
 1 

 1ج تقريب القرآن إىل األذهان
 

 املرجع الديين
 السيد حممد احلسيين الشريازي

 قدس سره
 



 2 

 
 

 مقدمة الناشر
 الشيخ فاضل الصفار: بقلم

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أنزل القرآن وجعله شفاء ورمحة للمؤمنني، والصالة والسالم على أشرف 
ّيدان وموالان أيب القاسم حمّمد وعلى آله الغّر امليامني أهل بيت اخللق وسّيد األنبياء واملرسلني، س

الوحي، وموضع الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومهبط الذكر والتنزيل، خّزان العلم، ومنتهى احللم، 
وُأصول الكرم، وقادة اأُلمم، وأولياء النعم، وعناصر األبرار، ودعائم األخيار، وأبواب اإلميان، وأُمناء 

 ، وساللة النبّيني، وصفوة املرسلني، وعرتة خرية رّب العاملني.الرمحن
 وبعد:

فحيث إّن احلكمة اإلهلّية اقتضت أن يكون الرسل بشرًا يوحى إليهم كانت احلاجة إىل 
آايت ودالئل تبنّي صدقهم فيما يبّلغون عن رّّبم، ويهدون، ويعّلمون. من هنا كانت املعجزة قرينة 

ة ألشكل األمر على الناس، وخالط الشّك اليقني، والتبس الصدق والكذب، الرسالة، ولوال املعجز 
 وابلتايل تشّوشت أفكار الناس يف متييز الصادق من الكاذب، والنيّب من املنتحل.

ومن هنا فإّن الظاهر أنّه مل يرد لفظ املعجزة كاصطالح إاّل يف الفرتة املتأّخرة عن رسول 
﴿ُقل نزول القرآن، وإّّنا عّّب عنها يف اآلايت والرواايت ابآلية اترة  بعد صلى هللا عليه وآله() الوحي
َا  ﴾ تَ ي  األَ ِإّنم وابلّبهان اترة اثلثة  (2) ﴿َقد جاَءتُكم بَ يَِّنٌة ِمن َربُِّكم﴾وابلبيّنة اترة  (1) ِعنَد اَّللِم

ِنكَ ﴿ نانِ  َفذ  ملا يف هذه  (4) ﴾ُمبني   ِبُسلط ن   وانأتفَ ﴿وابلسلطان رابعة  (3) ﴾ِفرَعونَ  ِإىل   َربِّكَ  ِمن بُره 
األلفاظ من اندماج بني وحي اللفظ وبصرية العقل وقّوة احلّجة ومنطق الّبهان، فتحاكي وجدان 

 اإلنسان وقلبه وعقله وفطرته وبصره وبصريته مبا يقطع أمامه سبل الشّك، ويزيح ظلمات الوهم.
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اضحة سواء كانت داللة عقلّية أو فاآلايت عالئم ودالالت ظاهرة، كما أّن دالالهتا و 
حسّية، والّبهان إظهار للحّجة مبوازين العقل واحلكمة، وهو أوكد األدّلة احملّفزة لكوامن الصدق 
والتصديق؛ لذلك يقتضي الصدق الحمالة، والسلطان ملا فيه من سلطنة وهيمنة على القلب والعقل 

د أن تكون اآلية لعموم الناس؛ ألّن احلب تدعو إىل اإلميان، وتدفع الشكوك واألوهام، وال يبع
طريقهم إىل اإلميان واليقني غالبًا، والبيّنة يف مواقع إظهار ما خيفى على الناس معرفته، والّبهان ملن  
كان من أهل العقول واألفكار، والسلطان لتسّلطه على أهل العلم واحلكمة من الناس. هذا من 

 حيث خصوصّيات كّل لفظ منها.
، صلى هللا عليه وآله() حيث اهلدف واملضمون فاجلميع يشرتك يف تصديق النيب وأّما من

وتثبيت حّقانّية دعواه، واستقامة طريقه، وصّحة أهدافه ونواايه. ولعّل من هنا اّتفقت الكلمة على 
بظهور املعجز على أيديهم كما يظهر  عليهم السالم() احنصار طريق معرفة صدق دعوى األنبياء

 .(1) «وطريق معرفة صدقه ظهور املعجزة على يده»احملّققني كقوهلم: من أقوال 
صلى ) وعليه فإّن طريق التصديق ابلنبّوة واإلميان ّبا ينحصر ابإلعجاز الذي يظهره النيبّ 

 شاهداً مطابقاً لدعواه. هللا عليه وآله(
ثر قّوة، ولعل هذا هو املرتكز يف أذهان البشر وفطرهم كسبيل قد يعد وحيداً، أو األك

واألسرع أثرًا يف التصديق واإلميان؛ ولذا كان أّول نداء يطلقه الكافرون يف مواجهة دعوات الرسل 
هو املطالبة إبظهار اآلايت واملعاجز، وكّل قوم كانوا يطلبون من رسوهلم  عليهم السالم() واألنبياء

 ذلك حّّت وإن أقّروا بغريه من األنبياء السابقني.
قالوا َأضغ ُث َأحل م  َبِل افرَتى ُه َبل ُهَو شاِعٌر فَلَيأتِنا بِٔ اَية  َكما أُرِسَل  ﴿َبل قال تعاىل:

 .(2) اأَلوملوَن﴾
ففي الوقت الذي أثبتت اآلية التقارن التاّم بني رساالت الرسل واآلايت البيّنة كشفت عن 

نبياء، فطالبوهم إبظهار إميان الالحقني بدعوات السابقني حّّت وإن كّذبوا من أُرسل إليهم من األ
 اآلية.

وكانت هذه اآلايت هي احلّجة اليت تنهض للمطالبني الصادقني يف دعواهم جلذّبم إىل اإلميان، كما 
 تثبت على املعاندين لو أصّروا وظّلوا يف غّيهم يعمهون.
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ولعّل ممّا يشهد لذلك آايت متضافرة يف الكتاب العزيز، بعضها يثبت وقوع اإلعجاز 
 ، وبعضها يبنّي نوع اإلعجاز وتفاصيل حدوثه.صلى هللا عليه وآله() لدعوى النيبّ  مقارانً 

 َفجاءوُهم َقوِمِهم ِإىل   ُرُساًل  قَبِلكَ  ِمن أَرَسلنا َوَلَقد﴿ورمّبا يعّد من اأُلوىل قوله سبحانه: 
  َنصرُ  َعَلينا َحقًّا وَكانَ  َأجَرموا المذينَ  ِمنَ  َفانتَ َقمنا اِبلبَ يِّن تِ 

ُ
 .(1) ﴾ؤِمننيَ امل

فهي يف الوقت الذي تثبت دالئل األنبياء الكافية يف اليقني واإلميان هتّدد املنكرين الذين 
وعايشوه مبصري يشبه مصري السابقني يف مواقفهم من صلى هللا عليه وآله( ) عاصروا الرسول األعظم

ني الدالئل املاّديّة واملعنويّة، الرسل، وقد مجعت هذه اآلايت مع اآلايت اليت يف سياقها قباًل وبعداً ب
فحيث حتّدثت ما قبلها عن آية الرايح وما هلا من آاثر هاّمة وانفعة تقوم عليها حياة الناس حيث 

 إّّنا:
  أتيت هلم ابلسحاب املثقل ابلغيث الذي يسقي األرض العطشى، فينبت رزقهم وكأل  1
 مواشيهم.

 ناطق احلارّة ودفئاً يف الباردة.  توازن حرارة اجلو فتعطيهم برودة يف امل 2
   تنقي اهلواء والفضاء من األوبئة والغازات الضارّة. 3
  تلقح األشجار فتعطي مثارها، واألزهار فتعطي أرجيها ومجاهلا، وتنشر البذور من  4

البيادر إىل األراضي اجلرداء فتغدو خضراء ممرعة ترعاها األغنام واملواشي، وتضفي على احلياة ّبجة 
 وروعة.

  حتّرك الفلك والسفن يف البحار واألّنار فرتبط بني البشر، وجتمع بني حاجاهتم  5
 واحتياجاهتم فيتكافلون ويتكاملون ويتعاونون..

وغريها من آايت وبراهني ودالئل تقوم عليها حياة الناس، وتدّل على سعة رمحة هللا عّز 
 َوَلَعلمُكم َفضِلهِ  ِمن َولَِتبَتغوا﴿ نه بعدها:وجّل وعميم فضله وخريه وعظم بركته؛ ولذا قال سبحا

 .(2) ﴾َتشُكرونَ 
وأّما الدالئل املعنويّة اليت هي أيضاً من آاثر رمحة هللا وخريه وبركته فقد جاءت مقارنة لتلك 
لتشمل كّل جوانب اإلنسان، وتسّد كّل احتياجاته اجلسديّة والروحّية؛ إذ ال يكفي اإلنسان أن 

بات شبعاانً، ويغدو وفريًا روايً، فإّن ذلك مهما بلغ وكثر ولذ وطاب ال يسّد يعيش انعمًا، ي
حاجاته األكّب واألوسع يف حتقيق اآلمال، واللهفة إىل النجاح يف خمتلف شؤون احلياة، بل لوال 
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األمل والنجاح يصبح ّنار اإلنسان لياًل، وحلوه مرّاً؛ لقصور الدنيا مبا فيها من شهوات وغرائز 
ومطائب عن إشباع روح اإلنسان وعقله وفكره، فحّت تتّم النعمة وتكتمل احلّجة ويتّم  ولذات

الّبهان كان ال بّد من إشعال وقدة األمل يف قلبه، وإانرة طريقه على املستقبل والغد الناجح الوفري، 
ؤِمننَي﴾﴿فقال سبحانه: 

ُ
 .(1) كاَن َحقًّا َعَلينا َنصُر امل

الكّفار املعاندون من أايم شديدة وساعات سوداء  وعلى خالف ذلك ما سيالقيه
 ىف الشميط نُ  أَلَقى مَتَّن   ِإذا ِإاّل  َنِبّ   َوال َرسول   ِمن قَبِلكَ  ِمن أَرَسلنا َوما﴿ مدهلّمة، ومنها قوله تعاىل:

 .(2) ﴾َحكيمٌ  َعليمٌ  َواَّللمُ  ءاي ِتهِ  اَّللمُ  ُُيِكمُ  ُثم  الشميط نُ  يُلِقى ما اَّللمُ  فَ َينَسخُ  أُمِنيمِتهِ 
واملستفاد منها هو أّن لكّل رسول ونيّب آية قد أحكمها هللا تعاىل وتواّلها ابحلّق والصدق 
والثبات يف املوقف والغاية، ميتنع عنها الريب، وال ختاجلها شكوك الشيطان وتشكيكاته، وهذه 

تعود ابلناس إىل اإلميان، أيضًا تضّمنت آايت الظاهر والباطن، فاأُلوىل تنسف خطط الشيطان، و 
 بهوالثانية تطمئن الرسل مبستقبل مشرق يعيش الناس فيه اإلميان أبصنافه وشع
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 كيفّية اإلعجاز

 
ومن الثانية: آايت متضافرة أيضًا شرحت بوضوح ودّقة وعمق كيفّية اإلعجاز وأحنائه لعل 

 منها:
وهي اليد والعصا، واحلجر،  (1) ﴾يِّن ت  ب َ  ءاي ت   ِتسعَ  موسى   ءاَتينا َوَلَقد﴿  قوله سبحانه:  1

 والبحر، والطوفان، واجلراد، والقمل، والضفادع، والدم دالئل خارقة ظاهرة.
 ِمنَ  َلُكم َأخُلقُ  َأنّ  َربُِّكم ِمن بِٔ اَية   ِجئُتُكم َقد َأنّ  ِإسر ءيلَ  َبن ِإىل   َوَرسواًل ﴿  قوله تعاىل:  2

 .(2) ﴾اَّللمِ  إبِِذنِ  َطريًا فَ َيكونُ  فيهِ  نُفخُ َفأَ  الطمريِ  َكَهئ َةِ  الّطنيِ 
ِلًحا َأخاُهم مَثودَ  َوِإىل  ﴿  قوله تعاىل:  3 َقومِ  قالَ  ص   َقد َغريُهُ  ِإل ه   ِمن َلُكم ما اَّللمَ  اعُبُدوا ي  

ِذهِ  َربُِّكم ِمن بَ يَِّنةٌ  جاَءتُكم  .(3) ﴾ءاَيةً  َلُكم اَّللمِ  انَقةُ  ه 
نَ َوِلُسلَ ﴿   قوله تعاىل: 4  .(4) ﴾الِقطرِ  َعنيَ  َلهُ  َوَأَسلنا َشهرٌ  َوَرواُحها َشهرٌ  ُغُدوُّها الرّيحَ  يم 
وغري ذلك من  (5) ﴾ِإبر هيمَ  َعلى   َوَسل ًما َبرًدا كون ي نارُ  قُلنا﴿  قوله تبارك وتعاىل:  5

ل عموم الناس ابملعجزة، ومل يوك عليهم السالم() اآلايت الداّلة على أّن هللا تعاىل قد نصر أنبياءه
الذين يقنعهم ابإلميان عادة الشاهد املادي الظاهر على صدق األنبياء أكثر من قدرهتم الروحّية 
وحاالهتم املعنويّة والعقلّية؛ ألّن هذا قد ال يدركه عموم الناس كما مل ينحصر لطفه عّز وجّل 

ّوة وسيماء النيّب القادم؛ إبخبارات النيّب السابق عن ظهور نيّب يف الالحق، وذكره لعالمات النب
وذلك ألنّه حّت لو وصلت هذه اإلخبارات والعالمات لأُلمم الالحقة على حنو التواتر إاّل أّّنا قد 

 ال تلزم من اليتدّين بدين أصاًل، أو ال يعتقد بنبّوة ذلك النيّب، فال تتّم احلّجة عليه.
 الِكت بَ  َمَعُهمُ  َوأَنَزلنا اِبلبَ يِّن تِ  لَناُرسُ  َأرَسلنا َلَقد﴿ولعّل قوله سبحانه يف سورة احلديد: 

ُياكي أصحاب  (6) ﴾لِلّناسِ  َوَمن ِفعُ  َشديدٌ  أَبسٌ  فيهِ  احلَديدَ  َوأَنَزلَنا اِبلِقسطِ  الّناسُ  لَِيقومَ  َوامليزانَ 
اسة العقول املتفّتحة واآلراء املتطّلعة جلمع الدين ابلدنيا والفكر والتطبيق حّّت يف مثل جماالت السي
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واالجتماع واالقتصاد وحنوها، حيث مجعت بني ثالثة دالئل واضحة تشّكل العناصر األساس لقيام 
 أي جمتمع ودولة، وهي:

   البيّنات كحجج على اإلميان 1
   الكتاب كحّجة على التقنني والتنظيم 2
   امليزان كحّجة على التطبيق واملمارسة ماّداّيً ومعنواّيً. 3

دولة وأُّمة تقومان على العقيدة والنظام والسلطة، وجيمعهما اهلدف  ومن الواضح أّن كلّ 
املشرتك، وهو العدل، ث أييت بعد ذلك احلديد والقّوة حلمايتهما من االستهانة أو االستالب، وّبذا 

حضارة إنسانّية رائعة يسودها األمن والسالم، وُيكمها العدل والنظام  عليهم السالم() يبين األنبياء
ّت اجملاالت، وقد مجع هذه مجيعًا القرآن الكرمي، فاحتوى كّل رساالت األنبياء وأهدافهم، يف ش

َذا ِإنم ﴿فوصفه ربّه ومنزّله:  ووصفه من محله وبّلغ به وبّشر:  (1) ﴾أَقَومُ  ِهىَ  لِلمّت َيهدى الُقرءانَ  ه 
 .(2) «هو الدليل يدّل على خري سبيل»

ة وآية وسورة بل كّل حركة وسكنة ورفع ونصب فيه وابلتايل فإّن كّل حرف وكلمة ومجل
يدّل على إعجاز وإعجاز وعلّو ومسو، فهو كما قالوا عنه: ليست معجزة واحدة فحسب، بل 
موسوعة معجزات، فاجتماعيّاته معجزة لعلماء االجتماع، وسياسّياته معجزة للسياسّيني، 

كرّيني، واقتصاداّيته معجزة لالقتصادّيني، وأخالقّياته معجزة لألخالقّيني، وعسكراّيته معجزة للعس
وتربواّيته معجزة للرتبوّيني، وأداءه معجزة لأُلدابء، ولكّل اختصاصّي معجزة يف اختصاصه، بل إّن 
القرآن معجزة لكّل إنسان يف اجلانب املنسجم مع أولواّيت ذلك اإلنسان، فهو معاجز بعدد 

 د أنفاس اخلالئق؟ فهو معجزة للناس أمجعني.اخلالئق، أوليست الطرق إىل هللا سبحانه بعد
وفوق ذلك أنّه معجزة الفلسفة، فهو كتاب أعطى الفلسفة الكاملة الصحيحة للبشر، فهو  
كتاب الكون، بل هو عدل الكون؛ إذ الكون كّله كلمة من كلمات هللا، والقرآن كلمة ُأخرى من  

كن بشكل، والقرآن كون ولكن بشكل كلمات هللا، فهي وتلك كلمتان مرتادفتان، الكون قرآن ول
 آخر، وبعد ذلك وقبله فإّن من القرآن ما فيه شفاء ورمحة للعاملني، وال يزيد الظاملني إالّ خساراً.

كما ستبقى صور اإلعجاز وأشكاله تتجّلى يف كّل عصر، ومع كّل جيل مهما نضج 
القرآن يفّسره الزمان كما يف البشر، وتنامت عقوهلم، وتراكمت جتارّبم، وتنّورت أفكارهم. فإّن 

بعض األخبار ال تنقضي عجائبه، وال تنتهي غرائبه؛ ألنّه كالم هللا سبحانه، وفيض من علمه 
                                                        

 .٩: راءاإلسسورة  (1) 

 .2، ح5٩٩، ص2أصول الكايف: ج (2) 
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الالمتناهي، وكالمه عّز وجّل مظهر لعلمه، وعلمه مظهر لذاته، وكّلها المتناهية وفوق مااليتناهى، 
ظهر مدى التجايف عن احلقيقة الدامغة فكيف يدركه بشر، أو ُييط بكنوزه حميط أو عامل؟ وّبذا ي

، وأّن صلى هللا عليه وآله() فيما يّدعيه بعض أعداء اإلسالم من أّن القرآن من صنع رسول هللا
أبكمله، بل كان يوحى إليه رؤى قصرية ووصااي،  صلى هللا عليه وآله() القرآن مل يوح إىل النيبّ 

 قيدة.وأمثال وقصص ذات مغزى، أو أحاديث يف ُأصول الع
 ُهوَ  َبل﴿ويكفينا يف رّد زعم هؤالء ما صدع به احلّق تبارك وتعاىل يف قوله عّز من قائل: 

 .(1) ﴾الظّ ِلمونَ  ِإالم  بِٔ اي ِتنا جَيَحدُ  َوما الِعلمَ  أوُتوا المذينَ  ُصدورِ  ىف بَ يِّن تٌ  ءاي تٌ 
 .(2) «خصيماً وكفى ابلكتاب حجيجاً و : » عليه السالم() وقال موالان أمري املؤمنني

فإّن كلمات القرآن وآايته وحروفه وكّل ما فيه ينطق أبنّه وحي ممّن خلق األرض 
 والسماوات العلى، وما خلقته عقول بشر، أو فاهت به ألسنتهم.

 اإلعجاز لغة واصطالحا  
املعجز يف اللغة له أكثر من معن إاّل أّن األقرب منه إىل الفهم العريف ما ذكر يف أقرب 

 .(3) د، وهو: أعجز فالن فالانً أي صرّيه عاجزاً املوار 
لكن يف جممع البحرين فّسره ابملعن املصطلح، وكأنّه تفسري ابملصداق، فقال: املعجز: 

صلى هللا عليه ) األمر اخلارق للعادة املطابق للدعوى املقرون ابلتحّدي، وقد ذكر املسلمون للنيبّ 
 .(4) ألف معجزة منها القرآن وآله(

 قد عّرف بتعاريف خمتلفة بعض الشيء ابختالف قيودها.وقد ف
ففي جتريد االعتقاد: وطريق معرفة صدقه ظهور املعجزة على يده، وهو ثبوت ما ليس 

 .(5) مبعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة
هلّية مبا وقريب منه ما يف جممع البيان: وحاصله أن أييت املّدعي ملنصب من املناصب اإل

 .(6) خيرق النواميس الطبيعّية ويعجز عنه غريه شاهداً على صدق دعواه

                                                        

 .4٩: العنكبوتسورة  (1) 

 .83، اخلطبة 112ّنج البالغة: ص (2) 
 ، "عجز".482، ص3أقرب املوارد: ج (3) 

 ، "عجز".25، ص4جممع البحرين: ج (4) 
 .214جتريد االعتقاد:  (5) 
 .15، ص1جممع البيان: ج (6) 
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وينبغي إضافة قيد التحّدي هلذين التعريفني لينطبق على موازين احلّد التاّم املنطقي بداهة 
دخول الكرامة وحنوها يف التعريف، فال يصبح حينئذ مائزًا بني ما يظهر على أيدي األنبياء 

، وال يبعد أن تكون مجيع هذه التعاريف انظرة إىل أمر واحد وإن كان رمّبا عليهم السالم() واألولياء
مل يستظهر من بياّنا، وهو أّن املعجز أمر خارق للعادة وليس لضوابط العقل؛ إذ ال ميكن اجلمع 

 بني النقيضني حّّت ابإلعجاز المتناع املوضوع.
ت إىل ممكن، بل هو اختصار مراحل اإلمكان وعليه فليس اإلعجاز يف تبديل املمتنع ابلذا

االستعدادي للمكن إبرادة هللا سبحانه، أو بقّوة النيّب املعنويّة اليت منحها هللا سبحانه إايه إلجياده؛ 
ولذا يسّمى خارقًا للعادة، فيمكن إمثار الشجرة غري املثمرة يف آن؛ ألّن حتّقق اإلمثار عادة يتوّقف 

دة إاّل بعد مضي زمان، ولكن رمّبا حتصل هذه الشرائط فورًا ابإلعجاز، على شرائط ال تتحّقق عا
 وهذا هو معن خرق العادة أي املعتاد املألوف يف الكون أو عند الناس.

ال نها: مطابقة املعجزة للدعوى، وأن هذا وهناك شروط ُأخرى ينبغي توّفرها يف اإلعجاز م
ى به، حبيث يستطيع غريه أن أييت مبثل ما أتى به؛ يكون هناك من يعارض مّدعي النبّوة فيما يتحدّ 

 إذ ال يكون حينئذ ما أتى به ذلك النيّب معجزاً، ومنها غري ذلك ممّا فّصله علماء الكالم.
 

 بعض مزااي القرآن الكرمي
ولعّل من املناسب أن نشري هنا إىل بعض مزااي القرآن الكرمي اليت اّتفق أهل الرأي فيها 

 :على أّّنا إعجاز
  أّن القرآن الكرمي معجز من حيث اختصاصه مبرتبة عليا يف الفصاحة والبالغة خارقة  1

 للعادة ال ميكن ألحد أن أييت مبثلها أو أن يدانيها.
  من حيث كونه مرّكبًا من نفس احلروف اهلجائّية اليت يقدر على أتليفها كّل أحد ومع  2

لعجيب، والنمط الغريب من قوة اللفظ، وسحر ذلك عجز اخللق عن تركيب مثله ّبذا الرتكيب ا
البيان، ودّقة املعن، وسالسة التعبري، وقّوة الرتابط حبيث إّن كّل تغيري أو تصّرف فيه خيرجه عن 

 عذوبته، ويشري إىل وجود خلل يف العبارة.
  من حيث امتيازه عن غريه من كالم العرب ابمتياز مليح، فإّن أي كالم يف هذه اللغة  3

ا كان فصيحًا وبليغًا إذا زّين ابلقرآن الكرمي جتد القرآن ممتازًا عنه متفوقًا عليه مبا ال يقبل مهم
 القياس أو التقومي.
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  من حيث اّتصافه بنظام فريد، وُأسلوب وحيد غري معهود يف مجيع األزمنة، ال شعراً وال  4
القلوب واّتصافه ابجلاذبّية  نثراً؛ لذلك نسبه أُدابء الكّفار إىل السحر؛ وذلك ألخذه مبجامع

 اخلاّصة.
  ابلرغم من سعة مضامينه ووفرة آايته وكثرة سوره فهو خال عن االختالل والتناقض  5
 .(1) ﴾َكثريًا اخِتل ًفا فيهِ  َلَوَجدوا اَّللمِ  َغريِ  ِعندِ  ِمن كانَ  َوَلو الُقرءانَ  يَ َتَدبمرونَ  أََفال﴿والتهافت 

الفصاحة، وال آية خمالفة آلية ُأخرى، بل مجيعه موصوف فال جتد فيه كلمة خالية عن 
 بغاية اجلودة، ومّتصف مبا مل جتر مبثله العادة.

  من حيث اشتمال القرآن الكرمي على أحسن اآلداب، وأمنت احِلكم، وأكمل املواعظ،  6
اأُلسرة وأصوب القوانني، وأمّت األحكام يف العبادات واملعامالت واملعاشرات يف أُمور احلياة و 

واجملتمع، ويف احلدود واألقضية يف السفر واحلضر واألمن واخلوف والسلم واحلرب والعسرة والغلبة 
 وكّل ما ُيتاجه اإلنسان يف ُأصوله وفروعه بشكل ليس فيه أدن خلل.

فجعل هللا تعاىل هذا القرآن مشتماًل على كّل ما حتتاج إليه اأُلمم، وهاداًي إىل اليت هي 
صلى ) جعل بيانه وتبيانه عند مهابط وحيه وخزّان علمه وترمجانه يف خلقه النيّب األمنيأقوم، كما 

وأهل بيته األطهار عليهم آالف التحية والثناء تكريسًا لالقتداء، وتعظيمًا لإلمامة  هللا عليه وآله(
 وما يرتّتب عليها من فوائد كبرية يف دنيا الناس ودينهم.

خبار يف قضااي اأُلمم السالفة، وخفااي القصص املاضية،   من حيث ما تضّمنه من األ 7
، وأُمور عليه السالم() وابنيه، ومسائل نوح عليه السالم() ودقائق القرون اخلالية، مثل أخبار آدم

، وقّصة أصحاب الكهف، وقضااي موسى..... ممّا مل يطّلع عليها أحد إال عليه السالم() إبراهيم
معاشرًا هلم، بل   صلى هللا عليه وآله() ان الذين مل يكن النيّب األعظمبعض خواّص األحبار والرهب

الذي مل يتعّلم عند أحد  صلى هللا عليه وآله() كان بعيدًا عن خمالطتهم. فكتاب كهذا من النيبّ 
 يكشف قطعاً عن كونه من هللا العامل جبميع اأُلمور.

أخبار القرآن مل يكن اقتباسًا من كتبهم، من  صلى هللا عليه وآله() علمًا أبّن ما بيّنه النيبّ 
بل نقاًل حلقيقة األمر وواقعه املوجود عندهم، وإاّل لكانوا يرمونه ابلسرقة من كتبهم وهم غري آبني 

 من توجيه التهمة مع توّفر الدواعي الكافية يف ذلك.

                                                        

 .82: النساءسورة  (1) 
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ملشركني   من حيث اشتماله على األخبار عن ضمائر املنافقني وبواطن الكافرين ونوااي ا 8
اخلفّية اليت مل يطلع عليها أحد حّّت إّّنم كانوا ُيذرون من أن تنزل فيهم آية تفضحهم، وتكشف 

 نواايهم.
بل أخّب عن اأُلمور املستقبلّية واحلوادث املقبلة والغيب الصادق والنبأ املطابق ممّا مل يطّلع 

 َويُ َولّونَ  اجَلمعُ  َسُيهَزمُ ﴿تعاىل: عليه إاّل عاّلم الغيوب مع كمال املطابقة والصدق كما يف قوله 
سِجدَ  لََتدُخُلنم  اِبحَلقِّ  الرُّءاي َرسوَلهُ  اَّللمُ  َصَدقَ  َلَقد﴿وقوله تعاىل: ، (1) ﴾الدُّبُ رَ 

َ
 اَّللمُ  شاءَ  ِإن احلَرامَ  امل

 إىل غري ذلك من اآلايت الكثرية. (2) ﴾ءاِمننيَ 
ليت مل ينكشف اليسري منها إاّل يف اآلونة هذا مضافًا إىل إخباراته عن احلقائق العلمّية ا
 األخرية والقرون املتأّخرة على رغم تطّور العلوم واملعارف.

  من حيث خواّصه املعنويّة وخصائصه الذاتّية يف التأثري على األرواح، وشفائه للقلوب  ٩
الوضعّية  والضمائر، وعالجه لألجسام، وطمأنته للقلوب، وبركاته يف النفوس، فضاًل عن اآلاثر

 اأُلخرى اليت تالزمه يف النظر والقراءة واالستشهاد واالحتفاظ وحنو ذلك.
  من حيث طراوته وحالوته وعدم امللل منه عند تالوته وقراءته مهما زادت وتكّررت،  1٠

وبعد كّل ذلك فإنّه ال خيلق على طول األزمان، وال يبلى، بل يستفاد منه يف كّل قراءة جديدة 
، وجيد القارىء املتدّبر فيه إملاعات وإشارات وحقائق ولطائف مل تظهر له من قبل، نكتة جديدة

فهو كالم هللا البالغ، وحكمه الساطع، وهو نور ال يطفأ، وسراج ال خيبو كما ورد يف خطبة موالان 
 .(3) يف ّنج البالغة عليه السالم() أمري املؤمنني

 ا.لبياّنا هنإىل غري ذلك من جهات وأسرار ال يسع اجملال 
  

                                                        

 .45: لقمراسورة  (1) 
 .27: الفتحسورة  (2) 

 .1٩8ّنج البالغة: اخلطبة  (3) 
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 الشيعة واالهتمام البالغ ابلقرآن الكرمي

 
إّن القرآن الكرمي أحدث يف احلياة البشرية أعظم انقالب وتغيري مشل كّل مناحي احلياة، 
وامتّد شعاعه إىل أبعد األصقاع، وأذهل أقوى األدمغة، واكتسح أعظم احلضارات، وأقام فوق 

 سيادة وسياسة. ركامها أنظف حضارة وأمجل حياة وأكمل
هذا وقد كان للشيعة اليد الطوىل والسهم العظيم يف االهتمام به، والعمل على دراسته 

عليهم ) وتفسريه، وبيان معانيه ومضامينه، واكتشاف أسراره وآايته وبيّناته ّبدى من أئّمتهم
 الذين هم عدل القرآن وأهله الذين أُنزل القرآن يف بيوهتم. السالم(

ا وحّثوا أميا حّث على قراءته وحفظه ونشره وجتويده واالستناد إليه يف كّل فكتبوا ونشرو 
حقول املعرفة، وكان السبب يف اهتمام الشيعة ابلقرآن يف الدرجة اأُلوىل هو أمهّّية القرآن نفسه 

 (عليهم السالم) واألئمة من أهل بيته صلى هللا عليه وآله() وعظمة أمره، ّث االقتداء ابلنيّب األكرم
 يف ذلك.

واليت حتّدثوا فيها  عليهم السالم() فمن ينظر إىل األحاديث املرويّة عن أئّمة أهل البيت
عن القرآن الكرمي يواجه عناية ابلغة وكبرية منهم ّبذا الكتاب اإلهلي اخلالد، ث من يطّلع على بقّية 

رمي ممّا يكشف عن أحاديثهم يف شّت جوانب الدين جيدها مليئة ابالستدالالت من القرآن الك
شّدة حرصهم على البقاء إىل جانب القرآن واالنطالق منه والرجوع إليه، ويشهد بذلك ما أّلفه 
علماء اإلمامية سّددهم هللا تعاىل ورواهتم حول فضل القرآن وخصائصه وعلومه ومزاايه ويف شّت 

 اجملاالت. نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 .عليه السالم() القرآن ليونس بن عبد الرمحن من أصحاب اإلمام الرضا  كتاب فضل  1
 ه .2٩٠  كتاب فضل القرآن حملّمد بن احلسن الصّفار املتوىّف سنة  2
   كتاب نوادر القرآن لعلّي بن إبراهيم بن هاشم يف القرن الثالث اهلجري. 3
 الث اهلجري.  كتاب فضل القرآن حملّمد بن مسعود العّياشي يف القرن الث 4
 ه .346  كتاب فضائل القرآن ألمحد بن حمّمد بن عّمار املتوىّف سنة  5

 كما عقد مجع من علماء اإلمامية أبواابً خاّصة حول القرآن يف كتب احلديث مثل:
 أصول الكايف( للكليين.)   كتاب فضل القرآن يف اجلزء الثاين من 1
 من ال ُيضره الفقيه(.) وعة  كتاب فضل القرآن يف اجلزء الثاين من موس 2
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 وسائل الشيعة(.)   كتاب القرآن يف اجلزء الرابع من موسوعة 3
 مستدرك وسائل الشيعة(.)   كتاب القرآن يف اجلزء األّول من 4
 حبار األنوار(.)   كتاب القرآن يف اجلزء الثاين والتسعني من موسوعة 5

، كما أّن التأريخ يشهد هلم مدى وهذا يدّلك على مدى اهتمام الشيعة ابلقرآن الكرمي
عليهم ) تفانيهم وبذهلم ألرواحهم على مدى التأريخ يف سبيل القرآن الكرمي والعرتة الطاهرة

هو أّول من مسع القرآن من رسول  عليه السالم() . وقبل كّل ذلك كان اإلمام أمري املؤمننيالسالم(
صلى هللا عليه وآله( ) من مجعه أبمر رسول هللا وخاجلته آايته، وهو أّول صلى هللا عليه وآله() هللا

 .(1) وكتب تفسريه وأتويله وشأن نزوله كما يف متضافر األدّلة
أّما يف علوم التفسري فكان الشيعة هلم القدم األّول يف ذلك، وقد ذكر الشيخ الذهيب من 

و جممل من كتب علماء األزهر يف كتابه التفسري واملفّسرون عددًا من ذلك بعد أن استعرض بنح
، فهو عليه السالم() يف العصر اإلسالمي األّول، وعّد على رأسها تفسري اإلمام علّي بن أيب طالب

أّول من كتب يف التفسري، ث قال يف كتابه: وقد عّد السيوطي يف اإلتقان من اشتهر ابلتفسري من 
، وزيد بن اثبت وغريهم... الصحابة ومسّاهم، ومن مسّاهم ابن مسعود، وابن عّباس، وُأيب بن كعب

 فهو أكثر اخللفاء الراشدين رواية عنه يف التفسري عليه السالم() ّث قال: أّما علّي بن أيب طالب

(2). 
إىل مهارته يف القضاء والفتوى علمه  عليه السالم() ويف مكان آخر قال: مجع عليّ 

واقع التنزيل ومعرفة التأويل، وقد بكتاب هللا، وفهمه ألسراره وخفي معانيه، فكان أعلم الصحابة مب
 عليه السالم() روي عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت من تفسري القرآن فعن علّي بن أيب طالب

(3). 
 .(4) وليس الذهيب منفرداً يف هذا القول، فقد ذكر هذا الكثريون غريه

، ث 68توىّف سنة أّما أّول من صّنف يف التفسري فهو ترمجان القرآن عبدهللا بن العّباس امل
وكان من املشهورين يف  ٩5، وقيل: سنة (5) ٩4تلميذه سعيد بن جبري الذي قتله احلجاج عام 

                                                        

 .231، ص4؛ الذريعة: ج317   316ص انظر أتسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: (1) 
  .64   63، ص 1التفسري واملفّسرون: ج (2) 
 .٩٠   8٩، ص 1التفسر واملفّسرون: ج (3) 
 .52، ص11اإلسالمية الشيعية: ج ؛ دائرة املعارف18   17، ص 1بني اجلدران: ج (4) 
 .233، ص 4الذريعة: ج (5) 
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. وأسند أبو عمر الكشي يف  (1) التفسري، بل روي عن قتادة أن سعيداً كان أعلم معاصريه ابلتفسري
ري كان أيمّت بعلّي بن أنه قال: سعيد بن جب عليه السالم() كتاب الرجال عن أيب عبدهللا الصادق

يثين عليه. وما كان سبب قتل  عليه السالم() ، وكان علّي بن احلسني عليه السالم() احلسني
 .(2) احلّجاج له إالّ على هذا األمر   يعين التشّيع   وكان مستقيماً 

كل   وقد اهتّم الشيعة اهتمامًا كبريًا ابلتفسري، وكتبوا فيه الكثري من الكتب، منها يف تفسري
 القرآن، ومنها يف بعضه.

 
 عليهم السالم() القرآن وأهل البيت

إّن من يتتّبع أحاديث العرتة النبويّة الطاهرة جيدها تسري جنبًا إىل جنب مع القرآن، 
عليهم ) تتمّسك آبايته، وتستدّل إبشاراته، كما أّن القرآن الكرمي نفسه يشيد مبواقفهم وأقواهلم

رة من الرجس املعنوي واملادّي ذلك الوصف املؤّكد الذي يقتضي ؛ إذ وصفهم ابلطهاالسالم(
تنزيههم عن أّي خطأ وخطل، وخمالفة للكتاب، بل يقتضي كوّنم مع القرآن يف هدف واحد، 
وعلى جاّدة واحدة، وال غرابة إذا قيل: إّّنم ورثوا الكتاب وعلمه وفهمه وفقه أسراره ومقاصده 

أمر قد جرى بعض منه يف األنبياء السابقني وأوصيائهم كما وأبعاده وبطونه دون غريهم، فذلك 
 يصرّح القرآن الكرمي بذلك.

ّبذا األمر يف تصرُيات مستقّلة،  عليهم السالم() وقد صرّح أئّمة أهل البيت املطّهرون
 إذ قال: عليه السالم() مثلما روي عن اإلمام موسى بن جعفر

على أّن  (3) «ا هذا الذي فيه تبيان كّل شيءحنن الذين اصطفاان هللا عّز وجّل، وأورثن»
العقل ُيّتم مثل هذه الوراثة للكتاب وعلمه وفهمه وفقهه؛ إذ لوال الصفوة اليت ترث مسؤولّية 

صلى ) احلفاظ على الرسالة لضاعت الرسالة، وضاعت جهود صاحبها، وانتقض الغرض من بعثته
 .هللا عليه وآله(

ك هو من يرتبط بصاحب الرسالة بوشائج القرىب، ويكون ومن البديهي أّن أوىل الناس بذل
على درجة عالية من الطهر والتقى والورع والذكاء والنبوغ ليزداد حرصه على الرسالة وعلى مرياث 

                                                        

؛ أتسيس الشيعة لعلوم 1234، ص2؛ انظر اإلتقان يف علوم القرآن: ج55، ص11دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية: ج (1) 
 .324اإلسالم: ص

 .335، ص1رجال الكشي: ج (2) 
 .7، ح226، ص 1أصول الكايف: ج (3) 
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بعلم الكتاب  عليهم السالم() صاحبها من العلوم واملعارف؛ وهلذا اختّص نسب الرسول وذرّيّته
لية كّبى، وجتّشموا يف سبيل احملافظة عليه عناًء كبرياً ونصباً كثرياً، العزيز، فهم حتّملوه ومحلوه كمسؤو 

 وقاتلوا الناس على تنزيله، ّث قاتلوهم على أتويله، ث إّن الّباهني واألدّلة العملّية اليت قّدمها األئمة
لى يف جمال تفسري القرآن وفّك رموزه وبيان بطونه وأبعاده بنفسها خري شاهد ع عليهم السالم()

 ذلك، ونذكر هنا مجلة من األحاديث الواردة ّبذا الشأن تيّمناً وتّبّكاً:
إين اترك فيكم : » صلى هللا عليه وآله()   عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 1

الثقلني، ما إن متّسكتم ّبما لن تضّلوا بعدي: كتاب هللا وعرتيت أهل بييت وإّّنما لن يفرتقا حّت يردا 
 .(1) «وضعلّي احل

: أان أّول  صلى هللا عليه وآله() قال رسول هللا»قال:  عليه السالم()   عن أيب جعفر 2
وافد على العزيز اجلّبار يوم القيامة وكتابه وأهل بييت، ّث أُّميت، ّث أسأهلم ما فعلتم بكتاب هللا وأهل 

 .(2) «بييت
ال يفارقونه حّت يردوا علّي  هم مع القرآن والقرآن معهم: » عليه السالم()   وقال 3

 .(3) «احلوض
املعّية وعدم املفارقة( على التالزم وعدم االفرتاق أو ) وال خيفى على اللبيب داللة

 االختالف يف كل شيء حّّت يوم القيامة.
سلوين فوهللا ال تسألوين عن شيء إاّل أخّبتكم به »قال:  عليه السالم()   وعن عليّ  4

 فوهللا ما من آية إاّل وأان أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم يف سهل أم يف واسألوين عن كتاب هللا
 .(4) «جبل

وهللا ما نزلت آية إاّل وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت... »قال:  عليه السالم()   وعنه 5
 .(5) «إّن ريّب وهب يل قلباً عقواًل ولساانً سؤوالً 

تفقدوين، سلوين عن كتاب هللا، فما من سلوين قبل أن »قال:  عليه السالم()   وعنه 6
 .(1) «آية إالّ وأعلم حيث نزلت حبضيض جبل أو سهل أرض

                                                        

؛ 5٩، ح1٠٠، ص 2من كتاب الزكاة؛ حبار األنوار: ج 47، ابب 8181، ح255   254، ص 7: جمستدرك الوسائل (1) 
 .233، ص 1وانظر اإلرشاد: ج

 من أبواب قراءة القرآن. 2، ابب 2، ح17٠، ص 6وسائل الشيعة: ج (2) 
 .142، ح15٠، ص 22حبار األنوار: ج (3) 
 .61، ح17٩، ص 4٠؛ حبار األنوار: ج1٩3، ص6ر: ج؛ وانظر الغدي1227ص  2اإلتقان يف علوم القرآن: ج (4) 

 .1227، ص 2؛ اإلتقان يف علوم القرآن: ج43، ص 2املناقب: ج (5) 
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إّن هللا : »عليهما السالم( )   وعن أيب الصباح قال: وهللا لقد قال يل جعفر بن حمّمد 7
قال: وعّلمنا  (عليه السالم) علّياً  صلى هللا عليه وآله() عّلم نبّيه التنزيل والتأويل، فعّلمه رسول هللا

 .(2) «وهللا
عليه السالم( )   وعن عبد األعلى موىل آل سام قال: مسعت أيب عبد هللا الصادق 8

وهللا إيّن ألعلم كتاب هللا من أّوله إىل آخره، كأنّه يف كّفي، فيه خّب السماء وخّب األرض »يقول: 
ًنا لِ ﴿وخّب ما كان وخّب ما هو كائن. قال هللا عّز وجّل:   .(4) «(3) ُكلِّ َشيء ﴾تِبي  

 بَ يِّن تٌ  ءاي تٌ  ُهوَ  َبل﴿ يف قول هللا عّز وجّل:عليه السالم( )   وعن أيب عبدهللا الصادق ٩
 .(6) « عليهم السالم() قال: هم األئّمة »(5) ﴾أوُتوا المذينَ  ُصدورِ  ىف

 .(7) «هم األئّمة خاّصة»ويف رواية ُأخرى: 
 َيسَتِوى َهل﴿يف تفسري قول هللا عّز وجّل:  لسالم(عليه ا)   وعن أيب جعفر الباقر 1٠

إّّنا حنن الذين يعلمون، والذين ال : » عليه السالم() قال (8) ﴾َيعَلمونَ  ال َوالمذينَ  َيعَلمونَ  المذينَ 
 .(٩) «يعلمون عدّوان، وشيعتنا أُولو األلباب

وتعاىل طّهران وعصمنا  إن هللا تبارك»قال:  عليه السالم()   وعن علّي أمري املؤمنني 11
وجعلنا شهداء على خلقه، وحّجته يف أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا ال نفارقه وال 

 .(1٠) «يفارقنا
حنن أهل البيت ال يقاس بنا أحد، فينا نزل القرآن، وفينا »قال:  عليه السالم()   وعنه 12

 .(11) «معدن الرسالة

                                                                                                                                                               

 .74، ح1٩٠ص  4٠حبار األنوار: ج (1) 

، 224، ص 23، وسائل الشيعة: ج1٠52، ح286، ص 8؛ التهديب: ج15، ح442، ص 7الكايف: ج (2) 
 ن.من أبواب كتاب األميا 12، ابب 2٩426ح
 .8٩: النحلسورة  (3) 

 «.فيه تبيان كّل شيء»، وفيه 4، ح22٩، ص1ُأصول الكايف: ج (4) 

 .4٩: العنكبوتسورة  (5) 

 .2، ح214، ص 1ُأصول الكايف: ج (6) 
 .5، ح214، ص 1ُأصول الكايف: ج (7) 
 .٩: الزمرسورة  (8) 

 .1، ح212، ص 1ُأصول الكايف: ج (٩) 
 .26، ح343، ص 23حبار األنوار: ج (1٠) 
 .5، ح26٩، ص 26حبار األنوار: ج (11) 
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 ال ُكنُتم ِإن الذِّكرِ  َأهلَ  َفسٔ َلوا﴿يف قوله تعاىل:  م(عليه السال)   وعن أيب جعفر 13
 .(2) «الذكر القرآن، وحنن أهله: » عليه السالم() قال (1) ﴾َتعَلمونَ 

 (3) ﴿َسَنفرُُغ َلُكم أَيَُّه الث مَقالِن﴾يف قوله عّز وجّل:  عليه السالم()   وعن أيب عبدهللا 14
 .(4) «الثقالن حنن والقرآن»قال : 

إّن هللا جعل واليتنا أهل البيت قطب »قال:  عليه السالم() وعن أيب عبدهللا   15
 .(5) «القرآن

عدل القرآن والثقل الذي  عليهم السالم() هذا وقد تواترت األخبار الداّلة على كوّنم
 ، والداّل على تالمحهم املطلق مع القرآن فكرًا وقوالً  صلى هللا عليه وآله() أوصى به النيّب األعظم

وعماًل، بل هم القرآن الناطق الذي ال ينطق عن اهلوى، وقد وردت أكثر من ثالثني رواية ّبذا 
الشأن عن طرقنا، وأكثر من سّت عشرة رواية من طرق العاّمة تدّل على ذلك، كما أورده العاّلمة 

 وغريه. (6) البحراين
ثر الصحيح عن النيّب ومن هنا اّتفق أصحابنا على أّن تفسري القرآن ال جيوز إاّل ابأل

، وحّرموا القول فيه ابلرأي عليهم السالم() واألئّمة الطاهرين صلى هللا عليه وآله() األعظم
من فّسر القرآن »أنّه قال:  صلى هللا عليه وآله() واالجتهاد، وهذا ما رواه العاّمة أيضًا عن النيبّ 

ه من حيث الكّبى وإن خالف مجع غري والظاهر أّنم التزموا ب(7) «برأيه وأصاب احلّق فقد أخطأ
قليل من مفّسريهم االلتزام بذلك من حيث الصغرى. خصوصًا ما يتعّلق ابآلايت الواردة بشأن 

 أهل البيت وبيان فضائلهم ومقاماهتم الراّبنّية.
عليهم ) ومن الواضح أّنه ال جيوز أن يكون يف كالم هللا عّز وجّل وحججه املعصومة

 تضاّد أو تعارض حقيقي ملا فيه من القبح ونقض الغرض وغريمها من احملاالت.تناقض أو السالم( 
عدله، بل والناطق من كلماته وآايته، كما أنّه  عليهم السالم() كيف ال وقد عرفت أّّنم

امليزان الذي يفصل بني منطقهم وحديثهم ومنطق وحديث غريهم، وممّا يؤّكد ذلك ما روي عن 

                                                        

 .43: النحلسورة  (1) 

 .37، ح181، ص 23حبار األنوار: ج (2) 
 .31: الرمحنسورة  (3) 

 .37، ح324، ص 24حبار األنوار: ج (4) 
 .2٩، ح27، ص 8٩حبار األنوار: ج (5) 
 .28   26و 15   ٩، ص1الّبهان يف تفسري القرآن: ج (6) 
 ، مقّدمة املؤّلف.4، ص 1ان: جالتبي (7) 
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إذا جاءكم مّنا حديث فاعرضوه على كتاب : » عليهم السالم() واألئّمة آله(صلى هللا عليه و ) النيبّ 
 .(1) «هللا فما وافق كتاب هللا فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو رّدوه علينا

ولعلمائنا األعالم يف علمي التفسري واأُلصول كالم مفّصل يف بيان املقصود من التفسري 
قد يتصّوره البعض تعارضًا واقعًا بني اآلايت والرواايت مبا ابلرأي وحّل بعض التشابه البدوي الذي 

 .(2) ال يسعنا اجملال لبيانه هنا
هذا مضافًا إىل ما تواتر نقله يف كتب العاّمة فضاًل عن اخلاّصة من حديث الثقلني الداّل 

بة ، فقد أوردوا يف كتبهم من روايته عن الصحا عليهم السالم() على تالحم القرآن وأهل البيت
أكثر من ثالثني صحابيًا، وبقي على ذلك متواترًا صلى هللا عليه وآله( ) الذين مسعوه من رسول هللا

إيّن اترك فيكم : » صلى هللا عليه وآله() يف كّل عصر إىل العصر احلاضر، ونّص احلديث هو قوله
لن يفرتقا حّت يردا علّي الثقلني ما إن متّسكتم ّبما لن تضّلوا، كتاب هللا وعرتيت أهل بييت، وإّّنما 

 .(3) «احلوض
عليهم ) وال خيفى أّن لفظ العرتة واألحاديث الكثرية الصحيحة الواردة يف تعيني أهل البيت

 ، فضاًل عن داللة اإلمجاع والعقل.عليهم السالم() يعيّنان املراد من أهل البيت السالم(
صلى هللا عليه ) مع قول« ّلواما إن متّسكتم ّبما لن تض: »صلى هللا عليه وآله() وقوله

عليهم ) يعيّنان األئّمة االثين عشر املعصومني« وإّنما لن يفرتقا حّّت يردا علّي احلوض: »وآله(
قده( ولعّل من دالئل ذلك أيضًا ) من عرتة الرسول وذرّيّته كما ذكره العاّلمة البالغي السالم(

يس معصومًا، وال يّتصف أبنّه مثل كتاب هللا ل عليهم السالم() إمجاع املسلمني على أّن من عداهم
صلى هللا عليه ) ال يضّل من متّسك به. وهذه أمساء الصحابة السامعني هلذا احلديث عن رسول هللا

  جابر  4  أبو ذّر الغفاري  3  عبد هللا بن عّباس  2 عليه السالم()   علّي أمري املؤمنني 1:  وآله(
 ٩  عبد الرمحن ابن عوف  8  زيد بن أرقم  7  حذيفة بن أسيد  6  عبد هللا بن عمر  5األنصاري 
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  أبو أيوب  21  عقبة بن عامر  2٠  عدي بن حامت  1٩سعد    سهل بن 18خزمية بن اثبت 
  أبو  25  أبو قدامة األنصاري  24  أبو شريح اخلزاعي  23  أبو سعيد اخلدري  22األنصاري 

   أبو اهليثم بن التيهان. 26ليلى 
وا وهؤالء الذين ذكران أمساءهم من بعد أُم هاين قد رواه كّل منهم منفرداً كمن تقّدمه، وقام

، صلى هللا عليه وآله() يف رحبة الكوفة مع سبعة من قريش، فشهدوا أّّنم مسعوه من رسول هللا
منقبة املطّهرين( مسندًا عن جبري بن ) فهؤالء ثالثة وثالثون، ورواه أبو نعيم اإلصبهاين يف كتاب

أمحد مطعم، وأسنده أيضًا عن أنس بن مالك، وأسنده عن الّباء بن عازب، ورواه موّفق بن 
أخطب خوارزم عن عمرو بن العاص. وقّلما خيلو عن رواية هذا احلديث مسند أو جامع أو كتاب 
يف الفضائل ألهل السّنة من أّول ما ُأخرج احلديث من احلفظ وصدور احلّفاظ إىل صحف احملّدثني 

ن والزالت يروى فيها عن صحايب واحد أو أكثر، ورمّبا روي يف واحد منها عن أكثر من عشري
صحابيًا إّما جمماًل كما يف الصواعق، وإّما مسندًا مفّصاًل كما يف كتب السخاوي والسيوطي 
والسمهودي وغريهم، ومن أراد االطالع فلريجع إىل اجلزأين املكتوبني يف أسانيد هذا احلديث من  

 كتاب العبقات.
 والكاظم والرضاكما ورواه اإلمامّية يف كتبهم وأسانيدهم املتكّررة عن الباقر والصادق 

وابألسانيد  صلى هللا عليه وآله() ، عن رسول هللا عليهم السالم() ، عن آابئهم عليهم السالم()
وعمر وأيب ذّر وجابر وأيب سعيد وزيد بن أرقم وزيد بن  عليه السالم() اأُلخر عن أمري املؤمنني

 كما يف غاية املرام  يه وآله(صلى هللا عل) اثبت وحذيفة بن أسيد وأيب هريرة وغريهم عن رسول هللا

(1). 
 

