
 



 

 مقدمة
والصالة والسالم على سيد اخللق حممد وعلى آله وصحبه ، احلمد هلل رب العاملني

 وبعد..، وسلم

ولقد نأت بنا الغفلة عن معايشة كتاب ، فإن أصدق الكالم كالم اهلل العلى احلميد
مع ما ران على القلوب من غشاوة اجلهل ونبذ العلم ، وآياته معايشة تدبراهلل تعاىل 

فانساق الكثريون وراء ، ويفسرونه والعلماء الربانيني الذي يعلمون كتاب اهلل تعاىل
وما ذلك إال نتيجة بُعد الشُّقَّة ، تأويالٍت باطلٍة وتفسرياٍت ضالة لكتاب اهلل تعاىل

حىت صار املصحف عند   يني يف فهم وتدبر آيات اهللبيننا وبني تراث أئمتنا الربان
كثري من املسلمني زينًة يتربكون بوضعها على املكاتب ويف السيارات ويف البيوت 

يذكرونه من العام للعام يف رمضان ليتباهوا بعدد وأمثلهم طريقًة َمن ، يعلوها الرتاب
 ختماته مع جهلهم الكبري مبعانيه.

 اخلالصة خفت نور تدبر كتاب اهلل تعاىل يف زماننا..

من كتب العلماء واستجود منها  على تفسري آياتٍ  وكنت يف حبوثي وقراءايت أقف
، مث تضطرين ضرورة اإلجياز والرتكيز إىل حذف املستطرد منها، نقواًل أثبتها يف حبوثي

ف لعله يكون عونا يل لطي وقد استخرت اهلل تعاىل يف مجع ما تأملته منها يف كتابٍ 
 وإلخويت املسلمني يف العودة إىل كتاب اهلل تعاىل تدبراً وعماًل وتذوقاً..

شبكة وجعلت ذلك يف سلسلة لطيفة أبعث هبا لشيوخي وأساتذيت العلماء يف )
 وحميب كتاب اهلل تعاىل.، ( املباركة لرياجعوها وينشروها فينتفع هبا أهل اإلسالماأللوكة
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، وأسأل إخويت إعانيت على تقومي نفسي بالنصيحة، وأسأل اهلل تعاىل العفو عن الزلل
 إال اخلري. فما قصدتُ  ؛والدعاء بظهر الغيب ألخيكم

 والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 كتبه الفقري إىل ربه

   أبو عمر د/ حممد عبد املعطي حممد.

  

 



 

 «بسم اهلل الرمحن الرحيم»
. أوهلا يف افتتاح أم .وردت عبارة " بسم اهلل " يف القرآن العظيم ثالث مرات

وثانيها يف سورة هود عند ركوب ، . يف أول ما يقابلك من نور القرآن.الكتاب
ِبْسِم قاهلا نوح عليه السالم ومن معه من املؤمنني" َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ، سفينة النجاة

. وثالثها يف سورة النمل عندما .("14اللَِّه ََمْرَاَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َرِّبي َلَغُفوٌر َرِحيٌم )
افتتح سليمان رسالته إىل بلقيس وملئها يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده وإسالم الوجه 

( َأالَّ تَ ْعُلوا َعَليَّ 03ِن الرَِّحيِم ). " ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّحَْ .إليه سبحانه
 ...("04َوأْتُوين ُمْسِلِمنَي )

. فحني يكون البدء ) ِبْسِم .واملتأمل هلذه املواضع جيد رابطا قدسيا جيمع بينها
د حينها وجهة ىل اهلل ) ِبْسِم اللَِّه(.. تتحوالدعوة إ، والنجاة  ) ِبْسِم اللَِّه(، اللَِّه(

إنه ابتداءا ، . وتتضح معامل طريقه.على األرض -مٍة واملسلم خاصةً بعا -اإلنسان
حامال اسم اهلل معه يفتح أمامه ، وانتهاءا حيمل )جواز املرور( عرب احلياة) ِبْسِم اللَِّه(

وتنفعل األشياء ) ِبْسِم اللَِّه( لتخدم كلها السائر )بسم اهلل(على ، مغاليق األمور
 . .األرض

وبه وجدت ، حرف التضمني أي باهلل ظهرت احلادثات« بسم اهلل» والباء ىف
ومن ، من عني وأثر وغرب، وحاصل منسوق، فما من حادث خملوق، املخلوقات

واحلق ، إال باحلق وجوده -وحكم وعلل، ورسم وطلل، وجنم وشجر، حجر ومدر
، وبه جحد من جحد، فبه وجد من وّحد، وإىل احلق عوده، ومن احلق بدؤه، ملكه

ن ) لإلمث( مَ  وبه ختّلف ) عن الفالح (، وبه عرف من ) جبالله ومجاله( اعرتف
 اقرتف.

 



 

واإلهلية استحقاق نعوت اجلالل. فمعىن بسم اهلل: ، فمعىن اهلل: الذي له اإلهلية
باسم من تفّرد بالقوة والقدرة )واستحق وحده العبادة واالستعانة واحلب والرجاء 

 . .. سبحانه(.واخلوف والتقرب

وبامسه زالت الكروب ، بامسه استنارت القلوب واستقّلت« بسم اهلل الرحن الرحيم»و
) وبأسرار أمسائه( اخننست العقول ، وبرحته عرفت األرواح وارتاحت، واضمحلت

وبرحة اهلل وجد كل واجد وصوله ، فطاحت. ويقال باسم اهلل نال كّل مؤّمل مأموله
(4). 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أّدب نبيه حممًدا صلى اهلل عليه وسلم  -تعاىل ذكره وتقدَّست أمساؤه  -إن اهلل 
وأمره بَوصفه هبا قبل مجيع ، بتعليمه تقدمَي ذكر أمسائه احلسىن أمام مجيع أفعاله

، منه جلميع خلقه ُسنًَّة يستَ نُّون هبا، وجعل ما أّدبه به من ذلك وعلَّمه إياه، ُمهمَّاته 
 .. (2)وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاهتم.، منطقهم ) كالمهم( فيه افتتاح أوائل

فالبسملة إذن أدب رباين من اهلل سبحانه الذي بدأ كل شيئ بامسه وبكلمته " إمنا 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون".. وهذه هى اللبنة األوىل يف البناء 

حياة املسلم جيب أن . إن كل .ناإلعتقادى للمسلم حىت يصري مؤمنا حق اإلميا
و تقدمي رضاه فوق كل رضا.. ومن هنا ، وم على تقدمي اسم اهلل فوق كل اسمقت

. احلياة والعمل . طريق رضا اهلل سبحانهيفاسم اهلل على هدى من اهلل تكون احلياة ب
واليقني يف ، وصدق اإللتجاء إليه، و التوكل عليه، باسم اهلل هو التزام اإلخالص له

، و كذلك اإللتزام املطلق بعالمات صراطه املستقيم الذي بينه  يف كتابه، عنده

                                                            
 من تفسري القشريى لطائف اإلشارات بتصرف ما بني القوسني من كالمي.4 
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وعلى لسان رسوله.. وهى بعينها قول اهلل سبحانه "ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي 
ُمْسِلِمنَي ( اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل الْ 462َوََمَايت لِلَِّه َربي اْلَعاَلِمنَي )

العمل بامسه دعوى  اإلسالم..  وإال فادعاء احلياة و األنعام(" وهى حقيقة ا460)
. وهبذا يتبني حقيقة قول من قال من العلماء أن رساالت السماء مجعتها .كاذبة

واجتمع  مقصد ، واجتمعت مقاصد تلك الكتب يف القرآن، الكتب السماوية
ن البسملة هى يف البسملة.. وما ذلك إال ألواجتمعت الفاحتة ، القرآن يف الفاحتة

. أن حتيا باسم اهلل سبحانه.. حىت تتصاغر لديك كل .الكلية الكربى يف هذا الدين
وترى التضحيات يف سبيله هينًة..وترى كل معىن جنب هذا املعىن صغري.. ، مهةٍ 

يكرب يف وجدانه كل شيء ، بعكس من حييا بغري امسه سبحانه وعلى غري هداه
َرَوى النََّساِئيُّ َعْن َأِّب  ..غر هو ومهته حىت يستذله الشيطان أو يستعبده هواهويص

اْلَمِليِح َعْن رِْدِف َرُسوِل اهلل صلى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل 
ابَُّة َفاَل تَ ُقْل َتِعَس ا فَِإنَُّه يَ تَ َعاَظُم َحىتَّ ، لشَّْيطَانُ عليه وسلم قَاَل:" ِإَذا َعثَ َرْت ِبَك الدَّ

َوَلِكْن ُقْل ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَِن الرَِّحيِم فَِإنَُّه ، َويَ ُقوُل بقوته صنعته، َيِصرَي ِمْثَل اْلبَ ْيتِ 
بَاِب"  .. هكذا يتصاغر كل شيء أمام اسم (0)يتصاغر حىت يصري ِمْثَل الذُّ

. الذي إن استقمت على .فهل فعاًل حياتنا تسري بسم اهلل الرحن الرحيم سبحانه..
نالك من الرحة بكل مشوهلا خاصة  ؛والتزمت بلوازم السري بامسه سبحانه، خطا امسه

ظاهرة وباطنة ما مل ينله غريك.. ولعل هذا هو سر سر ذكر امسى اهلل ) ، وعامة
 الرحن والرحيم( يف البسملة.. 

يِع اأْلَُممِ :شيد رضا رحه اهلل تعاىلقال الشيخ ر  ، ) و ِمْثُل َهَذا الت َّْعِبرِي َمْأُلوٌف ِعْنَد مجَِ
ُهُم اْلَعَربُ  ُهْم ِإَذا أَرَاَد َأْن يَ ْفَعَل أَْمرًا َما أِلَْجِل أَِمرٍي َأْو َعِظيٍم ، َوِمن ْ َوُهَو َأنَّ اْلَواِحَد ِمن ْ

َوَيْذُكُر ، يَ ُقوُل: َأْعَمُلُه بِاْسِم ُفاَلنٍ ، ِتِه ِإلَْيِه َوُمْنَسِلًخا َعْنهُ حِبَْيُث َيُكوُن ُمَتَجريًدا ِمْن ِنْسبَ 
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َواٌن َعَلْيِه؛ يقولون ) بسم  اْسَم َذِلَك اأْلَِمرِي أَِو السُّْلطَاِن؛ أِلَنَّ اْسَم الشَّْيِء َدلِيٌل َوُعن ْ
اهلِل الرَّْحَِن الرَِّحيِم( أَنَِِّن  . بسم الشعب..إخل(... َفَمْعىَن أَبْ َتِدُئ َعَمِلي )ِبْسمِ .امللك

َواَل َأْعَمُلُه بِامسِْي ُمْسَتِقالا ِبِه َعَلى أَنَِِّن ُفاَلٌن.. َوِفيِه َوْجٌه آَخُر ، َأْعَمُلُه بَِأْمرِِه َوَلُه اَل يل 
َوَحاِصُل اْلَمْعىَن أَنَِِّن ، َوُهَو: َأنَّ اْلُقْدرََة الَّيِت أَْنَشْأُت هِبَا اْلَعَمَل ِهَي ِمَن اهلِل تَ َعاىَل 

ِه تَ َعاىَل ، َأْعَمُل َعَمِلي ُمَتبَ ريئًا ِمْن َأْن َيُكوَن بِامسِْي أِلَنَِِّن اْسَتَمدُّ اْلُقوََّة ، َبْل ُهَو بِامسِْ
 َواْلِعَنايََة ِمْنُه َوأَْرُجو ِإْحَسانَُه )ا.ه. من تفسري املنار(.

 
  

 



 

 {الرحيمالرمحن ، }احلمد هلل رب العاملني
 ..ما أرحم اهلل إذ علمنا كيف نقول حني تعجز األلفاظ عن وصف نعمه وجوده

وما أرق وألطف افتتاح أنوار هداياته للخلق أمجعني بذكر أحقيته باحلمد التام دون 
 ..سواه سبحانه

وما أعذب التنويه أنه تعاىل " رب العاملني " وليس رب فئٍة أو فصيٍل أو شعٍب أو 
فله احلمد ، وِبره ونعمه تعم كل اخللق أمجعني يف كل وقٍت و حني . فرحته.عرقٍ 

 .والسؤدد القدمي

يقول علماؤنا أن )ال( يف كلمة ) احلمد( هى تعىن أن كل احلمد بكل صوره يف كل 
. فكان أغلى وأرقى ما .وقٍت هو ) هلل رب العاملني( وذلك أنه " الرحن الرحيم "

 .م كل حٍى وخصوصها لعباد اهلل املتقنيحنمد اهلل عليه هو رحته اليت تع
 ....................." ف " احلمد هلل رب العاملني

 " الرحن الرحيم "

هو أول ما يطالعنا من أمساء اهلل احلسىن يف كتابه يستغرق كل معاين الرحة فهو " 
 الرحن الرحيم"..

 صورها..ابتدأ سبحانه هدايته ونوره ببيان رحانيته خبلقه بكافة 

ورحته تعاىل ال ختص خلقا دون خلق فهو " الرحن " بعموم خلقه يف الدنيا 
 " وكان باملؤمنني رحيما "..، واآلخرة

}الرحن الرحيم{ امسان مشتقان من الرحة على وجه : ههنا قال ابن كثري
وهلذا ، }الرحيم{ باملؤمنني، قال ابن جرير: }الرحن{ جلميع اخللق.. و ،.املبالغة

 



 

تعاىل }الرحن على العرش استوى{ فذكر االستواء بامسه الرحن ليعم مجيع  الق
 انتهى خمتصرا. وقال: }وكان باملؤمنني رحيما{ فخصهم بامسه الرحيم.، خلقه برحته

و" الرحيم " هو القادر على إيصال ، هو الذي صفة ذاته سبحانه الرحة"الرحن " 
 .رحته باخللق يف كل حلظٍة وحني

 ..و" الرحيم" يف اآلخرة، الرحن " يف الدنياهو "

وحني استوى سبحانه على عرشه وملكه استوى بالرحة ومل يذكر يف استوائه سواها 
القوى العزيز على العرش  :" الرحن على العرش استوى " ومل يقل:فقال عز وجل

 ..استوى

 .فتأمل هذا املبدأ العظيم يف أن ان ملكه سبحانه اقرتن برحانيته

" إن اهلل تعاىل كتب كتابا فهو  :كيف ال وقد قاهلا نبيه املصطفى فيما صح عنه
 عنده فوق العرش } أن رحيت سبقت او غلبت أو تغلب غضيب{".

  

 



 

 }مالك يوم الدين {
 هو سبحانه } مالك{ يوم ال ميلك نفعا وال ضرا وال شيئا أحٌد سواه.

، النهي واحلكم والثواب والعقابوهو تعاىل } ملك{ وامللك: هو املتصرف باألمر و 
 (.46وامللك ميلك كل مالك وما َمَلك }ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار{ )غافر/

سبحانه ل}يوم الدين{ وهو يوم يدين وجيازي اهلل تعاىل   وأضاف ملكه ومالكيته
رًا يَ َرُه )  ؛كل فاعٍل بفعله يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشراا ( َوَمْن 1}َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ

( النبأ { 03. }َذِلَك اْليَ ْوُم احلَْقُّ َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإىَل َربيِه َمآبًا ).الزلزلة({8يَ َرُه ) 
فمن شاء اختذ إىل اهلل تعاىل َمْرِجًعا يلقى اهلل به فريجع ِإىَل اللَّه ِبطَاَعِتِه لَِيْسَلم ِمْن 

 ..اْلَعَذاب ِفيهِ 

مع أن  ؛د أضيف امللك إىل يوم الدين خاصًة أى انه تعاىل امللك يف يوم الدينوق
. وما ذلك إال رسالة هلؤالء الذين ال خيشون رهبم .اهلل ميلك كل شٍئ يف وقت وحني

وال ينظرون عواقب أفعاهلم يف الدنيا حيث قضى اهلل تعاىل أهنم رمبا يفلتون بأفعاهلم 
. فجاءت الرسالة هبذه .يف الدنيا –بإذن اهلل  –لك القبيحة أو بتقرهبم إىل من مي

وال ، . إن هناك يوم حياسب فيه اجلميع.احلقيقة اليت ال تقبل شكًا يف قلوهبم مجيعاً 
إال من بعد  –ال واسطة وال شفاعة ، ملك حينئٍذ إال هلل يتصرف بعدله يف ملكه

 .وال رشوة وال هروب من عدل اهلل تعاىل –إذنه وملن يشاء 

لئك الذين اطمأنوا لكونه تعاىل } الرحن الرحيم { جيب أن حيذروا اهلل تعاىل فأو 
وخيشونه ألنه سبحانه } ملك يوم الدين{..وبذلك يستقيم منهاج احلياة بني الرجاء 

 وبني الطمع يف رحة اهلل سبحانه واالستعداد للقائه. ، واخلوف

 



 

 " إياك نعبد وإياك نستعني "
إقرارًا لك يا َربنا بالرُّبوبية ال ، لك اللهم خَنشُع وَنِذلُّ ونستكنيُ  أى :)إيَّاَك نعُبُد( 

وإياك َربنا نستعني على عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك ويف  :لغريك.. )َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي(
 ال أحًدا سواك.  -أمورنا كلها 

ن أ، ورحته، فمن مقتضى حد الّله الذي استوجبه سبحانه على عباده بربوبيته
وال ، وال جلوء إال له، فال ُمتوجَّه إال إليه، وأن خيصوه بالعبادة، يفردوه بالعبودية

، فَاْدُعوُهمْ ، ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعباٌد أَْمثاُلُكمْ » ُمَعوَّل إال عليه. 
 األعراف(. :431« )فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَي 

.براعة االلتفات من .التعبري هنا براعة يف األداء وبالغة يف األسلوب ال تداىنويف 
جيري به على هنج البالغة يف  ، وتلويٌن للنظم من باِب إىل بابٍ ، الغيبة إىل اخلطاب

وسلوك مسَلِك الرباعة حسبما يقتضي املقام.. وذلك أن التنقَل من ، تنويع الكالم
 . .يف استجالب النفوِس واستمالِة القلوب أسلوٍب إىل أسلوب أنفُع وأقوى

إياك أعبد وإياك »ومل يقل « نعبد ونستعني»)وقد وردت الصيغة بلفظ اجلمع 
بصيغة املفرد وذلك لإلعرتاف بقصور العبد عن الوقوف يف باب ملك « أستعني

ال يليق ِّب أن أقف هذا املوقف ، امللوك فكأنه يقول: أنا يا رب العبد احلقري الذليل
بل أنضم إىل سلك املؤمنني املوّحدين فتقبل دعائي يف زمرهتم ،  مناجاتك مبفردييف

 فنحن مجيعاً نعبدك ونستعني بك.(

 

 



 

 }إهدنا الصراط املستقيم{

يقول اهلل تعاىل معليمًا عباَده بلطفه ورحته أن يسالوه كل حلظٍة خاشعني يقولون:} 
 اهدنا الصراط املستقيم{. 

، وثبتنا.واهلداية يف القرآن على معان، املستقيم( يعىن: أرشدنا وقوله: )اهدنا الصراط
وتكون مبعىن ، وتكون مبعىن البيان، وتكون مبعىن اإلرشاد، فتكون اهلداية مبعىن اإلهلام

 الدعاء.

قال اهلل تعاىل: }ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى{ أي: أهلم. ، أما اإلهلام
وأما البيان قوله: }وأما مثود  .دنا إىل سواء الصراط{قوله تعاىل: }واه، وأما اإلرشاد

مثل قوله تعاىل: }ولكل قوم هاد{ أي: داع ، فهديناهم{ أي: بينا هلم. وأما الدعاء
 فهو مبعىن االسرتشاد هاهنا.

فما معىن قوله }اهدنا{ ؟ ، وكل مؤمٍن مهتدٍ ، فإن قال قائل: أي معىن لالسرتشاد
ي األلطاف من اهلل تعاىل. ومذهب أهل السنة أن قلنا: هذا سؤال من يقول بتناه

، فيكون ذلك مبعىن طلب مزيد اهلداية، األلطاف واهلدايات من اهلل تعاىل ال تتناهى
كما يقال للقائم: " قم حىت أعود ،  اهدنا مبعىن ثبتنا، ويكون مبعىن سؤال للتثبيت
 إليك ". أي: أثبت قائما.

ن مسعود: هو اإلسالم. وقال جابر: هو واب، وأما }الصراط املستقيم{ قال علي
والقرآن طريق ، واإلسالم طريق واضح، القرآن وأصله يف اللغة: هو الطريق الواضح

 (1)واضح.ا.ه
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يقول العالمة ابن كثري بعد ذكر أقوال أهل الذكر يف املقصود من الصراط املستقيم 
اتباع الصحب املهديني وهو ، وهو اتباع الرسول، و أنه اإلسالم، بأنه القرآن العظيم

وَُكلُّ َهِذِه اأْلَقْ َواِل َصِحيَحٌة َوِهَي ُمَتاَلزَِمٌة فإن من اتبع اإلسالم  :. قال.من بعده
فقد ات ََّبَع النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َواقْ َتَدى بِاللَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِه َأِّب َبْكٍر َوُعَمَر فَ َقِد 

ْساَلَم فَ َقِد ات ََّبَع اْلُقْرآَن َوُهَو  ات ََّبَع احلَْقَّ  ْساَلَم َوَمِن ات ََّبَع اإْلِ َوَمِن ات ََّبَع احلَْقَّ فَ َقِد ات ََّبَع اإْلِ
ُلُه اْلَمِتنُي َوِصرَاطُُه اْلُمْسَتِقيمُ  ُق بَ ْعُضَها بَ ْعًضا، ِكَتاُب اللَِّه َوَحب ْ ، َفُكلَُّها َصِحيَحٌة ُيَصدي

 َولِلَِّه احلَْْمُد.

َماُم أَبُو َجْعَفِر ْبُن َجرِيٍر َرِحَُه اللَُّه  َوالَِّذي «: 431/ 4تفسري الطربي »َوهِلََذا قَاَل اإْلِ
َأْن َيُكوَن َمْعِنياا  -اْهِدنَا الصيرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ  -ُهَو أَْوىَل بَِتْأِويِل َهِذِه اآْليَِة ِعْنِدي َأْعِِن 

ى َما اْرَتَضْيَتُه َوَوف َّْقَت َلُه َمْن أَنْ َعْمَت َعَلْيِه ِمْن ِعَباِدَك ِمْن قَ ْوٍل ِبِه: َوف يْقَنا لِلثََّباِت َعلَ 
وعمل ذلك ُهَو الصيرَاُط اْلُمْسَتِقيُم أِلَنَّ َمْن ُوفيَق ِلَما ُوفيَق َلُه َمْن أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن 

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوا ْساَلِم َوَتْصِديِق الرُُّسِل النَِّبيينَي َوالصَّدي لصَّاحِلِنَي فَ َقْد ُوفيَق ِلإْلِ
اِج َوالتََّمسُِّك بِاْلِكَتاِب َواْلَعَمِل مبَا أََمَرُه اللَُّه ِبِه َوااِلْنزَِجاِر َعمَّا َزَجَرُه َعْنُه َوات يَباِع ِمن ْهَ 

َهاِج اخْلُلَ  وَُكلي َعْبٍد َصاِلٍح وَُكلُّ َذِلَك من ، َفاِء اأْلَْربَ َعةِ النَّيبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوِمن ْ
 .الصراط املستقيم

َماُم َأْحَُد يف ُمْسَنِدِه َعِن الن َّوَّاِس ْبِن مَسَْعاَن َعْن َرُسوِل اللَِّه  ويف احلَِْديِث الَِّذي َرَواُه اإْلِ
َمَثاًل ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما َوَعَلى َجْنَبيتَِ الصيرَاِط َضَرَب اللَُّه »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

ُسورَاِن ِفيِهَما أَبْ َواٌب ُمَفتََّحٌة َوَعَلى اأْلَبْ َواِب ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة َوَعَلى بَاِب الصيرَاِط َداٍع 
يًعا َواَل تُ َعويُجوا َيْدُعو ِمْن فَ ْوِق الصيرَاِط  َوَداعٍ ، يَ ُقوُل يَا أَي َُّها النَّاُس اْدُخُلوا الصيرَاَط مجَِ

ْنَساُن َأْن يَ ْفَتَح َشْيًئا ِمْن تِْلَك اأْلَبْ َواِب َقاَل: َوحْيََك اَل تَ ْفَتْحهُ  فَِإنََّك ِإْن  -فَِإَذا أَرَاَد اإْلِ
ْساَلُم َوالسُّورَاِن ُحُدوُد اللَِّه َواأْلَبْ َواُب اْلُمَفتَّ  -تَ ْفَتْحُه تَِلْجهُ  َحُة حَمَارُِم اللَِّه فَالصيرَاُط اإْلِ

اِعي ِمْن فَ ْوِق الصيرَاِط َواِعُظ اللَِّه يف  اِعي َعَلى رَْأِس الصيرَاِط ِكَتاُب اللَِّه َوالدَّ َوَذِلَك الدَّ

 



 

وهو إسناد حسن َصِحيٌح َواللَُّه َأْعَلُم. ، َوَرَواُه الت يْرِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ «. قَ ْلِب ُكلي ُمْسِلمٍ 
 (5)انتهى.

 الطحاوية:يقول العالمة ابن أِّب العز احلنفي يف كتابه املاتع شرح 

، إذا هداه هذا الصراط لَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم{"}اْهِدنَا الصيرَاَط اْلُمْسَتِقيَم ِصرَاَط ا
 ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.، فلم يصبه شر، أعانه على طاعته وترك معصيته

وهو إىل ، وهو حمتاج إىل اهلدى كل حلظة، اإلنسان لكن الذنوب هي لوازم نفس 
إنه قد  :ليس كما يقوله بعض املفسرين، اهلدى أحوج منه إىل الطعام والشراب

 أو مزيد اهلداية.، فلماذا يسأل اهلدى؟ وأن املراد التثبيت، هداه

من  وإىل ما يرتكه، بل العبد حمتاٌج إىل أن يُعليمه اهلل ما يفعله من تفاصيل أحواله
فإنه ال يكفي َمّرد ، وإىل أن يلهمه أن يعمل ذلك، تفاصيل األمور يف كل يوم

ومل يكن ، وإالَّ كان العلم حجة عليه، إن مل جيعله مريدًا للعمل مبا يعلمه، علمه
 مهتدياً..

 والعبد حمتاج إىل أن جيعله اهلل قادراً على العمل بتلك اإلرادة الصاحلة.. 

. وما ال نريد فعله هتاونًا وكساًل مثل ما .ق أضعاف املعلومفإن اجملهول لنا من احل 
. وما نعرف مجلته .. وما ال نقدر عليه َما نريده كذلك.نريده أو أكثر منه أو دونه

فمن  ، . وحنن حمتاجون إىل اهلداية التاّمة.فأمر يفوت احلصر، وال هنتدي لتفاصيله
 وهي آخر الرتب. ، كان سؤاله سؤال تثبيت،  كملت له هذه األمور

 ..وهي اهلداية إىل طريق اجلنة يف اآلخرة، وبعد ذلك كله هداية أخرى
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فليسوا ، لفرط حاجتهم إليه، وهلذا كان الناس مأمورين هبذا الدعاء يف كل صالة 
فيجب أن يعلم املسلم أن اهلل بفضل رحته ، إىل شيء أحوج منهم إىل هذا الدعاء

فقد بنيَّ ، املانعة من الشر، ب املقتضية للخريجعل هذا الدعاء من أعظم األسبا
وأن احلسنات كلها من اهلل ، وإن كانت بقدر اهلل، القرآن أن السيئات من النفس

 تعاىل ( ا.ه.

َوَقْد َقاَل تَ َعاىَل:" يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكتاِب الَِّذي نَ زََّل َعلى 
(. فَ َقْد أََمَر الَِّذيَن آَمُنوا 406ِه َواْلِكتاِب الَِّذي أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل" )النيَساِء: َرُسولِ 

ميَانِ  َولَْيَس ذلك من باب حَتِْصيُل احْلَاِصِل أِلَنَّ اْلُمرَاَد الثََّباُت َوااِلْسِتْمرَاُر  ؛بِاإْلِ
 (6)ِلَك َواللَُّه َأْعَلُم. ا.ه.َواْلُمَداَوَمُة َعَلى اأْلَْعَماِل اْلُمِعيَنِة َعَلى ذَ 

  

                                                            
 (50/ 4تفسري ابن كثري ط العلمية ) 6
 

 



 

 }والعصر{
ال يكفي أن حيمل املرء احلق حىت يعمل به وينافح عنه ويوصي به لكى ينجو من 

وهو ما جاء به القرآن صرحيا كما قال ، اخلسران الذي عم َمن كان على غري ذلك
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر )4تعاىل: }َواْلَعْصِر ) ( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت 2( ِإنَّ اإْلِ

 (.0 – 4َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقي َوتَ َواَصْوا بِالصَّرْبِ { )العصر: 

ففي هذه السورة الصغرية ذات اآليات الثالث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية  
كما يريدها اإلسالم. وتربز معامل التصور اإلمياين حبقيقته الكبرية الشاملة يف أوضح 
وأدق صورة. إهنا تضع الدستور اإلسالمي كله يف كلمات قصار. وتصف األمة 

دة هي اآلية الثالثة من السورة.. وهذا هو املسلمة: حقيقتها ووظيفتها. يف آية واح
 اإلعجاز الذي ال يقدر عليه إال اهلل..

 واحلقيقة الضخمة اليت تقررها هذه السورة مبجموعها هي هذه:

ليس ، وامتداد اإلنسان يف مجيع األدهار، إنه على امتداد الزمان يف مجيع األعصار
ك املنهج الذي ترسم السورة وطريق واحد ناج. هو ذل، هنالك إال منهج واحد رابح

وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معامله. وكل ما وراء ذلك ضياع ، حدوده
 وخسار..

 (1)إنه اإلميان. والعمل الصاحل. والتواصي باحلق. والتواصي بالصرب..

وبتكميل ، وباألمرين األخريين يكمل غريه، يكّمل اإلنسان نفسه، فباألمرين األولني
  (8).وفاز بالربح العظيم، يكون اإلنسان قد سلم من اخلسار، األربعةاألمور 

                                                            
 (0361/ 6يف ظالل القرآن ) 1
 (.. 301انظر تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرحن )ص:  8

 



 

 } اهلل نور السموات واألرض{
إن احلديث عن اإلميان باهلل تعاىل حديث َمتع شائك يف ذات الوقت..                         

 يأخذ بتالبيبك يف ذلك العامل النوراين اللطيف الذي هتدأ فيه الروح وتركن إىل جوار
العلى الكبري سبحانه؛ فتنبعث يف جنباتك طاقة نوٍر خفيٍة تضئ ظلمات الكون 

 بنور اهلل تعاىل الذي أمدك حني ركنت إليه وانطلقت متجهاً  حنو كنفه العظيم.. 

ويفيض على ، فيغمر الكون كله، يتجلى ذلك النور اهلادئ الوضيء حىت يفيض
، ويسبح الكون كله يف فيضه الباهر ينسكب يف احلنايا واجلوانح، املشاعر واجلوارح

، وترف األرواح، وتشف القلوب، . تنزاح احلجب.فتعانقه وترشفه العيون والبصائر
، فإذا هو انطالق ورفرفة، ويتجرد من كثافته وثقله، ويتطهر كل شيء يف حبر النور

 وفرح وحبور...، وامتزاج وألفة، ولقاء ومعرفة

اأْلَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف ُزَجاَجٍة اللَُّه نُوُر السََّماَواِت وَ » 
ُمَبارََكٍة َزيْ ُتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدرييٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة 

نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه  َزيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ ََتَْسْسُه نَارٌ 
 (.. 05)النور: « اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّه ِبُكلي َشْيٍء َعِليٌم 

 . .«اللَُّه نُوُر السَّماواِت َواأْلَْرضِ »

دعها ويو ، النور الذي منه قوامها ومنه نظامها.. فهو الذي يهبها وجودها
صلى اهلل  -ناموسها... ولقد أدرك حقيقة النور كاملًة شاملًة قلُب حممد رسول اهلل

عائذاً بوجه ، نافضًا كفيه من الناس، ففاض هبا وهو عائد من الطائف -عليه وسلم
وصلح عليه أمر الدنيا ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات»ربه يقول: 

سراء واملعراج. فلما سألته عائشة: هل رأيت ربك؟ وفاض هبا يف رحلة اإل .«واآلخرة
 .«نور. أىن أراه»قال. 

 



 

ويقربه إىل ، عاد يقارب مداه، وبعد أن جلَّى النص احلكيم هذا األفق املرتامي
 يف َمَثٍل قريٍب حمسوس:، اإلدراك البشري احملدود

ا َكوَْكٌب ُدرييٌّ  َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاٍة ِفيها ِمْصباٌح. اْلِمْصباُح يف ُزجاَجٍة.» الزُّجاَجُة َكَأهنَّ
َيكاُد َزيْ ُتها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ ََتَْسْسُه ، يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبارََكٍة َزيْ ُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ 

 ..«ناٌر. نُوٌر َعلى نُورٍ 

ن ختيل حني يقصر ع، وهو مثل يقريب ويرسم النموذج املصغر الذي يتأمله احلس
 األصل. 

ومن نور مأل السماوات واألرض إىل املشكاة. وهي الكوة الصغرية يف اجلدار غري 
َكِمْشكاٍة »فيبدو قويا متألقا: ، فتحصر نوره وجتمعه، يوضع فيها املصباح، النافذة

فيتألق ويزداد.. ، وتصفي نوره، .تقيه الريح.«اْلِمْصباُح يف ُزجاَجةٍ . ».«ِفيها ِمْصباحٌ 
ا َكوَْكٌب ُدرييٌّ الزُّ » . فهي بذاهتا شفافة رائقة سنية منرية.. هنا يصل بني .«جاَجُة َكَأهنَّ

املثل واحلقيقة. بني النموذج واألصل. حني يرتقي من الزجاجة الصغرية إىل الكوكب 
الذي ما ُجعل إال لتقريب ، كي ال ينحصر التأمل يف النموذج الصغري،  الكبري

 ه اللفتة يعود إىل النموذج. إىل املصباح:األصل الكبري.. وبعد هذ

ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه املخاطَبون « يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبارََكٍة َزيْ ُتونَةٍ »
حينها. ولكن ليس هلذا وحده كان اختيار هذا املثل. إمنا هو كذلك الظالل 

وهو أقرب ، س يف الطوراملقدسة اليت تلقيها الشجرة املباركة. ظالل الوادي املقد
َوَشَجَرًة خَتْرُُج ِمْن »منابت الزيتون جلزيرة العرب. ويف القرآن إشارة هلا وظالل حوهلا: 

وكل ما فيها َما ، وهي شجرة معمرة .«طُوِر َسْيناَء تَ ْنُبُت بِالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلْْلِكِلنيَ 
إىل نور رساالت السماء وورقها ومثرها..كما أن اإلشارة  ينفع الناس. زيتها وخشبها

 



 

اليت نبعت معظمها أو أكربها من هذا الوادي املقدس وحواليه ومبثل ذلك أقسم ربنا 
 «.وطور سينني، والتني والزيتون» تعاىل حني قال: 

ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغري ليذكر باألصل الكبري. فهذه الشجرة  
جهة. إمنا هي مثل َمرد  ليست شجرة بعينها وليست متحيزًة إىل مكاٍن أو

. ولعل فيه اإلشارة أن دين اهلل وهدايته ال حتيز فيها .«ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيَّةٍ »للتقريب: 
، وال يغلبه ثقافٌة مهما بلغت فهو النور للجميع من شرق وغرب، لشرق أو لغرب

 ويف كل زمان ومكان.

