك لُتـرل بأنـه لـ هر بسـ ط  ل       
ح اة لناق تدلي   لاكثر املتكلم  الذين انكرلا اجل اهر اجملـردة لصض ها 

 م لا ضة.بانها السا
ال مينـع مـن للـ د بعلـه    اال ،      لاولق لنا ان مسكنه  السـما 

لاجلبان لاهلل اء لاملـاء للد ـام ب ظـائف تتعلـق بتعاهـد امل لـ داو ل صـد        
 افعان اخلالئق لتن    اح ان الاب عة لاالفراد.

  حبث كالميحبث كالمي
املالئكة سر من أت   أسرا  اخللق للله من لل ا اللاف تبتنى تل ه 

لنبــ ة لالتنزيــل    ن املالئكـــة لاســـاة بــ  اهلل تــز للــل لبــ  ن ريــاو ا
 انب ائه  باالضافة ا  شرل اخللق لت    منزلة املالئكة تند اهلل.

  املالئكة خلق كري  م اظب ن تلى العبادة ليتاض ن حبسـن الااتـة  ل
  لسـكنه  السـمالاو   (4)[الَ َيْعُصوَن َّللاََّ َما َأَماَرُهمْ قان تعا ]

سام ن  ان ة تستا ع التشـكل باشـكان خمتلضـة مـن ه ئـاو لم ـاهر       له  ال
اخلري لالاالو   لتنـد الضالسـضة هـ  العدـ ن اجملـردة لالنضـ   الضلك ـة         
لاملالئكـة ال يضعلـ ن اال اخلـري  لالشـ اط  ال يضعلـ ن اال الشـر  امـا اجلــن        

 من اجلن من يادق تل هلف ضعل ن اخلري لالشر  لذا كان ابل س من اجلن  
َوَأنَّا ِمنَّا لمنه  من ه  مؤمن  ل  التنزيل حكاية تنه ] ش اانأنه 
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 .(4)[اْلُمسِْلُموَن َوِمنَّا اْلََاِسطُونَ 
لاإلميان باملالئكة اقرا  بالبعثة النب ية  نه   سل اهلل تعا  ا مناء ا  
ا نب اء  ليتحمل املالئكة ا تمان الشاقة له  دائب ن تلى ات ان العباداو 
الباه ة   مج ع ا زمان ال يت لل تبادته  فرتة سك ن ال قن ط ال ضعف 
ال لهن ال فراغ   جيتهدلن   اإلبتعاد تن التداـري تـراه  مـ اظب  تلـى     

ــة   ]      ــالص   العب ديــ ــب ا خــ ــأتلى مراتــ ــ  بــ ــب ح   متلبســ الَ التســ

 .(9)[ يسَْتكْبُِروَن َلْن ِلبَاَدِتِه َوالَ َيسَْتحِْسُرونَ 
املالئكـة بع مـة اخللـق لقـرب املنزلـة للاللـة الشـأن فـاقرب         ليتاف 

املالئكة ا  اهلل اسراف ل لب نه لب  اهلل سبعة حجب له  صاحب الا     
الــذي ت ــ  دا و ف ــه كعــر، الســمالاو لا  ، كمــا   احلــديا         
لالدرب هنا ل س مكان ًا  ن اهلل تز للل منزا تن املكـان لاجلهـة بـل هـ      

 حاظ العرش لشرل امل اضع.قرب معن ي لبل
لتن ابن تبا  تن النيب صلى اهلل تل ه لآله لسـل  قـان : "ان ملكـًا    

 قد. كاهله تلى العرش زلايا من زاليةمن محلة العرش يدان له اسراف ل  
 الســماء مــن  أســه لمــرق    الســضلى الســابعة ا  ،   قــدماا مرقــت
 .(3)السابعة

ى الـ حي الـذي يبلغـه مـن غـري      لمن املالئكة ل ائ ل له  ا م  تلـ 
حتريف له  مددم   الرتبة لاإلكرام   كمـا ان املالئكـة تا عـه لترلـع ا      

 أمـا   أيه لملا سأله  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لآله لسل  تـن ق تـه قـان :  "   
ــإني قــّ تي ــة كــل ل     مــدائن أ بــع لهــي لــ ط مــدائن    بعثــت ف  مدين

 حتـى  السـضلى  ا  ، مـن  فحملـته   الـذ ا ي  س ى مداتل ألف أ بعمائة

                                                           

 .41س  ة اجلن(4)
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 فدتلته   به  ه يت الكالب  ث  لنباو الدلاج أص او السماء أهل مسع
 .(4)    غريا فعدلته بشيء ألمر فل  أمانيت لأما

ما يرمز ال ه لتدد املداتل  لحاظ ليالحظ   احلديا سعة كل مدينة ب
 من الد ة لالسعة لالعمران.

 تند ح اتمان العبد للمحاكـاة لاإلقتـداء   ان اإلميان باملالئكة يساتد  
لاإلتتبا    فدد انعدمت تنده  الشـه او لتنزهـ ا تـن السـه  لاجلهـل        
لابتعــدو تــنه  الغضلــة إلنداــاته  للتســب ح لالااتــة لالتدــديس للــذاو    

 .اإلهلل ة   لال يعل  تدد املالئكة اال اهلل تز للل
 أطـت  سـل  قـان :   لتن أبي    ان  س ن اهلل صلى اهلل تل ـه لآلـه ل  

 لاضـع  ملـك   ال أصـابع  أ بـع  م ضـع  ف ها ما    تئط أن له لحق    السماء
 .(9)هلل سالدًا لبهته

ياته ليعلم ن ت    منزلته آلهؤالء املالئكة يدرلن بالدرآن ليادق ن ب
ب  الكتب السمالية   لال يتسرب ا  نض سه  السـأم مـن العبـادة   لهـ      

دل ل تدلي لللداني متضرع تن السمعي يؤكد  م ض عبهذا املاه ة لاهلل ئة 
ــاد  لامــرا لخشــ ة باشــه     ة اهللت ــ   قــد  ــزلم االند  تعــا    اخللــق لل

 سبحانه.
ــ تي      ــ م اجملمـ ــ  العمـ ــى حنـ ــ ن تلـ ــب ان يكـ ــة جيـ ــان باملالئكـ لاالميـ

 .تلى حن  اإلحتاد لالتغرق أي ان نؤمن به  مج عًالاإلستغراقي 
 [َواْلِكَتا ِ ق له تعا ]

 ية مسائل:  اآل
الكتاب اس  لامع للكتب السمالية املنزلة لاإلميان بالكتاب بهـذا   -4

 املعنى انضرد به املسلم ن.
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باميان املسلم  بالكتب السمالية صا  ن ع ثب و للت  اة لاإل  ل   -9
 لمنع من حا ن فتنة ت  مة ب  ا ديان.

مـع  التـ  اة  لال ه د يؤمن ن بالت  اة لالناا ى يؤمن ن باإل  ـل   -3
 لمنها آية لحديا املباهلة.بنزلن الدرآن اقامة احلج  

س اء فسـرنا الكتـاب مبجمـ ع الكتـب السـمالية املنزلـة ال حاـرًا         -1
بالدرآن فان اإلميان مالزم لإل سـالم   بـل حتـى لـ  فسـر بانـه التـ  اة  نهـا         

رائن تهدي ا  الدرآن ايلًا   للكن تضسريا   املدام بع ـد   مـن خـالن الدـ    
 للغة اجلمع لالتعدد لالتحدي   م ض ع اإلميان للل هه.

الاادق تل ه السالم: "الكتاب االس  االك  ل منا ترل اإلمام تن  -6
لا يدتى الكتاب الت  اة لاال  ل لالضرقان ف هـا كتـاب نـ و لف هـا كتـاب      
صاس لشع ب ل براه   تل ه  السالم فـأخ  اهلل تزللـل: " ن هـذا لضـي     

االل *صــحف  بــراه   لم ســى" فــأين صــحف  بــراه     منــا   الاــحف
صحف  بـراه   االسـ  االكـ   لصـحف م سـى االسـ  االكـ  فلـ  تـزن          

 .(4)(ال ص ة   تامل بعد تامل حتى دفع ها    حممد صلى اهلل تل ه لآله
ان اإلميان بالكتاب مبعنـاا ا تـ  ال مبعنـاا ا خـص يـؤدي اناباقـًا       -6

   بنب ة حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل .لقهرًا ا  اإلقرا
ال تك ن اال   الكتاب الالحق فمنه  ب  املل   اخلا مة لالشداق  -7

 أخذ مبا أنزن تلـى نب ـه   فمن يؤمن بالكتب املتددمة ليدف تند كتاب مع  
 .من التنزيل ليأبى اإلنتدان ا  غريا

ل هـا   لتضـت  ان اهلل تز للل تضلل برمحة لنعمة ظاهرة لان مل ي -8
لضـح  أكثـر ظهـ  ًا لأبـ  حجـة ل    ألهـي ان الكتـاب الالحـق     أكثر النـا  

 مت م ض تًا لب انًا.أتجازًا ل 
ــة       -2 ــذا اآلي ــا ه ــه لمنه ــان ب ــباب اإلمي ــه اس ــل مع ــرآن حيم ــان الد    ق
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 َأْقَومُ تعا ]
َ
 .(4)[ِإنَّ َهَذا اْلَُْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهي

كتـاب مسـالي دلن مـا بعـدا   فمـن      ل  تنزلنا لقلنا بالت قف تند  -41
ن الكتـاب السـابق يبشـر ليـدن ليشـري ا  الكتــاب      أفلسـضة الكتـاب املنـزن    

الالحق لتلك سنة اهلل   لا يؤدي قهرًا ا  االميان بالكتب السـمالية الـيت   
 لاءو بعدا   النزلن.

ثرا لخارا أميان بالكتب املنزلة لاق ة من التحريف الذي ي هر اإل -44
تباع السنن السمالية لا لامر اإلهلل ـة لحماللـة    متام اآلياو ل دلن كحائل 

ن تك ن تلك أمر اهلل تز للل   فالبد أتغ ري مسا  امللل للعلها االل ما 
 احملاللة لاه ة تالزة تن التغ ري.

 [َوالنَّبِيِّينَ ق له تعا  ]
لـل  من ال  لاإلحسان اإلميان بان ا نب اء  سل من تند اهلل تز ل -4

 للسائط ب نه لب  العباد.
ــاء البـــد ان يكـــ ن تلـــى حنـــ  العمـــ م اجملمـــ تي    -9 ــان با نب ـ اإلميـ

 خر.لاإلستغراقي فال جي ز اإلميان ببعله  دلن البعض اآل
لملم ن هـذا اآليـة بعـدم اإلقـرا         ختلف اهل الكتاب تن ال  -3

التـ  اة  بنب ة حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  مـع تـيء البشـا او بـه          
ُثمَّ جَاَءُكْم َِسُوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعكُامْ قان تعـا ]  لاإل  ل

 .(9)[َلُتْؤِمُننَّ ِبهِ 
قرتان االميان بالنب ة مع املالئكة لالكتاب ت ك د ملاه ة النب ة لانهـا   -1

 ل ست  ؤيا ال اهللامًا فدط   بل انها لحي لتنزيل من غري لاساة بشر.
ال انـه ال   نـه حد دـة شـرت ة    أل ا بالنسـخ مـع   مل يد ال ه د صح ح  -6

مالزمة ب  اإلميان با نب اء لب  النسخ   فعدم الد ن بالنسـخ ال ينـت  تنـه    
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 قرا  بالنب او الالحدة لنب ه  له  م سى تل ه السالم.باللرل ة تدم اإل
نـه التكم ـل لالتكامـل     ت  من النسخ   أقد يك ن ما ب  الشرائع  -6

 ستعداد لإلمتثان لالااتة لحسن اإلستجابة.لاإلمتحان باإل
ن يأخـذ مـن   أل أل س من حق العبد ان يشرتط تلى اهلل تز للل  -7

 الكتب لالرساالو ما يؤمن به ليرتك الباقي.
سـالم   أي  طالقـي( للنبـ ة حما بـة لإل   نكـا  اإل منه  من يت ذ )اإل -8

صلى اهلل تل ه لآله  نكا  نب ة حممد لل أنب اء مج عًا من يد م بانكا  نب ة ا 
 صرا ًا تلى اجلح د. لسل  تت ًا ل

نضسه  فجاءو هذا اآليـاو لتـ ب  ه    أيرلع تلى الكضا   ن ك د  -2
َوَماا    قان تعـا ] لحتذيره  للتنب ه اآلخرين من ضر  اإلنااو ال ه 

 .(4)[َََلْمَناُهمْ َوَلِكْن َكاُنوا َأنُفسَُهمْ َيظِْلُمونَ 
ثباتها يت قف  لتلى    كان فلسضة امللل السمالية أ أظهرالنب ة من  -41

   ن يت صل بالعدل لالضارة أنسان اإلقرا  بتلك الديانة   فدد يستا ع اإل
  خلق اإلنسان نضسـه لحنـ     ل أمعرفة اخلالق س اء بالن ر لآلياو الك ن ة 

 مـام باـرا لت الـه قهـرًا باـريته     أ لك من اآلياو الباهراو الـيت تتـدافع   
ــة النــا     تلــك اآليــاو   ل  شــاده     أحكــام   فجــاءو  ــ ة هللداي النب

الشريعة لسنن الاالو   لهي هبة اهلل إلستدامة احل اة الدن ا   اليت تت قف 
َوَماا َََلَْاُت اْلجِانَّ تلى تمـا ة ا  ، بالعبـادة لد لـه تعـا ]    

 .(9)[َواإِلن َ ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 
ه لآله لسل  تـن نبـ ة غـريا بـان     ختتلف نب ة حممد صلى اهلل تل  -44

 الدـرآن آيـة اتجازيـة   لاثباتها ال يت قف تلى اآلياو احلسـ ة الـيت لـاء بهـا     
قائمة تلى حنـ  مستدل   ا خبا  لالتحدي لاإلثباو   باإلضافة ا   تدل ة
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 بشا ة ا نب اء اآلخرين به.
ه هل زمانأكمل أفلل لأن النيب أاإلقرا  بالنب ة يعين التسل   ب -49

  ملا ثبت   احلكمة اإلهلل ة من تدم ل از تددي  املضلـ ن تلـى الضاضـل    
  قان تعا    الثناء تلى النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله نداًل لتداًلال حي 
  فالنيب حائز تلى الكماالو (4)[َوِإنَّكَ َلَعلأل َُُلق  َلِظيم  لسل ]

بـاحلق فمـا خيـ  بـه الـنيب       اإلنسان ة لمنزا تن الدب ح لالر يلة  ال يناق اال
 .جيب التسل   لالعمل به

للاء ا نب اء السابد ن بالبشا ة بالنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  
 .للزلم  تباته

اإلميان بالنب ة يرتشح تنه باللرل ة ان النيب ه  امل   تن اهلل   -43
 تز للل بغري لاساة احد من البشر.

[ ل د تلى حن  اجلمع  النَّبِيِّينَ ] ن  كر أتجاز اآلية  من   -41
ليدن   ظاهرا تلى اإلميان به  مج عًا لصدق ما لـاءلا بـه مـن تنـد اهلل     

نب ــاء تـامل  بشــريعة مــن ســبده  مــن  أل أسـ اء كــان ا  ســاًل  لي شــرائع  
 الرسل.
اإلميان با نب اء لت    منزلته  تند اهلل تعا  لانضراده  من ب    -46

حكام تنه تعـا  ف ه ختض ف تن املؤمن   ن طريـق اإلميـان   البشر بتبل غ ا 
 ن ا ا.أمامه  أيابح سهاًل لتبدل 

صـ هللا  أمعرفة قاص ا نب اء مد سة تدائدية هللـا ن ام سـها ل    -46
النازلــة معهــا   لهــي تــ ن تلــى اإل تدــاء الش اــي لالنــ تي   مراتـــب 

مات ة ل  مسـالك العـبادة خالق ة لاإللتالكمـاالو اإلنسـان ة لاملـ ادين ا 
ُْوِلي اَْْلبَاا ِ ]   َلََْد َكاااَن ِفي َقَصاِصاِهْم ِلبَْرٌة ِْ
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](4). 
معرفة تأ يخ النب ة لما تعـر، لـه ا نب ـاء يهـ ن لخيضـف مـا         -47

قـان : ان  يتعر، له املؤمن من اإلبتالء   لتـن اإلمام م سـى بن لعضـر  
ث خاـان   السـد    ا بدان   لخ ل ا نب اء لاتباع ا نب اء خا ا بثال

 الضدر.مااحبة السلاان   ل
 [َوآَتأل اْلَماَل َلَلأل حُبِّهِ ق له تعا ]

بعد اإلميان العدائدي تناللت اآلية صضاو اإلحسان لالاالو   -4
 حتسابًا. اإلنضاق املالي لاتااء املان أسناها لاخلري   ا تمان لمن 

 [ حيتمل لله  :  َلَلأل حُبِّهِ اللمري   ]  -9
 ملرضاته لتض ا تعا . أ(يع د هلل تز للل فاإلنضاق بن ة الدربة لطلب 
ب( يع د ا  املان   لنسـب ا  ا كثر   فمـع حـب املـان لاإلنتــضاع   

 ال يـرتدد  منه   ط باو الدن ا لاخلــ ل مـن العــ ز لاحلالـة حـان اإلنضـاق      
 ان لالرتاح .املؤمن   انضاقه لنشر ال  لتغشي اإلحس

ج(ميكن ان نل ف للهًا ثالثًا حمتماًل لهـ  التماع ا مرين معًا   له  
 تلى فر، امكانه لصحته.   البا ي تز لللمدام ال يتعا ، مع تنزيه 

 تعــا  اهلل نألا قــ ى ال لــه ا لن  نــه دل ــل اإلميــان لاإلقــرا  بــ    
لن اناباقـًا   فلـ ال   الرزاق   لتلى فر، الد ن الثاني فانه يع د ايلـًا لـأل  

 اإلميان لطلب مرضاته تعا  ملا اقدم اإلنسان تلى بذن املان.
َوُيطِْعُموَن الطََّعاامَ لالدرآن يضسر بعله بعلًا قان تعـا  ]   

   لاالمجـاع  (9)[ َلَلأل حُبِِّه ِمسِْكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسايًرا
  تعا .يع د هلل  اآلية أتالا  تلى ان اللمري 

ن اتتبا  اإلنضاق تلى  لي الدربى لالضدراء لاملساك  قرينة ميك  -3
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تلى ان اهللاء تع د هلل تز للل   ال يبعد  لك  نه سبحانه امر بهذا اإلنضاق 
ِإنَّ َّللا َيْأُمُر ِباْلَعاْدِل َواإِلحْسَاانِ قان تعـا ]   لحا تل ه

ة    لمن االنضـاق مـا هـ  لالـب كالزكـا     (4)[َوِإيَتاِء ِذي اْلَُْرَبأل
 لاخلمس الذي يستلزم قاد الدربة.