 دل القرآنأهل البيت ع  
تضافرت األدلة من اآلايت والرواايت بل وهو ممّا ُيكم به العقل أيضًا فضاًل عن اإلمجاع 

عدل القرآن الكرمي، ومها القيمتان املتكاملتان واملتالمحتان يف اجلوهر عليه السالم( ) أّن أهل البيت
نهما مكان أو زمان أو رأي أو مفهوم، وال يوّزعهما فكر أو تطبيق، واملضمون، وال يفصل بي

شعاعان من نور واحد، وطريقان يف هدف واحد، يشرتكان معًا يف إضاءة عقل اإلنسان وروحه 
وقلبه، ويوّجهانه إىل حيث سعادته وبناء حياته وحضارته احلرّة الكرمية، فلوال القرآن مل يكن للحياة 
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مل يكن للرشد  عليهم السالم() رشد، وال علق يف طرفه نور، ولوال أهل البيتهدًى، وال لإلنسان 
 مرشد، وال للعلم معلم أو تعليم، وال للنور شعاع أو مصباح. فالقرآن أصل العلم، وأهل البيت

عليهم ) معرفته ومعدنه وبيانه؛ ولذا كان أكثر ما نزل به القرآن ما يرتبط ّبم عليهم السالم()
، وبعضه يف عليهم السالم() ريب أو بعيد، فبعضه يف واليتهم وموّدهتم وطاعتهممن ق السالم(

فضح أعدائهم، وبعضه يف األحكام والفضائل اليت ال تصل غايتها وال تقع مقبولة عند اخلالق 
 تبارك وتعاىل إالّ إذا اقرتنت مبحبّتهم، ووصلت من طرقهم.

 فيمن نزل القرآن
نزل القرآن على أربعة »يقول:  عليه السالم() أاب جعفر  عن أيب اجلارود قال: مسعت  1

 «أرابع، ربع فينا، وربع يف عدّوان، وربع يف فرائض وأحكام، وربع سنن وأمثال، ولنا كرائم القرآن
(1). 

عن القرآن والفرقان قال:  عليه السالم()   عن عبدهللا بن سنان قال: سألت أاب عبدهللا 2
 «ما يكون، والفرقان احملكم الذي يعمل به، وكّل حمكم فهو فرقان القرآن مجلة الكتاب وأخبار»
(2). 

نزل القرآن »يقول:  عليهم السالم()   وعن األصبغ بن نبانة قال: مسعت أمري املؤمنني 3
 .(3) «أثالاثً، ثلث فينا ويف عدوان، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام

عن بعض أصحابه رفعه إىل خيثمة قال:    عن حمّمد بن خالد بن احلّجاج الكرخي، 4
اي خيثمة، القرآن نزل أثالاثً، ثلث فينا ويف أحّبائنا، وثلث يف : »عليه السالم() قال أبو جعفر

أعدائنا وعدّو من كان قبلنا، وثلث سّنة ومثل، ولو أّن اآلية إذا نزلت يف قوم ّث مات أُولئك القوم 
كن القرآن جيري أّوله على آخره ما دامت السماوات ماتت اآلية ملا بقي من القرآن شيء، ول

 .(4) «واألرض، ولكّل قوم آية يتلوّنا وهم منها من خري أو شرّ 
وال تنايف بني هذه األخبار؛ ألّن بناء هذا التقسيم ليس على التسوية احلقيقّية، وال على 

ه لكونه ليس يف مقام التفريق من مجيع الوجوه، بل على أصل التصنيف، فإطالقه ال ينفي ما عدا
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البيان، وعليه فال أبس ابختالف األخبار ابلتثليث والرتبيع، وال بزايدة بعض األقسام على الثلث أو 
 الربع أو نقصه عنهما، وال دخول بعضها يف بعض.
يف أتويل كثري من آايت القرآن  عليه السالم() هذا وقد وردت أخبار مّجة عن أهل البيت

ائهم، حّّت إّن مجاعة من أصحابنا صّنفوا كتباً يف أتويل القرآن على هذا النحو، ّبم وأبوليائهم وأعد
يف أتويل آية آية، إّما ّبم أو بشيعتهم أو بعدّوهم على  عليهم السالم() مجعوا فيها ما ورد عنهم

وع ترتيب القرآن، وقد روي يف الكايف ويف تفسريي العياشي وعلّي بن إبراهيم القّمي والتفسري املسم
، منها ما رواه يف الكايف (1) أخبار كثرية من هذا القبيل عليه السالم() من اإلمام أيب حمّمد الزكي

َعلى  قَلِبَك لَِتكوَن ِمَن ( 1٩3) ﴿نَ َزَل ِبِه الّروُح اأَلمنيُ يف قوله تعاىل:  عليه السالم() عن أيب جعفر
نِذرينَ 

ُ
 .(3) « عليه السالم() هي الوالية ألمري املؤمنني» . قال:(2) بِِلسان  َعَرىِبّ  ُمبني ﴾( 1٩4) امل

 عليه السالم() ويف تفسري الصايف نقاًل عن العّياشي عن حمّمد بن مسلم عن أيب جعفر
اي أاب حمّمد، إذا مسعت هللا ذكر قومًا من هذه اأُلّمة خبري فنحن هم، وإذا مسعت هللا ذكر »قال: 

 .(4) «قوماً بسوء ممّن مضى فهم عدّوان
 ُقل﴿سأله عن قول هللا تعاىل:  عليه السالم() وفيه عن عمر بن حنظلة عن أيب عبدهللا

 .(5) ﴾الِكت بِ  ِعلمُ  ِعنَدهُ  َوَمن َوبَيَنُكم بَين َشهيًدا اِبَّللمِ  َكفى  
حسبك كّل شيء يف الكتاب من »قال: فلّما رآين أتتّبع هذا وأشباهه من الكتاب قال: 

 .(6) «ذا فهو يف األئّمة عنوا بهفاحتته إىل خامتته، مثل ه
قّدس سرّه( إىل بعض السّر فيه يف تفسريه، فقال: إنّه ملّا أراد ) وقد أشار الفيض الكاشاين

هللا أن يعّرف نفسه خللقه ليعبدوه، وكان مل يتيّسر معرفته كما أراد على سّنة األسباب إاّل بوجود 
ة والعبادة الكاملة دون غريهم، وكان مل يتيّسر وجود األنبياء واألوصياء؛ إذ ّبم حتصل املعرفة التامّ 

األنبياء واألوصياء إاّل خبلق سائر اخللق ليكون أُنساً هلم، وسبباً ملعاشهم؛ فلذلك خلق سائر اخللق، 
ّث أمرهم مبعرفة أنبيائه وأوليائه وواليتهم، والتّبّي من أعدائهم، وممّا يصّدهم عن ذلك، ليكونوا ذوي 

مهم، ووهب الكّل معرفة نفسه على قدر معرفتهم ابألنبياء واألوصياء؛ إذ مبعرفتهم حظوظ من نعي
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إاّيهم يعرفون هللا، وبواليتهم إاّيهم يتوّلون هللا، فكّل ما ورد من البشارة واإلنذار واألوامر والنواهي 
ووصّيه سيد  والنصائح واملواعظ من هللا سبحانه فإّّنا هو لذلك، وملّا كان نبيّنا سّيد األنبياء

األوصياء جلمعهما كماالت سائر األنبياء واألوصياء ومقاماهتم مع ماهلما من الفضل عليهم وكان  
كّل منهما نفس اآلخر صّح أن ينسب إىل أحدمها من الفضل ما ينسب إليهم الشتماله على 

ويل الكّل، ومجعه لفضائل الكّل، وحيث كان األكمل يكون الكامل ال حمالة؛ ولذلك خّص أت
الذين هم منهما ذرّيّة بعضها من بعض، وجيء  عليهم السالم() اآلايت ّبما، وبسائر أهل البيت

ابلكلمة اجلامعة اليت هي الوالية فإّنا مشتملة على املعرفة واحملّبة واملتابعة وسائر ماال بّد منه يف 
 ذلك.

املقامات النوعّية دون وأيضًا فإّن أحكام هللا سبحانه إّّنا جتري على احلقائق الكلّّية و 
خصائص األفراد واآلحاد، فحيثما خوطب قوم خبطاب أو نسب إليهم فعل دخل يف ذلك 
اخلطاب وذلك الفعل عند العلماء وأُويل األلباب كّل من كان من سنخ أُولئك القوم وطينتهم، 

من  فصفوة هللا حيثما خوطبوا مبكرمة أو نسبوا إىل أنفسهم مكرمة يشمل ذلك كّل من كان
سنخهم وطينتهم من األنبياء واألولياء وكّل من كان من املقرّبني، إاّل مكرمة خّصوا ّبا دون غريهم، 
وكذلك إذا خوطبت شيعتهم خبري أو نسب إليهم خري أو خوطب أعداؤهم بسوء ونسب إليهم 

من سوء يدخل يف األّول كّل من كان من سنخ شيعتهم وطينة حمبّيهم، ويف الثاين كّل من كان 
سنخ أعدائهم وطينة مبغضيهم من األّولني واآلخرين؛ وذلك ألّن كّل من أحّبه هللا ورسوله أحّبه كّل 
مؤمن من ابتداء اخللق إىل انتهائه، وكّل من أبغضه هللا ورسوله أبغضه كّل مؤمن كذلك، وهو 

ىل يوم القيامة فهو من يبغض كّل من أحّبه هللا تعاىل ورسوله، وكّل مؤمن يف العامل قدميًا أو حديثًا إ
 شيعتهم وحمبّيهم، وكّل جاحد يف العامل قدمياً أو حديثاً إىل يوم القيامة فهو من خمالفيهم ومبغضيهم.

يف حديث املفّضل بن عمر،  عليه السالم() وقد وردت اإلشارة إىل ذلك يف كالم الصادق
املفّضل بن عمر قال: قلت  وهو الذي رواه الصدوق طاب ثراه يف كتاب علل الشرائع إبسناده عن

قسيم اجلنة والنار؟ قال:  عليه السالم() : مب صار علّي بن أيب طالب عليه السالم() أليب عبدهللا
ألّن حّبه إميان، وبغضه كفر، وإّّنا خلقت اجلّنة ألهل اإلميان، وخلقت النار ألهل الكفر، فهو »

 «.إالّ أهل حمّبته، والنار ال يدخلها إالّ أهل بغضهقسيم اجلّنة والنار هلذه العّلة، واجلّنة ال يدخلها 
قال املفّضل: اي ابن رسول هللا فاألنبياء واألوصياء هل كانوا ُيّبونه وأعداؤهم يبغضونه؟ 

قال يوم خيّب:  صلى هللا عليه وآله() أما علمت أّن النيبّ »قلت: فكيف ذلك؟ قال: « نعم»فقال 
 تعاىل ورسوله، وُيّبه هللا ورسوله، ما يرجع حّّت يفتح هللا على أُلعطني الراية غدًا رجاًل ُيّب هللا
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ملّا أُويت ابلطائر املشوي  صلى هللا عليه وآله() أما علمت أّن رسول هللا»قلت: بلى. قال: « يده؟
قلت: بلى. قال: « قال: اللهم أئتين أبحّب خلقك إليك أيكل معي هذا الطري وعن به عليًا؟

رجاًل ُيّبه هللا ورسوله، وُيّب هللا  عليهم السالم() نبياء هللا ورسله وأوصياؤهمجيوز أن ال ُيّب أ»
فهل جيوز أن يكون املؤمنون من أممهم ال ُيّبون حبيب هللا وحبيب »فقلت: ال. قال: « ورسوله؟

يع فقد ثبت أّن مجيع أنبياء هللا ورسله ومج»قلت: ال. قال: « وأنبيائه؟ صلى هللا عليه وآله() رسوله
حمّبني، وثبت أّن املخالفني هلم كانوا له وجلميع  عليه السالم() املؤمنني كانوا لعلّي بن أيب طالب

فال يدخل اجلّنة إاّل من أحّبه من األّولني واآلخرين، فهو إذاً »قلت: نعم. قال: « حمبّيه مبغضني
 «.قسيم اجلّنة والنار

فرّجت عيّن فرّج هللا عنك فزدين ممّا قال املفضل بن عمر، فقلت له: اي ابن رسول هللا، 
فقلت: أسأل اي ابن رسول هللا فعلّي بن « سل اي مفضل: »عليه السالم() عّلمك هللا تعاىل، فقال

: عليه السالم() يدخل حمّبه اجلّنة ومبغضه النار أو رضوان ومالك؟ فقال عليه السالم() أيب طالب
بعث رسوله وهو روح إىل األنبياء وهم أرواح قبل خلق اي مفّضل، أما علمت أّن هللا تبارك وتعاىل »

أما علمت أنّه دعاهم إىل توحيد هللا وطاعته : »عليه السالم() قلت: بلى. قال« اخللق أبلفي عام؟
فقلت: « واتّباع أمره، ووعدهم اجلّنة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟

ضامنًا ملا وعد وأوعد عن ربّه عّز  صلى هللا عليه وآله() النيبّ  أفليس: »عليه السالم() بلى. قال
خليفته وإمام  عليه السالم() أوليس علّي بن أيب طالب: »عليه السالم() قلت: بلى. قال« وجل؟
أوليس رضوان ومالك من مجلة املالئكة واملستغفرين : »عليه السالم() قلت: بلى. قال« أُّمته؟

إذاً  عليه السالم() فعلّي بن أيب طالب: »عليه السالم() قلت: بلى. قال« لشيعته الناجني مبحبّته
، ورضوان ومالك صادران عن أمره أبمر هللا صلى هللا عليه وآله() قسيم اجلّنة والنار عن رسول هللا

 .(1) «تبارك وتعاىل، اي مفّضل، خذ هذا فإنّه من خمزون العلم ومكنونه ال خترجه إالّ إىل أهله
أنّه قال:  عليه السالم() عن احلسن بن عليّ  عليه السالم() ري اإلمام العسكريعن تفس

فقد كّذب ابلتوراة واإلجنيل والزبور وصحف إبراهيم  عليه السالم() من دفع فضل أمري املؤمنني»
إلقرار وسائر كتب هللا املنزّلة، فإنّه ما نزل شيء منها إاّل وأهّم ما فيه بعد األمر بتوحيد هللا تعاىل وا

 .(2) « عليهم السالم() ابلنبّوة االعرتاف بوالية علّي والطيّبني من آله

                                                        

 .26   24، ص 1لصايف: جتفسري ا (1) 

 .46، ح83تفسري اإلمام العسكري: ص (2) 
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أنّه قال: ما قبض هللا نبّيًا حّّت أمره أن يوصي إىل  صلى هللا عليه وآله() وعن رسول هللا
عشريته من عصبته، وأمرين أن أُوصي، فقلت: إىل من اي رّب؟ فقال: أوص اي حمّمد إىل ابن عّمك 

، فإيّن قد أثبّته يف الكتب السالفة، وكتبت فيها أنّه وصّيك، عليه السالم() أيب طالب علّي بن
وعلى ذلك أخذت ميثاق اخلالئق ومواثيق أنبيائي ورسلي. أخذت مواثيقهم يل ابلربوبّية، ولك 

 .(1) ابلوالية عليه السالم() ايحمّمد ابلنبّوة، ولعلّي بن أيب طالب
فنحن أّول خلق هللا »يف رواية طويلة قال:  عليه السالم() وعن جابر اجلعفي عن الباقر

وأّول خلق عبدهللا وسّبحه، وحنن سبب خلق اخللق، وسبب تسبيحهم وعبادهتم من املالئكة 
واآلدميني، فبنا عرف هللا، وبنا وّحد هللا، وبنا عبد هللا، وبنا أكرم هللا من أكرم من مجيع خلقه، وبنا 

َوِإاّن ( 165) ﴿َوِإاّن لََنحُن الّصاّفونَ ب من عاقب، ّث تال قوله تعاىل: أاثب من أاثب، وبنا عاق
َسبِّحوَن﴾

ُ
ِبدينَ  َأوملُ  َفَأانا  َوَلدٌ  لِلرممح نِ  كانَ  ِإن ُقل﴿ . وقوله تعاىل:(2) لََنحُن امل . فرسول هللا (3) ﴾الع 

 (4) «ن بعد رسول هللا أّول من عبد هللا تعاىل، وأّول من أنكر أن يكون له ولد وشريك، ثّ حن
فظهر من مجيع ما ذكر أّن حقيقة الدين وروح األحكام معرفتهم وواليتهم، ومجيع اخللق 

ة أو اللبّية راجع إليهم، فجميع آايت الكتاب تكون فيهم وما يتعّلق ّبم وبشؤوّنم يف داللة اللفظيّ 
 .أو النقلّية، فتأمل

 
 حملة أترخيّية عن علوم القرآن

أمهّّية العلم،  صلى هللا عليه وآله() لطالئع املؤمنة من أصحاب رسول هللالقد أدركت ا
ووعت أن الشخصّية اإلسالمّية عمادها األساس هو التوحيد، وأّن طريق التوحيد هو العلم، 
فانّبت للعلم تنهله، وتراتد رايضه، وطلبت العلم ليهديها إىل حقائق الكون، ولتبلغ املراتب السامية 

﴿ُقل َهل َيسَتِوى المذيَن َيعَلموَن لرقي احلضاري، وتنافست يف مصداق قوله تعاىل: يف مدارج ا
ا يَ َتَذكمُر أُوُلوا األَلب ِب﴾ . وتسابقت كسبًا للدرجات العليا عند هللا تعاىل، (5) َوالمذيَن ال َيعَلموَن ِإّنم

                                                        

 .11، ح272، ص26حبار األنوار: ج (1) 

 .165: الصافاتسورة  (2) 

 .81: الزخرفسورة  (3) 

 .31، ح2٠، ص25حبار األنوار: ج (4) 

 .٩: الزمرسورة  (5) 
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ت   الِعلمَ  أوُتوا َوالمذينَ  ِمنُكم ءاَمنوا ينَ المذ اَّللمُ  َيرَفعِ  ....﴿ونياًل للرفعة واملنزلة السامية لديه   ﴾َدَرج 
(1). 

وفهم املسلمون األوائل البون الشاسع بني اجلهل والعلم يف اعتبارات القرآن حني ثقفوا قوله 
ِلكَ ﴿تعاىل:  يف الوقت الذي أشاد هللا تعاىل  (2) ﴾َيعَلمونَ  ال المذينَ  قُلوبِ  َعلى   اَّللمُ  َيطَبعُ  َكذ 
ل ِئَكةُ  ُهوَ  ِإاّل  ِإل هَ  ال أَنمهُ  اَّللمُ  َشِهدَ ﴿أهل العلم على وحدانيّته: بشهادة 

َ
 اِبلِقسطِ  قاِئًما الِعلمِ  َوأُوُلوا َوامل

 .(3) ﴾احَلكيمُ  الَعزيزُ  ُهوَ  ِإاّل  ِإل هَ  ال
النمري العذب والسلسل الرقراق ملختلف العلوم  صلى هللا عليه وآله() ولقد كان رسول هللا

 ف، فأحاط به مجع من الصحابة األجالّء، يقتبسون منه سناء العلم، ويستضيئون ّبداه.واملعار 
غري أن هذه العلوم القرآنية مل تدّون مجيعها عند تدوين القرآن يف العهد الرسايل؛ وذلك 

 ألسباب عديدة عّد بعضهم منها ما يلي:
ويبّصرهم حبقائق   وجود الرسول بني املسلمني يوّضح هلم ما أشكل عليهم فهمه،  1

 الِكت بَ  َويُ َعلُِّمُهمُ  َويُ زَّكيِهم ءاي ِتهِ  َعَليِهم يَتلوا... ﴿التفسري، ويوّجههم حنو املقاصد القرآنّية، فهو 
 .(4) ﴾... َواحِلكَمةَ 

  قدرهتم على الفهم املباشر واالستيعاب الصحيح، لفصاحتهم وبالغتهم العربّية  2
نِذرينَ ( 1٩3) ﴿نَ َزَل ِبِه الّروُح اأَلمنيُ األصيلة؛ وألّن القرآن الكرمي: 

ُ
 َعلى  قَلِبَك لَِتكوَن ِمَن امل

 .(5) بِِلسان  َعَرىِبّ  ُمبني ﴾( 1٩4)
  لعسر الكتابة وندرة أدواهتا وقّلة الكتّاب للتعّلم والتعليم، وبعد أن اختار هللا سبحانه  3

بارى املسلمون الغيارى على الدين يف إىل جواره ت صلى هللا عليه وآله() وتعاىل الصادق األمني
تدوين العلوم وتصنيفها حسبما توّفرت لديهم من الوسائل واألدوات، ولعّل من أهّم األسباب اليت 

 دفعتهم إىل التدوين:
أ   الرغبة يف أن يكونوا مصاديق تتحّقق فيهم إرادة هللا األزلية يف حفظ القرآن وختليده 

ما تضّمنه من معارف ملا يرتّتب على ذلك من هداية وتعليم ابلبحث فيما احتواه من علوم و 
 وتربية.

                                                        

 .11: اجملادلةسورة  (1) 

 .5٩: الرومسورة  (2) 

 .18: نعمرا آلسورة  (3) 

 .164: عمران آلسورة  (4) 

 .1٩5 – 1٩3: الشعراءسورة  (5) 
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ب   خدمة اأُلّمة اإلسالمّية جياًل بعد جيل إبشاعة العلم بينها، ونقله هلا دون خطأ أو 
 اشتباه بتدوينه، ال سّيما بعد أن اختلط العرب بغريهم من األعاجم.

 فإّن يف نشره زكاة له. لديهم من العلم بنشره بني املسلمني، تزكية ما    ج
د   نيل الثواب العظيم يف طلب العلم ونشره وتروجيه، حيث رفع هللا سبحانه درجات 
العلماء يف الدنيا واآلخرة، وجعل طلب العلم يف أعلى مراتب املستحبات واملندوابت، ويف بعض 

ّخرهم لالستغفار مراتبه من أهّم الفرائض والواجبات، كما ظّلل أهل العلم أبجنحة مالئكته، وس
 عنهم والدعاء هلم كما هو يف متضافر األخبار على تفصيل ال يسعنا اجملال لبيانه.

الرجل األّول، واحملرز  عليه السالم() هذا وقد كان موالان أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب
 .دوين القرآن وتفسريه وبيان علومهلقصب السبق يف مضمار ت

:  عليه السالم() أيب داود من طريق ابن سريين قال: قال عليّ  قال يف اإلتقان: أخرج ابن
آليت أال آخذ علّي ردائي إاّل لصالة مجعة حّّت أمجع  صلى هللا عليه وآله() ملا مات رسول هللا»

وكذلك ابن الضريس يف فضائله، وابن أشتة يف املصاحف من وجه آخر، وفيه أنّه كتب «. القرآن
 .(1) فيه الناسخ واملنسوخ

واجلدير ابلذكر أّن مجع موالان أمري املؤمنني القرآن ال يعين أنّه مل يكن مدّوانً، بل كان 
 بتدوينه مصحفًا، وذلك برتتيب عليه السالم() مدّوانً يف الرقاع والعسب وحنوها، وقام أمري املؤمنني

 اجلذاذات( املدّون عليها وتوحيدها.)
ه ( بوضع 6٩ت) أمر أاب األسود الدؤيل السالم( عليه) واملشهور أّن اإلمام أمري املؤمنني

 بعض قواعد اللغة حفاظاً على سالمتها، فكان أّول من وضع األساس لعلم إعراب القرآن.
وأّما يف مضمار التفسري فقد جاء: أّما اخللفاء فأكثر من روي عنه منهم علّي بن أيب 

 .(2) ، والرواية عن الثالثة نزرة جّداً عليه السالم() طالب
أنّه قال:  عليه السالم() وعن نصري بن سليمان األمحسي عن أبيه عن علي بن أيب طالب

وهللا ما نزلت آية إاّل وقد علمت فيما أُنزلت وأين أُنزلت، إّن ريّب وهب يل قلبًا عقواًل ولساانً »
 .(3) «سؤوالً 

                                                        

 .183، ص1اإلتقان يف علوم القرآن: ج (1) 

 .1227، ص2اإلتقان يف علوم القرآن: ج (2) 

 .1227، ص2اإلتقان يف علوم القرآن: ج (3) 
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تفقدوين،  سلوين قبل أن»قال يف خطبة له:  عليه السالم() وعن األصبغ بن نباته أنّه
فوالذي فلق احلّبة وبرأ النسمة، لو سألتموين عن أّية آية ألخّبتكم بوقت نزوهلا، وفيم نزلت، 
وأنبأتكم بناسخها من منسوخها، وخاّصها من عاّمها، وحمكمها من متشاّبها، ومكّيها من 

 .(1) «مدنّيها
وين... فوهللا سل»خيطب وهو يقول: عليه السالم( ) وعن ابن الطفيل قال: شهدت علّياً 

 .(2) «ما من آية إالّ وأان أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم يف سهل أم يف جبل
سائر العلوم القرآنية وصّنفها، فلقد أملى سّتني  عليه السالم() وفتق اإلمام أمري املؤمنني

ة طرق نوعًا من أنواع علوم القرآن، وذكر لكّل نوع مثااًل خيّصه، وهو يف كتاب نرويه عنه من عدّ 
قده( يف اجلزء األربعني من حبار ) (3) موجود أبيدينا إىل اليوم، وقد أخرجه بتمامه العاّلمة اجمللسي

 األنوار.
هذه املرتبة، وأن يّدخر هذه الكنوز العلمّية، وأن عليه السالم( ) وليس عجبًا أن ينال اإلمام عليّ 

 يبلغ هذا الشأن؛ ألنّه العلم اهلادي واحلّجة يف اخللق.
أّول الصحابة  عليه السالم() ومن هنا يرى البعض أنّه ال يصّح فيه ما اشتهر قوله: إنّه

هو وصّي رسول رّب العاملني، وحّجة هللا على عليه السالم( ) إسالمًا، وأقدمهم إميااًن   ألّن علّياً 
أن خيلق هللا اخللق    خلقه، ولد مؤمنًا مسلمًا معيّنًا من قبل هللا تعاىل للوصّية واخلالفة واإلمامة قبل

صلى هللا ) إاّل على حنو اإلضافة أو اجملاز على ما هو املستفاد من بعض الرواايت، كما أّن الّنيب
كان نبّيًا قبل أن خيلق يف احلياة الدنيا، ومن تلك األحاديث والرواايت اليت ذكرت وهي   عليه وآله(

كنت ». احلديث الشريف: (4) ة يف عامل الذرصرُية يف عموم أخذ امليثاق للجميع ابلنبّوة والوالي
. وكذلك (6) «كنت حيًّا وآدم بني املاء والطني». ويف آخر: (5) «نبّيًا وآدم بني املاء والطني

 . إىل غريها من الرواايت واألحاديث املعتّبة.(7) «لوالك ملا خلقت األفالك»احلديث القدسي: 

                                                        

 .35، ص1اإلرشاد: ج (1) 

 .61، ح17٩، ص4٠حبار األنوار: ج (2) 
 ه (.111٠   1٠37) كبري حممد ابقر بن حممد تقي األصفهاين املشهور ابجمللسيهو احملدث ال (3) 

 .2و1، ح8، ص2انظر ُأصول الكايف: ج (4) 
 .2٠٠، ح121، ص4عوايل الآلىلء: ج (5) 

 .2٠8، ح124عوايل الآلىلء: ص (6) 

 .14مفاتيح الغيب: ص (7) 
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ملعارف اإلسالمية يف الهور يف ابكستان يف والذي نشرته دار ا« إليا»وقد ورد يف كتاب 
حيث عثر العلماء «  عليه السالم() أمساء مباركة توّسل ّبا نوح»م حتت عنوان 1٩51متوز عام 

عليه السالم( ) على خشبة قدمية قالوا: إّنا تعود إىل سفينة نوح« وادي قاف»السوفيت يف منطقة 
ّية، وهي أقدم لغات العامل، وترجم حروف هذه مكتوب عليها جمموعة من احلروف ابللغة السامان

ُأستاذ األلسن القدمية يف جامعة « إيف ماكس»اللوحة إىل اللغة اإلجنليزيّة العامل الّبيطاين 
هي أمساء ابللغة السامانية، ومعناها ابلعربّية « شبري»و« شّب»و « إيليا»مانشسرت، وال خيفى أّن 

إهلي بلطفك ورمحتك »اء النيّب نوح بعد ترمجته: وقد جاء يف دع« حسني»و« حسن»و« عليّ »
وابلذوات املقّدسة حمّمد إيليا شّّب شبري فاطمة خذ بيدي، فإّن هؤالء اخلمسة عظماء جيب 
احرتامهم، ومن أجلهم خلق هللا تعاىل هذه الدنيا، إهلي فأمّدين بّبكة أمسائهم وأنت قادر على 

 .(1) «هدايتنا مجيعاً 
صلى هللا عليه ) كان حافظًا ومستودعًا لعلوم رسول هللا  عليه السالم() إّن أمري املؤمنني

كّل يوم   صلى هللا عليه وآله() كنت أدخل على رسول هللا: » عليه السالم() حيث قال وآله(
صلى هللا ) دخلة، وكّل ليلة دخلة، فيخليين فيها أدور معه حيثما دار، وقد علم أصحاب رسول هللا

يصنع ذلك أبحد غريي... وكنت إذا سألته أجابين، وإذا سكّت وفنيت مسائلي أنّه مل عليه وآله( 
آية من القرآن إال أقرأنيها وأمالها علّي،  صلى هللا عليه وآله() ابتدأين، فما نزلت على رسول هللا

فكتبتها خبّطي، وعّلمين أتويلها وتفسريها، وانسخها ومنسوخها وحمكمها ومتشاّبها، وخاّصها 
 .(2) «ودعا هللا أن يؤتيين فهمها وحفظهاوعاّمها، 

 عليه السالم() علّياً  صلى هللا عليه وآله() وعن عبدهللا بن مسعود قال: استدعى رسول هللا
عّلمين ألف ابب : » عليه السالم() فخال به، فلّما خرج إلينا سألناه: ماالذي عهد به إليك؟ فقال

 .(3) «من العلم، فتح يل كّل ابب ألف ابب
ومقامه يف آية املباهلة يف  عليه السالم() د أابن القرآن الكرمي عن منزلة أمري املؤمننيولق
﴿َفَمن حاجمَك فيِه ِمن َبعِد ما جاَءَك ِمَن الِعلِم فَ ُقل َتعاَلوا َندُع أَبناَءان َوأَبناءَُكم َوِنساَءان قوله تعاىل: 

ِذبنَي﴾َوِنساءَُكم َوأَنُفَسنا َوأَنُفَسُكم ُثم نَبَتِهل   .(4) فَ َنجَعل َلعَنَت اَّللِم َعَلى الك 

                                                        

 .233، ص1ع( الكونية: ج) موسوعة أهل البيت (1) 

 .257، ص1ل: جاخلصا (2) 

 .34، ص1اإلرشاد: ج (3) 

 .61: عمران آلسورة  (4) 
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فقد أمجع املفّسرون على أّن املقصود من األبناء يف اآلية الشريفة هم احلسنان ، والنساء فاطمة ، 
 واألنفس رسول هللا وعلّي إىل غريها من اآلايت الشريفة والرواايت املتواترة كما يف حديث الثقلني

 .(2) واملنزلة (1)
 

                                                        

إيّن اترك فيكم الثقلني أحدمها أكّب من اآلخر كتاب هللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتيت أهل بييت، »قوله:  (1) 
 .14، ص3انظر مسند أمحد: ج« وإّّنما لن يفرتقا حّت يردا علّي احلوض

 8٠، ح1٠7، ص8انظر الكايف: ج« مبنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال نيّب بعدي أنت مين»قوله:  (2) 



 3٠ 

 
 مفّسري الشيعة بعض

 
ه (. 68ت) من الصحابة األوائل يف التفسري والتأويل عبدهللا بن عّباس بن عبد املطّلب

وهو أّول من أملى يف تفسري القرآن الكرمي، وقد حكي عن أيب اخلري قوله يف طبقات املفّسرين عند 
 .(1) ذكره ابن عّباس: فهو ترمجان القرآن وحّب اأُلّمة، ورئيس املفّسرين

قال الزركشي: وصدور املفّسرين من الصحابة علّي ث ابن عّباس، إاّل أّن ابن عّباس كان و 
 .(2) عليه السالم() قد أخذ عن عليّ 

فيه   التفسري   اليد السابقة قبل ابن عّباس، وهو  عليه السالم() وقال أيضًا كان لعليّ 
 «.لو أردت أن أُملي وقْ َر بعري عن الفاحتة لفعلت»القائل: 

قال ابن عطية فأّما صدر املفّسرين واملؤّيد فيهم فعلّي بن أيب طالب، ويتلوه ابن عّباس و 
 .(3) رضي هللا عنهما

اللهم فّقهه يف »دعا البن عباس بقوله:  صلى هللا عليه وآله() وقد ورد أّن رسول هللا
 فخرج حبراً يف العلم وحّباً لأُلّمة. (4) «الدين

ه ( الذي عّده أبو اخلري يف طبقات 74ت)  األنصاريومن املفّسرين جابر بن عبدهللا
، ومنهم عبدهللا بن مسعود، ومنهم الصحايب اجلليل ُأيب بن كعب، (5) املفّسرين من الطبقة اأُلوىل

وهو أّول من صّنف يف فضائل القرآن، وهو سّيد القرّاء، وعّده أبو اخلري يف الطبقة اأُلوىل من 
، ومنهم سعيد ابن جبري (6) صلى هللا عليه وآله() قرآن على عهد النيبّ املفّسرين، وهو ممّن مجع ال

، (7) التابعي، وهو أعلم التابعني يف التفسري، وقال قتادة: كان سعيد ابن جبري أعلمهم ابلتفسري

                                                        

 .233، ص4، الذريعة: ج322انظر أتسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ص (1) 

 .157، ص2الّبهان يف علوم القرآن: ج (2) 

 .8، ص1الّبهان يف علوم القرآن: ج (3) 

 .84، ص1مناقب آل أيب طالب: ج (4) 

 .323سيس الشيعة لعلوم اإلسالم: صانظر أت (5) 

 .323   31٩انظر أتسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ص (6) 

رون: ج7، ص1فما بعدها؛ جممع البيان: ج 322انظر أتسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ص (7)     1٠2، ص1؛ التفسري واملفسِّ
1٠3. 
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وقال خصيف فيه: كان من أعلم التابعني ابلطالق سعيد بن املسّيب، وابحلّج عطاء، وابحلالل 
 .(1) ابلتفسري أبو احلّجاج جماهد بن جّب، وأمجعهم لذلك كّله سعيد بن جبريواحلرام طاووس، و 

ه (، فهو أّول من صّنف يف 141ت) وممّن اهتّموا بعلوم القرآن وعنوا ّبا: أابن بن تغلب
القراءة، ودّون علمها، وأّول من صّنف يف معاين القرآن، وأّول من صّنف يف غريب القرآن، ومنهم 

،  عليهما السالم() ه (، وهو من أصحاب اإلمام علّي بن احلسني1٠6ت) طاووس بن كيسان
عّده ابن تيمّية من أعلم الناس ابلتفسري، ومنهم حممد بن السائب الكليب من أصحاب اإلمام حمّمد 

ه (، وهو صاحب 146ت) ، وهو أّول من صّنف يف أحكام القرآن صلى هللا عليه وآله() الباقر
وقد  صلى هللا عليه وآله() أبو محزة الثمايل صاحب اإلمام زين العابدين التفسري الكبري، ومنهم
 ذكر تفسريه ابن الندمي.

ومن املشاهري املهتّمني بعلوم القرآن الفراء ُيىي بن زايد فقد صّنف يف معاين القرآن، ومنهم 
تفسري ابملأثور عن  علّي بن إبراهيم القّمي، وله كتاب تفسري القرآن، وعليه املعّول إىل اليوم؛ ألنّه

وهو من أعيان القرن  عليه السالم() ، عاصر اإلمام احلسن العسكريعليهم السالم() أهل البيت
 الثالث.

ومنهم حممد بن أمحد بن جنيد، وهو من الفقهاء األعاظم، أّلف يف الفقه املقارن، وهو 
كتاب األمثال البن اجلنيد. أّول من صّنف يف أمثال القرآن. ذكر ابن الندمي يف الفهرست ما لفظه:  

وله مصّنفات كثرية، وهو من معاصري والد الشيخ الصدوق، ومنهم العّياشي حمّمد بن مسعود، فله 
واحلسن بن علّي بن «. تفسري العياشي»ما يقرب من مائيت مصّنف، منها كتاب التفسري املعروف ب 

 ، وتويّف سنةعليه السالم() ضاوكان من خواّص اإلمام الر « الناسخ واملنسوخ»فضال، له كتاب 
ه ( وحمّمد بن العّباس بن علّي املعروف اببن احلّجام، له يف كّل علوم القرآن كتب مفردة، 224)

 وهو ألف ورقة.« من القرآن عليهم السالم() ما نزل يف أهل البيت»وله كتاب 
 الطّبي ومنهم ابن جرير« فضائل القرآن»ه ( له كتاب 346ت) ومنهم أبو علّي الكويف

 ه ( وتفسريه مشهور ابمسه.31٠ت)
ه ( له كتاب 333ت) ومنهم ابن عقدة أبو العّباس، وهو وحيد دهره يف حفظ احلديث

 .عليهم السالم() يف تفسري القرآن من طريق أهل البيت
الّبهان يف علوم »ويف هذا القرن ازداد ازدهار املؤّلفات، وكثرت املصّنفات، فظهر منها 

ه ( 413ت) ه ( وقيل4٠٩ت) للشيخ املفيد حمّمد بن النعمان« يان يف علوم القرآنالب»و« القرآن
                                                        

رون: ج (1)   .1٠3   1٠2، ص1التفسري واملفسِّ
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التبيان يف »ه ( وكتاب 4٠6ت) للسيد الشريف الرضي« تلخيص البيان يف جمازات القرآن»وكتاب 
ه ( ومنهم الشيخ رشيد 46٠   385) للشيخ أيب جعفر حمّمد بن احلسن الطوسي« تفسري القرآن

متشابه »وكتاب « أسباب النزول»ه ( له كتاب 588ت) ّي بن شهرآشوبالدين حمّمد بن عل
يف عشرين « روض اجلنان يف تفسري القرآن»، ومنهم الشيخ أبو الفتوح الرازي له كتاب «القرآن

جممع البيان يف »ه ( صاحب 561ت ) ه ( وقيل548ت) جمّلداً، ومنهم أمني الدين الطّبسي
 .(1) «تفسري القرآن

لماء يف إغناء املكتبة اإلسالمّية بصنوف املؤّلفات واألحباث املتعّلقة ابلقرآن ث استمّر الع
الكرمي أمثال زبدة البيان للمقّدس األردبيلي، وكنز العرفان للفاضل املقداد، وتفسري الصايف للفيض 

مع الكاشاين، وامليزان للسّيد الطباطبائي، وغريها الكثري الكثري املصّنف يف هذا الشأن بنحو جا
شامل أو خمتّص بباب أو جمال من اجملاالت. وال يزال البحث والتأليف مستّمرًا يف أصقاع العامل 
اإلسالمي، والعلماء عاكفني على دراسة ما يف القرآن الكرمي من أصناف املعارف والعلوم، حيث 

وكنوز  ظهرت بدائع املؤّلفات ونفائس املصّنفات اليت كشفت عّما يف القرآن الكرمي من ذخائر
املعرفة والعلم، وهو ميّد البشريّة أبنوار اهلداية والرشاد، ويدهّلم على الطريق املستقيم واحلياة احلّرة 

 السعيدة الكرمية.
 

 علم التفسري أساس علوم القرآن
التفسري يف اللغة الكشف واإلظهار واإلابنة، ويف االصطالح بيان معاين اآلايت القرآنّية 

 .(2) ظ يدّل عليه داللة ظاهرةوشأّنا وظروفها بلف
 وأما التفسري بوصفه علمًا فهو علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي بوصفه كالمًا هلل تعاىل

(3). 
فالنظر يف القرآن الكرمي من حيث كونه كالمًا له داللة ومعن وهلل تعاىل فيه غرض وقصد، ومن 

ح عن الغرض نشأ علم التفسري الذي أجل بيان هذه الداللة وشرح املعن وإيضاح القصد واإلفصا 
 تكّفل بتلك الغاايت.

                                                        

 راجع كتاب أتسيس الشيعة لعلوم اإلسالم؛ جممع البيان لتفسري القرآن، مقّدمة الكتاب.ملزيد االطالع  (1) 

، كلمة يف التفسري؛ دائرة املعارف اإلسالمّية الشيعية: 1، ص1؛ جممع البيان: ج«فسر»، 55، ص5أنظر لسان العرب: ج (2) 
 .47، ص11ج

 .4٩، ص11دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية: ج (3) 
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﴿َوال أَيتوَنَك مبََثل  ِإاّل ِجئن َك اِبحَلقِّ َوَأحَسَن  ولعّل على هذا املعن جاء قوله سبحانه:
وبذلك خيتلف عن التأويل؛ ألّن التأويل من األول؛ أي الرجوع إىل األصل كما يف  (1) َتفسريًا﴾

والتفسري أعّم منه، كما وأّن أكثر ما يستعمل التفسري يف األلفاظ والتأويل يف ، (2) مفردات الراغب
املعاين، كتأويل الرؤاي، كما أّن التفسري أكثره يستعمل يف املفردات بينما التأويل يف اجلمل، مضافاً 

خيفى  إىل أّن التأويل يستعمل أكثره يف الكتب اإلهلّية، بينما التفسري قد يستعمل يف األعّم، وال
عليك أّن تفسري القرآن والعلم بتأويله من أشرف الصناعات وأمسى املعارف، وذاك ملا ثبت يف 

 املنطق من أّن الصناعات احلقيقّية إّّنا تتشّرف أبحد ثالثة أُمور:
: شرف موضوعاهتا، وهو املشهور الغالب يف خمتلف العلوم، كما قالوا أبشرفّية علم األول

املعاد، ومها يعودان ن األّول يبحث يف موضوع املبدأ و لثاين على اأُلصول؛ لكو الكالم على الفقه، وا
إىل اخلالق تبارك وتعاىل، ويف العرف يقولون: الصياغة أشرف من الدابغة؛ ألّن موضوعها الذهب 

 والفّضة، ومها أشرف من جلد احليوان املذّكى أو امليتة الذي هو موضوع الدابغة.
غاايهتا، كما شّرف علم الطب على غريه؛ لكونه يهدف إفادة : شرف أغراضها و الثاين

صّحة اإلنسان وسالمته، واإلنسان أشرف خملوقات هللا سبحانه، وكما شّرف علم الفقه على غريه؛ 
 لكونه يهدف الرفعة ابإلنسان إىل الكماالت املعنويّة العالية. وفيه قد قيل:

 .(3) اغايته الفوز بعليين     موضوعه فعل املكلفينا
: شرف معلومه، وبعضهم أضاف شّدة احلاجة إليه؛ لوقوع مسائله كثريًا يف حمّل الثالث

 حاجة العامل واستنفاد أغراضه.
وهذا ما حازه مجيعًا علم التفسري؛ وذلك ألّن موضوعه كالم هللا سبحانه وتعاىل الذي هو 

ه هداية الناس إىل اليت هي ينبوع كّل حكمة، ومعدن كّل فضيلة، وخمزن العلوم واملعارف، وغرض
 أقوم يف الدنيا واآلخرة.

كما أّن معلومه ما أودعه هللا سبحانه من قوانني ومعان  وأسرار يف عاملي التكوين 
والتشريع، فعلم التفسري هو من أجّل العلوم قدراً؛ ألنّه املوصل إىل فهم مراد الباري عّز وجّل يف  

، وما فرضه على عباده، وهذه الغاية من أشرف الغاايت كتابه، ومعرفة أحكامه يف وحيه وتنزيله
 وأحسن الطرق لنيل السعادات.

                                                        

 .33: الفرقانة سور  (1) 

 «.أول»، ٩٩مفردات الراغب: ص (2) 

 .213، ص7انظر الذريعة: ج (3) 
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هذا وقد نشأت للتفسري أساليب ومذاهب، ودّونت للمفّسرين شرائط وآداب، وصار 
 املفّسرون طبقات.

