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 الْذّكْرِالْحَكِيمْ آيِ يف وَقَفَاتٌ

َرادََۡۡوَمنۡ 
َ
ْوَلۡ ِۡمنۡ ُمؤۡ َۡوُهوََۡۡيَهاَسعۡ ۡلََهاۡوََسَعۡىِۡخَرةَۡٓأۡلٱۡأ

ُ
ُۡيُهمَسعۡ ََۡكنَۡۡئَِكۡفَأ

شۡ  ١٩ۡۡاُكورۡ مَّ اِۡۡمنۡ ۡءُِۡؤَلاَۡوَهۡ ۡءُِۡؤَلاَۡهۡ ۡنُِّمدُُُّۡۡكّ  اََۡۡكنََۡۡوَماَۡربَِّك ۡۡءَِۡعَطا ٢٠ُۡظوًراَمۡ َۡربَِّكۡۡءَُۡعَطا
ل َۡۡفَۡكي ۡۡنُظرۡ ٱ ۡىَۡضُهمۡ َبعۡ َۡنافَضَّ ۡ َبعۡ ََۡعَ كۡ ِۡخَرةَُۡولَٓأۡلۡض 

َ
كۡ ۡتۡ َدَرَجىَۡۡبُۡأ

َ
َۡتفۡ َۡبَُۡوأ  اإلسراء  ٢١ِضيل 

 

 إهداء  

 رمحه اهلل تعاىل {النعيميعادل داؤد حممد}اىل روح األستاذ 

  اثواب ويسمثوابا 

 إيفاًء وبـِـّرا 

 

 احملقق
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 جميع اآلراء الوارد في الكتاب تعبر عن رأي المؤلف

 التي يستشهد بها في التوثيق،  أي من اآلراء المقتبسة او المقتبس عنها أوب المحقق خلدبدون أن يت

 بذل ذيالفي نشر العلم وال يبتغي غير اإلفادة 

 سبيل هللا تعالى من قبل المؤلف رحمه هللا تعالى وجعله في خزائن رحمتهفي 
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 قديمت

. وبفضل من هللا تعالى قلما تجود الحياة بلقاءات ذوي المشارب المتقاربة الخالصة هلل تعالى
 .(يني  في عل   هللا تعالى رحمه)، هذا الكتاب األستاذ عادل داؤود محمد ؤلفلم بمالزمتي تدجا

التي دامت أزهى سنوات  الصحبة الطيبة كانت ،الشباب انرعكذا يو  ة ونعومة األظفارنشأالمنذ 
يوم  ، وكان رحيله بال توديعالى رحمة ربه تعالى ىالى أن إفضو  العمر صحبًة وأنسًا وتواصالً 

 ه(. 1434م/ الخامس من جمادى اآلخر 2013امس عشر من شباط الخ ،الجمعة

في  رائقاً  دؤوبا في منهاجه التعليمي التربوي،مجتهدًا جادا و فاضال وموجها عرفته مربيا 
مع  التعريفصائب و  موراأل توصيفدقيقا في سديد التقصد ، ءرااآلأسلوب تفكيره، ثاقبا 

 وعلوم العربية اللغة التفكه في أبواب و نيف حالالدين  شرح أحكام في . كان مرجعاالتمحيص
عرفت عنه شمولية  .وتدريسه في حياتهوترانيما سلوكا قواعد الشريعة قا واألدب، مطب  الحياة 
دقة التعبير في في النحو والبالغة و و  ،وعاء الدين الحنيف ،باللغة العربيةواإلهتمام اإللمام 

تابعة مما الم المعةة تبمر بمنهجية  ط والتنقيط،التفقينكهات مع في الكتابة و وأسلوب العرض 
  لقارئ استيعابها...وكذا افهمها على السامع   يسهل

                                                             
 .كانت )رعاه هللا تعالى( وقت كتابتها 
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كاديمي في األعلمي البحث الحلقات  مجالسالتي أخذت في الغالب  من خالل لقاءاتنا
 لم أفاجأ بقدر ما أخذت بأسلوب العرض اليقيني، ،اآلخرةمآالت مفردات الحياة الدنيا و  تداول

واللغة العربية والمنطق  والتفسير الموثق بإثباتات من أي الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة
خلت منها التفاسير السليم مع التحليل والتعليل واالفتراض واالستفهام ثم االستنباطات التي 

ه اتوضوعيبدأ م أراه ف .، وهي غير قليلمتداولة من مثل النسفي وصفوة البيان ومخلوف والنووي ال
ما يستحق  ذاكر ضافة وتحديثا،أو إ ..بإثباتات ماً اهسإها بعض بما جاءت به التفاسير وينقد

 قاقا للحق في الحالتين. إح

كي  لقادم الموضوعات صفاء الذهن والتركيزبفي التناول القارئ الكريم التجرد  علىأتمنى 
لقد تناول  .ه هلل سبحانه وتعالىذلك كلو  من القول: سواه من  وابا للصحيصميزانا وتمذلك يكون 

مثل ابن كثير وغيره وتفاسير المعاصرين من شيوخ الفكر اإلسالمي وأعالمه من تفاسير األولين 
واألستاذ الدكتور أحمد الكبيسي في " برهان ربه"منهم العالمة محمد سعيد البوطي في موضوع 

أطال هللا سبحانه في أعمارهم  ا،وغيره "هللا نور السموات واألرض"و" التام والكامل" موضوعي
ن بز او في م واجتهاداتهم لهماعمأ زاهم عن األمة اإلسالمية خير الجزاء وجعل ثواب اونفع بهم وج

 .الى بارئها هروحويرحم من يفضي ب حسناتهم

 والشروحات، مذكرًا؛ تدوين التفاسير ، رحمه هللا تعالىالمفسرالخال الجليل، كنت أقترح على 
لم يسبق له  إذالكتابة  حاشيتالجم، بتواضعه  يفكان يبادرن ...ي القرطاس ضاعكل علم ليس ف

وال ساله ر ال يجارى في است يه الذ، وهو المحاضر المفو  في عالمها ليسأن كتب للنشر وانه 
أعدت عليه قول المباركة وفي إحدى اللقاءات  في هدي الشروحات والقاء المحاضرات.يبارى 

في استشهادا كلما لزم األمر دده ر ن اكن إذ ،عنهتعالى بن جبل رضي هللا الصحابي الجليل معاذ 
: يا معاذعلى حماره، فقال لي ملسو هيلع هللا ىلص  كنت رديف الرسول: "عنه تعالى قال رضي هللا لقاءات سابقة:

وأعادها  ،: قلت لبيك وسعديك يا رسول هللايا معاذ) قلت لبيك وسعديك يا رسول هللا وأعادها ثانية
 قلت هللا ورسوله أعلم.أتدري ما حق هللا على العباد؟ وما حق العباد على هللا؟ قال: ثالثة، بعدها 

به أن ال يعذبهم  ن . وحق من ال يشركو .حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاقال: 

                                                             
 مدار أسابيع وأشهر وسنوات من اللقاءات التي تمثل الصحبة الطيبة الخالصة هلل تعالى في داري المتواضعة وبعضها  كانت على

 على ضفاف دجلة الهادئة في غابات الموصل الطيبة في تسعينيات القرن الميالدي الماضي.
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 ...وبقيت محافظا عليها أمانة. أ.هـ. ال فيتكلواأأبشر بها يا رسول هللا؟ قال  :.. فقلتفي النار
  أعلنتها تأثما أن أكون كتمت علما...ملسو هيلع هللا ىلص  ولكن بعد وفاته

خرجت  .رضاء هلل سبحانه وخوفا من حسابهرته وجعلته يعدني بالكتابة إالعبارة األخيرة ذك  
ال تحتاج  اتعو ألن الموض ،النسخة األولى ولم أكن أتوقع لها ذلك التدوين بأسلوب لزوم ما يلزم

عدة مرات حيث جاءت األخيرة متميزة عن سابقاتها في نة مقنجددت النسخة و  إلى إسهاب...
منه الحبك والتعبير والتبسيط وإضافة موضوعات في المنحى نفسه. لقد تعلمت منه ما تعلمت 

هللا سبحانه في مجال  هما أكرمني، فضال عري  الكثيإل ضافا أنه ما نهلت معونهلت 
أما  شتى علوم الحياة. مكتبات كذاو  ،علما اجتماعياً  ه، في علوم اإلقتصاد بوصفاالختصاص

 صحاببظن األ ومبدع   متمرس   وأنا العبد الفقير خطاط   منه، فقد دهشت كثيراالكتابة والنسخ خط 
في الكلمة وتنسيق الكلمات في لديه ياغة الحرف ص حيثتأملت مليا،  .. مما قيلوأهل الخط 

التشكيلية، ما و  والموضوعيةصوري الوالمعنى  الشكلي من المبنى تهاالجملة وربط جملة بأخ
  .أبهرني حقاً 

 ناتفقاالتي و  ،فحات الكتابص بإحالة القارئ الكريم إلى ، رحمه هللا تعالىبعدما ألف ىأكتف
على اإلبقاء عليها بخط يده نسخا بدل الطباعة فهي الميزة الرائعة التي انسجمت مع عمق 

 مشوارليس في الكتاب حسب وإنما في  ،شقاً وم وقد تبين لي أن هذا هو أسلوبه خطاً  التفسير.
  .ثالثة عقود في التربية والتعليمأزيد من  كذلك، العامةالحياة التدريسي و في التعليم و  اتهحي

مر  نشر الكتاب بمراحل التحكيم العلمي من قبل خبراء وأساتذة مختصين، قر ضوه بكلمات 
آيات القرآن الكريم بالرسم العثماني وأدخلت قادمة. بعيد الطباعة والتنضيد جرى التصحيح وتنزيل 

لمسات التنظيم وتخريج األحاديث النبوية الشريفة وعطفها بحواشي مرجعية الزمة لجوانب محددة. 
. هتحرير الكتاب ونشر  مهرا بالخط الثلث منذ النسخة األولية لكي يسبقخط مقد وكان العنوان 

  نصف لخطب إدلهم  بالموصل الطيبة.عن البالد و ، منها ارتحال أعواموتأجلت هذه المراحل سبع 
الدكتور صهيب حازم الغضنفري، مدرس التاريخ اإلسالمي في قسم الدراسات  ساهموقد 

 للكتاب. االقتصادية واالجتماعية بمركز الدراسات اإلقليمية مشكورا بالمراجعة التنقيحية النهائية
دراسات اإلقليمية المعنون بمصادقة رئاسة وقد تم تسجيله في محضر اللجنة العلمية لمركز ال
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وفي هذا الصدد يسرني إزجاء الشكر لكل اإلخوة األساتذة الذين . 2017في  جامعة الموصل
 لتحكيم العلمي والتقريض والتنقيح.ساهموا با

والثواب  ألجريعظم له اأن و  المؤلف أعمال فائحص في هيجعل سبحانه نسأل أن ،وهللا
من وراء المبتغى ورضاه  ،ذلك والقادر عليه ولي   في عاله ، جل  انه، دضل والسدافوإعالء ال
وعلى نسق المتقدمين كما  كتبه بخط يده تسهيالوقد } .نصيرانه نعم المولى ونعم ال ،القصد
وآخر النشر، الطباعة و اقتضى  الى أن أذن المولى تعالى، ، ولكن التطور في الطباعة{أراد

 . الميندعوانا أن الحمد هلل رب الع

 اهرة ودعاءا له بالمغفرة والرضوان.إهدء الى روحه الطهـ 1424غرة رمضان 
 
 
 

 الدكتور نوفل قاسم علي ألشهوان
 جامعة الموصلبالتنمية االقتصادية المساعد أستاذ 

 في  والتحرير قيحقالت هاءتان

 ه 1440ربيع اآلخر  14
 م   2019من شهر كانون ثان/  لألول /الموافق

 

 

 

 

  



9 
 

 

 
 لمؤلفا استهالل

 ، رحمه هللا تعالى: القي م احب هذا المؤل فص يقول

سيق الي  قبالة اثنين من األساتذة ح اكان الكتاب بعنوان "فتح الوهاب لكل أواب"... اقتر 
قاسم علي، ولدي وتلميذي وصنو روحي، ابن شقيقتي، واآلخر  دكتور نوفلال الكرام، أحدهما

أن يكون  ا. حجتهم.رح نوفل تغيير العنوان، وأي ده الثاني بذلكسيأتي ذكره بعد قليل. وقد اقت
، وقد خط  العنوان الدكتور نوفل ""وقفات في آي الذكر الحكيمكان الكتاب أقرب إلى الكمال... ف

 بقلم الثلث.

 . وما كانمن اكتمال الكتاب ضمتنبهت إلى ما  من التدقيق والمراجعة واإلضافات بعد أعوام
أساتذة من حملة بشهادة أربع كذلك حيحا صملسو هيلع هللا ىلص  سيكون و  سبحانه وتعالى ائبا فمن هللاصملسو هيلع هللا ىلص 

ز يراجعت ديوان األوقاف ليجكنت وهم كثر. وأثنوا شفاهة الذين قرأوه  اعد ،الذين قدموه الدكتوراه،
بن األثير للطباعة دار بهدف تبني نشره واحالته الى  ،ه إلى أكاديمياحالتطلبوا و نشر الكتاب 
 التابع للجامعة.  وصل،والنشر في الم

األستاذ الثاني هو الجامعية الدكتورة رحاب جاسم عيسى آل عطيوي المدرسة بكلية اآلداب 
بجامعة الموصل، بتقريضها المشكور، ودكتورة أخرى، زميلة لها في االختصاص على درجة 
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ن في سامقة في نعوت النحو وسجع اللغة وجناس الكالم وطباق المعاني والمدلوالت والكها
كثيرة االسهاب واالطناب مع النقد الداعم بعطف  ،الصياغة والتعبير. كانت في كلمة مطولة كثيرا

في وفرة الرجز وإثراء المقال في تحميل المعاني لمدلوالت ال أفق لها للتنصيص ها هنا، وذلك 
دراسة في موضوعات التفسيرات كلها. فجاءت الكلمة، على دفء ايجابياتها مقالة أقرب الى ال

منها الى التقريض، وقد تأخذ محلها بالنشر في طبعة تالية، أو بصورة مستقلة في موقع أخر، 
 غير حيز هذا الكتاب. 

 ضل الكرام الذين قرضوا الكتابااألخوة األفالى 

 
 مصابيح تضيء بصائر القراء فتكشف عن أبصارهم فترى:

ا هيأم الذي تركناه لهم... أما أنتم تفسير قبس من نور القران العظيم وبذلك يستطيعون الحك
فكلنا نعمل ابتغاء  ،فحكمكم مصابيحكم جزاكم هللا سبحانه خير الجزاء الصحبة،مؤمنون يا كرام ال

 .مرضاته

في موازين حسناتنا جميعا: خالصا لوجهه الكريم، و العمل  هذاجعل يأسأله تعالى أن 
شره لينتهي الخطأ ويثبت الصواب... .. وعاملين على ن... وقراء.، ومقرضينمفسر... ومقدم

ندعوه الرضا .. و .شكرا هلل تعالى الذي وفقنا جميعا. وهللا سبحانه خير حكم وهو ولي العاملين
 .الحمد هلل رب العالمينآخر دعوانا أن و . والقبول

 المفسر
 النعيمي عادل داؤود محمد 

 في كتبه
 م 2010 / تموز / 15

 ه 1431 /شعبان  8/  4
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 ئةتوط

 

 

 

له وأصحابه أجمعين، آالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى 
 ؛وبعد

أو عبارات أو كلمات  ه البيناتتفسير لبعض موضوعات القران الكريم أو آياتهو الكتاب هذا 
 :، هيجاء التفسير عن طرق ثالث . وقدأو حروف

  منها مع تباين التفاسير ستوقفنيما ا .1

 متكاملةبمنهجية ت موضوعا باتاجاإل تأتيآليت أن ف ،اإلخوة بعض عنها من قبلت لئسا م .2

يطرح تفسيرا  أو مختص لعالم وهي موجهة ،دمة على الشاشاتقات الحوارية والبرامج المندو ال .3
 .غير مصيب فيه جدهأ

 ير منها.وهذا كان في كثتفسيره و  حدثر وتاريخ الأذكر اسمه وما فس   العلمية األمانة تضىقمبو 
العلماء  شروحاتوفي كل حالة أذكر ما ورد من تفسير لألولين وأصحاب التفاسير و 



12 
 

مستعينا  ستشهادات،تفسير بإال قدمثم أ ،بإثباتاتا، تغاير أو  تطابقاً ..ثم أبين رأيي فيها .األجالء
دون ية الموضوعات رضأكون قد سهلت له تهيئة ألثم أترك الموازنة ألهل العلم  ،باهلل سبحانه
 .الرجوع إليها في الكتبتكلف عناء 

 ية:تاستعنت بالمصادر اآلوقد 

الشريف... اللغة العربية 'وعاء  النبوي  يفسر بعضه بعضا... الحديث الكريم، إذ القران
العقل والمنطق السليمين... التحليل... المقارنة... األمثال... التشبيه... القياس...  ...الدين'

كل ذلك سيجده القارئ الكريم و ما يحتاجه منها، و كل موضوع و ات. االستنباط... الرياضي
 وعال. جل  هللا بحول اف وتمعن، ص ذهنعصف ب

 ،زني إلى الكتابةف  حالزمني الحجة و  ،حفظه هللا تعالى ،إال أن الدكتور نوفل ،لم أكتب سابقاً 
حتى ذكرني   ،كتبتتلوت أو حيث كنا نتذاكر أمور الدين، وكان يكرر ويلح علي أن أكتب ما 

 قد نو ه بها في كلمتهو كنت قد رويتهما له  بقولين للصحابي الجليل معاذ بن جبل 
 .التقديمية

يمكن التي ، أو الطريقة الشائعة كاديميةليس على نهج الكتابة األ النصي عليه سيكون التعبير
إذ بسيط... اب الكتا ذهكتابة  ورة حقيقية لمنظر طبيعي، إال أن إطارص تشبيهها بلوحة فيها

هذا أن أكتب خاطر ألنه ماخطر لى ، سند ومتن أكثر األحاديثل أرختما . و العبرة بالمحتوى 
 . إن كتاب الملل والنحل للشهرستاني يحوي عشرات األحاديث بال متن وال سندفوللعلم  الكتاب.

كاتبه  إذا اقتبست تفسيرا: أن أكتب عنوان الكتاب واسم التوثيق،طلب مني ولذا، وعندما 
لالختصار والتبسيط في و وتاريخ الطبعة ومكانها وأشير إلى رقم الصفحة والسطر، وكما قلت 

ومن شاء فليرجع إلى  المناظرين ذكر الكتاب وتفسير المفسرينو التفسير نص ب متاإلطار اهتم
هي نفسها ال تختلف في الطبعات... هي فان الموضوعات  الذي أذكر، الموضوع في الكتاب

 القارئ ما ذكر سليمًا، والعون من هللا سبحانه وتعالى.وسيرى 

 : عاني ال يمكن الوصول إليها إال بالعمل باآلية الكريمةلم وعاءالقران الكريم إن 

فََلۡ﴿
َ
َءاَنۡ َۡيَتَدبَُّرونَۡۡأ ِِۡۡعندِِۡۡمنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡٱل ُقر  َِۡۡغي  ْۡۡٱّللَّ اۡفِيهِۡۡلَوََجُدوا ىف  تَِل اۡٱخ   النساء ﴾٨٢َكثِي 
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متباينة، فضال  ثقافيةال هممستويات اإلخوة واألخوات ممنوزعت نسخ الكتاب على كثير من 
اسير ف، ومنهم من وصلتهم التاو ليستوعبوبدل  ، فمنهم من كان معهم رد عن المتخصصين

كتب في ذلك تقريضا فأطرى، منهم من الدين و علوم اللغة العربية و في بوضوح، وهم أساتذة 
وما ذاك إال من  ة كبد الحقيقة،في معظمها مصيبو دليال على أن التفاسير  التحكيماتت فعد  

أهديه لكل من . هذا العمل أقدمه خالصا لوجه هللا تعالى و سبحانه وتعالى المنان الكريمهللا فضل 
أن يجعله في  وتعالى وأدعوه سبحانه ،إعالء كلمة ال اله إال هللا محمد رسول هللاعلى يعمل 

  ، يوم ال ينفع مال وال بنون اال من أتى هللا بقلب سليم.حسناتنا جميعاً ميزان حسناتي و 

 امن علم هللا تعالى ال أن يكون مركون مرجوةفائدة لالكتاب، احقاقا  هذا قراءة و االفادة منأرج
، من ورجائي إلى كل من يستطيع إيصاله إلى العلماء األجالءاو على الرفوف.  في الدواليب
الدكتور محمد و محمد هداية الدكتور أحمد الكبيسي و الدكتور عبد الكافي و  عمر مثل الدكتور

غيرهم، بعد طباعته التي تعهدها الدكتور نوفل بحول هللا البوطي وآخرين  سعيد رمضان
 .خير الجزاء مويجزيه الساعينندعوا هللا سبحانه وتعالى أن يثيب ومشيئته، و 

 .والحمد هلل رب العالمين سبحانه

   

 داؤود محمدعادل 
 ت فيكتب

 م 2010 - )تموز(7 – 15
 ه 1431 -)شعبان( 8 - 4
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 أنموذج من صفحات الكتاب بخط يد المؤلف.
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 تقاريض

 
: له وأصحابه أجمعينعلى آألمين و االحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله 

لكريم، اموضوعات القران في بعض  ولج، عادل داؤود محمد، عليأبا األستاذ  وبعد إن األخ
وأشاطره . .... في رأيه تحتاج إلى تفاسير أوضح.ألجالءفسرها العلماء األولون والمعاصرون ا

لقد نقد أدبيا تفاسير  ادقة هلل تعالى..ص أي إنسان في التفسير بنية الرأي إذ ال بأس أن يسهم
بإثبات ليسهل على  اع معزز ألولين والمعاصرين سلبا أو إيجابا وبعدها طرح تفسيره لكل موضو ا

حاور العلماء األجالء عن بعد وكان يختم كالمه )وهللا أعلم(  ..لحكم لهالقارئ المقارنة ويترك ا
لشريف، اللغة ، الحديث القران يفسر بعضه بعضاا سمحا يعزي الفضل هلل سبحانه يعتمد على:

فيكون قد سلك طريقا علميا  .الستنباط..ثم ا المقارنة، العربية، التحليل والمنطق، القياس،
للحصول على ثمرة يانعة بمعونة هللا سبحانه وتعالى كان متميزا ضمن األسرة التعليمية مربيا 

وهو يمتلك خطا جميال قلما نجده في زماننا هذا . فاضال مرشدا إلى طريق الحق والصواب..
 .وهو يتقن مجاالت حرفية يدوية فنية عالية

فية ونية حسنة فجزاه هللا صا ي ما فسر لخدمة اإلسالم بعقيدةحسب قناعتي أراد الخير ف
 .أدعو له دوام الموفقية والسداد .سبحانه خير الجزاء عن األمة اإلسالمية

غانم سعيد  الدكتوراألستاذ 

 وس 

اختياصي في األدب 

 العباسي

 والشريعة اإلسالمية

1-7-2005 
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.. وبعد، فان هذا الكتاب الذي بين .نبي بعده الحمد هلل وحده، والصالة و السالم على من ال
.. تنتقل في هذه الحديقة الغناء التي .يديك رحلة في تفاسير اإلسالم تطوف بين رياضها العطرة

حوت من األزهار أجملها، ومن الرياحين أطيبها، ومن المياه أعذبها، لنتعرف على اإلشارات 
 حة الممتعة لنعيش في رحاب آيات هللا تعالى.التفسيرية لآليات الكريمة، فهيا إلى هذه الوا

عادل داؤود محمد على هذا الجمع المبارك الطيب وجعله في األستاذ جزى هللا أخانا المؤلف 
 ميزان حسناته، وزاده توفيقا وتسديدا ورشادا وجعلنا جميعا من الصادقين.

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه جميعا.

 

 

 

 
 علي أحمد حسين الدكتور

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة 
 الموصل

 1428شوال  18

 2007تشرين األول  29
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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى 
 .. .بهداه 

لقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى "يزيد في الخلق ما يشاء" على الصوت الحسن والخط 
أنه كتب بخط  الجهد المبارك في التفسير بحثا وتأصياًل، ا الكتاب يزيد عن فضلهوهذ .الجميل

 .القراءة مواصلة ب فيجميل يرغ  

كان مخلصا في نيته هلل تعالى فضال  ، رعاه هللا وجازاه خير حسن الجزاء،ويقيني أن كاتبه
... ثم اإلتيان بما ،التزامه بتوثيق األقوال وإرجاعها إلى مصادرها في كتب التفاسير تجرده عن

وهذا العمل الجليل ينبئ بما يرجى لمثل مؤلفه من األساتذة العاملين على خدمة  .فتح هللا عليه
اإلسالم والمسلمين من النهوض بلغة القران وتقديمها ميسرة سائغة للقراء، أما مضمونا فأضع 

كما أسأله فتح ، وام التوفيقله د تعالى عمق التفسير لمن هو أقدر مني إحقاقا لألمانة وأسأل هللا
 المزيد من فضله والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 
 
 

جاسم عيسى رحاب الدكتورة 
 العطيوي

  اللغة العربية مدرسة
 باحثة في اللغة العربية والحديث

 م 2007-9-28األربعاء 

 ه 1428رمضان( (9 17
  



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



19 
 

 

 

 مقدمة

 

 

 

على قناة سما تابعت  في الساعة التاسعة مساءً و  2007من شباط  15 لخميستاريخ يوم اب
 مة محمدألألستاذ الدكتور احمد الكبيسي أطال هللا عمره ونفع بعلمه  علمية ندوةفضائية لادبي 
ر المفسرون قال: فس   ؛د، قالسد  عسى هللا سبحانه ي ،راباختصو  ،جاء بمعنى قوله، و والبشريةملسو هيلع هللا ىلص 

ن كل و وفسر أصحاب التفاسير المتأخر  ،لزمانه كل   ،وفسر من جاء بعدهم األولون لزمانهم،
 لزمانه، وفسرنا لزماننا... وكل تفسير كان عند معاصريه هو التفسير.

يريد أن ني به ومن ثنايا كالمه كأن .فسر اآلن يفسر لزمانه وسيأتي من يفسر لزمانهمن ي   ن  إو 
ي في ذائقت جاء الكالم يمسوقد تفاسير من سبقوه. ال يمس  ،احتراماً  ،يقول: أن من يفسر اآلن

 .}وقفات في آي الذكر الحكيم{كتابي: 

وصله أم لم يصله... فان كان قد وصله ففيه جواب يغني عن كثير الكالم وأن وسواء، 
عنه  بعضها نقلتتناولتها وكنت التي الموضوعات كالمه يؤكد أنني مصيب في تفسير 

فضال عن تقاريض  لكتاب...لي استهاللوفي . ته في تفسيرهاعدم إصاب تأثبت ستشهاداتبإ
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فيها ما يغني عن الجواب ولكن  ،الكتاب نفسه وأولها العصمة اتعو وموض رم...اكاأل األساتذة
 تبع. لذا؛أن ي أحق   الحق  

 حيح؟!...ص أن ما قرأه والدارس كيف سيعرف القارئ  ،قه الخطأبإذا طرح الصحيح ولم يس .1
 .على التفاسير الخطأ وما أكثر هؤالء إلى اآلن ظلسيفحيح وإذا لم يعرف الص

"غالء المهور".. فارتقى  رضي هللا عنهإلى عمر  عنهم هللا رضيشكى بعض الصحابة  .2
المنبر وأعلم الحاضرين بالشكوى وحدد أن ال يزيد المهر على عشرة دراهم فضة... فوقفت 

ؤمنين تحديد المهر" قال: لماذا؟... امرأة من الحاضرات وقالت: "ليس من حقك يا أمير الم
َردتُّمُِۡۡإَونۡ ﴿قالت: أما قرأت في كتاب هللا سبحانه وتعالى: 

َ
تِب َداَلۡۡأ جۡ ۡٱس  ََكنََۡۡزو  جۡ ۡمَّ ۡوَءَاتَي تُمۡ َۡزو 

ىُهنَّۡ َدى اۡإِح  ْۡۡفََلۡۡقِنَطار  ُخُذوا
 
ِۡۡمن هُۡۡتَأ ُخُذونَُهۥۡا ۡۡ ًَۡشي 

 
تَأ
َ
اۡأ َتىن  اُۡبه  اِۡإَوث م  بِين    عمر . قالالنساءۡ﴾٢٠مُّ

 .""أخطأ عمر وأصابت امرأة 
هذه العبرة المشهورة؟ أرجعت بها المرأة تها، وعاماألمة علماء ، من هل هناك من لم يسمع

 وتعالى.  إلى دستور رب العالمين سبحانه رضي هللا عنهعمرا 
 ي بيدي".أ"رحم هللا امرأ أهداني خط :رضي هللا عنهمقولة أخرى لعمر  .3

أوضح ما بن االختالف موأين يك : اختالف أمتي رحمة؟ملسو هيلع هللا ىلص ث رسول هللاار حديص أين .4
أليس في تفسير كالم  ؟يكون؟ أليس في األمور االجتهادية؟ وأين يكون أعلى االجتهاد وأهمه

 !القران الكريم ،دستورناوهو  ،هللا سبحانه

 ؟االعتراف بالخطأ فضيلةمقام: أين  .5

 اه إلى المراجع؟ أال يجد فيها ما ال يتفق مع ما يراه دكتور الماجستير و في الأال يعود كل دارس  .6
عند  حيحا؟ أال يذكر الدارس المرجع والمؤلف أو المفسر والطبعة والسنة ودار النشرص

 حيحا؟ص أال يرد عليهم بما يراه  ...مناقشة األطروحة مع األساتذة

 ؛والشافعي ؛والمالكي ؛النعمان أبو حنيفة :رضوان هللا تعالى عليهم ألم يختلف األئمة األربعة .7
باقية إلى هي كلها في كثير من المسائل االجتهادية، وكتب رأي كل منهم و  ،وأحمد بن حنبل

حيح فخذ به وأترك ص ترى رأي غيري ، ،تراه خطأو حيح ص رأيي :ألم يقل قائلهم ...!يومال
م "، لإلماخطأواب يحتمل الص ، ورأي غيري صوابالرأيي خطأ يحتمل  ”وبالنص:  رأيي؟

أال يرجع دارس الفقه والشرع والتفسير إلى كل ما اختلفوا فيه؟ وقد يخرج  الشافعي رحمه هللا.
الدارس برأي في مسائل يختلف عن آرائهم فيها وقد يكون مصيبا أو غير مصيب. وهكذا 
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وصل الدين إلى ما وصل إليه اآلن: بالثبات على الثابت الذي ال يقبل المناقشة... ومناقشة 
 "االجتهاد".و المتغير

ََۡۡفَمَكَثۡ﴿ :قول الهدهد لسليمان عليه السالم ،ونجعل ختامها مسك .8 َحطُتَۡۡفَقاَلۡۡبَعِيدۡ َۡغي 
َ
ۡبَِماۡأ

ۡۡلَمۡ   ..النمل ﴾٢٢يَقِيۡنۡبِنََبإ َۡۡسَبإ ِۡۡمنۡوَِجئ ُتَكۡۡبِهِۦُُۡتِط 

شمعة انارة على قتضته الضرورة في جمالية النص بين النتاج والتقديم ايقاد إ تدوين ما وقد ارتأيت
 الطريق للسالكين في مطالب علم التفسير وتقبل كلمة خطابية مهمة، أوجزها في ما يأتي. 
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 العصمة

 

 

 

 

يعتقد الكثير أن األنبياء ال يخطئون وأن العصمة فيهم غريزة في ما طبعهم هللا سبحانه 
 الين: حيح إذ هم بشر في حص عليه.. إن هذا االعتقاد غير

حال ارتباطهم في الوحي يبلغون ما ينزل الباري عز وجل عليهم غير مزيد وال منقوص، لذا ال  .1
 .يحتمل الخطأ حتما وتسليما

حال عدم ارتباطهم بالوحي يتصرفون كسائر البشر في األمور الحياتية االختيارية، أي يجتهد  .2
 .برأيه، ومن يجتهد إما أن يخطئ وإما أن يصيب

)إذا حكم  :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عن أبي هريرة
ضح تو . وسي1248الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر واحد( الترمذي 

ذلك بأمثلة من القران الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة بعد شرح مختصر للعصمة بعون هللا 
 تعالى.

صمة: أسم مشتق من الفعل "عصم" وله عدة معان: حفظ، أنقذ، نجى، حمى، حسب الع
اءِ ۡۡمِنََۡۡيع ِصُمِنَۡۡجبَلۡ ۡإَِلۡىۡاوِ ۡاۡ ََۡسۡۡقَاَلۡ﴿ بسمۡاّللۡالرمحنۡالرحيمالجملة والموضوع.  ََۡعِصمََۡۡلۡۡقَاَلۡۡٱل َما

َو مَۡ رِِۡۡمنۡ ۡٱۡل  م 
َ
ِۡۡأ ۡۡٱّللَّ جُۡۡبَي َنُهَماۡوََحاَلۡۡرَِّحَمۡ َۡمنۡإِلَّ َرقِيَِۡۡمنَۡۡفَََكنَۡۡٱل َمو   هود  ﴾٤٣ٱل ُمغ 
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ينزل هللا سبحانه العصمة إما بوساطة جبريل عليه السالم أو بإيحاء في الفكر أو الهام أو 
أو بعده وتكون إما مباشرة من هللا جل وعال، أو  وقوعه اءثنأخاطرة، إما قبل الوقوع في خطأ أو 

 هللا سبحانه له. بطلب من النبي، أو من أي بشر قد يستجيب

الح ص وقد تحوي العصمة حكمة أو عبرة أو حكما شرعيا أو توجيها تربويا أو توجيها إلى
ۡ .األقوال واألفعال، أو إنقاذا من خطأ ۡالرحيم ۡالرمحن ۡاّلل ْۡ﴿بسم نَّۡۡوَٱعلَُمواا

َ
ِۡۡرَُسوَلۡۡفِيُكمۡأ ۡلَوۡٱّللَّ

ِۡفۡ مرَِۡۡكثِيّۡمنَۡۡيُِطيُعُكم
َ
َۡوَلىِكنَّۡۡٱأل َۡۡلََعنِتُّم َنُهۥۡٱإِليَمىنَۡۡإَِۡلُكمَُۡۡحبََّبۡۡٱّللَّ هَۡۡقُلُوبُِكمِۡفَۡۡوَزيَّ َۡوَكرَّ

ْوَل ئَِكَۡۡوٱلعِصَيانََۡۡوٱلُفُسوَقۡۡٱلُكفرَۡۡإَِۡلُكمُۡ
ُ
ىِشُدونَُۡۡهمُۡۡأ  الحجرات  ﴾٧ٱلرَّ

ن، وكره فمن أكرمه هللا سبحانه بهذه الصفات هل يخطأ؟ حبب، وزي   العصمة في األفعال:
"هم  : استكملوها فكانواصل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م حاب رسول هللاأصفات ص وهذه هي
إن رسل هللا سبحانه نوعان: مالئكة وبشر، أما رسل المالئكة فهم معصومون ال . الراشدون"

 :يخطئون لألسباب التالية

دا ذلك فهم لهم حال واحدة وتلك: ارتباطهم باهلل عز وجل مباشرة يتلقون أوامره فينفذونها، وما ع .1
ۡالرحيميسبحون هللا تعالى ويمجدونه  ۡالرمحن ۡاّلل يَُّها﴿ بسم

َ
ِينََۡۡي أ ْۡۡٱَّلَّ ْۡۡءَاَمنُوا نُفَسُكمۡقُواا

َ
ه لِيُكمۡ ۡۡ أ

َ
َۡوأ

ا َِجاَرةُۡۡٱنلَّاُسَۡۡوقُوُدَهاۡنَار  َۡۡمَل ئَِكةۡ َۡعلَي َهاَۡوٱۡل  ِۡۡشَداد ِۡۡغَلظ  ُصونَۡۡلَّ ََۡۡيع  اۡۡٱّللَّ َمرَُهمۡ َۡما
َ
عَۡۡأ  .التحريم﴾٦َمُرونَ يُؤۡ َۡماۡلُونََۡويَف 

ۡالرحيمۡفقطلهم عقول ليس لهم الخيار في تحكيمها بل للتنفيذ  .2 ۡالرمحن ۡاّلل اَءت َۡۡولََقدۡ ﴿ بسم اَۡۡجا ۡرُُسلُنَا

ىۡىۡإِب َرىهِيمَۡ َ ْۡۡبِٱل بُۡش  ا ۡۡقَالُوا نََۡلَِثَۡۡفَماَۡسَلىم ۡ ۡقَاَلَۡۡسَلىم 
َ
لۡنۡجاءۡأ  .هود﴾٦٩َحنِيذۡ ۡبِعِج 

 تبعدهم عن هللا سبحانه وتعالى لكي بيل عليهمليس للشياطين س .3

 ليس لهم نفوس تدفعهم إلى هواها .4

ولما طلبها الملكان هاروت وماروت من هللا عز وجل  ليس لهم شهوات تدفعهم إلى الخطايا... .5
 .سنذكر قصتهما الحقا إن شاء هللا تعالى وأعطاهما إياها وقعا في الخطايا...

 يخطئون لألسباب التالية:أما رسل البشر والبشر عموما ف

 لهم الخيار في تحكيمها في األمور االجتهادية.و لهم عقول  .1

 راع مع الشياطين فالرسل غالبون دائما.ص هم في .2

 راع مع النفس األمارة بالسوء والرسل قاهرون أبدا.ص هم في .3
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 أما الرسل فهم مسيطرون عليها بإرادتهم القوية. .راع مع الشهوات المحرمةص هم في .4

)كل ابن ادم  :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللاعن 
مثلة على عصمة األنبياء من الوقوع ومن األ. 42,41ماجهخطاء، وخير الخطائين التوابون( ابن 

  في خطأ:

َٔادَم  ﴿بسم هللا الرحمن الرحيم  .1
ٰٓـَ كَ  أَنتَ  ٱۡسك  ۡ  َويَ  ِۡۡتَۡقَربَا َواَل  ِشۡئت َما َوۡيث   ِم ۡ  ك اَل فَ  ٱۡلَجنَّةَ  َوَزۡوج  َۡهىِذه

َجَرةَۡ ىلِِميَِۡۡمنََۡۡفتَُكونَاۡٱلشَّ . في اآلية الكريمة تحذير مسبق آلدم وحواء عليهما األعراف ﴾١٩ٱلظَّ
وََسۡ﴿السالم "وهو عصمة"  ي َطىنُۡۡإَِۡل هِۡۡفَوَس  ُدلُّكََۡۡهل َۡۡي ـ َادَمُۡۡقَاَلۡۡٱلشَّ

َ
ۡىۡأ ََِۡۡعَ َُۡۡشَجَرة ِۡٱل  َۡۡوُمل كۡ ۡل  ۡلَّ

خطأة سهو ليس بإصرار عليها سببها الشيطان لذلك كان عقاب هللا سبحانه  طه. ﴾١٢٠َيب َلۡى
ۡ خفيفا... كل ذلك كان بعلم هللا جل وعال مسبقا. ۡالرحيم ۡالرمحن ۡاّلل ْۡۡقَاَلۡ﴿بسم بُِطوا ۡبَع ُضُكمۡ ۡٱه 

ۡ ۡرِضِۡۡفَۡۡولَُكمۡ َۡعُدّو  َِۡۡلَع ضن
َ َتَقّرۡ ۡٱأل   األعراف.﴾٢٤ِحيۡ ۡإَِلۡىَۡمَتىعۡ وَُۡۡمس 

ۡ َۡعبََسۡ﴿ۡبسمۡاّللۡالرمحنۡالرحيم .2 ن١َۡوتََوّلَّ
َ
اَءهُۡۡأ َمۡىَۡجا ع 

َ رِيَكَۡۡوَما٢ۡٱأل  ّكَّ ۡۡلََعلَُّهۥۡيُد  وۡ ٣ۡيَزَّ
َ
رُۡۡأ كَّ ۡيَذَّ

َرىۡ َۡفَتنَفَعهُۡ ا٤ۡٱَّّلِك  مَّ
َ
َنۡىَۡمنِۡۡأ َتغ  نَت٥ۡۡٱس 

َ
ۥۡفَأ ىۡىََۡلُ َۡۡعلَي َكَۡۡوَما٦ۡتََصدَّ

َ
ۡأ ۡىۡلَّ ّكَّ ا٧ۡيَزَّ مَّ

َ
اَءكََۡۡمنَۡوأ َعۡىَۡجا ۡيَس 

نَت٩ََۡۡي َشۡىَۡوُهو٨َۡ
َ
ۡىَۡعن هُۡۡفَأ ا١٠ۡۡتَلَّهَّ كَِرةۡإِنََّهاَُۡكَّ  عبس ﴾ۡ ١١تَذ 

 في اآليات الكريمة:

 من األعمى ملسو هيلع هللا ىلص  وصف لموقف الرسول  - أ
 بما عند أألعمى "وهو ألمهم" ملسو هيلع هللا ىلص  تذكير له  - ب

 وإهماله أألعمى وصف لموقفه من المشركين واهتمامه بهما   - ت

وهي عصمة للمستقبل أن ال يقع  ملسو هيلع هللا ىلصوأخيرا يجعل هللا سبحانه كل ذلك تذكرة للرسول   - ث
(: ) أدبني ربي صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل مبمثلها... وما ذلك إال كما قال هو )

كان بعيدا عن الوحي في ذلك الموقف... باجتهاده أنه  ملسو هيلع هللا ىلصول فأحسن تأديبي( إن الرس
(: إذا استطاع أن يهدي هذين الرأيين ألكبيرين "أبي بن  تعالى عليه وآله وسل مصل ى ّللا  )

خلف" و"أبو جهل" فيتبعهما كثير من مشركي قريش وفي ذلك كسب كبير لإلسالم يوفر 
، أما ما عند هللا سبحانه وتعالى فهو قيمة ملسو هيلع هللا ىلصجهدا ووقتا كان ذلك حساب رسول هللا 

سبحانه وتعالى والخوف منه فهذا األعمى البسيط في البشر بعبوديته وحبه وطاعته له 
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تقييم البشر يملك هذه الصفات لذا فهو عند هللا ال يعادله ملء األرض من أبي بن خلف 
 وأبي جهل وأمثالهم من الطغاة المتكبرين.

ِْۡۡإَون﴿ سم هللا الرحمن الرحيمب .3 تِنُونَكَََۡۡكدُوا ِ ۡاَۡعنَِۡۡۡلَف  اۡۡٱَّلَّ و َحي نَا
َ
ََتِ َۡۡإَِۡل َكۡۡأ ۡۥ َۡعلَي نَاِِۡلَف  َهُ اَۡغي  ِۡإَوذ 

َُذوكَۡ َّتَّ َّۡۡلَّ َلا٧٣َۡۡخلِيل  نَۡولَو 
َ
َنىَكۡۡأ ۡۡلََقدۡ ۡثَبَّت  ۡۡإَِۡل ِهمۡ ۡتَر َكنُۡۡكِدتَّ ا٧٤ۡقَلِيًلۡۡاۡ ۡ َشي  َذق َنىَكۡۡإِذ 

َ َفۡۡألَّ ِۡضع 
ةِۡ ََيوى َفۡۡٱۡل  َناۡلََكََۡۡتِدَُۡۡلُۡۡثمَّۡۡٱل َمَماتَِۡۡوِضع  اَۡعلَي   .سراءاإل ﴾٧٥نَِصي 

بما كان بينه وبين المشركين.  ملسو هيلع هللا ىلصيعلم هللا سبحانه وتعالى رسوله الكريم  73في اآلية الكريمة
المسبقة من الباري عز وجل وهي: "لوال أن ثبتناك" من "لقد ملسو هيلع هللا ىلص عصمته  74في اآلية الكريمةو 

 كدت تركن إليهم شيئا قليال".

)جاء رجالن من األنصار  عن عبد هللا بن رافع عن أم سلمه )رضي هللا عنها( قالت: .4
: إنكم ملسو هيلع هللا ىلصفي مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص يختصمان إلى رسول هللا 

تختصمون لدي وإنما أنا بشر ولعل أحدكم ألحن في كالمه، أو قال لحجته من بعض، فاني 
قطعة أقضي بينكما بما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه، فإنما أقطع له 

... فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما حقي من النار يأتي بها طوقا في عنقه يوم القيامة
أما فقد قلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق، ثم إستهما، ثم ليحلل كل واحد : ملسو هيلع هللا ىلصألخي... فقال 

 .3132، مسلم2278( أ.هـ البخاري حبها صامنكم
 

 الدروس والعبر المستنبطة من الحديث الشريف
 

أنه بشر يخطئ في األمور االجتهادية معتمدا على فكره في  ملسو هيلع هللا ىلصريح من الرسول ص اعتراف - أ
 ."فاني أقضي بينكما بما أسمع" األمور الحياتية وهذا واضح في العبارة:

 .أن يؤخذ بمعسول الكالم "اإللحان" فيقع في حكم خطأ ملسو هيلع هللا ىلص  د من ذلك خوفهبل أبع  - ب

 بالحق ألحد الرجلين؟ ملسو هيلع هللا ىلص  لهلماذا لم يوح رب العزة جل شأنه إلى رسو   - ت

 في األمور الحياتية... ملسو هيلع هللا ىلص الجواب: تركه الستعمال عقله
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أن يربي البشر على الحق قوال وفعال، وعلى ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله الكريم يريد هللا سبحانه على لسان  - ث
فمن يفعل ذلك يكون قد  الصدق والقناعة بالحالل واالبتعاد عن الحرام والبطل والكذب والطمع...

 .دنيا حطامها الزائل وأخذ من اآلخرة نارها الدائمأخذ من ال

يكون الدين قد ربى النفوس على أن تجعل حاكمها منها وعليها قبل أن تقدم على أي قول   - ج
 .أو عمل مراقبة هللا عز وجل في ذلك

إذا رضي كل إنسان بحقه ولم يتعد على حقوق اآلخرين انعدم من الخلق سيئها من ضغائن   - ح
اغض وتدابر وتناحر وتنافر وحل محلها كل خلق حسن يلم المجتمع من أمان وأحقاد وحسد وتب

ديث وسالم ومحبة وتكاتف وتعاضد ووئام وتسامح وتعاون وتواضع، وقد جاء كل ذلك في ح
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه ) :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

اإلسالم  وهذه هي اإلنسانية الحقة التي ينشدها (لسهر والحمىعضو تداعى له سائر الجسد با
 .ملسو هيلع هللا ىلصابة رسول هللا حص )رضي هللا عنهم(وسعى إليها الرعيل األول 

ِسهِۦَۡعنۡبَي تَِهاِۡفُۡۡهوَۡۡٱلَِّتَۡۡوَرىَوَدت هُۡ﴿ بسمۡاّللۡالرمحنۡالرحيم. 5 ىَبۡۡوََغلََّقتِۡۡنَّف  ب َو
َ ۡۡٱأل  ۡلََك َۡۡهي َتَۡۡوقَالَت 

ِ ۡۡاذََۡمعَۡۡقَاَلۡ ۡاۡإِنَُّهۥۡٱّللَّ َسنََۡۡرّبِ ح 
َ
لِحَُۡۡلۡۡإِنَُّهۥَۡمث وَاَ  ۡۡأ ىلُِمونَُۡۡيف  العصمة في عبارة . يوسف ﴾ ٢٣ۡٱلظَّ

يقصد زوجها العزيز. فلم يستجب لدعوتها، ولم يرض  معاذ هللا انه ربي أحسن مثواي" :"قال
فلم يقع في الخطيئة، وما تصرفه  لنفسه خيانة من أكرمه واواه وأتمنه وعامله معاملة الوالد للولد

 .ذاك إال من تحريك العزيز العليم سبحانه وتعالى

َۡۡولََقدۡ ﴿ الرحيم الرمحن هللا بسم. 6 َلاۡۡبَِهاۡوََهمَّۡۡبِهۦِ َۡۡهمَّت  نۡلَو 
َ
َهىنَۡۡرَّءَاۡأ ۡۡبُر  ِۦ  ىلِكََۡۡربِّه َِفَۡۡكَذ واءََۡۡعن هُۡۡنِلَۡص  ۡٱلسُّ

اَء ۡ َشا  ،"ولقد همت به": تندفع نحوه تسحبه إليها وهو. 24يوسف﴾َلِصيَ ٱل ُمخۡ ۡدِنَاِعَباِۡمنۡ ۡإِنَُّهۥَۡوٱل َفح 
استمرت الحالة إلى أن انتهت عنده "قوة الممانعة" وبرزت  عليه السالم يدفعها ليبعدها عنه...

وهنا يعصمه هللا سبحانه وتعالى بأن "أراه  بها" "وهم   لديه "قوة الشهوة" كونه شابا في ريعان شبابه
يؤيد هللا سبحانه  ارفا من ذهنه السوء...ص انه جل وعال" فظل ثابتا لم يتحرك إلى الخطيئةبره

َۡۡولََقدۡ ﴿ ذلك بقوله ت  َلاۡۡبَِهاَۡوَهمَّۡۡبِهِۦ َۡۡهمَّ نۡلَو 
َ
َهىنَۡۡرَّءَاۡأ ۡۡبُر  ىلِكََۡۡربِّهِۦ  َِفَۡۡكَذ واءََۡۡعن هُۡۡنِلَۡص  اءَ ۡۡٱلسُّ َشا ۡوَٱل َفح 

لَِصيَۡٱل ِۡۡعَبادِنَاِۡمنۡ ۡإِنَُّهۥ  وهي عصمة. ،يوسف ﴾٢٤ُمخ 

"وهم سيفرد له موضوع كذلك موضوع لـ  )عليه السالم(؟ ما البرهان الذي أراه هللا سبحانه ليوسف
 بها"
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ۡ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم. 7 ىلُِكنَّۡۡقَالَت  ِ ۡفََذ تُنَِّنۡۡٱَّلَّ ىَودتُُّهۥَۡولََقدۡ ۡفِيهِۡ ۡلُم  ِسهِۦَۡعنَۡر َتع َصَم ۡۡنَّف  ۡفَٱس 
َعل ۡۡلَّمۡ ۡئِنَولَۡ اَۡۡيف  َجَنَّۡۡءَاُمُرهُۥَۡما ّۡۡمِنََۡۡوَۡلَُكون اۡلَيُس  ريح وجرأة من ص اعتراف. يوسف ﴾ ٣٢ِۡغرِينَۡاىۡٱلصَّ

 .اغر لهاص حيباتها، وتهدد إن لم يفعل فستجعله يفعل بالقوة وهوص امرأة العزيز أمام

وهو فعل ماض مزيد  "استعصم" العصمة التي منعته من الوقوع في خطأ الفاحشة هي في كلمة
أن  ولو جاءت اآلية الكريمة به يكون المعنى: "عصم" باأللف والسين والتاء وأصل الفعل الثالثي

ولكن جاء الفعل مزيدا باألحرف الثالثة فأخرجته  "قد عصم نفسه بنفسه" )عليه السالم( يوسف
 عليه السالم() أي: أن يوسف ..."طلب يؤديه له غيره" من أن يؤديه الشخص من ذاته إلى

 .وهل تطلب إال من هللا عز وجل من الوقوع في خطأ الفاحشة . "طلب العصمة"
نَُۡۡرّبَِۡۡقاَلۡ﴿ۡبسمۡاّللۡالرمحنۡالرحيم. 8 ج  ۡۡٱلّسِ َحبُّ

َ
اۡإَِلَّۡۡأ ُعونَِنۡاِۡممَّ ۡۡإَِۡل هِۡ ۡيَد  ِۡۡإَولَّ ِف  ۡۡتَۡص  َۡكي َدُهنََّۡۡعّنِ

ُبۡ ص 
َ
ُكنۡإَِۡل ِهنَّۡۡأ

َ
َتَجاَب٣٣ۡۡلِيَۡٱل َجىهِّۡۡمِنََۡۡوأ ۡ َۡعن هُۡۡفََۡصََفَۡۡربُُّهۥََۡلُۥۡفَٱس  ِميعُُۡۡهوَۡۡإِنَُّهۥَۡكي َدُهنَّ ۡٱلسَّ

 يوسف ﴾٣٤ٱل َعلِيمُۡ

 :الكريمتيناستنباطات من اآليتين 

ليست امرأة العزيز فقط راودته بل النسوة الالتي عيرنها به، بعد  هان 33 وضح في اآلية
ۡ... ﴿ لرؤيتهن له ايضا راودنه عن نفسه بدلي ِۡۡإَولَّ ِف  ۡۡتَۡص  ُبَۡۡكي َدُهنََّۡۡعّنِ ص 

َ
ُكنۡإَِۡل هِنَّۡۡأ

َ
ّۡمِنََۡۡوأ

   .﴾٣٣ۡٱل َجىِهلِيَۡ
العبارة نفسها دليل واضح على ان قوة الممانعة عنده عليه السالم قد انتهت لذا استنجد بقوة 

ۡ َۡعن هُۡۡفََۡصََفۡۡهللا عز وجل. استجاب له ربه سبحانه وتعالى " وهي العصمة التي منعته  "َكي َدُهنَّ
 من الوقوع في خطأ الفاحشة.
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 بها وهم  

 

 

 

: قول او دفع الى فعل يبرز في الفكر فجأة ثم يظهر (هم  )تعريف . صل بالعصمةمتموضوع 
بها"  هم  حدث ليوسف عليه السالم لحظة ان "وهذا ما نع يمنعه من أداء القول او الفعل. فجأة ما

نظيف . .برهان ربه" فظل ثابتا لم يتحرك الى تنفيذ "فعل الفاحشة"ظهر له المانع وهو "رأى 
 الفكر والنفس.