فعان اجل ا و لا يدن تلى أتددم االميان لالعد دة   اآلية تلى  -1 
 هميان لتل  مرتبته   كما انه  كن لقائـد   تمـل اجلـ ا و لتد مـ    شرل اإل

 بالن ة لقاد الدربة.
 الادقاو تلى اقسام : -6

 لتماع شرائاها. أ( ال البة با صل كالزكاة تند 
 ل البة بالعر، كالكضا ة لالنذ  تند حتدق م لبه.ب(ا

 ج( املندلبة لاملستحبة. 

 حبث بالغيحبث بالغي
ــ    ــاز قس ــاب اجمل ــل     ب ــافة الضع ــا ض ــة       م ــل   احلد د ــ س بضات ل

َوُيطِْعُماوَن الطََّعاامَ َلَلاأل يـة لبد لـه تعـا ]   لاستشهد بهـذا اآل 

لهـ    احلد دـة    لان احلب   ال اهر ملـال ا  الاعـام لاملـان    (9)[حُبِّهِ 
ستدالن لاحلار من مسـاحمة    ستشهاد لاإل   لال خيل  هذا اإل(3)لااحبهما

 لتعدد معاني للل ا اآلية.
ل  ا كان اللمري يع د للمان   ن ملا ا يدفع اإلنسان ماله    غريا من 
دلن ت ،   اجل اب ه  أن هذا الـدفع مـن ماـاديق الـ   لأن اإلنسـان      

اهلل لالض ز مبرتبة التد ى   لن ل الث اب الع         يأتي بها لرلاء مرضاة
أن دفع املان مع حبه شاهد تلى  تااء ا لل ية حلب اهلل تز للل لالش ق 
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 للدائه.
َلْن َتَناُلوا اْلبِرَّ حَتَّأل ُتْنِفَُوا نع  ل د ق له تعـا ] 

   لف ـه داللـة تلـى حـب املـان   لصـريل ته لاسـاة        (4)[ِممَّا ُتحِبُّونَ 
 يدًا أزاء بل غ د لة ال  لالاالو.لطر

  صويلصويلأأحبث حبث 
  جي ديجي ديخط ري واإلخط ري واإلامللىن اإلامللىن اإل

 لضاظ تلى قسم  : املعاني املرادة من ا 
لضاظهـا   معان هـا ي لـب    أستعمان  ن أأي  خاا ية :  ا ل  معاني 

مســاء  ن خاــا  معان هــا    هــن الســامع لتاــ  ا هللــا   مثــل معــاني ا  
ة الضعـل لضـعت لنسـبة    ئد اك   له ثب و   تامل اإلمس ة هللا املضاه   اإل

   فاتل ما   لالضعل املاضي لب ان زمان النسبة الادل ية. الضعل 
ــذا اإلل ــه      ه ــي ف  ــل يكض ــ ل ب ــ  التضا ــى حن ــًا تل ــ ن دائم ــا  ال يك خا

 خاا .ل ل س بلرل يًا   نسبة اإلألالتضا ل يك ن الحدًا   االمجان
اليت ل س هللـا ثبـ و لتعريـف مسـتدر       لهي  الثان ة معاني اجيادية : 
جيـاد  لضاظهـا م لـب إل  أسـتعمان   ن الك ض ـة ل أتامل التا   لالعدل   بل 

 ال باالستعمان. معان ها   ف اء النداء لكال اخلااب ال ي لد له معنى 
ال مع  خاـا ية للكنها ال تكـ ن تامة  ن احلرلل هللا معاني أق ى لا 
خاا  ما لقع   اخلا ج من نسبة النداء ال ستعماهللا م لب إل ن أغريها ل

 .نتهاءل اإلأبتداء اإل
س  تن معناا   اخلا ج لبـ  نسـبة   إفال فرق ب  حكاية لضظ )زيد( ك

 بتداء اليت حيك ها لضظ )من(   ق لك سرو من البارة.اإل
سـ  يـدن   جياديـة  ن اإل  لاملعاني احلرف ة    خاا ية مس ة املعاني اإلل
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س  تعبري    هن املتكل    املرتبة السابدة تلى الكالم لاإل تلى معنى يكتب
 تن  لك املعنى.

فل س لـه معنـى     جيادي  نه أداة للربط ب  مضرداو الكالم لاحلرل 
ستعمان   ليت قف ال ضع تلى تا   سابق  تبة تن مرحلة التلضظ من اإل

  ا    ل ا كان بنضسه ف سمى ال ضـع ش اـ اً  إتلى تا   اللضظ فلاملعنى  
 ل ه ف سمى ن ت ًا. بعن ان يشري  كان

  تعا .ن اللمري يع د هللأخاا ي لاملتباد  لفق املعنى اإل

  خالقيخالقيأأحبث حبث 
 : أم    الادقة لما يرتتب تل ها من ا ثر ثالثة 

حساسـه بعاـف   أما يتعلق باملتادق تل ه من قلـاء حالتـه ل   ا لن :
مرضـاته تعـا    لـا جيعلـه     لسبب هذا العاف له   تهاآلخرين تل ه لمعرف

ه ان اآلخرة اليت دفعت اآلخرين أصالو حاله   لتذكر    تباداته ل يتجه 
َوَما ُتنِفَُوا ِماْن ََيْار  قـان تعـا ]   نضاقها خراج ا م ان لإل

 .(4)[َفِلَنُفِسكُمْ 
كما ان تلد ـه للاـدقة ينمـي   قلبـه حـب اآلخـرين لالثدـة باملسـتدبل         

مـن فدـراء   لى اتبـاع  او الـنه  تنـد الت سـعة تل ـه       اجمله ن   لالعزم تلـ 
 املؤمن  من يتادق له    حان احلالة لالضاقة.

ما خيص املتادق نضسه مـن جتلـي ال لـ د التاـديدي الميانـه       الثاني :
باتتبا ا مرآة لل ل د الذهين لتغلبه تلى ا نان ة لحـب الـذاو   لايثـا ا    

لســع ه   لاهتمامــه بشــؤلن الغــري تلــى الــنضس   شــار مــن  زقــه لحدــه  
 املسلم  لتضدد اح اهلل .

مــا يشــمل املســلم  كافــة مــن افاضــاو الاــدقة لمنافعهــا    الثالــا : 
الشرت ة لااللتمات ة لاالخالق ـة   لمـا تسـببه مـن االصـالو   كمـا تعتـ         
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الادقة من افلل ال سائل حملا بـة اجلرميـة لاحلـد منهـا   لتسـاه    نشـر       
الق لاتاــاء صــ  ة مشــرقة تــن االســالم لالتــزام  الضلــ لة لمكــا م االخــ

 املسلم  بأحكامه لبا خ ة االميان ة   أه  امل ادين لاكثرها فتنة له  املان.
تعت  الادقة منسأة   ا لل لتزيد   العمر   لهذا الزيادة غالبًا ما ل

  تك ن مناسبة لم ض تًا الكتناز الااحلاو لات ان ما ف ـه الثـ اب اجلزيـل   
ريب له  ان دفع الادقة يدن تلى االميان ل لاء املغضرة   لبذا تك ن بتد

ل كـ ن مـادة   الادقة سب اًل لدخ ن اجلنة باتتبـا  انهـا سـبب لاـ ن العمـر      
 .  مرضاته تعا لم ض تًا إلت ان الااحلاو لالضناء 

 ت  حدثين يد ن الغس ل بن مسعت قان الاري  سدير بن لتن حنان
 سـل   ل تل ـه  اهلل صـلى  اهلل  س ن مسعت قان سهل بن تمرل له يدان لي

 هذا يرل مل ا لل   منسأة ا هل   حمبة املان   مثراة الدرابة صلة يد ن
 بهذا  ال سهل بن تمرل تن يرلى لال حممد  ال سدير بن حنان تن احلديا
 .(4)اإلسناد

 [َذِوي اْلَُْرَبألق له تعا ]
ي الدربـى   تعـ   قرآنـي لتأديـب     املنضق املان برًا لاحسانًا لذل ييعا

ا ا دا  ا مــر بــ  التعــ   لالت ــ ري  ل للمســلم  ااــ ص لهــة اإلنضــاق 
فاملتحال ه  التع     أي ا ا دا  ا مر ب  الادقة تلى  لي الدربـى ال  

 تلى االلنيب ف تحال التع   بالادقة تلى  ي الدربى.
  ن اهلل  س ن يا:    تقال ق س : أنها بنت فاطمة تن املنذ  ابن لأخرج

 .(9)قرابتك   العل ها:    قان.   هب من مثدااًل لي
  لل الدربى حيمل تلى معن   : ل

 قرابة النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  لاهل ب ته. ا لن : 
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 قرابة املنضق نضسه. الثاني : 
  للكـن الندـاش   الكـ ى      ادة املعنى ا لن بعض املضسرين لتن  

 ي تعلق الرلاية املشا  ال ها بهذا اآلية.له
املعنى ا ت  لآلية فتحمل تلى  لي قربى النيب صلى اهلل لال مانع  -1

تل ه لآله لسل  لتلى قرابة املنضق   ايهما اتاى له حتدق صـدق اإلحسـان   
لهـذا   لاخلري لادق تن ان ال  تلـى كـل منهمـا للداتـدة )املعنـى ا تـ (      

 .لحان قرابة املنضق نضسه ل نارال املعنى لهاملعنى ال يتعا ، مع  
رلحان املعنى االصاالحي تلى املعنى اللغ ي   لاملعنى لمع الد ن ب

فـان   االصاالحي للدربى ه  قربى  س ن اهلل صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل     
املعنى اللغ ي ظاهر   اآلية مل ض ت ة صلة ا  حام   اإلسالم لالاـدقة  

 .ةمن احسن لل ا هذا الال
ان ال  لاإلحسان لكل انسان امـر حممـ د اال ان اإلنضـاق تلـى  لي     ل

قربى الـنيب صـلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  لتلـى  لي قربـى املنضـق يتاـضان          
 اا ص ة لهي ان اهلل تز للل الصى بهما.

ــن        ل ــ   لك ــدم التع ــام لت ــ  اإلبه ــى حن ــة تل ــزلن اآلي ــ ن بن ــل الد ه
هـام ال الرتديد بل من السعة لالشم ن اجل اب: ان هذا العم م ل س من اإلب

 لتعدد أب اب اخلري لالضالو . لالت  ري
لعل هناك لل هًا من الشبه لاإللتداء ب  قرابة النيب صلى اهلل تل ـه  ل

لآلــه لســل  ل قربــى الشــ ص نضســه   صــالتهما معــه   ليــرلي طــالل   
 قـان :   سـالدًا متلـرتًا ا  اهلل  ال ماني انه  أى اإلمام تلي بـن احلسـ    

فــدن و منــه ل فعــت  أســه للضــعته   حجــري :  ف قعــت قاــراو مــن   )
دم تي تلى خدا الشريف فاست ى لالسًا لقان با و خافت :  من هذا 

 الذي اشغلين تن  كر  بي.
فالابه طالل  ال ع لاكبا  :  انا طالل  يـا ابـن  سـ ن اهلل مـا      
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حنن تاص ن لان ن   هذا اجلزع لالضزع؟ لحنن يلزمنا ان نضعل مثل هذا؟ ل
اب ك احلس  بن تلـي لامـك فاطمـةالزهراء للـدك  سـ ن اهلل   فالـاب       

ــام  ــاو       اإلم ــان :  ه ه ــ م اجلــزاء ق ــة لاســتعدادًا ل  ــئ حكم ــ اب ميتل جب
ه هاو   يا طالل  دع تنك حديا ابي لامي للدي خلق اهلل اجلنة ملن 

اا لل  كان س دًا بش ًا   لخلق النا  ملن تاحاطاته لاحسن  لل  كان تبدًا 
َفالَ َأنسَاَ  َبيَْنُهمْ َيْوَمِئاذ  قرش ًا  اما مسعـت ق لـه تعـا  ]    

 .(4)[ َوالَ َيَتسَاَءُلونَ 
ا  النيب حممد صلى اهلل بالنسب لالسبب انها دت ة لكل من ينتسب  

تل ه لآله لسل  ل  كل زمان بعدم الرك ن ا  النسب لحدا بل تل ـه ان  
ة لصـدق العبـادة لاإلخـالص   الـدين   لان كانـت      يتحلى باخالق النبـ  

  ية النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل  تنضرد اا ص ة لتشريف ي م الد امة   
سب لسبب ح نئـذ اال نسـبه لسـببه صـلى اهلل تل ـه لآلـه       نلهي اندااع كل 

 لسل .
كأن قرابة النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل  هي قرابة لكل مسل  من غري 

 نهما   لتك ن آية بالغ ة اتجازية تلم ة.تعا ، ب 
من الاعب الد ن ب ه   التزاح  ب  الدرابت  للكنه قد حيال تلى 
حنـ  الدلــ ة الش اــ ة فريلــع ا  املرلحــاو الكل ــة كاإلميــان   لاجلزئ ــة  
كالتضالو النسيب   مددا  احلالة أي قد تض د املرلحاو اتااء احـداهما  

 هما كل باستحداقها.دلن ا خرى ال الت زيع ب ن
ي الدربى يب  اهم ة الرح  لألل يته   الادقة ليعت  مرآة لتددي   ل

َوُأْوُلوا اَِْْحَاِم َبْعُضُهمْ   قان تعا ]لثب و اإلميان   النض  

 .(9)[َأْوَلأل ِببَْعض  

                                                           

 .414( س  ة املؤمن ن 4)
 .76س  ة ا نضان(9)
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    شح ح صح ح لأنت تؤت ه أن له  بن تبا  لابن مسع د :  " تن ل
:    قلـت  احللدـ م  بلغـت    ا حتـى  متهـل  لال    الضدـر  لختشى    الغنى تأمل

 .(4)كذا للضالن كذا لضالن

  حبث فقهيحبث فقهي
لدد لعل اإلسالم للاـدقة اصـ اًل لاحكامـًا لق اتـد امتنان ـة لنـدب       
الشرع ال ها لاحتلت منزلـة ت  مـة   الشـريعة   للـاءو اآليـاو الدرآن ـة       

ة الد ل ــة لالضعل ــة باحلــا تل هــا   كمــا نــدبت ال هــا الســنة النب يــة الشــريض 
لالتدريريــة   ليــدن العدــل تلــى  لحانهــا لانبســاط فائــدتها تلــى النــا    

 مج عًا.
للاءو النا ص بذكر ما   الادقة من ت    النضع   احل اة الدن ا 
ل  اآلخرة مبا قد ال جتدا   غريها من اتمـان الـ  لاإلحسـان لتبـدأ تلـك     

قـــان تعـــا  ]   ًا لـــه ســـبحانهاملنافــــع بـــان اهلل تـــز للـــل لعــــلها قرضــــ
 .(9)[ َوَأْقَرُضوا َّللاََّ َقْرًضا حَسًَنا

قان : ان اهلل تز للل يد ن :  ما مـن  ل   لاية سامل تن الاادق 
شيء اال لقد لكلت بـه مـن يدبلـه غـريي اال الاـدقة فـاني اتلدضهـا ب ـدي         

   .تلدضًا"
ة  لي لقدمت اآليـة الاـدقة تلـى  ي الدربـى اللل يـة تعاهـد لاتانـ       

الدربى لما تتلمنه من التماسك لالتكامل االلتماتي لتسببه من السك نة 
  النض   لس ادة ال د لدلام الاالو لاحملبة   فدـد ل د   حـديا تـن    

 .(3)النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل  ق له :  "ال صدقة ل ل  ح  حمتاج
لهــذا احلــديا شــاهد تلــى  لحــان معنــى  لي قربــى املنضــق نضســه    

                                                           

 .3/69مضات ح الغ ب(4)
 .48( س  ة احلديد 9)
 .2/373ال سائل(3)
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إلضافة    تنزيه أهل الب ت من  تاائه  الادقاو  نهـا ألسـاخ أمـ ان    با
 النا .

لللادقة منزلة   مراتب اإلميـان لالعبادة   لـذا ل د تن النـيب صلى 
اهلل تل ه لآله لسل  :  "الت ح د ناف الدين لاستنزل ا الرزق بالاـدقة"   

 ال البة كالزكاة    ل ن الاـدقة ات  من املسـتحبة فـتدخل ف ها الاـدقة
 لمن مسائل الادقة : 

ل  الصى للدرابة ف نارل ا  من يتدرب ال ه من لهة ا ب لا م   (4  
لا يتعا ل انه  من اقا به كنسب اال مع الدرينة تلى اخلالل   ال ان املراد 

 م م نـة  أن   ل تن  بـن تبـا  :   ه  قرابة النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل 
  سـ ن  فدـان  تعتدهـا؟  لا ية   لسل  تل ه اهلل صلى اهلل  س ن استأ نت

     محًا بها لصلي تل ها ترتى أختك أتا ها:    لسل  تل ه اهلل صلى اهلل
 .(4)لك خري فإنه

( يعت    الادقة قاد الدربة   ليبال الرها ل  ن ى بها الرياء لال 9  
ل لضظ ال فعل من يعت  ف ها اإلجياب لالدب ن بل تكضي املعاطاة لتتحدق بك

اتااء ال تسل ط قاد به التمل ـك تانـًا مـع قاـد الدربـة نعـ  يشـرتط ف هـا         
 الدبض لاإلقبا،.

( جتري   الادقة الضل ل ة لياح قاد الدربة من الضل لي ال من 3  
 املالك ح  الازته.

( االق ى تـدم لـ از الرلـ ع   الاـدقة حلاـ ن الدـبض لحتدـق        1 
 ا  اهلل. امللك لالغر، له  الدربة

( حتـل صــدقة اهللــامشي ملثلــه للغــريا مالدــًا حتــى الزكــاة املضرلضــة  6 
لالضارة لاما صدقة غري اهللامشي للهامشي فتحل   املندلبـة لال جتـ ز     
زكاة ا مـ ان ال البـة لزكـاة الضاـرة   لامـا الاـدقاو ا خـرى ال البـة         
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بها فال اهر انها بالعر، كالكضا ة لالادقة املنذل ة ل د امل امل لامل صى 
 جت ز كاملندلبة   لا ح ط تدم دفعها للهامشي لاهللامش ة لتنزههما تنها.

