
 74 

الذي ال أيتيه الباطل من القومي الكرمي والكتاب القرآن الكتاب العظيم وهذا هبذا  مث يقول تعايل يف الكافرين
  :بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد  

  {01اإلسراء - َأْعَتْدََن ََلُْم َعَذاِبً َألِيماً  َوَأنَّ الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ } 

      (  لَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ )َوَأنَّ ا

اإلميان يف كتاب هللا هو التصديق لقوله تعاىل فيما ورد عن أوالد نيب هللا يعقوب عليه السالم ملا قالوا له } 
 ال يعملون هلا  غري مصدقني هبا مبعىن الوالغري مؤمنني ابآلخرة يوسف{  -لنا ولو كنا صادقني مبؤمنأنت  وما

على سلوكه وافعاله كمًا ا وجعله ح تعاىل هو الذي عمل بكتاب هللافن ابهلل تعاىل واليوم اآلخر واآلخرة واملؤم
بشرط بيان هللا على مستوى الفرد واألسرة واجلماعة والقبيلة والدولة  وكل راع مسؤول عن رعيته والفهم يكون 

ورد احلكم  عن رسول هللا صلى هللا عليه وآلهلبيان املتوار  ابتعاىل ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السالم 
 لقوله تعاىل : إىل هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وآله حال اإلختالف 

ِر ِمنُكمأ }  امأ ُنوا أاِطيُعوا اَّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا واأُويل األأ ا الَِّذينا آما ٍء ف اُردُّوُه إِ َيا أاي ُّها يأ ُتمأ يف شا ىلا اَّللَِّ فاِإن ت اناازاعأ
ُن تاأ   تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخرِ واالرَُّسوِل ِإن ُكنُتمأ  سا ٌ واأاحأ ريأ ِلكا خا  .  {95النساء  – ِوياًل ذاَٰ

وهؤالء املؤمنون ابهلل تعاىل ورسوله هم الذين وصفهم هللا تعاىل أهنم على امللة اإلبراهيمية احلنيفية كما يف قوله 
ٍم } ن نيب هللا يوسف عليه السالم : على لساتعاىل  ُت ِملَّةا ق اوأ ُهمأ   ِِبْْلِخَرةِ  واُهم الَّ يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ ِإِّنِ ت اراكأ

ُقوبا  ي اعأ اقا وا حا ِإسأ رااِهيما وا ِئي ِإب أ ُت ِملَّةا آابا عأ اِفُرونا واات َّب ا ِلكا  كا ٍء ذاَٰ يأ رِكا اِبَّللَِّ ِمن شا انا لاناا أان نُّشأ ا كا ِل ِمن فا ما ضأ
رِِ  فا ت ا ٌب مُّ ِن أاأارأابا جأ اِحيبِا السِِ ُكُرونا َيا صا ث ارا النَّاِس الا ياشأ لاَِٰكنَّ أاكأ عالاى النَّاِس وا ناا وا ٌ أاِم اَّللَُّ الأوااِحُد اَّللَِّ عالاي أ ريأ قُونا خا

اُر  هَّ  .{ 04-83يوسف الأقا

 تأسى بسيدَن حممد خامت النبيني لقوله تعاىل ومن أراد هللا تعاىل والدار اْلخرة فليتبع هللا تعاىل ورسوله وي
انا ي ارأُجو اَّللَّا }  نأ كا ناٌة لِما سا واٌة حا انا لاُكمأ يف راُسوِل اَّللَِّ ُأسأ دأ كا ِثرياً  َواْليَ ْوَم اْْلِخرَ لاقا را اَّللَّا كا ذاكا { 12األحزاب -وا

. 



 74 

مان يعلم أمته الكتاب واحلكمة يف قوله دعا ببعثة نيب آخر الز  إبراهيم عليه السالموحيث أن سيدان إبراهيم 
يُ زاكِِيهِ تعاىل }  ةا وا ما كأ يُ عالُِِمُهُم الأِكتاابا وااحلِأ ِتكا وا ُلو عالايأِهمأ آَيا ُهمأ ي ات أ مأ ِإنَّكا أانأتا الأعازِيُز راب َّناا وااب أعاثأ ِفيِهمأ راُسواًل ِمن أ

  . { 215البقرة -احلأاِكيم ُ 

عاُه ِإذأ }   يمية اليت قال تعاىل فيها إذا من اراد احلنيفية اإلبراه رااِهيما واالَِّذينا ما ناٌة يف ِإب أ سا واٌة حا اناتأ لاُكمأ ُأسأ قادأ كا
ب اي أ  ناا وا ن ا ا ب اي أ بادا رأانا ِبُكمأ وا فا ُبُدونا ِمنأ ُدوِن اَّللَِّ كا ِمَّا ت اعأ ِمِهمأ ِإانَّ بُ راآُء ِمنأُكمأ وا وأ اواُة وا قاالُوا لِقا َّتَّ ناُكُم الأعادا اُء أاباداً حا غأضا الأب ا

ِلُك لاكا ِمنا اَّللَِّ مِ  ا أامأ ما غأِفرانَّ لاكا وا ت ا اسأ رااِهيما أِلابِيِه ألا لا ِإب أ ُه ِإالَّ ق اوأ دا ِمُنوا اِبَّللَِّ واحأ ناا تُ ؤأ لأ ٍء راب َّناا عالايأكا ت اواكَّ يأ نأ شا
ِصرُي راب َّناا ال َتاأعالأ  ِإلايأكا الأما ناا وا ِإلايأكا أان اب أ انا وا دأ كا ِفرأ لاناا راب َّناا ِإنَّكا أانأتا الأعازِيُز احلأاِكيُم لاقا ُروا وااغأ فا ناًة لِلَِّذينا كا ناا ِفت أ

انا ي ارأُجو اَّللَّا  نأ كا ناٌة لِما سا واٌة حا والَّ فاِإنَّ اَّللَّا ُهوا الأغاِِنُّ احلأاِميدُ  اْْلِخرَ  َواْليَ ْومَ لاُكمأ ِفيِهمأ ُأسأ نأ ي ات ا ما -0متحنةامل -وا
6. } 

رااِهيُم ي اُهوِدَِيً }  وهذه احلنيفية ليست اليهودية واال النصرانية كما يف قوله تعاىل عنه عليه السالم  :  انا إِب أ ا كا ما
رِِكنيا  انا ِمنا الأُمشأ ا كا ما ِلمًا وا ِنيفًا ُمسأ انا حا لاِكنأ كا راانِِيًا وا  وابلتايل من أراد احلنيفية {  66آل عمران -واال ناصأ

انا }  فليتأسى بسيدان حممد خامت النبيني كما يف قوله تعاىل  نأ كا ناٌة لِما سا واٌة حا انا لاُكمأ يف راُسوِل اَّللَِّ ُأسأ دأ كا لاقا
ِثريا َواْليَ ْوَم اْْلِخَر ي ارأُجو اَّللَّا  را اَّللَّا كا ذاكا   { 12األحزاب -وا

عليه السالم احملاربني هلم فقد أمر هللا تعاىل بقتاهلم   هبيت أهل على هذا األميان ابهلل ورسوله ووالية نيواخلارج
 كما يف قوله تعاىل :

ِمُنونا اِبَّللَِّ واال}  رَّما اَّللَُّ واراُسولُُه واال ياِديُنونا ِدينا احلأاقِِ ِمنا  اْْلِخرِ  ِِبْليَ ْومِ  قااتُِلوا الَِّذينا ال يُ ؤأ ا حا واال ُُياِرُِمونا ما
ارا الَِّذينا أُوتُوا الأكِ  قاالاِت النَّصا ُهوُد ُعزاي أٌر ابأُن اَّللَِّ وا قاالاِت الأي ا اِغُرونا وا ِزأياةا عانأ ياٍد واُهمأ صا طُوا اجلأ َّتَّ يُ عأ ى تاابا حا

ُروا ِمنأ ق ابأُل قاات الاُهُم اَّللَُّ  فا لا الَِّذينا كا اِهُئونا ق اوأ وااِهِهمأ ُيضا هُلُمأ ِبِاف أ ِسيُح ابأُن اَّللَِّ ذاِلكا ق اوأ فاُكونا الأما ََّ يُ ؤأ  - أا
 { 84-15التوبة

وهنا القتال هلؤالء يكون لإلسالم أو اجلزية وكان هذا يف الوعد األول وأما حنن فيه اآلن فال جيوز فيه اجلزية  
فهي حكم مت رفعه عندما قتلوا املسلمني يف كل بقاع املعمورة فهم الذين حكموا علينا وعلى أنفسهم بذلك  

ى عليه السالم والذي ورد فيسنة رسول اللله صلى هللا عليه وآله أنه سيدع اجلزية أي يرفع وهوزمان نزول عيس
العمل هبا ألسباب منها قتلهم الزريع وحماوالهتم استأصال املسلمني واآلن بدأ هذا احلكم بوجود أسبابه  كما 

 م . بينا  وال يعمل هبذا احلكم قبل نزول عيسى أو مهدي آخر الزمان عليهما السال
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 :هلم صفات بينها القرآن الكرمي وهى واآلخرة ورسوله والدار ابهلل وتعاىل  الغري مؤمنني أماو 

 لقوله تعاىل  واملؤمنني)عليهم السالم( ورسوله وأهل بيته  هلل تعاىل ِبظن السوء   -2

نا }  ُعوُه ِإالَّ فارِيًقا مِِ قا عالايأِهمأ ِإبأِليُس ظانَُّه فاات َّب ا دَّ دأ صا لاقا ن  ُمْؤِمِننيَ الْ وا لاما ما عأ ن ُسلأطااٍن ِإالَّ لِن ا انا لاُه عالايأِهم مِِ ا كا ما وا
كٍِ  يُ ْؤِمُن ِِبْْلِخَرةِ  ا يف شا ها ِفي ِمَّنأ ُهوا ِمن أ ٍء حا يأ  { . 12- 14سبأ –ٌظ وارابُّكا عالاىَٰ ُكلِِ شا

ُُكمأ ِإلاٌَٰه وااِحٌد  } لقوله تعاىل : قلوهبم منكرة وهم  مستكربون -1 قُ ُلوهُبُم  اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ فاالَِّذينا ِإهلاَٰ
ِبُونا  تاكأ سأ نِكراٌة واُهم مُّ  { .11النحل  – مُّ

ُمأ  ِإنَّ الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ : }  أهنم على صواب مزين َلم أعماَلم معتقدين -8 اهلا ما ُمأ أاعأ زاي َّنَّا هلا
ُهونا أُولاَِٰئكا الَِّذي ما اِب واُهمأ يف ف اُهمأ ي اعأ ُمأ ُسوُء الأعاذا ُرونا  اْْلِخَرةِ نا هلا سا اخأ  { .9-0النمل  –ُهُم األأ

ًما ( واملؤمنني : } مودهتم لكل من حارب هللا تعاىل ورسوله وأهل بيته )عليهم السالم  -0 ُد ق اوأ الَّ َتِا
مِ يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ و وأ ادَّ اَّللَّا وا  اْْلِخرِ  الأي ا نأ حا ُمأ يُ واادُّونا ما وااهنا نااءاُهمأ أاوأ ِإخأ ءاُهمأ أاوأ أاب أ انُوا آابا لاوأ كا راُسولاُه وا

ُمأ  نأُه أُولاَٰئِ أاوأ عاِشرياهتا ُهم ِبُروٍح مِِ مياانا واأايَّدا تابا يف قُ ُلوهِبُِم اإلأِ ا  كا كا نَّاٍت َتاأرِي ِمن َتاأِتها ِخُلُهمأ جا يُدأ وا
ا راِضيا اَّللَُّ  اِلِدينا ِفيها اهنأااُر خا ُه  أُولاَِٰئكا ِحزأُب اَّللَِّ أاالا ِإنَّ ِحزأبا اَّللَِّ ُهُم األأ راُضوا عانأ ُهمأ وا  عان أ

 { .11اجملادلة  –ِلُحونا الأُمفأ 

وقوهلم ما أدراك أن اآلية  كراهيتهم مساع آايت هللا تعاىل وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله -9
راء وأهواء السلف الذي قالوا عنه أنه صاحل تعِن هكذا أو ما أدراك صحة احلديث وفرحهم ِب

ُه اْشأاأازَّتأ قُ ُلوُب الَِّذينا }  قال تعاىل : دا ُ واحأ ِإذاا ذُِكرا اَّللَّ ِإذاا ذُِكرا الَِّذينا ِمن  اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ وا وا
بأِشُرونا  ت ا  { .09الزمر – ُدونِِه ِإذاا ُهمأ ياسأ

كما يف قوله    فال اجاهدون معه وال ينررون دين هللا تعاىلدائما يستأذنون من رسول هللاولذلك  -6
اِذِبنيا الا } عز وجل :  لاما الأكا ت اعأ قُوا وا دا ا لاكا الَِّذينا صا بانيَّ َٰ ي ات ا َّتَّ ُمأ حا ا اَّللَُّ عانكا ِلا أاِذنتا هلا عافا

تاأأِذُنكا الَِّذينا  ِم يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ ياسأ وأ وااهلِِمأ واأانُفِسِهمأ أان جُيا  اْْلِخرِ واالأي ا ِ َّنَّاا  اِهُدوا ِبِامأ وااَّللَُّ عاِليٌم اِبلأُمتَِّقنيا
تاأأِذُنكا الَِّذينا  ِم واالأي ا اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ ياسأ ُدونا  اْْلِخروأ ادَّ باتأ قُ ُلوهُبُمأ ف اُهمأ يف رايأِبِهمأ ياَتا لاوأ أارااُدوا واارأَتا وا
وا لاهُ  اعادُّ ُُروجا ألا اِعِدينا  اخلأ عا الأقا ُعُدوا ما ِقيلا اق أ ُ انِبعااث اُهمأ ف اث ابَّطاُهمأ وا رِها اَّللَّ لاَِٰكن كا ًة وا -08التوبة  – ُعدَّ

06 }. 
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ا  كما يف قوله تعاىل }    وهؤالء دائما يظنون ِب هلل ظن السوء واجعلون  هلل ما يكرهون  -6 واجياأعاُلونا لِما
َّا رازاق أ  لاُمونا ناِصيًبا ِمِِ ا نااُهمأ الا ي اعأ ُم مَّ هلا اناُه  وا نااِت ُسبأحا ُونا واجياأعاُلونا َّللَِّ الأب ا َتا ا ُكنُتمأ ت افأ أاُلنَّ عامَّ َّللَِّ لاُتسأ َتا

ُنثاىَٰ ظالَّ واجأ  ُدُهم اِبألأ را أاحا ِإذاا ُبشِِ ُهونا  وا ت ا ا ياشأ ِم ِمن ُسوِء ما وأ وااراىَٰ ِمنا الأقا ِظيٌم ي ات ا دًّا واُهوا كا وا ُهُه ُمسأ
ا ُياأُكُمونا لِلَِّذينا را ِبِه ُبشِِ  اءا ما ااِب أاالا سا ُه يف الَتُّ ثاُل  اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ أاميُأِسُكُه عالاىَٰ ُهوٍن أامأ ياُدسُّ ما

َّللَِّ الأما  وأِء وا لاىَٰ السَّ اعأ  { . 64-99النحل  –واُهوا الأعازِيُز احلأاِكيُم  ثاُل األأ

ءا النَّاِس واالا } :  املراء عملهم يف النفقات  -3 ُمأ رَئا وااهلا ِم  يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ واالَِّذينا يُنِفُقونا أامأ وأ  اْْلِخرِ واالا اِبلأي ا
اذاا عالايأِهمأ لاوأ  ما اءا قارِيًنا  وا يأطااُن لاُه قارِيًنا فاسا ن ياُكِن الشَّ ما مِ  آَمُنوا ِِبَّللَِّ وا وأ ُقوا ِمَّا رازا  اْْلِخرِ  واالأي ا ُهُم ق ا واأانفا

 ُ ُ هِبِمأ عاِليًما اَّللَّ انا اَّللَّ  .{ 85-83النساء  - واكا

بني هللا تعاىل مآهلم أهنم يف ضالل مبني وأهنم إىل اجلحيم كما يف قوله تعاىل } وهؤالء الغري مؤمنني ابألخرة 
ِإنَّ { . وهم عن الصراط لناكبون } 3سبأ –يف العذاب والضالل البعيد  ال يؤمنون ِبْلخرةبل الذين  وا

رااِط لانااِكُبونا  ِخراِة عاِن الصِِ ِمُنونا اِبآلأ أي : لعادلون جائرون منحرفون .  وانكبون { 60املؤمنون  –الَِّذينا الا يُ ؤأ
الَِّذيَن ال  واأانَّ )وهلم عذاب أليم كما يف اآلية هنا  العرب : نكب فالن عن الطريق : إذا زاغ عنها .تقول 

انا  يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ  تادأ اابً أالِيماً  أاعأ ُمأ عاذا  . (24اإلسراء - هلا

 وهؤالء الذين ال يؤمنون  ِبْلخرة عدة أنواع وهم :

ِم يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ قااتُِلوا الَِّذينا الا  لقوله تعاىل  } : أهل الكتابطائفة حماربة من كفار  -2 وأ  اْْلِخرِ واالا اِبلأي ا
 َٰ َّتَّ رَّما اَّللَُّ واراُسولُُه واالا ياِديُنونا ِدينا احلأاقِِ ِمنا الَِّذينا أُوتُوا الأِكتاابا حا ا حا ِزأياةا واالا ُُياِرُِمونا ما طُوا اجلأ يُ عأ

اغِ   .{ 15التوبة  –ُرونا عان ياٍد واُهمأ صا

ُُيااِدُعونا اَّللَّا  مبؤمننيوماهم اْلخر واليوم آمنا ِب هلل لقوله تعاىل } ومن الناس من يقول  منافقني -1
ُعُرونا  آَمُنواواالَِّذينا  ا ياشأ ما ُهمأ وا ُعونا ِإالَّ أانُفسا ا ُياأدا ما  { .5-3البقرة  – وا

يأِه } :  يف املؤمنون منهم لقوله تعاىل  كفار قريش    -8 ا يادا ُق الَِّذي بانيأ دِِ صا ا ِكتااٌب أانزالأنااُه ُمبااراٌك مُّ ذا واهاَٰ
هلااا وأ نأ حا ما لُِتنِذرا أُمَّ الأُقراىَٰ وا هِتِمأ ُُيا  َوالَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرِة يُ ْؤِمُنوَن ِبهِ  وا الا األنعام  – اِفظُونا واُهمأ عالاىَٰ صا

اءاُكُم الَِّذينا تعاىل أن يتبع أهوائهم يف قوله تعاىل } ومن كفر منهم فقد هناه هللا { 51 دا ُلمَّ ُشها ُقلأ ها
ا  ذا رَّما هاَٰ ُدونا أانَّ اَّللَّا حا ها تِناا  ياشأ بُوا ِِبَيا ذَّ وااءا الَِّذينا كا عاُهمأ واالا ت اتَِّبعأ أاهأ دأ ما ها ِهُدوا فاالا تاشأ َوالَِّذيَن اَل فاِإن شا
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ِدلُونا وا  يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ  { . وهؤالء منهم الذين جعلوا املالئكة أنثًا كما يف 294األنعام –ُهم بِراهبِِِمأ ي اعأ
النجم  -ليسمون املالئكة تسمية األنثىإن الذين ال يؤمنون ِبْلخرة  قوله تعاىل عنهم لعنهم هللا }

16. } 

انا  ال يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرةِ الَِّذيَن  واأانَّ } وهؤالء هلم عذااًب أليمًا كما يف قوله تعاىل هنا  تادأ ااًب أالِيماً  أاعأ ُمأ عاذا  - هلا
  { 24اإلسراء

اابً أالِيماً  ( َأْعَتْدََن ََلُمْ  )    (24اإلسراء-عاذا

فلما مسعت مبكرهن أرسلت  } وأعتدان أي هيئنا وجهزان هلم ما يناسبهم كقوله تعاىل فيما فعلته  امرأة العزيز  
 فيمن ِل يؤمن ابهلل تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وآله )  يقول تعاىلو  { 82يوسف -كأهلن مت وأعتدتإليهن 

أنه  مبينًا وهذا اإلعداد قال تعاىل فيه   (28الفتح  -للكافرين سعريا أعتدَن ومن ِل يؤمن ابهلل ورسوله فإان
{ 0اإلنسان  - وسعرياوأغالال إان أعتدان للكافرين سالسل  } تعاىل ولهقكما يف سالسل وأغالال وسعريا  

وهذا اإلعداد لعموم من كفر ابهلل تعاىل ورسوله وأما املنافقون هنا فهم الذين تولوا اليهود والنصاري لقوله 
 املائدة {  –تعاىل } َي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتوهلم منكم فإنه منهم 

وال من املؤمنني بعد أن فقدوا إمياهنم وابلتايل أعد هللا تعاىل هلم عذاابً  وهؤالء يبني تعاىل أهنم ليسوا منهم
ُهمأ واُياأِلُفونا عالاى }  شديدًا قال تعاىل  ا ُهمأ ِمنأُكمأ واال ِمن أ مًا غاِضبا اَّللَُّ عالايأِهمأ ما لَّوأا ق اوأ أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا ت اوا

لاُمونا  ِذِب واُهمأ ي اعأ ُلونا  َّللَُّ َأَعدَّ االأكا ما انُوا ي اعأ ا كا اءا ما ُمأ سا ِديداً ِإهنَّ اابً شا ُمأ عاذا  . { 29-20اجملادلة -هلا

أايِِنأ ِمنأ ق ارأياٍة د هللا تعاىل هلم عذاابً شديداً ما يف قوله تعاىل : }  ‘كذلك كل بلدة أو قرية عتت عنأمر رهبا   و كا
نا  ب أ اسا اا واُرُسِلِه فاحا ِر راهبِِ انا عااِقباُة عاتاتأ عانأ أامأ ا واكا رِها لا أامأ ابا اقاتأ وا رًا فاذا ااًب ُنكأ ا عاذا نااها ب أ عاذَّ ِديدًا وا ااًب شا ا ِحسا اها

رًا  ا ُخسأ رِها ُنوا قادأ أان أزالا اَّللَُّ إِلايأُكمأ  َأَعدَّ اَّللَُّ أامأ الأبااِب الَِّذينا آما ِديدًا فاات َُّقوا اَّللَّا َيا أُويل األأ ااًب شا ُمأ عاذا را هلا  -ذِكأ
 . { 24-3الطالق

قال تعاىل  لبعضهم بعضًا وظلمهم ألهل بيت النيب واملؤمنني وهذا العذاب هلذه القرى الظاِل أهلها بظلمهم 
اابً أالِيما َأَعدَّ واالظَّالِِمنيا }  ُمأ عاذا وهؤالء يعد هللا تعاىل هلم عداا لقوله تعاىل عن أجلهم الذي  { 82اإلنسان-هلا

لأ عالايأِهمأ ِإَّنَّاا }  وقته وأعده هلم جا  . وأما :{ 30مرمي -نَ ُعدُّ ََلُْم َعّدا فاال ت اعأ
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 (َألِيماً  َعَذاِبً )

ا والعذاب األليم هنا ملن توىل عن طاعة هللا تعاىل سواء كفاراً أو منافقني قال فيهم عز وجل }  ُياأِلُفونا اِبَّللَِّ ما
رِ  ةا الأُكفأ ِلما دأ قاالُوا كا لاقا ِمِهمأ واَهاُّوا مباا ِلاأ ي اناالُوا  قاالُوا وا الا دا ِإسأ ُروا ب اعأ فا نااُهُم اَّللَُّ واراُسولُُه ِمن واكا ُموا ِإالَّ أانأ أاغأ ا ن اقا ما وا

ُمأ  ًا هلَّ ريأ ِلِه فاِإن ي اُتوبُوا ياُك خا لَّوأا  فاضأ وا ِإن ي ات ا هْبُُم اوا ِخرا  َذاًِب َألِيًماعَ َّللَُّ يُ َعذِّ ياا وااآلأ ن أ ِض ِمن  ِة يف الدُّ ارأ ُمأ يف األأ ا هلا ما وا
 ( . وأما:60التوبة - وايلٍِ واالا ناِصريٍ 

الذين يتخذون  عذاِب أليمابشر املنافقني ِبن هلم  }  الذين تولوا الكافرين لقوله تعاىل نافقني امل  وهؤالء هم 
نهم السوء ابهلل تعاىل كما يف وهؤالء ماكان عذاهبم إال لظ { 283النساء  -الكافرين أولياء من دون املؤمنني

بَ }  قوله عز وجل  وأِء عالايأِهمأ داائِرا  َويُ َعذِّ اِت الظَّانِِنيا اِبَّللَِّ ظانَّ السَّ رِكا رِِكنيا واالأُمشأ اِت واالأُمشأ ُة الأُمنااِفِقنيا واالأُمنااِفقا
ها  ُمأ جا ُهمأ واأاعادَّ هلا لاعان ا غاِضبا اَّللَُّ عالايأِهمأ وا وأِء وا ِصرياً السَّ اءاتأ ما سا و قد دفعهم هذا الظن السوء  { 6الفتح-نَّما وا

 { 26الفتح  -أليما يعذبكم عذاِبوإن تتولوا كما توليتم من قبل }   ابهلل تعاىل  للتويل عن طاعته قال تعاىل
{ 82اإلنسان – وعذاِب أليماإان لدينا أنكاال وجحيما وطعاما ذا غصة  يقول تعاىل } ويف عذاب اآلخرة 

ِمُنونا }  وهذا العذاب األليم هنا ملن ال يؤمن هللا تعاىل روسوله والدار اآلخرة لقوله تعاىل  واأانَّ الَِّذينا ال يُ ؤأ
ِخراةِ  ُمأ  اِبآلأ انا هلا تادأ   { 24اإلسراء - َعَذاِبً َألِيماً أاعأ

 :مث يقول تعاىل 

ْْيِ وَكَ }  رِّ ُدَعاَءُه ِِبْلَْ ْنَساُن ِِبلشَّ ْنَساُن َعُجوالً َوَيدُْع اْْلِ    {00اإلسراء -اَن اْْلِ

 : وهنا     

( ) ْْيِ رِّ ُدَعاَءُه ِِبْلَْ ْنَساُن ِِبلشَّ   ويدع اْْلِ

ِت قال تعاىل يف الشر واخلري أهنما فتنة :}   وأ ُة الأما ٍس ذاائِقا ُلوُكم ُكلُّ ن افأ ن اب أ ْْيِ وا رِّ َواْلَْ ُعونا ِِبلشَّ ناا تُ رأجا ِإلاي أ ناًة وا  – ِفت أ
 .{ 89ياء األنب

ألنفسهم و نزول الشر  أهنم يتعجلون وهنا اآلية تتكلم عن أكثر الناس ِمن ال يؤمن ابهلل تعاىل واليوم اآلخر 
 .اخلري نزول  سرعة مهبنفس طلب م إذا حل هبم البالء والشرور لغريه
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من هبا عليهم   وزينتها اليت أنعم هللا تعاىلأن رغد احلياة الدنيا وزخرفها  ونليس ذلك فحسب بل يعتِب 
وابلتايل والفقراء والتعساء وأصحاب البالء من اهلاملكني يف واجلنة يف اآلخرة  معالمات رضا هللا تعاىل عنه

أاُم }: اآلخرة قال تعاىل  ْْيِ الَّ ياسأ نَساُن ِمن ُدَعاِء اْلَْ ِإن  اإْلِ هُ وا اًة  مَّسَّ نااُه رامحأ لاِئنأ أاذاق أ ُئوٌس ق اُنوٌط وا رُّ ف اي ا نَّا الشَّ مِِ
َٰ راّبِِ ِإنَّ  ُت ِإىلا لاِئن رُِّجعأ ًة وا اعاةا قاائِما ا أاُظنُّ السَّ ما ا يل وا ذا ُقولانَّ هاَٰ تأُه لاي ا سَّ رَّاءا ما ِد ضا َٰ ِمن ب اعأ ىنا ُه لالأُحسأ   يل ِعندا

إِ  اٍب غاِليٍظ وا نأ عاذا ُهم مِِ ن َّ لاُنِذيقا ُروا مباا عاِمُلوا وا فا بِِئانَّ الَِّذينا كا ناا عا ف الانُ ن ا ِإذاا ذاا أان أعامأ َنااىَٰ ِِباانِِبِه وا راضا وا اِن أاعأ نسا لاى اإلأِ
ُه  سَّ رُّ ما اٍق باِعيٍد ُدَعاٍء فاُذو  الشَّ لُّ ِمَّنأ ُهوا يف ِشقا نأ أاضا رأمُت ِبِه ما فا انا ِمنأ ِعنِد اَّللَِّ مُثَّ كا  -عارِيٍض ُقلأ أاراأاي أُتمأ ِإن كا

 { . 91 -05فصلت 

 تعاىل هذه الرمحة منهم ييأسوا من رمحة هللا تعاىل كما يف قوله عز وجل :  وإذا نزع هللا

ناا }   لاِئنأ أاذاق أ نَسانَ وا رَّاءا  اإْلِ دا ضا اءا ب اعأ ما نااُه ن اعأ لاِئنأ أاذاق أ ُفوٌر وا ُئوٌس كا ا ِمنأُه إِنَُّه لاي ا نااها اًة مُثَّ ن ازاعأ ُقولانَّ  ِمنَّا رامحأ تأُه لاي ا سَّ ما
يِِ  با السَّ ِبريٌ ئااُت عاِنِِ ذاها ٌر كا غأِفراٌة واأاجأ ُم مَّ احِلااِت أُولاَِٰئكا هلا عاِمُلوا الصَّ ُوا وا ِبا رٌِح فاُخوٌر  ِإالَّ الَِّذينا صا هود  - ِإنَُّه لافا

5-22 } 

مث يبني تعاىل أهنم بعد أن يستجيب هللا تعاىل هلم الدعاء ويكسشف الضر عنهم ينسون ما كانوا يدعون به 
 علون له أنداداً كما يف قوله تعاىل :من قبل جي

سَّ }  ِإذاا ما نَسانَ وا انا  َدَعاُضرٌّ  اإْلِ ا كا نأُه ناِسيا ما ًة مِِ ما وَّلاُه نِعأ عالا َّللَِّ َيْدُعو رابَُّه ُمِنيًبا إِلايأِه مُثَّ ِإذاا خا إِلايأِه ِمن ق ابأُل واجا
ِبيِلِه  اًدا لُِِيِضلَّ عان سا اِب النَّارِ ُقلأ َتااتَّعأ بِ  أاندا حا رِكا قاِلياًل  ِإنَّكا ِمنأ أاصأ  . { 3الزمر  -ُكفأ

ناا  }  ِإانَّ ِإذاا أاذاق أ نَسانَ  وا تأ أايأِديِهمأ فاِإنَّ  اإْلِ ما يِِئاٌة مباا قادَّ ُهمأ سا ِإن ُتِصب أ اًة فارِحا هِباا وا نَسانَ ِمنَّا رامحأ ُفوٌر   اإْلِ  -كا
 {  03الشورى 

 َوَيْدعُ )ابخلري ييأسون من رمحة هللا متعجلني نزول الشر كما يف قوله تعاىل هنا : وابلتتايل هنا كما يدعون 
رِِ  اُن اِبلشَّ نأسا اُن عاُجوالً  ُدَعاَءهُ األأِ نأسا انا األأِ   (22اإلسراء -اِبخلأاريأِ واكا

 وأما:

رِّ ) ْْيِ  ُدعااءاه ِِبلشَّ  (ِِبْلَْ



 07 

هلم لقضى إليهم أجلهم كما يف استعجاهلم للخري الشر  هلم سبحانه وتعاىللو عجل يبني هنا هللا تعاىل أنه 
ُل اَّللَُّ لِلنَّاِس } قوله تعاىل  لاوأ يُ عاجِِ رَّ وا ُمأ  الشَّ اهلا جا ِتعأ ْْيِ اسأ اءاانا  ِِبْلَْ ُر الَِّذينا ال ي ارأُجونا لِقا ُلُهمأ ف اناذا لاُقِضيا ِإلايأِهمأ أاجا

ُهونا  ما  { 22يونس -يف طُغأيااهِنِمأ ي اعأ

أن اإلنسان يلح يف دعاء اخلري ال يسأم فإذا حل هبم البالء أيسوا وقنطوا من رمحة هللا على   تعاىل أنهويبني 
الرغم من أنه يف وقت ُيتاج إىل دعاء كبري إىل هللا تعاىل كي يكشف عنه الضر ويبني تعاىل أنه لقلةإميانه إذا 

الا }  :  كما يف قوله تعاىل  د اله يف اآلخرة ظنًا منه أنه له احلسىن عنكشف عنه الضر أعرض ونئا ِبانبه 
اُن ِمن ُدعااِء  أاُم اإِلنسا ُه  اَْلْْيِ ياسأ سَّ ِإن مَّ رُّ وا ُقولانَّ  الشَّ تأُه لاي ا سَّ رَّاءا ما ِد ضا نَّا ِمنأ ب اعأ اًة مِِ نااُه رامحأ لاِئنأ أاذاق أ ُئوٌس ق اُنوٌط وا ف اي ا

ا يل  ذا ةً  ها اعاةا قاائِما ا أاُظنُّ السَّ ما ُروا مباا عاِمُلواوا  وا فا بِِئانَّ الَِّذينا كا ىنا ف الانُ ن ا ُه لالأُحسأ ُت ِإىلا راّبِِ ِإنَّ يل ِعندا  لاِئن رُِّجعأ
راضا  اِن أاعأ ناا عالاى اإِلنسا ِإذاا أان أعامأ اٍب غاِليٍظ وا نأ عاذا ُهم مِِ ن َّ لاُنِذيقا َنااى ِِباانِِبهِ  وا ُه  وا سَّ ِإذاا ما رُّ وا فاُذو ُدعااٍء الشَّ

 .{ 92-05فصلت  -رِيض ٍ عا 

 : أما و 

 ( عجوال ) وكان اإلنسان 

 {  86األنبياء  – تستعجلونسأوريكم آَييت فال  عجلمن  اإلنسانخلق  كما قال تعاىل }  أي

ومن جداهلم هنا استعجلوا الشر ودعوه كدعائهم للخري    {الكهف –أكثر شيء جدال وكان اإلنسان  } 
ا}قال تعاىل نأسا يادأُع األأِ رِِ ُدعااءاُه اِبخلأاريأِ وا ْنَساُن  ُن اِبلشَّ  :وأما  {22اإلسراء -عاُجوالً وََكاَن اْْلِ

 (عجوال)

لاوأ } أى كما قال تعاىل   لُ  وا ُر الَِّذينا ال  يُ َعجِّ ُلُهمأ ف اناذا ُمأ اِبخلأاريأِ لاُقِضيا ِإلايأِهمأ أاجا اهلا جا ِتعأ رَّ اسأ اَّللَُّ لِلنَّاِس الشَّ
اءا  شا ي ارأُجونا لِقا ا كا عااانا جِلانأِبِه أاوأ قااِعدًا أاوأ قاائِمًا ف الامَّ رُّ دا سَّ اإلنسان الضُّ ِإذاا ما ُهونا وا ما ناا عانأهُ انا يف طُغأيااهِنِمأ ي اعأ فأ

ُلونا  ما انُوا ي اعأ ا كا رِِفنيا ما ِلكا زُيِِنا لِلأُمسأ ذا ُه كا سَّ ُعناا ِإىلا ُضرٍِ ما أانأ ِلاأ يادأ رَّ كا   {21-22نسيو  -ُضرَُّه ما

ِم } قبل احلسنة كما يف قوله تعاىل والعقاب لسيئة دائما اأي أن اإلنسان يستعجل  ْعِجُلونَ قاالا َيا ق اوأ  ِلَ َتْست َ
غأِفُرونا اَّللَّا  ت ا ناِة لاوأال تاسأ يِِئاِة ق ابألا احلأاسا قاالُوا راب َّناا } واستعجاهلم ابلسيئة قوهلم  { 06النمل -اِبلسَّ لْ وا ا ِقطَّناا لانا  َعجِّ



 00 

ُتمأ } وُيذرهم هللا تعاىل من هذا االستعجال قائاًل سبحانه  { 26ص -قابل يوم احلساب  ن أ قاعا آما ا وا أامُثَّ ِإذاا ما
ُتمأ ِبِه  قادأ ُكن أ  { 92يونس -َتْستَ ْعِجُلون َ ِبِه آألنا وا

انُ  وذلك ألنه تعاىل قال )  ا كا ٍء قُ ُباًل ما يأ رأانا عالايأِهمأ ُكلَّ شا شا اءا اَّللَّ ُ واحا ِمُنوا ِإالَّ أانأ ياشا ( 222األنعام -وا لِيُ ؤأ
يت فاال }ويبشرهم هللا تعاىل ابلعذاب األليم قائاًل سبحانه يف خروج اإلمام واآلَيت يف زمانه ومعه  أُرِيُكمأ آَيا سا

لأ حناأ }  وهى آَيت فيها عذاب قال تعاىل فيها { 86األنبياء -َتْستَ ْعِجُلون  ُقولُوا ها ابِناا ف اي ا ُن ُمنأظاُرون أافاِبعاذا
وهؤالء هلم عذاب مثل أصحاهبم الذين قلدوهم من األمم السالفة   { 140-148الشعراء -َيْستَ ْعِجُلون َ 

اهِبِمأ فاال} كما يف قوله تعاىل حا  .{ 95الذرَيت -َيْستَ ْعِجُلون ِ  فاِإنَّ لِلَِّذينا ظالاُموا ذانُوابً ِمثألا ذانُوِب أاصأ

ِمُنونا هِباا  َيْستَ ْعِجلُ }   قال تعاىل فيهاب للذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وهذا العذ   -هِباا الَِّذينا ال يُ ؤأ
 { .23الشورى

وببعثة رسول هللا صلى هللا عليه وآله مث إمام آخر الزمان يكون قد حل زمن عذاب األمم لقوله تعاىل يف 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهلم قضى بينهم  إمام آخر الزمان }آجال األمم ورهانه ببعثة رسول هللا مث 

ا ابلقسط وهم ال يظلمون  عًا ِإالَّ ما رِاً واال ن افأ ِسي ضا فأ ِلُك لِن ا اِدِقنيا ُقلأ ال أامأ ُتمأ صا ُد ِإنأ ُكن أ عأ ا الأوا ذا َّتا ها ي اُقولُونا ما وا
ُلُهمأ  اءا أاجا ٌل ِإذاا جا ٍة أاجا ُ ِلُكلِِ أُمَّ اءا اَّللَّ ِدُمون ا  شا قأ ت ا اعاًة واال ياسأ تاأأِخُرونا سا  { 05-03يونس -فاال ياسأ

هذه األمم الكافرة واملنافقه اليت كفرت برهبا أجل  حل زمان ويكون قد إمام أهل البيت آخر الزمان  وببعثة 
أو اليت انفقت ونبذت كتاب رهبا وراء ظهرها كما فعلت بنو إسرائيل من قبل وهنا يكون قد جائهم ما 

ُر اَّللَِّ فاال استعجلوه كما يف قوله تعاىل }  رُِكون ا  َتْستَ ْعِجُلوهُ أاتاى أامأ ا ُيشأ ت اعااىلا عامَّ اناُه وا  { .2النحل -ُسبأحا

 :مث يقول تعاىل  

َهاِر ُمْبِرَرةً }  َهاَر آيَ َتنْيِ َفَمَحْوََن آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن َّ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكْم  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن َّ ت َ لِتَ ب ْ
ْلَناُه تَ ْفِريالً  ِننَي َواْلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفرَّ  . {01اإلسراء-َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِّ

جعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه ملعاشكم، وتتصِرفوا فيه ملصاحل دنياكم، وابتغاء فضل هللا ] أي أنه تعاىل 
عن جماهد،  ...ناؤه النهار إذ كان سببا لتصِرف عباده لطلب املعاش فيه معاشا، كما يف ، وجعل جِل ث فيه

عااًشا ( قال: يبتغون فيه من فضل هللا. ارا ما ها  الطِبي[   -قوله: ) الن َّ
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َهارَ  )َوَجَعْلَناوهنا  انا آياةا اللَّيألِ  (اللَّْيَل َوالن َّ وأ حا ِ فاما ها  َوَجَعْلَنا آي اتانيأ  {اِر ُمبأِصراةً آياةا الن َّ

 اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنانومكم سباَت  وجعلنا} تعاىل لقولهجعل الليل لباسا والنهار معاشا من آَيته أن تعاىل  أي أنه
 وجعلالليل لباسا والنوم سباَت  جعلوقال تعاىل : } وهو الذي  { 22-5النبأ -معاشا النهار وجعلنالِبااساً 
صلى هللا عليه وآله يف احليث  ذا النوم وفاة أو املوتة الصغري كما قال عنه وه { 06الفرقان  –نشورا  النهار

وهللا لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون أي أنه تعاىل كما جعل الليل للنوم واللباس جعل النهار 
 – لنهارِبويعلم ماجرحتم  ِبلليل } وهو الذي يتوفاكم: للعمل واجلراحات كما يف قوله تعاىل  للنشور و

وجعل اإلنسان ينام فيه اإلبصار يف الليل  مبحو والعمل واجلراح تكون النشور واملعاش وهذا { 64األنعام 
  -مبصرا  والنهارلتسكنوا فيه  جعل الليلوالسكن فيه لقوله تعاىل } وهو الذي  بوفة هى امليتة الصغرى

محته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه { وهذا من رمحة هللا تعاىل خبلقة قال تعاىل } ومن ر 66يونس 
{ . ويؤكد الل تعاىل هذه الرمحة ابلِبهان والعقل فيقول لإلنسان كي يتدبر 68القصص  –ولتبتغوا من فضلة 

ماذا لو جعل هللا تعاىل عليكم الليل بال هنار ايل يوم القيامة من أيتيكم ابلنهار وهكذا اذا جعلها هنارا من 
ُتمأ ِإن ن فيه قال  تعاىل } أيتيكم بليل تسكنو  نأ ِإلاٌَٰه  َعَلْيُكُم اللَّْيلَ اَّللَُّ َجَعَل ُقلأ أاراأاي أ ِة ما ِم الأِقيااما َٰ ي اوأ ًدا ِإىلا رأما سا

ُ اَّللَِّ أياأتِيُكم ِبِضيااٍء  ُعونا ُقلأ أاراأاي أُتمأ ِإن غاريأ ما َهارَ عالايأُكُم  اَّللَُّ َجَعَل أافاالا تاسأ َٰ  الن َّ ًدا ِإىلا رأما ُ سا نأ ِإلاٌَٰه غاريأ ِة ما ِم الأِقيااما  ي اوأ
ُكُنونا ِفيِه أافاالا تُ بأِصُرونا  بَِلْيلٍ اَّللَِّ أياأتِيُكم   { 61-62القصص  - تاسأ

إن يف ذلك  الليل والنهاروابلتايل تقليب الليل والنهار هنا آية مشاهدة ابلعني قال تعاىل فيها } يقلب هللا  
: وهذه العِبة آية من آَيت هللا املشاهدة ابلعني لقوله تعاىل هنا  {  00النور  –لعِبة ألويل األبصار 

َهارَ  َوَجَعْلَنا) انا  اللَّْيَل َوالن َّ وأ حا ِ فاما الً ِمنأ رابُِِكمأ  آياةا اللَّيألِ آي اتانيأ ُغوا فاضأ ت ا ب أ اِر ُمبأِصراًة لِت ا ها عالأناا آياةا الن َّ  :. وأما(واجا

َهاَر آيَ تَ )   (نْيِ اللَّْيَل َوالن َّ

أي أنه يقول تعاىل مبينًا أن خلق السماوات واألرض آَيت مشتهدة ابلعني دالة على أنه تعاىل اخلالق املدبر 
ِف ملا فيهما كما يف قوله تعاىل }  ِتالا ِض وااخأ ارأ اوااِت وااألأ ما لأِق السَّ َهارِ ِإنَّ يف خا واالأُفلأِك الَّيِت َتاأرِي يف  اللَّْيِل َوالن َّ

رِ  باثَّ ِفي الأباحأ هِتاا وا وأ دا ما ضا ب اعأ ارأ ياا ِبِه األأ اٍء فاأاحأ اِء ِمن مَّ ما ا أانزالا اَّللَُّ ِمنا السَّ ما ُع النَّاسا وا ا ِمن ُكلِِ داابٍَّة مباا يانفا ها
ِض  ارأ اِء وااألأ ما ا السَّ ِر بانيأ خَّ اِب الأُمسا حا ِح واالسَّ رِيِف الِرَيا تاصأ ِقلُ  َْلاَيتٍ وا ٍم ي اعأ وأ  . {260البقرة  - ونا ِلِقا

 وهذه اآلَيت هتدي إىل اإلميان ابهلل تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وآله كما يف قوله تعاىل : 
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ِف }  ِتالا ِض وااخأ ارأ اوااِت وااألأ ما لأِق السَّ َهاِر َْلاَيتٍ ِإنَّ يف خا الأبااِب الَِّذينا ياذأُكُرونا اَّللَّا ِقيا  اللَّْيِل َوالن َّ ُويل األأ اًما ألِِ
ِطاًل سُ  ا ابا ذا تا هاَٰ لاقأ ا خا ِض راب َّناا ما ارأ اوااِت وااألأ ما لأِق السَّ ُرونا يف خا كَّ فا ي ات ا عالاىَٰ ُجُنوهِبِمأ وا قُ ُعوًدا وا ابا وا اناكا فاِقناا عاذا بأحا

تاهُ  زاي أ دأ أاخأ ِخِل النَّارا ف اقا ن ُتدأ ا لِلظَّاِلِمنيا ِمنأ أانصا  النَّاِر راب َّناا ِإنَّكا ما ما ميااِن أانأ وا ناا ُمنااِدًَي يُ نااِدي ِلإلأِ عأ اٍر رَّب َّناا ِإن َّناا مسِا
راا اب أ عا األأ ف َّناا ما ت اوا يِِئااتِناا وا رأ عانَّا سا فِِ ِفرأ لاناا ُذنُوب اناا واكا نَّا راب َّناا فااغأ عادت َّناا عالاىَٰ ُرُسِلكا ِر راب َّناا وا آِمُنوا ِبرابُِِكمأ فاآما ا وا آتِناا ما

ِة واالا ُتأ  ما الأِقيااما  {250-254آل عمران  –ِإنَّكا الا ُتأِلُف الأِميعاادا زانا ي اوأ

ال }  فيهما تعاىل قال واآليه عالمة واضحة وهى تستخدم على صدق النبوة والرسالة والليل والنهار آيتني 
را واال  ما رِكا الأقا باِغي هلااا أانأ ُتدأ ُس ي ان أ مأ اِبُق  اللَّْيلُ الشَّ باُحونا  َهارِ الن َّ سا  { 04يِ س -واُكلٌّ يف ف الاٍك ياسأ

اوااِت } تعاىل  قالمعرضون  عنها وكثري من الناس ميرون على هذه اآلَيت وهم  ما أايِِنأ ِمنأ آياٍة يف السَّ كا
ِرُضونا  ا ُمعأ ها ا واُهمأ عان أ ها ُرُّونا عالاي أ ِض ميا ارأ جعل هللا تعاىل ار آية الليل والنهأن ويبني تعاىل   { 249يوسف -وااألأ

انا آياةا }  فيهما الظالم والنور لإلبصار قال عز وجل  وأ حا عالأناا آياةا  اللَّْيلِ فاما َهارواجا  { 21اإلسراء -ُمبأِصراة  الن َّ
طاشا أي  :وحما  َلَهاأزال وطمس كما يف قوله تعايل )واأاغأ ا  لَي ْ اها راجا ُضحا  ( 15النازع ات -واأاخأ

ه عمش ومن هذا يكون الظالم أي أظلم ليلها. )والليل( بظالمه رمز للكفر قال واألغطش الذي يف عيني
يأئاً } تعاىل فيه  ُه شا دأ اءاُه ِلاأ جيِا َّتَّ ِإذاا جا اًء حا آُن ما ُبُه الظَّمأ رااٍب ِبِقيعاٍة ُياأسا سا اهُلُمأ كا ما ُروا أاعأ فا دا اَّللَّا  واالَِّذينا كا واواجا

اباُه  فَّاُه ِحسا ُه ف اوا ابِ ِعنأدا سا رِيُع احلِأ ُ سا اٌب  وااَّللَّ حا ِقِه سا وأٌج ِمنأ ف اوأ ِقِه ما وأٌج ِمنأ ف اوأ اُه ما اٍت يف َباأٍر جلُِِيٍِ ي اغأشا أاوأ كظُُلما
ا لا  ُ لاُه نُوراً فاما نأ ِلاأ جياأعاِل اَّللَّ ما ا وا دأ ي ارااها ُه ِلاأ ياكا راجا يادا ٍض ِإذاا أاخأ قا ب اعأ ا ف اوأ ُضها اٌت ب اعأ -85النور -نأ نُور ٍ ُه مِ ظُُلما

04. } 

طريقه مظلم ال لتعلم منه أن الكفر  الليل لتسكنوا فيه وهو رمز لظلمات الكفر ووهنا كأنه تعاىل خلق  
يهديك إىل طريق والنور رمزًا لإلميان ألن به يتضح الطريق ولذلك يقول تعاىل يف الظلمات ابجلمع والنور 

اتِ اَّللَُّ وايلُّ الَِّذينا آابملفرد : }  ُنوا ُُيأرُِجُهمأ ِمنا الظُُّلما وهذا النور هو القرآن ورسول  { 196البقرة-ِإىلا النُّورِ  ما
 هللا صلى هللا عليه وآله 

اءاُكمأ ِمنا اَّللَِّ نُوٌر واِكتااٌب ُمِبنيٌ  } قال تعاىل    .{ 29املائدة -قادأ جا

 النور  إىلالظلمات هللا تعاىل احللق من  ُيرجلسالم بيته عليهم ا صلى هللا عليه وآلههلل تعاىل ولرسوله وابلوالية 
وأهله ونصر املؤمنني بواليتهم هلل احلق الظلمات والنور آيتان من آَيت هللا يف حمو الباطل كما بينا من قبل , و 
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ترابط الظلمات والنور ابلكفر واإلميان وتداول األَيم بينهما يف حمو الباطل وإحقاق  ضرب هللا مثال يفلذلك و 
ِه }  : احلق رابطًا بني خلقالليل والنهار ونصر املسلمني  ا ُعوِقبا ِبِه مُثَّ بُِغيا عالايأ نأ عااقابا مبِثأِل ما ما ذاِلكا وا
ُ ِإنَّ اَّللَّا لاعاُفوٌّ غاُفوٌر ذاِلكا ِبِانَّ اَّللَّا يُوِلُج  نأُصرانَُّه اَّللَّ َهاريف  اللَّْيلَ لاي ا يُوِلُج  الن َّ َهاروا يٌع باِصرٌي  اللَّْيليف الن َّ واأانَّ اَّللَّا مسِا

 . { 62-64احلج -

 وأما:

 )لتبتغوا فضالً  من ربكم ( 

والفضل كل ما ُيتاجه اإلنسان يف حياته لورود هذا اللفظ يف قوله تعاىل } وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
من حًا حَّت يغنيهم هللا { وقال تعاىل أيضًا } وليستعفف الذين ال جيدو نكا13التوبة  – من فضلههللا 