  :اختلف العلماء في تفسيرها... نقل ابن كثير أقواال كثيرة لألوائل في كتابه "تفسير ابن كثير"

روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ومجاهد وطائفة من السلف ما رواه سعيد بن جبير وغيره   .1
عالقة لخطرات حديث النفس بـ  ال. بها": خطرات حديث النفس قيل المراد بـ"هم   :-لموهللا أع-

 .وضح ذلك عند تناول الموضوعأ"وهم بها" بل بموضوع "برهان ربه" وس
أورد البغوي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول   .2

) يقول هللا تعالى للمالئكة: اذا هم عبدي بحسنة فلم يفعلها  :ل مصل ى ّللا  تعالى عليه وآله وس هللا
عبدي بسيئة فلم يفعلها فأكتبوها  فأكتبوها حسنة، فان فعلها فأكتبوها بعشر أمثالها... وان هم  

 حسنة فإنما تركها من جرائي، فان فعلها فأكتبوها بمثلها( مخرج في الصحيحين.

 .بها" م  "ه الحديث الشريف يؤكد شرحنا لـأ. 

 .بسيئة" " الثانية يصيب الحقيقة أي: "وهم  ب. الحديث الشريف في "هم  

 حيح التفسير اذا قصدوا ما جاء به الحديث الشريف.ص ج. البغوي ومن نقل عنهم في

 ومن التفاسير التي ذكرها ابن كثير ما يلي:   



30 
 

 بضربها". بها" اي "هم   وقيل "وهم    .3
 جة له".بها" أي "تمناها زو  وقيل "وهم    .4
 أي لم يهم بها.  "لولۡانۡرأىۡبرهانۡربه"بها" أي:  وقيل "وهم    .5

 .اقوال متضاربة مختلفة... أطلق كل منهم ما هيأه له خياله

ۡالتۡت بالفاحشة من عبارة "هم   -امرأة العزيز -ت به" واضح أنها تفسير "ولقد هم   ان وراودته
ۡنفسه ۡعن ۡبيتها ۡف  ،يرها الصحيح باإلثباتات التاليةتفس بها". "وهم   " ويبقى االختالف في عبارةهو

 .بعون هللا سبحانه

 بها ت به، وهم  ولقد هم  

ت به بفعل الفاحشة، بما ان الفعل واحد في الطرفين اذا معناهما المعنى نفسه، أي: "ولقد هم    .1
 .ابها بفعل الفاحشة" وهذا ما حدث اال بعد المجاهدة كما بين   وهم  

ت به" والمعطوف له حكم المعطوف عليه اعرابا بها على ولقد هم   وهم  واو العطف عطفت "  .2
 مثال للتوضيح: -اذا كان  الفعل واحدا في الطرفين -ومعنى

.. ما كررنا الفعل مع رافع أي: ما قلنا جاء سالم وجاء رافع ألنه معلوم أن .جاء سالم ورافع
ه هكذا: جاء سالم وذهب رافع، رافع جاء وليس ذهب.. ولو ان رافع ذهب لذكر كل قائم بفعل

 فيكون العطف هنا اعرابا فقط وليس بالمعنى أيضا بسبب اختالف الفعلين.

 م بها" من عبارة تامة هي:ت به وه  وضح كيف جاءت العبارة المختصرة "ولقد هم  أس  .3

 يوسف بامرأة العزيز بالفاحشة، بما ان الفاحشة ت امرأة العزيز بيوسف بالفاحشة، وهم  ولقد هم  
يوسف بامرأة  ت امرأة العزيز بيوسف وهم  معروفة في الطرفين سنضمرها فتصبح العبارة: ولقد هم  

العزيز، وبما ان امرأة العزيز معروفة في الطرفين فسنضمرها ونضع بدلها ضميرها الهاء في 
 يوسف بها. ت بيوسف وهم  الطرف الثاني فتصبح العبارة هكذا: ولقد هم  

الطرفين فسنضمره ونضع بدله ضميره الهاء في الطرف االول  يفوبما ان يوسف معلوم 
الصورة التي جاء بها القران الكريم وهو نوع من . بها ت به وهم  فتصبح العبارة هكذا: ولقد هم  

 .اعجازه من الحق علينا المرأة العزيز أن نذكر موقفها بعد ذلك



31 
 

َۡيفۡ ۡلَّمۡ َۡولَئِن..﴿هي القائلة  ،في البداية .1 اَۡۡعل  ىۡٱّۡمِنَۡۡاَوَۡلَُكون َۡۡجَنَّۡلَيُسۡ ۡۥاُمُرهُۡءََۡۡما ثم . ﴾٣٢ۡغِرِينَۡلصَّ
ن: أن من بيدهم االمر هم الذين سجنوه، اعتقادي اكراما لزوجها بعد ذلك تأتي اآلية الكريمة تبي  

 .﴾ثمۡبداۡلهمۡمنۡبعدۡماۡرأواۡاآلياتۡليسجننهۡحتۡحي﴿وتغطية للحدث. 
ۡالرحيم: وجل   مة من هللا عز  ا وطلبها الرحلقد تابت توبة نصوحة باعترافها وندمه .2 ۡالرمحن ۡاّلل  بسم

ُبُكنََّۡۡماۡقَاَلۡ﴿ َۡۡعنۡيُوُسَفَۡۡرىَودتُّنَّۡۡإِذۡ َۡخط  ِسهِۦ  َِۡۡحىَشۡۡقُل نَۡۡنَّف  َناَۡماّۡلِلَّ َۡقالَِتُۡۡسواء  ِۡۡمنَۡعلَي هَِۡۡعلِم 
ُتۡ
َ
َرأ َعزِيزِۡۡٱم 

َحَصۡۡٱل َٰٔـنَۡۡٱل  َقَُّۡۡحص  نَا ۡۡٱۡل 
َ
ِسهِۦۡنعََۡۡرىَودتُُّهۥۡأ ىِدقِيَۡۡلَِمنَِۡۡإَونَُّهۥۡنَّف  ىلَِك٥١ۡۡٱلصَّ لَمََۡۡذ ِۡۡۡلَع  ّنِ

َ
ۡأ

ُخن هُۡۡلَمۡ 
َ
نَّۡۡبِٱل َغي بِۡۡأ

َ
ََۡۡوأ ِد َۡلۡۡٱّللَّ ائِنِيََۡۡكي دََۡۡيه  َا بَّرِئَُۡۡوَماا٥٢ۡۡٱل 

ُ
ۡ ۡأ ِسا َسۡۡإِنََّۡۡنف  اَرةُ ۡۡٱنلَّف  مَّ

َ
واءِۡۡأَل ۡۡبِٱلسُّ َۡماۡإِلَّ

ا ۡۡرَِحمَۡ ۡرَۡۡإِنََّۡۡرّبِ  يوسف ﴾٥٣رَِّحيمۡ َۡغُفور ّۡۡبِ

  ربه برهان رأى ان لوال

 :لها االولين تفاسير" كثير ابن تفسير" كتابه في كثير ابن نقل .تابع للعصمةهذا الموضوع 

 والضحاك الحص وابي وقتادة والحسن سيرين بن ومحمد جبير بن وسعيد عباس ابن عن .1
 يعقوب ابيه ورةص" السالم عليه يوسف ىرأ: أي" ربه برهان رأى ان لوال " :اسحق بن ومحمد
 ."اصبعه على عاضا

 السالم عليه يعقوب ضرب: "أي"  ربه برهان رأى ان لوال : "هانفس للجماعة اخر تفسير  .2
 ذلك؟ يدل ماذا على(! تفسيرين يفسرون  هانفس الجماعة انظر) السالم عليه يوسف درص على

 سيده رأى: "اي" ربه برهان  رأى ان لوال" :عنهما هللا رضي عباس ابن عن العوفي عن .3
 !؟"االبواب غلقت" وقد راه  كيف "...الباب من دنا حين قطفير

 فاحشة كان انه الزنى تقربوا وال) : أي (ربه برهان رأى ان لوال ): القرظي كعب بن محمد عن .4

 اآلية بينهما العالقة ما (ربه برهان رأى ان لوال )تفسر  الكريمة اآلية ان يقبل عقل أي (سبيال وساء

 .بالفاحشة هم أي بها وهم تؤيد بل ربه وبرهان تفسر ال الكريمة

 ثالث الحائط على السالم عليه يوسف رأى: اي ربه برهان رأى ان لوال: "القرضي عن .5
 مبا نفس كل على قائم هو أفمن )و (شأن يف تكون وما)و( كاتبني كراما حلافظني عليكم وان): آيات

       .(كسبت
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 ما نقله كل على كثير ابن ويعلق !السالم؟ عليه يوسف الىملسو هيلع هللا ىلص  محمداً  الكريم القران سبق هل
 :قائال

 وكذلك): تعالى هللا قال كما يطلق ان: فالصواب.. .ذلك من شيء تعيين على حجة وال

 السوء نقيه كذلك فيه، كان ما عنه رفناص "برهاننا أريناه" كما :اي (…. والفحشاء السوء عنه لنصرف

 ه.ا. المطهرين المصطفين المختارين المجتبين :اي (املخلصني عبادنا من انه)  اموره كل في شاءوالفح

 ان العجيب ومن قالوا ما كل فند حيث قال بما الصواب الى أقرب كثير ابن يكون  وبهذا
 .االن الى التفاسير بتلك متمسكون  والعامة العلماء من بعضا

 قيل. ...."ربه برهان رأى ان لوال"  عبارة تفسير " 1الطبري  تفسير مختصر" كتاب في جاء
 ذهب زنى فاذا ريش له كالطير التكن يعقوب ابن يا فنودي رجليها، بين وقعد له استلقت
 .أ.ه ...ريشه

 2(العين زانية، واالذن زانية، والفم زان، واليد زانية، والرجل زانية)ملسو هيلع هللا ىلص  جاء في حديث رسول هللا  .1

لكريم سبحانه وتعالى أن يصل يوسف عليه السالم الى وضع فهل يعقل ان يترك الرحيم ا
 الزنى فيكون قد زنى؟!!... اذن أين هي العصمة؟ ومتى تنزل؟

نۡهَُۡنىَۡدي َۡوَنىۡ}نودي: النداء من هللا سبحانه الى أنبيائه وهي كثيرة وهذا واحد منها 
َ
ىۡإِب َۡيۡ ۡأ ۡقَدۡ ١٠٤ۡهِيمَُۡر

قۡ ص ا ۡلرُّءۡ ٱَۡتۡدَّ ىۡۡإِنَّاۡيَا ۡٱۡزِ َنۡ ۡلَِكَۡكَذ
 الصافات. {١٠٥ِۡسنِيَُۡمحۡ ل 

اذا لو نادى هللا سبحانه وتعالى يوسف عليه السالم لذكر ذلك مع من ذكرهم كحقيقة ال يمكن  .2
تجاوزها... اذا الحقيقة ما نودي بتاتا... على ذلك يكون من قالها قد كذب على هللا يجل ويعز 

 نستجيره. -عن ذلك

                                                             
 .٢٣٨ص .م ٢٠٠٤-ه١٤٢٥ االولى الطبعة 1

الخطى واللسان يزني وزناها "إن هللا كتب على ابن ءادم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 2

موقع أهل السة والجماعة:  ."المنطق والفم يزني وزناه القبل والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
http://www.sunna.info/Lessons/islam_1309.html 

http://www.sunna.info/Lessons/islam_1309.html
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زنى ذهب ريشه!!! هل الطير يزني أم يتزاوج بغريزته؟ وأي يا ابن يعقوب التكن كالطير اذا   .3
طير زنى ذهب ريشه؟ خيال حتى ولو رمزا ألن الرمز يرمز الى حقيقة وهذه ليست حقيقة. كالم 

 بشع كان يجب أن ال يقال وال يكتب.

نقل ما نقله ابن كثير عن  " لوال أن رأى برهان ربه": جاء في كتاب "تفسير الجاللين" للسيوطي

دره" وأضاف: )فخرجت شهوته من أنامله(!... كالم ص ابن عباس: " مثل له يعقوب فضرب
في  خيال ال يقبله العقل السليم. قال الدكتور محمد سعيد رمضان أطال هللا سبحانه في عمره

َۡۡولََقدۡ } ندوة تلفازية ما مختصره: من األسلم أن نقف عند ما ذكره القران الكريم من ت  ۡبِهَِۡهمَّ ۡۦ 
نَۡلاۡلَوۡ ۡبَِهاَۡوَهمَّۡ

َ
َۡرّبِهِۡۡنََۡهىۡبُرۡ ۡرََّءاۡأ ىۡۡۦ  ِۡۡلَِكَۡكَذ وۡاٱۡهَُۡعنۡ َۡفۡنِلَۡص  اَۡفحۡ لۡ ٱوَۡۡءَۡلسُّ ِۡعَبادِنَاِۡمنۡ ۡۥإِنَّهَُۡۡء َۡشا

 يوسف {٢٤لَِصيَُۡمخۡ ل ۡٱ

                             

 {ربه برهان رأى أن لوال }

"برهن" مضارعه "يبرهن" أمره "برهن"... ماضيه  ،مفتاح التفسير في كلمة "برهان" اسم فعل
حة" المسألة ومن ص كثيرا ما يأتي هذا الفعل في بداية األسئلة العلمية فيكون معناه" حقق

مشتقات الفعل "حقق" المصدر "تحقيقا" واالسم "حق"... وجاءت كلمة "حقا" في اآلية الكريمة: 
بََوي هَِۡۡوَرَفعَۡ﴿ الرحيمبسم اهلل الرمحن 

َ
ۡۡأ ْۡۡل َعر ِشۡٱََۡعَ وا ا ََۡۡلُۥۡوََخرُّ د  بَتَِۡۡوَقاَلُۡۡسجَّ

َ
وِيُلَۡۡهىَذاَۡي أ

 
ىيَۡۡتَأ ۡمِنۡرُء َي

َۡۡجَعلََهاۡقَدۡ َۡقب ُلۡ ا َۡۡرّبِ َسنََۡۡوَقدۡ َۡحّق  ح 
َ
َرَجِنۡۡإِذۡ ِۡبۡاۡأ خ 

َ
نِِۡۡمنَۡۡأ ج  اءَۡۡٱلّسِ وِّۡۡمِنَۡۡبُِكمۡوََجا َد 

دِِۡۡمنۡ ۡٱَل  نَۡبع 
َ
ۡأ

ي َطىنُۡۡنََّزغَۡ ََۡوبَۡۡبَي ِنۡۡٱلشَّ َوِتا ۡۡي  ۡۡإِنَّۡۡإِخ  َۡۡرّبِ اءُ ۡۡلَِّماۡلَِطيف  من رؤيا الى  أي: ﴾َحِكيمُ ٱل ۡۡٱل َعلِيمُُۡۡهوَۡۡإِنَُّهۥۡيََشا
 حقيقة.

اذ قال يوسف ألبيه يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس }بسم اهلل الرمحن الرحيم الرؤيا: 

ره خطفا لحظة أن هم "هم بها" جعلته هذه الرؤيا وتحقيقها مرت، بخاط {والقمر رأيتهم يل ساجدين

يبقى ثابتا لم يتحرك الى الفاحشة، نظيف النفس والفكر من مرر الرؤيا وتحقيقها في خاطره تلك 
وهللا سبحانه   انه الكريم الرحيم سبحانه وتعالى ليعصمه من الوقوع في خطأ الفاحشة. اللحظة؟
 أعلم.

                                                             
  ،م )المحقق(.2012هذا الكالم قبل أن يتوفاه هللا تعالى، أي البوطي، شهيدا بإذن هللا تعالىفي أحداث سوريا 
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 هاروت وماروت والعصمة

 

 

 

بن كثير في كتابه اثنتي عشر رواية عنهما، نقل بعضها عن طريق واحد، وبعضها عن نقل ا
طريقين، وبعضها عن ثالثة طرق... قال عن األولى غريب، وعن الثانية غريب جدا، وعن 
الخامسة بالمنكر جدا وعن الثامنة أقرب ما ورد... وقال عن الروايات: وحاصلها راجع في 

حيح مرفوع متصل االسناد الى الصادق ص رائيل، اذ ليس فيها حديثتفصيلها الى أخبار بني اس
 المعصوم الذي ال ينطق عن الهوى...ملسو هيلع هللا ىلص  المصدوق 

وظاهر سياق الكريم سبحانه: أوردها في كتابه العزيز اجماال للقصة من غير اطناب...    
 .أ.هقيقة. ونحن نؤمن بالقران الكريم على ما أراده هللا سبحانه وتعالى... وهو أعلم بالح

ْۡ﴿ بسم اهلل الرمحن الرحيم    َبُعوا َْۡۡماَۡوٱتَّ َيىِطيَُۡۡتت لُوا ۡىۡٱلشَّ َمىَن ُۡۡمل كََِۡۡعَ َمىنَُۡۡكَفرََۡۡوَماُۡسلَي  ُۡسلَي 
َيىِطيََۡۡوَلىِكنَّۡ ْۡۡٱلشَّ رَۡۡٱنلَّاَسُۡۡيَعّلُِمونََۡۡكَفُروا ح  نزَِلَۡۡوَمااۡۡٱلّسِ

ُ
ۡۡأ ََِۡۡعَ َۡوَماُۡروَت َۡوَمىَۡۡهىُروَتۡۡبَِبابَِلۡۡٱل َملََكي 

َحدۡنِۡمنۡ ُۡيَعّلَِمانِۡ
َ
ۡىۡأ َنة ََۡۡن نُۡۡإِنََّماَۡيُقوَلاَۡۡحتَّ ُفر  ۡۡفََلۡۡفِت  ُهَماَۡفَيَتَعلَُّمونَۡۡتَك  َۡۡبِهِۦُۡيَفّرِقُونََۡۡماِۡمن  ۡٱل َمر ءَِۡۡبي 

ۡ اّرِينَُۡۡهمَۡوَماَۡوَزو ِجهِۦ  َحدۡنِۡمنۡ ۡبِهِۦۡبَِضا
َ
ۡۡأ ِۡ ۡبِإِذ نِۡۡإِلَّ ۡ َۡوَلۡۡيَُُضُُّهمۡ َۡماُۡمونََۡويََتَعلَّۡۡٱّللَّ َْۡۡولََقدۡ ۡيَنَفُعُهم  َۡعلُِموا

ىهُۡۡلََمنِۡ ى ََتَ ۡ ِۡمنۡ ۡٱٓأۡلِخَرةِِۡۡفََۡۡلُۥَۡماۡٱش  ىق  َْۡۡماَۡوََلِئ َسَۡۡخَل ا و  ۡ ۡبِهِۦاََۡۡشَ نُفَسُهم 
َ
ْۡۡلَوۡ ۡأ لَُمونَََۡۡكنُوا  البقرة ﴾١٠٢َيع 

لت نزل كوكب الزهرة بشكل عدة روايات قا في بعض الروايات ما ال يقبله العقل والمنطق:
عدت الى مكانها في السماء وعادت كوكبا!!! بينما تقول ص امرأة وأغوت الملكين فواقعاها ثم

 روايات أخرى: هي امرأه من قوم فارس اسمها بيذخت جميلة جدا أغوتهما فواقعاها ثم اختفت.

 أي الروايتين يقبلها العقل والمنطق؟ 
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ونقص في األحداث وفي أمور تحتاجها القصة لكي تأتي  في الروايات اضطرابات واختالف 
موفية للموضوع... عليه ارتأينا أن نأخذ من كل رواية رصينها ننسج منه القصة حدثا وحكمة 
وعبرة وهدفا بترابط زمني ومكاني متناسقين... مضيفين حلقات يحتاجها الموضوع مستعينين باهلل 

 الكريم سبحانه وتعالى.

آلية الكريمة مرتبطة بمسألة السحر وارتباطه بالشياطين وبسليمان عليه وردت القصة في ا
السالم وبهاروت وماروت. تبدأ القصة باعتراض المالئكة على هللا جل وعال كما اعترضت من 

  قبل على خلق ادم عليه السالم وأبنائه كما جاء في اآلية الكريمة:

ۡقَاَلَۡربَُّكۡ﴿ الرحيمبسم اهلل الرمحن  ِۡفِۡإَوذ  َۡجاِعل  ۡإِّنِ ۡرِضۡلِل َمَل ئَِكةِ
َ ََت َعُلۡفِيَهاَۡمنۡۡٱأل 

َ
ْۡأ ۡ قَالُواا َخلِيَفة 

فُِكۡ ِسُدۡفِيَهاَۡويَس  اءَُۡيف  لَُمَۡماَۡلۡتَعۡٱّلَِما ع 
َ
اۡأ قَاَلۡإِّنِ ُسۡلََكۡ  ِدَكَۡوُنَقّدِ  البقرة ﴾٣٠َلُمونَ َوََن ُنۡنَُسّبُِحِِۡبَم 

ه وتعالى وضع بعد ذلك الحجب بينهم وبين البشر، فصاروا وجاء في ما روي أن هللا سبحان
في غيب ال يعلمون عنهم شيئا... ثم يشاء هللا عز وجل أن يرفع الحجب_ كغبر للمالئكة 
وللبشر _ فيطلع أهل السماء على أهل األرض _ كان ذلك في زمن نبي هللا ادريس عليه السالم 

الء عبادك قد أشركوا بك وكفروا بنعمتك وارتكبوا _ فيعود أهل السماء الى االعتراض: يا رب هؤ 
 المعاصي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك "االعتراض االول نفسه معنى" وجعلوا يدعون عليهم.

قال تعالى: أنتم قريبون مني تسمعونني وتكلمونني، وهم بعيدون عني أكلمهم بوساطة 
هم يزين لهم المعاصي فيبعدهم الرسل... وليس للشيطان وقبيله سلطان عليكم بل سبيله علي

، قالوا أعطنا النفس وهواها 1عني، وليس لكم نفوس ولهم نفوس تدفعهم الى هواها وشهواتها
ال،  :وشهواتها... قال تعالى اني ابتليتهم بها، فلعلكم ان ابتليتكم بها فعلتم ما يفعلون... قالوا

 وأصروا... قال تعالى:

ا هاروت وماروت... فعلمهما كلمات يقوالنها فيهبطان الى فاختاروا من بينكم اثنين، فاختارو 
األرض حاِكَمين في بابل... وكلمات يقوالنها فيصعدان الى السماء... بقي الملكان على حال 

 سبحانه ربهما ابتالهما حتى السماء الى يصعدان ثم الناس بين يحكمان األرضالنزول الى 
                                                             

(1)
ۡۡلِلنَّاِسُۡۡزيِّنَۡ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيمالشهوات العشر: ورد ست منها في اآلية الكريمة:   ىۡٱُۡحبُّ َهَو اۡٱۡمِنَۡۡتِۡلشَّ َۡٱوَۡۡءِۡلنَِّسا ِۡطيَِۡقَنىۡل ۡٱوَۡۡنِيََۡل 
ِۡل ۡٱ َهبِۡٱۡمِنَُۡۡمَقنَطَرة ةِۡل ۡٱوََّۡۡلَّ ۡٱوَُۡۡمَسوََّمةِۡل ۡٱۡلِۡيۡ ل َۡٱوَۡۡفِضَّ

َ ىِۡۡثۡ رۡ ۡل َۡٱوَۡۡمَِۡعىۡن ۡأل  َِۡيوۡىۡل َۡٱۡعَُۡمَتىۡۡلَِكَۡذ نۡ ٱۡة ُۡٱوََۡۡيا ۡلُّ ال عمران. واالربع  ﴾١٤ابِۡۡ ََۡمۡل ۡٱۡنُُۡحسۡ ۡۥنَدهُۡعِّۡۡللَّ

 .االخر استنبطت من القصة وهي: شهوة الحكم، والقتل والخمرة، والميسر
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 زهرة بالعربية اسمها الكواكب في الزهرة كحسن اءالنس بين حسنها جدا جميلة بامرأة  وتعالى
االصل، جاءتهما تخاصم اهل زوجها على متاع دنيا تركه بعد  فارسية بيذخت، وبالفارسية

وفاته... فلما رأياها وتكلمت افتتنا بحسنها.. فقال أحدهما لآلخر: أرأيت جمالها؟ انها لتعجبني 
. قال االول: نطلبها لنفسها، فطلباها، قالت: ال قال االخر: أردت أن اذكر ذلك لك فاستحييت..

حتى تدخال في ديني وتسجدا لصنمي.. قاال معاذ هللا ال نشرك به شيئا.. فأجال دعوتها الى 
موعد اخر فانصرفت وحضرت في الموعد فطلباها فأبت وقالت: ان لي ولدا أخاف ان بلغ يطلع 

: معاذ هللا انها لكبيرة ال نفعلها، فأجال دعوتها على فعلتي فيقتلني، اقتاله ولكم ما سألتم.. قاال
الى موعد اخر، فانصرفت وحضرت في الموعد فطلباها فقالت: تأتيانني ليال نشرب الخمرة وفي 
اليوم التالي تحكمان لي قال: معاذ هللا انها لكبيرة ال نفعلها فأجال دعوتها الى موعد اخر 

فان  (1)قالت: تأتيانني ليال نلعب الميسرفانصرفت. وحضرت في الموعد فطلباها فأبت و 
غلبتماني فلكما ما طلبتما وتحكمان لي، وان غلبتكما تؤديان لي كل ما اطلبه منكما... فتشاورا 
فوافقا... قالت اذا تأتياني ليال، ذهبا في الموعد وقد هيأت لذلك ما يلزم، ولعبا معها الميسر 

. كلمات السحر 2ى السماء وكلمات النزول منها. . كلمات الصعود ال1فغلبتهما فطلبت منهما: 
وعلماها  -وفي طريق نزولها سرقتها الشياطين كما جاء في اآلية الكريمة -فطلباها من السماء

. وطلبت شرب الخمرة فشربا فسكرا... فقاما الى الصنم وسجدا له... وقتال الولد... 3اياها. 
السماء فلم يطيرا، ووجدوا أنهم قد أحيل بينهما  وواقعاها، ولما أفاقا قاال كلمات الصعود الى

 وبينها...

تذكرا نبي هللا ادريس عليه السالم كان يدعو بين الجمعتين فاذا جاء يوم الجمعة استجاب له 
ربه سبحانه وتعالى... فقاال: لو أتينا النبي فسألناه التوبة من هللا عز وجل... فأتياه وقصا عليه 

 سبحانه كيف يطلب اهل االرض ألهل السماء؟ ائتياني في الجمعة قصتهما فقال: رحمكما هللا
في الجمعة  ائتياني بشيء اجبت فما كماالمقبلة فانصرفا وأتياه يوم الجمعة فقال لهما: دعوت ل

المقبلة فانصرفا ثم أتياه، قال: ان هللا سبحانه وتعالى يخيركما: ان اخترتم معافاة الدنيا فعليكما 
 ن اخترتما عذاب الدنيا فأنتما على حكم هللا سبحانه يوم الحساب. عذاب االخرة، وا

                                                             
لماذا وافقا على لعب الميسر ورفضا كل ما طلبته منهما؟ ما لعب احد الميسر اال وضع أمامه احتمال الغلب واستبعد  (1)

 الخسارة.
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قال   -أي: يريد المضي في نهل الشهوات -فقال االول: ان الدنيا لم يمض منها اال القليل
الثاني: ويحك أطعتك في االولى فأطعني في هذه... ان عذابا يبقى ليس كعذاب ينتهي... فقال 

 انه في االخرة فأخاف أن يعذبنا فيها أيضا...االول: اننا على حكم هللا سبح

اننا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب  -م هللا سبحانهلِ ان عَ  -قال الثاني: اني ألرجو
 -بئر-االخرة أن ال يجمعهما علينا... فاختارا عذاب الدنيا فجعال في بكرات من حديد في قليب 

 مة.مملوء نارا عاِلَيها ساِفَلهما الى يوم القيا

فلما رأت مالئكة السماء ما آل اليه مصير هاروت وماروت جعلوا يدعون ألهل األرض 
 بسم اهلل الرمحن الرحيمويعذرونهم بعد أن كانوا يدعون عليهم وقد جاء ذلك في اآلية الكريمة: 

َمىۡٱۡتََكادُۡ﴿ ىۡلسَّ رۡ ُۡتَۡو ۡ فَوۡ ِۡمنۡنََۡيَتَفطَّ ۡٱِۡفۡۡلَِمنۡفُِرونََۡتغۡ َويَسۡ َۡرّبِِهمۡ ۡدِۡمۡ ِِبَۡۡيَُسّبُِحونَۡۡئَِكةَُۡمَلۡ ل ۡٱوَۡۡقِِهنَّ
َ ِۡضۡ ۡرأل 

َلاۡ
َ
َۡٱۡإِنَّۡۡأ الشورى. أما المرأة فقد اختفت لتتجر بالسحر ولتتبوأ منزلة دنيوية ﴾٥لرَِّحيمُۡٱَۡغُفورُۡل ۡٱُۡهوَّۡۡللَّ

 عالية لما كان للسحرة الكهنة من مقام رفيع لدى الملوك واألباطرة. 

وهي الحقيقة وقد جاء ذكر سبحانه أخطاء أنبياء وبشر أحد  استميح ربي سبحانه بما يلي:
ما عالقة العصمة بهاروت وماروت؟... بماذا  :-وياله من خط -األساتذة علق بقلم الرصاص

أجيبه والقصة هي الهيكل العظمي لموضوع العصمة، هي الشمس في رابعة النهار... لكنه قرأه 
موا الكتاب. قال عمر وقلبه مخترقا كلمات أرب ببصره ال ببصيرته عة من األساتذة األكاديميين، قد 

الروايات في كتاب . أهداني خطأي بيدي(من بن الخطاب رضي هللا عنه: )رحم هللا سبحانه 
  .1)تفسير ابن كثير(

  

                                                             

 142الى نهاية ص 139م من ص1984-ه  1404طبعة بيروت  1
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 السحر والعصمة: ينك  امرأة ومل  

 

 

 

 ليه:: لقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب أحببنا أن ننبه ا(1)يقول ابن كثير

قال االمام جعفر بن جرير رحمه هللا أخبرنا الربيع بن سليمان عن وهب عن أبي الزناد عن 
 :(2)هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت

وهي ال تعلم بموته حداثة، ملسو هيلع هللا ىلص  دخلت علي  امرأة من أهل دومة الجندل، تبتغي رسول هللا
ولما  ت به مرة فاسترهبت وقررت أن ال تعود اليه...تسأله عن أمر السحر دخلت فيه وعمل

أخبرتها بموته بكت بكاء شديدا حتى اني ألشفق عليها، وتقول: اني أخاف أن أكون قد هلكت: 
كان لي زوج قد غاب عني، وفي يوم دخلت علي عجوز فشكوت لها ذلك فقالت: ان فعلت ما 

عها كلبان أسودان فأركبتني أحدهما وركبت آمرك به أجعله يأتيك... فوافقت... فجاءتني ليال وم
هي االخر، فلم يك شيء اال ونحن في بابل أمامنا رجالن معلقان من أرجلهما، فقاال لي: ما 

قاال انما نحن فتنة فال تكفري  -حسب ما وصتني به العجوز -قلت: أتعلم السحر بك؟ جاء
هبت ففزعت ولم أفعل ورجعت اليهما ارجعي، فأبيت، فقاال: اذهبي الى ذلك التنور فبولي فيه، فذ

فسأالني: أفعلت؟ قلت نعم، قاال فما رأيت؟ قلت ما رأيت شيئا... فقاال: ما فعلت ارجعي الى 
بلدك وال تكفري، فأبيت وأصررت، فقاال: فأذهبي الى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت فاقشعررت 

رأيت شيئا، قاال: كذبت وما فعلت وخفت فرجعت اليهما وقلت قد فعلت، فقاال ما رأيت؟ قلت ما 
ارجعي الى بلدك فانك على رأس امرك، فأبيت وأصررت فقاال: اذهبي بولي في التنور، فذهبت 
 فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني وصعد في السماء وغاب عني حتى ما أراه... قاال

                                                             
والمعلوم ان  .144الى منتصف ص  143بعد نقل االثنتي عشرة رواية تبدأ القصة من ص هجاءت القصة في كتابه نفس (1)

 بن كثير يورد الكثير من االسرائيليات، كما علق أحد المقرضين،ولكن ترد هنا في معرض المراجع المشار اليها. 
  عروة بن الزبير رضي هللا عنه. تروي القصة البن أختها (2)
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لم شيئا مما قاال لي... قالت: دقت ذلك ايمانك خرج منك اذهبي... فقلت للعجوز: وهللا ما أعص
ار، خذي هذه حفنة القمح فأخذتها، فقالت: قولي لها أبذري فأبذرت، ص بلى ما تريدين شيئا اال

وقولي لها أزرعي فأزرعت، وقلت أنبتي فأنبتت، وقلت أطلعي فأطلعت، وقلت أيبي فأيبت، وقلت 
ار ص أيت ال أريد شيئا االأفركي فأفركت، وقلت أطحني فأطحنت، وقلت أخبزي فأخبزت فلما ر 

قول أم سقط في يدي، وندمت وهللا يا أم المؤمنين على ذلك، وما فعلت بعدها شيئا أبدا.  وت
وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ملسو هيلع هللا ىلص  عنها: فسألت أصحاب رسول هللا المؤمنين عائشة رضي هللا

بعض من كان عنده قالوا ما يقولون، وكلهم هاب أن يفتيها... اال أن ابن عباس رضي هللا عنه و 
 لها: لو أن أبويك حيان أو أحدهما ألفتياك، انهما كانا من أهل الورع.

 يقول ابن كثير وهذا اسناد جيد الى أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها.

 لماذا البول في التنور

التنور مصنع الخبز وهو أعلى نعمة من نعم هللا عز وجل، ضروري وأساسي في الغذاء، ال 
ستطيع انسان االستغناء عنه، يتصف بوفرته ورخصه، لذا هو غذاء الفقير... والبول في التنور ي

رمز يعني االستهانة بهذه النعمة الجليلة وازدرائها... ومن يفعل ذلك يكون قد استهان وازدرى 
رازقها الكريم الرحيم يجل ويعز... عند ذلك يعطي الباري عز وجل بعض من يشاء من هؤالء 

ارقين خوارق فتنة لهم ولمن يتبعهم كما أعطى لهذه المرأة، وكما سيعطي للمسيح الدجال اخر الم
    -حسب ما ورد في الروايات -الزمان قبل قيام الساعة

ادقة في ص رحمه هللا تعالى قال: من يقول أن المرأة  (1)الصيدلي عمر محمودالدكتور علق 
 قصتها؟

 ة رضي هللا عنها للقصة.النشك لحظة بنقل أم المؤمنين عائش  .1

 هللا الى فحكمها وتوبتها قصتها في ادقةص كانت وان وزرها، فعليها كاذبة المرأة  كانت ان .2
 الحساب. يوم سبحانه

                                                             
جزاه  )نتعب وال يتعب( قال أحد مرافقيه .في الداخل والخارج ،ما ترك جامعا اال وأعتلى منبره، رحمه هللاكبير داعية  (1)

هللا خيرا عن االمة االسالمية وجعل ثواب سعيه في سبيل دين هللا سبحانه في ميزان حسناته انه نعم المولى ونعم النصير 
  نعم المجيب. و
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 تجعلنا الدنيا الحياة في سيرنا اتجاه في تؤثر وعبر دروس من القصة في ما ننكر أن يمكن ال .3
 .وتعالى سبحانه هللا يرضي الذي المستقيم الطريق في نسير
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 االمانة

 
 

َناۡإِنَّا﴿ الرحيمبسم اهلل الرمحن  َمانَةََۡۡعَرض 
َ ۡۡٱأل  ىتََِۡۡعَ َمىَو ۡرِضۡۡٱلسَّ

َ َبالَِۡۡوٱأل  ِ
ََۡۡوٱۡل  َبي 

َ
نۡفَأ

َ
ََۡي مِل نََهاۡأ

نَۡ َفق  ش 
َ
نَسىُن ۡۡومََحَلََهاِۡمن َهاَۡوأ ِ

اََۡكنَۡۡإِنَُّهۥۡٱإل  َۡۡظلُوم    باالحزا ﴾٧٢َجُهول 

، ال شريك له..." واجداً  واحداً  منها "االعتراف باهلل سبحانه انه: في تفسيرها أقواال كثيرة يلق
الكاملة التي حوت كل الرساالت"... وقيل: "هي االنسان أمانة ملسو هيلع هللا ىلص  وقيل: "هي الرسالة المحمدية

سبحانه"...  لدى نفسه أقواال وأفعاال"... وقيل: "الناس أمانة لدى بعضهم البعض فيما فرض هللا
بسم اهلل الرمحن وقيل: االرض وما عليها أمانة لدى االنسان حسب قول هللا عز وجل. 

ۡۡئَِكةَِمَلۡ لِلۡ َۡربَُّكَۡۡقاَلِۡۡإَوذۡ }الرحيم ۡٱِۡفَۡۡجاِعلۡ ۡإِّنِ
َ ْۡقَالُوۡاَۡخلِيَفة  ِۡۡضۡۡرأل  ََتۡ ۡا

َ
ۡفِيَهاِۡسدُُۡيفۡ َۡمنۡفِيَهاَۡعُلۡأ

اۡٱۡفُِكَۡويَسۡ  ُۡۡنَُۡوََنۡ ۡءَّۡلَِما ُسِۡۡدكَِِۡبَمۡ َۡسّبِحُۡن ۡاۡقَاَلۡۡلََك َۡۡوُنَقّدِ عۡ ۡإِّنِ
َ
... وأقواال ال {٣٠ۡلَُمونَۡتَعۡ َۡلَۡۡماۡلَمُۡأ

.. اذ ليس من .ان كل االمانات التي قيلت هي ليست المقصودة في اآلية الكريمة حصر لها.
واالرض  المعقول وال المنطق أن يعرض هللا سبحانه وتعالى أيا من تلك االمانات على السموات

والجبال... اذ ال توجد أية عالقة بينهما... بل ولم يعرضها هللا سبحانه وتعالى على االنسان 
 كجد، بل خلق له أمانة "وعاء" فاحصا مميزا لكل األمانات: هو "العقل".

 )ان أول ما خلق هللا سبحانه العقل وقال :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م النبي ن ِسَب الىفقد    
له أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال تعالى: ما خلقت خلقا بأحسن منك، فوعزتي وجاللي 

 .(1)(بك أعز وبك أذل وبك أعطي وبك أمنع

 االمانة هذه ان". العقل" هي: الكريمة اآلية في المقصودة األمانة أن يؤكد اثبات هذا     
 كل وسلمت سلمت" وتعالى سبحانه ربنا أوصانا كما عليها حافظنا اذا االمانات، لكل" الوعاء"

                                                             
... مع عشرات االحاديث بال متن وال 77،  صه 1419جاء الحديث في كتاب الملل والنحل للشهرستاني: دار المعرفة، دمشق  (1)

 حد مسألة « الحديث كتاب « الحديث « تيمية ابن فتاوى مجموع المؤلف. وللتفصيل حول السند، ينظر سند.

 :)المحقق( فصل المراد بالحديث الواحد « النبوي الحديث

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=1155&idfrom=1768&idto=19
35&bookid=22&startno=85  

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6259&lang=&bk_no=22&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1936&lang=&bk_no=22&ID=1152
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1936&lang=&bk_no=22&ID=1152
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1936&lang=&bk_no=22&ID=1153
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1936&lang=&bk_no=22&ID=1153
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1773&lang=&bk_no=22&ID=1154
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1773&lang=&bk_no=22&ID=1154
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1769&idto=1773&lang=&bk_no=22&ID=1154
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=1155&idfrom=1768&idto=1935&bookid=22&startno=85
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=1155&idfrom=1768&idto=1935&bookid=22&startno=85
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 االمانات كل معها وضاعت ضاعت وأهملناها، تجاهلناها واذا قاطبة، تحويها التي االمانات
 ".تحويها التي

 مستنبطات من الحديث الشريف                               

 كان العقل طائعا هلل عز وجل عندما خلقه: الحديث  .1
الجسد جعل مستقر العقل "الالمحسوس" في "عضو المخ" المحسوس  سبحانه عندما خلق هللا  .2

 ندوق قحف الرأس للمحافظة عليه لشدة أهميته. اذ االدارة له كليا.ص داخل
 ه هللا سبحانه وتعالى على الخير والشر فانقسم على فريقين:عندما حمله االنسان دل    .3
سبحانه به ونهى عنه، فقاده الى خيري الدنيا فريق استعمله استعماال حسنا مطبقا ما أمر هللا  - أ

.. فان حرمه خير الدنيا فبرحمته ليوسع له خير االخرة. هذا الفريق ما جاء ذكره في .واالخرة
  اآلية الكريمة  ألنه معروف منطقيا استنتاجيا.

فريق أهمل العقل، تركه جانبا فصد عن سبيل هللا سبحانه وتعالى وجرى يلهث وراء  - ب
النفس األمارة بالسوء والهوى والشهوات، هذا الفريق هو الذي وصفه هللا جل شأنه في الشيطان و 

ِۡٱۡومََحَلََها}   اآلية الكريمة: ۡۡاَظلُومۡ ََۡكنَۡۡۥإِنَّهُُۡۡن ۡنَسىۡإل  يذله هللا سبحانه  هذا الفريق هو الذي. {َجُهول 

 ى آثامه.فيحرمه خيري الدنيا واالخرة فان متعه بخير الدنيا فليزداد آثاما عل
بسبب اكرام هللا سبحانه االنسان بالعقل وتوليته على الخير والشر حق له سبحانه أن يحاسبه   .4

مستثنيا: الطفل حتى يبلغ الحلم "مبلغ العقل" المعتوه ألنه ال عقل له، الناسي ألن عقله في غيبة 
 عن األمر المنسي، النائم أن عقله غاف.
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 عقلهللا سبحانه وتعالى بال ةف  عر  م

 

 

ان خير ما يوضح ذلك موقف ابراهيم عليه السالم مع المشركين ومحاججته لهم كما جاءت 
ۡ﴿ بسم اهلل الرمحن الرحيمفي اآليات الكريمة:  َۡمَلُكوَت ىهِيَم ۡإِب َر ۡنُرِ ا ىلَِك ىتَِۡوَكَذ ىَو َم ۡرِضۡوَۡۡٱلسَّ

َ ۡٱأل 
َۡعلَي ه٧٥ِۡۡٱل ُموقِنِيََۡوِۡلَُكوَنِۡمَنۡ اَۡجنَّ ۡ فَلَمَّ ُۡۡلۡٱۡلَّ ِحبُّ

ُ
فََلَۡقاَلَۡلاۡأ

َ
أ ۡا ا َفلَمَّ  ۡ قَاَلَۡهىَذاَۡرّبِ  ۡ ا َكب  ۡٱٓأۡلفِلِيَۡرََءاَۡكو 

اۡرََءا٧٦ۡ ِۡمَنۡۡٱل َقَمرَۡفَلَمَّ ُكوَننَّ
َ
ۡأَل ِدِنَۡرّبِ َۡيه  م 

فََلَۡقاَلۡلَئِنۡلَّ
َ
أ ۡا ا فَلَمَّ  ۡ ۡقَاَلَۡهىَذاَۡرّبِ

ٓاّلِيَۡۡٱل َقو مِۡبَازِٗغ  ٧٧ۡٱلضَّ
اۡرَۡ َسَۡءاۡفَلَمَّ م  ُِكونَۡۡٱلشَّ اۡتُۡش  ّمِمَّ ءۡ  ۡبَرِ ا ىَقو ِمۡإِّنِ ۡقَاَلَۡي ت 

فَلَ
َ
أ ۡا ا فَلَمَّ  ۡ َبُ ك 

َ
أ ۡا َۡهىَذا ۡقَاَلَۡهىَذاَۡرّبِ

٧٨ۡۡبَازَِغة  إِّنِ
ِ َۡفَطَرۡ ۡلَِّلَّ ِّهَ ُتۡوَج  ه  ىتِۡوَجَّ َمىَو ۡرَضۡوَۡۡٱلسَّ

َ ِمَنۡۡٱأل   ۡ نَا
َ
أ َوَماۡا  ۡ ا ِكِيََۡحنِيف   ماألنعا ﴾٧٩ٱل ُمۡش 

ظاهر اآليات الكريمات أن ابراهيم عليه السالم نظر وتبصر في الكون ليتعرف على خالقه 
سبحانه بدليل "لئن لم يهدني ربي ألكونن من القوم الضالين". اال أن الحقيقة: كان عليه السالم 
في حوار مع المشركين عبدة النجوم والقمر والشمس واألصنام وغيرها، وقد كانوا معه يحاججهم 

ىۡۡقَاَلۡۡ..﴿بدليل:  ۡۡمَِۡقوۡ َي اۡء ۡبَرِ ۡاۡإِّنِ ِّۡۡمِمَّ ٧٨ُۡۡكونَۡتُۡش  هۡ ۡإِّنِ ِ ِّۡهَۡوَجۡ ُۡتۡوَجَّ ىۡٱَۡفَطرَۡۡلَِّلَّ َم ىۡلسَّ ۡٱوَۡۡتَِۡو
َ َۡضۡۡرأل 

اۡۡا َۡحنِيفۡ  نَا َۡۡوَما
َ
ِۡل ۡٱِۡمنَۡۡأ اۡ ٧٩كِيَُۡمۡش  هُۡوََحا ُۡمهُۡقَوۡ ۡۥجَّ تَُحۡ ۡقَاَلۡۡۥ 

َ
وۡاأ ۡجُّ ِۡٱِۡفّۡۡنِ ىَۡۡوقَدۡ ّۡللَّ َخاُفَۡۡوَلاِۡۡنۡ َهَدى

َ
َۡماۡأ

ِۡ اۡۡۦاۡبِهُِۡۡكونَۡتُۡش  نۡإِلَّ
َ
اۡۡأ ۡۡءَۡيََشا َۡۡرّبِ َۡۡوِسعَۡۡا ۡۡ ۡ َشي  َۡۡرّبِ

فََلًۡۡما ِۡعلۡ ۡءۡنَشۡ ُۡكَّ
َ
ُرونَۡۡأ    .﴾٨٠َتَتَذكَّ

بهذه المحاججة.. الهادئة كالمًا وتصرفًا.. القوية في حجتها، جعلهم ال يملكون ردا. فبالنسبة 
َۡۡلاۡ) :للكوكب قال ِحبُّ

ُ
فِلِيَۡٱۡأ

ا
 أي أن الهي ال يأفل والهتكم تأفل اذا هي ليست الهة.    (أل

لئن لم يهدني }نه بقوله: سبحا هللا الى نبههم بل كوكب وبالنسبة للقمر لم يكرر ما قاله في ال   
 ، أي أن الهي يهدي فهل ملكت الهتكم هدايتكم؟{ربي ألكونن من القوم الضالين

ىَقومِۡ...ۡ﴿ :وأما الشمس فقال َۡۡي اۡإِّنِ ّۡمِمَّ ء ٧٨ۡۡتُۡشُِكونَۡۡبَرِ ا هُتۡۡإِّنِ ِ ۡوَجِّهَۡۡوَجَّ ىتَِۡۡفَطرَۡۡلَِّلَّ ىَو َم ۡٱلسَّ
رَضۡ

َ
اَۡۡحنِيفاَۡوٱأل نَاَۡوَما

َ
   .﴾٧٩ٱلُمِۡشكِيَِۡۡمنَۡۡأ
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أي أن الهتكم تأفل وال تهدي وال تملك البقاء وهي لم تخلق السموات واألرض، لذا وجهت 
و قادر على كل ذلك، أعبده مخلصا له في عبادتي، وأنا بريء وجهي هلل الخالق سبحانه الذي ه

مما تشركون. بهذا انقسم المحاججون على قسمين: القسم األول: ترك العقل جانبا ولم يفكر في 
 تدبر الكون 

 .. جعلوا هلل سبحانه أندادا يعبدونها..أ. فريق بقي على "الشرك"

 ب. فريق بقي على "الكفر" ناكرا هلل عز وجل.

 فريق بقي "ضاال" ال يعرف خالقه جل جالله. ج.

 ويطلق على الصفات الثالث "الضالل".