إمنا هو زيت آخر عجيب: ، دوزيت تلك املشكاة ليس زيتا من هذا املشهود احملدو  
ومن اإلشراق ، . فهو من الشفافية بذاته.«َيكاُد َزيْ ُتها ُيِضيُء َوَلْو ملَْ ََتَْسْسُه نارٌ »

قلب املؤمن  .كذلك.«َوَلْو ملَْ ََتَْسْسُه نارٌ »حىت ليكاد يضيء بغري احرتاق ، بذاته
احلقيقي حني يشف عن فراسة ال تكاد ختطأ فتطهر فطرته لدرجة أهنا ترى بنور اهلل 

نُوٌر َعلى »فهى حينئٍذ ، فيها فإذا جاءها ما نُقل من الوحى زادها إميانا ويقينا
 . .«نُورٍ 

مث نعود مع اآليات إىل النور العميق الطليق! إنه نور اهلل الذي أشرقت به الظلمات 
لسماوات واألرض. النور الذي ال ندرك كنهه وال مداه. إمنا هي حماولة لوصل يف ا

. َمن يفتحون قلوهبم .«يَ ْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمْن َيشاءُ »والتطلع إىل رؤياه: ، القلوب به
 للنور واهلدى والوحى ومجال الدين الرباين النقي العظيم.

، وال خيبو، وال حيتبس،  ينقطعدائم يف السموات واألرض.. ال، فائض، فهو شائع
وليس حكرا ألحٍد دون أحد من يبحث عنه جيده جتاهه. فحيثما توجه إليه القلب 

 رآه. وحيثما تطلع إليه احلائر هداه. وحيثما اتصل به وجد احلق واخلري واجلمال.

 



 

َوَيْضِرُب اللَُّه » إمنا املثل هلل يضربه كيف يشاء على أرقى وأمجل وأحلى ما يكون:
 ..«َواللَُّه ِبُكلي َشْيٍء َعِليمٌ ، اأْلَْمثاَل لِلنَّاسِ 

إمنا يتجلى ويتبلور يف بيوت اهلل اليت ، يقول سيد قطب يف الظالل: ذلك النور 
وتتجرد له وتؤثره على كل ، تتطلع إليه وتذكره وختشاه، تتصل فيها القلوب باهلل

 مغريات احلياة:

ُيَسبيُح َلُه ِفيها بِاْلُغُدوي َواآْلصاِل رِجاٌل ، تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُهُ يف بُ ُيوٍت أَِذَن اللَُّه َأْن »
َوِإيتاِء الزَّكاِة. خَياُفوَن يَ ْوماً ، َوِإقاِم الصَّالةِ ، ال تُ ْلِهيِهْم جِتارٌَة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّهِ 

، يَ ُهُم اللَُّه َأْحَسَن ما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلهِ تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبصاُر. لَِيْجزِ 
 ..«َواللَُّه يَ ْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغرْيِ ِحسابٍ 

على طريقة ، وهناك صلة تصويرية بني مشهد املشكاة هناك ومشهد البيوت هنا
 التناسق القرآنية يف عرض املشاهد ذات الشكل املتشابه أو املتقارب. وهناك صلة

 والقلوب املشرقة بالنور يف بيوت اهلل.، مثلها بني املصباح املشرق بالنور يف املشكاة

، فهي مرفوعة قائمة -وإذن اهلل هو أمر للنفاذ -« أَِذَن اللَُّه َأْن تُ ْرَفعَ »تلك البيوت 
 وهي مطهرة رفيعة.

طبيعتها يتناسق مشهدها املرفوع مع النور املتألق يف السماوات واألرض. وتتناسق 
الرفيعة مع طبيعة النور السِن الوضيء. وتتهيأ بالرفعة واالرتفاع ألن يذكر فيها اسم 

، املسبحة الواجفة، وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة .«َويُْذَكَر ِفيَها امْسُهُ »اهلل: 
ِر اللَِّه َوِإقاِم ال تُ ْلِهيِهْم جِتاَرٌة َوال بَ ْيٌع َعْن ِذكْ »املصلية الواهبة. قلوب الرجال الذين 

. والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء. ولكنهم مع .«الصَّالِة َوِإيتاِء الزَّكاةِ 
وأداء حق العباد يف الزكاة: ، شغلهم هبما ال يغفلون عن أداء حق اهلل يف الصالة

 ..«خَياُفوَن يَ ْوماً تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبصارُ »

 



 

على شيء من اهلول والكرب واالضطراب. وهم خيافون ذلك اليوم تتقلب فال تثبت 
 فال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل.

 وهم مع هذا اخلوف يعلقون رجاءهم بثواب اهلل:

 ..«َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلهِ ، لَِيْجزِيَ ُهُم اللَُّه َأْحَسَن ما َعِمُلوا»

من فضله « ْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغرْيِ ِحسابٍ َواللَُّه ي َ »ورجاؤهم لن خييب يف فضل اهلل: 
 الذي ال حدود له وال قيود.

املشرق ، املتبلور يف بيوت اهلل، يف مقابل ذلك النور املتجلي يف السماوات واألرض
 يف قلوب أهل اإلميان..

يعرض السياق َماال آخر. َماال مظلما ال نور فيه. خميفا ال أمن فيه. ضائعا ال خري 
 هو َمال الكفر الذي يعيش فيه الكفار:فيه. ذلك 

َحىتَّ ِإذا جاَءُه ملَْ جيَِْدُه ، حَيَْسُبُه الظَّْمآُن ماءً ، َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعماهُلُْم َكَسراٍب ِبِقيَعةٍ »
حَبٍْر  َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فَ َوفَّاُه ِحسابَُه. َواللَُّه َسرِيُع احلِْساِب. أَْو َكظُُلماٍت يف ، َشْيئاً 
، ِمْن فَ ْوِقِه َسحاٌب. ظُُلماٌت بَ ْعُضها فَ ْوَق بَ ْعضٍ ، يَ ْغشاُه َمْوٌج ِمْن فَ ْوِقِه َمْوجٌ ، جلُيي  

 ..«ِإذا َأْخرََج َيَدُه مَلْ َيَكْد يَراها. َوَمْن ملَْ جَيَْعِل اللَُّه َلُه نُوراً َفما َلُه ِمْن نُورٍ 

 حافلني باحلركة واحلياة.، مشهدين عجيبنيوالتعبري يرسم حلال الكافرين ومآهلم 

يلتمع التماعا  ، يف املشهد األول يرسم أعماهلم كسراب يف أرض مكشوفة مبسوطة
وهو يتوقع الري غافال عما ينتظره هناك.. وفجأة ، فيتبعه صاحبه الظامئ، كاذبا

الظامئ الذي يتوقع ، يتحرك املشهد حركة عنيفة. فهذا السائر وراء السراب
إمنا جيد املفاجأة ، الغافل عما ينتظره هناك.. يصل. فال جيد ماء يرويه، بالشرا

َوَوَجَد »وتورث اخلبال: ، املرعبة اليت تقطع األوصال، املذهلة اليت مل ختطر له ببال

 



 

وخاصمه وعاداه. وجده هنالك ينتظره! ، اهلل الذي كفر به وجحده« ! اللََّه ِعْنَدهُ 
وهو ذاهل غافل على ، ا له من بِن البشر لرّوعهولو وجد يف هذه املفاجأة خصم

 غري استعداد. فكيف وهو جيد اهلل القوي املنتقم اجلبار؟

َواللَُّه َسرِيُع »، . هكذا يف سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة.«فَ َوفَّاُه ِحسابَهُ »
تطبق . تعقيب يتناسق مع املشهد اخلاطف املرتاع! ويف املشهد الثاين .«احلِْسابِ 

الظلمة بعد االلتماع الكاذب ويتمثل اهلول يف ظلمات البحر اللجي. موج من فوقه 
حىت ليخرج يده أمام ، موج. من فوقه سحاب. وترتاكم الظلمات بعضها فوق بعض

بصره فال يراها لشدة الرعب والظالم! إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور اهلل الفائض 
 أقرب عالمات اهلدى. يف الكون. وضالل ال يرى فيه القلب

. ونور اهلل .«َوَمْن ملَْ جَيَْعِل اللَُّه َلُه نُوراً َفما َلُه ِمْن نُورٍ »وخمافة ال أمن فيها وال قرار.. 
هدى يف القلب وتفتح يف البصرية واتصال يف الفطرة بنواميس اهلل يف السماوات 

 واألرض والتقاء هبا على اهلل نور السماوات واألرض.

ويف ، فة ال أمن فيهاويف خما، يف ظلمة ال انكشاف هلا صل هبذا النور فهوفمن مل يت
ضالل ال رجعة منه. وهناية العمل سراب ضائع يقود إىل اهلالك والعذاب ألنه ال 

وال صالح بغري إميان. إن هدى اهلل هو اهلدى. وإن نور اهلل هو ، عمل بغري عقيدة
 النور.

يتبعه مشهد اإلميان واهلدى ، عامل الناس ذلك مشهد الكفر والضالل والظالم يف
 والنور يف الكون الفسيح.

، شاخصا يسبح هلل: إنسه وجنه، مبن فيه وما فيه، مشهد يتمثل فيه الوجود كله
يف ، أحياؤه ومجاده.. وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه، أمالكه وأفالكه

 مشهد يرتعش له الوجدان حني يتماله:

 



 

ُر َصافَّاٍت. ُكلٌّ َقْد َعِلَم ، َأنَّ اللََّه ُيَسبيُح َلُه َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرضِ َأملَْ تَ َر » َوالطَّي ْ
 ..«َصالَتُه َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم مبا يَ ْفَعُلونَ 

، وعن ميينه وعن مشاله، إن اإلنسان ليس مفردا يف هذا الكون الفسيح فإن من حوله
ومن فوقه ومن حتته وحيثما امتد به النظر أو طاف به اخليال.. إخوان له من خلق 

وأشكال شىت. ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون يف ، وصور شىت، هلم طبائع شىت، اهلل
 ..«َواللَُّه َعِليٌم مبا يَ ْفَعُلونَ »ويسبحون حبمده: ، ويتوجهون إليه، اهلل

وإىل من حوله من خلق ، حوله من صنع اهلل والقرآن يوجه اإلنسان إىل النظر فيما
وهم يسبحون حبمده وتقواه ويوجه بصره وقلبه خاصة ، اهلل يف السماوات واألرض
فال يثري انتباهه وال حيرك قلبه لطول ما يراه. ذلك مشهد ، إىل مشهد يف كل يوم يراه

َعِلَم َصالَتُه ُكلٌّ َقْد »الطري صافات أرجلها وهي طائرة يف الفضاء تسبح حبمد اهلل: 
. واإلنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه وهو أجدر خلق اهلل .«َوَتْسِبيَحهُ 

 باإلميان والتسبيح والصالة.

، مسبحا حبمده، وإن الكون ليبدو يف هذا املشهد اخلاشع متجها كله إىل خالقه
نواميسه.  ويف طاعته ملشيئة خالقه املمثلة يف، قائما بصالته وإنه لكذلك يف فطرته

هذا املشهد َمثال يف حسه كأنه يراه وإنه ليسمع  -حني يشف -وإن اإلنسان ليدرك
دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح هلل. وإنه ليشارك كل كائن يف هذا الوجود 

إذا مشى  -صالة اهلل وسالمه عليه -صالته وجنواه.. كذلك كان حممد بن عبد اهلل
يرتل مزامريه  -عليه السالم -ذلك كان داودمسع تسبيح احلصى حتت قدميه. وك

 فتؤوب اجلبال معه والطري.

 ..«َوِإىَل اللَِّه اْلَمِصريُ ، َولِلَِّه ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرضِ »

 



 

وإىل ، وال عاصم من عقابه، وال مفر من لقائه، وال ملجأ من دونه، فال اجتاه إال إليه
 (3)اهلل املصري. 
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قوله تعاىل: }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا 
َها َواللَّ  َها ِحنَي يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعن ْ ({ )املائدة: 434ُه َغُفوٌر َحِليٌم )َعن ْ

434 ) 

وقوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { أي  
، ال تسألوا عن أشياء ال حاجة لكم بالسؤال عنها وال هي َما يعنيكم يف أمر دينكم

عن أشياء  فقوله: }إن تبد لكم تسؤكم{ يف حمل جر صفة ألشياء؛ أي ال تسألوا
، ساءتكم، متصفة هبذه الصفة من كوهنا إذا بدت لكم: أي ظهرت وكلفتم هبا

فإن السؤال عما ال ، هناهم اهلل عن كثرة مساءلتهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يعِن وال تدعو إليه حاجة قد يكون سببا إلجيابه على السائل وعلى غريه. قوله: 

رآن تبد لكم{ واملعىن: ال تسألوا عن أشياء إن }وإن تسئلوا عنها حني ينزل الق
وذلك مع وجود رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني ، تسألوا عنها حني ينزل القرآن

أظهركم ونزول الوحي عليه تبد لكم أي تظهر لكم مبا جييب عليكم به النيب صلى 
جياب ما مل اهلل عليه وسلم أو ينزل به الوحي فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة وإ

خبالف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي مبوت ، يكن واجبا وحترمي ما مل يكن حمرما
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإنه ال إجياب وال حترمي يتسبب عن السؤال.
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وقد ظن بعض أهل التفسري أن أن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود 
فقال: إن الشرطية األوىل ، نزول الوحي عليهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و 

فقال: إن املعىن: وإن تسألوا عن ، والثانية أفادت جوازه، أفادت عدم جواز السؤال
، غريها َما مست إليه احلاجة تبد لكم جبواب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنها

لك  وجعل ذ، وجعل الضمري يف عنها راجعا إىل أشياء غري األشياء املذكورة
مث قال تعاىل: }مث ، كقوله:}ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني{  وهو آدم

جعلناه نطفة{ أي ابن آدم. قوله: عفا اهلل عنها أي عما سلف من مسألتكم فال 
تعودوا إىل ذلك. وقيل املعىن: إن تلك األشياء اليت سألتم عنها هي َما عفا عنه 

بون بالسؤال إلجياب ما هو عفو من اهلل فكيف تتسب، )أي تركه( ومل يوجبه عليكم
ألن الثاين يستلزم أن يكون ذلك املسؤول عنه قد شرعه اهلل ، غري الزم. واألول أوىل

مث عفا عنه. وميكن أن يقال إن العفو مبعىن الرتك: أي تركها اهلل ومل يذكرها بشيء 
، القول الثاينوهذا معىن صحيح ال يستلزم ذلك الالزم الباطل يف ، فال تبحثوا عنها

مث جاء سبحانه بصيغة املبالغة يف كونه }غفورا حليما{ ليدل بذلك على أنه ال 
 يعاجل من عصاه بالعقوبة لكثرة مغفرته وسعة حلمه. 

وقال ابن القيم: وكأّن يف هذا إذنا هلم يف السؤال عن  :وجاء يف حماسن التأويل
تفصيل املنزل ومعرفته بعد إنزاله. ففيه رفع لتوهم املنع من السؤال عن األشياء 

وهو أنّه من ، .. إخل.مطلقا. مث قال: ومثة قول ثان يف قوله تعاىل: َوِإْن َتْسئَ ُلوا َعْنها
أي: ما سألتم عنها يف وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما ، باب التهديد والتحذير

وإن تعرضتم ، سألتم عنه مبا يسوؤكم: واملعىن: ال تتعّرضوا للسؤال عّما يسوءكم بيانه
 له يف زمن الوحي أبدي لكم...

، واملراد به: ما يشق عليهم ويغّمهم من التكاليف الصعبة اليت ال يطيقون هبا 
وحنو ذلك َما ال خري فيه. فكما أّن ، حون بظهورهاواألسرار اخلفية اليت يفتض

 



 

كذلك السؤال عن تلك التكاليف ،  السؤال عن األمور الواقعة مستتبع إلبدائها
إلساءهتم األدب واجرتائهم على املسألة ، مستتبع إلجياهبا عليهم بطريق التشديد

من غري ، جلّ وجتاوزهم عّما يليق بشأهنم من االستسالم ألمر اهلل عّز و ، واملراجعة
حبث فيه وال تعّرض لكيفيته وكّميته. أي: ال تكثروا مساءلة رسول اهلل صلى اهلل 

إن أفتاكم هبا وكّلفكم  -عليه وسلم عّما ال يعنيكم من حنو تكاليف شاقة عليكم
 وحنو بعض أمور مستورة تكرهون بروزها.، مل تطيقوا هبا -إياها حسبما أوحي إليه

أي: عن تلك األشياء حني مل ينزل فيها القرآن ومل يوجبها عليكم  }َعَفا اللَُّه َعْنها{
توسعة عليكم. أو: عفا اهلل عن بياهنا لئاّل يسوءكم بياهنا. فاجلملة يف موضع جّر 

وجتاوز عن ، صفة أخرى ل }َأْشياَء{. أو املعىن: عفا اهلل عن مسائلكم السالفة
ها. فاجلملة حينئذ مستأنفة مبينة فال تعودوا إىل مثل، عقوبتكم األخروية مبسائلكم

ألن هنيهم عنها مل يكن جملّرد صيانتهم عن املساءة. بل ألهنا يف نفسها معصية 
مستتبعة للمؤاخذة وقد عفا عنها. وفيه من حّثهم على اجلّد يف االنتهاء عنها ما ال 

غ يف مغفرة أي: مبال، خيفى َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم اعرتاض تذييلّي مقّرر لعفوه تعاىل
الذنوب. ولذا عفا عنكم ومل يؤاخذكم مبا فرط منكم.ا.ه. باختصار من تفسري 

 (.264-253/ 1القامسي = حماسن التأويل )

قلت: فالعفو هنا على أحد معنيني: األول: جتاوز عنها وترك بياهنا وهو متجه 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -َرُسوُل اللَِّه  ويؤيده املروي َعْن َأِّب ثَ ْعَلَبَة اخْلَُشِِني َقاَل: َقالَ ، عندي
، وحدَّ ُحُدوًدا َفاَل تَ ْعَتُدوَها، فَ َرَض فَ رَاِئَض َفاَل ُتَضي يُعوَها -تَ َعاىَل  -: "ِإنَّ اللَّهَ -َوَسلََّم 

ًة َلُكْم َفاَل َوَسَكَت َعْن َأْشَياَء ِمْن َغرْيِ ِنْسَياٍن هَلَا َرحَْ ، َونَ َهى َعْن َأْشَياَء َفاَل تَ ْنَتِهُكوَها
َها"   .(43)تَ ْبَحثُوا َعن ْ

                                                            
ٌد: ثَ َنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، ثَ َنا َداُوُد 120/ 4إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  للبوصريي) 43 ( قال: َوَقاَل ُمَسدَّ

َرَواُه أَبُو َبْكِر ْبُن َأِّب َشْيَبَة َقاَل: ثَ َنا َعْبُد  :قالْبُن َأِّب ِهْنٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِّب ثَ ْعَلَبَة اخْلَُشِِني َقاَل: فذكره... مث 

 



 

والثاين العفو مبعىن ترك املؤاخذة واملعاقبة؛ وملا مل يكن ذلك منهم ذنب وقع قبل   
النهى وبيانه؛ مث إن األمر غري واضح يف النهى عن السؤال مطلقاً؛ ولذا فإن توجيه 

 املعىن للمغفرة هنا مشكل عندي.

 
  

                                                                                                                                                                          
/ 146/ 42َهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح..قال ابن حجر يف املالب العالية ) :الرَّْحيَم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َداُوَد ... فذكره. قال

َقِطٌع. قلت: حسنه الدار  :(2301 قطِن بشواهده وتابعه النووي وغريه وأقره األلباين مرتاجعا عن رَِجالُُه ثَِقاٌت ِإالَّ أَنَُّه ُمن ْ
الكتاب  421/ 0تضعيفه يف حتقيق كتاب اإلميان البن تيمية، وكذا حسنه عبد القادر األرناؤوط يف روضة احملدثني 

( يف 532فحة )(: وقد رواه الدارقطِن يف " سننه " ص53/ 5مرقم آليا برتقيم الشاملة، وقال يف حتقيقه جامع األصول )
الرضاع، ولفظه عنده:" إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها، وحرم حرمات فال تنتهكوها، وحد حدوداً فال تعتدوها، 

وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا عنها "، وهو من رواية مكحول عن أِّب ثعلبة اخلشِن، وفيه انقطاع بني 
من حديث أِّب الدرداء، ويف سنده هنشل اخلراساين، وهو  553صفحة  مكحول وأِّب ثعلبة، وله شاهد عند الدارقطِن

مرتوك، وله شاهد مبعناه رواه البزار واحلاكم وصححه وغريمها من حديث أِّب الدرداء مرفوعاً بلفظ " ما أحل اهلل يف  
 يكن لينسى شيئاً، كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهلل عافيته، فإن اهلل مل

وتال }وما كان ربك نسيًا{ وقال البزار: إسناده صاحل. أقول: وله شواهد أخر مبعناه يرتقي هبا إىل درجة احلسن، وقد 
 حسنه النووي يف " أربعينه "، وكذلك حسنه قبله احلافظ أبو بكر السمعاين يف " أماليه ".

 



 

 جعلنا شرعة ومنهاجا{ } لكل  
قًا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا  :يقول تعاىل }َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقي ُمَصدي

نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقي لِ  ُكل  َجَعْلَنا َعَلْيِه فَاْحُكْم بَ ي ْ
ُلوَُكْم يف َما آتَاُكْم  َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

يًعا فَ يُ َنبيُئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن ) رَاِت ِإىَل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ ({ 18فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ
 (18)املائدة: 

ففي هذه اآلية تربز أهم قواعد املنهج السِن الذي يتبع كتاب اهلل تعاىل املهيمن 
على كل ما سواه من كتاب أو طريقة أو منهج؛ مث بيان وحكم رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم مبا أراه اهلل سبحانه؛ خمالفا أهواء املضلني. 

منهج احلق ودربه يتبنيَّ به أهل احلق من أهل  كل ذلك يف اختبار رباين دقيق التباع
َهاًجا{.  الباطل بغري لبس وال تردد }ِلُكل  َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

 قال يف الكشاف: }َوِمْنهاجًا{ أي وطريقا واضحا يف الدين جترون عليه. 

املنهاج و ، وعند القرطيب: وقال أبو العباس حممد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق
الطريق املستمر. وروي عن ابن عباس واحلسن وغريمها" شرعة ومنهاجا" سنة 

وهذا ، والقرآن ألهله، واإلجنيل ألهله، وسبيال. ومعىن اآلية أنه جعل التوراة ألهلها
روي معىن ذلك عن قتادة. ، واألصل التوحيد ال اختالف فيه، يف الشرائع والعبادات

 وقد نسخ به كل ما سواه.، ج دين حممد عليه السالموقال َماهد: الشرعة واملنها 

(44) 
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 }ول تنسوا الفضل بينكم{
َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتَسُّوُهنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما }:قوله تعاىل

 فَ َرْضُتْم ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النيَكاِح َوَأْن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َواَل 
 (. 201({ )البقرة: 201َنُكْم ِإنَّ اللََّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ 

يعِن من قبل أن جتامعوهن ، وقوله تعاىل }َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتَسُّوُهنَّ{
الزوج يعِن على ، }َوَقْد فَ َرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم{، وقبل أن ختلوا هبن

يعِن إال أن ترتك املرأة فال تأخذ ، نصف ما فرض هلا من املهر. } ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن{
يعِن الزوج يكمل هلا مجيع الصداق. ، }أَْو يَ ْعُفَوا الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النيكاِح{، شيئاً 

، ب إىل الربيقول: أن تعفو بعضكم بعضًا كان أقر ، }َوَأْن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلت َّْقوى{
، فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفضل. ويقال: إن اهلل تعاىل ندب إىل اإلنسانية

َنُكْم{، فأمر كل واحد منهما بالعفو يعِن ال ، مث قال تعاىل: }َوال تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ
تَ ْعَمُلوَن  ترتكوا الفضل واإلنسانية فيما بينكم يف إَتام املهر أو يف الرتك. }ِإنَّ اللََّه مبا

هكذا باختصار يف اآلية وإال فإهنا من آيات  (42)َبِصرٌي { فيجازيكم بذلك.اه 
 املهم أن العفو هنا هو الرتك.، األحكام اليت يطول فيها األخذ والرد

  

                                                            
( مؤلفه أبو الليث نصر بن حممد بن أحد بن إبراهيم السمرقندي 456/ 4حبر العلوم )تفسري السمرقندي =  42

 ه (.010)املتوىف: 

 



 

ن اختذ إهله هواه{
َ
 }أرأيت م

( ِإْن َكاَد 14اللَُّه َرُسواًل )}َوِإَذا رَأَْوَك ِإْن يَ تَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي بَ َعَث 
َها َوَسْوَف يَ ْعَلُموَن ِحنَي يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ  لَُيِضلَُّنا َعْن آهِلَِتَنا َلْواَل َأْن َصبَ ْرنَا َعَلي ْ

الفرقان: ( { )10( أَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه أََفأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل )12َسِبياًل )
14 – 10) 

َمن كان يف طاعة اهلوى يف دينه يتبعه يف كل ما يأتى ويذر ال يتبصر دليال وال 
فيقول اهلل لرسوله: هذا الذي ال ، يصغى إىل برهان؛ فهو عابد هواه وجاعله إهله

يرى معبودا إال هواه كيف تستطيع أن تدعوه إىل اهلدى أفتتوكل عليه وجتربه على 
وال إكراه يف الدين؟ وهذا كقوله  -بّد أن تسلم شئت أو أبيت اإلسالم وتقول ال

وقوله:}َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُصْيِطٍر{ ويروى أّن الرجل ، تعاىل: }َوما أَْنَت َعَلْيِهْم جِبَبَّاٍر{
 (40)فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ آخر.، منهم كان يعبد احلجر

أي: ، يف تفسري هذه اآلية: أرأيت من اختذ إهله هواه -اهلل  رحه -قال ابن كثري 
 مهما استحسن من شيء ورآه حسنا يف هوى نفسه كان دينه ومذهبه.ا.ه

، كانوا يعبدون من األصنام ما يهوون يستبدلون صنما بصنم :(41)يقول القشريي 
، فسهوكانوا جيرون على مقتضى ما يقع هلم. واملؤمن ميضي حبكم اهلل ال حبكم ن

، وهبذا يتضح الفرقان بني رجل وبني رجل. والذي يعيش على ما يقع له فعابٌد هواه
 وملتحق بالذين ذكرهم احلّق بالسوء ىف هذه اآلية.

                                                            
 (282/ 0تفسري الزخمشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) 40
 (601/ 2لطائف اإلشارات = تفسري القشريي ) 41

 



 

أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم  وقوله تعاىل}
ومن استجلب ، كاألنعام اليت ليس هلا هّم إاّل ىف أكلة وشربة{؛(11اًل )َأَضلُّ َسِبي

، خلق املالئكة وعلى العقل جبلهم -سبحانه -حظوظ نفسه فكالبهائم. وإّن اهلل
وبىن آدم ورّكب فيهم األمرين فمن غلب هواه عقله ، والبهائم وعلى اهلوى فطرهم

ومن غلب عقله هواه فهو خري من املالئكة.. كذلك قال ، فهو شّر من البهائم
 .ا.هاملشايخ.

صّلى اهلل عليه  -: )ويُلتفت باخلطاب إىل رسول اهلل(45)يقول صاحب الظالل 
ومل ، فهو مل يقصر يف الدعوة، يعزيه عن عنادهم ومجوحهم واستهزائهم -وسّلم

 لعلة فيهم أنفسهم.إمنا ا، ومل يستحق ما القوه به من التطاول، يقصر يف احلجة

وال يرجعون إىل حجة أو برهان. وماذا ميلك ، فهم جيعلون من هواهم إهلا يعبدونه
أَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه. أََفأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه »الرسول ملن يتخذ إهله هواه: 

 ..«وَِكياًل؟

حني تنفلت النفس من  ، وهو تعبري عجيب يرسم منوذجا عميقا حلالة نفسية بارزة
وحتكم ، وختضع هلواها، واملوازين املضبوطة، كل املعايري الثابتة واملقاييس املعلومة

مىت ، وال تقتنع مبنطق، وال تعرتف حبد، فال ختضع مليزان، شهواهتا وتتعبد ذاهتا
 اعرتض هواها الطاغي الذي جعلت منه إهلا يعبد ويطاع...

، وحيكمون شهواهتم، هؤالء الذين يتعبدون هواهممث خيطو خطوة أخرى يف حتقري 
تعبدا لذواهتم وهواها وشهواهتا. خيطو خطوة أخرى ، ويتنكرون للحجة واحلقيقة

 فيسويهم باألنعام اليت ال تسمع وال تعقل.
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 مث خيطو اخلطوة األخرية فيدحرجهم من مكانة األنعام إىل درك أسفل وأحط:

َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن؟ ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَْنعاِم. َبْل ُهْم َأَضلُّ  أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهمْ »
 .«َسِبياًل 

ألن قلة منهم كانت ، وال يعمم« َأْكثَ َرُهمْ »إذ يذكر ، ويف التعبري حترز وإنصاف
أو تقف عند احلقيقة تتدبرها. فأما الكثرة اليت تتخذ من اهلوى إهلا ، جتنح إىل اهلدى

فهي كاألنعام. وما ، اليت تتجاهل الدالئل وهي تطرق األمساع والعقولو ، مطاعا
والتكيف وفق ما يتدبر ، يفرق اإلنسان من البهيمة إال االستعداد للتدبر واإلدراك

ووقوف عند احلجة واالقتناع. ، ويدرك من احلقائق عن بصرية وقصد وإرادة واقتناع
ألن ، نن أحط من البهيمةبل إن اإلنسان حني يتجرد من خصائصه هذه ليكو 

فتؤدي وظائفها أداء كامال صحيحا. ، البهيمة هتتدى مبا أودعها اهلل من استعداد
وال ينتفع هبا كما تنتفع ، بينما يهمل اإلنسان ما أودعه اهلل من خصائص

 البهيمة.ا.ه.

َخَتَم َعَلى مَسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل َعَلى }أَفَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم وَ 
ففى  (.20)اجلاثية:  ({20َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَ ْهِديِه ِمْن بَ ْعِد اللَِّه أََفاَل َتذَكَُّروَن )
يرى كّل واحد من أهل الزيغ ، هذه الصورة املفردة لواحد من آحاد الضالني املكذبني

 عليه.وينكشف له الداء املسلط ، والضالل وجوده ىف هذه الصورة

إمنا  -املعرض عن دعوة اهلدى اليت يدعوه إليها رسول اهلل، فهذا املكذب بآيات اهلل
، انقياد املؤمنني هلل.. فاإلله الذي يعبده هذا السفيه الضال، وينقاد له، يتبع هواه

من  ،من معبودات يتخذها من دون اهلل، ويصوره له سفهه، هو ما يقيمه له هواه
 أصنام وغري أصنام.

 



 

وهو هذا الذي « اختََّذَ »مجلة حالية من فاعل « َوَأَضلَُّه اللَُّه َعلى ِعْلمٍ »قوله تعاىل: 
ىف احلال اليت أضله ، اختذ هواه إهلا معبودا من دون اهلل.. أي أنه قد اختذ إله هواه

، الرسول إياه مع ما جاءه من العلم الذي بّلغه، اهلل فيها على علم.. وهذا يعىن أنه
 وركب مركب الضالل.، قد اتبع هواه -وكشف له به معامل الطريق إىل اهلل

 نعوذ باهلل من الضالل وأهله.
  

 



 

 } قالوا فيم كنتم{
قوله سبحانه: }ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا 
ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قَاُلوا َأملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم 

( ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الريَجاِل َوالنيَساِء َواْلوِْلَداِن اَل 31ْت َمِصريًا )َجَهنَُّم َوَساءَ 
ُهْم وََكاَن 38َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يَ ْهَتُدوَن َسِبياًل ) ( َفُأولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ

 ( 33 - 31({ )النساء: 33اللَُّه َعُفواا َغُفورًا )

ال تعاىل: }إنَّ الذين توفاهم املالئكة{ َأْي: قبضت أرواحهم نزلت يف قوٍم كانوا ق
قد أسلموا ومل يهاجروا حىت خرج املشركون إىل بدر فخرجوا معهم فقتلوا يوم بدٍر 
فضربت املالئكة وجوههم وأدبارهم وقوله: }ظاملي أنفسهم{ باملقام يف دار الشيرك 

سلمني }قالوا فيم كنتم{ َأْي: قالت املالئكة هلؤالء واخلروج مع املشركني لقتال امل
سؤال توبيٍخ وتقريع: أكنتم يف املشركني أم كنتم يف املسلمني؟ فاعتذروا بالضَّعف 
عن مقاومة أهل الشيرك يف دارهم ف  }قالوا كنا مستضعفني يف األرض{ َأْي: يف 

َأملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة  مكة فحاجَّتهم املالئكة باهلجرة إىل غري دارهم و }قَاُلوا
فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريًا{ أخرب اهلل تعاىل أنَّ هؤالء من 
أهل النَّار مثَّ استثىن من صدق يف أنَّه مستضعٌف فقال: }إالَّ املستضعفني{ أي: 

ٍة وال نفقٍة وال الذين يوجدون ضعفاء }ال يستطيعون حيلة{ ال يقدرون على حيل
قوٍَّة للخروج }َوال يَ ْهَتُدوَن َسِبيال{ ال يعرفون طريقًا إىل املدينة قال تعاىل }َفُأولَِئَك 

ُهْم وََكاَن اللَُّه َعُفواا َغُفورًا{.  (46)َعَسى اللَُّه َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ

*** 

                                                            
 ( دار القلم بريوت ودمشق. 285-280راجع الوجيز للواحدي )ص:  46

 

 



 

يعِن: ، "وقال اإلمام الطربي: أى إن الذين تقبض أرواحهم املالئكة ظاملي أنفسهم
يف أيي ، مكسيب أنفسهم غضَب اهلل وسخطه. يقول: قالت املالئكة هلم:"فيم كنتم"

يعِن: يستضعفنا أهل ، شيء كنتم من دينكم"قالوا كنا مستضعفني يف األرض"
واتباع ، فيمنعونا من اإلميان باهلل، الشرك باهلل يف أرضنا وبالدنا بكثرة عددهم وقوهتم

معذرٌة ضعيفٌة وُحجَّة واهية."قالوا أمل تكن أرض اهلل ، مرسوله صلى اهلل عليه وسل
وتفارقوا َمن مينعكم هبا ، يقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم، واسعة فتهاجروا فيها"

إىل األرض اليت ال مينعكم أهلها ، من اإلميان باهلل واتباع رسوله صلى اهلل عليه وسلم
وتتبعوا نبيَّه؟  يقول اهلل ، ها وتعبدوهفتوحيدوا اهلل في، من سلطان أهل الشرك باهلل

مصريهم يف ، أي: فهؤالء "مأواهم جهنم"، جل ثناؤه:"فأولئك مأواهم جهنم"
يعِن: وساءت جهنم ألهلها ، "وساءت مصريًا"، وهي مسكنهم، اآلخرة جهنم

 الذين صاروا إليها "مصريًا" ومسكًنا ومأوى. 

مث استثىن جل ثناؤه املستضعفني الذين استضعفهم املشركون"من الرجال والنساء 
وسوء البصر واملعرفة ، وقّلة احليلة، وهم العجزة عن اهلجرة بالُعْسرة، والولدان"

استثناهم من أن تكون جهنم ، بالطريق من أرضهم أرِض الشرك إىل أرض اإلسالم
 ه تعاىل ذكره.على ما بين، للعذر الذي هم فيه، مأواهم

أى لعل اهلل أن يعفو ، يقول اهلل جل ثناؤه:"فأولئك عسى اهلل أن يعفو عنهم" 
فيفضل عليهم بالصفح عنهم يف تركهم ، للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون، عنهم
ولكن ، إذ مل يرتكوها اختيارًا وال إيثاًرا منهم لدار الكفر على دار اإلسالم، اهلجرة

الّنقلة عنها "وكان اهلل عفواا غفورًا" يقول: ومل يزل  للعجز الذي هم فيه عن
، برتكه العقوبة عليها "غفورًا"، اهلل"عفواا" يعِن: ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده

 ساتًرا عليهم ذنوهبم بعفوه هلم عنها.

