واملشركين يف الدنيا يف
ـ
جزاء الكفار
الكريم دراسة بالغية
:
ضوء القرآن


ؾريال ظـزين
ادؼدمة

احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إكٌقوء واعمرؾمؾلم ،وسمعد :ومنن سمالهمي اًمـظؿ
ذم طمديٌ اًمؼرآن مـ أذف اعمقوققموت اًمتل شمدرس ،واًمدقمقة إمم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم مـ ّ
أضمؾ إومعول،
وأقمظؿ إقمامل اًمتل يمدهيو اعمًؾؿ ذم دكقوه ،وحيتًٌفو ٕظمراه ،ويضعفو ذم مقزان طمًـوشمف.
ىمول اهلل شمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮊ( ) وأؿمور إمم وفمقػي كٌقـو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم ؾمقرة إطمزاب ىموئال  :ﮋﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ( ) ومؿؼوم اًمدقمقة ذم اإلؾمالم قمظقؿ،
سمؾ هل اًمًٌى إؾمود ذم اكتشور اإلؾمالم وىمقومف ،وىمد ىموم كٌقـو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموًمدقمقة
إمم قمٌودة اهلل وطمده وـموقمتف ـمقل طمقوشمف ًمقظفر هذا اًمديـ قمغم اًمديـ يمؾف وًمق يمره اًمؽوومرون ،واظمتور اهلل
قمزّ وضمؾ إمي اعمًؾؿي واضمتٌوهو مـ سملم ؾموئر إمؿ ،ويمرمفو وذومفو هبذا اًمديـ واًمدقمقة إًمقف ،وموًمدقمقة
إمم اهلل واضمٌي قمغم يمؾ مًؾؿ طمًى ىمدرشمف وقمؾؿف ،واًمدقمقة إمم اهلل مًموًمقي إمي ،وطموضمي إمي يمام ضموء
ﮊ( ).
ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ذم أيي اًمؽريؿي :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆﮅﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ
* أؾمتوذة مًوقمدة ،يمؾقي اًمؾغي اًمعرسمقي ،اجلومعي اإلؾمالمقي اًمعوعمقي ،إؾمالم آسمود.
 ؾمقرة ومصؾً ،أيي: ؾمقرة إطمزاب ،أيتون: -ؾمقرة يقؾمػ ،أيي:
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اًمـوفمر ذم شموريخ اًمدقمقات اًمـٌقيي جيد أكف يم ّؾام ضموء إكٌقوء واًمرؾمؾ سموًمدقمقة إمم اهلل اكؼًؿ
اعمدقمقون إمم ومئتلم يمٌػمشملم :ومئي شمممـ سمدقمقهتؿ ،وومئي أظمرى شمـؽر وٓ شمممـ ،وشمتشوسمف مقاىمػ مـؽري
اًمدقمقة ذم يمؾ قمٍم وأؾمٌوب إكؽورهؿ قمغم اًمعؿقم ،ومعرومي مقاىمػ مـؽري اًمدقمقة واًمدقموة رضورة مفؿي
ًمؾداقمقي ًمؽل يتعومؾ معفؿ سملؾمؾقب يؾقؼ هبؿ ،وهذه احلؼقؼي أدت يب إمم مجع أيوت اًمتل شمتحدث قمـ
مـؽري دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ودراؾمتفو دراؾمي سمالهمقي.
يؿؽـ شمؼًقؿ مـؽري دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم صمالث ومئوت ،وهل:
-1

اًمؽػور واعمنمكون

-2

أهؾ اًمؽتوب

-3

اعمـوومؼون
يقوح اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ظمالل طمديثف قمـ همٓء اعمـؽريـ طموًمتفؿ اًمػؽريي واًمعؿؾقي سمعد

وصقل دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،صمؿ يذيمر ضمزاءهؿ ذم اًمدكقو وأظمرة سمًٌى أطمقاهلؿ
اًمػؽريي واًمعؿؾقي .وشمريمز ورىمي اًمٌحٌ قمغم ضمزاء اًمؽػور واعمنميملم ذم اًمدكقو ،وأرضمق أن

شمؽقن اًمدراؾمي

اًمٌالهمقي هلذه اًمطوئػي مـ أيوت مومقد ة وشمـٌقف ًمؽؾ مـ يؽػر سمدقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم
قمٍمكو احلورض.
وؾمقف شمعتؿد هذه اًمدراؾمي قمغم اعمـفٍ اًمتحؾقكم وحتوول اإلضموسمي قمغم اًمتًوؤٓت أشمقي:
-1

مو هق ضمزاء اًمؽػور واعمنميملم ذم اًمدكقو سمًٌى طموًمتفؿ اًمػؽريي واًمعؿؾقي؟

-2

مو هل إًمقان اًمٌالهمقي اًمتل وفمػفو اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم طمديثف قمـ ضمزاء اًمؽػور واعمنميملم ذم
اًمدكقو؟

-3

مو هل إهار اًمٌالهمقي وراء اعمػردات واًمؽمايمقى ،واجلؿؾ اعمًتخدمي ذم ؿملن هذه اًمطوئػي ذم
أيوت اًمؼرآكقي؟

ت

وضمد قمدد مـ اًمدراؾموت ذم مقوققموت سمالهمي اًمـظؿ اًمؼرآين واًمدقمقة

 ،طمقٌ شمـوول سمعض

اًمٌوطمثلم إهار اًمٌالهمقي ذم أيوت قمـ مـؽري اًمدقمقة يمجزء مـ دراؾمتفؿ اًمؼرآكقي اًمٌالهمقي  ،إٓ أهنؿ مل
يتـووًمقهو يمؿقوقع مًتؼؾ ،وهذا مو سمؾغ إًمقف قمؾؿل قمـ اًمدراؾموت اًمًوسمؼي ،واهلل أقمؾؿ سموًمصقاب.
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أمو ظمطي اًمٌحٌ ومفل شمتؽقن مـ متفقد ومٌحثلم وظمومتي يموًمتوزم:
ـ

اًمتؿفقد

ـ

اعمٌحٌ إول :اًمعذاب اًمداظمكم

ـ

اعمٌحٌ اًمثوين :اًمعذاب اخلورضمل

ـ

اخلومتي

افتؿفقد
يٌلم اًمؼرآن اًمؽريؿ أن ضمزاء مـؽري دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمدكقو كتقجي
ح اكف وشمعومم:
طموًمتفؿ اًمػؽريي واًمعؿؾقي ،يمام ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم :ﮋﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ( ) وقال ؾمى
ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ( ) ،ومؾفذا دومعتفؿ أومؽورهؿ وأقمامهلؿ إمم مصػمهؿ اًمزء ذم اًمدكقو.
ويؿؽـ اكؼًوم ضمزاء اًمؽػور واعمنميملم ذم اًمدكقو إمم:
ـ

اًمعذاب اًمداظمكم

ـ

اًمعذاب اخلورضمل

ادبحث األول:

افعذاب افداخع

مـ اعمعؾقم أن اًمؽػور واعمنميملم يمذسمقا دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأقمروقا قمـفو،
ومقٌلم اًمؼرآن اًمؽريؿ أن مـ قمذاب همٓء اعمؽذسملم اًمداظمكم :احلقوة اًمشؼقي واًمتعًي ،وأن ًمؾؿعرض قمـ
اًمؼرآن اًمؽريؿ معقشي وـؽو ،ومؼول شمعومم :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ( ) أي :أكف يٌدو ًمؾـوس ذم طموًمي طمًـي وروموهقي قمقش وًمؽـف يشعر سموًمضقؼ واًمؼؾؼ ،وكػًف
همػم مطؿئـي .وضمزاء إقمراوفؿ قمـ ذع اهلل شمعومم ذم اًمدكقو طمرموهنؿ مـ كقر اإليامن طمتك يذوىمقا قمذاب
أظمرة.
وهذه ؾمـي اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم َأكّف يق ّومؼ يمؾ إكًون عمو يًعك ًمف ،إن يمون يريد اهلدايي ،ويًعك إمم
اخلػم ،هيديف اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم إمم اإليامن ،ويووم ّؼف لإلؾمالم ،أ َّمو اًمؽػر سمآيوت اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ،واًمًعل

 -ؾمقرة اعمدصمر ،أيي:

.38

 -ؾمقرة اًمـجؿ ،أيي:

.39

 -ؾمقرة ـمف ،أيي:

.124
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ٕن يطػئ كقر اهلل ،يػتح اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم أمومف أسمقاب اًمنم واًمضالل ،ويؿفؾف ٕن يشتغؾ سموًمنم طمتك
يليت أمر اهلل ،وحيوؾمٌف طمًوسم ًو قمًػم ًا ذم أظمرة.
يمام ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂     

 ﮊ( ).
كطالىمو مـ هذه اًمًـّي اإلهلقي أطموول أن أدرس اًمـَّ َظؿ اًمٌالهمل ذم طمديٌ اًمؼرآن قمـ اًمعذاب

ا

اًمداظمكم ًمؾؽػور ذم اًمدكقو سمًٌى إقمراوفؿ وإسارهؿ قمغم اًمؽػر مـ ظمالل أيوت اعمختورة:
احلرمان من اهلدى
مـ اًمعذاب اًمداظمكم ًمؾؽػور أهنؿ حمرومقن مـ كقر اهلدى ويعيؿمقن ذم والل مٌلم ،وكتقجي هذا
اًمضالل احلقوة اًمتعًي اًمشؼ ّقي ذم فمؾامت اجلفؾ و القمذاب إًمقؿ ذم اًمدكقو وأظمرة .يمام ىمول شمعومم ﮋﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ( ) .يشعر اًمؼورئ سملن هذه أيي شمٌلم اجلريؿي أوٓ
صمؿ شمعؾـ احلؽؿ قمغم هذه اجلريؿي ،وهل احلرمون مـ اهلدى والقمذاب املؤمل.
من أرسار افـظم افؼرآين
يػقد اًمتقيمقد ذم اجلؿؾي ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ ساطمي يمػرهؿ ،وهذا ؾمٌى ضمزائفؿ ذم اًمدكقو ،
أي :طمرموهنؿ مـ اهلدى .وإووومي آيوت إمم اؾمؿ اجلالًمي ذم أيي ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ ًمتعظقؿ ؿملهنو
وهذا يقطمل اؾمتعظوم ضمرمفؿ سملهنؿ جيرؤون قمغم

اليمػر سمآيوت اهلل ضمؾ ضمالًمف .وًمعؾ اؾمتخدام

الومعؾ

اعمضورع ﮋ ﭥ ﭦ ﮊ و ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ّ
يدل قمغم اؾمتؿرار يمػرهؿ وضمزائفؿ اعمًتؿر ذم اًمدكقو طمتك
يذوىمقا اًمعذاب إًمقؿ ،واهلل أقمؾؿ .ومعـك ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ " َأ َّن ؾمٌى قمدم إيامهنؿ هق أكف شمعومم ٓ هيدهيؿ
خلتؿف قمغم ىمؾقهبؿ أو قمدم هدايتفؿ جموز ًا قمـ قمدم إيامهنؿ سملن شمؾؽ أيوت مـ قمـده شمعومم "( ) .وجملء إؾمؿ

 -ؾمقرة اًمؾقؾ ،أيي:

.13-4

 -ؾمقرة اًمـحؾ ،أيي:

.104

 -اًمؼويض ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمؿر اخلػوضمل قمغم

تػسر افبقضاوي  ،أيب ؾمعقد كوس اًمديـ قمٌداهلل سمـ قمؿر

سمـ حمؿد ،طموؿمقي اًمشفوب اعمًامة ظـاية افؼايض وـػاية افرايض  ،وٌطف وظمرج آيوشمف وأطموديثف :اًمشقخ قمٌداًمرزاق
اعمفدي ،داراًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموت ،ط1417 ،1هـ1997/م ،ج  ،5ص  ،654ويـظر :أسمق طمقون حمؿد سمـ يقؾمػ
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ي :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ يشعر سملن احلؽؿ قمغم ضمريؿي اًمؽػر مـ ِىمٌؾ اًمًؾطون إقمظؿ ،وهق اهلل
اجلالًمي ذم أ ة
ضمؾ ضمالًمف.
ومجؾي ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ معطقومي قمغم مجؾي ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ "ًمؾدًٓمي قمغم طمرموهنؿ مـ
اًمنم ٕ ،هنؿ إذا طمرمقا اهلدايي ومؼد وىمعقا ذم اًمضالًمي ،وموذا سمعد احلؼ إٓ اًمضالل،
اخلػم وإًمؼوئفؿ ذم ّ
ويشؿؾ اًمعذاب قمذاب اًمدكقو وهق اًمؼتؾ مثؾ مو أصوب أسمو ضمفؾ يقم سمدر مـ أمل اجلراح وهق ذم ؾمؽرات
اعمقت"( ) .وىمول اًمزخمنمي" :أي :يعؾؿ اهلل مـفؿ أهنؿ ٓ يممـقن  ٓ ،هيدهيؿ اهلل  ٓ ،يؾطػ هبؿٕ ،هنؿ مـ
أهؾ اخلذٓن ذم اًمدكقو واًمعذاب ذم أظمرة"( ).
أن هذا احلرمون مـ اهلدى كتقجي إكؽور دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ واإلسار

وأرى

قمؾقف مع اإليذاء .ومؾذًمؽ ومؼدوا صالطمقي ىمٌقل اإلؾمالم ،ومعوؿمقا ذم اًمدكقو سمغػم كقر اًمعؾؿ واهلدى ،وموشمقا
قمغم اًمؽػر ًمؽل يذوىمقا قمذاسم ًو أًمق ًام ذم أظمرة .ويشػم إمم هذا اعمعـك ىمقًمف شمعومم :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮊ( ) ،ومقصػ مـ ٓ هيديف اهلل سمقصػلم :اًمؽذب وؿمدة اًمؽػر.
ضقق افصدر
طملم ىموم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ينيمر قمغم ظمراوموت اًمنمك واًمقصمـقي ،ويٌلم آيوت اهلل ؾمٌحوكف
وشمعومم ظموومً ىمريش أن متحؼ هذه اًمدقمقة شمؼوًمقدهو ،وووىمً هبو إمر طمقـئذ ،وفم ّـ اًمؽػور أٓ يؿؽـ هلؿ
اؾمتجوسمي دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،ومشعروا

اًمضقؼ اًمشديد ذم صدورهؿ يمام ىمول شمعومم:
ب

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ( ).
متثؾ هذه أيي أموم اًمؼورئ ؿمخص يـ خمتؾػيـ ذم اهلقئي ،وملطمدمهو ذم طموًمي

اكنماح اًمصدر

إكدًمز ،افبحر ادحقط يف افتػسر ،حتؼقؼ :صدىمل حمؿد مجقؾ ،دار اًمػؽر ،سمػموت1420 ،هـ ،ج ،6ص .597
 -حمؿد اًمطوهر سمـ قموؿمقر اًمتقكز،

افتحرير وافتـوير "حترير ادعـى افسديد وتـوير افعؼل اجلديد من تػسر افؽتاب

ادجقد" ،اًمدار اًمتقكًقي ًمؾـنم ،شمقكس1984 ،هـ ،ج  ،14ص .289
 -أسمق اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿرو سمـ أمحد اًمزخمنمي ضمور اهلل،

افؽشاف ظن حؼائق ؽوامض افتـزيل ،دار اًمؽتوب اًمعريب،

سمػموت ،ط 1407 ،3هـ ،ج  ،2ص .635
 ؾمقرة اًمزمر ،أيي: -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

.3
.125
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أ يننة ىمؾٌف ،ويًتؿتع هبو،

واًمًؽقـي ذم طمقوشمف  ،وهق يتحؿؾ شمؽوًمقػ ذقمقي ًمإلؾمالم سمؽؾ هور وـمؿ

وأظمر ذم طموًمي وقؼ وىمؾؼ ٕكف ٓ يًتطقع أن يؾٌل دقمقة احلؼ يملن هذا قمؿؾ همػم ممؽـ ًمف.
من أرسار افـظم افؼرآين
"اًمػوء ذم ىمقًمف قمزوضمؾ :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﮊ مرشمٌي لجلؿؾي اًمتل سمعدهو قمغم مضؿقن مو ىمٌؾفو مـ
ىمقًمف :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ( ) و مو شمرشمى قمؾقف مـ اًمتػوريع وآقمؽماض ( ) ،وهذا اًمتػريع ( ) إسمطول
ًمتعؾالهتؿ سمعؾي ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ ( ) كًٌي إرادة اهلدى واًمضالل إمم اهلل إؾمـود طمؼقؼل ٕكف
شمعومم هق اخلوًمؼ ذًمؽ واعمقضمد ًمف"( ).
أمو شمعٌػم ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ وملصؾ اًمنمح سمًط اًمؾحؿ ،ومـف ذح اًمصدر  ،أي  :سمًط
اًمصدر سمـقر وؾمؽقـي مـ ضمفي اهلل ( )" .واؾمتعؿؾ اًمنمح ذم اًمؽالم جموزا ذم اًمٌقون واًمؽشػ ،واؾمتعؿؾ
أيضو جموزا ذم اكجالء إمر ،ويؼلم اًمـػس سمف ،وؾمؽقن اًمٌول ًمألمر ،سمحقٌ ٓ يؽمدد ومقف وٓ يغتؿ مـف "( ).
ً
ويرى أسمقطمقون سملن يمؾؿي ﮋﭖﮊ "يمـويي( ) قمـ ضمعؾف ىموسم ً
ال ًمإلؾمالم متقؾمع ًو ًمؼٌقل شمؽوًمقػف "( ) .ىمول اسمـ
ىمتقٌي قمـ ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﮊ "أي :يػتحف .ومـف يؼول :ذطمً إمر .وذطمً اًمؾحؿ :إذا