 

 القسم الثاني: انتقل من الضالل الى معرفة الخالق سبحانه بصفتين طيبتين جرته الى بقية
 .الصفات الطيبات

 الصفات الطيبات

 .ضمن موضوعالموضوع ال وهنا يأتي

 ابت فيصحو تدعوه الى: يحة رحمانية في الفكر الثص التنبه: هي .1
التفكر: وتبدأ "بمن" وقد وردت في القران الكريم بكثرة معكوسها البالدة، والتفكر يدعو  .2

 الى:
ۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم المعرفة: "معرفة الخالق سبحانه وتعالى"  .3 هۡ ۡإِّنِ ِ ِّۡهَۡوَجۡ ُۡتۡوَجَّ ۡلَِّلَّ

َمىۡٱَۡفَطرَۡ ىۡلسَّ ۡٱوَۡۡتَِۡو
َ اۡۡا َۡحنِيفۡ َۡضۡۡرأل  نَا َۡۡوَما

َ
ِۡل ۡٱۡمِنَۡۡأ  تدعو والمعرفة الجهل، ومعكوسها األنعام. {٧٩كِيَُۡمۡش 

 :الى
 ، ومعكوسها الشرك والتوحيد يدعو الى:{أشهد أن ال اله اال هللا}التوحيد:  .4
نِۡ﴿ :العبودية هلل سبحانه .5

َ
ىَۡۡذاَهىُۡۡبُدوِن ۡعۡ ٱَۡوأ ِۡصَر سۡ ۡط  . ومعكوسها العبودية ياسين ﴾٦١تَقِيم ۡمُّ

 نه... والعبودية تدعو الى:سبحالغير هللا 
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ُۡمس﴿االسالم:  .6 تُوِن
 
َۡوأ َّ ََۡعَ ْ لُوا َۡتع  لَّ

َ
.. واالسالم يدعوا .. ومعكوسه الضالل31النمللِِمَي﴾أ

 الى:
ِنَٰمۡحٱۡوَِعَبادُۡ﴿السالم:  .7 ِينَۡٱۡلرَّ ُۡۡشونََۡيمۡ َّۡلَّ ۡٱََۡعَ

َ ِْۡۡهلُونََۡجىۡلۡ ٱَۡخاَطَبُهمُِۡۡإَوَذاۡانۡ َهوۡ ِۡضۡۡرأل  ۡقَالُوا
ىۡ معنى السالم: األمان... فاذا قال أحدهما آلخر "السالم عليكم": أي أمن أخي  الفرقان. ﴾٦٣امۡ َسَل

 فقد حرمت على نفسي دمك وعرضك ومالك ومعكوسه الخيانة... والسالم يدعو الى: 
سۡ ۡۡۥاَربُّهُۡۡۥََلُۡۡقَاَلۡۡإِذۡ ﴿ :التسليم هلل سبحانه .8

َ
سۡ ۡقَاَلۡۡلِم  ۡأ

َ
ىۡل ۡٱۡلَِرّبُِۡۡتۡلَمۡ أ البقرة... أن  ﴾١٣١لَِميََۡع

 :الى يدعو والتسليم... التمرد ومعكوسه.. .وعمال قوال  "العالمين رب تقول "سلمت أمري هلل

.. .ومعكوسه التقاعس .البقرة{١٠٥وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون}:العمل .9

 :الى والعمل يدعو
َراُبۡ۞قَالَِتۡ﴿االيمان:  .10 ع 

َ ۡتُؤۡ ۡٱأل  قُلۡلَّم   ۡ ا ُخِلَۡءاَمنَّ اۡيَد  نَاَۡولَمَّ لَم  س 
َ
َْۡوَلىِكنۡقُولُوااْۡأ يَمىنُِۡمُنوا ِ

ِفۡۡٱإل 

ۡ ْ ۡتُِطيُعوا ِۡإَون َۡقُلُوبُِكم   ۡۡۥَورَُسوََلُۡۡٱّللَّ َۡشي  َمىلُِكم  ع 
َ
ۡأ ّۡمِن  ۡيَلِت ُكم ۡۡ ًَۡل ۡإِنَّ َۡا  ۡرَِّحيمۡ ۡٱّللَّ  ﴾١٤َغُفور 

 الحجرات. ومعكوسه النفاق وااليمان يدعو الى:

ۡوَۡ﴿ التقوى: .11 َ َۡخي  ۡفَإِنَّ ْ ُدوا ادِۡتََزوَّ َوىى ۡۡٱلزَّ ۡۡٱتَُّقونِۡوَۡۡٱِلَّق  ْوِّل
ُ
أ ل َبىَۡي 

َ . سئل علي البقرة ﴾١٩٧بِۡٱأل 
.. قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل واالستعداد ليوم .التقوى؟رضي هللا عنه: ما 

 الرحيل. ومعكوسها الفسوق. والتقوى تدعو الى:
ۡ﴿العدل:  .12 َها يُّ

َ
أ ِينَۡٱَي  َِّۡۡلَّ ۡب اَء ُۡشَهَدا ِ ّۡلِلَّ ىِمَي ۡقَوَّ

ْ ُۡكونُوا ْ ِطۡ َءاَمُنوا َۡشَنۡۡٱل قِس  ََۡي رَِمنَُّكم  ۡۡ ََۡوَل ۡقَو  ن اُن
ۡ  ْ ِدلُوا َۡتع  لَّ

َ
ۡأ ََْۡعَ  ِدلُوا َوىى ۡوَۡۡٱع  ق َرُبۡلِلتَّق 

َ
ُْۡهَوۡأ ۡ ۡٱتَُّقوا َ ۡۡٱّللَّ َۡإِنَّ بَِماۡتَع َملُونَۡۡٱّللَّ  ۡ كوس المائدة. ومع ﴾٨َخبُِي

 الى: يدعو .. والعدل.العدل: الظلم، الزيغ، الحيد، الميل
. ومعكوس الحق االنفال ﴾٨رُِمونَُۡمجۡ ل ۡٱَۡكرِهََۡۡولَوۡ ِۡطَلَۡبىۡلۡ ٱِۡطَلَۡويُبۡ ۡقَّۡۡل َۡٱِۡۡلُِحقَّۡ﴿الحق:  .13

 الباطل... وقد ورد في اآلية الكريمة والحق يدعو الى:
ۡۡٱب َتغِۡوَۡ﴿االحسان:  .14 ىَك َۡءاتَى ا ُۡفِيَما ارَۡٱۡٱّللَّ ۡۡٱٓأۡلِخَرَة ۡۡلَّ ِۡمَن ۡتَنَسۡنَِصيَبَك ن يَا َۡوَل ۡاۡٱلُّ ِسنَۡكَما ح 

َ
َوأ

ۡ َسَن ح 
َ
ُۡأ ۡۡٱّللَّ َۡتب ِغ ۡۡٱل َفَسادَۡإَِۡل َك َۡوَل ۡرِضۡ ِف

َ ۡۡٱأل  َۡإِنَّ ۡۡٱّللَّ َُۡيِبُّ ِسِدينََۡل . ومعكوس القصص ﴾٧٧ٱل ُمف 
 يدعو الى: واالحسان ...االحسان االساءة

ۡإِب ۡ﴿الحلم:  .15 َحلِيمۡ إِنَّ ىهۡ  وَّ
َ
ىهِيَمۡأَل  التوبة. ومعكوس الحلم: الغضب.. والحلم يدعو الى: ﴾١١٤َر
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ۡ﴿ :التواضع .16 ِينَۡۡٱلرَِّنَٰمۡحوَِعَباُد ۡۡٱَّلَّ ََۡعَ ُشوَن ۡرِضَۡيم 
َ ۡۡٱأل  َۡخاَطَبُهُم ِۡإَوَذا ن ا قَالُواْۡۡٱل َجىهِلُونََۡهو 

ىمۡ  في حديث ملسو هيلع هللا ىلص  برياء... قال النبيالتواضع: الك هونا: أي تواضعا ومعكوس .الفرقان ﴾٦٣اَسَل
 أعلى فالتواضع( أبالي وال قصمته فيه قدسي عن هللا سبحانه وتعالى )الكبرياء ردائي من نازعني

 .السيئات الصفات أعلى والكبرياء الطيبات الصفات

 فات متميزات بعد التواضع لمن ميزهم هللا سبحانه وتعالى وهي:ص هناك   

ُۡقَاَلۡ﴿        ۡيَنَفُعَۡهىذَۡۡٱّللَّ ۡيَو ُم ىِدقِيَۡا ََۡت رِ ِۡمنَُۡت تَِهاۡصۡٱلصَّ ىت  َۡجنَّ ۡلَُهم  ُقُهم   ن َهىرُۡد 
َ ۡاۡٱأل  َخىِلِيَنۡفِيَها

اۡ  بَد 
َ
ۡۡۡأ ُۡرَِِّضَ ۡۡٱّللَّ ىلَِكَۡعن ُهم  ُه َۡذ زَُۡوَرُضواَْۡعن   المائدة.  ﴾١١٩ٱل َعِظيمُۡۡٱل َفو 

 )شيم ملسو هيلع هللا ىلص  ن: قال الرسولفات المنافقيص .. ومعكوسه الكذب وهي احدى.الصدق: .17
 .الكذب الصدق ومعكوس( خان ائتمن واذا أخلف وعد واذا كذب حدث اذا: ثالثالمنافق 

نقول "رضي هللا عنه".. ملسو هيلع هللا ىلص  حابة رسول هللاصحابي من صالرضى: عندما يذكر  .18
 الرفض.ومعكوسه 

﴿ۡ ۡيُِطِع ََۡوَمن ۡۡٱلرَُّسوَلۡوَۡۡٱّللَّ َۡمَع ْوَل ئَِك
ُ
ِينََۡفأ ۡۡٱَّلَّ َعَم ن 

َ
ُۡأ ۡۡٱّللَّ ّۡمَِن َۡعلَي ِهم يقِيَۡوَۡۡنَۡۡۧٱنلَّبِّيِ ّدِ اءِۡوَۡۡٱلّصِ َهَدا ۡٱلشُّ

ىلِِحَي ۡوَۡ اۡٱلصَّ ْوَل ئَِكَۡرفِيق 
ُ
 النساء. ﴾٦٩وََحُسَنۡأ

 الطاعة: ومعكوسها العصيان. .19
ة واحدة هي "ام الصفات" يحتاجها كل انسان من فوتبقى ص الصالح: عكسه الفساد. .20

ا للوصول الى ما يقدر من الوصول اليه.. وبمعنى اخر هي فة الى اخير صفة تمده عزمصأول 
 التي تقرر درجة الساعي عند أي حد يقف وهي: 

ِۡٱفَۡۡاثۡ ِضغۡ ۡبَِيِدكَۡۡوَُخذۡ }الصبر:  ابۡ ۡۡۥاإِنَّهُۡۡدَُۡعبۡ لۡ ٱۡمَّۡنِعۡ ۡاۡ َصابِرۡ ۡهَُۡنىۡوََجدۡ ۡإِنَّاَۡنث  َُۡتۡ َۡوَلۡۡۦبِّهِۡۡبض  وَّ
َ
. ص {٤٤أ

  الصبر الضجر. هو أيوب عليه السالم ومعكوس

من االستنتاج  -من تسلسل بعضها في اآليات التي ذكرت... ب -جاء تسلسل الصفات أ
المنطقي ذكرت اآلية وذكرت الصفة او الصفات التي تحويها فليكن معناها حسب ما قصدته 
ه اآلية. أما معانيها اللغوية فليست في متناولنا. والحمد هلل رب العالمين العليم العالم سبحان

  وتعالى. 
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 السموات واألرض نور هللا

 

 

 

ُۡ﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم ۡۡٱّللَّ ىتِۡنُوُر َمىَو ۡرِضۡ وَۡۡٱلسَّ
َ ِۡۡٱأل  ۡنُورِه ۡ ۡۦَمثَُل بَاح  ۡمِص  ۡفِيَها ة  َكوى بَاحَُۡكِمش  ۡٱل مِص 

ۡۡٱلزَُّجاَجةُِۡفۡزَُجاَجةنۡ  َبىَرَكة  مُّ ۡيُوقَُدِۡمنَۡشَجَرةۡ  ُۡدّرِّ   َكب  نََّهاَۡكو 
َ
ۡيََكاُدَۡكأ بِيَّة  َۡوَلَۡغر  قِيَّة  ََۡش  َزي ُتونَة ۡلَّ

ِد ۡۡاَزي ُتهَۡ َيه  ۡنُور ۡ  ى
ََۡعَ نُّور   ۡ ُهۡنَار  َسس  َۡتم  ۡلَم  ُءَۡولَو  ُۡيُِِضا ِۡۡٱّللَّ ُِبۡۡۦنِلُورِه َويَُض  اُءۡ  َُۡمنۡيََشا َثىَلۡۡٱّللَّ م 

َ اِس ۡۡٱأل  لِلنَّ
ُۡوَۡ َۡعلِيمۡ ۡٱّللَّ ءن َۡش   النور. ﴾٣٥بُِكّلِ

 19/5/2006مساء الجمعة  -أطال هللا في عمره-لدكتور العالمة أحمد الكبيسي دوة لفي ن
قال: منذ سنين وأنا تستوقفني هذه اآلية العظيمة أريد لها تفسيرا فلم أجد، وراجعت عنها أمهات 

.. "فلعله يظهر عالم فيزيائي .الكتب فما وجدت في تفسيرها اال كمن يقف على شاطئ محيط
تكلم في الكلمات واآليات التي تخص  26/5/2006سير المرضي". وفي الجمعة التالية فيفسرها التف

 :قولأبعد االستعانة باهلل الخالق المبدع جل جالله الكون خلقا وانتهاء. 

سوف ال يستطيع أي عالم فيزيائي أو غير فيزيائي أن يفسر اآلية الكريمة الى يوم  .1
بموضوعات  اً ذكر "العقل" مستشهدألصحيح لزم أن ا (1)يبعثون وذلك: لكي نصل الى التوضيح

 من القران الكريم أساسها العقل "مفتاح توضيح اآلية الكريمة"  
ۡ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم  .2 ُل ُۡتَبدَّ ۡرُضۡيَو َم

َ ۡۡٱأل  َ ۡرِضَۡغي 
َ ىُت ۡوَۡۡٱأل  َمىَو ۡۡٱلسَّ ِ ّۡلِلَّ ىِحدَِۡوبََرُزواْ ۡٱل َو

ارِۡ َقهَّ
بين الحياتين هو "الموت" اذ هو بداية الحياة األخرى األبدية...  . ان الفاصل(2)ابراهيم ﴾٤٨ٱل 

. فمن غير المعقول أن نعتقد أو نتصور أن .ليجيب على أسئلة الملكين القبر في يحيى االنسان
هذا االحياء دنيوي، بل هو احياء أخروي حسب ما ورد في اآلية الكريمة... هذا االحياء نتقبله 

                                                             
 اآلية الكريمة توضح وال تفسر. 1
2
 أما باقي التغيرات فمذكورة في القران الكريم. أخذنا من التغيرات ما يخص الموضوع 
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ات التي نبأنا بها هللا سبحانه وتعالى في كالمه العزيز "القران الكريم" ايمانيا ألنه من الغيبي
 في سيرته المطهرة... فمن أكبر الخطأ أن نخوض فيه.ملسو هيلع هللا ىلص  وحدث عنها رسوله الكريم

واضح في اآلية الكريمة أن كون الحياة الدنيا سيتبدل بكون االخرة ومع هذا التبدل يتغير كل   .3
م الحياة األبدية لإلنسان: يتغير جسمه بكل خالياه وأعضائه شيء "خلقا وتكوينا" بما يالئ

.. يتغير "عقله" وجميع الحواس المرتبطة به: يتغير سمعه ليستطيع سماع كالم هللا .وأجهزته
سبحانه وتعالى، يتغير بصره ليستطيع رؤية هللا ونوره جل جالله، يتغير لمسه ليستطيع التعامل 

جاءت اسماؤها في القران الكريم  -ليستطيع تذوق مأكوالت الجنةمع الكون االخروي، يتغير ذوقه 
 يتغير شمه ليستطيع شم روائح الجنة. -كما هي في الدنيا ليستوعبها "العقل"

يكرم هللا سبحانه وتعالى الرسل عليهم السالم معجزات يؤدونها هي من قوانين وأمور   .4
قع تحت حواسه سمعا وبصرا ا فتوأحداث االخرة، يجعل العقل البشري يستوعبها في الدني

. وما ذلك اال ليثبت ذاته العلية للبشر خالقا، ربا... وبمعنى اخر: المعجزات هي طريق ولمسا..
 االهتداء الى هللا سبحانه وتعالى.

معجزة القران العظيم، كما أكرمه معجزة التنبؤ بما سيحدث ملسو هيلع هللا ىلص  أ. أكرم سبحانه وتعالى سيدنا محمد
 كرمه المعجزة الكبرى "االسراء والمعراج".في    المستقبل، وأ

بسم اهلل الرمحن .."آيات االسراء والمعراج" .ومعجزات أخرى عديدة جاءت في سيرته الشريفة

مِۡوَۡ﴿ لرحيما َۡهَوىۡىۡٱنلَّج  َۡغَوىۡى١ۡإَِذا َۡوَما ۡصاِحُبُكم  َۡضلَّ ٢َۡۡما َۡعِن ۡيَنِطُق ٣ۡۡٱل َهَوىۡ َوَما ۡإِلَّ ُۡهَو إِن 
ۡيُوَۡحۡى ف٥َۡۡٱل ُقَوىۡىَشِديُدۡۡۥَعلََّمه٤ُۡۡوَۡح   ةۡ  َتَوىۡىُذوِۡمرَّ ٦ِۡۡٱس  فُقِۡوَُهَوۡب

ُ ۡىۡٱأل  َ َع 
َ ۡى٧ۡٱأل  َۡدنَاَۡفَتَدلَّ فَََكَن٨ُۡۡثمَّ

َنۡى د 
َ
ۡأ و 
َ
ۡأ ِ َۡعب ِده٩ِۡۡقَاَبۡقَو َسي  ۡإَِلى و َۡح 

َ
و َۡحۡىۡۦفَأ

َ
ۡأ َۡكَذَب١٠َۡۡماا ىۡ ۡٱل ُفَؤادَُۡما

َ
َۡرأ َفُتَمىُرونَه١١َُۡۡما

َ
ۡىۡۥأ َماََۡۡعَ

َرىۡى١٢ۡيََرىۡى خ 
ُ
ۡأ لًَة ۡنَز  ۡرََءاهُ َرة١٣َِۡۡولََقد  َوىۡ ِعنَدَهاَۡجنَُّة١٤ۡۡٱل ُمنَتَّهۡىِعنَدِۡسد 

 
َۡيغ َش١٥ۡۡٱل َمأ َرةَۡإِذ  د  َماۡۡٱلّسِ

ََۡصَُۡماَۡزاَغ١٦َۡۡيغ َشۡى ىِتَۡرّبِه١٧َِۡۡوَماَۡطَغۡىۡٱَل  َۡءاَي ِۡمن  ىى
َ
َۡرأ ىۡ لََقد  َ  النجم. ﴾١٨ٱل ُكب 

الى سدرة المنتهى قال: أدخل يا أخي يا ملسو هيلع هللا ىلص  صل جبريل عليه السالم بمحمدوعندما و 
"ان دخلت ملسو هيلع هللا ىلص  : أو تاركي أنت يا أخي؟ قالعالى عليه وآله وسل مل ى ّللا  تمحمد... قال ص

 ... البد أنه نور هللا جل جالله.ت، وان دخلت احترقت"اخترق
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ن خلق االخرة ليتحمل قوانينها على ذلك من األكيد أن سيدنا محمد تغير خلقا حيث أصبح م
رأى ربه جل وعال وكلمه وتلقى فروض ملسو هيلع هللا ىلص  وأمورها وأحداثها... فقد جاء في كتب السيرة أنه

 .{ولقد رأى من آيات ربه الكبرى  }الصالة... وفي الصعود والنزول: 

 عليه السالم معجزات  عيسى وجل عز الباري  مب. أكر 

 شفاء األكمه واألبرص واألعمى. -3  احياء الموتى -2ولد من مريم عليها السالم بال أب.  -1

. معجزة العصا التي تحولت الى أفعى وضرب بها هللا 1ج. أكرم جل شأنه موسى عليه السالم 
. سمي )كليم 2البحر فانفلق الى طورين بينهما "طريقا يبسا" مر منه موسى عليه السالم وقومه. 

مع كالمه، وكلم هو ربه سبحانه... وآيات اخر عديدة هللا( فقد كلمه هللا سبحانه من عليائه وس
 ذكرها القران العظيم.

موسى عليه السالم أن يكلمه، وجعل سمعه يتحمل سماع كالمه سمح هللا جل جالله ل   
اال أن موسى عليه السالم طلب من ربه مالم يشأ: طلب رؤيته  -مور االخرة وهو من أ -سبحانه

َۡوََكََّمهُۡ﴿ن بسم اهلل الرمح :جل شأنه فحدث ۡلِِميَقىتِنَا ُۡموََسى اَء َۡجا ا ۡإَِۡل َكۡ ۡۥَربُّهُۡۡۥَولَمَّ نُظر 
َ
ۡأ رِِنا

َ
ۡأ ۡرَّبِ قَاَل

ىِنَۡوَلىِكِنۡ ََبلِۡإَِلۡۡٱنُظرۡ قَاَلۡلَنۡتََرى َتَقرَّۡفَإِِنۡۡٱۡل  َۡربُّهُۡۡۥَمََكنَهُۡۡٱس  ى اََۡتَلَّ فَلَمَّ  ۡ ىِن ۡۥلِل َجَبِلَۡجَعَلهُۡۡۥفََسو َفۡتََرى
ۡصۡاّكۡ دَۡ ُۡموََسى ُلۡوََخرَّ وَّ

َ
أ  ۡ نَا
َ
فَاَقَۡقاَلُۡسب َحىَنَكُۡتب ُتۡإَِۡل َكَۡوأ

َ
أ ۡا ا فَلَمَّ  ۡ ا ِمنِيَۡعِق   .االعراف ﴾١٤٣ٱل ُمؤ 

رأى ربه جل جالله في االخرة في عليائه طلب ملسو هيلع هللا ىلص  كما جاء في االسراء والمعراج أن محمدا   
نينها وأمورها وأحداثها. فحدث له ما حدث موسى عليه السالم رؤيته في الدنيا حيث هو تحت قوا

 "ال بد انه نور هللا جل وعال" يؤكد ذلك. قول جبريل عليه السالم "اذا دخلت احترقت".

اننا مسلمون يجب أن نتقبل االسراء والمعراج بأيمان ويقين ثابتين ال تشوبهما شائبة... وال    
وهي من ملسو هيلع هللا ىلص  التي حدث بها الرسول نناقش فيهما مطلقا ألنهما من أمور االخرة وأحداثها

 الغيبيات.

 اية النور العظيمة" نتناولها عبارة عبارة:هذا التمهيد "   

 يعرف جل جالله ذاته العلية للبشرالنور.   { ٣ۡ...اهلل نور السموات واالرض} .1
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رة"... ذا النور العظيم ال نراه اال في االخرة "في الجنة" ليتحمله الجسم والعقل وحواسه "المتغيأ.ه
 فكيف نفسر نورا ما رأيناه؟!!

ب. يفسر نور الكون الدنيوي فهو من الضوء المنبعث من الشموس والساقط على الكواكب 
فيضيؤها فينعكس هذا الضوء بشكل نور منها الينا فنراها، ومن الضياء والنور استطاع علماء 

. هذا النور سيزول بزوال الكون الفيزياء الفضائية دراسة مكونات الكون "بالعقل الدنيوي وحواسه"
 بإثباتات علماء االعالم للفيزياء الفضائية.

بدأ رب العزة جل جالله بتشبيه نوره: المشكاة: حفرة في  ...{مثل نوره كمشكاة} .2

الحائط مسدودة من الخلف، تطلى بالجبس األبيض تعمل على حصر الضوء وعكسه على 
طي( فيزداد الضوء تشبيه دنيوي يستوعبه العقل الغرفة) تعمل عمل المرآة في المصباح النف

 بحواسه.

يوضع في المشكاة... شكله زورقي احدى نهايتيه أنبوب يتجه الى األعلى  {فيها مصباح} .3

منه الفتيلة، وفي النهاية الثانية حلقة يدخل فيها االصبع لحمله، وفي وسطه فتحة ذات غطاء 
عكس الضوء مضاعف اكثر مما لو وضع يوضع من خاللها الزيت، اذا اشعلت الفتيلة ان
 المصباح في وسط الغرفة فيتشتت... تشبيه دنيوي.

الزجاجة تضاعف الضوء أضعافا مضاعفة كما يحدث عندما  {املصباح يف زجاجة} .4

 نشعل المصباح النفطي ونضع عليه الزجاجة بصلية الشكل، تشبيه دنيوي.

كب محدود اال أن هذا الكو الكوكب الدنيوي له نور  {الزجاجة كأهنا كوكب دري} .5

الدرر لها لمعان فاذا سقطت عليها اشعة الشمس تحول اللمعان وصفه الباري عز وجل بالدري.. 
الى بريق، والبرق ضياؤه أضعاف نور الكوكب الدنيوي... فهذا الكوكب ليس دنيويا بل هو 

 اخرويا والدليل فيما يلي:

 -ائمة" عطاؤها دائم ال ينقطع.. زيتونةشجرة مباركة "د {يوقد من شجرة مباركة زيتونة} .6

 نفس التسمية الدنيوية لتقريبها الى العقل الدنيوي.

الشجرة ليست دنيوية بل اخروية حيث الدنيا يحدث شرق  {ال شرقية وال غربية} .7

 وغرب... أما االخرة فال حدود لها وال نهاية لها.
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ذاتي الضياء... ال يحتاج الى زيت أخروي أزلي  {زيتها يضيء ولو مل متسسه نار( 1)يكاد} .8

 نار ليشتعل فيضيء كزيت الدنيا.

تضخيم وتعظيم للنور من بداية التشبيه الدنيوي حتى هذه العبارة... هذا  {نور على نور} .9

 النور لهداية البشر "يهدي هللا لنوره من يشاء" ليضيء العقول المظلمة.

هو بمتناول قوانين ونظريات الفيزياء  فأي فيزيائي يستطيع تفسير "نور هللا جل جالله"؟!! هل
جعلنا  -الدنيوية؟!!.  واذا هو جل شأنه لم يفسره ألنه ال يفسر بل سيراه الداخلون الى الجنة

 لذا وصفه وشبهه لتقريبه من عقولنا الدنيوية.  -واياك منهم

 فسبحان ربي العظيم... ذو النور العظيم... العالم العليم

 

  

                                                             
 ( يكاد للتأكيد ال للمقاربة "مجازا".1)
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 البقرة

 ارتباطها بقصة المقتول -فاسير االولينت

 

 

ِمهِۡ﴿    بسم اهلل الرمحن الرحيم ۡلَِقو  ُۡموََسى ۡقَاَل ۡۡۦاِۡإَوذ  َۡإِنَّ تَتَِّخُذنَاۡۡٱّللَّ
َ
ۡأ ْ قَالُواا  ۡ ۡبََقَرة  ْ َِبُوا ۡتَذ  ن

َ
ۡأ ُمرُُكم 

 
يَأ

ِۡ ۡب ُعوُذ
َ
ۡأ ا ۡقَاَل ُِۡهُزو  ُكوَنِۡمَنۡۡٱّللَّ

َ
ۡأ ن 
َ
٦٧ْۡۡٱل َجىِهلِيَۡأ ۡإِنَّهُۡۡعُۡٱدۡ قَالُوا َۡقاَل َۡماِۡهَ  َا

ۡنلَّ َۡربََّكۡيُبَّيِ َيُقوُلۡۡۥنَلَا
فَۡ ىلَِكۡ  َۡذ َ َۡعَواُن َۡبي  ر  َۡوَلۡبِك  ۡفَارِض  لَّ  ۡ ْۡإِنََّهاَۡبَقَرة َعلُوا َمُرونَۡۡٱف  َۡماۡۡٱد عُۡقَالُوا٦٨َْۡۡماۡتُؤ  َا ۡنلَّ َۡربََّكۡيُبَّيِ نَلَا

قَاَلۡإِنَّهُۡ  ۡ ُنَها َۡيُقوُلۡإِنَّهَۡۡۥلَو  ُنَهاۡتَُُسُّ ۡلَّو  اُءۡفَاقِع  َرا صف   ۡ ىِظرِينَۡاَۡبَقَرة ۡۡٱد عُۡقَالُوا٦٩ْۡۡٱلنَّ َاَۡماِۡهَ ۡنلَّ نَلَاَۡربََّكۡيُبَّيِ
ۡ ََقرَۡإِنَّ اَءۡۡٱَل  إِنَۡشا ۡا ا ُۡتََشىَبَهَۡعلَي َناِۡإَونَّ َتُدونَۡۡٱّللَّ ۡتُۡۡۥقَاَلۡإِنَّه٧٠ُۡۡلَُمه  َۡذلُول  لَّ  ۡ ۡرَضۡثُِيَۡيُقوُلۡإِنََّهاَۡبَقَرة

َ َوَلۡۡٱأل 
ِِقۡ َر َثۡتَس  قَالُواْۡۡٱۡل  ِۡشَيَةۡفِيَهاۡ  لَّ ِۡۡٱل َٰٔـنَُۡمَسلََّمةۡ  ۡ ِجئ َتۡب َّقِ

َعلُونَۡۡٱۡل   البقرة  ﴾٧١فََذَِبُوَهاَۡوَماََۡكُدواَْۡيف 

 نقل ابن كثير ستة تقارير، نقحت ورقمت لتكون واضحة.     

يولد له ولد قتله ابن اخيه ليورثه، ثم عن عبيدة السلماني: رجل من بني اسرائيل ال  .1
وضعه على باب رجل واتهمه بقتله وكادا يقتتالن، ثم تحاكما الى موسى عليه السالم فقال: "ان 

 "... فسألوا عنها فوجدوها عند رجل طلب ملء جلدها ذهبا. هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة
يورثه، ثم ألقاه في الطريق، عن أبي العالية: رجل من بني اسرائيل غني قتله قريب له ل .2

مر موسى عليه السالم، قال له القاتل: انه قريبي وال أجد من يدلني على قاتله غيرك يا نبي هللا، 
نادى موسى عليه السالم في الناس: أناشدكم هللا فلم يسمع جوابا، قال القاتل: سل ربك يبين لنا 

"... فتشوا عنها فوجدوها عند عجوز  حوا بقرةمن، فأوحى اليه هللا سبحانه "ان هللا يأمركم أن تذب
لها يتامى، وعلمت انهم ال يزكون غيرها فضاعفت عليهم سعرها أضعافا مضاعفة... شكوها الى 
موسى عليه السالم قال: خفف هللا عنكم في األولى فلم تفعلوا، فشدد عليكم في الثانية، اعطوها 

وهو  -ببعضها، فرجعت روحه اليه وسمى قاتلهمطلبها، ثم أمرهم بذبحها وأن يضربوا المقتول 
 الذي شكا موسى عليه السالم فقتلوه فعاد المقتول ميتا.
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن شيخا مكثرا من المال ال ولد له، له أوالد أخ،  .3
ا جاءهم الشيطان وأغراهم بقتله ليرثوه، ففعلوا، دلهم أن يلقوا بجثته عند باب مدينة أخرى ليغرمو 
الدية... تسير القصة في السياق نفسه من وصف البقرة الى التشديد الى الذبح الى ضرب 

 المقتول ببعضها فيحيا ويسمي قاتله ثم يعود ميتا.
عن السدي: رجل من بني اسرائيل مكثرا من المال له ابنة وله ابن اخ محتاج خطب  .4

خذن ماله وال نكحن ابنته والكلن البنت من عمه فأبى، غضب الفتى وقال: وهللا القتلن عمي وال
ديته، جاء الفتى الى عمه وقال له: ان تجارا نزلوا في سبط من أسباط بني اسرائيل، فتعال معي 

باحا ص فاذا رأوك أعطوني ما أصيب منها، فانطلق معه ولما وصال قتله ورجع الى أهله، ثم جاء
ل، فاتهمهم بقتله وطالبهم بديته يسأل عن عمه كأنه ال يدري فرأى السبط مجتمعين على القتي

وجعل يبكي ويحث التراب على رأسه، شكاهم الى موسى عليه السالم فقضى عليهم بديته، قالوا 
يا رسول هللا ان ديته هينة علينا ولكننا نستحي أن نعير به ادع لنا ربك يبين لنا قاتله، فقال "ان 

 اق السابق."... وتسير القصة بالسي هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة
عن ابن عباس رضي هللا عنهما: شاب من بني اسرائيل من أبر الناس بأبيه، مر به  .5

رجل معه لؤلؤ فقال: أتشتري هذا اللؤلؤ بسبعين الفا؟ قال الفتى انتظر حتى يستيقظ أبي فأخذه 
ار البن عباس روايتان، قال: أنا على عجل أيقظه وهو لك بستين الفا، ص منك بثمانين الفا،

عل التاجر يحط من الثمن حتى وصل الى أربعين الفا، والفتى يزيد حتى وصل مئة الف، الح وج
التاجر، فقال التاجر، قال الفتى: وهللا ال أشتريه منك أبدا، فعوضه هللا سبحانه بتلك البقرة، 
عرضوا عليه عشر بقرات فأبى فشكوه الى موسى عليه السالم، فقال الفتى مالي وأنا حر فيه، 

 ده وقال أرضوه، فأعطوه اضعاف وزنها ذهبا فرضي، وتسير القصة في سياقها.فأي
عن محمد بن كعب القرضي، ومحمد بن قيس: ان سبطا من أسباط بني اسرائيل لما رأوا  .6

كثرة شرور الناس بنوا مدينة لهم واعتزلوا، فاذا أمسوا أدخلوا من في خارجها وأغلقوا باب السور، 
على السور فاذا لم ير أحدا أمر بفتح الباب فيخرجون الى أعمالهم  واذا أصبحوا وقف رئيسهم

وهكذا، وكان رجل من سبط اخر له مال كثير قتله أخوه ليرثه، ثم حمله ووضعه عند باب تلك 
المدينة، وفي الصباح نظر الرئيس فلم ير شيئا ففتح الباب فرأى القتيل فرجع وسد الباب، فناداه 

موه ثم تردون الباب وكادوا يقتتلون، ولكنهم شكوا الى موسى عليه ائحا هيهات قتلتص القاتل
السالم، قالوا: يا نبي هللا بنينا مدينتنا واعتزلنا لنتقي شرور الناس، وهللا ما قتلناه وال نعلم قاتله، 
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وتسير القصة في  {ان اهلل يأمركم أن تذحبوا بقرة}فأوحى هللا عز وجل الى موسى عليه السالم

 سياقها.

 االختالف في الروايات يثبت أنها ليست حقيقية!!! اذ الحقيقة فيما يلي:   

 علق ابن كثير بما نصه:   

"والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني اسرائيل، وهي مما يجوز نقلها ولكن ال تكذب وال تصدق 
 أ.هوهللا أعلم"  -وال يعتمد اال ما وافق الحق عندنا

 لى القصص الست التي نقلها أبن كثير وفسرت.اعتمدت ع (1)ان معظم التفاسير   

 ان بني اسرائيل "شددوا"، "فشدد هللا سبحانه عليهم". .1
تعبوا  -.. أي كادوا يتركون السؤال عنها لسببين: أ.جاء تفسير "فذبحوها وما كادوا يفعلون" .2

 احبها ثمنا عاليا معجزا.ص عندما وجدوها طلب -لطول مدة السؤال عنها... ب
 سير على أن البقرة ذبحت ليعرف القاتل.أجمعت التفا .3
الطبري: لم يفسر   -تفسير الجاللين -بعض التفاسير لم يفسر "واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها" .4

 ... وغيرها.{بقرة تذحبوا أن يأمركم اهلل ان}

 يأتي تاليا. 3، 2، 1التفسير للنقاط      

وا هم المتشددين بل كانوا "متهربين"...   عن التشديد: ان هللا سبحانه هو الذي شدد ولم يكون .1
 التوضيح:

  {بقرة تذحبوا أن يأمركم اهلل ان}في البداية:  - أ

  )قالوا أتتخذنا هزوا(التهرب: بشكل سؤال استنكاري: 

يؤكد لهم األمر فلو ذبحوا أية بقرة ألجزت  ...{قال أعوذ باهلل أن أكون من اجلاهلني}التشديد:    

 ولكن:

                                                             

 لالختصار: من شاء فليرجع الى التفاسير أيا كانت طبعتها وزمنها فسيجد ما ذكرناه صحيحا 
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 {قالوا أدع لنا ربك يبني لنا ما هي} التهرب الثاني: - ب

 {قال انه يقول اهنا بقرة ال فارض وال بكر عوان بني ذلك فافعلوا ما تؤمرون}التشديد الثاني: 

 فلو فتشوا عن بقرة بهذه االوصاف ووجدوها وذبحوها ألجزت ولكن:
 {قالوا أدع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا}التهرب الثالث:  - ت

 {انه يقول اهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين قال}التشديد الثالث: 

فات الى الصفات السابقة "تصعيب" في ايجاد بقرة تتصف بها... ومع ذلك لو فتشوا ص أضاف
 ووجدوا بقرة بهذه األوصاف وذبحوها ألجزت ولكن

 {ء اهلل ملهتدونقالوا أدع لنا ربك يبني لنا ما هي، ان البقر تشابه علينا وانا ان شا}التهرب الرابع:  - ث

 .{قال انه يقول اهنا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث مسلمة ال شية فيها}التشديد الرابع: 

  )االن فات أخرى  يطلبونها لذا اضطروا أن يقولوا: ص لم يبق لديهم تهرب اخر بسبب لم تبق لديهم

 .جئت باحلق(

 ولماذا التشديد؟ ؟ لماذا التهرب من ذبح البقرة .1
فأخرج هلم عجال }ان "غاية هللا سبحانه" من ذبح البقرة هي: ألنهم عبدة أبقار بدليل قوله:  - أ

ۡ﴿...{جسدا له خوار، فقالوا هذا اهلكم واله موسى فنسي ْۡثُمَّ َُذوا َلۡۡٱَّتَّ ِدَۡماۡجَۡۡٱل عِج  ۡبَع  اءَت ُهمُۡمِن  َّيَِنىُتۡۡا ۡٱَل 
 النساء. ﴾١٥٣

ستفادة منها حية ومذبوحة كسائر األنعام... فاذا ذبحوا ليعلموا أنها ليست الهة وانما خلقت لال - ب
بقرة فسيستمرون بالذبح كالقاتل يستصعب القتل أول مرة ولكنه اذا قتل فسيهون عنده القتل 

 .فيستمر به... كقاتل المئة الذي حدث عنه رسول هللا صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م
حانه عليهم حتى أوصلهم الى ذبح " أعز" بقرة لما لم يستجيبوا من أول مرة شدد هللا سب - ت

لديهم.. مكرمة زيادة عن البقر مسابة تسرح وتمرح وتتنطط فتثير غبار األرض ال يربطونها 
بناعور استخراج الماء من البئر لسقي المزروعات... مدللة أعز من ولدهم... منزلتها عندهم 

 نم هبل عند قريش والعرب.ص كمنزلة
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... مباشرة وبدون {مسلمة ال شية فيها}ليه السالم من وصفها بعبار لما انتهى موسى ع - ث

أين هي... وهذا  مما يدل على انهم يعرفونها حق المعرفة {قالوا االن جئت باحلق}مت ص فاصل

 يؤكد أنهم ما فتشوا عنها بتاتا.
 فذبحوها وما كادوا يفعلون. .2
 ا يتركون السؤال عنها" لسببين:فسرت العبارة أعاله: أي " كادو  2كما بينا في النقطة    

 تعبوا لطول مدة السؤال عنها - أ
 حيح باإلثبات:ص احبها ثمنا عاليا معجزا... هذا التفسير غيرص عندما وجدوها طلب - ب

 لو فتشوا عنها لذكرها هللا سبحانه وتعالى " كحقيقة " ال يمكن تجاوزها 1

ن تكون "ففتشوا عنها كأ -نستعفي هللا جل جالله -لو فتشوا عنها لجاء عبارة في ذلك 2

وما كادوا }احبها ثمنا معجزا" ولجاءت عبارة ص حتى تعبوا ولما وجدوها طلب

 بعدها مباشرة. {يفعلون

جاءت  {يفعلون كادوا وما}اليس واضحا جدا أن عبارة  {فذبحوها وما كادوا يفعلون} 3
 ؟!!{يفعلون الذبح كادوا وما}مرتبطة بكلمة "فذبحوها"... أي 

 
 موضوع القتل .3

اۡفَۡ﴿ س  َۡنف  َۡقَتل ُتم  ىَٰٔرُتمۡ ِإَوذ  وَۡۡٱدَّ  ۡ ُۡفِيَها ُتُمونَۡۡٱّللَّ ۡتَك  اُۡكنُتم  ۡمَّ ِبُوهَُۡفُقل َنا٧٢ُُۡۡم رِج  ۡۡٱض  ِ ىلَِكۡيُۡح  َكَذ  ۡ ِضَها بَِبع 
ُۡ َتۡىۡٱّللَّ ىتِهِۡۡٱل َمو  َۡءاَي قِلُونَۡۡۦَويُرِيُكم  َۡتع   .﴾٧٣لََعلَُّكم 

 حيح باإلثباتات التالية:ص عرف القاتل... وهذا غيرأجمعت التفاسير على أن البقرة ذبحت لي
قبل آيات ذبح البقرة التي تنتهي  73، 72حيحا لجاءت اآليات ص لو كان هذا التفسير - أ
 ، وإلثبات ذلك: 71يةآب
ۡفَۡ﴿ - ب ا س  َۡنف  َۡقَتل ُتم  ىَٰٔرُتمۡ ِإَوذ  ۡوَۡۡٱدَّ ُۡفِيَها  تُُمونَۡۡٱّللَّ ۡتَك  ُۡكنتُم  ا ۡمَّ عاطفة ، هذه ال "واو" ﴾ُُم رِج 

أي: عطفت موضوع "المقتول"  ﴾ان اهلل يأمركم أن تذحبوا بقرة﴿عطفت العبارة أعاله على عبارة: 

 على موضوع "البقرة"... ومن المعلوم أن "المعطوف عليه" يأتي أوال ثم يأتي بعده "المعطوف".
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رفوا على ولو عبرنا عن ذلك "بكالمنا" يكون: امرناكم بذبح بقرة فعصيتم واالن نأمركم أن تعت
 القاتل فتعصون أمرنا بتكتمكم على القاتل... اذا الذي ربط الموضوعين هو العصيان في كليهما.

 {قلنا اضربوه ببعضها}تزامن القتل مع ذبح البقرة... وارتبطت قصته بقصتها بعبارة:  - ت

 لماذا؟
 "غاية كبرى" تخص القصتين وهي: :هلل جل وعال في ذلك

هم" المفضل واالن هو مذبوح ميت فلو كان الها لماذا رضي الذبح؟! هم يعدون البقرة "اله أوال:
 أين قدرته على البقاء؟! وبعد الذبح لماذا ال يحي نفسه؟!

ثانيا: هل أن بعضا من ميت يضرب به بشرا ميتا فيحيه؟! ال يبقى على االعتراف باهلل سبحانه 
اال اثنين: معتوه... أو  -حانه وتعالىوهذه غاية هللا سب –الها بعد أن رأى "هذه المعجزة الكبرى" 

  متكبر ذو أنفة عابد لهوى نفسه ال يتنازل للحقيقة وان كانت "معجزة".

أما الثالث ذو العقل الراجح المتمعن الذي يرى بصره فتقتنع بصيرته بالحقيقة فال يقبل االنحطاط 
أحيا القتيل "لمحي الموتى" "العقلي" لألول، وال االنحطاط "الخلقي"  للثاني...فيعترف بان الذي 

 وحمدا هلل سبحانه وهو أعلم العزيز القدير الذي خلقه سبحانه وتعالى.
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ا ه  ت ين ي ب ع ۡرش 
ۡ
 أ يُُّكۡم ي أ

 

 

 

ۡ﴿ الرحيم الرمحن اهلل بسم َها يُّ
َ
أ َۡي  لِِميَۡۡٱل َمَلُؤاْۡقَاَل ُۡمس  تُوِن

 
ۡيَأ ن

َ
ۡأ َل َۡقب  ۡبَِعر ِشَها تِيِن

 
ۡيَأ يُُّكم 

َ
اَلۡق٣٨َۡۡأ

ّۡمَِنۡ رِيت  نِِّۡعف  ِ
َءاتِيَكۡبِهِۡۡٱۡل   ۡ نَا

َ
ِميۡ ۡۦأ

َ
ۡأ َۡعلَي هِۡلََقوِ ٌّ ِإَوّنِ َقاِمَكۡ  نَۡتُقوَمِۡمنۡمَّ

َ
َلۡأ ِ قَاَل٣٩َۡۡقب  ۡۥِعنَدهُۡۡٱَّلَّ

ۡ ّۡمَِن نَا َۡءاتِيَكۡبِهِۡۡٱل ِكَتىبِِۡعل م 
َ
تَۡۡۦأ ُۡمس  َۡرَءاهُ ا ۡفَلَمَّ فَُك  ۡإَِۡل َكَۡطر  تَدَّ نۡيَر 

َ
ۡأ ِۡعنَدهَُۡقب َل ا ِۡمنۡۡۥقِرًّ َۡهىَذا َقاَل

ۡنِلَۡ ُكُر ۡيَش  ۡفَإِنََّما َۡشَكَر ُفُر َۡوَمن ك 
َ
ۡأ م 
َ
ۡأ ُكُر ش 

َ
َۡءأ ِۡۡلَب لَُوِنا َۡرّبِ ِل ِسهِۦ ۡفَض  َۡغِنّ ۡۡف  َۡرّبِ َۡفإِنَّ َۡكَفَر َوَمن

 النمل ﴾٤٠َكرِيمۡ 

 (رفكط اليك يرتد ان قبل به آتيك انا الكتاب من علم عنده الذي قال)  1الموضوع

 جاء -السالم عليه لسليمان وزيرا وكان" برخيا بن اصف"  هو االوائل المفسرين اكثر قال
 هداية محمد الدكتور التفسير بهذا اخذ نفسه سليمان هو: أيضا فيه وجاء التفسير، زبدة في ذلك
 موجهة السالم عليه سليمان قائلها عد حيث" به آتيك انا"  عبارة الى مستندا عمره، في هللا أطال
 العفري  مع المباراة  أراد وكأنه" مقامك من تقوم ان قبل به آتيك انا" قال الذي العفريت الى

 :التالية باألدلة حيحص غير التفسير هذا ان

سليمان  عند ام العفريت عند استقر العرش ان على العبارة هذه تدل هل (...عنده مستقرا راه فلما) .1

 طالبه؟ عند أم به أتى من عند العرش يستقر هل: اوضح وبتعبير... السالم؟ عليه
 كحقيقة وضوحا وجل عز الباري  لعبر بالعرش جاء السالم عليه سليمان ان ول .2

                                                             
  هذا الموضوع يرتبط بسابقه" لإلنسان عقالن") باإلسراء والمعراج(
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 (بعرشها يأتيين أيكم امللؤا يا ايها)  يقول أن حاجته ما اذا السالم عليه سليمان كان لو .3

 كل طرف يرتد ان قبل بعرشها سآتيكم مباشرة والجن لإلنس لقال السالم عليه سليمان لوكان .4
 اليه منكم

ۡ﴿ الرحيم الرمحن اهلل بسم السالم؛ عليه لسليمان سخر قد وجل عز هللا كان اذا .5 نَِّۡوِمَن ِ
َمنۡۡٱۡل 

ۡيََدي هِۡبِإِذ ِنَۡرّبِهِۡ َ َمُلَۡبي  َۡيع  َۡعَذاِبۡۡۦ  رِنَاۡنُِذق ُهِۡمن  م 
َ
ۡأ َۡعن  ِۡمن ُهم  عِيَِۡوَمنۡيَزِغ   سبأ. ﴾١٢ٱلسَّ

اَۡۡماۡۥََلَُۡۡملُونَۡعۡ يَۡۡ﴿          َحىِۡۡمنۡءُۡيََشا اِسَيىَۡۡوُقُدور َۡۡوابِۡۡل َۡٱكَۡۡوَِجَفانۡ ۡثِيَلَۡوتََمىۡۡرِيَبۡمَّ ۡ رَّ َْۡملُوۡاعۡ ٱۡتن َۡءاَلۡۡا
ُكورُۡٱِۡعَبادِ َّۡۡمِنۡ َۡوقَلِيلۡ ۡاۡ رۡ ُشكۡ ۡدَۡۥَداوُۡ  .سبأ ﴾ۡ ١٣لشَّ

 بالنسبة هو يؤدها ولم السالم عليه لسليمان الجن أداها التي االعمال هذه عوبةص نسبة ما   
 ؟(طرفك اليك يرتد ان قبل به آتيك ناا) القائل أداهة التي للمهمة

مؤكد هي نسبة ال تذكر، أي بمعنى اخر هي فوق طاقة الجن والبشر وان كان سليمان عليه    
 السالم هي: أولى المعجزتين الكبريين سنوضحهما بعد عودة الى اقوال األوائل.

 ره أقوال كثيرين، نذكر منهم القائل وال نذكر الناقلين عنه ألنهم كثر.نقل ابن كثير في تفسي   

 ديقا يعلم اسم هللا األعظم سبحانه.ص قال ابن عباس رضي هللا عنه هو "اصف بن برخيا" وكان .1
 قال مجاهد: هو "أسطوم" أو هو "بلخيا". .2
 قال زهير بن محمد: هو رجل من األنس يقال له "ذو النور" .3
 ن لهيعة أنه "الخضر عليه السالم".وزعم عبد هللا ب .4
 وقال عبد الرحمن بن أسلمة: هو "رجل من عباد البحر" أ.ه. .5

قال الدكتور العالمة عمر عبد الكافي أطال هللا في عمره في أحدى جمع العاشر او الحادي 
هو "ملك"، وقال في أحدى جمع الثاني عشر هو: "سليمان عليه السالم"  2005عشر سنة 

 نفسه.
 يرالتفس

ال يستطيع القيام بأولى المعجزتين الكبريين أي بشر أو جن أو نبي أو ملك من المالئكة التي ال  .1
 يعلم عددها اال خالقها سبحانه وتعالى ألنها فوق قدراتهم التي وهبهم الباري عز وجل اياها.
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مهمة  الملك الذي وهبه هللا سبحانه القدرة على تأدية المعجزة الكبرى األولى هو الذي أدى .2
 المعجزة األكبر الثانية هو "جبريل عليه السالم" "باإلثباتات التالية"

.. بسم هللا .كان جالسا مع الجالسين بهيئة بشر، كما جاء الى مريم عليها السالم بهيئة رجل .3
ۡفَۡ﴿ الرمحن الرحيم ََذت  َۡۡٱَّتَّ َلۡل إَِۡل َهاُۡروَحَناَۡفَتَمثَّ ۡا َنا ر َسل 

َ
اۡفَأ ِۡحَجاب  اِمنُۡدونِِهم  اَۡسوِّي   مريم. ﴾١٧َهاۡبََۡش 

علم الكتاب  .{قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك}بسم اهلل الرمحن الرحيم .4

أي جزء منه هو جبريل عليه  {علم من الكتاب}.. والذي عنده .وعال ال حدود له هو هلل جل الذي
 هو مبلغ رساالت ربه سبحانه وتعالى.ألنه زمني ملم بالكون وما فيه... و  -السالم

ان هذا الجزء حسب ما فهمنا من كتاب هللا جل وعال هي الرساالت التي نقلها عليه السالم من  .5
الباري عز وجل الى أنبيائه عليهم السالم مضافا اليها علم الكون فهو في نزول مخترقا سبع 

د يكون لديه علم من هللا جل سماوات وصعودا مخترقها في مهمات فضال عن الرساالت... وق
 وعال نحن ال نعلمه.

 فأي بشر أو جن أو نبي أو ملك عنده جزء من علم جبريل عليه السالم
أي بشر أو جن أو نبي أو ملك يستطيع اختراق سبع سماوات نزوال الى األرض وصعودا الى  .6

بياء وانتظاره باألنملسو هيلع هللا ىلص  صل ى، سدرة المنتهى في بعض ليلة مع التوقف في المسجد األقصى حيث
 لتلقي فروض الصلوات من الباري عز وجل )االسراء والمعراج(.

اذا طرحنا فترة التوقف في المسجد األقصى مع فترة تلقي فروض الصلوات تبقى فترة الصعود  .7
فتكون نسبة احضار عرش بلقيس  الى سدرة المنتهى والنزول منها الى األرض وهي )بعض ليلة(

ي )ارتداد الطرف(... فالمهمتان من نوع واحد باختالف الزمنين الختالف الى االسراء والمعراج ه
 المسافتين... وكان القائم بهما هو "جبريل عليه السالم".

ان هللا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السالم لتأدية مهمة المعجزة الكبرى األولى لسليمان  .8
جزة األكبر الثانية )االسراء والمعراج( لسيدنا عليه السالم لكي تكون تهيئة لعقول البشر لتقبل المع

 .صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م محمد
( عام ومما الشك 932من سليمان الى عيسى عليهما السالم ) حسب ما جاء في شجرة األنبياء .9

عام فيكون بين  (600)ملسو هيلع هللا ىلص  .. وبين عيسى عليه السالم ومحمد.فيه قد ذكر االنجيل القصة
عام أي خمسة عشر قرنا... فبالتأكيد أن األجيال قد  (1532)ملسو هيلع هللا ىلص  لسالم ومحمدسليمان عليه ا
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تناقلتها حتى جاءت الرسالة المحمدية ونزل القران الكريم وفيه القصة.    والحمد هلل سبحانه وهو 
 .أعلم
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 قيل لها ادخلي الصرح

 
 
 

﴿ۡ
َ
ۡأ َتِد ا َته 

َ
ۡأ ُرواْۡلََهاَۡعر َشَهاۡنَنُظر  ۡتَُكوُنِۡمَنۡقَاَلۡنَّكِ ِينَۡم  َتُدونَۡۡٱَّلَّ َهىَكَذا٤١َۡۡلَۡيه 

َ
ۡقِيَلۡأ اَۡجااَءت  فَلَمَّ

نَّهُۡ
َ
َۡكأ وتِيَناۡۡۥَعر ُشِك َۡقالَت 

ُ
َوأ لِِميَۡۡٱل عِل مَُۡهَوۡ  ُبُدِۡمنُۡدوِن٤٢ِۡۡمنَۡقب لَِهاَۡوُكنَّاُۡمس  َهاَۡماََۡكنَتۡتَّع  ِ َۡوَصدَّ ۡٱّللَّ
َۡكىۡ ِۡمنۡقَو    َح ۡۡٱد ُخِلۡقِيَلۡلََها٤٣ِۡۡفرِينَۡإِنََّهاََۡكنَت  ۡ ۡٱلۡصَّ  َها َۡعنَۡساَقي  َۡوَكَشَفت  ة  ُۡۡلَّ َۡحِسبَت ُه ت ُه

َ
َۡرأ ا فَلَمَّ

ۡإِنَّهُۡ ۡصۡ ۡۥقَاَل َۡرّبِ ِ ّۡلِلَّ َمىَن ي 
ُۡسلَ َۡمَع ُت لَم  س 

َ
َۡوأ ِس َۡنف  ُت َۡظلَم  ۡإِّنِ َۡرّبِ ت 

ۡقَالَ ۡقََوارِيَر  ّۡمِن د  َمرَّ ۡمُّ ح 
 نملال ﴾٤٤ٱل َعىلَِميَۡ

 جاء في زبدة التفسير: الصرح: القصر. .1
قال ابن قتيبة هو بالط اتخذ لها من زجاج، وجعل تحته ماء فيه سمك... حسبته لجة: أي ظنته 

 بحرا، اللجة معظم الماء.
الصرح: هو قصر "اصاب" يكون فخما واسعا عاليا عليه مظاهر الترف والرفاهة يحوي  .2

قد تكون  -كرسي كبير وثير -اسع فيه عرش التملكغرفا وقاعات وأقساما في وسطه ايوان و 
مادته من الذهب وقد يكون مرصعا بالجواهر، وقد يكون من الخشب الثمين مرصعا وقد يكون 

 مطليا بألوان... وكان عرش بلقيس يتصف بهذه الصفات.
 أصاب ابن قتيبة في تسمية الصرح "بالط" هو اسم اخر للقصر. 
له "جعل تحته ماء فيه سمك" اطالق بال سند حيث لم يرد وأصاب في كونه من زجاج... قو  .3

 توليس ،كةر  اللجة ب  و ... ته بحراً ذلك في القصة "كحقيقة واجب ذكرها" و"حسبته لجة": أي ظن  
 اذ كيف يكون بحرا وهو بمساحة القصر؟!... اللجة معظم الماء: أي ماء وهذا معظمه؟! بحراً 
بابه لجة "بركة" من زجاج بحيث من أراد  نع القصر من زجاج وصنع أمامص الحقيقة: .4

الدخول الى القصر وجب عليه المرور على البركة والدليل المثبت لذلك: أن بلقيس عندما "قيل 
 لها أدخلي الصرح" "كشفت عن ساقيها" لتخوض البركة لتخوض البركة لتدخل القصر.
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لها عرشها( أي انزعوا ونقل ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس رضي هللا عنهما: )نكروا  .5
 منه فصوصه ومرافقه.

ال نعلم أكان فيه فصوص أم ال... ولو فرضنا أن فيه فصوص فنزعت مع مرافقه اذا ماذا بقي 
 فيه؟ واذا بقي فيه بقية يكون قد تغير فاذا "قيل لها أهكذا عرشك"؟ فحتما ستقول ال

ضر جعل أحمر... غير وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفر، وما كان أخ .6
 كل شيء عن حاله.