{ وهذا الفضل من هللا تعاىل يناله العبد إبذن هللا يف الدنيا ابلعمل وركوب الفلك والسفر 88النور  –فضله 
 { . 20النحل  –ولعلكم تشكرون  ولتبتغوا من فضلهوالتنقل واحلركة لقوله تعاىل }وترى الفلك مواخر فيه 

انا آياةا اللَّيأِل }  ر لقوله تعاىل هناويكون هذا الفضل أيضًا ابلعمل يف النها وأ حا ِ فاما ارا آي اتانيأ ها عالأناا اللَّيألا واالن َّ واجا
اِر ُمبأِصراًة  ها عالأناا آياةا الن َّ تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكمْ واجا ب ْ  { . لِت َ

 وأما :

 } ولتعلموا عدد السنني واْلساب{ 

اإلحصاء والرَيضيات بتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر  يبني تعاىل هنا أن معرفة السنني وعلم احلساب و 
ناازِلا } عن الشمس والقمر : كما يف قوله تعاىل  راُه ما قادَّ را نُورًا وا ما سا ِضيااًء واالأقا مأ عالا الشَّ لِتَ ْعَلُموا ُهوا الَِّذي جا

ِننَي َواْلَِْسابَ  ِلكا ِإالَّ  َعَدَد السِّ لاقا اَّللَُّ ذاَٰ ا خا ِف اللَّيأِل  قِِ اِبحلأا ما ِتالا لاُمونا ِإنَّ يف اخأ ٍم ي اعأ وأ ِت لِقا َيا ُل اآلأ صِِ يُ فا
ُقونا  ٍم ي ات َّ وأ ٍت لِِقا َيا ِض آلا ارأ اوااِت وااألأ ما لاقا اَّللَُّ يف السَّ ا خا ما اِر وا ها وكذلك يعرف اإلنسان {  6-9يونس  –واالن َّ

ناا } د األَيم والليايل كما يف قوله تعاىل : احلساب هنا ابلليل والنهار بتعلم عدد ساعات النهار و عد عالأ واجا
اِر ُمبأِصراًة  ها عالأناا آياةا الن َّ انا آياةا اللَّيأِل واجا وأ حا ِ فاما ارا آي اتانيأ ها اًل ِمنأ رابُِِكمأ اللَّيألا واالن َّ ُغوا فاضأ ت ا ب أ ولتعلموا عدد السنني  لِت ا

 { . واْلساب
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لأنااُه ت ا  ( وَُكلَّ َشْيءٍ )  ِصياًل(فاصَّ   فأ

لاقا أي أنه تعاىل خلق كل شيئ فقدره تقديرًا وفصله تفصياًل قال تعاىل }  ِديرًا  ُكلَّ َشْيءٍ واخا راُه ت اقأ دَّ  -ف اقا
لاقا { . وحيث أنه تعاىل قال 1الفرقان اِحباٌة واخا ِلاأ تاُكن لَُّه صا لاٌد وا ََّ ياُكوُن لاُه وا ِض أا اوااِت وااألارأ ما }باِديُع السَّ

وهو بكل شيئ حميط به علما وقدرة وَتكينًا وقهرًا قال  . {242األنعام -عاِليٌم  ِبُكلِّ َشْيءٍ وُهوا  َشْيءٍ  ُكلَّ 
وهذا التفصل لكل خملوقاته وهو ليس كمثل هذه {  90فصلت  -حميط بكل شيئأال إنه تعاىل } 

أي أن كل شيئ  {  22 الشورى –وهو السميع العيم  شيئاملخلوقات كما يف قوله تعاىل } ليس كمثله 
 على خالف ذاته العلية اليت ليس كمثلها شيئ على اإلطالق وكل شيئ من هه خلقه تعاىل فصله تفصيال

يف إمام مبني قال سبحانه وتعاىل وفصله تفصيال مبا ُيتاجه اخللق يف الدنيا واآلخرة وقدره تقديرا  املخلوقات 
وهللا تعاىل عليما هبذه األشياء كما يف قوله {  21يس  –أحصيناه يف إمام مبني  وكل شيئ} : تعاىل فيه 

 { 16الفتح  –عليما  بكل شيئتعاىل } وكان هللا 

ا أانَّ اَّللَّا   أي أنه تعاىل خلق كل شئ وسخره  هلذا اإلنسان حَّت يعبد هللا عزوجل كما يف قوله تعايل )أاِلاأ ت اراوأ
ا يف  ما اوااِت وا ما ا يف السَّ را لاُكمأ ما خَّ ض  سا ارأ ( وعلى ذلك حمور تفصيل كل شيئ هو اإلنسان 14لقمان -األأ

 . املسخر له كل شيئ فيهذا العاِل

 :وأما 

ْلَناهُ )   (تَ ْفِريالً  َفرَّ

اللوح احملفوظ من حروف مقطعة فيها بيان كل ما أم الكتاب أو وهنا التفصيل نوعان األول ما هو يف 
أوائل سورة هود هذه ( الر  ) مبينًا أن على سبيل املثال ال تعاىلُيتاجه املسلم بعد موته إىل قيام الساعة ق

من لدن حكيم  فرلت احلروف آَيت فصلها هللا تعاىل يف قوله عز وجل } الر كتاب أحكمت آَيته مث
 {  2هود -خبري

رسل الثاّن هو ما نزل على الرسل من أم الكتاب يف تفصيل أحكام الكتب السماوية املنزلة على ال التفصيلو 
وآخرها القرآن الكرمي قال تعاىل يف ألواح موسى عليه السالم  } وكتبنا له يف األلواح من كل شيئ موعظة 

 { .209األعراف  –لكل شيئ وتفريالً 
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{ وهذا التفضصل  220األنعام  – مفرالويف القرآن الكرمي يقول تعاىل } وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
قادأ }   قوله عز وجل :   لكل ماحرمه هللا تعاىل كما يف لَ وا رَّما عالايأُكم َفرَّ ا حا وقال  { 225األنعام -لاُكمأ ما

َلتْ ِكتااٌب } كما يف قوله تعاىل تعاىل مبيناً أنه فصل هذه األحكام ابللغة العربية لتيسري فهمه والعمل به    ُفرِّ
لاُمونا  ٍم ي اعأ وأ تُُه قُ رأآانً عارابِِياً لِقا  -ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر}ك يقول تعاىلولذل {  8فصلت -آَيا

ِلكا } كما يف قوله تعايل والكافرين  هللا تعايل سبيل اجملرمني من املنافقني  هوِما فصل , {  القمر ذا لُ واكا  نُ َفرِّ
رِِمنيا  ِبيُل الأُمجأ تاِبنيا سا لِتاسأ َيِت وا ئ حرمه عز وجل كتاب هللا تعاىل فصل كل شيوابلتايل   { 99األنعام -اآلأ

ومن ترك دراسته فقد غري دينه وبدله كما يف قوله تعاىل  وبني ووضح سبيل اجملرمني لنجتنبه كما بينا 
مًا واُهوا مستنكراص غلى كل من ترك العمل به إىل كتب أخرى وأهواء وآراء رجال }  كا تاِغي حا ا اَّللَِّ أاب أ أاف اغاريأ

زالا إِلايأُكُم الأِكتاابا  الً الَِّذي أان أ  .  ( 220األنعام- ُمَفرَّ

 مث يقول تعايل: 

 

 (01اإلسراء -)وَُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه طَائَِرُه يف ُعُنِقِه َوُُنْرُِج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاِبً يَ ْلَقاُه َمْنُشوراً  

 : وهنا

  )كل (

مرهون بعمله { أي أن كل إنسان  12الطور -امرئ مبا كسب رهني كل} :  ورد هذا للفظ يف قوله تعاىل
{ وهنا استثناء أصحاب 85-83املدثر  –نفس مبا كسبت رهينة إال أصحاب اليمني  كلقال تعاىل } 

اليمني من هذا التطري يبني ِبن من التزم التطري والتشاؤوم من دعوة األنبياء واملرسلني والصاحلني فإَّنا طائره يف 
ِة   وَُكلَّ )  اآلية هنا عنقه وسيسأل عنه يوم القيامة كما يف ما الأِقيااما نااُه طاائِراُه يف ُعُنِقِه واُُنأرُِج لاُه ي اوأ اٍن أالأزامأ ِإنأسا

نأُشوراً  اُه ما  وأما: (28اإلسراء -ِكتااابً ي الأقا

 (إنسان)

 ساناإلن} إن  وقال تعاىل أيضاً  {80ابراهيم  –} إن اإلنسان لظلوم كفار وهنا يقول تعاىل يف اإلنسان : 
} ويبني تعاىل هنا يف سورة اإلسراء أن اإلنسان يؤووس قنوط إذا مسه الضر  { 29الزخرف  -لكفور مبني
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يادأُع  نَسانُ وا رِِ ُدعااءاُه اِبخلأاريأِ  اإْلِ انا آياةا اللَّيأِل اِبلشَّ وأ حا ِ  فاما ارا آي اتانيأ ها ناا اللَّيألا واالن َّ عالأ اُن عاُجواًل واجا نسا انا اإلأِ واكا
لامُ وا  عأ لِت ا ن رَّبُِِكمأ وا اًل مِِ ُغوا فاضأ ت ا ب أ اِر ُمبأِصراًة لِِت ا ها عالأناا آياةا الن َّ ابا جا سا ِننيا وااحلِأ دا السِِ ِصياًل  وا عادا لأنااُه ت افأ ٍء فاصَّ يأ واُكلَّ شا

ِة ِكتا  ِإنَسانٍ واُكلَّ  ما الأِقيااما نااُه طاائِراُه يف ُعُنِقِه واُُنأرُِج لاُه ي اوأ ما أالأزامأ وأ ِسكا الأي ا فأ ىَٰ بِن ا فا راأأ ِكتااباكا كا نُشورًا اق أ اُه ما ااًب ي الأقا
ِسيًبا عالا   وهنا يبني تعاىل له أن مصرية سيكون لقاء هللا تعاىل كما قال عز وجل { 20-22اإلسراء  -يأكا حا

طريًا من فغذ لقى هللا َيئساض مت { 6اإلنشقاق  -إنك كادح إىل ربك كدحًا فمالقيه اإلنسان} َيأيها 
دعوة األنبياء واملرسلني وأئمة أهل البيت عليهم السالم سيجد هذا التطري يف كتاب معلق يف عنقه كما يف 

نأُشورًا  ِإْنَسانٍ  ُكلَّ } اآلية هنا  اُه ما ِة ِكتاااًب ي الأقا ما الأِقيااما نااُه طاائِراُه يف ُعُنِقِه واُُنأرُِج لاُه ي اوأ { مث 28اإلسراء -أالأزامأ
ما غرك برك الكرمي الذي خلقك  اإلنسانل تعاىل هلذا اإلنسان املغرور الذي قال تعاىل فيه } َي أيها يقو 

{ مث يقول تعاىل هلذا اإلنسان هل تظن انك 3-6اإلنفطار  –فسواك فعدلك يف أي صورة ماشاء ركبك 
 {  86أن يَتك سدى القيام  اإلنسان} أُيسب : تَتك فال ثواب وال عقاب 

 وأما : 

  (َأْلَزْمَناهُ )

تعايل ال ق  حممد رسول هللا(  ألزم كل إنسان كلمة التقوى وهي ال إله إال هللاأن هللا تعاىل قد أي  :  وألزمناه
ا  َوَأْلَزَمُهمْ : }  لاها قَّ هِباا واأاهأ انُوا أاحا واى واكا قأ ةا الت َّ ِلما { والعمل بال إله إال هللا رمحة للخلق يف الدنيا 16الفتح -كا

اًة خرة قال عنها نيب هللا نوح عليه السالم لقومه } واآل ّن رامحأ ُتمأ ِإنأ ُكنأُت عالاى ب ايِِناٍة ِمنأ راّبِِ واآَتا ِم أاراأاي أ قاالا َيا ق اوأ
ياتأ عالايأُكمأ  أاُلُكمأ عالايأهِ  َأنُ ْلِزُمُكُموَهاِمنأ ِعنأِدِه ف اُعمِِ ِم ال أاسأ َيا ق اوأ ارُِهونا وا ُتمأ هلااا كا رِيا ِإالَّ عالاى اَّللَّ  واأان أ ااًل ِإنأ أاجأ ما

رِيا ِإالَّ عالاى { . وهنا قول نيب هللا نوح عليه السالم  )15-13هود - ااًل ِإنأ أاجأ أاُلُكمأ عالايأِه ما ِم ال أاسأ َيا ق اوأ وا
ا قوله تعاىل } قل ( تبني أن مودة أهل بيت النيب وقيادهتم وإمامتهم بعد رسول هللا إلزاميًا ألن اآلية يبينهاَّللَّ 

الشورى { إذا قول نيب هللا نوحًا لقومة ) أنلزمكموها ( هى كلمة  –ال أسألكم عليهأجراً إال املودة يف القرىب 
الإله إال هللا نوحًا رسول هللا وخامت األنبياء حممد رسول هللا واإلمامة يف ذريته الذين أذهب هللا عنهم الرجس 

 وطهرهم تطهرياً وأمر مبودهتم 

رسول هللا صلى هللا عليه سيدان حممد من أمته إال مودة  أن نيب هللا نوحاً عليه السالم ِل يسألوهنا يبني تعاىل 
 نيب آخر الزمان واألئمة من ذريته .وآله 
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باُأ ِبُكمأ راّبِِ لاوأالا ُدعااؤُُكمأ }   ومن كذب بذلك فالعذاب لزامًا ضرورًَي عليه لقوله تعاىل ا ي اعأ ُتمأ ف ا ُقلأ ما ب أ ذَّ دأ كا قا
فا ياُكونُ  وأ وهذا  الطِبي [  –وهنا قيل عن بن مسعود لزامًا :اي عذاهبم يوم بدر { 66الفرقان - ِلَزاًما فاسا

إمام عليهم إلقامة  أي لوال آجال األمم وبعثة العذاب له أجل مسمى ولوال كلمة سبقت جلاءهم العذاب
لاوأال كا } احلجة لنزل هبم العذاب قال تعاىل  تأ ِمنأ رابِِكا وا قا ب ا ٌة سا انا ِلما ِمىً  ِلَزاماً لاكا ٌل ُمسا  .{ 215ط ه -واأاجا

وهذه الكلمة اليت سبقت أجل كل أمة مرهون ببعثة رسوهلا إو إمامها بعد رسوالهلل صلى هللا عليه وآله لقوله 
ُهم  }  تعاىل : ن ا اء راُسوهُلُمأ ُقِضيا ب اي أ ٍة رَُّسوٌل فاِإذاا جا ِلُكلِِ أُمَّ ِط واُهمأ الا يُظألاُمونا ويقولون مَّت هذا الوعد وا اِبلأِقسأ

ُلُهمأ فاالا  إن كنتم صادقني اء أاجا ٌل ِإذاا جا ٍة أاجا اء اَّلِلُ ِلُكلِِ أُمَّ ا شا عًا ِإالَّ ما رًِا واالا ن افأ ِسي ضا فأ ِلُك لِن ا ُقل الَّ أامأ
ِدُمونا  قأ ت ا اعاًة واالا ياسأ تاأأِخُرونا سا  .{ 06-05يونس  -ياسأ

 وأما:

 (طائره)

} كما يف قوله تعاىل مكتوب   طائره أي عمله أو كتاب عمله والطري التشاؤم وكتاهبم طائرهم هذا عند هللا 
يِِئاٌة  ُهمأ سا ِإنأ ُتِصب أ ُواوا عاُه أاال ِإَّنَّاا  َيطَّْيَّ نأ ما ما ى وا لاُمونا  طَائُِرُهمْ مبُوسا ث اراُهمأ ال ي اعأ لاِكنَّ أاكأ -ِعنأدا اَّللَِّ وا

من بعثتهم وحكمهم وكتاب هللا أنبيائهم وتشاؤمهم يف وعلى ذلك طائرهم عدم ثقتهم  { 282ألعرافا
عالا له  كقول قوم شعيب مثال  املنزل عليهم  ُؤانا أاوأ أان ن َّفأ ُبُد آابا ا ي اعأ ُكا ما الاُتكا تاأُمُركا أان نََّتأ ُب أاصا يأ }قاالُواأ َيا ُشعا

اء ِإنَّ  ا ناشا واالِناا ما انتا احلأاِليُم الرَِّشيُد يف أامأ وهذا تطري وتشاؤوم من دعوة األنبياء واملرسلني  { 36هود -كا ألا
َنَ قاالُوا ِإانَّ كما قالوا للمرسلني :}  وأهل بيت النيب الذين يتشاءمون منهم  رأُُجانَُّكمأ  َتَطْيَّ ُهوا لان ا ت ا ِبُكمأ لاِئنأ ِلاأ ت ان أ

ابٌ  نَُّكمأ ِمنَّا عاذا سَّ لاياما عاُكمأ أا  طَائِرُُكمْ أالِيٌم قاالُوا  وا رِفُون ا ئما ٌم ُمسأ ُتمأ ق اوأ مث يقول  {25-23يِ س -نأ ذُكِِرأمُتأ بالأ أان أ
سيجدوه يف كتاب  مبينًا أن هذا التطري من أنبياء هللا واملرسلني وأئمة أهل بيت النيب عليهم السالم تعاىل

نااُه واُكلَّ ِإنأ } أعماهلم كما يف قوله تعاىل هنا   اٍن أالأزامأ نأُشوراً  طَائَِرهُ سا اُه ما ِة ِكتااابً ي الأقا ما الأِقيااما يف ُعُنِقِه واُُنأرُِج لاُه ي اوأ
 { .28اإلسراء -

 وأما: 

 ( يف عنقه) 



 55 

واألعناق وردت يف مواضع تبني أن من تطري وتشائم وكفر ابهلل هو الذي سيحمل طائرة يف عنقه لورود لفظ 
وقال تعاىل مبينًا  أن هذا  { 62غافر –والسالسل يسحبون  أعناقهم إذ األغالل يف}  العنق يف قوله تعاىل

أغالاًل فهى إىل  أعناقهمالتطري سيكون سببًا يف وضع األغالل يف أعناقهم يف قوله تعاىل } إان جعلنا يف 
الذين   أعناقبسبب كفرهم وتطريهم قال تعاىل } وجعلنا األغالل يف وهذا { 3يس  –اذقان فهم مقمحون 

 { وهذا الكفر والتطيري بدعة األنبياء واملرسلني وإمامة أهل بيت النيب عليهم السالم 88سبا –كفروا 
سيكون سببًا يف انتقام هللا تعاىل منهم مرتني األوىل بضرب الرقاب األسلحة البدائية وقال تعاىل يف ذلك } 

ان لزمذاب الثاّن آخر اع{ فإذا حل هبم زمان ال21األنفال  -واضربوا منهم كل بنان اْلعناقفاضربوا فوق 
له هذا العذاب الثاّن سيكون و التوبة{  -الذي قال تعاىل فيه } سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم

: عن هذه اآلية من السماء النجم ذو الذنب وهنا يقول تعاىل  قيل أهنا آية عظيمة عبارة عن ظهور عالمة 
 .{  0الشعراء  –هلا خاضعني  أعناقهمم من السماء آية فظلت } إن نشأ ننزل عليه

 وأما:

 )كتاِبً(

 يه  تعاىل قالال يغادر صغريًة وال كبرية إال أحصاها عز وجل لديه كتااًب أنه هذا الكتاب مبينًا  قال تعاىل يف
ي اُقولُو  اْلِكَتابُ واُوِضعا }  ِفِقنيا ِمَّا ِفيِه وا رِِمنيا ُمشأ اى الأُمجأ ا فاَتا ذا اِل ها ناا ما ي ألات ا ِغرياًة واال   اْلِكَتابِ نا َيا وا ال يُ غااِدُر صا

دا ً  اِضراً واال ياظأِلُم رابُّكا أاحا ا عاِمُلوا حا ُدوا ما ا واواجا اها صا ِبرياًة ِإالَّ أاحأ  {  .05الكهف -كا

ا } :ِبعماهلم قال تعاىل فيه  انطق مشاهد تعاىل هلم كتاب آخر هللا مث ُيرج   ذا ي انأِطُق عالايأُكمأ اِبحلأاقِِ  ابُ َناِكتَ ها
ُلون ا  ما ُتمأ ت اعأ ا ُكن أ نأِسُخ ما ت ا { ونستنسخ أي نسخةأصلية من الفعل أو اجلرمية تكون 15اجلاث ية -ِإانَّ ُكنَّا ناسأ

وابلتايل هم ليسوا على   وذلك ألهنم تركوا العمل بكتاب هللا تعاىل .مسجلة كتسجيل الفيديو يف زماننا هذا 
لا  }: كما قال تعايل هم قد كفروا مبا أنزل الل   شيئ بل َٰ تُِقيُموا  اْلِكَتابِ ُقلأ َيا أاهأ َّتَّ ٍء حا يأ ُتمأ عالاىَٰ شا لاسأ

ن رَّبُِِكمأ  ا أُنزِلا إِلايأُكم مِِ ما جِنيلا وا رااةا وااإلأِ وأ ا أُنزِلا ِإلايأكا ِمن رَّبِِكا طُغأيااانً وا الت َّ ُهم مَّ ن أ ِثريًا مِِ نَّ كا رًا لايازِيدا فاالا تاأسا   واُكفأ
اِفرِينا  ِم الأكا وأ الَِّذينا  { . وهذا الكتاب بني أهنم يعرفون رسول هللا كما يعرفون أبنائهم }63املائدة  –عالاى الأقا

نااءاُهمأ  رِفُونا أاب أ ا ي اعأ ما رِفُوناُه كا نااُهُم الأِكتاابا ي اعأ ُتمُ  آت اي أ ُهمأ لاياكأ ن أ ِإنَّ فارِيًقا مِِ لاُمونا ونا احلأا وا { 263البقرة  - قَّ واُهمأ ي اعأ
.والكفر برسول هللا ودعوته والتطري به هنا يكون سببًا يف دخوهلم النار وتقلدهم طائرهم الذي تطريوا به يف 

ةِ أعناقهم كما يف اآلية هنا  ما الأِقيااما نااُه طاائِراُه يف ُعُنِقِه واُُنأرُِج لاُه ي اوأ اٍن أالأزامأ نأُشورًا  ِكَتاِبً  )واُكلَّ ِإنأسا اُه ما  -ي الأقا
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. وكذلك من كفر ِبمري املؤمنني الذي نزل فيه قوله تعاىل } قل كفى ابهلل شهيدًا بيِن وبينكم  (28اإلسراء
{ وهنا يقول سعيد بن جبري بعدما قيل له أهنا نزلت يف عب هللا ابن 08الرعد – الكتابومن عنده علم 

شواهد  –ية وما كان إسالم ابن سالم إال بعد ذلك أي ابملدينة سالم فقال كيف يكون ذلك واآلية مك
التنزيل للحاكم احلسكاّن [ ومن ترك واليته أيضًا سيكون مع الذين يطريوا وكفروا ابهلل تعاىل ألنه من 

 أامأ احملسودين من ذرية سيدان إبراهيم الذين أَتهم هللا تعاىل النبوة واإلمامة وامللك كما يف قوله تعاىل } 
ِلِه  ُهُم اَّللَُّ ِمن فاضأ ا آَتا رااِهيما  ُياأُسُدونا النَّاسا عالاىَٰ ما ناا آلا ِإب أ دأ آت اي أ لأًكا عاِظيًما اْلِكَتابَ ف اقا نااُهم مُّ ةا واآت اي أ ما كأ  وااحلِأ

{ . وهؤالء األنبياء خاَتهم سيدان حممد وذريته أوالد سيدان إبراهيم عليه السالم وهللا تعاىل 90النساء  –
فهو منأهل الشمال الذين  دعوا كل أانس إبمامهم فمن توالهم أخذ كتابه بيمينه ومن تطري وتشائهم منهم سي

نأ أُويتا كفروا ابهلل تعاىل ورسوله قال تعاىل : }  اِمِهمأ فاما ٍس إبِِما ُعو ُكلَّ أانا ما نادأ راأُونا  ِكَتابَهُ ي اوأ بِياِميِنِه فاأُولاِئكا ي اقأ
 { 62اإلسراء -لاُمونا فاِتيل اً واال ُيظأ  ِكَتاهَبُم

نأ أُويتا }  تعاىل  قال وراء ظهره  أيخذه من منومنهم أيخذ كتابه بيمينه  منهم من بعد ذلك  ا ما  ِكَتاَبهُ فاأامَّ
ُرورا ً  سأ ِلِه ما ِلُب ِإىلا أاهأ قا ي ان أ اابً ياِسرياً وا ُب ِحسا فا ُُيااسا وأ  { . 5-6االنشقاق -بِياِميِنِه فاسا

نأ أُويتا ِمن كفروا وتطريوا ِبنبياء هللا تعاىل ورسله واألئمة من ذريتهم : } اىل يف أهل الشمال ويقول تع  ا ما واأامَّ
ِعريا ً  ِكَتابَهُ  لاى سا ياصأ ُعو ثُ ُبوراً وا فا يادأ وأ رِِه فاسا  { 21-24االنشقاق -وارااءا ظاهأ

وآل بيت ه كم ا يف قول ه تع ايل ل ه آص لى هللا علي ه و  ورس ولهتع اىل ال ذين وال وا هللا هم والذين يؤتون كتاهبم ِبمياهنم 
 . يف أهل اليمني وأهل اليمني كما بينا هم الذين عملوا ابلقرآن وأحكامه كما بينا

   وأما: 

 ( يلقاه) 

لاُم   واأ أانَُّك   مهن   ا ويل   ق كتاب   ه    يك   ون ي   وم القيام   ة عن   د لق   اء هللا تع   اىل كم   ا يف قول   ه ع   ز وج   ل } واات َُّق   واأ اَّلِلا وااعأ
ِمِننيا  مُّالَُقوه ِر الأُمؤأ باشِِ  . {118البقرة -وا

وهذا اللقاء من أراد اإلستعداد له فيكون هذا ابلعمل الصاحل  والكفر بطاع ة العلم اء بغ ري ن ص م ن كت اب هللا 
ن كا انا ي ارأُج و وهو الشرك واهلوى قال تعاىل : }  ما لأ عاما الً صا احِلاً واالا ُيشأ ِلَق اء فما عأ رِكأ ِبِعبا اداِة رابِِ ِه أاحا داً رابِِ ِه ف الأي ا

 . { 224الكهف -
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أافاما ن  } وهؤالء وعدهم هللا تعاىل اجلنة يف وعد وعده هللا تعاىل الذين آمنوا وعلوا الصاحلات وقال تع اىل في ه :
سا    ناً ف اُه    وا  عأ    داً حا ُه وا انا عا    دأ ياا مُثَّ   اَلِقي    هِ وا ن أ تا    اعا احلأايا    اِة ال    دُّ نا    اُه ما عأ ت َّ ما    ن مَّ ضا    رِينا كا ما الأِقيااما    ِة ِم    نا الأُمحأ  -ُه    وا ي ا    وأ

 .{ 62القصص

واُك  لَّ ِإنأسا  اٍن }  وه  ذا ُي  د  بع  د خ  روج كت  اب أعمال  ه ال  ذي س  يجده ي  وم القيام  ة منش  وراً وق  ال تع  اىل في  ه :
ِة ِكتااابً  ما الأِقيااما نااُه طاائِراُه يف ُعُنِقِه واُُنأرُِج لاُه ي اوأ نأُشو  يَ ْلَقاهُ أالأزامأ   .{ 28اإلسراء -راً ما

 وأما:

 (منشورا ) 

أي بسطت ووزعت علي  (24التكوير –نشرت ) وإذا الصحف  قال تعاىل أي مبسوطًا فهو ضد مطوي
ن تُ رااٍب مُثَّ ِإذاا أانُتم الذي قال تعاىل فيه الناس بعد النشور وهو البعث للحساب  ُكم مِِ لاقا ِتِه أانأ خا ِمنأ آَيا }وا

ٌر    { 14الروم  - تَنَتِشُرونَ باشا

 – مبنشرينونشر نشورا انبعث ونشرالنائم اذا استيقظ قال تعاىل : } إن هى إال موتتنا األوىل وما حنن 
{  14الروم  – تنتشرون{ وقال تعاىل } ومن آَيته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر  89الدخان 

 { 24التكوير  – نشرتوإذا الصحف  فإذن بعثهم هللا تعاىل ونشرهم نشرت لصحف كما يف قوله تعاىل }

راأأ ِكتااباكا } وهنا يقال  للعبد  ِسيباً  اق أ ما عالايأكا حا وأ ِسكا الأي ا فأ ى بِن ا فا   { اإلسراء - كا

 مث يقول تعاىل :

 {  01 اإلسراء – اقْ َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيباً } 

 وهنا :

 (كتابك )إقرأ  

اليوم َتزون ما كنتم  كتاهباان أن كل أمة تدعى إىل كتاهبا للحكم قال تعاىل } كل أمة تدعى إىل يبني تعاىل 
.ويبني تعاىل هنا أنه عز وجل ما أَتان هللا تعاىل كتاابً غري القرآن لندرسه ونعمل مبا {  13اجلاثية  –تعملون 

{ وهنا كان  00سبأ  –قبلك من نذير يدرسوهنا وما أرسلنا إليهم  كتبفيه قال تعاىل } وما آتيناهم من 
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ميسك أمري املؤمنني علي عليه السالم بكتاب هللا ويقول " ما أَتان ربنا غري هذا الكتاب لندرسه " . وهنا 
يوضع الكتاب للحكم  وكل أمة تتحاكم إىل كتاهبا  وما هو مكتوب يف كتب أهل اللكتاب نبوة سيدان حممد 

اُء }  صلى هللا عليه وآله لقوله تعاىل نأ أاشا اّب ُأِصيُب ِبِه ما ا  قاالا عاذا تُ بُ ها أاكأ ٍء  فاسا يأ ِسعاتأ ُكلَّ شا ايِت وا رامحأ وا
ِمُنونا الَِّذينا ي اتَِّبُعونا الرَُّسولا النَّيبَّ  تِناا يُ ؤأ اةا واالَِّذينا ُهم ِِبَيا تُونا الزَّكا يُ ؤأ ُقونا وا ُدوناهُ لِلَِّذينا ي ات َّ يَّ الَِّذي جيِا ُمِِ  َمْكُتوِبً   األأ

ُُم الطَّيِِبااتِ عِ  ِر واُيُِلُّ هلا اُهمأ عاِن الأُمنكا ها ي ان أ ُروِف وا عأ جِنيِل أياأُمُرُهم اِبلأما رااِة وااإلأِ وأ ُهمأ يف الت َّ  واُُياِرُِم عالايأِهُم اخلأابااِئثا ندا
اناتأ عالايأِهمأ  لا الَّيِت كا الا اغأ راُهمأ وااألأ ُهمأ ِإصأ ُع عان أ ياضا ُنوافاالَّذِ وا هُ  ينا آما عا ُعوا النُّورا الَِّذي أُنزِلا ما ُروُه واات َّب ا ناصا عازَُّروُه وا  ِبِه وا

ِلُحونا  ويف أمنا يبني تعالىأنه بعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله {  296-296األعراف  –أُولاَِٰئكا ُهُم الأُمفأ
ِتِه ُهوا الَِّذي ب ا ليعلم الناس الكتاب واحلكمة كما يف قوله تعاىل }  ُلو عالايأِهمأ آَيا ُهمأ ي ات أ ن أ يِِنيا راُسواًل مِِ ُمِِ عاثا يف األأ

يُ عالُِِمُهُم  يُ زاكِِيِهمأ وا ِبنيٍ  اْلِكَتابَ وا ٍل مُّ الا انُوا ِمن ق ابأُل لاِفي ضا ِإن كا ةا وا ما كأ { . ومن ترك العمل  1اجلمعة – وااحلِأ
{ . وهذا 296الصافات  –إن كنتم صادقني  بكمبكتابكتاب ربه يقول له هللا تعاىل يوم القيامة } فأتوا 

أامأ الكتاب فيه بيان أن النبوة والرسالة واإلمامة يف ذرية نيب هللا إبراهيم عليه السالم الذين قال تعاىل فيهم } 
ِلِه  ُهُم اَّللَُّ ِمن فاضأ ا آَتا رااِهيما ُياأُسُدونا النَّاسا عالاىَٰ ما ناا آلا ِإب أ دأ آت اي أ لأًكا عاِظيًما اْلِكَتابَ ف اقا نااُهم مُّ ةا واآت اي أ ما كأ  وااحلِأ

{ . ومن عمل بكتابه وآمن برسوله واتذ أهل بيته 90النساء  –ُيسدون الناس على ما آَتهم هللا من فضله 
نأ أُويتا }  أئمة فسيأخذ كتابه بيمينه ومن كفر ابهلل تعاىل قسيأخذه بشماله كما يف قوله تعاىل :   ا ما فاأامَّ

اُؤُم  ِكَتابَهُ  ُقوُل ها نٍَّة عاالِياٍة  اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه  بِياِميِنِه ف اي ا ٍة رَّاِضياٍة يف جا ابِياهأ  ف اُهوا يف ِعيشا ٍق ِحسا ِإِّنِ ظانانُت أاِّنِ ُمالا
ِم اخلأاالِياِة  واأامَّ  اَيَّ ُتمأ يف األأ لافأ ِنيًئا مباا أاسأ رابُوا ها ا داانِياٌة ُكُلوا وااشأ نأ أُويتا ُقطُوفُ ها تاِِن ِلاأ  ِكَتابَهُ ا ما ُقوُل َيا لاي أ الِِه ف اي ا ِبِشما

الِياهأ  ِكَتابَِيهْ أُوتا  َٰ عاِنِِ ما ىنا ا أاغأ اِضياةا  ما اناِت الأقا ا كا ها ت ا ابِياهأ َيا لاي أ ا ِحسا ِر ما مُثَّ ِلاأ أادأ لاكا عاِنِِ ُسلأطاانِياهأ ُخُذوُه ف اُغلُّوُه  ها
لُّوُه مُثَّ ا ِمُن اِبَّللَِّ الأعاِظيِم واالا ُياُضُّ عالاىَٰ  جلأاِحيما صا انا الا يُ ؤأ ُلُكوُه  ِإنَُّه كا ُعونا ِذرااًعا فااسأ ب أ ا سا  طاعااِم يف ِسلأِسلاٍة ذارأُعها

يٌم  اُهناا محِا ما ها وأ ِكنِي ف الايأسا لاُه الأي ا {  86-25احلاقة  –وال طعام إال من غسلني ال أيكله إال اخلاطئون  الأِمسأ
 كفى بك اليوم عليك حسيبا{ .  إقرأ كتابكيقال هلم يوم القيامة هنا }  مث .

 :وأما  

  (حسيبا)عليك  نفسك اليومب ( َكَفى)

 { 13الفتح -ابهلل شهيدا وكفي } قال تعاىلكما أي كفى ابهلل تعاىل أواًل حسيبًا على اخللق شهيدًا عليهم  
وذلك ألن هللا تعاىل ال يظلم مثقال ذرة كما يف قوله  {85حزاباأل-وََكَفى ِِبَّللَِّ َحِسيباً } وقال تعاىل أيضًا 
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ًئا } تعاىل  ي أ ٌس شا ِة فاالا ُتظألاُم ن افأ ِم الأِقيااما وأ طا لِي ا واازِينا الأِقسأ ُع الأما ناضا ناا هِباا وا رأداٍل أات اي أ نأ خا بٍَّة مِِ الا حا قا انا ِمث أ ِإن كا وا
 { .06األنبياء- وََكَفٰى بَِنا َحاِسِبنيَ 

انا لاُه } وله تعاىل لطاعتهم غري هللا تعاىل كما يف قؤالء حساهبم عند رهبم وه را ال بُ رأها اً آخا عا اَّللَِّ ِإهلا نأ يادأُع ما ما وا
تاِِن ِلاأ أُوتا ِكتاابِياهأ واِلاأ أا : } كتابه بشماله فيقول   فإذا أخذ { .226املؤمنون -ِعنأدا رابِِهِ  ِحَسابُهِبِه فاِإَّنَّاا  ِر َيا لاي أ دأ

ا  انُوا ال وهنا يبني تعالىأن هؤالء ماكانوا يريدون احلساب }  { 16-19احلاقة -ِحَسابَِيْه ما ُمأ كا ي ارأُجونا ِإهنَّ
 . فيقال له يوم القيامة  { 16النبأ -ِحَساِب ً 

 وأما:

 (بنفسك) 

وهذه البصرية  (29 القيامة -بصرية ولو ألقى معاذيره نفسهوالنفس وردت يف قوله تعاىل ) بل اإلنسان على 
واليت جعلت اإلنسان يعرف بعقله الصواب من اخلطأ حَّت ولو ِل يوج حجة هللا على خلقه اليت ال يعلمها 

الرادع لكل نفس  فيهم رسول فبصرية اإلنسان هتديه إىل اخلالق عز ول ومعرفة اخلري والشر  وهذه البصرية هى
 تلك البصرية  لن يعبأ بنهيفغلبت عليه شقوته  من والظلم والكبائر إالعن الكفر والفسوق والعصيان 

ويوم القيامة يقال لإلنسان كفي هلل تعاىل ورسوله واملؤمنون  عن الظلم والفسوق واخليانة ية اليت َتنعهاإلنسان
فا فيقال له يوم احلساب : } يف الدنيا ولومًا لك فلم ترتدع هبذه النفس مراجهة وحساابً لك  راأأ ِكتااباكا كا ى اق أ

ِسيباً  بِنَ ْفِسكَ  ما عالايأكا حا وأ   .{ 20اإلسراء-الأي ا

 : مث يقول تعاىل

َها َوال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َا َيِضلُّ َعَلي ْ َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإَّنَّ ِبنَي  )َمِن اْهَتَدى فَِإَّنَّ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
َعَث َرُسوالً   (01اإلسراء -َحَّتَّ نَ ب ْ

َا اْهَتَدى َمنِ )   (لِنَ ْفِسه يَ ْهَتِدي فَِإَّنَّ

ا الأُقرأآنا } واهلداية هنا يف قوله واهلداية تكون ابلقرآن لقوله تعاىل  ذا ُر  يَ ْهِدي ِإنَّ ها يُ باشِِ واُم وا لِلَّيِت ِهيا أاق أ
ِمِننيا  اُء ِمنأ ِعبااِدِه  ييَ ْهدِ  اَّللَِّ  ُهَدى ذاِلكا } وقال تعاىل يف هذا القرآن  { 5اإلسراء -الأُمؤأ نأ ياشا  -ِبِه ما

عن قوله تعاىل وهذه اهلاية تقوم على عبادة هللا وطاعته وواليته والكفر ابلطاغوت كما يف  . {أ33األنعام
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تاِنُبوا الطَّاُغوتا فا دعوة كل رسل هللا تعاىل }  ُبُدوا اَّللَّا وااجأ ٍة راُسواًل أاِن اعأ ناا يف ُكلِِ أُمَّ دأ ب اعاث أ لاقا نأ وا ُهمأ ما َهَدى ِمن أ
ِبنيا  اَّللَُّ  ذِِ انا عااِقباُة الأُمكا يأفا كا ِض فاانأظُُروا كا ارأ اللاُة فاِسريُوا يف األأ تأ عالايأِه الضَّ قَّ نأ حا ُهمأ ما ِمن أ  { .86النحل-وا

اءاكُ }  ومن اهتدى للعمل بكتاب هللا فقد اهتدى لنفسه قال تعاىل : ا النَّاُس قادأ جا ُم احلأاقُّ ِمن رَّبُِِكمأ ُقلأ َيا أاي ُّها
َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسهِ  لَّ  َفَمِن اْهَتَدٰى فَِإَّنَّ ن ضا ما ا  وا ها ا أاانا عالايأُكم ِبواِكيلٍ  فاِإَّنَّاا ياِضلُّ عالاي أ ما وقال  {243يونس  -وا

ا  ٰى فَِلنَ ْفِسهِ َفَمِن اْهَتدَ ِإانَّ أانزالأناا عالايأكا الأِكتاابا لِلنَّاِس اِبحلأاقِِ  تعاىل أيضاً : }  ما ا  وا ها لَّ فاِإَّنَّاا ياِضلُّ عالاي أ ن ضا ما وا
 مث يبني تعاىل أن طاعة رسول هللا فيها اهلدى  { 02الزمر  – أانتا عالايأِهم ِبواِكيلٍ 

ِإنأ ُتِطيُعوهُ }  لقوله تعاىل : ا عالاى الرَُّسوِل ِإالَّ الأباالُغ الأُمِبنُي  هَتَْتُدوا وا ما  { .90النور -وا

ِإَّنَّاا أانأتا ُمنأِذٌر أمري املؤمنني علي عليه السالم  واألئمة من ذريته يهدون إىل احلق لقوله تعاىل } وكذلك  
ِلُكلِِ  ٍم وا  { .  6الرعد -َهاٍد ق اوأ

لأ } وعالمة هذا األمام أنه أييت لبيان ِل يؤَته أحد من قبله وتويل ِل يرد من قبل كما يف قوله تعاىل   ها
اءاتأ ُرُسُل رابِِناا اِبحلأاقِِ ي انأظُُرو  ما أياأيت تاأِويُلُه ي اُقوُل الَِّذينا ناُسوُه ِمنأ ق ابأُل قادأ جا عااءا نا ِإالَّ تاأِويلاُه ي اوأ لأ لاناا ِمنأ ُشفا  ف اها

ل  ما ا الَِّذي ُكنَّا ن اعأ لا غاريأ ما عأ ُعوا لاناا أاوأ نُ رادُّ ف ان ا فا ن عال تعاىل إنه تويل منع وهذا التأويل ق { 98األعراف -ف اياشأ
يطُوا } األمة وِل يؤَته أحدًا من قبل كما يف قوله تعاىل عن هذا التأويل عقول كل األمة  بُوا مباا ِلاأ ُيُِ ذَّ بالأ كا

ا أياأهِتِمأ تاأِويُله ُ  لامَّ وهذا التأويل اصطفاء إهلي لشخص من آل بيت حممد صلى هللا عليه  { 85يونس -ِبِعلأِمِه وا
نأ  قال تعاىل هنا : من دون اخللق إَيه ويصطفيه به ه  يعلمه هللا تعاىل وآل باعا  يَ ْهِدي)أافاما قُّ أانأ يُ ت َّ ِإىلا احلأاقِِ أاحا

نأ  يأامَّ    . (89يونس -يُ ْهَدى ِإالَّ أانأ  ال يَِهدِّ

ِل الأِكتااِب  ِلاأ ياُكنِ } وهذه هي البينة اليت يهدد هللا تعاىل هبا أعداءه  تعايل يف قوله تعايل  ُروا ِمنأ أاهأ فا الَِّذينا كا
ا ُكُتبٌ  راًة ِفيها ُلو ُصُحفًا ُمطاهَّ يِِناُة راُسوٌل ِمنا اَّللَِّ ي ات أ ُهُم الأب ا َّتَّ تاأتِي ا كِِنيا حا فا رِِكنيا ُمن أ ٌة  واالأُمشأ . { 8-2البينة -ق ايِِما

هو من املهتدين ومن اهتدى فإَّنا يهتدي ومن تبع هذا األمام واهلدى الذي أرسله هللا به من بيان للقرآن ف
ِن } لنفسه قال تعاىل  زالأناا عالايأكا الأِكتاابا لِلنَّاِس اِبحلأاقِِ فاما  ( ويقول تعاىل )02الزمر -اْهَتَدى َفِلنَ ْفِسهِ ِإانَّ أان أ

ِن  ْفِسهِ فاما َا يَ ْهَتِدي لِن َ لَّ ف اُقلأ ِإَّنَّاا أاانا ِمنا  اْهَتَدى فَِإَّنَّ نأ ضا ما  ( 51النمل-الأُمنأِذرِينوا

ِن } كما يف قوله تعايل فضالله على نفسه  من ضل  و اءاُكُم احلأاقُّ ِمنأ رابُِِكمأ فاما ا النَّاُس قادأ جا  اْهَتَدىقُلأ َيا أاي ُّها
َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسهِ  ا أاانا عالايأُكمأ ِبواِكيلٍ  فَِإَّنَّ ما ا وا ها لَّ فاِإَّنَّاا ياِضلُّ عالاي أ نأ ضا ما   { 243يونس-وا
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وأضل فرعون قومه وما } عن فرعون مثاًل  كما يف قوله تعايلفقد ضل ضالاًل مبيناا   سادته وكِباءه أطاعومن 
وابلتايل تولوا { وضالهلم هنا خبروجهم على والية هللا تعاىل ورسوله وأهل بيته عليهم السالم  65طه -هدى

فارِي َهَدىفارِيقًا شياطني قال تعاىل فيهم :}  لِيااءا ِمنأ ُدوِن اَّللَِّ وا يااِطنيا أاوأ ُُم اتَّاُذوا الشَّ اللاُة ِإهنَّ قَّ عالايأِهُم الضَّ قًا حا
ُمأ  ُبونا أاهنَّ  . { 84األعراف-ُمْهَتُدونَ  واُياأسا

 :وأما 

  ( من ضل فإَّنا يضل عليها) 

اوالضالل هو اخلروج على أحكام القرآن الكرمي قال تعاىل : }  اءاُكُم احلاقُّ ِمن رَّبُِِكمأ  ُقلأ َيا أاي ُّها النَّاُس قادأ جا
ِسهِ  فأ تاِدي لِن ا ى فاِإَّنَّاا ي اهأ تادا ِن اهأ َها فاما َا َيِضلُّ َعَلي ْ ا أاانا عالايأُكم ِبواِكيل َوَمن َضلَّ فَِإَّنَّ ما أي أنه  { 243يونس -وا

ى له قال  تعاىل  فال هادمن اهتدى فهو العامل مبا نزل إليه من ربه من حق وهو القرآن ومن أضله تعاىل
ولذلك  ومن ترك العمل بكتاب هللا وعمل ابهلوى فقد ضل {18الزمر-هللا فما له من هاد  يضللومن }

  يقول تعاىل

  {16ص  –عن سبيل هللا  فيضلك}وال تتبع اهلوى 

عليهم  بيته وأهل صلى هللا عليه على والية هللا تعاىل ورسوله هبم الضالل طاعة السادة والكِباء خروجًا 
ااءاانا كما يف قوله تعاىل } السالم   ت اناا واُكِبا ادا ناا سا قاالُوا راب َّناا ِإانَّ أاطاعأ ِبيالا  فََأَضلُّوَنَ وا ومن  { .66األحزاب  –السَّ

هؤالء اخلوار الذين تظاهروا  وادعوا العمل بكتاب هللا ويرفعون املصاحف يف كل خصومة مث يقدمون أراء 
ااًل الَِّذينا على كتاب هللا وقال تعاىل فيهم هنا } وأهواء الرجال  ما رِينا أاعأ سا اخأ بُِِئُكم اِبألأ لأ نُ ن ا يُ ُهمأ  َضلَّ ُقلأ ها عأ سا

ِت راهبِِِمأ وا  ُروا ِِبَيا فا ًعا أُولاَِٰئكا الَِّذينا كا ُمأ ُُيأِسُنونا ُصن أ ُبونا أاهنَّ ياا واُهمأ ُياأسا ن أ بِ يف احلأايااِة الدُّ ائِِه فاحا اهُلُمأ فاالا لِقا ما طاتأ أاعأ
يت واُرُسِلي ُهُزوً  ُروا وااتَّاُذوا آَيا فا نَُّم مباا كا ها زااُؤُهمأ جا ِلكا جا ِة وازأاًن ذاَٰ ما الأِقيااما ُمأ ي اوأ { 246-248الكهف  – انُِقيُم هلا
دا وهؤالء قدموا والية شياطني اإلنس واجلن على والية القرآن الكرمي قال تعاىل }  قَّ عالايأِهُم فارِيًقا ها فارِيًقا حا ىَٰ وا

اَلَلةُ  تاُدونا  الضَّ هأ ُم مُّ ُبونا أاهنَّ سا ُياأ لِيااءا ِمن ُدوِن اَّللَِّ وا يااِطنيا أاوأ ُُم اتَّاُذوا الشَّ وضالهلم هنا   { . 84األعراف  –ِإهنَّ
وااهُ كان ابتاذهم إهلهم هواهم كما قال تعاىل}  اُه ها ِن اتَّاذا ِإهلاَٰ ُب أانَّ  أاراأايأتا ما أافاأانتا تاُكوُن عالايأِه واِكياًل أامأ َتاأسا

ِقُلونا  ُعونا أاوأ ي اعأ ما ث اراُهمأ ياسأ ان أعاامِ أاكأ األأ ِبياًل  َأَضلُّ بالأ ُهمأ  ِإنأ ُهمأ ِإالَّ كا { . وهؤالء هم 00- 08الفرقان  –سا
تعاىل } ومن يعصي هللا ورسوله  الذين عصوا هللا تعاىل ومن يعصى هللا فقد ضل ضالاًل مبينًا كما يف قوله
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{ .  وهنا يبني تعاىل أنه من اهتدى لوالية هللا تعاىل ورسوله وأهل  86األحزاب  –مبينا  ضل ضاللً فقد 
ومن ضل فإَّنا بيته فقد اهتدى لنفسه ومن ضل فعليها كما قال تعاىل : } فمن اهتدى فإَّنا يهتدي لنفسه 

 { . 243يونس  - يضل عليها

 وأما:

 َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى( )َوال

حيث يتجسد عمله يف صورة ثقل ُيمله على قدر ذلك ذكره تعاىل عن  ُيمله كل من أعرضثقل  والوزر
ِة } كما يف قوله تعايل الذنب   ما الأِقيااما راضا عانأُه فاِإنَُّه ُياأِمُل ي اوأ نأ أاعأ   { 244ط ه -ِوْزرا ً ما

ذَّ }  ِسرا الَِّذينا كا اِء اَّللَِّ قادأ خا ا واُهمأ بُوا بِِلقا ا ف ارَّطأناا ِفيها رات اناا عالاىَٰ ما سأ اعاُة ب اغأتاًة قاالُوا َيا حا ُُم السَّ اءاهتأ َٰ ِإذاا جا َّتَّ حا
ا يازُِرونا َأْوزَاَرُهْم ُياأِمُلونا  اءا ما هؤالء يتحملها  ًا أخرى وهناك أوزار {  82األنعام  –عالاىَٰ ظُُهورِِهمأ أاالا سا

ِمُلوا كما قال تعاىل }   وهى أوزار الذين أضلوهم بغري علم اجملرمني ِمنأ   َأْوزَاَرُهمْ لِياحأ ِة وا ما الأِقيااما اِملاًة ي اوأ  َأْوزَارِ كا
ا  اءا ما ُمأ ِبغاريأِ ِعلأٍم أاال سا { . وهذه األوزار يبني تعاىل هنا أن كل نفس مسؤولة  19النحل-َيِزرُونَ الَِّذينا ُيِضلُّوهنا

ا فته من أوزار قال تعاىل : }عما اقَت  ها ٍس ِإالَّ عالاي أ ِسُب ُكلُّ ن افأ { 260األنعام-َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىواال واال تاكأ
ُفُروا فاِإنَّ اَّللَّا غاِِنٌّ عانُكمأ  }: وقال تعاىل أيضاً  ُه لاُكمأ  ِإن تاكأ ُكُروا ي ارأضا ِإن تاشأ را وا ىَٰ لِِعبااِدِه الأُكفأ َواَل َتِزُر  واالا ي ارأضا

ُدورِ   َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىٰ  اِت الصُّ ُلونا ِإنَُّه عاِليٌم ِبذا ما بُِِئُكم مباا ُكنُتمأ ت اعأ رأِجُعُكمأ ف ايُ ن ا َٰ رابُِِكم مَّ  .{  6الزمر  – مُثَّ ِإىلا

 وأما : 

عاثا راُسوالً  ) َّتَّ ن اب أ ِبنيا حا ا ُكنَّا ُمعاذِِ ما   :( وهنا 29اإلسراء -وا

 ( ُكنَّا  َوَما) 

مبينًا أنه لن يعذب قريةإال بعد أن يبعث فيها رسوال ً أوإمامًا منأهل بيت النيب حممد صلى هللا قال تعاىل هنا 
ا َوَما َكانَ }عليه وآله كما يف قوله تعاىل :  ما تِناا وا ُلو عالايأِهمأ آَيا ا راُسواًل ي ات أ ها عاثا يف أُمِِ َّتَّ ي اب أ ِلكا الأُقراى حا   رابُّكا ُمهأ

ا ظاالُِمونا  ُلها ِلِكي الأُقراى ِإالَّ واأاهأ َّتَّ  َوَما ُكنَّا}  { ولذلك يقول تعاىل هنا 95القصص -ُكنَّا ُمهأ ِبنيا حا ُمعاذِِ
عاثا راُسوالً   { .29اإلسراء -ن اب أ

 وأما: 



 45 

 ( معذبني) 

وجود رسول هللا وهذا العذاب ال ينزل يف  { 3األحزاب  -أليما عذاِبً وأعد للكافرين  }وهنا يقول تعاىل 
انا اَّلِلُ  ا كا ما هَبُمْ صلى هللا عليه وآله بينهم إال إذا عصوه تعاىل لقوله عز وجل}وا انا اَّلِلُ  لِيُ َعذِّ ا كا ما واأانتا ِفيِهمأ وا

هَبُمْ  غأِفُرونا  ُمَعذِّ ت ا  . { 88األنفال-واُهمأ ياسأ

 و اإلمام ألقامة احلجة على اخللق قال تعاىل هناإال بعد بعثة الرسول أعلى أمة هللا تعاىل عذاابً  نزلوابلتايل ال
ا ُكنَّا  }  ما ِبنيَ وا عاثا راُسوالً  ُمَعذِّ َّتَّ ن اب أ دأ وهذا العذاب استعجلوه كما قال تعاىل } { 29اإلسراء -حا لاقا وا

انا  ِإنَّ ُجندا نُصوُرونا وا ُُم الأما ُمأ هلا ِلنيا ِإهنَّ تُ ناا لِِعبااِدانا الأُمرأسا ِلما تأ كا قا ب ا َٰ ِحنٍي واأابأِصرأُهمأ سا َّتَّ ُهمأ حا لَّ عان أ وا ُُم الأغاالُِبونا ف ات ا هلا
فا يُ بأِصُرونا  وأ َٰ ِحنٍي واأابأِصرأ  َأفَِبَعَذابَِنافاسا َّتَّ ُهمأ حا لَّ عان أ ت اوا رِينا وا بااُح الأُمنذا اءا صا ِتِهمأ فاسا احا ِجُلونا فاِإذاا ن ازالا ِبسا عأ ت ا ياسأ
فا يُ بأِصُرونا  وأ  { .265-262ت الصافا - فاسا

هلل تعاىل  مقبل يوم القيامة بعصياهن والبالد العربية واإلسالمية والعاِل  هذا العذاب ينزل على كل القرى و 
ضا } وظهور الفساد يف األرض قال تعاىل  ُهم ب اعأ باتأ أايأِدي النَّاِس لُِيِذيقا سا ِر مباا كا اُد يف الأِباِِ واالأباحأ سا را الأفا ظاها

ن ق ارأياٍة ِإالَّ حناأُن {  وهنا ينزل العذاب كما يف قوله تعاىل : 02الروم – ُلوا لاعالَُّهمأ ي ارأِجُعونا الَِّذي عامِ  ِإن مَّ }وا
ِة أاوأ  ِم الأِقيااما ا ق ابألا ي اوأ ِلُكوها بُوَها َعَذاِبً ُمهأ ُطورًا  ُمَعذِّ سأ انا ذاِلك يف الأِكتااِب ما ِديدًا كا وهذا   {93اإلسراء -شا

حَّت  معذبني ينزل إال ببعثة إمام منأهل بيت النيب عليهم السالم كما يف قوله تعاىل هنا } وما كنا العذاب ال
 .نبعث رسوال { 

 : أما و

َعثَ )   ( َحَّتَّ نَ ب ْ

دأ } تعاىل  لقو ي لاقا ُهمأ  بَ َعثْ َناوا تاِنُبوا الطَّاُغوتا فاِمن أ ُبُدوا اَّللَّا وااجأ ٍة راُسواًل أاِن اعأ نأ يف ُكلِِ أُمَّ ُهمأ ما ِمن أ ُ وا ى اَّللَّ دا نأ ها ما
ِبنيا  ذِِ انا عااِقباُة الأُمكا يأفا كا ِض فاانأظُُروا كا ارأ اللاُة فاِسريُوا يف األأ تأ عالايأِه الضَّ قَّ وببعثة الرسوألم  {86النحل -حا

 -من كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم نبعثويوم }  وأإلمام يكون شاهدًا عليهم كما يف قوله تعاىل 
ِلكا وقال تعاىل يف بيان منع العذاب عن القرى حَّت بعثةإمام منهم }  { .35النحل انا رابُّكا ُمهأ ا كا ما وا

َعثَ الأُقراىَٰ  ٰ يَ ب ْ تِناا  َحَّتَّ ُلو عالايأِهمأ آَيا ا راُسواًل ي ات أ ها ا ظاالُِمونا يف أُمِِ ُلها ِلِكي الأُقراىَٰ ِإالَّ واأاهأ ا ُكنَّا ُمهأ ما القصص  – وا
هنا وما كنا معذبني إذا بعث هذا الرسول أو هذا اإلمام نزل هبم العذاب كما يف قوله تعاىل : }{ . ف95
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والبداية تكون بظهور اإلختالف والشقاق واإلقتتالفيما يشبه احلرب األهلية بني رسوال {  حَّت نبعث
اِدُر عالاىَٰ أان املسلمني لقوله تعاىل }  َعثَ ُقلأ ُهوا الأقا ِقُكمأ أاوأ ِمن َتاأِت أارأُجِلُكمأ أاوأ عالايأُكمأ عا  يَ ب ْ ن ف اوأ ااًب مِِ ذا

ٍض  ُكم ِباأسا ب اعأ ضا يُِذيقا ب اعأ ًعا وا ُكمأ ِشي ا ُهونا ي الأِبسا قا ِت لاعالَُّهمأ ي افأ َيا رُِِف اآلأ يأفا ُنصا { . مث 69األنعام  -انُظرأ كا
 يبعث اإلمام إلقامة احلجة على اجلميع وليكون شاهداً على األمة .

