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ةمدقملا

المقدمة
إن من أفضل األعامل وأحسن األفعال االهتامم بالقرآن

الكريم ،والعمل بام جاء فيه ،واحلرص عىل تالوته وحفظه والتدبر
فيه ،وااللتزام بأوامره واجتناب نواهيه.

والقرآن الكريم الذي هو كتاب هدى وهداية ،وكتاب

نور وبصرية ،وكتاب إنذار وتبشري ،وكتاب شفاء وتطهري ملا يف
القلوب؛ إنام ُأنزل للعمل بام فيه ،وعدم االكتفاء بتالوته ،وإنام
األخذ بأوامره ،والتجمل بآدابه ،والتخلق بأخالقه.

وأوىل اخلطوات لذلك هو فهم القرآن الكريم فه ًام

صحيح ًا ،فالقرآن بحر عميق ال يعرف مراميه ومقاصده وتفسريه
إال الراسخون يف العلم ،والناهلون من نمري علوم القرآن وبحاره

العميقة.
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وألن السؤال مفتاح العلم ،فالسؤال عن غوامض آيات

القرآن احلكيم ومتشاهباته وأرساره طريق من طرق فهم القرآن

الكريم ومعرفة تفسريه.

والبحث عن إجابات حول القرآن الكريم وسوره وآياته،

وأسباب النزول وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم دليل عىل اهتامم

املسلمني بفهم القرآن الكريم وتفسري آياته ومعرفة أرساره.

وه��ذا الكتاب هو حصيلة ملجموعة من األسئلة

واالستفسارات التي وصلتني من خالل موقعي عىل اإلنرتنت من

أجبت عليها بام تيرس يل
عدة بلدان ،ويف فرتات زمنية خمتلفة ،وقد
ُ
ال أحيان ًا وجمم ً
من معرفة وعلم ووقت ،مفص ً
ال يف أحيان أخرى.

وتعمي ًام للفائدة ،واملسامهة يف نرش الثقافة القرآنية ،ونزوالً

عند رغبة بعض األصدقاء يف مجعها ونرشها يف كتاب واحد

جيمعها ،نقدمها اليوم -بعد تصنيفها بحسب املوضوعات -
إىل القراء األعزاء ،وخصوص ًا املهتمون بعلوم القرآن وتفسريه.
قسمت هذا الكتاب إىل أربعة فصول وهي:
وقد
ُ
الفصل األول :معلومات عن القرآن والتفسري.
الفصل الثاين :تفسري آيات قرآنية.
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الفصل الثالث :أسباب النزول.
الفصل الرابع :مفاهيم قرآنية.
وهذا الكتاب ما هو إال حماولة بسيطة يف فهم وتفسري بعض

اآليات القرآنية وتوضيح بعض املفاهيم القرآنية ،سائ ً
ال املوىل عز

وجل أن جيعلنا من أهل القرآن الكريم ،واملتمسكني به ،والعاملني

بام جاء فيه.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان
ُون * إِ اَّل
أعاميل ،وإن ينفعني به يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ}((( ،إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط الرجاء،
وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهلل املستعان

عبداهلل أمحد اليوسف
احللة  -القطيف
الثالثاء 1437/6/5هـ
2016/3/15م

((( سورة الشعراء ،اآليتان.89 – 88 :

الفصل األول

معلومات عن القرآن والتفسير

اكمو نامز لكل نآرقلا ةيحالص
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صالحية القرآن لكل زمان ومكان
س هناك من يدعي من العلامنيني وغريهم أن القرآن مل يعد
صاحل ًا هلذا الزمان ،وأنه صالح يف فرتة نزوله فقط ،فبامذا جتيبون
عىل هذا اإلشكال؟ وما دليلكم عىل صالحيته لكل زمان ومكان؟
ج هذا االدعاء غري صحيح ،فالقرآن الكريم ليس خاص ًا بزمان
نزوله وإنام هو صالح لكل زمان ومكان ،وقد أجاب اإلمام عيل
اهلادي  عىل هذا اإلشكال من قبل مئات السنني ،فقد روى
الشيخ الطويس بسنده عن يعقوب بن السكّيت النحوي قال:
حممد بن الرضا  :ما بال القرآن ال
عيل بن ّ
سألت أبا احلسن ّ
يزداد عىل النرش والدرس إالّ غضاضة؟
قال ّ :
"إن اللهّ تعاىل مل جيعله لزمان دون زمان ،وال
كل زمان جديد ،وعند ّ
لناس دون ناس ،فهو يف ّ
غض إىل
كل قوم ّ
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يوم القيامة"(((.
وهذا النص من أجىل النصوص يف أن القرآن الكريم صالح
لكل زمان ومكان ،وأنه ليس خاص ًا بزمان نزوله كام يروج له
بعض العلامنيني اآلن ،من أجل إبعاد الناس عن القرآن الكريم؛
فالقرآن دستور املسلمني ،وهو األصل األول للترشيع اإلسالمي،
وهو جديد يف كل زمان ،بمعنى أنه صالح لكل زمان ،ويمكن
تطبيقه عىل الواقع اخلارجي مهام تقادم الزمان وتغري املكان.

((( األمايل ،الشيخ الطويس ،ص ،445رقم .1203

ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا
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الفرق بين التفسير والتأويل
س هل هناك فرق بني تأويل القرآن وتفسريه أم أن التأويل يعني
التفسري؟
ج أحيان ًا يأيت التأويل بمعنى التفسري ،وأحيان ًا يأيت بمعنى
مغاير ...وإليك البيان مفصالً:
التفسري يف اللغة :اإليضاح واإلبانة.
قال الفريوزآبادي :الفرس اإلبانة وكشف املغطى كالتفسري.
وقال ابن منظور[ :الفرس كشف املغطى ،والتفسري كشف
املراد عن اللفظ املشكل].
وأ ّما علم تفسري القرآن فقد عرفه أبو حيان بأنه« :علم
يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها
اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها التي حتمل عليها حالة الرتكيب
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وتتامت لذلك».
وقد اهتم الباحثون يف علوم القرآن ،وكذلك املفرسون يف
التفريق بني التفسري والتأويل .ويفرتض الرجوع إىل اللغة أوالً
ملعرفة املعنى اللغوي للتأويل واملعنى االصطالحي هلم فيه ،ثم
بحث الفرق بينهام.
فالتأويل يف اللغة مأخوذ من األول وهو الرجوع ،قال
يف القاموس :آل إليه ْأوالً ومآالً رجع ...ثم قال :وأول الكالم
تأوي ً
وتأوله تد ّبره وقدّ ره وفسرّ ه.
ال ّ
ِ
ُ
التأويل بمعنى التفسري كأنه باعتبار أن املؤول أي
فجعل
املفرس ُيرجع اللفظ إىل معناه.

أ ّما يف االصطالح فقد قيل إن ما هو املقصود عند السلف
غري ما هو املقصود عند املتأخرين ،قال حممد حسني الذهبي:
التأويل عند السلف له معنيان:
أحدمها :تفسري الكالم وبيان معناه ،سواء وافق ظاهره أم
خالفه فيكون التأويل والتفسري عىل هذا مرتادفني ،وهذا ما عناه
جماهد من قوله :إن العلامء يعملون تأويله ،يعني القرآن ،وما يعنيه
ابن جرير الطربي بقوله يف تفسريه :القول يف تأويل قوله تعاىل كذا
وكذا ،وبقوله :اختلف أهل التأويل يف هذه اآلية ونحو ذلك ،فإن
مراده التفسري.

ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا
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ثانيهام :هو نفس املراد بالكالم فإن كان الكالم طلب ًا كان
تأويله نفس الفعل املطلوب ،وإن كان خرب ًا كان تأويله نفس
اليشء املخرب به ..فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس
طلوعها.
املعنى الثالث :التأويل عند املتأخرين من املتفقهة واملتكلمة
واملحدثة واملتصوفة ...هو رصف اللفظ عن املعنى الراجح أي
الظاهر إىل املعنى املرجوح لدليل يقرتن به.
والصحيح أن التأويل ال يشرتط فيه وجود الدليل أو
القرينة عىل املعنى املرجوح دائ ًام ،ولذلك يطلق التأويل عىل
التفسري بالباطن مع أنّه خال عن الدليل غالب ًا ،إذن التأويل هبذا
املعنى يطلق عىل محل اللفظ عىل غري املعنى الظاهر فيه ولو من
دون داللة عىل ذلك ،نعم ربام تكون هناك أدلة أو قرائن خفية
يعرفها العارف بالتأويل ،ويكون هذا هو املعنى الثالث للتأويل.
املعنى الرابع :حكمة ومغزى بعض األفعال مما خيفى عىل
الناس عامة ،كام يف قضية اخلرض  مع النبي موسى 
ك ت َْأ ِو ُ
{ َذلِ َ
يل َما مَل ْ ت َْسطِع َّع َل ْي ِه َص رْب ًا}(((.

وأما التفسري فقد شاع استعامله يف كلامت العلامء واملفرسين
يف معنيني:
((( سورة الكهف :اآلية .82
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 -1مطلق محل اللفظ عىل املعنى ،سواء كان ظاهر ًا فيه أم مل
يكن ،وسواء كانت هناك قرينة عليه أم ال .وهبذا املعنى يسمون
محل اللفظ عىل املعنى الباطن تفسري ًا .فيقولون عنه :إنه تفسري
بالباطن.
 -2خصوص محل اللفظ عىل املعنى الظاهر منه ،الذي قد
خيفى عىل البعض وإن كان سبب هذا الظهور التأمل والتمعن
يف نفس الكالم أو القرينة املحيطة بالكالم .فيكون التفسري هبذا
املعنى يف مقابل (التأويل) الذي هو محل اللفظ عىل غري املعنى
الظاهر ،وهو أخص من التفسري باملعنى األول(((.
وحقيقة التأويل أنه يستعمل يف موردين:
األول :يف توجيه املتشابه ،سواء أكان كالم ًا متشاهب َا ،أم
عم ً
ال مثري ًا للريب ،والتأويل هبذا املعنى خاص باآليات املتشاهبة
فحسب.
الثاين :يف املعنى الثانوي للكالم املعرب عنه بالبطن ،جتاه
املعب عنه بالظهر .والتأويل هبذا املعنى عام جلميع
املعنى األويل رَّ
آي القرآن ظهر ًا وبطن ًا ،ور َّبام إىل سبعة بطون.
((( علوم القرآن ..دروس منهجية ،السيد رياض احلكيم ،املركز
اإلسالمي املعارص ،بريوت ،الطبعة األوىل 1424هـ 2004 -م،
ص150ـ .152

ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلا
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وقــد تبــينَّ أن التأويـل بكـال االصطالحني هو قبيل
املعنى واملفهوم اخلايف عن ظاهر الكالم ،وبحاجة إىل داللة
رصحية من خارج ذات اللفظ(((.
أما التفسري فهو توضيح ما للفظ من إهبام وغموض.
ويرى الشهيد الصدر أن التفسري باعتبار اليشء املفرس
ينقسم إىل قسمني:
 - 1تفسري اللفظ.
 -2تفسري املعنى.
وتفسري اللفظ عبارة عن (بيان معناه لغة) ،وأما تفسري املعنى
فهو :حتديد مصداقه اخلارجي الذي ينطبق عليه ذلك املعنى(((.

وكمثال عىل ذلك قوله تعاىل{ :وه َ ِ
َاب َأنزَ ْلنَا ُه
ـذا كت ٌ
َ َ
ِ
مبار ٌك مصد ُ ِ
ال ِديدَ فِيهِ
{و َأنزَ ْلنَا حَْ
ُ َ َ ُّ َ
ِّق ا َّلذي َبينْ َ َيدَ ْيه}((( وقولهَ :
ِ
ِ
ِ
اء بِ َقدَ ٍر َف َأ ْس َكنَّا ُه
َب ْأ ٌس َشديدٌ }((( وقولهَ :
{و َأنزَ ْلنَا م َن َّ
السماَ ء َم ً

((( تلخيص التمهيد ،الشيخ حممد هادي معرفة ،مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم ،الطبعة اخلامسة 1426هـ ،ج  ،1ص 482ـ .483
((( علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم،
الطبعة السابعة 1426هـ ،ص .222
((( سورة األنعام :اآلية .92
((( سورة احلديد :اآلية .25
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فيِ الأْ َ ْر ِ
ض}((( فنحن نجد هذه اآليات تتحدث عن أشياء قد
أنزلت من قبيل( :الكتاب) (احلديد) (املاء) وتفسري اللفظ
يعني بصدد هذه اآليات أن نرشح معنى (النزول) لغة ونحدد
مفهوم كلمة (أنزلنا) الواردة يف اآليات الثالث ،ونعرف أهنا
تستبطن معنى (اهلبوط من جهة عالية مرتفعة) وتفسري املعنى
هو :أن ندرس حقيقة هذا اإلنزال ،ونوع تلك (اجلهة العالية)
التي هبط منها الكتاب واحلديد واملاء ،وهل هي جهة مادية أو
معنوية؟(((.
وخالصة الكالم :إن التأويل قد يأيت بمعنى التفسري كام هو
الغالب عند قدماء املفرسين ،وقد يأيت بمعنى مغاير كام هو السائد
عند غالب املفرسين املعارصين؛ فالتفسري عندهم محل اللفظ عىل
املعنى الظاهر منه ،بينام التأويل هو محل اللفظ عىل غري املعنى
الظاهر منه.

((( سورة املؤمنون :اآلية .18
((( علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم ،جممع الفكر اإلسالمي،
قم ،الطبعة السابعة 1426هـ ،ص 223ـ .224
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نآرقلا يف ربدتلا

التدبر في القرآن
س هل من املمكن التدبر يف القرآن -ولو من غري علم -ثم
إقرار نتائج هذا التدبر عند من عنده علم من العلامء؟
ج التدبر يف القرآن يتطلب معرفة جمموعة من العلوم ولو
إمجاالً كعلوم اللغة ،وعلوم القرآن كالتفسري ،وإال فإن التدبر
من غري علم سيؤدي إىل نتائج خاطئة ،فاملطلوب هو حماولة فهم
القرآن ،ومن ثم عرض نتائج تدبرك عىل أحد العلامء الضالعني يف
علوم القرآن.
والسؤال املهم هو :كيف نتدبر يف القرآن الكريم؟!
من أجل منهج علمي للتدبر ...اتبع اخلطوات التالية:
 -1ابحث عن الفكرة املحورية التي تطرحها السورة...
رتو كلها ،ثم يبحث
فأية سورة يبدأ هبا اإلنسان عليه أن يقرأها بِ ٍّ
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عن حمور السورة الذي تطرحه ،والتي تشري كافة اآليات إليه،
فمعرفة املحور يكون اإلطار الذي يمنع التفكري من التشتت.
 -2ثم ابحث عن كل آية عىل حدة ملعرفتها ،وكيفية ربطها
باملحور ،فالربط بني الفكرة اجلزئية والفكرة املحورية سوف يعمل
عىل تنمية التفكري.
 -3اكتشف سياق اآلية أو أسلوب طرح اآليات ...هل
هي تصوير أم جمادلة أم قصة أم أمر أم زجر ...فمعرفتك للتصوير
الفني لآليات يساعدك عىل الفهم العميق.
 -4اربط اآليات السابقة بالالحقة ،ومن ثم اربطها بالواقع،
كي حتصل عىل نتائج تدبرك.

بثإلاو يفنلا نيب يركسعلا مامإلا ريسفت
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تفسير اإلمام العسكري بين النفي واإلثبات

ما هو رأيكم يف صحة كتاب تفسري اإلمام العسكري 

س
هل هو صحيح لإلمام أم ال؟

ج اختلف الفقهاء والعلامء حول صحة انتساب (تفسري اإلمام
احلسن العسكري) إىل اإلمام  ،إال أن اليشء املؤكد أنه قد
ورد عنه  الكثري من النصوص يف تفسري القرآن الكريم.
و ُيعد اإلمام احلسن العسكري  من أئمة املفرسين،
ملا عنده من اهتامم كبري بالقرآن الكريم ،وتفسري لسوره وآياته،
وبالرغم من أنه مل يصل إلينا كل ما فرسه آليات الذكر احلكيم ،إال
أن يف ما ورد عنه دليل عىل أنه كان صاحب مدرسة يف التفسري.
وكتاب (تفسري اإلمام احلسن العسكري) مطبوع ومتوافر
يف املكتبات ،ويقع يف جملد كبري تتجاوز عدد صفحاته 600
صفحة من احلجم الكبري ،وحيتوي عىل تفسري سورة احلمد،
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وقسم من سورة البقرة ،وقد اختلف املحققون والعلامء يف نسبته
لإلمام العسكري  منذ شيوعه يف القرن الرابع اهلجري وإىل
يومنا هذا بني موافق لنسبته لإلمام  ،ومعارض لذلك.
وقد رأى مجاعة من كبار علامء اإلمامية صحة نسبة هذا
الكتاب إىل اإلمام العسكري  ،ونفوا كونه موضوع ًا ،وهم:
الشيخ الصدوق ،والشيخ الطربيس صاحب (كتاب
االحتجاج) ،واملحقق الكركي ،والشهيد الثاين ،وحممد تقي املجليس
(املجليس األول) ،واملجليس الثاين (صاحب البحار) ،واحلر
العاميل صاحب كتاب الوسائل ،وابن شهر آشوب صاحب كتاب
املناقب ،والقطب الراوندي صاحب كتاب (اخلرائج واجلرائح)،
والفيض الكاشاين صاحب تفسريي (الصايف) و(األصفى)،
والسيد هاشم البحراين صاحب تفسري (الربهان) ،والسيد نعمة
اهلل اجلزائري ،والوحيد البهبهاين ،والسيد عبد اهلل شرب ،والشيخ
األنصاري صاحب كتاب (فرائد األصول) ...وغريهم ممن رأوا
صحة نسبة هذا الكتاب إىل اإلمام العسكري .
أما النافون لصحة كونه لإلمام العسكري  والقائلون
بكونه موضوع ًا ،فجامعة من الفقهاء والعلامء ،ومنهم:
ابن الغضائري صاحب كتاب (الضعفاء) ،والعالمة
احليل صاحب كتاب (اخلالصة) ،واملحقق الداماد صاحب

بثإلاو يفنلا نيب يركسعلا مامإلا ريسفت
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كتاب (شارع النجاة) ،والتفريش صاحب كتاب (نقد الرجال)،
واألسرتآبادي صاحب كتاب (منهج املقال) ،واألردبييل صاحب
كتاب (جامع ال��رواة) ،والعالمة الشيخ حممد جواد البالغي
صاحب تفسري (آالء الرمحن) ،واملحقق التسرتي صاحب كتاب
(األخبار الدخيلة) ،والشيخ أبو احلسن الشعراين صاحب كتاب
(حاشية جممع البيان) ،والسيد اخلوئي صاحب كتاب (معجم
رجال احلديث) واملتوىف سنة 1413هـ.
ونكتفي هنا بام قاله السيد أبو القاسم اخلوئي ( )Jحول
نسبة هذا التفسري إىل اإلمام العسكري  حيث قال ما نصه:
«التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  ،إنام هو
برواية هذا الرجل(عيل بن حممد بن سيار) وزميله (يوسف بن
حممد بن زياد) ،وكالمها جمهول احلال ،وال يعتد برواية أنفسهام
عن اإلمام  ،اهتاممه  بشأهنام ،وطلبه من أبوهيام إبقاءمها
عنده إلفادهتام العلم الذي يرشفهام اهلل به.
هذا مع أن الناظر يف هذا التفسري ال يشك يف أنه موضوع ،وجل
(((
مقام عامل حمقق أن يكتب مثل هذا التفسري ،فكيف باإلمام .»