غيرت الوانه أصاب ألن هيأته وشكله لم يتغيرا ولهذا قالت "كأنه هو"... غير كل شيء عن 
 حاله... اذن كيف ستعرفه بهذا التغير العام؟

وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا... تغير كيف سيعرف؟ وقال قتادة: جعل أسفله أعاله  .7
 ه ونقصوا... تغير كليا كيف ستعرفه؟ومقدمه مؤخره وزادوا في

ان كلمة "نكروا" ال تعني "غيروا"، معناها "موهوا" ويكون خارجيا ال يؤثر في هندسة تركيبه  .8
 ال زيادة وال نقصانا وكان التمويه باأللوان فقط وهو الصحيح لذلك قالت "كأنه هو"

 التفسير بعون هللا تعالى
ن عليه السالم أمر الجان بعمل لجة "بركة" من زجاج أن سليماأعاله " 4"النقطة في  تذكر    

أمام الصرح الزجاجي بحيث ال يمكن للداخل اليه اال المرور على اللجة الزجاجية، فلما "قيل لها 
أدخلي الصرح" حسبت لجة الزجاج بركة ماء، لذلك كشفت عن ساقيها لتخوض فتدخل الصرح 

 رح ممرد من قوارير" أي من الزجاج.ص هعندها فاجأها سليمان عليه السالم بقوله: "ان
 العبرة والرمزية لكالم سليمان عليه السالم

كلمها بما دبر ليس "بالقول" ولو ترجمناه الى كالم يكون: انت حسبت لجة الزجاج لجة ماء 
وانحصر فكرك فيها، فكشفت عن ساقيك لتخوضيها وتدخلي الصرح وغفلت عنه وعن سعته 

 رح من ماء.ص اج الصغيرة، واألهم ما قلت كيف يبني هكذاوكبره بالنسبة للجة الزج
أي عبدت الشمس وعنيت بها كعنايتك باللجة وما عرفت ما هي وما مادتها وما فائدتها،    

نعها كغفلتك عن الصرح كل هذه الترجمة الكالمية فهمتها لحظة أن قال لها: ص وغفلت عن من
قالت رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هلل رب }ة: عند ذلك مباشر  ...{رح ممرد من قواريرص انه}

 والحمد هلل جل جالله وهو أعلم  {العاملني
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 تسبح له السموات السبع
 
 
 

ۡ﴿بسم هللا الرمحن الرحيم  ََۡلُ ىُتۡتَُسّبُِح َمىَو ب عُۡۡٱلسَّ ۡرُضۡوَۡۡٱلسَّ
َ ِۡۡٱأل  ِِۡبَم ِده ۡيَُسّبُِح ۡإِلَّ ءن َۡش  ِۡإَونّۡمِن ۡۦَوَمنۡفِيهِنَّ 

بِيَحُهم  ۡإِنَّهُۡوَۡ َقُهوَنۡتَس  َۡتف  اۡۥَلىِكنۡلَّ  االسراء.ۡ﴾٤٤ََكَنَۡحلِيًماَۡغُفور 
 الحيوانات، كالم يفقه كان السالم عليه سليمان ان العزيز كالمه في وجل عز الباري  اخبرنا   

 الى رسالة وحمله الهدهد، وكلمه الهدهد وكلم النملة، قول سمع فقد.... وتكلمه يكلمها وكان
 .سبأ ملكة بلقيس
 اال شجرة قطعت وال يدص يدص ما)ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن   

 في يدص قتل على فدية وتعالى سبحانه  هللا فرض لذلك. الحلية في نعيم ابو رواه ( تسبيح وضاع
 وآيات 44 راءاالس اية في جاء بما ويقين بإيمان تقطع مثمرة شجرة كل على وفدية الحرم االشهر
.... والعصفور الغراب لسان على جميلة قطعة شاعر كتب: الشريف والحديث النمل سورة

 :االولى الثالثة باألبيات منها نكتفي حكمة منهم واحد لكل... والضفدع
 تكــلـــــــم  لــــــــه اال نعلم مما شيء ال

 يفهم من يفهمه مختصــــــــــــــــر تكلــم
 لقوم  مبهم وهو اضحو  لقوم فهو

 

 الشبه قريب ناحية من فهو والحيوان، االنسان بين وسطا القرد خلق جالله جل هللا ان
 سبحانه هللا جعله وما الغريزية، طباعه بكل حيوان هو اخرى  ناحية ومن جسمه بشكل باإلنسان
 .يؤمن ال ومن يؤمن لمن فتنة اال كذلك

 بسبب دامغة بأدلة ذلك اثبات عن وعجز" القرد عن تطور االنسان" بنظرية دارون  العالم جاء
 خاسئين؟ قردة أجداده قدرته جلت هللا مسخ أما البصيرة على ال البصر على اعتماده
 ال" من وبين بيننا وسط حيوان هناك... شكال والحيوان االنسان بين وسطا القرد كان مثلما

 هو من ليثبت اال هكذا الباري  جعله وما.. ."يسبح"  انه وضوحا وتهص في ان ،"تسبيحهم نفقه
 .النمل سورة وآيات االسراء( 4) الكريمة اآلية في جاء ما تصديق في قلق
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 الديك هو الحيوان

 بصوت اليها دجاجته دعا حبة وجد فاذا :خاص وتص الحياتية حاالته من حالة كل في له
 السماء في طيرا ىرأ واذا خاص، وتص مع جنحا لها ضرب دجاجته يأتي ان أراد واذا خاص،

 فيردده قوقأت الدجاجة باضت واذا خاص، تو ص له ديك مع تعارك واذا خاص، وتص له
 .خاص وتص له كان مسك واذا معها،
 ليس واحد تو ص ويبقى اليومي، معاشه في أصواتا فيها يطلق التي الحاالت كل هذه   
 عشرين الى عشر بين ما توق كل في نهار ليل االوقات عشرات يكرره" الصياح" حياتية ألمور
 .فأكثر حةيص

 هلل يسبح" انه ويقينا ايمانا اعتقد وتها؟ص حياتية حالة لكل استوفى وقد الصياح هذا لزوم ما
 ونحن واالمهات االباء من تلقيناه بل كبر على يأت لم االعتقاد هذا ان، "وعال جل القهار الواحد
 اال اله ال) كلمات أربع وجل عز هللا وحيدت وان مقاطع، أربعة احهيص ان وجدت. ارغص اطفال
ِ ٱ }  وعال جل هلل توحيد تسبيح( هللا َِۡۡعلَّمََّۡۡلَّ ٱب

 العلق. {  َقلَمِۡلۡ 

 هذاو  ،موضوعهذا ال في يتكلم القنوات احدى في جليل عالم هر  ...الموضوع كتابة نم زمن عدب
 ،عجب عجب. (يسبح فانه الديك واتسب ال)  :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م هللا رسول قال قال
فَلَمۡ ﴿ۡالرحيم الرمحن اهلل بسم .جالله جل هللا مخلوقات ون يعبد وبشر ،سبحانه هللا يعبد ديك

َ
ۡأ

ْۡ ۡٱِۡفۡۡيَِسُيوا
َ اۡۡقِلُونََۡيعۡ ُۡقلُوبۡ ۡلَُهمۡ َۡفَتُكونَِۡۡضۡۡرأل  وۡ ۡبَِها

َ
ۡٱَۡمَۡتعۡ َۡلۡۡفَإِنََّهاۡبَِها َۡۡمُعونَۡيَسۡ َۡءاَذانۡ ۡأ

َ ۡرَُۡصىۡب ۡأل 
ُدورِۡٱِۡفۡۡلَِّتۡٱُۡقلُوُبۡلۡ ٱَۡمَۡتعۡ ِۡكنَوَلىۡ  .أعلم وهو سبحانه هلل والحمد .الحج ﴾٤٦ۡلصُّ
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 من ظهورهم ذريتهم أخذ ربك من بني ادم
 

 

 
ۡذُّرِيَّتَُهمۡ ﴿بسم هللا الرمحن  الرحيم  ُۡظُهورِهِم  ِۡمن َۡءاَدَم ۡبَِنا ِۡمن  َۡربَُّك َخَذ

َ
ۡأ ۡ ِۡإَوذ  ََۡعَ َهَدُهم  ش 

َ
َۡۡوأ نُفِسهِم 

َ
أ

نَۡتُقولُواْۡيَو َمۡ
َ
أ اۡ  نَا َۡشِهد  قَالُواْۡبََلى  ۡ ُتۡبَِرّبُِكم  لَس 

َ
ىفِلِيَۡۡٱل قَِيىَمةِأ َۡهىَذاَۡغ  . االعراف ﴾١٧٢إِنَّاُۡكنَّاَۡعن 

دم آ.. ظاهرها أن هللا سبحانه كلم حفدة .العبارة التي تحتها خط المسلم ستوقفكثيرا ما ت   
سبحانه حفدة  ،يستبعد العقل والمنطق أن يكلم هللا رتيب: ادم، بنيه، ذريتهم.حيث الت ،عليه السالم

 ادم عليه السالم فقط الن:
انسان يولد قبل قيام  رِ َـ يـ  هم قليلون: أيكلم هللا سبحانه القلة ويترك الناس جميعا الى أخ .1

 الساعة؟!
 بعدهم؟ ما ورد شيء من نه الى مناذا كلم هللا سبحانه الحفدة هل نقلوا ما أمرهم هللا سبحا .2

 .مذلك
بل جدهم ادم عليه السالم ويحملهم ما أراد؟! عليه ال بد أن هللا  ؟باءهم قبلهمآلماذا لم يكلم  .3

 جل جالله كلم البشرية جمعاء... ولكن كيف؟
جاء في تفسير ابن كثير: يخبر هللا سبحانه أنه استخرج ذرية بني ادم من اصالبهم ذريتهم 

 .أ.ه... شاهدين على أنفسهم

جاء في مختصر تفسير الطبري: مسح هللا على ظهر بني ادم عليه السالم فخرجت منه كل    
 .أ.هنسمة هو خالقها الى يوم القيامة، فأخذ مواثيقهم وأشهدهم على أنفسهم 

جاء في زبدة التفسير: أن هللا سبحانه لما خلق ادم مسح على ظهره فاستخرج منه ذريته، وأخذ    
 هد "وهؤالء في عالم الذر". عليهم الع

{ۡ
َ
نُفِسِهمۡ َوأ

َ
ۡأ ََۡعَ  َهَدُهم  في حلقة من . كل التفاسير معناها واحد وتعبيرها واحد تقريبا .أ.هاآلية  {ش 

حلقاته االسبوعية قال العالم الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أطال هللا سبحانه في 
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ن هللا سبحانه لم يكلمهم كبشر بل خلق "االرواح" في عمره مفسرا العبارة التي وضع تحتها خط ا
 عالم الذر أ.ه.

شهدت األرواح قالت: "بلى".. هي "عهد" هي "بيعة" هلل عز  {؟ألست بربكم}اشهدها 

 وجل كخالق، أحد، رب... مسلمين أمرهم اليه.

رواح فأصبح ة". انغرز هذا العهد في االل  بِ انجبل هذا العهد في االرواح وأصبح يعبر عنه "الجِ 
جاء في  .االرواح على هذا العهد فأصبح يعبر عنه "فطرة" -أي خلقت-يعبر عنه "غريزة" فطرت

ۡ﴿ الرمحن الرحيم  بسم اهللالتعبير األخير في اآلية الكريمة:  رََت ۡفِط  ا  َۡحنِيف  ۡلِّلِيِن َهَك ۡوَج  قِم 
َ
ِۡفَأ ۡٱّللَّ

َلَۡتب ِديَلۡۡٱنلَّاَسَۡفَطَرۡۡٱلَِّتۡ َهاۡ  ِۡ ِلَل ِقَۡعلَي  ىلَِكۡۡٱّللَّ ۡۡٱل َقّيِمُۡۡٱّلِينَُۡذ ََثَ ك 
َ
ۡأ لَُمونَۡۡٱنلَّاِسَۡوَلىِكنَّ  ﴾٣٠َلَۡيع 

 .الروم

)يولد المرء  :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م وجاء في التعبير األخير في حديث للرسول
 نصرانيين نصراه(.على الفطرة فان كان أبواه مجوسيين مجساه وان كانا يهوديين هوداه وان كانا 

على ذلك أطفال البشرية جميعا الى أخير طفل يولد قبل قيام الساعة اذا ماتوا، ماتوا على الفطرة 
بسبب العهد المغروز في االرواح عندما يصل الطفل الى مرحلة الوعي  لذلك يدخلون الجنة.

 ل.يسأل والديه "من خلقني؟" ولو لم يكن مغروزا فيه العهد ما سأل هذا السؤا

أيضا نعبد حجرا... في  ،نينا الغرب مشرك"تقبيل الحجر األسود"... حيث يعد   اويستوقفن
 الح الدين رحمه هللا: "نحن ال نقبل حجراً ص احدى الجمع وفي جامع بهاء الدين قال الخطيب

 .قطعناه على أنفسنا هلل سبحانه... تفسير يقبله العقل والمنطق وترتاح له النفس ولكن "نقبل عهداً 

في رواية: طواف سيدنا  ويؤكد ما فسره البوطي... ثم يأتي توضيح أوسع يؤكد ذلك:
كتاب "مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير" للطوسي حوى . عمر وسيدنا علي رضي هللا عنهما

لب ما فسره ص المنطق السليم، ذكر رواية الطواف فيهاكذا كثيرا من الشطط، وما ال يقبله العقل و 
فيها التأليف  الح الدين في خطبته... اال أن الرواية واضح  ص المرحومالشيخ ما قاله البوطي، و 

 جاء فيها:  .الذي ال يقبله العقل وال المنطق
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 1بينما كانا يطوفان حول الكعبة، في أحدى المرات قبل سيدنا عمر رضي هللا عنه الحجر   
ألني أعلم أنك حجر ال تضرين وال  رسول هللا يقبلك لما قبلتك وقال لها: "وهللا لو لم أرَ 

.. فيقول له سيدنا علي رضي هللا عنه: " ال يا أبا عبد هللا بل تضر وتنفع"... قال سيدنا .تنفعين"
عمر رضي هللا عنه: "وكيف ذاك يا أبا الحسن؟"... قال سيدنا علي رضي هللا عنه: أما قرأت 

َۡربَُّكۡۡ}في كتاب هللا سبحانه:  َخَذ
َ
ۡأ كتبها هللا سبحانه على رق وقال للحجر افتحي  ،اآلية {...ِإَوذ 

فاك، ففتحت فاها فألقمها الرق وقال لها انزلي في هذه البقعة المباركة والمبارك حولها فنزلت. 
 أ.ه.

بسم اهلل الرمحن أمر هللا سبحانه سيدنا ابراهيم عليه السالم أن يبني لها قاعدة ويضعها عليها     

فَۡ﴿الرحيم  ۡيَر  َي ِتِۡمَنۡۡٱل َقَواِعدَُۡمُۡۡۧعۡإِب َرىِهِۡإَوذ  نَتۡۡٱَل 
َ
إِنََّكۡأ  ۡ ا ا ِۡمنَّ َمىعِيُلَۡربََّناَۡتَقبَّل  ِميعُِۡإَوس   ﴾١٢٧ٱل َعلِيمُۡۡٱلسَّ

عندما هدم السيل القاعدة  ،ل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل مص عاد القصة مع سيدنا محمدوت. البقرة
 "الرواية المعروفة". 

 ،ولكن عندما كلم هللا حيحا كما بينتص الحجر األسود ليس ا ألفه الطوسي عناعتقادي ان م  
ۡبربكمجل وعال األرواح وقال لها )  ةالعز  رب يعود( شهدت اعترافا به فقالت: "بلى" فألست

 .}شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلني{سبحانه يشهد على االعتراف فيقول: 

أن تشهد على كل ذلك فشهدت بدليل  منها .. فطلب الباري عز وجلكانت الحجر تسمع.   
ۡ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم اآلية الكريمة  ََۡلُ ىُتۡتَُسّبُِح ىَو َم ب عُۡۡٱلسَّ ۡرُضۡوَۡۡٱلسَّ

َ ۡۡٱأل  ءن َۡش  ّۡمِن ِۡإَون ۡفِيهِنَّ  َوَمن
ِۡ ِده ِِۡبَم  ۡيَُسّبُِح ۡإِنَّۡۡۦإِلَّ بِيَحُهم   ۡتَس  َقُهوَن َۡتف  اۡۥهَُۡوَلىِكنۡلَّ َۡغُفور  َۡحلِيًما سؤال: الويبقى  .الرساء﴾٤٤ََكَن

 سبحانه على اعترافها به "ربا"؟ لماذا أشهد هللا سبحانه "حجرا" على اعتراف األرواح وشهادته

الجواب: فتنة لمن يؤمن به ومن ال يؤمن كفتنة تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة    
ۡ﴿الرحيم بسم اهلل الرمحن تحويها. في التي  ََۡعَ اَء ُۡشَهَدا ْ َُكونُوا ِّۡلِ ا ۡوََسط  ة  مَّ

ُ
ۡأ َۡجَعل َنىُكم  ىلَِك ۡٱنلَّاِسَۡوَكَذ

َناۡۡٱلرَُّسوُلَۡويَُكوَنۡ َوَماَۡجَعل  اۡ  َۡشِهيد  َلةََۡعلَي ُكم  لََمَۡمنۡيَتَّبُِعۡۡٱلَِّتۡۡٱل قِب  ۡنِلَع  إِلَّ ۡا َها نۡۡٱلرَُّسوَلُۡكنَتَۡعلَي  ِممَّ
َۡعقِۡ ى ۡيَنَقلُِبََۡعَ ََۡعَ ۡإِلَّ ۡلََكبَِيةً هِ ِۡإَونََۡكنَت  ِينََۡبي  ُ َۡهَدىۡۡٱَّلَّ َُۡوَماََۡكَنۡۡٱّللَّ ۡۡٱّللَّ ۡإِنَّ َِۡۡلُِضيَعۡإِيَمىَنُكم   ۡٱّللَّ

ِۡ ۡرَِّحيمۡ ۡٱنلَّاِسۡب       .. والحمد هلل سبحانه وهو أعلمالبقرة ﴾١٤٣لََرُءوف 

                                                             
(1)

 ي الحجر، فهي من الغيبيات، كل ما نقوله فيها كانت في علم هللا سبحانه.من السليم أن ال نناقش ف  
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 السفينة والغالم والجدار
 

 

 

ۡ﴿    ن الرحيمبسم اهلل الرمح ا مَّ
َ
فِيَنةُۡأ ۡۡٱلسَّ ِۡف َملُوَن َۡيع  ۡلَِمَسىِكَي رِۡفَََكنَت  َح  َۡوََكَنۡۡٱَل  ِعيبََها

َ
ۡأ ن 
َ
ۡأ َردتُّ

َ
فَأ

ا ب  َۡغص  َۡسفِيَنةن ُخُذُۡكَّ
 
ۡيَأ لِك  اَءُهمۡمَّ ا٧٩َۡۡوَرا مَّ

َ
ىمَُۡوأ نۡيُر هَِقُهَماۡطُۡۡٱل ُغَل

َ
ۡفََخِشيَنااۡأ ِ ِمَني  ُۡمؤ  بََواهُ

َ
اۡفَََكَنۡأ َيىن  غ 

ا ر  ا٨٠َۡوُكف  ق َرَبۡرمُح  
َ
َۡوأ ة  اّۡمِن ُهَۡزَكوى نُۡيب ِدلَُهَماَۡربُُّهَماَۡخي  

َ
أ ۡا نَا َرد 

َ
ا٨١ۡۡفَأ مَّ

َ
َدارَُۡوأ ِ

ِۡفۡۡٱۡل  ِ ۡيَتِيَمي  ِ ىَمي  فَََكَنۡلُِغَل
َُۡت َتهُۡۡٱل َمِديَنةِ بُوُهَماۡۥَوََكَن

َ
ۡأ َۡوََكَن َُّهَما ۡل َۡربَُّكۡصۡىَۡكزن  َراَد

َ
ۡفَأ ا َۡكزنَُهَماۡۡلِح  رَِجا َتخ  َۡويَس  ُهَما ُشدَّ

َ
اۡأ نَۡيب لَُغا

َ
أ

َوَماَۡفَعل ُتهُۡ ّبَِكۡ  ّۡمِنۡرَّ َة  لَي هِۡۡۥرمَح  ِطعۡعَّ ۡتَس  وِيُلَۡماۡلَم 
 
ىلَِكۡتَأ َۡذ رِ   م 

َ
ۡأ اصَۡعن   الكهف ﴾٨٢ب  

 الموضوع: لماذا جاء: في اية السفينة "فأردت"
 "فأردناوفي اية الغالم: "                      
 وفي اية الجدار "فأراد ربك"                     

ان أكثر التفاسير تروي قصة موسى والخضر عليهما السالم دون االنتباه الى الكلمات    
كتبت تفاسيرها من عدة سنين عن سؤال أحدهم وبعد تلك السنوات وفي احدى ندوات  الثالث...

خارجي عن تفسير الكلمات  من متصل لئِ في عمره س  للدكتور محمد هداية أطال هللا  2005سنة 
"نا" في أردنا ـ فيه... قال: التاء في أردت، وال جوابا رأيته غير مصيب   ،من فورهالثالث فأجاب 

.. وراجع عنها .ةتالياإلجابة الى الندوة ال تعود الى هللا عز وجل بدليل الثالثة "أراد ربك". لو أجل
 ،هللا بسطة في الجسم والعلم زاده ،البارز مهو العلَ و  ،حيحهاص يجدانه كان س اوفكر فيها فيقين

 االمة االسالمية. وأفاد به

"جعله في األقدار مسيرا وجعله في ما أمر ونهى  "العقل بإكرام هللا سبحانه وتعالى االنسان   
 وأنه سبحانه وتعالى يعلم مسبقا تصرف كل بشر في المخير. -"مخيرا" يستعمل عقله فيها
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ۡفي قصة السفينة قال الخضر عليه السالم: " التفسير بعونه تعالى:و  َردتُّ
َ
هذه التاء هي تاء و " فَأ

المتكلم تعود الى الخضر عليه السالم، ال تعود الى هللا سبحانه وتعالى، فقد سبقت "ارادة رحمة" 
م أن منه سبحانه بالمساكين بتخليص سفينتهم من جالوزة الملك "فأمر" الخضر عليه السال

 يخلصها وترك له استعمال عقله في "كيفية" التخليص، " ففكر" فوجد أن أمامه ثالثة "اختيارات"

 اذا أخرجها الى اليابسة فسيأتون ويرونها وينزلونها البحر ويصادرونها. - أ
 اذا أبعدها الى بلد اخر فسيمرون به ويرونها ويصادرونها. - ب
الحة فيتركونها، لذا قال ص تون فيرونها غيرما بقي أمامه اال "اختيار" واحد هو خرقها فيأ - ت

 عليه السالم "فأردت" أن أعيبها أي "اخترت" خرقها.
اۡفي قصة الغالم قال الخضر عليه السالم " .1 نَا َرد 

َ
" هذه الـ "نا" هي ضمير المتكلم عن نفسه فَأ

 ".العلية وعن اخر أو أكثر... قالها عليه السالم: "عن هللا سبحانه وعن نفسه
 هذه فيها ارادتان هلل جل شأنه: "أردنا"

 الحين.ص ارادة "رحمة" بأبوي الغالم النهما - أ
ارادة "قضاء" على الغالم الن هللا سبحانه يعلم أنه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، لذا "أمر"  - ب

 الخضر عليه السالم أن يقتله فقتله. وجل   الباري عز  

ويتمنى  رادة تمني" اذ من من البشر ال يريدفي "أردنا" ارادة للخضر عليه السالم أيضا هي "ا    
هالك الطغاة الفسقة الفجرة؟ لذا التقت ارادتي هللا عز وجل، وارادة الخضر عليه السالم فقال: 

ۡا" نَا َرد 
َ
 ".فَأ

َۡربَُّكۡ"في قصة الغالمين قال الخضر عليه السالم:  .2 َراَد
َ
" ان الخالق سبحانه جعل لتكوين َۡأ

َهاَيۡ }بسم اهلل الرمحن الرحيم  ذكرها سبحانه في اآلية الكريمة: ،االنسان أدوارا يمر بها يُّ
َ
ۡإِنۡنلَّاُسۡٱۡأ

َۡٱّۡمِنَۡۡبۡ َريۡ ِۡفُۡۡكنُتمۡ  ض ِۡۡمنُۡثمََّۡۡعلََقةۡ ِۡمنۡ ُۡثمََّۡۡفة ۡنُّطۡ ِۡمنُۡثمَّۡۡتَُرابۡ ّۡمِنُۡكمَنىَۡخلَقۡ ۡفَإِنَّاِۡثۡعۡ َل  َلََّقةۡ َۡغة ۡمُّ ُۡمُّ
ِۡ َُُۡۡمَلََّقة ۡۡوََغي  ُبَّيِ ۡ ۡنّلِ ۡٱِۡفَۡۡونُقِرُّۡۡلَُكم 

َ اَۡۡماَۡحامِۡرۡ أل  َجلۡ ۡإَِلۡ ۡءُۡنََشا
َ
ۡۡأ َسّم  ِۡطفۡ ۡرُِجُكمۡ ُنۡ ُۡثمَّۡۡمُّ ْۡلُُغوۡاِِلَبۡ ُۡثمَّۡۡل  ۡا

ُكم  ۡ ُشدَّ
َ
نَۡوِمنُكمۡأ ۡىۡمَّ نَۡوِمنُكمُۡيَتَوّفَّ رۡ ۡإَِلۡ ۡيَُردُّۡۡمَّ

َ
ۡۡمۡ ِعلۡ ۡدَِۡبعۡ ِۡمنۡ ۡلَمََۡيعۡ َۡلۡلَِكيۡ ُۡعُمرِۡلۡ ٱَۡذلِۡأ َۡوتََرىۡا ۡۡ ۡ َشي 

ۡٱ
َ اَۡۡهاِمَدةۡ َۡضۡۡرأل  َۡۡفَإَِذا نَزنل 

َ
اۡل ۡٱَۡهاَعلَيۡ ۡاأ ََۡۡتَّت ۡهۡ ٱۡءََۡما ۢنَۡوَرَبت 

َ
َۡوأ  .الحج {٥بَِهيجۡ ِۡۢجَزوۡ ُۡكِِّۡۡمنَۡبَتت 
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الخضر عليه قال لذلك  ،هذه األدوار تجري "بإرادته" سبحانه وتعالى وال ارادة لمخلوق فيها   
هما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك... فهي "ارادة رحمة" السالم "فأراد ربك" ان يبلغا أشد
الحين كأبيهما، ال كالغالم في القصة السابقة... لذا "أمر" ص بالغالمين اذ ال بد أنهما سيكونان

 أن يبني الجدار حفاظا على كنزهما. الخضر عليه السالمسبحانه وتعالى 

ءت من قول الخضر عليه السالم مرت لدى التفسير كلمة "أمر" في القصص الثالث جا وقد
 وهللا سبحانه أعلم "وما فعلته عن أمري" أي بأمر من هللا جل وعال.
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 التام والكامل

 

 

 

 تعالى هللا رعاهوفي ندوة تلفزيونية تناول الدكتور العالمة احمد الكبيسي عدة منذ سنوات    
انة أن الصفة الغالبة على الموضوع: الفلسفة موضوع التام والكامل: مختصر ما أتذكره بأم

الفيزيائية المنطقية... جاء فيه التام غاية الكامل ونهايته ومرت األعوام وفي لحظة تأمل مرت 
 -في خاطري العبارة الكريمة "الكمال هلل وحده" يستنتج منها المنطق أن الكامل غاية التام ونهايته

القران العظيم قراءة تملي  في أموره الحياتية... فتناولت  بل  -اً مخلوقفي االنسان، بوصفه  ليس
 اية فيها التام أو الكامل فوجدت ما يأتي: لتقط كلكي 

ىۡإِب َۡۡتَلۡ بۡ ٱِۡإَوذِۡ۞}بسم اهلل الرمحن الرحيم .1 ُهنَّ ۡۡتۡ بَِكلَِمىۡۡۥَربُّهُۡۡمَِۡۡۧهَۡر َتمَّ
َ
ۡۡقَاَلۡۡفَأ ۡلِلنَّاِسَۡۡجاِعلَُكۡۡإِّنِ

ىۡٱِۡد َعهۡ َۡيَناُلَۡۡلَۡۡقاَلّۡۡرِيَِّت ۡذَُۡۡوِمنۡقَاَلۡۡا ۡإَِمامۡ   البقرة. {١٢٤ۡلِِميَۡلظَّ

العبارات الثالث في اآلية الكريمة "تتمم" واحدة األخرى ويستمر هللا عز وجل بتنزيل الرسالة    
 على ابراهيم عليه السالم حيث تبقى في "التام"

ِ ۡاٱَۡرَمَضانَۡۡرَُۡشهۡ }بسم اهلل الرمحن الرحيم .2 نِزَلَّۡۡلَّ
ُ
ىۡۡلِّلنَّاِسۡۡىُهدۡ َۡءانُُۡقرۡ لۡ ٱۡيهِۡفِۡۡأ ُۡهَدىۡىل ۡٱّۡمِنَۡۡتۡ َوبَّيَِن

هۡ ٱِۡمنُكمَُۡۡشِهدََۡۡفَمنۡقَاِنۡ ُفرۡ لۡ ٱوَۡ وۡ َۡمرِيًضاََۡكنََۡۡوَمنُۡه َۡيُصمۡ فَلۡ ۡرَۡلشَّ
َ
ۡىۡأ ة َۡۡسَفرۡ ََۡعَ يَّا ۡنّۡمِنۡ ۡفَعِدَّ

َ
َخَر ۡۡأ

ُ
ۡيُرِيدُۡۡأ

ُۡٱ َۡلۡ ٱۡبُِكمُّۡۡللَّ َۡعُۡلۡ ٱۡبُِكمُۡۡيُرِيدَُۡۡوَلۡۡيُُس  َْۡوِِلُكۡ ُۡس  ةَۡلۡ ٱِۡمُلوا ْۡۡعِدَّ وا ُ َۡٱَۡوِِلَُكّبِ ۡىّۡللَّ ىَۡۡماََۡعَ َۡولََعلَُّكمۡ ُۡكمۡ َهَدى
 البقرة. {١٨٥ُۡكُرونَۡتَشۡ 

أكثر ما يكون رمضان تسعة وعشرين يوما يرى في مسائه الهالل فنقول "تم" رمضان... فاذا    
 لم ير يصام يوم الثالثين فنقول "كمل" رمضان.
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ْۡ.. }لرمحن الرحيم بسم اهلل ا .3 َۡٱوََۡۡوَُكُوا َْۡش  ۡىۡبُوا ََۡۡحتَّ ۡٱُۡطۡيۡ ل َۡٱۡلَُكمُۡۡيَتََبيَّ
َ ِۡطۡيۡ ل َۡٱِۡمنََۡۡيُضۡبۡ أل 

ۡٱ
َ ُْۡۡثمَّۡۡرِۡ َفجۡ لۡ ٱِۡمنََۡۡودِۡسۡ أل  وا تِمُّ

َ
َيامَۡٱۡأ ۡ ٱۡإَِلۡۡلّصِ  البقرة. {١٨٧. .ِل ۡۡلَّ

ر فيه ضبطا هناك دقائق يام اليوم الواحد ال يمكن تحديد االمساك فيه ضبطا وال تحديد االفطاص
 حته لذلك يبقى في "التام".ص فيهما زيادة أو نقصانا ال تؤثر في

ْۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم  .4 وا تِمُّ
َ
ِ َۡۡرةَُۡعمۡ لۡ ٱوَۡۡجَّۡۡل َۡٱَۡوأ الحج غير محدد . البقرة {١٩٦..ّلِلَّ

ث عدد المرات البداية في أيامه وغير محدد النهاية فهو في "التام"... كذلك هو في "التام" من حي
 ومثل الحج العمرة.

َِۡۡتَمتَّعََۡۡفَمن.. }بسم اهلل الرمحن الرحيم  .5 ۡٱب
ُِۡعمۡ ل  َۡٱۡإَِلَۡۡرة ََۡيِدۡ ۡلَّمۡ َۡفَمنِۡ ۡ َهدۡ ل ۡٱۡمِنََُۡۡسَۡتَي ۡسۡ ٱَۡفَماۡجِّۡۡل 

ىۡۡفَِصَيامُۡ يَّا ۡ َۡثةِثََل
َ
ة َۡۡكۡتِلۡ ُۡتم  ۡرََجعۡ ۡإَِذاَۡعةۡنَوَسبۡ ۡجِّۡۡل َۡٱِۡفۡۡأ ىََۡۡكِملَة  َۡۡعَۡشَ هۡ ۡيَُكنۡ ۡلَّمۡ ۡلَِمنۡلَِكَۡذ

َ
َۡحاِضِ ۡۥلُهُۡأ

وم ثالثة أيام في الحج "تامة" وسبعة أيام ص .البقرة تكملة اآلية السابقة {١٩٦..َراِم ۡۡل َۡٱِۡجدَِۡمسۡ ل ۡٱ

 في الرجعة الى البلد "تامة" مجموع "التامتين" عشرة كاملة.
ىۡلۡ ٱوَۡ۞ۡ..}بسم اهلل الرمحن الرحيم  .6 ىَۡو ۡۡنَِۡضعۡ يُرۡ ُۡتۡلَِد

َ
َِۡحوۡ َۡدُهنََّۡلىۡوۡ أ ۡ ۡلَي  ِ َرادَۡۡلَِمنۡ ََۡكِملَي 

َ
نۡأ

َ
ۡيُتِمَّۡۡأ

في أي يوم تفطم المرضعة طفلها قبل العامين نقول "تمت" الرضاعة...  البقرة. {٢٣٣..لرََّضاَعَة ۡٱ

 نقول "كملت" الرضاعة. حولين ضبطاً  تهفاذا ارضع
َۡٱۡ..} الرحيمبسم اهلل الرمحن  .7 كۡ ۡمَۡوۡ ۡل 

َ
تۡ ۡيَنُكمۡ دِۡۡلَُكمۡ ُۡتَۡملۡ أ

َ
َۡورَِضيُتَۡۡمِتۡنِعۡ ُۡكمۡ َعلَيۡ ُۡتَۡممۡ َوأ

ِۡٱۡلَُكمُۡ ىۡسۡ إل   المائدة { ٣ۡ..ا ۡدِينۡ ۡمََۡل

ملسو هيلع هللا ىلص  لكل االنبياء والرسل هي في "التام" الى أن جاءت الرسالة المحمدية ،كل الرساالت   
 "بالكمال".

رۡ ُۡكنُتمِۡإَون..}بسم اهلل الرمحن الرحيم .8 وۡ َِۡضۡ مَّ
َ
ۡىۡأ َۡۡسَفرۡنََۡعَ

َ
اۡۡوۡ أ َحدۡ ۡءََۡجا

َ
اۡلۡ ٱّۡمِنَّۡۡمِنُكمۡأ وۡ ۡئِِطَۡغا

َ
ۡأ

ىۡ اۡٱُۡتمَُۡمسۡ َل ْۡۡفَلَمۡ ۡءَۡلّنَِسا اََۡۡتُِدوا ْۡۡءۡ َما ُموا ْۡمۡ ٱفَۡۡاَطّيِبۡ ۡاَصعِيدۡ َۡفَتَيمَّ ي ۡۡبِوُُجوهُِكمۡ َۡسُحوا
َ
ُۡٱۡيُرِيدَُۡۡماُۡهۡ ّمِنۡ ِۡديُكمَوأ ّۡللَّ

َرُكمۡ ِۡلُطَۡۡيُرِيدُِۡۡكنَوَلىَۡۡحَرجۡ ّۡمِنۡ ُۡكمَعلَيۡ َۡعَلِۡۡلَجۡ   {٦ُكُرونَۡتَشۡ ۡلََعلَُّكمۡ ُۡكمۡ َعلَيۡ ۡۥَمَتهُۡنِعۡ َۡوِۡلُتِمَّّۡۡهِ
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ذكر هللا سبحانه نعمة التيمم تسهيال، هذه النعمة هي واحدة من "متممات" نعمه جل   المائدة.
 {وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها}شأنه 

ۡۡاًماَتمََۡۡبِۡكَتىۡلۡ ٱُۡموََسَۡۡناَءاتَيۡ ُۡثمَّۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم .9 ِ ۡاٱََۡعَ حۡ َّۡلَّ
َ
َۡوتَفۡ َۡسنَۡأ ۡء َۡشۡ ۡلُِّكِِّۡۡصيل 

َۡۡىَوُهدۡ  اۡۡلََّعلَُّهمۡةۡ َورمَح   .7نقطة توضيحها في ال االنعام. {١٥٤ِمُنونَۡيُؤۡ َۡرّبِِهمۡ ۡءِۡبِلَِقا

ىُۡۡموََسۡىۡنَاَعدۡ َوَوىۡ۞}بسم اهلل الرمحن الرحيم .10 تۡ ۡلَةۡ َۡلۡ ۡثِيَۡثََل
َ
ۡ َۡهاَنىَۡممۡ َوأ ۡۡۦاَرّبِهُِۡۡتۡيَقىۡمَِۡۡفَتمَّۡۡبَِعۡش 

رۡ 
َ
ِخيهُِۡۡموََسۡىَۡوقَاَلۡۡلَة  َۡۡلۡ ۡبَعِيَۡأ

َ
ص ِۡۡمۡقَوۡ ِۡفِۡۡنۡلُفۡ خۡ ٱُۡرونََۡهىۡۡأِل

َ
َۡسبِيَلۡۡتَتَّبِعۡ َۡوَلۡۡلِحۡ َوأ

 .االعراف{١٤٢ِسِدينَُۡمفۡ ل ۡٱ

االربعين ليلة بقيت "تامة" ألنها لم تكن الحد النهائي للقاء هللا سبحانه، اذ رجع موسى عليه    
ۡۡعِيََۡسبۡ ۡۥَمهُۡقَوۡ ُۡموََسۡىَۡتارَۡخۡ ٱوَۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيمم الى ربه جل وعال... السال ۡرَُجل 

 "التام".ـولم يذكر سبحانه وتعالى نهاية الميقات االخير فبقي الكل في ال االعراف.{١٥٥تَِنا ۡلِِّميَقىۡ

ۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم .11 ِينَۡٱۡإِلَّ ىَّۡۡلَّ ِۡل ۡٱّۡمِنََۡۡهدتُّمَع ۡۡيَنُقُصوُكمۡ ۡلَمۡ ُۡثمَّۡۡيَۡكُِۡمۡش  ْۡيَُظىَۡۡولَمۡ ۡاۡ ۡ َشي  ۡهُِروا
َحدۡ ُۡكمۡ َعلَيۡ 

َ
وۡاۡاأ تِمُّ

َ
َْۡفأ ۡ ۡإَِلۡىَۡدُهمۡ َعهۡ ِۡهمۡ إَِۡلۡ ۡا تِِهم  َۡٱۡإِنَُّۡۡمدَّ ّۡۡللَّ  التوبة. {٤ُمتَّقِيَۡل ۡٱَُۡيِبُّ

يده أو نقضه العهد متفق على بدايته ونهايته ولكن هللا جل وعال جعله في "التام" الحتمال تمد   
 فيكون غير معلوم النهاية.

نۡيُرِيُدونَۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم .12
َ
ْۡۡ ُِۡفُۡيطۡ ۡأ ِۡٱۡنُورَۡۡوا فۡ ّۡللَّ

َ
ىۡبِأ ۡۡهِِهمۡ َو

 
ُۡٱَۡبَۡويَأ اّۡۡللَّ نۡإِلَّ

َ
ۡيُتِمَّۡۡأ

ىۡلۡ ٱَۡكرِهََۡۡولَوۡ ۡۥنُوَرهُۡ  التوبة.{٣٢فُِرونََۡك

وتعالى... ال نستطيع حصرها في تكررت في كالمه العزيز سبحانه  "نور هللا  ان كلمة "   
قصد واحد هلل جل وعال... وال نستطيع نحن تفسيرها قطعا كما بينا في موضوع "لإلنسان 

 عقالن".
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اعتقادي في هذه اآلية الكريمة قصد رب العزة جل شأنه: رساالت االنبياء والرسل عليهم   
ت حوربت وحورب أصحابها السالم من ادم عليه السالم الى عيسى عليه السالم هذه الرساال

 لطمسها... ولكن هللا جل وعال أخزاهم " فأتمها".

ۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم .13 ىَۡۡربَُّك ۡۡرَِّحمََۡۡمنۡإِلَّ ۡ ۡلَِكَۡولَِذ َۡۡخلََقُهم  ت  مۡ َۡربَِّكََۡۡكَِمةَُۡۡوَتمَّ
َ
نَّۡأَل

َ
َۡجَهنَّمَََۡۡل

َۡۡنلَّاِسۡٱوَۡۡنَّةِۡل ِۡٱِۡمنَۡ ج 
َ
 هود. {١١٩عِيَۡأ

ر بشر يولد قبل قيام الساعة، شطره يدخل الجنة آخأبينا ادم عليه السالم الى  ذمن ،البشر   
ين" هو عدد البشر "الكامل" ويسري هذا الحكم من "تام"، وشطره يدخل النار "تام" مجموع "التام  

 هللا عز وجل على الجنة أيضا.

ىۡ}بسم اهلل الرمحن الرحيم .14 ِۡۡمنَۡويَُعّلُِمَكَۡۡربَُّكَۡۡتبِيَكََۡيۡ ۡلَِكَۡوَكَذ
 
ۡٱۡوِيلِۡتَأ

َ ۡۥَمتَهُۡنِعۡ َۡويُتِمَُّۡۡحادِيثِۡأل 
ۡ َۡكَۡعلَيۡ  اُۡۡقوَبَۡيعۡ َۡءالَِۡۡوََعَ َهاَۡكَما َتمَّ

َ
ۡ ۡأ بََويۡ ََۡعَ

َ
ىۡإِب ُۡۡلَۡقبۡ ِۡمنَۡكۡأ  {٦َحِكيمۡ َۡعلِيمۡ َۡربََّكۡۡإِنََّۡۡق َۡحىِۡإَوسۡ ۡهِيمََۡر

 يوسف.

ل جالله سيكرمه بنعمه رسالة بنه يوسف عليه السالم أن هللا جإليؤكد يعقوب عليه السالم    
 "تامة" كما أكرم كال من أبويه ابراهيم واسحق عليهما السالم بنعمة رسالة "تامة".

اَۡۡيُقولُونَۡ..}بسم اهلل الرمحن الرحيم .15 ت َۡۡربََّنا
َ
 نقطةالالتحريم. توضيحها في {٨ۡ..نُوَرنَاۡنَلَاِۡممۡ أ

  .والحمد هلل سبحانه وهو أعلم ،12
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 تقيا كنت ان

 م اهلل الرمحن الرحيمبس

 مريم {تقيا كنت ان منك بالرمحن اعوذ اني قالت سويا، بشرا هلا فتمثل روحنا اليها فأرسلنا حجابا دوهنم من فاختذت}

 
 

 :التفاسير في جاء ما   
 المشروع هو وهذا سبحانه باهلل له تذكيرا سبحانه هللا تخاف كنت ان اي: كثير ابن تفسير .1
 ان)يفسر ما فيه ليس كالم .ه.أ وجل عز باهلل أوال فخوفته فاألسهل سهلباأل يكون  أن الدفع في
 .(تقيا كنت
 وراء من فاخرج منك باهلل أستعيذ فإنني ويخافه هللا يتقي ممن أي: التفسير زبدة في جاء .2

 .ه.أ.. حجاب
 االول على الثاني الشطر بتقديم نفسه الكالم - أ
 بشرا لها فتمثل) بل حجاب وراء كان مالسال عليه جبريل أن الكريمة اآلية في ورد ما - ب

 (سويا
 قائل كقول وهو منك، به عائذة فاني هللا تقوى  منك يرجى كان ان اي: البيان فوةص تفسير .3
 .أ.ه" تظلمني فال مؤمنا كنت ان" 
 .اخر بتعبير الكريمة لآلية الظاهري  المعنى نفس المعنى - أ
 .يظلم فاسقال بل يظلم ال المؤمن"... تظلمني فال مؤمنا كنت ان" - ب
 .البيان وةصف كتفسير: النسفي تفسير .4
 يعطي أيضا. ه.أ سبحانه هللا حرم ما مني تنال ان تقوى  ذا اي: الطبري  تفسير مختصر .5

 .الكريمة لآلية الظاهري  المعنى نفس
 شخص اسم" اتقي  " كلمة -عمره في سبحانه هللا اطال – الكافي عبد عمر الدكتور فسر .6

 .ه.أ.. .الزمان ذلك في الخلق شيء
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 رأي. تفسيره :يصب لم - أ
 باسم استبداله يمكن... اعرابا كان اسم المخاطب ضمير التاء.. ."تقيا كنت: "الصحيح - ب

 عليها كلمته الذي الشخص فةص وهو اعرابا كان خبر وتقيا. السالم عليها كلمته الذي الشخص
 لجاء شخصا كان الكريمة. ولو اآلية تعبير في واضح وذلك -اصال تعرفه ال وهي السالم
: العبارة تكون " سالم" كلمها الذي الشخص اسم ان فرضنا فلو(.  تقيا انت كنت ان) هكذا التعبير

 ...السالم عليه جبريل هو والحقيقة.... ضميره وحذفنا االسم ارجعنا" تقيا سالم كان ان"
 جلر  بصورة جاءها السالم عليه جبريل ان يعقل فهل تقي   اسمه فاسق شخص انه فرضنا لو - ت

 .الجميع ولدى لديها معروفا يكون  ان لزم وبذلك فاسق؟
 التفسير

.... يعقل ال وهذا" تقيا كان ان. "سبحانه باهلل منه استعاذت مريم ان: الكريمة اآلية ظاهر
 باهلل منه استعاذت" السالم عليها مريم ان: كذلك هي والحقيقة الفاسق من تكون  باهلل االستعاذة
 جاء كما( العكس ويريد القول يقول: )العربية اللغة في يأتي كيف؟... ".فاسقا كان ان سبحانه

 حقيقته الى التعبير سنرجع عليه البلد، بهذا أقسم أي( البلد بهذا أقسم ال) الكريم القران في
 التالية الثالثة بالتعابير

 .تقيا كنت ان منك بالرحمن أعوذ ال اني .1
 .تقيا كنت ان اال منك بالرحمن اعوذ اني .2
  .فاسقا كنت ان منك بالرحمن اعوذ يان .3

 بل فاسقا ليس انه لها ويؤكد يطمئنها السالم عليه جبريل جواب في التفسير هذا حةص واثبات   
 (.زكيا غالما لك ألهب ربك رسول انا امنا قال)  اليها سبحانه هللا رسول هو: تقي من أكبر تقيا

 كنت ان) بصيغة تأت ولم( تقيا كنت ان) بصيغة الكريمة اآلية جاءت لماذا سؤال ويبقى   
 لسانها على سبحانه العزة رب أجراها لذا... السالم عليه بجبريل تليق ال( فاسقا) كلمة    ؟(فاسقا
فََلۡ} .الصحيح لنجد التدبر لنا وترك.. ."تقيا" 

َ
ِِۡۡعندِۡۡمِنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡءَاَنۡ ُقرۡ ل ۡٱَۡيتََدبَُّرونَۡۡأ ِۡٱَۡغي  ّۡللَّ

ْۡ ىۡخۡ ٱۡفِيهِۡۡلَوََجُدوا  النساء. {٨٢اَكثِيۡ ۡافۡ تَِل

: فيقولون ( كثيرا اختالفا فيه لوجدوا: )عبارة فيستغلون  المتصيدون  المريضة النفوس اصحاب اما
 . بالصواب أعلم وهو سبحانه هلل حمدا .(تقيا كنت ان بالرحمن اعوذ اني قالت: )في االختالف
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 مترفيها ففسقوا فيها أمرنا

 
 
 

َۡۡوَمنۡۦ ِۡسهِۡنِلَفۡ َۡتِد َيهۡ ۡفَإِنََّماَۡتَدىۡىهۡ ٱَۡمنِۡ} َۡۡفإِنََّماَۡضلَّ خۡ ۡرَۡوِزۡ َۡوازَِرة ۡۡتَِزرَُۡۡوَلَۡۡها َۡعلَيۡ ۡيَِضلُّ
ُ
ُۡكنَّاَۡوَماَۡرىى ۡأ

بِيَۡ ۡىُۡمَعّذِ َۡۡعَثَۡنبۡ َۡحتَّ ا١٥ۡۡرَُسول  َردۡ ِۡإَوَذا
َ
اۡأ نۡنَا

َ
َمرۡ ۡيَةًۡقَرۡ ۡلَِكۡنُّهۡ ۡأ

َ
َۡۡنَاأ ْۡۡفِيَهاُمَت  ُۡلَۡقوۡ لۡ ٱَۡهاَعلَيۡ َۡحقَّۡفَۡۡفِيَهاَۡفَفَسُقوا

رۡ  هۡ َۡوَكمۡ ١٦ۡاِميۡ تَدۡ َۡهاَنىۡفََدمَّ
َ
ۡ ۡدَِۡبعۡ ِۡمنۡ ُۡقُرونِۡلۡ ٱِۡمنََۡۡنالَكۡ أ ِۡۡبُِذنُوبِۡۡبَِرّبَِكَۡۡوَكَفۡىۡنُوح  ۡاَخبَِي ۡۡۦِعَبادِه

 .االسراء{١٧ابَِصيۡ 

 في ظهر... (الشريف خريج الجامع األزهري )ازهر  مصري دكتور حد  أ سئل ،ندوة في  
اۡ} عن خارجيا مرة سئل... امناقشتهم في الظهور واضح كانو  ينِ قس   مع دوةن َردۡ ِۡإَوذَا

َ
اۡأ نۡنَا

َ
ۡلِكَۡنُّهۡ ۡأ

َمرۡ ۡيَةًۡقَرۡ 
َ
َۡۡنَاأ ْۡۡفِيَهاُمَت  رۡ ُۡلَۡقوۡ ل ۡٱَۡهاَعلَيۡ ۡفََحقَّۡۡفِيَهاَۡفَفَسُقوا  اآلية عادأ اإلسراء.  {١٦ۡ١٦امِيۡ تَدۡ َۡهاَنىۡفََدمَّ

 في كالما وقال" رنام  أ" بالتضعيف مزيدة مشددة بميم قالها" مرناأ" الى وصل وعندما الكريمة
 .واضح غير اآلية تفسير
 :معناه له اعتبار كل لغويا اعتبارات ثالثة" امرنا" لكلمةإن 
 أي" أمراء جعلهم" الى امر فعل من المجردة" امرنا" معنى يخرج بالتضعيف" رناأم  " قلنا لو  .1

 فان ١٧ الحقتها وعن ١٥ سابقتها عن المعنى في انقطعت دق ١٦ اآلية كون ت بذلك... حكاما
 واحد. موضوعها الثالث اآليات

: اللفظ حسب الظاهري  معناها يكون " رنامَ أ" أي "بالتضعيف مزيدة" المجردة" رناامَ " قرأنا لو  .2
 :القرية يهلك ان اراد لما سبحانه هللا ان
  ."حكام" امراء مترفيها جعل  (1
 .ذلك عن ويعز يجل تدميرا فدمرها القول عليها فحق فيها، ففسقوا ،فيها يفسقوا ان امرهم  (2
 ...بالفسق؟ ويعز يجل هللا يأمرهل  - أ
 ...فاسقة؟ هي تكون  ان دون  قرية يدمر هل - ب
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 وعقابه؟ وعال جل هللا غضب من ينذرها رسوال اليها يبعث ان قبل أيدمرها - ت
 :جوابال   

َۡٱۡإِنَّۡ۞} الرحيم الرمحن اهلل بسم. أ ّۡۡللَّ
 
ُِۡۡمرُۡيَأ ٱب

ِۡٱوَۡۡلَِۡعدۡ لۡ  اۡۡنَِۡسۡىحۡ إل  َۡعنَِّۡۡهۡىَويَنۡ َۡبۡىُقرۡ لۡ ٱۡذِ ۡ  ِۡإَويَتا

اَۡفحۡ لۡ ٱ َۡٱوَُۡۡمنَكرِۡل ۡٱوَۡۡءَِۡشا ۡ َل  ِ ُرونَۡۡلََعلَُّكمۡ ۡيَعُِظُكمۡ ۡغ    .النحل {٩٠تََذكَّ

 ١٧ اآلية وفي ،{رسوال نبعث حتى معذبني كنا وما} ١٥ اآلية من االخير الجزء في: ت ب،

 {بصريا خبريا عباده بذنوب بربك وكفى نوح بعد من القرون من أهلكنا وكم}

 عليه؟الم ؤم ر  ومن ر؟ؤم  الم   فمن: تفضيل اسم" امرنا" اعتبرنا اذا .3
 الكلمة الن كذلك ليست فهي القراءات ضمن من" بصيغتين القراءة" قصد انه فرضنا ولو .4

 وكلمة.. ."ملك" قرأــــت لفاتحةا سورة في" مالك" كلمة من المعنى نفس تعطي بصيغتين تقرأ التي
 .المعنى اختلف وان مقبولتان والقراءتان" أنفسكم من" تقرأ ،١٢٨ التوبة سورة في" أنفسكم من"

 .١٦ اآلية موضوعنا اية تفسير جاء ما االربع الفرضيات في   

 اآلية يف جاء ما الى استنادا واحد موضوعها الثالث اآليات ان: تعالى هللا عون  بعد التفسير   
 فاسقة قرية الى رسوال يبعث: وعال جل هللا ان بالتأكيد {رسوال نبعث حتى معذبني وماكنا} :١٥