 



 

نزلت يف أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا ، وذكر أن هاتني اآليتني واليت بعدمها
وختلَّفوا عن اهلجرة مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني ، وبرسوله وآمنوا باهلل

، وشهد مع املشركني حرب املسلمني، وُعِرض بعضهم على الفتنة فافْ ُتِت ، هاجر
اليت بينها يف قوله خربًا عنهم:"قالوا كنا ، فأىب اهلل قبول معذرهتم اليت اعتذروا هبا

   (41) مستضعفني يف األرض". ا.ه

: َعَلى َمْن -َعَلى َأنَّ فَ ْرَض اهلِْْجرَةِ  :ْت ُسنَُّة َرُسوِل اللَِّه )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(َوَدلَّ »
َا ُهَو: َعَلى َمْن ُفِتَ َعْن ِديِنهِ  -، َأطَاقَ َها  «بِاْلبَ ْلَدِة  الَّيِت ُيْسِلُم  هِبَا.، إمنَّ

بَ ْعَد ، َوَسلََّم( أَِذَن ِلَقْوٍم مبَكََّة: َأْن يُِقيُموا هِبَا َرُسوَل اللَِّه )َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ أِلَنَّ »
ُهمْ  -إْساَلِمِهمْ  رُهُ ، اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  :ِمن ْ َنَة. وََكاَن يَْأُمُر  .َوَغي ْ إْذ ملَْ خَيَاُفوا اْلِفت ْ

 ُجُيوَشُه: َأْن يَ ُقوُلوا ِلَمْن َأْسَلَم: إْن َهاَجْرُُتْ:

إالَّ ِفيَما ، ْم َما لِْلُمَهاِجرِيَن َوِإْن أََقْمُتْم: َفأَنْ ُتْم َكَأْعرَاِب اْلُمْسِلِمنَي. َولَْيَس خُيَي يُرُهمْ فَ َلكُ 
 .(48)«.حيَِلُّ هَلُْم.

 :( وما بعدها33/ 2قال ابن عطية يف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )

قد أسلموا وأظهروا للنيب صلى اهلل عليه املراد هبذه اآلية مجاعة من أهل مكة كانوا 
، فلما هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقاموا مع قومهم، وسلم اإلميان به

فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ، وفت منهم مجاعة فافتتنوا
كان قوم من أهل مكة ،  قال ابن عباس رضي اهلل عنهما، فنزلت اآلية فيهم، ببدر

فأخرجهم املشركون يوم بدر فأصيب ، قد أسلموا وكانوا يستخفون بإسالمهم
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، فاستغفروا هلم، فقال املسلمون كان أصحابنا هؤالء مسلمني وأكرهوا، بعضهم
فنزلت ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة اآلية. قال: فكتب إىل من بقي مبكة من 

، فخرجوا فلحقهم املشركون فأعطوهم الفتنة ،أن ال عذر هلم، املسلمني هبذه اآلية
}َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه فَِإذا أُوِذَي يف اللَِّه ، فنزلت فيهم هذه اآلية األخرى

َنَة النَّاِس َكَعذاِب اللَِّه{ )العنكبوت:  ( اآلية فكتب إليهم املسلمون 43َجَعَل ِفت ْ
. مث نزلت فيهم } مُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن هاَجُروا ِمْن بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خري

( 443بَ ْعِد ما فُِتُنوا مُثَّ جاَهُدوا َوَصبَ ُروا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَ ْعِدها َلَغُفوٌر َرِحيٌم{ )النحل: 
أن اهلل قد جعل لكم خمرجا فخرجوا فلحقهم املشركون ، فكتبوا إليهم بذلك

وقال عكرمة: نزلت هذه اآلية يف مخسة ، ا وقتل من قتلفقاتلوهم حىت جنا من جن
، واحلارث بن زمعة بن األسود بن أسد، وهم قيس بن الفاكه بن املغرية، قتلوا ببدر

وعلي بن أمية بن ، وأبو العاصي بن منبه بن احلجاج، وقيس بن الوليد بن املغرية
فلما رأوا قلة ، قال النقاش: يف أناس سواهم أسلموا مث خرجوا إىل بدر، خلف

 املسلمني قالوا: غر هؤالء دينهم.

: وكان العباس َمن خرج مع الكفار لكنه جنا -رحه اهلل -قال القاضي أبو حممد
، قال السدي: ملا أسر العباس وعقيل ونوفل، وكان من املطعمني يف نفري بدر، وأسر

ال له فق، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للعباس: افد نفسك وابن أخيك
يا عباس: إنكم »أمل نصل قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال ، العباس: يا رسول اهلل

مث تال عليه هذه اآلية َأملَْ َتُكْن َأْرُض اللَِّه واِسَعًة فَ ُتهاِجُروا ، «خاصمتم فخصمتم
ِفيها قال السدي: فيوم نزلت هذه اآلية كان من أسلم ومل يهاجر فهو كافر حىت 

 طيع حيلة وال يهتدي سبيال.إال من ال يست، يهاجر

والذي جيري ، : ويف هذا الذي قاله السدي نظر-رحه اهلل -قال القاضي أبو حممد
مع األصول أن من مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة وارتد فهو كافر ومأواه جهنم 

 



 

وهذا هو ظاهر أمر تلك اجلماعة وإن فرضنا فيهم من مات ، على جهة اخللود
مأواه جهنم ، أو مات مبكة فإمنا هو عاص يف ترك اهلجرة، اخلروجمؤمنا وأكره على 

لكن ملا مل يتعني أحد أنه مات على اإلميان مل يسغ ، على جهة العصيان دون خلود
وال حجة للمعتزلة يف شيء ، ومل يعتد مبا كان عرف منهم قبل، ذكرهم يف الصحابة

ذكر ابن عبد الرب رحه اهلل  وأما العباس فقد، من أمر هؤالء على تكفريهم باملعاصي
ولذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف يوم بدر من لقي ، أنه أسلم قبل بدر
 فإمنا أخرج كرها.، العباس فال يقتله

وذكر أنه إمنا أسلم مأسورا حني ذكر  -رحه اهلل -قال القاضي أبو حممد عبد احلق
وذكر أنه أسلم يف ، ترك عند أم الفضلله النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر املال الذي 

، وكان حيب أن يهاجر، وكان يكتب إىل رسول اهلل بأخبار املشركني، عام خيرب
 فكتب إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن امكث مبكة فمقامك هبا أنفع لنا.

قال القاضي أبو حممد: لكن عامله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني أسر على 
 مره. ا.ه.ظاهر أ

 

هذه اآليات يف اهلجرة نزلت يف سياق أحكام  :رحه اهلل -الشيخ رشيد رضا قولي
القتال ؛ ألن بالد العرب كانت يف ذلك العهد قسمني: دار هجرة املسلمني 

وكان غري املسلم يف دار اإلسالم حرا يف دينه ال ، ودار الشرك واحلرب، ومأمنهم
 أن يسافر حيث شاء.وحرا يف نفسه ال مينع ، يفت عنه

ومينع من ، وأما املسلم يف دار الشرك فكان مضطهدا يف دينه يفت ويعذب ألجله
وكانت اهلجرة ألجل هذا ، اهلجرة إن كان مستضعفا ال قوة له وال أولياء حيمونه

وليكون وليا ونصريا ، واجبة على كل من يسلم ليكون حرا يف دينه آمنا يف نفسه

 



 

واملؤمنني الذين كان الكفار يهامجوهنم املرة بعد  -وسلم  صلى اهلل عليه -للنيب 
وكان كثري منهم يكتم إميانه وخيفي إسالمه ، وليتلقى أحكام الدين عند نزوهلا، املرة

ويف مثل هذه احلال ينقسم الناس بالطبع إىل أقسام منهم من ، ليتمكن من اهلجرة
، وإن عرض نفسه للمقاومة ومنهم القوي الشجاع الذي يظهر إميانه وهجرته، ذكرنا

ومنهم من يؤثر البقاء يف وطنه بني أهله ؛ ألنه لضعف إميانه يؤثر مصلحة الدنيا 
ومنهم الضعيف املستضعف الذي ال يقدر على التفلت ، اليت هو فيها على الدين

وقد ، وال يدري أية حيلة يعمل وال أي طريق يسلك، من مراقبة املشركني وظلمهم
يرتك اهلجرة لضعف دينه وظلمه لنفسه مع قدرته عليها أو  بني اهلل حكم من

 (43)ومن يرتكها لعجزه وقلة حيلته وظلم املشركني له. ، أرادها

بأسلوب غري ، يف هذه اآليات دعوة مشّددة إىل حماربة الظلم والبغي والعدوان)
 حني يكون اإلنسان يف وجه، والشر بالشر، ولقاء العدوان بالعدوان، أسلوب القوة

 وال قدرة له على دفعها..، قوة عاتية متسلطة

بكل ما ميلك من ، إن كرامة اإلنسان تفرض عليه أن يدفع عن وجوده الضيم والذل
ودرج نفسه يف قائمة ، وإال فقد باع إنسانّيته بثمن خبس، وسائل مادية وغري مادية

 اخلسيس من احليوان.

 احلّى والوتد.. إال األذاّلن: غري .ولن يقيم على ضيم يراد به

 .. وذا يشج فال يرثى له أحد.هذا على اخلسف مربوط برّمته
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كان ،  وحني ال جيد اإلنسان بني يديه القوة اليت يدفع هبا يد الظلم املسّلطة عليه
ونزوال ، إقرارا بقبول الظلم، إمساك نفسه على هذا املرعى اخلبيث وعدم التحول عنه

 على حكم الظاملني.

، إلنكار هذا الظلم، على املسلم أن حيرك ىف نفسه كل قواه هلذا أوجب اإلسالم
. .«أُِذَن لِلَِّذيَن يُقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ »والتصّدى له: 

وجب عليه أن يستعمل ، فحيث أمكنت املسلم القوة اليت يدفع هبا يد الظلم والبغي
 وصيانة كرامته وإنسانيته..، نفسه ىف الدفاع عن، حقه

وهو ، وضعه اإلسالم يف يد املسلم حني ختلو يده من سالح القوة، وسالح آخر
حيث جيد اإلنسان وجوده ، إىل أرض اهلل الواسعة، اهلجرة من ديار الظاملني

، ويفّوت على الظاملني إشباع شهوة الظلم والتسلط، وإنسانيته.. وهبذا يستنقذ نفسه
حيث فتح هلم الطريق إىل اخلالص َما هم فيه من ، غريه من املستضعفني وىف، فيه

، باهلجرة والفرار من وجه الظاملني! وىف هذا احلديث الذي يدور بني املالئكة، بالء
إيثارا لديارهم  -وبني أولئك املستضعفني الذي أبوا أن يتحولوا عن مواطن الظلم

ىف هذا احلديث مساءلة هلؤالء  -مومعتقده، وأهليهم على كرامتهم وإنسانيتهم
واهتام هلم بتلك اجلناية اليت ، الذين استضعفوا فقبلوا هذا االستضعاف ورضوا به

وحماكمة تنتهى هبم إىل عذاب السعري ىف ، وأذّلوا هبا آدمّيتهم، جنوها على أنفسهم
حتت سياط الظلم والعسف! ، حيث ضاع إمياهنم فيما ضاع من آدميتهم، اآلخرة
، وصرب عليه، وأنه إن قبله، وال يقبله، يعىن أن املؤمن ال يصرب أبدا على الظلموهذا 

 كرمي على اهلل..،  مل يكن ىف املؤمنني.. ألن املؤمن عزيز باهلل

وطاعم الظلم ومستسيغه ال عّزة له وال كرامة! فمن وجد القدرة على اهلجرة والفرار 
، اهلل.. ألنه ىف معرض الفتنة ىف دينهومل يهاجر فهو آمث عند ، من وجه الظلم والبغي

 



 

، الذي تنطلق منه شرارات البغي، وهو ىف هذا املوطن، وهيهات أن يسلم له دين
 فتحرق مادياته ومعنوياته مجيعا..

أو مكان معني.. بل اهلجرة مفتوحة ىف  ، وليست اهلجرة هنا مقصورة على زمن معني
، ومنطلقا للسانه، ا ملشاعرهجيد فيه املؤمن متّنفس، وإىل كل مكان، كل زمان

ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الريجاِل َوالنيساِء َواْلوِْلداِن ال »ووجوها لسعيه! وقوله تعاىل: 
استثناء وارد على احلكم العام الذي حكم به « َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوال يَ ْهَتُدوَن َسِبياًل 

ومل يهاجروا.. فهؤالء ،  الظاملنياهلل تعاىل على املستضعفني الذين سكنوا إىل
ال حيلة هلم وال قدرة معهم على ، والولدان، املستضعفون من الرجال والنساء

وقد أعفاهم اهلل من هذا العقاب الذي أخذ ، رون إذا مل يهاجرواو فهم معذ، اهلجرة
 وقعدوا عنها.، به القادرين على اهلجرة

ُهمْ َفُأولِئَك َعَسى اللَُّه أَ »وقوله تعاىل:  حتريض هلؤالء املستضعفني أن « ْن يَ ْعُفَو َعن ْ
فإن ، وأن يرصدوا أسباب القدرة عليها، وأن يعملوا هلا، يكونوا على نّية اهلجرة دائما

يغفر هلم ما يكون منهم ، أمكنتهم اهلجرة هاجروا.. وإال فإن اهلل كان غفورا رحيما
 (23)رحة هبم من رب رحيم.ا.ه ، من ضعف ميّس عقيدهتم
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 }إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{
"الربانية" تلك خاصية اإلسالم األوىل اليت أشار إليها قوله تعاىل: } ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا 

و سياق اآليات جييبنا عن أولئك  ، (3)احلجر:  ({3الذيْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفُظوَن )
السنة( خاصية ) الربانية( باستهزائهم املارقني الذي يريدون سلب الدين )القرآن و 

 ...وأالعيبهم

 وقوله تعاىل: }ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكَر وِإنَّا َلُه حَلاِفُظوَن{

رد إلنكارهم واستهزائهم  يف قوهلم }يا أَي َُّها الَِّذي نُ زيَل َعَلْيِه الذيْكُر{؛ ولذلك قال: 
وأنه هو الذي ، نزيل على القطع والبتاتفأكد عليهم أنه هو سبحانه امل، }إنا حنن{

حىت ، بعث به جربيل إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم وبني يديه ومن خلفه رصدٌ 
نزل وبُ ليغ حمفوظا من الشياطني وهو حافظه يف كل وقت من كل زيادة ونقصان 

فإنه مل يتول حفظها. وإمنا استحفظها ، خبالف الكتب املتقدمة، وحتريف وتبديل
نيني واألحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف ومل يكل القرآن إىل غري الربا

 24حفظه.

وحتريف يف ، أقول: وقد اتفق العلماء ان التحريف على ضربني: حتريف يف اللفظ
حفظ اهلل تعاىل  وكال التحرفني اقرتفه اليهود والنصارى؛وقد، املعىن بالتأويل الباطل

القرآن من حتريف اللفظ فسعى اهلالكون إىل حتريف معانيه مبناهجهم الباطلة واهلل 
 متم نوره ولو كره املشركون. 
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 } ل تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{
َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه  َوَرُسولِِه ُكْنُتْم }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ

( اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم 65َتْستَ ْهزِئُوَن )
 (66، 65({ )التوبة: 66نُ َعذيْب طَائَِفًة بِأَن َُّهْم َكانُوا َُمْرِِمنَي )

لس يوما: ما رأيت مثل عن عبد اهلل بن عمر قال: قال رجل يف غزوة تبوك يف َم
فقال رجل يف ، قرائنا هؤالء ال أرغب بطونا وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء

، اجمللس: كذبت ولكنك منافق ألخربن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
وسلم ونزل القرآن قال عبد اهلل: فأنا رأيته  فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وعلى آله

متعلقا حبقب ناقة رسول اهلل تنكبه احلجارة وهو يقول يا رسول اهلل إمنا كنا خنوض 
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يقول: }أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه  ، ونلعب

 (22) .ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن{

قتادة: أن ناسا من املنافقني قالوا ىف غزوة تبوك: يرجوا هذا  وأخرج ابن جرير عن
  الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوهنا هيهات...

) }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم{ الم قسم اى واهلل لئن سالتهم عن استهزائهم بك وبالقرآن وهم 
ا ُكنَّا خَنُوُض َونَ ْلَعبُ  ُقْل أَبِاللَِّه َوآياتِِه َوَرُسولِِه   سائرون معك ىف غزوة تبوك }لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ

({ يعىن قل ذلك توبيخا على استهزائهم مبن ال يصح 65ُكْنُتْم َتْستَ ْهزُِؤَن )
االستهزاء به وإلزاما للحجة عليهم وال تعبأ باعتذارهم الكاذب.. }ال تَ ْعَتِذُروا{ اى 

                                                            
حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد اهلل بن وهب أخربين هشام بن سعد  60ص 1أخرجه ابن أِّب حاُت ج 22

واحلديث رجاله رجال الصحيح إال هشام بن سعد فلم خيرج له مسلم عن زيد بن أسلم عن عبد اهلل بن عمر به ....
 1وله شاهد بسند حسن عند ابن أِّب حاُت ج 412ص 43إال يف الشواهد كما يف امليزان وأخرجه الطربي من طريقه ج

من حديث كعب بن مالك .ا.ه. من   الصحيح املسند من أسباب النزول للعالمة مقبل بن هادي الوادعي  61ص
 ( دار ابن تيمية القاهرة.438 )ص:

 



 

ْرُُتْ{ أي أظهرُت الكفر ال تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإهنا معلومة الكذب }َقْد َكفَ 
بإيذاء الرسول والطعن فيه }بَ ْعَد ِإمياِنُكْم{ أي اظهاركم االميان }ِإْن نَ ْعُف َعْن 
طائَِفٍة ِمْنُكْم{ لتوبتهم وإخالصهم. قال حممد بن إسحاق: الذي عفى عنه رجل 

وكان ، هو الذي كان يضحك وال خيوض، واحد وهو خمشى بن حري األشجعي
فلما نزلت هذه اآليات تاب من نفاقه ، م وينكر بعض ما يسمعميشى َمانبا هل

قال: اللهم ال أزال امسع آية تقرهبا عيىن وتقشعر منها اجللود وجتب منها القلوب؛ 
اللهم اجعل وفايت قتال ىف سبيلك؛ ال يقول أحد أنا غسلت؛ أنا دفنت )أي يقبل 

ليمامة فما أحد من املسلمني خملصاً صادقاً خفياً تقيًا يف استشهاده(؛ فأصيب يوم ا
 اال ُعِرف مصرعه غريه.)أي قُِبل عند اهلل واحلمد هلل(.

({ باإلصرار على النفاق وإيذاء الرسول 66}نُ َعذيْب طائَِفًة بِأَن َُّهْم كانُوا َُمْرِِمنَي )
 (20)ا.ه..واالستهزاء

 قال السعدي رحه اهلل: 

عن الدين ألن أصل الدين مبِن على فإن االستهزاء باهلل وآياته ورسوله كفر خمرج 
تعظيم اهلل وتعظيم دينه ورسله واالستهزاء بشيء من ذلك مناف هلذا األصل 

ويف هذه اآليات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا  ومناقض له أشد املناقضة.
السريرة اليت ميكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن اهلل تعاىل يظهرها 

 بها ويعاقبه أشد العقوبة.ويفضح صاح
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وأن من استهزأ بشيء من كتاب اهلل أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو 
تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر باهلل العظيم وأن التوبة مقبولة من كل 

 (21)ذنب وإن كان عظيما. 

الذنوب نوعان: نوع قلت: والتحقيق يف العقيدة عند أهل السنة واجلماعة أن من 
يضاد أصل اإلميان كاالستهزاء باهلل ورسوله وشرعه وسب الدين وسب الرسول 

ونظري ذلك فهذه ، وتكذيب القرآن واعتقاد استحالل ما حرم اهلل تعاىل...إخل
ذنوب تكفير بذاهتا. ومن الذنوب نوع آخر مهما عظم ال يضاد أصل اإلميان فهذا 

ولعله املقصود من قول اإلمام ، لة إال إن استحله بقلبهَما ال خيرج به املسلم عن امل
) وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله(..  :الطحاوي يف عقيدته

واألوىل كما قال علماؤنا أن تعدل العبارة لتصري: ) وال نكفر أحدا من أهل القبلة 
هو استحالل عملي بكل ذنب ما مل يستحله بقلبه(؛ فإن فعل الكبرية يف احلقيقة 

 هلا وال يلزم ان يستحلها بقلبه؛ فتنبه.
  

                                                            
 (باختصار.010،012تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرحن )ص:  21

 



 

 } كتب عليكم القصاص{
َلى احْلُرُّ بِاحلُْري  َوقَ ْوُل اللَِّه تَ َعاىَل } }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ

ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات يَباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنْ َثى بِاأْلُنْ َثى َفَمْن 
ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن َربيُكْم َوَرْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم 

 (. 418({ )البقرة: 418)

اص يف القتلى{ أي: فرض قوله تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القص
عليكم. }احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى{ قال ابن عباس: كان هذا يف 

واألنثى مع ، والعبد مع العبد، وكان القصاص بني احلر واحلر، ابتداء اإلسالم
وال األنثى ، وال الذكر باألنثى، وال العبد باحلر، وما كان يقتل احلر بالعبد، األنثى
: مث نسخ ذلك بقوله: }وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{ فجرى بالذكر

 القصاص بني الكل.

، وأما علي بن أِّب طالب رضي اهلل عنه فقد قال يف احلر إذا قتل عبدا: يقتل احلر به
، وإذا قتل العبد حرا، ما بني ديته وقيمة العبد، مث سيد العبد يغرم لوىل القاتل احلر

 يغرم سيد العبد القاتل لوىل احلر املقتول ما بني ديته وقيمة العبد.مث ، يقتل العبد به

كان ألحديهما ،  وفيه قول آخر حمكي عن ابن عباس: أن اآلية نزلت يف قبيلتني
والذكر ، على األخرى فضل. فقالت القبيلة الفاضلة: يقتل احلر منكم بالعبد منا

 منكم باألنثى منا؛ فنزلت اآلية ردا لقوهلم.

تعاىل: }فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان{ وقوله 
وأصل العفو: الرتك. وأظهر األقوال فيه: مذهب عامة الصحابة والتابعني؛ أن من 

يعِن: ال يطلب املزيد على ، فهذا يتبع باملعروف، عفا عن القصاص فله أخذ الدية
  األداء.أي: ال مياطل يف، قدر حقه. ويؤدي ذلك باإلحسان

 



 

قال األزهري: يف اآلية تقدير: ومعناه: فمن جعل له من مال أخيه يعِن القاتل أو 
فليتبع الطالب ، فمن جعل له من بدل دم أخيه يعِن املقتول عفو أي: فضل

 وليؤد املطلوب باإلحسان.، باملعروف

، يهحيث قال: من أخ، وظاهره يقتضي أن أخوة الدين ال تنقطع بني القاتل واملقتول
 وهو الذي نقول به. وقيل: معناه أخوة النسب.

وحال نزول اآلية كان أخا له قبل حصول ، وقيل: إمنا مساه أخا حال إنزال اآلية
ويوجب ، فإن القتل يقطع املواالة بني القاتل واملقتول، ال أنه يبقى أخا له، القتل

 لفسقه وقتله. ؛(منه)الرباءة 

، ه: أن الدية كانت يف شرع النصارى حتما}ذلك ختفيف من ربكم ورحة{ ومعنا
 (فذلك)، وخريت هذه األمة بني القصاص والدية، والقصاص يف شرع اليهود حتما

 التخفيف.

 }فمن اعتدى بعد ذلك{ أي: قتل بعد العفو. }فله عذاب أليم{ أي: القصاص.

 (25)حبيث ال يقبل العفو. ، قال ابن جريج: إن القصاص حتم عليه
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 اجلهاد وفروعه يف اإلسالمآيات يف 
قال اهلل تعاىل: } َوَمْن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن 

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا ) ( َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن 63النَِّبيينَي َوالصيدي
( يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثُ َباٍت َأِو اْنِفُروا 13للَِّه وََكَفى بِاللَِّه َعِليًما )ا

يًعا ) ( َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيَُبطيَئنَّ فَِإْن َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبٌة قَاَل َقْد أَنْ َعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ 14مجَِ
( َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَِّه لَيَ ُقوَلنَّ َكَأْن ملَْ َتُكْن 12ْن َمَعُهْم َشِهيًدا )ملَْ َأكُ 

َنُه َمَودٌَّة يَالَْيَتِِن ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز فَ ْوزًا َعِظيًما ) َنُكْم َوبَ ي ْ ( فَ ْليُ َقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه 10بَ ي ْ
نْ َيا بِاآْلِخَرِة َوَمْن يُ َقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه فَ يُ ْقَتْل أَْو يَ ْغِلْب َفَسْوَف  الَِّذيَن َيْشُروَن احْلََياةَ  الدُّ
 (...11 – 63({ )النساء: 11نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما )

وعلى التوسعة يف معىن اجلهاد؛ الذي هو بذل اجلهد يف نصرة احلق بالقلب واللسان 
وقد قال  تعاىل }َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهْم ، واجلوراح؛ بالقرآن واحلجة والسيف

 ..(52الفرقان: )({ 52ِبِه ِجَهاًدا َكِبريًا )

فهذا جهاد هلم بالقرآن وهو أكرب اجلهادين وهو جهاد املنافقني ايضا فإن املنافقني 
يف الظاهر ورمبا كانوا يقاتلون عدوهم  مل يكونوا يقاتلون املسلمني بل كانوامعهم

معهم ومع هذا فقد قال تعاىل يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم 
ومعلوم ان جهاد املنافقني باحلجة والقرآن واملقصود ان سبيل اهلل هي اجلهاد وطلب 

 (26)العلم ودعوة اخللق به اىل اهلل.

وكذلك ، كفار باحلجة والبيان وتبليغ القرآنفهذه سورة مكية أمر فيها جبهاد ال
قال تعاىل: ، وإال فهم حتت قهر أهل اإلسالم، جهاد املنافقني إمنا هو بتبليغ احلجة
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}ياأيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري{ 
ص األمة وهو جهاد خوا، فجهاد املنافقني أصعب من جهاد الكفار (10التوبة: )

واملشاركون فيه واملعاونون عليه وإن كانوا ، والقائمون به أفراد يف العامل، وورثة الرسل
 هم األقلني عددا فهم األعظمون عند اهلل قدرا.

مثل أن تتكلم به عند من ، وملا كان من أفضل اجلهاد قول احلق مع شدة املعارض
من ذلك احلظ  -سالمه صلوات اهلل عليهم و  -كان للرسل ،  ختاف سطوته وأذاه

 من ذلك أكمل اجلهاد وأَته. -صلوات اهلل وسالمه عليه  -وكان لنبينا ، األوفر

كما ،  وملا كان جهاد أعداء اهلل يف اخلارج فرعا على جهاد العبد نفسه يف ذات اهلل
واملهاجر ، اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل»قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو يف اخلارج«  هنى اهلل عنهمن هجر ما 
فإنه ما مل جياهد نفسه أوال لتفعل ما أمرت به وترتك ما هنيت عنه ، وأصال له

فكيف ميكنه جهاد عدوه ، وحيارهبا يف اهلل مل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج
مل جياهده ومل حياربه واالنتصاف منه وعدوه الذي بني جنبيه قاهر له متسلط عليه 

 بل ال ميكنه اخلروج إىل عدوه حىت جياهد نفسه على اخلروج.، يف اهلل

وبينهما عدو ثالث ال ميكنه جهادمها إال ، فهذان عدوان قد امتحن العبد جبهادمها
وال يزال ، وخيذله ويرجف به، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادمها، جبهاده

وال ، ن املشاق وترك احلظوظ وفوت اللذات واملشتهياتخييل له ما يف جهادمها م
وهو ، فكان جهاده هو األصل جلهادمها، ميكنه أن جياهد ذينك العدوين إال جبهاده

واألمر ، (6فاطر: )قال تعاىل: }إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا{ ، الشيطان
نه عدو ال يفرت وال كأ،  وَماهدته، باختاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع يف حماربته

 يقصر عن حماربة العبد على عدد األنفاس.

 



 

 (21)أمر العبد مبحاربتها وجهادها.، فهذه ثالثة أعداء

للمؤمنني حتذيراً من االستكانة للراحة وإحسان  يف آيات سورة " النساء"  واخلطاب
عدوّكم.  الظن بالعدو املرتبص دائما }خذوا ِحْذرَُكْم{: أي سالحكم.واحذروا

، واحلذر: ما يتقى به من العدو، ( أي: عدتكم116/ 4)ويف تفسري السمعاين )
)فانفروا ثبات( مجع " ثبة " قال ابن عباس: " الثبة ": ما فوق ، حنو العدة والسالح

نفرا نفرا ، ومعناه: انفروا مجاعات، وقال أبو عمرو بن العالء: " الثبة " النفر، العشرة
 وهذا دليل على أن اجلهاد فرض على الكفاية(..)أو انفروا مجيعا(

فهذا أمر من اهلل للمؤمنني أن يأخذوا أسلحتهم وينفروا إىل عدوهم َمتمعني أو 
 يعِن سرايا متفرقني.، مجاعة بعد مجاعة، متفرقني

 }َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيَُبطيَئنَّ{: أي: املنافقني. يبطّئون  الّناس عن اجلهاد. قال الراغب
واملقصد من ذلك ، أي يثبط غريه. وقيل ُيكثر هو التثبط يف نفسه»يف املفردات: 

  .«أن منكم من يتأخر ويؤخر غريه

وهذا نعت من اهلل تعاىل ذكره : »508/ 8يف تفسريه:  -رحه اهلل -قال الطربي
نعتهم لنبيه صّلى اهلل عليه وسّلم وأصحابه ووصفهم بصفتهم فقال: ، للمنافقني

ويظهر ، وَمن يتشبه بكم، يعِن من عدادكم وقومكم، أيها املؤمنون، ِمْنُكْم{ }َوِإنَّ 
وهو منافق يبّطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم ، أنه من أهل دعوتكم وملتكم
، يقول: فإن أصابتكم هزمية، «فإن أصابتكم مصيبة»وقتاهلم إذا أنتم نفرُت إليهم 
، «هلل علّي إذا مل أكن معهم شهيداقال قد أنعم ا» -من قتل أو جراح من عدوكم
 ... «.مشاتًة بكم، وسّره ختلفه عنكم، فيصيبِن جراح أو أمل أو قتل
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إذا كان هذا املبطئ منافقا »بقوله:  480/ 43وتساءل الفخر الرازي يف تفسريه: 
واجلواب من »فكيف جعل املنافق قسما من املؤمن يف قوله: َوِإنَّ ِمْنُكْم؟. قال: 

 وجوه:

 ل: أنه تعاىل جعل املنافق من املؤمنني من حيث اجلنس والنسب واالختالط.األو 

الثاين: أنه تعاىل جعلهم من املؤمنني حبسب الظاهر ألهنم كانوا يف الظاهر متشبهني 
 بأهل اإلميان.

كقوله: يا أَي َُّها الَِّذي ،  الثالث: كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا يف زعمكم ودعواكم
 َعَلْيِه الذيْكُر اه .نُ زيَل 

}َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَِّه{ أي: ظفر على عدوكم أو غنيمة. }لَيَ ُقوَلنَّ{ هذا 
وجلس عن قتال عدوكم: }ياليتِن ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز فَ ْوزاً ، الذي أبطأ عنكم

ذا أصابوا َعِظيمًا{ هذا كله صفة املنافق يشمت إذا أصاب املؤمن ضرر وحيسدهم إ
وال خائف من عقاب. وهو املقصود يف: }كأن مل ، فهو غري راج ثواباً ، نفعًا وظفراً 

أي كأنه ليس من أهل دينكم يسوءه ما أصابكم ويسره  يكن بينكم وبينه مودة {
 ما أنعم اهلل به عليكم.

ني وترشد اآليات إىل مواقف كل من املؤمنني واملنافقني الفارقة بني اإلميان والكفر ح
يكون األمر أمر دفاع عن اإلسالم بأصوله ومنهاجه ضد َمن يرتبص به الدوائر 

  لتدمريه..

إذ كان أكثر التكاليف ، اجلهاد ىف سبيل اهلل، فإن ) من أقوى دعامات اإلميان
، وأهنكها للبدن واملال! ومن هنا كانت منزلة اجلهاد ىف اإلسالم، مشقة على النفس

 



 

الذين صدقوا اهلل ما ، كما كان اجلهاد مطلبا أول للمؤمنني،  ومقام اجملاهدين عند اهلل
 عاهدوه عليه.

وحراستهم من ، ورسم معامل الطريق هلم، ومن هنا أيضا كانت عناية اهلل باجملاهدين
أو يبيتوا.. فكانت وصاة اهلل سبحانه وتعاىل للمجاهدين دستورا ، أن يغّرر هبم

 واألخذ هبا..، واحلذر من املكيدة، والتهيؤ هلا، ملعاناة احلرب، متكامال

وىف هذا يقول اهلل ، واألخذ بوسائل القوة والغلب، اإلعداد للحرب، فمن ذلك
َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن رِباِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه »تعاىل: 
احلذر من مباغتة العدّو عند انتهاز ، ضا: األنفال( ومن ذلك أي63« )َوَعُدوَُّكمْ 

 الغفلة من املؤمنني..

حىت لكأهنم ، ومساندة اجملاهدين بعضهم بعضا، ومن ذلك أيضا الثبات ىف املعركة
،  فال يطلب أحدهم السالمة لنفسه، وكلهم أعضاء ىف هذا اجلسد، جسد واحد

. وهنا ىف كما ال يطلب السالمة لعضو من أعضائه بتعريض اجلسد كله للتلف.
لفتة من لفتات السماء « يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ »قوله تعاىل: 

، فيكونوا دائما على تأهب واستعداد، للمجاهدين أن يأخذوا حذرهم من عدوهم
، واليقظة الدائمة ملالقاة العدّو بالقوة الرادعة، فهى دعوة عامة إىل احليطة واحلذر

 الباطشة. واليد املتمكنة

يعاً »وقوله:  حيث يتخري ، هو مظهر من مظاهر احلذر« فَاْنِفُروا ثُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ
وطورا يلقونه ، فتارة يلقونه مجاعة مجاعة، اجملاهدون األسلوب املناسب للقاء عدّوهم

ويقتضيه ، ولألسلوب الذي َتليه احلكمة، حسب تقديرهم لقوة العدوّ ، بقوهتم مجيعا
 ويستدعيه املوقف.، النظر.

 



 

ونفاق ، إشارة فاضحة جلنب اجلبناء« َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيَُبطيَئنَّ »وىف قوله تعاىل: 
 ويضافون إليهم..، من الذين حيشرون أنفسهم ىف زمرة اجملاهدين، املنافقني

 كما يغلب عليهم الطمع فيما يقع أليدى،  فهناك أفراد يغلبهم احلرص على أنفسهم
 اجملاهدين من غنائم..