 (سوال ر )   

والرسول يبني تعاىل أنه عز وجل ختم النبوة وسكت عن أمر الرسالة يف قوله تعاىل : } ماكان حممد أاب أحد 
األحزاب { والسكوت هنا ألن هللا تعاىل سيبعث أئمة يقيمون  –هللا وخامت النبيني  رسولمن رجالكم ولكن 

ئمة من بعده من أهل البيت النبوي  الشريف احلجة على اخللق برسالة من رسول هللا وليس من هللا وهم األ
 .قال تعاىل } وما كنا مذبني حَّت نبعث رسوال{ 

ِلكا الُقراى ويكون مهمة هذا الرسول أو اإلمام بيان ما اختلفت فيه األمة قال تعاىل }   انا رابُّكا ُمهأ ا كا ما وا
ا  ها عاثا يف أُمِِ َّتَّ ي اب أ تِنا  َرُسوالً حا ُلو عالايأِهمأ آَيا ِلِكي الُقراى ِإالَّ  اي ات أ ا ُكنَّا ُمهأ ما ا ظاالُِمونا  وا ُلها  { .95القصص -واأاهأ

ٍة  } ولكل أمة أجل وال ُيل زماَنجلهاإال ببعثة إمامها كما قال تعاىل   ِلُكلِِ أُمَّ اءا  َرُسولٌ وا  َرُسوَُلُمْ فاِإذاا جا
ي اُقولُو  ِط واُهمأ ال يُظألاُمونا وا ُهمأ اِبلأِقسأ ن ا رِاً واال ُقِضيا ب اي أ ِسي ضا فأ ِلُك لِن ا اِدِقنيا ُقلأ ال أامأ ُتمأ صا ُد ِإنأ ُكن أ عأ ا الأوا ذا َّتا ها نا ما

ِدمُ  قأ ت ا اعاًة واال ياسأ تاأأِخُرونا سا ُلُهمأ فاال ياسأ اءا أاجا ٌل ِإذاا جا ٍة أاجا اءا اَّللَُّ ِلُكلِِ أُمَّ ا شا عاً ِإالَّ ما { 05-06يونس -ون ا ن افأ
. 

 :  فيهاأسباب هالك القرى واألمم دائما تويل أمور األمة للمَتفني  مبيناً أن مث يقول تعاىل

 : قال تعاىل

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرََنَها  (01اإلسراء-َتْدِمْياً  )َوِإَذا َأَرْدََن َأْن هُنِْلَك قَ ْريًَة َأَمْرََن ُمْْتَِفيها فَ َفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ

 (َوِإَذا َأَرْدَنَ )

 تعاىل أنه إذا أراد هالك قرية بعث رجال فيها مَتفني يعملون للدنيا وزينتها وليس اآلخرة وهنا يبني هللا
أن  ًا ويعملون للفجولر والكفر والفسوق والعصيان وليس للتقوى ورمحة الضعيف واملسكني قال تعاىل حمذر 

انا من فعل ذلك فليس له يف اآلخرة من نصيب قال تعاىل :  ن كا ا نُ وافِِ ِإلايأِهمأ احلأايا يُرِيُد }ما ها ت ا ياا وازِين ا ن أ اةا الدُّ
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ُسونا أوالئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط ماصنعوا فيها وابطل  ا الا يُ بأخا ا واُهمأ ِفيها ُمأ ِفيها اهلا ما أاعأ
 فعملهم هلا وإن عملوا لآلخرة فعملهم مدخرفإذا عملوا للحياة الدنيا  {26 -29هود –ماكانوا يعملون 

 يريدثوابه هلم يف اآلخرة وينعكس عليهم يف الدنيا وكل البشر بني هاذين اإلختيارين قال تعاىل } منكم من 
 . { 291آل عمران  - اآلخرة يريدالدنيا ومنكم من 

 َويُرِيدُ أان ي اُتوبا عالايأُكمأ  يُرِيدُ }وااَّلِلُ   عملوا ابلشهوات لورود هذا اللفظ يف قوله تعاىلفإذا عملوا للدنيا فقد 
يأالً عاِظيماً  ِيُلواأ ما وااِت أان َتا ها  .{ 16النساء -الَِّذينا ي اتَِّبُعونا الشَّ

نااِطرِي وهذه الشهوات بينها هللا تعاىل يف قوله عز وجل : }  اِء واالأباِننيا واالأقا وااِت ِمنا النِِسا ها زُيِِنا لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ِب واا ها نطاراِة ِمنا الذَّ ان أعااِم وااحلأارأِ  الأُمقا ِة وااألأ وَّما ِة وااخلأايأِل الأُمسا ُن لأِفضَّ ُه ُحسأ ياا وااَّللَُّ ِعندا ن أ تااُع احلأايااِة الدُّ ِلكا ما ذاَٰ

آبِ  ومن عمل هلذه ألهداف دون اإللتفات ألحكام هللا تعاىل وأوامره ابلطاعات  { .20آل عمران  – الأما
فقد َتولوا إىل مَتفني ويكونون أوامره عز وجل يف العبادات واملعامالت و األموال الناس و يف  تعاىل وحق هللا

ا  َوِإَذا َأَرْدَنَ } قد وضعوا أنفسهم يف دائرة اهلالك قال تعاىل هنا : ُقوا ِفيها سا اِفيها ف افا رأانا ُمَتأ أانأ هنُأِلكا ق ارأياًة أاما
ِمرياً  ا تادأ ها رأانا مَّ ُل فادا وأ ا الأقا ها قَّ عالاي أ  : وأما{26راءاإلس-فاحا

 (قرية أن هنلك) 

تِلأكا :  وهالك القري اليكون إال بظلمها لقوله تعاىل ِعداً  َأْهَلْكَناُهمْ  اْلُقَرى}وا وأ ِلِكِهم مَّ هأ ناا لِما عالأ ا ظالاُموا واجا لامَّ
الك وىل فإذا أراد هلم اهل: } هنا فإذا ظلموا وىل هللا تعاىل عليهم املَتفني كما يف قوله تعاىل { 95الكهف -

انا } عليهم مَتفيهم كما يف قوله تعاىل هنا  ِإذاا أارادأ ُل  َأْن هُنِْلكَ وا وأ ا الأقا ها قَّ عالاي أ ا فاحا ُقوا ِفيها سا اِفيها ف افا رأانا ُمَتأ ق ارأياًة أاما
ِمرياً  ا تادأ ها رأانا مَّ  { .26اإلسراء-فادا

بطر واألشر والكفر بنعمة هللا تعاىل فيبعث هللا وهؤالء بداًل من أن يشكروا هللا تعاىل حولوا هنج حياهتم إىل ال 
تعاىل هلم رسواًل  أو إماماً بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله من أهل بيته عليهم السالم لينذرهم كما يف قوله 

انا رابُّكا  تعاىل : ا كا ما ُلو عالايأِهمأ  اْلُقَرى ُمْهِلكَ }وا ا راُسوالً ي ات أ ها عاثا يف أُمِِ َّتَّ ي اب أ ِلِكي الأُقراى ِإالَّ حا ا ُكنَّا ُمهأ ما تِناا وا آَيا
ا ظاالُِمونا  ُلها  . {95القصص -واأاهأ

ا }  وهذا إنذار من هللا تعاىل هلم كما يف قوله تعاىل :  ما ا ُكنَّا  َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْريَةٍ وا ما راىَٰ وا ِإالَّ هلااا ُمنِذُرونا ِذكأ
ياا زَّلاتأ ِبِه الشَّ ا ت ان ا ما ًا ظاالِِمنيا وا عا اَّللَِّ ِإهلاَٰ ُزولُونا فاالا تادأُع ما عأ ِع لاما مأ ُمأ عاِن السَّ تاِطيُعونا ِإهنَّ ا ياسأ ما ُمأ وا ا يانباِغي هلا ما ِطنُي وا
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مِ  عاكا ِمنا الأُمؤأ ِن ات َّب ا كا لِما نااحا ِفضأ جا راِبنيا وااخأ اق أ ِبنيا واأانِذرأ عاِشرياتاكا األأ را ف اتاُكونا ِمنا الأُمعاذَّ كا ِننيا آخا وأ فاِإنأ عاصا
ُلونا  ما َّا ت اعأ  { 121- 143الشعراء   – ف اُقلأ ِإِّنِ بارِيٌء ِمِِ

مأ } كما يف قوله تعاىل :    وهذا اهلالك لبطرهم وكفرهم بنعمة هللا تعاىل : ا  َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْريَةٍ واكا ها ت ا ِعيشا باِطراتأ ما
ِدِهمأ إِ  ن ب اعأ ن مِِ كا اِكنُ ُهمأ ِلاأ ُتسأ سا  . { 93القصص الَّ قاِلياًل واُكنَّا حناأُن الأواارِِثنيا )فاِتلأكا ما

ن وهذا سيحدآثخر الزمان قبل يوم القيامة لقوله تعاىل }  ِإن مِِ ِة أاوأ  ُمْهِلُكوَهاِإالَّ حناأُن  قَ ْرَيةٍ وا ِم الأِقيااما ق ابألا ي اوأ
ِديًدا   ااًب شا ا عاذا بُوها طُ ُمعاذِِ سأ ِلكا يف الأِكتااِب ما انا ذاَٰ { . وبناءًا عليه فإن إمامأهل البيت 93اإلسراء  –وًرا كا

ابلفعل اآلن موجود بيننا للهالك الذي نزل ابلبوسنة واهلرسك مث أفغانستان وابكستان والصومال والعراق 
وسورَي و ليبيا واليمن وهذا اهلالك من أمارات بعثة  إمام من أهلبيت النيب عليهم السالم بظلم الناس لقوله 

ن } :  تعاىل   أايِِن مِِ ِشيٍد أاف الامأ  قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَهافاكا ٍر مَّ قاصأ عاطَّلاٍة وا بِئأٍر مُّ ا وا اِوياٌة عالاىَٰ ُعُروِشها ٌة فاِهيا خا واِهيا ظاالِما
ُعونا هِباا  ما ِقُلونا هِباا أاوأ آذااٌن ياسأ ُمأ قُ ُلوٌب ي اعأ ِض ف اتاُكونا هلا ارأ ى فاِإهنَّاا الا ياِسريُوا يف األأ ما لاَِٰكن ت اعأ اُر وا ابأصا ى األأ ما  ت اعأ

ُدوِر  . وُيد  ذلك يف زمن حكم املَتفني الذين يعملون للدنسا  { 06-09احلج  –  الأُقُلوُب الَّيِت يف الصُّ
انا : } كما بينا لقوله تعاىل هنا  ِإذاا أارادأ ا فاحا  قَ ْرَيةً  َأْن هُنِْلكَ وا ُقوا ِفيها سا اِفيها ف افا رأانا ُمَتأ ُل أاما وأ ا الأقا ها ا قَّ عالاي أ ها رأانا مَّ فادا

ِمرياً   { .26اإلسراء-تادأ

فإذا نزل هبم العذاب يف زمن رفع التوبة َتنوا رفع العذاب أو العودة إىل احلياة الدنيا كما يف قوله تعاىل :  
ن }و  م مِِ ا ِباأُسناا ب ايااًَت أاوأ ُهمأ قاائُِلونا فا  قَ ْرَيٍة َأْهَلْكَناَهاكا اءاها اءاُهم ِباأُسناا ِإالَّ أان قاالُوا ِإانَّ  فاجا وااُهمأ ِإذأ جا عأ انا دا ا كا ما

ِلنيا  أالانَّ الأُمرأسا لاناسأ أالانَّ الَِّذينا أُرأِسلا ِإلايأِهمأ وا  . {6-0األعراف  – ُكنَّا ظاالِِمنيا ف الاناسأ

  وأما:

    (  ) أمرَن

ُم ِإالَّ َّللَِّ }  أمر بعبادته كما يف قوله تعاىل يبني هللا تعاىل هنا أن احلكم هلل تعاىل و أنه عز وجل كأ  َأَمرَ ِإِن احلُأ
هُ  ُبُدوا ِإالَّ ِإَيَّ اأيضًا : } وقال تعاىل  { 04يوسف -أاالَّ ت اعأ ما ًا وااِحدًا ال ِإلاها ِإالَّ ُهوا  ُأِمُروا وا ُبُدوا ِإهلا عأ -ِإالَّ لِي ا

طِ  َأَمرَ ُقلأ :}  له تعاىلوهذا احلكم هو العدل والقسط كما يف قو  .{82التوبة  { 15األعراف-راّبِِ اِبلأِقسأ

أاِطيُعوا }  عليهم السالم  بيت النيب أهلمن  أوىل األمروطاعة رسوله و ة تتعاىل بطاعمث يبني تعاىل أنه أمر 
هللا ل بعد رسول هللا صلى وىل األمر األو  { وهؤالء هم أبناء95النساء-ِمنأُكم اْْلَْمرِ  اَّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا واأُويل 
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علي بنأّب طالب عليه السالم ملا نزل فيه من قوله تعاىل } إَّنا وليكم هللا ورسوله عليه وآله وهو أمري املؤمنني 
املائدة { وأبناءه هم أويل اآلمر وهم القادة  –والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

راً ِإنأ ُهوا }  عاىل فيهم  هلذه األمة الذين قال ت أاُلُكمأ عالايأِه أاجأ تاِدهأ ُقلأ ال أاسأ اُهُم اق أ ُ فاِبُهدا ى اَّللَّ دا أُولاِئكا الَِّذينا ها
راى لِلأعاالاِمنيا  اخلروج عليه إىل قيادة وحكم مَتفني  واألقتداء هبم هنا أمر من هللا تعاىل { 54األنعام -ِإالَّ ذِكأ

انا أانأ هنُأِلكا ق ارأياًة وا } قال تعاىل فيه هنا  ِمرياً  َأَمْرَنَ ِإذاا أارادأ ا تادأ ها رأانا مَّ ُل فادا وأ ا الأقا ها قَّ عالاي أ ا فاحا ُقوا ِفيها سا اِفيها ف افا -ُمَتأ
 . {26اإلسراء

وهنا أمران مَتفيها أأيمرهم بوالية أهل بيت النيب والنزول على حكمهم فإن تنازعوا يف أمر فعليهم رد احلكم 
تعاىل ورسوله إن كانوا مؤمنني قال تعاىل } فإن تنازعتم يف شيئ فردوه إىل هللا وإىل الرسول إن كنتم  إىل هللا

 { 95النساء  –ذلك خري وأحسن تويالا  تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر

َيَُْمرُُكْم  }ِإَّنَّاا فإن خرجوا على أمر هللا هنا إىل أمر املَتفني فهو عمل ِبوامر الشيطان اليت قال تعاىل فيها :
لاُمونا  ا الا ت اعأ اء واأان ت اُقولُواأ عالاى اَّلِلِ ما شا حأ وِء واالأفا . هبذا األمر عمل قوم فرعون كما يف   {265البقرة -اِبلسُّ

ُعوا قوله تعاىل : }  ا  َأْمرَ فاات َّب ا ما نا وا ِة فا  َأْمرُ ِفرأعاوأ ما الأِقيااما ُه ي اوأ ما ُدُم ق اوأ نا ِبراِشيٍد ي اقأ بِئأسا الأوِرأُد ِفرأعاوأ ُهُم النَّارا وا رادا أاوأ
ُروُد  وأ  . {  53-56هود -الأما

قاالُوا حناأُن أُولُو قُ وٍَّة واأُولُو ِباأٍس }  وقوم سبأ أيضًا عندما كانوا على ضاللة وقبل إسالمهم قالوا مللكة سبأ :  
ِديٍد  اذاا تاأُمرِينا  َواْْلَْمرُ شا  . { 88النمل-ِإلايأك فاانأظُرِي ما

أيضًا لعملهم ابهلوى وخروجهم على أوامر هللا تعاىل أمروا ابملنكر وهنوا عن املعروف كما يف قوله واملنافقون 
ٍض تعاىل :   ن ب اعأ ُضُهم مِِ اُت ب اعأ ِبُضونا أايأِدي اُهمأ  َيمرون}الأُمنااِفُقونا واالأُمنااِفقا ي اقأ ُروِف وا عأ نا عاِن الأما وأ ها ي ان أ ِر وا اِبلأُمنكا

اِسُقونا  ناُسواأ  ُهمأ ِإنَّ الأُمنااِفِقنيا ُهُم الأفا  . {66التوبة -اَّلِلا ف اناِسي ا

يف يد مَتفني أولياء كم احلفيكون عليهم السالم ومن هنا يتبني لنا أنه  عندما ُيرج احلكم من آل بيت حممد 
حسبنا }  ف قائلنيويكونون منافقني أيمرون ابملنكر وينهون عن املعرو فراعني ال يسريون على هنج نيطاللشي

بفكرة فجاء خلف املَتفني ليقول  { وذلك لرفضهم والية أهل بيت النيب عليهم السالم ماوجدان عليه آابئنا
 أبرموه من كيد    فيها وفيما الوالية اليت أمر هللا تعاىل أهل بيت النيب عليهم السالم من  السلف الصاحل إلبعاد

راُموا }   .{ 65الزخرف-ُمِبأُِمونا فاِإانَّ  َأْمراً أامأ أاب أ
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اتا أاوأ قُِتلا } ابنقالب قال تعايل فيه الكيد ومت هذا   لاتأ ِمنأ ق ابأِلِه الرُُّسُل أافاِإنأ ما ٌد ِإالَّ راُسوٌل قادأ خا ا حُمامَّ ما وا
يأئاً  يأِه ف الانأ ياُضرَّ اَّللَّا شا ِلبأ عالاى عاِقب ا قا نأ ي ان أ ما اِبُكمأ وا قا ُتمأ عالاى أاعأ لاب أ اِكرِينا  ان أقا ُ الشَّ زِي اَّللَّ ياجأ سا  { 200آل عمران-وا

 ويف أحد القراءات القرآنية "{ أمران مَتفيها}والقائمون هنا علي هذا االنقالب مَتفوا قريش ألن القرآن قال  
 مرة بنو أمية مث بنوا العباسومت ذلك بتنازع األمر بينهم بتشديد الراء أي جعلناهم أمراء على الناس  " أمران

 جائت بعد ذلك وكل دولة يقتلون العباسيني ويسلبون حكم العرب األتراك السالجقة مث  نقلبون عليهم ي
ن األمة يف حالة من العقاب اإلهلي املستمر حَّت ودماء كثرية ال يعبئون هبا وال يدرون أسابقتها على أشالء 

ناازاُعوا لذلك يقول تعاىل هنا : و  زوال العرب أو توبتهم ورد األمر إىل أهل بيت النيب عليهم السالم  }ف ات ا
واى َأْمَرُهم  رُّوا النَّجأ ُهمأ واأاسا ن ا  .{ 61طه -ب اي أ

ا هُنُوا عانأُه : وهذه املناجاة ابألمث والعدوان قال تعاىل فيها   واى مُثَّ ي اُعوُدونا لِما }أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا هُنُوا عاِن النَّجأ
مثِأ  نا اِبإلأِ وأ نااجا ي ات ا ي اُقولُونا يف أانُفِسهِ وا كا مباا ِلاأ ُُيايِِكا ِبِه اَّللَُّ وا وأ ي َّ اُؤوكا حا ِإذاا جا ِصياِت الرَُّسوِل وا عأ ما وااِن وا مأ لاوأالا واالأُعدأ

ِصرُي  هنااا فاِبئأسا الأما لاوأ نَُّم ياصأ ها بُ ُهمأ جا سأ بُ ناا اَّللَُّ مباا ن اُقوُل حا بعد هذا أيديهم  واستتب األمر يف{  3اجملادلة -يُ عاذِِ
وفرق وُجاعات كل فرح مبا لديه من العلم قال تعاىل :  وتفرقت األمة بعد ذلك لشيع وأحزاب اإلنقالب 
طَُّعوا  قا يأِهمأ فارُِحونا  َأْمَرُهم}ف ات ا ُهمأ زُبُراً ُكلُّ ِحزأٍب مباا لادا ن ا وذلك حد  بسبب حكم املَتفني {  98املؤمنون -ب اي أ

انا أانأ هنُأِلكا ق ارأياًة ا : } الذي قال تعاىل فيه هن ِإذاا أارادأ ا  َأَمْرَنَ وا ها رأانا مَّ ُل فادا وأ ا الأقا ها قَّ عالاي أ ا فاحا ُقوا ِفيها سا اِفيها ف افا ُمَتأ
ِمرياً   . {26اإلسراء-تادأ

   مْتفيها() 

ِمِه الَّ  }:  قال تعاىلوالَتف التنعم ويقال ترف يَتف من ابب فرح  ُ ِمن ق اوأ َلا قاالا الأما اِء وا بُوا بِِلقا ذَّ ُروا واكا فا ِذينا كا
ِخراِة  َرفْ َناُهمْ اآلأ رابُو  َوَأت ْ راُب ِمَّا تاشأ ياشأ ُلُكمأ أياأُكُل ِمَّا تاأُكُلونا ِمنأُه وا ث أ ٌر مِِ ا ِإالَّ باشا ذا ا هاَٰ ياا ما ن أ لاِئنأ يف احلأايااِة الدُّ نا وا

لاُكمأ ِإنَُّكمأ ِإًذا خلَّاا ث أ رًا مِِ ُتم باشا ِعظااًما أانَُّكم خمُّأراُجونا أاطاعأ اتا ِسُرونا أاياِعدُُكمأ أانَُّكمأ ِإذاا ِمتُّمأ واُكنُتمأ تُ راااًب وا ها ي أ اتا ها ها ي أ ها
ُعوِثنيا  ا حناأُن مباب أ ما ُوُت واحناأياا وا ياا َّنا ن أ يااتُ ناا الدُّ ا تُوعاُدونا ِإنأ ِهيا ِإالَّ حا  { .01-88املؤمنون  – لِما

أترفوا فيها : }  ملتنعمون ابحلياة الدنيا العاملون هلا التاركون لشرعة هللا املسارعون للشهوات اليتا  وهنا املَتفون
ِض ِإالَّ قاِليالً ِمَّ  ارأ اِد يف األأ سا نا عاِن الأفا وأ ها انا ِمنا الأُقُروِن ِمنأ ق ابأِلُكمأ أُولُو باِقيٍَّة ي ان أ ُهمأ واات َّباعا ف الاوأال كا ناا ِمن أ الَِّذينا  نأ أاجنأاي أ

ا  ِلُحونا  أُْترُِفواظالاُموا ما ا ُمصأ ُلها ِلكا الأُقراى ِبظُلأٍم واأاهأ انا رابُّكا لِيُ هأ ا كا ما انُوا جُمأرِِمنيا وا  { .226-226هود-ِفيِه واكا
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 قال تعاىل مبينا أن املَتفني دعاة تقليد آابئهم وهذه دعواهتم يف كل زمان القائمة على التفاخر ِبابئهم ورجاهلم
ةٍ  بالأ قاالُوا ِإانَّ  }قال تعاىل  ءاانا عالاى أُمَّ انا آابا دأ تاُدونا  واجا هأ رِِهم مُّ ِإانَّ عالاى آَثا لأناا ِمنأ ق ابأِلكا يف ق ارأياٍة وا ا أارأسا ِلكا ما ذا واكا

ِإانَّ عالاى آَثا  ُمْْتَُفوَهاِمنأ ناِذيٍر ِإالَّ قاالا  ٍة وا ءاانا عالاى أُمَّ انا آابا دأ تاُدونا رِِهمأ ِإانَّ واجا والقيادة { .18-11الزخرف-ُمقأ
هنا ِل ترد إال على أهل بيت النيب الذين أوكل هللا تعاىل هلم اإلمامة بدياًل عن بِن إسرائيل الذين كفروا 

بُ وَّ } : ابلرسالة وقتلوا األنبياء فيق قوله تعاىل  ما واالن ُّ كأ نااُهُم الأِكتاابا وااحلُأ ِء ةا أُولاَِٰئكا الَِّذينا آت اي أ ُؤالا ُفرأ هِباا هاَٰ فاِإن ياكأ
اُهُم  ى اَّللَُّ فاِبُهدا دا اِفرِينا أُولاَِٰئكا الَِّذينا ها ًما لَّيأُسوا هِباا ِبكا لأناا هِباا ق اوأ دأ واكَّ تاِدهأ ف اقا رًا اق أ أاُلُكمأ عالايأِه أاجأ ِإنأ ُهوا  ُقل الَّ أاسأ

راىَٰ لِلأعاالاِمنيا  اخلارجني على أمر هللا  واخلارجني على هذه القيادة هم املَتفني  { .54-35األنعام  -ِإالَّ ِذكأ
ةٍ  بالأ قاالُوا ِإانَّ  }كما يف  اآلية : الوارد يف كتابه الكرمي  لقيادة املَتفني   ءاانا عالاى أُمَّ انا آابا دأ رِِهم  واجا ِإانَّ عالاى آَثا وا

تاُدونا  هأ لأناا ِمنأ ق ابأِلكا يف مُّ ا أارأسا ِلكا ما ذا ِإانَّ عالاى  ُمْْتَُفوَهاق ارأياٍة ِمنأ ناِذيٍر ِإالَّ قاالا واكا ٍة وا ءاانا عالاى أُمَّ انا آابا دأ ِإانَّ واجا
رِِهمأ  تاُدونا آَثا  {18-11الزخرف-ُمقأ

 لقوله تعاىل يف كتاب هللا علي أهنا احلنث العظيم  واألجداد وفكرة السلف الصاحل هذه جائتو تقليد اآلابء 
انُ }  ُمأ كا ِعظااماً أاِإانَّ  ُمْْتَِفنيَ وا ق ابألا ذاِلكا ِإهنَّ ناا واُكنَّا تُ رااابً وا انُوا ي اُقولُونا أاِإذاا ِمت أ ِنأِث الأعاِظيمِ واكا انُوا ُيِصرُّونا عالاى احلأ واكا

لُونا  اوَّ ُؤانا األأ ُعوثُونا أاواآابا ب أ  { .03-09الواقعة-لاما

قبل  ءأي أهنم كانوا يقولون هذا إيل جانب تقليدهم األعمى لآلابوهنا )وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترااب(  
انفقوا كما هو معلوم عن أبو سفيان كهف النفاق واألمويني الطلقاء و بعضاً من اليهود اإلسالم فلما أسلموا 

 فلما.  { املائده -وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وهم قد دخلوا ابلكفر وهم قد خرجوا به وقال تعاىل فيهم  } 
مات رسول هللا صلى هللا عليه وآله انقلبوا على أعقاهبم ودعوا إألى تقليد آابئهم مع تكفري آابء رسول هللا 

صلى هللا عليه وآله قتل أهل بيته عليهم السالم وحَّت اآلن يقاتلوهنم قال تعاىل مبيناً أن هذا العمل وقعت فيه  
لأناا ِمنأ ق ابأِلكا يف ق ارأياٍة ِمنأ ناِذيٍر ِإالَّ قاالا }  كل األمم اليت كفرت ابهلل تعاىل كما يف قوله تعاىل : ا أارأسا ِلكا ما ذا واكا

تاُدونا  ُمْْتَُفوَها رِِهمأ ُمقأ ِإانَّ عالاى آَثا ٍة وا ءاانا عالاى أُمَّ انا آابا دأ  { .18الزخرف -ِإانَّ واجا

أو آية من السماء  وجنم ذو ذنبأل تتيهم اآلَيت كزلزاآخر الزمان وهؤالء املَتفني قبل أن ُيل هبم العذاب 
ُمأ أانَُّه احلأاققال تعاىل فيها }  ا هلا بانيَّ َّتَّ ي ات ا فااِق وايف أان أُفِسِهمأ حا تِناا يف اآلأ ُنرِيِهمأ آَيا {وهذا حد  من 98فصلت-سا

ًة قبل يف األمم السابقة كما يف قوله تعاىل : }  اناتأ ظاالِما ناا ِمنأ ق ارأياٍة كا مأ مأ قاصا رِينا واكا مًا آخا ا ق اوأ ها دا أأانا ب اعأ واأانأشا



 44 

ا ي ارأُكُضونا ال ت ارأُكُضوا واارأِجُعوا ِإىلا  ها ناا ِإذاا ُهمأ ِمن أ وا ِباأسا سُّ ا أاحا أالُونا قاالُوا  َما أُْترِفْ ُتمْ ف الامَّ اِكِنُكمأ لاعالَُّكمأ ُتسأ سا ما ِفيِه وا
ي ألاناا ِإانَّ ُكنَّا ظاالِِمنيا  ا زاالاتأ  َيا وا اِمِدينا  فاما ِصيداً خا عالأنااُهمأ حا َّتَّ جا وااُهمأ حا عأ  { .29-22االنبياء-تِلأكا دا

يف موعد هالكهم  عايلقال تاملستكِب واملستضعف منهم التابع ومنهم املتبوع أن وهناك آية تبني أن املَتفني 
ٍم ال تا }  وهو يوم ال يستأخرون عنه ساعة وال يستقدمون : اعاًة واال ُقلأ لاُكمأ ِميعااُد ي اوأ تاأأِخُرونا عانأُه سا سأ

لاوأ ت اراى ِإِذ  يأِه وا ا يادا ا الأُقرأآِن واال اِبلَِّذي بانيأ ِمنا هِباذا ُروا لانأ نُ ؤأ فا قاالا الَِّذينا كا ِدُمونا وا قأ ت ا قُوفُونا ِعنأدا تاسأ وأ الظَّالُِمونا ما
لا ي اُقوُل ا وأ ٍض الأقا ُضُهمأ ِإىلا ب اعأ ِمِننيا راهبِِِمأ ي ارأِجُع ب اعأ ُتمأ لاُكنَّا ُمؤأ ُوا لاوأال أان أ ِبا تاكأ ِعُفوا لِلَِّذينا اسأ ُتضأ قاالا الَِّذينا  لَِّذينا اسأ

ُتمأ جُمأرِِمنيا  اءاُكمأ بالأ ُكن أ دا ِإذأ جا ى ب اعأ ُدا ُكمأ عاِن اهلأ انا دأ دا ِعُفوا أاحناأُن صا ُتضأ ُوا لِلَِّذينا اسأ ِبا تاكأ ِعُفوا اسأ ُتضأ قاالا الَِّذينا اسأ  وا
ُفرا اِبَّللَِّ واجناأعالا لاُه أانأدا  اِر ِإذأ تاأُمُرون اناا أانأ ناكأ ها ُر اللَّيأِل واالن َّ كأ ُوا بالأ ما ِبا تاكأ ا راأاُوا لِلَِّذينا اسأ ةا لامَّ اما رُّوا النَّدا ادًا واأاسا

نا  لأ جُيأزاوأ ُروا ها فا نااِق  الَِّذينا كا اللا يف أاعأ اغأ عالأناا األأ ابا واجا ُلونا  الأعاذا ما انُوا ي اعأ ا كا لأناا يف ق ارأياٍة ِمنأ ناِذيٍر  ِإالَّ ما ا أارأسا ما وا
اِفُرونا  ُمْْتَُفوَهاِإالَّ قاالا    .{ 80-84س بأ-ِإانَّ مباا أُرأِسلأُتمأ ِبِه كا

حَّت  نوأجيال يف كل زماويبني تعايل أن هذه األمم املستكِبة واملستضعفة هم أمم أويل وأمم َثنية وَثلثة 
لاتأ }    قال تعاىل : القرن اآلخر ا داخا نأِس يف النَّاِر ُكلَّما نِِ وااألأِ لاتأ ِمنأ ق ابأِلُكمأ ِمنا اجلِأ ٍم قادأ خا ُخُلوا يف أُما قاالا ادأ

ُؤالءِ  رااُهمأ أِلُوالُهمأ راب َّناا ها يعًا قاالاتأ ُأخأ ا ُجِا َّتَّ ِإذاا ادَّاراُكوا ِفيها ا حا ها ت ا ٌة لاعاناتأ ُأخأ فًا ِمنا  أُمَّ ااًب ِضعأ لُّوانا فاآهِتِمأ عاذا أاضا
لاُمونا  لاِكنأ ال ت اعأ ٌف وا َتبعهم مث يقول تعايل عما سيفعله هؤالء املَتفني  {  83ألعراف -النَّاِر قاالا ِلُكلٍِ ِضعأ

انا أا أهنم سيفسقون ويفسدون يف األرض حَّت ُيل هبم اهلالك كما يف اآلية هنا } ومتبوعهم  ِإذاا أارادأ نأ هنُأِلكا وا
رأانا  ِمرياً  ُمْْتَِفيَها ق ارأياًة أاما ا تادأ ها رأانا مَّ ُل فادا وأ ا الأقا ها قَّ عالاي أ ا فاحا ُقوا ِفيها سا  { .26اإلسراء -ف افا

 وأما:

 (فَ َفَسُقوا) 

اخلروج علي طاعة هللا خرج علي طاعة هللا تعايل يقال فسقت الرطبة أي خرجت منها النواة  وهو : وفسق   
نِِ }  ول من فسق عنأمر ربه عز وجل إبليس لقوله تعاىل  :وأتعايل  انا ِمنا اجلِأ ِر  فَ َفَسقَ ِإن ِإبأِليسا كا  -عانأ أامأ

عليهم  هبيت أهل حلكم هللا تعاىل ورسوله ووالية التاركنيسقون يف كل زمان هم اوكذلك الف { 94الكهف
زالا }  قال تعاىل : السالم نأ ِلاأ ُياأُكمأ مباا أان أ ما ق حد  و وأهم فس { 06املائدة-اْلَفاِسُقونَ اَّللَُّ فاأُولاِئكا ُهُم  وا

القائم على الوصية واألمر بعد موت رسول هللا صلي هللا عليه وآله هو االنقالب علي نظام احلكم اإلسالمي 
" ... ة احلكم وآخرها الصال أوهلا عري اإلسالم تنفكك " صلي هللا عليه وآله األهلي إىل شورى كما يف قوله 
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 و عليه السالم علي نزل يف أمري املؤمنني ملا لذلك  ذلك ابستبعاد أمري املؤمنني عن اخلالفة وكان و احلديث  
انا }  الوليد بن عقبة األموي نأ كا ما ِمناً كا انا ُمؤأ نأ كا ُوونا  َفاِسقاً أافاما ت ا   .{ 23السجدة-ال ياسأ

أان أحد َّنك سناانًوأبسط منك لساانًوأمَل للكتيبة أنه قال لعلي 168يف أسباب النزول ص/ ]روى الواحدي
 منك فقال له علي اسكت فإَّنا أنت فاسقفنزلت اآليه وقال يعِن ابملؤمن على واابلفاسق الوليد بن عقبة[

وكان الفسوق بتويل  األمويني خلالفة املسلمني وهم الطلقاء بل وحولوا اخلالفة مللكا عضوضا وهكذا أمتنا 
 راء الصراعات القبلية على حكم املسلمني  .تدمر  اآلن من ج

 وأما:

لُ )َفَحقَّ   وأ ا الأقا ها  ( عالاي أ

الذي نزل على رسول هللا الكرمي أن املَتفني هم بنو أمية وذلك ألن القرآن  وحق عيها القول تشري أيضًا إىل
وا عان سا } : عليه وآله هو احلق لقوله تعاىل  صلى هللا دُّ صا ُروا وا فا ُنوا الَِّذينا كا ُمأ واالَِّذينا آما اهلا ما لَّ أاعأ ِبيِل اَّللَِّ أاضا

ٍد واُهوا  ُنوا مباا نُ ِزِلا عالاىَٰ حُمامَّ احِلااِت واآما عاِمُلوا الصَّ ُهمأ   ِمن رَّهبِِِمأ  اْْلَقُّ وا را عان أ فَّ ِلكا ِبِانَّ كا ُمأ ذاَٰ هلا لاحا ابا يِِئااهِتِمأ واأاصأ سا
ُعوا الأ  ُروا ات َّب ا فا ُعوا الَِّذينا كا ُنوا ات َّب ا ُمأ    ِمن رَّهبِِِمأ  اْْلَقَّ بااِطلا واأانَّ الَِّذينا آما ثااهلا ِرُب اَّللَُّ لِلنَّاِس أامأ ِلكا ياضأ ذاَٰ حممد  –كا

2-8 }. 

دأ ويبني تعاىل أنه عز ول بشر رسول هللا صلى هللا عليه وآله بدخول املسجد احلرام كما يف قوله تعاىل }  لَّقا
قا اَّللَُّ را  دا َيا صا رِينا الا   ِِبْْلَقِّ ُسولاُه الرُّؤأ صِِ ُمقا ُكمأ وا اءا اَّللَُّ آِمِننيا حُمالِِِقنيا رُُءوسا ِجدا احلأارااما ِإن شا سأ ُخُلنَّ الأما لاتادأ

لاُموا فاجا  ا ِلاأ ت اعأ ِلكا ف اتأًحا قارِيًبا تااافُونا ف اعاِلما ما النبوية أن  { وهنا معلوم يف السرية16الفتح  –عالا ِمن ُدوِن ذاَٰ
وزهق الباطل إن الباطل كان  اْلق} وقل جاء : لبِن أمية آله قال يف فتح مكة  رسول هللا صلى هللا عليه و

   " اذهبوا فأنتم الطلقاء "    : لبِن أميةصلى هللا عليه وآله قال  يف هذا الفتح و { 32اإلسراء  –زهوقا 

لم قام على ابب الكعبة فذكر احلديث ... وفيه مث قال : حدثِن بعض أهل العلم ِبنه صلى هللا عليه وس ]   
 ( َي معشر قريش ما ترون أّن فاعل فيكم ؟ قالوا : خريا أخ كرمي وبن أخ كرمي قال : ) اذهبوا فأنتم الطِلقاء

 [ 62 - 64/  8ابن جرير الِطِبِي يف"َترُيه" &81- 0/82“ الِسرية“رواها ابن إسحاق يف 
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قالوا « ما ترون أّن صانع بكم؟»القصة أنه قال هلم حيث اجتمعوا يف املسجد:  عن أّب يوسف يف هذه ]و
 (5/2233الكِبى" )السنن البيهقي يف "  - .« اذهبوا فأنتم الطلقاء»خرياً، أخ كرمي, وابن أخ كرمي. قال: 

] . 