( يعتــ    املتاــدق البلــ غ لالعدــل لتــدم احلجــر لضلــس ال ســضه   6 
لا ق ى صحة صدقة الايب البالغ تشر سن  ا ا كانت   م ضعها لخال ة 

 من اإلضرا  به.
اـدقة املندلبـة الضدـر ال العدالـة ال     ( ال يشرتط   الذي تعاى له ال7 

لا ق ى ل ازها تلى    اإلميان ف ج ز التادق تلى الغين لاملسل  مالدًا
الذمي لان كان النب ًا ل س بذي  ح  لبلحاظ اللاباة الكل ة لهي تـدم  

 لعله هللا   احلرام لمددماته   نع  مع التزاح  فالضدري املسل  ه  ا ل .
قان تعـا     ندلبة سـرًا أفلـل من اتاـائها تلنًا( اتااء الادقة امل8 

 َوِإْن ُتخُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَََراَء َفُهَو ََيٌْر َلكُمْ ]
قـان  سـ ن اهلل صـلى اهلل تل ـه لآلـه       اإلمـام البـاقر     ل  اخل  تن (4)[

 .(9)لسل  :  "صدقة السر تاضيء غلب الرب تبا ك لتعا 
دقة ه  ا ل  كما   بعض امل ا د منها ا ا نع  قد يك ن اإللها  بالا

اته  الش ص بعدم اتانة اآلخرين لتركه للم اساة فانه يعلن الادقة كـي  
يدفع التهمة تن نضسه   لكذا ا ا قاد اقتداء غريا به لحتريلـه تلـى فعـل    

اما   الادقاو ال البة فا فلل اظها ها تع  مـًا لشـعائر اهلل      اخلرياو
 لاداء ل الب.ل نها امتثان 

 ( يتأكد استحباب التادق   حاالو منها : 2 
 أ(القاو خما صة ك  م اجلمعة لي م ترفة ل  شهر  ملان.

  حـاالو مع نــة كــاإلمالق لاحلالـة ل لــاء الــرزق لنضــي     ب(
 الضدر   فالادقة باب لنزلن الرزق لللب ال كة لدفع البالء.
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 اتالة اهل ب ت من املسلم . و(
  لافتتاو ال  م بها لكذا الل ل لدفع حنس ل لته.التبكري ث(

   للتأك ــد   الكتــاب ج(الاــدقة تلــى  ي الــرح  احملتــاج لاجلــريان 
َواْلجَااِِ ِذي اْلَُْرَباأل لالسنة تلـى حسـن اجلـ ا  قـان تعـا ]     

 .(4)[َواْلجَاِِ اْلجُُنبِ 
(جي ز اتااء الادقة ا  السائل مع لهل حاله لتدم العل  حبالته 41

 را  دا لل  ظن غناا.ليك
( يستحب اتااء اإلنسان صدقته ب ـدا خا صـًا املـريض لان يـأمر     44

 السائل لاآلخذ بالدتاء له.
( ال يستدل قل ل الادقة لل  بدبلـة ال  غ ـف خبـز فمـن مل جيـد      49 

 فكلمة ط بة   لال يستكثر كثريها فانها جتا ة  احبة.
ري   كل ما ف ه غر، (ال ختتص الادقة املندلبة باملان فدط بل جت46

 صح ح شرتي ان ا يد به لله اهلل تعا .
نه لـ  دا  ا مر ب  الت سعة تلى الع ان لالادقة املندلبة أ(  كر ب46 

بعن ان )استحباب اخت ا  الت سعة  ًايددم ا لن   لافرد هللا   ال سائل باب
ف ها مـا  لقان :  لف ه تدة احاديا   لل س    (9) تلى الع ان تلى الادقة(

 يدن تلى املدا د.
ــل ان م ضــ ت هما  للكــن ميكــن اجلمــع ب نهمــا ل  ال تعــا ، ب نهمــا ب

ال ل ب لالندب   لالعن ان لاملعن ن   فان الت سعة تلى لهة متباينان من 
الع ان تلحق بالادقة تازًا    ن لضظ الادقة لضـع باالصـل ملعنـى آخـر     

 ترد تن لل ب االنضاق بالنسب ال السبب.
ا ل د   اخل  تن النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل  :  "لابـدء مبـن   لم  
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   ال يدن تلى التعا ، لالتنا  لالتزاح  بل تلى ا لل ية الاردية (4)تع ن
لتلى الرتت ب امل ض تي من غري اسداط    اإلنضاق مالدًا لالتددي  الا لي

 مل ض ع الادقة خا صًا مع صدق تن ان الادقة تلى املسمى.
(   اغلب االح ان ال تك ن نضدة الع ان لالبة تلى املرأة للكنه قد 47  

يك ن من باب تددي  ا ه  تلى امله  كما ل  كان زللها ال ابنها ال بنتهـا  
تستحق الادقة ايلًا فتددم الادقة تل ها   لف ها ايلًا صلة للرح  لطرد 

 للعد ق.
ت سعة تلى االسرة ( ل  دا  ا مر ب  مساهمة ا م لاالخت   ال48 

لافرادها لب  االتااء   لل ا ال  لم ا د احلالة لمساتدة الضدراء مثاًل 
هل جتـدد فـراش اال ضـ ة   الب ـت ال تسـاه    تـ فري افرشـة لحالـاو         
املسجد اللرل ية   لهل تسـاه    تبـديل سـ ا ة االبـن الاالخ ال تعاـي      

 .طلبة العل  احملتال  لتعاي الضدراء
هـــ  الثـــاني اال مـــع ظهـــ   تنـــ ان ثـــان ي  الـــح ك شـــ ة  االقـــ ى 

ــن    ــة بالت اـــ ص تـ ــة ف ا لـ ــة ال البـ ــا كتها   النضدـ ــا مشـ ــة   أمـ الضتنـ
 م ض ع هذا املسألة    ن مثل هذا املشا كة لالبة.

ــدقة ا    42  ــان الاــــ ــط   اياــــ ــاتدة لالت ســــ ــتحب املســــ ( يســــ
 املستحق للل س ط لان تعدد نضس الر املتادق.

اـــدق ان ميتلـــك مـــن الضدـــري مـــا تاـــدق بـــه ســـ اء  ( يكـــرا للمت91 
ــه        ــع ال  ــ   ل ــة ل ــ  ال كراه ــا   نع ــاب ال غريهم ــراء ال اته ــه بش ــان متلك ك

 مرياثًا.
ــري    94  ــن غ ــديدة الســؤان م ــة ش ــاج ( يكــرا كراه ــه    حت  ــل حبرمت لق 

 بل يكرا السؤان مع احلالة ايلًا.
 [َواْليََتاَمألق له تعا ]

                                                           

 .9/41الد  املنث  (4)



 92معامل اإلميان/ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 991

   اآلية مسائل:
ــع    -4 ــامى مج ــ   ال ت ــ غ     يت ــن البل ــذي مل ياــل س ـــيب ال لهــ  الا

لــن فدــد ابــاا   لق ــدناا بــدلن ســن البلــ غ  ن البــالغ ال يعتــ  يت مــًا لان   
 .ال ت  ينداع بالبل غلكان اب ا م تًا 

ــ   :   ــن من  ــان  ب ــ   ق ــْرُد الَ ت ــْتُ  الَض ــَتُ  لالُ  ــداُن لالَ  ــان اَ ب ِفْد  لق
ــن ــك ت ابـ ــْتُ  السـ ــا    الُ ـ ــن النـ ــل مـ ــائ  ل  اَ ب ِقَبـ ــن البهـ ــل مـ  ِقَبـ
 .(4)اُ م

 افادو اآلية ان اإلنضاق ات  من ان ينحار جبهة لاحدة.-9
 كـــر  لي الدربـــى لا يتـــام لالرقـــاب هـــل لـــاء تلـــى حنـــ          -3

ــل لامل ضــ ع      ــان ا مث ــانه  املث ــاني ف ــان؟ اجلــ اب :  هــ  الث احلاــر أم املث
ن لالســنة  ا هــ  ليشــمل ماــاديق الــ  ا خــرى الــيت ل دو   الدــرآ       

 لان كانت هذا اآلية  كرو ا ه  الغالب.
تانة ال تـامى تعاهـد اخالقـي هللـ  يسـاه    احملاف ـة تلـى البنـاء           -1

العدائدي لإلسـالم لحيـ ن دلن ضـ اته    ليكـ ن مناسـبة كرميـة للثـ اب        
لا لر   فالغاية لهي ما  لله يك ن الشيء تشمل اجملتمع لالد   اصالحًا 

 .إلميانل ًالحض ًا لت ا ث
ِإنَّ الَّااِذيَن َيااْأُكُلوَن أنــزن] ملــا اهلل  ن تــن  بــن تبــا  : 

 ال تـامى  يلـم ا  أن املسـلم ن  كـرا  [َأْمَواَل اْليََتاَمأل َُْلًماا
    لسل  تل ه اهلل صلى اهلل  س ن فسأل ا   شيء   خيالا ه  أن لحترل ا

ُهمْ ُقااْل ِإْصااالَحٌ َلُهاامْ ََيْااٌر َوِإْن ُتخَاااِلطُواهلل] فـأنزن 

ْو  ِلحِ َوَل ْن اْلُمْص َد ِم مُ اْلُمْفِس ِإََْواُنكُمْ َوَّللاَُّ َيْعَل َف

 لسع للكنه    تل ك  لض ق  حرلك :    يد ن [شَاَء َّللاَُّ َْْلَنَتكُمْ 
 .(9)ليسر
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تشمل اآلية ال تامى من  لي قربى النيب صلى اهلل تل ه لآله لسل   -6
لدخ هلل  ضـمن ماــاديق   لقربى الش ص نضسه تلى حن  مركب لتلض دي

[    َواْليََتاَمأل[ لقــ له تعـا  ]   َذِوي اْلَُْرَبأل قـ له تعـا  ] 
من غري تعا ، ب نهما بل انه يض د الت ك د لا لل ية   افراد ال لـ ب ال  

 االستحباب.
بعا السك نة   قل ب اآلباء لا مهاو تالت ص ة الدرآن ة بال تامى  -6

 ل ا  اجلماتة لاهل اإلميان.لجيعل الضرد يركن لمي 
لاءو اآلية باحلا تلى اتانة ال تامى   لهل تشمل تدم التعدي  -7

تلــ ه  لتلــى امــ اهلل ؟ اجلــ اب :  نعــ  فأنهــا تشــمله با لل يــة لمبضهــ م   
ِإنَّ قــان تعــا  ]   خــرى تل ــهامل الضــة   باالضــافة ا  ت ك ــد اآليــاو ا 

َواَل اْليَ  ْأُكُلوَن َأْم ا الَِّذيَن َي ا ِإنََّم اَمأل َُْلًم َت

 .(4)[َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ َناًِا َوسَيَْصَلْوَن سَِعيًرا
ه لمن الدس  الذي يك ن ف    اتانة ال تامى ن ع مضاتلة ب  طرف  -8

أحد الارف  اص اًل لاآلخر متلد ًا   لال تـ   غـري مكلـف كمـا ان اخلاـاب      
 مت له ملن يساتدا ليع نه.

ية النضس االنسان ة لترتدي بها   مراتـب الاالو لجتعل تعاجل اآل -2
االنسان يباد  ا  الااتة لاالنضاق   سـب له تعـا    كمـا تبعـا   الـنضس      

َوَيسَْأُلوَنكَ َلْن قان تعا ] الرأفة لالرمحة لالشضدة تلى املستلعض 

 .(9)[اْليََتاَمأل ُقْل ِإْصالَحٌ َلُهمْ ََيْرٌ 
 تنحار بالع ن املادي احلد دي بل تشمل ال ل ا اتانة ال ت   ال -41

 االتتبا ية.
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نه سبحانه ا تعا  باتانة ال تامى له منافع تتعدى ال ت   لاال فاهلل أمر -44
يتكضل  زق امل ل قاو مج عًا   امنا ا اد اهلل تز للل اصالو اجملتمع   

اخالقي لنضسي لته ئة ال ت   لدخ ن اجملتمع لم ادين احل اة امل تلضة بتأه ل 
لمنع تسرب ال أ  لالدن ط لاسباب اللغ نة لالكراه ة لآلخرين  فدد 
يؤدي احلرمان لاالضاهاد   الاغر ا  أمرا، نضس ة ت ز تلى سل ك 

 .االنسان   الك 
 َقْلِبِه َقْسَ َة َلَسلهَ  َتَلْ ِه اللهُه َصلهى اللهِه َ ُس ِن ِ َلى َشَكا َ ُلًلا َأن ل كر أن 

 .(4)اْلَ ِت ِ  َ ْأَ  َلاْمَسْح اْلِمْسِكَ  َفَأْطِعْ  َقْلِبَك َتْلِ َ  َأَ ْدَو ِ ْن َلُه َفَداَن
[ أسسـت مد سـة   َواْليََتاَمألكلمة لاحدة   الدرآن لهـي]  -49

اخالق ة لالتمات ة لترب ية تجزو تنهـا الد اسـاو احلك م ـة لاالنسـان ة     
 احلديثة.
[ تلى حن  االطالق لالدلــ ة املهملـة     اْليََتاَمألل د لضظ ] -43

فهل يشمل ال تامى من غـري املسـلم    أم هــناك مدــ د مـن الدـرآن أم مـن        
[ اْليََتاَمألالســنة   أم امـا ة لقـرينة شـرتـ ة ال تدـل ة حتاـر مضه م ]

 .  اآلية ب تامى املسلم ؟
املسـلم     ال اهر ان املراد ه  املعنى ا ت  ف شـمل ال تـامى مـن غـري     

عاي ا لل ية ل تامى املسلم    كما ان ال    تنع  تند التزاح    االتانة 
اتانة يتامى غري املسلم  مركب يتجلى   بعض اطرافه بتحب ب االميان ا  

لتـب    لتنم ة ملكة حب االســالم لامل ـل النضسـي  حكامـه لسـننه       به قل
عًا لسبده   هذا امللما  بتأس س ال له املشرق لرسالة اإلسالم للنا  مج 

 .ق اتد اخالق ة ملضه م الع ملة
اآليــة نــداء قرآنــي احناللــي م لــه ا  مج ــع املســلم  ف ــدخل    -41
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أنديته  لمؤسساته  لب  ته  لجتمعاته  لتك ن اتانة ال تامى لظ ضة ن ت ة 
 تامة متجددة   كل زمان مكان.

دتـ ة للنـا  مج عـًا للاـالو     تعاهد املسلم  لل تامى لاكرامه   -46
لاالصالو لاالقتداء باملسلم    خا صًا تلى الد ن باطالق معنى ال ت   
لمش له لغري املسل   مع تدريب بأن اخلااب   ألن اآلية تام لمالق للاء 

   لف ه  قتداء بالنيب حممد صلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل       تلى حن  التحدي
 تنايته بال تامي.

  ب   مدو النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل : قان أب  طال
 ب لهه الغمام يستسدى لأب ض

 . (4)لأل امل تامة ال تامى مثان                                          
اتانة ال تامى مانع دلن حا ن االضرا  به  ال االضرا الن تي  -46

 العام   لهي من تم ماو قاتدة ) ال ضر  لال ضرا  (.
ــة    -47 اخلاــاب التكل ضــي للمســلم  باتانــة ال تــامى ينضــي املنــة لالذل

لل تامى حان اتانته  ال تع ريه  ف ما بعد    ن النضع الذي يناله فاتل ال  
 اهلل اك  من النضع الـذي يتلدـاا ال تـ     خا صـًا مـع اد اك ت ـ   فلـل       

 ت   لغريا   أي تعا  للل د االسباب البديلة لالعلل املادية جللب النضع لل
 ان ا مر اإلهللي بال  يع د بالنضع تلى فاتله أكثر لا يع د بالنضع تلى غريا.

خرلية  فمن ا ل  دفـع  أتانة ال ت   منافع دن  ية لترتشح تن    -48
ــة    ــرزق لقلــاء احلــ ائ  لته ئ ــادة ال ــبالء لزي ســباب نضــع ألالد لصــب ة  أال

 العض .خرلية الرمحة لاملغضرة لالش ص   لمن ا 
الذي يساتد ال تـ     الغالـب ال يرلـ    مسـاتدته اال اهلل تـز       -42

 للل من غري انت ا  مدابل من أحد.
ان قلت :  قد تك ن اتانته بداـد الريـاء لا اءة الغـري  قلـت : ان     -91
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 لال يثبـت اال مـع الدرينـة املعتـ ة       هذا فرد ناد  خمالف لألصل فال يعتد به
 ص لد د ال  لترشح اتانة ال تامى تنه.لاآلية خترله بالت ا

ظاهر اآلية يدن تلى اتااء ال تامى املـان بداـد اإلحسـان لنشـر      -94
 اخلري لاملعرلل لاإلنضاق   الادقاو غري ال البة ط تًا لاخت ا ًا تدربًا هلل

تعا  لاصـالحًا للحـان الن ت ة العامة لا ح ان اخلاصة ملن حيتاج اإلتانة 
 ى.لمنه  ال تام

[ با غة اجلمع لـا يعـين احلـا تلـى      اْليََتاَمألل د لضظ ]  -99
التعدد   افراد ال ت   لن ل تنالين ال  لالااتة لالاالو   فال يكضي صرل 

 ال ل د لاملسمى فدط.
ــزلم تعاهــده         -93 ــثريين ل ــاو الك ــامى لض ــرآن ال ت ــذكر الد ــ  مل ي ل

مؤسساو من ا  ، أماا  :    ن قلتإل تايته  لاستحباب اتانته    ف
 .للعناية بال تامى من غري الرل ع ا  الدرآن

قلت لك :  انه ق ا  مع الضا ق فأن مؤسساته   او طابع انساني كما 
انها ال تعاجل انتشا  الضحشاء ب  الاب ان تاللًا لذ يًا   لتسعى للح ل لة 

 .دلن اجلرمية املن مة
ق ًا لتدائديًا لينبســط هـذا   خالأنه يهدل ا  بناء ا مة ااما االسـالم ف

يتـام مـن   فـراد مج ـعًا تلى حن  العم م االسـتغراقي فل س لألالبناء تلى ا 
   مـثالً  حاـة ف ه   باالضافة ا  حداثة تهد املؤسسـاو االنسـان ة   أل بـا 

لاالسـالم سابق   حلا ته لتأديبه للمسلم    فرتى شارًا من اآلية ينشئ 
 مى.مؤسساو تامة لل تا