حىت يفوهتم الركب ، وتعللوا بالعلل واملعاذير، تلّبثوا، فإذ جاء النفري إىل اجلهاد
ويتجهز لّلحاق باجملاهدين.. ، وهم ال يزالون ىف موقف من يتأهب للقتال، اجملاهد

 وينفّض سوقها..، مث ال يزالون على هذا املوقف حىت تنتهى املعركة

 ويفتضح نفاقهم حىت مع أنفسهم..، ء اجلبناءوهنا ينكشف أمر هؤال

وحدوا ألنفسهم هذا املوقف ، أظهروا الفرحة، فإذا كانت اهلزمية ىف اجملاهدين
َقْد أَنْ َعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ ملَْ َأُكْن َمَعُهْم »وقال قائلهم: ، املتخاذل الذي كان منهم

حيث فاته ، ى أنه من اخلاسرينومادر ، وسلم من التلف، . لقد جنا بنفسه.«َشِهيداً 
 وأجر اجملاهدين..، ثواب الشهداء

فامتألت ، نظر إىل ما ىف أيديهم من أسالب ومغامن، وإن كانت الغلبة للمجاهدين
وقال ، وَتىّن أن لو كان ىف هذا الركب الظافر الغامن، نفسه حسرة وأسى وندما

 .«َفَأُفوَز فَ ْوزاً َعِظيماً  يا لَْيَتِِن ُكْنُت َمَعُهمْ »ونفسه تتقطع كمدا وحسرة: 

َنُه َمَودَّةٌ »وىف قوله تعاىل:  َنُكْم َوبَ ي ْ  تنديد هبذه اخلّسة« َكَأْن مَلْ َتُكْن بَ ي ْ

الذي قطع أواصر األخّوة والتناصر بينه وبني أصحابه.. فما على هذا ، ذلك اجلنب
السرّاء اليت من شأهنا أن تتقاسم ، األسلوب اخلسيس تقوم الصحبة بني اجلماعة

وال ، وأن تذوق احللو واملّر.. أّما أن تقف لتتحنّي الفرصة لتشارك ىف الّسرّاء، والضرّاء

 



 

اليت إذا ، فذلك هو اللؤم الدينء الذي ترتفع عنه أدىن احليوانات، تشارك ىف الضراء
 (28)وقوة َمتمعة!، لقيته يدا واحدة، هامجها عدوّ 

وابتداءًا وأواًل ؛واحلقيقة أن اجلهاد قد صار فرضًا على املثقفني املؤمنني باإلسالم
خصوصًا أن ، )اجلهاد الفكري( لصد هجمات الغرب الثقافية على أصولنا وثوابتنا

 حروب العقول واألفكار هي حروب املستقبل.

. واليت .وسقط لواء حضارهتم، فإذا كان العامل قد خسر كثريا حني احنط املسلمني
 و أغىن قيم املدنية.. ، رمست يف وجدان التاريخ أرِقى مظاهر اإلنسانية

والساحة خالية أمام القيم ، وإذا كانت هذه اخلسارة حبيث جعلت اجملال ساحنا
واألفكار املبرية )املخربة ( اليت دشنها و نشرها الغرب بكل حقٍد وتبجح ، الفاسدة

 يف ربوع العامل. 

 ؛ته يف نشر هذا الفساد واخلسران عن طريق ما يدعى بالعوملةوكان آخر مشروعا
واليت هى يف احلقيقة )هيمنة( يراد هبا نشر قيم وحضارة ) الكاو بوى(.. حضارة 

. والشهوات بال .. حضارة املصلحة بال رحة.والفردية القاسية، املادية اجملرمة
 ....واالستعباد بكل جحوٍد وخسة.حكمة

راِّب القذر قد تفطنت إليه أمم شىت فأخذت تعد العدة و جتهز هذا املشروع االستخ
الدفاعات الالزمة لصد هذا الزحف القادم من هذا الذئب الغرِّب األمريكي 

 .الصهيوين املاكر

                                                            
 (باختصار. ط دار الفكر العرِّب القاهرة.801-804/ 0التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب ) 28

 



 

إذا كان هذا فإن الواجب على أمتنا أن تفيق؛ ويفيق أهل السنة والقرآن واإلسالم 
وما ، ني ملا حُياك هلم يف الظالماملخلص -صلى اهلل عليه وسلم  -وأتباع حممد 

 جيتمع عليهم من احلروب على ثوابتهم وأصوهلم.

 :يقول العالمة حممود شاكر يف مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية  
أو أن ، أو أن ينازل ضالاًل هبدى، مل يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة)

بل كان غرضه األول أو أن ميحو أسباب ضعف بأسباب قوة؛ ، يصارع باطاًل حبق
جرحى وصرعى ال تقوم هلم ، اإلسالمي واألخري أن يرتك يف ميدان الثقافة يف العامل

ف كانت ، وينصب يف أرجائه عقواًل ال تدرك إال ما يريد هلا هو أن تعرف، قائمة
كجرائمه يف حتطيم ،  جرائمه يف حتطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إىل هذا اليوم

وظفر العدو فينا مبا كان ، اًل مبثل. وقد كان ما أراد اهلل أن يكونالدول وإعجازها مث
 (ا.ه.يبغي ويريد

  

 



 

 منهاجلنا لنا شرعة و
ففي هذه اآلية تربز أهم قواعد املنهج السِن الذي يتبع كتاب اهلل تعاىل املهيمن 
على كل ما سواه من كتاب أو طريقة أو منهج؛ مث بيان وحكم رسول اهلل صلى اهلل 

وسلم مبا أراه اهلل سبحانه؛ خمالفا أهواء املضلني. كل ذلك يف اختبار رباين عليه 
دقيق التباع منهج احلق ودربه يتبنيَّ به أهل احلق من أهل الباطل بغري لبس وال 
َهاًجا{ قال يف الكشاف: }َوِمْنهاجًا{ أي  تردد }ِلُكل  َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

 جترون عليه. وطريقا واضحا يف الدين

واملنهاج ، وعند القرطيب: وقال أبو العباس حممد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق
الطريق املستمر. وروي عن ابن عباس واحلسن وغريمها" شرعة ومنهاجا" سنة 

وهذا ، والقرآن ألهله، واإلجنيل ألهله، وسبيال. ومعىن اآلية أنه جعل التوراة ألهلها
روي معىن ذلك عن قتادة. ، واألصل التوحيد ال اختالف فيه، يف الشرائع والعبادات

 وقد نسخ به كل ما سواه.، وقال َماهد: الشرعة واملنهاج دين حممد عليه السالم

(23) 

َهاجًا{ )املائدة:   (.18وقوله )تعاىل(: }ِلُكل  َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

صّلى اهلل عليه  -ّدم سبحانه تعريفهق :-رحه اهلل تعاىل  –يقول العالمة القشريي  
بَقصص األولني على تكليفه بإتباع ما أُنزل اهلل عليه لئال يسلك سبيل من  -وسّلم

 تقّدمه فيستوجب ما استوجبوه.
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نَ ُهْم مبا أَنْ َزَل اللَّهُ  َوال تَ تَِّبْع َأْهواَءُهْم َعمَّا جاَءَك ِمَن ، وقوله جل ذكره: } فَاْحُكْم بَ ي ْ
َولِكْن ، َوَلْو شاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدةً ، ِلُكل  َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً احلَْقي 

يعًا فَ يُ َنبيُئُكْم مبا ُكْنُتْم ِفي ُلوَُكْم يف ما آتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اخلَْرْياِت ِإىَل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ ِه لَِيب ْ
 خَتَْتِلُفوَن{.

برتك   -تبارك وتعاىل -واعتنق مالزمة أمر اهلل، تتملكك مودة قريب أو حيم أي ال
، يعىن طريقة وسّنة« ِلُكل  َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً »كل نصيب لك. مث قال: 
وأّما أنت فال يدانيك ىف ، بطريقة -معاشر األنبياء -أي أفردنا كّل واحد منكم

ولو شاء اهلل لسّوى ، واملفضَّل على اجلملة، على الكافةوأنت املقدَّم ، طريقتك أحد
وفّضل بعضكم على بعض امتحانا.ا.ه. من ، ولكن غاير بينكم ابتالء، مراتبكم

 (.128/ 4لطائف اإلشارات = تفسري القشريي )

 

 فطرة اهلل
ي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما هَلُْم }َبِل ات ََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْهَواَءُهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم َفَمْن يَ ْهدِ وقال: 

َها اَل 23ِمْن نَاِصرِيَن ) يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ ( َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدي
يُن اْلَقييُم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن ) يِبنَي إِلَْيِه ( ُمنِ 03تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدي

( ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا 04َوات َُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )
 (.02 – 23( { )الروم: 02ِشيَ ًعا ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن )

كه ولكن و لأي ال جيوز أن يشرك مالك َمْم{ قوله: }َبِل اتبع الذين ظلموا َأْهَوآَءهُ 
الذين ظلموا أي أشركوا اتبعوا أهواءهم يف الشرك }ِمْن َغرْيِ ِعْلٍم{ أي من غري دليل 

مث بني أن ذلك بإرادة اهلل بقوله: }َفَمن يَ ْهِدي َمْن َأَضلَّ ، جهاًل مبا جيب عليهم

 



 

قَ ْوهُلُْم مث قال: }َوَما هَلُْم ِمْن اهلل{ أي َهؤالء َأَضلَّهم اهلل فال هادَي هلم فال حيزْنك 
 (03).-َعزَّ َوَجلَّ  -نَاِصرِيَن{ مانعيهم مينعوهنم من عذاب اهلل 

يِن َحِنيفاً.... اآلية{ إقامة الوجه: هي تقومي ، وقوله تعاىل: }َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدي
إلنسان املقصد والقوِة على اجِلدي يف أعمال الدين. وخص الوجه ألنه جامع حواس ا

ولشرفه. وِفْطَرَت اللَِّه َنْصٌب على املصدر. وقيل: بفعل مضمر تقديره: اتبع أو التزم 
والذي يعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظِة َأهنا ، واخُتِلَف يف الفطرة هاهنا، فطرة اهلل

ٌة ُمَهيََّئٌة أَلْن مَيِي ، َز هبا مصنوعات اهللاخلِْلَقُة واهلَْيَئُة اليت يف نفِس الطفِل اليت هي ُمَعدَّ
قال: أقم َوْجَهك ، فكأنه تعاىل، ويعرف شرائعه ويؤمن به، ويستدلَّ هبا على ربيهِ 

يِن الذي هو احلنيفُ  وهو فطرة اهلل الذي على اإلعداد له ُفِطَر البشِر لكن ، للدي
ُكلُّ »تعرضهم العوارض ومنه قوله صلى اهلل عليه وسّلم يف احلديث الصحيح: 

أخرجه »احلديث .. « .أَْو يُ َنصيرَانِهِ ، يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفأَبَ َواُه يُ َهويَدانِهِ  َمْوُلودٍ 
انتهى. وقوله تعاىل: اَل تَ ْبِديَل ، وقال البخاريُّ: ِفْطَرُة اهلِل: ِهَي اإلْساَلُم ، «البخاري

ا اإلحناء على الكفرة وحيتمل أن يريَد هب، خِلَْلِق اللَِّه حيتمل أْن يريَد هبا هذه الفطرةَ 
، اعرتض به أثناء الكالم كأنه يقول: أقم وجَهك للدين الذي من صفته كذا وكذا

أي: أهنم ال ، وال تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَّهِ ، فإنَّ هؤالِء الكفرة قد خلق اهلل هلم الكفر
 وقال البخاري: اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه أي:، وقيل غرُي هذا، يفلحون

وُخُلق األولني: دينهم. انتهى. واْلَقييُم بناُء مَباَلَغٍة ِمَن القيام الذي هو ، اهلل لدين
وُمِنيِبنَي حيتمل أْن يكوَن حااًل من قوله َفَطَر النَّاَس ال ِسيََّما َعلى ، مبعىن االستقامة

ِقْم وحيتمل أن يكون حاال من قوله َفأَ ، رَْأي َمْن رََأى َأنَّ ذلَك خصوٌص يف املؤمنني
َوْجَهَك ومجعه: ألن اخلطاب بإقامة الوجه هو للنيب/ صلى اهلل عليه وسّلم وألمته 
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واملشركون  .(4نظريها قوله تعاىل:} يا أَي َُّها النَّيبُّ ِإذا طَلَّْقُتُم النيساَء...{ )الطالق: 
 (04)وقيل غري هذا.، املشار إليهم يف هذه اآلية: هم اليهوُد والنصارى قاله قتادة 

}َفَأِقْم َوْجَهَك لِلّديِن{ َتثيٌل إلقباله على الديين واستقامتِه وثباتِه عليه واهتماِمه 
فإنَّ من اهتمَّ بشيٍء حمسوٍس بالبصر عقَد عليه طرَفه وسدَّد إليه ، برتتيِب أسباِبه

 نظره وقوَّم له وجهة ُمقباًل به عليه.

له غرَي ملتفٍت  ميينًا ومشااًل }حنيفا{ مستقيما واملعىن: أي فقويم وجهك له وعدي
واملعىن أي الزمورا أو عليكم فطرَة اهلل. فإن ، }ِفْطرََة اهلل{ والفطرُة اخلِلقةُ  .عليه

واملراُد بلزوِمها اجلرياُن على ، اخلطاب للكل كما يفصُح عنه قولُه تعاىل }منيبني{
 .موجِبها وعدُم اإلخالِل به باتباِع اهلََوى وتسويِل الشَّياطنيِ 

َها{ صفٌة لفطرَة اهلل مؤكدٌة لوجوِب االمتثاِل  وقولُه تعاىل }اليت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ
باألمِر فإنَّ خلَق اهلل النَّاَس على فطرتِه اليت هي عبارٌة عن قبوهِلم للحقَّ وَتكُُّنهم من 

م، إدراِكه أو عن ملَّة اإلسالِم من موجباِت لزوِمها والتمسُّك هبا قطعاً  لو ُخلُّوا  فإهنَّ
ومن َغوى ، وما ُخلقوا عليه أدَّى هبم إىل هذه الفطرة وما اختاروا عليها دينًا آخر

. ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم حكايٌة عن  منهم فبإغواِء شياطني اإلنِس واجلني
"كلَّ عباِدي خلقُت حنفاَء فاجتالت ُْهم الشياطنُي عن ديِنهم وأمُروهم أْن  :ربَّ الِعزَّةِ 

 شركوا ِّب غريي... احلديث".يُ 

وقوله صلى اهلل عليه وسلم:" كلُّ مولوٍد يُولد على الفطرِة حىتَّ يكوَن أََبواه مُها  
 اللذاِن يهويدانه ويُنصيرانِه...احلديث".
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وقولُه تعاىل }اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اهلل{ تعليٌل لألمِر بلزوِم فطرتِه تعاىَل أو لوجوِب  
ال صَّحَة وال استقامَة لتبديلِة باإلخالِل مبوجِبه وعدِم ترتيِب مقتضاُه االمتثاِل به أي 

 عليه باتيباِع اهلََوى وقبوِل وسوسِة الشَّيطاِن.

وقيل: ال يقِدُر أحٌد على تبديِل نفِس الفطرِة بإزالِتها رأسًا ووضِع فطرٍة ُأخرى  
مكاهَنا غرِي مصححٍة لقبوِل احلقي والتمكِن من إدراِكه من جهة أنَّ سالمة الفطرِة 

 متحققٌة يف كلي أحٍد فال بدَّ من لزوِمها برتتيِب ُمقتضاها عليها وعدُم اإلخالِل به.

إىل الديين املأموِر بإقامِة الوجِه له أو إىل لزوِم فطرِة اهلل }الدين  }ذلك{ إشارةٌ  
ستِوي الذي ال ِعَوَج فيه }ولكن َأْكثَ َر الناس اَل يَ ْعَلُموَن{ ذلَك فيصدُّون 

ُ
القيم{ امل

 (02)عنه ُصدوداً.

 

آنِ 
ْ
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ُ
ق
ْ
خطاب ِبال

ْ
 أنواع ال

 مَخَْسة عشر َوجها:: اخْلطاب يف اْلُقْرآن على 00يقول العالمة ابن اجلوزي

خطاب َعام }يَاأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  - 4
َها َزْوَجَها  [ فاخلطاب عام للناس مجيعا..4. اآلية{ ]النساء: .ِمن ْ

ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم وخطاب َخاص } يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّ  - 2
( { ]آل عمران: 436َأَكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن )

 ..[ هو خطاب خاص بالذين اسودت وجوههم بكفرهم436
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 وخطاب اجْلِْنس }يَا أَيَها النَّاس{ - 0

 وخطاب الن َّْوع }يَا بِن آدم{ - 1

 وخطاب اْلعني }يَا آدم{ - 5

 وخطاب اْلَمْدح }يَا أَيَها الَّذين آمُنوا{ - 6

 وخطاب الذَّم }يَا أَيَها الَّذين كفُروا{ - 1

 وخطاب اْلَكرَاَمة }يَا أَيَها النَّيب{ - 8

 وخطاب التودد }قَاَل اْبن أم ِإن اْلَقْوم{ - 3

ْنَسان َما َغرَّك{ وخطاب اجْلمع بَِلْفظ اْلَواِحد }يَا أَيَها - 43  اإْلِ

 وخطاب اْلَواِحد بَِلْفظ اجْلمع }َوِإن َعاقَ ْبُتْم{ - 44

 وخطاب اْلَواِحد بَِلْفظ ااِلثْ نَ نْيِ }ألقيا يف َجَهنَّم{ - 42

 وخطاب ااِلثْ نَ نْيِ بَِلْفظ اْلَواِحد }َفمن َربُكَما يَا ُموَسى{ - 40

 }فَِإن كنت يف شّك{وخطاب اْلعني َواْلمرَاد ِبِه اْلَغرْي  - 41

وخطاب التلو َوُهَو َثاَلثَة أوجه َأحدَها َأن خُيَاطب مثَّ خيرب }َحىتَّ ِإذا ُكْنُتم  - 45
يف اْلفلك وجرين هبم برِيح{ }َوَما آتيتم من زََكاة تُرِيُدوَن َوجه اهلل َفُأولَِئك هم 

 هم الراشدون{ املضعفون{ }وَكره ِإلَْيُكم اْلكْفر والفسوق والعصيان أُولَِئكَ 

َوالثَّاين َأن خيرب مثَّ خُيَاطب }َفَأما الَّذين اسودت ُوُجوههم أكفرُت{ }وسقاهم َرهبم 
شرابًا طُهورا ِإن َهَذا َكاَن لكم َجَزاء وََكاَن سعيكم مشكورا{َوالثَّاِلث َأن خُيَاطب عينا 

 



 

بشرا َوَنِذيرا لتؤمنوا بِاللَّه مثَّ يصرف اخْلطاب ِإىَل اْلَغرْي }ِإنَّا أَْرَسْلَناك َشاهدا َومُ 
 .َوَرُسوله{ َوَهَذا على ِقرَاَءة اْبن كثري َوأِّب َعْمرو فاهنما قرءا بِاْلَياءِ 

 ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
َهاُدوا " ِإنَّا أَنْ َزْلَنا الت َّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن 

اَس َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل خَتَْشُوا النَّ 
َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُروا ِبآيَايت مَثًَنا َقِلياًل َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم 

 املائدة("11ْلَكاِفُروَن )ا

اإلرشاد يف املعتقد  :«اهلدى»... و ،..." اآلية.وقوله تعاىل: " ِإنَّا أَنْ َزْلَنا الت َّْوراةَ 
" والنَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا" ، ما يستضاء به من أوامرها ونواهيها :«النور»و ، والشرائع

و" ، صلى اهلل عليه وسلمهم من بُعث من لدن موسى بن عمران إىل مدة حممد 
َأْسَلُموا"  معناه أخلصوا وجوههم ومقاصدهم هلل تعاىل. وقوله تعاىل: " لِلَِّذيَن هاُدوا 

 :" متعلق ب حَيُْكُم أي حيكمون مبقتضى التوراة لبِن إسرائيل وعليهم. وقوله تعاىل
ويف ، ماءأي وحيكم هبا الربانيون وهم العل« النبيني»"الرَّبَّانِيُّوَن" عطف على 

« الرباين»وقيل ، الذي يرِّب الناس بصغار العلم قبل كباره« الرباين»البخاري قال 
، مبالغةً « رباين»وزيدت النون يف ، منسوب إىل الرب أي عنده العلم بربه وبدينه

ويقال بفتحها وكثر استعمال ، واألحبار أيضا العلماء واحدهم حرب بكسر احلاء
، ...احلرب الذي يكتب به... قال القاضي أبو حممد:الفتح فيه للفرق بينه وبني 

وفضحهم فيه عبد اهلل والرواية الصحيحة أن ابِن صوريا وغريهم جحدوا أمر الرجم 
.. وقوله تعاىل: " مبَا اْسُتْحِفُظوا" أي بسبب استحفاظ اهلل تعاىل إياهم ،.بن سالم

وعرفهم ما فيها فصاروا شهداء أمر التوراة وأخذه العهد عليهم يف العمل والقول هبا 
والقرآن خبالف هذا لقوله ، وهؤالء ضيعوا ملا استحفظوا حىت تبدلت التوراة، عليه

 



 

واحلمد هلل. وقوله تعاىل:" َفال خَتَْشُوا النَّاَس  (3احلجر: )تعاىل:" َوِإنَّا َلُه حَلاِفُظوَن "
ال َتْشتَ ُروا ِبآيايت مَثَنًا قَِلياًل"  َواْخَشْوِن" حكاية ما قيل لعلماء بِن إسرائيل. وقوله: " وَ 

هني عن مجيع املكاسب اخلبيثة بالعلم والتحيل للدنيا بالدين. وهذا املعىن بعينه 
وحيتمل أن يكون قوله:" فال ختشوا الناس" إىل ، يتناول علماء هذه األمة وحكامها

املراد بقوله آخر اآلية خطابا ألمة حممد صلى اهلل عليه وسلم واختلف العلماء يف 
تعاىل: " َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن" فقالت مجاعة: املراد 

وروي يف هذا حديث عن النيب صلى اهلل ، اليهود بالكافرين والظاملني والفاسقني
ية عليه وسلم من طريق الرباء بن عازب. وقالت مجاعة عظيمة من أهل العلم اآل

متناولة كل من مل حيكم مبا أنزل اهلل. ولكنه يف أمراء هذه األمة كفر معصية ال 
خيرجهم عن اإلميان. وقيل حلذيفة بن اليمان أنزلت هذه اآلية يف بِن إسرائيل؟ 

وهلم كل مرة.. ، أن كان لكم كل حلوة ؛نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل :فقال
األمة ما حكاه القرآن عنهم لتتعظ  لتسلكن طريقهم قّد الشراك ) أى نفع هذه

ولكننا مع ذلك حنذو ، فقد ذاقوا ويالت التجربة واخلطأ ولنا االتعاظ، بأخطائهم
والظَّاِلُموَن ، وقال الشعيب: نزلت اْلكاِفُروَن يف املسلمني .حذو طريقهم نعال بنعل(

 واْلفاِسُقوَن يف النصارى.، يف اليهود

هبذا التخصيص وجها إال إن صح فيه حديث عن قال القاضي أبو حممد: وال أعلم 
النيب صلى اهلل عليه وسلم إال أنه راعى من ذكر مع كل خرب من هذه الثالثة فال 
يرتتب له ما ذكر يف املسلمني إال على أهنم خوطبوا بقوله: " َفال خَتَْشُوا النَّاَس " 

 01هلذه األمة هبا.وقال إبراهيم النخعي: نزلت هذه اآليات يف بِن إسرائيل مث رضي 
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 إنا حنن نزلنا الذكر

و سياق  ، (3)احلجر:  ({3قوله تعاىل: } ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفُظوَن )
اآليات جييبنا عن أولئك املارقني الذي يريدون سلب الدين )القرآن والسنة( خاصية 

 ...) الربانية( باستهزائهم وأالعيبهم

 تعاىل: }ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكَر وِإنَّا َلُه حَلاِفُظوَن{وقوله 

رد إلنكارهم واستهزائهم  يف قوهلم }يا أَي َُّها الَِّذي نُ زيَل َعَلْيِه الذيْكُر{؛ ولذلك قال: 
وأنه هو الذي ، فأكد عليهم أنه هو سبحانه املنزيل على القطع والبتات، }إنا حنن{

، حممد صلى اهلل عليه وسلم وبني يديه ومن خلفه رصٌد حيفظونه بعث به جربيل إىل
وهو حافظه يف كل وقت من كل زيادة ، حىت نزل الذكر وبُ ليغ حمفوظا من الشياطني

فإنه مل يتول حفظها. وإمنا ، خبالف الكتب املتقدمة، ونقصان وحتريف وتبديل
ومل يكل ، فكان التحريفاستحفظها الربانيني واألحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيًا 

 (05)القرآن إىل غري حفظه تعاىل.

هو رّد على هؤالء املشركني « ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكَر َوِإنَّا َلُه حَلاِفُظونَ »قوله تعاىل: 
فجاء قوله تعاىل: « يا أَي َُّها الَِّذي نُ زيَل َعَلْيِه الذيْكرُ »بقوهلم:  الذين سخروا من النبّ 

وإعالنا مبا ميأل صدورهم ، وردعا هلم، كبتا هلؤالء املشركني« ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكرَ »
، حسدا وحسرة.. فقد أبوا إال أن جيهلوا اجلهة اليت يقول النّب إنه تلّقى الذّكر منها

نّزل اهلل عليه  -ولو على سبيل االستهزاء -ومل يقولوا« نُ زيَل َعَلْيِه الذيْكرُ »ا فقالو 
هبذا التوكيد القاطع.. « ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكرَ »الذكر.. فجاءهم قول احلق جّل وعال: 

هو الذي مؤكدا هلذا التوكيد.. إذ أنه سبحانه « َوِإنَّا َلُه حَلاِفُظونَ »مث جاء قوله تعاىل 
وصيانته من كل سوء.. وهذا هو الدليل القاطع على ، يتوىل حفظه من كل عبث
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أو يدّسوا عليه ما ليس ، أنه منزَّل من عند اهلل.. فليحاولوا أن يبّدلوا من صورته
لكان هلم من ذلك حجة على أن ليس من عند اهلل! وقد ، منه.. فإهنم لو فعلوا

الذي أبعد كّل ريبة أو شّك ىف هذا ، ظ الرباىنّ هذا احلف، حفظ اهلل القرآن الكرمي
، على كثرة األيدى اليت حاولت التحريف والتعديل، فلم َتسسه يٌد بسوء، الكتاب

وسيظل إىل يوم ، وأبطل كيدها وتدبريها.. وهكذا ظّل القرآن الكرمي، فرّدها اهلل
أو يتبدل ، ه كلمةفلم تنخرم من، وحتفظه قدرته، ِحَى اهلل الذي حترسه عنايته، البعث

كما يؤكدها ،  منه حرف.. وتلك حقيقة يعلمها أولو العلم من خصوم اإلسالم
كما توىّل غرسه ىف ،  الذي توىّل النّب األمى كتابته ىف الصحف، تاريخ القرآن الكرمي

 وآية آية..، صدور املؤمنني.. كلمة كلمة

ومل ، ماوية السابقةسئل بعض العلماء: مل جاز التحريف والتبديل على الكتب الس
إن الكتب السماوية السابقة قد وكل اهلل »جيز هذا على القرآن الكرمي؟ فقال: 

ِإنَّا أَنْ َزْلَنا الت َّْوراَة ِفيها ُهدًى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا »كما يقول اهلل تعاىل: ،  حفظها إىل أهلها
بَّانِيُّوَن َواأْلَْحباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكتاِب اللَِّه النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن هاُدوا َوالرَّ 

أي « استحفظوا»فأهل الكتاب هم الذين  .: املائدة(11« )وَكانُوا َعَلْيِه ُشَهداءَ 
وأن ، وّكلوا حبفظ كتبهم.. ومن هنا جاز أن يفرطوا ىف هذه األمانة اليت ىف أيديهم

. أما القرآن الكرمي فقد توىّل اهلل سبحانه يدخل عليها ما دخل من تبديل وحتريف.
ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكَر َوِإنَّا َلُه »ومل يكله إىل أهله.. فقال تعاىل: ، وتعاىل حفظه

 ..«حَلاِفُظونَ 

تغيري   -وهو ىف حراسة اهلل -ومن مّث كان من املستحيل أن يدخل على القرآن الكرمي
 أو تبديل حرف!!.، كلمة

 



 

، ل هنا: مل وكل اهلل سبحانه وتعاىل حفظ الكتب السماوية السابقة إىل أهلهاوالسؤا
بالنسبة ، كما توىّل ذلك سبحانه،  وهى من كلماته، ومل يتوّل سبحانه وتعاىل حفظها

 للقرآن الكرمي؟.

 واهلل أعلم:، واجلواب على هذا

وذلك إىل أن ، ولوقت حمدود، أوال: أن الكتب السماوية السابقة مرادة لغاية حمدودة
واملهيمن عليها.. وهو هبذا ، الذي هو َممع هذه الكتب، يأتى القرآن الكرمي

فلو أن  التقدير الرسالة السماوية إىل اإلنسانية كلها ىف مجيع أوطاهنا وأزماهنا..
ملا دخلها هذا ، كان هلا هذا احلفظ من اهلل سبحانه،  الكتب السماوية السابقة

ومل يكن ناسخا ، مّث مل يكن للقرآن الكرمي هيمنة عليهاومن ، التحريف والتبديل
 هلا.. األمر الذي أراد اهلل سبحانه وتعاىل للقرآن الكرمي أن جيىء له.

ال يدخل ، فهذا التبديل والتحريف الذي أدخله أهل الكتب السابقة على كتبهم
. كما مل منه شىء على آيات اهلل وكلماته اخلاَتة للبشرية كلها إىل يوم القيامة.

وينحرف هبا ، اليت يغوى هبا الغاوون، يدخل شىء من ذلك على آياته الكونية
 املنحرفون..

إذا جّدف ، أو صفاته وكماالته، وكما ال يدخل شىء من النقص على ذاته الكرمية
وعقول ، وقلوب فاسدة، ونظروا إىل ذاته وصفاته بعيون مريضة، اجملدفون على اهلل

 (06)سقيمة.

 

                                                            
 (248/ 1التفسري القرآين للقرآن للدكتور عبد الكرمي اخلطيب بتصرف ) 06

 



 

 تعاىل " أقم الصالة لذكري "قوله 
يِع َصاَلتِِه َكْيَف َيُكوُن   َوظَاِهُر اأْلَْمِر اْلُوُجوُب َواْلَغْفَلُة ُتَضادُّ الذيْكَر َفَمْن َغَفَل يف مجَِ

 ُمِقيًما لِلصَّاَلِة ِلذِْكرِِه سبحانه؟

َن اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوي َواذُْكْر َربََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدو يقول تَ َعاىَل " 
. يقول ." وهذا هني وظاهره التحرمي(235َواآْلَصاِل َواَل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنَي )األعراف

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا الصَّاَلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تَ ْعَلُموا َما عز وجل " 
َوُهَو ُمطَّرٌِد يف اْلَغاِفِل اْلُمْستَ ْغرِِق اهْلَمَّ ، (  تَ ْعِليٌل لِنَ ْهِي السَّْكرَانِ 10 ")النساءتَ ُقوُلونَ 

نْ َيا َوَقاَل ، .. َوَصاَلُة اْلَغاِفِل اَل ََتَْنُع ِمَن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ .بِاْلَوْسَواِس َوأَْفَكاِر الدُّ
َوَما  ، (01)ْن قَاِئٍم َحظُُّه ِمْن َصاَلتِِه الت ََّعُب َوالنََّصُب" " َكْم مِ  :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 أَرَاَد ِبِه ِإالَّ اْلَغاِفَل.

َكَما َوَرَد ِبِه اخْلَبَ ُر َواْلَكاَلُم َمَع    (08)َوالتَّْحِقيُق ِفيِه َأنَّ اْلُمَصليَي ُمَناٍج َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ  
وبيانه أن الزكاة وإن غفل اإلنسان عنها مثاًل فهي يف  ، الغفلة ليس مبناجاة ألبتة

وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة ، نفسها خمالفة للشهوة شديدة على النفس
، اهلوى الذي هو آلة للشيطان عدو اهلل فيبعد أن حيصل منها مقصود مع الغفلة

م؛ سواء كان اإليالوكذلك احلج أفعاله شاقة شديدة وفيه من اجملاهدة ما حيصل به 
 القلب حاضراً مع أفعاله أو مل يكن.

                                                            
قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء: أخرجه النسائي من حديث أِّب هريرة "رب قائم ليس له من قيامه إال  01

 "رب قائم حظه من صالته السهر"، وإسناده حسن. :السهر"، وألحد
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فأما الذكر فإنه ، أما الصالة فليس فيها إال ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود 
مناجاة مع اهلل عز وجل فأما أن يكون املقصود منه كونه خطابًا وحماورة أو املقصود 

عدة والفرج باإلمساك منه احلروف واألصوات امتحانا للسان بالعمل كما َتتحن امل
يف الصوم وكما ميتحن البدن مبشاق احلج وميتحن مبشقة إخراج الزكاة واقتطاع املال 

وال شك أن هذا القسم باطل فإن حتريك اللسان باهلذيان ما أخفه على ، املعشوق
الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل بل املقصود احلروف من حيث أنه 

ال إذا أعرب عما يف الضمري وال يكون معربًا إال حبضور نطق وال يكون نطقًا إ
وإذا مل  ؛القلب فأي سؤال يف قوله " اهدنا الصراط املستقيم"  إذا كان القلب غافالً 

فأي مشقة يف حتريك اللسان به مع الغفلة ال سيما بعد ، يقصد كونه تضرعًا ودعاء
نْ  َساُن َوَقاَل أَلَْشُكَرنَّ ُفاَلنًا َوأُْثِِن االعتياد.. هذا حكم األذكار بل أقول لو َحَلَف اإْلِ

الَُّة َعَلى َهِذِه اْلَمَعاين َعَلى ِلَسانِِه يف الن َّْوِم ملَْ   َعَلْيِه َوَأْسأَلُُه َحاَجًة مُثَّ َجَرِت اأْلَْلَفاُظ الدَّ
نْ  َساُن َحاِضٌر َوُهَو اَل يَ ْعِرُف يَ بَ رَّ يف مَيِيِنِه َوَلْو َجَرْت َعَلى ِلَسانِِه يف ظُْلَمٍة َوَذِلَك اإْلِ

ُحُضورَُه َواَل يَ رَاُه اَل َيِصرُي بَاراا يف مَيِيِنِه ِإْذ اَل َيُكوُن َكاَلُمُه ِخطَابًا َوُنْطًقا َمَعُه َما ملَْ 
اِضٌر ِإالَّ َيُكْن ُهَو َحاِضرًا يف قَ ْلِبِه فَ َلْو َكاَنْت جَتْرِي َهِذِه اْلَكِلَماُت َعَلى ِلَسانِِه َوُهَو حَ 

أَنَُّه يف بَ َياِض الن ََّهاِر َغاِفٌل ِلَكْونِِه ُمْستَ ْغرَِق اهْلَمي ِبِفْكٍر من األفكار ومل يكن له قصد 
 توجيه اخلِْطَاُب ِإلَْيِه ِعْنَد نُْطِقِه مَلْ َيِصْر بَاراا يف ميينه

ْمُد َوالث ََّناُء َوالتََّضرُُّع َوالدَُّعاُء وال شك َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمَن اْلِقرَاَءِة َواأْلَذَْكاِر احلَْ 
َواْلُمَخاَطُب ُهَو اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وقلبه حِبَِجاِب اْلَغْفَلِة حَمُْجوٌب َعْنُه َفاَل يَ رَاُه َواَل 
يشاهده بل هو غافل عن املخاطب ولسانه يَ َتَحرَُّك حِبُْكِم اْلَعاَدِة َفَما أَبْ َعَد َهَذا َعِن 

وِد بِالصَّاَلِة الَّيِت ُشرَِعْت لَِتْصِقيِل اْلَقْلِب َوجَتِْديِد ِذْكِر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوُرُسوِخ اْلَمْقصُ 
ميَاِن به هذا حكم القراءة والذكر  َعْقِد اإْلِ

 



 

وأما الركوع والسجود فاملقصود هبما التعظيم قطعًا ولو جاز أن يكون معظمًا هلل عز 
ز أن يكون معظماً لصنم موضوع بني يديه وهو غافل وجل بفعله وهو غافل عنه جلا

عنه أو يكون معظمًا للحائط الذي بني يديه وهو غافل عنه وإذا خرج عن كونه 
تعظيمًا مل يبق إال َمرد حركة الظهر والرأس وليس فيه من املشقة ما يقصد االمتحان 

ج وسائر به مث جيعله عماد الدين والفاصل بني الكفر واإلسالم ويقدم على احل
العبادات وجيب القتل بسبب تركه على اخلصوص وما أرى أن هذه العظمة كلها 
للصالة من حيث أعماهلا الظاهرة إال أن يضاف إليها مقصود املناجاة فإن ذلك 
يتقدم على الصوم والزكاة واحلج وغريه بل الضحايا والقرابني اليت هي َماهدة للنفس 

ْن يَ َناَل اللََّه حلُُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يناله التقوى بتنقيص املال قال اهلل تعاىل" لَ 
منكم"  أي الصفة اليت استولت على القلب حىت حلته على امتثال األوامر هي 
املطلوبة فكيف األمر يف الصالة وال أرب يف أفعاهلا فهذا ما يدل من حيث املعىن 

 (03)على اشرتاط حضور القلب. 
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 صراطي مستقيماوان هذا 
}َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم 

 (.450( { )األنعام: 450َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن )

التوحيد والنبوة وبيان واإِلشارة فيه إىل ما ذكر يف السورة فإهنا بأسرها يف إثبات 
ذلك أنه تعاىل ملا بني يف اآليتني املتقدمني ما وصى به أمجل يف آخره  (13)الشريعة.