إذن السيد اخلوئي (

) ينفي صحة نسبة هذا التفسري

((( معجم رجال احلديث ،السيد اخلوئي ،ج  ،13ص  ،157رقم
.8442
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لإلمام العسكري  سند ًا ومتن ًا.
وبني الرأي النايف لصحة نسبة الكتاب إىل اإلمام العسكري
 واملثبت لذلك ،يوجد فريق ثالث من العلامء يرى أن شأنه
شأن الكتب احلديثية األخرى فيه الصحيح والضعيف ،وجيب
التعامل مع رواياته عىل هذا األساس.
لكن لكثرة املؤاخذات عىل الكتاب كضعف سنده،
ومتنه ،وضعف مستوى فصاحة وبالغة املتن يف كثري من
فصوله ،وعدم تطرق عيل بن إبراهيم القمي وكذلك حممد بن
مسعود العيايش يف تفسريمها إىل ذكر يشء من هذا الكتاب،
ووجود بعض األحاديث املذكورة فيه التي ال ختلو من غلو..
كلها أمور ودالئل تقرب املحقق والباحث من اجلزم بعدم
صحة نسبة هذا الكتاب إىل اإلمام العسكري .

ولكن ال ينفي هذا صحة وجود تفسري لإلمام العسكري 

لكثري من اآليات الرشيفة ،فقد ذكر املفرسون والرواة واملؤرخون
شذرات تفسريية عن اإلمام العسكري  ،وفيها إبراز ألرسار
اآليات القرآنية وحل غوامضها ،مذكورة يف أمهات كتب احلديث
والتفسري والسرية.

آرقلا يف ةيبرعلا ريغ ظافلألا
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األلفاظ غير العربية في القرآن
س هل يوجد بالقرآن الكريم كلامت أو ألفاظ غري عربية
األصل حسب مدرسة أهل البيت  ؟ وما هو الرد عىل الذين
يروجون بأن القرآن يناقض بعضه بعض ًا حيث يرد فيه بأنه :نزل
بلسان عريب مبني ومن جهة أخرى يوجد به كثري من األلفاظ
األعجمية؟
ج نعم يوجد يف القرآن الكريم بعض األلفاظ غري عربية
{و َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل إِذا كِ ْلت ُْم
األصل كلفظة القسطاس يف قوله تعاىلَ :
و ِزنُو ْا بِ ِ
الق ْس َط ِ
اس ا مُْل ْست َِقي ِم َذلِ َ
ك َخيرْ ٌ َو َأ ْح َس ُن ت َْأ ِويالً}((( ،وكلفظة
َ
إستربق يف قوله تعاىلُ :
{أ ْو َلئِ َ
َّات َعدْ ٍن جَ ْت ِري ِمن حَ ْتتِ ِه ُم
ك هَُل ْم َجن ُ
ي َّل ْو َن فِ َيها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِمن َذ َه ٍ
ون ثِ َياب ًا ُخ رْض ًا ِّمن
ب َو َي ْل َب ُس َ
الأْ َ هْنَ ُار حُ َ
ِ ِ ِ
س وإِستَب ٍق متَّكِئِ ِ
َت
اب َو َح ُسن ْ
َ
ني ف َيها َعلىَ الأْ َ َرائك ن ْع َم ال َّث َو ُ
ُسندُ ٍ َ ْ رْ َ ُّ
((( سورة اإلرساء ،اآلية.35 :

28

ويسألونك عن القرآن الكريم

يهم بِ ِ
ُم ْر َت َفق ًا}((( ،وكلفظة سجيل يف قوله تعاىل{ :ت َْر ِم ِ
ح َج َار ٍة ِّمن
ِس ِّج ٍ
يل}((( ،وغريها من األلفاظ غري العربية.

واأللفاظ غري العربية املوجودة يف القرآن الكريم قليلة
وليست كثرية كام قلتم يف سؤالكم ،وهي من قبيل توافق اللغتني،
أو أن الكل عريب عىل سبيل التغليب ،أو أن املقصود أن القرآن
الكريم عريب النظم والرتكيب ،فالقول بأن القرآن الكريم يناقض
بعضه بعضا مردود عليه.

أما قوله تعاىل{ :بِلِ َس ٍ
ان َع َربيِ ُّمبِ ٍ
ني}((( ،فمعناه يف بعض
ٍّ
التفاسري بلغة عربية فصيحة وبليغة ،وقد نزل القرآن بلغة أفصح
العرب وهم قريش وإن كان فيه بعض لغات العرب األخرى
كلغة متيم ولغة احلجاز ولغة اليمن وغريها.
ويمكن توجيه ذلك أيض ًا :أن أحد معاين العريب هو ذو
الفصاحة والبالغة بقطع النظر عن كيفية لسانه ،واملراد من
األعجمي هنا هو الكالم غري الفصيح وإن كان عربي ًا .فكلمة
عريب قد يراد منها من ينتمي إىل العرب ،وقد يقصد هبا الكالم
الفصيح .أما كلمة أعجمي فقد يراد منها من ينتمي إىل غري العرب
وقد يراد هبا الكالم غري الفصيح.

((( سورة الكهف ،اآلية.31:
((( سورة الفيل ،اآلية.4 :
((( سورة الشعراء ،اآلية.195:

ميركلا نآرقلا يف تلزن ةروس لوأ

29

أول سورة نزلت في القرآن الكريم
س ما هي أول سورة نزلت يف القرآن ؟
ج املشهور بني املفرسين أهنا سورة العلق ،ولكن بعض
املفرسين قالوا :سورة التوحيد ،وقيل سورة :املدثر ،لكن الرأي
األول هو املشهور شهرة عظيمة بني املفرسين.
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أعظم آية في القرآن
س ما هي أعظم آية يف القرآن؟
ج تشري الكثري من األحاديث إىل أن أعظم آية يف القرآن الكريم
الر ِحيمِ} ،فيام أشارت أحاديث
الرحمْ ِن َّ
هي قوله تعاىل{ :بِ ْس ِم اهللِ َّ
أخرى إىل أهنا آية الكريس ،والقول األول أقوى.

اهلضفو اهتاعوضوم ...سي ةروس
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سورة يس ...موضوعاتها وفضلها
س ما هي املوضوعات التي تركز عليها سورة يس؟ وما هو
فضلها؟
ج سورة يس الكريمة من السور املكية ،لذا فهي من حيث
النظرة اإلمجالية هلا نفس املحتوى العام للسور املكية ،فهي
تتحدث عن التوحيد واملعاد والوحي والقرآن واإلنذار والبشارة،
ويالحظ يف هذه السورة أربعة أقسام رئيسة:
 -1تتحدث السورة أوالً عن رسالة النبي األكرم ،
والقرآن املجيد واهلدف من نزول ذلك الكتاب الساموي العظيم
وعن املؤمنني به ،وتستمر بذلك حتى آخر اآلية احلادية عرشة.
 -2قسم آخر من هذه السورة يتحدث عن رسالة ثالثة من
أنبياء اهلل ،وكيف كانت دعوهتم للتوحيد ،وجهادهم املتواصل
املرير ضد الرشك ،وهذا يف احلقيقة نوع من التسلية واملواساة
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لرسول اإلسالم  ،وتوضيح الطريق أمامه لتبليغ رسالته
الكربى.
 -3قسم آخر منها ،والذي يبدأ من اآلية  33وحتى اآلية

 ،44مملوء بالنكات التوحيدية امللفتة للنظر ،وهو عرض معرب عن
اآليات والدالئل املشرية إىل عظمة اهلل يف عامل الوجود ،كذلك

فإن أواخر السورة أيض ًا تعود إىل نفس هذا البحث التوحيدي
واآليات اإلهلية.

 -4قسم مهم آخر من هذه السورة ،يتحدث حول املواضيع

املرتبطة باملعاد واألدلة املختلفة عليه ،وكيفية احلرش والنرش،
والسؤال واجلواب يف يوم القيامة ،وهناية الدنيا ،ثم اجلنة والنار،
وهذا القسم يتضمن مطالب مهمة ودقيقة جد ًا.

ويف خالل هذه البحوث األربعة ترد آيات حمركة وحمفزة

ألجل تنبيه وإنذار الغافلني واجلهال ،هلا األثر القوي يف القلوب
والنفوس.

واخلالصة ،أن اإلنسان يواجه يف هذه السورة بمشاهد

خمتلفة من اخللق والقيامة ،احلياة واملوت ،اإلنذار والبشارة ،بحيث

اهلضفو اهتاعوضوم ...سي ةروس
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تشكل بمجموعها نسخة الشفاء وجمموعة موقظة من الغفلة(((.
أما عن فضيلة سورة يس :فسورة يس  -بشهادة األحاديث

املستفيضة التي وردت يف فضلها  -من أهم السور القرآنية ،إىل

حد أن األحاديث لقبتها بـ(قلب القرآن) ففي حديث عن رسول
اإلسالم  نقرأ «إن لكل شئ قلب ًا ،وقلب القرآن يس»(((.

ويف حديث عن أيب بصري عن اإلمام الصادق  :قال « :إن

لكل يشء قلب ًا ،وقلب القرآن يس ،فمن قرأ يس يف هناره ،قبل
أن يميس ،كان يف هناره من املحفوظني واملرزوقني حتى يميس.
ومن قرأها يف ليله ،قبل أن ينام ،وكل به ألف ملك حيفظونه من

كل شيطان رجيم ،ومن كل آفة .وإن مات يف نومه أدخله اهلل
اجلنة ،وحرض غسله ثالثون ألف ملك ،كلهم يستغفرون له،

ويشيعونه إىل قربه باالستغفار له ،فإذا أدخل حلده كانوا يف جوف
قربه يعبدون اهلل ،وثواب عبادهتم له ،وفسح له يف قربه مد برصه،
وأمن من ضغطة القرب ،ومل يزل له يف قربه نور ساطع إىل عنان
السامء إىل أن خيرجه اهلل من قربه ،فإذا أخرجه ،مل تزل مالئكة اهلل

معه يشيعونه ،وحيدثونه ،ويضحكون يف وجهه ،ويبرشونه بكل

خري ،حتى جيوزوا به الرصاط ،وامليزان ،ويوقفوه من اهلل موقف ًا

((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ج  ،14ص .116
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،8ص .646
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ال يكون عند اهلل خلق أقرب منه إال مالئكة اهلل املقربون ،وأنبياؤه
املرسلون ،وهو مع النبيني واقف بني يدي اهلل ،ال حيزن مع من

حيزن ،وال هيتم مع من هيتم ،وال جيزع مع من جيزع ،ثم يقول

له الرب تعاىل  :اشفع عبدي أشفعك يف مجيع ما تشفع ،وسلني
عبدي أعطك مجيع ما تسأل .فيسأل فيعطى ،ويشفع فيشفع ،وال

حياسب فيمن حياسب ،وال يذل مع من يذل ،وال يبكت بخطيئة،

وال بيشء من سوء عمله ،ويعطى كتابه منشور ًا ،فيقول الناس

بأمجعهم :سبحان اهلل ملا كان هلذا العبد خطيئة واحدة ! ويكون من

رفقاء حممد .(((»

وروى حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر 
لرسول اهلل  اثني عرش اس ًام :مخسة منها يف القرآن  :حممد،

قال « :إن

وأمحد ،وعبد اهلل ،ويس .ونون»(((.

كذلك نقرأ عن الرسول 

أيض ًا «سورة يس تدعى يف

التوراة املعمة ،قيل :وما املعمة؟ قال  :تعم صاحبها خري الدنيا
واآلخرة ،وتكابد عنه بلوى الدنيا ،وترفع عنه أهاو يل اآلخرة،

وتدعى املدافعة القاضية ،تدفع عن صاحبها كل رش وتقىض له
((( جممع البيان يف تفسري القرآن،ج ،8ص.646
((( جممع البيان يف تفسري القرآن،ج ،8ص.647

اهلضفو اهتاعوضوم ...سي ةروس
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كل حاجة ،ومن قرأها عدلت له عرشين حجة ،ومن سمعها
عدلت له ألف دينار يف سبيل اهلل ،ومن كتبها ثم رشهبا أدخلت
جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقني وألف بركة وألف رمحة،

ونزعت منه كل داء وغل»(((.

وهناك روايات أخرى عديدة هبذا اخلصوص ،وردت يف

كتب الفريقني ،وكلها تدل عىل أن لسورة يس منزلة عظيمة،
وفضيلة كبرية ،ويكفي أهنا قلب القرآن.

((( تفسري نور الثقلني ،ج ،4ص  ،373رقم  ،.4جممع البيان يف تفسري
القرآن ،ج ،8ص.646
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مقدار اليوم في اآلخرة
ك ك ََأ ْل ِ
{وإِ َّن َي ْوم ًا ِعندَ َر ِّب َ
ون}(((،
ف َسن ٍَة مِّمَّا َت ُعدُّ َ
س قوله تعاىلَ :
ِ
السماَ ِء إِلىَ الأْ َ ْر ِ
ض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه
وجاء يف آية ثانيةُ { :يدَ ِّب ُر الأْ َ ْم َر م َن َّ
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
ون}(((  ،ويف آية ثالثةَ { :ت ْع ُر ُج
ف َسن ٍَة مِّمَّا َت ُعدُّ َ
فيِ َي ْو ٍم ك َ
ِ
ا مَْللاَ ئِ َك ُة والروح إِ َلي ِه فيِ يو ٍم ك َ ِ
ني َأ ْل َ
ف َسن ٍَة}(((،
َان م ْقدَ ُار ُه مَخْس َ
َْ
َ ُّ ُ ْ
اآليتان األوليتان تذكر أن يوم ًا عند اهلل كألف سنة من سنوات
األرض ولكن اآلية الثالثة تذكر غري ذلك ،فكيف يمكننا التوفيق
بني اآليات الرشيفة؟
ج ذكر املفرسون عدة احتامالت للتوفيق بني اآليات الثالث،
ِ
فقد قال الشيخ الطربيس :فأما قوله{ :فيِ يو ٍم ك َ ِ
ني
َان م ْقدَ ُار ُه مَخْس َ
َْ
َأ ْل َ
ف َسن ٍَة} فإنه أراد سبحانه عىل الكافر ،جعل اهلل ذلك اليوم
((( سورة احلج ،اآلية.47 :
((( سورة السجدةاآلية.5 :
((( سورة املعارج اآلية.4 :

رخآلا يف مويلا رادقم
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مقدار مخسني ألف سنة ،فإن املقامات يف يوم القيامة خمتلفة .وقيل:
إن املراد باألول أن مسافة الصعود والنزول إىل السامء الدنيا يف يوم
واحد للملك مقدار مسرية ألف سنة لغري امللك ،من بني آدم ،وإىل
السامء السابعة مقدار مسرية مخسني ألف سنة .وقيل :إن األلف
سنة للنزول والعروج ،واخلمسني ألف سنة ملدة القيامة.

ويمكن أن نفهم معنى آخر من كالم اإلمام الصادق

إذ ورد عنه قوله :إن يف القيامة مخسني موقف ًا ،كل موقف مثل الف
ِ
سنة مما تعدون ،ثم تال هذه اآلية{ :فيِ يو ٍم ك َ ِ
ني َأ ْل َ
ف
َان م ْقدَ ُار ُه مَخْس َ
َْ
َسن ٍَة} فهذه اآلية الرشيفة تشري إىل يوم القيامة ،أما آية السجدة
فيحتمل أن املقصود منها مرحلة عروج كل أمر إليه تعاىل؛ إذ أن
ضمري يعرج يعود إىل األمر يف سورة السجدة وأما ضمري تعرج
يف سورة املعارج فيعود إىل املالئكة والروح فيختلف اليومان هبذا
االعتبار بحسب سياق اآليات الرشيفة.
واالحتامل األخري أن ال يكون املقصود بالعدد التحديد
الكمي بل الفرق الشاسع بني اليوم واليوم ،أي بيان الكثرة
والزيادة .واهلل العامل.
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ثمانية في القرآن الكريم
س لفظة ثامنية وردت يف ثالث سور من القرآن الكريم ما هي؟

ج الصحيح أن لفظة (ثامنية) وردت يف القرآن الكريم يف أربعة
مواضع ،ولكن يف ثالث سور وهي:

 -1يف سورة األنعام :اآلية ،143 :يف قوله تعاىلَ { :ثماَ نِ َي َة
الض ْأ ِن ا ْث َنينْ ِ َو ِم َن ا مَْل ْع ِز ا ْث َنينْ ِ ُق ْل َّ
آلذك ََر ْي ِن َح َّر َم َأ ِم
اج ِّم َن َّ
َأزْ َو ٍ
األُن َث َيينْ ِ َأ َّما ْ
ت َع َل ْي ِه َأ ْر َحا ُم األُن َث َيينْ ِ َن ِّب ُؤونيِ بِ ِع ْل ٍم إِن كُنت ُْم
اشت ََم َل ْ
ِِ
ني}.
َصادق َ
{خ َل َقكُم
 -2يف سورة الزمر :اآلية ،6 :يف قوله تعاىلَ :
سو ِ
احدَ ٍة ُث َّم َج َع َل ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َأنزَ َل َلكُم ِّم ْن الأْ َ ْن َعا ِم
ِّمن َّن ْف ٍ َ
ط ِ
ي ُل ُقك ُْم فيِ ُب ُ
اج خَ ْ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم َخ ْلق ًا ِمن َب ْع ِد َخ ْل ٍق
َثماَ نِ َي َة َأزْ َو ٍ
ت ثَلاَ ٍ
فيِ ُظ ُل ٍ
ث َذلِك ُُم اللهَُّ َر ُّبك ُْم َل ُه ا مُْل ْل ُ
ك اَل إِ َل َه إِ اَّل ُه َو َف َأنَّى
ماَ
ون}.
ُص ُف َ
ت رْ َ

ميركلا نآرقلا يف ةينامث
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{سخَّ َر َها
 -3يف سورة احلاقة :اآلية ،7 :يف قوله تعاىلَ :
ِ
ٍ
ِ َ
ِ
ص َعى
تى ا ْل َق ْو َم ف َيها رَ ْ
َع َل ْيه ْم َس ْب َع َل َيال َو َثماَ ن َي َة أ َّيا ٍم ُح ُسوم ًا َف رَ َ
ك ََأ هَّنُ ْم َأ ْع َجا ُز َنخْ ٍل َخ ِ
او َي ٍة}.