 ًاثالثـ   الدـرآن   قد ل د  كر ال تـ   بلغـة املضـرد لاملثنـى لاجلمــع       -91
لتشـرين مرة لتعت  تتمعة لمتضرقة مد سة اخالق ة  او فلسضة لمنهج ـة  
متكاملة ل افدًا كرميًا   صالو ا مة لا سرة لالضرد   لل  تعر، ا تمان 

 تل ها جتد الت لف تنها ظاهرًا لالتداري ب نًا.
حنن حبالة ا  تث ير تل م هذا املد سـة للعلـها اكثـر ح  يـة        -96
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ال اقع ل   لـك ت ـ   املنضعـة العاللـة لاآلللـة لال بـأ  بـان تبـدأ بعـدة          
 د اساو : 

 (ال ت   لغة.4
 (ال ت     الدرآن.9
 (ال ت     السنة.3
 (اسباب ال ت  لك ض ة معاجلة بعلها لتدا ك حدلثها.1
 ال ت   لغري ال ت   من الاب ان. (د اسة مدا نة ب 6
ــدة لاجملتمــع االســالمي    6 ــ     العد  ــ  ال ت ــة اخــرى ب (د اســة مدا ن

 لاجملتمعاو االخرى. لالعدائد
( ب ان حان ال ت  قبل االسالم لما ينزن به تند حا ن الغزل   لب  7

 العناية به   االسالم.
سنة تلى حان ال ت   ( أثر احلا تلى  تانة ال ت   ال ا د   الدرآن لال8

 لبناء ش ا ته لاسباب اهللداية تندا.
 .(ال ت   ترفًا2

َوآُتاوا اسباب نزلن اآلياو اخلاصة بال تامى ل  ق له تعا ] (41

   نزلـت  أنهـا  الاـح ح :    املضسـرلن  قـان  [)اْليََتاَمأل َأْمَواَلُهمْ 
 طلـب  بلـغ  فلمـا     يتـ    له أخ البن كثري مان معه كان    غاضان من  لل
 هـذا  فنزلـت     لسـل   تل ه اهلل صلى النيب    فرتالعا    تمه فمنعه املان
 من باهلل نع      الرس ن لأطعنا اهلل أطعنا:    قان الع  مسعها فلما    اآلية

:  "   لسـل   تل ـه  اهلل صـلى  الـنيب  فدـان     ال ه ماله لدفع    الكبري احل ب
 قبض فلما    لنته أي" دا ا حيل فإنه هكذا  به لياع نضسه شح ي ق لمن

 ثبت:  "   لسل  تل ه اهلل صلى النيب فدان    اهلل سب ل   أنضده ماله الايب
    ا لـر  ثبـت  أنـه  ترفنـا  لدـد  اهلل  سـ ن  يـا :    فدال ا"  ال ز  لبدي ا لر
 لبدـي  الغـالم  ألر ثبت:    فدان اهلل؟ سب ل   ينضق له  ال ز  بدي فك ف
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 .(4) (لالدا تلى ال ز 
 صلة ال ت   بذي الدربى لالنا .  (44
 (احلالة املال ة لل ت  .49
 ( ال ت     الد اسة لك ض ة ته ئة مستلزماو اكماله ملراحل الد اسة.43
صلى اهلل تل ه لآله لال تامى   مع سرد بعض ال قائع  حممد ( النيب41

 لاالحداث باالضافة ا  السنة الد ل ة املتعلدة بااليتام.
 اداو ال ت     مرحلة اإلنتدان ا  البل غ.( تب46
ب ان املنافع ا لتمات ة لا خالق ة لبعثة النيب حممد صلى اهلل تل ه ( 46

لآله لسل  فدد كان أهل اجلاهل ة يتزللـ ن ال ت مـة طمعـًا مباهللـا   فنزلـت      
آيــاو تديــدة  تتلــمن اإلنــذا  مــن أكــل مــان ال تــامى بالباطــل منهــا ق لــه  

لَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْليََتاَمأل َُْلًماا ِإنَّ اتعـا ] 

 .(9)[ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبطُوِنِهمْ َناًِ 
 خالق ة   ال ت .أ(د اسة 47
  ال ت  لسبل صالو ال ت    للقايته من ا د ان  (د اسة التمات ة48
 .املذم مة
 م ة.( اتانة االيتام تهذيب للنض   لنشر للد   االخالق ة السا42
 ( مشا كة ال ت   لاقباله تلى املستحباو لما ف ه تع    شعائر اهلل.91
ــ         94 ــ  ال ت ــالي ب ــان احل ــع   الزم ــب ال اق ــة حبس ــة مدا ن ( د اس

 اجملتمعاو االسالم ة لاجملتمعاو االخرى املتحلرة لاملت لضة.
 ( اثر اتانته لال  ال ه   نضسه لتلى سل كه.99

 ه مباشرة ال ب اساة الكض ل.(د اسة اإلنضاق تل 93 
 (الضرق ب  ال ت   مع احلالة لالضاقة   لب  ال ت   مع تدم احلالة.91

                                                           

 .6/13مضات ح الغ ب(4)
 .41س  ة النساء(9)
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 (الث اب الع      اإلحسان ا  ال ت   ماديًا لمعن يًا.96
 (ان اع اإلتانة املعن ية لل ت  .96
َواْبَتُلاااوا  بـــتالء ال تـــامى أي  ختبـــا ه   لد لـــه تعـــا ](97

اَمأل حَتَّ  ُْتمْ اْليََت ِإْن آَنس َاحَ َف وا النِّك أل ِإَذا َبَلُغ

   لمـن  (4)[ِمْنُهْم ُِشًْدا َفاْدَفُعوا ِإَلايِْهْم َأْماَواَلُهمْ 
لل ا اإلختبا  دفع من ماله لـه لأمـرا بالتاـرل ف ـه ملعرفـة حالـه   لمنهـا        
أخالق ال ت     لجبابته لت ل ه تضده املنزن ال م ة   لمنها تعاهـدا للضـرائض   

 .(9)أم اَله  لحض ه  لأديانه  تد هلل    اخت له     لق ل : لألقاتها
 (ال ت   لب ت مان املسلم .98
 (االتانة الش ا ة لاالتانة الن ت ة لل ت  .92
(ك ف يساتد الضدري االيتام لك ف يسـاتده  الغـين   لبـ  الغـين     31

لالضدري   هذا الباب تمـ م لخاـ ص مالـق   فـالغين يسـاتده  باملـان       
كس ة لالنضدة لالعاف لالتعاهد االخالقي   أما الضدـري فأنـه يسـاتده     لال

ة   فعم ماو ا مـر بـاملعرلل لالنهـي تـن     ابالكلمة الا بة لاحلنان لامل اس
 املنكر شاملة للارف .

 ( اتانة ال ت   لان مل يكن من املسلم .34
 لل ا اتانة ال ت  .أظهر ( 39 

داء العباداو لان مل تكن لالبة تل ه أ    ال ت   ( ك ض ة ا خذ ب د33
 قبل البل غ.

اإلنذا  لال ت د ملن يأكل أم ان ال تـامى ليتعـدى تلـ ه    لتـن     (31
 مشافر هلل  بي: ق مًا النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل   أيت ل لة أسري

 أفـ اهه     جيعـل  ث  مبشافره    يأخذ من به  لكهل لقد اإلبل   كمشافر

                                                           

 .6س  ة النساء(4)
 .9/466 يتضسري البغ(9)
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 خ ا  لهلل  أسافله  من خترج حتى أحده      فتدذل    نا من ص رًا
 أمـ ان  يـأكل ن  الذين هؤالء:   قان هؤالء   من ل يل يا:   فدلت لصراخ
 .(4) (ظلمًا ال تامى

(تدن اآلية بالداللة االلتزام ة لمضه م امل افدة تلى  تاية الاـب ان  36
 لل ية ال ت   لتعاهدا.لاالحداث مالدًا لان مل يك ن ا يتامى   مع تثب تها  

 سالمي من  . لتلك الد اساو مددمة لعمل 
 ( لص ة ال ت    لاإليااء له  لال الية تل ه.36

لالدد  املت دن من اآلية الكرمية تعلدها بال تامى الـذين فدـدلا آبـاءه       
لتشمل تم ماتها اإلحسان للمستلـعض  لالتحـذير مـن ظلمهـ  لاسـه       

 .حد قه 
احلــديا يــدن تلـى خاــ  ة التعــدي تلــى أمــ ان   لالشـار ا لن مــن 

 ال تامى لما يرتتب تل ه من العداب الشديد.
لدد أ اد اهلل تز للل للمسل  أن يك ن حاكمًا لقاض ًا تلى ل ا حه 
ف زلرها تمـا حـرم اهلل   للـاءو اآليـة لتنم ـة ملكـة التدـ ى تنـد املسـل           

ل حد قـه اإلتتبا يـة   لاحلذ  من ظل  ال تـ   مالدـًا سـ اء   مالـه أل دمـه أ     
ــا ]    ــان تع ــف اإلســالم   ق ــأة كرميــة   كن َوَأْن َتَُوُمااوا ل نشــأ نش

    نه لزء من  صالو ال ت   للد ام ب ظائضه (9)[ِلْليََتاَمأل ِباْلَِسْطِ 
العبادية تند البل غ   لصريل ته فردًا نافعًا   اجملتمع   حرياًا تلى تع    

  دة لالرمحة اليت تلداها منه    صغرا.شعائر اهلل يعاي للنا  مضاه   امل
 [َواْلَمسَاِكينَ ق له تعا ]

له  الضدراء احملتال ن ا  املساتدة لن ال جيد ق و ي مه   لاملسك  
س ء حااًل من الضدري   له  املشه   لبه قان الضراء لتغلب لابن السك ت   أ

                                                           

 .3/17الد  املنث  (4)
 .497س  ة النساء(9)
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 لكذا اب  حن ضة لابن اجلن د .
 الَضدـري  ُيـ ُنس  لقـان . الَضدـري  مـنَ  حااًل أحَسُن املسكُ  اَ ْصَمِعّي لقان

 بـل  لاهلل ال فدان أنت؟ َأَفدرٌي َ ْترابّي لُقْلت قان. املسك  من حااًل أحسُن
   لبذا (4) ِمْثُله لامِلْسك  له شيَء ال الذي الضدري ا ترابّي ابن لقان. ِمسك 

 العكس.يك ن ب نهما تم م لخا ص مالق فكل مسك  ه  فدري لل س 
س ء أبان الضدري لتدد من الضدهاء الشافعي لابن اد يس لاحللي  لقان 

ستدن باستعا ة النيب صلى اهلل تل ه لآله لسـل  مـن   أحااًل من املسك    ل
الضدــر مــع انــه صــلى اهلل تل ــه لآلــه لســل  قــان   دتائــه :  "اللــه  احــ ين 

 .(9) مسك نًا   لاحشرني   زمرة املساك ينمسك نًا   لامت
لمحل كالمه صلى اهلل تل ه لآله لسل  تلى ا ادة اخلل ع لاخلش ع 

مــام مدــام الرب ب ــة للكنــه اتــ    انــه يشــمل قهــر الــنضس ألملــام  الــذن 
الشه ية لالغلبـ ة لالتناب التاـلع ا  ما يشـغله تن  كر  به من مشاغل 

:  "أدبين الدن ا لهم مها   له  صلى اهلل تل ه لآله لسـل  معا م لقد قان 
 .(3) بي فاحسن تأدييب

فالدتاء م لـه لألمـة تلـى حنـ  اإل شـاد للتنـزا مـن   ائـل ا خـالق          
لقبائح ا فعان   انه تهذيب للنضس ا ما ة ملنعها من التاالن تلى الـنضس  
املامئنة   له  دت ة للتعلق بنع   اآلخرة لما ف ها من اللذاو اآلللة اليت 

 ترا، تن زخرل الدن ا.نضس لاإليبعا استحلا ها الغنى   ال
صلى اهلل تل ـه لآلـه لسـل  للمسـلم  التشـبه با نب ـاء        النيب  ادألدد 

نن ر لألم   لا فعـان   لأنلاإلبتعاد تن املعا ة لاللها ل اء الشبهاو   
 تعا  لان اإلفتدا  ا   محتـه  ة اهللبع  البارية   ل  احلديا ب ان لدد 

                                                           

 .4/919خمتا  الاحاو(4)
 .8/74مضات ح الغ ب(9)
 .41/76تمع الب ان(3)
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ــا    ــأثري لل س ــه ال ت ــام لان ــاو للــ س    ت ــ راو للكن ــا مس ئط اال با نــه  نه
 م لباو.

لف ه م اساة للضدراء لاملساك  لحـا هلل  تلى اتااء ا لل ية  م   
دينه    كما ان الدتاء يدن   مضه مه تلى اخلااب لألغن اء بان ال يغرتلا 
بام اهلل  لان يناض ا املساك  ليعا ه  ما كتب اهلل هلل  ليتجنبـ ا النضـرة   

 .ال اإلست ضال به منهـ  
ن يك ن   زمرته  أ س ن اهلل صلى اهلل تل ه لآله لسل  يرغب فمن 

البــد لانهــ  مــن اهــل الســعادة ا خرليــة   لان املســكنة لــ س مــن  مــائ    
ســا  مــادي  لهــ  منــع للتمــايز تلــى    الش اــ ة صالاــضاو ال الندــائ

اء الـرلو  لدت ة إللتدـاء املسـلم  مج عـًا   السـعي لاـض     لبلحاظ ا م ان 
 باملعا ل اإلهلل ة لاإلمتثان لأللامر لالن اهي الشرت ة.

قان : الضدـري الذي ال يسـأن النا    لاملسكـ  الاادق اإلمام لتن 
 .(4)الهد منه   لالبائس الهده 

  حبث فلسفيحبث فلسفي
لاملداـ د   للب ـان  اخلالل   مضه م الضدـري لاملسـك  لالنسـبة ب نهمـا     

للجم ع لالكلي املشكك الذي تدن تل ه مسم او باآلية ه  العن ان الشامل 
ن اختلضت   الشدة لاللعف   فاملراد  لمتداخلة لمراتب متعددة للكنها 

 ا شد حالة من غريا س اء كان فدريًا ال مسك نًا.
لال اهر ان اآلية تشمل الضدراء ايلًا لكأن مضه م املسك  لالضدري لن 

عا  للعل  كر املسك  لحدا   هذا اآلية ا ا التمعا افرتقا لا ا افرتقا التم
ل ن املدـام يتعلـق ببـا الـ        دلن الضدري ل ه   املعنـى بالداللـة التلـمن ة   

 لنشر اإلحسان ف ك ن تن ان الضدري داخاًل اناباقًا.
ل  اآلية حما بة ملا يكمن   النضس من الد ى الش اان ة الـيت حتـر،   
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   كما ان ف ها حتديًا لقهرًا للنضس تلى الر ائل من الب ل لالشح لحن هما
 .الشه ان ة لامل ل الذاتي ا  متاع الدن ا للذاتها لحالاو الغرائز

 أطـرو  كمـا  ُتْاُرلنـي  تن النيب حممد صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل   : ال  
 .(4)ل س له اهلل تبد أنا فإمنا مري    ابن ت سى الناا ى

لى حن  الدل ة الاب ع ة ا  لمن اإلتجاز   اآلية ان احلك  ف ها لاء ت
يك ن كل ـًا مـن غـري حلـاظ لعــدد افـرادا   لمل تكـن قلـ ة ش اـ ة ال ان          
م ض تها منحار بافراد مع ن  كال ت   مـن  لي الدربـى ال املسـك  مـن     
اجلريان  ن املال ب ه  الن ع لش  ع اإلحسان لالسعة   ابـ اب الضلـل   

 اإلهللي لتدم التل  ق لاحلار.
لاملســك  مــن املضــاه   الــيت تســتعمل   الدلــايا الشــرت ة  ان الضدــري 

لا خالق ـــة لاإللتمات ـــة لال ينحاـــر اســـتعماهللا ف مـــا يتعلـــق بـــاآلداب 
لا لصال اإلتتبا ية   فهذان املضه مان هللما اتتبا    الاـالو الضرديـة   

ة اليت تعت  بع دة تن تُأثري الرغباو  لاإللتمات ة لا تباط باحلدائق اخلا ل
 لش ا ة  نها تعبري تن لاقع اتتبا ي.ا

 [َواْبَن السَّبِيلِ ق له تعا  ]
املسافر الذي احتاج   سضرا لنضدو نضدته لفنى ما تندا من املان لان ل

كان   بلدا م سـ  ًا   لقد ل د  كـر ابن السب ل مثان مراو   الدرآن كلها 
  آية اخلمس   لل د  كرا تؤكد تلى مساتدته لاستحداقه للحق الشرتي

ْء  َفاَأنَّ ّلِلَِِّ قان تعـا ] 
َواْلَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن شَاي

لـا     (9)[َُُمسَُه َوِللرَّسُوِل َوِلِذي اْلَُْرَبأل َواْليََتااَمأل
يدن تلى اتزاز الدرآن للمسل  لدفع الذن تن اإلنسان مالدًا   هذا احلالة 

 بغض الن ر تن ملته لبلدا.
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لسب ل مد سة اسالم ة مستدلة لمن منافعها انها حت ن دلن فاتانة ابن ا
الرتدي االخالقي لاحل ادث املؤملـة لاملؤسـضة بسـبب هـذا احلالـة العرضـ ة       
ــان      ــ  لاإلحس ــاه  ال ــرج لالشــماتة   لل س ــذن لاحل ــن ال ــع م ــة لمتن الاا ئ

   اهله. املعرلل باستدرا  ا ح ان اإللتمات ة بت سري ت دة املسافر ل
   (4)ابن السـب ل هـ  اللـ ف   بـ بن تبا  لقتـادة ان املــراد     لنسب ا 

اتانة ابن السب ل نضدة مدا دة بذاتها  لل دو   بعض اآلياو تلى للكن 
ــة باملـــان لالاـــدقة   ــرا بـــاحلق الشـــرتي لحنـــ  اإلحســـان لاإلتانـ ل د  كـ

 .لالادقاو ال البة
لاللــع ف خــا ج بالت اــص ا  يبتنــى م ضــ ته تلــى اإلكــرام لال   

ب نه لب  السائل    نع  قـد يكـ ن ابـن السـب ل ضـع ضًا بالـذاو ال        مالزمة
 .بالعر، من خالن التماع احلالة لالع ز لالغربة تندا

لب  هذا اآلية لآية الادقاو تم م لخا ص مالق ف ما خيص ابن 
السب ل   فهذا اآلية حتا تلى اإلتانة املالدة البن السب ل لتدم احناا ها 

 ابـنُ  الس ـب ل  ابـنُ    قـان ابـن سـ دا:    من احلـق الشـرتي   بالزكاة لاستحداقه
 .(9)الاريُق تل ه ُقِاع الذي لتْأليله الاريق