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

.122

 -اقمؽماض :ؾمامه سمعض اًمتػوت وقمـد اًمٌعض هق آقمؽماض .يـظر :أمحد مطؾقب،

معجم ادصطؾحات افبالؽقة

وتطورها ،اًمدار اًمعرسمقي ًمؾؿقؾمققموت ،سمػموت ،ط 1427 ،1هـ2006/م ،ج  ،1ص .243
 -اًمتػريع:

"هق أن يثًٌ عمتعؾؼ أمر طمؽؿ سمعد إصمٌوشمف عمتعؾؼ ًمف آظمر " .قمٌد اعمتعول اًمصعقدي ،بغقة اإليضاح فتؾخقص

ادػتاح يف ظؾوم افبالؽة ،مؽتٌي أداب ،اًمؼوهرة1420 ،هـ ،1999/ج  ،4ص.50
 ؾمقرة إكعوم ،أيي: -أسمق طمقون حمؿد إكدًمز،

 .124حمؿد اًمطوهر سمـ قموؿمقر ،افتحرير وافتـوير ،ج -8أ ،ص .57
افبحر ادحقط يف افتػسر ،ج  ،4ص .639

 -اكظر :أسمق اًمؼوؾمؿ احلًلم سمـ حمؿد اًمراهمى إصػفوين،

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،وٌط :هقثؿ ـمعقؿل ،دار إطمقوء

اًمؽماث اًمعريب ،سمػموت ،يمتوب اًمشلم ،حتً مودة ذح ،ص .266
-

افتحرير وافتـوير :ج -8أ ،ص .58

 اًمؽـويي:-

"أن شمتؽؾؿ سمٌمء وشمريد همػمه" معجم ادصطؾحات افبالؽقة وتطورها ،ج  ،3ص .154

افبحر ادحقط ،ج  ،4ص  ،639واكظر :كوس اًمديـ سمـ حمؿد اًمشػمازي اًمٌقضووي ،أكوار افتـزيل وأرسار افتلويل،
حتؼقؼ :حمؿد قمٌد اًمرمحـ اعمرقمشكم ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،سمػموت 1418 ،هـ ،ج  ،2ص .181
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أن َّ
ومتحتف"( ) .ونرى َّ
يصقر أمومـو يمقػقي اكنماح وشمًفقؾ اًمعؿؾ ملشمطؾٌوت اإلؾمالم.
يمؾ هذا اًمتػصقؾ ّ
وًمعؾ الومعؾ اعمضورع ذم ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ ،و ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ يػقد اًمتجدد
وآؾمتؿرار ذم يمقػقتفؿ سمعد وصقل دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ،ويصقر أموم اًمؼورئ

يـ خمتؾػًيـ ،إطمدامهو ذم طموًمي اكنماح وؾمؽقـي  ،وإظمرى ذم همويي اًمضقؼ واًمؼؾؼ وآوطراب،
ؿمخصقً
واهلل أقمؾؿ.
وهـو يكشل ؾممال :مو اعمراد سمـ  :يمؾؿي صدر؟ "وموًمصدر أقمغم مؼدم يمؾ رء وأوًمف واًمصدرة مـ
اإلكًون مو أذف مـ أقمغم صدره "( )" ،وؾمؿل اًمؼؾى صدر ًا حلؾقًمف سمف "( ) ،وىمول اسمـ قموؿمقر قمـ اًمصدر
َّ
أن "اعمراد سمف اًمٌوـمـ ،جموز ًا ذم اًمػفؿ واًمعؼؾ سمعالىمي احلؾقل ،ومؿعـك ينمح صدره أي :جيعؾ ًمـػًف وقمؼؾف
اؾمتعدادا وىمٌقٓ ًمتحصقؾ اإلؾمالم ،ويقـمـف ًمذًمؽ طمتك يًؽـ إًمقف ويرى سمف "( ) .ويرى أسمقطمقون َسمل َّن
"كًٌي ذح إمم صدره جموز قمـ ذات اًمشخص وًمذًمؽ ىموًمقاٌ :
ومالن واؾمع اًمصدر إِذا يمون اًمشخص حمتؿ ً
ال
مو يرد قمؾقف مـ اعمشوق واًمتؽوًمقػ "( ) .ويعلم يمال اعمعـقلم ذم شمصقير اًمشخص

اعمطؿئـي طمقوشمف ذم فمؾ

اإلؾمالم ،واًمذي يؼٌؾ الشمؽوًمقػ الذقمقي وىمؾٌف مرشموح.
وكالطمظ

َّ
مرة ،ود ًَّمً قمغم َأكَّف ذو قمالىمي مع
أن يمؾؿي َّ
اًمصدر وردت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أيمثر مـ ّ

اًمؼؾى مريمز اإلدراك ،سمؾ سمعض اًمصػوت اًمتل كًًٌ ًمؾصدر هل مـ صػوت اًمؼؾى

( ).

اكضؿ سمعضف إمم سمعض ومؾؿ يتًع عمو ومقف وىمٍم
ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ معـك يمؾؿي و ّقؼ ذم اًمؾغيّ " :
قمـف ،ويؼول :ووق صدره سمف شململ أو وجر مـف أو ؿمؼ قمؾقف وقمجز قمـف"( ).

 -أسمق حمؿد قمٌد اهلل سمـ مًؾؿ سمـ ىمتقٌي اًمديـقري،

ؽريب افؼرآن ،حتؼقؼ :أمحد صؼر ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي (ًمعؾفو مصقرة

قمـ اًمطٌعي اعمٍميي)1398 ،هـ 1978/م ،ص .159
 حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي،-

ادعجم افوشقط ،ج  ،1ص .509

-

افتحرير وافتـوير ،ج -8أ ،ص .58

-

افبحر ادحقط ،ج  ،4ص .639

 -اكظر :ؾمقرة اًمـحؾ ،أيي:

فسان افعرب ،دار صودر ،سمػموت ،ط ،1ج  ،4ص .445

 ،106وؾمقرة اإلكنماح ،أيي.1 :

 -إسمراهقؿ مصطػك ،أمحد اًمزيوت ،طمومد قمٌد اًمؼودر ،حمؿد اًمـجور،

ادعجم افوشقط ،دار اًمـنم ،دار اًمدقمقة ،حتؼقؼ:

جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ،ج  ،1ص .548
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وأصؾ يمؾؿي (طمرج) جمتؿع اًمٌمء سمحقٌ ٓ يدظمؾ ومقف رء ،وىمقؾ ًمؾضقؼ طمرج وًمإلصمؿ
طمرج( )" .واشمٌوع اًمضقؼ سموحلرجً :متليمقد معـك اًمضقؼٕ ،ن ذم احلرج مـ معـك ؿمدة اًمضقؼ مو ًمقس ذم
وقؼ"( ) .يصقر شمعٌػم ﮋﭠ ﭡ ﮊ أموم اًمؼورئ يمقػقي وقؼ كػس اًمؽوومر ،يملن ىمؾى اًمؽوومر ٓ يؽود
يدظمؾ ومقف كقر اإليامن.
ويرى اإلموم اًمٌقضووي سملن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم "ؿمٌفف مٌوًمغي ذم وقؼ صدره ذم ىمقًمف شمعومم:
ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﮊ سمؿـ يزاول مو ٓ يؼدر قمؾقف ،ومنن صعقد اًمًامء مثؾ ومقام يٌعد قمـ

آؾمتطوقمي ،وكٌف سمف قمغم أن اإليامن يؿتـع مـف يمام يؿتـع اًمصعقد"( ).
ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ "أي :يمام يضقؼ صدره ويٌعد ىمؾٌف قمـ
احلؼ .جيعؾ اًمعذاب أو اخلذٓن قمؾقفؿ ،ومقوع اًمظوهر مقوع اعمضؿر ًمؾتعؾقؾ "( ) ،يعـل مو ىمول (يمذًمؽ
جيعؾ اهلل اًمرضمس قمؾقفؿ) سمؾ فموهر قمؾي هذا اًمرضمس وهل أهنؿ (ٓ يممـقن) ،وىمول اًمٌؼوقمل:

"وعمو يمون

مو وصػ سمف صدر اًمضول ممو يـػر مـف ،ويمون اًمرضمس ذم إصؾ عمو يًتؼذر ،واعمًتؼذر يـػر مـف ،وهذا
اًمؽالم رسمام أصمور ؾممآً ،وهق أن يؼول :هؾ ـ ضمعؾ اًمضول قمغم هذه اًمصػي ـ ظموص سملهؾ هذا اًمزمون ،أضمقى
سمام طموصؾف ،ٓ :ﮋﭧﮊ أي :مثؾ مو ضمعؾ اهلل اًمرضمس قمغم مـ أراد والًمف مـ أهؾ هذا اًمزمون ﮋ

ﭨ ﭩ ﮊ أي  :سمام ًمف مـ اًمؼدرة اًمتومي واًمعظؿي اًمٌوهرة

ﮋﭪﮊ أي :آوطراب واًمؼذر ﮋﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ مـ أهؾ يمؾ زمون إلرادشمف ؾمٌحوكف دوام والهلؿ ،ومؤيي مـ آطمتٌوك :ذيمر ً
أوٓ
دًمقال قمغم طمذومف ً
دًمقال قمغم طمذومف صموك ًقو ،وذيمر اًمرضمس صموك ًقو ً
اًمضالل ً
كص ذم أن اهلل يريد هدى
أوٓ ،وأيي ٌّ
اعمممـ ووالل اًمؽوومر"( ).
أمو يمؾؿي رضمس ومؼول صوطمى جماز افؼرآنَ :سمل َّن اًمرضمز واًمرضمس ؾمقاء ،ومهو اًمعذاب ( ) ،وأصؾ
 -اكظر:

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب احلوء ،مودة طمرج ،ص .118

-

افتحرير وافتـوير ،ج -8أ ،ص .58

-

تػسر افبقضاوي ،ج  ،2ص  ،181واكظر :افؽشاف ،ج  ،2ص  ،64ؽريب افؼرآن ،ص.160

-

تػسر افبقضاوي ،ج  ،2ص .181

 -إسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ أيب سمؽر اًمٌؼوقمل،

كظم افدرر يف تـاشب اآليات وافسور ،دار اًمؽتوب اإلؾمالمل ،اًمؼوهرة ،ج ،7

ص .263
 -اكظر :أسمق قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك اًمتقؿك اًمٌٍمي،
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جماز افؼرآن ،حتؼقؼ :حمؿد ومماد ؾمزگلم ،مؽتٌي اخلوكجك ،اًمؼوهرة،

رضمًو مـ طمقٌ إِ َّن اًمنمك سموًمعؼؾ أىمٌح
اًمرضمز آوطراب ،واًمرضمس اًمٌمء اًمؼذر ،وضمعؾ اًمؽوومريـ ً
إؿمقوء( ) .ويرى اًمزخمنمي سملن اعمراد سموًمرضمس هـو "اخلذٓن ومـع اًمتقومقؼ ،وصػف سمـؼقض مو يقصػ سمف
اًمتقومقؼ مـ اًمطقى .أو أراد اًمػعؾ اعمم ّد ي إمم اًمرضمس وهق اًمعذاب مـ آردموس وهق آوطراب "( ).
ؿمػم إمم كقع مـ آوطراب والىمذارة ذم ىمؾى اًمؽوومر .ويمؾؿي ﮋﭫﮊ ذم ىمقًمف ﮋﭧ
ويمؾؿي رضمس ت

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ "شمػقد متؽـ اًمرضمس مـ اًمؽوومريـ ،وموًمعالوة جموز ذم اًمتؿؽـ،
واعمراد متؽـف مـ ىمؾقهبؿ وفمفقر آصموره قمؾقفؿ .وضملء سموعمضورع ذم جيعؾ إلومودة اًمتجدد ذم اعمًتؼٌؾ ،أي هذه
ؾمـي اهلل ذم يمؾ مـ يـٍمف قمـ اإليامن ،ويعرض قمـف "( ) .هـو يرى ىمورئ اًمؼرآن اًمؽريؿ صقرة ؿمخص
مضطرب أمومف ،يريد أن يصؾ إمم اًم ُعغم سموؾمتؿرار وًمؽـف ذم وقؼ ؿمديد ٓ ،جيد ذم كػًف مهي وٓ ىمقة يمؾام
يًعك يػشؾ ،وهذا يزيد ىمؾؼف وىمذارة ىمؾٌف ،وشمدل طموًمتفقمغم أكف ًمقس أهال ًمؾعغم ،أيً :مإليامن ٕكف ومؼد ىمدرشمف
يمًى يداه مـ آؾمتؿرار قمغم اًمقصمـقي واًمنمك.
قمغم ومفؿ طمؼقؼي اإلؾمالم سمًٌى مو ت
تسؾقط افشقاضغ
مـ اًمعذاب اًمداظمكم شمًؾقط اًمشقوـملم قمغم اًمؽػور واعمنميملم اًمذيـ يصدوهنؿ قمـ ؾمٌقؾ اهلل
ؾمٌحوكف وشمعومم ،ويزيـقن هلؿ أظمطر إقمامل اعمفؾؽي طمتك جيعؾقهؿ معرولم قمـ ذيمر اًمرمحـ ،وكتقجي هذا
اإلقمراض املقمقشي الوـؽ و آؾمتؿرار قمغم اًمضالل واًمؽػر ،واخلنان اعمٌلم ،يمام ىمول شمعومم :ﭽﮒ
ﮨ

ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ( ).ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ( )

شمصقر هذه أيي اًمٌقئي اًمتل يعقش ومقفو اًمعور قمـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ،وهل مصوطمٌي الؿمقطون اًمذي يؿًؽف
مـ يمؾ ضمقاكٌف طمتك ظمؾط اًمصحقح واخلطل قمـده ،ومفق ؾمؾؽ ـمريؼ ضمفـؿ  ،ويظـ أكف يتٌع أطمًـ اًمطرق،
 1381هـ ،ج  ،1ص .206
 -اكظر:

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمراء ،حتً مودة رضمز ،ص .195 ،194

-

افؽشاف ،ج  ،2ص .64

-

افتحرير وافتـوير ،ج -8أ ،ص .61

 ؾمقرة ومصؾً ،أيي: -ؾمقرة اًمزظمرف ،أيي:

.25
.36،37
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يمام ىمول شمعومم :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﮊ( ).
من أرسار افـظم افؼرآين
مجؾي ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ متثقؾ حلول اًمؽػور ذم إقمراوفؿ قمـ ومفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ
واًمتدسمر ومقف ،سمحول مـ يعشق قمـ اًمٌمء اًمظوهر ًمؾٌٍم ( ) .ومعـك ﮋﭧﮊ "شمظؾؿ قمقـف قمـف يملن قمؾقفو
همشووة"( ) ،واعمراد سمف هـو ومـ يعرض ( ) ،ويرى حمؿد أسمق مقؾمك أن "اًمعشك ذم أيي مًتعور ًمؾـظر همػم
اعمدىمؼ ذم اًمؽتوب اًمعزيز ... ،واعمراد مـ دقموه اهلل ومل يؾتػً إمم دقمقة اهلل ،ومل يؾتػً إمم اًمداقمل إمم اهلل
ًمقتعرف قمغم صحي دقمقاه ،وقمغم دًمقؾف ،وأمهؾ ذًمؽ وشمعومك قمـف ،أو شمغوسمك قمـف ،مـ يمون يمذًمؽ ىمقض اهلل
ًمف ؿمقطوكًو"( ).
ح اكف وشمعومم ذم كػس اًمًقرة:
ويمؾؿي ﮋ ﭩﮊ ذم ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ هق اًمؼرآن اًمؽريؿ ،يمام ىمول ؾمى
ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ( ) ،وًمعؾ إووومي ذيمر إمم ﮋﭪﮊ شمػقد
ح اكف وشمعومم ،ومع ذًمؽ اإلقمراض قمـ ذيمره يضقػ ؿمـوقمي اجلرم ،واهلل أقمؾؿ.
اًمشعقر سمـعؿ اهلل ورمحتف ؾمى
ح اكف وشمعومم :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ "ضمقاب اًمنمط وهق ضمقهر اعمعـك اعمؼصقد واًمذي
وىمقًمف ؾمى
سمـك قمؾقف هذا اجلزء مـ اًمًقرة وهق اًمـؼطي اًمتل اسمتدأ مـفو حتقل اعمعـك ،وهق اًمغضى وأؿمداًمغضى "( )،
ومعـك يمؾؿي ﮋ ﭫﮊ "كتح ًمقًتقزم قمؾقف اؾمتقالء اًمؼقض قمغم اًمٌقض وهق اًمؼنم إقمغم"( ).
اؾمتخدمً صقغي اًمتػعقؾ ذم ﮋﭫﮊ ًمؾجعؾ ،وأصؾف هـو شمشٌقف أي كجعؾف يموًمؼقض اعمحقط
 -ؾمقرة اًمؽفػ ،أيي:

.105-103

 اكظر :اًمتحرير واًمتـقير: -جموز اًمؼرآن:

.208/25

.204/2

 -اكظر :أسمق اًمعٌوس أمحد سمـ قمجقٌي احلًـل إكجري اًمػود،

افبحر ادديد يف تػسر افؼرآن ادجقد ،حتؼقؼ :أمحد

قمٌداهلل اًمؼرر رؾمالن ،اًمـوذ :اًمديمتقر طمًـ قمٌوس زيمل ،اًمؼوهرة1419 ،هـ ،ج  ،5ص .465
 -حمؿد حمؿد أسمق مقؾمك،

دراشة يف أرسار افبقان  ،مؽتٌي وهٌي ،اًمؼوهرة ،ط1431 ،1هـ2010/م ،ص .258

 -ؾمقرة اًمزظمرف ،أيي:

 ،5اكظر :افتحرير وافتـوير ،ج  ،25ص .209

-

دراشة يف أرسار افبقان ،ص .361

 -اًمراهمى إصػفوين،
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ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمؼوف ،حتً مودة ىمقض ،ص .432

سموًمٌقض احلوومظ ًمف ،يمذًمؽ اًمشقطون يغقيف ويؿـعف مـ ذيمر اًمرمحـ ( )" .وهذا اجلزاء هق اعمـوؾمى ًمقعشق ٕكف
صػم كػًف ذم ىمٌضي
قمصى قمقـقف وؾمد أذكقف ورضب طمجو ًسمو سمقـف وسملم اًمذيمر  ،وهذا معـوه أكف هق اًمذي ّ
وصػم اًمشقطون حمقطو سمف إطموـمي اًمؼقض سموًمٌقض  ،يعـل دظمؾ ذم هداب ؿمقطوين مغؾؼ مـ مجقع
اًمشقطون
ّ
ضمفوشمف"( ).
ويمؾؿي ىمريـ ذم اجلؿؾي آؾمؿقي ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ ـ اًمتل شمدل قمغم دوام اعمؼوركي سملم اًمعوؿمك
وؿمقطوكف ـ مـ ىمرن ،أي" :آىمؽمان يموٓزدواج ذم يمقكف اضمتامع ؿمقئلم أو أؿمقوء "( ) و"ومقفو إؿمورة إمم معـك
آظمر هق أن اًمذي يعشق قمـ ذيمر اًمرمحـ ويؼقض اهلل ًمف هذا اًمشقطون يصػم هق أظمر ىمريـو ًمؾشقطون ومؽؾ
مـفام ىمريـ ًممظمر ويملكف مـ ضمـًف  ،يعـل يصػم هذا أدمل ؿمقطوكًو ،وشمؼديؿ اجلور واعمجرور يػقد أكف
ظموص سمف ،وًمقس ًمف ؿموهمؾ ؾمقاه ،وٓسمد مـ مالطمظي أن هذا اًمذي طمًٌف ؿمقطوكف وأطموط سمف مـ ضمفوشمف يمؾفو
ٓ يٍمف قمـف اًمذيمر ،كعؿ هق مٍموف قمـ اًمذيمر واًمذي أدظمؾف ذم هذه اعمفؾؽي هق سومف كػًف قمـ
اًمذيمر"( ).
"واًمضؿػم ذم ﮋ ﭳ ﮊ قموئد قمغم ؿمقطون وإن يمون مػردإ ،كف مٌفؿ ذم ضمـًف ،وًمؽؾ
قموش ؿمقطون ىمريـ ،ومجوز أن يعقد اًمضؿػم جمؿققم ًو "( ) .واجلؿؾي ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ طمول مـ
ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ ،واجلؿؾي ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ طمول مـ ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ ،وٓ خيػك
أن هـوك شمالمحو ومتوؾمؽو ىمق ّيو ذم كظؿ أيي( ).
وًمعؾ صقغي اعمضورقمي ذم إومعول إرسمعي ﮋﭧﮊ ،ﮋ ﭫﮊ ،ﮋﭳﮊ ،ﮋﭶﮊ

شمدل قمغم آؾمتؿرار واًمتجدد( ).
 -اكظر:

افتحرير وافتـوير ،ج  ،25ص .209

-

دراشة يف أرسار افبقان ،ص .361

-

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمؼوف ،مودة ىمرن ،ص .417

-

دراشة يف أرسار افبقان ،ص .362 ،361

 أسمق طمقون حمؿد أصمػم اًمديـ إكدًمز، -اكظر:

افبحر ادحقط يف افتػسر ،ج  ،9ص .373

افدراشات يف أرسار افبقان ،ص .367

 -اكظر :حمؿد سمـ حمؿد اًمعامدي أسمق اًمًعقد،

تػسر أيب افسعود (إرصاد افعؼل افسؾقم إػ مزايا افؼرآن افؽريم)  ،دار

إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،سمػموت ،ج  ،8ص .47
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وكجد

ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم أسمون ضمزاء اعمعرض قمـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ؾمقرة

"ـمف" سمعد سمقون ىمصي هٌقط آدم وإًمزامف سموهلدايي اًمرسموكقي ،ومؼول :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ( ) يمام ىمول اإلموم اًمرازي قمـ ﮋﯶﮊ" :واًمذيمر يؼع قمغم اًمؼرآن
حاكف وشمعومم :ﮋﮒ ﮓ ﮔ
وقمغم ؾموئر يمتى اهلل شمعومم "( ) ،وذيمر ضمزاء اًمؽػور ذم اًمدكقو ذم ىمقًمف ؾمى

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ( ) سمًٌى إقمراوفؿ قمـ احلؼ ،ويذيمر اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمد اًمشقطون أكف
يضؾ سمـل آدم ،يمام ذم ىمقًمف شمعومم :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ( )  ،ومؾفذا يمؾام يغػؾ ىمؾى اإلكًون قمـ ذيمر رسمف ،يغقيف اًمشقطون ،وقمـدمو جيده
ذم همػؾي مًتؿرة يًمزمف ،ويصٌح ًمف ىمريـ ؾمقء يقؾمقس ًمف ،ويزيـ ًمف ؾمقء قمؿؾف .وهذا مـ أؾمقأ اًمعذاب
ذم اًمدكقو أن يؽقن ًمإلكًون ىمريـ هيديف إمم ؾمقء اًمعذاب ذم أظمرة ،وأؾمقأ مو

أصقى سمف اًمؽػور أهنؿ ٓ

يعرومقن أهنؿ ذم والل طمتك يذوىمقا اًمعذاب.
تزيغ شوء األظامل
ؾمؾط اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم قمغم اًمؽػور واعمنميملم ـ سمًٌى إسارهؿ قمغم اًمؽػر ـ اًمعذاب اًمداظمكم
سمشؽؾ شمزيلم ؾمقء إقمامل هلؿ يملهنو أقمامل اخلػم ،ومفؿ يًورقمقن ذم اًمنم يملكف هق اخلػم .ىمول ؾمٌحوكف وشمعومم:
ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ( ) شمعؾـ هذه أيي أن مـ ضمزاء اًمذيـ
اًمنم
أكؽروا أظمرة ذم هذه اًمدكقو احلرمون مـ اًمٌصػمة اًمتل شمٌلم هلؿ اخلػم واًمنم ،ومفؿ مثؾ إقمؿك يرون ّ
ظمػم ًا واخلػم قمؽًف .أمو اعمممـون ومؼول شمعومم :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮊ( ).

 -ؾمقرة ـمف ،أيي:

.124

 أسمق قمٌد اهلل حمؿد ومخر اًمديـ اًمرازي،1420هـ ،ج  ،22ص .110
 ؾمقرة ومصؾً ،أيي: ؾمقرة احلجر ،أيتون: ؾمقرة اًمـؿؾ ،أيي: -ؾمقرة احلجرات ،أيي:
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.25
.40 ،30
.4
.7

مػاتقح افغقب (افتػسر افؽبر) دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،سمػموت ،ط ،3

من أرسار افـظم افؼرآين
ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ مجؾي مميمدة ًمتحؼقؼ اخلؼم وومعؾ اعمضورع يدل قمغم اؾمتؿرارهؿ قمغم
اًمؽػر ،و"شمليمقد اخلؼم سمحرف اًمتقيمقد ًمالهتامم سمف ٕكف سمحقٌ يؾتٌس قمغم اًمـوس ؾمٌى اومؽماق اًمـوس ذم شمؾؼل
اهلدى سملم مٌودر ومتؼوقمس ومٍم قمغم آؾمتؿرار ذم اًمضالل ... .وىمد أؿمورت أيي إمم معـك دىمقؼ ضمدّ ًا
وهق :أن شمػووت اًمـوس ذم ىمٌقل اخلػم يموئـ سمؿؼدار رؾمقخ ود اخلػم ذم كػقؾمفؿ وشمعؾؼ ومطرهتؿ سمف"( ).
ي :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﮊ إمو مًتعور ًمؾتؿتع سمطقل اًمعؿر وؾمعي اًمرزق وإمو طمؼقؼي،
اًمتزيلم ذم أ ة
وإؾمـود اًمتزيلم إمم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم جموز وهق طمؼقؼي ًمؾشقطون يمام ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف وشمعومم:

ﮋﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﮊ( ) ويرى اًمعالمي أًمقد سملن "اعمصحح هلذا اعمجوز إمفوًمف شمعومم اًمشقطون وختؾقتف
طمتك يزيـ هلؿ"( ) .وسمعد سمقون اًمدٓئؾ قمغم وضمقب إضمراء هذه أيي قمغم فموهرهو ىمول اإلموم اًمرازي" :صمًٌ
أن اهلل شمعومم هق اًمذي زيـ ًمؽؾ قمومؾ قمؿؾف .واعمراد مـ اًمتزيلم هق أكف خيؾؼ ذم ىمؾٌف اًمعؾؿ سمام ومقف مـ اعمـوومع
واًمؾذات وٓ خيؾؼ ذم ىمؾٌف اًمعؾؿ سمام ومقف مـ اعمضور وأوموت"( ).
وًمعؾ الومعؾ اعمويض ذم ﮋﭬﮊ يدل قمغم حتؼؼ اًمقىمقع ،ويشػم إمم أن هذه ؾمـي إهلقي صموسمتي قمؼم
اًمعصقر واًمزمون.
وكرى

أن يمؾؿي ز ّيـ ىمد وردت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

إطمدى قمنمة مرة ،واؾمتعامهلو هموًمٌو ذم قمدم

اخلػم( ) كحق :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻ ﭼ

ﮊ( ) وكحق :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

-

ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦ

افتحرير وافتـوير.220/19 ،

 -ؾمقرة إكػول ،أيي:

 .48يـظر :افؽشاف ،ج  ،3ص  ،348وحاصقة افشفاب ،ج  ،7ص .220
روح ادعاين يف تػسر افؼرآن افعظقم وافسبع ادثاين (كًخي حمؼؼي) ،حتؼقؼ :قمغم

 -ؿمفوب اًمديـ حمؿقد أًمقد،

قمٌداًمٌورى قمطقي ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموت 1415 ،هـ ،ج  ،10ص .154
-

افتػسر افؽبر ،ج  ،24ص .542

 اكظر :ؾمقرة آل قمؿران: -ؾمقرة اًمٌؼرة ،أيي:

 ،14آكػول ،48 :اًمتقسمي ،37 :يقكس ،12 :اًمرقمد ،33 :وموـمر ،8 :هموومر ،37 :حمؿد.14 :
.212
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ﯧﮊ( ) وكجد شمليقد هذ ا اعمعـك ذم ىمقًمف شمعومم :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ( ) .وكالطمظ أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم أووف ومعؾ
اًمتزيلم إمم وؿػم اًمعظؿي مرتيـ ،ومـفام أيي اًمتل كحـ ذم صدد حتؾقؾفو وأيي:

ﮋﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  

كزًمً ذم اًمؽػور واعمنميملم مـ ىمريش ،وًمعؾ إؾمـود اًمتزيلم إمم وؿػم اًمعظؿي
ﮊ( ) ،وهوشمون أيتون ا
يقحي همضى اهلل ضمؾ ضمالًمف وقمؼوسمف سمًٌى اؾمتؿرارهؿ قمغم اًمؽػر دون شمػؽػم وشمعؼؾ ،واهلل أقمؾؿ.
وومرع قمغم شمزيلم أقمامهلؿ هلؿ
ويؿؽـ شمؼديؿ اجلور واعمجرور ذم ﮋ ﭭ ﭮ ﮊ لًمتخصقصِّ " .
أهنؿ ذم قم ََؿ ٍف ُمت ََؿؽ ٍ
ِّـ مـفؿ سمصقغ اإلظمٌور قمـفؿ سمذًمؽ سموجلؿؾي آؾمؿقي ﮋﭯ ﭰ ﮊ .وأومودت صقغي
اعمضورقمي أن اًمعؿف متجدد مًتؿر ومقفؿ ،أي  :ومفؿ ٓ يرضمعقن إمم اهتداء ٕهنؿ حيًٌقن أهنؿ قمغم صقاب.
 ...وهذا آؾمتؿرار متػووت آمتداد ومؿـف أؿمده وهق اًمذي يؿتد سمصوطمٌف إمم اعمقت ،ومـف دون ذًمؽ "( ).
واعمراد سمـ :ﮋﭰﮊ هـو يتحػمون( ) .يمام يؽقن طمول اًمضول قمـ اًمطريؼ( ).
وهذه أيي شمدل قمغم اًمعذاب اًمداظمكم ًمؾؽػور واعمنميملم ذم اًمدكقو سمًٌى قمدم اإليامن سموًمدار
أظمرة ،وىمقوم اًمًوقمي ،وسمو ًمرضمقع إمم اهلل سمعد اعمامت واًمثقاب واًمعؼوب .ومفؿ أقمروقا قمـ احلؼ ويمذسمقه
سموٓؾمتؿرار طمتك ىميض قمؾقفؿ سمعذاب اًمضالل ،وهق أهنؿ حيٌقن ىمٌقح أقمامهلؿ ،وؾمفؾ ذًمؽ قمؾقفؿ ،ومفؿ
ومؼدوا اًمٌصػمة ويعقشقن يموٕقمؿى ويتقفقن ذم والل أقمامهلؿ اًمؼٌقحي ،وًمقس قمـدهؿ كقر اإليامن ًمإلرؿمود
إمم طمقوة ـمقٌي ذم هذه اًمدكقو ،يمام ضموء ذم ىمقًمف شمعومم :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

.137

 -ؾمقرة احلجر ،أيي:

.43-39

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

.108

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،19ص .221 ،220

 -اكظر :إسمراهقؿ سمـ اًمني سمـ ؾمفؾ أسمق إؾمحوق اًمزضموج،

معاين افؼرآن وإظرابه ،حتؼقؼ :قمٌد اجلؾقؾ قمٌده ؿمؾٌل ،قمومل

اًمؽتى ،سمػموت ،ط1408 ،1هـ1988/م ،ج  ،4ص .108
 -اكظر:
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افؽشاف ،ج  ،3ص  ،348حاصقة افشفاب ،ج  ،7ص .220

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ( ).
افقلس وافؼـوط
"اًمؼطع قمغم أن اعمطؾقب ٓ يتحصؾ

ومـ اًمعذاب اًمداظمكم ًمؾؽػور اًمقلس واًمؼـقط ،واعمراد سموًمقلس:
ًمتحؼقؼ ومقاشمف .يؼولَ :يئِ َس اًمرضمؾ َي ْق َل ُس َي ْلؾم ًو .وذيمر سمعض اعمػنيـ أكف ذم اًمؼرآن قمغم وضمفلم:

أحدمها :اًمؼـقط .ومـف ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقرة يقؾمػ :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﮊ( ) وإكام قمؼم سموًمقلس قمـ اًمؼـقط ٕن اًمؼـقط صمؿرة اًمقلس.
وافثاين :اًمعؾؿ .ومـف ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقرة اًمرقمد :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ( ) أي :أومؾؿ يعؾؿقا ( ) .وأؿمور ؾمقدكو إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم إمم احلؼقؼي ىموئ ً
ال :ﮋﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( ) ،وىمول شمعومم :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ( ) ،وكالطمظ أن هوشملم أيتلم ًمٌقون قمذاب اًمؽػور
واعمنميملم اًمداظمكم :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ( ).
شمتحدث هذه أيوت قمـ إطمقال اًمـػًقي اًمتل شمؼقد اإلكًون إمم قمذاب همؾقظ ،ومـ اعمعؾقم أن
طمى اخلػم يمام أؿمور اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳
اإلكًون ذم همويي ّ

 ؾمقرة وموـمر ،أيي: ؾمقرة يقؾمػ ،أيي: -ؾمقرة اًمرقمد ،أيي:

ﮊ( )

.8
.87
.31
كزهة األظغ افـواطر يف ظؾم افوجوه وافـظائر  ،حتؼقؼ :حمؿد قمٌد اًمؽريؿ يموفمؿ

 -مجول اًمديـ سمـ حمؿد اجلقزي،

اًمرايض ،ممؾمًي اًمرؾموًمي ،سمػموت ،ط1404 ،1هـ1984/م ،يمتوب اًمقوء ،سموب اًمقلس ،ص .633
 ؾمقرة احلجر ،أيي: ؾمقرة اًمعـؽٌقت ،أيي: ؾمقرة ومصؾً ،أيي: -ؾمقرة اًمعوديوت ،أيي:

.56
.23
.50 ،49
.8
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ىمد كزًمً هذه أيوت ذم يمػور ىمريش ،ىمقؾ ذم اًمقًمقد سمـ اعمغػمة ،وىمقؾ ذم قمتٌي سمـ رسمقعي ،ورسمام ؿمورك ومقف
سمعض اعمممـلم( ) .وكرى أن ضمزء مـ أيي ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮊ دًمقؾ واوح قمغم أهنو ذم معومؾي اًمؽوومرٕ ،ن
هذا ىمقل ّسملم ذم اجلحد واًمؽػر ،و ىمول اإلموم اًمـقًوسمقري ذم ؾمقوق طمديثف قمـ هذه أيوت" :طملم سملم أن
اًمؽػور شمؼمؤا ذم أظمرة مـ ذيموئفؿ سمعد أن يموكقا مٍميـ ذم اًمدكقو قمغم قمٌودهتؿ ،سملم أن اًمؽػور شمٌدًمف ذم
طموٓشمف يمكم أو أيمثري .ومػل طموًمي اإلىمٌول ٓ يًلم مـ ـمؾى اجلوه واعمول ،ذم طموًمي اإلدسمور يصػم ذم همويي
اًمقلس وآكؽًور ،وإن قموودشمف اًمـعؿي سمعد يلؾمف ومال سمد أن يؼقل هذا إكام وضمدشمف سموؾمتحؼوق زم وهذا
ٓ يزول قمـل ويٌؼك قمكم وقمغم قمؼٌل وأكؽر اًمٌعٌ ،وقمغم ومرض وضمقده زقمؿ سمؾ ضمزم أن ًمف قمـد اهلل احلوًمي
احلًـك ىموئًو أمر أظمرة قمغم أمر اًمدكقو ،وكظػم أيي مو ؾمٌؼ ذم ؾمقرة اًمؽفػ ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

شمصقره سمؼقًمف ﮋ ﮣﮊ( ).
ﭧ ﭨ ﭩﮊ( ) ومال ضمرم ظم ّقى اهلل أمؾف وقمؽس مو ّ
من أرسار افـظم افؼرآين
أي

ة :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ شمصػ صقرة مؼوسمؾي ًمؾؿالئؽي اًمذيـ يًٌحقن اهلل

ؾمٌحوكف وشمعومم وٓ يًلمقن يمام ضموء ىمٌؾ سمضع آيوت :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ( ) ىمول اسمـ قموؿمقر" :معـوه :أكف ٓ يؽتػل ،وملـمؾؼ قمغم آيمتػوء وآىمتـوع ،
اًمًآمي :وهل اعمؾؾ قمغم وضمف آؾمتعورة سمتشٌقف اؾمؽمؾمول اإلكًون ذم ـمؾى اخلػم قمغم اًمدوام سموًمعؿؾ اًمدائؿ
اًمذي ؿملكف أن يًلم مـف قمومؾه ،ومـػل اًمًآمي قمـف رمز ًمالؾمتعورة .وجيقز أن يؽقن اًمدقموء اؾمتعورة مؽـقي،
ؿم ٌّف اخلػم سمعوىمؾ يًلًمف اإلكًون َأ ْن يؼٌؾ قمؾقف ،ومنووومي اًمدقموء ِم ْـ إووومي اعمصدر إمم مػعقًمف "( ) .و"اًمًآمي:
اعمالًمي ممو يطقل ًمٌثف ،ومع ً
ال يمون أو اكػعول "( ) ،وهذه اًمؽؾؿي مو وردت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ إِ ّٓ مـػقي ( ) ،وأهنو
 -يـظر:

افؽشاف ،ج  ،4ص  ،205ادحرر افوجقز ،ج  ،5ص .22

 -ؾمقرة اًمؽفػ ،أيي:

.36

 -كظوم اًمديـ احلًـ سمـ حمؿد سمـ طمًلم اًمؼؿل اًمـقًوسمقري،

ؽرائب افؼرآن ورؽائب افػرؿان ،حتؼقؼ :اًمشقخ زيمريو

قمؿػمات ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقف ،سمػموت ،ط1416 ،1هـ ،ج  ،6ص .63
 ؾمقرة ومصؾً ،أيي:-

.38

افتحرير وافتـوير ،ج  ،25ص .10

 -جمد اًمديـ أسمق ـموهر حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز آسمودى،

بصائر ذوي افتؿققز يف فطائف افؽتاب افعزيز  ،حتؼقؼ :حمؿد

قمكم اًمـجور ،اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون اإلؾمالمقي ،جلـي إطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمل ،اًمؼوهرة1416 ،هـ1996/م،
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ضموءت ذم صمالصمي مقاىمع ،مرشملم ذم ؾمقرة ومصؾً ومر ًة ذم ؾمقرة اًمٌؼرة :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ( ) وسمعد اًمتػؽػم ذم يمؾؿي ﮋﮄﮊ شمٌلم ًمؾؼورئ أهنو شمدل قمغم ظمػم اًمدكقو َّ ،
ٕن ـموًمى
اًمدكقو يقلس ،واًمذي يطؾى احلًـي ذم اًمدكقو وأظمرة يصؼم يمام ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :ﮋﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﮊ( ) .وىمول اًمديمتقر حمؿد حمؿد أسمقمقؾمك" :اًمتعٌػم قمـ ـمؾى اًمدكقو سمؽؾؿي ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
ويمؾؿي اًمدقموء مـ معوكقفو اًمعٌودة ،ويملن اًمدكقو وظمػماهتو صورت إهلف ووصمـف ،يملكف كؿقذج عمو ضموء ذم ىمقًمف
شمعومم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﮊ( ) ،صمؿ َّ
إن يمؾؿي ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ هل اًمتل ىمودشمـل إمم اًمؼقل َسمل َّن ـمؾٌفو صور متعتفَّ َٕ ،ن
اًمدقموء ومقف ًمذة ( ) .ىمول اًمزخمنمي ذم مجؾي ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ "سمقًمغ ومقف مـ ـمريؼلم :مـ
ـمريؼ سمـوء ومعقل ،ومـ ـمريؼ اًمتؽرير "( ) .و "اًمقلس مـ صػي اًمؼؾى ،وهق أن يؼطع رضموءه مـ اخلػم ،
واًمؼـقط :أن يظفر قمؾقف آصمور اًمقلس ومقتضوءل ويـؽن .وسمدأ سمصقغي اًمؼؾى ٕهنو هل اعممصمرة ومقام يظفر قمغم
أي ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ يالطمظ ومقفو أهنو ضموء ت سملداة اًمنمط
اًمصقرة مـ آكؽًور "( ) " .ة
مس معـوهو اإلصوسمي
مس اًمنم ىمؾقؾ ،صمؿ يمؾؿي ّ
اًمتل شمؽقن ًمؾؿعـك اعمشؽقك ومقف ،وذم هذا دًٓمي قمغم أن ّ
اعمس اخلػقػ مـ ضمقاب طمذف صدره واًمتؼدير ومفق يموسَ ،
ويمل َّن
اخلػقػي ،صمؿ شمرى اًمذي شمرشمّى قمغم هذا ّ
طمذف اعمٌتدأ يـٌئ قمـ اعمًورقمي هبذا اخلؼم اًمدال قمغم هذا اًمطٌع اًمؼؾؼ اعمتػزّ ع ،صمؿ سمـوء يمؾؿي يموس ًمؾؿٌوًمغي
واًمقلس ىموشمؾ ومدمر ويملكف يرى أن حلظي آكتؽوس هذه وهل حلظي مس اًمنم هل هنويي اًمدكقو ،وٓ يرى
اًمٌوب اًمثوًمٌ قمنم ذم وضمقه اًمؽؾامت اعمػتتحي سمحرف اًمًلم ،سمصػمة رم ؾموم وؾملم وؾمقى ،ج  ،3ص ،384
واكظر :ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمًلم ،حتً مودة :ؾموم ،ص .259
 -اكظر:

دراشة يف أرسار افبقان ،ص .483

 -ؾمقرة اًمٌؼرة ،أيي:

.282

 -ؾمقرة اًمٌؼرة ،أيي:

.156 ،155

 -ؾمقرة اجلوصمقي ،أيي:

.23

-

دراشة يف أرسار افبقان ،ص .484

-

افؽشاف ،ج  ،4ص .205

-

افبحر ادحقط ،ج  ،9ص .315
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ومرضم ًو سمعد اًمشدّ ة ،صمؿ مل شمؽتػ اجلؿؾي هبذا

 ،وإِكّام أردومً سمؽؾؿي ىمـقط "( ) .و كرى َأ ّن اؾمتخدام صقغي

اعمضورقمي ذم ﮋﮀﮊ شمقوح أموم اًمؼورئ صقرة طموًمي اًمؽوومر اًمذي ٓ ّ
يؿؾ مـ ـمؾى ظمػم اًمدكقو يمؾف ،وإذا
مًو ظمػق ًػو ومفق يم وس ىمـقط مـ رمحي اهلل ،ومقعقش ذم اًمدكقو قمقش ًي وـؽًو ،ويؽود أن يؼتؾ كػًف
مًف اًمنم ً
مـ ؿمدة اًمقلس واًمؼـقط .وهذا شمصقير اًمعذاب اًمداظمكم ًمؾؽوومر اًمذي أكؽر دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ.
ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ هذه اجلؿؾي معطقومي قمغم ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮊ ،ويمؾؿي ﮋﮌﮊ مـ الذوق :أي "وضمقد اًمطعؿ سموًمػؿ  ،وأصؾف ومقام َي ِؼ ُّؾ شمـووًمف دون مو يؽثر،
واظمتػم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمػظ اًمذوق ذم اًمعذاب ٕ ،ن ذًمؽ وإن يمون ذم اًمتعورف ًمؾؼؾقؾ  ،ومفق مصطًمح
ًمؾؽثػم ،ويمثر اؾمتعامًمف ذم اًمعذاب ،وىمد ضموء ذم اًمرمحي ،ومنكف اؾمتعؿؾ ذم اًمرمحي اإلذاىمي

 ،وذم مؼوسمؾتفو

كٌقفو
اإلصوسمي ومؼول :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ( ) ت
ذ َو َي ٌْ ُط َر إؿمور ًة إمم ىمقًمف شمعومم "( ) :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
قمغم أن اإلكًون سملدكك مو يعطك مـ اًمـعؿي َي ْل َ ُ

احلس إلـمامقمفؿ أهنو إصوسمي ظمػقػي
ﮚ ﮛ ﮊ( ) و ىمول اسمـ قموؿمقر" :اإلذاىمي :جموز ذم مطؾؼ اإلصوسمي ذم ّ
يمنصوسمي اًمذوق سموًمؾًون .وهذا دمريد ًمؾؿجوز  ،يمام أن وصػف سموًمغؾقظ دمريد صمون ومحصؾ مـ ذًمؽ اسمتداء
مطؿع واكتفوء مميس "( ) .وىمول اًمديمتقر حمؿد حمؿد أسمقمقؾمك" :إِ َّن يمؾؿي ﮋﮌﮊ شمعـل أكف وضمد هذه
فموهرا  ،وأكف متتع هبو واهمتٌطً كػًف واؾمتؿتع هبو وذاق طمالوهتو ،صمؿ إِ َّن ىمقًمف ؾمٌحوكف
اًمرمحي وضمق ًدا
ً
وشمعومم :ﮋ ﮍ ﮎ ﮊ اعمراد سموًمرمحي اًمـعؿي اًمتل ٓ يًلم مـ ـمؾٌفو  ،ومفق ظمٌػم سمطؾى اًمـعؿي ،وًمؽـ هذه
ٍ
سمؽًى وإكام هل حمض قمطوء اًمرمحـ اًمرطمقؿ ٓ متـح إٓ مـف
اًمرمحي مل شمؽـ سمؽًٌف ٕ ،ن اًمرمحي ٓ شمؽقن
ؾمٌحوكف ،صمؿ إكف ىمولِ :مـَّا وملووومفو إمم وؿػم اًمعظؿي اعمػقد أكف ٓ يمًى ًمف ومقفو اًمٌتي  ،وأهنو رمحي قمظقؿي

-

دراشة يف أرسار افبقان ،ص  ،484ويـظر :افتحرير وافتـوير ،ج  ،25ص .11

 ؾمقرة اًمروم ،أيي:-

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمذال ،حتً مودة :ذو ،ص .189

 ؾمقرة اًمعؾؼ ،أيي:-
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.36
.7 ،6

افتحرير وافتـوير ،ج  ،25ص .13

ضموءت مـ ىمٌؾ اًمقاطمد إطمد"( ).
ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ يٌلم ًمؾؼورئ هذا اًمؼقل إظمالق اًمرذيؾي ًمؾؽوومر اًمذي
ٓ يعؽمف سمـعؿي اهلل وومضؾف  ،وهذا يدل قمغم ظمٌٌ سموـمـف أكف ٓ يشؽر اعمـعؿ  ،سمؾ حيتًى يمؾ كعؿي مـ طمؼف،
يمام ىمول ىمورون :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ( ) و أسمشع رء أن اًمؽوومر ذم ريى قمـ اًمٌعٌ سمعد اعمقت يمام
يظفر مـ اؾمتخدام يمؾؿي ﮋ ﮗﮊ.
ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ "وًمئـ رضمعً سمحرف (إن) اًمنمـمقي اًمتل يغؾى
وىمققمفو ذم اًمنمط اعمشؽقك وىمققمفٕ ،كف ضمعؾ رضمققمف إمم اهلل أمر ًا مػروو ًو وعقػ آطمتامل .وأمو دظمقل
اًمالم اعمقـمئي ًمؾؼًؿ قمؾقف  ،ومؿقرد اًمتحؼقؼ سموًمؼًؿ هق طمصقل اجلقاب ًمق طمصؾ اًمنمط .ويمذًمؽ اًمتليمقد
سمنِ َّن وٓم آسمتداء مقرده هق ضمقاب اًمنمط ،ويمذًمؽ شمؼديؿ زم وقمـده قمغم اؾمؿ إن هق ًمتؼقي شمرشمى اجلقاب
قمغم اًمنمط .واحلًـك :صػي عمقصقف حمذوف ،أي  :احلوًمي احلًـك ،أو اعمعومؾي احلًـك .وإفمفر أن
احلًـك صورت اؾمام ًمإلطمًون اًمؽثػم أظمذ ًا مـ صقغي اًمتػضقؾ "( ) .وىمول حمؿد حمؿد أسمق مقؾمك" :شملمؾ
هذا آدقموء وهذا اًمؽذب وهذا اًمغرور ،وهذا اًمصؾػ ويمؾ ذًمؽ هيديؽ إمم ه اًمؽميمقى ذم ىمقًمف شمعومم ذم
ّ
واعمختؾ واخلوزم مـ وقاسمط اًمعؼؾ ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
اًمتعؼقى قمغم هذا اًمًؾقك اعمضطرب
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮊ"( ) ،ىمول أسمقطمقون" :ومؾــٌئـ اًمذيـ يمػروا سمام قمؿؾقا مـ إومعول اًمًقئي،
وذًمؽ يمـويي قمـ ضمزائفؿ سملقمامهلؿ اًمًقئي .وًمـذيؼـفؿ مـ قمذاب همؾقظ ذم مؼوسمؾي إِ َّن زم قمـده ًمؾحًـك .ويمـك
سمغؾقظ :اًمعذاب قمـ ؿمدشمف "( ) وىمول اسمـ قموؿمقر  :إِ َّن اجلؿؾي ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ "شمػريع قمغم مجؾي
ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ( ) ومو اشمصؾ هبو أي ومؾـُ ْعؾِؿـّفؿ سمام قمؿؾقا َقم َؾـ ًو يعؾؿقن سمف َأكَّو ٓ خيػك قمؾقـو
رء ممو قمؿؾقه وشمؼريعو هلؿ .وىمقل :ﮋﮤ ﮥ ﮊ إفمفور ذم مؼوم اإلوامر ،ومؼته اًمظوهر أن يؼول:

-

دراشات يف أرسار افبقان ،ص .486

 -ؾمقرة اًمؼصص ،أيي:

.78

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،25ص .12

-

دراشة يف أرسار افبقان ،ص .488

-

افبحر ادحقط ،ج  ،9ص .316

 -ؾمقرة ومصؾً ،أيي:

.47
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وًمــٌئـفؿ سمام قمؿؾقا ،ومعدل إمم اعمقصقل وصؾتف عمو شممذن سمف اًمصؾي مـ قمؾي اؾمتحؼوىمفؿ اإلذاىمي سمام قمؿؾقا
وإذاىمي اًمعذاب .وىمقًمف :وًمـذيؼـفؿ مـ قمذاب همؾقظ هق اعمؼصقد مـ اًمتػريع .واًمغؾقظ طمؼقؼتف :اًمصؾى،
ىمول شمعومم :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ( ) ،وهق هـو مًتعور ًمؾؼقي ذم كققمف ،أي  :قمذاب ؿمديد
اإليالم واًمتعذيى ،يمام اؾمتعػم ًمؾؼًووة ذم اعمعومؾي ذم ىمقًمف  :ﮋﭖ ﭗ ﮊ( ) و ىمقًمف :ﮋﭙ ﭚ

ﭛﮊ"( ) .وأرى أن رأي حمؿد حمؿد أيب

مقؾمك أىمقى مـ آراء أظمريـ ذم شمٌقلم ضمزاء اًمؽػور

واعمنميملم.
ـن افؼؾوب وافوؿر يف اآلذان
أ ة
يٌلم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ظمؾؼ اإلكًون ً
ىموئال :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﮊ( ) ،وًمؽـ طمقـام ٓ يًتخدم طمقاؾمف ًمؾققمل

واًمعؼؾ ًمؽل يصؾ إمم احلؼ ،يضؾ اًمًٌقؾ اعمًتؼقؿ ويصػم يموحلققان ،يمام ىمول شمعومم:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ( ) .إذا شمغم ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ قمغم اًمؽػور واعمنميملم آيوت اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يموكقا ٓ يًؿعقن يمام ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :ﮋﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﮊ( ) وكتقجي هذا اإلمهول وقمدم آؾمتامع لحلؼ ،شمغطقي
اًمؼؾقب وختؾقػفو واًمقىمر ذم أذ ان ،يمام ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮊ( ).
شمٌلم هذه أيي اًمؽريؿي سملن ٓ أطمد أؿمد فمؾ ًام ممـ ُو ِقم َظ سمآيوت اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم وملقمرض قمـفو

50

 -ؾمقرة اًمػتح ،أيي:

.29

 -ؾمقرة اًمتقسمي ،أيي:

.73

 -ؾمقرة اًمتقسمي ،أيي:

 .123افتحرير وافتـوير.13 /25 :

 -ؾمقرة اًمدهر ،أيي:

.3 ،2

 -ؾمقرة اًمػرىمون ،أيي:

 ،44واكظر :ؾمقرة إقمراف ،أيي.179 :

 -ؾمقرة ومصؾً ،أيي:

.26

 -ؾمقرة اًمؽفػ ،أيي:

57

ومؾؿ يتدسمرهو ومل يـتػع هبو ،ومؾذًمؽ ضمعؾ اهلل قمغم ىمؾقهبؿ أهمطقي حتجى مدارك قمؼقهلؿ ،وضمعؾ ذم آذاهنؿ
يموًمصؿؿ واًمثؼؾ  ،ومال يًتطقعقن أن يًتؿعقا إًمقف .وىمدّ ر قمؾقفؿ اًمضالل سمًٌى إقمراوفؿ ومؾـ هيتدوا إِ َذ ْن
أسمدً ا.
من أرسار افـظم افؼرآين
وذم أيي :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ "اؾمتػفوم قمغم ؾمٌقؾ اًمتؼرير ،وًمؽـف أفمفر ًمؾتـٌقف قمغم
اًمقصػ اعمقضمى ًمإلكؽور قمغم مـ ّ
ؿمؽ ذم أهنؿ أفمؾؿ"( ) .ﮋﮍ ﮎ ﮏﮊ أي" :سموًمؼرآن ،وًمذًمؽ رضمع
إًمقفو اًمضؿػم ُم َذيمِر ًا ذم ىمقًمف ؾمٌحوكف :ﮋﮜ ﮝ ﮊ( ) ،وًمعؾ ذيمر رسمقسمقي اهلل ذم ﮋﮎ ﮏ ﮊ شمزيد
ؿمعقر ؿمـوقمي ضمرم اًمؽػور" .واعمراد سمـ  :ﮋﮊ ﮋ ﮊ اعمنميمقن مـ اًمعرب اًمذيـ ُذيمِ ُروا سموًمؼرآن وملقمروقا
قمـف .وقمطػ إقمراوفؿ قمـ اًمذيمر قمغم اًمتذيمػم سمػوء اًمتعؼقى إؿمورة إمم أهنؿ ؾمورقمقا سموإلقمراض  ،ومل يؽميمقا
ٕكػًفؿ مفؾي اًمـظر واًمتلمؾ"( ).
ﮋ ﮛﮊ "واطمدهو يمـون ،وجموزهو همطوء "( ) ،ويمؾؿي ﮋ ﮙﮊ ذم مجؾي ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

يمكم يمام ىمول اًمٌؼوقمل" :أي أهمطقي مًتعؾقي قمؾقفو اؾمتعالء يدل ؾمقوق اًمعظؿي قمغم
ﮛﮊ شمدل قمغم همطوء ٍّ
أكف ٓ يدع شيئ ًو مـ احل ّقز يصؾ إًمقفو ،ومفل ٓ شمعل ش يئ ًو مـ آيوشمـو "( ) .واعمراد سمـ  :ﮋﮚﮊ ذم أيي
مدارك اًمعؾؿ .ومجؾي ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ مًتلكػي سمقوكقي كشلت ع ن مجؾي ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ،
أي ْ
إن مل شمعؾؿ ؾمٌى كًقوكف مو ىمدمً يداه وموقمؾؿ َأكّو ضمعؾـو قمغم ىمؾقهبؿ أيمـّ ًي.وهق يػقد معـك اًمتعؾقؾ .و ﮋﮜ
ﮝﮊ جمرور سمحرف حمذوف ،أي مـ أن يػؼفقهً ،متضؿلم أيمـّي معـك احلوئؾ أو اعموكع

"( ) .ووؿػم

اجلؿع ذم ﮋﮗ ﮘﮊ ًمإلؿمعور سمـقع مـ اهلقٌي ،واًمدًٓمي قمغم ىمدرة اهلل اًمؽومؾي.
صؿ
اعمراد سمؽؾؿي َو ْىمر ذم مجؾي ﮋ ﮞ ﮟ ﮠﮊ "اًم ّثؼؾ واًمصؿؿ ،وإن يموكقا يًؿعقن ،وًمؽـفؿ ّ
-

كظم افدرر ،ج  ،12ص  ،90واكظر :روح ادعاين ،ج  ،8ص .286

-

افؽشاف ،ج  ،2ص  ،729واكظر :تػسر افبحر ادحقط ،ج  ،7ص .194

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،15ص .354

-

جمازافؼرآن ،ج  ،1ص ( ** 188يمؾؿي جموز شمًتخدم ًمؽؾؿي معـك قمـد صوطمى جماز افؼرآن).

-

كظم افدرر ،ج  ،12ص .92

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،15ص .355
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قمـ احلؼ واخلػم واهلدى "( ) ،وًمعؾ هذه اجلؿؾي ضموءت قمغم وضمف اًمتؼرير واًمتقيمقد جلؿؾي :ﮋﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ واهلل أقمؾؿ .وىمد ورد ت يمؾؿي ﮋﮛﮊ ذم سمقون يمقػقي ىمؾقب اًمؽػور ،واؾمتخدمً
يمؾؿي ﮋﮠﮊ ذم أذان ًمتصقير يمقػقي قمدم اؾمتامقمفؿ احلؼ ذم آيوت أظمرى ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ،كحق:
ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ( ) ،وكؼؾ
ىمقل اًمؽػور ذم ؾمقرة ومصؾً :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﮊ( ) .وىمد وردت يمؾؿي ﮋﮛﮊ ويمؾؿي

ﮋﭱﮊ كؽرة دائ ًام ،وشمدل اًمـؽرة قمغم اًمؽثرة واًمتـقع ذم إهمطقي و الصؿؿ ،واهلل أقمؾؿ .ومتـعفؿ إهمطقي
والصؿؿ قمـ ىمٌقل اهلدايي أسمدا ،ومال يزاًمقن يعقشقن ذم فمؾامت اًمضالل طمتك يروا اًمعذاب إًمقؿ ذم
أظمرة.
ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ "ومجع سمعد اإلومراد مح ً
ال قمغم ًمػظ مـ ومعـوه ﮋﮦ
ﮧﮊ ومال يؽقن مـفؿ اهتداء اًمٌتي ،يملكف حمول مـفؿ ًمشدة شمصؿقؿفؿ

ﮋﮩﮊ مدة اًمتؽؾقػ يمؾفو.

وﮋﮨﮊ ضمزاء وضمقاب ،ومدل قمغم اكتػوء اهتدائفؿ ًمدقمقة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،سمؿعـك أهنؿ ضمعؾقا
مو جيى أن يؽقن ؾمٌى وضمقد آهتداء ؾمٌٌو ذم اكتػوئف ،وقمغم أكف ضمقاب ًمؾرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم
شمؼدير ىمقًمف :مو زم ٓ أدقمقهؿ طمرصو قمغم إؾمالمفؿ؟ ومؼقؾ :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ"( )،
ب
ؾمقاء قمؾقفؿ أدقمقهتؿ يو كٌل اهلل أم شمريمتفؿ ذم فمؾامت اًمؽػر ٕ ،هنؿ ومؼدوا صالطمقي ىمٌقل اهلدايي سمس ب
إيمـي قمغم اًمؼؾقب واًمقىمر ذم إذن .يمام ضموء ذم ىمقًمف شمعومم:

ﮊ( )
ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

وكتلمؾ همضى اهلل ضمؾ وضمالًمف قمغم اًمؽػور ذم ؾمقرة اإلهاء ،وموكظروا إمم ىمقًمف شمعومم :ﮋﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂    ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ
-

جماز افؼرآن ،ج  ،1ص .189

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:

 ،25ويـظر :ؾمقرة ومصؾً ،أيي ،44 :وؾمقرة ًمؼامن ،أيي.7 :

 -ؾمقرة ومصؾً ،أيي:

.5

-

افؽشاف.730/2 :

 -ؾمقرة يس ،أيي:

52

.10

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ( ).
ران ظذ افؼؾوب
طمقـام يذكى اإلكًون اًمذكى ،ومقحقط اًمذكى سمؼؾٌف ،صمؿ يذكى اًمذكى ومقحقط اًمذكى سمؼؾٌف ،طمتك
شمغشى اًمذكقب ىمؾٌف ،يمام ىمول شمعومم :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ( ) ،ومقؼول اًمريـ قمغم ىمؾٌف ،يعـل يمثرت اعمعويص مـف واًمذكقب ،وملطموـمً سمؼؾٌف،
ومقصٌح اًمحرمون مـ إمؽوكوت اشمٌوع اًمػضقؾي واًمطريؼ اعمًتؼقؿ إمم مرووت اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم .و اًمران قمغم
اًمؼؾقب مـ اًمعذاب اًمداظمكم ًمؾؽػور ،يمام ىمول شمعومم :ﮋﭹ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ( ).
ىمد يرى اًمؼورئ ذم هذه أيي شمصقير ىمؾقب اعمجرملم اًمذيـ يٍمون قمغم اًمؽػر إسارا مًتؿرا،
ومؿـ أضمؾ اإلسار وآؾمتؿرار ران قمغم ىمؾقهبؿ ،ومؾذًمؽ ومؼدوا ىمدرة اًمتػؽر واًمتدسمر ًمؽل يعرومقا احلؼ ذم
دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
من أرسار افـظم افؼرآين
يمؾؿي ـ ََّكال ردع وزضمر ًمألصمقؿ قمـ اًمؼقل اًمٌوـمؾ ﮋ ﭶ ﭷﮊ( ) وشمؽذيى ًمف .ويشعر كقع مـ
اًمزضمر اًمشديد ذم هذه اًمؽؾؿي ذم سمدايي اجلؿؾي ،واهلل أقمؾؿ .و

ﮋ ﭻﮊ ذم مجؾي ﮋﭻ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮊ

ًمإلرضاب( ) اإلسمطوزم( ) .وضموء طمرف ﮋﭻﮊ شمليمقدا عمضؿقن ﮋﭹﮊ ويٌلم مو محؾفؿ قمغم أن يؼقًمقا ذم
اًمؼرآن ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ وأكف مو أقمؿك سمصوئرهؿ مـ اًمريـ ( ) .ويمؾؿي ﮋﭽﮊ مـ ريـ وهق صدأ يعؾق
اًمٌمء اجلؾقؾ وموعمراد سمـ  :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮊ صور ذًمؽ يمصدأ قمغم ضمالء ىمؾقهبؿ ومعؿك قمؾقفؿ معرومي اخلػم مـ

 ؾمقرة اإلهاء ،أيوت: -ؾمقرة اًمٌؼرة ،أيي:

.48-45
.81

 -ؾمقرة اعمطػػلم ،أيي:

.14

 -ؾمقرة اعمطػػلم ،أيي:

.13

-

"اإلرضاب آكتؼوزم هق اًمذي يـتؼؾ ومقف اعمتؽؾؿ مـ يمالم يؼره ويرشمضقف إمم يمالم ضموء سمف ًمقؽقن إووومي ضمديدة
ًمؾؿعـك اًمًوسمؼ" كؼؾً مـ اًمشٌؽيhttp://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=20589:

 -اكظر:

حاصقة افشفاب ،ج  ،9ص .443

 -اكظر:

افتحرير وافتـوير ،ج  ،30ص .199
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اًمنم( ) .وىمول صوطمى جموز اًمؼرآن قمـ ﮋﭽ ﭾ ﭿﮊ" :همؾى قمغم ىمؾٌف واخلؿر شمريـ قمغم قمؼؾ اًمًؽران
واعمقت يريـ قمغم اعم ّقً "( ) .واعمراد هـو "سمؾ راكً ىمؾقهبؿ ّ
وهمشوهو مو يموكقا يؽًٌقن مـ اًمؽػر واجلرائؿ
طمتك صورت قمؾقفؿ يموًمصدأ ًمؾؿرآة ،طمول ذًمؽ سمقـفؿ وسملم معرومي احلؼ"( ).
ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮊ اؾمتعورة مٍمطمي ( ) ،و كالطمظ أن اؾمتخدام الومعؾ اعمويض يدل قمغم اًمتحؼؼ
واًمثٌقت ،وشمريمقى ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮊ أومود شمصقير اعمرآة اًمتل وقعً سمًٌى اًمريـ ،ومال وموئدة هلو ،وشمؽود أن
شمطرح مفؿؾي.
وجملء ﮋﮂﮊ ذم أيي ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮊ سمصقغي اعمضورقمي دون اعمويض إلومودة شمؽرر ذًمؽ
اًمؽًى وشمعدده ذم اعمويض( ).
شمٌلم هذه أيي قمؾي طمرمون اًمؽػور مـ اإليامن ،وهل آكطامس ذم ىمؾقب اعمؽذسملم سمًى آقمتداء
واإلسار قمغم اإلصمؿ .وهذا مو يمًًٌ أيدهيؿ ،ومغطك قمغم ىمؾقهبؿ مو يموكقا يؽًٌقكف مـ اإلصمؿ واعمعصقي،
وومؼدت ىمؾقهبؿ احلًوؾمقي اًمتل يدرك هبو كقر اإليامن .يمام روي " :قمـ أيب هريرة ،قمـ رؾمقل اهلل صغم ا هلل
قمؾقف وؾمؾؿ ىمول :إن اًمعٌد إذا أظمطل ظمطقئي كؽتً ذم ىمؾٌف كؽتي ؾمقداء ،ومنذا هق كزع واؾمتغػر وشموب صىمؾ
ىمؾٌف ،وإن قمود زيد ومقفو طمتك شمعؾق ىمؾٌف ،وهق اًمران اًمذي ذيمراهلل ﮋ ﭹ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ"( ).
ىمد شمشػم هذه أيي إمم أن اًمؽػور واعمنميملم ومؼدوا صالطمقي معرومي احلؼ سمًٌى