إمجاال يقتضي دخول ما تقدم فيه ودخول سائر الشريعة فيه فقال: }وأن هذا 
وسلم من  صراطي مستقيما{؛ فدخل فيه كل ما بينه الرسول صلى اهلل عليه وآله

دين اإلسالم وهو املنهج القومي والصراط املستقيم فاتبعوا مجلته وتفصيله وال تعدلوا 
}َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل{ أى األديان املختلفة أو الطرق  (14)عنه فتقعوا يف الضالالت..

فإن مقتضى احلجة واحد ومقتضى اهلوى متعدد الختالف الطبائع ، التابعة للهوى
}فَ تَ َفرََّق ِبُكْم{ فتفرقكم وتزيلكم. }َعْن َسِبيِلِه{ الذي هو اتباع الوحي والعادات. 

واقتفاء الربهان. }ذِلُكْم{ االتباع. }َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن{ الضالل والتفرق 
 (12)عن احلق.

ليه وسلم: أنه وقد ورد يف احلديث الصحيح عن ابن مسعود عن النيب صلى اهلل ع 
ا مث قال: مث خط عن ميينه وعن مشاله خطوط، ا مث قال: هذا سبيل الرشدخط خط
ة }َوَأنَّ هذا مث تال هذه اآلي، «على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هذه سبل

ن.ِصراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه{.رواه النسائي واحلاكم وابن حبا  
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 الشيطان ملا قضى األمر... اآلية{ تدبر قوله تعاىل } وقال
وبرزوا هلل مجيعا فقال الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون  }

عنا من عذاب اهلل من شيء قالوا لو هدانا اهلل هلديناكم سواء علينا أجزعنا أم صربنا 
د احلق ( وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اهلل وعدكم وع 24ما لنا من حميص )

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل 
فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي إين كفرت مبا 

 (   22أشركتموين من قبل إن الظاملني هلم عذاب أليم { )سورة إبراهيم 

 :ما خمتصره قال الشوكاين يف فتح القدير

 .فمعىن " برزوا " ظهروا من قبورهم، وبرزوا هلل مجيعا :فقال

" فقال الضعفاء للذين استكربوا"  أي: قال األتباع الضعفاء للرؤساء األقوياء 
فكذبنا الرسل ، املتكربين ملا هم فيه من الرياسة " إنا كنا لكم تبعا" أي يف الدنيا

مجعهم يف حشرهم فاجتمع  :قال الزجاج، والتبع مجع تابع، وكفرنا باهلل متابعًة لكم
فقال الضعفاء للذين استكربوا من أكابرهم عن عبادة اهلل إنا كنا ، التابع واملتبوع

. " فهل أنتم مغنون عنا " أي دافعون عنا من .لكم تبعا مجع تابع مثل خادم وخدم
" قالوا لو هدانا اهلل هلديناكم"  أي قال املستكربون َميبني عن قول ، عذاب اهلل

لو هدانا اهلل إىل طريق  :وقيل، تضعفني لو هدانا اهلل إىل اإلميان هلديناكم إليهاملس
لو جنانا اهلل من العذاب لنجيناكم منه.." سواء علينا  :وقيل، اجلنة هلديناكم إليها

"ما لنا من ، أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص " أي مستٍو علينا اجلزع والصرب
 .العذاب من منجا ومهرب من :حميص"  أي

 

 



 

"وقال الشيطان ملا قضي األمر" أي: ملا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار " إن 
وَمازاة احملسن ، اهلل وعدكم وعد احلق" وهو وعده سبحانه بالبعث واحلساب

 بإحسانه واملسيء بإساءته..

بأنه ال بعث وال حساب وال ، " ووعدتكم فأخلفتكم"  أي وعدتكم وعدا باطال 
 .فأخلفتكم ما وعدتكم به من ذلك، وال نارجنة 

"وما كان يل عليكم من سلطان" أي تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم 
به وزينته لكم.. " إال أن دعوتكم فاستجبتم يل"  أي إال َمرد دعائي لكم إىل 

املراد بالسلطان  :وقيل، الغواية والضالل بال حجة وال برهان فسارعتم إىل إجابيت
" فال تلوموين"  مبا ، ما كان يل عليكم من قهر يضطركم إىل إجابيت :أي، ا القهرهن

. "ولوموا أنفسكم" .وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخاليف هلذا املوعد
فإن من قبل املواعيد ، باستجابتكم يل مبجرد الدعوة اليت ال سلطان عليها وال حجة

وال سيما ودعويت هذه ، ق فعلى نفسه جىنالباطلة والدعاوى الزائغة عن طريق احل
الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضني لوعد اهلل لكم وعد احلق ودعوته لكم إىل 

 .الدار السالم مع قيام احلجة اليت ال ختفى على عاقل وال تلتبس إال على خمذول

ملا يف و ، وقريب من هذا َمن يقتدي بآراء الرجال املخالفة ملا يف كتاب اهلل سبحانه
فإنه قد استجاب ، سنة رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم ويفضلها على ما فيهما

وترك احلجة والربهان خلف ، للباطل الذي مل تقم عليه حجة وال دل عليه برهان
، ظهره كما يفعله كثري من املقتدين بالرجال املتنكبني طريق احلق بسوء اختيارهم

 .اللهم غفرانك

وما ، ما أنا مبغيثكم َما أنتم فيه من العذاب :ما أنتم مبصرخي"" ما أنا مبصرخكم و 
وفيه إرشاد هلم إىل أن الشيطان يف تلك احلالة مبتلى مبا ابتلوا ، أنتم مبغيثي َما أنا فيه

 



 

فكيف يطمعون يف إغاثة من ، به من العذاب حمتاج إىل من يغيثه وخيلصه َما هو فيه
 هو حمتاج إىل من يغيثه ؟ 

 :مبا أشركتموين من قبل" " إين كفرت

، ملا كشف هلم القناع بأنه ال يغِن عنهم من عذاب اهلل شيئا  :قال العالمة الشوكاين
صرح هلم بأنه كافر بإشراكهم له مع اهلل يف ، وال ينصرهم بنوع من أنواع النصر

وهو ما كان ، الربوبية من قبل هذا الوقت الذي قال هلم الشيطان فيه هذه املقالة
ولقد قام هلم الشيطان يف هذا اليوم مقاما يقصم ، يف الدنيا من جعله شريكامنهم 

فأوضح هلم أوال أن مواعيده اليت كان يعدهم هبا يف الدنيا ، ظهورهم ويقطع قلوهبم
باطلة معارضة لوعد احلق من اهلل سبحانه وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك املواعيد 

، ثانيا بأهنم قبلوا قوله مبا ال يوجب القبولمث أوضح هلم ، ومل يِف هلم بشيء منها
مث ، وال يُقبل على عقل عاقل لعدم احلجة اليت ال بد للعاقل منها يف قبول قول غريه

أوضح ثالثا بأنه مل يكن منه إال َمرد الدعوة العاطلة عن الربهان اخلالية عن أيسر 
ودفع لومهم له ، مث نعى عليهم رابعا ما وقعوا فيه، شيء َما يتمسك به العقالء

ألهنم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي ال يلتبس ، وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم
مث أوضح هلم خامسا بأنه ال نصر عنده وال إغاثة ، بطالنه على من له أدىن عقل

بل هو مثلهم يف الوقوع يف البلية والعجز ، وال يستطيع هلم نفعا وال يدفع عنهم ضرا
احملنة.. مث صرح هلم سادسا بأنه قد كفر مبا اعتقدوه فيه  عن اخللوص عن هذه

وإذا كان مجلة " ، فتضاعفت عليهم احلسرات وتوالت عليهم املصائب، وأثبتوه له
إن الظاملني هلم عذاب أليم" من تتمة كالمه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع 

زاؤهم عليه من مث ذكر ما هو ج، فأثبت هلم الظلم، من كالمه الذي خاطبهم به
 .إنه ابتداء كالم من جهة اهلل سبحانه :ال على قول من قال، العذاب األليم

 



 

 } إن ابراهيم كان أمة...{
( 423قال تعاىل: "ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن أُمًَّة قانِتًا لِلَِّه َحِنيفًا وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )

نْيا َحَسَنًة َوِإنَُّه 424ىل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم )شاِكراً أِلَنْ ُعِمِه اْجَتباُه َوَهداُه إِ  ( َوآتَ ْيناُه يف الدُّ
 ("سورة النحل.                   422يف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي )

أحدمها: أنه كان وحده أّمة من األمم  ، قوله سبحانه" كاَن أُمًَّة"  فيه وجهان
                                                        لكماله يف مجيع صفات اخلري.        

وعن َماهد: كان مؤمنًا وحده والناس كلهم كفار. والثاين: أن يكون أّمة مبعىن 
فيكون مثل قوله تعاىل " قاَل ِإيني ، أى: يؤّمه الناس ليأخذوا منه اخلري، مأموم

                                                       ..جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً"

إمنا هو ، فقلت: غلطت، عن ابن مسعود أنه قال: إّن معاذًا كان أّمة قانتًا هلل
وكان معاذ  ، إبراهيم. فقال: األّمة: الذي يعلم اخلري. والقانت املطيع هلل ورسوله 

: لو كان -ال تستخلف؟ حني قيل له: أ -كذلك. وعن عمر رضى اهلل عنه أنه قال
ولو كان معاذ حيا الستخلفته. ولو كان سامل حيا ، أبو عبيدة حيًا الستخلفته

أبو »الستخلفته فإىن مسعت رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وعلى آله وسلم يقول: 
ليس بينه وبني اهلل يوم القيامة إال ، ومعاذ أّمة قانت هلل، عبيدة أمني هذه األّمة

، وهو ذلك املعىن .لو كان ال خياف اهلل مل يعصه، وسامل شديد احلب هلل، املرسلون
 ألّن األئمة معلمو اخلري.، أى: كان إماما يف الدين

والقانت: القائم مبا أمره اهلل. واحلنيف: املائل إىل ملة اإلسالم غري الزائل عنه. ونفى 
إبراهيم " شاِكراً عنه الشرك تكذيبا لكفار قريش يف زعمهم أهنم على ملة أبيهم 

فأخر ، فلم جيد ذات يوم ضيفاً ، أِلَنْ ُعِمِه " روى أنه كان ال يتغّدى إال مع ضيف

 



 

فدعاهم إىل الطعام فخيلوا له ، فإذا هو بفوج من املالئكة يف صورة البشر، غداءه
                               أّن هبم جذامًا؟ فقال: اآلن وجبت مواكلتكم شكراً هلل على أنه عافاين وابتالكم.           

 " اْجَتباُه"  اختصه واصطفاه للنبّوة " َوَهداُه ِإىل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم"  إىل ملة اإلسالم                                       

حىت ليس من أهل دين ، "وآتيناه يف الدنيا َحَسَنًة " عن قتادة: هي تنوبه اهلل بذكره 
وقيل: قول املصلى منا: كما صليت على ، وقيل: األموال واألوالد إال وهم يتولونه.

 إبراهيم. "َلِمَن الصَّاحِلِنَي" ملن أهل اجلنة.

 ("420"مُثَّ أَْوَحْينا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )

يها من تعظيم منزلة رسول اهلل صلى اهلل عليه هذه ما ف« مث»مُثَّ َأْوَحْينا ِإلَْيَك يف 
، واإليذان بأّن أشرف ما أوتى خليل اهلل إبراهيم من الكرامة، وإجالل حمله، وسلم

من ِقبل أهنا ، وأجّل ما أوىل من النعمة: اتباع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملته
 أثىن اهلل عليه هبا. دلت على تباعد هذا النعت يف املرتبة من بني سائر النعوت اليت

قال ابن املنري شارحا تلك النقطة: وإمنا تفيد ذلك "مث " ألهنا يف أصل وضعها 
مث استعملت يف تراخيه عنه يف علو املرتبة حبيث ، لرتاخى املعطوف عليه يف الزمان

فكأنه بعد أن عدد مناقب ، يكون املعطوف أعلى رتبة وأمشخ حمال َما عطف عليه
الم قال تعاىل: وهاهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرًا وأرفع رتبة اخلليل عليه الس

مأمور ، وهو أن النيب األمى الذي هو سيد البشر متبع مللة إبراهيم، وأبعد رفعة
، متلو أمره بذلك يف القرآن العظيم. ففي ذلك تعظيم هلما مجيعا، باتباعه بالوحي

يم أوفر وأكرب على ما لكن نصيب النيب صلى اهلل عليه وسلم من هذا التعظ
 2/614ا.ه. من تفسري الكشاف (واهلل املوفق للصواب.، مهدناه

 

 



 

 ل يأتيه الباطل
( اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن 14}...َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز )

يٍد )  (12، 14({ )فصلت: 12َحِكيٍم حَِ

 ، ال يرام أن يأيت أحد مبثله، لكتاب عزيز{ أي: منيع اجلناب}وإنه 

}ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه{ أي: ليس للبطالن إليه سبيل؛ ألنه 
منزل من رب العاملني؛ وهلذا قال: }تنزيل من حكيم حيد{ أي: حكيم يف أقواله 

هى عنه اجلميع حممودة أي: يف مجيع ما يأمر به وين، حيد مبعىن حممود، وأفعاله
  10عواقبه وغاياته.

 قال الرازي: ويف معىن هذه اآلية } ال يأتيه الباطل...{ وجوه:

وال جييء كتاب من ، األول: أي ال تكذبه الكتب املتقدمة كالتوراة واإلجنيل والزبور 
 بعده يكذبه.

ال  وما حكم بكونه باطال، الثاين: ما حكم القرآن بكونه حقا ال يصري باطال 
 يصري حقا.

أو يزاد فيه ، الثالث: معناه أنه حمفوظ من أن يُنقص منه فيأتيه الباطل من بني يديه 
فيأتيه الباطل من خلفه. والدليل عليه قوله تعاىل: }...وإنا له حلافظون{ )احلجر: 

 ( فعلى هذا يكون الباطل هو الزيادة والنقصان.3

د يف املستقبل كتاب ميكن جعله معارضا له الرابع: حيتمل أن يكون املراد أنه ال يوج 
 ومل يوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارضا له.
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، واملقصود أن الباطل ال يتطرق إليه، هذا َتثيل« الكشاف»اخلامس: قال صاحب  
 (11)وال جيد إليه سبيال من جهة من اجلهات حىت يتصل إليه.ا.ه

 اْلُقْرآن بعضه بَ ْعًضا َوَلِكن يُ َوافق بعضه بَ ْعًضا.َويُ َقال اَل خُيَالف  قال ابن عباس:

، ووصَف اللَّه تعاىل الكتاَب بالِعزَِّة ألنه بصحة معانيه َُمَْتِنٌع الطَّْعُن فيه واإلزراء عليه
 .وهو حمفوظ من اللَّه تعاىل قال ابن عباس:معناه: كرمٌي على اللَّه تعاىل

وظاهر اللفَظ ، قال قتادة والسُّدييُّ: يريد: الشيطان وقوله تعاىل: الَّ يَْأتِيِه/ اْلباِطلُ 
 وأْن جييء أْمٌر يُ ْبِطُل منه َشْيئاً.، يَ ُعمُّ الشيطان

 وقوله: ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يُ ْبِطُل َشْيئاً منه.

ِة عاقل ما يبطل شيئا وقوله: َوال ِمْن َخْلِفِه أي: ليس يأيت بعده من َنَظِر ناظر وِفْكرَ 
 15واملراد باللفظة على اجلملة: ال يأتيه الباطل من جهة من اجلهات.، منه

ال يَْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه أي ال يتطرق إليه البطالن من جهة من 
 اجلهات.

اما يف كونه حقا قال القاشاين: ال من جهة احلق فيبطله مبا هو أبلغ منه وأشد إحك
ويغريونه بالتحريف لكونه ، وصدقا. وال من جهة اخللق فيبطلونه باإلحلاد يف تأويله

كما قال ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذيْكَر َوِإنَّا َلُه حَلاِفُظوَن ،  ثابتا يف اللوح حمفوظا من جهة احلق
ميكن أعداءه وفيه َتثيل لتشبيهه بشخص حي من مجيع جهاته. فال ، (3احلجر: )

الوصول إليه ألنه يف حصن حصني من حاية احلق املبني. هذا على أن ما بني يديه 
كناية عن مجيع اجلهات. كالصباح واملساء كناية عن الزمان كله. أو ،  وما خلفه
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املعىن: ال يتطرق إليه باطل يف كل ما أخرب عنه من األخبار املاضية واآلتية. واملاضية 
يٍد قال ابن واآل، ما بني يديه تية ما خلفه. أو العكس كما مّر تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم حَِ

بتدبري عباده وصرفهم فيما فيه ، جرير: أي هو تنزيل من عند ذي حكمة
 16حممود على نعمه عليهم بأياديه عندهم.، مصاحلهم

والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم وال يذكر ماذا هم وال ماذا سيقع 
كأمنا ليقال: إن « ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِالذيْكِر َلمَّا جاَءُهْم..»هلم. فال يذكر اخلرب: 

فعلتهم ال يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها لشدة بشاعتها! لذلك يرتك النص 
 به وميضي يف وصف الذكر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة ال يأيت« ِإنَّ »خرب 

َوِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيٌز ال يَْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه. تَ ْنزِيٌل ِمْن »وتبشيعها: 
يدٍ   ..«َحِكيٍم حَِ

ق. وأين للباطل أن يدخل على هذا الكتاب. وهو صادر من اهلل احلق. يصدع باحل
 ويتصل باحلق الذي تقوم عليه السماوات واألرض؟

ِإنَّا حَنُْن »وأىن يأتيه الباطل وهو عزيز. حمفوظ بأمر اهلل الذي تكفل حبفظه فقال: 
 .«نَ زَّْلَنا الذيْكَر َوِإنَّا َلُه حَلاِفُظونَ 

والذي نزل ليقره. جيده يف ، واملتدبر هلذا القرآن جيد فيه ذلك احلق الذي نزل به
 ه وجيده يف نصه.روح

ويطبعها ويؤثر ، خياطب أعماق الفطرة، جيده يف بساطة ويسر. حقا مطمئنا فطريا
 فيها التأثري العجيب.
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يدٍ »وهو  ويف طريقة ، ويف توجيهه، . واحلكمة ظاهرة يف بنائه.«تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم حَِ
ويف عالجه للقلب البشري من أقصر طريق. واهلل الذي نزله خليق باحلمد. ، نزوله

 (11)ويف القرآن ما يستجيش القلب حلمده الكثري.

وملا كان من معاين العزة يف القرآن أنه َمتنع مبتانة رصفه وجزالة نظمه وجاللة معانيه 
 البطالن إتيان بنيَّ ذلك بقوله: }ال يأتيه الباطل{ أي البني، من أن يلحقه تغيري ما

، ال نفي العموم، وملا كان املراد تعميم النفي، غلبٍة فيصري أو شيء منه باطاًل بّينا
أدخل اجلار فقال: }من بني يديه{ أي سواء كان حكمًا أو خربًا ألنه يف غاية 

ألن ما قدام ، واحلاصل أنه ال يأتيه الباطل من جهٍة من اجلهات، احلقية والصدق
، فما بني ذلك من باب األْوىل، وما خلف أخفى ما يكون، أوضح ما يكون

وحنوه َما ، فالعبارة كناية عن ذلك ألن كالم اهلل ال وراء له وال أمام على احلقيقة
مث علل ذلك بقوله: }تنزيل{ أي ، املراد به دون لبستفهم العرب ومن علم لساهنا 

ضع كل شيء منه حبسب التدريج ألجل املصاحل }من حكيم{ بالغ احلكمة فهو ي
يف أُت حماله يف وقت النزول وسياق النظم }حيد *{ أي بالغ اإلحاطة بأوصاف 

حيمده  ، الكمال من احلكمة وغريها والتنزه والتطهر والتقدس عن كل شائبة نقصٍ 
مبا ظهر عليه من نقصه أو  ، كل خلق بلسان حاله إن مل حيمده بلسان مقاله

ون ال حمالة ألهنم ال يقدرون على شيء َما واخلرب حمذوف تقديره: خاسر ، كماله
 يوجهونه إليه من الطعن ألهنم عجزة ضعفاء َصَغرة كما قال املعري:

 .. فعاند من تطيق له عنادا.أرى اجلوزاء تكرب أن تصادا

 (18)وحذف اخلرب أهول لتذهب النفس كل مذهب.
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 إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت{و} 
 سورة العنكبوت وأوهن البيوت

 تقوم أُنثى العنكبوت بقتل الذكر بعد التلقيح و تلقيه خارج البيت..

 م و إلقائها خارج املنزل..ألوبعد أن يكرب االوالد يقومون بقتل ا

 طالق.إلبيت عجيب من أسوأ البيوت على ا

 لقد وصفها القرآن بآية واحدة..

 { وإّن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون}

 سبحان اهلل !!!

لقد كان الناس يعلمون مدى الوهن يف البيت احلسي للعنكبوت لكنهم مل يدركو 
 الوهن املعنوي اال يف هذا العصر...!! وبالتايل جاءت اآلية: لو كانو يعلمون !!

ومع ذلك يسمي اهلل تعاىل سورة باسم هذه احلشرة السيئة الصيت ويتكلم عنها يف 
 آية

 ا عن الفت؟مع أّن السورة تتحدث من أوهلا آلخره

البداية كانت )أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون( و)و من 
 الناس من يقول آمنا باهلل فإذا أوذي يف اهلل جعل فتنة الناس كعذاب اهلل(

 قد يتبادر للذهن ما عالقة الفت بالعنكبوت؟

 



 

 إّن تداخل الفت يشبه خيوط العنكبوت..:اجلواب

متداخلة فال يستطيع املرء أن مييز بينها و هي كثرية و معقدة و  فالفت متشابكة و
 ..لكنها هشة و ضعيفة إذا استعنا باهلل

 "اللهم جنبنا الفت ما ظهر منها و ما بطن"

 ... سئل أحد العلماء

عداء ألمالذي أوصل حال املسلمني إىل هذه الدرجة من الذل واهلوان وتكالب ا
 ؟؟؟

 فضلنا الثمانية على الثالثة عندما:فرد

 ماهي الثمانية ؟ :فسئل

 وماهي الثالثة؟

 فأجاب: إقرؤها يف قوله تعاىل

 )) قل إن كان

 . آباؤكم4

 . وأبنائكم2

 . وإخوانكم0

 . وأزواجكم1

 . وعشريتكم5

 



 

 . وأموال إقرتفتموها6

 . وجتارة ختشون كسادها1

 . ومساكن ترضوهنا8

 أحب إليكم من:

 ، . اهلل4

 ، ورسوله. 2

 . وجهاد يف سبيله0

 واهلل ال يهدي القوم الفاسقني {.، فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره

 تستحق التأمل

 

 

 } يا أيها الناس...{ ونظرة موضوعية.
ليؤكد عاملية  ..يف عشرين آية يف كتاب اهلل يايت اخلطاب اإلهلى العام للناس مجيعاً 

هذا الدين وكونه النور الرباين األخري هلذا العامل احلائر...نداءات ربانيٌة حانيٌة عظيمة 
. حقيقة وجود .يكتنفها اجلالل لبِن آدم ترشدهم للحقيقة العليا اليت ال مناص منها

وأنه أعز خملوق عند ربه تعاىل الذي خلقه فسواه فعدله  ؛هذه احلياة وهذا اإلنسان
. مث شرفه غاية .سخر له الكون وعلمه أمساء كل شئ وأسجد له مالئكتهمث 

التشريف حيث أمره بعبادته ليكون يف كنفه ويف يف الدنيا ويف مستقر رحته وثوابه يف 

 



 

ولكن الشيطان اللعني تربص آلدم وذريته بعدما رفض السجود له استكبارا ، االخرة
. وهنا يأتينا .ِن آدم ويهلكهم كما هلك. وأقسم ليغوين ب.وجحودا لقيمته يف احلياة

النور الرباين العظيم ليبني لنا تلك احلقائق اجلوهرية ويبعث برسائل عامة وقوية لبِن 
 :اإلنسان مجيعاً 

. خلقكم من .أعبدوا ربكم الذي خلقكم وكرَّمكم وهداكم واصطفاكم على خلقه
وارًا من ضعف تراب وخلقكم نطفة هينة ضعيفة فعلقة فمضغٍة وارتقى بكم اط
. فكلوا َما يف .لضعٍف يرعاكم بعلمه وحكمته وقدره ورزقه الذي حيوطكم به

.اتقوا ربكم يف نسائكم .األرض اليت سخرها لكم احلالل وال تتبعوا احلرام والباطل
وأرحامكم وعالقاتكم البشرية فأنتم من نفس واحدة خلقكم اهلل شعوبا وقبائل 

. ال يهلكنكم .احلضارات( والتنابذ واملوت والعداوات لتتعارفوا وتتكاملوا ال )لصراع
الشيطان فهو عدوكم اللدود والذي ال تتغري عداوته أبدا وهو ينتظركم بكل طريق 

 -وهو رسول اهلل إليكم مجيعا  -. لقد جاءكم الرسول اخلاُت .فال تتبعوا خطواته
بحانه فآمنوا باهلل ورسله بالدين اخلاُت والشريعة الكاملة والنور املبني من كالم اهلل س

. لقد جاءتكم الرباهني والبينات واملعجزات والدالالت .وكلماته ألن ذلك جناتكم
. فمن كفر .على دين اهلل وصدق أنبيائه ومشولية دين حممد عليه الصالة والسالم

وتغركم الدنيا ، .ال يغركم الشيطان بكيده.بعد ذلك فإن اهلل عىن عن العاملني
أو تغركم قوتكم الزائفة وأنفسكم احلائرة.. فسيكون بغيكم ، ئلبزخرفها الزا

 ؛وإن ركبت حضارتكم السحاب، وفسادكم واتباعكم الشيطان يرجع على أنفسكم
. ضرب اهلل لكم مثل أضعف شئ يف .فبدون نور اهلل تعاىل فإن اجلميع يف عمى

يصنع  الذبابة فهى على صغرها ال يستطيع علمكم الذي تتشدقون به ان ؛خلقه
وإذا ما أخذت منكم شيئا فلن ، مثلها َتاما ولو اجتمع علم األرض على ذلك

.فيا َمن كفرُت باهلل وظننتم أنكم ملكتم األرض والعلوم مثلكم كمثل .تستطيعوا رده

 



 

. أنتم دائما وأبدا .. وهذه السيطرة والتكرب والطغيان زائف.الذبابة خملوق ضعيف
. من ضل فإمنا يضل على نفسه . هو الغىن احلميدالفقراء احملتاجني إىل اهلل واهلل

. ألن هناك يوٌم عظيم .ويهلكها ومن اهتدي يهتدي لنفسه فيصلحها وينقذها
مهول ينتهي فيه هذا العامل ويزلزل كل ما فيه يف زلزلٍة عظيمٍة تذهل فيها املراضع عن 

بينكم وبني هذا . فاجعلوا .وال يستطيع أن ينفع ولد والده وال والد ولده، أبنائها
 . اتقوا اهلل واعبدوه وال تتبعوا خطوات الشيطان. .اليوم العظيم املهول وقاية

}يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن  .4
 (24({ )البقرة: 24)

ا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَييًبا َواَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن }يَا أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا َمَّ  .2
 (468({ )البقرة: 468ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )

َها  .0 }يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رِ  َجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ

 (2، 4( { )النساء: 4ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )

رًا َلُكْم َوِإْن  .1 }يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم الرَُّسوُل بِاحلَْقي ِمْن َربيُكْم َفآِمُنوا َخي ْ
( 413َتْكُفُروا فَِإنَّ لِلَِّه َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما )

 (413{ )النساء: 

( 411}يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بُ ْرَهاٌن ِمْن َربيُكْم َوأَنْ َزْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًنا ) .5
 (415، 411{ )النساء: 

 



 

يًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت }ُقْل يَ  .6 ا أَي َُّها النَّاُس ِإيني َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم مجَِ
َواأْلَْرِض اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو حُيِْيي َومُيِيُت َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه النَّيبي اأْلُمييي الَِّذي 

 (458({ )األعراف: 458وُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن )يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبعُ 

َنا َمْرِجُعُكْم  .1 نْ َيا مُثَّ ِإلَي ْ َا بَ ْغُيُكْم َعَلى أَنْ ُفِسُكْم َمَتاَع احْلََياِة الدُّ }يَا أَي َُّها النَّاُس ِإمنَّ
 (20({ )يونس: 20فَ نُ َنبيُئُكْم مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )

ْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربيُكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدوِر َوُهًدى }يَا أَي َُّها النَّاُس قَ  .8
 (51({ )يونس: 51َوَرْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي )

}ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يف َشك  ِمْن ِديِِن َفاَل َأْعُبُد الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمْن  .3
ُبُد اللََّه الَِّذي يَ تَ َوفَّاُكْم َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َأعْ 

 (431({ )يونس: 431)

َا  .43 } ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم احلَْقُّ ِمْن َربيُكْم َفَمِن اْهَتَدى فَِإمنَّ
َا َيِضلُّ َعَلي ْهَ  ({ 438ا َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل )يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ

 (438)يونس: 

({ 4}يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم ) .44
 (4)احلج: 

}يَا أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يف َرْيٍب ِمَن اْلبَ ْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن تُ رَاٍب  .42
َ َلُكْم َونُِقرُّ يف  مُثَّ  ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعَلَقٍة مُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلََّقٍة لِنُبَ نيي

ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم  اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل ُمَسماى مُثَّ خُنْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لَِتب ْ
ِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َمْن يُ تَ َوىفَّ وَ 

 



 

َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َوأَنْ َبَتْت ِمْن ُكلي  َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنْ َزْلَنا َعَلي ْ
 (5( { )احلج: 5َزْوٍج هَبِيٍج )

َا أَنَا َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي )}ُقْل يَا أَي َُّها ا .40  (13({ )احلج: 13لنَّاُس ِإمنَّ

}يَا أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن  .41
بَاُب َشْيًئا اَل  ُهُم الذُّ َيْستَ ْنِقُذوُه اللَِّه َلْن خَيُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُب ْ

 (10({ )احلج: 10ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب )

}َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَي َُّها النَّاُس ُعليْمَنا َمْنِطَق الطَّرْيِ َوأُوتِيَنا  .45
 (46({ )النمل: 46ِمْن ُكلي َشْيٍء ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي )

أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَ ْوًما اَل جَيْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َواَل  }يَا .46
نْ َيا َواَل  َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الدُّ

 (00({ )لقمان: 00يَ ُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر )

ُر اللَِّه  .41 }يَا أَي َُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ
 (0({ )فاطر: 0يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأىنَّ تُ ْؤَفُكوَن )

نْ َيا َواَل } يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّه حَ  .48 قٌّ َفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الدُّ
 (5({ )فاطر: 5يَ ُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر )

({ 45} يَا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِِنُّ احلَِْميُد ) .43
 (45)فاطر: 

اُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل }يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقنَ  .23
({ )احلجرات: 40لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي )

40) 

 



 

. ولكل .كانت هذه رسائل ونداءات ربانية عظيمة تنتظم النور الرباين للناس مجيعا
. ترسم معامل الدين واحلياة باحلقائق الكربى عن هذا .يف كل العصوراألمم 
. َمن خلقه وخلقنا؟ وكيف خلقنا ؟ وكيف هى منزلتنا يف هذا الوجود؟ وَمن .الوجود

وكيف النجاة ؟ وماذا يأمرنا ، الذي اعرتض وحسد وتربص؟ وكيف نفلت من كيده
صحة هذه احلقائق؟ وكيف تكون  اهلل تعاىل؟ وما هى األدلة والرباهني اليت تبني لنا

عالقات البشر بني بعضهم البعض ؟ وكيف نعمر األرض ؟ وكيف نستعد ليوم 
 احلساب ؟

واليت ، لقد كانت هذه النداءات الربانية العظيمة جتيب على األسئلة األكرب يف احلياة
. .اهلل :. وتطرح املفاهيم األكرب يف الدين والوجود.حريت الفالسفة وكبار العقول

. واليوم .. الرسل والكتب السماوية والرباهني.. اهلداية.. اإلنسان.. الشيطان.اخللق
 اآلخر واحلساب واجلزاء.

