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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيمِ 
 

يجب على كل مسلم ومسلمة تعلق بذمتهما 
الخمس أو الزكاة شراء دورة من هذا 

التفسير سهم )في سبيل َّللا( ويكون مبرًء 
للذمة بقدر ثمنه، سواء كان اإلقتناء 

الشراء مشروط للذات أو الغير، ووجوب 
بعدم وجود تفسير أفضل منه، والعلم عند 

 َّللا.
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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيمِ 
 

  املقدمةاملقدمة

 

احلمد هلل الذي جتلت عظمته بالقرآن كتابًا نازلًًَ على من أختاره من 
,وجعل كل آية  صلى اهلل عليه وآله وسلمشجرة األنبياء الرسول األكرم 

 ًا يستضاء به يف الظلمات, وامامًا اىل سبل الرشاد.من آيات القرآن نور
وهبة مساوية يف متناول كل انسان وفاز باقتناء كنوزها واإلنتفاع منها 

 املسلمون.
وهذا هو اجلزء الثاني والثالثون من معامل اإلميان ويتضـمن ففسـًًا   

( من سورة آل عمران, وكل آية منها مدرسة متكاملة يف 22-33لآليات )
رف اإلهليـة وفمـمل العقا ـد واألخـالف ومفـاهيم اجلهـاد واإلقـرار        املعا

َوَّللاهُ َبِصيير  بالتوحيد وقواعد اإلحتجـاج لتثبيـت مبـادإل اإلسـالم      

 [. ِباْلِعبَادِ 
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  قوله تعاىلقوله تعاىل  
َقْد َكياَن َلكُيْم ََيية  ِفيي ِفَيَتييْنِ  

ُل ِفييي سَييبِيِل َّللاهِ اْلَتَقَتييا ِفَييية  ُتَقاِتيي
ْم يَرْوَنُهييييييَرة  يَ يِ َوُأخْييييَرا َكافيييي

ُد ييَؤي  ييمْ َرْأيَ اْلَعيْنِ َوَّللاهُ يُ يَليْهِ ييِمثْ 
ْن َيشَ ييِبَنصْ  اُء ِإنه فِي َذلِكَ ييِرِه َم

 33[ اآلية ارِ ييبَْرًة ِلُْوِلي اِلَْبصَ ييَلعِ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
, والبـاقون باليـاء, والـذي قـرأ     قرأ نافع وابان عن عاصم )فـرونهم( 

بالتاء يعترب اآلية خطابًا لليهود, أي يرون املسـلم  عـعف عـددهم, او    
ععفي املمرك  من قريش, ولكن املرسوم يف املصاحف وهو بالياء هو 

 األنسب لغة ودللة وموعوعًا.
[ قـد   َقْد َكاَن َلكُْم ََية  ِفي ِفَيَتيْنِ اْلَتَقَتا 

عــل مــاق نــاق:. لكــم  جــار ونــرر متعلقــان   حــرف يقيــا, كــان  ف
مبحذوف خرب كان املقدم. آيـة  اسـم كـان املـ خر. التقتـا  فعـل مـاق,        

 والتاء  فاء التأنيث الساكنة, والف اإلثن  فاعل.
[ فئة  خـرب ملبتـدأ وـذوف, والتقـدير احـداهما      ِفَية  ُتَقاِتلُ  

ل مضارع مرفوع, فئة, ومن قرآها باجلر فكون بدًل عن فئت . فقافل   فع
 والفاعل عمً مسترت فقديره هي, ومجلة فقافل صفة لفئة.

ِفييي سَييبِيِل َّللاهِ َوُأخْييَرا َكيياِفَرة  َيييَرْوَنُهمْ  

[ يف ســبيل اهلل  جــار ونــرور, وســبيل ِمثَْليِْهمْ َرْأيَ اْلَعيْنِ 
مضـاف واسـم اجلاللة مضاف اليه. يرونهم  فعـل وفاعـل ومفعـول بـه.     
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 هم  حال, والضمً مضاف اليه.مثلي
[ الواو  استئنافية, اسـم  َوَّللاهُ ُيَؤي ُد ِبَنْصِرِه َمْن َيشَاءُ  

اجلاللة  مبتدأ, مجلة ي يد  خرب. بنصره  جار ونرور متعلقـان بي يـد,   
والضمً  اهلاء مضاف اليه. من يماء  مـن  اسـم موصـول مفعـول بـه,      

 ول.مجلة يماء ل ول هلا ألنها صلة املوص
[ ان  حرف ممبه بالفعل. يف ذلـ:   ِإنه ِفي َذِلكَ َلِعبَْرةً  

جار ونرور متلعقان مبحذوف خرب مقدم, الالم املزحلقة,عربة  اسم ان 
 امل خر.

الفئة  الطا فة وأصله يفء ونقصت الياء مـن وسـطه فأبدلتـه باهلـاء,     
العجـب واإلفعـا     –بكسـر العـ     –وجيمع على فئون وفئـات, والعـربة   

والتدبر, ويف حديث أبي ذر  فما كانت صحف موسى؟ قال  كانت عربًا 
 كلها.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد اإلنذار والوعيـد للكـافرين بـا زي يف الـدنيا وسـوء العاقبـة يف       
اآلخرة, جاءت هذه اآلية شـاهدًا علـى صـدف الوعيـد ونمكـان انتصـار       

 املسلم  وهزمية الكافرين مبثل قريب واقع.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
فظهر اآلية ان انتصار املسلم  يف بدر كان آية ومعجزة وعالمة على 
قوة اإلسالم وان اهلل عز وجل يظهر دينه وينصر امل من  بآية منه وهذه 
اآلية فوثيا قرآني  ملعركة بدر لتكون عربة وموعظة وشاهد صدف ودلياًل 

للطف على يقيا مضام  اآلية السابقة ومنها هزمية الكفار, وهذا من ا
اإلهلــي يف اإلفيــان باملثــل القريــب احلاعــر لتفعــا  واإلعتبــار وليكــون  

 مناسبة للتدارك.
فهذه اآلية من اآليات العقلية احلسية اليت يستطيع كل انسان ادراك 
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معانيها وفهم ما هلـا مـن املقاصـد السـامية وفـب  أهميـة قصـد القربـة يف         
 القتال.

ــا ع وأ   ــرئ لوق ــال فض ــارف ان األمث ــدم,   واملتع ــاربة يف الق ــور ع م
وأصبح موعوعها متعارفًا عند الناس, ولكن اآلية جـاءت مبثـل قريـب    
وشاهد حاعر ليكون باقيًا بالوجود الذهين وجيعل املسلمون والكفار له 
ــًا, والكــافرون    ــه نرباســًا وعون اإلعتبــار كــل ،ســبه, فاملســلمون يتاذون

 يضعونه أمام أعينهم فيكفوا عن قتال  املسلم .
ِفي كن تسمية هذه اآلية بآية )ويم

 (ِفَيَتيْنِ 

  اآلية سالحاآلية سالح
ما يف اآلية من املثال مدد وعون للمسلم , لقد جعل هلل عز وجـل  
معركة بدر انتصارًا للمسلم  ومناسبة لتقوية الصفوف وعزًا دا مًا كما 

 ان استحضارها يبعث ا وف واليأس يف قلوئ الكافرين.

  إفاضات اآليةإفاضات اآلية
قنوط واليأس ومالك للصرب ويمل األذى يف سبيل اآلية حرز من ال

ــرى       ــر, واىل اآلن ف ــريم حاع ــال ك ــذكر مبث ــر, وف ــد بالنص ــا فع اهلل ألنه
املسلم  يعيمون واقعة بدر غضة متجددة كأنها حدثت باألمس, ومـن  
اآليات انها ب  املسلم  وب  ملة منقرعـة مـن املمـرك , واستحضـار     

والعرب منها, ويف اآلية اصالح للنفوس ذكراها مناسبة إللتماس الدروس 
 جبعل قصد القربة معتربًا يف السعي يف مرعاة اهلل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
صـلى اهلل  لقد أنعم اهلل عز وجل على املسلم  بواسطة النيب ومد 

على الناس بواسطة املسلم  بآيات القرآن وما فيها من عليه وآله وسلم 
ف الربانيـة وففضـل سـبحانه بآيـات     اإلعجاز واملضام  القدسية واملعار
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حسية ذات نفع عظيم, ومنها معركة بدر فمن مفاهيم اآلية ان كل نصر 
للمسلم  هو آية من عنده فعاىل لذا كان املال كة يقـافلون مـع املسـلم     

 لتحقيا النصر.
ويث اآلية على اجلهاد يف سبيل اهلل واجتنائ القتال محية وجاهلية 

واإلستعالء, ومل جتعل اآلية واسطة بـ  الفئـت    وعصبية وبقصد الغلبة 
للتباين والتنايف ب  اإلميان والكفر, واذ اشارت اآلية اىل نية املسلم  يف 
القتال يف سبيله فعـاىل, فانهـا مل فـذكر نيـة اعـدا هم وأكتفـت بوصـفهم        
بالكفر مما يدل على غيائ القصـد والعلـة الغا يـة بـاربتهم للمسـلم ,      

د املسلم  ازاء الكافرين فان اهلل عز وجل جعل الكـافرين  ومع قلة عد
يرون عدد املسلم  كعدوهم, وهذا من نتا ج الفزع والرعب الذي يبعثه 

 اهلل يف قلوئ الكافرين.
واآلية انذار للكافرين ووعيد باحلاف اهلزمية بهم, ملا فيها من اإلخبار 

ة وسببًا لثبات معامل عن ففضله بتأييد من يماء وليكون هذا التأييد مقدم
 التوحيد يف األرق.

  التفسريالتفسري
 [َقْد َكاَن َلكُمْ ََية  ِفي ِفَيَتيْنِ قوله فعاىل  

بدأت اآلية بلغة ا طائ وفيه دعـوة لتنتبـاه واإللتفـات, فكـل مـن      
يعلم ان الكالم يعنيه فانه يصغي ويستمع اليه, ويف جهة ا طائ يف اآلية 

 وجوه 
 ود ألنها واقعة يف حيز ونظم اآلية السابقة.الية موجهة لليه األول 

ا طــائ للكفــار مطلقــًا خصوصــًا, وان اآليــة الســابقة موجهــة   الثــاني 
 [.ُقْل ِللهِذيَن َكَفُرواللكفار  

املقصــود يف اآليــة املســلمون, لتكــون اآليــة موعــوعًا للتــذكرة    الثالــث 
 واإلعتبار ومجيع أفراد هذه الوجـوه يمـملها ا طـائ يف اليـة    
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ـــافة اىل اصـــالة اإل ـــالف وعمـــوم   ول فعـــارق بينهـــا, باإلعـ
ا طائ القرآني خصوصًا مع قرينة ورود اآلية عربة وموعظـة,  
والعــربة عامــة ول فنحصــر بفئــة أو أمــة دون أخــرى وان كانــت 
ليست حيثية فعليلية يرتشـح عنهـا ثبـوت احلكـم للموعـوع ألن      

صـى, والعلـل   اآليات اليت فدعو الناس لتميـان اكثـر مـن أن ي   
الغا يـة للنصـــر يف بـدر متعـــددة ومتصـلة اىل يومنـا هـذا, نعـم         
العــربة واملوعظــــة جــامع بــ  النــاس, فاعتبــار املســلم زيــادة يف 
ــن        ــه م ــزوم  لص ــه ول ــار خطئ ــًه استحض ـــبار غ ــه, واعتـ اميان

 جحوده.
وجاء الفعل املاعي الناق: )كان( بصـيغة املـذكر, ومل فقـل اآليـة     

 ة, وفيه مسا ل كانت لكم آي
املراد املعنى وفيه حــذف وفقــديره قد كـان لكـــم برهـــان وهـو     األوىل 

 آية.
جاء كان بصيغة املذكر للفصل الواقع ب  كان وأمسهـا, وفقـدم    الثانية 

 خربها )لكم( 
 ففايم آية واقعة بدر وذكر الوقا ع بصيغة املذكر. الثالثة 

معركـة بـدر كآيـة وعالمـة علـى       وفدعو الية اىل التفات اجلميع اىل
كيفية املواجهة ب  اإلميان والكفر وما فنتهي اليه واستاالص الـدروس  
منها وعدم التفريط بها, وفدل بالدللة اإللتزامية على ان نصر املسلم  
يف معركة بدر, مل يكن اففاقًا وصدفة, او كان بأسبائ مادية  اهرية بل 

فه فعاىل, وما دام اإلنتصار آيـة فانـه   كان آية عظيمة من بديع صنعه ولط
 رمحة للناس مجيعًا, كل ،سبه.

فلقد غًت بدر وجه التأريخ وجعلت األمور فأخـذ اجتاهـًا مباركـًا    
حنو فثبيت دعا م اإلسـالم, وفبـدلت منـازل اجلماعـات وامللـل وارفقـى       
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املســلمون يف امليــادين العســكرية واإلجتماعيــة إلجتمــاع  احلــا والنصــر 
باإلعافة اىل فوالي نزول اآليات ووجود النبوة ب   هرانيهم, عندهم, 

فمعركة بدر مل فكن آيـة منفـردة بـل كانـت جـزء مـن عـدد مـن اآليـات          
 الباهرات, متصلة ومتجددة.

وكذا بالنسـبة ملعركـة بـدر ذافهـا فتضـمن آيـات متعـددة, وهـي وان         
ن, لـذا  انتهت يف يوم واحـد, فـان آثارهـا املباركـة متصـلة دا مـة اىل اآل      

يصدف عليها اسم آية وبذا  تلف اآلية احلسية اليت يرزقها اهلل عز وجل 
املسلم  اذ فكون منافعها دا مة متصلة, وفكون متممة لآلية العقلية وهي 

 القرآن.
لقد كانت معركة بدر آية حسية  اهرة كي يعيها الناس مجيعًا, لعدم 

انتصـار املسـلم  كـان    نمكان فأويلها وففسًها خالف الظاهر والواقع ف
سريعًا وحامسًا ل لبس فيـه, ومـن الـرباه  يـوم بـدر التبـاين يف العـدد        

 والعدة وكثرة املمرك  ازاء قلة املسلم .
ــة وثالثــة عمــر رجــاًل علــى عــدد     ـــلم  ثالثا  فقــد كــان عــدد املسـ
أصــــحائ  ــالوت, وكــان عــدد املهاجـــرين ســبعة وســبع  رجــاًل,        

ــ  ـتة وثالثـ  رجـــاًل, وكـان معـــهم ثانيـة ســــيوف       واألنصار ما ت  وس
وستة أدرع, امـا عـدد املمـرك  فكـان بـ  فسـعما ة اىل ألـف, وللعـدة         
والعدد أثر كبً يف سـً  نريـات األمـور وكيفيـة القتـال, باإلعـافة اىل       
اهلالة من التفايم اليت ييط بقريش وسطوفها, وحداثة عهـد املسـلم    

 بالقتال.
ت البسيطة فظهر لـ: ففـوف املمـرك  مـن مجيـع اجلهـات       فاحلسابا 

العسكرية والتعبوية والنفسية, ال اإلميان وحب المهادة الذي ل ينفـ:  
عنه, فجاء العون والنصر من عنده فعـاىل ومـن اآليـات ان يـأفي القـرآن      
بذكر معركة بدر على انها آية حسية لينتبه املسلمون اىل شكره فعاىل على 

[ خطـائ  َلكُمْ ََيية  ن بركافها متصلة فقوله فعـاىل   هذه النعمة أل
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حاعر لكل أجيال املسلم  وللناس مجيعًا واىل يوم القيامـة وفيـه بيـان    
ألهمية وعظم اآلية احلسية وواقعة يف يوم واحد فبقى بركافها وافاعافها 

 اىل يوم القيامة.
واآلية دعوة إلجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات واستنباط 
الدروس واحلكم من واقعة بدر وا اذها مثاًل وأسوة ومدرسة ووسيلة 
للهداية وسالحًا وعزًا وحجة وبرهانًا ومادة لتنذار وشاهدًا على املدد 

 اإلهلي للمسلم .
لقد وثا القرآن قص: األمم السالفة ومل يرتك وقا ع اإلسالم فوثا 

خيـ: ففاصـيلها    واقعة بدر مبا مينع من فسرئ المـ: اىل النفـوس فيمـا   
مل يكـن   صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم   ونتا جها مما ي كد ان خروج النيب 

من عنده او باستمارة أصحابه, بل كان بوحي من عنده اهلل فعاىل وال 
فان مستلزمات مواجهة قريش مل جتتمع عند املسلم  بعد فال زالـوا يف  

  ور اإلعداد والتهيء.
ة هـو الـذي رجـح كفـة املسـلم ,      ولكن املدد اإلهلـي سـاعة املعركـ   

والوثوف بهذا املدد حيتاج درجـة عاليـة مـن اإلميـان والتقـوى والتسـليم       
 صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  بــأمره فعــاىل, فحينمــا امــر الرســول ومــد  

املســلم  بــا روج ووعــدهم بالنصــر صــدقوا بــه وبــادروا اىل ا ــروج  
جاًل مـن املهـاجرين   واستمهد منهم يومئذ اثنان وعمرون, اربعة عمر ر

وثانية من األنصـار فكـانوا مصـابيح الـدجى وأنـاروا ل جيـال مسـال:        
 اهلداية والرشاد.

  حبث بالغيحبث بالغي
 33[ اآلية َقْد َكاَن َلكُمْ ََية   

ينقسم التأنيـث اىل قسـم  حقيقـي وغـً حقيقـي, واحلقيقـي ل       
وبينه, يذف فاء التأنيث من فعله ال نادرًا, وعند وقوع فصل ب  الفعل 
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وغً احلقيقي جيوز حذف فاء التأنيث او عدم حذفها عند الفصل, ولكن 
[ فلـم  َقْد َكاَن َلكُْم ََيية  احلذف أحسن كما يف قوله فعـاىل   

 فقل اآلية قد كانت لكم آية, ألن الفصل جاء باجلار واجملرور.
 

من أقسام البديع املطابقة ويسمى الطباف ايضًا وهو اجلمع بـ   و
ع  هور التضاد بينهما سواء كان على حنو احلقيقة أواجملـاز,  متضادين م

جََعَل َلكُيمْ اِلَْرََ وبصيغة اإلجيائ او السلب كما يف قوله فعاىل  

فجـاء وصـف األرق بـالفرا      (3) [ِفَراشًا َوالسهَماَء ِبَنياءً 
َأَوَمْن َكاَن َميًْتا مقابل وصف السماء بالبناء, ومن أمثلة اجملاز  

,فجعل اهلداية حياة والضاللة موفًا, ومن الطباف ما (2) [َناهُ َفَأحْيَيْ 
يسمى املقابلة, وهو ان يذكر يف كل  رف مـن  ـريف الطبـاف لفظـ  او     

َفْليَْضييكَكُوا َقِليييًَ َوْليَبْكُييوا اكثــر, كمــا يف قولــه فعــاىل  

, وب  الطباف واملقابلة عموم وخصوص مطلا, فالطبـاف  (3)[َكِثيًرا
ن فقط, أما املقابلة فهي أعم وفكون مبا زاد عن العمرة, يكون ب  عدي

والطبــاف ل يكــون ال باألعــداد, امــا املقابلــة فــأعم وفمــمل أألعــداد  
 وغًها.

وقد فرد املطابقة بثالثة ثالثة, او اربعة اربعة, وقد ورد يف هذه اآلية بستة 
 ستة, فقد ذكرت اآلية يف  رف الذم والقبح حب المهوات من 

 القنا ً املقنطرة من الذهب والفضة. -3البن .  -2. النساء -3

 احلرث. -1 األنعام,  -5 ا يل املسومة,  -2

                                                 

 . 22سورة البقرة ( 3)
 .322سورة األنعام ( 2)
 .82سورة التوبة ( 3)
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وقد قابلتها هـذه اآليـة بسـتة مـن مصـاديا البمـارة عـمن مـدح         
 املتق  وهي 

 جريان األنهار من يتها -3اإلقامة يف جنات.  -2حسن املآئ, -3
 ان من اهلل.رعو -1ازواج مطهرة.  -5ا لود فيها,  -2

ومن اإلعجاز ان حسـن املـآئ جـاء يف ذيـل اآليـة السـابقة الـيت        
فتضمن ذم المهوات وأهلها لتكون خامتة اآلية ناساة هلا ودعوة لتتمـة  

 املوعوع يف اآلية اليت فلتها.
 [ِفي ِفَيَتيْنِ اْلَتَقَتاقوله فعاىل  

أمـر   الفئة الطا فة من الناس, و اهرها انها الفئـة الـيت جتتمـع علـى    
يكون هوية هلا, واإللتقاء له معان متعددة منها اإلجتماع والوفاف ومنها 
املواجهــة والقتــال وهــو املعنــى املقصــود يف املقــام, وجــاء وصــف الفئــة   
للمسلم  وللكافرين مع املا ز يف الولء والنية والقصد من التالقي ولكنه 

دل علـى ايـاد   ل يدل على التكـاف  بـ  الفئـت  ألن ايـاد اإلسـم ل يـ      
املسمى وي كد على عزم كل من الفريق  علـى القتـال وان السـبيل اىل    
اهلدنة والوفاف اصبح منقطعًا وهذا من ا لل الذي يسجل على الكفار 
خصوصًا وانهم خرجوا من مكة بسبب عً ابي سفيان مع انه كتب هلم 

 بنجافه وسالمته وفوجهه اىل مكة.
مــن الكــافرين وكــان مبيســورهم   ممــا يعــين  هــور امــارات التعــدي 

الرجوع اىل مكـة بعـد انتهـاء الغـرق مـن ا ـروج, وهـذا التعـدي مـن          
اسبائ اهلزميـة, وفيـه يـذير للكـافرين بعـدم ابتـداء املسـلم  بالقتـال,         
ودعوة للمسـلم  بالـذئ عـن اإلسـالم واإلسـتعداد للقتـال ان اختـاره        

وخاصًا بهـا, ألن اهلل  الكافرون, فاملدد اإلهلي يف بدر مل يكن منحصرًا 
عز وجل واسع كريم بل انه من بـائ املثـال وان اختلفـت مقولـة الكـم      
والكيف هلذا املدد من حال اىل اخرى, ولكنه يبقى موجودًا ومبا ي دي 
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 اىل النصر.
ان ذكر التقاء املسلم  والكافرين دعـوة قرآنيـة للبحـث يف اسـبائ      

لم  له, ولو فعرق املسلمون هذا اللقاء ومقدمافه وكيفية استعداد املس
للهزمية يومها فماذا حيدث, ل أقـل ان اللـوم سـيتوجه هلـم ،جـة عـدم       
اإلعداد للقتال والتعجل يف املواجهة مع الكفر, لقد جعل اهلل من أهـل  
بدر آية وموعظة ودللة على صدف اإلميان ونواة لبناء اإلسالم, واملـراد  

 من الفئت  يف اآلية هم 
ــة األوىل ــه وســلم  رســول اهلل   الفئ ــه وآل ــن   صــلى اهلل علي وأصــحابه م

 املهاجرين واألنصار الذين خرجوا معه يوم بدر.
املمركون من قريش ومن التحا بهم وكان فيهم كبار قريش  الفئة الثانية 

 مثل عتبة بن ربيعة, وابي جهل. 
ومن اآليات ان امجاع علماء التفسً والفقه والسً والرتاجم على 

صـر للفئـت , ممـا يـدل علـى حصـانة اخبـار ووقـا ع القـرآن مـن           هذا احل
التمويه والتحريف, اذ ان التحريف ي ثر سلبًا على الدروس املسـتنبطة  
مــن الواقعــة والتوثيــا القرآنــي هلــا, فــاراد اهلل عــز وجــل اإلنتفــاع األ  
واألكمــل منهــا وهــو مــن أســرار فســميتها آيــة, فكيــف فســمى آيــة لــول   

 ا وعدم يريف اخبارها. هورها ودللته
وكون الواقعة معلومـة بتفاصـيلها عنـد أجيـال املسـلم  وهـو دليـل        

[ أي ملن يصل له َكاَن َلكُمْ وشاهد على ان ا طائ يف قوله فعاىل  
ا طائ القرآني وففاصيل فل: الواقعـة ونتا جهـا الـيت ثبتهـا القـرآن أو      

ومل فـذكر اآليـة   ا طائ وحده ليحقا ويتابع بنفسه وقا ع معركة بدر, 
ــار مــن المــواهد     معركــة بــدر باإلســم ممــا يــدل علــى موعــوعية اإلعتب

 ومسيت بدرًا نسبة اىل ماء يف موعع املعركة ب  مكة واملدينة.
[ حجــة ودللــة علــى حصــول اللقــاء اْلَتَقَتيياوقولــه فعــاىل  
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باختيار كل من الفئت  وعزمهما على املواجهة, وهذا اإلختيار يدل على 
منهما يقيا النصر والظفر باألخرى املسلمون بسالح اإلميان,  فوقع كل

 والكفار بالعدة والعدد,
فمـــن مصـــاديا اآليـــة ان اهلل عـــز وجـــل اراد ان يـــرى الكـــافرون  
موعوعية سالح اإلميان وأثره احلاسم يف سً املعركة وفعي  الفئة الـيت  

ن مل فعـرف  هلا الغلبة, ومن اآليات اليت يعيمها الناس ان سـالح اإلميـا  
 قوفه وأثره ال بعد انتهاء املعركة وفقييم النتا ج.

ولو يفطن الناس هلذه احلقيقة ملا وقعت كثً من املعارك, وقد انتبـه  
اليها وفد نصارى جنران الذين نزلت اوا ل هذه السورة اىل نيف وثان  

ليه صلى اهلل عآية فيهم كما يف حديث املباهلة فقد ابوا مباهلة رسول اهلل 
وأهل بيتـه ورعـوا باجلزيـة وخـافوا مـن دعا ـه وعرفـوا انـه         وآله وسلم 

 اهلالك العام هلم.
بينما يف بدر كان الدعــاء مـع اجلهـــاد يف سـبيله فعـاىل وكـان الـنيب       

ممــــغوًل بالدعــــاء مــن غـــً ان يتعــارق  صـلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  
  العـودة يف أي سـاعة   الدعاء مع قيادة املعركة, كـان مبيســــور املمــرك   

حتــى حــ  اللقــاء, ومل يبدأهــــم املســــتلمون بالقـــتال وهــذا ايضــًا مــن  
اآليات لتتم احلجة عليهم ويصدف عليهم عنوان التعدي والظلم للذات 

 وللغً.
ولقد جاء اللوم والندم ب  املمرك  ويف منتديافهم على ما بقي من 

ــف    ــوف يف ص ــة وا  ــث الفرق ــن ب ــزميتهم وزاد م ــور  ع ــان مبيس وفهم, وك
املسلم  ان يواصلوا مطاردفهم ويهامجوهم يف عقر دارهم ول يرتكهم 

 يعدوا العدة من جديد للكر عليهم, 
ولكن مقومات اآلية متت بتحقيا النصر ونتا جه وأعطيت فسحة من 
الوقت للكافرين ليتوبوا ويرجعوا اىل رشدهم ولكنهم ابـو ال اجلحـود   

العـدة للـهجوم علـى املسـلم  فمـن وجـوه آيـة        والعناد واخذوا يعـدون  
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معركة بدر لـزوم اعتبـار الكـافرين وافعـا هم مـن واقعـة بـدر ونتا جهـا         
والكف عن املسلم  وعدم مهامجتهم يف املدينة خصوصـًا وانهـم أهـل    

وعمًفه واقربـاهه, واىل اآلن يسـتع     صلى اهلل عليه وآله وسلم النيب 
تـــه وأهــل بلدفـــه وهـــم أول انصـــاره  القا ــد والسياســـي والـــزعيم بقبيل 

 صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     وم ازريه, بينما الذي حصل يف نبوة ومد 
خبالفه, نعــم مــن األنبيـاء مـن اذاه قـــومه وفعـر ق واصـــحابه ألشـــد        

 البالء منهم.
اختلف يف هذه ايضـًا   صلى اهلل عليه وآله وسلم ولكن النيب ومدًا 

 اهلجــرة وهــيء لــه األنصــار املالصــ  الــذين عــن األنبيــاء اذ رزقــه اهلل
ي ثرون املهاجرين على أنفسهم مما يدل على ارادفه فعاىل لتثبيت دعا م 
اإلسالم و هوره ودميومته, فالو ـــيفة المـرعية لقـريش فقتضـي نصـرة      
النيب ليس ألنه منهم فقـط بـل لوجـود البمـارات بيـنهم بنبوفـه, ورهيـة        

هم أصـروا علـى اجلحـود عنـادًا وحسـدًا      املعجزات وآيات التنزيل ولكـن 
ـــنه فعــاىل وفوثيقهــا يف القــرآن اىل يــوم    ـــزاههم اهلزميــة بآيــة مـ فكــان جـ

 القيامة.
 وملاذا مسي هذا اللقاء آية, فيه وجوه 

ـــلم  ملواجهــة الكفــار, وهــم أمــر ل يــتم لــول العنايــة    -3 فأهــل املسـ
 اإلهلية.

احـدة, وأمـة نتمعـة    دللة املعركة على صــًورة املسـلم  فرقـة و    -2
 على ا ً واهلدى.

عــزم املسـلم  علـى الدفـــاع عـــن اإلســالم بأنفســـهم, والـنفس         -3
أغلى ما ميل: اإلنسان, فال يضـــعها عرعـــة للزهـوف ال بأغـــلى     

 شــيء.

ذات اللقاء آية يف موعوعه وحكمه, فالتقاء اإلميان والكفر آية من  -2
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احلــاد بــ  الفــريق  وانــه ل  عنــده فعــاىل فــب  الصــراع والتنــاق 
 واسطة بينهما.

انها آية يف دعوة املسلم  لتستفادة بضيا ها واإلقتداء برسول اهلل  -5
 وأصحابه. صلى اهلل عليه وآله وسلم 

فيها عـربة ألولـي القـوة وذوي المـوكة باإلعتبـار مـن اسـالفهم يف         -1
 بدر, وما أصابهم من اهلزمية وا سارة.

قصــة املعركـة واسـبابها ومقـدمافها ونتا جهـا      اآلية دعوة للتدبر يف -7
وما أدت اليه من التغـيً واإلصـالح يف القـيم واملفـاهيم ومـوازين      

 القوة.

صلى اهلل عليه وآله فعترب معركة بدر شاهدًا على صدف نبوة ومد  -8
فقد يدى الكفار بفئة قليلة ليس هلا من السالح اىل التوكل  وسلم 

إلهلي والبمارات على لسان النيب ومـد  على اهلل وانتظار الوعد ا
 .صلى اهلل عليه وآله وسلم

واقعــة بــدر دعــــوة للمســــلم  لتيــاد والتــآخي ونبــذ الفرقــة         -9
 والتمتت.

مل يكن املسـلمون خـارج  للقتـال ومل يأخـذوا للحـرئ عـدفها,        -32
 فمثاًل مع املمرك  ما ة فرس, ومع املسلم  فرس .

ر او اهلزمية فان املمرك  يتغلبون  اهر األمر ووفا حسابات النص -33
يف كل شيء, يف العدد والعدة والتعبئة والتأهب للقتال, وليس مع 
املسلم  ال اإلميان, وهذا وحده آية فحتى اإلميان حيتاج اىل سالح 
واسبائ مادية ملقافلة العـدو, وملـا يقـا النصـر فالبـد انـه معجـزة        

 عقلية وحسية منه فعاىل.

ر بانها آية فلسفة قرآنية خاصة فتجلى بهـا علـوم   ان وصف واقعة بد
 ومباحث عديدة, فما هي افراد فل: اآلية, فيه وجوه 
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 اللقاء وحده آية ألنه ب  اإلسالم والكفر. -3
 معركة بدر هي أول معارك املسلم . -2

ـــلم  يف  لم ـصــلى اهلل عليــه وآلــه وســ كــان رســول اهلل  -3 مــع املسـ
ون القا د يف ا طوط ا لفية اللقاء, فمقتضى قواعد احلرئ ان يك

احرتازًا فكيـف وانـه خــا  النبـي  وســـيد املرسـل , ولكنـه كـان         
وسط املعركة, وكان حضوره املبارك من أهم أفـراد العلـة املاديـة    

 للنصر اإلهلي.

البون الماسع والكبً يف العدد والعدة, ورجحان كفـة املمـرك     -2
تــال, فكــان هــذا األمــر الــذي جعلــهم يصــرون علــى احلــرئ والق

 اإلصرار حجة فأرخيية عليهم ودرسًا ل جيال.

انه لقاء الفصل واحلسـم, فمـع انـه أول لقـاء ال ان العلـة الغا يـة        -5
عمـر بـن    عنابن عباس للكفار كانت وأد اإلسالم, لذا ورد عن 

ملا كان يوم بدر نظر النيب صلى اهلل عليه وسلم نىل )  ا طائ قال
ف ونظــر نىل املمــرك  فــ ذا هــم ألــف أصــحابه وهــم ثلثما ــة ونيــ

وزيادة فاستقبل النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم القبلـة ثـم مـد يديـه        
اللهم أين ما وعدفين اللهم اجنـز مـا     وعليه رداهه وازاره ثم قال

وعدفين اللهم ان: ان فهل: هذه العصابة من أهـل السـالم فـال    
 احلديث.  (3) (...عبد يف الرق أبداُف

عـــات وملـل أخـــرى فنتـــظر نتيجـة املعـــركة ومـا        لقد كانت مجا -1
يــ ول اليــه امرهــا, كاليهــــود يف املدينــة والقبا ــل العربيــة ابيطــة  
باملدينــة ومبكــة املكرمــة ومجاعــة املنــافق  ومــن ورا هــم كــل فئــة  
ومجاعـــة فتطلـــع اىل هـــذا اللقـــاء فصـــــار آيـــة مـــن خـــالل أثـــره 

 اإلجتماعي والعقا دي.
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معركـة بـر حركـة دهوبـة واسـالمًا ألشـااص        شهدت املدينة بعد -7
ومجاعات وقبا ل مما يدل على ان بدر كانت عالمة صدف النبـوة  

 وشاهدًا على العون اإلهلي.

حــب املســلم  للمــهادة والتضــحية وعــدم فــرددهم يف مواجهــة    -8
 الكفار مع قوة العدو وشدة بطمه.

( وانهم ارادة قصد القربة الظاهرة عند املسلم  لقيد )يف سبيل اهلل -9
 مل يقافلوا لدنيا وجاه ومصاحل خاصة.

 رهية العدو خبالف الواقع, وهو جزء علة للنصر. -32

[ ان اآليـة يف الفئـت    ََية  ِفي ِفَيَتيْنِ  اهر قولـه فعـاىل     -33
ويف اللقاء, فقد أختار الكفار املواجهة بالسالح فنـزل بهـم الـبالء    

 ليكون آية وعربة.

ــلم   -32 ــربة للمس ــال درس وع ــدمات القت ــة  مق ــيو املوعظ ــاذ ص   با 
واحلكمــة والــدعوة اىل اهلل بــاليت هــي أحســن وعــدم املبــادرة اىل 

 القتال ال عندما يصر العدو عليه ويسعى اليه.

نزول النصر من عنده فعاىل آية ورمحة, وعالمة بينة بلحا  عـدم   -33
التكاف  ب  الطرف , فلو كان فساو يف عدد الرجال او العدة او ان 

ا ليس كبًًا ألدعى قوم ان انتصار املسلم  كان وفا الفارف بينهم
قوان  األسبائ واملسببات, ولكن عـدد املمـرك  ثالثـة اعـعاف     
عدد املسلم , اما الفرف يف العدة فأكثر بكثً, فنزول النصر على 
املســلم  آيــة  ــاهرة ومعجــزة وأمــر خــارف ل ميكــن ســرته او        

 اإلعراق عنه.

يف اقبـال املسـلم  علـى القتـال وعـدم      لقد كانت معركة بـدر آيـة    -32
 لفهم عنه, وقد فقدم يف سورة البقرة كيف ان أصحائ  الوت 
 لفوا عن القتال مع أنهم رأوا اآليات وجاءهم التابوت فيه سكينة 
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َفَلمها ُكِتَب َعَليِْهمْ اْلِقَتاُل َتَولهيْوا قال فعاىل  

 .(3) [ِإاله َقِليًَ ِمْنُهمْ 

ة بدر أهلية املسـلم   الفـة األرق وفصـديقهم    لقد اثبتت معرك -35
ونزول القرآن من عنده فعاىل صلى اهلل عليه وآله وسلم بنبوة ومد 

األمر الذي يرتشح عنه التزامهم مبا فيه من األحكام, ومنها اجلهاد 
 يف سبيله فعاىل.

مل يكن املسلمون يف بدر يف حال اهلجوم بل انهم للدفاع أقرئ,  -31
ية فب  ان اإلسالم هو السالم, وان مل يمـرعوا  وفل: حجة فأرخي

 بالقتال ال ألغراق الدفاع وحفظ الذات.

ــانوي      ــاري ث ــوان اعتب ــايف وعن ــر نع ــبيل اهلل( ام ــد )يف س ــل قص وه
اجلوائ  ل, بل هو أصل يف موعوع القتال ويمل ويالفه وحر  السيف 

عـة  لذا جاء ذكره يف اآلية علـى حنـو اإلسـتقالل واحلصـر القصـدي جلما     
 املسلم .

وفب  اآلية اخالص وصدف نية املسـلم  فلـم يكتفـوا بـا روج بـل      
كان قتـاهلم يف سـبيل اهلل, وفـارة جياهـــد اإلنســـان بلسـانه او بقلمـه او        
مباله, أو انـه يتظـاهر بـالعزم علـى القتـال ولكنـــه يقــف عنـد أول وطـة          

عيه وعملـه  للهدنة والتسـوية او يرعـى باحلـد األدنـى, ول يسـتمر يف سـ      
وعزميته, اما املسلمون فانهم بلغوا أعلى مرافب الصدف واجلهاد ودخلوا 
مرحلة القتال من غً فردد او  اذل أو دعوة للتدارك خصوصًا وانهـم  
كانوا وتاج  لدفع املواجهة وارجا ها اىل ح  اإلكتفاء باملواجهـة مـن   

 دون قتال.
واقــرار مــن املمــرك   وعـودة املســلم  ســامل  نصــر هلــم يف املدينــة 

بكيانافهم ووجودهم الـديين واإلجتمـاعي ويبـدو ان املمـرك  ادركـوا      
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صلى اهلل عليه وآله هذه احلقيقة وكانوا يعلمون بانتمار اخبار النيب ومد 
او اليات اليت جاء بها بـ  القبا ـل وأصـبحت ففاصـيل الـوحي       وسلم

سـالمي, وازاء هـذه   حديث الركبان, فأصروا على القتال لوقف املد اإل
 احلال اصبح قصد القربة عرورة وحاجة.

والية مدح جلميع املسلم  الـذين حضـروا معركـة بـدر إلسـتغراف      
املدح هلم مجيعًا, نعم لو ورد دليل خمص: من القرآن اوالسنة النبويـة  
يستثين بعضهم  رج بالتاص: ولكن مل يرد مثل هـذا الـدليل فيبقـى    

 على عمومافه, وهو لطف منه فعاىل وعنايـة  حكم الثناء ومدح املسلم 
 باملسلم  ومنع من الريب واحلسد.

واآلية دعوة للمسلم  إلستحضار قصد القربة يف األعمال العبادية, 
ــه فهــذيب للنفــوس    وجعــل ســعيهم يف دروئ اجلهــاد يف ســبيل اهلل وفي
واجتنائ للجــهالة والعصــبية لقد وقعــت معركـة بـدر يف السـابع عمـر    
من شهر رمضان مـن الســـنة الثانـــية للهجـــرة النبـــوية المــريفــة لـتغً        
نــرى التأريخ وفرســـخ اإلســـالم يف األرق ويتـــدفا النـاس أفواجـًا      
ـــات        ــدللت واآلي ـــن ال ـــه مـ ــا فيـ ـــر وم ـــا النصــ ـــة لتحــقـ ــى املدينـ عل

 الباهرات.
ســارة يف اآليــة فمــن اعجــاز القــرآن ان يعــد الكــافرين باهلزميــة وا 

السابقة, ويأفي بهذه اآلية ليارب عن حصـول النصـر والظفـر للمسـلم      
وليس ب  اآليت  فاصلة وكذا يف الواقع ليس ب  الوعيد وحدوثه واقعًا 
يف فاصلة زمانية فذكر, لذا اشرنا يف اآلية السابقة اىل دللة الس  يف قوله 

 يب.[ على املستقبل القرسَُتْغَلبُونَ فعاىل  
ــة       ــبائ املادي ــدة األس ــالف قاع ــر خب ــا النص ــى يقي ــواهد عل ان الم
ومسببافها كثًة يف فـأريخ املوحـدين كمـا فقـدم يف قصـة  ـالوت وقولـه        

َكْم ِمْن ِفَيٍة َقِليَلٍة َغَلبَيْْ ِفَييًة َكِثييَرًة فعـاىل   
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, ولكن اآلية يف بدر مل فنحصر بالقلة مقابل الكثرة بل (3) [ِبِإْذنِ َّللاهِ 
داية انماء جـيش املسـلم , وعصـر فأسـيس قواعـد البنـاء اإلسـالمي        بب

ونيء القرآن والوحي مطلقًا بالوعد بالنصر والظفر وإلنفراد معركة بدر 
من ب  معارك املوحدين يف التأريخ بنتا ج ذات صبغة عاملية عقا دية مل 
فســـتطع معركــة أن يقــا مــا حققتــه بــدر مــن الغايــات الســامية وفوجــه  

م  اىل سوح املعـارك, وكانـت سـببًا بتجديـد روح اإلميـان وحـب       املسل
 اجلهاد يف سبيله فعاىل يف نفوس املسلم .

فــال غرابــة ان يضــفي عليهــا القــرآن صــفة )آيــة( لتبقــى فاــرًا وعــزًا 
للمسلم  ومنارًا ينً دروبهـم, لقـد أعطـت بـدر والنصـر فيهـا ألجيـال        

سلمون ل يعبأون بالعدو مهما املسلم  درسًا مبواجهة الكفر, وأصبح امل
كانت قوفه, وهي مال مة لزمان التباين وففوف الكفار يف العدة والعدد, 
لقد كان النصر يف معركة بدر هبة ومنحة لكـل مسـلم ومسـلمة اىل يـوم     
القيامة ل لتعتبار منها, بل هي يف ذافها منة اهلية كرميـة علـى املسـلم     

 املوجود منهم واملعدوم.
واملسـلم    صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     هـل املدينـة الـنيب    اسـتقبل أ 

بالمــكر هلل واإلستبمــار وكــذا املســلمون عنــد قــراءة هــذه اآليــة او عنــد 
استحضار واقعة بدر, ومن اإلعجاز ان فرى القرآن, يولي عناية خاصة 
مبعركة بدر وينعتها بانها آية, وفيه فوكيد على اعجاز القرآن, واإلعجاز 

 لى وجوه يف املقام ع
 جعل املسلم  قادرين على القتال. -3
 دخول املعركة بنية يف سبيل اهلل و لب مرعافه فعاىل. -2

 مواجهة الكفار مع ما عندهم من القوة الظاهرة للعيان. -3

جتاوز اعتبارات صلة الرحـم والقربى اليت كانت فـربط املسـلم     -2
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 مع الكفار, كما يف املهاجرين مع عمومتهم من كفار قريش.

 هاء املعركة بانتصار املسلم  مع قلة عددهم.انت -5

ــى      -1 ــان عظــيم فضــله عل ــدر بعــد انتها هــا لبي ذكــر القــرآن ملعركــة ب
املسلم , وفوكيد موعوعيتها يف فأريخ اإلسالم لذا مسى القرآن 

 يوم بدر بانه يوم الفرقان.

وعنوان )يف سبيل اهلل( له مصـاديا متعـددة منهـا انـه مـن مصـارف       
ساجد والقنا ر ومساعدة الفقراء وابتـاج  ومطلـا   الزكاة, ويممل امل

اإلنفاف قربة اىل اهلل وكذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ودرء الفنت 
وسد ا لة, واصالح ذات الب , والصـدقة املندوبـة, والكلمـة الطيبـة,     
ــو       ــى حن ــال عل ــرت القت ــة ذك ــعا ر اهلل, ال ان اآلي ــيم ش ــة وفعظ واملوعظ

ى وأعلى مرافب الفعل يف سبيل اهلل فلذا استحقوا ا صوص وهو أمس
املدح والثناء وا لود بالذكر احلسن يف الدنيا مقدمة وعالمة عن حسـن  

 اجلزاء يف اآلخرة.

ومن اآليات يف القرآن ورود ا رب وارادة مقاصد سـامية ومضـام    
قدسية متجددة منـه, واآليـة دعـوة للمسـلم  إلكـرام أهـل بـدر مطلقـًا         

ان  صلى اهلل عليه وآله وسلمبدر خاصة الذين أمر النيب ومد وشهداء 
ــة     ــب  اآلي ــوا ربهــم وأوداجهــم فمــاب دمــًا, وف ــدما هم ليالق ــدفنوا ب ي
موعــــوعية قصــــد القربـــة يف فرجيــــح كفــة النصــــر والــفــــوز, فالفئــــة 
 القليــلــة فصــبح قــوية قــادرة علـى يقيـــا النصـــر اذا كـان قتـــاهلا يف      

 سبيل اهلل.
وصفت اآلية املسلم  بانهم فئة فقافل يف سـبيل اهلل ويمـرتكون مـع    
الكفار بعنوان )فئة( ونال اإلقتتال ألنه نوع مفاعلة ب  اإلثن , فـأنفرد  

( وهـذا اإلختصـاص   ِفي سَبِيِل َّللاهِ املسلمون يف املقام  بـان قتـاهلم )  
لقتـال, ويـذير مـن    نوع مدح هلم وفوكيد على اعتبـاره عنـد المـروع با   

القتال لغً سبب او علة وهل جيوز جعل السبب ممرتكًا ليكون يف سبيل 
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 اهلل مع سبب دنيوي, ومحية وعصبية, اجلوائ ل.
فاآلية فب  خلوص السبب وان يكون يف مرعــاة اهلل وعـمقًا وحبـًا  
له وشوقًا اىل لقا ه, فان أفضـل وجـوه احلمـر مـا كـان عـن لقـاء العـدو         

يف ســبيله فعاىل, وهــو حــرز وأمان يف النمـأف , لقـد أراد اهلل    والقتال
عــز وجــــل للمســـــلم  أخــالص النيــة وصــدف العزميــة واإلنقطــاع اليــه 

 فعاىل.
ومن ينوي العزم على القتال يف سبيله فعاىل, ومل يقافل فانه يصدف 

 ما يف عمله وحيسن اإلمتثال ألوامره فعاىل ويتجنب معاصيه ول يفعل ال
 يوجب مرعافه فعاىل.

ان مدح املقافل  يف سبيله فعاىل دليل على وجود املصـلحة واملـالك   
فيه ومبا انه عبارة عن فضحية بالنفس وفعريضـها للتلـف فيعتـرب عـرورة     
وحاجة لبد منها, وعليها فتوقف سالمة اجملتمعات والنفوس, أما دخول 

ملسلم  وابقاهم أعزة اىل معركة وخسارة أفراد قليل  فتح اآلفاف امام ا
 يوم القيامة.

 

 [َوُأخَْرا َكاِفَرة  قوله فعاىل  
 املقارنة ب  ذكر الفئت  فيه دللت اعجازية منها 

جاء وصف املسلم  بالقصد من القتال وفيه فمريف هلم, وذكـر   -3
 املمرك  بصفة الكفر, وفيه ذم وفقبيح هلم.

مرك  عنه حتى ساعة فدل اآلية على فأصل الكفر وعدم  لي امل -2
 القتال.

فب  اآلية التضاد والتعارق ب  الفـريق  وعـدم امكـان الوفـاف      -3
 والو ام بينهما.

فبعث اآلية الـبغ  والنفـرة يف القلـوئ مـن الكفـر خصوصـًا مـع         -2
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ــهم     ـــة وا ســارة فالكــافرون أنفس ــم اهلزميـ ـــود ث ـــرانه باجلــحـ اقتـ
وجــود موعــوع  يلعنـون الكفــر ومــا وصــلوا اليــه بسـببه مــع عــدم  

 للقتال.

يف اآلية فأديب وفعليم للمسلم  وجعل لقـاء العـدو امـرًا وـتماًل      -5
ومتوقعًا, ليكونوا على استعداد هلذا اللقاء وعدم املباغتة فيه, فقد 
يعتقــد املــ من بــان الكــافرين ل جيــرأون علــى مواجهــة واإلســالم 

 والتنزيل والنبوة.

ـــاحة املعرك  -1 ـــن اىل سـ ــابع  فنقــل اآليــة الذهـ ـــة وجتعــل اإلنســان يت ـ
،ـــرص وقـــا ع املعركـــة ونفســـه متيـــل اىل احلـــا وفرجـــو النصـــر 
للمسـلم , فلم فبا اآليـة للكفـار اعوانـًا أو أنصـارًا, ألن الكفـر      

 قبيح ذافًا.

فتضمن اآلية يف مفهومها فساهًل وهو اذا كان املسلمون يقافلون يف  -7
يـتهم وقصـدهم   سبيل اهلل, فعلى أي شيء يقافل الكفار وما هي ن

 فيه وجوه 

البقاء على الكفر, ولكنه امر ل يسبب خروجهم للقتال وابتداءهم   (3
 به.

انهم ل يقدرون على البقاء على الكفر مع افسـاع رقعـة اإلسـالم,      (2
 ارادوا التعجيل لوأد اإلسالم.

 محل املسلم  على اإلرفداد.  (3

والمأن ب   التحدي والعناد وابافظة على منازل الرياسة والزعامة  (2
 القبا ل.

فتظهر اآلية اصـرار الكـافرين علـى الضـاللة وعـدم اختيـار التوبـة,        
وانهم اســـتحقوا القتـال واهلزميـة لبقـــا هم علـــى الكـــفر, ومـن آدائ        
القتال ان ينصح ويعظ املسلمون الكافرين قبل املعركة كفرصة للتـدارك  
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ــذرًا و      ــيهم, وليكــون ع ــة احلجــة عل ــن الــدماء واقام قــوة اعــافية  وحق
 للمسلم .

 

 [َيَرْوَنُهمْ ِمثَْليِْهمْ َرْأيَ اْلَعيْنِ قوله فعاىل  
بينما جاء الوصف بذكر الفئت  على حنو التثنيـة, جـاء هـذا المـطر     
بصيغة مجع املذكر السامل وفيه آية اعجازية بالغية اىل جانب الدللت 

 العقا دية ومنها 
حــذفت النــون مــن مـثل    ( هو الضعف, ِمثَْليِْهمْ املراد من ) -3

 لتعافة.
يرى الكفار املسلم  عـعف عـدد املمـرك , بينمـا ل يبلـو عـدد        -2

املسلم  ال ثلث عدد الكفار فقريبًا, فتكـون املضـاعفة أكثـر مـن     
ــدد      ــار ان ع ــيظن الكف ــي, ف ــلم  احلقيق ــدد املس ــعاف ع ــتة أع س

 املسلم  يبلو حنو الفي رجل.

عددهم احلقيقي, واألصل هـو   يرى الكفار عدد املسلم  ععف -3
ثالثا ة وثالثة عمر رجاًل, فيظنهم الكفار ستما ة وستة وعمرين 

 رجاًل.

يقلل اهلل عدد الكفار يف أع  املسلم , فيظنوا ان عدد املمرك   -2
ععف عدد املسـلم , فعـدد جـيش الكفـار احلقيقـي هـو ألفـان,       

ون مــن بينمــا يظــنهم املســلمون ســــتما ة ونيفــًا وعمــرين, ليكــ      
َأنه ِفيكُْم َضْعًفا َفيِإْن َيكُيْن عمومات قوله فعـاىل   

, (3)[ِمْنكُْم ِماَئة  َصاِبَرة  َيْغِلبُيوا ِمياَئَتيْنِ 
ولكن القدر املتيقن من اآلية هو العدد الواقعي, ول يعين حصـر  
نصر املسلم  مبا اذا كان الكفار ععفهم دومنا زاد على الضعف, 
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عن نفيه عـن غـًه بـل فيـه اخبـار عـن        فاثبات شيء لميء ل يدل
 اإل راد مع افساع الفارف إلعتبار اإلميان يف املواجهة.

يرى املسلمون الكافرين ععف عددهم األصلي, فاذا كـان عـدد    -5
الكفار الف رجل, فان املسلم  يرونهم الف , ومل يقل أحد بهذا 

 القول.

ــد وا    -1 ـــلا باملعتق ـــدد, وفتع ـــوع العـ ــن موعـ ــة أعــم م ــرأي, الرهي ل
فالكفار مل يلتفتـــوا اىل خصـــا : اإلميـان, ويظـــنون ان اللقـاء      
مبين على ا الف فقط, ولكنه خـالف منطـوف اآليـة ألنهـا فقـول      

( وهو عنوان الضعف والكثرة, والكم وليس املعتقد ِمثَْليِْهمْ )
 والرأي.

واألقـوى هـو الوجــه الثالـث والرابـع بالتعــدد يف املعنـى, فكـل مــن       
يرى خالف الواقع فضاًل منه فعاىل, فاملسلمون ل يرون الكفار الفريق  

األععف عدد املسلم   فيفًا عن املسلم , والكفـار يظنـون املسـلم     
 ععف عددهم احلقيقي.

وسبب هذا التبـاين ان اإلميـان يعطـي لتنسـان قـوة اعـافية وجيعلـه        
متـت  رعبـًا    يتحدى الكــافر ويــراه امامـه عـعيفًا, امـا الكـافر فـان عينـه      

وخوفــًا مــن املســلم  الــذين يقبلــون علــى القتــال بمــوف حبــًا بالمــهادة 
ويستبســلون يف القتال فيظــنهم الكافــر عـعف ما هـم عليـه مـن العـدد     
لقــوة اندفــــاعهم وففانيهــــم يف ســــاحة املعركــــة وشــــد بعضــهم لعضــد  

 اآلخر.
ــت  ا     ــن جه ـــام م ـــلم  يف املقـ ــع للمسـ ــأفي النف ــثً  في ــل والتك لتقلي

وفضــعف شــــوكة الكافــــرين مــن اجلهــــت  ايضــًا, وهــــل فيــه غـــ          
للكافرين, اجلوائ ل, فمع انهم يســتحـــقون البـــالء فــان هـذه الرهيـة      
فأفي من خالل أسبائ  اهـــرية فهـــي نتيجـة حلـال املسـلم  يف اميـانهم       

ة اجهازهم وقوة بأسهم واخالصهم وعزمهم على مواصلة القتال وسرع
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 على العدو.
واملراد من الرهية يف اآلية هو الظن الذي هو أحـد  ـريف التصـديا    
وان مل يرف اىل اليق , وللظن واحلسبان اعتبار يف بائ اإلعتقاد والرهية 
خصوصًا عند المدة والعسر وفعذر النظر اىل األمور مبنظارها احلقيقي, 

ثــارة الغبــار وكثــرة ويبــدو ان معركــة بــدر كانــت ســريعة وحامســة, وإل 
األصوات اثر يف الظن فالتكبً مثاًل امر غً معهود عند الكفار فيسمعونه 
مجاعيًا مدويًا يقذف الرعب والفزع يف قلوبهم ،يث ارفب: العدو لـذا  
ــارك  قــتالهم كمــا أســر     ــاإلنهزام واإلنســحائ مــن املعركــة ف عجلــوا ب

 املسلمون عددًا من وجها هم.
أسـرار النصـر اإلهلـي, وكيفيـة مباركـة لتغلـب        وفب  اآلية سرًا مـن 

املسلم  على غًهم, وسالحًا لظفر يتجلى بتقليل قوة العـدو وففاـيم   
القوة الذافية عندما يكون الكفار أكثر عددًا, وقد فكون املسألة خمتلفة لو 
كان عدد املسلم  هو األكثر لكي ل يصائ املسلمون بالغرور ويدخلون 

َوَييْومَ تعداد وفعبئة كافيـة كمـا حصـل يف حـن       املعركة من غً اس

 .(3) [حَُنيْنٍ ِإْذ َأْعجَبَْتكُمْ َكثَْرُتكُمْ 
ورمبا فطن املمركون اىل هذه املسألة وفضله فعاىل على املسـلم  يف  
مسألة الرهية والظـن وبـذلوا الوسـع وسـاروا أجهـزة اإلعـالم إل هـار        

مـن التوجيـه والتصـوير,     القوة واإلعداد على حقيقتهـا بـل مبـا يريـدون    
واجلوائ ان النصر اإلهلي ل ينحصر بطريقة واحدة, وان القلة والكثرة 
كعنوان  اعافي  انتزعها املسلمون بفضله فعاىل واعانتهم علـى القتـال   
بصــدف وعزميــة ولوجــود خصوصــية ينفــرد بهــا املســلمون وهــي حــب    

 المهادة واليق  يف املبدأ.
[ آية اعجــازية وفوكيد ل يقدر عليه يْنِ َرْأيَ اْلعَ وقوله فعاىل  
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ال اهلل عز وجل ملا فيــه من التحــدي واثبات ان الرهيــة مل فكــن وهمًا 
او وهنًا بل ان حاسة البصـر  لـت سـليمة عنـد الكفـار لتصـبح سـالحًا        
عدهم, وهو مقــدمة ومثــال دنيوي حاعر ليـوم احلمـر الـذي اخـربت     

اْليَْومَ َنخِْتُم ادة احلواس عليهــم يومئذ  عنه اآلية السـابقة وشــه

َعَلييى َأْفييَواِهِهمْ َوُتكَل ُمَنييا َأْيييِديِهمْ َوَتشْييَهُد 

فكما  ذهلم جوارحهم وحواسهم يـوم القيامـة, كـذا     (3) [َأْرجُُلُهمْ 
 ذهلم ابصارهم عند مقـافلتهم  للمسـلم , فيظنـون العـداد واجلمـع      

 ة مقدمة  سارفهم وهزميتهم. خبالف الواقع, لتكون هذه الرهي
فاسارة الكافر فبدأ من ذافه ومن جوارحه وحواسه فكما ان اجلواد 
يكبو والسـيف ينبـو, فـان جـوارح وحـواس الكـافر فقـوده اىل اهلزميـة,         
وليس من نصر أعظـم مـن نصـــر يمـارك يف صـنعه اعضـاء العـدو الـيت         

اآلثــار  فرجـع اىل فطرفهـا وأصــل خلقتهـا عنــد املواجهـة وهـو جــزء مـن      
املباركة لنفخ الروح يف آدم منـه فعـاىل, وليكـون هـذا الـنفخ حاعـرًا يف       
ميادين احلياة املاتلفة ومل يكن نرد نفخ ابتدا ي لبعث الـروح يف آدم,  
خصوصًا وانه فعاىل اذا أنعم نعمة على اهل األرق  لت جارية فرتشح 

 افاعافها هنا وهناك.
ا ارج اليت يتمثل بالنيب ومد لقد اراد الكفار مقاومة اإلسالم يف 

وأصحابه ومل يكفوا عنهم حينما غادروا اىل  صلى اهلل عليه وآله وسلم 
املدينة ويملوا اعباء الغربة ومماف اهلجرة والسفر, بل جاءوا من مكة 
خلفهم وقطعوا أكثر من أربعما ة كيلو مـرتًا آنـذاك وكـان أكثـرهم يسـً      

ال قامـت األبصـار مطلقـًا بو ا فهـا     مميًا على األقدام فلمـا جـرى القتـ   
وأ هــرت ابصــار املســلم  والكــافرين مــياًل اىل املســلم  وســاهمت يف 
يقيا النصر على الكفار, ومل يلتفت احد منهم اىل لزوم معاقبة بصره 
وكيف يعاقبه وهو أعز شيء عنده, بل مل يتهموا ابصارهم يف شيء من 
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هلل عز وجل على اجلوارح اليت ا ذلن, وهذا من احلصانة اليت جيعلها ا
 فعمل يف  اعته ومرعافه فعاىل.

ولقد أمد اهلل عز وجل رسوله واملسلم  يف يوم بدر باملال كـة كمـا   
َبَلى ِإْن َتْصبُِروا َوَتتهُقوا َوَييْأُتوُكمْ يف قوله فعـاىل   

ِمْن َفْوِرِهمْ َهَذا ُيْمِدْدُكمْ َربُّكُمْ بِخَْمسَِة َالَفٍ ِمْن 

, وكانت العالمة صوفًا أبـي  علـى نواصـي وأذنـائ     (3) [ِئكَةِ اْلَمََ 
خيوهلم, فهل فكون الزيادة بلحا  وجود املال كة خصوصًا وانها رهية 

 ع , األقــوى خبــالفه وان الزيـادة او النقيصة متعلقة بالفئت .
وعودة الضـمً يف )يـرونهم( و)مثلـيهم( اىل املسـلم  والكـافرين,      

ساعة املعركة وانه ل ينحصر بالنصر فقط, ونزول املال كة  لبيان اإلعجاز
كان فيضًا اهليًا يوم بدر, ومل يكـن مسـتدميًا يف كـل معركـة مـن معـارك       

 املسلم .

  قاعدة جديدة )الظن العددي(قاعدة جديدة )الظن العددي(
هلل عز وجل نعم ل يصى على الناس عامة وعلى املسلم  خاصة, 

والفضـل اإلهلـي ومنـه     وما كان الظفر يتحقا يف معركة بـدر لـول املـدد   
 التصور الذهين للجماعة املقافلة.

رهية الزيـادة والنقيصـة دا مـة متصـلة وميكـن ان نطلـا عليهـا اسـم         
قاعدة )الظن العددي(, أي ان املسلم  يظنون عدد الكفار اقل مما هـو  
باألصل, والكفار يرون عدد املسلم  أكثر مما هو باألصل وان كان هذا 

ـــبا  ــان    الظــن حيصــل باسـ ـــرشح عــن ملع ــو ف ـــرية كمــا ل ـــة  اهـ ئ  بيعيـ
السيوف, وصهيل ا يل وجعجعت اجلمـال أي أصـوافها اذا اجتمعـت    
والغبــار املتصــاعد مــن انــدفاع املســلم  وقــوة بــأس املســلم  وفهليلــهم 

 وفكبًهم وحنوها.
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لقد ذكرت هذه اآلية اللقـاء بـ  املسـلم  والكـافرين بعنـوان اآليـة       
ة املصاديا, وكل قسم منها يتفرع اىل أقسام اعجازية وهذه اآلية متعدد

فتداخل بينها ول ينحصر موعـوعها بالنصـر والغلبـة يف املعركـة, وهـل      
( خاصـة باملعركـة ام فمـمل مـا هـو خارجهـا       الظنن العندديالظنن العندديقاعدة )

 ومتفرع عنها األصح هو الثاني, لوجوه 
 اصالة اإل الف وعدم وجود خمص:. -3
ي بالفئة واجلماعة, وعنوان الفئة غـً  فعلا الرهية والظن والعدد -2

 منحصر بأوان املعركة واللقاء,

هذا الظـن سـابا للمعركـة وان األخبـار فصـل اىل الكفـار بكثـرة         -3
الذين يدخلون اإلسالم من ابناء القبا ل ومن أهل املدينة, وكيف 

صـلى اهلل عليـه   ان املدينة عاقت بعدد املسلم  وبنى هلـم الـنيب   
يف بـائ املسـجد, ولكـن األمـر ل ينحصـر يف       الُصـفة  وآله وسـلم  

 األخبار فقط ألن اآلية قيدت الكثرة برهيا الع .

وهذا القيد جاء ملنع اللبس والتأويل وافباع املتمابه ابتغاء الفتنة مبعنى 
ان قيام الكفار بافباع املتمابه امر مسـتديم ويتعلـا بالوقـا ع واحلـوادث     

َرْأيَ مابهة, فلـذا يعتـرب قولـه فعـاىل      ايضًا وليس باآليات ابكمة واملت

 [ من ابكم اللفظي والفعلي.اْلَعيْنِ 

وفبعث اآلية ا وف والفزع يف قلوئ الكفار وفيها اخبار عـن مـدد   
ــايف خــالف احلســابات العســكرية ولغــة األرقــام, ويفــوف احلــرئ        اع
اإلعالمية, ألنه يظهر على حنو دفعي ساعة املعركة ويسبب غماوة علـى  

أصحائ القرار عند الكفار, وان هذه اآلية جاءت خاصة ألهل  أبصار
ــد    ــنيب وم ــديقًا لل ــدر فص ــلم   ب ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــه   ص ــريفًا ل وفم

وألصـحابه جـزاء عـاجاًل علــى مبـادرفهم لـدخول اإلسـالم ومبــادرفهم       
للاروج اىل أول معارك اإلسالم ال انها نعمة باقية عند املسـلم , ألن  
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كــريم اذا أنعــم نعمــة علــى أهــل األرق او علــى   اهلل عــز وجــل جــواد
املسلم  خاصة فانه ل يرفعها, ومع وجود املقتضي وفقد املانع فان اآلية 

 باقية مستدمية.
لقد اراد اهلل عز وجل للمسلم  العز والرفعة واملنعة ومـن أسـبابها   
قاعدة )الظن العددي( اليت ل يقتطف ثارها ال املسلمون وهذه القاعدة 

 فنحصر برهية العدو بل فممل رهية حال الذات, فاهلل عزوجل جيعل ل
املسلم  يرون أنفسهم أكثر من عددهم الواقعي, لقـوة بأسـهم وحسـن    
فوكلهم على اهلل وعدم خميتهم من املوت ولرهية النصر قريبًا وفآزرهم 
ورص صفوفهم, وفقدمهم وزحفهم يف املعركة كرجل واحد واجتماعهم 

 والتصديا بالنبوة. على التوحيد,
اما الكفار فانهم فانهم يرون انفسهم أقـل مـن عـددهم األصـلي ملـا      
يبعثه اهلل عز وجل يف نفوسهم من ا وف والفزع ولعدم وجود موعوع 
يستحا ان يقافلوا عليه, وإلدراكهم قبح الكفر عقـاًل, واآليـة مل فـذكر    

 هذا القسم من الظن العددي, وفيه وجهان 
م اآلية يدل عليه وان رهية العدو أقل أو اكثر مما هو عليه ان مفهو األول 

فرع رهية الذات, فاملسلمون يرون الكـافرين أقـل مـن عـددهم     
األصلي ألن اإلميان جعلهم يرون انفسهم أمة كـثًة, باإلعـافة   
اىل املدد اإلهلي يف فقليل عدد الكفار يف أعينهم والكفار يرون 

املسلم  ععف مـا هـم عليـه     أنفسهم أمة كثًة, والكفار يرون
 بسبب شعورهم بالضعف والعجز.