 .يهلكها ان قبل

 بل... القرية تلك الى رسوال بعث سبحانه هللا ان يذكر ال ١٦االية في التعبير جاء لماذا اذن   
 ففسقوا مترفيها امر" منه هميف الذي ١٦االية تعبير هو مستفسرا عنده الوقوف يستوجب الذي
 أمر نقل غير هناك هل لهم؟ سيقول ماذا.. القرية الى رسوال بعث سبحانه هللا ان لنا تأكد". فيها
 {رسوال نبعث حتى معذبني كنا وما} ١٥االية  الى استنادا  ؟"فيها يفسقوا ال ان" وعال جل هللا

 :التالي التعبيرب التفسير يكون  ذلك على واحد، موضوعها الثالث فاآليات

 القول عليها فحق فيها ففسقوا" فيها يفسقوا ال ان" مترفيها أمرنا قرية نهلك ان اردنا واذا   
 االستفسار؟ يوجب ما جاء لماذا .تدميرا فدمرناها
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فََلۡ} قوله تعالى:بـ نعمل لكي
َ
ِِۡۡعندِِۡۡمنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ َۡءاَنۡ ُقرۡ لۡ ٱَۡيَتَدبَُّرونَۡۡأ ِۡٱَۡغي  ْۡلَوَجَّۡۡللَّ ىۡخۡ ٱۡفِيهُِۡدوا ۡافۡ تَِل

 .النساء {٨٢اَكثِيۡ 

ِ ۡاٱُۡهوَۡ} نَزَلَّۡۡلَّ
َ
ىۡۡهُِۡمنۡ َۡبِۡكَتىۡلۡ ٱَۡكَۡعلَيۡ ۡأ ۡ ۡتۡ َءاَي َۡكَمىۡمُّ مُُّۡۡهنَّۡۡت 

ُ
َخرُۡۡبِِۡكَتىۡلۡ ٱۡأ

ُ
ىُۡمتََشۡىَۡوأ ۡ بَِه اۡت  مَّ

َ
ِينَۡٱۡفَأ ِۡفَّۡۡلَّ

اۡب ۡٱۡهُِۡمنۡ َۡبهَۡتََشۡىَۡماَۡفَيتَّبُِعونَۡۡغۡ َزيۡ ۡقُلُوبِِهمۡ  اۡب ۡٱوََۡۡنةِفِتۡ لۡ ٱۡءَۡتَِغا ۡۡءَۡتَِغا
 
ۡوِيلِهِۡتَأ ۡۡلَمَُۡيعۡ َۡوَماۡۦ 

 
ۡۡۡۥاوِيَلهُۡتَأ ُ ۡٱۡإِلَّ ىۡٱوَّۡۡللَّ ِۡسُخونَۡلرَّ

ۡ ۡۦبِهَِۡۡءاَمنَّاَۡيُقولُونَۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفۡ رَُۡۡوَماَۡربِّنَا ِۡۡعندِّۡۡمِنۡ ُۡكّ كَّ اۡۡيَذَّ ْۡۡإِلَّ ْولُوا
ُ
ۡٱۡأ

َ  هلل حمدا .عمران ال {٧بَِۡبىۡل ۡأل 

  .اعلم وهو سبحانه
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 قل

 

 

 

ذات سور عن يقول من هناك      الفلق، االخالص، الكافرون،": قل"ـب تبدأ التي األربع المعو 
 القران بتوصيل السالم عليه جبريل كلف قد وتعالى سبحانه هللا ان. "قل"  فيها اية كلإن  الناس،
 ،واية سورة كل من أماكنها في" قل" وبضمنها السالم عليه بحذافيره فأوصلهملسو هيلع هللا ىلص  محمد الى الكريم
 .طبيعي أمر وهذا

 :بعضهم قال   

 موجهة ألنها" قل" ـ ب يبدأها أن بدون " أحد هللا هو: "يقول أن ًا عليهمالز  كانملسو هيلع هللا ىلص  محمدا ان اال   
 .لكتابتها لزوم يكن ولم اليه،

 .يحرفون  الذين من ليس جهالة منهم خرجت قد تكون  أن عسى

 وهو مختلفة، بصور التعبير في جاء التكليف هذاو  تكليف، رسالةملسو هيلع هللا ىلص  مديةالمح الرسالة ان   
  العظيم. القران اعجاز  نواحي من ناحية

 الى بنقلها وكلفه شأنه جل ربه بين اً واقفملسو هيلع هللا ىلص  الرسول كأن" قل" ـب سبحانه هللا بدأها التي السور   
... يبعثون  يوم الى وهكذا" قل"  له قال بشر كل الىملسو هيلع هللا ىلص  نقلها ولما" قل" سبحانه له فقال بشر كل

 .مباشر تكليف فصورته

 السور كل وكذا" احد هللا هو" بأن يقينا بها مؤمن قلبياصل ى ّللا  تعالى عليه وآله  الرسول ان   
 .مسلم كل وكذا... واآليات

 ": قل " بصورةو    
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 .يبعثون  يوم الى انسان كل يحملها" امانة"  وصية صارت - أ
 ".بقل" بـــــ مبتدئين هاب والصدع كتابتها وجبت - ب

ا}ۡالرحيم الرمحن اهلل بسم    مَّ
َ
َۡٱۡفَأ ا٩َۡهرۡ َتقۡ ۡفََلۡۡتِيمَۡۡل  مَّ

َ
اۡٱَۡوأ ا ا١٠َۡهرۡ َتنۡ ۡفََلۡۡئَِلۡلسَّ مَّ

َ
َۡرّبَِكَۡۡمةِبِنِعۡ َۡوأ

 . الضحى {١١فََحّدِث ۡ

 اة بأد: التكليف فصورة الضحى سورة في أما ".قل"  االمر بفعل سبق فيما التكليف ورةص كانت
 ".فحدث" االمر بفعل والثالث"... تنهر فال" ،"تقهر فال" لفعلين" ال" النهي

 الى ومنهملسو هيلع هللا ىلص  الرسول الى سبحانه هللا من كأنه بتعبير: الثالث اآليات في التكليف ورةص   
 ".قل"  في ذكرنا كما. الدين يوم اخر الى بشر كل ومن البشرية

فََلۡ} فيها يتمعن من الى تاجتح كثيرة الكريم القران في التعبير وصور   
َ
َۡولَوۡ ۡءَاَنۡ ُقرۡ ل ۡٱَۡيتََدبَُّرونَۡۡأ

ِِۡۡعندِِۡۡمنۡ ََۡكنَۡ ِۡٱَۡغي  ىۡخۡ ٱۡفِيهِۡۡلَوََجُدواّْۡۡللَّ  .أعلم وهو سبحانه هلل والحمد .النساءۡ{٨٢اَكثِيۡ ۡافۡ تَِل
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 والمنحة المحنة

قُل نَاۡ﴿ ِْۡإَوذۡ  يَةََۡهىِذهِۡۡٱد ُخلُوا اۡوَۡفَُُكُواْۡمِن ۡۡٱل َقر  ۡرََغد  َْۡهاَۡحي ُثِۡشئ تُم  ُخلُوا َاَبۡۡٱد  َۡخَطىَيىُكم  ۡۡٱَل  ۡلَُكم  فِر  نَّغ  ةۡ  اَۡوقُولُواِْۡحطَّ د  ُسجَّ
ِسنِيَۡوََسزَنِيُدۡ  البقرة ﴾٥٨ٱل ُمح 

 

 

 

 والمنحة، المحنة عن ،عمره في هللا أطال ،الكافي عبد عمر الدكتور تكلم ندوة من أكثر في   
 عليه ويوسف السالم، عليه ادم بأمثلة وجاء المسلمين، به أفاد علما هسبحان هللا زاده فأجاد

 يةاآل في تفسير الى يحتاج أنه فيه رأينا موضوع في منهما استفدنا .السالم عليه وموسى السالم،
 .الكريمة

 اسرائيل لبني سبحانه هللا امر في: المحنة    

 ..."القرية هذا ادخلوا قلنا واذ" .1
 ....اسجد الباب وادخلوا .2
 .حطة وقولوا .3

 : فكلوا منها حيث شئتم رغدا.وجل عز الباري  كرم

 المنحة: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

 العصيان:

1. {ْۡ ىۡۡقَالُوا ۡىُۡخلََهانَّدۡ ۡلَنِۡإَونَّاَۡجبَّارِينَۡۡامۡ قَوۡ ۡفِيَهاۡإِنَُّۡۡموََسۡ َي ََْۡيۡ َۡحتَّ ََْۡيۡ ۡفَإِنَۡهاِمنۡ ۡرُُجوا ۡافَإِنََّۡۡهاِمنۡ ۡرُُجوا

ىۡ  المائدة. {٢٢ِخلُونََۡد

كي ال  وكبرياءً  على مقاعدهم أنفةً جميعًا بل زحفوا  ،داج  الباب س   من دخل منهم لم يدخل .2
 تكون أنوفهم على األرض.
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َلۡ}ة بل ط  لم يقولوا حِ  .3 ِينَۡٱَۡفَبدَّ َّْۡۡلَّ ًَۡۡلۡقَوۡ َۡظلَُموا ِ ٱَۡغي  َۡۡلَُهمۡ ۡقِيَلَّۡۡلَّ نَزنل 
َ
ۡۡافَأ ِينَۡٱََۡعَ َّْۡۡلَّ َۡظلَُموا

اۡٱّۡمِنَۡۡازۡ رِجۡ  َما ْۡۡبَِماۡءِۡلسَّ  البقرة. {۞٥٩ُۡسُقونََۡيفۡ ََۡكنُوا

 ة:ط  معنى حِ 
 جاء في تفسير ابن كثير: .1

استغفروا... وعنه: قال: قولوا هذا  ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال مغفرة  - أ
 األمر حق كما قيل لكم.

 عن عكرمة قال هي: ال اله اال هللا. - ب
عباس رضي هللا عنهما الى رجل قد سماه فسأله عن قوله قال األوازعي: كتب ابن  - ت

 تعالى "قولوا حطة"... فكتب اليه "أن أقروا بالذنب".
 عن الحسن وقتادة: ِحط  عن ا خطايانا )وصلوا المطلوب(. - ث
 .أ.هاألمر أنهم أمروا ان يخضعوا هلل عند الفتح  ةليوحص - ج

وبة والخضوع له سبحانه اعترافا جاء في زبدة التفسير: أمرهم جل جالله بما يدل على الت .2
 بفضله عليهم في تيسير ذلك الفتح.

 الطبري:  .3
 فعلة من حط هللا سبحانه عنك خطاياك )جاء بالصحيح(. - أ
 وقيل: هي ال اله اال هللا. - ب

 الجاللين: أي تحط عنا خطايانا "نغفر" )مقاربة(. .4
 النسفي: .5

 .. أي مسألتنا حطة.. أو أمرك حطة.الحط كالجلسةفعلة من   - أ
 . أي نحط في هذه القرية ونستقر فيهايل "أمرنا حطة" وق - ب

 خطأ -فقرة بالخطأ،  -فقرة أال .بدأ بتخريج لغوي        

 صفوة البيان: "وقولوا حطة" أي شأنك يا ربنا حطة، أي تحط عنا ذنوبنا جاء بالصحيح. .6
 التفسير بعون هللا سبحانه )بتوضيح(

رعها "يحط" مصدرها "حطا"، وكلمة "حطة" "حطة" اسم تأنيث للمرة... ماضيها حط... مضا
)اللهم  وأخذت من جملة اختصارا هي: )اللهم "حطة" لخطايانا( أي )اللهم "حط" عنا خطايانا( 



91 
 

وهذا التعبير هو توبة واضحة تقابل "أستغفرك اللهم وأتوب اليك". هذا  "ضع" عنا خطايانا(.
فََلۡ}يمة االختصار البالغي االعجازي يدفعنا للعمل باآلية الكر 

َ
ۡمِنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡءَاَنۡ ُقرۡ ل ۡٱَۡيتََدبَُّرونَۡۡأ

ِِۡۡعندِۡ ِۡٱَۡغي  ّْۡۡللَّ ىۡخۡ ٱۡفِيهِۡۡلَوََجُدوا  النساء. {٨٢اَكثِيۡ ۡافۡ تَِل

َلۡ}العقاب: عندما لم ينفذوا أمر هللا سبحانه وتعالى.     ِينَۡٱَۡفبَدَّ َّْۡۡلَّ ًَۡۡلۡقَوۡ َۡظلَُموا ِ ٱَۡغي  ۡلَُهمۡ ۡقِيلََّۡۡلَّ

نزَۡ
َ
َۡفَأ ۡۡانل  ِينَۡٱََۡعَ َّْۡۡلَّ اۡٱّۡمِنَۡۡازۡ رِجۡ َۡظلَُموا َما ْۡۡبَِماۡءِۡلسَّ  البقرة. {۞٥٩ُۡسُقونََۡيفۡ ََۡكنُوا

 .نحمد هللا سبحانه وهو أعلم .دقةب التفاسير في جاء وقد نقل ما
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ل ۡيه   ر  ع   ف ظ نَّ أ ن لَّن نَّۡقد 

 
 
 

ۡ﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم ِۡفۡۡإِذۡٱنلُّونَِۡوَذا َۡفنَاَدىى ِدَرَۡعلَي هِ نۡلَّنۡنَّق 
َ
ۡأ اَۡفَظنَّ لَُمىتِۡذََّهَبُۡمَغىِضب  ۡاۡٱلظُّ نۡلَّ

َ
أ

ُۡكنُتِۡمَنۡ نَتُۡسب َحىَنَكۡإِّنِ
َ
أ ۡا ىَهۡإِلَّ ىلِِميَۡإَِل  .النبياء﴾٨٧ٱلظَّ

 القصة نقلها ابن كثير عن ابن مسعود رضي هللا عنه  
هللا سبحانه الى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم  عليه السالم بعثه ،ىان يونس بن مت     

الى عبادة هللا تعالى، فأبوا وتمادوا في كفرهم وشركهم، فخرج من بين أظهرهم غاضبا بدون أمر 
فلما تحققوا منه ذلك وعلموا ان النبي ال يكذب،  .ووعدهم بالعذاب بعد ثالث ،وجل   هللا عز  

عامهم ومواشيهم، وفرقوا بين االمهات ومواليدها بشرا خرجوا الى العراء بأهلهم وأطفالهم وأن
وحيوانات ثم تضرعوا الى هللا سبحانه وتعالى، وجأروا اليه، ورغت النوق وحورانها وخارت البقر 

بسم اهلل وعجولها، وثغت النعاج وطليانها والسخال وجديانها، فرفع هللا عز وجل العذاب عنهم: 

َۡۡلۡفَلَوۡ }الرمحن الرحيم ۡۡيَةۡ َقرۡ ََۡكنَت  اَۡۡءاَمَنت  ُۡۡنَهااۡإِيَمىَۡۡفَنَفَعَها ااۡۡيُونَُسۡۡمَۡقَوۡ ۡإِلَّ ْۡۡلَمَّ ُۡهمۡ َعنۡ َۡناَكَشفۡ َۡءاَمُنوا

ِۡٱَۡعَذاَبۡ َِۡيوۡىۡل َۡٱِۡفۡۡ ِۡزۡ ل  نۡ ٱۡة  يونس.{٩٨ِۡحيۡ ۡإَِلۡىُۡهمۡ َنىَۡوَمتَّعۡ َۡيالُّ

 (1)السفينة فلججت قومه غاضبا الى بلد اخر، فركب فيمن أما يونس عليه السالم فانه خرج   

بهم، وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه في البحر لتخف السفينة، فوقعت القرعة على 
. الصافات {١٤١َحِضيَُۡمدۡ ل ۡٱِۡمنَۡۡفَََكنَۡۡفََساَهمَۡ}يونس عليه السالم فأبوا أن يلقونه، قال تعالى: 

ألقى نفسه في البحر فأرسل هللا فأعادوها، فوقعت عليه مرة أخرى، فقام وتجرد من ثيابه ثم 
سبحانه حوتا فالتقمه، وأوحى اليه: اال تأكل لحمه وال تهشم عظمه فانه ليس رزقا لك وانما بطنك 

 سجنا له...أ.ه.

 :در عليهفظن ان لن نقتفسير 

 قيل معناها انه وقع في ظنه ان هللا سبحانه ال يقدر على معاقبته. جاء في زبدة التفسير:
                                                             

 لججت: تمايلت: بسبب تالعب الموج بها (1)
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خص  مما انه احبه؟ص يعلنه لم ان البشر من يعلمه من هناك فهل الصدور يهتخف مما الظن - أ
اۡۡلَمَُۡيعۡ }به  العلية جل جالله ذاتههللا  ۡٱۡئِنَةََۡخا

َ ُدورُۡٱِۡفَُّۡت َۡۡوَماُۡيِۡعۡ أل  يمكن أن  .. ال.غافر {١٩لصُّ

 عليه السالم ان هللا سبحانه "ال يقدر على معاقبته". يقع في ظن يونس،
وردت في ثالثة عشرة موضعا وآية في  {ان هللا على كل شيء قدير}ن فسر أما قرأ م -ب  

 .(1)القرآن الكريم

نِّۡٱَۡضَۡبعۡ ۡإِنَّۡ..}  -ج وهو الظن السيء فال يمكن لنبي رسول أن  ،الحجرات {١٢..م  ۡإِث ۡۡلظَّ

 يظن بربه سبحانه وتعالى هذا الظن.

 وقيل معناها: ان هللا سبحانه قدر عقوبته. .2

ن يعاقبه هللا جل شأنه.. بل أوحى الى الحوت أن يبتلعه انقاذا من الغرق... ولتكون حاشا أ   
معجزة له ولقومه وللناس أجمعين، لنعلم ونتذكر ان هذا كان في علم هللا سبحانه مسبقا. وكل 

 اعمال البشر من ادم عليه السالم الى اخر بشر يولد قبل قيام الساعة.

قال عن ابن عباس رضي هللا عنهما، ومجاهد والضحاك وغيرهم: وجاء في تفسير ابن كثير: ن   
أي ظن أن لن نقدر أن نضيق عليه في بطن الحوت. اختار هذا التفسير ابن جرير واستشهد 

َۡسَعتِهِّۡۡمِنَۡسَعةۡ ُۡذوِۡۡلُنفِقۡ }باآلية الكريمة  اۡۡيُنفِقۡ فَل ۡۡۥقُهُۡرِزۡ ۡهَِۡعلَيۡ ۡقُِدرََۡۡوَمنۡۦ  ا ىۡۡمِمَّ ۡ ٱۡهُۡءَاتَى ُ ۡيَُكلُِّفَۡۡلّۡۡللَّ

ُۡٱ ًۡۡساَنفۡ ّۡللَّ اۡۡإِلَّ ىَۡۡما ُۡٱَۡعُلَۡسَيجۡ َۡها َۡءاتَى ۡ ۡدََۡبعۡ ّۡللَّ ۡ ُۡعُس   .الطالق {٧ايُُس 

 .1أي ظن أن لن نقدر أن نضيق عليه في بطن الحوت، جاء في جوابها في أ من نقطة  - أ
 نقطة أ. أعاله كان يجب أن ال تقال.ال

ُۡٱَۡعُلَۡسيَجۡ }اخرها  اآلية الكريمة ال يمس الموضوع أولها. أما - ب ۡ ُۡعُس  ۡۡدَۡبَعۡ ّۡللَّ  {ايُُس 

 .قال العوفي في تفسيرها: أي ظن أن لن نقضي عليه فيمس الموضوع.
 هل أراد هللا سبحانه أن يقضي عليه وهو سبحانه منقذه من الغرق؟! - أ

                                                             
1
، 45، النور 77، النحل 165، ومرة واحدة في كل من: آل عمران 259-148-109-106-20خمس مرات في سورة البقرة/ اآليات: 

 .12، الطالق 21، الفتح 1، فاطر 27، األحزاب 20العنكبوت 
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لَعَۡ}كيف علم يونس عليه السالم أن هللا سبحانه أراد القضاء عليه قبل أن يقضي عليه؟  - ب طَّ
َ
ۡأ

مَِۡۡبَۡغيۡ لۡ ٱ
َ
َذَۡٱۡأ ِنَٰمۡحٱِۡعندََّۡۡتَّ  مريم. {٧٨ادۡ َعهۡ ۡلرَّ

ان هذه التفاسير التي نقلها ابن كثير عن أصحابها نقلتها معظم التفاسير كالتي مرت بنا    
 وكلها من تهيؤات العقل بعيدة عن الصواب.

هِۡۡ..﴿ التفسير بعد عون هللا سبحانه ِدَرَۡعلَي  ق  نۡلَّنۡنَّ
َ
ۡأ  األنبياء ﴾٨٧..َفَظنَّ

 كلمة "ظن" خرجت من معناها اللغوي الى معنى "سها" يفرضه الموضوع ليأتي التفسير   
ائبا... عليه يكون معنى العبارة في االية الكريمة "فسها عن قدرتنا عليه"... اذا الكل "يسهوا ص

 العلي القدير سبحانه". ،لوات هللا عليهم". "وجل من ال يسهوص حتى االنبياء

ِدَرَۡعلَي هِۡ}عبارة ان     ق  نۡلَّنۡنَّ
َ
ۡأ  تخص ثالثة مواقف ليونس عليه السالم. { َفَظنَّ

القى يونس عليه السالم نفسه في البحر ليموت غرقا تخليصا لركاب السفينة من الغرق،  .1
فالتعبير الذي يفي بالصواب هو "سها عن قدرتنا على انقاذه من الموت".. بلى قادرين: اذ أوحينا 

أن يبتلعه وان ال يأكل لحمه وال يهشم عظمه، فانه ليس رزقا له، بل سجنا الى حين  الى الحوت
 "ألنه خرج من قومه بدون امر منا"

خرج من قومه مهاجرا الى بلد اخر تخلصا من العذاب الذي سيحل بهم "وسها عن قدرتنا  .2
لموج، وظلمة على تعذيبه"... بلى قادرين: حيث عذبناه بظلمات ثالث: ظلمة البحر، وظلمة ا

 بطن الحوت، فضال عن تهرء جلده بعصارة معدة الحوت.
خرج بدون أمرنا هاجرا قومه ألنهم ما استجابوا له، "وسها عن قدرتنا على ارجاعه اليهم"...  .3

 بلى قادرين: حيث أمرنا الحوت أن يعيده ويقذفه على شاطئ نينوى. 

 وهو أعلم. وهو يهدي الحقسبحانه  نحمد هللا
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 أ ل ۡم ت ر  

 

 

ۡ﴿بسم هللا الرمحن الرحيم  َحىِب ص 
َ
ۡبِأ َۡربَُّك َۡفَعَل َۡكي َف ۡتََر لَم 

َ
لِيلۡ ١ۡٱل فِيلِۡأ

ۡتَض  ِۡف َۡكي َدُهم  ََۡي َعل  لَم 
َ
٢ۡأ

بَابِيَلۡ
َ
ًاۡأ َۡطي  ر َسَلَۡعلَي ِهم 

َ
يلۡ ٣َۡوأ ّمِنِۡسّجِ ِميِهمِِۡبَِجاَرةۡ  ُكولۡ ٤ۡتَر 

 
أ ۡمَّ ف  َۡكَعص   الفيل ﴾٥فََجَعلَُهم 

 ؟ صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م سؤال جاء عن أحدهم: أليس )ألم تر( موجهة الى الرسول
اذا بماذا يفسر منطوق السورة الكريمة التي توحي الى قارئها  بلى هل حضر أحداثها؟ طبعا ال.

 كان حاضر أحداثها؟ملسو هيلع هللا ىلص  ومستمعها أنه

 الجواب بعون هللا سبحانه:

اذا تلقاها بإيمان ملسو هيلع هللا ىلص  سبحانه وتعالى الى رسوله الصادق األمين أليست هي من عند هللا .1
 ويقين يرتقيان به الى الرؤية الحية البصرية.

ي الواقع وهي تتلى عليه اية اية فيتلقاها بفكره فتنطبع أحداثها في مخيلته كما جرت ف .2
 ورها كلما تذكرها... وهذا ما يحدث لكل منا.ص عادكانطباع الفلم، وت

"ألم تر" جاء الفعل بصيغة الماضي بسبب دخول أداة ملسو هيلع هللا ىلص   جل وعال للرسولان سؤال هللا .3
االستفهام "ألم" على الفعل المضارع "تر" وهكذا جاءت كل األفعال بصيغة الماضي: فعل، الم 

 يجعل، أرسل، جعلهم بهذه الصيغة يؤكد سبحانه وتعالى حدوثها.
 -يا العين من هم في سن السادسةها رؤ آ ر  -عام الحدث -ولد في عام الفيلملسو هيلع هللا ىلص  ان الرسول .4

والكبار الى سن السبعين فاكبر، وهؤالء كثر، ومن المسلم به  -سن الوعي واطباع الحدث
 ارتسمت أحداثها في مخيلتهم كأنها الحقيقة، كلما تذكروها وتحدثوا عنها وصفوا وقائعها بدقة.

 ن هذه الكثرة، فتنطبعيسمعها م -سن الوعي وانطباع الحدث -في سن السادسةملسو هيلع هللا ىلص  االن هو   
 ور أحداثها في مخيلته كأنه راها حقيقة وشهد وقائعها، لذا قال ربه سبحانه وتعالى )ألم تر(.ص

: انا جعلنا طير االبابيل معجزة ملسو هيلع هللا ىلص يقول لرسولهلما أنزلها عليه بعد بعثته كأن هللا سبحانه  .5
 يوم مولدك:

 .ذانا بقرب بعثتكإي - أ
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 ل معجزة رسالتكتهيئة ألذهان الناس ونفوسهم لتقب - ب
ۡتَرَۡوأخيرا ) .6 لَم 

َ
ومنه الى من شهدها وراها بعينيه ملسو هيلع هللا ىلص  ( هي من عند هللا سبحانه الى رسولهأ

 ومنه الى الثقلين الى يوم يبعثون.ملسو هيلع هللا ىلص  "تأكيدا لذاته جل وعال ولرسالته" حملها رسوله الكريم
 .والحمد هلل سبحانه وهو أعلم
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ٗطا س   و 

ٗ
 ُأمَّة

 
 
 

ۡ﴿ن الرحيم بسم هللا الرمح ََۡعَ اَء ُۡشَهَدا ْ َُكونُوا ِّۡلِ ا َۡوَسط  ة  مَّ
ُ
ۡأ َۡجَعل َنىُكم  ىلَِك ۡۡٱنلَّاِسَۡوَكَذ ۡٱلرَُّسوُلَۡويَُكوَن

ۡ َنا َۡجَعل  ا َۡوَما َۡشِهيد  ۡۡٱلَِّتۡۡٱل قِب لَةََۡعلَي ُكم  َۡمنۡيَتَّبُِع لََم ۡنِلَع  ۡإِلَّ ا َها َۡعلَي  ۡۡٱلرَُّسوَلُۡكنَت ى ََۡعَ نۡيَنَقلُِب ِممَّ
ۡعَۡ ََۡعَ ۡإِلَّ ۡلََكبَِيةً ِۡإَونََۡكنَت  ِينَۡقَِبي هِ  ُ َۡهَدىۡۡٱَّلَّ ۡۡٱّللَّ ََۡكَن َُۡوَما ۡۡٱّللَّ ۡإِنَّ ۡإِيَمىَنُكم   َِۡۡلُِضيَع ِۡۡٱّللَّ ۡٱنلَّاِسۡب

ۡرَِّحيمۡ   البقرة. ﴾١٤٣لََرُءوف 

 الوسط، الشهداء، االعتدال   

"االعتدال" في كل األمور، وعدم  ـــــالندوات ب عبركلما جاءت كلمة "وسط" فسرها العلماء    
 المغاالة، وضربوا على ذلك أمثلة من مفردات الشريعة، وتوسعوا فيها.

 ان كلمة "وسطا" في هذه االية الكريمة ال تعني "االعتدال"   

اذا فسرنا "وسطا" بمعنى االعتدال نكون قد قطعنا عبارة "وكذلك جعلناكم امة وسطا" عن  .1
 على الناس" وبذلك يضيع المعنى الصحيح.عبارة "لتكونوا شهداء 

سببية ربطية ربطت عبارة )وكذلك جعلناكم امة وسطا( بعبارة )لـ تكونوا آلة حرف "الالم"  .2
 شهداء على الناس( التي بينت سبب )وكذلك امة وسطا(.

 ضح تاليا.يتبذلك ال تعني "وسطا" اعتدال بل جاءت بمعنى يتطلبه الموضوع كما  .3
رسالة  الصايفي ملسو هيلع هللا ىلص  م كان "وسطا" بين الباري عز وجل ومحمدفجبريل عليه السال .4

من ربه جل وعال مباشرة وكان الرسول "وسطا" بين هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تلقاها –اال الصالة  -االسالم
سبحانه وجبريل عليه السالم من جهة والناس من جهة أخرى يبلغهم رسالة ربه سبحانه وفي 
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ية آن ال يؤمن... جاء ذلك واضحا في "شاهدا" على من يؤمن ومملسو هيلع هللا ىلص  يكون  هنفسالوقت 
 موضوعنا:

َلةََۡوَماَۡجَعل َناۡ..) لََمَۡمنۡيَتَّبُِعۡۡٱلَِّتۡۡٱل قِب  ۡنِلَع  إِلَّ ۡا َها ۡۡٱلرَُّسوَلُۡكنَتَۡعلَي  َۡعقَِبي هِ ِۡإَونََۡكنَت  ى نۡيَنَقلُِبََۡعَ ِممَّ

ۡ ََۡعَ ِينَۡلََكبَِيةًۡإِلَّ ُ َۡهَدىۡۡٱَّلَّ َُۡوَماََۡكَنۡۡٱّللَّ ۡۡٱّللَّ َِۡۡلُِضيَعۡإِيَمىَنُكم  ۡإِنَّ ِۡۡٱّللَّ ۡرَِّحيمۡ ۡٱنلَّاِسۡب  ﴾١٤٣لََرُءوف 

5. ﴿ۡ ََۡعَ اَء ُۡشَهَدا ْ َُكونُوا ِّۡلِ ا َۡوَسط  ة  مَّ
ُ
ۡأ َۡجَعل َنىُكم  ىلَِك ۡۡٱنلَّاِسَۡوَكَذ ۡۡٱلرَُّسوُلَۡويَُكوَن َعلَي ُكم 

ا  ﴾١٤٣..َشِهيد 

االسالمية "وسطا" في تبليغ الرسالة الكريمة  في االية الكريمة تكليف واضح ألن تكون االمة      
والبشرية، وتكون "شاهدة" كأمة و"شهداء" كأفراد على من يؤمن ومن ال يؤمن ملسو هيلع هللا ىلص  بين الرسول

 .(1))بلغوا عني ولو اية(ملسو هيلع هللا ىلص  ومن يرتد عن دينه، يؤكد هذا التكليف حديث رسول هللا

وصى، ووجه، ونصح، أنهى في حجة الوداع، فبعد ما ملسو هيلع هللا ىلص  التأكيد الواضح في خطبة الرسول .6
 متوجها الى جموع المسلمين قائال: -خطبته

كتاب هللا"... وأنتم تسألون عني فما " -ان اعتصمتم به -لن تضلوا بعدهوقد تركت فيكم ما )   
فقال: رافعا سبابته الى السماء ثم قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت... أنتم قائلون؟ 

 (فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهداللهم الى الناس  (2)ينكتها

 االعتدال

قد يأتي في بعض الموضوعات معناه "وسط" اال أن معنى االعتدال لغويا االستقامة كما في    
َتقِمۡ فَۡ﴿اآليتين الكريمتين:  ۡإِنَّهُۡۡٱس   ْ ا َغو  ِمر َتَۡوَمنۡتَاَبَۡمَعَكَۡوَلَۡتط 

ُ
أ ۡا َملُوَنۡبَِصي ۡۡۥَكَما  هود. ﴾١١٢بَِماَۡتع 

﴿ۡ ِينَۡإِنَّ َناۡۡٱَّلَّ َْۡربُّ َُۡقالُوا ۡۡٱّللَّ ُْۡثمَّ َتَقىُموا َۡعَلي ِهُمۡۡٱس  ُل ِۡۡٱل َمَل ئَِكةُۡتَتَزَنَّ ۡب
ْ وا ب ِۡشُ

َ
َْۡوأ ََّۡتَافُواَْۡوَلَُۡت َزنُوا لَّ

َ
َنَّةِأ ۡٱۡل 

ۡتُوَعُدونَۡۡٱلَِّتۡ  .والحمد هلل سبحانه وهو أعلم، فصلت ﴾٣٠ُكنُتم 

 
  

                                                             
(1

 ( حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه:

https://binbaz.org.sa/fatwas/بلغوا-عني-ولو-اية-هل-هي-خاصة-بطالب-العلم 
(2)

 ينكتها الى الناس: يشير بها الى الناس. 

https://binbaz.org.sa/fatwas/بلغوا-عني-ولو-اية-هل-هي-خاصة-بطالب-العلم
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 نم  

 

 

ََۡۡوَمااۡ۞﴿ رحيمال الرمحن اهلل بسم نَزنل 
َ
ۡىۡاأ َِۡبعۡ ِۡمنۡ ۡۦِمهِۡقَوۡ ََۡعَ اۡٱّۡمِنَُۡۡجندۡ ِۡمنۡۦِده َما  .يس ﴾ ٢٨ُمزنِلِيَُۡۡكنَّاَۡوَماۡءِۡلسَّ

 هللا أرسل.. .االسكندرونة هي المدينة نأ ،التفاسير بعض في. مرات ثالث (منالحرف ) تكرار
 مرات؟ ثالث (من) تكررت لماذا .الىوتع سبحانه هللا يذكره لم عددا رسال، مالئكة اليها سبحانه

 : اخر بشكل السؤال او

 وبذلك"... السماء؟ من جندا بعده من قومه على وما انزلنا: " وجل عز الباري  يقل لم لماذا  
 !فقط مرتين" من" تكررت قد كون ت

 هاسياق في" السماء من" كذلك االعتيادي سياقها في" من"ـــ ال هذه {بعده من انزلنا وما} عبارة

 .االعتيادي

 ؟"من" ـــال هذه لزوم ما": جند من" .1

 لو" الجند من" قال ما: أي وجل عز الباري  عرفها ما نكرة، جاءت المالئكة، تعني جند كلمة   
 :ان لفهمنا قالها

 :منها فهمنا نكرة كونها جاءت ما بعكس واحد واجبها واحدة هياة  على  أنهم ...قليلون  الجند - أ
 ولم" جند من: "وجل عز الباري  قال لذا واجب منها لكل كثيرة تآيه انهم... كثيرون  جند - ب
 :التالي التعبير في سبحانه هللا بعون  تفسيرها يكون  سبق ما على اعتمادا ".الجند من" يقل

  .أعلم وهو سبحانه هلل والحمد، السماء من جند من" جندي أي" بعده من قومه على انزلنا وما"



102 
 

ۡ﴿ الرحيم الرمحن اهلل بسم
َ
نَّۡۡتَرَۡۡلَمۡ أ

َ
َۡٱۡأ ۡقَۡوَدۡ ل ۡٱَۡفََتَىۡاُرََكمۡ ۡۥَعُلهََُۡيۡ ُۡثمَّۡۡۥَنهُۡبَيۡ ۡيَُؤّلُِفُۡۡثمَّۡۡاَسَحابۡ ِۡجۡيُزۡ ّۡللَّ

ىِۡۡمنۡ ُۡرجََُۡيۡ  ُِلۡۡۦلِهِِۡخَل اۡٱِۡمنََۡۡويُزَنّ َما اَۡۡمنۡۦبِهَِۡۡفُيِصيُبۡۡبََردۡ ِۡمنۡ ۡفِيَهاِۡجَبالۡ ِۡمنۡءِۡلسَّ ِۡۡءُۡيََشا نَۡعنۡۥفُهَُۡويَۡص  ۡمَّ
اۡ َِۡۡهُبۡيَذۡ ۡۦقِهِۡبَرۡ َۡسَناۡيََكادُُۡۡء ۡيََشا ۡٱب

َ  .النور ﴾٤٣رَِۡصىۡب ۡأل 

 مرات كذلك في سورة النور. ثالث (من) تتكرر 

ُِلۡ. .﴿ اۡٱِۡمنََۡۡويُزَنّ َما  ﴾..بََردۡ ِۡمنۡ ۡفِيَهاِۡجَبالۡ ِۡمنۡءِۡلسَّ

 تكرارها يكفي ،معناها من يفهم ما حسبب ،الذي الوقت في مرات ثالث" من" تكررت لماذا    
 ؟"برد من جباال السماء من وينزل: "نمرتي

 تكون  مراحل لنا وجل عز هللا يبين حيث بدايتها من الكريمة اآلية شرح من يأتي التفسير  
 :وهي البرد

 يتكون  علميا السحاب وهذا -يسيره –فيزجيه  سحابا يكون ( سحابا يزجي هللا ان: )االولى المرحلة
 باردة هوائية طبقة فيصادفه الجو، الى طاتوالمحي البحار من المتصاعد الماء بخار من

 ".غيوم " سحاب الى فيتحول فيتكاثف

 .كان مما أكثف فيصبح بعض مع بعضه يجمع اي( بينه يؤلف ثم: )الثانية المرحلة

 يشبه جدا كثيفا ركاما يصبح بعضها مع الكبيرة الكتل بتجميع( ركاما يجعله ثم: ) الثالثة المرحلة
 .جماوح وثقال شكال الجبال

 .ثقلها بسبب تنزل مائية قطيرات مكونة المتراكمة الكتل دقائق تتجمع: الرابعة المرحلة

 .أكبر قطرات مكونة بعضها مع فتندمج الصغيرة المائية القطيرات تتالقى: الخامسة المرحلة

 فتتجمد جدا، باردة هوائية طبقة يصادفها الكبيرة القطرات نزول طريق في: السادسة المرحلة
 االرض، على جباال منه لتكون  البرد هذا جمع لو" االرض على ينتشر برد بشكل االرض زلوتن
 ".السماء في الركامية السحاب جبال تلك من هي االرض على البرد من الجبال هذه
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 مرات ثالث" من" تكررت كيف لنا يظهر اللزوم قدر على واضحة بعبارة ذلك كل عن عبرنا فلو
 هلل الحمد". االرض على برد من جباال... فيها ركامية جبال من السماء من وينزل" :العبارة في

 .أعلم وهو سبحانه

 

 

 

 

 

  



104 
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 كأحد     يقنْت     يأت  

 

 

 

َهاَيۡ  ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم يُّ
َ
زۡ ۡقُلۡنلَِّبُّۡٱۡأ

َ
ىۡأّلِ َۡٱۡنَۡتُرِدۡ ُۡكنُتَّۡۡإِنِۡجكََۡو نۡ ٱۡةَۡيَوۡىۡل  ََۡفتََۡۡوزِينَتََهاۡيَالُّ َۡعالَي 

َمّتِعۡ 
ُ
رَسِّحۡ ُۡكنَّۡأ

ُ
احۡ ُۡكنََّۡوأ ۡۡارَسَ َۡٱۡنَۡتُرِدۡ ُۡكنُتَِّۡۡإَون٢٨َۡجِيل  ارَۡٱوَۡۡۥَورَُسوََلُّۡۡللَّ َۡٱۡفَإِنَِّۡۡخَرةَۡٓأۡلٱۡلَّ َعدَّّۡۡللَّ

َ
ۡأ

جۡ ِۡمنُكنَّۡۡتِِۡسَنىُۡمحۡ لِلۡ 
َ
ى٢٩ۡۡاَعِظيمۡ ًۡراأ اَۡي َۡۡمنۡنلَِّبِّۡٱۡءَۡنَِسا

 
ۡيَُضىَۡۡبّيَِنة ۡمُِّۡۡحَشة ۡبَِفىِۡۡمنُكنَّۡۡتِۡيَأ ۡلََهاَۡعف 

ِ ِۡضعۡ َۡعَذاُبۡلۡ ٱ ىَۡۡوََكنََۡۡفي  ۡۡلَِكَۡذ ِۡٱََۡعَ َۡيقۡ َۡوَمن۞٣٠ۡايَِسيۡ ّۡللَّ ِِۡۡمنُكنَُّۡۡنت  َۡوَتعۡ ۡۦَورَُسوَِلِّۡۡلِلَّ اۡنُّؤۡ ۡالِحۡ َصىَۡۡمل  ۡتَِها
جۡ 
َ
َِۡۡرَهاأ َتي  عۡ َۡمرَّ

َ
ى٣١ۡۡاَكرِيمۡ ۡاقۡ رِزۡ ۡلََهاۡنَاَتدۡ َوأ َحدۡ ُۡتَّۡلَسۡ ۡنلَِّبِّۡٱۡءَۡنَِسااَۡي

َ
اۡٱّۡمِنََۡۡكأ ۡفََلُۡۡتَّ ۡتََّقيۡ ٱۡإِنِۡۡءِۡلّنَِسا

ِۡۡنََۡضعۡ ََّتۡ  ٱب
ِ ٱَۡمعََۡفَيطۡ ۡلَِۡقوۡ لۡ  ۡۡۦبِهِۡقَلۡ ِۡفَّۡۡلَّ ۡقَوۡ ۡنََۡوُقلۡ َۡمَرض  عۡ ۡل  ۡنََۡتَبَّجۡ َۡوَلُۡۡبُيوتُِكنَِّۡۡفۡۡنََۡوقَرۡ ٣٢ۡاُروفۡ مَّ

جَۡ ۡٱِۡهلِيَّةَِجىۡل ۡٱَۡتَبُّ
ُ قِمۡ ۡوَّلى ۡأل 

َ
لَوۡىٱۡنََۡوأ َكوۡىٱَۡوَءاتِيَۡۡةَۡلصَّ ِطعۡ ۡةَۡلزَّ

َ
َۡٱۡنََۡوأ َۡورَُسوََلُّۡۡللَّ َماۡۥا  ُۡٱۡيُِريدُۡۡإِنَّ ۡهَِبِۡۡلُذۡ ّۡللَّ

هۡ َۡسۡلرِّجۡ ٱَۡعنُكمُۡ
َ
َۡٱَۡلۡأ ىِۡۡمنۡ ُۡبُيوتُِكنَِّۡۡفَۡۡلۡىُيتۡ َۡماۡنَُۡكرۡ ذۡ ٱو٣٣َۡۡاِهيۡ َتطۡ َۡويَُطّهَِرُكمۡ ِۡتۡيۡ َل  ِۡٱِۡتَۡءاَي ّۡللَّ

ِۡٱوَۡ َۡٱۡإِنََّۡۡمةِ كۡ ۡل   االحزاب ۡ﴾٣٤َخبًِياۡلَِطيًفاََۡكنَّۡۡللَّ

 ،(منكن يقنت من) ،(منكن يأت، من: )الكلمات هذه اتستوقفن الكريمات اآليات هذه رأقن كلما    
 (.النساء من كأحد لستن)

بها رب العزة جل جالله "نساء النبي رضي هللا عنهن"  بها الذكور، خاطَب  ب  كلمات يخاطَ    
  ها تعليال.جد ل نبها مليا ال ناكلما فكر و 

أن ينقل الى زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص  كانتا طلبا من هللا عز وجل الى الرسول 29و 28اآليتان الكريمتان    
فجاءت االفعال بصيغة التأنيث اال في  ،.. فوجهه اليهن.رضي هللا عنهن كالمه سبحانه وتعالى

مباشرة ملسو هيلع هللا ىلص  خاطب هللا سبحانه نساء النبي كأحد.: 32يقنت،  :31يأت، : 30 اآليات الكريمات
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" ولم يقل " كإحدى". أما االفعال بعدها الى ير وفي الثالثة قال تعالى "كأحديغتهما للتذكص بفعلين
 جاءت كلها بصيغة التأنيث. 34 اخر االية

قد كرمهن الباري عز وجل تكريما كبيرا مميزا تميزا ملسو هيلع هللا ىلص  ان نساء النبي: تفسيرها بعون هللا سبحانه
 ي:تأعاليا عن سائر النساء بما ي

 .صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م هل زوجات ن  .. فك  .زوجات للرسول اختارهن سبحانه ليكن   .1
 بكونهن زوجاته أصبحن أمهات للمؤمنين. .2

المرء، ليتساءل  نتباهاإلحتى يظهر ذلك التكريم المميز خاطبهن بصيغة التذكير لجلب  ،اذاً 
يغتها للتأنيث لما انتبه أحد الى ص نه بأفعالولو استمر سبحا فيصل الى ما أراد هللا جل جالله.

                    ، {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء}ذلك التكريم الكبير المميز. يؤكد ذلك اآلية الكريمة: 
                   .وهللا سبحانه أعلم
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 الحواريين وطلب السالم عليهما ابراهيم وطلب العزير، طلب

 اليقين حق.... اليقين عين.... اليقين علم... االيمان: انااليم درجات

 

 

ۡكَۡ﴿بسم هللا الرمحن الرحيم : السالم عليه العزير طلب .1 و 
َ
ِ أ ُۡعُروِشَهاۡۡٱَّلَّ ى ََۡعَ َۡخاوِيَة  َۡوِهَ يَة  ۡقَر  ى ََۡعَ َمرَّ

ِۡ ۡيُۡح  ى نَّ
َ
َُۡهىِذهِۡۡۦقَاَلۡأ َماتَُهۡۡٱّللَّ

َ
فَأ  ۡ تَِها َدَۡمو  َُۡبع  َۡبَعَثهُۡۡٱّللَّ ُۡثمَّ ۡۡۡۥ مِاْئََةََۡع   و 

َ
قَاَلََۡلِث ُتۡيَو ًماۡأ ََۡلِث َتۡ  قَاَلَۡكم 

ِۡ
قَاَلۡبَلَۡلَّ َضۡيَو   ۡ  ۡفَۡۡث َتَۡبع  وَۡۡٱنُظرۡ ِماْئََةََۡع    ۡ ه  ۡيَتََسنَّ ابَِكۡلَم  َۡطَعاِمَكَۡوََشَ َعَلَكۡۡٱنُظرۡ إَِلى ۡمِحَارَِكَۡونِلَج  إَِلى

ّۡلِلنَّاِس ۡوَۡ ََۡلُۡۡٱل عَِظامِۡإَِلۡۡٱنُظرۡ َءايَة  َ اۡتَبَيَّ فَلَمَّ  ۡ ا ُسوَهاَۡۡل م  ۡنَك  نَّۡۡۥَكي َفۡنُنِِشَُهاُۡثمَّ
َ
لَُمۡأ ع 

َ
َۡۡقَاَلۡأ ۡۡٱّللَّ ى ََعَ

قَِديرۡ  ءۡ  َۡش  ِ
 البقرة ﴾٢٥٩ُكّ

ىۡإِب ۡۡقَاَلِۡۡإَوذۡ ﴿ الرحيم الرمحن اهلل بسم: السالم عليه ابراهيم طلب .2 رِِنۡۡرَّبِۡۡمُِۡۡۧهَۡر
َ
ِۡتَُۡۡفَۡكيۡ ۡأ َۡتى َۡموۡ ل ۡٱۡۡح 

وَۡۡقَاَلۡ
َ
ىۡۡبََلۡىَۡقاَلِۡۡمنۡ تُؤۡ ۡلَمۡ ۡأ َطۡ ِۡكنَوَل رۡ ۡفَُخذۡ َۡقاَلِۡۡب ۡقَلۡ َۡمئِنَّّۡۡلِ

َ
ِۡٱّۡمِنَۡۡبََعةۡ أ ي  ۡجۡ ٱُۡثمََّۡۡكۡإَِۡلۡ ُۡهنَّۡفَُۡصۡ ۡلطَّ ۡىَۡعل  ََۡعَ

ُۡۡعُهنَّۡدۡ ٱُۡثمَّۡۡاءۡ ُجزۡ ُۡهنَّّۡمِنۡ َۡجَبلۡ ُۡكِّۡ
 
نَّۡۡلَمۡ عۡ ٱوَۡۡا ۡيۡ َسعۡ ۡتِيَنَكۡيَأ

َ
َۡٱۡأ   البقرة ﴾٢٦٠َحِكيمۡ َۡعزِيزۡ ّۡللَّ

 كيفية بأعينهما يريا ان يريدان انهما هو واحد السالم عليهما ابراهيم وطلب العزيز طلب ان   
 بها مؤمنين كانا بل ذلك على وتعالى سبحانه هللا بقدرة ينــــ ــشاك يكونا لم أي... الموتى احياء
 :حدة على منهما واحد كل مشهد وهذا .االيمان أشد

 :السالم عليه العزير. 1

 شيء كل على اهلل ان أعلم) تعالى قوله بدليل" االيمان مرحلة" في بالقرية يمر ان قبل كان - أ

 .(قدير

 بل) ربه له قال عندما" اليقين علم مرحلة" هي اعلى مرحلة الى" االيمان مرحلة" من انتقل - ب
 (عام مائة لبثت
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  طلب عندما" اليقين عين مرحلة" هي اعلى مرحلة الى" قينالي علم مرحلة" من انتقل - ت
  ىعل عظاما فراه  حماره الى ونظر يتغير، لم وشرابه طعامه فرأى: ينظر ان منه وجل عز الباري 
 .لحما تكتسي ثم ببعضها تتصل راها ثم هيأتها

 أعلى مرحلة الى" اليقين عين مرحلة " من انتقل سبحانه هللا واحياه الحمار اكتمل عندما - ث
 ".اليقين حق مرحلة" وهي

 :السالم عليه ابراهيم .2

 قال) بدليل" االيمان مرحلة" في" الموتى يحي كيف" وجل عز ربه من يطلب ان قبل ،كان - أ
 (..قلبي ليطمئن ولكن بلى قال تؤمن؟ لم او

 جل بهر  له قال عندما قادر سبحانه هللا بان" اليقين علم" مرحلة في السالم عليه هو - ب
رۡ ۡفَُخذۡ . .﴿ :جالله

َ
ِۡٱّۡمِنَۡۡبََعةۡ أ ي  ۡىَۡعل ۡجۡ ٱۡثُمَّۡۡكَۡإَِۡلۡ ُۡهنَّۡفَُۡصۡ ۡلطَّ  ما نفذ ﴾٢٦٠. .اءۡ ُجزۡ ُۡهنَّّۡمِنۡ َۡجبَلۡ ُۡكََِّۡۡعَ

 .سبحانه ربه منه طلب

 عين مرحلة" هي علىأ  مرحلة الى انتقل بقطعه طير كل تتجمع الطيور قطع رأى فلما  - ت
 ".اليقين

 ال كي طيرانا ال االرجل على مشيا" سعيا أتينه السالم عليه ودعاهن الطيور اكتملت عندما - ث
 حق مرحلة" هي أعلى مرحلة الى انتقل ذلك عند تطير طيورا السماء في ألن األمر عليه يلتبس
 ".اليقين

وۡ ِۡإَوذۡ ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم: الحواريين طلب  . 3
َ
َۡٱۡإَِلُۡۡتَۡحيۡ أ نۡ ۡنَۡۡۧوَارِّيِۡۡل 

َ
ْۡۡأ ْۡقَالُوۡاَۡوبِرَُسوِّلِۡۡبۡۡءَامِنُوا ۡا

َناَۡهدۡ شۡ ٱوََۡۡءاَمنَّا نَّ
َ
 .المائدة ﴾١١١لُِمونَُۡمسۡ ۡبِأ

 هللا الى مباشرة جوابهم وكان واسطة، بدون  الحواريين الى سبحانه هللا من مباشرا وحيا جاء الكالم
" اليقين حق مرحلة" هي لةمرح أعلى في أنهم يعني هذا (.مسلمون  باننا واشهد امنا قالوا) سبحانه
 .وتعالى سبحانه هللا مع المباشر الحوار بسبب
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َۡٱۡقَاَلۡۡإِذۡ ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم: مباشرة ذلك بعد موقفهم الى لننظر ولكن    ىۡۡوَارِيُّونَۡۡل  ۡعِيَسَۡي
ۡۡيَمََۡمرۡ ۡنَۡبۡ ٱ نَۡربَُّكَۡۡتِطيعُۡيَسۡ َۡهل 

َ
َِلۡۡأ اَۡۡناَعلَيۡ ُۡيزَنّ اۡلسَّۡٱّۡمِنَۡۡئَِدةۡ َما َۡٱۡتَُّقواْۡٱۡقَاَلۡۡءِ َۡما ؤۡ ُۡكنُتمۡإِنّۡللَّ  ﴾١١٢ِمنِيَۡمُّ

  . المائدة

 جميع فيها انتفت مرحلة وجل عز هللا قدرة في الشك مرحلة الى" اليقين حق مرحلة" من نزلوا - أ
 (.مؤمنين كنتم ان هللا اتقوا قال) السالم عليه عيسى قول في وصفه هبوط مع المراحل

ْۡ﴿: بقولهم الطلب على بإصرارهم شكهم أكدوا بل اينتهو  لم ولكنهم - ب نۡنُرِيدُۡۡقَالُوا
َ
ۡۡأ

 
َۡهامِنۡ ُۡكَلۡنَّأ

نۡلَمََۡوَنعۡ ُۡقلُوبَُناَۡمئِنََّۡوَتطۡ 
َ
ۡىٱِۡمنََۡۡهاَعلَيۡ َۡونَُكونََۡۡتَناَصَدقۡ ۡقَدۡ ۡأ  .المائدة ۡ﴾١١٣ِهِدينَۡلشَّ

اۡۡمَّۡللَّهُۡٱۡيَمََۡمرۡ ۡنُۡبۡ ٱِۡعيَسۡۡقَاَلۡ﴿: الرحيم الرحمن هللا بسم - ت نزِل َۡۡربَّنَا
َ
اۡۡنَاَعلَيۡ ۡأ اۡٱّۡمِنَۡۡئَِدةۡ َما َما ۡءِۡلسَّ

نِلَاۡاِعيدۡ ۡنَلَاۡتَُكونُۡ وَّ
َ
نَتَۡۡنازُقۡ رۡ ٱوَّۡۡمِنَك َۡۡوَءايَةۡ َۡوَءاِخرِنَاۡأّلِ

َ
َُۡۡوأ ىۡٱَۡخي   المائدة.﴾١١٤ۡزِقِيَۡلرَّ

ُۡٱۡقَاَلۡ﴿ الرحيم الرحمن هللا بسم: السالم عليه لعيسى هللا استجاب - ث ّۡۡللَّ ِلَُهاۡإِّنِ َۡفَمنُۡكم  َۡعلَيۡ ُۡمزَنّ
ۡاِۡمنُكمۡ ۡدَُۡبعۡ ُۡفرۡ يَكۡ  بُهُۡۡفَإِّنِ َعّذِ

ُ
اۡۡاَعَذابۡ ۡۥأ بُهُۡۡلَّ َعّذِ

ُ
َحدۡ ۡۡۥاأ

َ
 المائدة.ۡ﴾١١٥لَِميََۡعىۡلۡ ٱّۡمِنَۡۡاأ

! للحواريين وتهديده جالله جل العالمين رب رضى عدم الكريمة اآلية في واضح هو كم   
 .أعلم وهو سبحانه هلل والحمد
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 أولياء هللا سبحانه

 

 

 

 ي:أتنكتفي منها بما ي ،فتين أو أكثرص فاتهم في القران الكريم متفرقة بصفة أوص جاءت   

َلاۡ﴿ .1
َ
وۡ ۡإِنَّۡۡأ

َ
اۡأ ِۡٱۡءَِۡۡلَا َۡخوۡ َۡلّۡۡللَّ ِينَۡٱ٦٢َۡزنُونَََۡيۡ ُۡهمۡ َۡوَلِۡۡهمۡ َعلَيۡ ۡف  َّْۡۡلَّ َْۡۡءاَمُنوا  يونس. ﴾٦٣َۡيتَُّقونََۡۡوََكنُوا

  عبارة "اال ان" لالستفتاح والتأكيد.

