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  :مقدمة

إنّ القرآن الكرمي معجز يف لفظه ونظمه وحسن نغمه وكلّ آياته، وهـو مِعـني ال                
 قراءةً، واملتأمل تأمالً، واملتتبـع      ءالقاريينضب، وجمال البحث فيه ال حيده حد، وكلّما زاد          
 صور جديدة من اإلعجـاز      -ال حمالة -لنسق آياته ونظم مفرداته يف األسيقة تتبعا، بدت له          

 طاملا هو دائم القراءة والتأمل متخذًا ما قاله العلمـاء  -وإن مل تكن خطرية -وأسرار أخرى  
اعدة ومرجعا ونرباسا، لكي يتأمـل علـى هـدى          املفسرون، والدارسون آلي اهللا تعاىل، ق     

  . وصراط مستقيم

لقد اشتغل علماء اللّغة العربية قدميا وحديثا بإعجاز الكلمة القرآنية، فبحثوا عن ذلك        
يف خمتلف اآليات الكرمية وعرب كامل السور القرآنية، فيما يتطلّبه النظم أو السياق، وأدركوا              

لدقّة الّيت وقعت ا الكلمة يف السياق، وما يربطها مبا قبلها ومـا             أنّ سر اإلعجاز يكمن يف ا     
  .بعدها من الكلمات

ولقد شدين البحث يف هذا املوضوع كثريا، ولفت انتباهي فيه أكثر دقة اسـتعمال              
  .الكلمة وقوة داللتها أيضا يف السياق القرآين

ـ          رف يف كتـب التفـسري      والزلت أقرأ القرآن الكرمي وأتأمل يف آياته، وأقلّب الطّ
والدراسات الّيت تناولت حروفه أو مفرداته أو سياقه أو موضوعاته، حتى اهتديت إىل فكرة              

، وعلى وجه التحديد والتدقيق     "يف القرآن الكرمي  "البحث يف موضوع يتعلّق باملعجم اللّغوي       
دت بعدها يف طريقة    ، وترد "يف القرآن الكرمي  "باألمساء الّيت تدلّ على أعضاء جسم اإلنسان        

ومازلـت  . البحث ويف الفصول وعناوينها، ويف اختيار العنوان الّذي جيمع شتات املوضوع          
على هذه احلال حتى بدا يل أن أدرس موقع هذه الكلمات يف السياق دراسة حتليلية وداللية،                

الدالّـة علـى    األمساء  ": وأن يكون العنوان  . وأحبث عما إذا كان له دور يف حتديد الداللة        
  . "سم اإلنسان يف السياق القرآينّ؛ دراسة حتليلية ودالليةأعضاء ج
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واتضح يل أن أقسم البحث إىل بابني بعد مدخل ومقدمة؛ وجعلت يف كـلّ بـاب                 
ثالثة فصول، وبعد املقدمة اليت عاجلت فيها املسائل املنهجية اليت تقتضيها البحوث األكادميية             

حتدثت فيه عن أصل    ،  "أمساء جسم اإلنسان يف الداللة السياقية     "ونته  ؛ وعن املدخلابتدأت ب 
 ، وعن اإلنسان الّذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي من           �اإلنسان الطّيب املنتسب إىل آدم      

احتـلّ  وقد   خالل تكرار هذا اللّفظ يف اآليات والسور، وعلى أنّ اإلنسان هو حمور القرآن،            
فما من أمر وال ي إالّ هو موجه إليه، وما من قصة              القرآينّ، خلطابواسعا يف ا  حيزا كبريا و  

" النـاس "و" اِإلنسان"و" البشر"وحاولت تقدمي شرح أللفاظ     . أو خرب أو نبأ إالّ هو معين به       
ومـشتقّاته اللّغويـة يف     " إنسان"وأوردت جدولني اثنني بينت فيهما ورود لفظ        ". اإلنس"و

  .القرآن الكرمي

دثت أيضا عن جسم اإلنسان وكيف ورد يف القرآن الكرمي، وقـدمت تعريفـا              وحت
وأوردت جدوال ثالثا بينت فيه أعضاء جسم اإلنسان        ". البدن"و" اجلسم"و" اجلسد"أللفاظ  

كما اقترحت بعد اجلدول حقال دالليا خاصا       . الّيت وردت يف القرآن الكرمي وعدد كلّ منها       
جمال اجلسد واجلسم والبدن، وجمال الـرأس       : أربعة جماالت، هي  جبسم اإلنسان مقسما إىل     

  ".  العلوية والسفلية"والعنق، وجمال اجلذع، مث جمال األطراف 

كما قدمت تعريفا للداللة وعلم الداللة وبينت موضوعه وأنواع املعـىن والداللـة،             
عاين والدالالت املختلفة، وأشـفعت    وركّزت على الداللة السياقية نظرا ألمهّيتها يف حتديد امل        

  .ذلك بأمثلة من القرآن الكرمي

 يف السياق القرآينّ     األعضاء غري الظّاهرة    أمساء أما الباب األول فجعلته للحديث عن     
 ألنها مستودع   "النفس" و  ألنه موضع اإلميان واليقني واإلخالص،     "القلب " منها وقد اخترت 

  :يتّته ثالثة فصول؛ هي على النحو اآل، وقسم احلسنة والسيئةاإلنسان ودخيلته وجامع نواياه

 يف البيـضاء  القلـوب  "بـ وعنونته القلب، عن للحديث خصصته األول، الفصل
 واشـتقاقاته  الكرمي، القرآن يف" قلب "لفظ ورود مرات عدد فيه ذكرت ،"القرآين السياق

 دلّت الّيت األخرى األلفاظ عن وحتدثت حيا،واصطال لغويا تعريفا الكلمة عرفت مثّ املختلفة،
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 مثّ اإلنسان، جسم يف القلب مكانة عن وحتدثت الكرمي، القرآن يف معانيه وعن القلب، على
 � الرسـول  تقسيم واخترت الشريف، املصحف يف القلب أقسام عن احلديث إىل انتقلت

 الفصل باحلديث عـن القـسم       الّذي يشري إىل القلوب البيضاء والسوداء، واكتفيت يف هذا        
القلـب الـسليم،   : "الطّاهر، مثّ قلب املسلم املؤمن مثل �األول الّذي يضم قلب الرسول   

والقلب املنيب، والقلب التقي، واملهدي، واملربوط عليـه، والقلـب الوجـل، والقلـب              
  .وغريها من األنواع..." املخبت

القلوب السوداء يف "ام القلب، وعنونته والفصل الثّاين، خصصته للقسم الثّاين من أقس     
ودلّت على  " قلب"، وحتدثت فيه عن الدالالت املختلفة الّيت صاحبت لفظ          "السياق القرآينّ 

القلب املريض، والقلب املختوم عليه، والقلب املطبـوع        : "أنه من نوع القلب األسود، مثل     
وغريها مـن   ..."  والقلب الغليظ  عليه، والقلب القاسي، والقلب املكنون، والقلب األعمى،      
  .القلوب السوداء، الّيت حدد السياق القرآينّ دالالا املختلفة

ـ           أقـسام الـنفس    "وأما الفصل الثّالث فقد جعلته لعضو ثان غري ظاهر، وعنونته ب
، وبدأت فيه بوضع جدول ذكرت فيه عدد مرات ورود اللّفظ           "ودالالا يف السياق القرآينّ   

آن الكرمي، واشتقاقاته املختلفة، مثّ عرفت الكلمة تعريفا لغويا، وآخـر اصـطالحيا،             يف القر 
. وحتدثت عن أنواع النفس اإلنسانية كما وردت يف السياق القرآينّ، وعن دالالا املختلفة            

، وأهـم مميزاـا،     يف القرآن الكـرمي   وردت  ملواقف نفسية إنسانية    وقدمت بعض النماذج    
اقف النفسية يف القرآن الكرمي كثرية ومتنوعة واملقام ضيق ال يسمح بالوقوف عنـدها              واملو
  .كلّها

وأما الباب الثّاين فجعلته للحديث عن أمساء األعضاء الظّاهرة يف الـسياق القـرآينّ              
ته ثالثة فصول؛ هي    وقسم بالتفصيل، وأعضاء أخرى بإجياز،   " اليد"و" الوجه"واخترت منها   

يتّحو اآلعلى الن:  

ـ    ؛ عرفـت فيـه     "مالمح الوجه ودالالا يف السياق القرآينّ     "الفصل األول عنونته ب
الكلمة تعريفا لغويا واصطالحيا، وقدمت جدوال بينت من خالله عدد مرات ورود الكلمة             
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، يف القرآن الكرمي، واشتقاقاا املختلفة، مثّ انتقلت إىل بيان تنوعهـا يف الـسياق القـرآينّ               
 ووجه امرأة عمران، مثّ انتقلـت إىل إبـراز   � ووجه يعقوب �فذكرت وجه الرسول  

يف العبادة، ويف النعيم، والعـذاب، واتـصافه        " وجه"الدالالت املختلفة الّيت صاحبت لفظ      
ولقد اخترت الوجه؛ ألنه أشرف أعضاء جسم اإلنسان، وحمـلّ           . باللّونني األبيض واألسود  

، وصومعة احلواس، وأول ما يظهر من اإلنسان، ويلفت االنتباه عند اللّقاء،            احلسن والصباحة 
  .وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب الوجه

قـدمت فيـه    " دالالت اليد وحركاا يف السياق القرآينّ     "الفصل الثّاين عنونته بـ     
          ا املختلفة، وعرـا     جدوال عن عدد مرات الكلمة يف القرآن وعن اشتقاقافتها تعريفـا لغوي

يف السياق القرآينّ، وإىل بيان الدالالت الّيت       " يد"واصطالحيا، مثّ انتقلت إىل إبراز موقع لفظ        
 وكتابة اليد، عمل: "مثل الكرمي القرآن يف وأفعاهلا اليد حركاتصاحبتها فيه، فتحدثت عن     

 وغريها..." واحلرية لندما وعلى البخل، على وداللتها وقطعها، وكفّها، وبسطها، الكتاب،
 واإلحـسان  والشر، واخلري والعمل، الفعل آلة ألنّها الوجه بعد اليد واخترت. املواضع من

 هـذا : فيقال آخر، بعضو به قام وإن حتى اإلنسان به يقوم فعل كلّ إليها وينسب والبطش،
  .والزاين والكذّاب، للنمام، يداك، كسبت ما

" القـرآينّ  الـسياق  يف أخـرى  أعضاء دالالت " بـ عنونته دفق الثّالث الفصل أما
 اجلـسم  واختـرت؛  القرآينّ، السياق يف موقعها وعن األعضاء من جمموعة عن فيه وحتدثت
 واخلد، واجلبني اجلبهة: "مثل الوجه؛ وملحقات واللّسان، والناصية، والرأس واجلسد، والبدن
 واألصابع، والكف، والعضد، واملرافق، الذّراع،: مثل اليد؛ وملحقات واجليد، والعنق والرقبة

  .ا ارتبطت الّيت الدالالت وإىل القرآينّ السياق يف موقعها إىل وأشرت ،"واألنامل والبنان،

النتائج املتوصل إليها، وأشرت فيها أيضا إىل أن البحث  فيها  فقد مجعتأما اخلامتة
  .اج إىل دراسات متخصصةقد أثار الكثري من املسائل اليت حتت

إنّ املقام ال يسمح بالوقوف عند كلّ اسم دالّ على عضو من أعضاء جسم اإلنسان، 
وجمال هذه املذكّرة ال يفِْسح هذه الفرصة، وهذه صعوبة وقفت يف طريقي، باإلضافة إىل 
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ء ذكرا الزمن احملدد إلجناز حبث الدكتوراه، وقد حاولت جتاوزها بالوقوف عند أكثر األعضا
اخلد : النفس والقلب والوجه واليد، أو عضو له قوة يف الداللة مثل: يف القرآن الكرمي، مثل

  .والكف واألنامل والبنان والناصية

أما فيما خيص املصادر واملراجع، فلقد حاولت قدر اإلمكان استعمال ما له عالقة 
بة ثالثة، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ ، وهذه صعو"جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي"باملوضوع 

وأما فيما . توجيهات أستاذي ومساعداته كانت خري دليل يل للبحث عن املعلومة القيمة
خيص البحث عن الداللة املتعلّقة باالسم الدالّ على العضو، فقد اعتمدت على املعاجم 

. دالّة على أعضاء جسم اإلنساناللّغوية الّيت ساعدتين على حتديد دالالت كثري من األمساء ال
جامع البيان عن تأويل آي : كما اعتمدت على تفاسري القرآن الكرمي قدميها وحديثها، مثل

القرآن البن جرير الطّربي الّذي مل ختل صفحة من اإلشارة إليه باعتباره مصدرا هاما عند 
أعاده غريه، والكش رين، وأنّ أغلب ما ذكره الطّربيخمشري، وتفسري جلّ املفساف للز

 ،ازي، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيبازي للرالقرآن العظيم البن كثري، وتفسري الفخر الر
وتفسري التحرير والتنوير للطّاهر بن عاشور، ويف ظالل القرآن لسيد قطب، وغريها من 

  . رميالتفاسري القرآنية الّيت ال يستغين عنها دارس الداللة يف القرآن الك

  ا فيما خيصراسة     أمبع يف هذه الداملنهج املت         واالسـتقرائي ،فهو املنـهج الوصـفي 
التحليلي، وقد حاولت حتقيقه من خالل تتبع اآليات القرآنية الّيت اشتملت على أمساء دالّـة               

وع على أعضاء جسم واستقرائها، واإلشارة إىل أقوال العلماء يف تفسري اآليات القرآنية موض            
وتوثيق النقول توثيقا علميا حبيث يكون توثيقا كامال عند أول ورود للمرجع، وبعد  البحث،

وعـزو اآليـات     ذلك أكتفي بذكر اسم الكتاب واسم الكاتب والّد واجلزء والصفحة،         
وتسجيل أهم النتائج املتوصل إليها، وعرض موجز ملا  القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية،   

  .وصلت إليهت

ولقد توصلت مبجموعة من الدراسات احلديثة املتعلّقة بالكلمة الدالّة على أعـضاء            
ألفاظ العقل واجلوارح يف القـرآن      : جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي الّيت استأنست ا؛ مثل        
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اا ، وأحوال النفس وصف   )2007(الكرمي؛ دراسة إحصائية وداللية، لسهام حممد أمحد األمسر         
، ولغة اجلسد يف القرآن الكرمي، ألسامة       )2009(يف القرآن الكرمي، لزين حسني أمحد ياسني        

، وكلّها رسائل ماجستري، أجنزها أصحاا بكلّية الدراسات        )2010(مجيل عبد الغين ربايعة     
  .العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني

 يف  يف املوضوع بقدر ما أريد أن أقدم مسامهةًدجدي إتيانيف األخري فإنين ال أدعي و
  .خدمة البحث العلمي، وخدمة لغيت، وخدمة القرآن الكرمي

ق أمحده محدا يليوإنين أشكر اهللا تعاىل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، و
  .مبقامه أن وفّقين إىل الدكتوراه

جيع املتواصل الّذي حظيت شلتعبد احلليم بن عيسى، على ا؛ أستاذي الكرمي وأشكر
الّذي وجدته، كلّما دنوت منه، وكلّما عنت يل صعوبة، وأشكره التوجيه به من قبله، وعلى 

  .أيضا على سعة قلبه، ورحابة صدره
كما أقدم الشكر إىل أساتذيت يف مرحلة املاجستري الّذين فتحوا يل باب األمل إىل 

  . الدراسات العليا
الشكر إىل كلّ من قدم يل يد املساعدة أثناء حتضري املذكّرة وال أنسى أن أقدم 
  . وأعانين بكتاب على البحث

ايل وقتا أتوجه بالشكر اجلزيل، إىل أعضاء اللّجنة الّذين جعلوا يل من وقتهم الغو
  .الّيت أستفيد منها ال حمالةالنفيسة التوجيهات ت ومجع املالحظالقراءة هذه املذكّرة، و

فوق ما حيمل اللّفظ أو هؤالء مجيعا والثّناء عليهم،   فاحلق، واحلق أقول؛ فإنّ شكر       
  .يقوى عليه إعصار شاعر

     .عنيعم املُِنعم املوىل و ِن                                      واهللا املستعان وهو

  30/05/2011:                                         بوهران، يف يوم

 بلّي عبد القادر:                                              الطّالب
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  أمساء جسم اإلنسان يف الداللة السياقية
إلنسان هو حمور القرآن الكرمي، وجلّ ما جاء فيه متعلّق ذا املخلوق؛ الدنيا ا

واآلخرة، والتكرمي واخلالفة، واألوامر والنواهي، والعبادة والشريعة واألحكام والتكليف، 
  .والترغيب والترهيب، واجلنة والنار

  : أصل اإلنسان:أوال

، وهو مكون من مصدرين �خصية آدم يتمثّل اإلنسان يف خلقه األصلي يف ش
مصدر أرضي ترايب مادي حمسوس، ميكن التعرف عليه من الناحية العلمية مما : أساسيني، مها

  . 1توصل إليه علماء جسم اإلنسان من املعارف، ومصدر روحي هو نفخة من روح اهللا

ينونة، حيب اخلري ويؤمن إنّ اإلنسان، طيب األصل نقي السجية سليم الفطرة قومي الك
باهللا تعاىل، ميشي منتصب القامة يهفو إىل فوق بنظره وتفكريه، ويسمو إىل أعلى ببحثه عن 

  . 2خالقه، وعندما أخطأ وعصى ربه، عاد تائبا واعترف بذنبه مستغفرا، وتاب اهللا عليه

  : يف القرآن الكرمي"اإلنس"و" الناس"و" اإلنسان"و" البشر"ألفاظ : ثانيا

 لقد وردت يف القرآن الكرمي أربع كلمات تدلّ على هذا املخلوق الّذي خصه اهللا
 مجيعا، باإلضافة إىل لفظ خامس عرف به وناداه به اخلالق  اخللقتعاىل باخلالفة من دون

  ".البشر واإلنسان والناس واإلنس: "، واأللفاظ األربعة، هي)بين آدم(تعاىل هو 

  : البشر- 1

اخللق، يقع على األنثى واملذكّر، والواحد واالثنني : " أنّ البشر هميف اللّسانورد 
البشر : ابن سيده. هي بشر وهو بشر ومها بشر وهم بشر: واجلمع، ال يثنى وال جيمع؛ يقال

                                                 
1 ��ت ���ّ�� �� ا����ن ا���� � �!". 11:ا�2'د. �0�01 %&�ّ�. */ د*-ة ا��ّ+. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ� . ـ 

��ّ��  .��6. هـ1406. ا�ّ�"� ا�4ّ
2  �!"�. ا� �89 ���7 ـ &��� .وا�ّ:��� 
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وجيمع ) بشريِن(وقد جيمع على . اإلنسان الواحد واجلمع، واملذكّر واملؤنث يف ذلك سواء
هو أنه مأخوذ من الِبشرة، وهي ظاهر " بشر"وإنّ الغالب يف اشتقاق لفظ . 1)"أَبشاٍر(على 

جلد اإلنسان، وسمي البشر بشرا لظهور بشرم أو ظهورهم، خبالف احليوانات الّيت عليها 
 وهو لفظ للداللة على جنس البشر. 3فالبشر هو؛ اإلنسان. 2الصوف أو الشعر  أو الوبر

  ). اسم جنس(

يف القرآن الكرمي، يدلّ على أنّ البشرية " بشر"إنّ استقراء املواضع الّيت ورد فيها لفظ 
وفيها يلتقي بنو آدم مجيعا . فيه هي هذه اآلدمية املادية الّيت تأكل الطّعام ومتشي يف األسواق

جنس يف مخسة وثالثني ولقد ورد هذا اللّفظ اسم . على وجه املماثلة الّيت هي أمتّ املشاة
موضعا من القرآن الكرمي، منها مخسة وعشرون موضعا يف بشرية الرسل واألنبياء، فيما هو 

óΟ �: قال تعاىل، 4 من ظواهر البشرية وأعراضها املادية، بينهم وبني سائر البشر s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ 

(# àσt6 tΡ šÏ% ©!$# ÏΒ ôΜà6Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθçΡ 7Š$ tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ šÏ% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑn=÷ètƒ āω Î) 

ª!$# 4 öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ (# ÿρ–Š t� sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (# þθ ä9$ s%uρ $‾ΡÎ) $ tΡö� x�x. !$yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ö‘ é& 

ÏµÎ/ $ ‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© $ £ϑÏiΒ !$ oΨtΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ  .ôMs9$ s% óΟ ßγè=ß™â‘ ’ Îû r& «!$# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ ( öΝä.θ ããô‰tƒ t� Ï�øóu‹ Ï9 Νà6 s9 ÏiΒ öΝä3Î/θ çΡèŒ öΝà2t� ½jzxσãƒ uρ #†n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β 4 (# þθä9$ s% ÷βÎ) 

óΟçFΡr& āω Î) ×�|³o0 $ uΖè=÷WÏiΒ tβρß‰ƒ Ì� è? βr& $ tΡρ‘‰ÝÁ s? $ £ϑtã šχ%x. ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u $ tΡθ è?ù' sù 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 

&Î7 •Β  .ôM s9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è=ß™â‘ βÎ) ß øtªΥ āω Î) Ö�t±o0 öΝà6 è=÷VÏiΒ £ Å3≈ s9 uρ ©!$# ÷ßϑtƒ 4’ n?tã  tΒ â !$t±o„ ôÏΒ 

                                                 
�ّ� ا� :�ّي أ=- ا��@? 9 �ل ا�ّ'/ )�ّ .  ـ ا=/ )"!-ر 1��Cن. =��وت). هـ711ت (' =/ )��م ا=/ )"!-ر ا�")� .

�G"ّوا� �*�)Hّ0� در��ّدة . J(2/89. م2000. 1ط. دار 6()�G=.( 
�� .  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 2�&�6Nا OPا���أ=- ا���1� ا����/ =/ )�ّ ' =/ ا� �ّ@? ا� �2وف =

�7S و%-اه'R). هـ503(). ط. د. (دار ا��OY ا�02 ّ��. �("�ن. =��وت. إ=�اه�� % W ا�ّ'/: 7H)V وUّ�ج �
�ّدة . 57. م2004/هـ1425()�G=(�ّ�� �� ا�(��ن ا����ّ-Z0ّا���وق ا� +\��س U@� ا�ّ'ورّي. ، د[. =��وت. )�ّ ' 

 .92. م2006/هـ1427. 1ط .دار ا��OY ا�02 ّ��. �("�ن
�رإ=�اه�� ):a�H.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 3Mّ"ّّ ' *�0 ا��در، و)��)' *(' ا��bت، و�cّا� /�b ' bوأ ، .

�(-ل�Y1إ .��ّدة . 1/58ج). ت. د). (ط. د. (ا� ��)Y ا�S .��ّ(e1Cآ�()�َGَ=َ.( 
4  �!"�ن ـ ��Cا ����hء(*�\�G *(' ا�b�ّ / . ا����ن و[@Gّا� i"= .(ه�ة�). ط. د. (دار ا� 2�رف. ع. م. ج. ا��
 .15). ت. د(
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ÍνÏŠ$ t6Ïã ( $ tΒ uρ šχ% x. !$uΖs9 βr& Νä3uŠÏ?ù' ‾Ρ ?≈sÜ ù=Ý¡Î0 āω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 ’ n? tãuρ «!$# È≅ā2uθ tGuŠù=sù 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 ، فال ينكر هؤالء الرسل بشريتهم، بل يردون على أقوامهم، ويوجهون �1 #$
أنظارهم إىل منة اهللا يف اختيار رسل من البشر، ويف منحهم ما يؤهلهم حلمل األمانة 

  .2الكربى

  : اإلنسان- 2

املفكِّر سيان"إنسان"، ولفظ 3اإلنسان؛ الكائن احليمن الن فيكون أصله  مشتق 
ِإنما سمي اِإلنسانُ ِإنسانا ألنه عِهد إليِه : ( �بزنة ِإفِْعالَن، قال ابن عباس ِإنِسيان 

ِسيسيان إال بعد العلم4)فَنلذا جند القرآن الكرمي خياطبه بالقراءة والعلم. ، وال يكون الن .
�ù&t �: لقوله تعاىل ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t�ø.F{ $#  .“ Ï%©!$# zΟ‾=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$ Î/  .zΟ ‾=tæ z≈|¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ �5 .

مسي بذلك؛ ألنه خلق خلقةً ال قوام له إالّ بأُنس بعضهم ببعض؛ وهلذا قيل اإلنسان : وقيل"
سمي بذلك؛ ألنه يأنس بكلّ ما : وقيل...مدينّ بالطّبع من حيث ال قوام لبعضهم إالّ ببعض

  . لتمدن يف التكوين اإلنساينّ، وهذه واحدة من أهم خصائص ا6"يألفه

                                                 

2��a. 11-9/إ=�اه�� ـ  1S ل�tΒ Ν$ � :و[ ÎγŠ Ï? ù'tƒ  ÏiΒ 9� ò2ÏŒ  ÏiΒ Ν Îγ În/ §‘ B ŷ‰ øt ’Χ āω Î) çνθ ãè yϑtGó™ $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù= tƒ  .ZπuŠ Ïδ Ÿω öΝ ßγ ç/θ è= è% 3 
(#ρ •�|�r& uρ “uθ ôf ¨Ζ9$# tÏ%©! $# (#θ çΗ s>sß ö≅ yδ !#x‹≈ yδ āω Î) Ö� t±o0 öΝ à6 è= ÷V ÏiΒ ( šχθ è? ù'tF sù r& t� ós Åb¡9$# óΟ çFΡ r& uρ šχρ ç�ÅÇ ö7 è?  .tΑ$s% ’ În1 u‘ ãΝ n= ÷è tƒ tΑöθ s) ø9$# ’ Îû 

Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$#  .ö≅ t/ (# þθ ä9$s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n=ôm r& È≅ t/ çµ1 u�tIøù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö�Ïã$x© $uΖÏ? ù'uŠ ù= sù 7πtƒ$t↔ Î/ !$yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& 

tβθ ä9̈ρ F{$#  .!$tΒ ôM uΖtΒ#u Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ >πtƒ ö� s% !$yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& ( öΝ ßγ sù r& šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ  .!$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r& š� n= ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ öΝ Íκ ö�s9Î) ( (# þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& 

Ì� ò2Ïe%! $# β Î) óΟ çFΖä. Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?  .$tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‰ |¡y_ āω tβθè= à2ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# $tΒ uρ (#θ çΡ% x. tÏ$Î#≈ yz � ء��)�Nل . 8- 2/ا�و[

a��2S :� ö≅ è% !$yϑ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×�|³ o0 ö/ä3 è= ÷W ÏiΒ #yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ‾Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ (  yϑsù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u!$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $[s Î=≈ |¹ Ÿω uρ 

õ8 Î�ô³ ç„ Íο yŠ$t7 Ïè Î/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰tn r& � l&110/ا��. 

 .13/2091ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 2
�ّدة . 1/29ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 3()Wَ� ).َأَ

�ن ا��2ب4 �� �!"�ّ�. ، و)M2� )��دات أ���ظ ا����نJ(1/170. ا=/ )"!-ر.  ـ �&�6Nا OPّدة . 36. ا�ّ�ا�(
)W�� �� ا�)أّ-Z0ّا���وق ا� +\��س U@� ا�'oوري. (��ن ا�����ّ�، ود[ ' ّ�( .92. 

 .5-3/ ـ ا�02+ 5
�ّ�.  ـ )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 6�&�6Nا OPّدة . 36. ا�ّ�ا�()W�� �� ا�(��ن ا�����ّ�)أّ-Z0ّا���وق ا� +\�. ، ود[

�س U@� ا�'oوري ' ّ�( .92. 
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ارتقاء إىل الدرجة الّيت تؤهله للخالفة يف األرض "هي " اإلنسان"إنّ اإلنسانية يف 
واحتمال تبعات التكليف وأمانة اإلنسان، ألنه املختص بالعلم والبيان والعقل والتمييز، مع ما 

الغرور مبا حيس من قوته وطاقته، وما يالبس ذلك من تعرضه لالبتالء باخلري والشر، وفتنة 
يزدهيه من الشعور بقدره ومكانته يف الدرجة العليا من درجات التطور ومراتب 

فنطمئن إىل الداللة املميزة لإلنسانية، ونبدأ بأول ما نزل من القرآن، لنجتلي . 1"الكائنات
  :ثالث مرات" العلق" هذه السورة املالمح العامة لإلنسان، وقد تكرر ذكر هذا اللّفظ يف

  .تلتفت اإلنسان إىل آية خلقه من علق: إحداها

  .تشري إىل االختصاص اإلنسان بالعلم: الثّانية

حتذّر مما يتورط فيه من طغيان، حني يتمادى به الغرور فريى أنه استغىن عن : الثّالثة
�ù&t �: قال تعاىل. 2 ء وبياناخالقه، ولقد وردت هذه السمات يف آيات أخرى زادا جال ø%$# 

ÉΟó™$$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t, n=y{  .t, n=y{ z≈|¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã  .ù& t� ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{$#  .“ Ï%©!$# zΟ‾=tæ ÉΟn=s)ø9 $$ Î/  .

zΟ ‾=tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ  .Hξ x. ¨βÎ) z≈|¡ΣM}$# # xöôÜ uŠs9  .βr& çν#u§‘ #o_ øótGó™$#  .¨βÎ) 4’n<Î) y7 În/u‘ 

# tëô_ ”�9  .فاإلنسان يتجاوز حده، ويستكرب على ربه، فيكفر به. �3 #$

ومن عدة وجوه قيمة "لقد أكّد القرآن الكرمي يف مواطن كثرية ومواضع خمتلفة 
اإلنسان وشخصيته الفريدة املتميزة عن سائر الكائنات يف تكرميه ويف أهليته لالستخالف يف 

فة عمران ورخاء مبا سخر اهللا له من خريات األرض وما حوهلا، ومبا وهبه من األرض خال
وكلّ ذلك ملا يتمتع به اإلنسان من تبعات . وسائل الفكر واملالحظة والتجريب والعمل

االستخالف؛ فهو مسؤول ومكلّف ألنه عاقل مدرك إىل جانب ما حيمله من ميول فطرية 
ويلخص هذا القول الشروط األساسية . 4"سل مبشرين وهادينلإلميان، ومبا أرسل إليه من ر

                                                 
�ن ـ  1��Cا ���\�G *(' ا�b�ّ / . ا����ن و[@*)h�Gّا� i"=20-19). �ء. 
2 7��� .21-20.  ـ "!� ا� �89 
 .8 -1/ا�02+ ـ  3
�ت ـ  4� ��� ��ّ��� � .98. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�.  ا����ن ا���
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لالستخالف مبا وِهب اإلنسان من العقل والفكر واإلدراك واملالحظة والتجريب والعمل، 
  .ومبا جاءه من الرسل واألنبياء

  : الناس- 3

ء الناس؛ اسم للجمع من بين آدم، واحده؛ إنسان من غري لفظه، وقد يراد به الفضال
وقد يكون من اإلنس ومن اجلن، من ناس ينوس نوسا . 1دون غريهم، مراعاة ملعىن اإلنسانية

يف النص القرآينّ يف " الناس"ويأيت لفظ . 2تذَبذُب الشيِء: حترك وتذَبذَب، والنوس: ونوسانا
ة يدلّ فيها على اسم اجلنس هلذه السوع من زهاء مائتني وأربعني مرة، أو هذا الناللة اآلدمي

$ �: قال تعاىل. 3"اإلنس"الكائنات، يف عمومه املطلق وهو غري  pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz 

ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# 

îΛ Î=tã ×�� Î7yz �4 اس شعوبا وقبائل ليعرف بعضهم بعضا يف قرب القرابةلقد جعل اهللا تعاىل الن ،
  .5منه وبعده

  : اإلنس- 4

خالف اجلن سحشة6اإلنإليه وذهبت 7، وخالف الو كَنبه وإليه أُنسا؛ س سمن أَن ،
هتشحمع لفظ  هذا الّلفظ يف القرآن الكرمي دائما يأيتو. 8به و"قابل، " اجلنعلى وجه الت

وعددها مثاين عشرة " اإلنس"يطّرد ذلك وال يتخلّف يف كلّ اآليات الّيت ورد فيها ذكر 
y7 �: منها قوله تعاىل يف اآلية. 9آية Ï9≡ x‹x.uρ $ oΨù=yèy_ Èe≅ä3Ï9 @c É<tΡ # xρß‰tã tÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd Éf ø9 $#uρ 

                                                 
�س()�ّدة . 962/  1ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 1�.( 
�ن ا��2ب 2�� �!"�-س()�ّدة . J(14/382. ا=/ )"!-ر.  ـ .( 
3   �!"�نـ ��Cا ����hء(*�\�G *(' ا�b�ّ / . ا����ن و[@Gّا� i"= .(17 -18. 
 .13/ا���Mات ـ  4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? [��ن 5 �!" .26/163ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ّدة . 1/29ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 6()Wَ� ).َأَ
�ن ا��2ب 7�� �!"�ّدة . J(1/171. ا=/ )"!-ر.  ـ ()W� ).أ
�ّدة . 1/29ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 8()Wَ� ).َأَ
9 �!"�ن  ـ ��Cا ����hء(*�\�G *(' ا�b�ّ / . ا����ن و[@Gّا� i"= .(18. 
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 Çrθãƒ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/ t∃ã� ÷zã— ÉΑöθ s)ø9 $# # Y‘ρá�äî 4 öθs9 uρ u !$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è=yèsù ( öΝèδ ö‘x‹sù $ tΒ uρ 

šχρç�tIø�tƒ �1 ش، هو املفهوم صراحة منوحة هنا، مبا يعين من عدم التز اإلنسيوتتمي ،
  . 2مقابلتها باجلن الّيت تدلّ على اخلفاء الّذي هو قرين التوحش

اإلنس، وأُناس، وأَناِسي، " :ومشتقاته" إنسان"ورورد لفظ اجلدول اآليت يبين إنّ 
اس3يف القرآن الكرمي، مبختلف صيغها، "والن :  

  
 حجم الورود املشتقات حجم الورود املشتقات 

 1 آنس 65 اإلنسان

 3 آنست 1 أناسي

 1 آنستم 17 اإلنس

 1 تستأنسوا 1 إنسيا

 1 مستأنسني 5 أناس

   241 الناس

هو األكثر ذكرا يف القرآن الكرمي فهو ميثّل هذا املخلوق متميزا " إنسان" لفظ  إنّ
وكما هو مبني يف اجلدول اإلحصائي، حيتلّ لفظ . بكلّ ما يتمتع به من خصائص اإلنسانية

                                                 

2�م ـ  1�N112/ا .a��2S ل�y7 �: و[ Í× ‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# �Y ym ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ãΑöθ s) ø9$# þ’ Îû 5/uΓ é& ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% z ÏiΒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $#uρ ( öΝ åκ ¨Ξ Î) 

(#θ çΡ$Ÿ2 tÎ�Å£≈ yz � ف��bN18/اa��2S ل�Ρ‾$ � :، و[ r& uρ !$̈Ψ uΖsß β r& ©9 tΑθ à) s? ß§Ρ M} $# ÷Åg ø: $#uρ ’ n?tã «! $# $\/ É‹ x.  .… çµ‾Ρ r& uρ tβ%x. ×Α% ỳ Í‘ 

z ÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α% ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅg ø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“ sù $Z) yδ u‘ �/ّM6-5/ ا�a��2S ل�≈Íκ�Ïù ßN≡u�ÅÇ£ � :، و[ s% Å∃ ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷ZÏϑôÜtƒ Ó§Ρ Î) 

óΟ ßγ n= ö6 s% Ÿω uρ Aβ !% ỳ � / b�ّه�. 56/ا� ��ت آ0ّ&qم: وا�2�Nاف112،128،130/ا�*N�1اء38،179/، واC88/، وا ،

�ف25،29/، و�ّ:17i0/وا�ّ" ?�bN18/، وا��ت )ّ�ّ��ت، وا�b�ّ /5،6/، وا�Mّ/56/ت، وا�rّار� �، 33،39/، وآ0ّ&
56،74��ّ� .  وه� )'

2  �!"�ن ـ ـ ��Cا ����hء(*�\�G *(' ا�b�ّ / . ا����ن و[@Gّا� i"= .(18ن ، و�� �� ا�(�ّ-Z0ّا���وق ا� +\�د[
�ّ��س U@� ا�ّ'وري. ا���� ' ّ�( .90. 