وهذه النداءات الربانية العظيمة لكل الناس بتلك املعاين األكرب اليت تنادي بعاملية 
حنو بر  هذا اإلسالم وأحقيته األويل بقيادة العامل والناس على أمواج احلياة العالية

وِإمنا كثر النداء يف القرآن ب }يَاأَي َُّها{  :.  قال البيضاوي يف تفسريه.األمان
وكل ما نادى اهلل له عباده من حيث ِإهنا أمور عظام ، الستقالله بأوجٍه من التأكيد

ويقبلوا بقلوهبم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقيٌق بأن ، من حقها أن يتفطنوا هلا
 األبلغ. يُنادى له باآلكد

 

 



 

 } أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض... اآلية{
}... أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب  :وهنا يتوجه اخلطاب القرآين هلم وألمثاهلم فيقول

نْ َيا َويَ ْوَم  َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ
 (85)البقرة: ({ 85اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدي اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن )

وهذه اآلية خطاب لقريظة والنضري وبِن قينقاع  :(13)قال العالمة ابن عطية 
وبِن ، وذلك أن النضري وقريظة حالفت األوس، )طوائف اليهود الثالث يف املدينة(

فكانوا إذا وقعت احلرب بني بِن األوس واخلزرج ذهبت كل ، قينقاع حالفت اخلزرج
فها فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من طائفة من بِن إسرائيل مع أحال

وهم قد  ؛وكانوا مع ذلك يفدي بعضهم أسرى بعض اتباعا حلكم التوراة، ديارهم
 ا.ه..خالفوها بالقتال واإلخراج

واخلطاب هنا يف صميم هذا الفصام النكد واملرض العضال من تقسيم الكتاب 
 ؛الذي ال يواكب أهوائهم فُيؤِمن املتحايلون املتحللون ببعضه ويكفرون ببعضه
يتناول   –بعمومه  –ولكنه ، واخلطاب هنا وإن كان لليهود ابتداًء وعلى فعلهم نزل

أو بني الكتاب والسنة فقد  ؛فكل َمن فرَّق بني آيات الكتاب، كل أمٍة وكل كتابٍ 
فقد ُرِوَي أنَّ عمر بن ، عمَّه النذير ومشله اخلطاب الشديد اللهجة يف هذه اآليات

وإنكم أنتم تُ ْعنَ ْون ، إن بِن إسرائيل قد َمَضْوا »قال:  -رضي اللَّه عنه -طَّاباخلَ 
 ..يريد هذا احلديث وما جيري َمراه« هبذا احلديث 

وهذا هو احلاصل عند َمن خانه عقله وهواه وقضى اهلل بضالله حني يأخذ جزءاً من 
الذين جعلوا اإلنسان  ومنهم مثاًل )اجلربية(، احلق ويضرب به جزءاً آخر فيضل ويتيه

بال اختيار وال مشيئة يف أفعاله كريشٍة يف رياح القدر حيركها كيف يشاء وهم 
                                                            

 (411/ 4تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 13

 



 

 َما َكاَن هَلُُم اخْلِيَ َرُة { }َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيَْتارُ حيتجون بقوله سبحانه 
( وبذلك رتبوا عقائدهم الفاسدة على شطر احلق الذي أخذوه 68)القصص: 

وبالغوا فيه حىت ضلوا وهلكوا بزعمهم أن اهلل تعاىل قدَّر املعاصي وخلقها وبذلك 
صار الثواب باجلنة والعقاب بالنار ال معىن له سوى ان اهلل يفعل ما يشاء بال 

. ويف مقابلهم فرقة ) القدرية .وهذا عني الضالل ؛اختيار للعبد يف معصيٍة أو طاعة
اآلخر وكفروا بالنصف األول الذي احتج به أولئك املعتزلة( الذين رأوا نصف احلق 

وأوَّلوه موافقًة لفكرهم وهواهم وزعموا أن ال قدر حيكم وأن العبد يتصرف كيف 
قد  :يشاء بغري قيود القضاء ولذلك حياسب ويعاقب وقد احتجوا بآياٍت وقالوا
ليهم أضاف اهلل األعمال إىل العباد بأنواع اإلضافة العامة واخلاصة فأضافها إ

باالستطاعة تارة كقوله: }َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن يَ ْنِكَح اْلُمْحَصَناِت 
اْلُمْؤِمَناِت{ وباملشيئة تارة كقوله: }ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم{ وباإلرادة تارة  

 :َعُلوَن{وبالفعل والكسب والصنع كقوله: }يَ فْ ، كقول اخلضر }فأردت أن أعيبها{
}لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَ ُعوَن{ وأما باإلضافة  :}مبَا ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن{ :}يَ ْعَمُلوَن{

اخلاصة فكإضافة الصالة والصيام واحلج والطهارة والزنا والسرقة والقتل والكذب 
 (53)...والكفر والفسوق وسائر أفعاهلم إليهم

أنه  :شتمل على حق وباطل.. أما قولكوهذا الكالم م :قال العالمة  ابن القيم
وهذا حجة لك على خصومك من ، أضاف األفعال إليهم فحق ال ريب فيه

وهم جييبونك بأن هذا اإلسناد ال حقيقة له وإمنا هو نسبة َمازية صححها  ؛اجلربية
. وحنن نساعدك .ومات زيد، جرى املاء وبرد وسخن :قيام األفعال هبم كما يقال

هذه  :جلواب ومنافاته للعقول والشرائع والفطر ، ولكن قولكعلى بطالن هذا ا
فإن أردَت مبنع  :اإلضافة َتنع إضافتها إىل اهلل سبحانه فهو كالم فيه إمجال وتلبيس

                                                            
 ( دار املعرفة، بريوت، لبنان452شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل )ص:  53

 



 

واشتقاق األمساء ، وجريان أحكامها عليه، ووصفه هبا، اإلضافة إليه منع قيامها به
 فنعم هي غري مضافة إليه بشيء من هذه االعتبارات والوجوه. ؛منها له سبحانه

ومشيئته ، وقدرته عليها، وإن أردَت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إىل علمه هبا 
وإضافتها ، . فإهنا معلومٌة له سبحانه مقدورة له خملوقة.فهذا باطل ؛وخلقه، العامة

وقة له سبحانه وهي ملكه حقيقًة قد .كاألموال فإهنا خمل.إليهم ال َتنع هذه اإلضافة
، . فاألعمال واألموال خلقه وملكه وهو سبحانه يضيفها إىل عبيده.أضافها إليهم

وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليها فصحت النسبتان ] أى نسبة األفعال إىل اهلل 
ا و عليها ونسبتها إىل العباد فعال وكسباً جُياَزون هب، تعاىل خلقاً وعلماً وقدرًة وتقديراً 

وهو الذي خلق ، . وحصول األموال بكسبهم وإرادهتم كحصول األعمال.حُياَسبون[
كما أن   ؛فأمواهلم وأعماهلم ملكه وبيده ؛األموال وكاسبيها واألعمال وعامليها

أمساعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون 
 (54)ويعملون.

يَّنا فيه مسألًة واحدًة من املسائل احلرجة يف العقيدة فوجدنا وبعد هذا املثال الذي تب
سر اخللط  فيها والزيغ عن جادة الصواب هو العجز عن القراءة الشاملة للنص 

 ؛بل وتأويله والكفر به ؛القرآين َما أدى إىل رؤية شطر احلق واالنكار لشطره اآلخر
، آليات بعضها ببعضوهو عني اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعضه؛ وضرب ا

جتده يف ، وهذا هو اإلطار النظري العام يف مجيع الفرق املبتدعة يف دين اهلل غالباً 
وهم يف اتباعهم الشبهات  ؛اخلوارج والروافض واملعتزلة واملرجئة وغريهم من اهلالكني

 حيذون حذو اليهود والنصارى يف ابتداعهم واختالفهم على أنبيائهم.

                                                            
 ( وما بعدها 452راجع املصدر السابق )ص:  54
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 (:508/ 4من مجيل ما قاله ا/ سيد قطب عفا اهلل عنا وعنه يف ظالل القرآن )

ا تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم ، ُكلُّ نَ ْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوتِ »وحني تعرضه لقول اهلل عز وجل:  َوِإمنَّ
نْيا ِإالَّ َمتاُع ، ْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فازَ َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُ ، يَ ْوَم اْلِقياَمةِ  َوَما احْلَياُة الدُّ

 .«اْلُغُرورِ 

 يقول: إنه ال بد من استقرار هذه احلقيقة يف النفس..

 حمدودة بأجل مث تأيت هنايتها حتما..، حقيقة أن احلياة يف هذه األرض موقوتة 

 وميوت الطاحلون..  ميوت الصاحلون 

 ميوت اجملاهدون وميوت القاعدون..

سَتَذّلون للعبيد.. 
ُ
ستَ ْعلون بالعقيدة وميوت امل

ُ
 ميوت امل

وميوت اجلبناء احلريصون على احلياة بأي ، ميوت الشجعان الذين يأبون الضيم 
 مثن..

وميوت التافهون الذين يعيشون ، ميوت ذوو االهتمامات الكبرية واألهداف العالية 
 يص.فقط للمتاع الرخ

 الكل ميوت.. 

 



 

وتفارق هذه احلياة.. ال ، . كل نفٍس تذوق هذه اجلرعة.«ُكلُّ نَ ْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوتِ »
فارق بني نفس ونفس يف تذوق هذه اجلرعة من هذه الكأس الدائرة على اجلميع. 

 إمنا الفارق يف شيء آخر.

 الفارق يف قيمة أخرى. الفارق يف املصري األخري:

ا تُ وَ »  ..«ف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة. َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فازَ َوِإمنَّ

هذه هي القيمة اليت يكون فيها االفرتاق. وهذا هو املصري الذي يفرتق فيه فالن عن 
ن فالن. القيمة الباقية اليت تستحق السعي والكد. واملصري املخوف الذي يستحق أ

 حيسب له ألف حساب:

 ..«َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فازَ »

ويلقي ظله! وكأمنا للنار ، ويرسم هيئته، بذاته يصور معناه جبرسه« ُزْحزِحَ »ولفظ 
ويدخل يف َماهلا! فهو يف حاجة إىل من ، جاذبية تشد إليها من يقرتب منها

، ليخلصه من جاذبيتها املنهومة! فمن أمكن أن يزحزح عن َماهلا يزحزحه قلياًل قليالً 
 ويدخل اجلنة.. فقد فاز..، ويستنقذ من جاذبيتها

صورٌة قوية. بل مشهٌد حي. فيه حركٌة وشٌد وجذٌب! وهو كذلك يف حقيقته ويف 
 طبيعته. 

 فللنار جاذبية! أليست للمعصية جاذبية؟ 

أليست النفس يف حاجة إىل من يزحزحها زحزحة عن جاذبية املعصية؟ بلى! وهذه 
يظل  -حىت مع احملاولة واليقظة الدائمة -هي زحزحتها عن النار! أليس اإلنسان

أبدًا مقصرًا يف العمل.. إال أن يدركه فضل اهلل؟ بلى! وهذه هي الزحزحة عن النار 
 النار! فيزحزحه عن، حني يدرك اإلنسان فضل اهلل

 



 

نْيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ »   ..«َوَما احْلَياُة الدُّ

 وال متاع الصحو واليقظة.. ، إهنا متاع. ولكنه ليس متاع احلقيقة

 إهنا متاع الغرور. املتاع الذي خيدع اإلنسان فيحسبه متاعا. 

اجلهد أو املتاع الذي ينشئ الغرور واخلداع! فأما املتاع احلق.. املتاع الذي يستحق 
 ا.ه. يف حتصيله.. فهو ذاك.. هو الفوز باجلنة بعد الزحزحة عن النار.

  

 



 

 (503/ 4يف ظالل القرآن ) :مث يقول

وعند ما تكون هذه احلقيقة قد استقرت يف النفس. عند ما تكون النفس قد 
كل نفس ذائقة املوت على كل   إذ -أخرجت من حساهبا حكاية احلرص على احلياة

 وأخرجت من حساهبا حكاية متاع الغرور الزائل.. -حال

عندئذ حيدث اهلل املؤمنني عما ينتظرهم من بالء يف األموال واألنفس. وقد 
 استعدت نفوسهم للبالء:

َلُونَّ يف أَْمواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكمْ » ِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِمَن َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الْ ، لَتُب ْ
 ..«الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى َكِثرياً. َوِإْن َتْصربُوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

، وال بد من أذى يف األموال واألنفس، إهنا سنة العقائد والدعوات. ال بد من بالء
 وال بد من صرب ومقاومة واعتزام.

 إىل اجلنة. وقد حفت اجلنة باملكاره. بينما حفت النار بالشهوات.إنه الطريق 

، إلنشاء اجلماعة اليت حتمل هذه الدعوة، مث إنه هو الطريق الذي ال طريق غريه
وتنهض بتكاليفها. طريق الرتبية هلذه اجلماعة وإخراج مكنوناهتا من اخلري والقوة 

واملعرفة الواقعية حلقيقة الناس واالحتمال. وهو طريق املزاولة العملية للتكاليف 
 وحقيقة احلياة.

ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاهبا عوداً. فهؤالء هم الذين يصلحون 
 حلملها إذن والصرب عليها..

 فهم عليها مؤَتنون.

 



 

بقدر ما يصيبهم يف سبيلها من عنت ، وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو
، لها من عزيز وغال. فال يفرطوا فيها بعد ذلكوبقدر ما يضحون يف سبي، وبالء

 مهما تكن األحوال.

، وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة. فاملقاومة هي اليت تستثري القوى الكامنة
 وتنميها وجتمعها وتوجهها.

لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل ، والدعوة اجلديدة يف حاجة إىل استثارة هذه القوى
 يف أعماق الفطرة..بالرتبة اخلصبة الغنية 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون احلياة 
واجلهاد مزاولة عملية واقعية. ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها. وحقيقة 

مع الشهوات يف ، اجلماعات واجملتمعات. وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوهتم
ومزالق ، مداخل الشيطان إىل هذه النفوسأنفسهم ويف أنفس الناس. ويعرفون 

ومسارب الضالل! مث.. لكي يشعر املعارضون هلا يف النهاية أنه ال بد فيها ، الطريق
جيعل أصحاهبا يالقون يف سبيلها ما يالقون وهم ، وال بد فيها من سر، من خري

ف! إهنا صامدون.. فعندئذ قد ينقلب املعارضون هلا إليها.. أفواجاً.. يف هناية املطا
سنة الدعوات. وما يصرب على ما فيها من مشقة وحيافظ يف ثنايا الصراع املرير على 

فال يشط فيعتدي وهو يرد االعتداء وال ييأس من رحة اهلل ويقطع أمله ، تقوى اهلل
 يف نصره وهو يعاين الشدائد.. ما يصرب على ذلك كله إال أولو العزم األقوياء:

 ..«ت َُّقوا فَِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ َوِإْن َتْصربُوا َوت َ »

وهكذا علمت اجلماعة املسلمة يف املدينة ما ينتظرها من تضحيات وآالم. وما 
ينتظرها من أذى وبالء يف األنفس واألموال. من أهل الكتاب من حوهلا. ومن 

تنكص ومل ، ومل ترتاجع، املشركني أعدائها.. ولكنها سارت يف الطريق. مل تتخاذل

 



 

على أعقاهبا.. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة املوت. وأن توفية األجور يوم 
القيامة. وأنه من زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز. وأن احلياة الدنيا ما هي إال 
متاع الغرور.. على هذه األرض الصلبة املكشوفة كانت تقف ويف هذا الطريق 

رض الصلبة املكشوفة باقية ألصحاب هذه القاصد الواصل كانت ختطو.. واأل
الدعوة يف كل زمان. والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان. وأعداء هذه 

تتواىل القرون واألجيال وهم ماضون يف الكيد هلا من وراء ، الدعوة هم أعداؤها
 القرون واألجيال..

 والقرآن هو القرآن..

ف الزمان وختتلف وسائل الدعاية ضد وختتلف وسائل االبتالء والفتنة باختال
ووسائل إيذائها يف مسعتها ويف مقّوماهتا ويف أعراضها ويف أهدافها ، اجلماعة املسلمة

َلُونَّ يف أَْمواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن »وأغراضها.. ولكن القاعدة واحدة:  لَتُب ْ
ولقد حفلت السورة « ! َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى َكِثرياً  الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكمْ 

 بصور من مكايد أهل الكتاب واملشركني وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك.

وأحيانًا يف أصحاهبا وقيادهتا. وهذه الصور ، أحيانًا يف أصول الدعوة وحقيقتها
وتوجه كلها إىل اإلسالم ، اجلديدةتتجدد مع الزمان. وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية 

وإىل اجلماعة املسلمة والقيادة اإلسالمية. فال خترج على هذه ، يف أصوله االعتقادية
وهو يكشف هلا عن طبيعة ، القاعدة اليت كشف اهلل عنها للجماعة املسلمة األوىل

 وطبيعة األعداء الراصدين هلا يف الطريق..، الطريق

 رصيدًا للجماعة املسلمة كلما مهت أن تتحرك هبذه ويبقى هذا التوجيه القرآين
وأن حتاول حتقيق منهج اهلل يف األرض فتجمعت عليها وسائل الكيد ، العقيدة
وَتزيق أوصاهلا.. يبقى هذا ، لتشويه أهدافها، ووسائل الدعاية احلديثة، والفتنة

 



 

يقها. وطبيعة وطبيعة طر ، التوجيه القرآين حاضرًا جيلو ألبصارها طبيعة هذه الدعوة
أعدائها الراصدين هلا يف الطريق. ويبث يف قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد 

وحني ، وحني تعوي حوهلا بالدعاية، اهلل ذاك فتعرف حني تتناوشها الذئاب باألذى
وأهنا ترى معامل الطريق! ومن مث ، يصيبها االبتالء والفتنة.. أهنا سائرة يف الطريق

ء واألذى والفتنة واالدعاء الباطل عليها وإمساعها ما يكره وما تستبشر باالبتال
ألهنا تستيقن منه أهنا ماضية يف الطريق اليت وصفها اهلل ، كله يؤذي.. تستبشر هبذا

هلا من قبل. وتستيقن أن الصرب والتقوى مها زاد الطريق. ويبطل عندها الكيد 
إىل األمل ، طريقها املوعودوالبلبلة ويصغر عندها االبتالء واألذى وَتضي يف 

 املنشود.. يف صرب ويف تقوى.. ويف عزم أكيد..

 

 الشيطان والستعاذة باهلل منه يف كتاب اهلل وتأمالت
، وإمنا هى أدب رباىن من اهلل لعباده، االستعاذة ليست آية من كتاب اهلل تعاىل

 ؛لونهيعلمهم كيف يلجأون إىل جناب اهلل قبل كل خطوة خيطوهنا أو عمل يعم
ومستعينني به على أنفسهم وعلى الشيطان اللعني..  ، متربأين من حوهلم وخطأهم

وأول لبنات التصور اإلسالمي لرتبية الفرد املسلم ، وهذه هى أول اآلداب القرآنية
ال ، ال إشراك ألى أحد معه مهما بلغ، وتنشئته على اللجوء إىل اهلل يف كل شيئ

، تكون هلل –يف حتقيق التوحيد  –االستعاذة  واللجوء . إمنا .نب وال وىل  وال غريه
 .. .. فافهم.وهلل فقط

( ِإنَُّه 38يقول ربنا سبحانه }فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم )
ْم يَ تَ وَكَّلُ  َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن 33وَن )لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرهبِي ( ِإمنَّ

 (النحل {433يَ تَ َولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكوَن )

 



 

ِلَساِن  : َهَذا أَْمٌر ِمَن اللَِّه تَ َعاىَل ِلِعَباِدِه  َعَلى-رحه اهلل  –قال العالمة ابن كثري  
َأْن َيْسَتِعيُذوا بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن ، نَِبييِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا أَرَاُدوا ِقرَاَءَة اْلُقْرآنِ 

َماُم أَبُو َجْعَفٍر ، الرَِّجيِم. َوُهَو أمُر ندٍب لَْيَس ِبَواِجبٍ  مْجَاُع َعَلى َذِلَك  اإْلِ َحَكى اإْلِ
رُُه ِمَن اأْلَِئمَِّة... َواْلَمْعىَن يف ااِلْسِتَعاَذِة ِعْنَد ابِْتَداِء اْلِقرَاَءةِ  ْبُن َجرِيرٍ  لَِئالَّ يُ ْلَبَس  ، َوَغي ْ

َوهِلََذا َذَهَب اجلُْْمُهوُر ِإىَل ، َومَيْنَ ُعُه ِمَن التََّدبُِّر َوالت ََّفكُّرِ ، َعَلى اْلَقارِِئ ِقرَاَءتُُه َوخُيَْلَط َعَلْيهِ 
َا َتُكوُن قَ ْبَل التياَلَوِة... َأنَّ   ااِلْسِتَعاَذَة ِإمنَّ

ْم يَ تَ وَكَُّلوَن{ قَاَل الث َّْورِيُّ:   َوقَ ْولُُه: }ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرهبِي
ْنُه. َوَقاَل آَخُروَن: َمْعَناُه اَل لَْيَس َلُه َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن َأْن يُوِقَعُهْم يف َذْنٍب اَل يَ ُتوبُوَن مِ 

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ ]ص:  َة َلُه َعَلْيِهْم. َوقَاَل آَخُروَن: َكَقْولِِه: }ِإال ِعَباَدَك ِمن ْ ُحجَّ
َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَُه{ قَاَل َُمَاِهٌد: يُِطيُعونَُه. َوقَاَل آخرون:  .[80 }ِإمنَّ

ا من دون اهلل... }َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكوَن{ َأْي: َأْشرَُكوا يف ِعَباَدِة اللَِّه اختذوه وليً 
َأْي: َصاُروا ِبَسَبِب طَاَعِتِهْم لِلشَّْيطَاِن ُمْشرِِكنَي ، تَ َعاىَل. َوحُيَْتَمُل َأْن َتُكوَن اْلَباُء َسَبِبيَّةً 

 1/630بِاللَِّه تَ َعاىَل...(ا.ه. ابن كثري 

ا االستعاذة من شر شياطني اإلنس امللبسني للباطل على احلق فيقول فيه ربنا وأم
َوقَ ْولُُه: }ِإنَّ الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم{ َأْي:  :تبارك وتعاىل

لشَُّبِه اْلَفاِسَدِة ِباَل بُ ْرَهاٍن َواَل َويَ ُردُّوَن احلَُْجَج الصَِّحيَحَة بِا، َيْدفَ ُعوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطلِ 
ٍة ِمَن اللَّهِ  ٌر َما ُهْم بَِباِلِغيِه{أْي: َما يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ  ، ُحجَّ }ِإْن يف ُصُدورِِهْم ِإال ِكب ْ

مْخَاِل احلَْقي َولَْيَس َما يَ ُروُمونَُه ِمْن إِ ، َواْحِتَقاٌر ِلَمْن َجاَءُهْم ِبهِ ، ِكبَ ٌر َعَلى ات يَباِع احلَْقي 
، َوقَ ْوهُلُْم َوَقْصُدُهْم ُهَو اْلَمْوُضوعُ ، َبِل احلَْقُّ ُهَو اْلَمْرُفوعُ ، َوِإْعاَلِء اْلَباِطِل حِبَاِصٍل هَلُمْ 

({ 13}ِإنَّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي) غافر ، }فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه{ َأْي: ِمْن َحاِل ِمْثِل َهُؤاَلءِ 
ِمْثِل َهُؤاَلِء اْلُمَجاِدِلنَي يف آيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن. َهَذا تَ ْفِسرُي اْبِن   أَْو  ِمْن َشري 

 1/452َجرِيٍر.( ا.ه. ابن كثري 

 



 

فهم أشد من ، واستعاذة املؤمن من شر املضللني أدب آخر يعلمه اهلل عباده
َيْسأَُلوَن َرُسول اهلل  . عن حذيفة  َقاَل: َكاَن النَّاسُ .الشيطان مكرا وضررا ملن تدبر

صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم َعن اخلَْرْيِ وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعِن الشَّري خَمَاَفَة َأْن يُْدرَِكِِن قَاَل: قُ ْلُت: 
خلَْرْيِ ِمْن يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا ُكنَّا يف َجاِهِليٍَّة َوَشر  َفَجاَءنَا اللَُّه هِبََذا اخلَْرْيِ فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا ا

؟ قَاَل:   .«نَ َعْم َوِفيِه َدَخنٌ »قُ ْلُت: َوَهْل بَ ْعَد َذِلَك الشَّري ِمْن َخرْيٍ؟ قَاَل: « نَ َعمْ »َشر 
ُهْم »قُ ْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ قَاَل:  قَ ْوٌم َيْستَ نُّوَن ِبَغرْيِ ُسنَّيِت َويَ ْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف ِمن ْ

؟ قَاَل: قُ ْلتُ  .«َوتُ ْنِكرُ  نَ َعْم ُدَعاٌة َعَلى أَبْ َواِب َجَهنََّم »: فَ َهْل بَ ْعَد َذِلَك اخلَْرْيِ ِمْن َشر 
َها َقَذُفوُه ِفيَها ُهْم ِمْن »قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه ِصْفُهْم لََنا. قَاَل:  .«َمْن َأَجابَ ُهْم ِإلَي ْ

تَ ْلَزُم مَجَاَعَة »َفَما تَْأُمُرين ِإْن أَْدرََكِِن َذِلَك؟ َقاَل:  قُ ْلُت: .«ِجْلَدتَِنا َويَ َتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا
فَاْعَتزِْل تِْلَك »قُ ْلُت: فَِإْن ملَْ َيُكْن هَلُْم مَجَاَعٌة َواَل ِإَماٌم؟ قَاَل:  .«اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهمْ 

 .«رَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلكَ اْلِفَرَق ُكلََّها َوَلْو َأْن تَ َعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة َحىتَّ يُدْ 
ٌة اَل يَ ْهَتُدوَن هِبَُداَي َواَل »ُمت ََّفٌق َعَلْيِه. َويف رَِوايٍَة ِلُمْسِلٍم: قَاَل:  َيُكوُن بَ ْعِدي أَِئمَّ

َقاَل  .«ْنسٍ َيْستَ نُّوَن ِبُسَنيِت َوَسيَ ُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل قُ ُلوبُ ُهْم قُ ُلوُب الشََّياِطنِي يف ُجْثَماِن إِ 
ُحَذيْ َفُة: قُ ْلُت: َكْيَف َأْصَنُع يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن أَْدرَْكُت َذِلَك؟ قَاَل: َتْسَمُع َوُتِطيُع 
اأْلَِمرَي َوِإْن َضَرَب ظهرك َوأخذ َمالك فامسع وأطع ".. ولذا قال تعاىل معلما خلقه 

. من اجلنة والناس" .... اآليات.االستعاذة برهبم ومليكهم " قل أعوذ برب الناس
 فعلمهم االستعاذة برهبم من الوسواس اللعني سواء كان من اجلن أو اإلنس..

[ َأْي: ِإنَّ 06َوقَ ْولُُه: }َوِإمَّا يَنزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه{]ُفصيَلْت: 
ْحَساِن ِإلَيْ  َا يَ ْنَخدُِع بِاإْلِ ْنِس ُرمبَّ َفَأمَّا َشْيطَاُن اجلِْني فَِإنَُّه اَل ِحيَلَة ِفيِه ِإَذا ، هِ َشْيطَاَن اإْلِ

،  فَِإَذا اْستَ َعْذَت بِاللَِّه َوجَلَْأَت ِإلَْيهِ ، َوْسَوَس ِإالَّ ااِلْسِتَعاَذَة خِبَاِلِقِه الَِّذي َسلََّطُه َعَلْيكَ 
ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة َكفَُّه َعْنَك َوَردَّ َكْيَدُه. َوَقْد َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 

 ..يَ ُقوُل: "َأُعوُذ بِاللَِّه السَِّميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن مَهْزِِه َونَ ْفِخِه َونَ ْفِثِه"

 



 

يٌع َعِليٌم ) "َوِإمَّا:وقوله تعاىل َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه مسَِ ( ِإنَّ 233يَ ن ْ
( 234الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن )

( " يقول سبحانه مربيا نبيه على 232يُ ْقِصُروَن ) َوِإْخَوانُ ُهْم مَيُدُّونَ ُهْم يف اْلَغيي مُثَّ اَل 
( " 433أرقى تربية وأعظمها.. } " ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي )

، }ُخِذ اْلَعْفَو{ قَاَل: ِمْن َأْخاَلِق النَّاِس َوَأْعَماهلِِْم )أى ال تكلفهم فوق ما يطيقون
خصاهلم وعاملهم بأحسنها( َوَقْد أََمَر اللَُّه نَِبيَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  بل إصرب على رذيل

يُع الطَّاَعاتِ ، َوَسلََّم َأْن يَْأُمَر ِعَباَدُه بِاْلَمْعُروفِ  ْعرَاِض َعِن ، َوَيْدُخُل يف َذِلَك مجَِ َوبِاإْلِ
ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَُّه تَْأِديٌب خِلُُلِقِه َوَذِلَك َوِإْن َكاَن أَْمرًا لَِنِبييِه َصلَّ ، اجْلَاِهِلنيَ 

ْعرَاِض َعمَّْن َجِهَل احلَْقَّ اْلَواِجَب َمْن ، بِاْحِتَماِل َمْن ظََلَمُهْم َواْعَتَدى َعَلْيِهمْ  اَل بِاإْلِ
َوُهَو لِْلُمْسِلِمنَي َحْرٌب. َهِذِه ، َواَل بِالصَّْفِح َعمَّْن َكَفَر بِاللَِّه َوَجِهَل َوْحَدانِيََّتهُ ، َحقَّ اللَّهِ 

َها.، َأْخاَلٌق أََمَر اللَُّه ]َعزَّ َوَجلَّ[ هِبَا نَِبيَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َوَدلَُّه َعَلي ْ

 َفَسَبَكُه يف بَ ْيتَ نْيِ ِفيِهَما ِجَناٌس فَ َقاَل:، َوَقْد َأَخَذ بَ ْعُض احلَُْكَماِء َهَذا اْلَمْعىَن 

 ..... أُِمرَت وأْعرض َعِن اجلَاهلنيْ .ُخذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بُعرٍف َكَما

 ..... َفُمْسَتْحَسن ِمْن َذِوي اجْلَاِه ِلنيْ .َوِلْن يف الَكالم لُكلي اأْلَنَامِ 

، َسانِهِ َفُخْذ َما َعَفا َلَك ِمْن ِإحْ ، َوقَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: النَّاُس َرُجاَلِن: فَ َرُجٌل حُمِْسنٌ 
فَِإْن ََتَاَدى َعَلى ، َفُمْرُه بِاْلَمْعُروفِ ، َواَل ُتَكليْفُه فَ ْوَق طَاقَِتِه َواَل َما حُيْرُِجُه. َوِإمَّا ُمِسيءٌ 

فَ َلَعلَّ َذِلَك َأْن يَ ُردَّ  ، َفَأْعِرْض َعْنهُ ، َواْسَتَمرَّ يف َجْهِلهِ ، َواْستَ ْعَصى َعَلْيكَ ، َضاَللِهِ 
قَاَل تَ َعاىَل: }اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّييَئَة حَنُْن َأْعَلُم مبَا َيِصُفوَن * َوُقْل  َكَما،  َكْيَدهُ 

-36َربي َأُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَزَاِت الشََّياِطنِي * َوَأُعوُذ ِبَك َربي َأْن حَيُْضُروِن{ ]املؤمنون:
ِإمَّا يَنزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نزٌغ{ َوِإمَّا [ َقاَل اْبُن َجرِيٍر يف تَ ْفِسرِي قَ ْولِِه: }وَ 38

ْعرَاِض َعِن اجْلَاِهِلنَي َوحَيِْمُلَك َعَلى  يُ ْغضبَ نَّك ِمَن الشَّْيطَاِن َغَضٌب َيُصدَُّك َعِن اإْلِ

 



 

يٌع َعِليمٌ  { يَ ُقوُل: ِإنَّ َُمَازَاهِتِْم }َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه{ يَ ُقوُل: فَاْسَتِجْر بِاللَِّه ِمْن نَ ْزِغِه }مسَِ
يٌع جلَِْهِل اجْلَاِهِل َعَلْيكَ  َوااِلْسِتَعاَذِة ِبِه ِمْن ، اللََّه الَِّذي َتْسَتِعيُذ ِبِه ِمْن نَ زِْغ الشَّْيطَاِن مسَِ

 َعِليٌم مبَا يُْذِهُب َعْنكَ ، اَل خَيَْفى َعَلْيِه ِمْنُه َشْيءٌ ، َوِلَغرْيِ َذِلَك ِمْن َكاَلِم َخْلِقهِ ، نَ ْزِغهِ 
 َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن أُُموِر َخْلِقِه.، نَ زَْغ الشَّْيطَانِ 

قُ ْلُت )أى ابن كثري رحه اهلل تعاىل(: َوَقْد تَ َقدََّم يف َأوَِّل ااِلْسِتَعاَذِة َحِديُث الرَُّجَلنْيِ 
َأَحُدمُهَا َحىتَّ َجَعَل أَنْ ُفُه فَ َغِضَب ، اللََّذْيِن َتَسابَّا حِبَْضَرِة النَّيبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإيني أِلَْعَلُم َكِلَمًة َلْو قَاهَلَا ، يَ َتَمزَُّع َغَضًبا
َما ِّب ِمْن  فَ َقاَل:، َلَذَهَب َعْنُه َما جيَُِد: َأُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم". َفِقيَل َلهُ 

 ُجُنوٍن 

قَاَل اللَُّه تَ َعاىَل: }َوُقْل ِلِعَباِدي يَ ُقوُلوا ، ِإمَّا بِاْلَغَضِب أَْو َغرْيِهِ ، َوَأْصُل "الن َّزِْغ": اْلَفَسادُ 
ْسرَاِء: نَ ُهْم{ ]اإْلِ [ َو"اْلِعَياُذ": ااِلْلِتَجاُء 50الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزُغ بَ ي ْ

َكَما قَاَل أَبُو ،  َوأَمَّا "اْلَماَلُذ" َفِفي طََلِب اخلَْرْيِ ، ْسِتَناُد َوااِلْسِتَجارَُة ِمَن الشَّري َوااِل 
:  الطييِب ]احلََْسُن ْبُن َهاِنٍئ[ اْلُمتَ َنيبي

 ..... َوَمْن أعوُذ ِبِه َمَّا أَحاذرُه.يَا َمْن ألوُذ ِبِه فيَما أؤميُله

{ من تفسري ... َواَل يَِهيُضون َعظًما أَْنَت َجاِبره.ًما أَْنَت كاسرُهاَل جَيْرب النَّاُس َعظ
 .0/055ابن كثري بتصرف وحذف

َوُهَو َأنَّ اللََّه يَْأُمُر ، ) فَ َهِذِه َثاَلُث آيَاٍت لَْيَس هَلُنَّ رَاِبَعٌة يف َمْعَناَها :قال ابن كثري
ْحسَ  ْنِسيي َواإْلِ لِيَ ُردَُّه َعْنُه طبُعُه الطَّيب اأْلَْصِل  ِإىَل اْلُمَوادَِّة  ، اِن ِإلَْيهِ مبَُصانَ َعِة اْلَعُدوي اإْلِ

َويَْأُمُر بِااِلْسِتَعاَذِة ِبِه ِمَن اْلَعُدوي الشَّْيطَايني اَل حَمَاَلَة؛ ِإْذ اَل يَ ْقَبُل ُمَصانَ َعًة ، َواْلُمَصافَاةِ 
َر َهاَلِك  َنُه َوبَ نْيَ أَبِيِه آَدَم ِمْن ، اْبِن آَدمَ َواَل ِإْحَسانًا َواَل يَ ْبَتِغي َغي ْ ِة اْلَعَداَوِة بَ ي ْ ِلِشدَّ

قَ ْبُل؛ َكَما َقاَل تَ َعاىَل: }يَا َبِِن آَدَم اَل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم ِمَن 

 



 

َا َيْدُعو [ َوَقاَل: }ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعدُ 21اجْلَنَِّة{ ]اأْلَْعرَاِف:  ُذوُه َعُدواا ِإمنَّ وٌّ فَاختَِّ
[ َوَقاَل }أَفَ َتتَِّخُذونَُه َوُذريي ََّتُه أَْولَِياَء ِمْن 6ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي{ ]َفاِطٍر: 

لِْلَواِلِد ِإنَُّه  َوَقْد أَْقَسمَ ، [53ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال{ ]اْلَكْهِف: 
َفَكْيَف ُمَعاَمَلُتُه لََنا َوَقْد َقاَل: }فَِبِعزَِّتَك ألْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعنَي ، وََكَذبَ ، َلِمَن النَّاِصِحنيَ 

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ ]ص:  َماُم َأْحَُد ْبُن َحْنَبٍل ،.[80، 82* ِإال ِعَباَدَك ِمن ْ . قَاَل اإْلِ
 َرِحَُه اللَُّه:

قَاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم إذا قَاَم ِمَن ، ..َعْن َأِّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيي .
َوتَ َعاىَل ، َوتَ َباَرَك امْسُكَ ، اللَّْيِل فَاْستَ ْفَتَح َصاَلَتُه وكربَّ قَاَل: " ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدكَ 

مُثَّ يَ ُقوُل: " َأُعوُذ بِاللَِّه ، ". َويَ ُقوُل: " اَل ِإَلَه ِإالَّ  اللَُّه " َثاَلثًا َواَل ِإَلَه َغي ُْركَ ، َجدُّكَ 
َنِن ، ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ ، السَِّميِع اْلَعِليمِ  ِمْن مَهْزه ونَ ْفِخه ونَ ْفثه ". َوَقْد َرَواُه َأْهُل السُّ

َل: اسَتب َرُجاَلِن ِعْنَد النَّيبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قَا، اأْلَْربَ َعِة....وَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ 
فَ َغِضَب َأَحُدمُهَا َغَضًبا َشِديًدا َحىتَّ ُخّيل ِإيَلَّ َأنَّ َأَحَدمُهَا يَ َتمزّع أَنْ ُفُه ِمْن ، َوَسلَّمَ 

ِة َغَضِبهِ  ْعَلُم َكِلَمًة َلْو قَاهَلَا َلَذَهَب فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإيني أِلَ ، ِشدَّ
َعْنُه َما جيَُِد ِمَن اْلَغَضِب " قَاَل: َما ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: " يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ ِإيني َأُعوُذ 

 َفَأىَب ]َوحَمََك[ )وهوعند، ِبَك ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ". قَاَل: َفَجَعَل ُمَعاٌذ يَْأُمرُهُ 
( وسنن الرتمذي 1183( وسنن أِّب داود برقم )5/211ويف املسند )، البخاري

َوَجَعَل يَ ْزَداُد ، (.(43222، 43224( وسنن النسائي الكربى برقم )0152برقم )
أَن ََّها َطَهاَرٌة لِْلَفِم َمَّا َكاَن  َغَضًبا. َوَهَذا َلْفُظ َأِّب َداُوَد.. َوِمْن َلطَاِئِف ااِلْسِتَعاَذةِ 

َوَتْطِييٌب َلُه َوتَ َهي ٌُّؤ لِِتاَلَوِة َكاَلِم اللَِّه َوِهَي اْسِتَعانٌَة بِاللَِّه ، يَ تَ َعاطَاُه ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفثِ 
َهَذا اْلَعُدوي اْلُمِبنِي اْلَباِطِِني َواْعرتَاٌف َلُه بِاْلُقْدرَِة َولِْلَعْبِد بِالضَّْعِف َواْلَعْجِز َعْن ُمَقاَوَمِة 

َواَل يَُداَرى ، َواَل يَ ْقَبُل ُمَصانَ َعةً ، الَِّذي اَل يَ ْقِدُر َعَلى َمْنِعِه َوَدْفِعِه ِإالَّ اللَُّه الَِّذي َخَلَقهُ 
ْحَسانِ  ْنَساِن َكَما َدلَّْت َعَلى َذِلَك آيَ ، بِاإْلِ اُت اْلُقْرآِن يف خِبِاَلِف اْلَعُدوي ِمْن نَ ْوِع اإْلِ

 



 

َوقَاَل تَ َعاىَل: }ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربيَك ، َثاَلٍث ِمَن اْلَمثَاين 
ْسرَاِء:  َوَمْن ، َوَقْد نَ َزَلِت اْلَماَلِئَكُة ِلُمَقاتَ َلِة اْلَعُدوي اْلَبَشرِيي يَ ْوَم َبْدرٍ ، [65وَِكيال{ ]اإْلِ

َوَمْن َغَلَبُه ، َوِمْن قَ تَ َلُه اْلَعُدوُّ اْلَباِطِِنُّ َكاَن طرِيًدا، ُه اْلَعُدوُّ اْلَبَشرِيُّ َكاَن َشِهيًداقَ تَ لَ 
َوَلمَّا َكاَن ، َوَمْن قَ َهَرُه اْلَعُدوُّ اْلَباِطُن َكاَن َمْفُتونًا أَْو َمْوُزورًا، اْلَعُدوُّ الظَّاِهُر َكاَن َمْأُجورًا

ْنَساَن ِمْن َحْيُث اَل يَ رَاُه اْستَ َعاَذ ِمْنُه بِالَِّذي يَ رَاُه َواَل يَ رَاُه الشيطان.الشَّْيطَاُن   يَ َرى اإْلِ

َواْلِعَياَذُة ، واالستعاذة ِهَي ااِلْلِتَجاُء ِإىَل اللَِّه َوااِلْلِتَصاُق جِبََناِبِه ِمْن َشري ُكلي ِذي َشر  
َيُكوُن ِلطََلِب َجْلِب اخلَْرْيِ.. َمْعىَن َأُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن  َوالليَياذُ ، َتُكوُن ِلَدْفِع الشَّري 

، َأْي: َأْسَتِجرُي جِبََناِب اللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم َأْن َيُضرَّين يف ِديِِن أَْو ُدنْ َيايَ ، الرَِّجيمِ 
ثَِِّن َعَلى ِفْعِل َما هُنِيُت َعْنُه؛ فَِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل أَْو حيَُ ، أَْو َيُصدَّين َعْن ِفْعِل َما أُِمْرُت ِبهِ 

ْنَساِن ِإالَّ اللَّهُ  .؛ أِلَنَُّه ِشرييٌر بِالطَّْبِع َواَل َيُكفُُّه َعْنَك ِإالَّ الَِّذي .يكفُّه َعِن اإْلِ
 .َخَلَقُه(ا.ه. من ابن كثري بتصرف وحذف

  

 



 

 من صفات أهل النفاق وضعف اإلميان
( 82أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا )} 

ِر َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل اأْلَمْ 
ُهْم َلَعلِ  ُهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَُتُه اَلت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِمن ْ َمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ

 ( 80({ )النساء: 80ِإالَّ قَِلياًل )

، أال يرجعون إىل اإلنصاف والعدل، واملعىن: هؤالء املنافقون الطاعنون عليك
، وتِبني أدلته، كالم اهلل تعاىل؟ فتظهر هلم براهينهوينظرون موضع احلجة ويتدبرون  

هذا كله يقتضيه قوله: ، النظر يف أعقاب األمور وتأويالت األشياء :«والتدبر»
، مث عرَّف تعاىل مبواقع احلجة، }أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن{ وهذا أمر بالنظر واالستدالل
وظهر فيه ، لبشر من القصورأي لو كان من كالم البشر لدخله ما يف كالم ا

إذ هو كالم اهلل احمليط بكل شيء ، والقرآن منزه عنه، التناقض الذي ال ميكن مجعه
 علما.