 فاتهم ص فتان منص الكريمة جاءت في اآلية .2
 مؤمنون.    (1
 متقون. (2
م سبحانه وتعالى فتان قلبيتان... وال يعلم ما في القلوب اال العليم العال  ص االيمان والتقوى  (3

اۡۡلَمَُۡيعۡ ..  الذي خلقها ۡٱۡئِنَةََۡخا
َ ُدوٱِۡفَُّۡت َۡۡوَماُۡيِۡعۡ أل  وهذا  وهذا مزك    هذا مصل    غافر. قد نقول ١٩رُۡلصُّ

على الظاهر ألنه تحت السمع والبصر، ويبقى حكم الباطن  ائم.. وهو حكم  ص وهذا حاج  
 بصدق وايمان وتقوى أم ال.  ائم أو حاج  ص أو مزك   أو  مصل   هلل سبحانه وتعالى ان كان 

من أولياء هللا سبحانه" ألننا نكون  ولي  استنادا الى ذلك ال يحق لنا أن نقول عن أحدهم "هذا    
بمعرفة باطنهم مؤمنين متقين )استغفره( اذا في هذه اآلية  ،يجل ويعز ،قد اشتركنا بحكمنا مع هللا

 ال يعلمهم اال هللا جل شأنه.

بن مالك عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه: دخل عمر بن الخطاب رضي هللا قال نافع .  2 
يبكي.. فقال له ما يبكيك يا أبا عبد ملسو هيلع هللا ىلص  بن جبل جالسا الى بيت النبي عنه المسجد فرأى معاذ

. .صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م بل أوصاني حبيبي رسول هللا ،الرحمن أهلك أخوك؟ قال ال



112 
 

األخفياء األتقياء، األبرياء "اذا غابوا لم يفتقدوا..  :ان هللا يحبملسو هيلع هللا ىلص  قال: بم أوصاك؟ قال: قال
 (.يعرفوا" قلوبهم مصابيح الهدى.. يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة واذا حضروا لم

( "االتقياء" وأضيفت 1في هذا الحديث الشريف أعيدت احدى الصفتين لآلية الكريمة في )   
اليها "االخفياء".. "االبرياء"... "اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يعرفوا".. "قلوبهم مصابيح 

 من كل فتنة عمياء مظلمة".الهدى".. "يخرجون 

فاذا كانوا " أخفياء"... "اذا غابوا لم يفتقدوا، واذا حضروا لم يعرفوا" اذا كيف يحق لنا أن نقول    
فالحديث الشريف واضح في أنهم ال يعلمهم  "عن أحدهم "هذا ولي من أولياء هللا سبحانه وتعالى؟

 أحد.

وۡاۡفََلۡ. .اآلية الكريمة: ْۡتَُزكُّ نُفَسكُۡۡا
َ
عۡ ُۡهوَۡۡم  ۡأ

َ
 النجم. ٣٢تََِّقۡ ٱۡبَِمنِۡۡلَمُۡأ

ِينَۡٱۡإِنَّۡ. 3 شۡ َۡرّبِِهمَۡيةَِخشۡ ّۡمِنۡ ُۡهمَّۡلَّ ِينَۡٱو٥٧َۡۡفُِقونَۡمُّ ىۡأَِبُۡهمَّۡلَّ ِينَۡٱو٥٨َۡۡمِنُونَۡيُؤۡ َۡرّبِِهمۡ ۡتَِۡي َۡلۡۡبَِربِِّهمۡ ُۡهمَّۡلَّ
ِۡ ِينَۡٱو٥٩َُۡۡكونَۡيُۡش  َْۡۡمااۡۡتُونَۡيُؤۡ َّۡلَّ ُقلُوبُُهمۡ َۡءاتَوا نَُّهمۡ ۡوَِجلَةۡ ۡوَّ

َ
ْوَلۡ  ٦٠ِجُعونََۡرىَۡۡرّبِِهمۡ ۡإَِلۡىۡأ

ُ
ِۡفۡۡرُِعونَۡيَُسۡىۡئَِكۡأ

ىۡيۡ ل َۡٱ  المؤمنون  ٦١بُِقونََۡسۡىۡلََهاَۡوُهمۡ ۡتَِۡر

.. (1)من موضوعنا في  63 فة "يؤمنون" التي وردت في اآليةفيها ص أعيدت 58اآلية الكريمة 
 ن في الخيرات وهم لها سابقون".وأضيفت اليها.. "مشفقون"..."ال يشركون"، "يسارعو 

ِينَۡٱوَۡۡ" َْۡۡمااۡۡتُونَۡيُؤۡ َّۡلَّ ُقلُوبُُهمۡ َۡءاتَوا نَُّهمۡ ۡوَِجَلةۡ ۡوَّ
َ
 "  ٦٠ِجُعونََۡرىَۡۡرّبِِهمۡ ۡإَِلۡىۡأ

 .. ما اتوا: ما جاءهم من أوامر ونواهي... وجلة: خائفة مع استحياء..يؤتون: يؤدون 

عن هؤالء الذين جاء ذكرهم في اآلية  ملسو هيلع هللا ىلص سألت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها النبي
)ال  :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م قال ؟ الكريمة: أهم الفساق والخمارة والعبوا الميسر والزناة

 بل هم المؤمنين التقاة الذين يفعلون الخيرات ويخافون أن ال يتقبل منهم(.

كل تلك بلوا تحبل منهم بعدما فاذا كانوا هم خائفين مستحين من هللا عز وجل أن ال يتق   
الصفات العالية، فكيف يحق لنا أن نقول عن أحدهم هذا "ولي من أولياء هللا سبحانه"؟ فاذا ال 

 يعرفهم أحد وال هم يعرفون أنفسهم ما يعرفهم اال هللا سبحانه.
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التي  60لو أن أم المؤمنين رضي هللا عنها انتبهت الى اآليتين الكريمتين قبل اآلية الكريمة 
فات عاليات للذين سألت ص لرأت أن فيهن 61واآلية التي جاءت بعدها ملسو هيلع هللا ىلص  سألت عنها الرسول

عنهم وألغتنت عن السؤال فان اآليات الكريمات األربع تصف الذين سألت عنهم رضي هللا 
 والحمد هلل رب العالمين. عنها، فاآليات األربع موضوعها واحد.

 فات األولياء؟ ص جاءت في الموضوع هيقيل: من يقول أن هذه الصفات التي 

َلاۡ :قرأ اآلية الكريمة أله
َ
وۡ ۡإِنَّۡۡأ

َ
اۡأ ِۡٱۡءَِۡۡلَا َۡخوۡ َۡلّۡۡللَّ ِينَۡٱ ٦٢َزنُونَََۡي ُۡۡهمۡ َۡوَلۡۡهِمۡ َعلَيۡ ۡف  َّْۡۡلَّ ْۡۡءَاَمنُوا َۡوََكنُوا

ا لم كعمود فقري لها؟ ثم اذ ات الموضوعصف مع باقي افتين أساسيتين تكررتص أن فيها ٦٣َيتَُّقونَۡ
 ؟اتهمصف فاتهم، فما هيص تكن الصفات التي جاءت في الموضوع
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 األخفى

 

 

 

في ندوة: قول عالم شاب سعودي قال: كم استوقفتني هذه االية الكريمة  اءعلمأحد النقل    
َِۡۡهرۡ ََتۡ ِۡإَون} ٱب

َّۡٱۡلَمَُۡيعۡ ۡۥَفإِنَّهُۡۡلَِۡقوۡ لۡ  خۡ ۡلُّسِ
َ
 :ولقنفيها )األخفى( ف اقفنستو ي ماطه.  {٧َفَۡوأ

 ثالثهما )هللا سبحانه وتعالى(. ،يناثنبين  ، في أقل األشخاص الجهر في القول يكون  .1
 ثانيه )هللا سبحانه وتعالى(. ،السر في القول يكون في أقله في نفس المرء .2
أن شخصا كان في حالة نفسية طبيعية فجأة تنقلب نفسيته الى  ى ر نف ،بقي تعليل األخفىي .3

 أو الى كدرة وهو ال يعلم لماذا.. الذي يعلم هو )هللا سبحانه وتعالى( فقط.  ،فرحة

جدهما بعيدتين وليستا نكل هذا جيد ورائع وحاصل... اال أنه جاء بمثلين يعلل الحالتين.    
 كانتا خياليتين. .واقعيتين وال يقبلهما العقل السليم

خص في بلد اخر من طبيعية الى قد تكون فراشة رفرفت بجناحيها سببت تحول نفسية ش .1
 فرحة.

 سببت تحول نفسية شخص في بلد اخر من طبيعية الى كدرة. ،رخ باكياص أو طفل .2

  بعون هللا سبحانه: تعليلال   

عقال ظاهريا هو الذي يسيطر على تصرف االنسان وكالمه  :لإلنسان جاء في علم النفس أن
يختزنان التصرف والكالم  كالهما .ظة والغفوةوعقل باطني يعمل في حالة اليق ؛في حالة اليقظة

والمرئي... فالعقل الباطني قد يعكس أمرا مفرحا في حالة اليقظة تخفى على العقل الظاهري 
فتنقلب نفسية الشخص من طبيعية الى فرحة والشخص ال يعلم لماذا بل الذي يعلم هو هللا 
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كس على نفسية الشخص فتنقلب نفسيته سبحانه وحده، وقد يعكس العقل الباطني امرا مكدرا فينع
 الى كدرة... اذن في هذه الحالة االخفى ال يعلمه اال هللا سبحانه وتعالى.

 معطالً  ،وهي: في حالة النوم يكون العقل الظاهري في غفوة ،وجب ذكرهايت ،وتبقى حالة   
ثها في اليقظة الحقيقة أو أمور يستحيل حدو عالم فيذهب العقل الباطني الى أمور قد حدثت في 

 كالطيران وغيرها من األمور الخارقة.

َهاَيۡ }ان المسألة ال تقف عند هذا النوع من االخفى فقد جاء في القران الكريم     يُّ
َ
ِينَۡٱۡأ َّْۡۡلَّ ۡءَاَمنُوا

َْۡۡلۡ وۡ ۡوََعُدوَُّكمۡ َۡعُدّوِ َۡتتَِّخُذوا
َ
اۡأ ِِۡۡهمإَِۡلۡ ُۡقونَۡتُلۡ ۡءَِۡۡلَا ۡٱب

ِۡل  ة اۡۡبَِماۡاَْۡكَفُروَۡوقَدۡ َۡمَودَّ ۡرُِجونََُۡيۡ ۡقِّۡۡل َۡٱّۡمِنََۡۡءُكمَجا
نِۡإَويَّاُكمۡ ۡلرَُّسوَلۡٱ

َ
ْۡتُؤۡ ۡأ ِِۡۡمُنوا ِۡٱب اۡب ۡٱوََۡۡسبِيِلِۡۡفۡۡادۡ ِجَهىُۡۡتمۡ َخرَجۡ ُۡكنُتمۡ ۡإِنَۡرّبُِكمۡ ّۡللَّ ونََۡۡضاِت َۡمرۡ ۡءَۡتَِغا ۡتُُِسُّ

ِِۡۡهمإَِۡلۡ  ۡٱب
ِۡل  ة نَا َۡۡمَودَّ

َ
عۡ َۡوأ

َ
خۡ ۡبَِمااۡۡلَمُۡأ

َ
اُۡۡتمۡ َفيۡ أ عۡ َۡوَما

َ
ۡ أ َۡۡفَقدۡ ِۡمنُكمۡ ۡهَُۡعلۡ َيفۡ َۡوَمنۡلَنُتم  اَۡۡضلَّ بِيلِۡٱۡءََۡسَوا  {١لسَّ

 .الممتحنة

عتقد أن اآلية الكريمة ال تحتاج الى توضيح في مسألة "االخفاء" حيث أن هللا سبحانه وتعالى ن
ن ملة جل شأنه ثانيهم باعتبار المؤمني ،علم المؤمنين بعلمه بما يخفون من مودة المشركين فكاني  

 واحدة.

 االخفى نوعان: ،اذاً 

 أخفى ال يعلمه اال هللا سبحانه. - أ
 اخفى يعلمه الشخص ويعلمه هللا سبحانه. - ب
 .والحمد هلل وهو أعلم 
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 الهدى والضاللة

 
 
 

َسۡ۞َوتََرىۡ﴿بسم هللا الرمحن الرحيم  م  ۡذَاَتۡۡٱلشَّ فِهِم  ىَوُرَۡعنَۡكه  َِميِۡإَِذاَۡطلََعتۡتََّز َۡغرَۡۡٱۡل  ِۡإَوذَا رُِضُهم  بَتۡتَّق 
َمالَِۡذاَتۡ ىِتۡۡٱلّشِ َۡءاَي ىلَِكِۡمن  َۡذ ُه  َوة ّۡمِن  ِۡفۡفَج  ِ َۡوُهم  ِدۡۡٱّللَّ َُۡمنَۡيه  َتدِۡ َفُهَوۡۡٱّللَّ َدۡۡٱل ُمه  ۡفَلَنََۡتِ لِل  َوَمنۡيُض 
اۡۥََلُۡ ر ِشد  اۡمُّ  الكهف. ﴾١٧َوِۡلّ 

دا الى استنال: ايقف .قراءتهم سطحية .القران الكريم بال تدبر وال تفكر المسلمين نم كثيراليقرأ    
ها.. اذا كان هللا سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يضل فلماذا خرياتهذه اآلية الكريمة وأ

 يحاسبنا؟ 

ستغفره نيجل ويعز انتقائي " ،أن هللا ها معنى:تيالهؤالء ال يعلمون أنهم حملوا االية الكريمة ومث
 وحاشاه".

 بعون هللا سبحانه وتعالى. أتيختصره بما يواسع نجد الموضوع   

 :"أم الكتاب"سورة الفاتحة المصحف الشريف فان أول ما سيصادفهم  فتح عند .1
ِِۡمۡسِبۡ﴿ د١ُۡۡٱلرَِّحيمِۡۡٱلرَِّنَٰمۡحۡٱّللَّ َم  ۡۡٱۡل  َۡرّبِ ِ ٣ۡۡٱلرَِّحيمِۡۡٱلرَِّنَٰمۡح٢ۡٱل َعىلَِميَّۡلِلَّ ۡيَو ِم إِيَّاَك٤ۡۡٱّلِينَِۡمىلِِك

ۡ ُبُد َتعِيَُۡنع  ۡنَس  ِدنَا٥ِۡإَويَّاَك ىَطۡۡٱه  َر َتقِيمَۡۡٱلّصِ ۡص٦ۡٱل ُمس  ِينََۡرىَط ۡۡٱَّلَّ ِ َۡغي  ي ِهم 
َۡعلَ َت َعم  ن 

َ
ۡٱل َمغ ُضوبِۡأ

َۡوَلۡ ٓاّلِيََۡعلَي ِهم   ﴾٧ٱلضَّ

سبحانه وتعالى قد هداهم قبل الطلب فما حاجتهم الى  ،فلو كان .دعاء""اهدنا" طلب الهداية "
ن مجمل السورة الكريمة واضح أنهم كانوا قلبيا يهفون للهداية... فمن كان م هالطلب؟... اال أن
من سورة  17من اية  ثانيأفال يهديه هللا سبحانه؟ ذلك ما جاء في الشق ال ،مستعدا للهداية

ُۡٱۡدَِۡيهۡ َۡمن.. ﴿ الكهف ۡيُض َۡۡوَمنَۡتدِۡ ُمهۡ ل ۡٱَۡفُهوَّۡۡللَّ رۡ ۡاَوِۡلّۡ ۡۥََلََُۡۡتِدَۡۡفَلَنۡلِل   ﴾١٧اِشدۡ مُّ
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الضالين": أليس واضحا أنهم ضالون من أنفسهم ومن نشأتهم آخر كلمة في سورة الفاتحة: "وال 
قلوبهم للهداية؟ بل أصروا على ضاللتهم فزادهم هللا سبحانه ضالال... واصفا اياهم  تهفوما لو 

  الكهف.سورة  17ية آلبما جاء في الشق الثاني من ا

ُۡٱ١٤ۡزُِءونََۡتهۡ ُمسۡ ۡنََُۡنۡ ۡإِنََّما...﴿في سورة البقرة  .2 ُهمۡ ۡبِِهمۡ ۡزِئَُۡتهۡ يَسۡ ّۡللَّ ۡنِهِمۡ َيىُۡطغۡ ِۡفَۡۡويَُمدُّ
ْوَلۡ ١٥َۡمُهونََۡيعۡ 

ُ
ِينَۡٱۡئَِكۡأ ُواْۡشۡ ٱَّۡلَّ ىۡٱََۡتَ َل ِۡۡلَةَۡلضَّ ۡٱب

َْۡۡوَماَۡرُتُهمۡ تَِّجىَۡۡربَِحتَۡفَماُۡهَدىۡىل   ، ﴾١٦َتِدينَُۡمهۡ ََۡكنُوا
ير بين الضاللة والهدى؟ وانها ذكرت الذين أن االنسان مخ ليس واضحا في االية الكريمة أ

 !يشترون الضاللة بالهدى؟ "أي يفضلون الضاللة على الهدى" من أنفسهم
ُۡٱِۡد َيهۡ َۡفَۡكيۡ ﴿ .3 ْۡۡامۡ قَوۡ ّۡللَّ َْۡوَشِهُدوۡاۡنِِهمۡ إِيَمىۡۡدََۡبعۡ َۡكَفُروا نَّۡۡا

َ
اَۡۡحّقۡ ۡلرَُّسوَلۡٱۡأ َۡٱَۡءُهمُۡوََجا ُۡٱوَُۡۡتۡ ّيَِنىَۡل  ّۡللَّ

ىۡٱۡمَۡوۡ قَۡلۡ ٱِۡد َيهۡ َۡلۡ ْوَلۡ ٨٦ۡلِِميَۡلظَّ
ُ
اۡۡئَِكۡأ نَّۡۡؤُُهمۡ َجَزا

َ
ِۡٱَۡنةَۡلَعۡ ِۡهمۡ َعلَيۡ ۡأ َۡۡنلَّاِسۡٱوَۡۡئَِكةَِمَلۡ ل ۡٱوَّۡۡللَّ ج 

َ
٨٧ۡعِيَۡأ

ُفَۡۡلۡۡفِيَهاِۡلِينََۡخىۡ  .آل عمران ﴾٨٨يُنَظُرونَُۡۡهمۡ َۡوَلَۡۡعَذاُبۡلۡ ٱُۡهمَُۡعنۡ َُۡيَفَّ
 كانوا مهتدين ثم كفروا.هذه االيات الكريمات تتكلم عن الذين  ،راختصاب

{ۡ ۡۡقَدۡ َۡورُُسل  ُۡۡلَۡقبۡ ِۡمنَۡكَۡعلَيۡ ُۡهمۡ َنىۡقََصص  َۡنقۡ ۡلَّمۡ َۡورُُسل  ُۡٱَۡوََكَّمََۡۡك َۡعلَيۡ ُۡهمۡ ُصص  ١٦٤ۡالِيمۡ تَكۡ ُۡموََسۡىّۡللَّ

ۡ ِينَۡۡرُُّسل  بَّۡشِ َۡۡوُمنِذرِينَۡۡمُّ ۡۡلِلنَّاِسۡۡيَُكونَِِۡۡلَلَّ ِۡٱََۡعَ ُۢةّۡللَّ ُۡٱَۡوََكنَۡۡلرُُّسِل ۡٱۡدََۡبعۡ ُۡحجَّ  {١٦٥اَحِكيمۡ َۡعزِيًزاّۡللَّ

 النساء

 ن هللا سبحانه يبعث رسال مبشرين ومنذرين فيهتدي من يهتدي ويصر على ضاللته الضال؟ا

خير الكالم ما قل ودل"... تها جاءت تامة باألسلوب البالغي "يالومث 17ان اية الكهف    
ن لوجدوا ما ائلون القران الكريم بتدبر وتمع  قرأ السيلو و ها. مثيالتو  تكاملها في االيات التي ذكر 

 .اعلموهللا تعالى   يغنيهم عن السؤال.
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 سماحة االسالم

 

 

 

 الة مكتوبة؟ص هل على التائب قضاء ما عليه من :يسأل البعض   

 ه:الشق الثاني من يأتيثم  .من الجواب اً سماحة االسالم وسعة رحمة هللا سبحانه وتعالى شق ،أوالً 

َۡٱۡإِنَّۡ} .1 نۡفِرَُۡيغۡ َۡلّۡۡللَّ
َ
َۡۡأ ىُۡۡدونََۡۡماۡفِرَُۡويَغۡ ۡۦبِهِۡۡكَۡيُۡش  اۡۡلَِمنۡلَِكَۡذ َِۡۡوَمنُۡء ۡيََشا ِۡۡكۡ يُۡش  ِۡٱب ىۡ فۡ ٱَۡفَقدِّۡۡللَّ ََۡتَ

 النساء {٤٨َعِظيًماًۡماإِثۡ 

 النساء{١١٦بَعِيدًا لَااَٰضَلَ ضَلَّ فَقَدْ للَّهِٱبِ ۚۡ رِكيُشْ وَمَن ۚ  يَشَاءُ لِمَن لِكَذََٰ دُونَ مَا فِرُوَيَغْ ۦبِهِ رَكَيُشْ أَن فِرُيَغْ لَا للَّهَٱ إِنَّ} .2

هل أن ترك الصالة يوازي الشرك أم دونه؟... لو كان ترك الصالة يوازي الشرك الستثناه رب 
 العزة سبحانه مع الشرك.

فََلَيَتَدبَُّرو :في سورة النساء عينها باآلية الكريمة تين الكريمة منسوختاناآلي اتينثم أن ه
َ
ۡنَۡأ

ِِۡۡعندِۡۡمِنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ َۡءاَنۡ ُقرۡ لۡ ٱ ِۡٱَۡغي  ّْۡۡللَّ ىۡخۡ ٱۡفِيهِۡۡلَوََجُدوا اال أنه كان لها في البداية "فعل ۡ.٨٢اَكثِيۡ ۡافۡ تَِل
فََلۡ: )التخويف" من الشرك فيتجهون الى االسالم... ولكنها بقيت للعبرة والتدبر

َ
َۡيَتَدبَُّرونَۡۡأ

 (.َءاَنۡ ُقرۡ لۡ ٱ

وۡ َۡءايَةۡنِۡمنۡ ۡنَنَسخۡ َۡما۞﴿
َ
ۡۡنُنِسَهاۡأ

 
ي  ۡۡتِۡنَأ

اّۡمِنۡ ِِۡبَ وۡ َۡها
َ
ا ِۡمثۡ ۡأ لَمۡ ۡلَِها

َ
نَّۡۡلَمۡ َتعۡ ۡأ

َ
َۡٱۡأ ۡىّۡللَّ  ﴾١٠٦قَِديرۡ ۡء َۡشۡ ُۡكََِّۡۡعَ

 البقرة.

اذا باالستناد الى اآلية الكريمة يقع ترك الصالة مع ما دون الشرك الذي يغفره الكريم سبحانه    
 وتعالى بالتوبة واالستغفار.
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ىۡۡقُل ۡ۞﴿ .3 ِينَۡٱۡعَِبادِ ََۡي ََّۡۡلَّ رس 
َ
ْۡأ ۡ ۡفُوا نُفِسِهمۡ ََۡعَ

َ
َْۡتقۡ َۡلۡۡأ َِۡۡمنۡنَُطوا ِۡ ٱۡةِرَّمح  َۡٱۡإِنَّّۡۡللَّ نُوَبۡٱۡفِرَُۡيغۡ ّۡللَّ ۡۥإِنَّهَُۡۡجِيًعا َّۡۡلُّ

 الزمر. ﴾٥٣لرَِّحيمُۡٱَۡغُفورُۡلۡ ٱُۡهوَۡ
 "رحمة غفرانه". ان هللا الكريم الرحيم سبحانه يسوق البشرى " للقانطين" "اليائسين" من - أ
وصف سبحانه وتعالى هذا القنط "باالسراف" أي المبالغة التي كان يجب أن يضعوا أمامهم  - ب

بدلها االمل وحسن الظن باهلل العزيز سبحانه ويتذكروا دائما رحمته التي وسعت كل شيء وأنه 
نُوَبۡٱۡفِرَُۡيغۡ ۡت قدرته أنه "قال الكريم الرحيم جل   "غفور رحيم".  "ۡا َۡجِيعًَّۡۡلُّ

 الذنوب ثالثة:و 

ذنوب يرتكبها المرء بحق نفسه: كالخمرة والميسر والزنى وغيرها وهذه يغفرها الرحيم الكريم  - أ
 سبحانه "بالتوبة النصوحة".

ذنوب يرتكبها المرء بحق خالقه جل وعال: وهذه أيضا يغفرها هللا سبحانه بالتوبة الصادقة  - ب
 ألنه "رحيم كريم تواب غفور".

لمرء بحق االخرين كالقتل وأكل المال واألفك واالعتداء على الشرف والغيبة ذنوب يرتكبها ا - ت
 والنميمة والهمز واللمز هذه ال يغفرها سبحانه وتعالى اال في حالة ترضية المعتدى عليه.

وغفر الكريم الرحيم سبحانه له: ملسو هيلع هللا ىلص  ث عنه رسول هللائة الذي حد  اقصة قاتل الم استوقفتنتكم و 
 كيف ولماذا؟

تختلف الواحدة عن األخرى تعبيرا ومضمونا... فيها ما ال يقبله  ،رواياتال يدحديث روي بعدال   
بما يقتضي الحدث نسقا وبما يتمشى مع شرع هللا سبحانه  السليم... يكتب والمنطقالسوي العقل 
  .مصل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل   الى بعض آيات الذكر الحكيم واحاديث رسوله اداستناوتعالى 

ان من كان قبلكم رجل قتل رجال فصادفه اخر ) :Iصل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م الحديث: قال
 أجابه: كيف يغفر وهو سبحانه القائل.فسأله: قتلت نفسا أيغفر لي هللا سبحانه أم ال يغفر؟... 

جۡ ِۡمنۡ ﴿
َ
ىۡۡلِۡأ ۡىَۡناَكَتبۡ ۡلَِكَۡذ نَّهُۡۡءِيَلَۡر ۡإِسۡ ۡبَِنۡاََۡعَ

َ
ِۡۡاَسۡ َنفۡ َۡلَۡقتََۡۡمنۡۥأ َۡنفۡ ۡبَِغي  وۡ ۡسن

َ
ۡٱِۡفۡۡفََسادۡ ۡأ

َ َماِۡضۡۡرأل  نَّ
َ
ۡفََكأ

حۡ َۡوَمنۡ ۡاَجِيعۡ ۡنلَّاَسۡٱَۡقَتَلۡ
َ
َمااَۡۡياَهاأ نَّ

َ
حۡ ۡفََكأ

َ
اَۡۡولََقدۡ ۡا َۡجِيعۡ ۡنلَّاَسۡٱَۡياأ ِۡۡرُُسلَُناُۡهمۡ َءتۡ َجا َۡٱب

ۡاَكثِيۡ ۡإِنَُّۡۡثمَِّۡۡتّۡيَِنىَۡل 
ىۡۡدََۡبعۡ ُۡهمّمِنۡ  ۡٱِۡفۡۡلَِكَۡذ

َ ِِۡۡضۡۡرأل   المائدة ﴾٣٢فُونَۡلَُمُس 
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اعتبره قاتال عمدا بسبق اصرار فسد بوجهه باب "رحمة التوبة" فقتله، وهكذا استمر يقتل حتى   
 عالمالح ص ... ثم يشاء هللا سبحانه أن يلتقي برجلنفسه قتل مئة نفس كلهم أجابوه جواب األول

قال الصالح من قال لك ال يغفر؟  ئة نفس أيغفر هللا سبحانه لي أم ال يغفر؟اقال له: قتلت م
قال: كل واحد من المئة... قال من أي بلد أنت؟ قال من البلد الفالني... قال الصالح: ال تعد 
اليه فان أكثر أهله فساق فجار، اذهب الى البلد الفالني فان أكثر أهله تقاة عباد... ثم افترقا 

ميتا... فهبطت مالئكة الرحمة ومالئكة  متجها الى البلد الذي أشار اليه الرجل الصالح فوقع
العذاب.. هؤالء يريدون أخذه الى الجنة وهؤالء يريدون أخذه الى النار... فيهبط األمين جبريل 

 عليه السالم ويقول: تأخذه مالئكة الرحمة الى الجنة.

 سبحانه وتعالى. هنقف لنعرض ما ورد في أهم روايتين مبين رأينا فيهما بعون

ولى: قال جبريل عليه السالم " قيسوا المسافة" فان كان أقرب الى بلده تأخذه مالئكة الرواية األ
 العذاب وان كان أقرب الى البلد الذي أشار اليه الرجل الصالح تأخذه مالئكة الرحمة الى الجنة.

هل أن الكريم الرحيم سبحانه يعتمد على مسافة؟!! هل المسافة شرع حكم به الباري عز وجل 
 بالجنة؟!! للقاتل

الرواية الثانية: قال جبريل عليه السالم "قيسوا المسافة نفس ما جاء في الرواية األولى...اال    
 أن االختالف: "أن األرض طوت به".

 أيضا هل أن: طي األرض هو حكم شرعي يحكم به هللا جل جالله؟!! .1
َۡٱۡإِنَّۡ﴿ .2 ۡىّۡللَّ ض مسافة قليلة ولم توصله رأسا الى فلماذا طوت به األر  1﴾قَِديرۡ ۡء َۡشۡ ُۡكََِّۡۡعَ

 البلد الذي أشار اليه الرجل الصالح؟!!
 نقله الى البلد وهو مستطيع ذلك بطرفة عين؟!!ي لمجبريل عليه السالم موجود: فلماذا  .3

 :فهوأما ما نراه 

                                                             
؛ النور 77؛ النحل 165؛ آل عمرتن 259، 148، 109، 106، 20نصا يف حنو ثالثة عشرة آية: مخس فيها يف سورة البقرة، اآلايت وردت  1

 .12؛ الطالق 21؛ الفتح 1؛ فاطر 27؛ األحزاب 20؛ العنكبوت 45
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سؤاله لكل واحد من  :من مضمون القصة يتضح: أن القاتل بعد القتل األول "ندم" بدليل - أ
 توبة.  جزء أم ال يغفر؟( والندم المئة )أيغفر

قيل له: عندما هاجر المسلمون ، ملسو هيلع هللا ىلص  ان هللا جل جالله يحكم بالنية: بدليل حديث رسول هللا - ب
الى المدينة: يا رسول هللا ان فالنا هاجر معنا يبتغي تجارة... وفالنا هاجر معنا يريد نكاح 

ما نوى، فمن كانت هجرته هلل ورسوله ما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ إن: )IIملسو هيلع هللا ىلص  امرأة.. قال
  فهجرته هلل ورسوله، ومن كانت هجرته لتجارة يبتغيها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر اليه(.

 اهلل سبحانه وتعالى غفر للقاتل ألنه ندم والندم توبة وهو جل شأنه يفرح بتوبة التائب.ف ،اذاً 

فيه جواب )كيف ولماذا( غفر جل جالله لقاتل ملسو هيلع هللا ىلص  حديث لرسول هللا ايصادفن أحد المراجعفي    
 المئة؟ وأين حق المئة الذين قتلهم؟

يقف الظالم والمظلوم يوم القيامة بين يدي هللا عز ) :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م قال   
وجل مستحيين مطرقي رأسيهما رهبة منه جل شأنه فيقول للمظلوم: ماذا تريد؟ يقول: حقي يا 

سبحانه: أال تعفو عنه؟... يقول حقي يا رب يقول سبحانه: ارفع رأسك وانظر ماذا  رب.. يقول
ترى... فيرفع رأسه فيرى ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر، فيقول لمن 
هذه يا رب سبحانك فيقول رب العزة سبحانه: لك ان عفوت عنه... قال فاشهد يا رب اني قد 

 .(1)عفوت عنه

التي ال يغفرها هللا  عبادتل الذي قام به القاتل هو من ذنوب االعتداء على حقوق الان الق .1
اما ايفاء أو اعفاء وها هو الرحيم الكريم يدفع للمظلوم  ،سبحانه وتعالى اال بتنازل اصحابها

الدية... على ذلك يكون رب العزة جل شأنه قد دفع لكل مقتول من المئة الدية كما جاء في 
 شريف.الحديث ال

                                                             
قاتِله، وأوداُجه تشخُب دًما حَّتَّ أييَت العرش، حَّت ماذا سَيكون جواب القاِتل يف ذلك اليوم الَّذي جييء املقتول املظْلوم آخًذا بتالبيب  (1)

بب الَّذي دفعه إىل قْتلي؟ فيسأله هللا  : اي فالن، ِلَ -عزَّ وجلَّ  -يصل إىل احملكمة، فيقول املقتول: اي رب، سْل هذا ِلَ قتلين، ما هو السَّ
ه لتكون العزَّة لفالن، قتلته ألانل رضا فالن، قتلتُه من أْجل أن أانل منصًبا قتلَته؟ ما الَّذي دفعك إىل قْتِله؟ فيقول هذا الظَّاِل: اي رّب، قتلتُ 

ًدا َفَجزَاُؤُه  : تِعست؛ بل العزَّة يل، خذوه إىل النَّار، ﴿-تعاىل  -من فالن، قتلُته لتكون العزَّة لفالن، فيقول له هللا  َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَُه َعَذاًًب َعِظيًما﴾  َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها  . احملقق.93 النساءَوَغِضَب اَّللَّ
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الحا أو أعماال ص ال يدفع هللا سبحانه الفداء عن كل ظالم بل عن من يكون قد عمل عمال .2
 رضي عنه سبحانه بها.

دفع هللا سبحانه الفدية للمقتولين المئة عن القاتل وهذا يدل على أن قتله لألول "غير متعمد"  .3
 كما قتل موسى عليه السالم رجال.

.. . سبحانه بجهلهم بعلمه سبحانه الذي ادى الى تأييسه" نفس خففوا عنه عند هللا100ان الـ" .4
لذا بعث هللا جل شأنه الرجل الصالح العالم الذي اعتمد على ما تعلم من علم هللا جل شأنه" 

 فنصحه تلك النصيحة الجليلة".
ِ ٱَۡتَباَركَۡ} اۡٱِۡفَۡۡجَعَلَّۡۡلَّ َما ىۡۡفِيَهاۡوََجَعَلۡۡابُُروجۡ ۡءِۡلسَّ ِ ٱَۡوُهو٦١َۡۡانِيۡ مُّۡۡاَوَقَمرۡ ۡاجۡ ِسَر ۡ ٱَۡجَعَلَّۡۡلَّ ۡنلََّهارَۡٱوََۡۡلۡۡلَّ
َرادَۡۡلَِّمنۡ َۡفةۡ ِخلۡ 

َ
نۡأ

َ
رَۡۡأ كَّ وۡ ۡيَذَّ

َ
َرادَۡۡأ

َ
ِنَٰمۡحٱۡوَِعَباد٦٢ُۡۡاُشُكورۡ ۡأ ِينَۡٱۡلرَّ ُۡۡشونََۡيمۡ َّۡلَّ ۡٱََۡعَ

َ ِۡإَوَذاۡانۡ َهوۡ ِۡضۡۡرأل 
ىۡۡقَالُواِْۡۡهلُونََۡجىۡلۡ ٱَۡخاَطَبُهمُۡ ِينَۡٱو٦٣َۡۡامۡ َسَل دۡ ۡلَِرّبِِهمۡ ۡونَۡيَبِيتَُّۡۡلَّ ِينَۡٱو٦٤َۡۡامۡ َوقَِيىۡۡاُسجَّ ِۡٱَۡربََّناَۡيُقولُونََّۡۡلَّ ۡص  ۡف 

َم َۡۡعَذاَبَۡۡعنَّا اۡۡإِنََّها٦٥َۡغَراًماََۡكنََۡۡعَذاَبَهاۡإِنََّۡۡجَهنَّ َۡسا ِينَۡٱو٦٦َۡۡاَوُمَقامۡ ۡاَتَقّرۡ ُمسۡ َۡءت  اَّۡۡلَّ ْۡۡإَِذا نَفُقوا
َ
ِۡۡلَمۡ ۡأ ْۡيُُس  ُۡفوا

َْۡيقۡ َۡولَمۡ  وا ََۡۡوََكنََُۡۡتُ ىَۡۡبي  ِينَۡٱو٦٧َۡۡاقََوامۡ ۡلَِكَۡذ ِۡٱَۡمعَُۡۡعونَۡيَدۡ َۡلَّۡۡلَّ ىّۡۡللَّ مَۡۡلَِّتۡٱَۡسۡنلَّفۡ ٱُۡتلُونََۡيقۡ َۡوَلَۡۡءاَخرًَۡۡهاإَِل َۡحرَّ
ُۡٱ ّۡۡللَّ ِۡۡإِلَّ َۡٱب

َۡيفۡ َۡوَمنۡنُوَنۡ يَزۡ َۡوَلۡۡقِّۡۡل  ىَۡۡعل  ثَامۡ ۡقَۡيَلۡ ۡلَِكَۡذ
َ
ۡيَُضى٦٨ۡۡاأ ۡۦفِيهُِۡلۡ َويَخۡ َۡمةِۡقَِيىۡلۡ ٱۡمَۡيَوۡ َۡعَذاُبۡلۡ ٱََۡلَُۡۡعف 

٦٩ُۡۡمَهانًا ۡۡوََعِمَلَۡۡوَءاَمنَۡۡتَاَبَۡۡمنۡإِلَّ ْوَلۡ ۡالِحۡ َصىَۡۡعَمل 
ُ
ُلۡۡئَِكۡفَأ ُۡٱُۡيَبّدِ ّۡۡللَّ ۡ َحَسَنىۡۡاتِِهمۡ ۡ ََۡسّيِ ُۡٱَۡوََكنَۡۡت  ّۡللَّ

 .الفرقان {٧٠ارَِّحيمۡ ۡاَغُفورۡ 

 الى السماوات اكبرها من الكون  مكونات الى البشر تنبيه خالل من العلية ذاته سبحانه هللا يؤكد .1
ىۡۡفِيَهاۡوََجَعَلۡ}.. .القمر اصغرها نِيۡ ۡاَوَقَمرۡ ۡاجۡ ِسَر  {٦١امُّ

 ".خط تحتها ما" يفعلها طيبات فاتص تسع يهتدي لمن يذكر .2

   .{نُوَنۡ يَزۡ َۡوَلۡ}  يفعلونها ال كبائر ثالث لهم يذكر ثم

 :قسمين الى سينقسمون  ذلك بعد .3

 جزاؤهم هؤالء... الممات الى ويستمرون  ادناها الى الكبائر راكب فيرتكب عقبيه على ينقلب قسم
ۡيَُضىۡ}الكريمة  اآلية في   .{٦٩ُمَهانًاۡۦفِيهُِۡۡلۡ َويَخۡ َۡمةِقَِيىۡلۡ ٱۡمَۡيَوۡ َۡعَذاُبۡلۡ ٱََۡلَُۡۡعف 
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 سبحانه وهللا" توبة والندم نادما يستيقظ ثم ادناها الى الكبائر اكبر من المعاصي يرتكب قسم
ۡ}" حسنات سيئاتهم سبحانه فيبدل" وعال جل رحمته وسعة بسماحته كرمهمفي" التوابين يحب ۡإِلَّ

ۡۡوََعِمَلَۡۡوَءاَمنَۡۡتَاَبَۡۡمن ْوَلۡ ۡالِحۡ َصىَۡۡعَمل 
ُ
ُلۡۡئَِكۡفَأ ُۡٱُۡيَبّدِ ّۡۡللَّ ۡ َحَسَنىۡۡاتِِهمۡ ۡ ََۡسّيِ ُۡٱَۡوََكنَۡۡت  ۡاَغُفورۡ ّۡللَّ

 .{٧٠ارَِّحيمۡ 

 ولكن:  الثاني الشق
 رحمته وسعة وجل عز الباري  كرم في السماحة هذه بعد   
 على وحيا فرضت التي والحج والزكاة الصوم: الفروض باقي عن مميز فرض الصالة .1

صل ى  الكريم نبيه مع مباشرة سماء سابع فوق  من سبحانه العزة رب فرضها الصالة... االرض
 .ّللا  تعالى عليه وآله وسل م

 دائم ليكون  أوقات خمسة يديه بين يقف سبحانه وربه العبد بين لةص الصالة بقيت ذلك على .2
 .ساجد وهو سبحانه ربه من العبد يكون  ما وأقرب... شأنه جل به االتصال

 ."ةصال بخمسين الصالة" كبير فثوابها الصالة أما ثوابها لها الفروض كل .3
يِن، َمن  أَقاَمها َفقد  أَقامَ )ملسو هيلع هللا ىلص  مما نسب الى الرسول .4 الة  ِعماد  الدِ  ينَ  الصَّ َومن  َهدَمها َفَقد  ، الدِ 

ينَ   .والكفر الشرك اصحاب كل يقصد 2(الصالة وبينهم بيننا) ملسو هيلع هللا ىلص  وقال... 1( َهَدَم الدِ 
 ،وعال جل هللا من الرحمة وسعة الكرم في السماحة وتلك للصالة المميزات هذه سبب ،اذاً  .5

.. وقت كل مع ةواحد ولو وسعه ما مفروضة الةص كل مع يصلي ان تاركها من يستحسن
 الصلوات داءأ على الحرص ليسأ .في اليوم ساعة ستغرق ي المكتوبة ال الصلوات ومجمل وقت

 .أعلم وهو سبحانه هلل وحمدا ادقة؟صّلل   توبته كانت تاركها ان على دليال يوميا الخمس

  

                                                             
 . المحقق.)في ) النافلة في األحاديث الضعيفة والباطلة -حفظه هللا  -الشيخ أبو إسحاق الحويني  كما ذكر 1
2
بين : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص وعن أبيه عن النبي  هللا عنه رضي هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبدهللا األنصاري 

خرجه مسلم في الصحيح، وفي مسند أحمد والسنن األربع بإسناد صحيح عن  الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصالة
وهذا وعيد عظيم  العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  رضي هللا عنهم بريدة بن حصيب

ى كفر تارك الصالة نسأل هللا العافية ولو لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع، إن جحد وجوبها يدل عل
قال: إن الصالة ما هي بواجبة. صار كافراً عند الجميع نسأل هللا العافية، لكن لو قال: نعم. هي واجبة ولكنه يتخلف وال 

 المحقق .لحديث الصحيح وما جاء في معناه، نعم. نسأل هللا العافيةيصلي فالصحيح: أنه يكون كافر بذلك؛ لهذا ا
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 االسراف والتبذير واالفراط والكراهة

 التدخينتحريم و 
 
 
 
اثنين من  فيها حاضر ،أواخر القرن القمري العشرين المسلمين الشبان جمعية في ندوة في

 بعضها موثقة وارقام بأعداد بتوسع الهائل االقتصادي الهدر تناول االولالمتخصصين، تناول 
 رثاك ان: فيها ورد ما اهمو  .الختصاصيين عالمية تقارير من وبعضها محليا متابعاته من

 .السجائر تجارة ثم بالنساء، االتجار بعدها يأتي ثم االسلحة، تجارة هي ربحا تجارةضروب ال
 متابعاته من عرضها التي التقارير بعضوأورد  الصحة، على التدخين تأثير الثانيفيما تناول 

 طرحها موثقة بأرقام العالمي المستوى  على الختصاصيين موثقة طبية تقارير وبعضها محليا،
 والكاكائين والهيروين كالحشيشة جميعها، خدراتالم نفص من التبغ ان ذكره ومما. فوفى عةسب

 لكل مفصل شرح مع يسببها التي االمراض كل وذكر أنواعها، بجميع والمسكرات والكافائين
 .مرض
 الى يحتاج عام بكالم التدخين تحريم االول. بي ن الدين رجالن من علماء بعدهما تكلم ثم   

 علماء من% ٧٥ ان: قاله ومما... بالمخدرات التدخين بقياس الشرع من واثباتات ،اكثر وضوح
 لوج ثانيال تكلم ثم. امكروه يقول من ومنهم رأيا يعطي ال من منهم% ٢٥و يحرمونه الموصل

الموضوع  طرحوهنا ي. الفم في الكريهة رائحته بسبب الثوم كراهة امكروه أنه التدخين عن قاله ما
 .االختصاص ألصحاب الحكم اترك بل ،كمأح وال ،اليه استند ما كرمع ذ التدخين عن حاله
 :التدخين عن يسألني من اسأل كنتحقًا، 

والجواب  .فرق  ال: الجواب كسكاير؟ يحرقها ومن نقدية ورقة يحرق  من بين الفرق  ما/ 1س .1
 .اكبير  ارقاف هناك الحق: أن

 .تهحص معها فيحرق  الثاني اما .فقط النقدية الورقة يحرق  االول: اإلجابة ؟ ..هو ما/ 2س .2
 أوكسيد وأول النيكوتين يسببها امراض من المحاضر الثاني الدكتور ذكره ما ذلك توضيح
 دوما كثيرة قنوات في ازالتلف على ويظهر. كثيرة االمراض وهذه. الكاربون  اوكسيد وثاني الكاربون 
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 وال. بتركه المدخنين ينصحون  ثم بالتفصيل التدخين امراض يطرحون  ،عال مستوى  على علماء
 .تلك او القناة هذه من الشهر في مرات عدة المحاضرات بتلك يحض لم من هناك ان تقداع
 من مستخلصا" نيكوتين" ان والعالمي المحلي المستوى  على موثقة طبية وتقارير ندوات في جاء
 .االفاعي سموم من سم اقوى  بدرجة يقتل واحدة مرة يؤخذ سكاير عشر
 اخذ واخر. فمات منتحرا واخذها الكمية هذه ىعل الحصول استطاع احدهم ان فرضنا لو

 منتحرا؟ يعد اال" النيكوتين" سببها بأمراض مات انه طبيا وثبت يوميا، قليلةجد   بكميات النيكوتين
 بذلك؟ علمه مع نفسه بالسم نفسه الفعل في ام! بعيدةً  او كانت نيةً آ ،المدة في العبرة هل

 ال: "له فقال الماء من فيكثر يتوضأ لصحابةا أحدملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول رأى :شريف نبوي  حديث
 الحديث". جار نهر ماء على كنت ولو: "قال ؟ هللا رسول يا سرف الوضوء افي: "قال ".تسرف
 اسراف الحياة عناصر احد الماء في كان فاذا. االسراف عن نهي فيه االقتصادية التربية في

 !المضر؟ في يكون  فماذا
 الى المستهلكين في يصل عندما أما .النهر منكما يقال  "ببالشو " الجاري  النهر ماء   

 وغسل اربعا استنشق او أربعا تمضمض من)ملسو هيلع هللا ىلص  قال .االيصال خدمات أجور فعليه المساكن
 "(والبهتان والظلم الطغيان" فهو اربعا ويديه أربعا وجهه
 يكون  فماذا نوالبهتا والظلم الطغيان حكم" الحياة داعم"الوضوء ماء في االسراف حكم كان اذا
 القاتل؟ التدخين حكم
ىۡ۞} اللزوم عن زيادة المحللة االشياء من االكثار هو االسراف إن ْۡۡءَادَمَۡۡبَِنۡاَي ِۡعندَۡۡزِينَتَُكمۡ ُۡخُذوا

ِْۡۡجدۡ َمسۡ ُۡكِّۡ َۡٱوََۡۡوَُكُوا َْۡش  َِۡۡوَلۡۡبُوا ْ ۡفُوۡاتُُس  َۡۡلۡۡۥإِنَّهُۡۡا ِۡل ۡٱَُۡيِبُّ  .االعراف {٣١فِيَُۡمُس 

  :التبذير

 الرز وانيص ، مثلالفاتحة ومجالس المناسبات في يحدث ما مثل المحلالت في راطاالف - أ
 .قماماتال في به يرمى االخر والنصف انصفه يؤكل، المشوية اللحوم افوقه
 :المحرمة النفس شهوات على الطائلة المبالغ صرف - ب

رِينَۡل ۡٱۡإِنَّۡ} ىۡإِخۡ ۡاََْۡكنُوۡاُۡمَبّذِ َيىۡٱۡنََۡو يۡ ٱَۡوََكنَِۡۡطِيۡ لشَّ  ضعيو  اينف   .االسراء {٢٧اَكُفورۡ ۡۦلَِربِّهِۡۡنَُۡطىۡلشَّ

 التبذير؟ في أم االسراف أفي !التدخين
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 السكاير؟ في ليحرق  واالوالد األهل أفواه  من السكاير ثمن يستقطع حق بأي ثم
 والهيروئين والقات الحشيشة سموم فعل فعلهما الكاربون  اوكسيد وثاني النيكوتين ان بما .3

 :الثاني الدكتور محاضرة في جاء ما حسبب ،نواعهاا بجميع والمسكرات
ۡ۞} - أ ُِۡۡسِۡ َميۡ ل ۡٱوَۡۡرِۡمۡ ل َۡٱَۡعنِۡۡلُونََكۡۡ َۡيَس  كۡ ُۡمُهَمااِۡإَوثۡ ۡلِلنَّاِسۡۡفِعَُۡوَمَنىَۡۡكبِي ۡۡمۡ إِث ۡۡفِيِهَمااۡۡقُل 

َ
ۡعِِهَما ۡنَّفۡ ِۡمنَۡبُۡأ

ۡ ىَۡۡو َۡعفۡ لۡ ٱۡقُلِۡۡيُنفُِقوَنۡ َۡماَذاۡلُونََكۡۡ ََۡويَس  ُۡۡلَِكَۡكَذ ُۡٱۡيُبَّيِ ىۡٓأۡلٱۡلَُكمُّۡۡللَّ ُرونَۡۡلََعلَُّكمۡ ۡتَِۡي  .البقرة {٢١٩َتَتَفكَّ

 زادت فاذا ،كاذبة براحة متعاطيها يشعر، إذ االعصاب ارتخاء بدايتها النيكوتين وبضمنها السموم
 فقد أفرط فاذا .والحركة الكالم على السيطرة بفقدان متعاطيها فيبدأ المخ على تأثيرها زاد الكمية
 فارق  عجل على سعفي   لم فاذا والتنفس القلب حركة طأاتبتف الوعي فاقد فيسقط ائيانه الحس
 منفعة فأي السكاير وكذلك... وبائعها وناقلها لصانعها الخمرة منفعة ".القلبية بالسكتة" الحياة
   القاتل؟ النيكوتين لشارب

َهاَيۡ } - ب يُّ
َ
ِينَۡٱۡأ َْۡءاَمُنوۡاَّۡلَّ َماۡا ۡٱوَُِۡۡسَُۡميۡ ل ۡٱوَۡۡرُۡمۡ ل َۡٱۡإِنَّ

َ ۡٱوَۡۡنَصاُبۡأل 
َ ۡرِجۡ ۡمَُۡلىۡزۡ أل  يۡ ٱَۡعَملِّۡۡمِنۡ ۡس  ۡنَِۡطىۡلشَّ

االية الكريمة واضح فيها التحريم بفعل األمر "اجتنبوه"  .المائدة {٩٠لُِحونَُۡتفۡ ۡلََعلَُّكمۡ َۡتنُِبوهُۡجۡ ٱفَۡ

قد نعها وصانعيها وناقليها وبائعيها وشاربيها... و ص واجتناب الخمرة يكون باالبتعاد عن أماكن
والمستخلص من عشر سكاير  ،ذكر الدكتور الثاني أن التبغ يحوي النيكوتين الذي قلته مخدرة

 .يكون قاتال
 الكراهة: يشبه بعضهم التدخين بالثوم .4
 الثوم رائحته في الفم مكروهة ليس هو لذاته. - أ

ية. قاية ولحاالت جسمية وحتى نفسفوائد الثوم للجسم كثيرة جدا كعالج لكثير من األمراض وكو 
 االستفادة فليرجع الى الكتاب. فمن شاء 1سمي نعمة من السماء، فوائده ال تقدر بالذهب

  اختصارا.