�ن. =��وت. (' ا�(�[�)�ّ ' �sاد *.  ـ "!� ا� M2� ا� �&�س 3")� .?�Mّدة 93). ت.د). (ط.د. (دار ا��) أ ن س (  )
 ). و س ن(  )�ّدة 726و
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من بني تلك املشتقّات مخسة وستني موضعا موزعا على ثالث وأربعني سورة، " اإلنسان"
  .  1سبع مدنيةست وثالثني مكية، و

من حيث كمها أو حجمها " إنسان" فيجمل املوارد املتعلّقة بلفظ 2أما اجلدول اآليت
  :واالُ الّذي تنتمي إليه

 

 موضع الورود موضع الورود

 السورة واآلية/ اال
 حجم الورود

 السورة واآلية/ اال
 حجم الورود

 1 48: الشورى :املكي 3 6- 5- 2: العلق: املكي

 1 14: الزخرف 2 26-15: الفجر

 1 14: األحقاف 1 2: العصر

 1 53: الكهف 1 6:العاديات

 1 4: النحل 2 38-25: النجم

 1 36: إبراهيم 2 24- 17: عبس

 1 37: األنبياء 1 4: التني

  - 13- 10- 5- 3: القيامة 1 126: املؤمنون

14 -35 
6 

 1 6: السجدة

 1 20: املعارج 1 16: ق

 1 35: النازعات 1 4: دالبل

 1 6: االنفطار 1 5: الطارق

                                                 

�، :  ـ ا� ّ�ّ�� ه� 1�( ،W�رق، Hّق، ا�(0'، ا� ،�(��ت، ا�ّ"W)* ،�M، ا��Yّ/، ا���ا�02+، ا���M، ا�2:�، ا�2�د
�ن، ا�i0:ّ� ،�(cّ، ا� �� ،�M�ا� ،l1-�W، ه-د، -�ف، ا��&l، ا�ّ"�?، ا�1Cاء، �bNف، ا�Ucّرى، ا�-Gّ

�ق، ا�2"�(-ت�G�uر، ا�H��uت، ا��ء، ا� s)"-ن، ا�M�ّ'ة، ا� 2�رج، ا�ّ"�ز*�)�Nإ=�اه��، ا.  
�ن، ا���G، ا��Jّ: وا� '�ّ�� ه���Cا ،/ b�ّء، ا�� .وذ�O�S�S O�b w ا�ّ"cول. اcbNاب، ا�ّ"�

�ن �� ا����ن ا���� وا�2 ��Cـ  )�&-م ا l�Gّا� y'� .�H0%-= ' b .ن. =��وت� . )"G-رات ا��0(ّ� ا���-[ّ��. �("
 .44. 1ط. م2007
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 1 6: االنشقاق 1 76: يس

 1 7: العنكبوت 1 29: الفرقان

   2 67- 66: مرمي

 -53- 13-11: اإلسراء 1 72:  األحزاب:املدين

  67 -87 -100 
6 

 1 28: النساء

 1 3: الزلزلة 1 12: يونس

 2 12- 2: الرمحن 1 9: هود

 2 2- 1: ساناإلن 1 5: يوسف

 1 16: احلشر 1 26: احلجر

 1                       65: احلج 1 13: لقمان

 2 46 - 9: الزمر

 2 50-49: فصلت

   سورة مكية    36:   اموع
  سور مدنية  7  و

 65:اموع

  
  :جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي: ثالثا

هللا تعاىل من دون خلقه، ليستخلفه اإلنسان هو حمور القرآن، وهو الّذي اختاره اإنّ 
يف األرض وحيمله األمانة، فحملها، وال عجب بعد ذلك أن يكون كلّ ما يف القرآن الكرمي 

 يدعونه إىل - يف جمال العقيدة - ولقد بعث اهللا تعاىل إليه رسال وأنبياء . متعلّقا باإلنسان
نظاما ومنهاجا يعرف به توحيده سبحانه، وعبادته وعدم اإلشراك به، وجعل من شريعته 

  . موقعه يف الكون، ويدرك طبيعة عالقاته فيه؛ مع اللّّه تعاىل، ومع اخللق، ومع نفسه

إنّ اإلنسان جسم وروح، خِلق أوال مثّ نِفخ فيه؛ نفَخ اهللا تعاىل فيه من روحه، فجمع 
ة لنا بالبحث يف فال طاق. بني عنصرين اثنني؛ عنصر أرضي مادي، وآخر مساوي إهلي مقدس

  .أمر الروح، وال قبل لنا ا
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 ،ه حيقّق وجوده احليايتّ واالجتماعيا اجلسم، فهو ذو أمهّية كبرية لكلّ إنسان ألنأم
إنّ وعي الذّات يتمثّل يف اعتبارها . ويظهر ذلك من خالل أجهزته املختلفة ووظائفها املتنوعة

 يعرف هويته إالّ جبسمه الّذي ينبعث منه هذا كيانا جسميا يتحيز ويتحرك، فاإلنسان ال
د اخلصوصيفرة ويعطيه التعور باهلوية يف مكان، وله . الشل مساحة جسميه يف املقام األوإن

الكرم والبخل، : يف مقام آخر هويته املعنوية الّيت يستمدها أيضا من اجلسم بصفات مثل
  .1ن الطّبع وسوء الطّبعوالشجاعة واجلنب، واحللم والتهور وحس

ولقد وقفت على األمساء الّيت دلّت على أعضاء جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي من 
وأول  .خالل اآليات الكثريات الّيت ورد فيها ذكره، واملواضع املتعددة الّيت تعلّقت بأعضائه

  : هو تعريف هذه الكلمات الثّالث- يف البدء -ما أقف عنده 

  :2جلسد واجلسم والبدن تعريف ا:رابعا

اجلسد أربع (لقد وردت هذه الكلمات الثالث يف القرآن الكرمي، يف سبعة مواضع؛ 
واختلف علماء اللّغة يف معانيها ويف أيها يدلّ ). البدن مرة واحدة(و) اجلسم مرتني(و) مرات

  .على جسم اإلنسان

1 -ده : قيل : اجلَسة، وال جسم اإلنسان، وال يقال لغريه من"إناألجسام املغتذي 
: يقع على ما ال يغتذي من اجلماد، وقيل: ، وقيل3"يقال لغري اإلنسان جسد من خلق األرض

:  ، ولكن القرآن الكرمي وصف عجل بين إسرائيل بأنه جسد4يقع على املغتذي وعلى غريه
� yl t� ÷zr' sù öΝßγ s9 Wξôf Ïã # Y‰|¡y_ … ã& ©! Ö‘#uθ äz �5شبيه بالعاقل وباجلسم؛ أي ذا جثٍّة، على ا6لت ،

                                                 
�ل أ*@�ء ا��M� �� ا�Yّ-ا6? 1 2Y1ه�ة ا�!� �ّ-Z� �1ّ��؛ درا �Mرات ا��%Cـ ا  ./�م ا�ّ'�b زآ� �. آ�

�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز8. ع. م. ج. ا���ه�ة)Hّ0� O�P 100-99. 2001. 2ط.  دار. 
 2  /( ���� )/ ا�ّ���ق ا������ �� ا��:? ا�4ّ��y )/ ا�(�ب ا�4ّ&2Vت �� )-ا� ـ و�Sp�1 ا��'y */ هRr ا��0 

 .ا� rّآ�ة
�ّ�. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ  3�&�6Nا OPّدة . 106. ا�ّ�ا��ن ا��2ب)�9'()�� �!". ا=/ )"!-ر. ، و
J(3/145 . ّدة�()'�9.( 
�'��ّ�.  ��` ـ "!� ����S ا�(�� ا� 4Nن ا��b -=أ .J(6/277. 
 7h/88 ـ  5
�ن. =��وت. �6'ا. -l1 ا�( }�Gّ�S :' ّ|. أb ' =/ )� ' =/ *�0 ا���-)�.  ـ "!� ا� :(�ح ا� "(� 6")� . �)Y� ا�

��ّدة . 57-56. م2004/هـ1425).  ط.د. (ا�2:�ّ()'ُ�َMَا� .( 
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اجلسد كلّ روح متثّل بتصرف اخليال املنفصل، وظهر يف جسم ناري كاجلن أو : "وقيل
فيطلق على اإلنسان واملالئكة واِجلن وال يقال . 1"نوري كاألرواح امللكية واإلنسانية

  .2لغريهم

ظُم، فهو جِسيم، ع: جسم جيسم جسامةً"من . 3اجلسد:  اجلسم: اجلسم- 2
امبات. واجلمع؛ ِجسك من اإلنسان واحليوان والندركلّ شخص ي وعند الفالسفة. واِجلسم :

أو هو جوهر قابل . 4"كلّ جوهر مادي يشغل حيزا ويتميز بالثّقل واالمتداد، ويقَابل الروح
جلسم عن كوا أجساما  خترج أجزاء اوال ما له طول وعرض وعمق: أي. 5لألبعاد الثّالثة

   . 6وإن قُِطع ما قُِطع وجزيَء ما جزيَء

 اجلسد، يقال اعتبارا بعظم اجلثّة، ومنه امرأة باِدنٌ وبدِين عظيمة البدنُ : البدن- 3
وبدنَ . 8ما ِسوى الرأس واألطراف: والبدن من اجلسد. جسده: وبدنُ اإلنسان. 7البدن

السمن : والبدنُ.  بدنا، وبدانةً، فهو باِدنٌ ومبدنٌ إذا ضخم، وامرأة مبدنةٌالرجل وبدنَ، يبدنُ
بدنٌ : البدنةُ من اإلبل والبقر تسمى بدنا اعتباراً بعظم اخللق، واجلمع: واالكتناز، ومنه

yšχô‰ç7 �: ، يقول تعاىل9وبدنٌ ø9 $#uρ $ yγ≈ oΨù=yèy_ / ä3s9 ÏiΒ Î�È∝‾≈ yèx© «! ومسيت البدنُ بذلك . �10 #$
  .ألنهم كانوا يسمنوا للنحر

                                                 
�ت1 ��2Yّب ا��Yا�.  ـ آ l�Gّّ ' ا��"�ّ� *0ّ� =/ )�"ّ� ا����ا� �ّ��9�M)816هـ .(|S : / b�ّا� ')* ' ّ�(

�0G*� ن. =��وت. ا��")� .8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� W\��ّدة . 139. م2003/هـ1/1424/ط. دار ا�ّ"�()'�Mا� .( 
�ّدة . 57-56. أb ' =/ )�ّ ' ا��ّ�-)ّ�.  ـ "!� ا� :(�ح ا� "(� 2()'ُ�َMَا� .( 

 3 �!". إ=�اه�� ):a�H، و��Uون. "!� ا� M2� ا�-�1`، و)�9�()�ّدة . J(3/146. ا=/ )"!-ر. ب���ن ا��2 ـ 
�ّدة . 1/122ج()�َ�ُ9َ.( 
�ّدة . 1/122ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ ا� M2� ا�-�1` 4()�َ�ُ9َ( 
5  �!"�ت ـ ��2Yّب ا��Yآ . �ّ��9�Mا� l�Gّّدة . 139). هـ816ت(ا��()��Mا�.( 
6  �!"�ّ�. M2� )��دات أ���ظ ا����ن) ـ �&�6Nا OPّدة . 106. ا�ّ�ا�()��9.( 
 ).   ='ن()�ّدة . 49. ا� :'ر ا�ّ��=+ ـ  7
8  �!". إ=�اه�� ):a�H، و��Uون. ، و"!� ا� M2� ا�-�1`)='ن()�ّدة . J(2/40. ا=/ )"!-ر. ���ن ا��2ب ـ 
 ).َ=َ'َن()�ّدة . 1/44ج

�ا�ّ:��� . "!� ا� :'ر ���7 ـ  9&���� �� ا�(��ن ا�����ّ�)='ن()�ّدة . ّ-Z0ّا���وق ا� +\��س . ، و"!� د[ ' ّ�(
 .  U .110@� ا�ّ'ورّي

 .Jّ/36ا�� ـ  10
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ولقد تقارب معىن البدن مع معىن اجلسم يف التعبري عن عظم اخللق، ولكنهما  افترقا 
يف معىن دقيق، من حيث كون البدن ِعظَم اجلثِّة بأمجِعها مع انقطاع الروح، أما اجلسم فهو 

$tΑ �: من األحياء كما يف قوله تعاىلِعظَم األجزاء واألعضاء  s% ¨βÎ) ©! $# çµ8x�sÜ ô¹$# öΝà6ø‹ n=tæ 

…çνyŠ# y— uρ Zπ sÜó¡o0 ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ÉΟó¡ Éf ø9 $#uρ ( �1وقوله سبحانه وتعاىل ، :� #sŒ Î)uρ öΝßγ tF ÷ƒ r&u‘ y7ç7 Éf ÷èè? 

öΝßγ ãΒ$|¡ ô_ r& (� 2،ه بدينجل على أنيف حني ، وليس يف البدن شيء من ذلك، فال ميدح الر 
  . 3يثىن عليه يف أنه جسيم

يتألّف جسم اإلنسان من جمموعة من األعضاء الظّاهرة وغري الظّاهرة، ولكلّ عضو 
ما من عضو "منها وظيفة خاصة به، أو أكثر، وأهم هذه الوظائف الوصول إىل اهللا تعاىل، و

الوصول إىل اهللا تعاىل من األعضاء وال حاسة من احلواس إالّ وميكن االستعانة به على طريق 
 الّذي يقع وسط -، ففي القلب 4"فمن استعمله فيه فاز، ومن عدل عنه فقد خسر وخاب

 يستقر ما يدرك اإلنسان من اإلميان باهللا تعاىل واليوم اآلخر، وجتري بقية -اململكة اجلسم 
رى األعضاء جمرى خدمه وكتابه، فيجري اللّسان جمرى ترمجانه، واحلواس اخلمس جم

، 5جواسيسه، وتوكَّل العني بعامل األلوان، والسمع بعامل األصوات، والشم بعامل الروائح
  . وتكون األعضاء الظّاهرة والباطنة وقواها، جندا من أجناد القلب

حاولت إحصاء أعضاء جسم اإلنسان الّيت ذكرت يف القرآن الكرمي فوجدت وقد 
املواضع الّيت ورد فيها اسم يدلّ على عضو من أربعة وستني عضوا، وحاولت عد كلّ 

 خاصا باإلنسان فقط، - فيها هذا العضو -أعضاء جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي، يكون 
  :واجلدول اآليت يبين هذا. فوجدت تسعني وتسع مائة موضع
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 جدول أعضاء جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي

 عدده العضو عدده العضو عدده العضو 

 07 الفرج 01 اخلد 02 سماجل

 07 السوأة 03 الذّقن 04 اجلسد

 04 العورة 01 اللّحية 01 البدن

 08 اجلنب 09 العنق 14 العظام 

 05 اجلناح 09 الرقبة 02 اللّحم

 11 الرحم 01 اجليد 02 اجللد

 110 اليد 01 الِعطْف 03 الدم

 01 الذّّراع 02 احلناجر 295 النفس

 02 العضد 01 لتراقيا 17 الرأس

 01 املرافق 01 احللقوم 04 الناصية

 02 الكف 09 الظّهر 72 الوجه

 02 األصابع 02 الصلب 11 األذن

 01 األنامل 44 الصدر 35 العني

 02 البنان 132 القلب 06 الطّرف

 16 اليمني 16 الفؤاد 02 األنف

 03 الشمال 10 البطن 01 اخلرطوم

 13 الرجل 01 األمعاء 13 الفم

 03 الساق 01 الترائب 25 اللّسان

ن08 القدم 01 حبل الويد 02 الس 
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 07 العقب 01 الوتني 01 الشفتان

 01 الكعب 17 األدبار 01 اجلبهة

  مرة990= اموع  01 اجلبني

  

رتبت األمساء الواردة يف اجلدول السابق يف حقل داليلّ خاص جبسم اإلنسان،  ولقد
  : النحو اآليتّعلى

  .النفس ، العظام، الدم، اللّحم، اجللوداجلسم، اجلسد، البدن، :اال األول

  :الرأس والعنق :اال الثّاين

     1 - ة، الوجه، األذن، العني، الطّرف، األنف، :الّرأس، ويضماصياخلرطوم،  الن
،نفتان،الفم، اللّسان، السالش الذّقن، اللّحية اجلبهة، اجلبني، اخلد ،.  

     2 - قبة، اجليد، :العنق، ويضمالر  ،راقي، احللقومالِعطْفاحلناجر، الت.  

األمعاء، الفؤاد، الظّهر، الصلب، الصدر، القلب، : ، ويضماجلذع :اال الثّالث
ناح، األرحام، الفرج، السوأة، العورة، اجلنب، اجلالترائب، حبل الوريد، الوتني، األدبار، 

  .الرحم

  :األطراف :اال الرابع

اليد، الذّراع، العضد، املرافق، الكف، األصابع، :  وهي،األطراف العلوية - 1     
  .األنامل، البنان، اليمني، الشمال

  . الكعبنيل، الساق، القدم، العقب،الرج: ، وهي األطراف السفلية- 2     
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: لشريف، هوالكرمي  حبسب ترتيب املصحف ارآن العضو األول الّذي ذكر يف القإنّ 
zΝtF �: القلب، لقوله تعاىل yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( #’ n?tãuρ öΝÏδÌ�≈ |Áö/r& ×οuθ≈ t±Ïî ( 

öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã �1 هامللك املشتغل جلميع آالت البدن، "، وهو عضو غري ظاهر، إالّ أن
وهو أشرف أعضاء . ، فهو حمفوف ا، حمشود، خمدوم، مستقر يف الوسطواملستخدم هلا

وهو معدن العقل والعلم . البدن، وبه قوام احلياة، وهو منبع الروح احليواينّ واحلرارة الغريزية
واحللم والشجاعة، والكرم والصرب، واالحتمال، واحلب واإلرادة والرضا والغضب، وسائر 

 حمل اإلميان  والتقوى واملدركات، وبه حتدد طبيعة اإلنسان املؤمن وهو. 2"صفات الكمال
  .أو املنافق أو  الكافر، وهو العضو الّذي يوصف باحلياة وضدها

األذن، ومل يذكر صراحة وإنما أما العضو األول الظّاهر الّذي ذكر بعد القلب فهو 
عطل إذا غفل اإلنسان عما كلّفه أشري إليها من خالل ما قد يصيبها من الاسة، وذكرت احل

zΝtF �: قال تعاىل اهللا تعاىل به، وضيع ما استخلفه فيه، yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θè=è% 4’ n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( 
#’ n?tãuρ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/r& ×οuθ≈ t±Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã �3، فلقد ذكر العضوان يف آية واحدة ،

م معا؛ فال ينفذ احلق إىل قلوب هؤالء الكفّار وال خيلص إىل وخصهما القرآن الكرمي باخلت
ضمائرها من قبل إعراضهم واستكبارهم، وال إىل أمساعهم ألنها تنبو عن اإلصغاء إليهن 

ألنّ األدلّة السمعية ال تستفاد إالّ من جهة "، 4وتعاف استماعه كأنها مستوثق عليها باخلتم
إنما "و. ، والسمع طريق إىل القلب5"تستفاد إالّ من جانب القلبالسمع، واألدلّة العقلية ال 

قدم سبحانه اخلتم على القلوب هنا ألنّ اآلية تقرير لعدم اإلميان فناسب تقدمي القلوب ألنها 

                                                 
 7/ ـ ا�(��ة 1
2 ��)�/ ا��0�0M/ ا=/ �S �� ا��ّ�ا�� وا=/ [ّ�� ا�M-زّ(Cا��0-ب *"' ا Oّh ا�ّ�اوي.  ـ ' bن. =��وت. * � أ�دار . �("

 .291. م2006/هـ1427. 2ط. ا��OY ا�02 ّ��
 7/ ـ ا�(��ة 3
�ف 4Gّا�� �!"1� 9�ر ا� )� -د =/ * � ا��G�(cّّي ا��-ارز)ّ�أ=-.  ـ �. 1ط. دار ا����. �("�ن. =��وت.  ا��

 . J(1/155-156. هـ1397/م1977
. م2005/هـ1426و1425. 1ط. دار ا����. �("�ن. =��وت. ��� ا�ّ'/ ا�ّ�ازي.  ـ ����S ا���� ا�ّ�ازي5 
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، يف عالقته بالعامل اخلارجي، وإن كانت 1"حملّ اإلميان، والسمع واألبصار طرق وآالت له
  .2قلب فقد يتأثّر بأعماهلا لالرتباط الّذي بني الظّاهر والباطناجلوارح كلّها تابعة لل

بالسمع  على البصر حيث وقعا، ف-  يف القرآن الكرمي -إنّ اهللا تعاىل يقدم السمع 
 سعادة الدنيا واآلخرة، والسعادة بأمجعها قائمة يف طاعة الرسل واإلميان مبا جاؤوا به، تنال

وأفضل نعيم أهل اجلنة يف الدار اآلخرة وأحبه إليهم إنما هو النظر . وهذا إنما يدرك بالسمع
إىل وجه  اهللا تعاىل، ولقد نالوا هذا النعيم وهذا العطاء بواسطة السمع، فكان السمع 

   .3كالوسيلة هلذا املطلوب العظم

 وإنّ ما حيصل لإلنسان من العلوم من طريق السمع أضعاف أضعاِف ما حيصل له 
 البصر، وإنّ السمع جيعل اإلنسان يدرك املوجودات واملعلومات واحلاضر والغائب من

 والقريب والبعيد والواجب واملمكن واملمتنع، فال نسبة إلدراك البصر إىل إدراكه، وفَقْد
  .السمع يوجب ثَلْم القلب واللّسان، وهلذا كان األطرش ِخلقَةً ال ينطق يف الغالب

ن العلماء والفضالء وأئمة اإلسالم من هو أعمى ومل يعرف فيهم ولقد عِرف كثري م
  . 4واحد أطرش؛ بل ال يعرف يف الصحابة أطرش

   :تعريف الداللة: خامسا

ال  والبد له من وسيلة أساسية لالتصال مع بين جنسه، واإلنسان اجتماعي بطبعه،
 له طرقا متعددة للتفاهم مع غريه يف توجد أفضل وسيلة لتحقيق هذه الغاية من اللّغة الّيت توفّر

  .اإلشارة سواء بالكلمة أو بالرمز ومجيع جماالت احلياة،

                                                 
�� �� ����S ا����ن ا�2!�� و 1��� ـ روح ا� 2�). ط. د. (دار ا��'y. ع. م. ج. ا���ه�ة. )� -د ا�N-1ّ�. ا�ّ�(8 ا� 4

 .1/203ج/J(1. م2005/هـ1426
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3  �!"��': S|. ا=/ [ّ�� ا�M-ز�. ا��-ا\'='ا\8  ـ U 0'ونUم و��ن. =��وت. 6��| ا�0ّّ�")� . �*�)Hّ0� مcb /=دار ا

8 .95-94. م2005/هـ1426. 1ط. وا�ّ"�G وا�Yّ-ز
4 �!"�.  ا� �89 ���7 ـ &��� .ا�ّ:��� 



 

  
 

 

27 

تفق على معانيها مع غريه طاملا هي يف اما ي اإلنسان يف جمتمعه ثروة لغوية خميلكو
، ل، فإنّ الدالالت تتغير وتتبد املختلفةا إذا انتقل ا إىل سياقات االستعمال أم،املعجم
للّغوي يف هذا الوقت يتدخل الباحث او.  يقتضيه املوقف وتتطلّبه احلياة حبسب ماوتتنوع

ت الّيت طرأت على مفردات اللّغة، ويطرح ذلك ضمن علم التغريالدراسة هذه الدالالت و
 املعىن اللّغوي ينطلق من معىن املفردة منموضوع الداللة هو املعىن اللّغوي، و" و.الداللة

ها يف السياقات متابعة التطورات الداللية والتغيرات الّيت تأخذحيث حالتها املعجمية و
إنما السياق مة ال حتمل يف ذاا داللة مطلقة، و، ألنّ الكليصعب حتديد الكلمةاملختلفة إذ 

سياق الّذي ترد ، فداللة الكلمة احلقيقية تتحقّق بفضل ال1"داللتها احلقيقيةهو الّذي حيدد هلا 
  .فيه

  :ماهية الداللة لغة - 1

لَّهلَّدالَلةً فاندود الد لُّهيء يدلُّ به:  على الشدستليلُ ما يإليه، والد هدِليلُ. سدوالد :
والدَلِّيلي . لِةوالدليل يدلُّ على الدال. وقد دلَّه على الطّريِق يدلُّه داللةً وِداللةً ودلُولة. الدالُّ

يف االصطالح بداللته يف اللّغة، ) الداللة(وترتبط داللة لفظ . "2ِعلمه بالداللَِة ورسوخه فيها
حيث انتقلت اللّفظة من معىن الداللة على الطّريق، وهو معىن حسي، إىل معىن الداللة على 

 بني املعنيني وارد يف عملية اإلرشاد إىل فاالرتباط ما. 3"معاين األلفاظ، وهو معىن عقلي جمرد
  .الوصول إىل أمر ما؛ فالدليلي يرشد إىل الطّريق، والداللة ترشد إىل املعىن

  :اصطالحاوعلم الداللة ماهية الداللة  - 2

تركيب إضايفّ يدلّ داللة االسم على ) علم الداللة( و،4مترادفان) املعىن(و) فالداللة(
ى خال من الدمانمسمة ،5اللة على الزيقابله يف الفرنسي  Sémantique ،ل من استعمل وأو
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1883سنة  Michel Bréal )ميشال بريال(هو هذا املصطلح 
، بعد أن تبلورت عنده صورته 1

، ليعبر به عن فرع من فروع اللّغة العام، وهو علم الداللة يف مقابل Sémantiqueالفرنسية 
وقد اشتق من اليونانية من . 3نقله اللّغويون إىل اإلجنليزية بعد ذلكمثّ . 2)الصوتيات(علم 

   .4مبعىن دلّ Semainein و،مبعىن العالمة Semantikos :أصلني اثنني مها

، أو  )دراسة املعـىن  (يعرفه بعضهم بأنه    "لة، من أهم جوانب علم اللّغة،       إنّ علم الدال  
 أو هو .5)"غة الّذي يتناول نظرية املعىنرع من علم اللّ ذلك الف (، أو )العلم الّذي يدرس املعىن   (
ذلك الفرع الّذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حتى يكون قادرا على محـل               "

يتم خالهلا ربط الشيء والكائن واملفهوم واحلدث بعالمة قابلة ألن     القضية الّيت   "، أو   6"املعىن
 وتقطيب احلاجب عالمة االرتباك والغضب، ونباح الكلب        فالغمامة عالمة املطر،  : توحي ا 

فعلم الداللة إذن هو علم     . 7"عالمة غضبه، وكلمة حصان عالمة االنتماء إىل فصيلة احليوان        
  . 8يشمل الدالالت املنطوقة وغري املنطوقة

 هو العلم الّذي يدرس كلّ ما أَعطَى معنى، أو علم دراسة املعىن"وعند علماء العربية 
الّذي يتحقّق من الرموز الصوتية واللّفظية والكتابية، واإلشارية واجلسدية، وغريها من رموز 
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وتعد األلفاظ هي أكثر . أو دراسة كلّ ما يدلّ على شيء، ويتوصل به إىل معىن...املعاين
؛ وقد اهتم 1"فهماالرموز اللّغوية داللة على املعىن، وأكثرها انتشارا، وأدقّها تعبريا، وأسرعها 

به علماء أصول الفقه اهتماما كبريا، العتمادهم عليه يف فهم النص الشرعي، واستنباط 
يساعد على إبراز املعاين املختلفة ، فهو علم 2احلكم الفقهي، كما اهتم به البالغيون أيضا

ميكن فصله عن  فال والدالالت املتنوعة يف كلّ فرع من فروع الدرس اللّغوي األخرى،
  . 3 أي موقف يف حياة اإلنسان أواملعجم،الصوت أو الصرف أو النحو أو 

إىل الداللة بأنواعها مبصطلحي ) 255εت(لقد أشار أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 
البيان اسم جامع لكلّ شيء كشف : "فقال) الداللة الظّاهرة على املعىن اخلفي(أو ) البيان(

، وهتك احلجاب دون الضمري، حتى يفضي السامع إىل حقيقته، ويهجم على لك قناع املعىن
حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، ألنّ مدار األمر والغاية الّيت 
جيري إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم واإلفهام، فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت 

وفيه ربط ما بني الوسيلة املساعدة وما بني . 4"لبيان يف ذلك املوضععن املعىن، فذلك هو ا
  .حتقيق الفهم واإلفهام

قد : "مثّ قال يف موضع آخر موضحا العناصر الّيت تساعد على حتقيق الفهم واإلفهام
فأما اإلشارة فباليد، والرأس، وبالعني واحلاجب واملنكب، إذا تباعد . قلنا يف الداللة باللّفظ

وقد يتهدد رافع السيف والسوط، فيكون ذلك زاجرا، . لشخصان، وبالثّوب وبالسيفا
واإلشارة واللّفظ شريكان، ونعم العون هي له،  ...ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وحتذيرا

ويف القول . 5"ونعم الترمجان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللّفظ، وما تغين عن اخلطّ 
  . شارة يف اإلبانة والتعبريتأكيد على دور اإل
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ما يتوصلُ به إىل معرفة الشيء : "هي) 503εت(والداللة عند الراغب األصفهاينّ 
كداللة األلفاظ على املعىن، وداللة اإلشارات والرموز والكتابة والعقود يف احلساب، وسواء 

نسان فيعلم أنه كان ذلك بقصد ممن جيعله داللة، أو مل يكن بقصد كمن يرى حركة إ
قال تعاىل. 1"حي :� $ tΒ öΝçλ °;yŠ 4’ n?tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ āωÎ) èπ −/!#yŠ ÇÚö‘ F{ $# �2.  

هي كون الشيء  ": فقد عرفها بقوله)816εت(اللة عند الشريف اجلرجاينّ الدأما 
هو : هو الدال، والثّاين: حبالة يلزم من العلم به العلم بالشيء اآلخر، والشيء األول

مثّ ينتقل إىل املعىن . 4وهذا معىن عام لكلّ رمز إذا عِلم، كان داالّ على شيء آخر. 3"ملدلولا
وهي كون اللّفظ حبيث مىت أُطِلق أو : الداللة اللّفظية الوضعية: "اخلاص باأللفاظ، فيقول

وااللتزام، ألنّ وهي املنقسمة إىل املطابقة والتضمن . تخيلَ؛ فُِهم منه معناه للعلم بوضعه
اللّفظ الدال بالوضع يدلّ على متام ما وِضع له باملطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما 

فإنه يدلّ على متام احليوان الناطق باملطابقة، وعلى : يالزمه يف الذّهن بااللتزام، كاإلنسان
 باأللفاظ باعتبارها رموزا وهذا التعريف خاص. 5"جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بااللتزام

  .6دالّة

    : موضوع علم الداللة- 3

 رمزا، ألنّ كالّ منهما حيمل معىن بدراسة اللّغة باعتبارها كلمة أويهتم علم الداللة 
أضاف و.  منهما أداة من أدوات االتصال، وألنّ كالّته ويف السياق الّذي يوظَّف فيهيف ذا

، ألنّ اللّفظ أو الكلمة الداللة ألنها يف نظرهم األنسبا لعلم آخرون اجلملة لتكون موضوع
الّذي سيكون أساسيا يف "حدات معجمية أخرى؛ مبعىن أنّ مبعزل عن وأن يستعمل ال ميكن 

اللة هو الطّريقة الّيت تالدرن معىن مجلة ماب وفقها معتمثال لو أتينا . اين الكلمات لتكو
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حدات املعجمية األساسية فإنّ هذا القول مكون من الو. دا إىل الولدالرجل يعطي نقو: جبملة
. 1"جلملة األوىل عنه يف الثّانية، إالّ أنّ املعىن خيتلف من االولد يعطي نقودا إىل الرجل: لقولنا

والترتيب املقصود يف هذا املقام، إنما هو ترتيب السياق اللّغوي الّذي يفرض داللة حمددة 
  .ة، كلّما جتدد السياق أو التركيبللكلم

 :أما أمحد خمتار عمر، فهو أكثر دقّة وحتديدا ملوضوع لعلم الداللة، إذ يقولو
، هذه  العالمات أو  أو الرمزموضوع علم الداللة أي شيء أو كلّ شيء يقوم بدور العالمة"

لرأس كما قد تكون مياءة باقد تكون إشارة باليد أو إوز قد تكون عالمات على الطّريق والرم
يبحث يف كلّ ما يقوم بدور العالمة أو الرمز سواء ) علم الداللة( فهو .2"كلمات أو مجال

 ا أو غري لغوية(كان لغوية وشبه ألسنيه)رموز ألسنيرجة األوىل على ، ولكناملعىن  يركّز بالد
ت  ذاوضوع األول للداللة، باعتبار اللّغة، فتكون الكلمة امل3اللّغوي يف جمال الدراسة اللّغوية

ولكن ال يفهم من هذا أنّ علم الداللة يهتم باملعىن املفرد . "أمهية بالغة بالنسبة لإلنسان
وحسب، بل هو موجه صوب النشاط الكالمي، ذي الداللة الكاملة، من أحداث كالمية، أو 

فيكون . 4"دد عن طريق معطيات اجلملة ككلّامتدادات نطقية، تكون مجال، ذات معان تتج
، والّذي سيكون 5للداللة دور أساسي لتحديد القواعد املنظّمة لداللة الكلمات فيما بينها

  .6أساسيا أيضا هو الطّريقة الّيت تترتب وفقها معاين الكلمات لتكون معىن مجلة ما

كم اللّغات، وتطور املعاين وأسباب وعلم الداللة أيضا طريق إىل فهم القوانني الّيت حت
تبدهلا، والعالقة ما بني اللّفظ واملعىن، أو الدالّ ومدلوله، وصلة اللّغة بأصحاا، ومعرفة 
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أسرارها وتطور ألفاظها ومعانيها، ووسيلة لفهم عقلية الشعب الّذي يتكلّمها، ومعرفة بيئته 
  .1وعاداته ومراحل تفكريه

  :2أنواع الداللة - 4

أنواع الداللة، وأصناف الداللة، وأقسام : فقالواراء على التسمية، اآلاختلفت لقد 
ة أرجعوا ذلك  علماء الدالل، وعلى الرغم من هذا االختالف، فإن3ّالداللة، ووجوه الداللة

سية الّذي يعد املدونة الرئيينحصر يف املعجم  معىن الكلمة ال إنّإىل عدة أنواع من املعاين، ف
وأهم هذه . واألساسية ملعاين الكلمات وحسب؛ فهو ليس كافيا الستيعاب مجيع املعاين

  :4املعاين، هي

فهومي أو هو الّذي يسمى املعىن التصوري أو املو:  املعىن األساسي أو األويلّ-  أ
اإلدراكي ، ،فاهم ونقل وهو العاأو املعجميوالت صال اللّغويلالت األفكار، مل الرئيسي

   .ويستعمل يف املعىن املباشر
فظ ىل اللّوهو ذلك املعىن الّذي يشري إ:  املعىن اإلضايفّ أو الثّانوي أو التضمين- ب

قافة أو الزمن أو إنما يتغير بتغير الثّال شامل، وهو غري ثابت وإضافة إىل معناه التصوري، و
  .اخلربة

∧ -د مالحمه االّذي وهو :  املعىن األسلويبةحتدة واجلغرافيكما لظّروف االجتماعي ،
  .بالعالقة بني املتكلّم والسامع، كالصحافة والقانون واألدب بأنواعه وغريهايتقيد 
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رد من دالالت ذاتية لذلك مرتبط مبا ميلكه الففردي، هو و:  املعىن النفسي-د 
ة، أو األعمال األدبيةاللّفظ، مثل األحاديث العادي.  