ان اآلية جاءت بذكر وجه واحد من )الظن العددي( وهو أعـم   الثاني 
مما ذكر لذا وصفت اللقاء بانه آية, فهذا الوصف عنـوان جـامع   
مانع, جامع ألفراد اإلعجاز, ومانع من حصرها وفقييـدها مـن   

 غً دليل معترب.
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 [ ُيَؤي ُد ِبَنْصِرِه َمْن َيشَاءُ َوَّللاهُ قوله فعاىل  
اخبار عن القدرة واملميئة املطلقة هلل فعاىل, وان مقاليد األمور بيده 

 سبحانه وكلها مستجيبة له, ويف اآلية وجوه 
 يقيــا النصر للمسلم  على حنو اإل الف والعموم اإلستغراقي. -3
على يقيا النصر  ل يتم النصر ال مبميئته واذنه فعاىل, وهو القادر -2

 والغلبة ملن يماء.

كل معركة هلا شـأن وخصوصـية, واآليـة دعـوة للتوجـه بالـدعاء        -3
 والتضرع لتحقيا النصر مع حسن التوكل عليه سبحانه.

 دوران املميئة مع اإلميان. -2

جــاءت اآليــة علــى حنــــو اإل ــــالف مــن غــً فقيــــيد وبـــيان جهــة   -5
م , ولكنه بعيد وخمالف النصر, فيمكن ان يكون النصر لغً املسل

َوَكاَن حَقًّا َعَليَْنيا ملنطوف اآليات األخرى قال فعـاىل   

 .(3)[َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ 

وفب  اآلية ان النصر اإلهلي فأييد ومدد متصل, ومنافعه أعم من ان 
 فنحصر بذات املعركة, والتأييد هنا حيتمل أمور 

ُهَو قـال فعـاىل    وسـلم   صلى اهلل عليه وآلهخاص بالنيب ومد  األول 

 .(2) [الهِذي َأيهَدكَ ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنينَ 
التأييد عام ويممل املسلم  الذين حضروا معركة بدر قال فعاىل  الثاني 

 .(3)[َفآَواُكمْ َوَأيهَدُكمْ ِبَنْصِرهِ  
 النصر لتسالم واملسلم  مطلقًا. الثالث 

مـن مصــــاديا اآليـة ول فعــارق   وهـذه الوجـــوه الثالثــة مجيعـــها    
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بينها, وكل واحد منها يف  ول اآلخـر ومـرفبط معـه, وفـدل اآليـة علـى       
وجود فأييد ونصر منـه فعـاىل, وبـ  التأييـد والنصـر عمـوم وخصـوص        
ــاىل       ــال فعـ ــع قـ ــم وأوسـ ــد أعـ ــد والتأييـ ــو فأييـ ــر هـ ــل نصـ ــا, فكـ مطلـ

 .(3)[َوَأيهْدَناُه ِبُروحِ اْلُقُدسِ  
حضور فضله فعاىل سـاعة املعركـة وعـدم فركـه      ويف اآلية اخبار عن

للمسلم  خصوصًا يف ساعة المدة والقتال وهي أكثـر حـالت احلاجـة    
والفقر اىل عونه ومدده فعاىل وهذا الفقر ذافي وغًي فاإلنسـان خيمـى   
من مداهمة الضعف والرتاخي والنكوص والفرار, والغًي يتعلا بنصر 

 املسلم  وهزمية الكافرين.
سان ممكن املوجود, واإلحتيـاج مـالزم لتمكـان, وسـد ا لـة      واإلن

ــده فعــاىل, واخــرى باألســبائ والعلــل         ــنق: يكــون فــارة مــن عن وال
واإلستعانة باملقدمات, وهذه اآليـة جـاءت صـرحية بـان النصـر مل يـأت       
جبهد و  مـن املسـلم , بـل بفضـله ورمحتـه فعـاىل, واعـافت اآليـة         

 جهان النصر اليه فعاىل )نصره( وفيه و
 كل نصر ل يكون ال من عنده فعاىل. األول 
 ان النصر على شعبت    الثاني 

 من عنده فعاىل باملدد والتأييد اإلهلي. األوىل 
النصر باألسبائ املادية من غً فأييد منه فعاىل إلحـدى   الثانية 

 الطا فت .
 ول فعارق ب  الوجه  لعمومات املميئة اإلهلية ولكن نيء النصر

 منه فعاىل اكرام وفمريف وفأييد خاص.
ولو كان القتـال بـ   ــا فت  مـن الكفـار, او انـه ألسـبائ عصـبية         
وقبلية وولية فهل يكــون من المــعبة الثانية اعـاله مطلقـًا, اجلـوائ ل,    
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ــو       ــى حن ــا عل ــة منهم ــار  ا ف ــاس يف انتص ــدين والن ــة ال ــون منفع ــد فك فق
ر كلمة التوحيد ولو باععاف ا صوص ويكون هذا النصر مقدمة لظهو

 الفريق  واعتبارهم.
فتـارة   صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم   واآلية حجة يف صدف نبوة ومد  

فتغلب الفئة القليلة على الكثًة باألسبائ ايضًا, كما لو اعتمدت عنصر 
املباغتة وا دعة, باإلعافة اىل شدة البأس والتأهيل للقتال والمـجاعة  

طبيعية كاجلبل والسهل, وجريان وفوفر املاء, وهبوئ واعانة الظواهر ال
 الرياح والعواصف واألمطار وحنوها.

فجاء هذا المطر من الية للتأكيد على حصول النصر بفضله وفأييده 
فعاىل, وليقطع الطريا امام أهل الريب والم: ومن يتبع املتمابه ابتغاء 

هاد يف البحـث عـن   الفتنة كما فقدم قبل مخس آيات, ل يرتدد يف اإلجت
أسبائ  بيعية كبئر ماء بدر و بيعة فضاريس األرق واندفاع املسلم  
و اذل الكفار, وخلجات النفس خصوصا مع اإلرفقاء العلمي يف ميدان 

 علم التحليل النفسي.
فبينت اآلية على حنو وكم ون: صريح وقا ع بان النصر والتأييـد  

مسـلم , وعـذائ عاجـل    جاءا مـن عنـده فعـاىل, وفيـه جـزاء حسـن لل      
للكافرين ووعـد ووعيـد, وعـد للمسـلم  بامكـان احـراز فأييـده فعـاىل         
ــة       ــت اآلي ــد فتح ــأف , لق ــزي يف النم ــارة وا  ــافرين با س ــد للك ووعي
للمسلم  بابًا من رمحته وأخربت عن وجود نصر وفأييد من عنده فعاىل 

اإلهلــي  وفيهــا دعــوة هلــم إلســتثمار هــذه النعمــة املركبــة, نعمــة النصــر  
املالزمة, ملضام  التوحيـد يف األرق, ومصـداقها يف معركـة بـدر هـذا      

 املصداف الذي فتجلى فيه اآليات مبا ل يقبل اللبس او اجلهالة.
ــرباه      ــدر باســتنباط ال ــة علــى العلمــاء دراســة واقعــة ب ومتلــي اآلي
والدل ــل اليت ف كد حصــول النصر مـــن عنـده فعـــاىل, فاآليـة قاعـدة      

ـــند اجـــتماع    كل ـــال عـ ـــوق القتـ ـــلم  مــن خـ ــردد املسـ ـــع مــن ف ــة متنـ ي
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شرا طه, وفنهى عن الرتدد فيـه والوقـوف عنـد اسـبائ اإلعتـذار وذكـر       
َوَعسى َأْن َتكَْرُهيوا شَييًْيا املوانــع وحنــوهــا, قال فعاىل  

, والوعـد اإلهلـي بالنصـر مطلقـًا قـال فعـاىل       (3)[َوُهَو خَيْر  َلكُيمْ 
 .(2)[ُقوِتْلُتمْ َلَنْنُصَرنهكُمْ  َوِإنْ  

والنصر أعم من ان يكون يف القتال فيأفي باحلجـة والربهـان واقامـة    
الدليل, وفصديا النبوة فمن مصاديا النصـر اإلهلـي دخـول النـاس يف     
اإلسالم أفواجـًا, واعـالء كلمـة التوحيـد واقامـة الصـالة وايتـاء الزكـاة         

ان فسمع األذان مخس مرات  وصيام شهر رمضان, ومن النصر املتجدد
يف اليوم يف احناء املعمورة وهو شاهد على النصر اإلهلي وفثبيت دعا م 

 الدين يف األرق.
واآلية ل متنع من اإلستعداد للقتال بكثرة العدد والموكة والعدة ومبا 
يناســب احلــال والزمــان واإلنتفــاع مــن اإلرفقــاء العلمــي قــال فعــاىل        

اسْيَتََْعُتْم ِميْن ُقيوهٍة َوِميْن  َوَأِعدُّوا َلُهْم َما 

, وهـذه اإلسـتطاعة ل فنحصـر بسـاعة املعركـة      (3)[ِرَباِط اْلخَيْلِ 
ومقدمافها القريبة بل فممل املقدمات البعيدة والتأهيل املتصل وفو يف 

 العلوم واألموال.
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ِإنه ِفييي َذِلييكَ َلِعبْييَرًة ِلُْوِلييي قولــه فعــاىل  

 [اِلَْبَصارِ 
ــ  ا  ومناســبة التــدبر والنظــر واســتاالص الــدروس     العــربة  اإلفع

واإلعتبار مبا وقع وحدث, سواء فعلا احلدث بالـذات او الغـً وخامتـة    
اآلية وان جاءت بصيغة ا رب ال انها فتضمن معنى اإلنماء والدعوة اىل 

 اإلفعا  من واقعة بدر وما فيها من اآليات.
      ً , فاإلنسـان  واإلعتبار مطلـا سـواء حصـل احلـدث للـذات او الغـ

يعترب مما أصابه وحصـل لـه مـن خـً او شـر, ويـتعظ ويعتـرب مـن غـًه,          
وبالنسبة للبالء والمدا د فان اإلعتبار مما حصل للغً أفضل من اإلعتبار 
مــن الــذات إل ــاذ مــا جــرى للغــً درســًا وموعظــة ومناســبة للتــدارك   

 واجتنائ أسبائ البالء واألذى.
اد منه موعوعات هذه اآلية الكرمية و)ذل:( اسم اشارة للبعيد واملر

واآليــات يف انتصــار املســلم  يف واقعــة بــدر ابتــداء مــن اللقــاء وأســبابه 
ومقدمافه, وقوان  قاعدة )الظن العددي( وففضله فعاىل بنصر املسلم  

 وخزي الكافرين.
ومن اآليات ان مجاعة من الكفار وقعوا يف األسر ومل يقع عدد من 

صلى اهلل عليه وآله يدي الكافرين, ومل يمرتط النيب املسلم  أسرى يف ا
على األسرى ال فعليم عدد من املسلم  القراءة والكتابة يف آية  وسلم 

اعجازية مل يدث يف التأريخ القديم واحلديث, مبعنى ان اآليات سابقة 
 لواقعة بدر ومصاحبة هلا, ومتأخرة ومتفرعة عنها.

قعـة بـدر وجعلـها موعظـة ودعـوة      لقد أنعم علـى النـاس مجيعـًا بوا   
ــداء       ــن اعت ــلم  م ــانة للمس ــة وحص ــة جهادي ــالم ومدرس ــدخول اإلس ل
الكافرين وواولت اهلجوم على اإلسالم يف بـدايات نمـأفه, لقـد كـان     
النصـر يف أول معــارك اإلسـالم حاجــة عقا ديــة ورمحـة للنــاس مجيعــًا    
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 واملسلم  بصورة خاصة.
لتنزيــل بــل فمــمل األجيــال  ول فتعلــا هــذه الرمحــة بأهــل زمــان ا 

صـلى اهلل  املتعاقبة اىل يوم القيامة, وفيه ايضًا حفـــظ حليـاة الـنيب ومـد     
وعلة لتمـام نـزول آيـات وسـور القـرآن, فمعركـة بـدر         عليه وآله وسلم 

صـلى اهلل  وقعــت يف الســنة الثانية للـهجرة ومل ينتقـل الرسـول األكـرم     
ــه وس  ــه وآل ـــعلي ـــا األعــــ لم ـ ــرة  اىل الرفيـ ــة عم ـــنة احلادي لى ال يف الس

 للهجرة.
وان مل فكن هناك مالزمة بـ  النصـر يف معركـة بـدر وحفـظ الـنيب       

ألن حفـــظه ودوام حــيافه اىل حـ  األجـل      صلى اهلل عليه وآله وسـلم  
أعم وقد فعرق جيش املسلم  لتنكسار يف احد اليت جـرت يف السـنة   

ولكنـه قيـاس مـع     يه وآله وسلم صلى اهلل علالثالثة للهجرة, وجنا النيب 
 الفارف فقوة املسلم  يف أحد أكثر كثًًا من قوفهم يف بدر.

الكـافرين ببـدر بنفسـه     صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    لقد واجه النيب 
وكانت امتحانًا واختبارًا لنبوفـه وصـدف رسـالته, خصوصـًا مـع حداثـة       

ول اهلل وقـادة  الدعوة اإلسالمية وكون املسلم  يف دار هجرة وأهل رس
بلدفه مكة هم الذين جاءوا لقتاله ممـا يبعـث المـ: يف النفـوس ويكـون      
مناسبة للريب واإلفرتاء داخل املدينة وخارجها, مـن اليهـود وغًهـم,    
فيثًون المبهات ويقولون لو كان صادقًا آلمن به أهـل بلدفـه مكـة وملـا     

 جاءوا وراءه لقتاله.
لقتاهلم لقالوا هجم على وسلم  صلى اهلل عليه وآلهولو ذهب النيب 

أهله وقومه, فكانت بدر استدراجًا للكافرين وسببًا يف كسر شوكتهم اىل 
 يوم القيامة لذا قالت اآلية انها عربة  ألولي األبصار.

[ أي ألولـي العقـول,   ِلُْوِلي اِلَْبَصارِ وقال الرازي  وقولـه   
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 .(3)كما يقال  لفالن بصر بها األمر أي علم ومعرفة
 وقال الطربسي  أي )لذوي العقول(.

ولكن الكالم حيمل على  اهره ال مع القرينة الصارفة, ول قرينة يف 
املقام, باإلعافة اىل مناســبة محل لفـظ األبصـــار علـى معنـاه احلقيقـي      
يفيد اإل الف والممول فاآلية عربة لكل من له عينان, أي للناس مجيعًا, 

اعجاز القـرآن الغـًي, ودليـل علـى ان      فهي آية حسية قريبة, وهذا من
جاء باآليـات احلسـية مثلمـا جـاء      صلى اهلل عليه وآله وسلمالنيب ومدًا 

 باآليات العقلية.
واآليات احلسية اليت جاء بها فتصف بانها حجة وعربة لكـل انسـان   
مسلمًا كان او كتابيًا أو ممركًا, وكان الناس ول زالـوا ،اجـة اىل مثـل    

فكانت معركة بدر انتصارًا على ممركي قريش ولكنها ايضًا هذه اآلية, 
ـــذفت     ـــلم , وق ــة علــى املسـ ـــدي يهــود املدين بــرزو وحاجــب دون فعـ
الرعب يف قلوئ املنافق  وصدت الناس وأهل القبا ل عن اإلنقياد اىل 
قريش مع ماهلا من سطوة وشأن ،كم منزلتها ووجودها عند بيـت اهلل  

طف نوعي عام بالناس ألنها جاءت مال مـة جلميـع   احلرام, وهذه اآلية ل
 املدارك واألفهام.

  علم املناسبةعلم املناسبة
من الدل ل على ا الف مضمون اآلية ومحل األبصار على املعنـى  

ُيَقل ُب احلقيــقي انه جــاء يف آيتــ  اخــري  مــن القـرآن, قال فعـاىل   

كَ لَ  ي َذِل اَر ِإنه ِف َْل َوالنهَه ي َّللاهُ اللهي َْرًة ِلُْوِل ِعب

, وآيــــــة اللــيــل والنهار عامـة للنـاس مجيعـًا ويف كـل     (2) [اِلَْبَصارِ 
زمان ومكان لتلتقي آية النصر يف معركة بدر مع آيـة كونيـة مسـتدمية اىل    
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 يوم القيامة يف دعوة الناس اىل التوحيد.
 [َفاْعَتبُِروا َياُأوِلي اِلَْبَصارِ كما ورد قولـه فعـاىل    

ُهَو , وجاء يف اجالء بين النضً ونسبت اآلية اخراجهم اليه فعاىل  (3)

ابِ  ِل اْلِكَت ْن َأْه ُروا ِم َْرجَ الهِذيَن َكَف الهِذي َأخ

 .(2)[ِمْن ِدَياِرِهمْ 
وهل فقف املوعظة والعربة عند هذه اآليات ام هي أعم, اجلوائ هو 

افـب فمـكيكية   الثاني فاحلياة الـدنيا كلـها عـرب ومـواعظ ولكنهـا علـى مر      
[ كما َفاْعَتبُِروامتفاوفة, وهذه اآلية  اهرة بينة, ومل فقل اآلية  

[ علـى حنـو اإل ـالف,    َلِعبْيَرةً يف سورة احلمر اعـاله, بـل قالـت     
 وا رب الذي يفيد اإلمضاء والعموم, أي انها عربة لكل انسان.

 لذا فان اآلية حث لعلماء املسلم  ووسا ل اإلعالم لبيان املضـام  
القدسية ملعركة بـدر ومـا فيهـا مـن الـدللت العقا ديـة وا اذهـا عـياء         
ونرباسًا وسبياًل للهداية والرشاد وحفظ بيضة اإلسالم ومناسبة لتحـذير  
اآلخرين من التعدي على البالد والثغور اإلسالمية, وفيها اخبار بان آية 

ز بــدر بســيطة غــً معقــدة يســتطيع النــاس ادراك مــا فيهــا مــن اإلعجــا   
 والدروس واملواعظ.

*********** 
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
ُزي َن ِللنهياسِ حُيبُّ الشهيَهَواتِ ِميْن    

الن سَييياِء َواْلبَِنييييَن َواْلَقَنييياِ يِر 
اْلُمَقْنَََرِة ِمْن الذهَهبِ َواْلِفضهِة َواْلخَيِْل 
اْلُمسَوهَمِة َواِلَْنَعاِم َواْلكَْرثِ َذِلكَ َمَتاُع 

ْنيَا َوَّللاهُ ِعْنييَدُه حُسْييُن اْلكَيَيياِة الييدُّ 

 32[ اآلية اْلَمآبِ 
 

  االعراب واللغةاالعراب واللغة
يـن  فعـل مـاق مـبين     [ زُزي َن ِللنهاسِ حُبُّ الشهَهَواتِ  

حب المهوات  نا ـب فاعـل مرفـوع,    . للمجهول, للناس  جار ونرور
 .المهوات  مضاف اليه

مــن  [ِمييْن الن سَيياِء َواْلبَِنيييَن َواْلَقَنيياِ يرِ  
وف على ــة, البن   معطــواو  عا فــوالبن   ال اء, جار ونرور,ــسالن

رور, عالمة جره الياء لنه ملحا  جبميـع املـذكر السـامل,    ــاء, ونــالنس
 .املقنطرة  صفة للقنا ً

ذلـ:  اسـم  اشـارة    [ َذِلكَ َمَتاُع اْلكَيَاِة الدُّْنيَا 
ف, احليـاة  مضـاف اليـه    مبتدأ, متاع احلياة  متاع  خرب مرفوع وهو مضا

 نرور وعالمة جره الكسرة, والدنيا  صفة للحياة.
الواو  استئنافية, اسم اجلاللة  [ َوَّللاهُ ِعْنَدُه حُسُْن اْلَمآبِ  
ــدأ ــا      ,مبت ــرف متعل ــه, والظ ــاف الي ــمً مض ــان والض ــرف مك ــده    عن

املـآئ    حسن  مبتدأ م خر , وهو مضـاف,  مبحذوف خرب مقدم حلسن.
 .اسم اجلاللةواجلملة المسية خرب  مضاف اليه,

ــى    ــزين وازوان مبعن ــه وف ــه وازان ــال زان ــزين خــالف المــ , يق  ,وال
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مرغوبًا أمرًا  اوالزين  احلسن وما يبعث على البهجة, وزين الم , أي بد
 .فيه

تياف النفس اىل الم  من شاوهي مجع شهوة  :يروالمهوات بالتح
 .ان عقلي  اهرحغً رج

ن, واختلف يف زوو معيارار بكسر القاف, وهو طقنوالقنا ً  مجع 
  اقوال هكثًًا وذكرت في مقداره اختالفًا

 من الذهب. (3)اوقيةاربعون  -3
 الف وما ة  دينار. -2
 ما ة وعمرون ر اًل.  -3
 .أوقيةالف وما تا  -2
 سبعون الف دينار. -5
 .عن ابن عباس ثانون الف درهم -1
 .(2)ضةاو ف وهو بلغة بربر الف مثقال من ذهب قال ابن منظور   -7
 مجلة كثًة نهولة من املال. -8
 ل من ذهب أو فضة. قال السدي  ما ة ر -9

ور ذهبـًا, واملسـ: بفـتح املـيم, اجللـد,      ثس: م م هو بالسريانية   -32
كـان فراشـي    ما)واجلمع مسوك, ومنه حديث علي عليه السالم  

 .(مس: كبش ال
 ور فضة.ثس: م  -33

                                                 

احبها من الضرر, وقيل فعلية من الوف األوقية افعولة من الوقاية ألنها فقي ص (3)  
والثقل واجلمع اواقي, واألوقية أربعون درهمًا, قال اجلوهري وكذل: كان فيما 

  مضى.
  5/338لسان العرئ (2)  
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ملعنى انه مل يكن معروفًا ورمبا يراد بهذا ا ,ليس له وزن عند العرئ -32
 عند العرئ واخذوه من غًهم.

عن فغلب  املعمول عند العرئ الكثر انه اربعة ألف دينار, وقال    -33
جند العرئ فعـرف وزنـه,    ابو عبيدة, القنا ً واحدها قنطار, ول

 ول واحد له من لفظه.
مخسة عمر الـف مثقـال مـن الـذهب, واملثقـال اربعـة وعمـرون          -32

 ,رقبـ  الســماء وال  حـد واكربهـا  غرها مثـل جبـل ا   اصـ  قًا ـاً 
 والظاهر انه يتعلا بالثوائ واجلزاء احلسن.

ية اعظم مـن جبـل   ق, والوقيةالقنطار من احلسنات الف وما تا او -35
احد, واملقنطرة  املضعفة, كما لوكانت القنـا ً ثالثـة, واملقنطـرة    

 فسعة.
انـه   آلـه وسـلم  عن النيب ومد صلى اهلل عليه و)  روي ابن عباس -31

قال  من قرأ اربعما ـة آيـة كتـب لـه قنطـار( القنطـار ما ـة مثقـال,         
 .(3)املثقال عمرون قًا ًا 

 من الذهب. اوقيةما ة  -37
 من الفضة. اوقيةما ة  -38
 من الذهب. اوقيةالف  -39
 من الفضة. اوقيةالف  -22
علب  وهـو املعمـول عليـه عنـد العـرئ      ثاربعة ألف درهم, وقال  -23

ان صفوان بن أمية قنطر يف اجلاهلية, وقنطر )ويف احلديث   ,الكثر
طار مـن املـال, أي ان مالـه اصـبح كـثًًا يـوزن       ابوه أي صار له قِن

 بالقنطار.
يف  وردت روايــات عــن الــنيب ومــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  -22
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ان )القنطار, عن ابي بن كعب عنـه صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم       
 اوقية.القنطار الف وما تا 

 قية.عن النيب انه  اثنا عمر الف او  هريرةعن ابي   -23

 عن انس يرفعه  ان القنطار الف دينار.  -22
مقدار الديـة, والديـة الـف دينـار ذهـب, والـدينار مثقـال ذهـب           -25

ــ عيار, ثـان عم  رة الف درهـم  ـعمـ ويكـــون مقـدارها   رة حبـة,  ـ
 فضة.

قـال ابـو عبيـدة     )واحد له من لفظـه,   وا يل  مجاعة الفراس, ل
ومل يثبـت هـذا الشـتقاف, واجلمـع      (3)(تهلنه خيتال مبميخا ل ها واحد

 أخيال وخيول.
 وا يل املسومة  فيها وجوه.

 املصلحة اليت عليها عالمة . -3
 .املرسلة وعليها ركبانها, والسومة العالمة -2

 املرعية. -3

ال يقــالفالحــة والعمــل يف الرق للزراعــة والغــرس او   واحلــرث 
زهـري  احلـرث قـذف: احلـب يف الرق     حرث حيـرث حرثـًا, وقـال ال   

لزدراع, واحلـــرث  الـــزرع  ويـــأفي مبعنـــى الكســـب, والعمـــل للـــدنيا 
 .واآلخرة

( يف حث على السعي ًاغداحرث لدنياك كأن: متوت )ويف احلديث  
يف يصيل اسـبائ الـدنيا, وثـوائ الخـرة, لن النسـان اذا  ـن  ـول        

ب ومجع الموال, واذا العمر فانه يبذل الوسع يف عمارة الرق والكس
اعتقد قرئ مهامجة املوت له فانه يتجنب احلرام وحيرتز من اكل اموال 
الخــرين والتعــدي علــى حرمــافهم, وحيــرص علــى الخــالص يف النيــة 
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, ول فعارق بينهما يف الوجود زم باداء العبادات يف اوقافهاتوالعمل ويل
 .الذهين

طعام والرب والثاث والراحلة ينتفع به قل او كثر ويسمى ال واملتاع  ما
 .متاعًا

ـــالرج  ئآواملــ وع, يقــال آئ اىل المــ  يــ وئ أوبــًا ونيابــًا  رجــع  ـ
ــه القــول  ليهنئوعــاد,  ـــومن ـــ: أوبـ ـــة الغا ــب أي نيـ ويف  ,ودفهـابه وعـــ

انه كان نذا أقبل من سفر قال  )حديث النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  
 ئقيل  كل ش  رجع اىل مكانه فقـد آ , و(أيبون فا بون, لربنا حامدون

 وعاد. 

 يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد ن  اآلية السابقة بذكر القتال واقرتان الظفر وانتصار املسـلم   
به يف اول معركة للمسلم , جاءت هـذه اآليـة بـذكر الـنعم العظيمـة يف      
الدنيا اليت ففضل بهـا سـبحانه علـى بـين آدم, ولبـد مـن دللت هلـذا        

ي, منها انها من مصاديا الفعـا  والعـربة الـيت جـاءت بهـا       النظم القرآن
خامتة اآلية السابقة ولبيان منافع القتـال يف سـبيل اهلل يف النصـر العاجـل     
واختيار ا لود يف النعيم يف اآلخرة, بل وحتى نعم الدنيا الزا لة فكـون  

القعود وفرك القتال ومـا فيـه مـن الـذل     اقرئ اليهم يف حال القتال دون 
اهلوان, سواء فأفي فل: النعم بالغنا م يف احلروئ او بالعز واإلستقرار و

 وسيادة احكام ودولة اإلسالم.
ــال حاجــة     ــى القت ــة الســابقة اصــرار املمــرك  عل لقــد أ هــرت اآلي
املسلم  للدفاع ودخول املعـارك فجـاءت هـذه اآليـة بالرتغيـب بـالنعيم       

 األخروي.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
نعم , وجاء ذكرها بعنوان احلب وامليل النفسي يف اآلية فعداد ألهم ال
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وليس القتناء, وبعـد ان عرعـت فلـ: الـنعم ولـذات الـدنيا علـى حنـو         
 التفصيل والرتغيب املناسب وامليل هلا, ذكرت اآلية أمرين 

 الدنيا متاع قليل وعرق زا ل. األول 
العــودة اىل الخــرة أمــر حتمــي وقطعــي, فالبــد مــن الســتعداد  الثــاني 

 اذ املتاع املناسب هلا.وا 
وبلحــا  آيــة معركــة بــدر الســابقة فــان هــذه اآليــة فتضــمن البمــارة   

 بالكنوز وا زا ن والنعم.
وفسرب اآلية اغـوار الـنفس اإلنسـانية وفيهـا يـد ألن مضـمونها جـاء        
بصيغة العموم اإلستغراقي الذي فدل عليه األلـف والـالم يف )النـاس(,    

ــة حــرئ علــى الركــون للــدني  ــتلا: مــن فعلقهــا  واآلي ا وعــون علــى ال
 باإلنسان وفعلقه بها.

ُقييْل َأُنَنب ييُيكُمْ وجــاءت اآليــة بصــرف النــاس عــن الــدنيا  

[ ومـن اإلعجـاز ان يـأفي الفعـل )زيـن( مبنيـًا       ِبخَيٍْر ِمْن َذِلكُيمْ 
 للمجهول ويعجز العلماء عن فعي  الفاعل ولو على حنو التعدد.

يي)َية  ية ب هذه اآل سمية  كن ت ويم
 ب الشهوات(ح

  اآلية سالحاآلية سالح
فعتــرب اآليــة مــن آيــات الزهــد يف الــدنيا ومباهجهــا وفــدعو املســلم   
للعبــادات والفــرا   والتنــزه عــن زخــرف الــدنيا وعــدم اإلنمــغال بهــا  
وجعلها يجب الو ا ف العقا دية, وكأن هذه النعم العظيمـة عرعـت   

ــتغن      ــه اس ــده ولكن ــاول ي ــبحت يف متن ــة وأص ــذه اآلي ــلم يف ه ــى املس ى عل
 وأعرق عنها عمقًا للقا ه فعاىل.

فاهلل عز وجل الذي حقا النصر للمسلم  بآية منـه سـبحانه, وهـو    
قادر على ان يوفر لكل مسلم هـذه الـنعم وجيعـل الرغبـة واألمنيـة عنـد       
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َتبَاَركَ الهِذي ِإْن شَاَء الكافر حقيقة عند املسلم, قال فعـاىل   

تٍ َتجِْري ِمْن َتكِْتَها جََعَل َلكَ خَيًْرا ِمْن َذِلكَ جَنها

, وفسـاعد اآليـة يف خلـا    (3) [اِلَْنَهاُر َوَيجَْعْل َلكَ ُقُصيوًرا
حالة ارفقاء علمي عند املسلم  مبعرفة سر من أسرار ا لـا والتكـوين   

 واثر الطبا ع.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ــنفس     ــدعوه ال لقــد جعــل اهلل عــز وجــل اإلنســـان عــعيفًا وتاجــًا ف

دخار من أموال ومبـاهج الـدنيا, وجـاء التـزي      المهوية اىل اجلمع واإل
بصيغة البناء للمجهول أي ان املـزين هـو غـً اإلنسـان الـذي فتـوهج يف       
نفسه الرغبة للتملـ: والسـتحواذ علـى عـدد مـن أفـراد فلـ: الـنعم او         

 مجيعها.
ومن مفاهيم اآلية عدم اإلخنداع بالدنيا وذكر فلـ: الـنعم علـى حنـو     

قــرآن وفــالوة اآليــة مــن املســلم  يفقــد اللــذات  التعــدد والتفصــيل يف ال
بريقها, وحيذر املسلم  من اآلمال العريضة يف مباهج وزينة الدنيا, كي  
يتفرغ الذهن يف فصورافه اىل جنات اآلخرة وما فيها من النعم الدا مة, 
ليكون هذا التصور وسيلة لفعل الصاحلات واألخالص يف العبادة وحب 

ة للذئ عن اإلسالم وعدم جعل منافع الدنيا مانعًا المهادة, فاآلية دعو
وحاجبًا دون اللقـاء بالـذين كفـروا يف سـوح املعـارك واجلهـاد يف سـبيله        

 فعاىل.
واآليــة فربيـــة وفأديــب للمســــلم  وأعــــداد للقيــادات واألمــراء       
ـــلم  بالزهـــد يف    والفقهــاء مــنهم, باإلرفقــاء العقا ــدي عنــد عامــة املسـ

ة, فــاذا مــال هلــا امللــوك والقــادة والفقهــاء فــان عمــوم   اللــذات الدنيويــ
املسلم  سيعتربون هذا امليل نقصًا وخالف املأمور به, واىل اليـوم فـرى   

                                                 

 .32سورة الفرقان ( 3)
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الناس يتحدثون باستنكار وعدم رعا عن امللوك الذين ذكرهم التـأريخ  
باإلفراط يف اللذات اجلسمانية وبنـاء القصـور واكتنـاز الـذهب والفضـة      

اإلماء كما فنفر النفوس من الفقيه والعامل الـذي مييـل   وكثرة اجلواري و
 اىل الدنيا ويكثر من مجع حطامها.

لقد ذكرت اآلية نعم الدنيا علـى حنـو التفصـيل ومـا يناسـب خمتلـف       
األحوال واألزمنة واحلضر والريف والبدو لتكون خطابًا جلميع الناس, 

اهلل  وحجة علـيهم ومناسـبة لتهـذيب حـديث الـنفس وجعلـه يف مرعـاة       
فتكون فل: النعم وسيلة وعلة مادية للنعيم األخروي وليس علـة غا يـة   

 لتنسان يف ايام حيافه.
واحلـب هنــا ل ينحصــر باآلمــال وأحــالم اليقظــة بــل يمــمل الســعي  
لتحقيقــه يف الواقــع واللــهث وراء مبــاهج الــدنيا والتفــاخر بهــا واختيــار  

د يقود اإلنسان اىل افباع الوسا ل املاتلفة جلمعها, فجعلها هدفًا وغاية ق
 رف غً شرعية لكسبها باإلعافة اىل اإلنمغال عنهـا واإلنصـراف عـن    

 الو ا ف المرعية.
وكم من انسان اجتهد يف  لب الدنيا وفافته الصـالة يف وقتهـا, ومـا    
هو أكرب فان حياة الرتف جتعل اإلنسان يزهد يف اجلهاد وليس هـذا فقـط   

هادنة واجتنائ القتال مع انه يف الغالب يكون بل انه يلح باختيار ما فيه امل
باختيار الكفار ويفرق على املسلم  انه ملحا باملفروق كما  هر يف 

 واقعة بدر.

  إفاضات اآليةإفاضات اآلية
فعرق اآلية مباهج الدنيا على املسلم وجتعلها قريبـة منـه مـع كـربى     

 كلية حاعرة يف املقام فتكون من مسألت  
 الرزاف القادر على كل شيء. ان اهلل عز وجل هو األوىل 
املسلمون هـم أوليـاء اهلل وأحـا النـاس بـالنعم الدنيويـة        الثانية 
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واألخرويــة, وجتعــل اآليــة النســان يســيح يف مصــاديقها بــروح  
 اإلميان وليس بالنفس المهوية.

فاآلية متـ  الـنفس اإلنسـانية بالرعـا بالقليـل والقناعـة والتطلـع اىل        
, ومل يرم اآلية نعم الدنيا او متنع مـن احلصـول   النعيم ا الد يف اآلخرة

عليها, ولكنها جتعل األهمية وأألولوية يف احلب والسـعي لنعـيم اآلخـرة    
 وا لود فيها.

  موضوع اآليةموضوع اآلية
 يف اآلية مسألتان 

ان ابـا حارثـة ابـن علقمـة النصـراني اعـرتف ألخيـه بانـه يعـرف           األوىل 
ال انه ل يقر بذل: قوله  صلى اهلل عليه وآله وسلم صدف ومد 

 خوفًا من أن يأخذ منه ملوك الروم املال واجلاه. 
اليهــود اىل  لم ــــلى اهلل عليــه وآلــه وسـصــملــا دعــا الــنيب ومــد  الثانيــة 

اإلسالم بعد غزوة بدر ردوا بتحد وقالوا انهم ذوو قـوة وعـدد   
ومال وسالح, فاخربت هذه اآليـة ان مـا اسـتظهروا بـه عـرق      

ـــياء ف ــدنيا مــنق    زا ــل واشـ ــاة ال ـــة ألن وعـــاءها وهــو احلي انيـ
 وزا ل.

  التفسري التفسري 
 [ حُبُّ الشهَهَواتِ  ُزي َن ِللنهاسِ قوله فعاىل  

كما فنقسم األحكـام التكليفيـة اىل واجبـات ومسـتحبات ومباحـات      
وورمات ومكروهات فان األشياء فنقسم اىل ما يبه وفهـواه ومتيـل اليـه    

منه وفكرهه, وامليـل والكـره مـن الكليـات      النفس ومنها ما فبغضه وفنفر
املمككة اليت فكون افرادها على مصاديا متفاوفة من القوة والضعف, 

 وفزي  األشياء على وجه  
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ما يتعلا بالنفس اإلنسانية وميلها وحال التصور سـواء التقـى معـه     -3
 التصديا والواقع او ل.

 ذات الميء وحسنه اوقبحه الذافي. -2

ـــوع اآليـة هـــو األول ألنهـا مل فمـــر اىل حســن       والظاهــر ان موع
ذافي يف هذه األشــياء ولكنها  رب عن ميـل الـنفس اإلنسـانية هلـا وهـذا      
امليل ليس متأصــاًل بالنفس بـل هـو أمـــر عرعـــي ســـواء كـان عـــرعًا        
دا مًا او زا اًل, أي انـه عـرق ذافـي متـــعلا بأشـياء هـي ذافهـا عـرق         

 زا ل. 

ـــلى  وورود لفــظ  ـــاء للمجــــهول اخــتلــــف فيــه عـ )زيــن( علــى البنـ
 أقوال 
الذي زين للنـاس حـب المـهوات هـو اهلل عـز وجـل, وبـه قـال          األول 

األشاعرة ومجاعة من املعتزلة, لعظـيم قدرفـه فعـاىل, وللتبـاين     
املوعوعي يف التزي  فالميطان زيـن لتنسـان الكفـر والضـاللة     

 لى شعبت   والبدعة, وفزينه فعاىل للدنيا ع
ما جعله من الطبا ع والقرا ح عند اإلنسان ،يث يهوى  األوىل 

 مباهج الدنيا.
بديع صنعه يف احلياة الدنيا وما فيها من اجلمال وأسبائ  الثانية 

اإلجنذائ واللذة والمـهوة, وألن األصـل يف األشـياء اإلباحـة,     
ــا المــهوة, وهــذه املمــتهيات وســا ل     ــذي خل وهــو ســبحانه ال

ة كما يف فساًها للصدقة واصالح ذات الب  وفساًها لآلخر
 لتقوى اهلل وجعلها مناسبة للمكر له فعاىل.

وكان الصاحب بن عباد يقول  )شرئ املـاء البـارد يف الصـيف    
يستارج احلمد من أقصى القلـب(, فكيـف بـالنعم العظيمـة يف     
هذا الزمان, وعدم اإلنمغال بتل: النعم والتوجه اىل اهلل فعاىل 
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 بالعبادة وما فيها من املمقة فرصة للثوائ واألجر.
المــــيطان زيــن هلـم, وبــه قــــال احلســـن ألن اهلل ذم الــدنيا فــال     الثـاني  

يزينها للنــاس. وألن اآلية ا ــلقت حـــب المــهـــوات فيـدخل    
فيــه المـــهوات ابرمــة, وهــذا القســم مــن المــهوات يزينهــا        

 الميطان.
كان واجبًا او مندوبًا منه فهو من اهلل عز وجـل,  التفصيل, فما  الثالث 

وما كان حرامًا كان التزي  فيه من الميطان, وبـه قـال اجلبـا ي    
والقاعي, وأشكل عليه الرازي بقوله  وبقـي قسـم ثالـث وهـو     
املبــاح الــذي ل يكــون يف فعلــه ول يف فركــه ثــوائ ول عقــائ,  

ره ويب  ان والقاعي ما ذكر هذا القسم, وكان من حقه ان يذك
 .(3)التزي  فيه من اهلل فعاىل, او من الميطان

 ولكن ميكن اإلجابة على هذا اإلشكال بوجه  
ان التزي  أمر اعايف زا د, اما اإلباحة فهي فساوي الطرف  ممـا   األول 

 ل يكون يف فعله ثوائ ول يف فركه عقائ.
مــا يف شــبهة الكعيب ادعاء رجوع املباح اىل الحكــام الخــرى ك الثاني 

وهو من كبار املعتزلة اذ قال بنفي املباح, ألن املباح هو واجـب  
يف احلــقيقــة ألنه يلــزم فيه فــرك وـرم واحد من ابرمات علـى  
األقــل, فــاذا كــان املبــاح موجــودًا يكــون احلــرام معــدومًا علــى  
 مسل: التالزم, وهو ان حرمة احد املتالزم  فستدعي وفستلزم

حرمة مالزمه اآلخر, وجيائ بعدم ارادة املكلف للحـرام لعـدم   
 املقتضي وهو اإلرادة ول فصل النوبة اىل املانع وهو الضد.

 وميكن ان نضيف ثالث اقسام اخرى 
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ان الناس يزين بعضــهم لبعضـهم اآلخـر حـب المـهوات سـواء       األول 
 يقــوم الواحــد بــالتزي  جلمــــاعة, او فقـــوم مجاعــة بــالتزي      

 الواحد. 
اإلنسان يزين لنفسه ،ديث النفس, والنفس المهوية والغضـبية   الثاني 

 واباكاة مع اآلخرين واحلسد والغبطة.
ان ذات المهوات جتعل اإلنسان ينجذئ ومييل هلا ألنها موافقة   الثالث 

 لغرا ز وحاجات اإلنسان وهو خملوف ممكن وتاج.
يف القرآن عمر مرات, وهو وردت مادة )زين( على البناء للمجهول 

 عدد كثً ميكن استقراء مسا ل متعددة منه, منها 
َزيهَن ِلكَِثيٍر ِمْن فتعلا هذه اآليات بالقبيح واملنكر, مثل   -3

ُزي ييَن  ,  (3)[اْلُمشْييِرِكيَن َقْتييَل َأْوالَِدِهييمْ 

ُزي يَن ,  (2)[ِلْلكَاِفِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُليونَ 

 .(3) [َمِلهِ ِلِفْرَعْوَن سُوُء عَ 
لقد جاءت هذه اآليات بتزي  األفعال السـيئة ولـيس حبهـا, نعـم      -2

ُزي َن ِللهِذيَن َكَفيُروا اْلكَيَياُة  ورد قوله فعاىل  

 , وحيمل على الركون اليها واىل مباهجها.(2)[الدُّْنيَا

َأَفَمْن ُزي َن َلُه سُوُء َعَمِلِه َفَرَُه ورد قوله فعاىل   -3

فهـل ميكـن    (5)[..َّللاهَ ُيِضلُّ َمْن َيشَاُء  حَسًَنا َفِإنه 
محل التزي  من اهلل, اجلوائ ل, فقد يراد من الضاللة ما يتعقب 

 التزي  وفلبس العبد بالذنب.
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ليس يف القـرآن فـزي  حلـب شـيء ال يف هـذه اآليـة الـيت جـاءت          -2
 بتزي  حب المهوات وليس المهوات ذافها.

ــو   ــنفس اىل ابب ــل ال ــهوة مي ــهوة   والم ــتهي ش ـــتهى يم ــال أش ئ, يق
واشــتهاء, وهــي مــن فعــل اهلل عــز وجــل وعظــيم قدرفــه, وقــد خيتارهــا 
اإلنسان بطبعه وقرحيته و ينته وأسبائ فربيته وشأنه وحاله وآدابه, ومـا  

 ذكر يف اآلية ليس من ابرم إلمكان اقتنا ها باحلالل.
حب ثم ان اآلية مل فتحدث عن التمل: واإلستحواذ بل يدثت عن 

 فل: النعم, وبلحا  وجودها يكون حبها على ثالثة وجوه 
 فكون موجودة عنده وحيبها ويتعلا بها. -3

 غً موجودة عنده وهوحيبها ويعمقها.  -2
سالبة بانتفاء املوعــوع ومعدومـة, وهـو ايضـًا ل حيبهـا ول مييـل         -3

 اليها.

وذكر حب المهوات هنا مطلقًا أي ان اآليـة مل ف كـد فعارعـه مـع     
بادات وأدا ها ولزوم اإلفيان بالطاعات فيمكن اجلمع ب  حب حب الع

ــاز      ــادة إلكتن ــة وم ــون آل ــن ان فك ــرا  , وميك ــ  أداء الف ــهوات وب الم
احلسنات, ولـو كـان فعـارق بينـه وبـ  العبـادات ألصـبح حبهـا قبيحـًا          
ومكروهًا, واهلل عز وجل منـزه عـن القبـيح فينحصـر التـزي  بالمـيطان       

 وء.والنفس األمارة بالس
ول فعارق ب  هذه الوجوه, وفدل علـى بـديع صـنعه فعـاىل خبلـا      
اإلنسان وعظيم اإلبـتالء الـذي يواجهـه يف احليـاة الـدنيا وانهـا حقـًا دار        

 امتحان واختبار.
والتزي  أعم من حب المهوات, وفعلها أعم من حبهـا فلـيس كـل    

ل اإلنسان فزي  للميء ي دي اىل حبه, وامليل له ي دي اىل فعله, فقد ميي
اىل فعل نوع من احلرام ولكنه حينما فتـهيأ مقدمافه فنفر نفسه منه لتصدي 
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ملكة التقـوى ورجحـان حـب اهلل, وا مـية مـن العقـائ, فاستحضـار        
العقائ المــديد جيعل الـنفس فنفـر مـن فلـ: المـهوة وان كانـت يبهـا        
ــهوات    ــرت المـ ــة ذكـ ـــلوة, فكيـــف وان اآليـ ـــراها حــ ــا وفــ ــل اليهـ ومتيـ

اديقها باإل الف اجملرد من العناوين اإلعتبارية الزا دة كـاحلالل أو  ومص
 احلرام.

ــيء      ــل الم ــراد العم ــرآن, ويف أف ــن( يف الق ــادة )زي ــا وردت م وبينم
َكَذِلكَ ُزي َن ِلْلُمسِْرِفيَن َما َكاُنوا للكافرين واملسرف   

 , ولفرعون يف سوء عمله, فان هذه اآليـة جـاءت بلفـظ   (3) [َيْعَمُلونَ 
)الناس( وان التزي  يكون للناس, وهو عنـوان جـامع بعنـوان ا لـا,     
ويممل املسلم , وأهل الكتـائ واملمـرك , ومل ينحصـر بزمـان دون     
آخر, ملة او شا: دون آخـر, نعـم هـذا التـزي  مـن الكلـي املمـك:        
فمنهم من يكون عنده  اهرًا يربز على اجلوارح واللسان وهذا الظهـور  

, منها ما يـدفع اإلنسـان إلرفكـائ احلـرام, ومنهـا مـا       ايضًا على مرافب
 جيعل سعيه حثيثًا لطلبها ولكن غً التعدي على احلرمات.

وخبالف الظهور يكون التــزي  عنـد شـــطر مـن النـــاس خفيـًا غـً       
 اهــر بسبب اإلنمــغال باألهم او العجز واليـأس عـن نيلـها او عـعف     

س بالتقــوى وحــب اهلل, وهذا ا ــفـاء اهلــمة والفقر, او إلمــتالء النف
ل مينـع مـن صــــدف عنـــوان التـــزي  عندهــــم لكفايـة املسـمى وصــرف       
الطبيعة يف صــدف العــنوان ويتجـــلى اإلعجــــاز يف ذكـــر هــذا التـزي       
على حنو جيعل علماء اإلجتــماع والنفــس وأ ـــباء األبـــدان عاجــزين    

ـــل اىل املقاصــد الســــامية يف اآليـــة الكــرميـــة      عن درك كنهـــه والتوص 
فضــاًل عــن موعــــوعها, وذكــــرها بهــــذا الرتكيــــب وفعــدد املاهيــة مــن  

 وجوه 
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ذكرت اآلية التزي  على حنو البناء للمجهول من غً بيان للفاعل  -3
مع احتمال فعدده كما فقدم ذكره علـى ثالثـة وجـوه واعـفنا هلـا      

 وجه  كما فقدم.
ـدد وفوالــــي مراحــــل املوعــــوع اذ انــه يتكــــون مــــن مخــس فعـــ -2

 مرافب 

 التزي   وهو حالة من التصور والوجود الذهين. (3
 حب الميء وامليل له والرغبة فيه. (2

 األمر اببوئ الذي فتوف له النفس هو حب المهوات. (3

 فعدد أفراد المهوات واألمور اببوبة. (2

دود ألن الالزم وهو الدنيا نعت فل: المهوات بانها متاع ونفع و (5
 عرق زا ل, فامللزوم مثله.

لقــد بينــت اآليــة حالــة نفســانية وجــزء مــن فركيــب اإلنســان وكيانــه  
األخالقي واإلجتماعي وكيفية فكوينه وفيها أعظم النفع للمسـلم  مـن   

 وجوه 
 التحذير من حب المهوات. -3
 عدم اإلندفاع وراء زينة الدنيا. -2

 بالدنيا. اكتسائ حصانة من اإلفتتان -3

ـــعًا, فــان فعفــف املســلم     -2 ـــامة للنــاس مجي ـــ ولية زعـ ادراك مسـ
وعدم هلثهم وراء زينة الدنيا ارشاد لناس ودعوة عملية لتقتـداء  

 بهم. 

ان فنزه امللوك والعلماء املسلم  عن مباهج الدنيا ينمر الصالح,  -5
وعدم اندفاع املسلم  يف شهوات الدنيا فهـذيب للنفـوس ودعـوة    

لـدخول اإلسـالم وحا ـل دون اشـاعة الفسـاد والضـاللة,        للناس
ــيلة    ــدي وسـ ــاذ التعـ ــاد يف األرق ا ـ ــبائ الفسـ ــر أسـ ــن أكثـ ومـ
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لتستحواذ والتمل: والسلطنة ومعنى اآلية ان موعوع المهوات 
 مردد ب  

 احلب وامليل. (3

 البغ  والكره. (2

برزو بينهما فال حب ول كره, واآلية فدل على األول اعاله وهذا  (3
 على أقسام احلب 

 ان يكون نردًا من غً عميمة او مقدمة. -3

 يبدو حسنًا وزينًا وليس فيه عً. -2

يتضمن المر واألذى, وقد حيب اإلنسان شيئًا وهـو يعلـم ان فيـه     -3
 عررًا. 

ــان حــب المــهوات جــاء نــردًا مــن      واألصــح هــو القســم األول ف
 الضما م والعناوين األخرى املرتشحة مـن احلليـة وعـدمها, والوجـوئ    

 واحلرمة وحنوها.
لذا فان نـرد فزيينـه ل يـدل علـى احلرمـة او انـه مقدمـة للوقـوع يف         
احلـرام كـي يتبـادر للـذهن انـه مـن عنـد المـيطان,نعم هـو مـن اإلبـتالء            
واإلمتحان يف الدنيا, وهــو ســالح ذو حـــدين فقـد يكـــون اإلمتـــحان     

ــزي  يف مر   ـــف هــذا الت ـــرة بتو ي ـــوز يف اآلخـ ــع  ســببًا للفـ عــاة اهلل جبم
األموال والمــهوات من  ـــرف احلـالل وفســاــًها وانفاقهـا يف سـبيل      

 اهلل.
ولول ان هذه اآلية القرآنية فسمي هذه األعيان واملقتنيات بالمهوات 
ملـا  أ لـا عليهــا أحـد هــذه التسـمية ألن بهـا قــوام احليـاة ومنهــا مـا هــو        

 عروري لتنسان يف غذا ه وسكنه وفناسله وأمنه.
لذا فـان نسـبة التـزي  اىل اهلل عزوجـل ل  لـو مـن وجـه, فتزيينهـا         

َوَما خََلْقُْ اْلجِينه مناسبة لبقاء العبادة يف األرق قـال فعـاىل    
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, وهو موعـوع للكسـب والسـعي يف    (3)[َواإِلنسَ ِإاله ِليَْعبُُدونِ 
ان احلياة الدنيا, فاذا مل يرغب امل من بالولد وقل النسل ب  املسـلم  ف

المــوكـة والعدد فكون للكافرين, وفتعـرق كلمـة التوحيـد يف األرق    
للاطر, لقد جاءت اآلية الســابقة مبوعــوع معــركة بـدر, الـيت أكـدت    

 حاجة املسلم  للرجال والكثرة.
وهذه الكثرة فرد عن  رف من أهمها الزواج والتناسل لذا فان الولد 

يـار ملـة أخـرى, ومـن المـهوات      يتبع اباه يف اإلسـالم ول جيـوز لـه اخت   
 املذكورة يف اآلية واليت حيتاج هلا املسلم هو 

 النساء للزواج و لب الولد.
األولد ليكونوا عضــدًا وعــونًا وجــنودًا مــن جنـود الـرمحن وفـرى    

 اآلية ذكرفهم بعنوان )البن ( حصرًا ومل فقل األولد او األبناء.

يب والدرهم الفضي لتستعانة بهما األموال من النقدين الدينار الذه
 على ش ون الدنيا وحاجافها,

 ا يل رواحل للركوئ وآلة يف احلرئ وعون على يقيا النصر.

األنعام والزراعات للكسب وحسن املعيمة و رد الفقر ألن الغنى من  
 مصاديا العز.

 ويف ا الف اآلية اسم المهوات على هذه األعيان مسا ل 
 التقليل من شأنها.

  لي: النفــس من اإلندفاع حنوها واستحواذها على فعل اإلنسان.

 التحذير من جعلها علة غا ية ل عمال.

اجياد النفرة يف النفس من حبهـا واإلنمـغال بهـا, املرفكـز يف األذهـان      
 مببغوعية افباع المهوات.

عنــد الرجــوع ملاهيــة هــذه األعيــان جيــد انهــا لــذات وفمــتهي الــنفس   
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 اقتناءها.

ــة   ورد  ـــالث مـــرات يف القــرآن, مــرة يف هــذه اآلي ذكــر المــهوات ثـ
َوُيِريُد الهِذيَن ومرف  بصيغة الذم إلفباع المهوات, قال فعاىل  

, (3) [َيتهبُِعوَن الشهَهَواتِ َأْن َتِميُلوا َميًَْ َعِظيًما
وفــزي  حــب المــهوات أعــم مــن افباعهــا, فقــد حيبهــا اإلنســان لكنــه ل 

ع الطـرف المـرعية إلقتنا هـا ومـنهم مـن فتبعـه المـــهوات        يتبعها, بل يتب
 وفطلــبه ول يطلبــها, واهلل ذو الفضل العظيم.

لقد اراد اهلل عز وجل للناس التنعم باحلياة الدنيا وهـذا النعـيم منـه    
ماله وجود خارجي ومنه ماله وجود ذهن  و منه ما هو جامع هلما, كما 

اآلية, ومن اإلبتالء ان حيـاول المـيطان    يف أعيان النعم املذكورة يف هذه
الوسوسة واألغواء جلعل هذا التزي  مقدمة لتنقياد للمهوات وفعل ما 
يــ دي اىل مجعهــا مــن غــً التفــات اىل الو يفــة المــرعية, واذا جعــل  
اإلنسان هذه املقتنيات غاية أمامه قادفه اىل الضاللة وجعلت على بصره 

وسـيلة صـارت عضـدًا لـه ونظـر مـن       غماوة وان جلعهـا خلفـه ومـادة و   
 خالهلا وأصلح أموره.

وفدل اآلية على بـديع صـنع اإلنســـان ومـا فيـه مـن اآليـات وكيفيـة         
انفعاله مبـا حولـه مـن األشـياء وأسـبائ اجلـذئ والنفـرة منهـا وعـرورة          
حضور اإلميان لتنقيح الرغا ب وسـالمة القـرا ح وجلـب املنفعـة ودفـع      

 الضرر الدنيوي واألخروي.
هــا دعــوة لتلتجــاء اىل ســــالح الــدعاء لتحــرتاز مــن أســتحواذ وفي

الــنفس المــــهوانية الــيت هــــي مجلــة مـــزاج الكــرب وبهــا  لــب الغــذاء   
والمــــوف اىل اللــذات احلســـــية, فاحليطـــة واحلــــذر فكـــون مــن الــذات 
والغً من انداع الـنفس حنـو المـهوات, ومـن نقباهلـا واغـواء المـيطان        
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 وفزيينها.
ــنفس     لقــد  ــدنيا يف ال ــاهج ال جعــل اهلل عــز وجــل حســن صــورة مب

موعــــوعًا لتبتــــالء, فامــا ان يكــون سبـــــبًا لنيــل الكمــال اإلنســاني       
واإلرفقـاء يف مقامــات اإلميـان ومــــادة للرفعـة والمــأن واجلـاه, ووســيلة     
ـــببًا      ـــون سـ ــا ان يكـ ــبيل اهلل, وام ـــاًها يف س ـــروي بتسـ ــيم األخــ للنع

خــتالل النظــام وســنن األحكــام ولــو علــى حنــو القضــية         لتفتـــتان وا
 الماصية.

  قاعدة جديدةقاعدة جديدة
لقد ذكرت اآلية أغلب وأهـم األعيـان واملنـافع يف الـدنيا للتبـاين يف      
رغا ب الناس واإلختالف يف أمزجتهم وميلهم وبيئتهم, كما لو كان من 
أهل احلضر والتجارة فيميل جلمع األموال والذهب والفضة او كان من 

ل القرى فيحب امـتالك األراعـي والزراعـات, أو مـن أهـل الباديـة       أه
 فيكثر من األنعام وذكرت اآلية وجوهًا سبعة من المهوات هي 

 النساء. -3
 البنون.  -2

 القنا ً املقنطرة من الذهب. -3

 األموال املتكثرة من الفضة. -2

 ا يل املرعية. -5

 األنعام. -1

 احلرث والزروع واألشجار والنايل. -7

يف القـرآن يف بـائ األعيـان واألصـناف مـن بـائ        ولو كـان املـذكور  
احلصــر او املثال فهو اما لو مل يثبـت انـه مـن أحـدهما ودار األمـر بـ        

( ولـيس  اصالة املثالاصالة املثالاحلصــر واملثال فيمكــن اجياد قــاعــدة نســميها ) 
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ـــنة   احلصـــــر لعمومـــات اللفـــــظ القـــــرآني وموافقتـــــه ملاتـــــلف األزمــ
فا ـــه ابـــدودة يـــيط بالالوـــدود مـــن الوقـــا ع      واألحـــوال وألن أل

 واألحداث.
ــت مســتوعبة     ــل وان كان ــال األمث ــائ املث ومــا ذكــر يف القــرآن مــن ب
للعروق واألعيان على حنو اعجـازي جـامع فـذكر المـهوات يف بدايـة      
اآلية إلفادة اإل الف ودخول األفراد املستحدثة والقليلـة النـادرة فيهـا,    

ألنه يتفرع عنها, ومل فذكر السـلطنة واحلكـم    ومل فذكر اآلية حب اجلاه
 لوجوه وتملة هي 

 أنه قليل نادر.
 أنه خارج موعوع المهوات وأكرب منها.

 ألنه قليل عند الناس.

أصل ومقدمة هلذه المهوات اوفرع منها, وجاءت اآلية بلحا  األعم 
وان األلف والالم يف الناس لتستغراف وافادة  األغلب خصوصا

 اجلميع.
 

 [ِمْن الن سَاءِ وله فعاىل  ق
جاءت )من( بيانية وففيد ذكر مصاديا المهوات وأفرادها اليت زين 
للناس حبها, وبدأت اآلية بالنساء وهـو نـوع اعجـاز ألن اهلل عـز وجـل      
جعل للمرأة ودًا يف قلب الرجل ومييل هلا ويسـتأنس بوجودهـا ويتمتـع    

 بها خمتلف انواع اإلستمتاع. 
ة اجلمع النساء, اما يف مقابل الناس وهـو مجـع   وجاءت اآلية بصيغ

أو ان الرجل الواحد مييـل اىل حـب أكثـر مـن أمـرأة, ول فعـارق بـ         
الوجه , فحتى يف امللل اليت ل فقول بتعدد الزوجات فان الرجل مييل 

 احيانًا اىل أمرأة اخرى ويتمنى ان فكون هي زوجته.
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ـــاء مطـــلقًا كــاألم وا   ــة ل فمــمل النسـ ــل انهــا خاصــة  واآلي لبنــت, ب
بالزوجــة وموارد اإلستمتاع مـن املـرأة فهـذا التـزي  لـه حـدان, امـا ن        
يكــون شــرعيًا ومنحصــرًا بــالزواج أو يكــون غــً شــرعي وشــاماًل لغــً  

 الزوجة.
ــتالء      ــن اإلبـ ــدة مـ ــروع عديـ ـــل لفـ ـــو أصــ ـــرأة هـــ ــان باملــ ان اإلفتتـ

)مـا فركـت     لمصـلى اهلل عليـه وآلـه وسـ    واإلمتحان, وعن النيب ومـد  
ــاين حاجــة      ـــاء(, واذ فتب ـــال مــن النســ ــى الرجــ ـــر عل ـــنة أعـ بعــدي فتـ
ورغبات الناس يف املقتنيات واألعيان فـان النسـاء امـر جـامع يلتقـي بـه       

انـه   صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    الرجـــال مطلقًا, وورد عن النيب ومد 
ــاء, وقــ      ــب, والنس ـــالث  الطي ـــم ث ــن دنياكـ ـــت م ــال  )أحببـ ــيين ق رة ع

 الصالة(.
ــنح اإلهليــة آلدم        ــة وهــي أول امل ــة عظيم ــل اهلل املــرأة نعم ــد جع لق

        ًوجاءت هذه للتوكيد علـى هـذه النعمـة وللتحـذير مـن فو يفهـا بغـ
مرعاة اهلل, او اإلنمغال بامليل اليهن والقعود عن اجلهاد وصرف اهلـم  

 باإلستئناس بهن.
ًا مكلفـات, والتكليـف   وا طائ يف اآلية للرجال ال ان النساء ايض

 على املرأة مركب من أمور 
 اجتنائ اإلنقطاع اىل الرجل واإلنمغال بعمقه ووبته.  األول 
 جعل الرجل يفتنت بها ويصب كل اهتمامه لرعاها. الثاني 

اإلشـرتاك مـع الرجـل يف فـرك مـا يـ دي اىل الفسـاد واجتنـائ          الثالث 
 مقدمات ارفكائ ابرمات.

جــة عـن مضــمون هـذه اآليـة ولكــن جـاء ذكــر     فـاملرأة ليسـت خار   
الرجال كفرد أهم يف هرم اجملتمع والصـالت اإلجتماعيـة وينطبـا علـى     
النساء للمماكلة واإلشرتاك يف التكليف وهل ميكن القول خبـروج املـرأة   
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من هذا التكليف لغلبة عوا فها ورقـة مزاجهـا او لضـرئ السـرت عليهـا      
جلــوائ ل, لعمومــات التكليــف وعــدم وجــود ارادة فامــة يف اإلختيــار ا

وأسبائ اإلفتتان بالدنيا, وفارة فكون مس ولية املرأة أكرب لقيامها باعداد 
 األبناء وفولي ش ون املنزل.

ِنسَاُنُكْم حَيْرث  َلكُيْم َفيْأُتوا لقد ورد قوله فعـاىل    

, فاعافة النساء اىل املاا ب  أي ارادة (3) [حَْرَثكُْم َأنهى ِشْيُتمْ 
, اما اآلية ول البحث فجاءت بلفظ النساء مطلقًا من غً فقييد الزوجة

باإلعافة, وهذا من اإلعجاز ألن موارد اإلفتتان باملرأة فممل مضام  
احلالل واحلرام, والزواج وغًه, والصالت مطلقًا وان كان القدر املتيقن 

 ارادة الزوجة خصوصًا وانه ورد ذكر البن  بعد النساء.
يم مستحدثة لآلية بلحا  اإلختالط ب  اجلنس  الذي وفتجلى مفاه

أصبح  ـاهرة عامـة يف أغلـب املنـا ا والبلـدان, وفـداخل احلضـارات        
واقتباس الناس بعضهم من بع  من غً اعتبار للحكم المرعي أحيانًا 
وان  هرت ازاءها القيم واإلسالمية قوية ثابتة متينة, ولكن فوالي األيام 

صبغة العادة والواقع, وجيعل األجيال فعيمه جزء  على حال مع  يعطيه
 من كيانها. 