ىۡۡتُمۡ قُل ِۡۡإَوذۡ }في القران الكريم:  الفوم وقد جاء ذكر    ۡۡلَنُۡموََسۡىَي ۡىِۡبَۡنَّص  ىَۡۡطَعا  ََۡۡعَ ۡنَلَاۡعُۡدۡ ٱفَِۡۡحدۡ َو

اۡنَلَاۡرِجۡ َُيۡ َۡربََّكۡ ۡٱۡبُِتۡتُۢنِۡممَّ
َ ااۡۡلَِهاَبقۡ ِۡمنۡ ُۡضۡۡرأل  تَسۡ َۡقاَلَۡۡوبََصلَِها ۡۡوََعَدِسَهاَۡوفُوِمَهاۡئَِهاَوقِثَّ

َ
ِ ٱِۡدلُونَۡتَبۡ أ َّۡلَّ

                                                             
 .116 -111، ص ص1965بريوت.. الطبعة الثانية  -جاء ذكرها يف كتاب "التداوي ًبألعشاب" للدكتور أمي روحية. دار األندلس 1
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دۡ ُۡهوَۡ
َ
َِۡۡنۡىأ ِ ٱب ْۡهۡ ٱَۡخي   ُۡۡهوََّۡۡلَّ ۡ ۡبُِطوا اۡلَُكمۡفَإِنَّۡۡامِۡص  ُۡۡمَّ ِل 

َ
ۡۡم  َۡسأ لَّةُۡٱِۡهمَُۡعلَيۡ َۡوُضِبَت  اَۡۡكَنةَُۡمسۡ ل ۡٱوََّّۡۡلِ ُۡءوَوَبا

ِ ۡٱّۡمِنَۡۡبَِغَضبۡ  ىّۡۡللَّ نَُّهمۡ ۡلَِكَۡذ
َ
ْۡۡبِأ ِۡٱۡتَِۡيىۡأَِبُۡفُرونَۡيَكۡ ََۡكنُوا ۡٱُۡتلُونََۡويَقۡ ّۡللَّ ِۡۡنَۡۡۧنلَّبِّيِ ۡ ۡل َۡٱۡبَِغي  ىّۡۡقِ ْۡۡبَِماۡلَِكَۡذ َۡعَصوا

ْۡ ََكنُوا رائحة الثوم مكروهة عند الصالة فقط لما البقرة. وفي اآلية الكريمة غذاء.  {٦١َتُدونََۡيعۡ ۡوَّ

 من أن المصلين والمالئكة تتكره منها.صل ى ّللا  تعالى عليه وآله  ل هللاأخبر به رسو 

لذا  -تختفي هذه الرائحة برائحة طيبة موجودة في: الهيل، ورق النعناع األخضر واليابس - ب
الجنبد مثل ورد يزرع في المساجد لهذا الغرض ورق أية زهرة ذات رائحة طيبة طرية أو يابسة: 

ويابسة: كالبرتقال والليمون الحامض  طرية ،لك قشور فواكه الحمضياتول والياسمين، وكذفوال
فما  ومبروش التفاح. )المعدنوس( واليوسفي واالترج.. وأوراق الكرفس والبقدونسوالرمان والحلو 

 وجه الشبه بين الثوم ذي الفوائد الكثيرة والنيكوتين وثاني أوكسيد الكاربون القاتلين؟!

 ل األعلى:وهلل سبحانه المث ،مثال

رجل مكروه فلماذا تالزمه والناس قد ابتعدت عنه ومنهم من فضحه لسوء فعله؟ ما سوء فعله؟: 
  يعطي الناس حلوى بداخلها السم الرعاف.

ْۡلَُموۡاعۡ ٱوَۡ}قال تعالى  نَّۡۡا
َ
ِۡ ٱۡرَُسوَلۡۡفِيُكمۡ ۡأ ۡٱّۡمِنََۡۡكثِي ِۡۡفۡۡيُِطيُعُكمۡ ۡلَوۡ ّۡللَّ

َ ىۡۡلََعنِتُّمۡ ۡرِۡمۡ أل  َۡٱِۡكنََّۡوَل ّۡللَّ

ِۡٱُۡكمُۡإَِۡلۡ َۡحبََّبۡ هَۡۡقُلُوبُِكمۡ ِۡفۡۡۥَوَزيََّنهُۡۡنَۡيَمىۡإل  ۡلۡ ٱوَُۡۡفُسوَقۡلۡ ٱوَۡۡرَُۡكفۡ لۡ ٱُۡكمُۡإَِۡلۡ َۡوَكرَّ ْوَلۡ َۡياَنۡ عِص 
ُ
ُۡهمُۡۡئَِكۡأ

ىۡٱ  م.الصفات الثالث من كبائر المحرمات... اذا يكون معنى " كره" حر   {٧ِشُدونَۡلرَّ

الذين يظهرون على شاشات التلفاز يحلله بل الكل يفتي أحدا من علمائنا وال  ما سمعنا   
الحالل بين والحرام بين وما )ملسو هيلع هللا ىلص  بتحريمه. فبين محرم ومكروه أصبح شبهة: وهذا حديث الرسول

في الشبهات فقد وقع  بينهما "مشتبهات"  فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. ومن وقع
 .نوالحمد هلل رب العالمي. 1في "الحرام"

 
                                                             

1
ُ َعْنُهَماقَاَل: َسِمعُْت َرُسولَ -َعْن النُّْعَماِن بِْن بَِشيٍر   ِ  َرِضَي َّللاه إِنه الَْحاَلَل بَيٌِّن، : يَقُوُل َوأَْهَوى النُّعَْماُن بِإِْصبَعَْيِه إِلَى أُذُنَْيهِ ملسو هيلع هللا ىلص َّللاه

َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع فِي  ، فَقَِد اْستَْبَرأَ ِلِدينِهِ َوإِنه اْلَحَراَم بَيٌِّن، َوبَْينَُهَما ُمْشتَبَِهاٌت، اَل يَْعلَُمُهنه َكثِيٌر ِمَن النهاِس، فََمِن اتهقَى الشُّبَُهاتِ 
اِعي يَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى، يُوِشُك أَْن يَقََع فِيِه، أاََل َوإِنه ِلُكّلِ َملِ  ِ َمَحاِرُمهُ، الشُّبَُهاِت َوقََع فِي اْلَحَراِم، َكالره ٍك ِحًمى، أاََل َوإِنه ِحَمى َّللاه

شرح بلوغ  .ُمتهفٌَق َعلَيْهِ  .َحْت، َصلََح اْلَجَسُد ُكلُّهُ، َوإَِذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد ُكلُّهُ، أاََل َوِهَي الْقَْلبُ أاََل َوإِنه فِي اْلَجَسِد ُمْضغَةً، إَِذا َصلَ 

 . المحقق.)كتاب الجامع( المرام الشرح الجديد

https://binbaz.org.sa/audios/series/1/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://binbaz.org.sa/audios/series/1/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://binbaz.org.sa/audios/series/1/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://binbaz.org.sa/audios/series/18/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
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 الروح

 

 

 

: هل للحيوان سائالً  في عمرهتعالى أطال هللا  ،الدكتور عمر عبد الكافيب (1)أحدهم اتصل  
مقتنع بان هو الناس من "هناك الكثير من  ،أجاب باختصار: ال. الحيوان ليس له روح روح؟

عليه  الحيوان له روح" قد يقتنع ويكتفي بهذا الجواب. وقد يحب مقتنع اخر أن يعرف لماذا؟
 .تناول الموضوع بما يعيننا هللا سبحانه عليه فهو الموفق لكل ما يرضاهأأن  تارتأي

﴿ۡ وِحۡ ٱَۡعنِۡۡلُونََكۡۡ ََۡويَس  وحُۡٱۡقُلِۡۡلرُّ مۡ ِۡمنۡ ۡلرُّ
َ
ۡۡرِۡأ اَۡۡرّبِ وتِيُتمَۡوَما

ُ
ۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱّۡمِنَۡۡأ ۡۡإِلَّ  . االسراء ﴾٨٥قَلِيل 

"قل الروح من أمر  :. الجوابتخص مخلوقاً  كلمة "الروح" جاءت مطلقة في اآلية الكريمة ال  
كريم يجب االلتزام لزوم االلتزام به كما جاء لفظا ألنه أمر واألوامر والنواهي في القران ال :ربي"

 الحيوان ليس له روح باإلثباتات التالية:بها بال نقاش. 

 أواًل: هناك أمران:

، 52الكريمات التالية: الشورى  خص هللا سبحانه "جبريل عليه السالم" بالروح في االيات  - أ
 .102و2، النحل197، الشعراء4، المعارج38، النبأ4، القدر110، المائدة17مريم

، تأكيدًا على ركنية اإلهتمام 2عديدةكريمات يات وخص سبحانه وتعالى "االنسان" بالروح في ا  - ب
  بها من قبل المخلوق.

﴿ۡ وِحۡ ٱَۡعنِۡۡلُونََكۡۡ ََۡويَس  وحُۡٱۡقُلِۡۡلرُّ مۡ ۡنۡ مِۡۡلرُّ
َ
ۡۡرِۡأ وتِيُتمَۡوَمااَۡۡرّبِ

ُ
ۡۡمِۡعِل ۡل ۡٱّۡمِنَۡۡأ ۡۡإِلَّ هذه  االسراء. ﴾٨٥قَلِيل 

ِ ۡاٱُۡهوَۡ}القسم األول:  ،يةتاالية الكريمة محكومة باالية الكريمة اآل نَزَلَّۡۡلَّ
َ
ۡهُۡمِنۡ َۡبِۡكَتىۡل ۡٱۡكََۡعلَيۡ ۡأ

ىۡ ۡ ۡتۡ َءاَي َۡكَمىۡمُّ مُُّۡۡهنَّۡۡت 
ُ
َخرُۡۡبِِۡكَتىۡلۡ ٱۡأ

ُ
ىُۡمتََشۡىَۡوأ اۡت  ۡبَِه مَّ

َ
ِينَۡٱۡفَأ ۡهُِۡمنۡ َۡبهَۡتََشۡىَۡماَۡفَيتَّبُِعونَۡۡغۡ َزيۡ ۡقُلُوبِِهمۡ ِۡفَّۡۡلَّ

                                                             
1
 لتلفازي.من خارج البرنامج ا 
، 171، المائدة29، الحجر91، االنبياء17، مريم72، ص9، السجدة89، الواقعة22، المجادلة12، التحريم9االنبياء 2

 .15غافر
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اۡب ۡٱ اۡب ۡٱوََۡۡنةِفِتۡ لۡ ٱۡءَۡتَِغا ۡۡءَۡتَِغا
 
ۡۡلَمَُۡيعۡ َۡوَماۡۦ ۡوِيلِهِۡتَأ

 
ۡۡۡۥاوِيَلهُۡتَأ ُ ۡٱۡإِلَّ ىۡٱوَّۡۡللَّ ۡ ۡۦبِهَِۡءاَمنَّاَۡيُقولُونَۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفِۡۡسُخونَۡلرَّ ّۡمِنۡ ُۡكّ

ِِۡۡعندِۡ رَُۡۡوَماَۡنا َۡرّب كَّ ۡاۡيَذَّ ْۡۡإِلَّ ْولُوا
ُ
ۡٱۡأ

َ   .منها القسم الثاني رهذه االيات الكريمات تفس  و  .{٧بَِۡبىۡلۡ أل 

َخرُۡ}: القسم الثاني
ُ
ىُۡمتََشۡىَۡوأ اۡت  ۡبَِه مَّ

َ
ِينَۡٱۡفَأ اۡب ۡٱۡهُِۡمنۡ َۡبهَۡتََشۡىَۡماَۡفَيتَّبُِعونَۡۡغۡ َزيۡ ۡقُلُوبِِهمۡ ِۡفَّۡۡلَّ َۡنةِۡفِتۡ لۡ ٱۡءَۡتَِغا

اۡتِغَۡب ۡٱوَۡ ۡۡءَۡا
 
ۡۡلَمَُۡيعۡ َۡوَما)ۡ. هذه االيات الكريمات ال تفسر والتأكيد في{ۦ ۡوِيلِهِۡتَأ

 
ۡۡۡۥاوِيلَهُۡتَأ ُ ۡٱۡإِلَّ ( ومن  ّللَّ

هي  85 ، اآليةية الروحآوشارك هللا يعز ويجل في علم تفسيرها "استغفره" و  .رها يقع في شبهةيفس  
  من المتشابهات التي ال تفسر.

ىۡٱوَۡ}القسم الثالث     ۡ ۡۦبِهَِۡۡءاَمنَّاَۡيُقولُونَۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفِۡۡسُخونَۡلرَّ رَُۡۡوَماَۡرّبَِنا ِۡۡعندِّۡۡمِنۡ ُۡكّ كَّ ۡاۡيَذَّ ْۡۡإِلَّ ْولُوا
ُ
ۡأ

ۡٱ
َ   .{بَِۡبىۡلۡ أل 

هؤالء يفسرون المحكم وال يقربون الشبهة يأخذونها على لفظها كما وردت ال يدخلون مداخل    
حتمال، وال لماذا، وال كيف، وال تقديرات، وال رأي، أصحاب الكالم: ) ال ما هي، وال تعليل، وال ا

وال تخيالت، وال فرض، وال استنتاج، وال تحليل، وال "يجوز"، وال ربما، وال زيادة، وال نقصان(. 
ية الكريمة "في قلوبهم زيغ" وقسم يريدون ارضاء أنفسهم ضين ذكرتهم اآلئمن هؤالء الخا البعض

ِينَۡٱ}هم الجهلة:  منهم، ليبرزوا وقسم َۡٱِۡفۡۡيُُهمۡ َسعۡ َۡضلََّّۡۡلَّ ِۡيَوۡىۡل  نۡ ٱۡة نَُّهمۡ َۡسبُونَََۡي ۡۡوَُهمۡ ۡيَالُّ
َ
ِۡسنُونََُۡي ۡۡأ

  الكهف.{١٠٤ًعاُصنۡ 

لان هللا سبحانه وتعالى     الروح والعقل "ِنعم، هي: بثالثة  سائر خلقه لىاالنسان ع فض 
 جل جالله أي واحدة منها والمنطق" وهذه الثالثة متالزمة ال تنفك عن بعضها. أي لم يعط هللا

  .(خال واحدا من مداخل أصحاب الكالمما دخلنا مد والحمد هلل سبحانه الى االنو  .للحيوان

ي ۡۡفَإِذَا} .1 وِۡحۡۡمِنۡفِيهُِۡۡتَۡونََفخۡ ۡۥتُهَُۡسوَّ ْۡۡرُّ دم عليه السالم آ الحجر. طبعا هو {٢٩ِجِدينََۡسىۡۡۥََلَُۡۡفَقُعوا

اذ لو شاء سبحانه وتعالى لذكر مع ادم عليه السالم  وان.أن نشرك معه ومع ذريته الحي ال يمكن
أنه نفخ في الحيوانات أرواحا" كحقيقة ال يمكن تجاوزها" عند ذلك يكون قد حق لنا أن نقول 

 "للحيوانات أرواح"
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ِۡٱِۡعندَِۡۡعيَسۡىَۡمَثَلۡۡإِنَّۡ﴿ .2 ل عمران. آ ﴾٥٩ُكونَُۡفيَُۡۡكنۡۥََلُۡۡقَاَلۡۡثُمَّۡۡتَُرابۡ ۡمِنۡۥَخلََقهَُۡۡءاَدَم َۡۡكَمَثلِّۡۡللَّ
 قصدان: مية الكريمة هلل فيها آلان هذه ا

 اثبات وتأكيد على أن هللا سبحانه وتعالى نفخ الروح في عيسى عليه السالم أيضا. - أ

دم من تراب بال أم وال أب وها هو جل جالله آرد على من ينكر أو يشك بأن هللا جل جالله خلق 
 دم عليه السالم. يخلق عيسى من أم بال أب تأكيدا لخلق ا

ۡٱفَۡ} ية فيها بوضوح أن هللا نفخ في عيسى عليه السالم الروح:تاالية الكريمة اآل ََذت  ِۡمنَّۡتَّ
رۡ ۡاِحَجابۡ ُۡدونِِهمۡ 

َ
اَۡسلۡ فَأ َلُۡۡروَحَناَۡهاإَِۡلۡ َۡنا   مريم. {١٧اَسوِّيۡ ۡابََۡشۡ ۡلََهاَۡفَتَمثَّ

ء، الماء، الطعام... وبأسباب أخرى: ان للحيوان )حياة( فقط... يموت بانعدام أسبابها: الهوا .3
القتل، الحريق، التسمم.  اما االنسان فله )حياة وروح(... يموت بانعدام أسباب الحياة: الهواء، 

 الماء، الطعام... وبأسباب أخرى: القتل، الحريق، التسمم.

بسبب وهنا نصل الى النقطة الحساسة التي توضح الفرق بين موت االنسان وموت الحيوان. و    
ن مسألة كو وعدم التفريق بين )الحياة( و)الروح(، بسبب  ،لدى الكثيرالخلط عدم معرفتها يحصل 

)الروح( هي شبهة كما بينا عنها في القران الكريم... فان القول الذي نقوله عنها محدود وال زيادة 
  سبحانه فيه.فيه وال نقصان وهو: )اذا مات االنسان خرجت روحه منه( ألنها كانت قد نفخها هللا

 والحمد هلل سبحانه... وهو أعلم
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 زمن  الزمن والال

 

 

 

بية وعدم ضبا يتخللهبأسلوب فلسفي  الزمن والال زمن في القران الكريم البعض في حدثيت   
طرح الموضوع بأسلوب يسهل للقارئ الكريم ي وهنا حقائق.بالوعدم اسناد الموضوع  وضوح وخلط

 وذلك بتصنيف الزمن. الفهم والتصور 

  :زمنان الزمن

 ياتومن اآل .بانتهائه وينتهي الدنيا كون  وتعالى سبحانه هللا خلق بداية مع بدأ ولألا الزمن -
 :الدنياوالحياة  كون ال بدء ذكر فيها جاء التي
ِۡٱۡدَۡوَعۡ ۡا َۡجِيعۡ ِۡجُعُكمۡ َمرۡ ۡهِۡإَِۡلۡ }  .1 ا ّۡۡللَّ َْۡيبۡ ۡۥإِنَّهَُۡۡحقًّ ِينَۡٱۡزِ َِۡۡلَجۡ ۡۥيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا َّْۡۡلَّ َْۡۡءاَمُنوا ۡوََعِملُوا

ىۡٱ ِۡۡتِۡلَِحىۡلصَّ ٱب
ِينَۡٱوَِۡۡطۡ قِسۡ لۡ  ابۡ ۡلَُهمۡ َۡكَفُرواَّْۡۡلَّ ۡۡمَحِيمۡ ّۡمِنۡ ََۡشَ ِۡلُم ۡۡوََعَذاب 

َ
ْۡۡبَِماۡأ  {٤ُفُرونَۡيَكۡ ََۡكنُوا

 يونس

َْۡيبۡ " جملة ان  سبحانه هللا أمور من أمر معها تكرروي آيات عدة في تتكرر" ۥيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا
 .وتعالى

َْۡيبۡ ( من شركائكم من هل قل)  ۡ} :قل (؟ۥيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا ُۡٱۡقُل  َْۡيبۡ ّۡللَّ ۡىۡۡۥ يُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا نَّ
َ
ۡفَأ

  .يونس {٣٤فَُكونَۡتُؤۡ 

ن} .2 مَّ
َ
َْۡيبۡ ۡأ اۡٱّۡمِنَۡۡمُزقُكُۡيَرۡ َۡوَمنۡۥيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا َما ۡٱوَۡۡءِۡلسَّ

َ ءَِلىِۡۡضۡ ۡرأل 
َ
عَۡۡه ۡأ ِۡ ٱۡمَّ ْۡۡقُل ّۡۡللَّ َۡنُكمۡ َهىۡبُرۡ َۡهاتُوا

 .النمل{٦٤ِدقِيََۡصىُۡۡكنُتمۡ ۡإِن
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ُۡٱ} .3 َْۡيبۡ ّۡللَّ  .الروم {١١َجُعونَۡتُرۡ ۡهِإَِۡلۡ ُۡثمَّۡۡۥيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا

ِ ٱَۡوُهوَۡ} َْۡيبۡ َّۡلَّ هۡ َۡوُهوَۡۡۥيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱَۡدُؤا
َ
ۡٱَۡمَثُلۡل ۡٱَۡوََلُۡۡهِۡ َعلَيۡ َۡونُۡأ

َ ۡىأل  َ َمىۡٱِۡفَۡۡع  ىۡلسَّ ۡٱوَۡۡتَِۡو
َ َۡوُهوَِۡۡضۡ ۡرأل 

 .الروم {٢٧ِكيمُۡۡل َۡٱَۡعزِيزُۡلۡ ٱ

وَۡ﴿  .4
َ
ْۡيََروۡ ۡلَمۡ ۡأ ُۡٱِۡدئُُۡيبۡ َۡفَۡكيۡ ۡا ۡيُعِيُدهُُۡۡثمَّۡۡقَۡلۡ ل َۡٱّۡللَّ ىۡۡإِنَّۡۡۥا  ۡۡلَِكَۡذ ِۡٱََۡعَ  .العنكبوت ﴾١٩يَِسي ّۡۡللَّ

5. {ۡ ۡٱِۡفُۡۡيواْۡسِۡۡقُل 
َ َۡۡفَۡكيۡ ۡنُظُرواْۡٱفَِۡۡضۡۡرأل 

َ
ُۡٱُۡثمََّۡۡق ۡلۡ ل َۡٱۡبََدأ ةَۡلنَّشۡ ٱۡيُنِشئُّۡۡللَّ

َ
َۡٱۡإِنَِّۡۡخَرةَ ۡٓأۡلٱۡأ ۡىّۡللَّ ۡء َۡشۡ ُۡكََِّۡۡعَ

 .تالعنكبو  {٢٠قَِديرۡ 

 بين مقارنة أزمانفتشير الى  "نهايته الى الكون  بداية من ازمان" ذكر فيها التي ورد ياتأما اآل
 تعادله. الدنيا سنوات من سنة كم ،هللا يوم

ِِۡۡجلُونََكَۡتعۡ َۡيَسۡ }و .1 ٱب
ُۡٱۡلَِفَُۡيۡ َۡولَنَۡعَذابِۡلۡ  َۡدهُۡوَعۡ ّۡللَّ لۡ َۡرّبَِكِۡۡعندًَۡۡمايَوۡ ِۡإَونَّۡۡۥ 

َ
اَۡسَنةۡ ِۡفَۡكأ ونَّۡۡمِمَّ  {٤٧َتُعدُّ

 الحج.
ۡٱۡيَُدبِّرُۡ} .2

َ اۡٱِۡمنَۡۡرَۡمۡ أل  َما ۡٱۡإَِلۡۡءِۡلسَّ
َ لۡ ۡۡۥاَداُرهُِۡمقۡ ََۡكنَۡۡ ۡ يَوۡ ِۡفۡۡهِۡإَِۡلۡ ُۡرجَُۡيعۡ ُۡثمَِّۡۡضۡۡرأل 

َ
اَۡسَنة َۡۡفۡأ ونَّۡۡمِمَّ  {٥َتُعدُّ

 .السجدة
وحُۡٱوَۡۡئَِكةَُۡمَلۡ ل ۡٱُۡرجَُۡتعۡ } .3 لۡ ِۡسيََۡخۡ ۡۥَداُرهُِۡمقۡ ََۡكنَۡۡ ۡ يَوۡ ِۡفۡۡهِإَِۡلۡ ۡلرُّ

َ
 .المعارج {٤َسَنة َۡۡفۡأ

 :فيها أيام هللا سبحانه فقطالتي يات وهذه غير اآل
ُۡٱَۡربَُّكمُۡۡإِنَّۡ} .1 ِ ٱّۡللَّ َمىۡٱَۡخلَقََّۡۡلَّ ىۡلسَّ ۡٱوَۡۡتَِۡو

َ يَّا ۡ ِۡستَّةِِۡفَۡۡضۡۡرأل 
َ
َۡۡتَوىۡىسۡ ٱُۡثمَّۡۡأ ۡٱۡيَُدبِّرُِۡۡشۡ َعرۡ لۡ ٱََۡعَ

َ َۡر ۡمۡ أل 

َۡۡشفِيعۡنِۡمنَۡما ۡنِهِإِذۡ ۡدَِۡبعۡ ِۡمنۡ ۡإِلَّ ىۡۡۦ  ُۡٱۡلُِكمَُۡذ فََلُۡۡبُدوهُ ۡعۡ ٱفََۡۡربُُّكمۡ ّۡللَّ
َ
ُرونَۡۡأ  يونس. {٣تََذكَّ

ِ ٱَۡوُهوَۡ} .2 َمىۡٱَۡخلَقََّۡۡلَّ ىۡلسَّ ۡٱوَۡۡتَِۡو
َ ةِِۡۡفَۡۡضۡۡرأل  يَّا ۡ ِۡستَّ

َ
ۡۡۥُشهَُۡعرۡ َۡوََكنَۡۡأ اۡل ۡٱََۡعَ يُُّكمۡ ۡلَُوُكمۡ ِۡلَبۡ ۡءَِۡما

َ
حۡ ۡأ

َ
َۡسنُۡأ

بۡ ۡإِنَُّكمَۡتۡقُلۡ َۡولَئِنَۡعَمل  ۡ ِينَۡٱَۡۡلَُقولَنَّۡۡتَِۡموۡ ل ۡٱۡدَِۡبعۡ ِۡمنۡ ُۡعوثُونَۡمَّ َْۡكَفُروۡاَّۡلَّ اَۡهىۡۡإِنۡ ۡا َۡۡذا ۡرۡ ِسحۡ ۡإِلَّ
بِيۡ   هود.{٧مُّ

 :آيات توضح اعجاز هللا سبحانه في الزمن الدنيوي و 
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وۡ } .1
َ
ِ ٱكَۡۡأ ۡىَۡمرََّّۡۡلَّ ۡىَۡخاوِيَةۡ َۡوِهَۡۡيَة ۡقَرۡ ََۡعَ ۡىۡقَاَلُۡۡعُروِشَهاََۡعَ نَّ

َ
ِۡۡأ َِۡهىۡۡۦيُۡح  ُۡٱِۡذه َماتَهُۡۡتَِها َۡموۡ ۡدََۡبعۡ ّۡللَّ

َ
َۡفأ

ُۡٱ وۡ ًۡمايَوۡ ُۡتََۡلِثۡ ۡاَلۡقََۡۡت ََۡلِثۡ َۡكمۡ َۡقاَلۡۡۡۥ َبَعَثهُُۡۡثمَََّۡۡع ۡ ِۡماْئَةَّۡۡللَّ
َ
ِثۡ ۡبَلۡقَاَلۡۡ  ۡ يَوۡ َۡضَۡبعۡ ۡأ ۡنُظرۡ ٱفَََۡۡع ۡ ِۡماْئَةََۡۡتَۡلَّ

ابَِكَۡۡطَعاِمَكۡۡإَِلۡى َۡفَۡكيۡ ۡعَِظامِۡلۡ ٱۡإَِلۡۡنُظرۡ ٱوَّۡۡلِلنَّاِسۡ َۡءايَةۡ َۡعلََكَۡونِلَجۡ ۡمِحَارِكَۡۡإَِلۡىۡنُظرۡ ٱوَۡۡيَتََسنَّه  ۡۡلَمۡ َۡوََشَ
اۡا ۡمۡ َۡلۡ ُۡسوَهانَكۡ ُۡثمَّۡۡنُنِِشَُها َۡۡفَلَمَّ عۡ ۡقَاَلۡۡۥََلُۡۡتَبَيَّ

َ
نَّۡۡلَمُۡأ

َ
َۡٱۡأ ۡىّۡللَّ  البقرة. {٢٥٩قَِديرۡ ۡء َۡشۡ ُۡكََِّۡۡعَ

ِۡٱۡفَالِقُۡ} .2 ۡ ٱۡوََجَعَلَۡۡباحِۡص ۡإل  مۡ ٱوَۡۡاَسَكنۡ َۡلۡۡلَّ ىۡۡا َۡبانۡ ُحسۡ َۡقَمرَۡلۡ ٱوََۡۡسۡلشَّ  {٩٦َعلِيمِۡلۡ ٱَۡعزِيزِۡلۡ ٱِۡديرَُۡتقۡ ۡلَِكَۡذ

ا الى حساب السنة الشمسية والسنة القمرية وفي اآلية التالية ننبههذه اآلية الكريمة ت .األنعام
 ح ذلك:يتوض

{ْۡ ىۡۡفِِهمۡ َكهۡ ِۡفَۡۡوََلُِثوا ْۡزۡ ٱوَِۡۡسنِيَِۡۡماْئَةۡ َۡثۡثََل  الكهف. {٢٥اعۡ تِسۡ َۡداُدوا

سنة شمسية  300 ،حسابياً . والزيادة )تسعا( هي للقمر، شمسية سنوات هي ،ئة سنةامثالث   
 ،يوما 354 السنة القمريةو  يوما. 365جاء ذلك من: السنة الشمسية  .ت قمريةسنوا 309 تعادلها

 ×سنة شمسية  300 . ولذا،يوما زيادة السنة الشمسية على السنة القمرية 11 فيكون الفرق بينهما
سنوات نقصان السنوات  (9=11÷3,300)يوم زيادة السنوات الشمسية  3,300الفرق= يوما11

سنة  (300)سنوات قمرية تعادل  309=9+300 :يوم 15لشمسية مع القمرية عن السنوات ا
 شمسية.

هم والذين كانوا من قبلهم. أما اليوم فيأخذونه من الشمس  ،كانوا يحسبون بالسنة القمرية وشهورها
 شروقها الى غيابها نهار وغروبها الى شروقها ليل.

 هذه ثنتان منها:    تصف االنتهاء كثيرة.واآليات التي . يبدأ بانتهاء الكون الدنيوي  :الزمن الثاني

َِۡيوۡىۡل َۡٱَۡمَثُلۡۡإِنََّما}  نۡ ٱۡة اَۡۡيالُّ نَزلۡ ۡءۡنَكَما
َ
اۡٱِۡمنَۡۡهَُۡنىۡأ َما ۡٱَۡنَباُتۡۡۦبِهَِۡتَلَطۡخۡ ٱفَۡۡءِۡلسَّ

َ اِۡضۡۡرأل  ِۡۡممَّ
 
ۡنلَّاُسۡٱُۡكُلۡيَأ

ۡٱوَۡ
َ ۡ ۡمَُۡعىۡن ۡأل  َخَذتِۡۡإَِذااَۡۡحتَّ

َ
ۡٱۡأ

َ ۡٱوَُۡۡرَفَهازُخۡ ُۡضۡۡرأل  يََّنت  هۡ َۡوَظنَّۡۡزَّ
َ
نَُّهمۡ ۡلَُهااۡأ

َ
ىۡۡأ اَۡعلَيۡ ِۡدُرونََۡق ىَۡۡها تَى

َ
مۡ َۡهااۡأ

َ
وۡ ًۡلَۡۡلۡ ُۡرنَاأ

َ
ۡأ

نۡاَحِصيدۡ َۡهاَنىۡفََجَعلۡ ۡاَنَهارۡ 
َ
ِۡۡنََۡتغۡ ۡلَّمۡ َۡكأ ۡٱب

َ ىِۡۡسۡ مۡ أل  ُلۡۡلَِكَۡكَذ ُرونَۡۡ ۡ لَِقوۡ ۡتَِۡيىۡٓأۡلٱُۡنَفّصِ  يونس. {٢٤َيَتَفكَّ

ُلۡۡمَۡيَوۡ } ۡٱُۡتَبدَّ
َ َُۡۡضۡۡرأل  ۡٱَۡغي 

َ َمىۡٱوَِۡۡضۡۡرأل  ىۡلسَّ ُْۡۡت َۡو َِۡۡوبََرُزوا ىۡلۡ ٱّۡلِلَّ ارِۡلۡ ٱِۡحدَِۡو  ابراهيم. {٤٨َقهَّ
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 ... هذه ثنتان منها:.كثيرة يات في البعثوآ . والبعث..جاء في هذه االية تبدل الكون الدنيوي.

ۡۡإِن} ََۡۡكنَت  يۡ َۡجِيعۡ ُۡهمۡ ۡفَإَِذاِۡحَدةۡ َوىَۡۡحةۡ َصيۡ ۡإِلَّ َ ونَُۡمۡ َۡنالَّ  .1يس {٥٣َُضُ

ورِۡٱِۡفۡۡنُفِخَۡوَۡ} ۡٱّۡمِنَُۡۡهمۡفَإَِذاۡلصُّ
َ  يس. {٥١يَنِسلُونََۡۡرّبِِهمۡ ۡإَِلۡىَۡداثِۡجۡ أل 

 :يات تصف يوم الحسابوآ

َۡٱفَۡ} َۡنفۡ ۡلَمُُۡتظۡ َۡلۡۡمَۡوۡ ۡل  ۡۡس  ۡۡنََۡزوۡ َُتۡ َۡوَلۡۡاۡ ۡ َشي   يس. {٥٤َملُونََۡتعۡ ُۡكنُتمۡ َۡماۡإِلَّ

ِخيهِِۡۡمنۡ ۡءَُۡمرۡ ل ۡٱۡيَِفرُّۡۡمَۡيَوۡ }
َ
ّمِه٣٤ِۡۡأ

ُ
بِيهِۡۡۦَوأ

َ
ۡمۡ ٱۡلُِك٣٦َِّۡۡوبَنِيهِۡۡۦِحَبتِهَِۡوَصى٣٥َۡۡوأ َۡۡمئِذۡ يَوۡ ُۡهمۡ ّمِنۡ ۡرِ  

 
٣٧ۡنِيهُِۡيغۡ ۡنۡ َشأ

سۡ َۡمئِذۡ يَوۡ ۡوُُجوه ۡ سۡ َۡضاِحَكة ٣٨ۡۡفَِرة ۡمُّ ة َۡتبۡ مُّ ْوَلۡ ٤١َۡقََتَة َۡۡهُقَهاتَرۡ ٤٠َۡغَبَة َۡۡهاَعلَيۡ َۡمئِذۡنيَوۡ َۡووُُجوه ٣٩ِۡۡۡشَ
ُ
ُۡهمُۡۡئَِكۡأ

 عبس. {٤٢َفَجَرةُۡلۡ ٱَۡكَفَرةُۡلۡ ٱ

 :الجنةَ  ... وأصحاب الجنةِ النارَ  بدخول أصحاب النارِ : الزمنلبعد انتهاء الحساب يبدأ او     

ا} مَّ
َ
ِينَۡٱۡفَأ َمىۡٱَۡداَمتَِۡۡماۡفِيَهاِۡلِينََۡخى١٠٦َۡۡوَشِهيقۡ ۡزَفِي ۡۡفِيَهاۡلَُهمۡ ۡنلَّارِۡٱۡفَِفَۡۡشُقواَّْۡۡلَّ ىۡلسَّ ۡٱوَُۡۡتَۡو

َ ُۡۡضۡۡرأل  َۡماۡإِلَّ

اۡ الۡ َۡربََّكۡۡإِنََّۡۡربَُّك ۡۡءََۡشا  هود. {١٠٧يُرِيدُۡۡلَِّماَۡفعَّ

 ية يخص الداخلين النار مخلدين فيها.القسم األول من اآل
دين مرتكبي المعاصي يدخلون النار كل له زمن يتطهر فيها ية يخص الموحِ  آلالقسم الثاني من ا
 ا مع الخالدين.يخرجه منها ليدخله الجنة خالد ،سبحانه وكرمه ،ثم برحمة الرحيم

 

ُؤنَّبِئُُكمۡقُل ۡ۞}
َ
ي  ۡۡأ

ىّۡۡمِنِِۡبَ ِينَۡۡلُِكم  َۡذ ْۡتََّقوۡ ٱۡلَِّلَّ ىَۡۡرّبِِهمۡ ِۡعندَۡۡا ۡٱۡتَِهاَُتۡ ِۡمنۡرِ ََتۡ ۡتۡ َجنَّ
َ ِۡلِينََۡخىۡۡرَُۡهىۡن ۡأل 

زۡ ۡفِيَها
َ
َرة ۡۡجۡ َوىَۡوأ َطهَّ ىَۡورِض ۡۡمُّ ِ ۡٱّۡمِنَۡۡنۡ َو ُۡٱوَّۡۡللَّ ِۡۡبَِصُي ّۡۡللَّ ۡٱب

والحمد هلل رب العالمين  ن.ل عمراآ{١٥عِبَادِۡل 

 .الرحمن الرحيم

  
                                                             

ۡۡإِن}وكذلك:  1 ََۡۡكنَت   يس {٢٩ِمُدونََۡخىُۡۡهمۡ ۡفَإَِذاِۡحَدةۡ َوىَۡۡحةۡ َصيۡ ۡإِلَّ
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 الخمر تحريم

 
 
 

... له حدود ال أزلي سبحانه علمه أن قط شك وال.. أزلي وعال جل هللا ان في قط الشك  
 يحلل" سبحانه هللا ان أبدا يعقل فال"الخمر تحريم" األزلية ارادته سبقت ذلك على: االحكام ثابت
 :بدليل ،"واحد امر في يحرم ثم

ِ ۡاٱُۡهوَۡ} نَزَلَّۡۡلَّ
َ
ىۡۡهُِۡمنۡ َۡبِۡكَتىۡلۡ ٱَۡكَۡعلَيۡ ۡأ ۡ ۡتۡ َءاَي َۡكَمىۡمُّ مُُّۡۡهنَّۡۡت 

ُ
َخرُۡۡبِِۡكَتىۡلۡ ٱۡأ

ُ
ىُۡمتََشۡىَۡوأ ۡ بَِه اۡت  مَّ

َ
ِينَۡٱۡفَأ ِۡفَّۡۡلَّ

اۡب ۡٱۡهُِۡمنۡ َۡبهَۡتََشۡىَۡماَۡفَيتَّبُِعونَۡۡغۡ َزيۡ ۡقُلُوبِِهمۡ  اۡب ۡٱوََۡۡنةِفِتۡ لۡ ٱۡءَۡتَِغا ۡۡءَۡتَِغا
 
ۡوِيلِهِۡتَأ ۡۡلَمَُۡيعۡ ۡاَومَۡۡۦ 

 
ۡۡۡۥاوِيَلهُۡتَأ ُ ۡٱۡإِلَّ ىۡٱوَّۡۡللَّ ِۡسُخونَۡلرَّ

ۡ ۡۦبِهَِۡۡءاَمنَّاَۡيُقولُونَۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفۡ رَُۡۡوَماَۡرّبَِنا ِۡۡعندِّۡۡمِنۡ ُۡكّ كَّ ۡاۡيَذَّ ْۡۡإِلَّ ْولُوا
ُ
ۡٱۡأ

َ  .عمران ال {٧بَِۡبىۡلۡ أل 

، َوِإنَّ } :صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م قال ، اَل  ِإنَّ ال َحاَلَل َبيِ ن  َتِبَهات  َما م ش  ، َوَبي َنه  ال َحَراَم َبيِ ن 

ِضِه،  َتب َرَأ ِلِديِنِه َوِعر  ب َهاِت، َفَقِد اس  َلم ه نَّ َكِثير  ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ ب َهاِت َيع  َوَمن  َوَقَع ِفي الشُّ
َل ال ِحَمى، َوَقَع ِفي ال َحَرامِ  َأن  َيَقَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلك لِ  َمِلك  ِحًمى، َأاَل َوِإنَّ  1وِشك  ي  ، َكالرَّاِعي َير َعى َحو 

لُّه ، َوِإَذا َفَسَدت  فَ  ، َصَلَح ال َجَسد  ك  َغًة، ِإَذا َصَلَحت  َسَد ِحَمى ّللاَِّ َمَحاِرم ه ، َأاَل َوِإنَّ ِفي ال َجَسِد م ض 
لُّه ، َأاَل َوِهَي ال َقل ب    .III{ال َجَسد  ك 

 وحرام بموضوعاته مستقل حالل اال يوجد الملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول حديثمن و  الكريمة اآلية من ،ذاً ا   
 ..الشبهات اليه مضاف بموضوعاته مستقل
 قديما كثيرون  اليها نبهتي لم أنه اال ،يةآ أول من الخمر تحريم جاء: تقدم ما الى استنادا   

  .سبحانه هللا بعون  اً تالي ذلك ضحيتو ... وحديثا
 يةآ لكل مثال ولنأخذ .األعلى المثل وهلل التالي المثل الخمر تحريم مراحل يوضح ما يرخ ان

 :األولى اآلية مثل، اآلية عليه تنطبق

                                                             
1
 عدة مرات للتأكيد.يوشك هنا، للتأكيد ال للمقاربة، وقد وردت في القرآن العظيم  
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ْۡ.. } الكريمة اآلية: األفق عند الشمس لقرص ضوء أول َۡٱوََۡۡوَُكُوا َْۡش  ۡىۡبُوا ََۡۡحتَّ َۡٱۡلَُكمُۡۡيَتَبَيَّ ُۡطۡيۡ ل 

ۡٱ
َ ۡٱِۡطۡيۡ ل َۡٱِۡمنََۡۡيُضۡبۡ أل 

َ  .البقرة {١٨٧ ..رِۡ َفجۡ لۡ ٱِۡمنََۡۡودِۡسۡ أل 

ىَۡۡوِمن} :األولى الكريمة آليةا ۡٱوَۡۡنلَِّخيلِۡٱۡتَِۡثَمَر
َ ىِۡۡفۡۡإِنََّۡۡحَسًنا ۡۡقًاَورِزۡ ۡاَسَكرۡ ۡهُِۡمنۡ َۡتتَِّخُذونَۡۡبَِۡنىۡعۡ أل  ۡلَِكَۡذ

  .النحل {٦٧قِلُونََۡيعۡ ۡ ۡ ّلَِقوۡ ۡيَةۡ ٓأَل

 يذكر ولم الحسن بصفة زق الر   خص   وجل عز الباري  ان هو: للتحريم االول الضياء خيط   
ىِۡۡفۡۡإِنَّۡ: "بعبارة ذلك الى وجل عز الباري  نبه وقد لذلك التنبه فوجب السكر فةص ۡ  ۡلَِّقوۡ ۡيَةۡ ٓأَلۡلِكََۡذ
 تتخذون : )لقال" تركه" سبحانه ارادته تسبق لم ولو" اليها ينتبه لم" عقلها ما األكثر ولكن" قِلُونََۡيعۡ 
 .حالال يكون  كذا وعند .أيضا الحسن شمله قد السكر يكون  كذا عند. (حسنين ورزقا سكرا منه

 .ى االخر  الثالث التحريم آيات لذكر حاجة ال وبذلك
 :الثانية اآلية مثلك
 انحسار يقابله األفق فوق  منه غيرص جزء بظهور تدريجا الشمس قرص ءياض يزداد ثم .1

 .تدريجا الظالم

َهاَيۡ } :الثانية الكريمة اآلية يُّ
َ
ِينَۡٱۡأ َّْۡۡلَّ ْۡتَقۡ َۡلۡۡءَاَمنُوا لَوۡىٱَۡربُوا نتُمۡ ۡةَۡلصَّ

َ
ىَۡۡوأ ۡىَۡرىۡىُسَك ْۡتَعۡ َۡحتَّ ۡتَُقولُونََۡۡماۡلَُموا

ُۡۡجُنًباَۡوَلۡ ۡىَۡسبِيلۡنََۡعبِرِ ۡإِلَّ ْ َۡتغۡ َۡحتَّ رۡ ُۡكنُتمِۡإَونۡتَِسلُوا وۡ َِۡضۡ مَّ
َ
ۡىۡأ وۡ َۡسَفرۡنََۡعَ

َ
اۡۡأ َحدۡ ۡءََۡجا

َ
ّۡمِنَّۡۡمِنُكمۡأ

اۡلۡ ٱ وۡ ۡئِِطَۡغا
َ
ىۡۡأ اۡٱُۡتمَُۡمسۡ َل ْۡۡفَلَمۡ ۡءَۡلّنَِسا اََۡۡتُِدوا ْۡۡءۡ َما ُموا ْۡمۡ ٱفَۡۡاَطّيِبۡ ۡاَصعِيدۡ َۡفَتَيمَّ ي ۡۡبِوُُجوهُِكمۡ َۡسُحوا

َ
ۡإِنَِّۡۡديُكم  َۡوأ

َۡٱ اََۡكنَّۡۡللَّ  .النساء {٤٣َغُفوًراَۡعُفوًّ

َْۡتقۡ َۡلۡ} الناهية بال باألمر التحريم ضوء زاد الكريمة اللية هذه في    لَۡٱَۡربُوا نُتمۡ ۡةَۡوۡىلصَّ
َ
َۡوأ

ىۡ ۡى} السبب وجل عز الباري  وبين{َرىۡىُسَك َْۡتعۡ َۡحتَّ   .{َتُقولُونََۡۡماۡلَُموا

 :الثالثة اآلية مثلك
 .الليل ظالم في انحسار ويقابله ءياالض معه ويزداد الشمس قرص ظهور يزداد ثم .2
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ۡ۞﴿: الثالثة الكريمة اآلية َۡٱَۡعنِۡۡلُونََكۡۡ َۡيَس  ۡٱوَۡۡرِۡمۡ ل 
اۡۡقُل ُِۡۡسِۡ َمي ۡل  اِۡإَوثۡ ۡلِلنَّاِسۡۡفِعَُۡوَمَنىَۡۡكبِي ۡۡمۡ إِث ۡۡفِيهَِما ُۡمُهَما

كۡ 
َ
ۡۡعِِهَما ۡنَّفۡ ِۡمنَۡبُۡأ ىَۡۡو َۡعفۡ لۡ ٱُۡقلِۡۡيُنفُِقوَن َۡۡماَذاۡلُونََكۡۡ ََۡويَس  ُۡۡلَِكَۡكَذ ُۡٱۡيُبَّيِ ىۡٓأۡلٱۡلَُكمُّۡۡللَّ ۡلََعلَُّكمۡ ۡتَِۡي

ُرونَۡ   .البقرة ﴾٢١٩َتَتَفكَّ
اۡۡقُل ۡ﴿ في وهو التحريم قرص معظم بظهور التحريم ضوء دادز ا الكريمة اآلية هذه في    ۡمۡ إِث ۡۡفِيهَِما
كۡ ُۡمُهَمااِۡإَوثۡ ﴿ وفي... ﴾َكبِي ۡ

َ
 :تينمحدود مسألتين في فينحصر نفعهما اما .﴾عِِهَما ۡنَّفۡ ِۡمنَۡبُۡأ

 ...وجدت ان الخمرة شرب حلل ،ماء وجود عدم حالة  - أ
 .معقم وجود عدم حالة في للتعقيمها لاستعما - ب

 :الرابعة اآلية لمث
 .كله الظالم فينسخ ليضيئها البسيطة على ضياؤه ويشع الشمس قرص ظهور يكتمل ثم  .3

َهاَيۡ ﴿: الرابعة الكريمة اآلية يُّ
َ
ِينَۡٱۡأ ْۡءَاَمنُوۡاَّۡلَّ َۡٱۡإِنََّماۡا ۡٱوَُِۡۡسَُۡمي ۡل ۡٱوَۡۡرُۡمۡ ل 

َ ۡٱوَۡۡنَصاُبۡأل 
َ ىۡزۡ أل  ۡرِجۡ ۡمَُۡل َۡعَملِّۡۡمِنۡ ۡس 

يۡ ٱ  المائدة ﴾٩٠لُِحونَُۡتفۡ ۡلََعلَُّكمۡ ۡوهَُۡتنِبُۡجۡ ٱفَۡۡنَِۡطىۡلشَّ
 في وقطعيا كامال الظالم هياؤ ض فنسخ االفق فوق  التحريم قرص ظهر الكريمة اآلية هذه في  

ۡرِجۡ ) عبارة يۡ ٱَۡعَملِّۡۡمِنۡ ۡس  ۡلَعَلَُّكمۡ ) المبرور الجزاء عبارة وفي( تَنِبُوهُۡجۡ ٱفَۡ) االمر فعل وفي( نَِۡطىۡلشَّ
  (.لُِحونَُۡتفۡ 
فََلۡ﴿: كله العظيم نآالقر  تحكم التي الكريمة اآليةمضمون  طبقنا قد كون ن بذلك   

َ
َۡيَتَدبَُّرونَۡۡأ

ِِۡۡعندِۡۡمِنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡءَاَنۡ ُقرۡ لۡ ٱ ِۡٱَۡغي  ّْۡۡللَّ ىۡخۡ ٱۡفِيهِۡۡلَوََجُدوا  اوشكر  سبحانه هلل وحمدا. النساء ﴾٨٢اَكثِيۡ ۡافۡ تَِل
 .أعلم وهو
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 ولم يجعل له عوجا  

 

 

برأيهما تحتاج  ،في ندوة تلفزيونية كان عالمان كبيران يتحاوران في تعبيرات في القران الكريم   
وفي أثناء  .خارجيا فرحبا به ترحيبا غير عاديمتحدثا انضم اليهما  الى توضيح أو تفسير.

رة في ومما طرحا معهما عبا ،الكالم تبين أنه طالبهما ويظهر أنه خريج الدكتوراه بدرجة عالية
 اآلية الكريمة:

ِۡۡدُۡمۡ ۡل َۡٱ} ِ ۡاٱّۡلِلَّ نَزَلَّۡۡلَّ
َ
ۡىۡأ َُۡۡعلََيۡ َۡولَمۡ َۡبِۡكَتىۡلۡ ٱِۡدهَِۡعبۡ ََۡعَ ُنِذرَۡۡاَقّيِمۡ ١ِۡعوََجاۡ ۡۥَلَّ ّۡۡۡلِ

 
ن ّۡۡمِنۡاَشِديدۡ ۡاسۡ بَأ ُ  {هُۡلَّ

 الكهف.

َُۡۡعلََي َۡۡولَمۡ ): الطالب: لماذا قال هللا تعالى سؤال  م يجعل فيه عوجا(... ولم( ولم يقل: )ولِعوََجاۡ ۡۥَلَّ

وبقي الموضوع يدور في ذهني كلما تذكرته تتقلب االجابة فيه وفي  ندوة. في بعدها يظهروا
المسألة يوضحها  كذلك.لحظة تأمل يفتح الكريم سبحانه وتعالى علي بالتالي عسى أن يكون هو 

 المثل التالي وهلل سبحانه المثل األعلى:

 البطيخة

و جزء من تكوينها... لذا ال يصح لغويا أن نقول لها حب فاذا قلناها فيها حب بداخلها وه  .1
يكون المعنى أن الحب يشملها كلها من داخلها الى القشرة خارجها... وهذا غير واقعي يخالف 

 حقيقتها.
ع جزيئاتها من داخلها الى خارجها حتى القشرة... البطيخة لها رائحة طيبة تنبعث من جمي  .2

أن نقول فيها رائحة طيبة... فاذا قلناها يكون المعنى أن رائحتها في داخلها لذا ال يصح لغويا 
 .حيح يخالف حقيقتهاص فقط... وهذا غير

 نعود الى القران العظيم
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يجل ويعز هللا سبحانه  ،نكون قد نفينا العوج عن داخله فقط ،ولم يجعل فيه عوجاً  :لو قلنا  .1
ه الـ )فيه( ظرفية تدل على احتواء الشيء على شيء ويجل ويعز كالمه العزيز القران العظيم، هذ

 اخر.
قال تعالى: ولم يجعل له عوجا: أي بكامله ليس له عوجا من بسملة الكتاب الى اخير كلمة   .2

 .وهو أعلم. احب االعجاز العظيمص وحمدا هلل سبحانه العظيم الناس الخامسة في سورة الناس.
 

 النسيان والسهو

 النسيان نوعان:   

حدث أو شخص أو شيء  -القسم المسؤول عن التذكر في الدماغ -ب أمور عن الذاكرةغيا  - أ
 أو مكان أو تاريخ أو علم قد يتذكرها بعد حين.