{وا مَْل َل ُ
ك
 -4يف سورة احلاقة :اآلية ،17 :يف قوله تعاىلَ :
ِ
ي ِم ُل َع ْر َش َر ِّب َ
ك َف ْو َق ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َثماَ نِ َي ٌة}.
َعلىَ َأ ْر َجائ َها َو حَ ْ
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النبي موسى في القرآن
س كم مرة ذكر اسم النبي موسى  يف القران الكريم?
ج ذكر اسم النبي موسى  يف القرآن الكريم بحسب
البحث باملصحف الرقمي مئة وواحد وثالثون مرة ،واهلل العامل.

لالجلا ظفل اهتايآ لك يف درو يتلا ةروسلا
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السورة التي ورد في كل آياتها لفظ الجاللة
س ما هي السورة التي ورد يف كل آياهتا لفظ اجلاللة (اهلل)؟
ج السورة التي ورد يف كل آية منها لفظ اجلاللة (اهلل) مرة أو
أكثر هي سورة املجادلة ،وعدد آياهتا  22آية رشيفة.
وقد ورد يف فضل تالوهتا عن الرسول األعظم  قوله:
«من قرأ سورة املجادلة كتب من حزب اهلل يف يوم القيامة»(((.
وعن اإلمام الصادق  قوله« :من قرأ سورة احلديد
واملجادلة يف صالة فريضة وأدمنهام مل يعذبه اهلل حني يموت أبد ًا،
وال يرى يف نفسه وال يف أهله سوء ًا أبد ًا ،وال خصاصة يف بدنه»(((.

((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ج ،18ص .95ختريج األحاديث
واآلثار ،ج ،3ص ،433رقم .1317
((( الوسائل ،احلر العاميل ،ج ،6ص ،148رقم .7580
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اسم الشخص َّ
{الِذي ِع َ
اب}
ند ُه ِع ْل ٌم مِّ َن ْال ِ
ك َت ِ
س من هو الذي عنده علم من الكتاب يف قوله تعاىل َ { :ق َال
ا َّل ِذي ِعندَ ُه ِع ْل ٌم ِّم َن ا ْلكِت ِ
ك َط ْر ُف َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َ
َاب َأنَا آتِ َ
ك
َف َلماَّ َرآ ُه ُم ْست َِق ّر ًا ِعندَ ُه َق َال َه َذا ِمن َف ْض ِل َربيِّ لِ َي ْب ُل َونيِ َأ َأ ْشك ُُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر
ِ
ِ ِ ِ
يم}(((.
َو َمن َشك ََر َفإِ َّنماَ َي ْشك ُُر ل َن ْفسه َو َمن َك َف َر َفإِ َّن َربيِّ َغن ٌّي ك َِر ٌ
ج املقصود يف اآلية هو :آصف بن برخيا.

((( سورة النمل ،اآلية.40:

الفصل الثاني

تفسير آيات قرآنية

ْشُّم مُهو َّالِإ ِهّللاِب ْمُ هُرَثْكَأ ُنِمْؤُي اَ مَو{ ةيآ ريسفت
وُكِر
َ
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تفسير آية { َومَا ُي ْؤِم ُن َأ ْك َث ُر ُه ْم
الل ِإ َّال َو ُهم ُّم ْشِر ُك َ
ون}
ِب هِّ
{و َما ُي ْؤ ِم ُن َأ ْك َث ُر ُه ْم بِاللهِّ إِالَّ
س ما تفسري هذه اآلية الكريمةَ :
َو ُهم ُّم رْ ِ
ُون}((( .؟
شك َ
ج اآلية الكريمة تشري إىل نقطة هامة وهي :إن اإليامن باهلل
تعاىل ال يعني فقط االعرتاف بوجوده أو اإلقرار بوجود اخلالق عز
وجل وإنام جيب أن يتخلص املؤمن من أي جذور للرشك سواء
كان ذلك يف األعامل أو األقوال أو األفكار.

فالقرآن الكريم يشري بوضوح إىل اعرتاف العرب وأهل
{و َلئِن َس َأ ْلت َُهم َّم ْن َخ َل َق
الكتاب بوجود اخلالق يف قوله تعاىل َ
الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض َو َسخَّ َر َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اللهَُّ َف َأنَّى
َّ ماَ َ
((( سورة يوسف ،اآلية.106 :
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ُون}((( ،ولكن أكثرهم جيعلون مع اهلل رشيك ًا؛ فاليهود أو
ُي ْؤ َفك َ
طائفة منهم يقولون :هلل ولد وهو عزير .والنصارى يقولون :بل
املسيح ،والعرب يرشكون األصنام يف العبادة.
فاإليامن ال يعني اإلقرار بوجود اهلل فقط ،وإنام أيض ًا عدم
اإلرشاك به سواء كان ذلك يف الفعل أو القول أو الفكر أو النية.
فاملؤمن حق ًا هو من ال يعتقد بأي معبود إال اهلل تعاىل ،ولذلك
حيذر اإلمام الصادق  من التلوث بأي لوثة من لوثات
الرشك ،يقول " :إن الرشك أخفى من دبيب النمل"(((.

((( سورة العنكبوت ،اآلية.61 :
((( البحار ،العالمة املجليس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت -لبنان ،الطبعة
الثانية 1403هـ1983 -م ،ج ،69ص ،96رقم.9

يِبَّنلا ِتْو َص ق َو َ
تاَوْص َ
َ
أ اوُع ْف َرت اَل{ :ةيآ ريسفت
ف ْمُك
َ ْ
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ْت َّ
تفسير آية{ :لاَ َتر َْفعُوا َأ ْص َو َات ُك ْم َفو َ
النِب ِّي}
ْق َصو ِ
ِ
ين َآمنُوا اَل ت َْر َف ُعوا
س ما املقصود يف قوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
َأصوا َتكُم َفو َق صو ِ
ت النَّبِ ِّي}((( هل املقصود خفض الصوت
ْ َ ْ ْ َ ْ
عند الكالم أو عدم الكالم؟ وما حكم رفع الصوت عند قراءة
زيارة النبي وأهل البيت ؟
ج املقصود من اآلية الرشيفة خفض الصوت عند الكالم مع
النبي األعظم  ألن رفع الصوت فوق صوت النبي فيه إساءة
أدبية ،واآلية الرشيفة تريد تعليم الناس آداب التعامل مع رسول
اهلل بعدم رفع الصوت فوق صوته ،وعدم التقدم عليه يف القول أو
الفعل ،واحرتام مكانة الرسول األعظم وآداب املجلس يف حمرضه
الرشيف.
أما رفع الصوت يف زيارة النبي وأهل بيته األطهار بام هو
((( سورة احلجرات ،اآلية.2 :
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متعارف عليه عند املتدينني فال إشكال فيه ،واآلية الرشيفة خارج
هذا السياق ،لكن ينبغي مراعاة آداب الزيارة التي ذكرها العلامء
عند زيارة مشاهدهم وأرضحتهم الرشيفة.
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هب رفاك لوأ ىنعم يف

في معنى أول كافر به
ت ُم َصدِّ ق ًا مَِّلا َم َعك ُْم َوالَ
{و ِآمنُو ْا بِماَ َأن َز ْل ُ
س يف قوله تعاىلَ :
ٍِ ِِ
َ ُ ِ (((
َ
تو ْا بِآ َي يِات َث َمن ًا َقلِي ً
اي فا َّتقون}
ال َوإِ َّي َ
َتكُونُو ْا أ َّو َل كَافر به َوالَ ت َْش رَ ُ
{والَ َتكُونُو ْا َأ َّو َل كَافِ ٍر بِ ِه} ومل يقل (وال
السؤال هو :يف قوله تعاىل َ
تكونوا أول كافرين) ملاذا أفرد كلمة كافر ومل جيمعها مع العلم أنه
تعاىل يف أول اخلطاب جاء بصيغة اجلمع (تكونوا) ثم أفرد (كافر)
ثم عاد للجمع (وال تشرتوا)؟

ت} كان اخلطاب
{و ِآمنُو ْا بِماَ َأن َز ْل ُ
ج يف بداية اآلية الرشيفة َ
موجه ًا لليهود تطلب منهم التصديق بام أنزل عىل حممد 
{م َصدِّ ق ًا مَِّلا َم َعك ُْم} من التوراة حيث ذكر النبي
من القرآن ُ
{والَ َتكُونُو ْا} أهيا اليهود َ
{أ َّو َل كَافِ ٍر بِ ِه} أي
حممد وبيان صفته َ
بالقرآن وهو مفرد ،وقيل :بمحمد وهو مفرد كذلك.
(((سورة البقرة ،اآلية .41:
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تو ْا بِآ َي يِات َث َمن ًا َقلِيالً} عرب حتريف احلقائق،
َ
{والَ ت َْش رَ ُ
وإنكار بشارات التوراة وما فيها من اإلشارة إىل النبي حممد 
وصدق دعوته.

َ
و ا َفّصلا َّنِإ{ :ةيآ ريسفت
هّللا
مْلا َ
ِرِئآَعَش نِم َة َ
وْر َ
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الص َفا و ْ
َال َم ْرو َ
تفسير آيةِ{ :إ َّن َّ
الل}
َة ِمن َشعَآِئِر هِّ
الص َفا َوا مَْل ْر َو َة ِمن َش َعآئِ ِر ا ِ
للهّ
س ما تفسري اآلية املباركة{ :إِ َّن َّ
ت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف َ
ف هِبِماَ َو َمن َت َط َّو َع
َاح َع َل ْي ِه َأن َي َّط َّو َ
َف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َ
ال ُجن َ
ِ ِ
يم}((( ؟.
َخيرْ ًا َفإِ َّن اللهَّ َشاك ٌر َعل ٌ
ج {إِ َّن الص َفا وا مَْلروةَ} مها جبالن قرب املسجد احلرام ِ
{من
َّ َ ْ َ
َش َعآئِ ِر اللهِّ} مجع شعرية ،وهي مشتقة من اللباس امللتصق بشعر
البدن ،فكل يشء مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا يدل عليه يكون من شعائره،

فاملراد أن هذين اجلبلني من األمور املرتبطة باهلل سبحانه ،حيث
جعلهام حم ً
ت} ،أي
ال لعبادته بالسعي بينهامَ { ،ف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َ
قصد البيت احلرام ،واحلج :القصدَ ،
{أ ِو ا ْعت ََم َر} ،العمرة هي
الزيادة ،أخذ من العامرة ،ألن الزائر يعمر املكان بزيارته ،واحلج
والعمرة عمالن من أعامل احلجَ { ،ف َ
ف
َاح َع َل ْي ِه َأن َي َّط َّو َ
ال ُجن َ

((( سورة البقرة ،اآلية .158 :
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هِبِم} ،أي يسعى بينهام ،وإنام عرب بـ«ال جناح» ألن املسلمني
حترجوا من الطواف هبام ظن ًا منهم أنه من عمل املرشكني حيث
كان عىل الصفا صنم يسمى «أساف» ،وعىل املروة صنم يسمى
«نائلة» ،فهو ترخيص يف مقام توهم احلرص ،ومن املعلوم أن
اإلباحة يف مقام توهم احلرص ،والنهي يف مقام توهم الوجوب،
ال يدالن عىل مفادمها األولية ،ألنه إلثبات أصل الطرف اآلخر
{و َمن َت َط َّو َع َخيرْ ً ا} ،أي
ال خصوصيته اإلباحية والتموهييةَ ،
أتى بخري من األعامل واألفعال تطوع ًا ،والتطوع التربع باليشء،
من الطوع بمعنى االنقيادَ { ،فإِ َّن اللهَّ َشاكِ ٌر} لعملهم ،ومعنى
ِ
يم} بأعامهلم ،فال يفوته
شكره :تقديره وجزائه للعاملَ { ،عل ٌ
يشء منها(((.

((( انظر كتاب تقريب القرآن إىل األذهان ،السيد حممد الشريازي ،ج،1
ص.201 - 200
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نيملاظلا ةبقاع

عاقبة الظالمين
ِ
ي ُمن َق َل ٍ
ب
ين َظ َل ُموا َأ َّ
{و َس َي ْع َل ُم ا َّلذ َ
س ما تفسري قوله تعاىلَ :
ون}؟
َين َقلِ ُب َ

ج تشري هذه اآلية الرشيفة إىل عاقبة الظاملني يف اآلخرة،
وأن مصريهم سيكون اخللود يف جهنم ،ويدل عىل ذلك العديد
ِ مِِ
ني َع َذاب ًا
{و َأ ْعتَدْ نَا لل َّظال َ
من اآليات الرشيفة كام يف قوله تعاىلَ :
ِ
مِِ
ِ
يم}((( وقوله
{وإِ َّن ال َّظال َني هَُل ْم َع َذ ٌ
َألي ًام}((( وقوله تعاىلَ :
اب َأل ٌ
مِِ
ني َأ َعدَّ هَُل ْم َع َذاب ًا َألِي ًام}((( وهذا العذاب األليم
{وال َّظال َ
تعاىلَ :
مِِ
دائم يف جهنم كام يف قوله تعاىلَ :
ني فيِ َع َذ ٍ
اب
{أ اَل إِ َّن ال َّظال َ
ُّم ِقيمٍ}(((.

((( سورة الفرقان :اآلية .37
((( سورة الشورى :اآلية .21
((( سورة اإلنسان :اآلية .31
((( سورة الشورى :اآلية .45
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وعندما يرى الظاملون العذاب األليم يتمنون العودة إىل

الدنيا والتخيل عن الظلم ،ولكن أنى هلم ذلك ،يقول تعاىل:
مِِ
ِِ
ِ
ِ
ني مََّلا َر َأ ُوا
{و َمن ُي ْضل ِل اللهَُّ َفماَ َل ُه من َو يِ ٍّل ِّمن َب ْعده َوت ََرى ال َّظال َ
َ
ون َه ْل إِلىَ َم َر ٍّد ِّمن َسبِ ٍ
يل}((( وعندئذ يندم الظامل عىل
اب َي ُقو ُل َ
ا ْل َع َذ َ

{و َي ْو َم
ظلمه ويتمنى لو اختذ طريق العدل واحلق ،يقول تعاىلَ :
ات ْذ ُت م َع الرس ِ
َي َع ُّض ال َّظ مِال ُ َعلىَ َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
ول َيا َل ْيتَنِي خَّ َ
ول َسبِيالً}(((.
َ َّ ُ
وألن الظلم من أكرب الذنوب ،فعقابـه من أشد أنواع

العذاب ،وكلمـا كان الظلم أشد كان العقاب كذلك ،وقـد
ِ
ي
ين َظ َل ُموا َأ َّ
َوس َي ْع َل ُم ا َّلذ َ
ورد من مصاديق اآلية الرشيفة { َ
ِ
(((
ُمن َق َل ٍ
ون}
ين َظ َل ُموا} آل حممد حقهم
ب َين َقلِ ُب َ
{وس َي ْع َل ُم ا َّلذ َ
َ
َ
ي ُمن َق َل ٍ
ون} كام ورد عن اإلمام الصادق ،(((
ب َين َقلِ ُب َ
{أ َّ
وسيعلم كل ظامل ألي مظلوم مصـريه األسـود يف اآلخــرة،
وربمـا قبل ذلك يف الدنيا كمـا حصـل بالفعـل لبعض الظلمة
والظاملني.

((( سورة الشورى :اآلية .44
((( سورة الفرقان :اآلية .27
((( سورة الشعراء ،اآلية.227 :
((( تفسري نور الثقلني،عبد عيل احلويزي ،مؤسسة التاريخ اإلسالمي،
بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل 1422هـ2001-م ،ج ،5ص،267
رقم.121
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ْال ُقُل ُ
الص ُدوِر
وب َّالِتي ِفي ُّ
س يقول اهلل تعاىلَ { :فإِ هَّنَا اَل َت ْع َمى الأْ َ ْب َص ُار َو َلكِن َت ْع َمى
وب ا َّلتِي فيِ
الصدُ ِ
ور}((( ملاذا تم ختصيص القلوب التي يف
ُّ
ا ْل ُق ُل ُ
الصدور مع إنه من بدهيية األمر أن يكون موضع القلب الصدر؟
وهل هناك أنواع للقلوب؟
ج أجاب الشيخ الطربيس صاحب كتاب تفسري جممع البيان
عىل هذا السؤال بقوله{ :ا َّلتِي فيِ
الصدُ ِ
ور} من التوكيد الذي
ُّ
يورده العرب يف الكالم ،كقوله{ :ع رَش ٌة ك ِ
َام َل ٌة}((( وقوله:
َ َ
ِ
ِ
ِ (((
َاح ْيه}  .وقيل إنه
{ َي ُقو ُل َ
ون بِ َأ ْف َواه ِهم}((( ،وقولهَ { :يط ُري بِ َجن َ
إنام ذكر ذلك لئال يتوهم إىل غري معنى القلب نحو قلب النخلة،
((( سورة احلج ،اآلية.46 :
((( سورة البقرة ،اآلية.196 :
((( سورة آل عمران ،اآلية.167 :
((( سورة األنعام ،اآلية.38 :
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ون
فيكون أنفى للبس بتجوز االشرتاك ،وكذلك قولهَ {:ي ُقو ُل َ
بِ َأ ْفو ِ
اه ِهم} ألن القول قد يكون بغري الفم .واملعنى :إن األبصار
َ
وإن كانت عمياء ،فال تكون يف احلقيقة كذلك ،إذا كان أصحاهبا
عارفني باحلق ،وإنام يكون العمى عمى القلب الذي يقع معه
اجلحود بوحدانية اهلل تعاىل.
ثم إن القلب يأيت يف القرآن الكريم بمعنى العقل كام يف قوله
تعاىل{ :إِ َّن فيِ َذلِ َ
ب}((( أي عقل ،وسمي
ك َل ِذك َْرى َل مِن ك َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
قلب ًا ألنه لب ،ويسمى العقل لب ًا كذلك.