ε -إنّ للمعىن اإلحيائي أمهّية بالغة وذلك يف كونه يعمل على استنباط :  املعىن اإلحيائي
الداللة الكامنة يف املفردة اللّغوية ملا تؤديه هذه األخرية من وظائف، حبيث يستشف قدرا 

: ثريات، هي وللمعىن اإلحيائي ثالثة تأ.على اإلحياء بناء على ما تتميز به من شفافية معينة
"ى باملعىن االنعكاسيوع ما يسمذا الن از، ويلحقاليلّ املتعلّق باأثري الدويتّ، والتالتأثري الص .

ويتضح املعىن االنعكاسي بصورة أكرب يف الكلمات ذات املعاين املكروهة أو احملظورة مثل 
غي استعمال التلطيف يف التعبري، ويف أمثال هذه احلاالت ينب. الكلمات املرتبطة باجلنس واملوت

الّذي هو عملية اإلشارة إىل شيء مكروه أو معىن غري مستحب بطريقة جتعله أكثر قبوال 
وكلّ أنواع الدالالت تتفاعل تفاعال كبريا يف إعطاء املعىن، وال ميكن االستغناء . 1"واستساغة

  .عن أي منها

5 -اللة باملستويات اللّغوية والعلوم األخرى عالقة علم الد :  

من مستوى صويتّ ومستوى صريفّ وحنوي (مستويات اللّسانيات العالقة ما بني 
ة الّيت حتدث، وبنية الكلمة ) ومعجميوتيرات الصغياللة قائمة ال تزول، فالتوما بني علم الد

حلقيقة أنّ وا.  معينةوترتيب عناصر اجلملة، وانتظامها داخل السياق، كلّ ذلك له دالالت
هذه املستويات على درجة كبرية من االتساق واالنسجام، فهي مرتبطة جمتمعة تؤلّف وحدة 

ال ينفصل بعضها عن بعضها اآلخر، لكن هذا الفصل الّذي يفعله الدارسون إنما "، و2متكاملة
حليل اللّغويراسة، والقيام بالتاللة يستخدم... يستهدفون منه إجراء الدما يبدو من وعلم الد 

اخلصائص الصوتية والصرفية والتركيبية للخطاب أثناء عملية التحليل الداليلّ، للكشف عن 
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وهذه التداخالت بني هذه الفروع يف الدرس . 1"اخلصائص الداللية للكلمة، أو التركيب
  .2صنع العلماءاللّغوي تؤكّد أنّ مستويات اللّغة ختضع لكيان واحد، وأنّ التقسيمات من 

ويعترب علم الداللة قمة هذه املستويات وغايتها؛ ألنّ اهلدف من اخلطاب املكتوب أو 
مل يقتصر هذا العلم على "و. 3املنطوق، هو الفهم، واملسئول عن الفهم هو علم الداللة

ت، الدراسات اللّغوية فحسب، وإنما قضية املعىن تشغل مجيع املتكلّمني ومجيع االختصاصا
ولذا فقد شارك فيه علماء النفس وعلماء االجتماع واألنثروبولوجيا، كما شارك فيه رجال 

فإنّ علم الداللة هو نقطة التقاء ألنواع . 4"السياسة واالقتصاد والفنانون والصحفيون واألدباء
  .من التفكري واملناهج وإن اختلفت اهتمامات كلّ منها

  :6م هذه الداللة إىلنقست و:5أ ـ الداللة الصوتية
ومساها ابن  7ـ الداللة الصوتية الطّبيعية الّيت تعىن بوجود مناسبة مابني اللّفظ ومعناه

  .8جني الداللة اللّفظية
 ففي .9الصوتية ـ والداللة الصوتية التحليلية الّيت يتغير فيها املعىن تبعا لتغير الوحدات

يدلّ القاف والطاء على القطع، أما احلرف )  وقطش، وقطّ،طعقطم، وقطف، وق(األلفاظ 
  .10)الداللة(فهو الّذي حيدد املعىن ) الوحدة الصوتية الثّالثة(الثّالث 

                                                 
1��ّ��)HSو �ّ�!�15. ��' *-ض �b'ر.   ـ *0� ا�ّ'��u؛ درا�1  
2��u'ّء *0� ا�-V �� ّي-Z0ّ�0? ا��Yّا� �!"2�ت. ع. م. ج. ا���ه�ة. )� -د *��%�.   ـ (�M0� �G"ّ1ط. دار ا� .

1426R .2005 .16. 
3��ّ��)HSو �ّ�!��\15��ّ. �'ر��' *-ض b.   ـ "!� *0� ا�ّ'��u؛ درا�1 �Cا ��u'ّي. ، وا��&H( ���6 .27 ،

�&Y !�� =�/ ا��')�ء وأ&Y !��ر. ا��Z0ّ وأMّ"ّن ا�� .219. ر)@
4��\ّ�� �� ا�ّ:��Z ا��Cادّ�Cا ��u'ّي.   ـ ا��&H( ���6 .27�ّ=�2ا� �ّPe)اث ا��Yّوا� ��ّ�u'ّت ا��]e2ا� �!". ، و

}�Gّا� /�b 'bو*0� ا�ّ'8.*(' ا�-ا ،��u .� * ر�Y�( ' b16-15. أ. 
��2ِ� ا�َ��ا*�/. *0� ا�ّ'��u =�/ ا�ّ"!� وا�HY(�+  ـ 5 ' bن. =��وت .أ�")� . �G"ّت وا���)2ّ�� �0ّ'را1M��1ّ ا�s ا�

8  .95. م1993. 1ط. وا�Yّ-ز
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 .95. ا� �89 ���7  ـ 6
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 .3/98ج
��2ِ� ا�َ��ا*�/. *0� ا�ّ'��u =�/ ا�"!� وا�HY(�+  ـ 9 ' b96 .أ��\ّ�� �� ا�ّ:��Z ا��Cادّ�Cا ��u'ّا� �!"���6 . ، و
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  :1ب ـ الداللة الصرفية
 ،2)الداللة الصناعية( ابن جني وقد مساها. تعين أنّ داللة اللّفظ مرتبطة بصيغة اللّفظ

 وجعلها أقوى من الداللة )لفظية وصناعية ومعنوية(حو الثالث ت النوجعلها ضمن دالال
الفعل : ومثال على ذلك. 3"عية أقوى من الداللة املعنويةالداللة الصنا: "املعنوية، فيقول

تغيرت ) أَفْعلَ(، كالمها الزم فإذا صغنا منهما على وزن )فَعلَ(بصيغة ) نظَر(الفعل و) دخلَ(
نظَر : تكون للتعدية غالبا أي جلعل الالّزم متعديا على مفعول واحد مثلأَفْعلَ "، ألنّ  تهمادالل

وأَنظَرته ودخلَ وأَدخلْته، وإن كان الفعل متعديا إىل مفعول واحد صار متعديا إىل مفعولني، 
 مبعىن أنّ كلّ .4"أَعلَمته األمر:  فتقول،ره اخلبر، وعِلم اَألمأَسمعت: سِمع اخلرب، فتقول: مثل

  .تغيري يف بناء الكلمة  وصيغتها جير حتما إىل تغيري يف الداللة

   :5 ـ الداللة النحوية∧

معىن، وال خاص يتولّد عنه مدلول  على منط ااالمسية ترتيبإنّ لعناصر اجلملة الفعلية و
ير الّذي يطرأ داخل اجلملة من حيث التقدمي والتأخري، يزال هذا املعىن يتغير حبسب التغ

 غريهم ولقد سبق علماء العرب واملسلمني. والعالقات الّيت تكتسبها الكلمات داخل اجلملة
 إنّ النظم هو توخي معاين النحو يف معاين الكلم وإنّ: " النحوية، فقالواإىل اإلشارة إىل الداللة
إذا كان قد علم أنّ األلفاظ مغلقة على " :، ويوضحون أكثر6"ظ حمالتوخيها يف متون األلفا

 األغراض كامنة فيها حتى يكون هو ون اإلعراب هو الّذي يفتحها وإنّمعانيها حتى يك
املستخرج هلا وإنّ املعيار الّذي ال يتبين نقصان كالم ورجحانه حتى يعرض عليه املقياس الّذي 

                                                 
��2ِ� ا�َ��ا*�/أ. *0� ا�ّ'��u =�/ ا�"!� وا�HY(�+  ـ 1 ' b. 97 89ا��\ّ�� �� ا�ّ:��Z ا��Cادّ�:، و�Cا ��u'ّا� .

31��u'ّر * �. ، و*0� ا��Y�( ' b13. أ. 
��2� ا���ا*�/. ، و"!� *0� ا�ّ'��u =�/ ا�ّ"!� وا�HYّ(�+3/98ج.  ا=/ 9ّ"�.ا��:�\�  ـ 2 ' b97. أ.  
�، و"!� *0� ا. ا� :'ر ���7  ـ 3&�����2� ا���ا*�/. �'��u =�/ ا�"!� وا�HY(�+ا�ّ:���  ' b97. أ. 
�  ـ 4&S��0H:(ا��2=ّ�� و �Z0ّ0- ا�* �� �M2( ؛?(�Gّل 9"�'ي. ا�e=ّ ' �21' إ1(� و�ن . =��وت. )�. دار ا�2-دة. �("
 .145. 1985. 1ط
5 �!"��2� ا���ا*�/. *0� ا�'��u =�/ ا�"!� وا�HYّ(�+  ـ  ' b98. أCا ��u'ّوا� ،��\ّ�� �� ا�ّ:��Z اCرادّ� . ���6

�ر * �. ، و*0� ا�ّ'H( .31��u&�يY�( ' b13. أ.  
�ز   ـ 6M*Cا ?\uد . �ّ��9�Mه� ا����M . ):�. ا���ه�ة. )� -د )�ّ ' %�آ�: S|).  هـ 471ت(*(' ا���)�Y(� ا��

8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0�) .94).ت. د). (ط. د.  
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 وإنّ الفاعلية واملفعولية واالبتداء واخلرب وغريها .1"ى يرجع إليهف صحيح من سقيم حتال يعر
  .هي الدالالت الّيت تكتسبها الكلمة  داخل اجلملة، كلّما تغير مكاا

. "أهدى خالد حممدا كتابا" و"أهدى حممد خالدا كتابا":  ومثال على ذلك قولنا
ريغمدلوهلارتبةُ تفعندما ت ريغه  الكلمات، تاليلّ "، فإنالعنصر الد حويالعنصر الن كما ميد

حتديده، ميد العنصر الداليلّ العنصر  متيزه وباملعىن األساسي يف اجلملة الّذي يساعد على
حويالعنصرين  )يف(متييزه، إذ يوجد جلوانب الّيت تساعد على حتديده و كذلك ببعض االن

ر ذلك من خالل ترتيب عناصر اجلملة يف اللّغة ، يظه2"تبادل تأثريي دائمأخذ وعطاء و
  .العربية، وما يطرأ عليها أحيانا من التقدمي والتأخري

  : 3د ـ الداللة السياقية

جذره متكون من السني والواو والقاف، وهو أصل واحد، وهو : السياق يف اللّغة
 يسوقُها سوقًا وِسياقًا، وقد أَساقَها ، مشتقّة من ساق يسوق اِإلِبلَ وغريها4حدو الشيِء

، 7، وتساوقَت اإلبل وحنوها تساوقًا إذا تتابعت6، أي؛ سارت متتاِبعة5ًواستاقَها فانساقَت
واألصل يف تساوق تتساوق كأنها لضعفها . 8وكذلك تقاودت فهي متساِوقةٌ ومتقَاِودةٌ

ويف حديث . 10ما اسِتيق من الدواب: ، والسيقَة9ُ بعضها عن بعضوهزاهلا تتخاذل ويتخلّف

                                                 
. ):�. ا���ه�ة. 7h *(' ا�ّ�ؤوف 21': )�ا�29 و�02S+. ا=/ [�� ا�M-زّ�.  رّب ا�2�� �/أ*eم ا� -[�2/ */  ـ 1

�*� ا��ّ"ّ�� ا� Yّ�'ة. )�Y(� و)H(�2 ا���ج *(' ا�e�ّم =/ )�ّ ' =/ %��ون)Hّ1968). ط.د(. %�آ� ا� .J(3/238. 
�\ّ�� �� ا�ّ:��Z ا��Cادّ� ـ 2�Cا ��u'ّي. ا��&H( ���6 .32. 
  ـ3 7����، و*0� ا�ّ'��u =�/ ا�ّ"!� وا�HYّ(�+. "!� ا� �89 &�����2� ا���ا*�/. ا�ّ:���  ' b100. أ. 
4�Z0ا� �� W��� .  ـ "!� )M2� ا� ��رس =/ زآ�� /= ' b/ أ���هـ395ت(أ=- ا� .(|S :أ=- * �و /�ب ا�ّ'&% .

�ن. =��وت")� .8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� ّدة . 498. 1998/ـه2/1418/ط. دار ا����� ).1-ق()
�ن ا��2ب5�� �!" ).1-ق()�ّدة . J(7/304. ا=/ )"!-ر.  ـ 
�ج ا��2وس )/ 9-اه� ا���)-س6S �!"). هـ1305ت()�Oّ ا�ّ'/ أ=- ا���£ ا�ّ�ّ�' )�ّ ' )�a@S ا�cّ=�'ّي .  ـ 

 .1306R .J(6/388-389. 1ط. )"G-رات دار )�Y(� ا����ة. �("�ن. =��وت
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. ، وا� M2� ا�-�1`)1-ق()�ّدة . J(7/304. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)1-ق()�ّدة . 314. م1992/هـ1412. 1ط

1�ق()�ّدة . 1/464ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.( 
�ن ا��2ب8�� �!"�ج ا��2وس)1-ق()�ّدة . J(7/304. )"!-را=/ .  ـ Sّي. ، و'�=cّا� .J(6/388-389. 
97����ج ا��2وس.  ـ "!� ا� :'ر Sو ،�&��� .J(6/388 -389. ا�cّ=�'ّي. ا�ّ:��� 

10�!"�W �� ا��Z0ّ ـ ��رس.  )M2� ا� �� /= ' bّدة . 498. أ� ).1-ق()
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ولدت فالنة ثالثَةً على : ويقال. 1)جاء زوجها يسوق أعنزا ما تساوق أي ما تتابع: (أم معبد
وسياق الكالم؛ تتابعه . 2ساٍق واحدٍة، أي بعضهم على إثر بعٍض، ليست بينهم جاريةٌ

فهذه أقوال علماء اللّغة واملعجم تتفق على معىن الّتتابع . 3جرى عليهوأسلوبه الّذي 
  .واالتصال

السياق : أصحاب نظرية السياق أربعة أنواع منه، هييحدد يف االصطالح ف أما
ياق العاطفيياق الثّقايفّ، والسوسياق املوقف، والس نا يف هذا البحث . 4اللّغويوالّذي يهم

وعان األوالالت املختلفة الّيت : ل والثّاينّ؛ أيالنالّذي نستعني به لتوضيح الد ياق اللّغويالس
وسياق املوقف أو سياق احلال، ويتجلّى . تكتسبها الكلمة من خالل االستعماالت املتنوعة

؛ فقد كان سبب نزول اآلية من أهم القرائن  الّيت 5هذا النمط فيما يعرف بأسباب النزول
 نمعناها إىل وجهة دون غريهاتعي ه6داللتها وتوج.  

 من خالل هذا األخريال يتحدد أما السياق اللّغوي فهو الّذي حيدد معىن الكلمة، و
، فهو يعطينا دالالت كثرية للكلمة الواحدة، بعضها  فحسبجمي أو القاموسيمعناها املع

غري (عناصر معىن الكالم فثمة ليس كل شيء يف إدراك "، فهذا 7متجانس وبعضها متناقض
وذلك :  ذات دخل كبري يف حتديد املعىن، بل هي جزء أو أجزاء من معىن الكالم)لغوية

كشخصية املتكلّم، وشخصية املخاطب، وما بينهما من عالقات، وما حييط بالكالم من 
ي يكشف  هو الّذ9)الكالم احلي( أو ما يسمى فالسياق. 8" بهالبسات وظروف ذات صلةم

وضع الكلمة : " هوSpence) سبنس ( كما عرفه- أي السياق -عن حقيقة الكلمة، ألنه 
                                                 

�ج ا��2وس1S �!" .J(6/388 -389. ا�cّ=�'ّي.  ـ 
ّ�� و�+ أوا\? ا���وف("!� )M2� ا�:��ح  ـ  2\�� أ��()�S�S OSّ�( .( ه�ّي-Mد ا�� ّb /= ?�*�هـ أو 390ت(إ1 

�ن.  =��وت .ا*p( 7= a"Y)-ن %���). هـ400")� .8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� ���2 م2007/هـ1428. 2ط. دار ا� .
 ).1-ق()�ّدة . 524

1�ق()�ّدة . 1/464ج.  و��Uونإ=�اه�� ):a�H،.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 3.( 
�ر * �. "!� *0� ا�ّ'��u ـ 4 Y�( ' b69. أ. 
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6��ّ�u؛ درا�1 د��)' ا�ّ:��|.  ـ "!� ا�pYّو? ا�Z0ّ-ّي �� ا����ن ا���b /��b .ن.=��وت�")�  . �*�)Hّ0� مcb /=دار ا
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263. 
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،  1"ة، مرتبطة مبا قبلها وما بعدها الّذي تعبر عنه الكلمة داخل اجلملداخل اجلملة أو احلدث
ا،  نفهم معناها أو دالالكلمة داخل السياقات املختلفة لكيبالتايل جيب ـ أن نتتبع الو
أي :  بأنّ املعىن ال ينكشف إالّ من خالل تسييق الوحدة اللّغويةFirth) ريثِف( وهلذا يصرح"

 فالداللة احلقيقية للكلمة تتحدد كلّما وقعت داخل سياق .2"وضعها يف سياقات خمتلفة
  .معين، وختتلف حبسب استعماالا

على دور  Firth ومنهم فريث أكّد اللّسانيون من أصحاب املدرسة االجتماعية،"ولقد 
املعىن، واهتموا باالستعمال الفعلي للكلمة يف إطار جمتمع بعينه، ورأى السياق يف حتديد 

  :أصحاب هذه املدرسة أنّ هذا االستعمال حيكمه أمران

السياق اللّغوي نفسه، الّذي ال ينظر إىل الكلمات بوصفها وحدات منعزلة، : األول
  .دد معناها بعالقاا مع الكلمات األخرى يف السلسلة الكالميةأي أنّ الكلمة يتح

القرينة أو املوقف الّذي يقال فيه الكالم؛ أي الظّروف الّيت حيدث فيها : الثّاين
  . 3"السياق

النظم اللّفظي للكلمة وموقعها من " بأنهاللّغوي عن السياق   Ulmanويقول أوملان
مل الكلمات واجلمل السابقة والالّحقة للكلمة، والنص الّذي وهو بذلك يش. 4"ذلك النظم

صن لذلك الن5ترد فيه، والكتاب املتضم.  

على العالقات الّيت تفرزها عناصره اللّغوية "إنّ البعد الداليلّ للحدث اللّساينّ ال يقوم 
على عناصر فحسب؛ بل يستمد أيضا من عالقات املوقف االتصايلّ الّذي يقوم هو اآلخر 

عبرييدة تتالقى مع املعطى التة للحدث اإلنساينّ يرتكز على . متعدفرصد الوظيفة اإلخباري
                                                 

��2� ا���ا*�/. ا�ّ'��u =�/ ا�ّ"!� وا�HYّ(�+*0�  ـ 1  ' b100. أ.  
2��u'ّر * �.   ـ *0� ا��Y�( ' b68. أ .�ّ]� أو ا� "&Contextual Approach J. و2ّ' ���ث ز*�� ا� "&J ا�ّ��

 .Oprational  Approachا�2 0ّ� 
37Mه��م ا�ّ'/.  ـ ا�Yّ��0? ا�ّ'�uّ�، إ�9اءا7S و)"�b زآ� ��*� وا�ّ"�G . ع. م. ج. ��ه�ةا� .آ�)Hّ0� O�P دار

8 .1/96 ج.2000). ط. د. (وا�Yّ-ز
4 �Z0ّن.  ـ دور ا��0 � �� ا���ب. ع. م. ج. ا���ه�ة. آ �ل =�G. د: ��Y1 .� 9�S/ أو� )Gّا� �)Y�() .1975). ط. د .
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جانبني أساسيني؛ جانب على صلة بالسياق اللّفظي الّذي متليه عالقات املكونات اللّفظية 
؛ وهو يضمياق احلايلّ أو املقاميشكيل اللّساينّ، وجانب آخر مرتبط بالسالظّروف للت 

ة وقت اإلنشاء اللّغويياق املقايلّ أو األدائي . 1"واملالبسات غري اللّغويياق اللّفظ هو السفالس
، والسياق احلايل 2للكلمة، وهو سلسلة كالمية متفاعلة، تسهم يف تقرير الوظيفة اإلخبارية

  . 3مني واللّغةهو الظّروف االجتماعية والنفسية والثّقافية مشتركة بني املتكلّ

فالكلمات ليس هلا معان وإنما هلا استعماالت داخل السياق، وإنّ هذه االستعماالت 
خترج ا من حميط اللّغة الساكن إىل الكالم املتحرك، كما يقول الفيلسوف األملاينّ 

، أو كما يقول 4"ال تبحث عن الكلمة، بل تبحث عن استعماهلا: "Wittgenstein: فتجنشتني
هي تأخذ ف. 5"إنّ الكلمة احلقيقية هي الكلمة يف السياق: "Mielleلّساينّ الفرنسي مييه ال

والّذي سيكون أساسيا يف الداللة  .6معناها من خالل السياق، وال تدلّ بنفسها على شيء
  .7هو الطّريقة الّيت تترتب وفقها معاين الكلمات لتكون معىن مجلة ما

م معىن كلمة هو وجودها يف التركيب الّذي يسهم يف إبراز أحسن طريقة لفه"إنّ 
معناها وجيعلها متباينة عن تلك الّيت تقارا أو تبدو مشاة هلا، باإلضافة إىل الوظائف 
الداللية ذات االرتباط باحمليط والثّقافة اللّذين يعبران عن داللة اللّفظ عن كلّ كلمات 

وأداة إجرائية فعالة ال ميكن  ة وحامسة يف جمال اللّغة،فالسياق مسألة ضروري. 8"اللّغة
  .االستغناء عنها

                                                 
 1�ّ���ل.  *(' ا��a��* /= ��0. ـ ا�("�� ا��Yّآ�(ّ�� �0�'ث ا��0ّ:Sّuا��2=ّ�� وا �Z0ّا� �)Y�( رات-G"( .�2 وه�ان(�9 .

�. دار اNدO. ا�cMا\�. وه�ان��� .83. م2006). ط. د. (ا�ّ�
2 �ّ�� .83.. *(' ا��a��* /= ��0.  ـ "!� ا�("�� ا��Yّآ�(ّ�� �0�'ث ا��0ّ
3 7��� .89.  ـ "!� ا� �89 
�م ا�ّ'/. �9اءا7S و)"�ه7Mا�Yّ��0? ا�ّ'�uّ�؛ إ ـ  4�b زآ� � . 1/95ج. آ�
�. ا� �89 ���7 ـ  5&��� .ا�ّ:��� 
6 �!" .96.  ا� �89 ���7 ـ 
7 ��u'ّ0� ا�* �!"�-ر ا�&'ى �-%/: 9�S �. آ0-د �9)�ن ور -ن �-=0-ن.  ـ . 30. 
� ا���-ل ا�ّ'�uّ�� ـ  8ّ�!��. د)G+. أcّ* ' bوز. أ6-ل �Sا�ّ�� �� �ب ا��2ب. 1-رYّد ا����Sّرات ا-G"() .ط. د .(
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 على أمهّية السياق وأثره يف بيان الدالالت وحتديدها، إالّّ  علماء املسلمنيوقد أكّد
وميكن لنا أن نسرد أقوال بعض العلماء الّذين . أنهم مل يتفقوا على معىن واحد جامع متقارب

ملوضوع، لنعرف مدى اهتمامهم به يف جمال البحث عن قرينة أكيدة متكّن من اشتغلوا ذا ا
   .التدقيق يف اختيار الدالالت

السياق يرشد إىل تبيني امالت ): "660εت(يقول عز الدين بن عبد السالم 
وترجيح احملتمالت وتقرير الواضحات، وكلّ ذلك بعرف االستعمال،  فكلّ صفة وقعت يف 

 (ø−èŒ š�̈ΡÎ �: ، ويستشهد بقوله تعاىل1"ذّم كانت ذماً وإن كانت مدحا بالوضعسياق ال

|MΡr& â“ƒ Í“yè ø9$# ãΛq Ì�x6 ø9 وال خيفى ما يف اآلية من التأنيب والترذيل واجلزاء هلذا العزيز . �2 #$
   .الكرمي يف غري ما عز وال كرامة

ن فإنها الدالّة على مراد املتكلّم أما السياق والقرائ): "ε 702ت(يقول ابن دقيق العيد 
فأرجع السياق إىل مراد . 3..."من كالمه، وهي املرشدة إىل بيان امالت وتعيني احملتمالت

ال يقام عليها : "وقال يف موضع آخر عن داللة السياق بأنه. املتكلّم، وهو الغرض املقصود
فإنّ السياق : "ال يف موضع آخر أيضاولبيان أمهّيته يف فهم النصوص الشرعية ق. 4"دليل

طريق إىل بيان امالت، وتعيني احملتمالت، وترتيل الكالم على املقصود منه، وفهم ذلك 
قاعدة من قواعد أصول الفقه، ومل أر من تعرض هلا يف أصول الفقه بالكالم عليها وتقرير 

ي قاعدة متعينة على الناظر، قاعدا مطولة إال بعض املتأخرين ممن أدركنا أصحام، وه
ويقول أيضا ضمن استدالله على وجوب األخذ بالسياق يف فهم  .5"ذات شعب على املناظر

ألنّ السياق مبين للمجمالت، مرجح لبعض احملتمالت، ومؤكّد : "...النصوص قوله

                                                 
. وزارة ا�sGّون اe1C)ّ�� �� ا��-i. * � اS :��%N|. ='ر ا�ّ'/ ا�cّرآGّ�.  ـ ا�(�� ا� ��` �� أ6-ل ا���7 1
 .8/55ج. هـ1413. 2ط
�ن 2U'49/ ـ ا�. 
�م 3�bNم %�ح * 'ة ا��bNم ا��bد[�+ ا��2'.  ـ إ /= /�آ�:��S .|S ا�ّ'% ' bه�ة.  أ���� ا��OY. ع. م. ج. ا��* .
 .2/21ج. هـ1407. 2ط
4 7��� .1/406ج.  ـ ا� :'ر 
5 7��� .2/232ج.  ـ ا� :'ر 
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لقرائن ألنّ فلينتبه هلذا وال يغلط فيه، وجيب اعتبار ما دلّ عليه السياق وا... للواضحات
ويف أقواله املتتالية تأكيد على ضرورة مراعاة السياق يف . 1"بذلك يتبين مقصود الكالم

  .الكالم لفهم الدالالت

وهو يقرر بأن إمهال  السياق يؤدي إىل الوقوع ) ε 751ت(ويقول ابن قيم اجلوزية 
حملتمل، والقطع بعدم احتمال غري السياق يرشد تبيني امل، وتعيني ا": يف الغلط واملغالطة

وهذا من أعظم  القرائن الدالّة على  .املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق، وتنوع الداللة
−ø � :فانظر إىل قوله تعاىل. مراد املتكلّم، فمن أمهله غلط يف نظره، وغالط يف مناظرته èŒ 

š�̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“yè ø9 $# ãΛq Ì�x6 ø9$# �2ه الذّليل احلقري، كيف جتد سوهذه من . 3"ياقه يدلّ على أن
ياق القرآينّ، فظاهره يدلّ على املدح واملعىن احلقيقي فيه الذّمخصائص الس أهم.   

ليكن حمطّ نظر املفسر مراعاة نظم ): "794εت(وقال بدر الدين بن حممد الزركشي 
 التجوز، وهلذا ترى صاحب الكالم الّذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللّغوي لثبوت

 يف - وقد أكّد . 4"الكشاف جيعل الّذي سيق له الكالم معتمدا حتى كأنّ غريه مطروح
داللة السياق أنكرها بعضهم ومن جهل : " على حجية داللة السياق، فقال-موضع آخر
ا من األثر ملا هل. 5"إنها متفق عليها يف جماري كالم اهللا تعاىل: وقال بعضهم. شيئا أنكره

  .البالغ يف حتديد الدالالت

 يوطيين الس911ت(وقال جالل الدε" :( ر[وعليهاملفس [ مبراعاة املعىن احلقيقي
واملفهوم من كالم الزركشي . 6"واازي، ومراعاة التأليف، والغرض الّذي سيق للكالم

                                                 
 .290- 8/289ج. * � اS :��%N|. ='ر ا�ّ'/ ا�cّرآGّ�.  ـ ا�(�� ا� ��` �� *0� أ6-ل ا���7 1
�ن 2U'ّ49/ ـ ا�. 
 .1014-1013. ='ا\8 ا��-ا\' ـ  3
 .1/317ج. هـ1408. ط. دار ا��M?. )�ّ ' أ=- ا��@? إ=�اه��: S|. (�ه�ن �� *0-م ا����ن ـ ا� 4
 .8/54ج. ='ر ا�ّ'/ ا�cّرآGّ�.  ـ ا�(�� ا� ��` �� أ6-ل ا���7 5
�ن �� *0-م ا����ن 6�SCـ ا  .|S :�Z)ا� O .2/1222ج. هـ1416. 3ط. دار ا=/ آ��4. �("�ن. =��وت. ):a�H د
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يوطيظم يف عب: والسياق هو الغرض، والنهما جيعالن السأليف، وعند أنهو الت ركشيارة الز
  .السيوطي تابع للسياق ودليل عليه

إنّ املتأمل يف أقوال هؤالء العلماء ويف الشواهد الّيت ساقوها، جيدها حتمل اعترافات 
واضحة بأثر السياق وداللته وأمهّيته البالغة يف الكشف عن املفردات القرآنية ودالالت 

  . ع ضمن مباحث املفسرين وعلماء األصول واللّغوينياآليات، وعن مراد الشار

لى حتديد املعىن؛ ومن ذلك كلمة  عاللّذان بني أيدينا يوضحان أثر السياق  نثاالوامل
)دياقات الّيت وردتا فيهاو) أَكَلَ(وكلمة ) يعت السقد تنو.  

طراف اليد من أ: قال أبو إسحقالكف، و: "، هي يف لسان العرب"يد"كلمة  - �
، فحِذفَت الياء ختفيفاً فأعقبت ثى حمذوفة الالّم وزا فَعلٌ يديهي أناألصابع إىل الكف، و

هي من أعضاء اجلسد و: "، هييف املعجم الوسيط، و1"على الدال، واجلمع أيٍدحركت الالّم 
لثّابت الّذي ا معناها املعجمي أو القاموسي افهذ. 2)"مؤنثة(صابع من املنكب إىل أطراف األ

الطّريقة الّيت (أو ) استعماهلا يف اللّغة: "( عند أصحاب نظرية السياق فهوأما معناهاو. ال يتغير
 يه(أو ) اتستعملور الّذي تؤدر3)"الدياق ، فتتغيد السقولت. داللتها كلّما جتد:  
   .جناحه:  يد الطّائر-   مد زمانه:  يد الدهر- مقبضها  :  يد الفأس-
                                                                                      .4نِدم:  سقط يف يده- مسحاً إذا كان:  فالن طويل اليد-

. مأكال أكلت الطّعام أكال وأكل؛: "وردت يف اللّسان فقد ،"أَكَلَ"وأما كلمة  -  �
قال : "سيف معجم املقاييو، 5"هو آكل و اجلمع أكلةٌ، فأكل الطّعام يأكله أكال: ابن سيدة

رجل أكول وكثري : يقَالُ، اُألكْلَةُ اسم كاللُّقْمةة واَألكْلَةُ مراألكل معروف، و: اخلليل

                                                 
'ي()�ّدة . J( 15/309. ـ ا=/ )"!-ر1.( 
�دة . 2/1063ج.  ـ إ=�اه�� أ��W، و��Uون2()Rا'.( 
�ر * �. *0� ا�ّ'��u  ـ 3Y�( ' b68. أ. 
4 �!"�ر * �. *0� ا�ّ'��u  ـ Y�( ' b70. أ. 
 )..أآ? ( )�ّدة . J(1/162.  )"!-را=/  ـ 5
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بالضرورة حبسب ، فإنّ دالالا ختتلف ترد هذه الكلمة يف سياقات خمتلفةحني  و.1"األكل
  .اازاحلقيقة و
  :متنوعة، مثلويف القرآن الكرمي مبعاٍن خمتلفة ) كل أ( قد وردت كلمة و
- � (#θä9$ s%uρ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ ÉΑθ ß™§�9$# ã≅à2ù' tƒ uΘ$yè ©Ü9 $#  Å´ ôϑtƒ uρ †Îû É−#uθ ó™F{$# �2 .مبعىن :

   .التغذية لإلنسان

- � ß∃%s{r& uρ βr& ã& s#à2ù' tƒ Ü= øXÏe%!$# óΟçFΡr& uρ çµ ÷Ψtã šχθ è=Ï�≈ xî �3 .االفتراس : مبعىن
  .لحيوانل

- � ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ ÍνÉ‹≈yδ èπs%$ tΡ «!$# öΝà6 s9 Zπtƒ#u $ yδρâ‘x‹sù ö≅à2ù' s? þ’ Îû ÇÚö‘r& «!$# �4 .مبعىن :
   .الرعي للحيوان

- � $ tΒ öΝçλ °;yŠ 4’n? tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ āω Î) èπ −/!#yŠ ÇÚö‘ F{ $# ã≅à2ù' s? … çµs?r' |¡ΨÏΒ ( �5 .القرض : مبعىن
  للحشرات  

-  � �=Ïtä†r& óΟ à2ß‰tn r& βr& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝós s9 ÏµŠÅzr& $ \GøŠtΒ çνθ ßϑçF ÷δÌ� s3sù 4 �6 .الغيبة : مبعىن
   .لإلنسان

-  �  ̈βÎ) tÏ%©!$# tβθ è=à2ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒr& 4’yϑ≈ tGuŠø9 $# $̧ϑù=àß �7 .االختالس : ىنمبع.  

- �  4®L ym $ oΨt�Ï?ù' tƒ 5β$t/ö� à)Î/ ã& é#à2ù' s? â‘$ ¨Ψ9$# 3 �8 .9داالحتراق للجما: عىنمب.  