ُۡٱوَۡ}تلك األمور من الذاكرة تماما فال يعود الشخص يتذكر منها شيئا  يقد تنمح  ۡثُمََّۡۡخلََقُكمۡ ّۡللَّ

ىۡ ۡ َيَتَوفَّى نَۡوِمنُكمُۡكم  رۡ ۡإَِلۡ ۡيَُردُّۡۡمَّ
َ
ۡۡمۡ ِعلۡ ۡدََۡبعۡ ۡلَمََۡيعۡ َۡلۡۡلَِكۡ ُۡعُمرِۡلۡ ٱَۡذلِۡأ َۡٱۡإِنَّۡۡا ۡۡ ًَۡشي   {٧٠َقِديرۡ َۡعلِيمۡ ّۡللَّ

 النحل.

اۡ} َجا
َ
ۡۡلَةِنلَّخۡ ٱۡعِِۡجذۡ ۡإَِلۡىَۡمَخاُضۡل ۡٱَۡءَهافَأ ۡۡتَِنۡلَيۡ َيىَۡۡقالَت  نِسّيۡ ۡايۡ نَسۡ َۡوُكنُتَۡۡذاَهىَۡۡلَۡقبۡ ِۡمتُّ  م،مري{٢٣امَّ

 تتمناه عليها السالم.

 أسباب النسيان:

ِۡۡإَوذَا۞ۡ}االنهماك في ملذات الدنيا:   ِۡٱَۡمسَّ ۡ ۡنَۡنَسىۡإل  ََلُۡۡإِذَاۡثُمَّۡۡهِۡإَِۡلۡ ُۡمنِيبًاۡۥَربَّهُۡۡدََعَُۡۡضّ ۡهُّۡمِنۡ َۡمةۡ نِعۡ ۡۥَخوَّ

ُْۡعوۡايَدۡ ََۡكنََۡۡماۡنَِسَۡ ِۡۡوََجَعَلُۡۡلَۡقبۡ ِۡمنۡهِۡإَِۡلۡ ۡا نَدادۡ ّۡلِلَّ
َ
ۡۡاأ ُِضلَّ َۡسبِيلِهَِۡعنّۡۡلِ ۡۡۦ  ۡإِنََّكۡۡقَلِيًلۡۡرِكَۡبُِكفۡ َۡتَمتَّعۡ ۡقُل 

ص ِۡۡمنۡ 
َ
 الزمر. {٨ۡنلَّارِۡٱۡبَِۡحىۡأ

َرَءي ۡۡقَاَلۡ}الشيطان ودعواته وتزيينه لبني ادم:  
َ
َوي ۡۡإِذۡ َۡتۡأ

َ
اۡأ خۡ ٱۡإَِلۡۡنَا ِۡلصَّ َۡۡرة ُۡٱۡنَِسيُتۡۡفَإِّنِ اۡۡوَتۡۡل  َۡوَما

ىۡ نَسى
َ
ۡۡنِيهُۡأ يۡ ٱۡإِلَّ نۡ ۡنَُۡطىۡلشَّ

َ
ذۡ ۡأ

َ
ُۡكَرهُۡأ َذَۡٱوَۡۡۥ  َۡٱِۡفۡۡۥبِيَلهُۡسََّۡۡتَّ  الكهف. {٦٣ۡاَعَجبۡ ۡرِۡحۡ َل 
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لَمۡ ۡقَاَلۡ}انشغال الفكر بأمر ذي تأثير:  
َ
ۡۡأ قُل 

َ
ۡ َۡمِعَۡۡتَِطيعَۡتَسۡ ۡلَنۡإِنَّكَۡۡأ ۡبَِماِۡنۡتَُؤاِخذۡ َۡلۡۡقَاَلۡ ٧٢اَصب 

مۡ ِۡمنۡ ِۡنۡهِقۡ تُرۡ َۡوَلۡۡنَِسيُتۡ
َ
ۡ ۡرِ أ  الكهف  {٧٣اُعُس 

ُلَۡۡوَما}   ۡۡنَتَزَنَّ مۡ ۡإِلَّ
َ
ََۡۡماۡۥََلَُۡۡرّبَِك ۡۡرِۡبِأ ي َۡۡبي 

َ
ََۡۡوَماَۡفَناَخلۡ َۡوَماِۡديَناأ ىَۡۡبي   مريم.{٦٤انَِسّيۡ َۡربَُّكََۡۡكنََۡۡوَماۡلَِك َۡذ

 السهو والنسيان

.. على الشخص أن يؤديها... .أمر أو نهي أو عمل أو قول أو أمانة أو طلب أو واجب   
 ه اخر فيها... أو يبقى ساهيا عنها.سيتذكرها أو يذكر أنه ما إف فيصادفه ما يسهيه عنها...

 األسباب: أسباب النسيان نفسها

ىۡل َۡٱۡقُتَِلۡ} ِينَۡٱ١٠ُۡصونَۡرَّ  الذاريات. {١١َساُهونََۡۡرة َۡغمۡ ِۡفُۡۡهمۡ َّۡلَّ

ِينَۡٱ}   الماعون.{٥َساُهونََۡۡصَلتِِهمۡ َۡعنُۡهمۡ َّۡلَّ

 

 السهو في الصالة

 السهو في الصالة سهوان:

 الذي يفيد االبتعاد عنها وقتيا الى أن يتذكرها. نعسهو خارجها: بدليل الحرف   - أ
... صل ى سهو داخلها: حيث يشرد فكره عنها الى أمور فيسهو المصلي فال يعرف كم ركعة - ب

بل ال يعرف ماذا قرأ في الركعة، لذا من فضل هللا سبحانه أوجد سجدة أو سجدتين للسهو قبل 
 وحمدا هلل سبحانه وهو أعلم التسليم أو بعده.
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 ساق عن يكشف يوم

 وحديث آيتين

 

 

 

 َساق   َعن َشف  ي ك   مَ َيو  

 القلم. {٤٢تَِطيعُونَ يَس   فاََل  لسُُّجودِ ٱ إِلَى نَ َعو  َويُد   َساق   َعن َشفُ يُك   مَ يَو  }بسم اهلل الرمحن الرحيم
ليه صل ى ّللا  تعالى ع الرسول عنها هللا رضي عائشة المؤمنين ام سالت: اآلية في حديث ورد

 " هللا ساق هي: "قال هللا؟ رسول يا هي من ساق: وآله وسل م

 عن وتعالى سبحانه هللا يكشف ان جدا المستحيل من ذا... اآليتين في واحد الموضوع ان   
 .االسرائيلية المدسوسات منمن المؤكد  ،انها... المحشر أمام ساقه

 االثباتات

 ماذا... ساقه كاشف وهو يكلمهم عشيرته امهوام... الديوان درص في جالس عشيرة شيخ: مثال .1
 يرضاها ان ال يمكن الكرامة؟ اين العزة اين الحشمة اين.. يرضاها؟ بشر أي! عنه؟ سيقولون 

 ويعز؟ يجل حاشاه شانه جل هلل نرضاها كيف... بشر

ب ِۡۡشَعةًَۡخىۡ}: بدليل ،والكافرين والمشركين الفاسقين تخص ٤٣اآلية  بداية
َ
َۡوقَدۡ ۡذِلَّة  ُۡۡقُهمۡ هَۡتَرۡ ُۡرُهمۡ َصىۡأ

ْۡ ُجودِۡٱۡإَِلۡۡنََۡعوۡ يُدۡ ََۡكنُوا  نأخذملسو هيلع هللا ىلص  للرسول حديث في ذكرهم جاء هؤالء .القلم 1{٤٣لُِمونََۡسۡىَۡوُهمۡ ۡلسُّ

 :الموضوع يغني ما منه

                                                             
  َهقُُهم  تَر   ُرُهم  َص  أَب   ِشعَةً َخ  } 1

 المعارج {٤٤يُوَعُدونَ  َكانُواْ  لهِذيٱ مُ يَو  ل  ٱ ِلكَ ذَ   ِذلهة  
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 حوض فوق  واقفملسو هيلع هللا ىلص  الرسول ويصل االمام الى يتقدم كل   ،الحة  ص مة  أ ،متانأ ،سوادان يأتي ثم" 
 خالدة الجنة االمة هذه وتدخل... ابدا بعدها يظمأ الملسو هيلع هللا ىلص  الرسول يد من ماء شربة فيشرب رثالكو 

ب ِۡۡشَعةًَۡخىۡ}: سبحانه هللا وصفها التي الفاسقة االمة تأتي ثم ."فيها مخلدة
َ
َۡهُقُهمۡ تَرۡ ُۡرُهمۡ َصىۡأ

  {٤٣..ذِلَّة  ۡ

.. أمتي.. .متيأ.. .صل ى ّللا  تعالى عليه وآله وسل م فيقول... المالئكة فتمنعهم لتشرب تتقدم 
 .جهنم تدخل تم بعدك احدثوا ماذا تعلمال  انك.. امتك ليسوا انهم: وجل عز الباري  فيجيبه

 فإنها" ساق" ـــبأل رفةع  الم   فةالمعرِ  اما جمع على تطلق العربية اللغة في نكرة مفردة كلمة" ساق" .2
 ".الساق" الكريمة اآلية في جاءت فهل ،واحد تخص

... كانوا.. ترهقهم.. ابصارهم.. يستطيعون .. يدعون  ] اآليتين في عالجم على الدالة الكلمات .3
  .[سالمون .. .وهم
ُجودِۡٱۡإَِلۡۡنََۡعوۡ َويُدۡ ...} جداً  الواضح واالثبات .4  .المحشر يوم في هذا {٤٢َتِطيُعونَۡيَسۡ ۡفََلۡۡلسُّ

َْۡۡوَقدۡ ...} .5 ُجودِۡٱۡإَِلۡۡنََۡعوۡ يُدۡ ََۡكنُوا  في سجودهم فعدم. الدنيا في هذه القلم. {٤٣لُِمونََۡسىَۡۡوُهمۡ ۡلسُّ

 .االخرة في السجود يستطيعون  ال جعلهم الدنيا
َۡٱوَۡ} .6 ِتِۡل  اُقۡٱۡفَّ ِۡۡلسَّ اقِۡٱب  القيامة {٣٠َمَساُقۡل ۡٱَۡمئِذۡنيَوۡ َۡرّبَِكۡۡإَِلۡى٢٩ۡلسَّ

 التوازن  فيختل بروز او بحجارة القدمين احدى تعثر نركض او نمشي ونحن هذه؟ من ساق
 للمشركين يحدث ما هذا االرض على يسقط وقد التمايل فيحدث ةبالعاثر  العاثرة غير فتلتف
 . القيامة يوم... والفساق والكفرة

 

 ايتين بين حديث

 :االولى الكريمة اآلية
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ِ ۡاٱُۡهوَۡ} نَزَلَّۡۡلَّ
َ
ىۡۡهُِۡمنۡ َۡبِۡكَتىۡلۡ ٱَۡكَۡعلَيۡ ۡأ ۡ ۡتۡ َءاَي َۡكَمىۡمُّ مُُّۡۡهنَّۡۡت 

ُ
َخرُۡۡبِِۡكَتىۡلۡ ٱۡأ

ُ
ىُۡمتََشۡىَۡوأ اۡت  ۡبَِه مَّ

َ
ِينَۡٱۡفَأ َّۡلَّ

اۡب ۡٱۡهُِۡمنۡ َۡبهَۡتََشۡىَۡماَۡفَيتَّبُِعونَۡۡغۡ َزيۡ ۡقُلُوبِِهمۡ ِۡفۡ اۡب ۡٱوََۡۡنةِفِتۡ لۡ ٱۡءَۡتَِغا ۡۡءَۡتَِغا
 
ۡۡلَمَُۡيعۡ َۡوَماۡۦ ۡوِيلِهِۡتَأ

 
ۡۡۡۥاوِيلَهُۡتَأ ُ ۡٱۡإِلَّ ّۡللَّ

ىۡٱوَۡ ۡ ۡۦبِهَِۡءاَمنَّاَۡيُقولُونَۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفِۡۡسُخونَۡلرَّ رَُۡۡوَماَۡرّبَِنا ِۡۡعندِّۡۡمِنۡ ُۡكّ كَّ اۡۡيَذَّ ْۡۡإِلَّ ْولُوا
ُ
ۡٱۡأ

َ  .عمران ال {٧بَِۡبىۡلۡ أل 

 الشريف الحديث

َماِن ب ِن َبِشير  ) َما-َعن  النُّع  وَل ّللاَِّ  َرِضَي ّللاَّ  َعن ه  ت  َرس  َمان   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمع  َيق ول  َوَأه َوى النُّع 
َبَعي ِه ِإَلى أ ذ َني ِه:  ، َوِإنَّ ِبِإص  َلم ه نَّ كَ  ِإنَّ ال َحاَلَل َبيِ ن  ، اَل َيع  َتِبَهات  َما م ش  ، َوَبي َنه  ِمَن  ِثير  ال َحَراَم َبيِ ن 

ب َهاِت َوَقَع ِفي ال   ِضِه، َوَمن  َوَقَع ِفي الشُّ َتب َرَأ ِلِديِنِه َوِعر  ب َهاِت، َفَقِد اس  َحَراِم، النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ
َل ال ِحَمى، ي   ِحَمى ّللاَِّ  نَّ وِشك  َأن  َيَقَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلك لِ  َمِلك  ِحًمى، َأاَل َوإِ َكالرَّاِعي َير َعى َحو 

لُّه ، َوِإَذا َفَسَدت  َفَسَد ال َجَسد   ، َصَلَح ال َجَسد  ك  َغًة، ِإَذا َصَلَحت  لُّه ، َمَحاِرم ه ، َأاَل َوِإنَّ ِفي ال َجَسِد م ض   ك 
.  .الستة رواه  ق  َعَلي ِه.م تَّفَ  (َأاَل َوِهَي ال َقل ب 

 .الحدث في يتكلم اي :الحدث حول يتكلم كقولنا الزرع في االغنام يرعى: الغنم يرعى

 علميا الموضوع

 اما االوراق هذه... وتعلو تتكاثر البداية في أوراقه تنبت الزرع ان: والراعي الزارع يعرفه مما
 بداية وهي النامية القمم الزرع يعطي وقت تيفسيأ يفعلوا لم اذا... االغنام ترعاها او يحشوها ان

 امتصاص بسبب... ضعيفة السيقان تنمو وبهذا منها اسفل تضيفها خاليا تكون  التي السيقان
 .الحبوب وضعف السنابل قلة الى يؤدي مما... الغذاء لمعظم االوراق

 اغنامه يرعى ان الراعي على يحرم ذلك عند النامية القمم ظهور وقت يعرفان والراعي الزارع ان
 الزرع وسحق والسيقان النامية القمم االغنام أكلت فعل فان... احتياطا مدة قبل الزرع في

 .السنة تلك محصول الزارع فيخسر …واتلف
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 قسمان االمر لهذا بالنسبة الرعاة

ِ ۡاٱُۡهوَۡ} نَزَلَّۡۡلَّ
َ
ىۡۡهُِۡمنۡ َۡبِۡكَتىۡلۡ ٱَۡكَۡعلَيۡ ۡأ ۡ ۡتۡ َءاَي َۡكَمىۡمُّ مُُّۡۡهنَّۡۡت 

ُ
َخرُۡۡبِِۡكَتىۡلۡ ٱۡأ

ُ
ىُۡمتََشۡىَۡوأ اۡت  ۡبَِه مَّ

َ
ِينَۡٱۡفَأ ِۡفَّۡۡلَّ

اۡب ۡٱۡهُِۡمنۡ َۡبهَۡتََشۡىَۡماَۡفَيتَّبُِعونَۡۡغۡ َزيۡ ۡقُلُوبِِهمۡ  اۡب ۡٱوََۡۡنةِفِتۡ لۡ ٱۡءَۡتَِغا ۡۡءَۡتَِغا
 
ۡۡلَمَُۡيعۡ َۡوَماۡۦ ۡوِيلِهِۡتَأ

 
ۡۡۡۥاوِيلَهُۡتَأ ُ ۡٱۡإِلَّ ّۡللَّ

ىۡٱوَۡ ۡ ۡۦبِهِۡاَءاَمنََّۡۡيُقولُونَۡۡمِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفِۡۡسُخونَۡلرَّ رَُۡۡوَماَۡرّبَِنا ِۡۡعندِّۡۡمِنۡ ُۡكّ كَّ اۡۡيَذَّ ْۡۡإِلَّ ْولُوا
ُ
ۡٱۡأ

َ  آل عمران {٧بَِۡبىۡلۡ أل 

ىۡٱوَۡ..) الكريمة اآلية وصفتهم :االول  بدايته في الشريف الحديث ووصفهم( ..مِۡعِلۡ لۡ ٱِۡفِۡۡسُخونَۡلرَّ
 (.الصالحة القلوب صحابأ) خرهآ وفي( الشبهات امتقو )

 .االنحراف: الزيغو ( زيغ قلوبهم في) الكريمة اآلية وصفتهم :الثانية

ووصفهم الحديث الشريف في بدايته )فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام(... وفي نهايته 
  )اصحاب القلوب الفاسدة(.

َۡٱِۡفُۡۡكَمانََِۡي ۡۡإِذۡ ۡنََۡمىۡوَُسلَيۡ ۡدَۡۥَودَاوُۡ﴿ر في الحديث موجود في عبارة: كِ ان كل ما ذ   ۡۡإِذۡ ۡثِۡرۡ ۡل  ۡنََفَشت 
  .األنبياء {٧٨ِهِدينََۡشۡىِۡمِهمۡ ِۡلُكۡ َۡوُكنَّاۡمَِۡقوۡ لۡ ٱَۡغَنمُۡۡفِيهِۡ

ۡۡإِذۡ ۡثِۡرۡ ۡل َۡٱِۡفُۡۡكَمانََِۡيۡ ۡإِذۡ ۡنََۡمىَۡوُسلَيۡ ۡدَۡۥَوَداوُۡ} :اآلية الكريمة الثانية َۡوُكنَّاۡمَِۡقوۡ ل ۡٱَۡغنَمُۡۡفِيهِۡۡنََفَشت 
  االنبياء. {٧٨ِهِدينََۡشۡىِۡمِهمۡ ِۡلُكۡ 

مۡ  وكان سليمان عليه السالم حاضرازارع راعيا لداوود عليه السالم  الرواية: شكى ىُۡسلَيۡ َۡهاَنىَۡفَفهَّ َۡنۡ َم
ۡ﴿و رۡ ۡا ۡمۡ وَِعلۡ ۡامۡ ُحكۡ َۡناَءاتَيۡ َُُۡۡكًّ َ ۡٱوَۡۡنَۡيَُسّبِحۡ َۡباَلۡۡل ِۡٱۡدَۡۥَداوَُۡۡمعَۡۡنَاَوَسخَّ ي  ىَۡۡوُكنَّاۡلطَّ ان  ألنبياء.ا ﴾٧٩عِلِيََۡف

حقته وأتلفته.. وخسر المحصول.. فحكم داوود عليه السالم الراعي أدخل غنمه في زرعه فس
فأخطأ... فيقول رب العزة سبحانه وتعالى )ففهمناها سليمان( فحكم بما يلي يأخذ الزارع الغنم 
ويرعاها الموسم المقبل... ويلتزم الراعي بزراعة الموسم... وفي نهايته يأخذ الزارع مواليد االغنام 

 وللراعي أغنامه فقط. وحاصل الزرع "الغلة"...

 مواليد األغنام تعويضا عن خسارة غلة الموسم. 
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 العبر من الحكم

حكم هللا سبحانه وتعالى أن يأخذ الزارع من مواليد االغنام فقط ويعود لزراعة لم يلماذا  .1
 أرضه... ويعود الراعي الى رعي أغنامه؟

راعي فهو في راحة فكرية كبير، أما ال ا بشكلوجسدي اان الزارع في عمله تعب فكري   
وجسدية... اذ ما عليه اال تتبع األغنام وتوجيهها وحمايتها... فالحكم عليه بالتزام الزراعة ليعاني 
ما يعاني الزارع ) ليذوق وبال أمره(، وليتمتع الزارع براحة الراعي موسما كامال... انه حكم هللا 

 والصحيح في المادة والحالة. سبحانه وتعالى من فوق سابع سماء فيه: العدل والحق

 حكم فيه "الردع" اذ يستحيل على الراعي أن يسمح ألغنامه دخول زروع الناس. .2
ادبيات الحكم: يجب على الراعي أن يرضى بما قسم هللا سبحانه وتعالى ألغنامه من رزق  .3

 رزقه الحالل الطيب" وليحمد هللاالحالل " ونباتات برية فمن رزقهخارج الزروع من أعشاب 
 يلقاه... جاء في الحديث القدسي: م على أرضه الى أن، ويشكره على القليل والكثير ما داسبحانه
 .مالك من دنياك اال ما أكلت فأبليت وما لبست فأبليت آدم)يا ابن 

ت   :، َقالَ َأِبيهِ  ، َعن  م َطرِ ف   ، َعن  َقَتاَدةَ  َعن   َرأ  َدَفع  وِل ّللاَِّ َصلَّى ّللاَّ  َعَلي ِه َوَسلََّم َوه َو َيق   :ِإَلى َرس 
َماِلي َماِلي، َوَهل  َلَك ِمن  َماِلَك َيا اب َن  :َيق ول  اب ن  آَدمَ  ":َفَقالَ  ، 1َأل َهاك م  التََّكاث ر  سورة التكاثر آية 

َت َفَأ َني َت، َأو  َلِبس  َضي تَ آَدَم ِإال َما َأَكل َت َفَأف  َطي َت َفَأم  َلي َت، َأو  أَع   2972رقم الحديث:   ".ب 

  . آمين.يارب واشكرك على ما أنعمت لك حمدلاو 
 
 

  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7531
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7531
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4708
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4708
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 هومراجع مصادر الكتاب
 

 يفسر بعضه بعضاالكريم. القران  .1
 الشريفالنبوي الحديث  .2
 تفسير ابن كثير .3
 تفسير الجاللين للسيوطي .4
 مام الشوكاني"زبدة التفسير "مختصر تفسير اال .5
 مختصر تفسير الطبري  .6
 فوة البيان لمعاني القران "للشيخ حنين محمد مخلوف"ص .7
 تفسير النفي .8
 الملل والنحل للشهرستاني .9

 أمير المؤمنين للطوسي أسرار في اليقين أنوار مشارق  كتاب .10
 كتاب التداوي باألعشاب للدكتور أمين رويحة .11

 
 سير: مراجع للقراءة والمزيد حول وقفات من التفا

 ات في تفاسير البيضاوي والقرطبي شروح .1
 . سورة البقرة، تفسير المراغي .2
 حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي  .3
 لفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفيةا .4

 

 
 

 

 

  



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



153 
 

 حواشي المتن النصية
                                                             

I "...الحمد هلل،   حديث أبي سعيد سعد بن مالك " كان فيمن قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا
 :أما بعد .الة والسالم على رسول هللاوالص

حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري  -رحمه هللا-ففي باب التوبة أورد المصنف 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفًسا، فسأل  :قالملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه عن نبي هللا 

وتسعين نفًسا، فهل له من توبة؟ عن أعلم أهل األرض فد ل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
فقال: ال، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل األرض، فد ل على رجل عالم، فقال: إنه 
قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 

وال ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء،  وكذا، فإن بها أناًسا يعبدون هللا تعالى فاعبد هللا معهم،
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، 
فقالت مالئكة الرحمة: جاء تائًبا مقباًل بقلبه إلى هللا تعالى، وقالت مالئكة العذاب: إنه لم يعمل 

فقال: قيسوا ما بين األرضي ن،  -أي حكًما- خيًرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم
فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى األرض التي أراد، فقبضته مالئكة 

 .متفق عليه[1]الرحمة
يحكي لنا هذا الخبر عن رجل كان ممن قبلنا من األمم السابقة، قتل تسعة وتسعين ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

-نفًسا، قتل  النفس كما هو معلوم هو من السبع الموبقات، وهو الذنب الوحيد بعد اإلشراك باهلل 
وعيد بالخلود في الذي قال بعض أهل العلم: إنه ال توبة لصاحبه، وجاء فيه ال -تبارك وتعالى
ًدا َفَجَزاؤ ه  َجَهنَّم  َخاِلًدا ِفيَها :النار، قال ِمًنا م َتَعمِ  ت ل  م ؤ  َوَغِضَب ّللاَّ  َعَلي ِه  وليس ذلك فقط بلَوَمن  َيق 

، فهو من أهل الغضب واللعن، واآلية في ظاهرها أنه من أهل الخلود في <93>النساء:  َوَلَعَنه  
يسأله عن ذلك،  -رضي هللا عنهما-ا واحدة، وجاء رجل إلى ابن عباس النار، هذا من قتل نفسً 

يعني: عمن قتل هل له توبة؟ فقال: ال، يعني: ال توبة له، فهذا هو الذنب الوحيد الذي جاء فيه 
وقد اختلف بسبب ذلك أهل العلم، هل للقاتل  -تبارك وتعالى-مثل هذا الوعيد، بعد اإلشراك باهلل 

نسأل هللا العافية، وإنما أذكر هذا في بيان عظم هذا -ضهم يقول: ال توبة له من توبة أو ال؟ بع
الذنب، وإال فالجمهور سلًفا وخلًفا يقولون: له توبة، الشرك الذي هو أعظم الذنوب يتاب منه 
فكيف بما دونه؟، فالتوبة تجب  ما قبلها، لكن يبقى حق اإلنسان المقتول، فمثل هذا الجرم العظيم 

لكالم عليه مفصاًل في الكالم على األعمال القلبية، الكالم على التوبة من األعمال قد مضى ا
 .القلبية

 ال؟ مهل للقاتل توبة أ

https://khaledalsabt.com/explanations/1214/4-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7#footnote-1
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ذكرنا أن رأي عامة أهل العلم سلًفا وخلًفا وهو الراجح أنه له توبة، لكن يبقى حق المقتول، عندنا 
مد، لكن المقتول ذهب، يعني: هؤالء حق ألولياء الدم، القصاص أو قبول الدية، هذا في القتل الع

لم ا حصل القتل تشفوا بسبب أنهم أخذوا بالثأر، بهذا القصاص العادل، لكن يبقى هذا الذي ذهب 
ومات وق تل، ما أخذ شيًئا، إذا أخذوا الدية أخذتها الورثة وتنازلوا عن القصاص، قبلوا بالدية والذي 

أخذ من حسناته يوم القيامة حتى يرضى، ولهذا قال ق تل ما أخذ شيًئا، فبقي حقه، ولذلك فإنه ي
ي رضي  -تبارك وتعالى-رحمه هللا: إن من تاب توبة نصوحة فإن هللا -شيخ اإلسالم ابن تيمية 

المقتول بما شاء، برفع الدرجات، تكفير السيئات، لكن شيخ اإلسالم يقول: عليه أن يحتاط، 
الحسنات؛ ألنه قد يمك ن منها المقتول، ألنه حتى  يعني: هذا القاتل عليه أن يحتاط باإلكثار من

مع التوبة يبقى اإلشكال أن حقوق العباد ال تسقطها التوبة، التوبة تسقط حق هللا عز وجل، 
يعني: القتل فيه حقان حق هلل، وهذه جريمة، أقدم على أمر محرم عظيم، من الكبائر، من 

 .، تذهبها، بقي حق للمقتولالموبقات، إذا تاب فهذه الموبقة التوبة  تجب ها
لو تاب إنسان من السرقة يتوب هللا عليه، لكن بقي حق المسروق منه البد  أن يرد إليه، حقوق 
المخلوقين األصل فيها المشاح ة، البد  أن تؤديها لهم، حق هللا األصل فيه المسامحة، ومن تاب 

المخلوق، ولهذا قال ابن عباس: تاب هللا عليه، فيبقى حق المخلوق، فهنا هذا المقتول له حق 
ليس له توبة، وقال بعض أهل العلم: إن ابن عباس أراد الزجر؛ ألنه عرف أن الرجل هذا يريد 

 .أن يقتل، فإذا تشف ى تاب، فقال: ليس له توبة، هكذا قال بعض أهل العلم
سأل عن أعلم  المقصود أن هذا الرجل ما قتل نفًسا واحدة، قتل تسًعا وتسعين نفًسا، ثم بعد ذلك

أهل األرض، فهذا يؤخذ منه أن اإلنسان مهما كان إجرامه فإنا ال ني أس منه، يعني: تصور إنساًنا 
قتل تسًعا وتسعين نفًسا ال يبالي بحدود هللا، يعني: عنده أمور كثيرة، فإذا كان يقدم على القتل 

سفاك للدماء، أنه م بير، أنه بهذه الطريقة، مجرم واحد قتل تسًعا وتسعين نفًسا؟ هذا معناه أنه 
،  فاتك، أنه جبار من الجبابرة، فهنا قد يستيقظ الضمير، فال نيأس من أحد، وال نتألى على هللا

ما يقال: فالن ال يوفق للتوبة، فالن ال يتوب، فالن ال يمكن أن يرجع، ومن قال لك هذا؟ هذا 
 .دون ذلك؟الرجل بهذه المثابة، وفتح هللا على قلبه، فكيف بمن هو 

قد يكون هذا اإلنسان، قد يكون هذا الولد، قد تكون هذه البنت، قد يكون هذا القريب عنده ذنوب، 
، عنده أشياء، عنده مخالفات، لكن ما وصل األمر إلى هذه المواصيل، فكيف نيأس  عنده معاص 

 من هدايته؟
على قلب  جل جالله وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فيفتح هللا

العبد وتتغير حاله في لحظة، قد يكون هذا بدعوة والد، قد يكون هذا بإحسان، قد يكون بألطاف 
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ربانية أنزلها هللا عز وجل عليه، ال تيأس من ألطافه، ومن رحماته، فاهلل يفتح على قلب العبد 
 .ويحوله من الغواية إلى الهداية

جل  تحولوا إلى شيء آخر، كما قال هللاملسو هيلع هللا ىلص ا النبي بعض الغالظ األشداء الذين حاربو 
ًة َوّللاَّ  َقِدير  َوّللاَّ  َغف ور    جالله: م  َمَودَّ َعَل َبي َنك م  َوَبي َن الَِّذيَن َعاَدي ت م  ِمن ه  َعَسى ّللاَّ  َأن  َيج 
ن بتحولهم كيف تكون هذه المودة؟ الراجح من أقوال المفسرين أن ذلك يكو ]7الممتحنة:  [َرِحيم  

أسلم، وهو ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلسالم، وهذا الذي حصل، أبو سفيان الذي كان يقود الجيوش لحرب النبي 
وأبو سفيان في ملسو هيلع هللا ىلص أول من قاتل المرتدين، لقي ذا الخمار وهو قادم من اليمن لما توفي النبي 

 .الطريق، فقاتله، لما ارتد ذو الخمار عن اإلسالم، أول من قاتل المرتدين أبو سفيان
وانظروا إلى الذين قاتلوا وفتكوا في يوم أحد، خالد بن الوليد، وعكرمة، صاروا من أعظم قادة 
المسلمين الذين نفتخر بهم، ونعتز بهم، ونتشرف بذكرهم، وذكر مآثرهم، َمن مثل 

وعكرمة؟، وأمثال هؤالء حتى الذين أسلموا عام الفتح َمن حسن إسالمه ِمن هؤالء كيف   خالد
 .تحول؟
، ولما أراد أن يخرج إلى الشام للجهاد، كيف ضج رضي هللا عنه وا سيرة الحارث بن هشاماقرء

أهل مكة وخرجوا معه، يقولون: كيف تخرج وأنت خير أهل الوادي؟ مثلك ال يخرج من مكة، 
فاعتذر إليهم أنه ما تركهم رغبة عنهم، وال تركهم رغبة في دنيا، وإنما اعتذر إليهم بأنهم قد تأخر 

ولدين هللا عز وجل وأن أصحابهم سبقوهم إلى هذا الشرف، فأراد أن ملسو هيلع هللا ىلص مهم ونصرهم للنبي إسال
 .يستدرك، أن يعوض

أبو سفيان بن الحارث، وهذا غير أبي سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب هو الذي كان يقود 
ية رضي ، وهو الذي قال يوم أحد: اعل  ه بل، اعل  ه بل، هو والد معاو ملسو هيلع هللا ىلصالجيوش لحرب النبي 

 هللا عنهم.
الذي كان يهجوه دائًما، وهو أشبه الناس ملسو هيلع هللا ىلص كن  أبا سفيان بن الحارث هذا الشاعر ابن عم النبي 

 :من حيث الصورة الظاهرة، هو الذي هجاه حسان بن ثابت حينما قالملسو هيلع هللا ىلص بالنبي 
 فأنَت م جوَّف نخب  هواء   أال أبلغ  أبا سفياَن عني

 :وقال
 رُّكما لخيِركما الفداء  فش أتهجوه ولسَت له بكفء  

 :وهو الذي يقول فيه
 ت ثير النقَع موعد ها َكداء   َعِدمنا خيَلنا إن لم تروها
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كان شاعًرا، يهجو النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعني تدخل مكة فاتحة، هذا أبو سفيان بن الحارث، ابن عم النبي 
يوم حنين، ومعه في ملسو هيلع هللا ىلص ، أشد الناس عداوة، أسلم، وهو الذي كان آخًذا بخطام ناقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

وثبت مع أفراد قد ال يزيدون على عشرة، والباقون انهزموا، وهذا ثابت في يوم حنين، أبو سفيان 
 .ملسو هيلع هللا ىلصبن الحارث ابن عم النبي 

ًة َوّللاَّ  َقِدير  َوّللاَّ  َغف ور   م  َمَودَّ َعَل َبي َنك م  َوَبي َن الَِّذيَن َعاَدي ت م  ِمن ه  ، ]7الممتحنة: [َرِحيم  َعَسى ّللاَّ  َأن  َيج 
 .تبارك وتعالى-قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه 

فهذا قتل تسًعا وتسعين نفًسا، هذا اإلنسان الفاجر الفاسد الذي قد نراه هل وصل به األمر أنه 
 يقتل تسًعا وتسعين نفًسا؟

لى على الجواب: ال، قد يفعل بعض الكبائر الموبقات، أشياء، لكن قد تدركه رحمة هللا، فال نتأ
 .هللا، وال نيأس من أحد، ونقدم الدعوة للجميع، ونسأل الهداية للجميع

ثم إن هذا الرجل توجه إلى طريق صحيح، سأل عن أعلم أهل األرض، اآلن الجناية عظيمة 
ا، هذا مجرم كبير، قاتل، سفاك للدماء  .جدًّ

الفتيا والجواب على  ، هذه تحتاج إلى عالم كبير من أجل أن تأتي(فسأل عن أعلم أهل األرض)
وجه مرضي صحيح، ما ذهب وسأل أي أحد كما يفعل بعض الناس، يقول: سألت إمام المسجد، 

 .إمام المسجد هذا من أهل العلم أو ال؟
يرى إنساًنا في الطواف، أو في السعي، أو في الحرم ملتحًيا فيقول: عندي سؤال ويسأله، وقد ال 

 .ا في الجهليكون من أهل العلم، قد يكون مغموسً 
هذا سأل عن أعلم أهل األرض، وواضح أن الرجل ما كان يعرف أعلم أهل األرض، ومؤهالته ال 

 .تؤهله لهذا، هو مجرم كبير، كيف يعرف العلماء، وأعلم أهل األرض، هذا في بيئة أخرى تماًما
اهب، ، ما د ل على أعلم أهل األرض في الواقع، الذين سألهم دلوه على ر (فد ل على راهب)

والراهب عابد، صاحب عبادة عظيمة، ولكن العلم شيء، والعبادة شيء، فغلب عليه هذا الجانب، 
هذا التخصص، هذا االهتمام، وهو تغليب جانب الرهبة، والعبادة العظيمة الشاقة، الراهب عندهم 

الليل   يجلس في دير، يجلس في معبد، يجلس في صومعة، ينقطع عن العالم، ويتعبد هللا
 النهار، ويصوم الدهر، ويقوم الليل، ويترك كثيًرا من الطيبات، وال يتزوج، كما قال هللا عز وجل:و 

َواِن ّللاَِّ   .]27الحديد:  [َوَره َباِنيًَّة اب َتَدع وَها َما َكَتب َناَها َعَلي ِهم  ِإالَّ اب ِتَغاَء ِرض 
هنا األسلوب والخطاب، ما قال:  الحظ فقال له: إنه قتل تسعة وتسعين نفًسا، فهل له من توبة؟

إني قتلت، هو في الواقع قال: إني قتلت، لكن هذا من باب األدب في الخطاب، فيغيَّر الضمير 
لئال تنسب هذا الشيء المشين إلى نفسك وأنت تتحدث، تقول: فالن من الناس ذهب، وهو مجرم، 

ب على لسان الرجل بضمير تقول: ذهب إلى القاضي، فاعترف، وقال: إنه زنى، ما تذكر الخطا
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المتكلم، ما يقول: إني، أي المتكلم الناقل للقصة، ما يقول: إني كذا، لماذا؟ تأدًبا لئال تنسب إلى 
نفسك هذا الشيء المشين، ولو باألحرف والكلمات، وأنت لم تقارب ذلك بالفعل، لكن تحكي فعل 

 .ل: إني فعلت كذا وكذا وكذاغيرك، فإذا أردت أن تحكي فعاًل مشيًنا تقول: فالن ذهب وقا
يدعوه إلى اإليمان، قال عند ملسو هيلع هللا ىلص أبو طالب عند االحتضار لما كان في مرض الموت، والنبي 

الموت: إنه على ملة عبد المطلب، هو في الواقع قال: إني، لكن تجد الرواية يذكرونها هكذا "إنه" 
كذا، حتى في هذا يتحرى لئال ينسب الراوي هذا إلى نفسه كأنه يتكلم يقول: إني على ملة 

اإلنسان، فكيف بالذي يتبجح بالباطل، وبالفساد، ويصدر عنه ويعافسه صباح مساء؟ كانوا 
 .يتنزهون من النقل

َحى :وبعض العلماء ذكر في قوله تعالى ِل ِإَذا َسَجى  َوالضُّ َعَك َربَُّك َوَما   َواللَّي  َما َودَّ
ن باب التلطف في العبارة، لئال ينسب إليه أنه فعل به ما قال: وما قالك، م ]3-1الضحى:[ َقَلى

 .ذلك، قاله: هجره، وأبعده، وجفاه
ِفينِ  :يقول  عليهم الصالة والسالم، فهذا إبراهيم-وهكذا في آداب األنبياء  َو َيش  ت  َفه   َوِإَذا َمِرض 

 .]80الشعراء: [
ب، وله أمثلة ذكرناها في بعض نسب المرض إلى نفسه، والشفاء إلى هللا، هذا كله من باب األد

 .المناسبات
فقال: ال، فقتله،  فالحاصل أن هذا د ل على هذا الراهب وسأله هذا السؤال، هل له من توبة؟

، هذا يدل على أن روح الجناية تسري في عروقه، وأن الرجل متوثب وأفعى الوادي فكمل به مائة
إلى التوبة، ال زال فيه إقدام على الشر بين جنبيه، يعني: ال زال الرجل حتى مع هذا النزوع 

 .واستسهال لهذا الجرم الذي يريد أن يتوب منه، فكمل بهذا الراهب
وهذا يدل على أنه سريع االنفعال، سريع الغضب، يقتل لكل ما استفزه وأغضبه، سواء بحق أو 

 .بباطل، وال يمكن أن يكون هذا بحق؛ ألنه يبحث عن التوبة، فكمل به مائة
عن أعلم أهل األرض، فال يزال يريد أن يتوب، فد ل على رجل عالم، فاألول راهب، وهذا  ثم سأل
 .عالم

قال لألول: إنه قتل تسًعا وتسعين نفًسا، فهو يحسبهم وعارف بهم، فهل له فقال: إنه قتل مائة نفس
 من توبة؟

لعابد قد ال يكون عنده الحظ الفرق بين العالم والعابد، فا فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟
من العلم والفقه، لكن العالم حاله تختلف عن العابد، أرشده إلى معنى آخر، وهو ترك األرض 

 .التي كان فيها؛ حيث إنها أرض ال تعين على الطاعة
 .لي ولكم علًما نافًعا -تبارك وتعالى-أسأل هللا 
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 .(2766)، رقم: (2118/ 4)تله أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر ق
 موقع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت:

https://khaledalsabt.com/explanations/1214/4--وديث-ابي-سعيد-سعد-ب -مالك-كان-فيم -قبلكم

 قتل-تسعة-وتسعي -نفسا
 

II  فالحديث في باب اإلخالص، وإحضار النية هو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 

ألعمال بالنيات، وإنما إنما ا :يقولملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول هللا   لؤي بن غالب القرشي العدوي 
لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله، فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت 

 :]هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
https://khaledalsabt.com/explanations/1993/-وديث-عمر-ب -الخطاب-رضي-هللا-عنه-انما-االعمال

   بالنيات-وانما-لكل-امرى-ما-نوى
 

III
َماِن ب ِن َبِشير    وَل ّللاَِّ -َعن  النُّع  ت  َرس  َماَقاَل: َسِمع  َمان   ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي ّللاَّ  َعن ه  َيق ول  َوَأه َوى النُّع 

َبَعي ِه ِإَلى أ ذ َني ِه، هذا الحديث ول   .م تََّفق  َعَلي هِ   :ِبِإص  َوَعن  َأِبي ه َري َرَة رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرس 
ِطَي َرِضَي، َوِإن  لَ  :ملسو هيلع هللا ىلصّللاَِّ  ر َهِم، َوال َقِطيَفِة، ِإن  أ ع  يَناِر، َوالدِ  َض َتِعَس َعب د  الدِ  َط َلم  َير  َرَجه   .م  ي ع  َأخ 

 .ال ب َخاِريُّ 
ول  ّللاَِّ  َما َقاَل: َأَخَذ َرس  ن َيا َكَأنََّك  :ِبَمن ِكِبي، َفَقالَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعِن اب ِن ع َمَر َرِضَي ّللاَّ  َعن ه  ك ن  ِفي الدُّ

، َأو  َعاِبر  َسِبيل   َسي َت  .َغِريب  : ِإَذا َأم  َت َفاَل َوَكاَن اب ن  ع َمَر َيق ول  َبح  َباَح، َوِإَذا َأص  َفاَل َتن َتِظِر الصَّ
َرَجه  ال ب َخاِريُّ  ِتَك. َأخ  ِتَك ِلَسَقِمك، َوِمن  َحَياِتَك ِلَمو  ذ  ِمن  ِصحَّ  .َتن َتِظِر ال َمَساَء، َوخ 

الشيخ: بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، وصلى هللا وسلم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه 
 .ن اهتدى بهداه وم

أما بعد: فهذه األحاديث الثالثة تتعلق بالزهد والورع، الزهد فيما ال حاجة إليه وفيما يشتبه فيه 
والورع عن التعاطي، فاإلنسان يزهد في الشيء الذي قد يشغله عما هو أهم أو يجره إلى الحرام، 

لى بصيرة، ال في قول وال في ويتورع عن ذلك حتى تسلم له عقيدته ويسلم له دينه، وال يقدم إال ع
عمل، فهذا من زهده في العاجلة وورعه عما حرم هللا عليه أن يتثبت في األمور حتى ال يتعاطى 

 .إال ما يعلم حله بدون شبهة
ومن ذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد األنصاري رضي هللا عنه أنه حديث وأشار إلى أذنيه 

حالل بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير ال :بأذني يقولملسو هيلع هللا ىلص وقال: سمعت النبي 
من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى هللا 

https://khaledalsabt.com/explanations/1214/4-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7
https://khaledalsabt.com/explanations/1214/4-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7
https://khaledalsabt.com/explanations/1993/حديث-عمر-بن-الخطاب-رضي-الله-عنه-انما-الاعمال-بالنيات-وانما-لكل-امرى-ما-نوى
https://khaledalsabt.com/explanations/1993/حديث-عمر-بن-الخطاب-رضي-الله-عنه-انما-الاعمال-بالنيات-وانما-لكل-امرى-ما-نوى
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لح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، محارمه، أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ص
 .أال وهي القلب

وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من  :هذا الحديث يدل على جمل عظيمة والشاهد منه قوله
هذا هو الزهد والورع أن يتجنب المشتبهات  ..الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

على دينه فإذا وقع فيها فهو كالراعي يرعى حول الحمى  التي ما يدري هي حالل أو حرام يخشى
يعني يقسو قلبه ويضعف ورعه حتى يقع في المحارم؛ بسبب وقوعه في المشتبهات كالذي يحوم 
 .حول الحمى يغفل أو ينام فترتاع اإلبل أو الغنم في زروع الناس؛ ألنه حول الحمى

ون أعماله على بصيرة في مأكله ومشربه وينبغي للمؤمن التورع عما يشتبه والحذر منه وأن تك
أن القلب هو ملسو هيلع هللا ىلص وغير ذلك على بصيرة إذا اشتبه عليه األمر توقف عنه حتى يتضح أمره، ويبين 

األساس فمتى صلح صلح الجسد، فالعبد متى عمر قلبه بالتقوى والخوف من هللا وخشية هللا 
ي أو بما هو أكبر مثل النفاق استقامت جوارحه، وإذا خرب القلب بالشكوك واألوهام والمعاص

 .فسدت األعضاء نسأل هللا العافية
ويبين صلى هللا عليه وسلم أن حمى هللا محارمه، وأنه ال يجوز لإلنسان أن ينتهك حمى هللا يعني 
محارم هللا من الزنى والسرقة والعقوق وقطيعة الرحم إلى غير هذا من المعاصي، متى وقع فيها 

لكن يجتهد في صالح قلبه بتقوى هللا واالستقامة على دين هللا، والبعد عن فقد انتهك حمى هللا، و 
 .معاصي هللا حتى يسلم له قلبه، فإذا سلم له قلبه استقامت أحواله

أن بعض الناس قد يعمل للدنيا وهو يصلي ويصوم إن دام له مطلوبه من الدنيا وإال ملسو هيلع هللا ىلص ويبين 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي تعس  بالتعاسةملسو هيلع هللا ىلص انحرف، فهذا دعا عليه النبي 

إن أعطي رضي واستمر في الخير وإال سخط؛ فعمله ليس هلل خالًصا، بل من  وإن لم يعط سخط
أجل أن يعطى سواء كان يتعلم العلم، أو يعمل أشياء أخرى في طاعة هللا فيتعلمها ألجل القطيفة 

كالمرائي فال تنفع األعمال إال إذا كانت هلل  وألجل الدرهم ال هلل، فعمله حابط وهذا ما ينفعه
َمل   [خالصة، أما إذا كانت ألجل الدنيا، فهو ما أراد بها وجه هللا و ِلَقاَء َربِ ِه َفل َيع  َفَمن  َكاَن َير ج 

ِرك  ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًدا ة، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيف ،110الكهف:] َعَماًل َصاِلًحا َواَل ي ش 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك  :ملسو هيلع هللا ىلصويقول  تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من  :يقول هللا جل وعالملسو هيلع هللا ىلص ويقول  الرياء :فسئل عنه فقال األصغر
فأنت يا عبد هللا في تعليم القرآن أو تعلم العلم أو  عمل عماًل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه

غير ذلك من العبادات اعملها هلل، ال من أجل الدرهم والدينار والقطيفة ونحو ذلك، بل تعملها هلل، 
تعمل هلل، وتدعو إلى هللا بقصد طلب رضاه واألجر عنده وتعود المريض؛ ألجل طلب األجر من 
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خير، لكن هللا، وهكذا األعمال الصالحة تفعلها هلل، فإذا جاءك رزق من هللا عليها فهذا خير إلى 
 .ال يكون قصدك هذا المال، إنما قصدك وجه هللا، لكن إذا جاء شيء من الرزق فما يضر

العابر  كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل :أوصاهملسو هيلع هللا ىلص وهكذا حديث ابن عمر أن النبي 
سبيل والغريب يأخذ حاجته ما هو يتكلف إذا مر صاحب القصيم في الرياض أو صاحب مكة 

خذ حاجته ابن سبيل إن كان محتاًجا، يأخذ حاجة الطريق فأنت في الدنيا مسافر بقرية أخرى أ
وا َفِإنَّ َخي َر الزَّاِد التَّق َوى َواتَّق وِن َيا أ وِلي  خذ حاجتك، وهي طاعة هللا ورسوله وهي الزاد د  َوَتَزوَّ

َل َبابِ  ة ليس همك الدنيا أنت غريب فليكن همك ما يوصلك إلى اآلخرة إلى الجن 197البقرة: األ 
كن في الدنيا  والتوسع فيها، وهذا مثال عظيم من النبي صلى هللا عليه وسلم فيه الخير العظيم

فعابر السبيل إذا مر بالقرية ما يتكلف يأخذ حاجته التي توصله إلى  كأنك غريب أو عابر سبيل
قط، فأنت في الدنيا بلده نعال، طعام، شمسية يتقي بها الشمس حاجته التي تنفعه في الطريق ف

غريب خذ منها حاجتك التي توصلك إلى اآلخرة، خذ منها ما يعينك على طاعة هللا من 
المحافظة على الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة، الحج، بر الوالدين، عيادة المريض، 
ق الحذر من المعاصي، كل هذه التي تعينك على اآلخرة افعلها، والشيء الذي يصدك عن الطري

 :اتركه ال تأتي الذي يصدك ويقطعك عن الطريق
https://binbaz.org.sa/audios/155/-م -وديث-ان-الحالل-بي -وان-الحرام-بي -وبينهما-مشتبهات-ال 

    يعلمه -كثير-م -الناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://binbaz.org.sa/audios/155/
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 المؤلف في سطور    

  عادل داؤد محمد النعيمياألستاذ      

المراحل الدراسية الثالث  أنهى. م 1933غرة تموز  في محلة الكوازين في مدينة الموصل ولد
 .م 1954 -1953 عام العلمي هافرعبة اإلعدادية الدراسبتميز في الموصل، مواصال 

عي ن معلما في قرية السعدية في قضاء الخالص/ لواء )محافظة( ديالى ونقل إثر تقييمات نشاطه 
العلمي والتربوي الى متوسطة الحكمة للبنين في الموصل. در س العلوم الصحية ومعها عدد من 

 ته التقاعدية. مواد العلوم العقلية، واستمر حتى انتهاء خدم

ومشغال يدويا كهربيا وعمل فيه فنية ركنا بارزا من سكنه جعله ورشة  خصصالى جانب ذلك، 
ديق مشواره ص حبة، صمع كتابات في الخط العربي ؛فنية رفيعة االتقان واالبداع اراتبمه

ح ياغة النوادر الفنية من خامات الكهرب والشيص الى :الخطاط االستاذ يوسف ذنون الموصلي
اقتناء التحف األثرية التي سميت "العنتيكات"، الى جانب التدريس الى  ؛دلوز والكريستالوالصن

 ومجالسة أهل الذكر والعلم والتعليم وعلوم الدين.
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بقدر التدارس والتذاكر معهم وتناول أكاديمي ومع العلوم النقلية، لم يجلس الى شيخ أو 
أمهات الكتب والمصادر العلمية، فضال عن األدبية مختلف األحكام واإلجتهادات والشروحات في 

منها، وفي جانب منها علوم الدين اإلسالمي وشرعه الحنيف. فقد كان رحمه هللا تعالى نهما في 
القراءة باحثا في أصول األدب والتاريخ والعلوم واألفكار والملل والنحل، وحريصا على استدامة 

ة، من مثل مجلة العربي الكويتية، وسالسل كتب التوحيد اشتراكاته باإلصدارات العلمية واألدبي
وعلوم االجتماع. وإذا ترامى سهام األفكار مع من يقيضه هللا محاورا أو مناقشا له، والمحقق 

 المحرر الفقير أحدهم، فكان البحث العلمي بمنهج الحوارات الهادئة الرصينة. 

ميذ المجدين والمجتهديم معاملة كان يكبر في الجلساء منازلهم ويعامل الطلبة والتال
األصدقاء والنظراء في الخطاب، ولم يعرف الترفع في المجالسة أو التعالي في المخاطبة سبيال 

 اليه، من تواضعه.

نبغ عن تلكم البيئات الرفيعة التي ارتادها قناعات في تأويل مجريات القصص التاريخي 
"هو  والتجاذب، وإذ بجمعها بين دفتي كتاب و القرآني فجاءت على غير تقصد سليقة في التناول

، بعد ان ارتسمت في الذهن "فتح الوهاب لكل أواب"، ويقينا بربه فتح من هللا سبحانه وتعالى"
تعالى يقيه عن الزيغ عن جادات الصواب، مع كثرة اإلنابة واألوابة اليه، جل في عاله. كان ذلك 

من بعده، فتسلقوا، بفضل هللا تعالى جميعها التعليم  ديدنه الذي أورثه أبناءه رعاهم هللا تعالى
الجامعي العالي ليكون منهم أساتذة في جامعة الموصل. ولما يزل طالبًا للنور في محراب العلم 
والقرآن الكريم. فصاغت مجريات األيام الحوارات معه فكانت "وقفات مع آي الذكر الحكيم". 

الحاجة نور الهدى محمد علي، وهي ترتقي السلم  أعانته في جل خطوات دربه زوجه أم علي،
الوظيفي الى منصب مدير عام في القطاع الصناعي في الموصل. كانت جازاها هللا تعالى خير 

 الجزاء عن التنشة الطيبة، فضال عن سفر العلم والحرص عليه.

 المحقق
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