وظن اختالفا ، قال القاضي ابن عطية األندلسي رحه اهلل: فإن عرضت ألحد شبهةٌ 
 ، فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه، يف شيء من كتاب اهلل

قال مجهور املفسرين: اآلية يف ، : }َوِإذا جاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن... اآلية{وقوله تعاىل
واملعىن: أن ، واآلية نازلة يف سرايا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعوثه، املنافقني

فإذا طرأت هلم شبهة أمٍن ، املنافقني كانوا يتشرفون إىل مساع ما يسوء النيب يف سراياه
، حقَّروها وصغَّروا شأهنا وأذاعوا بذلك التحقري والتصغري، فتٍح عليهم للمسلمني أو

، وإذا طرأت هلم شبهة خوٍف املسلمني أو مصيبٍة عظَّموها وأذاعوا ذلك التعظيم
 وأَذاُعوا ِبِه معناه: أفشوه. 

 ويف َمن ضعف صربه من املؤمنني وقلَّت جتربته.، وقالت فرقة: اآلية نازلة يف املنافقني

 



 

القاضي رحه اهلل: فإما أن يكون ذلك يف أمر السرايا فإهنم كانوا يسمعون أقوال  قال
وهم غري متثبتني يف ، ويذيعوهنا مع من أذاعها، املنافقني فيقولوهنا مع من قاهلا

وإما أن يكون ذلك يف سائر األمور ، وهذا هو الدال على قلة جتربتهم، صحتها
عمر: أنا استنبطته ببحثي وسؤايل يف قصة ادعاء الواقعة. وهذا التأويل جاٍر مع قول 
وحتتمل اآلية أن يكون املعىن لعلمه املسئولون ، تطليق الرسول نساءه يف الصحيح

 ( 52)فأخربوا بعلمهم.، املستنبطون

وهم قوم يستخرجون ، قال السمعاين:واالستنباط: ُهَو اْسِتْخرَاج اْلعلم َوِمْنه النبط
اء
َ
َوِإىَل أويل اأْلَمر ِمن ُْهم )= ، ِبِه اْلعلَماء يَ ْعِِن: َوَلو ردُّوُه ِإىَل الرَُّسولَوقيل: أَرَاَد ، امل

 (50)العلماء( لعلم الَّذين يستنبطونه ِمن ُْهم َما يَ ْنَبِغي َأن يعلموه. 
  

                                                            
 (80/ 2تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 52
 (150/ 4تفسري السمعاين ) 50

 



 

 الدعاء الرائع يف سورة النمل
يه السالم تأملُت هذا الدعاء الرائع يف سورة النمل الذي دعا به نب اهلل سليمان عل

يقول: } َربي أَْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل 
 َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْلِِن ِبَرْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاحِلِني {.

 ا ةاآلخرة:فقد طلب عليه الصالة والسالم كمال السعادة البشرية يف الدني

 .التوفيق للشكر على نعمه اجلليلة الدينيَِّة والدنيويَّة -4

 وعمل الطاعات املرضّية.-2

 .ومرافقة خري الربيَّة -0

 وقد اشارت اآلية إىل حقائق لطيفة:

شكر اهلل على نعمه هو أيضا نعمة من توفيق اهلل ملعرفة النعمة ومعرفة  أن -4
 الطريق إىل شكرها فكم من منَعم عليه وال يعرف نعمة اهلل وفضله فيه.

ان من َتام اإلنعام على العبد اإلنعام على والديه وكم هى عظمة نب اهلل  -2
 يه أيضاً.سليمان إذ يذكر والديه يف موقف النعمة وجيعلها نعمة عل

ولكن ، أن قيمة العبد احلقيقية يف عمله ال يف َمرد علمه وقوله على فضلهما -0
 العمل هو مثرة الييقني واإلميان وال إميان يصح بغري عمل.

واملؤمن ، إال أن يكون ِوفق ما شرع، ليس كل عمل هو مرضى مقبول عند اهلل -1
 اىل لعمله دائما.ال يغرت بعمله وغنما ينظر موضع القبول من اهلل تع

 



 

إن قدوة املؤمن هم املؤمنون الصاحلون الذين ماتوا على طاعة اهلل وكتب هلم  -5
وليس ، واملؤمن حيبهم وحيب ان حيشره اهلل معهم ولو مل يعمل مبثل عملهم، رضاه

 يلتفت ابداً إىل َمن أغوهتم الدنيا وإن ملكوا فيها ما ملكوا.

 :وصدق الشافعي رضى اهلل عنه إذ يقول

 أحبُّ الصاحلني ولسُت منهم *** لعلي أْن أناَل هبم شفاعه.

 وأكرُه َمن بضاعته املعاصي *** وإْن كنَّا سواًء يف البضاعه.
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 قال تعاىل يف سورة آل عمران:

ُهْم } مُثَّ أَنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَ ْعِد اْلَغمي  أََمَنًة نُ َعاًسا يَ ْغَشى طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّت ْ
َر احلَْقي َظنَّ اجْلَاِهِليَِّة يَ ُقوُلوَن َهْل لََنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ُقلْ   أَنْ ُفُسُهْم َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغي ْ

ِهْم َما اَل يُ ْبُدوَن َلَك يَ ُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اأْلَْمِر ِإنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه لِلَِّه خُيُْفوَن يف أَنْ ُفسِ 
َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا ُقْل َلْو ُكْنُتْم يف بُ ُيوِتُكْم لَبَ َرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإىَل 

َص َما يف قُ ُلوِبُكْم َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّه َما يف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحي 
ُُم الشَّْيطَاُن  451الصُُّدوِر )  َا اْستَ َزهلَّ ( ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن ِإمنَّ

ُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم )  ( { 455 بِبَ ْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اللَُّه َعن ْ

على عباده فيما أنزل عليهم من  يقول تعاىل َمتناً  :يقول العالمة ابن كثري رحه اهلل
وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمو السالح يف حال مههم ، السكينة واألمنة

والنعاس يف مثل تلك احلال دليل على األمان كما قال تعاىل يف سورة ، وغمهم

 



 

يُ َغشييُكُم الن َُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه َويُ نَ زيُل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء }ِإْذ  :يف قصة بدر، األنفال
لُِيَطهيرَُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َولِيَ ْرِبَط َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَبيَت ِبِه اأْلَْقَداَم{ 

 :ن عبد اهلل بن مسعود قالع، بسنده:وقال اإلمام بن أِّب حاُت (. 44 :)األنفال
  .ويف الصالة من الشيطان، النعاس يف القتال من اهلل

كنت فيمن تغشاه   :قال، رضي اهلل عنه، عن أِّب طلحة، بسنده:قال البخاري
ويسقط ، يسقط وآخذه، حىت سقط سيفي من يدي مرارا، النعاس يوم أحد

  .وآخذه

 سري مسندا. ورواه يف كتاب التف .هكذا رواه يف املغازي معلقا

، غشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم أحد :أن أبا طلحة قال، بسنده :وقال البيهقي
والطائفة األخرى  :قال، ويسقط وآخذه، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه

وأخذله للحق } يظنون باهلل ، أجنب قوم وأرعنه، املنافقون ليس هلم هم إال أنفسهم
  .أهل شك وريب يف اهلل عز وجل، غري احلق ظن اجلاهلية {؛ كذبة

فإن اهلل عز ، وهو كما قال، رحه اهلل، وكأهنا من كالم قتادة، هكذا رواه هبذه الزيادة
 :}مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم { يعِن :وجل يقول

سوله وهم اجلازمون بأن اهلل سينصر ر ، أهل اإلميان واليقني والثبات والتوكل الصادق
ال يغشاهم  :}وطائفة قد أمهتهم أنفسهم{ يعِن :وهلذا قال، وينجز له مأموله

النعاس من القلق واجلزع واخلوف }يظنون باهلل غري احلق ظن اجلاهلية{ كما قال يف 
وزين ، }بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا :اآلية األخرى

(.  وهكذا 42 :وكنتم قوما بورا { ) الفتحذلك يف قلوبكم وظننتم ظن السوء 
اعتقدوا أن املشركني ملا ظهروا تلك الساعة أهنا الفيصلة وأن اإلسالم قد باد ، هؤالء

 



 

حتصل هلم ، هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من األمور الفظيعة، وأهله
  .هذه الظنون الشنيعة

هل لنا من األمر من شيء } :اليف تلك احل {يقولون  }مث أخرب تعاىل عنهم أهنم 
مث  {قل إن األمر كله هلل خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك} :قال اهلل تعاىل {

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا } :فسر ما أخفوه يف أنفسهم بقوله
  .يسرون هذه املقالة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أي {هاهنا

عن ، فحدثِن حيىي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري :يسار قال حممد بن إسحاق بن
لقد رأيتِن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الزبري :عن عبد اهلل بن الزبري قال، أبيه

فما منا من رجل إال ذقنه يف ، أرسل اهلل علينا النوم، وسلم حني اشتد اخلوف علينا
يقول  ، ما أمسعه إال كاحللم، فواهلل إين ألمسع قول معتب بن قشري :قال، صدره

ويف ذلك أنزل اهلل ، فحفظتها منه {لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا }
  .رواه ابن أِّب حاُت .لقول معتب اآليةتعاىل 

قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل } :قال اهلل تعاىل
وال ، م ال حياد عنهتْ كم حَ وحُ ، وجلر من اهلل عز مقدَّ  هذا قدرٌ  :أي {مضاجعهم 

  .مناص منه

أي خيتربكم مبا  {وليبتلي اهلل ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم } :وقوله
ويظهر أمر املؤمن واملنافق للناس يف ، وليميز اخلبيث من الطيب، جرى عليكم

مبا خيتلج يف الصدور من  :أي {واهلل عليم بذات الصدور }، األقوال واألفعال
  .السرائر والضمائر

 



 

إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما  } :مث قال
إن من ثواب احلسنة  :كما قال بعض السلف،  ببعض ذنوهبم السالفة :أي {كسبوا 

  .وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، احلسنة بعدها

إن اهلل غفور }عما كان منهم من الفرار  :أي {عفا اهلل عنهم ولقد} :مث قال تعاىل
 انتهى ملخصاً..ويتجاوز عنهم، يغفر الذنب وحيلم عن خلقه :أي {حليم 
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َها  وتأمل قوله تعاىل حني ذكر سبحانه عدة خزنة جهنم أعاذنا اهلل منها: }... َعَلي ْ
َنًة 03ِتْسَعَة َعَشَر ) تَ ُهْم ِإالَّ ِفت ْ ( َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َماَلِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ

يَ ْرتَاَب الَِّذيَن لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َويَ ْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَانًا َواَل 
ا أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَ ُقوَل الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اللَُّه هِبَذَ 

َو َوَما َمَثاًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد َربيَك ِإالَّ هُ 
 (.04 – 21({ )املدثر: 04ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشِر )

َوَقوله تَ َعاىَل: }َوَما جعلَنا َأْصَحاب النَّار ِإىَل َماَلِئَكة{ َسَبب نُزول َهِذه اآْليَة َأن  
عشر َوأَنْ ُتم َوقَاَل أَبُو جهل: أرى حُمَمًَّدا يوعدكم بِِتْسَعة ، النَّيب ملا أخرب ِبَعَدد الزَّبَانَِية

 أَفال تقرنون َمَعهم ليعمد كل عشَرة ِمْنُكم ِإىَل َواِحد فيدفعه.، الدهم

: أَنا أتقدمكم على -وََكاَن رجال من بِن مجح  -َوقَاَل أَبُو اأْلسد بن كلدة 
 ومنر ِإىَل اجْلنَّة.، َوِتْسَعة مبنكيب اأْلَْيَسر، فأدفع عشَرة مبنكيب اأْلَمْين، الصيرَاط

َعة عشرَوقَا ؛ َفأْنزل اهلل ، َل: كلدة بن أسيد: أَنا أكفيكم َسب ْ فاكفوين أَنْ ُتم اثْ نَ نْيِ
تَ َعاىَل: }َوَما جعلَنا َأْصَحاب النَّار ِإالَّ َماَلِئَكة{ َأي: َهُؤاَلِء التيْسَعة عشر من 

 



 

ُهم َهَذا قَا، اْلَماَلِئَكة ُلوا: تقيسون وََكيف تطيقوهنم؟ وروى َأن اْلُمسلمني ملا مسُعوا ِمن ْ
 .اْلَماَلِئَكة باحلدادين؟ َأي: )السجانني(

َنة للَّذين كفُروا{ َأي: منحة وبلية َحىتَّ قَاُلوا  َوَقوله تَ َعاىَل: }َوَما جعلَنا عدهتْم ِإالَّ فت ْ
 َما قَاُلوا.

ًدا َوَقوله: }ليستيقن الَّذين أُوتُوا اْلكتاب{ َأي: ليستيقن الَّذين أُوُتوا اْلكتاب َأن حمَُ  مَّ
 قَاَل َما َقاَل من اهلل تَ َعاىَل؛ فَِإنَُّه َوافق َهَذا اْلعَدد الَّذين )وعدوا( يف الت َّْورَاة َواإْلِجنِْيل.

 َوَقوله: }ويزداد الَّذين آمُنوا ِإميَانًا{ َأي: يْزَداد الَّذين آمُنوا من أهل اْلكتاب ِإميَانًا.

يع اْلُمْؤِمُنوَن ِإميَ   انًا ِإذا رَأَْوا َما َقاَله النَّيب ُمَوافقا ملا َحَكاُه أهل اْلكتاب.َوقيل: يْزَداد مجَِ

َوَقوله: }َواَل يرتاب الَّذين أُوتُوا اْلكتاب واملؤمنون{ َأي: اَل يشكوا يف اْلعَدد ِإذا 
جنِْيل َواْلُقْرآن متفقة على َهَذا اْلعَدد.  وجدوا الت َّْورَاة َواإْلِ

يف قُ ُلوهبم مرض والكافرون َماَذا َأرَاَد اهلل هِبََذا مثال{ َأي:  َوَقوله: }وليقول الَّذين 
َنة  َكيَف ذكر اهلل َهَذا اْلعَدد َوخص الزَّبَانَِية ِبِه؟ َوُهَو تَ ْفِسري قَ ْوله تَ َعاىَل: }ِإالَّ فت ْ

 .للَّذين كفُروا{

أضّل اْلكفَّار  َوَقوله: }َكَذِلك يضل اهلل من َيَشاء َويْهِدي من َيَشاء{ يَ ْعِِن: َكَما
َويْهِدي من َيَشاء ، َكَذِلك يضل اهلل من َيَشاء،  َوهدى اْلُمؤمِننَي لقبوله، هِبََذا اْلعَدد

 مبَا ينزل من اْلُقْرآن.

َوَقوله تَ َعاىَل: }َوَما يعلم جنود َربك ِإالَّ ُهَو{ روى َأن اْلكفَّار ملا مسُعوا َهَذا اْلعَدد 
اْلعَدد؛ َفأْنزل اهلل تَ َعاىَل: }َوَما يعلم جنود َربك ِإالَّ ُهَو{ َأي: َلُه قَاُلوا: َما أقل َهَذا 

 من اجْلُنود سوى َهَذا اْلعَدد َما اَل يعلم َعددَها ِإالَّ ُهَو.

 



 

َوَقوله: }َوَما ِهَي ِإالَّ ذكرى للبشر{ َأي: َهِذه اآْليَة عظة وعربة للبشر.انتهى من 
 (.31-35/ 6تفسري السمعاين )

ها ِتْسَعَة َعَشَر{ يعِن الزبانية خزنة جهنم فقيل: هم تسعة عشر ملكا وقيل: }علي
}َوما َجَعْلنا َأْصحاَب النَّاِر ِإالَّ َمالِئَكًة ، تسعة عشر صفا من املالئكة واألول أشهر

{ سبب اآلية أنه ملا نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهل: أيعجز عشرة منكم عن 
فنزلت اآلية. ومعناها أهنم ، ر أن يبطشوا به )؟!(واحد من هؤالء التسعة عش

 (51)وُروي أن الواحد منهم يرمي باجلبل على الكفار. ، مالئكة ال طاقة لكم هبم

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا{ وما جعلنا عددهم إال العدد الذي  تَ ُهْم ِإالَّ ِفت ْ }َوما َجَعْلنا ِعدَّ
استقالهلم واستهزاؤهم به واستبعادهم  وافتتاهنم به، اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر

وقوله: }لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا ، أن يتوىل هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلني
وصدق القرآن ملا ، اْلِكتاَب{ أي ليكتسبوا اليقني بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم

وبتصديق أهل ، ُنوا ِإميانًا باإِلميان بهرأوا ذلك موافقًا ملا يف كتاهبم. َويَ ْزداَد الَِّذيَن آمَ 
الكتاب له. }َوال يَ ْرتاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن{ أي يف ذلك وهو تأكيد 

ونفي ملا يعرض للمتيقن املؤمن حيثما تعروه شبهة. ، وزيادة اإِلميان، لالستيقان
فيكون إخبارًا مبكة عما ، شك أو نفاق }َولِيَ ُقوَل الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض{ أى

سيكون يف املدينة بعد اهلجرة. }َواْلكاِفُروَن{ اجلازمون يف التكذيب. }َماَذا أَراَد اللَُّه 
وقيل ملا استبعدوه ، هِبذا َمَثاًل{ أي شيء أراد هبذا العدد املستغَرب استغراب املثل

َيشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيشاُء{ أى ِمثل  حسبوا أنه مثل مضروب. }َكذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمنْ 
ذلك املذكور من اإِلضالل واهلدى يضل الكافرين ويهدي املؤمنني. }َوما يَ ْعَلُم 
ُجُنوَد َربيَك{ مجوع خلقه على ما هم عليه. }ِإالَّ ُهَو{ سبحانه ِإذ ال سبيل ألحد 

                                                            
 (123/ 2تفسري ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل ) 51
 

 



 

ص كل إىل حصر املمكنات واالطالع على حقائقها وصفاهتا وما يوجب اختصا
منها مبا خيصه من كم وكيف واعتبار ونسبة. }َوما ِهَي{ أى وما سقر أو عدة 

 (55)اخلزنة فيها أو السورة. }ِإالَّ ِذْكرى لِْلَبَشِر{ أى إال تذكرة هلم. 

وتأمل معي أن السورة مكية ومع ذلك جرى فيها ذكر الذين يف قلوهبم مرض من 
َمتدة عرب الزمان يف تقصي اولئك أهل الشك والنفاق ليكون احلديث عن جتربة 

وال يطلع عليه إال َمن شاء ، املرضى بالنفاق والشك ملا يكون علمه عند اهلل تعاىل
فاملؤمنون يزدادون إميانا بآيات رهبم ويقولون }آمنَّا به كلٌّ ، من عباده أو ال يطلع

كان السبيل إىل   وأما ما، ويردون ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل إىل رهبم، من عند ربينا{
، علمه فريدونه إىل عامله وإىل الذين يستنبطونه منهم وإىل احملكم من كتاب اهلل تعاىل

فيهمون املتشابه يف نور احملكم فيهتدوا ويتيقنوا ويزدادوا إميانا. واحلمد هلل رب 
 العاملني.
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 } ما ننسخ من آية أو ننسها...{
نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسها نَْأِت خِبَرْيٍ ِمْنها َأْو ِمْثِلها َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اللََّه  قوله تعاىل: } ما

 (.106َعلى ُكلي َشْيٍء َقِديٌر{ )البقرة: 

 يقول ابن اجلوزي: قوله تعاىل: }ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة{ اآلية. 

، دًا حيل ألصحابه إذا شاءسبب نزوهلا: أن اليهود قالت ملا نسخت القبلة: إن حمم
 وحيرم عليهم إذا شاء فنزلت هذه اآلية. 

تقول العرب: ، قال الزجاج: النسخ يف اللغة: إبطال شيٍء وإقامة آخر مقامه
 نسخت الشمس الظل: إذا أذهبته وحلت حمله. 

 ويف املراد هبذا النسخ ثالثة أقوال: أحدها: رفع اللفظ واحلكم. 
والثاين قول ، واألول قول السدي، ريها. رويا عن ابن عباسوالثاين: تبديل اآلية بغ

 مقاتل. 
وبه قال ، رواه َماهد عن أصحاب ابن مسعود، والثالث: رفع احلكم مع بقاء اللفظ

 أبو العالية. 
وكسر السني. قال أبو علي: أي: ما جنده ، بضم النون« ما نُ ْنِسخ»وقرأ ابن عامر: 

وإمنا جيده منسوخًا بنسخه ، : وجدته حمموداً أي، منسوخًا كقولك: أحدت فالناً 
 جامعه: فتعود هذه القراءة على معىن القراءة بفتح النون(. -إياه )قلُت 

بفتح النون مع « ننسأها»قرأ ابن كثري وأبو عمرو: ، وقوله تعاىل: }أَْو نُ ْنِسها{
أنسأها: إذا فأنا ، واملعىن: نؤخرها. قال أبو زيد: نسأت اإلبل عن احلوض، اهلمزة
 ومنه: النسيئة يف البيع.، أخرهتا

 



 

قاله الفراء. ، ويف معىن نؤخرها ثالثة أقوال: أحدها: نؤخرها عن النسخ فال ننسخها
، فال ننزهلا البتة. والثالث: نؤخرها عن العمل هبا بنسخنا إياها، والثاين: نؤخر إنزاهلا

 حكامها أبو علي الفارسي. 

بتاء مفتوحة ونون. وقرأ سعيد بن املسيب « اتنسه»وقرأ سعد بن أِّب وقاص 
 بضم التاء وفتح السني.« تنسها»والضحاك 
والثانية ساكنة وكسر السني. أراد: ، بنونني: األوىل مضمومة« أو ننسها»وقرأ نافع: 

من النسيان. )قال العلماء: فمعناه نرتكها ال نبدهلا. وهو مروي ، أو ننسك إياها
كما قال }َنُسوْا اهلل فَ َنِسيَ ُهْم{ ]التوبة: ،  مرك برتكهاعن ابن عباس على معىن: نأ

أي: تركوه فرتكهم. / وهذا إمنا يصح على قراءة من قرأ " نَ ْنِسَها " ، [67
 .(56)بالفتح.(

 وأيسر على الناس.، قال ابن عباس: بألني منها، قوله تعاىل: }نَْأِت خِبَرْيٍ ِمْنها{
فتكون احلكمة يف تبديلها مبثلها ، الثواب واملنفعة أي: يف، قوله تعاىل: }أَْو ِمْثِلها{

ومعناه التوقيف والتقرير. وامللك يف اللغة: ، االختبار. َأملَْ تَ ْعَلْم لفظه لفظ االستفهام
فاهلل عّز وجّل حيكم مبا يشاء على عباده ويغرّي ما يشاء ، َتام القدرة واستحكامها

 (51)من أحكام.
 وقال العالمة ابن عطية يف تفصيل هذه األقوال: 

النسخ يف كالم العرب على ، وقوله تعاىل: }ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسها{ اآلية
فأما األول فال مدخل ، والثاين اإلزالة، وجهني: أحدمها النقل كنقل كتاب من آخر

: }ِإنَّا ُكنَّا َنْستَ ْنِسُخ ما ُكْنُتْم وورد يف كتاب اهلل تعاىل يف قوله تعاىل، له يف هذه اآلية

                                                            
 (386/ 1اهلداية اىل بلوغ النهاية ألِّب طالب املكي املقرأ املفسر)  56
 ( بتصرف وزيادة.98/ 1زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي )  51

 



 

وهو ، وأما الثاين الذي هو اإلزالة فهو الذي يف هذه اآلية، (29تَ ْعَمُلوَن{ )اجلاثية: 
منقسم يف اللغة على ضربني: أحدمها يثبت الناسخ بعد املنسوخ أى ييصبح حمله  

«. ألثرنسخت الريح ا»واآلخر ال يثبت كقوهلم ، كقوهلم نسخت الشمس الظل
، والناسخ حقيقة هو اهلل تعاىل، وورد النسخ يف الشرع حسب هذين الضربني

وحد الناسخ عند حذاق أهل ، ويسمى اخلطاب الشرعي ناسخا إذ به يقع النسخ
باخلطاب املتقدم على وجه لواله ، السنة: اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت

 لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

ى اهلل تعاىل عقال ألنه ليس يلزم عنه حمال وال تغيري صفة من والنسخ جائز عل
، وليست األوامر متعلقة باإلرادة فيلزم من النسخ أن اإلرادة تغريت، صفاته تعاىل

بل اهلل تعاىل يعلم إىل أي وقت ينتهي أمره باحلكم األول ، وال النسخ لطرّو علم
ويعلم نسخه بالثاين. والبداء ال جيوز على اهلل تعاىل ألنه ال يكون إال لطروء علم أو 

، وجعلت اليهود النسخ والَبداء واحدا، وذلك حمال يف جهة اهلل تعاىل، لتغري إرادة
 ولذلك مل جيوزوه فضّلوا.

، «ننسخ»وقرأت طائفة ، من نسخ، بفتح النون« ننسخ ما»وقرأ مجهور الناس 
قال أبو علي ، وهبا قرأ ابن عامر وحده من السبعة، «أنسخ»بضم النون من 

وال هي لتعدية ألن املعىن ، الفارسي: ليست لغة ألنه ال يقال نسخ وأنسخ مبعىن
وليس ، جييء ما نكتب من آية أي ما ننزل فيجيء القرآن كله على هذا منسوخا

كما تقول: أحدت ،  فلم يبق إال أن يكون املعىن ما جنده منسوخا، األمر كذلك
قال أبو علي: وليس جنده منسوخا إال ، الرجل وأخبلته مبعىن وجدته حممودا أو خبيال

 بأن ننسخه فتتفق القراءتان يف املعىن وإن اختلفتا يف اللفظ.

 



 

وقد خرَّج قراٌء معىن هذه  قال القاضي أبو حممد عبد احلق رحه اهلل )ابن عطية(:
 القراءة على وجهني:

أو ما نؤخر فيه ونرتك ، أحدمها: أن يكون املعىن ما نكتب وننزل من اللوح احملفوظ 
فيجيء ، فإنا نأيت خبري من املؤخر املرتوك أو مبثله، فال ننزله؛ أي ذلك نفعل

)أى اآلية ، ها{الضمريان يف }ِمْنها{ و}ِمْثِلها{ عائدين على الضمري يف }نُ ْنسِ 
 والنسخ يكون هنا مبعىن الكتابة واإلنزال(.، املنسوخة أو املنسأة

واملعىن اآلخر: أن يكون نَ ْنَسْخ من النسخ مبعىن اإلزالة ويكون التقدير ما ننسخك 
فسمى ، كأنه ملا نسخها اهلل أباح لنبيه تركها بذلك النسخ،  أي نبيح لك نسخه
ونَ ْنَسْخ جزم بالشرط ، ة وهي مفعولة ب نَ ْنَسخْ و}ما{ شرطي، تلك اإلباحة إنساخا

 إن ننسخ(. :)أى
فقرأ نافع وحزة والكسائي وعاصم ، واختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل:}نُ ْنِسها{

بضم النون األوىل وسكون الثانية وكسر « ننسها»وابن عامر ومجهور من الناس 
وقرأت ذلك فرقة كما تقدم ، وهذه من أنسى املنقول من نسي، السني وترك اهلمزة

تقول العرب أنسأت ، فهذه مبعىن التأخري، إال أهنا مهزت بعد السني }ننسأها{
 (58)الدْين وغريه أنسؤه إنساءاً إذا أخَّرته. 

                                                            
بفتح النون األوىل وسكون الثانية وفتح السني، وهذه مبعىن الرتك، « أو ننَسها»وقرأت طائفة قال ابن عطية:   58

عن سعد بن أِّب وقاص، وأراه وهم، وقرأ سعد بن  ذكرها مكي ومل ينسبها، وذكرها أبو عبيد البكري يف كتاب الْليل
على خماطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ونون بعدها ساكنة وفتح السني، هكذا قال أبو الفتح « أو تنسها»أِّب وقاص 

وأبو عمرو الداين، فقيل لسعد إن سعيد بن املسيب يقرؤها بنون أوىل مضمومة وسني مكسورة )نُنِسها( فقال: إن 
}َواذُْكْر َربََّك  ،(6مل ينزل على املسيب وال على آل املسيب، وتال قوله تعاىل: }َسنُ ْقرُِئَك َفال تَ ْنسى{ )األعلى: القرآن 

بضم التاء أوال وفتح السني « أو تُنَسها»وقرأ سعيد بن املسيب فيما ذكر عنه أيضا  ،(24ِإذا َنِسيَت{ )الكهف: 
بضم النون األوىل وفتح الثانية « ننسيها»قرأ الضحاك بن مزاحم وأبو رجاء وسكون النون بينهما، وهذه من النسيان، و 

جامعه: ونالحظ هنا أنه فيما عدا القراءتني األوليني فما ذكر  –وسني مكسورة مشددة، وهذه أيضا من النسيان.)قلُت 
اخلطاب رضي اهلل عنه وقرأ عمر بن  بعد آحاد أو شواذ من القراءات، تذكر عن الرجل والرجلني، بسند ويغريه(.

 



 

قال القاضي أبو حممد رحه اهلل بعد ذكر القراءات واختالفها يف اآلية: وهذه 
، القراءات ال ختلو كل واحدة منها أن تكون من النسيء أو اإلنساء مبعىن التأخري

 أو تكون من النسيان.
، وقد جييء مبعىن الرتك، والنسيان يف كالم العرب جييء يف األغلب ضد الذكر

فما كان منها يرتتب يف لفظة النسيان الذي ، ولٌة يف هذه القراءاتفاملعاين الثالثة مق
هو ضد الذكر. فمعىن اآلية: ما ننسخ من آية أو نقدر نسيانك هلا فتنساها حىت 

 ترتفع مجلة وتذهب فإنا نأيت مبا هو خري منها لكم أو مثله يف املنفعة.
عه ترتتب فيها أربعة وما كان من هذه القراءات حيمل على معىن الرتك فإن اآلية م

 معان: 
أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نرتك غري ُمنَ زٍَّل عليك فإنا ال بد أن ننزل 

 رفقا بكم خريا من ذلك أو مثله حىت ال ينقص الدين عن حد كماله.
 واملعىن الثاين: أو نرتك تالوته وإن رفعنا حكمه.

 واملعىن الثالث: أو نرتك حكمه وإن رفعنا تالوته.

                                                                                                                                                                          
بنون مفتوحة « ننسأها»وابن عباس وإبراهيم النخعي وعطاء بن أِّب رباح وَماهد وعبيد ابن عمري وابن كثري وأبو عمرو 

وأخرى بعدها ساكنة وسني مفتوحة وألف بعدها مهموزة، وهذه من التأخري، تقول العرب: نسأت اإلبل عن احلوض 
 ل:أنسؤها نسأ أي أخرهتا، وكذلك يقا

أنسأ اإلبل إذا زاد يف ظمئها يوما أو يومني أو أكثر من ذلك مبعىن أخَّرها عن الورود على املاء، وقرأت فرقة  
مثل هذه القراءة إال أهنا بتاء مفتوحة أوال على خماطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم وإسناد الفعل إليه )تنَسأها(، وقرأ أبو 

بضم النون األوىل وسكون الثانية وسني « أو ننِسك»أوال) تُنِسأها(، وقرأ أِّب بن كعب حيوة مثل ذلك إال أنه ضم التاء 
 مثل قراءة أِّّب إال أنه زاد ضمري اآلية.« أو ننسكها»مكسورة وكاف خماطبة، ويف مصحف سامل موىل أِّب حذيفة 

 اهلل بن مسعود.وهكذا ثبتت يف مصحف عبد  ،«ما ننسك من آية أو ننسخها جنىء مبثلها»وقرأ األعمش  
 (193/ 1تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )راجع 

 
 

 



 

وجييء الضمريان يف }ِمْنها ، واملعىن الرابع: أو نرتكها غري منسوخة احلكم وال التالوة
وكان الكالم إن نسخنا أو أبقينا فإنا نأيت ، أَْو ِمْثِلها{ عائدْين على املنسوخة فقط

 خبري من املنسوخة أو مثلها.