((( سورة ق ،اآلية.37 :
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األسماء التي تعلمها آدم
س يف تفاسري القرآن ملجموعة من علامئنا أمثال تفسري امليزان
للسيد الطباطبائي وتفسري البيان للسيد اخلوئي وغريها من
{و َع َّل َم آ َد َم األَ ْسماَ ء ُك َّل َها}((( املفرسون
التفاسري يف اآلية الكريمة َ
مل يشريوا إىل أن هذه األسامء هي أسامء أهل البيت  بينام
املعروف يف منابرنا أن تلك األسامء هي أسامء أهل البيت 
فلامذا مل يذكروهم يف التفاسري؟
ج ورد يف بعض الروايات أن املقصود من األسامء هم األئمة
 ،وقد أشار العالمة الطباطبائي يف امليزان إىل ذلك ،إذ أورد
ما جاء يف كتاب املعاين عن اإلمام الصادق  :إن اهلل عز وجل
علم آدم أسامء حججه كلها ،ثم عرضهم وهم أرواح عىل املالئكة،
ِِ
ني}((( بأنكم أحق
{ َف َق َال َأنبِئُونيِ بِ َأ ْسماَ ء َه ُ
ـؤالء إِن كُنت ُْم َصادق َ
((( سورة البقرة ،اآلية.31 :
((( سورة البقرة ،اآلية.31 :
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باخلالفة يف األرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم ،فـ{ َقا ُلو ْا
نت ا ْلعلِيم حَْ ِ
(((
َك الَ ِع ْل َم َلنَا إِالَّ َما َع َّل ْم َتنَا إِن َ
ُس ْب َحان َ
يم}
الك ُ
َّك َأ َ َ ُ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ { :ق َال َيا آ َد ُم َأنبِئ ُْهم بِ َأ ْس َمآئِ ِه ْم َف َلماَّ َأن َب َأ ُه ْم
بِ َأ ْس َمآئِ ِه ْم}((( وقفوا عىل عظيم منزلتهم عند اهلل عز ذكره ،فعلموا
أهنم أحق بأن يكونوا خلفاء اهلل يف أرضه وحججه عىل بريته ،ثم
غيبهم عن أبصارهم واستعبدهم بواليتهم وحمبتهم ،وقال هلم:
{أ مَل َأ ُقل َّلكُم إِ َأع َلم َغيب الس و ِ
َ
ات َواألَ ْر ِ
ون
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ْ نيِّ ْ ُ ْ َ َّ ماَ َ
ْ
ون}(((.
َو َما كُنت ُْم َت ْكت ُُم َ

وجاء يف التفسري املنسوب لإلمام العسكري  :قال:
{و َع َّل َم آ َد َم األَ ْسماَ ء ُك َّل َها}أسامء أنبياء اهلل ،وأسامء حممد 
َ
وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،والطيبني من آهلام وأسامء
خيار شيعتهم وعتاة أعدائهم (ثم عرضهم-عرض حممد ًا وعلي ًا
واألئمة-عىل املالئكة) أي عرض أشباحهم وهم أنوار يف األظلة.
ِِ
ني}((( أن مجيعكم
{ َف َق َال َأنبِئُونيِ بِ َأ ْسماَ ء َه ُ
ـؤالء إِن كُنت ُْم َصادق َ
تسبحون وتقدسون وأن ترككم ههنا أصلح من إيراد من بعدكم
أي فكام مل تعرفوا غيب من [يف] خاللكم فاحلري أن ال تعرفوا
الغيب الذي مل يكن،كام ال تعرفون أسامء أشخاص تروهنا .قالت
((( سورة البقرة ،اآلية.32 :
((( سورة البقرة ،اآلية.33 :
((( انظر امليزان يف تفسري القرآن ،العالمة الطباطبائي ،ج ،1ص .105
((( سورة البقرة ،اآلية.31 :
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َّك َأ َ ِ
َك الَ ِع ْل َم َلنَا إِالَّ َما َع َّل ْم َتنَا إِن َ
املالئكةَ { :قا ُلو ْا ُس ْب َحان َ
يم
نت ا ْل َعل ُ
الكِيم}((( {ا ْلعلِيم} بكل شئ ،حَْ ِ
يم} املصيب يف كل فعل.
حَْ ُ
{الك ُ
َ ُ
قال اهلل عز وجلَ { :يا آ َد ُم} أنبئ هؤالء املالئكة بأسامئهم :أسامء
األنبياء واألئمة فلام أنبأهم فعرفوها أخذ عليهم العهد ،وامليثاق
باإليامن هبم ،والتفضيل هلم(((.
كام ورد غري ذلك ،فعن أيب العباس قال :سألت اإلمام
{و َع َّل َم آ َد َم األَ ْسماَ ء ُك َّل َها}((( ،ماذا
الصادق  عن قول اهللَ :
علمه؟
قال :األرضني واجلبال والشعاب واألودية ثم نظر إىل
بساط حتته فقال :وهذا البساط مما علمه(((.
وقيل :إنه علمه أسامء املالئكة وأسامء ذريته ،عن الربيع،
وقيل :إنه علمه ألقاب األشياء ومعانيها وخواصها ،وهو أن
الفرس يصلح ملاذا ،واحلامر يصلح ملاذا ،وهذا أبلغ ألن معاين
األشياء وخواصها ال تتغري بتغري األزمنة واألوقات ،وألقاب
األشياء تتغري عىل طول الزمان.
((( سورة البقرة ،اآلية.32 :
((( تفسري اإلمام العسكري ،مؤسسة اإلمام املهدي ،قم ،الطبعة األوىل
1409هـ.217 ،
((( سورة البقرة ،اآلية.31 :
((( تفسري الصايف ،الفيض الكاشاين ،ج ،1ص.110
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يقول العالمة املجليس :األظهر احلمل عىل املعنى األعم،
وما ذكر يف خرب ابن حمرز بيان لبعض أفراد املسميات وأرشفها
وأرفعها(((.
وال منافاة بني الروايات ،إذ يمكن القول بأن اهلل تعاىل
قد علم آدم كل ما حيتاج إليه من األسامء وأرسارها وكيفياهتا
وخواصها .واهلل العامل.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،11ص.147

ُ
اَلْوَل يِّبَر ْم ُ
أَبْعَي اَم لُق{ :ةيآ ريسفت
كِب 
مُكُؤاَعُد
ْ
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تفسير آيةُ :
{ق ْل مَا َي ْع َبُأ ِب ُك ْم َربِّي َل ْولاَ ُد َعا ُؤ ُك ْم}
س قال تعاىلُ { :ق ْل َما َي ْع َب ُأ بِك ُْم َربيِّ َل ْو اَل ُد َعاؤُ ك ُْم}((( ،هل تدل
هذه اآلية الرشيفة عىل أفضلية الدعاء عىل قراءة القران الكريم؟
ج للمفرسين آراء عدة يف تفسري معنى الدعاء الوارد يف هذه
اآلية الرشيفة؛ منها:
 -1املعنى املعروف للدعاء ،وهو التوجه إىل اهلل تعاىل
بالدعاء.
 -2شكر اهلل تعاىل.
 -3العبادة والتوحيد.
 -4اإليامن باهلل تعاىل.
 -5الترضع إىل اهلل تعاىل بالدعاء يف الرضاء واملحن .ويف
(((سورة الفرقان ،اآلية.77 :
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هذه احلالة -وليس مطلق ًا -يكون قراءة الدعاء أفضل من تالوة
القرآن كام ورد ذلك عن اإلمام الباقر  فقد سئل :كثرة القراءة
أفضل أو كثرة الدعاء»؟
فقال « :كثرة الدعاء أفضل وقرأ هذه اآلية»(((.

((( الوسائل ،احلر العاميل ،ج ،6ص ،333رقم .8113

!ةنس ةئم ةدمل ريغتي مل يذلا ماعطلا
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الطعام الذي لم يتغير لمدة مئة سنة!
س ما معنى مَ
تعاىل { َفان ُظ ْر إِلىَ َط َع ِام َ
ك
{ل ْ َيت ََس َّن ْه} يف قوله
َ
شابِ َ
ك مَل ْ َيت ََسنَّ ْه}(((؟
َو رَ َ

ج معنى مَ
{ل ْ َيت ََسنَّ ْه} مل يتغري ،واآلية  259من سورة البقرة
تشري إىل حكاية رجل سافر عىل محاره ومعه طعام ورشاب،
فمر بقرية قد هتدمت وحتولت إىل أنقاض تتخللها عظام أهاليها
النخرة .وإذ رأى هذا املشهد املروع قال :كيف يقدر اهلل عىل إحياء
هؤالء األموات؟!
مل يكن تساؤله بالطبع من باب الشك واإلنكار ،بل كان من
باب التعجب ،إذ أن القرائن األخرى يف اآلية تدل عىل أنه كان
أحد األنبياء ،وقد حتدث إليه اهلل ،كام أن األحاديث تؤيد هذا.
عند ذلك أماته اهلل مدة مائة سنة ،ثم أحياه مرة أخرى

((( سورة البقرة ،اآلية.259 :
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وسأله :كم تظن أنك بقيت يف هذه الصحراء؟
فقال وهو حيسب أنه بقي سويعات :يوم ًا أو أقل ،فخاطبه
اهلل بقوله :بل بقيت هنا مائة سنة ،انظر كيف أن طعامك ورشابك
طوال هذه املدة مل يصبه أي تغري بإذن اهلل.
ولكن لكي تؤمن بأنك قد أمضيت مائة سنة كاملة هنا
انظر إىل محارك الذي تالشى ومل يبق منه يشء بموجب نواميس
الطبيعة ،بخالف طعامك ورشابك ،ثم انظر كيف إننا نجمع
أعضاءه ونحييه مرة أخرى .فعندما رأى كل هذه األمور أمامه
َ
ش ٍء َق ِد ٌير}(((،أي :إنني اآلن عىل
قال{ :أ ْع َل ُم أ َّن اللهَّ َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
يقني بعد أن رأيت البعث بصورة جمسمة أمامي.
ومن هذا النبي الذي حتدثت عنه هذه اآلية؟
ثمة أقوال عديدة ،قال بعض :إنه «إرميا» .وقال آخرون:
إنه «اخلرض» .إال أن أشهر األقوال :إنه «العزير» ويؤيده حديث
عن اإلمام الصادق (.)
واختلفت األقوال أيض ًا بشأن القرية املذكورة ،قال بعض:
إهنا «بيت املقدس» التي دمرها نبوخذ نرص ،وهو احتامل بعيد(((.
((( سورة البقرة ،اآلية.259 :
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ج ،2ص191و.192
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وبالعودة إىل الطعام الذي مل يتغري رغم مرور السنني عليه،
فيه إشارة إىل قدرة اخلالق غري املتناهية ،فقدرة اخلالق القدير عىل
إبقاء الطعام والرشاب دون أن يتغري لفرتة زمنية طويلة (مئة سنة)
رغم أنه مما يتعفن برسعة كالتني وغريه ،قادر كذلك عىل إحياء
املوتى ،وكام أحيى اهلل تعاىل محار النبي بعد تالشيه ،كذلك حييي
اهلل تعاىل الناس بعد موهتم ،ويف ذلك عربة ملن أراد أن يعترب.
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آية الجهاد
ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ك ُْر ٌه
س ما هو تفسري اآلية الكريمة {كُت َ
َّلكُم وعسى َأن َتكْرهو ْا َشيئ ًا وهو َخ َّلكُم وعسى َأن حُ ِ
ت ُّبو ْا َش ْيئ ًا
َ ُ
ْ َ ُ َ يرْ ٌ ْ َ َ َ
ْ َ َ َ
ون }((( ؟
ش َّلك ُْم َواللهُّ َي ْع َل ُم َو َأنت ُْم الَ َت ْع َل ُم َ
َو ُه َو رَ ٌّ

ج هذه اآلية بيان لكون اجلهاد مصلحة ملن أمر به ،قال
ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِقت َُال}أي :فرض عليكم اجلهاد يف
سبحانه { :كُت َ
{و ُه َو ك ُْر ٌه َّلك ُْم} أي :شاق عليكم تكرهونه كراهة
سبيل اهلل َ
طباع ال عىل وجه السخط ،وقد يكون اليشء مكروه ًا عند
اإلنسان يف طبعه ،ومن حيث تنفر نفسه عنه ،وإن كان يريده،
ألن اهلل تعاىل أمره بذلك كالصوم يف الصيف .وقيل :معناه أنه

مكروه لكم قبل أن يكتب عليكم ،ألن املؤمنني ال يكرهون
{و َع َسى َأن َتك َْر ُهو ْا َش ْيئ ًا} معناه وقد
ما كتب اهلل عليهم َ
((( سورة البقرة ،اآلية.216 :

داهجلا ةيآ
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تكرهون شيئ ًا يف احلال ،وهو خري لكم يف عاقبة أموركم ،كام

{و ُه َو َخيرْ ٌ َّلك ُْم}
تكرهون القتال ملا فيه من املخاطرة بالروح َ
ألن لكم يف اجلهاد إحدى احلسنيني  :إما الظفر والغنيمة ،وإما
الشهادة واجلنة.

َ ِ
ش َّلك ُْم} أي  :وقد حتبون
َ
{و َع َسى أن حُت ُّبو ْا َش ْيئ ًا َو ُه َو رَ ٌّ

ما هو رش لكم ،وهو القعود عن اجلهاد ملحبة احلياة ،وهو رش

ملا فيه من الذل والفقر يف الدنيا ،وحرمان الغنيمة واألجر يف

{واللهُّ َي ْع َل ُم} أي :يعلم ما فيه مصاحلكم ومنافعكم،
العقبى َ
ون} ذلك،
{و َأنت ُْم الَ َت ْع َل ُم َ
وما هو خري لكم يف عاقبة أمركم َ

فبادروا إىل ما يأمركم به ،وإن شق عليكم.

وأمجع املفرسون إال عطاء ،أن هذه اآلية دالة عىل وجوب

اجلهاد وفرضه ،غري أنه فرض عىل الكفاية ،حتى أن لو قعد مجيع

الناس عنه أثموا به ،وإن قام به من يف قيامه كفاية وغناء ،سقط

عن الباقني.

وقال عطاء :إن ذلك كان واجب ًا عىل الصحابة ،ومل جيب

عىل غريهم ،وقوله شاذ عن اإلمجاع(((.

((( جممع البيان يف تفسري القرآن،ج ،2ص.549
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فاآلية الكريمة تشري إىل أن املشاعر الذاتية بالكره واحلب

ليست معيار ًا لفهم املصلحة احلقيقية للفرد واملجتمع ،فرب يشء

تكرهونه ويكون فيه خري كثري ،ورب يشء حتبونه وهو ينطوي عىل
رش بليغ.

واهلل سبحانه وتعاىل هو املحيط بكل خفايا األمور ،وال

يستطيع البرش مهام بلغ وعيهم وفطنتهم إال أن يفهموا جانب ًا من

تلك اخلفايا واملصالح البعيدة يف األحكام التي كتبها اهلل عىل
املؤمنني.

هذه اآلية الكريمة تشري أيض ًا إىل مبدأ أسايس يف القوانني

التكوينية والترشيعية اإلهلية ،معمقة روح االنضباط والتسليم
أمام هذه القوانني يف نفس اإلنسان ،وهو أن عىل اإلنسان املؤمن

أن يفهم أن كل هذه القوانني واألحكام هي لصاحله ،ترشيعية
كانت كاجلهاد والزكاة ،أم تكوينية كاملوت واملصائب التي حتل

به أو بأحبائه ،وكاختفاء أرسار املستقبل عنه ،ولذلك عليه أن

يستسلم هلا وال حيكم فيها علمه املحدود ،فعلمه بالنسبة ملجهوالته

كالقطرة يف بحر(((.

((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،ج،2ص.63
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القواعد من النساء وعدم الحجاب
س ما معنى قوله تعاىل{ :وا ْل َقو ِ
ون
اعدُ ِم َن الن َِّساء اللاَّ يِت اَل َي ْر ُج َ
َ َ
ات بِ ِزينَةٍ
نِكَاح ًا َف َليس ع َلي ِهن جنَاح َأن ي َضعن ثِيابن َغ متَبج ٍ
ْ َ َ ْ َّ ُ ٌ
َ ْ َ َ هَ ُ َّ يرْ َ ُ رَِّ َ
ِ
ِ
ِ
يم}((( ...هل تعني اآلية
َو َأن َي ْس َت ْعف ْف َن َخيرْ ٌ هَُّل َّن َواللهَُّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
الرشيفة جواز التربج للنساء العجائز؟
ج من املعلوم وجوب احلجاب عىل املرأة ،واستثنت هذه اآلية
الرشيفة النساء املسنات برشطني..ومها:
 -1وصول املرأة إىل مرحلة الشيخوخة بحيث ال ترغب
هي وال يرغب فيها أحد من الرجال بالزواج منها ،وهذا ما
أشارت إليه اآلية الرشيفة يف قوله تعاىل{ :وا ْل َقو ِ
اعدُ ِم َن الن َِّساء
َ َ
ون نِكَاح ًا} والقواعد مجع قاعدة وهي التي قعدت
اللاَّ يِت اَل َي ْر ُج َ
عن احليض ووصلت لسن اليأس بحيث ال أحد يرغب يف الزواج
((( سورة النور :اآلية.60
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هبا لفقداهنا اجلاذبية األنثوية.
 -2عدم الظهور أمام األجانب بأية زينة كالثياب اجلميلة
واحليل الذهبية الظاهرة والزخارف امللونة وما أشبه ،قال تعاىل:
{ َغ متَبج ٍ
ات بِ ِزين ٍَة}
يرْ َ ُ رَِّ َ

فمع توفر هذين الرشطني جيوز للنساء العجائز عدم وضع
احلجاب ،وعدم سرت اليدين والقدمني وبعض الشعر مما اعتدن
عىل عدم سرته منهن ،أما ما اعتدن عىل سرته كالبطن والثدي
فال جيوز إظهاره أمام األجانب .وبتعبري آخر :جيوز للعجائز من
النساء عدم وضع احلجاب عىل الرأس ،وخلع اللباس الفوقاين
كاجللباب واخلامر كام أشارت لذلك األحاديث الرشيفة ،وليس
مطلق احلجاب.

ومع هذه الرخصة للمسنات من النساء إال أن اإلسالم
{و َأن
يرى أن األفضل هلن التسرت مطلق ًا ،كام يف قوله تعاىلَ :
َي ْس َت ْع ِف ْف َن} بلبس الثياب الفوقانية كاجللباب واخلامر وكل ما يسرت
اجلسم كام ً
{خيرْ ٌ هَُّل َّن} من وضعها ،إذ كلام بالغت املرأة يف
ال َ
ِ
يع} ألي
{واللهَُّ َسم ٌ
احلشمة والعفة كان أطهر هلا وأنقى وأزكىَ ،
ِ
يم} بام
كالم أو ألفاظ تصدر عن النساء القواعد أو غريهن و{ َعل ٌ
يف قلوبكم وقلوهبن ،وعليم بأي ترصف أو فعل ،ما ظهر منه أو
بطن.

!؟ناطيشلا ديك مأ ءاسنلا ديك مظعأ امهيأ
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أيهما أعظم كيد النساء أم كيد الشيطان؟!
الش ْي َط ِ
س قال تعاىل عن الشيطان{ :إِ َّن َك ْيدَ َّ
َان َض ِعيف ًا}
ان ك َ
ِ
يم} هل صحيح
وقال تعاىل أيض ًا عن النساء{ :إِ َّن َك ْيدَ ك َُّن َعظ ٌ
أن كيد النساء هو أعظم من كيد الشيطان؛ أو هناك معنى معني أو
مسار معني لتفسري هاتني اآليتني ،وأال يعترب كيد النساء من كيد
الشيطان إذ يعترب هو الذي يوسوس يف صدور الناس سواء من
الرجال أو النساء؟
ج ملعرفة تفسري اآليات الرشيفة ينبغي عدم جتزئتها ،ومعرفة
السياق العام هلا ،فاآلية األوىل وردت يف سورة النساء ،ورقمها:
ِ
ِ
ون فيِ َسبِ ِ
ين
ين َآمنُو ْا ُي َقاتِ ُل َ
يل اللهِّ َوا َّلذ َ
 ،76حيث يقول تعاىل{ :ا َّلذ َ
يل ال َّطا ُغ ِ
الش ْي َط ِ
ون فيِ َسبِ ِ
وت َف َقاتِ ُلو ْا َأ ْولِ َياء َّ
ان إِ َّن َك ْيدَ
َك َف ُرو ْا ُي َقاتِ ُل َ
الش ْي َط ِ
َّ
َان َض ِعيف ًا} فاملؤمنون يقاتلون يف سيبيل اهلل ،وملرضاته
ان ك َ
ِ
ون فيِ َسبِ ِ
يل اللهِّ} وهم موعودون
ين َآمنُو ْا ُي َقاتِ ُل َ
وإعالء كلمته {ا َّلذ َ

بالنرص ما دام قتاهلم وجهادهم هلل تعاىل كام وعد اهلل تعاىل بذلك
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ِ
ت
نصك ُْم َو ُي َث ِّب ْ
يف قوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
َنصوا اللهََّ َي رُ ْ
ين َآمنُوا إِن ت رُ ُ
َأ ْقدَ َامك ُْم}(((.