                                                 
 .82. ا=/ ��رس  ـ 1
 .7/  ـ ا���[�ن2

 3l1- .13/ ـ 
 .64/  ـ ه-د4
5p)1 14/  ـ. 
 .12/  ـ ا���Mات6
 .10/  ـ ا�"��ء7
 .183/  ـ �ل * �ان8
"!�  ـ 9 7Mه��م ا�ّ'/. ا�Yّ��0? ا�ّ'��u، إ�9اءا7S و )"�b زآ� � .96. آ�
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يف هذه اآليات الكرمية هي الّيت ) أكل(إنّ السياقات املختلفة الّيت وردت فيها كلمة 
والسياقات هي الّيت حددت بدورها الدالالت املتنوعة لكلمة . حددت الداللة احلقيقية هلا

  ).يد(

  :العالقة ما بني الدال واملدلول يف علم الداللة - 6

 يف الدرس اللّساينّ احلديث بوأت علم الداللة مكانا إنّ دروس فردينان دي سوسري
فالداللة عنده عبارة عن  العالقة "علّيا بفضل اهتمامه يف حتديد املفاهيم والعناصر املكونة؛ 

الّيت تربط الدال باملدلول داخل العالمة اللّسانية، ومن خواص هذه العالقة أن يكون بني 
ال واملدلول كمال االتر كلّ منهما الدصال، وأنّ أحدمها يقتضي اآلخر ويؤذن به، فتصو

مرهون بصاحبه، فال يكون الدال داالّ حتى يكون له مدلول، وال يتسنى الكالم على املدلول 
فال الدالّ سابق املدلول، . حتى يكون له دالّ إذ هو ال يوجد خارج العالقة الّيت تربطه بالدال

  . لّوال املدلول سابق الدا

إنّ الدال بال مدلول جمرد شيء من األشياء، لئن كان له وجوده املادي احملسوس، فإنه 
غري ذي داللة، فكيف يكون داالّ وهو ال يدلّ؟ واملدلول بال دالّ أمر ال يتحقّق وال يتصور، 

ي اآلخر،  فكالمها يستدعبني العنصرين جدلية قائمة ومتينة،فالعالقة ما . 1"فهو والعدم سواء
  .ولصيق به كعالقة وجهي العملة الواحدة

يبدو أنّ أفضل نقطة انطالق لفهم البنية الداللية تكمن : "يقول غرمياس بعبارة أخرى
 إىل - مستوى التعبري، ومستوى املضمون - لغاية اآلن يف املفهوم السوسريي ملستوى اللّغة 

  :نّ مفهوما كهذا يساعدإ. أنّ وجود التعبري يعترب شرطا لوجود املعىن

 بني التعبري واملضمون، وإعطاء فكرة Parallélismeـ يف طرح مسلّمة التوازي 
  .تقريبية عن وجود املعىن وتلفّظه

                                                 
�-ر ا�&'ى �-%/. را�1 وHS(�+ ـ *0� ا�ّ'��u؛ د 1 .27-28. 
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الشروط لوجود ] تشكّل[ـ يف اعتبار مستوى التعبري مكونا من فروقات خالفية 
بق النماذج املستعملة يف وصف املستوى املعىن املتلفّظ به، وبالتايل للوسائل التقييمية لتطا

تبعا للقاعدة املشتقّة من مبدإ التوازي الّذي تقوم على أنّ كلّ تغيري يف التعبري يناظره (الداليلّ 
فالصلة ما بني اللّفظ واملعىن متينة ال ميكن الفصل بينهما بأي وسيلة . 1)"تغيري يف املضمون

  .ربحها إالّ أذا وقع تغيري يف البنية ذاافالبنية الّلغوية هلا داللة، ال ت

إنّ العالمة اللّسانية عند دي سوسري ذات وجهني اثنني ال ينفصل أحدمها عن اآلخر، 
 الّيت وهو الصورة املفهومية Signifié وهو الصورة السمعية، واملدلول  Signifiantمها الدال 

لفظ أو إشارة : فالدالّ هو" :، وبعبارة أخرى2يه الدالتعبر عن املُتصور الذّهين الّذي حييلنا إل
  .3"املعىن أو الصورة الذّهنية: ، واملدلول هو...يدوية أو خطّية أو إشارات أخرى

فالدرس اللّغوي احلديث ينظر إىل اللّفظ واملعىن باعتبارمها أمرين متالزمني مترابطني، 
رامها كائنني ميثالن وجودا عكسيا؛ فاألول حبيث ال يكون وجود ألحدمها دون اآلخر، وي

وهو اللّفظ ظاهري مدرك حباسة السمع، والثّاين املعىن داخلي غري مدرٍك باحلواس إدراكا 
  . 4مباشرا

  : عالقة اللّفظ باملعىن- 7

موضوع اللّفظ واملعىن مرتبط مباشرة بعلم الداللة، وهو موضوع للدراسة يف كلّ 
عند كلّ األمم من اهلند إىل الصني إىل اليونان إىل الفرس مثّ إىل العرب واملسلمني اللّغات، و

إىل املعىن بالذّات من خالل مستويات "وقد نظر الدرس اللّغوي احلديث . مثّ إىل أوربا
التحليل اللّغوي باعتباره مستوى قائما بنفسه؛ وميثّل اللّفظ واملعىن يف علم اللّغة احلديث 

الشكل أو املظهر اخلارجي، واآلخر املضمون أو املظهر الداخلي؛ :  للّغة، أحدمهاوجهني
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لعالقة اللّفظ De Saussure  ميكن متثيلها أيضا بالعملة النقدية حسب تصور دي سوسري 
. 1"باملعىن؛ فالوجه األول هو اللّفظ، والوجه اآلخر الّذي طبعت عليه قيمة العملة هو املعىن

ة بلفظي وقد عبال(ر دي سوسري عن هذه الثّنائياملدلول(و) الد.(   

أما إذا أردنا أن نطّلع على ما أنتجه علماء العرب واملسلمني يف ثنائية اللّفظ واملعىن، 
، )احليوان(يف ) 255εت(، مثّ اجلاحظ )الكتاب(يف ) 180εت(فيكفي أن نشري إىل سيبويه 

، وأيب هالل )392εت(، وابن جين )291εت(، وثعلب النحوي )276εت(وابن قتيبة 

  .وغريهم كثري) 395εت(العسكري 

الكلمة مبىن ومعىن، ولكلّ منهما مساته وخصائصه الّيت ا نستطيع أن نتعرف "إنّ 
فاملبىن يدرس يف الصوت، واملعىن يدرس يف املباحث الداللية، واالهتمام . على الكلمات

 دراسة اللّفظة، فإذا كانت الكلمات لفظًا ومدلُوالً ومعنى، باملعىن جزء هام من أجل تكامل
فإنّ املعىن ـ إذن ـ عالقة متبادلة بني اللّفظ واملدلُول، وعالقة متكّن كلّ واحد منها من 

اعلم أنّ األصل : "ويذهب ابن قيم اجلوزية إىل أبعد من هذا، حني يقول. 2"استدعاء اآلخر
للّفظ الدالّ عليه مفردا، ألنّ اللّفظ قالب املعىن ولباسه حيتذي هو املعىن املُفرد، وأن يكون ا

حذوه، واملناسبة احلقيقية معتربة بني اللّفظ واملعىن طوال وِقصرا، وخفّة وِثقال، وكثرة وقلّة، 
ويف هذا تأكيد على الصلة الوثيقة ما بني اللّفظ واملعىن، . 3"وحركة وسكوتا،  وشدة ولينا

  . ل ألحدمها على اآلخروأنه ال فض

فال جدوى من لفظ بال معىن، وال من اسم دون مسمى، وال من مصطلح دون 
فالقيمة . مفهوٍم؛ ألنّ الكلمة تكون كالشيء اجلامد املعتم ما مل تعبر عن موقف أو فكرة

يف فإنّ حياة اإلنسان تتوقّف . احلقيقية هلا تتمثّل يف أداء معىن وتعبري عن إحساس وأفكار
كثري من القضايا على فهم النصوص فهما صحيحا ودقيقًا يف ميادين السياسة واحلقوق 
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والقانون واملعاهدات الدولية واالتفاقات التجارية واالقتصادية، وقضايا املعامالت والعبادات 
عامل مع دال. يف الفقه اإلسالمياالت وغريها اختالفات كثرية من حيث التلة وهلذه ا

  . 1األلفاظ

إنّ للّفظ قيمة وأمهّية يف أداء املعاين، والتعبري عن أحاسيس وأفكار املتكلّم واستجابة 
وإالّ عجزت اللّغة عن أداء دورها يف التواصل ما بني أفراد اللّغة . السامع هلذا الكالم

  .2الواحدة

 العلماء العرب لقد شغل البحث والتأليف يف داللة األلفاظ وعالقتها باملعاين بال
وميكن . واملسلمني القدامى فاهتموا به وبأشكاله وأنواعه، وبذلوا جهودا كبرية يف ذلك

وسنثبت يف هذا املقام آراء بعض علماء اللّغة . 3القول بأنهم أول من وضع أسس علم الداللة
 جني وابن) 255εت(واجلاحظ ) 180εت(العربية يف موضوع اللّفظ واملعىن وهم؛ سيبويه 

ولقد كان هلم الفضل يف حتديد الصلة املتينة  ).395εت(، وأبو هالل العسكري )392εت(
   .ما بني الطّرفني

اختالف ) أي العرب(إنّ من كالمهم : "يقول عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه
اللّفظني الختالف املعنيني واختالف اللّفظني واملعىن واحد، واتفاق اللّفظني واختالف 

: فاختالف اللّفظني الختالف املعنيني هو حنو. وسترى ذلك إن شاء اهللا تعاىل. عنينيامل
واتفاق ). انطلق(و) ذهب: (واختالف اللّفظني واملعىن واحد، حنو). ذهب(و) جلس(

إذا أردت ِوجدان ) وجدت(من املَوِجدة، و) وجدت عليه: (اللّفظني واملعىن خمتلف قولك
  ).الترادف واالشتراك(وقد أشار إىل موضوعي . 4" كثريوأشباه ذلك. الضالَّة
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املعاين قائمة يف صدور : قال بعض جهابذة األلفاظ ونقّاد املعاين: " ويقول اجلاحظ
الناس املتصورة يف أذهام، واملتخلجة يف نفوسهم، واملتصلة خبواطرهم، واحلادثة عن 

كنونة، وموجودة يف معىن معدومة، ال فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة وحشية، وحمجوبة م
يعرف اإلنسان ضمري صاحبه، وال حاجة أخيه وخليطه، وال معىن شريكه واملعاون له على 

وإنما حييي تلك املعاين ذكرهم هلا، . أموره، وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه إالّ بغريه
ا من الفهم، وجتلّيها للعقل، وهذه اخلصال هي الّيت تقر. وإخبارهم عنها، واستعماهلم إياها

وعلى قدر وضوح الداللة ...وجتعل اخلفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا
وكلّما كانت . وصواب اإلشارة، وحسن االختصار، ودقّة املدخل، يكون إظهار املعىن

ة الظّاهرة على والدالل. الداللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبني وأنور، كان أنفع وأجنع
املعىن اخلفي هو البيان الّذي مسعت اهللا عز وجلّ ميدحه، ويدعو إليه وحيثّ عليه، وبذلك 

فقد فصل ما بني اللّفظ . 1"نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت أصناف العجم
بذة واملعىن وجعل لكلّ منهما نصيبا للوصول إىل املعىن الداليل األكرب، وجعل للّفظ جها

  .يعنون به، وللمعىن نقّادا

حماكاة األصوات الطّبيعية، "أما ابن جين فريى مناسبة ما بني األلفاظ ومعانيها أو 
كتقليد اإلنسان أصوات احليوان، وأصوات مظاهر الطّبيعة، أو تعبريه عن انفعاالته اخلاصة أو 

وذهب بعضهم إىل أنّ أصل : "فيقول. 2"عن األفعال الّيت تحِدثُُ عند وقُوعها أصواتا معينةً
اللّغات كلّها إنما هو من األصوات املسموعات كدوي الريح، وحنني الرعد، وخرير املاء، 
وشحيج احلمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظّيب، وحنو ذلك، مثّ ولدت 

 وهذه إحدى .3"وهذا عندي وجه صاحلٌ، ومذهب متقبلٌ. اللّغات عن ذلك فيم بعد
  .النظريات الّيت اعتدها ابن جين وغريه من اللّغويين للبحث يف أصل اللّغات

الكالم ألفاظ تشتمل على معان تدلّ عليها ويعبر "أما أبو هالل العسكري فريى أنّ 
ألنّ ملدار بعد .. عنها فيحتاج صاحب البالغة إىل إصابة املعىن كحاجته إىل حتسني اللّفظ
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وألنّ املعاين حتلّ حملّ األبدان، واأللفاظ جتري معها جمرى الكسوة، .. ة املعىنعلى إصاب
فال يكمل لصناعة الكالم إالّ من يكمل إلصابة املعىن .. ومرتبة إحدامها على األخرى معروفة

فاللّفظ واملعىن عنده عنصران مرتبطان . 1"وتصحيح اللّفظ واملعرفة بوجوه االستعمال
2 من مراعاة احلاجة إليهماومتكامالن، والبد.  

ولقد عين علماء األصول أيضا بكثري من مسائل األلفاظ واملعاين وجعلوا هلا فصوال 
يف كتبهم، ألنّ استنباط احلكام من النصوص مرتبط يف كثري من األحيان بفهم املسائل 

  .3اللّغوية ومتحيصها وحتليلها

 مواد اللّغة العربية، اجتهد العلماء كانت ألفاظ القرآن الكرمي مادة ضخمة من"ولقد 
 منذ نزول الوحي الكرمي يف حتديد معانيها، فجمعوا لكلّ لفظ ما له صلة به وتبيني ما اشتق
منه، وما تفرع من مادته، وكانت حافزا هلم على الرحلة إىل البادية ومشافهة األعراب، 

واخلطب واملثال واحلكم واحلكايات وتدوين املفردات ومعانيها، ومواضع ورودها يف الشعر 
ة بوجه عاموادر واألساليب العربيومتثّل هذه اجلهود املرحلة األوىل من مراحل . 4"والن

  .االهتمام بعلم الداللة عند العرب واملسلمني، والبحث عن معاين األلفاظ

  : أمهية علم الداللة- 8

لم الداللة عند العرب واملسلمني االهتمامات الكثرية واملتوالية بالبحوث يف عإنّ 
ألنه ميس حياة اإلنسان يف خمتلف مناحيها، الثّقافية  جدا هام"وعند غريهم يربز أنّ هذا العلم 

واالجتماعية واالقتصادية والصناعية والسياسية، وما ميارسه اإلنسان يف حياته اليومية من 
 وخربة جديدة، ويضيف إىل معلوماته معرفة جديدة، فهو يكتسب يف كلّ يوم أعمال

يف كلّ ما يستحدث يف العصر الّذي يعيش فيه، جديدة يف كلّ ما يتطور، و معلومات
يضيف دة مل يكن على علم ا من قبل، وفيضيف إىل معرفته ألفاظًا جديدة ملُستحدثات جدي
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. 1"الت حديثةدالالت جديدة أللفاظ كانت داللتها قدمية أو يستحدث ألفاظا قدمية لدال
ولقد مس هذا جماالت احلياة كلّها االجتماعية والثّقافية والسياسية واالقتصادية والدينية 

  .وغريها من امليادين

إنّ اجلهل باللّغة، أو الضعف فيها عامل مهم، أو علّة يف الفهم لداللة األلفاظ، وقد 
كثر من ضلّ من أهل الشريعة عن القصد أنّ أ"أورد ابن جين يف هذا اجلانب بابا ذكر فيه 

فيها، وحاد عن الطّريقة املثلى إليها، إنما استهواه واستخف حلمه ضعفه يف هذه اللّغة الكرمية 
الشريفة الّيت خوطب الكافّة ا، وعرضت عليها اجلنة والنار من حواشيها وأحنائها، وأصل 

مث أورد أمثلة من آيات القرآن . 2"ز عليهم ا وعنهااعتقاد التشبيه هللا تعاىل خبلقه منها، وجا
’4 �: يقول تعال. الكرمي أساء بعضهم فهم معاين كلماا tAu�ô£ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ 

$ �: ، ويقول تعاىل�3 #$!» yϑuΖ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §ΝsVsù çµô_ uρ «!$# �4ويقول تعاىل ، :� $yϑÏ9 àM ø)n=yz 

£“y‰u‹ Î/ ( �5  ،� $£ϑÏiΒ ôM n=Ïϑtã !$uΖƒ Ï‰÷ƒ r& �6ويقول تعاىل ، :� yìoΨóÁ çGÏ9 uρ 4’ n?tã ûÍ_ ø‹ tã � 7 وأخطأ ،
، )عيين(، )وجه اهللا(، )جنب اهللا(هؤالء الذّين ذكرهم ابن جين فَهم دالالت الكلمات 

)يف قوله تعاىل) ساق(وعن سوء فهم كلمة . ، وأخذوها على ظاهرها)يدي :� tΠ öθ tƒ ß# t± õ3ãƒ 

 tã 5−$y™ t�8يهم ونعوذ باهللا من ضعفة : "، يقول ابن جنها ساق ربال أنذهب بعض اجله
النظر، وفساد املعترب ويشكّوا أن هذه أعضاء له، وإذا كانت أعضاء كان هو ال حمالة جسما 

، مث يذكر أنّ اللّغة العربية 9"معضى؛ على ما يشاهدون من خلقه، عز وجهه، وعال قدره
  .10ها جاٍر على ااز، وأنّ القليل الّذي خيرج على احلقيقةأكثر

                                                 
 .( .252-253�a0* ' ّ *(' ا���� ا��oَو"�.  *0� ا��Z0 ا�2�م ـ �:-ل ��1
2�\� .J(3/245،246.  ـ ا��:
3�(c56/ ـ ا�. 
 .115/ ـ ا�(��ة4
 .75/ ـ ص5
6W .71/ ـ 
77h 39/ ـ. 
 .42/ ـ ا��0�8
9�\� .J(3/246.  ـ ا��:

���7 ـ "!� ا� :'ر10  .J( 3/247. 
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  : املفردة القرآنية- 9

حتدث العلماء عن لغة القرآن الكرمي املعجزة، فأمجعوا على أنها لغة خترق العادة لقد 
وخترج عن اإللف، وقارئ القرآن املتدبر يف آياته يلمس بيسر جوانب متعددة من مظاهر 

ي، يف موقع الكلمة من السياق، وهيئتها يف االشتقاق، وما يناهلا من التغير يف اإلعجاز اللّغو
التصريف، ويف تبدل حركتها يف اإلعراب، وجرسها يف الصوت، وظالهلا يف اخليال، 

والرجوع إىل اللّغة واالحتكام إليها يف التعرف على معاين القرآن عصمة . ووحيها يف البيان
  .ودراية، فهي وعاء معانيه، ومظهر إعجازهوهداية، ودربة 

وتتوقّف تلك ، األلفاظ القرآنية على جانب كبري من األمهّيةإنّ البحث يف داللة 
األمهّية على حتديد معاين تلك األلفاظ من أحكام شرعية وقانونية بني احلالل واحلرام، 

ن وحدات املعىن، وهي فالكلمة أصغر وحدة م. 1والواجب واملندوب، واملستحب واملكروه
والكلمة تتمتع بقوة خفية تؤثّر يف . الّيت تتكون منها الوحدات األخرى كالعبارة واجلملة

نفوسنا، وتعدل من سلوكنا بسبب ما ارتبطت به من صبغة دينية، وما اكتسبته من مرتلة 
:  اللّفظ ومدلولهعالقة متبادلة بني"فالكلمات لفظ ومدلول ومعىن، وهذا األخري . 2اجتماعية

وداللة أي لفظ هي ما ينصرف إليه . 3"عالقة متكّن كلّ واحد منهما من استدعاء اآلخر
هذا اللّفظ يف الذّهن من معىن مدرك أو حمسوس، والتالزم بني الكلمة وداللتها أمر البد منه 

  . 4يف اللّغة ليتم التفاهم بني الناس

فمن مل يتبين . فردة هي اخلطوة األوىل يف فهم الكالمال خيفى أنّ املعرفة باأللفاظ امل
معىن األلفاظ املفردة من القرآن، أغلق عليه باب التدبر وأشكل عليه فهم اجلملة، وخفي عنه 
نظم اآليات والسورة، مثّ إنّ سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين، فإنه يتجاوز إىل إساءة فهم 

لوم واحلكم، فإنّ أجزاء الكالم يبين بعضها بعضا للزوم الكالم وكلّ ما يدلّ عليه من الع

                                                 
�؛ درا�1 د�uّ�� ـ "!� ا�pYّو? ا�Z0ّ-ّي �� ا����ن ا��1� .|���)' ا�ّ:b /��b .34 -35. 
2�Z0ّدور ا��0 � �� ا� �!" .64. آ �ل =�G. د: ��Y1 .� 9�S/ أو� �ن.  ـ 
37��� . 13-11.  ـ ا� �89 
4��ّ�u؛ درا�1 د��)' ا�ّ:��|.  ـ "!� ا�pYّو? ا�Z0ّ-ّي �� ا����ن ا���b /��b .40. 
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إنّ القرآن الكرمي، بثروته اللّّفظية الزاخرة، ما يزال، وسيظلّ حمطّ عناية . التوافق بينها
ارسني والباحثني، لتوقّف فهم دالالته وأحكامه على فهم املراد منها، بوجه خاصالد.  

 كانت للبحث يف داللة املفردة القرآنية لدى الدراسات ومما يؤكّد املكانة اهلامة الّيت
فقد عقدت لدراسة األلفاظ يف . القرآنية األوىل، التراث الضخم الّذي خلّفوه يف هذا اال

الّيت ألّف فيها أبو سعيد أبان بن تغلب بن ) غريب القرآن(كتب : القرآن الكتب املفردة مثل
، وأبو حممد حيىي بن املبارك )195εت(مؤرج السدوسي ، وأبو فيد )141εت(رباح البكري 

، )210εت(، وأبو عبيدة معمر بن املثنى )203εت(، والنضر بن مشيل )202εت(اليزيدي 

، وأبو عبيد القاسم )211εت(، واألخفش األوسط سعيد بن مسعدة )213εت(واألصمعي 

وغريهم  )276εت(بن قتيبة ، وا)231εت(، وحممد بن سالّم اجلمحي )224εت(بن سالّم 
  .�2وأقدم من نسب إليه مؤلّف يف غريب القرآن عبد اهللا بن عباس .1كثري

هلذا جند الراغب األصفهاينّ، يؤكّد أمهّية العلوم اللّفظية يف فهم داللة القرآن ومعانيه؛ 
ن العلوم وم. إنّ أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللّفظية: "إذ يقول

اللّفظية حتقيق األلفاظ املفردة، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل 
املعاون ملن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللِّبِن يف كونه من أول املُعاون يف بناء ما يريد أن 

 الشرع، وليس ذلك نافعا يف علم القرآن فقط بل هو نافع يف كلّ علم من علوم. يبنيه
فألفاظ القرآن هي لُب كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء 
واحلكماء يف أحكامهم وِحكِمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء يف نظمهم 

ومن مثّة وجب علينا أن نواصل املسرية مع ما مضى من اهتمام باملفردات . 3"ونثرهم
  .دخل عليها من أبواب متعددة، تتضمن مداخل األولني واملتأخرينالقرآنية، لن

                                                 
� *"' ا� 1-Z0ت ا��� ا���ن ا�4��y ـ "!� ا�'را1�&� a�1/. �2ب إ��)"G-رات . �("�ن. =��وت.)� ' ��b/ �ل 

 .150. م1980/هـ1400. 1ط. دار )�Y(� ا����ة
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إنّ تناول املفردة القرآنية بالدرس والتحليل، إنما متليه أمهّية هذا املكون الصغري داخل 
وبذلك نعي أمهّية ما قد خترج به األحباث . اجلزء الكبري الّذي هو البناء القرآين عموما

دراسة ألفاظه ضمن املنهجية املعرفية القرآنية، وما قد تفتحه من آفاق القرآنية املهتمة ب
  .للتفكري والتنظري

 إهلي جيب أن نعي أبعاده ومارميه، فهو نص ،لغوي ة ترد ضمن نصإنّ املفردة القرآني
 أي إنّ له استخدامه اللّغوي ،ا يعين أنّ استخدامه للّغة لن يوازي االستخدام البشريمم
اخلاص به، مما جيعل االستعانة باملعاجم يف التعرف على معاين الكلمات، لن يؤدي الغرض 
املراد حتقيقه، ألنّ فهم األلفاظ ينبع من القرآن أوال حني تكون املفردة يف السياق، مثّ 

  . ومنهجيا ميكن أن نستعني باملعاجم، ألنّ القرآن مهيمن عليها، إذ هو الّذي حفظ اللّغة

إنّ املفردة القرآنية فريدة يف مضموا، وموضوعها يتعلّق بغرض السورة الديين أو 
بأغراضها املختلفة، ومهما أويت الدارس املعاصر من قدرة على الغوص فيها لبحث معانيها 
ودالالا، فهو ليس يف ِغنى عما قاله العلماء املسلمون القدامى، ومهما كان للمفسر املعاصر 

وسائل للبحث والتفسري، فال غىن له عما قاله املفسرون السابقون وعلماء األصول من 
  .واحملدثون والنحاة والبالغيون

≈ΡÎ) çµ‾$!  �: نزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، قال تعاىللقد  oΨø9 t“Ρr& $ ºΡ≡ u ö�è% $ wŠÎ/t�tã 

öΝä3‾=yè ©9 šχθ è=É)÷ès? �1ةفصيحة، من جنس ما كان يستعمله ، فكانت كلّ ألفاظه عربي 
ولكن صار الكثري من تلك األلفاظ مصطلحات قرآنية . العرب يف ما قبل جميء اإلسالم

حني أعطاها القرآن معاين ...اإلميان، والصالة، والزكاة، واحلج، والشرك: إسالمية، مثل
تلفا اختالفا كبريا عن أخرى باإلضافة إىل معناها اللّغوي، حبيث أصبح معناها الشرعي خم

معناها املعجمي                                                          .  
  

  
                                                 

1 l1- .2/ ـ 
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   األولالباب
  

  أمساء األعضاء غري الظّاهرة يف السياق القرآينّ          
  

  القلوب البيضاء يف السياق القرآينّ: الفصل األول

  يف السياق القرآينّالقلوب السوداء : الفصل الثّاين
   يف السياق القرآينّأقسام النفس ودالالا: الفصل الثّالث
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  الفصل األول

  

  القلوب البيضاء يف السياق القرآينّ

  

  :الكرمي القرآن يف "قلب" لفظ إحصاء :أوال

  : لغة واصطالحا: تعريف القلب:ثانيا

  : معاين القلب يف القرآن: ثالثا
  : املضغة القلب مبعىن- 1
  : القلب مبعىن العقل- 2
  : مبعىن الروح- 3

  :  يف القرآن"قلب"األلفاظ املرادفة للفظ : رابعا
  : الفؤاد- 1
  : الصدر- 2
  : العني- 3

  :أقسام القلب يف القرآن: خامسا
  : � تقسيم الرسول - 1
  : �حابة م الص تقسي- 2
  :تقسيم ابن قيم اجلوزية - 3

  :ـ القلب الصحيحأ 
 :ـ القلب املريض ب



 

  
 

 

56 

  :ـ القلب امليت ∧

  :  مظاهر القلوب البيضاء صفاا:سادسا
   :ستقبل القرآناملالقلب  �قلب الرسول  - 1
  :صفات القلوب البيضاء ودالالا - 2

  :القلب السليم - أ
  : املنيبالقلب - ب
∧ - القلب املهدي:  
  :القلب املربوط عليه - د
 λ - قيالقلب الت:  
  :ب العاقلالقل - و
  :القلب املطمئن لإلميان - ز
  : القلب الوجل - ح
  : القلب املُخِبت - ط
  :القلب الساكن - ي
  :القلب اللّني - ك
  :القلب اخلاشع - ل
  : قلب رؤوف رحيم ورهباينّ - م
  :القلوب الّيت ألّف اهللا بينها - ن
  :قلوب اخلري أو اخليرة - س
  :القلب الطّاهر - ع
  :القلب احلي - ف
  : القلب املؤمن -  ص
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   القرآينّالسياق  يف  البيضاءبوقلال: الفصل األول

  :الكرمي القرآن يف "قلب" لفظ إحصاء :أوال

 سورة وأربعني أربع يف مرة، ومائة وثالثني اثنتني الكرمي القرآن يف "قلب" لفظ ورد
 ومثنى مفرد بني ما نةمتباي بصيغ وورد ،)مدنية سورة وعشرين مكّية، سورة وعشرين اثنتني(

 للفظ املتنوعة الصيغ يبين اآليت واجلدول .خمتلف وإعراب مضاف، وغري ومضاف ومجع،
  :الكرمي القرآن يف "قلب"

  
 1الكرمي القرآن يف "قلب" ألفاظ عدد

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ

ٍ01 قَلِْبي 06 قَلْب كُمِ15 قُلُوب 

03 قَلِْبك يا 01 ِنقَلْبنِ06 قُلُوب 

ُِِه08 قَلْب ٍ21 قُلُوب ُمِ68 قُلُوبَُِه 

 01 قُلُوِبِهن 01 قُلُوبكُما 01 قَلِْبها

 132 = اموع

 القلب، معاين :مثل ا، متعلّقا "قلب" لفظ كان الّيت املختلفة املوضوعات إىل وأشرت
  .باللّفظ ارتبطت الّيت املختلفة والدالالت وأقسامه، ومرادفاته

  : تعريف القلب:ثانيا

لغة واصطالحا قبل اخلوض يف املوضوع وقبل أي " قلب"عند تعريف لفظ  وسأقف
  . تقسيم أو حديث عن داللة

                                                 
�ظ ا����ن ا���� ـ  1��N ا� �&�س �M2 ا� .�]��دة . 551-549ص. )� ' �sاد *(' ا�(()O0].( 
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  : لغة - 1

ولكي نقف . 2أَقْلُب وقُلُوب: ، واجلمع1هو املضغة من الفؤاد معلّقة بالنياط: القلب
  .قلبا، جيب االطّالع على ما يف املعاجم وتفاسري القرآنعلى معىن القلب وملاذا مسي القلب 

 وتفاسري القرآن ـ على اختالفها ـ  يف معاجم اللّغة العربية"ق ل ب"ت مادة ورد
 يف وهذا حصر لبعض التعاريف. متشاة الداللة، وتكاد تتطابق يف التعبري عن التبدل والتغير

  : املعاجم

حتويلُك الشيَء عن : القَلْب175φ(3" : أو 170φت(هيدي قال اخلليل بن أمحد الفرا
وقَلَبت فالنا عن وجِهِه أي . وكَالَم مقلُوب، وقَلَبته فانقَلَب، وقلَّبته فَتقَلَّب... وجِهِه
وقد ورد هذا التعريف يف . 4"وجئتك ذا األمر قلبا؛ أي حمضا ال يشوبه شيٌء... صرفته

عجل مة ومل تكن املعاجم الّيت جاءت بعده بعيدة عن هذا الّتعريفأوٍم وضع يف اللّغة العربي .  

 393ت(قال اجلوهريφ" :(كَبأي ان ،قَلَبَء فانيالش تيء ... وقَلَبالش قَلَّبوت
  .5"ظهراً لبطن، كاحليِة تتقلَّب على الرمضاِء

خر يف الشرح وجعل القاف والالّم والباء فقد حنا حنوا آ) 395φت(أما ابن فارس 
أحدمها يدلّ على خاِلِص شيٍء وشريِفِه، واآلخر على رد شيٍء من جهٍة "أصلني صحيحني؛ 

                                                 
�ب ا��2/ 1Yآ �!"�دة . J(3/421. ا���0? =/ أb '.  ـ ()O0] .(ن ا��2ب��دة . J(12/169. ا=/ )"!-ر. ��(

)O0].( " ط��ت 6�b(7: ا�"�( 8H] ذا°� ،/�S-ا� /( O0ق *0+ =7 ا���* ...O0ط ا�������` =7 ا��O0 إ�a : و ��0P ق�*
*�ق ��0P ُ*²0َ+ =7 ا��Oُ0 إ�a : ا�"��ط). "�-ط()�دة . J(14/385.  ا��2ب���ن" ا�-�S/، وا�M 8 َأْ�ِ-hٌَ� وُ�-ٌط

/�Y\ا�-�1`". ا�� �M2 ون. ا��Uو� ،W���ط()�دة . 2/963 ج.إ=�اه�� أ�.( 
�دة . J(12/169. ا=/ )"!-ر.  ـ ���ن ا��2ب 2()O0].( 
3  �"1 ��-S ?�0'  ه"'اوي أّن ا��� �ب ا��2. هـ170 ـ ذآ� *(' ا��Yآ �!"O�S�S . ا���0? =/ أb ' ا���اه�'ّي. /

+���S' ه"'اوي: و� �ن. =��وت. *"' ا��، وذآ� )ا�:��� ا���ر9ّ��. (هـ1424/م1/2002ط. دار ا��OY ا�02 ّ��. �("
 �"1 i����1/ أن و��ة ا���0? آ /�b ' ّ�(175هـ .y��� ا���ن ا�4ّ�&� aا��2ب إ� '"* �ّ-Z0ّت ا��"!� ا�ّ'را1 .

2� 230. م1980/هـ1400. 1ط. )"G-رات دار )�Y(� ا����ة. �ن�(". =��وت( /�Uر�Yّى ا����= /��b '�21 وذآ� ،
�در ا��Z0ّ ا��2=ّ��). هـ175/هـ170(:( aإ� ?U' ا� �!"�ر ��G"ّ0 وا�Yّ-ز8. ):�. ا���ه�ة. Y� ��1 ا�s( .1ط .

 .255. م1421/2001
�ب ا��2/ 4Yـ آ  .J(3/421 . ة'()O0].( 
�دة . 878. �ح ـ ا�ّ:� 5()O0].( 
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قلب اإلنسان وغريه، سمي ألنه أخلص شيء فيه وأرفعه، : لْبفاألول القَ. على جهة
 قلب أي خال(وخالص كلِّ شيء وأشرفه قلبه، ويقولون عريبقال). ص:  

جاجوا فيها الضكِثرين    فالَ تا     � فإنةً قلْبِرييبا منهم زهترختَي  

  .1"كَببته، وقَلَّبته بيدي تقِليبا: وقَلَبت الشيَء...واألصل اآلخر قَلَبت الثَّوب قَلْبا

.  السياق القرآينّفقد شرح الكلمة كما وردت يف) 503φت(أما الراغب األصفهاينّ 
قلب الشيء تصريفُه وصرفه عن وجٍه إىل وجٍه كقلب الثّوب وقلب اإلنسان أي صرِفِه عن "

θç7#) �: وتقليب األموِر تدبريها والنظر فيها، قال...طريقته ‾=s%uρ š�s9 u‘θ ãΒ W{$# �2 اِهللا وتقليب ،

والبصائر صرفُها من رأي إىل رأي، قال: القلوب :� Ü= Ïk=s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔øùr& öΝèδ t�≈ |Á ö/r& uρ �3 "4.  

 خمشري538ت(وكذلك األمر عند الزφ ( فقد مجع املعنني ـ أيضا ـ يف تعريفه
. وقَلَب ِرداَءه. وكالم مقلوب. وحجر مقلُوب. حولَه عن وجِهِه: قَلَب الشيَء قَلْبا: "فقال

  .5"ورجلٌ قَلْب محض واِسطٌ يف قومه... ظَهرا ِلبطٍْنكَبه، وقَلَبه : وقَلَبه ِلوجِهِه

وقد انقلب، ... قَلَبه يقِْلبه قَلْبا. القلب حتويل الشيء عن وجِهِه"فـ: وأما يف اللّسان
هَء وقَلَّبيالش ظهرا لبطٍن: وقلَب لهحو ...أي انكب قَلبَء فانيالش توكالم ... وقلب

مقلُوب ...فانقلَب هوقد قلّبت .فتقلَّب هتوقلَّب .عن وجِهِه الّذي : والقلب هقِْلبا، تصرفُك إنسان
هكلّ شيٍء... يريد ا ال : وقلبا أي حمضذا األمر قلب ك؛ تقول جئتهوحمض ،هوخالص ،هلب

  .6" أي خالصهو عريب قلب، وعربية قَلْبةٌ وقلب: وقوهلم... يشوبه شيٌء

                                                 
1 �Z0ّا� �� W���د . 858-857.  ـ )M2� ا� �()O0].( 
2 �=-Yّ48/ ـ ا�. 
2�م 3�N110/ ـ ا. 
�دة . 458.  ـ )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 4()O0].( 
5 �Pe)س ا���دة . 519-518.  ـ أ1()O0].( 
�دة . J(12/169-170). هـ711ت( ـ ا=/ )"!-ر  6()O0].( 
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 817ت(ويقول الفريوزآباديφ" :(هيقِلب عن وجِهِه: قَلَبه لَهيَء... حوالش وقَلَب :
هظهراً لبطٍن كقلَّب لهوح ...كلّ شيء: والقلب حمض ...الكثري : والقَلُوب ،املُتقَلِّب

  .1"التقلُِّب
جعلَ أعاله أسفله، أو ميينه مشاله، أو : باقَلَب الشيَء يقِْلبه قَلْ: "وورد املعجم الوسيط

... خالص النسب: ورجل قلب... وسطُه ولُبه وحمضه) وقلب كلّ شيء... (باطنه ظاهره
  .2"الكثري التقلُِّب: والقُلَّب... حمضا: وجئتك ذا األمر قلبا

ف الصدر لتنقية للقلب استعمال حسي مبعىن العضلة احلمراء الّيت تعمل يف جتوي: وقيل
واستعمال معنوي مبعىن العقل الّذي يفقه به اإلنسان حقائق . الدورة الدموية للجسم كلّه

ô‰s)s9 �: ، على مثل قوله تعاىل3األمور وحصل به أصدق املعرفة uρ $ tΡù& u‘sŒ zΟ ¨Ψyγ yf Ï9 # Z�� ÏWŸ2 

š∅ÏiΒ Çd Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλ m; Ò>θ è=è% āω šχθ ßγ s)ø�tƒ $ pκÍ5 öΝçλ m;uρ × ã ôãr& āω tβρç�ÅÇö7 ãƒ $ pκÍ5 öΝçλ m;uρ ×β#sŒ# u 

āω tβθ ãèuΚó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝèδ šχθè=Ï�≈ tó ø9 : ، وقوله تعاىل�4 #$

� óΟn=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθè=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω 
‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{$#  Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 $# �5 .  