مد سـة متددمـة   ان  كر اتانة ابن السب ل للعله للهًا من لل ا ال  
   له    ا صل ناد  لقل ل احلدلث   زمانًا   اإلصالو لالرأفة اإلنسان ة

ا  ان مسـاتدة ابـن السـب ل لقلـاء حالتـه       مر له اهم ة خاصـة   لأاجلملة 
املال ة لتأم  لص له ا  بلدا ال يك ن   الغالب اال قربة ا  اهلل لمن غري 
انت ا  للرد لال فاء لالدلاء منه   فه  م ض ع تتجلى ف ه مضـاه   اإلميـان   

 لالاالو.
لمن اإلتجاز ان اآلية ناظرة إلبن السب ل غري املسـل    بـالد لا ،   

                                                           

 .9/88تضسري اخلازن(4)
 . 44/342لسان العرب(9)
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لم    فاآلية تنضي احل ر تن مساتدته لتدت  ا  اتانته لل الها لرمبـا  املس
أبى النا  ال العلماء تددي  يد الع ن لـه   لهـي مـن العم مـاو االنسـان ة       

َوِإْن َأحَااٌد ِمااْن اْلُمشْااِرِكيَن اسْااَتجَاَِكَ ]لد لــه تعــا  

ْأَمَنُه َذِلكَ َفَأجِْرُه حَتَّأل َيسَْمَع َكالَمَ َّللاَِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه مَ 

 .(4) [ِبَأنَُّهمْ َقْوٌم الَ َيْعَلُمونَ 
فمساتدة ابن السـب ل سـبب   ا ذابـه لتـأثرا باملبـادئ الـيت يعتندهـا        
ليؤمن بها من قام مبساتدته   فهل اآلية ترشد اتداء الدين ا  هذا الباب 
 لتساه    دت ة النا  هلل  من خالن حتل ه  با خالق الضاضلة  اجل اب: 
من اتجاز الدرآن ت ؤا با خالق احلم دة لحا النا  تلى الد   الكرمية 

   لقد أمر اهلل تـز للـل املسـلم     لدت ته لنبذ ا خالق لا فعان الدب حة
بــاإلقرا  بــالنيب حممــد صــلى اهلل تل ــه لآلــه لســل    لقــان تعــا    الثنــاء 

 . (9)[َوِإنَّكَ َلَعلأل َُُلق  َلِظيم  تل ه]
الباب مضت حًا امـام كل انسان ل نتضـع مـن مائـدة الدـرآن      اهللللعل  

هذا  منحجب ا تن انضسه  اإلنتضاع  لباخت ا ه  للكن اهل اجلح د لالكضر
 .اآلياو ا  ان اجلح د تت لد تنه قس ة الدلب   التعامل

لاآلية لان كانت للتحدي لالب ان فانها حتا املسلم  تلى اتانـة ابـن   
 لتزليدا باملؤلنة اليت ت صله ا  بلدا. السب ل لقلاء حالاته

 [َوالسَّاِئِلينَ ق له تعا ]
أي الذين يسـأل ن العـ ن ليالب ن الادقاو   ترى ما هي النسبة ب  

 ف ها لل ا : املسكـ  لالسـائل   
 .التساليا لن : 
 .العم م لاخلا ص املالقالثاني : 

                                                           

 .6الت بة ( س  ة 4)
 .1س  ة ن(9)
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 .العم م لاخلا ص من لله:  الثالا
مسـك  هـ  سـائل   أم ان بعـض املسـاك  يسـأن   أم       مبعنى هل كـل  

 ب نهما لل ا التداء لاخرى تض د اإلفرتاق؟
ا ق ى ه  ا خري فل س كل مسك  يسأن الادقة   لل س كل سائل 

لمادة االفرتاق   ه  حمتاج لال ميلك ق و ي مه   فمادة االلتداء هي السؤان
ج بلحاظ ان بعض املساك  ان املسك  حمتاج   لالسائل قد يك ن غري حمتا

ال يسأل ن له  ظاهر للع ان   اما ا ا كان السائل حمتالًا فالنسبة اخلا ص 
 .املالق

 كـان  ل ن السائل اتا ا لتن  س ن اهلل صلى اهلل تل ه لآله لسل  : 
:    مـري   بـن  ت سـى  قـان     لتن سـامل بـن أبـي اجلعـد قـان :      (4)فر  تلى

 .(9)بالضلة قماّ  فر  تلى لاء ل ن حق للسائل
كتب التأ يخ س اء ما يتعلـق بعضـة   منها ما تذكرا لهناك ش اهد كثرية 

َتْعِرُفُهمْ ِبِسيَماُهمْ الَ كما يدن تل ه ق له تعا ] أل بعض املساك 

 .لتدم حالة بعض السائل    (3)[َيسَْأُلوَن النَّاسَ ِإْلحَاًفا
رآن   لالسـائل   لقد ل د  كر السائل بلغة املضرد ثـالث مـراو   الدـ   

لإلتانة لالادقة بلغة اجلمع مرة لاحدة   هذا اآلية   لا يعين احلا تلى 
 الادقة لتكرا ها لتدم االكتضاء باملسمى منها.

  حبث اخالقيحبث اخالقي
لخاائاـها    يالق تلـى املعـا ل ا خالق ـة اح انـًا املعـا ل الد م ـة      

ــذهين هللــا      ــر لالنــ اهي   لبــال ل د ال ــق بالتشــريع لا لام لبــامل ز  تتعل
اخلا لي   فدد ظن بعله  ان الد اتد ا خالق ة تتمثل با لامر لالن اهي 
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ــادئ      ــن املب ــا م ــ  ية للكنه ــادئ التا ــان   املب ــ غ ا فع ــذم لا ــدو لال لامل
 اهلل التاديد ة لاليت تستلزم العمل بها   اخلا ج تلى حن  اإلمتثان  لامر

 تعا  لالتناب ن اه ه.
خالق   الغرب اتتـ لا الدلـايا الد م ـة مـن     لمجاتة من فالسضة ا 

اإلتتبا ياو اإللتمات ـة املت لـدة مـن حالـاو النـا  لاحاس سـه  لهـي        
بالتــالي قابلــة للتاــ   لالتغــ ري حبســب التبــدن   اســبابها ل غبــاو افــراد   

 اجملتمع.
لهناك ن رية تد ن ان ا ص ن ا خالق ـة ناشـئة مـن بـديه او العدـل      

نسان لغريزته   فهي ال حتتاج ا  الدل ل لاملدا  ف ها العملي لمن فارة اإل
تلى م افدتها لعدل اإلنسان لفارته لمبا يؤمن مااحله لمنافعه اإلقتاادية 

 لاإللتمات ة لمينع من اللر  لالضساد.
لدد لـاء اإلسـالم ل ؤسـس   ا  ، ن ريـة اخالق ـة متكاملـة جتعـل        

لتـؤدي ا  الكمـاالو      ام ادين احل ـاة ماـد ًا للسـعادة لا مـن لالرضـ     
اإلنسان ة   احل اة الدن ا   لجتعل غـاياتها اآلخرة لالنجاة من اه ان احملشر 

احملتــال  لتــدم  د الســائل   لدــد امتــاز  بــا خالق الضاضــلة لمنهــا اتانــة
اإلسالم بان لعل لعل  ا خالق تشـريعًا مستداًل له ق اتدا لان مته لمنهـا  

عـل لـه مبـادئ تاـ  ية لتاـديد ة لللـ دًا       ما محل صضة ال ل ب   لل
  هن ًا لخا ل ًا.

 للكل تل  مبادئ تا  ية لتاديد ة : 
هي اليت يت قف تل ها تا   امل ض ع لالزائه  املبادئ التا  ية :  -4

للزئ اته لتاـ   احملمـ ن لاإلصـاالحاو املتعا فـة للعلـ  لاستحلـا ها       
 ح  اخل ،   مسائله.

لهي اليت ت لب التاديق بثب و حممـ الو    املبادئ التاديد ة : -9
املسائل مل ض تاتها اليت يشملها العل    فاملبـادئ التاـديد ة حياـل معهـا     

 اإلقرا  بنسبة احملم ن ا  امل ض ع.
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  حبث فقهيحبث فقهي
اتاــاء الســائل مــن ماــاديق الاــدقة ليــدن تلــى  لحانهــا الكتــاب 

 .لالسنة الشريضة لاإلمجاع
هذا اآلية لآياو حتـا تلـى اإلنضـاق       لمن الكتاب آياو كثرية منها 

سب ل اهلل لمتدو الذين يؤت ن الزكاة   ل  اخل  :  "ما من شيء اال لكل به 
  لقـد لعلـها اهلل تـز للـل     (4)ملك اال الادقة فانها تدـع   يـد اهلل تعـا    

 .مضتاحًا للرزق لسببًا لدفع الضاقة
ـرتطت   كثري مـن  لمن اإلتجاز   احكام الشريعة االسالم ة انها اش

له ق مة تند العدالء كما   مهر املرأة    هناك بدن لت ،االحكام ان يك ن 
قان تدي مسعت  س ن اهلل صلى     احلدياتن اما   الادقة فدد ل د 

   لال يعين هذا اإلست ضال (9)تد ا النا  لل  بشق مترة : اهلل تل ه لآله لسل 
للمندلحة لالسـعة للداتـدة امل سـ   مـا      مب ض تها ال اإلستهانة بالضدري بل

 ي يدن تل ه صد  احلديا : لاتد ا النا ".ذدامت الادقة بداد الدربة ال
   لاملشــه   لامل تــا   كتــابي لاختلــف   لــ از اتاــاء الاــدقة لل   

يرد مد د لال اهر انه معدلم  مل ل ازها   لهذا اآلية تدن تلى اجل از ان
ق ـل    اخلع الل ية تددي  املسل    ل  كما ل دو النا ص جب ازها اال م

لاــادق تل ــه الســالم : ان اهــل البــ ادي يدتحمــ ن تل نــا لفــ ه  ال هــ د  ل
 .(3)لالناا ى لاجمل   فنتادق تل ه ؟ قان :  نع 

لاآلية تب  ان اتااء السائل مالدًا احملتـاج لغـري احملتـاج مـن الـ  لال      
ان اتتبـا  قاـد الدربـة        تشرتط مدـدا ًا مع نـًا للاـدقة ف كضـي املسـمى      

اتاــاء الاــدقة ســبب للح ل لــة دلن غلبــة الــنضس الشــه ية لقهــر لغريــزة  
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الامع     ح  يبدى الذي ال يعتمد قاد الدربة مالكًا لألتمان مت لضًا تن 
املباد ة ا  الادقة   لتاغى تلى سل كـه الكدل او ال لمان ة لحب الدن ا 

 د احلالة.لاخل ل من اجمله ن لاحتمان جتد
 لهل يعاى صاحب املعا ة  اجل اب ف ه تضا ل من لله :

 املد   تلى املعا ة لمل يغاد ها كشا ب اخلمر. ا لن :
 الذي  نداع تن املعا ة. الثاني :

 التائب تن املعا ة. الثالا :
فالبنسبة لأللن ال يعاى  ن  تااءا من الادقة  تانة له تلى   تكاب 

ف عاى  ن املعا ة قد  نداعت  خا صـًا مـع  لـاء     املعا ة  لأما الثاني
ت بته لصالحه  لحالته   أم   مع شته  ليعاى التائب مـن املعاـ ة بـال    

 خالل ف ه.

 [َوِفي الرِّقا ِ ق له تعا ]
الرقاب :  مجع  قبة لاملدا د تتق الرقـاب أي حبـذل ملال   س اء 

 ب   ال شراء تبد لتتده.بد ام الس د بعتق تبدا اململ ك   ال اتانة املكاَت
ل كر أنه  املكاتب ن   لي تن أبي م سى ا شعري لاحلسن الباري 
لالشافعي   أحد ق ل ه لتمر بن تبد العزيز لالزهـري لتـن  بـن تبـا :     
الرقاب أت  من املكاتب  لبه قان مالك لأمحد لأب  حن ضة له  امل تا   أي 

ن  بـن تبـا :  نهـ  تب ـد       ادة فكاك الرقاب مالدـا ل ن مل يكاتـب  لتـ   
  ليشمل العب د الذين يعتده  اإلمام لياري لالؤه  (4)يشرتلن بهذا السه (

 . للمسل 
سئل تن مكاتب تجز تن مكاتبته لقـد ادى بعلـها   تن الاادق ل

قان تل ه السالم :  "يؤدى تنه من مان الادقة فان اهلل تـز للـل يدـ ن :     
 [.َوِفي الرَِّقا ِ ]
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ا تلى حن  ال لـ ب ال اإلسـتحباب   لا ا كان لالبًا لهل اإلنضاق هن
فهل ه  من الزكاة املضرلضة ام ال   لنسـب ا  ابـن تبـا  انـه قـان :  "       

 .(4)املان حد ق لالبة س ى الزكاة
   . ال اهر ان اآلية ات  لتتعلق بال الباو لاملستحباول

ــل     ــر   ب ــذا احلا ــين ه ــاة   لال يع ــدقة الزك ــان الا ــن م ــراد م ان  لامل
ــاديق        ــاب املا ــن ب ــؤان م ــ    لان الس ــادة ا ت ــى اف ــدن تل ــتدالن ي اإلس
لا فـراد   لللت سـري لاجلمـع بـ  العتـق لاداء ال الـب املـالي   ل  تلـ          
ا ص ن تعت  اصالة اإلطالق اال مـع الـدل ل تلـى التد  ـد لهـ  مضدـ د         

العبـد  لتتـق   املدام فتحمل اآلية تلى ا ادة لل ب تتق العب د لاسـتحبابه 
   (9)[ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإَْاَوةٌ املسل  من تم ماو ق له تعـا ] 

 من لهاو تديدة منها : 
  تانة املسل  العبد.ا لن : 
  فع ق د ملك ته للنا    للعل تب ديته خالاة هلل تز للل.الثاني : 

 التأك د العملي ملنافع  خت ا  العبد اإلسالم.الثالا : 
 ناء العبد بعد تتده أحرا ًا.لالدة أبالرابع : 

ــه تعــا ]  َوّلِلَِِّ اْلِعاازَُّة َوِلَرسُااوِلِه لهــ  مــن تم مــاو ق ل

   لمن اآلياو  ختالط اإلنساب لا ترال لال يعرل (3)[َوِلْلُمْؤِمِنينَ 
  هذا ا زمنة   ا ي الذين كان آباؤه  تب دًا   لأتـداده  ل سـت قل لـة    

 ا يعرف ن بأن لده  كان تبدًا لأنه  فه  بعشراو اآلالل آنذاك   لل  كان
كان ا م الي  ن فالن لفالن لرمبا أثر حتى   نكاحه  لمعامالته  لمنزلته  
اإللتمات ــة لحمــ  تبعــاو لأثــا  الــرق معــاني ا خــ ة اإلميان ــة  لق لــه         
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   لا ثـر امل ضـ تي لآليـة    (4)[َوالَ َتَناَبُزوا ِباَْْلََاا ِ تعا ]
يام لتعاقب السـن    لهـ  مـن تم مـاو ق لـه تعـا        الدرآن ة مع تدادم ا 

َوَما َأِْسَاْلَناكَ ِإالَّ خاابًا للنيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل ]

    لميكن تدس   أثر التاللة    أقسام : (9)[َِحَْمًِ ِلْلَعاَلِمينَ 
 ا ثر احلان تلى الش ص تند التاللة لاإلستماع لآلية. ا لن : 
 آلية بال ل د الذهين لأثر   خ ا  لفعل املسل .بداء االثاني : 

اثر اآلية   تمل اجلماتة لا مة   لهذا ا ثر من تم ماو  الثالا : 
 .(3)[ُكْنُتمْ ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَْت ِللنَّاسِ ق له تعا ]

ا ثر املرتاكـ    تمـل ا فـراد لا مـة حب ـا تتجلـى النتـائ         الرابع : 
مان حتى يك ن املنهاج العام لألمـة مـرآة لآليـة الدرآن ـة     العامة مع تدادم الز
 لالالة ب  اآلياو.

لهناك فرق ب  املساك  لالرقاب   فضك الرقبة لالعتق قد ال يأتي تن 
سؤان العبد   كما ان امل ض ع حمدد معل م لل س ملالق احلالة   لالادقة 

دا ياـدق تلـى   ف ه ال تكـ ن قل لـة   الغــالب   فاتاـاء الســائل لتـدم        
 الدل ل.

ليأتي اإلسرتقاق من لهة حما بـة اإلسـالم   فمـن ال يكـ ن مـن اهـل       
صالة تدم ملك ـة احـد   احلرب لال حيمل السالو ضد اإلسـالم ال يسرتق  

 من النا  ا  مثله اال ما خرج بالدل ل.
لاصبح م ض ع العب د   هذا الزمـان معـدلمًا ال شبه معدلم لا يدن 

الزماني لاملكـاني   شـرائع اإلسـالم   لخلـت تدريبـًا كتـب        تلى االتجاز
الضده املعاصرة لالرسائل العمل ة   اجلملة من م ض ع الرق لاحكامه لدلة 
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االبتالء بـه   لال يعـرل   ا يهـ  اآلن ايلـًا للكـن ال يعـين هـذا اندااتـه         
لتدم احتمان ظهـ  ا امنـا يتحدـق باسـبابه لمددماتـه لق ـام غـري املسـلم          

مــع  التعــدي تلــى حرمــاو املســلم  ال بغــريا مــن ا ســباب الــيت تشــرتهب
 . لتماع الشرائط ل نعدام املانع

خاصة   اإلسالم   فحاملا  تنايةلاحتلت مسألة تتق  قاب اململ ك  
يت  اإلسـرتقاق تشمله أدلة العتق لازالة ق د الرق ة لاليت لاءو بها ا دلة   

َفااكُّ ََِقبَااِ  * َأْو  لــه تعــا  ] فمــن الدــرآن آيــاو تديــدة منهــا ق

 .(4)[ ِإطَْعاٌم ِفي َيْوم  ِذي َمسَْغَبِ  
ــالعتق      ــق ب ــة تتعل ــة لتدريري ــنة فعل  ــ اترة لس ــ ص مت ــنة فنا ــا الس لام

مـن اتتـق    لاستحبابه لاحكامه   لتن النيب صلى اهلل تل ه لآلـه لسـل  :   
 .(9)مؤمنًا اتتق اهلل العزيز اجلبا  بكل تل  منه تل ًا من النا 

العدــل حســن ازالــة  ليــد كلامــا اإلمجــاع فعل ــه امجــاع املســلم    
االسرتقاق للعل النا  متكافئ    احلرية متسالي    العب دية لامللك ـة  
هلل تعا  لان مل يكن الرق متعا ضًا مع العب دية له تعا     ن التكـال ف  

ك معه س دا لالضرائض تت له ا  العبد كمكلف تلى حن  مستدل لقد يشرت
لهـ  مـن بـ  اسـباب الـرق           حتمل مسؤلل ة اتانتـه تلـى أداء فرائلـه   

 لاسباب العتق ايلًا.
لال ينحار العتق باملالق التام منه   ف ج ز تتق الشدص أي النا ب 
منه كما ل  كان   العبد شـركاء   لياح التدبري له  ق ن الس د :  تبـدي  

لى لفـاة امل     ليكضي   حتدده أي لضظ حر دبر لاتي   أي يالق العتـق ت
 ظاهر ف ه.