وألمهّّية الدور الذي ميارسه علم التفسري صار هذا العلم أساسًا لكافة العلوم وأمهّها، وما 
لم إال ويعّول عليه، ولقد بنّي العلماء الشروط اليت جيب توّفرها يف العامل ليكون قادرًا على من ع

 التفسري، ولعّل من أمّهها ما يلي:
  اللغة: ليعرف ّبا شرح املفردات ومدلوالهتا حبسب الوضع، فال يكفي معرفة اليسري  1

 منها.
إلعراب فالبّد من وجود اإلعراب   النحو: مبا أّن املعن يتغرّي وخيتلف ابختالف ا 2

 لتحديد املعن املراد من الرتكيب بناًء على معرفة إعرابه.
  التعريف: وبه يعرف املفّسر أبنية الكلم وموازينها وصيغها، فإذا وجد كلمة مهمة  3

 استطاع تصريفها، فاستطاع معرفة ماّدهتا ومعناها.
الكلمة، فاالسم إذا كان من ماّدتني    االشتقاق: وهو معرفة املصدر الذي صدرت عنه 4

 .خمتلفتني اختلف معناه ابختالفهما، كاملسيح مثاًل: أهو من السياحة أم من املسح؟
   علوم البالغة: وّبا يعرف املفّسر طريق املعاين، وخواّص الرتاكيب. 5
  علم القراءات: وبه يعرف كيف ينطق ابلقرآن، وبه كذلك يرّجح بعض وجوه التفسري  6

 احملتملة على بعض آخر؛ لتواتر قراءة، أو شهرهتا، أو شذوذها.
  ُأصول الدين: وهي قواعده املتعّلقة بذات هللا وصفاته وأفعاله واإلميان به وما إىل ذلك،  7

 وّبذا العلم يستدّل املفّسر على ما يستحيل حبقه تعاىل، وما جيب، وما جيوز.
 ه االستدالل على األحكام فيه.  ُأصول الفقه: وبه يستطيع أن يدرك وج 8
  أسباب النزول: إّن معرفة أسباب النزول توّضح إىل حّد بعيد مرامي تلك اآلية  ٩
 ومدلوهلا.

  الناسخ واملنسوخ: يعلم به اآلايت احملكمة واآلايت املنسوخة وما بطل العمل به وما  1٠
 بقي وهكذا.
إاّل تفسري للقرآن  ليه وآله(صلى هللا ع)   احلديث النبوي: وما حديث الرسول 11

 والشريعة، فكم من حديث فّسر القرآن، وكم من مغلق فتحه.
  علم املوهبة: وهو علم يورثه هللا ملن عمل مبا علم، كما رمّبا يستفاد من بعض  12

 األخبار.
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  علم املنطق: وهو علم مهّم للغاية ُيتاجه املفّسر طريقًا إىل الفهم الصحيح، لكونه  13
 للتفكري. ضابطاً 

إضافة إىل كّل هذا جيب أن يكون املفّسر أديبًا، ذكيًا، واسع العقل، كبري القلب، تقّياً، 
صاحلاً، خيشى هللا يف السّر كما خيشاه يف العالنّية؛ ألّن هذه هتىيء يف نفسه االستعداد لشروق 

 افه.الروح وصفاء الضمري، فيفيض الباري عّز وجّل عليه من أنواره وعناايته وألط
 

 أنواع التفسري
 رمبا ينقسم التفسري إىل نوعني أساسيني:

: تفسري لفظي ال يتجاوز غالبًا حّل األلفاظ وإعراب اجلمل وبيان ما ُيتويه نظم األول
القرآن من نكات بالغّية وإشارات فنّ ّية، وهذا النوع أقرب إىل التطبيقات اللغويّة والبالغّية منه إىل 

  سبحانه من هداايته.التفسري وبيان مراد هللا
: تفسري املعن وهو جياوز اللغة، وجيعل هدفه األعلى جتلية معاين القرآن وتعاليمه، الثاين

وحكمة هللا تبارك وتعاىل فيما شرّع للناس يف كتابه العزيز على وجه يزّكي األرواح، ويفتح القلوب، 
 ويرفع النفوس إىل االهتداء ّبديه، وهذا هو األصل فيه.

وللمفّسرين يف مساعيهم مذاهب خمتلفة ترجع إىل اختالف اهلدف أو اجلهة اليت أراد  هذا 
 كّل مفّسر أن يستنطق القرآن ويستهدي ّبديه فيها، ولعّل من أبرز هذه املذاهب ما يلي:

   التفسري ابملأثور 1
رب وأساليبهم   التفسري ابلدراية، واملراد ابلدراية هنا االجتهاد بعد معرفة املفّسر كالم الع 2

يف القول، وبعد وقوفه على أسباب النزول والناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه وحنوها من مسائل 
 وفنون خمتلفة.

   التفسري الباطين 3
   التفسري العقلي الفلسفي أو الكالمي 4
   التفسري الفقهي 5
العلمّية يف   التفسري العلمي، ويقصد به التفسري الذي يتحّدث عن االصطالحات  6

القرآن، وجيتهد يف استخراج خمتلف العلوم واآلراء القائمة على اأُلسس الفلسفّية منها، أو العلوم 
 التجريبّية.

   التفسري االجتماعي 7
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   التفسري األديب 8
  التفسري التدبري الذي يعتمد غالبًا على الفهم العميق واإلدراك املرّكز ملعاين األلفاظ  ٩
د إدراك مدلول العبارات القرآنّية وفهم دالالهتا فهمًا عميقًا ودقيقاً، ث ربطها بواقع احلياة القرآنّية بع

 البشريّة، وفهم أبعادها وجوانبها املختلفة يف اآلمال واآلالم والطموحات واملشاعر والتفّكرات.
  التفسري الشمويل، وهو الذي جيمع بني كلمات هللا سبحانه وكلمات حججه  1٠

مبا هلما من ظالل وتطابق وتكامل يف آن واحد، وجيعل من كّل منهما  عليهم السالم() رةالطاه
ميزااًن ومفّسرًا لآلخر؛ ألّن القرآن والسّنة نور واحد ورسالة واحدة جتّلى أحدمها يف كلمات الوحي 

 .م(عليهم السال) واألئمة الطاهرين صلى هللا عليه وآله() اإلهلي واآلخر يف كلمات رسول هللا
مضافًا إىل اعتماده يف ذلك على جتارب احلياة وعبقريّة البشر وطاقاته العقلّية وتدبّره يف 
خمتلف املسائل والشؤون؛ وذلك للتطابق اجلوهري بني النقل والعقل لكوّنما يرجعان إىل خالق 

 واحد ونظام واحد ورؤية واحدة.
ّق والصواب ال خياجله خطأ أو جهل وابلتايل فإّن ما يبينانه من مفاهيم ومعان هي عني احل

أو قصور، ولعّل هذا أفضل أنواع التفسري وأكمله وأدّقه ملا له من خصوصّية فهم القرآن يف أصل 
ورؤيتهم، كما أّن عليهم السالم( ) معناه أو حدوده أو مصداقه األكمل على ميزان أهل البيت

ريه املشتبه على الناس يف السند أو يف من غ عليهم السالم() القرآن امليزان الذي ميّيز كالمهم
أعلى ) الداللة، وهذا ما قد جنده جلّياً يف تفسري املرجع الديين اإلمام السّيد حمّمد احلسيين الشريازي

يف فهم معاين  عليهم السالم() هللا مقامه( حيث مجع بني اللغة والعقل والنقل الوارد عن املعصومني
 اآلايت وكشف مضامينها.

خيفى عليك أّن إعجاز القرآن ال ينحصر أبلفاظه وظواهره، بل يف رموزه وإشاراته  هذا وال
ولطائفه وحقائقه، ففي كّل سورة حبار من املعارف، وتتجّلى يف كل آية منه أنوار من احلقائق 
واهلداايت، وكيف ال يكون كذلك وقائله عّز وجّل ال ّناية لعلمه وكماله، وال حد لعظمته وجالله، 

صل من التحديدات إّّنا هو من مقتضيات االستعدادات لطفًا ابلعباد، ال أن يكون حتديدًا وما ح
 منه.

ورمّبا يتوّصل من يراجع خمتلف أحناء التفاسري أنّه فّسر كّل صنف من العلماء القرآن مبا هو 
ة، والعرفاء املأنوس عندهم، فالفالسفة واملتكّلمون فّسروه مبذاهبهم من اآلراء الفلسفّية والكالميّ 

والصوفّية على طريقتهم، والفقهاء فّسروا ما يرتبط بغرضهم يف فقه األحكام واملسائل، واحملّدثون 
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فّسروه خبصوص ما ورد من السّنة الشريفة من اآلايت، كما أّن اأُلدابء فّسروه من زاويتهم األدبّية، 
 وهكذا أهل املعارف والعلوم اإلنسانّية والطبيعّية.

ك يظهر العجب يف أنّه كّلما كثر يف هذا الوحي املبني والنور العظيم من هذه ومع كّل ذل
البياانت والتفاسري فهو على كرسي رفعته ال ينقص، ومجاله يزداد على مر العصور تأللؤًا وجالاًل، 
فما جنده من مزااي وخصوصيّات لبعض التفاسري إّّنا هي قضّية نسبّية تعتمد على ذكاء املفّسر 

قّدس سرّه(؛ إذ له ) ّطالعه وطول ابعه يف العلوم املختلفة، وهذا ما امتاز به اإلمام الشريازيوسعة ا
يف كّل فّن معرفة، وله يف خمتلف جماالت الثقافة والفكر رؤية ومنهج، ومن هنا كانت له إشراقات 

جد ذلك جلّياً وإملاعات رمّبا مل يصل إليها قبله مفّسر أو يسبقه إليها ذهن عامل أو أديب، كما ست
 من خالل مطالعتك هلذا السفر القّيم.

 
 اجلديدة يف تفسري القرآن الكرمي ةالطريق

إّن مفّسري القرآن وابألخّص القدامى منهم أبلوا بالًء حسنًا يف تفسري اآلايت الشريفة 
واليت املتعّلقة ابلعقائد واألحكام، وخصوصًا مواضيع التوحيد والشرك والنبّوة واإلمامة وحنوها، 

تشّكل جوهر اإلسالم، والعنصر الذي اّتفقت عليه الشرائع اإلهلّية، لكن امللحوظ أّن منهج 
القدماء قام على أساس التسلسل السوري يف القرآن؛ إذ أخذوا يف تفسريهم سورة بسورة وآية آبية؛ 

ا أّدى إىل توزيع لذلك مل يبحثوا جمموع اآلايت الواردة حول موضوع واحد دفعة واحدة إاّل اندراً، مم
الكثري من املضامني واملعاين يف الشيء الواحد على خمتلف السور واآلايت، فصار الطالب ُيتاج 
إىل املزيد من اجلهد والتتّبع حّّت ُيصل على احلقيقة كاملة جلّية على الرغم من وجود نقاط قّوة 

 عديدة يف هذا النهج.
جلهود املتقّدمني وإغناء لتجارّبم ودراساهتم  أّما طريقة التفسري اجلديدة فهي جاءت تكملة

لتعطي لنا صورة ابلغة الوضوح ومكّملة ملا أعّده السابقون من املفّسرين، وهذا التفسري يسّمى 
وهو يعين بتفسري آايت القرآن الكرمي حسب املوضوعات واملفاهيم، أي « التفسري املوضوعي»

 .حسب التبويب والتقسيم املوضوعي للقرآن الكرمي
وتتلّخص هذه الطريقة يف مجع اآلايت املتعّلقة ابملوضوع الواحد يف مكان واحد، ّث 
تصنيفها على حسب التسلسل املوضوعي، ّث القيام بعملّية مجع بني األصناف الستنباط نظرة 

ًنا واحدة متكاملة وفكرة جامعة شاملة من جمموع هذه اآلايت، خصوصًا أّن القرآن الكرمي  ﴿تِبي  
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كما أنّنا نستفيد فائدة ُأخرى من هذا اجلمع جملموع اآلايت املتعّلقة مبوضوع ،  (1) لِّ َشيء ﴾ِلكُ 
معنّي ابإلضافة إىل فائدة الوقوف على النظرة القرآنّية املتكاملة، وهي أنّنا رمّبا يصعب علينا فهم آية 

نا على مالبسات ما من اآلايت، أو معرفة اهلدف منها البتعادان عن عصر الوحي وعدم اّطالع
نزول تلك اآلية بنحوها الكامل والقرائن احلالّية أو املقامّية وحنوها السائدة يف اجملتمع اإلسالمي 

ليساعدان على رفع بعض الغموض وإزالة « مجع اآلايت إىل جانب بعضها»أنذاك، فيأيت ُأسلوب 
غيوم االحتماالت  شيء من اإلّبام، وتنكشف لنا بسبب هذا اجلمع مالمح احلقيقة من خالل

 (2) «إّن القرآن يفّسر بعضه بعضاً »وسحب األوهام اليت قد تكتنف آية من اآلايت؛ وهلذا قيل: 
كتاب هللا تبصرون به وتنطقون »لذلك:  مري املؤمنني علّي )عليه السالم( أتكيداً وورد عن موالان أ

 .(3) «به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض
والتفسري الشريف الذي نتحّدث عنه وإن كان قد جارى طرق القدامى يف ّنجه  هذا

أعلى هللا مقامه( أن يقرتب بعض الشيء إىل الطريقة اجلديدة، ) وطريقته إاّل أنّه حاول فيه املصّنف
فسعى إىل إجياد ربط بني اآلايت املختلفة، وأشار إىل اجلهات اأُلخرى املكّملة ملعاين اآلايت 

رة يف موردها، ويف بعضها أشار إىل عنواّنا، وبذلك يكون قد سّهل على القارىء الوصول املفسّ 
إىل بعض احلقيقة كاملة، وكان موّفقاً يف ذلك؛ ألّن من أصعب ما جيده الكاتب يف مثل هذا النوع 

 .من الكتاابت أن جيمع املعاين املتعّددة يف عبارة موجزة وخمتصرة، خصوصاً وأنّه يفّسر القرآن
 

 القرآن يفّسره الزمان
إّن تطور الزمن وتقّدم العلوم أكسب احملّققني واملفّكرين ّنطًا جديدًا من الرؤية، حيث 
تتأّكد هنا أمهّّية وضرورة التفسري املوضوعي، فقد أصبح كّل فريق من هؤالء املفّكرين واحملّققني 

مي مفاهيم وأُمورًا علمّية جديدة وابالعتماد على هذا النوع من التفسري يستخرج من القرآن الكر 
تطابق اختصاصه، فاالستفادة من القرآن الكرمي على األصعدة االجتماعّية والسياسّية واألخالقّية 

 يف تصاعد واّتساع مستمرّين.
وقد استخرج احملّققون اإلسالمّيون املعاصرون بفضل ما ُأوتوا من الطرق احلديثة املبتكرة يف 

ة والتحليل حقائق مهّمة من القرآن الكرمي رمّبا مل ختطر على ابل املفّكرين البحث العلمي والدراس
                                                        

 .8٩: النحلسورة  (1) 

 ، تبيني.218، ص54حبار األنوار: ج (2) 

 .133، اخلطبة 1٩2ّنج البالغة: ص (3) 
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واحملّققني القدامى، فأضافوا على علوم القرآن الكثري، كما اكتشفوا من املعاين واملضامني الشيء 
 الكثري.

إّن القرآن الكرمي كتاب أبدي خالد ينطوي على أبعاد خمتلفة، وبطون متنّوعة، حبيث ميكن 
قل البشري املتطّور أن يكتشف يف كّل مرّة معن جديدًا فيه، وحبيث ميكن لدارسيه من أهل للع

التحقيق أن يكتشفوا يف كّل عصر بعداً جديداً من أبعاده يف شّت جماالت املعارف اإلنسانية، ومن 
فالسفة هنا اّتفقت الكلمة على أّن االستفادة من القرآن الكرمي ال تنحصر ابلعرفاء والفقهاء وال

 وأرابب العلوم القدمية واإلهلّيات خاّصة.
إّن استنباط نكات دقيقة وجديدة من القرآن من قبل علماء الطبيعة والرايضيني ورواد 
العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم االجتماع وعلم فلسفة التأريخ خري دليل وأفضل شاهد على أّن 

أبعاد متنوعة، وأّّنا تّتسع ملفاهيم واسعة كثرية هذه املعجزة اخلالدة تنطوي على بطون عديدة و 
يضيق عن استيعاّبا أو حتصيلها أّي تصّور بشري وذهن إنساين وبرانمج ثقايف عادي مهما اّدعى 

 من الشمولّية والغزارة واإلحاطة.
إّن مرور الزمن وتقّدم العلوم مل مينحا علماء الطبيعة وحدهم إمكانّية استنباط حقائق وأبعاد 

ة وجديدة عن القرآن يف حقول علوم الطبيعة وخلقة اإلنسان واألرض والسماء وغريها من مهمّ 
الظواهر الطبيعّية، بل ومّكنا املفّسرين أيضًا من استخراج حقائق مهّمة وجديدة من هذا السفر 
اإلهلي اخلالد جنبًا إىل جنب مع توّسع العلوم واّتساع نطاق املعارف وتفّتحها وظهور املناهج 

 العلمّية اإلنسانّية اجلديدة.
 واآلن حنن نشاهد شروع التحقيقات العلمية حول القرآن من طريق أجهزة احلاسوب

الكمبيوتر( وقد كشفت لألجيال احلاضرة والقادمة الكثري من احلقائق واآلفاق اليت عجز العقل )
اجلهاز العجيب متّكن  والذهن البشري العادي عن اكتشافها والتوّصل إليها مبجّرده، فبواسطة هذا

العلماء من إزالة الكثري من نقاط اإلّبام اليت دارت سابقًا حول مضامني بعض اآلايت والرواايت 
بسبب قصور الناس عن دركها، وسيأيت زمان أيضًا يفّسر لنا الكثري من الغوامض فيهما اليت رمّبا 

لقرآن الكرمي معاين ودرجات وصوراً تصّورها بعض الناس أّّنا شيء من الغريب أو املستهجن، فإّن ل
وحقائق، وحينما يّتصل عقل اإلنسان بنور الوحي يزداد انشراحًا وّباًء وأتّلقًا ومعرفة، فتفتح له من 

 العلم أبواب وأبواب.
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وقال عّز  (1) ﴿َوتِلَك اأَلمث ُل َنضِرُّبا لِلّناِس َوما َيعِقُلها ِإالم الع ِلموَن﴾قال سبحانه وتعاىل: 
ذا﴿ ائل:من ق ِئرُ  ه  وجاء يف احلديث الشريف عن  (2) ﴾يوِقنونَ  ِلَقوم   َوَرمَحةٌ  َوُهًدى لِلّناسِ  َبص 

 عليه السالم() وعن أمري املؤمنني (3) «كثرة النظر يف العلم يفتح العقل: » عليه السالم() الصادق
لقائل مقااًل، وال يعلم  سلوين عن القرآن فإّن يف القرآن علم األّولني واآلخرين، مل يدع»أنه قال: 

إّن هللا »أنّه قال:  عليه السالم() وروي عن اإلمام الباقر (4) «أتويله إاّل هللا والراسخون يف العلم
صلى هللا عليه ) تعاىل مل يدع شيئًا حتتاج إليه اأُلّمة إىل يوم القيامة إاّل أنزله يف كتابه، وبيّنه لرسوله

ر أنفسهم لعجزهم وقصورهم أو تقصريهم يف اإلمعان فيه لكن املشكلة يف البش (5) « وآله(
واكتشاف أسراره وغوامضه، لكن كلما سعى البشر يف فهمه ودراسته وصل إىل مطلوبه؛ ألّن 

 القرآن كتاب هدى ونور، ومن اهلدى اإليصال إىل املطلوب.
زمان، والذي ولعّل ممّا يؤيّد ذلك ما ورد يف بعض األخبار من أّن القرآن الكرمي يفّسره ال

 قد يكون من معانيه أُمور:
  أّن القرآن الكرمي صاحل لكّل عصر وزمان، ويتناسب مع أّي تطّور حضاري وعلمي  1

وأترخيي، بل هو األساس يف دعم أّي حضارة وأّي مدنّية مؤمنة أبهداف إنسانّية، ويعطيها الروح 
 والدميومّية.
شف الكثري من احلقائق القرآنّية، ولعّل من ذلك   أّن تطّور العلم والتكنولوجيا احلديثة ك 2

( مرّة ومبعان فلكية رائعة حتكي احلقيقة العلمّية بكّل 33) أّن الشمس وردت يف القرآن الكرمي
وضوح، ولعّل أمّهها تلك اآلايت اليت تتحّدث عن حركتها أو حركاهتا الكثرية وأبُسلوب علمي 

تتحدث عن هرم الشمس وشيخوختها وموهتا يف آخر  مجايل خيلب األلباب... وتلك اآلايت اليت
األمر كبقّية املخلوقات اليت نشرها هللا تعاىل يف كونه الكبري... وردت الشمس كما وردت بقّية 
األجرام الكونّية والظواهر السماويّة اأُلخرى ضمن ُأسلوب وهدف القرآن ككّل، وهو اهلداية 

علم واحلياة؛ وألّن القرآن ليس كتااًب علمّيًا خاّصًا مل وإخراج الناس من ظلمات اجلهل إىل نور ال
يتعّرض إىل قطرها، وال إىل حجمها، وال إىل كثافتها، وال إىل درجة حرارهتا أو جاذبيّتها، وال ألي 
رقم علمي حمّدد ممّا تتعّرض له الدراسات الكونّية املعاصرة. ولكن ميكن لقارىء القرآن والباحث يف 
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أن ُيصل على معلومات ممتازة عن الشمس لكن يف حدود، وميكن أن أييت ابحث  اآلايت الكونّية
آخر ويلتقط معلومات ُأخرى وضمن حدود معيّنة ُأخرى، ويبقى الباحثون اجلاّدون غائصني يف حبر 
القرآن كّل يلتقط ما يستطيع من آللئه، مستفيدين من علوم عصرهم، فهي أضواء إضافّية تنري 

. فإّن ما (1) طرق الشمس واآلايت الكونّية اأُلخرى الزاخرة يف القرآن الكرميالطريق للغوص يف 
يتوّصل إليه العلماء يف جمال الفلك يف هذا العصر احلديث املليء ابالكتشافات الباهرة حول هذا 
اجلرم السماوي هو يؤكد ويؤيّد يومًا بعد آخر ما ذكره ديننا اإلسالمي حول الشمس يف مجيع 

 .خصوصّياهتا
  أّن عقول البشر يف تطّور وّنّو، واحلياة سائرة حنو املزيد من العلم واملعرفة، والتجارب  3

ترتاكم على كشف الكثري من األسرار، وكّلما تطّور اإلنسان توّصل إىل مراق  وآفاق جديدة يف 
وتطّور  القرآن مل يكن قد وصلها من قبل، بل مل يكن يدركها لقصوره وعجزه، فكّلما تطّور الزمن

معه اإلنسان توّصل إىل حقائق وأبعاد جديدة يف فهم اآلايت، واستنار ّبديها، فكّل جيل منهم 
خيتلف عن السابق كما سيختلف عن الالحق حّّت تكتمل العلوم ابكتمال اإلنسان يف عصر 

عجل هللا فرجه الشريف(، فحينئذ يصل إىل درجات سامية من املعرفة ) ظهور ويل هللا األعظم
 الفهم واإلدراك.و 

 
 هذا التفسري

مهما كانت الدوافع الكامنة وراء كتابة التفسري وضمن الشروط اليت ذكرانها فيما تقّدم 
واليت جيب أن تتوّفر يف املفّسر فإّن ما كتب يف هذا اجملال يعّد إجنازًا علمّيًا له خصائصه وممّيزاته، 

ملقّررة لذوي االختصاص   يضيف حيث إّن كّل تفسري كتب   وضمن الشروط املوضوعة وا
 معلومات جديدة وفّنًا وذوقًا آخر هلذا العلم الذي ال ينضب، لكن تبقى ملن اخّتذ أهل البيت

ّنجًا وطريقًا ومدرسة وأتّلقًا وعلّوًا وارتفاعًا فيما يستنبط من آراء ويبين من أفكار  عليهم السالم()
اّتسم به السّيد الراحل أعلى هللا مقامه، ومتّيزت ويؤّسس من رؤى السمة العليا يف ذلك، وهذا ما 

به كتبه الوفرية، وخصوصًا هذا التفسري، حيث زانته من ضمن ما زانته اعتماده املطلق على ما ورد 
، مسّلمًا هلم، منقادًا إليهم فيما يقولون ويعملون ويهّذبون، وهذه مسة ال  عليهم السالم() منهم

ون، والعاملون الصادقون؛ ألّّنم صلوات هللا عليهم ابب هللا الذي منه يناهلا إاّل الفائزون الناجح
جوامع الكلم عليهم السالم( ) يؤتى، وهم عيبة علمه، وحبله املتني، وصراطه املستقيم، وعندهم
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أعطاين هللا »يقول:  صلى هللا عليه وآله() والعلم كما ورد عن ابن عّباس أنّه قال: مسعت رسول هللا
 .(1) «ى علياً مخسًا، أعطاين جوامع الكلم، وأعطى علياً جوامع العلممخسًا، وأعط

إاّن أهل بيت عندان معاقل العلم وأبواب احلكم »قال:  عليه السالم() وعن أيب جعفر
 .(2) «وضياء األمر

 عندان أهل البيت ُأصول العلم وعراه وضياؤه وأواخيه»قال:  عليه السالم() وعن الصادق

(3)» (4). 
ماد عليهم صلوات هللا عليهم يكشف الكثري من احلقائق واملعارف مع تطّور الزمن فاالعت

واالكتشافات؛ حيث أشاروا صلوات هللا عليهم وبيّنوا مجيع اأُلمور للبشريّة، وبقي علينا أن جنّد 
 أكثر ونسعى إلظهار هذه احلقائق واالغرتاف من منهلهم العذب، وهذا ال أييت إاّل ابملعرفة التاّمة

، معرفة املؤمنني ّبم ومبقاماهتم السامية واملستسلمني يف مدرستهم  عليهم السالم() ألهل البيت
بكل خشوع وانقياد؛ وذلك ألّن العلم نور يقذفه هللا سبحانه يف قلب من يشاء، وليس ذلك إالّ 

، وقد ورد ، وتواضع لعظمتهم، واقتدى ّبم، وتعّلم يف مدرستهم عليهم السالم() من تنّور مبحبّتهم
فمن عرف من أُمة حمّمد واجب حّق إمامه وجد طعم حالوة : » عليه السالم() عن الصادق

إميانه، وعلم فضل طالوة إسالمه؛ ألّن هللا تبارك وتعاىل نصب اإلمام علمًا خللقه، وجعله حّجة 
إىل السماء....  على أهل مواّده وعامله، وألبسه هللا اتج الوقار، وغّشاه من نور اجلّبار، ميّد بسبب

إىل أن قال: حجج هللا ودعاته ورعاته على خلقه، يدين ّبديهم العباد، وتستهّل بنورهم البالد، 
وينمو بّبكتهم التالد... فليس جيهل حّق هذا العامل إاّل شقي، وال جيحده إاّل غوي، وال يصّد عنه 

 .(5) «إالّ جرّي على هللا جّل وعال
اي سلمان، من عرفهم حّق معرفتهم »قال:   عليه وآله(صلى هللا) ويف حديث رسول هللا

وإىل ذلك أشار اإلمام  (6) «واقتدى ّبم... فهو وهللا مّنا، يرد حيث نرد، ويسكن حيث نسكن...
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ما جاءكم مّنا ممّا جيوز أن يكون يف املخلوقني ومل تعلموه ومل »بقوله:  عليه السالم() الصادق
 .(1) «ناتفهموه فال جتحدوه، ورّدوه إلي

هم وهللا نور هللا الذي أنزل، وهم وهللا نور هللا يف : » عليه السالم() وعن اإلمام الباقر
 .(2) «السماوات ويف األرض
يقول:  صلى هللا عليه وآله() رضوان هللا عليه( قال: مسعت رسول هللا) وعن أيب ذرّ 

 .(3) «خلقت أان وعلّي بن أيب طالب من نور واحد»
 .(4) من نور هللا األعظمعليهم السالم( ) م مجيعاً ويف رواية أّنّ 

، فعن أيب  صلى هللا عليه وآله() ورثوه من النيّب األعظم عليهم السالم() كما أّن علمهم
إّن علّي بن أيب طالب كان : » صلى هللا عليه وآله() قال: قال رسول هللا عليه السالم() جعفر

 .(5) «لم من كان قبلههبة هللا حملّمد، وورث علم األوصياء وع
ورّب الكعبة ورّب البيت   ثالث »يف حديث جاء فيه:  عليه السالم() وعن أيب عبدهللا

ألخّبهتما أيّن أعلم منهما، وألنبأهتما مبا ليس  عليهما السالم() مرّات   لو كنت بني موسى واخلضر
مل يُعطيا علم ما هو كائن، أُعطيا علم ما كان و  عليهما السالم() يف أيديهما؛ ألّن موسى واخلضر

أُعطي علم ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة، فورثناه من صلو هللا عليه وآله( ) وأّن رسول هللا
 .(6) «وراثة صلى هللا عليه وآله() رسول هللا

هي اأُلوىل واألخرية يف هداية البشر  عليهم السالم() فمن هنا كانت مدرسة أهل البيت
ء األمان، والتأريخ هو خري دليل وشاهد على ذلك. وأعظم مدرسة لإلسالم  ونقلهم إىل شاطى

حيث كانت جامعة كّبى مشلت كّل العلوم والفنون  عليه السالم() كانت مدرسة اإلمام الصادق
واملعارف، وقد خّرجت الكثري من العلماء الذين قّدموا للبشريّة واحلضارة اإلنسانّية بكّل إخالص 

هو سادس أئّمة أهل  عليهما السالم() ثري. واإلمام جعفر بن حمّمد الصادقوتفان  الشيء الك
الظروف السياسّية يف نشر علومهم وأتسيس عليه السالم( ) ، وقد هتّيأت لهعليهم السالم() البيت
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دعائم العلم يف خمتلف اجملاالت حّّت أقام تلك اجلامعة العظيمة اليت الزالت إىل يومنا هذا خترّج 
 من العلماء ممّن ينتسبون إليها.الفطاحل 

فإّن الذي يتتّبع كتب الرجال وأتريخ األعالم جيد أّن لعلماء الشيعة الذين ورثوا علوم أهل 
دوراً أساسياً ومهّماً يف أتسيس فنون املعرفة، حيث تقّدموا يف أتسيس العلوم  عليهم السالم() البيت

لمهم على مجيع املعاهد واجلامعات، وعلومهم يف الصدر األّول، وبرعوا، وسادوا يف حضارهتم وع
مبنّية على ُأسس األخالق ومكارمها اليت ورثوها عن آل حمّمد صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني. 

 .عليهم السالم() وكما يقال: إّن احملروم من حرم منهم
 

 السيد صاحب التفسري أعلى هللا مقامه
عصر من عصور التأريخ وعلى امتداد األرض  إّن اأُلمم احلّية والشعوب اليقظة يف كلّ 

املعمورة تعرف بتقديرها للعلم واحرتامها للعلماء واألخذ عنهم واالغرتاف من مناهلهم العذبة 
الرويّة، فهم املقياس احلّق حلياة اأُلمم والشعوب أو موهتا. وأُّمتنا اإلسالمّية أشرف اأُلمم، ويزخر 

ّلها العلماء يف نفوس الناس، واملنزلة الرفيعة اليت بلغوها يف قلوّبم، أترخيها ابملكانة السامية اليت ُيت
وابألخّص العلماء الذين ختّرجوا من تلك املدرسة العظيمة اليت بن أساسها اإلمام جعفر بن حمّمد 

كما وجند القرآن الكرمي يعطي العلماء منزلة جتعلهم يف مصاّف  ،(السالم ماعليه) الصادق
 هني فيقول:املالئكة املنزّ 

ل ِئَكُة َوأُوُلوا الِعلِم قاِئًما اِبلِقسِط ال ِإل َه ِإاّل ُهَو الَعزيزُ 
َ
 ﴿َشِهَد اَّللمُ أَنمُه ال ِإل َه ِإاّل ُهَو َوامل

كما نراه جّل وعال مينحهم منزلة اخلشية منه سبحانه وتعاىل على سبيل احلصر،  (1) احَلكيُم﴾
ا خَيَشى ا﴿فيقول جّل وعال:  ُؤ۟ا﴾ِإّنم َّللمَ ِمن ِعباِدِه الُعَلم 

 (2). 
 أوُتوا َوالمذينَ  ِمنُكم ءاَمنوا المذينَ  اَّللمُ  َيرَفعِ ﴿ وهو بعد هذا وذاك يرفعهم درجات فيقول:

ت   الِعلمَ  إىل كثري من اآلايت القرآنّية اليت تكشف عن مكانة العلماء عند هللا سبحانه  (3) ﴾َدَرج 
 وتعاىل.

وخّرجت احلوزات العلمّية املقّدسة الفطاحل منهم الذين تركوا آاثراً وهكذا برز العلماء، 
، ينري البشريّة مجعاء، ومن بني هؤالء  عليهم السالم() وترااًث استقوه من فكر وّنج أهل البيت
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تقريب القرآن »النوادر الذين أثروا املكتبة اإلسالمّية مبؤّلفاهتم وعلمهم صاحب هذا التفسري العظيم 
أعلى هللا درجاته(، املولود ) املرجع الديين الكبري اإلمام السّيد حممد احلسيين الشريازي« ذهانإىل األ

رضوان هللا عليه( من أجلى مصاديق قول ) ه ، فهو1422ه  واملتوىّف يف شوال عام 1347يف عام 
 «يسّدها شيء إذا مات املؤمن الفقيه ثلم يف اإلسالم ثلمة ال» صلى هللا عليه وآله() النيّب األعظم

وما ذاك إاّل ألّن العامل يف اأُلّمة كالروح من اجلسد، وما هو إاّل املثل الصاحل يف زهده وورعه  (1)
وتقواه والسمات اإلسالمّية الفاضلة والصفات احلميدة، جليل القدر، عايل املنزلة، مجع إىل جانب 

رة، وحّب الناس، وعلّو اهلّمة، العلم الغزير األخالق الفاضلة، والسلوك احلسن، والسرية العط
 ومكارم األخالق.

وبعد ذلك كّله فهو حامل مهوم املسلمني وهدفّية اإلسالم، وقرّنا بشجاعة وإقدام فائقني 
 يعجز عن بلوغهما األبطال األشاوس يف خمتلف اجملاالت واألصعدة. لقد متّيز اإلمام الشريازي

تجارب، واملفعم ابلنضج والنظرة الواقعية إىل اأُلمور، قدس سرّه( بفكره املعطاء الغين املختمر ابل)
واألصيل املستلهم من الكتاب الكرمي والسّنة املطّهرة، والذي يعاجل شّت القضااي احليوية ومشاكل 

 العصر.
قدس سرّه( طوال حياته ) ورغم احلياة الصعبة والقاسية جداً اليت كان يعيشها اإلمام الراحل

أملّت به من كّل حدب وصوب من البعيد ورمّبا القريب كان كما قالوا عنه: الشريفة والظروف اليت 
، حيث عرف بكثرة اإلنتاج والعطاء الفكري والعلمي (2) اندرة التأليف يف التأريخ وسلطان املؤلفني

والرتبوي، حيث تنّوعت مؤّلفاته من حيث املاّدة العلمّية، وبلغت ألفًا وثالمثائة كتاب وكتيب 
فشملت الفقه واأُلصول والفلسفة والكالم والبالغة والنحو وسائر العلوم احلوزوية من وموسوعة، 

جهة، والسياسة واالقتصاد واالجتماع والنفس واحلقوق واإلدارة والقانون والبيئة واألخالق والتأريخ 
عجزت والطّب وإدارة الدولة اإلسالمّية وسائر العلوم اإلنسانّية املستحدثة من جهة ُأخرى، حّت 

 أصابعه عن اإلمساك ابلقلم من كثرة ما كتب.
فكان أعلى هللا مقامه يستعني أحياانً جبهاز التسجيل ليحفظ ما يريد كتابته، ّث بعد ذلك 

طاب ثراه( ال يضّيع حلظة واحدة من عمره الشريف دون االستفادة ) يكتب على الورق، وكان
وم أكثره، ومن العمر كّله أو جّله؛ إذ كان طاقة منها، وال يبالغ من يقول: إنّه كان يعمل يف الي

                                                        

 .2، ح38، ص1أصول الكايف: ج (1) 

 لقب أطلقه عليه االحّتاد العاّم للكّتاب العرب بدمشق الشام خالل احلفل التأبيين الذي أُقيم يف سوراي يف احلوزة الزينبّية (2) 
 (.168ه  ص1423   66جملة النبأ العدد )



 46 

متفّجرة من النشاط واحليويّة والعمل، وال يعرف الكلل أو امللل، وال يعيقه عن ذلك مرض أو هّم 
أو أمل، وأرقى ما يف ذلك كّله أنّه كان جماهدًا خملصًا، وأبّيًا نزيهًا، اليطلب فيما يقّدم أو يعطي 

 . عليهم السالم() ه ورضا أوليائه الطاهرينوجيود إالّ رضا هللا سبحان
ويف ذلك قال عنه أخوه املرجع الديين مساحة آية هللا العظمى السّيد صادق احلسيين 

دام ظله( الذي رافقه يف جّل حياته، وشاركه يف مهومه ومهاّمه يف كلمته اليت ألقاها بعد ) الشريازي
رضوان هللا ) ها خصلتان ابرزاتن كانتا يف حياتهميتاز خبصائص مّجة أمهّ  رمحه هللا() رحيله: وكان

 عليه(، وكنت أملسهما بشكل دقيق:
، وخري مثال  عليهم السالم() : هي إخالصه التاّم واملطلق هلل تعاىل وألهل البيتاأُلوىل

للواقع العملي لذلك أتسيسه العشرات من املؤّسسات واملساجد واحلسينّيات واملدارس واملكتبات 
ر ويف خمتلف أحناء العامل، ومل يسّم أايً من هذِه ابمسه، وقد أصّر الكثريون من الذين تّبّعوا ودور النش

 أن يذكروا امسه، فكان يرفض ذلك رفضًا شديدًا ويقول: أان ذاهب وهللا سبحانه وأهل البيت
ولذلك ؛  عليهم السالم() ابقون، فاألفضل أن تسّمى هذِه املراكز مجيعًا ابمسهم عليهم السالم()

فإنّه قد مّسى مجيع هذه املراكز واملؤّسسات واحلسينيّات ودور النشر وغريها أبمساء هللا سبحانه 
 . عليهم السالم() وأمساء أهل البيت

قدس سرّه( كان قبل ) : نشاطه املتواصل وروحيّته العالية، حيث إّن املرحوم الراحلالثانية
رضه، ومل يتواَن عن أّي شيء، وإذا أردان تشبيهه وفاته بلحظات مليء ابحليويّة والنشاط رغم م

قدس ) ابلّبكان فإن ذلك فيه خطأ؛ ألّن الّبكان ينفجر ث يّبد ويهدأ، أّما ابلنسبة للمرحوم اإلمام
سرّه( فقد كان مل يهدأ حلظة، فكان ميسك القلم حّّت إابن حلظات عمره األخرية، ويستفيد من أّي 

بة وتشجيع اآلخرين على أعمال اخلري واالستفادة من فرص احلياة، فرصة تسنح له ابلتأليف والكتا
 وكان حّّت يف كتابته يستخدم الدّقة يف انتخاب نوع القلم الذي يسهل معه الكتابة اختصاراً للوقت

(1). 
قدس سرّه( ابرعًا بعلوم التفسري، ومطّلعًا على ما كتب يف هذا املضمار، وقد نقل ) وكان

قدس سرّه( ووّجه إليه أحد ) أنّه كان حاضرًا يف جملس مع اإلمام الراحل (2) عن بعض تالمذته
قدس ) احلاضرين سؤااًل مفاجئًا حول تفسري إحدى آايت كتاب هللا العزيز، فأجابه اإلمام الراحل

                                                        

 .1٠8، ص1ابللغة الفارسّية(: ج) تاب قصص وخواطرمرتجم عن ك (1) 

 الناقل فضيلة اخلطيب الشيخ علي حيدر املؤيد دام عّزه. (2) 
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سرّه( ذاكراً عشرة آراء لعشرة كتب من أشهر التفاسري املوجودة من دون استعداد أو حتضري مسبق، 
 قدس سرّه(.) هذا كثرياً للسّيد وقد حدث مثل

قدس سّره(، ) وهذا الكتاب الذي بني يديك هو حصيلة جهد مبارك قام به السّيد املؤّلف
حيث ساهم به يف إغناء الرتاث احلضاري واملكتبة اإلسالمّية، وال يبالغ من يقول فيه: إنّه قليل 

من أهّم مصادر التفسري يف خمتلف شؤون النظري يف خصوصّياته ومزاايه، ممّا سيجعله مصدراً كبرياً، 
طاب ثراه( ) قدس سرّه( عن كتابه للمرحوم آية هللا السّيد أمحد اإلمامي) املعرفة، وقد حتّدث السّيد

 قائاًل:
تقريب القرآن إىل »عندما كنت يف كربالء وحينما كنت مشغواًل يف كتابة تفسريي هذا 

نا، ويسطع يف السماء، وحينما استيقظت أيقنت أّن هذا رأيت يف املنام نوراً خيرج من بيت« األذهان
 النور هو تفسري القرآن الكرمي، ففرحت وسألت هللا عّز وجّل أن يتقّبل ميّن العمل.

قلنا فيما تقّدم: لكّل تفسري مزاايه وخصوصّياته، لكن امتاز هذا التفسري الشريف جبملة 
 أُمور قلما حظي ّبا غريه منها:

قدس سرّه( إضافة لكونه مرجعًا وزعيمًا دينّيًا متمّيزاً فإنّه يُعّد أحد ) د املؤّلف: أّن السيّ أوال  
رجاالت الفكر املعاصرين الذين نّظروا للعامل البشري يف جماالت خمتلفة، وطابقت تنظرياته ورؤاه 

ثة تتناسب الواقع يف العديد من املوارد واحلقول، وهذا ما جيده املتتّبع يف كتبه القّيمة من رؤى حدي
طاب ثراه( مجع بني الفكر اجلديد والقدمي يف ) مع التطّور احلضاري والفكري املعاصر، حيث إنّه

التفسري، فانعكس ذلك على فهمه لآلايت الشريفة يف بيانه وشرحه ملضامينها، جامعًا بني أصالة 
ا أحد دواعي خلود األمس وحداثة اليوم وتطّلعات املستقبل، وقد وّفق يف ذلك إىل حّد كبري، وهذ

 هذا التفسري وعظمته اليت ستكشفها األاّيم.
قدس سرّه( بشكل أساسي يف تفسريه على منهجّية أهل ) : اعتمد السّيد املؤّلفاثنيا  

، فنأى بعيدًا عن عليهم السالم() ، وعلى األخبار واآلاثر املرويّة عنهم عليهم السالم() البيت
 هللا عن آراء البشر.شبهة التفسري ابلرأي، ونزّه كالم 

: وضوح يف الرؤية ونضوج يف األفكار، ورّد للشبهات اليت أُثريت أو قد تثار مبا ميأل اثلثا  
عليهم ) اخلافقني علمًا ويقينًا هنا وهناك، وخصوصًا ما يتعّلق ابآلايت الواردة بشأن أهل البيت

 .السالم(
بعيدة عن العبارات املنّمقة : أّن ُأسلوب الكتاب وطريقة حبثه متتاز أبّّنا رابعا  

واالصطالحات املعّقدة، حيث إنّه بنّي املعاين أبسهل األلفاظ والكلمات، كما أنّه امتاز 
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ابالختصار ومشولّية املطلب، وهذه الصفات جعلته سهل الفهم على مجيع املستوايت، فكان سهالً 
تواها ومستوى أفرادها أن تّتخذه ممتنعًا على ما يعّّبون، ممّا مسح لكّل بيت وُأسرة مهما كان مس

 مناراً ومعّلماً ومربّياً يغنيها عن الكثري من املصادر والكتب.
: التعّرض يف تفسري اآلايت الكرمية إىل الدقائق العلمّية واألحكام املتعّلقة ّبا وبيان خامسا  

باط النتائج مفرداهتا بشكل دقيق ومفّصل، كما أنّه اعتمد على جانب التدبّر يف اآلايت واستن
، وهذه مسة هاّمة قّلما أّتسم عليهم السالم() وقراءة ما وراء األلفاظ ابالعتماد على ّنج أهل البيت

 ّبا تفسري.
: الربط الوثيق بني القرآن واحلياة يف خمتلف اجملاالت الشخصّية والعاّمة والعباديّة سادسا  

اولة كبرية تعيد الناس إىل القرآن، كما ترتفع واالجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة وغريها، وهذه حم
بتعامل الناس معه إىل ما أراده هللا سبحانه له أن يكون نوراً وهدى وقائداً ومرشداً ومربّياً ومعّلماً يف 

 قدس سرّه( إىل:) خمتلف اجملاالت واألصعدة، حيث دعا السّيد املؤّلف
فرقة العنصريّة والقومّية واإلقليمّية مستنداً يف   اأُلّمة الواحدة لتحرير بالد املسلمني من الت 1

ِذهِ  ِإنم ﴿ذلك إىل قوله تعاىل:   ُكنُتم﴿وقوله تعاىل:  (1) ﴾َفاعُبدونِ  َربُُّكم َوَأانا  و ِحَدةً  أُممةً  أُممُتُكم ه 
 ث هي:وعّلل أفضلّية اأُلّمة اإلسالمية وأسباب رقّيها خبصال ثال (2) ﴾لِلّناسِ  ُأخرَِجت أُممة   َخريَ 

 أ   األمر ابملعروف
 ب   النهي عن املنكر

 ج   اإلميان ابهلل سبحانه إمياانً صحيحاً.
بلحاظ أّن اجملتمع إذا خال عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يهوي حنو السفل؛ ملا 
جبل عليه من الفساد والفوضى والشغب، فإذا حتّلى اجملتمع ّبذين األمرين أخذ يتقّدم حنو مدارج 
اإلنسانّية واحلضارة احلقيقّية حّت يصل إىل قّمة البشريّة، وبلحاظ أّن الصحيح رأس الفضائل لكونه 
إدراكًا ألعظم حقيقة كونية من جهة، ولكونه حمّفزًا شديدًا حنو مجيع أنواع اخلري، ومنّفرًا قوايًّ من 

اليت تقوم عليها سعادة  مجيع أصناف الشّر من جهة ُأخرى، وهذِه يف جمموعها تكّون أهّم العناصر
 البشريّة وأمنها وسالمها.

                                                        

 .٩2: األنبياءسورة  (1) 

 .11٠: عمران آلسورة  (2) 
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  اأُلخوة اإلسالمّية ليزيد يف أواصر اجملتمع الواحد، ويرفع احلواجز الطبقّية أو الفئويّة  2
َا﴿وحنوها، مستندًا إىل قوله تعاىل:  ؤِمنونَ  ِإّنم

ُ
 َفَأصَبحُتم﴿وكذلك قوله سبحانه:  (1) ﴾ِإخَوةٌ  امل

انً  بِِنعَمِتهِ   .(2) ﴾ِإخو 
  احلرّيّة اإلسالمّية لكوّنا غاية البعثة وهدف الرسل واألنبياء ، وخصوصًا خامتهم  3

فإّن  (3) ﴾َعَليِهم كاَنت المّت َواأَلغل لَ  ِإصَرُهم َعنُهم َوَيَضعُ ﴿وسّيدهم ، مستندًا إىل قوله تعاىل: 
قدس ) ختلفة، ويف هذا قالالنيّب األعظم خّلص الناس من أغالل االستبداد واجلاهلّية بصورها امل

سرّه(: أغالل: مجع غّل، وهو ما يقّيد اإلنسان يده أو رجله أو غريمها، فإّن من خواّص اإلسالم 
أنّه يطلق احلّراّيت املعقولة، فالسفر واإلقامة والتجارة والزراعة والصناعة والبيع واالشرتاء والكالم 

هلا إاّل بعض الشرائط الطفيفة اليت هي يف صاحل  والكتابة والتجّمع وغريها كّلها مباحة ال قيود
اجملتمع والفرد، وال يعلم مدى ذلك إاّل ابملقايسة إىل األنظمة واملناهج الدنيوّية اليت كّلها كبت 

 .(4) واستعباد واستغالل
  الشورى على خمتلف األصعدة واجملاالت ابتداًء من اأُلسرة إىل الدولة ونظام احلكم  4

وقد رّد الطرق  (5) ﴾بَينَ ُهم شورى   َوأَمُرُهم﴿المي اخلاّص، مستندًا إىل قوله تعاىل: وابلنحو اإلس
 .(6) الغربّية وحنوها القائمة على أساس غري عادل يف االنتخاب

  الالعنف طريقًا ومنهجًا للتعامل مع اآلخرين من أهل اإلسالم أو غريه من األداين واملذاهب،  5
لمِ  ىِف  دُخلواا﴿مستندًا لقوله سبحانه:   َغليظَ  َفظًّا ُكنتَ  َوَلو﴿ وقوله عّز وجّل: (7) ﴾كافمةً  السِّ

 .(8) ﴾هَلُم َواسَتغِفر َعنُهم َفاعفُ  َحوِلكَ  ِمن اَلنَفّضوا الَقلبِ 
ومن الواضح أّن هذه هي اأُلسس البارزة لتكوين احلضارة الصحيحة والدولة الناجحة 

بط والتكامل والتطابق بني القرآن واحلياة العاّمة قّلما يلحظ يف  واجملتمع السعيد. والظاهر أّن هذا الر 
 كتب التفسري حّّت اجلديدة منها.