الران قمغم

ىمؾقهبؿ ،وهذا مـ يمًى أيدهيؿٕ ،هنؿ اؾمتؿروا قمغم ـمريؼ اًمؽػر ،وكتقجي ًمفذا آؾمتؿرار دون اًمرضمقع إمم
احلؼ وآؾمتغػور ،طمصقل الران قمغم اًمؼؾقب.
 -اكظر:

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمراء ،مودة ريـ ،ص .216

-

جماز افؼرآن ،ج  ،2ص  ،289ويـظر :افؽشاف ،ج  ،4ص .721

-

افبحر ادديد ،ج  ،7ص .28

 -اكظر:

حاصقة افشفاب ،ج  ،9ص " 443اؾمتعورة مٍمطمي ًمقن مـ آؾمتعورة اًمؼطعقي ،وهـو وردت آؾمتعورة

اعمٍمح هبو اًمتخققؾقي مع اًمؼطع ،وهل أن شمًؿك سموؾمؿ صقرة متحؼؼي صقرة قمـدك ومهقي حمضي شمؼدرهو مشوهبي
هلو ".معجم ادصطؾحات افبالؽقة ،ج  ،1ص .168
 -اكظر:

افتحرير وافتـوير ،ج  ،30ص .200

 -أسمق قمقًك اًمؽممذي،

شـن افسمذي ،مصدر اًمؽتوب :مقىمع اإلؾمالم ،http://www.al-islam.com ،ـتاب افتػسر،

سموب شمػًػم ﮋ ﯖ ﯗﮊ ،رىمؿ احلديٌ.3334 :

54

اخلتم وافطبع ظذ افؼؾوب
خيؼم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم أن اًمؽػور واعمنميملم ٓ يًتؿعقن إمم دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ ،ومقتًوو ى ذم طمؼفؿ اإلكذار وقمدمف ،وكتقجي إقمراوفؿ ويمػرهؿ اعمًتؿر هق اخلتؿ واًمطٌع قمغم
ىمؾقهبؿ ،ومؾـ يممـقا سمام ضموء سمف ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمتك يروا اًمعذاب اًمعظقؿ ،يمام ىمول شمعومم:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭤ

ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪﮊ( ).
وذيمر اإلموم اًمطؼمي" :أن اًمذكقب إذا شمتوسمعً قمغم اًمؼؾقب أهمؾػتفو ،وإذا أهمؾػتفو أشموهو طمقـئذ
اخلتؿ مـ ىمٌؾ اهلل قمزّ وضمؾ واًمطٌع ،ومال يؽقن ًمإليامن إًمقفو مًؾؽ ،وٓ ًمؾؽػر مـفو خمؾص ،ومذًمؽ هق
اًمطٌع .واخلتؿ اًمذي ذيمره اهلل شمٌورك وشمعومم ذم ىمقًمف :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ كظػم اًمطٌع واخلتؿ
قمغم مو شمدريمف إسمصور مـ إوقمقي واًمظروف ،اًمتل ٓ يقصؾ إمم مو ومقفو إٓ سمػض ذًمؽ قمـفو صمؿ طمؾفو.
ومؽذًمؽ ٓ يصؾ اإليامن إمم ىمؾقب مـ وصػ اهلل أكف ظمتؿ قمغم ىمؾقهبؿ "( ) .ومؿـ اًمعذاب اًمداظمكم اًمؽكم
اخلتؿ واًمطٌع قمغم ىمؾقب اًمؽػور اًمذيـ ذطمقا صدورهؿ سموًمؽػر واـمؿلكقا سمف ،يمام ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم:
ﮋﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﮊ( ).
ىمد حتؽؿ هذه أيي قمغم اًمذيـ يمػروا سمآيوت اهلل سمعد اإليامن همػم مؽرهلم سملهنؿ مغضقب قمؾقفؿ
ومًتحؼقن لًمعذاب ،وهذا احلى ًمؾؽػر سمًٌى طمٌفؿ لحلقوة اًمدكقو ،وؾم ًٌٌّ طموًمتفؿ هذه طمرموهنؿ مـ
اهلدى ،واًمطٌع قمغم مدارك قمؾؿفؿ يمؾفو ،ومفؿ ٓ يرون احلؼ وٓ يًؿعقكف وٓ يتػؽرون طمتك جيقٌقا دقمقة
ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،ومؾذًمؽ هؿ ظمنوا أكػًفؿ ظمًورة يمؾيي.
من أرسار افـظم افؼرآين

 ؾمقرة اًمٌؼرة ،أيتون:-

.7 ،6

تػسر افطزي ،ج  ،1ص .261

 -ؾمقرة اًمـحؾ ،أيوت:

.109-106
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أي :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ ذـمقي ذم مقوع رومع قمغم
"واًمظوهر أن َكم ْنن ذم ة
آسمتداء ،وضمقاب اًمنمط حمذوف ًمدًٓمي مو سمعده قمؾقف شمؼديره :اًمؽوومرون سمعد اإليامن همػم مؽرهلم ،ومعؾقفؿ
همضى .ويصح أن يؽقن آؾمتثـوء مـ مو شمضؿـف ضمقاب اًمنمط اعمحذوف أي :ومعؾقفؿ همضى ،إٓ مـ
أيمره ومال همضى قمؾقف وٓ قمذاب "( )" .وىمقًمف :ﮋﮋﮌ ﮍ ﮊ معـوه اكًٌط إمم اًمؽػر سموظمتقوره "( ).
"وطمذف اًمضؿػم ذم َكصدْن ًرا ٕكف ٓ يشؽؾ سمصدر همػمه إذ اإل كًون ٓ يؼدر قمغم ذح صدر همػمه ومفق كؽرة
يراد هبو اعمعرومي .ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ واعمعـك أكف شمعومم طمؽؿ قمؾقفؿ سموًمعذاب"( ).
وعموذا ضموء ىمقًمف :ﮋﮎ ﮏﮊ ذم صقغي اجلؿع سمعد َم ْـ ذم اجلؿؾي اًمًوسمؼي ﮋﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮊ؟ ىمول أسمققمٌقدة معؿر اعمثـك سملكف ضموء "قمغم معـك اجلؿقع ٕن َكم ْنن يؼع قمغم اجلؿقع"( ).
ًمعؾ اًمتـؽػم ذم اًمؽميمقى ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮊ ًمؾتفقيؾ يمام يقطمل إؾمؿ اجلالًمي اًمتعظقؿ ،وشمؼقيي
أقمظؿ مـ ضمرمفؿ( ) ،وىمد يشعر اًمؼورئ سموهلقٌي واخلقف هبذا اًمؽميمقى .ﮋﮒ
شمعظقؿ اًمعذاب ،إذ ٓ ُضمرم
ُ

ﮓ ﮔﮊ مجؾي ا ؾمؿقي شمػقد اًمدوام ،واًمتـؽػم ًمؽؾؿي قمذاب وقمظقؿ شمدل قمغم اًمتػخقؿ ،واهلل أقمؾؿ.
وذم مجؾي :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ " ﮋﮖﮊ إؿمورة إمم اًمققمقد ،وأن اًمغضى
"(
سمؽػرهؿ ).
واًمعذاب يؾحؼوهنؿ سمًٌى اؾمتحٌوهبؿ اًمدكقو قمغم أظمرة ،واؾمتحؼوىمفؿ ظمذٓن اهلل

ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ "ؾمٌى صمون ًمؾغضى واًمعذاب ،أي وسملن اهلل طمرمفؿ
اهلدايي ومفؿ مقاومقكف قمغم اًمؽػر .وهق شمذيقؾ ( ) عمو ذم صقغي اًمؼقم اًمؽوومريـ مـ اًمعؿقم اًمشومؾ ًمؾؿتحدث

-

افبحر ادحقط ،ج  ،6ص .598

 -أسمق حمؿد سمـ قمطقي إكدًمز،

ادحرر افوجقز يف تػسر افؽتاب افعزيز  ،حتؼقؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمشوذم حمؿد،

دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،سمػموت ،ط1422 ،1هـ ،ج  ،3ص .423
-

افتػسر افؽبر ،ج  ،20ص .276

-

جماز افؼرآن ،ج  ،1ص .368

 اكظر:-

تػسر أيب افسعود ،ج  ،5ص .143

افؽشاف ،ج  ،2ص .637

 -اًمتذيقؾ:

"آظمر يمؾ رء ،وهق أن يذيؾ اًمـظؿ أو اًمـوصمر يمالمو سمعد متومف " ،معجم ادصطؾحات افبالؽقة وتطورها،

ج ،2ص .122
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قمـفؿ وهمػمهؿ ،وإىمحوم ًمػظ (ىمقم) ًمؾدًٓمي قمغم أن مـ يمون هذا ؿملهنؿ ومؼد قمرومقا سمف ومتؽـ مـفؿ وصور
ؾمجقي طمتك يملهنؿ جيؿعفؿ هذا اًمقصػ .وضمريون وصػ أو ظمؼم قمغم ًمػظ (ىمقم) يمذن سملكف مـ مؼقموت
ىمقمقتفؿ"( ) .يمام ذم ىمقًمف شمعومم :ﮋﭹ ﭺ ﭻﮊ( ).
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ "مجؾي مٌقـي جلؿؾي ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮊ سملن طمرموهنؿ اهلدايي سمحرموهنؿ آكتػوع سمقؾموئؾفو واومتتوح اجلؿؾي سموؾمؿ اإلؿمورة ًمتؿققزهؿ
أيمؿؾ متققز شمٌققـو عمعـك اًمصؾي اعمتؼدمي ،وهل اشمصوومفؿ سموٓرشمداد إمم اًمؽػر سمعد اإليامن سموًمؼقل
وآقمتؼود"( ).
قمـدمو كتلمؾ ذم مػردات أيي ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮊ كجد أن اًمؼؾقب وإسمصور
صقغي اجلؿع ومؾامذا ضموء اًمًؿع مػردا؟ ومقجقى اسمـ قمطقي سملن(" :اًمًؿع) اؾمؿ ضمـس وهق مصدر
ضموءت ب
ذم إصؾ ،ومؾذًمؽ وطمد"( ).
واًمطٌع :اخلتؿ" :وهق اًمتلصمػم رم اًمطلم .وىمقًمف شمعومم :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮊ أي  :كختؿ قمؾقفو
قمؿ مـ اخلتؿ وأظمص مـ اًمـؼش "( ) ،وهذه اًمؽؾؿي هـو مًتعور عمـع
جموزاة هلؿ ومال يدظمؾفو اإليامن .وهق َأ ّ
وصقل اإليامن وأدًمتف ،قمغم ـمريؼي شمشٌقف اعمعؼقل سموعمحًقس ( ) .وضموءت يمؾؿي (ـمٌع) ذم إطمدى قمنمة آيي
ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ( ) ،واؾمتخدمً ذم معـك اًمذم ،واًمغوًمى ذم كػك ِ
اًمعؾؿ أو اإليامن( ).

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .296

 -ؾمقرة اًمٌؼرة ،أيي:

.164

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .298

-

ادحرر افوجقز ،ج  ،3ص .425

 -جمد اًمديـ أسمق ـموهر حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز آسمودى،

بصائر ذوي افتؿققز يف فطائف افؽتاب افعزيز  ،حتؼقؼ :حمؿد

قمكم اًمـجور ،اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون اإلؾمالمقي ،جلـي إطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمل ،اًمؼوهرة 1416هـ1996/م ،ج ،3
ص.494
-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .297

 -ومـفو :ؾمقرة اًمـًوء ،أيي:

 ،155اًمتقسمي ،93 ،87 :إقمراف ،101 ،100 :يقكس ،74 :اًمروم ،59 :هموومر،35 :

حمؿد ،16 :اعمـوومؼقن.3 :
 -اكظر :قمٌد اًمعظقؿ إسمراهقؿ حمؿد اعمطعـل،

خصائص افتعبر افؼرآين وشامته افبالؽقة  ،مؽتٌي وهٌي ،اًمؼوهرة ،ط ،1
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ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮊ "شمؼرير اعمعـك سمتعريػ اًمطروملم وشمقؾمط وؿػم اًمػصؾ سمقـفام.
وهذا يػقد اًمؼٍم واًمتقيمقد "( ) ،ويىمقل اًمزخمنمي :أي "اًمؽومؾقن ذم اًمغػؾي ،اًمذيـ ٓ أطمد أهمػؾ مـفؿ،
ٕن اًمغػؾي قمـ شمدسمر اًمعقاىمى هل همويي اًمغػؾي ومـتفوهو"( ).
أي ﮋﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ سمؽؾؿي كػل اًمشؽٕ ،ن مو
اومتتحً ة
قمى سموخلًورة ذم هذه أيي اؾمتعورة ٕهنؿ سموقمقا كعقؿ أظمرة
ىمٌؾفو صور يموًمدًمقؾ قمغم مضؿقهنو( ) .وًمعؾ اًمً ير
سمخًقس مـ اًمدكقو ىمؾقؾ سمًٌى قمدم ىمٌقًمقي اإليامن ،ومفؿ مثؾ اًمتجور اًمذيـ أصوسمتفؿ اخلًورة مـ طمقٌ
أرادوا اًمرسمح.
وهؾ هـوك ه سمالهمل ذم اؾمتخدام يمؾؿي ﮋ ﮷ﮊ؟ ومؼول اإلموم اًمرازي" :معؾقم أكف
شمعومم إكام أدظمؾ اإلكًون اًمدكقو ًمقؽقن يموًمتوضمر اًمذي يشؽمي سمطوقموشمف ؾمعودات أظمرة ،ومنذا طمصؾً هذه
اعمقاكع اًمعظقؿي قمظؿ ظمناكف ،ومؾفذا اًمًٌى ىمول ٓ :ضمرم أهنؿ ذم أظمرة هؿ اخلوهون أي هؿ اخلوهون
ٓ همػمهؿ ،واعمؼصقد اًمتـٌقف قمغم قمظؿ ظمناهنؿ ،واهلل أقمؾؿ"( ).
وىمول اسمـ قموؿمقر :إن "اخلنان مًتعور إلووقمي مو ؿملكف أن يؽقن ؾمٌى كػع .وذًمؽ أهنؿ عمو
أقمروقا قمـ اًمتدسمر ذم صدق اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼد أووقمقا قمـ أكػًفؿ أكػع ؾمٌى ًمؾػقز ذم
اًمعوضمؾ وأضمؾ ،ومؽون ذًمؽ ؾمٌى أن ٓ يممـقا سموهلل واًمرؾمقل واًمققم أظمر .ومعدم اإليامن مًٌى قمـ
طمرموهنؿ آكتػوع سملومضؾ كوومع .ويتًٌى قمـ قمدم اإليامن ظمنان آظمر ،وهق ظمنان اًمػقز ذم اًمدكقو
سموًمًالمي مـ اًمعذاب ،وذم أظمرة سموًمـجوة مـ اًمـور"( ).
وىمد أؿمور اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم ظمنان اًمؽػور ذم آيوت أظمرى ،ومـفو :ﮋﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ( ) و ىمول قمـ اًمذيـ يػؽمون قمغم اهلل اًمؽذب ذم ؾمقرة هقد:
1413هـ1992/م ،ج  ،2ص.320
 اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج-

افؽشاف ،ج  ،2ص .637

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .298

-

افتػسر افؽبر ،ج  ،20ص .277

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،7ص .154

 -ؾمقرة إكعوم ،أيي:
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 ،2ص .303

.12

ﮋﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ

ﮊ( )" .وىمقؾ :ورد

اخلنان ذم اًمؼرآن قمغم ؾمٌعي َأوضمف:
األول:

سمؿعـك اًمعجز واًمعوضمز ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ أيً :معوضمزون.

افثاكى:

سمؿعـك اًمغٌـ واخلوه اعمغٌقن ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ أيَ :هم ٌَـُقهو.

افثافث :اخلنان سمؿعـك :اًمضالًمي ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ أي :وؾ ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ

أي :ذم والل.
افرابع:

سمؿعـك كؼصون اًمؽقؾ واعمقزان ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮊ ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ أ ي:
يـؼصقن.