أما الكفار وأعداء الدين ،فهم يقاتلون يف سبيل الطاغوت
يل ال َّطا ُغ ِ
ِ
ون فيِ َسبِ ِ
وت}فإن الذين كفروا
ين َك َف ُرو ْا ُي َقاتِ ُل َ
{وا َّلذ َ
َ
ال يريدون بقتاهلم إال الظلم والطغيان وإبقاء األنظمة الفاسدة
والعادات والتقاليد الزائفة ،ثم حيرض اهلل تعاىل املؤمنني عىل قتال
الش ْي َط ِ
الكافرين املحاربني { َف َقاتِ ُلو ْا َأ ْولِ َياء َّ
ان} وأحبائه الذين
الش ْي َط ِ
يتو ّلونه ويدافعون عنه{ ،إ َِّن َك ْيدَ َّ
ان} ومكره وحيلته يف
َان َض ِعيف ًا} أمام قدرة اهلل تعاىل
سبيل إبقاء أمره وتقوية جيشه {ك َ
ونرصه للمؤمنني الصادقني ،فكيده ضعيف وخارس!
وهكذا يتضح أن كيد الشيطان ضعيف أمام نرص اهلل
سبحانه وتعاىل للمؤمنني الذين يقاتلون يف سبيله ،فاحلديث هنا
عن كيد الشيطان يف القتال بني املؤمنني والكافرين ،وأي يشء أمام
قدرة اهلل القوي املقتدر فهو ضعيف وخارس.
أما كيد الشيطان لإلنسان فهذا هو عمله الدائم وهو جر
اإلنسان إىل الرذيلة واالنحراف واالبتعاد عن احلق وعن سبيل
{وألُ ِض َّلن َُّه ْم
اهلل ،فالشيطان يتحدث عن عمله بكل وضوحَ :
َي َّن
آلم َر هَّنُ ْم َف َل ُي َبتِّك َُّن آ َذ َ
ان األَ ْن َعا ِم َو ُ
َوألُ َمنِّ َين َُّه ْم َو ُ
آلم َر هَّنُ ْم َف َل ُيغ رِّ ُ
َخ ْل َق اللهِّ ومن يت ِ
ان َولِ ّي ًا ِّمن ُد ِ
َّخ ِذ َّ
ون اللهِّ َف َقدْ َخسرِ َ ُخسرْ َ ان ًا
الش ْي َط َ
ََ َ

((( سورة حممد ،اآلية.7 :
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ُّمبِين ًا}((( ،فمن اتبع هواه فسيكون ضعيف ًا أمام كيد الشيطان
ومكره ،وسيقع يف حبائله.

ِ
يص ُه ُقدَّ ِمن ُد ُب ٍر َق َال إِ َّن ُه ِمن
أما قوله تعاىلَ { :ف َلماَّ َر َأى َقم َ
ِ
ِ
يم}((( ،فتتحدث اآلية عن جانب من
َك ْيدك َُّن إِ َّن َك ْيدَ ك َُّن َعظ ٌ
قصة عشق زليخا امرأة عزيز مرص وحماولتها مراودة يوسف عن
وس َ
ف َعن
نفسه كام اعرتفت بذلكَ { ،ق َال َما َخ ْط ُبك َُّن إِ ْذ َر َاودت َُّّن ُي ُ
وء َقا َل ِ
اش للِهِّ ما علِمنَا ع َلي ِه ِمن س ٍ
َّن ْف ِس ِه ُق ْل َن َح َ
اآلن
ت ْام َر َأ ُة ا ْل َع ِز ِيز َ
ُ
َ َ ْ َ ْ
ِِ
ِ
ِ ِ
َح ْص َح َص حَْ
ني}(((.
الصادق َ
ال ُّق َأ َن ْا َر َاود ُّت ُه َعن َّن ْفسه َوإِ َّن ُه مَل َن َّ

وكان طريقة شق الثوب هو احلل ملعرفة من أراد أن يفعل
العمل القبيح -قبل أن تعرتف زليخا بذلك -فإن كان الثوب قد
هم هبا ،وإن
شق من األمام فقد صدقت زليخا بأن يوسف هو من ّ
شق الثوب من خلف فيدل عىل أن زليخا هي التي أرادت فعل
الفاحشة وليس يوسف.

ِ
يص ُه
فالتفت زوج زليخا إىل ثوب يوسف { َف َلماَّ َر َأى َقم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}((( ،فلام رأى
ُقدَّ من ُد ُب ٍر َق َال إِ َّن ُه من َك ْيدك َُّن إِ َّن َك ْيدَ ك َُّن َعظ ٌ
عزيز مرص أن ثوب يوسف قد شق من اخللف علم أن زوجته قد
أرادت اخليانة الزوجية وعمل الفاحشة لكن يوسف امتنع وأراد

((( سورة النساء ،اآلية.119 :
((( سورة يوسف ،اآلية.28 :
((( سورة يوسف ،اآلية.51 :
((( سورة يوسف ،اآلية.28 :
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الفرار منها!
وعندما اطمئن عزيز مرص إىل أن زوجته هي وراء املحاولة
الفاشلة قال عزيز مرص متوجه ًا لزليخا { :إِ َّن ُه ِمن َك ْي ِدك َُّن}
ِ
يم} حيث لديكن القدرة
وحيلكن معارش النساء {إِ َّن َك ْيدَ ك َُّن َعظ ٌ
عىل جلب الرجال بذكاء ومكر!

وختام ًا :هل يدل ذلك عىل أن كيد النساء أعظم وأقوى من
كيد الشيطان؟!
واجلواب :كال ،إذ أن كيد النساء من كيد الشيطان ،فكيده
أصل ،وكيدهن فرع وتبع ،ثم أن املقصود من ضعف كيد
الشيطان إنام هو أمام من ينرصه اهلل تعاىل كام أوضحنا ذلك،
وأيض ًا فالشيطان ال سلطان له عىل عباد اهلل الصاحلني .أما من يتبع
هواه ،ويطيع الشيطان فهو ضعيف أمامه ،والشيطان قوي عليه!

أما املقصود من عظمة النساء يف كيدهن ومكرهن ،أن
النساء غري املؤمنات ،وغري امللتزمات برشع اهلل تعاىل وأوامره،
فهن من أقوى جنود الشيطان وأنصاره ،فقد روي عن النبي 
قوله( :النساء حبائل الشيطان)((( والشيطان يستخدم النساء غري
امللتزمات كوسيلة من الوسائل الفاعلة من أجل اإليقاع بالرجال
الصاحلني يف حبائله املاكرة!
((( مستدرك الوسائل ،ج ،14ص ،159رقم.16371
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حرمة االعتداء على اليتامى
س ما جزاء االعتداء عىل اليتامى أو رضهبم أو ظلمهم؟
ج إن االعتداء عىل اليتامى بأي نوع كالرضب أو اإلهانة أو
أخذ أمواهلم بغري حق يعد من املحرمات األكيدة ،بل هو من
الكبائر كام ورد عن اإلمام الصادق  ،فعن آكل أموال اليتامى
ِ
ون فيِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيت ََامى ُظ ْل ًام إِ َّنماَ َي ْأ ُك ُل َ
ين َي ْأ ُك ُل َ
قال تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ ً (((
ُب ُط هِ ِ
ون ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن َسعريا}
فأكل أموال اليتامى بغري حق يتحول املأكول إىل نار يف بطن
اآلكل وإن مل يشعر به اآلكل ،وسيجازى يف اآلخرة باإلحراق بنار
{و َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا}.
شديدة َ
واعترب القرآن الكريم أن من صفات املكذبني باآلخرة
واجلزاء هو إهانة اليتيم كام يف قوله تعاىلَ :
ت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب
{أ َر َأ ْي َ

((( سورة :النساء ،اآلية.10 :

76

ويسألونك عن القرآن الكريم

ِ
ين * َف َذلِ َ ِ
بِالدِّ ِ
يم}((( ومعنى { َيدُ ُّع} يدفع اليتيم
ك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
بعنف ،وبطرده بخشونة ،وهذا ما يشكل إهانة نفسية عظيمة
لليتيم ،وهو أمر حمرم ،ويعاقب عليه الفاعل.

وينهى اهلل سبحانه وتعاىل عن قهر اليتيم يف قوله تعاىل { َف َأ َّما
ِ
يم فَلاَ َت ْق َه ْر}((( فالقهر الغلبة مع التذليل كام عن الراغب
ا ْل َيت َ
األصفهاين.

واليتيم بحاجة إىل التعامل معه بلطف وحنان وحسن
معاملة للتعويض عن فقده لألب ،لذلك روي عن الرسول
األعظم  قوله« :من مسح عىل رأس يتيم كان له بكل شعرة
(((
يتيام
متر عىل يده نور يوم القيامة» وقال « :ال ييل أحد منكم ً
فيحسن واليته ووضع يده عىل رأسه إال كتب اهلل له بكل شعرة
حسنة ،وحما عنه بكل شعرة سيئة ،ورفع له بكل شعرة درجة»(((.
واإلحسان إىل اليتيم ،والعطف عليه ،ورعايته يؤدي إىل
تليني القلب ،أما اإلساءة إليه ،وأكل أمواله ،وإهانته فيؤدي إىل
قسوة القلب ،فقد جاء رجل إىل رسول اهلل  يشكو قسوة

((( سورة :املاعون ،اآليتان.2-1 :
((( سورة :الضحى ،اآلية.9 :
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت
– لبنان ،الطبعة األوىل  1406هـ 1986 -م ،ج  ،10ص .767
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت
– لبنان ،الطبعة األوىل  1406هـ 1986 -م ،ج  ،10ص .767

ماتيلا ىلع ءادتعالا ةمرح

77

قلبه ،فقال  له« :أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك؟
ارحم اليتيم ،وامسح رأسه ،وأطعمه من طعامك ،يلن قلبك،
وتدرك حاجتك»(((.
فلنحسن إىل اليتامى ،ولنتعامل معهم بلطف ولني،
ولنحافظ عىل مشاعرهم ،ولنحذر كل احلذر من اإلساءة إليهم،
أو احتقارهم ،أو االعتداء عىل حقوقهم ،فإن ذلك من أشد
املحرمات واملوبقات.

((( ميزان احلكمة ،حممد الريشهري ،دار احلديث بريوت – لبنان،
الطبعة الثانية  1419هـ ،ج ،8ص  ،3709 – 3708رقم .22886
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قصة الخضر وموسى
س يف القرآن الكريم يف سورة الكهف يف قصة نبي اهلل موسى
 والعبد الصالح ملا قام العبد الصالح خيرب نبي اهلل موسى عن
حكمة فعله:
دت َأ ْن َأ ِعي َب َها}
يف الفعل األول قالَ { :ف َأ َر ُّ

يف الفعل الثاين :قالَ { :فخَ ِشينَا} و{ َف َأ َر ْدنَا}

يف الفعل الثالث :قالَ { :ف َأ َرا َد َر ُّب َ
ك َأ ْن َي ْب ُلغَا َأ ُشدَّ همُ َ ا}

ملاذا حرص اإلرادة بنفسه يف الفعل األول؟ من هم الذين
أرادوا يف الفعل الثاين؟ وملاذا حرص اإلرادة باهلل جل جالله يف
الفعل الثالث؟
ج بعدما قام اخلرض بترصفات غري مقبولة للوهلة األوىل،
واستنكار موسى لتلك الترصفات التي تبدو بحسب الظاهر

ىسومو رضخلا ةصق
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أهنا ترصفات منكرة ،وضح اخلرض ملوسى الرس وراء تلك
الترصفات ،فبني يف البداية السبب وراء خرق السفينة ،يقول
{أما الس ِفينَ ُة َفكَان ْ مِ ِ
دت َأ ْن
ون فيِ ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ُّ
ني َي ْع َم ُل َ
َت َل َساك َ
تعاىلَّ َّ َ :
اءهم َّملِ ٌ
ك َي ْأ ُخ ُذ ك َُّل َس ِفين ٍَة َغ ْصب ًا}((( ،فالذي قام
َأ ِعي َب َها َوك َ
َان َو َر ُ
بخرق السفينة هو اخلرض ولذلك نسب الفعل لنفسه مبارشة.
أما من هم الذين أرادوا يف الفعل الثاين يف قوله تعاىل:
َان َأ َب َوا ُه ُم ْؤ ِم َنينْ ِ َفخَ ِشينَا َأن ُي ْر ِه َق ُهماَ ُط ْغ َيان ًا
{و َأ َّما ا ْل ُغلاَ ُم َفك َ
َ
َو ُك ْفر ًا}((( وقوله تعاىلَ { :ف َأ َر ْدنَا َأن ُي ْب ِد هَُلماَ َر ُ هُّبماَ َخيرْ ًا ِّمنْ ُه َزكَا ًة
َو َأ ْق َر َب ُرحمْ ًا}((( الذي قام بقتل الغالم { َف َأ َر ْدنَا} هو اخلرض،
والتعبري بصيغة اجلمع مع العلم بأن املتكلم شخص واحد أمر
سائغ وشائع يف كالم العرب ،فاألشخاص الكبار  -عادة-
يتحدثون عن أنفسهم بصيغة اجلمع ،وقد يكون الذي نفذ قتل
الغالم شخص آخر بأمر اخلرض نفسه ،ولذلك جاء التعبري بصيغة
اجلمع.

أما الرس الذي جعل اخلرض يبني اجلدار عىل الكنز فمن
{و َأ َّما
أجل احلفاظ عليه من الرسقة أو الضياع ،يقول تعاىلَ :
ِ
الجِْ دَ ار َفك َ ِ
َان
يمينْ ِ فيِ ا مَْل ِدين َِة َوك َ
َان حَ ْت َت ُه كَن ٌز هَُّلماَ َوك َ
َان ل ُغلاَ َمينْ ِ َيت َ
ُ
((( سورة الكهف :اآلية .79
((( سورة الكهف :اآلية.80
((( سورة الكهف :اآلية.81
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َأبوهمُ ا ص حِ
ال ًا َف َأ َرا َد َر ُّب َ
ك َأ ْن َي ْب ُلغَا َأ ُشدَّ همُ َ ا َو َي ْستَخْ ِر َجا كَن َزهمُ َ ا َرحمْ َ ًة
ُ َ َ
ِّمن َّر ِّب َ
ك}((( أما ملاذا حرص اإلرادة باهلل جل جالله يف هذا الفعل
فربام يكون إشارة إىل أن احلياة واملوت هو بيد اهلل دون سواه يف
قوله تعاىلَ { :ف َأ َرا َد َر ُّب َ
ك َأ ْن َي ْب ُلغَا َأ ُشدَّ همُ َ ا} فوصول الغالمني
ملرحلة احللم والقوة والشباب بيد اهلل عز وجل دون سواه.
{و َما َف َع ْل ُت ُه
ثم أن كل ما فعله اخلرض هو بأمر من اهلل تعاىلَ :
َع ْن َأ ْم ِري}((( بل بأمر من اهلل تعاىل .وبذلك يتضح أرسار ما فعله
ك ت َْأ ِو ُ
اخلرض ومل يستطع موسى  عليه صرب ًاَ { ،ذلِ َ
يل َما مَل ْ
ت َْسطِع َّع َل ْي ِه َص رْب ًا}(((.
ويف هذه القصة الكثري من الدروس والعرب التي جيب
االستفادة منها ،والتي أمهها عدم الترسع يف إطالق األحكام عىل
األشياء ،وأمهية النظر لألمور من مجيع اجلوانب ،وعدم الغرور
بتعلم بعض العلم ،فمهام تعلمت من أشياء فقد غابت عنك أشياء
أخرى.

((( سورة الكهف :اآلية .82
((( سورة الكهف :اآلية.82
((( سورة الكهف :اآلية.82
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معنى البئر المعطلة والقصر المشيد
س ما تأويل البئر املعطلة والقرص املشيد يف اآلية  45من سورة
ٍ
ال مِ ٌة َف ِه َي َخ ِ
َاها َو ِه َي َظ َ
او َي ٌة َعلىَ
احلجَ { :فك ََأ ِّين ِّمن َق ْر َية َأ ْه َل ْكن َ
ص م ِش ٍ
ٍ
ِ
يد} حيث سمعت أن هناك تأوي ً
ال
ُع ُروش َها َوبِئ ٍْر ُّم َع َّط َلة َو َق رْ ٍ َّ

من أن البئر املعطلة هو االمام عيل والقرص املشيد بقية اهلل ( )أو
ربام العكس ..ارجو االيضاح مع التفصيل.
ج اآلية الكريمة تشري إىل عاقبة الظاملني الذين كفروا باهلل تعاىل
وجحدوا نعمه وهي اهلالك والدمار ،وكان العقاب شديد ًا بحيث
أصبحت سقوف املنازل يف األسفل ،والبيوت واملباين مدمرة،
واآلبار التي كانت غنية بمياهها العذبة مل يعد يستفاد منها بعد
هالك أصحاهبا.
أما ما ورد من تفسري ألئمة أهل البيت األطهار من أن البئر
املعطلة هو اإلمام الصامت والقرص املشيد هو اإلمام الناطق ،أو
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أن األول هو اإلمام عيل  والثاين هو النبي األكرم  ،أو هو اإلمام
احلجة؛ فهذا نوع من التشبيه ،بمعنى أن اإلمام عندما يكون هو
احلاكم واخلليفة يكون كالقرص املرتفع يراه الداين والقايص،
ويلجأ إليه الناس يف حوائجهم وقضاياهم املختلفة ،ويستفيدون
من وجوده املبارك.
أما اإلمام الذي يبعد عن احلكم واخلالفة ،ويبعد الناس
عنه؛ فيكون كالبئر اململوء ماء عذب ًا إال أن الناس ال يستفيدون من
مائه شيئ ًا ،لعدم إمكانية االستفادة منه.
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معنى النسيء
س قال تعاىل يف كتابه الكريم{ :إِ َّنماَ ال َّنسيِ ُء ِز َيا َد ٌة فيِ ا ْل ُك ْف ِر
ِ
ِ ِ
ي ِّر ُمو َن ُه َعام ًا ِّل ُي َواطِ ُؤو ْا ِعدَّ َة
ُي َض ُّل بِه ا َّلذ َ
ين َك َف ُرو ْا حُي ِّلو َن ُه َعام ًا َو حُ َ
ِ
وء َأ ْعماَ هِِل ْم َواللهُّ الَ هَ ْي ِدي
َما َح َّر َم اللهُّ َف ُيح ُّلو ْا َما َح َّر َم اللهُّ ُز ِّي َن هَُل ْم ُس ُ
ِ
ين}((( ..فام تفسري هذه اآلية ؟
ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
ج تشري هذه اآلية الكريمة واآلية التي قبلها إىل أن حتريم
القتال يف األشهر األربعة (ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب)
كان أحد الطرق إليقاف احلروب الطويلة األمد ووسيلة للدعوة
نحو الصلح والدعة ،ألن املحاربني إذا وضعوا أسلحتهم يف
هذه األشهر األربعة ،وأمخدت نريان احلرب ووجدت الفرصة
للتفكري ،فمن غري املستبعد أن تنتهي احلرب وحيل السالم حمله،
ألن الرشوع املجدد بعد إيقاف القتال وانطفاء نار احلرب يف غاية

((( سورة التوبة :اآلية.37
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الصعوبة ،وال ننسى أن املقاتلني يف حرب فيتنام خالل العرشين
سنة من احلرب كانوا يواجهون صعوبة كبرية إليقاف القتال خالل
أربع وعرشين ساعة لبداية العام امليالدي اجلديد ،إال أن اإلسالم

جعل ألتباعه قرار ًا بإيقاف القتال خالل أربعة أشهر ،وهذا األمر
بنفسه يدل عىل روح السالم يف اإلسالم واملطالبة بالصلح .،إال
أن العدو إذا أراد أن يستغل هذا القانون اإلسالمي ،وأن ينتهك

حرمة هذه األشهر فعىل املسلمني أن يواجهوه باملثل.