سالم وهذه الكلمة اِل واحلق يقوم على كلمة ال إله إال هللا حممد رسول هللا مث والية أهل بيت النيب عليهم ال
هللا تعاىل هبا أهل بيت النيب عليهم السالم وصحبته الكرام وكل من آمن برسول هللا صلى هللا عليه وآله ولكن 

وصحابته رضى هللا تعاىل عنهم أهنم كانوا أحق هبا وأهلها  صلى هللا عليه وآله القرآن يشهد ألهل بيت النيب 
 { 16الفتح  –هبا و أهلها  أحقالتقوى وكانوا كما يف قوله تعاىل } وألزمهم كلمة 

 كرهته ثال  طوائف وهم :احلق  هذا  و

 أوالً :

 اْلقابلباطل وتكتموا  اْلق} وال تلبسوا  كما يف قوله تعاىل : ًا قلبوا احلق ابطل والباطل حقالذين اليهود  
 { .01البقرة  –وأنتم تعلمون 

 اثنياً :

رمي ورسالة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وإمامة أهل بيته عليهم السالم كراهية قريش واألعراب للقرآن الك
 لقوله تعاىل :

 .{ 63الزخرف  –كارهون   للحقأكثرم  ولكن ِبْلق} لقد جئناكم 

  اثلثاً :

منافقني يتظاهرون ابإلسالم ويكرهون رسول هللا وُيطون من شأنه ويرفضون إمامة أهل بيته عليهم السالم 
 ها يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف : املنصوص علي

ِلكا قال تعاىل : }  ِد ذاَٰ ن ب اعأ ُهم مِِ ن أ َٰ فارِيٌق مِِ واىلَّ ناا مُثَّ ي ات ا اِبلرَُّسوِل واأاطاعأ نَّا اِبَّللَِّ وا ي اُقولُونا آما ِمِننيا وا ا أُولاَِٰئكا اِبلأُمؤأ ما وا
ن ا  ُكما ب اي أ ِإذاا ُدُعوا ِإىلا اَّللَِّ واراُسولِِه لِياحأ ِرُضونا وا عأ ُهم مُّ ن أ ُُم ُهمأ ِإذاا فارِيٌق مِِ ِإن ياُكن هلَّ ِعِننيا أايف  اْْلَقُّ وا أياأتُوا ِإلايأِه ُمذأ

ُ عالايأِهمأ واراُسولُُه  يفا اَّللَّ بُوا أامأ ُيااافُونا أان ُيِا راٌض أاِم ارأَتا انا ق اوأ  قُ ُلوهِبِم مَّ ِمِننيا بالأ أُولاَِٰئكا ُهُم الظَّالُِمونا ِإَّنَّاا كا لا الأُمؤأ
ناا ِإذاا ُدُعو  ناا واأاطاعأ عأ ُهمأ أان ي اُقولُوا مسِا ن ا ُكما ب اي أ ِلُحونا ا ِإىلا اَّللَِّ واراُسولِِه لِياحأ  { .92-06النور  –واأُولاَِٰئكا ُهُم الأُمفأ
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وجل : }  وهؤالء دائما يتولون اليهود أعداء هللا تعاىل يف كل زمن وقد حذر هللا تعاىل من ذلك يف قوله  عز
قادأ كا  دَِّة وا وا لِيااءا تُ لأُقونا ِإلايأِهم اِبلأما عاُدوَُّكمأ أاوأ ُنوا الا ت اتَِّخُذوا عاُدوِِي وا ا الَِّذينا آما نا َيا أاي ُّها اءاُكم مِِ ُروا مباا جا قِّ فا  اْلَْ

ُكمأ  ِإَيَّ ِمُنوا اِبَّللَِّ رابُِِكمأ ِإن ُكنُتمأ خا ُُيأرُِجونا الرَُّسولا وا ايت أان تُ ؤأ رأضا ِبيِلي واابأِتغااءا ما اًدا يف سا ُتمأ ِجها ُتِسرُّونا ِإلايأِهم  راجأ
لانُتمأ اِبلأ  ا أاعأ ما ُتمأ وا ي أ فا لاُم مباا أاخأ دَِّة واأاانا أاعأ وا ِبيِل  ۚ  ما وااءا السَّ لَّ سا دأ ضا عالأُه ِمنُكمأ ف اقا ن ي افأ ما  { 2املمتحنة  -وا

ىل ورسوله وأهل بيته عليهم السالم قاتلوا املسلمني األوائل وأهل بيت وهؤالء الكارهون حلكم هللا تعاوهؤالء 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وحبسوا بِن هاشم وعبد املطلب يف شعب مكة وأخرجوهم من دَيرهم بغري 

 حق لقوله تعاىل 

ُمأ ظُِلُموا }  ات اُلونا ِبِاهنَّ رِ أُِذنا لِلَِّذينا يُ قا ِإنَّ اَّللَّا عالاىَٰ ناصأ رُِجوا ِمن دِ وا ِديٌر الَِّذينا ُأخأ رِِهم ِبغاريأِ ِهمأ لاقا ِإالَّ أان  َحقٍّ َيا
ا ي اُقولُوا راب ُّناا اَّللَُّ  ُر ِفيها اِجُد يُذأكا سا ما لاوااٌت وا صا بِياٌع وا وااِمُع وا تأ صا ُدِِما ٍض هلَّ عأ ُهم بِب ا ضا فأُع اَّللَِّ النَّاسا ب اعأ لاوأالا دا ُم وا اسأ

لا  ِثريًا وا ن يانُصرُُه ِإنَّ اَّللَِّ كا اةا  يانُصرانَّ اَّللَُّ ما ةا واآت اوُا الزَّكا الا ِض أاقااُموا الصَّ ارأ نَّاُهمأ يف األأ كَّ ِويٌّ عازِيٌز الَِّذينا ِإن مَّ اَّللَّا لاقا
ِر  ُروِف واهنااوأا عاِن الأُمنكا عأ ُروا اِبلأما ُُموِر واأاما َّللَِّ عااِقباُة األأ  .{ 02- 85احلج  – وا

 لقرطيب :قال ا

وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من املهاجرين حَّت فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن ] :  
بالدهم ؛ فمنهم من فر إىل أرض احلبشة ، ومنهم من خرج إىل املدينة ، ومنهم من صِب على األذى . فلما 

عذبوا من آمن به ووحده وعبده ، ، و  -عليه السالم  -عتت قريش على هللا تعاىل وردوا أمره وكذبوا نبيه 
واعتصم بدينه ، أذن هللا لرسوله يف القتال واالمتناع واالنتصار ِمن ظلمهم ،  -عليه السالم  -وصدق نبيه 

 تفسري القرطيب [  . – وأنزل أذن للذين يقاتلون ِبهنم ظلموا إىل قوله : ) األمور (

لذي يعدهم به والبعض اآلخر آخر الزمان قال تعاىل : وهؤالء بني هللا تعاىل أن هلم وعدين قريب فيه بعض 
 .{ 66غافر  –فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون  حق} فاصِب إن وعد هللا 

وكان هنا انتقام هللا تعاىل منهم بظهور دين اإلسالم على الدين كله يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وآله  
 –ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون  اْلقأرسل رسوله ابهلدى ودين لقوله عز وجل } هو الذي 

 {   88التوبة 
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.مث يبني  {32اإلسراء  –وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا  اْلق} وقل جاء وكان فتح مكة لقوله تعاىل 
قال تعاىل فيه }  تعاىل أن هناك بعضًا آخر من هذا الوعد ابإلنتقام من هذا احلزب الشيطاّن آخر الزمان

ُد  عأ ابا الأوا ا بالأ ُكنَّا ظاالِِمنيا  اْْلَقُّ وااقأَتا ذا نأ هاَٰ لاٍة مِِ ي ألاناا قادأ ُكنَّا يف غافأ ُروا َيا وا فا اُر الَِّذينا كا ٌة أابأصا اِخصا  – فاِإذاا ِهيا شا
} :  الزمان  آخر تظهر يف السماء قال تعاىل فيها ات. وشخوص األبصار هنا يكون بعالم {56األنبياء 

. وذلك يون يف زمن حكم { 98فصلت  - اْلقسنريهم آَيتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حَّت يتبني هلم أنه 
املَتفني الذين قال تعاىل فيه هنا } وإذا أردانأن هنلكقرية أمران مَتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 

الكذب على هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه  فدمرانها تدمريا{ وهؤالء سيفسدون يف األرض و يلجأون إىل
 .{ 63العنكبوت –ملا جاءه  ِبْلقوآله لقوله تعاىل : } ومن أظلم ِمن أفَتى على هللا كذابً أو كذب 

وهنا يبعث هللا تعاىل فيهمإماماً من أهل بيت النيب عليهم السالم ليقيم عليهم احلجة وبعلم ال يعلمه أحد من 
ِدي ِإىلا فيه }  العاملني قال تعاىل ن ي اهأ اِئُكم مَّ لأ ِمن ُشراكا ِدي  اْْلَقِّ ُقلأ ها ِدي ِإىلا  لِْلَحقِّ ُقِل اَّللَُّ ي اهأ ن ي اهأ أافاما

ا ي ا  اْْلَقِّ َأَحقُّ  ما يأفا َتاأُكُمونا وا ا لاُكمأ كا ىَٰ فاما دا ي ِإالَّ أان يُ هأ ن الَّ ياِهدِِ باعا أامَّ ث اُرُهمأ ِإالَّ ظا أان يُ ت َّ ِإنَّ الظَّنَّ الا نًّا تَِّبُع أاكأ
لاَِٰكن تاصأ  اْْلَقِّ يُ غأِِن ِمنا  اىَٰ ِمن ُدوِن اَّللَِّ وا َتا ا الأُقرأآُن أان يُ فأ ذا انا هاَٰ ا كا ما عاُلونا وا ًئا  ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم مباا ي افأ ي أ ِديقا الَِّذي شا

ِصيلا الأكِ  ت افأ يأِه وا ا يادا   { .86-89يونس  – عاالاِمنيا تااِب الا رايأبا ِفيِه ِمن رَّبِِ الأ بانيأ

لا وهنا يكون ظهور دين اآلسالم مرة أخرى وقريب من زماننا هذا إن شاء هللا لقوله تعاىل }  ُهوا الَِّذي أارأسا
يِن ُكلِِِه  ِديِن احلأاقِِ لُِيظأِهراُه عالاى الدِِ ىَٰ وا ُدا ِهيًدا  راُسولاُه اِبهلأ ىَٰ اِبَّللَِّ شا فا  .{ 13الفتح  –واكا

 :وأما 

  ) القول(

ب َُّروا }  :تعاىل هنا هو القرآن الكرمي قال القول  ِلنيا  اْلَقْولَ أاف الامأ يادَّ اوَّ ءاُهُم األأ ا ِلاأ أياأِت آابا اءاُهمأ ما -أامأ جا
أنه كتاب معجز لو اجتمعت اإلنس واجلن على ان أيتوا  أي { القولأفلم يدبروا } وهنا  { 63املؤمنون

ريأِ } : كما قال تعايل   و ال اختالف فيه  مبثله فلن يقدروا على ذلك انا ِمنأ ِعنأِد غا لاوأ كا ب َُّرونا الأُقرأآنا وا أافاال ي اتادا
ِثرياً  ِتالفاً كا ُدوا ِفيِه اخأ أم جائهم ماِل أيت آابئهم األولني  القولوقال تعاىل } أفلم يدبروا { 31النساء-اَّللَِّ لاواجا

إال مسعنا وأطعنا ألوامرهللا تعاىل ايل نزلت يف كتاب هللا وسنة  واملؤمنون ليس هلم قول{ 63املؤمنون  –
  ورسوله أن يقولوا مسعناإىل هللا نني إذا دعواماملؤ  قولا كان َّنورسوله صلى هللا عليه وآله لقوله تعاىل } إ



 45 

 حممد والطاعة هنا لكتاب هللا تعاىل أوهلا كلمة ال إله إال هللا{ 92النور  –وأطعنا وأوالئك هم املفلحون 
رسول هللا مث إمامة أهل بيت النيب وسيسأل العبد عن ذلك يف قِبه وهنا يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت 

ُنوا } كما يف قوله تعاىل  ِخراِة  ِِبْلَقْولِ يُ ث ابُِِت اَّللَُّ الَِّذينا آما ياا وايف اآلأ ن أ ُيِضلُّ اَّللَُّ الظَّ الثَّاِبِت يف احلأايااِة الدُّ ِمنيا الِ وا
اءُ  ا ياشا عاُل اَّللَُّ ما ي افأ وذلك حني يسأله املالئكة من ربك وما دينك ومن نبيك ومن  { .16إبراهيم  – وا

إمامك .وهؤالء هم الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنة كما يف قوله تعاىل } فبشر عباد الذين يستمعون 
 { .23الزمر  –فيتبعون أحسنة  القول

  ثقيالَ ناك فرق رفضت هذا القول أل،ه قول ثقيل قال تعاىل فيه } إان سنلقي عليك قوال مث يبني تعاىل أن ه
 { و هؤالء هم . 9املزمل  -

 أوالً :  اليهود 

{ . أي أن هؤالء  232آل عمران  -إن هللا فقري وحنن أغنياء  قالواالذين  قوللقوله تعاىل } لقد مسع هللا 
 ل ربنا بنزول العذاب عليهم كما يف اآلية هنا .هم الذين رفضوا القول وحق عليهم قو 

 قريش  اثنياً :

باِننيا ُشُهوًدا اليت رفضته أيضاً ملا نزل فيهم من قوله تعاىل }  ااًل ِمَّأُدوًدا وا عالأُت لاُه ما ُت واِحيًدا واجا لاقأ نأ خا ما ذارأّن وا
الَّ  ُع أانأ أازِيدا كا دتُّ لاُه َتاأِهيًدا مُثَّ ياطأما هَّ ما تِناا عاِنيًدا وا انا آِلَيا را ِإنَُّه كا يأفا قادَّ را ف اُقِتلا كا قادَّ را وا ُعوًدا ِإنَُّه فاكَّ أُرأِهُقُه صا سا

رٌ  ا ِإالَّ ِسحأ ذا الا ِإنأ هاَٰ ا ف اقا ِبا تاكأ ب ارا وااسأ را مُثَّ أادأ باسا را مُثَّ ناظارا مُثَّ عاباسا وا يأفا قادَّ ا إِ  مُثَّ قُِتلا كا ذا ث اُر ِإنأ هاَٰ ِر   قَ ْولُ الَّ يُ ؤأ الأباشا
را  عاةا عاشا ا ِتسأ ها ِر  عالاي أ ٌة لِِلأباشا ُر لاوَّاحا ُر الا تُ بأِقي واالا تاذا قا ا سا رااكا ما ا أادأ ما را  وا قا ِليِه سا ُأصأ  .{ 84-22املدثر  –سا

 املنافقني  اثلثاً :

ُهم ِبِسيلقوله تعاىل فيهم }  ت ا ُهمأ ف الاعاراف أ نااكا اراي أ اُء ألا لاوأ ناشا اُهمأ وا رِف ا  ما عأ لات ا ُهمأ يف حلاأِن وا الاُكمأ  اْلَقْولِ ن َّ ما لاُم أاعأ  – وااَّللَُّ ي اعأ
{ . ومن هؤالء قوم رفعوا أصواهتم فوق صوت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقال تعاىل فيهم }  84حممد 

ِت النَّ وأ قا صا وااتاُكمأ ف اوأ ُنوا الا ت ارأف اُعوا أاصأ ا الَِّذينا آما ُروا لاُه َيا أاي ُّها ٍض أان َتاأباطا   ِِبْلَقْولِ يبِِ واالا َتاأها عأ ِضُكمأ لِب ا ِر ب اعأ هأ جا كا
ُعُرونا  اُلُكمأ واأانُتمأ الا تاشأ ما  {  1احلجرات  – أاعأ
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لا الَِّذينا ظالاُموا وهؤالء اتفقت أهوائهم ُجيعًا على تبديل كالم هللا تعاىل كما يف قوله عز وجل }  قَ ْواًل ف ابادَّ
ا  ُسُقونا  ِقيلَ الَِّذي  غاريأ انُوا ي افأ اِء مباا كا ما نا السَّ زًا مِِ ُمأ فاأانزالأناا عالاى الَِّذينا ظالاُموا رِجأ { . وهذا  95البقرة  – هلا

التبديل كانوا جيلسون سول اله صلى هللا عليه وآله مث ُيرجون من عنده يبدلون كالم هللا كما يف قوله تعاىل } 
ُفونا ِمنا ا تاخأ ىَٰ ِمنا ياسأ ا الا ي ارأضا يُِِتونا ما عاُهمأ ِإذأ يُ ب ا ُفونا ِمنا اَّللَِّ واُهوا ما تاخأ ُلونا  اْلَقْولِ لنَّاِس واالا ياسأ ما ُ مباا ي اعأ انا اَّللَّ واكا

يطًا وهذا التبييت بعد أن  أيتوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله يعلنون الطاعة مث ُيرجون { 243النساء – حمُِ
ا ن كالم هللا كما يف قوله تعاىل : } من عنده يبدلو  ُهمأ غاريأ ن أ ٌة مِِ ي اُقولُونا طااعاٌة فاِإذاا ب اراُزوا ِمنأ ِعنِدكا ب ايَّتا طاائِفا وا

لأ عالا  تَ ُقولُ الَِّذي  ت اواكَّ ُهمأ وا ِرضأ عان أ يُِِتونا فاأاعأ ا يُ ب ا ُتُب ما ُ ياكأ ىَٰ اِبَّللَِّ واِكياًل ى اَّللَِّ وااَّللَّ فا  .{ 32النساء  - واكا

عالأناا ِلُكلِِ نايبٍِ : } ويبني تعاىل أن هذه األفعال كانت بتعاون بني شياطني اجلن واإلنس لقوله تعاىل  ِلكا جا ذاَٰ واكا
ُرفا  ٍض ُزخأ َٰ ب اعأ ُضُهمأ ِإىلا نِِ يُوِحي ب اعأ نِس وااجلِأ يااِطنيا اإلأِ ا ف اعاُلوُه ُغُرورًا اْلَقْوِل عاُدوًّا شا اءا رابُّكا ما لاوأ شا ا وا ما رأُهمأ وا فاذا

ُونا  َتا  وهؤالء حق قول ربنا عليهم ليملئن هبم جهنم كما يف قوله تعاىل  { . 221األنعام  –ي افأ

قَّ }  لاِكنأ حا اِعنيا  اْلَقْولُ  وا ِنَِّة واالنَّاِس أاُجأ نَّما ِمنا اجلأ ها انَّ جا َلا امأ  . {28السجدة -ِمِنِِ ألا

قاعا فهم ال ينظقون  لقوله تعاىل :}  وهذا العذاب يقع علىهم يف الدنيا بظلمهم  مباا ظالاُموا  اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ  واوا
وإذا نطق وتكلم هؤالء اجملرمني َتبعًا ومتبوعًا مستكِبًا ومستضعفًا مع  . { 39النمل-ف اُهمأ ال ي انأِطُقونا 

 حممد رسول هللا بعضهم بعضاا عند دخوهلم جهنم الستكبارهم عن العمل بكتاب هللا وكلمة الإله إال هللا
ُبُدونا ِمن ُدوِن اَّللَِّ } صلى هللا عليه وآله وسؤاهلم  يقول تعاىل :  انُوا ي اعأ ا كا ما ُهمأ وا ُشُروا الَِّذينا ظالاُموا واأازأوااجا احأ

ِقُفوُهمأ  َٰ ِصرااِط اجلأاِحيِم  وا ُدوُهمأ ِإىلا ُئولُونا فااهأ سأ ُم مَّ ُرونا بالأ ِإهنَّ ا لاُكمأ الا ت انااصا بالا  ما ِلُمونا واأاق أ تاسأ ما ُمسأ وأ ُهُم الأي ا
اءالُونا  ٍض ي اتاسا ُضُهمأ عالاىَٰ ب اعأ انا لاناا  قَاُلواِإنَُّكمأ ُكنُتمأ تاأتُون اناا عاِن الأياِمنِي  قَاُلواب اعأ ا كا ما ِمِننيا وا بال ِلَّأ تاُكونُوا ُمؤأ

ن ُسلأطااٍن  ًما طااِغنيا فاحا  عالايأُكم مِِ ناا بالأ ُكنُتمأ ق اوأ ُمأ بِِناا را  قَ ْولُ قَّ عالاي أ نااُكمأ ِإانَّ ُكنَّا غااِوينا فاِإهنَّ ي أ وا ائُِقونا فاأاغأ ِإانَّ لاذا
ُمأ الا إِ  انُوا ِإذاا ِقيلا هلا ُمأ كا رِِمنيا ِإهنَّ عاُل اِبلأُمجأ ِلكا ن افأ ذاَٰ َتاُِكونا ِإانَّ كا اِب ُمشأ ِئٍذ يف الأعاذا ما تا ي اوأ ِبُونا لاَٰها ِإالَّ اَّللَُّ ياسأ  – كأ

َوقَاَل وهذا حوار داربني مستكِبيهم ومستضعفيهم الذين اتبعوهم يف قوله تعاىل }  .{ 89-11الصافات 
يأِه  ا يادا ا الأُقرأآِن واالا اِبلَِّذي بانيأ ِمنا هِباَٰذا ُروا لان ن ُّؤأ فا قُوفُونا ِعندا راهبِِِمأ ي ا  الَِّذينا كا وأ لاوأ ت اراىَٰ ِإِذ الظَّالُِمونا ما ُضُهمأ وا رأِجُع ب اعأ

ٍض  َٰ ب اعأ ِعُفوا لِلَِّذياْلَقْوَل يَ ُقوُل ِإىلا ُتضأ ُوا لِلَِّذينا الَِّذينا اسأ ِبا تاكأ ِمِننيا قاالا الَِّذينا اسأ ُوا لاوأالا أانُتمأ لاُكنَّا ُمؤأ ِبا تاكأ نا اسأ
اءاُكم  دا ِإذأ جا ىَٰ ب اعأ ُدا ُكمأ عاِن اهلأ انا دأ دا ِعُفوا أاحناأُن صا ُتضأ ُو  َوقَالَ نُتم جمُّأرِِمنيا بالأ كُ اسأ ِبا تاكأ ِعُفوا لِلَِّذينا اسأ ُتضأ ا الَِّذينا اسأ

اًدا  جناأعالا لاُه أاندا ُفرا اِبَّللَِّ وا اِر ِإذأ تاأُمُرون اناا أان نَّكأ ها ُر اللَّيأِل واالن َّ كأ عالأناا بالأ ما ابا واجا ا راأاُوا الأعاذا ةا لامَّ اما رُّوا النَّدا واأاسا
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لا  الا اغأ انُوا ي ا  األأ ا كا نا ِإالَّ ما لأ جُيأزاوأ ُروا ها فا نااِق الَِّذينا كا ا ِإانَّ يف أاعأ افُوها ن نَِّذيٍر ِإالَّ قاالا ُمَتأ لأناا يف ق ارأياٍة مِِ ا أارأسا ما ُلونا وا ما عأ
اِفُرونا   { . 80-81سبأ  - مباا أُرأِسلأُتم ِبِه كا

{ ووقوعه يكون 6املرسالت-َلَواِقعٌ ِإَّنَّاا تُوعاُدونا }  :ه تعاىل في قالالعذاب و هؤالء الكافرون يقع عليهم  
للرسول صلى هللا عليه وآله واإلمام من بعده من أهل بيت النيب عليهم السالم يف الدنيا واآلخرة وعذاابً  نصرة

ينا } قال تعاىل :  على الكافرين أيضاً يف الدنيا واآلخرة ِإنَّ الدِِ ب اهذا الدين بعذع و { ووق6الذرَيت-َلَواِقعٌ وا
اٍب : }  عز وجل قال إال هللا تعاىل لذلك على الكافرين ليس له دافع  اِئٌل ِبعاذا أالا سا اِفرِينا لايأسا  َواِقعٍ سا لِلأكا

 .{ 1-2املعارج-لاُه دااِفعٌ 

ِإذاا  فإذا جاء زمان عذاهبمأخرج هللا تعاىل هلم دابة تكلمهم أن الناس كانوا يبآَيتنا اليؤمنون قال تعاىل :} وا
قاعا  انُوا ِِبَيتِناا ال يُوِقُنونا  َعَلْيِهمْ  اْلَقْولُ وا لُِِمُهمأ أانَّ النَّاسا كا ِض ُتكا ارأ ُمأ داابًَّة ِمنا األأ ناا هلا راجأ   { 31النمل -أاخأ

ًة ي ا ويوقنون وردت يف قوله تعاىل على األئمة من آل إبراهيم عليهم السالم   } و  ُهمأ أائِمَّ عالأناا ِمن أ ِرانا جا ُدونا ِبِامأ هأ
انُوا ِِبَيتِناا يُوِقُنونا  ُوا واكا ِبا ا صا  { .10السجدة-لامَّ

ويف تفاسري أهل البيت أن الدابة هو أمري املؤمنني عليه السالم فكان جيلس وأيكل َتر وعسل وفدخل عليه 
ه السالم هة الدابة ويف أح الصحابة وسأله عن الدابة فقال له : إهنا دابة تكل التمر والعسل ... أي انه علي

لب الشعر معها خامت تتم الكافر وهذا غري صحيح ألمتناع اآلَيت بعد تفاسريأهل السنو الدابة دابة أه
لُونا رسوال هلل صلى هللا عليه وآله كما يف قوله تعاىل }  اوَّ با هِباا األأ ذَّ ِت ِإالَّ أان كا َيا ناا أان ن ُّرأِسلا اِبآلأ عا ن ا ا ما ما وا

نا  ُودا النَّاقاةا ُمبأِصراًة واآت اي أ ِت ِإالَّ تاأوِيًفا فاظالاُموا هِباا ا َثا َيا ا نُ رأِسُل اِبآلأ ما { . أي أن الدابة على رأي 95اإلسراء  –وا
أهل السنة من اإلسرائيليات بنص القرآن أن تلك اآلَيت كانت قبل بعثة النيب حممد صلى هللا ليه وآله ولن 

 اآلَيت بنص اآلية . تيت لكفر األمم من قبل بتلك

وابلتايل الدابة إمام منأهل بيت النيب عليهم السالم تعلم الناس اليقني وبينأن الكثري من الناس كانوا على 
 ضاللة أي هتديهم إىل هللا تعاىل وهى آية من عالمات القيامة .

 وأما:

 (َفَدمَّْرََنَها َتْدِمْياً )
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قوم  م كثرية منها أم فقد أهلك عز وجل  تعاىل ال تتغري وال تتبدلالظاملة سنة من سنن هللاوالتدمري هلذه األمم 
انا ولذلك يقول تعاىل : } نوح وعاد وَثود ولوط وشعيب وفرعون  يأفا كا نأظُُروا كا ِض ف اي ا ارأ أاف الامأ ياِسريُوا يف األأ

اِفرِينا َدمََّر عااِقباُة الَِّذينا ِمنأ ق ابأِلِهمأ  لِلأكا ُ عالايأِهمأ وا ثااهلُاا اَّللَّ والتدمري يكون للمكذبني ِبَيت هللا  { .   24حممد-أامأ
بُوا ِِبَيتِناا : } كما قال تعايل ملوسى وهارون عليهما السالم  ذَّ ِم الَِّذينا كا وأ باا ِإىلا الأقا ها َفَدمَّْرََنُهْم ف اُقلأناا اذأ

مكرهم ابملؤمنني لقوله تعايل  وكان هذا التدمري عقوبًة لتكذيبهم وكفرهم وكذلك. {86الفرقان-َتْدِمْياً 
رِِهمأ أاانَّ } كأ انا عااِقباُة ما يأفا كا اِعنيا  َدمَّْرََنُهمْ فاانأظُرأ كا ُهمأ أاُجأ ما ق اوأ  .{ 92النمل-وا

ٌ ِمنأ أُولاِئُكمأ أامأ لاُكمأ ب ارااءاٌة يف الزُّبُرِ }  ويف كفار زماننا يقول تعاىل فيهم : ريأ ارُُكمأ خا  .{ 08القمر-أاُكفَّ

 : مث يقول تعايل   

  (01اإلسراء -)وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بَ ْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبْياً َبِرْياً 

 وهنا:

 )وََكْم(

 يف القرى من بعد نوح عليه السالم  :أي أنه تعاىل يقول 

ا ِباأ  وََكم} اءها ا فاجا نااها لاكأ ن ق ارأياٍة أاهأ  .{  0األعراف -ُسناا ب ايااَتً أاوأ ُهمأ قاآئُِلونا مِِ

 : وأما

 ( " أهلكنا من القرون ")

وهذه {  83الفرقان  –بني ذلك كثريا  وقروَنً وهذه القرون قال تعاىل فيها } وعادًا وَثود وأصحاب الرس 
مأ القرون أهللكها هللا تعاىل كما يف قوله عز وجل هنا  ى ِبرابِِكا ِبُذنُوِب  ُقُرونِ َأْهَلْكَنا ِمَن الْ )واكا فا ِد نُوٍح واكا ِمنأ ب اعأ

ِبريًا باِصرياً  ويبني تعاىل انه ال يهلك القرى عز وجل أو القرون إال من بعدأن يبعث  (26اإلسراء -ِعبااِدِه خا
القرى حَّت يبعث يف  مهلكفيهم من يقيم عليهم احلجة من رسول أو إمام لقوله تعاىل : } وما كان ربك 

ا وقال تعاىل أيضًا : }  { 95القصص  –منهم يتلوا عليهم آَيتنا  رسوالً  امها ما ِمن ق ارأياٍة ِإالَّ هلااا َأْهَلْكَنا وا
ا ُكنَّا ظاالِِمنيا  ما راىَٰ وا  { 145-143الشعراء  -ُمنِذُرونا ِذكأ
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دأ : } وهذه القرون أهلكها هللا تعايل بظلمهم كما يف قوله تعايل  لاقا ا ظالاُموا  ُقُرونَ َأْهَلْكَنا الْ وا ِمنأ ق ابأِلُكمأ لامَّ
رِِمنيا  ما الأُمجأ وأ ِلكا جناأزِي الأقا ذا ِمُنوا كا انُوا لِيُ ؤأ ا كا ما يِِنااِت وا ُمأ ُرُسُلُهمأ اِبلأب ا اءاهتأ ِض ِمنأ  واجا ارأ الِئفا يف األأ عالأنااُكمأ خا مُثَّ جا

ُلونا  ما يأفا ت اعأ نأظُرا كا ِدِهمأ لِن ا  { .20-28يونس-ب اعأ

مأ د كان هؤالء أشد من قوم رسول هللا ىل هللا عليه وآله بطشاً كما يف قوله تعاىل :} وق  ن واكا َلُهم مِّ َأْهَلْكَنا قَ ب ْ
يصٍ  قَ ْرنٍ  لأ ِمن حمَِّ ِد ها ُبوا يف الأِبالا قَّ ُهم باطأًشا ف ان ا دُّ ِمن أ  { .86ق  – ُهمأ أاشا

مأ ا يف قوله تعاىل :}ويبني تعاىل أنه مكنهم عز وجل مباِل ميكن به اآلخرين كم ا كا ن َأْهَلْكَناأاِلاأ ي اراوأ  ِمن ق ابأِلِهم مِِ
اهنأاارا  قَ ْرنٍ  عالأناا األأ رااًرا واجا دأ اءا عالايأِهم مِِ ما لأناا السَّ اِلاأ َّنُاكِِن لَُّكمأ واأارأسا ِض ما ارأ نَّاُهمأ يف األأ كَّ َتاأرِي ِمن َتاأِتِهمأ  مَّ

نااُهم ِبُذنُوهِبِمأ  لاكأ رِينا فاأاهأ ِدِهمأ ق ارأاًن آخا أأانا ِمن ب اعأ { وذلك ألهنم كانوا أقوى وأحسن أَثًَث كما 6األنعام  -واأانشا
مأ يف قوله تعاىل : } ن َأْهَلْكَناواكا لاُهم مِِ ًيا  قَ ْرنٍ  ق اب أ ًَث وارِئ أ ُن أاَثا سا  {60مرمي  -ُهمأ أاحأ

مأ }ىل : وبعد هالكهم تركوا مساكنهم فهل حتس منهم أي شيئ كما قال تعا ن َأْهَلْكَناواكا لاُهم مِِ لأ  قَ ْرنٍ  قب أ ها
زًا  ُمأ رِكأ ُع هلا ما ٍد أاوأ تاسأ نأ أاحا ُهم مِِ سُّ ِمن أ  . { 53طه  - َتُِ

ِد مث يبني تعاىل أن القرون اآلخرة أصبحت َتشي يف بيوهتم واآلَثر اليت تركوها كما يف قوله تعاىل : }  أاواِلاأ ي اهأ
مأ  ُمأ كا نا  َأْهَلْكَناهلا اِكِنِهمأ اْلُقُروِن  ِمن ق ابأِلِهم مِِ سا ُعونا  مياأُشونا يف ما ما ٍت أافاالا ياسأ َيا ِلكا آلا السجدة  -ِإنَّ يف ذاَٰ

ى الأِكتاابا { وقد جعلهم هللا تعاىل بصائر للناس لعلهم يرجعون ويتذكرون قال تعاىل : }16 ناا ُموسا دأ آت اي أ لاقا وا
ا  ِد ما ُرونا  ونَ َأْهَلْكَنا اْلُقرُ ِمن ب اعأ اًة لَّعالَُّهمأ ي اتاذاكَّ ائِرا لِلنَّاِس واُهًدى وارامحأ َٰ باصا ُوىلا  {  .08القصص  - األأ

ومن هذه التذكرة وهذه اآلَيت املبصرات ِبن جعل اآلخرين ميشون ويسكنون يف مساكن الظاملني األولني 
مأ قال تعاىل : }  ُمأ كا ِد هلا لاُهم  َأْهَلْكَناأاف الامأ ي اهأ نا ق اب أ اِكِنِهمأ اْلُقُروِن  مِِ سا ُويل مياأُشونا يف ما ٍت ألِِ َيا ِلكا آلا ِإنَّ يف ذاَٰ

انا  تأ ِمن رَّبِِكا لاكا قا ب ا ٌة سا ِلما لاوأالا كا ىَٰ وا ها ِد رابِِكا ق ابألا الن ُّ بِِحأ َِبامأ سا ا ي اُقولُونا وا ِبأ عالاىَٰ ما ى فااصأ مًّ سا ٌل مُّ لِزااًما واأاجا
ق ا  ِس وا مأ ىَٰ  بألا ُغُروهِبااطُُلوِع الشَّ اِر لاعالَّكا ت ارأضا ها بِِحأ واأاطأراافا الن َّ ِء اللَّيأِل فاسا ِمنأ آانا  {   284-213طه  - وا

مأ أهلكهم وال رجوع هلم للحياة الدنيا كما يف قوله تعاىل : } أنه مث يبني تعاىل ا كا نا  َأْهَلْكَنا أاِلاأ ي اراوأ لاُهم مِِ ق اب أ
ُمأ ِإلا  اْلُقُرونِ  ُرونا أاهنَّ ناا حُمأضا ي أ يٌع لَّدا ا ُجِا ِإن ُكلٌّ لَّمَّ  . {81-82يس  -يأِهمأ الا ي ارأِجُعونا وا



 44 

و  يبني هللا تعاىل أهنم اندوا لريجعوا إىل احلياة الدنيا لعلهم يعملون صاحلًا فيما تركوا والت حني مناص قال 
مأ تعاىل : } ن قَ ْرنٍ كا ُهمأ ف انااداوا  َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مِّ ن أ نِذٌر مِِ اءاُهم مُّ عاِجُبوا أان جا نااٍص وا تا ِحنيا ما قاالا  وَّالا وا

ًا وااِحًدا هِلاةا ِإهلاَٰ عالا اآلأ اٌب أاجا ذَّ اِحٌر كا ا سا ذا اِفُرونا هاَٰ اٌب  الأكا ٌء ُعجا يأ ا لاشا ذا  { 9-8ص  – ِإنَّ هاَٰ

تِلأكا }مث يبني تعاىل أنه جعل ملهلك هؤالء موعدا قال تعاىل فيه :  عالأناا  َأْهَلْكَناُهمْ الأُقراىَٰ  وا ا ظالاُموا واجا لامَّ
ِعًدا  وأ ِلِكِهم مَّ هأ  { 95الكهف  -لِما

انا رابُّكا }   ا كا ما تِناا  ُمْهِلكَ وا ُلو عالايأِهمأ آَيا ا راُسواًل ي ات أ ها عاثا يف أُمِِ َٰ ي اب أ َّتَّ ا ُكنَّا الأُقراىَٰ حا ما الأُقراىَٰ ِإالَّ  ُمْهِلِكيوا
ا ظا  ُلها { وذلك حينما ُيكم املَتفون ويظلمون فيبعث فيهم رسوالً أو إماماً من أهل 95القصص  –الُِمونا واأاهأ

 بيت النيب وبعد موته صلى هللا عليه وآله لقوله تعاىل هنا :

انا أان }  ِإذاا أارادأ ِْلكَ وا وأ  هنُّ ا الأقا ها قَّ عالاي أ ا فاحا ُقوا ِفيها سا ا ف افا اِفيها رأانا ُمَتأ مأ ق ارأياًة أاما ِمريًا  واكا ا تادأ ها رأانا مَّ ِمنا  َأْهَلْكَناُل فادا
ِد نُوٍح  اْلُقُرونِ  ِبريًا باِصريًا ِمن ب اعأ ىَٰ ِبرابِِكا ِبُذنُوِب ِعبااِدِه خا فا  { 26-26اإلسراء  – واكا

 وأما :

 ) من بعد نوح( 

أاِلاأ }  ما قال تعال : فأهلكهم بعدله وليس ظلمًا َلم كظهرت أمم بعد نيب هللا نوحًا كفرت ِب هلل تعاىل 
ِم  اتِ  نُوحٍ أياأهِتِمأ ن اباُأ الَِّذينا ِمن ق ابأِلِهمأ ق اوأ تاِفكا يانا واالأُمؤأ دأ اِب ما حا رااِهيما واأاصأ ِم ِإب أ ق اوأ ُودا وا عااٍد واَثا ُهمأ ُرُسُلُهم  وا أات ات أ

انُوا أانُفسا  لاَِٰكن كا ُهمأ وا ُ لِياظأِلما انا اَّللَّ ا كا يِِنااِت فاما  . { 64التوبة  –ُهمأ ياظأِلُمونا اِبلأب ا

أاِلاأ أياأِتُكمأ ن اباُأ الَِّذينا ِمن } ويبني تعاىل أن سبب إهالك هذه األمم كفرها ابهلل تعاىل كما يف قوله عز وجل : 
ِم  ُودا  نُوحٍ ق ابأِلُكمأ ق اوأ عااٍد واَثا ِدِهمأ  وا اءاهتأُ  واالَِّذينا ِمن ب اعأ لاُمُهمأ ِإالَّ اَّللَُّ جا يِِنااِت ف ارادُّوا أايأِدي اُهمأ يف الا ي اعأ مأ ُرُسُلُهم اِبلأب ا

رأانا  فا قاالُوا ِإانَّ كا وااِهِهمأ وا ُعون اناا ِإلايأِه ُمرِيٍب  أاف أ َّا تادأ كٍِ ِمِِ ِإانَّ لاِفي شا    .{  5إبراهيم  -مباا أُرأِسلأُتم ِبِه وا

ِم لاكُ هؤالء هم األحزاب لقول مؤمن فرعون لقومه : }  ن يانُصُرانا َيا ق اوأ ِض فاما ارأ ما ظااِهرِينا يف األأ وأ ُم الأُملأُك الأي ا
اءاانا  اِد  ِمن ِباأِس اَّللَِّ ِإن جا ِبيلا الرَّشا ِديُكمأ ِإالَّ سا ا أاهأ ما ا أاراىَٰ وا ا أُرِيُكمأ ِإالَّ ما ُن ما ِم قاالا ِفرأعاوأ نا َيا ق اوأ قاالا الَِّذي آما وا
ثألا  اُف عالايأُكم مِِ ِم  ِإِّنِ أاخا أأِب ق اوأ زااِب ِمثألا دا احأ ِم األأ ُودا واالَِّذينا  ُنوحٍ ي اوأ عااٍد واَثا ا اَّللَُّ يُرِيُد ظُلأًما  ِمن بَ ْعِدِهمْ وا ما وا

 { . 82-15غافر  - لِِلأِعبااِد 
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مث يبني تعاىل أن كل أمة من هذه األمم َهت بقتل رسلها فأهلكهم هللا تعاىل وأخذهم أخذ عزيز مقتدر قال 
ُم } ىل : تعا لاُهمأ ق اوأ باتأ ق اب أ ذَّ زااُب ِمن  نُوحٍ كا احأ لُوا اِبلأبااِطِل  بَ ْعِدِهمْ وااألأ ادا ٍة ِبراُسوهلِِمأ لِياأأُخُذوُه واجا واَهاَّتأ ُكلُّ أُمَّ

ِحُضوا ِبِه احلأاقَّ  هُتُمأ  لُِيدأ ذأ ابِ فاأاخا انا ِعقا يأفا كا  .{  9غافر  - فاكا

الة واإلمامه إىل يوم القيامة جعلها هللا تعاىل حصرًا يف ذرية نيب هللا نوح مث يبني عز وجل ان النبوة والرس
لأناا } وإبراهيم عليهما السالم كما يف قوله تعاىل :   دأ أارأسا لاقا بُ وَّةا  نُوًحاوا ا الن ُّ عالأناا يف ُذِرِيَِّتِهما رااِهيما واجا ِإب أ وا

هُ واالأِكتاابا  ن أ ِثرٌي مِِ تاٍد واكا هأ ُهم مُّ }إن وهذا ابصطفاء إهلي هلؤالء قال تعاىل فيه : { 16احلديد  -مأ فااِسُقونا فاِمن أ
آل  - وآإلبراهيم وآل عمران على العاملني ذرية بعضها من بعض وهللا مسيع عليم  ونوحاً هللا اصطفى آدم 

ألبو تفسري البحر احمليط  –] ويف مصحف أّب بن كعب وابن مسعود } وآل حممد على العاملني  { عمران 
حيان التوحيدي [ . مبا يعِن أن هناك وصية ِبمساء نيب آخر الزمان حممد صلى هللا عليه وىَلئمة من ذريته 

راعا لاُكم  }قال تعاىل فيها أن نيب هللا نوحًا أخِب بذلك وسيدانإبراهيم عليهما السالم كما يف قوله تعاىل :  شا
ىَٰ ِبِه  صَّ ا وا يِن ما نا الدِِ ىَٰ واالَّذِ  نُوًحامِِ ِعيسا ىَٰ وا ُموسا رااِهيما وا ناا ِبِه ِإب أ ي أ صَّ ا وا ما ناا ِإلايأكا وا ي أ ينا واالا ي أاوأحا أانأ أاِقيُموا الدِِ

ِدي ِإلا  ي اهأ اُء وا ن ياشا ُعوُهمأ ِإلايأِه اَّللَُّ جياأتايب ِإلايأِه ما ا تادأ رِِكنيا ما ُِبا عالاى الأُمشأ رَّقُوا ِفيِه كا فا ات ات ا ما ن يُِنيُب وا رَّقُوا ِإالَّ  يأِه ما  ت افا
اءاُهُم الأِعلأُم ب اغأًيا ب اي أ ِمن بَ ْعِد  ا جا ُهمأ ما ِإنَّ الَِّذينا ن ا ُهمأ وا ن ا ى لَُّقِضيا ب اي أ مًّ سا ٍل مُّ َٰ أاجا تأ ِمن رَّبِِكا ِإىلا قا ب ا ٌة سا ِلما لاوأالا كا وا

ِلكا فا  نأُه ُمرِيٍب فاِلذاَٰ كٍِ مِِ ِدِهمأ لاِفي شا وا أُورِثُوا الأِكتاابا ِمن ب اعأ ا أُِمرأتا واالا ت اتَِّبعأ أاهأ ما تاِقمأ كا نُت  اءاُهمأ ادأُع وااسأ ُقلأ آما وا
ناا مباا أانزالا اَّللَُّ ِمن ِكتاابٍ  ن ا ةا ب اي أ اُلُكمأ الا ُحجَّ ما لاُكمأ أاعأ الُناا وا ما رابُُّكمأ لاناا أاعأ ناُكُم اَّللَُّ راب ُّناا وا ِدلا ب اي أ ناُكمُ  واأُِمرأُت أِلاعأ ب اي أ  وا

ناا اَّللَُّ  ن ا ُع ب اي أ ِصريُ  جياأما ِإلايأِه الأما   {  .29-28الشورى  –  وا

ومن خرج ىل هذه الوصية فهو من اهلالكني معما عظمت قوة عدده وعتاده ومهما قويت شوكته فاهلل تعاىل  
انا أان هنُّأ } :  كاسرها قال تعاىل يف دولة املَتفني أعداء هذا اخلط املصطفى من هللا تعاىل ِإذاا أارادأ رأانا وا ِلكا ق ارأياًة أاما

ناا ِمنا الأُقُروِن  لاكأ مأ أاهأ ِمريًا  واكا ا تادأ ها رأانا مَّ ُل فادا وأ ا الأقا ها قَّ عالاي أ ا فاحا ُقوا ِفيها سا ا ف افا اِفيها ىَٰ ِبرابِِكا  ِمن بَ ْعِد نُوحٍ ُمَتأ فا واكا
ِبريًا باِصريًا    .{ 26-26اإلسراء  –ِبُذنُوِب ِعبااِدِه خا

 وأما :

 (  َفى ِبَربِّكَ وَكَ ) 
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وهذه اهلداية { 82الفرقان  -هادَيً ونصريا وكفى بربك} : قال تعاىل أي أنه تعاىل كفى به هادَيً ونصريا   
ُد مباا أانزالا ِإلايأكا بنزول كتاب هللا تعاىل على رسوله لقوله تعاىل } ها ُ ياشأ دُ لََِّٰكِن اَّللَّ ها ُة ياشأ ِئكا الا  ونا أانزالاُه ِبِعلأِمِه واالأما

ِهيًدا ابِ  وََكَفى  .{ 266النساء  –َّللَِّ شا

تا وكفي ابهلل وكيال لقوله تعاىل }  لاقأ نأ خا ُجُد لِما ُدوا ِإالَّ ِإبأِليسا قاالا أاأاسأ جا ُجُدوا آِلداما فاسا ِة اسأ ِئكا الا ِإذأ قُ لأناا لِلأما وا
تا عالايَّ لاِئنأ  رَّمأ ا الَِّذي كا ذا تاكا هاَٰ ن ِطيًنا قاالا أاراأاي أ بأ فاما ها نَّ ُذِرِي َّتاُه ِإالَّ قاِلياًل قاالا اذأ تاِنكا احأ ِة ألا ِم الأِقيااما َٰ ي اوأ رأتاِن ِإىلا أاخَّ

لِ  ِتكا واأاجأ وأ ُهم ِبصا تا ِمن أ تاطاعأ ِن اسأ زِزأ ما فأ ت ا فُورًا وااسأ وأ زااًء مَّ زااؤُُكمأ جا نَّما جا ها ُهمأ فاِإنَّ جا بأ عالايأِهم خِبايأِلكا تاِبعاكا ِمن أ
ُهمأ وا  ِعدأ ِد وا اوأالا وااِل وااألأ امأ ُهمأ يف األأ ارِكأ شا يأطااُن ِإالَّ ُغُرورًا ِإنَّ ِعبااِدي لايأسا لاكا عالايأِهمأ راِجِلكا وا ا ياِعُدُهُم الشَّ ما وا

 . {69-62اإلسراء   -واِكياًل  وََكَفٰى ِبَربِّكَ ُسلأطااٌن 

 منني عليه السالم الذي أَته هللا تعاىل علم الكتاب شاهداً وكفى به تعاىل شهيدًا على نبوته وإمامة أمري املؤ  
اًل } قال تعاىل :   تا ُمرأسا ُروا لاسأ فا ي اُقوُل الَِّذينا كا ُه ِعلأُم الأِكتااِب  َكَفىُقلأ  وا نأ ِعندا ما ناُكمأ وا ب اي أ ِهيًدا ب ايأِِن وا   اِبَّللَِّ شا

 لنزول للواحدي .واآلية نزلت ف أمري املؤمنني كما أسباب ا{  08الرعد  –

ولكن يبني تعاىل أن اليهود وقريش واملنافقني الذين تكلمت عنهم السورة من اوهلا سينشرون مناقب  مزورة 
ملنافقني ولطمس دور أهل بيت النيب يف اإلمامة والوصية خبالفتهم وحمو دورهم من التاريخ والسرية واحلد  

ُهم } : فيما فعلوه  إىل يوم القيامة وأيىب هللا ذلك كما  قال تعاىل ونا أانُفسا باِل اَّللَُّ يُ زاكِِي أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا يُ زاكُّ
ِذبا  ُونا عالاى اَّللَِّ الأكا َتا يأفا ي افأ اُء واالا يُظألاُمونا فاِتياًل انظُرأ كا ن ياشا ِبيًنا وََكَفىٰ ما ًا مُّ  { 94-05النساء  –ِبِه ِإَثأ

على كل تلك اجلرائم وهذه احلروب مع أنبياء هللا واملرسلني وأئمة أهل بيت  مث يبني تعاىل أنه كفى به شاهداً 
وهنا يبني تعاىل   {65النساء - -شهيدا وكفى ِب هلل }أي أنه تعاىل يقول النيب عليهم السالم قال تعاىل :

ِبريًا باِصرياً  ِبُذنُوبِ  وََكَفى ِبَربِّكَ }  أهنكفى به تعاىل علما ابلذنوب اليت فعلها العباد قال تعاىل :  - ِعبااِدِه خا
  فهو الشهيد عليهم العاِل مبافعلوه احملاسب هلم . { .26اإلسراء

 وأما:

 (ِبُذنُوِب ِعَباِدهِ ) 

اءا أان ي اتَِّخذا إِ }  ن شا ٍر ِإالَّ ما أاُلُكمأ عالايأِه ِمنأ أاجأ ا أاسأ ناِذيرًا ُقلأ ما رًا وا لأنااكا ِإالَّ ُمباشِِ ا أارأسا ما َٰ رابِِ وا لأ ىلا ت اواكَّ ِبياًل وا ِه سا
ِدِه  بِِحأ َِبامأ سا ُوُت وا ىَٰ ِبِه عالاى احلأايِِ الَِّذي الا ميا فا ِبريًا  ِبُذنُوِب ِعَباِدهِ واكا  .{ 93-96 الفرقان  -خا
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سا وهنا يبني تعاىل أهنأهلك األمم من قبل بذنوهبم قال تعاىل : }  ن مَّ ا لاُكم مِِ قاد ت َّبانيَّ ُودا وا عااًدا واَثا وازايَّنا اِكِنِهمأ وا
بأِصرِينا  ت ا انُوا ُمسأ ِبيِل واكا ُهمأ عاِن السَّ دَّ ُمأ فاصا اهلا ما يأطااُن أاعأ ُُم الشَّ انا هلا اما نا واها ِفرأعاوأ قااُرونا وا ىَٰ وا وسا اءاُهم مُّ دأ جا لاقا وا

ا كا  ما ِض وا ارأ ُوا يف األأ ِبا تاكأ يِِنااِت فااسأ ذأ اِبلأب ا اِبِقنيا فاُكالًّ أاخا نأ  ِبَذنِبهِ انا انُوا سا ُهم مَّ ِمن أ اِصًبا وا لأناا عالايأِه حا نأ أارأسا ُهم مَّ فاِمن أ
ُهمأ  انا اَّللَُّ لِياظأِلما ا كا ما ناا وا راق أ نأ أاغأ ُهم مَّ ِمن أ ضا وا ارأ ناا ِبِه األأ فأ سا نأ خا ُهم مَّ ِمن أ ُة وا يأحا تأُه الصَّ ذا اأاخا لاَِٰكن كا ُهمأ  وا نُوا أانُفسا

 { . 04 -83العنكبوت  –ياظأِلُمونا 

ناا ِمن ق ابأِلِهم وهؤالء أهلكهم هللا تعاىل بذنوهبم وأنشأ من بعدهم قروانً أخرين قال تعاىل  : }  لاكأ مأ أاهأ ا كا أاِلاأ ي اراوأ
عالأنا  رااًرا واجا دأ اءا عالايأِهم مِِ ما لأناا السَّ ا ِلاأ َّنُاكِِن لَُّكمأ واأارأسا ِض ما ارأ نَّاُهمأ يف األأ كَّ ن ق ارأٍن مَّ اهنأاارا َتاأرِي ِمن َتاأِتِهمأ مِِ ا األأ

نااُهم  لاكأ رِينا  ِبُذنُوهِبِمْ فاأاهأ ِدِهمأ ق ارأاًن آخا أأانا ِمن ب اعأ  { . 6األنعام  –واأانشا

مث يعظ هللا تعاىل األمم اليت خلفتهم وورثتهم أال ُيشون أن يفعل هللا هبم نفس املا فعل بتلك األمم من 
نااُهم }  إهالكهم بذنوهبم قال تعاىل : ب أ اُء أاصا ا أان لَّوأ ناشا ِلها ِد أاهأ ضا ِمن ب اعأ ارأ ِد لِلَِّذينا يارِثُونا األأ  ِبُذنُوهِبِمْ أاواِلاأ ي اهأ

ُعونا تِلأكا الأُقراىَٰ  ما ناطأباُع عالاىَٰ قُ ُلوهِبِمأ ف اُهمأ الا ياسأ ا وا ُمأ ُرُسُلُهم اِبلأب ا ن اُقصُّ عالايأكا ِمنأ أانباائِها اءاهتأ دأ جا لاقا ا  وا يِِنااِت فاما
انا أِلاكأ  دأ ا واجا ما اِفرِينا وا ِلكا ياطأباُع اَّللَُّ عالاىَٰ قُ ُلوِب الأكا ذاَٰ بُوا ِمن ق ابأُل كا ذَّ ِمُنوا مباا كا انُوا لِيُ ؤأ ٍد كا نأ عاهأ ِإن  ۚ  ثارِِهم مِِ وا

اِسِقنيا واجا  ث اراُهمأ لافا انا أاكأ د من ِبس هللا تعاىل ملا { مث يبني تعاىل أنه ِل يقيهم أح 421-244األعراف  – دأ
ُ نل هبم قال تعاىل }  ُهُم اَّللَّ ذا ُمأ ِمنا اَّللَِّ ِمنأ وااق ٍ  ِبُذنُوهِبِمفاأاخا انا هلا ا كا ما  { .12غافر -وا

مث  يبني تعاىل أن طاعة هللا تعاىل ورسوله واتباعهم ألموامر هللا تعاىل تغفر الذنوب كما يف قوله تعاىل : } قل 
 .{  82آل عمران  – ذنوبكموفاتبعوّن ُيببكم هللا ويغفر لكم  إن كنتم َتبون هللا

 ولكن من هؤالء من خل عمال صاحلاً وآخر سيئا لقوله تعاىل 

افُوا }  َتا ُرونا اعأ ى اَّللَُّ أانأ ي اُتوبا عالايأِهمأ ِإنَّ اَّللَّا غاُفوٌر را  ِبُذنُوهِبِمْ واآخا يِِئًا عاسا را سا احِلًا واآخا اًل صا لاطُوا عاما  -ِحيم ٌ خا
 .{ 241التوبة

ومنهم من كفر ابهلل كما فعلت األمم من قبل وهؤالء هلم عقاب وعذاب مثل ما وقع لَلمم من قبل قال  
ِمِهمُ  َذنُوِبً فاِإنَّ لِلَِّذينا ظالاُموا تعاىل :}  ُروا ِمن ي اوأ فا يأٌل لِِلَِّذينا كا ِجُلوِن ف اوا عأ ت ا اهِبِمأ فاالا ياسأ حا ثألا ذانُوِب أاصأ الَِّذي  مِِ

 {  .64- 95الطور  –يُوعاُدونا 
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فإن للذين أشركوا ابهلل من قريش وغريهم ذنواب, وهي الدلو العظيمة, وهو السجل أيضا إذا ُملئت أو ] 
ٍم  قاربت امللء, وإَّنا أريد ابلذنوب يف هذا املوضع: احلِظ والنصيب; ومنه قول علقمة بن عبدة:وف ي ُك ِل قا وأ

اكا ذانُ وُب قا دأ خا باطأتا بنعما   ...ةفاُح  قَّ ِلشا أس ِم نأ نا دا

حدثِن حممد بن سعد, قال: ثِن أّب, قال: ثِن  عن ابن عباس, قوله ) فاِإنَّ لِلَِّذينا ظالاُموا ذانُواًب ( يقول: دلوا.
اهِبِمأ ( قال: عمي, قال: ثِن أّب, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله ) فاِإنَّ لِلَِّذينا ظالاُموا ذانُواًب ِمثألا ذانُ  حا وِب أاصأ

يقول للذين ظلموا عذااب مثل عذاب أصحاهبم فال يستعجلون.حدثنا ابن بشار, قال: ثنا حممد بن جعفر, 
اهِبِمأ ( فال يستعجلون: سجال من  حا قال: ثنا شعبة, عن أّب بشر, عن سعيد بن جبري ) ذانُواًب ِمثألا ذانُوِب أاصأ

 تفسري الطِبي [ . -العذاب.