لياــح باملكاتبــة لهــي العدــد بــ  العبــد لمــ الا تلــى  كــر العــ ،    
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لا لل   حب ا ل  ادى العبد شارًا من مـان املكاتبـة ف عتـق منـه بدـد ها       
 .  يعتق اال ان يكمل مان املكاتبة   لان تجز يبدى تلى الرقلق ن ال 

تـدن تلـى اكـرام اإلسـالم لإلنسـان لاهم ـة تتدـه        هذا اآليـة الشـريضة   
لحريته   لاقرتان العتق مع اإلميان باهلل تعا  يدن تلـى السـم  االخالقـي    

 للعد دة اإلسالم ة.
يؤاخذنا تلى الـرق مـن غـري ان يعـرل مـا         الغرب  لقد كان بعض 

فلسضته من الغاياو الشـريضة   اصـالو الضـرد لاجملتمـع   لمـن االلحـال       
غنب د اسة م ض ته من غري أخذ ما آن ال ه   الزمن احلاضر الذي جيب لال

ان يك ن املادة االساسـ ة للبحـا  ن االمـ   ا ات مهـا للتعلـق ا حكـام       
 باملااس لاملضاسد لالغاياو لالنتائ    اجلملة.

لتـــداخلت    لح نمـــا زان الـــرق تلدائ ـــًا مـــن اجملتمعـــاو اإلســـالم ة
لزالت الضـ ا ق بـ     ض ت ة التد ى   النكاو    ستدامة م ل   ا نساب

ــد  ــ د لالعب ــ ة       الس ــب الس اس ــب لاملناص ــل لالكس ــرص العم ــالو ف لتس
لالدين ة لاملداماو اإللتمات ة   اصبح من املناسب التعر، لد اسة )ن ام 

لللــ ا    ( باتتبــا  انــه مــن مضــاخر الشــريعة اإلســالم ةل ضــمحالله الـرق 
َوَما َأْدَِاكَ َماا    قـان تعـا ]  عي ف هاالتكامل ا خالقي لالتشري

 .  (4)[َفكُّ ََِقَبِ   *اْلَعََبَُِ 
لقد تادى العلماء لالكتاب لاخلاباء للرد تلى شبهاو الذين طعن ا 

ما اآلن ف جب ان يت ذ ن ام الرق لزلاله لس لة إلتالء كلمة أبن ام الرق  
الد ل  لاحلكمة  اإلسالم لت ك د  سالته السمالية لاظها  ما   الرق من

 لاملنافع لمساهمته   استدرا  اجملتمعاو.
لدد تضلـل اهلل سـبحانه للعـل اإلنسـان مـن اشـرل اخلالئـق للعـل         
مبدأا منه تعا  ا  نضخ ف ه من  لحه فاضافه ا  نضسه اكرامًا لخلدـه ب ديـه   
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مـه ا مسـاء كلـها لامـر املالئكـة      لتضلل بتس يته للعله باحسن خلق لتّل
 .بالسج د له

الدـ   لاملبـادئ ا خالق ـة     لدد افا، اهلل تعا  تلى النا  باإلسـالم 
ُكْنُتْم ََيَْر ُأمَِّ  ُأَِْرجَاْت الرف عة له  من تم ماو ق له تعا ]

      يت ذ املسلم ن الرق لاق ـة مـن ا تـداء   ثـ  اليلبثـ ن      (4)[ِللنَّاسِ 
الكضـا ة   مـع    حتى يبدألا بالعتق بالرتغ ب ف ه مـن اهلل للعلـه مـن أفـراد    

التباين   الكضا ة اليت تستلزم تتق  قبة   فحتى   حنا ال م  ل د ق له 
الَ ُيَؤاَُِذُكْم َّللاَُّ ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنكُْم َوَلِكاْن تعـا ] 

   لكضـا ة الـ م  جيتمـع    (9)[ُيَؤاَُِذُكْم ِبَما َلَّْدُتْم اَْْيَمانَ 
قبة ال اطعام تشرة مساك  ال كس ته    تتق   ف ها الت  ري لالرتت ب لهي

 .فان مل يدد  فا ام ثالثة ايام لتل ه الكتاب لالسنة لاإلمجاع
ــل   باآليـــاو   ــالنب ة لالتسـ ــة بـــاإلقرا  بـ للـــاءو اخلاابـــاو التكل ض ـ

 .لال اه 
 ليــدلم بداؤهــا  اد اهلل تــز للــل  حكــام الشــريعة ان ترتســخ ألدــد 

لمنها اسرتقاق مـن حيـا ب املسـلم      للعل ض ابط لقائ ة جلهاد املسلم 
 .ليعتدي تل ه 

لمن اآلياو التشريع ة ان اسـتحباب العتـق مـالزم للـرق مـن بدايتـه         
 لاآلية حجة قرآن ة لنص ثابت ال يدبل احتمااًل آخر لل  كان ضع ضًا.

ل  اإلســرتقاق لالعتــق تــتمع  لمتضــرق  حكمــة لتهــذيب للنضــ   
افة ا  الت قي اإلسالمي فانـه تاهـري للعبـد    باإلضفلغاياو لمثراو اخرلية 

 .لمناسبة لتبديل س ئاته باحلسناو
لمن اإلتجاز انك ال ترى   انساب النا  لتأ خيه  ان هذا اجلماتة 
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لمل تبق لألمر م ض ت ة    ال ا سرة لن كان لده  تبدًا   ال م   معتدًا
   اإلسالم باملسالاة    لا يدن تلى س ادة قا نساب ال الاالو اإللتمات ة

ــ ى       ــ  التد ــرام ه ــل ة لاإلك ــدا  ا فل ــا  لان م ــ  الن ــ ا ق ب ــة الض لازال
 .(4)[ِإنَّ َأْكَرَمكُمْ ِلْنَد َّللاَِّ َأْتََاُكمْ    قان تعا ]لالاالو

 [َوَأَقامَ الصَّالَةَ ق له تعا ]
دى الاالة   القاتها لحافـظ تلى شرائاها لالزائها   لالاالة أأي 

نت لالبة لهي تم د الدين اال انها تدخل   اتمان ال  لالاالو لان كا
ــه تعــا  ]        ــذا ل د ق ل ــان   ل ــة لاإلحس ــ اب اهللداي ــا اب ــرع تنه ِإنَّ لتتض

 .(9)[ الصَّالََة َتْنَهأل َلْن اْلَفحْشَاِء َواْلُمْنكَرِ 
ل كر ال الباو لالضرائض   هذا اآليـة لـدفع لهـ    فدـد ي ـن بـان       

 مة للاالو لان املداـ د هـ  الاـالو لاإلحســان لالـ      اقامة الاالة مدد
   فجاء  كر الاالة   اآلية للداللة بانها ماــل بة بذاتــها لمددمــة    لحدها

لغريهـا   لانها تعت  من افـراد لماـاديق الـ  لاإلحـســان   لالنــدب ا     
  كله.الاـالة   هــذا اآلية تع  نًا يدن تلى ان املدا د   ألن اآلية ال 

لبعد العدائـد لافـراد اإلحسـان املتاـلة بـاآلخرين لـا لـه نضـع   بنـاء          
الك اناو اإللتمات ة لإلسالم  لـاءو ا فعان العبادية  لهذا الرتت ـب    

 .اآلية له دالالو هامة
 كان اإلسالم لمع ألميكن استدراء الع  لالد ل  منه   فالاالة اه  

  ــدة لالاــدقة لاإلحســان لآلخــرينهــذا لــاءو متأخـــرة تــن ابــ اب العد
 لل ية البناء العدائدي لمددماو قاد الدربة لجملئ آيـاو تسـتدل بـاحلك     

 .ب ل ب الاالة لالزكاة
لالاالة تعـين اإلند ـاد لاخللـ ع ملدـام الرب ب ـة لاإللتـزام ا ساسـي        
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باحكام التنزيل لهي الالة ال  م ة بـ  العبـد لخالدـه   فدـد يتعـذ  تلـى       
 نضاق   سب له تعا .العبد اإل

للــ س مــن د   يــ مي اكثــر م ت ــة منهــا   كثــرة لل هــه لت ــ     
منافعه   فهي الرمحة املهداة ا  العباد افرادًا لمجاتاو لباب صالو ا مة 

 .لتلة دمي مة بداء الشرائع  نها تعاهد ي مي للضرائض
 َحقٌّ الا الَة َأن  َتِلَ  َمْن لتن النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل  : 

   فاحملاف ة تلى اداء الاالة كل يـ م سـب ل لاللتـزام    (4)اْلَجن َة َدَخَل َلاِلٌب
بأداء فريلة الا ام شهرًا   السنة   لهي ت ن تلى اداء الزكـاة لاخلمـس   

لاحل  كل   ألانه   لاداؤها ضاباة للاق ة من ال قـ ع بـاحلرام لاهلللكـة      
ن أداء الاـالة يـأتي ماهـرًا لماح ـًا للـذنب      إفـ لمع التعدي لالزلة لالغضلـة  

لكأنها نهر لا    لهذا من بدائع التشريع لخا ص او الاالة لشرفها   
لالاالة تن ان لحدة املسلم    لشـاهد تلـى  نتضـاء الغـل      مراتب العبادة

 صـلى  اهلل  سـ ن  كـان  قان تازب: بن ال اءلاحلسد من صدل ه    لتن 
 ال ليد ن لصدل نا ت اتدنا ف مسح الاالة    قمنا   ا يأت نا لسل  تل ه اهلل

 قان أل االلن الاف تلى يال ن لمالئكته اهلل ان قل بك  فت تلف ختتلض ا
 .(9)االلن الاض ل

ــافع  ــالة ان من ــرائض    الا ــن الض ــى غريهــا م ــا لتنبســط تل تتدــدم تل ه
 كمـا ان لاملستحباو لتك ن هللا آثا  تلى ما تددم لما تأخر مـن السـل ك     

تنضع غري صاحبها كال الـدين لان كانـا م ـت  لاــدق تلـبس ال لـد       منافعها
بالاــالو بادائــه الاــالة   فــال غرابــة ان يكــ ن للــ ب الاــالة مســتدميًا  
منبساًا تلى ايام ح اة املكلف   الدن ا   لانها ال تـرتك حبـان أي لان كـان    
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 اإلنسان مريلًا ال   شدة لض ق لابتالء.
هللي   ملاتضة  ن اتمان ال  مع انها فريلة فلل ان لعل الاالة م

ا لر لب ان ملا يرتشح تن الاالة من منافع لآلخرين امل ل د منه  لالذي 
مل ي لـد بعد للداللـة تلى ان الضرائض لان كان ف ها تكل ف لمشـدة فانهـا   

  محة ن ت ة تامة لف ها ف ائد متعددة.

  مس ئل يف الصالة االضطراريةمس ئل يف الصالة االضطرارية
انهـا ال تـرتك حبـان مـن     بة من ب  الضرائض لالعبـاداو  اتاضت الاال

قــان  االحــ ان   فهــي ل ســت كــاحل  الــذي يت قــف اداؤا تلــى االســتااتة
َوّلِلَِِّ َلَلأل النَّاسِ حِاُُّّ اْلبَيْاتِ َماْن اسْاَتطَاَع تعـا ] 

   ال الا ام الذي ال جيـب اال مـع الدـد ة لالتحمـل     (4)[ِإَليِْه سَبِيالً 
ر   لالزكاة اليت تك ن بات ان مع نة لبشرائط خما صة لتدم املر، لالسض

 منها النااب.
لاحكـام العبـاداو   فالبـد مـن صـلة       لهذا من فلسضة تشريع الاـالة 

ي م ة ب  العبد لب  اخلالق تز للل تك ن شكرًا له تعا  تلى الـنضخ ف ـه   
ف لالبد ان له دالالو تدائدية لالتمات ة   لقد ال يستا ع املكل من  لحه

اداء الاالة بالزائها لشرائاها االخت ا يـة ف نتدل ا  االفعـان االضاـرا ية 
كما هـ  احلان   مددمتها من الاها ة   ا  ينتدـل مـن الاهـا ة االخت ا يـة     
لهي ال ض ء لاستعمان املاء   ا  الاها ة البدلـ ة لهي الت مـ  بالرتاب من 

بسـاة تلى ال ـ م لالل لـة لـتؤدى الـل تدم ترك الاـالة اليت لعلها اهلل من
 .مخـس مـراو   ال ـ م

لقد  كرو   اجلزء الثاني من  ساليت العمل ة "احلجة" احكام الاالة  
   لالـيت تـدن تلـى الت ض ـف لالسـعة        (9)اإلضارا ية تلى حن  التضا ل
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الشريعة لملام  اللاف اإلهللي س اء با داء حبسب احلـان ال باسـتدامة   
  لعبد للاالة لتدم اندااع الذكر لقراءته للدرآن.تعاهد ا

 [َوآَتأل الزََّكاةَ ق له تعا ]
 من ال  لاإلحسان اإللتزام باخراج زكاة املان. -4
لان كانت الزكاة فرضًا اال انها من اتمان ال  ملا ف ها من مساتدة  -9

 الضدراء لاملساك  لاتانة احملتال .
لزكاة فرضًا لالبًا لب  التدائهـا مـع   ل س من تعا ، ب  اتتبا  ا -3

اتمان ال  املستحبة لاليت تأتي تن تا ع ال نذ  ال كضا ة ال مباد ة بسبب 
 اضارا  ال تر، طا ئ تند  ي احلالة.

ملا ا قدمت اآلية اتمان اإلحسـان املسـتحبة   اإلنضـاق ثـ   كـرو       -1
 .الزكاة ال البة

لـاء  كـر الزكـاة هنـا ال     اجل اب :  انه من تاف اخلاص تلى العام ل
لب ان لل بها  نها شرتت   آياو اخرى بل لت ك د انها مـن اتمـان الـ     

لال  للتحريض النا  لترغ به  تلى دخ ن االسالم لمعرفة معامل الـدين 
جتب الزكاة تلى كل مسل  لمسلمة بل هي   أت ان خما صة من الند دين 

 لا نعام لالغالو لبشرط حا ن النااب.
ن اآلية بالداللة االلتزام ة تلى تشريع الاـالة لالزكـاة   امللـل    تد -6

َوَكاااَن   ل   مسات ــل ل د ق لــه تعــا ]يــة الســابدة لالشــرائع الســمال

َد َِبِِّه  اَن ِلْن اِة َوَك ُه ِبالصَّالَِة َوالزََّك ْأُمُر َأْهَل َي

 .(4)[َمْرِضيًّا
ات ة ملا ف ـه مـن     املستحب للحا تل ه لالدت ة ا  ات انه ط يتدد -6

لانـه     (9) )صدقة السر تاضئ غلـب الـرب(    احلديا الث اب   لذا ل د
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يستحب اتااء الادقة املستحبة سرًا   لف ه تأديب لا شاد ا  االستدالن 
  اخت ا  االسالم لالدد ة تلى اختا  الدـرا  اخلـاص املـبين تلـى احلكمـة      

ــر  ؤل    ــ اع  لام ـــري انا ــن غ ـــري م ــدبر لالتضك ــاللةلالت ــن     الل ــأل م لامل
املشرك    للاءو اآلية بعد التال ة بالثناء تلى املسلم  للصضه  بأ باب 

َْلبَا ِ  ُأوِلي َيافاتَوا َّللا  العد ن  قان تعا ]  .(4)[اْْ

  حبث اخالقي يف الزك ةحبث اخالقي يف الزك ة
لل ب الزكاة من ضرل ياو الدين لمنكرها مع تلمه بها كافر   للدد 

 .من الدرآن ستة لتشرين م ضعًاة   قرنها اهلل تز للل بالاال
لسل :  تل ه اهلل صلى اهلل  س ن قان:   قان تنه اهلل  ضي أنس لتن

 .(9)النا    الد امة ي م الزكاة مانع
لب  اإلنكا  لاملنع تم م لخا ص مالق فاإلنكا  ات  من املنع فدد 

نكـر  نعـت كـل مـن امل   تخبـا   ميتنع تن الزكاة مع انـه ال ينكـر لل بهـا  لا    
ها بـالكضر لقـد لـاءو السـنة الد ل ـة لالضعل ـة لالتدريريـة        عفدلاملمتنع تن 

امسها تلى انها ن ع تاهري للنضس لاملان ليدن باحلا تل ها لب ان منافعها  
 حسن اتانة ا غن اء للضدراء. د كلمناء لزيادة   الرزق   كما ان العدل ي

ل ــ م تتاــاير ف ــه  لالزكــاة بــاب للهدايــة لعامــة النــا  لادخــا  كــري  
الاحف ليضتدد الناصر ليتـ أ الدرين   لهي   االصاالو نا ب حمدلد 

   أم ان خاصة لبشرائط مع نة منها : 
فال جتب تلى غري البالغ   متام احل ن ف مـا يعتـ  ف ـه     ا لن :  البل غ

ن احل ن   ليعت  ابتداء احل ن من ح  البل غ   اما ما ال يعت  ف ه احل ن م
الغالو ا  بع فاملناط بل غ املكلف الذي جتب تل ه قبل لقت التعلق لهـ   

 انعداد احلب لصدق اإلس .
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فال زكاة   مـان اجملنـ ن   متـام احلـ ن ال بعلـه للـ         الثاني :  العدل
ادلا ًا تلى ا ق ى  لاجلن ن آنًا ما كبلـع سـاتاو ال يلـر باـدق ك نـه      

 تاقاًل.
تلى العبد لان كان مكاتبًا لان قلنـا بتملكـه    فال زكاة الثالا :  احلرية

  نه حمج   تن التارل لللت ض ف   لكذا بالنسبة  م ال لد.
 الذي جتب تند بل غه الزكاة.كما س أتي  الرابع :  النااب

الكافر جتب تل ه الزكاة لكن ال تاح منه ا ا اداها  نها تبادة لال  -4  
 تدبل من غري املسل .