والنيسء عىل وزن (الكثري) من مادة (نسأ) ومعناها التأخري

ويمكن أن تكون هذه الكلمة اسم مصدر أو مصدر ًا ،وتطلق عىل

ما يؤجل من إعطاء املال أو قبضه.

وكان عرب اجلاهلية يؤخرون بعض األشهر احلرم ،فمثال

كانوا ينتخبون شهر (صفر) بدل شهر حمرم يف عام فيحرمونه،
كام حدث ألحد زعامء قبيلة بني كنانة ،إذ خطب يف اجتامع كبري

نسبي ًا يف موسم احلج بمنى وقال :إنني أخرت املحرم هذا العام

وانتخبت شهر صفر مكانه.،

وقد روي عن ابن عباس :إن أول من سن هذه السنة هو

عمرو بن حلي ،وقال بعضهم :بل هو قلمس (من بني كنانة).
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وفلسفة هذا العمل (التأخري والنيسء) يف عقيدهتم أن توايل

ثالثة أشهر حرم تباع ًا كذي القعدة وذي احلجة واملحرم يسبب

إضعاف معنويات املحاربني ،ألن عرب اجلاهلية كانوا يتوقون إىل

اإلغارة وسفك الدماء واحلرب ،وأساس ًا فإن احلرب واإلغارة

وما شاكلهام كان يمثل جزء ًا من حياهتم ،وكان من الصعب
عليهم أن يتحملوا ثالثة أشهر حرم (يتوقف فيها القتال) لذا فقد

كانوا يسعون لفصل شهر املحرم عن هذه األشهر (أو يؤخروه)!

كام يرد هذا االحتامل أيض ًا ،وهو أن ذا احلجة قد يقع يف

الصيف أحيان ًا ،مما يسبب عليهم ،حرج ًا يف موضوع احلج ،ونعرف

أن احلج مل يكن مسألة عبادية عند العرب فحسب ،بل كان موس ًام

كبري ًا منذ زمن إبراهيم اخلليل 

جيتمع فيه خلق كبري ،وتقام

فيه األسواق التجارية واالقتصادية واملحافل الشعرية واخلطابية،
ويفيدون منها فوائد عامة ،لذلك كانوا يبدلون شهر ذي احلجة

حسب ميوهلم وجيعلون مكانه شهر ًا آخر طيب األجواء لطيف

اهلواء .،وربام كانت كال الغايتني صحيحتني.

وعىل كل حال ،كان هذا العمل باعث ًا عىل إشعال نار

احلرب أكثر فأكثر ،وأن تسحق الغاية من األشهر احلرم ،وأن
يتالعب بمواسم احلج حسب األهواء ابتغاء املنافع املادية ،وقد
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عد القرآن هذا العمل زيادة يف الكفر ،ألهنم إضافة إىل رشكهم

وكفرهم االعتقادي فإهنم بسحقهم هذا الدستور كانوا يرتكبون
كفرا عملي ًا ،وال سيام أهنم كانوا يرتكبون خمالفتني يف آن واحد إذ

كانوا حيرمون ما أحل اهلل وحيلون ما حرم اهلل.

والقرآن يعلمنا أن نقف صف ًا واحد ًا بوجه العدو عند

احلرب ،ويستفاد من هذا النص القرآين أنه ينبغي التنسيق حتى يف

املواجهات السياسية والثقافية ،واالقتصادية والعسكرية ،فنحن
نكتسب القوة يف ظل هذه الوحدة التي تنتهل من روح اإلسالم،

وهذا األمر قد جعل يف طي النسيان وكان مدعاة إىل انحطاط

املسلمني وتأخرهم.

وء َأ ْعماَ هِِل ْم} والسؤال هو :كيف
وقوله تعاىلُ { :ز ِّي َن هَُل ْم ُس ُ

يزين للناس سوء أعامهلم؟!

إن فطرة اإلنسان إذا كانت نقية متيز الصالح من الطالح

بصورة جيدة ،إال أنه حني يذنب اإلنسان وخيطو يف طريق اآلثام

فإنه يفقد هذا اإلحساس (بتمييز الصالح من الطالح) تدرجيي ًا؛
ومتى ما واصل اإلقدام عىل السيئات ،تبدو له سيئاته وكأهنا أمر

حسن وتتزين له ،وهذا ما أشارت إليه آيات القرآن  -يف هذا
املورد  -ويف موارد أخرى.
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وقد ينسب تزيني األعامل السيئة للشيطان ،كام يف اآلية
ِ
الرشيفة { َف َز َّي َن هَُل ُم َّ
اب
الش ْي َط ُ
ان َأ ْعماَ هَُل ْم َف ُه َو َول ُّي ُه ُم ا ْل َي ْو َم َو هَُل ْم َع َذ ٌ
ِ
يم}((( وقد يسند الفعل إىل ما مل يسم فاعله ويبنى للمجهول
َأل ٌ

كام يف اآلي حمل بحثنا ،وقد يكون الفاعل وسوسة الشيطان أو

النفس األمارة بالسوء ،وقد ينسب إىل الرشكاء أي األصنام ،كام
ك َزين لِكَثِ ٍري من ا مُْل رْ ِ ِ
ِ
ني َقت َْل َأ ْوالَ ِد ِه ْم
شك َ
ِّ َ
{وك ََذل َ َّ َ
يف اآلية الرشيفة َ
ِ
وه ْم َولِ َي ْلبِ ُسو ْا َع َل ْي ِه ْم ِدين َُه ْم َو َل ْو َشاء اللهُّ َما َف َع ُلو ُه
ش َكآؤُ ُه ْم ليرُ ْ ُد ُ
رُ َ
ون}((( ،وقد ينسب تزيني األعامل السيئة إىل اهلل،
ت َ
َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف رَ ُ
ِ
ُون بِالآْ ِخ َر ِة
ين اَل ُي ْؤ ِمن َ
كام يف اآلية ( )4من سورة النمل{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ون}(((.
َز َّينَّا هَُل ْم َأ ْعماَ هَُل ْم َف ُه ْم َي ْع َم ُه َ

ونسبة مثل هذه األمور إىل اهلل مع أهنا ختص عمل اإلنسان

نفسه ألن خواص األشياء بيد اهلل ،فهو مسبب األسباب .،ومثل
هذه النسبة ال تنايف مسألة االختيار وحرية إرادة اإلنسان(((.

((( سورة النحل ،اآلية.63 :
((( سورة األنعام ،اآلية.137 :
((( سورة النمل ،اآلية.4 :
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي،
مؤسسة البعثة ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 1413هـ1992 ،م،
ج ،6ص( ،48-45بترصف قليل).،
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وخالصة تفسري هذه اآلية الرشيفة :إن املرشكني كانوا

يؤخرون حرمة شهر كشهر حمرم ويبدلونه بشهر الحرمة له

كشهر صفر ،إذا كان ذلك يصب يف مصلحتهم للقتال يف أي
شهر غري مبالني إن كان القتال يف أشهر حرم ال جيوز فيها القتال،

كل ما يقومون به هو تبديل شهر بشهر ،وهذا التحليل والتحريم
لألشهر بخالف ما يريده اهلل عز وجل ،وهو زيادة يف الكفر عالوة

عىل كفرهم.

َ
بَتَك دَقَلَو{ :ىلاعت هلوق يف ركذلاب دوصقملا
رْكِّذلا ِدْعَب نِم ِروُبَّزلا يِف انْ ْ
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المقصود بالذكر في قوله تعالىَ { :وَل َق ْد َك َت ْب َنا ِفي َّ
الزُبوِر ِمن
َب ْعِد ِّ
الذ ْكِر}
{و َل َقدْ َك َت ْبنَا فيِ ال َّز ُب ِ
ور ِمن َب ْع ِد ِّ
الذك ِْر َأ َّن
س يقول اهلل تعاىلَ :
ادي الص ُحِ
ِ ِ
ون}((( ،من املعروف أن الذكر هو
ال َ
الأْ َ ْر َض َي ِر ُث َها ع َب َ َّ
القرآن الكريم عند العامة ،فهل املقصود به القرآن الكريم يف اآلية
الكريمة؟ وإذا كان القرآن الكريم فكيف يكون ترتيبه قبل الزبور؟
ج اختلف املفرسون يف املقصود من الذكر يف اآلية الكريمة
عىل أقوال:
القول األول :املقصود به القرآن الكريم ،واستدلوا عىل
ذلك بقوله تعاىل{ :إِ ْن ُه َو إِ اَّل ِذك ٌْر ِّل ْل َعا مَلِنيَ}((( .وعىل هذا القول
يكون { ِمن َب ْع ِد ِّ
الذك ِْر} بعدية رتبية ال زمانية.
((( سورة األنبياء ،اآلية.105 :
((( سورة ص ،اآلية.87 :
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القول الثاين :املقصود به التوراة وهو الذي أنزل عىل نبي اهلل
موسى ،والزبور كان بعد التوراة ،وهذا القول هو األقرب للمراد
من الذكر يف اآلية الرشيفة.
القول الثالث :املقصود من الذكر يف اآلية الكريمة اللوح
املحفوظ ،وهو قول بعيد.
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معنى المحرر
س ما هو معنى كلمة (حمررا) يف قوله تعاىل{ :إِ ْذ َقا َل ِ
ت ْام َر َأ ُة
ك َما فيِ َب ْطنِي محُ َ َّرر ًا َف َت َق َّب ْل ِمنِّي إِن َ
ان َر ِّب إِنيِّ ن ََذ ْر ُت َل َ
نت
َّك َأ َ
ِع ْم َر َ
ِ
ِ
يم}((( ؟.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّ

ج معنى املحرر يف اللغة حيتمل أمرين أحدمها :املعتق من
احلرية ،يقال :حررته حترير ًا أعتقته أي :جعلته حر ًا .واآلخر :من
حترير الكتاب ،يقال :حررت الكتاب حترير ًا أي :أخلصته من
الفساد وأصلحته(((.
و(املحرر) كانت تطلق يف ذلك الزمان عىل األبناء املعينني
للخدمة يف املعبد ليتولوا تنظيفه وخدماته ،وليؤدوا عباداهتم فيه
وقت فراغهم .ولذلك سمي الواحد منهم (املحرر) إذ هو حمرر

((( سورة آل عمران ،اآلية35 :

((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس ،ج ،2ص.736
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من خدمة األبوين ،وكان ذلك مدعاة الفتخارهم.
وقيل :إن الصبيان القادرين عىل هذه اخلدمة كانوا يقومون
هبا بإرشاف األبوين إىل سن البلوغ ،ومن ثم كان األمر يوكل
إليهم ،إن شاؤوا بقوا ،وإن شاؤوا تركوا اخلدمة(((.
ولنذر أم مريم بأن جتعل ما يف بطنها حمرر ًا قصة مفادها:
يف التواريخ واألخبار اإلسالمية وأقوال املفرسين أن (حنة)
و(اشياع) كانتا أختني ،تزوجت األوىل «عمران»((( أحد زعامء
بني إرسائيل ،وتزوجت األخرى (زكريا) النبي.
مضت سنوات عىل زواج (حنة) بغري أن ترزق مولود ًا .ويف
أحد األيام بينام هي جالسة حتت شجرة ،رأت طائر ًا يطعم فراخه.
فأشعل هذا املشهد نار حب األمومة يف قلبها ،فتوجهت إىل اهلل
بمجامع قلبها طالبة منه أن يرزقها مولود ًا ،فاستجاب اهلل دعاءها
اخلالص ،ومل متض مدة طويلة حتى محلت.
ورد يف األحاديث أن اهلل قد أوحى إىل (عمران) أنه سيهبه
ولد ًا مبارك ًا يشفي املرىض امليؤوس من شفائهم ،وحييي املوتى
بإذن اهلل ،وسوف يرسله نبي ًا إىل بني إرسائيل .فأخرب عمران
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي،
ج ،2ص.351
ً
((( تفيد بعض األحاديث أن عمران كان نبيا ويوحى إليه ،وعمران هذا
غري عمران والد موسى ،إذ بينهام 1800سنة من الزمان.
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زوجته (حنة) بذلك .لذلك عندما محلت ظنت أن ما حتمله يف
بطنها هو االبن املوعود ،دون أن تعلم أن ما يف بطنها أم االبن
املوعود (مريم) فنذرت ما يف بطنها للخدمة يف بيت اهلل (بيت
املقدس) .ولكنها إذ رأهتا أنثى ارتبكت ومل تدر ما تعمل ،إذ أن
اخلدمة يف بيت اهلل كانت مقصورة عىل الذكور ،ومل يسبق أن
خدمت فيه أنثى(((.

((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي،
ج ،2ص 350و .351وانظر أيض ًا جممع البيان ،ج ،2ص .737

الفصل الثالث

أسباب النزول
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سبب نزول سورة يس
س هل لكم أن تذكروا لنا سبب نزول سورة يس؟
ج ذكر املفرسون سبب نزول اآلية الثامنة من سورة يس يف
قوله تعاىل{ :إِنَّا جع ْلنَا فيِ َأعن ِ
الالً َف ِه َي إِلىَ األَ ْذ َق ِ
َاق ِه ْم َأ ْغ َ
ان َف ُهم
ْ
َ َ
ون}((( أهنا نزلت يف أيب جهل ،كان حلف لئن رأى حممد ًا
ُّم ْق َم ُح َ
يصيل ،لريضخن رأسه .فأتاه وهو يصيل ،ومعه حجر ليدمغه .فلام
رفعه انثنت يده إىل عنقه ،ولزق احلجر بيده.
فلام عاد إىل أصحابه وأخربهم بام رأى ،سقط احلجر من
يده .فقال رجل من بني خمزوم :أنا أقتله هبذا احلجر .فأتاه وهو
يصيل لريميه باحلجر ،فأغشى اهلل برصه ،فجعل يسمع صوته وال
يراه ،فرجع إىل أصحابه فلم يرهم حتى نادوه :ما صنعت ؟
فقال :ما رأيته ،ولقد سمعت صوته ،وحال بيني وبينه

((( سورة يس :اآلية.8 :
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كهيئة الفحل خيطر بذنبه لو دنوت منه ألكلني.
وروى أبو محزة الثاميل عن عامر بن عاصم ،عن شقيق بن
سلمة ،عن عبد اهلل بن مسعود :أن قريش ًا اجتمعوا بباب النبي
 ،فخرج إليهم ،فطرح الرتاب عىل رؤوسهم ،وهم ال
يبرصونه .قال عبداهلل :هم الذين سحبوا((( يف القليب قليب بدر.
وروى أبو محزة ،عن جماهد ،عن ابن عباس :أن قريش ًا
اجتمعت فقال :لئن دخل حممد لنقومن إليه قيام رجل واحد!
فدخل النبي  ،فجعل اهلل من بني أيدهيم سد ًا ،ومن
خلفهم سد ًا ،فلم يبرصوه .فصىل النبي  ثم أتاهم ،فجعل
ينثر عىل رؤوسهم الرتاب ،وهم ال يرونه .فلام خىل عنهم ،رأوا
الرتاب ،وقالوا  :هذا ما سحركم ابن أيب كبشة(((.

((( سحبه :جره عىل وجه األرض فانسحب.
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،8ص 649و.650

ةعمجلا ةروس لوزن ببس

99

سبب نزول سورة الجمعة
س ما سبب نزول سورة اجلمعة؟
ج مل يذكر املفرسون سبب ًا لنزول سورة اجلمعة ،وإنام ذكروا
{وإِ َذا
سبب نزول اآلية رقم  11من سورة اجلمعة يف قوله تعاىلَ :
َر َأ ْوا جِ َت َار ًة َأ ْو هَْلو ًا ان َف ُّضوا إِ َل ْي َها َوت ََرك َ
ُوك َقائِ ًام ُق ْل َما ِعندَ اللهَِّ َخيرْ ٌ ِّم َن
ِ
ِ
ِ
ني} حيث ورد عن جابر بن
الر ِازق َ
ال َّل ْه ِو َوم َن الت َِّج َارة َواللهَُّ َخيرْ ُ َّ
عبد اهلل أنه قال :أقبلت عري -أي قافلة جتارة  ،-ونحن نصيل مع
رسول اهلل  اجلمعة ،فانفض الناس إليها ،فام بقي غري اثني
{وإِ َذا َر َأ ْوا جِ َت َار ًة َأ ْو هَْلو ًا}.
عرش جالً ،أنا فيهم .فنزلت اآلية َ :
وقال احلسن ،وأبو مالك  :أصاب أهل املدينة جوع وغالء
سعر ،فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام ،والنبي 
خيطب يوم اجلمعة .فلام رأوه قاموا إليه بالبقيع ،خشية أن يسبقوا
إليه ،فلم يبق مع النبي  إال رهط ،فنزلت اآلية فقال « :والذي
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نفيس بيده ! لو تتابعتم حتى ال يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي
نار ًا»(((؟؟.
وقال املقاتالن  :بينا رسول اهلل  خيطب يوم اجلمعة،

إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ،ثم أحد بني اخلزرج،
ثم أحد بني زيد بن مناة ،من الشام بتجارة .وكان إذا قدم مل يبق
باملدينة عاتق ،إال أتته ،وكان يقدم إذا قدم بكل ما حيتاج إليه من

دقيق ،أو بر ،أو غريه ،فينزل عند أحجار الزيت ،وهو مكان يف

سوق املدينة ،ثم يرضب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ،فيخرج
إليه الناس ليتبايعوا معه .فقدم ذات مجعة ،وكان ذلك قبل أن

يسلم ،ورسول اهلل  قائم عىل املنرب خيطب .فخرج الناس،
فلم يبق يف املسجد إال اثنا عرش رجال وامرأة ،فقال « :لوال

هؤالء لسومت عليهم احلجارة من السامء» وأنزل اهلل هذه اآلية.