فجاءت هذه اآلية لطرد الغفلة ومنع اإلنقياد وراء المهوة واللذة, ان 
فنظيم الصالت ب  الرجـل واملـرأة يف البيـت والدراسـة والعمـل حاجـة       
عقا دية واجتماعية وأخالقية, لذا جعلت اآلية موعوع اإلفتتان بـاملرأة  

 وجوه السبعة له من اللذات.أول ال

 [َواْلبَِنينَ قوله فعاىل   
عطف اآلية البن  على النســـاء, وســـواء أفــادت الـواو الرتفيـب       

اول ففيــــده فــان الواقــع والوجـــــدان  اهــــران يف فقــــديم املــــرأة يف      
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 موعـوع اإلفتتان.
نـــون  , قـال احلســـن  الب  (3) [َبِنيَن َوحََفيَدةً ويف قوله فعاىل  

بنــوك وبنو بنيـــ:, وذكــر البن  يف ا طائ العام وارادة الناس مجيعًا, 
 فاإلبن أمر وبوئ مييل له كل انسان يف كل زمان ومكان, 

وجاءت اآلية بذكر حـب الولـد دون حـب البنـت, ألن اإلستبمـار      
بالولد أكثر وهو مصدر قوة وكثرة وحفظ للنسل, وعون يف حال الكـرب  

 ان اآلية ل فدل على حصر احلب بالولد الذكر, واذ فتبـاين  واهلرم, ال
النظرة واإلكرام للبنت ،سب البالد واألحـوال كمـا انتمـر عنـد بعـ       
القبا ل قبل اإلسـالم وأد البنـات, فـان الولـد الـذكر أمـر حسـن يف كـل         

 زمان, ولذا ذكرفه اآلية على حنو ا صوص.
سـبة للطعـن او الـذم مـن     وفيه اعجاز وهو خلو القرآن مما يكـون منا 

أهل الم: والريب,فهم يتبعـون املتمـابه ابتغـاء الفتنـة ويـأبون رده اىل      
ابكم, كما أمر اهلل عز وجل وأقام احلجـة فيـه, فكيـف اذا وجـدوا مـا      
يصلح لتشكال بلحا  بلد او زمان خمصوص فذكرت اآلية الولد دون 

صـلى اهلل  ومـدًا   البنت, مع ان نتمعات كثًة يب البنت بل ان النيب
حبــب البمــارة بولدة البنـــت وبـ  منافعــها,وفعـــاًل     عليه وآله وسلم 

فــان البنــت هلــا فوا ــد كــبًة علــى أألئ واألم, ومــن البنــات مــا فكــون 
فوا دها ل بوين أكثر بكثً من اإلبن وهذا األمر  اهر بالوجدان, ويف 

 كل مكان وزمان.
حب الولد علـى حنـو اإلسـتغراف حلـال      ولكن اآلية نا رة اىل فزي 

وجوده أوعدمه, ان حب الولد سر من أسرار ا لا ألنـه العلـة املاديـة    
حلصول التوالد, وحفظ التناسل وبقاء كلمة التوحيد يف األرق, وجاء 
حب الولد مطلقًا ومن غً فقييد بعنوان اعتبـاري اعـايف, فكـل انسـان     
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حسن زا دة كاإلميان والذكاء حيب الولد وهو مطلوئ بذافه وليس بصفة 
والغنى, وجاء ذكر الولد متعقبًا لذكر النساء, مما يرجح كون  املراد من 

 النساء يف الغالب الزوجات.
والية يذير من اإلنقطاع اىل الولد واإلنمغال به عن اجلهاد والسعي 
يف سبيل اهلل, فاآلية ل فنهى عن حب الولد ولكنها متنع من اإلفراط فيه 

ا يضر بو ـا ف الفـرد أزاء الـدين واألمـة, وفـذكر اآليـة بنعمـة الولـد         مب
 وكيف انه آية من آيات اهلل فعاىل يف ا لا.

ان عظيم القدرة اإلهلية وبـديع صـنعه يف خلـا اإلنسـان ل ينحصـر      
بــذات اإلنســــان بــل يمــــمل احلالــة الزوجــــية والتوافــــا بــ  الرجــــل  

د الولـد وحــرص الوالـدين علـى العنايـة بـه       واملــرأة والتناســـل واجيــــا  
ـــرعية واألخالقيــة,    ـــ وليافه المـ ـــه وادراكــه ملســ ووبتــه اىل حــ  بلوغـ
فتزي  حب الولد ل يقف عند احلمل والولدة بل يممل مجيع مراحل 

 حيافه.
وما هي النسبة ب  عنوان المهوات وب  الولد, انها فبدأ من احلالة 

اجلماع والتكثر والقوة وشد العضـد بالولـد وحفـظ    الغريزية يف الزوج و
اإلسم وكأنه فوارث اعتباري وجتديد نسيب يف احلضور والبقاء يف الدنيا 

 من خالل الولد.
وفب  اآلية التبـاين بـ  حـب النســـاء والولـد, فحـب النسـاء لـيس         
مقدمة حلب الولد ووجوده, فكل منهمـا أمــــر مسـتقل وقـا م بذافـه يف      

ن كما ان ميل املرأة اىل الرجــل أمــر غريزي مستقل, وحب نفس اإلنسا
النســاء ل ينحصـــــر بالرجــل املتــزوج ول المــائ, بــل يمــــمل الرجــال 
مطلقًا ال مع ورود دليل على خــروج فئة او صــنف مع  وهو معـدوم  
يف املقام, فكل رجل مييـل للنســـاء سـواء كـان حـديث عهـد بـالبلوغ او        

 شياًا هرمًا.
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ــه فعــاىل   َواْلَقَنيياِ يِر اْلُمَقْنََييَرِة ِمييْن قول

 [الذهَهبِ َواْلِفضهةِ 
آية اعجازية ففيد كثرة األموال وحب الناس جلمعها واقتنا ها, وقد 
فقدم اثنان وعمرون وجهًا ملقدار القنطار وكلها ف كد كثرفه, ومل فذكر 

 اآلية القنطار بصورة املفرد بل ذكرفه بوجه  
وانهـا قنـا ً, وأقـل اجلمـع  ثالثـة ولكـن مفهـوم التـزي          بلغة اجلمع 

 واحلب جيعل العدد كثًًا ألن الوجود الذهين واسع.
 القنا ً مقنطرة أي مضاعفة ومتكثرة.

وهذا األمر ل يتحصـل ال للقليـل النـادر مـن النـاس فتكـون عنـده        
قً, األموال الكثًة والكنوز املدخرة ولكن التزي  عام يممل الغين والف

والكبً والصغً, والرجل واملرأة, والصحيح واملـري  ليكـون مناسـبة    
للتذكً باجلنة وما فيها من النعيم فياتار اإلنسان  ريـا الوصـول اليهـا    
بالعمل الصاحل, فالبد من سيطرة اإلنسان على هواه وعدم فرك النفس 

 المهوية فستحوذ على ففكًه وسلوكه.
هي احلاكم يف اختيـاره ونـوع فعلـه فـان     فمتى ما كانت ملكة اإلميان 

هــذا التــزي  لــن يضــره ويســتطيع التغلــب عليــه وجيعلــه مصــدر هدايــة   
ورشاد, فليس يف ذات اإلنسان ما يكون عارًا على حنوالسالبة الكلية بل 
هو للنفع أقرئ, ومل فذكر اآلية الذهب وحده بل جاءت بذكرهما معًا 

ذهب أعلى من الفضة ال ان ملا لكل منهما من خصوصية وصحيح ان ال
الفضة معدن له مالية واعتبار وقيمة ل سيما اذا اخذت على حنو مستقل 

 عن الذهب, ويراد من الذهب والفضة هنا املعنى األعم وهو 
 معدن ث . -3

 مادة للزينة يف اآللت واألثاث واللباس واحلاجات. -2

ضـة  النقدان واملال, ويـراد مـن الـذهب الـدينار الـذهيب ومـن الف       -3
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الدرهم الفضي, واذا انتفى اســتعمال الذهــب والفضــة كنقدين 
يف هذه األزمنة, فـان العملـة الورقيـة فقـــوم مقامــهمــا يف مفهـوم       

 اآلية الكرمية.

وفدخل العمالت على اختالفها يف معنى القنا ً املقنطرة ويراد منها 
عمال الـذهب  املالي  من الدنانً واجلنيهات وغًها, كما ان عـدم اسـت  

والفضة كعملة ليس مطلقًا من جهة الزمان, فقـد يرجـع اسـتعماهلما يف    
 يوم ما, واآلية مل فذكرهما كعملة فقط.

ومن اإلعجاز ان جتد بقاء القــيمةالنقــدية واملــالية للذهب والفضـة  
يف كل  زمــان ومكـــان, فلـم يذكـــر القـرآن أحــدهمـــا, واألرجــح يف       

كرهما معًا مع قرينة البدلية يف العمالت الورقيـة وكـان    ول البقاء بل ذ
مبكة أيام البعثة النبويـة ما ـة رجـل قـد قنطـروا, ممـا يعـين وجـود أثريـاء          
واحصــاء عــريف عــام ألحــوال النــاس املاليــة وهــو دليــل علــى اســتقرار   

 اجملتمعات آنذاك.

و اهر اآلية ان امليـل اىل الـذهب والفضـة ل ينحصـر بالنسـاء دون      
ال بل يممل اجلميع فالذهب والفضة, عنوان ل موال الطا لة اليت الرج

حيلم بها اإلنسان, و اهر اآلية ان احلب هلما بالذات ووسيلة ل غراق 
 واملصاحل واإلنتفاع األعم منهما.

ومل يرد ذكر الذهب والفضة معًا ال يف آيت  من القرآن, فقد وردا 
ِذيَن َيكِْنُزوَن الذهَهَب َواله يف صيغة ذم ويـذير, قـال فعـاىل     

َبِيِل َّللاهِ َفبَش ْرُهْم  ي س ا ِف َواْلِفضهَة َوالَ ُينِفُقوَنَه

 .(3)[ِبَعَذابٍ َأِليمٍ 
وحب الذهب والفضة أعم مـن اقتنا همـا, واإلقتنـاء مـن اإلكتنـاز,      
واإلكتناز على وجــوه, فمن خيرج احلــا المــرعي ويــــدفع زكـــافهــما   

ـــً ع ـــع ان القــرآن يــب  فــزي  حــب املــال اىل الــنفس   فــال عــ ليــه, ومـ
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اإلنســانية جـاء بالتحـذير مـن كنـزه وادخـاره وعـدم فسـاًه يف فعظـيم         
 شعا ر اهلل.

وقد مدحت اآلية السابقة الـذين يقـافلون يف سـبيل اهلل وهـم أعلـى      
رفبة من الـذين ينفقـون أمـواهلم يف سـبيل اهلل, وقـد ذكـر الـذهب عـدة         

ُيكَلهْوَن ِفيَهيا ــرآن كحلية ألهــل اجلنة قـال فعـاىل    مرات يف الق

, ليكـــون فـــزي  وحـــب الذهــب     (3)[ِمْن َأسَاِوَر ِمْن َذَهيبٍ 
إلقتنا ه يف اآلخرة, فقـــد يعجـز اإلنسـان عـن مجعـه وشـرا ه ولـو بـذل         
الوسع يف السعي والكســب, ولكن احلــواجــب مـعدومـــة بيــنه وبـــ     

 .نيله وامتالكه
 

 [ َواْلخَيِْل اْلُمسَوهَمةِ قوله فعاىل   
ــًا      ــان مطلق ـــة اإلنس ـــوال ورغبـ ـــة واألمـ ـــب والفضـ ــر الذهـ بعــد ذك
،يازفها ومجعها التفاخر والتباهي بها واستعماهلا فيمـا حيـب ويمـتهي    
جاء ذكر ا يل كثروة ومجـال وحـرز وآلـة يف القتـال والسـفر, ومطلـا       

 الركوئ. 

  القرآنيالقرآني  الشمول الزماني للفظالشمول الزماني للفظ
لقد جاء اللفظ القرآني ليسـتوعب األزمنـة املاتلفـة ويكـون مناسـبًا      
ملاتلف األمصار واألعراف واألمزجة, فال فنفر منه النفـوس ول يبـدي   

 اإلنسان جهله مبا فيه من األمساء واألمثلة.
ومل فنحصر مواعيعه وعناوينها بزمان النبـوة واألعـراف واملفـاهيم    

باألمسـاء واملضـام  الـيت فصـلح لكـل األزمنـة       السا دة فيها, بـل جـاء   
واألمكنة, ومنهـا ا يـل الـيت هـي عنـوان القـوة والمـجاعة والفروسـية         

َواْلخَيَْل َواْلبَِغاَل َواْلكَِميَر والراحلة املرحية قال فعـاىل   
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 .(3)[ِلَتْرَكبُوَها
فــذكر ا يــل يمــمل وســــا ل الركــوئ ومنــه افتتــان النــاس يف هــذا 

ف السـيارات, ولكــن ا يـل فبقــى هلـا خصوصــية مــع ان    الزمـان مباتلــ 
ـــاية يف الدقـــة والســعة,   احلــروئ واملعــارك جتــري  بــآلت متطــــورة وغـ
ــذه     ــيارات فهـ ــارات والسـ ــا رات والقطـ ــون بالطـ ــفر يكـ ــل والسـ والتنقـ
ا صوصية للايل من اعجاز القرآن, وذكره ألمساء ومسميات معروفة 

 عند األمم املاتلفة.
ا الزمـان شـبه منتفيـة للايـل باإلسـتعمال الماصـي       فاحلاجة يف هذ

والعام, ولكن ميادين خاصة فنفرد بها ا يل ول يناسبها ال ا يل كما 
يف متارين الفروسية وما له من املعاني العسكرية وغًها والقتال يف أماكن 
وفضاريس ل يال مها ال ا يل, وقد فصدر دراسات  بية وعلمية فب  

صـة لركـوئ ا يـل ومزاولـة التمـرين بـه واثرهـا يف األعـداد         املنافع ا ا
والرتبية ويعود اإلهتمام بها ولكن بصبغة عاملية ليكون مصداقًا مستحدثًا 

 هلذه اآلية وما فيها من اإلعجاز.
وقيدت اآلية ا يل بانها مسـومة, وهـذا القيـد اعجـازي جتلـى ايـام       

ـــوا يسـتع   ــد كانـ ـــوح فق ـــا بوعـ ــل وبــعدهـ ـــيل مطـــلقًا  التنزي ـــملون ا ـ ـ
للحاجة اليها يف املعارك والركــوئ, فاذا كان عدد ا يـل مـع املسـلم     
فرســ  فقــط يف معــركــــة بــدر, أمكــن معرفــة احلاجــــة ألنـــواع ا يــول  
مطلقًا, وملا كثــرت ا يــول أخــذ ينظر اىل فصــيلتها ولـونـها وحنــوه من 

 املــزايــا.
حب اإلقتناء وامليـل بالمـهوة, ولبـد ان فكـون      كما ان اآلية بصدد

موجودات عامل التصور أمجل وأحسن األشياء, وأبهى املقتنيات لسعة 
 عامل ا يال واألماني.
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 واختلف يف املسومة على وجوه هي 
كما فقدم يف بائ اإلعـرائ واللغة, والسوم هـو الرعـي,    املرعية  -3

اليت فرسل يف املرعى ول ويقال السا مة أي املال واملاشية الراعية 
 فعلف.

ــومة  -2 ــه      الس ــل علي ــرس  جع ــو:م الف ــال س ــة, يق ــيماء  العالم والس
 السيمة, فا يل املسومة أي املعلمة بعالمة معينة.

, ول دليل (3)املرسلة وعليها ركبانها, قاله ابو زيد ا يل املسومة  -3
 عليه.

 قال ابو مسلم املراد األوعاح والغرر اليت فكون يف ا يل. -2

 قاله قتادة. المية  -5

 الكي   قال امل رج. -1

 امنا هي البلا عن األصم. -7

 . (2)ان فكون األفراس غرًا وجلة -8

انها ا يل املطهمة احلسان, عن ناهد وعكرمة, واملطهمة اجلميلة,   -9
وهذا القول حيتاج اىل دليل ال ان يكون حسنها فرعًا ملا فيها مـن  

 عالمات وسيماء.

 اللغوي  للمسـومة وهمـا املرعيـة واملسـومة,     واألقوى ارادة املعني 
 ألن الوجوه األخرى فروع العالمة والسمة.

واجتماع املعني  من اعجاز القرآن ألن املقام مقام التـزي  النظـري   
ــا        ــن رعيه ــا وث ــاحبها نفقته ــى ص ــوفر عل ــة ف ــي, فاملرعي ـــب النفس واحلـ

ـــنة فســ  ـــئة حسـ ـــيلة وذات هيـ ر النــا ر, وخــدمتها, واملعلمــة فكــون مجـ
وفكون فل: العالمات عنوانـًا لتختصـاص وامللكيـة ومانعـًا مـن فعـدي       
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 الغً عليها.
وورد ذكــر ا ــــيل مــن بــائ املثــــال واملــــراد الراحـــلة وآلــة النقــل   
ووسيلة مـن وسـا ل القتـال والعـــز والرفعـة وهـو عـامل رحـب لسـرعة          

صناعية من ا يل التطور والتحديث فيه, فيكون املراد يف زمان الثورة ال
 معني  
ا يل ذافها لبقاء ما هلا من المأن وا صوصية يف عامل األموال  األول 

 واألثان الغالية واحلسن الذافي.
ــاني  ــه     الث ـــتان ب ـــثر اإلفــت ـــل مــا يكـ ـــا ف ا يـ ــ دي و ـ اآللت الــيت ف

ويتسابا النـاس يف اقتنـاء حسـنها وأمجلـها وابهاهـا كاملركبـات       
اءت اآليــة بصــيغة اجلمــع إلفــادة التعــدد والكثــرة احلديثــة, وجــ

 والتكاثر. 
وانتقلت اآلية من الذهب والفضـة اىل ا يـل لوجـــود نـــوع فمـابه      
بينها واجلامع املالي بينها وألنها من مصـــاديا الثـروة وليكـون موعـوع     
اآلية شـــاماًل وجامعـًا ملاتلـف األهـواء واألمـاني الـيت غالبـًا مـا فتعلـا        

ئة وابيط القريب من اإلنسان يف فصوره وما يستحضـره مـن صـور    بالبي
 ا يال.

لقــد ذكــرت اآليــة األنعــام وهــــو عنــوان فمــــرتك فيــه اإلبــل والبقــر  
والغنم, ومع هذا فانهـا ذكـرت ا يـل علـى حنـو مسـتقل ممـا يـدل علـى          
ـــل نفــس اإلنســـان متيــل اليهــا    ـــتقلة جتعـ اعتبارهــا وان هلــا و ــا ف مسـ

ــتاف حل ــارك   وفمـ ــتعماهلا يف املعـ ـــا واسـ ـــواء بذافهــ ــا ســ ــا ومتلكهـ يازفهـ
والركوئ, أو بدا لها كاملركبات احلديثة والـيت يبـدد فيهـا اعجـاز اآليـة      
بالذكر املسـتقل للايـل ومغايرفهـا ل نعـام, فـان ذكـر ا يـل جـاء مثـاًل          
لترفقاء العلمي املستقل وجعل البديل الصناعي ذا خصـــوصية فتنـافى   

 نعام من املنافع.مع ما ل 
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 [َواِلَْنَعامِ قوله فعاىل  
وهي مجــع نعـم, ومجـــع اجلمـــع اناعيـــم, واألنـــعام هـي اإلبـل        
والبقر والغنم, وفنفــرد اإلبـــل بـان فطـــلا عليهـا األنعـام, ومـنهم مـن       
خ: النعم باإلبل والــمـــاء, ولعـــله لقلـة اقتنـاء العـرئ للبقـر والـنعم       

ـــث,  ــاء األنعــام    يــذكر وي نــ ــى اقتن ــة عل وحيــرص أهـــل الريــف والبادي
واإلكثار منها واإلنتفاع من منا ها املتصل كالصوف واملنفصل  كاحلليـب  

 والولد. 
وفعترب األنعام مادة عــز وثــروة وغــنى يف كل زمان ومكان, وهـذا  
من نعجاز القـرآن يف ذكـــرها يف املقـام, ول فنحصــر الرغبـة بامتالكهـا       

ريف بل فممــل النـاس مجيــعًا, وحتـى يف األمصـار واألمـاكن      بأهل ال
اليت يتعـذر فيها امتـــالك األنعـــام إلنعدام أســبائ الرعــي او للقـوان   
او ألحكـام العــرف والسـكن فــان اإلنسـان يتمنـى امتالكهـا وجعلــها يف       
ــارادة التــزي  وحــب     ـــاءت ب ـــة جـ ـــوصًا وان اآليـ ـــبة خصـ ــة مناسـ أمكن

: وهــو عــام وشـــامل ودليــل علــى ســرب القــرآن ألغــوار الــنفس    التملــ
اإلنسانية وكمــف اجلامع املمرتك الذي يتايله كل انسـان, وفـارة يـأفي    
هـذا التايــل وحــــب التملــــ: علــى حنــــو التفصـــيل والتعــدد والظــاهر  
بالقول والفعل, وأخرى يأفي نماًل وعلى حنو صـرف الطبيعـة والرغبـة    

 ا فية.
, وهــو الرهوف (3) [َيْعَلُم الس ره َوَأخَْفىوجـل  واهلل عز 

الرحيم الذي يرزف من يماء بغً حسائ, ومل فرد هـذه اآليـة لوصـف    
احلال النفسية لتنسان فحســب بل جاءت بأمر  اهر وهو حسن العاقبة 
للمتق  كما يف خامتة اآلية, باإلعافة اىل عظيم فضله واحسانه فعاىل يف 

 الدنيا.
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زي  وحب هذه األنعام واألعيان عنوان الموف هلذه األعيان, فالت 
وليس احلاجة مبفهومها املـادي املتعـارف ألن مـا حيبـــه اإلنســان يتعـدى       
كثًًا حدود احلاجة, ومـن رمحتـه فعـاىل ان يـأفي الـرزف واسـعًا كـثًًا        

 متصاًل.
د فاآلية بمــارة زيـادة الـنعم واألنعـام يف الـدنيا وكثـرة ا ـًات عنـ       

الناس مطلقًا وهي مناسبة للمكر والثنـاء عليـه فعـاىل, ان حـب امـتالك      
األنعام يدل على ففضـيل اإلنسـان وفسـاً عـامل الـدوائ لـه, ليقضـي        

حاجته ويمبع جوعته ويكسي عورفه منها, ويتلذذ بالزا ـد منهـا كجـزء     
من زينة احلياة الدنيا, وليدرك اإلنسـان املـا ز الـذي خصـه اهلل بـه وهـو       

ل ولزوم شكره فعاىل على هذه النعمة ،سن الثناء وأداء الفـرا    العق
َوِإنه َلكُْم ِفي اِلَْنَعياِم َلِعبْيَرًة والعبادات قال فعـاىل   

 .(3)[ُنسِقيكُمْ ِممها ِفي ُبَُوِنَها
لقد جعل اهلل عز وجل كل كا ن وخملـوف موعظـة وعـربة وهـو مـن      

مقدمة للهداية والرشاد  عمومات فساً األشياء لتنسان, ألن املوعظة
فاألنعام عون على الصالح وسبب ملعرفة الصانع سواء خبلقها او باملنافع 

 اليت حيصل عليها اإلنسان منها,
 

 [ َواْلكَْرثِ  قوله فعاىل  
وهذا هو الفرد الســـابع واألخـً مـن األعيـان الـيت حيبهـا اإلنسـان        

عـعف ألنـه خملـوف     ومييل اليها ملا فيها من حسن وما عليـه اإلنسـان مـن   
وممكن يالزمه اإلحتياج والعوز, واحلرث له معنيـان خـاص وعـام, امـا     
ا اص فهو العمل يف الزراعة واحلرث, واما العام فهو الكسب والسعي 
ومجع املال ومتاع الدنيا, واملـراد يف اآليـة الكرميـة ذات الـزرع ويمـمل      

حَيْرَث  ْْ َأَصيابَ احلبوئ والنايل واألشجار كمـا يف قولـه فعـاىل     
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 .(3) [َقْوٍم ظََلُموا َأْنُفسَُهمْ 
ونعمة الـزرع واحلـرث يتمناهـا كـل انسـان حتـى ابنـاء املـدن الـذين          
يسكنون يف غرف صغًة عـمن عمـارات سـكنية داخـل املـدن وخيـالط       
متلكها ذهن اإلنســان عند رهية الزرع واألشجار او عند األكل واملـرور  

عالم املر ـي او املقـــروء, فينجـذئ    يف األسواف أو يف حال عرعــها باإل
ـــان,      ــى اإلنسـ ـــافية عل ــة اعــ ـــو نعم ــا, وهـ ـــب حيازفه ــا وحي اىل بهجته
والزروع واحلرث  عام لتنسـان بالـذات والواسـطة, أي فكـون  عامـًا      
ل نعام اليت سارها اهلل له ايضًا مبا جيعله مييل اىل متل: احلروث والزرع 

عقـارات,ألن الـزروع ل فكـون ال يف    ويلحا بها األراعي الواسـعة وال 
 األرق متلكًا او أجارة. 

ــان        ـــن األعي ـــًة م ـــة األخـ ـــزرع يف املرفبـ ــرث والـ ـــر احل ــاء ذكـ وج
املرغوئ فيها مما يدل على أهمية األصناف األخـرى املتقدمـة خصوصـًا    
مع الـتمين العـام لتملـ: البسـاف  واحلـدا ا والـزروع, ولعـل فأخرهـا         

 لوجوه منها 
 عب واملمقة واحلاجة اىل العناية ا اصة بها.الت

 ول املدة للحصول عليها وفعدد مراحل منوها, اذ فبدأ ببذر األرق 
 ثم السقي املتكرر ثم احلصاد والقطف.

 املمقة يف مجعها وبيعها.

ــذهب     ــاألموال وال ــدة ب امكــان احلصــول علــى احلبــوئ والثمــار اجلي
 والفضة.

والنفس متيل اىل ما هو أقرئ وأسهل يتعلا األمر بالتمين والرغا ب, 
 وأشهى.

وفدل الية على ميل اإلنسان جلمع األموال أكثر منه حلب احلرث, 
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ــالبيع       ــاح ب ــا األرب ـــارة ويقي ــل بالتج ــى ان يعم ــالح يتمن ــرى الف ــذا ف ل
 والمراء, ول يتمنى التاجر سكن القرية والعمل باألرق.

عـامل ا يـال واألمـاني    من اإلعجاز ان اآلية سياحة اميانية عقلية يف 
الرحب املتسع, ويظن اإلنسان عدم ا الع غـً اهلل علـى مـا نفسـه ومـا      
يعيمه من خلجات وأحالم فصورية, فتـأفي هـذه اآليـة لتفضـحه وفـبين      
جامعًا ممرتكًا ب  الناس يف بائ األماني وان اختلفت املقاصد والنوايا, 

أويطلبهـا لفعـل    فمن النـاس مـن يريـد الغنـى  للتطـاول علـى اآلخـرين,       
السيئات وا الف العنان للنفس المهوية ومنهم من يري جعلها يف مرعاة 

 اهلل واصالح اجملتمعات.
وجاءت اآلية لتهذيب عامل األماني واقامة احلجة على أهل الغواية 
واجلحود, فتعي  الرغا ب النفسية لتنسان يدل بالدللة اإللتزامية على 

رة نفسه مما يبعث احلياء عنده وجيعله خياف اهلل انه سبحانه يعلم ما يف قرا
 عز وجل يف ا فاء باألولوية,

فعندما يعلـم اإلنسـان ان اهلل يعلـم ميلـه المـديد ملبـاهج الـدنيا فانـه         
يتجنب ارفكائ املعاصي ولو با فاء ألن اهلل عزوجل يعلمها باألولوية 

اهلل, ويقول يف  القطعية, بل انه جيتهد لتهذيب أمانيه وفوجيهها يف مرعاة
نفسه او أمام اآلخرين مثاًل ان رزقين اهلل ولدًا ألعلمه الفرا   وأحفظه 
القرآن او ان أمتلكت األموال ألخرج زكافها وأنفا منها يف سـبيل اهلل,  

 فتكون هذه األماني 
 مقدمة لنماء ملكة التقوى والصالح يف النفس. -3
 نوايا احلسنة.شاهدًا عليه فيما قطعه من عهود او أعلنه من ال -2

 مناسبة إلستحضار اآلخرة وأسبائ السعي اليها. -3

دلـياًل علـى حســن ا لـا وفهـذيب الــنفس وعـدم  لـب األمــاني        -2
 واملكاسب لذافها.

  علم جديد يف البالغةعلم جديد يف البالغة
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يعترب علم البديع من خصا : اللغة العربية ملـا فيـه مـن السـعة ومـا      
والبهاء على  ي دي اليه من  الوة وحسن لفظي, وافاعة املعنى اجلمال

املقصود ومال مته ملعنـى المـيء يف الـذهن او لتنبيهـه علـى معنـى لـه مل        
 يتضح ال من خالل وجوه وفنون البديع.

وخيتلف علم البديع عن علم املعاني والبيان فهما يس  ذافي للكالم 
ألنهما يتضمنان مطابقة اللفظ للمعنى وبيان العالقة واملناسبة بينهما, اما 

هو عرعي ويسـتلزم اختيـارًا حسـنًا ل لفـا  وارادة املعنـى ولـو       البديع ف
بالواسطة وبالوصف اإلمجالي, والبديع على قسم  منـه مـا هـو بـديع     
معنوي, ومنه بديع لفظي, وقد جاءا معًا يف هذه اآلية اذ ان اآلية وصفت 
النعم بانها شهوات ألن موعوعها ليس الوجود ا ارجي بل هو رغبـة  

المـهوية وفـب  نقـ: اإلنسـان, ومعنـوي بلحـا  املعنـى         وأماني الـنفس 
 وفعدد املصاديا.

ويعترب القرآن مصدر البديع ولـيس مـن قسـم مـن أقسـام البـديع ال       
وجتــده  ــاهرًا جليــًا فيــه, بــل ان مــا ذكــر مــن وجــوه البــديع ل فســتوف  
مصاديقه يف من القرآن, فمثاًل ميكن ان ن سس وجهًا جديدًا من وجـوه  

جاء اللفظ بلحا  اآلمـال والتاـيالت والرغا ـب دون األمـر      البديع اذا
الواقعي الفعلي ونسميه "السـرائ" ويتعلـا ،ـديث الـنفس ومـا فمـتهيه       

 وفتمناه فيتغً املعنون واملقصود,
فالنعم العظيمة الـيت وردت يف اآليـة جـاءت بلفـظ المـهوات ألنهـا       

غـيً فعريـف   حديث النفس وأماني وبذا يكون لعلـم البـديع اعتبـار يف ف   
الميء املقصود, اما أ الف اسم السرائ فله دللة عرفانية ويفيد زجـر  
النفس عن السياحة البعيدة يف األماني المهوانية, وميكن اعتباره من علم 

 البيان ألنه أداء ملعنى باساليب و را ا متعددة من التمبيه واجملاز.

 [اَذِلكَ َمَتاُع اْلكَيَاِة الدُّْنيَ قوله فعاىل  
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 ذل: اسم اشارة للبعيد, واملراد منه وجوه 
 فزي  هذه األعيان يف النفس.

 ميل وحب النفس اإلنسانية هلا.

ذات األعيان من النسـاء والبـن  والـذهب والفضـة وا يـل واألنعـام       
 والزرع. 

واألصح هو األخً ألن املراد باملتاع هو مـا ينتفـع منـه, ومـن صـيو      
ور العدو بأقوى حال متوقعـة ويبـالو يف   اإلعالم احلربي احلديث ان يص

قوفه وشــدفه وعــبطه وكــثرة عــدد جنوده وعدفه وقدرافه, كي يستعد 
له استـعدادًا فامًا ويتوقع اجلنود والضباط أسوء اإلحتمالت, حتـى اذا  
ــا      ــه أقــل كــثًًا مــن املتوقــع وف مــا بــدأت احلــرئ   دحــره بســهولة ألن

 احلسابات.
موعــوعًا أهــم وهــو املعركــة املســتدمية لتنســان وهــذه اآليــة فتنــاول 

كجنس مع الدنيا وزينتها, وجاء فصويرها بأبهى وأبهـج صـورة فتعـدى    
ا يال والسياحة فيه, خصوصًا بالنظر حلب فل: األعيان على حنو اجلمع 

 واإلياد والتعدد لكل فرد من األفراد السبعة.
بيل القنـا ً  فقد يتمنى اإلنسان الذهب والفضة ولكن ليس على س

املقنطرة واألرقام املفتوحة الـيت يـدل عليهـا لفـظ القنطـار, ولكـن اآليـة        
جاءت باجتماع القنا ً مـن الـذهب ومـن الفضـة مـع األنعـام والـزرع        
والبساف  وغًها لتصوير هذه املنافع واألعيان بـأبهى وأمجـل صـورة,    

اء متـاع يف  ويف مناسبة استقراء اآليات القرآنية يدل علـى ان هـذه األشـي   
متاع, فكأنها متاع فرعي, واملتاع األصـل هـو احليـاة الـدنيا نفسـها, قـال       

 .(3) [ِإنهَما َهِذِه اْلكَيَاُة الدُّْنيَا َمَتاع  فعاىل  
وكما وصــفها القرآن بانهــا متاع زا ل وعرق فـان جـاء بالتحـذير    

َوَميا  منها بان متاعها زا ف وخــادع ل حقيــقة ثابتة له, قال فعاىل 
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, واذا كانـت  (3) [اْلكَيَاُة الدُّْنيَا ِإاله َمَتاُع اْلُغُرورِ 
ــل اليهــا     ـــتقر, فعلــى اإلنســان ان ل ميي ـــرق غــً مسـ ـــها عـ ــدنيا نفسـ ال
وينقــطع اليها بل يأخــذ زاده منــهـا, ليكون فزي  هــذه األشياء وحبهـا  

عنهــا ال نــوع افتتــان, وقهــر الــنفس علــى األعــراق عنهــا واإلعـــراق 
باملقدار الذي جيعــله عــزيزًا ويغــنيــه عن احلاجة اىل الغً ويكون عونًا 

 له على العبادات وأداء الفرا  .
واآلية عالج أخالقي للنفوس وفأديب لعموم املسلم  ودعوة لكبح 
مجاع التصورات والتايالت, فاذا كانت مادة وموعوع التايل متاعـًا  

دودًا فيجــب ان ل ينمــغل الــذهن بهــا ألن العقــل زا فــًا ونفعــًا قلــياًل وــ
فمريف لتنسان وآية يف بديع صنعه وخلقه وصحيح ان الثوائ والعقائ 
يتعلقان باألعمال وان اهلل عز وجل ل ي اخذ اإلنسان على ما يـدور يف  

 بفتح ا اء والالم.  –خلده 
ولكن هذا التصور لـه آثـار علـى السـلوك ويمـغل حيـزًا مـن ففكـً         

نسان ي ثر يف أفعاله وقد ميتد هذا احلب وا يال اىل وقت أداء الصالة اإل
وينمغل قلبه عـن أفعاهلـا, ويسـرف يف الـتفكً فيميـل اىل أفعـال منافيـة        
للمرع او ف دي به اىل الوقوع يف السفه اواإلرباك ويمل أعباء الـديون  

 والفمل يف التجارة والكسب. 
وفوجيه اإلنسان بروعـه وقلبـه    فجاءت اآلية إلصالح البال والفعل,

وعقله حنو الطاعات والفرا   فيجعل اآلخرة هي اهلدف بعد بيان فل: 
 األعيان بصورة بهية جتذئ النفوس اليها.

وجــاءت خــامتة اآلية ببيــان حقيقتها وانهـا زخـــرف ومــتاع قليـل,     
وقد يتسرت الرا ـد والـزعيم والتاجـــر وصـاحب الصـناعة علـى مـا عنـد         

ســه مــن احلســن واملرجحــات وحيــاول التعتــيم عليهــا والتأكيــد علــى مناف
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مســاو ه, امــا القــــرآن فجــــاء ببيــان الدنــــيا ومتاعهـــا بأمجــل صــورة يف 
النفس, ولكنه ذكر حقيقتها ووعــعها مبا يزيـل اللـبس ويقطـع اإلفتتـان     

 بها.
فاامتة اآلية رمحة اهلية مالزمة  طور هذه األشياء على البال, ومع 

ن كل فرد منها نعمة مستقلة فالزوج نعمة عظيمة واإلبن نعمـة ونفـع يف   ا
ــام       ــل واألنع ـــة وا ي ـــب والفضـ ــن الذهـ ــريم م ــرزف الك ــأف , وال النم
والغالت نعم عظيمة متصــلة, يعجـز اإلنسـان عـن المـكر عليهـا ال ان      
اآلية نعتتها بانها شهوات, وهذا من اعجاز القرآن واسراره اليت ف كـد  

من عنده فعاىل, ليكون هناك متييز بلحا  اجلهـة واحليثيـة ان حـب     نزوله
اللذات واإلنقطاع اليها جيعلها شـهوة ولـذة خاليـة مـن الـراجح العقلـي       

 والمرعي.
ويف احلديث  )جهنم وفوفة باللذات والمـهوات(, أي ان اإلنقيـاد   
للذات والمهوات يكون مقدمة لدخول جهنم, وذكرت اآلية فل: النعم 

المهوات وهو عنـوان ذم هلـا ويـذير مـن اإلنمـغال الـذهين بهـا        باسم 
 واستحواذها على  موحات وآمال اإلنسان.

ومــن اعجــاز اآليــة ايضــًا جعــل األمســاء ســالحام، يف املــدح والــذم,  
وانبعاث النفس حنو املسمى أو النفرة منـه, فـنفس املـ من العـارف بـاهلل      

للوقوع يف حبا لها, واذا قيل فبتعد عن المهوات ول يوم حوهلا اجتنابًا 
كيف فسمى النعم شهوات قلـت  ،سـب اللحـا  والقصـد, فـان حبهـا       
والرغبة يف اقتناء املتعدد واملتكثر منها يعترب مـن المـهوات بلحـا  امليـل     
والرغبة واشتياف النفس هلا, اما بلحا  استثمارها كرزف كـريم ونعمـة   

ولآلخرة فان كل فرد منها  والتزود منها لصالح الذات واملعيمة الكرمية
 نعمة مستقلة فنحل اىل عدة نعم.

ان استحضــار المــكر هلل فعــاىل علــى الــنعم واقيــة مــن الســياحة يف  
ا يال, وجاءت قراءة سورة الفاية على حنـو الوجـوئ املتكـرر يف كـل     
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صالة يومية ملا فيها من مضام  الرف والعبودية هلل والمكر والثناء عليه 
الصــالة حــرزًا مــن اســتحواذ حــب الــدنيا علــى الــنفس ســبحانه لتكــون 

اإلنسانية ليس على املسلم وحده بل على غًه ايضًا, فحينما يرى أهـل  
الكتائ والناس املسلم  ملتزم  بأحكـام العبـادة مبتعـدين برفعـة عـن      
متاع الدنيا واللهث وراء زينتها فانهم يعتربون ويتعظون منهم ولو فباينت 

 درجة اإلفعا .
ــر  وف ــة ل ينحصـ ــة وأقســـامها يف القـــرآن مدرســـة علميـ عتـــرب البالغـ

موعوعها مبطابقته ملقتضى احلال فحسب, بل انه يتضمن علومًا يف الفقه 
والعقا د واألخالف, فبعد ان ذكرت اآليـة أصـناف الـنعم ونعتتهـا بانهـا      
شهوات بالذات ل ألنها فعاًل شهوات بـل ألن موعـوعها احلـب وامليـل     

ن ذكرت اآلية أنواع فلـ: الرغا ـب جـاءت عليهـا بالـذم      النفسي وبعد ا
والوصف بأنها كواقع خـارجي متـاع قليـل, لعـدم فعلـا الـنفس ،بهـا,        
والمـوف اليهــا وفصــورها ،ــال بهــاء ورونــا خصوصــًا وانهــا لــن فــدفع  

 األجل ول فكون سببًا لطول العمر.
 فالذم وكمف حقيقة الميء وما فيه من القبح بعد ذكره ومدحه علم

مستقل يف البالغة ميكن أن نسميه "اإليضاح" فهل من فعارق ب  املدح 
والذم يف املقام, اجلوائ  ل, فكل منهما يأفي ،سب اجلهة واحليثية وقد 
يكون أحدهما نازًا واآلخر حقيقة, فوصف هذه املصـاديا بانهـا متـاع    

ا احلياة الدنيا جاء على حنو احلقيقة ووصفها بالمـهوات بلحـا  وجودهـ   
 الذهين وامليل النفسي هلا.
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 [َوَّللاهُ ِعْنَدُه حُسُْن اْلَمآبِ قوله فعاىل  
ملا بدأت اآلية بأمــر عام يمــمل النـاس جــاءت خامتـة اآليـة قاعـدة      
كلية يف أصـل مـن أصـــول الـدين وهـو املعـاد, اذ يقـر ويعـرتف املليـون          

بار بــان هــذه مجيعــًا ،تمــــية وقوعــــه, ومــع ان مــا فقــــدم وهــــو الخـــ 
األعيان مـــتاع احليـاة الدنـــيا وهـو عـد موعـوع ا امتـة, فانهـا جـاءت          
لتوكيد حقيقته وماهــيته وســرعة زواله وهــذا مـن نعجــاز القـرآن بـان     
يأفي فيه الضـــد ليثبت وي كـد حقيقـة عـده, ومينـع مـن فعديـه حتـى يف       

النعـيم الـدا م يف   عامل التصور مع الفـارف الكـبً بـ  املتـاع يف الـدنيا و     
 اآلخرة.

وما يف الدنيا ليس خارجًا عـن ملكيتـه وسـلطانه فعـاىل ولكـن اآليـة       
جاءت بلحا  اإلعتبار الزماني, وامل قت والدا م, والعرعي والذافي, 
والزا ل والثابت, فما يف الدنيا من النعم عـرق زا ـل فكيـف مبوعـوع     

ا أقبلت عليه وقـد  حبها وفزيينها بالنفس, وليس كل من حبها ومال اليه
يكون العكس فمن فتنتها ومكرها انها فتجافى عمن يريدها وجتعل امانيه 

 كالسرائ.
ــى مــا عــرف     ــة ومت ــة واهلداي ــة للتافيــف واإلعان فجــاءت خامتةاآلي
اإلنسان حقيقة الميء وزالت عنه أسبائ الغماوة فانه يتصرف معه مبـا  

ــا   ــة يناســبه ويال مــه, لقــد اراد اهلل عــز وجــل  لــي: الن س مــن اجلهال
وموا ن الغرر, فجعل هذه اآلية رقيبًا علـى عـامل التاـيالت واألمـاني     

 والرغا ب وهذه صغرى اما الكربى فتتكون من مسألت  
 علمه فعاىل خبلجات النفس. األوىل 
رافته فعاىل بالعباد وبلوغ مضام  الرمحة اىل نوع األوهام اليت  الثانية 

ن اهلل عزوجل يعلمها ويريد هلـا  فطرأ على النفس ومتر عليها فا
 ان فكون سليمة نافعة ومقدمة للصالح.
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لذا فان األخبار عن العــودة اليـه دعـوة لتســـتعداد هلـذه العـودة       
ونبذ لتنمغال ،ب العرق الزا ل وفرك النعيم الـدا م واآليـة فرغيـب    
باجلنــة ومــن اآليــات يف املقــام ان لفــظ )النســاء( ورد يف القــرآن مخــس  

س  مرة, وكلها فتعلا باحلياة الدنيا مع ان اآلخرة فيها النساء وقد ومخ
ورد بلفظ األزواج واحلور الع  يف دللة على عدم كراهة حب الزواج 

َوَزوهجَْنيياُهمْ يف اآلخـرة والتـنعم بنعمــة احلـور العــ , قـال فعــاىل      

 .(3)[ِبكُوٍر ِعينٍ 
ألن وعاءها العام وهو حينما خيرب الناس ان هذه األعيان منافع زا لة 

الدنيا عرق زا ل, وزمان منق  فرمبا ل يتعظ شطر منهم ول يتوقـف  
عن السياحة يف عـامل المـهوات التصـوري, فجـاءت اآليـة لـنق  هـذا        
التصور واثبات بطالنه ببيان عـامل ا لـود والنعيـــم احلقيقـي واعـافت      

بقرينة املآئ الـذي  اآلية املآئ اليه فعاىل وانه عنده يف اشارة اىل اآلخرة 
 يعين الرجوع.

ومع ان املراد من املآئ يف القرآن هــو اآلخــرة, فهـل ميكـن اعـافة   
قسم دنيوي حاعر للمآئ يتعلا مبوعـوع هـذه اآليـة, وهـو ان اشـغال      
الذهن بذكره فعاىل والتفكً بنعم اآلخرة من املآئ احلسن وهـو رجـوع   

ان القدر املتيقن من اآلية  اليه فعاىل عن حب المهوات وزينتها, اجلوائ
ــدًا وبمــارة ل نبيــاء         ــات كــثًة وع ــرة, وقــد ورد يف آي ــو عــامل اآلخ ه

َوِإنه والصاحل  ويف كل من داود وسليمان عليهما السالم قال فعاىل  

 .(2)[َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوحُسَْن َمآبٍ 
والقرآن يفســر بعضـه بعضـًا وقـد بـ  صـفة الـذين ينـالون الدرجـة         

الهيِذيَن العالية عنـد رجـــوعهم اىل اهلل عـــز وجــــل, قـال فعـاىل        

ُْن  مْ َوحُس ُوَبى َلُه وا الصهاِلكَاتِ   وا َوَعِمُل ََمُن

                                                 

 .52سورة الدخان ( 3)
 .35,22سورة ص اآلية ( 2)
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, والرجــــوع الكــريــــم ل يـــناله كــل انســان لــذا يــرد املــآئ (3)[َمييآبٍ 
 والرجوع اىل عامل اآلخرة بقيد احلسن دا مًا.

َهَذا َوِإنه ر والتحذير قال فعاىل  فقد ورد بصيغة الوعيد واإلنذا

, ما يعـين وجـــود بـرزو فــليس كـــل      (2)[ِللَهاِغيَن َلشَره َمآبٍ 
انمـــغال ذهين بالمـهوات يقـود اىل النـار, ألن املـدار علـى األعمـال,       
واهلل عز وجل ل ي اخذ على حديث النفس والنوايا مـا مل فرتجـل اىل   

غوت يف اآليــة مــن بــائ املثــال  ا ــارج بفعــل وســلوك, نعــم ذكــر الطــا 
 للمجرم  والظامل .

وفبعــث اآلية السكينة يف النفس بانتقـال الـذهن اىل عـامل اآلخـرة,     
فهي اذن عـــالج نفســي مل فبلغـه مـدارس التحليـل النفسـي فقـوم بـذم         
الفعل القبـيح, ثـم فنقـل اإلنســـان اىل األمـــر احلسـن بصـــيو ملكــوفية         

النعـيم الـدا م ممـا ل يصـــدف عليـه شـــهوات        لتعرج الـروح والـذهن يف  
وليس هـــو عـرق زا ـل, فمـن صـفات المـهوة ان فكـون قريبـة زا لـة          
مال مـة للهــــوى واملــزاج, امــا الــنعم األخرويـة فهــي دا مــة فــأفي جــزاء   

 وثوابًا.
 وخامتة اآلية فتضمن مقدمات ووجوهًا ثالث وهي 

 اإلخبار عن مآئ وعودة. -3
 حقه وسعى اليه.ان املآئ حسن ملن يست -2

 ان الرجوع اىل اهلل عز وجل داره املثوى احلسن عنده فعاىل. -3

مما يعين ان اآلية وعــد كــريم واخــبار عــن نعـيم دا ـم يقـدر عليـه     
ــر     ــان ل يض ـــهوره للعي ـــدم  ـ ـــنده, وعـ ـــون ال عـ ـــًه فعــاىل ول يكـ غـ

 ،قيقته.

                                                 

 .29سورة الرعد ( 3)
 .55سورة ص ( 2)
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قــن اإلنســان واآليــة حــث علــى اإلميــان بعــامل اآلخــرة, ومتــى مــا أي
بالعودة اليه فعاىل فانه يزهد يف منافع الدنيا وجيعلها مقدمـة لنيـل النعـيم    

 الدا م.
وقيل أصله مـأوئ,   -بفتح الع  –واملآئ  مصدر على وزن مفعل 

فنقلت حركـة الـــواو اىل اهلمـزة الســـاكنة قـــبلها, فقلبــت الـواو الفـًا,         
ها فصلح للمعنى يف املقام, وجيوز ان يكون امسًا للمكان, او للزمان وكل

وهذا من اعجاز الفا  القرآن بان يكون اللفظ ممرتكًا وينطبا على عدة 
معان ولكن القرا ن ل فصرفه اىل أحدها, بل ان كـل واحـد منهـا فـدل     
عليه عدة قرا ن وأمارات فالعودة والرجوع هلل فعاىل, واملكان هو اجلنة 

لزمان هو اآلخرة بعد انقضاء أيام بالنسبة للم من , والنار للكافرين, وا
 الدنيا.

********** 
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
ْل َأُنَنب ييُيكُمْ ِبخَيْييٍر ِمييْن َذِلكُييمْ ُقيي 

ِْري  ْم جَنهات  َتج َد َرب ِه ْوا ِعْن ِللهِذيَن اتهَق
مِْن َتكِْتهَا اِلَْنهَاُر خَالِِديَن ِفيهَا 

َوَّللاهُ  َوَأْزَواج  ُمََههييَرة  َوِرْضييَوان  ِمييْن َّللاهِ 

 35[ اآلية َبِصير  ِباْلِعبَادِ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
قــرأ عبــد اهلل بــن عــامر وعاصــم ومحــزة والكســا ي )أهنبــئكم(        
بهمزف , وأختلفت الرواية مـن نـافع وأبـي عمـرو, وقـرأ ابـو بكـر عـن         

 عاصم )ورعوان( بضم الراء كل القرآن, والباقون بكسر الراء.
ل أمــر, والفاعل عـمً فقديره أنت [ قل  فعْل َأُنَنب ُيكُمْ قُ  

ويعود للنيب اصــالة, أونبئكم  اهلمــزة لتســتفهام التــقريــري, انبـــ    
فعل مضــارع مرفـــوع, الفاعـــل عـــمً مســـترت فـقــديره انـا, الكـاف         

 مفعول به.
للـذين  جـار ونـرور    [ ِللهِذيَن اتهَقْوا ِعْنَد َرب ِهيمْ  

خرب مقدم, افقوا  فعل مـاق, والـواو فاعـل, عنـد      متلعقان مبحذوف 
 رف مكان متعلا مبحذوف حال, وهو مضاف, رئ  مضاف اليه وهو 

 مضاف والضمً هم مضاف اليه.
[ جنـات  مبتـدأ   جَنهات  َتجِْري ِمْن َتكِْتَها اِلَْنَهارُ  

م خر, وقيل جيوز اعرائ جنات خرب ملبتدأ وذوف اما )للذين( فيكون 
واألول أصح. جتري  فعل مضارع مرفوع, من يتها  جار  صفة للاً,

 ونرور, والضمً اهلاء مضاف اليه, األنهار  فاعل جيري مرفوع.
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[ خالدين  حال مـن الـذين أفقـوا منصـوئ     خَاِلِديَن ِفيَها 
 بالياء ألنه مجع مذكر سامل. فيها  جار ونرور. 

معطـوف  [ الـواو حـرف عطـف, ازواج     َوَأْزَواج  ُمََههَرة   
 على جنات, مطهرة  صفة ألزواج مرفوعة.

[ الـواو  اسـتئنافية, اسـم اجلاللـة      َوَّللاهُ َبِصير  ِباْلِعبَادِ  
 مبتدأ مرفوع, بصً  خرب مرفوع, بالعباد  جار ونرور, متعلقان ببصً.

والنبأ  ا رب, واجلمع انبـاء ويقـال  أنبـأه ونبـأه  أي أخـربه, وأسـتنبأ       
نبأ فعل يتعدى اىل فعل  ألنه جاء مبعنى اإلخبار واذا النبأ  ،ث عنه, وأ

 جاء مبعنى العلم فانه قد يتعدى اىل ثالثة مفاعيل.
والرعــا  القبــول النفســي وهــو عــد الســاط, ويف حــديث الــدعاء  
)اللهم انـي أعـوذ برعـــاك مـن ســـاط:, ومبعافافـ: مـن عقوبتـ:(,         

ســيبويه  وأعــاف –بكســر الــراء  -ويقـال رعــي يرعــى رعــا ورعــواناً 
رعــــوانا بضـــم الــراء, ولعــل قــراءة ابــي بكــر عــن عاصــم اخــذها عــن 

 سيبويه.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد ذكر نعم الدنيا اليت يتصور اإلنسان مجعها وحيازفها وانمـغال  
للنفس بزينتها , جاءت هذه اآلية لتارب عما هو أفضل وأكمل وأحسـن  

فعاىل فيما أعده ألهل  منها, انها حكمة فتضمن املقارنة وفب  عظيم فضله
اإلميان من النعيم ا الد يف مقابل العرق الدنيوي الزا ل, لقد جـاءت  

 اآلية بيانًا  امتة اآلية السابقة وففسًًا حلسن املآئ.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
بـأن يتـوىل   صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     يف اآلية أمر اىل النيب ومـد  

ا فيهـا مـن املتـاع والعـرق     بنفسه اإلخبار بنفسه عن مرجوحية الدنيا وم
الزا ــل, ممــا يعــين أهميــة األمــر وعــرورة معرفــة النــاس مجيعــًا للنســبة  
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واملقارنــة بــ  عــامل الــدنيا واآلخــرة, واملســألة مــن علــم الكــالم ال ان   
ا طائ فيها للنـاس مجيعـًا ويـدل علـى أهليـة كـل واحـد مـن بـين آدم          

ت خصوصًا وانها بسيطة لترفقاء اىل هذه املعرفة بالكسب والتدبر باآليا
 ليست مركبة. 

ونعم اآلخرة ل فنحصر باحلب واهلوى وامليل النفسي بل هلا  ريقها 
الواعح الذي جعله اهلل يف ميسور كل انسـان, ال وهـو اإلميـان وعمـل     
الصاحلات, انها دعوة اىل اهلل بلحا  ادراك وفهم حقيقة الدنيا, فمع ان 

ـــز وجــل جعــل التبصــر  احليــاة الــدنيا دار ابــتالء وامتــــ  حان فــان اهلل عـ
 ،قيقتها سبياًل لنيل الدرجات العلى يف اآلخرة.

  اآلية سالحاآلية سالح
لقد ففضل اهلل عز وجل بآيات جتعل اإلنسان يتال: من استحواذ 
الدنيا على مسار ففكًه وكيفية عمله وأفراد العلة الغا ية لسعيه يف الدنيا, 

الـيت فتصـف بالـدوام يف مقابـل      وهذه اآلية فب  كنه السعادة األخرويـة 
الزوال يف الدنيا, وفنمي اآلية ملكة اإلحـرتاز مـن الغـرور وأسـبابه فـاذا      
استطاع اإلنسان فهم ماهية الدنيا وأنها متاع قليل يف ذافه ومدفـه وأجلـه   

 فانه ل يندفع يف متاهات أحالمه وزينتها.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
وبذلـه   يـه وآلـه وسـلم    صـلى اهلل عل يف اآلية اشارة اىل جهاد الـنيب  

ــهم يتبصــرون فيمــا حــوهلم مــن املســا ل      ــاس وجعل الوســع يف ففقــه الن
اإلبتال يــة, ليكونــوا مــ هل  إلعطــاء األشــــياء منزلتهــا احلقيقيــة, وفيهــا 
كمف ملا يرمسه اهلوى من احلجب على األبصار اليت جتعلها ل فرى ال 

نـد  لـوع  ـس    القريب ذي األلـوان البهيجـة الزاهيـة الـيت فتالشـى ع     
احلقيقة املتمثلة باستحضار عامل اآلخرة, ومـا فيـه مـن السـعادة األبديـة      

 والنعيم الذي ل يزول.
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ولــيس مــن عاقــــل يبقــى عــــلى اختــــياره للعــــرق الفــاني بعــد ان  
يعــرق عليه النعيم الدا م, لقــد ارادت اآليـــة الزجــر عـن اإلنكبـائ     

ــا  ـــيه بالبهـ ـــهوات, والتمبــ ــا ر علـــى المــ  م واإلنتقـــال اىل عـــامل البصـ
 والمهود.

لقد ذكرت اآلية اربعة من النعم اليت فتصف بهـا اآلخـرة علـى حنـو     
 احلصر وهي 

 جنات جتري من يتها األنهار. -3
 ا لود يف اجلنان يف مقابل دار الفناء وهي الدنيا. -2

 أزواج مطهرة من الدنس وا بث. -3

 مرعاة اهلل عز وجل. -2

بالذين خيمون اهلل عز وجل ومن خميته  وهذه النعم مقيدة وخاصة
سبحانه عـدم اإلنمـــغال الـذهين ،ـب الـدنيا والـتفكً يف مباهجهـا مبـا         
يمغل اإلنسان عن عبادفه وذكره هلل فعاىل واستحضاره للمـوت وعـامل   
اآلخرة وما يف هذا اإلستحضار مـن اإلعتبـار واإلفعـا  واحلـرص علـى      

ن حب الدنيا من الطواف حول أداء الواجبات واجتنائ ابرمات, فكأ
المــبهات, ملــا فيــه مــن العمــى عــن املقومــات المــرعية للحصــول علــى   

 الرغا ب واملنافع اليت فال م اهلدى.
ومن مفاهيم اآلية انها انذار ووعــيد للكـــافرين للتناقـــ  والتنـايف    
ب  اإلميان والكفر يف اإلعتقاد واملبنى والفعـل وجتلـي هـذا التنـاق  يف     

اآلخــرة بعــدم اللــقاء يف اآلخرة والتباين التـام يف السـكن ونوعـه    عامل 
 وما فيه. 

والوعيــد وان كــان مفهومــًا لآليــة ال انــه مــن األســبائ الــيت جتعــل  
األنسان يلجأ اىل التقوى إلحراز اإلقامة يف اجلنة وإلجتنـائ الوقـوع يف   

ا األمـاني يف  اهللكة والنار احلامية, وجتعل اآلية اإلنسـان بـ  أمـرين أمـ    
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 العرق الزا ل.
واما اإلقامة الواقعية يف النعيم الدا م, فلـيس مـن عاقـل ال وخيتـار     

ان يقوم صلى اهلل عليه وآله وسلم الثاني لذا ففضل سبحانه وأمر النيب 
بنفسه بالتبليو وبيان هذه احلقيقة, ليبقى القرآن واملسلمون يتولـون هـذه   

 املس ولية العظيمة.
دل علـى وجـوئ ا هـار هـذه املقارنـة وبيـان الصـالح        وهذه اآلية فـ 

والتوفيا والرشاد والدعوة اىل التالي عن الدنيا وعدم اإلنقطاع اليها, 
لقد اراد اهلل لتنسان مغادرة منازل الوهم وا يال واإلنتقال اىل أنـوار  

 عامل املعرفة القرآنية واألخروية.

  إفاضات اآليةإفاضات اآلية
ــى الســعادة والغبطــة   ــة عل ــا فيهــا مــن أســبائ الكمــال    فبعــث اآلي مل

والغايات اليت فتناسب واحلد األعلى ملـوارد احلسـن يف عـامل التصـور,     
ألن اجلنة فيها ما فمتهي األنفس, فبدل المهوات الدنيويـة الزا لـة الـيت    
وععت دونها حواجز عديدة وميوت اإلنسان وهو ل يقدر علـى يقيـا   

ان ملكـًا او غنيـًا, فامللـ:     أمانيه ول ينال المـهوات الـيت أحبهـا, وان كـ    
يتمنــى ان يوســع دا ــرة حكمــه وان يــتال: مــن أعدا ــه ويســكت عنــه 
ــه    ــا رون, والغــين يريــد ان يضــيف ثــروة اىل ثــروة وكنــوزًا اىل أموال الث

 وهكذا.
فالناس ينظرون اىل امللي بانه غً وتاج وعنده من األموال ما يكفيه 

ىل أولده بعـده, ولكـن نفـس    للعيش بنعيم مدة حيافه, ولتنتقل الثـروة ا 
هذا الغين فواقة هي األخرى اىل المهوات وحيازة أموال جديـدة اكثـر   

 من اليت عنده.
وزوال نعم الدنيا أعم من أن ينحصـر بـاملوت وانتقـال األمـوال اىل     
الورثة, بل قد فعرق األموال اىل التلف والتجارة اىل الكسـاد وامللـ:   
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ــة    ــواهد فأرخيي ــه ش ــزوال, وفي ــان   اىل ال ــه اإلنس ــا يدرك ــا م ــدة ومنه عدي
بالوجدان لوجود األمثلـة والمـواهد القريبـة والـيت يصـل يف كـل بلـد        

 وزمان.
وقــد جــاءت اآليــة الســابقة بافــادة  ــول حــب المــهوات للنــاس   
مجيعًا, وهذه اآلية فنقل شطرًا منهم اىل رحائ اآلخرة, ليكونـوا علـى   

ة يف عــامل ا يــال حــذر مــن الــدنيا ويف اآليــة زجــر للــذهن مــن الســياح 
ــة     ــامل اآلخــرة وكيفي ــدبر يف ع ــه بالت ــدنيا, وابدال والتصــور خبصــوص ال

 الوصول اىل سبل النجاة ونيل السعادة.

  التفسريالتفسري
 [ُقْل َأُنَنب ُيكُمْ ِبخَيٍْر ِمْن َذِلكُمْ قوله فعاىل  

وحيمل  صلى اهلل عليه وآله وسلم اآلية خطائ وأمر اىل النيب ومد 
القيام باألخبار وميكن فمـريع علـم جديـد يسـمى      على الوجوئ ولزوم

صلى اهلل "األوامر الماصية" جتمع فيه األوامر املوجهة اىل النيب  ومد 
 خاصة, ثم فقسيمها اىل قسم   عليه وآله وسلم 

صـلى اهلل  األوامر ا اصة  وهي من خصـــوصيات الـنيب ومـد     األول 
سـلم , كمـا يف   ومتعلقـه بـه دون غـًه مـن امل     عليه وآله وسلم 

َياَأيَُّهيا  يً نسـا ه علـى البقـاء يف الزوجيـة او املفارقـة       

ُّ ُقييْل ِلَْزَواجِييكَ ِإْن ُكْنييُتنه ُتييِرْدَن 
النهبِييي

اْلكَيَيياَة الييدُّْنيَا َوِزيَنَتَهييا َفَتَعيياَليَْن 

 .(3) [ُأَمت ْعكُنه َوُأسَر حْكُنه سََراحًا جَِميًَ 
هلبة مع عدم املهر كما يف األنصـارية  ووقوع عقد النكاح بلفظ ا

ووهبـت   صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     اليت دخلـت علـى الـنيب    
نفسها له, فجزاها خًًا, وبمرها باجلنـة, وأمرهـا بـالرجوع اىل    

                                                 

 .  28سورة األحزائ ( 3)
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َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة بيتها, ومل يتزوجها, ونزل قوله فعاىل  

  ِإْن َأَراَد النه 
ْْ َنْفسََها ِللنهبِي  ِإْن َوَهَب

ُّ
بِي
َأْن َيسْييَتنِككََها خَاِلَصييًة َلييكَ ِمييْن ُدونِ 

ُقْل َلْو شَاَء َّللاهُ َما , وقوله فعـاىل   (3)[اْلُمْؤِمِنينَ 

 .(2)[َتَلْوُتُه َعَليْكُمْ 
صلى اهلل عليه األوامر العامة  وهي اليت فنزل على النيب ومد  الثاني  

قصـود هـو   وفكـون يف لفظهـا موجهـة اليـه ال ان امل     وآله وسـلم  
األمة بأجياهلا املتعاقبة وهو األغلب واألكثر يف األوامر القرآنية, 

 .(3) [َفُقْل َلُهمْ َقْوالً َميْسُوًراكما يف قوله فعاىل  
ولو شككنا هل األمر يف اآلية خـاص ام عـام, فاألصـل يف األوامـر     
القرآنية هو العموم وانه موجه اىل املسلم  كافـة بواسـطة الـنيب و يفـة     

 ولفظًا وملقام النبوة والوحي.
ومـــن اإلعجـــاز ان يقـــرتن األمـــــر بالبمـــــارة واإلخـــــبار باألمـــــل 
والســعادة فهــذا األمــــر لــيس فيــه وعــــيد و ـــويف بــل هــو وعــد كــريم 
وارشاد ودعوة للصـالح والنجـــاة, وهـــو مـن مصـــاديا العلـة الغا يـة        

ــه  ــه وسل لبعثت ــه وآل ـــصــلى اهلل علي ـــمم ـ ـــامل , فتتجلــى وانهــا رحـ ة للعـ
مضام  هذه الرمحة بتعليم النـاس اهلدايـة اىل التقـوى, وحـثهم علـى      
العزوف عن الدنيا وان  لبتهم, فكيف وانهم حيبونها على حنو اإل الف 

 ويسعون اليها.
 ويف عا دية الضمً الكاف يف )أونبئكم( وجوه 

ــنيب   -3 ـــحابة ال ــه وس  صـ ــه وآل ــلى اهلل علي ـــص ــلمون ايــ  لم ـ ام واملس
 التنزيل.

                                                 

 .52سورة األحزائ ( 3)
 .31س سورة يون( 2)
 .28سورة األسراء ( 3)
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 املسلمون مجيعًا ذكورًا واناثًا يف فرتة النبوة واىل يوم القيامة. -2

 أهل الكتائ من اليهود والنصارى. -3

 الناس مجيعًا, املوجود أيام التنزيل واملعدوم. -2

واألصح هو الوجه األخً إلصالة اإل ـالف ولـنظم اآليـات وقرينـة     
لى املالزمة املوعوعية [ اليت فدل عِبخَيٍْر ِمْن َذِلكُمْ قوله فعاىل  

ب  هذه اآلية واآلية السابقة وفقدير اآلية  "انب كم ايها الناس مبا اعتدت 
 للذين افقوا اهلل منكم".

ويف اآلية رد على اولئـ:  الفالسـفة الـذين قـالوا ان اهلل عـز وجـل       
خلا اإلنســان وفركــه وشــأنه, فباإلعـــافة اىل عنـــاوين الربوبيـة الـيت     

ا افصـــال الـرزف وحســـن املعيمـــة وفعاهـد النـاس بالرمحـة        يدل عليهـ 
اإلهلية يف الدنيا وانقســام هذه الرمحــة اىل قســم  عام وخاص, وكل 
انســـان ينال من القسم  يف آن واحد مـن غـً فعـارق او فـزاحم بـ       

 الناس يف ارزاقهم ومعايمهم وما ينزل عليهم من الربكات. 