                                                        

 .1٠: احلجراتسورة  (1) 

 .1٠3: عمران آلسورة  (2) 

 .157: األعرافسورة  (3) 

 من سورة األعراف. 158، ذيل اآلية 62، ص٩تقريب القرآن إىل األذهان: ج (4) 

 .38: الشورىسورة  (5) 

 من سورة الشورى. 3٩، ذيل اآلية 47، ص25تقريب القرآن إىل األذهان: ج (6) 

 .2٠8: البقرةسورة  (7) 

 .15٩: عمران آلسورة  (8) 
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 : أّن من خصائص هذا التفسري كذلك واليت تضفي عليه طابعاً متمّيزاً آخر هو:سابعا  
أ   يف تفسريه للكلمات واحلروف املقطّعة يف القرآن الكرمي، حيث أجرى استقراء هلذه 

وقال يف مستهّل تفسريه عنها: أييت زمان يدرك الناس هذا الكنز املعنوي، كما أنّه ال ميّر  احلروف
زمان إاّل ويدرك الناس كنوزًا كونّية، فإّن العلوم كّلها قوانني وضعها هللا يف الكون، مثل: قانون 

كان رمزًا مل يلزم   جاذبّية األرض، وقانون أرمخيدس يف املاء، وقانون األطياف يف النور وغريها، وإذا
أن يعرفه الكّل، فإّن الرموز بني رؤساء احلكومات وكبار أعضاء الدولة يف صالح الناس وإن كان  

 قدس سرّه(: وهذا رمز بني هللا ورسوله والراسخني يف العلم) كّل الناس ال يعرفوّنا، ويف ذلك يقول

(1). 
صلى ) بني هللا سبحانه ورسولهوعلى الرغم من ذلك فإنّه مل يقف عند هذا السّر العظيم 

، بل حاول أن يظهر يف كّل مورد من موارده بعض غموضه، أو يسّلط الضوء على  هللا عليه وآله(
اليت « املر»بعض لغزه، فمثاًل يف سورة يونس: فّسر حروفها املقطّعة ابلتحّدي واإلعجاز؛ لكون 

كالم البشر لكنه معجز اليتمّكن أحد   تفتح ّبا السورة ترّكب منها القرآن املعجز، فإنّه من جنس
أن أييت مبثله، كما أّن من جنس املعادن والنبات يرتّكب اإلنسان لكن ال أحد يقدر على أن أييت 

 .(2) مبثله، وكذلك مجيع صنع هللا سبحانه... على االختالف يف أوائل السور
 .(3) ويف سورة هود قال عنها أيضًا: إّّنا رموز بني هللا واخللق

صلى هللا ) يف سورة يوسف فّسرها ابألخّص من ذلك، فقال عنها: رمز بني هللا والرسولو 
 .(4) كالرموز بني رؤساء احلكومات وسفرائها  عليه وآله(

ويف سورة الرعد ذكر أّن األقوال يف بيان معاين احلروف يف فواتح السور تبلغ أربعة عشر 
، ولعّل جامعها هو (6) ميكن اجلمع بني كثري منها قدس سرّه(: الظاهر أنّه) ، لكّنه قال(5) قوالً 

 ، فإنّه املتيّقن من املعاين. صلى هللا عليه وآله() الرمزيّة اليت مال إليها بني هللا والرسول
قدس سرّه( ابلرتابط املوضوعي بني معاين اآلايت، وهذه ميزة قّلما ) ب   امتاز تفسريه

 وارد قليلة، فمثاًل:فعلها مفّسر أو وردت يف تفسري إالّ يف م
                                                        

 من سورة األحقاف. 2 ، ذيل اآلية18ص ،26تقريب القرآن إىل األذهان: ج (1) 

 من سورة يونس. 2 ، ذيل اآلية64ص ،11يب القرآن إىل األذهان: جتقر  (2) 

 من سورة هود. 2 ، ذيل اآلية16٠ص ،11تقريب القرآن إىل األذهان: ج (3) 

 من سورة يوسف. 2 ، ذيل اآلية11٠ص ،12تقريب القرآن إىل األذهان: ج (4) 

 لرعد.من سورة ا 2 ، ذيل اآلية7٠ص ،13تقريب القرآن إىل األذهان: ج (5) 

 من سورة احلجر. 2 ، ذيل اآلية14ص ،14تقريب القرآن إىل األذهان: ج (6) 
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( من سورة البقرة، تعّرضت إىل مواضع عديدة بعضها يرتبط 254   2٠5) * اآلايت
أبحكام احلّج، وبعضها بصفات اجلاهلني وتعّصبهم، وبعضها ابملنافقني، وبعضها ابجملاهدين، 

ّرض إىل يف داخل اجملتمع وعالقة الناس ّبم، وبعضها تع عليهم السالم() وبعضها حبركة األنبياء
وعود هللا سبحانه وتعاىل للمؤمنني بدرجات اآلخرة، وبعضها إىل أسئلة وّجهها املشركون إىل رسوله 

، وبعضها تضّمن السؤال عن مجلة من احملّرمات، وبعضها تعّرض إىل  صلى هللا عليه وآله() األعظم
إىل حقيقة املوت مجلة من أحكام اأُلسرة وأحكام النساء وأحكام الوالدة واإلرضاع، وبعضها 

واحلياة، وبعضها إىل القتال واجلهاد يف سبيل هللا، وبعضها إىل اإلنفاق، وبعضها إىل غري ذلك. 
 هذه العناوين واملواضيع املختلفة اليت قد ال ترتاءى للناظر بدوًا بينها ترابط وثيق جيمعها السّيد

صل من الكالم حديث عن قدس سرّه( بسياق واحد، فيجمع سابقها بالحقها وابلعكس حّت ُي)
 .(1) صورة واحدة بكّل ما ُيتّف ّبا من قرائن وشواهد تكّمل املعن وتثري الغرابة واإلعجاب

( من سورة املائدة، تعّرضت إىل صفات املنافقني وأهل الكتاب 65   63) * واآلايت
دواجّية الثقافّية وآاثرهم السلبية على اجملتمع، وقد امتاز يف تفسريه هلا، حيث يوضح ظاهرة االز 

عندهم، والصفات االحنرافّية األخالقّية اأُلخرى، وأوجه التشابه بينهم. وكذلك الربط بني قيام 
الدول وهزميتها وقّوة التالحم والتفاهم وضعف التفّرق واالختالف يف آايت سورة األنفال كقوله 

َزعوا َوال﴿سبحانه:  قدس سرّه(: إّن التنازع يوجب تبديد ) قال (2) ﴾رُُيُكم َوَتذَهبَ  فَ َتفَشلوا تَ ن  
القوى املعنويّة ابإلضافة إىل تبديده وإضاعته للقوى املاديّة، وتذهب رُيكم أي دولتكم، فإّن الريح 
مبعناها لغة، وشّبهت ّبا الدول؛ ألّن الدولة تشبه الريح هلبوّبا وسيطرهتا على األشياء ونفوذ أمرها. 

ه، والتنازع ليس يقّسم القوى إىل سلب وإجياب فقط، بل فوق يقال: هبت ريح فالن إذا نفذ أمر 
ذلك يضعف القوى اإلجيابّية، فلو فرضنا أّن طاقة زيد تقّدر أبلف مقاتل فإذا خالفه عمرو قّدرت 
طاقته خبمسمائة حّّت إنّه لو كان وحده بدون خمالف لكان قدر على األلف؛ وذلك ألّن اخلالف 

قوى، خبالف التجّمع فإنّه يزيد الطاقة األلفية إىل األلفني؛ ولذا ُيّد من النشاط، ويضعف من ال
ثبت يف علم النفس أّن اإلنسان إذا رأى خالفًا فاألفضل أن يصّم عن املخالف حّّت يبقى على 

 .(3) قواه الذاتّية، وال حتّد من نشاطه الطاقة املناوئة

                                                        

وملزيد االّطالع ميكنك مالحظة الربط العميق يف آايت سورة احلجرات ودور اإلميان يف تكوين اجملتمع املؤمن. انظر سورة  (1) 
 .1٩   2 احلجرات: اآلية

 .46: األنفالسورة  (2) 

 من سورة األنفال. 47، ذيل اآلية 1٩ص ،1٠ األذهان: جتقريب القرآن إىل (3) 
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أّول سورة وآخر سورة من القرآن ومضافًا إىل ذلك كّله أوجد ترابطًا موضوعّيًا بني تفسري 
الكرمي، والرتابط بني السور املتسلسلة واآلايت املتسلسلة جيعل سور القرآن وآايته منظومة واحدة 

 .(1) مرتابطة كجملة واحدة نّظمت يف غاية اإلعجاز يف اللفظ واملعن واإلحكام واإلتقان
سور قبل الشروع يف تفسريها، ثّ قدس سرّه( أسباب تسمية ال) : أورد السّيد املؤّلفاثمنا  

بنّي اجلو العاّم للسورة واحملور الكّلي الذي تدور حوله آايهتا، فعّّب عن بعضها أّّنا بشأن التوحيد، 
وُأخرى بشأن اأُلسرة، واثلثة بشأن العقيدة، وهكذا، ث ذكر مائة وعشرين معن للبسملة يف تفسريه 

ر، فمثاًل: يف سورة احلمد فّسرها ابالستعانة، ويف سورة هذا، حيث يضيف إليه امتيازًا ابرزًا آخ
البقرة عّللها بفرض التعليم والرتبية على االبتداء يف كّل عمل أو نشاط ابالسم املبارك؛ ملا له من 

. ويف سورة األنفال شرحها ابلعالقة على إحكام ما (2) األثر البالغ يف الصّب واالستقامة والنجاح
. ويف سورة يونس عّللها بتلطيف اجلّو وإعطاء اإلنسان األمن (3) عدها من اآلايتقبلها وافتتاح ما ب

والطمأنينة؛ ألّن الناس اعتادوا أن يروا الظلم واجلور من الكّباء فكيف أبكّب الكّباء؟ لكنه سبحانه 
 ليس كذلك؛ ألنّه رمحان بعباده، رحيم ابملؤمنني منهم، فال خوف من ظلمه، وال خشية من جوره

(4). 
ويف سورة النحل جعلها احلد الفاصل بني اإلميان والكفر واملؤمن والكافر، حيث يفتتح 
املؤمن ابسم هللا خالق كّل شيء، اجلامع جلميع الصفات الكمالّية، خالفًا للكّفار ومواليهم، حيث 
يفتتحون كتبهم بشيء يف غري لونه، أو يفتتحون أبسامي األصنام، وقد جرت عادة من ّبرهتم 
املدنية احلديثة أن يقتدوا أثر أُولئك، فال يفتتحون الكتاب إاّل ابملقّدمة أو اإلهداء أو الفصل بدون 

 .(5) ذكر السم هللا سبحانه إطالقاً 
ويف سورة هود علّلها مبا يف االسم املبارك من اخلواّص املعنويّة على نفس القارىء، وجيعله 

ألخالق وحماسنها؛ ولذا نرى أّن مساع اسم يف حصن وثيق من مساوىء الشياطني وفضائل ا
احملبوب يزيد اإلنسان نشاطًا، كما أّن مساع اسم املكروه يزيد اإلنسان انقباضاً ابإلضافة إىل أّن اسم 

                                                        

انظر التسلسل والربط بني سور املمتحنة والصّف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطالق والتحرمي وامللك والقلم واحلاّقة،  (1) 
 وهكذا بني سور النساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة.

 ن إىل األذهان: تفسري سورة احلمد والبقرة.انظر تقريب القرآ (2) 

 ، تفسري سورة األنفال.1٠٩، ص٩انظر تقريب القرآن إىل األذهان: ج (3) 

 ، تفسري سورة يونس.63، ص11انظر تقريب القرآن إىل األذهان: ج (4) 

 ، تفسري سورة النحل.66   65، ص14انظر تقريب القرآن إىل األذهان: ج (5) 



 53 

هللا سبحانه يطرد الشياطني، ويوجب عناية هللا عّز وجّل للذي ذكره، وتركيزاً لصفة الرمحة يف نفوس 
 .(1) م، فليتخّلق اإلنسان أبخالقه سبحانهالناس، إنّه هو الرمحن الرحي

ويف سورة الرعد عّلل االبتداء ابالسم دون الذات؛ ألّن هللا سبحانه اليبتدأ به وإّّنا يبدأ 
 ابمسه. إنّه هللا الرمحن الرحيم الذي أظهر صفاته الرمحة والتفّضل ال االنتقام والعقاب والقّوة والعذاب

(2). 
نستعني ابهلل الرمحن الرحيم يف أُموران، وجنعله بدء أعمالنا؛ ويف سورة احلجر قال عنها: 

ليكون عواًن لنا يف ختم العمل، وأن يطبع بطابعه، فإّن ما ملسته رمحة هللا العظيم ال يكون إاّل 
 .(3) صاحلاً ابقياً موجباً للسعادة، ولنستمطر شآبيب رمحته فريمحنا بلطفه وإحسانه

البسملة، أو بيااًن لفوائدها وأغراضها، وهذه ميزة ُأخرى وهكذا يذكر معاين عديدة ألصل 
من مزااي هذا التفسري العظيم الذي قّلما ُيظى مبثله تفسري، حيث يكتفى غالبًا بذكر بعض 

 معانيها يف أول سورة احلمد ثّ يوكل إليه يف تفسري سائر السور.
اليت قد يثريها البعض  لإلجابة عن مجلة من الشبهات (أعلى هللا مقامه): تصّدى اتسعا  

جتاه اإلسالم يف العقائد أو يف األحكام، ومل يتوّقف على بيان املعاين الظاهرة لآلايت، وهذا ّنج 
جديد قّلما جنده يف التفاسري، وهو أن يّتخذ املفّسر ّنج الدفاع والذود عن الشبهات وإبطال 

اميًا يف آن معًا، فمن ابب املثال: يف بيان االّدعاءات الباطلة؛ ليجعل من التفسري معّلمًا ومربّيًا وحم
َا﴿معن قوله تعاىل:  شرِكونَ  ِإّنم

ُ
تعّرض إىل فلسفة احلكم بنجاسة الكفار، فبيّنها  (4) ﴾جَنَسٌ  امل

 واختصرها يف أُمور ثالثة:
   الوقاية الفكريّة من اخلرافة. 1
   احلماية االجتماعّية من التأثري بسلوكه. 2
 عقيدة الكفر وااللتزام ابإلسالم.  حتفيزه لرتك  3

قدس سرّه(: النجاسة يف الشريعة هي القذارة اليت توجب الغسل للشيء الذي ) يقول
يباشره برطوبة، وهذه النجاسة قد تكون ألضرار خارجّية كالبول والغائط، وقد تكون ألضرار 

جب احلكم بنجاسته، معنويّة كالكافر، فإنّه وإن كان نظيف اجلسم إاّل أّن معتقده السخيف أو 

                                                        

 ، تفسري سورة هود.15٩، ص11لقرآن إىل األذهان: جانظر تقريب ا (1) 

 ، تفسري سورة الرعد.6٩، ص13انظر تقريب القرآن إىل األذهان: ج (2) 

 ، تفسري سورة احلجر.13، ص14تقريب القرآن إىل األذهان: ج (3) 

 .28: التوبةسورة  (4) 
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وذلك خري وقاية للمسلمني من أن يعاشروه فيتلّوثوا بعقيدته الفاسدة، فإّّنم إذا عرفوه جنسًا وإنّه 
مهما ابشر شيئًا برطوبة تنّجس فورًا منه اجتنبوه يف املأكل وامللبس، فال يتعّدى إليهم ما انطوى 

املسلمني كذلك ال بّد وأن يسأل عن عليه من العقيدة الباطلة، وهو بدوره إذ يعرف أّنه عند 
السبب، ويريد إزالة هذه الوصمة، ولدى حتقيق ذلك تظهر له خرافة معتقدة ممّا يسبب تركه له 

 واعتقاده ابلعقيدة الصحيحة.
وهناك بعض املتفلسفني يقولون: كيف ُيكم بنجاسة إنسان ولزوم االجتناب عنه جملرد 

 ؟احنراف عقيدة وهذا مناف حلرية اآلراء
واجلواب: أنّه كيف ُيكم ابالجتناب عن إنسان جملرد أنّه مصاب ابجلذام وحنوه جملرد 
احنراف مزاج، وهذا مناف لكرامة اإلنسان. فإذا كان اخلوف على اجلسم يبيح االجتناب فاخلوف 

 .(1) على الروح أوىل ابإلابحة
يف فضل األّول ومن ذلك أيضًا ما أجاب به أعلى هللا مقامه عن بعض مزاعم العاّمة 

استنادًا إىل آية الغار من سورة التوبة، وأبطل الدعوى، وعّلل تصّديه لذلك ابلدفاع عن حرمي 
القرآن لكيال يقحم فيه ماليس منه، وجّر اآلايت إىل األنظار واألفكار جرًّا بدون داللة أو برهان 

 .(2) بعد أن ورد الذّم ملن فّسر القرآن برأيه
مزاعم من نسب مجع القرآن إىل األّول والثالث مبا ينفي الشّك ويزيل ويف سورة العلق رّد 

 . (3) صلى هللا عليه وآله() اإلّبام بعد تصريح القرآن أبّن الذي مجعه ورتّبه هو رسول هللا
: وبعد ذلك كّله فإّن من مسات هذا التفسري الضخم هو التواضع واإلقرار ابلعجز عاشرا  

قدس سرّه( يف هذا ) تداء من عنوانه إىل أخر ما ذكر مصّنفه الكبريأمام كتاب هللا سبحانه، اب
 اجملال.

فعنوانه تقريب القرآن إىل األذهان وليس تفسريه، وهو داّل على إعظام وإجالل وإكبار 
للقرآن وتنزيه له من أن تناله عقول البشر؛ ولذا هم حباجة إىل تقريب ملا يف التقريب من اعرتاف 

 انيه.ابلقصور عن درك مع
قدس سرّه( يف أكثر من مرّة أبّن ما يذكره من مضامني ) وقد تكّرر من السّيد املؤّلف نفسه

، وهذا منطق من التزم احلقيقة العارف بقدرة اإلنسان وحدوده (1) جمّرد معان  حمتملة وليست بتفسري

                                                        

 «.بتصرف»رة التوبة من تفسري سو  28، ذيل اآلية 73، ص1٠تقريب القرآن إىل األذهان: ج (1) 

 من تفسري سورة التوبة. 4٠، ذيل اآلية 8٩، ص1٠تقريب القرآن إىل األذهان: ج (2) 

 ، تفسري سورة العلق.188   187، ص3٠تقريب القرآن إىل األذهان: ج (3) 
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أن ُييط به ومداه، والعارف بكالم هللا سبحانه الالحمدود يف مضامينه ومعانيه الذي يستحيل 
قدس سرّه( يف توجيه ما ورد يف بعض األخبار: من ) احملدود، ويف مقّدمة مصّنفه الشريف هذا قال

أّن القرآن الكرمي له ظاهر وابطن، وال يعلم تفسريه وال ظاهره وال ابطنه وال أتويله إاّل هللا 
لم إاّل بعض السطحّيات، سبحانه... إّن فهم كّل ظواهر األشياء وبواطنها كذلك، فإّن البشر ال يع

مثاًل ما هي حقيقة اللحم والدم؟ وما هي حقيقة املاء والكهرابء؟ وإىل غري ذلك، فإذا رأى 
ظاهرها(، وال يعلم ماذا يف ) اإلنسان سّيارة ال يعلم ما هي؟ فإنّه ال يعلم هل هي حديد أو حناس

أتويلها(، ) أّي شيء يكون أّوهلا تفسريها(، وال يعلم إىل) ابطنها(، وال يعلم ما نفعها) ماكنتها
وكذلك القرآن ال يعرف املراد الكامل من ظاهره وال من ابطنه، كما ال يعرف الفائدة الكاملة منه 

 حااًل، وال أّول القرآن للمستمسك به والتارك له.
: إذا كان ال يعلم ظاهرها وال ابطنها وال تفسريها وال أتويلها فما فائدة والسؤال هنا

 ذلك؟
 : اإلشارة والتلميح وإن كانت احلقيقة خمفّية.اجلوابو 

مثاًل: إّنك إذا مسعت من إنسان ما القاه من األهوال يف حرب ضروس، وأراك بعض 
التصاوير اليت التقطها من تلك احلرب، فإّن الكالم والصورة ال شّك يلمحان إىل حقيقة، لكن هل 

اربني؟ إّن نسبة ما نفهم من القرآن إىل حقيقته  تدرك بذلك هول تلك احلرب وانفعاالت أُولئك احمل
كنسبة الصور والكالم إىل حقيقة تلك احلرب، وللحرب ظاهر هي املعركة، وابطن هو االستعمار 
الذي يريد التسّلط مثاًل، وتفسري هو ما تنتجه احلرب اآلن من غالء األسعار وانسداد الطرق، 

ب من سقوط إمّباطورية ودخول إمّباطورية ُأخرى إىل وأتويل هو ما يرتّتب من األثر على هذه احلر 
 .(2) احلياة

تقريب القرآن إىل األذهان( عن غريه ) : ويف اخلتام فإّن ما امتاز به تفسري التقريبأقول
من التفاسري الشيء الكثري. أشران حنن إىل بعض مزاايه وخصوصياته، وسيجد القارىء الكرمي 

 ته.الكثري منها أثناء تتّبعه وقراء

                                                                                                                                                               

تمل أن يكون تقّدم ما ُي»آمل(: ) ، تفسري سورة آل عمران، حيث قال يف معن4٩، ص3تقريب القرآن إىل األذهان: ج (1) 
 «.تفسرياً له

 ، املدخل.26   24، ص1تقريب القرآن إىل األذهان: ج (2) 
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ويف اخلتام أشكر دار العلوم املوّقرة والقائمني عليها على اهتمامها بطباعته طباعة جديدة 
منّقحة، وأسأل هللا سبحانه هلا مزيد التوفيق والتسديد يف ترويج معارف القرآن والشريعة الغرّاء آمني 

 اي رّب العاملني.
سفر القّيم برمحته الواسعة، كما وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتغّمد السّيد مؤّلف هذا ال

وجيعل القرآن رفيقه ومؤنسه ونوره، وأن يتقبّله منه بقبول حسن، وأن يّدخره له يف ضمن الباقيات 
الصاحلات اليت قام ّبا يف دنياه أُلخراه، كما ونسأله سبحانه أن يعفو عن زالّتنا، ويتقّبل ما كتبناه 

رية اليت له طاب ثراه يف رقابنا، وأن يهدي ثواب يف هذه السطور أداء لبعض حقوقه الكثرية والكب
ما بذلناه إىل وليه األعظم وحّجته على اأُلمم سّيدان وموالان صاحب العصر والزمان عّجل هللا تعاىل 

 فرجه الشريف، وأن يرضيه عّنا حبّق حمّمد وآله الطاهرين.
 

 فاضل الصّفار
 هجرية 1423  مجادى الثانية من عام  2٠

لة الرسالة السيدة زينب عليها يف جوار عقي
 وعلى آابئها آالف التحيات والصلوات

 احلوزة العلمّية الزينبّية
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 املؤلف مقدمة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

على أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، ولعنة هللا
 أمجعني إىل يوم الدين. 

لعل سبحانه يوفقين لشرح ألفاظ من القرآن احلكيم، ليسبب تسهياًل على الطالب، ويفتح 
يل سبيل فهم كتابه، الذي هو سبب سعادة الدنيا واآلخرة. ويتقبله بقبول حسن، ليكون مصداقاً 

 ب يف اآلخرة.يف الدنيا، وموجباً لألجر والثوا« كتب علم ينتفع ّبا»ل : 
عند افتتاح كتابه التفسري، املسمى ب : « حممد بن املهدي احلسيين الشريازي»هذا ما يرجوه 

 وهللا املوفق، وهو املستعان.« تقريب القرآن إىل األذهان»
 كربالء املقدسة 

 هجرية 1383ربيع األول سنة  2٩
 
 



 6٠ 

 
 

 املدخل
 كتاب كل عصر ومصر

 
من املسلمني اجلدد أصحاب الثقافات الشرقية والغربية،  قد اشتهر عند أتباع املستعمرين

أن القرآن ال يالئم العصر من جهة وجود أحكام فيه تصلح لعهد البداوة، مثل قطع يد السارق 
وجلد الزاين ورمجه، وتقرير االستعباد والقصاص وحرمة الراب واملكس واحلرايت الكثرية واألحكام 

د أحكام فيه يتطلبها العصر، مثل أحكام السياسة واالقتصاد اخلاصة ابملرأة، ومن جهة عدم وجو 
واألمن وما أشبه ذلك، ث قالوا أبن اإلسالم حيث ينطلق من القرآن فالقرآن أيضًا ال يصلح 
للعصر احلديث، فالالزم فصل الدين عن الدولة، وهذه الفكرة إن مل تعم كافة املثقفني فهي بال 

ار الفكري يستتبع االستعمار العسكري، فبالد اإلسالم شك تعم أكثرهم، وحيث أن االستعم
تعيش يف استعمار عسكري صريح أو مغلف، والواجب االهتمام لتغيري هذه الفكرة مبختلف 

وا ما أِبَنُفِسِهم﴾وسائل التغيري، فإن هللا سبحانه  ُ ما ِبَقوم  َحّّت  يُ َغريِّ  اَّللمُ  َأرادَ  َوِإذا﴿ (1) ﴿ال يُ َغريِّ
فإّنم إذا مل يغريوا ما أبنفسهم من أسباب الضعف واالحنطاط أراد هللا  (2) ﴾َلهُ  َمَردم  َفال ًءاسو  ِبَقوم  

 ّبم سوءاً إرادة تكوينية اتبعة خللق املسببات بعد أسباّبا.
والكالم حول رد هذه اإلشكاالت طويل نكتفي ابلتلميح إليه فنقول: أما اجلهة األوىل 

، أن اإلسالم ال يقطع يد السارق إال بعد توفري أوليات العيش فريد على إشكال قطع يد السارق
املتوسط له، وإذا وفر له أوليات العيش املتوسط فهل األفضل أن يردعه   إذا سرق   بعقاب صارم 
جيعل اجملتمع يف أمن بعد توفر زهاء عشرين شرطًا يف السرقة يشرتط ّبا القطع؟ أو أن ُيبسه أو ما 

كون رادعًا، بل أحيااًن يكون مشجعًا كما ال خيفى على من طالع أحوال أشبه احلبس؟ مما الي
 اجملتمعات الغربية والشرقية.

وعلى إشكال جلد الزاين، إن اإلسالم ال جيلد إال إذا اضطر، وإذا عرفنا أن اإلسالم يوفر 
رأة خرقًا للعفاف املناخ املالئم للعفة برفع االضطرار إىل اقرتاف اجلنس حرامًا، كان زن الرجل أو امل

                                                        

 .11: الرعدسورة  (1) 

 .11: الرعدسورة  (2) 
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االجتماعي وتعريضًا له إىل االّنيار يف أقدس روابطه وهدمًا للعائلة، وأيهما خري العقاب الصارم 
املناسب للذة الزن   إذ اجللد إيالم يناسب ما اقرتفه الزاين من اإلث   أو عقوبة خفيفة ال تسد هذا 

 الباب اخلطر؟
عاقل يعرتف أبنه إذا كانت له زوجة يشبعها أما الرجم فهو للزاين احملصن، وكل إنسان 

جنسيًا ث خانته كان الالزم إنزال أشد العقوابت حبقها، وكذلك العكس وإاّل لزم اّنيار اجملتمع 
واّندام العائلة وعدم األمن وكثرة الطالق وقلة النكاح واختالط األنساب وكثرة األمراض اجلنسية 

من املفاسد اليت وقع فيها الشرق والغرب وقد رفع عقالئهم وتوسيع اجملال للمستهرتين، إىل غريها 
 أصواهتم بوجوب وضع حد هلذه االستهتارات.

وعلى إشكال تقرير االستعباد، إنه أفضل حل ملشكلة أسارى احلرب، بعد الوضوح أن 
اإلمام خمري بني األسر وبني السجن وبني الفدية وبني اإلطالق كل منها حسب ما يراه من 

فلنفرض أن املصلحة عدم القتل، ألنه تضييع لقوى بناءة ُيتاج إليها املسلمون، وعدم  املصلحة،
السجن، ألنه إرهاق لكاهل الدولة، وعدم اإلطالق مبال أو بدون مال، ألنه خيشى من آتمرهم 
على الدولة اإلسالمية، فماذا يكون احلل املعقول غري استعبادهم بتسليمهم إىل سادة يكونون حتت 

هم دائمًا مع عدم إضاعة قدراهتم البناءة؟ ومن السهل نقد اإلسالم يف تقريره قانون الرقة، إشراف
لكن من احملال إجياد حل أفضل منه، ولذا نرى أن الذين انتقدوا اإلسالم يف هذا القانون، ملا جاء 

ين جزائري، دور العمل أخذوا يقتلون مناوئيهم ابملاليني ال األلوف، ففرنسا قتلت مليواًن أو مليو 
وأمريكا قتلت مخسة ماليني فيتنامي، وإنكلرتا قتلت عشرين مليون صيين، وأملانيا قتلت ما يقارب 
اخلمسني مليون يف احلرب العاملية الثانية، وروسيا قتلت مخسة ماليني فالح يف نظام املزارع 

 اجلماعية   على ما ذكرت كل ذلك الكتب واجلرائد واإلذاعات  .
ذيب الذي اخرتعه الغرب والشرق أبشع بكثري من نظام الرق بل هو نظام ث نظام التع

 استعباد الشعوب الكامل حتت غطاء االستعمار مما أوقع العامل كله يف دوامة الثورات واحلروب.
وعلى إشكال القصاص، إنه أمر طبيعي، فهل يشفي غيظ من فقأ عينه عمدًا أن أيخذ 

من اإلنصاف أن يرتك مثل هذا اإلنسان اجلاين يعبث ابجملتمع املال يف قبال عينه التالفة؟ وهل 
بدون عقاب صارم يردعه ويردع غريه من العابثني؟ خصوصًا إذا كان اجلاين غنيًا ال يهتم ابملال، 
فقد أجاز اإلسالم ذلك يف صورة طلب اجملين عليه، مع إنه أعطى احلق له يف أن يعفو، وأن أيخذ 

للحاكم اإلسالمي يف تعزيره مبا يؤمله، ألنه خرق حق هللا سبحانه. مبا الدية مع إعطاء الصالحية 
 يسمى يف اإلصطالح حبق االدعاء العام.
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نعم قد ال يكون للقصاص جمال يف احلي، أو يف امليت، كما يف من قطع عضو ميت، 
ح أبن ديته كدية اجلنني، فيمن قطع رأس ميت   لوضو  عليه السالم() حيث أفّت اإلمام الصادق

وحينذاك يرجع األمر إىل الدية  (1) اشرتاكهما يف أّنما إنساانن ال روح هلما   يف قصة مشهورة
 والتعزير إن صدرت اجلناية عن عمد، وإىل الدية فقط، إن مل يكن عمد يف البني.

و أما إشكال حرمة الراب، فإنه وإن أورد عليها أن الراب حق معقول، ألن أمر صاحب املال 
َا﴿يتاجر مباله فريبح، وبني أن يدفعه قرضًا فريبح من ورائه، ولذا قالوا  دائر بني أن  ِمثلُ  الَبيعُ  ِإّنم

لكن هو إشكال غري وارد، ال ملا أورد عليه الشيوعيون أبن جتارة غري الدولة سرقة  (2) ﴾الرِّبو ا۟ 
وجهود  ألتعاب العمال، إذ أي حق للتاجر أن يسرتبح ث أيخذ ألجل ماله شيئًا من أتعاب

 الكادحني؟ فكل من الراب واالجتار املربح حرام.
سواء كان من الدولة، كما »ال ملا أورد عليه بعض االقتصاديني اجلدد أبن االجتار مطلقًا و 

حرام، إذ يف كال احلالني استفاد من مل يتعب « يف الشيوعية، أو من غري الدولة، كما يف الرأمسالية
انون، إذ يرد عليهما أنه ال بد من خمزون مايل للقيام خبدمات ممن تعب فهو سرقة حتت اسم الق

اجملتمع، وأفضل طريق اخلزن هو مجع املال عند التجار لئال جيتمع املال والسالح والقوة يف مكان، 
فيكون الظلم والديكتاتورية كما نشاهدمها أببشع صورمها يف البالد الشيوعية.. مع لزوم مراقبة 

لناس ما ُيتاجون من مسكن وأاثث، حّت ال يبقى فقري، وألجل عدم إفساد الدولة ألجل إعطاء ا
 الرأمسايل   كما يف النظام اإلسالمي  .

بل ألن الراب على إطالقه ظلم، إذ ليس كل جتارة مرحبة، وليس كل إعطاء للمال يستحق 
 املعطي أن أيخذ شيئاً يف مقابل اإلعطاء وتوضيح ذلك أن ملال التاجر أربع صور:

 : أن ال تكون هناك جتارة يتمكن ماله من التقلب فيها.ألوىلا
: أن تكون جتارة غري مرحبة إطالقًا، أو مرحبة بقدر أقل من التعب، أو مبقدار الثانية

 التعب.
 : أن يصرف املال يف احلوائج الضرورية، ال يف التجارة.الثالثة
تعب، والراب أخذ التاجر املال ممن : أن يصرف املال يف جتارة مرحبة رحبًا أزيد من الالرابعة

 أعطاه املال يف كل الصور األربعة، مع أنه يف الثالثة األوىل ظلم.
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إن أمر صاحب املال دائر بني أن »أما يف الصورة األوىل: فلوضوح أن قول املستشكل 
ر ابملال يف غري اتم، إذ املفروض أنه ال ميكن االجتا« يتاجر مباله فريبح، وبني أن يدفعه قرضًا فريبح

 هذه الصورة.
أما يف الصورة الثانية: فإن املال ربح بقدر التعب   على أحسن الفرضني   واألحق ّبذا الربح من و 

 تعب ال من مل يتعب.
أما يف الصورة الثالثة: فإن أخذ التاجر الربح خالف اإلنسانية، ألنه استغالل حلاجة و 

قوته، أو دواء مريضه، فهل ُيق لصاحب املال أن  اإلنسان يف تدمريه، فاملفرتض أخذ املال ألجل
يستغل هذه احلاجة يف إّناء ماله؟ وتبقى الصورة الرابعة فقط مما ُيق لصاحب املال أن أيخذ بعض 

وحل « أخذًا ألجل وجود املخزون املايل الذي هو ألجل اجملتمع أيضًا   كما تقدم   »الربح 
العدالة ابلنسبة إىل التاجر واملضارب، أفضل من الراب الذي اإلسالم له ابملضاربة اليت هي أقرب إىل 

قد يكون الرتجيح فيه لصاحب املال، وقد يكون الرتجيح للعامل وكالمها اعتباطًا ال يقره العقل 
 واملنطق.

 يرد على إشكال حرمة املكس، أن غاية ما يقال لتّبير املكس أمران:و 
تصاد، إذ الدولة جتين من وراء املكس مقادير  : إنمه إذا رفع املكس أضر ذلك ابالقاألول

 كبرية من املال تساعدها يف إدارة شؤون الدولة.
: إنمه إذا رفع املكس لزم حتطم االقتصاد الوطين، ألن البضائع األجنبية ترد يف البالد الثاين

مة الذاتية مبا يوجب حتطم االقتصاد، وال خيفى أن هذين األمرين وإن متّا يف اجلملة، إال أن احلر 
للمكس ال ترتفع ّبما، بل الالزم للدولة اإلسالمية أن تالحظ األمهية وأتخذ ابألهم يف البني، 

حرام، فإذا دار األمر بني احلرامني جيب « املذكور يف األمرين»فكل من املكس وحتطم االقتصاد 
 األخذ أبقلهما حرمة من ابب قاعدة األهم واملهم.

ليست مطلقة حّت يستشكل على اإلسالم أبنه حرم املكس، منه يعلم أن حرمة املكس و 
 وأن احلرمة ال تالئم الدول احلديثة.

ويرد على إشكال احلرايت الكثرية، أن توهم أن اإلسالم يعطي حرايت تضر ابإلجتماع 
ابطل، وجه التوهم أن اإلسالم يعطي حرية البناء وحرية احلركة، وحرية السكن، وحرية التجارة، إىل 

ذلك، وبذلك خيتل النظام، فكل أحد يبين ما يضر الطريق، وكل أحد يرتك بدون مالحظة  غري
قوانني املرور، وملليون مسلم مثاًل، أن أيتوا للسكن يف بلد حبيث يضيق ّبم هذا البلد، وللتاجر أن 

 يصدر كل بضائعه حبيث يقع أهل البلد يف ضيق، إىل غري ذلك.
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ال احلرية غري « أي غري الضارة»ف ابحلرية املسؤولة : أن اإلسالم إّنا يعرت اجلوابو 
املسؤولة، فليس ألحد أن يستفيد من احلرية الضارة ابآلخرين، وجيب على كل مسلم احرتام قوانني 
الدولة اإلسالمية املوضوعة حتت نظر اجملتهد اجلامع للشرائط وإن أضرت القوانني مبصاحله اخلاصة، 

ذه البضاعة مثاًل تضر ابالقتصاد اإلسالمي فمنعت عن ذلك ليس فإذا رأت الدولة أن استرياد ه
 ألحد أن يستورد هذه البضاعة، إىل غري ذلك.

ال يقال: فأي فرق بني مثل قوانني أمريكا، وبني قوانني الدولة اإلسالمية، إذ كل منهما 
 توضع حسب املصلحة؟

اإلسالمي، خبالف قوانني مثل  ألنه يقال: الفرق أن قوانني الدولة اإلسالمية توضع يف اإلطار
أمريكا، فالفرق بينهما كالفرق بني قوانني أمريكا، حيث توضع يف اإلطار الرأمسايل وقوانني روسيا، 

 حيث توضع يف اإلطار الشيوعي، مع أن كلتا الدولتني تدعي أّنا تالحظ مصاحل بالدها.
اّل على صحة تلك يرد على إشكال األحكام اخلاصة ابملرأة أن املنطق والّبهان دو 

األحكام اخلاصة، حبيث إّنا لو تساوت مع الرجل يف األحكام كان خباله مثل تساويها معه يف 
خصوصيات اجلسم، فكما أنه لو كان كل البشر رجاًل كان ذلك من أبشع الفساد، كذلك لو كان  

بعض كل البشر متساوين يف كل احلقوق والواجبات كان ذلك من ابشع الفساد، وقد فصلنا 
الفقه: »ويف  (1) «يف ظل اإلسالم»أسباب االختالف بينهما يف مجلة من األحكام يف كتاب 

 وغريمها. (2) «احلكم يف اإلسالم
يرد على إشكال القصاص، أنه حكم إنساين رادع كما تقدم، واإلنسانية والردع ال و 

امة بيد اجملين عليه، توجدان يف الغرامة والسجن، مع أن اإلسالم جعل اختيار العفو وأخذ الغر 
 .ن اجلاين عامداً   كما هو واضح   رخص القصاص، مبا إذا كا

أليس من احلق أن جانيًا عامداً إذا قطع يد إنسان كان جزاءه أن تقطع يده، فيما إذا أراد 
اجملين عليه ذلك؟ وإذا مل يكن هذا من احلق، لنا أن نسأل الفرق بني املال والنفس، فإذا أخذ 

نك دينارًا كان لك أن أتخذ منه ديناراً، وإن قيل فلماذا ال يقتص يف العرض؟ فإذا زن السارق م
زان بزوجة زيد كان لزيد أن يزين بزوجة الزاين، قلنا الفرق واضح، إذ يكون ذلك اعتداء على بريء 

ة هو زوجة اجلاين خبالف القصاص، فإنه رد اعتداء على نفس املعتدي، هذا كله ابلنسبة إىل اجله
 األوىل.
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أما اجلهة الثانية فالقول أبن اإلسالم ليس فيه اقتصاد وسياسة وأمن، كالم بال دليل، 
فاالقتصاد اإلسالمي ليس فيه مضار االقتصادايت الثالثة الرأمسالية والشيوعية بفرعيها االشرتاكية 

الذي يعطي   بينما فيه االقتصاد املعتدل« اليت تدعي أن لكل نتاجه، ومن كل عمله»والفوضوية 
كل ذي حق حقه، كما أن السياسة يف اإلسالم أفضل سياسة، حيث جتمع بني حكم هللا 
سبحانه والشورى يف انتخاب احلاكم، واألمن موجود يف اإلسالم ال للكبت بل جلمع املعلومات 
وإرصاد املخربني وإيقاف املفسدين عند حدهم، وقد ذكران طرفًا من هذه املسائل الثالثة 

 ولذا فال نعيد التفاصيل.« الفقه: احلكم يف اإلسالم»يف كتاب « صاد والسياسة واألمناالقت»
وحيث أن القرآن مصدٌر لكل هذه األحكام، حيث بني فيها اخلطوط العريضة للحياة 
السعيدة، فالقرآن هو الكتاب الوحيد الصاحل لتطبيقه يف العصر، وكل كتاب وقانون غري القرآن 

ة، والظاهر أن العامل أخذ أخذًا حثيثًا حنو السري إىل القرآن وأحكامه، ألنه ليس له هذه الصالحي
الكتاب الوحيد الصاحل للتطبيق بعد أن ظهر فشل ما عداه يف أتمني احلياة السعيدة، فهو مثل 
الكهرابء ابلنسبة إىل النفطيات، حيث إّنا تعطي مكاّنا للكهرابء   تلقائيًا   طال الزمان أو قصر، 

 .(1) ﴾ُكلِّهِ  الّدينِ  َعَلى لُِيظِهَرهُ ﴿ قال سبحانهولذا 
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 تطبيق الفكر والعمل على القرآن

 
 جيب تطبيق الفكر والعمل على القرآن، وذلك ببيان مقدمات:

: إن هللا سبحانه خلق الكون الواسع مبا فيه الدنيا واآلخرة واحلياة وغري احلياة على  األوىل
 د واحلدود واملزااي واخلصوصيات وهذا واضح ال ُيتاج إىل الدليل.كيفية خاصة من احلقائق واألبعا

: إنم القرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقى مما أنزله هللا سبحانه يف أيدي البشر، أما الثانية
 و (1) ﴾َمواِضِعهِ  َعن الَكِلمَ  ُُيَّرِفونَ ﴿سائر الكتب املنزلة فقد حرفت وبدلت، كما قال سبحانه: 

بل قامت الضرورة منا على عدم متامية الكتب الباقية، كالتوراة  (2) ﴾ِبهِ  ذُكِّروا ممّا اَحظًّ  فَ َنسوا﴿
واإلجنيل، ابإلضافة إىل فقدان بعض الكتب املنزلة من أساسها حبيث مل يبق منها عني وال أثر، 

ة للفكر ابإلضافة إىل أنه مل يعلم أن سائر الكتب املنزلة كانت ألجل اهلداية الكاملة املستوعب
 والعمل بصورة مطلقة.

: إنم القرآن نزل بقصد توجيه الفكر وتوجيه العمل، واملراد ابلعمل أعمال اجلوارح  الثالثة
كلها مبا فيها اللسان، وقد دلت األحاديث املتواترة على أن اهلداية خاصة ابلقرآن   أن من طلب 

إىل هللا سبحانه ابعتبار أن اآللة منه  اهلداية يف غري القرآن أضله هللا   أي كان ضااًل والنسبة
 سبحانه، ولذا نسب كل شيء إىل نفسه.

 .(3) ﴾َرَميتَ  ِإذ َرَميتَ  َوما﴿ قال سبحانه:
 .(4) ﴾َيشاءُ  َمن ُيِضلُّ ﴿قال: و 
 .(5) ﴾الزّ رِعونَ  حَننُ  َأم﴿قال: و 
 .(6) ﴾اَّللمِ  ِعندِ  ِمن ُكل  ﴿قال: و 
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على فرض أن يراد به كل عمل اإلنسان حّت  (1) ﴾لونَ َتعمَ  َوما َخَلَقُكم َواَّللمُ ﴿ وقال:
املعصية ابعتبار أن اآللة منه سبحانه   وإّنا كان يضل من طلب اهلداية يف غري القرآن، ألنه ال 
هداية فيما عداه، مثل أن يكون الطريق إىل البلد الفالين خاصًا بطريق واحد فيقال: أن من سلك 

 نه ال طريق غريه.غري هذا الطريق ضل، فإن وجهه أ
: أن ظرفية البشر يف عامل الدنيا ليست أكثر من القرآن، فإنه وإن احتمل أن يكون الرابعة

الكون   مبعناه العام   أكّب من املقدار املذكور يف القرآن، إال أن املقدار الذي يستوعبه اإلنسان من 
يف القرآن، مثاًل إذا كانت صحراء  الكون   استيعااًب يف فكره ويف عمله   ليس أكثر مما أرشد إليه

مبقدار مائة فرسخ، لكن زيدًا ال يتمكن من عمران أكثر من عشرين فرسخًا منها، كان مقتضى 
احلكمة أن يكون املنهاج الذي يضعه مريب زيد بقدر تعمري عشرين فرسخًا فقط، إذ الزائد لغو ال 

ما ال : » عليه السالم() نسان قولهيصدر من احلكيم، ويؤيد أوسعية الكون عن مقدار ظرفية اإل
إال أن يقال أن هذا ال يدل على أوسعية « عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

الكون عن القرآن، ألن للقرآن بطوانً، وألنه التفن غرائبه كما يف احلديث، فلعله سبحانه جعله 
 رة تتدرج يف الظهور.يتدرج يف الظهور كما جعل حقائق كونه، يف الدنيا ويف اآلخ

كيف كان فيدل على املقدمة الرابعة عدم وجود اهلداية يف ما عدا القرآن كما نص بذلك و 
متواتر الرواايت، فلو كان البشر أوسع للزم وجود اهلداية يف ما عدا القرآن األزيد من القرآن ال بد 

املستقيم يف املقدار األزيد وأن يكون له طريق مستقيم وطريق غري مستقيم، ومعرفة البشر الطريق 
 هداية، واملفروض أنه ال هداية يف ما سوى القرآن.

إذا حتققت هذه املقدمات األربع قلنا: ثبت أن فكر البشر يف أحوال املبدأ واملعاد واملعاش 
بكل أصنافه من عبادة ومعاملة أبقسام املعامالت، وأخالق وغريها ال يعدو القرآن كما ثبت أن 

أنواعها ال تعدو القرآن، فالالزم تطبيق فكره وعمله يف إطار القرآن إذ القرآن مرماة أعماله بكل 
للكون والبشر مأمور بفهم هذا الكون والعمل على طبق ذلك الفهم، فمثاًل إذا فرضنا أن املريض  
كان مأمورًا بشفاء نفسه ووصف املرض ووصف الدواء كان مكتواًب بكتاب، وقال اآلمر: أفهم 

 وائك وأعمل لشفائك، كان الالزم على املريض أن يفهم الكتاب وأالّ يبقى مريضًا.داءك ود
عليه فإذا أفرغ البشر فكره وعمله يف إطار القرآن هدى، وإال ضل عن سواء السبيل، و 

وللتوضيح نقول: حقيقة املبدأ وحقيقة املعاد وحقيقة املخلوقات، أي خلق السماوات واألرض 
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واجلنة والنار واملوت واحلياة وغريها، شيء اثبت مسلمم سواء فهمها البشر أم  واجلبال والرعد والّبق
 ال.

كما أن سعادة البشر يف الصالة والصيام والزكاة والبيع والنكاح واحلرية واحلدود والقصاص 
وغريها، والواقع يف ابب الفهم وأسلوب العمل املسعد يف ابب العمل يف القرآن احلكيم، فإن صب 

كره يف قالب فهم القرآن أدرك احلقائق وإن صب البشر عمله يف قالب العمل الذي أرشد البشر ف
إليه القرآن سعد، و إاّل أخطأ يف فكره وشقى يف عمله مثاًل قال القرآن: اإلله واحد، وقال: أقيموا 

جب الصالة، فإن مل يصب البشر فكره وعمله يف هذين، لقال أبن اإلله اثنان، ومل يصل، واألول يو 
 ِبذِكرِ  َأال﴿احنراف فهمه عن الواقع، والثاين يوجب شقائه حّت يف الدنيا، ألنه كما قال سبحانه: 

 .(2) ﴾ِلذِكرى الصملو ةَ  َوأَِقمِ ﴿ وقال تعاىل: (1) ﴾الُقلوبُ  َتطَمِئنُّ  اَّللمِ 
 ث أن هنا ثالثة أمور:

نا ذلك يف التكوينات اليت : إن للقرآن ظهراً وبطناً ، ولبطنه بطن وهكذا، وإذا الحظاألول
خلقها هللا سبحانه ظهر نوع شبه لفهم املقصود بذلك، فمثاًل التفاح له ظهر هو قشره، وبطن هو 
لبه، ولبطنه بطن هو نواته، ولنواته بطن هو خمه، وهكذا اإلنسان له ظهر هو جلده املرئي منه، وله 

بطن مبنزلة مخ النواة، ويف القرآن مثاًل بطن هو حلمه، ولبطنه بطن هو القلب والكبد والكلية، وكل 
فظهره هؤالء الثالثة يف  (3) ﴾َُيَذرونَ  كانوا ما ِمنُهم َوُجنوَدمُها َومه  نَ  ِفرَعونَ  َونُرِىَ ﴿قال سبحانه: 

ث أمثاهلم يف قبال  صلى هللا عليه وآله() ، وبطنه أمثاهلم يف قبال حممد عليه السالم() قبال موسى
وهكذا، ويؤيد هذا املعن ما ورد من أن القرآن كالشمس جتري كل يوم، فله  عليه السالم() علي

 إنطباق يف كل زمان على أفراد وأعمال وحاالت.
ث أن من الطبيعي أن يكون القرآن كذلك، ألنه كتاب اللفظ يف قبال كتاب الكون، 

 فالالزم انطباق هذا الكتاب على ذلك الكتاب، وإال مل يكن كامل اإلنطباق.
: ورد ابلنسبة إىل بعض أساميه سبحانه أنه ال يعلم ظاهرها وال ابطنها وال تفسريها لثاينا

وال أتويلها إال هللا سبحانه، كما يف دعاء السمات، وقد يظهر من بعض الرواايت أن القرآن  
 كذلك كما ذكر يف قصة بلوهر مع يوذاسف.