ولكن  هللا تعايل أعلم بذنوب عباده فإن شاء عذب أو إن شاء رحم فهو اخلبري البصري بذنوب عباده  أي أن
قريشًا واليهود واملنافقني هلم نصيبًا من العذاب مثل ما وقع لَلمم من قبل َبرهبم رسول هللا صلى هللا عليه 

ى:} وآهل بيته عليهم السالم قال تعاىل  فا ِبرياً باِصرياً  ِعَباِدهِ  ِبُذنُوبِ ِبرابِِكا  واكا  { .26اإلسراء -خا

 وأما:

 (عباده)

 -فيما كانوا فيه ُيتلفون عبادكأنت َتكم بني  }  أي أنه تعاىل سيحكم على عباده يوم القيامة لقوله تعاىل
وابلقرآن يهدي به تعاىل من يشاء من عباده كما يف قوله تعاىل } ذلك هدى هللا يهدي به من  { 06الزمر

{ .ومن اهتدى فقد بشره هللا تعاىل إبميانه وبعمله الصاحل قال تعاىل : } 213األعراف  – عبادهن يشاء م
{ .  وهؤالء آمنوا ابلرسل  81الشورى  –الذين آمنوا وعملوا الصاحات  عبادهذلك الذي يبشر هللا 

ِش يُ لأِقي الرُّوحا ِمنأ راِفيُع الواألنبياء الذين ألقلى هللا تعال عليهم روحًأ منأمره قال تعاىل فيها } اِت ُذو الأعارأ راجا دَّ
ِق  ما التَّالا اُء ِمنأ ِعبااِدِه لُِينِذرا ي اوأ ن ياشا رِِه عالاىَٰ ما { وهؤالء وعدهم هللا تعاىل مريا  الدنيا لقوله  29غافر  – أامأ

 {   .213األعراف  –والعاقبة للمتقني  عبادهتعاىل } إن األرض هلل يورثها من يشاء من 

وأما حزب الشيطان  الذي فرح مبا عنده من علم وخرج به على والية هللا تعاىل ورسله وأهل بيته عليهم 
انُوا ِبِه السالم قال تعاىل: }  ا كا اقا هِبِم مَّ نا الأِعلأِم واحا ُهم مِِ يِِنااِت فارُِحوا مباا ِعندا ُمأ ُرُسُلُهم اِبلأب ا اءاهتأ ا جا ف الامَّ



 45 

زِئُونا ف الامَّ  هأ ت ا ُعُهمأ ِإميا ياسأ رِِكنيا ف الامأ ياُك يانفا رأانا مباا ُكنَّا ِبِه ُمشأ فا ُه واكا دا نَّا اِبَّللَِّ واحأ ناا قاالُوا آما ا ِباأسا نااا راأاوأ ا ِباأسا ا راأاوأ  اهُنُمأ لامَّ
لاتأ يف  اِفُرونا واخا  ِعَباِدهِ ُسنَّتا اَّللَِّ الَّيِت قادأ خا  { .39-38غافر - ِسرا ُهنااِلكا الأكا

ومن هذا احلزب الشيطاّن منافقني جعلوا جزءًا من الطاعة لعمائهم الذين يعملون ابهلوى والرأي واإلُجاع 
 { .29الزخرف  –مبني جزءاا إن اإلنسان لكفور  عبادهوالقياس وقال تعاىل يف ذلك } وجعلوا له من 

فا }  هو احلاكم عليهم ألنه تعاىل خلقهم وهوهبم خبري بصري قال تعاىل ِبرياً باِصرياً ِعَباِدِه  ى ِبرابِِكا ِبُذنُوبِ واكا  -خا
لايأسا لاكا عالايأِهمأ  ِعَباِدي ِإنَّ وهؤالء هم الغاوون الذين قال تعاىل فيهم إلبليس لعنه هللا }  { .26اإلسراء

عاكا ِمنا الأغااِوينا  ِن ات َّب ا اِعنيا  ُسلأطااٌن ِإالَّ ما ِعُدُهمأ أاُجأ وأ نَّما لاما ها ِإنَّ جا { ومن اتبعه ومن كفر  08-01احلجر  –وا
 -خبريًا بصريا عبادهبه لعنه هللا هللا تعاىل اعلم هبم  وبذنوهبم كما يف قوله تعاىل هنا } وكفى بربك بذنوب 

 { .26اإلسرا 

 وأما: 

 (َخِبْياً )

ُلونا  وااَّللَُّ } خبري كما يف قوله تعايل عباده وهللا تعايل ِبعمال العاِل بدقائق األمور  و اخلبري ما -َخِبْيٌ مباا ت اعأ
ُعون ا  َخِبْيٌ ِإنَّ اَّللَّا } ويقول تعايل  { 24احلديد ن ا وهللا تعايل عليم خبري مبا خلق كما يف  { 84النور -مباا ياصأ

لاقا واُهوا اللَِّطيُف } قوله تعايل  نأ خا لاُم ما  . {20امللك -اْْلَِبْيُ أاال ي اعأ

واألئمة صلى هللا عليه وآله رسول هللا سيدان وهو هلل تعاىل ووحيه وشريعته ابأمران أن نتبع قائدًا خبريًا وهو  
أالأ ِبِه } : من بعده لقوله تعايل  اُن فااسأ رسول هللا  واخلبري هنا بعد هللا تعاىل هو  {95الفرقان-َخِبْياالرَّمحأ

بُِِئكا ِمثأُل } كما يف قوله تعايل صلى هللا عليه وآله وائمة أهل البيت عليهم السالم من بعده   -َخِبْيٍ واال يُ ن ا
 { .8التحرمي -اْْلَِبْيُ قاالا ن ابَّأاّنا الأعاِليُم } لقوله تعايل و { 20فاطر

   ....  ]: رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول فيه النبيي صلى هللا عليه وآله  ويف علي عليه السالم اخلبري بعد
: أان مدينة العلم وعلي ابهبا فمن أراد املدينة  ى هللا عليه وآلهصل عن إبن عباس )ر( قال : قال رسول هللا

أان مدينة العلم  -كتاب معرفة الصحابة )ر(   -احلاكم مستدرك - هذا حديث صحيح اإلسناد فليأت الباب
 [  -0621 النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد  -( 0658حديث رقم : )  -وعلي ابهبا 
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 وأما: 

 )والبرْي ( 

ُلونا } ي انه تعاىل يقول أ ما ُلونا  َبِرْيٌ وااَّللَُّ } تعايل  ويقول {   224البقرة -َبِرْيٌ ِإنَّ اَّللَّا مباا ت اعأ ما  -مباا ي اعأ
{ أي أنه تعاىل خبري بصي وعاِل ِبعمال عباده عز وجل كما يف قوله تعاىل هنا } وكفى بربك  56البقرة 

 { . 26اإلسراء  – برْيابذنوب عباده خبرياً 

 مث يقول تعاىل :

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْرالَها مَ }   -ُمومًا َمْدُحورا ً ذَمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
 {01 اإلسراء

 وهنا: 

  (من كان يريد)

ن يُرِيُد اآلِخراةا  } ىلتعاكما يف قوله احلياة الدنيا وزينتها  من كان يريد أي   ِمنُكم مَّ ياا وا ن أ ن يُرِيُد الدُّ  -ِمنُكم مَّ
 . {  291آل عمران

 يُرِيدُ  َمن َكانَ  } كما يف قوله تعاىلومن أراد الدنيا أعطاها هللا تعاىل إَيه ولكن ليس له يف اآلخرة إال النار  
ياا ن أ ا احلايااةا الدُّ ما فِِ ِإلايأِهمأ أاعأ ا نُ وا ها ت ا اوازِين ا ُمأ ِفيها ُمأ يف اآلِخراِة ِإالَّ النَّارُ  هلا لاِئكا الَِّذينا لايأسا هلا ُسونا أُوأ ا الا يُ بأخا  واُهمأ ِفيها

ا ُعوا ِفيها ن ا ا صا ِبطا ما ُلونا  واحا ما انُوا ي اعأ ا كا ِطٌل مَّ ابا  { .26-29هود-وا

فتيه مبا يشتهي من متاع وملذات ليَتركًا كتاب هللا تعاىل وراء ظهره ومن أراد الدنيا َتاكم إىل الطاغوت  
ا أُنزِلا ِمن ق ابأِلكا :  وأهواء قال تعاىل ما ُنواأ مباا أُنزِلا ِإلايأكا وا ُمأ آما أان  يُرِيُدونَ }أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا ي ازأُعُمونا أاهنَّ

يُرِيُد ا ُفُرواأ ِبِه وا قادأ أُِمُرواأ أان ياكأ ُمواأ ِإىلا الطَّاُغوِت وا اكا الاالً باِعيداً لنساءي اتاحا يأطااُن أان ُيِضلَُّهمأ ضا  . {64لشَّ

انا  ن كا وهؤالء أرادوا الدنيا ابلدين وهذه عاجلة عجلت هلم هم ومن أرادها مبخالفةهللا تعاىل كفراً قال تعاىل}مَّ
عالأناا لاُه جا  يُرِيدُ  ن نُّرِيُد مُثَّ جا اء لِما ا ناشا ا ما ناا لاُه ِفيها لأ ا ما الأعااِجلاةا عاجَّ الها نَّما ياصأ ُحوراً ذها دأ  . {23اإلسراء -ُموماً مَّ

 وأما:
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  (عجلنا )العاجلة

ِثرياًة تاأُخُذوهنااا } : لورود هذا اللفظ يف قوله تعاىل املعجل هي متاع احلياة الدنيا  غااِِنا كا عاداُكُم اَّللَُّ ما لَ وا  فَ َعجَّ
ِذه ِ   .{  14الفتح -لاُكمأ ها

بُّونا : } ينتها لقوله تعايل ز و والعاجلة هي الدنيا   ُؤالِء ُيُِ مًا ثاِقيالً  اْلَعاِجَلةَ ِإنَّ ها ُرونا وارااءاُهمأ ي اوأ ياذا  -وا
إَيها يعطيه هللا تعايل وفاه  هاأرادومن وهؤالء هم الذين أرادوا احلياة الدنيا وزينتها كما بينا  { .16اإلنسان

انا يُرِيُد : } هنا لقوله تعايل  ن كا ْلَنا َلةَ اْلَعاجِ مَّ نأ نُرِيُد  َعجَّ اُء لِما ا ناشا ا ما  { .23اإلسراء -لاُه ِفيها

 أما:و  

  ( ملن نريد)  

عاُل : } ألن هللا تعايل قال   {2املائدة-يُرِيدُ  َماِإنَّ اَّللَّا ُياأُكُم }  وقال تعايل { 20احلج - َما يُرِيدِإنَّ اَّللَّا ي افأ
وزينتها فاهلل تعاىل سيعطيه إَيها و ليس له يف اآلخرة إال النار ة الدنيا إرادة احلياأن من مبينًا  مث يقول تعايل

انا وحبط وبطل ما صعنوا فيها  قال تعاىل }  ن كا ا واُهمأ  ُيرِيدُ ما ُمأ ِفيها اهلا ما فِِ ِإلايأِهمأ أاعأ ا نُ وا ها ت ا ياا وازِين ا ن أ احلأايااةا الدُّ
ُسونا أُولاَِٰئكا الَِّذينا لايأ  ا الا يُ بأخا ِخراِة ِإالَّ النَّاُر ِفيها ُمأ يف اآلأ لُ سا هلا ما انُوا ي اعأ ا كا ِطٌل مَّ ابا ا وا ُعوا ِفيها ن ا ا صا ِبطا ما ونا واحا

اًة  اًما وارامحأ ىَٰ ِإما ِمن ق ابأِلِه ِكتااُب ُموسا نأُه وا اِهٌد مِِ ُلوُه شا ي ات أ ن رَّبِِِه وا انا عالاىَٰ ب ايِِناٍة مِِ ن كا ِمُنونا ِبهِ أافاما ن  أُولاَِٰئكا يُ ؤأ ما وا
نأ  ِعُدُه فاالا تاُك يف ِمرأياٍة مِِ وأ زااِب فاالنَّاُر ما احأ ُفرأ ِبِه ِمنا األأ ِمُنونا ُه ياكأ ث ارا النَّاِس الا يُ ؤأ لاَِٰكنَّ أاكأ – ِإنَُّه احلأاقُّ ِمن رَّبِِكا وا

 . {26- 29هود 

نعيم يف املعرفة ، عن علي بن أىب : أخرج إبن أىب حامت وإبن مردويه وأبو  ] والشاهد منه هنا هوأمري املؤمنني 
طالب قال : ما من رجل من قريش إاِل نزل فيه طائفة من القرآن ، فقال له رجل : ما نزل فيك قال : أما 
تقرأ سورة هود : أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ، رسول هللا )صل هللا عليه واله(: على بينة 

 من ربه ، وأان : شاهد منه.

 ج إبن مردويه وإبن عساكر ، عن علي يف اآلية ، قال : رسول هللا : على بينة من ربه ، وإان شاهد منه.وأخر 
و كتاب مانزل من قرآن يف علي  185ص  1وكشف البيان للثعليب ج  8ج السيوطي يف الدرر املنثور  -

 [ .63ص 1و ُجع اجلوامع للسيوطي ج  3البو نعيم األصبهاّن فصل 
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نارادوا احلياة الدنيا هم الذين خرجوا على والية رسول هللا صلى هللا عليه  وأهل بيته من بعده وابلتايل الذي
ا }  عليهم السالم .وهؤالء هلم جهنم يف اآلخرة كما يف قوله تعاىل هنا :  لأناا لاُه ِفيها انا يُرِيُد الأعااِجلاةا عاجَّ نأ كا ما

نأ  اُء لِما ا ناشا ناا لا  نُرِيدُ ما عالأ ا هُ مُثَّ جا الها نَّما   ياصأ ها ُحوراً ذما    جا دأ  { 23اإلسراء-وماً ما

 أما:و 

   (َجَهنََّم   َيْرالَها)

ا خِباِباٍ أاوأ آتِيُكم قال تعاىل }  والصالء ماتزكى به النار  ها ن أ آتِيُكم مِِ رًا سا ُت انا ِلِه ِإِّنِ آناسأ ىَٰ أِلاهأ ِإذأ قاالا ُموسا
اٍب ق اباٍس لَّعالَُّكمأ   { .6النمل  – ُلونَ َتْرطَ ِبِشها

وهنا يبني تعاىل أن هؤالء الذين أرادوا احلياة الدنيا خارجني على والية هللا تعاىل ورسوله وأهل بيته عليهم  
ىَٰ  } هم الذين سيصلون جهنم كما يف قوله تعاىل :السالم  ُدا ا لاُه اهلأ ا ت ابانيَّ ِد ما اِقِق الرَُّسولا ِمن ب اعأ ن ُيشا ما وا

ا  ي اتَِّبعأ غاريأ َٰ وا ا ت اواىلَّ ِلِِه ما ِمِننيا نُ وا ِبيِل الأُمؤأ ِصريًا   َوُنْرِلِه َجَهنَّمَ  سا اءاتأ ما سا  .{ 229النساء  –وا

وهؤالء منهم قومًا تناجوا ابإلمث والعدوان ومعصية الرسول فحاولوا قتل رسول هللا صلى هللا عليه وآله بعقبة 
وااِن  أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا أفيق قال تعاىل : }  مثِأ واالأُعدأ نا اِبإلأِ وأ نااجا ي ات ا ا هُنُوا عانأُه وا واىَٰ مُثَّ ي اُعوُدونا ِلما هُنُوا عاِن النَّجأ

ي اُقولُونا يف أانُفِسِهمأ لاوأالا يُ عا  كا مباا ِلاأ ُُيايِِكا ِبِه اَّللَُّ وا وأ ي َّ اُءوكا حا ِإذاا جا ِصياِت الرَُّسوِل وا عأ ما بُ ناا اَّللَُّ مباا ن ا وا ُقوُل ذِِ
بُ ُهمأ  سأ ِصرُي   َجَهنَُّم َيْرَلْوهَنَاحا  اجملادلة{ . - فاِبئأسا الأما

وهؤالء أرادوا قتله ابلدابب وإسقاطه صلى هللا عليه وآله وبعريه من فوق اجلبل وتعاقدوا وتعاهدوا  ابلصحيفة 
لفة عمر  وقالوا ابن السوداء وهددهم الصحاّب اجلليل سعد ابن عبادة بكشفها فقتل غدراً بليل يف عصر اخل

 اجلن قتلته . 

وكل من سار على هذا النهج من شقاق رسول هللا صلى هللا عليه آل بيته والعمل مبا يشاقق هللا تعاىل ورسوله 
أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا : }  وأحلوا قومهم دار البوار قال تعاىل بدلوا نعمة هللا كفرًا وأهل بيته عليهم السالم فقد 

لُ  راً بادَّ تا اَّللَِّ ُكفأ ما واار  وا نِعأ ُهمأ داارا الب ا ما لُّوا ق اوأ ِبيِلِه  َجَهنََّم َيْرَلْوهَنَاواأاحا اداً لُِِيِضلُّوا عان سا عاُلوا َّللَِّ أاندا راار واجا بِئأسا القا وا
ِصرياُكمأ ِإىلا النَّارِ  ُعوا فاِإنَّ ما  مآب قال تعاىل : وهؤالء الطغاه هلم شر . {  84-13إبراهيم -ُقلأ َتاات َّ

ا } ذا آٍب هاَٰ رَّ ما ِإنَّ لِلطَّاِغنيا لاشا ِلِه  َجَهنََّم َيْرَلْوهَنَاوا كأ ُر ِمن شا اٌق واآخا غاسَّ يٌم وا ا ف الأياُذوقُوُه محِا ذا اُد هاَٰ فاِبئأسا الأِمها
ا ف اوأجٌ  ذا عاُكمأ  أازأوااٌج هاَٰ تاِحٌم مَّ قأ ُمأ  مُّ ًبا هِبِمأ ِإهنَّ رأحا  { .95-99ص  - ِر النَّا َصالُوالا ما
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 : وأما

 ( ُموماً ذمَ ) 

ابتالع احلوت مذموًما من الذم وهو املعابة قال تعايل يف يونس عندما نبذ ابلعراء وبه مرض جلدي من أثر  
ٌة ِمنأ رابِِِه لاُنِبذا اِبلأعارااِء واُهوا له }  ما ُه نِعأ اراكا لقرآن واتبع والذم يكون ملن خالف ا { 05القلم-ُمومٌ ذمَ لاوأال أانأ تادا

ُعدا } هواه قال تعايل فيه  قأ را ف ات ا ًا آخا عا اَّللَِّ ِإهلا أي يف جهنم ألنه  { 11اإلسراء -خماأُذواًل  ُموماً ذمَ الا َتاأعالأ ما
انا يُرِيُد }  وعمل للدنيا فقط قال تعاىل هناوواليةأهل بيته عليهم السالم ترك طاعة هللا تعاىل ورسوله  نأ كا ما

ا الأعااِجلاةا عا  الها نَّما ياصأ ها ناا لاُه جا عالأ نأ نُرِيُد مُثَّ جا اُء لِما ا ناشا ا ما لأناا لاُه ِفيها ُحورا ً  َمذُموماً جَّ دأ  .{ 23اإلسراء -ما

 وأما:  

 (مدحوراً )   

ُءوماً } مدحوراً من دحر أي دفعه وطرده وأبعده قال تعايل يف إبليس لعنه هللا و  ذأ ا ما ها رُجأ ِمن أ  - اً َمْدُحور قاالا اخأ
    عصى هللا تعاىل ورسوله كما يف قوله تعاىلأي مطرودًا من رمحة هللا تعاىل مهااًن وذلك ملن  { (23ألعراف

ُلوماً }  نَّما ما ها ى يف جا را ف اتُ لأقا اً آخا عا اَّللَِّ ِإهلا  { .85اإلسراء-َمْدُحوراً واال َتاأعالأ ما

 :مث يقول تعايل 

 { .01اإلسراء-ى ََلَا َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهْم َمْشُكوراً َوَمْن َأرَاَد اْْلِخَرَة َوَسعَ } 

 وهنا: 
 )َوَمْن َأرَاَد اْْلِخَرَة(

اُر  هنا يبني فيمن أرادوا اآلخرة أهنم الذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا قال تعاىل:  اْْلِخَرة}تِلأكا الدَّ
ا لِلَِّذينا  ادًا واالأعااِقباُة لِلأُمتَِّقنيا  يُرِيُدونَ الا  جناأعاُلها ِض واالا فاسا ارأ وهؤالء الذين سعوا هلا  {38القصص-ُعُلِوًا يف األأ

ُكوراً  َوَمْن َأرَاَد اْْلِخَرةَ }  يعيها كما يف قوله تعاىل هنا شأ يُ ُهمأ ما عأ انا سا ِمٌن فاأُولاِئكا كا ا واُهوا ُمؤأ ها ي ا عأ عاى هلااا سا سا وا
  { 25سراءاإل-

وليكم هللا ورسوله والذين  اواإلميان هو والية الل تعاىل ورسوله َثأمري املؤمنني ملا نزل فيه من قوله تعاىل }  إَّن
 املائدة{ . –آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
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 وأما:

َها)   انا  َوَسَعى ََلَا َسْعي َ ِمٌن فاأُولاِئكا كا ُكوراً  ُهمْ َسْعي ُ واُهوا ُمؤأ شأ  ( . ما

ياا   ن أ ا احلأايااُة الدُّ ما أي مؤمن يعمل الصاحلات وابلتايل فهو تقي والدار اآلخرة للذين أتقو كما يف قوله تعايل )وا
ِقُلونا  ُقونا أافاال ت اعأ ٌ لِلَِّذينا ي ات َّ ريأ ِخراُة خا اُر اآلأ لالدَّ هلاأٌو وا  .( 81األنعام-ِإالَّ لاِعٌب وا

هللا تعاىل فقد عمل لآلخرة وسعى هلا سعيها وليس له يف اآلخرة إال هذا السعي كما يف من عمل ِبوامر و 
ا }  قوله تعاىل : اِن ِإالَّ ما نأسا فا  َسْعَيهواأانَّ  َسَعىواأانأ لايأسا ِلإلأِ اوأ فا يُ راى مُثَّ جُيأزااُه اجلأازااءا األأ وأ -85النجم -سا

02. } 

لعمل الصاحل اإلميان ابكدليل علي ترابط بشرط اإلميان  مل صاحلًا وهنا وسعي هلا سعيها وهو مؤمن أي ع 
َهاهنا )ملن أراد اآلخرة كما يف قوله تعايل  ِمنٌ  َوَسَعى ََلَا َسْعي َ انا  واُهوا ُمؤأ ُكورا َسْعيُ ُهمْ  فاأُولاِئكا كا شأ   ( ما

رفها عن أهل بيت رسول هللا ومن خرج على والية هللا تعاىل ورسوله وأهل بيته وسعوا فيآَيت هللا معاجزين لص
 يف أَيتنا معاجزين أوالئك سعواصلى هللا عليه وآله فأوالئك أصحاب اجلحيم : قال تعاىل } والذين 

. وهؤالء هم خوارج كل عصر الذين عملوا ابملطذوابت وأهواء رجال كل { 92احلج  –أصحاب اجلحيم 
ا عصر وقال تعاىل فيهم }  بُِِئُكم اِبألأ لأ نُ ن ا لَّ ُقلأ ها ااًل الَِّذينا ضا ما رِينا أاعأ سا ُبونا  َسْعيُ ُهمْ خأ ياا واُهمأ ُياأسا ن أ يف احلأايااِة الدُّ

اهُلُمأ فاالا نُقِ  ما ِبطاتأ أاعأ ائِِه فاحا لِقا ِت راهبِِِمأ وا ُروا ِِبَيا فا ًعا أُولاَِٰئكا الَِّذينا كا ُمأ ُُيأِسُنونا ُصن أ ِة وازأانً أاهنَّ ما الأِقيااما ُمأ ي اوأ  يُم هلا
 { 249-2420-الكهف  (249)

 :  وأما

 ( َوُهَو ُمْؤِمنٌ ) 

وهنا مؤمن أي مصدقًا ابهلل تعاىل عاماًل ابلصاحلات كافرًا  ابلطاغوت كما يف قوله تعاىل } ومن يكفر 
 .البقرة{  –ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقة ال انفصام هلا وهللا مسيع عليم  ويؤمنابلطاغوت 

اِبَّللَِّ واراُسولِِه واالنُّوِر  فَآِمُنوا  صدقه وآمن برسوله ومانزل من عند هللا تعاىل لقوله تعاىل }آمن ابهلل تعاىل ومن
ِبرٌي الَِّذي أانزالأناا  ُلونا خا ما ُ مباا ت اعأ . ومن آمن ابهلل تعاىل آمن به وبرسوله والكتاب املنزل من {  3التغابن  - وااَّللَّ

ه ومالئكته واليوم اآلخر فهو يف اجلنة وسعيه مشكورا  ما يف اآلية هنا ومن  عنده تعاىل ومالئكتة وكتبه ورسل
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ا الَِّذينا كفر هبم فقد ضل ضالاًل بعيدا قال تعاىل فيه :}  اِبَّللَِّ واراُسولِِه واالأِكتااِب الَِّذي ن ازَّلا آَمُنوا آِمُنوا َيا أاي ُّها
ِئكا ق ابأُل عالاىَٰ راُسولِِه واالأِكتااِب الَِّذي أانزالا ِمن  الا ما ُفرأ اِبَّللَِّ وا ن ياكأ ما لَّ وا دأ ضا ِخِر ف اقا ِم اآلأ وأ ِتِه واُكُتِبِه واُرُسِلِه واالأي ا

اًل باِعيًدا  الا  النساء { .  -286ضا

ومن آمن ابهلل تعاىل توىل هللا ورسوله مث علي ابن اّب طالب ملا نزل فيه من قوله تعاىل : }  إَّنا وليكم هللا 
 املائدة{ . –الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  آمنوا ورسوله والذين

مث يبني تعاىل أن من أعلن إسالمه مث انفق وتوىل غري هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم 
ُروا مُثَّ   مُثَّ  آَمُنواِإنَّ الَِّذينا فلهم عذاب أليم بشرهم هللا تعاىل به كما يف قوله تعاىل : }  فا ُروا مُثَّ  آَمُنواكا فا مُثَّ كا

ُمأ  ِر الأُمنااِفِقنيا ِبِانَّ هلا ِبياًل باشِِ ِدي اُهمأ سا هأ ُمأ واالا لِي ا غأِفرا هلا رًا ِلَّأ ياُكِن اَّللَُّ لِي ا ااًب أالِيًما الَِّذينا ي اتَِّخُذونا ازأدااُدوا ُكفأ  عاذا
لِيااءا ِمن ُدوِن  اِفرِينا أاوأ قادأ ن ازَّلا عالايأُكمأ يف الأِكتااِب أا  ِمِننيَ اْلُمؤْ الأكا يًعا وا ُهُم الأِعزَّةا فاِإنَّ الأِعزَّةا َّللَِّ ُجِا ُغونا ِعندا ت ا نأ ِإذاا أاي اب أ

ِهِ  ِديٍث غاريأ ُوُضوا يف حا َٰ ُيا َّتَّ عاُهمأ حا ُعُدوا ما زاأُ هِباا فاالا ت اقأ هأ ت ا ُيسأ ُر هِباا وا فا ِت اَّللَِّ ُيكأ ُتمأ آَيا عأ ُلُهمأ ِإنَّ اَّللَّا  مسِا ث أ ِإنَُّكمأ ِإًذا مِِ
يًعا  نَّما ُجِا ها اِفرِينا يف جا اِمُع الأُمنااِفِقنيا واالأكا  { 204-286النساء  – جا

ن  } كما يف قوله تعاىل   فلهم الدرجات العلى وهو مؤمنا قد عمل الصاحلاتزلقى هللا تعاىل  ومن مات ما وا
اُت الُعلاى قادأ عاِملا ال ُمْؤِمناً أياأتِِه  راجا ُُم الدَّ لاِئكا هلا احِلااِت فاأُوأ . وهؤالء كما يف اآلية هنا كان { 69طه -صَّ

ا واُهوا }  سعيهم مشكوراا  :  ها ي ا عأ عاى هلااا سا سا ِخراةا وا نأ أاراادا اآلأ ما ُكورًا  ُمْؤِمنٌ وا شأ يُ ُهمأ ما عأ انا سا -فاأُولاِئكا كا
 .{ 25اإلسراء

 و أما : 

 ( َمْشُكوراً  ) 

ُيُكمأ هؤالء هلم اجلنة وكان سعيهم مشكورا قال تعاىل : } أي أن   عأ انا سا زااًء واكا انا لاُكمأ جا ا كا ذا  -َمْشُكوراً ِإنَّ ها
  { 11اإلنسان

فقد عملوا ألنفسهم يف  لدنياحلياة ايف اهللا تعاىل شكرهم لعملهم الصاحل و أي حممودا مقبوال وذلك  ومشكورا
نأ : } كما يف قوله تعايل اآلخرة  ما ِرميٌ  َيْشُكرُ  فاِإَّنَّااَشَكَر وا را فاِإنَّ راّبِِ غاِِنٌّ كا فا نأ كا ما ِسِه وا فأ  { .04النمل-لِن ا
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ُلوا آلا دااُودا }  وقال تعاىل أيضًا   ما قاِليٌل ِمنأ ِعبااِديا  ُشْكراً اعأ ُكورُ وا والشكر يقَتن ابإلميان  { 28س بأ -الشَّ
اِبُكمأ ِإنأ }  قوله تعاىل :كما يف  ألنه من األعمال الصاحلة عاُل اَّللَُّ ِبعاذا ا ي افأ انا اَّللَُّ  َشَكْرمتُْ ما ُتمأ واكا ن أ  َشاِكراً واآما

 . { 206النساء -عاِليماً 

آلل بيت النيب حممد وقال تعاىل يف املنقلبني عليه الشاكرين وهم الذين ِل ينقلبوا علي منهاج الوصية القرآنية و 
لاتأ ِمن ق ابأِلِه الرُُّسلُ } قال تعاىل تهم قلة وهى الشاكرة مبينًا أن املؤمنون بوالي ٌد ِإالَّ راُسوٌل قادأ خا ا حُمامَّ ما أافاِإن  وا

اِبُكمأ  قا ُتمأ عالاى أاعأ لاب أ اتا أاوأ قُِتلا انقا زِي اَّللَُّ مَّ ياجأ سا يأئًا وا يأِه ف الانأ ياُضرَّ اَّللَّا شا ِلبأ عالاى عاِقب ا قا نأ ي ان أ ما آل -الشاكرينوا
قاِليٌل ِمنأ ِعبااِديا }  يف كل عصال ومصر لقوله تعاىل :ن قلة يوالشاكر  { 200عمران ُكورُ وا  {   28س بأ-الشَّ

يُ ُهمأ }  سعيهم مشكور كما يف قوله تعاىل : وهؤالء يف اآلخرة  عأ انا سا  .{ 25اإلسراء-َمْشُكوراً فاأُولاِئكا كا

 نة والنار :أهل اجل حزب هللا وحزب الشيطانمث يقول تعايل يف  

  (11اإلسراء-)ُكاّلً َّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء رَبَِّك حَمُْظوراً 

 وهنا :

 )ُكاّلً(

ِإنَّ : تعاىل يقولوردت يف قوله كالً و   لُ  ُك الا }وا ما ُمأ ِإنَّهُ مباا ي اعأ اهلا ما ُهمأ رابُّكا أاعأ ن َّ ا لايُ وافِِي ا ِبرٌي لَّمَّ  {222هود -ونا خا
من عطاءه تعاىل كما يف بعد ما ميد أهل الدنيا مبا أرادوا وأهل اآلخرة مباأرادوا يوم القيامة أعماهلم  وهنا يوفيهم

انا عاطااُء رابِِكا حماأظُوراً  ُكاّلً  }اآلية هنا  ا كا ما ُؤالِء ِمنأ عاطااِء رابِِكا وا ُؤالِء واها   { .14اإلسراء-َّنُِدُّ ها

 :أماو 

  ) َّند( 

 هنا :املد أييت و

 أوال :

: كما يف قوله تعايل  البنني وابألموال  يريدون احلياة الدنيا وزينتها وأمدهم هللا تعاىلعلي الذين على اليهود 
رَّةا عالايأِهمأ }  انا لاُكُم الأكا دأ ث ارا نافِ  َوَأْمَدْدََنُكمْ مُثَّ رادا عالأنااُكمأ أاكأ باِننيا واجا وااٍل وا  {  6اإلسراء -رياً ِبِامأ
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 َثنياً : الذين يريدون احلياة الدنيا عموماً :

ُبونا أاَّنَّاا }  اليهود يف طلب الدنيا والعمل هلا فقط قال تعاىل  وسار على هنج    ُهمْ أاُياأسا باِننيا  َّنُِدُّ اٍل وا  ِبِه ِمنأ ما
ُعُرون ا  ااِت بالأ ال ياشأ ُمأ يف اخلأاريأ ارُِع هلا وهؤالء قريش ومنهم الوليد بن املغرية الذي نزل { 96-99املؤمنون -ُنسا

ااًل فيه قوله تعاىل }  عالأُت لاُه ما ُت واِحيًدا واجا لاقأ نأ خا ما ُع  َّمَُّْدوًداذارأّن وا دتُّ لاُه َتاأِهيًدا مُثَّ ياطأما هَّ ما باِننيا ُشُهوًدا وا وا
الَّ  تِناا عاِنيًداأانأ أازِيدا كا انا آِلَيا أُ  إِنَُّه كا ُعوًدا ِإنَُّه فاكَّ سا را مُثَّ ناظارا مُثَّ رأِهُقُه صا يأفا قادَّ را مُثَّ قُِتلا كا يأفا قادَّ را ف اُقِتلا كا قادَّ را وا

ِر سا  ُل الأباشا ا ِإالَّ ق اوأ ذا ث اُر ِإنأ هاَٰ ٌر يُ ؤأ ا ِإالَّ ِسحأ ذا الا ِإنأ هاَٰ ا ف اقا ِبا تاكأ ب ارا وااسأ را مُثَّ أادأ باسا را عاباسا وا قا ِليِه سا ا  ُأصأ رااكا ما ا أادأ ما وا
ُر ) قا ئِ 16سا الا ابا النَّاِر ِإالَّ ما حا عالأناا أاصأ ا جا ما را وا عاةا عاشا ا ِتسأ ها ِر عالاي أ ٌة لِِلأباشا ُر  لاوَّاحا ًة ( الا تُ بأِقي واالا تاذا ا كا ما وا

ُرو  فا ناًة لِِلَِّذينا كا ُمأ ِإالَّ ِفت أ هتا عالأناا ِعدَّ يأِقنا الَِّذينا أُو جا ت ا ُنوا ِإمياااًن ا لِياسأ ي ازأداادا الَِّذينا آما با الَِّذينا تُوا الأِكتاابا وا واالا ي ارأَتا
ُ هِباَٰ  اذاا أاراادا اَّللَّ اِفُرونا ما راٌض واالأكا ُقولا الَِّذينا يف قُ ُلوهِبِم مَّ لِي ا ِمُنونا وا ثااًل كا أُوتُوا الأِكتاابا واالأُمؤأ ا ما ن ذا ُ ما ِلكا ُيِضلُّ اَّللَّ ذاَٰ

اءُ  اُء  ياشا ن ياشا ِدي ما ي اهأ لاُم ُجُنودا رابِِكا ِإالَّ ُهوا وا ا ي اعأ ما ِر  وا راىَٰ لِلأباشا ا ِهيا ِإالَّ ِذكأ ما  { . 82-22املدثر -وا

ُت واِحيًدا ( وقوله: ف اوارابِِكا  عن ابن عباس]  لاقأ نأ خا ما ، قال: أن زل هللا يف الوليد بن املغرية قوله: ) ذارأّن وا
ُهمأ أا  أالان َّ اِعنيا ... إىل آخرها.لاناسأ  الطِبي [ . -ُجأ

 َثلثاً :

زُِئ هِبِمأ } كما يف قوله تعايل املنافقني الذين مدهم هللا تعاىل يف طغياهنم بعمى قلب وبصر   هأ ت ا ُهمْ اَّللَُّ ياسأ  َوََيُدُّ
ُهون ا  ما  { .29البقرة -يف طُغأيااهِنِمأ ي اعأ

اللاِة } كما يف قوله تعايل م  هلذا احلزب الشيطاّن يف ضالهل ميد هللا تعايلو   انا يف الضَّ نأ كا لاُه  فَ ْلَيْمُددْ ُقلأ ما
ِداً  اُن ما  { . 69مرمي -الرَّمحأ

فهم الذين عملوا بوصية نيب هللا نوح عليه السالم كما يف قوله تعاىل} شرع لكم من الدين  وأما أهل اإلميان
 –م وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه ما وصى به نوحًا والذي أوحيناإليك وما وصينا به إبراهي

الشورىي{ وابلتايل من عمل هبذه الوصة وآمن بسيدان حممد خامت النبيني وإمامةأهل بيته ابلوصية اإلهلية اليت 
أمر هبا هللا تعاىل وبلغها نيب هللا نوح عليه السالم وهؤالء هم الذين عملوا بوصيته يف اإلستغفار ليبارك هللا 

اءا عالايأُكم  عاىل للمؤمن يف ماله وأوالده ما ي قوله تعاىل :}ت ما ارًا يُ رأِسِل السَّ انا غافَّ غأِفُروا رابَُّكمأ ِإنَُّه كا ت ا ُت اسأ ف اُقلأ
راارًا دأ نَّاٍت واجياأعال لَُّكمأ أاهنأاارًا  َوَيُِْددُْكم مِِ باِننيا واجياأعال لَُّكمأ جا وااٍل وا ؤالء يبشرهم هللا { . وه21-24نوح  – ِبِامأ



 555 

} كما يف قوله تعايل   تعاىل حَّت لو حاربوا عدوهم من طالب الدنيا فسيمددهم هللا تعاىل يف الدنيا ابملالئكة 
ِفياُكمأ أانأ  زاِلنيا  َيُِدَُّكمْ أالانأ ياكأ ِة ُمن أ الِئكا ويوم القيامة ميدهم هللا  { 210آل عمران -رابُُّكمأ بِثاالثاِة آالٍف ِمنا الأما

ُهونا  َوَأْمَدْدََنُهمْ اىل بنعم كثرية يف اجلنة منها قوله تعاىل : } تع ت ا حلاأٍم ِمَّا ياشأ ٍة وا اِكها { . وهذا املدد 11الطور-ِبفا
ُكاِلً اإلهلي ألهل الدنيا واآلخرة حزب الشيطان وحزب هللا من عطاء هللا تعاىل للحزبني كما يف قوله تعاىل }  

ُؤالِء مِ  َّنُِدُّ  ُؤالِء واها انا عاطااُء رابِِكا حماأظُوراً ها ا كا ما  { 14اإلسراء-نأ عاطااِء رابِِكا وا

 . وأما:

 (َهُؤالءِ )

 َهُؤاَلء}ِإنَّ  قال تعاىلعملوا للدنيا وليس لآلخرة   العاجلة على اآلجلة و وهؤالء أواًل هم الذين أحبوا وقدموا
مًا ثاقِ  ُرونا وارااءُهمأ ي اوأ ياذا بُّونا الأعااِجلاةا وا { وهؤالء متعهم هللا تعاىل كما يف اآلية هنا ألن  16اإلنسان -ياًل ُيُِ

 . عند هللا تعاىل بل يعطيها هللا تعاىل للِب والفاجرالعبد الدنيا ليس حكراً ألحد وماهى مبقياس على كرامة 

ناا  كما يف قوله تعاىلوآابئهم  وهؤالء متعهم هللا تعاىل  عأ ت َّ ءُهمأ حا  َهُؤاَلء}بالأ ما َّتَّ طاالا عالايأِهُم الأُعُمُر أافاالا واآابا
ا أاف اُهُم الأغاالُِبونا  ا ِمنأ أاطأرااِفها ضا نانُقُصها ارأ نا أاانَّ َناأيت األأ وهنا عالمة نزول اَلالك هبم  {00األنبياء -ي اراوأ

 أعاصْي متحوا اْلرض اليابسه وتقلل مساحتها على حساب البحر بني مشارق اْلرض ومغارهبا .

ا  } الذين قال تعاىل فيهم الكتاب  ء هم أهل صهاينة أهلوهؤال ما رااِهيما وا ونا يف ِإب أ لا الأِكتااِب ِلا َُتااجُّ َيا أاهأ
ِدِه  جِنيُل ِإالَّ ِمن ب اعأ رااُة وااإلأِ وأ ا أانُتمأ أُنزِلاِت الت َّ ِقُلونا ها ُؤاَلِء أافاالا ت اعأ ا لاُكم ِبِه ِعلأٌم فاِلما هَٰ ُتمأ ِفيما جأ اجا ا  حا ونا ِفيما َُتااجُّ

ِنيًفا مُّ لايأسا لاُكم ِبِه ِعلأٌم  انا حا لاَِٰكن كا راانِيًّا وا رااِهيُم ي اُهوِدَيًّ واالا ناصأ انا ِإب أ ا كا لاُمونا ما لاُم واأانُتمأ الا ت اعأ ا  وااَّللَُّ ي اعأ ما ِلًما وا سأ
رااِهيما لالَّذِ  ىلا النَّاِس إبِِب أ رِِكنيا ِإنَّ أاوأ انا ِمنا الأُمشأ ُنوا كا ا النَّيبُّ واالَِّذينا آما ذا ت ينا ات َّب اُعوُه واهاَٰ دَّ ِمِننيا وا وااَّللَُّ وايلُّ الأُمؤأ

لا الأكِ  ُعُرونا َيا أاهأ ا ياشأ ما ُهمأ وا ا ُيِضلُّونا ِإالَّ أانُفسا ما ِل الأِكتااِب لاوأ ُيِضلُّوناُكمأ وا نأ أاهأ ٌة مِِ ِت طَّائِفا ُفُرونا ِِبَيا تااِب ِلا تاكأ
ها اَّللَِّ  لاُمونا  واأانُتمأ تاشأ ُتُمونا احلأاقَّ واأانُتمأ ت اعأ تاكأ لا الأِكتااِب ِلا ت الأِبُسونا احلأاقَّ اِبلأبااِطِل وا نأ  ُدونا َيا أاهأ ٌة مِِ قاالات طَّائِفا وا

ُفُرو  اِر وااكأ ها ها الن َّ ُنوا واجأ ِل الأِكتااِب آِمُنوا اِبلَِّذي أُنزِلا عالاى الَِّذينا آما -69آل عمران -ا آِخراُه لاعالَُّهمأ ي ارأِجُعونا أاهأ
61 }. 
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وهنا يبني تعالىأسباب األعاصري واهلالك يف بالد صهاينة أهل الكتاب الكفر ابهلل وتلبيس احلق ابطالً والباطل 
حقًا وقتلهم للمسلمني ال سيما أهل بيت النيب عليهم السالم وذريتهم آخر الزمان فتهب عليهم أعاصري 

 حَّت ُيكم هللا تعاىل .اهلالك 

النحل  -شهيدا هؤالءوجئنا بك على وأييت لفظ هؤالء أيضًا على قريش كافرها ومؤمنها يف قوله تعاىل }
 { . وهؤالء أيضاً سيمد هلم هللا تعاىل يف العطاء والعذاب حَّت أييت أمر هللا تعاىل كما بينا من قبل . 35

 وأما : 

 (وَهُؤالءِ ) 

نااُهُم ذينآمنوا ابهلل تعاىل كما يف قوله تعاىل: الثانية هنا الهؤالء  ِلكا أانزالأناا إِلايأكا الأِكتاابا فاالَِّذينا آت اي أ ذا }واكا
ِمنأ  ِمُنونا ِبِه وا اِفُرونا  َهُؤاَلءالأِكتاابا يُ ؤأ تِناا ِإالَّ الأكا ُد ِِبَيا ا جياأحا ما ِمُن ِبِه وا ن يُ ؤأ  نوهؤالء الذي {06العنكبوت -ما

من هللا عليهم من  أهؤالء}  عليهم  ىل عليهم ابإلميان لقوله تعاىل فيما قاله الكافرون واملنافقونمن هللا تعا
ُكاِلً  }:   مينع عنهم عطاؤه عز وجل كما يف قوله تعاىل هناِل تعاىل وهؤالء أيضا هللا { 98األنعام –بيننا 

ُؤالءِ  انا  َوَهُؤالءِ  َّنُِدُّ ها ا كا ما  { .14اإلسراء-عاطااُء رابِِكا حماأظُوراً ِمنأ عاطااِء رابِِكا وا

 : وأما

 (عطاء ربكمن )

وعطاء هللا تعاىل أيضًا ملن أراد الدنيا ما طلبوه ومنهم قاتل انقة نيب هللا صاحل الذي قال تعاىل فيه } فنادوا 
عليه { وهو رمز لقاتل أمري املؤمنني علي عليه السالم لقوله صلى هللا 15القمر  -فعقر فتعاطىصاحبهم 

وآله " َيعلي أتدري من شر األولني وشر اآلخرين قال من َيرسول هللا قال شر األولني قاتل انقة صاحل وشر 
اآلخرين قاتلك َيعلي .... "احلديث وهذا يثبت أن طالب الدنيا دائما ُيسدون املسلمني عموماً وأهل بيت 

دون الناس على ما آَتهم هللا من فضله النيب خصوصا على ما يف أيديهم حسدًا كما قال تعاىل } أم ُيس
 النساء {   .  –  فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة والنبوة وآتيناهم ملكاً عظيماً 

َٰ ومنهم كفار قريش يف  زمان رسول هللا صلى هللا عليه وآله ملا نزل فيهم من قوله تعاىل }  أاف اراأايأتا الَِّذي ت اواىلَّ
رااِهيما الَِّذي وافََّٰ أا قاِلياًل واأا  َوَأْعَطى ِإب أ ىَٰ وا بَّأأ مباا يف ُصُحِف ُموسا ُه ِعلأُم الأغايأِب ف اُهوا ي اراىَٰ أامأ ِلاأ يُ ن ا ىَٰ أاِعندا دا الَّ تازُِر كأ
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فا يُ راىَٰ  وأ ياُه سا عأ عاىَٰ واأانَّ سا ا سا اِن ِإالَّ ما نسا راىَٰ واأان لَّيأسا ِلإلأِ را ُأخأ فاَٰ مُثَّ جُيأزااُه  واازِراٌة ِوزأ اوأ -88النجم  – اجلأازااءا األأ
09} . 

قال ابن عباس والسدي والكليب واملسيب بن شريك : نزلت يف عثمان بن عفان رضي هللا عنه كان ] 
يتصدق وينفق يف اخلري ، فقال له أخوه من الرضاعة عبد هللا بن أّب سرح : ما هذا الذي تصنع ؟ يوشك أال 

ذنواب وخطاَي ، وإّن أطلب مبا أصنع رضا هللا تعاىل وأرجو عفوه !  يبقى لك شيء . فقال عثمان : إن يل
فقال له عبد هللا : أعطِن انقتك برحلها وأان أَتمل عنك ذنوبك كلها . فأعطاه وأشهد عليه ، وأمسك عن 
بعض ما كان يصنع من الصدقة فأنزل هللا تعاىل : أفرأيت الذي توىل وأعطى قليال وأكدى فعاد عثمان إىل 

ن ذلك وأُجله ؛ ذكر ذلك الواحدي والثعليب . وقال السدي أيضا : نزلت يف العاص بن وائل السهمي أحس
، وذلك أنه كان رمبا يوافق النيب صلى هللا عليه وسلم . وقال حممد بن كعب القرظي : نزلت يف أّب جهل بن 

: وأعطى قليال وأكدى . وقال هشام ، قال : وهللا ما أيمر حممد إال مبكارم األخالق ; فذلك قوله تعاىل 
الضحاك : هو النضر بن احلار  أعطى مخس قالئص لفقري من املهاجرين حني ارتد عن دينه ، وضمن له 
أن يتحمل عنه مأمث رجوعه . وأصل " أكدى " من الكدية ، يقال ملن حفر بئرا مث بلغ إىل حجر ال يتهيأ له 

عطى وِل يتمم ، وملن طلب شيئا وِل يبلغ آخره . وقال فيه حفر : قد أكدى ، مث استعملته العرب ملن أ
 احلطيئة :

قال الكسائي وغريه : أكدى احلافر وأجبل إذا بلغ يف حفره كدية أو جبال فال ميكنه أن ُيفر . وحفر 
فأكدى إذا بلغ إىل الصلب . ويقال : كديت أصابعه إذا كلت من احلفر . وكديت يده إذا كلت فلم تعمل 

النبت إذا قل ريعه ، وكدت األرض تكدو كدوا وكدوا فهي كادية إذا أبطأ نباهتا ، عن أىب  شيئا . وأكدى
زيد . وأكديت الرجل عن الشيء رددته عنه . وأكدى الرجل إذا قل خريه . وقوله : وأعطى قليال وأكدى 

 القرطيب يف تفسريه [ .  - أي قطع القليل .