للب تل ه ايام كضرا ال جيب تل ه اخراله لان كانت  ل  اسل  فما -9  
اإلسـالم  ) ملا ل د تن النيب حممد صلى اهلل تل ه لآله لسل الع  م ل دة 

 لللسرية.   (4) (ب ما قبلهجّي
جتب الزكاة   تسعة اشـ اء   االنعـام الثالثـة لهـي اإلبـل لالبدـر        -3 

تمر لالزب ب   لالنددين لالغن    لالغالو اال بعة لهي احلناة لالشعري لال
 الذهب لالضلة لما يتعلق ببدهللما   لال جتب ف ما تدا  لك تلى االصح.

 يستحب اخراج الزكاة من ا بعة ان اع : -1 
  ز لاحلمص لالعـد  لاملـاش لحن هـا لالثمـا      ااحلب ب ك ا لن : 

 كالتضاو لاملشمش.
ــاني :  ــب لا     الث ــا ة كالكت ــة للتج ــ ن معرلض ــيت تك ــان ال ملــ اد ا ت 

 اإلنشائ ة لالدماش لاخلشب لالبسات  لالعدا او لا ثاث لامل اد املنزل ة.
 اخل ل ا ناث دلن الذك   لدلن البغان لاحلمري.الثالا :  

تسـاه  الزكــاة   تهـذيب النضــ   للـدافع لاآلخــذ لغريهمـا   لهــي     
ضه بالنسبة لأللن دل ل اإلميان لاخلش ع لالت لي تن الدن ا لاملان الذي فر

 .اهلل تز للل للضدراء
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اما بالنسبة لآلخذ فانها تبعا الرضا   نضسه لجتعله يد ك ان له حاة 
لمن تم ماو ق له    مان ل زق الغين   فهي ترمجة مال ة لألخ ة اإلميان ة

   لبالنسـبة لآلخـرين تعتـ     (4)[ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإََْوةٌ ]تعـا  
 لا لضة لاسباب الرمحة لالتعالن ب  املسلم .الزكاة تأديبًا لبعثًا للسك نة 

 ل  الزكاة مسائل : 
ــاة  ا ل  :  ــة     الزك ــبط ا ن م ــاه    ض ــيت تس ــام ال ــ  االحك ــن أه م

 .اإللتمات ة
 .ستدرا  اجملتمع  الزكاة   الثان ة : 
 .ت ن تلى منع اجلرميةالزكاة  الثالثة :

ــة :  ــا  الرابع ــرقة لالتعــ    نه ــن الس ــزا م ــبب   التن ــ ق  س ــى حد دي تل
اآلخرين   س اء بكضاية الضدري بالزكاة ال بن رة اجلم ع ا  الغين ك ف ينتزع 

 باخت ا ا حق الضدراء من ماله لكدا لسع ه طاتة هلل تز للل.
 نها تن ان م اساة الغين للضدري   ل تانته للتغلب تلى الضدر اخلامسة : 

 .(9)لدتلته لتن اإلمام تلي تل ه السالم :  ل  كان الضدر  لاًل
الزكاة   صالو اجملتمع من خالن م ض تها لهـ   لتتجلى م ض ت ة 

املان ا  ال يتد م الن ام البشـري اال بت ظـ ضه   مااس العباد من غري تعـِد  
لظل  لالحال   فبالزكاة يعاف االغن اء تلى الضدراء ل ك ن سهمه  من 

تمـ د الـدين لمنـا     الزكاة آلة اداء الضرائض ا خـرى كالاـالة الـيت هـي     
 اإلسالم لزهرة ا حكام.

 منها : نالالزكاة تأتي   اللغة مبع
 لالَبركــُة لالن مــاء الاهــا ة اللغــة   الزكــاة لَأصــل)ا لن :  الاهــا ة  
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لذا فان اإللتـزام بالزكـاة لاخرالهـا لاياـاهللا ا  املسـتحد          (4) (لامَلْدو
تلق به من الشبهاو لا لسـاخ   لفق احكام الدرآن لالسنة تاهري للمان لا

اليت تاـاحب املعـامالو   كمـا انهـا تاهـر النضـ   مـن اد ان الدـذا او         
 املعن ية لتؤكد تدم اإلندااع التام ا  الدن ا لاللها ل اء لذاتها.

 من لل ا :  :  لالنـم    الزكاة مركب لالزيادة النم  : الثاني 
ملزكى مع انها   احلد دـة اخـذ   سبب   من  لزيادة املان ا نها  ا لن : 

   . لاقتااع من املان
اإلميان   نض   اجلم ع مبا لازدياد النم  املعن ي العام   من   :  الثاني

   لــك الــذي مل يعـــط ال يــدفع لضدـــدان الشـــرلط للكنــه يعلـــ  اإللتــزام  
 بالزكاة لهي لس لة مبا كة لارد للب ل لالشح من اجملتمع.

:  كاة تنم ة مللكـة اإلميـان   النضـ   )قـان  بـن من ـ          الزالثالا : 
 .(9) (الاالُو الز كاُة : 

 الزكاة مناء ملضاه   ا خ ة لالتعاضد ب  املسلم .الرابع : 
الزكاة بركة لف ض   لسبب لتغشي مضاه   ال د لالرمحـة  اخلامس : 

 ب  املسلم .
 [اَهُدواَواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهمْ ِإَذا لَ ق له تعا ]

خالق اليت تدخل ضمن اتمان ال  انتدلت اآلية ا  ب ان مجلة من ا 
لب ان ان اإلحسان اتـ  مـن ان ينحاـر باإلنضـاق املـالي لبـاداء الضـرائض          
فالشريعة طب عي كلي لس   لامع  فعان الاالو ليرتشح منهـا كـل خـري    

 .لان اختلضت امل ـادين لا حـ ان لالعنالين
ما يتعلق با تمان لتهذيب الـنضس لتدـ ي  ا خـالق    فمن لل ا ال  

ــالن       ـــام احل ــة لاحك ــة اإلهلل  ــ ابط املعرف ــق ض ــل ك لف ــاط الس ــالو امن لاص
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لاحلرام   لتد د اآلية ا  اتتبا  الشريعة   اتمان ال ـ م لالل لـة   لطـرد    
 النضاق لنبذ الشداق لمنع طغ ان الكذب لال أ  لالتشاؤم لتدم الثدة.

رص تلى انتضاع اجلم ـع مـن افـراد لم ضـ تاو هـذا      كما ان اآلية حت
اآلية لاحرازه  االمتثان لحسـن اجلـزاء باالت ان بامل س   منها   فمن ل س 
تندا مان يـؤدي زكاته خيلص   م اتـ دا ليلتزم بال فـاء بها   لف ها اتالن 
لالستعداد الخراج الزكاة لاداء حد ق االخرين   لتنمـي ملكـة االحـرتاز    

 ل  اآلخرين لالتعدي تلى حد قه .من ظ

 حبث فقهيحبث فقهي
العهد لغة ه  اإللتزام بشيء له    اإلصاالو الشرتي م ثاق يداعه 
العبد تلى نضسـه ليعاهـد اهلل تل ه   لال ينعدـد مبجـرد الن ـة بـل حيتـاج ا       
الا غة تلى ا ق ى لعم مـاو ادلـة اتتبـا  الكـالم   التحل ـل لالتحـري        

معاهدًة مع اهلل تز للل      د انشاء اإللتزام بضعل ال تركلالعد د   لمبا يض 
لياح بأية لغة كانـت لال يشـرتط ف ـه العرب ـة لصـ  ة الاـ غة ان يدـ ن :         

 تهد اهلل. َيتاهدو اهلل   ال تل
لالعهد كالنذ  يك ن معـلدًا تلى شـرط ال يأتي مالدًا ال ت تًا ليعت  

النذ  املشرلط لحتدق متعلده لم ض ته     املالق منه ما يعت    املعلق من 
كمــا لــ  قــان :  تاهــدو اهلل تلــى تــرك التــدخ  ان  لعــت مــن ســضري    

 ليشرتط ف ما تاهد تل ه ان ال يك ن مرل حًا دينًا لدن ا.
لال يشرتط   متعلق العهد ان يك ن طاتة كما ه  النذ  بل انه كال م  

زم كـال م    للكـن مـ  دا ال    يشمل متعلده املباو   فل  تاهد تلى مباو ل
يشمل املكرلا لما ه  خالل املندلب   فل  تاهد تلى فعل كان تركه هـ   

 .ا  لح   ال تلى ترك امر كان فعله ه  ا ل 
للــ  مــن لهــة الــدن ا مل ينعدــد   لجتــب الكضــا ة تنــد خمالضــة العهــد    

  ا كان مي    لق ل كضا ة  فاا  ي م منشهر  ملان   ل لا ق ى انها كضا ة
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 .العهد مرل حا لضا ا فال كضا ا   ترك م ض ته
لم ض ع اآلية ات  من العهد باملعنى اإلصاالحي فهـي تشـمل النـذ     

تشمل العد د لاملعامالو لالعه د لامل اث ق ب  النا  فان ال فاء لايلًا   
 بها سبب   تثب ت الن ام لاملعاش لاحل اة اإللتمات ة العامة.

بـالعه د لامل اثــ ق ف مـا ب ـنه  لبـ        تامة   لاملسلـم ان التزام املسل
النا  يدن تلى حسن اخللق لسالمة العد دة له  دت ة لآلخرين لإلميان   
كما انه ت ن تلى تن    مناه  املسلم  لاسال ب لهاده  لت ق ت لحتديد 

 .ألان الغزلاو لا فعان اجلهادية ا خرى
تد  ـد لحتديـد شـرتي للعهــ د     [  ِإَذا َلاَهُدوالق لـه تعـا  ]   

اليت يلـزم ال فاء بها ا  ت هر املالزمة ب  ال فـاء لبـ  حاـ ن متـام العهـد      
 لمن مسائل العهد :  لالداع به

خلف ال تد ل س من الكذب لتعلده بالضعل الالحـق   لا حـ ط    -4 
 ا از ال تد لترك خلضه اال مع العجز لالدا  .

بالغة ف ما يتعلق بالش ص ال اجلماتـة  ا ق ى ان اإلدتائ او لامل -9 
ال الن ع ل ست من الكذب  نها من اإلنشائ او لقد تنابق تل ها احلرمة من 

 لهة اخرى   لا ح ط تركها.
جي ز ال تد ملدا اة الزللة لا هل مع تدم العزم تلى ال فـاء ال  -3 

 .لا لن أخص من الثاني مع العزم تلى تدم ال فاء
 

 [ الصَّاِبِريَن ِفي اْلبَْأسَاِء َوالضَّرَّاءِ وَ ق له تعا  ] 
البأساء لاللراء امسـان تلى فعالء   لمن فعل اخلري لال  الا  تند 
حان الضدر لالبؤ  لالشدة لالل ق   لتن ابن تبـا    البأسـاء :  يريـد    

 .الضدر  لاآلية أتـ 
متـى مـا   ما اللــراء فه  ال لع لاإلبتالء   البدن بالعلة لاملـر،   ف أ

اد ك اإلنسان ان الذي يا به بعل  اهلل لانه مناسبة للمغضرة لالت بة لفرصة 



 967ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ92معامل اإلميان/ج

 تعا  لجيتنب اجلـزع  اهلل للدتاء لاملسألة يه ن تل ه اإلبتالء لال ينس ه  كر
 الذي يض و تلى اإلنسان اإلنشغان باإلستغضا  لشكرا تعا  تلى كل حان.

 حبث بالغيحبث بالغي
صــضاو   معـر، املــدو لالــذم    كـر بعــض اللغــ ي  انـه ا ا لــاءو  

فا حسن ان خيـالف   اترابهـا لانـه يض ـد اإلطنـاب لكمـان الداـد  نهـا         
 باإلجياز تابح ن تًا لاحدًا.

َواْلُمْؤِمُنااوَن لاســتدن تل ــه   بــاب املــدو بد لــه تعــا  ]      

كَ  ْن َقبِْل نِزَل ِم ا ُأ ْكَ َوَم نِزَل ِإَلي ا ُأ وَن ِبَم ُيْؤِمُن

 .(4)[ الََة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ َواْلُمَِيِميَن الصَّ 
[ لنـص   َوالصَّاِبِرينَ لاستدن ايلًا بهذا اآلية   ق لـه تعـا  ]   

 تل ه س ب يه   كتابه.
لس اق الكالم يض د  فع الاـابرين للكنـه لـاء مدا تـًا تـن العاـف       
لمنا بًا تلى املدو أي بضعل تدديرا :  امدو الاابرين لب ان اتتبا  الا  

ه ال ينحار حبان دلن حان فثمة م ض ت ة للا  تلى العباداو   لمن ل ن
مستلزماو لمددماو اإلستدامة لالاالو الا  تـن الشـه او   لحيتـاج    

 اإلنسان الا  تند املاائب لاإلبتالء.
َوآَتأل اْلَماَل َلَلاأل تلى ق له تعـا  ]   قان بعاضهلمنه  من 

ال يعاف تلى امل ص ن قبل متام [   ل د بانه حُبِِّه َذِوي اْلَُْرَبأل 
الالة   لقان الز كشي ان يك ن املعا ل من صلة )مـن( لتكـ ن الاـلة    

 [ ث  اخذ   الداع. َوآَتأل الزََّكاةَ كملت تند ق له تعا  ] 
ان هذا التباين لاإلختالل   حركة اإلتراب ال ينحار بعل  البالغة 

لتعــدد الغايــاو لان بــل ان اإلتــراب امــا ة تلــى اإلخــتالل   املداصــد  
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 اإلتراب لحدا باب إلستنباط ا حكام لاظها  ال ل ا املتعددة لإلتراب.

  حبث اخالقيحبث اخالقي
  اقس م الصرباقس م الصرب

الا  تن ان لامع تتعدد لل هه حبسب اللحاظ لاإلتتبا  لامل ض ع 
لاحلك  لغريها   فبحسب احلك  فان ا حكام التكل ض ة اخلمس تنابق تلى 

لالبًا كما   اداء الضرائض   لتا ة يك ن مستحبًا الا  فتا ة يك ن الا  
كما   اداء احلـ  املندلب لاخـرى يك ن حرامًا كما   الا  تلى الباطل 
لهكذا   لا يعين تعدد مناه  مد سة الا  للـزلم التضده   الـدين ملعرفة 

 ا ال لـ ا الاح حة من الا  لك ض ة ت ظ ضه ملا ف ه مالحة اإلنسان   الدن
 .لاآلخـرة

فالا    غري م ضعه يكـ ن ضـا ًا لان الدبـ ح لاملكـرلا منـه خيـرج        
بالت اص من ملام  هذا اآلية الـيت تنـدب ال ـه لحتـا تل ـه بـل انـه ال        

يادق تل ه تن ان الا  امنا ه  تداري ال لنب ال ضعف ال لهن لحن ها   
 كما يضرق ب  الشجاتة لالته  .

صلى لقد ل د تن النيب لحاظ م ضـ ع الاـ  له  التدس   ب الثاني : 
انه قان: الا  ثالثة ص  تند املا بة لص  تلى الااتة  اهلل تل ه لآله لسل 
 .(4)لص  تن املعا ة(

لهذا التدس   من ل امع الكل  لذا جتدا مشه  ًا لمتعا فًا ل  بالغته 
)تند( لحرل نكت تدائدية   ت هر ايلًا بلحاظ التباين لالتعدد   ال رل 

اجلر )تلى   تن ( كما يالحظ ف ه التد ج   الث اب فالا  تلـى الااتـة   
ضعف الا  تند املا بة لف ه  محة متجددة   فاملا بة ناد ة امل ض ع لان 
فاو اإلنسان الا  ف ها   فانه يستا ع التدا ك   كـل آن مـن آنـاو الل ـل     

ــن     ــتحباو لم ــان املس ــرائض لات  ــاداء الض ــا  ب ــدام   لالنه ــا  انع ــه تع  محت
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التعا ، بـ  الكسـب لالسـعي   حالـاو الـدن ا لبـ  الـذكر لالتسـب ح         
 لالااتة هلل تعا .

ث  تتلاتف احلسناو لالد لاو كمًا لك ضًا   حان ترك املعا ة لنبذ 
الضس ق   ملا   تركها من تدم اند اد لله ى   ل ك ن طريدًا لمددمة تلم ة 

 لتدل ة  داء الضرائض.
الا  بلحاظ الغنى لالضدر   فكما حيـتاج اإلنسان ان يا     ثالا : ال

البالء لالشدة فانه حيتاج ا  الا    حان الغنى ل هب بعض اهل العرفان 
ا  الد ن بان الا  تلى الغنى اشد من الا  تلى الضدر لالبالء   للكن 

ابًا لإلقبان تلى هذا الد ن ال يالح ان يك ن قاتدة كل ة فدد يك ن الغنى ب
 .الاـاحلاو لمالزمة الشـكر

للكن ايهما حيتاج د لة من الاـ  اكثـر   هـل هـ  الغنـى ام الضدـر         
ا ق ى انه الغنى ملا يك ن   مددل  اإلنسان ان يضعله من املعا ة   ب نما   
 الضدر قد تنغلق تل ه اب اب تديدة من اآلثام   فمن العامة انتضاء املعا ة.

لياــعب تلــى  ف الغنــى   املعاــ ة ليعاــل ســالو الاــ  ي ظــ فدــد
   للكن الت ك د تلـى الاـ  تنـد الغنـى ملنـع      اإلنسان  دع النضس الشه ية

 الغضلة لاإلغرتا    الدن ا.
الا  تلى مااس الدن ا له  من اه  لل ا الا  ليداه   الرابع : 

 ًا   فانه ي ز ال ـه  اإلبتالء ف ه اإلنسان   كل حل ـة ان مل يكن ابتالء خا ل
من داخل النضس لالباطن ب س سة ال امل ال  غبة ال حالة خيشى ف اتها   

ا مر الذي    فما دامت الدن ا دا  اخت ا  لامتحـان فان البالء متال لدائ 
 يستلزم استحلا  الا  لاختا ا سج ة ثابتة.