 وهنا سؤاالن:
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 السؤال األول: أنه ما معن ذلك؟
أن فهم كل ظواهر األشياء وبواطنها كذلك، فإن البشر اليعلم إال بعض  اجلواب:و 

السطحيات، مثاًل ما هي حقيقة اللحم والدم؟ وما هي حقيقة املاء والكهرابء؟ وإىل غري ذلك، 
وال يعلم « ظاهرها»فإذا رأى اإلنسان سيارة ال يعلم ما هي؟ فإنه ال يعلم هل هي حديد أو حناس 

وال يعلم إىل أي شيء يكون أوهلا « تفسريها»وال يعلم ما نفعها « طنهااب»ماذا يف ماكنتها 
وكذلك القرآن ال يعرف املراد الكامل من ظاهره وال من ابطنه، كما ال يعرف الفائدة « أتويلها»

 الكاملة منه حااًل وال أول القرآن للمستمسك به والتارك له.
نها وال تفسريها وال أتويلها فما فائدة السؤال الثاين: إذا كان ال يعلم ظاهرها وال ابط

 ذلك؟
اجلواب: اإلشارة والتلميح وإن كانت احلقيقة خمفية، مثاًل أنك إذا مسعت من إنسان ما و 

القاه من األهوال يف حرب ضروس، وأراك بعض التصاوير اليت التقطها من تلك احلرب، فإن 
ذلك هول تلك احلرب وانفعاالت الكالم والصورة ال شك يلمحان إىل حقيقة، لكن هل تدرك ب

أولئك احملاربني؟ إن نسبة ما نفهم من القرآن إىل حقيقته، كنسبة الصور والكالم إىل حقيقة تلك 
هي االستعمار الذي يريد التسلط مثالً، « ابطن»هي املعركة و« ظاهر»احلرب، وللحرب 

هو ما يرتتب « أتويل»وهو ما تنتجه احلرب اآلن من غالء األسعار وانسداد الطرق « تفسري»و
 من األثر على هذه احلرب من سقوط امّباطورية ودخول امّباطورية أخرى إىل احلياة.

: قد ورد يف ابب القرآن أنه ال تنقضي غرائبه واملراد بذلك، إما بعض حقائقه اليت الثالث
مثاًل أرشد القرآن ال نعلم ّبا، أو أن الطريق الذي أرشد القرآن البشر إليه طريق ال تنقضي غرائبه، 

البشر إىل السري يف األرض والنظر والعّبة وهكذا يؤدي دائمًا إىل اطالع البشر على معلومات 
 جديدة غريبة واكتشافات حديثة مدهشة، وهللا سبحانه العامل.
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 فلسفة كاملة عن احلياة
 

أن يسيطر على حيث إن القرآن احلكيم فلسفة كاملة للحياة وال فلسفة كاملة غريه، البد و 
 احلياة، إن عاجاًل أو آجاًل، فإنه إّنا يسيطر إذا عرف البشر هذين األمرين:

 إنه فلسفة كاملة وال فلسفة كاملة غريه:
إذ البشر حباجة إىل فلسفة كاملة ليسعد، والسعادة هي الغاية املتوخاة لكل بشر، وليس 

 وراءها مقصد، فإن الذايت ال يعلل بغريه.
فلسفة كاملة، فألنه يعطي شؤون الروح، ويعطي متطلبات اجلسد ويستند أما أن القرآن 

إىل ما ال يتغري، وهذه العناصر الثالثة هي اليت تشكل السعادة الكاملة ألن اإلنسان روح وجسد، 
ولكل واحد منهما متطلبات، ث إذا كان متطلباهتما غري مستندة إىل قوة أزلية ال تتغري، كانت حمالًّ 

ا يسلب الثقة، وسلب الثقة ينتهي إىل الشقاء، فهو مثل أن تراجع طبيبًا ال تثق به أو للتغيري، مم
تركب طائرة أو سفينة ال تثق ّبما حيث أن يف الكل احتمال العطب الذي يوجب الشقاء النفسي 
وشقاء النفس كسعادهتا، تسراين إىل اجلسد للتفاعل بني الروح واجلسد، ولذا كان القلق يوجب 

ملعدة، وأمراضًا ُأخر، ولذا كان أيضًا املرض اجلسدي يوجب اضطراب العقل، ومنه قيل: قرحة ا
 «.العقل السليم يف اجلسم السليم»

وعلى هذا فإذا مل تكن املتطلبات مستندة إىل قوة أزلية توجب الثبات واالستقرار، كان 
مل كان ال بد له أن اإلنسان يعيش يف أمل وعذاب، وحيث أن من طبيعة اإلنسان الفرار من األ

يتطلب فلسفة صحيحة ليدفع ّبا أمله، وينتهي به املطاف إىل فلسفة القرآن، اليت هي الفلسفة 
الصحيحة للكون واحلياة، بكال شقي احلياة: الروح واجلسد، ابإلضافة إىل أّنا مستندة إىل هللا 

 اَّللمِ  ِلُسنمتِ  جتَِدَ  َوَلن َتبدياًل  اَّللمِ  نمتِ ِلسُ  جتَِدَ  فَ َلن﴿سبحانه، الذي مل يزل وال يزال وال تتبدل قوانينه 
 .(1) ﴾حَتوياًل 

 إذا ثبت هذا قلنا: أمهات الفلسفات املوجودة يف عامل اليوم مخسة:
   فلسفة اإلسالم، 1
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   فلسفة اليهود، 2
   فلسفة النصارى، 3
   فلسفة الرأمسالية، 4
   فلسفة الشيوعية،  5

وما عدا اإلسالم من سائر الفلسفات ليست صاحلة للحياة، فال تبقى إال فلسفة 
 اإلسالم، اليت ينتهي البشر يف آخر املطاف إليها.

فهو ابإلضافة إىل كونه غيبياً، يؤيده  (1) ﴾ُكلِّهِ  الّدينِ  َعَلى لُِيظِهَرهُ ﴿ و لذا قال سبحانه:
 املنطق والّبهان.

ية والنصرانية من الصمود أمام احلياة، فلوضوح أّنما أما عدم متكن الفلسفة اليهود
مشوبتان أببشع أنواع اخلرافة، والعقل إن سبت ساعة ال يسبت إىل قيام الساعة، ولذا مبجرد أن 
ترجم كتابيهما بعض املرتمجني، وعرف الغرب والشرق ما ُيتواين من اخلرافة لفظومها، ابإلضافة إىل 

تيش وما أشبهها، مما اصطدم ابلعلم حني ّنوض العلم، فانسحبا عن أّنما كاان مصادر حملاكم التف
امليدان بعد جمازر بشرية رهيبة   هذا أواًل   ابإلضافة إىل أن اليهودية والنصرانية ال تشتمالن على 

دعوا ما لقيصر »قوانني اإلنسان يف معامالته وأحواله الشخصية وسائر شؤونه، بل منطقهما: 
الذي يعيش حتت مظلتهما، ال بد له من وضع قوانني حلياته، وحيث أّنا « لقيصر، وما هلل هلل

 ، وهذا اثنيًا.«كما تقدم بيان ذلك»ليست مستندة إىل قوة أزلية ال تصلح لإلسعاد 
قد ظهرت آاثر اّنزام اليهودية والنصرانية يف هذا القرن مبا ال يرجى يف بقائهما وإن حقنتا و 

 شبة اليابسة ال حتىي، وإن سقيت أبلف كر من املاء.آباثر احلضارة احلديثة، فاخل
أما عدم متكن فلسفة الشيوعية والرأمسالية من الصمود أمام احلياة، فألّنما أواًل: انقصتان و 

من حيث عدم وفائهما جبانب الروح، وإّنا تتعرضان جلانب اجلسد فقط، ولذا كان الغرب القائل 
سيحية ألجل إمالء الروح، ولكنهما مل ينفعاه أيضًا، خلواء ابلروح اضطر إىل التشبث ابليهودية وامل

 ما فيهما من الروحيات، وأسوأ االثنتني هي الشيوعية اليت ال تعرتف ابلروح أصاًل.
واثنيًا: ال يستمدان قوانينهما اجلسدية من قوة أزلية، وقد عرفت أن القانون املستمد من 

 تقرار اإلنسان وثقته.اإلنسان وحنو اإلنسان، مرتجرج، والينفع اس
أما أمثال القومية، والبعثية، والوجودية، والدميقراطية واالشرتاكية، وحنوها، فهي ليست 
فلسفات أصاًل، وإّنا هي فكر منحرفة لبقعة صغرية من بقع احلياة، فالقومية معناها مجع القوم، 
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ط املاركسية يف الدولة، والبعثية معناها بعث القوم، والوجودية إفراط يف الفردية مقابل إفرا
والدميقراطية حكم الشعب، واالشرتاكية توزيع قسم من الثروة، ومن الواضح أن أايًّ منها ليست 
فلسفة للحياة، هذا مع الغض مما سبب مجلة منها من املآسي لإلنسان، إذاً.. مل يبق يف امليدان إال 

ستقبله العامل بكل ترحاب، كما استقبله القرآن، ففي أي وقت اجتهد محلته يف إيصاله إىل العامل، ا
 العامل بكل حفاوة إابن ظهوره. 
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 سورة احلمد
يم   يم  2) ( احْلَْمُد هلل  َربّ  اْلَعاَلم يَ 1) ب ْسم  هللا  الرَّمْحَن  الرَّح  ( َمال ك  يَ ْوم  3) ( الرَّمْحَن  الرَّح 

َك َنْسَتع يُ 4) الدّ ين   َك نَ ْعُبُد َوإ ايَّ رَاَط اْلُمْسَتق يمَ 5) ( إ ايَّ َراَط الَّذ يَن أَنْ َعْمَت 6) ( اْهد ََن الصّ  ( ص 
ْم َواَل الضَّالّ يَ  ْم َغرْي  اْلَمْغُضوب  َعَلْيه   (7) َعَلْيه 

 
 

 سورة الفاحتة
 (7) مكية   مدنية/ آايهتا

 
حتة ملا الفتتاح املصاحف بكتابتها ولقراءهتا يف الصالة فهي فا« الفاحتة»مسيت السورة ابسم 

وذكروا « الكافية»و« الواقية»و« سبع املثاين»ومن أمسائها « احلمد»يتلوها من السور وتسمى ب  
 هلا أمساء أخرى وهي مكية وقيل إّنا مدنية ولعلها نزلت مرة يف مكة ومرة يف املدينة.

تعظيمًا، فكأن االستعانة « ابهلل»[ }ِبْسِم هللِا الرممْحَِن الرمِحيِم{ أي استعني ابهلل، وإّنا مل يقل 1]
ابإلسم، وهللا علم له سبحانه، والرمحن والرحيم صفتان تدالن على كونه تعاىل عني الرمحة، فال 

 .يرهب جانبه، كما يرهب جانب الطغاة والسفاكني، وتكرير الصفة للتأكيد
نه، وكل خري من [ }احلَْْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ فإنه هو الذي حتق احلمد، ألن كل مجيل م2]

عنده، وهو رب العاملني، الذي أوجدهم ورابهم. والرتبية تطلق على اإلنشاء واالستمرار، والعاملني 
 إشارة إىل عوامل الكون، من جن وملك، وإنسان وحيوان، ونبات ومجاد، وروح وجسد، وغريها.

كما هو الشأن يف غالب   [ }الرممْحَِن الرمِحيِم{ تكرار للتأكيد، إلفادة أن الرب ل طاغيًا،3]
 األرابب البشرية.

، وهللا مالك ذلك اليوم، « القيامة»[ }َماِلِك يَ ْوِم الدِّيِن{ الدين هو اجلزاء، فيوم الدين: 4]
 .(1) َواَل َيْشَفُعوَن ِإالم ِلَمِن اْرَتَضى() ال يشرك فيه أحد
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َك نَ ْعُبُد{ أي عبادتنا وخضوعنا لك، وقدم 5] َك إل« إايك»[ }ِإايم فاده احلصر. }َوِإايم
َنْسَتِعنُي{ أي نطلب اإلعانة، فإنه هو الذي بيده كل شيء، فاالستعانة منه، واإلتيان ابلتكلم مع 
الغري، إلفادة كون املسلمني كلهم منخرطني يف هذين السلكني: سلك العبادة هلل، وسلك 

 االستعانه به.
َراَط اْلُمْسَتِقيَم{ غري ا6] ملنحرف، واهلداية هو إرشاد الطريق، فإن اإلنسان يف  [ }اْهِداَن الصِّ

كل آن  ُيتاج إىل من يرشده ويهديه، وإن كان مهدايَ، وحيث مل يذكر متعلق الصراط املستقيم، 
دّل على العموم، فاملسلم يطلب منه سبحانه أن يهديه الصراط املستقيم، يف العقيدة، والعمل، 

 والقول، والرأي، وغريها.
أي إن الصراط « الصراط املستقيم»المِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم{ إنه تفسري ل :  [ }ِصَراطَ 7]

املستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم، ّبدايتهم من النبيني واألئمة والصاحلني }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب 
نَي{ أي الضال اَل الضمالِّ وَ َعَلْيِهْم{ فإن من أنعم هللا عليه ابهلداية، ال يكون مغضواًب عليه }

املنحرف عن الطريق، والضال ميكن أن يكون مغضواًب عليه إذا كان عن تقصري، وميكن أن يكون 
غري مغضوب عليه إذا كان عن قصور، واملسلم يطلب من هللا تعاىل أن ال يكون من هؤالء وال 

 هؤالء.
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 سورة البقرة
يم    (1) ب ْسم  هللا  الرَّمْحَن  الرَّح 

ْلَغْيب  َويُق يُموَن 3) اْلك َتاُب اَل رَْيَب ف يه  ُهد ى ل ْلُمتَّق يَ  ( َذل كَ 2) امل ُنوَن اب  ( الَّذ يَن يُ ْؤم 
َرة  4) الصَّاَلَة َوِم َّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنف ُقونَ  آَلخ  ْن قَ ْبل َك َواب  َا أُْنز َل إ َلْيَك َوَما أُْنز َل م  ُنوَن ِب  ( َوالَّذ يَن يُ ْؤم 

ْن َرّبّ  ْم َوُأوَلئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحونَ 5) نَ ُهْم ُيوق ُنو   .(6) ( ُأوَلئ َك َعَلى ُهد ى م 
 

 سورة البقرة
 (287) مدنية/ آايهتا

 
 الشتماهلا على قصة البقرة وهي مدنية.« البقرة»مسيت السورة ابسم 

اإلستعانة به، وليتعلم { ابتدأت السورة ابسم هللا تعاىل، لتكرر الرمِحيمِ  الرممْحَنِ  هللاِ  ِبْسمِ [ }1]
املسلم كي يبتدئ مجيع أعماله ّبذا االسم املبارك، وليرتكز هذا االسم الكرمي يف األذهان، فإن 

 . للتكرار أثراً ابلغاً 
 «.م»، « ل»،  «أ»من جنس هذه احلروف املقطعة:  [ }أمل{ أي2]
سامي املقام، عايل املنزلة [ }َذِلَك اْلِكَتاُب{ واإلشارة ابلبعيد، لإلشارة إىل كون القرآن 3]

}اَل َرْيَب ِفيِه{ أي ل حمالًّ للريب، وإن اراتب فيه الكفار، كما أن النهار ال ريب فيه، وإن اراتب 
صفة للكتاب }ُهًدى لِْلُمتمِقنَي{ صفة بعد صفة، أي أن هذا « ال ريب فيه»فيه السوفسطائيون، و

و الذي يهتدي ابلقرآن، وإن كان القرآن القرآن هداية ملن اتقى، وخاف من الرتدي، فإنه ه
 صاحلاً، ألن يهدي الكل.

[ }المِذيَن يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب{ صفة للمتقني، واملراد ابإلميان االعتقاد به، والغيب هو الذي 4]
غاب عن احلواس الظاهرة، أي ما وراء الطبيعة، فالروح غيب، وأحوال القّب غيب، وهللا سبحانه 

َويُِقيُموَن الصماَلَة{ إقامة الصالة، اإلتيان ّبا دائمًا على الوجه املأمور ّبا، ولذا غيب، وهكذا }
}َوممما َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن{ والرزق أعم من املأكول، وامللبوس، « صل»تدل على معن أرفع، من معن 

 واملسكون، والعلم والصحة، وغريها، وإنفاق كل شيء حبسبه.
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ؤمنون مبا أنزل إليك{ من الوحي والقرآن }وما أنزل من قبلك{ فإن من [ }والذين ي5] 
ابآلخرة هم يوقنون{ }و  (1) اَل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحد  مِّن رُُّسِلِه() شرائط اإلميان، اإلميان بكل األنبياء

كانت داخلة يف   واليقني ابآلخرة هو االعتقاد ّبا، والعمل مبقتضاها، وبعض هذه األمور، وإن
 ، لكنها ذكرت لزايدة االهتمام ّبا، وذكر اخلاص بعد العام.«اإلميان ابلغيب»
{ أي على بصرية، وهذه البصرية أتت إليهم من انحية هللا َرّبِِّمْ  ِمنْ  ُهًدى َعَلى أُولَِئكَ [ }6]

سبحانه }و أولئك هم املفلحون{ الناجحون، فهم يف الدنيا على بصرية، ويف اآلخرة يف زمرة 
ث أن القرآن ملا ذكر املؤمنني، ثّناهم بذكر الكافرين، ث ثلّثهم بذكر املنافقني، فإن كل  الناجني،

دعوة، ال بد وأن ينقسم الناس أمامها إىل ثالثة أقسام: مؤمن ّبا وكافر ّبا، ومذبذب بني ذلك 
 جيامل الطرفني.

 

                                                        

 .286سورة البقرة:  (1) 



 77 

 
ْم ءأَْنَذْرتَ ُهْم َأمْ  ُنونَ  إ نَّ الَّذ يَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيه  ْرُهْم اَل يُ ْؤم  َخَتَم هللُا َعَلى قُ ُلوّب  ْم  (7) ملَْ تُ ْنذ 

ْم غ َشاَوٌة َوََلُْم َعَذاٌب َعظ يمٌ  ْم َوَعَلى أَْبَصار ه  َّللَّ  8) َوَعَلى ََسْع ه  َن النَّاس  َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا اب  ( َوم 
ن يَ  ُْؤم  ر  َوَما ُهْم ِب  ْليَ ْوم  اآَلخ  يَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن إ اَل أَنْ ُفَسُهْم َوَما ( خُيَاد  ٩) َواب  ُعوَن هللَا َوالَّذ 

َا َكاُنوا َيْكذ ُبونَ 1٠) َيْشُعُرونَ  ( 11) ( يف  قُ ُلوّب  ْم َمَرٌض فَ َزاَدُهُم هللُا َمَرضا  َوََلُْم َعَذاٌب أَل يٌم ِب 
ُدوا يف  األْرض  َقاُلوا إ ّنََّ  ُدوَن 12) ا َْحُْن ُمْصل ُحونَ َوإ َذا ق يَل ََلُْم اَل تُ ْفس  ( َأاَل إ ن َُّهْم ُهُم اْلُمْفس 

ُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأالَ 13) َوَلك ْن اَل َيْشُعُرونَ  ُنوا َكَما آَمَن النَّاُس َقاُلوا أَنُ ْؤم  ( َوإ َذا ق يَل ََلُْم آم 
إ َذا َلُقوا الَّذ يَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوإ َذا َخَلْوا إ ىَل ( وَ 14) إ ن َُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلك ْن اَل يَ ْعَلُمونَ 

َا َْحُْن ُمْستَ ْهز ُئونَ  ْم َقاُلوا إ َنَّ َمَعُكْم إ ّنَّ  ( هللُا تَ ْهز ُئ ّب  ْم َوََيُدُُّهْم يف  طُْغَياِن  ْم يَ ْعَمُهونَ 15) َشَياط ين ه 
َارَتُ ُهْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتد ينَ ( ُأولَئ َك الَّذ يَن اْشتَ َرُوا الضَّالَلَ 16) َْت ِت  َْلَُدى َفَما َرِب   (17) َة اب 

 
َسَواٌء َعَلْيِهْم { والكفر هو السرت، كأن الكافر تر احلقيقة، واليبديها }ِإنم المِذيَن َكَفُروا[ }7]

هنا هم املعاندون منهم، ألّنم املصداق « الذين كفروا»{ واملراد ب  ءأَْنَذْرتَ ُهْم َأْم ملَْ تُ ْنِذْرُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ 
األجلي للكافر، وإال فالذين آمنوا ابلرسول من الناس كانوا كفارًا ث آمنوا، ومن املعلوم أن املعاند 

، حّت ال تذهب إمتامًا للحجة، وهذا تسلية للنيبيتساوى يف حقه اإلنذار وعدمه، نعم جيب إنذاره 
 نفسه عليهم حسرات.

{ طبعها ابلكفر، أي جعلها حبيث يصعب إمياّنا، ألّنا اعتادت  َعَلى قُ ُلوِّبِمْ َخَتَم هللاُ [ }8]
الكفر، وعدم االستماع إىل احلق، وإّنا ختم هللا، ألّنا مل تقبل اهلداية، كمن يطرد ولده عن داره 

َها ِبُكْفرِ ) بعد ما أرشده مرات، فلم يفد فيه النصح، كما قال تعاىل أي بسبب   (1) ِهْم(طََبَع اَّللمُ َعَلي ْ
لبداهة أن اإلنسان ولو كان معانداً، الخيرج عن قابلية « يصعب»ب  « اخلتم»كفرهم، وإّنا فسران 
{ مبعن إّنم التفيدون من السمع، كاألصم، ألن يف مسعهم خلل َوَعَلى مَسِْعِهمْ القبول واإلهتداء }

ابلغشاوة الظاهرية، فكما أن من على بصره  { تشبيه للغشاوة املعنويةَوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ }
غشاوة، ال يرى احملسوسات، كذلك من يعاند يكون على بصره مثل الغشاوة، وهو تنزيل لفاقد 

َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا الوصف منزلة فاقد األصل، كما تقول ملن ال ينتفع ابلعلم، هو جدار }
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َلُه َمِعيَشًة َضنَكا ) فإن من ينحرف عن قوانني هللا تعاىل، يكون{ يف الدنيا واآلخرة، َيْكِذبُونَ 
 .(1) َوحَنُشرُُه َيوَم القياَمِة َأْعَمى(

{ َمْن يَ ُقوُل آَمنما اِبَّللِم َواِبْليَ ْوِم اآَلِخرِ { املنافقون، وهم القسم الثالث، فهو }َوِمَن النماسِ [ }٩]
{ حقيقة، فال يعملون أعمال املؤمنني، وإن كانت قلوّبم أيضًا َوَما ُهْم مبُْؤِمِننيَ قواًل ابللفظ فقط }

 متيقنة حبقائق اإلميان.
{ أي يفعلون مع هللا تعاىل، فعل املخادع، الذي يريد اخلديعة، فيظهر ما خُيَاِدُعوَن هللاَ [ }1٠]

لهم هذا ل { فريوّنم خالف ما يضمرونه، لكن عمَوالمِذيَن آَمُنواال يريده، ويريد ما ال يظهره }
َوَما خَيَْدُعوَن ِإاَل خدعة حقيقية هلل وللمؤمنني، فإّنما يعلمان نواايهم، فال ينخدعان ّبم، بل }

{ إذ جيري عليهم أحكام املؤمنني ظاهراً، وال يشرتكون معهم يف أسرارهم، كما ال يشرتكون أَنْ ُفَسُهمْ 
{ أبّنم خدعوا ا َيْشُعُرونَ مَ معهم يف آخرهتم، فهم خمدوعون من حيث ظنوا أّنم خادعني }وَ 

أنفسهم، ال أّنم خدعوا هللا واملؤمنني، إذ لو شعروا أبّنم خيدعون أنفسهم، مل يقدموا على ما ظنوه 
 خدعة لغريهم، واحلال أّنا خدعة هلم حقيقة وواقعًا.

َزاَدُهُم ف َ { فإن قلب املنافق ملتو، ونفسه معوجة، ال تريد االستقامة }يف قُ ُلوِّبِْم َمَرضٌ [ }11]
، أوجب أن يزيدوا يف التوائهم، لئال لط النور عليهم، { إذ نزول اآلايت، ونصب الرسولهللُا َمَرضاً 
{ أي بسبب كذّبم، مبخالفة ظاهرهم مبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ { أي مؤمل }َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ فيعرفوا }

لواقع، لكنهم حيث أخّبوا عن إمياّنم   لباطنهم، فإنه نوع من الكذب، وإن كان كالمهم مطابقًا ل
 ومل يكونوا مؤمنني   كان ذلك كذابً.

{ فإن النفاق يالزم اإلفساد، إذ اَل تُ ْفِسُدوا يف األْرضِ { أي للمنافقني }َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ [ }12]
ُلوا َقايعمل املنافق ضد الدعوة، ويؤلب عليها، وهو إفساد حينما تريد الدعوة اإلصالح والتقدم }

َا حَنُْن ُمْصِلُحونَ   { فإّنم يظنون أن الدعوة إفساد، وأّنم بوقوفهم ضدها يصلحون يف األرض.ِإّنم
{ ألّنم بوقوفهم النفاقي ضد اإلسالم، يكونون مفسدين َأاَل ِإن مُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدونَ [ }13]

(هُ ) إفساداً ابلغًا أكثر من إفساد الكفار، ولذا قال تعاىل يف آية أخرى على حنو احلصر  (2) ُم الَعُدوُّ
 { بذلك، بل ُيسبون أّنم ُيسنون صنعاً.َوَلِكْن اَل َيْشُعُرونَ }

آِمُنوا  { أي للمنافقني، والقائل هم مجاعة من املؤمنني الذين الخيافوّنم }َوِإَذا ِقيَل هَلُمْ [ }14]
{ يعنون ابلسفهاء املؤمنني َكَما آَمَن السَُّفَهاءُ قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن  { إميااًن ال يشوبه نفاق }َكَما آَمَن النماسُ 
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{ وأية سفاهة أعظم من كون اإلنسان حائد عن طريق احلق مع  َأاَل ِإن مُهْم ُهُم السَُّفَهاءُ احلقيقيني }
{ إّنم هم السفهاء، ألّنم يظنون أن طريقتهم َوَلِكْن اَل يَ ْعَلُمونَ كونه متصفًا بصفة النفاق الرذيلة }

 أصلح الطرق. النفاقية،
آَمنما َوِإَذا َخَلْوا { هلم }المِذيَن آَمُنوا َقاُلواأي التقى املنافقون ب  }« لقى»{ من َوِإَذا َلُقوا[ }15]

{ يريدون بذلك إرضاء اجلانبني ِإانم َمَعُكمْ { هلم }َقاُلوا{ أي أشباههم من املنافقني }ِإىَل َشَياِطيِنِهمْ 
َا حَنُْن ُمْستَ ْهزِئُ } { ابملؤمنني، يف إظهار اإلميان هلم، وهذا هو دليل نفاقهم، وإاّل لو كان األمر ونَ ِإّنم

 ابلعكس، أبن أظهروا الكفر تقية مل يزيدوا على إظهاره.
{ أي يفعل هلم فعل املستهزئ، فيجري عليهم يف الدنيا أحكام اإلميان، هللُا تَ ْهِزُئ ِّبِمْ [ }16]

{ َومَيُدُُّهمْ ويف بعض األحاديث إنه هتزئ ّبم يف اآلخرة يف النار }ويف اآلخرة جيازيهم جبزاء الكفار، 
إمداد هللا سبحانه وتعاىل، بعدم الضرب على أيديهم كما يقال: امللك ميد قطّاع الطريق حيث ال 

{ الطغيان جتاوز احلد، والعمه التحري، فإن املنافق، كالشخص يف طُْغَياّنِِْم يَ ْعَمُهونَ أتصلهم }
 وإّنا ميدهم هللا سبحانه، ألن الدنيا دار اختبار وامتحان، فال جّب وال إجلاء.املتحري، 

{ فكأّنم أعطوا اهلداية، وأخذوا اِبهْلَُدى الضمالََلةَ  اْشت ََرُوا المِذينَ { املنافقون }أُولَِئكَ [ }17]
وا أنفسهم مكاّنا الضاللة، أو كأّنم أعطوا أنفسهم بدل الضاللة، بينما كان الذي ينبغي أن يعط

 بدل اهلداية، كما قال الشاعر:
 تشري ّبا هلباً يف احلشر تشتعل         أنفاس عمرك أمثان اجلنان فال

{ َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ { املعنوية، بل خسروا رأس املال الذي هو أنفسهم }جِتَاَرتُ ُهمْ  َرحِبَتْ  َفَما}
 شرتاء.يف هذه التجارة واال
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ْم َوتَ رََكُهْم يف   َمثَ ُلُهْم َكَمَثل    الَّذ ي اْستَ ْوَقَد ََنرا  فَ َلمَّا َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب هللُا ب ُنور ه 
ُرونَ  ُعونَ 18) ظُُلَماٍت اَل يُ ْبص  َن السََّماء  ف يه  1٩) ( ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم اَل يَ ْرج  ( َأْو َكَصيّ ٍب م 

َأَصاب َعُهْم يف  آَذاِن  ْم م َن الصََّواع ق  َحَذَر اْلَمْوت  َوهللُا حمُ يٌط  ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبَ ْرٌق ََيَْعُلونَ 
ْلَكاف ر ينَ  ْم َقاُموا 2٠) اب  ( َيَكاُد اْلبَ ْرُق خَيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاء ََلُْم َمَشْوا ف يه  َوإ َذا َأْظَلَم َعَلْيه 

ْم  ْم إ نَّ هللَا َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقد يرٌ َوَلْو َشاء هللُا َلَذَهَب ب َسْمع ه  ( اَي أَي َُّها النَّاُس 21) َوأَْبَصار ه 
ْن قَ ْبل ُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  ( الَّذ ي َجَعَل َلُكُم األْرَض 22) اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم َوالَّذ يَن م 

َن السَّ  َن الثََّمَرات  ر ْزقا  َلُكْم َفاَل َِتَْعُلوا هلل  ف َراشا  َوالسََّماء ب َناء  َوأَنْ َزَل م  َماء  َماء  َفَأْخَرَج ب ه  م 
ْثل ه  23) أَْنَدادا  َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  ْن م  ُتْم يف  رَْيٍب ِم َّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبد ََن َفْأُتوا ب ُسوَرٍة م  ( َوإ ْن ُكن ْ

ْن ُدون  هللا   ُتْم َصاد ق يَ  َواْدُعوا ُشَهَداءُكْم م  ( َفإ ْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا َفات َُّقوا النَّاَر 24) إ ْن ُكن ْ
 ( 25) الَِّت  َوُقوُدَها النَّاُس َواحلْ َجاَرُة ُأع دَّْت ل ْلَكاف ر ينَ 

 
 

عن أوقد، أو [ }َمثَ ُلُهْم{ أي مثل هؤالء املنافقني }َكَمَثِل المِذي اْستَ ْوَقَد اَنرًا{ استوقد مب18]
ا َأَضاءْت{  مبعن طلب الوقود الذي هو احلطب وحنوه، واملعن أشعل انرًا لتضيء ويدفأ ّبا }فَ َلمم
النار }َما َحْوَلُه{ وانتفع ّبا }َذَهَب هللُا ِبُنورِِهْم{ أبن أرسل رُيًا فأطفأها }َوتَ رََكُهْم يف ظُُلَمات  اَل 

مثاًل هلم، ألن املنافق إبميانه الظاهري، يعّبد لنفسه سبيل احلياة، يُ ْبِصُروَن{ ما حوهلم وإّنا كان هذا 
وينور يف طريقه، فإن اإلميان نور، وسبب هلداية اإلنسان إىل احلق والعدل واخلري، فإذا قبض هللا 
أرواحهم تركهم، كسائر الكفار يف انر وعذاب، حني يقبض هللا أرواح املؤمنني، إىل نور أوسع 

 الء املنافقون:ورمحة أكّب، فهؤ 
[ }ُصم { مجع أصم، ألّنم ال ينتفعون ابحلق، فهم واألصم سواء }ُبْكٌم{ مجع أبكم، 1٩]

وهو األخرس، ألّنم ال يقولون احلق فهم واألبكم سواء }ُعْمٌي{ مجع أعمى، ألّنم ال يبصرون 
شارة إىل أّنم حيث ، لإل« ف »احلق، فهم واألعمى سواء }فَ ُهْم اَل يَ ْرِجُعوَن{ عن غيهم وضالهلم، و

 .(1) َواَل َمُع الصُّمُّ الدَُّعاَء() صموا وأبكموا وعموا مل يرج فيهم اخلري، فإنه
[ }َأْو َكَصيِّب  ِمَن السمَماِء{ مثال آخر حلال املنافقني، والفرق بني املثالني، إن املثال 2٠]

ر املنافق، لكنه ال ينتفع به األول، كان مثااًل للمنافق نفسه، وهذا املثال مثال احلق الذي يغم
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والصيب هو املطر، فاحلق الذي يغمر هؤالء كمطر ينزل من السماء }ِفيِه ظُُلَماٌت{ ظلمة 
السحاب وظلمة املطر، ألنه ُيول بني الضياء وبني األرض، وظلمة سحاب فوق سحاب }َوَرْعٌد 

ب }َأَصاِبَعُهْم يف آَذاّنِِْم{ خشية َوبَ ْرٌق{ من األمور املخوفة }جَيَْعُلوَن{ أي من ابتلى ّبذا الصي
}ِمَن الصمَواِعِق{ فإن الصاعقة إذا نزلت، قرعت األمساع بصوهتا الشديد }َحَذَر اْلَمْوِت{ فإن 
الصوت الشديد يوجب اخنالع القلب، فيموت الشخص، لكن هؤالء املنافقني الذين هم كفار يف 

 تعاىل }َوهللُا حمُِيٌط اِبْلَكاِفرِيَن{ إحاطة علم الباطن ال يظنون أّنم يتمكنون الفرار من أبس هللا
 وقدرة.
[ }َيَكاُد اْلبَ ْرُق{ الالمع يف السحاب }خَيَْطُف أَْبَصاَرُهْم{ أي أبصار من ابتلى 21]

ابلصيب، وخطف البصر كناية عن عماه }ُكلمَما َأَضاء هَلُْم{ أبن أبرق، ورأوا طريقهم }َمَشْوا ِفيِه{ 
مبعن استفادهتم من نوره فيمشون }َوِإَذا َأظَْلَم َعَلْيِهْم{ أبن مل يّبق }َقاُموا{ يف  أي يف الّبق  

أماكنهم   أي وقفوا   }َوَلْو َشاء هللُا َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم{ بسبب صاعقة قوية فتصمهم }َوأَْبَصارِِهْم{ 
ُكلِّ َشْيء  َقِديٌر{ فال مينعه   بسبب برق قوي، إذ النور إذا قوي أوجب ذهاب البصر }ِإنم هللَا َعَلى

أن ُيتمي اإلنسان إبصبعه، أو بغمض بصره عن أن يذهب بسمعه أو بصره، وهذا توضيح املثال 
هو تقدم املسلمني، وما « الّبق»هو احلق النازل على الرسول و« الصيب»بتطبيقه على املورد أن 

واألهوال املكتنفة ابلدعوة، واملنافقون  إيعادات الرسل، « الرعد والصاعقة»بب هلم إانرة الطريق، و
كمن ابتلى ّبذا الصيب يف الصحراء، فاحلق كاملطر فيه احلياة، لكن فيه ظلمات غلبة الكفار، 
وذهاب األنفس واألموال والثمرات، وفيه برق ينري طريق احلياة السعيدة، وفيه رعد وصاعقة مواعيد 

تكاد سرعة تقدم املسلمني، تعميهم، فإن العني إذا الرسول، وفضيحة املنافقني، وهؤالء املنافقون 
نظرت إىل ما ال رها اضطربت ودمعت، كلما أضاء هلم، أبن غلبوا يف احلرب، وحصلوا على 
الغنائم، اتبعوا الرسول، وإذا أظلم عليهم، أبن غلب عليهم الكفار، وقفوا وقاموا يف مكاّنم، ال 

، إن نزلت آية يف شأن املنافقني، فيجعلون أصابعهم يعلمون وال يتقدمون وهم خيافون من الفضيحة
يف آذاّنم، حّت ال معوّنا، أو يتغافلون عنها، كي ال يرى أثر االّنزام يف وجوههم، فإن اإلنسان 
اجملرم إذا مسع ما ميس إجرامه ظهرت الصفرة وآاثر االّنزام على وجهه، لكن هللا قادر على إماتتهم،  

ذهاب بسمعهم و بصرهم، فلوا هم يف راحة من نفاقهم   كما كما هو قادر على فضحهم وال
 زعموا   بل هم يف أشد ابتالء وحمنة.
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[ }اَي أَي َُّها النماُس اْعُبُدوا َربمُكُم المِذي َخَلَقُكْم َو{ خلق }المِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم{ وكان السبب 22]
َوَما َخَلْقُت اجِلنم َواإِلنَس ) بادة، كما قال تعاىليف اخللق }َلَعلمُكْم تَ ت مُقوَن{ أي خلقكم للتقوى والع

 .(1) ِإالم لِيَ ْعُبُدوِن(
{ كالفراش الذي يكون راحة للبدن وزينة ومجااًل ِفَراشاً  األْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  المِذي[ }23]

ن البناء ل { أي مبنيًا، وهذا يالئم كون السماء طبقة حتطم القذائف إىل األرض، فإبَِناءً  َوالسمَماء}
{ واملراد من السماء هنا جهة َماءً  السمَماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزلَ املراد منه أن يكون املبن من جسم كثيف }

{ فإذا كان َلُكمْ  رِْزقاً  الثمَمَراتِ  ِمنَ { أي بسبب املاء }ِبهِ  َفَأْخرَجَ العلو، أو املراد من تلك الناحية }
 َوأَنْ ُتمْ { شركاء من األصنام أو غريها }أَْنَداداً  هللِ  جَتَْعُلوا َفالَ اخللق وسائر النعم من هللا سبحانه }

 { أّنا ابطلة، وأنه ل هلل شريك.تَ ْعَلُمونَ 
ُتمْ  َوِإنْ [ }24] { حممد بن عبد هللا ، وتزعمون أنه ل من هللا َعْبِدانَ  َعَلى نَ زمْلَنا ممما َرْيب   يف  ُكن ْ

ُقْل ) { أي من مثل هذا املنزل، ولو كان قصر سورة حنوِمْثِلهِ  نْ مِ { واحدة }ِبُسوَرة   َفْأُتواسبحانه }
َناَك() أو (2) ُهَو اَّللمُ َأَحٌد( { ، الذين يشهدون معكم، أن حممدًا ل ُشَهَداءُكمْ  َواْدُعوا} (3) ِإانم َأْعطَي ْ

ُتمْ  ِإنْ ق }{ أي كائن ما كان غري هللا سبحانه، كما يقال ما دون هللا خملو هللاِ  ُدونِ  ِمنْ بنيب }  ُكن ْ
{ يف ريبكم وزعمكم، أن حممدًا ل بنيب، وأن القرآن ل منزاًل من عند هللا تعاىل، إذ لو مل َصاِدِقنيَ 

 يكن حممد نبيًا، لكان إنساانً عادايً، فيمكن اإلتيان مبثل كالمه.
{ هذا إخبار أبّنم لن اتَ ْفَعُلو  َوَلنْ { ومل أتتوا بسورة من مثل هذا القرآن }تَ ْفَعُلوا ملَْ  َفِإنْ [ }25]

{ عاقبة تكذيبكم، لرسول هللا، َفات مُقوايفعلوا ذلك أبداً، إذ القرآن معجز، فال ميكن اإلتيان مبثله }
{ مجع َواحلَِْجاَرةُ  النماسُ { أي حطبها، وما بب إيقادها }َوُقوُدَها الميِت  النمارَ ولكتاب هللا، اليت هي }

 (4) ِإنمُكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللِم َحَصُب َجَهنمَم() ا قال تعاىلحجر ولعل املراد ّبا أصنامهم، كم
{ هذه النار ُأِعدمتْ وختصيص احلجارة ابلذكر للتهويل، إذ احلجارة ال تفن، فتكون النار دائمة }

 { هذه عاقبة من يكذب.لِْلَكاِفرِينَ }
 
 

                                                        

 .57الذارايت:  سورة (1) 
 .2سورة اإلخالص:  (2) 
 .2سورة الكوثر:  (3) 
 .٩٩سورة األنبياء:  (4) 
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ُلوا الصَّ  ر  الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم  ْن حَتْت َها األنْ َهاُر ُكلََّما ُرز ُقوا َوَبشّ  َات  َأنَّ ََلُْم َجنَّاٍت َِتْر ي م  احل 
ا  َوََلُْم ف يَها َأْزَواجٌ  ْن قَ ْبُل َوأُُتوا ب ه  ُمَتَشاّب  ْن ََثََرٍة ر ْزقا  َقاُلوا َهَذا الَّذ ي رُز قْ َنا م  َها م  ن ْ  ُمَطهََّرٌة َوُهْم م 

هللَا اَل حَتْي ي َأْن َيْضر َب َمَثال  َما بَ ُعوَضة  َفَما فَ ْوقَ َها َفَأمَّا الَّذ يَن آَمُنوا  ( إ نَّ 26) ف يَها َخال ُدونَ 
ََذا َمَثال  يُ  ْن َرّبّ  ْم َوَأمَّا الَّذ يَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا َأرَاَد هللُا ّب  لُّ ب ه  َكث ريا  فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ م  ض 

ق يَ َويَ ْهد ي ب   لُّ ب ه  إ اَل اْلَفاس  يَثاق ه  27) ه  َكث ريا  َوَما ُيض  ْن بَ ْعد  م  ُقُضوَن َعْهَد هللا  م  ( الَّذ يَن يَ ن ْ
ُرونَ  ُدوَن يف  األْرض  ُأوَلئ َك ُهُم اْْلَاس  ( َكْيَف 28) َويَ ْقَطُعوَن َما َأَمَر هللُا ب ه  َأْن ُيوَصَل َويُ ْفس 

َّللَّ  وَكُ  ُتْم َأْمَواات  َفَأْحَياُكْم ُثَّ َيُ يُتُكْم ُثَّ ُُيْي يُكْم ُثَّ إ َلْيه  تُ ْرَجُعونَ َتْكُفُروَن اب  ( ُهَو الَّذ ي َخَلَق 2٩) ن ْ
يعا  ُثَّ اْستَ َوى إ ىَل السََّماء  َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع ََسََواٍت َوُهَو ب ُكلّ  َشْيٍء َعل يمٌ   َلُكْم َما يف  األْرض  َجَ 

(3٠) 
 
 
ِر{ اي رسول هللا }المِذيَن آَمُنوا{ بقلوّبم وألسنتهم }َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت{ 26]  [ }َوَبشِّ

{ اجلنة ابعتبار كوّنا بستاانً ذات أشجار وخنيل، رُ جبوارحهم }َأنم هَلُْم َجنمات  جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األنْ َها
لمَما ُرزُِقوا{ أي رزق كُ ى أرضها }فاألّنار جارية من حتت اجلنة عل« من حتتها»تكون أرضها 

املؤمنون }ِمن َْها{ أي من اجلنات }ِمْن مَثََرة  رِْزقًا{ أبن أتى هلم بفاكهة ومثرة }َقاُلوا َهَذا المِذي ُرزِقْ َنا 
ِمْن قَ ْبُل{ فإّنم أيلفون تلك الثمار ملا رأوا منها يف الدنيا، ولوا كأصحاب اجلحيم الذين ال أيلفون 

ي من ضريع، وال شراّبم الذي من محيم }َوأُتُوا ِبِه{ أي بذلك الرزق }ُمَتَشاِّبًا{ يشبه طعامهم الذ
بعضه بعضاً يف اجلودة واجلدة، ال كأمثار الدنيا، بعضها انضج، وبعضها غري انضج، وبعضها جيد، 

قية، كاألوساخ وبعضها رديء }َوهَلُْم ِفيَها{ أي يف اجلنات }َأْزَواٌج ُمَطهمَرٌة{ من القذارات اخلل
والدماء، والقذارات اخللقية، كالسب والشتم واحلسد، وحنوها }َوُهْم ِفيَها{ أي يف تلك اجلنات 
}َخاِلُدوَن{ أبدًا ال ميوتون، وال يتحولون عنها، وحيث قسم هللا الناس إىل أقسام ثالثة، مؤمن 

إىل حضرية اإلميان، وذكر هلم ومنافق وكافر، ومثل للمنافق، ث أمر الناس عامة ابلعبادة، ودعاهم 
فوائده، واحتج على من أنكر الرسالة، أجاب عن سؤال سأله الكفار ومن إليهم تعنتًا، وهو: أن 
هللا ملاذا يضرب املثل، كما مثل للمنافق هنا، ومثل يف سور أخرى ابلعنكبوت وحنوها؟ فإن املثال 

 أوقع يف النفوس، وموجب لتقريب املطلب إىل األذهان.
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[ }ِإنم هللَا اَل حَتِْيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما{ فإن احلياء من األشياء القبيحة، أو حنوها، ول 27]
« ما»يف متثيل هللا الكبري ابألشياء الصغرية احلقرية، يف النظر حياء، أي مثل كان، وهذا معن قوله 

ل ذكر البعوضة هنا ألّنا أصغر أي شيئًا من األشياء، }بَ ُعوَضًة{ وهي البقة }َفَما فَ ْوقَ َها{ ولع
حيوان متعارف يراه كل أحد }َفَأمما المِذيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنمُه{ أي املثل }احلَْقُّ ِمْن َرّبِِّْم{ وأتى به 

{ ومثاًل لغرض التوضيح والتبيني }َوَأمما المِذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن{ معرتضني }َماَذا َأَراَد هللُا ِّبََذا َمَثالً 
وملاذا أييت هللا ّبذا املثل   غري املناسب جلالل هللا   ف  }ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا « ّبذا املثل»متييز يف معن 

جواابً عن اعرتاضهم، « يضل...»َويَ ْهِدي ِبِه َكِثريًا{ ويوجب انقسام الناس، ومن احملتمل أن يكون 
نه ينايف السياق، فإن املقصود ابملثل ل ذلك، وإّنا أي أن املقصود من املثل اإلضالل واهلداية، لك

التوضيح والتقريب }َوَما ُيِضلُّ ِبِه{ أي ابملثل }ِإاَل اْلَفاِسِقنَي{ الذين فسقوا أي خرجوا عن طاعة 
 رّبم ومقتضى عقوهلم، ث بني الفاسقني إببراز مساهتم بقوله:

ِميَثاِقِه{ امليثاق ما وقع التوثيق به، وميثاق هللا هو  [ }المِذيَن يَ ن ُْقُضوَن َعْهَد هللِا ِمْن بَ ْعدِ 28]
ماأخذ عليهم يف الكتب السالفة من اإلميان، أو هو ما أودع فيهم من الفطرة بعرفان احلق 
}َويَ ْقَطُعوَن َما َأَمَر هللُا ِبِه َأْن يُوَصَل{ من صلة األرحام، أو صلة الرسول واملؤمنني }َويُ ْفِسُدوَن يف 

ابلكفر والنفاق وإتيان احملرمات }أُولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن{ الذين خسروا أعمارهم، فذهبت  األْرِض{
 دنياهم ضنكاً وآخرهتم عذاابً وانراً.