املوجودة يف التفاسري القرآنية؛ أما " قلب"وهذان أمنوذجان من التعاريف املتعلّقة بلفظ 
لَبت الشيَء أَقِْلبه قَلْبا إذا رددته على بداءته والقلب يف األصل مصدر قَ": التعريف األول فهو

وقلَبت اإلناَء على وجهه، مثّ نقل هذا اللّفظ فسمي به هذا العضو الّذي هو أشرف احليوان 
مثّ نقلت العرب هذا املصدر هلذا العضو الشريف .. لسرعة اخلواطر إليه ولترددها عليه

                                                 
1 -(��دة . 1439. س ا� ��` ـ ا��()O0].( 
�دة . 2/753ج.  ـ إ=�اه�� أ��W، و��Uون 2()O0].( 
�ن. =��وت. 6�=� �2h �.  ـ "!� ا� J&"( �� ���2 ا����ن 3")� .?�M143). ت.د). (ط.د. (دار ا�.   
 .179/ ـ اN*�اف 4
5 J�46/ ـ ا�. 
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وأما يف التعريف الثّاينّ فقد ذكر األلوسي . 1" وبني أصلهوالتزمت فيه تفخيم قافه تفريقا بينه
  . 2؛ أنّ القلب إنما مسي قلبا لتقلّبه بقضاء اهللا وقدره)1270φت(

ق (باملادة اللّغوية  نتبين من التعريفات الواردة يف املعاجم املختلفة والتفاسري، املتعلّقة
 وجوهره، وعن عدم االستقرار على حال ودوام أنها تعبري عن خالِص الشيِء وشريِفِه) ل ب

  :قال. 3ومنه سمي قلب اإلنسان قلبا لكثرة تقلُّبه. التبدل والتغير
  4   والرأي يصرف واإلنسانُ أطوار�وما سمي القلب إالّ من تقلُِّبِه،   

=Ü �: وقال تعاىل Ïk=s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔øùr& öΝèδ t�≈|Á ö/r& uρ �5.  

  :  اصطالحا- 2

 تقترب كثريا من التعاريف اللّغوية ويكاد يكون يف القلب يف االصطالحتعارإنّ 
): 505εت(قال أبو حامد الغزايل . االتفاق عاما على هذه املعاين اللّغوية واالصطالحية

 اللّحم الصنوبري الشكل املودع يف اجلانب األيسر: أحدمها: "يطلق القلب ويراد به معنيان
من الصدر، وهو حلم خمصوص ويف باطنه جتويف، ويف ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه، ولسنا نقصد شرح شكله وكيفيته إذ يتعلّق به أغراض األطباء وال يتعلّق به 
األغراض الدينية، وهذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود للميت، وحنن إذا أطلنا لفظ 

فإنه قطعة حلم ال قدر هلا وهو من عامل الشهادة إذ . ا الكتاب مل نعن به ذلكالقلب يف هذ
  .تدركه البهائم حباسة البصر فضال عن اآلدميين

هو لطيفة ربانية روحانية هلا ذا القلب اجلسماينّ تعلُّق وتلك اللّطيفة : واملعىن الثّاين
ب وهلا عالقة مع القلب اجلسماينّ، وقد هي حقيقة اإلنسان وهو املخاطب واملعاقب واملطال

                                                 
�م ا����ن 1�bN 8(�Mـ ا�  . �ّ)h1/188). هـ671ت(ا���. 
�� ـ 2�"!� روح ا� 2  .�ّ1-�Nا .J(1/1/202ج. 
�ن ا��2ب 3�� �!"�دة . J(12/170. ا=/ )"!-ر.  ـ ()O0] .(ظ ا����ن��ّ�. و)M2� )��دات أ���&�6Nا OPا�ّ�ا .

�دة . 458()O0].( 
�ب ا��2/ 4Yآ �!"�دة . J(3/421. ا���0? =/ أb '.  ـ ()O0] .(ن ا��2ب�ة )�د. J(12/170. ا=/ )"!-ر. و��

)O�� .(ى�Uأ �Z�:= 7�� cM2ارا�:  و[' ورد ا�-hن أ���C� . وا�ّ�أي :�ف =
2�م 5�N110/ ـ ا. 
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حتيرت عقول أكثر اخللق يف إدراك وجه عالقته؛ فإنّ تعلّقه به يضاهي تعلّق األغراض 
فاللّطيفة الربانية هذه هي الروح اإلنسانية املتحملة . 1"باألجسام واألوصاف باملوصوفات

 بالفطرة الناطق بالتوحيد فهي أصل اآلدمي ألمانة اهللا املتحلّية باملعرفة املركوزة فيها العلم
  .2واية الكائنات يف عامل املعاد وحيثما ورد القلب يف الشرع فرياد به الروح اإلنسانية

والقلب هو منشأ احلرارة الغريزية املمدة للجسم كلّه ويكنى بصالحه وفساده عن 
:  �يعلم حقيقته إالّ اهللا تعاىل كما قال صالح اجلسد وفساده ملا بينهما من التعلّق الّذي ال 

 هلُّ كُدس اجلَدست فَدسا فَذَ وِإهلُّ كُدس اجلَحلُ صتحلُا صذَ ِإةًغض مِدس اجلَ ِيفنَِّإ والَأَ 	
3
بلْ القَي وِهالَأَ .  

لطيفة : القلب: "، فيقول"القلب"ويجمل الشريف اجلرجاين القول يف حتديد تعريف 
 ،در تعلُّقيف اجلانب األيسر من الص عكل املُودالش نوبريذا القلب اجلسماينّ الص ةٌ هلاانيرب

النفس الناطقة، والروح باطنه، والنفس : وتلك اللّطيفة هي حقيقة اإلنسان ويسميها احلكيم
هة مركَباحليواني .اطَبالعاملُ من اإلنسان، واملُخ وهي املُدركباتواملُع ،4"، واملُطَالَب.  

إنّ القلب هو مستقر اإلميان والعقيدة، وهو حملّ العقل واملعرفة واإلدراك، وهو ملك 
البدن اإلنساينّ وجوارحه وحواسه، وكلّ هذه األعضاء تبع له ومأمورة بأمره، فهو الراعي 

  . وهي الرعية، وهو امللك وهي جنوده

القلب هو امللك : "يقول ابن قيم اجلوزية ،م اإلنسانوللقلب مكانة أساسية يف جس
املشتغل جلميع آالت البدن، واملستخدم هلا، فهو حمفوف ا، حمشود، وخدوم، مستقر يف 

وهو أشرف أعضاء البدن، وبه قوام احلياة، وهو منبع الروح احليواينّ واحلرارة . الوسط
                                                 

1 /�ء *0-م ا�'�bـ إ  .|S :ه�ة. 1ّ�' * �ان��h .�G(8(دار ا��'y . ع. م. ج. ا�� .8). ط.د). (S-ز
 .3/4ج. م2004/هـ1425

2 W�"رج ا��'س �� )���2 )'ارج ا��2( �!"�)'.  ـ b -=ا�ّ�أcZء ا��2ا[�.  ا��). ت. د). (ط. د. ()H(�2 ا� �"
 . 23ص
3 ����� �� ����S ا����ن ا�2!�� وا�ّ�(8 ا� 4�أ=- ا��@? %&�ب ا�ّ'/ ا�ّ�ّ�' )� -د ا�N-1ّ� .  ـ "!� روح ا� 2

J). هـ127ت. (ا�(Z'ادّي��Sو +���S :ّ ' ا�ّ�ّ�' و1ّ�' إ=�اه�� * �ان�ه�ة. م2005/هـ1426) ط. د. (ا�ّ��' )�. ا��
�h .�G(8(دار ا��'y . ع . م. ج .8 .1/202ج/S .(J(1-ز
�ت 4��2Yّب ا��Yّدة . 259.  ـ آ�()O0ا��.( 
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اعة، والكرم والصرب، واالحتمال، واحلب وهو معدن العقل والعلم واحللم والشج. الغريزية
  .واإلرادة والرضا والغضب، وسائر صفات الكمال

فجميع األعضاء الظّاهرة والباطنة وقواها، إنما هي جند من أجناد القلب، قال أبو 
القلب ملك، واألعضاء جنوده، فإن طاب امللك طابت جنوده، : -رضي اهللا عنه- هريرة 

ففي القول دليل على فضل القلب على مجيع اجلوارح؛ . 1"ودهوإن خبث امللك خبثت جن
وهو لإلنسان ولغريه، وخالص فهو قطب الرحى يف اجلسم واملركز املتحكّم يف األجهزة، 

  .2كلّ شيء وأشرفه قلبه، والقلب موضع الفكر

لقد مجع القرآن الكرمي ما بني القلب وهذه األعضاء الّيت ختضع له يف مواضع 
$ ?Ÿωuρ ß#ø)s �: ا قوله تعاىلمتعددة، منه tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ 

‘≅ä. y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψtã Zωθä↔ó¡tΒ �3وقوله جلّ شأنه ، :� Ü= Ïk=s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔øùr& öΝèδ t�≈ |Á ö/r&uρ $ yϑx. óΟs9 

(#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÿÏµ Î/ tΑ̈ρr& ;ο§÷s∆ öΝèδ â‘x‹tΡuρ ’Îû óΟÎγ ÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγ yϑ÷ètƒ �4.  

ولقد ذكر أبو حامد الغزايلّ ما خيتص به قلب اإلنسان، وألجله عظم شرفه واستأهل 
أما العلم، فهو العلم باألمور الدنيوية "القرب من اهللا، وإنما هو راجع إىل العلم واإلرادة؛ 

اء احملسوسات وال يشاركه فيها احليوانات، بل واألخروية واحلقائق العقلية، فإنّ هذه أمور ور
العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ حيكم اإلنسان بأنّ الشخص الواحد ال يتصور 
أن يكون يف مكانني يف حالة واحدة وهذا حكم منه على كلّ شخص، ومعلوم أنه مل يدرك 

وإذا . ائد على ما أدركه احلسباحلس إالّ بعض األشخاص، فحكمه على مجيع األشخاص ز
وهذا العلم خاص . 5"فهمت هذا يف العلم الظّاهر الضروري فهو يف سائر النظريات أظهر

  .باإلنسان

                                                 
1 ��)�/ ا��0�0M/ ا=/ �S �� ا��ّ��� وا=/ [ّ�� ا�M-زّ(Cا��0-ب *"' ا Oّh ا�ّ�اوي.  ـ ' b292-291. * � أ. 
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .1/187ج. ا���h(ّ�.  ـ 
 ..36/ ـ ا�1Cاء 3
2�م 4�N110/ ـ ا. 
5 /�ء *0-م ا�'�b3/10ج.  ـ إ. 
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أدرك بالعقل عاقبة األمر وطريق الصالح "وأما اإلرادة فإنها تتجلّى عند اإلنسان مىت 
اا واإلرادة هلا، وذلك غري إرادة فيه انبعث من ذاته شوق إىل جهة املصلحة وإىل تعاطي أسب
فإنّ الشهوة تنفر عن الفصد . الشهوة وإرادة احليوانات، بل يكون على ضد الشهوة

والشهوة متيل إىل لذائذ األطعمة يف حني . واحلجامة، والعقل يريدها ويطلبها ويبذل املال فيها
ولو خلق اهللا العقل . هوةاملرض والعقل جيد يف نفسه زاجرا عنها، وليس ذلك زاجرا للش

املعرف بعواقب األمور ومل خيلق هذا الباعث احملرك لألعضاء على مقتضى حكم العقل، 
  .فيكون القلب ذا الفهم مرادفا للعقل الواعي. 1"لكان العقل ضائعا على التحقيق

  : معاين القلب يف القرآن: ثالثا

العقل، أو الروح، أو  لّيت يف الصدر، أومعاين القلب يف اللّغة تتراوح بني املضغة اإنّ 
  . الرأي، أو النفس

$ � :التي يف الصدر، لقوله تعاىل القلب مبعىن املضغة - 1 pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{$# 

Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9  اللّحمية املضغة وهو للقلب حتديد فهذا. �2 #$
 بعلم أمره يعرف والّذي اإلنسان، صدر من األيسر اجلانب يف املتواجد بريالصنو والشكل
  .التشريح

وإىل ذلك يشري الفراء يف . وقد يعبر بالقلب عن العقل:  القلب مبعىن العقل- 2
≡βÎ) ’Îû y7Ï9¨ �: تفسري املفردة يف قوله تعاىل sŒ 3“ t� ò2Ï%s!  yϑÏ9 tβ% x. …çµ s9 ë= ù=s% �3 .4عقل: أي .

ما : وهو من قوهلم. العقل: والقلب يف هذا املوضع: ")310φت ( الطّربي ابن جريرويقول

                                                 
1 /�ء *0-م ا�'�bا��.  ـ إcZا� '(�b -=3/10ج. أ. 
2 J�46/ ـ ا�. 
 .37/ ـ ق 3
4  �!"��7 ـ ��د ا��ّ�اء . )�G? إ*�اب ا����ن و)2��a =/ ز ��ّ�: S|). هـ207(أ=- زآ��)2Gّا� '�* /= ' ّ�( .

�H"h .اث. ع. م. ج�Yّ0� �=��دة . 878. ا�M-ه�ي. ا�:��حو. 2/686ج. م2006/هـ1427. 1ط. دار ا�ّ:�()O0] .(
�دة . J(12/169. ا=/ )"!-ر. و���ن ا��2ب()O0](`�� س ا�-(��2-ب =/ . ، وا�� /= ' ّ�( /�ه� )M' ا�ّ'h -=أ

ّ��ن *(' ا� ّ"�ن:  و�ّ:70رSّ(7). هـ817ت()�ّ ' =/ إ=�اه�� =/ * � ا���Gّازّي ا����وز�=�دي b) .م2004). ط. د ..
�ر ا�ّ'و�ّ��. اNردن. *ّ �ن��Nا i�= .1439 . دة�()O0].( 
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. 1"وأين ذهب قلبك؟ يعين أين ذهب عقلك؟. أي ما عقله معه: لفالن قلب، وما قلبه معه
ومن . 2"ذلك أنّ القلوب مراكز العقول ":.)538φت( الزخمشريأبو القاسم جار اهللا ويقول 

$ �  :مبعىن العقل قوله جلّ شأنه" قلب"فيها لفظ اآليات الّيت ورد  uΖù=yèy_ uρ 4’n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% ºπ̈ΖÏ.r& 

βr& çνθßγ s)ø�tƒ þ’ Îû uρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u # \� ø%uρ 4 #sŒ Î)uρ |Nö� x.sŒ y7 −/u‘ ’Îû Èβ#u ö� à)ø9$# …çνy‰÷n uρ (# öθ ©9 uρ #’ n?tã óΟÏδ Ì�≈t/÷Š r& 

# Y‘θ à�çΡ �3وقوله تعاىل ، :� (#θ àÊ u‘ βr' Î/ (#θçΡθ ä3tƒ yìtΒ É#Ï9#uθ y‚ ø9 $# yìÎ7 èÛuρ 4’n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% óΟßγ sù Ÿω 
šχθßγ s)ø�tƒ �4وقوله تعاىل ، :� Ÿξ sùr& tβρã� −/y‰tGtƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘ r& 4’ n?tã A>θ è=è% !$yγ ä9$ x�ø%r& �5 ،

!āω ãΝä.ä‹Ï{#xσãƒ ª �: وقوله تعاىل أيضا $# Èθ øó ‾=9 $$Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9 uρ Νä.ä‹Ï{#xσãƒ $ oÿÏ3 ôM t6 |¡x. 

öΝä3ç/θ è=è% 3 ª!$#uρ î‘θ à�xî ×Λ Î=ym �6وقوله تعاىل ، :� tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒ F{$#.  ’n? tã y7 Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 

z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑø9 وحينما يعبر بالقلب عن العقل فإنّ املراد يكون ما حتمله كلمة العقل من . �7 #$
  . والوعي، والذّهن، واإلدراك، واملعرفةمعاٍن كالعلم، والفهم،

øŒÎ) Νä.ρâ � :كما يف قوله تعاىل:  مبعىن الروح- 3 !$ y_  ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅ x�ó™r& 

öΝä3ΖÏΒ øŒÎ)uρ ÏM xî#y— ã�≈ |Á ö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθè=à)ø9 $# t� Å_$oΨys ø9 $# tβθ ‘ΖÝà s?uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9  وفسرها .�8 #$
وأقرب من هذا ما ذكره الفخر الرازي؛ أي أنّ القلب . 9 احلناجرينّ بأنهاالراغب األصفها

                                                 
�ن. =��وت.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1")� . 8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� ط. د(دار ا���� .(

 .26/206ج/J(13. م2005/هـ1426
? و 2c"Yّا� +\��b /* ف�Gّـ ا�� ?�و? �� وR-9 ا�pYّو]Nن. =��وت. *�-ن ا�")� . �G"ّوا� �*�)Hّ0� دار ا����

8�م ا����نJ(3/167). ت. د) (ط. د. (وا�Yّ-ز�bN 8(�Mا� �!"�رّي . ، و:�Nا ' bّ ' =/ أ�أ=- *(' ا� )
 �ّ)hن. =��وت). م1273/هـ671ت(ا�����ء ا��Yّاث ا��2=ّ�. �("�b13/255ج. دار إ. 

3 C�1/46اء ـ ا. 
4 �=-Y87/ ـ ا�. 
 .24/ ـ )� ' 5
 .225/ ـ ا�(��ة 6
 .194- 193/ ـ ا��2Gاء 7
-21/138ج/J(11. ا�H(�ي. و�S:�? ا��ّ:� �� 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن. -م ا��"'ق.  10/ ـ اcbNاب 8

141. 
9 ��ّدة . 458.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ���()O0].( 
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يندفع عند الغضب ويتقلّص عند اخلوف فيلتصق باحلنجرة ويسد جمرى النفس فال يقدر املرء 
  .1على التنفس وميوت

  :  يف القرآن"قلب"األلفاظ املرادفة للفظ : رابعا

  : الفؤاد- 1
الفاء واأللف والدال أصل واحد  "نّإ) ف أ د(مادة  عن )395φت(ذكر ابن فارس 

فأدت اللّحم وافتأدته إذا شويته، وحلم فَِئيد أي : من ذلك. 2"يدلّ على حمى وشدة حرارٍة
3مشِويالنار نفسها: ، والفَِئيد .دفَؤوالت :قُّدوا هو من قياس الباب. 4التالفؤاد: ومم : القلب
 قُِّدِه حرارتهمسِّيوِدِه وتفَؤز واملعرفة الّيت استخلف . 5بذلك ِلتميية اإلدراك والتاهللا وهي قو
  .ا اإلنسانتعاىل 

: والفؤاد"، 6الفؤاد: القلب: لقد اختلف العلماء فيم هو القلب؟ وما الفؤاد؟ فقيل
ء القلب، والقلب حبته الفؤاد ِغشا: الفؤاد وسطُه القلب، وقيل: وقيل .7"لقلب ومجعه أفئدةا

هاؤدِويياط"و. 8وسيب ...القلب مضغة من الفؤاد معلّقة بالنه قالأ � وروي عن  النن :
 واألفئدة باللّني ؛ فوصف القلوب بالرقّة
ةًدِئفْ أَنيلْأَا ووبلُ قُقر أَم هِنم اليلُه أَماكُتأَ	

 من السواء، وقيل القلوب واألفئدة قريبان... لستعماوكأنّ القلب أخص من الفؤاد يف اال
وال أنكر أن يكون القلب هو : قال األزهري.. وكرر ذكرمها الختالف اللّفظني تأكيدا

                                                 
1 ��S �!" .25/176ج/J(9. �� ا���� ا�ّ�ازي ـ 
2 �Z0ّا� �� W�� ).�pد()�دة . 834- 833.  ـ )M2� ا� �
3 �Z0ّا� �� W��. J(1/116. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)�pد()�دة . 834- 833. ا=/ ��رس.  ـ "!� )M2� ا� �

 ).�pد()�ّدة 
�ن ا��2ب 4�� �!" ).�pد()�ّدة . J(1/116. اب ن )"!-ر.  ـ 
�W �� ا��Z0ّ ـ  5�. J(1/116. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)�pد()�دة . 834- 833. ا=/ ��رس. "!� )M2� ا� �

 ).�pد()�ّدة 
�دة . 878. ا�M-ه�ي.  ـ "!� ا�ّ:��ح 6()O0] .(ح��ر ا�ّ:�Y�(ن. =��وت. ا��ازي. و�")� . �*�)Hّ0� 'ا���دار ا�

8�دة . 431. 1983. 2ط.  وا�ّ"�G وا�Yّ-ز()O0]( .ن ا��2ب��دة . J(12/169. ا=/ )"!-ر. و��()O0] .( س-(�وا��
�دة . 1439. ا����وز �=�دي. ا� ��`()O0].( 

�ر ا�:��ح 7Y�( ّدة . 384ص. ا�ّ�ازي.  ـ� ). ف أ د()
�ن ا��2ب 8�� �!" ).�pد()�ّدة . J(1/116. ا=/ )"!-ر.  ـ 
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ورأيت بعض العرب يسمي حلمة القلب : "وقال يف موضع آخر. 1"العلقة السوداء يف جوفه
ولقد ورد اللّفظان يف . 2" أرهم يفِْرقُونَ بينهماومل: قلباً وفؤاداً، قال: كلَّها، شحمها وحلمها

yxt7 �: قوله تعاىل ô¹r& uρ ßŠ# xσèù ÏdΘ é& 4†y›θ ãΒ % ¸ñ Ì�≈sù ( βÎ) ôNyŠ$ Ÿ2 ”Ï‰ö7 çF s9 ÏµÎ/ Iω öθ s9 βr& $ oΨôÜ t/§‘ 

4’ n?tã $ yγ Î6ù=s% šχθ ä3tGÏ9 zÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 وتكاد جتمع هذه التعاريف على أنّ القلب . �3 #$
   .اد واحدوالفؤ

  :4قال أبو ذؤيب

   ،لَّ ضاللَهضتفاس ادا الفُؤآهطاِئِل�راِن العالِبيِض اِحلس افًا منِني      
  ).رآها الفؤاد: (والرؤية هنا قلبية عبر عنها الشاعر بقوله

$ �: القَلب، ويف الترتيل العزيز: الفُؤاد: "ويف املعجم الوسيط tΒ z>x‹x. ßŠ# xσà�ø9 $# $ tΒ 

#“r& u‘ �5 .َء حاٍل، وبه قال بعض : هو فارغ الفؤاد: ويقالينَ، أو سزعنده وال ح ال هم

yx �: املفسرين يف قوله تعاىل t7ô¹r& uρ ßŠ#xσèù ÏdΘ é& 4†y›θ ãΒ % ¸ñ Ì�≈sù �6"7 . ر عنعبوالقرآن الكرمي ي
 بالفؤاد ومرة باللّب ومرة مرة بالقلب ومرةجمموع مدارك اإلنسان الواعية قوة اإلدراك أو 

 .8وكلّها تعين اإلدراك يف صورة من صوره. بالعقل

                                                 
�دة . J(12/169-170. ا=/ )"!-ر.  ـ ���ن ا��2ب 1()O0].( 
2 7����دة . J(12/170.  ـ ا� :'ر ()O0].( 
 .10/ ـ ا��:� 3
�ن ا��2ب 4�� �!" ).�pد()�ّدة . J(1/116. ا=/ )"!-ر.  ـ 
5 �M"11/ ـ ا�. 
 .10/ ـ ا��:� 6
�ّدة . 2/670ج. إ=�اه�� أ��W، و��Uون.  ـ ا� M2� ا�-�1` 7()Rدp�.( 
. 26/3267ج/J(6. م1980/هـ1400. 9ط.. ر ا��Gّوقدا. �("�ن. =��وت. OH] '�1.  ـ "!� �� emل ا����ن 8

ا��O0 ه- ا���02 ا�ّ�-داء �� 9-ف ا��sاد دون  : و)/ ا�ّ"�س )/  �ّ�ق =�/ ا��O0 و��sاد ���ل: "و�-ل ا���� ا�ّ�ازي
�� )/ ا�0ّ�� وا�Gّ��، و)M -ع ذ�w ه- ا��sاد،  و)"&� )/ [�ل ا��O0 وا��sاد ��!�ن )�Yاد��ن، وآ�l آ&�"Y� �ن )

�ر، وأّن )2!� �YUu�20? وا� �����8 �� ا�V- ه- ا� �2V-( اداsو� �)0] a ّ� 02� أن )/ 9 �0 ا�2@- ا���OM أن 
 ��P /( Rاؤc9أ 'cS '] -@2ّن ا�°� ،O0�0� ء )�ّ��ة�@*Nا �\��9م هrا ا�w�r� ��ّ�( -@2 ا� -8V، آ � أّن 1

�� ا� "�-=� إ��7 أ*"� ا��2? وا���ح وا��د ا� 2��، ��G(7 أن ازد��ن �� w0S ا� 2:�� ��P /( ��"��cن و[' 
�������، وا1� ا��sاد �-ن ا1 � � M -ع ا�r&� ،-@2ا ه- = ���� هRr ا� 2&�� ?ّ�S �Y�ّاء اc9®� ��-ن ا1� ا��O0 ا1 

)�ّ ' ا�ّ�ازي . ����SO ا���� ا��ازي أو ا�����Yّ ا��(�� و)���S| ا��Z". ا��eم �� هrا ا�(�ب وا� ا� -ّ�+ �0ّ:-اب
 / .24/151ج/J(8. م2005/ـه1426. 1ط. دار ا����. �("�ن. =��وت). هـ604ت (��� ا�ّ'
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. لقد ورد لفظ الفؤاد مرادفا للفظ القلب يف القرآن الكرمي يف مخسة عشر موضعا
وهو ال يقلّ يف أمهّيته عن القلب يف تعبريه عن العقل الواعي املدرك وكذلك يف تعبريه عن 

 ما بينه وما بني احلواس اإلنسانية يف اإلحساس واإلدراك واملسؤولية الصلة والرابطة القوية
  . والشكر هللا تعاىل

yξä.uρ �Èà)‾Ρ y7  �: قال تعاىل ø‹ n=tã ôÏΒ Ï !$ t6 /Ρr& È≅ß™”�9 $# $tΒ àMÎm7 sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù 4 x8u !% ỳ uρ ’Îû 

ÍνÉ‹≈yδ ‘, ys ø9 $# ×π sàÏãöθ tΒ uρ 3“t� ø.ÏŒ uρ t ÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 �1 ابقنيسل الس؛ ففي مساع قصص األنبياء والر
  2. على أداء الرسالة وعلى الصرب واحتمال أذى قومه�عليهم السالم تثبيت لفؤاد الرسول 

$! �: وقال تعاىل uΖ−/§‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖs3ó™r& ÏΒ  ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Î�ö� xî “ÏŒ ?í ö‘y— y‰ΨÏã y7 ÏF ÷�t/ ÇΠ §� ysßϑø9 $# 

$ uΖ−/u‘ (#θ ßϑ‹ É)ã‹Ï9 nο4θ n=¢Á9$# ö≅yè ô_ $$sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“ Èθ öκsE öΝÍκö�s9 Î) Νßγ ø%ã—ö‘ $#uρ z ÏiΒ ÏN≡ t� yϑ̈W9 $# 

óΟßγ ‾=yès9 tβρã� ä3ô±o„  �3اساس : ، هم املسلمون، ولو قال4، أي أفئدة من أفئدة النأفئدة الن
صارى وارك واهلند واليهود والنوم والت5وسالزدمحت عليه فارس والر.  

yx � :وقال تعاىل t7ô¹r& uρ ßŠ# xσèù ÏdΘ é& 4† y›θãΒ % ¸ñ Ì�≈sù ( βÎ) ôNyŠ$ Ÿ2 ”Ï‰ö7çF s9 Ïµ Î/ Iω öθ s9 

βr& $ oΨôÜ t/§‘ 4’n? tã $ yγÎ6 ù=s% šχθ ä3tGÏ9 z ÏΒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# �6.  

الّيت جاء فيها ذكر الفؤاد يف القرآن الكرمي هناك  إنّ من بني اآليات اخلمس عشرة
حظ فيها اشتراك الفؤاد مع احلواس، خاصة حاسيت السمع والبصر يف مثان آيات، نال

#Ÿωuρ ß �: قال تعاىل. اكتساب العلم واملعرفة مما يدلّ على عظيم الصلة بينهما ø)s? $ tΒ }§øŠs9 

                                                 
 .120/ ـ ه-د 1
 .28/66ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 2
 .37/ ـ إ=�اه�� 3
�ف 4Gّا�� �!" .J(2/380. ا��G�(cّّي.  ـ 
�ف19/119ج/J(7. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 5Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/380. 
� ا��� � �� ا��:? اNول )/ ا�(�ب اNول، =2"-ان.10/ ـ ا��:� 6qا ?�:�S �Sp�1ا� �=-ط *7�0:  و O0ا��. 



 

  
 

 

69 

y7 s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Ç t7ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ ‘≅ä. y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ �1وقال تعاىل ، :

� ª!$#uρ Νä3y_ t�÷zr& .ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3ÏF≈yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈|Á ö/F{ $#uρ 

nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã�ä3ô±s? �2وقال تعاىل ، :� ô‰s)s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3tΒ !$yϑ‹ Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏµŠÏù 

$ uΖù=yèy_ uρ öΝßγ s9 $ Yè øÿxœ # \�≈ |Á ö/r&uρ Zοy‰Ï↔øùr& uρ !$ yϑsù 4 o_øîr& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãè øÿxœ Iωuρ öΝèδ ã�≈|Á ö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øùr& ÏiΒ 

> óx« øŒ Î) (#θ çΡ% x. šχρß‰ys øgs† ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# s−%tn uρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ �3.   

ن مسعه وبصره وفؤاده، أمام واهب السمع إنّ اهللا تعاىل جيعل اإلنسان مسؤوال ع
والبصر والفؤاد، إنها أمانة اجلوارح واحلواس والعقل والقلب؛ ومىت استقام القلب والعقل 
 اينّ القومي مل يبق جمال للوهم واخلرافة يف عامل العقيدة، وال جمال للظّنبعلى املنهج الر

  .4امل البحوث والتجارب والعلوموالشبهة يف عامل احلكم والقضاء والتعامل، وع

لقد جعل اهللا سبحانه بني السمع والبصر والفؤاد عالقة وارتباطا ونفوذا يقوم به 
وهذا من عناية اخلالق سبحانه ..بعضها مقام بعض، وهلذا يقرن سبحانه بينهما كثريا يف كتابه

خرى وتفيد يف اجلملة ال بكمال هذه الصورة البشرية لتقوم كلّ حاسة منها مقام احلاسة األ
  . يف كلّ شيء

  : الصدر- 2

صدر النهار واللّيل، وصدر : أعلى مقدم كلّ شيء وأوله، حتى إنهم ليقولون: الصدر
. وكلّ ما واجهك صدر. الشتاء والصيف، وصدر القناة وصدر الس والكتاب والكالم

                                                 
 .36/ ـ ا�1Cاء 1
 .78/ ـ ا�"�? 2
�ف 3�bN26/ ـ ا. 
4 �� �!" .14/2227ج/em  .OH] '�1 .J(4ل ا����ن ـ 
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$tΑ �: وصدر اإلنسان جارحته، لقوله تعاىل s% Éb>u‘ ÷y u�õ°$# ’Í< “Í‘ ô‰|¹ �1ّوجل ولقوله عز ، :

� Ÿ≅Å_Á ãm uρ $ tΒ ’ Îû Í‘ρß‰÷Á9 $# �2ركَس3، ومجع صدر صدور وال ي.  

وقد استعمل لفظ الصدر مكان لفظ القلب من باب االستعارة احمللية، ذلك أنّ 
. ازاالصدر هو حملّ القلب، وال ميكن اعتباره من املترادفات ألنه ليس القلب حقيقة بل جم

$  �: يقول اهللا تعاىل pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{ $# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $# ÉL ©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 $# �4 .
ويبلغ عدد آيات الصدر إحدى . فإنّ القلب يف هذا السياق غري الصدر، بل هو موجود فيه

لب، فتلك إشارة إىل العقل حيثما ذَكَر اهللا تعاىل الق: وقال بعض احلكماء. 5وأربعني آية
’ (βÎ¨ �: والعلم حنو Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“t� ò2Ï%s!  yϑÏ9 tβ% x. … çµs9 ë=ù=s% �6 در فإشارةالص وحيثما ذُِكر ،

  .7إىل ذلك وإىل سائر القوى من الشهوة واهلوى والغضب وحنوها

 عبر عنها وجند املعاين الّيت يعبر عنها الصدر قريبة جدا، أو هي املعاين نفسها الّيت
  :القلب، فالصدر فيه

$ uΖôãt“tΡuρ$ �: قال تعاىل:  الغلّ يف الصدر-أ  tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ 9e≅Ïî “Ì� øgrB “Ì� øg rB 

ÏΒ ãΝÍκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $ �: ، وقال تعاىل�8) #$ oΨôãt“tΡuρ $tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡ uθ ÷zÎ) 4’ n?tã 9‘ã� ß™ 

t, Î#Î7≈s)tG•Β  �9.  

                                                 
17h 25/ ـ. 
�ت2 .10/ ـ ا�2�د
�ن ا��2ب3�� �!"ا�ّ�اOP . ، و)M2� )��دات أ���ظ ا����ن ا����)6'ر()�دة . J(8/209. ا=/ )"!-ر.  ـ 

�ّ��&�6Nّدة . ا� .309). 6'ر()
4J�46/ ـ ا�. 
�ن. =��وت. )�ّ ' *�0 ا�M-زو.  ـ "!� )�&-م ا��2? وا��O0 �� ا����ن وا��"�5")� ./�e 0� �02دار ا� .
 .243. 1/1980/ط
 .37/ ـ ق6
7��ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ا����&�6Nا OPّدة . ا�ّ�ا� .310). 6'ر()
 .43/ ـ اN*�اف8
9�M�47/ ـ ا�. 
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%Ï“ �: قال تعاىل:  وسوسة الشيطان-ب  ©!$# â È̈θ ó™uθ ãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# �1.  

≅Ÿ �: قال تعاىل:   أعمال اإلنسان- ∧ Å_Á ãmuρ $tΒ ’Îû Í‘ρß‰÷Á9   .أي يوم القيامة �2 #$

öΝä3s9 � :قال تعاىل:   رغبات الناس-د  uρ $ yγ‹Ïù ßìÏ�≈ oΨtΒ (#θ äó è=ö7 tFÏ9 uρ $ pκö� n=tæ Zπy_% tn ’ Îû 

öΝà2Í‘ρß‰ß¹ $ yγ øŠn=tæuρ ’n? tãuρ Å7 ù=à�ø9 $# šχθè=yϑøtéB �3 .   

φ -هبةقال تعاىل:  الر :�  óΟçFΡV{ ‘‰x© r& Zπ t6 ÷δu‘ ’Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ zÏiΒ «! $# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ 

×Π öθ s% āω šχθßγ s)ø�tƒ �4.  

%tÏ �: قال تعاىل:  العطاء السمح-و  ©!$#uρ ρâ §θ t7 s? u‘# ¤$!$# z≈yϑƒ M}$#uρ  ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7 s% tβθ ™7Ïtä† 

ô tΒ t� y_$yδ öΝÍκö� s9 Î) Ÿωuρ tβρß‰Åg s† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρã� ÏO÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& öθ s9 uρ 

tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 tΒ uρ s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ ø�tΡ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9 $# �5.  