وقيل :مل يبق يف املسجد إال ثامنية رهط ،عن الكلبي ،عن ابن
عباس .وقيل :إال أحد عرش رجالً ،عن ابن كيسان .وقيل .إهنم
فعلوا ذلك ثالث مرات ،يف كل يوم مرة ،لعري تقدم من الشام،
وكل ذلك يوافق يوم اجلمعة ،عن قتادة ومقاتل(((.
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،1ص.433
((( انظر جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،10ص.433
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سبب نزول آية الكرسي
س ما سبب نزول آية الكريس؟
ج املشهور بني أهل العلم أن آية الكريس مكونة من ثالث
آيات وهي قوله تعاىل{ :اللهُّ الَ إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو حَْ
ال ُّي ا ْل َق ُّيو ُم الَ ت َْأ ُخ ُذ ُه
ِسنَ ٌة والَ نَوم َّله ما فيِ الس و ِ
ات َو َما فيِ األَ ْر ِ
ض َمن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع
َّ ماَ َ
َ ٌْ ُ َ
ش ٍء
ِعنْدَ ُه إِالَّ بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َل ُم َما َبينْ َ َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوالَ حُيِي ُط َ
ون بِ يَ ْ
من ِع ْل ِم ِه إِالَّ بِ َشاء و ِسع كُر ِسيه الس و ِ
ات َواألَ ْر َض َوالَ َي ُؤو ُد ُه
َ َ ْ ُّ ُ َّ ماَ َ
ِّ ْ
ماَ
ِ
ِ
ليِ
{ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
يم}((( وقوله تعاىلَ :
ين
ح ْف ُظ ُهماَ َو ُه َو ا ْل َع ُّ ا ْل َعظ ُ
َقد َّتب الر ْشدُ ِمن ا ْلغَي َفمن ي ْك ُفر بِال َّطا ُغ ِ
وت َو ُي ْؤ ِمن بِاللهِّ َف َق ِد
َ
ِّ َ ْ َ ْ
َينَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ْاست َْم َس َ
يم}
ك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َق َى الَ انف َصا َم هََلا َواللهُّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
ي ِرجهم من ال ُّظ ُل ِ
ِ
ت إِلىَ
ين َآمنُو ْا خُ ْ ُ ُ ِّ َ
وقوله تعاىل{ :اللهُّ َو يِ ُّل ا َّلذ َ
ماَ
ِ
ونُم ِّم َن الن ِ
ُّور إِلىَ
وت خُ ْ
ين َك َف ُرو ْا َأ ْولِ َيآؤُ ُه ُم ال َّطا ُغ ُ
ي ِر ُج هَ
الن ُُّو ِر َوا َّلذ َ
((( سورة البقرة ،اآلية.255 :
((( سورة البقرة ،اآلية.256 :

102

ويسألونك عن القرآن الكريم

ال ُّظ ُل ِ
اب الن ِ
ت ُأ ْو َلـئِ َ
ون}(((.
َّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ك َأ ْص َح ُ
ماَ

وقد ذكر املفرسون سبب نزول قوله تعاىل{ :الَ إِك َْرا َه فيِ
ين َقد َّتب الر ْشدُ ِمن ا ْلغَي َفمن ي ْك ُفر بِال َّطا ُغ ِ
الدِّ ِ
وت َو ُي ْؤ ِمن بِاللهِّ
َ
ِّ َ ْ َ ْ
َينَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َق ِد ْاست َْم َس َ
يم}
ك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َق َى الَ انف َصا َم هََلا َواللهُّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
يقول الطربيس يف جممع البيان يف سبب نزول هذه اآلية :كان
لرجل من املدينة اسمه (احلصني) ولدان دعامها إىل اعتناق
املسيحية بعض التجار الذين كانوا يفدون عىل املدينة ،فتأثر هذان
بام سمعا واعتنقا املسيحية ،ورحال مع أولئك التجار إىل الشام
عند عودهتم .فأزعج ذلك احلصني ،وأقبل خيرب رسول اهلل 
بام حدث ،وطلب منه أن يعمل عىل إعادة ولديه إىل اإلسالم،
وسأله إن كان جيوز إجبارمها عىل الرجوع إىل اإلسالم ،فنزلت
اآلية املذكورة وبينت أن {الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}.
وجاء يف تفسري املنار أن احلصني كان يريد إكراه ولديه عىل
الرجوع إىل أحضان اإلسالم ،فجاءا مع أبيهام لعرض األمر عىل
رسول اهلل  ،فقال احلصني :كيف أجيز لنفيس أن أنظر إىل
ولدي يدخالن النار دون أن أفعل شيئ ًا ؟ فنزلت اآلية(((.

ويف هذه القصة داللة واضحة عىل أن الدين ال جيوز فرضه
((( سورة البقرة ،اآلية.257 :
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي،
ج ،2ص.181
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بالقوة أو اإلكراه عىل الناس ،فاآلية الكريمة تشري إىل عدم جواز
فرض الدين عىل الناس بالضغط والقوة حتى بالنسبة لآلباء
جتاه أبنائهم كام هو احلال يف سبب نزول هذه اآلية الرشيفة ،فإذا
كان هذا غري سائغ لألب جتاه أوالده فمن باب أوىل أن ال يكون
ذلك سائغ ًا بالنسبة لآلخرين؛ ذلك أن الدين قائم عىل جمموعة
من العقائد القلبية التي الجمال للضغط أو اإلكراه للتأثري عليها،
ومن هنا ينبغي استخدام املنطق والدليل والربهان إلقناع الناس
بالدين.
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سبب نزول آية{ :و َ
َال ُت َص ِّل َعَلى َأ َح ٍد مِّ ْن ُهم}
ات َأ َبد ًا َوالَ
س ما تفسري قوله
تعاىل{:والَ ت َُص ِّل َعلىَ َأ َح ٍد ِّمن ُْهم َّم َ
َ
َت ُقم علىَ َق ِب ِه إِنم َك َفرو ْا بِاللهِّ ورسولِ ِه وماتُو ْا وهم َف ِ
ون}(((،
اس ُق َ
َ ُ ْ
ََ
ََ ُ
ْ َ َ رْ هَّ ُ ْ ُ
وفيمن نزلت هذه اآلية الرشيفة؟
ج هذه اآلية الرشيفة فيها هني للنبي  عن الصالة عىل
{والَ َت ُق ْم َعلىَ َ َق رْ ِبه} فقد كان النبي
املنافقني ،وعدم الدعاء هلم َ
قبل نزول هذه اآلية الرشيفة يصيل عليهم ويدعو هلم ،وجيري
عليهم أحكام املسلمني ،ثم بينّ اهلل سبحانه وتعاىل سبب هنيه عن
الصالة عليهم أو الدعاء هلم {إِ هَّنُ ْم َك َف ُرو ْا بِاللهِّ َو َر ُسولِ ِه َو َماتُو ْا
وهم َف ِ
ون} فام صىل الرسول األعظم  عىل منافق بعد
اس ُق َ
َ ُ ْ
ذلك حتى قبض ،واملنافق هو من يظهر اإلسالم ويبطن الكفر
وليس كام هو سائد يف الوسط االجتامعي وهو الذي يتعامل
((( سورة التوبة ،اآلية.84 :

ِّلصُت َ الَو{ :ةيآ لوزن ببس
هْنِّم ٍدَحَأ ىَلَع َ
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بوجهني ،فهذا ليس هو املقصود من املنافق باملعنى القرآين.
ويف هذه اآلية الرشيفة لفتة مهمة إىل جواز الدعاء للميت
املسلم ،وأهنا عبادة مرشوعة ،وأن املنهي عنه هو الدعاء للميت
الكافر.
وقد نزلت هذه اآلية الرشيفة عندما أراد النبي الصالة عىل
عبداهلل بن أيب ،وقيل :نزلت بعدما صىل عليه .واهلل العامل.
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سبب نزول آيةَ { :وِإ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال ُت ْق ِس ُطواْ ِفي
اب َل ُ
انك ُحواْ مَا َط َ
كم مِّ َن النِّ َساء}
ْال َي َتامَى َف ِ
{وإِ ْن ِخ ْفت ُْم َأالَّ ُت ْق ِس ُطو ْا فيِ
س ما سبب نزول اآلية الرشيفةَ :
ِ
اب َلكُم ِّم َن الن َِّساء َم ْثنَى َو ُثال َ
اع
َث َو ُر َب َ
ا ْل َيت ََامى َفانك ُحو ْا َما َط َ
َفإِ ْن ِخ ْفتُم َأالَّ َتع ِد ُلو ْا َفو ِ
ك َأ ْدنَى َأالَّ
َت َأ ْيماَ ُنك ُْم َذلِ َ
احدَ ًة َأ ْو َما َم َلك ْ
َ
ْ
ْ
َت ُعو ُلو ْا}(((؟
ج سبب نزول هذه اآلية الرشيفة هو أنه :كان املتعارف يف
العهد اجلاهيل قبل اإلسالم أن يتكفل أغلب الناس يف احلجاز أمر
يتيامت ،ثم يتزوجن هبن ،ثم يمتلكون أمواهلن ،وربام ينكحوهن
بدون صداق أو بصداق أقل من شأهنن ،بل وربام يرتكوهن ألدنى
سبب ،وبكل سهولة ،وبالتايل ما كانوا يعطوهنن ما يليق هبن
كزوجات ،بل وحتى كبقية النساء العاديات من االحرتام واملكانة،

((( سورة النساء ،اآلية.3 :

سِّنلا َنِّم مُك
َ
ْ
ل َباَط اَم اوُحِكناَف ىَماَتَيْلا يِف ْاوُطِسْقُت َّالَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو{ :ةيآ لوزن ببس 107

فنزلت هذه اآلية الرشيفة تويص أولياء اليتيامت إذا أرادوا الزواج
هبن أن يالحظوا جانب العدل واالنصاف معهن ،وإال فليتزوجوا
من غريهن من النساء غري اليتيامت(((.

((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل،الشيخ نارص مكارم الشريازي،ج،3
ص.82
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ين آم ُ
سبب نزول آية{ :يَا َأُّيهَا َّالِذ َ
َنوا ِإن
َج ُ
اس ٌق ِب َن َبٍأ َف َت َبي َُّنوا} والشائعات
اءك ْم َف ِ
س هل لنا أن نعرف من سامحتكم سبب نزول قوله تعاىل:
{يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا إِن جاءكُم َف ِ
اس ٌق بِ َن َبأٍ َف َت َب َّينُوا َأن ت ُِصي ُبوا َق ْوم ًا
َ
ْ
َ َ
َ هُّ َ
ِِ
ٍ
ني}((( ؟
بِ َج َها َلة َفت ُْصبِ ُحوا َعلىَ َما َف َع ْلت ُْم نَادم َ

ج يشري املفرسون إىل أن سبب نزول هذه اآلية املباركة هو
أن النبي  بعث الوليد بن عقبة بن أيب معيط إىل قبيلة بني
املصطلق جلمع الزكاة منهم ،وعندما علم بني املصطلق بذلك
فرحوا واعتربوا أن ذلك رشف ًا هلم أن رسول اهلل  عىل
عظمته ومكانته يبعث هلم شخص ًا حمدد ًا أو مبعوث ًا خاص ًا بلغة
العرص احلديث جلمع الزكاة منهم ،فقرروا أن يظهروا خلارج
املدينة الستقباله .فعلم الوليد أن هذه القبيلة يريدون أن خيرجوا

((( سورة احلجرات ،اآلية.6 :

َ
ئاشلاو }اوُنَّيَبَتَف ٍأبَنِب ٌقِساَف ْمُكءاَج نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي{ :ةيآ لوزن ببس 109

الستقباله ،لكنه ظن أن هذه القبيلة تريد اخلروج لقتله ملا كان
بينه وبني قبيلة بني املصطلق يف اجلاهلية من خالف .كان ظنه
أهنم يريدون استغالل الفرصة لقتله ،عندها قرر الرجوع ورجع
للرسول  قائ ً
ال له :أن قبيلة بنو املصطلق ال يريدون دفع
الزكاة .فغضب الرسول لذلك ،ألن عدم اإليامن بوجوب الزكاة
ودفعها يعد ارتداد ًا عن اإلسالم حيث أهنا ركن من أركان اإلسالم
وواجب من واجباته ،وفرع من فروع الدين.
فلغضب الرسول  نزلت هذه اآلية املباركة ،فلوال
نزوهلا لكان املسلمون متحمسني لقتال هذه القبيلة المتناعهم عن
دفع الزكاة!(((.
هذه القصة التارخيية تبني لنا أن ظن هذا الشخص كاد أن
يؤدي إىل حرب بسبب أنه ظن أهنم يفكرون بقتله ،وهذا ما يؤكد
خطورة الشائعات والظنون ،وخطورة االفرتاءات واألكاذيب
التي تبث يف املجتمع والتي قد تؤدي إىل نتائج ال حيمد عقباها.

((( انظر كتاب جممع البيان يف تفسري القرآن ،العالمة الطربيس ،أبو
عيل الفضل بن احلسن(ت  548هـ) ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان،
الطبعة األوىل 1406هـ 1986 -م ،ج  ،9ص . 198
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العقاب بالمثل
س ما سبب نزول هذه اآلية واملناسبة التي نزلت هبا وتفسريها
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
َِ
بت ُْم هَُل َو َخيرْ ٌ
{وإ ْن َعا َق ْبت ُْم َف َعاق ُبو ْا بم ْث ِل َما ُعوق ْبتُم به َو َلئن َص رَ ْ
رين}(((؟
لصابِ َ
ِّل َّ

ج سبب نزول هذه اآلية الرشيفة هو إن املرشكني ملا مثلوا بقتىل
أحد وبحمزة بن عبد املطلب فشقوا بطنه وأخذت هند بنت عتبة
كبده فجعلت تلوكه وجدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكريه ،قال
املسلمون لئن أمكنا اهلل منهم لنمثلن باألحياء فض ً
ال عن األموات
فنزلت اآلية.

تعاىل{وإِ ْن َعا َق ْبت ُْم
أما تفسري اآلية الرشيفة :فمعنى قوله
َ
اقبو ْا بِ ِم ْث ِل ما ع ِ
ِ
وق ْبتُم بِ ِه} ،معناه إن أردتم معاقبة غريكم عىل
َ ُ
َف َع ُ
وجه املجازاة واملكافأة فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به وال تزيدوا عليه
((( سورة النحل ،اآلية.126 :

لثملاب باقعلا
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ِ
بت ُْم} أي تركتم املكافأة والقصاص وجرعتم مرارته
َ
{و َلئن َص رَ ْ
رين} معناه الصرب خري وأنفع للصابرين ملا فيه
لصابِ َ
{ هََُل َو َخيرْ ٌ ِّل َّ
من جزيل الثواب(((.

((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،6ص.605

الفصل الرابع

مفاهيم قرآنية
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نآرقلا يف بابشلا

الشباب في القرآن
س هل ورد أي يشء عن الشباب يف القرآن الكريم؟ ويف أي
موضع؟
ج بالرغم من أنه مل ترد كلمة (الشباب) يف القرآن الكريم

بلفظها ،إال أنه وردت عدة ألفاظ يف القرآن تشري إىل معنى
الشباب ،ومن ذلك قوله تعاىل{ :إِ هَّنُ ْم فِ ْت َي ٌة َآمنُوا بِ َر هِّبِ ْم}((( والفتى

 كام يقول الراغب األصفهاين – الطري من الشباب واألنثى فتاةَاها
واملصدر فتاء ،ويكنى هبام عن العبد واألمة ،قال{ :ت َُر ِاو ُد َفت َ
َعن َّن ْف ِس ِه} والفتي من اإلبل كالفتى من الناس ومجع الفتى فتية
وفتيان ومجع الفتاة فتيات(((.
كام عبرّ القرآن الكريم عن مرحلة الشباب بمرحلة القوة

((( سورة الكهف ،اآلية.13 :
((( املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،ص .375
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بني ضعفني :ضعف الطفولة ،وضعف الشيخوخة يف قوله تعاىل:
ف ُثم جع َل ِمن بع ِد َضع ٍ
{اللهَُّ ا َّل ِذي َخ َل َقكُم من َضع ٍ
ف ُق َّو ًة ُث َّم َج َع َل
ْ
َْ
َّ َ َ
ْ
ِّ
ِ
(((
ِمن َب ْع ِد ُق َّو ٍة َض ْعف ًا َو َش ْي َب ًة خَ ْ
يم ا ْل َق ِد ُير}
اء َو ُه َو ا ْل َعل ُ
ي ُل ُق َما َي َش ُ

فاإلنسان يكون ضعيف ًا يف طفولته وحيتاج إىل املساعدة والرعاية
واالهتامم ،وهو كذلك عندما يكرب ويكون شيخ ًا عاجز ًا عن القيام
بأبسط أموره مما حيتاج معه إىل الرعاية واملساعدة واالهتامم ،أما

مرحلة الشباب وهي مرحلة القوة فهي مرحلة العطاء والفاعلية

والنشاط.

كام حتدث القرآن الكريم عن نامذج رائعة للشباب املؤمن،

وعرف قصصهم بأسلوب التصوير البياين الرائع ،فقد أشار

القرآن احلكيم إىل قصة إسامعيل واستعداده للتضحية يف سبيل اهلل
تعاىل ،كام أشار إىل قصة إبراهيم عندما كان شاب ًا يافع ًا يف مواجهة

األصنام والدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل.

كام عرض قصة نبي اهلل يوسف وكيف استطاع مقاومة فتنة

النساء وتفضيله السجن عىل إشباع الغرائز والشهوات .كام حتدث
عن قصة فتية الكهف وكيف حافظوا عىل إيامهنم يف مواجهة
جمتمع منحرف.