[ ث عاد سبحانه إىل حال الكافر، ووجه اخلطاب إليه مستداًل على بطالن كفره بقوله: 2٩]
ُتْم َأْمَوا اًت{ ال روح فيكم، فإن أصل اإلنسان الرتاب، ث يكون نبااتً، ث }َكْيَف َتْكُفُروَن اِبَّللِم وَُكن ْ

يكون حيوااًن وما أشبه، فيأكله اإلنسان، فيتولد منه املين، ث يصري إنساانً، ث ميوت ويرجع تراابً، 
تكم }ُثم ث يعاد يوم القيامة إنسااًن }فََأْحَياُكْم{ نبااًت أو حيوااًن أو إنسااًن }ُثم مُيِيُتُكْم{ وقت مو 

ُُيِْييُكْم{ يوم القيامة }ُثم{ بعد احلياة الثانية }ِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن{ لتساقون إىل احملاكمة الكّبى، وكون 
الرجوع إليه، مع إن اإلنسان يف مجيع األحوال، بدءًا وختامًا، حتت سلطة هللا وقدرته وعلمه، 

 ابعتبار حماسبته تعاىل لإلنسان.
يعًا{ فمن خلقها غريه، وكون  [ }ُهَو المِذي3٠] َخَلَق َلُكْم{ ملنفعتكم }َما يف األْرِض مجَِ

اخللق لإلنسان، ال يدل على حتليل كل شيء، بل كل شيء حبسبه، فاألمساك احملرمة، واحليواانت 
املفرتسة لتمتع السمع والبصر، ال لألكل وحنوه وهكذا }ُثم اْستَ َوى{ أي توجه ابخللق واألمر }ِإىَل 

{ مدارات للنجوم السيارة، فإن السماء يف اللغة مبعن املدار  هذا إذا ا لسمَماِء َفَسوماُهنم َسْبَع مَسََوات 
 «اهليئة واإلسالم »قلنا ابلنظر الفعلي حول السماوات   ويؤيده حديث عن اإلمام الرضا   كما يف 
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كفر كان هللا مطلعًا عليه اليفوته ذلك،     }َوُهَو ِبُكلِّ َشْيء  َعِليٌم{ فال يغيب عنه شيء، فمن (1)
َواأَلْرَض بَ ْعَد ) وال خيفى أن خلق األرض كان أواًل، ث خلق السماء، ث دحو األرض، كما قال

 .(2) (َذِلَك َدَحاَها
 

                                                        

 للعالمة الشهرستاين. (1) 
 .31سورة النازعات:  (2) 



 86 

 

ُد ف يَها َوف ُك  َوإ ْذ َقاَل رَبَُّك ل ْلَمالَئ َكة  إ يّن  َجاع ٌل يف  األْرض  َخل يَفة  َقاُلوا َأَِتَْعُل ف يَها َمنْ  يُ ْفس 
ُس َلَك َقاَل إ يّن  َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُمونَ  َْمد َك َونُ َقدّ  َماء َوَْحُْن ُنَسبّ ُح ِب  ( َوَعلََّم آَدَم األَْسَاء  31) الدّ 

َْسَاء    َهُؤاَلء  إ ْن ُكنْ ُتْم َصاد ق يَ ُكلََّها ُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَئ َكة  فَ َقاَل أَْنب ُئوين  فَ َقاَل أَْنب ُئوين  ِبَ 
آَدُم  ( َقاَل ايَ 33) ( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ع ْلَم َلَنا إ اَل َما َعلَّْمتَ َنا إ نََّك أَْنَت اْلَعل يُم احلَْك يمُ 32)

َْسَائ ه ْم َقاَل َأملَْ َأُقْل َلُكْم إ يّن   ْم فَ َلمَّا أَنْ َبَأُهْم ِبَ  َْسَائ ه  ُهْم ِبَ   َأْعَلُم َغْيَب السََّمَوات  َواألْرض  أَْنب ئ ْ
ُتْم َتْكُتُمونَ  َدَم َفَسَجُدوا إ اَل إ ْبل  34) َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكن ْ ( َوإ ْذ قُ ْلَنا ل ْلَمالَئ َكة  اْسُجُدوا آل 

َن اْلَكاف ر ينَ  َها آَدُم اْسُكْن أَنْ  ( َوقُ ْلَنا ايَ 35) َأََب َواْسَتْكبَ َر وََكاَن م  ن ْ َت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكاَل م 
ُتَما َواَل تَ ْقَراَب َهذ ه  الشََّجَرَة فَ َتُكوََن م َن الظَّال م يَ  ئ ْ َها 36) َرَغدا  َحْيُث ش  ( َفَأَزَلََُّما الشَّْيطَاُن َعن ْ

َوَلُكْم يف  األْرض  ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع إ ىَل َفَأْخَرَجُهَما ِم َّا َكاََن ف يه  َوقُ ْلَنا اْهب ُطوا بَ ْعُضُكْم ل بَ ْعٍض َعُدوٌّ 
يٍ  يمُ 37) ح  ْن رَبّ ه  َكل َماٍت فَ َتاَب َعَلْيه  إ نَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَّح   (38) ( فَ تَ َلقَّى آَدُم م 

 
 
[ وحيث ذكر سبحانه قصة خلق السماء واألرض، وث البناء، توجه احلديث إىل من 31]

}إذ قال ربك للمالئكة{ الذين هم خملوقني يف املإِل األعلى ال يرون استخلف فيها }و{ اذكر 
ابلعني إاّل ملن شاء هللا }إين جاعل يف األرض خليفة{ خيلفين يف األمر والنهي واإلرشاد، وهذا 
احلوار إّنا كان ألجل إظهار كوامن، وبيان حقائق }قالوا أجتعل فيها{ أي يف األرض }من يفسد 

وهذا استفهام حقيقي، يريدون بذلك استيضاح السبب، ولعلهم إّنا علموا فيها وفك الدماء{ 
بذلك، ملا كانوا يدرون من كدرة األرض وثقلها املوجبة للفساد والتكدر، أو ملا رأوا من فعل بين 
اجلان سابقًا }و حنن نسبح حبمدك{ ففينا الكفاية، ول هذا تزكية، بل كقول العبد املطيع ملواله: 

دمتك فلماذا أتيت بغريي الذي ال يقوم ابلواجب، ومعن التسبيح التنزيه، وكان املراد من إين أقوم خب
التسبيح حبمده، التنزيه املقرتن ابحلمد، مقابل التنزيه غري املقرتن به، كتنزيه اجلوهرة الثمينة عن 

قرتن أفعاله النقائص، لكن التنزيه فيها ال يقرتن ابحلمد، إذ ل ذلك ابختيارها خبالفه تعاىل امل
وأعماله ابإلرادة }و نقدس لك{ أي أن تقدان وتنزيهنا ألجلك ال يشوبه رايء ومسعة }قال{ هللا 
تعاىل يف جواب املالئكة السائلني عن السبب }إين أعلم ما ال تعلمون{ فإن يف استخالف 

منهم من  البشر، مصاحل أهم من الفساد الواقع منهم، كما أن استخالفهم أهم من استخالفكم فإن
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األخيار والصاحلني من ال يلحقه امللك املقرب، ابإلضافة إىل أنه خلق يظهر من عظمة الصانع 
 نوعاً جديداً.

اي البشر، وإنه من جنس أرفع منهم، عّلم [ وإذا أراد هللا تعاىل إعالم املالئكة ببعض مزا32]
على ذلك، ث قال تعاىل ، علومًا يتمكن هو من فهمها وهضمها، بينما ال يقدر املالئكة آدم

للمالئكة: هل تتحملون مثل ذلك؟ فأبدوا عجزهم، وإذ رأوا من آدم التحمل والقدرة، اعرتفوا 
ابلتفوق، وإنه أحق ابخلالفة، وتوضيح ذلك مبثال أنه إذا كان إلنسان خادم ال يقدر فطرة على 

غريي وأان حاضر؟ يقول له  بناء دار مجيلة، ث أراد استخدام مهندس، فقال اخلادم: ملاذا تستخدم
السيد: إين أعلم ما ال تعلم، ث ختدم املهندس، ويبني له ما يريده من الدار، فيقدر املهندس من 
بنائها، بينما ال يقدر اخلادم على النزول عند رغبة السيد، وهناك يعرتف ابلعجز، وأن السيد كان 

ألمساء كلها{ أمساء األشياء وعالئمها، عارفًا حيث تركه إىل غريه }وعلم{ هللا تعاىل }آدم{ }ا
وذلك تلزم تعليم املسميات واملعلومات، فإذا علمت أحدًا إسم زيد وعمرو وبكر، كان الالزم 

تغليبًا للعقالء على « هم»تعريفهم له أيضًا، ولذا قال }ث عرضهم على املالئكة{ إبتيان ضمري 
هؤالء إن كنتم صادقني{ صدقًا خّباًي يطابق   غريهم، والعرض على املالئكة }فقال أنبئوين أبمساء

كالمكم الواقع يف أنكم كافني يف االستخالف، ولعل تعليم آدم كان ابإلهلام، وخلق العلم فيه، مما 
هو قابل له، دون املالئكة، فإّنم مل يكونوا قابلني هلذا العلم واإلهلام، فال يقال ملاذا مل يعّلم هللا 

 تعاىل املالئكة.
لوا سبحانك{ أنت منزه عن القبيح والعبث }ال علم لنا إال ما علمتنا{ فل لنا [ }قا33]

هذا العلم الذي آلدم مما هو قابل له، ولسنا قابلني له }إنك أنت العليم احلكيم{ واحلكيم هو 
 الذي يفعل األشياء عن حكمة، مبعن وضع األشياء يف مواضعها الالئقة ّبا.

ائهم{ أي أبمساء ما عرضهم على املالئكة }فلما أنبأهم [ }قال اي آدم أنبئهم أبمس34]
أبمسائهم{ وعرفت املالئكة كون قابلية آدم فوق قابليتهم }قال{ هللا تعاىل هلم }أمل أقل لكم إين 
أعلم غيب السماوات واألرض{ ما غاب عن إدراككم }و أعلم ما تبدون{ أي تظهرون }و ما  

طان   آلدم : ث أن مقتضى اللطف العام والرمحة كنتم تكتمون{ من حسد بعضكم   وهو الشي
الواسعة أن خيلق هللا تعاىل أنواع املخلوقات املمكنة، اليت ال مينع عن خلقها مانع، ولذا خلق 
املالئكة دون البشر، وخلق بعض كل من الصنفني أرفع من البعض األخر، فال جمال للتساؤل، 

 ، وانتهى كل شيء.لبشرية يف املالئكة؟ وث خلق آدمفلماذا مل جيعل هللا تعاىل هذه القابلية ا
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[ }و{ أذكر }إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم{ إما أبن يكون هو قبلتهم ويكون 35]
السجود هلل سبحانه، وإما أن يكون السجود آلدم، وال دليل عقلي على إنه ال جيوز لغري هللا 

سجدوا إال إبل{ هو الشيطان }أىب تعاىل، نعم ورد الشرع بذلك ابلنسبة إىل املسلمني }ف
« كان أبو جهل كافراً »واستكّب{ أي امتنع وأنف }و كان من الكافرين{ التفات، كما نقول حنن 

ًً على   حّت تلزم كونه كافراً من قبل ذلك.« أىب»ول حكاية، عطفًا
[ }و قلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك{ حواء ، قال هلما ذلك، بعد ما خلق حواء 36]

خلقًا كخلق آدم ابتداًء من غري أب وأم }اجلنة{ اجلنة هو البستان، وقد كانت هلل تعاىل أيضًا، 
جنة أسكنها آدم وحواء }وكال منها رغدًا{ أكاًل واسعًا، بال زمحة وتكلف }حيث شئتما{ من 
أطراف اجلنة }وال تقراب هذه الشجرة{ فقد ّنوا عن شجرة واحدة، اختبارًا وامتحاانً، وكانت 

وقد كان النهي إرشادايً، كنهي الطبيب مريضه أن ال أيكل ما « احلنطة»على قول مجع  الشجرة
ِإنم َلَك َأالم جَتُوَع ) يضره، وقد كانت فائدة عدم أكلهما هلا أّنما يبقيان يف اجلنة، كما قال سبحانه

وان من الظاملني{ فإن اإلنسان إذا }فتك (1) (ِفيَها َواَل تَ ْعَرى * َوأَنمَك اَل َتْظَمأوا ِفيَها َواَل َتْضَحى
حرم نفسه من اخلري، كان ظاملا هلا، إذ الظلم مبعن وضع الشيء يف غري موضعه، كما إن العدل 

 معناه وضع الشيء موضعه.
[ }فأزهلما الشيطان عنها{ أي محل الشيطان آدم وحواء على الزلة عن اجلنة، بسبب إنه 37]

قلنا اهبطوا{ اخلطاب من النعيم }و  جهما مما كاان فيه{محلهما على األكل من الشجرة }فأخر 
آلدم وحواء والشيطان، واهلبوط إما حقيقي، إن كان حمل أعلى إىل أسفل، أو رتيب }بعضكم 
لبعض عدو{ فإن الشيطان عدومها، ومها عدوان له }ولكم يف األرض مستقر{ حمل القرار 

نيا، أو موت كل أحد، وإذ ارتكب آدم }ومتاع{ أي استمتاع }إىل حني{ إىل حني انقضاء الد
 خالف األوىل أبكل الشجرة، وأهبطه هللا تعاىل من اجلنة تداركته الرمحة.

الرجوع عن الزلة، وكان ذلك و [ }فتلقى{ أي أخذ }آدم من ربه كلمات{ تسبب التوبة 38]
ه{ أي على بتعليم هللا تعاىل له أن جيري تلك الكلمات على لسانه، فأجراها }فتاب{ هللا }علي

 آدم }إنه هو التواب{ أي كثري القبول للتوبة }الرحيم{ بعباده.
 

                                                        

 .12٠و 11٩سورة طه:  (1) 



 8٩ 

 
ْم َواَل  يعا  َفإ مَّا َيَْت يَ نَُّكْم م ينّ  ُهد ى َفَمْن َتب َع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيه  َها َجَ  ن ْ ُهْم قُ ْلَنا اْهب ُطوا م 

ايَ 3٩) َُيَْزُنونَ  َبين   ( ايَ 4٠) ت َنا ُأولَئ َك َأْصَحاُب النَّار  ُهْم ف يَها َخال ُدونَ ( َوالَّذ يَن َكَفُروا وََكذَُّبوا ِب 
َي فَاْرَهُبو  َ الَِّت  أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ب َعْهد ي ُأوف  ب َعْهد ُكْم َوإ ايَّ ( 41) ن  إ ْسَرائ يَل اذُْكُروا ن ْعَمِت 

قا  ل َما َمعَ  َا أَنْ َزْلُت ُمَصدّ  ُنوا ِب  َي َوآم  اَيِت  ََثَنا  َقل يال  َوإ ايَّ ُكْم َواَل َتُكوُنوا َأوََّل َكاف ٍر ب ه  َواَل َتْشتَ ُروا ِب 
ْلَباط ل  َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 42) َفات َُّقون   ( َوَأق يُموا الصَّاَلَة 43) ( َواَل تَ ْلب ُسوا احلَْقَّ اب 

ُلوَن 44) َمَع الرَّاك ع يَ  َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا ّ  َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ ْلب  ( َأأَتُْمُروَن النَّاَس اب 
ع يَ 45) اْلك َتاَب َأَفاَل تَ ْعق ُلونَ  لصَّْب  َوالصَّاَلة  َوإ ن ََّها َلَكب ريٌَة إ اَل َعَلى اْْلَاش  ( 46) ( َواْسَتع يُنوا اب 

ُعونَ  الَّذ يَن َيظُنُّونَ  َ الَِّت   ( ايَ 47) أَن َُّهْم ُماَلُقو َرّبّ  ْم َوَأن َُّهْم إ َلْيه  رَاج  َبين  إ ْسَرائ يَل اذُْكُروا ن ْعَمِت 
( َوات َُّقوا يَ ْوما  اَل َِتْز ي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئا  48) أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأيّن  َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلم يَ 

َها َعْدٌل َواَل ُهْم يُ ْنَصُرونَ َواَل يُ قْ  ن ْ َها َشَفاَعٌة َواَل يُ ْؤَخُذ م  ن ْ  (4٩) َبُل م 
 

 
[ }قلنا اهبطوا منها مجيعًا{ إّنا كرر األمر ابهلبوط توطئة ملوضوع آخر، وهو أمر اهلداية، 3٩]

« إن»بعد ذكر املقر واملتاع، كما يقال: قلت له اذهب تربح، قلت له اذهب تسلم }فإما{ أصله 
الزائدة، دخلت عليها لتصحيح نون التأكيد، يعين فإن }أيتينكم{ أيها البشر « ما»الشرطية، و

الذي يف صلب آدم }مين هدى{ يهديكم إىل احلق }فمن تبع هداي فال خوف عليهم{ يف 
الدنيا وال يف اآلخرة }وال هم ُيزنون{ إذ اخلوف الكامل، إّنا يكون من أمر مكروه، وال يعوض، 

حلزن ومصائب املؤمنني تعّوض، فالخوف كامل منها، والفرق بني اخلوف واحلزن: أن وكذلك ا
األول ألمر مرتقب، والثاين ألمر حادث   غالبًا   وال مانع من اخلطاب إىل املعدوم إذا كان املقصود 

« إن»منه الوصول إليه بعد وجوده، هذا مع الغض عن عامل الذر، كما ال مانع من اجلمع بني 
 إذ املعن إن أاتكم إتياانً قطعياً مقابل اإلتيان املظنون.« التوكيد نون»و

الذين كفروا وكذبوا آبايتنا{ فلم يؤمنوا بعد أن متت عليهم احلجة، ولعل هذا سر [ }و 4٠]
إذ الكفر ال يالزم التكذيب، إذا كان عن قصور }أولئك أصحاب « كفروا»بعد « كذبوا»قوله 

 وال خيفى أن املقصر املعاند خالد أبداً أما غريه فيمتحن هناك. النار هم فيها خالدون{ أبداً 
بين »واستخالفه يف األرض، وجه الكالم إىل « آدم»[ وملا أمت القرآن الكرمي قصة 41]

وأنعم عليهم هللا تعاىل، « هدى»الذين هم ّنوذج للجنس البشري، وقد أتتهم األنبياء « إسرائيل
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ء، ليكون فذلكة لقصة آدم، ودرسًا ألمة حممد }اي بين إسرائيل{ هم فكفروا ابلنعم، وقتلوا األنبيا
اليهود، وإسرائيل اسم يعقوب النيب ، نسبوا إىل أبيهم األعلى، كما نسب البشر إىل أبيهم األعلى، 

}اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم{ وحيث مل يذكر املتعلق أفاد العموم،  (1) اَي َبيِن آَدَم() يف قوله
ل نعمة مادية أو معنوية }وأوفوا بعهدي{ وحيث مل يذكر املتعلق أفاد كل عهد عهده، فيشمل ك

سواء كان ذلك وقت أخذ موسى عنهم العهد ابإلميان ابلرسول ، أم كان وقت أخذ هللا عنهم 
العهد يف عامل الذر، ث أودع فيهم الفطرة دلياًل عليه }أوف بعهدكم{ إبعطائكم الدنيا واآلخرة، 

سبحانه ضمن ملن وىف بعهده، أن يعمر دنياه وآخرته }و إايي فارهبون{ الرهبة هي  فإن هللا
 اخلوف، يعين جيب أن يكون اخلوف من هللا، ال من الناس.

[ }و آمنوا مبا أنزلت{ من القرآن }مصدقًا ملا معكم{ من التوراة، فإن التوراة األصلية،  42]
ها، والنسخ ل إبطااًل هلا، كما أن نسخ بعض كانت مصدقة، حّت يف زمان النيب إال ما نسخ من

األحكام يف القرآن   على القول به   ل إبطااًل له }وال تكونوا أول كافر به{ أي أول من يكفر مبا 
أنزلت، وإّنا كانوا أول كافر، ألّنم بسبب علمهم كانوا مرجعًا للجهال، فيكون كفر اجلهال مبرتبة 

لياًل{ أي مبقابل آاييت، أبن تعطوا اآلايت   مبعن عدم اإلميان ّبا   يف اثنية }وال تشرتوا آباييت مثنًا ق
مقابل مثن قليل، هو رائسة الدنيا وكوّنا قلياًل النقطاعها }وإايي فاتقون{ فالتقوى جيب أن تكون 

ُقْل  ) منه تعاىل، ال أن يكون اإلتقاء من غريه، ألن هللا بيده النفع والضر دون غريه، كما قال تعاىل
) ْن ِعنِد اَّللِم  .(2) ُكل  مِّ

[ }وال تلبسوا احلق ابلباطل{ اللبس هو التعمية، أي ال ختلطوا احلق ابلباطل، فتأخذوا 43]
ببعض التوراة الذي هو يف نفعكم، وترتكوا بعضها الذي يضركم وهو بعض األحكام اليت تركوها، 

النيب وبعض األحكام األخر،  ومنها التبشري مبحمد }و{ ال }تكتموا احلق{ الذي هو أوصاف 
}و أنتم تعلمون{ بصنعكم وأنه (3) ُقْل َفْأُتوا اِبلت مْوَراِة َفاتْ ُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي() كما قال سبحانه

 تلب احملق ابلباطل، وكتمان احلق.
أقيموا الصالة وآتوا الزكاة{ كما أيمر اإلسالم }و اركعوا مع الراكعني{ الذين هم [ }و 44]

 سلمون.امل
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[ }أأتمرون الناس ابلّب{ استفهام إنكاري، أي مل أتمرون الناس ابألعمال اخلريية 45]
}وتنسون أنفسكم{ فال تعملون ّبا والنسيان كفاية عن عدم العمل لشبهه به يف النتيجة، كما 

رتشون ويفسدون قد كان اليهود خيالفون أحكام التوراة، ويف (1) َنُسوا اَّللمَ فَ َنِسيَ ُهْم() قال سبحانه
ويكذبون }وأنتم تتلون الكتاب{ مجلة حالية، أي واحلال أنتم تقرءون كتاب هللا، فالالزم أن تكونوا 

 أول العاملني به }أفال تعقلون{ أي أال تعلمون أن ما أتتون به قبيح؟.
[ }واستعينوا{ يف رجوعكم عن دينكم وإلغائكم لرؤسائكم   مبا جير ذلك عليكم من 46]

دنياكم   }ابلصّب{ فإنكم إذا صّبمت على ما تكرهون من اتباع النيب عاد ذلك عليكم  سلب بعض
َأاَل ِبذِْكِر اَّللِم ) خبري مما أنتم فيه }والصالة{ فإن الصالة توجب هتدئة النفس، واطمئنان اخلاطر

خلاشعني{ فإن }و إّنا{ أي االستعانة ابلصّب والصالة }لكبرية إال على ا (2) َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب(
الصّب ل أمرًا هينًا، والصالة الكاملة لت عماًل سهاًل، وإّنا قيدان الصالة ابلكاملة، ألّنا هي اليت 

 تعان ّبا، أو أن املراد الصلوات اليومية، وهي صعبة جداً إال على الذين خيشون هللا سبحانه.
ظن إما مبعن اليقني، وإما [ ث فسر اخلاشعني أبّنم }الذين يظنون أّنم مالقوا رّبم{ ال47]

مبعن الرجحان، ولعل السر يف هذا التعبري دون اليقني، لإلشارة إىل أدن مراتب الرجحان يوجب 
اخلشوع، فإن من يظن أنه يالقي امللك لبعثه ذلك على التهيئة، فكيف مبن يظن أنه يالقي مالك 

 سبحانه ل أدن إىل الناس يف القيامة امللوك، ومالقاة هللا كناية عن احلضور للمحاسبة، وإال فاهلل
 منه إليهم يف الدنيا }و أّنم إليه راجعون{ والرجوع إليه معنوي كما تقدم.

[ }اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم{ تكرار للرتكيز واإللفات، فإن 48]
ضافة إىل أن النفس، إذا كررت اإلنسان رمبا كان غافاًل حني التذكري األول، فيذكر اثنيًا واثلثًا، ابإل

عليها املوعظة، رسخت فيها }و أين فضلتكم على العاملني{ التفضيل على عامل زماّنم ال على كل 
الدولة الفالنية أقوى »العوامل، فإن الظاهر من هكذا تفضيالت هو االختصاص، فلو قيل أن 

ل دولة أتت أو أتيت، ث أن تفضيلهم مل يفهم منه إال اإلقوائية من الدول املعاصرة هلا، الك« الدول
على العاملني إّنا كان ألجل إمياّنم مبوسى ، بينما كان العامل بني كافر به عناداً، كفرعون ومن تبعه، 

 أو جهاًل كمن كان يف البالد البعيدة اليت مل تبلغهم دعوة موسى فكانوا قاصرين.
تغين، فال تدفع نفس عن نفس  [ }واتقوا يومًا ال جتزى نفس عن نفس شيئًا{ أي ال4٩]

مكروهًا، وإّنا األمر كله هلل، حّت أن الشفاعة تكون إبذنه، واملراد بذلك اليوم   القيامة   ومعن 
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التقوى منه االستعداد له }وال يقبل منها{ أي من النفس }شفاعة{ إال إذا أذن هللا للشفيع }وال 
يت الفدية عداًل، ألّنا تعادل املفدى }وال يؤخذ منها{ أي من النفس }عدل{ أي فدية، وإّنا مس

هم ينصرون{ فإن طريق اخلالص يف الدنيا إحدى هذه األربعة، ولت شيء منها يف اآلخرة، إال إذا 
ألجل أن املراد منها الشفاعات االرجتالية، كما « شفاعة»أذن هللا يف الشفاعة، وعدم االستثناء من 

 هو املعتاد يف الدنيا.
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ُوَن َأبْ َناءُكْم َوحَتُْيوَن ن َساءُكْم َويف  َوإ ْذ َنَّ  ْن آل  ف ْرَعْوَن وُموَنُكْم ُسوء اْلَعَذاب  ُيَذِبّ  َناُكْم م  ي ْ
ْن رَبّ ُكْم َعظ يمٌ  َناُكْم َوَأْغَرقْ َنا آَل ف ْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم 5٠) َذل ُكْم َباَلٌء م  ( َوإ ْذ فَ َرقْ َنا ب ُكُم اْلَبْحَر َفَأْنَي ْ

ْن بَ ْعد ه  َوأَنْ ُتْم ظَال ُمونَ 51) ونَ تَ ْنظُرُ  َلة  ُثَّ اَّتََّْذُُتُ اْلع ْجَل م  ( 52) ( َوإ ْذ َواَعْدََن ُموَسى َأْرَبع َي َلي ْ
ْن بَ ْعد  َذل َك َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َنا ُموَسى اْلك َتاَب َواْلُفْرَقاَن 53) ُثَّ َعَفْوََن َعْنُكْم م  ( َوإ ْذ آتَ ي ْ

ه  ايَ 54) ْم تَ ْهَتُدونَ َلَعلَّكُ  َاذ ُكُم اْلع ْجَل  ( َوإ ْذ َقاَل ُموَسى ل َقْوم  َّتّ  قَ ْوم  إ نَُّكْم ظََلْمُتْم َأنْ ُفَسُكْم اب 
ْنَد اَبر ئ ُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم إ نَُّه ُهوَ  ٌر َلُكْم ع  اُب  الت َّوَّ فَ ُتوُبوا إ ىَل اَبر ئ ُكْم َفاقْ تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َذل ُكْم َخي ْ

يمُ  َقُة َوأَنْ ُتْم  ( َوإ ْذ قُ ْلُتْم ايَ 55) الرَّح  َن َلَك َحَّتَّ نَ َرى هللَا َجْهَرة  َفَأَخَذْتُكُم الصَّاع  ُموَسى َلْن نُ ْؤم 
ْن بَ ْعد  َمْوت ُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 56) تَ ْنظُُرونَ  َم ( َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَما57) ( ُثَّ بَ َعثْ َناُكْم م 

ْن طَيّ َبات  َما َرَزقْ َناُكْم َوَما ظََلُموََن َوَلك ْن َكاُنوا أَن ْ  ُفَسُهْم َوأَنْ َزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا م 
 (58) َيْظل ُمونَ 
 
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل نعمة أنعمناها عليكم }إذ جنيناكم من آل فرعون{ ومن 5٠]

شيء املرتبط ببعض األمة إىل مجيعها، إذ جيمعهم العطف واهلدى املتعارف، أن ينسب ال
واالنتصار، فيقال بنو متيم قتلوا فالانً، وإّنا قتله بعضهم، أو عشرية فالن شجعان، وإّنا مجاعة 

وقد كانت التنجية ابلنسبة إىل أسالفهم، واملراد آبل « جنيناكم»منهم كذلك، ولذا قال سبحانه 
ألهل البيت }ومونكم سوء « آل هللا»ن مل تكن بينهم قرابة، كما يقال الرجل قومه وخواصه وإ

العذاب{ وسامه خسفًا عذااًب مبعن ألقاه فيه، ث فسر سوء العذاب بقوله }يذحبون أبناءكم{ 
التذبيح هو التكثري يف الذبح }و حتيون نساءكم{ أي يدعوّنن أحياء، فإن فرعون ملك القبط، ملا 

يولد يف بين إسرائيل   الذين كانوا طائفة خاصة من آل يعقوب   أمر بذبح علم من الكهان، أنه 
إشارة، فإذا « ذا»خطاب فقط، و« كم»األوالد وإبقاء النساء لالسرتقاق والنكاح }ويف ذلكم{ 

وإذا كانوا مجاعة يقال « ذلكما»وإذا كان اثنني يقال« ذلك»كان طرف اخلطاب واحد يقال 
رة إىل سوء العذاب }بالء من ربكم عظيم{ أّنا كانت ابلنسبة إىل هنا اسم إشا« ذا»و« ذلكم»

هللا تعاىل، ألنه مل ُيل بني فرعون، وبني هذا العمل، كما يقال، إن األب أفسد ولده إذا مل ُيل بينه 
وبني عمله الفاسد، وعدم حيلولة هللا تعاىل، ألجل االمتحان واالختبار   كما تقدم   واإلجناء، إّنا  

 الك فرعون وقومه.كان إبه
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[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ فرقنا بكم البحر{ أي جعلنا فواصل يف البحر، حّت 51]
صارت بني املاء شوارع، وكان عملنا هذا بسببكم وألجلكم، واملراد ابلبحر   البحر األمحر يف مصر  

إن موسى وبين إسرائيل وقد كان طول الشوارع اليت أسفرت عنها املاء ما يقرب من أربعة فراسخ، ف
فروا من فرعون فوصلوا إىل البحر وعقبهم فرعون وقومه، فأمر هللا موسى أن يضرب بعصاه البحر، 
فضرب فاحنسر املاء عن الشوارع حّت عّب بنوا إسرائيل، وأتبعهم فرعون وجنوده وملا توسطوا املاء، 

وقومه }فأجنيناكم{ من عدوكم  وخرج موسى وقومه، رجع املاء إىل حالته األولية، فأغرق فرعون
}وأغرقنا آل فرعون{ مع فرعون، ومل يذكر تغليبًا لآلل عليه }وأنتم تنظرون{ كيف أغرقناهم 
ألجلكم، وال خيفى أن اإلعجاز هني ابلنسبة إىل هللا سبحانه، فتأويل بعض الناس للمعاجز اّنزام 

 مادي غريب.
سى أربعني ليلة{ واعد مبعن وعد، وإن [ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ واعدان مو 52]

موسى قبل، ولذا جيء بصيغة املفاعلة، والينايف كون الوعد هنا أربعني ليلة، ويف آية أخرى ثالثني، 
فإن هذه اآلية ابلنسبة إىل الوعدين، ويف اآلية األخرى ابلنسبة إىل الوعد األول، فقد كان هللا 

وأضاف عشراً، والوعد كان إلعطاء الثروة اليت فيها سبحانه وعد موسى أواًل ثالثني، ث مدده 
أحكام هللا، وتنظيم أمور بين إسرائيل الذي هو نعمة عظيمة }ث اختذمت العجل من بعده{ ، أي 
من بعد موسى أي وقت ذهابه إىل الطور للوعد، فإّنم بعد ما ذهب موسى ، مليقات ربه صنعوا 

ه، فقابلوا نعم هللا عليهم ابلكفران، وعبادة العجل. عجاًل من ذهب، وجعلوه إهلًا هلم وسجدوا ل
 }و أنتم ظاملون{ مجلة حالية، واملراد ظلمهم أبنفسهم.

[ }ث عفوان عنكم{ عبادتكم للعجل }من بعد ذلك{ االختاذ }لعلكم تشكرون{ 53]
 نعمنا عليكم، فتعملوا أبوامران.

}الكتاب{ وهو التوراة }و [ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ آتينا موسى{ نبيكم 54]
الفرقان{ أي الفارق بني احلق والباطل، فهو أهم من الكتاب }لعلكم هتتدون{ ولعل ل ترجيًا من 

 هللا سبحانه بل مبعن عاقبة الرتجي.
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ قال موسى لقومه{ الذين عبدوا العجل وقت ذهاب 55]

وامر من هللا سبحانه }ايقوم إنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم موسى إىل الطور لتلقي التوراة واأل
العجل{ إهلًا فإن اختاذه موجب للغضب والذلة يف احلياة الدنيا واآلخرة }فتوبوا{ توبة }إىل 
ابرئكم{ الذي برءكم وخلقكم وهو إهلكم }فاقتلوا أنفسكم{ أبن يقتل من مل يعبد العجل من 

ة للقاتل حيث سكت ومل يتكلم، وللمقتول حيث عبد العجل عبده ولو كان قريبًا له، فإنه كفار 
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}ذلكم{ القتل }خري لكم{ إذ األمل القليل خري من عذاب النار الدائم }عند ابرئكم{ متعلق 
خبري، أي إن هذا العمل خري عند هللا تعاىل، ويف حكمه وإرادته، وذلك مقابل اخلري عند الناس 

تاب عليكم{ بعدما مسعتم األمر أبن تبتم، وقتل بعضكم الذي هو ابلبقاء والعيش يف الدنيا }ف
بعضًا، ومعن اتب عليكم، قبل توبتكم }إنه هو التواب الرحيم{ بكم، فلم يغضب حّت ال يقبل 

 توبتكم أبداً.
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ قلتم اي موسى لن نؤمن لك{ أبن لنا إهلًا خلقنا وبيده 56]

أبنك نيب مبعوث من قبل هللا سبحانه }حّت نرى هللا جهرة{ أي عالنية أموران، أو لن نؤمن لك 
وعياانً، فيخّبان بذلك، وذلك أن موسى اختار من قومه سبعني رجاًل ُيضرون معه إىل امليقات، ملا 
طلبت بنوا إسرائيل منه ذلك، وملا جاءوا طلبوا رؤية هللا تعاىل }فأخذتكم الصاعقة{ وهي انر تنزل 

أو مادة مذابة من املعدن وحنوه، فتصيب اإلنسان فتقتله، فإّنم ملا طلبوا رؤية هللا من السماء، 
سبحانه، نزلت صاعقة من السماء فقتلتهم مجيعًا }و أنتم تنظرون{ حال نزوهلا، وسبب موتكم، 
فكان ذلك دلياًل لكم على ذنبكم وخطأكم ومل يكن مواتً مل يعرف سببه حّت تقولوا إنه أمر طبيعي 

. 
[ }ث بعثناكم{ أي أحييناكم ملا طلب موسى ذلك لئال يقول الباقي من بين إسرائيل، 57]

 إنه قتلهم يف الطور }من بعد موتكم{ بسبب الصاعقة }لعلكم تشكرون{ نعمنا عليكم.
حني أمرمت حبرب العمالقة فعصيتم « التيه»[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل، إذ كنتم يف 58]

مديدة، وكنتم تتأذون من حر الشمس، ومل يكن لكم مأكل ف  }ظللنا  فبقيتم يف الصحراء مدة
عليكم الغمام أبن جعلناه سرتة لكم تقيكم حر الشمس وبرد القمر }و أنزلنا عليكم املن 

مادة حلوة، كانت تقع على أشجارهم فيأكلوها والسلوى « الرتجنبني»والسلوى{ املن شيء يشبه 
ا بكون هذا الطري، كان كثرياً يف التيه، فكانوا يصطادونه، أو أبنه  طري السماين، وإنزال السماين، إم

كان ينزل عليهم الطري املشوي، وقلنا لكم }كلوا من طيبات ما رزقناكم{ طيب مذاقًا، وحقيقة 
لكونه حالاًل، لكنهم كفروا بعد كل هذه النعم }و ما ظلموان{ بكفراّنم، فإّنم لن يضروا هللا شيئًا 

 نفسهم يظلمون{ ألّنم أورثوا ألنفسهم ذلًة يف الدنيا وعذاابً يف اآلخرة.}و لكن كانوا أ
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ُتْم َرَغدا  َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّدا  َوُقوُلوا  ئ ْ َها َحْيُث ش  ن ْ َوإ ْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوا َهذ ه  اْلَقْرَيَة َفُكُلوا م 

طٌَّة نَ ْغف ْر َلُكْم َخطَااَيُكْم َوَسَنز يُد اْلُمْحس   َر الَّذ ي ق يَل 5٩) ن يَ ح  ( فَ َبدََّل الَّذ يَن ظََلُموا قَ ْوال  َغي ْ
َا َكاُنوا يَ ْفُسُقونَ  َن السََّماء  ِب  ( َوإ ذ  اْسَتْسَقى ُموَسى 6٠) ََلُْم َفأَنْ َزْلَنا َعَلى الَّذ يَن ظََلُموا ر ْجزا  م 

ه  فَ ُقْلَنا اْضر ْب ب َعَصاَك احلََْجَر َفانْ َفَجَرتْ  ْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعْينا  َقْد َعل َم ُكلُّ ُأََنٍس َمْشَربَ ُهْم   ل َقْوم  م 
د ينَ  ْن ر ْزق  هللا  َواَل تَ ْعثَ ْوا يف  األْرض  ُمْفس  َ  ( َوإ ْذ قُ ْلُتْم ايَ 61) ُكُلوا َواْشَرُبوا م  ُموَسى َلْن َنْصب 

ٍد َفادُْع َلَنا رَبََّك خُيْر ْج َلَنا  َها َعَلى َطَعاٍم َواح  َها َوَعَدس  ْن بَ ْقل َها َوق ثَّائ َها َوُفوم  ِم َّا تُ ْنب ُت األْرُض م 
ْصرا  َفإ نَّ َلُكْم َما َسأَْلُتمْ  ٌر اْهب ُطوا م  لَّذ ي ُهَو َخي ْ  َوَبَصل َها َقاَل أََتْستَ ْبد ُلوَن الَّذ ي ُهَو َأْدََن اب 

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوابَ  ُم الذّ  اَيت  هللا  َوُضر َبْت َعَلْيه  َن َُّهْم َكاُنوا َيْكُفُروَن ِب  َن هللا  َذل َك ِب  ُءوا ب َغَضٍب م 
َا َعَصْوا وََكاُنوا يَ ْعَتُدونَ   (62) َويَ ْقتُ ُلوَن النَّب يّ َي ب َغرْي  احلَْقّ  َذل َك ِب 

 
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ قلنا{ لكم بعد أن خرجتم عن التيه }ادخلوا هذه 5٩]

وهي بلدة قريبة من بيت املقدس }فكلوا منها حيث شئتم{ من « أرُيا»قرية{ بيت املقدس، أو ال
األماكن أو املآكل }رغدًا{ واسعًا }و ادخلوا الباب{ أي ابب القرية }سجدًا{ مجع ساجد، أي 
يف حال كونكم ساجدين }و قولوا حطّة{ أي سجودان هلل حطة لذنوبنا، وحمو لسيئاتنا، فإن فعلتم 

لك }نغفر لكم خطاايكم{ السالفة }و سنزيد احملسنني{ منكم من خري الدنيا وخري اآلخرة ذ
ن َفْضِلِه() على ما حتقون، كما قال سبحانه  .(1) لِيُ َوفِّيَ ُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزِيَدُهم مِّ

« حنطة محراء خري لنا»[ }فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم{ فقالوا 6٠]
ا إّنم دخلوا أبستاهم عوض أن يدخلوا سجداً }فأنزلنا على الذين ظلموا{ فيما كم« حطة»عوض

 فعلوا }رجزاً من السماء{ الرجز العذاب }مبا كانوا يفسقون{ أي بسبب عصياّنم.
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ استسقى موسى لقومه{ أي سأل موسى من هللا تعاىل 61]

ه، ومل يكن هلم ماء فظمئوا }فقلنا اضرب بعصاك احلجر{ أن قيهم، وذلك حني كانوا يف التي
وعصاه هي اليت صارت ثعباانً، واحلجر، إما كان حجرًا خاصًا، أو مطلق احلجر }فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينًا{ بعدد أسباط بين إسرائيل، فإّنم كانوا اثنيت عشرة قبيلة، فكانت جتري لكل قبيلة 

بيلة }مشرّبم{ أي موضع شرّبم }كلوا واشربوا من رزق هللا{ عني }قد علم كل أانس{ أي كل ق
                                                        

 .31سورة فاطر:  (1) 
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أكلهم املن والسلوى، وشرّبم ماء العني املنفجر }و ال تعثوا يف األرض{ الفساد }مفسدين{ 
 حالة مؤكدة.

[ }و إذ قلتم اي موسى{ حني كنتم يف التيه، وينزل عليكم املن والسلوى }لن نصّب على 62]
ن الطعام، ولو كان ذي لونني، فاملراد ابلوحدة التكرر يف كل يوم طعام واحد{ أي قسم واحد م

}فادع{ أي فاسأل }لنا{ أي ألجلنا }ربك خيرج لنا مما تنبت األرض{ أي من نباهتا }من 
بقلها{ البقل أنواع اخلضر }و قثائها{ اخليار }و فومها{ احلنطة }و عدسها وبصلها{ حّت 

}قال{ هلم موسى }أتستبدلون الذي هو أدن ابلذي هو نتقوت ّبا وأنكلها عوض املن والسلوى 
خري{ أي ترتكون ما هو األفضل مما اختاره هللا لكم، إىل ما هو األدون مما ترغبون إليه، وكوّنا 
أفضل وأدون، أما ابعتبار السهولة والصعوبة، أو ابعتبار الطعم واللذة، أو ابعتبار التقوية والتغذية، 

واستجاب هللا دعاءه، وقال هلم }اهبطوا مصرًا{ من األمصار }فإن وعلى أي حال، دعى موسى 
لكم{ يف املصر }ما سألتم{ من األطعمة }و{ لكن اليهود بسبب متردهم وعصياّنم وجلاجتهم 
املستمرة }ضربت عليهم الذلة{ فهم أذالء يف األرض ال حكومة هلم مستقلة وال عزة هلم عند 

أحيااًن اليفارقون املسكنة، حيث إّنم دائمو التشّكي ملخافتهم  الناس }واملسكنة{ فإّنم مع ثروهتم
من الفقر، وهذه اآلية من معاجز القرآن الكثرية، فإن اليهود مل تقم هلم حكومة من اتريخ القرآن 
إىل هذا اليوم، إال حببل من الناس، واتصال ابحلكومات القوية }و ابءوا بغضب من هللا{ ابء أي 

بعملهم السيئ غضب هللا عليهم }ذلك{ املذكور من ضرب الذلة واملسكنة، رجع، واملراد أّنم 
والرجوع ابلغضب }ب { سبب }أّنم كانوا يكفرون آبايت هللا{ املنزلة على موسى حيث مل يكونوا 
يطيعون }و يقتلون النبيني{ فإن األنبياء تواترت إليهم لكثرة جلاجتهم، فكانوا يقتلوّنم، وقوله تعاىل 

ق{ قيد توضيحي، إذ اليكون قتل النيب حقًا أبداً، وذلك خبالف ما لو قيل يقتل البشر }بغري احل
بغري احلق }ذلك{ املذكور من كفراّنم وقتلهم األنبياء }مبا عصوا{ أي بسبب عصياّنم لألوامر 
العقلية والشرعية }و كانوا يعتدون{ فإن عصياّنم واعتداءهم صار سببًا للقتل والكفر، ومها سببا 

 رب الذلة واملسكنة والغضب.ض
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َل  ر  َوَعم  َّللَّ  َواْليَ ْوم  اآَلخ  إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوالَّذ يَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاب ئ َي َمْن آَمَن اب 
ْم َواَل ُهْم َُيَْزُنونَ  ْنَد َرّبّ  ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه  ا  فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ع  يَثاَقُكْم ( َوإ  63) َصاحل  ْذ َأَخْذََن م 

ٍة َواذُْكُروا َما ف يه  َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  َناُكْم ب ُقوَّ ُتْم م ْن 64) َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ ( ُثَّ تَ َولَّي ْ
ر ينَ  َن اْْلَاس  ُتْم م  ( َوَلَقْد َعل ْمُتُم الَّذ يَن اْعَتَدْوا 65) بَ ْعد  َذل َك فَ َلْواَل َفْضُل هللا  َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َلُكن ْ

ئ يَ  ْنُكْم يف  السَّْبت  فَ ُقْلَنا ََلُْم ُكوُنوا ق َرَدة  َخاس  ( َفَجَعْلَناَها َنَكاال  ل َما بَ ْيَ َيَديْ َها َوَما 66) م 
ه  إ نَّ هللاَ 67) َخْلَفَها َوَمْوع َظة  ل ْلُمتَّق يَ   َيَُْمرُُكْم َأْن َتْذَِبُوا بَ َقَرة  َقاُلوا ( َوإ ْذ َقاَل ُموَسى ل َقْوم 

َن اجْلَاه ل يَ  َّللَّ  َأْن َأُكوَن م  ُذََن ُهُزوا  َقاَل َأُعوُذ اب  ْ لََنا َما ه َي 68) أَتَ تَّخ  ( َقاُلوا ادُْع َلَنا رَبََّك يُ بَ يّ 
( َقاُلوا ادُْع 6٩) اٌن بَ ْيَ َذل َك َفافْ َعُلوا َما تُ ْؤَمُرونَ َقاَل إ نَُّه يَ ُقوُل إ ن ََّها بَ َقَرٌة اَل فَار ٌض َواَل ب ْكٌر َعوَ 

ْ لََنا َما َلْونُ َها َقاَل إ نَُّه يَ ُقوُل إ ن ََّها بَ َقَرٌة َصْفَراُء َفاق ٌع َلْونُ َها َتُسرُّ النَّ   (7٠) اظ ر ينَ َلَنا رَبََّك يُ بَ يّ 
 

 
أي صاروا يهودًا ابليهودية }و [ }إن الذين آمنوا{ من املسلمني }و الذين هادوا{ 63]

النصارى{ املؤمنني بعى }و الصابئني{ وفيهم غموض وخالف، ورمبا قيل أّنم عبدة النجوم }من 
آمن ابهلل واليوم اآلخر{ حقيقة }وعمل صاحلًا{ مما أمر به هللا سبحانه }فلهم أجرهم عند رّبم 

}والهم ُيزنون{ فال ييأس أحد من وال خوف عليهم{ ال يف الدنيا وال يف اآلخرة   كما تقدم   
إن »لئال ينايف ما يف صدر اآلية « حقيقة»ب  « من آمن»روح هللا ما دام يف الدنيا، وإّنا قيدان 

 «.الذين آمنوا
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ أخذان ميثاقكم{ العهد الشديد، وقد تقدم مكان 64]

ى ملا جاءهم ابلتوراة مل يقبلوها، فقطع جّبائيل أخذ العهد }و رفعنا فوقكم الطور{ وذلك أن موس
قطعة من جبل طور ورفعها فوق رؤوسهم مهدداً، إّنم إن مل يقبلوا التوراة قذفها على رؤوسهم، 
فقبلوا قبول التوراة جمّبين، وقلنا لكم }خذوا ما آتيناكم بقوة{ أي جبد ويقني وشدة ال حتيدوا عنه 

وهو التوراة }لعلكم تتقون{ « ما آتيناكم»}ما فيه{ أي يف  }و اذكروا{ أي احفظوا واعملوا ب 
 أي كي ختافون، فإن العامل أبوامر هللا سبحانه يكون خائفاً متقياً.

[ }ث توليتم{ أي أعرضتم أيها اليهود }من بعد ذلك{ امليثاق األكيد، فلم تعملوا مبا يف 65]
حيث تفضل عليكم ابلتوبة }و رمحته{ أبن  التوراة، ومل تتمثلوا أوامران }فلوال فضل هللا عليكم{



 ٩٩ 

رمحكم فلم يؤاخذكم بسيئات عملكم }لكنتم من اخلاسرين{ يف الدنيا واآلخرة، فإن من ينسلخ 
 عنه اإلميان يكون من أخسر الناس.