م وخاص ولكن بلحا  آخـر, ا طـائ عـام    ومضمون هذه اآلية عا
للناس مجيعا اما الذين ينتفعون منها فهـم ا اصـة أي املسـلمون ألنهـم     

 يوا بون على العبادات وهي عنوان وروح التقوى.
واآلية فب  عظيم فضــله فعاىل على اإلنسان ونسـبة الـدنيا واآلخـرة    

بــديع خلقــه اىل اهلل واحــــدة ودللــة كــل منهمــا علـى وجــود الصــانع و  
كدللة اآلخــر, والتباين الزمــاني الظــاهر بينهما امنا هـــو بلحـا  حيـاة    
كل واحـــد منهما, وال فانهما أي عـــامل الـدنيا واآلخـرة خملوقـان قبـل      

 خلا اإلنسان كما يدل عليه نفخ الروح يف آدم يف اجلنة.
يكـون  وملا ختمت اآلية السابقة بالوعد الكريم بان الرجوع احلسـن  

اليه فعاىل جاءت هذه اآلية بالبيان والتفــصيل ملاهية الرجوع احلسن وانه 
أفضــل من متاع الدنيا, ومبا ان الناس أفتتنـوا يف حـــب الـدنيا, جـاءت     
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هذه اآلية لتكون دعـوة حلـب نعـم اآلخـرة, ومـا يف جنانهـا مـن البهجـة         
 عنه, من غـً  والزينة, ومن أسبائ فسمية النيب انه ينبأ عن اهلل أي خيرب

 واسطة بمر.
وهذه اآلية فتضمن النبأ وا رب عما أعد اهلل عز وجـل للمـتق  مـن    
النعم الباقية غً املنقطعة, ويمل اآلية اولي األمر والعلماء والصـاحل   
مس ولية عظيمة بالتبليو اىل الناس مجيعًا عما أعد اهلل للمتق  ملا فيه من 

 هل املعصية.ارشاد اىل ا ًات وحجة على أ

  علم املناسبةعلم املناسبة
)خً( أفعل ففضيل وورد يف الـــقرآن ما ـة وســـت وســـبع  مـــرة      
وهو عدد كثً فتــفرع عنه مســــا ل عديـدة لتنـــوع املواعـيع الـيت ورد      

 فيها 
نيء خً يف الثناء عليه فعـاىل وبيـان عظـيم فضـله واحسـانه كمـا        -3

ــل   ُر َواْرُزْقَنيييا َوَأْنيييَْ خَييييورد يف التنزيـ

حَتهى َيكْكَُم َّللاهُ َبيَْنَنيا َوُهيَو ,  (3)[الرهاِزِقينَ 

َواْرحَْمَنا َوَأْنَْ خَيْيُر ,  (2)[خَيُْر اْلكَاِكِمينَ 

, واستعمال خً هنا من مصاديا الوحدانيـة  (3)[اْلَغاِفِرينَ 
واإلقرار بالربوبية كما انه دعوة للتفكر بعظــيم فضــله فعاىل وبديع 

دون اإلفتتان مبا يف الدنيا من املتـاع او أسـبائ    صنعه, وهو برزو
 القوة واملل: الظاهري.

َوَمييا ا ــً عنــوان املــال والــنعم والصــالح, قــال فعــاىل         -2

                                                 

 .332سورة املا دة ( 3)
 .89سورة األعراف ( 2)
 .355سورة األعراف ( 3)
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 .(3)[ُتنِفُقوا ِمْن خَيٍْر ُيَوفه ِإَليْكُمْ 

التفضيل يف فعل الصاحلات ومصاديا الرب وفقديم ما فيه الثـوائ   -3
وف  َوَمْغِفَرة  خَيْر  ِمْن َقْول  َمْعرُ واجلزاء قـال فعـاىل    

 .(2)[َصَدَقٍة َيْتبَُعَها َأًذا

الوعد الكريم بالنعيم األخروي وانه أفضل وأحسـن ممـا يف الـدنيا     -2
من املتاع الزا ل, وفيه فرغيب بفعل ا ًات واكتنـاز الصـاحلات   
وجتد أحيانا ،فداخاًل ب  هذا القسم والقسـم الثالـث أعـاله الـذي     

 مة للنعم األخروية.يعترب  ريقًا ومقد

ومن اآليات ان جتد مادة )خً( يف القرآن ل يرتشح عنهـا ال ا ـً   
اب  ليوافا اللفظ املعنى وفبعـث رهيتـه ومساعـه علـى ا ـً واألمـل       

 والغبطة وجاءت اآلية السابقة بذكر أمور 
 فزي  حب الدنيا. -3
 متاع الدنيا. -2

مـن دللـة   حسن املآئ عنده فعـاىل, واألخـً خـارج بالتاصـ:      -3
( والقـدر املتـيقن منـه متـاع احليـاة الـدنيا       َذِلكُيمْ اسم اإلشارة )

واإلنمغال الذهين بها, وهذه اآلية ل متتنع من فزي  حب اآلخرة 
 وما فيها من النعيم.

                                                 

 .272سورة البقرة ( 3)
 .213سورة البقرة ( 2)
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 [ِللهِذيَن اتهَقْوا ِعْنَد َرب ِهمْ جَنهات  قوله فعاىل  
اليـه فعـاىل وبمـرت    ملا ختمت اآلية السابقة بالبمارة ،سن الرجوع 

 بالنعيم على حنو اإلمجال, جاءت هذه اآلية بأمرين 
 ذكر التفصيل ملصاديا النعم األخروية. األول 
اإلخبار عن حصــر النعم األخــروية باملتقـــ , وبـــذا فـان هـذه      الثاني 

اآلية بيان وففســً  امتة اآلية السابقة وعلـى حنـو يـدفع الـوهم     
ت املقدمـة اىل مقدمـة عقليـة وشـرعية,     ويف علم األصـول قسـم  

واألوىل ما كان ادراكهـا بالعقـل, امـا الثانيـة فمـا كانـت نتيجـة        
 حلكم المرع.

ومن اآليات ان جتتمع املقدمات يف موعوع واحد وفتحدان معـًا يف  
لزوم اإلستعداد لآلخرة باإلميان والعمل الصاحل والتقوى عنوان جامع 

ئ معاصيه, ويأفي اإلفقاء مبعنى اإلحرتاز للمجاهدة يف  اعة اهلل, واجتنا
 مما يدعو اليه اهلوى ومنه اإلنقطاع اىل زينة الدنيا. 

[ يف اخبـار  ِللهيِذيَن اتهَقيْواوجاءت اآلية بصيغة اجلمـع   
ــرة والتعــدد يف أهــل التقــوى, وهــل ينحصــر احلكــم     وبمــارة عــن الكث

دهم منذ نـزول  باملسلم  منذ أيام فنزيل القرآن ام هو عام وشامل ألفرا
اىل األرق, الصحيح هو األخً فاآلية حكم ثابت وقاعدة كليـة  آدم 

 ووكم ل يقبل النسخ. 
واآلية دعـوة للصـالح ويصـيل املعـارف اإلهليـة والتلـبس مبفـاهيم        
التقوى والتعاون يف فثبيتها يف النفوس وعامل األعمال, ومتى مـا كانـت   

سلطان حب الدنيا واللـهث   التقوى ملكة عند اإلنسان فانه يتال: من
وراء زينتهـــا, ولتبقـــى التقـــوى ســـارية يف أركـــان اإلنســـان والكيانـــات 
اإلجتماعيــة نــرى المــمس والقمــر ويكــون كــل عمــل مــن الصــاحلات  
منطلقًا من اجلز ي اىل الكلي وخروجًا من الضاللة اىل اهلدى, وبصًة 
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 يف الدين والدنيا.
ة املكان هلل عز وجل يف اشارة [باعافِعْنَد َرب ِهمْ وقالت اآلية  

اىل عــامل اآلخــرة, وأحــوال اجلــزاء يــوم القيامــة, وفبعــث اآليــة األمــن   
( باعـافة  ِعْنَد َرب ِهمْ والسكينة يف قلوئ املسلم , ألن اآلية قالت )

اسم الرئ اليهم ويدل بالدللة التضمنية علـى الثنـاء علـيهم إللتـزامهم     
وحرصهم على اإلنقطاع اىل مقام الربوبية, مبواثيا العبودية هلل يف الدنيا, 

 وهذه اإلعافة دعوة للتقيد بأحكام التقوى.
 وجاء اسم اجلنات بصيغة اجلمع وفيه مسألتان 

 انه عنوان فعدد النعم اإلهلية يوم القيامة. -3
كثرة املتق , نع,,م ميكن ان ف:,,ون اجلنات عنوان فعدد الفضل  -2

ولكنه خالف  ـاهر ومضـمون   مع اياد املستحا واملقيم يف اجلنة 
 اآلية.

واجلنة البستان من النايـل واألشـجار وأصـلها مـن السـرت لتكـاثف       
والتفاف أغصانها, واجلنة يف اإلصطالح هي دار النعيم األخروي الذي 

 أعده اهلل للم من  الذين يعلمون الصاحلات.
وما هـي النسـبة بـ  املـتق  والـذين أفقـــوا هـــل هـي التســـاوي ام          

عموم وا صوص املطلا, األقـوى هـو الثـاني فالـذين أفقـوا اعـم مـن        ال
ـــتقرار التقــوى يف نفوســهم    ـــ  اســــم يــدل علــى اسـ املتقــــ , ألن املتقـ
والذين أفقوا اسم ملن سـعى يف منـازل التقـوى وان مل يصـل اىل أعلـى      

 مرافبها.
 

 [َتجِْري ِمْن َتكِْتَها اِلَْنَهارُ قوله فعاىل  
نة أصبح مألوفًا ل مساع يراه امل منون ببصا رهم وصف اعايف للج

وكأنه حاعر عندهم, يرد على الذهن فيطرد ما سواه من اآلمال ومينـع  



 95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

اإلنسان من اإلنمغال بهموم الدنيا وزينتها فهول يطرد حـب الـدنيا مـن    
القلب فحسب, بل ويدفع عنها اهلموم  والتحديات اليت فرد عليها من 

عاجلة اليت فطل على اإلنسان يف الليل والنهار, ومنه اإلبتالءات والفنت ال
 ما يرد دفعة ومنه ما يأفي فدرجييًا.

ا ِإنها لذا ورد اإلسرتجاع عند حلول املصيبة وهو قوله فعـاىل   

, لينصـرف الـذهن مـن الـبالء     (3) [ّلِلِهِ َوِإنها ِإَليِْه َراجُِعيونَ 
 عيم ا الد.واألذى اىل حتمية الرجوع اىل اهلل عز وجل, والن

وملا كان عنوان اجلنات امجالي فقع يته عناوين كثًة وجاء يف مقام 
الوعد والرتغيب جاء ذكر جريـان األنهـار ألنـه عنـوان اعـايف للجنـات       
وأمر زا د يف احلسن, فسقي األشجار يكون بصيو و رف متعددة, ومنها 

واإلمجاع األنهار, جاء ذكر األنهار ليس ملوعوع السقي بل ملا هو أعم, 
ــة مــن اجملــاز العقلــي واإلســناد اىل     علــى اعتبــار جريــان األنهــار يف اآلي

 . (2)املكان
وان املراد هو جريان املاء يف األنهار, ولكن معنى الية حيمـل علـى   

 جريان األنهار ذافها لوجوه 
محــل الكــالم علــى  ــاهره ال مــع القرينــة الصــارفة اىل خــالف    -3

 الظاهر.
صب قرينة على استعماله يف اجملاز, والقياس اصالة احلقيقة وعدم ن -2

،ال الـدنيا وجريـان املـاء يف أنهارهـا لـيس كافيـًا, نعـم ورد هـذا         
, ولكنـه ل يصـلح   (3)[َتجِْري ِمْن َتكِْتياملعنى يف فرعون  

دلياًل للمساواة ب  أنهار اآلخرة وأنهار الدنيا, ألن فرعـون نفسـه   

                                                 

 351سورة البقرة ( 3)
 من سورة البقرة. 25انظر اجلزء الثالث ففسً اآلية  (2)
 .53سورة الزخرف ( 3)
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ستادام معاني اجلنة للتغرير أدعى الربوبية ورمبا اراد التضليل وا
 بالناس.

[ موجـود عنـد   َتجِْري ِمْن َتكِْتَها اِلَْنَهارُ وان لفظ  
امللي  ويف الكتب السماوية النازلة قبل القرآن, واآلية حجة علميـة  
ألنــه مل يســتطع ادعــاء اجــراء املــاء ويريكــه اىل اجلهــة الــيت يريــد   

ره وعتـوه ان كـان   وباملقدار الذي يناسبه, فقال )جتـري( ومـن غـرو   
جريان األنهار سببًا يف غرقـه وهالكـه هـو وقومـه, ليفقـد معـه ملـ:        

 مصر الذي أدعاه وفباهى وفطاول وعتى به.
عدم املالزمة ب  نعـم الـدنيا واآلخـرة, بـل  هـور املـا ز يف نعـيم          -3

اآلخرة خصوصًا وان اهلل عز وجل قـد وصـف نعـم الـدنيا متاعـًا      
يـة املـا ز ولـو علـى حنـو اإلمجـال       ومتاع الغرور, وف كـد هـذه اآل  

[ ِبخَيْيٍر ِميْن َذِلكُيمْ والتفصــيل بدليــل قـــوله فعـاىل    
والتفضيل متعدد الوجـوه و،سـب اآليـات واألخبـار الـواردة يف      

 السنة النبوية المريفة.

ان محل اآلية على معناها الظاهر اقرار بعظـيم قدرفـه فعـاىل ول     -2
ت او العلل واملعلولت, ول يتعارق مع قانون األسبائ واملسببا

 خيالف منطا العقل ألنه فرع القدرة اإلهلية.

لو دار األمر ب  األعلى واألدنى يف فهـم اللفـظ القرآنـي يف بـائ      -5
القدرة والفضل اإلهلي فيحمل على املعنى األعلى واألعم لعظيم 

 فضله واحسانه فعاىل, وألنه يعطي باألوفى واأل .  

ـــا   -1 ــار الدنيــ ــائ انهـ ـــبب  فصـ ـــيانًا فسـ ـــفاف واحــ ـــ: واجلــ بالنقــ
الفيضانات وف دي يف احلالت  اىل اهلـالك والضـرر واألذى, امـا    
انهار اآلخـرة فهـي دا مـة يف جريانهـا ل فسـبب الفيضـان وهـالك        
الدوائ والزروع, وهـــذا مـن وجـــوه التـــباين واإلخــتالف بـ        

بينهمـا, بـل    انهار اجلنـة وأنهــار الـدنيا ويـدل علـى عـدم املالزمـة       



 97 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

فتجلى وجــوه األفضــلية واحلســن يف أنهـــار اآلخـرة الـيت فكـون     
علة ماديـة او غا يـة للحـروئ علـى ميـاه األنهـار, وهـي يف  ـوع         
وخدمة امل من  من غً ان يظهر فعارق ب  فل: الرغبات على 
جريــان األنهــار ممــا يــدل علــى كــــثرفها ودقــــة النـــظام يف اآلخــرة  

الرغا ب كلها يف الوقت الذي فكون فيه الرغا ب  والذي يستويف
 يف الدنيا وهمًا.

األصح ان األنهار ذافها جتري وفنتقل ب  اجلنان ويف أوعية أصلية  -7
ومستحدثة ارعية وغً أرعية, يف آية اعجازية فـتال م ورغا ـب   

 وس ال أهل اجلنان, 

اء بـل  من وجــوه اإلخــتالف ايضــًا عــدم حصـر انهار اجلنـة باملـ    -8
َمثَُل اْلجَنهِة الهِتي هي متعــددة ومتنــوعة, قــال فـعاىل  

اٍء َغيِْر  ْن َم ا َأْنَهار  ِم وَن ِفيَه َد اْلُمتهُق ُوِع
ُه  مْ َيَتَغيهْر  َْعُم بَنٍ َل ْن َل ار  ِم نٍ َوَأْنَه َِس
ار   ذهٍة ِللشهاِرِبيَن َوَأْنَه ٍر َل ْن خَْم ار  ِم َوَأْنَه

, فجــاءت اآلية بتكــرار لفــظ األنهـــار  (3) [فًّىِمْن َعسٍَل ُمصَ 
وجعـل كل فرد منها على حنو املتعــدد لدفع وهم بان النهــر ذافـه  
جتــري فــيــه األلوان املاتلفة من املاء والمرائ املتعـدد, وإلرادة  

 افادة الكثرة يف كل صنف منها.

ز العقلي, فانه وعلى فرق محل املعنى على انهار الدنيا وارادة اجملا
ل يفقد صفة النعمـة العظيمـة والبمـارة بـا ً الكـثً واهلبـات املتصـلة        

 وانعام البصر والتلذذ بالطيبات.
لقد جاءت اآلية بصفة اجلمع )األنهار( وهو مجع نهر لبيـان عظـيم   
فضله واحسانه فعاىل على املسلم  يف اآلخرة, بل ان الوعد بهذه النعم 

عظيم نازل من السماء علـى صـدر الـنيب ومـد      هو نعمة مستقلة وفضل

                                                 

 .35سورة ومد ( 3)
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باإلعافة اىل الفضل اإلهلي باألمر باألخبار  صلى اهلل عليه وآله وسلم 
عنــه وعــــدم فركــه مســــتورًا او غــً معــــروف ال مــن قبـــل ا اصــة        

[ علــى َأُنَنب ييُيكُمْ واملتبحــرين يف العلــم, لــذا حيمــل قولــه فعــاىل  
 طائ وارادة مجيع الناس.اإل الف والعموم واحنالل ا 

ــي       ــن املعاص ــاد ع ــرك واإلبتع ــائ الم ــاوي إلجتن ــث مس ــة ح واآلي
واإلمتناع عن السياحة الذهنية يف متاع الـدنيا, فمـن و ـا ف العقـل انـه      

 خيتار األفضل واألحسن. 
فأراد اهلل عز وجل خما بة الناس مجيعًا, فكل انسان ومهما كانـت  

املـا ز الكـبً بـ  نعـم اآلخـرة ونعـم        مرفبة فهمه وادراكه يعلم بالبديهية
الدنيا, ومن اإلبتالء يف احلياة الدنيا ان يكون متاعها ونعمها  اهرة قريبة 
ونعم اآلخرة م جلة ومستورة عن األبصـار, لـذا جـاء القـرآن بوصـفها      
على حنو التفصيل الذي يتضمن أعلى مرافب الرتغيـب واجلـذئ, ومبـا    

 يبعث يف النفس الموف اليها.
 

 [خَاِلِديَن ِفيَهاله فعاىل  قو
يقــال خلــد خيلــد خلــدًا وخلــودًا بقــى وأقــام, ودار ا لــد  اآلخــرة  
إلسـتمرار بقـاء أهلـها فيهـا, لقـد وصـفت اجلنـات يف هـذه اآليـة بــثالث          

 أوصاف اعافية هي 
 انها عند رئ العامل  سبحانه. -3
 جريان األنهار من يتها. -2

ان األزواج املطهرة يف اجلنة  دوام اقامة املتق  فيها, باإلعافة اىل  -3
ايضًا, وسكن اجلنة عنوان ومظهر ملرعافه فعاىل, فا يال اإلنساني 
مع سعته فرع متاع الدنيا ألنه ينطلا من ابسوس ويبالو فيه على 
حنو القضية الماصية اما ما أعد اهلل عـز وجـل فانـه يفـوف كـثًًا      

ا جـاءت اآليـة   عامل التصور وا يال مع انه حقيقة وأمر واقـع لـذ  
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ببيانه وا هاره بوعد كـريم ولـيس بـ  اإلنسـان وبينـه ال التقـوى       
 وكل ما هو آت قريب.

وفدل اآلية على خــلو نعيــم اآلخــرة مــن الضـــرر واإلبـتالء وهـذا    
من املا ز ب  اآلخــرة والدنــيا, فاإلنســان يف أحــالمه وحبــه ملتـاع الدنيا 

ـرهه علــى اليقظــة واإللتفــات اىل ما هـــو عليـه   يعاني من ويالفـها وفكـ
من البــالء واألذى, ول فتــركه ســا،ـــًا يف أحـــالمه وأوهـــامه وشـغفه     

 بها.
وهذا من منافع الدنيا ألنها خلا هلل فعاىل مسـارة  دمـة اإلنسـان     

فكونها دار ابتالء وامتحان من وجـوه الرمحـة اإلهليـة باإلنسـان, ملـا يف      
بتالء من التذكً ،قيقـة الـدنيا وزواهلـا ولـزوم عـدم الركـون اليهـا,        اإل

واإلنتقال القهري اىل البديل عنهـا والـذي فطـل علينـا هـذه اآليـة ببيـان        
وجوه السـعادة فيـه, وانتفـاء أسـبائ األذى الـدنيوي يف اآلخـرة, وهـذا        
األمر ل خي: صاحب األحالم وعاشـا الـدنيا, بـل يمـمل كـل انسـان       

 ن فلسفة نفخ الروح يف آدم عليه السالم.وهو جزء م
لقد جعل اهلل عز وجل اإلنسان يمتاف اىل اآلخرة, ويـدرك حتميـة   
الرجوع اليه فعاىل ولـو علـى حنـو املوجبـة اجلز يـة ليكـون هـذا اإلدراك        
مناسبة للتقوى, وفأفي املعرفة وجتديدها بذكر اوصاف اجلنة بابهى صورة 

منافسًا ل حالم, وجاذبـًا ل وهـام    وأمجل بيان واعذئ اإللفا  لتكون
والتصورات لتسبح الروح يف ،بوبة قصور اجلنـة وأشـجارها املتداخلـة    
ومياهها اجلارية, ولكن ليس على حنو ا يال والوهم, بل احلقيقة القريبة 

 املقيدة باإلميان والعمل الصاحل.

 لقد جعل اهلل عز وجل اإلنسان يفتقر اىل الكمال كباقي املمكنات,
وهذا النق: رمحة ورأفة منه فعاىل ألنه سـبب لعـدم الغـرور, ووسـيلة     
للجوء اليه فعاىل والتبصر يف حقيقة الذات واإلفتقار املتصل اىل الرمحة 
اإلهلية, ومن رمحته فعاىل ان النق: ليس ازليًا بل هناك كمال انسـاني  
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عي وخلود يف العامل اآلخر ميكن ان يصل اليه اإلنسان باإلجتهـاد والسـ  
 يف مرعافه فعاىل.

ــوغ    ـــعيه لبل ـــان يف سـ ــها اىل اإلنسـ وفتطلــع املال كــة واملالوقــات كل
ــدًا يف      ــرآن عي ــزول الق ـــذا كــان ن ــة, لـ ـــعادة األبدي ــب الرفعــة والسـ مراف
السماوات ألنه الطريا الوحيد لبلوغ منازل النعيم وا لــود فيهـا, فلـم    

وحـــده, بـل جـاء بالوعـد      يدع القرآن اىل ا ــلود وحــده او اىل النعيم
بهما معًا علـى حنـو اإليـاد واإلشـرتاك والتـداخل وفلـ: األمنيـة ففـوف         

 فصور اإلنسان.
فان كانت الدنيا وما فيها مـن الـنعم فبـدو جـــميلة وذات لـذة فانهـا       
ففتقــر اىل الــدوام وهــو أمــر يدركــه اإلنســان.بوجدانه وعقلــه ومغــادرة  

بد, فمن يقع يت سلطان او أمً أو األحبة باملوت وعدم عودفهم اىل األ
ولي ويغادر يف سفر فانه حيرص على التقيد بأوامره يف حال غيابه لعلمه 
بانه يعود وحياسبه على التقصً والتالف عن أوامره, اما لو علم مبوفه 
انه يدرك يقينًا عدم عــودفه وفرففــع فجأة ا مــية منـه بتمامهـا, ولكـن    

 لزوم اإلستعداد لآلخرة وا مـية منـه فعـاىل    هذا األدراك حجة عليه يف
 ألنه حي ل ميوت.

ووجوئ فعاهد هذه ا مية جاء بهذه اآلية بالرتغيب والوعد الكريم 
وذكر ما ينتظر اإلنسان مـن السـعادة نعـم ذكـر ا لـود يف اجلنـة يـدل يف        
مفهومه على المقاء الذي ينتظر الكافرين كمـا فـدل عليـه آيـات أخـرى      

ة ل يتاج اىل واسطة او بذل الوسع يف التوصل اىل فل: وكمة وصرحي
النتيجة, وذكرت اجلنة على حنو ا صوص ومبا يبعث الموف يف النفوس 
هلا, وهذا المـوف يظهـر  وعـًا وجريـًا علـى السـلوك اإلنسـاني وجيعلـه         

 حيمل مسات الصالح والخالص.
مـا مـن   املوجبـة اجلز يـة, و   حنـو  ومن أراد شيئًا سعى اليـه ولـو علـى   

انسان ال ويتمنى ا لود, واذ يتمنى متاع الدنيا فانه يتوقع ولو من بعيد 
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احتمال حصوله ونيله, ألنه يرى غًه مـن النـاس ينـال مــتاعها والثـراء      
والغنى فيها, فيستصحب األمر بالنسبة اليه بلحا  اإلياد يف اإلنسانية مع 

د الرزف, اما بالنسبة جهل منه ل سبائ والعلل والقدرة اإلهلية يف موار
للالــود فــان ذهنــه قاصــر عــن فصــوره إلنعــدام صــورفه وأســبابه واقعــا  
،وذهنيًا, ال ان هذه اآلية جاءت لتارب عن حصوله واقعًا, وفنمي وجوده 

 الذهين وجتعله حقيقة عقلية وشرعية.
وجاء ا لود شاماًل مستوعبًا للجميع من غً استثناء بلحـا  صـيغة   

اليت فتعلا بالذين افقوا على حنو العموم وهو جزء من اجلمع )خالدين( 
رمحته فعاىل, لدفع وهم بأن ا لود امر خاص باألنبياء واألولياء ومـن  
كانت افعاهلم صالحًا وضًا بل جاءت اآلية لتمـمل كـل مـن افقـى اهلل     

 واجتنب ابرمات, وخاف منه فعاىل بالغيب.
العكس, ولكن اآليـة   وخلود احلال ل يدل على خلود ابل, وكذا

جاءت بتوكيد املالزمة بينهما يف ا لود لتخبار عن عدم رجوع اإلنسان 
اىل الدنيا او اىل دار زوال وفناء مطلقًا واإلفصال النعم األخروية بدليل 

 اجلار واجملرور )فيها( املتعلق  خبالدين.
ومــع ان اآليــة جــاءت بصــيغة اجلملــة ا ربيــة ال انهــا يمــل معــاني 

لمرط, أي ان املتق  هم الذين يستحقون ا لود يف النعـيم ومـن أراد   ا
اجلنان فعليه با مية من اهلل يف السر والعالنية والسعي يف مرعافه فعاىل 
وفنمي اآلية هيئة نفسانية فتقوم باإلمتثال ل وامر اإلهلية واإلحرتاز بطاعة 

 اهلل فعاىل من عقوبته.

 [ههَرة  َوَأْزَواج  ُمََ قوله فعاىل  
آية من فضله فعاىل ووعد كريم ناق  ل حالم و ارد حلـب الـدنيا   
والتحاسد فيها ومانع من افباع المـهوات وحصـانة مـن الزنـا والفسـوف      
ومال م لسعي اإلنسان لنيل األفضل, وبلوغ مرافب الكمـال اإلنسـاني,   
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ونخبار عن افصاف عامل اآلخرة بتدارك نواق: قهرية وفكوينية و بعية 
ذات اإلنســان وانتفــاء قــانون األســبائ واملســببات وخضــوع األشــياء يف 

 لقدرفه فعاىل واستجابته لعظيم فضله فعاىل.
ومن اإلعجاز ان نعت )مطهرة( من الكليات اليت فقع يتها مصاديا 
متعددة يعجز اإلنسان عن احصا ها, لوجود وجوه من النق: يف احلياة 

مال هلا, ولكنه يراها يف آلخـرة,  الدنيا ل يعلم اإلنسان وجود مرافب ك
 ان نعمة األزواج من أعظم النعم. 

  حبث لغويحبث لغوي
األزواج مجع زوج, والزوج خـالف الفـرد يقـال زوج اوفـرد كمـا      
يقال  شفــع او وفر, ويأفـــي الزوج مبعــنى الفــرد الذي لـه قـرين, قـال    

, (3)[َوَأنهُه خََلَق الزهْوجَيْنِ الذهَكَر َواِلُْنثَيىفعـاىل   
وزوج املــرأة  بعلها, وزوج الرجــل  أمرأفه, ويقال للرجــل زوج املرأة, 
وهي زوجه وزوجته, وليس يف القرآن لفــظ زوجته, بل جــاء بالتـذكً   

اسْيكُْن َأْنيَْ مطلقًا ويف قصــة آدم عليه الســـالم, قـــال فعـــاىل     

 .(2)[َوَزْوجُكَ اْلجَنهَة َوُكََ 
ل غـً, واحـتج باآليـة اعـاله, ولكـن اللغـة       وقال األصـمعي  زوج  

أعم, واثبات شيء لميء ل يدل على نفيه عن غـًه خصوصـًا يف بـائ    
األمساء وا الف اكثر من اسم على مسمى واحد كثً يف اللغة, كما ان 
زوجته يأفي أحيانًا للبيان واإلفهام وعدم احلاجـة اىل اللجـوء اىل قرينـة    

يس الزوج, باإلعافة اىل السـعة يف اختيـار   فب  ان املراد هو الزوجة ول
 األمساء.

وقد جتد امسًا يطلـا علـى املـذكر وامل نـــث, وكأنـه مـن األعـداد,        
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فيأفي نعت الزوجة بالتأنيـث للبيـان, نعـم يقـول الرجـل  هـذه زوجـي,        
وفقول املـرأة  هـذا زوجـــي, ونســـب ابـن منظـور اىل بعـ  النحـوي          

ــزوج, فأهــل احلجــاز   يضــعونه للمــذكر وامل نــث وعــعًا   القــول )امــا ال
 .(3)واحدًا(

 واحتج اجلوهري جبواز قول هي زوجته ببيت الفرزدف.
 

 وان الـــذي يســــعى ُيحــــر  زوجــــيت 
ــاعب اىل أســــــــــــــــــد المــــــــــــــــــرى يســــــــــــــــــتبيلها      كســــــــــــــــ
 

 

 ولكنه ل يصلح لتستدلل من وجه  
فأخــره زمانًا وحصــول فســامح يف األلفــا  مع دخـــول أفـواج    األول 

 ً ــ ــن غ ــة    م ــاة اليومي ـــم يف احلي ــالم واختــال هـ ــرئ يف اإلس الع
 العامة.

احتمال الضرورة المعرية ونظم البيت المعري, وللتمييز, ورفع  الثاني 
الظن بالرتديد يف ارادة الزوج أم الزوجة, نعم ورد ان بين متيم 

 يقولون  هي زوجته.
في وورد لفظ )زوج:( أربع مرات يف القرآن, و)زوجه( مرف , ويأ

فيها مجيعًا وصف املرأة بانها زوج, ولكن مع قرينة لغة ا طائ وفوجهه 
 اىل الرجل يدل على ارادة املرأة من لفظ زوج.

من أول النعم اليت رزف اهلل عـز وجـل آدم عنـد خلقـه ان خلـا لـه       
زوجًا وجعلها معه يف اجلنة, فلم يسكن معه يف اجلنة أحد مـن أولده او  

وط آدم اىل األرق, ومل جيعله ينزل اىل األرق أحفاده, واهلل يعلم هب
ثم يرزقه زوجة, بل جعلها معه يف اجلنة لتمارك املرأة الرجل يف النعـيم  
اإلبتدا ي ويكون بمارة دخوهلا اجلنة بقيد التقوى والصـالح خصوصـًا   
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 وان مضمون هذه اآلية شامل للرجال والنساء.
ل على دخول النساء [ يدَوَأْزَواج  ُمََههَرة  والنعت اإلعايف  

اجلنة بصفة الكمال اإلنساني, والزوجية وهي أصل و يفة املرأة منذ ح  
 .(3)[َوخََلَق ِمْنَها َزْوجََهاخلقها قال فعاىل  

ومن فضله فعاىل ان ذكر األزواج مل يـرد مطلقـًا, ولـو جـاء مطلقـًا      
 بذكر األزواج فقط ألفبع أكثرهم القياس على األزواج يف الدنيا وخمي

ذات العناء الذي يالقيه يف الدنيا ويغيب عنـه ان الـدنيا دار ابـتالء ومنـه     
األذى الــذي حيصــل يف الــزواج وهمومهــا وأثــر الوقــا ع وأألحــداث       
الماصــية وأســبائ الكســب والــرزف والصــحة واملــرق وغًهــا علــى 

 احلياة الزوجية فجاء القيد الكريم بان األزواج مطهرات.
علـى كـل زوجـة مـنهن, فينتفـي المـ م        وهذا الطهر احناللي ينبسط

والقيــاس بالــدنيا, وممــا متتــاز بــه اآلخــرة عــن الــدنيا التبــاين يف القواعــد 
الكلية, فمن القواعد يف الدنيا ما من عام ال وقد خـ:, ولكـل قاعـدة    
شواذ, اما يف اآلخرة فيأفي العـام املبـارك علـى عمومـه و ولـه جلميـع       

قرآنية, ومن اآليات ان الناس مجيعًا أفراده, وليس من شواذ للقاعدة ال
 يدركون هذه احلقا ا بالفطرة والبديهية.

ولو كانـت زوجـة املـ من يف الـدنيا هـــي زوجـــته يف اآلخـرة وكـان         
يمكو منها يف الدنيا, فان اهلل عز وجـل يصـلحها لـه خاليـة مـن الـنق:       
ــر يف األزواج يف      ــات الطه ــن ا الق ــذا م ــدنيا, وه ــبائ األذى يف ال وأس

َوَنَزْعَنييا َمييا ِفييي خــرة وفمــمله عمومــات قولــه فعــاىل   اآل

 .(2)[ُصُدوِرِهمْ ِمْن ِغل  
وقيد الطهر هنا نوع فمريف واكرام مركب للم من  واألزواج وفيه 
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 وجوه 
 الطهر من احلي  والنفاس. -3
 التنزه من مجيع األقذار واألدناس. -2

 الرباءة والنقاء من الطبا ع واألخالف الذميمة. -3

 نفس الغضبية وسوء العمرة.انعدام ال -2

انتفاء صفات القبح عند املرأة يف احلياة الدنيا من الغًة ولتجرأ يف  -5
 الكالم وحنوه.

واملراد من الطهر يف اآلية أعم من هـذه الوجـوه ألنـه وفـا نـواميس      
اآلخرة ويتعدى أوهام البمر وواقع التصور مبعنـى ان الطهـر يف اآلخـرة    

دة منها ما هو بلحا  سنن الدنيا ومنها عنوان فدخل يته مصاديا متعد
ما هو خاص باآلخرة, ويف اآلية فرغيب باآلخرة ودعوة لتعراق عن 

 اإلنمغال بمهوات الدنيا وحب النساء فيها.

  علم املناسبةعلم املناسبة
ورد لفــظ )مطهــرة( مخــس مــرات يف القــرآن جــاءت كلــها بعنــوان  

ـــنة   ــاألزواج يف اجلـ ـــلا ب ــا فتعـ ــة منه ت يف ســورة , وورد(3)الصــفة, ثالث
البقــــرة, آل عمــران, النســــاء علــى التــوالي, واثنتــــ  وردفــا يف اجلــزء  

ِفيي األخً من القرآن ومتعلقـت  بالصـحف السـماوية, قـال فعـاىل       

ٍة ييييييْرُفوعَ ييمَ  *رهَمٍة ييييييكُفٍ ُمكَ ييييييصُ 

ول  ِمْن َّللاهِ َيْتُليوا ُصيكًُفا ييَرسُ ,  (2)[َرةٍ ييهه ييُمََ 

 .(3)[ََههَرةً يمُ 
وعلى املبنى الذي نذهب اليه وعليه فسامل املسلم  وهو عدم وجود 
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( فلعـل  قنانون اإلنسنجامقنانون اإلنسنجامفاف يف ألفا  القرآن ونسـميه ) فالصدفة واإل
 األزواج املطهرة جزاء ملن آمن بالصحف املطهرة.

ــا    ـــان بهـ ــا مطهـــرة حـــــث وفرغيـــــب باإلميــ ووصـــف الكتـــب بأنهـ
زواج يف اجلنــة فــان اآليــة فبعــث واإلجنــــذائ اليهــا, وكــذا بالنســــبة لــ 

المــــوف يف النفـــوس للفــــوز بــالال ي جعلــهن اهلل أزواجــًا يف اجلنــــة       
وألبسهن رداء الطهر والنزاهة وميكن ان يكون الوعوء كطهـارة مقدمـة   
للظفر بهن خصوصًا وانه مقدمة للصالة, فصفة الطهـر سـناية مساويـة    

 ثابتة.
ج املطهرة فبماذا فبمر امل منـات,  واذا كان امل منون مبمرين باألزوا

اجلوائ ان املراد من األزواج املطهرات ذات امل منات ول فعارق مـع  
ــالف        ــزاحم واألخ ــًة والت ــاء الغ ــر انتف ــن الطه ــ  فم ــور الع ــود احل وج

 واملذمومة.
ــذين     ــ من  ال ــاملنطوف ارادة امل ــًا, ف ــًا ومفهوم ــة منطوق ــمن اآلي فتتض

واج املطهـرة, امـا املفهـوم فهـو ارادة     يعملون الصاحلات والبمارة بـاألز 
امل منات وبمارفهن باجلنة واألزواج املطهرين للمالزمة ووحدة املوعوع 
يف فنقــيح املنــاط ولقاعــدة اإلشــرتاك فصــفة الطهــر مــن خصــا : عــامل  

 السماء وأهل اجلنان.
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 [َوِرْضَوان  ِمْن َّللاهِ قوله فعاىل  
لثوائ األخروي, بعد ذكـر  آية اعجازية يف بيان نوع آخر من أنواع ا

النعم احلسية يف اجلنة من اإلقامة الدا مة يف اجلنة واألزواج املنزهـة مـن   
الدنس والنق: والعيب, جـاء الفضـل اإلهلـي علـى أهـل اجلنـان وهـو        
رعاه سبحانه عنهم, ومل فمر اآلية اىل ان هذه النعم مـن لـوازم وآثـار    

بحانه, وفيـه اشـارة   رعاه فعاىل بل ذكرفها يف عرق واحد مع رعاه س
اىل نعم أخرى مستحدثة غً املذكورة, وافاعـات فرتشـح وفتفـرع عـن     

 رعاه سبحانه على املتق .
وقد ورد لفظ )رعوان( يف القرآن ثـان مـرات كلـها فتعلـا برعـاه      

 فعاىل, ولكنها فنقسم اىل قسم  
علة مادية للعمل الصاحل وأمر ارشادي متبـع مـن املسـلم      األول 

 , (3)[َواتهبَُعوا ِرْضَواَن َّللاهِ ىل  قال فعا
علـــة غا يـــة للعمــل ووســـيلة للجـــزاء احلســن قـــال فعـــاىل    الثــاني  

 [ُيبَش ُرُهْم َربُُّهْم ِبَرحَْميٍة ِمْنيُه َوِرْضيَوانٍ َوجَنهياتٍ  
و اهر اآلية ان الرعوان غً اجلنات لوجود حرف العطف )الواو( ,(2)

, وامل من ل يدخل اجلنة ال بعد احرازه بينهما وهو يفيد املغايرة والتعدد
رعاه فعاىل ومع هذا ففضل سبحانه وقدم اجلنة ومـا فيهـا مـن الـنعم يف     
ــة        ــازل اجلن ــه يف من ــببًا يف ارفقا  ــه س ــاىل عن ــوانه فع ــون رع ــذكر, ليك ال
واستقراره يف نعيم ليس عن استحقاف بل عن رعا منه فعاىل, ألن النعم 

َوَمسَياِكَن رمحـة وفضـاًل منـه فعـاىل      يف اآلخرة عظيمـة ل فـأفي ال   

, (3)[ َي بًَة ِفي جَنهاتِ َعْدنٍ َوِرْضَوان  ِمْن َّللاهِ َأْكبَيرُ 
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 وففتح الية أبوائ الدراسة يف عامل السعادة والغبطة يف اآلخرة.
وفيها دللة بأن اهلل عز وجل أعد للم من  ما مل يكن باحلسبان من 

رعوانه فعاىل يف األفعال واألقوال وافبـاع  النعم, والطريا اليها اعتماد 
فيمـا جـاء بـه مـن عنـده      صلى اهلل عليه وآله وسـلم  رسوله األكرم ومد 

فعاىل وعدم اإلنمغال بالدنيا واإلنتقال باحلـب مـن متاعهـا اىل مرعـافه     
فعاىل, ليصبح العبد عاشقًا للفعل العبادي يستقبله بموف وي ديه بلهفـة  

داية التكوينية ان يكون رعوانه فعاىل مالزمًا ورغبة, ومن اآليات يف اهل
 للم من يف دنياه وآخرفه.

خيتاره امتثاًل ألمره فعاىل وحبًا له سـبحانه, ليصـبح يف اآلخـرة ثنـاء     
على العبد ومالزمًا إلقامته يف نعيم اجلنة ليمت  قلبه بالسعادة ولينقطع اىل 

 املتصل.حبه فعاىل ويفنى يف ذكره وعمقه يف ،بوبة النعيم 
 [َوَّللاهُ َبِصير  ِباْلِعبَادِ قوله فعاىل  

اآلية قاعدة كلية جاءت خامتة هلذه اآلية املباركة لت كد احا ته فعاىل 
علمًا بأفعال العباد ومصاحلهم ومنافعهم وأسبائ هدايتهم ومنها جعـل  
ــار دار عقــائ للكــافرين وأهــل املعاصــي    ــة مثــوى، للصــاحل , والن اجلن

والعقائ مال مة لطبع اإلنسان وخلقه وقدرافه الفعلية يف ففلسفة الثوائ 
أدراك مزايــا احلســن أو القــبح يف الفعــل كمــا بينهــا القــرآن وجــاءت بــه  

 األنبياء,
ومن اآليات ان أمر املعاد والثوائ والعقـائ يف اآلخـرة أمـر يعرفـه     
النــاس مجيعــًا وان قابلــه شــطر مــنهم بــاجلحود وآخــرون عــلوا  ريقــه  

سبل ف دي بهم اىل التيه, فجاء القرآن ليب   ـرف اهلدايـة   وسعوا اليه ب
 والرشاد ومسال: النجاة والفوز األخروي.

ومن أمسا ه فعاىل )البصً( وهو الذي فكون األشياء مجيعًا حاعرة 
عنده ل يغيب منها شيء قل أو كرب, سواء فقدم زمانـه أو فـأخر فهـو يف    
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عـاىل بالنـاس بمـارة ورمحـة     علم اهلل, وختم اآلية باإلخبار عن علمه ف
 ألن اآلية جاءت يف ذكر اجلنة واجلزاء احلسن.

وفيها اشارة اىل لطفه فعاىل يف اصالح الناس يف ففكًهم وأعماهلم 
ليتوجهوا اىل املعاد ويزهدوا بالدنيا ومـا فيهـا مـن البهجـة الزا لـة, وان      

انـه   فضله فعاىل مل يقف عند بعث األنبياء وأنزال الكتـب السـماوية بـل   
سبحانه يصلح حاهلم لتلقي األحكام وقبـول األوامـر والنـواهي, فبقـاء     
المرا ع يستلزم  ا فة من الناس يتعاهدونها ويتوارثونها جياًل بعد جيل 
سواء كانت هذه الوراثـة باإلميـان او بالنسـب او همـا معـًا واألخـً هـو        

ان األرجح لذا حيرم اإلرفداد الفطري عن اإلسـالم, أي ارفـداد مـن كـ    
أبواه أو احدهما مسلمًا وحيكم عليه بالقتل ألنه يتحمـل مسـ ولية حـظ    
المرا ع الـيت جعلـها اهلل عـز وجـل واجبـًا متوارثـًا وأمانـة و ريقـًا اىل         
رعوانه سبحانه فما من واجب او فكليف ال ويكون ثوابه أعظم وأكرب 

س يف الدنيا واآلخرة ويف اآلية اخبار عمين عن دميومـة اإلسـالم لتأسـي   
 قواعد حفظه وبقا ه لعلمه فعاىل بظواهر وخفايا األمور,

وجاءت اآلية بصيغة اجلمع )بصً بالعباد( وموعوعها احناللي أي 
انه سبحانه بصً وعامل بكل انسان على حنو اإل الف وعلمه سبحانه ل 
ينحصر بفعل العبد, بل يممل أقواله وما يهم به وما ينمغل يف فصـوره  

لذا جعل الوعد باجلنـة يف مقابـل اإلنمـغال مبتـاع احليـاة      و يالفه وآماله 
الدنيا جلذبه اىل العمل الصاحل من غً حاجة له ولفعلـه, وهـو سـبحانه    
عليم بأحوال الناس يف اآلخرة, أي ان عامل اآلخرة خال من الظلم وما 
فيه قبح ذافي, وفدعو اآلية اىل التوكل عليه سبحانه واإلستحياء منـه يف  

النيــة وجعــل األفعــال واألقــوال يف مرعــافه كمــا أنهــا فــدعو   الســر والع
للتعاون والتآخي للفوز بلقا ه سبحانه ليكون الرعوان اإلهلي علة مادية 

 وغا ية لفعل كل عبد وألفعاهلم مجيعًا على حنو اإلشرتاك والتداخل.
********* 
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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
الهِذيَن َيُقوُلوَن َربهَنا ِإنهَنا ََمنهيا   

ْغِفْر َلَنييا ُذُنوَبَنييا َوِقَنييا َعييَذاَب َفييا

 31[ اآلية  النهارِ 
  األعراب واللغةاألعراب واللغة

 (الهِذيَن َيُقوُلوَن َربهَنا)
الذين  اسم موصول مرفوع على انه خرب ملبتدأ وذوف والتقدير هم 
الــذين, وجيــوز اعرابــه منصــوبًا بفعــل وــذوف إلرادة املــدح أي امــدح  

 اإلسم املوصول يف اآلية السابقة. الذين, او اجلر على انه بدل من
يقولون  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون, الواو  فاعل, واجلملة ل 

 ول هلا من اإلعرائ ألنها صلة املوصول.

 ربنا  منادى وذوف منه حرف النداء.
 (َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا)

 الفاء  حرف عطف يفيد الرتفيب املعنوي.
 ا  جار ونرور متعلقان باغفر,اغفر  فعل س ال ودعاء, لن

 ذنوبنا  مفعول به منصوئ وهو مضاف, والضمً مضاف اليه.
 (َوِقَنا َعَذاَب النهارِ )

الواو  حرف عطف, ِف فعل س ال ودعاء مبين على حذف حـرف  
العلة, والفاعل عمً مسـترت فقـديره أنـت و)نـا( عـمً متصـل يف وـل        

 نصب مفعول به أول.
 فعول به ثان, وهو مضاف, عذائ النار  عذائ  م

 النار  مضاف اليه
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  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد آية البمارة باجلنة والنعيم يف اآلخرة, جاءت هذه اآلية لتارب عن 
صفة من صفات املتق  القولية والـيت فعكـس حـال اإلميـان املتأصـل يف      
نفوسهم فاآلية السابقة لوصف حاهلم يف اجلنة, وهذه اآلية لبيان حاهلم 

 نيا.يف الد

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
فب  اآلية عرورة اإلقرار بالربوبية واإلخبار عن صدف اإلميان كنوع 
عهــد مــع اهلل بــاعالن اإلميــان واإلقــرار بالــذنب وســ ال عفــوه ووــوه,  
والنجاة مـن النـار, فمـع الوعـد اإلهلـي باجلنـة يبقـى املسـلم علـى حـال           

من  مـن عـذائ   اإلستغفار, واإلستغاثة من النار وفب  اآلية خمـية املـ   
 النار وفيه زجر و ويف للكافرين.

  اآلية سالحاآلية سالح
يف اآليـة فأديــب للمسـلم  وفعلــيم لكيفيــة اعـالن اإلميــان واإلقــرار    
بالعبودية هلل فعاىل والتصديا مبا جاء به األنبياء من عنده فعاىل, وجعل 
المهادة بالتوحيد فستولي على احلياة على األرق وفيها ارشـاد لصـيو   

وفــوارث اإلميــان واآليــة عــون للمســلم  علــى ولــوج بــائ       اهلدايــة 
اإلستغفار الذي حيتاجه كل انسان واستثمار الدعاء للنجاة من العذائ 

 األخروي.

  مفهوم أآليةمفهوم أآلية
يف اآلية حث على املناجاة, وفوثيا اإلميـان بـاجلهر بـه مـع اإلمكـان      
 وادراك حقيقة عقا دية ثابتة وهي قدرفـه فعـاىل علـى وـو الـذنوئ, ان     

معرفة فلسفة اإلستغفار ففتح للمسلم ابوابـًا مـن املعرفـة اإلهليـة وجتعـل      
احلياة اكثر اشراقة واماًل, وفنفي عنه اليأس والقنوط, وفبعث السكينة يف 
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 نفسه وجتعله يتطلع اىل الغد جبد وسعي دهوئ يف سبيله فعاىل,
ان اإلقامة على حال احلزن والنـدم جتعـل اإلنسـان يف قلـا وعسـر,      

ت اآلية لتنفي عنه احلزن وفدعوه اىل التفاهل والثقـة بعظـيم فضـله    فجاء
 واحسانه فعاىل والتفقه يف الدين واليق  بانه فعاىل قادر على كل شيء,

ويف اآلية فأديب للمسلم  والناس مجيعـًا مـن بـائ األولويـة فهـي      
دعوة للاوف املطلا من النار والدخول فيها, فاذا كان امل منون الـذين  

م القرآن بأرقى صيو املدح والثناء يتوسلون خبوف ووجل سا ل  مدحه
اهلل النجاة من نار اآلخرة ويعلنـون ا ـوف وا مـية مـن الوقـوع فيهـا,       
فكيف حال اجلاحدين والكافرين وأهل املعاصي, وس ال العفو ومغفرة 
 الذنوئ  ريا اىل اجلنة أي ان اآلية فدل على اإلستبصار بعامل اآلخرة.

  اآليةاآليةافاضات افاضات 
اآليــة مدرســة قرآنيــة فتغمــى أهــل امللــل والنحــل كافــة, ينتفــع منهــا 
املسلمون فال فنضب بركافها, بل فبقى معروعـة للنـاس مجيعـًا ل خـذ     

 منها باختيار اإلميان, ويف اآلية ومضام  اإلميان وجوه 
 اإلميان باجلوانح واألركان. -3
 فوكيد وفوثيا اإلميان ب  العبد وب  اهلل عزو جل. -2

 س ال وو الذنوئ. -3

 الدعاء للوقاية والسالمة يوم القيامة,  -2

ــر,     ــة واألث وهــل هــذه األمــور بعــرق واحــد ام انهــا  تلــف بالرفب
اجلوائ هو الثاني ألن اإلميان أصل الوجوه األخرى فلذا قدمتـه اآليـة,   
فمع اإلميان يأفي الس ال والدعاء واإلستجابة اليت فتجلى باإلنقطاع اىل 

 والفعل واستحضار اآلخرة ونعيم اجلنة وعذائ النار. اهلل يف القول
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  التفسريالتفسري

 [الهِذيَن َيُقوُلوَن َربهَنا ِإنهَنا ََمنهاقوله فعاىل  
يعترب اإلميان أفضل وسيلة للتقرئ اىل اهلل عز وجل و لب مرعافه 
فاعالن الطاعة وا هار حسن اإلمتثال مقدمة واجبة لقضاء احلوا ج, ويف 

ن السلطان واربائ احلوا ج يف الدنيا يرتشح هذا اإلعالن  لب احلاجة م
من ذي املقدمة ونوع احلاجة وفكون العلة الغا ية يف قضاء احلوا ج سببًا 
هلذا اإلعالن لذا فان اإلعـالن مـالزم للحاجـة يف  ـاهره وهـو متزلـزل       
يزول بأدنى أمر, اما اعالن اإلميان فانه يصدر مـن القلـب ويكـون ثابتـًا     

وهو مقدمة واجبة مطلوبة بذافها, ويكون ما يرتشـح عليهـا مـن     مستقرًا
غًها عنوانًا اعافيًا فاعالن اإلميان باهلل ل يتوقف على احلاجة بـل هـو   
واجب ذافي وليس عرعي لتوجه ا طائ التكليفي لكل مكلف, رجاًل 
كان أو امـرأة بلـزوم اإلميـان بـاهلل عـز وجـل, فجـاءت هـذه اآليـة لنفـي           

يت لواء التوحيد يف النفوس ويف األرق, وورد قول املتق  المري: وفثب
 بصيغة اجلمع )يقولون ربنا( وفيه مسا ل 

اإلقرار بان اهلل عز وجل رئ العامل , وليس هلـم مـن الـه     األوىل 
 سواه, 

نيء النداء والقول بصيغة اجلمع, مما يعين اإلجتمـاع علـى    الثانية 
 عنوان األخوة اإلميانية. اهلدى وعم كل قول للقول اآلخر, وهو

ــة  ــرا       الثالثـ ــن وأداء الفـ ــال احلسـ ــان اإلمتثـ ــن اإلميـ ــح عـ يرتشـ
 والصاحلات واجتنائ السيئات.

مع اإلميان يأفي الوعد اإلهلي بنـزول شـآبيب الرمحـة لـذا      الرابعة 
 فوجه املسلمون بالدعاء لقطع ثار اإلميان.

ــة  ــزل اهلل     ا امس ــا أن ــديا مب ــان التص ــوه اإلمي ــن وج ــل م ويف التنزي
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َربهَنييا ََمنهييا ِبَمييا َأْنَزْلييَْ َواتهبَْعَنييا  

ل ينحصر موعوع اآلية بزمان دون زمان, ول مكان دون  السادسة 
آخر, وموعـوعها وأحكامهـا باقيـة اىل يـوم القيامـة, فيهـا سـكينة لكـل         

عنوان  م من بوجود أخوة له يف اإلميان يف زمانه واألزمنة األخرى, وهي
للمكر له فعـاىل علـى اهلدايـة والتوفيـا لتميـان الـذي هـو علـم وحـال          
وعمل, والعلم هو األصل ويرتشح عنه احلال والمأن ونوع العمل, لذا 

 مدحهم اهلل عز وجل ووصفهم بالتقوى.
واعالن اإلميان جزء من التقوى وعبارة عن بيان للامية منه فعاىل, 

اإلميـان وغبطـتهم باهلدايـة, وهـذه      وف كد اآليـة حـب املسـلم  ملرافـب    
الغبطة فنعكس بصورة اقبال على الطاعات ونبـذ للمعاصـي, ومـن أول    
مرافب اإلميان التقديس ملقام الربوبية واعالن اإلميان مظهر مـن مظـاهر   
التقديس وا موع هلل عز وجل, واعرتاف بانـه ل مـ ثر يف الوجـود ال    

اقية من الذنوئ واملعاصي, لقـد  اهلل فعاىل, واملعرفة حرز من المرك وو
فقرئ املسلمون اىل اهلل باعالن اإلميان وهو فوسل كـريم, واألصـل ان   
يبدأ الدعاء باملدحة والثناء عليه فعاىل, واعالن اإلميان وجـه مـن وجـوه    
الثناء على اهلل فعاىل ألنه نقرار بالربوبية املطلقـة لـه سـبحانه واإلميـان يف     

 اجلازم بالربوبية وأداء الطاعات. املقام عبارة عن اإلعتقاد
 

 [َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَناقوله فعاىل  
يف اآلية بيان لو يفة من و ا ف اإلميان, وهي اللجوء اىل اهلل فعاىل 
يف  لب احلوا ج ومل يبتدأ املسلمون بطلب اجلنة مع أنهـا العلـة الغا يـة    

فعــاىل بــاعالن  والرجــاء األعظــم, ولكــنهم ابتــدأوا باملــدح والثنــاء عليــه
 اإلميان ثم سألوا وو الذنوئ إلجتنائ عرره املركب من أمور 

                                                 

 .53سورة آل عمران ( 3)
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 الذنوئ واملعاصي حاجب دون دخول اجلنة. -3
 الذنوئ مادة الدخول اىل النار. -2

اآلثام وا طايا سبب لتبتالء يف الدنيا وامتالء النفس باحلسرة  -3
 والضيا.

زالة ل فتم فجاءت اآلية إلزالة احلواجب دون دخول اجلنة وفل: اإل
ال بفضله فعاىل وعقيدة باإلميان فكما ان اإلسـتغفار فـرع اإلميـان, فـان     
اإلميان عرورة وشرط يف قبول اإلستغفار, وس ال وو الـذنوئ فثبيـت   
لنعمة اإلميان يف النفوس, وافصال ودوام ا مية منه فعاىل وحصانة من 

تال: مـن أمـر    العودة اىل عامل ا طايا والذنوئ, فال يسـأل انسـان الـ   
 وفبعافه وهو يزاوله ويقيم عليه,

ومن افاعات اإلميان معرفة لزوم وو الذنوئ وا طايا, وهذا ابو 
ل يقدر عليه ال اهلل عز وجل اذ ل استصحائ قهقري للطاعات ،يـث  
متحو ما فقدم من الذنوئ ولكنه فضل ولطف منه فعاىل, وجتد يف فراجم 

الرجال املمهورين, فيذكرون مثاًل اعماله الرجال استعراق حلياة بع  
يف حال المرك ثم انتقاله اىل صفوف امل من  وحسن اسالمه او شهادفه 
يف سبيل اهلل, اما عند اهلل عز وجل فان األمر خيتلف فليس من ذكر لـه  
ال يف بائ اإلميان وفعل الصاحلات وهو املعترب يـوم القيامـة فـال جتـد يف     

ا ذكروه يف فرمجته يف زمان المرك والكفر وان صحيفة أعمال امل من مم
كان هذا الذكر ل يضر يف منزلته عند اهلل وعند الناس وهـو دليـل علـى    

مـن   صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    صدف ما جاء به الرسول األكرم ومد 
اآليات والرباه  القا عة اليت أنتزعـت الصـاحل  مـن منـازل الضـاللة      

 ليعلنوا اميانهم.
ية على التوبة والندم والصالح ولكن التوبـة مالزمـة ألول   وفدل اآل

اآلية واعالن اإلميان اما للفرع وهو س ال مغفرة الذنوئ, اجلـوائ هـو   
األول, فمع اإلميان حصلت التوبة سواء مقارنة له او متقدمة عليه رفبـة  
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 وزمانًا.
 وباإلميان يستطيع العبد التمييز ب  الطاعة واملعصية وب  الصاحلات

والذنوئ, فهذا التمييز يلقي على نفسـه وعقلـه اعبـاء اعـافية, للحمـل      
 الثقيل, الذي متثله الذنوئ اليت ذهبت لذافها.

وكيف يتال: من الـذنوئ وقـد اقرتفهـا ودونهـا املال كـة, فيـدرك       
انعدام السبيل باللجوء اليه فعاىل يف املسألة, وهذا اللجوء دعوة لدراسة 

سـتنبطة منهـا يف عـامل الـدنيا والـربزو ويـوم       والـدروس امل  )فلسفة احملو()فلسفة احملو(
القيامة واملثوى األخً يف اجلنة او النار, وس ال مغفـرة الـذنوئ شـاهد    

 على صدف اإلميان.
 وجاءت اآلية بصيغة اجلمع وهي احناللية وفيها مسا ل 

 كل مسلم يدعو لنفسه بالغفران. -3
 املسلمون مجيعًا يدعون ألنفسهم على حنو العمـوم اجملمـوعي   -2

 واإلستغراقي.

املسلمون كافة يدعون لكل فرد منهم على حنو العموم البدلي,  -3
 فكل مسلم يناله دعاء املسلم  وينتفع منه.

كل مسلم يـدعو للمسـلم  مجيعـا  بـاملغفرة فـاذا دعـا املسـلم         -2
باملغفرة وبصيغة اجلمع انتفع املسلمون كافة من دعا ه سواء بذات النفع 

 أدنى ومرافب متفاوفة.الذي يناله هو, او بدرجة 

ول ينحصر النفع بأفراد اجلماعة او أهل البلد او الزمان بل هو شامل 
يدعو امل من فينتفع منه املعدوم ممن مل يولد بعد, وممن غادر احلياة الدنيا 
وهذا من بركـات األخـوة اإلميانيـة و وهلـا ل حيـاء واألمـوات بلحـا         

استغفار الفرد أبوه  من ي ل ينتفعاإلميان من غً فقييد باألثر الماصي أ
ومن علمه وهداه لسبل الرشاد فحسب, بل ينتفع كل م من عرفه او مل 
يعرفــه, وهــذا المــمول يف الثــوائ ل يقــدر عليــه ول يتفضــل بــه ال اهلل   
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 سبحانه.
ومن افاعات القـرآن ان يتلـو املسـلم هـذه اآليـة فتحسـب عنـد اهلل        

ممن فقدم زمانه اىل أيام البعثـة النبويـة    استغفارًا له ولغًه من املسلم ,
وفلـ: خصوصـية للقـرآن ف هلـه     املباركة وما قبلها واىل ايام ابينـا آدم  

للسيادة واإلرفقاء على الكتب السماوية املنزلة األخرى, ألن رشـحات  
آيافه فعود بالنفع العظيم علـى األوليـاء والصـاحل  مـن امللـل السـماوية       

إلقرتاني ميكن القول بان س ال مغفرة الـذنوئ  السابقة, ووفا القياس ا
 حاجة, والقرآن فيه س ال املغفرة والنتيجة ان القرآن حاجة.

  علم املناسبةعلم املناسبة
[ ثالث مرات كلها ََاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَناورد قوله فعاىل  
, وقــد وردت اآليــة الثانيــة يف أصــحائ األنبيــاء (3)يف ســورة  آل عمــران

 ويملـوا شـتى صـنوف األخـرى ومـع هـذا       الذين جاهدوا يف سبيل اهلل
فانهم ل يمكون حاهلم, ويتلقون البالء بصرب وليس هلم هم ال سـ ال  

َوَما َكياَن َقيْوَلُهْم ِإاله َأْن َقياُلوا العفو قال فعاىل  

, كما وردت اآليـة األخـرى   (2) [َربهَنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا
 ر األحوال عـن قيـام وجلـوس    يف الذين جيتعهدون يف ذكره فعاىل يف سا
 ونعطجاع, ويف حال الصحة واملرق, 

اما اآلية ول البحث فقد جاءت يف وصف املسلم  وانهم ا هروا يف 
مناجافهم اإلميان, يف خطائ ونداء هلل فعاىل, و اهر اآلية انهم مل يعلنوا 
اىل امل  اميانهم وحسـن اسـالمهم وهـو  فيـف ورمحـة واجتنـائ أذى       

ار, لقد رعي اهلل مـن املسـلم  مناجـافهم باإلميـان وبمـرهم      وكيد الكف
عليه باجلنة نعم جاءت آيات باحلث على اجلهاد يف سبيله فعاىل بـالنفس  
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واملال واللسان مما يدل على مضاعفة األجـر والثـوائ لـذا وردت اآليـة     
السابقة بالبمارة بالفوز برعوانه فعاىل وهو غً نعم اجلنة مـن القصـور   

واألزواج املطهرة وحنوها, ويأفي اإلستغفار ليكون بابًا لزيـادة   واألنهار
 احلسنات مبعنى ان لتستغفار نفعًا مباركًا مركبًا.

 

 [َوِقَنا َعَذاَب النهارِ قوله فعاىل  
لبـد لكـل مـ من مـن اإلميـان بالنمـور والرجـوع اىل عـامل اآلخــرة         

نســان يف للحسـائ والوقـوف بـ  يـدي اهلل, ومـن اآليـات ان مثـوى اإل       
اآلخرة احد اثن  ل ثالث هلما, وهو أمـا يف النعـيم, وامـا يف العـذائ,     
وليس من برزو ووسط بينهما, وهذا القول واملقام يتوقـف علـى عمـل    

 اإلنسان يف الدنيا, وقد جتلى يف اآلية أمران 
 س ال مغفرة الذنوئ. األول 
أجـل   الوقاية من عذائ النار, وسـ ال مغفـرة الـذنوئ مـن     الثاني 

النجاة يف اآلخرة, كما هو الثاني ام انه مطلا, األقوى انه مطلا ويتعلا 
،ب اهلل واإلستحياء منه واحلاجة اىل مغفرة الذنوئ يف احلياة الدنيا ويف 
اآلخرة, سواء ألن ثقل الذنوئ ي ثر سلبًا على النفس او انه مادة وسبب 

اإلنسان ابوابًا من  لتبتالء واألذى, وان العفو ووو الذنوئ يفتح على
املعرفة وسبال مـن األمـن والسـالمة, كمـا انـه مقدمـة وعـرورة لـدخول         
اآلخرة ابتداء من عامل القرب وما فيـه مـن األهـوال, وكـأن اإلنتقـال مـن       
غفران الذنوئ اىل الوقاية من عذائ النار من العام وا ـاص, فـاملراد   

 ة العذائ فيها,من النار يف هذه اآلية هي نار جهنم يف اآلخرة وشد
وورد الس ال بصيغة اجلمع لينفـع دعـاء املـ من املسـلم  مجيعـًا,       

فدعاء الواحد منهم ينبسط وكأنه صادر من اجلميع وفيـه ا هـار حلاجـة    
ــاون       ــذا التع ــوه ه ــن وج ــرة, وم ــنهم يف اآلخ ــا بي ــاون فيم ــلم  للتع املس

اآلية  المفاعة, وافصال الدعاء يف اآلخرة للذات وللغً, ومن يتلو هذه
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ل حيرم من نفعها وفرديدها يف اآلخرة وفالوة اآلية وس ال وقاية الذنوئ 
بصيغة اجلمـع ادخـار ليـوم الفاقـة والعـوز, يـوم فكـون النـار قريبـة مـن           

 اإلنسان مبا كسبت يداه,
فاملسلم يريد جنافه وجناة أخيه يف اإلسالم من النار وفيه دعوة للتآخي 

لدنيا من بائ األولوية وألن نبذ الفرقة ومنع ا الف والمقاف يف أمور ا
 ريا للوقاية من النار, ان دفع عذائ النار أمنية كل انسان فلـيس مـن   
شا: ال ويرجو جنافه من العذائ املتوقع وابتمل وان كانـت درجـة   
احتماله قليلة ولكن غً املسلم يغفل عن اآلخرة وحتمية احلسائ, فيأفي 

اقـرار املسـلم بالتوحيـد وصـدف اعالنـه       هذا الس ال ليكـون دلـياًل علـى   
اإلميان, والتسليم بالربوبية, أي ان خامتة اآليـة اثبـات ألوهلـا فـاذا قيـل      
كيف يكون قول املسـلم  بـانهم م منـون حقـًا وصـدقًا يكـون سـ اهلم        
الوقاية من النار دليل اإلميـان بعـامل اآلخـرة وان املمـيئة املطلقـة فيـه هلل       

ذ ويعجز اإلنسان فيـه عـن اختيـار املقـام بـل ل      فعاىل, وهو احلاكم يومئ
يستطيع اخفاء ذنب, او فعل فعله يف حيافـه ويتالـى منـه النـاس ويبقـى      
عمله ودعاهه فيكون س ال النجاة من النار حاجزًا دون دخوهلا ودلياًل 
على أإلميان, كما يدل هذا الس ال على دوام احلاجـة اليـه وان اإلميـان    

ن النار ال ان يماء اهلل عز وجل, وعلـى فـرق   ليس علة فامة للنجاة م
وجود انسان مل يرفكب ذنبًا ابدًا صغًًا او كبًًا فهل حيتـاج هـذه اآليـة    

 س ال الوقاية من النار اجلوائ نعم من وجوه و
َوِإْن ِمْنكُْم ِإاله َواِرُدَها َكاَن عموم قوله فعاىل   -3

يًّا  ا َمْقِض ى َرب كَ حَْتًم مه ُننَ  *َعَل الهِذيَن  ج يُث

 .(3) [ََمُنوا
 الدعاء احرتاز واحتياط وواقية. -2

                                                 

 .73سورة مريم ( 3)



 322 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

حاجــة املســلم  اىل دعا ــه لــذا جــاء الــدعاء بصــيغة اجلمــع,   -3
 لينتفع من دعا ه املسلمون اآلخرون.