  النفس والصربالنفس والصرب
فــذكر للــنضس  لمعنــى اإلصــاالحيبالنســبة لالــنضس  او الشــيء امــا 

 اإلنسان ة معان تديدة منها : 
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 الرلو.-4
 النضس الذي يتنضسه اإلنسان ليستنشده اهلل اء.-3
 ما يشري اإلنسان ال ه بد له )انا(.-1
 ا خالط ا  بعة.-6
 الدم  نه اشرل اخالط البدن.-6
 اتتدان ا  كان لا خالط.-7
 اجل هر املتعلق با لسام تعلق التدبري لالتارل.-8
 السام سا ية   البدن ال تنحل لال تضسد.-2

لصح ح ان النضس تردة اال انها حتتاج ا  املادة   بداء تعلدها باجلس  
لفاتل تها لادائها ل ظائضها لفق الن ـام العام للح اة الدن ا لذا فان املالزمة 
لالتداخل ب  النضس لالعدل   ا ثر لالتأثري ظاهرة لمستدمية لالعدل حيك  
باحلالة ا  الا  للكن النضس قد ال تاالته لحك  العدل هذا ال ينحار 
مبنافع الا    اآلخرة بل انه يد ك ما للا  من منافع تاللة تلى اإلنسان 
لاجملتمع لالنضس  اتها فان الا  يزيدها بارية ليدفع تنها الغ  لا لهام 

 .ليزيل تنها الغشالة   تد    ا م  
الة العمر لالع ش باـحة لتاف ـة ل كـ ن طـ ن العمـر      له  لس لة إلط

لالاحة سـبب  مبـا ك    ات ـان ا تمـان الاـاحلة لالنجـاة يـ م الد امـة         
قد  لي تن ل   لالا  سالمة   الدا ين   له  امان   اآلخرة لم اقضها

ن م قضًا لكل م قف مدام الف سنة   لاستشهد  ان الد امة مخسالاادق 
 ِفي َيْوم  َكاَن ِمََْداُُِه ََْمِسيَن َأْلَف سََنِ  بد لـه تعـا  ]   

](4)  
من هنا ت ز اهم ة الا  لضرل ته لذا ل د تن النيب صلى اهلل تل ـه  
لآله لسل  انـه ملـا سـئل تـن اإلميـان قـان :  "هـ  الاـ "  نـه اكثـر اتمالـه            
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 لاشرفها.
لمن خالن تدس ماو النضس لتعريضاتها يتلح لـك م ضـ ت ة الاـ     

اهم ته   هذا التدس     فالنضس ا ما ة هي الد ة الش اان ة اليت تستجمع ل
مجلة مزاج الك  لمن متعلداتها طلب لالشه ان ة لمج ع الر ائل البه م ة 

لالـنضس الغلـب ة      ا كل لالشرب لالا باو لالش ق ا  اللذاو احلسـ ة 
مـ طن      لتعتـ  الـنضس  لهي الـيت حياـل بهـا الغلـب لالنجـدة لالرتفـع      

تند مداهمة املا بة  لاحلائل دلن ا تباكها   ثباتها  ائدلم دان الا  فه  
 لحا ن اإلختالط   تملها. ال اخل ل

 آثـا  املاـ بة  لينحسر    الا  مالشى اماتي للنضس هذا التدس  ترى ل
لتلمر لتلمحل   ف ابح الا  سعادة لسرل ًا   السراء لاللراء   لذا 

 لغاية الضالسضة لالااحل    لباب هدى للنا  امجع  تراا من ة الاالب 
اإلمام الباقر تل ه السالم ا   ض فاإلمام تلي بن احلس  ملا حلرته ال فاة 

صد ا ث  قان :  يا بين الص ك مبا الصاني به ابي ح  حلرته ال فاة لمبا 
ليؤخذ   كر ان اباا الصاا به   قان :  يا بين اص  تلى احلق لان كان مرًا  

احلديا بلحاظ لاقعة كربالء لان اإلمام احلس  يب  مبضه م ال ص ة ان مـا  
 لرى تلى اهل الب ت من مااديق الا  تلى احلق.

لهــــل يــــدفع الاــــ  الــــبالء ام ال   فاحـــــ ح انــــه لاقـــــ ة لحــــرز 
ــان     ــر  باإلنس ــزلن الل ــن ن ــع م ــه ال مين ــنضس للكن ــا   لل ــاء اهلل كم  ال أن يش

ــ  الــ    ــل حم ــل للع ــ  تضل ــ    ل ــى الا ــا  تل ــكرا تع ــن ش ــر  م      بالء لالل
ــد   ــاج العب ــي  لحيت ــ  لتلد ــبالء الا ــ ن    ال ــل لا مت لل ك ــه ا مث ــى ال ل تل

مناســــبة للثــــ اب لميكــــن ان تؤســــس قاتــــدة لهــــي )الاــــ  ال ينضــــي   
 الا (.

ــع مــن      ــه ال مين ــة فان ــه اإلنســان مــن ملــام  الاــ  العال  فمــا اتســ  ب
ــا جيـــري مـــن حكمتـــه    ــاديرا لمـ ــة ا  الاـــ  نـــزلن مدـ  اخللـــق فاحلالـ

ن املــرء مــا دام الاــ  مجــ اًل لامــرًا لــدلحًا لمنــدلبًا  ءمســتدمية لقــد يتســا
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ــاز مدــدا  حمــدلد      ــد الت  ــرادا لخيضــف تــن املــؤمن تن فلمــا ا ال تنتهــي اف
 منه اجل اب انه مالزم للح اة الدن ا للزء من فلسضة اخللق.

ــه ال       ــرب اهلل ب ــه يد ــى ان ــف مبعن ــ  لا ــان الا ــذا ف ــه    ل ــد ا  طاتت عب
ــيت        ــامل ا د ال ــر ب ــ  منحا ــل الا ــه   له ــد تل  ــة بالت ك  ــاءو اآلي ــذا ل ل
ــة ال     ــالدراءة الدرآن  ــه اتــ  ســ اء ب ــة؟ اجلــ اب :  ال    ن  كرتهــا هــذا اآلي
ــن        ــًا   للك ــن  ات ــر حس ــ  ام ــع   ا  ان الا ــ ص لال اق ــالن النا ــن خ م

الــ  هــذا اآليــة  كــرو اهــ  ماــاديده الــيت تاــلح ان تكــ ن مــن للــ ا    
فهــ  مــدخل لرؤيــة ا شــ اء تلــى حد دتهــا   ل نــه مــن اهــ  افــراد اإلميــان 

 .بعد الضرائض لا ي ز تلى اخلا ج   السل ك
لملـا ســئل الــنيب صـلى اهلل تل ــه لآلــه لســل  تـن اإلميــان قــان :  "هــ     

لقـــد ندـــل تـــن بعـــض الاـــحابة انـــه قـــان :  "ابتل نـــا بضتنـــة    (4)(الاـــ "
ــ نا   لابتل   ــا"      اللــراء فا ــ  تل ه ــى الا ــد  تل ــ  ند ــراء فل ــة الس ــا بضتن ن

ــة لــاءو   مــ  د   لكشــف الزيــف فانهــا   حتــِد غــري املســلم  لمــع ان اآلي
تأديــب للمســلم  لحــا تلــى التحلــي بالاــ    لهــي ايلــًا مــدو هللــ     

 لتعاهده  العباداو املبن ة تلى الا  لذا مس ت بالتكال ف.
 

 [َوحِيَن اْلبَْأسِ ق له تعا  ] 
املســـلم ن الاـــ    ح ـــاته  العدائديـــة ســـ اء   احللـــر ال  حيتـــاج

ــق الناـــر   لالشـــهادة     ــادين اجلهــاد فهــ  الســـب ل ا  حتد  الســضر ال   م 
ال تتدـــ م اال بـــاتلى مراتـــب الاـــ    لـــذا ل د  كــــر البـــأ  تلـــى حنـــ   
اخلاـــ ص لاملــراد منــه الدتــان لتاهــدة العــدل لالاــ    الــذب تــن        

 الثغ  .
ــدة ليــدن تلــى    التحلــي بل الاــ  ســاتة الشــدة مــرآة لالخــالق احلم 
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ــان مــن   ــنضس الغلــب ة لالشــه ية   لالاــ    الدت  اتلــى ماــاديق قهــر ال
ت نــًا لآلخــرين تلــى الثبــاو لالتحمــل   فدــد يكــ ن        كــ نلي   اجلهــاد

 اإلقتــــداء  اظهــــا  احــــد املدــــاتل  الاــــ  الناــــر لانكشــــال العــــدل 
 اصحابه به.

ل كــر ان ق لــه تعــا  "حــ     مــن الزحــف   لتنهــى اآليــة تــن الضــرا 
أي تنــد الدتــل   لال مينــع مــن محــل اآليــة تلــى االطــالق ســ اء     البــأ "

   م ا د البأ  ال   مراتبه املتعددة لاملتباينة.
 

 [ ُأْوَلِئكَ الَِّذيَن َصَدُقواق له تعا  ] 
ــ ه       ــته  لحتلـ ــضه  لنعـ ــدم لصـ ــذين تدـ ــا ة ا  الـ ــ  اشـ ــك اسـ اللئـ

ــا م ا خــ  ــ اهلل    الَّااِذيَن َصااَدُقواالق   ] مبك ــانه  لاق [   امي
ــ ا الاــاحلاو        ــان لتمل ــرلا اإلمي ــان اآليــاو لاظه ــ ا كتم ــاهلل  لجتنب لافع
ــانه    لمل     ــادق ن   اميـ ــ  صـ ــ ا انهـ ــ اهلل  لاثبتـ ــاهلل  لاقـ ــدقت افعـ لصـ
ــبعض    ــريعة دلن الــ ــام الشــ ــبعض احكــ ــان بــ ــااللتزام لاالمتثــ ــ ا بــ يد مــ

ــ     دو فانهـــا   مضه مهـــا  م  للئـــك   اآلخـــر   فكمـــا ان لســـان اآليـــة املـ
 الذين يرتك ن بعض ال الباو من غري تذ .

  
 [ َوُأْوَلِئكَ ُهمْ اْلُمتََُّونَ ق له تعا  ] 

 أي الذين استحد ا منازن التد ى لاتلى مراتب اإلميان. -4
اســــتاات ا بهــــذا الاــــضاو الكرميــــة التد ــــد باحكــــام العد ــــدة  -9

لالثبــاو تلــى اإلميــان لان يتدــ ا    لالعبــادة لالاــالو لحســن اإلخــالق    
 نا  لهن .

ان العمــل الاــاس لقــاء لحــالز لحــرز مــن العدــاب الشــديد        -3
 ي م الد امة.

تــن الــنيب حممــد صــلى اهلل تل ــه لآلــه لســل  :  "مــن تمــل بهــذا    -1
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كــل فــرد  م ضــ ت ة  ب ــان  هم ــة اآليــة ل اآليــة فدــد اســتكمل اإلميــان" 
 نتضاء شرطه.إلنتضاء املشرلط با من افرادها 

تـــــن الزلـــــاج لالضـــــراء :  "ان اآليـــــة خما صـــــة با نب ـــــاء       -6
لاملعاـــ م   ن هـــذا ا شـــ اء ال يؤديهـــا بكل تهـــا تلـــى حـــق ال الـــب 
ــاءو     ــي لان لـ ــ اًل لهـ ــر مشـ ــة اكثـ ــن ظاهراآليـ ــاء"   للكـ ــا اال ا نب ـ ف هـ
ــة        ــلم  خاص ــه للمس ــاء م ل ــاب لانش ــ ة لخا ــا دت ــة اال انه ــة خ ي مجل

 للعامة النا .
دن تلـــى امكـــان ن ـــل شـــار مـــن املـــؤمن  هللـــا    تـــاآليـــة  ةمتـــاخ -6

 باالضافة ا  حك مة الد اتد االمتنان ة.
ل د تــــن اإلمــــام الرضــــا تل ــــه الســــالم :  "ان اإلميــــان فــــ ق   -7

 اإلسالم بد لة   لالتد ى ف ق اإلميان بد لة".
ــ ة اهلل        ــن خش ــا ة ت ــا تب ــاء  نه ــى ا نب  ــرًا تل ــت حا ــ ى ل س لالتد

ــل ل ــز للـ ــة   تـ ــ ه لملكـ ــن معاصـ ــاد تـ ــرا لاإلبتعـ ــان  لامـ ــن اإلمتثـ حسـ
نضســان ة يــ ز اثرهــا تلــى امنــاط الســل ك لاتمــان الضــرد لتنبعــا منهــا          

ــاء حبســن االتاــال بهــا     لهــ   الرمحــة لالســك نة لا مــان   افلــح االنب 
لظلــت مــن بعــده  ا ثــًا مبا كــًا للمســلم         الدــادة   م ــادين التدــ ى  

ــ   ز للـــل هللـــ  آالتـــه لســبل ن لـــه مـــن الدـــرآن  ل زقــًا كرميـــًا ســـ ر اهلل ت
 لالسنة لاداء الضرائض ال  م ة لالاابع االسالمي لل اقع ال  مي.

ــالو      -8 ــددة صـ ــة املتعـ ــ ة لالن ت ـ ــ ى الش اـ ــائف التدـ ــن لظـ لمـ
اجملتمعــاو لاح ــاء تلـــ م الــدين لســ ادة احكـــام الشــريعة لالتنــزا مـــن       

ــال     ــه الســ ــي تل ــ ــن تلــ ــذا ل د تــ ــ اهي   لــ ــه او الــ ــلاان الشــ م :  ســ
 "التد ى  أ  اإلخالق".

ــة     -2 ــ  امل لبـ ــضاو تلـــى حنـ ــن الاـ ــر مـ ــا  كـ ــل املالـــ ب اداء مـ هـ
ــدة       ــري لداتـ ــ  ا خـ ــ اب :  هـ ــتااع   اجلـ ــن لاملسـ ــق املمكـ ــة أم لفـ الكل ـ
امل ســ     لقاتــدة "كــل مــا غلــب اهلل تل ــه فــاهلل أل  بالعــذ "   لقاتــدة   
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 نضي احلرج   الدين   لقبح التكل ف مبا ال ُيااق.

  بالغيبالغي  حبثحبث

مــــن اتجــــاز الدــــرآن   ف اصـــــل اآليــــاو التعــــدي لالت شـــــ ح      
ــا      ــأتي   آخره ــه لي ــة بع ن ــأتي   الن اآلي ــظ ي ــتمك    لا لن ان اللض لال

ــديراً    ــمى تاـ ــا ليسـ ــاًل هللـ ــ ن فاصـ ــاء      ليكـ ــظ   اثنـ ــان اللضـ ــا ا ا كـ امـ
 الاد  فانه يسمى ت ش حًا.

ـــلة    ــد للضاصـ ــا ليعـــين التمه ـ ــ  منهمـ ــ  اتـ ــتمك  فهـ ــا الـ ــة امـ لخامتـ
ــر     ــاها ل  هـ ــة للسـ ــد  اآليـ ــاني صـ ــا ملعـ ــتغرقة   داللتهـ ــأتي مسـ ــة لتـ اآليـ

 التالزم لالتداخل ب  الزاء اآلية لم اض عها كما   املدام.
ــ     ــ ا ال ــرو لل ــة  ك ــاج فاآلي ــ غة اإلحتج ــد   با ــف تن ــا مل تد للكنه

ــذكرها لرمبــا ادتــى هــؤالء انهــ  يد مــ ن بافعــان      ــ  اكتضــت ب  كرهــا   لل
ــى طــ   ــذا تل ــ  ه ــ      ال ــ ن ال ــذين يعلم ــضة ال ــة ا  ص ــا و اآلي ريدته  فاش

ــق      ــه مــن امل اث  ــا التزمــ ا ب ــ اهلل  لافعــاهلل  لم ــذين صــدق ا   اق ــانه  ال ب
ــ      ــدفع لهـ ــاء   لـ ــان با نب ـ ــن اهلل باإلميـ ــ ة مـ ــل التدـــ ى لاخلشـ ــ  اهـ لهـ

اهــل العنــاد لالكضــر لبـــذا     لتثب ــت حد دــة شــرت ة لتكــ ن حجــة تلــى      
 الد اتد البالغ ة   الدرآن.تتجلى لنا ملام  تدائدية   

لهــل يشــرتط التمــاع هــذا ال لــ ا لاــدق صــضة التدــ ى ام جيــزي    
ــاء     ــدة انتضـ ــا لداتـ ــزلم التماتهـ ــ  لـ ــ ى هـ ــا   ا قـ ــار منهـ ــدها ال شـ احـ

 .املشرلط بانتضاء شرطه
ل ن الـــ ال لـــاءو إلفـــادة اجلمـــع لل لـــ د املدتلـــي لفدـــد املـــانع 

ــن   ــا مـ ــراا لحن هـ ــرل ة لاإلكـ ــذ  لاللـ ــع العـ ــن   اال مـ ــز تـ ــباب العجـ اسـ
 بعلها لا يستلزم الدد ة ف سدط قد ا  ن اللرل ة بدد ها.
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 املوضوع الصفحة املوضوع الصفحة

 التضسري 419 املددمة 3

 حبا كالمي 416 ( اإلتراب لاللغة471اآلية) 6

 حبا أدبي 412   س اق اآلياو 6

 حبا تأ خيي 441  تجاز اآلية 96

 476اآلية  449 اآلية سالو 33

 اإلتراب لاللغة 449 أسباب النزلن 37

   س اق اآلياو 443 مضه م اآلية 37

  تجاز اآلية 492 اآلية لاف 11

 اآلية سالو 434  فاضاو اآلية 17

 مضه م اآلية 439 الالة ب  ألن لآخر اآلية 64

 اآلية لاف 431 من غاياو اآلية 66

 الالة ب  ألن لآخر اآلية 439 التضسري 61

 حبا بالغي 418 حبا كالمي 77

 حبا قرآني 412 (476اآلية) 81

 حبا لغ ي 461 اإلتراب لاللغة 81

 (477اآلية) 466   س اق اآلياو 84

 الدراءة 466  تجاز اآلية 87

 اإلتراب لاللغة 466 اآلية سالو 82

   س اق اآلياو 462 مضه م اآلية 21

  تجاز اآلية 467 اآلية لاف 24

 اآلية سالو 472  فاضاو اآلية 23

 أسباب النزلن  474 الالة ب  ألن لآخر اآلية 21

 اآلية لاف 479 من غاياو اآلية 411
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 املوضوع الصفحة املوضوع الصفحة

  فاضاو اآلية 473 الالة ب  ألن لآخر اآلية 477

 مضه م اآلية 476 من غاياو اآلية 481

 حبا أخالقي 911 التضسري 429

 حبا فدهي 914 حبا بالغي 911

 مسائل   الاالة اإلضارا ية 964 حبا فلسضي 911

 حبا أخالقي   الزكاة 963 حبا كالمي 919

 حبا فدهي 967 حبا كالمي 916

 حبا بالغي 962 حبا بالغي 946

 حبا أخالقي أقسام الا  961 حبا أص لي  946

 النضس لالا  969 حبا أخالقي 946

 حبا بالغي 967 حبا فدهي 991

 الضهر  968 حبا فلسضي 936

 
 