[ }و لقد علمتم{ أي عرفتم أيها اليهود }الذين اعتدوا منكم يف السبت{ أي جاوزوا 66]
حرم عليهم اصطياد السمك يف السبت فكانت األمساك أتيت وتتجمع  حدود هللا فيه، وذلك أّنم

يف هذا اليوم لشعورها أبمنها يف هذا اليوم، فكان اليهود ُيتالون ألخذها إبيصال املاء إىل 
أحواضهم، فلما أتيت إليها األمساك يوم السبت سدوا طريقها، ث يصطادوّنا يوم األحد، وكان هذا 

نا هلم{ أي للمعتدين }كونوا قردة خاسئني{ أي مبعدين عن اخلري دنيا خرقًا حلرمات هللا }فقل
وآخرة، فإنكم أيها اليهود الذين شاهدمت هذا املسخ ابلنسبة إىل املعتدي منكم كيف تعملون 

 خالف أوامر هللا سبحانة.
[ }فجعلناها{ أي جعلنا املسخة اليت مسخوا ّبا، والعقوبة اليت عوقبوا فيها }نكااًل{ 67]

ي عّبة }ملا بني يديها{ أي من كان يف زماّنم من سائر اليهود واألمم }و ما خلفها{ الذين أ
فاملعن جعلنا املسخة « عقوبة« »نكاالً »أيتون من بعدهم مما معون أبخبارهم، أو يكون معن 

وما خلف املسخة من « االعتداء»عقوبة للمعاصي اليت ارتكبوها مما كانت بني يدي املسخة، وهو 
ائر املعاصي اليت كانوا يرتكبوّنا بعد اعتدائهم يف السبت }و{ جعلناها }موعظة للمتقني{ لئال س

 يرتكبوا خالف أمر هللا سبحانه.
[ }و{ اذكروا أيها اليهود قصة البقرة، وهي أّنم وجدوا قتياًل مل يعرفوا قاتله، فرجعوا إىل 68]

بوا القتيل ّبا ليحىي القتيل وخيّبهم ابلقاتل، موسى ، فأمرهم هللا تعاىل، أن يذحبوا بقرة، ث يضر 
وكان هذا اختبارًا إلمياّنم، حيث أن كون ضرب ميت مبيت موجبًا للحياة مما اليصدقه ضعفاء 
اإلميان، وهلذا جعلوا ألون أسئلة اتفهة من موسى حول البقرة } إذ قال موسى لقومه{ بين إسرائيل 

ء القتيل }قالوا أتتخذان هزوًا{ أي أتسخر منا وتتخذان }إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة{ إلحيا
سخرية، فما الربط بني القتيل، وبني ذبح البقرة، أو كيف تكون البقرة امليتة سببًا إلحياء القتيل 
}قال{ موسى }أعوذ ابهلل أن أكون من اجلاهلني{ الذين هتزئون ابلناس، فإن السخرية من شأن 

 اجلهال والسفهاء.
ادع لنا{ أي اطلب من أجلنا }ربك يبني لنا ما هي{ أي ما هي البقرة، من  [ }قالوا6٩]

حيث سنها وعمرها }قال{ موسى }إنه{ تعاىل }يقول إّنا{ أي البقرة يلزم أن تكون }بقرة ال 
فارض وال بكر{ الفارض الكبرية اهلرمة والبكر الصغرية }عوان{ أي وسط العمر }بني ذلك{ أي 

 لكبري }فافعلوا ما تؤمرون{ من ذبح هكذا بقرة.املذكور بني الصغري وا
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قالوا ادع لنا ربك{ أي اسأل من ربك ألجلنا }يبني لنا مالوّنا{ أي ما لون البقرة [ }7٠]
اليت أمران بذحبها }قال{ موسى }إنه{ تعاىل }يقول إّنا بقرة صفراء{ اللون }فاقع لوّنا{ أي 

ىل البياض لقلتها }تسر الناظرين{ إليها إي حسنة الصفرة التضرب إىل السواد لشدهتا، وال إ
 تعجب الناظرين وتفرحهم بسبب حسن لوّنا.
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َنا َوإ َنَّ إ ْن َشاء هللُا َلُمْهَتُدو  َي إ نَّ اْلبَ َقَر َتَشاَبَه َعَلي ْ ْ َلَنا َما ه  ( 71) نَ َقاُلوا ادُْع َلَنا رَبََّك يُ بَ يّ 
َيَة ف يَها َقاُلوا اآَلَن  َقاَل إ نَُّه يَ ُقوُل إ ن ََّها بَ َقَرةٌ  اَل َذُلوٌل تُث رُي األْرَض َواَل َتْسق ي احْلَْرَث ُمَسلََّمٌة اَل ش 

حلَْقّ  َفَذَِبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ  ْئَت اب  ( َوإ ْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفسا  َفادَّارَْأُُتْ ف يَها َوهللُا ُُمْر ٌج َما  72) ج 
ُتْم َتْكُتُمونَ  َها َكَذل َك ُُيْي ي هللُا اْلَمْوَتى َويُر يُكْم آاَيت ه  َلَعلَُّكْم ( 73) ُكن ْ فَ ُقْلَنا اْضر بُوُه ب بَ ْعض 

َن احلْ َجارَة  74) تَ ْعق ُلونَ  َي َكاحلْ َجاَرة  َأْو َأَشدُّ َقْسَوة  َوإ نَّ م  ْن بَ ْعد  َذل َك َفه  ( ُثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكْم م 
ْنُه  ْن َخْشَية  َلَما يَ تَ َفجَُّر م  َها َلَما يَ ْهب ُط م  ن ْ ْنُه اْلَماُء َوإ نَّ م  َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخُرُج م  ن ْ األنْ َهاُر َوإ نَّ م 

ُهْم َمُعوَن  75) هللا  َوَما هللُا ب َغاف ٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ  ن ْ ُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفر يٌق م  ( َأفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤم 
ْن بَ ْعد  َما َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ َكاَلَم هللا   ( َوإ َذا َلُقوا الَّذ يَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا 76)  ُثَّ ُُيَرّ ُفوَنُه م 

ْنَد رَ  َا فَ َتَح هللُا َعَلْيُكْم ل ُيَحاجُّوُكْم ب ه  ع  ُثونَ ُهْم ِب  َأَفاَل بّ ُكْم َوإ َذا َخاَل بَ ْعُضُهْم إ ىَل بَ ْعٍض َقاُلوا َأحُتَدّ 
 (77) تَ ْعق ُلونَ 
 
[ و ملا بني سبحانه سن البقرة ، ولوّنا سألوا عن صفتها }قالوا{ اي موسى }ادع لنا 71] 

ربك يبني لنا ما هي{ البقرة، أتكون من العوامل، أو من السوائم اليت ال تعمل، ف  }إن البقر{ 
يكون }و إان إن شاء هللا  الذي أمرتنا بذحبه }تشابه{ أي اشتبه }علينا{ وإنه كيف ينبغي أن

ملهتدون{ إىل صفة البقرة بتعريف هللا سبحانه لنا كيف جيب أن يكون، ويف احلديث عن النيب : 
 .(1) إّنم ملا شددوا على أنفسهم، شدد هللا عليهم، ولو مل تثنوا ما بينت هلم إىل آخر األبد

مرمت بذحبها }بقرة ال [ }قال{ موسى }إنه{ سبحانه }يقول إّنا{ أي البقرة اليت أُ 72]
ذلول{ يذهلا العمل }تثري األرض{ أي تعمل وتكرب إلاثرة األرض }و ال تسقي احلرث{ احلرث 
الزرع، فال تسقيه ابلناعور، والدالء، واملعن أن ال تكون عاملة }مسلمة{ أي ساملة النقص فيها 

ن فيها خيالف لوّنا، فهي بريئة من العيوب }ال شية{ من الوشي مبعن اللون }فيها{ أي اللو 
وهذا ل أتكيد ملا سبق، إذ كوّنا صفراء، ال تدل على عدم الوشي فيها }قالوا{ ملوسى }اآلن{ 
وبعد هذه التوضيحات لصفات البقرة }جئت ابحلق{ الواضح، أو مبا هو حق الكالم مقابل 

أي ذبح اليهود تلك }فذحبوها{ « إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرة»اإلمجال الذي قاله سابقًا بقوله 
البقرة املأمور بذحبها }وما كادوا يفعلون{ أي كاد، أن ال يذحبوا تلك البقرة لغالء مثنها، فإّنا 

 احنصرت يف بقرة واحدة، مل يعطها صاحبها إال بثمن فاحش.
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[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ قتلتم نفساً فادارأمت فيها{ ادارأمت مبعن اختلفتم، وأصله 73]
 ارأمت }و هللا خمرج ما كنتم تكتمون{ من أمر القاتل، وإنه من القاتل، وملاذا قتل.تد

[ }فقلنا اضربوه{ أي اضربوا القتيل }ببعضها{ أي ببعض البقرة املذبوحة اليت ُأمروا 74]
بذحبها }كذلك{ أي مثل هذا اإلحياء }ُيي هللا املوتى{ يف يوم القيامة، فإن القتيل ملا ضرب 

م حياً وأوداجه تشخب دمًا، وأخّب بسبب قتله، وابلذي قتله }و يريكم آايته{ يف الكون ابلبقرة قا
ويف أنفسكم، أو مبعن يريكم معجزاته }لعلكم تعقلون{ أي كي تستعملوا عقولكم، ولعل وجه 

على اآلايت السالفة، مع إن النظم يقتضي تقدميها، أن السياق لبيان « و إذ قتلتم»أتخري آية 
 يهود، وعدم إطاعتهم األوامر، فكان املقتضى تقدمي ما يدل على ذلك.جلاجة ال

[ }ث{ من بعد ما رأيتم هذه اآلايت أيها اليهود }قست قلوبكم{ أي غلظت }من 75]
بعد ذلك{ املذكور من آايت هللا تعاىل، أو من بعد ذبح البقرة، وما رأيتم من إحياء هللا امليت 

ول ابحملسوس }أو أشد قسوة{ وبني سبب أشديتها قسوة، }فهي كاحلجارة{ يف القسوة للمعق
موصولة، أي احلجر الذي }يتفجر منه « ما»بقوله }و إن من احلجارة ملا{ الالم للتأكيد، و

األّنار{ فيكون مبعثًا للخري انفعًا، خبالف قلوبكم اليت ال أييت منها إال الشر }وإن منها ملا 
يكون عينًا، وإن مل جير، وّبذا يفرتق عن السابق، وهو يشقق{ أصله تشقق }فيخرج منه املاء{ ف

ما يتفجر منه األّنار }و إن منها{ أي من احلجارة }ملا يهبط{ أي ينزل من اجلبل وقط }من 
خشية هللا{ فإن كل حجارة تسقط، ال بد وأن تكون سقطتها إبذن هللا، ومن خشيته خشية 

جهه، وقلوبكم أيها اليهود أقسى من تلك واقعية أو تشبيه، كالذي خيشى كثريًا فقط على و 
احلجارة، إذ ال ختشى من هللا سبحانه، وال تتواضع لعظمته }و ما هللا بغافل عما تعملون{ أيها 

 اليهود، فيجازيكم بسيئات أعمالكم.
[ }أفتطمعون{ أيها املسلمون }أن يؤمنوا{ أي يؤمن اليهود }لكم{ أي لنفعكم، إذ  76]

املؤمنني السابقني، أو مبعن اإلميان مببادئكم، وهذا استفهام إنكاري،  كل من آمن يكون يف نفع
أي لن يؤمن هؤالء اليهود ابإلسالم }و قد كان فريق منهم{ أي من هؤالء، وهم أسالفهم، وإّنا 
صحت النسبة إليهم، ألن األمة الواحدة، والقبيلة الواحدة، تكون متشاّبة األعمال واألفعال 

م هللا{ الذي يتلوه األنبياء عليهم }ث ُيرفونه{ ابلزايدة والنقصان لفظًا أو واألقوال }معون كال
معن، كما هو املتعارف عند من يريد نقل كالم ال يرضيه، فإنه إما أن ينقص فيه أو يزيد   لو وجد 
إىل ذلك سبيل   وإما أن يفسره بغري ما أراد املتكلم }من بعدما عقلوه{ وفهموه }وهم يعلمون{ 

 ف يؤمن هؤالء الذين كانوا يعملون بكالم هللا بعد تعقل هذا العمل.فكي
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[ }و إذا لقوا{ من املالقاة، أي لقي اليهود وكانت هذه خصلة بعضهم نسبت إىل 77]
اجلميع، كما هو املتعارف من نسبة ما يقوم به البعض إىل اجلميع }الذين آمنوا قالوا آمنا{ أبن 

فه وحليته، ومل يقصدوا اإلميان احلقيقي كسائر املسلمني، وال حممدًا هذا موجود يف كتبنا بوص
اإلميان الظاهري كاملنافقني، وإّنا أريد اإلميان مبعناه اللغوي، وهذا ذم هلم، حيث إّنم اتصفوا 
بصفات املنافقني }و إذا خال بعضهم إىل بعض{ ومجع هؤالء اليهود وغريهم من سائر اليهود، 

لوا{ أي قال من مل يكن يظهر اإلميان ملن أظهره }أحتدثوّنم{ أي ملاذا جملس خال من املؤمنني }قا
حتدثون املسلمني }مبا فتح هللا عليكم{ أي مبا عرفكم هللا يف كتابكم، أبن حممدًا حق، يقال فتح 
عليه ابب العلم إذا أرشده إليه وعلمه به }ليحاجوكم به عند ربكم{ أي إذا أظهرمت أنتم أيها 

، أن يف كتابكم صفات حممد حاجوكم يوم القيامة عند هللا فيقول املسلمون اليهود للمسلمني
لليهود املظهرين أنتم ذكرمت أن يف كتابكم صفات النيب، فلم مل تؤمنوا به }أفال تعقلون{ أيها اليهود 

 املظهرون للمسلمني، أن إظهاركم سبب لغلبة املسلمني عليكم يف احلجة عند هللا.
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يُّوَن اَل يَ ْعَلُموَن اْلك َتاَب إ اَل 78) ُموَن َأنَّ هللَا يَ ْعَلُم َما رُّوَن َوَما يُ ْعل ُنونَ َأَواَل يَ ْعلَ  ُهْم ُأمّ  ن ْ ( َوم 
َّ َوإ ْن ُهْم إ اَل َيظُنُّونَ  ْن ع ْند  7٩) َأَماين  ْم ُثَّ يَ ُقوُلوَن َهَذا م  َْيد يه  ( فَ َوْيٌل ل لَّذ يَن َيْكتُ ُبوَن اْلك َتاَب ِب 

ُبونَ هللا   ْم َوَوْيٌل ََلُْم ِم َّا َيْكس  ( َوَقاُلوا َلْن 8٠)  ل َيْشتَ ُروا ب ه  ََثَنا  َقل يال  فَ َوْيٌل ََلُْم ِم َّا َكتَ َبْت أَْيد يه 
ْنَد هللا  َعْهدا  فَ َلْن خُيْل َف هللُا َعْهَدهُ  ما  َمْعُدوَدة  ُقْل َأَّتََّْذُُتْ ع  َأْم تَ ُقوُلوَن َعَلى هللا   ََتَسََّنا النَّاُر إ اَل َأايَّ

( بَ َلى َمْن َكَسَب َسيّ َئة  َوَأَحاَطْت ب ه  َخط يئَ ُتُه َفُأوَلئ َك َأْصَحاُب النَّار  ُهْم ف يَها 81) َما اَل تَ ْعَلُمونَ 
َات  ُأوَلئ َك َأْصَحاُب اجْلَنَّة  ُهْم ف يهَ 82) َخال ُدونَ  ُلوا الصَّاحل  ( 83) ا َخال ُدونَ ( َوالَّذ يَن آَمُنوا َوَعم 

ْلَوال َدْين  إ ْحَساَن  َوذ ي اْلُقْرََب َوالْ  يَثاَق َبين  إ ْسَرائ يَل اَل تَ ْعُبُدوَن إ اَل هللَا َواب  يَ َتاَمى َوإ ْذ َأَخْذََن م 
ُتمْ  ْنُكْم َوَأنْ ُتْم  َواْلَمَساك ي  َوُقوُلوا ل لنَّاس  ُحْسنا  َوَأق يُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة ُثَّ تَ َولَّي ْ إ اَل َقل يال  م 

 (84) ُمْعر ُضونَ 
 

 
[ }أو ال يعلمون{ يعين اليهود املنافقون }أن هللا يعلم ما رون{ ر بعضهم إىل بعض }و 78]

ما يعلنون{ وما الفائدة يف أن ال يظهروا صفات النيب، فإن هللا يعلم أّنم يعلمون صفاته، وال 
 يؤمنون به عناداً.

م{ أي من اليهود }أميون{ منسوب إىل األم، مبعن من اليقرأ وال يكتب كأنه [ }و منه7٩]
نشأ حتت تربية أمه، ال حتت تربية املعلم }ال يعلمون الكتاب إال أماين{ األماين مجع أمنية،  
كاألغاين مجع أغنية، واألماين األحاديث املختلفة، أي أّنم ال يعرفون ما يف التوراة من صفات 

ا، وإّنا هم جهالء، أيخذون أمور الكتاب عن علمائهم حمرفة خمتلفة، فال مييزون بني النيب وغريه
احلق والباطل }و إن هم{ أي ما هم }إال يظنون{ بصحة ما معون، وال يتيقنون ألّنم مل يطالعوا 

 الكتاب أبنفسهم، حّت يعرفون ما فيه.
لتوراة }أبيديهم{ كناية [ }فويل للذين{ أي لعلمائهم الذين }يكتبون الكتاب{ أي ا8٠]

عن أّنا غري منزلة، وإّنا مكتوبة مبعثها األيدي ال الوحي واإلهلام }ث يقولون هذا{ املكتوب }من 
عند هللا{ وإنه منزل منه }ليشرتوا به{ أي مبا يكتبونه }مثنًا قلياًل{ ألّنم لو كانوا يظهرون ما يف 

وا يبذلون هلم األموال واالحرتام }فويل هلم{ أي التوراة حقيقة رجع مقلدوهم إىل النيب ، فلم يكون
للذين يكتبون الكتاب أبيديهم }مما كتبت أيديهم{ فإنه يوجب عذاابً، ألنه حتريف لكالم هللا 
تعاىل }و ويل هلم مما يكسبون{ من األموال إزاء حتريفاهتم، فإن مثن احلرام حرام آخر، وذلك 
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والويل أصله اهلالك والعذاب، ث استعمل يف كل واقع موجب للعذاب فإنه أكل لألموال ابلباطل، 
 يف اهللكة.

[ }و قالوا{ أي قال قسم من اليهود }لن متسنا النار إال أايمًا معدودة{ فلن نعذب يف 81]
جهنم إال سبعة أايم أو ما أشبه، على تقدير كفران وعصياننا، فلماذا نرتك رائسة الدنيا خوفًا من 

هللا هلم }أختذمت{ أي هل اختذمت }عند هللا عهدًا{ بذلك }فلن  عذاب قليل }قل{ اي رسول
خيلف هللا عهده أم تقولون على هللا{ كذاًب وزورًا }ما ال تعلمون{ ومن أدراكم أن العذاب أايم 

 معدودة.
[ }بلى{ ل األمر كما قالوا ولكن }من كسب سيئة و{ مل ينقلع عنها بل }أحاطت به 82]

قع يف دخان حيث ُييط به الدخان، حّت ال يتنفس وال يبصر وال مع خطيئته{ كاإلنسان الذي ي
إال يف الدخان، وكذلك املشرك املنحرف يف اخلطيئة }فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ 

 إىل األبد.
[ }و الذين آمنوا{ بقلوّبم وألسنتهم }و عملوا الصاحلات{ اليت أمر ّبا اإلسالم 83]

 ها خالدون{ ّبا ال انقطاع هلا وال زوال.}أولئك أصحاب اجلنة هم في
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ أخذان ميثاق بين إسرائيل{ عهدهم األكيد على لسان 84]

أنبيائهم، أبن }ال تعبدون إال هللا{ وحده }و{ أبن أحسنوا }ابلوالدين إحسااًن{ والتسيئوا إليهما 
مى{ الذين مات والدهم }و املساكني{ الفقراء }و{ أحسنوا إىل }ذي القرىب{ أقرابئهم }واليتا

}و قولوا للناس حسنًا{ وذلك يشمل مجيع أنواع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، واإلرشاد ورد 
االعتداء ابحلسن }و أقيموا الصالة وآتوا الزكاة{ ومها يف سائر األمم، مل يكوان ّبذا الشكل املوجود 

أعرضتم }إال قلياًل منكم{ الذين عملوا أبوامران }و أنتم  فعاًل يف هذه األمة }ث توليتم{
 «.توليتم»معرضون{ أتكيداً لقوله 
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ْن د اَير ُكْم ُثَّ َأقْ َرْرُُتْ وَ  يثَاَقُكْم اَل َتْسف ُكوَن د َماءُكْم َواَل َُّتْر ُجوَن أَنْ ُفَسُكْم م  أَنْ ُتْم َوإ ْذ َأَخْذََن م 
ْم َتظَاَهُروَن  ( ُثَّ أَنْ ُتمْ 85) َتْشَهُدونَ  ْن د اَير ه  ْنُكْم م  َهُؤاَلء  تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم َوَُّتْر ُجوَن َفر يقا  م 

ُثْ  َواْلُعْدَوان  َوإ ْن َيَُْتوُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرٌَّم َعَلْيُكْم إ ْخَراُجُهْم َأفَ ت ُ  إل  ْم اب  ُنوَن َعَلْيه  ْؤم 
نْ َيا َويَ ْوَم ب بَ ْعض  اْلك َتاب  وَ  ْزٌي يف  احْلََياة  الدُّ ْنُكْم إ اَل خ  َتْكُفُروَن ب بَ ْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يَ ْفَعُل َذل َك م 

ا تَ ْعَمُلونَ  ( ُأوَلئ َك الَّذ يَن اْشتَ َرُوا احْلََياَة 86) اْلق َياَمة  يُ َردُّوَن إ ىَل َأَشدّ  اْلَعَذاب  َوَما هللُا ب َغاف ٍل َعمَّ
ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم يُ ْنَصُرونَ الدُّن ْ  َرة  َفاَل خُيَفَُّف َعن ْ آَلخ  ( َوَلَقْد آتَ يْ َنا ُموَسى اْلك َتاَب 87) َيا اب 

َنا ع ى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يّ َنات  َوأَيَّْدََنُه ب ُروح  اْلُقُدس  َأَفُكلَّ  لرُُّسل  َوآتَ ي ْ ْن بَ ْعد ه  اب  َنا م  َما َجاءُكْم َوقَ فَّي ْ
بْ ُتْم َوَفر يقا  تَ ْقتُ ُلونَ  َا اَل تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُُتْ فَ َفر يقا  َكذَّ ( َوَقاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف 88) َرُسوٌل ِب 

ُنونَ  ْم فَ َقل يال  َما يُ ْؤم   (8٩) َبْل َلَعنَ ُهُم هللاُ ب ُكْفر ه 
 

م األكيد على لسان األنبياء [ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ أخذان ميثاقكم{ عهدك85]
}ال تسفكون دماءكم{ أي ال فك بعضكم دماء بعض }و ال خترجون أنفسكم من دايركم{ أي 
ال خيرج بعضكم بعضًا من الداير، أبن فرهم ويبعدهم }ث أقررمت{ بذلك امليثاق، أبن أعطيتموان 

 .العهود بذلك }و أنتم تشهدون{ أيها اليهود، بوقوع هذا امليثاق بيننا
[ }ث{ بعد ذلك امليثاق }أنتم هؤالء{ الذين }تقتلون أنفسكم وخترجون فريقًا منكم 86]

من دايرهم{ خمالفة ألوامران }تظاهرون{ أنتم أي يتعاون بعضكم مع بعض يف إخراجكم هلم 
تظاهرًا }عليهم ابإلث والعدوان{ ال إخراجًا ابحلق }و{ احلال }إن أيتوكم أسارى تفادوهم وهو 

ليكم إخراجهم{ أي كيف خيرج بعضكم بعضًا، ويقتل بعضكم بعضًا، مع أنكم إذا وجدمت حمرم ع
بعضكم أسريًا يف أيدي غريهم، تعطون الفدية خلالصهم، فإن كان بينكم عداء، فما هذه الفدية، 
وإن كان بينكم وداد فما هذا القتل واإلخراج. روي عن ابن عباس: أن قريظة والنضري، كاان 

وس واخلزرج، فافرتقوا فكانت النضري مع اخلزرج، وكانت قريظة مع األوس، فإذا اقتتلوا أخوين، كاأل
، وروي (1) عاونت كل فرقة حلفاءها، فإذا وضعت احلرب أوزارها فدوا أسراها تصديقًا ملا يف التوراة

يهود عن آخر أن اليهود كانوا إذا استضعفوا مجاعة آخرين أخرجوهم من دايرهم }أفتؤمنون{ أيها ال
}ببعض الكتاب{ أي التوراة القائل بوجوب إعطاء الفدية ألسراكم }و تكفرون ببعض{ القائل 
حبرمة القتل واإلخراج والتظاهر ابإلث والعدوان }فما جزاء من يفعل ذلك منكم{ احكموا أنتم 

                                                        

 .166ص 2٠راجع حبار األنوار: ج (1) 
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لقيامة أبنفسكم }إال خزي يف احلياة الدنيا{ ابلتفرقة والضعف واملهانة عند سائر األمم }و يوم ا
يردون إىل أشد العذاب{ مبخالفتهم أوامر هللا سبحانه }و ما هللا{ أي ل هللا }بغافل عما 

 تعملون{ فإنه يعلم أعمالكم، فيجازيكم عليها.
[ }أولئك{ اليهود الذين خالفوا األوامر بتلك األفعال }الذين اشرتوا احلياة الدنيا 87]

ا }فال خيفف عنهم العذاب{ يوم القيامة }و ال هم ابآلخرة{ فباعوا اآلخرة، وأخذوا الدنيا بدهل
 ينصرون{ هناك.

[ }و لقد آتينا موسى الكتاب{ أعطينا التوراة إايه }و قفينا{ أي أردفنا وأتبعنا بعضهم 88]
خلف بعض }من بعده{ أي بعد موسى }ابلرسل{ رسول يتبع رسواًل }وآتينا عى ابن مرمي 

ضحة، وهي املعجزات اليت أعطيت لعى من إبراء األكمه البينات{ مجع بينة، أي الداللة الوا
واألبرص، وإحياء املوتى }و أيدانه بروح القدس{ التأييد التقوية، وروح القدس، إما جّبئيل ، أو 
روح قوية من هللا سبحانه فيه تقوية على التبليغ واإلرشاد مع كثرة أعدائه }أفكلما جاءكم{ أيها 

فسكم{ وال ميثل إليه من األحكام }استكّبمت{ وتكّبمت عن قبول اليهود }رسول مبا ال هتوى أن
أحكام هللا سبحانه }ففريقًا كذبتم{ كعى وحممد صلوات هللا عليهما }و فريقًا تقتلون{ كزكراي 

 وُيىي ؟ وهذا استفهام إنكاري عليهم.
ء [ }و قالوا{ أي قالت اليهود للنيب }قلوبنا غلف{ مجع أغلف، مبعن إّنا يف غطا8٩]

}بل{ (1) َوَقاُلوا قُ ُلوبُ َنا يف َأِكنمة () وغالف عن هدايتكم، فال تصل اهلداية إليها، كما يف آية أخرى
ل كذلك، وإّنا }لعنهم هللا{ وأبعدهم عن اخلري }ب { سبب }كفرهم{ فإّنم ملا كفروا ومل ميتثلوا 

ال يعتين به }فقلياًل ما يؤمنون{ أوامر هللا، أبعدهم هللا عن اخلري، كمن ال مع شخصًا أمره فيرتكه و 
 ملا ران على قلوّبم، وأظلمت نفوسهم ابلكفر.
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ْن قَ ْبُل تَ ْفت ُحوَن َعَلى الَّذ يَن   ٌق ل َما َمَعُهْم وََكاُنوا م  ْن ع ْند  هللا  ُمَصدّ  َوَلمَّا َجاءُهْم ك َتاٌب م 
( ب ْئَسَما اْشتَ َرْوا ب ه  ٩٠) َنُة هللا  َعَلى اْلَكاف ر ينَ َكَفُروا فَ َلمَّا َجاءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ب ه  فَ َلعْ 

َباد ه   ْن ع  ْن َفْضل ه  َعَلى َمْن َيَشاُء م  َا أَنْ َزَل هللُا بَ ْغيا  َأْن يُ نَ زّ َل هللُا م   فَ َباُءوا أَنْ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِب 
ُن ٩1) ب َغَضٍب َعَلى َغَضٍب َول ْلَكاف ر يَن َعَذاٌب ُمه يٌ  َا أَنْ َزَل هللاُ َقاُلوا نُ ْؤم  ُنوا ِب  ( َوإ َذا ق يَل ََلُْم آم 

قا  ل َما َمَعُهْم ُقْل َفل َم تَ ْقتُ ُلوَن أَْنب   َا َورَاءُه َوُهَو احلَْقُّ ُمَصدّ  َنا َوَيْكُفُروَن ِب  َا أُْنز َل َعَلي ْ َياء هللا  م ْن ِب 
ن يَ  ُتْم ُمْؤم  ْن بَ ْعد ه  َوأَنْ ُتْم ( َوَلقَ ٩2) قَ ْبُل إ ْن ُكن ْ ْلبَ يّ َنات  ُثَّ اَّتََّْذُُتُ اْلع ْجَل م  ْد َجاءُكْم ُموَسى اب 

 ( ٩3) ظَال ُمونَ 
 

[ }و ملا جاءهم{ أي اليهود }كتاب من عند هللا{ هو القرآن }مصدق ملا معهم{ أي ٩٠]
ِإانم ) زل على موسىالكتاب الذي مع اليهود، وهو التوراة، فإن القرآن يصدق التوراة احلقيقي املن

}و كانوا{ أي اليهود }من قبل{ أي قبل أن أييت الرسول أو  (1) أَنَزْلَنا الت مْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر(
ينزل القرآن }تفتحون{ أي يطلبون الفتح من هللا }على الذين كفروا{ فإّنم كانوا يدعون هللا، أن 

}فلما جاءهم ما عرفوا{ أي الرسول الذي  يبعث الرسول، حّت يكونوا أرجح كفة من الكفار
عرفوه بصفاته ومزاايه }كفروا به{ وأخذوا ُياربوه، بل فوق ذلك أّنم كانوا يرجحون الكافرين على 

}فلعنة هللا على{ اليهود  (2) َهُؤالِء َأْهَدى ِمَن المِذيَن آَمُنوا َسِبياًل() الرسول واملؤمنني قائلني
 ، وهم يعرفون ذلك.}الكافرين{ مبحمد وابلقرآن

[ }بئسما اشرتوا به أنفسهم{ أي بئس الشيء الذي ابع اليهود بذلك أنفسهم، فأعطوا ٩1]
أي بئس الكفر « ما»أنفسهم للعذاب األبدي، واشرتوا الكفر }أن يكفروا مبا أنزل هللا{ بدل 

أحدمها الذي أخذوه مقابل أنفسهم، وذلك تشبيه، فكأن الكفر واإلسالم، سلعتان فمن أختار 
ابع نفسه بذلك الشيء، إذ يصرف نفسه يف سبيل ذلك، فإذا ابع نفسه مقابل اإلسالم كان نعم 
ما اشرتى به نفسه، وإذا ابع نفسه مقابل الكفر كان بئسما اشرتى به نفسه، واشرتى هنا مبعن 

}بغيًا{ أي حسداً، وهو علة  (3) (َوِمَن النماِس َمن َيْشِري نَ ْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللمِ ) البيع، كما قال
إلشرتائهم السيئ، أي كان سبب شرائهم الكفر احلسد، الذي كان فيهم حملمد ، حيث أنه من ولد 

                                                        

 .45سورة املائدة:  (1) 
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إمساعيل، ال من ولد جدهم إسحاق }أن ينزل هللا{ الدين }من فضله على من يشاء من عباده{ 
ن على حممد دون غريه }فباءوا{ أي أي أن احلسد من جهة نزول القرآ« بغياً »وأن ينزل، متعلق ب  

رجع اليهود }بغضب على غضب{ فإّنم كانوا مغضوٌب عليهم من جهة تعدايهتم يف زمان موسى 
وعى، وسائر األنبياء ، فغضب هللا عليهم مرة أخرى من جهة كفرهم مبحمد }و للكافرين{ الذين 

 به ويهينه.من أظهر مصاديقهم اليهود }عذاب مهني{ وهو العذاب الذي يذل صاح
[ }و إذا قيل هلم{ أي لليهود }آمنوا مبا أنزل هللا{ على حممد }قالوا نؤمن مبا أنزل ٩2]

علينا{ من التوراة }و يكفرون مبا وراءه{ أي وراء ما نزل عليه من كتاب عى وحممد }و هو{ أي 
نؤمن مبا » ماوراء كتاّبم }احلق مصدقًا ملا معهم{ واجلملة حالية }قل{ إنكم تكذبون يف قولكم

فإنكم لستم مبؤمنني، حّت ابلتوراة وإال }فلم تقتلون أنبياء هللا من قبل{ يف السابق « أنزل علينا
}إن كنتم مؤمنني{ ابلتوراة، فإن كتابكم حرم قتل األنبياء، فأنتم لستم مبؤمنني، ال بكتابكم، والمبا 

 بعد كتابكم من اإلجنيل والقرآن.
وعملكم، يدل على خالف ذلك، ف  }لقد « ا أنزل علينانؤمن مب»[ }و{ كيف تقولون ٩3]

جاءكم موسى ابلبينات{ أي ابحلجج الواضحة }ث اختذمت العجل{ إهلاً لكم }من بعده{ أي بعد 
زل رواحه إىل الطور }و{ احلال }أنتم ظاملون{ ألنفسكم يف عبادة العجل، فلو كنتم مؤمنني مبا ن

 ؟.عليكم، مل تتخذوا العجل إهلاً 
 



 11٠ 

 

ْعَنا وَ  ٍة َواَْسَُعوا َقاُلوا َسَ  َناُكْم ب ُقوَّ يثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ إ ْذ َأَخْذََن م 
ُتْم مُ  ْم ُقْل ب ْئَسَما َيَُْمرُُكْم ب ه  إ َيَاُنُكْم إ ْن ُكن ْ َنا َوُأْشر ُبوا يف  قُ ُلوّب  ُم اْلع ْجَل ب ُكْفر ه  ن  َوَعَصي ْ  (٩4) يَ ْؤم 

ُتْم  ْن ُدون  النَّاس  فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت إ ْن ُكن ْ ْنَد هللا  َخال َصة  م  َرُة ع  ُقْل إ ْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآَلخ 
لظَّال م يَ ٩5) َصاد ق يَ  ْم َوهللُا َعل يٌم اب  َا َقدََّمْت أَْيد يه  َدن َّ ٩6) ( َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبدا  ِب  ُهْم ( َوَلَتج 

ُزَ  َن الَّذ يَن َأْشرَُكوا يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِب  ه  َأْحَرَص النَّاس  َعَلى َحَياٍة َوم  ْحز ح 
َا يَ ْعَمُلونَ  رٌي ِب  َن اْلَعَذاب  َأْن يُ َعمََّر َوهللُا َبص  نَ زََّلُه َعَلى  ( ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوا  جل  ْب يَل َفإ نَّهُ ٩7) م 

ن يَ  قا  ل َما بَ ْيَ َيَدْيه  َوُهد ى َوُبْشَرى ل ْلُمْؤم  ( َمْن َكاَن َعُدّوا  هلل  ٩8) قَ ْلب َك ِب  ْذن  هللا  ُمَصدّ 
يَكاَل َفإ نَّ هللَا َعُدوٌّ ل ْلَكاف ر ينَ  ْب يَل َوم  ْيَك آاَيٍت بَ يّ َناٍت ( َوَلَقْد أَنْ َزْلَنا إ لَ ٩٩) َوَمالَئ َكت ه  َوُرُسل ه  َوج 

ُقونَ  َا إ اَل اْلَفاس  ُهْم َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل 1٠٠) َوَما َيْكُفُر ّب  ن ْ ( َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهدا  نَ َبَذُه َفر يٌق م 
ُنونَ  ْن ع ْند  هللا  ُمَصدّ ٌق ل َما َمَعُهْم نَ َبَذ َفر يٌق م َن 1٠1) يُ ْؤم  الَّذ يَن ُأوُتوا ( َوَلمَّا َجاءُهْم َرُسوٌل م 

ْم َكأَن َُّهْم اَل يَ ْعَلُمونَ   (1٠2) اْلك َتاَب ك َتاَب هللا  َورَاء ظُُهور ه 
 
[ }و{ اذكروا اي بين إسرائيل }إذ أخذان ميثاقكم{ عهدكم الشديد، ابلعمل ابلتوراة }و ٩4]

اكم بقوة{ رفعنا فوقكم الطور{ أي قطعة من جبل الطور   كما تقدم   وقلنا لكم }خذوا ما آتين
أي بشدة، مبعن العمل، بكل ما يف الكتاب عماًل مستمرًا قواًي }و امسعوا{ أوامر هللا سبحانه 
}قالوا مسعنا وعصينا{ حكاية حاهلم، وُيتمل أّنم قالوه بلفظهم استهزاًء }وأشربوا يف قلوّبم 

  أي حبه   العجل{ فكما أن من شرب املاء يدخل املاء يف جوفه، كذلك اليهود، دخل العجل 
يف قلوّبم }ب { سبب }كفرهم{ ابهلل سبحانه }قل{ اي رسول هللا هلم }بئسما أيمركم به إميانكم{ 

فإن اإلميان الذي أيمر ابتباع العجل، ل إمياانً، وإّنا هو كفر. « نؤمن مبا أنزل علينا»الذي قلتم 
لداللة، على أّنم عكسوا ل« رفع الطور»}إن كنتم مؤمنني{ وهذا استهزاء هلم، ث إنه إّنا كرر 

 امليثاق الذي أخذ منهم، حال الرفع، بل اختذوا العجل إهلًا.
[ }قل{ اي رسول هللا هلؤالء اليهود، الذين يقولون أن اآلخرة هي هلم وحدهم ال يشركون ٩5]

فيها غريهم من النصارى واملسلمني وغريمها }إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خالصة من دون 
س{ عند هللا صفة للدار اآلخرة، أي الدار اليت هي عند هللا، ومن دون الناس صفة خلالصته، النا

}فتمنوا املوت{ ألن من يدري أن مصريه اجلنة، ال بد وأن يتمن املوت، حّت « لكم»أو لقوله 
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خيلص من آالم الدنيا وأتعاّبا }إن كنتم صادقني{ يف مقالكم وكنتم تعتقدون ما تقولونه 
 كم.أبلسنت
[ ث أخّب سبحانه أبّنم لوا صادقني }و{ الدليل على ذلك أّنم }لن يتمنوه{ أي املوت ٩6]

}أبدًا{ يف حني من األحيان }ب { سبب }ما قدمت أيديهم{ من املعاصي واملنكرات والكفر، 
ليم وإّنا نسب التقدمي إىل اليد ألّنا اآللة الظاهرة يف تقدمي األشياء احملسوسة غالبًا }و هللا ع

 ابلظاملني{ فال يغرتون مبقاهلم، أن هلم اآلخرة، وأّنم أحباء هللا دون سواهم.
[ }و{ كيف يتمنون املوت، واحلال أنك اي رسول هللا }لتجدّنم أحرص الناس على ٩7]

حياة{ فإّنم أشد حرصًا من سائر الناس على البقاء يف الدنيا، ألّنم يعلمون أن آخرهتم إىل النار 
حّت أّنم أحرص }من الذين أشركوا{ إذ املشرك، يزعم أنه ال شيء وراءه، فيكون والعذاب }و{ 

حريصًا على البقاء لئال يفن، وهؤالء حيث يعلمون العقاب، فهم أحرص من املشركني }يود{ أي 
ُيب }أحدهم{ أي كل واحد منهم }لو يعمر{ ويطول عمره }ألف سنة{ حّت ال يذوق 

هو{ أي ل التعمري ألف سنة }مبزحزحه من العذاب{ زحزحه العذاب عاجاًل }و{ احلال }ما 
أي ما التعمري مبزحزحه من العذاب، فما الفائدة يف البقاء « هو»أي حناه، وقوله }أن يعمر{ بدل 

ألف سنة ملن عاقبته النار }و هللا بصري مبا يعملون{ من الكفر والسيئات، فيجازيهم عليها يوم 
 القيامة ابلنار والعذاب.

}قل{ اي رسول هللا لليهود الذين جاءوك وقالوا لك لو أن امللك الذي أيتيك ميكائيل  [٩8]
آلمّنا بك فإنه ملك الرمحة أييت ابلسرور والرخاء وهو صديقنا وجّبائيل ملك العذاب ينزل ابلقتل 
والشدة واحلرب و هو عدوان فإن كان ينزل عليك جّبائيل ال نؤمن بك }من كان عدوًا جلّبيل 

{ ل سبباً فيما يعمل حّت تتخذونه عدواً بل إنه }نزله{ أي القرآن }على قلبك إبذن هللا{ ال فإنه
من عند نفسه }مصدقًا ملا بني يديه{ أي للكتاب الذي قبله وهو التوراة }و هدى وبشرى 

 للمؤمنني{ فأي ذنب جلّبيل حّت تتخذونه عدواً وال تؤمنون ابلكتاب الذي أييت به.
وًا هلل{ أي يفعل فعل املعادي من اإلتيان مبا يكرهه سبحانه }ومالئكته [ }من كان عد٩٩]

ورسله وجّبيل وميكال{ وإّنا خصهما ابلذكر ألّنما موضع البحث مع اليهود }فإن هللا عدو 
للكافرين{ إذ كل من يعادي أحد هؤالء يكون كافرًا وهللا عدو ملن كفر أي يفعل معه فعل 

 ب والعقاب.املعادي من اإلهانة والتعذي
[ }و لقد أنزلنا إليك{ اي رسول هللا }آايت بينات{ واضحات }و ما يكفر ّبا إال 1٠٠]

 .الفاسقون{ الفاسق هو اخلارج عن طاعة هللا سبحانه
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[ }أو كلما عاهدوا{ أي اليهود }عهدًا نبذه{ أي نقضه }فريق منهم{ أي مجاعة 1٠1]
ضهم عهود األنبياء السابقني إبطاعتهم ونقضهم }بل أكثرهم ال يؤمنون{ وهذا إنكار عليهم يف نق

عهود رسول هللا يف قصة نضري وقريضة واملراد ابإلميان: إما اإلميان ابلعهود وإما اإلميان ابهلل ورسله 
 وإما اإلميان ابلرسول، وإّنا قال أكثرهم ألن بعضهم آمن كعبد هللا بن سالم.

{ كعى وحممد }مصدق ملا معهم{ [ }و ملا جاءهم{ أي اليهود }رسول من عند هللا1٠2]
من التوراة }نبذ فريق{ أي مجاعة }من الذين أوتوا الكتاب{ من اليهود الذين آاتهم هللا التوراة 
}كتاب هللا وراء ظهورهم{ وتركوا أوامره ابتباع األنبياء من بعد موسى }كأّنم ال يعلمون{ أي 

 من أحكام التوراة اإلميان ابألنبياء واتباع الرسل.
 

ُلو الشََّياط ُي َعَلى ُمْلك  ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلك نَّ الشََّياط َي َكَفُروا  َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ
ْن َأحَ  ْحَر َوَما أُْنز َل َعَلى اْلَمَلَكْي  ب َباب َل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلّ َمان  م  ٍد يُ َعلّ ُموَن النَّاَس السّ 

ُهَما َما يُ َفرّ ُقوَن ب ه  بَ ْيَ اْلَمْرء  َوَزْوج  َحَّتَّ  ن ْ َنٌة َفاَل َتْكُفْر فَ يَ تَ َعلَُّموَن م  َا َْحُْن ف ت ْ ه  َوَما ُهْم  يَ ُقواَل إ ّنَّ
َفُعُهْم َوَلَقْد َعل مُ  ْن َأَحٍد إ اَل ِب  ْذن  هللا  َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َواَل يَ ن ْ وا َلَمن  اْشتَ َراُه َما ب َضارّ يَن ب ه  م 

ْن َخاَلٍق َوَلب ْئَس َما َشَرْوا ب ه  أَنْ ُفَسُهْم َلْو َكاُنوا يَ ْعَلُمونَ  َرة  م  ( َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنوا 1٠3) َلُه يف  اآَلخ 
ٌر َلْو َكاُنوا يَ ْعَلُمونَ  ْن ع ْند  هللا  َخي ْ َنا ( اَي أَي َُّها الَّذ ي1٠4) َوات ََّقْوا َلَمُثوَبٌة م  َن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاع 

ْن َأْهل  اْلك َتاب  َوالَ 1٠5) َوُقوُلوا اْنظُْرََن َواَْسَُعوا َول ْلَكاف ر يَن َعَذاٌب أَل يمٌ  ( َما يَ َودُّ الَّذ يَن َكَفُروا م 
ْن رَبّ ُكْم َوهللُا خَيَْتصُّ ب رَ  ْن َخرْيٍ م  مْحَت ه  َمْن َيَشاُء َوهللُا ُذو اْلَفْضل  اْلُمْشر ك َي َأْن يُ نَ زََّل َعَلْيُكْم م 

 (1٠6) اْلَعظ يم  
 

[ }و اتبعوا{ عوض الكتاب   السحر   فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم وراحوا يتعلقون ب  1٠3]
}ما تتلوا{ وتقر }الشياطني{ والسحرة }على ملك سليمان{ بن داود حيث أن الشياطني على 

كما قال ابن « يف»مبعن « على»ا يتلون السحر للناس ولسان السحرة على زمان سليمان كانو 
أي أن اليهود أخذوا يتعلقون ابلسحر الذي كان يف زمان « على لالستعالء ومعن يف وعن»مالك 

سليمان يريدون بذلك جلب األموال والتقرب إىل الناس وكانوا يقولون أن سليمان إّنا أويت امللك 
فرد هللا عليهم بقوله }و ما كفر سليمان{ فإن السحر العظيم بسبب أنه كان يعمل ابلسحر 

موجب للكفر وال خيفى أن الكفر على نوعني: كفر يف العقيدة وكفر يف العمل، فالكفر يف العقيدة 
هو إنكار أصول الدين، والكفر يف العمل هو ترك واجب أو فعل، ولذا شاع استعمال الكفر على 
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 يف قصة احلج وقوله(1) َوَمن َكَفَر َفِإنم اَّللمَ َغيِن  َعِن الَعاَلِمنَي() ترك األوامر وفعل النواهي كقوله تعاىل
كفر ابهلل العظيم من هذه األمة »يف ابب الشكر وقول النيب  (2) َولَِئن َكَفْرمُتْ ِإنم َعَذايب َلَشِديٌد()

ماانل ابلسحر وإّنا وعّد منها النمام وحنوه وعلى أي حال فسليمان ما كان ساحراً ومل ينل « عشرة
 ابلنبوة واملوهبة اإلهلية.

}و لكن الشياطني كفروا{ بعملهم ابلسحر وتعليمهم للناس إايه والشياطني أرواح شريرة تلقي 
الشر يف النفوس كما ثبت يف العلم احلديث أيضًا وغريه يف ابب التحضري والتنومي املغناطي 

أتيت بعالج خفي ومنه التصرف يف العني ويف  }يعلمون الناس السحر{ والسحر أمور غري طبيعية
النفس ويف العقل فيوجب عداوًة بني الناس ومرضًا وما أشبه }و ما أنزل على امللكني{ عطف 

أي أن اليهود تركوا الكتاب واتبعوا سحر الشياطني وسحر امللكني ومن « ما تتلوا»على قوله 
على نيب ذلك الزمان حّت يعلمان « اببل» قصتهما أن بعد نوح كثرت السحرة فأنزل هللا ملكني يف

كالطبيب الذي يكتب  « هذا السحر وهذا إبطاله»الناس إبطال السحر فكاان يقوالن للناس 
كتاب الطب فيصف الداء وما ببه والدواء املزيل له فيقول مثاًل إن الشيء الفالين سم ودواؤه كذا 

أن يعملوا ابلسحر وإّنا يصران أن يبطلوا فكان امللكان يعلمان السحر وإبطاله وُيذران الناس 
السحر فإذا تعلم منهما الناس أخذ بعضهم ابلسحر كما أن الشخص يقرأ كتاب الطب فقي 

 الناس السم مل يكن ذلك من ذنب املؤلف للطب وإّنا هو من العامل مبا يضر الناس.
على امللكني الذين نزال  فقد ترك اليهود كتاب هللا وأخذوا ابلعلم الذي أنزل   أي أنزل هللا  

}ببابل{ ومها }هاروت وماروت{ واليظن أحد أّنما كيف يعلمان السحر للناس ومها ملكان من 
قبل هللا تعاىل }و{ ذلك ألنه }ما يعلمان من أحد{ أي ما يعلمان أحد السحر }حّت يقوال{ 

{ أبعمال السحر له }إّنا حنن فتنة{ وامتحان لك وكان تعليم للعالج ال لإلضرار }فال تكفر
}فيتعلمون{ أي الناس }منهما{ أي من امللكني }ما يفرقون به بني املرء وزوجه{ وما يوجب 
العداوة والبغضاء بني الزوجني مما يؤول إىل الفراق والطالق }و{ ال يتوهم أن األمر خرج من يد 

ويعطي القدرة للبشر  هللا سبحانه كال بل إّنا شاء هللا أن خيتّب عباده كما أنه حني خيلق العنب
فيعصره مخرًا ال خيرج األمر من يده سبحانه بل إّنا ذلك لالمتحان واالبتالء وهلذا قال سبحانه 
}ما هم{ أي امللكان ومتعلم السحر منهما }بضارين به{ أي بسبب السحر }من أحد إال إبذن 

خيلي بني املؤثر واملتأثر ولو مل  هللا{ فإن شيئًا اليؤثر يف شيء إطالقًا إال إبذن هللا ومعن إذنه أنه
                                                        

 .٩8آل عمران:  (1) 

 .8إبراهيم:  (2) 
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خيل كان عامل اجلّب وبطل االمتحان واالختبار واملراد ّبذه اجلملة أن شيئًا ال خيرج من إرادة هللا 
 سبحانه حّت أن يتمكن من الردع لكنه ال يردع.