ــة مصــداف للتقــوى مبعناهــا األعــم ومنهــا ا مــية مــن     -2 يف اآلي
 العقائ.

ئ اآليــة التجــاء اىل اهلل عزوجــل للســالمة والنجــاة مــن اســبا  -5
ومقدمات عذائ النار, وهذا من وجوه )فلسـفة الـدعاء( فيسـأل العبـد     
غفران الذنوئ والسالمة من عـذائ جبهـنم, فـيمن عليـه اهلل عـز وجـل       
فيغفر له ذنوبه ويصـلح حالـه وجيعلـه يف حـرز مـن الـذنوئ واملعاصـي,        
فيستحا يف اآلخرة النجـاة مـن عـذائ النـار ألنـه فـوقى منهـا يف الـدنيا,         

النار ل يكون يف اآلخـرة فحسـب بـل يكـون يف الـدنيا ايضـًا       فالنجاة من 
باإلحرتاز من مقدمافها وأسبابها اليت جعلها اهلل معروفـة لكـل انسـان,    
فليس من عمل يمتبه فيه العقالء هل هو سبب لـدخول اجلنـة او النـار,    
لــذا قســمت األحكــام التكليفيــة اىل واجــب ومنــدوئ ومبــاح ومكــروه  

 ب  اعتباره واجبًا او ورمًا. وورم, ول يرتدد فعل

ومبا ان املقام يف اآلخرة يكون اما يف اجلنة او يف النار فان اآلية فدل 
يف مفهومها علـى سـ ال دخـول اجلنـة وهـو سـعي لبلـوغ نعمهـا فحينمـا          
جاءت اآلية السابقة بذكر نعم اجلنة, جاء الـدعاء بعـدم احلرمـان منهـا,     

عـــذائ النـــار قولـــه فعـــاىل  وممـــا يـــدل علـــى لـــزوم اإلجتهـــاد يف دفـــع 
َياَأيَُّهييا الهييِذيَن ََمُنييوا ُقييوا َأنُفسَييكُمْ  

. مما يعين ان التوقي من النار يكون يف الدنيا (3)[َوَأْهِليكُمْ َناًرا
واعانة األهل واألولد يف النجاة منهـا بالعمـل الصـاحل واداء العبـادات     

اإلقرار بواسع واجتنائ املعاصي والسيئات, ومع هذا فان الدعاء يظهر 
رمحتــه فعــاىل وانــه هــو الغفــور الــرحيم, فهــو وجــه مــن وجــوه العمــل  
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الماصي والسعي يف الصاحلات, وفوجـه اليـه سـبحانه يف دفـع عـذائ      
النار وعلى حنو املوجبة الكلية, ومن جتليات اآلية ان الس ال عام ومطلا 

  وصادر من مجيع املسلم  فمع ما فيهم من األ مة والعلماء والصاحل
فانهم نتمعون على اعالن ا مية عن عذائ النار ومظهـرون للحاجـة   
اىل رمحته للنجاة من عذابها, وقـد يتوسـل اإلنسـان بالسـلطان وامللـ:      
لطلب مسألة مع انه مستحقها وفا القواعد والقوان  والعقل والعرف, 
ولكــن املقــام خمتلــف, فمجــيء ســ ال النجــاة مــن عــذائ النــار متعقبــًا   

غفرة الذنوئ دليل علـى العجـز عـن دفـع العـذائ يومئـذ ال       للتوسل مب
 بفضله ورمحته فعاىل.

******** 
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 قوله فعاىل 

الصهييييياِبِريَن َوالصهييييياِدِقيَن  

َْتْغِفِريَن  يَن َواْلُمس اِنِتيَن َواْلُمْنِفِق َواْلَق

 37[ اآلية ِباِلَسْكَارِ 
  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة

دح بفعــل وــذوف بتقــدير  أعــين  الصــابرين  منصــوئ علــى املــ 
 الصابرين, وجيوز اعرابها امسًا نرورًا على البدل من الذين.

 والقانت   وما بعدها معطوف عليه.
 باألسحار  جار ونرور متعلقان باملستغفرين.

ــافرين      ــل الكـ ــذي ميهـ ــو الـ ــبور( وهـ ــاىل )الصـ ــه فعـ ــن أمسا ـ مـ
صـابر, يقـال    واجلاحدين, ول يعجل هلم العقوبة, والصابرون  مجـع  

صرب يصـرب صـربًا, فهـو صـابر وصـبار وصـبور, واألنثـى صـبور ايضـًا,          
والصرب  حبس النفس عن اجلزع, وملكة يف النفس لتلقي املصيبة واألذى 

 بتحمل وحلم.
َوَتَواَصيْوا ومن مصاديقه الصرب علـى الطاعـة والتكـاليف     

 [ أي بالصرب على الطاعة, والصرب عن املعصية.ِبالصهبْرِ 
قانتون  مجع قانت, وأصل القنوت اإلمساك عن الكالم, ويف وال

اإلصطالح الدعاء اثناء الصالة  والقنوت  ا موع واإلقرار هلل عز وجل 
 بالعبودية.
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, قال زيد بـن  (3) [َوُقوُموا ّلِلِهِ َقاِنِتينَ ويف قوله فعاىل  
َوُقوُميييوا ّلِلِهِ أرقـــم  "كنـــا نـــتكلم يف الصـــالة حتـــى نزلـــت       

[", فأمرنـا بالسـكوت, ونهينـا عـن الكـالم, فأمسـكنا عـن        َقاِنِتينَ 
الكالم وروي عن أنس ان النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم قنـت شـهرًا    

 .(2)يدعو على حي من أحياء العرئ ثم فركه

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد اإلخبار عما أعد اهلل للمتق , ففضل سبحانه ببيان صفافهم 

آلية السابقة وهذه اآلية, وملاذا مل جتعل صـفافهم يف آيـة واحـدة مـع     يف ا
 قصر كل منهما, فيه وجوه 

اإلمجاع على ان قسمة سور القرآن اىل آيات والفصل ب  رهوسها  -3
على حنو التعي  هو أمر نـازل مـن عنـده فعـاىل, فهـذا التقسـيم بـ         

عقا ديـة   اآليت  جزء مـن التنزيـل وفوابعـه, ولبـد فيـه مـن دللت      
 واعجاز قرآني.

يف اآلية فنظيم وفرفيب ل قوال واألفعال, فقد بدأت اآليتان بتثبيـت   -2
 اإلميان, واهلل عز وجل يعلمه.

ــار     -3 ــذائ النـ ــن عـ ــاة مـ ــبائ النجـ ــ ال أسـ ــة األوىل بسـ ــاءت اآليـ جـ
واإلستغفار باللسان, اما هذه اآلية فجاءت ببيان األفعال واألعمال 

 العبادية.

  من عمومات فعضيد آيات القرآن بعضها لبع .الفصل ب  اآليت  -2

يف استقالل موعوع كل آية فأديب للمسـلم  وارشـاد لترفقـاء يف     -5
 منازل العبادة.

                                                 

 .238سورة البقرة ( 3)

 . 222المريف املرفضى  -( الناصريات2)
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موعوع اآلية السابقة س ال العفو ووو الذنوئ ورفع عذائ النار,  -1
اما هذه اآلية فجاءت باألعمال اليت فدخل اإلنسان باجلنة وكأن اآلية 

ملوعوعي وان امل من حيتاج س ال النجاة من النار  رب عن التعدد ا
والسعي لدخول اجلنة, ول يقف عند  لب وو الذنوئ بل عليه ان 
يسرتها بالصاحلات, والعبادات اليت فكون اسـتغفارًا عمليـًا, وهـل    
فرتشح مضام  هذه اآلية على اآلية السابقة أم العكس, مبعنى هـل  

ة اإلميان, ام اإلميان سبب يف الصرب والصدف والقنوت ي ثر يف درج
اجياد هذه الصفات, اجلوائ هو التداخل وفبادل التأثً واألثـر مـع   

  هور املالزمة.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية

لقد ذكرت اآلية مخس صفات ألهل التقوى كل صفة مدرسة يف 
الفقــه والكــالم واألخــالف, وفبــدو للوهلــة األوىل ممــقة اإلرفقــاء اليــه, 

فات ومدخل ملكة اهلداية اليت فنبعث منها ولكن التقوى أصل هذه الص
 معاني الصالح.

وجاء دخول الواو على الصفات آية اعجازيـة, وفسـر علـى انـه     
ففايم للموصوف ألن كل صفة فستحا بذافها املـدح علـى املوصـوف,    
ولكن اآلية أعم فتممل التعدد برمحته وفضله فعاىل مع اياد ما يف اآلية 

 ي يرتشح عنه قصد القربة يف األفعال.األوىل وشر ية اإلميان الذ
ــالكها    ــاج مسـ ــوة إلنتهـ ــفات ودعـ ــذه الصـ ــاد هلـ ــة نرشـ ويف اآليـ
و هورهــا يف القــول والفعــل, وفنفــي اآليــة اجلهالــة والغــرر, فمــن شــاء 
دخول اجلنة ل يبقى متحًًا يف اختيار الطرف اليها, اذ منعـت اآليـة مـن    

 التحريف والتغيً فيها.
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  اآلية سالحاآلية سالح          
هذه الصفات بلغة املدح والثناء فرغيب ودعوة للتلبس بها, ذكر 

وبيان ملكارم األخالف وما جيب ان يتحلى بـه املسـلمون مـن الكمـالت     
 اإلنسانية.

وهو حث على اإلنابة والرجوع اىل اهلل, والتوبة وهـي الرجـوع   
عن املعصية واإلخالص يف العمل وهو أداء األفعال قربة اىل اهلل وحده, 

ــاذ  ــدنيا     وا  ــد يف ال ــة والزه ــة ثابت ــل رداء وملك ــول والفع ــا يف الق الص
 باإلنقطاع اىل اهلل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية        
يف اآلية زجر عن ذما م األخالف, واخبار عن عررها بصـاحبها   

وانهــا ل فــ دي اىل النفــع يف اآلخــرة, وفيهــا منــع مــن اجلــزع والســاط   
يتنافى مع التقوى, وارفكائ احلماقات, كما فب  اآلية قبح الكذئ وانه 

فان ذكر الصدف بلغة املـدح والثنـاء يعـين بالضـرورة ذم الكـذئ الـذي       
يعترب مبغوعًا عقاًل, كما انها متنع من الكسل وا مول يف العبادة وفب  
ان  ريا اجلنة يستلزم بذل الوسع واجلهد, وان التقوى منهاج و ريقة 

نيـة, ومـع ان اآليـة    عمل يومية مبنيـة علـى خمـيته فعـاىل يف السـر والعال     
 جاءت بصيغة ا رب فانها انما ية اذ انها فدعو اىل 

 الصرب وا هار التحمل وعدم اجلزع. -3
 قول احلا والصدف واجتنائ الكذئ والزور. -2
ــن      -3 ــع م ــوع اىل اهلل ومتن ــال ا مــوع وا ض ــب ح ــنفس ي جعــل ال

 الكربياء والغرور والزهو والغي.
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بـذل يف سـبيله فعـاىل واعانـة     فبعث اآلية على الرغبة يف اإلنفاف وال -2
 الفقراء وابتاج  وفنهى عن المح والبال.

يف اآلية فرغيب باإلستغفار وا هار للندم علـى اقـرتاف الـذنوئ,     -5
 وعدم اإلستحياء من اإلستغفار.

استحبائ اإلستغفار والعبادة وقت السحر, لطرد الغفلة واإلعالن  -1
ن اىل الدنيا, ومـا  الماصي عن الموف اىل نعيم اآلخرة, وعدم الركو

ــا ر      ــه يف كب ــادرة الي ــتغفاردعوة للمب ــر باإلس ــالف األم ــن ا  ــة م يف اآلي
وصغا ر الذنوئ, بل مطلقًا وا اذه واقية ووسيلة للتقرئ اىل رمحتـه  

 فعاىل.

  افاضات اآليةافاضات اآلية  

فتجلى يف هذه اآلية حقيقة اإلرادة التكوينية والتمريعية معًا وهي 
ح, وفيه مضام  التعليم القدسي فأفي ان القرآن مصدر اهلداية والصال

كلمة واحدة فيه فت دي اىل هدايـة ورشـاد األجيـال وفنزيـه اجملتمعـات,      
وفدفع عن الناس الضاللة والغوايـة, فكيـف وقـد جـاءت يف هـذه اآليـة       
ــيم       ــن الق ــتقل م ــامل مس ــة وع ــا مدرس ــدة منه ــل واح ــات ك ــس كلم مخ

 واألخالف القرآنية والسنن األخروية,
ين( عنـوان للتوفيـا يف النمـأف  ول يسـتطيع اإلنسـان      فلفظ )الصـابر 

ــدان      ــو أجتمــع الوال ــه ال بالصــرب, ول ــه وآخرف ــر يف حياف النجــاح والظف
واألقارئ واألصدقاء ومدارس التعليم املتعارفة علـى فعلـيم الصـيب يف    
سين حيافه الصرب وصيغه لعجزوا عن جعله سجية ثابتـة عنـده, و ـرج    

اهمـة املصـا ب, او شـدة المـوف اىل زينـة      عن أصوله وقواعده عنـد مد 
ــلم        ــت املس ــدة جعل ــة واح ــة وبكلم ــذه اآلي ــن ه ــدنيا, ولك ــاهج ال ومب
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يتنافسون يف منازل الصرب سعيًا للوصـول اىل مرافـب الكمـال اإلنسـاني     
 ونيل البغية واألمل والسعادة األخروية.

وكل مسـلم أصـبح معلمـًا ومرشـدًا لغـًه ممـن حولـه دون امللـل         
لتكــون األخــالف احلميــدة الــيت يتصــف بهــا دعــوة لآلخــرين  األخــرى, 

لـدخول اإلســالم وفرغيبـًا بعقا ــده وسـببًا لبعــث اهليبـة مــن اإلســالم يف     
النفوس, مع ان الصرب مل يطلب كسالح عد قوى المرك والضاللة, بل 
هو سالح اجيابي للنجاة والفوز يف اآلخرة, ولكن هـذه النتـا ج اجلانبيـة    

 ات اإلعافية من حيث ل يعلم العبد, مناسبة لكسب احلسن
لقد أمر اهلل عز وجل بالصرب كي يكون سببًا مركبًا لنيل الثـوائ  
بالذات والعرق, بالذات من خالل الفعل الماصي والتحلي مبضام  
الصرب, وبالعرق لكونه أسوة للغً ومرآة للقـيم القرآنيـة والسـنن الـيت     

آله وسلم  وهذا مـن اإلعجـاز   جاء بها الرسول األكرم صلى اهلل عليه و
الغًي للقرآن يف الظهور العملي آليافه على السلوك واألقوال, وقد فبدو 
سننه على فعل غً املسلم مبحاكافه للمسلم عن علم او بغـً علـم وفيـه    

 فوكيد حلقيقة ثابتة وهي ان القرآن رمحة للعامل ,
م ومع ان كل وصف ورد يف اآلية  س مضيئة يف مسـاء العلـو  

واألخالف فان اآلية ذكرت مخسًا من مصـاديا الكمـال الـيت فقـود اىل     
الرفعة والعلو وفكون عونًا لتنسان يف النمأف  و فف عنـه ومتنعـه مـن    
اإلفتتان بالدنيا واإلنمغال بلذافها و رب اآلية عن وجود رسـالة عظيمـة   

كـون  لتنسان يف احلياة الدنيا, وانه يعيش يف جهاد متصـل مـع نفسـه, لي   
انتصاره فيه دعوة عامة لآلخرة وحثا ، للنـاس علـى اللجـوء اىل املعـارف     

 القرآنية.
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  التفسريالتفسري
 [الصهاِبِرينَ قوله فعاىل  

بـدأت اآليـة بـذكر الصـرب كصـفة للمـتق , وفـدل علـى ان الصـرب          
ملكة وسجية ولـيس علـى حنـو صـرف الطبيعـة, بـل هـي         مأصبح عنده

الرخاء فمن النـاس مـن فـراه يصـرب     مطردة ثابتة سواء يف حال المدة او 
عند البالء القليل ولكنه عندما يـل بـه رزيـة ومصـيبة فـراه يفقـد أفزانـه        
ويستولي عليه اجلزع او الغضب ويقول ما ليرعي الرئ, أو انه يصـرب  
عن المهوات البسيطة اما اذا جاءت لذة جاوة فانه ل يستطيع مقاومتها 

 ارادة التحمل واجملاهدة وقهر النفس, وينظر اىل الصرب بعنوانه السليب و
ولبــد مــن دراســات مســتحدثة عــن املضــام  اإلجيابيــة يف فلســفة 
الصرب ومنها عرق الفعل على موازين احلالل واحلرام قبل المروع به, 
والرجوع اىل المـريعة عنـد مداهمـة افتتـان او ابـتالء وهـذا الوجـه مـن         

 صفات املتق .وجوه التقوى فيكون مال مًا لذكر الصرب يف 
ومن وجوه الصرب عدم اجلزع من أداء العبادات والفرا   ابتداء 
واســتدامة, فقــد يــرتدد انســان يف دخــول اإلســالم ألنــه يفــرق الصــالة 
اليومية واإلمتناع عن األكل والمرئ ساعات نهار شهر رمضان واخراج 
 حا الفقراء مـن األمـوال ا اصـة, فبينـت اآليـة املنـافع العظيمـة للصـرب        

 القليل يف جنب اهلل ألنه جزاءه اجلنة,
والصرب أفضل الوسا ل للنجاة من حب المهوات الذي ورد يف ذمه 
قبل ثالثة آيات خصوصًا وان نظـم اآليـة متصـل مـع ذات املوعـوع ألن      
هذه اآلية جاءت بأمرين نبـذ المـهوات ولـزوم الـتال: مـن اإلنمـغال       

افب العالية يف اجلنة, وهذان النظري والعملي بها والسعي الدا م لنيل املر
األمران جيتمعان معًا بالصرب, فهـو السـالح القـا ع والوسـيلة امللكوفيـة      
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للفالح والصالح الذافي والتنزه عن القبا ح, واإلرفقاء اىل عامل املال كة 
والنظر اىل األمور بع  البصًة ألن الصرب جزء علة مادية ملالقاة الوقا ع 

اإلختيار, فمع فقد الصرب يكون األمر املاتار  واحلوادث وفعي  موعوع
خمتلفًا عما يكون مع الصرب, ومن وجوه الصرب اإلجيابية  لب مرعاة اهلل 
يف الفعل والقول, فمتى ما كانت مرعافه فعاىل غاية حاعرة عند العبد 
 فان الصرب مالزم هلا ومرتشح عنها, لذا استحا الصابرون صفة التقوى.

وجـل احليـاة الـدنيا متاعـًا, ومـادة هـذا املتـاع        ولقد وصف اهلل عز 
الصرب وهو الزاد الذي يصطحبه اإلنسان يف سفره اىل اآلخرة, وقد أكد 
اإلسالم واألديان السابقة على الصرب ألنه سـالح النصـر علـى األعـداء     

 وأهم وسا ل فثبيت دعا م الدين يف األرق.

  علم املناسبة علم املناسبة 
ــر ال   ــا ذك ــيت ورد فيه ــات ال ــرب اآلي ــً  فعت صــرب جامعــة مســتقلة للا

 والصالح, وكل آية هلا موعوع وحيثية من حيثيات الصرب منها 
الصرب موعوع لتستعانة للنجاة مما يف الدنيا من البالء, وقد أمر اهلل  -3

َياَأيَُّهيا الهيِذيَن عز وجل بالصرب وندئ اليه قال فعاىل  

ََمُنوا اْصبُِروا َوَصاِبُروا َوَراِبَُوا َواتهُقوا 

 .(3)[َّللاهَ 
الصرب وسيلة النجاة والغلبة على األعداء وهو قـوة اعـافية فزيـد يف     -2

َفِإْن َيكُْن ِميْنكُمْ العدد وقوة اجليش, واجلماعة قال فعاىل  

 (2) [ِماَئة  َصاِبَرة  َيْغِلبُوا ِماَئَتيْنِ 

                                                 

 .222سورة آل عمران ( 3)
 .11سورة األنفال ( 2)
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الصرب شرط كمال أخالقي, مستديم ويف حال الرخاء والمدة, قال  -3
ِريَن ِفيي اْلبَْأسَياِء َوالضهيرهاِء َوالصهابِ فعـاىل   

 .(3) [َوحِيَن اْلبَْأسِ 

 للعبد ثالث حالت  -2

 برزو بينها. -3اجلزع,  -2الصرب,  -3

وقد جاء القرآن ،صـر ا ـً والرجحـان بالصـرب دون غـًه قـال       
 .(2)[َوَلِيْن َصبَْرُتمْ َلُهَو خَيْر  ِللصهاِبِرينَ فعاىل  

عة وصرب مجاعة على غًها, والصرب الماصي يرتشح على اجلما
 واجليل على األجيال األخرى باعتباره فأسيسه لصرح عقا دي.

ان الصرب أمانة يف عنا كل مسلم وهو مس ولية كل جيل على حنو 
اإلشرتاك, ألنه جزء من و يفتهم يف فعاهد شعا ر اهلل وحفظ العبادات 

ت والفــرا   ول يــتم هــذا احلفــظ ال بالصــرب, لــذا مسيــت العبــادا       
بالتكاليف ملا فيها من املمقة ومستلزمات التحمل, فالبد من الصرب على 
العبادة وعدم اجلزع او التهاون يف أدا ها, والعبادة نفسها وسيلة ومـادة  
للصرب, فأداء الصيام ينمي عند اإلنسان ملكة الصـرب, لـذا ورد يف قولـه    

الصرب هو , ان (3)[َواسَْتِعيُنوا ِبالصهبِْر َوالصهََةِ فعاىل  
الصـيام, لقـد بـدأت اآليـة بالصـرب ألنــه األصـل الـذي يسـتعان بـه علــى          
الوجوه األخرى املذكورة يف اآلية, فالصـدف حيتـاج الصـرب والتنـزه عـن      
الدنيا واإلبتعاد عـن الكـذئ الـذي لـه قـبح ذافـي, والقنـوت يسـتلزم ,         
رياعــة الــنفس علــى الــدعاء والتوجــه اىل اهلل يف احلاجــات والرغا ــب  

                                                 

 .377سورة البقرة ( 3)
 .321سورة النحل ( 2)
 .353سورة البقرة ( 3)
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صي عـن ممـاغل الـدنيا , واإلنفـاف يتطلـب قهـر الـنفس المـهوية         فتوال
والتال: من التعلا التام باملال, واإلستغفار باألسحار يستدعي الصرب 
 عن النوم والراحة ساعة السحر وما فيها من السكون الكوني واإلنساني.

وصيغة اجلمع دعوة ليتعلم املسلمون بعضهم من بعـ  معـاني الصـرب    
يف المهوات أو يف املصا ب, وفرى شواهد كثًة يف الصرب  وافراده سواء

يمار هلا بالبنان جاءت بالرتبية واإلعداد القرآنـي وبـاألمر بـاللجوء عنـد     
ِإنهييا ّلِلِهِ َوِإنهييا ِإَليْييِه املصــيبة اىل اإلســرتجاع وهــو قــول  

 .(3) [َراجُِعونَ 
 

 [َوالصهاِدِقينَ قوله فعاىل  
 والتعدد واملغايرة ويتمل يف املقام وجوهًا فأفي الواو إلفادة العطف 

واملنفقـون غـً    ,فالصادقون غـً الصـابرين   ,التعدد يف املوصوف -3
 القانت  وهكذا.

التغاير يف الصفة مع ايـاد املوصـوف, فاآليـة جـاءت لبيـان فعـدد        -2
 الصفات بلحا  فعدد الفعل.

ولبد من ما ز وفارف بلحـا  املعنـى اللغـوي وفركيـب الكـالم,      
لى املعنى األول فان املسلم لو كان صابرًا لصدف عليه انه متا وان مل فع

يكن صادقًا وقانتًا, وكذا بالنسبة للصادف يف قوله وفعله فانه يصدف عليه 
بانه متا وممن فممله البمارة باجلنة كما جاء قبل آيت , اما علـى املعنـى   

صـفات ا مسـة   الثاني فانه ل يصدف عليه انه متا وم من ال بـاحراز ال 
 نتمعة ألن املوصوف واحد والصفات متعددة. 

                                                 

 .351ة البقرة سور( 3)
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والصحيح هو األخً, واملراد من الصرب يف املقـام شـامل لمـ ون    
احلياة, والصرب على األذى والبالء, واإلعراق عن المهوات والرغا ب 

 واإلقامة على العبادات ويتجلى الصرب ،سن اإلمتثال ل وامر اإلهلية.
والذي ينقل ا رب واألمر كما هو يقال له  لصدف نقي  الكذئوا

صــادف, ويقــال صــدف صــادف, مثــل شــعر شــاعر, كمــا يف قولــه فعــاىل    
(3) [ِليَسَْأَل الصهاِدِقيَن َعيْن ِصيْدِقِهمْ  

قـال ابـن منظـور     ،
(2)"ليسأل املبلغ  من الرسل عن صدقهم يف فبليغهم" 

. 
يتجلـى   وأآلية فتضمن مدح املسلم  ألنهم أختاروا الصدف وهـو 

 بوجوه 
صدف القـول فيمـا يقولـون ويـدعون اىل اهلل عـز وجـل, ونانبـة         -3

 الكذئ والضاللة.
 الصدف يف الفعل وان أداء الصالة والصيام واحلج حا وصدف. -2

 اخالص النية وانتفاء الرياء والغش يف مقاصدهم. -3

فممل اآلية النيب ومدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم  واألنبياء كافة  -2
ن الصدف خبصوص النبوة صدف الوحي واإلخبـار عـن   واملراد م

 اهلل عز وجل وعدم الزيادة او النقيصة يف الوحي.

ــ:     -5 ــاف والم ــة النف ــهادة ونانب ــا بالم ــالم والنط الصــدف يف اإلس
 والريب.

 الصدف يف القتال واجلهاد يف سبيل اهلل. -1

اســتدامة الصــدف يف نيــافهم وأفعــاهلم واقــامتهم علــى التصــديا   -7
 لى اهلل عليه وآله وسلم.بالنيب ومد ص

                                                 

 .8سورة األحزائ ( 3)
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لقد أراد اهلل عز وجل للمسلم  حيـاة الصـدف وأخـرب عـن كونـه      
 ريا اجلنة والسعادة األبدية, والصدف عنوان اهلداية وأفضل وسا لها, 
وقد خفف اهلل عن الناس ويسر هلم  ريا الصدف بان جعـل الصـادف   

, فهي دعوة ممدوحًا ومييل له الناس والكاذئ مبغوعًا وفنفر منه النفوس
لتزي  الدنيا بالصدف, وهـو مـن أسـبائ النجـاة مـن اإلنمـغال الـذهين        
بالمهوات ومانع من ارفكائ الفواحش واملعاصي, وهذا من اآليات يف 
عامل ا لا وهو سبحانه يهي  ما يفتضح به الكاذئ احيانًا, ومن يعرف 
 عنه الناس انه كاذئ, فانهم ل يصدقون حتى يف احلـا والصـدف الـذي   

خيرب عنه ومنه ادعاء الوحي النبوة, واآليـة شـهادة علـى صـدف الـدعوة      
اإلسالمية و رد للم: من النفوس ومنع من الرتدد يف قبول اإلسـالم,  
وفيها حث على حسـن املعاملـة وا هـار الصـدف يف البيـع والمـراء وان       

 يكون املسلم صادقًا يف معامالفه,

ت يف اليـوم ليضـع   وقد فرق اهلل اهلل عز وجل الصـالة مخـس مـرا   
العبد أقواله وأفعاله يف باحة الصالة وينظر مال متها حلال التقوى الـذي  

 يتجلى بالصالة واإلنقطاع اىل اهلل.
وفب  اآلية موعوعية املسلم  يف احلياة اإلنسانية ألن الصدف ركـن  
فتقوم به احلياة وفرفقي به اجملتمعات اىل مرافـب السـعادة, ويف الصـدف    

المهوية واصالح هلا ومنع للذات من التعـدي علـى حقـوف    قهر للنفس 
اآلخرين, وليس أكثر عررًا يف اإلخالف الذميمة من الكذئ, ويدخل يف 

 الكذئ فكذيب األنبياء والرسل لعدم الواسطة ب  الصدف والكذئ.
والصدف جهاد يومي متصل ل فتقوم العبادة والفرا   ال به سواء 

النوعية, كما ان آثـار الكـذئ ل فنحصـر     على حنو القضية الماصية او
،ــال او واقعــة بــل فســتمر وفبقــى, وكــذا بالنســبة للصــدف فــان منافعــه   
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وبركافــه باقيــة, وهــل الصــدف واجــب ام منــدوئ اجلــوائ انــه واجــب  
وحا, نعم قد يضطر اإلنسان اىل التورية وان مل يقدر علـى التوريـة او   

راجح ولغــرق الســالمة انهــا لفنفــع فانــه يتجــه اىل الكــذئ لوجــود الــ 
والنجاة, ألن الذي يكذئ عليه هو كاذئ يف مقامه وادعا ه كما لو كان 
سلطان جور, وكافر وغاصب ملل: الغً, فهذا القسم ل يدخل يف أمـر  
الصدف والكذئ بل فممله أحكام فعاهد اإلسالم, وهو وجه من وجوه 

 من احلقـا ا  الصرب ودفع األذى والبالء باألدنى من القول الذي ل يغً
هـل هـو الـذي كسـر األصـنام قـال كمـا ورد يف        وعندما سئل ابراهيم 

 .(3) [َبْل َفَعَلُه َكبِيُرُهمْ َهَذا َفاسَْأُلوُهمْ التنزيل  

  نظرية التداخلنظرية التداخل
من ينمغل بأوهام الدنيا وجيعل ذهنه فارغًا ال منها ل جيد لذة او 

ن يعـيش يف ،بوبـة   متعة, حلـال العـدم الـواقعي الـذي يقـرتن بـه, امـا مـ        
الصدف فان نفسه متت  سعادة غبطة ألن قوله مل خيرج عن احلا والواقع, 
واإلميان بالنبوة والتنزيل أحد آثار الصدف, وهو أصل له, وبذا فظهر ما 

ــه   ــا علي ــل    )نظريننة التننداخل()نظريننة التننداخل(نطل ــادات وفع ــان العب ــان وافي ــ  اإلمي ب
س من انوارها حتى الصاحلات وكل واحدة منها فرتشح على الثانية وفقتب

فكون كاًل متحدًا يصعب التفكي: بينها لتصبح ملكـة ثابتـة عنـد املـ من     
وفكون الصفات ا مس الواردة يف اآلية صفة واحدة ول اختالف بينها 

 ال يف اللحا  وجتد فعاًل واحدًا يقوم به املسلم يصدف عليه انه 
 اميان وشاهد عملي على اإلقرار بالتوحيد. -3
 حبس للنفس سواء يف الطاعة او عن املعصية.صرب ويمل و -2

                                                 

 .13سورة األنبياء ( 3)
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 صدف ومطابقة للواقع. -3

 قنوت وجلوء واستجارة باهلل عز وجل. -2

 انفاف وبذل للمال او فعري  للنفس اىل ا طر, -5

كما يف اجلهاد يف سبيله فعاىل وأداء فريضة الصـيام وعـدم فنـاول    
ل يراه املفطر نهار الصيام مع ان العبد خيلو مع نفسه ساعات من النهار 

 فيها ال اهلل فعاىل , ونوم الصا م عبادة.

ان التكاليف اإلهلية فستلزم مقدمات فتعلا بتهذيب النفس وفنقيح 
 الطبا ع وولية العقل على اجلوارح.

وينحصر النصر والظفر يف سوح املعارك بالصدف, بصدف العزمية 
جهة قوى والقول والفعل, لذا فانه عرورة لدوام اإلميان يف األرق ملوا

الكفر والضاللة فيتداخل اجلهاد مع الصدف لتثبيت اإلميان يف النفس ويف 
 األرق ويكون اإلنسان عاملًا مصغرًا وأمة من ا ً.

 وفي: أنطوى العامل األكرب أيسب ان: جرم صغً 
لقد اراد اهلل عز وجل بنعت املسلم  بالصادق  فنزيه اإلسـالم  

وفهيئـة النـاس ملـا يقـوم بـه املسـلمون مـن        عن الرذا ل ا لقيـة والنفسـية   
التبليو ونقل أحكام المريعة, فصدف املسلم ينفعه وينفـع أخـاه املسـلم,    
واإلسـالم والنـاس مجيعــًا, وان كـان هـذا النفــع علـى مرافـب متعــدد,       
فكيف اذا كان الصدف نوعيًا عامًا وصفة ثابتة لعموم املسلم , والصدف 

ويف مواجهة أهل المهوات والضاللة صبغة جهادية عد النفس األمارة 
والكفر, وهو سـبيل للكمـال وقطـع لطريـا العـودة اىل اجلاهليـة األوىل       
والعادة الذميمة, وقـد يكـون غـً املسـلم صـادقًا يف معامالفـه ويتجنـب        
ــه مــن الصــادق  اجلــوائ ل, ألن    الكفــر والغــش فهــل يصــدف عليــه ان
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الصدف مع اهلل عز الصدف موعوع عقا دي يممل األخالص يف النية و
 وجل يف السر والعالنية.

 

 [َواْلَقاِنِتينَ قوله فعاىل  
مدح اعايف للمسلم  يـأفي بعنـوان ا ـرب لبيـان حـاهلم وجلعلـهم       
يرفقون ويستمرون عليه, وقد يظهر الصرب حال وقوع املصـيبة عنـد غـً    

ىل املسلم, ويكون أمينًا فيما يستودع عليه, ولكنـه ل يكـون ثابتـًا هلل فعـا    
منقطعًا اىل الدعاء وبيان املسألة واحلاجة منه فعاىل, فجاء وصف القنوت 
صفة خاصة للمسلم  وفوكيـدًا إلرفقـا هم ومسـو أخالقهـم وعـادافهم      
وسجاياهم, والتباين ب  انمغال شا: بالمهوات وانقطاعه اىل زينـة  
الدنيا ووبة مباهجها وب  عموم املسلم  الذين يوا بون علـى الـدعاء   
ويتعاهدون اداء الصالة وهي بذافها دعاء وقنوت فصحيح ان القنوت يف 
الصالة هو الدعاء يف الركعة الثانية بعد القراءة و بعد الركوع ال ان هيئة 
املصلي كلها قنوت ودعاء, والقنوت عنوان ا موع وا ضوع هلل فعاىل 
ووسلة اصـالح الـنفس وفيـه سـالمة وأمـن, سـالمة للنـاس ألن القانـت         
ينمغل بذكره فعـاىل عـن ايـذاء النـاس, كمـا ان الـذكر نفسـه واقيـة مـن          
التعدي على اآلخرين, وسالمة للقانت نفسه من الناس ألن حال اإلميان 
والتقـوى فبعـث يف قلـوئ النـاس ا مــية والفـزع منـه او المـفقة عليــه,        
والقنـوت جبعـل اإلنسـان قريبـًا مــن حضـرة القـدس سـا،ًا يف فيوعــات        

عدًا عن المهوات وزينة الدنيا والقنوت كاشف ملاهية الدنيا الرمحن, مبت
 وسالح للتغلب على فتنتها ومانع من اإلنقياد هلا.

  علم املناسبة علم املناسبة 
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وردت مادة )قنت( اثنيت عمرة مـرة يف القـرآن وفيهـا مـدح وثنـاء      
علــى املــ من , ومنهــا مــا جــاء بصــيغة األمــر بــالقنوت للثــوائ العظــيم  

 ه.واجلزاء احلسن الذي في
َياَمْرَيُم اْقُنِتي ِلَرب كِ وقد ورد قوله فعـاىل يف مـريم    

, ويف آيـة أخـرى   (3) [َواسْجُِدي َواْرَكِعي َمَع اليرهاِكِعينَ 
, وقد وردت اآلية مبدح امل من  (2)[َوَكاَنْْ ِمْن اْلَقاِنِتينَ  

[, شهادة على ان اْلَقاِنِتينَ لتلبسهم بصفة القنوت فقوله فعاىل  
موا بــون علــى القنــوت اســتجابة ألمــره فعــاىل املتوجــه الــيهم  املســلم 

, (3)[َوُقوُموا ّلِلِهِ َقاِنِتينَ خبطابات القرآن الكريم قال فعـاىل   
ِإنه ِإْبَراِهيمَ َكاَن ُأمهًة  ولقد مدح اهلل عز وجل ابراهيم 

 .(2)[َقاِنًتا ّلِلِهِ حَِنيًفا
بالرسل أولي العزم, ومجعوا فاملسلمون يلوا بأخالف األنبياء واقتدوا 

 أمهات صفات التقوى ومنها القنوت.
لقــد حــافظ املســلمون علــى الفطــرة وأصــل ا لــا وكــانوا أ مــة    

َوَلُه َميْن للاال ا األخرى وأقرانًا للمال كة يف القنوت قـال فعـاىل    

 ,(5) [ِفي السهَمَواتِ َواِلَْرَِ ُكلٌّ َلُه َقاِنُتونَ 
امل للرجال والنساء من املسلم  منذ ووصف القانت  يف اآلية ش

آدم واىل يوم القيامة وجاء اللفظ بالتذكً للتغليب ولفظ القنوت من 

                                                 

 .23سورة آل عمران ( 3)
 .32سورة التحريم ( 2)
 .238سورة البقرة ( 3)
 .322سورة النحل ( 2)
 .21سورة الروم ( 5)
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أكثر األلفا  يف القرآن اليت ورد ذكر النساء والتأنيث فيه بالقياس اىل 
 نموعه اذ جاء يف ست مرات من أصل اجملموع فقد ورد 

 يف مريم ابنة عمران مرف  كما فقدم. -3
َوَمْن َيْقُنيْْ واج النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  يف أز -2

 .(3)[ِمْنكُنه ّلِلِهِ َوَرسُوِلهِ 
ــال فعـــــاىل    -3 ــاء علـــــى امل منـــــات الال ـــــي يعملـــــن ا ـــــً قـــ الثنـــ

 .(2) [َفالصهاِلكَاُت َقاِنَتات  حَاِفظَات  ِلْلَغيْبِ  

جاء القنوت بعرق واحـد مـع اإلميـان ومعطوفـًا وبالتفصـيل بـذكر        -2
ال والنساء مما يعين ان ذكر املرأة هنا ليس يف  ول ذكر الرجل, الرج

كمــا يف حـــواء يف اجلنــة, وفوجـــه ا طــائ اىل آدم عليـــه الســـالم     
, بـل جـاء   (3) [َياََدُم اسْكُْن َأْنَْ َوَزْوجُكَ اْلجَنهةَ  

ذكر املسـلمات بعـرق ذكـر املسـلم , وهـو فمـريف هلـن وعنـوان         
ــه  ــاء يف ســلم الكمــالت علي ــال فعــاىل    ارفق َواْلُمييْؤِمِنيَن ق

 .(2) [َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاتِ 

يف خصا : النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وصف عن أزواجه قال  -5
َعسَييى َربُّييُه ِإْن  َلهَقكُيينه َأْن ُيبِْدَلييُه فعــاىل  

َأْزَواجًييا خَيْييًرا ِمييْنكُنه ُمسْييِلَماتٍ ُمْؤِمَنيياتٍ 

 .(5)[اتٍ َقاِنتَ 

                                                 

 .33سورة األحزائ ( 3)
 .32سورة النساء ( 2)
 انظر اجلزء الثالث.( 3)
 .35ألحزائ سورة ا( 2)
 .5سورة التحريم ( 5)
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وهذا التكرار يف ذكر املسلمات بصفة القنوت آية اعجازيـة فسـتحا   
ــزوم      ــة بل ــلمات خاص ــرأة واىل املس ــل أم ــالة اىل ك ــي رس ــة, وه الدراس

 احلرص على سيماء ا موع وا ضوع هلل فعاىل.

وقنوت املرأة وصالحها عليه قوام اجملتمع وحفـظ المـريعة واملبـادإل    
دد اللفظي على قنوت املسلمة وأفرادها واإلنسائ والذراري, وهذا التع

بالذكر فأكيد على موعوعية قنوفها يف اميانها وصالحها, وحاجـة األمـة   
 موعها هلل عز وجل, وقد ورد يف موعوع هذه اآليات وقبل آيت  قوله 

 [,ُزي َن ِللنهاسِ حُبُّ الشهَهَواتِ ِمْن الن سَاءِ فعاىل  
ة هلل عزوجل فانها فكون عونًا على ومتى ما كانت املرأة قانتة خاشع

ــة يف      ــًا ومدرس ــدين ايض ــزوج واألو والوال ــن وال ــالح لتب ــان والف اإلمي
الفضيلة وسببًا لترفقاء والرفعة فاصالح الرجال وجنافهم من المهوات 
يكون عن  ريا املرأة بالذات او بالواسطة, اما بالذات فان امل منة فذكر 

واما بالواسطة ف نهـا فقـوم بالتـدبً    باهلل عزوجل وفكون اسوة حسنة, 
ول فطلب احلرام ول فسأل غً حاجتها أوفرهـا زوجهـا, بـل فسـاعده     
على أمور احلياة الدنيا واآلخرة, ومع أفراد امل منات بذكر قنوفهن فـان  
اآليات اليت ورد فيها ذكر القنوت بصيغة املفـرد واجلمـع فمـمل النسـاء     

ضمن فمريف املسلم  عامة, واملسلمات ايضًا فلفظ القنوت يف القرآن يت
ــا      ــرأة املســلمة وجعــل مندوحــة يف وقته خاصــة, وهــو دعــوة إلكــرام امل
لتستمتاع باملناجاة وا مـوع هلل فعـاىل واملوا بـة علـى العبـادة, وعـدم       

 اشغاهلا بم ون املنزل واألولد,
والقنوت من الكلي املمك: وفقع يته مصاديا عديدة ول يتقيد ،ال 

مر خمصـوص فكـل أنسـان مبيسـوره ان يقنـت هلل يف أي وقـت وبـأي        او ع
  ريقة فتضمن ا ضوع وا موع هلل.
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 [َواْلُمْنِفِقينَ قوله فعاىل  
بعد القنوت وا موع هلل عز وجل جاء وصف اإلنفـاف كعالمـة   
من عالمات التقوى وقدم القنوت ألن كل مسلم ومسلمة يقدران عليـه  

النهار اما اإلنفاف فهو خاص مبن عنـده زا ـد   يف السر والعالنية والليل و
على م ونته هـذا اذا حصـرنا موعـوع اإلنفـاف باملـال وهـو  ـاهر اآليـة         

 الكرمية,
قال الرازي "ويـدخل فيـه انفـاف املـرء علـى نفسـه وأهلـه وأقاربـه         

 .(3)وصلة رمحه ويف الزكاة واجلهاد"
آليـة  ولكن القدر املتـيقن هـو اإلنفـاف يف سـبيل اهلل وعـدم فعلـا ا      

الَ بانفاف املكلف على نفسه وأهله ممن يب نفقـتهم عليـه, قـال فعـاىل      

ِْل اْلفَْتحِ  َْتِوي مِْنكُمْ مَْن َأْنفََق مِْن َقب َيس

, وكل انسان ينفا علـى أهلـه ونفسـه علـى حنـو مسـتديم       (2) [َوَقاَتلَ 
فالبد من خصوصية لصدف موعوع اإلنفاف قبل الفتح وهي انه يف سبيل 

يمرتط يف اإلنفاف ان يكون بقصـد القربـة ليرتفـب عليـه األجـر      اهلل كما 
والثوائ اإلنبعـاث مـن منـازل اإلميـان ألن ننفـاف الكـافر ل يثـائ عليـه         

 للمرك املانع من الثوائ ولعدم اهليته لقصد القربة.
 

 [َواْلُمسَْتْغِفِريَن ِباِلَسْكَارِ قوله فعاىل  
ت املــتق  الــيت هــذه الصــفة ا امســة واألخــًة مــن أمهــات صــفا

ــا موافقــة ملكــارم األخــالف      ــت صــفافهم أعــم ألنه ــة وان كان ذكرفهــا اآلي
وشرا ط اإلميان وو ا ف العبودية املطلقة هلل فعاىل, وهـذه الصـفة عامـة    
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بفتح السـ    –للرجال والنساء املسلم  ويف مقدور كل انسان, والسحر 
 ال وقت خمصوص من الليل, وفيه أقو -وسكون احلاء او فتحها

 الثلث األخً من الليل اىل  لوع الفجر. -3
 .(3)قطعة من الليل, وبه قال األزهري -2
السدس األخً من الليل, أي نصف مدة األول أعـاله وهـو الثلـث     -3

وجاءت اآلية يف  رفيها بصيغة اجلمع, وفدل على فكرار اإلستغفار 
يف الليالي لكـل مسـلم ومسـلمة, وصـيغة اجلمـع هـذه فرتشـح علـى         

سابقة كاإلنفاف والقنوت وعدم اإلكتفاء بـاخراج الزكـاة   الصفات ال
مــرة واحــدة ألنهــا متجــددة كــل ســنة, وبافصــال القنــوت والــدعاء   

 وا موع هلل عزوجل كسجية ثابتة.

واآلية ل ففيد حصر اإلستغفار بوقت السحر بـل انـه قيـد احـرتازي     
ندوئ وبيان ملنع التفريط بوقت السحر وال فأن اإلستغفار وبوئ وأمر م

اليه يف كل ساعة من ساعات الليل والنهار, ويف موعـوع اآليـة وماهيـة    
 اإلستغفار املذكور وجوه 

 

 قول استغفر اهلل. -3
 صالة الليل. -2
 .(2)يريد املصل  صالة الصبح, عن ابن عباس -3

الندئ اىل اإلستغفار, من استغفر سبع  مرة يف وقت السحر  -2
 .(3)فهو من أهل هذه اآلية
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هذه الوجوه ألن الصالة أعم مـن اإلسـتغفار وكلـه    ول فعارق ب  
ذكر هلل فعاىل عن أنس عن النيب قال  ان اهلل عزوجل يقول   نني ألهم 
بأهل األرق عذابا , ف ذا نظرت نىل عمـار بيـوفي , ونىل املتهجـدين ,    

ــحار , صــرفته عــنهم "    ــاب  يف , ونىل املســتغفرين باألس .  (3)واىل املتح
النفس من أداء الصالة ال انـه ايضـا ،مدرسـة يف    واإلستغفار أخف على 

اإلعتبار وعنوان الرجوع اىل اهلل فعاىل والندم واحلسرة, علـى التفـريط   
وفعل السـيئات, واإلسـتغفار ل ينحصـر بأعمـال اليـوم بـل يمـمل أيـام         
العمل كله فاذا قال املسلم استغفر اهلل فاملراد  لب العفو ووو كل ذنب 

ل ان يكون اإلستغفار مقيدًا بذنب خمصوص كما لـو  أرفكبه يف حيافه, ا
قال استغفر اهلل من الذنب الفالني وهو ايضًا حسـن, ملـا فيـه مـن النـدم      
والمعور بقبح الفعـل وفبعـات الـذنب وآثامـه, لقـد اراد اهلل عـز وجـل        
للمسلم  السعي يف ازالة احلواجز الظلمانية اليت يول دون بلوغ اجلنة 

من أغلظها وأكثر قبحًا, ان اإلستغفار بائ فتحه اهلل والذنوئ واملعاصي 
 اصة أوليا ه وسهل هلم ولوجه, وهو خال من املمـقة والعسـر ولكنـه    
مناسبة للتدبر واإلعتبار, فهو وان كان قوًل باللسـان ال انـه استحضـار    

 ألمور عديدة منها 

 ذكر الذنوئ اليت فعلها الما: عنه اإلستغفار. -3
 اإلثم.معرفة قبح الذنب و -2
 ادراك احلاجة اىل اإلستغفار والندم, يف الدنيا واآلخرة. -3

 فيه امتثال ألمره فعاىل. -2

 باإلستغفار ازاحة ألعباء وفركة ثقيلة من الذنب على النفس, -5
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فيه فروي  للنفس على العبادات واإلقبـال علـى الطاعـات بمـوف,      -1
اىل  فعند اإلستغفار يتذكر اإلنسان ذنوبه ويمعر باحلاجة اىل التقرئ

 اهلل بالطاعات.

اإلسـتغفار مدرسـة للصـالح الـذافي والغـًي, فـاآلخرون يتعلمـون         -7
الدروس ممن يقوم باإلستغفار خصوصًا امل من, ألنهم يدركون لزوم 
ــل     ــذي يعم ــ من ال ــى ان امل ــة مبعن ــتغفار باألولوي ــادرفهم اىل اإلس مب

 الصاحلات يقوم باإلستغفار فالبد انهم أكثر حاجة منه لتستغفار.

 وقد وردت اآلية بقيد األسحار فلماذا هذا التقييد فيه وجوه  

ان النهار أوان العمل واجلد, واهلل يريد لتستغفار مناسبة للتـدارك   -3
 وساعة للندم.

 فبديد سكون الليل باإلستغفار. -2
افصال ذكره فعاىل بالليل والنهار كي فدرك املال كـة أهليـة اإلنسـان     -3

م ذكـره فعـاىل يف األرق حتـى يف    للاالفة يف األرق ،يث ل ينعد
 الليل البهيم.

ينمط الميطان يف الليل واثناء قلة احلركـة فيـأفي اإلسـتغفار ليطـرده      -2
 ومينعه من الوسوسة والتأثً الضار.

لقد حذرت هذه اآليات من فزي  المهوات, ولظلمة الليل مناسـبة   -5
إلســتحواذ الــنفس المــهوية فيــأفي اإلســتغفار لــوأد حــب الــدنيا يف   

لنفس ومنع الذهن من السياحة يف زينة ومباهج الدنيا, ملا فيهـا مـن   ا
التــذكً بــاآلخرة وفقســيم األفعــال بلحــا  ا ــً والمــر, والثــوائ   

 والعقائ.

اإلستغفار ميزان األعمال, فاملراد منه س ال وو الذنوئ ولكنه من  -1
أفضل الوسا ل إلختيار نوع الفعل الـذي يقـدم عليـه اإلنسـان, إلن     
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فار ينمـي ملكـة التمييـز بـ  األفعـال فيستحضـره العبـد عنـد         اإلستغ
اإلقدام على اختيار فعل مع , فما يراه يستحا اإلستغفار من اآلثام 
يتجنبــه ويبتعــد منــه لقبحــه الــذافي والعرعــي, ومــا يــراه صــاحلًا ل   

 يتعارق مع األوامر اإلهلية يأفي به شاكرًا ألنعمه فعاىل.

ثناء عليه فعاىل بان مل يغلا بائ التوبة اإلستغفار مدرسة للمكر وال -7
والندم, وانه سبحانه يعطـي الكـثً بالقليـل, فالكبـا ر واآلثـام يـأفي       

 عليها قول استغفر اهلل فيمحوها ويزيلها.

يف السحر يستسلم اإلنسان لسلطان النوم, وخيلد اىل الراحة, فتأفي  -8
مليــل اىل الــدعوة اىل اإلســتغفار للتــذكً بالو ــا ف العباديــة وقهــر ا

 الغفلة يف حالة اليقظة.

السحر أفضل األوقـات لتسـتغفار ملـا فيـه مـن صـفاء الـذهن ونقـاء          -9
السريرة وفعلا الروح مبا عند اهلل, وحال الفزع وا مية منـه فعـاىل   

 كفرع للوحدة.

القيــام باإلســتغفار وقــت الســحر ويف حــال الســكينة جبعــل اإلنســان  -32
رى مـن اليـوم والليلـة مـن     حيرص على اإلستغفار يف األوقات األخـ 

 بائ األولوية واإلستصحائ.

ــتغفار,      -33 ــوم أم اإلس ــحر الن ــت الس ــلم وق ــ  للمس ــى وأهن ــا أحل ايهم
 اجلوائ من وجوه 

ان اإلستغفار ل يستوعب ساعات السحر كلها, فيمكن اجلمع ب   -3
 النوم واإلستغفار يف الليل ويف السحر خاصة.

يـة, واألوىل فتحقـا   اللذة الروحية أعظم وأحسن مـن اللـذة البدن   -2
باإلستغفار, والثانيـة بـالنوم, ال فـرى الـذي يصـلي صـالة الليـل        



 325 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

يصبح سعيداًًَ وفرى اإلشراقة على وجهه, ومن قضى ليله بـالنوم  
 يمعر بفوات شيء وفضييع لفرصة من العمر.

ميكن صياغة اإلستفهام هكذا هل استيعائ النوم لليل كله أفضل  -3
من الليل, األفضل واألحسن هـو   ام النوم مع اإلستغفار يف جزء

 األخً, وهو الذي الذي فدعو اليه هذه اآلية.

اإلســتغفار يف الســحر مقدمــة إلســتقبال النهــار بالعبــادة وأســبائ  -2
الرزف والفالح, ليقرتن اإلستغفار مع صالة الصبح اليت يفتتح بها 

 يوم العمل لتكون بدايته عبادة وخيتتم بالعبادة.

واعـالن للثبـات علـى العبوديـة هلل فعـاىل       اإلستغفار بالسحر عهد -5
 والتفاني يف  اعته وا مية منه فعاىل.

ان اهلل عز وجل حيب ان يرى العبـد وقـت السـحر مسـتغفرًا وان      -1
ذكره مل ينقطـع يف كـل موعـع مـن بقـاع األرق حتـى يف سـاعة        
السكينة وانعدام احلركة, فتنعدم األصوات ويعم األرق السكون 

 ف متجدد.ولكن ذكره فعاىل با

ان اإلستغفار بائ لدفع العذائ عن الناس وعـن اإلمـام علـي     -7
ــذي     ــول ال ــال  ل ــذائ ق ــل األرق بع ــيب أه اهلل اذا اراد ان يص
يتحابون يف ويعمرون مساجدي ويستغفرون باألسـحار, لـولهم   

 لنزلت عذابي.

واإلستغفار عبادة وفعظيم هلل فعاىل و لب املغفرة ل يتعلا مبحـو  
هو مناسبة لنزول الرمحة اإلهلية على الناس قال فعاىل الذنوئ وحدهو

 . (3) [َلْوالَ َتسَْتْغِفُروَن َّللاهَ َلَعلهكُمْ ُتْرحَُمونَ  
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ومن امسا ه فعـاىل الغفـور والغـافر والغفـار, وهـو سـبحانه يغفـر        
الذنب ابتـداء, ومـن فضـله واحسـانه فعـاىل ان يـب  يف هـذه اآليـة أهـم          

ان اىل ،بوبـة اجلنـة وجتعـل السـعادة والغبطـة      الصفات اليت فقود اإلنسـ 
فغمره يف الدنيا واآلخرة, وفدفع هذه اآلية احلـًة والـرتدد واجلهـل عـن     
املــ من يف معرفــة  ــرف الوصــول اىل اجلنــة, ومتنــع مــن وعــع احلجــب  
الغليظة دون بيانها وكمفها, وفيها زجر وردع من فمويه املعارف القرآنية 

ر يف النمــأف , فجــاءت اآليـة وكمــة غــً  ويريـف ســبل الفــالح والظفـ  
متمابهة, ومل فضـع شـرا ط وقيـودًا ممـددة للوصـول اىل اجلنـة بـل ان        
الصرب والصدف والقنوت والعطاء يف سبيل اهلل واإلستغفار أمور يتـاج  

 اليها الروح يف ارفقا ها يف مرافب اليق .

 حبث بالغي عقائدي حبث بالغي عقائدي 
 37اآلية  [َواْلُمسَْتْغِفِريَن ِباِلَسْكَارِ  

من وجوه البـديع حسـن النسـا وهـو ان يـأفي املـتكلم بكلمـات        
معطوف بعضها على بع  بنسا ونظـيم بـديع فتعقـب كـل واحـدة مـن       
األخرى من غً فاصلة ذهنية او لفظية يف دللة على عبط الكالم ووزنه 
وموعوعه ويأفي حسـن النسـا جبمـل متتاليـة, امـا يف هـذه اآليـة فجـاء         

متتاليـة وكـل واحـدة منهـا عـامل مسـتقل يف احلكمـة        بكلمات ومفردات 
 والعقيدة وهي موعوع لرسوو اإلميان و رد الم: والريب.

فقد بدأت اآلية بذكر الصابرين ألن الصرب أساس الفهم والقدرة 
على التحمل ومتى ما استطاع اإلنسان التغلب على اجلزع عنـد املصـيبة   

أجتنبهـا, وامتلـ: القـدرة    والمدة, وقهر النفس المهوية عند املعصـية و 
على اإلقامة على العبـادة والتكليـف فانـه يسـتطيع ان يرفقـي يف مرافـب       

 اإلميان,
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ثــم فعقــب الصــرب النعــت بالصــدف وان املــ من  الــذين يســألون 
املغفرة يتصفون بالصدف واإلخبار املطـابا للواقـع, ويقولـون بالتوحيـد     

اثبات ملا هو موجـود  بصدف نبوة ومد ونزول القرآن ألن هذا التصديا 
فعاًل وفوكيد لثبوفه وموافا ملـا هـو يف ا ـارج فعـاًل مـن غـً يريـف او        

 فغيً, ومع ان اللفظ جاء نردًا ومطلقًا فانه ينحل اىل عدة اقسام 
 الصدف يف القول. -3
 الصدف يف العمل. -2

فصديا النبوة, فالقرآن مصدف للكتب السـماوية السـابقة    -3
للقــرآن بقلــوبهم وعقــوهلم وأفعــاهلم     وجعــل اهلل املســلم  مصــدق   

 ورقابهم مبعنى انهم يضحون ويستمهدون يف دروئ فصديا القرآن.

 صحة اداء التكاليف وافيان الفعل العبادي موافقًا للمأمور به. -2

لقــد أحتــاج الصــدف اىل الصــرب ألنــه يســتلزم الصــرب يف مــوا ن  
لريب, الصدف وناهدة النفس األمارة, وصد أهل اجلدل والمبهات وا
املمـقة  كما يستلزم صـدف العبـادة يمـل أعبـاء التكـاليف ومـا فيهـا مـن         

واجلهد, فتقديم الصابرين على الصـادق  لـيس عفويـًا بـل فيـه دروس      
وعرب, فستلزم الوقوف عندها, مبعنى ان حسن النسا البالغي حيمـل يف  

 القرآن مضام  قدسية ودللت عقا دية.
كة التقوى عند املسلم  ويبين صرح املبـادإل  ان القرآن ينمي مل

 اإلسالمية وفدل كلمافه ومفردافه على صدف نزوله من عند اهلل.
ولبد من جتلي الصرب والصدف على الفعل ا ارجي مبا ينتفع منه 
العبد باملبادرة اليه ويكون أسوة لغًه وداعية اىل اهلل فبعـد ثبـوت ملكـة    

اىل اهلل فعـاىل بـالقنوت وا مـوع     الصرب والصدف فرشـح عنهـا اللجـوء   
 وا ضوع.
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وفأثً كل خصـلة وصـفة ل ينحصـر بـأثر املتقـدم علـى املتـأخر,        
مبعنى ليس الصرب وحده ي ثر يف موعوع وماهية الصدف يف اآلية بل ان 
الصدف ي ثر على ذات الصرب وجيعله صربًا يف جنـب اهلل, وصـربًا علـى    

لقنوت فانه يهذئ النفس وجيعل احلا وليس على البا ل وكذا بالنسبة ل
الصرب والصدف عبادة ي جر عليهـا العبـد, ومتيـل النفـوس اليـه والصـرب       
والصدف مقدمتان ملرفبة القنوت وا موع وأجتمعت صفة الصرب وهـي  
ملكة نفسانية مع الصدف وهو نفسي وخارجي فتجلت عـن اجتماعهمـا   

 خصلة القنوت.
بلحا  صفات التقوى من فاآلية فظهر املسلم  مبرافب من السمو 

غً ان يكون فقسيمًا هلم, ولكنها عناوين فمريفية فنبسط عليهم واآليـة  
 احناللية فصدف على كل مسلم فيكون صابرًا صادقًا قانتًا.

ومع اعالن املتق  اإلميـان بـاهلل وسـ ال مغفـرة الـذنوئ كمـا يف       
واملسـكنة   اآلية السابقة فانهم منقطعون اىل اهلل متضـرعون اليـه بالـدعاء   

و لب الرغا ب, فالصرب والصدف ل مينعـان مـن سـ ال احلاجـات منـه      
فعاىل,  وهذا الس ال عنوان للصرب والصدف فهو مـن أفـراد الصـرب ألن    
اإلنســان مل يطلــب مــن النــاس واألســبائ ا ارجيــة ومــا بــه الوجــود,  
والدعاء من الصدف ألنه اقرار بان اهلل عز وجل هو الرزاف وبيده مقاليد 

 ألمور.ا
وبعد ا ضوع وا هار ا ضوع هلل واإلنقياد ألوامره واإلمتثال ملا 

فــأفي صــفة  صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم جــاء بــه رســوله الكــريم ومــد 
اإلنفاف والبذل والعطاء يف سبيله فعاىل, ألن القنوت جيعل التقـوى متـ    

عدة اجلوارح ويث اإلنسان على اإلستعداد لآلخرة واعانة الفقراء ومسا
 ابتاج  مبا حيرز رعاه فعاىل ويفتح أبوائ السماء لقبول الدعاء.
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وجاءت النعوت بصيغة اجلمع مما يدل على يلي املسلم  بهـذه  
 الصفات القدسية اليت جتعلهم يرفقون اىل مرافب املال كة.

واإلنفاف حيتاج الصرب وقهر النفس المهوية وحب األنا وغريـزة  
من املال الماصي من غً عـوق مـادي ال   التمل: ألنه اخراج حصة 

مرعافه فعاىل وهي أعظم عوق يف الـدنيا واآلخـرة ملـا لـه مـن الثـوائ       
 اجلزيل, ول يدرك ماهية ومنافع هذا العوق ال القانتون.

لقد جـاء اإلنفـاف متعقبـًا للقنـوت, واختتمـت اآليـة باإلسـتغفار        
اإلميـاني والسـعي   وبالذات يف وقت السحر وكأن اإلستغفار خامتة اليوم 

اجلهادي يف جنب اهلل فالصرب يكون مع الذات, وفيه نوع مفاعلة فاحيانًا 
يكون صربًا مع الغً بالتحمل او اجلهاد وحنوه والصدف ايضًا مع الذات 

 والغً ألنه  ريا النجاة وسبيل اهلداية.
ومن مل يكن صادقًا يف كالمه فان الناس ل فتبعه ول فصدف مبـا  

فالعدالة سالح للدعوة, والقنوت انقطاع اليه فعاىل, واإلنفاف يقول لذا 
معاملة وايقاع من  رف واحد فدل عى صدف اإلميان وحصول البـذل,  
اما اإلستغفار يف األسحار, فهو ا امتة وا الصة والزبدة وسنام أعمال 
 اليوم لذا جعله اهلل يف مقدور كل انسان غنيًا او فقًاً،, حاكمًا او وكومًا

سيدًا او عبد،ا, رجاًل او امرأة, شابًا او شياًا صحيحًا او سقيمًا, وكأن 
اإلســتغفار يــأفي علــى ذنــوئ اليــوم ليمحوهــا ويكــون فيــه متــام وكمــال  

 الصفات الواردة يف اآلية ويكتب املستغفر من أهل هذه اآلية.
 

******* 
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 قوله فعاىل 
ُهييَو شَييِهَد َّللاهُ َأنهييُه الَ ِإَلييَه ِإاله  

َواْلَمََِئكَييُة َوُأْوُلييوا اْلِعْلييِم َقاِئًمييا 

ِباْلِقسْييِ  الَ ِإَلييَه ِإاله ُهييَو اْلَعِزيييُز 

 38[ اآلية اْلكَِكيمُ 
  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة

 قرأ ابن عباس )ننه( بكسر اهلمزة.
 شهد اهلل  فعل وفاعل.

ــزع     ــا بعــدها يف موعــع نصــب بن ــه  ان وم ــه ال اهلل( ان ــه ل ال )ان
 ا اف .

 بانه.أي  
ل  نافية للجنس, اله  امسها مبين على الفتح يف ول نصب, ال  

 أداة حصر.
هو  بدل ول ل, او من الضمً املستكن يف ا رب ابذوف, وعن 
الزخممري األصل  اهلل اله  مبتـدأ وخـرب, كمـا فقـول  زيـد منطلـا, ثـم        
جيء باداة حصر, وقدم ا ـرب علـى اإلسـم, ففـي اآليـة يكـون الضـمً        
)هو( مبتدأ م خرًا, ونله خربًا مقدمًا, قال  وعلى هذا  ريج نظا ره حنو  

 "ل سيف ال ذو الفقار ول فتى ال علي".
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)واملال كة وأولوا العلم( الـواو  حـرف عطـف, املال كـة  عطـف      
 على اسم اجلاللة.