م وهم أعداءأهل البيت عليهم السالم يسخطون للعطاء النبوي وهؤالء هلم خلف منافق أيضاً يتظاهر ابإلسال
القليل هلم ومنهم ضئضئ زعيم اخلوارج األوىل ] الذي أمسك رسول هللا صلى هللا عليه وآله من تالبييبه وقال 
له أعدل َيحممد فقال له صلى هللا عليه وآله ويلك من يعدل إذًا إذا ِل أعدل وقال ُيرج من ضئضئ هذا 

األسنان سفهاء األحالم ُيقر أحدكم صالته إىل صالته وصيامه إىل صيامه ... احلديث [ وهؤالء حدَثء 
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منها إذا هم  يعطوامنها رضوا وإن ِل  أعطواقال تعاىل فيهم } ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن 
 .{ 93التوبة  -يسخطون

ولسوف يعطيك  }لقوله تعاىل  ه تعاىل منهمايف الدنيا واآلخرة سيعطيوالعطاء لرسول هللا صلي هللا عليه وآله 
 يقال أنه الكوثر وهو اخلري الكثري والذرية الكثرية وومن هذا العطاء يف اآلخرة . { الضحى – فْتضىربك 

وحامل اللواء فيه على كرم هللا وجهه كما يف حديث احلوض الذي رواه البخاري وغريه من كتب هنر يف اجلنه 
َناكَ انَّ إِ } : قال تعايل السنن  ابأَتاُ  َأْعطَي ْ انِئاكا ُهوا األأ لِِ لِرابِِكا وااحنأارأ ِإنَّ شا ث ارا فاصا وأ   { .8-2الكوثر -الأكا

انا } قال تعايل  أيضًا منها تعايل من سعي للدنيا أعطاه تعاىل منها ومن سعي لآلخرة أعطاه وابلتايل   ا كا ما وا
 {.14اإلسراء - حماأظُوراً  َعطَاُء رَبِّكَ 

 أما:و    

 ( حَمُْظوراً )  

معجم الفاظ القرآن ابب احلاء فصل الظاء  –وحظره ُيظره حظرًا منعه والشيئ حمظور  وحمظورًا اي ِمنوعاً ] 
انا عاطااُء رابِِكا ):  تعاىل هنا قالوالراء[  ا كا ما  (14اإلسراء - حَمُْظوراً وا

 مث يقول تعاىل:

ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى    ( 10اإلسراء-بَ ْعٍض َوَلْْلِخَرُة َأْكرَبُ َدرََجاٍت َوَأْكرَبُ تَ ْفِضياًل )اْنظُْر َكْيَف َفضَّ

 وهنا :

 كيف  انظر

ُهونا  انظُْر َكْيفَ تنبيه للرسول كقوله تعاىل}  قا ِت لاعالَُّهمأ ي افأ رُِِف اآلَيا وملا تركوا الدين والفقه   {69األنعام  -ُنصا
فضل أهل اآلخرة على طاليب الدنيا كما يف قوله تعاىل هنا و عملوا للحياة فضل هللا تعاىل بعضهم على بعض 

ِضياًل  اْنُظْر َكْيفَ }  ُ ت افأ ِبا اٍت واأاكأ راجا ُ دا ِبا ِخراُة أاكأ لاآلأ ٍض وا ُهمأ عالاى ب اعأ ضا لأناا ب اعأ مث يؤكد هللا { 12اإلسراء-فاضَّ
لاتأ ِمن ق ابأِلُكمأ ُسناٌن فاِسريُوا } تعاىل ذلك يف قوله تعاىل  ِض قادأ خا ارأ ِبنيا    فَانُظُروا َكْيفَ يف األأ ذِِ انا عااِقباُة الأُمكا كا

نا ِإن كُ  لاوأ اعأ ُِنوا واالا َتاأزانُوا واأانُتُم األأ ِعظاٌة لِِلأُمتَِّقنيا واالا هتا وأ ما ا ب ايااٌن لِِلنَّاِس واُهًدى وا ذا ِمِننيا هاَٰ ؤأ آل عمران  –نُتم مُّ
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انا عااِقباُة الظَّالِِمنيا   َكْيفَ   فَانُظرْ } { ويقول تعاىل أيضاً  286-285 ويقول تعاىل أيضاً  {04القصص -كا
ِض }قل  ارأ انا عااِقباةُ   فَانظُُروا َكْيفَ ِسريُوا يف األأ  { 65اجملرمني النمل  كا

وهنا يكون هللا تعالىقد فضل بعضهم على بعض فضل املؤمنني على الكافرين يف الدنيا واآلخرة كما يف  اآلية 
ُ  ُظْر َكْيفَ انْ ) هنا  ِبا اٍت واأاكأ راجا ُ دا ِبا ِخراُة أاكأ لاآلأ ٍض وا ُهمأ عالاى ب اعأ ضا لأناا ب اعأ ومن ِل  (12اإلسراء- تَ ْفِضيالً فاضَّ

 يصدق فليسري يف األرض لينظر كيف كان عاقبة الظاملني املكذبني اجملرمني .

 وأما:  

 م على بعض(هبعض  )فضلنا 

نااُهمأ ِمنا } م لقوله تعايل آد يبني هللا تعاىل أنه فضل كل بِن ِر وارازاق أ ناا باِِن آداما وامحاالأنااُهمأ يف الأِباِِ واالأباحأ رَّمأ لاقادأ كا وا
ْلَناُهمْ الطَّيِِبااِت  ناا  َوَفضَّ لاقأ ِثرٍي ِمَّنأ خا   { 64اإلسراء -تَ ْفِضياًل عالاى كا

وبرمحته  بفضل هللاقل } : لدنيا قال تعاىليكون برمحة هللا وفضله وليس فضل ا ولكن يبني تعاىل أن الفرح
وما ُجعه النس يف احلياة الدنيا  فضل من هللا تعايل } .{ 93يونس  –فبذلك فليفرحوا هو خري ِما جيمعون 

{ وكما فضل هللا تعاىل هذا احلزب الشيطاّن 66التوبة  –خبلوا به وتولوا وهم معرضون  فضلهفلما آَتهم من 
ىل  األنبياء بفضل أكِب وهو الوحي لقوله تعاىل  فيما ذكره سيدان يوسف لصاحىب يف الرزق فضل هللا تعا

اِفُرونا  السجن : }  ِخراِة ُهمأ كا ِمُنونا اِبَّللَِّ واُهم اِبآلأ ٍم الَّ يُ ؤأ ُت ِملَّةا ق اوأ اقا  ِإِّنِ ت اراكأ حا ِإسأ رااِهيما وا ِئي ِإب أ ُت ِملَّةا آابا عأ واات َّب ا
ُقوبا  ي اعأ انا لا وا ا كا ِلكا ِمن ما ٍء ذاَٰ يأ رِكا اِبَّللَِّ ِمن شا ث ارا النَّاِس الا  َفْضلِ ناا أان نُّشأ لاَِٰكنَّ أاكأ عالاى النَّاِس وا ناا وا اَّللَِّ عالاي أ

اِحيبِا السِِ  ُكُرونا َيا صا ُبُدونا ِمن ُدو ياشأ ا ت اعأ اُر ما هَّ ٌ أاِم اَّللَُّ الأوااِحُد الأقا ريأ رِِقُونا خا فا ت ا ٌب مُّ ِن أاأارأابا نِِه ِإالَّ أامسأااًء جأ
ا أانزالا اَّللَُّ هِباا ِمن ُسلأطااٍن  ؤُُكم مَّ ا أانُتمأ واآابا ُتُموها را أاالَّ ت اعأ مساَّي أ ُم ِإالَّ َّللَِّ أاما كأ ُه ِإِن احلُأ يُِِم ُبُدوا ِإالَّ ِإَيَّ يُن الأقا ِلكا الدِِ ذاَٰ

لاُمونا  ث ارا النَّاِس الا ي اعأ لاَِٰكنَّ أاكأ  {  وهذا الفضل رزق بني بِن آدم ُجيعا قال تعاىل فيه :04-86يوسف  – وا
لَ وااَّللَُّ }  ا الَِّذينا  بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعضٍ  َفضَّ ُلوايف الِرِزأِق فاما تأ أاميأااهُنُمأ ف اُهمأ ِفيِه  ُفضِّ لاكا ا ما ي رِزأِقِهمأ عالاى ما ِبراادِِ

ُدون ا  ِة اَّللَِّ جياأحا ما وااٌء أافاِبِنعأ   {62النحل -سا

لاُم مبانأ يف } كما يف قوله هللا تعاىل أن حزبه املؤمن فضل هللا تعاىل فيه بعض األنبياء على بعض  وبني  وارابُّكا أاعأ
دأ  لاقا ِض وا ارأ اوااِت وااألأ ما ْلَناالسَّ ناا دااُودا زابُوراً  َعَلى بَ ْعضٍ النَِّبيِِنيا  بَ ْعضَ  َفضَّ   { 99اإلسراء -واآت اي أ
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تعاىل } فضل هللا اجملاهدين ِبمواهلم وأنفسهم على  فضل بعضهم على بعض كما يف قوله أيضاً املؤمنني و 
لَ القاعدين درجة  راً عاِظيما ً  َوَفضَّ اِعِدينا أاجأ اِهِدينا عالاى الأقا ُ الأُمجا  .{ 59النساء  – اَّللَّ

اُل ق اوَّاُمونا عا } فضل هللا الرجال علي النساء كما يف قوله تعايل و    اِء مباا الِرِجا لَ لاى النِِسا ُهمأ عالاى  َفضَّ ضا اَّللَُّ ب اعأ
وااهلِِم أ  ُقوا ِمنأ أامأ ٍض وامباا أان أفا    { 80النساء -ب اعأ

ُ }  إال أنه يقول تعاىل يف اآلخرة :الدنيا يف إن كان وهذا الفضل  ِبا اٍت واأاكأ راجا ُ دا ِبا ِخراُة أاكأ لاآلأ   { تَ ْفِضيالً وا
اُء وااَّللَُّ  اْلَفْضلَ ُقلأ ِإنَّ آلخرة بيد هللا تعاىل لقوله عز وجل : } يف الدنيا واوهذا الفضل  نأ ياشا تِيِه ما بِياِد اَّللَِّ يُ ؤأ

ُ ُذو  وااِسٌع عاِليمٌ  اُء وااَّللَّ نأ ياشا اِتِه ما   { 60-68آل عمران -الأعاِظيم ِ  اْلَفْضلِ ُياأتاصُّ ِبرامحأ

ِخراةُ } والفضل األكِب يف اآلخرة هنا  لاآلأ ُ  وا ِبا اٍت واأاكأ راجا ُ دا ِبا  . {تَ ْفِضيالً أاكأ

 وأما:  

  (تفضيال  وأكرب )َوَلْْلِخَرُة َأْكرَبُ َدرََجاتٍ 

وهذا األجر  { 02النحل  -لوكانوا يعلمون  وْلجر اْلخرة أكرب} تعاىل  يف قولهكما   أجرًا  وهنا أكِب 
 .{  تفضيال أكربو  ولْلخرة أكرب درجات}  درجات منه وفضالً قال تعاىل فيه هنا 

 وأما:

   )الدرجات(

ِلُكلٍِ  قال تعاىل فيها }  ومن آمن وعمل الصاحلات فله الدرجات العال  {25األحقاف -ِمَّا عاِمُلوا َدرََجاتٌ وا
ُُم } لقوله تعايل  احِلااِت فاأُولاِئكا هلا ِمناً قادأ عاِملا الصَّ نأ أياأتِِه ُمؤأ ما رََجاتُ وا  { .69ط ه -الأُعال الدَّ

أعالها  درجاتوهم املؤمنني أهل علم و النيب عليهم السالم ل بيت آاملرسلني والنبيني و ومن هنا يتبني لنا أن  
ُنوا ِمنأُكمأ واالَِّذينا أُوتُوا : } لقوله تعايل  رسول هللا صلى هللا عليه آل بيته عليهم السالم  ي ارأفاِع اَّللَُّ الَِّذينا آما

 وعلى قدر إميان العبد وعمله قال أكِب اآلخرة فهو أجر وعن الدنيا وهذا يف { 22لةاجملاد -َدرََجات ٍ الأِعلأما 
ِخراِة } يف هذا األجر تعايل  ُر اآلأ اجأ ناًة واألا سا ياا حا ن أ ُهمأ يف الدُّ وِِئ ان َّ ا ظُِلُموا لانُ ب ا ِد ما ُروا يف اَّللَِّ ِمنأ ب اعأ اجا  َأْكرَب واالَِّذينا ها

لاُمون ا  انُوا ي اعأ ُ } الرضوان والفضل الكبري لقوله تعايل األكِب هو األجر وهذا  { 02النحل -لاوأ كا عادا اَّللَّ وا
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نَّ  اِكنا طايِِباًة يف جا سا ما ا وا اِلِدينا ِفيها اهنأااُر خا ا األأ نَّاٍت َتاأرِي ِمنأ َتاأِتها ِمنااِت جا ِمِننيا واالأُمؤأ وااٌن ِمنا الأُمؤأ ِرضأ ٍن وا اِت عادأ
ُز الأعاِظيُم ذالِ  َأْكرَب اَّللَِّ  وأ  .( 61التوبة -كا ُهوا الأفا

 :وأما 

 )تفضيال(

ُمأ  } قال تعايل فيه  اكبري هلم يف اآلخرة قضالً  أي فضل   اِت اجلأانَّاِت هلا ضا احِلااِت يف راوأ عاِمُلوا الصَّ ُنوا وا واالَِّذينا آما
اُءونا ِعنأدا راهبِِِمأ ذاِلكا ُهوا  ا ياشا ِبريُ  اْلَفْضلُ ما  .{ 11شورىال-الأكا

 وهى وصاَي نزلت يف كتب هللا السماوية من قبل . رابنية لدخول اجلنة القرآنية الصاَي المث يقول تعايل يف و  

 : الوصية اْلويل 

 . (11اإلسراء -ُموماً ََمُْذوالً ذ )اَل ََتَْعْل َمَع اَّللَِّ ِإََلاً آَخَر فَ تَ ْقُعَد مَ 

 وهنا:

 ()اَل ََتَْعْل َمَع اَّللَِّ 

شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري  وجعلوا  هللال َتعل مع هللا شريكاً يف الطاعة قال تعاىل} أي 
{ وهذا مت ابهلوى وطاعة بشر من دون هللا تعاىل كما يف قوله عز وجل } بل مكر  244األنعام  –علم 

ذه الطاعة لغري هللا تعاىل أمر هبا فرعون وه{  88سبأ -له أندادا ِب هلل وجنعلالليل والنهارإذ تمروننا أن نكفر 
{ 15الشعراء -قائاًل لسيدان موسى عليه السالم} قال لئن اتذت إهلًا غريي ألجعلنك من املسجونني  

لاُمونا  َفاَل ََتَْعُلوْا َّلِلِّ } وهذا ند مع هللا تعاىل حذر منه قائاًل  ادًا واأانُتمأ ت اعأ ومن فعل ذلك  { 11البقرة -أاندا
ى ِإلايأكا رابُّكا ِمنا اتذ إهلًا آخر غري هللا تعاىل وهو يف جهنم ملومًا مدحورا قال تعاىل  فقد }ذاِلكا ِمَّا أاوأحا

ِة  ما كأ ُحوراً  َوالَ ََتَْعْل َمَع اَّللِّ احلِأ دأ ُلوماً مَّ نَّما ما ها ى يف جا را ف اتُ لأقا اً آخا  .{ 85اإلسراء -ِإهلا

هللا تنديدًا مع هللا واتاذ إلله غري هللا تعاىل إال أنه أمر بطاعة األنبياء مث يبني تعاىل إذا كان طاعة غري 
 واملرسلني واألئمة من أهل بيت النيب عليهم السالم وهم ذرية إبراهيم عليه السالم الذين قال تعاىل فيهم }

لا اخلأا  وَجَعْلَناُهمْ  ناا ِإلايأِهمأ ِفعأ ي أ رانا واأاوأحا ُدونا ِبِامأ ًة ي اهأ اِة أائِمَّ إِيتااءا الزَّكا ِة وا الا ِإقااما الصَّ ااِت وا انُوا لاناا عااِبِدينا ريأ  – واكا
ليهم السالم فقد خرج إىل طاعة الشياطني عائه وأهل بيته بي. ومن خرج على طاعة رسله وأن{ 68األنبياء 
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{ 02القصص  –لنار أئمة يدعون إىل ا وجعلناهموهم كفرعون الذي يدعوا إىل النار كماا يف قوله تعاىل } 
وأئمة أي أن كل من خرج على والية هللا تعاىل ورسوله وأئمةأهل بيته فله إمام وهو فرعون وملئه الذين 

إهلًا آخر كما اجعلهم هللا تعاىل أئمة لكل كفار العاِل حَّت يوم القيامة . وذلك ألهنم عملوا ابهلوى واتذو 
ذ ُموماً خماأُذواًل  َع اَّللَِّ اَل ََتَْعْل مَ } سنبني قال تعاىل هنا حمذراً  ُعدا ما قأ را ف ات ا اً آخا  . {11اإلسراء -ِإهلا

 وأما :

 ِإََلاً آَخَر()

 : أماو 

 (إَلًا آخر)

ِن اتَّاذا } واإلله اآلخر هو اهلوي الذي قال تعايل فيه   تاما عالاى  ِإََلَهُ أاف اراأايأتا ما لَُّه اَّللَُّ عالاى ِعلأٍم واخا وااُه واأاضا ها
ُرونا مساأ  ِد اَّللَِّ أافاال تاذاكَّ ِديِه ِمنأ ب اعأ نأ ي اهأ اواًة فاما رِِه ِغشا عالا عالاى باصا ق الأِبِه واجا إله َثّن  { وهذا اهلوى18اجلاث ية-ِعِه وا

قاالا اَّللَُّ ال ت اتَِّخُذوا نداً هلل تعاىل ولذلك ُيذر هللا تعاىل من أتذاإهلني اثنني يف قوله تعاىل }  ِ ِإَّنَّاا اث أ  إََلنَْيِ وا نانيأ
 { .92النحل-وااِحدٌ  ِإَلهٌ ُهوا 

ومادام الناس ِل يتبعوا  { آخر إَلًاال َتعل مع هللا }هو اهلوي الذي قال تعايل فيه  وهذا اإلله الثاّن مع هللا  
ِإنأ فا } فهم يتبعون أهواءهم كما يف قوله تعايل صلى هللا عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم ورسوله تعاىل هللا 

وااُه ِبغاريأِ ُهدًى  لُّ ِمَِّن ات َّباعا ها نأ أاضا ما وااءاُهمأ وا لامأ أاَّنَّاا ي اتَِّبُعونا أاهأ تاِجيُبوا لاكا فااعأ  { .94القصص-ِمنا اَّللَِّ ِلاأ ياسأ

من أضل ِمن أتبع هواه بغري هدي من يقول تعاىل هؤالء ال يوجد من هم أضل منهم قال تعاىل } ومن هنا  
هو عليهم السالم فهذا يبني أن طاعة أي أحد من دون هللا ورسوله وآل بيته  { . 94قصص ال -هللا

ت اناا } الضالل املبني ولذلك يقول تعايل يف طاعة السادة والكِباء وقول من اتبعهم  ادا ناا سا قاالُوا راب َّناا ِإانَّ أاطاعأ وا
ِبيال لُّوانا السَّ ااءاانا فاأاضا وااتَّاُذوا ء يبني تعاىل أهنم خملوقون وليسوا خالقني قال تعاىل } { وهؤال66األحزاب -واُكِبا

ًَت وا  آَِلَةً ِمن ُدونِِه  وأ ًعا واالا مياأِلُكونا ما رًّا واالا ن افأ ًئا واُهمأ ُُيألاُقونا واالا مياأِلُكونا أِلانُفِسِهمأ ضا ي أ يااًة واالا الَّ ُياأُلُقونا شا الا حا
 {  8الفرقان  –ُنُشورًا 
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عا اَّللَِّ } هنا يتبني لنا أن قوله تعايل  ومن  را  ِإََلاً الا َتاأعالأ ما أي ال تطع أحداً يف معصية هللا { 11اإلسراء-آخا
لأناا ِمن ق ابأِلكا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ تعاىل ووالية غريه عز وجل ورسوله وأهل بيته عليهم السالم قال تعايل }  ا أارأسا ما وا

ُبُدونِ نُوِحي ِإلايأِه أانَُّه الا  رااِهيُم } { ولذلك يقول سيدان إبراهيم لبنيه  04االنبياء  - ِإلاَٰها ِإالَّ أاانا فااعأ ىَٰ هِباا ِإب أ صَّ واوا
ِلُمونا أامأ كُ  سأ ُوتُنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّ ينا فاالا َتا ىَٰ لاُكُم الدِِ طافا ُقوُب َيا باِِنَّ ِإنَّ اَّللَّا اصأ ي اعأ اءا إِ باِنيِه وا دا ُقوبا نُتمأ ُشها را ي اعأ ضا ذأ حا

ُبُد  ِدي قاالُوا ن اعأ ُبُدونا ِمن ب اعأ ا ت اعأ ُت ِإذأ قاالا لِباِنيِه ما وأ ًا وااِحًدا  ِإَلَََٰك َوِإلَٰهَ الأما اقا ِإهلاَٰ حا ِإسأ ِإمسأااِعيلا وا رااِهيما وا ِئكا ِإب أ آابا
ِلُمونا   تعاىل وواليته ورسوله وأهل بيته { وال جيوز بعد ذلك طاعة غري هللا288-281البقرة  -واحناأُن لاُه ُمسأ

راهيم الذين جعل هللا تعاىل فيهم اإلمامة كما بينا ومن شذ بعد ذلك وشاقق هؤالء فقد بعليهم السالم ذرية إ
ر مشتق من دين اإلسالم وسيلقى يف جهنم مذموماا مدحوراً كما يف اآلية خخرج من دين اإلسالم إىل دين آ

 هنا . 

 :وأما 

 ()فَ تَ ْقُعدَ 

فيما  عز وجللقوله  بكتاب هللا تعاىلللناس عن العمل الشيطان على صرف يت أيلقعود يف كتاب هللا تعاىل ا
تاِِن  إبليس قاله ي أ وا ا أاغأ تاِقيما  َْلقْ ُعَدنَّ لعنه هللا تعاىل }قاالا فاِبما ُمأ ِصرااطاكا الأُمسأ  .{ 26األعراف -هلا

ِبُكلِِ ِصرااٍط تُوِعُدونا  تَ ْقُعُدواْ }واالا :  عن الصراط املستقيم قائالإقعاد الناس  ولذلك ُيذر هللا تعاىل انهيًا من
ث َّراُكمأ واانظُ  ُغوهنااا ِعواجًا وااذأُكُرواأ ِإذأ ُكنُتمأ قاِلياًل فاكا ت اب أ نا ِبِه وا نأ آما ِبيِل اَّلِلِ ما ونا عان سا تاُصدُّ انا عااِقباُة وا يأفا كا ُرواأ كا

ِسِدينا األعراف  . {36الأُمفأ

يبني تعاىل أهنم خرجوا ىل طاعة هللا تعاىل ورسوله وخذلوه وفرحوا مبقعدهم خالف رسول هللا وقعد املنافقون 
لَُّفونا صلى هللا عليه وآله  كما يف قوله تعاىل :  رُِهواأ أان جُيااِهُدواأ  مبَْقَعِدِهمْ }فارِحا الأُمخا ِخالافا راُسوِل اَّلِلِ واكا

وااهلِِمأ واأانُفسِ  ُهونا ِبِامأ قا انُوا ي افأ رِاً لَّوأ كا دُّ حا نَّما أاشا ها ُر جا قاالُواأ الا تانِفُرواأ يف احلأارِِ قُلأ انا ِبيِل اَّلِلِ وا { 32التوبة -ِهمأ يف سا
إمامة أهل بيت النيب عليهم السالم  هم علىجبعصياهنم هلل تعاىل ورسوله وخرو وهؤالء وأولياؤهم يف كل زمان 

ا  : ار لقوله تعاىلسيقعدون حتمًا يف الن ها ألن هللا  وذلك{6الِبوج -قُ ُعوٌد }النار ذات الوقود ِإذأ ُهمأ عالاي أ
را إهلًا غري هللا تعاىل كما يف اآلية هنا  }  تعاىل قد هناهم عن العمل ابهلوى واتاذه ًا آخا عا اَّللَِّ ِإهلا الا َتاأعالأ ما

ْقُعدَ  ذُموماً خماأُذواًل  فَ ت َ  { .11اإلسراء -ما
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 أما: و  

 (َمْذُموماً )  

] وذمه يذمه ذمًا : عابه واسم املفعول مذموم [ قال تعاىل } لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ ابلعراء وهو 
عالأناا لاُه } هذا العمل فيلقي يف جهنم مذموًما معااًب فيها قال تعايل  يعملأي من  { 05القلم  –مذموم  مُثَّ جا

ا  الها نَّما ياصأ ها ُحورًا  وماً َمْذمُ جا دأ { ] ودحره أي أقصاه وأبعده [ مع إبليس وحزبه الذي قال 23اإلسراء -ما
ا تعاىل فيه :}  ها رُجأ ِمن أ ُحورًا  َمْذُءوًماقاالا اخأ دأ انَّ مَّ َلا امأ ُهمأ ألا ن تاِبعاكا ِمن أ اِعنيا لَّما نَّما ِمنُكمأ أاُجأ ها  23األعراف  –جا

 } 

 وأما:  

  )َمذوال( 

ِإن ِإن يانُصرأُكُم اَّللَُّ فاالا غااِلبا لاُكمأ قال تعاىل } نصرة أي بال عون وال  ن  ََيُْذْلُكمْ وا ن ذاا الَِّذي يانُصرُُكم مِِ فاما
ِمُنونا  ِل الأُمؤأ واكَّ ت ا عالاى اَّللَِّ ف الأي ا ِدِه وا أن الشيطان هو الذي ُيذل اإلنسان   { ويبني تعاىل 264آل عمران  –ب اعأ

اِن واكا } تعايل كما يف قوله  نأسا يأطااُن ِلإلأِ { . ولذلك يقول صلى هللا عليه وآله 15الفرقان -َخُذوالً انا الشَّ
أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه وال ُيذله ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته ... " احلديث  املسلم

اجلِن ُيذل حزبه يف  إنسي وأما الشيطانومن خذل مؤمنًا وهو يقدر على نصرته فقد وقع يف عمل شيطاّن 
صا } كما يف قوله تعايل يف الدنيا يف الدنيا  َترًكا حزبه ضحية لسيف املؤمنني احلروب  تااِن ناكا ا ت ارااءاِت الأِفئ ا ف الامَّ

قاالا ِإِّنِ بارِيٌء ِمنأُكم يأِه وا  { .03األنفال-عالاى عاِقب ا

يأطا } خذالنه حلزبه  ويف اآلخرة يقول تعايل عن  قاالا الشَّ دا احلأاقِِ وا عأ عاداُكمأ وا ُر ِإنَّ اَّللَّا وا امأ ا ُقِضيا األأ اُن لامَّ
ُتمأ يل  ب أ تاجا ُتُكمأ فااسأ عاوأ انا يلا عالايأُكمأ ِمنأ ُسلأطااٍن ِإالَّ أانأ دا ا كا ما ُتُكمأ وا لافأ ُتُكمأ فاأاخأ عادأ  { .11إبراهيم-واوا

ا لاُه ِمنأ قُ وٍَّة }  وال انصر له كما يف قوله تعاىل  رة يف الدنيا واآلخ فهو خمذولأطاعه لعنه هللا  منوابلتايل   فاما
ِصرٍ  تاِصرًا } : ويقول تعاىل { 24الطارق-واال انا انا ُمن أ ا كا ما ِلاأ تاُكنأ لاُه ِفئاٌة ي انأُصُروناُه ِمنأ ُدوِن اَّللَِّ وا  -وا

أمه وأبوه وإخوته ة وُيذله كل من حوله يوم القيام ال انصر له فهو خمذول يفر منه ومن { 08الكهف
رأُء ِمنأ أاِخيِه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم شأن } وعشريته كما قال تعايلوصاحبته  ما ياِفرُّ الأما ي اوأ
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ذ ُمومًا }  ولذلك حذر هللا تعاىل هنا قائاًل :{ عبس  -يغنيه ُعدا ما قأ را ف ات ا ًا آخا عا اَّللَِّ ِإهلا  - ََمُْذوالً الا َتاأعالأ ما
 .  { 11اإلسراء

 ُث يقول تعاىل عن الوصية الثانية:

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدهَُ }  ُه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن ِإمَّا يَ ب ْ ا َأْو ِكالُهَا َفال تَ ُقْل َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
َهْرُهَا َوُقْل ََلَُما ق َ   { 11اإلسراء-ْوالً َكِرَياً ََلَُما ُأفٍّ َوال تَ ن ْ

 وهنا: 

  ()قضي ربك

ُدوا يف قال تعاىل } مبعىن أو فصل قضي هنا  ُهمأ مُثَّ الا جيِا ن ا را ب اي أ جا ا شا َٰ ُُياكُِِموكا ِفيما َّتَّ ِمُنونا حا فاالا وارابِِكا الا يُ ؤأ
َّا  راًجا ِمِِ ِليًما تَ َقَضيْ أانُفِسِهمأ حا لُِِموا تاسأ ُيسا بينهم َبكمه  ربك يقضيقال تعاىل أيضاً } إن و  {69النساء  - وا

 { .63النمل  –وهو العزيز العليم 

أال تعبدوا إالإَيه { ولذلك  وقضى ربكوهنا يبني تعاىل أنه قضى ِبن ال يعبد إال إَيه تعاىل كما يف آلية }  
نبياء وال خيار للخلق يف أرسل الرسل واألنبياء وخاَتهم سيدان حممد صلى هللا عليه وآله مث األئمة من ذرية األ

ِمناٍة ِإذاا  }ذلك لقوله تعاىل :  ِمٍن واالا ُمؤأ انا لُِمؤأ ا كا ما ن  َقَضىوا ما رِِهمأ وا اُة ِمنأ أامأ ريا ُُم اخلِأ راً أان ياُكونا هلا ُ واراُسولُُه أامأ اَّللَّ
ِبيناً األحزاب الً مُّ الا لَّ ضا دأ ضا ِص اَّللَّا واراُسولاُه ف اقا  . { 86ي اعأ

 :أماو 

 )أال تعبدوا(

قال تعايل فيما قاله يف فرعون  وطريق معبد أي ِمهدالعبودية هي الطاعة املطلقة يقال انقة معبدة أي مطيعة 
ا لاناا }  ُمُهما ق اوأ رايأِن ِمثأِلناا وا ِمُن لِباشا الُوا أانُ ؤأ والعبودية هي طاعة الرعية املطلقة له  { 06املؤمنون  -َعاِبُدوَن ف اقا

مًا فااِسِقنيا } لقوله تعايل  انُوا ق اوأ ُمأ كا ُه فاأاطااُعوُه ِإهنَّ ما فَّ ق اوأ تاخا انا } قال تعايل { و 90الزخرف-فااسأ ُقلأ ِإنأ كا
ُل  لاٌد فاأاانا أاوَّ اِن وا  . أي املطيعني  { 32الزخرف  –اْلَعاِبِديَن لِلرَّمحأ

ُه  َأالَّ تَ ْعُبُدوا}وأما قوله   عبادة هللا تعايل أمر أمره هللا تعايل لنا  تطيعواإال إَيه و  أي أال {18اإلسراء -ِإالَّ ِإَيَّ
ِم }  عليه السالم  كما أمر به كل األنبياء واألمم من قبل فقال نوح لقومه ا لاُكمأ ِمنأ إِلاٍه  اَّللََّ  اْعُبُدواَيا ق اوأ ما
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ُهُ  مِ }وقال تعايل  { 95األعراف-غاريأ اُهمأ ُهودًا قاالا َيا ق اوأ ِإىلا عااٍد أاخا ُُه  اَّللََّ  اْعُبُدوا وا ا لاُكمأ ِمنأ ِإلاٍه غاريأ -ما
ِم }وقال تعايل  {69األعراف احِلًا قاالا َيا ق اوأ اُهمأ صا ُودا أاخا ِإىلا َثا ُهُ  اَّللََّ  اْعُبُدواوا ا لاُكمأ ِمنأ ِإلاٍه غاريأ -ما
ِم }وقال تعايل {68األعراف اُهمأ ُشعايأبًا قاالا َيا ق اوأ يانا أاخا دأ ِإىلا ما ُهُ  اَّللََّ  ُبُدوااعْ وا ا لاُكمأ ِمنأ ِإلاٍه غاريأ -ما
ٍة راُسوالً }  وقال تعايل فيما قاله كل رسول ألمته {39األعراف ناا يف ُكلِِ أُمَّ دأ ب اعاث أ لاقا تاِنُبوا  اْعُبُدوا اَّللََّ  أانِ  وا وااجأ

تأ عالايأِه ال قَّ نأ حا ُهمأ ما ِمن أ ُ وا ى اَّللَّ دا نأ ها ُهمأ ما اللاةُ الطَّاُغوتا فاِمن أ  . {86النحل-ضَّ

لادا آِمناً } والطواغيت هم األصنام اليت دعا إبراهيم أن جينب بنيه عبادهتم يف قوله تعايل  ا الأب ا ذا عالأ ها رابِِ اجأ
باِِنَّ أانأ  نُ بأِِن وا ِثريًا ِمنا النَّاِس  نَ ْعُبدَ وااجأ لالأنا كا ُنَّ أاضأ نااما رابِِ ِإهنَّ اصأ رب } ا قال وطامل { 86-89ابراهيم -األأ

الكهمة القائمني وعليها واحلكام أو فاملقصود من األصنام والطواغيت هم { إهنن أضللن كثريًا من الناس
ولو  يف كل زمان ومكان  وال يدعون إال لطاعتهم ن الذين ال يطبقون شرًع هللا تعايلياحلكام املستكِب 

 الذين قال تعاىل فيهمورثة الوحي احلقيقيون من أهل بيت النيب ألن الدين له رجاله نفسه ابستخدام الدين 
 { األحزاب  -)إَّنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا}

يف اآلية } رب اجنبني وبِن وغري هؤالء فهم أصنام دعا سيدان إبراهيم ِبن جينب ذريته عبادهتم أي طاعتهم  
األحزاب { والذي أضل الناس هم احلكام املستكِبين و  –س أن نعبد األصنام رب أهنم أضللن كثرياً من النا

ِبيال راب َّناا }  العلماء املضلني وسيأيت أتباعهم يوم القيامة يقولون  لُّوانا السَّ ااءاانا فاأاضا ت اناا واُكِبا ادا ناا سا راب َّناا ِإانَّ أاطاعأ
ِبريا ناً كا ُهمأ لاعأ اِب واالأعان أ ِ ِمنا الأعاذا نيأ فا  { .63-66األحزاب - ً آهِتِمأ ِضعأ

وغري طاعته تعاىل فهى طاعة لشياطني ولو ابسم الدين  { أال تعبدوا إال إَيه}وهذا معِن قوله تعايل  
دأ ِإلايأُكمأ َيا باِِن آداما  } وسيحاسبهم هللا تعاىل يوم القيامة قائاًل :  ها يأطاانا ِإنَُّه لاُكمأ عاُدوٌّ  َأن الَّ تَ ْعُبُدواأاِلاأ أاعأ  الشَّ

ِبنٌي  تاِقيٌم يس اْعُبُدوِن واأانأ مُّ سأ ا ِصرااٌط مُّ ذا  . { 62-64 ها

يطيعون رسول و  عز وجل وابلتايل أيمر هللا تعايل املسلمني كما أمر كل املرسلني من قبل ِبن يعبدوه ويطيعوه  
وأطيعوا الرسول وأويل  } وأطيعوا هللاكما يف قوله تعايل   مث يتولون أهل بيته عليهم السالم هللا صلي هللا عليه 

 النساء {  –األمر منكم 

 :وأما 

  إال إايه()
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 . { 04يوسف  – إال إايهأي أنه يقول تعاىل } إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا 

ُعونا } أيضا  وقال تعاىل ن تادأ لَّ ما ِر ضا رُّ يف الأباحأ ُكُم الضُّ سَّ ِإذاا ما هُ وا ا جناَّاُكمأ إِ  ِإالَّ ِإايَّ انا ف الامَّ ُتمأ واكا راضأ ىلا الأِباِِ أاعأ
ُفورًا  اُن كا نسا  { . 66اإلسراء  –اإلأِ

 وأما  (ال إله)ويكون معِن قوله تعايل )ال تعبدوا( أي وابلتايل أمر هللا تعاىل وقضى ِبن ال نعبد إال هللا تعاىل 
 هللا( وأن حممد رسول هللا صلى هللا هللا تعالىأمر اخللق ِبن يؤمنوا أنه )الإله إالويكون   )إال إايه(أي  هللا( إال)

قال فيها سيدان  وطاعة ووالية غري هؤالء الذين اصطفاهم هللا عز وجل ماهىإال طاعة طواغيت  عليه وآله 
ُبُدونا ِمن ُدونِِه  يوسف عليه السالم لصاحيب السجن ا ت اعأ ا أانزالا  ِإالَّ }ما ؤُُكم مَّ ا أانُتمأ واآِبا ُتُموها اَّلِلُ هِباا أامسأااء مساَّي أ

ُم  كأ ُبُدواأ  ِإالَّ ِمن ُسلأطااٍن ِإِن احلُأ را أاالَّ ت اعأ هُ َّللِِِ أاما لاُمونا  ِإالَّ ِإايَّ ث ارا النَّاِس الا ي اعأ لا ِكنَّ أاكأ يُِِم وا يُن الأقا  -ذاِلكا الدِِ
ه عليهم السالم صلى هللا عليه وأهل بيت{ ويكون على ذلك املعىن ال تطيعوا إال هللا تعاىل ورسوله  04يوسف

  . الذين أذهب هللا تعاىل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

 وأما:

 )وِبلوالدين إحساَن( 

نا  اْلَواِلَداتُ وَ والوالدين َها الذين جعلهما هللا تعاىل سبباً يف وجود املولود قال تعاىل }  ِ   َأْواَلَدُهنَّ يُ رأِضعأ لانيأ وأ حا
 ِ اِملانيأ نأ أاراادا أان يُِتمَّ  كا عالاى لِما اعاةا وا رُ  اْلَمْولُودِ الرَّضا عأ واهُتُنَّ اِبلأما ا الا  وفِ لاُه رِزأقُ ُهنَّ واِكسأ عاها ٌس ِإالَّ ُوسأ لَُّف ن افأ الا ُتكا

ارَّ  ااًل عان ت اراا ِبَوَلِدهِ  لَّهُ  َمْولُودٌ واالا  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَهاُتضا ِلكا فاِإنأ أارااداا ِفصا عالاى الأوااِرِ  ِمثأُل ذاَٰ اُوٍر وا تاشا ا وا ُهما ن أ ٍض مِِ
ِإنأ أارادمتُّأ  ا وا ُروِف فاالا ُجنااحا عالايأِهما عأ ُتم اِبلأما ا آت اي أ ُتم مَّ لَّمأ داُكمأ فاالا ُجنااحا عالايأُكمأ ِإذاا سا أِضُعوا أاوأالا َتا واات َُّقوا اَّللَّا  أان تاسأ

ُلونا باِصرٌي  ما لاُموا أانَّ اَّللَّا مباا ت اعأ  { .8البلد  – ووالد وما ولدوقال تعالىأيضاً } { 188البقرة  -وااعأ

 وكما يف قوله تعاىل } واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئًا   وهنا َيأمر هللا تعاىل ابإلحسان هلذين الوالدين  
{ 38البقرة – وِبلوالدين إحساَن{ وقال تعاىل أيضًا : } ال تعبدوا إال هللا 86النساء  -ِبلوالدين إحساَن

األنعام  -عاىل أيضًا } قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا ابهلل شيئًا وابلوادين إحساانوقال ت
{ 20لقمان  –إيل املصري  ولوالديك { ولعظم مكانة الوالدين يقول تعاىل فيهما } أن أشكر يل 292

وللمؤمنني يوم ولوالدي اغفر يل  وهذا الشكر بِبَها يف الدنيا وبعد موهتما يعدعوا هللا تعاىل هلما قائال } رب
 .{ 02إبراهيم  –يقوم احلساب 
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رسول  اَهإال أن ابطن اآلية تعِن أن أبوا هذه األمة َها األبوان األب واألم لوالدان ابا نالظاهر هوإن كان  
.... )أان وعلي أبوا هذه األمة.: ] ملا ورد يف احلديث عليه السالم وسيدان على  هللا صلي هللا عليه وآله

 862   865ص  0يف كتابه ينابيع املودة لذوي القرىب ج  2150القندوزي احلنفي املتوف سنة  - احلديث
  [ . (6و 0و 8الرقم  02الباب 

واحلديث الحظ يقول أبوا وِل يقل والدا هذه األمة ألن الواد هو الذي يلد واألب قد يعِن اجلد لقوله تعاىل : 
. وذلكَلن أصل الكلمة آب وأب مبعىن رجع والرجوع قد يكون لَلب  {63احلج-ِهيما ِملَّةا أابِيُكمأ ِإب أراا} 

األعلى وهوآدم أب ونوحًا أب وسيدانإبراهيم أب ووسيدان رسوزل هللا وعلي أبوا هذه األمة وليسا والديها 
 فانتبه يرمحك هللا .

 إبراهيم عليه السالم وهو أبو هذه ألن اجلد أب ويقول تعايل يفصحيح يتوافق مع معىن القرآن وهذا املعىن  
 األكِب   األمة

وبلغها نيب هللا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يف  أب بوصية أوصي هبا هللا تعاىل عليه السالم وسيدان على 
نا  قوله تعاىل  ي أ صَّ ا وا ما ناا ِإلايأكا وا ي أ ى ِبِه نُوحًا واالَِّذي أاوأحا صَّ ا وا يِن ما نا الدِِ راعا لاُكم مِِ ى }شا ُموسا رااِهيما وا ا ِبِه ِإب أ

ُعوُهمأ ِإلايأِه اَّللَُّ جياأتا  ا تادأ رِِكنيا ما ُِبا عالاى الأُمشأ رَّقُوا ِفيِه كا فا ينا واالا ت ات ا ى أانأ أاِقيُموا الدِِ ِعيسا ِدي وا ي اهأ اُء وا ن ياشا يب ِإلايأِه ما
ن يُِنيُب   . {  28الشورى -ِإلايأِه ما

رااِهيُم كما يف قوله تعاىل : عليه السالم   من بعد نيب هللا إبراهيم وهذه الوصية وصى هبا األنبياء  ى هِباا ِإب أ صَّ }واوا
ِلُمونا  سأ ُوُتنَّ إاالَّ واأانُتم مُّ ينا فاالا َتا ى لاُكُم الدِِ طافا ُقوُب َيا باِِنَّ ِإنَّ اَّلِلا اصأ ي اعأ   {281البقرة -باِنيِه وا

عليهم  وكل األنبياءألهل بيت النيب املودة آية  إذهاب الرجس وآية و يه بواليته لنزول آية الوالية فكما أمر هللا 
 لتتفرق كلمتهم  م شوري بينكمكأمته وقال هلم تركت اً كما هو معلوم وِل يَتك نبيبذلك  أوصوا  السالم 

هبا  من جراء حركة الوضع والدس واإلسرائيليات اليت نشرها اليهود وقريش أضلواإال يف أمتنا هذا ِل ُيد  و 
 الكثري منأهل القبلة إال من رحم هللا تعاىل .

أبوا هذه األمة سيدان حممد الوالدين الذين ولدوا الولد وابطن املعىن ظاهرَها األب واألم  وابلتايل الوالدان
 َوِِبْلَواِلَدْينِ } : هنا ابإلحسان إليهما لقوله تعايل صلى هللا عليه وعلي عليه السالم وأمرهللا تعاىل هنا 

اانً   سا  . {292األنعام -ِإحأ
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 وأما:

 ( ِإْحَساَن) 

] وأحسن إحسااًن أتى ابلفعل احلسن على وجه اإلتقان واإلحكام وصنع اجلميل ومنه أحسن إىل فالن 
معجم ألفاظ القرآن ابب احلاء فصل السني  –وأحسن به : أنعم عليه و أكرمه ونعمه وصنع به اجلميل 

 والنون [ .

وهذا اإلحسان على عمومه للمسلمني {   66القصص  –هللا إليك  أحسنكما   وأحسنقال تعاىل } 
ِإنَّ اَّللَّا أياأُمُر ولقرىب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وزوي القرىب والوالدين أيمر هللا تعاىل به  يف قوله تعاىل } 

ِل  ْحَسانِ اِبلأعادأ ىَٰ عاِن الأ  َواإْلِ ها ي ان أ َٰ وا ِإيتااِء ِذي الأُقرأىبا غأيِ وا ِر واالأب ا اِء واالأُمنكا شا حأ ُرونا  فا النحل  –ياِعُظُكمأ لاعالَُّكمأ تاذاكَّ
54  } 

ُبُدوا ِإالَّ } : يف قوله تعايل  أنه يف حال كِبَها وضعفهما كمااإلحسان للوالدين بينه تعايل و  ىَٰ رابُّكا أاالَّ ت اعأ قاضا وا
يأِن  اِبلأوااِلدا ُه وا لُ  ِإْحَساَنً ِإَيَّ ا ي اب أ َهُاا فاالا ت اُقلِإمَّ ُدَهُاا أاوأ ِكالا ا أاحا كا الأِكِبا ا ق اوأاًل   غانَّ ِعندا ُما ُقل هلَّ رأَهُاا وا ها ا ُأفٍِ واالا ت ان أ ُما هلَّ

ِغريًا  ا راب َّيااّن صا ما ا كا ُقل رَّبِِ ارأمحاأُهما اِة وا لِِ ِمنا الرَّمحأ نااحا الذُّ ا جا ُما ِفضأ هلا رميًا وااخأ  { 10-18اإلسراء  –كا

يأِه :  عاىل فيهات األم خاصًة قالن وع انا ِبوااِلدا نسا ناا اإلأِ ي أ صَّ عاتأُه ُكرأهًا وامحاأُلُه  ِإْحَساَنً }واوا ضا ُه ُكرأهًا واوا محاالاتأُه أُمُّ
راً  هأ ثُونا شا الُُه ثاالا ِفصا بِن إسرائيل من قبل وقد قتلوا أنبيائهم وهذا ميثاق واثق هللا تعاىل به { 29األحقاف -وا

راائِيلا الا  تعاىل قال له آا كما فعلت أمتنا ِبل بيت الرسول صلى هللا عليه و َتام انا ِميثااقا باِِن ِإسأ ذأ ِإذأ أاخا }وا
يأِن  اِبلأوااِلدا ُبُدونا ِإالَّ اَّلِلا وا نًا واأاِقيُمواأ  ِإْحَساَنت اعأ قُولُواأ لِلنَّاِس ُحسأ اِكنِي وا سا تااماى واالأما ِذي الأُقرأىبا واالأي ا الاةا واآتُواأ وا الصَّ

ِرُضونا  عأ نُكمأ واأانُتم مِِ ُتمأ ِإالَّ قاِلياًل مِِ لَّي أ اةا مُثَّ ت اوا { وترك طاعته تعاىل واإلحسان إليهما ِما هنى هللا 38البقرة -الزَّكا
رَّما رابُُّكمأ عالايأُكمأ أاالَّ تُ  تعاىل عنه وحرمه  كم يف قوله تعاىل ا حا يأِن }ُقلأ ت اعاالاوأاأ أاتأُل ما اِبلأوااِلدا يأئًا وا رُِكواأ ِبِه شا شأ

إال إذا دعوا الولد للشرك ابهلل تعاىل وهنا أيمر حرم العقوق للوالدين  أي أنه تعاىل {292األنعام - ِإْحَساَنً 
ا لايأسا لاكا ِبِه ِعلأٌم فا تعاىل مبصاحبتهم ابملعروف قال تعاىل }  رِكا ّب ما اكا عالاىَٰ أان ُتشأ دا اها ِإن جا ا وا ُهما الا ُتِطعأ

رأِجُعُكمأ فاأُن ابُِِئُكم مبا  با ِإيلاَّ مُثَّ ِإيلاَّ ما نأ أاانا ِبيلا ما ُروفًا وااتَِّبعأ سا عأ ياا ما ن أ ا يف الدُّ ُهما اِحب أ صا ُلونا وا ما لقمان  –ا ُكنُتمأ ت اعأ
يأِه :  أيضاً { وقال تعاىل  29 انا ِبوااِلدا نسا ناا اإلأِ ي أ صَّ اها  ُحْسناً }واوا ِإن جا ا لايأسا لاكا ِبِه ِعلأٌم فاالا وا رِكا ّب ما اكا لُِتشأ دا

ُلونا  ما رأِجُعُكمأ فاأُن ابُِِئُكم مباا ُكنُتمأ ت اعأ ا ِإيلاَّ ما ُهما  .{ 3العنكبوت  –ُتِطعأ
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 وأما: 

 ()إما

ايا  فَِإمَّاوهنا إما ورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل}  ن تاِبعا ُهدا ِنِِ ُهًدى فاما نَُّكم مِِ ٌف عالايأِهمأ واالا ُهمأ أياأتِي ا وأ فاالا خا
 .{ 83البقرة -ُياأزانُونا 

ِن ِإمَّا وهذا اهلدى تت به الرسل كما يف قوله تعاىل }َيا باِِن آداما  يت فاما ونا عالايأُكمأ آَيا نُكمأ ي اُقصُّ نَُّكمأ ُرُسٌل مِِ أياأتِي ا
ٌف عالايأِهمأ واالا ُهمأ ُياأزا  وأ لاحا فاالا خا ى واأاصأ  .{ 89األعراف -نُونا ات َّقا

أحدَها  يبلغن عندك الكِب إما: } اليت أمر هبا الوصية ابلوالدين واليت قال تعاىل فيها هنا ومن آَيت هللا تعاىل
 .{أو كالَها

 وأما:

  (الكرب أحدها أو كالها عندكيبلغن )

ََّا الضعف : يف الكِب على لسان نيب هللا إبراهيم عليه السالم وهو سن الشيخوخة و قال تعاىل  }قاالا رابِِ أا
قادأ  اُء آل بَ َلَغِِنَ اْلِكرَبُ ياُكوُن يل ُغالاٌم وا ا ياشا عاُل ما ِلكا اَّلِلُ ي افأ ذا راأايت عااِقٌر قاالا كا وقال تعاىل   {04عمران -واامأ

قادأ ب الاغأتُ  راأايت عااِقراً وا اناِت امأ ٌم واكا ََّ ياُكوُن يل ُغالا  . { 3مرمي -ِمنا الأِكِباِ ِعِتِياً  أيضاً }قاالا رابِِ أا

باة } مرحلة الشيخوخة اليت قال تعايل فيها  هنا والكِب  ي أ شا فًا وا عأ ِد قُ وٍَّة ضا عالا ِمنأ ب اعأ وقال  { 90الروم -مُثَّ جا
قاالا رابِِ }  :  أيضاً  وهي مرحلة قاهلا زكرَي عليه السالم { 66غافر -مُثَّ لِتاُكونُوا ُشُيوخًا }فيها ايضًا تعايل 

ِقِيًا  يأباً واِلاأ أاُكنأ ِبُدعااِئكا رابِِ شا عالا الرَّأأُس شا ت ا نا الأعاظأُم ِمِنِِ وااشأ  .{ 0مرمي -ِإِّنِ واها

اانً }  السن من الشيخوخة يوصي تعاىل ابلوالدين قائاًل  اهذ هنا يف سا يأِن ِإحأ اِبلأوااِلدا ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ وا  ِإمَّا يَ ب ْ
رمياً أاحا  ا ق اوأالً كا ُما ُقلأ هلا رأَهُاا وا ها ا ُأفٍِ واال ت ان أ ُما  :أماو  { 18اإلسراء-ُدَهُاا أاوأ ِكالَهُاا فاال ت اُقلأ هلا

 ( عندك) 
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أي أنه تعاىل كأنه يقول  (22التحرمي -ب ايأتاً يف اجلأانَّةِ  ِعنَدكَ له تعاىل)ِإذأ قاالاتأ رابِِ ابأِن يل و ورد هذا اللفظ يف ق
ة أحسن إليهما كما خسن الشيخو الذي ربوك فيه وكِبت فيه حَّت وصل األبوان غا عندك يف بيتك إذا بل

ا ُأفٍِ واال  عندكيبلغن إما } :  ربياك عندهم صغريا قال تعاىل هنا ُما الكِب أحدَها أو كالَها فاال ت اُقلأ هلا
رمياً  ا ق اوأاًل كا ُما ُقلأ هلا رأَهُاا وا ها نا  ت ان أ ا جا ُما ِفضأ هلا ِغريًا وااخأ ا راب َّيااّن صا ما ا كا ُقل رَّبِِ ارأمحاأُهما اِة وا لِِ ِمنا الرَّمحأ  –احا الذُّ

 . {10-18اإلسراء

 :أماو 

 ( َأَحُدُهَا) 