}و يتعلمون{ أي يتعلم الناس من امللكني }ما يضرهم{ أي الشيء الذي يضرهم يف دنياهم 
}و ال ينفعهم{ أكد بذلك رّدًا لزعمهم أن السحر ينفعهم حيث يوصلهم إىل أغراضهم ودينهم 

}و لقد علموا ملن اشرتاه{ أي علم املتعلمون للسحر أن من اشرتى السحر وابع دينه }ما له يف 
اآلخرة من خالق{ أي من نصيب }و لبئس ما شروا به أنفسهم{ فإّنم أعطوا أنفسهم للنار 

حر الذي زعموا إنه ينفع دنياهم }لو كانوا يعلمون{ نزل العامل ابلشيء منزلة مقابل اشرتاء الس
 اجلاهل حيث مل يعمل بعلمه فإن من ال يعمل بعلمه هو واجلاهل سواء.

[ }و لو َأّنم{ أي اليهود بدل اتباع السحر }آمنوا{ حقيقة }و اتقوا{ عن فعل 1٠4]
م يف دنياهم وآخرهتم }لو كانوا يعلمون{ املعاصي }ملثوبة{ أي ثواب }من عند هللا خري{ هل

 لكنهم حيث ال يعملون بذلك فكأّنم ال يعلمونه.
[ }اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا{ للرسول حني كالمكم معه }راعنا{ فإن راعنا يف 1٠5]

فهو سب ودعاء « أمسعت ال مسعت»اللغة العربية من املراعاة والرعاية، ولكنها يف لغة اليهود مبعن 
لى املخاطب وقد كانت اليهود اغتنمت هذه الكلمة املتشاّبة لسب النيب ّبذا العنوان فكانوا ع

يريدون بذلك سبه فنهى هللا املسلمني عن هذه اللفظة حّت « راعنا»أيتون إىل الرسول ويقولون له 
رتك ال يتمكن اليهود من التكلم ّبذه الكلمة }و قولوا{ عوض ذلك }انظران{ أي انظر إلينا بنظ

الرحيمة }وامسعوا{ أيها املؤمنون أوامران وأوامر الرسول }و للكافرين{ من اليهود الشامتني للنيب 
 }عذاب أليم{ أي مؤمل يف اآلخرة.« راعنا»حتت ستار لفظة 

[ }ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب{ من اليهود والنصارى واجملوس }و ال{ من 1٠6]
 من{ قبل }ربكم{ سواء كان خريًا معنواًي كالنبوة واإلرشاد }املشركني أن ينزل عليكم من خري

والوحي أو ماداًي كالغلبة والنصر واملال }و هللا خيتص برمحته من يشاء{ فل إرادة هللا تبعًا إلرادة 
الكفار واملشركني }و هللا ذو الفضل العظيم{ فل فضله خاصًا بقوم من الكفار كما كانت اليهود 

 هم دون غريهم.تزعم أن النبوة في
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ْثل َها َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللَا َعَلى ُكلّ  َشْيٍء  َها َأْو م  ن ْ َرْيٍ م  َها ََنْت  ِب  ْن آَيٍة َأْو نُ ْنس   َقد يرٌ َما نَ ْنَسْخ م 
ْن ُدون  هللا  م ْن 1٠7) ريٍ ( َأملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللَا َلُه ُمْلُك السََّمَوات  َواألْرض  َوَما َلُكْم م   َول ٍّ َواَل َنص 
َيَان  1٠8) إل  ْن قَ ْبُل َوَمْن يَ تَ َبدَّل  اْلُكْفَر اب  ( َأْم ُتر يُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسئ َل ُموَسى م 

ْن بَ ْعد  إ َيَ 1٠٩) فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَّب يل   ْن َأْهل  اْلك َتاب  َلْو يَ ُردُّوَنُكْم م  ان ُكْم ُكفَّارا  ( َودَّ َكث رٌي م 
مْ  َ هللُا ِبَ  ْم م ْن بَ ْعد  َما تَ بَ يََّ ََلُُم احْلَقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ َيَِْت  ه  ْند  أَنْ ُفس  ْن ع  ر ه  إ نَّ هللاَ َحَسدا  م 

ُموا ألَ 11٠) َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقد يرٌ  ْن َخرْيٍ ( َوَأق يُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما تُ َقدّ  ُكْم م  نْ ُفس 
ريٌ  َا تَ ْعَمُلوَن َبص  ْنَد هللا  إ نَّ هللَا ِب  ( َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إ اَل َمْن َكاَن ُهودا  َأْو 111) ِتَ ُدوُه ع 

ُتْم َصاد ق يَ  ْسَلَم َوْجَهُه هلل  ( بَ َلى َمْن أَ 112) َنَصاَرى ت ْلَك َأَمان ي ُُّهْم ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم إ ْن ُكن ْ
ْم َواَل ُهْم َُيَْزُنونَ  ْنَد رَبّ ه  َواَل َخْوٌف َعَلْيه  ٌن فَ َلُه َأْجُرُه ع   (113) َوُهَو حُمْس 

 
[ }ما ننسخ من آية{ أبن نرفع حكمها وجنعل مكانه حكمًا آخر }أو ننسها{ أبن 1٠7] 

إىل القرآن الكرمي وإّنا ابلنسبة إىل  نرفع رمسها ونبلي عن القلوب حفظها، والنسيان ال يقع ابلنسبة
الكتب السالفة ولذا ال يوجد كثري منها فعاًل، أما النسخ فإنه وقع ابلنسبة إىل القرآن   على األشهر 
  وإىل غريه }أنت خبري منها أو مثلها{ وإّنا يقع النسخ واإلنساء فيما يؤتى ابملثل ألن املثل أصلح 

سقطت ورقة مالية عن االعتبار فيأيت احلاكم بورقة أخرى مثلها يف  من املنسوخ واملنسي، فمثاًل إذا
القيمة، كما أنه قد أيخذ درمهًا من زيد ليعطيه بدله ديناراً }أمل تعلم{ أيها اليهودي املنكر للنسخ 
}أن هللا على كل شيء قدير{ فإن اليهود كانوا يلقون الشبهة أبنه كيف ميكن نسخ كتاّبم ابلقرآن 

ن كتاّبم صاحلًا فلماذا ينسخ وإن مل يكن صاحلًا فلماذا أنزله هللا تعاىل، وقد كان اجلواب وأنه إن كا
إن عدم النسخ إما لعدم مثل أو أصلح وإما لعدم قدرة هللا تعاىل على النسخ وكال األمرين 

 مفقودان، فاملثل واألصلح موجودان وهللا على كل شيء قدير.
سخ }أن هللا له ملك السماوات واألرض{ فيتصرف فيما [ }أمل تعلم{ أيها املنكر للن1٠8]

يشاء من األوضاع واألحكام كيف يشاء }و ما لكم من دون هللا{ أي غري هللا }من ويل{ يلي 
أموركم }و ال نصري{ ينصركم فهو سبحانه يرى صالحكم يف النسخ واإلنساء فإن املصاحل ختتلف 

آايت هللا أن تنهض ابلبشر مرتبة فمرتبة حسب اختالف األعصار واألشخاص، ولقد كان شأن 
حّت وصلت النوبة لرسالة اإلسالم وهذه بدلت بعض جزئياهتا قبل متامها وكماهلا حتقيقًا للتناسق 

 بني الرسالة وبني العصر، حّت إذا كملت مل يبق مّبر أو حتوير بل تبقى إىل األبد.
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يب ومشرك }أن تسألوا [ }أم تريدون{ أيها املعاصرون للرسول من مسلم وكتا1٠٩]
رسولكم{ أسئلة تعنت وجلاجة }كما سئل موسى من قبل{ حيث كانوا يقرتحون عليه اقرتاحات 
وألونه حماالت كقوهلم لن نؤمن لك حّت نرى هللا جهرة، فإن املعاصرين كانوا ألون ما ال يعنيهم أو 

نَ ) ما أشبه كقوهلم فقد زجرهم هللا سبحانه هلذه  (1) ا ِكَسفاً(َأْو ُتْسِقَط السمَماَء َكَما َزَعْمَت َعَلي ْ
ال « رسولكم»األسئلة اليت ال ترتبط مبقام الرسول والرسالة من بعد ما تبني هلم اهلدى، وقوله 

خيتص ابملؤمنني إذ يكفي يف اإلضافة أدن مالبسة }و من يتبدل الكفر ابإلميان{ أبن أيخذ 
التعنتية إذ إّنا من مسات الكفر واالحنراف }فقد  الكفر ويرتك اإلميان الذي من مصاديقه األسئلة

 ضل سواء السبيل{ أي وسطه املوصل إىل املطلوب.
[ }ود{ أي أحب }كثري من أهل الكتاب{ اليهود والنصارى واجملوس }لو يردونكم{ 11٠]

أيها املسلمون }من بعد إميانكم كفارًا{ فتكونون مثلهم }حسدًا{ لكم كيف صرمت إىل حضرة 
وتقدمتم يف احلياة وهذا احلب ل من جهة أّنم متدينون فيأسفون عليكم ملاذا تركتم اإلميان  اإلميان

بل احلب }من عند أنفسهم{ تشبيهًا وحسب أهوائهم أي أن مبدأ احلب هوى النفس ال الدين 
}من بعد ما تبني هلم احلق{ فل ذلك جلهلهم بدينكم وحقيقتكم }فاعفوا{ أيها املسلمون عنهم 

ا{ عن أعمال الكفار وال تقابلوا إساءهتم ابملثل }حّت أييت هللا أبمره{ فيأذن لكم يف }واصفحو 
املبارزة واملقاتلة واملقابلة ابملثل }إن هللا على كل شيء  قدير{ فيأيت يوم جيعلكم أقوايء فتتمكنوا من 

 حماربة هؤالء الكفار فيأذن لكم يف املبارزة معهم.
 أبمره ف  }أقيموا الصالة وآتوا الزكاة{ والتبارزوا }وما تقدموا [ }و{ أما إذا مل أيت هللا111]

ألنفسكم{ من إعطاء الزكاة وسائر اخلريات اليت هي ألنفسكم ألّنا تعود إليكم يف الدنيا ابأللفة 
ويف اآلخرة ابلثواب }من خري جتدوه عند هللا{ يوم القيامة و }إن هللا مبا تعملون بصري{ فال يضيع 

 وجهه وال عمل يؤتى ألجله. شيء يصرف يف
[ }و قالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هوداً أو نصارى{ قالت اليهود: لن يدخلها إال 112]

اليهود، وقالت النصارى: لن يدخلها إال النصارى، وهود مجع هائد، كعود مجع عائد }تلك{ 
م }هاتوا{ أي احضروا املقالة }أمانيهم{ مجع أمنية أي رغبتهم الكاذبة }قل{ اي رسول هللا هل

 وجيئوا }برهانكم{ ودليلكم على ما تّدعون }إن كنتم صادقني{ يف مقالتكم.
[ }بلى{ جواب سؤال تقديره أفل يدخل اجلنة أحد ومن هو؟ فقيل }من أسلم وجهه 113]

هلل{ وخص الوجه ألنه أشرف األعضاء فإذا أسلمه الشخص فقد أسلم مجيع جوارحه }و هو 
                                                        

 .٩3سورة اإلسراء:  (1) 
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له أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم ُيزنون{ فهو يدخل اجلنة سواء  حمسن{ يف عمله }ف
كان يهوداًي يف زمان موسى أو نصرانيًا يف زمان عى أو مسلمًا يف زمان حممد أو من سائر األمم 

 .نبيائهايف زمان أ
هذا كالم معه دليله إذ معيار الدخول يف اجلنة اإلميان والعمل الصاحل فال يقال ملن يقول و 

 ذلك: هات برهانك.
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َوَقاَلت  اْليَ ُهوُد َلت  النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوَقاَلت  النََّصاَرى َلت  اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم 

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلق َيا ْثَل قَ ْوَل  ْم َفاَّللَُّ َُيُْكُم بَ ي ْ ُلوَن اْلك َتاَب َكَذل َك َقاَل الَّذ يَن اَل يَ ْعَلُموَن م  ة  ف يَما  مَ يَ ت ْ
َد هللا  َأْن ُيْذَكَر ف يَها اَْسُُه َوَسَعى يف  114) َكاُنوا ف يه  خَيَْتل ُفون َ  ( َوَمْن َأْظَلُم ِم َّْن َمَنَع َمَساج 

رَ  ْزٌي َوََلُْم يف  اآَلخ  نْ َيا خ  َا ُأوَلئ َك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إ اَل َخائ ف َي ََلُْم يف  الدُّ ة  َعَذاٌب َخَراّب 
ٌع َعل يمٌ 115) َعظ يمٌ   ( َوَّلل َّ  اْلَمْشر ُق َواْلَمْغر ُب َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه هللا  إ نَّ هللَا َواس 

( 117) (َوَقاُلوا اَّتَََّذ هللُا َوَلدا  ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما يف  السََّمَوات  َواألْرض  ُكلٌّ َلُه َقان ُتونَ 116)
َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ َبد ي ( َوَقاَل الَّذ يَن اَل 118) ُع السََّمَوات  َواألْرض  َوإ َذا َقَضى َأْمرا  َفإ ّنَّ

ْثَل قَ ْوَل  ْم َتَشا ْم م  ْن قَ ْبل ه  ْم بَ َهْت قُ ُلوبُ هُ يَ ْعَلُموَن َلْواَل ُيَكلّ ُمَنا هللُا َأْو أَتْت يَنا آَيٌة َكَذل َك َقاَل الَّذ يَن م 
ريا  َوَنذ يرا  َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاب  11٩) َقْد بَ ي َّنَّا اآَلاَيت  ل َقْوٍم ُيوق ُنونَ  حْلَقّ  َبش  ( إ َنَّ َأْرَسْلَناَك اب 

يم    (12٠) اجلَْح 
 

[ }و قالت اليهود لت النصارى على شيء وقالت النصارى لت اليهود على شيء{ 114]
جتعل نفسها الناجية وغريها اهلالكة }و{ احلال إن }هم يتلون  من دين وإميان وتقوى فكل طائفة

الكتاب{ والتايل للكتاب ال ُيق له أن يقول مثل هذه املقالة إذ كل منهم يعلم أن صاحبه على 
بعض الشيء، فإن اليهود يعرفون أن النصارى هلم إميان يف اجلملة وكذلك النصارى يعرفون أن 

كذلك{ القول }قال الذين ال يعلمون{ من الكفار }مثل قوهلم{ اليهود هلم إميان يف اجلملة }
وهذا أتنيب للطائفتني حيث صاروا كمن ال كتاب له وهو جاهل فإن اجلاهل ميكن إن يقول ل 
اليهود أو النصارى على شيء ألنه يزعم بطالن كليهما }فاهلل ُيكم بينهم{ مجيعًا }يوم القيامة{ 

شيء أم ال }فيما كانوا فيه خيتلفون{ ولعل ختصيص احلكم وهناك يتبني لكل طائفة إنه على 
ّبناك ألن هناك ال تبقى شبهة يف احلكم خبالف حكمه سبحانه يف الدنيا فإن من ال يؤمن 

 ابالسالم ال يعرتف حبكمه.
[ }و من أظلم ممن منع مساجد هللا{ وهي عامة لكل مانع وإن كان ينطبق على أهل 115]

عن املسجد احلرام وخبت نّصر الذي منع عن بيت املقدس }أن يذكر  مكة الذين منعوا الرسول
فيها امسه{ أي ال أحد أظلم من هكذا شخص واحلصر املستفاد من اآلية إضايف وإال فمن قتل 
األنبياء أظلم }و سعى يف خراّبا{ خرااًب معنواًي مبنع املصلني عنها أو خراب العمارة والبناء 
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وها إال خائفني{ من عذاب هللا سبحانه، فمن عى يف خراب }أولئك ما كان هلم أن يدخل
املساجد كيف يدخلها آمنًا أو خائفني من املسلمني أن يعاقبوهم }هلم يف الدنيا خزي{ ابلعقاب 
اإلسالمي ملن فعل ذلك أو إخبار خبزي عن هللا سبحانه ينزل مبن عى يف خراب املساجد }و هلم 

نار مهااًن ولعل هاتني اآليتني أيضًا تلميح إىل فعل اليهود يف اآلخرة عذاب عظيم{ حيث يذوق ال
 مبنعهم عن املساجد.

[ }و هلل املشرق واملغرب{ فكلتا اجلهتني له سبحانه خلقها ومها ملك له وحده 116]
}فأينما تولوا{ وجوهكم }فثم وجه هللا{ وجه هللا جانبه أي أن هللا سبحانه حميط ابلعلم والقدرة 

إذا توجه اإلنسان إىل املشرق فقد توجه إىل هللا وإذا توجه إىل املغرب فقد توجه على كل انحية ف
إىل هللا، ول هللا جسمًا حّت يكون له مكان معني يلزم التوجه إليه }إن هللا واسع{ علمًا وقدرة 

زلت ألنه حميط جبميع اجلهات }عليم{ مبا يفعله اإلنسان من التوجه إىل أية انحية، ورمبا قيل أبّنا ن
 يف رد اليهود الذين قالوا كيف انصرف حممد عن قبلة بيت املقدس إىل الكعبة.

[ }و قالوا{ اليهود عزير ابن هللا والنصارى قالوا املسيح ابن هللا واملشركون قالوا املالئكة 117]
ي بنات هللا }اختذ هللا ولدًا{ أما أبن أولده كما زعم بعضهم أو أختذ بعنوان التبين }سبحانه{ أ

أنزهه عن ذلك تنزيهًا }بل له ما يف السماوات واألرض{ فكيف يكون اململوك ولدًا إذ الولد ل 
ملكًا للوالد، ث إن اململوك حتت التصرف فالتبين ملاذا...؟ }كل{ أي كل من السماوات واألرض 

 }له{ تعاىل }قانتون{ أي خاضعون ومطيعون.
نشئهما وخالقهما وهذا أتكيد ملا يف [ }بديع السماوات واألرض{ أي مبدعهما وم118]

}و إذا قضى أمرًا{ وأراده }فإّنا يقول له{ « له ما يف السماوات واألرض»اآلية السابقة من أنه 
أي لذلك األمر املراد }كن{ أي أيمره أبن يوجد }فيكون{ أي فيوجد عقيب أمره فالكون ّبذا 

 النحو طوع إرادته وأمره.
هل الكتاب ومنعهم وسائر املشركني عن املساجد، وشركهم [ }و{ بعد ذكر اختالف أ11٩]

يف ابب التوحيد، تعرض القرآن احلكيم حول كالمهم ابلنسبة إىل الرسالة، فقال، و }قال الذين ال 
يعلمون{ موازين الوحي والرسالة }لوال يكلمنا هللا{ أي هاّل يكلمنا ربنا، أبن أيمران أبوامره، بدون 

كلمنا أبنك نيب }أو أتتينا آية{ ومعجزة حسب اقرتاحنا }كذلك قال احتياج إىل وسيط، أو ي
الذين من قبلهم{ ألنبيائهم }مثل قوهلم{ ملوسى أران هللا جهرة }تشاّبت قلوّبم{ يف اإلنكار ويف 
االقرتاح والتعنت }قد بينا اآلايت{ فال حاجة إىل تكليم هللا، وال إىل اإلتيان خبوارق اقرتحوها، إذ 
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دهم بيان احلق والّبهان، فقد فعلنا ذلك، وإن كان مرادهم غري ذلك فل على هللا إال لو كان مرا
 إمتام احلجة }لقوم يوقنون{ إّنا خصهم ألّنم الذين تفيدون منها وينتفعون ّبا.

[ }إان أرسلناك{ اي رسول هللا }ابحلق{ أتكيد لإلرسال، إذ كل إرسال هللا تعاىل ابحلق 12٠]
نني املطيعني }و نذيرًا{ تنذر الكافرين والعاصني، فأنت رسولنا، وإن كانوا }بشريًا{ تبشر املؤم

يشكون يف رسالتك، وألونك عن أشياء اتفهة }و ال تسأل{ أنت }عن أصحاب اجلحيم{ 
 فلست أنت مكلفاً عنهم، وإّنا عليك التذكري فقط.
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لَّتَ ُهْم ُقْل إ نَّ ُهَدى هللا  ُهَو اَْلَُدى َوَلئ ن  َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تَ تَّ  ب َع م 

ريٍ  ْن َول ٍّ َواَل َنص  َن هللا  م  َن اْلع ْلم  َما َلَك م  ( الَّذ يَن 121) ات َّبَ ْعَت َأْهَواءُهْم بَ ْعَد الَّذ ي َجاءَك م 
ُلوَنُه َحقَّ ت اَلَوت ه  ُأوَلئ َك يُ ؤْ  َناُهُم اْلك َتاَب يَ ت ْ ُرونَ آتَ ي ْ ُنوَن ب ه  َوَمْن َيْكُفْر ب ه  َفُأوَلئ َك ُهُم اْْلَاس   م 

َ الَِّت  أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأيّن  َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلم يَ  ( ايَ 122)  َبين  إ ْسَرائ يَل اذُْكُروا ن ْعَمِت 
َفُعَها َشَفاَعٌة َواَل ( َوات َُّقوا يَ ْوما  اَل َِتْز ي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئا  َوالَ 123) َها َعْدٌل َواَل تَ ن ْ ن ْ  يُ ْقَبُل م 

يَم رَبُُّه ب َكل َماٍت َفَأََتَُّهنَّ َقاَل إ يّن  َجاع ُلَك ل لنَّاس  إ َماما  124) ُهْم يُ ْنَصُرونَ  ( َوإ ذ  ابْ تَ َلى إ بْ َراه 
ْن ُذرّ يَِّت  َقاَل اَل يَ َناُل َعْهد ي الظَّال م يَ  ( َوإ ْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمَثاَبة  ل لنَّاس  َوَأْمنا  125) َقاَل َوم 

َ ل لطَّائ   َرا بَ ْيِت  يَل َأْن َطهّ  يَم َوإ َْسَاع  ْدََن إ ىَل إ بْ َراه  يَم ُمَصلًّى َوَعه  ْن َمَقام  إ بْ َراه  ف َي َواَّتَّ ُذوا م 
َن ( َوإ ْذ َقاَل إ ب ْ 126) َواْلَعاك ف َي َوالرُّكَّع  السُُّجود   نا  َواْرُزْق َأْهَلُه م  يُم َربّ  اْجَعْل َهَذا بَ َلدا  آم  َراه 

ر  َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتّ ُعُه َقل يال  ُثَّ َأْضَطرُُّه  َّللَّ  َواْليَ ْوم  اآَلخ  ُهْم اب  ن ْ إ ىَل َعَذاب  الثََّمَرات  َمْن آَمَن م 
ريُ   (127) النَّار  َوب ْئَس اْلَمص 

 
ُث أن من طبيعة احلال أن كل صاحب مبدأ لتميله اخلصماء إىل انحيتهم، [ }و{ حي121]

ويعدونه الرضا عنه، إذا مال حنوهم بنّي هللا تعاىل لنبيه، أن ذلك سراب خادع وجيب أن ال يغرت به 
اإلنسان، إذ }لن ترضى عنك اليهود وال النصارى{ إىل األبد }حّت تتبع ملتهم{ وتدخل يف 

طريقة ال يرض عن شخص إال بدخوله يف طريقته متامًا وكمااًل }قل{ اي طريقتهم، إذ كل ذي 
رسول هللا }إن هدى هللا{ الذي هو اإلسالم }هو اهلدى{ فقط دون ما سواه من اليهودية 
والنصرانية }و لئن اتبعت أهواءهم{ إشارة إىل أن دينهم ل إال هوى أنفسهم، ول من عند هللا 

لم{ ابإلسالم وشرائعه و بطالن اليهودية والنصرانية }مالك{ سبحانه }بعد الذي جاءك من الع
أي ل لك }من هللا{ أي من طرف هللا }من ويل وال نصري{ أي فال يلي هللا تعاىل أمورك وال 

 ينصرك.
[ }الذين آتيناهم الكتاب{ التوراة واإلجنيل املوصوفني بكذّبم }يتلونه حق تالوته{ 122]

يؤمنون به{ أي ابلنيب أو ابلقرآن أو ابإلسالم أو بكتاّبم إمياانً ابلعمل مبا يف الكتاب }أولئك 
صحيحًا، ال كإميان املعاندين الذين أيخذون ببعض الكتاب دون بعض }و من يكفر به فأولئك 
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هم اخلاسرون{ يف الدنيا ويف اآلخرة، أما يف الدنيا، فألن منهاج هللا سبحانه هو املنهاج املسعد يف 
 عنه اإلنسان، كانت معيشته ضنكًا، وأما يف اآلخرة، فللعذاب املعد للكافرين.احلياة، فإذا عرض 

[ }اي بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم{ من إرسال الرسل إليكم، وإهالك 123]
عدوكم، وجعلكم ملوكًا وتوسيع الدنيا لكم }و أين فضلتكم على العاملني{ يف زمانكم، اليت هي 

 وقد تقدم الكالم يف مثل هذه اآلية  .من أعظم النعم   
[ }و اتقوا يومًا{ أي يوم القيامة، املوصوف أبنه }ال جتزي نفس عن نفس شيئًا{ 124]

هناك وإّنا ترى كل نفس جزاؤها العادل، فال ُيمل أحد وزر أحد }و ال يقبل منها عدل{ أي 
ون رضى هللا سبحانه }و ال هم فدية تعادله، فيفك نفسه ابلفدية واملال }و ال تنفعها شفاعة{ بد

ينصرون{ فال ينصر أحد أحدًا، وقد تقدمت مثل هذه اآلية، لكن أريد االنتقال إىل موضوع آخر  
 كرر املطلب السابق تذكرياً وتركيزاً.

[ }و{ حيث مت بعض الكالم عن اليهود والنصارى واملشركني، إنتقل السياق للكالم 125]
اء البيت مما يشرتك فيه اجلميع، وإن اترخيهم قبل اتريخ اليهودية حول إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبن

والنصرانية، وقد اعتاد أن يتكلم املتكلم عن الظروف املعاصرة، ث ينتقل إىل التواريخ الغابرة، واذكر 
اي رسول هللا }إذ ابتلى{ امتحن }إبراهيم{ }ربه{ فاعل ابتلى، أي امتحن هللا إبراهيم 

فإن الكلمة تقال لألمر، وال يبعد أن يكون املراد ابلكلمة نفس معناها  }بكلمات{ أي أبمور،
العريف، فاملعن ابتاله بكلمات تكلم هللا أو امللك معه حوهلا لينفذها، وأييت مبعناها، ولعل 
الكلمات كانت حول ذبح إمساعيل ، أو حول جماّبة ّنرود الطاغي }فامتهن{ أبن أطاع األمر  

ال{ هللا تعاىل بعد إمتام الكلمات }إين جاعلك{ اي إبراهيم }للناس كاماًل غري منقوص }ق
كاجلمع احمللى ابلالم أفاد العموم، وال منافاة بني  « الناس»إمامًا{ واإلمام هو املقتدى، وحيث أن 

كونه سابقًا نبيًا ورسواًل، ومل يكن إمامًا عامًا، ث صار كذلك جزاء إمتام الكلمات }قال{ إبراهيم 
هللا تعاىل }و من ذرييت{ هل جتعل اي رب إماماً؟ وهذا طلب املتأدب أييت به يف لسان  سائالً 

االستفهام }قال ال ينال عهدي{ ابإلمامة }الظاملني{ وهذا جواب مع زايدة، إذ املفهوم منه، نعم 
 أجعل بعض ذريتك، لكن غري الظامل منهم، وإّنا خص هذا ابلذكر، لبيان عظم مقام اإلمامة.

}و{ اذكر اي رسول هللا }إذ جعلنا البيت{ احلرام مبكة املكرمة }مثابة{ مبعن مرجعاً  [126]
فإن الناس يرجعون إليه كل عام، و الرجوع مبناسبة جمموع الناس، وإن مل يرجع إليه كل فرد }للناس 

يف الكالم  وأمنًا{ فال ُيل القتال فيه، وإن من التجأ إليه يكون آمناً، فال جيري عليه احلد، ث صار
التفات إىل اخلطاب قائاًل }و اختذوا{ أيها املسلمون }من مقام إبراهيم{ وهو احلجر الذي كان 
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يضعه إبراهيم حتت رجله لبناء أعايل الكعبة، الذي هو اآلن ابلقرب من الكعبة }مصلى{ أي حمل 
ان }إىل للصالة، فإنه جتب الصالة للطواف حول مقام إبراهيم يف احلج }و عهدان{ أي ذكر 

إبراهيم وإمساعيل{ : األب واالبن }أن طهرا بييت{ طهارة معنوية، بعدم السماح لنصب األصنام 
فيه وطهارة ظاهرية ابلنظافة }للطائفني{ أي الذين يطوفون حول البيت }و العاكفني{ الذين 

كع{ }و الر  (1) يعتكفون يف املسجد احلرام، ولالعتكاف مسائل وأحكام مذكورة يف كتب الفقه
 مجع راكع }السجود{ مجع ساجد، أي املصلني.

[ }و{ اذكر اي رسول هللا }إذ قال إبراهيم{ يف دعائه هلل تعاىل }رب اجعل هذا{ 127]
البلد وهو مكة، اليت بن فيها البيت }بلدًا آمنًا{ عن األخطار، أو حمكومًا حبكم األمن حكماً 

ه من الثمرات من آمن منهم ابهلل واليوم اآلخر{ شرعيًا، وإن كان السياق يؤيد األول }و ارزق أهل
فإن دعاء إبراهيم كان خاصًا ّبم }قال{ هللا سبحانه يف جواب إبراهيم ما يدل على استجابة 
دعائه مع الزايدة، وهي }و من كفر{ من أهل هذا البلد، ال نقطع عنه الثمار بل }فأمتعه{ أي 

ر األمور }قلياًل{ فإن عمر الدنيا قصري ، وأمدها قليل أعطيه املتاع من احلياة والرزق واألمن، وسائ
}ث أضطره{ أي أدفعه إىل النار ابضطرار منه، فما من أحد يرضى ابلنار }إىل عذاب النار وبئس 

 املصري{ أي بئس املأوى واملرجع.
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َن اْلبَ ْيت  َوإ َْسَاع يُل رَب ََّنا ت َ  َد م  يُم اْلَقَواع  يُع اْلَعل يمُ َوإ ْذ يَ ْرَفُع إ بْ َراه  نَّا إ نََّك أَْنَت السَّم   َقبَّْل م 
نَ 128) َكَنا َوُتْب َعَلي ْ ْن ُذرّ يَّت َنا ُأمَّة  ُمْسل َمة  َلَك َوَأر ََن َمَناس  ا إ نََّك ( رَب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسل َمْي  َلَك َوم 

يمُ  ْم رَ 12٩) أَْنَت الت َّوَّاُب الرَّح  ْم آاَيت َك َويُ َعلّ ُمُهُم ( رَب ََّنا َوابْ َعْث ف يه  ُلو َعَلْيه  ُهْم يَ ت ْ ن ْ ُسوال  م 
ْم إ نََّك أَْنَت اْلَعز يُز احلَْك يمُ  يَم إ اَل 13٠) اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة َويُ زَكّ يه  لَّة  إ بْ َراه  ( َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن م 

نْ َيا َوإ نَّ  َناُه يف  الدُّ َن الصَّاحل  يَ َمْن َسف َه نَ ْفَسُه َوَلَقد  اْصَطَفي ْ َرة  َلم  ( إ ْذ َقاَل َلُه رَبُُّه 131) ُه يف  اآَلخ 
يُم بَن يه  َويَ ْعُقوُب ايَ 132) َأْسل ْم َقاَل َأْسَلْمُت ل َربّ  اْلَعاَلم يَ  َا إ بْ َراه  َّ إ نَّ هللَا  ( َوَوصَّى ّب  َبين 

يَن َفاَل ََتُوُتنَّ إ اَل َوأَنْ ُتْم  ُتْم ُشَهَداء إ ْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب 133) ُمْسل ُمونَ اْصَطَفى َلُكُم الدّ  ( َأْم ُكن ْ
ْن بَ ْعد ي َقاُلوا نَ ْعُبُد إ َلَََك َقاُلوا نَ ْعُبُد إ َلَََك َوإ َلَه آابَ  ئ َك اْلَمْوُت إ ْذ َقاَل ل َبن يه  َما تَ ْعُبُدوَن م 

دا  َوْحَْ  يَل َوإ ْسَحاَق إ ََلا  َواح  يَم َوإ َْسَاع  ( ت ْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما  134) ُن َلُه ُمْسل ُمونَ إ بْ َراه 
 (135) َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبْ ُتْم َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكاُنوا يَ ْعَمُلونَ 

 
[ }و{ أذكر اي رسول هللا }إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت{ أي كان يبين أساس 128]

ض، ويعاونه يف ذلك }وإمساعيل{ ابنه، ومها يقوالن يف حال البناء البيت احلرام، ويرفعه من األر 
 نقصده.مبا نعمله و  }ربنا تقبل منا{ بناء البيت }إنك أنت السميع{ دعاءان }العليم{

[ }ربنا واجعلنا مسلمني لك{ يف مجيع أموران، والدعاء ابإلسالم، الينايف كوّنما  12٩]
ائد، واألعمال حباجة إىل االستمرار، مما ال يكون إال كذلك قبل الدعاء إذ اإلسالم كسائر العق

اهِداَن ) ّبداية هللا وتوفيقه، فكما أن االبتداء ال يكون إال بعونه سبحانه، كذلك االستمرار، كما يف
سَتِقيَم(

ُ
َراَط امل }و{ اجعل }من ذريتنا{ وأوالدان }أمة مسلمة لك{ واإلسالم هو تسليم (1) الصِّ

حانه يف االعتقاد والقول والعمل }وأران{ أي عرفنا }مناسكنا{ مجع منسك، األمور إىل هللا سب
أي املواضع اليت تتعلق النسك ّبا، والنسك العبادة، يقال رجل انسك، أي عابد، وقد استجاب 
هللا دعاءمها، حيث أرامها جّبائيل موضع الصالة، والوقوف، وغريها }و تب علينا{ أي أرجع إلينا 

أي كثري الرجوع إىل عبيده، ومن « التواب»ة، فإن التوبة مبعن الرجوع، ولذا يقال هللا ابملغفرة والرمح
ذلك تعرف أنه ال داللة لآلية، على أّنما ، كاان قد أذنبا }إنك أنت التواب{ بعبادك }الرحيم{ 

 ّبم.
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 [ }ربنا وابعث فيهم{ أي يف األمة املسلمة   اليت طلبناها منك   }رسواًل منهم{ من13٠]
نفس األمة، ال من سائر األمم، حّت يكون هلم الشرف بكون الرسول منهم }يتلو عليهم آايتك{ 

على « كتابك»دالئلك، وبراهينك، وأحكامك }و يعلمهم الكتاب{ إما املراد: القرآن، أو املراد: 
ية حنو الكلي }و احلكمة{ هي وضع كل شيء موضعه واملراد بتعلمهم إايها، تعليمهم العلوم الكون

والتشريعية، فإن اجلاهل اليتمكن، من وضع األشياء مواضعها جلهله ّبا }و يزكيهم{ أي يطهرهم 
من األدانس والقذارات األخالقية واألعمالية }إنك أنت العزيز{ حقيقة، فإن العزة ال تكون إال 

ص العزة هنا بقلة الوجود، وكثرة االحتياج، وهللا واحد ال شريك له، ومجيع االحتياجات إليه وختصي
ابلذكر، للتلميح إىل كون االحتياج إليه }احلكيم{ فأفعالك صادرة عن حكمة، وما طلباه إّنا كان 

 عني احلكمة.
[ هذه هي طريقة إبراهيم }و من يرغب عن ملة إبراهيم{ أي من يعرض عن هذه 131]

}إال من سفه  الطريقة يف التوحيد والتسليم وسائر ما ذكر مما يدل على أّنا من أفضل الطرق
نفسه{ أي ال يرتك هذه امللة، إال من ضرب نفسه ابلسفاهة واحلمق، وهل هناك طريقة أفضل من 

استنكاري }و لقد اصطفيناه{ مجلة حالية، أي « من يرغب»هذه الطريقة؟ واالستفهام يف قوله 
وإنه يف اآلخرة ملن إان بسبب هذه الطريقة املستقيمة، اليت كانت إلبراهيم اخرتانه نبيًا }يف الدنيا 

 الصاحلني{ الفائزين ابلدرجات الرفيعة.
أي اخرتانه ملا قلنا له }أسلم{ يف « اصطفيناه»[ }إذ قال له ربه{ هذا متعلق بقوله 132]

مجيع أمورك هلل }قال{ إبراهيم }أسلمت لرب العاملني{ وحده ال شريك له، ومعن أسلم استقم 
وكما يقول  (1) فَاْعَلْم أَنمُه اَل ِإَلَه ِإالم اَّللمُ واسَتغِفر() وله تعاىلعلى اإلسالم، واثبت على التوحيد، كق

 أحدان ملن كان جالساً يف مكان: أجلس هنا حّت الساعة العاشرة   مثاًل  .
[ }و وصى ّبا{ أي ابمللة والطريقة اليت كانت إلبراهيم }إبراهيم بنيه{ أوالده، 133]

اهيم كانت عامة، إشارة إىل لزوم دعوة األهل بصورة خاصة إىل وخصهم ابلذكر، مع أن دعوة إبر 
}و{ وصى ّبا }يعقوب{ حفيد إبراهيم  (2) ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنراً() احلق، كما قال سبحانه

من إسحاق، بنيه أيضًا و خص يعقوب ألنه جد اليهود، وكانت الوصية }اي بين{ أي اي أبنائي، 
له بنيين }إن هللا اصطفى{ أي اختار }لكم الدين{ حّت تكونوا متدينني، فهو مجع ابن، وأص

ومعن اختار هللا الدين هلم، أنه سبحانه أعطاهم الدين، وأراد ذلك منهم مقابل بعض األمم 
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الوحشية الذين تركوا وشأّنم، فلم تبلغهم دعوة األنبياء }فال متوتن إال وأنتم مسلمون{ أي الترتكوا 
ادفكم املوت على تركه، وإّنا خص املوت، ألنه لو كان غري مسلم قبل ذلك، ث اإلسالم، فيص

 أسلم ومات مسلماً مل يكن عليه أبس.
[ }أم كنتم شهداء{ أيها املدعون إن األنبياء كانوا يهودًا أو نصارى، فإن اليهود كانوا 134]

م ذلك أبنكم مل تكونوا حضوراً يقولون أن يعقوب النيب أوصى بنيه ابليهودية، فأنكر هللا تعاىل عليه
}إذ حضر يعقوب املوت{ واقرتب من الوفاة }إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي{ على طريقة 
االستفهام التقريري }قالوا نعبد إهلك وإله آابئك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق{ إبراهيم جد يعقوب 

نًا، واألعلى منزلة، ومسى العم أابً و إمساعيل عمه وإسحاق أبوه، وقدم إمساعيل ألنه كان األكّب س
تغليبًا، وألن العرب تسمي العم أاًب واخلالة أمًا }إهلًا واحدًا{ بغري شريك }و حنن له مسلمون{ 
فكان دينهم اإلسالم، واإلسالم هو دين مجيع األنبياء ، ألن معناه التسليم هلل يف أوامره ونواهيه 

ودية أو النصرانية، يراد به نفيها ابملعن املتداول عند أهل ونفي هللا سبحانه كون دين األنبياء اليه
 الكتاب، وإال فال يهم االسم، كما ال خيفى.

[ ث بني هللا حقيقة هي أن األمة املاضية لت هتمكم، أيها املعاصرون للرسول وإّنا املهم 135]
الده }أمة قد أعمالكم، فكيف كانت تلك األمم، فإّنا قد ذهبت وفنت }تلك{ أي إبراهيم وأو 

خلت{ أي ذهبت ومضت }هلا ما كسبت{ فإن أعماهلا ترتبط ّبا ال بكم }و لكم ما كسبتم{ 
 فإن أعمالكم ترتبط بكم ال ّبم }و ال تسألون{ أنتم }عما كانوا يعملون{ فأصلحوا أعمالكم.
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يمَ  لََّة إ بْ َراه  َن اْلُمْشر ك يَ  َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهودا  َأْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا ُقْل َبْل م   َحن يفا  َوَما َكاَن م 

يَل َوإ ْسَحاَق َويَ ْعُقوبَ 136) يَم َوإ َْسَاع  َنا َوَما أُْنز َل إ ىَل إ بْ َراه  َّللَّ  َوَما أُْنز َل إ َلي ْ  ( ُقوُلوا آَمنَّا اب 
ْن َرّبّ  ْم  َ النَّب يُّوَن م  َ ُموَسى َوع ى َوَما ُأوِت  ُهْم َوَْحُْن َلُه َواألْسَباط  َوَما ُأوِت  ن ْ اَل نُ َفرّ ُق بَ ْيَ َأَحٍد م 

َقاٍق 137) ُمْسل ُمونَ  َا ُهْم يف  ش  ُتْم ب ه  فَ َقد  اْهَتَدْوا َوإ ْن تَ َولَّْوا َفإ ّنَّ ( َفإ ْن آَمُنوا ِب  ْثل  َما آَمن ْ
يُع اْلَعل يمُ  َغَة هللا  َوَمنْ 138) َفَسَيْكف يَكُهُم هللُا َوُهَو السَّم  ب ْ َغة  َوَْحُْن َلهُ  ( ص  ب ْ َأْحَسُن م َن هللا  ص 

( ُقْل َأحُتَاجُّونَ َنا يف  هللا  َوُهَو رَب َُّنا َورَبُُّكْم َوَلَنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَْحُْن َلُه 13٩) َعاب ُدونَ 
يَل َوإ ْسَحا14٠) ُُمْل ُصونَ  يَم َوإ َْسَاع  َق َويَ ْعُقوَب َواألْسَباَط َكاُنوا ُهودا  َأْو ( َأْم تَ ُقوُلوَن إ نَّ إ بْ َراه 

َن هللا  َوَما هللُا ب َغاف لٍ  ْنَدُه م   َعمَّا َنَصاَرى ُقْل ءأَنْ ُتْم َأْعَلُم َأم  هللُا َوَمْن َأْظَلُم ِم َّْن َكَتَم َشَهاَدة  ع 
ُتْم َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكاُنوا ( ت ْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم مَ 141) تَ ْعَمُلونَ  ا َكَسب ْ
 ( 142) يَ ْعَمُلونَ 
 
[ }و قالوا كونوا هوداً أو نصارى{ أي قالت اليهود كونوا يهودًا وقالت النصارى كونوا 136]

نصارى }هتتدوا{ للحق وترشدوا }قل{ اي رسول هللا }بل{ نتبع }ملة{ أي دين }إبراهيم{ 
والنصرانية، وإّنا هي اإلسالم املصفى، وإن كان فرق بني اإلسالم وبني الصايف من شوائب اليهودية 

دين إبراهيم يف بعض اخلصوصيات التشريعية، فاملراد نفي النصرانية واليهودية }حنيفًا{ أي 
مستقيمًا عن االعوجاج }و ما كان{ إبراهيم }من املشركني{ كما أنتم أيها اليهود والنصارى 

ابن هللا، أو املسيح ابن هللا، وعلى هذا فاملراد إبتباع ملة إبراهيم إتباعها  مشركون، إذ تقولون عزير
 يف التوحيد.

[ }قولوا{ أيها املسلمون، ما جيب عليكم أن تعتقدوا به، وما هي خالصة األداين 137]
السابقة والالحقة، اليت تعني زيف العقائد النصرانية واليهودية وغريمها }آمنا ابهلل و{ آمنا ب  
}ماأنزل إلينا{ من القرآن احلكيم }و ما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط{ 
أحفاد يعقوب فإن كثريًا منهم كانوا أنبياء نزلت عليهم الصحف }و{ آمنا ب  }ما أويت موسى 

ء ، وعى و{ آمنا ب  }ما أويت النبيون{ قاطبة }من رّبم ال نفرق بني أحد  منهم{ أي من األنبيا
فإان نعرتف ابجلميع }و حنن له{ أي هلل سبحانه }مسلمون{ فإن دين األنبياء، كلهم يتلخص يف 
أصول وفروع وأخالق فاألصول: التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعاد، فإن كل نيب كان 

ر مبن يلحقه، كما إن اإلمامة مبعن الوصاية، فإن كل نيب كان ل ه أوصياء، يصدِّق من سبقه ويبشِّ
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والفروع: الصالة والصوم والزكاة وما أشبه من العبادات، وأحكام املعامالت   ابملعن األعم   وكل 
األداين كانت مشرتكة فيها مع تفاوت ير حسب اقتضاء الزمان واألمة، فمثاًل كان صوم الصمت 

احلياء، وما أشبه يف بعض األمم ول يف اإلسالم وهكذا، واألخالق: الصدق واألمانة، والوفاء، و 
 وكلها فطرايت نفسيه كانت األنبياء أتمر ّبا وتنهى عن أضدادها.

[ }فإن آمنوا{ أي آمن غري املسلمني من سائر األداين والفرق }مبثل ما آمنتم به{ 138]
أي كما تؤمنون أنتم أيها املسلمون }فقد اهتدوا{ إىل احلق }و إن تولوا{ عن مثل هذا اإلميان، 

تهم املنحرفة }فإّنا هم يف شقاق{ أي يف خالف فهم يف شق وأنتم يف شق ولزموا طريق
}فسيكفيكهم هللا{ فإن هللا يكفيك اي رسول هللا وينصرك عليهم }و هو السميع{ كالمهم 

 }العليم{ أبعمالكم ونواايكم.
[ اتبعوا }صبغة هللا{ واصبغوا أنفسكم ّبا، وهي اإلسالم، فإن كل طريقة يتبعها 13٩]
ن لون له، لكنه لون غري حمسوس، تشبيهاً ابأللوان احملسوسة }و من أحسن من هللا صبغة{ اإلنسا

وهذا استفهام إنكاري، أي الأحد أحسن من هللا صبغة ودينًا }و حنن{ املسلمون }له عابدون{ 
  اللغريه من الشركاء الذين أنتم تعبدوّنا مع هللا، أو من دون هللا، ورمبا يقال إن وجه التسمية ب

أن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم مباء أصفر يعمدوّنم فيه، واآلية من املشاّبة كقوله « الصبغة»
 .(1) تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل َأْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك() سبحانه
[ }قل{ اي رسول هللا هلؤالء اليهود والنصارى وغريهم }أحتاجوننا{ أي تباحثون معنا 14٠]

{ وإنه مل أنسخ أداينكم، ومل أخرت من العرب رسواًل، ومل أفعل كذا وكذا؟ }و هو }يف{ دين }هللا
ربنا وربكم{ أي أن هللا ل راًب لكم فقط حّت يكون معكم وحدكم إىل األبد }و لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم{ فل عملنا غري منظور إليه عند هللا، وعملكم منظور إليه، كما كانوا يزعمون قائلني حنن 
شعب هللا املختار، وحنن أبناء هللا وأودائه }و حنن له خملصون{ إذ ال نشرك به أحدًا خبالفكم 

 حيث جعلتم له شريكاً.
[ }أم{ تباحثون معنا يف أمر األنبياء و }تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق 141]

}أو نصارى{  ويعقوب واألسباط{ أحفاد يعقوب الذين كانوا أنبياء }كانوا هودًا{ أي يهوداً 
وهذا اشتباه منهم إذ اليهودية والنصرانية، تولدات بعد إبراهيم ، فكيف يكون إبراهيم أحدمها، كما 

}قل{ اي رسول هللا هلؤالء املدعني  (2) َوَما أُنزَِلِت الت مْوَراُة َواإِلجِنيُل ِإالم ِمْن بَ ْعِدِه() قال سبحانه
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أأنتم أعلم أم هللا{ فاهلل سبحانه يقول مل يكونوا يهودًا وال بيهودية هؤالء األنبياء، أو نصرانيتهم }
نصارى، وأنتم تقولون كانوا }و من أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا{ أي ال أحد أظلم ممن 
يكتم الشهادة اليت عنده من هللا سبحانه، فإن اليهود كانوا يكتمون ما أنزل إليهم من البينات 

قني وحول نيب اإلسالم }و ما هللا{ أي ل هللا }بغافل عما تعملون{ واهلدى حول األنبياء الساب
 فإنه يعلم أعمالكم اليت منها كتمانكم للشهادة، ث جيازيكم عليها.

[ }تلك{ األنبياء وما كانوا يعملون ويتدينون ال يرتبطون بكم أيها املعاصرون للرسول، 142]
ال واألفعال }و لكم ما كسبتم{ من فإّنا }أمة قد خلت{ ومضت }هلا ما كسبت{ من األعم

 اخلري والشر }و ال تسألون{ أنتم }عما كانوا يعملون{ فلم هذه املباحثة واحملاجة واجملادلة.
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