تب فيها فإن اآلية معه ترت ، وما كان من هذه القراءات حيمل على معىن التأخري
والثاين: ما ننسخ ، أوهلا: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله، املعاين األربعة اليت يف الرتك

والثالث: ما ننسخ النسخ ، النسخ األكمل أو نؤخر حكمه وإن أبقينا تالوته
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبتا ال ، األكمل أو نؤخر تالوته وإن أبقينا حكمه

، وبعض هذه املعاين أقوى من بعض، كرنا يف الرتكويعود الضمريان كما ذ ، ننسخه
العلماء إما نصا وإما إشارة « مجيعها»وقد قال ، لكن ذكرنا مجيعها ألهنا حتتمل

 فكمَّلناها.

بضم النون وسكون الثانية وكسر السني ال « أو ننسها»وقال الزجاج: إن القراءة 
وقال أبو علي وغريه: ذلك ، يتوجه فيها معىن الرتك ألنه ال يُقال أنسى مبعىن ترك

وكذلك ضعَّف الزجاج أن حُتمل اآلية على النسيان ، متجه ألنه مبعىن جنعلك ترتكها
وقال: إن هذا مل يكن للنيب صلى اهلل عليه وسلم وال نسي ، الذي هو ضد الذكر

وال فرق بني أن ترفع اآلية بنسخ ، وقد وقع، وقال أبو علي وغريه: ذلك جائز، قرآنا
واحتج الزجاج بقوله تعاىل: }َولَِئْن ِشْئنا لََنْذَهنَبَّ بِالَِّذي َأْوَحْينا ِإلَْيَك{ ، ةأو بتنسي

 قال أبو علي: معناه مل نذهب باجلميع.، أي مل نفعل، (86)اإلسراء: 

، قال القاضي أبو حممد عبد احلق رحه اهلل: واآلية يف اإلسراء على معىن إزالة النعمة
والصحيح يف هذا ، ورد عليه، عمَّن هو أقدم من الزجاجوقد حكى الطربي القول 

أن نسيان النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا أراد اهلل تعاىل أن ينساه ومل يرد أن يثبت 

 



 

قرآنا جائز. فأما النسيان الذي هو آفة يف البشر فالنيب صلى اهلل عليه وسلم معصوم 
وأما بعد أن حيفظ ، صحابهمنه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما مل حيفظه أحد من أ

ومنه احلديث حني ، فجائز عليه ما جيوز على البشر ألنه قد بلَّغ وأدى األمانة
قال: ، فلما فرغ من الصالة قال: أيف القوم أِّّب؟ قال: نعم يا رسول اهلل، أسقط آية

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: مل ترفع ، فلم مل تذكيرين؟ قال: حسبت أهنا رفعت
  نسيتها.ولكِن

ثَ َنا حَيْىَي ْبُن َسِعيدٍ  –)قلُت  ، َعْن ُسْفَيانَ ، جامعه: رواه أحد يف مسنده قال: َحدَّ
ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن ُكَهْيلٍ  َعْن أَبِيِه: َأنَّ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن َذر  ، َحدَّ

فَ َلمَّا َصلَّى َقاَل: " َأيف اْلَقْوِم ، َم َصلَّى يف اْلَفْجِر فَ تَ َرَك آيَةً النَّيبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ 
َأْو ُنسييتَ َها؟ قَاَل: " ، ُأَِّبُّ ْبُن َكْعٍب؟ " َقاَل ُأَِّبٌّ: يَا َرُسوَل اهلِل ُنِسَخْت آيَُة َكَذا وََكَذا

 (53)ُنسييتُ َها "(. 
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ْرهيب اهلَْمداين.وأخرجه النسائي يف "الكربى" )
ُ
طريق حيىي بن سعيد، هبذا اإلسناد. ( من 8240وذر: هو ابن عبد اهلل امل

وقد  الفضل بن دكني، عن سفيان، به.( من طريق أِّب نعيم 193وأخرجه البخاري يف "القراءة خلف اإلمام" )
 ، وقال: رواه أحد والطرباين، ورجاله رجال الصحيح.2/69أورده اهليثمي يف "َممع الزوائد" 

 بن أحد قال: حدثنا حيىي بن داود الواسطي، حدثنا من "زوائد" عبد اهلل 5/123وسيأيت يف "املسند"  
إسحاق بن يوسف األزرق، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحن بن أبزى، عن أبيه، 

 عن ُأِّب بن كعب، فذكر حنوه.
أن يعرف أن أُبياً متنبه قال السندي: قوله: قال ُأِّب: يا رسول اهلل ... اخل: فهم ُأِّبٌّ أن مراده مبا قال: هو  

 لذلك أم ال، فأجاب بأنه متنبه.
 
 

 



 

واملعىن أنفع لكم أيها الناس يف ، قال ابن عطية: ولفظة خري يف اآلية صفة تفضيل
ومبثلها إن  ، ويف آجٍل بالثواب إن كانت أثقل، عاجٍل إن كانت الناسخة أخف

جامعه: فاألفضلية هنا بالنسبة للناس وانتفاعهم باآليات ال  -)قلتُ ، كانت مستوية
 بالنسبة لْليات يف ذاهتا(.

، َقِديٌر{ ظاهره االستفهام ومعناه التقرير وقوله تعاىل: }َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ َعلى ُكلي َشْيءٍ 
وهذا كله على أن القصد مبخاطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم خماطبة أمته. ومعىن 

، ويفعل يف أحكامه ما يشاء، ويثبت ما يشاء، اآلية أن اهلل تعاىل ينسخ ما يشاء
 (63)وهذا إلنكار اليهود النسخ. ، هو قدير على ذلك وعلى كل شيء
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القول يف تفسري قوله: }ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ 
اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء 

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأوِ  يِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ اْلِفت ْ
 ({7ِمْن ِعْنِد َرب يَنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلَباِب ) آل عمران

أصل هن ، واملعىن: هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الداللة
ومنه آيات أخر ، ويُ َردُّ ما خالفه إليه، الكتاب الذي يُرجع إليه عند االشتباه

، ال يتعنيَّ املراد منها إال بضمها إىل احملكم، متشاهبات حتتمل بعض املعاين
لسوء قصدهم يتبعون هذه اآليات املتشاهبات ، فأصحاب القلوب املريضة الزائغة

ولتأويلهم هلا على مذاهبهم ، كي يضلوهم ،وحدها؛ ليثريوا الشبهات عند الناس
الباطلة. وال يعلم حقيقة معاين هذه اآليات إال اهلل. واملتمكنون يف العلم يقولون: 

كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله حممد صلى اهلل عليه ،  آمنا هبذا القرآن
اين على وجهها وإمنا يفهم ويعقل ويتدبر املع، ويردُّون متشاهبه إىل حمكمه، وسلم

 (64).ا.ه الصحيح أولو العقول السليمة

فإهنن اللوايت قد ، .. "منه آيات حمكمات" وأما"احملكمات":.قال أبو جعفر الطربى
وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما ُجعلن أدلة عليه من ، أحكمن بالبيان والتفصيل

، وعظٍة وِعربة، وَمَثلوخرٍب ، وأمٍر وزجر، وثواٍب وعقاب، ووعٍد ووعيدٍ ، حالٍل وحرامٍ 
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 جبامعة امللك سعود(.

 



 

بأهنن: "ُهّن أّم ، وما أشبه ذلك. مث وصف جل ثناؤه: هؤالء "اآليات احملكمات"
يعِن بذلك: أهنن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض  .الكتاب"
وما كلفوا من الفرائض يف ، وسائر ما باخللق إليه احلاجة من أمر دينهم، واحلدود

 عاجلهم وآجلهم. 

وموضع َمفزَع أهله عند احلاجة ، ألهنن معظم الكتاب، مساهن "أّم الكتاب" وإمنا
 تسمي اجلامَع معظم الشيء "أماا" له..، وكذلك تفعل العرب، إليه

فإن معناه: متشاهبات يف ، وأما قوله: "وأَخُر" فإهنا مجع "أْخَرى". "متشاهبات"
، (25كما قال جل ثناؤه: }َوأُتُواْ ِبِه ُمَتَشاهِبًا{ ) البقرة: ،  خمتلفات يف املعىن، التالوة

 (62)ا.ه..خمتلفاً يف املطعم.، يعِن يف املنظر

َوَقْد ، َأْي: حَتَْتِمُل  َداَللَتُ َها ُمَوافَ َقَة اْلُمْحَكمِ  :قال ابن كثري يف تفسريه موضحا 
 اَل ِمْن َحْيُث اْلُمرَاِد.....، ِكيبِ حَتَْتِمُل  َشْيًئا آَخَر ِمْن َحْيُث اللَّْفِظ َوالت َّْر 

قال جرير:  ، قال العالمة ابن عاشور يف تفسري التحرير: واإلحكام يف األصل املنع
 .. .أبِن حنيفة أْحِكموا ُسَفَهاءَكم ***إيّن أخاف عليُكم أْن أغضَبا

، د إليهواسُتعمل اإلحكام يف اإلتقان والتوثيق؛ ألّن ذلك مينع تطّرق ما يضاّد املقصو 
ولذا مسّيت احِلْكمة حْكَمة. وأطلق احملكم يف هذه اآلية على واضح الداللة على 

منعًا لتطّرق االحتماالت املوجبة للرتّدد يف ، سبيل االستعارة ألّن يف وضوح الداللة
 .املراد
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على طريقة االستعارة ألّن تطّرق ، وأطلق التشابه هنا على خفاء الداللة على املعىن
وذلك مثل ، ل يف معاين الكالم يفضي إىل عدم تعنّي أحد االحتماالتاالحتما

 .تشابُه الذوات يف عدم َتييز بعضها عن بعض

اليت مسيت ، حمكمات وأضدادها :إىل أّن آيات القرآن صنفان :وقد أشارت اآلية
فعلمنا أّن املتشاهبات هي أضداد ، مث بنّي أّن احملكمات هي أّم الكتاب، متشاهبات

} فأما الذين يف قلوهبم زيغ  :مث أعقب ذلك بقوله، احملكمات )أي أقل الكتاب(
( أي تأويله  7 :فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { ) آل عمران

الذي ال ِقبل ألمثاهلم به فعلمنا أّن املتشاهبات هي اليت مل يّتضح املقصود من 
 .راجعة إىل ألفاظ اآليات، واملتشاهبات، تفعلمنا أّن صفة احملكما، معانيها

أو ، ووصف احملكمات بأهّنا أمُّ الكتاب فاحتمل أن يكون املراد من األّم األصل
وليس يناسب هذين املعنيني ، أي هّن أصل القرآن أو مرجعه :ومها متقاربان، املرجع

ول االعتقاد فاحملكمات هي أص، إاّل داللُة القرآن؛ إذ القرآن أنزل لإلرشاد واهلدي
حبيث تدل على ، باّتضاح داللتها :وكانت أصواًل لذلك، والتشريع واآلداب واملواعظ

} ليس  :وذلك كقوله، معاٍن ال حتتمل غريها أو حتتمله احتمااًل ضعيفاً غري معَتد  به
( } يريد  23 :( } ال ُيسأل عّما يفعل { ) األنبياء 11 :كمثله شي { ) الشورة

(  205 :( } واللَّه ال حيّب الفساد { ) البقرة 185 :سر { ) البقرةاللَّه بكم الي
} وأّما من خاف مقام ربّه وهنى النفس عن اهلوى فإّن اجلنة هي املأوى { ) 

معانيها حبيث تتناوهلا أفهام معظم املخاطَبني هبا  وباّتضاح .( 40 :النازعات
وتتأّهل لفهمها فهي أصل القرآن املرجوُع إليه يف حل معاين غريها عليها للبيان أو 

 .التفريع

 



 

فهي اليت دّلت على معاٍن تشاهبت يف أن يكون كلٌّ ، واملتشاهبات مقابل احملكمات
أي مل يكن ، يف صحة القصد إليهاأهّنا تشاهبت  :ومعىن تشاهبها .منها هو املراد

أو يكون معناها صادقًا بصوٍر كثرية متناقضة أو غري  .بعضها أرجح من بعض
فهذا وجه تفسري اآلية فيما ، فال يُتبنيَّ الغرض منها، مناسبٍة ألن تكون مراداً 

 (60)ا.ه..أرى

َنِة َوابِْتَغاَء قال تعاىل: } َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن  َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ
 (.7تَْأِويِلِه{)أل عمران

قال شيخ املفسرين الطربي: يعِن فأما الذين يف قلوهبم ميل عن احلق واحنراٌف   
ما تشاهبت ألفاظه وتصرَّفت معانيه بوجوه ، عنه.. }فيتبعون ما تشابه منه{

األباطيَل من التأويالت يف ذلك  ما هم عليه من  ليحققوا  باّدعائهم، التأويالت
تلبيًسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه ، الضاللة والّزيغ عن حمجة احلقّ 

 . .تأويل ذلك وتصاريف معانيه

واملتشابه ، فيحملون احملكم على املتشابه، عن ابن عباس: "فيتبعون ما تشابه منه"
 عليهم. وعن َماهد قال: الباب الذي ضلُّوا منه فلبَّس اهلل، ويلبيسون، على احملكم

 (61)وهلكوا فيه ابتغاَء تأويله. 

ويعكسون األمر فيحملون احملكم ، أي: يرتكون احملكم الواضح ويذهبون إىل املتشابه
 (65)على املتشابه.
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. يف هؤالء .قوله تعاىل: } َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ {  :رحه اهلل -قال ابن اجلوزي
قاله ابن ، قاله احلسن. والثاين: املنافقون، القوم أربعة أقوال: أحدها: أهنم اخلوارج
طلبوا معرفة ، قاله الربيع. والرابع: اليهود، جريج. والثالث: وفد جنران من النصارى

 (66)قاله ابن السائب.، بقاء هذه األمة من حساب اجُلّمل

آخرون: بل عىن اهلل عز وجل بذلك كل مبتدع  وقال  :قال ابن جرير رضى اهلل عنه
بتأويل يتأوَّله ، يف دينه بدعة خمالفًة ملا ابتعث به رسوله حممًدا صلى اهلل عليه وسلم

 من بعض آي القرآن احملتملة التأويالت... 

فإنه ، قال: وهذه اآلية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أهنا نزلت فيه من أهل الشرك
تأويال منه لبعض ُمتشابه آي ، يف دين اهلل بدعًة فمال قلبه إليها معىّن هبا كل مبتدع

وعدل عن الواضح من أدلة آيه ، مث حاّج به وجادل به أهل احلق، القرآن
وطلًبا لعلم تأويل ما ، إرادًة منه بذلك اللبس على أهل احلق من املؤمنني، احملكمات

تدعة كان  من أهل النصرانية  وأّي أصناف املب، كائًنا من كان،  تشابه عليه من ذلك
أو حرورياا )  ، أو كان َسبئًيا ) شيعيا رافضيا غاليا(، كان أو اليهودية أو اجملوسية

كالذي ،  أو جهمياا ) من نفات الصفات (، أو قدرياا ) من املعتزلة(، من اخلوارج(
، فهم الذين عىن اهلل، قال صلى اهلل عليه وسلم: "فإذا رأيتم الذين جيادلون به

 (61)فاحذروهم".
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فإنه التفسري واملرجع واملصري ، وأما معىن "التأويل" يف كالم العرب :قال ابن جرير
إذا صار إليه ورجع "يَ ُؤول أْوال"  و  -. وأصلُه من: "آل الشيء إىل كذا" .واجلزاء

ته وجعلته إليه.   "أوَّلُته " أى صريَّ

: وقوله تعاىل:} َوما يَ ْعَلُم 346/ 1« تفسريه»قال احلافظ ابن كثري رحه اهلل يف 
هاهنا فقيل على اجلاللة كما تقدم عن ابن  اختلف القراء يف الوقفتَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه{ 

فتفسري ال يعذر أحد يف ، عباس رضي اهلل عنه أنه قال: التفسري على أربعة أحناء
وتفسري ، العلم وتفسري يعلمه الراسخون يف، وتفسري تعرفه العرب من لغاهتا، فهمه

وعن أِّب مالك األشعري أنه مسع رسول اهلل صّلى اهلل عليه  ...ال يعلمه إاّل اهلل
أن يكثر هلم املال فيتحاسدوا  :ال أخاف على أميت إاّل ثالث خاللٍ »وسّلم يقول: 

 وأن يفتح هلم الكتاب فيأخذه املؤمن يبتغي تأويله }َوما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ ، فيقتتلوا
وأن يزداد علمهم فيضييعوه وال ، َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه.. اآلية{ ، اللَّهُ 

 ...غريب جدا« ُيسألون عنه

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العاص عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم 
وما ، نه فاعملوا بهفما عرفتم م، إن القرآن مل ينزل ليكذيب بعضه بعضا»قال: 

 الباحث: وإسناده حسن(. -قلتُ « ) تشابه منه فآمنوا به

وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ  
  .}وما يعلم تأويله إاّل اهلل{ ويقول:) أى حنن( الراسخون آمنا به

كثري من املفسرين وأهل   وتبعهم، ومنهم من يقف على قوله )والراسخون يف العلم(
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أنا ، وقالوا:  اخلطاب مبا ال يُفهم بعيد، األصول

 



 

من الراسخني الذين يعلمون تأويله. وقال َماهد: والراسخون يف العلم يعلمون 
 تأويله ويقولون آمنا به. 

راد )إاّل اهلل وقال حممد بن جعفر بن الزبري: )وما يعلم تأويله( الذي أراد ما أ
والراسخون يف العلم يقولون آمنا به( مث ردوا تأويل املتشاهبات على ما عرفوا من 

، فاتسق بقوهلم الكتاب، تأويل ألحد فيها إال تأويل واحد  تأويل احملكمة اليت ال
ودفع به ، وزاح به الباطل، وظهر به العذر، فنفذت احلجة، وصدق بعضه  بعضا

 .انتهىالكفر.

العلماء الذين قد أتقنوا علمهم وَوَعْوه ، يعِن ب"الراسخني يف العلم" :الطربيقال 
ال يدخلهم يف معرفتهم وعلمهم مبا علموه َشّك وال لُْبس. وأصل ، فحفظوه حفظًا

وهو ثبوته وولوجه فيه. يقال منه:"رسخ ، ذلك من:"رسوخ الشيء يف الشيء"
 ( 68)ُرُسوًخا".فهو يَ ْرَسُخ َرْسًخا و ، اإلميان يف قلب فالن

وقد قال مجاعة من أهل التأويل: إمنا مسى اهلل عز وجل هؤالء القوم"الراسخني يف 
 بقوهلم:"آمنا به كل من عند ربنا".، العلم"

قنا ، وأما تأويل قوله:"يقولون آمنا به" فإنه يعِن أّن الراسخني يف العلم يقولون: صدَّ
كّل ،  .."كل من عند ربنا"،.وأنه حّق وإن مل نَعلم تأويله، مبا تشابه من آي الكتاب

وهو تنزيله ووحيه إىل نبيه حممد ، احملكم من الكتاب واملتشابه منه "من عند ربنا"

                                                            
َوَقاَل اْبُن اْلُمْنِذِر يف تَ ْفِسريِِه: بسنده عن نَاِفُع ْبُن يَزِيَد َقاَل: يُ َقاُل: الرَّاِسُخوَن  :قال ابن كثري رحه اهلل تعاىل  68

وَن َمْن فَ ْوقَ ُهْم، َواَل حُيَقيرُ  يف اْلِعْلِم اْلُمتَ َواِضُعوَن لِلَِّه، اْلُمَتَذليُلوَن لِلَِّه يف َمْرَضاتِِه، اَل يَ تَ َعاَطْوَن )بل رمبا يتعاظمون( َمنْ 
َا يَ ْفَهُم َويَ ْعِقُل َويَ َتَدب َّ  ُر اْلَمَعاينَ َعَلى َوْجِهَها أُوُلو اْلُعُقوِل ُدونَ ُهْم. َوهِلََذا َقاَل تَ َعاىَل: }َوَما َيذَّكَُّر ِإال أُوُلو األْلَباِب{ َأْي: ِإمنَّ

 السَِّليَمِة َأِو اْلُفُهوِم اْلُمْسَتِقيَمِة. ا.ه. 

 



 

وما يتذكر ويّتعظ وينزجر  :صلى اهلل عليه وسلم. }َوَما َيذَّكَُّر ِإال أُوُلو األْلَباِب  {
إال أولو العقول والنهى.( ، ال علم له به عن أن يقول يف متشابه آي كتاب اهلل ما

 ( 63)ا.ه.

 
  

                                                            
 (.176-185/ 6ي = جامع البيان ت شاكر )راجع تفسري الطرب   63
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يف قوله تعاىل }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم 
ْساَلَم ِديًنا{ ]املائدة:  ، قيل: إن األديان احلق كلها جارية َمرى دين واحد [..3اإْلِ

على  وذلك، وكان قبل اإلسالم يف الشيء بني إفراط وتفريط باإلضافة إىل شرعيتها
صلى اهلل  -حسب ما كان يقتضي حكمة اهلل يف كل زمان فكمَّله اهلل تعاىل بالنيب 

كما قال تعاىل: ،  وجعله وسطًا مصونًا عن اإلفراط والتفريط، -عليه وسلم 
وكمله وَتمه به صلى اهلل عليه وسلم كما قال ، }وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا{

بُعثت أُلَتم مكارم األخالق(. وقال: )إن مثل األنبياء  عليه الصالة والسالم: )
فهذا معىن قوله: }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت كمثل بيت ترك بينه موضُع لبنة فكنت اللبنة(. 

 َلُكْم ِديَنُكْم{.

فاألشياء ، وهذا هو الذي اقتضى أن تكون شريعته مؤبَّدة ال نسخ بعدها وال تغيري
وهلذا قال: }َفَماَذا بَ ْعَد ، فإذا كملت فتغريها فساد هلا يف التغيري والتنقل ما مل تكمل

 ، احلَْقي ِإالَّ الضَّاَلُل{

ْساَلَم ِديًنا{ على أن اإلسالم هو الدين  ونُ بيه بقوله تعاىل: }َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
وسائر األديان مثله كان مرتضى يف ، املرتضى على اإلطالق ال تبديل له وال تغيري

وهذا الدين بعد أن ُشرِع ، ولقوٍم دون قوم، وعلى وجٍه دون وجه، قتوقٍت دون و 
 :وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف موسى عليه السالم، فهو مرتضًى يف كل وقت

 )لو كان حيا ما وسعه إال اتباعي(.

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة وألجل ذلك قال تعاىل:}  َر اإْلِ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
ِمَن اخْلَاِسرِيَن{. وقال: }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقي لُِيْظِهَرُه َعَلى 

 



 

يِن ُكليِه{ اآلية.  فقوله تعاىل: }اليوَم{ إشارة إىل زما صلى اهلل عليه  -ن النيب الدي
 . .وسلم

وقد حكم تعاىل أن دينه هو ، -صلى اهلل عليه وسلم  -فإن قيل: كمَّل الدين النيب 
دين إبراهيم حيث قال: }ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو مَسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَ ْبُل َويف 

دين إبراهيم من حيث أهنما داعيان َهَذا{. قيل: نبَّه تعاىل أن هذا الدين الذي هو 
لسان إبراهيم كان  لكن ما ُشرِع على، ومشرتكان يف أصول الشريعة، إىل احلق نفسه
خاَتة  -صلى اهلل عليه وسلم  -وما ُشرِع على لسان حممد ، مبدأ اإلسالم

 اإلسالم. 

 وإن قيل: إن ذلك يقتضي أن يكون األديان كلها ناقصة.

األمساء املضافة يف معناها )أى النسبية( اليت تقال باعتبار  قيل: الكامل والناقص من
وإذا اعترب مبَن هو على سنه ، فالصيب إذا اعُترب بالرجِل فهو غري كامل، بعضها بعضا

صلى اهلل عليه  -إذا مل يكن مذموما؛  فكذلك دين األنبياء قبل النيب ، فهو كامل
صلى اهلل عليه  -ا اعترب بدين النيب وإذ، إذا اعترب بأهل زماهنم كان كامالً  -وسلم 
وزمانه مل يكن كاماًل وليس النقصان املستعمل هو النقص املذموم فلفظة  -وسلم 

 ناقص تستعمل على وجهني.

ْساَلَم ِديًنا{ بعد قوله:  وإن قيل: ما وجه فائدة قوله تعاىل: }َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
ل: ملا بنيَّ تعاىل أنه أكمل دينهم؛ بنيَّ بعده أن }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{؟قي

ْساَلُم{. يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ  ذلك الدين هو اإلسالم وقد رضيته كما قال تعاىل: }ِإنَّ الدي

 



 

وقوله: }َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت{ أضاف النعمة إىل نفسه تشريفًا هلا. فال نعمة 
 (13)هلل تعاىل إىل ذاته العلية.أعظم من نعمة اإلسالم يضيفها ا

والنيب صلى اهلل ، يوم عرفة بعد العصر يف حجة الوداع، نزلت هذه اآلية يوم اجلمعة
فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها ، عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء

 فربكت.

 وقيل إهنا آخر ما نزل من القرآن.

وروى البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن رجال من اليهود قال له: يا 
لو علينا معشر اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم ، أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرءوهنا

قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأَتمت عليكم نعميت ورضيت ، عيدا
عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي نزلت فيه على  فقال عمر: قد، لكم اإلسالم دينا

أشار عمر إىل أن ذلك اليوم  ، النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم اجلمعة
 كان عيدا لنا.

، وكانت هذه اآلية نعي النيب صلى اهلل عليه وسلم وعاش بعدها إحدى ومثانني يوما
ا من شهر ربيع األول سنة ومات يوم اإلثنني بعد ما زاغت الشمس لليلتني خلت

 إحدى عشرة من اهلجرة.)أفاده البغوي يف تفسريه(.

 

                                                            
 ( بتصرف يسري.266/ 4من تفسري الراغب األصفهاين )  13

 



 

 بنيان اإلسالم
يعني كثريا على تصور املعىن احلقيقي  ضخم راسخ إن احلديث عن اإلسالم  كبناءٍ 

 هلذا الدين.

وإنِن استلهم هذا املعىن من مفهوم اآلية الكرمية اليت تتحدث عن مسجد الضرار 
فجاء اخلطاب الرباين ليبني أن  ؛مجاعة من املنافقني ليحاربوا اهلل ورسوله  الذي  بناه

وهى بنية هشة ، بنياهنم هذا ما هو إال انعكاس لبنية اإلسالم يف قلوب هؤالء
على عكس البناء اإلمياين يف قلوب املؤمنني الذي هو ، مقصودها خداع املؤمنني

 َتتد بني األرض والسماء. بناء قوى متني على أسس ثابتة وأعمدة راسخة 

ويف هذا يقول اهلل تعاىل: }َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا بَ نْيَ اْلُمْؤِمِننَي 
َيْشَهُد  َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه ِمْن قَ ْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإالَّ احلُْْسىَن َواللَّهُ 

( اَل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأسيَس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم 107ِإن َُّهْم َلَكاِذبُوَن )
( أََفَمْن 108َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهَُّروا َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهيرِيَن )

َيا َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َأسََّس بُ ن ْ ٌر أَْم َمْن َأسََّس بُ ن ْ نَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اللَِّه َورِْضَواٍن َخي ْ
( اَل يَ َزاُل 109َهاٍر فَانْ َهاَر ِبِه يف نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )

َيانُ ُهُم الَِّذي بَ نَ ْوا رِيَبًة يف قُ ُلوهبِِ  ({ 110ْم ِإالَّ َأْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم )بُ ن ْ
 (.110 – 107)التوبة: 

 

 

}أفمن أسَّس{ بنيان دينه على قاعدة قوية حْمَكمة وهي احلق الذي هو : واملعىن
ٌر أَْم َمْن { أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها  تقوى اهلل ورضوانه }َخي ْ

 



 

وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل }َشفا ُجُرٍف هاٍر{ يف قلة الثبات  ،وأقلها بقاء
ألنه جعل َمازا عما ينايف ، ع شفا اجلرف يف مقابلة التقوىضِ وُ و ، واالستمساك

يف مقابل الباطل ، فكأن التقوى أرض قوية وأساس متني: جامعه –قلُت ). التقوى
، ويف الثانية باملشبه به، فعرب يف األوىل باملشبه ؛والنفاق الذي هو شفا جرف هارٍ 

 (.ورشح االستعارة يف روعٍة من البالغة للمتأملني

 فما معىن قوله } فَاهْناَر ِبِه يف ناِر َجَهنََّم{؟: فإن قلتَ 

على ، فاهنار به يف نار جهنم: ملا جعل اجلرف اهلائر َمازًا عن الباطل قيل: قلتُ  
إال أنه رشح اجملاز فجيء بلفظ االهنيار الذي ، يف نار جهنمفطاح به الباطل : معىن

وليصور أّن املبطل كأنه أسس بنيانا على شفا جرف من أودية جهنم ، هو للجرف
 . فاهنار به ذلك اجلرف فهوى يف قعرها

جانبه الذي يتحفر أصله باملاء وجترفه : وُجُرف الوادي. احَلْرف والشفري: والشفا
 . اهلائر وهو املتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط: واهلار. السيول فيبقى واهيا

 (14)..وال ترى أبلغ من هذا الكالم وال أدّل على حقيقة الباطل وكنه أمره 

  

                                                            
وُأُسس بنيانه، مجع أساس على . ، وُأسيس بنيانه، على البناء للمفعول(مبِن للفاعل)= قُرئ َأسَّس بنيانه   14

راجع تفسري بنيانه على أفعال، مجع أس أيضا. وأس بنيانه. اإلضافة، وأساس بنيانه، بالفتح والكسر: مجع أس، وآساس
 (311/ 2يل )ن حقائق غوامض التنز الزخمشري = الكشاف ع
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 َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنْ َفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظاا ُكْنتَ  َوَلوْ  هَلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْحَةٍ  فَِبَما} 
ُهمْ  فَاْعفُ   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا اأْلَْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ
 الَِّذي َذا َفَمنْ  مْ خَيُْذْلكُ  َوِإنْ  َلُكمْ  َغاِلبَ  َفاَل  اللَّهُ  يَ ْنُصرُْكمُ  ِإنْ ( 453) اْلُمتَ وَكيِلنيَ  حيُِبُّ 

، 453: عمران آل({ )463) اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ْلَيتَ وَكَّلِ  اللَّهِ  َوَعَلى بَ ْعِدهِ  ِمنْ  يَ ْنُصرُُكمْ 
463) 

 :القرآين التفسري يف اخلطيب/ د قال

 أودع قد وتعاىل سبحانه اهلل وأن، الكرمي رسوله إىل سبحانه اهلل من خاصة لفتة هذه
 ويسّدد، أبناءه يرعى، الرحيم الودود األب فيهم ليكون، باملؤمنني الّرحة نبّيه قلب

 َمتمع ىف النبّ  هكذا.. مسيئهم عن ويعفو، حمسنهم من ويتقبل، خطاهم
، وحلمه، بعطفه، الكبري قلبه يسعها، الكبرية األسرة هلذه أب إنه.. املسلمني

 ..ومودته

 بِاْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ  َعِنتُّمْ  ما َعَلْيهِ  َعزِيزٌ  أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  جاءَُكمْ  َلَقدْ »
 رحة أرسله الرحة وهبذه، وطبعه اهلل صنعه الكرمي اخللق هذا على. .«َرِحيمٌ  َرُؤفٌ 

 .للعاملني وهدى

 كان،  رحة من فيك اهلل أودع ما بسبب أي، للسببية هنا الباء «اللَّهِ  ِمنَ  َرْحَةٍ  فَِبما»
 ..املؤمنني على العطف وذلك، الّلني هذا منك

 للطبيعة كشف هذا وىف «َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنْ َفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظاا ُكْنتَ  َوَلوْ »
 بالصفح ويلقاهم، إليهم وحيسن، يتألفهم من يألفون إمنا الناس وأن، البشرية

 



 

 يقيل ال، القلب غليظ، اخللق شرس، الطبع حادّ  كان من هذا غري وعلى.. اجلميل
 ..والنفور املقت إاّل  الناس من جيد لن إنه.. زلة يغفر وال، عثرة

 هذا على الناس مع حسابه يسّوى أن -صحيح غري وهو -إلنسان صح إذا وأنه
 يصح ال فإنه -والعزلة القطيعة إىل به واملنتهى، والشدة الغلظة على القائم، الوجه

، إليه ويشّدها اجلماعة كيان به ميسك الذي اخليط فإن.. حبال يستقيم وال، أبدا
 بينه تقطعت وإاّل ، ولطف، ولني، وحدب، رحة من، قلبه من عليها يفيض ما هو

 !أهله وخاصة أبناءه كانوا ولو، األسباب وبينها

 :تعاىل قوله وىف

ُهمْ  فَاْعفُ »  يقوم اليت األسس لبعض بيان «اأْلَْمرِ  يف  َوشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ
 ..املؤمنني مجاعة النبّ  هبا يأخذ اليت، الرتبية منهج عليها

 من ويصفيه قلبه منافذ يفتح ما هذا وىف.. املسيء عن العفو: األسس هذه وأول
 ..والشر السوء وساوس منه وينزع، واألمل احلسرة دواعى

 وهذا.. اهلل من له واملغفرة الرحة وطلب، املسيء هلذا االستغفار: األسس هذه وثاىن
 .ووالء، إشراقا ونفسه، صفاء قلبه يزيد.. إحسان بعد إحسان

 أو مذموم فيها يكن فلم، الكرمية الصورة تلك على املسلمني مجاعة استوت فإذا
، واحدا قلبا مجيعها كانت -مقهور أو معطوب النظيم عقدها يف ينتظم ومل، مطرود

 ثالث جيىء وهنا، وسالمتها أمنها وتنشد، اجلماعة خري تتحّرى، واحدة ومشاعر
 اليت، الطيبة مثرهتا املشورة فتعطى «اأْلَْمرِ  يف  َوشاِوْرُهمْ : »الصحيح مكانه يف األسس

 يتضح وهنا.. رأى من العقول يف ما ومنخول، خري من القلوب يف ما خالصة هى
 وهذا.. املرسوم الوجه على وإمضائه، عليه العزم انعقاد إال يبق ومل، إليه املنظور األمر

 



 

 «اْلُمتَ وَكيِلنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإذا:»تعاىل قوله يف به اهلل أمر ما
 ما كل األمر هذا يعطوا أن بعد، إليه أمرهم ويفوضون، عليه يعتمدون الذين

 .انتهى .وعزم رأى من عندهم

 واللني الرحة)  اإلسالم مجاعة عليه تقوم أن جيب الذي الكيان هو قلُت: هذا
 ...(القرارات اختاذ يف واحلكمة واملشاورة للمسلمني واالستغفار والعفو

 الدعوة مستويات من مستوى أى على بل ،فحسب القيادة مستوى على هذا ليس
 اإلصالح ندعي حيث من والدمار والفساد اخلراب كان وإال املسلمني بني واملعاملة
 ...والتقومي

 

 

 

انتهى ما مجعته يف اجلزء األول من كتاِّب هذا وأسأل اهلل تعاىل أن ينفعِن به 
 واملسلمني وأن جيعله يف ميزان حسنايت ووالدىَّ.

والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ، واحلمد هلل رب العاملني
 أمجعني.

 كتبه الفقري إىل ربه

 أبو عمر حممد عبد املعطي حممد

 م 2345أغسطس  5ه/ 4106اء  شوال األربع23
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