اولوا العلم  الواو حرف عطف, اولوا  معطوف مرفوع بالواو ألنه 
 ر السامل, وهو مضاف, والعلم  مضاف اليه.ملحا جبمع املذك

)قا مــًا بالقســط( قا مــًا  حــال مــن اســم اجلاللــة, او مــن الضــمً 
املنفصل الواقع بعد ال, وفـأخر احلـال بعـد نـيء املال كـة واولـي العلـم        
وليس من لـبس إلحنصـار القيـام بالقسـط بـه فعـاىل, وألن مـا بعـده جـاء          

   جار ونرور متعلقان بقا مًا, بصيغة اجلمع, وقا مًا مفرد, بالقسط
العزيز احلكيم  خرب ان مبتدأ وذوف فقديره هو, وجيوز اعرابهما 

 بدل  من )هو(.
واملـراد مـن )قا مـًا( هنـا التـدبً وفـولي شـ ون ا ال ـا والغفلـة          
مطلقًا منفية عنه فعاىل, وليس مـن مـانع حيـول دون سـلطانه علـى مجيـع       

 ال ا سـدى, بـل يتـوىل فنظـيم شـ ونها      األشياء, فهو سبحانه مل يرتك ا
 ومينع من البغي والتعدي.

ومن أمسا ه فعاىل املقسط وهو العـادل, يقـال أقسـط يقسـط فهـو      
مقسط اذا عدل, يأفي القسط مبعنى امليزان اقتباسًا من العدل, والقسـط   

 احلصة والنصيب.

  يف سياق اآليات يف سياق اآليات 
ب المهوات بعد ان جاءت اآليات السابقة بوصف زينة الدنيا وح

ونقضته بوصف كريم لنعيم اآلخرة وذكـر مجلـة مـن خصـا : املـتق       
امل هل  لدخول اجلنة ويعيمـون سـعداء يف اجلنـان, انتقلـت هـذه اآليـة       
لبيان اسـتحقاقه فعـاىل للعبـادة ووجـوئ التقـوى منـه وخمـيته يف السـر         
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والعالنية فهذه اآلية عون اعـايف علـى التقـوى, فمـن أسـبائ الرتغيـب       
 نة يف هذه اآليات باجل
 ذكر زينة الدنيا على حنو التحذير من اإلغرتار بها. -3
 مقارنة ب  متاع الدنيا الزا ل ونعيم اآلخرة الدا م. -2
 الرتغيب باجلنة. -3

ذكر أحوال الـذين يسـتحقون دخـول اجلنـة وهـم املسـلمون الـذي         -2
 خيمون اهلل يف السر والعالنية.

لم  وارشادًا هلم لـدخول  بيان صفات املتق  فعليمًا وفأديبًا للمس -5
اجلنة وجاءت هذه اآلية لتثبيت مواعيع اآليات السابقة واألخبار عـن  
ففرده فعاىل باأللوهية والتوكيد بان شهادة التوحيد هي األصل الـذي  

 فبتنى عليه أعمال التقوى.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية

يتفضــل ســبحانه بظهــور عظمتــه وربوبيتــه بذافــه, ويــدعو النــاس   
وينفي عنه األنداد باعالن انفراده بربوبيتـه, ويطـرد    للتصديا بمهادفه,

عن نفـوس املسـلم  ا ـوف والوجـل مـن أعـداء الـدين وأهـل الريـب          
والمــ:, ويف اآليــة فوكيــد لــنعم اجلنــة ألنهــا وعــد مــن رئ الســماوات  
واألرق, وليس من اله غًه حياول فعطيل أمره أو التصرف مبا يزاحم 

 وخملوقافه املنقادة له املستجيبة ألمـره,  سلطانه, فليس يف الوجود ال اهلل
وفب  اآلية مرافب المهادة باللوهية وأهمية كلمة التوحيد ودوامهـا يف  
ــزوم النطــا بهــا واســتحبائ فرديــدها ليمــرتك اإلنســان مــع     األرق ول

 املال كة يف اعالن التوحيد, ويكون هذا اإلعالن مقدمة لدخول اجلنة,
وعدم الظلم لبيان ثبوت التوحيد يف ومن خصا : الوحدانية العدل 

مرفبة الصفات والفعل وبعث السكينة يف النفوس بالتوكيد على خصا : 
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الوحدانية ومنها العدل وعدم الظلم لبيان ثبوت التوحيد يف مرفبة الصفات 
والفعل وانه من صفات األلوهية احلكم وان يكـون احلكـم بالعـدل, ويف    

)شنهد )شنهد ت وا موع له وفسمى اآليـة آيـة   اآلية فوكيد للزوم عبادفه والقنو
 .اهلل(اهلل(

  اآلية سالحاآلية سالح
فنمي اآلية يف النفس معاني التوحيد وفطرد عنها أسـبائ المـرك,   
والضاللة والريب, وفساعد يف أداء العبادات والفرا   واإلقبال علـى  
الطاعات بموف وهي حرز من الكدورات الظلمانية, ويف اآليـة  فيـف   

ان واإلنقيــاد ملقــام الربوبيــة واإلمتثــال ل مــر عــن اإلنســان يف بــائ اإلميــ
اإلهلي, وفبعث اآلية السكينة يف النفس ملا فيها من األخبار القا ع بعدله 

 فعاىل وانعدام الظلم يف حكمه وأمره ومميئته.
وان كان اإلنسان يرجو عفوه ورمحتـه ول يقـدر علـى عدلـه لكثـرة      

بمارة ولطفًا بقوله فعاىل  ذنوئ اإلنسان وفقصًه فلذا جاءت خامتة اآلية
 [.ُهَو اْلَعِزيُز اْلكَِكيمُ  

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
المــهادة بالربوبيــة والتوحيــد لــه ســبحانه حقيقــة ثابتــة فســتحا ان  
يتفضــل بهــا ســبحانه ويمــهد لذافــه بذافــه, وهــو فأديــب للنــاس مجيعــًا  
باألولوية القطعية فاذا كـان سـبحانه يمـهد لنفسـه بالربوبيـة والوحدانيـة       

 ان يمهد الناس بذات المهادة,فيجب 
واآلية زجر عن ادعاء الربوبية كما يف جحود فرعون ومنرود, ومتنع 
من ا اذ األنداد والمركاء واألصنام, و رب بان النـاس مجيعـًا بعـرق    
واحـد يف مقامـات العبوديـة والـرف وان العنـاوين اإلعـافية لـبع  مـن         
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م من مفاهيم العبودية والرف رزقهم اهلل وابتالهم باحلياة الدنيا ل  رجه
هلل فعاىل, ول جتعل هلم درجة على غًهـم, فاملالـ: واململـوك واآلمـر     

 واملأمور, والسلطان ورعيته كلهم عبيد داخرون هلل فعاىل, 
ــى     ــو متل ــد, ول ــة ل ميــر ال مــن خــالل كلمــة التوحي ان  ريــا اجلن

م اإلنســان بصــفات الصــرب والصــدف وحنوهــا مــن مكــارم األخــالف وقــا 
باإلنفاف يف أعمال الرب والصالح فانها ل فقبل منه ال باإلقرار بالوحدانية 
هلل فعاىل, واآليـات الكونيـة كلـها فمـهد علـى الوحدانيـة وهـي مسـارة         
لتنسان وخدمته ولكنها فلح عليه بلزوم عبادفه سـبحانه فهـي حجـة لـه     

 وعليه,
اىل ومع اآليـات الكونيـة جـاءت هـذه اآليـة لتاـرب عـن ففضـله فعـ         

بالمهادة بالربوبية لنفسه لتكون برهانًا قطعيًا على التوحيد, وفـب  حبـه   
فعاىل لرتديد الناس لكلمات التوحيد فاإلنسـان مـأمور مبحاكـاة األنبيـاء     
واإلقتداء بهـم وا ـاذهم أسـوة حسـنة لـه يف قولـه وعملـه, فكيـف وقـد          

نفسـه  جاءت هذه اآليـة لتـدعو النـاس لتقتـداء بقولـه وشـهادفه فعـاىل ل       
 بالتوحيد انه غاية الفضل واإلحسان والرأفة, 

ومن يردد ما قاله اهلل فعاىل ،ا نفسه وشهد بالتوحيد فهل يعذبه 
اهلل بالنار ام يتفضل وجيعله من أهل اجلنة ويصلحه هلـا وجيعلـه جامعـًا    
للاصـا : الــيت ذكرفهـا اآليــة السـابقة اجلــوائ هـو األخــً ول يناهلــا     

ســتحقاف امنــا بالرمحــة والرأفــة اإلهليــة, ومــن  بالعــدل واإلنصــاف واإل
مفاهيم اآلية انها بمارة لنيل النعـيم األخـروي, وفرديـد كلمـة التوحيـد      

 فنزيه لذهن اإلنسان من اإلنمغال مبباهج الدنيا.

  افاضات اآليةافاضات اآلية
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هلل عز وجل نعم  اهرة وبا نة على اإلنسـان ونعمـة العقيـدة مـن     
يهدي اإلنسان اىل اإلسالم ليصـلح   اجلامع ب  النعمت , فاهلل عز وجل

باله وجيعل نفسه فسبح يف عامل امللكوت, فتطلع اىل اإلنتقال اىل اآلخرة, 
جسمه يكون يف الدنيا ولكن روحه متصلة بالباري عزوجل وكأن نسيج 
نفخ الروح ل زال متصاًل ،بـل كـريم غـً منقطـع فـراه املال كـة وحيسـه        

 مقه لكلمة التوحيد.اإلنسان لموقه اىل لقاء اهلل, وع
لقد شـرف اهلل اإلنسـان وجعـل شـهادفه يف  ـول شـهادفه فعـاىل        
وبابًا حلبه ومناجافه ورعوانه, ويف اآلية ثناء على املسلم ألنه ينطا بكلمة 
التوحيد اذ وصفته بانه من أهل العلم واملعرفة, وفيهـا مـدح وثنـاء علـى     

ليم بانهم ل ينقلون من املال كة ودعوة لتميان والتصديا باملال كة والتس
 الوحي ال ما أمر اهلل به فعاىل,

واذا كانت شهادة الناس بالتوحيد لرهية اآليات الكونية والذافية, 
فان شهادة املال كـة أعظـم وأكـرب ألن سـبحات قـده فتجلـى هلـم, وهـم         
ــات الســماوات فتكــون     قريبــون مــن حضــًة القــدس, وفتجلــى هلــم آي

قطع ويق  فاذا رأيت اجلحود مـن شـطر   شهادفهم حجة ألنها فأفي عن 
من الناس واجلن, فان املال كة مجيعًا عباد داخرون له ل يعصون له امرًا 

 غذاههم التسبيح, منقطعون اليه سبحانه.

  التفسريالتفسري
 [ شَِهَد َّللاهُ َأنهُه الَ ِإَلَه ِإاله ُهوَ قوله فعاىل   

مـه شـيء,   من أمسا ه فعاىل "المهيد" وهو الذي ل يغيـب عـن عل  
فمهادفه فعاىل علمه باألمور الظـاهرة والبا نـة وهـو الـذي يمـهد علـى       
ا ال ا يوم القيامة ويرى أفعاهلم, وشهادفه سـبحانه مطلقـة علـى كـل     
شيء فالبد ان يمهد على نفسه بنفسه, ولول هذه اآليـة إلحـتج الكفـار    
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 بان القـرآن فبيـان لكـل شـيء فـاين شـهادة اهلل علـى نفسـه بالوحدانيـة,         
فجاءت هذه اآلية لتكون دلياًل وعينًا وهداية للمسلم  وزجرًا للكافرين 
من التجرأ على القـرآن وفيهـا  فيـف عـن املسـلم  يف موعـوع احلجـة        
فاآلية حجة هلم, وحصانة من احتجاج الكافرين, وهي وحدها رسـالة  
مساوية ودعـوة للنـاس لتميـان, وفـدعوا املسـلم اىل التبـاهي والتفـاخر        

 اره اإلسالم ونطقه بكلمة التوحيد.باختي
والمــهيد هــو احلاعــر واهلل عــز وجــل واجــب الوجــود وهــو األول   
واآلخر, وسياف اآلية ل يتعلا بهذا املعنى وحده واملراد من المهادة هنا 

 وجوه 
شهادفه فعاىل بيانه وا هاره كلمة التوحيد, بان بينه يف اآليات  األول 

ة, ومنهـا اإلنسـان وشـهادفه فظهـر بـذات      الكونية وكتبه واملالوقات كاف
 اآليات وفكون دلياًل قا عًا على الربوبية والتوحيد.

ان اهلل عز وجل شهد علـى فوحيـده وهـذه المـهادة فتلمسـها       الثاني 
ا ال ا وجاءت بآية مسعية يف القرآن وفب  اآلية جانبًا من علم معرفته 

والرتابط والتناسب ب  فعاىل, فصحيح ان اآلثار واآليات وبديع النظام 
الظواهر الكونية دليل على الوحدانية ال ان رأفته ولطفه فعـاىل بالنـاس   
متصل ومسـتمر فـب  شـهادفه علـى الوحدانيـة يف القـرآن, لتكـون هـذه         

 المهادة ذافها شاهدًا على الناس يوم القيامة.
ان المهادة احلقيقية فنحصر بـه فعـاىل, وشـهادفه فكفـي عـن       الثالث 

ادات األخـرى, وهـو سـبحانه الغـين عـن ا ال ـا فمـهادفه فعـاىل         المه
بالوحدانية فدل على غناه وعدم حاجته لمهادة املال كة والناس أمجع  
كما قطعت الطريا بوجه من يقول ان اهلل احتاج شـهادفنا لـه بالربوبيـة    
والتوحيد, وقد ورد فوثيا قرآنـي لقـول بعـ  اليهـود  "ان اهلل فقـً اذ      
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الهييِذيَن َقيياُلوا ِإنه َّللاهَ قــرق, فنــزل قولــه فعــاىل  ســألنا ال

 , (3)[َفِقير  َوَنكُْن َأْغِنيَاءُ 
ــع دون      ــه ان وعــع املوان ــوهلم وففضــله بكتابت ــه فعــاىل لق ومــن مسع
احتجاجهم بالبا ل وندعاء ان اهلل عز وجل وتاج لمهادة الناس علـى  

فكن هلذا الغرق التوحيد, فأخرب بانه سبحانه هو المهيد, وشهادفه مل 
واإلحتجاج باإلصالة, بـل انهـا موجـودة قبـل ان خيلـا املال كـة واجلـن        
واإلنس, فهذه اآلية فثبت غناه فعاىل وان شهادة املال كـة واولـي العلـم    

 فنفعهم يف النمأف , واهلل غين عنها.
َأَوَلْم َيكْفِ ِبَرب كَ َأنهُه َعَليى ُكيل  ورد قولـه فعـاىل    

ٍْء شَِهيد  
, والتوحيـد مـن أصـل األشـياء فلـذا جـاءت اآليـة        (2) [شَي

 بالمهادة اإلهلية عليه.
هل ميكن القول بان المهادة هنا مبعنى العلم ايضًا بدليل قوله  الرابع 

, وقوله فعـاىل  (3)[َلِكْن َّللاهُ َيشَْهُد ِبَما َأنَزَل ِإَليْكَ فعاىل  
َوَكَفى ِبياّلِلهِ  َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمََِئكَُة َيشَْهُدونَ  

 ,(2)[شَِهيًدا
اجلــوائ نعــم ولكــن هــذا املعنــى ل يتعــارق مــع محــل اآليــة علــى  
المهادة واإلخبار واإلعالن عن احلا والصدف, والضمً )هو( عا د هلل 
فعاىل وهو املتبادر عقاًل ولغة ألن الضمً يعود لالسم األقرئ, وبقرينة 

                                                 

 .383سورة آل عمران ( 3)
 .53سورة فصلت ( 2)
 .311سورة النساء ( 3)
 .311النساء سورة ( 2)
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الَ ِإَلَه ِإاله ن بقوله فعـاىل   لآليات األخرى, ولورود آيت  يف القرآ

 [, ُهوَ 
وألن القرآن كله قا م على التوحيد, كما ان ذكر الضمً )هو( دليل 
ــبع       ــة ول عــربة ب ــا بادعــاء الربوبي ــى عــدم جتــرأ احــد مــن ا ال  عل
الطواغيت الذين سرعان ما يزول حكمهم ليالفـوا مـن بعـدهم حـديثًا     

 ان واإلقرار النوعي بالوحدانية.سيئًا, ويكون سببًا هلداية الناس لتمي

  حبث روائيحبث روائي
عن الزبً بن العوام قال   قلت ألدنون هذه العمية من رسـول اهلل "  
صلى اهلل عليه وآله وسلم " , وهي عمية عرفة , حتى أمسع مـا يقولـه .   
فحبست ناقيت ب  ناقة رسول اهلل , وناقة رجل كان نىل جنبـه , فسـمعته   

[ اآليـة . فمـا زال    َأنهُه الَ ِإَلَه ِإاله ُهيوَ  شَِهَد َّللاهُ  يقـال    
 . (3)يرددها حتى رفع

)وعن األعمش عن ابي وا ل عـن عبـد اهلل بـن مسـعود قـال  قـال        
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  جياء بصاحبها يوم القيامة فيقـول  
اهلل ان لعبدي هذا عهدًا عندي وان احا من وفى بالعهد ادخلوا عبدي 

 ا اجلنة(.هذ

"وعن أنس عن النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم قـال  مـن قـرأ    
شهد اهلل اآلية عند منامه خلا اهلل منها سبع  ألف خلا يسـتغفرون لـه   

 اىل يوم القيامة".
 

 [ َواْلَمََِئكَةُ قوله فعاىل  

                                                 

 . 3/232(نمع البيان 3)
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املال كة اجسام لطيفة فسكن السماء موا بة على الطاعة والعبادة, 
ا ً والصالح, ويقومون بو ا ف كونية شاقة ووثيقة, وهم  ل ففعل ال

رسل اهلل اىل األنبياء, واقرارهم بالتوحيد يتعلا بصحة التنزيل واألخبار 
عن اهلل عز وجل, فالبد يف بائ الرسل والوسا ط التأكد مـن الرسـول   
وصدف رسالته, واملال كـة ل يكـذبون ول يقولـون ال احلـا والصـدف,      

اىل ان جعل املال كة محلة للقرآن يف نزوله وفيه اكرام للنيب فمن فضله فع
ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  والقرآن واملسلم   وحجة على الناس 
ودللة على اشرتاك اهل السماء يف هداية النـاس وارشـادهم اىل  ـرف    
احلا, وهذا المطر اخبار اعايف وشهادة اخرى منه فعاىل فبعد ان شهد 

نفسه بالتوحيد وشهد على املال كة أعلنوا شهادة التوحيـد   سبحانه على
 وأقروا بالعبودية هلل عز وجل, وعلى اإلنسان ان يقتدي بهم من وجوه 

ل يفعل املال كة ال ا ً واعالن التوحيد خً و  وبائ فتفرع منه  -3
 أحكام ووسا ل عديدة للاً.

اآليـات   السماوات مسكن املال كة وهم أقـرئ للعـر  وفظهـر هلـم     -2
جلية, وعامل السماوات ليس فيه من المرك اواملعصـية شـيء قلـياًل    
ــار أهــل     ــه ول خيت ــرتك في كــان او كــثًًا كمــا ان األوىل واألهــم ل ي
ــذا    ــراجح, واملهــم ويرتكــون األهــم, ل الســماوات املرجــوح دون ال
فعنــدما أكــل آدم وحــواء مــن المــجرة أخرجــا مــن اجلنــة وهــذه         

كـل انسـان, ودعـوة لترفقـاء اىل عـامل      ا صوصية عربة وموعظـة ل 
املال كة والعيش يف اجلنة والنعيم الدا م جـزاء لعمـل الصـاحلات يف    

 الدنيا.
ويف اآلية فضـل منـه فعـاىل بـان جعـل املال كـة أسـوة للمسـلم          
وقــادة هلــم يف النطــا بمــهادة التوحيــد والتقيــد بأحكامهــا, ألن شــهادة 
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بل بالعمل مبضمونها لذا فان امللـل  املال كة ل فنحصر بالتلفظ بالمهادة 
السماوية مجيعها فعلم ان املال كة ل يفرتون عن الطاعة والتسبيح وكل 
م من يسعى جاهدًا باكافهم واإلقتداء بهم ويغبطهم على ما هـم عليـه   
من اإلنقياد التام ألوامره فعاىل, وهم يغبطون امل من على نطقه بمهادة 

 مر اإلهلية وفغليبه منطا العقل على المهوة.التوحيد وحسن امتثاله ل وا

ويف اآلية يد وخزي للكافرين واملمرك  فاذا كان املال كة الذين هم 
عقل بال شهوة يقرون بالتوحيد صاغرين  ا ع  فمن بائ األولويـة ان  
ي من الناس مجيعًا, وان كفر شطر من الناس عاللة وغواية ولن فضر 

فرهم ودود زمانًا ومكانـًا وسيضـطرون يف   يف عقيدة التوحيد, كما ان ك
اآلخرة لتقرار بالتوحيد ولكن بعد فوات األوان وفضييع زمان اإلختيار 

 ودار اإلمتحان,

فاإلخبار عن شهادة املال كة جزء من فسهيل اختبار احلياة الدنيا 
ودعوة للتدارك والرجوع اىل اهلل عز وجل اميانـًا وعقيـدة وهـو واجـب     

واجبة للرجوع احلتمي هلل فعاىل يف اآلخرة والذي يبـدأ  بالذات ومقدمة 
 بالدخول اىل القرب, وفقدم ذكر املال كة على اولي العلم له دللت منها 

ان املال كة خلقوا قبل اإلنسان وكانوا حاعرين خلا آدم, قـال   -3
َوِإْذ َقاَل َربُّكَ ِلْلَمََِئكَِة ِإن ي خَاِلق  َبشًَرا فعـاىل   

 .(3)[ِمْن ِ ينٍ 
يف اآلية زجـر عـن ا ـاذ النـاس للمال كـة اربابـًا مـن دون اهلل,         -2

فاآلية أخربت بانهم عبيد لـه فعـاىل, وفلـ: مقدمـة سـلبية وفهيئـة حلصـر        
 اإلميان باهلل عز وجل.

 فوكيد وجود املال كة وانهم يقومون بو ا ف عبادية. -3
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منع اإلنسان من الغرور والزهو والظن بانـه را ـد اإلميـان او ان     -2
ــه او ان ا ال ــا ل فقتــدي ال بــه, فقــد   ال مــهادة بالتوحيــد فتوقــف علي

 أخربت اآلية بان شهادة التوحيد سبقت خلقه.

اآليــة دعــوة ألهــل اإلميــان والتقــوى إلكــرام املال كــة واإلقــرار    -5
بمرف منزلتهم, ورفعة شأنهم, والثناء عليهم ألنهم رواد اإلميان والقادة 

 يف عامل التوحيد,

ى بقاء كلمة التوحيـد يف السـماوات وبـ  ا ال ـا     فدل اآلية عل -1
لطول أعمار املال كـة وبقـا هم, وفيـه اشـارة اىل دوام السـماوات العـال       
بالذكر والتسبيح من سكانها وهم املال كة, ودعوة ألهل األرق لتعاهد 

 احلياة واملعايش فيها  بكلمة التوحيد و اعة اهلل.

الذي فدل عليه لم اجلنس يف  وجاءت اآلية بصيغة العموم اإلستغراقي
( فاملال كـة كلـهم موحـدون يمـهدون هلل بالربوبيــة     ََاْلَمََِئكَيةُ )

 املطلقة.

 

 [َوُأْوُلوا اْلِعْلمِ قوله فعاىل  
ــد وهــذه     بعــد ذكــر شــهادة املال كــة جــاءت شــهادة اإلنســان بالتوحي

 المهادة بلحا  سعتها و وهلا يتمل 
 .اإلقرار بالتوحيد من عموم املسلم  -3
 أخت: بالمهادة بالتوحيد. -2
 العلماء من املسلم  وأهل الكتائ. -3

 األنبياء والرسل. -2

 أفباع األنبياء. -5
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ــرد      ــة ومل ي ــاديا لآلي ــها مص ــوه وكل ــذه الوج ــ  ه ــارق ب ول فع
[ ال يف هذه اآلية الكرمية, وهو نوع اعجاز, اذ ََُأْوُلوا اْلِعْلمِ  

دة التوحيد, فهـو نـوع   اقرتن هذا اللفظ الذي يتضمن املدح والثناء بمها
فمــريف وشــهادة مساويــة ملــن ينطــا بالتوحيــد, أي مــن يمــهد بكلمــة    
التوحيد فان القرآن مينحه شهادة خاصة وهي انه من )اولي العلم( وهذه 
المهادة فنفعه يف دنياه وآخرفـه, وفعرفـه املال كـة بهـذا الوصـف, يمـهد       

 النجاة, بالتوحيد فيمهد له القرآن, بانه عامل ومتعلم على سبيل

وهذه اآلية حجة على الناس بلزوم افباع أهل املعرفة وواكـافهم,  
كما انها فدعو الناس للجـوء الـيهم وسـ اهلم وأخـذ العلـم مـنهم, ألن       
العلم ليس خاصًا بهم بل هو نور مكتسب قابل لتنتقال للغً وقد يتسع 

العلـم   عند املنتقل اليه اكثر فيكون مصدر عياء وداعية اىل اهلل, فـاولوا 
ليس موعوعًا ثابتًا منحصرًا بعدد من الناس بل هو متحرك ويف افساع, 
ويف اآلية بمارة اإلرفقاء والرفعة يف املنزلة ثوابًا وجزاء على اإلميان قال 

َيْرَفْع َّللاهُ الهِذيَن ََمُنيوا ِميْنكُْم َوالهيِذيَن فعـاىل   

 .(3) [ُأوُتوا اْلِعْلمَ َدَرجَاتٍ 
  الراسا  يف العلـم و)اولـي العلـم( هـل هـي      وما هي النسبة ب

التساوي ام غًها, اجلوائ هي العموم وا صوص املطلا, فكـل فـرد   
من الراسا  هو من اولـي العلـم ولـيس العكـس, والراسـاون أعلـى       
درجة ورفبة, لكي ل يكون عند الناس حرج يف اإلنصات ألهل املعرفـة  

ن هلـم انهـم فـرد نـادر وان     او جيدون ممقة يف فعي  الراسـا  ويقولـو  
التوحيــد واإلقــرار باللوهيــة امــر متعــذر وشــاف ل ينالــه ال األنبيــاء        

 واألولياء,
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فجاءت اآلية باملعنى األعم المامل إلفباع األنبياء واملسلم  عامة 
النــا ق  بالمــهادف  واملعرتفــ  بالربوبيــة والنبــوة الــيت جــاءت بكلمــة  

 التوحيد, 
العلم الذي أوفـوه وبـ  المـهادة بالتوحيـد,     وما هي النسبة ب  

اجلوائ هي العموم وا صوص املطلا فكل شهادة من العلـم, والعلـم   
أعم وان كانـت رأسـه وسـنامه, ومنـه اإلميـان باملال كـة والكتـب املنزلـة         
والنبوة, وحسن اإلميان وأداء الفرا   والعبادات ومن العلـم اجتنـائ   

 رر.املعاصي ملا فيها من األذى والض
وجاء اللفظ بصيغة اجلمع لبيان الكثرة والتعدد يف أهل العلم ان 
لفظ اولي العلم ينطبا على املسلم  ويممل كل مسلم ومسلمة بـدليل  

 هذه اآلية ألن كل واحد منهم مصداف عملي للنطا بكلمة التوحيد.
فهذه اآلية فعرف املسلم  بانهم أولوا العلم مما يعين انها شـاهد  

يل قرآني على اميان املسلم  ولزوم رجوع الناس اليهم ألنهم ووثيقة ودل
أهل العلم واملعرفة, وقـد أكـرمهم اهلل عـز وجـل وجعـل شـهادفهم مـع        
شهادفه وان مل فكن بعرق ومعنى واحد, للتبـاين يف اإل هـار والبيـان    

 ب  الرئ واملربوئ, وا الا املالوف.
البـاري ورشـحة   فمهادة املال كة وأولي العلم في  من فيوعـات  

من رشحات رمحته فعاىل, واقتباس وفرع من شهادفه فعاىل واسـتجابة  
 ألمره سبحانه سواء كان املراد بالمهادة القول ام البيان واإل هار.

والمهادة يف املعامالت قول لبيان احلقيقة وكمف الواقع واثبات او 
ــة الــيت فتجلــى بالســمت العــام    , نفــي واقعــة, ويمــرتط بالمــاهد العدال

وحضور صالة اجلماعة, وان ليكون المـاهد معروفـًا بالكـذئ, وهـل     
هذه الصـفات جـزء مـن العلـم عنـد اهلـه أم انهـا صـفة اعـافية زا ـدة,           
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اجلوائ انها من العلم فأولوا العلم يتحلون بالعدالة ألنها فرع العلم فمن 
أوفي العلم حيرص على اإلستقامة واإلمتثال ل وامر اإلهليـة, لـذا فـان    

نطا بكلمة التوحيد اخبار عن سناية العلم وارفقاء قا لها اىل مرافب ال
 العلماء.

فاآلية فرغيب وحث على النطا بكلمة التوحيد ألنها مقارنة للعلم 
ودليل عليه, ومن يمهد على التوحيد فانه ليمهد ال باحلا والصـدف,  

ا, ألن هذه المهادة حصن وفأديب وارشاد له ملفـاهيم المـهادة وافقانهـ   
وشهادة املسلم  هل هي النطا بالمهادف  ام فتجلى بالعمل, اجلوائ 
هو األخً ألن اإلميان باأللوهية املطلقة له فعاىل يعين التقيد مبا يـأمر بـه   
من األحكام والسنن والتصديا مبا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم.
 

 [َقاِئًما ِباْلِقسْ ِ قوله فعاىل  
ــاء وفعظــ  ــاىل     ثن ــه فع ــة ل ــهادة املطلق ــافع الم ــان ملن ــاىل وبي يم هلل فع

 بالوحدانية وانها واجب عبادي واخالقي وعقلي, ويف اآلية وجوه 
انه فعـاىل حيكـم بالعـدل وحكمـه دا ـم متصـل بقرينـة قولـه فعـاىل           -3

 )قا مًا(.
عمــوم حكمــه فعــاىل و ــول للاال ــا كلــها فــال ينحصــر حكمــه  -2

 بالناس دون غًهم.
كمه فعاىل دعوة للتوحيد, وبعث للامية منه فعاىل, اإلخبار عن ح -3

 ونهي عن الكفر واجلحود.

يف اآلية وعد ووعيد, وعد كريم ألولي العلم واملسلم  كافة ،سن  -2
 اجلزاء, ووعيد للكافرين على كفرهم.
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ِإنهَميا يف اآلية فنبيه حلضور حكمه وعظم قدرفه, قال فعـاىل    -5

َيًْيا أَ  ُرُه ِإَذا َأَراَد ش ْن َأْم ُه ُك وَل َل ْن َيُق

 .(3)[َفيَكُونُ 

مينح اهلل عز وجل العدل ويصـلح أحـوال النـاس لظهـور العـدل,       -1
كما جعل النفوس متيل اىل العدل وفنجذئ اليه وفراه حسنًا, ألنه 
حكم من أحكامه فعاىل, ومرتشح عن اسم من أمسا ه فعاىل وهو 

 )العدل(.

ل يف هـذه اآليـة   [ يف القـرآن ا َقاِئًما ِباْلِقسْ ِ ومل يـرد   
( ورد فيه مخس عمرة مـرة نعـم جـاءت اآليـات     اْلِقسْ ِ مع ان لفظ )

ِإنه َّللاهَ ُيكِبُّ  باحلث على العدل والقسط وبيان حقيقة ثابتة وهـي   

 .(2) [اْلُمْقِسَِينَ 

وهل فممل هذه اآلية أمـره فعـاىل للـنيب واألنبيـاء واولـي األمـر       
ُقيْل َأَميَر َرب يي فعـاىل   باحلكم بالقسط والعـدل كمـا يف قولـه    

, اجلوائ نعم, لـذا ورد اللفـظ بعنـوان )قا مـًا( أي ان     (3)[ِباْلِقسْ ِ 
القسط صـفة ثابتـة لـه وهـو فعـاىل يـأمر دا مـًا بالقسـط ومجيـع األشـياء           
حاعــرة عنــده جبز يافهــا, وفبعــث اآليــة الطمأنينــة يف النفــوس املنكســرة  

 واجلماعات املستضعفة ألنها فتوخى العدل.
ويتاج اليه يف بقا ها, ول فنحصر احلاجة اىل العدل بهم ألن كل   

انسان حيتاج العدل حتى الطغاة والظامل  فـان احلكـم بالعـدل يف الـدنيا     
مانع مـن الطغيـان والظلـم, وبـرزو دون فعرعـهم للعـذائ المـديد يف        

                                                 

 .82سورة يس ( 3)
 .8, املمتحنة9, احلجرات 22( انظر املا دة 2)
 .29سورة األعراف ( 3)
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اآلخرة, ول يكون الظلم عرعًا دا مًا بل هو عـرق زا ـل فمـن يكـون     
صبح مظلومًا او بالعكس, وهذا التغً والتبدل جزء ووجه من  املًا قد ي

وجوه العدل اإلهلي يف اجلزاء العاجل او فهيئـة مقـدمات العبـادة بعـدم     
استحواذ الظلم علـى النفـوس فهـو سـبحان قـا م بالعـدل يف كـل زمـان         

 ومكان, 
 [الَ ِإَلَه ِإاله ُهوَ قوله فعاىل  

ها كلمة التوحيد مع شرفها هذه اآلية هي الوحيدة اليت فتكرر في 
وما هلا من اشراقات لتوكيد انفراده فعاىل باأللوهيـة, وإلمضـاء شـهادة    
املال كة واألنبياء واملسلم , فبعـد ان بـدأت المـهادة منـه فعـاىل, ليبـدأ       
عامل األمر وا لا معًا, بكلمة التوحيـد والمـهادة بهـا وأ هـر املال كـة      

ياة بتلقيها من عند فعاىل, وحينمـا  وأولوا العلم استحقاقهم للالا واحل
نطقوا بها وأعلنوا التسليم بربوبيته فعاىل جـاء فكـرار كلمـة التوحيـد يف     
اآليــة لتخبــار عــن ثبافهــا يف الســماوات واألرق, اذ ان ذكــر املال كــة  
وأولي العلم كل واحد منهما على حنو اإلستقالل يراد منه اإلخبار عـن  

 ات واألرق.فثبيت كلمة التوحيد يف السماو
فجاءت اآلية لتأكيد هذه احلقيقة وانها باقية ودا مة, فدعو من فرط 
وقصر و لف عن واجبافه العباديـة, وهـذا التكـرار فوكيـد علـى كلمـة       
التوحيد ولزوم جتديد العهد بها واملوا بة على النطا بهـا, وعـدم امللـل    

ملوعوعيتها  منها ألن اهلل عز وجل ذكرها يف آية واحدة مرف , وفيه بيان
يف العبادة والذكر, وشـر ية صـدف النيـة يف األعمـال وأداء الصـاحلات      
بقصـد القربــة اىل اهلل فعــاىل, وهــذا التكـرار يطــرد أســبائ المــرك مــن   
النفس وجيعلها متعلقة ،ضرة القدس وفدرك ان العبادة ل فصلح ال له 

ــاىل        ــه فع ــد قول ــد بع ــة التوحي ــرار كلم ــاء فك ــاىل, وج َقاِئًمييا فع
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[, لتخبـار عـن اسـتغراف و ـول حكمـه وعدلـه جلميـع        ِباْلِقسْ ِ 
ا ال ا فال أحد خيرج عـن حكمـه وملكـه وعدلـه سـبحانه, ويف فكـرار       
كلمـة التوحيـد فعظـيم هلل عـز وجـل واخبـار عـن قدرفـه الواسـعة, وان          
العدل مظهر من مظاهر التوحيد, ودليل عليه واملناجاة بكلمـة التوحيـد   

ع الظلم وقهر البغاة, ألنها عنوان احنصار القوة بـه  سبيل لنيل احلا ودف
فعاىل, وهذه القوة مقرونة بالعدل فتكون غاية كل مستضعف ومالذ كل 

 م من.
 

 [اْلَعِزيُز اْلكَِكيمُ قوله فعاىل  
من أمسا ه فعاىل العزيز وهو الغالب الذي ل يقهره شيء, والعزة 

يمـاء مـن عبـاده, ومـن      له فعاىل ومن أمسا ه املعـز ألنـه يهـب العـز ملـن     
ــياء      ــذي أحكــم األش ــي العــادل وال ــيم وهــو القاع ــه فعــاىل احلك أمسا 

 وأفقنها, وهو بديع السماوات واألرق خيلا ما يماء.
[ فسـع وعمـرين   اْلَعِزيُز اْلكَِكيمُ وقد ورد قوله فعاىل  

مرة يف القرآن وجاءت اآلية لتوكيد قدرفه فعاىل وحكمه بالعـدل وعـدم   
وبـدون   -يف الدنيا واآلخرة –ل حاجة للاال ا مجيعها الظلم وان العد

العدل فضطرئ معايش الناس ويعلو على النفـوس اإلنقبـاق واألسـى    
ويقل املعروف واإلحسان ولقد فغمت رمحته فعـاىل ا ال ـا, والعـدل    

 من أهم مصاديا الرمحة لذا فرى الظلم ل يدوم.
الظامل فضـحًا  والمواهد التأرخيية عديدة ومعروفة, وفكون نهاية 

له وفبعث على الممافة به, وفيها عـربة وموعظـة للنـاس مجيعـًا لتكـون      
مناسبة للرجوع اىل اهلل واإلقرار بالتوحيد والتسليم ملميئته فعاىل والمكر 
له فعاىل على عدله, ويتجلى عدله فعاىل يف اآلخـرة ألنهـا دار احلسـائ    
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دانيـة وانـه سـبحانه    والثوائ والعقائ, فاامتة اآلية جاءت لتثبيت الوح
أمر بعبادفه ملا يف العبادة من الصالح واهلداية, وفيهـا مـدح وثنـاء ملقـام     
الربوبية ودعوة لعمل بأحكام اآلية السابقة, والتحلي بالصرب عند األذى 
وهجوم البالء والتعدي من اآلخرين, فمتى ما علم اإلنسان ان اهلل حيكم 

 لـم لعلمـه بـان اجلـزاء حاعـر,       بالعدل فانه ل يبالي مبا يقـع عليـه مـن   
والعقائ المـديد للظـامل واملعتـدي أمـر حتمـي, ففيهـا دعـوة لتفـوي          
األمور اىل اهلل عز وجل والتوجه اليه سبحانه لطلب اإلنصاف واحلكـم  

 بالعدل واإلقتصاص من الظامل,
ويف اآلية يذير من الظلم والتعدي ومن لوازم النطـا بالتوحيـد   

خرين ل ألن الظلم مبغوق ومنهي عنه فقط, بل واإلسالم عدم  لم اآل
ألن اهلل هو القا م بالقسط فمن آمن بالوهيته فعليه ان خيمى عدله وبطمه 
بالظامل , وهو من احلكمـة وافقـان األمـور, وبـه فتقـوم الشـياء وفعمـر        
األرق وفدوم العبادة واداء الفرا  , لـذا جـاءت المـرا ع السـماوية     

ــوا  ــه سـ ــدل واحلـــث عليـ ــوع  بالعـ ــدي يف البيـ ــدم التعـ ــم أو عـ ء يف احلكـ
 والتجارات وغًها.

ان شهادة املال كة وأولي العلم عرورية وحتمية وقطعية احلدوث 
والوقوع وانها جزء من حكمته وافقانه ل مور بان هدى أشرف ا ال ا 
من املال كة وخاصـة النـاس لتميـان والنطـا بالمـهادف , وهـل فمـمل        

وقـات األخـرى اجلـوائ نعـم فـاجلن واألشـجار       المهادة بالتوحيد املال
 والكواكب وغًها كلها ف من بالوحدانية وفسبح ،مده فعاىل.

وقدم اسم العزيز على احلكيم يف آيافه فعاىل لبيان قوفه وسلطانه, 
فتأفي احلكمة بعد فوكيد العزة واجلربوت والسلطان له فعاىل, وفيه بيان 
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فمـن الظـامل  مـن يتـوئ وينـدم      لعدم التعارق بـ  العـدل واإلمهـال,    
 ويصلح حاله ويتدارك  لمه واساءفه ومنهم من ي جل اىل أآلخرة.

  8181حبث بالغي اآلية حبث بالغي اآلية 
كنـت عنـد الـنيب صـلى اهلل عليـه       قـال  بن كعب اخرج عن أبي 

اهلل نن لي أخا وبه وجع , قال   وما  يبوسلم , فجاء أعرابي فقال   يا ن
به فوععه ب  يديه , فعوذه النيب صلى مل , قال   فأفين أوجعه ؟ قال به 

اهلل عليه وسلم بفاية الكتائ وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاف  
وآيـة الكرسـي وثـالث آيـات      [َوِإَلُهكُْم ِإَله  َواحِد   اآليـت  ,  

شَيِهَد َّللاهُ َأنهيُه الَ  من آخر سورة البقـرة , وآيـة مـن آل عمـران     

وآخر سورة  [ِإنه َربهكُمْ َّللاهُ  من العراف وآية  [ِإَلَه ِإاله ُهوَ 
وآيـة مـن سـورة اجلـن      [َفَتَعاَلى َّللاهُ اْلَمِلكُ اْلكَقُّ  امل من  

وعمر آيات من أول الصافات ,  [َوَأنهُه َتَعاَلى جَدُّ َرب َنا 
 [ُقييْل ُهييَو َّللاهُ َأحَييد   وثــالث آيــات مــن آخــر ســورة احلمــر , 

 . (3)جل كأنه مل يم: قط واملعوذف  , فقام الر
ويدل احلديث على المفاء بآيات القرآن وا اذها عالجًا وان النيب 

مع عظيم مس وليات النبوة وامامة األمة فانه  صلى اهلل عليه وآله وسلم 
قرأ سورة الفاية مع آيات من سور متعددة, مما يدل على اعتبار كل آية 

 لب التماس المفاء بآيـات  منها, ولزوم عدم الضجر او اإلختصار يف 
 القرآن, والتالوة خً و  وفرتشح منها افاعات وبركات.

بن عبـاس عـن الـنيب صـلى     وأخرج الطرباني بسند ععيف عن ا
اهلل عليه وسلم وله أسلم من يف السماوات واألرق  وعا وكرهـا أمـا   
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 ,من يف السماوات فاملال كة وأما من يف األرق فمن ولد على اإلسـالم 
رها فمن أفي به من سبايا األمم يف السالسل واألغالل يقادون نىل وأما ك

 .(3)اجلنة وهم كارهون
ويب  احلديث اإل الف يف التسليم واإلذعان لربوبيته فعاىل وان 
فعاهد املسلم  للعبادة واإلنقياد ألوامره فعاىل ويعترب عنده فعاىل عبادة 

 الكافرين.من اهل األرق ويكون برزخًا دون نزول العذائ ب
 

******** 

 
 

 قوله فعاىل 
ِإنه الد يَن ِعْنيَد َّللاهِ اإِلسْيََُم َوَميا  

ْن  اَب ِإاله ِم وا اْلِكَت َف الهِذيَن ُأوُت اخَْتَل

َْنُهْم  ًا َبي ُم َبْغي َاَءُهمْ اْلِعْل ا ج ِد َم َبْع

َوَميْن َيكُْفيْر ِبآَيياتِ َّللاهِ َفييِإنه َّللاهَ سَيِريُع 

 39ية [ اآلاْلكِسَابِ 
  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة

لتمام الكالم يف اآلية السابقة, فان مجيع القـراء قـرأوا )الـدين(    
 بكسر اهلمزة, ال الكسا ي فانه قرأها بالفتح.

 (ِإنه الد يَن ِعْنَد َّللاهِ )
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ان الدين  ان وامسها, عند   رف مكان متعلا مبحذوف حال, 
  ان.وهو مضاف, اسم اجلاللة  مضاف اليه, اإلسالم  خرب

 (َوَما اخَْتَلَف الهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ )
الواو  استئنافية, ما  نافيـة, أختلـف   فعـل مـاق, الـذين  اسـم       
موصول فاعل, اوفوا  مجلة اوفوا صلة املوصـول واوفـوا  فعـل مـاق     
مبين جملهول, الواو  نا ب فاعل, وهو املفعول األول, الكتائ  مفعـول  

 به ثان, منصوئ بالفتحة. 
 (ِإاله ِمْن َبْعِد َما جَاَءُهمْ اْلِعْلمُ )

ال   اداة حصر, من بعد  جار ونـرور متعلقـان بـاختلف, مـا      
مصدرية م ولة مع ما بعدها مبصدر يف ول جر باإلعافة أي بعد نيء 
العلم هلم, جاءهم  والضـمً فعـل مـاق, واهلـاء مفعـول بـه, العلـم         

 فاعل مرفوع.
 (َبْغيًا َبيَْنُهمْ )

يــًا  مفعــول ألجلــه, بيــنهم  بــ   ــرف مكــان متعلــا مبحــذوف بغ
 صفة, والضمً مضاف اليه, 

 (َوَمْن َيكُْفْر ِبآَياتِ َّللاهِ )
 –الواو  اسـتئنافية, مـن  اسـم شـرط جـازم يف وـل رفـع مبتـدأ         

يكفر  فعل المرط, بآيات  جار ونرور,  وآيات مضاف, واسم اجلاللة 
 مضاف اليه, 

 (سَِريُع اْلكِسَابِ َفِإنه َّللاهَ )
الفاء  رابطة جلوائ المرط, ان اهلل  ان وامسها, سريع  خربها, 
واجلملة اإلمسية املقرتنة بالفاء يف ول جزم جوائ المرط, وفعل المرط 

 وجوابه خرب )من(.
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وبغى عليه يبغي بغيًا  عال عليه و لمه, وكل ناوزة على املقدار 
ظـور  البغـي أصـله احلسـد, ثـم      الذي هو حد الميء بغي )وقال ابـن من 

مسي الظلم بغيًا, ألن احلاسد يظلم ابسود جهـده, اراغـة زوال نعمـة    
 .(3) اهلل عليه عنه(

  حبث حنويحبث حنوي
ان حــرف ممــبه بالفعــل يف الصــورة واملعنــى, لــذا اصــبح عــاماًل   
ويدخل على املبتـدأ وا ـرب, وأصـلهما مرفوعـان, وأختلـف فيهـا علـى        

 قول  
مسها, وفرفع الثـاني ويسـمى خربهـا,    فنصب األول ويسمى ا -3

وبه قال البصريون, واحلجة انها فمـبه الفعـل فتـ ثر يف الرفـع     
 والنصب.

ل ف ثر يف رفع ا رب, ألنه مرفـوع أصـاًل حسـب موعـوعه يف      -2
اجلملة, ولكنها فقط فنصب املبتدأ فاذا قلنا برفعـه فيكـون مـن    

 يصيل ما هو حاصل.
 -فسً حالة اعرابية ثابتـة وا الف صغروي ألنه خاص بتعليل وف

مبعنى ثبوت قاعدة نصب اسم ان, وارففاع خربها يف الرسـم   -لغة وقرآنًا
 واللفظ.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعد آية التوحيد واإلخبار عن شهادفه فعاىل وا ال ا باأللوهيـة  
له فعاىل, وانعـدام المـري: جـاءت هـذه اآليـة لتـب  ان الـدين وصـور         
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فعاىل بافباع ما جاء به األنبيـاء والرسـل مـن عنـده     باإلسالم واإلنقياد له 
 فعاىل من اآليات والبمارات بالنيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
يف اآلية قطع للرتدد ومنع مـن التمـكي: والريـب, واخبـار عـن      
ــموا      ــوا و اص ــذين أختلف ــالم وذم لل ــحيح باإلس ــدة الص ــار العقي احنص

ه من اآليات الباهرات, وفيها اشارة اىل النسخ وصدوا عن القرآن وما في
يف المرا ع مع عرورة التسليم واإلنقياد هلل فعاىل بالتصديا مبا جاء بـه  
ــادات     ــالفرا   والعب ــد ب ــة دعــوة للتقي ــده فعــاىل, واآلي ــاء مــن عن األنبي

 واألوامر والنواهي اليت جاء بها اإلسالم.
قيقـة عقا ديـة وهـي ان    واجلمع ب  هذه اآلية واآلية السابقة ي كـد ح 

أولي العلم الذين يتلقون التنزيل وي منون بـه ول خيتلفـون بـه علـى حنـو      
 التعدي والبغي, واملسلمون هم الذين فلقوه من غً بغي.

  اآلية سالحاآلية سالح
يف اآلية مدح وثناء على املسلم , ملوافقة اعتقادهم الفطرة واألمر 

اإلسالم هو الذي حيفظ اإلهلي, وهي فوكيد اعايف لكلمة التوحيد, وان 
لواء التوحيد يف األرق, وفعطي اآلية للمسلم  عزًا اعافيًا وقوة, ومتنع 
من التعدي عليهم وجتعل عند املسـلم  قـدرة علـى اإلحتجـاج ومعرفـة      

 ألحوال األمم السابقة ملا فيها من بيان لتختالف بينهم.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
الكفـر والمـرك   يف اآلية نهـي عـن افبـاع غـً احلـا, وزجـر عـن        

وفقبيح وذم ألفعال الكافرين وصدودهم عن اإلسالم وجتعل اآلية غـً  
املسلم  يف حًة وارباك وندم, ملا يدل عليه مفهومها من عدم قبول غً 
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اإلسالم واإلميان باهلل والتصديا بنبوة ومد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم   
 .ونزول القرآن من عنده فعاىل
ة عقا دية ثابتـة وهـي صـحة نـزول التـوراة      لقد أكد القرآن حقيق

واإلجنيل من عنده فعاىل, وصدف نبوة موسى وعيسى عليهما السالم, ال 
انه مل ينس فوكيد حقيقة أخرى وهي احنصار الدين القويم باإلسالم يف 
دعـوة للنـاس لـدخول اإلسـالم وأداء الفـرا   والعبـادات, ومل ينــزل       

ن دون ان يب  العلة الغا ية لنزوله القرآن لي كد نزول الكتب األخرى م
ومينع من التحريف والتبديل فجاءت هذه اآليـة لتمنـع مـن فرفـب األثـر      
على اإلختالف وفـدعو اىل فلقـي العلـم وارفقـاء املسـلم  ألنهـم أولـوا        
العلم الذين ذكرفهم اآلية السابقة, لعدم وجود البغي بينهم واملتفرع عن 

 اإلختالف والتعدد.
يذير للمسلم  مـن اإلخـتالف الـذي يكـون عـن بغـي       ويف اآلية 

وفعد و لم, ودعوة هلم لتياد يف فلقي اآليات وعلوم المريعة وأسرار 
التنزيل كمرط ألهلية ا الفة يف األرق, وفيها فعظيم وفمـريف للقـرآن   
وانه هو العلم وما ورد يف خامتة اآلية من الوعيد والتهديد  فر للمسلم  

هم جادة العلم واحلا, واخبـار عـن اعـرار اإلخـتالف     واخبار عن لزوم
 وانه ي دي اىل الكفر باآليات اذا بغى صاحبه وفعدى و لم.

  افاضات اآليةافاضات اآلية 
فعترب اآلية حصنًا عقا ديًا وواقية للمسلم  فطرد الم: ومتنع من 
الريب, وف كد الدل ل والرباه  اليت جاء بها القرآن, وفبعث السكينة 

  ألنهم أختاروا احلا والسالمة والنجاة, انهـا مدرسـة   يف نفوس املسلم
القرآن اليت فدعو اىل اهلدى ثم فثبته يف النفوس وفبعث نـورًا يف البصـر   
والبصــًة يســتطيع املســلم مــن خاللــه ان يــرى اإلخــتالف احلاصــل بــ  
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اليهود والنصارى, ثم جحودهم بنزول القرآن الذي هو العلم موعوعًا 
 وحكمًا واثرًا.

ــ ــف     وف ــن التحري ــه م ــرآن وحفظ ــات الق ــد آي ــة اىل فعاه دعو اآلي
والتبديل والتغيً, ومن اإلعجاز ان فرى امجاع املسلم  يف كـل جيـل   
على ان القرآن الذي ب  ايدينا هو الذي نزل على ومد صلى اهلل عليه 
وآله وسلم  من غً نقيصة او زيادة, ليس هذا فقط بل انه بذافـه ي كـد   

 رأ عن نفسه ادعاء التعارق ب  آيافه او سقوط بعضها.هذه احلقيقة ويد
ومع كثـرة األعـداء وأهـل الريـب فلـم جتـد احـدًا يقـول ان اآليـة          
الفالنيــة خمالفــة للــنظم القرآنــي او ان مــا فيهــا يتعــارق مــع غًهــا مــن  
اآليات, وان وجد هذا القول فانه يكون مناسبة لنق  اإلشكال وفوكيدًا 

ق او اختالف يف آيافـه, لـذا جـاء التحـذير     على عدم وجود أدنى فعار
 والوعيد من الكفر باآليات.

وذكر سرعة احلسائ ي كد موعوعية التسليم بالقرآن ونزوله من 
 عند اهلل فعاىل, 

  اسباب النزولاسباب النزول
ملا  هر رسول اهلل صلى اهلل وآله عليه وسلم باملدينـة قـدم عليـه    

, قال أحدهما لصاحبه حربان من أحبار أهل المام , فلما أبصرا املدينة 
ما أشبه هذه املدينة بصفة مدينة النيب الذي خيرج يف آخر الزمان , فلمـا  
دخال على النيب صلى اهلل عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت , فقال له   
أنت ومد ؟ قال   نعم , قال   وأنت أمحد ؟ قال   نعم , قال ننا نسأل: 

منا ب: وصدقناك , فقال هلما رسول عن شهادة , ف ن أنت أخربفنا بها آ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم   سالني , فقال   أخربنا عن أعظم شهادة يف 

شهد اهلل أنه ل نله نل هو واملال كة  -كتائ اهلل فأنزل اهلل فعاىل على نبيه 
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فأســلم الــرجالن وصــدقا برســول اهلل صــلى اهلل عليــه   -وأولــوا العلــم 
 . (3)وسلم

  التفسري التفسري 
 [الد يَن ِعْنَد َّللاهِ اإِلسََْمُ  ِإنه  

الدين لغة هـو اجلـزاء واإلخـالص, ويف اإلصـطالح هـو الطريقـة       
المرعية, وما يدان به من الطاعات مع اجتنائ ابرمـات, واإلسـالم لـه    

 عدة معان هي 
 اإلنقياد واإلذعان وفرك اجلحود والتمرد. -3
ــه اإلســالم باللســان يف  -2 مقابــل  النطــا بالمــهادف  ويعــرف بان

 اإلميان الذي هو فصديا بالقلب.
ا هار ا ضوع والقبول ملا جاء به النيب ومد صلى اهلل عليـه   -3

 وآله وسلم والتصديا بنزول القرآن من عنده فعاىل.

 اإلسالم هو السلم واألمن. -2

هو اإلميان أي ان النسبة ب  اإلسـالم واإلميـان هـي التسـاوي      -5
املطلـا, وان كـل   ول يتعارق مع نسـبة العمـوم وا صـوص    

ــاىل        ــال فع ــس ق ــلم ولــيس العك ــو مس ــ من ه َقاَلييْْ م

 .(2) [اِلَْعَراُب ََمنها ُقْل َلمْ ُتْؤِمُنوا

 المهادفان مع  مأنينة القلب. -1

                                                 

 .13حدي النيسابوري الوا–أسبائ النزول ( 3)
 .32سورة احلجرات ( 2)
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ذكر ان جرب يل سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن  -7
اإلسالم؟ فقال  بـان فمـهد ان ل الـه ال اهلل, وفقـيم الصـالة      

 ,(3)ة, وفصوم رمضان ويج البيتوف دي الزكا

هو التسليم بالتوحيد وكونه فعاىل خالقًا وما عداه خملوقـًا لـه,    -8
 وانه سبحانه مستوجبًا للعبادة.

ول فعــارق بــ  هــذه الوجــوه ألن اإلنقيــاد يــ دي اىل اإلســالم  
 وأحكامه, والنطا بالمهادف  يدل على اإلنقياد.

بتـة متـ  آفـاف األرق,    واآلية فأسـيس وبيـان حلقيقـة عقا ديـة ثا    
ــاىل       ــه فع ــى ان ــة عل ــابقة ودلل ــة الس ــة لآلي ــوعها فتم َعِزيييز  وموع

[ فبعد اإلقرار بالتوحيد من أشرف ا ال ا واخذ امليثاف عليهم حَِكيم  
بتكــرار كلمــة التوحيــد يف اآليــة الســابقة, وفيــه دعــوة للنــاس لتقتــداء   

م  العمليـة لكلمـة   باملال كة وأولي العلم جاءت هـذه اآليـة لتـب  املضـا    
التوحيد وانها قـول وفعـل ول ميكـن فصـل القـول عـن الفعـل, كمـا ان         
النطا بكلمة التوحيد يستلزم التصديا مبا جاء به املال كة ل نبيـاء وهـم   
أهل العلم فالبد من التسليم مبا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه   

عنده فعاىل, وما فيه من  وسلم من عند اهلل واإلقرار بأن القرآن نازل من
األوامر واجبات ومستحبات, وما فيه من النواهي ورمات ومكروهات 
،ســب احلكــم المــرعي الــذي فبينــه اآليــات ابكمــات والســنة النبويــة   
المريفة القولية والفعلية والتدوينيـة وفـدل اآليـة علـى فعـدد األديـان يف       

قـد ذكـر القـرآن    األرق وهو أمر  ـاهر بالوجـدان ومبنطـوف القـرآن, ف    
اليهود والنصارى واجملوس والصابئة وهذا الذكر ليس من بائ احلصـر  
بل هو من الفرد األهم ومع هذا التعدد فانه سبحانه حيصر الدين الذي 

                                                 

 . 393عن التوحيد للمافريدي ( 3)
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عنده باإلسالم, وهذا أمر معجز فتضـمنه هـذه اآليـة, اذ ان القـرآن يقـر      
كـافرة بلحـا    باألديان األخرى, وا لا لفظ الدين على امللل الوثنيـة ال 

املعنى اللغوي واملماكلة وإلقامة احلجـة كمـا يف سـورة الكـافرين وقصـة      
قريش وواولتهم صد النيب عن عموم الرسـالة و وهـا جلميـع النـاس     

َلكُمْ ِديُنكُمْ وعلى حنو اإلمتام يف فبليو األحكام, فورد قوله فعاىل  

 ِدينِ 
َ
 .(3)[َوِلي

نه اليد يَن ِعْنيَد َّللاهِ إِ وقال الزخممري )فاذا أردفه قولـه )  

( فقد أذن ان اإلسالم هو العدل والتوحيد وهو الدين عند اهلل اإِلسََْمُ 
وما عداه ليس عنده يف شيء من الدين, وفيه ان من ذهب اىل فمبيه او 

ية, او ذهب اىل اجلرب الذي هو و  اجلور مل هما ي دي اليه كاجازة الر
, وقد (2) الم, وهذا ب  جلي كما فرى(يكن على دين اهلل الذي هو اإلس

 رد عليه بمدة وغلظة.
ــا ل       ــبب مس ــبع  بس ــهم ب ــلم  بعض ــن املس ــة لطع ــرد الي ومل ف

كالمية, بل العكس فاآلية جاءت ملـدح املسـلم  ول صـلة هلـا باجلربيـة      
والقدرية ومسـألة جـواز الرهيـة او عـدمها, فلمـا جـاءت اآليـة السـابقة         

اآلية جاءت بالمهادف  واإلقرار للنيب ومد  بكلمة التوحيد, فكأن هذه
صلى اهلل عليه وآله وسلم  بـالنبوة والرسـالة, فهـي فتمـة لآليـة السـابقة       

 ليقول الناس ل اله ال اهلل, ومد رسول اهلل.

  القراءة املستقلةالقراءة املستقلة
مبا ان القرآن هو الكتائ السماوي البـاقي اىل يـوم القيامـة وفيـه     

رب عـن نسـخ اإلسـالم للمـرا ع األخـرى,      فبيان كل شيء, فـان اآليـة  ـ   
                                                 

 .1سورة الكافرون ( 3)
 .3/238الكماف ( 2)
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وعدم فعرعه للنسخ لتقطع الم: والريب, ومتنع من الرتدد يف دخـول  
اإلسالم بظن احتمال  رو دين جديـد, كمـا انهـا  فـف عـن املسـلم        
والناس مجيعًا ألنها واقية وحرز لتسـالم والنبـوة, اذ انهـا ففضـح كـل      

 عليه وآله وسلم.مدع للنبوة بعد الرسول األكرم صلى اهلل 
وهـذا مـن اعجـاز القـرآن الــذي ل يقـدر علـى يقيقـه احـد مــن         
ا لفــاء او امللــوك والقــوان  الوعــعية ولكــن هــذه اآليــة جــاءت مانعــة   
للطواغيت والكذاب  من ادعاء النبوة او اخرتاع دين جديد ومـن يـأفي   
بنظريات اجتماعيـة واقتصـادية وأخالقيـة فانـه ل يـدعي انـه جـاء بـدين         

ديد, ألن هذه اآليـة حصـرت الـدين باإلسـالم وقـد فقـدم ذكـر ثانيـة         ج
وجوه لتسالم واملراد يف اآلية هنا من اإلسالم هو التصديا مبا جـاء بـه   
ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  من عند اهلل, باإلعافة اىل اسالم األمم 
السابقة كل حسب نـيب زمانـه والكتـائ النـازل, فافبـاع نـوح وابـراهيم        

موسى وعيسى عليهم السالم على اإلسالم ثم أصـبح أصـحائ ومـد    و
 هم أهل األسالم,

ان اإلخبار عن ان الدين هو اإلسالم دعوة مساوية حلفظه وعدم 
التفريط بأحكامه, وفيها اخبار عن بقا ه بقوفه وهو )العزيز احلكيم( وانه 

دار على ما فعاىل غين عن العامل , فاإلسالم ل يتقوم بالناس والعباد فامل
عند اهلل عز وجل, وليس عنده سبحانه ال اإلسالم, ومن فيوعافه فعاىل 

 ان يكون شطر من الناس مسلم , 
والقراءة املستقلة لآلية ف كد انها قاعدة ثابتة يف اإلرادة التكوينيـة  

 والتمريعية لن فنسخ او فبدل, واآلية من ابكم وليس من املتمابه.
ست مـرات يف القـرآن وكلـها فـدل علـى      ووردت كلمة اإلسالم 

املعنى أإلصطالحي وانه الدين الذي أختاره اهلل عز وجل لعباده, وهـو  
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اسم خاص باملسلم   والمريعة اليت جاء بها النيب ومد صلى اهلل عليه 
اْليَْومَ َأْكَمْليُْ َلكُيمْ ِدييَنكُمْ وآله وسـلم  قـال فعـاىل     

ي  يْكُمْ ِنْعَمِت ُْ َعَل ََْمَ َوَأْتَمْم ُمْ اإِلس يُْ َلك َوَرِض

 .(3) [ِديًنا
ويف اآلية بيان لتياد والتداخل بـ  العقيـدة والعلـم وان كلمـة     
التوحيد فعين العبادة وحسن اإلمتثال واحنصار العمل املقبول من العباد 
بأحكام المريعة اإلسالمية فال غرابة اذن ان فكون أحكامها بينة واعحة 

ية من اللبس والرتديد, كما انها ممتنعة على النق  يف القرآن والسنة وخال
 والنسخ واإلفراط والتفريط وليس فيها فمديد على النفس.

ويف مفهوم اآلية ذم لتختالف وفعدد املذاهب عندهم, واخبـار  
عن احلاجة اإلنسانية العامة لتسالم, وانه السـبيل الوحيـد حلفـظ كلمـة     

  على مـذاهب متعـددة ايضـًا    التوحيد يف األرق, فان قلت ان املسلم
 فلماذا باهكم جتر وباهنا ل جتر, قلت  انه قياس مع الفارف من وجوه 

ان اإلختالف املذموم الوارد يف اآلية بغي وحسد, واعراره عامة  -3
 على العقيدة والناس وفظهر بتحريف الكتائ وابطال الفرا  .

خيتلف ليس من اختالف عند املسلم  يف أصل التمريع, فال أحد  -2
على الكتائ وهو خال من التحريف, مل فتعدد عنـدهم القـرا     

 ليس عندهم ال قرآن واحد وقبلة واحدة.
ا الف عند املسلم  صـغروي ومـبين علـى اإلجتهـاد يف املسـا ل       -3

 الفرعية مع اإلففاف على ذات األحكام.

بلحــا  املعنــى األعــم لتخــتالف عنــد أهــل الكتــائ فــان الديانــة    -2
ة اذ ينقسـمون اىل يهـود علـى شـريعة موسـى عليـه       عندهم متعـدد 

                                                 

 .3سورة املا دة ( 3)
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السالم, ونصارى على شريعة عيسى عليه السالم, أمـا املسـلمون   
فــالنبوة واحــدة ول يتبعــون ال الــنيب ومــدًا صــلى اهلل عليــه وآلــه  

 وسلم  فيما جاء به من عند اهلل عز وجل.

املدار على اإلختالف او عدمه فمن كان على اإلسـالم فهـو علـى     -5
اهلل ول يصدف عليه انه من الذين اختلفوا للتنايف ب  اإلسالم  دين

وموعوع اإلختالف واملسلمون مجيعًا على اإلسالم, وما حصـل  
عند املسلم  فهو فعدد يف املسـا ل الفقهيـة الفرعيـة لـذا فـان هـذا       
التعــدد ل يعــين بطــالن عمــل بعضــهم, او خروجــه عــن اجلماعــة 

 ووحدة املسلم .