اخلامس :سمؿعـك :ود اًمرسمح ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ.
افسادس :سمؿعـك :اًمعؼقسمي ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ أي :قمؼقسمي ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﮊ أي :مـ اًمٌوىملم ذم
اًمعؼقسمي.
افسابع :سمؿعـك :اهلالك ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﮊ أ ي :اهلوًمؽلم ﴿ َٰذ اِل َٰذ ُه َٰذ ْلا ُه ْل َٰذ اُه ْلا ُه ِل يُه ﴾
اًمٌلم"( ).
أي :اهلالك ِّ
ادبحث افثاين:

افعذاب اخلارجي

واًمـقع اًمثوين مـ ضمزاء اًمؽػور واعمنميملم ذم اًمدكقو اًمعذاب اخلورضمل ،وهـوك إؿمورات ذم اًمؼرآن
اًمؽريؿ إمم اًمعذاب اخلورضمل ًمؾؽػور واعمنميملم ،وذم هذا اعمٌحٌ أدرس مـفو احلرمون مـ وٓيي اهلل
ورؾمقًمف واعمممـلم ،اجلقع واخلقف ،واحلرمون مـ اًمدور اًمؼقودي ذم اعمجتؿع.
احلرمان من والية اهلل ورشوفه وادممـغ
ومـ اًمعذاب اخلورضمل احلرمون مـ وٓيي اهلل ،ورؾمقًمف واعمممـلم وًمق يموكقا مـ ذوي اًمؼرسمك،
ومؼول شمعومم :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

 ؾمقرة هقد ،أيي:-

.22 ،21

بصائر ذوي افتؿققز يف فطائف افؽتاب افعزيز  ،ج  ،2ص .539 ،538
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ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ( ).
من أرسار افـظم افؼرآين
ﮋﭑﮊ "ظمؼم مٌتدأ حمذوف أي :هذه سمراءة"( ) ويرى أسمق اًمًعقد سملن "شمـقيـف ًمؾتػخقؿ ،ﮋﭒ

ﭓ ﭔﮊ اسمتدائقي متعؾؼي سمؿحذوف وىمع صػي هلو ًمقػقدهو زيودة شمػخقؿ وهتقيؾ أي هذه سمراءة مٌتدأة مـ
ضمفي اهلل شمعومم ورؾمقًمف وصؾي .ـ وإكام كًًٌ اًمؼماءة إمم اهلل ورؾمقًمف مع ؿمؿقهلو ًمؾؿًؾؿلم واؿمؽمايمفؿ ذم
طمؽؿفو ووضمقب اًمعؿؾ سمؿقضمٌفو ـ أصؾ ومقفو قمغم أن ذم ذًمؽ شمػخقام ًمشلن اًمؼماءة وهتقيال ٕمرهو
وشمًجقال قمغم اًمؽػرة سمغويي اًمذل واهلقان وهنويي اخلزي واخلذٓن وشمـزهيو ًمًوطمي اًمًٌحون واًمؽؼميوء قمام
يقهؿ ؿموئٌي اًمـؼص واًمـداء شمعومم قمـ ذًمؽ قمؾقا يمٌػما وإدراضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمـًٌي إومم
وإظمراضمف قمـ اًمثوكقي ًمتـقيف ؿملن اًمرومقع وإضمالل ىمدره اعمـقع ذم يمال اعمؼوملم صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وإيثور
اجلؿؾي آؾمؿقي قمغم اًمػعؾقي يملن يؼول  :ىمد سمرئ اهلل ورؾمقًمف مـ اًمذيـ  ،...أو كحق ذًمؽ ًمؾدًٓمي قمغم دوامفو
واؾمتؿرارهو وًمؾتقؾمؾ إمم هتقيؾفو سموًمتـقيـ اًمتػخقؿل"( ).
اًمتؼّص ممو يؽره جموورشمف"( ) "واعمعـك ذم هذه أيي سمريء مـ
شمًتخدم يمؾؿي ﮋﭑﮊ سمؿعـكّ " :
قمفقدهؿ وأديوهنؿ سمراءة قمومي شمؼتيض اعمحورضمي وإقمامل اًمًقػ"( ).
أي ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ "ًمؾتػريع قمغم معـك اًمؼماءةٕ ،هنو عمو أمر اهلل
اًمػوء ذم ة
سموٕذان هبو يموكً إقمالمو ًمؾؿنميملم ،اًمذيـ هؿ اعمؼصقد مـ كؼض اًمعفد اًمذي يمون سمقـفؿ وسملم اعمًؾؿلم،
ومضؿػم اخلطوب ذم ومعؾ إمر معؾقم مـف أهنؿ اعمقضمف إًمقفؿ اًمؽالم وذًمؽ اًمتػوت

 -ؾمقرة شمقسمي ،أيي:

(

) .وموًمتؼدير :ومؾقًقحقا

.2 ،1

-

افؽشاف ،ج  ،2ص  ،244واكظر :ادحرر افوجقز ،ج  ،3ص .4

-

تػسر أيب افسعود ،ج  ،4ص .40 ،39

-

ادػردات يف ؽريب افؼرآن ،يمتوب اًمٌوء ،مودة سمرأ ،ص .50

-

ادحرر افوجقز ،ج  ،3ص  .7مؽتقب ذم اًمتػًػم اعمحورضمي ،ممؽـ ظمطل مطٌعل واًمؽؾؿي :اعمحورسمي ،واهلل أقمؾؿ.

-

"آًمتػوت ذم قمؾؿ اًمٌقون ىمد يؽقن مـ اًمغقٌي إمم اخلطوب ،ومـ اخلطوب إمم اًمغقٌي ،ومـ اًمغقٌي إمم اًمتؽؾؿ ،وذًمؽ
قمغم قمودة اومتـون اًمعرب ذم اًمؽالم وشمٍمومفؿ ومقف ،وٕن اًمؽالم إذا كؼؾ مـ أؾمؾقب إمم أؾمؾقب ،يمون ذًمؽ أطمًـ
شمطريي ًمـشوط اًمًومع ،وإيؼوفمو ًمإلصغوء إًمقف مـ إضمرائف قمغم أؾمؾقب واطمد ،وىمد ختتص مقاىمعف سمػقائد " .افؽشاف،
ج  ،1ص .14 ،13
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ذم إرض وكؽتي هذا آًمتػوت إسمالغ اإلكذار إًمقفؿ مٌوذة "( ) .وشمريمقى ﮋﭜ ﭝ ﮊ "ًمؼصد اًمتعؿقؿ
ٕىمطورهو مـ دار اإلؾمالم وهمػمهو واعمراد إسموطمي ذًمؽ هلؿ وختؾقتفؿ وؿملهنؿ مـ آؾمتعداد ًمؾحرب أو
اعمفوبأو همػم ذًمؽ"( ).
حتصلم إهؾ واعمول وحتصقؾ ة
ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ قمطػ قمغم ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﮊ داظمؾ ذم طمؽؿ اًمتػريعٕ ،كف عمو أكٌلهؿ سموٕمون ذم أرسمعي أؿمفر قمؼٌف سموًمتخقيػ مـ سملس اهلل اطمؽماؾمو
مـ شمطرق اًمغرور ،وهتديدا سملن ٓ يطؿئـقا مـ أن يًؾط اهلل اعمًؾؿلم قمؾقفؿ ذم همػم إؿمفر احلرم ،وإن
ىمٌعقا ذم ديورهؿ .واومتتوح اًمؽالم سمـ  :ﮋﭠﮊ ًمؾتـٌقف قمغم أكف ممو حيؼ وقمقف ،واًمتدسمر ومقف ،ـ واعمعـك:
ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ أكؽؿ همػم ظمورضملم قمـ ىمدرة اهلل ،وًمؽـف أمـؽؿ وإذا ؿموء أوىمعؽؿ ذم اخلقف
أي ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ إظمراضمو قمغم ظمالف مؼته اًمظوهرٕ :ن
واًمٌلس .ـ ويمون ذيمر اًمؽوومريـ ذم ة
سمٌل اًمؽػر ذم اخلزي.
مؼته اًمظوهر أن يؼقل :و أن اهلل خمزيؽؿ ،ووضمف خترجيف قمغم اإلفمفور اًمدًٓمي قمغم س ة
واإلظمزاء :اإلذٓل .واخلزي ـ سمؽن اخلوء ـ اًمذل واهلقان ،أي مؼدر ًمؾؽوومريـ اإلذٓل :سموًمؼتؾ ،وإه،
وقمذاب أظمرة ،مو دامقا متؾًٌلم سمقصػ اًمؽػر"( ).
اجلوع واخلوف
يٌلم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ووسمطي اهلدى ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ىموئ ً
ال :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ( ) ،ويذيمر ؾمٌى قمدم اشمٌوع اهلدى مـ ىمٌؾ اًمؽػور واعمنميملم،
ومؼول :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ثيعؾـ ؾمـي اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ( ) م
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،10ص .105

-

تػسر أيب افسعود ،ج  ،4ص .40

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،10ص  ،106واكظر :كظم افدرر ،ج  ،8ص  ،372تػسر أيب افسعود ،ج  ،4ص .41

 ؾمقرة اًمؼصص ،أيي: -كػس اًمًقرة ،أيي:

.56
.57
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ( ).
طمقـام أست واؾمتؿرت ىمريش قمغم اًمؽػر واًمنمك ـ وهق فمؾؿ قمظقؿ ( ) ـ ىمد ؾمؾط اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم
قمؾقفو اًمعذاب اخلورضمل ذم صقرة اجلقع واخلقف ،ومؼول :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ( ).
قمـدمو كحوول أن كػفؿ اعمراد سمؿضؿقن أيتلم ،وكرى اًمًقوق "يؼقي هذا آطمتامل إذا يموكً
هذه أيي ىمد كزًمً سمعد أن أصوب أهؾ مؽي اجلقع اًمذي أكذروا سمف ذم ىمقًمف شمعومم :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ( ) و هق اًمدظمون اًمذي يمون يراه أهؾ مؽي أيوم اًمؼحط
اًمذي أصوهبؿ سمدقموء اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ .ويميد هذا ىمقًمف سمعد :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ( ) "وىمول اسمـ قمٌوس  :إن اًمؼريي اعميوب هبو اعمثؾ مؽي يموكً هبذه
اًمصػي اًمتل ذيمر اهلل ٕهنو يموكً ٓ شمغزى وٓ يغػم قمؾقفو أطمد .ويموكً إرزاق دمؾى إًمقفو ،وأكعؿ اهلل قمؾقفو
رؾمقًمف واعمراد هبذه اًمضامئر يمؾفو أهؾ اًمؼريي ،ومؽػروا سملكعؿ اهلل ذم ذًمؽ وذم مجؾي اًمنمع واهلدايي ،وملصوسمتفؿ
اًمًـقن واخلقف ،وهايو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهمزواشمف ،هذا إن يموكً أيي مدكقي وإن يموكً
مؽقي ومجقع اًمًـلم وظمقف اًمعذاب مـ اهلل سمحًى اًمتؽذيى"( ).
من أرسار افـظم افؼرآين
ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ "واًمتعٌػم قمـ رضب اعمثؾ اًمقاىمع ذم طمول كزول أيي سمصقغي اعمويض
ًمؾتشقيؼ إمم اإلصغوء إًمقف ،وهق مـ اؾمتعامل اعمويض ذم احلول ًمتحؼقؼ وىمققمف"( ).

 كػس اًمًقرة ،أيوت: -ؾمقرة ًمؼامن ،أيي:

.13

 -ؾمقرة اًمـحؾ ،أيتون:

.113 ،112

 -ؾمقرة اًمدظمون ،أيتون:

.11 ،10

 -ؾمقرة اًمـحؾ ،أيي:
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 ،113افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .303

-

ادحرر افوجقز ،ج  ،3ص .426

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .304

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﮊ هذه صػوت صمالصمي ًمؼريي ،ىمول

اإلموم اًمرازي" :آمـي إؿمورة إمم إمـ ،وىمقًمف :مطؿئـي إؿمورة إمم اًمصحيٕ ،ن هقاء ذًمؽ اًمٌؾد عمو يمون مالئام
ٕمزضمتفؿ اـمؿلكقا إًمقف واؾمتؼروا ومقف ،وىمقًمف :يلشمقفو رزىمفو رهمدا مـ يمؾ مؽون إؿمورة إمم اًمؽػويي"( ).
ومعـك ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﮊ "اًمؽػر سموعمـعؿٕ ،هنؿ أذيمقا همػمه ذم قمٌودشمف ومؾؿ يشؽروا
اعمـعؿ احلؼ .وهذا يشػم إمم ىمقًمف شمعومم:ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ( ).
واىمؽمان ومعؾ )يمػرت) سمػوء اًمتعؼقى سمعد يموكً آمـي مطؿئـي سموقمتٌور طمصقل اًمؽػر قمؼى اًمـعؿ اًمتل يموكقا
ومقفو طملم ـمرأ قمؾقفؿ اًمؽػر ،وذًمؽ قمـد سمعثي اًمرؾمقل إًمقفؿ .وأمو ىمرن ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ سمػوء
اًمتعؼقى ومفق شمعؼقى قمرذم ذم مثؾ ذًمؽ اعمعؼى ٕكف طمصؾ سمعد ميض زمـ قمؾقفؿ وهؿ مٍمون قمغم يمػرهؿ
واًمرؾمقل يؽرر اًمدقمقة وإكذارهؿ سمف ،ومؾام طمصؾ قمؼى ذًمؽ سمؿدة همػم ـمقيؾي ويمون ضمزاء قمغم يمػرهؿ ضمعؾ
يموًمٌمء اعمعؼى سمف يمػرهؿ "( ) .واؾمتخدمً ذم اجلؿؾي ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﮊ "إكعؿ مجع ىمؾي ،ومؽون
اعمعـك :أن أهؾ شمؾؽ اًمؼريي يمػرت سملكقاع ىمؾقؾي مـ اًمـعؿ ومعذهبو اهلل ،ويمون اًمالئؼ أن يؼول :إهنؿ يمػروا سمـعؿ
قمظقؿي هلل وموؾمتقضمٌقا اًمعذاب ،ومام اًمًٌى ذم ذيمر مجع اًمؼؾي؟ واجلقاب :اعمؼصقد اًمتـٌقف سموٕدكك قمغم إقمغم
"(
اًمعذاب ).
يعـل أن يمػران اًمـعؿ اًمؼؾقؾي عمو أوضمى اًمعذاب ومؽػران اًمـعؿ اًمؽثػمة أومم سمنجيوب

ىمول اًمزخمنمي :اإلذاىمي واًمؾٌوس اؾمتعورشمون ،واإلذاىمي اعمًتعورة مقىمعي قمغم اًمؾٌوس اعمًتعور،
ومؽلكف ىمقؾ :وملذاىمف مو همشقفؿ مـ اجلقع واخلقف

"( )" ،واإلذاىمي شمػقد مو ٓ شمػقده اًمؽًقة مـ اًمتلصمػم

واإلدراك وأوصمر اًمؾٌوس قمغم اًمطعؿ ًمؾدًٓمي قمغم اًمشؿقل واإلذاىمي قمغم اًمؽًقة ًمؾدًٓمي قمغم اًمتوصمػم واًمتلصمر
اعمقضمى ًمؼقة اإلدراك "( ) .وًمصوطمى يف طالل افؼرآن يمالم مجقؾ ،ومفق يؼقل" :جيًؿ اًمتعٌػم اجلقع
-

افتػسر افؽبر ،ج  ،20ص .279

 -ؾمقرة اًمـحؾ ،أيي:

.83

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .306

-

افتػسر افؽبر ،ج  ،20ص .279

-

افؽشاف ،ج  ،2ص .638

-

حاصقة افشفاب ،ج  ،5ص  ،374واكظر :حمؿد سمـ ضمرير سمـ هموًمى أمكم أسمق ضمعػر اًمطؼمي ،جامع افبقان يف تلويل
افؼرآن ،حتؼقؼ :أمحد حمؿد ؿمويمر ،ممؾمًي اًمرؾموًمي ،ط 1420 ،1هـ2000/م ،ج  ،17ص  ،311وافتػسر افؽبر،
ج  ،20ص .280-279
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واخلقف ومقجعؾف ًمٌوؾمو ،وجيعؾفؿ يذوىمقن هذا اًمؾٌوس ذوىموٕ ،ن اًمذوق أقمؿؼ أصمرا ذم احلس مـ مًوس
اًمؾٌوس ًمؾجؾد .وشمتداظمؾ ذم اًمتعٌػم اؾمتجوسموت احلقاس ومتضوقمػ مس اجلقع واخلقف هلؿ وًمذقمف وشملصمػمه
وشمغؾغؾف ذم اًمـػقسً .معؾفؿ يشػؼقن مـ شمؾؽ اًمعوىمٌي اًمتل شمـتظرهؿ ًمتلظمذهؿ وهؿ فموعمقن "( ) .وىمقًمف :
ّ
ويؽذسمقن
ﮋﭷﭸ ﭹ ﮊ أي :سمام يموكقا يصـعقن مـ اًمؽػر سملكعؿ اهلل ،وجيحدون آيوشمف،
رؾمقًمف"( ) .وقمـدمو يتلمؾ اًمؼورئ ذم أيي ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﮊ يرى أن اًمؽالم قمـ اًمؼريي اًمتل ﮋﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ

يغػم ذم آظمر أيي ومؼقًمف :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﮊ ،ومام اًمن ذم هذا إؾمؾقب؟ ومفق أن اعمراد سمـ َ :كؿ ْنر َكي ًة
أهؾفو قمغم ؾمٌقؾ اعمجوز اعمرؾمؾ( )ٕ ،ضمؾ أهنو مؽون إمـ وفمرف ًمف ،واًمظروف شمقصػ سمام طمؾ ومقفو( ).
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮊ "شمليمقد اجلؿؾي سمالم اًمؼًؿ وطمرف

اًمتحؼقؼ ﮋﭻﮊ ًمالهتامم هبذا اخلؼم شمـٌقفو ًمؾًومعلم اعمعرض هبؿ ٕكف حمؾ اإلكذار "( )" ،واًمضؿػم ذم
ﮋﭼﮊ ٕهؾ مؽي ،واًمرؾمقل حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،ﮋ ﮁ ﮊ اجلقع وأمر "سمدر" وكحق
ذًمؽ إن يمون اًمتؿثقؾ سمؿؽي ويموكً أيي مدكقي ،وإن يموكً مؽقي ومفق اجلقع ومؼط"( ).
ﮋﮂ ﮃ ﮊ أي َ
طمول اًمتٌوؾمفؿ سمام هؿ قمؾقف مـ اًمظؾؿ اًمذي هق يمػران كعؿ اهلل شمعومم
وشمؽذيى رؾمقًمف همػم مؼؾعلم قمـف سمام ذاىمقا مـ مؼدموشمف اًمزاضمرة قمـف وومقف دًٓمي قمغم متودهيؿ ذم اًمؽػر واًمعـود
ودمووزهؿ ذم ذًمؽ يمؾ طمد"( ).
ومـ اعمعؾقم أن اهلل ضمؾ ضمالًمف ؾمؾط قمغم اًمؽػور واعمنميملم اجلقع ؾمـلم متقاًمقي سمدقموء رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،طمتك أيمؾقا اًمعؾفز واجلقػ
 ؾمقد ىمطى إسمراهقؿ،-

يف طالل افؼرآن ،دار اًمنموق ،اًمؼوهرة ،ج  ،4ص .495

تػسر افطزي ،ج  ،17ص .311

 -اعمجوز اعمرؾمؾ:

"هق اعمجوز آومرادي ،أطمد أكقاع اعمجوز اًمؾغقي " .معجم ادصطؾحات افبالؽقة ،ج  ،3ص .217

-

ط1418 ،هـ ،ج ،14ص.250
وادـفجدار اًمػؽر اعمعوس ،دمشؼ2 ،
،
وهٌي اًمزطمقكم،افتػسر ادـر يف افعؼقدة وافؼيعة

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،14ص .308

-

ادحرر افوجقز ،ج  ،3ص .427

-

تػسر أيب افسعود ،ج  ،5ص .146

 -واًمعؾفز :اًمقسمر يعجـ سموًمدم واًم ُؼراد يليمؾقكف ،يـظر:
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(

) ،ويموكقا يرون اًمدظمون سمًٌى اجلقع اًمشديد ،وهذا

تػسر افطزي ،ج  ،17ص .311

مظفر يمٌػم مـ مظوهر اًمعذاب اخلورضمل ًمؾؽػور واعمنميملم مع أٓم واعمصوئى إظمرى يموٕمراض
واخلقف واًمؼتؾ وإه.
احلرمان من افدور افؼقادي يف افبالد
يمون ًمؾؽػور واعمنميملم اًمدور اًمؼقودي ذم اًمٌالد ىمٌؾ سمعثي اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،وًمؽـ شمؿ
طمرموهنؿ مـ اًمدور اًمؼقودي سمًٌى رومضفؿ اعمتعوزم ًمدقمقة ؾمقـو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمتك ُطم ِرمقا مـ
دظمقل السمقً احلرام ـ اًمذي يموكقا يتقًمقكف ـ و ُـم ِردوا مـ رمحي اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ،ومؼول شمعومم :ﮋﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ

ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( ).
ﭷ
ﭱﭲﭳﭴﭵ
من أرسار افـظم افؼرآين
"اؾمتئـوف اسمتدائل ًمؾرضمقع إمم همرض إىمصوء اعمنميملم قمـ اعمًجد احلرام اعمػود سمؼقًمف :ﮋﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ( ) ،ضملء سمف ًمتليمقد إمر سمنسمعودهؿ قمـ
اعمًجد احلرام مع شمعؾقؾف سمعؾي أظمرى شمؼتيض إسمعودهؿ قمـف :وهل أهنؿ كجس ،ومؼد قمؾؾ ومقام مه سملهنؿ
ؿموهدون قمغم أكػًفؿ سموًمؽػر ،ومؾقًقا أهال ًمتعؿػم اعمًجد اعمٌـل ًمؾتقطمقد ،وقمؾؾ هـو سملهنؿ كجس ومال
يعؿروا اعمًجد ًمطفورشمف"( ).
وردت يمؾؿي ﮋ ﭢﮊ ذم مجؾي ﮋﭢ ﭣ ﭤﮊ "ًمؾحٍم ،وهذا يؼتيض أن ٓ كجس إٓ
اعمنمك"( ).
ويرى اسمـ قموؿمقر أن "صقغي احلٍم هـو إلومودة كػل اًمؽمدد ذم اقمتٌورهؿ كجًو ،ومفق ًمؾؿٌوًمغي ذم
اشمصوومفؿ سموًمـجوؾمي طمتك يملهنؿ ٓ وصػ هلؿ إٓ اًمـجًقي"( ).
وكجد يمالمو مجقال قمـد اإلموم قمٌد اًمؼوهر اجلرضموين ذم سمالهمي (إكام) ،ومفق يؼقل" :إكام شمٍيء خلؼم

 -ؾمقرة اًمتقسمي ،أيي:

.28

 -ؾمقرة اًمتقسمي ،أيي:

.17

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،10ص .159

-

افتػسر افؽبر ،ج  ،16ص .22

-

افتحرير وافتـوير ،ج  ،10ص .160
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ٓ جيفؾف اعمخوـمى ،وإكؽ إن شمريمً اخلؼم ذم مقوعف ومؾؿ شمؼدمف قمغم اعمٌتد أ ،يمون آظمتصوص ومقف  ،وإن
ىمدمتف قمغم اعمٌتدأ ،صور آظمتصوص/اًمذي يمون ومقف اعمٌتدأ"( ).
ذم وقء يمالم قمٌداًمؼوهر نرى أن آظمتصوص ذم اخلؼم وهل كجوؾمي اعمنميملم ،يعـل صػي
اًمـجوؾمي خمتصي سموعمنميملم ،وهذا اخلؼم يمون معرووم ًو قمـد اعمخوـمٌلم.
وعموذا ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم أهنؿ كجس؟ ومػمى صوطمى افؽشافّ " :
ٕن معفؿ اًمنمك اًمذي هق
سمؿـزًمي اًمـجس ،وٕهنؿ ٓ يتطفرون وٓ يغتًؾقن وٓ جيتـٌقن اًمـجوؾموت ،ومفل مالسمًي هلؿ .أو ضمعؾقا
يملهنؿ اًمـجوؾمي سمعقـفو ،مٌوًمغي ذم وصػفؿ هبو "( ) ،ويرى ؾمقد ىمطى ذم ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﮊ "جيًؿ
اًمتعٌػم كجوؾمي أرواطمفؿ ومقجعؾفو موهقتفؿ ويمقوهنؿ .ومفؿ سمؽؾقتفؿ وسمحؼقؼتفؿ كجس ،يًتؼذره احلس،
ويتطفر مـف اعمتطفرون! وهق اًمـجس اعمعـقي ٓ احلز ذم احلؼقؼي  ،وملضمًومفؿ ًمقًً كجًي سمذاهتو .إكام هل
ـمريؼي اًمتعٌػم اًمؼرآكقي سموًمتجًقؿ"( ) .وممؽـ أن يراد سمـ :يمؾؿي ﮋﭤﮊ كجوؾمي معـقيي وفموهريي م ًعو ،واهلل
أقمؾؿ.
ﮋﭥ ﭦ ﮊ "أي اعمنميمقن ،وهذا هنل ًمؾؿًؾؿلم قمـ متؽقـفؿ مـ ذًمؽ ،قمؼم قمـف سمـفقفؿ
مٌوًمغي ومقف"( ).
وىمول أسمق اًمًعقد" :ومنن شمؼققد اًمـفل سمذًمؽ أي  :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ يدل قمغم اظمتصوص
اعمـفل قمـف سمقىمً مـ أوىموت اًمعوم أي ٓ حيجقا وٓ يعتؿروا سمعد طمٍ قمومفؿ هذا وهق قموم شمًعي مـ
اهلجرة"( ).
ﮋﭯﮊ آومتؼور ويراد سمـ :ﮋﭭ ﭮ ﭯﮊ ظمقف اًمػؼر هـو( )" ،أي ومؼرا سمًٌى مـعفؿ

 -أسمقسمؽر قمٌد اًمؼوهر اجلرضموين،

دالئل اإلظجاز  ،ىمرأه وقمؾؼ قمؾقف :أسمق ومفر وحمؿقد حمؿد ؿمويمر ،مطٌعي اعمدين ،اعممؾمًي

اًمًعقديي سمؿٍم ،اًمؼوهرة ،ط 1431 ،3هـ1992/م ،ص .345 ،330
-

افؽشاف ،ج  ،2ص .261

-

يف طالل افؼرآن ،ج  ،3ص .1618

-

كظم افدرر ،ج  ،8ص .429

-

تػسر أيب افسعود ،ج  ،4ص  ،57ويـظر :افتحرير وافتـوير ،ج  ،10ص .160

 -اكظر:
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بصائر ذوي افتؿققز يف فطائف افؽتاب افعزيز  ،ج  ،4ص .117

مـ احلٍ واكؼطوع مو يموكقا جيؾٌقكف إًمقؽؿ مـ اإلروموق واعمؽوؾمى"( ).
أي ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ شمػقد اًمتٌعقض ( ) ،أي" :مـ قمطوئف أو
ويمؾؿي ِم ْنن ذم ة
مـ شمػضؾف سمقضمف آظمر وملرؾمؾ اهلل شمعومم اًمًامء قمؾقفؿ مدرارا أهمزر هبو ظمػمهؿ ،وأؾمؾؿ أهؾ شمٌوًمي وضمرش
ىمقًمفﭵ ﭶ ﮊ
ومحؿؾقا إمم مؽي اًمطعوم ومو يعوش سمف ومؽون ذًمؽ أقمقد قمؾقفؿ ممو ظموومقا اًمعقؾي ًمػقاشمف .ومعـك ﮋ

إن أوضمًٌ احلؽؿي إهمـوءيمؿ ويمون مصؾحي ًمؽؿ ذم ديـؽؿ"( ).
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ "أي قمؾقؿ سملطمقاًمؽؿ ،وطمؽقؿ ٓ يعطل وٓ يؿـع إٓ قمـ
طمؽؿي وصقاب"( ).
هذه هل اخلطقة اًمـفوئقي إظمػمة اًمتل أقمؾـً أكف ٓ يؿؽـ اًمتعويش سملم مـفجلم ًمؾحقوة سمقـفام
هذا آظمتالف اجلذري اًمعؿقؼ اًمٌعقد اعمدى اًمشومؾ ًمؽؾ ضمزئقي مـ ضمزئقوت آقمتؼود واًمتصقر ،واخلؾؼ
واًمًؾقك ،واًمتـظقؿ آضمتامقمل وآىمتصودي واًمًقود ـ واإلكًوين ـ وهق آظمتالف اًمذي ٓ سمد أن يـشل
مـ اظمتالف آقمتؼود واًمتصقر  ..مـفجلم ًمؾحقوة أطمدمهو يؼقم قمغم قمٌقديي اًمعٌود

هلل وطمده سمال ذيؽ

وأظمر يؼقم قمغم قمٌقديي اًمٌنم ًمؾٌنم ،وًممهلي اعمدقموة ،وًمألرسموب اعمتػرىمي .صمؿ يؼع سمقـفام اًمتصودم ذم يمؾ
ظمطقة مـ ظمطقات احلقوة ٕن يمؾ ظمطقة مـ ظمطقات احلقوة ذم أطمد اعمـفجلم ٓ سمد أن شمؽقن خمتؾػي مع
إظمرى ،ومتصودمي معفو متومو ،ذم مثؾ هذيـ اعمـفجلم وذم مثؾ هذيـ اًمـظوملم"( ).
وهذا هق مظفر مـ اإلقمالن قمغم ًمًون اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم ؾمقرة اًمؽوومرون:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ( ).

-

تػسر أيب افسعود ،ج  ،4ص .57

 -اكظر:

افتػسر افؽبر ،ج  ،16ص .23

-

افؽشاف ،ج  ،2ص .262 ،261

-

افتػسر افؽبر ،ج  ،16ص .23

-

يف طالل افؼرآن ،ج  ،3ص .1586

 -ؾمقرة اًمؽوومرون ،أيوت:
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اخلامتة
سمعد دراؾمي هذه اعمجؿققمي مـ أيوت قمـ اًمؽػور واعمنميملم دراؾم ًي سمالهمق ًي ىمد وصؾً إمم
اًمـتقجي اًمتوًمقي :أن اًمؼرآن اًمؽريؿ يٌلم ضمزاء اًمؽػور واعمنميملم سموٕؾموًمقى اًمعريؼي اًمٌالهمقي مـ اعمعوين
واًمٌقون واًمٌديع اًمتل شمصقر أموم اًمؼورئ صقرة واوحي يملكف يرى ضمزاءهؿ سمعقـقف ،ويمصمر اًمـظؿ اًمؼرآين ذم
هذه املمجققمي مـ أيوت ذم ىمؾى اًمؼورئ أصمر ًا قمؿقؼ ًو طمتك يرى كجوطمف ذم اؾمتجوسمي دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼط .ويمام أن يمؾ ؿمخص جيزى سمام يمًًٌ أيديف ومؽؾ يموومر جيزى ذم اًمدكقو طمًى طموًمتف
اًمػؽريي واًمعؿؾقي ،و مـ اعمؿؽـ أن يؼول :إهنو هل اًمًٌى إول حلقوشمف اًمدكققيي اًمتّعًي وقمقش ُف ذم فمؾؿي
وطمػمة ،وؿمؼوء وىمؾؼ ،وٓ يتؿؽـ ًمف أن يًتػقد مـ سمريموت اإلؾمالم ذم اًمدكقوٕ ،كف وؾ قمـ اًمٍماط
اعمًتؼقؿ ،ومؾقس ًمف كقر اإليامن ًمؽل يعقش طمقوة ـمقٌي ومٌوريمي ذم وقئف .ومـ اعمعؾقم أن اًمعومل احلوزم يقاضمف
اًمؽآسمي وآكتحور قمغم كطوق أوؾمع ،ويمؾ هذا سمًٌى شمريمف ـمريؼ اإلؾمالم ،ومنذا يمون هـوك مـ يريد أن يعقش
طمقوة مٌفجي وـمقٌي جيى أن يؽقن ًمديف إيامن سموهلل وىمىول لرؾموًمي اإلؾمالم اًمتل ضمؾٌفو ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل
أىمر سملن :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
قمؾقف وؾمؾؿٕ ،ن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ىمد َّ
ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﮊ( ).
عموذا ٓ هيؾؽ اهلل اعمـؽريـ مجقع ًو ذم وىمً واطمد؟ عموذا يعطقفؿ

وهـوك ؾممال يطرح كػًف ..

اًمقىمً واًمثروة واًمـجوح ذم أمقر اًمدكقو؟ واجلقاب أن هذا اإلمفول هق أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؽميمفؿ
يػعؾقن إومعول اخلوـمئي ٕمريـ :إول :آؾمتغػور احلوصؾ مـ اعمممـلم ،واًمثوين :يمثرة ذكقهبؿ ًمقثؼؾ
قمؾقفؿ احلًوب و َي ُشدَّ قمؾقفؿ اًمعذاب يقم اًمؼقومي  ،يمام ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

 -ؾمقرة آل قمؿران ،أيتون:
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.20-19

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ( )

وأيضو :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ً

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ( ) ٕن وضمقد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم ىمقد احلقوة
وآؾمتغػور يموكو اًمًٌٌلم ًمًالمي اعمجتؿع مـ اهلالك – أمو أن ومال يقضمد همػم اعمًتغػريـ ومقف .ومالسمد ًمؽؾ
مـ ذم إرض أن يرضمع إمم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم وجيقى دقمقة ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾحقوة
اًمًعقدة ذم اًمدكقو وأظمرة.

 ؾمقرة آل قمؿران ،أيي: -ؾمقرة إكػول ،أيي:
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