قا  َأَحِدِهَاورد هذا اللفظ يف قوله تعاىل } ف اتُ ُقبِِلا ِمن  تُ لانَّكا قاالا ِإَّنَّاا ي ات ا اق أ ِر قاالا ألا بَّلأ ِمنا اآلخا قا بَُّل اَّلِلُ ِمنا واِلاأ يُ ت ا
}  فال تقل هلما أف كما يف قوله تعاىل هنا األب أو األم  بلغ أحدَها الكِبإذا { أي 16املائدة -الأُمتَِّقنيا 

ا  كا الأِكِبا ُلغانَّ ِعنأدا ا ي اب أ ا ق اوأاًل   َأَحُدُهَاِإمَّ ُما ُقلأ هلا رأَهُاا وا ها ا ُأفٍِ واال ت ان أ ُما رمياً أاوأ ِكالَهُاا فاال ت اُقلأ هلا  { 18اإلسراء-كا
 وأما:

 ( َأْو ِكالُهَا) 

ا هنااراً  ِكْلَتاوكال كمثىن ورد يف قوله تعاىل } ُما هلا رأانا ِخالا فاجَّ يأئًا وا ِلاأ تاظأِلمأ ِمنأُه شا ا وا ِ آتاتأ ُأُكلاها تانيأ  -اجلأان َّ
} أنثى قال تعاىل فيهما األبوان ذكرا و  وهنا أضيف تتاء التأنيث واليت منعت من اآلية هنا ألن { 88الكهف

ُدَهُاا  ا أاحا كا الأِكِبا ُلغانَّ ِعنأدا ا ي اب أ رمياً  َأْو ِكالُهَاِإمَّ ا ق اوأاًل كا ُما ُقلأ هلا رأَهُاا وا ها ا ُأفٍِ واال ت ان أ ُما  { 18اإلسراء -فاال ت اُقلأ هلا
 وأما:

 ( َفال تَ ُقْل ََلَُما) 

الكِب أحدَها  عندكقال تعاىل} إما يبلغن وادعوا هلما كما ا أي أنه تعاىل يقول للولد التقل هلما إال قوال كرمي
رأَهُاا  َفال تَ ُقْل ََلَُماأو كالَها  ها رمياً   قَ ْوالً  َوُقْل ََلَُماُأفٍِ واال ت ان أ اِة  كا لِِ ِمنا الرَّمحأ نااحا الذُّ ا جا ُما ِفضأ هلا رَّبِِ  َوُقلوااخأ

ِغرياً  ا راب َّيااّن صا ما ا كا  . {10-18اءاإلسر  –ارأمحاأُهما

 وأما: 

 (ُأفٍّ  ) 
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وأف كلمة تعِب عن االْشئزاز والنفور ِما تكرهه النفس قال إبراهيم عليه السالم لقومه عندما رآهم يعبدون  
ِقُلونا  ُأفٍّ } األصنام  ُبُدونا ِمنأ ُدوِن اَّللَِّ أافاال ت اعأ ا ت اعأ لِما والقرآن هنا يبني من اآلية حَّت  {66األنبياء-لاُكمأ وا

} كاان مشركني ال قتل هلما أف كما قال إبراهيم عليه السالم ألبيه ملا هدده ابلقتل فقال له عليه السالم ولو  
 قل هلما أف ولو كاان مشركنيت أي ال { 06مرمي -سالم عليك سأستغفر لك رّب إنه كان ّب حفيا

اكا عالاىَٰ أان تُ }  وصاحبهما يف الدنيا معروفا كما قال تعاىل دا اها ِإن جا ا لايأسا لاكا ِبِه ِعلأٌم فاالا وا رِكا ّب ما شأ
ا  ُهما رأِجُعُكمأ فاأُن ابُِِئُكم مبا ُتِطعأ با ِإيلاَّ مُثَّ ِإيلاَّ ما نأ أاانا ِبيلا ما ُروفًا وااتَِّبعأ سا عأ ياا ما ن أ ا يف الدُّ ُهما اِحب أ صا ُلونا وا ما  –ا ُكنُتمأ ت اعأ

 {  . 29لقمان 

 وأما:

  (وال تنهرها)

اِئلا } زجر يف غلظة وأستقبله مبا يكرهه قال تعايل النهر يعِن ال ا السَّ رأ واأامَّ ها ا الأياِتيما فاال ت اقأ َهرْ  َفالفاأامَّ -تَ ن ْ
} فال تقل هلما أف وال تنهرَها وقل  أي التنهرَها إذا طلبا شيئًا أو إذا فعال مايغضب  { 24-5الضحى

 .وأما:هلما قوال كرميا{ 

 ()قَ ْوالً  

وهذا القول البقرة {  -معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى  قولقوله تعاىل } والقول أييت يف 
املعروف للوالدين هو القول الكرمي الذي أمر هللا تعاىل به  أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف قوله تعاىل 

م يف سلوكهم لدفع وورود القول املعروف على اليتامى واختباره {  81األحزاب  –معروفا  وقلن قوال} 
ا أمواهلم يف قوله تعاىل }  زُقُوُهمأ ِفيها عالا اَّللَُّ لاُكمأ ِقيااًما واارأ واالاُكُم الَّيِت جا اءا أامأ ها فا تُوا السُّ َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا واالا تُ ؤأ

ُروفًاََلُْم قَ ْواًل  عأ ين حال كِبَها سيكوانن { فيها شبهإعاز وكأن هللا تعاىل يقول للولد ِبن الوالد9النساء  – مَّ
عبارة عن عقلية طفل يف صورة شيخ كبري وال والد هلما يراعيهما وهنا يقوم الولد مع والدية بدور األب الذي 

يف اآلية هنا : } وقل للولد الصغري إذا تقدم بك السن وبوالديك ُينوا على  أوالده ولذلك يقول تعاىل هنا 
 .كرميا{   قول قوالهلما 

 وأما :

 َياً(َكرِ )
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ا الَِّذي } قال تعايل يف آدم عليه السالم ما أحسن معاملتهما و وكرميا من كرم ومعناه شرفه  ذا تاكا ها قاالا أاراأاي أ
لاداً  َأْكرِِمي}  :لزوجته  قال عزيز مصر { و61اإلسراء-عالايِ  َكرَّْمتَ  ُه وا عاناا أاوأ ن اتَِّخذا فا ى أانأ ي ان أ وااُه عاسا ث أ -ما

 رمه صغرياً سيكرمه كبرياً .{ . فكما سيك12يوسف 

ومن عمل هبذا القول الكرمي فله يف اآلخرة األجر الكرمي لقوله تعاىل هذا فله اجلنة وَتيتهم فيها سالم كما  
راً } َتيف قوله تعايل  ُمأ أاجأ الٌم واأاعادَّ هلا ناُه سا وأ ما ي الأقا تُ ُهمأ ي اوأ  {00األحزاب -َكِرَياً  ي َّ

لهم ابلقول الكرمي الذي أكرم به هللا تعاىل انبيائه ورسله وآخرهم وخاَتهم سيدان وهذا األجر الكرمي كان لعم
نزل هذا القرآن على رسول كرمي قال  { 66الواقعة-َكِريٌ  ِإنَُّه لاُقرأآنٌ }  قال تعاىل :حممد صلى هللا عليه وآله 

ُل راُسولٍ } تعاىل فيه  وأ أهل بيته عليهم ويل تورسوله  و  تعاىل هللا أمرمبا عمل { ومن 04احلاقة-َكِريٍ  ِإنَُّه لاقا
فاهلل تعاىل سيكرمه يف  طاعة الوالدين املأمور إبكرامهما والِب واإلحسان إليهما  وقدم واليتهم على السالم 

اجلنة ألنه عمل فيهما مباأمر هللا تعاىل من الِب واإلحسان وخفض اجلناح  وقوله َها قوال كرميًا كما يف قوله 
ا ق اوأالً } تعاىل هنا  ُما  . { َكِرَياوُقلأ هلا

 ُث يقول تعاىل يف الوالدين:

لِّ ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل َربِّ اْرَْحُْهَما َكَما رَب ََّياِن َصِغْياً   (10اإلسراء -)َواْخِفْض ََلَُما َجَناَح الذُّ

 وهنا: 

    ( واخفض َلما جناح) 

معجم  –فض له جناحه إذا تواضع له وأالن جانبه ] يقال خفض الشيئ ُيفضه خفضاً هبط به ويقال : خ
 { 8الواقعة–رافعة  خافضةقال تعاىل }  ألفاظ القرآن ابب احلاء فصل الفاء والضاد [ .

ِمِننيا  َجَناَحكَ  َواْخِفضْ } قال تعايل  والتواضع  خفض اجلناح لني اجلانبو  وقال تعايل  { 33احلجر -لِلأُمؤأ
ِمِننيا  َجَناَحكَ  اْخِفضْ وا } أيًضا  عاكا ِمنا الأُمؤأ ِن ات َّب ا واخفض أيًضا الوالدين  أي ال تنهر{ 129الشعراء -لِما

ا وعليك بلني اجلانب ك لتكفر ابهلل فاتركهما والتطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفاولو جاهدجناحك إليهم 
 . واحلنو عليهما

 وأما:
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لِّ )  اةالذُّ  (ِمنا الرَّمحأ

ذليل وهم أذالء وأذلة وذل يذل ذاًل : الن وانقاد من غري قهر فهو ذلول وُجعه ] وذل : هان عن قهر فهو 
 معجمألفاظ القرآن ابب الذال فصل الالم والالم [  : ُذُلل وأذلة 

اِشِعنيا : } أو برمحة قال تعاىل مقرواًن بقهر مع قدرة الذل إما هنا   ا خا ها راُضونا عالاي أ ت ارااُهمأ يُ عأ ل ِمنَ وا  -الذُّ
 . { 09ىالشور 

ا } هنا لقوله تعاىل وإجالاًل هلما واحَتامًا تعاىل به مع الوالدان رمحة هبما   أيمر هللاالذل ِلهذا و  ُما ِفضأ هلا وااخأ
نااحا  لِّ جا اِة  الذُّ ُضرِباتأ عالايأِهُم }  أي أنه ليس ذاًل عن قهر كما بينا أو مسكنة كما يف قوله تعاىل{ ِمنا الرَّمحأ وا

لَّةُ  ناةواالأ  الذِّ كا سأ  .{ 62البقرة اآلية -ما

والذلة هنا عن رمحة قال تعالىرفيها أهنا بني املؤمنني عن رمحة وحب يف  هللا عماًل ِبوامره عز وجل كما قال 
{ وهذه ذلة عن رمحة قال تعاىل فيها 90املائدة  –على املؤمنني أعزة على الكافرين أذلة  تعاىل يف املؤمنني }

 محة{ من الر  الذلهنا } جناح 

 وأما:

 )من الرْحة( 

دأ  ِئٍذ ف اقا ما رافأ عانأُه ي اوأ ن ُيصأ ُز الأُمِبنُي األنعام َرِْحَهُ والرمحة عكسها العذاب قال تعاىل }مَّ وأ ذاِلكا الأفا  { أي26وا
  يوصي هللا تعاىل األوالد ِبن ال يعذبوا والديهم وعليهم أن يكونوا متواضعني معهم رامحني هبم 

لِِ ِمنا }  قائاًل هنا كما أمر هللا تعاىل نااحا الذُّ ا جا ُما ِفضأ هلا محة هللا تعاىل فِب  هدى إىل ذلك ومن  { الرَّْْحَةِ  وااخأ
ا وهذا السلوك ابلعبد أن يهديه هلذا العمل  ُمأ  َرْْحَةٍ قال تعاىل }فاِبما نا اَّلِلِ لِنتا هلا أي  .{295آل عمران -مِِ

 األوالد هبم رمحاء .برمحة من هللا وحسنة فعلها الوالدين يكون 

 وأما: 

 (َوُقلْ  ) 
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وهذا القول الكرمي هو كل قول طيب متوافق مع  {18اإلسراء -كرميا  قوالهلما  وقل }أنه تعاىل يقول يأ
 .{ 18اإلسراء -رب ارمحهما كما ربياّن صغريا وقل }  أمر هللا تعاىل كقوله تعاىل مذكراص األبناء قائالً 

 وأما:

 (َربِّ اْرَْحُْهَما  )

ا الرمحة تكون من عذاب وقع  لاوأ } ما لقوله تعاىل هبوهنا ارأمحاأُهما وا يف  َرِْحَْناُهمْ وا ا هِبِمأ ِمنأ ُضرٍِ لالاجُّ ناا ما فأ شا واكا
ُهونا  ما وهذا الضر هنا يكون من الشيخوخة والكِب واملرض املصاحب هلما قال تعاىل  { املؤمنون-طُغأيااهِنِمأ ي اعأ

ُم واأايُّوبا ِإذأ انا }  رُّ واأانأتا أارأحا ِِنا الضُّ سَّ ى رابَُّه أاِّنِ ما نيَ دا  هنا معلالً  تعاىلولذلك يقول  { 38األنبياء-الرَّاِْحِ
ُقلأ  سبب الوصية هبما أيضًا أنه وفاءًا للمعروف الذي فعلوه به وهو صغري قال تعاىل هنا }   اْرَْحُْهَما رابِِ  وا

ِغرياً  ا راب َّيااّن صا ما  .{ 10اإلسراء-كا

 وأما:

ِغرياً  (َكَما رَب ََّياِن   )   ( صا

فينا وليداً  نربكأِل لقوله تعاىل عن فرعون وقوله لنيب هللا موسى عليه السالم : }  كما ربياك صغرياً وليداً أي  
 { أي كما ربياك والديك يف الصغر أحسن غَليهما يف الكِب  23الشعراء  -ولبثت فينا من عمرك سنني

 وأما:

 ( صغْيا) 

تاطاٌر  َصِغْيٍ ُكلُّ  وصغريًا أي وليدا رضيعًا وهو عكي الكبري قال تعاىل }وا  ِبرٍي ُمسأ أي أنه  {98القمر -واكا
 : تعاىل هنا يدعوا األبناء حلفظ اجلميل لآلابء ِببن يِبَها ويكرمهما وجيلهما كما ربياه صغريا قال تعاىل هنا

 . { 18اإلسراء -صغْيارب ارمحهما كما ربياّن  وقل} 

 مث يقول تعاىل:

 :وهنا    (11اإلسراء-رَبُُّكْم َأْعَلُم مبَا يف نُ ُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصاِْلِنَي فَِإنَُّه َكاَن ِلْْلَوَّاِبنَي َغُفوراً )
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 ( رَبُُّكْم َأْعَلُم مبَا يف نُ ُفوِسُكمْ  (

 تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي}  عليه السالم أي يعلم تعاىل ماتكنه األنفس وما تفيه الصدور وذلك كما قال عيسى 
مُ ِإنَّكا أانأتا  نَ ْفِسكَ  يف  َوال َأْعَلُم َما من . أي أن هللا تعاىل يعلم مايف نفوسكم { 226املائدة -الأُغُيوب ِ  عاالَّ

 ال يعلمه إال هللا .  خري أو شر

 وأما:

 ( ما يف أنفسكم) 

نأ   وأمري املؤمننيوآله يف قوله تعاىل أييت هذا اللفظ على رسول هللا صلى هللا عليه  كما يف قوله تعاىل }فاما
اء  ِنسا اءانا وا ِنسا نااءُكمأ وا نااءانا واأاب أ اءكا ِمنا الأِعلأِم ف اُقلأ ت اعاالاوأاأ نادأُع أاب أ ا جا ِد ما كا ِفيِه ِمن ب اعأ آجَّ َوَأنُفَسَنا ُكمأ حا

ناةا اَّللِِ  وَأنُفَسُكمْ  عال لَّعأ تاِهلأ ف اناجأ اِذِبنيا مُثَّ ن اب أ  {  62آل عمران - عالاى الأكا

من  نفسه حرجًا يف  ومن كان مؤمنًا فلن جيد وهنا أنفسنا هو رسول هللا صلى هللا عليه وآله وأمري املؤمنني 
هُ } كما يف قول تعاىل ورسوله  تعاىل  هلل التحاكم ن ا را ب اي أ جا ا شا َّتَّ ُُياكُِِموكا ِفيما ِمُنونا حا مأ مُثَّ ال فاال وارابِِكا ال يُ ؤأ

ُدوا يف  ِليما ً  َأنْ ُفِسِهمْ جيِا لُِِموا تاسأ ُيسا يأتا وا راجاً ِمَّا قاضا   {69النساء -حا

لاُم مباا}  ومن رضي وسلم يف نفسه َبكم هللا تعاىل فاهلل تعاىل يعلمه كما يف قوله تعاىل هنا يف  رابُُّكمأ أاعأ
احِلِنيا فاِإنَّهُ  نُ ُفوِسُكمْ  اوَّاِبنيا غاُفوراً   ِإنأ تاُكونُوا صا انا ِلَلأ  { .19اإلسراء-كا

  وأما:

 ()ِإْن َتُكونُوا

ُمأ   َتُكونُواْ  وهنا كأنه يقول تعاىل لَلمة }واالا  لا ِئكا هلا يِِنااُت واأُوأ اءُهُم الأب ا ا جا ِد ما لاُفواأ ِمن ب اعأ ت ا رَّقُواأ وااخأ الَِّذينا ت افا كا
اٌب عاِظيٌم  لاُم مباا}  ىل هلم قائالً { وهنا ينب تعا249آل عمران -عاذا احِلِنيا  ِإْن َتُكونُوا يف نُ ُفوِسُكمأ  رابُُّكمأ أاعأ صا

اوَّاِبنيا غاُفوراً  انا ِلَلأ  { .19اإلسراء-فاِإنَُّه كا

 وأما:  



 557 

 (َصاِْلِنَي )  

عا الَِّذينا فاأُولائِ  ومن يطع هللا ورسوله }  والصاحلني هم أهل اجلنة الذين أطاعوا هللا تعاىل وقال تعاىل فيهم كا ما
اِء  دا ها يِقنيا واالشُّ دِِ اِْلِنيَ أان أعاما اَّللَُّ عالايأِهمأ ِمنا النَِّبيِِنيا واالصِِ ُسنا أُولاِئكا راِفيقا ً  َوالرَّ وهنا إن  { .65النساء  -واحا

 تعاىل فسيدخلهم هللا ب واألمابرين ابأل حق واليته  موالني هلل تعاىلتكونوا صاحلني أي مطيعني هلل ولرسوله 
عاِمُلوا } مع النبيني والصديقني والشهداء إبمياهنم وعملهم الصاحل كما يف قوله تعايل  ُنوا وا اِْلَاتِ واالَِّذينا آما  الرَّ

احِلِنيا  ُهمأ يف الصَّ ِخلان َّ  َصاِْلِنيَ  ِإنأ تاُكونُوا} قال فيه . ومن كان صاحلًا هنا فإن هللا تعاىل { 5العنكبوت -لاُندأ
اوَّاِبنيا غاُفوراً   فاِإنَّهُ  انا ِلَلأ  { .19اإلسراء-كا

 وأما:  

 ( )َكاَن ِلْْلَوَّاِبنَي 

ا } قال عز وجل َتئبًا إليه ملتزمًا مبا أمر عز وجل واألواب الرجاع إىل هللا تعاىل   ِت اجلأانَُّة لِلأُمتَِّقنيا غاريأ واأُزألِفا
ا تُوعاُدونا ِلُكلِِ  ا ما ذا ِفي َأوَّابٍ باِعيٍد ها هؤالء األوابني هلل تعاىل كان هبم غفورًا كما يف و  { 81-82قِ  -ظٍ حا

احِلِنيا فاِإنَُّه  ِإنأ تاُكونُوا} قوله تعاىل هنا   { .19اإلسراء-غاُفوراً  َكاَن ِلْْلَوَّاِبنيَ صا

  وأما: 

 ( غفوراَ ) 

ِإِّنِ } أي يغفر الذنوب  ملن َتب وآمن وعمل صاحلًا كما يف قوله تعاىل   با  ارٌ َلَغفَّ وا ن َتا نا  لِِما عاِملا  واآما وا
ى  تادا احِلاً مُثَّ اهأ  { .31طه -صا

 ُث يقول تعاىل يف الوصية الرابعة واْلامسة والسادسة والسابعة: 

ْر تَ ْبِذيرا ً  ِبيِل َوال تُ َبذِّ ُه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ  (11اإلسراء -)َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَّ

 :وهنا 

هُ ْرََب )َوآِت َذا اْلقُ   قَّ ِبيلِ  حا   (َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ
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لُّواأ عز وجل يف وصية لذوي القرَب واليتامى واملساكني قائاًل :  أي أنه تعاىل يقول } لَّيأسا الأِبَّ أان تُ وا
ِم ا وأ نا اِبَّلِلِ واالأي ا نأ آما لا ِكنَّ الأِبَّ ما غأِرِب وا رِِق واالأما شأ ُكمأ ِقبالا الأما ِة واالأِكتااِب واالنَِّبيِِنيا ُوُجوها آلِئكا  َوآَتىآلِخِر واالأما

الا عالاى ُحبِِِه  ِبيلِ  َذِوي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنيَ الأما الةا واآتاى  َواْبَن السَّ آئِِلنيا وايف الِرِقااِب واأاقااما الصَّ واالسَّ
ِدِهمأ ِإذاا عااها  اةا واالأُموفُونا ِبعاهأ قُوا واأُولا ِئكا الزَّكا دا رَّاء واِحنيا الأباأأِس أُولا ِئكا الَِّذينا صا اء والضَّ ابِرِينا يف الأباأأسا ُدواأ واالصَّ

ُقونا  وهؤالء هلم حق يف مال هللا الذي آَتكم وأول هذه احلقوق مخس أهل بيت النيب  {266البقرة-ُهُم الأُمت َّ
لاُموا أاَّنَّاا الذي قال تعاىل فيه : }  لِلرَُّسولِ اعأ ُه وا ٍء فاأانَّ َّللَِّ مُخُسا يأ ن شا ُتم مِِ َوِلِذي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى  غاِنمأ

ِبيلِ  عااِن  َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَّ ى اجلأامأ قا ما الأت ا ما الأُفرأقااِن ي اوأ ا أانزالأناا عالاىَٰ عابأِدانا ي اوأ ما نُتم اِبَّللَِّ وا لاىَٰ  وااَّللَُّ عا ِإن ُكنُتمأ آما
ٍء قاِديرٌ  يأ ٍء فاأانَّ َّللَِّ ويف الفيئ يقول تعاىل فيهم ايضاً }  { .02األنفال  – ُكلِِ شا يأ ُتمأ ِمنأ شا لاُموا أاَّنَّاا غاِنمأ وااعأ

ِلِذي  لِلرَُّسوِل وا ُه وا ِبيلِ  َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنيِ  اْلُقْرََب مُخُسا ُتمأ اِبَّللَِّ  َواْبِن السَّ ن أ ُتمأ آما زالأناا عالاى عابأِدانا ِإنأ ُكن أ ا أان أ ما  وا
عاانِ  ى اجلأامأ قا ما الأت ا ما الأُفرأقااِن ي اوأ   { 02األنفال  -ي اوأ

والقرىب هنا قرىب رسول هللا صلى هللا عليه وآله لقوله عز وجل فيهم  : } قل ال اسألكم عليه أجراً إال املودة  
 { القرَبيف 

آلية املودة اليت  نزلت يف قرىب رسول هللا صلى هللا  صلى هللا عليه وآلهوهؤالء القرىب أواًل هم قرىب الرسول  
ِإيتااء :  عليه وآله ولقوله تعاىل  اِن وا سا ِل وااإِلحأ ِر  ِذي اْلُقْرََب }ِإنَّ اَّلِلا أياأُمُر اِبلأعادأ اء واالأُمنكا شا حأ ى عاِن الأفا ها ي ان أ وا

ُرونا  غأِي ياِعُظُكمأ لاعالَُّكمأ تاذاكَّ أول املخاطبني وذلك ألن رسول هللا صلى هللا عليه وأهل بيته {. 54النحل - واالأب ا
 مث بقية األمة عليهم السالم  ونزل يف بيوهتم  به

ةا } وقال تعاىل فيها  أمة حممد صلى هللا عليه وآله  علىوالصدقات املفروضة وهناك الزكاة  ما را الأِقسأ ضا ِإذاا حا وا
ُروفًا  ٰى َواْلَمَساِكنيُ اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتامَ أُولُو  عأ ُمأ ق اوأاًل مَّ قُولُوا هلا نأُه وا زُقُوُهم مِِ من أصحاب وهؤالء   {3النساء  -فاارأ

}  وهذا حق قال تعاىل فيه هنا : للزكاة والصدقات والتخميس من الفيئ والغنائم .املستحقون النصاب 
ُه َوآِت َذا اْلُقْرََب  قَّ رأ ت ابأِذيرا ً  ِبيلِ َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ حا  . {16اإلسراء -واال تُ باذِِ

وأ }  وقال تعاىل أيضًا :  نا اِبَّللَِّ واالأي ا نأ آما لاَِٰكنَّ الأِبَّ ما غأِرِب وا رِِق واالأما شأ ُكمأ ِقبالا الأما لُّوا ُوُجوها ِم لَّيأسا الأِبَّ أان تُ وا
ِة واالأِكتااِب واالنَِّبيِِنيا وا  ِئكا الا ِخِر واالأما الا عالاىَٰ ُحبِِِه اآلأ ِبيلِ آتاى الأما  َذِوي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ

ُدوا  ِدِهمأ ِإذاا عااها اةا واالأُموفُونا ِبعاهأ ةا واآتاى الزَّكا الا ائِِلنيا وايف الِرِقااِب واأاقااما الصَّ رَّاواالسَّ اِء واالضَّ اِبرِينا يف الأباأأسا ِء واالصَّ
قُوا دا ُقونا  واِحنيا الأباأأِس أُولاَِٰئكا الَِّذينا صا   { .266البقرة  –واأُولاَِٰئكا ُهُم الأُمت َّ
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ومن ِل ُيرج حق هللا يف هذا املال من مخس وزكاة وصدقات فهو تبذير ملال هللا تعاىل وإنفاقه يف غري حق 
ُه َوآِت َذا اْلُقْرََب }  قال تعاىل هنا  قَّ ِبيلِ  َواْلِمْسِكنيَ حا رأ ت ابأِذيرا ً  َواْبَن السَّ  .{ 16اإلسراء -واال تُ باذِِ

وقعوا يف الراب واإلفساد يف األرض ملنعأصحاب مث يبني تعاىل أن هؤالء أرادوا زَيدة أمواهلم بغري حق وابلتايل 
اْلُقْرََبٰ فَآِت َذا قال تعاىل فيه : } أهل البيت األخيار  احلقوق حقوقهم فارتفع األشرار وخفضوا وحاصروا

ِبيلِ  ُه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ ن ِرابً  َحقَّ ُتم مِِ ا آت اي أ ما ِلُحونا وا ها اَّللَِّ واأُولاَِٰئكا ُهُم الأُمفأ ٌ لِِلَِّذينا يُرِيُدونا واجأ ريأ ِلكا خا  ذاَٰ
وااِل النَّاِس فاالا ي ارأبُو ِعندا اَّللَِّ  أبُ وا يف أامأ اةٍ لِِريا ن زاكا ُتم مِِ ا آت اي أ ما ِعُفونا اَّللَُّ الَِّذي  وا ها اَّللَِّ فاأُولاَِٰئكا ُهُم الأُمضأ تُرِيُدونا واجأ

لأ ِمن ُشراكا  ُكمأ مُثَّ رازاقاُكمأ مُثَّ مُيِيُتُكمأ مُثَّ ُُيأِييُكمأ ها لاقا ٍء خا يأ ن شا ِلُكم مِِ عاُل ِمن ذاَٰ ن ي افأ ا اِئُكم مَّ َٰ عامَّ ت اعااىلا اناُه وا ُسبأحا
را الأفا  رُِكونا ظاها ضا الَِّذي عاِمُلوا لاعالَُّهمأ ي ارأِجُعونا ُيشأ ُهم ب اعأ باتأ أايأِدي النَّاِس لُِيِذيقا سا ِر مباا كا اُد يف الأِباِِ واالأباحأ  –سا

 .{ 02-83الروم 

 وأما:

  ) واملسكني(

ةالذي أسكنته احلاجة من شدة العوز هو الفقري   قال تعاىل فيما نزل يف أمري املؤمنني علي والسيدة فاطم
يُطأِعُمونا الطَّعااما عالاى ُحبِِِه }  الزهراء عليهما السالم  ياِتيماً واأاِسرياً  ِمْسِكيناً وا  { .3اإلنسان -وا

روى الواحدي يف أسباب النزول يف قوله تعاىل : ) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ( ، قال : قال ]  
سه يسقي ُنال بشئ من شعري ليلة ، حَّت عطاء عن ابن عباس : وذلك أن علي بن أّب طالب ، أجر نف

أصبح ، وقبض الشعري ، وطحن ثلثه ،فجعلوا منه شيئا ليأكلوا يقال له : ) اخلزيرة ( ، فلما مت إنضاجه ، أتى 
مسكني فأخرجوا إليه الطعام ، مث عمل الثلث الثاّن فلما مت إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه ، مث عمل 

ضاجه أتى أسري من املشركني فأطعموه ، وطووا يومهم ذلك ، فأنزلت فيهم هذه الثلث الباقي ، فلما مت إن
 [ 156اسباب النزول للواحدي ص  – اآلية

آله ولذلك حق أهل البيت نزلت اآلية فيهم االية فأطعمهم رسول هللا صلى هللا عليه و  كادوا يهلكوا   وهنا ملا 
 ت و الزكاة َثنياً عليهم السالم واخلمس يف أهل البيتأوالً مث الصدقا
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قال  ملا منعوه من حق هللا تعاىل تعاىل أنه دمر عليهم ماكنزوه مكيدة ملنع حق هللا ا دبرو  نفيممث يقول تعاىل 
ُنونا : } عز وجل  ث أ ت ا ِبِحنيا واالا ياسأ ا ُمصأ ها رُِمن َّ ُموا لاياصأ ابا اجلأانَِّة ِإذأ أاقأسا حا انا أاصأ ا ب الاوأ ما ُهمأ كا انا ا  ِإانَّ ب الاوأ ها فاطاافا عالاي أ

رأِثُكمأ ِإن ُدوا عالاىَٰ حا ِبِحنيا أاِن اغأ ا ُمصأ نااداوأ ِرمِي ف ات ا الصَّ تأ كا باحا ئُِمونا فاأاصأ ن رَّبِِكا واُهمأ انا ارِِمنيا   طااِئٌف مِِ ُكنُتمأ صا
ما عالايأُكم  وأ ا الأي ا ها ُخلان َّ اف اُتونا أان الَّ يادأ ْسِكنيٌ فاانطالاُقوا واُهمأ ي اتاخا ا قاالُوا ِإانَّ وا  مِّ ها ا راأاوأ رأٍد قااِدرِينا ف الامَّ ا عالاىَٰ حا وأ غادا

بُِِحونا  طُُهمأ أاِلاأ أاُقل لَُّكمأ لاوأالا ُتسا سا الُّونا بالأ حناأُن حماأُروُمونا قاالا أاوأ  .{ 13 -26القلم  -لاضا

فهو يف سقر كما تعاىل  النصاب الذي فَتضه هللاأصحاب   أهل البيت واملساكني من املسلمنيو مانع حق  
ِلاأ ناُك نُطأِعُم }  يف قوله تعاىل : لِِنيا وا را قاالُوا ِلاأ ناُك ِمنا الأُمصا قا ُكمأ يف سا لاكا ا سا  { 00-01املدثر-اْلِمْسِكنيَ ما

. 

 وابن السبيل ()

ني فصل معجم ألفاظ القرآن ابب الس –] وابن السبيل املسافر الذي ال مال له يكيه الوصول إىل ما يقصد 
 الباء والالم [ .

 { 11القصص  – السبيلقال تعاىل } وملا توجه تلقاء مدين قال عسى رّب أن يهديِن سواء 

ِكنيا فاآِت ذاا الأُقرأىبا  } وابن السبيل هذا له حق قال عاىل فيه : ُه واالأِمسأ قَّ ِبيلِ  حا ٌ لِِلَِّذينا  َواْبَن السَّ ريأ ذاِلكا خا
ها اَّللَِّ  ِلُحونا  يُرِيُدونا واجأ لاِئكا ُهُم الأُمفأ ومن أراد وجه هللا تعاىل فليؤد جق هللا تعاىل يف ماله . { 83الروم -واأُوأ

ِكنيا  } : كما يف قوله تعاىل هنا ُه واالأِمسأ قَّ َٰ حا ِبيلِ فاآِت ذاا الأُقرأىبا ٌ لِِلَّذِ  َواْبَن السَّ ريأ ِلكا خا ها اَّللَِّ ذاَٰ  ينا يُرِيُدونا واجأ
ِلُحونا  واأُولاَِٰئكا    . {83الروم  –ُهُم الأُمفأ

 وأما :

 )حقه( 

مع أول يوم ُيصد فيه املقاتلون للفيئ أو مع حساب األرابح ُيرج  من مخس أو زكاة أو صدقات وهذا احلق
هُ  واآتُواأ }  : لقوله تعاىلاخلتامية  أو مع احلصاد  بُّ ا َحقَّ رِفُواأ ِإنَُّه الا ُيُِ اِدِه واالا ُتسأ صا ما حا رِِفنيا ي اوأ  -لأُمسأ

 حقهوُيرج احلق هنا ألصحاب احلقوق املفَتضة كما يف قوله تعاىل } وآت ذا القرىب  {202األنعام
 .{ 16اإلسراء  -واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا 
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 وأما:

ْر تَ ْبِذيراً )  (َوال تُ َبذِّ

رافًا ووضعه فيما ال ينبغي فهو مبذر وهم ] وبذر الشيئ كنصر يبذره بذرًا : فرقه وبذر املال تبذيرًا : فرقه إس
 ابب الباء فصل الذال والراء [ . –معجم الفاظ القرآن  –مبذرون 

يف سياق اآلية لكل من ِل ُيرج حق هللا تعاىل يف املال فهو مبذر ينفق أمواله يف غري حق وذلك كم احلوهذا 
معاوانً على حصار أهل  فهو أخ للشيطان ابلتايل و  أنفق ماله يف غري طاعة هللا تعاىلفقد  إذا بذر تبذيراألنه 

 البيت واألتقياء والعلماء من هذه األمة وهم دائماً فقراء  لذك قال تعاىل يف من فعل ذلك فهو أخو الشيطان  
ِبيِل  } ِكنيا واابأنا السَّ ُه واالأِمسأ قَّ ْر تَ ْبِذيراواآِت ذاا الأُقرأىبا حا رِي َوال تُ َبذِّ انا   نَ ِإنَّ اْلُمَبذِّ يااِطنِي واكا واانا الشَّ انُوا ِإخأ كا

ُفوراً  يأطااُن لِرابِِِه كا  . { 16اإلسراء -الشَّ

 ُث يقول تعاىل:

ْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفوراً }  َياِطنِي وََكاَن الشَّ رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ  { 11 اإلسراء - ِإنَّ اْلُمَبذِّ

رِيَن(  )ِإنَّ اْلُمَبذِّ

ْر تَ ْبِذيرا} كما بينا يف قوله تعاىل اقعني فيما هني هللا تعاىل عنه  واملبذرين هم الو   { 16اإلسراء - َوال تُ َبذِّ
رِينَ إ} وهؤالء إخوان الشياطني كما يف قوله تعاىل هنا  يأطااُن لِرابِِِه    نَّ اْلُمَبذِّ انا الشَّ يااِطنِي واكا واانا الشَّ انُوا ِإخأ كا

ُفوراً   { .16اإلسراء -كا

 وأما:

يااِطنِي  ( نوا)كا واانا الشَّ ُفوراً  ( وََكانَ ) ِإخأ يأطااُن لِرابِِِه كا  (الشَّ

يُ زاكِِ :  أي أنه تعاىل يقول تِِه وا ُلو عالايأِهمأ آَيا نأ أانُفِسِهمأ ي ات أ نَّ اَّلِلُ عالاى الأُمؤِمِننيا ِإذأ ب اعاثا ِفيِهمأ راُسواًل مِِ دأ ما يِهمأ }لاقا
يُ عالُِِمُهُم الأِكتاابا واا ِإن وا ةا وا ما كأ ِبنٍي آل عمران َكانُواْ حلِأ الٍل مُّ وماداموا خرجوا على   {260ِمن ق ابأُل لاِفي ضا

كتاب رهبم فقد ضلوا وصاحبوا الشيطان يف خروجه على كتاب هللا عاىل وأوامر هللا تعاىل ألن الشيطان كان 
هلل يف املال أخ للشيطان كما يف  { وابلتايل مانع حق -كان الشيطان لربه كفورالربه كفورا كما قال تعاىل }

رِينا قوله تعاىل : }  يااِطنِي  َكانُواِإنَّ الأُمباذِِ واانا الشَّ ُفوراً  وََكانَ ِإخأ يأطااُن لِرابِِِه كا  . { 16اإلسراء -الشَّ
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 وأما: 

  (إخوان)

فاأالَّفا : } له تعاىل كما يف قو ولرسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليم السالم  األخوة تكون ابلوالية هلل تعاىل 
ِتِه  ما ُتمأ بِِنعأ باحأ ا قُ ُلوِبُكمأ فاأاصأ  { .248آل عمران - ِإْخَواَنً بانيأ

ف اُقوا ي اُقولُونا منأهل الكتاب واملنافقني قال تعاىل فيها } رين لكافاأخوة  وأما  ْخَواهِنِمُ أاِلاأ ت ارا ِإىلا الَِّذينا انا  إلِِ
ِل ا ُروا ِمنأ أاهأ فا نأُصرانَُّكمأ الَِّذينا كا ِإنأ قُوتِلأُتمأ لان ا دًا أابادًا وا عاُكمأ واال نُِطيُع ِفيُكمأ أاحا نَّ ما ُرجا ُتمأ لاناخأ رِجأ  لأِكتااِب لاِئنأ ُأخأ

اِذبُونا  ُمأ لاكا ُد ِإهنَّ ها ُ ياشأ  { .22احلشر-وااَّللَّ

هللا صلى هللا عليه حيث توىل بعضهم بعضاا يف احلرب على رسول وهذه أخوة ف الكفر والفسوق والعصيان  
وآهل بيته واملسلمني وهءؤالء إلخوة للشيطان ألهنم حاربوا هللا تعاىل ورسوهلومنعوا حق هللا يف أهل بيته 

رأ ت ابأِذيرا فأصبحوا إخوة للشيطان قال تعاىل هنا : } ِبيِل واال تُ باذِِ ِكنيا واابأنا السَّ ُه واالأِمسأ قَّ  ِإنَّ  واآِت ذاا الأُقرأىبا حا
انُوا الأمُ  رِينا كا ُفوراً ِإْخَواَن باذِِ يأطااُن لِرابِِِه كا انا الشَّ يااِطنِي واكا  {  .16اإلسراء -الشَّ

 ) الشياطني (

أولياء من دون هللا وُيسبون أهنم مهتدون   الشياطنيوالية هؤالء للشياطني } إهنم اتذوا  قال تعاىل هنا مبيناً 
  .{  84االعراف  -

ا الَّذِ  }  ُنوا الا ت اتَِّبُعوا ُخطُوااِت َيا أاي ُّها ْيطَانِ ينا آما ِر   الشَّ اِء واالأُمنكا شا حأ يأطااِن فاِإنَُّه أياأُمُر اِبلأفا ن ي اتَِّبعأ ُخطُوااِت الشَّ ما وا
ُل اَّللَِّ عالايأ  لاوأالا فاضأ لاَِٰكنَّ اَّللَّا يُ زاكِِي ما وا ٍد أاباًدا وا نأ أاحا ىَٰ ِمنُكم مِِ ا زاكا اُتُه ما اُء ُكمأ وارامحأ يٌع عاِليٌم  واالا أياأتاِل ن ياشا ُ مسِا وااَّللَّ

بِ  اِجرِينا يف سا اِكنيا واالأُمها سا َٰ واالأما تُوا أُويل الأُقرأىبا عاِة أان يُ ؤأ ِل ِمنُكمأ واالسَّ ضأ ُحوا أاالا يِل اَّللَِّ أُولُو الأفا فا لأياصأ ُفوا وا عأ لأي ا وا
ُ لاُكمأ وااَّللَُّ  بُّونا أان ي اغأِفرا اَّللَّ  { . 11-12النور  –غاُفوٌر رَِّحيٌم  َتُِ

وهنا يبني هللا تعاىل أن من مكر الشيطان دفع الرجل إل منع حق هللا يف الذي نشر حاد  اإلفك فنهاه هللا 
 تعاىل عن ذلك 

يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به: َي أيها الذين صِدقوا هللا ورسوله، ال تسلكوا يقول الطِبيفي تفسريه :  ]  
شيطان وطرقه، وال تقتفوا آَثره، إبشاعتكم الفاحشة يف الذين آمنوا وإذاعتكموها فيهم وروايتكم ذلك سبيل ال
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نَّا معىن اخلطوات والفحشاء  عمن جاء به، فإن الشيطان أيمر ابلفحشاء، وهي الزان، واملنكر من القول.وقد ب اي َّ
ُل اَّللَِّ  فيما مضى بشواهده، ذلك مبا أغىن عن إعادته يف هذا املوضع.القول لاوأال فاضأ يف تويل قوله تعاىل : وا

يٌع عالِ  اُء وااَّللَُّ مسِا نأ ياشا لاِكنَّ اَّللَّا يُ زاكِِي ما ٍد أاباًدا وا ا ِمنأُكمأ ِمنأ أاحا ا زاكا اُتُه ما يٌميقول تعاىل ذكره: ولوال عالايأُكمأ وارامحأ
ر منكم من  أحد أبدا من دنس ذنوبه وشركه، ولكن هللا فضل هللا عليكم أيها الناس ورمحته لكم، ما تاطاهَّ

يطهُر من يشاء من خلقه.وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل.*ذكر من قال ذلك:حدثِن علِي، قال: 
ا ِمنأ  ا زاكا اُتُه ما ُل اَّللَِّ عالايأُكمأ وارامحأ لاوأال فاضأ ُكمأ ثنا عبد هللا، قال: ثِن معاوية، عن علِي، عن ابن عباس، قوله: ) وا

ٍد أاباًدا ( يقول: ما اهتدى منكم من اخلالئق لشيء من اخلري ينفع به نفسه، وِل يتق شيئا من الشِر  ِمنأ أاحا
ُل اَّللَِّ عالايأُكمأ  لاوأال فاضأ يدفعه عن نفسه.حدثِن يونس، قال: أخِبان ابن وهب، قال: قال ابن زيد، يف قوله: ) وا

ا ِمنأُكمأ ِمنأ  ا زاكا اُتُه ما ٍد أاباًدا ( قال: ما زكى: ما أسلم ، وقال: كِل شيء يف القرآن من زكى أو تازكى، وارامحأ أاحا
 .[  فهو اإلسالم

والنهي هنا ألولو الفضل والسعة ألنه مبنع حق هللا يكون قد اتبع الشيطان فيحل عليه الفقر كما يف قوله 
نا } وا : . مث يبني تعاىل قائاًل { 163البقرة  –يعدكم الفقر وأيمركم ابلفحشاء  الشيطانتعاىل : }   ا كا

ْيطَانُ  ُفوراً  الشَّ  {لِرابِِِه كا

 وأما:

ْيطَانُ )   (ِلَربِِّه َكُفوراً  وََكاَن الشَّ

قاالا وإمعانه يف الكفر :  الشيطان يفوهنا يقول تعاىل  ْيطَانُ }وا دا احلأاقِِ  الشَّ عأ عاداُكمأ وا ُر ِإنَّ اَّلِلا وا ا ُقِضيا األامأ لامَّ
عادتُّ  ُتمأ يل فاالا ت اُلوُموّن واوا ب أ تاجا ُتُكمأ فااسأ عاوأ ن ُسلأطااٍن ِإالَّ أان دا انا يلا عالايأُكم مِِ ا كا ما ُتُكمأ وا لافأ ُكم  ُكمأ فاأاخأ لُوُمواأ أانُفسا وا

رِِخيَّ ِإِّنِ  ا أانُتمأ مبُصأ ما رِِخُكمأ وا ا أااناأ مبُصأ ُتُموِن ِمن ق ابأُل إِ  َكَفْرتُ مَّ راكأ اٌب أالِيٌم مباا أاشأ ُمأ عاذا  -نَّ الظَّالِِمنيا هلا
 . {11إبراهيم

لاِكنَّ } كما يف قوله تعاىل أتباعه أيضاً كفروا  وابلتايل الشياطني  َياِطنَي َكَفُرواوا   { 241البقرة  - الشَّ

 :وأما

 ()كفورا  
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ِجُب } ه تعاىل ويقال للزارع كافر كما يف قول وكفورا صيغة مبالغة  الكافر هو الذي غطى احلق وسَته يُ عأ
ارَ الزُّرَّاعا لِياِغيظا هِبُِم  أي يغطوهنا البذرة ابلَتاب كفرون ألهنم يالزراع والكفار هنا هم { 15الفتح  -اْلُكفَّ

 ابلَتاب 

 : ابلتايل الشيطان ُياول إطفاء نور هللا بعد ما كفر ابهلل تعاىل ابلتزيني كما قال تعاىلو 

يأطا  }  ُُم الشَّ ُم أ ف ازايَّنا هلا اهلا ما ويفنت الناس عن دينهم وينسى ذكر هللا ويوسوس يف صدور  {68النحل  -اُن أاعأ
واآلخرة وميس  ل أوليائه يف الدنياذالناس ويوقع الناس يف الرجز وينزغ بني الناس وأيمر ابلفحشاء واملنكر وُي

نسان حريان ويؤيس اإلنسان بنصب وعذاب ويصد عن سبيل ويسول للناس وُيزن الذين آمنوا وجيعل اإل
 ومنع حق أهل بيت النيب والفقراء حقهم الكافرين من رمحة هللا وأيمر ابلتبذير 

يأطاانا لاُكمأ عاُدوٌّ قال تعاىل فيه }  عدو مبنيفهو يف الكفر وابلتايل  اً عنِم  كفوراأي أنه لعنه هللا تعاىل   ِإنَّ الشَّ
ُذوُه عاُدِواً  ُهمأ عن ذكر هللا تعاىل كما يف قوله عز وجل } ألنه يصرف الناس { 6فاطر -فااتَِّ ن ا نااُه ب اي أ رَّف أ دأ صا لاقا وا

ث اُر النَّاِس ِإالَّ  َٰ أاكأ ُروا فاأاىبا { ومن ذلك منعه حق هللا يف املال وحرصه عليه فيتحول 94اإلسراء  – ُكُفورًا  لِياذَّكَّ
اوااِت أا } إىل خبيل ومنه ينحط دركاآ آخر  متحواًل إىل قتورا قال تعاىل :  ما لاقا السَّ ا أانَّ اَّللَّا الَِّذي خا واِلاأ ي اراوأ

اًل الَّ رايأبا ِفيِه فاأاىبا الظَّالُِمونا ِإالَّ  ُمأ أاجا عالا هلا لاُهمأ واجا ضا قااِدٌر عالاىَٰ أان ُياأُلقا ِمث أ ارأ ُقل لَّوأ أانُتمأ َتاأِلُكونا  ُكُفورًاوااألأ
ا  اِة راّبِِ ِإًذا ألَّ زااِئنا رامحأ اِق خا نفا ياةا اإلأِ شأ ُتمأ خا كأ سا اُن ق اُتورًا مأ نسا انا اإلأِ  { 244-55اإلسراء  –واكا

  ُث يقول تعاىل :

ُهُم اْبِتَغاَء َرْْحٍَة ِمْن رَبَِّك تَ ْرُجوَها فَ ُقْل ََلُْم قَ ْوالً َمْيُسوراً }    {11اإلسراء-َوِإمَّا تُ ْعِرَضنَّ َعن ْ

 وهنا:

ُهمُ  َوِإمَّا تُ ْعِرَضنَّ  )   ا َعن ْ اٍة ِمنأ رابِِكا ت ارأُجوها  (ابأِتغااءا رامحأ

ناا عالاى اإلنسان } يقول تعاىل [ األعراض هو الَتك ووىل مدبراً مبدَيً عرضه ]   ِإذاا أان أعامأ َنااى ِِباانِِبِه  َأْعَرضَ وا وا
  . {  38اإلسراء  -

ا أا ويقول تعاىل أيضًا : }   َٰ ما ُمأ ت اعاالاوأا ِإىلا ِإذاا ِقيلا هلا ونا عانكا وا ِإىلا الرَُّسوِل راأايأتا الأُمنااِفِقنيا ياُصدُّ نزالا اَّللَُّ وا
انا  اُءوكا ُياأِلُفونا اِبَّللَِّ ِإنأ أارادأ تأ أايأِديِهمأ مُثَّ جا ما ِصيباٌة مباا قادَّ ُهم مُّ اب ات أ يأفا ِإذاا أاصا ِفيًقا ُصُدوًدا فاكا ت اوأ ااًن وا سا  ِإالَّ ِإحأ
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ا يف قُ ُلوهِبِمأ أُولاَِٰئكا الَِّذينا ي ا  لاُم اَّللَُّ ما ُهمْ عأ ُمأ يف أانُفِسِهمأ ق اوأاًل باِليًغا فََأْعِرْض َعن ْ ُقل هلَّ ِعظأُهمأ وا -62النساء  – وا
68 } 

وابلتايل املعىن هنا إن أعرضت عنهم وتركتهم ابتغاء رمحة من هللا تعاىل حَّت ولو كانوا منافقني  فقل هلم قوال  
ُهمُ  َوِإمَّا}  ميسورا قال تعاىل هنا يأُسوراً  تُ ْعِرَضنَّ َعن ْ ُمأ ق اوأالً ما ا ف اُقلأ هلا اٍة ِمنأ رابِِكا ت ارأُجوها  { 13اإلسراء-ابأِتغااءا رامحأ

 وأما:

 ( ابِْتَغاَء َرْْحَةٍ ) 

ُبُدوهُ  } رزق من هللا تعاىل قال فيه :وهذه الرمحة اليت يبتغوهنا  ُغوا ِعنأدا اَّللَِّ الِرِزأقا وااعأ ت ا ُكُروا لاه  فااب أ  -وااشأ
ِسُمونا }  { وهذا الرزق رمحة من هللا تعاىل قال فيها : 26العنكبوت  ُهم رابِِكا  َرْْحَتَ أاُهمأ ي اقأ ن ا ناا ب اي أ مأ حناأُن قاسا

ُهمأ ف اوأ  ضا ناا ب اعأ ياا واراف اعأ ن أ ُهمأ يف احلأايااِة الدُّ ت ا ِعيشا ضً مَّ ُضُهم ب اعأ تَِّخذا ب اعأ اٍت لِِي ا راجا ٍض دا رَيًّ قا ب اعأ ٌ  ا ُسخأ ريأ اُت رابِِكا خا وارامحأ
ُعونا  َّا جياأما الُوا راب َّناا } ولذلك يقول تعاىل يف أهل الكهف : { 81الزخرف  –ِمِِ ِف ف اقا هأ ياُة ِإىلا الأكا ِإذأ أاواى الأِفت أ

ًداَرْْحًَة آتِناا ِمن لَُّدنكا  رانا راشا يِِئأ لاناا ِمنأ أامأ  .{ 24الكهف  –واها

ل رزق للعبد رمحة من هللا تعاىل قال فيها ال ينزهلا إال هللا وال يكشف الضر أيضاا إال هلل تعاىل كما وابلتايل ك
ُقوُلنَّ اَّللَُّ } يف قوله عز وجل :  ضا لاي ا ارأ اوااِت وااألأ ما لاقا السَّ نأ خا ُهم مَّ أالأت ا لاِئن سا ُعونا ِمن ُدوِن وا ا تادأ ُقلأ أاف اراأاي أُتم مَّ

اُت ُضِرِِه أاوأ أاراااَّللَِّ ِإنأ أارا  اِشفا لأ ُهنَّ كا ّن اداّنا اَّللَُّ ِبُضرٍِ ها اِتِه  ِبَرْْحَةٍ دا اُت رامحأ لأ ُهنَّ ِمُأِسكا يبا اَّللَُّ عالايأِه ها سأ ُقلأ حا
واكُِِلونا  ُل الأُمت ا واكَّ  { 83الزمر –ي ات ا

لقرّب واليتامى واملساكني قواًل ميسورا  سيقولون لذوي اإىل هللا تعاىل ففإن كانوا صادقني ويبتغون َبق الوسيلة 
ُهُم }  كما يف قوله تعاىل هنا نَّ عان أ ِرضا ا تُ عأ ِإمَّ يأُسوراً  اْبِتَغاَء َرْْحَةٍ وا ُمأ ق اوأاًل ما ا ف اُقلأ هلا -ِمنأ رابِِكا ت ارأُجوها

 { .13اإلسراء

 وأما:

 (ِمْن رَبَِّك تَ ْرُجوَها) 

انا لاُكمأ يف  } : وهنا يقول تعاىل دأ كا انا لاقا ن كا ناٌة ِلِما سا واٌة حا را اَّللَّا   يَ ْرُجو اَّللََّ  راُسوِل اَّللَِّ ُأسأ ذاكا ِخرا وا ما اآلأ وأ واالأي ا
ِثرياً األحزاب ومن كان يرجوا رمحة هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة فعليه التأسي برسول هللا صلى هللا عليه  { 12كا
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ومن أوامر هللا تعاىل اليت امر هبا هنا  حديث الشريف وآله والذي كان قرآان ميشي على األرض كما يف ال
  .القول امليسور ألصحاب لزوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل 

 :وأما

 يسورا(م وقولوا َلم قوالً ) 

ُروفًا  َوُقوُلوْا ََلُْم قَ ْوالً } قولوا هلم قوال معروفًا كما يف اآلية : أي أنه تعاىل يقول  عأ { والقول 9النساء  -مَّ
 { . ميسوراوقولوا َلم قوالً  هنا هو القول امليسور الذأيمر به عز وجل قال تعاىل }املعروف 

 وأما:

 )ميسورا(

من اليسر وهو السهل وهو من الوصف ابملصدر  اليسري السه قال تعاىل } يريد هللا بكم اليسر وال  امليسورو 
قول معروف هلؤالء الفقراء واملساكني واليتامى وابن  { ومن هذا اليسر هنا239البقرة  –يريد بكم العسر 

السبيل ومن كان متمكنًا فليكل هلم ويعطيهم من رمحة هللا تعاىل ورزقه الذي رزقه لذلك يرد هذا اللفظ يف 
و إن كان دائنًا {  69يوسف  – يسْيقوله تعاىل } وَّنري أهلنا وحنفظ أخاان ونزداد كيل بعري ذلك كيل 

  { 134البقرة  ميسرةيه ردينه عمَلً  بقوله تعاىل } وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ألحد فلييسر عل

دأ   لاقا ْرَنَ أيضًا قول متوافق وأمر هللا تعاىل الوارد يف كتاب هللا تعاىل لقوله عز وجل }وا لأ  َيسَّ ِر ف اها الأُقرأآنا لِلذِِكأ
دَِّكٍر   {81القمر –ِمن مُّ

ن كذب إن صدق ونفذ ما قاله إبخراج حق هللا يف ماله فسييسره هللا لليسرى و املؤمن إ مث يبني هللا تعاىل أن 
فأما من  }قال تعاىل  ملهوخمالفة قوله لعتعاىل ق هللا حلنعه مبوِل ُيرج حق هللا فسييسره هللا تعاىل للعسرى 

 -سرىللع فسنيسرهلليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسِن  هفسنيسر أعطى واتقى وصدق ابحلسِن 
ُنوا }  قال تعاىل فيه : مقته هللا مقتاً كبرياً وإن قال ووعد وِل ينفذ وعوده فهو منافق  { الليل ا الَِّذينا آما َيا أاي ُّها

عاُلونا  ا ال ت افأ تاً ِعنأدا اَّللَِّ أانأ ت اُقولُوا ما قأ ُِبا ما عاُلونا كا ا ال ت افأ  { . 8-1الصف-ِلا ت اُقولُونا ما

 ُث يقول تعاىل: 

 . {11اإلسراء -ال ََتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوال تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوماً حَمُْسوراً وَ }  
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 : وهنا

 ( ) وال َتعل

ِة  كقوله تعاىل انهيًا عن طاعة إالهًا غريه عز وجل ما كأ ى ِإلايأكا رابُّكا ِمنا احلِأ عا اَّلِلِ  َعلْ َواَل َتَْ }ذاِلكا ِمَّا أاوأحا ما
ُحوراً  دأ ُلوماً مَّ نَّما ما ها ى يف جا را ف اتُ لأقا اً آخا غأُلولاًة  َوال ََتَْعلْ أيضاً }  وهنا يقول تعاىل آمراً  {85اإلسراء –ِإهلا كا ما يادا

ُلوماً حماأُسوراً  ُعدا ما قأ ِط ف ات ا ا ُكلَّ الأباسأ  وأما:{ 15اإلسراء -ِإىلا ُعُنِقكا واال ت ابأُسطأها

  مغلولة (يدك ) 

وهذا مثل ضربه هللا تبارك وتعاىل للممتنع من اإلنفاق يف احلقوق اليت أوجبها يف أموال ذوي األموال، فجعله  
 كاملشدودة يده إىل عنقه، الذي ال يقدر على األخذ هبا واإلعطاء.