ذموم هو ما كان عن بغي و لم وحسـد, ولـيس   اإلختالف امل -1
يف اإلجتهاد واإلستنباط واإلستدلل, وفظهر املالزمة ب  كلمة 
التوحيد  واحنصار الدين باإلسالم والتسليم واإلنقياد ل وامر 
اإلهلية وعدم اإلختالف جلية واعحة يف هذه اآلية, قال فعاىل 

ٍء َفكُ  
ْ
كُْميُه َوَما اخَْتَلْفُتْم ِفيِه ِميْن شَيي

, واهلل عز  وجل يقول ان الـدين هـو اإلسـالم    (3) [ِإَلى َّللاهِ 
 أي ان ا الف ل موعوع له, 

فاآلية ول البحث حرئ على اإلختالف وسالح مساوي للتال: 
منه, واخبار عن عرورة عدم حصوله ألن احلا منحصر بطريا واحد, 

فعاىل وحجة وذكر اليهود والنصارى بانهم أهل كتائ بيان لعظيم فضله 
ــاد      ــرآن إلي ــل والق ــوراة واإلجني ــوع اىل الت ــزوم الرج ــذكً بل ــيهم وف عل
ــا      ــائ وبمــارة الســابا منه ــا اســم الكت موعــوعها واســتحقاف كــل منه

 بالالحا واعرتاف الالحا بالسابا, 

                                                 

 .32سورة المورى ( 3)
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فكأن اآلية فقول ما دام موعوع الكتب السـماوية وأحـد وكلـها    
وحينما حصل ا الف فان  نازلة من عنده فعاىل فلماذا هذا اإلختالف,

اهلل عزوجل مل يرتك النـاس واألرق علـى اإلخـتالف او جيعلـه يسـود      
الصالت واملعامالت بينهم, بل جاء بدين مينع من اإلخـتالف بـ  أهلـه    
فانزل القرآن وحفظه من التحريف وجعل اإلسالم ديانـة باقيـة اىل يـوم    

عـة فسـرعان مـا    القيامة خالية مـن اإلخـتالف, ومـن أراد المـقاف والبد    
 ينكمف أمره وينطف  سراجه وينمحي ذكره.
 ومن وجوه اإلختالف املذكور يف اآلية 

عندما قربت وفاة موسـى عليـه السـالم, سـللم التـوراة اىل سـبع         -3
حربًا, واستأمنهم عليها وجعل يوشع وصيًا لـه, ولكـن ابنـاء السـبع      

 م.أختلفوا فيما بينهم  معًا يف الدنيا وحسدًا فيما بينه
جـاءهم العلـم وهـو ان عيسـى     اختالف النصارى يف أمر عيسـى   -2

 عبد اهلل ورسوله وانه ولد من غً أئ.
 قول اليهود عزير نبن اهلل, وقول النصارى املسيح ابن اهلل. -3

جحود اليهود والنصـارى نبـوة ومـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم         -2
قـريش  و نهم باألولوية يف نزول القـرآن علـيهم, ألنهـم أهـل كتـائ و     

 أميون.

  حبث بالغيحبث بالغي  
من وجوه التأكيد يف القرآن ارادة العموم باللفظ القرآني وهو كثً يف 

َوَمييا اخَْتَلييَف الهييِذيَن ُأوُتييوا القــرآن منــه قولــه فعــاىل  

[ للدللـة علـى اسـتغراف الخـتالف للجميـع  وللتحـذير مـن        اْلِكَتابَ 
رف والطوا ـف  حصول الختالف عند املسلم  و وله هلم على حنو الفـ 

واجلماعــات ســواء يف بــائ الفقــه أو الكــالم او القبليــة وانظمــة احلكــم       
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والســلطان خاصــة مــع  ــرو مســتحدثات المــور السياســية والتقســيمات   
اجلغرافية, فيجب ان فكون  مصلحة السالم هي العليا مع اعتبـار قاعـدة   

 لعرر ولعرار وحنوها.
ــول ال     ــوم وحص ــد العم ــة بتوكي ــاءت اآلي ــد ج ــل  لق ــد اه ــتالف عن خ

الكتائ, وقد مجعت اآلية اليهود والنصارى بعنوان أهل الكتائ, لالخبار 
بان املراد ليس شا: الكتائ وفرد واحد منه بل املراد هو اجلـنس وهـو   
الكتائ السماوي املنزل, ولكن القرآن كتائ مساوي فهل يدخل املسلمون 

 يت عنوان اهل الكتائ.
الكتب السماوية ال ان السالم يعطي اجلوائ صحيح ان القرآن من  

عناوين اعافية وعقا دية للمسلم  بلحـا  افبـاعهم للقـرآن والنبـوة معـًا,      
فنالوا الرفقاء واستحقوا اسم املسلم  الذين يدخل فيه النتماء للكتائ, 
وجاء وصف اليهود والنصارى بأهل الكتائ متييزًا هلـم وملـا يرتشـح  مـن     

ائ السماوي على افباعه وان كـان متـام المـرف    المرف والفضل من الكت
والرجوع للقرآن  صلى اهلل عليه وآله وسلم بالسالم والنقياد لنبوة ومد 
 لنه اجلامع للكتب السماوية.

  

 [ِإاله ِمْن َبْعِد َما جَاَءُهمْ اْلِعْلمُ قوله فعاىل   

جـــاءت )ال( هنـــا أداة حصـــر يف اإلســـتثناء املفـــرغ, ومل حيصـــل  
ختالف ال من بعد نيء العلم ونزول اآليات وهذا القيـد يسـاعد يف   اإل

ــه وموعــوعه, فظــاهر اآليةعــدم وجــود    ــة اإلخــتالف وزمان فعــي  ماهي
 نختالف قبل نيء العلم واملراد من العلم هنا وجوه  

 نزول القرآن من عنده فعاىل. -3
 الدل ل والرباه  اليت فدل على التوحيد. -2
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 .نزول التوراة واإلجنيل -3

 الكتب السماوية املنزلة والوحي مطلقًا. -2

العلم بان الـدين عنـد اهلل اإلسـالم فـاختلفوا يف افباعـه او عدمـه,        -5
 والذين جحدوا وأبوا اإلنقياد اختلفوا مرة اخرى فيما بينهم.

اإلختالف يف ذات الكتائ, وحصول النزاع بنبوة بع  األنبياء مع  -1
نبوفــه, ول ان كــل نــيب جــاء باآليــات الــيت فــدل علــى صــدف   

 فعارق ب  هذه الوجوه فكلها من العلم.

وفب  اآلية اقامـة احلجـة علـى أهـل الكتـائ بـان اهلل عزوجـل مل         
جيعــل النــاس يف فيــه, ومل يرتكهــم يف عــاللة وعمــى بــل رزقهــم العلــم  
وجاءفهم البينات وبعث األنبياء مبمرين مبمـرين ومنـذرين, ومـع هـذا     

مل ي رفــوا الكتــائ مــن املمــرك     اختلفــوا, ومل فــذكر اآليــة الــذين    
والكافرين والوثني  وعبدة األصنام بل جاءت بذم وفوبيخ اهل الكتائ 

 مع ان الكفار ادنى مرفبة واكثر استحقاقًا للذم, وفيه وجوه 

 ان الذم يف اآلية متوجه اىل الكفار ايضًا من بائ األولوية القطعية. -3
يفهم بارسال األنبياء يف اآلية لوم ألهل الكتائ بعد ففضيلهم وفمر -2

هلم ونـزول الكتـب علـيهم واميـانهم وفصـديقهم بـبع  األنبيـاء,        
 وهذا اإلميان ارفقاء علمي وعقلي وهو حجة عليهم.

لبد من شكر املـنعم علـى الـنعم الظـاهرة والبا نـة والكتـائ مـن         -3
أعظم النعم, ونزوله يستلزم المكر بالتقيـد بأحكامـه وأمهـا عـدم     

ف, بل ان العمل مبضام  الكتائ السماوي اإلختالف ونبذ المقا
 مينع من اإلختالف ويقضي عليه.
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األصل هو اعتبار اهـل الكتـائ مسـلمي زمـانهم فيمـا قبـل البعثـة         -2
النبوية, واإلختالف يدل على المقاف وا صومة وفعدد املذاهب, 

 واإلسالم دين واحد خال من أسبائ ا الف ألنه هو العلم.

يم ب  امللي  من أهـل الكتـائ وغًهـم مـن     فظهر اآلية املا ز العظ -5
الناس ال وهو العلم, فاآلية وان كانـت فتضـمن الـذم هلـم لعـدم      
افباع العلم الذي مينع مـن اإلخـتالف ال انهـا ف كـد حقيقـة وهـي       
نيء العلم ألهل الكتائ وهو مادة للدعوة اىل اإلسـالم وفوكيـد   

قتها للعلم والعقل صدف نبوة ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  ملواف
 باإلعافة اىل ما فيها من الدللت واآليات الباهرات.

ــيهم      ــه وصــل ال ــم بصــيغة املاعــي )جــاءهم( وان وورد نــيء العل
واحا وا بكنهـه ووعـوه, وهـذا مـن فضـله فعـاىل ان يـنعم علـى النـاس          
بالعلم ملنع اإلختالف والمـقاف, وفـدل اآليـة علـى اإليـاد بـ  الكتـب        

وجود فعارق بينها وانهـا ل فسـبب اختالفـًا ول فتنـة,      السماوية وعدم
كمــا ان اإلخــتالف مل حيصــل بســبب القصــور يف النظــر يف مضــام        
ومصاديا العلم, ألن العلم هو الذي ورد علـيهم, ومل فسـتلزم معرفـة    
افراده البحـث والتحقيـا واإلستقصـاء وبـذل الوسـع للفصـل والتمييـز        

ختالف جحود وخالف المكر له فعاىل واإلنتقاء واإلختيار, وحصول اإل
على نعمة العلم, وفيه حث للمسلم  باإلنتفاع من العلم الذي جـاءهم  

 بالقرآن والعلوم اليت جاءت بها الكتب املنزلة.

ان وحدة واياد املسلم  حجة على أهل الكتائ ودعوة هلم لنبذ   
 وقا دًا. اإلختالف والذي احنصر التال: منه بالرجوع اىل القرآن امامًا

   
 [َبْغيًا َبيَْنُهمْ قوله فعاىل  
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البغي هو التعدي وجتاوز احلد وجاء لفظ )بينهم( آية اعجازية وفيه  
 دللة على حصول التعدي والظلم من كل  رف على اآلخر وفيه وجوه 

التعدي والتجاوز بـ  اليهـود والنصـارى, وكـل منهمـا يبغـي علـى         -3
َلْْ النهَصياَرا َليْسَيْْ َوَقااآلخر, كمـا يف قولـه فعـاىل     

وَن اْلِكتَاَب  مْ َيْتُل ٍء َوُه
ْ
َي ى ش وُد َعَل اْليَُه

ْوِلِهمْ  َْل َق وَن ِمث اَل الهِذيَن الَ َيْعَلُم َذِلكَ َق َك

ا  ِة ِفيَم ْومَ اْلِقيَاَم َْنُهمْ َي ُمُ َبي اّلِلهُ َيكْك َف

 .(3) [َكاُنوا ِفيِه َيخَْتِلُفونَ 
حدة كما يف رهبانهم وكربا هم وموعوع التعدي ب  ابناء الفرقة الوا -2

 يريف الكتائ.
  غيان النفس المهوية والغضبية, والبغي سبب لتختالف. -3

  هور التحاسد والنفرة الماصية بسبب فعدد اإلنتماء. -2

واألصل ان العلم وعاء جيمع امللي  مـن املسـلم  وأهـل الكتـائ      
رآن مـن عنـده   ألن السور اجلـامع هلـم هـو التمـريف العظـيم بنـزول القـ       

 فعاىل.

ول فعارق ب  هذه الوجوه لعموم اإلختالف وعدم احنصاره ب   
اليهــود والنصــارى علــى أســاس امللــة وحــدها, ويف اآليــة فنزيــه للعلــم   
وو ا فه وانه رمحة للناس ول ي دي ال للفوز والظفر والنجاح واإلياد 

دت ولكن  رو أسبائ عرعـية مبغوعـة مـن ذات اإلنسـان هـي الـيت أ      
للفرقة واإلختالف, ليكون حا اًل دون اإلنتفاع من العلم وجيعـل حجبـًا   
 لمانية متنع من رهية اآليات والرباه  الـيت جـاء بهـا الرسـول األكـرم      
ومد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم ولكـن هـذا اإلخـتالف مل يـ ثر سـلبًا         

                                                 

 .333سورة البقرة ( 3)
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لسبيل باحلقيقة الثابتة وهي ان اإلسالم هو الدين عند اهلل عز وجل وهو ا
 الوحيد ملنع اإلختالف,

واآلية حجة ومناسبة لتحتجـاج ودعـوة للرجـوع اىل العلـم ونبـذ       
البغي واحلسد وحـب الـدنيا وامليـل اىل المـهوات ول ينفصـل موعـوع       
اآليات السابقة عن هذه اآلية وان فعلقت باإلعتقاد والضروريات, فمتى 

نيا واشتاف اىل ما  لى اإلنسان عن حب المهوات وأعرق عن زينة الد
اجلنة وما فيها من النعيم ا الد, فانه ينبذ ا الف ويتلقى العلم بالقبول 

 وجيعله سالحًا ونورًا يبصر به, فالعلم مينع ا الف والفرقة والتمتت.
ومـن اآليــات ان لفــظ العلــم جـاء مطلقــًا وان األلــف والــالم ففيــد    

جـاء بـه األنبيـاء مـن     العهد, وكأن العلم وصور مبا نزل من السماء وما 
عند اهلل, ويف اآلية مدح للمسـلم  ألنهـم ا ـذوا القـرآن امامـًا وقا ـدًا       

 .ومالذًا ودلياًل وحرزًا من التفرف واإلختالف
والية دعوة لتنتفـاع مـن قصـ: األمـم السـابقة واإلعتبـار مـنهم         

وأخذ الدروس والعرب من فأرخيهم وسننهم وأسبائ  لفهم عن اإلقرار 
ات والرباه  الـيت جـاء بهـا القـرآن, وفـب  اإلعـرار الـيت يسـببها         باآلي

الظلم واإلعطهاد العقا دي, والتعدي على اآلخرين فيمـا عنـدهم مـن    
الكتائ واآليات, فجاء اإلسالم لتكون أمة م منة ينعدم فيها البغي, فال 
حيصل البغي ب  أفرادها وفرقها فالظلم واحلسد سبب لتختالف ويكون 

لـه, يبـدأ صـغًًا وشاصـيًا ويتسـع بسـبب غلبـة الـنفس المـهوية          نتيجة 
ــديل واإلدعــاء البا ــل,    ــة ويتعــدى اىل التحريــف والتب ــاد واحلمي والعن

 ويصبح اإلختالف صراعًا ثم نزاعًا فجاء اإلسالم ليمنع من البغي.
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َفَقاِتُلوا الهِتي َتبِْغيي حَتهيى نعم ورد قوله فعاىل   

(3) [َتِفيَء ِإَلى َأْمِر َّللاهِ 
فان البغي هنا حيصل على حنو القضـية   ،

الماصية امل قتة, وموعوعها غالبًا يف األمور ا اصة وامللكية واألمـرة  
والسلطنة وحنوها مع حـرص اجلميـع علـى أداء الفـرا   والتوجـه اىل      
ذات القبلة كما ان القرآن او كافة املسلم  بارجاع الفئة الباغية اىل أمر 

لى ثبوت العلم وعدم  رو فغيً عليه وفيه دليل على عدم اهلل مما يدل ع
حصول يريف يف القرآن وان البغاة يتعذر عليهم اقناع اآلخرين بفعلهم 
ألن حكم القرآن واحد, وفيه العلم الذي يفضح البغي ومينع من الباسه 
لباسًا شرعيًا, وهذا من اعجاز القرآن الذافي والغًي وفكامل األحكام 

يــه, فــبعكس أهــل الكتــائ الــذين كــان البغــي ســببًا ونتيجــة    المــرعية ف
لتختالف عندهم, فان القـرآن سـبب ونتيجـة للقضـاء علـى اإلخـتالف       

 والبغي.
و اهر اآلية ان أهل الكتائ مل يكونوا خمـتلف  قبـل نـيء العلـم      

 وحيتمل وجوهًا 
  مل يكن بينهم اختالف اصاًل وهو على شعبت  األول  
 الف قبل ان يكونوا أهـل كتـائ ويتعـدد عنـدهم     عدم ا  األوىل  

 التنزيل.
انهم متفقون بصفة وعنوان أهل الكتائ قبل أن يرد عليهم  الثانية  

 العلم, وهو خالف اآليات القرآنية والمواهد.
انهم كانوا أمة واحدة, كما لو كانوا افباع ملة ابراهيم, وملا  الثاني  

نزوهلمـا,  هـر الظلـم والتجـاوز      جاءهم العلـم بـالتوراة واإلجنيـل بعـد    
َكاَن النهياسُ واحلسد بينهم, مما أدى اىل اإلختالف, قال فعـاىل   

                                                 

 .9سورة احلجرات ( 3)
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ُأمهييًة َواحِييَدًة َفبََعييَ  َّللاهُ النهبِي يييَن ُمبَش ييِريَن 

 , (3) [َوُمنِذِرينَ 
كانوا على حال من اجلهل والغفلة فأنعم اهلل عليهم بالعلم  الثالث   

 ولكنهم مل ينتفعوا.
فضــع اآليــة اللــوم علــى أهــل الكتــائ ألنهــم أختــاروا        الرابــع   

اإلختالف, وهذا ليس له أسبائ شرعية أو عقلية ألن األصل يف العلـم  
 ان يكون رمحة ونعمة, ووسيلة مباركة لتياد والو ام ونبذ الفرقة.

وما هي النسبة ب  الكتائ والعلم وهل العلم هو الكتـائ نفسـه,    
ه العلــم وعــدم التعــارق بينهــا, و ــاهر اآليــة ان وقـد فقــدم ذكــر وجــو 

الكتائ الذي نـزل علـيهم هـو أصـل العلـم, وان انتـزاعهم إلسـم أهـل         
الكتــائ حصــل بــالعلم الــذي جــاء بــه األنبيــاء فالكتــب الســماوية هــي   
مصاديا العلم, ولكن ملاذا مل فقل اآلية اهل العلم, اجلـوائ  ان اهـل   

 .مبضامينهالعلم هم الذين يتعاهدونه ويعملون 
ونيء العلم غً أخذه وقبوله, ففي اآليـة فعـري  بأهـل الكتـائ      

ُأوُتيوا بأنهم مل يعملوا به وقد وردت آيات عديـدة متـدح الـذين     

[ ونيء العلم اعم من افيانه, ألن افيانه يعين يصيله وكسبه اْلِعْلمَ 
مْ َيْرَفْع َّللاهُ الهِذيَن ََمُنيوا ِميْنكُ والعمل به قال فعـاىل   

, وورد ذات الـن:  (2)[َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرجَاتٍ 
َوََتيَْنياُهْم َبي َنياتٍ من اآلية يف ذم بين اسرا يل قال فعاىل  

ا  ا اخَْتَلفُوا ِإاله مِْن َبعِْد َم ِر َفَم مِْن اِلَْم

 .(3)[جَاَءُهمْ اْلِعْلمُ َبْغيًا َبيَْنُهمْ 
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را يل أنفسهم كما يف عبادفهم اس بين أي ان اإلختالف حصل ب   
العجل, وقتلهم األنبياء, وفرددهم يف قبـول ملـ:  ـالوت, ونكوصـهم     
وعدم واربتهم للطواغيت مع فوجه األمر اليهم بالقتال امـا اآليـة وـل    
البحــث فانهــا أكــدت حصــول اإلخــتالف بــ  أهــل الكتــائ وهــو أعــم  

هـود وفكفـً   ويممل النصارى كما يف القول بالتثليـث وخالفهـم مـع الي   
بعضهم بعضًا ان قيد )البغي( الوارد يف اآلية جيعلها من ابكمات وهـو  
حصن من سوء التأويل وفيه يذير و ويف من البغـي والتعـدي وبيـان    
ل خطار اليت يسببها واألعـرار الـيت فلحـا باألمـة بسـببه وهـو مقدمـة        

 للفتنة.
  

ِإنه َّللاهَ سَِريُع َوَمْن َيكُْفْر ِبآَياتِ َّللاهِ فَ قوله فعـاىل    

 [اْلكِسَابِ 
اليـــة قاعـــدة كليـــة ثابتـــة يف اإلرادة التكوينيـــة وفتضـــمن الوعـــد   

والوعيد, الوعد للمسلم  الذين ي منون باآليات ويصدقون بالتنزيـل,  
 ووعيد للكافرين الذين جيحدون باآليات.

 وفدل اآلية بالدللة التضمنية على وجود آيات اهلل فعاىل يراهـا أو  
يسمعها الناس, او يدركونها بفطرفهم وعقوهلم, فما هي هذه اآليـات,  

 فيه وجوه 
الكتب السماوية املنزلة, فكل كتائ آية ويتضمن اآليـات الـيت  ـرب     -3

 عن نزوله من عند اهلل عز وجل.
األنبياء واملرسلون, فكل نيب آية عظمى ألنه مبعوث من عنده فعاىل  -2

 بمًام ونذيرًا.
 ه  اليت جاء بها األنبياء من عنده فعاىل.الدللت والربا -3
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اآليات الكونية وعامل ا لا والتدبً, ومنه خلا اإلنسان والوقـا ع   -2
اليت فعترب شواهد وآيات فدل على بديع صنعه وعظيم قدرفه فعـاىل  
وهذ الوجوه كلها من آيافه فعاىل, وكل فرد ومصداف من مصاديقها 

بوبيته فعاىل واجتنائ اإلختالف داعية اىل اهلل وحيث على اإلميان بر
 واإلمتناع عن الفرقة, ونبذ البغي والعدوان,

ومــن رمحــة اهلل الواســعة ان ففضــل وجعــل احليــاة الــدنيا مملــوءة    
باآليات, اذ فطل على اإلنسان بكرة وعميًا ومت  الوجود الذهين وفمغله 
عن حب المهوات وزينـة الـدنيا, وفلـح عليـه بلـزوم  اعتـه فعـاىل ألن        
التدبر يف ا لا مقدمة لعمل الصاحلات واإلبتعاد عن املعاصـي, فاآليـة   
يذر من اجلحود واإلعراق عن اآليات وعامل التنزيل وفدعو لتميـان  
برســالة الــنيب ومــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  ألنهــا اجلــامع النبــوي  
لآليات والربهان القـا ع الـذي مينـع مـن اإلخـتالف والفرقـة, واملليـون        

اجون القـرآن واإلجتمــاع عنـده والصـدور عنــه والتوجـه اىل النــاس     وتـ 
 مجيعًا لدعوفهم  للنطا بكلمة التوحيد الذي أكدت عليه اآلية السابقة.

وجاءت اآلية على حنو اجلملة المر ية لبيان العذائ المديد الذي  
يلقاه اجلاحدون والكافرون, وورد لفظ )سريع( يف القرآن عمـر مـرات   

ة احلسائ والعقائ الذي ينتظر الكافرين, يف انذار ووعيد كلها يف سرع
هلم وسرعة احلسائ فممل الدنيا واآلخرة, وحتى على فرق احنصـار  
ما يف اآلية من الوعيد بالدار اآلخرة فانها ايضًا قريبة ليس بـ  اإلنسـان   
وبينها ال دخول القرب واإلنتقال اىل عامل الربزو, وهل فدل اآلية علـى  

ئ الناس يوم القيامة اجلوائ نعم ال ان املعنى من املراد منها سرعة حسا
 العقائ العاجل الذي ينتظر الكافرين واجلاحدين.



 392 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

لقد قسمت اآليـة النـاس اىل قسـم  بلحـا  اإلنتمـاء اىل اإلسـالم        
فاإلميان بآيات اهلل يتحقـا بـدخول اإلسـالم ألنـه الـدين الـذي بمـر بـه         

راحة هـذه اآليـة الـيت مل جتعـل وسـطا      األنبياء السابقون وأخربت به صـ 
،وبرزخًا ب  اإلميان والكفر, وما فيها من الوعيد عز للمسـلم  وبمـارة   
الزمن والسالمة من العقائ األخروي, فمن مفاهيم الوعيد فيها ان كلمة 
التوحيد حصن وأمن ومالذ من العقائ األخروي, واهلل عز وجـل هـو   

يـدة وعبـادة ومنسـكًا فجـاء جامعـًا      الذي أراد للناس اإلسـالم دينـًا وعق  
 .ل حكام, و ريقًا اىل املغفرة واجلنة وعاصمًا من واملعاصي

ســالم نســبة مل ألنســ  اإل"اإلمــام علــي ويف ففســً القمــي عــن  
قبلي ول ينسبها احد بعدي السالم هو التسليم , والتسليم  دينسبها اح

لقرار , والقرار هو هو اليق  , واليق  هو التصديا , فالتصديا هو ا
الداء , والداء هو العمل واملـ من مـن اخـذ دينـه عـن ربـه نن املـ من        
يعرف اميانه يف عمله وان الكـافر يعـرف كفـره بانكـاره , يـا ايهـا النـاس        
دينكم دينكم فان السيئة فيه خً مـن احلسـنة يف غـًه , وان السـيئة فيـه      

 . "فغفر , وان احلسنة يف غًه ل فقبل
ه اآلية فبـدأ بالوعـد و تـتم بالوعيـد, فحينمـا ففضـل سـبحانه        فهذ 

وأخــرب بــأن الــدين عنــده هــو اإلســالم فانهــا بمــارة زكــاة األعمــال مــع   
اإلسالم, ومغفرة الذنوئ معه ألن اختيار اإلسـالم دينـًا وعقيـدة  اعـة     

 وفسليم وانقياد ألمره فعاىل واهلل هو العفو الكريم.
********* 
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 ىلقوله فعا 
َفِإْن حَاجُّوَك َفُقْل َأسَْلْمُْ َوجِْهيي ّلِلِهِ    

َوَمييْن اتهبََعِنييي َوُقييْل ِللهييِذيَن ُأوُتييوا 

اْلِكَتيياَب َواِلُم ي يييَن َأَأسْييَلْمُتمْ َفييِإْن 

َأسْييَلُموا َفَقييْد اْهَتييَدوا َوِإْن َتَولهييْوا 

َفِإنهَميييا َعَليْيييكَ اْليييبَََُب َوَّللاهُ َبِصيييير  

 22[ اآلية ادِ ِباْلِعبَ 
 اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة  

ــاء واإلجتــزاء     قــرأ محــزة والكســا ي وعاصــم )افــبعن( ،ــذف الي
 بالكسر, والقراء اآلخرون قرأوه على األصل.

 ( َفِإْن حَاجُّوكَ َفُقلْ  ) 
الفاء  استئنافية, ان  حرف شرط جازم, حاجوك  فعـل مـاق يف    

, فقـل  الفـاء   ول جزم فعل المرط, الواو  فاعـل, الكـاف  مفعـول بـه    
رابطة جلوائ المرط, قل  فعل أمر, فاعله عمً مسـترت فقـديره أنـت,    

 واجلملة املقرتنة بالفاء يف ول جزم جوائ المرط.
 ( َأسَْلْمُْ َوجِْهي ّلِلِهِ  ) 

اجلملة يف ول نصب مقول القول, اسلمت  فعـل مـاق, والتـاء      
اليـه, ومـن   فاعل, وجهي  وجه مفعول به وهو مضاف, والياء  مضاف 
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ــاء يف       ــى الت ــوف عل ــول معط ــم موص ــن  اس ــف, م ــواو  للعط ــبعن  ال اف
 أسلمت, ومجلة افبعن صلة املوصول, النون  للوقاية.

 (َوُقْل ِللهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ  ) 
الــواو  عا فــة واســتئنافية, قــل  فعــل أمــر, للــذين  جــار ونــرور  

 وفوا  فعل ماقمتعلقان بقل, مجلة اوفوا الكتائ  صلة املوصول, ا
 مبين للمجهول, والواو  نا ب فاعل, الكتائ  مفعول به ثان. 
واألمي   عطف على الذين اوفـوا الكتـائ, نـرور وعالمـة جـره       

 الياء ألنه مجع مذكر سامل.
 اجلملة اإلستفهامية يف ول نصب مقول القول.  أأسلمتم 
 (َفِإْن َأسَْلُموا َفَقْد اْهَتَدوا) 

فية, ان  شر ية اسلموا  فعل ماق يف ول جزم فعل الفاء استئنا  
 المرط.

 فقد  الفاء رابطة جلوائ المرط, قد  حرف يقيا. 
أهتدوا  فعل ماق مبين على الضم املقدر, الواو  فاعل, واجلملة  

 املقرتنة يف ول جزم جوائ المرط.
 ( َفِإنهَما َعَليْكَ اْلبَََبُ  ) 

امنا  كافة ومكفوفة, علي:  جار  الفاء  حرف عطف لبيان السببية 
ونرور, متعلقان مبحذوف خرب مقدم, البالغ  مبتدأ م خر, واجلملة يف 

 ول جزم جوائ المرط.
 (َوَّللاهُ َبِصير  ِباْلِعبَادِ  ) 

الواو  استئنافية, اهلل  مبتدأ, بصـً  خـرب, بالعبـاد  جـار ونـرور       
 متعلقان ببصً.
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ايصال الرسالة, ويقـال بلـو المـيء     والبالغ  اسم من التبليو, أي 
يبلو بلوغًا وبالغًا أي وصل وأنتهى, والبالغ  الكفاية, ويقال فيـه بلغـة   

 وبالغ أي كفاية.

  
  

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات  
بعد نيء اآلية السابقة بتثبيت حقيقة عقا دية يف اإلرادة التكوينية  

الـذين   والتمريعية وهي حصر الدين واألعمال العبادية باإلسـالم, وذم 
اختلفوا فيما بينهم من أهل الكتـائ, مـع اقامـة احلجـة علـيهم بافيـانهم       
الكتائ وما فيه من العلم والـرباه  القا عـة, جـاءت هـذه اآليـة لتـب        
كيفية العالج النظري والعملي لرد الفعل الذي يظهره أهل الكتائ على 

بـه دون  فثبيت هذه احلقيقة ودعوفهم اىل اإلسـالم ،صـر الديانـة احلقـة     
 غًه.

  إعجاز اآليةإعجاز اآلية  
هــذه اآليــة مــن آيــات اجلهــاد العلمــي والنظــري فهــي فوكيــد علــى   

التوحيد وفثبيت لقوانينه يف األرق وبيان إلميان الرسول واملسـلم  مبـا   
أنزل عليه من ربه ومع هذا البيان فأفي دعوة الناس اىل اإلسالم وعـدم  

ين واجلاحــدين وعــدم اإلكتفـاء بــاعالن اإلميــان, مــع الغنـى عــن الكــافر  
 اللهث ورا هم واإلنمغال بهم وهم مقيمون على العناد واجلحود,

ومن اإلعجاز ان النيب ومدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم  يتكلم عن  
نفسه وعن املسلم  وفيه امضاء إلميانهم وفزكية ألعماهلم وشهادة نبوية 

على صدف اميـانهم  وقرآنية هلم, فهذه اآلية فب  مفاخر املسلم  وف كد 
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واخالصهم يف ذات اهلل وقصدهم القربة اىل اهلل يف أعماهلم أو ما فيهـا  
 من  الثناء يبعث الموف يف نفوس اآلخرين لتلتحاف بهم.

ــة        ــنة النبوي ــة بالس ــا ا القرآني ــت احلق ــة اىل فثبي ــة احلاج ــب  اآلي وف
يـة  المريفة, فمما هوثابـت ان السـنة بيـان وففسـً للقـرآن, امـا هـذه اآل       

فأخربت عن فعضيد السنة لتوكد هذا احلكم وفظهره وجتعله قا مًا بذافـه  
ــنق  واإلشــكال, وهــذا     ــم التحــدي ســاملًا مــن املعارعــة و ــرو ال دا 
التعضيد باف اىل يوم القيامة بالسنة النبوية القولية والفعلية والتدوينيـة,  

اآلية  وبسعي املسلم  يف ميادين الفرا   واإلحتجاج وميكن فسمية هذه
 )عموم املباهلة(.)عموم املباهلة(.بآية 

  اآلية سالحاآلية سالح 
متنح اآلية املسلم  قوة لتحتجاج وجتعلـهم مـ هل  للثبـات علـى      

اإلسالم باعتباره الطريا اىل اجلنة, ويف اآلية خطائ فكليفي اىل الناس 
مجيعًا, ورسالة حيملها املسلمون اىل ممارف األرق ومغاربها بالدعوة 

 اكراه, فالربهان سـالح أقـوى مـن السـيف,     اىل اإلميان واهلدى من غً
ألنـه خيا ـب العقـول ويـ دي اىل اســالم اولـي النهـى وأربـائ العقــول        
وينقلهم اىل مرافب اهل العلم الذين مدحتهم اآلية قبل السابقة وأقرتنت 

 شهادفهم بمهادفه فعاىل وشهادة املال كة على كلمة التوحيد.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية  
رفقاء الفكري والتسلح باإلميان وفنمية ملكة فدعو اآلية املسلم  لت 

اجلدل واإلحتجاج مع الثقة بالنفس واإلستبمـار بـالرزف اإلهلـي ومنـع     
املمرك  والكفار من بث روح الم: والريـب يف النفـوس, و ـرب عـن     



 397 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

حصول احتجاج وجدل بسبب كلمة التوحيد والدعوة اىل اإلسالم دون 
 غًه عن األديان,

نفوس املسلم  اإلستعداد للجدال وفب  هلم كيفية وفبعث اآلية يف  
الرد واإلحتجاج, بل انها فأمر النيب ومدًا صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     
واملســلم  باملبــادرة اىل دعــوة النــاس بقــوة اىل اإلســالم وفلــ: و يفــة  
شرعية عقا دية ألن أخبار القرآن عن حصر الديانة احلقة باإلسالم لبد 

لنــاس مجيعـاًُ رمحــة بهــم واصـالحًا ألحــواهلم وســبياًل   وان فصـل اىل ا 
لنجافهم يف اآلخرة, مما يدل على ان جهـاد املسـلم  ودعـوفهم اىل اهلل    

 فعاىل بالناس.
وفعطي اآلية قوة ومنعة للمسـلم  ويـذر مـن القنـوط والسـكوت        

وفرك الكافرين, يردون على األوامر القرآنية بل لبد من التصدي هلـم  
ن حجب الناس عـن اإلسـالم, وهـذا التصـدي يتجلـى بوجـوه       ملنعهم م

متعددة, منها اإلحتجاج والصرب الذي  رب به هذه اآلية, اذ انها  رب عن 
اعالن النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  واملسـلم  التسـليم ألمـره    
فعاىل واإلنقياد ملا جاء به النيب ومد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  وفيـه      

ز من اهل الكتائ والكفـار, خصوصـًا وان اهـل الكتـائ يظنـون      احرتا
انهم يدخلون اجلنة ألنهـم بـاقون علـى أحكـام التـوراة واإلجنيـل وانهـم        
خيتلفون عن املمرك  والكفار, فكيف يكونون على درجة واحـدة هـم   
والكفار والوثني , فجـاءت اآليـة لـدعوفهم اىل اإلميـان وفوكيـد حقيقـة       

 النسخ يف المرا ع.
ويف اآلية بمارة واكرام للمسلم  يظهر بنيابة النيب صلى اهلل عليه  

وآله وسـلم  يف اإلخبـار عـن حـالتهم العقا ديـة وصـدف اميـانهم, ولقـد         
َفُقييْل َتَعيياَلْوا َنييْدُع َأْبَناَءَنييا جــاءت آيــة املباهلــة  
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َوَأْبَنيياَءُكمْ َوِنسَيياَءَنا َوِنسَيياَءُكمْ َوَأْنُفسَييَنا 

َكُمْ  مه َنبَْتهِْل َفَنجْعَْل َلْعنََة َّللاهِ َعلَى َوَأْنُفس ُث

يف النيب صلى اهلل عليه وآله وسـلم وعلـي وفا مـة     (3) [اْلكَاِذِبينَ 
واحلسن واحلس  مع وفد نصارى جنـران, ان هـذه اآليـة يف آيـة املباهلـة      
العامة ب  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  واملسلم  من جهة وب  اهل 

 لناس مجيعًا من جهة أخرى.الكتائ وا
وفنهى اآلية املسلم  عن السكوت واليأس مـن النـاس, وفـأمرهم     

بالتبليو واقامة احلجة واإلفيان بالمواهد الـيت جتـذئ النـاس لتسـالم,     
واإلخبار عن عرورة فلمس  رف النجاة بدخول اإلسالم وابطال غًه 

يف التفريـا بـ     باحلجة والربهان واحلكمة ووفا املنطوف القرآنـي, كمـا  
 أهل الكتائ وب  املمرك .

  افاضات اآليةافاضات اآلية  
فب  اآلية ممقة الطريا يف ناهدة القوى الظلمانية ولزوم التسـلح   

باإلميان واإلنقطاع اىل اهلل كوسيلة لتحـرتاز مـن اجلـدال واإلحتجـاج,     
وزوال فلــ: املمــقة باإلنقطــاع اىل اهلل فعــاىل والتســليم ،كمــه, وهــذا    

أهيــل للمســلم  للتبليــو والــدعوة اىل اهلل باحلكمــة واملوعظــة التســليم ف
احلسنة, ان اقـرتان اهلدايـة باإلسـالم فـي  اهلـي يتغمـى أهـل األرق        
وحاجب دون التيه والضاللة وفعدد األديان ومانع من الفنت واحلروئ, 
 فهذه الدعوة اصالح للمجتمعات وارشاد للعقول وغنى وعز للمسلم .

هذه اآلية أحد أمرين اما هداية اهل الكتـائ وأهـل   لقد اراد اهلل ب 
مكة وغًهم اىل اإلسالم او قطع اجملادلة واملااصمة وففوي  األمر اىل 

                                                 

 .13سورة آل عمران ( 3)
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اهلل والثبات على اإلميان, وهذا الثبات وحده دعوة مستدمية أو األمرين 
 معًا لتعدد األغراق واملقاصد السامية لآلية القرآنية.

  التفسريالتفسري  
 [ْن حَاجُّوكَ َفإِ قوله فعاىل   

ــة,        ــن اجلن ــواء م ــوط آدم وح ــى األرق بهب ــاة عل ــدأت احلي ــد ب لق
وأسبائ هذا اهلبوط معروفة عند امللي  وجاءت عن عـدم التقيـد التـام    

 باألمر اإلهلي والنهي اإلرشادي عن األكل من المجرة, 
ثم جاء قتل قابيل ألخيه هابيل ابن آدم ليارب عـن حصـول النـزاع     

بائ األولوية القطعية ان حيصل النزاع وا صومة مع  ب  األخوين ومن
األجنيب والرحم البعيد, واذا كـان القتـل حصـل بسـبب فقبـل القربـان       
والتباين يف موعوعه, فـان اإلخـتالف يف امللـة والعقيـدة بـائ للاـالف       
والصراع النوعي ب  الناس وليس ب  شاص  فقط لينقسم الناس اىل 

فناصر ملة او مبدأ وفذئ عنه, ويقابلـها مـن     ا فت  او أكثر كل  ا فة
 حياول نق  ما فدعيه واإلستدلل على بطالن ما فذهب اليه, 

 وفتقوم املنا رة بينهما بوجوه  
كل  ا فة فستدل بالربهان لتحصيل املطلوئ, فالفريا املدعي يأفي  -3

باحلجة والدليل لتثبيت دعواه, وا صم  يأفي باحلجة, ايضًا لنفي 
 وى, وحيصل التعارق ب  األدلة.فل: الدع

التجاء كل من الفريق  اىل اجلدل بسبب انعدام احلجـة او العجـز    -2
عن اقامة الربهان او غلبة النفس المهوية والغضبية وفقديم ارادة 

 غلبة ا صم وافحامه.
قيام أحد الطرف  بتأييد قوله بالربهان واحلجة, ويعجز اآلخر عن  -3

  اجلدل لتأييد مطلوبه.ابطاله او ففنيده فيلجأ اىل
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وجاءت اآلية مطلقة بصيغة اإلحتجاج واباجـة يف بيـان للسـعة يف     
احلكم واملوعوع, ومنع النفرة وا صومة واإلحتجاج أعم من اجلـدل,  

 مما يعين اإلستمهاد بآيات ووقا ع وحوادث فأرخيية,

واآليـــة وان جـــاءت بصـــيغة المـــرط ال انهـــا  ـــرب عـــن حصـــول  
دل مـن أهـل الكتـائ ألن المـرط أعـم مـن ان ينحصـر         اإلحتجاج واجل

،ال اإلحتجاج او عدمه, وقد يكون املراد منه اإلستمرار علـى اجلهـاد   
 وأداء العبادات وعندما حيصل اإلحتجاج يأفي الرد.

مبعنى ان اآلية فـدعو لعـدم اإلنمـغال بهـم وفوجيـه اإلهتمـام هلـم         
م ويديهم, وجاءت اآلية ولكنها فأمر باإلستعداد للرد عليهم ومواجهته

ُقْل بلغة ا طائ استصحابًا واستمرار للغة الواردة قبل مخس آيات  )

( واملراد با طائ النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم مما َأُنَنب ُيكُمْ 
يعين ان جهاد النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  يممل اإلحتجـاج  

لتبليو واإلنـذار والبمـارات بـل    والذئ عن اإلسالم, وانه ل ينحصر بـا 
يتضمن اإلحتجاج واقامة الربهان والدل ل على لزوم دخـول اإلسـالم   
واإلنقياد ملا جاء به الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم  من عنده 
فعاىل, وهذا اللزوم لبد وان يكون م يدًا برباه  عقلية ومسعية جتعل 

 ا.الناس يقبلون الدعوة ويدركون صدقه
لذا جاءت هذه اآلية باإلخبار عن شهادفه فعاىل على كلمة التوحيد  

واخبار القرآن بان الـدين عنـد اهلل هـو اإلسـالم, وحيتـاج األمـر فوكيـد        
حقيقة وهي ان القرآن نازل من عنده فعاىل باحلجة والربهان سواء احلجة 
ــاهر,      ــرآن   ــذافي للق ــرآن نفســه ام مــن خارجــه, واإلعجــاز ال مــن الق

اه  اليت جاء بها النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسـلم  عديـدة,   والرب
منها ما كان يف مكة ومنها ما كان يف املدينة, واآلية مدنية ال انـه ل مينـع   
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من اإلستمهاد باآليات احلسـية املكيـة لتناقلـها مـن قبـل النـاس القريـب        
 والبعيد, امل من والكافر, 

ة علـى  هـور اآليـات عنـد اآلخـرين      وفدل اآلية بالدللة اإللتزاميـ   
وادراك  أهل الكتائ والناس هلا وصدف نبوة ومد صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم  ألنها يصر موعوع اإلحتجاج بأمرين 
 كلمة التوحيد. األول   
ليس من دين عنـد اهلل غـً اإلسـالم, واألمـران معـًا مـادة        الثاني   

الكافرة, اما أهل الكتائ فمادة  اإلحتجاج مع املمرك  والوثني  وامللل
اإلحتجاج معهم األمر الثاني دون األول, فجاءت اآلية بصيغة اجلمع يف 

[ من غً فعـي  للـتهم او مجـاعتهم كمـا     حَاجُّوكَ  رف اإلحتجاج  
فــدعو اآليــة ملــنعهم اىل عــدم اهمــال احتجــاجهم او اإلســتافاف بــه او  

سـبب فناميـه ووجـود    التغاعي عنه, ألن فـرك اإلحتجـاج مـن غـً رد ي    
املستمع  له, وازدياد عدد األفباع للقول وصاحبه, وحصر الديانة احلقة 
باإلسالم يستلزم زحزحة املمرك  عن مواقعهم ودعوفهم اىل اإلسـالم  

 ومنعهم من زيادة األفباع واألعوان.
 فكأن اآلية فأمر باجلهاد على أربع جهات متداخلة  

 اعالن كلمة التوحيد. -3
 لمهادف  واإلخبار عن قبول األعمال بها.النطا با -2
 اقامة الربهان. -3

رد اإلحتجاج واجلدل واجلدل صناعة علمية يتمكن اإلنسـان معهـا     -2
من استحضار الربهان واملقدمات السليمة إلفادة املطلوئ وابافظة 

 على الوعع املراد واإلحرتاز من حصول املناقضة.
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ــه وســ    ــه وآل لم  ل ينطــا ال عــن والرســول األكــرم صــلى اهلل علي
الوحي واإلخبـار امللكـوفي, وهـذه اآليـة مـن الـوحي والتنزيـل, ولكـن         
اإلنتفاع منها ل ينحصر بالنيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم بل يممل 
املسلم  مجيعـًا, ألن ا طـائ يف اآليـة واألمـر بـالرد علـى اإلحتجـاج        

ومد صلى اهلل عليـه  وكيفيته موجه اىل املسلم  مجيعًا من خالل النيب 
 وآله وسلم.

فتساعد اآليـة الكرميـة علـى رياعـة األذهـان يف يصـيل املقـدمات         
واكتسائ العلوم, ومعرفة اآليات والدللت اليت ف كـد مضـمون هـذه    
اآلية وعظمة اإلسالم واحلث على اإلنتماء اليه واقامة احلجـة واملطالـب   

اعجـاز القـرآن الغـًي,     العقا دية امل يدة للمضام  القدسية وهذا مـن 
وفأمر اآلية النيب صلى اهلل وآله وسلم مبواجهة اإلحتجاج بصـيو كرميـة   
ولكنها ف دي اىل ارفقـاء املسـلم  يف صـناعة اجلـدل, كمـا ان الكسـب       

 والتحصيل يف هذا البائ ينمي ملكة اإلميان ويرساه يف النفوس.
ابقة فـان هـذه اآليـة    ومع ان الدين عند اهلل هو اإلسالم كما يف اآلية الس 

فب  ان املسلم  يف حال الدفاع وابافظـة علـى وعـع اإلميـان والثبـات      
على المهادف  وانهم يبذلون الوسع لرد نق  اآلخرين, وجييبون على 

 اإلشكال والس ال وصيو الم: والريب.
وهل ينحصر أوان اإلحتجاج بفرتة النبوة ومـا قبـل انتقـال الرسـول       

ــه يســتمر,    األكــرم صــلى اهلل ــه وآلــه وســلم اىل الرفيــا األعلــى ام ان علي
اجلــوائ انــه يســتمر إلســتدامة املوعــوع, ممــا يعــين ان هــذه اآليــة رمحــة 
باملسلم  والناس مجيعًا, وفيها نبذ للقتال ووسيلة لدفع احلروئ واملعارك 
اليت فنمب بسبب العقيدة واملبدأ, والمواهد يف فأريخ البمرية فدل على 

 رك بسبب جدال وخالف ثم يتطور اىل ما هو أخطر,حصول املعا
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جاءت هذه اآلية ملنع غلبـة الـنفس المـهوية والغضـبية وهـو العلـة        
املادية ا فية الكامنة وراء ازدياد حدة اجلدال ويوله اىل نـزاع وقتـال,   
لقد اراد اهلل عزو جل للمسلم  اإلستقصاء العلمي والكسب الـدللي  

بادرة اىل دخول اإلسالم, والغضب وصيو المـتم  واقناع الغً بلزوم امل
والقذف او القتال امور ف دي اىل العناد واإلصرار على ا طأ وفسـبب  
اذى اعافيًا فهدى اهلل عز وجل املسلم  للجمع ب  الرد على اآلخرين 
يف احتجاجهم, وعدم التقصً بالو ـا ف األساسـية ل مـة واألفـراد يف     

 بائ العقيدة والفرا  .
 ويتمل اآلية يف صيو وفلقي اإلحتجاج وجوهًا ثالثة    
ــليم     األول   ــاعالن التس ــاء ب ــاجهم, واإلكتف ــن احتج ــراق ع اإلع

 واإلنقياد ل وامر اإلهلية.
اإلحتجاج ورد األسئلة ونق  اإلشكالت واثبات احلجج  الثاني  

 والرباه  الدالة على الوهيته فعاىل, وسالمة عقيدة اإلسالم.
التفصيل ،سب احلال والمأن واملوعوع, فمرة يكون الرد  الثالث   

واجلوائ باحلجة والربهان, واخرى يكون بالصرب والسـكوت والتوجـه   
اىل العبادة وهذا ايضًا رد ولكنه رد سليب وهو دعوة صامتة اىل اهلل عز 

( يكَاجُّوكَ وجل ودين اإلسالم, و اهر ونظم اآليات ان الضمً يف )
بقرينة مضمون اآلية السابقة ال انه يفيد املعنى األعم  يعود ألهل الكتائ

 ايضًا.
وجاء لفظ اآلية اعجازًا قرآنيًا وسعة يف القول والعمل ،سب احلال  

 وفيه حفظ للم من وسالمة لعقيدفه ووقاية من المرور والتعدي.
  

 [َفُقْل َأسَْلْمُْ َوجِْهي ّلِلِهِ قوله فعاىل   
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ى اهلل عليه وآله وسلم  وهذا األمر يتعلا اآلية أمر للنيب ومد صل 
بالقول والفعل وان جاء  اهره خبصوص القول وهو احتجاج ورد على 
اشكاهلم ودفع ألذاهم وكيدهم ألن قوله فعاىل فان حاجوك أعم من ان 
ينحصر باإلحتجاج والكالم فقد يكون مقدمة للنزاع والتعدي والقتال, 

ر الوجه ألنه أشرف عضو وفيه دللة واملراد من الوجه هو النفس جاء ذك
على النية والقصد, والوجه عنوان اجلوارح واحلـواس وفيـه اشـارة اىل    

 اإلعراق عما سوى اهلل من األنداد بل ومن حب الدنيا.
وفب  اآلية األمر اإلهلي واإلرشاد بكيفية الرد, وهذا الرد وأعالن   

ه اإلحتجـاج األخـرى   التسليم واإلنقياد ألمره فعـاىل ل يعـين نفـي وجـو    
 ولكنه ابور والقدر املتيقن للرد.

كما انه خاص بالرد على احتجاجهم, ول مينع من ابتداء املسلم   
ِإنه اليد يَن ِعْنيَد باإلحتجاج بدليل ان اآليـة السـابقة قالـت     

[ لفـتح البـائ للجهـاد باللسـان واجلـوارح وفوكيـد هـذه        َّللاهِ اإِلسََْمُ 
 األعمال واإلجتماع, ويف اآلية وجوه  احلقيقة يف عامل

ا هار اليق  فيما نزل من عنده فعاىل, فيكـون العبـد علـى     األول  
بصًة, وما وصل اليه من درجات القطع دلياًل وبرهانًا ذافيًا, ألن الم: 

 والريب يطرد بالربهان واحلجة.
 اآلية دعوة لتقتداء بالنيب فيما ي من. الثاني  
ث علــى معرفــة أســبائ يقــا الــيق  عنــد الــنيب  فيهــا حــ الثالــث  

 واملسلم  لعدم اجتماعهم على خطأ او عاللة.
اإلذعان واإلنقياد ألمره فعاىل له أسبائ ومقدمات, فاآلية  الرابع  

فــدعو النــاس مجيعــًا اىل معرفــة فلــ: األســبائ واملقــدمات ودراســتها   
 وا اذها منهاجًا للوصول اىل ذات النتيجة من اإلميان.
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يلتقي املسلمون وأهل الكتائ باإلقرار بمهادة التوحيد, ا امس   
فجاءت اآلية لت كد هذه احلقيقة وجتعلها موعوعًا لتيـاد ونبـذ الفرقـة    

ُقْل َياَأْهَل اْلِكَتابِ َتَعاَلْوا وا الف وي يده قوله فعاىل  

اله ِإَلى َكِلَمٍة سََواٍء َبيَْنَنا َوَبيَْنكُمْ َأاله َنْعبَُد إِ 

 , (3) [َّللاهَ 
اآليــة حــرئ علـى الكفــر, وحصــانة للـنفس مــن دبيــب    السـادس   

 المرك ا في.
يــ من أهــل الكتــائ بــاهلل عــز وجــل, وانــه الــرئ الــذي   الســابع  

 يستحا العبادة, واإلختالف يف اإلسالم على وجه  
 انه الديانة احلقة اليت فنحصر بها عبادة و اعة اهلل. األول  

الدين عند اهلل وهو أحد األديان السماوية باإلعافة اىل  انه الثاني  
ار عن اإلقـرار بـاهلل عـزو جـل     اليهودية والنصرانية فجاءت اآلية باإلخب

وربًا ومالكًا, مما يعين صغروية اجلدال وعدم موعوعيته, والدعوة  اهلًا
ــد يف     ــت كلمــة التوحي ــي  اىل فثبي ــه جهــود املل ــه ســار وفوجي اىل هجران

ــة املســلم  ويمــغلوهم   األرق, بــد ل ان ينمــغل أهــل الكتــائ مبجادل
معهم, وهذا ل يعين ان اإلقرار برسالة النيب ومد صلى اهلل عليه وآلـه  
وسـلم  أمــر صــغروي بــل هــو مســألة كــربى وعــرورة عقا ديــة للملــي   

ــاىل     ــه فع ــدليل قول ــًا ب ــاس مجيع ِإنه الييد يَن ِعْنييَد َّللاهِ والن

 [.اإِلسََْمُ 
اآلية دعوة لنبذ عبادة األوثان, وادعاء الوهية عيسى وانـه   الثامن  

 ابن اهلل او عزير ابن اهلل, 
 يف الية فناء يف ذات اهلل ودعوة إلخالص العبادة له فعاىل. التاسع  

                                                 

 .12سورة آل عمران ( 3)
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اآلية حرز من التعدي والظلم والبغي, فان اعالن التسليم  العاشر  
ن عن عدم التعدي, هلل عز وجل امن وأمان, ففيها أمان لآلخرين واعال

كما انها واقية من شرور وأذى اآلخرين ألن اإلنقياد ألمره فعاىل يبعـث  
 اهليبة يف النفوس ويكف األيدي ويطفي نار الغضب.

انه اعالن للسلم مع الناس مجيعًا من أهل الكتـائ   احلادي عمر  
 او غًهم, وهو دعوة صامتة اىل اهلل.

 مفـاهيم اإلسـالم ومـا هـي     فيـه حـث علـى التـدبر يف     الثاني عمـر   
خصا صه ومزاياه, ومباذا فضله اهلل عز وجل ،يث جعله الديانة الباقية 

 اىل يوم القيامة.
عــرورة اإلنقيــاد ألمــره فعــاىل وافبــاع ملــة ابــراهيم  الثالــث عمــر  

 باحلنيفية, واإلسالم مبعناه اللغوي أي اإلنقياد والتسليم هلل فعاىل.
ِإنه اليد يَن ِعْنيَد لقوله فعـاىل    اآلية ففسً الرابع عمر  

[ ومانع مـن بعـث النفـرة يف نفـوس أهـل الكتـائ بسـبب        َّللاهِ اإِلسََْمُ 
حبهم للتمس: مبا هـم عليـه مـن البقـاء علـى التـوراة واإلجنيـل, فكأنهـا         
 ًهم بان اإلسالم ل يتعـارق مـع التـوراة واإلجنيـل وامنـا هـو انقيـاد        

 جاءت به الكتب السماوية كافة.وانقطاع اليه فعاىل وهو حكم 
  يف اآلية فوكيد لعبودية النيب ومـد صـلى اهلل عليـه    ا امس عمر 

 وآله وسلم  هلل فعاىل, ومنع للغلو باألنبياء مطلقًا.
السادس عمر  ان النيب ومدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم  مبعوث  

اإلنقيـاد ألمـره    من عنده فعاىل ول يبغي نفعًا او جاهًا, ول و يفة له ال
 فعاىل.

ان الــنيب ومــدًا صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم را ــد   الســابع عمــر  
 ا ضوع وا موع هلل فعاىل ألمره فعاىل.
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اآلية اخبار عن يصيل الفوز والظفر للمسلم  وعدم  الثامن عمر  
َوَميْن ُيسْيِلْم َوجَْهيُه ا روج عن جادة الصوائ قال فعـاىل   

ى َّللاهِ َوهُ  َكَ بِاْلُعْرَوِة ِإَل ِد اسَْتْمس َو ُمكْسِن  َفَق

 .(3)[اْلُوْثَقى
اإلنقيــاد ألمــره فعــاىل والتســليم حلكمــه مل فنحصــر التاســع عمــر   

بأوان وموعوع اإلحتجاج بـل هـو حالـة مسـتدمية وملكـة حيـافظ عليهـا        
 املسلمون.

ــرون   ــن      العم ــار م ــوئ الكف ــوط يف قل ــأس والقن ــة الي ــث اآلي فبع
 واملسلمون منقطعون اىل أمـر اهلل عزوجـل مسـتجيبون    املسلم , فالنيب

 حلكمه.
فدعو اآلية أهل الكتائ لتقتداء بالنيب صـلى   احلادي والعمرون  

اهلل عليه وآله وسلم  لتثبيت كلمة التوحيد يف األرق, ألن كل الكتـب  
السماوية فدعو لتنقياد ألمره فعاىل وعدم اإللتفات اىل ملذات ومباهج 

 الدنيا.

  م املناسبةم املناسبةعلعل 
ورد لفظ )وجهي( باإلعافة اىل املتكلم مرف  يف القرآن, وكالهما  

ِإن يي  حكاية عن نيب فقد جاءت اآلية الثانية على لسـان ابـراهيم   

َوجهْهييُْ َوجِْهييي ِللهييِذي َفََييَر السهييَمَواتِ َواِلَْرََ 

 ,(2)[حَِنيًفا
  وهـو غايـة   مما يدل على ان املسلم  على سـنن األنبيـاء واملرسـل    

 املدح والثناء هلم وفيها دللة على أمور 

                                                 

 .22سورة لقمان ( 3)
 .79سورة األنعام ( 2)
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استحقاف النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  ل فضلية والتمريف منذ  -3
أخـــرب القـــرآن عـــن فوجـــه ابـــراهيم بوجهـــه اىل اهلل وبعـــد اآليـــات  
واإلحتجاج وافباع لغة الربهان اللمي واإلني وقوان  العلة واملعلول 

  عزوجل دفعة واحدة.وجاء فسليم النيب وجهه هلل
أخرب عن فوجهه بماصه الكريم, اما النيب ومد صلى ان ابراهيم  -2

اهلل عليه وآله وسلم فأخرب عن نفسه وأمته, وفيـه اعجـاز يـدل علـى     
الثقة بكثرة املسلم  وفعـددهم خصوصـًا مـع حلـا  النصـوص الـيت       

 وردت بانتمار اإلسالم وافساع رقعته وكثرفه املسلم .
انه وجه وجهه اما النيب ومـد صـلى   ة بوصف ابراهيم جاءت اآلي -3

اهلل عليه وآله وسلم  فانه أسـلم وجهـه, وبينهمـا عمـوم وخصـوص      
مطلا فكل فوجيه لوجه من التسليم وليس العكس ألن التسليم أرقى 

 رفبة ودرجة.

فدل اآلية على رسوو عقيدة التوحيد يف األرق واسـتمرار عبادفـه    -2
أثً باملسـلم  ألن التسـليم يعـين اإلميـان     فعاىل وعجز المرك من الت

 املطلا وانعدام المرك والضاللة.

واملراد من الوجه يف اآلية الكناية عن افصاف العمل باإلنقيـاد التـام   
اىل اهلل عز وجل وعلى حنو املوجبـة الكليـة وفلقـي األوامـر وحسـن      

 اإلمتثال.

  

 [َوَمْن اتهبََعِنيقوله فعاىل   

 وفمريف للمسلم , وثناء عليهم من وجوه يف اآلية اكرام  
 افباعهم للنيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم. -3
 اقرارهم بكلمة التوحيد. -2
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 دخوهلم اإلسالم وهو الديانة احلقة. -3

شهادة النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسـلم  بافبـاعهم لـه, ومـن      -2
 اآليات ان هـذا اإلفبـاع مقيـد ومعلـوم, وهـو انـه افبـاع وانقيـاد يف        

 التسليم ألمره فعاىل.

ــوا       -5 ــم أخلص ــلم  وانه ــافيًا للمس ــًا اع ــًا اعتباري ــة امس ــي اآلي فعط
 سرا رهم وأنفسهم هلل ومل يمركوا به شيئًا.

جعــل أميــان املســلم  بعــرق واحــد مــع اميــان الــنيب يف موعــوع   -1
اخالص النية والقصد والعبادة هلل فعاىل وخلع األنداد مع قيد وهو 

ن املسـلم  مـع حسـن اسـالمهم وصـدف      وجود فـابع ومتبـوع, وا  
ــه وســلم  يف     ــه وآل ــنيب ومــد صــلى اهلل علي ــاع لل اميــانهم انهــم أفب
اإلسالم, وهذا فمريف ومدح للمسلم , فوصفهم بانهم فابعون 

 غاية الوصف ،سن اإلختيار والسًة ألنهم مل يتبعوا ال احلا, 

القيامة,  اآلية شهادة نبوية وقرآنية للمسلم  وحرز مدخر اىل يوم -7
فقد أخربت بان املسلم  يستحقون ا الفة يف األرق لتعاهـدهم  

 لكلمة التوحيد واخالصهم العبادة هلل عز وجل.

يف اآلية مدح للمسلم  ألنهم حيرتزون باإلسالم من كيد الكافرين  -8
 وشرور اجلدال.

فيها اكرام هلم ألن الـنيب ومـدًا صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  هـو         -9
خيرب نيابـة عـنهم وهـو لينطـا ال بـالوحي, والقـرآن       الذي فكلم و

يوثا هذه احلقيقة, لتكون فرغيبًا للناس مجيعًا بنيل هـذا المـرف   
 العظيم بدخول اإلسالم.

يف اآلية دعوة ألهل الكتائ واملمـرك  بـالكف عـن نادلـة الـنيب       
ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  واملسلم , فلم يأت ببدعـة يف الـدين,   
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يدعو اليه قد قال به األنبياء من قبل فال حاجة للجدال يف أمر ثابت  فما
 عندنا وعندكم, ومن الضروريات والبديهيات عند امللي .

وفيها دعوة ألهل اجلدل واإلحتجاج لدخول اإلسالم وافباع النيب   
ومد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم  ألنـه ل يفعـل ال مـا يعتـرب علـة غا يـة         

اجهم والسـعي النـوعي العـام للوفـاء بو ـا ف العبوديـة       جلدهلم واحتج
 ولوازم الربوبية.

وف كد هذه اآلية حقيقة دا مة وهي ثبات املسلم  علـى اخـالص    
العبادة هلل فعاىل وبقاههم منقادين ألمره فعاىل فابع  ملتزم  مبا جاء به 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من عند اهلل عـز وجـل, كمـا انهـا    

فسقط ما يف ايدي أهل اجلدل واإلحتجاج و ربهم بعدم حصول ارفداد 
او ش: او ريب عند املسلم , لذا جتد احلرمة التكليفية عـن اإلسـالم,   

 وفمريع احلد والعقوبة على املرفد.
و رب اآلية عـن افصـال اإلحتجـاج وعـدم احنصـاره بفـرتة النبـوة,         

مكــان, فلــو حــدث   ليكــون اجلــوائ النبــوي حاعــرًا يف كــل زمــان و     
ــول     ــان الرس ــى األرق, ف ــان يف أقص ــذا الزم ــدل يف ه ــاج واجل اإلحتج
أألكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم  والقرآن همـا اللـذان يـردان وجييبـان     
على ابتج ولن يكون املسلم وحيدًا او مستضعفًا, وفعطي اآلية للمسلم 

هــة القــوة والقــدرة علــى الــرد, وفطــرد عنــه ا ــوف وا مــية مــن مواج 
اإلحتجــاج خصوصــًا, وانهــا فــأفي ،قيقــة بســيطة ليســت مركبــة فقبلــها  
العقول واألذهان ول فتعارق مـع القـرا ح والطبـا ع ألنهـا عبـارة عـن       
اخــالص العبــادة هلل وفيهــا صــالح واصــالح وفثبيــت لتميــان يف نفــوس  

 املسلم  وغلبة على ابتج .
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ــه فعــاىل    خَييا َبَُهمْ َوِإَذا وهــي أرقــى يف املواجهــة مــن قول

, ألن املقام ليس مقام جهل بل (3)[اْلجَاِهُلوَن َقاُلوا سًَََما
احتجاج واقامة الربهان, فاإلعراق الدا م جيعل أهل الكفر والضاللة 
يتمادون يف غيهم وجيهرون باشكالفهم ويبحثون عن وجوه فعارق او 
فــزاحم يف العقيــدة اإلســالمية, فجــاءت هــذه اآليــة للجهــاد يف بــائ        
اإلحتجاج على وجوه خمتلفة ،سب احلـال والمـأن ولكـن وفـا قاعـدة      

 كلية وهي ن هار اخالص العبادة هلل فعاىل ونبذ المرك.
لقد صارت نادلة اآلخرين للمسلم  مناسبة لتبيت معامل التوحيد  

يف األرق وفوكيدًا إلنفراد اإلسالم مبضام  صدف العبودية واخالص 
مـن أهـل الكتـائ باإلسـالم وبعثـة الـنيب ومـد         العبادة, واقرارًا عمنيًا

صلى اهلل عليه وآله وسلم  وسببًا إلستماعهم آليات القـرآن وا العهـم   
على أحكام اإلسالم وما فيه من مسا ل احلالل واحلرام, فيكون فرصـة  
لدخوهلم اإلسالم, ورهية النجاة والفـوز بافبـاع الـنيب ومـد صـلى اهلل      

 عليه وآله وسلم.
ة دعوة للناس بالتافيف عن املسلم  وعدم أيذا هم ألنهم ويف اآلي 

أختاروا سنة األنبياء بمهادة الكتائ السماوي املنـزل وهـي واقيـة نبويـة     
 متقدمة زمانًا وحصن من البغي والنزاع. 

لقد جاءت اآلية  يف موعوع اإلحتجاج ولكن جوائ النيب صـلى    
 كافة للصرب واجلهاد يف اهلل عليه وآله وسلم يتضمن استعداده واملسلم 

سبيل اهلل وقبول األذى الذي يرد عليهم بصرب مع موا بة على الـدعوة  
 اىل اهلل واخالص العبودية له.

                                                 

 .13سورة الفرقان ( 3)
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وف كد اآلية بقاء املسلم  على افباعهم للنيب ومد صلى اهلل عليه  
وآله وسلم  واىل يوم القيامة وان النزاع والفرقة والتمـتت ممتنـع علـيهم    

قرآن والنبوة وهذا من العلوم الغيبية واإلعجاز الغًي للقرآن, بمهادة ال
لذا نرى الفتنة اذا حصلت ب  بع  املسلم  فسرعان ما فنطف  وفزول 
آثارهــا, ويبقــى ايــاد املســلم  يــت لــواء النبــوة وارادة اإلخــالص هلل 

 فعاىل,
 ويف اآلية فقسيم للناس ،سب اإلنتماء العقا دي اىل قسم   
الذي يتبعون النيب ومدًا صلى اهلل عليه وآله وسلم, ويسلم  ل األو 

 وجهه هلل.
صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم      ًاالذين ل يتبعـون الـنيب ومـد    الثاني  

 وجحدوا بنبوفه.