((( سورة الروم ،اآلية.54 :

نآرقلا يف بابشلا
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وعندما يتحدث القرآن الكريم عن نامذج مؤمنة للشباب

وبأسلوب التصوير البياين املعجز ،وبأسلوب القصة املؤثر يريد

أن يبعث برسالة للشباب يف كل عرص ومرص إىل أمهية الثبات عىل
القيم واملبادئ ،والتضحية من أجل قيم العدل واحلق واحلرية.
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المراهقة في القرآن الكريم
س من املعروف أمهية مرحلة املراهقة يف حياة اإلنسان وأهنا
منعطف رئيس يف مسريته ،فهل ذكر القرآن الكريم املراهقة أم ال؟
ج عبرّ القرآن الكريم عن املراهق بـ (الغالم) كام يف قوله تعاىل:
َ
َ
ِ
شى َه َ
ـذا
{و َج ْ
َ
اءت َس َّي َار ٌة َفأ ْر َس ُلو ْا َوار َد ُه ْم َفأ ْدلىَ َد ْل َو ُه َق َال َيا ُب رْ َ
ِ
ُغ َ َ
ون}(((.
يم بِماَ َي ْع َم ُل َ
سو ُه بِ َضا َع ًة َواللهُّ َعل ٌ
ال ٌم َوأ رَ ُّ

حيث أن كلمة (غالم) تطلق عىل كل طفل مل يبلغ مرحلة
الشباب ،أو مل يصل ملرحلة سن البلوغ ،وهو من اجتاز مرحلة
الطفولة ودخل مرحلة املراهقة ومل يدخل بعد يف مرحلة الشباب.
والغالم  -كام يرى الراغب األصفهاين  -الطار الشارب،
َان
{و َأ َّما ا ْل ُغلاَ ُم َفك َ
يقال غالم بني الغلومة ،والغلومية .قال تعاىلَ :
((( سورة يوسف ،اآلية.19 :

ميركلا نآرقلا يف ةقهارملا
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َأبواه م ْؤ ِمنَ ِ }((( وقال{ :و َأما الجِْ دَ ار َفك َ ِ
ُلاَم ِينْ }((( وقال
َان لغ َ
ُ
َ َ ُ ُ ينْ
َ َّ
{ه َ
ـذا ُغ َ
ال ٌم}((( واجلمع غلمة وغلامن ،واغتلم
يف قصة يوسفَ :
الغالم إذا بلغ حد الغلومة وملا كان من بلغ هذا احلد كثري ًا ما يغلب
عليه الشبق قيل للشبق غلمة واغتلم الفحل(((.

((( سورة الكهف ،اآلية.80 :
((( سورة الكهف ،اآلية .82
((( سورة يوسف ،اآلية.19 :
((( املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،دار املعرفة ،بريوت-
لبنان ،الطبعة الثالثة 1422هـ2001 -م ،ص .367-366
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شروط الدعاء في القرآن
س هل لكم أن تذكروا لنا آداب ورشوط الدعاء من خالل
آيات القرآن الكريم؟
ج أشار القرآن الكريم إىل أهم رشوط وآداب الدعاء حتى
يكون يف موضع االستجابة وهي:
 -1أن يقرتن الدعاء باإليامن والعمل الصالح ،يقول
َجيب ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الص َحِ
ال ِ
ات َو َي ِزيدُ ُهم ِّمن
َّ
َ َ َ َ
{و َي ْست ِ ُ
تعاىلَ :
َف ْضلِ ِه}(((.
{ه َو
 -2أن يكون الدعاء عن إخالص كام يف قوله تعاىلُ :
الي اَل إِ َله إِ اَّل هو َفادعوه خُ ْ ِ ِ
ين}(((.
ملص َ
ني َل ُه الدِّ َ
َ ُ َ ُْ ُ
حَْ ُّ
 -3أن يكون الدعاء عن ترضع ويف اخلفاء كام يف قوله تعاىل:

((( سورة الشورى ،اآلية.26 :
((( سورة غافر ،اآلية.65 :

نآرقلا يف ءاعدلا طورش
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َضع ًا َو ُخ ْف َي ًة}(((.
{ا ْد ُعو ْا َر َّبك ُْم ت رَ ُّ

 -4أن يكون الدعاء عن خوف وطمع كام يف قوله تعاىل:
{وا ْد ُعو ُه َخ ْوف ًا َو َط َمع ًا}(((.
َ
 -5الدعاء مطلوب يف كل وقت ولكن يتأكد يف بعض
ِ
ون
ش ُي ِريدُ َ
األوقات كام يف قوله تعاىلَ { :يدْ ُع َ
ون َر هَّ ُبم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع يِِّ
َو ْج َه ُه}(((.

((( سورة األعراف ،اآلية.55 :
((( سورة األعراف ،اآلية.56 :
((( سورة الكهف ،اآلية.28 :
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معنى نسيان اهلل تعالى
س من صفات اهلل السلبية ،نسبة النسيان إىل اهلل تعاىل كام يف
ات َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ون
ون َوا مُْلنَافِ َق ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ
قوله تعاىل{ :ا مُْلنَافِ ُق َ
بِا مُْلنْك َِر وينْهو َن ع ِن ا مَْلعر ِ
ون َأ ْي ِد هَ ُي ْم ن َُسوا اللهََّ َفن َِس َي ُه ْم
وف َو َي ْقبِ ُض َ
ََ َ ْ َ
ُْ
إِ َّن ا مُْلنَافِ ِقني هم ا ْل َف ِ
ون}((( ما هو ردك؟ وكيف يمكن أن نؤول
اس ُق َ
َ ُ ُ
اآلية؟
ج النسيان ال جيوز عىل اهلل تعاىل ،وإنام معنى النسيان يف اآلية
الكريمة{ :ن َُسوا اللهََّ َفن َِس َي ُه ْم} عدة معان...منها:
 -1تركوا طاعته فرتكهم يف النار ،وترك رمحتهم وإثابتهم.

 -2جعلوا اهلل كاملنيس ،حيث مل يتفكروا يف أن هلم صانع ًا
يثيبهم ،ويعاقبهم ،ليمنعهم ذلك عن الكفر واألفعال القبيحة،
فجعلهم سبحانه يف حكم املنيس عن الثواب ،وذكر ذلك الزدواج
((( سورة التوبة ،اآلية.67 :

ىلاعت هللا نايسن ىنعم
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الكالم ،ألن النسيان ال جيوز عليه تعاىل(((.
وقد فرس اإلمام الرضا  هذه اآلية الكريمة ،فقد روى
عبد العزيز بن مسلم ،قال :سألت الرضا عيل بن موسى  عن
قول اهلل عز وجل{ :ن َُسو ْا اللهَّ َفن َِس َي ُه ْم}.

فقال :إن اهلل تبارك وتعاىل ال ينسى وال يسهو ،وإنام ينسى
{و َما
ويسهو املخلوق املحدث ،أال تسمعه عز وجل يقولَ :
َان َر ُّب َ
ك ن َِس ّي ًا}((( وإنام جيازي من نسيه ونيس لقاء يومه بأن
ك َ
ِ
ين ن َُسوا
{و اَل َتكُونُوا كَا َّلذ َ
ينسيهم أنفسهم ،كام قال عز وجلَ :
ك هم ا ْل َف ِ
ِ
ون}((( وقوله عز وجل:
اس ُق َ
نس ُ
اه ْم َأن ُف َس ُه ْم ُأ ْو َلئ َ ُ ُ
اللهََّ َف َأ َ
اه ْم َكماَ ن َُسو ْا لِ َقاء َي ْو ِم ِه ْم َه َ
ـذا}((( أي نرتكهم كام
َنس ُ
{َا ْل َي ْو َم ن َ
تركوا االستعداد للقاء يومهم هذا(((.
والرتك هنا بمعنى عدم حصوهلم عىل الثواب ،أو املغفرة،
أو الرمحة اإلهلية.

((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت-
لبنان ،الطبعة األوىل1406هـ1986-م ،ج  ،5ص .74
((( سوؤة مريم ،اآلية.64 :
((( سورة احلرش ،اآلية.19 :
((( سورة األعراف ،اآلية .51
((( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،دار املعرفة ،بريوت -لبنان ،ص .160-159
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اختيار الهداية
{و َأ َّن اللهََّ هَ ْي ِدي َمن
س يف آخر اآلية ،16 :من سورة احلج َ
ُي ِريدُ } هل املقصود من يريد اهلداية أو من يريد اهلل هدايته؟

ج لكي نفهم املقصود من اآلية الرشيفة نحتاج أن نقرأ
ات بين ٍ
ك َأن َز ْلنَاه آي ٍ
{وك ََذلِ َ
َات} الضمري
بداية اآلية الرشيفةَ :
َ ِّ
ُ َ
ات بين ٍ
ٍ
يف َ
َات} أي
{أن َز ْلنَا ُه} عائد للقرآن الكريم ،وقوله {آ َي َ ِّ
واضحات ،فمن اتبع كتابه ،وعمل بآياته ،فإن اهلل هيديه إىل طريق
{و َأ َّن اللهََّ هَ ْي ِدي َمن ُي ِريدُ } بمعنى إيصاله إىل الغاية
احلق والرشاد َ
املطلوبة ،وهو اتباع القرآن الكريم ،وهدايته إىل احلق ،لكن الذي
يقرر اتباع طريق اهلداية أم طريق الضالل هو اإلنسان نفسه ،واهلل
سبحانه وتعاىل هيدي إىل احلق والسداد كل من طلب اهلداية بكتابه
احلكيم ،وينري له الطريق بآياته البينات.
أما من يفهم اآلية الرشيفة عىل أن اإلنسان جمرب عىل اهلدابة

ةيادهلا رايتخا
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أو الضالل فهذا من خطأ الفهم ،وهو ما تقول به املجربة ،وهو
خالف رؤية مذهب أهل البيت التي تقول :ال جرب وال تفويض،
بل أمر بني األمرين.
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الرزق المعنوي
{و َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن
س ما ملقصود بالرزق املعنوي يف قوله تعاىلَ :
ث اَل حَ ِ
َح ْي ُ
ب}(((؟
يتَس ُ
ْ

ج الرزق املعنوي هو الرزق الذي مل يكن حيتسبه وال حيتسب
طريق وروده عليه .وباجلملة اهلل سبحانه يتوىل أمره وخيرجه من
مهبط اهلالك ويرزقه من حيث ال حيتسب ،وال يفقد من كامله
والنعم التي كان يرجو نيلها بسعيه شيئ ًا ألنه توكل عىل اهلل وفوض
{و َمن َيت ََوك َّْل َعلىَ اللهَِّ َف ُه َو َح ْس ُب ُه}((( دون
إىل ربه ما كان لنفسه َ
سائر األسباب الظاهرية التي ختطئ تارة وتصيب أخرى {إِ َّن اللهََّ
َبالِغُ َأ ْم ِر ِه} ألن االمور حمدودة حماطة له تعاىل و{ َقدْ َج َع َل اللهَُّ
ِ
ش ٍء َقدْ ر ًا} فهو غري خارج عن قدره الذي قدره به(((.
لك ُِّل يَ ْ
وال يعني هذا ترك السعي وبذل اجلهد واجللوس يف البيت

((( سورة الطالق ،اآلية .3
((( سورة الطالق ،اآلية.3 :
((( تفسري امليزان،ج،19ص.315

يونعملا قزرلا
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لينزل عليه الرزق من حيث الحيتسب؛ بل املقصود من قوله تعاىل:
ث اَل حَ ِ
(((
{و َمن َيت َِّق اللهََّ يجَ ْ َعل َّل ُه خَ ْ
م َرج ًا * َو َي ْر ُز ْق ُه ِم ْن َح ْي ُ
ب}
يتَس ُ
َ
ْ
أن السعي البد أن يكون معه وإىل جانبه تقوى ،وإذا ما أغلقت
األبواب مع كل هذا فإن اهلل عز وجل يرزقه من حيث ال حيتسب.

هلذا نجد يف احلديث االرشيف أن أحد أصحاب اإلمام
الصادق  واسمه (عمر بن مسلم) انقطع فرتة عن اإلمام،
فسأل اإلمام عنه مستفرس ًا ،قالوا :إنه ترك التجارة واجته إىل
العبادة .قال« :وحيه ،أما علم أن تارك الطلب اليستجاب له!»(((.
فاملؤمن عليه أن يأخذ باألسباب الظاهرية للحصول عىل
معاشه ،ونيل رزقه ،وهذا ما يطلق عليه الرزق املادي ،وإذا ما
كان قوي اإليامن ،دائم التقوى ،فإن اهلل سنحانه وتعاىل يسهل له
احلصول عىل الرزق ،وقد يرزقه من حيث ال حيتسب ،وهذا ما
يطلق عليه الرزق املعنوي.

((( سورة الطالق ،اآليتان.3 – 2 :
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،22ص ،131رقم .111
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مفهوم الكنز
س ما هو مفهوم الكنز وحكمه لدى الفقهاء يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ونَا فيِ َسبِ ِ
ُون َّ
يل اللهِّ
ين َيكْنِز َ
ب َوا ْلف َّض َة َوالَ ُينف ُق هَ
الذ َه َ
{وا َّلذ َ
َ
ِ
ش ُهم بِ َع َذ ٍ
اب َأليمٍ}((( .هل املقصود باآلية الكنز الذي جيب فيه
َف َب رِّ ْ
اخلمس؟ وهل خيتلف كنز املال عملي ًا عن االدخار؟

ج اآلية الرشيفة تشري إىل مانعي الزكاة من هذه األمة ،ممن
توافرت رشائط وجوب الزكاة يف أمواهلم -من الذهب والفضة
 ومل يدفعوها ،فلهم عذاب مؤمل موجع يوم القيامة؛ لكن هذااليمنع من أن يكون لآلية مصاديق أخرى ،كمن جيمع األموال
الطائلة بغري وجه رشعي ،أو يكنز األموال بام يؤثر عىل الدورة
االقتصادية مما يؤثر عىل عامة الناس-االحتكار ،-أو كالذين
جيمعون الثروات الطائلة من وجه غري مرشوع.
((( سورة التوبة ،اآلية.34 :

زنكلا موهفم
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عن أيب ذر قال أتيت رسول اهلل  وهو يف ظل الكعبة فلام
رآين قد أقبلت قال :هم األخرسون ورب الكعبة ،هم األخرسون
ورب الكعبة.
غم وجعلت أتنفس وقلت هذا يشء حدث
قال :فدخلني ّ
َّيف .قال قلت :من هم فداك أيب وأمي؟ قال :األكثرون إال من قال
باملال يف عباد اهلل هكذا وهكذا عن يمينه وشامله ومن خلفه وقليل
ماهم (((.أي ينفق من ماله عىل عباد اهلل املحتاجني.
وكان أبو ذر الغفاري يغدو كل يوم وهو بالشام فينادي
بأعىل صوته :برش أهل الكنوز بكي يف اجلباه ،وكي باجلنوب،
وكي بالظهور أبد ًا حتى يرتدد احلر يف أجوافهم((( وذلك إشارة
ي َمى َع َل ْي َها فيِ ن ِ
اه ُه ْم
َار َج َهن ََّم َف ُتك َْوى هِ َبا ِج َب ُ
لقوله تعاىلَ { :ي ْو َم حُ ْ
ور ُه ْم َه َ
ـذا َما َكنَ ْزت ُْم ألَن ُف ِسك ُْم َف ُذو ُقو ْا َما كُنت ُْم
نوب ْم َو ُظ ُه ُ
َو ُج هُ ُ
ُون}(((.
َتكْنِز َ
أما الكنز الذي جيب فيه اخلمس فهو غريب عن دالالت
اآلية الرشيفة ،إذ الكنز -باملعنى املصطلح -الذي جيب فيه
اخلمس هو :املال املخبأ يف األرض ،أو يف الشجر ،أو يف اجلبل،
أو يف احلائط ،فاكتشفه شخص ،وكان بحيث يدعى كنز ًا .وجيب

((( جممع البيان يف تفسري القرآن،الشيخ الطربيس ،ج ،5ص.41
((( تفسري نور الثقلني ،ج ،3ص ،111رقم.134
((( سورة التوبة :اآلية.35
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فيه اخلمس عندما يبلغ النصاب وهو :أقل نصايب الذهب والفضة
مالية يف وجوب الزكاة ،ومن املعلوم أن نصاب الذهب هو مخسة
عرش مثقاالً صريفي ًا ،ونصاب الفضة هو مئة ومخسة مثاقيل.
أما االدخار بعد إخراج احلقوق الرشعية منه فال يعد كنز ًا
للامل ،فقد ورد عن النبي  قوله« :كل مال تؤدي زكاته فليس
بكنز وإن كان حتت سبع أرضني ،وكل مال ال تؤدي زكاته فهو
كنز وإن كان فوق األرض»(((.
وروي عن النبي  أيض ًا أنه قال« :كل ما مل تؤد زكاته
فهو كنز و إن كان ظاهر ًا وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن
كان مدفون ًا يف األرض»(((.
بقي أن نقول :إن النبي العظيم  يرشدنا إىل أمهية كنز
األعامل الصاحلة واالهتامم هبا بدالً من كنز الذهب والفضة ،إذ
روى سامل بن أيب اجلعد أن رسول اهلل  ملا نزلت هذه اآلية
قال« :تب ًا للذهب تب ًا للفضة يكررها ثالث ًا فشق ذلك عىل أصحابه،
فسأله عمر فقال يا رسول اهلل :أي املال نتخذ؟ فقال :لسان ًا ذاكر ًا
وقلب ًا شاكر ًا وزوجة مؤمنة تعني أحدكم عىل دينه»(((.
((( تفسري نور الثقلني ،الشيخ عبد عيل احلويزي ،ج ،3ص،110
رقم.130
((( جممع البيان يف تفسري القرآن،ج ،5ص.40
((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،5ص.40
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معنى الصالة على النبي
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا
س يقول اهلل تعاىل{ :إِ َّن اللهََّ َو َملاَ ئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام}((( ،كيف يصيل اهلل
َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ومالئكته عىل النبي؟ وكيف نصيل عليه نحن؟
ج معنى إن اهلل يصيل عىل النبي يثني عليه بالثناء اجلميل
ويبجله بأعظم التبجيل ،ويرسل عليه رمحته  ،ومعنى إن
املالئكة يصلون عليه يدعون له بأزكى الدعاء ويطلبون له الرمحة
من اهلل عز وجل.
وقد أوضح اإلمام الصادق  معنى اآلية الرشيفة يف
تفسريه هلا؛ فقد روى ابن أيب محزة ،عن أبيه قال :سألت أبا عبد اهلل
ون َعلىَ ال َّنبِ ِّي
 عن قول اهلل عز وجل{ :إِ َّن اللهََّ َو َملاَ ئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام}(((.
َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
((( سورة األحزاب ،اآلية.56 :
((( سورة األحزاب ،اآلية.56 :
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فقال :الصالة من اهلل عز وجل رمحة ،ومن املالئكة تزكية،
{و َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام} فإنه يعني
ومن الناس دعاء .وأما قوله عز وجلَ :
التسليم له فيام ورد عنه.
قال :فقلت له :فكيف نصيل عىل حممد وآله؟
قال :تقولون :صلوات اهلل وصلوات مالئكته وأنبيائه
ورسله ومجيع خلقه عىل حممد وآل حممد والسالم عليه وعليهم
ورمحة اهلل وبركاته.
قال :فقلت :فام ثواب من صىل عىل النبي وآله هبذه الصالة؟
قال :اخلروج من الذنوب واهلل كهيئته يوم ولدته أمه(((.
واحلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين

((( معاين األخبار ،الشيخ الصدوق ،ص  ،348رقم  .1الوسائل ،ج ،7
ص  ،196رقم  .9100البحار ،ج  ،91ص  ،55رقم .27
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