غأُلولاًة ِإىلا ُعُنِقكا واال ت ابأُسطأها ]  كا ما ُلوًما حماأُسورًا ( عن ابن عباس، قوله ) واال َتاأعالأ يادا ُعدا ما قأ ِط ف ات ا ا ُكلَّ الأباسأ
ا ُكلَّ  غأُلولاًة ِإىلا ُعُنِقكا ( يقول: ال تبسطها ابخلري ) واال ت ابأُسطأها كا ما يقول هذا يف النفقة، يقول ) ال َتاأعالأ يادا

ُلوما( يقول: يلوم نفسه على ما فات من ماله  ُعدا ما قأ ِط ( يعِن التبذير )ف ات ا )حماأُسورًا( يعِن: ذهب ماله كله الأباسأ
 الطِبي [  – فهو حمسور.

ُبونا  اْْلَْغاَللُ }ِإِذ : والغل القيد قال تعاىل  حا ِسُل ُيسأ الا نااِقِهمأ واالسَّ وابلتاليب  هذا الغل { 62غافر -يف أاعأ
لمني كما يىن هللا مثال ضربه هللا تعاىل ملن منع عطاء يده للمحتاجني من أهل بيت النيب عليهم السالم واملس

ا ُكلَّ  َيَدَك َمْغُلوَلةً واال َتاأعالأ تعاىل عن بسط اليد لدرجة اإلفالس كما يف اآلية هنا }  ِإىلا ُعُنِقكا واال ت ابأُسطأها
ُلوماً حماأُسوراً  ُعدا ما قأ ِط ف ات ا  { .15اإلسراء -الأباسأ

ا على هللا تعاىل وافَتوا عليه الكذب متهمينإَيه مث يبني تعاىل هنا أن اليهود املعونني على لسان النبيني افتئتو  
ُهوُد عز وجل بغل اليد يف قوله تعاىل }  قاالاِت الأي ا لُِعُنوا مباا قاالُوا بالأ  َيُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهمْ وا  َيَداهُ وا

ُهمأ ما  ِثريًا ِمن أ نَّ كا لايازِيدا اُء وا يأفا ياشا بأُسوطاتااِن يُ نأِفُق كا ةا ما اوا ُهُم الأعادا ن ا ناا ب اي أ ي أ رًا واأالأقا ياااًن واُكفأ ا أُنأزِلا ِإلايأكا ِمنأ رابِِكا طُغأ
ضِ  ارأ نا يف األأ عاوأ ياسأ ا اَّللَُّ وا أاها رأِب أاطأفا رًا لِلأحا قاُدوا انا ا أاوأ ِة ُكلَّما ِم الأِقيااما اءا ِإىلا ي اوأ غأضا بُّ  واالأب ا ادًا وااَّللَُّ ال ُيُِ فاسا

{ وابلتايل هنا َتذير شديد من هللا تعاىل للمسلمني ِبن ال يتولوا هؤالء اجملرمني إىل 60املائدة -ِسِدينا الأُمفأ 
يوم القيامة لقتلهم األنبياء وتقوهلم وافَتائهم تعاىل على هللا غري احلق ويقول تعاىل } ومن يتوهلم منكم فإنه 

 ى اليهودية .منهم{ أي يصبح يهودَيً ابلوالية وليس النسب وميوت عل



 550 

}  وابلتايل اإلنفاق هنا يبني عالىأنه جيبأن يكون متوازانً بني التقتري واإلسراف فال يقَت وال يسرف قال تعاىل 
ا ذاِلكا ق اوااماً  انا بانيأ َُتُوا واكا رِفُوا واِلاأ ي اقأ ُقوا ِلاأ ُيسأ  .{ 66الفرقان -واالَِّذينا ِإذاا أان أفا

 وأما : 

 )ِإىَل ُعُنِقَك(

 تعاىل  قال

{ وقال تعاىل أيضًا }إذ 3يس  –إىل األذقان فهم مقمحون  أغالًل فهى هنا } }إان جعلنا يف أعناقهم
{ وابلتايل األغالل يف األعناق مثااًل ضربه هللا تعاىل 62غافر  –والسالسل يسحبون  أعناقهماألغالل يف 

غأُلولاةً ال َتاأعالأ وا } : فيمن منع حق هللا تعاىل يف املال كما يف قوله تعاىل هنا  كا ما ا   ِإىَل ُعُنِقكَ  يادا واال ت ابأُسطأها
ُلوماً حماأُسوراً  ُعدا ما قأ ِط ف ات ا  { .15اإلسراء -ُكلَّ الأباسأ

 وأما:

ُلوماً  (   َوال تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطِ  ) ُعدا ما قأ  ( 15اإلسراء -حماأُسوراً  ف ات ا

هللا  } هللا عزوجل ِما بسطه تعاىل للناس من رزق قال تعاىل فيهوكل البسط هنا التبذير ابإلنفاق يف غري رضا 
 و{ 61العنكبوت -الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له يبسط

هو بال شك واإلنفاق على إي أهل بيت النيب عليهم السالم واملسلمني  أما ما سيحد  بعد البذخ والتبذير 
ألنه خبل يف صرفها على الوجه لتطويق به يف جهنم يوم القيامة وا مثيف الدارين احلسرة مث نفاد املال يف الدنيا 

طا اَّللَُّ الِرِزأقا لِِعبااِدِه فقد يدفع بسط الرزق للعبد ي البغي كما قال تعاىل } الذي أمر به هللا تعاىل  لاوأ باسا وا
اُء  ا ياشا ٍر مَّ دا ِزُِل ِبقا لاَِٰكن يُ ن ا ِض وا ارأ غاوأا يف األأ ِبرٌي باِصرٌي نَُّه ِبِعباادِ إِ  لاب ا {  وهنا كأن هللا تعاىل 16الشورى  –  ِه خا

يبني للمسلمبأن ال يكن خبياًل قتوراً وال مبذرا ينفق املال يف غري وجوهه اليت افَتضها هللا تعاىل وال يكن ابغياً 
ْبُسْطَها ُكلَّ َوال ت َ  } هبذا املال وال يبسط اإلنفاق مث يقعد بال مال ملومًا حمسورا كما يف قوله تعاىل هنا : 

ُلوماً  اْلَبْسطِ  ُعدا ما قأ  { .15اإلسراء -حماأُسوراً  ف ات ا

 وأما: 

 ) فتقعد (
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 وقعوداوقعد يقعد قعودًا فهو قاعد وهم قاعدون وقعود مبعىن جلس قال تعاىل } الذين يذكرون هللا قيامًا 
  -حانك فقنا عذاب النار وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا ابطال سب

{ وهنا كأن اإلسراف سيكون سببًا يف قعود الرجل عن القيام َباجياته و أمور حياته قال 252آل عمران 
طِ } تعاىل  ا ُكلَّ الأباسأ غأُلولاًة ِإىلا ُعُنِقكا واال ت ابأُسطأها كا ما ُلوماً حماأُسوراً فَ تَ ْقُعَد  واال َتاأعالأ يادا  { .15اإلسراء -ما

 :وأما 

 (ملوماً ) 

قال ال ُيافون لومة الئم مبيًا أهنم حزب هللا يف  لعمله ما ال ينبغي واملعزول ملوم قال تعاىلتوبيخ من اللوم 
ِبيِل اَّللَِّ واال ُيااافُونا  }  تعاىل  وقال تعاىل يف الشيطان وما  . { 90املائدة  -َلْوَمَة الئٍِم جُيااِهُدونا يف سا

عادتُُّكمأ  اتبعه : سيقوله يوم القيامة ملن دا احلأاقِِ واوا عأ عاداُكمأ وا ُر ِإنَّ اَّلِلا وا ا ُقِضيا األامأ يأطااُن لامَّ قاالا الشَّ }وا
ُتمأ يل فاالا  ب أ تاجا ُتُكمأ فااسأ عاوأ ن ُسلأطااٍن ِإالَّ أان دا انا يلا عالايأُكم مِِ ا كا ما ُتُكمأ وا لافأ ا تَ ُلوُموِن َوُلوُمواْ فاأاخأ ُكم مَّ أااناأ  أانُفسا

ابٌ  ُمأ عاذا ُتُموِن ِمن ق ابأُل ِإنَّ الظَّالِِمنيا هلا راكأ رأُت مباا أاشأ فا رِِخيَّ ِإِّنِ كا ا أانُتمأ مبُصأ ما رِِخُكمأ وا  {11إبراهيم - أالِيٌم مبُصأ
ا ُكلَّ الأبا }: اىل هنا عقوله ت أي ال تبذر وال تبسط اإلنفاق حَّت ال تعد ملوما حمسورا يف طِ واال ت ابأُسطأها  سأ

ُعدا  قأ  { .15اإلسراء -حماأُسوراً  َمُلوماً ف ات ا

حق هللا فيه فيحل عليه النقص ورفع الِبكة ه نعيف الدنيا مبوابلتايل ملوماً أي بعد التبذير ُيل الفقر مرة أخرى 
ريان  مث يف اآلخرة ملوما على ترك العمل مبا أمر هللا تعاىل ويطوقون هبذا املال الذي يتحول عليهم لنوالزوال 

ة }كما يف قوله تعاىل   ما الأِقيااما ُلوا ِبِه ي اوأ ا خبِا قُونا ما ُيطاوَّ  { . 234آل عمران -سا

 وأما:  

  )حمسورا(

هو الذي أتلف ماله حَّت ال يبقى منه شيئ فيبقى معه الندم والتعب هنا احلسرة اإلعياء والتعب واحملسور 
نُ } ال تعاىل واحلسرة ق ا الَِّذينا آما انُو َيا أاي ُّها ِض أاوأ كا ارأ رابُوا يف األأ وااهِنِمأ ِإذاا ضا قاالُوا إِلخأ ُروا وا فا الَِّذينا كا ا وا ال تاُكونُوا كا

عالا اَّللَُّ ذاِلكا  ا قُِتُلوا لِياجأ ما اتُوا وا ا ما انا ما انُوا ِعنأدا ُلونا  قُ ُلوهِبِمأ وااَّللَُّ ُُيأِيي وامُيِيُت وااَّللَُّ مباا يف  َحْسَرةً ُغِزًى لاوأ كا ما ت اعأ
  .{ 296آل عمران-باِصريٌ 
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أمر هللا تعاىل قال تعاىل فيما سيقولونه إذا قامت وتفريطهم يف وهذه احلسرة تكون يوم القيامة على تركهم 
اعاُة ب اغأتاًة قاالُوا َيا }  الساعة  ُُم السَّ اءاهتأ َّتَّ ِإذاا جا ا َحْسَرتَ َناحا ا ف ارَّطأناا ِفيها مث يريهم هللا { . 82األنعام-عالاى ما

ُ } تعاىل أعماهلم الصاحلة لو عملوها أين كانت مكانتهم ليتحسروا ويتأملوا أكثر قال تعاىل  ِلكا يُرِيِهُم اَّللَّ ذا كا
ُمأ  اهلا ما  . { 266بقرة ال  -عالايأِهمأ  َحَسَراتٍ أاعأ

يف هذا املكان فيتحسرون لكانوا جلنة لو كانوا أنفقوا يف سبيل هللا وأطاعوا هللا عز وجلابيرون مكاهنم وهنا 
 . على مافرطوا يف جنب هللا تعاىل 

 :ُث يقول تعاىل 

 . {11اإلسراء -ِإنَّ رَبََّك يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبْياً َبِرْيا ً  }

 :وهنا

  (رُ )ِإنَّ رَبََّك يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْقدِ  

لاُمونا  ِإنَّ َرّبِّ يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء َويَ ْقِدرُ }ُقلأ  أي أنه تعاىل يقول : ث ارا النَّاِس الا ي اعأ لاِكنَّ أاكأ  { 86سبأ -وا

فارِ  اَّلّلُ يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ َقِدرُ } مث يبني تعاىل أَنهل الدنيا فرحوا هبا كما يف قوله تعايل : ُحواأ اِبحلأايااِة وا
تااٌع  ياا يف اآلِخراِة ِإالَّ ما ن أ ا احلأايااُة الدُّ ما ياا وا ن أ  . {16الرعد -الدُّ

ُكمأ عالاى }  وهنا يبني تعاىل أنه فضل بعض الناس على بعضهم يف الرزق كما يف قوله تعاىل  ضا لا ب اعأ وااَّللَُّ فاضَّ
ٍض يف  ُلوا الرِّْزِق ب اعأ ا الَِّذينا ُفضِِ ُدونا  فاما ِة اَّللَِّ جياأحا ما وااٌء أافاِبِنعأ تأ أاميأااهُنُمأ ف اُهمأ ِفيِه سا لاكا ا ما ي رِزأِقِهمأ عالاى ما -ِبراادِِ

 { .62 النحل

ا } رزقها ماله من نفاذ كما قال تعاىل أما اآلخرة فوهذا يف الدنيا و   ذا اِب ِإنَّ ها سا ِم احلِأ وأ ا تُوعاُدونا لِي ا ا ما ذا ها
ا  َلِرْزقُ َنا ادٍ ما   .{ 90-98صِ -لاُه ِمنأ ن افا

نَّ له أسبابيه  وسعة الرزق هلا أسباب وكذلك الفقر  ُت اجلِأ لاقأ ا خا ما واملبدأ األساسى هو أن هللا تعاىل قال )وا
ُهمأ ِمنأ  ا أُرِيُد ِمن أ ُبُدوِن ما عأ نأسا ِإالَّ لِي ا ا أُرِيُد أانأ يُطأِعُموِن ِإنَّ اَّللَّا ُهوا  ِرْزقٍ وااألأِ ما ِتنيُ  زَّاقُ الرَّ  وا  -ُذو الأُقوَِّة الأما

 . (93-96الذرَيت
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لسعة الرزق كما قال صلى هللا عليه وآله  اً سببتعاىل وعبادته كما أمر عز وجل ويكون على ذلك تقوى هللا  
  . [ مثالً يف ]صلة األرحام صلة الرحم تزيد الرزق وتطيل العمر كما أن الزان ير  الفقر

ُت } ولد وأموال يف قوله تعاىل و زرع و الرزق من  ه السالم أن االستغفار يزيد ولذلك قال نوح لقومه علي قُ لأ
باِننيا  وااٍل وا راارًا واميُأِددأُكمأ ِبِامأ اءا عالايأُكمأ ِمدأ ما ارًا يُ رأِسِل السَّ انا غافَّ غأِفُروا رابَُّكمأ ِإنَُّه كا ت ا نَّاٍت واجياأعالأ اسأ  واجياأعالأ لاُكمأ جا

ُكمأ أاطأواارا ً لاُكمأ أاهنأاا لاقا قادأ خا قااراً وا ا لاُكمأ ال ت ارأُجونا َّللَِّ وا  .{ 20-24نوح -راً ما

 وأما: 

  ()ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبْياً َبِرْيا

ناُكمأ : أي كفى به شاهداً على عباده وأعماهلم قبل خلقهم قال تعاىل  ب اي أ ِهيداً ب ايأِِن وا ى اِبَّلِلِ شا فا َكاَن   ِإنَّهُ }ُقلأ كا
 .{ 56اإلسراء - ِبِعَباِدِه َخِبْياً َبِرْياً 

 وأما:

 )خبْيًا(

ُلونا } اخلبري العاِل بدقائق األمور وهو سبحانه كان خبرياً بعباده قبل خلقهم لقوله تعاىل   ما انا اَّللَُّ مباا ت اعأ بالأ كا
 { .22الفتح -َخِبْياً 

 وأما: 

 ()َبِرْيا 

ُلونا  كان بصرياً    أي أنه تعاىل أيضاً  ما ُ مباا ت اعأ انا اَّللَّ   –َبِرْيًا ِبعماهلم قبل خلقهم لقوله تعاىل } واكا

 . {5األحزاب

 : ُث يقول تعاىل يف الوصية التاسعة 

َلُهْم َكاَن ِخْطئاً َكِبْياً }  ُكْم ِإنَّ قَ ت ْ   {10ءاإلسرا -َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق ََنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإايَّ

 :وهنا
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ياةا  َأْوالدَُكمْ  ) َوال تَ ْقتُ ُلوا  شأ ُكْم( خا  ِإْمالٍق ََنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإايَّ

رَّما اَّلِلُ ِإالَّ اِبحلاقِِ  َواَل تَ ْقتُ ُلواْ اي أنه تعاىل يقول يف حكم القتل } سا الَّيِت حا فأ { النهى هنا 88اإلسراء -الن َّ
ة من وصاَي هللا تعاىل اليت أوصى هبا األمم من يوهذه وصمالق وهو اإلخاصة عن قتل األوالد خشية الفقر 

 قبل وأمران هبا 

وإمالق : ] أملق إمالقًا : افتقر وأصل ذلك أن يقال " أملق ماعنده من املال أي أنفقه فكىن به عن الفقر 
رَّما رابُُّكمأ عالايأُكمأ }ُقلأ ت اعاالاوأاأ أا    معجم ألفاظ القرآن ابابمليم فصل الالم والقاف [ . قال تعاىل : – ا حا تأُل ما

ااًن  سا يأِن ِإحأ اِبلأوااِلدا يأئًا وا رُِكواأ ِبِه شا ُهمْ أاالَّ ُتشأ ْن إْماَلٍق َنَُّْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإايَّ رابُواأ  َواَل تَ ْقتُ ُلوْا َأْواَلدَُكم مِّ واالا ت اقأ
ا باطانا  ما ا وا ها را ِمن أ ا ظاها وااِحشا ما ِقُلونا  ُلواْ َوالَ تَ ْقت ُ الأفا اُكمأ ِبِه لاعالَُّكمأ ت اعأ صَّ رَّما اَّلِلُ ِإالَّ اِبحلأاقِِ ذاِلُكمأ وا سا الَّيِت حا فأ  -الن َّ

  .{292األنعام

ياةا  ) َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكمْ وهنا قدم الرزق للوالدين مث األوالد وهنا قدم األوالد يف الرزق يف قوله تعاىل  شأ  خا
ُكْم(ِإْمالٍق ََنُْن نَ رْ  واال  وهنا قدم رزق األوالد على اآلابء والعكس يف آية األنعام يف قوله تعاىل ) زُقُ ُهْم َوِإايَّ

الٍق  تُ ُلوا أاوأالداُكمأ ِمنأ ِإمأ ُهمْ ت اقأ ا باطان  ََنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإايَّ ما ا وا ها را ِمن أ ا ظاها وااِحشا ما رابُوا الأفا  -واال ت اقأ
ِض ِإالَّ عالاى اَّللَِّ  (كداللة على أن292األنعام ارأ ا ِمنأ داابٍَّة يف األأ ما ِرْزقُ َها  هللا تعاىل يرزق كل اخللق قال تعاىل )وا

ا  عاها دا وأ ت ا ُمسأ ا وا رَّها قا ت ا لاُم ُمسأ ي اعأ ( وما خلقهم هللا تعاىل إال لعبادته ورزقهم عليه تبارك وتعاىل كمايف قوله 6هود –وا
نَّ وا  ُت اجلِأ لاقأ ا خا ما ُهمأ ِمنأ تعاىل )وا ا أُرِيُد ِمن أ ُبُدوِن ما عأ نأسا ِإالَّ لِي ا ا أُرِيُد أانأ يُطأِعُموِن ِإنَّ اَّللَّا ُهوا  ِرْزٍق  األأِ ما  الرَّزَّاقُ وا

ِتنُي  ( ويقول تعاىل ويقول صلى هللا عليه وآله ] لو أنكم تتقون هللا حق تقاته 93-96الذرَيت -ُذو الأُقوَِّة الأما
 . [  تغدو مخاصاً وتروح بطاان لرزقكم كما يرزق الطري

 

وهللا  فكالكما يرزق ابآلخر يرزقك هللا  ت أيضاً نوهنا كأن هللا تعاىل يقول لنا أن الرزق أيت ألوالدك وأ 
ا أُرِيُد ِمن أ } الرزاق ذو القوة املتني كما يف قوله تعاىل : تعاىل هو  ُبُدوِن ما عأ نسا ِإالَّ لِي ا نَّ وااإلأِ ُت اجلِأ لاقأ ا خا ما ُهم وا

ن  ا أُرِيُد أان يُطأِعُمونِ  رِّْزٍق مِِ ما ِتنيُ  الرَّزَّاقُ ِإنَّ اَّللَّا ُهوا  وا  { 93-96الذارَيت  –ُذو الأُقوَِّة الأما

 وأما: 

 ( أوالدكم) 
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ٍة مُثَّ ِمنأ ُمضأ  ٍة مُثَّ ِمنأ عالاقا ٍة األوالد أو الولد يبدأ تليقه مبرحلة املاء اجلاري برحم املرأة وهى مرحلة)نُطأفا غاٍة خُمالَّقا
ة ٍ  غاريأِ خُمالَّقا تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تكتم  (. وف هذه املرحلة يبدأ تكوين الولد وال ُيل إلمرأة 9احلج  -وا

اِمِهنَّ ِإنأ ُكنَّ  لاقا اَّللَُّ يف أارأحا ا خا نا ما ُتمأ ُنَّ أانأ ياكأ لُّ هلا ِمنَّ ما خلق هللا يف رمحها كما قي قوله تعاىل ٍ) واال ُيِا  يُ ؤأ
ِخِر  ِم اآلأ وأ ببطن زوجته نطفة وعندما بشرت املالئكة إبراهيم عليه السالم  بولده كان  (113البقرة -اِبَّللَِّ واالأي ا

ي ألاَّتا }  :  فقالت عليها السالم يأخا ً  َأَأِلدُ قاالاتأ َيا وا ِلي شا ا ب اعأ ذا وهذا هو طريق  {61هود -واأاانا عاُجوٌز واها
ويبدأ التحرمي لقتل الولد من هذه املراحل األوىل يف  األماألوىل ببطن  يف املراحل الثال للولد  اخللق والتكوين

 خشيةإمالق {  أوالدكملقوله تعالىهنا } وال تقتلوا  . التكوين 

ُلُغوا أاُشدَُّكمأ مُثَّ لِتا  } مث ُيرج طفاًل كما يف قوله تعاىل   ب أ اًل مُثَّ لِت ا  { 66غافر  -ُكونُوا ُشُيوخا مُثَّ ُُيأرُِجُكمأ ِطفأ
لاِبثأتا ِفيناا ِمنأ ُعُمرِكا  َولِيداً قاالا أاِلاأ نُ رابِِكا ِفيناا } يرىب كما يف قوله تعاىل  اً وليد الً وهو خارج من رحم أمه طف وا

انا يف الأما  } وامسه أيضا صبيًا يف املهد لقوله لتعاىل  { .23الشعراء-ِسِننيا  نأ كا لُِِم ما يأفا ُنكا ِبِياً كا ِد صا مرمي -هأ
15 } 

 خشية أوالدكمهم لقوله تعاىل هنا أيضاً :}وال تقتلوا حمرم قتلأيضا يف هذه املرحلة بعد املولد  وكل مولود ولد 
 إمالق {

األوالد يف هذه املراحل كلها من بداية وضع النطفة إىل أن ُيلقها هللا تعاىل أم ِل يقدر خلقها فاهلل تعاىل قال  
راُكُم اَّللَّ ُ  )فاأأتُوُهنَّ  يأُث أاما ]  هنا  ( ) وأتوهن( هو موضع الولد ويقول صلى هللا عليه وآله111البقرة -ِمنأ حا

ومنه  وغري ذلك فهو القتل بدرجات َترميه وأعاله القتل بعد اخلروج للحياة أقبل وأدبر واتقى احليضة والدبر[
وإذا املوؤدة  }زول قول هللا تعاىل : اخلطاب ون عمر بنبعض الصحابة قبل اإلسالم ومنهم الذي فعله الوأد 

  {5-3التكوير -سئلت ِبي ذنب قتلت

ُلوا } تعاىل فيه  ولهق كما يف وهؤالء خسروا نفس بغري حق . لقتل  وهذا كله ِسرا الَِّذينا ق ات ا  َأْوالَدُهمْ قادأ خا
ُ افأَتااءً  ا رازاق اُهُم اَّللَّ رَُّموا ما هاً ِبغاريأِ ِعلأٍم واحا فا تاِدينا  سا انُوا ُمهأ ا كا ما لُّوا وا  . { 204األنعام -عالاى اَّللَِّ قادأ ضا

وافَتاءاً على هللا ألهنم جعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إانَث ونسبوهم هلل تعاىل وجعلوا هلم البنني كما يف 
ُنونا } قوله تعاىل لاُكُم الأب ا نااُت وا   .{ 85الطور -أامأ لاُه الأب ا
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ُهونا }  وقال تعاىل ت ا ا ياشأ ُمأ ما هلا اناُه وا نااِت ُسبأحا اُكمأ رابُُّكمأ } . وقال تعاىل { 96النحل -واجياأعاُلونا َّللَِّ الأب ا فا أافاأاصأ
ُقولُونا ق اوأالً عاِظيماً  َثً ِإنَُّكمأ لات ا ِة ِإانا الِئكا  . { 04اإلسراء -اِبلأباِننيا وااتَّاذا ِمنا الأما

الق وقد كان األعراب يقتلون ياةا ِإمأ شأ يدخل فيها َتديد النسل ألنه  بناهتم ابلوأد خشية العار أو الفقر وهنا خا
على أربع وفرصة َتتع األثنني من الولد  هعلى أثنني أكثر ِما تنفق هصراحة قاعدة يتشدقون هبا أن ما تنفق

تلون النطفة يف مهدها وهذا فيقمن األربع وكأن الرزق علموه وحددوه وقسموه لعنهم هللا تعاىل ابحلياة أكثر 
 أدَ درجات القتل املتعمد . 

و يقول هللا تالعبًا ابلكالم واملقصد واحد أنه تنظيم وليس َتديد  متأولنيوأحل هلم علماء الضاللة ذلك 
أو القاتل لولده ووليدته خشية الفقر أو العار قال الضال القاتل لنطفته والقاتلة لنطفتها  هذاتعاىل خماطبًا 

تُ ُلوا } اىل تع ِبرياً  َأْوالدَُكمْ واال ت اقأ انا ِخطأئًا كا لاُهمأ كا ُكمأ ِإنَّ ق ات أ ِإَيَّ الٍق حناأُن ن ارأزُقُ ُهمأ وا ياةا ِإمأ شأ  { 82اإلسراء -خا
 وأما:

 )َخْشَيَة( 

ّبِِ ِإذاً  واخلشية تكون من األنفاق يف قوله تعاىل اِة را زاآِئنا رامحأ ُتمأ  }ُقل لَّوأ أانُتمأ َتاأِلُكونا خا كأ سا امأ اِق َخْشَيَة ألَّ اإِلنفا
اُن ق اُتوراً اإلسراء انا اإلنسا تُ ُلوا } { واخلشية هنا من الفقر واإلمالق لقوله تعاىل 244واكا َخْشَيَة الداُكمأ وأ أواال ت اقأ

ِبرياً  انا ِخطأئاً كا لاُهمأ كا ُكمأ ِإنَّ ق ات أ ِإَيَّ زُقُ ُهمأ وا الٍق حناأُن ن ارأ  { .82اإلسراء -ِإمأ

 ا:أم

انا  )  لاُهمأ كا ِبريا(ِخْطئاً )  ِإنَّ ق ات أ  ( 82اإلسراء-  كا
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] واخلطئ فعل الشر عن غري قصد وخِطئا ُيطأ : احنرف إىل الشر قصدًا فهو خاطئ وهى خاطئة وهم 
معجم الفاظ القرآن ابب اخلاء فصل الطاء واهلمزة [ قال عاىل } واستغفري لذنبك إنك كنت  –خاطئون 

{ أي وقعت يف خطأ متعمد وقال تعاىل  أيضًا يف تعمد اخلطأ : } َتهلل لقد 15وسف ي – اْلاطئنيمن 
 َخِطيَئاهِتِمْ ِمَّا { وقال تعاىل يف قوم نوح عليه السالم : } 52يوسف  – ْلاطئنيآثرك هللا علينا وإن كنا 

راً  ِخُلوا انا رِقُوا فاأُدأ انا  ) بريا }هنا مبياً أن قتلهم خطاً كوقال تعاىل  {  19نوح –أُغأ لاُهمأ كا ِبرياً  ِخْطئاً ِإنَّ ق ات أ  – كا
 ( 82اإلسراء

 :  وأما 

انا ِخطأئاً  )  لاُهمأ كا  ( 82اإلسراء –( َكِبْيًا )ِإنَّ ق ات أ

وورود لفظ   { . 64اإلسراء  -كبْياوالكبري عكس الصغري قال تعاىل } وُنوفهم فما يزيدهم إال طغيااًن  
ُة أاوأ ن اراىَٰ ه تعاىل } كبريا على كفر قريش هنا يف قول ِئكا الا ناا الأما اءاانا لاوأالا أُنزِلا عالاي أ قاالا الَِّذينا الا ي ارأُجونا لِقا وا

وأا ُعتُ وًّا راب َّناا  عات ا ُوا يف أانُفِسِهمأ وا ِبا تاكأ ِد اسأ { يؤكد أهنم هم الذين وقعوا ف هذه اجلرمية  12الفرقان  - َكِبْيًالاقا
انا ِخطأئاً  قال تعاىل فيها هنا : } الكبرية املتعمدة .واليت لاُهمأ كا  { .82اإلسراء –( َكِبْياً )ِإنَّ ق ات أ

  :الوصية العاشرةُث يقول تعاىل 

 { 11اإلسراء-َوال تَ ْقَربُوا الزََِّن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً } 

 وهنا:

  َوال تَ ْقَربُوا( (
را  َواَل تَ ْقَربُواْ } ا ظهر منها وما بطن ف قوله تعاىل:ورد لفظ ال تقربوا على الفواحش موهنا  ا ظاها وااِحشا ما الأفا

اُكمأ ِبِه لاعالَُّكمأ  صَّ رَّما اَّلِلُ ِإالَّ اِبحلأاقِِ ذاِلُكمأ وا سا الَّيِت حا فأ تُ ُلواأ الن َّ ا باطانا واالا ت اقأ ما ا وا ها ِقُلونا ِمن أ  { 292األنعام - ت اعأ
ِبيالً  َوال تَ ْقَربُوا}  الزان لقوله تعاىل منها هنا الفواحش الباطنه و  اءا سا سا ًة وا انا فااِحشا َا إِنَُّه كا  { 81اإلسراء-الزِِ

واال ت اتَِّبُعوا ُخطُوااِت } واالقَتاب من الزان يبدأ من نقطة وبعدها نقاط وخطوة بعدها خطوات قال تعاىل فيها 
يأطااِن ِإنَُّه لاُكمأ عاُدوٌّ ُمِبنٌي  نأ } قال تعاىل فيها  ةحشاخطوات حنو الزان والفهذه و  . { 263ةالبقر  -الشَّ ما وا

ر  اِء واالأُمنأكا شا حأ يأطااِن فاِإنَُّه أياأُمُر اِبلأفا والبداية تكون بنظر العني لذلك يقول . { 12النور -ي اتَِّبعأ ُخطُوااِت الشَّ
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ُقل  بغض البصر يف قوله تعاىل : } صلى هللا عليه وآله النظره سهم من سهام إبليس ولذلك أيمر هللا تعاىل
ُهمأ  ظُوا فُ ُروجا ارِِهمأ واُياأفا وا ِمنأ أابأصا ِمِننيا ي اُغضُّ ُمأ لِِلأُمؤأ ىَٰ هلا ِلكا أازأكا ُعونا  ذاَٰ ن ا ِبرٌي مباا ياصأ  { 84النور  –ِإنَّ اَّللَّا خا

 . الزانيف قوع الو ئل واحأحدا موانع و  الشرعي ومن هنا يتبني لنا أن غض البصر وااللتزام ابلزي اإلسالمي

هلن  كما أنه هنى هللا تعاىل عن أن يواعد الرجال النساء بعضهم بعضاً سراً إال أنه يقولوا قوالً معروفا ابلتعريض  
اِء أا } كما يف قوله تعاىل   ابلزواج وفق ما أمر هللا تعاىل  ُتمأ ِبِه ِمنأ ِخطأباِة النِِسا ا عارَّضأ وأ واال ُجنااحا عالايأُكمأ ِفيما

لاِكنأ ال تُ وااِعُدوُهنَّ ِسرًِا ِإالَّ أانأ ت اقُ  ُنَّ وا تاذأُكُروهنا ُتمأ يف أان أُفِسُكمأ عاِلما اَّللَُّ أانَُّكمأ سا ن أ ن ا ُروفا ً أاكأ عأ البقرة  -ولُوا ق اوأاًل ما
189 }. 

ُروِف  واآتُوُهنَّ } يف مسألة الزواج لقوله تعاىل عز وجل والقول املعروف هنا تنفيذ ما أمره هللا   عأ ُأُجوراُهنَّ اِبلأما
ان  دا اِت أاخأ اٍت واال ُمتَِّخذا اِفحا ا ُمسا نااٍت غاريأ  . { 19النساء  -حُمأصا

ُروف } وقال تعاىل يف رد املطلقة  عأ ُهمأ اِبلأما ن ا وأا ب اي أ ُهنَّ ِإذاا ت ارااضا نا أازأوااجا ُضُلوُهنَّ أانأ ي انأِكحأ البقرة  -فاال ت اعأ
 إال أن تقولوا هلم قواًل معروفًا معناه أخذ املوافقة فقط على الزواج منها . وعلى . أي أن قوله تعاىل{ 181

قاالاتأ } ابنتيه إحدى الوىل أن يسارع يف زواج ابنته كما قال شعيب ملوسى عليه السالم عندما قالت 
ا  ِويُّ األأ رأتا الأقا تاأأجا ِن اسأ ا ما ريأ تاأأِجرأُه ِإنَّ خا اَهُاا َيا أاباِت اسأ دا وهنا علم ما يف قلبها فقال  { 16القصص  -ِمنُي ِإحأ

اتانيأ } له  نايتاَّ ها ى اب أ دا كا ِإحأ  وهذه كلها أمور َتول دون وقوع الزان  { 16القصص  -قاالا ِإِّنِ أُرِيُد أانأ أُنأِكحا
انا فااِحشا  الزان وال تقربوا }: واالقَتاب منه ألنه تعاىل قال يف اجملتمع املسلم  ِبياًل  ةً ِإنَُّه كا اءا سا سا  -وا

 { .81اإلسراء

 وأما: 

 )الزََِّن(

هو وضع النطفة فيما ال ُيل من غري احملارم أو احملارم وهو درجات وطئ امرأة بغري وجه شرعي و والزان ] 
تتلف مابني احملصن وغري احملصن ومن بلغ احللم ومن ِل يبلغ وهذا الزان حمرم إذ أن به تتدخل األنساب 

د الزان ويهدم هبم صرح اإلسالم كما هو احلال اآلن وال يعرف هؤالء إال ببغضهم آلل بيت حممد ويكثر أوال
وسوء خلقهم مع الناس ومن فعل ذلك الفعل قال تعاىل فيه أنه مرتكب لكبرية من الكبائر اليت تضاعف 

اً  عا اَّللَِّ ِإهلا ُعونا ما ُ ِإالَّ  لصاحبها العذاب وقال هنا عز وجل }واالَِّذينا الا يادأ رَّما اَّللَّ سا الَّيِت حا فأ تُ ُلونا الن َّ را واالا ي اقأ آخا
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مًا يضاعف له العذاب يوم القيامة وُيلد فيه مهاان إال من َتب  يَ ْزنُونَ  اِبحلأاقِِ واالا  عالأ ذاِلكا ي الأقا أاَثا ن ي افأ ما وا
 .{63الفرقان -رحيما  وآمن وعمل عمالً صاحلاً فأوالئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غفوراً 

ًة  زَانَِيةً  الا يانِكُح ِإالَّ  الزَّاِن وهذا الزان حمرم على املؤمنني لقوله تعاىل : }  رِكا ا ِإالَّ  َوالزَّانَِيةُ أاوأ ُمشأ  زَانٍ  الا يانِكُحها
رٌِك  ِمِننيا أاوأ ُمشأ ِلكا عالاى الأُمؤأ  {  8النور –واُحِرِما ذاَٰ

ِلُدوا ُكلَّ وااِحٍد  الزَّانَِيُة َوالزَّاِن هللا تعاىل عليه مبائة جلدة يف قوله تعاىل } ومن فعل ذلك الفعل فقد حكم  فااجأ
ٍة  لأدا ا ِمائاةا جا ُهما ن أ دأ عاذا مِِ ها لأياشأ ِخِر وا ِم اآلأ وأ ِمُنونا اِبَّللَِّ واالأي ا ا راأأفاٌة يف ِديِن اَّللَِّ ِإن ُكنُتمأ تُ ؤأ ا واالا تاأُخذأُكم هِبِما ُما اهبا

ِمِننيا  نا الأُمؤأ ٌة مِِ  { . وهذه عقوبة هلما يف احلياة الدنيا ومن َتب َتب هللا تعاىل عليه .1النور – طاائِفا

 وأما:

 (ِإنَُّه َكانَ )

ُمأ  } ترد هذه اآلَيت يف قوله تعاىل عن الكبائر  وااهلا ىَٰ أامأ تااما لُوا اخلأاِبيثا اِبلطَّيِِِب واالا واآتُوا الأي ا بادَّ تاأُكُلوا واالا ت ات ا
ِبريًا  انا ُحواًب كا وااِلُكمأ ِإنَُّه كا َٰ أامأ ُمأ ِإىلا وااهلا حوابً أي ظلمًا و إَثاً كبرياً  وكما أَنكل مال اليتيم حوابً  { 1النساء -أامأ

ِبياًل  ِإنَُّه َكانَ }  كبريًا كذلك الزان إنه كان كان فاحشة وساء سبيال قال تعاىل اء سا سا تًا وا قأ ما ًة وا  -فااِحشا
 . {11النساء

 وأما :

  فَاِحَشًة( )

والفاحشة الزَيدة والكثرة فيما أشتد قبحه من الذنوب قواًل وفعاًل وهنا الفاحشة املقصود منها الزان قال تعاىل 
 . { 81اإلسراء -وساء سبيالفاحشة وال تقربوا الزان إنه كان } هنا

الكالم الفاحش أو الفعل  فمنه  إن كان ظاهرًا ف ظاهرًا وابطنًا وابطناً الفعل و تى على القول تفاحشة وال
ا } لقوله عز وجل  القبيح أمام الناس رَّما راّبِِ غأيا ِبغاريأِ  اْلَفَواِحشَ ُقلأ ِإَّنَّاا حا ا واالأب ا مثأ ا باطانا وااألأِ ما ا وا ها را ِمن أ ا ظاها ما

ِإذاا ف اعاُلوا  { ومن الظاهر تقليد اآلابء لقوله تعاىل يف فحش القول : }88ألعراف -احلأاقِ  قاالُوا  فَاِحَشةً وا
راانا هِباا ُقلأ ِإنَّ اَّللَّا ال أياأُمُر  ءاانا وااَّللَُّ أاما ا آابا ها انا عالاي أ دأ لاُمونا  ِِبْلَفْحَشاءِ واجا ا ال ت اعأ  -أات اُقولُونا عالاى اَّللَِّ ما

 { .13األعراف
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يت : } لقوله تعاىل و إن كان ابطنًا فهو الزان    ِهُدوا عالايأِهنَّ أارأب اعاًة  اْلَفاِحَشةَ أياأِتنيا واالالَّ تاشأ اِئُكمأ فااسأ ِمنأ ِنسا
  { 29النساء -ِمنأُكم

النهى عن الفاحشة بعد النهى عن قتل األوالد  يف وما بطن منها هو السر الذي ال يعلمة كثري من الناس و 
الٍق حناأ } قوله تعاىل  تُ ُلوا أاوأالداُكمأ ِمنأ ِإمأ رابُوا واال ت اقأ ُهمأ واال ت اقأ ِإَيَّ زُُقُكمأ وا ا باطان  اْلَفَواِحشَ ُن ن ارأ ما ا وا ها را ِمن أ ا ظاها  -ما

 .{ 292األنعام

وف هذا دليل على أن جرمية الوأد كانت منتشرة يف املواخري وأصحاب الراَيت احلمر وبني أهل اخلطيئة يف  
من  ل ويف  ذلك قال صلى هللا عليه وآله أنه ]كل زمان خشية العار أو الفقر وهذا فيه سؤ ظن ابهلل عز وج

عالمات الساعة أن تعري املرأة ذات األوالد وتفرح العواقر [ وذلك النتشار الزان والعياذ ابهلل وتوسعوا يف 
املخَتعات واألدوية اليت تقتل النطفة وهى ماء جار يف مرحلتة األوىل و دون أن تتم بقية مراحل التخليق. 

 تل أيضاً كما بيناوابلتايل فهو ق

. مث ينهى هللا تعاىل عن الزان ألنه دافع قوى هلذه العملية وكذلك ملن أراد الدنيا وشهواهتا يف اخلفاء وحَّت ال 
ُيرج ولداً للدنيا يعبد هللا وحده وهذا يكفى ولكن زين هلم الشيطان أعماهلم وقال هلم رزق األثنني ليس كرزق 

 كما بينا من قبل .   األربع

 :وأما

 )َوَساَء َسِبياًل(  

ُمأ  }قال تعاىل  وهنا ساء سبيال أي كما ُلون َساءَ  ِإهنَّ ما انُوا ي اعأ ا كا وهؤالء جيزون مبا عملوا كما  { 1املنافقون-ما
زِيا الَِّذينا } يف قوله تعايل  ِض لِياجأ ارأ ا يف األأ ما اوااِت وا ما ا يف السَّ َّللَِّ ما ُنوا مباا عاِمُلوا واجياأ  َأَساُءواوا سا زِيا الَِّذينا أاحأ

ىنا  سأ } :  الذي قال تعاىل فيه وسوء السبيل املقت  فيهاوذلك ألهنم هنا فعلوا الفاحشة و  { 82النجم-اِبحلُأ
تاً  قأ ما ًة وا انا فااِحشا  وأما:.{11النساء - َوَساء َسِبيالً ِإنَُّه كا

 ( َسِبيالً ) 
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ع هللا تعاىل ورسوله وأهل بيته عليهم السالم } إن هذه فيه ملن أطا  قال تعاىل ق للجنة أو الناريوالسبيل طر 
{ وابَتيل هللا تعاىل هدى البشرية إما أن يكون مؤمنًا 15اإلنسان  –تذكره فمن شاء اتذ إىل ربه سبيال 

 {  8االنسان  –إم شاكرًا وإما كفورا  السبيل} إان هديناه شاكرًا أو كفورًا ِمعنًا يف اكفر يف قوله تعاىل : 
 ضل عن كتاب هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم  فلن جيد سبياًل إىل اهلدى  ومن

دا لاُه  قال تعاىل فيه ِلِل اَّلِلُ ف الان َتِا ن ُيضأ ما أي لن َتد له سبياًل إىل اهلدى ولن يقع  {33النساء - َسِبيالً } وا
اء: نا ا الزان الذي قال تعاىل فيه ههإال يف الكبائر ومن سا ًة وا انا فااِحشا  . {11النساء - َسِبيالً  } ِإنَُّه كا

ِرُف :  كما يف قوله تعايل  صلى هللا عليه وآله ورسوله  وقد يصرف هللا تعاىل املتكِبين على هللا تعاىل أاصأ }سا
اأ ُكلَّ  ِإن ي اراوأ ِض ِبغاريأِ احلأاقِِ وا ُونا يف األارأ ِبَّ يتا الَِّذينا ي اتاكا اأ عانأ آَيا ِإن ي اراوأ ِمُنواأ هِباا وا ِد الا ي اتَِّخُذوُه  َسِبيلَ آياٍة الَّ يُ ؤأ الرُّشأ

اأ  َسِبيالً  ِإن ي اراوأ ا غااِفِلنيا األعراف َسِبيالً الأغايِِ ي اتَِّخُذوُه  َسِبيلَ وا ها انُواأ عان أ تِناا واكا بُواأ ِِبَيا ذَّ ُمأ كا { ومن  206ذاِلكا ِبِاهنَّ
ِدياُكمأ ُسنانا الَِّذينا } األنبياء وسننهم اليت قال تعاىل فيها الغي هنا اخلروج على سبيل  ي اهأ ا لاُكمأ وا يُرِيُد اَّللَُّ لِيُ بانيِِ

يُرِيُد الَِّذينا  ِكيٌم وااَّللَُّ يُرِيُد أانأ ي اُتوبا عالايأُكمأ وا ي اُتوبا عالايأُكمأ وااَّللَُّ عاِليٌم حا وااِت ِمنأ ق ابأِلُكمأ وا ها ِيُلوا ي اتَِّبُعونا الشَّ أانأ َتا
ِعيفاً  اُن ضا نأسا فا عانأُكمأ واُخِلقا اإلأِ ُ أانأ ُُيافِِ يأالً عاِظيماً يُرِيُد اَّللَّ  .{ 13-16النساء-ما

.  

 :ُث يقول تعايل يف الوصية اْلادية عشر

 

  
 