  علم املناسبةعلم املناسبة  
مل يرد لفظ )افبعن( يف القرآن ال يف هذه اآلية مما يدل على ففضيل  

سلم وفمريفه بانفراده بالكالم عن نفسه النيب ومد صلى اهلل عليه وآله و
وعن أفباعه من املسلم  وأنهم م هلون إلخبـار الـنيب ومـد صـلى اهلل     
 عليه وآله وسلم  عن حاهلم وعبادفهم واخالصهم و اعتهم هلل فعاىل, 

ولو فردد األمر يف اإلفباع ب  الكلي واجلز ي, وهل يتبعونه بتمام  
اإلفباع الكلي إلصالة اإل الف, وألن األحكام أم ببعضها, فاألصل هو 

اآلية جاءت بعنوان المهادة وألن املوعـوع بسـيط وهـو التسـليم ألمـره      
فعاىل وقد أخربت اآليات القرآنية عن استحقاف املسلم  لتكرام, قـال  

َواخِْفيي ْ جََناحَييكَ ِلَمييْن اتهبََعييكَ ِمييْن فعــاىل  
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عاجـل حلسـن فعـل     , وهو عنوان شكر اهلي ونبوي(3)[اْلُمْؤِمِنينَ 
 املسلم  وصدف اميانهم,

كما أكدت اآليات القرآنية يقا القوة واملنعة باملسلم  قـال فعـاىل    
 حَسْيبَُك َّللاهُ َوَميْن اتهبََعيَك ِميْن  

ُّ
َياَأيَُّها النهبِي

 .(2)[اْلُمْؤِمِنينَ 
وفدل مادة )فبع( يف القرآن على فعاهد النيب صلى اهلل عليـه وآلـه    

مما يعـين انتفـاء موعـوع نادلـة أهـل      املسلم  لنهج ابراهيم وسلم  و
الكتائ ألنهم متفقون على سالمة وصحة نهجه وانه على احلنيفية, قال 

ُثييمه َأْوحَيَْنييا ِإَليْييكَ َأْن اتهبِييْع ِملهييَة فعــاىل  

 .(3)[ِإْبَراِهيمَ حَِنيًفا
اليق  بانه  وجاء افباع املسلم  للنيب انقيادًا ألمره فعاىل وحلصول 

مل يفعل ال ما يأمره اهلل فعاىل به, والكل فـابعون منقـادون ألوامـر اهلل    
ُثمه جََعْلَناكَ َعَليى شَيِريَعٍة ِميْن عزوجـل, قـال فعـاىل     

, فاملسلمون يتبعون المريعة واملنهـاج الـذي   (2) [اِلَْمِر َفاتهبِْعَها
وآله وسـلم  وآيـات    أمر اهلل فعاىل به بواسطة النيب ومد صلى اهلل عليه

 القرآن.
  

 [ َوُقْل ِللهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ قوله فعاىل   
فكرر فعل األمـر )قـل( يف اآليـة وا طـائ موجـه اىل الـنيب ومـد         

صلى اهلل عليه وآله وسلم ومن خالله اىل املسلم  مجيعًا مما يدل علـى  
                                                 

 .235سورة المعراء ( 3)
 .12سورة األنفال ( 2)
 .323سورة النحل ( 3)
 .38سورة اجلاثية ( 2)
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دون اهمية موعـوع اإلحتجـاج وعـدم فـرك الكـافرين واجلاحـدين يتحـ       
ــواو يف     ــار ال ــوة, وباعتب ــد والنب املســلم  وجيــادلونهم يف مســا ل التوحي

 )وقل( للعطف.
وهو أمر  اهر فان هذا القول متصل بـالقول يف أول اآليـة, وفيـه      

 دللة على نقل كيفية نحتجاج املسلم  من الدفاع اىل اهلجوم.
وهذا اهلجوم لساني وكالمـي ويتمثـل بالـدعوة اىل اهلل عزوجـل,      

[امنا هـو أحتجـاج ورد   َأسَْلْمُْ َوجِْهيويدل على ان القول األول  
على جدهلم واشكاهلم ألنه جامع مانع, جامع للعقيدة واملبـدأ, ومـانع   

 من النق ,
وعلى اعتبار )الواو( استئنافية فاآلية جهاد يف سبيله فعاىل باحلكمة   

  لـدعوة اهـل   واملوعظة احلسنة, وفيه اشارة اىل ابتداء ومبـادرة املسـلم  
الكتائ والكفار اىل اإلسالم والتصديا بنبوة ومد صلى اهلل عليه وآلـه  

 وسلم,  خصوصًا وانه ليس عنده ال التسليم واإلنقياد ألمره فعاىل,
وهذا التسليم يدل بالدللة اإللتزامية على عدم حبه للمال واألمرة  

صـله وعـدم فركـه    والسلطنة وهو  اهر يف سنته املباركة وانفاقه كل مـا ي 
ألرث وأمالك عند انتقاله للرفيا األعلى, مع انه كانت لـه األنفـال ومـا    
يفتح من غً حرئ ول قتـال لتكـون حجـة اعـافية يف  ليـه عـن الـدنيا        
وصدف فسليم وجهه اىل اهلل عزوجل وهو دعوة للمسلم  لتقتداء بـه  

 .منطوف هذه اآلية  فاو
مانعًا من اسالم القوم على حنو وقد يكون هذا القيد شبه الظاهري  

حيبون السـلطان  الذين السالبة اجلز ية من بع  األمراء وامل  والرهبان 
واملال واجلاه وما هم عليه من املنزلة واملقـام, وان كـان اإلسـالم ملتفتـًا     
هلذا األمر, فقد كـان الـنيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  يكـرم رهسـاء         
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م اىل قبا لهم مبنازهلم ومقامـافهم ذافهـا   القبا ل الذين يسلمون ويرجعه
 مع التقيد بأحكام الصالة وسنن المريعة.

ثم ان األمر ل ينحصر بالدنيا بل باألهم منها وهو دار اآلخرة وما   
فيها من احلسائ وموازين الثوائ والعقائ, و اهر نظم اآلية يدل على 

ه واملسلم  ل وامـر  مناسبة وكفاية اعالن النيب اإلنقطاع اىل اهلل وامتثال
ــول      ــه قـ ــذا فعقبـ ــدليل لـ ــان للـ ــه بيـ ــار وفيـ ــى الكفـ ــة علـ ــة للحجـ اإلهليـ

 [.َأَأسَْلْمُتمْ  
وجاءت اآلية بالتفصيل وذكر أهل الكتائ واألمـي , واملـراد مـن      

أهل الكتائ هم اليهود والنصارى, اما األميون فهو لفظ عام يدخل فيه 
ت الـيت ل فرجـع اىل كتـائ    املمركون وعبدة األوثان واألمـم واجلماعـا  

مساوي سواء كانت فتاذ دينًا وشرعة و ريقة او ل فتاذ شيئًا, وهـذا  
التفصــيل فيــه اكــرام ألهــل الكتــائ وحجــة واحــتج علــيهم, ألن اآليــة   

 خصتهم بالذكر على حنو التعي  بعدة قيود هي 
 انهم أهل كتائ مساوي. -3
عندهم كتـائ  املتبادر هم اليهود والنصارى, وأدعى اجملوس انهم  -2

وقد احلقهم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  مع أهـل الكتـائ يف   
 اجلزية.

 بدأ ا طائ بذكرهم وفقدميهم على األمي  لوجوه  -3

 لمرف الكتائ السماوي. -3

 ملا عندهم من وجوه العلم. -2
ــاء      -3 ــار األنبي ــل واخب ــالتوراة واإلجني ــد ب ــالنيب وم ــارة ب ــيهم البم لتلق

 السابق .
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واحتجاج كما يظهر يف فردد اليهود علـى الـنيب    ألنهم أهل جدال -2
ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم وس اله عن نبوفه, وكذا النصارى 

 كما يف وفد جنران الذي نزلت هذه اآلية خبصوصه.

اهل الكتائ أقرئ لتسالم وأوىل من غًهم بدخوله والتصـديا   -5
ا فـان  بنبوة ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  كمـا انهـم اذا اسـلمو   

 كثًًا من املمرك  يتبعونهم يف اسالمهم.
  

  
 [َواِلُم ي ينَ قوله فعاىل  

 ثم ذكرت اآلية األمي  وهو عنوان جامع بلحا  األمية وفيه وجوه 
لعدم وجود كتائ مساوي عندهم فانهم ل يفقهون شيئًا, ول زالوا  -3

 يف  ور األمية.
تائ السـماوي الـيت   اآلية ذم وفوبيخ هلم لتالفهم عن مرافب الك -2

 جيب على كل انسان ان يرفقي هلا.
لبيان ان األمية ل فنحصر بعدم القراءة والكتابة, بل فممل اجلهل  -3

 يف امللة والعقيدة.

اآلية فمريف للمسلم  الذين ل يقرأون ويكتبون لبيان ان املدار يف  -2
 .املعرفة واألمية على اإلسالم واإلميان ومن مل يكن كتابيًا فهو أمي

املالزمة ب  الكفر واألمية, فمن كان ممركًا باهلل فهو أمي وان كان  -5
 يقرأ ويكتب.

كانت القراءة والكتابـة قليلـة عنـدهم, وان األكثريـة الغالبـة مـنهم        -1
 اميون جيهلون القراءة فجاء وصفهم بلحا  األكثرية.
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ُهَو الهِذي َبَعَ  ِفي املراد باألمي  أهل مكة, قـال فعـاىل     -7

  .(3) [ي يَن َرسُوالً ِمْنُهمْ اِلُم  

وقد ورد عن ابن عباس وغًه انهم ممركوا العرئ, وهو صحيح  
ال انه ل يعين احلصر بل مـن بـائ املوعـوع األقـرئ واألوىل وال فـان      
اآلية خطائ لكل املمرك  والكفار, فاآلية فدل على رأفة القرآن بالناس 

باحلكمـة واحلجـة والربهـان    وعدم فرك فريا مـنهم, بـل انـه يتـودد اليـه      
ويتوجـه اليــه بالــدعوة وجيعلــه يفكــر يف ذات نفســه بتالفــه عــن و ا فــه  
العقا دية ويمعر أنه ليس شيئًا بسيطًا, بل كيان اجتماعي له خصوصـية  
ومقام ،يث ان الكتائ السماوي مل يغفلـه امنـا ذكـره وخا بـه بالـذات      

بــل لنفعــه وجنافــه يف  وحثــه علــى اإلرفقــاء اىل مســ وليافه ل حلاجــة اليــه
 .النمأف 

وفب  اآلية اياد ملة الكفر وان أهل مكـة ميثلـون منوذجـًا مصـغرًا      
للكافرين يف العامل عرب األجيال املتعاقبة, وفيه يذير للمسلم  يف زمـن  
النبوة والصحابة والتابع  وفابعي التابع  واىل يوم القيامة من الكفار, 

الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم    بلحا  ما فعله اهل مكة مع
وفصديهم بعناد للدعوة اإلسالمية وفوجيه اجليو  ملقافلة املسلم  فاآلية 
فأمر بابطال احتجاجهم وارشادهم ال اإلسالم واستباف مرحلة القتـال  
بالدعوة اىل اهلل ربنا وربهم فليس بينهم وب  اإلسالم اىل زوال الغماوة 

  رهم وادراكهم لو ا فهم ازاء أنفسهم وذراريهم.الظلمانية عن بصا

ــذل الوســع معهــم,      ــب  احلاجــة اىل ب ــاألمي  ي ونعــت املمــرك  ب
وخما بتهم مبا يناسب حاهلم و لفهم الفكري ومتسكهم بعادات جاهلية 

                                                 

 .2سورة اجلمعة ( 3)
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ووثنية وقد ورد عن النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  انه قـال  انـا   
 كلم الناس على قدر عقوهلم,معاشر األنبياء أمرنا ان ن

وهذا التبليو جهاد يف سبيل اهلل وهل هو من التسليم واإلنقياد لـه   
فعاىل الذي جاء ذكره يف أول اآلية اجلوائ انه أمر اعايف وعمل عبادي 
اعايف لذا فكرر لفظ )قل( يف اآلية لكـي يـزداد الثـوائ وفتعـدد أبوابـه      

 .ومناسبته
 األذى الذي كان يالقيـه الـنيب ومـد    وفب  اآلية ألجيال املسلم   

صلى اهلل عليه وآله وسلم  ودأبه يف اجلهاد وفبليو الرسالة, وأيهما أكثر 
عنـاء علـى املســلم  يف بـائ اإلحتجــاج أهـل الكتــائ ام األميـون, قــد      
وردت مادة )حج( يف القرآن عدة مرات وفممل احتجاج اهل الكتائ 

سلم  واملسلم  والكفار مع األنبياء مع النيب ومد صلى اهلل عليه وآله و
 .واحتجاج الكفار وهم يف النار ب  الضعفاء واملستكربين منهم

وموعوع هذه اآليـات مـن سـورة آل عمـران جـاء خبصـوص وفـد         
جنـران, وكـل مـن أهـل الكتـائ واملمـرك  يقـوم باإلحتجـاج واجلـدال          

هم عـن امللـل   بطريقته ولغته, فمع ما يف اآلية من التقبيح ل مـي  لـتالف  
السماوية فان اآلية فدعو اىل عدم نهماهلم او اإلستافاف بهم او جتاهل 
مسا لهم واشكالفهم, بل فـأمر بالعنايـة بهـم يف صـيو التبليـو واإلنـذار       

 والوعيد.
ومن اعجاز اآلية انها فطرح نظام العوملة والقرية الكونية الصـغًة   

لتبليـو ونمـر اإلسـالم, فلـيس     بلحا  الفرد األهم يف احلياة الدنيا وهـو ا 
العوملـة إلعتبـارات اقتصــادية او سياسـية وحنوهــا, ول ألغـراق ثقافيــة     
وعقا ديــة غــً كلمــة التوحيــد خصوصــًا وانهــا بســيطة فنفــذ اىل شــغاف 
ــدم والعــروف, ولكــن الغواشــي     القلــوئ و ــامر العقــول وجتــري يف ال
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يف ،بوبة والكدورات الظلمانية حجزت  وا ف من الناس عن السياحة 
 نعيمها وجنانها,

فجاءت هذه اآلية لتدعو املسلم  إلزاحة هذه الغواشي والوصول   
ــة      ــانية والو يف ــاألخوة اإلنس ــرتك ب ــامع املم ــرك  للج ــار واملم اىل الكف
العقا دية العامة وهي اإلسالم والتسليم واإلنقياد ويأفي ا طائ متعددًا 

 يف صيغه وكيفيته, فهو على ثالثة أقسام 
ا طائ ألهل الكتائ وهذا ينقسم اىل ثالثة أقسام اىل اليهود واىل  -3

 النصارى هلم معًا نتمع .
الدعوة وا طائ للممرك  والكفار, وهذا متحد ومتعـدد ،سـب    -2

المأن والرأي وموعـوع وأسـبائ الضـاللة وكيفيـة كمـف وازاحـة       
 الغماوة.

 اإلسـالم,  ا طابات املمرتكة لغـً املسـلم  نـتمع , بالـدعوة اىل     -3
فأهل الكتائ يقولون بالتوحيد وجيحدون بنبوة ومد صلى اهلل عليه 
وآله وسلم, اما املمـركون فـال يقولـون بالتوحيـد, فيتعـدد موعـوع       
ا طائ وان كانت الغايات السامية متحدة, ومن املمرك  من يلجأ 

اىل أهل الكتائ ملعرفة صدف نبوة ومد صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم    
ابتالء للفريق , وأذى آخر للمسلم , فمن ل ي من باإلسالم وهذا 

 كيف يكون مصدرًا لتقييمه ومعرفة أسراره وما فيه من اآليات.

ومـن اإلعجــاز ان جتمـع اآليــة أهــل الكتـائ والكفــار يف موعــوع     
ــالت      ــيم احلم ــزوم فنظ ــ ولية ول ــم املس ــان لعظ ــه بي ــدعوة اىل اهلل, وفي ال

يــة والعقا ديــة وفوجيــه م سســات التبليــو  اإلعالميــة والنمــا ات الفكر
بأفضل وأحسن الصيو, ومال مة احلال وحلا  ما عند أهل الكتـائ مـن   
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البمــارات واإلنــذارات ومــا هــم عليــه مــن الضــاللة واجلهــل والغفلــة,   
 باإلعافة اىل التباين ب  أهل الكتائ وب  ملل الكفار.

  

 [َأَأسَْلْمُتمْ قوله فعاىل   
بيان لزوم دخول اإلسالم والتساوي واإللتقاء مع استفهام فقريري ل 

املسلم  يف كلمة التوحيـد و ـرد المـ: وآفـات الضـاللة, وبينمـا جـاء        
التعدد يف أهل الكتائ وامللي  جاء ا طائ اإلمجالي بالتسليم موجهًا 
للجميــع وبصــيغة بســيطة واعــحة خاليــة مــن التعقيــد واللــبس والــوهم  

ل الكفـار يلجـأون ألهـل الكتـائ يف مـدى      والرتديد, فهذه اآليـة ل جتعـ  
صدف نبوة الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم ألن أهل الكتـائ  
أنفسهم مأمورون بذات الميء وا طائ متوجه اليهم بعرق واحد مع 
امللي  واملمرك , فليس جلماعة او  ا فة ان فدعي عدم  ول ا طائ 

 هلا.
  وموعوع اآلية والتسليم على وجوه 

 اإلنقياد وا ضوع ألمره فعاىل. -3
 دخول اإلسالم والنطا بالمهادف . -2
التسليم مبا جاء به النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم من عند اهلل  -3

ــازًل مــن عنــده فعــاىل, وا هــار القبــول    ــًا ن ــالقرآن كتاب والتصــديا ب
 ألحكام احلالل واحلرام يف المريعة اإلسالمية.

لم , واجتنــائ اجلــدل وصــيو المــ: كــف األذى والمــر عــن املســ -2
 والريب, وكف األذى هذا مطلوئ بذافه كما انه فرع اإلسالم.

اإلستسالم وقيام أهل الكتائ بدفع اجلزية وامتناع اجلميع عن مقافلة  -5
املسلم , واملقصود يف اآلية الوجوه الثالثة األوىل نتمعة, لقد اراد 
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فقـوا فيكونـوا بدرجـة    اهلل عزوجل للناس اإلسـالم واهلدايـة وان ير  
املسلم  يف اإلميان والتصديا, ويف بلقيس ملكة سبأ ورد يف التنزيل 

َوَأسْييَلْمُْ َمييَع سُيييَليَْماَن ّلِلِهِ َرب  حكايــة عنهــا    

, وشطر اآلية التالية يب  املراد وان املقصود هو (3)[اْلَعاَلِمينَ 
 اإلسالم.

 وبلحا  موعوع اإلحتجاج هناك آيات منها  

جلدل واإلحتجـاج متعـدد الوجـوه واجلوانـب ولكـن اجلـوائ       ان ا -3
 واحد وهو اعالن انقياد وفسليم النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم

 واملسلم  هلل عزوجل وما نزل من عنده من األحكام. 
ابتجــون قليــل, ولكــن الــدعوة لتســالم جــاءت مطلقــة وعامــة,   -2

واملقيــد  فيجــب ان ل يقــف املســلمون عنــد حــال الــدفاع ابــدود 
مبوعوع اإلحتجاج, بل ان رسالتهم عاملية ألن ا طائ التكليفي 
 باإلسالم واإلنقياد وا ضوع ألوامره فعاىل موجه للناس مجيعًا,

وعلى املسلم  فقع مس ولية البالغ الذي يتجلى بهذه اآلية بصيغة    
الرتغيب والرتهيب, والبيان واقامة احلجة ورئ انسان يعتـرب مـن أعتـى    

كافرين ينتفع من مضـام  الـدعوة واإلنـذار يف هـذه اآليـة فيـدخل يف       ال
صفوف املسلم  وحيسـن اسـالمه, ويبقـى مـن هـو يظـن انـه قريـب مـن          
اإلسالم يراوح يف مكانه ومقيمًا علـى شـكه وريبـه وفـردده اىل ان حيـ       

( ال يف هذه اآلية لتوكيد اهميتهـا يف  َأَأسَْلْمُتمْ أجله, ومل يرد لفظ )
ة اىل اهلل, وحيمـل اإلسـتفهام التقريـري نـوع يـد لغـً املسـلم ,        الدعو

واخبار عن عدم احلاجة هلم, بل هم الذين حيتاجون اإلسالم ومل يأت 
ال لنفعهم وجنافهم يف النمأف  كما فب  اآلية عدم وجود فواصل زمانية 

                                                 

 .22سورة النمل ( 3)
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وامهال يف اعالن اسالمهم, لذا مل فرد اآلية بصيغة املضارع بل جـاءت  
يغة املاعي  أسلموا[ ولغة اجلمع فيها ف كد على امكـان دخـوهلم   بص

 اإلسالم مجاعات وأفواجًا وأممًا.

  

 [َفِإْن َأسَْلُموا َفَقْد اْهَتَدواقوله فعاىل  

 يف اآلية دللت اعجازية منها  
قول النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم لتحصيل اهلداية والرشاد عند  -3

فاء املقتضي, بل لوجود املانع الذافي الناس ومن جيحد فليس إلنت
 عند بعضهم من العناد واإلصرار على الكفر واجلهل.

اآلية حجة على الكفار وهل هي فو ئة للقتـال اجلـوائ ل, ألنهـا     -2
 فقف عند حدود البالغ واإلنذار.

فب  اآلية قوة وعز اإلسالم وقدرة املسلم  على ايصال الدعوة اىل  -3
 ً ــة حصــرت  الكفــار واملمــرك  مــن غــ  خــوف او وجــل ألن اآلي

 النتيجة بأمرين هداية الكفار او اعراعهم عن التبليو.

ــة وســطًا وبرزخــًا بــ  اهلدايــة والضــالل, وكــذا يف    -2 مل جتعــل اآلي
ــر واجلحــود يســوف     ــة, والكف ــة فقــود اىل اجلن ــان اهلداي اآلخــرة ف

 صاحبه اىل النار.

ــة التبليــو وخطــائ )  -5 ىل جــوائ (  باإلعــافة اَأَأسْييَلْمُتمْ كفاي
 اإلحتجاج واإلنقياد اىل أوامره فعاىل.

( َأَأسْيَلْمُتمْ فدل اآلية على فعدد اآليات واحلجـج وان قـول )   -1
 جاء ملنع الرتدد وعدم اإلختيار ب  اجلنة والنار.

غنـى املسـلم  وعــدم حـاجتهم للكفـار واإلخبــار بـان اإلحتجــاج       -7
 هم واجلدل لن يضرهم, واسالم الكفـار يعـود علـيهم وعلـى ابنـا     
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َفَمْن اْهَتيَدا َفِإنهَميا َيْهَتيِدي بالنفع قـال فعـاىل    

 .(3) [ِلَنْفِسهِ 

[ وفوثيـا  َأَأسَْلْمُتمْ ان قول النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم   -8
القرآن وفرديده له أثر عظـيم يف العقا ـد وواقـع اجملتمعـات اذا انـه      
يزحزح امللل األخرى وجيعلها غـً مسـتقرة ويفضـح مـا فيهـا مـن       

 لل والضاللة.ا 

فب  اآلية املالزمـة بـ  اإلسـالم واهلدايـة وعـدم التفريـا بينهمـا,         -9
وهذه املالزمة رأفة بالناس ملنـع اجلهالـة والغـرر فلـيس مـن  ريـا       
ثالث سواء يف الدنيا او اآلخـرة, فطريـا اإلسـالم واهلدايـة غايتـه      

 اجلنة, و ريا الضاللة واإلعراق عن دعوة احلا نتيجة النار.

راد من اإلسالم هنا هو اإلميان والنطا بالمـهادف  قـال فعـاىل    وامل 
َفِإْن ََمُنيوا ِبِمثْيِل َميا ََمنيُتْم ِبيِه َفَقيْد  

, واإلنقياد والتسليم مبـا جـاء بـه الـنيب ومـد صـلى اهلل       (2)[اْهَتَدوا
َوَيِزيُد عليه وآله وسلم  بداية اإلميان ورسوخه يف النفس قال فعاىل  

 .(3) [اْهَتَدْوا ُهًدا َّللاهُ الهِذينَ 

ويف اآلية فأديب وارشاد للمسـلم  يف سـبل الـدعوة وحـث علـى       
اجتنائ اإلكراه والغلظة والتمديد, واإلكتفاء باإلنـذار والتبليـو اقتـداء    
بالنيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  وامتثاًل ل مر القرآني, وألن هذه 

 اآلية فيها مقدمتان 

                                                 

 .35سورة األسراء ( 3)
 .337البقرة سورة ( 2)
 .71سورة مريم ( 3)
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نيب صلى اهلل عليه وآله وسلم, وهو احناللي يممل األمر لل األوىل  
 األمة بأجياهلا املتعاقبة.

فمـريع قرآنـي يف كيفيـة التصـدي إلحتجـاج الكفـار وأهـل         الثانية  
ــة     ــال مــن اإلحتجــاج باحلســنى اىل دعــوفهم للهداي ــم اإلنتق ــب ث الري

 والرشاد.
لقد جاء اهل الكتائ وغًهم لتحتجاج واجلدل واملنازعة و لب  

دليل يف حصر الدين عند اهلل باإلسالم وعدم قبول العبادات بغًه من ال
امللل, فاجيب على احتجاجهم باللجوء اليه فعاىل والثبات على اإلسالم 
ودعوفهم لدخوله وخرجوا بنتيجـة واحـدة وهـي اقـرتان اهلدايـة بافبـاع       
النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم, فهل كان احتاجهم وجدهلم نفعًا 

ــه مناســبة     هلــ ــه نفــع وــ  ألن م أم يتضــمن األعــرار بهــم, اجلــوائ ان
إلصالحهم وازلة الغمـاوة عـن بصـا رهم ودعـوة هلـم للتـدبر باآليـات        

 عليه وآله وسلم  الباهرات اليت جاء بها الرسول األكرم ومد صلى اهلل
 من عنده فعاىل.

ومن اآليات موعوع اإلحتجاج هذا, جـاءوا إليـذاء الـنيب ومـد       
اهلل عليه وآله وسلم واملسلم  يف واولة إلرباكهم وبعث الم: يف  صلى

نفوسهم, فتلقاهم النيب واملسلمون باإلخبار عـن الثبـات علـى أإلسـالم     
والدعوة اىل اإللتحاف بهم, وهذا الثبات وحده دعوة ابتدا ية لتسـالم  

 وفرغيب بدخوله.
يف نفوسهم  وفرسخ اآلية اإلميان يف صدور املسلم  وفبعث السرور 

ألنهم استطاعوا فلمس دروئ اهلداية وسابقوا اىل النطا بكلمة التوحيد 
 واختيار اإلسالم.
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 [َوِإْن َتَولهْواقوله فعاىل   
 لقد قدمت الية اهلداية على التولي واإلعراق وفيه وجوه  
 ان اهلداية هي األصل والو يفة المرعية والعقلية لكل انسان. -3
 مل باسالم الكفار.فبعث اآلية على األ -2
 فقديم األحسن واألفضل ففاهًل. -3

يف اآلية اخبار عـن حصـول اهلدايـة عنـد شـطر مـن أهـل الكتـائ          -2
 والكفار والتصديا بنزول القرآن من عنده فعاىل.

 يف اآلية دعوة للمسلم  لعدم اليأس من الكفار. -5

يف اآلية اخبار عن حصول اهلداية لمطر مـنهم مـن غـً احتجـاج      -1
وردت بفعل األمر )قل( والقرآن كله خطابـات فكليفيـة    ألن اآلية

 وندئ لتميان.

[ يقال )وىل الميء وفوىل  اذا ذهب َوِإْن َتَولهْواقوله فعاىل   
 , وفوىل عنه اذا أعرق.(3) هاربًا ومدبرًا(

أ هرت اآلية الوجه الثاني لكيفية رد أهل الكتـائ والكفـار علـى     
سليب يضر بصاحبه والناس اآلخرين,  الدعوة اىل اإلسالم, وهذا الوجه

ألنــه عنــوان اجلحــود, نعــم فيــه اخبــار علــى األمــن مــنهم وكــأن التبليــو  
 واإلنذار ادى و يفة مركبة من أمرين 

 هداية شطر من الكفار. األول  
ــاني   ــهم    الثـ ــغاهلم بأنفسـ ــافرين إلنمـ ــرور وأذى الكـ ــائ شـ اجتنـ

يـات فلـو كانـت    واكتفا هم بـاإلعراق عـن الـدعوة مـع مـا فيهـا مـن اآل       
الدعوة خاليـة مـن اآليـات فقـد ل يكتفـوا عنـد اإلعـراق والتـولي بـل          
يبذلون الوسع للتال: منها باستهزاء وسارية, اما دعوة النيب صـلى  

                                                 

 .35/235لسان العرئ ( 3)
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اهلل عليه وآله وسلم فقد جاءت باآليات والرباه  فمن مل ي من بها يبقى 
لوم واقرتانـه  يلوم نفسه على  لفه عن اإلسالم مع رهية اآليات وهذا ال

بتجلي اآليات واقبال الكثًين على اإلسالم جيعله ينمغل عن املسلم  
 وايذا هم, فتتسع دا رة اإلسالم والكافر باف على كفره, 

وفظهر اآلية عز امل من  وصدف الدعوة اإلسـالمية ألن الكـافر مل    
يبا على احتجاجه واثارفه للمكوك, بل خيتار اإلدبار وهـو نـوع هزميـة    

فراجع, وبذا فان املسلم  هم الذين فغلبوا على عدوهم باإلحتجاج, و
ومن مرافب اجلدل ان ينتزع احد الطرف  من خصمه اإلعرتاف واإلقرار 

 باملقدمات اليت فنق  قوله.
والتولي هنا من الكافر اذعان وفسليم ،قيقة التوحيد وعجزه عـن    

ــارة المــبهات, وهــل ميكــن ان يــد   خل يف التــولي مواصــلة التحــدي واث
اســتمرار بقا ــه علــى اإلحتجــاج والتمــكي:, اجلــوائ نعــم, ألن اآليــة  
حصرت املوعوع باحدى نتيجت  اما اهلداية واما التـولي ولكـن جعـل    
اإلحتجاج عمن افراد التولي يعترب هزمية له وعدم وجود فـأثً لـه ألنـه    
أصبح يف حال اهلروئ واإلعراق والـذي يهـرئ لـن يكـون مهامجـًا,      

ى لو بقى على احتجاجه فال فأثً هلذا اإلحتجاج كما انه خيتلف يف فحت
 موعوعه ومنطلقه.

لقد اثبتت هذه اآلية قدرة املسلم  على فـأليف قيـاس جـدلي مـن       
 املمهورات والذي يتكون من 

ــارجي      األول    ــود ا  ــة يف الوج ــة ثابت ــي حقيق ــد وه ــة التوحي كلم
املمـرك  وهـذا مـن أسـرار     والذهين وأمر معروف حتى عند الـوثني  و 

 ا لا.
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التصديا بنبـوة ومـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم, ونبوفـه         الثاني   
صلى اهلل عليه وآله وسلم  أصبحت من البديهيات ألن الكتب السماوية 
السابقة بمرت بها وأخربت عنها, ولآليات اليت جاء بها الرسول األكرم 

لتاـرب عـن الـدعوة اىل النبـوة     صلى اهلل عليه وآله وسلم  علة التصـديا  
وان نزول القرآن من عند اهلل حا, فمهرة النبوة ليست امرًا قا مًا بذافه 
بل هي امر عرعي مرتشح عن صدف الرسالة وان ومدًا صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم هو نيب آخر الزمان الذي بمرت به التوراة واإلجنيل.
ل ال بـاحلا والصـدف   فلم ينتصر املسلمون على الكافرين يف اجلـد  

واآليات اليت فكون مقبولة عند العقالء, وبذا متكنوا من افحام ا صوم 
وانقسامهم اىل قسم  مهتد يلتحا باملسلم  ويدخل يف اإلسالم, وآخر 
يبقى على كفره ولكنه يهجر اإلحتجاج واللجاج ويبقى مصرًا على الكفر 

 فيتال: املسلمون من أذاه وعدا ه.
ا اإلحتجاج ملل الكفر والضاللة وفا صـيو املقارنـة   لقد فضح هذ 

والقيــاس بــ  امللــل ومــا يســمى يف علــم املنطــا )املمــهورة بــالقرا ن(,   
فاملقارنة ب  اإلسـالم وغـًه وحصـر اإلحتجـاج بـه بيـان لتالـف امللـل         
األخرى عنه, ليبقى اإلسالم هو موعوع اإلحتجاج واجلدل ألن املسألة 

حصــر الديانــة احلــا, وقبــول العمــل العبــادي العقا ديــة املطروحــة هــي 
باإلسالم وبقيت على حاهلا من دون معارق او مزاحم, وفمتت قوى 
اإلحتجاج واجلدال وجتلت قوة اإلسالم فالقرا ن والمـواهد فـدل علـى    
انفراد اإلسالم باآليات و لت هذه اآليـات مسـتدمية بـالقرآن واعجـازه     

ــوزه واســتاراج درره ا  ــات األحــوال  وفــوالي اســتظهار كن ملناســبة لتقلب
 والتغًات احلاصلة يف اجملتمعات.
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ذم للكفــــــــــار وفقبــــــــــيح   [َوِإْن َتَولهْوا  وقوله فعاىل 
إلصرارهم على الكفر والضاللة يتضمن اإلنذار والوعيد, وقرئ سـاعة  
هزميتهم وخسارفهم, فهي حث للمسلم  على مالحقة لكافرين ودعوفهم 

الرتاجـع واهلـروئ واإلنهـزام ولكنـه مقـرون      لتسالم ألن التولي عنوان 
بالصدود واإلعراق, ويف اآلية بمارة للنيب ومـد صـلى اهلل عليـه وآلـه     
وسـلم  يف أيـام التنزيـل بسـيادة أحكــام اإلسـالم وفأسـيس قواعـد ف كــد        

 صدف نزوله من عند اهلل, وفساعد يف ميادين اإلحتجاج.
ن والذئ والدفاع عنه فهذه اآلية من اآليات اإلحرتازية حلفظ القرآ 

وهو من اإلعجاز الغًي للقرآن وفيها بيان إلنتصار املسلم  يف املنتديات 
العلميـة وعــدم خمــيتهم مــن مواجهــة اإلشــكالت والمــكوك وبامكــان  

 ادناهم وأقلهم علمًا ان حيتج مبقدمت  
 اإلنقياد واإلنقطاع اىل اهلل,األوىل   
 ة ودخول اإلسالم,ودعوة الطرف اآلخر للهداي الثانية  
 وليس يف األمر من خسارة ألن النتيجة فكون على وجوه وهي  

بقاء املسلم على اسالمه وجتديده العهد للنطا بالمهادف  واعالن  -3
 صدف اإلميان وافباع الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم.

كف األذى والتال: من اجلدل واملغالطة اللفظية واملعنوية ودفـع   -2
 ل الريب والم:.اذى اه

ازاحة املوانع دون اسالم فريا من النـاس ممـن يقـع يـت سـلطان       -3
 اهل اجلحد واجلدل.

هداية مجاعات و وا ف ودخوهلم اإلسالم إلحنصار سبل الرشاد  -2
 والنجاة يف اآلخرة به.
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هـروئ وانهـزام اهـل العنـاد واجلحـود واحنسـار عـررهم وكفايـة          -5
دهم ورده مبسا ل بسيطة شرهم بعد فهيئة الفرصة هلم لبيان ما عن

  اهرة كالممس.

ازالة أسبائ ا وف من صدور املسلم  مـن اجلـدل واإلحتجـاج     -1
وفسلحهم باإلميان وانتقاهلم بيسر اىل منازل اهلجوم والدعوة اىل 
اإلسالم وعدم بقـا هم يف حـال الـدفاع, وفـولي الكفـار أعـم مـن        

 , احنصاره مبوعوع اإلحتجاج

اإلحتجاج على النيب ومد صـلى اهلل  التولي واهلرئ من اجلدل و -7
 .عليه وآله وسلم  واملسلم 

الرعـا والقبـول بــدفع اجلزيـة بالنســبة ألهـل الكتــائ كمـا يف وفــد       -8
ــب      ــاج و ل ــة باإلحتج ــدفع اجلزي ــوا ب ــانهم رع ــران ف ــارى جن نص
املباهلة, واستعداد النيب ومد صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وأهـل     

اهلل عـزو جـل هـو مـن أفضـل      بيته والتحـدي وففـوي  األمـر اىل    
ــبحانه,      ــره س ــاد ألم ــل واإلنقي ــه هلل عزوج ــليم الوج ــاديا فس مص
وخروج علي وفا مة واحلسن واحلس  معه للمباهلة هو املصداف 

 [.َوَمْن اتهبََعِنياألمثل لقوله فعاىل  

التولي واهلـروئ مـن فـرقهم وأصـحابهم ومـن دفعهـم وأرسـلهم         -9
لى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     لتحتجاج ومواجهة الرسول األكرم صـ 

 باإلشكال والم: والريب.

يف اآلية دللة على ان من مل يهتد ل يبقى على حاله مـن اجلحـود    -32
بل يقدح احلا يف نفسه ولو بقليل مـن النـور يزحـزح المـرك عـن      

 منازله ومينع من استحواذه على القلب على حنو السالبة الكلية.
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ى الضــاللة واجلــدل, التــولي واهلــروئ عــن منــازل الر اســة لقــو   -33
والعزوف عن احلياة العامة وهي نتيجة إلنمغاله بنفسه, ففي اآلية 
 اخبار بان من مل خيرت اهلداية ينمغل بنفسه وحياول اصالح حاله.

التولي واإلعراق عن مفـاهيم الكفـر واجلحـود وهجـران اجلـدل       -32
 والم: والريب.

املواجهة هذا التولي مقدمة للهروئ واهلزمية عند حصول القتال و -33
مع املسلم , لعدم وجـود قضـية عنـد الكـافر يقافـل مـن أجلـها,        

 وفل: من مقدمات الدعوة اىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة.

من وجوه التولي اإلعراق عن ذكـره فعـاىل واسـتحقاف العـذائ      -32
 والعقائ.

اآلية بمارة مبجيء قوم يسـتجيبون لـدعوة اإلسـالم ويكونـون ممـن       -35
 إلختيارهم اهلداية والرشاد.مدحتهم هذه اآلية 

 

 [َفِإنهَما َعَليْكَ اْلبَََبُ قوله فعاىل   

ــلم        ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــرم ص ــنيب األك ــن ال ــف ع ــة  في يف اآلي
واملسلم  واحنصار السعي بايصال احلجة واقامة الربهان يف اعالن كلمة 

ه وآله التوحيد ودعوة الناس لتميان والتصديا بنبوة ومد صلى اهلل علي
ــه        ــعى الي ــذي اراده وس ــاج ال ــاذ اإلحتج ــن ا  ــار ع ــا اخب ــلم  وفيه وس
الكفارمناسبة للتبليو برسالة اإلسالم وهداية النـاس اىل سـبل الرشـاد,    
وهـو مـن األدلــة علـى صــدف الـدعوة ووجــود احلجـج الــت فـدل علــى       
مساوية القرآن وال كيف يأفي أهل اإلحتجـاج مجاعـات وأفـرادًا بعـد     

مـاعي لتحتجـاج وفهيئـة مسـا ل الـنق  فًجعـون وقـد        اإلستعداد اجل
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 لوا عن اإلحتجـاج وأسـقط مـا يف ايـديهم ومل يكـن امـامهم ال احـد        
  ريق  

 دخول اإلسالم بعد اقامة احلجة عليهم. األول  
اهلزمية واإلعراق عنـادًا واصـرارًا  فيـف ورمحـة للـنيب       الثاني   

بان جعلـت التكليـف خاصـًا     ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم واملسلم 
بالبالغ وهل هذه ا صوصية مطلقة جبميـع وجـوه الرسـالة اجلـوائ ل,     
ــاىل باحلكمــة        ــاج والــدعوة اىل اهلل فع ــو اإلحتج ــيقن منــه ه ــدر املت فالق
واملوعظة احلسنة, وعلى فرق ا القه فـان الـبالغ اعـم مـن ان ينحصـر      

هاد والسعي بالكالم واإلحتجاج كما انه صيغة للعمل عمن مراحل اجل
إلقامة المعا ر وفثبيت أركان اإلسالم ويعتـرب التبليـو مـن اهـم و ـا ف      
األنبياء, اذ يقومون بدعوة الناس اىل التوحيد بصيو البمارة واإلنـذار,  
ولغة الوعد والوعيد حلتمية اللقاء األخـروي ووقـوف النـاس للحسـائ     

كـة اىل اجلنـة   وانقسامهم اىل فريق , فريـا صـدف األنبيـاء فيأخـذه املال     
وفريا فولوا وعصوا فيسوقونهم اىل النار, والبالغ هو افضـل الوسـا ل   
لنجاة الناس من عذائ النار واقامة احلجة علـى املمـرك  والكـافرين,    
ومن نعمه فعاىل ان رزف اإلنسان عقاًل يتلقى خطابات التكليف, ويأفي 

 البالغ بعدة وجوه منها 
 .آيات القرآن وفالوفها على الناس -3
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -2

اداء الفــرا   كالصــالة والزكــاة والصــوم واحلــج ودعــوة النــاس   -3
ألدا ها, فال ميكن ان ندعو الناس لتسالم واداء العبادات من غً 

 فقيدنا والتزامنا بها.

 اعالن التسليم واإلنقياد ألمره فعاىل. -2
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ن مـن عنـده   لغة اإلحتجاج واقامة الربهان على صدف نـزول القـرآ   -5
 فعاىل.

اعالن كلمة التوحيد وعرورة اخـالص العبـادة هلل, وعـدم ا ـاذ      -1
 المري: او الند له يف الربوبية.

اآليات العقلية واحلسية اليت يأفي بها األنبيـاء, ألنهـا حجـة دا مـة      -7
 فلح على اولي األلبائ وفدعوهم لتميان.

 العرب واملواعظ والدروس العامة وا اصة. -8

ية وساعات اإلبتالء واحلرج اليت يمعر فيها اإلنسـان  اآليات الكون -9
بالوحدة والقربة مع كثرة األنصار ووجود األهل واألقارئ, فانها 
بالغ وفذكً بلزوم الرجوع اىل مقام الربوبية وميكن فقسيم البالغ 

 اىل أقسام فمنه 

البالغ العام وهو التوجه اىل الناس مجيعًا وهو القرآن ونبوة ومد  -3
ــلى اهلل ــلم   ص ــه وس ــه وآل َهييَذا َبييََب  ِللنهيياسِ  علي

 .(3) [َوِليُنَذُروا ِبهِ 

 البالغ ا اص باإلنذارات واإلبتالءات الماصية. -2
لقد أكدت اآلية على و يفة التبليو وأنها األصل يف النبوة لذا مسي  

النيب رسوًل ألنه يأفي من عند اهلل وهذه الرسالة أرقى مضام  التبليـو  
طلا ملصاديا متعددة اخـرى مـن وجـوه الـدعوة اىل اهلل عـز      والتبليو من

وجل وهو وسيلة إل هار احلجة واقامة الدليل ومعرفـة النـاس بـالنبوة,    
وفب  اآلية أهلية اإلسالم ألن يكون هو الديانة احلقة ألن البالغ عنـوان  
اإلرفقاء العقا دي  ومـن كـان صـادقًا يف دعـواه فانـه يصـل بـالتبليو اىل        

 السامية.الغايات 
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ومن مفاهيم اآلية ان اإلنقطاع اىل اهلل واإلخالص يف العبادة بالغ   
ودعوة اىل اهلل, ومتنع اآلية من التمـديد علـى الـنفس وفـب  للمسـلم       
عدم اإلحلاح وكثـرة اإلنمـغال يف دعـوة الكفـار اىل اإلسـالم واإلكتفـاء       

فقولـه فعـاىل   بالبالغ املقـرون بصـدف العبـادة واإلنقيـاد ألوامـره فعـاىل,       
, يعـين يف دللتـه علـى التوجـه     (3)[َفِإنهَما َعَليَْك اْليبَََبُ  

للناس مجيعًا يف التبليو وعدم الوقوف عند أهل اإلحتجاج فمن الناس 
 من يتلقى الدعوة اىل اإلسالم بالفطرة, واإلسالم مال م للفطر السليمة.

ول اىل امللـل  واملراد من البالغ يف اآليـة فبليـو النـاس كافـة والوصـ       
والنحـل املاتلفـة واآليـة وان جـاءت بلغـة ا ـرب ال انهـا فتضـمن األمـر          
بالتبليو ودعوة الناس اىل اإلسـالم لوجـود املقتضـي وفقـد املـانع وجـاء       
البالغ بصيغة اإل الف من غً فقييد بفئة دون أخرى او ملة دون أخرى 

هلل عزوجل يريـد  باإلعافة اىل قرينة احنصار الدين احلا باإلسالم وان ا
 من الناس عبادفه والتصديا بانبيا ه.

)وامنا( ففيد احلصر, وهذه اآلية فدل على عدم اكراه الناس علـى   
 اإلسالم وفيه وجوه 

 صدف النبوة واخالص العمل هلل فعاىل. -3
كفاية اآليات اليت جاء بها الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم  -2

 سبل النجاة, يف هداية الناس وارشادهم اىل 
وهل يتعلا البالغ باهل اجلدل واإلحتجاج ام انه مطلا, اجلوائ هو  -3

 األخً.
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َفَهْل البالغ و يفة الرسل مجيعًا ومس ولية كل نيب, قال فعاىل   -2

 ,(3) [َعَلى الرُّسُِل ِإاله اْلبَََُب اْلُمبِينُ 

 ية دعوة املسلم  لتقتداء بالرسول األكرم صلى اهلل عليهأآل رفظه -5
وآله وسلم  واألنبياء السابق  يف فبليو الرسـالة واألحكـام وعـدم    
 اإلفراط او التفريط, اإلفراط برتك التبليو والتفريط بصيو اإلكراه.

يف اآليــة اخباربــان الــبالغ متعــدد املضــام  والوجــوه ومنــه صــيو    -1
اإلحتجاج واجلدل واقامة الربهان والبمـارات واإلنـذارات ولغـة    

 الوعد والوعيد.

وبينما جاء ذكر الكفـار بصـيغة اجلمـع, جـاء ا طـائ للـنيب ومـد         
صلى اهلل عليه وآله وسلم  بلغة املفرد مما يدل على انبساط الدعوة والبالغ 

 النبوي ليممل الكفار كلهم فيكون البالغ فيها مركبًا من وجوه هي 

البالغ من النيب ومد صلى اهلل عليه وآله وسلم  اىل الناس  األول  
 زمانه, على حنو مباشر وشاصي كما يف أهل مكة واملدينة. يف

قيامه صلى اهلل عليه وآله وسلم  بالبالغ اىل أهل الكتـائ   الثاني  
 يف زمانه وهذا على شعب 

البالغ املباشر مع أهل الكتائ كما يف يهود املدينة املنورة  األوىل    
 واجلوائ على اسئلتهم, 

ع اهل الكتائ الذين يـأفون اىل الـنيب   البالغ واإلجتماع م  الثانية 
 صلى اهلل عليه وآله وسلم  كما يف وفد نصارى جنران.

الرسا ل والكتب والرسل الذين ببعـثهم الـنيب صـلى اهلل     الثالثة  
عليه وآله وسلم  اىل أمراء وملوك اهل الكتـائ, كمـا يف ارسـاله دحيـة     

 الكليب اىل مل: الروم.
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 واألمصار والناس مجيعًا. البالغ اىل القبا ل الثالث  
بــالغ الــنيب صــلى اهلل عليـه وآلــه وســلم  بعــد انتقالــه اىل   الرابـع   

الرفيا األعلى مبا جاء يف القرآن, وبسنته املباركة وهذا من آيات النبوة, 
فو ا ف النيب ل فنقطع بوفافه بل هي باقية باثاره ورسالته, فقوله فعاىل 

[ يف كـل  َتاَب َواِلُم ي يينَ َوُقْل ِللهِذيَن ُأوُتوا اْلكِ  
زمان ومكـان, وفبليـو الـنيب ومـد صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم مسـتمر          

 ومتصل.
فبليو املسلم  وجهادهم يف سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة   امسا  

احلسنة, واقتداههم بالرسول األكرم صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وهـذا     
 يامة.الفرد من التبليو مستمر اىل يوم الق

  حبث منطقيحبث منطقي  
لقد جعل اهلل احلياة الدنيا دار صراع ب  احلا والبا ـل, ونفـرة   
ب  الصدف والكذئ وبينونة عزلة ب  أإلميان والكفر, لكـل واحـد مـن    
الطرف  خصا صه ومفاهيمه فال فتداخل مفاهيم احدهما مع اآلخر ول 

قا م بينهما  فتجاذئ مقومات كل منهما مع الثاني بل ان التضاد والتنايف
ليكون اإلنسان على بينة فيما خيتار, ويستطيع التمييز وافباع سبل النجاة, 
وفــارة يكــون للنــاس ممــارئ خمتلفــة متفاوفــة يف منــازل احلــا والبا ــل 
وحيصل مجع من كل من املتضادين, وفظهر لفريا منهما عيوئ صاحبه 

 ويغفل عن عيوم مباد ه,
ريق  احدهما على احلـا  وحيصل اجلدال بينهم ويكون الناس ف

واآلخر على البا ل, ولكن صاحب البا ل ل يعرتف مبا هـو عليـه مـن    
الضاللة وا طأ, وجيادل صاحب احلا عن اصرار وعمد او عن جهالة 
وغفلة, فاجلدل وجه من وجوه املنازعات ب  الناس, كـل فريـا ي لـف    
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ول ابطال قياسًا ويسعى جلذئ الناصر ويبذل وسعه للمحافظة عليه, وحيا
وهدم ما يقوله الطرف اآلخر, ويأفي بالدليل والربهان لبيان صحة قوله 

 او لتأبيده وافحام خصمه.
والربهان هو الوسيلة واحلجـة لتحصـيل املطلـوئ وبلـوغ الغايـة      
 واسكات ا صم, وقد يتعذر الربهان اوا نه ل يكون موجودًا من وجوه 

تدل بذات احلجة اياد الربهان عند الفريق  فكل منهما يس -3
 والربهان ويكون النزاع يف الصغرى والفرع فيتجه اىل اجلدل.

ــه    -2 ــة فهــم الربهــان, او ان مقدماف عــدم بلــوغ الســامع مرفب
غا بة عن ادراكه كما لو مل فكن ممهورة او متوافرة فيلتجأ اىل اإلستعانة 

 مبقدمات ممهورة بصيغة الصناعة اجلدلية كبديل وعوق عن الربهان.

ن اإلفيان بالربهان, مع انـه أفضـل سـالح ولكـن     العجز ع -3
عدم األهلية للمنا رة وعبط قواعدها حيول دون استحضـار وفو يـف   

 الربهان, فينصرف اىل اجلدل.

قلة التحصيل العلمـي, وعـدم اإلرفقـاء اىل مرافـب اقامـة       -2
ــة     ــة وفطن ــاج اىل ملكــة ومتــرين للــذهن وســرعة بديهي الربهــان الــيت يت

 لب فيلجأ اىل صناعة اجلدل.لتستدلل على املطا

والربهــان قيــاس م لــف مــن اليقينيــات وقضــايا واجــب قبوهلــا   
ويوصل اىل التصديا ومييز الصحيح من الفاسد, واحلا من البا ل ألن 
نتيجته ففيد اجلزم والقطع, اما اجلدل فهو قياس م لف من املمهورات او 

او المبهة املسلمات والغرق منه صرف ا صم عن مذهبه سواء باحلجة 
ــاس اىل      ــم القي ــومة, وينقس ــازع او خص ــون ال يف فن ــغب ول يك او الم
الربهان واجلدل وا طابة والمعر واملغالطة وفسمى )الصناعات ا مس( 

 فيقال مثاًل صناعة الربهان, أو صناعة المعر.
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وقد يكسب اجلدلي فأييد السامع  او نفر منهم مع انه مل يأت ال 
ظن, بسبب قصور خصمه صاحب احلا عـن ادراك  بمبهة او ما يفيد ال
 مقدمات الربهان.

لذا جاءت هذه اآلية الكرميـة لترفقـاء باملسـلم اىل درجـة اقامـة      
الربهان على ثبوت التوحيد وصدف نزول القرآن من عنده فعاىل وعـدم  
اإللتجاء اىل اجلدل والتصدي ألهل البا ل حينما خيتارون اجلدل واثارة 

م:, ويف اآلية فلق  للربهان وفظهـر صـحته وصـدف    المبهة وأسبائ ال
واقامة احلجة علـى الكفـار ألنهـم امـا ان ي منـوا او يسـلموا او يتولـوا,        

 والتولي عنوان اإلفحام واإلنهزام.
 

 [َوَّللاهُ َبِصير  ِباْلِعبَادِ قوله فعاىل   
وردت خامتة اآلية هذه ثالث مرات يف القرآن فقد جاء قبل مخس  

ارة باجلنة وما فيها من النعم واألنهار واألزواج املطهرة, وقيام آيات يف بم
ُقْل َأُنَنب ُيكُمْ النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بالتبليو والرتغيب  

 .(3) [ِبخَيٍْر ِمْن َذِلكُمْ 
وجاءت هنا بالوعيد ملن  لـف عـن اإلسـتجابة لـدعوة احلـا, يف       

ى َّللاهِ ِإنه َّللاهَ َبِصيير  َوُأَفو َُ َأْمِري ِإلَ م من آل فرعـون   

, وفيه جلوء اىل اهلل فعاىل واملقارنة فظهر عز اإلسـالم  (2) [ِباْلِعبَادِ 
واإلرفقاء يف صيو الدعوة اىل اهلل ببعثة الرسول األكرم صـلى اهلل عليـه   
وآله وسلم  اليت متثل انعطاف يف فأريخ امللل والعقا د  يف األرق وكيفية 

عد بعثته صلى اهلل عليه وآله وسـلم مل يعـد املسـلمون    الدعوة اىل اهلل فب
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خيافون القوم الظامل  يف اإلحتجاج والتبليو, بل أصبح التبليو علنيا ،وهو 
يدل على  هور اإلسالم ومنعته وقوفه وهذه الصيغة من الدعوة والتبليو 
أسسها النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  مبا جاء يف آيات القرآن وصارت 

 ثابتة يف األرق ل حيتاج أو يضطر املسلمون اىل الرتاجع عنها. سناية
وقيام املسلم  بالتبليو دللة على اعالن اإلميان وعدم اخفا ه, لذا  

كان اإلسالم هو الديانة الباقية اىل يوم القيامـة فمـن وجـوه التكامـل يف     
ة المريعة اعالنها وعدم ابقا ها خفية مستورة ألن ا فاء يعرق المريع

لتحنسار او التحريف والتغيً وجيعلها مبستوى اجلهـاد الفـردي كمـا يف    
 م من آل فرعون, ومينعها من اإلفساع واإلنتمار.

ويف اآلية وعيد و ويـف ويـذير مـن اإلعـراق عـن دعـوة الـنيب         
ومــد صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  اىل اإلســالم, وفيهــا مواســاة لــه        

اخبــار عــن احا تــه فعــاىل علمــًا وللمســلم  علــى جحــود الكــافرين, و
باألشياء وأفعال العباد حاعرة عنده فعاىل, وان الـبالغ وصـيو البمـارة    
واإلنذار كافية يف فثبيت دعا م اإلسالم واقامة احلجة على الناس وفيها 
ذم للكافرين واخبـار عـمين بعـدم اعـرارهم باإلسـالم وان اهلل فعـاىل       

 يكفي املسلم  ويقيهم شرهم وأذاهم.
ونعت الناس بصـفة )العبـاد( اكـرام هلـم وفـذكً بصـفة العبوديـة         

وبمارة هدايتهم ورشادهم, وفيه حث على التصديا بالتنزيل والنبوات 
ــاىل        ــال فع ــاس ق ــة بالن ــة عام ــو رمح ــان التبلي ــار ب َوَّللاهُ َرُءوف  واخب

 , (3)[ِباْلِعبَادِ 
منهزم   وخامتة اآلية ل فتعلا باجلاحدين والكافرين الذين يولون 

من دعوة احلا, بل هي شاملة للجميع ففيها وعد كريم للذين يستجيبون 
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ــة       ــه يف اهلداي ــلم ويتبعون ــه وس ــه وآل ــلى اهلل علي ــد ص ــنيب وم ــدعوة ال ل
 واإلنقطاع اىل اهلل فعاىل.

  

  حبث بالغيحبث بالغي 
من البديع خلو ألفا  اهلجاء من الفحش ويسمى )النزاهـة( ألن  

وره يف الذم ومن منافعه انه خال من الكالم لس فيه جرح وسوء مع  ه
القبح الذافي ولكنه يتضمن اللوم والذم ألهل القبح مما يدل على ارادة 
اإلصـالح والرشــاد منــه, لـذا فــردده األلســن مـن غــً فــردد ول فمــعر    

 بوجود ما جيعلها فنفر منه.
فـالتولي عـن احلـا قبـيح     [ َوِإْن َتَولهيْوا ومنه قوله فعاىل 

يدل على الفـرار مـن دعـوة السـماء واإلعـراق عـن       ويستحا الذم, و
آيات التنزيل جبحود وكفر بعد اإلحتجاج, ولكن اآلية مل فرفـب آثـارًا   
على أثر اإلحتجاج والربهان بزيادة الذم بل ذكرت التولي نردًا خاليًا 

 من المتم, والقرآن كله خال من المتم والفا  الفحش.
ــوان( وهــو ان   ــديع ايضــًا )العن ــم  ومــن الب ــتكلم يف غــرق وعل ي

خمصوص, ولكي يتم موعوعه يأفي بأمثلة فكون بيانًا وفأكيدًا, او قصة 
ــب      ــد فقري ــل الكــالم ويفي ــار املاعــ  او خــرب أو واقعــة لتكمي مــن اخب
الكليات املدركة باألمثلة احلسية القريبة واستحضار املطالب يف الوجود 

 الذهين عند السامع  مع اختالف املدارك واألوهام.
انََِلُقيوا ومنه يف بائ العلـوم مـثاًل اسـتدل بقولـه فعـاىل       

, وانه عنوان علم اهلندسة لذكره (3) [ِإَلى ِظل  ِذي َثََثِ شَُعبٍ 
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املثلـــث وهـــو شـــكل هندســـي معـــروف عنـــد النـــاس, وارادت اآليـــة  
اإلستافاف بأهل النار واإلخبار عن رهية اآليـات وانعـدام الظـل مـع     

 السعي اليه.
اآلية عنوان لعلم الكالم واإلحتجاج واجلـدل وفيـه    وجاء يف هذه

 مسا ل 
أخربت اآلية بان أهـل الكتـائ وغًهـم يقومـون باإلحتجـاج وانهـم        -3

 يبادرون ويلجأون اليه.
وهذا اإلحتجاج منهم يأفي ردًا على اعالن احنصار الـدين باإلسـالم    -2

ولكنـه خــالف األصــل الــذي هــو اإلســتجابة ل مــر اإلهلــي وأحكــام  
 السماوية. المريعة

َفَمييْن اْعَتييَدا َعَليييْكُمْ اآليـة مـن عمومــات قولـه فعــاىل      -3

, (3)[َفاْعَتُدوا َعَليِْه ِبِمثِْل َما اْعَتَدا َعَلييْكُمْ 
فما دامـوا قـد أحتجـوا فالبـد مـن رد احتجـاجهم بالربهـان واحلجـة         

 النا قة.

 صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     لقد متادوا يف العناد فجاءوا لرسـول اهلل   -2
ادلته وهو يرى املل: يهبط عليه بالتنزيل, مما يدل باألولوية القطعية جمل

ــًا وفقهــاء وعامــة ،كــم     انهــم ســيجادلون املســلم  مــن بعــده حكام
اإلخــتالط يف التجــارات والزراعــات والصــناعات والســفر واحلضــر  

 صلى اهلل عليه وآله وسلم واجلوائ وحنوها, فجاءت اآلية دعوة للنيب 
  قواعــد اجلــدل واإلحتجــاج ومــا علــيهم مــن ا هــار  لتعلــيم املســلم

اإلنقياد التام ل مر اإلهلي, وهذا األ هار ميكن ان حيسنه كل مسـلم  
 وان مل يعرف قواعد وفنون صناعة اجلدل.
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مــن اآليــات انــه أقــرتن بــدعوة اهــل الكتــائ واملمــرك  اىل اإلســالم  -5
َلْمُْ َوجِْهي َأسْ واإلنقياد حلكم القرآن, مما يعين ان قوله  فعاىل  

[ ليس امرًا سلبيًا واعراعًا عن اجلدل واكتفاء ّلِلِهِ َوَمْن اتهبََعِني
ــاىل         ــه فعـ ــة بقولـ ــاء يف اآليـ ــد جـ ــة فقـ ــرعية ذافيـ ــة شـ ــت حقيقـ بتثبيـ

[ يف استفهام فقريري وانكاري يف وقت واحـد, كمـا   َأَأسَْلْمُتمْ  
 فــب  اآليــة املــذاهب الســا دة, وفــذكر التفصــيل والفصــل بــ  أهــل  

الكتائ واملمرك  الذي فصفهم باألمي  يف فعري  وذم هلم وألهل 
الكتائ يف آن واحد, وهذا من اإلعجاز ان يصف املمرك  باألمي  
ويكون فعريضًا وذمًا ألهل الكتـائ, فكـأن اآليـة فوجـه اللـوم ألهـل       
الكتائ و ا بهم بـانكم مـع مـا عنـدكم مـن العلـم والكتـائ فكـون         

  يف اإلحتجاج املتفرع عـن المـ: والريـب    بعرق واحد مع املمرك
 والضاللة.

من اآليات ان فأفي الدعوة لتسالم عامة, ل ففرف ب  كتابي وأمي,  -1
وقد يبادر األمي اىل اإلسالم ويتالف الكتابي, او حيصل العكـس,  
ومل فقل اآلية   فان فسلموا[ استمرارًا لصيغة ا طائ, بل اجتهت 

البالغي وهو اإلنتقال من لغة ا طائ اىل حنو اإللتفات يف اإلصطالح 
الغا ب واألمر ل يقف عند املفهوم البالغـي بـل لـه دللت عقا ديـة     
فــان اختيــارهم اإلســالم نفــع هلــم, وان املســلم  يف غنــى عــنهم ول 
حيتاجون اليهم ول خيمون كيدهم, ألن حصـر اآليـة لفعلـهم وعاقبـة     

لتسـليم ألحكـام التنزيـل    احتجاجهم وجدهلم بأمرين اما اإلسـالم وا 
وان الدين عند اهلل هو اإلسالم واما التولي والفرار مما يعين خـزيهم  

صلى وعجزهم وعدم ا مية منهم وبعد ا طائ واإلنذار من النيب 
 واملسلم  جاء احلكم اإلهلي كقاعدة كلية. اهلل عليه وآله وسلم 
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ويلهما وقد جاءت آيات باإلحتجاج وأخرى باجلدال, ول يعين فأ
بالتعريف اإلصطالحي املستحدث هلما من معنى احتجاجهم انهم أقاموا 
الربهان والدليل, بل يكونان أحيانًا مبعنى, ويعرف اإلحتجاج بالربهان 
او عدمه بالقرا ن واألمارات وموعوع اإلحتجاج, وففيد اآلية انهم مل 

للهدايـة   يأفوا بربهان او بينة واعحة بدليل اقامة احلجة عليهم وجذبهم
 او البقاء على العناد واجلحود والضاللة.

 
 
 

********* 
 

  
  
  
  

  احملتوياتاحملتويات
 املوعوع صفحة املوعوع صفحة

 يف سياف اآليات 83 املقدمة 3
 اعجاز اآلية 83 33آية  2
 اآلية سالح 82 اإلعرائ واللغة 2
 مفهوم اآلية 82 يف سياف اآليات 5
 افاعات اآلية  81 اعجاز اآلية 5
 التفسً 87 اآلية سالح 1



 223 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52معامل اإلميان/ ج

 علم املناسبة 92 افاعات اآلية 1
 ،ث حنوي 323 مفهوم اآلية 1
 علم املناسبة 322 التفسً 7

 31اآلية  329 قاعدة جديدة  28
 اإلعرائ واللغة 329 علم املناسبة 37
 يف سياف اآليات 332 32اآلية  39
 اعجاز اآلية 332 اإلعرائ واللغة 39
 اآلية سالح 332 آلياتيف سياف ا 23
 مفهوم اآلية 332 اعجاز اآلية 23
 افاعات اآلية  333 اآلية سالح 22
 التفسً 332 مفهوم اآلية 25
 علم املناسبة 331 افاعات اآلية  21
 37اآلية  323 موعوع اآلية 27
 اإلعرائ واللغة 323 التفسً 27
 يف سياف اآليات 322 قاعدة  57
 اعجاز اآلية 323 لبالغةعلم جديد يف ا 73
 اآلية سالح 322 35آية  82
 مفهوم اآلية 322 اإلعرائ واللغة 82

 

 

 املوعوع صفحة املوعوع صفحة

 مفهوم اآلية 318 افاعات اآلية  325
 افاعات اآلية  319 التفسً 327
 اسبائ النزول 372 علم املناسبة 328
 التفسً 372 نظرية التداخل 333
 قراءة مستقلة 373 ناسبةعلم امل 331
 22اآلية  387 38اآلية  321
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 اإلعرائ واللغة 387 اإلعرائ واللغة 321
 يف سياف اآليات 389 يف سياف اآليات 327
 اعجاز اآلية 389 اعجاز اآلية 328
 اآلية سالح 392 اآلية سالح 329
 مفهوم اآلية 392 مفهوم اآلية 329
 اآليةافاعات  392 افاعات اآلية  352
 التفسً 392 التفسً 353
 علم املناسبة 223 ،ث روا ي 352
 ،ث منطقي 232 39اآلية  315
 ،ث بالغي 232 اإلعرائ واللغة 315
 33،ث بالغي اآلية  231 ،ث حنوي 311
 35،ث بالغي اآلية  231 يف سياف اآليات 317
 37،ث بالغي عقا دي اآلية 237 اعجاز اآلية 317
 38،ث بالغي اآلية  223 اآلية سالح 318

 

 

 

 

 

 

  