‘Ÿωuρ â 3 �:قال تعاىل: إنسان مكان إنسان ال حياسب -ز  Ì“s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t�÷zé& 3 §ΝèO 4’n<Î) 

/ ä3În/u‘ öΝà6 ãèÅ_ ö� ¨Β Νä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? 4 …çµ‾ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9 ، وكأنّ �6 #$

*pκ̈ΞÎ$ �:  قوله تعاىلالقلب هو الصدر وهذا شيء بديهي ولكن القرآن يؤكّد هذا املعىن يف sù Ÿω 
‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θè=à)ø9 $#  ÉL ©9$# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 ، وهذا يفسر استخدام الصدر �7 #$

  .مكان القلب أحيانا كثرية للتعبري عنه
  

                                                 
 .5/ ـ ا�"�س 1
�ت 2 .10/ ـ ا�2�د
3 ���P أو /(s 80/ ـ ا�. 
4 �G�13/ ـ ا�. 
5 �G�9/ ـ ا�. 
6 �(c7/ ـ ا�. 
7 J�46/ ـ ا�. 
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  : العني- 3
%tÏ �: يقول تعاىل ©!$# ôMtΡ% x. öΝåκß]ã‹ ôãr& ’ Îû > !$ sÜÏî  tã “Ì� ø.ÏŒ (#θçΡ% x.uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtF ó¡o„ 

$ �è øÿxœ �1 م، وبني ذكر اهللاة، أو أعني قلو؛ أي لقد كان بني بصائرهم، أو بصائرهم القلبي
علَى وجٍه يِليق بشأنه، وتوحيده ومتجيده، والنظر يف شرعه، وفهم قرآنه واالهتداء به، غطاء، 

 . 2 اجلارحة ال نسبة بينها وبني الذّكروهذا الغطاء للقلب أوال مثّ يسري منه للعني، ألنّ عني

  :أقسام القلب يف القرآن: خامسا

يف القرآن الكرمي يف مواضع متعددة جدا ومتنوعة ألمهيته " القلب"لقد ورد لفظ 
يف  "قلب"وعددت مائة واثنتني وثالثني مرة تكرر فيها لفظ . وأفضليته على سائر األعضاء

ث عن جوانب كثرية يف النفس البشرية حبيث تشعرنا أحيانا أننا ، وهي تتحد3لقرآنيةيات ااآل
أمام صورة من صور العقل، أو العقل ذاته، وأحيانا أخرى نشعر أننا أمام العاطفة 
واألحاسيس واملشاعر الوجدانية، وأحيانا ثالثة جند أنفسنا أمام جانب جيمع بني اجلانبني 

  .4وبعدا آخرالعقلي والعاطفي ويزيد عليها عمقا 

ومع هذا العدد اهلائل من اآليات الّيت تتحدث عن القلب يف القرآن الكرمي، والّيت لو 
لذا فإنين سأحتدث على . أردت أن أستقصيها مجيعها مع التوسع يف شرحها لطال يب املقام

ثة ولقد اخترت ثال. أقسام القلوب ودالالا أو الدالالت الّيت تعلّقت ا يف السياق
                                                 

1l&101/ ـ ا��. 
2 �!"*(' ا��b / =/ )�ّ ' =/ )�0-ف أ=- ز' ا�24ّ��(ّ� . ا�M-اه� ا����ن �� ����S ا����ن أو ����S ا2�ّ��(ّ� ـ 

 �ّ����ح أ=- S:�"ّ1|. 5/386ج) هـ875ت ().هـ875ت(ا� Yّا� -9-د و*(' ا�� ')* ' bدل أ�. *�0 )�ّ ' )2ّ-ض و*
�ن. =��وت")� .�1s(اث ا��2=� و�Yء ا���bا��2=�دار إ }�رY3/544ج. م1997/هـ1418. /1ط. � ا� �!"، و

�'���. ����S ����S ا�(�� ا� ��`Nن ا��b -=أ .|S :ّ ' )2ّ-ض�(' ا� -9-د، و*�0 )* ' b2ط. *'ل أ .
�ن. =��وت. دار ا��OY ا�02 ّ��. م2007/هـ1428")� .J(8/157���، ='ا\8 15/512ج/J(8. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
����Yا=/ . ا� ��)�: 9 72 وUّ�ج ورا72b). هـ751ت ([�� ا�M-زGّا� ' bأ |��ا�  ��0 . ��ي ا�ّ�ّ�' )�ّ ' و6

��ب 1427R .J(2/166. 1ط. دار ا=/ ا�M-زي ��G"ّ0 وا�Yّ-ز8. ا��2=ّ�� وا�2�ّ-دّYا�� ����S �� c�9-ر ا���ا�  ،
cc2ا� . ���'�Nا ��H* /= O��P /= +ّ�ّ ' *(' ا��هـ546ت (أ=- )( .|S :' ّ�( ���Gّم *(' ا�e�ّوت. *(' ا���= .

أ=- ا���ج 9 �ل ا�'/ . ، وزاد ا� ��� �� *0� ا�3/545����Yج. م2001/هـ1422. 1ط. دار ا��OY ا�02 ّ��. �("�ن
. 3ط. ا� �OY اe1C)ّ�. =��وت �("�ن). خ597ت(*(' ا��b / =/ *�0 =/ )� ' ا�M-زي ا���%� ا�(Z'ادّي 

 .5/196ج. م1984/هـ1404
3 ��ظ ا����ن ا�����N ا� �&�س �M2 ا� �!" .( .549 -551�s� ' ّاد *(' ا�(�[ّ�.  ـ 
 . 186. )�ّ ' *�0 ا�M-زو. ��ن وا��"� وا��O0 �� ا�� ـ "!� )�&-م ا��2? 4
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، وتقسيم ابن قيم �، وتقسيم الصحابة للقلوب �تقسيم الرسول : تقسيمات، وهي
  . رمحه اهللاجلوزية

   : � تقسيم الرسول - 1

سول يقسا  �م الرا باملؤمنني وقسما خاصالقلوب قسمني متقابلني؛ قسما خاص
تعرض الِفتن  	:  �قال رسول اهللا : قال حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه. "بغري املؤمنني

 نِكتت فيه نكْتةٌ سوداُء، 1فأي قلٍب أُشِربها. على القلوِب كعرِض احلصِري عوداً عوداً
  :وأي قلٍب أنكرها نِكتت فيه نكتةٌ بيضاُء، حتى تعود القلوب على قلبيِن

فاً وال ينكر منكَرا، إالّ ما  كالكُوِز مجخيا، ال يتعرف معرو2قَلٍب أسود مربادا
هواه ِمن ِربأُش .واألرض مواتةٌ ما دامِت السنِفت هرضال ت ،قَلٍب أبيضو 
ويعلّق ابن .3

  :وقسم القلوب عند عرضها عليها إىل قسمني: "قيم اجلوزية على احلديث فيقول

ء فتنكت فيه نكتة سوداء، قلب إذا عرضت عليه فتنة أُشرا، كما يشرب السفنج املا
كالكوز : "فال يزال يشرب كلّ فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معىن قوله

وقلٍب أبيض قد أشرق فيه نور اإلميان، وأزهر فيه مصباحه، .. ، أي مكبوبا منكوسا"جمخيا
م الرسول فيكون تقسي .4"فإذا عرضت عليه الفنت أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته

 .قلبني أبيض وأسود:   القلوب�

  : �حابة م الص تقسي- 2

القلوب أربعة أقسام، كما صح عن  قد قسموا � أنّ الصحابة ابن قيم اجلوزيةذكر 
 قلب أجرد، أي متجرد مما سوى اهللا ورسوله، سامل من شبهات :�حذيفة بن اليمان 

ستنري بنور العلم واإلميان، فذلك قلب الباطل وشهوات الغري، فيه سراج يزهر، مشرق وم
                                                 

 1��، واiH0YU =7 وi00�S �� أc9ا\7:  ـ  أ%�=&&:Y(وا ��ن ا��2ب. ��1&�� �!" .J(8/47 . دة� ).%�ب()
�م �� ا��-اد: ـ ا� �=�د  2Yا�. 
�ن 3H�Gّا� '���� ا�0ّ&��ن )/ ):Pـ إ  . �دار . ع. م. ج. ا���ه�. )M'ي �Y�� ا�ّ�ّ�': S|). هـ751ت (ا=/ [ّ�� ا�M-زّ

8)h ؛y��G. ا��' .8 .14. 2004/هـ1425). ط. د. (S-ز
��� ا�0ّ&��ن 4Pن ـ إ�H�Gّا� '\�:( /(  .� .14. ا=/ [�� ا�M-ز
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وقلب أغلف، داخل يف غالفه وغشائه، فال يصل إليه نور العلم واإلميان، فذلك قلب . املؤمن
وقلب منكوس، مردود يف الباطل بسبب كسبه وأعماله الباطلة، وهو شر القلوب . الكافر

ي أهله، فذلك هو قلب وأخبثها، يعتقد الباطل حقّا ويوايل أصحابه، واحلق باطال ويعاد
وقلب له مادتان؛ فتارة يكون للكفر أقرب منه لإلميان، وتارة يكون لإلميان أقرب . الكافر

  .1منه للكفر، واحلكم للغالب إليه يرجع

   :تقسيم ابن قيم اجلوزية - 3

القلب الصحيح، والقلب : أما ابن قيم اجلوزية فقد قسم القلوب ثالثة أقسام، هي
وملّا كان القلب يوصف باحلياة وضدها، انقسم حبسب ذلك : "فقال. القلب املريضامليت، و

  .، مثّ وضح معىن كلّ قلب وطبيعته2"إىل هذه األحوال الثالثة

  : القلب الصحيح-أ 

القلب السليم الّذي ينجو يوم القيامة إالّ من أتى اهللا به، كما : "القلب الصحيح هو
tΠ �: قال تعاىل öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖt/ . āω Î) ô tΒ ’tAr& ©!$# 5= ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ �3 ... والقلب

الّذي قد سلم من كلّ ... السليم الّذي قد صارت السالمة صفة ثابتة له، كالعليم والقدير
هو الّذي سلم من أن يكون لغري اهللا فيه شرك بوجه عام، بل ... شهوة ختالف أمر اهللا ويه

إرادة وحمبة، وتوكّال، وإنابة، وإخباتا، وخشية، ورجاء، : بوديته هللا تعاىلقد خلصت ع
وهذا القلب هو حملّ اإلميان والعقيدة الصحيحة واليقني والتأثري يف . 4"وخلص عمله هللا

  .اجلوارح واحلواس تأثريا إجيابيا

  

  
                                                 

1 �ن ـ H�Gّا� '\���� ا�0ّ&��ن )/ ):Pإ �!" .� .15-14. ا=/ [�� ا�M-ز
2 7��� .11.  ـ ا� :'ر 
 .89. 88/ ـ ا��2Gاء 3
��� ا�0ّ&��ن 4Pـ إ Gّا� '��ن )/ ):H� .� 11. ا=/ [�� ا�M-ز
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 :ـ القلب املريضب 

له مادتان، متده هذه مرة، وهذه قلب له حياة وبه علّة، ف"أما القلب املريض فهو 
أخرى، وهو ِلما غلب عليه منهما، ففيه من حمبة اهللا واإلميان به واإلخالص له، والتوكّل 

ما هو مادة حياته، وفيه من حمبة الشهوات وإيثارها واحلرص على حتصيلها، واحلسد : عليه
 ما هو مادة هالكه وعطبه، وهو :والكرب والعجب، وحب العلو والفساد يف األرض بالرياسة

داٍع يدعوه إىل اهللا ورسوله والدار اآلخرة، وداٍع يدعوه إىل العاجلة، : ممتحن بني داعيني
وأغلب ما يكون القلب يف املنافق؛ . 1"وهو إنما جييب أقرما منه بابا، وأدنامها إليه جوارا

  .ظاهره صورة وباطنه غري ظاهره

  :ـ القلب امليت ∧

الّذي ال حياة به، فهو ال يعرف ربه، وال يعبده بأمره وما " امليت هو القلب القلب
حيبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذّاته، ولو كان فيها سخط ربه، وغضبه، فهو ال 

حبا، وخوفا، ورجاء، : يبايل إذا فاز بشهوته وحظّه، رضي ربه أو سخط، فهو متعبد لغري اهللا
نسي اهللا فأنسى اهللا تعاىل صاحبه نفسه فساءت دنياه . 2"عظيما، وذالّورضا وسخطا، وت

  .وساءت خامتته

  :  مظاهر القلوب البيضاء صفاا:سادسا

 � ووصفه القلوب، وما بني ما قاله الصحابة �إذا مجعنا ما بني تقسيم الرسول 
  :ني من القلوب، فإننا نتوصل إىل صنفرمحه اهللاوما بني ما قاله ابن قيم اجلوزية 

، وقسم يتعلّق  �قسم يتعلّق بقلب الرسول : ينقسم إىل قسمني، مها: الصنف األول
  .بصفات القلوب البيضاء وأحواهلا ودالالا

  .يتعلّق بصفات القلوب السوداء وأحواهلا ودالالا: الصنف الثّاين
                                                 

�ن 1H�Gّا� '���� ا�0ّ&��ن )/ ):Pـ إ  .� .13-12. ا=/ [�� ا�M-ز
2 7��� .12 . ـ ا� :'ر 
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 وأمعنا فيها -ف األول  املتعلّقة بالصن-إذا تأملنا اآليات املوجودة يف هذا الفصل 
تعبريات اصطالحية تعتمد على القلب وتشري إىل "النظر، وتتبعنا سياقاا اللّغوية، سنجد 

قد اتصل مبا قبله " قلب"، ونسجد أنّ لفظ 1"دالالت متنوعة تصور صفات اإلنسان وسلوكه
وحددت نوعه أو صفته من األلفاظ أو ما بعده بعالقة حنوية معينة أكسبته داللة خاصة، 

ضمن القلوب البيضاء، وهذا هو األهم يف حتديد اإلنسان املؤمن أو املنافق أو الكافر وإنما 
) أي القلوب(وغرضنا ذكر أوصافها : "يقاس اإلنسان بقلبه ولسانه، يقول أبو حامد الغزايلّ

اا وأحواهلا وال يفتقر وأحواهلا ال ذكر حقيقتها يف ذاا، وعلم املعاملة يفتقر إىل معرفة صف
قلب منيب، أو : ، فقلب اإلنسان بعد معرفة الصفات واألحوال، هو2"إىل ذكر أحواهلا

سليم، أو مهدي، أو تقي، أو خمبت، أو مربوط عليه، أو خاشع، أو ساكن، أو رؤوف، أو 
لبيضاء كثرية والقلوب ا... خير، أو طاهر، أو لين، أو حي، أو منيب، أو مطمئن،  أو وِجلٌ 

متنوعة، كما توجد صفات وأحوال تتعلّق بالقلوب السوداء، وسيأيت احلديث عنها يف 
  .مكاا

إنها قلوب اتصلت باهللا تعاىل؛ فآمنت به ووحدته، واستجابت للقرآن، فتدبرت 
آياته، واطمأنت به، واتمرت بأوامره، وانتهت عن نواهيه، وحذرت زواجره، وصدقت 

يبد بالنته،  فاهتدت والنت وخشعت ووجلت وأنابت إىل اهللا تعاىل � حممبعت سنوات .
على وجه اخلصوص، وقلوب  �قلب الرسول : وتتجلّى هذه القلوب يف مظهرين اثنني؛ مها

كافّة، كما تتجلّى يف أهم الصفات النورانية الّيت ميزت هذه  �املؤمنني باللّه تعاىل وبرسوله 
  .قي قلوب اخللقالقلوب عن با

   :ستقبل القرآناملالقلب  �قلب الرسول  - 1
إنّ أتقى هذه القلوب البيضاء الّيت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي وأخشاها إىل اهللا 

ه يف ذكر الشريف الّذي جاء �تعاىل واجلامع لصفات الكمال البشري؛ هو قلب الرسول 
  :مواضع متعددة، نذكر منها أربعة مواضع

                                                 
1 Cا6? ـ ا-Yّا� �� ��Mء ا���ل أ*@ 2Y1ه�ة ا�!� �ّ-Z� �1ّ��؛ درا �Mرات ا��% ./�م ا�ّ'�b زآ� � .152. آ�
�ء 2�bـ إ / .3/5 ج. *0-م ا�ّ'
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 :تعاىل قوله يف البقرة سورة يف أوال  � الرسول قلب ذكر لقد: األول ملوضعا - أ
� ö≅è%  tΒ šχ%x. # xρß‰tã Ÿ≅ƒÎ�ö9 Éf Ïj9 …çµ ‾ΡÎ* sù … çµs9 ¨“tΡ 4’n? tã y7 Î6 ù=s% ÈβøŒ Î* Î/ «!$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷ t/ 

Ïµ÷ƒ y‰tƒ “Y‰èδ uρ 2”u�ô³ç0uρ tÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 �1أو العلم أهل فرأى ؛ما الكرمية اآلية هذه أنّ يلبالتإن 
 ألنه هلم عدو � جربيل أنّ زعموا الّذين إسرائيل، بين من اليهود على جوابا لتكون أنزلت
. 2والنماء اخلصب يأتيهم ألنه هلم ويلّ � ميكائيل وأنّ والدمار، بالقتال عليهم يترتّل
هم واحلقد على اهللا عند من بالوحي يرتل جربيل أنّ مسعوا "ملّا أنعداؤهم كان وملّا ، � حمم 
 فارغة، وحجة واهية قصة خيترعوا أن الضغن م جلّ فقد واحلنق، احلقد مرتبة بلغ قد حملمد

 مينعهم الّذي هو هذا وأنّ والعذاب، والدمار باهلالك يرتل ألنه عدوهم، جربيل أنّ فَزعموا
 ميكائيل هو بالوحي إليه يرتل الّذي كان ولو. جربيل صاحبه جراء من مبحمد اإلميان من

 دليل اليهود من الكالم هذا أنّ شك ال .3"واخلصب واملطر بالرخاء يترتّل فميكائيل آلمنوا،
 يعتمدها الّيت الواهية احلجج للناس ليبين تعاىل اهللا ذكره وإنما التدبر، وعدم الرأي خطل على
 البينة عدميو العقول ضعاف وأنهم جدهلم، يف سخفهمو مرائهم مقدار وليعرفوا الكتاب، أهل
  .4يقولون ما عواقب يف التبصر قليلو

ö≅è%  �: تعاىل قال tΒ šχ%x. # xρß‰tã Ÿ≅ƒÎ�ö9 Éf Ïj9 …çµ ‾ΡÎ* sù … çµs9 ¨“tΡ 4’n? tã y7 Î6ù=s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# �5 .

 هو إنما قلبك، لىع يرتّله أن يف ذاتية، إرادة وال شخصي، هوى من "له يكن مل جربيل فإنّ
 وهو التلقّي، موضع هو والقلب. 6قلبك على القرآن هذا ترتيل يف وإذنه اهللا إلرادة منفّذ

                                                 
 .97/ ـ ا�(��ة 1
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .1/553ج/J(1. ا=/ �9� ا�H(�ي.  ـ 
 .1/93ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 3
4 �Pا� �ا ����S �!". م1998/هـ1418. 1ط. دار ا��OY ا�02 ّ��. �("�ن. =��وت. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
J(1/148. 
��rآ� 9N? أن اr�ّي �cل . "97/ ـ ا�(��ة 5= O0ا�� �U 7�وأآ�4 اa0* �(N أ�7 أ�cل ا����ن *a0* u 7�0 [0(7 إu أ

 � � ،7Y(أ aإ� Rأدا aYb �!�b 7)0] �� i)� 7=ل��9�ز أن  �!�b 7)0] �� 7S��a0* 7�c : آ�ن S O)1 �"7 (/ اNداء �(
7)0] a0* u 7�0* 7�c� .3/191ج/J(1). هـ604ت (ا�ّ�ازي . ����S ا���� ا��ازي". [w)0 وإن آ�ن �� ا������ 

6 �H��"Gا� /�(N' ا �ل )���7 : " ـ [�2( ?:Y� ،72 � aYb 7�0* Rؤ�� w0 7 و‘ا�*� 1 '2= 7)0] a� a"2( -ه wذ�
7)0] a0* 70c"S ."ن������ح ا����ن =@�ر ا��M"� ا�H��"Gّّ� . أV-اء ا�(��ن �� إY� ا� ' ّ�( /= /�(Nا ' ّ�(

و[�ل ا�(�@�وي �� R����S �� . 1/87ج. م2006/هـ1426). ط.د. (دار ا��'y. ع. م. ج. ا���ه�ة). هـ1393ت(
 a"2()w)0] a0*" :(7�? وأ�1ار ا�pYو? أو ����S ". )�? ا��&� وا���� ا���=? اNول ��b-0، و�°c"Yار ا�-�أ
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 قوة عن القرآن يف به يعبر والقلب. وحيفظ فيه الكتاب هذا ويستقر التلقّي، بعد يفقه الّذي
 ما عمومه يف يصدق والقرآن.. احلال بطبيعة املعروفة العضلة هذه هو وليس مجلة اإلدراك

 ومجيع السماوية، الكتب مجيع يف واحد اهللا دين فأساس. 1السماوية الكتب من سبقه
 بعد يفقه الّذي وهو الكرمي، القرآن وحفظ التلقّي موضع هو فالقلب. 2"اإلهلية الديانات

  .تعاىل اهللا أنزل ما التلقّي

?n’4 � القرآينّ التعبري تأملنا وإذا tã y7 Î6 ù=s% � إىل (نلحظ وال) على (احلرف نلحظ(، 
 فلقد عندها؛ الوقوف أو إليها االلتفات دون املتأمل القاريء عليها مير ال القرآنية الدقّة وهذه
 والعلم العقل حملّ مطيع، سامع والقلب القلب، على مستعل القرآن ألنّ ؛)على (بلفظ جيء

 فاألوىل ،)إىل (من أبلغ) على (فكانت عنه، ي ما وجيتنب به أمر ما ميتثل الواردات، وتلقّي
 االنتهاء يضمن الشيء على استعلى وما فقط، االنتهاء على تدلّ والثّانية االستعالء، على تدلّ
  .3إليه

tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒ � :تعاىل قوله يف الشعراء سورة يف ورد :الثّاين املوضع - ب F{$# .

4’ n?tã y7Î7 ù=s% tβθ ä3tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑø9  يا قلبك على � جربيل السماء أمني به نزل أي ؛�4 #$
  .5املكذّبني بآياته لتنذر حممد

 الّذي وهذا ،� حممد هو إنما بالقلب املقصود أنّ تعاىل اهللا رمحه الطّربي يذكر
.. .� جربيل وهو ،حممد على بالقرآن نزل الّذي هو األمني الروح إنّّ: "قوله من نفهمه
 إليه أرسلوا من ينذرون الّذين اهللا رسل من لتكون بقلبك، وعيته حتى حممد، يا عليك فتاله
 هذا نزل أنه ذكره تعاىل ذكر وإنما. اهللا بآيات املكذّبني قومك الترتيل ذا فتنذر قومهم، من

                                                                                                                                               
��6 ا�ّ'/ أ=- �21' *(' ا� أ=- * � =/ )�ّ ' ا���Gّازي ا�(�@�وّي . ا�(�@�وي�*(' ا���در : S|). هـ791ت (

��-�b �Gّ2ت ا���ن. =��وت. *��")�  .8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� 1/367ج. م2005/هـ1426). ط. د. (دار ا����. 
1 ��� .1/461ج/J(1. )� -د ا�N-1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2
 .1/93ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 2
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 3Nن ا��b -=أ .J(1/488. 
 .194 - 193/ ـ ا��2Gاء 4
5 ��1��Yّّ '.  ـ �6-ة ا���0 ا�ّ:)* �ّ�-=� .2/362ج. 
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 لئال ك،كذل أنزله أنه قريش مشركي منه إعالما املوضع، هذا يف مبني عريب بلسان القرآن
 تقريع هذا وإنما نفهمه ال ألنا نسمعه، وال عنه نعرض إنما فنحن لساننا، بغري نزله إنه يقولوا

 باخلطاب املقصود وهو التلقّي وموضع والعلم العقل وحملّ اجلسد سلطان هو فالقلب. 1"هلم
اإلهلي.  

 جعل اهللا الروح نازالأما الفخر الرازي فيذكر أنّ القلب معناه الفهم واإلدراك، فلقد 
’4 �به  n? tã y7 Î7ù=s% ما أنزله . ؛ أي فهمك إياه وأثبته يف قلبك إثبات ما ال ينسى�وإن كان إن

عليه ليؤكّد به أنّ ذلك املرتل حمفوظ للرسول متمكّن يف قلبه ال جيوز عليه التغير فيوثق 
tβθä3tGÏ9 z �: لقوله سبحانه، 2باإلنذار الواقع منه الّذي بين اهللا تعاىل أنه املقصود ÏΒ 

tÍ‘ É‹Ζßϑø9 وأما سائر . ؛ وأنّ القلب هو املخاطب يف احلقيقة ألنه موضع التمييز واالختبار�  #$
  .3األعضاء فمسخرة له

                                                 
1 ���7 اr�ّي ذآ�R . 19/119ج/J(11. ? �ي ا����ن ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو a"2 ا� �ّ��'�Nن ا��b -=ذآ� أ '��

�ل�ا�Hّ(�ي، أي أّن ا� �:-د ه- ا�1�ّ-ل �� ،i=��ن أّن ا�ُ "µcل *7�0 )��-ظ ��)� O0ذآ� ا�� � �وUّ� ا��O0 : " وإّ
* 7)0] a0* لcّ" و��02� أّن ا� ،i�)4Yّّ? ا�-*� وا��7 )�ّN w�0* a"2 وا� uو ?')Yّز *7�0 ا�-M u -ظ��م )e�ّ7�0 ا�

���ZYّ`". ا���ا�  ��ا�( ����S .J(7/38 . لc���-ا *"7 ) "=�0�ن *�=ّ� )(�/(و[' أMY� �ّ M*Nن ا��0ّ��= 7�c� -� 7�ّN
��-ا�� ،e6و�: أ w�����2=ّ�� ا�Y�ّ ه� ��= 70c"S ا ا�-79 أّنrر =7، و�� هrّ2Y�� ،7 &�� u � = 8":� �( w(-] ن��

w(-] 7 &���S w& 7 وّN w)0] a0* 7� ?c"S ."`�� ا� ��ا�( ����S .J(7/38. 
 .24/149ج/J(8.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 2
3 7����.  ـ "!� ا� :'ر &������7 ذآ�R . ا�ّ:���  a"2 إّن ا��Pا� �ا a�H:( ' bأ ?ّ�( O0وا�� R����S �� 

uوا c�� Yّ8 ا�V-(لا��&� وا����/ و��ر، ���YU" : ��(�� ا��qا �� Rم ذآ�'ّ�S يr�ّا ا����ن اrأي وإّن ه�  $ tΒuρ ΝÍκ�Ï? ù'tƒ 

ÏiΒ 9� ø. ÏŒ zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# � .�2اءGّر . 5/ا�r"Y� ،w)0�= 7Y�*و aYّb w�0* ReY� مe�ّ7�0 ا�* ?أ�7�c ا� إ��w، و9�ء =9 7(�

2� �r20رh��0�ن *�=ّ� =ّ�/ ���-ن، [= w(-] 7= ال-bN �� إ�a ا�ّ�%�د، ):0�� �0��Mّ، د��e إ�a ا� ��Mّ، ه�د ��( ،

’4 � :و�� [-�7. ا�2(�د n? tã y7Î7 ù= s% �  -ه O0أّن ا�� uّ7، إ"( /�ّ Y( -ظ، وأّن ا�1�ّ-ل��ل )cّ" ا� wأّن ذ� aء إ�� إ

�ء@*Nا �\��ر و1�YUuوا��2? وا ،c�� Yّ8 ا�V-( 7�ّN �����ا� �� Oh�وNّن ا��O0 إذا ²GPَُ� ... �ة �7)�ّ� ا� �
�ت�qء )/ ا�@*N�"cل = �( 8� M= �2% O0ق ا����ء �� �:? �S 7:ّ-ر، وإذا أ�@*Nا �\�1 8H]7�0 و*.  

$Aβ � : و�� [-�7 |¡Î= Î/ <c’ Î1t� tã &Î7 •Β � .�2اءGه- 195/ا� Or�Yّا� a0* �&0 b يr�ّّن اp= ��G � 8آ� [���S ،

u ،د��ر وا�2")�Y1uاض *"7 *'م ا��&�ا�*Cر �&� �� اr* e� ،�&YZ0= لc� 7�ّN ، ."�Pا� �ا ����S.J( 7/6. 
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Π÷ �: تعاىل قال : املوضع الثّالث- ∧∧∧∧ r& tβθ ä9θà)tƒ 3“ u�tIøù$# ’n? tã «!$# $\/É‹ x. ( βÎ* sù Î* t±o„ ª!$# 

óΟÏF øƒs† 4’n? tã y7 Î7ù=s% 3 ßx ôϑtƒ uρ ª!$# Ÿ≅ ÏÜ≈t6 ø9 $# ‘,Ïtä†uρ ¨,ptø: $# ÿÏµ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ 4 …çµ‾ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $# �1 .
 اختالقا عليهم يتلوه الّذي ذا جاء � الرسول أنّ باهللا واملشركون الكفّار، هؤالء زعم لقد
. 2ضمائرهم عليه تنطوي وما خلقه، رصدو يف مبا علم ذو تعاىل اهللا وإنّ. نفِسِه ِقبِل من
لو حدثت نفسك أن تفتري على اهللا كذبا، لطبعت على قلبك، وأذهبت : �يقول لنبيه "و

احلق ي أحمو الباطل فأذهبه، وأحقيشإ إن املعىن: قال قتادة"، و3"الّذي آتيتك من وحيي، ألن 
 الكافرين به، الّذين زعموا وادعوا بأنّ  وإنما هذا إخبار من اهللا تعاىل.4"أَتاك ما ينِسك اهللا

حممدا افترى هذا القرآن على اهللا من ِقبِل نفِسِه، فأخربهم أنه إن فعل ذلك لفعل له ما أخرب 
للمفسرون رأي آخر  و.إبطاهلا وبيان الكفّار مقالة على رد، ويف اإلخبار 5به يف هذه اآلية

ΟÏF �: يف تفسري قوله تعاىل øƒs† 4’n? tã y 7Î7 ù=s%3 � قلبك على اهللا يربط" أي ويف ضبط داللته؛ 

$! �: قوهلم عليك يشق حتى أذاهم على بالصرب yϑ‾ΡÎ) |MΡr& ¤�tIø�ãΒ 4 �6"7، على تعاىل اهللا وخيتم  
  . 8ذلك فعل وقد واليقني بالصدق قلبك

                                                 
��-ا. 24/ ـ ا�G-رى 1] /r�ّا �� �� آّ��ر [�qا i�c�� *a0 ا�: =ًr0+ ا����ن آYUّ 'ا ا�ن . إّن )�9�)8 ا�(� �!"

�م ا25/32ج/J(13. ا�H(�ي. */ pSو? �ي ا����ن�bN 8(�Mا� �!"  .16/25ج. ا���h(�. ����ن، و
� إ�Vاب */ ا��eمq9' �� أّول ا- .���'�Nن ا��b -=ل *"7 أ-�" : �أ�Vب */ ا��eم ا� �Yّ'م )/ 

�لH=إ .����ر وa0* }�=-S هRr ا� ����م إ&�Y1ا �&�Y1ا��� �7 [(? : أي. وا�Y*ا� )8 ا a0* بrإ��7 ا�� O�" u 704(
���(Nق وا':ّ���ه� =/ *�%-ر. J(7/494. �� ا� ��`����S ا�(". =Hل ا�-�� *a0 [-�7 : "و�H* ����Y�إ�Vاب ا

a��2S :� ÷Πr& óΟ ßγ s9 (# àσ ‾≈ Ÿ2u�à° (#θ ããu�Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$! $# $tΒ öΝ s9 .β sŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª! وه- ا��eم ا� @�ب *"7 . 21/ا�G-ري. �4 #$

��& cة� ،�U� }�=-S aل إ���Y�u7، وا� �اد ا"( ?�Y" ا� �ّ'رة =2' وا� � ÷Πr& 4�  wا ذ�-��] �&�ّ°� ،���=-Yّم ا��&�Y1e�

a"2 7�0، وا�* }�=-Yا ا�-�ّ�Y1�� :7�-�-�tβθä9θ � و�9ء =�2?. أو [��-ا ا��Yى و à) tƒ �  }�=-Yّ79ّ ا�-Y�� رع�=:��Z ا� @

7�eH= ?\uر د-&m 8( 8�"Gّا ا��-ل ا�rه a0* �اره� Y1u .( �/ ا��-ل ��Y1 �اره� *7�0 �°ذا آ�ن [-�&� هrا %"2
�". أ%"8-"Yوا� ���Yا� ����S .J(10/25/85ج. 

2  �!" .25/32ج/J(13. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن  ـ  
�ف3 Gا�� �!"�، و&����م ا����نJ(4/468. ا��G�(cّي.  ـ ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .

 .16/25ج
�دة . J(5/19.  ا=/ )"!-ر. ـ ���ن ا��2ب 4()�YU`)��ا�  ��ا�( ����S �!"�'���. ، وNن ا��b -=أ .J(7/494. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .25/32ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 
 .101/ ـ ا�"�? 6
�'���.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 7Nن ا��b -=أ .J(7/494ف�Gا�� �!" ا��2ب ، و���نJ(4/468. ا��G�(cي. ، و

�دة . J(5/19. ا=/ )"!-ر()�YU.( 
�ف 8Gا�� �!" .J(4/468. ا��G�(cي.  ـ 
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 بالصدق قبلُ له اعترافهم مع اهللا على الكذب إليه ينسب ال � الرسول فمثل
فإنه ال جيترئ على افتراء الكذب على اهللا إالّ من كان يف مثل حاهلم، وهذا  "،1األمانةو

مؤداه استبعاد االفتراء من مثله وأنه يف البعد مثل الشرك باهللا والدخول يف مجلة املختوم على 
  .3وكيف يصح أن يكون القرآن مفترى، والرسول مبرأى ومسمع من اهللا؟. 2"قلوم

yϑÎ6$ �: قال تعاىل :وضع الرابعامل -د  sù 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨä. $̂à sù 

xá‹Î=xî É=ù=s)ø9 $# (#θ‘Ò x�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö� Ï�øótGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆ F{ $# ( #sŒ Î* sù 

|M øΒz•tã ö≅ ©.uθ tGsù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† t,Î#Ïj.uθ tGßϑø9 إنّ الفظَّ هو الغِليظُ اجلايف، من  ؛�4 #$
 هو القلب والغليظ .5واألنثى فَظَّةٌ واجلمع أفظاظ. فَِظظْت تِفظُّ فَظَاظٍَة وِفظَاظًا فأنت فَظٌّ

 شأنه جلّ اهللا وصفه فقد ،6كذلك � صفته  تكن ومل رأفة، وال رمحة ذي غري قاسيه
š �: بقوله ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ �7 .اب وال غليظ وال بفظّ هو فليسيف صخ 

  .8األسواق

 ألتباعه � الرسول الن أصحابه، من به آمن ومبن به، ورأفته مبحمد اهللا فربمحة
 وعفا أذاه، منهم ناله من أذى احتمل حتى أخالقه، وحسن خالئقه، هلم فسهل وأصحابه

 ففارقه، لتركه عليه، وأغلظ به، جفا لو ممن كثري عن وأغضى جرمه، منهم اجلرم ذي عن
بين تعاىل أنّ مثرة اللّني هي احملبة واالجتماع عليه، وأنّ خالفها من اجلفوة  فقد. 9يتبعه ومل

 شافههم باملالمة والعتاب على ما صدر منهم �واخلشونة مؤد إىل التفرق، فلو أنّ الرسول 
  .10ا من حوله، هيبة منه وحياءمن املخالفة والفرار لتفرقو

                                                 
�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 1Nن ا��b -=أ .J(7/494. 
�ف 2Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(4/468. 
�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 3Nن ا��b -=أ .J(7/494. 
 .159/ ـ �ل * �ان 4
5 �Mا� �!"�م ا����ن ـ �bN 8( .�)h4/248ج. ا���. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .4/183ج/J(3. ا�H(�ي.  ـ 
7  �=-Y128/ ـ ا�. 
�م ا����ن 8�bN 8(�Mا� �!" .4/248ج. ا���h(�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9 �!" .4/184ج/J(3. ا�H(�ي.  ـ 

�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 10Nن ا��b -=أ .J(3/104. 
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 ملّا رفَق مبن تولّى يوم أُحٍد والَنَ هلم ومل يعنفْهم، بين الرب تعاىل أنه �إنّ الرسول 
؛ فإنّ لينه هلم ما كان إالّ برمحة من اهللا وهو ربطه على 1إنما فعل ذلك بتوفيق اهللا تعاىل إياه

 شرس اجلانب خشن، 3ن جافيا غليظ القلب،قاسيهولو كا. 2جأشه، وتوفيقه املرفق م
  . 5، لتفرقوا عنه حتى ال يبقى حوله أحد منهم4وفعال قوال املعاشرة يف جافيا األخالق

 املسبب وقدم لألول سبب والثّاين سيء الفظّ أنّ بعضهم وذكر: "األلوسي يقول
 الصفتني تينك خالف على كنت لو املراد: يقال أن وميكن عليه، يطلع الّذي هو إذ لظهوره

 بغلظ إليه املرموز األخالق وسوء بالفظاظة إليه املشار التهور عدم وهو بالرمحة عنهما املعبر
 اهللا عن القلوب أبعد: ورد وهلذا ذميمة، صفة كلّ يتبعه تأثّره وعدم القلب قساوة فإنّ القلب
 لو أي حذف الكالم يف تقدير كلّ ىوعل بيمكن صدر لبعده وكأنه القاسية، القلوب تعاىل
 فيما عنهم فعف كذلك األمر كان فإذا. عليهم وأغلظت هلم تلن فلم القلب غليظ فظّا كنت
 وإكماال للشفقة إمتاما وتعاىل سبحانه حبقوقه يتعلّق فيما تعاىل اهللا هلم واستغفر حبقوقك يتعلّق
 وتطييبا برأيهم استظهارا فيه يشاور أن يصح فيما أي. 6"احلرب أمر يف وشاورهم. للتربية

  .7لألمة املشاورة لسنة ومتهيدا لنفوسهم

وذلك فيما كان " بالعفو عن صحابته رضي اهللا عنهم، �ولقد أمر تعاىل الرسول 
خاصا به من تبعته له عليهم، وباالستغفار هلم فيما هو خمتص حبق اهللا تعاىل، ومبشاورم، 

  .  8"م، والرفع من مقدارهم بصفاء قلبه هلم حيث أهلهم للمشاورةوفيها فوائد تطييب نفوسه

  

  

                                                 
�م ا����ن 1�bN 8(�Mا� �!" .4/248ج. ا���h(�.  ـ 
 .2/108ج. ا�(�@�وي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي 2
�ف 3Gا�� �!" .J(1/474. ا��G�(cي.  ـ 
4 ��� .4/441ج/J(2. ا�N-�1. ـ "!� روح ا� 2
�ف 5Gا�� �!" .J(1/474. ا��G�(cي.  ـ 
6 ��� .4/441ج/J(2.  ـ روح ا� 2
�'���. ، و"!� ����S ا�(�� ا� ��`2/108ج. ا�(�@�وي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي 7Nن ا��b -=أ .J(3/104. 
�'���.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 8Nن ا��b -=أ .J(3/104. 
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  :صفات القلوب البيضاء ودالالا - 2

  :1القلب السليم - أ
āω �: قال تعاىل Î) ôtΒ ’ tAr& ©!$# 5=ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ �2وقال تعاىل ، :� øŒ Î) u !% ỳ …çµ −/u‘ 5=ù=s)Î/ 

AΟŠÎ=y™ �3 .لَمسي ِلمليم ِمن سالَماً مبعىن الرباءةالسةً وسالَمي من اآلفات الظّاهرة 4 سعروالت ،

π× �: قال تعاىل. والباطنة yϑ‾=|¡ ãΒ āω sπu‹ Ï© $ yγ‹ Ïù 4 �5هذا يف الظّاهر، ويف الباطن يقول تعاىل ، :

� 5= ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™4 غل�من الد فاق واحلسد والبغضاء6 أي متعررك والن7، ونقي ظاهر من الش ،
  .8 الشك يف توحيد اهللا، والبعث بعد املماتومن

  : املنيبالقلب - ب
ô̈Β z �: قال تعاىل Å´ yz z≈ uΗ÷q§�9 $# Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ u !% ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β �9 . فاملُِنيب صفة

ناب : يقال. النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى"أخرى لقلب املؤمن، ِمن ناب وأَناب، و
ا ونبوهانباً لرجوعها إىل مقارولُ نحالن يمةً، وسبو. 10"و" ابفُالنٌ إىل اهللا تعاىل، وأَن ناب

ِنيبةً، فهو مابورجع إىل الطّاعة، وقيل: إليه ِإن ،ابلَ وتأَقْب :ابن :ابالطّاعة، وأن لِزم : تاب
                                                 

�2l ا��O0 ا��0�ّ� �� ا�ّ:��� 1S �!� .ا��O0 ا�ّ:��|: ، =2"-ان65:  ـ ا

2�. 89/ ـ ا��2Gاء 2S ل��ن إ=�اه�� [�� a0* a��/�Y�=��Y/ ا�ّ�qا ��  :� Ÿω uρ ’ ÎΤ Ì“ øƒéB tΠ öθ tƒ tβθ èW yèö7 ãƒ  .tΠ öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$tΒ 

Ÿω uρ tβθãΖt/ � .�2اءGّ88-87/ا�. 

�ت 3���Y/ ا��Y�beّ/. 84/ ـ ا�:qو�� ا ،i�)1 �Y�ّا �qا �� a��2S ل�āχ �: و[ Î)uρ  ÏΒ ÏµÏGyè‹ Ï© zΝŠ Ïδ≡t� ö/ Z}  .øŒ Î) u!% ỳ 

… çµ−/ u‘ 5= ù= s) Î/ AΟŠ Î=y™  .øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏµÏΒ öθ s% uρ #sŒ$tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s?  .% ¸3 ø� Í←r& Zπyγ Ï9#u tβρßŠ «! $# tβρ ß‰ƒ Ì� è? � .ت��ّ� .86-83/ا�ّ:

�ن ا��2ب6 �� �!"�دة . J(7/240. ا=/ )"!-ر.  ـ ()�01 .( 
 .71/ ـ ا�(��ة 5
��ا�ّ�اP.  ـ "!� )��دات أ���ظ ا����ن 6�&�6Nا O .268 . دة�()�01.( 
7 ��1��Y�6-ة ا� �!" .2/353ج.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8 �!"�م ا����ن19/95ج/J(11. ا�Hّ(�ّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 .13/115ج

�Y/ ا�ّ��=��Y/. 33/ ـ ق 9qا �� a��2S ل ا��ÏM �: و[ x� Ï9ø— é& uρ èπ̈Ψ pgø: $# t É) −F ßϑù= Ï9 u�ö� xî >‰‹Ïè t/  .#x‹≈yδ $tΒ tβρ ß‰ tãθ è? Èe≅ ä3 Ï9 A>#̈ρr& 

7á‹ Ï� ym .� 32-31/ق. 

�ّ�.  ـ )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 10�&�6Nا OPدة . 546. ا�ّ�ا��-ب().( 



 

  
 

 

84 

عجةُ. ورابوبة: واِإلنإىل اهللا بالت وعجوقوله تعاىل. 1"الر :� u !% ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β أي�  :
، وقد 3 خملص لطاعته، مقبل عليها2بقلب تائب من ذنوبه، راجع مما يكرهه اهللا إىل ما يرضيه

، ووصف القلب باإلنابة مع أنها يوصف ا 4خاف الرمحن فأطاعه دون أن يراه لقوة يقينه
  . بقلب تائب خاضع خاشع5 تعاىلصاحبها ملا أنّ العربة رجوعه إىل اهللا

∧ - القلب املهدي:  

$! �: قال تعاىل tΒ z>$ |¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ •Β āω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰öκu‰ … çµt6 ù=s% 4 ª! $#uρ 

Èe≅ä3Î/ >ó x« ÒΟŠÎ=tæ �6 . ة أنّ لفظة العربيشاد " اهلدى"جاء يف املعاجم اللّغوييدلّ على الر
اللة، فيقالوالد :هفتِهدايةً، أي عر الطّريق والبيت هتيدجل . 7هداه اهللا لدين اهلدى، وهوالر

، 8"الّذي قد هداه اهللا إىل احلق، وقد استعمل يف األمساء حتى صار كاألمساء الغالبة"املهدي 
 ما أصابه مل فيعلم أنّ"؛ وهو الّذي هداه اهللا لليقني، "قلب مهدي: "وأطلق على القلب فقيل

باملصيبة أو باملوت أو املرض أو الفقر  ، إن ابتلي9"يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ِليصيبه
أو القحط، وحنو ذلك صرب، فيعلم أنها من اهللا تعاىل فيسلم ألمر اهللا، وإن أُعِطي شكر، وإن 

                                                 
�دة . 1770. ا����وز�=�دي. ، و"!� ا���)-س ا� ��`)�-ب()�دة . J(14/378. ا=/ )"!-ر.  ـ ���ن ا��2ب 1(

�-ب((�M2(ظ ا����ن، و��ّ�.  )��دات أ���&�6Nا OPدة . 546. ا�ّ�ا��-ب().( 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .26/201ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
3 ����Yّ0� ا�* /( ��)8 =�/ �ّ"� ا�ّ�وا� وا�ّ'راMا� ��� .  ـ "!� �Y| ا��'� -1173()�ّ ' =/ *0ّ� ا�G-آ

�ن. ت=��و). م1834 - 1760(، )هـ1250")� .�G"ّوا� �*�)Hّ0� ت. د). (ط. د. (دار ا���� .(J(5/78. 
4 ��1��Y�6-ة ا� �!"�ّ�.  ـ -=� .3/229ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
5 ��� .26/466ج/J(13. ا�N-1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2
6 /=�ZY11/ ـ ا�. 
�ر ا�:��ح)ه'ى()�دة . 1092. ا�M-ه�ّي.  ـ "!� )M2� ا�:��ح 7Y�( �!"�دة . 549-548. ازّيا�ّ�. ، و(

. ، و)M2� )��دات أ���ظ ا����ن)هـ د ي()�دة . 327.  أb ' =/ )� ' =/ *�0 ا��ّ�-)ّ�. ، وا� :(�ح ا� "��)ه'ى(
�ّ��&�6Nا OPدة . 596. ا�ّ�ا� ).ه'ى()

 ).ه'ي()�دة . J(15/41. ا=/ )"!-ر.  ـ ���ن ا��2ب 8
�ف28/138ج/J(14. ا�Hّ(�ّي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9Gا�� �!"، J(4/115. ا��G�(cّّي. ، و

��� .27/426ج/J(14. ا�N-1ّ�. وروح ا� 2
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tÏ%©!$# !#sŒ �: ومثل هذه اآلية قوله تعاىل. 1ظُِلم غفر Î) Νßγ ÷F u;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ •Β (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) ¬! !$ ‾ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9 Î) 

tβθ ãè Å_≡u‘ �2  .  

  :القلب املربوط عليه - د
يف القرآن الكرمي ثالث مرات يف أسيقة تدلّ " الربط على القلوب" وردت عبارة لقد

رجل رابط اجلأش أي شديد القلب : "يقال. على معىن الشد واملنع واحلبس والصرب والثّبات
اشتد قلبه ووثق : وربط جأشه رباطة. أنه يربط نفسه عن الفرار يكفّها جبرأته وشجاعتهك

وربط اهللا على قلبه بالصرب؛ أي أهلمه الصرب . أي ثابت النفس... وحزم فلم يفر عند الروع
 أي 4"صبره: ربط اهللا على قلبه): "852φت(ويقول ابن حجر العسقالينّ . 3"وشده وقواه

  .6 ليثقوا على لطف اهللا م5 جمالدة األعداء وهو شجاعة الباطنعلى

 واضطربوا حني وجدوا املشركني قد سبقوهم - يف غزوة بدر -لقد احتار املؤمنون 
øŒ �: قال تعاىل. إىل املاء، وكان اهللا معهم ليثبت أقدامهم ولريبط على قلوم Î) ãΝä3ŠÏe±tó ãƒ 

}̈ $ yè ‘Ζ9 $# Zπ uΖtΒ r& çµ ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n=tæ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ Νä.t� Îdγ sÜã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ ä3Ζtã t“ ô_ Í‘ 

Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# xÝÎ/÷�z� Ï9 uρ 4’ n? tã öΝà6 Î/θè=è% |M Îm7sW ãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ø%F{ فأمن املسلمون وجاء املاء وزال . �7 #$
  .نهم االضطرابالعطش، وثبتت األقدام وربط اهللا على قلوم، فثبتهم وأزال ع

                                                 
�ف 1Gا�� �!" 24-30/23ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي، و"!� J(4/115. ا��G�(cّّي.  ـ 
 .156/ا�(��ة ـ  2

، 15/113ج/J(5. ا�ّ�ازّي. ��� ا��ازي، و"!� ����S ا�)ر=`()�دة . J(6/82. ا=/ )"!-ر.  ـ ���ن ا��2ب3 
����9/230��1ج/J(5. ا�N-1ّ�. وروح ا� 2�Yو�6-ة ا� ، .�ّ�-=� .1/460ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:

1�س4 Nا W\ا�P ـ  .|S :/ه��% ' ّ�( +��-S .ه�ة�)'ة . 164. 1990/هـ1411. 1ط.   )�Y(� وه(�. ع. م. ج. ا��
 ).ر=`(

 .3/290ج. =/ آ��4ا.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 5
 .3/93ج. ا�(�@�وّي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي 6
�ل 7��Nك��' . 11/ ـ ا�� [-ل ا�ّ@ّ�qا Rrول هc� O)1 �� ي�)Hّ0� ي ا����ن� ?إّن : "ورد �� 9�)8 ا�(��ن */ pSو

6�ب ا� �0 �/ ا�ّ@ p، و0ّ6-ا )�'�p� ،7�0* /� 0� 0(-ا ا�Pم ='ر، و-�ء  ���/ )a��p� ،/�)"M ا� �Gآ�/ ��c-ا =
��ن �� [0-ب ا� s)"�/ ا��cن، وو1-س ��&H�Gا� : a0* �Y)0Pُ ']ا�، و �ّ)�إّ��� cS* -ن أّ��� أو���ء ا� وأّن )� 'ا 

/�)"M( /��'�( 0-ن:S �Y�1�ل آّ? واد، ��Gب ا� �0 -ن و)0·-ا أY��1&� و�1-ا . ا� �ء وأ aYb ء���H(p ا� ا�ّ� 
M0-ا )/ ا��YPدواّ=&� وا uا�ّ'واّب، و ��وزهMS u �0(ن =�"&� و=�/ *'ّوه� ر��=�، و�ّ(i ا� =7 اN['ام؛ وذ�w أّ�&� آ"
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وأما الفتية الّذين ذهبوا يف الدهر األول، وقد خالفوا ما كان عليه قومهم من عبادة 
. 1األصنام وتقدمي القرابني هلا، وكان حيكمهم ملك عنيد جبار يأمر الناس بذلك وحيثّهم عليه

$ �:فقد ورد ذكرهم يف سورة الكهف يف قوله تعاىل oΨôÜt/u‘uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è=è% øŒ Î) (#θ ãΒ$ s% (#θ ä9$s)sù 

$ uΖš/u‘ �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ  s9 (#uθããô‰‾Ρ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s)©9 !$ oΨù=è% # ]Œ Î) $ ¸ÜsÜ x© �2 فلقد ،
أهلمهم اهللا تعاىل الصرب وقواهم به، وشد على قلوم بنور اإلميان حتى عزفت أنفسهم عما 

عمة، ومل تزحزحها عواصف فراق األوطان وترك كانوا عليه من العيش الرعادة والنغيد والس
  . 3األهل واإلخوان، والفرار بالدين إىل بعض الغريان

وأما املوضع الثّالث الّذي ورد فيه ذكر الربط على القلب أو القلب املربوط عليه ففي 
yxt7 �: قوله تعاىل ô¹r& uρ ßŠ# xσèù ÏdΘ é& 4†y›θ ãΒ % ¸ñ Ì�≈sù ( βÎ) ôNyŠ$ Ÿ2 ”Ï‰ö7 çF s9 ÏµÎ/ Iω öθ s9 βr& $ oΨôÜ t/§‘ 

4’ n?tã $ yγ Î6 ù=s% šχθ ä3tGÏ9 z ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 ؛ فلقد أوحى اهللا تعاىل إىل أم موسى عليه السالم �4 #$
. أن ضعي ابنِك يف التابوت، فاقذفيه يف اليم، وإنا رادوه إليِك كي تقر عينك وال حتزين

وبلغها أنّ ابنها وقع يف يد فرعون       . ذكر غصبا ويقتلهوكان فرعون يأخذ كلّ مولود 
� yx t7ô¹r& uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 4†y›θ ãΒ % ¸ñÌ�≈ sù ( وطار عقلها ملا 5 من كلّ شيء إالّ من ذكر موسى� ،

السيما عقل امرأة خافت على ولدها حتى طرحته يف اليم "، 6دمهها من فرط اجلزع والدهش
 مع الوحي إليها أنّ اهللا يرده إليها وجيعله رسوال، ومع ذلك رجاء جناته من الذّبح، هذا

مثّ استكانت ملّا . 7"فطاش لبها، وغلب عليها ما يغلب على البشر عند مفاجأة اخلطب العظيم
                                                                                                                                               

� اN['ام&�� iY)ت و�'ّY%ا aYّb �H ��� ا� =&=�@� ،'&M= uّإ �%�� ا� &�� �G 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ". 
 .9/235ج/J(6. ا����ن

 .4/370 ج.ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 1
2 l&14/ ـ ا��. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3  �!"�ف15/231ج/J(9. ا�Hّ(�ّي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/474 ،
��21/90ج/J(7. ا�ّ�ازّي. و����S ا���� ا��ازي� .15/295ج/J(8. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2

 .10/ ـ ا��:� 4
9�)8 ا���ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!"�د ا�ّ'/ . ، و ����S ا����ن ا�2!��20/39ج/J(11. ا�Hّ(�ّي.  ـ  * ���ا��

 �ّ�G('ّآ��4 ا���%ّ� ا� /= ?�*��*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز8. =��وت �("�ن). هـ774ت(أ=- ا��'اء إ1 )Hّ0� W�'�Nدار ا .
 .5/267ج. م1984/هـ1404. 6ط
�ف 6Gّ�� �!" .J(3/167. ا��G�(cّّي.  ـ 
�'��ّ�. � ��` ـ ����S ا�(�� ا 7Nن ا��b  -=أ .J(7/7/102ج. 
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$βÎ) ôNyŠ �علمت أنّ زوجة فرعون حتسن إىل ابنها  Ÿ2 ”Ï‰ö7 çF s9 ÏµÎ/ � فكادت تبوح 

Iωöθ � 1" نفسها فرحا وسرورا مبا مسعتبأنه ولدها، ألنها مل متلك"للمإل  s9 βr& $ oΨôÜt/§‘ 4’ n? tã 

$ yγ Î6ù=s% كينة�رب2 مبا أنزلنا عليه من السا قلبها "، 3، واإلميان، والعصمة، وإهلام الصوطمأن
ولقد كان سبب هذا الربط على . 4"وسكّنا قلقه الّذي حدث من شدة الفرح واالبتهاج

šχθä3tGÏ9 z �القلب  ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9  لكي تكون أم موسى راسخة يف التصديق بوعد � #$
  .5اهللا بأنه راده إليها وجاعله من املرسلني

λ - قيالقلب الت:  

وقَيت الشيَء أَِقيِه ِوقَايةً :  ِحفظُ الشيِء ِمما يؤِذيِه ويضره، يقالُالوقاية: 7 ووقي6وقى
ãΝßγ9s%uθ �: 8وِوقَاًء sù ª!$# �9 ،ًاِقيةةً ووا وِوقَايقْياهللا و قَاهوو :هان10ص .ِقيتوم من : ورجل تِقي

والتقوى جعلُ النفِس يف وقايٍة مما يخاف، هذا حتقيقُه، مثّ يسمى اخلوف تارة . "11قوم أتقياء
قتضِضيه واملُقتضى مبقتيء مبة مقتضى الشقوى خوفًا حسب تسميوصار . اهتقوى، والت

التقوى يف تعارف الشرِع ِحفظ النفس عما يؤِثم، وذلك بترك احملظور، ويتم ذلك بترك 
ِويا رأن يقع : بعض املُباحات ِلم لَ اِحلمى فحِقيقِحو عتر نوم ،نبي واحلرام ،ناحلالل بي

Ç �: ، قال تعاىل12"فيه yϑsù 4’s+̈?$# yx n=ô¹r&uρ Ÿξ sù ì∃ öθyz öΝÍκö�n=tã Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts† �13 . اأم

                                                 
�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 1Nن ا��b -=أ .J(7/7/102ج. 
2 ��� .19/341ج/J(10. ا�N-1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .13/256ج. ا���h(ّ�.  ـ 
�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 4Nن ا��b -=أ .J(7/7/102ج. 
�� ـ 5�"!� روح ا� 2  .�ّ��'�Nا .J(10/19/341ج. 
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 6�&�6Nا OPّدة . 603. ا�ّ�ا�()a]و.( 
�ن ا��2ب 7�� �!" ).و[�()�ّدة . J(15/265. ا=/ )"!-ر.  ـ 
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 8�&�6Nا OPّدة . 603. ا�ّ�ا�()a]و.( 
9 Cن ـ ا���/11. 

�ن ا��2ب 10�� �!" ).و[�()�ّدة . J(15/265. ا=/ )"!-ر.  ـ 
11 7��� ).و[�()�ّدة . J(15/266.  ـ "!� ا� :'ر 
��. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ  12�&�6Nا OPّدة . 604-603. ا�ّ�ا�()a]و.( 
 .35/ ـ اN*�اف 13
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القلب التقي فهو القلب الّذي هِدي إىل سبيٍل يصانُ به ويحفظُ مما هو حمرم حمظور يصله إىل 
  . عصيان اهللا تعاىل

اثنتان فيهما وصف للقلب املتقي الّذي يعظّم شعائر اهللا تعاىل لقوله وردت آيتان لقد 
y7 �: تعاىل Ï9≡ sŒ tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ u�È∝‾≈ yèx© «! $# $yγ ‾ΡÎ* sù ÏΒ ”uθ ø)s? É>θ è=à)ø9 ، والّذي يغض صوته �1 #$

%βÎ) zƒÏ¨ �:  لقوله تعاىل�عند رسول اهللا  ©!$# tβθ ‘Ò äótƒ öΝßγ s?≡ uθ ô¹r& y‰ΖÏã ÉΑθ ß™u‘ «! $# y7Í× ‾≈ s9 'ρé& 

tÏ% ©!$# zys tGøΒ $# ª!$# öΝåκu5θ è=è% 3“uθ ø)−G=Ï9 4 Οßγ s9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_ r&uρ íΟŠÏàtã �2 .  

جمموعة من األقوال يف تفسري اآلية األوىل وبيان ) رمحه اهللا تعاىل(وقد أورد الطّربي 
إنّ اهللا : "معىن تقوى القلوب وتعظيم شعائر اهللا، مثّ مييز أحسنها وأوالها بالصواب، فيقول

ا تعبدهم به من مناسك تعاىل ِذكره أخرب أنّ تعظيم شعائره، وهي ما جعله أعالما خللقه فيم
حجهم، من األماكن الّيت أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها واألعمال الّيت ألزمهم 

فتعظيم كلّ ذلك من تقوى . عملها يف حجهم، من تقوى قلوم،مل خيصص من ذلك شيئا
خشية اهللا ، مع 3"القلوب كما قال جلّ ثناؤه، وحق على عباده املؤمنني به تعظيم مجيع ذلك

  .4وإخالص توحيده، واجتناب الرجس من األوثان، واجتناب قول الزور

لقد جاء ذكر القلب يف هذه اآلية للتفريق ما بني املؤمن املخلص يف عبادته، وبني 
املنافق املرائي؛ ألنّ هذا األخري قد يظهر التقوى من نفسه، ولكن ملّا كان قلبه خاليا عنها، ال 

 أداء الطّاعات، وأما املخلص الّذي متكّنت التقوى يف قلبه، فإنه يبالغ يف يكون جمدا يف
  . ليتقرب من اهللا تعاىل أكثر5الطّاعات خملصا فيها

                                                 
1 J�32/ ـ ا�. 
 .3/ ـ ا���Mات 2

 3 ?�م ا����ن17/187ج/J(10. �ي ا����ن ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو�bN 8(�Mا� �!"، 12/56ا���h(ّ� ج. ، و
 .4/638ج. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�2!��

4 7����.  ـ "!� ا� :'ر &��� .وا�ّ:��� 
 .23/30ج/J(8. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 5
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βÎ) zƒ¨ �: وأما املظهر الثّاين للقلب التقي يف القرآن، فتحمله هذه اآلية Ï%©!$# tβθ ‘Ò äótƒ 

öΝßγ s?≡ uθ ô¹r& y‰ΖÏã ÉΑθ ß™u‘ «!$# y7 Í× ‾≈ s9'ρé& t Ï%©!$# zys tGøΒ $# ª!$# öΝåκu5θ è=è% 3“uθ ø)−G=Ï9 4 Ο ßγ s9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_ r&uρ 

íΟŠÏàtã �1 . ،قوىم بامتحانه إياها، فاصطفاها وأخلصها للتفهؤالء هم الّذين اخترب اهللا قلو
 وهؤالء هم الّذين لبوا نداء اهللا تعاىل حني. 2يعين التقائه بأداء طاعته، واجتناب معاصيه

'pκš‰r$ �: ناداهم واهم ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (# þθ ãèsùö� s? öΝä3s?≡ uθ ô¹r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<̈Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρã� yγ øgrB 

…çµ s9 ÉΑöθs)ø9 $$ Î/ Ì�ôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 βr& xÝt7 øtrB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟçFΡr& uρ Ÿω tβρâ÷ßê ô±s? �3 . فهؤالء
حتت وقع "ارتعشت قلوم وارجتفت أجسادهم  �ند رسول اهللا الّذين يغضون أصوام ع

النداء احلبيب، وذلك التحذير الرعيب؛ وهكذا تأدبوا يف حضرة رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
فوهبهم اهللا تعاىل التقوى، والتقوى هبة . 4"وسلّم خشية أن حتبط أعماهلم وهم ال يشعرون

ختليص ومتحيص، فال يضعها إالّ يف قلب قد يأ هلا، وقد عظيمة، خيتار اهللا هلا القلوب بعد 
والّذين يغضون أصوام عند رسول اهللا قد اخترب اهللا قلوم وهيأها لتلقّي . ثبت أنه يستحقّها

  .، ورفعهم مكانا عليا5وقد كتب هلم معها وا املغفرة واألجر العظيم. تلك اهلبة

  :القلب العاقل - و
��óΟn=sùr& (#ρç �: قال تعاىل Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u 

tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Áö/F{ $#  Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θè=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 لقد . �6 #$
تضمنت الوعد بإهالك من وقد  �نزلت اآليات الّيت سبقت هذه اآلية تسلّي الرسول 

يعاديه ويكفر به، وإن حتزن على تكذيبهم إياك فاعلم أنك لست وحدك يف ذلكن قال 
βÎ)uρ š‚θ �: تعاىل ç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù ôM t/¤‹Ÿ2 öΝßγ n=ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ßŠθ ßϑrOuρ. ãΠ öθ s%uρ tΛÏδ≡ t� ö/Î) ãΠ öθ s%uρ 

                                                 
 .3/ ـ ا���Mات 1
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .26/14ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .2/ ـ ا���Mات 3
 .26/3339ج/OH] '�1 .J(6.  ـ �� emل ا����ن 4
5 7��� .26/3340ج/J(6.  ـ "!� ا� �89 
6 J�46/ ـ ا�. 
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7Þθä9 .Ü=≈ ysô¹r& uρ štô‰tΒ ( z>Éj‹ ä.uρ 4 y›θ ãΒ àMø‹ n=øΒ r' sù t Ì�Ï�≈ x6 ù=Ï9 ¢Ο èO ôΜßγ è?õ‹ s{r& ( y# ø‹ s3sù 

tβ% Ÿ2 Î�� Å3tΡ.   Éir( s3sù  ÏiΒ >π tƒ ö� s% $ yγ≈ oΨõ3n=÷δ r& š† Éφuρ ×π yϑÏ9$ sß }‘Îγ sù îπtƒ Íρ% s{ 4’n? tã $ yγ Ï©ρã�ãã 9�ø♣Î/uρ 

7' s#©Ü yè•Β 9�óÇs%uρ >‰‹Ï± ¨Β �1.مثّ خاطب اهللا تعاىل كفّار قريش ومشركيها  :� óΟ n=sùr& (#ρç��Å¡o„ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# tβθä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# 

Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰÷Á9 ما يتكامل به ذلك االعتبار ألنّ الرؤية "؛ فذكر � #$
 يف االعتبار وكذلك استماع األخبار فيه مدخل، ولكن ال يكمل هذان هلا حظ عظيم

األمران إالّ بتدبر القلب ألنّ من عاين ومسع مثّ مل يتدبر مل ينتفع البتة ولو تفكّر فيما مسع 
$ �: النتفع، فقال تعاىل pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Áö/F{ $#  Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $# ÉL ©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 $# � 

كأنه قال ال عمى يف أبصارهم فإنهم يرون ا، لكن العمى يف قلوم حيث مل ينتفعوا مبا 
 أنهم مل يسافروا فحثُّوا على السفر؛ لريوا مصارع من أهلكهم اهللا حيتملو. 2"أبصروه

ا، بكفرهم، ويشاهدوا آثارهم فيعتربوا، وأن يكونوا قد سافروا، ورأوا ذلك ولكن مل يعتربو
وأنهم مل يسريوا يف األرض سريا تكون هلم به عقول . 3فجِعلوا كأن مل يسافروا ومل يروا

يعقلون ا وآذان يسمعون ا، فانتفى أن تكون هلم قلوب وآذان ذه املثابة النتفاء سريهم 
Ò>θ �: ، أما قول اهللا تعاىل5وإسناد العقل للقلب يدلّ على أنه حملّه. 4يف األرض è=è% tβθè=É)÷ètƒ 

                                                 
1 J�45 ـ 42/ ـ ا�. 
 .41- 23/40ج/J(8. ا�ّ�ازي.  ـ ����S ا���� ا�ّ�ازّي 2
3 J( ،ي�G�(cف، ا��Gا�� �!" .3/17 ـ 
4 ���S �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّر. � ا�-%��ه� =/ *Hّا� .W�-S .8). ت. د). (ط. د. (دار 1�"-ن ��G"ّ0 وا�Yّ-ز
J(7/288-17/287ج. 
�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 5Nن ا��b -=أ .J(6/349 �( �]e2ا� Rrه �� �U� ر رأي-%��ه� =/ *H0و� ،

O0�1� ا��2: "=�/ ا��2? وا����S a0* ا��0-ب i�0hه- ُ)��£ ا�ّ'م ـ وه- وأ O0ّن ا��N ?1� ز ا��M و79 ا� a0* ?

�ء ا�ّ�\��ّ�� وأهّ &� ا�ّ')�غ اr�ّي ه- *@- ا��2?@*Nا a0* ة ـ��ل. )�ّدة ا���] w�rو� :� tβθè= É) ÷è tƒ !$pκ Í5 �  ?�2ا� ��� � �وإ

2�رف أه? ا��Z0 �� أ�9ي *�O ذ�a0* w ا���Y( a0* 7م �9ى أو�eغ و��/ ا���=tβθè �: ��� ا�02 �� ���له� ا�') É) ÷è tƒ 

!$pκ Í5 � ?�2أّن ا��0-ب ه� ا� aر إ��%p� ."�-"Yوا� ���Yا� ����S .J(7/17/288ج. 
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!$ pκÍ5 ابقة حني كذّبوا أنبياءهم، ويعقلون ما جيب من : ؛ أي�يعقلون ما حلّ باألمم الس
  .فتكون مهمة القلب العاقل مشاهدة آثار السابقني واالعتبار مبا حلّ م. 1التوحيد

  :القلب املطمئن لإلميان - ز

ه، واطْمأَنَّ الرجلُ اطِمئناناً وطُمأِْنينةً أي السكُونُ؛ من طَأْمن الشيَء سكَّن: الطّمأِْنينةُ
واعتدل. سكَن كَنإذا س أَنَّ القلبلإلميان يف . 2واطم ولقد ورد الكالم عن القلب املطمئن

  :القرآن الكرمي يف مخسة مواضع متفرقة

 قوله يف املوتى إحياء كيفية يريه أن ربه � إبراهيم سأل حني :األول املوضع
$øŒÎ)uρ tΑ �: تعاىل s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr&  ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’n? t/ 

Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9 É< ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yèt/ö‘r& zÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# £èδ ÷�ÝÇ sù y7ø‹ s9 Î) ¢ΟèO ö≅ yè ô_$# 4’n? tã Èe≅ä. 9≅ t6 y_ 

£åκ÷]ÏiΒ # [÷“ ã_ ¢ΟèO £ßγ ãã÷Š $# y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $ \Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒ Í•tã ×Λ Å3ym �3 .� ‘ÏΡÍ‘r& � أي 

≈Å3 � 4بصرين s9 uρ £ Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% ( � سألتك برهانا املعلوم بني الفرق حبصول قليب ليطمئن 
 مبضامة وطمأنينة سكونا ليزيد"و ،6إميانه إىل وإميانا يقينه، إىل يقينا ليزداد ،5عيانا واملعلوم

 وألنّ واليقني، للبصرية وأزيد للقلوب أسكن األدلّة وتظاهر االستدالل، علم الضرورة علم
 العلم القلب بطمأنينة فأراد الضروري، العلم خبالف التشكيك معه جيوز االستدالل علم

 يسكن أن هي القلب ينةوطمأن معروفة، األعضاء فطمأنينة. 7"للتشكيك فيه جمال ال الّذي
  .8حمظور غري األحياء صورة يف والفكر املعتقد، الشيء يف فكره

                                                 
�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 1Nن ا��b -=أ .J(6/349. 
�ن ا��2ب 2�� �!"�دة . J(9/147-148. ا=/ )"!-ر.  ـ ()/ h                               .(                                                        
 .260/ ا�(��ة 3
�ف 4Gا�� �!" .J(1/391. ا��G�(cي.  ـ 
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!" .3/300ج. ا���h(�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .3/65ج/J(3. ا�H(�ي.  ـ 
�ف 7Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(1/392. 
�م ا����ن ـ  8�bN 8(�Mا� �!" .�)h3/300ج. ا���. 
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 قال بدر، غزوة يف املبني بالنصر املؤمنني عباده تعاىل اهللا وعد حني: الثّاين املوضع
ô‰s)s9 �: شأنه جلّ uρ ãΝä.u�|ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7 Î/ öΝçFΡr& uρ ×'©!ÏŒ r& ( (#θ à)̈?$$ sù ©!$# öΝä3ª=yès9 tβρã� ä3ô±n@ .øŒ Î) ãΑθ à)s? 

šÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9  s9 r& öΝä3uŠÏ�õ3tƒ βr& öΝä.£‰Ïϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ sW≈n=sW Î/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ.#’ n? t/ 4 βÎ) 

(#ρç�É9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ Νä.θ è?ù' tƒ uρ ÏiΒ öΝÏδÍ‘ öθ sù #x‹≈yδ öΝä.÷Š Ï‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ|¡ ôϑsƒ¿2 7#≈s9#u z ÏiΒ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# 

tÏΒ Èhθ |¡ ãΒ �1شأنه جلّ قال مثّ .، فهذا وعد اهللا تعاىل :� $tΒ uρ ã& s#yèy_ ª! $# āω Î) 3“u�ô³ç0 öΝä3s9 

¨ È⌡yϑôÜ tGÏ9 uρ Νä3ç/θ è=è% Ïµ Î/ 3 $ tΒ uρ ç�óÇ̈Ζ9 $# āω Î) ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟ‹Å3ptø:  تطمئن كي ،�2 #$
 ،3عددكم وقلّة م،عدوك كثرة من جتزع وال إليه، فتسكن به، وعدكم الّذي بوعده قلوبكم

 أمرهم قصارى ألنّ أو يقاتلوا، ومل القلوب، وتقوية البشارة من ذكر ما أمرهم قصارى" فإنّ
 أنّ على فعلوا ما تعاىل اهللا شاء ولو استقالال، فعل هلم يكن ومل هلم، تعاىل اهللا بتمكني قاتلوا
 اهللا شاء ولو املقاتلني، املقابلني ضعف انضمام من البد بل النصر، يستدعي ال قتاهلم جمرد
 ذلك كان النصر، حصل به مكّن وما ومكّن وقوى أضعف فحيث عليهم، لسلّطهم تعاىل
 ال فإنه سبحانه، بربه متصال لإلميان مطمئنا القلب يكون وعندما. 4"وتعاىل سبحانه منه

  . اآلفاق ميأل العدو عدد كان ولو غم، وال هم يصيبه وال يفزع

 بدر غزوة يف املسلمني نصرة يف نزلت اآلية ألنّ الثّاين املوضع يشبه :ثّالثال املوضع
$ �: تعاىل قال حيث الكربى، tΒuρ ã& s#yèy_ ª!$# āω Î) 3“ t� ô±ç/ ¨È⌡ yϑôÜ tFÏ9 uρ ÏµÎ/ öΝä3ç/θ è=è% 4 $ tΒuρ ç�óÇ̈Ζ9 $# 

āω Î) ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# 4 āχÎ) ©!$# î“ƒ Í•tã íΟŠÅ3ym �5.  

%tÏ �: تعاىل يقول. الكرمي بالقرآن قلوم تطمئن بالّذين قيتعلّ :الرابع املوضع ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u ’È⌡ uΚ ôÜs?uρ Ο ßγç/θ è=è% Ì� ø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ì� ò2É‹Î/ «!$# ’È⌡ yϑôÜ s? Ü>θ è=à)ø9 $# . šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

                                                 
 .125ـ 123/ ـ �ل * ��ن 1
 .126/ ـ �ل * �ان 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"��4/126ج/J(3. ا�H(�ي.  ـ �/ 3ج/J(2.ا�N-�1. ، و"!� روح ا� 2

363 . 
4 ��� .4/363ج/J(2. ا�N-�1.  ـ روح ا� 2
�ل 5��N10/ ـ ا. 
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(#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 4’n1θ èÛ óΟ ßγ s9 ßó¡ ãm uρ 5>$ t↔tΒ �1كون،ا: واالطمئنان ؛هنا واستعري لس 
 واالضطراب القلق بعد ومغفرته رمحته بذكر قلوم تطمئن واملقصود؛. 2الشك وعدم لليقني

 ألنه الكرمي بالقرآن أو وحدانيته، على الدالّة دالئله بذكر تطمئن أو... تعاىل خشيته من
                                                                   .     3فيها اليقني وتثَبت وترحيها، القلوب تسكِّن بينة معجزة

 هلم الطمأنينة حصول يوجب ومعجزا، تعاىل، اهللا من الكرمي القرآن بكون علمهم إنّ
 تعاىل اهللا أنّ يف قلوم يف الطّمأنينة وحصول... اهللا عند من حقّاً نبيا � حممد كون يف

    .4عنه أخرب ما كلّ يف صادق حممدا وأنّ للكفّار، يدهووع للمؤمنني وعده يف صادق

 يقترحون ال ذلك ومن أعظم آية ال أنّ علّمهم بذلك قلوم اطمئنان سبب "إنّ
 متيل الّيت األمور من غريه دون هللا] القلوب مطمئنو وهم ... [غريهم، يقترحها الّيت اآليات

 يف ليست إنها حيث من فالقصر املعجزات سائر أريد وإذا الدنياويات، من النفوس إليها
 القيامة يوم إىل باقية معجزة فإنه ايد القرآن مبثابة يشاهدها مل من إىل بالنسبة الطّمأنينة إفادة

 وأفئدم هلم قلوب ال الكفرة بأنّ إشعار وفيه كافّة، قلوب به وتطمئن أحد كل يشاهدها
 يف املطمئن فالقلب. 5"وأرها اآليات أظهر وهو ةآي يعدوه ومل به يطمئنوا مل حيث هواء
 .الكرمي بالقرآن املطلق إميانه من واعتداله سكونه اكتسب السياق هذا

 يتعلّق بقلب أُكِره صاحبه على الكفر ولكنه ظلّ مملوءا إميانا، :املوضع اخلامس
 � :قال تعاىلمطمئنا به،  tΒ t�x�Ÿ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ôtΒ oνÌ� ò2é& …çµç6 ù=s%uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ 

Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Å3≈ s9 uρ  ¨Β yy u�Ÿ° Ì� ø�ä3ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn=yèsù Ò= ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# óΟßγ s9 uρ ëU#x‹ tã 

ÒΟŠÏàtã �6ومشركوها قريش كفّار فتنهم مكّة أهل من ضعفاء أناسا أنّ روي فلقد ؛ 
                                                 

 .29-28/ ـ ا��*' 1
2 �-"Yوا� ���Yا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hا� .J(6/13/137ج. 
�ف 3Gا�� �!" .J(2/359. ا��G�(cي.  ـ 
 .19/46ج/J(7. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 4
5 ��� .13/193ج/J(7. ا�N-�1.  ـ روح ا� 2
� ذآ�e9 Rل ا�. 106/ ـ ا�"�? 6( �qا Rrول هc� O)1 �� ورد�h-��ّا� /�S� */ ا=/ *ّ(�س : "ّ'b �=ج ا=/ أ�Uأ

� أراد: [�ل ّ��1�� و*ّ �ر =/ =�)Uو ue= آ-ن�G ا� rUأ ،�"��9 إ�a ا� '&� .  ا�ّ"(ّ� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� أن (ّp�
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 فأجرى أكره من فيهم وكان فيه، دخوهلم بعد اإلسالم عن فارتدوا بليغا، إيذاًء وآذوهم
 وبالل وصهيب ومسية ياسر وأبواه عمار منهم لإلميان، معتقد وهو لسانه على الكفر كلمة

  .1الوعي أفْقَدهم عذابا عذّبوا الّذين وسامل وخباب

 ناطمئنا مقارنة ألنّ اإلكراه نفس ال باإلكراه الواقع الكفر هو: "األلوسي يقول
 كفر من إالّ أي به الواقع للكفر مقارنته ادي وإنما نفعا جتدي ال لإلكراه باإلميان القلب
 معىن وأصل عقيدته، تتغير مل باإلميان مطمئن قلبه أنّ واحلال فكفر أكره من إالّ أو بإكراه

 زعاجإ بعد عليه كان ما على والثّبات السكون هنا واملراد انزعاج، بعد سكون االطمئنان
 رضي املؤمنني من معهم كان ومن وأبويه ياسر بن لعمار وقع الّذي هو وهذا.  2"اإلكراه

  .عنهم اهللا
āωÎ) ô �: تعاىل قوله وأما tΒ oνÌ� ò2é& …çµç6 ù=s%uρ B È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ � ترخيص فهو 

āω �: لهوقو ،3فتنوهم من عذاب عليهم اشتد إذا وأمثاله ياسر بن عمار من ملا ومعذرة Î) ôtΒ 

oνÌ� ò2é& � عموم من استثناء � tΒ t� x�Ÿ2 � ّرط حكم يقع لئالأكرهه من إالّ أي عليه، الش 
 فريق وهذا. اعتقاده يتغير مل لكنه بالقول فأظهره إظهاره على أي الكفر؛ على املشركون

 وال وحده، به تؤمن هللا، خالصة باإلميان، مطمئنة ظلّت قلوم ألنّ ،4ذلك هلم اهللا رخص
  .عبادته يف غريه تشارك

  
  

                                                                                                                                               
���S �&Y)M*أ ���S � 0ل �&� آ�7، ���ل. *ّ �ر ���'ّb �0ّ1ا� *7�0 و a0ّ6 ر1-ل ا� aر89 إ� � ّ0� : w)0] ن�آ�l آ

�r�ّي [i0؟ [�ل= �b�G"( ن��cل ا�: i0] /�b، أآp� ،u :� āω Î) ô tΒ oν Ì� ò2é& …çµç6 ù= s% uρ BÈ⌡ yϑôÜãΒ Ç≈ yϑƒ M} $$Î/ � ." �� ب ا�ّ"�-ل�)�

�ب أ1(�ب ا�ّ"cول، و"!� 166. أ1(�ب ا�ّ"cولYرّي. آ-=�ا*a"Y =7 و��' . أ=- ا���/ *�0 =/ أb ' ا�-اb'ي ا�ّ"��
�ن. =��وت. �6'ا. يا�cّآ�")� .�G"ّوا� �*�)Hّ0� �، و����S 151. م2003/هـ1424). ط. د. (ا� �Y(� ا�2:�ّ

�Pا� �ا .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(5/261. 
�ف 1Gا�� �!" .20/102ج/J(7. ا�ّ�ازي. ، و"!� ����S ا���� ا��ازيJ(2/430. ا��G�(cي.  ـ 
2 ��� .14/639ج /J(7.  ـ روح ا� 2
3 �!"� ـ -"Yوا� ���Yا� ����S  .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(6/14/293ج. 
4 �!"� ـ &��� . ا� �89 ���7، ا�ّ:��� 
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  : القلب الوجل - ح
الوةُ: لُجيواخلَش قالً، واملضارع فيها أربع 1الفَرلَ وججوالفزع واخلوف، من و ،

 ورد ولقد. 2ورجلٌ أَوجلُ ووِجلٌ، ومجعه ِوجالٌ. لغات؛ يوجلُ وياجلُ وييجلُ وِييجلُ
  : ثالثة مواضع يف الكرمي القرآن يف الوجل القلب على الكالم

 قال. إميام لقوة قلوم فزعت تعاىل اهللا ذكروا إذا باملؤمنني يتعلّق :األول املوضع
$ �: تعاىل yϑ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $# tÏ%©!$# #sŒ Î) t� Ï.èŒ ª! $# ôM n=Å_ uρ öΝåκæ5θ è=è% #sŒ Î)uρ ôM u‹Î=è? öΝÍκö� n=tã … çµçG≈ tƒ#u 

öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’n? tãuρ óΟ Îγ În/u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ �3 .ويترك ورسوله اهللا خيالف بالّذي املؤمن ليس: "أي 
 إذا الّذي هو املؤمن ولكن حلكمه، واالنقياد وفرائضه حدوده من كتابه يف إليه أنزل ما اتباع
 عليه قرئت وإذا عقابه، من وفرقا منه خوفا لذكره وخضع ألمره وانقاد قلبه وجل اهللا ذكر
 قد كان مبا تصديقه إىل بذلك بتصديقه فازداد اهللا، عند من أنها وأيقن ا صدق كتابه آيات
  . 4"تصديقاً ذلك قبل منه بلغه

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .7/215ج/J(6. ا�H(�ي.  ـ 
�ن ا��2ب 2�� �!" ).و9?()�دة . J(15/159. ا=/ )"!-ر.  ـ 

�ل 3��Nو��. 2/ ـ ا �qا Rrو�0ّ�ازي رأي �� هa��2S 7�-] : � tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u ’È⌡ uΚ ôÜs? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì� ø. É‹ Î/ «! ؛ 28/ا��*' � #$

�ل ه&"� : �°ن [�?: "�-ل] a��2S 7�ôM �إّ n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% � ى�Uأ �!©%tÏ � :و[�ل �� � $# (#θ ãΖtΒ#u ’È⌡ uΚ ôÜs? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì�ø. É‹ Î/ «! $# � 
��؟ [0" &"�= 9 8 l��� : huن )/ ا-� � ��-ن */ �J0 ا����/، و%�ح ا�ّ:'ر = ���2 ا��b-Yّ'، وا�-9? إّ � ��ن إّ"·

��-ل ?= ،/�Y���ة =�/ ه��S/ ا����"( uف ا��2-=�، و-U :a��2S 7�-] ة وه�'bوا �� �� �2 Y9ن ا�!tª �: هrان ا�-�6 $# 

tΑ̈“ tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”� Ïèt±ø) s? çµ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ tÏ%©! $# šχ öθ t±øƒ s† öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß,Î# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì�ø. ÏŒ «! $# 4 
y7 Ï9≡sŒ “y‰ èδ «! $# “Ï‰ öκ u‰ ÏµÎ/  tΒ â!$t±o„ 4  tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# $yϑsù … çµs9 ô ÏΒ >Š$yδ � �(c23/ا� .a"2 ف : وا�-U /( 0-دM�2 ا�G�S

و�-ل ا���h(� . 15/100ج/5)����S .J ا���� ا��ازي".  �0S/ 09-ده� و[0-=&� *"' ر9�ء �-اب ا�*rاب ا�، �ّ�
 �qا Rrه ����S ��)�(c23/ا�" :( Rr&� ،ن ا�-����-ا �2��a، وإن آS ا� aا����/ إ� y�b /( �&1-�� /��S أي

7Y=-�*7 وS-H1 /( /��\���� ا�2�ر��/ =��، ا��b ."��bN 8(�M7/366ج. م ا����نا�. 
و�-ل ا��ازي *a0 ا�-9? أو ا��-ف اr�ّي :�O . 7/214ج/J(6. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4

/�"(s 0-ب ا�]" :+\�أ)� U-ف . b-ف ا��2�ب، وU-ف ا�2! � وا�eMل: ا��-ف *a0 [� �/: و[�ل أ6��ب ا���
� أو ا��2�ب �&- �20:�ة  وأ)� U-ف ا�eMل وا�2! � �=�ّ�( �cول */ [O0 أb' )/ ا� �0-[�/، 1-اء أآ�ن )�0 u -&

�ج إذا Y� 9-ن إ��7، وا��Y� � ا� -9-دات /( R1-ا �2��r� �ّ"P aا7S */ آّ? ا� -9-دات، و)S 7�ّN wوذ� ،e1�( ��ّ)�
"* ��ّ"P 7���7، و���w0S i ا�&�(� )/ ا��2�ب، =? )Mّ�د =�-��=7 و& �ّ"Zا� w0 ا� '"* �@b 7إ�� �9�Y�( 7�7، وآ-

-w0S O9 ا� &�=�، وذ�w ا��-ف.  
� : إذا *��i هrا �"�-ل ��:? )/ )Mّ�د ذآ� ا�، وإّ u w�r� ،ّولNن ا� �اد )/ ا�-9? ا���� ا�إن آ

�:? )/ ذآ� *��ب ا�.�*�h ب ='ر�� ه- إ�cام أ6�qا Rrّن ا� �:-د )/ هN ،8V- ا ا�r&= +\eّا ه- ا�rوه  
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. اهللا ذكر عند والوجل باخلوف اآلية هذه يف املؤمنني قلوب تعاىل اهللا وصف لقد
 Î�Åe³o0uρ �: تعاىل قوله اآلية، ذهه ونظري. يديه بني كأنهم لربهم، ومراعام إميام لقوة ذلك

tÏGÎ6 ÷‚ ßϑø9 $#  .tÏ%©!$# #sŒ Î) t� Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝßγ ç/θ è=è% t Î�É9≈¢Á9 $#uρ 4’ n?tã !$tΒ öΝåκu5$ |¹r& ‘ÏϑŠÉ)ßϑø9 $#uρ 

Íο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ �1 .تعاىل وقوله :� #sŒ Î)uρ ôMu‹ Î=è? öΝÍκö� n=tã … çµçG≈ tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) � اعة هذه إميان فإنّ. "2تصديقا أيق فمن أمس؛ إميان على زيادة السا صدوثالثا ثاني 
 اآليات بكثرة الصدر انشراح زيادة هو: وقيل تقدم، ما إىل بالنسبة تصديق زيادة فهو

  .آياته وتليت ذكر كلّما تعاىل اهللا من وفرقا إميانا تزداد املؤمنني قلوب تزال وال. 3"واألدلّة

 قال. اهللا ذكر من القلوب وجل داللة يف األول املوضع نظري هذا :الثّاين املوضع
≅Èe �: تعاىل à6Ï9 uρ 7π̈Β é& $ oΨù=yèy_ % Z3|¡ΨtΒ (#ρã� ä.õ‹u‹ Ïj9 zΝó™$# «!$# 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s%y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# 3 

ö/ ä3ßγ≈ s9 Î* sù ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ÿ… ã& s#sù (#θ ßϑÎ=ó™r& 3 Î�Åe³o0uρ tÏGÎ6 ÷‚ ßϑø9 $# .t Ï%©!$# #sŒ Î) t�Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝßγç/θ è=è% 

tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ 4’n? tã !$ tΒ öΝåκu5$ |¹r& ‘ÏϑŠÉ)ßϑø9 $#uρ Íο4θ n=¢Á9 $# $®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ �4 .  

 وقيل. املطمئنون أي ؛املخبتون هم - الكرمية اآلية يف - قلوم وجلت الّذين إنّ
تبه إىل أَختعاىل قوله ويف إليه، اطمأنّ أي رب :� Î�Åe³o0uρ tÏGÎ6 ÷‚ ßϑø9 : املطمئنني، وقيل: أي � #$

فهذه مجيعها من . 5خشع: تواضع، وقيل: وفيه خبتةٌ أي تواضع، وأَخبت. هم املتواضعون
 .هللاصفات املؤمنني الّذين وجلت قلوم عند ذكر ا

                                                                                                                                               
��9 ا� ورb uّ�د ذآ� ا�، وM( /( زمu w�r� ،����ل، وأّ)� إن آ�ن ا� �اد )/ ا�-9? ا���� ا�4��N1-�7 �� [� � ا

�ر VCا aإ� �qا���� ا��ازي". �� ا ����S .J(7/100- 15/99ج. 
1 J�35- 34/ ـ ا�. 
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" . 367-7/365ج. ا���h(�.  ـ 
3 7��� .367-365.  ـ ا� :'ر 
4 J�35- 34/ ـ ا�. 
�ن ا��2ب 5�� �!"�دة . J(5/8. ا=/ )"!-ر.  ـ ()i)U.( 
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βÎ) tÏ%©!$# Νèδ ôÏiΒ Ïπ¨ �: تعاىل قال :الثّالث املوضع uŠô±yz ΝÍκÍh5u‘ tβθ à)Ï�ô±•Β .tÏ%©!$#uρ Ο èδ 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ .tÏ%©!$#uρ Οèδ öΝÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθä.Î�ô³ç„ .tÏ%©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u öΝåκæ5θ è=è%̈ρ 

î' s#Å_ uρ öΝåκ̈Ξr& 4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθãè Å_≡ u‘ . y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tβθ ããÌ�≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡ u�ö� sƒø: $# öΝèδ uρ $ oλ m; tβθà)Î7≈ y™ �1.  

tÏ%©!$#uρ tβθ �: تعاىل قوله اآلية يف الشاهد إنّ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u öΝåκæ5θ è=è%̈ρ î' s#Å_ uρ �، يقول إذ 
 سواء إيتاؤه يلزم حق كلّ يهف فدخل أعطوا ما يعطون معناه: "تفسريها يف الرازي الفخر
 كالودائع: اآلدميين حقوق من أو وغريمها، والكفّارة كالزكاة: تعاىل اهللا حق من ذلك كان

 ألنّ وجلت، وقلوم فعلوه إذا ينفع إنما ذلك أنّ وبين والعدل، اإلنصاف وأصناف والديون
 ألجل يكون فإنه غريه، أو بنقصان وإخالله تقصريه من وجل وهو العبادة على يقِْدم من

 عنها اهللا رضي عائشة سألت ولقد. 2"األداء من حقّها يوفيها أن يف جمتهدا الوجل ذلك
t �: الكرمية اآلية يف املقصود عن � اهللا رسول Ï%©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u öΝåκæ5θ è=è%̈ρ î' s#Å_ uρ � 
:  � فقال تعاىل؟ اهللا خياف ذلك على وهو ويسرق اخلمر ويشرب يزين الّذي أهو: فقالت

 افخي لكذَ ىلَع ووه قدصتوي ومصوي يلِّصي لُجالر وه نِكلَو ،يِقدالص ةَناب اي الَ 	
 تعاىل، هللا وعبادة عمال ازداد كلّما مؤمن، قلب إالّ القلب هذا مثل يكون وال ،3
 ىالَعت اَهللا

  .وجلّ عز اهللا من قربا ليزداد اجتهادا فازداد ،بالتقصري شعورا ازداد

 التوبة، متحوها املخالفة ألنّ خمالفته، من أكثر طاعته من العارف وجلُ: "قيل ولقد
 إساءة جيمع واملنافق وشفقة، إحسانا جيمع املؤمن: احلسن وقال التصحيح، تطلب والطّاعة

                                                 
�ت أر=8 �6�ت 2ّ'ده� ا��ازي. 61 ـ57/ ـ ا� s)"-ن 1qا Rr8 ه MS" : ّنN ،/��ا� ��&�O�S�S هRr ا�:��ت �� 

aو�Nا :����' ا� -�Ybe� O9از، وا�4'Gّل ا��-ف ا�-:b a0* i�ّد :� Cا ?�:�S a0*�4��*�S a0ك : ن =��، وا�4
�*�، وا��ا=�2Hء �� ا���ت �U 8-ف )/ ا��Y:��، وه- : ا��*�H��= �Sp ��e4ت ا��*a0 أّن ا� �Rr&� 8 MY ا�:�

/���ت ا�ّ:ّ'(��( ��&��'���. ، و"!� ����S ا�)�� ا� ��`23/96ج/����S .J(8 ا���� ا��ازي". Nن ا��b -=أ .
J(6/379 
�ف23/96ج/J(8.  ا��ازي����S ا���� ـ  2Gا���!"�ن . ، و����S ا�)�� ا� ��`J(3/35. ا��G�(cي. ، و�b -=أ

���'�Nا .J(6/379��� .18/327ج/J(9. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
3 7����ف.  ـ "!� ا� :'ر Gا���!"�، و&����ن . ، و����S ا�)�� ا� ��`J(3/35. ا��G�(cي. ا�ّ:��� �b -=أ

���'�Nا .J(6/379و ،��� .18/327ج/J(9. ا�N-�1. روح ا� 2
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 الّيت البيضاء القلوب من منوذج وهذا. وىوالتق الورع وقمة العبادة متام وهذه". 1وأمناً
  .أصحاا ومدح كتابه يف تعاىل اهللا وصفها

  : القلب املُخِبت - ط

zΝn=÷èu‹Ï9 �: قال تعاىل uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# çµ ‾Ρr& ‘,ys ø9 $#  ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σãŠsù ÏµÎ/ 

|M Î6 ÷‚çGsù …ã& s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 4’n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β �2.  

تاخلب : لَهزأو ن تاخلب دلُ قَصجالر تبسع منها، وأَخمن األرض واملت املطمئن اخلفي
#) �: أََسهلَ وأَنجد، مثّ استعمل اإلخبات استعمالَ اللِِّني والتواضِع، قال تعاىل: حنو þθ çFt6 ÷zr& uρ 

4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ y�3 .وقال تعاىل :� Î�Åe³o0uρ tÏGÎ6 ÷‚ ßϑø9 $# y�4 .ه 5أي؛ املتواضعنيجل إىل ربالر تبوأَخ ،

MÎ6| �: ، وقوله تعاىل6أي؛ اطمأنّ إليه ÷‚ çGsù … ã&s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 y� ،مأي؛ ختضع للقرآن قلو ،
، 10تلني له وختشع، و9، وتذل8ّ لهواالنقياد واخلشية ،7وتذعن بالتصديق به واإلقرار مبا فيه

 خبالف تتواضع وتتطامن،و، 12، وختضع، وتسلّم حلكمته، وهذا من هدايته إياهم11وتسكن
أي وليعلم الّذين أوتوا العلم النافع الّذي يفرقون به بني ؛ 13من يف قلبه مرض أو قسا قلبه

ليك هو احلق من ربك الّذي أنزله احلق والباطل،  ويعلم املؤمنون باهللا ورسوله أنّ ما أوحينا إ
  .بعلمه وحفظه، وحرسه أن خيتلط به غريه، بل هو كتاب عزيز

                                                 
�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 1Nن ا��b -=أ .J(6/379. 
2 J�54/ ـ ا�. 
 .23/ ـ ه-د 3
4 J�34/ ـ ا�. 
��.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 5�&�6Nا OPدة . 158. ا�ّ�ا�()i)U.( 
�دة . J(5/8. ا=/ )"!-ر.  ـ و���ن ا��2ب 6()i)U.( 
7  .17/226ج/J(10.  ا�Hّ(�ّي. "!� 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
8 ��� .17/222ج/J(9. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
 .4/658ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��9

��.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن10�&�6Nا OPدة . 158. ا�ّ�ا�()i)U.( 
�م ا����ن11�bN 8(�Mا� �!" .12/86ج. ا���h(�.  ـ 
��6 ا�2�ّ'ي. "!� ����S ا���� ا�����S �� / b�ّ آeّم ا� ّ"�ن  ـ 12� /= / b�ّم2004/هـ1425. 1ط. *(' ا� .

�  .519. ع. م. ج. ا���ه�ة. )�Y(� ا�ّ:�
�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`13Nن ا��b -=أ .J(6/353. 
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  :القلب الساكن - ي

uθ �: قال تعاىل èδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& sπ oΨ‹Å3¡¡9 $# ’Îû É>θ è=è% tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (# ÿρßŠ# yŠ ÷”z�Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β 

öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 3 ¬! uρ ßŠθãΖã_ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑ‹Î=tã $ Vϑ‹ Å3ym �1 . هذه اجلملة بدل

�x8t � 2اشتمال من مضمون مجلة ÝÁΖtƒ uρ ª! $# # ��óÇtΡ # ¹“ƒ Í•tã �3وقوله تعاىل ، :� uθ èδ ü“Ï%©!$# 

tΑt“Ρr& sπ oΨ‹Å3¡¡9 ، 5، والوقار يف قلوب املؤمنني4 أي حتقيقا للنصر، والسكينة هي السكون� #$
، 7الرمحة: السكينة: وقيل. 6تعاىل ولرسوله، وهي اليقني، والكلّ من السكونوالوقار هللا 

كلّ سكينة يف القرآن هي الطّمأنينة إالّ الّيت يف : قال ابن عباس. 8والسكون والطّمأنينة
ومعىن اآلية أنّ اهللا أنزل السكون والطّمأنينة إىل اإلميان يف قلوب املؤمنني باهللا . 9البقرة

                                                 
1|Y4/ ـ ا�� .�i�c هRr ا��-رة =2' 06| ا��' �&�0* i]�(�� =2' أن رّد ا�����ون ا� �0 �/ */ دU-ل )ّ��، �@

OH�0&� ا��* 'ّY%رض واNر. ا-%��ه� =/ *Hل ا�-�" : ����* /��= /�"(s رة ا��G= ا��-رة Rrه i" ّ@S '��
�)���ر = Y*u6ّ'ه� */ ا /( �&�cb 7 ا����"� �� [0-ب ا� �0 �/ وأزال= i�c"� ،|Yو� �:� 7�. 06i| ا��'(�� وأ

�\(�/، �p*0 &� ا� =pّن ا�2�[(� �&�، وأّن دا\�ة ا�ّ�-ء ����دوا آ* �&�وآ�ن ا� �0 -ن ُ*ّ'ة O0ZS u )/ [�0ّ، ��أوا أ
/�����". *a0 ا� �Gآ�/ وا� "-"Yوا� ���Yا� ����S .ر-%��ه�  =/ *Hا� .J(10/و[' 1 8 ر1-ل ا� . 26/142ج

���)�-ل -م ا��' e9ر  :|Y�= اrه ��ل ر1-ل ا� . )���" :  �Vح، و[' ر-Yا، =? ه- أ*!� ا��rم هeا�� W·=
)�ن، و[' رأوا )"�� )� آ�ه-اN(-ا إ���� �� اP���� ا��@�� و-�p�". ا� �Gآ-ن أن '�2-آ� */ =eده� =��ّ�اح و

� �S'م�و��' أ6�ب ر1-ل ا� ( 7� ��Pان، و-V8 =��2 ا��:cP �� Oوة، أ6�ب أن =- �� �( �&��  � )/ ذ�7) و(
�)�U ?���رس، و=º0 ا�&'ي )�70ّ، وأ2h -ا � a0* ت ا��وم�&mو ،�UpS .ف�Gا�� �!"، J(3/541. ا��G�(cي. 

 .6/330ج. ا=/ آ��4. و"!� ����S ا����ن ا�2!��
2�-"Yوا� ���Yا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hا� .J(10/26/149ج. 
3|Y3/ ـ ا��. 
�ف4Gا�� �!"�ن ا��2بJ(3/541. ا��G�(cي.  ـ �� �!"�دة . J(7/221. ا=/ )"!-ر. ، و()/�1.( 
 .6/330ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��5

�ن ا��2ب28/74ج/J(10. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 6�� �!"�دة . J(7/221. ا=/ )"!-ر. ، و(
)/�1.( 

9�)8 ا����ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��26/85ج/J(13. �يا�H(.  ـ 
�ن ا��2ب6/330ج�� �!"�دة . J(7/221. ا=/ )"!-ر. ، و()/�1.( 
�م ا����ن6/330ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 8�bN 8(�Mا� �!"، و"!� 16/264ج. ا���h(�. ، و

�دة . J(7/221. ا=/ )"!-ر. ���ن ا��2ب()/�1.( 

�م ا����ن ـ 9�bN 8(�Mا� �!"  .�)h16/264ج. ا��� .a��2S 7�-] -ي �� 1-رة ا�(��ة هrم ا��%tΑ$s �: وهrا ا� � uρ 

óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î;tΡ ¨β Î) sπtƒ#u ÿÏµÅ6 ù= ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù'tƒ ßNθ ç/$−G9$# Ïµ‹ Ïù ×πuΖŠ Å6 y™ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ×π̈Š É) t/ uρ $£ϑÏiΒ x8 t� s? ãΑ#u 4† y›θ ãΒ ãΑ#uuρ tβρã�≈ yδ 

ã& é# Ïϑøt rB èπs3 Í≥‾≈ n= uΚ ø9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝ à6 ©9 β Î) Ο çFΖä. š ÏΖÏΒ ÷σ •Β  � 8 . 248/ا�(��ة(�Mا� ����S �� �)hو[' أورد ا���

�� وا����V-S م ا����ن��bN .3/248ج. 
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أنزل اهللا يف قلوم السكون والطّمأنينة " ، و1 وإىل احلق الّذي بعث اهللا به حممداورسوله،
بسبب الصلح واألمن ليعرفوا فضل اهللا عليهم بتيسري األمن بعد اخلوف واهلدنة غب القتال 

، وليزدادوا إميانا مع إميام، وخشية مع خشيتهم، ويقينا مع 2"فيزدادوا يقينا إىل يقينهم
  .4، ولتشتد عزائمهم3هميقين

جنده حلكمة إهلية، وقد خص اهللا تعاىل ا املؤمنني دون " أنزل"وإذا تأملنا لفظ 
›t∃x �: قال تعاىل يف حق الكافرين. "الكافرين s%uρ ’Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% �5بلفظ القذف املزعج ، .

›tΑt“Ρr& sπoΨ  �: وقال يف حق املؤمنني Å3¡¡9 $# �وهو أنّ  بلفظ اإلنزال املثب ت، وفيه معىن حكمي
من عِلم شيئا من قبلُ وتذكّره واستدام تذكّره، فإذا وقع ال يتغير، ومن كان غافال عن شيء 

؛ أي وقع القذف يف قلوب الكافرين دون سابق إنذار فارجتفوا 6"فيقع دفعة يرجف فؤاده
�x8t �ىل، بشدة، وأنزلت السكينة على قلوب املؤمنني بعلم مسبق من اهللا تعا ÝÁΖtƒ uρ ª!$# 

# ��óÇtΡ # ¹“ƒÍ•tã وا�فارتاحوا واطمأن  .  

إيقاعها يف : إنزاهلا: "يقول الطّاهر بن عاشور يف إنزال السكينة على قلوب املؤمنني
العقل والنفس وخلْق أسباا اجلوهرية والعارضة، وأطلق على ذلك اإليقاع فعل اإلنزال 

شيء الّذي هو مكان مرتفع فوق الناس فأُلقي إىل قلوب تشريفا لذلك الوجدان بأنه كال
  .وتلك رفعة وتنويه بشأن املؤمنني. 7"الناس

  

  

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .26/84ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 
�ف 2Gـ ا��  .�G�(cيا� .J(3/541-542. 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .16/264ج. ا���h(�.  ـ 
4 �-"Yوا� ���Yا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hا� .J(10/26/151ج. 
 .26/ ـ اcbNاب 5
 .28/74ج/J(10. ا��ازي.  ـ ����S ا����  ا��ازي 6
7 �-"Yوا� ���Yا� ����S ـ  .J(10/26/150ج. 
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  :القلب اللّني - ك
ª!$# tΑ̈“tΡ z �: قال تعاىل |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $Y6≈ tGÏ. $ Yγ Î6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”�Ïèt± ø)s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ 

tÏ% ©!$# šχöθ t± øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß, Î#s? öΝèδ ßŠθ è=ã_ öΝßγç/θ è=è%uρ 4’ n<Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡ sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκu‰ 

ÏµÎ/ tΒ â !$ t±o„ 4 tΒ uρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# $yϑsù … çµs9 ô ÏΒ >Š$yδ �1 . ة أنّ اللّنيولقد ورد يف املعاجم اللّغوي
ِلينا ولَيانا وتلَين ، وشيء لَين الَنَ الشيُء يِلني : ، ويقال يف فعل الشيء اللَّيِن2ضد اخلشونة

ويستعمل ذلك يف األجسام مث يستعار للخلُق وغريه من املعاين، . 3ولَين، واجلمع لَينون وأَلِْيناُء
فالنٌ لين، وفُالنٌ خِشن، وكلّ واحد منهما يمدح به طورا، ويذم به طورا حبسب : فيقال

$ �: اىل، قال تع4اختالف املواقع yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 (�5 .  

ß,Î#s? öΝèδ �:  إىل داللة قوله تعاىلقبل اإلشارةف ßŠθ è=ã_ öΝßγ ç/θè=è%uρ 4’n<Î) Ì� ø.ÏŒ «! $# 4 � البد ،

!ª �: من الوقوف قبال على داللة اجلزء األول من اآلية $# tΑ̈“tΡ z |¡ ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tGÏ. 

$ Yγ Î6≈t±tF •Β u’ÎΤ$ sẄΒ ”� Ïèt± ø)s? çµ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ tÏ%©!$# šχ öθ t±øƒs† öΝåκ®5u‘ � آياِت ؛ إذا مسعوا القرآنَ وقوارع
، واضطربت وحتركت باخلوف مما 6وعيِدِه أصابتهم رهبةٌ وخشيةٌ واقشعرت منها جلودهم

ية، حمسوس محل القشعريرة على احلقيقة إذ هو موجود عند اخلش"وميكن . 7فيه من الوعيد
هو متثيل تصوير إلفراط : وقيل. وحاصل من التأثّر القليب. يدركه اإلنسان من نفسه

أنه حني يسمعونه يتلى ما فيه من آيات الوعيد  عرم خشية تنقبض منها : واملعىن. خشيتهم
، 10ومسعوا آيات وعده تعاىل وألطافه ،9مثّ إذا ذكروا اهللا ورمحته وجوده باملغفرة. 8"جلودهم

                                                 
1 �(c23/ ـ ا�. 
2   �!"��. )M2� )��دات أ���ظ ا����نـ �&�6Nا OPدة . 512. ا��ا�. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)��/()
J(13/268 . دة�()/��.( 
�ن ا��2ب 3�� �!"�دة . J(13/268. ا=/ )"!-ر.  ـ ()/��.( 
4  �!"��. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nا OPدة . 512. ا��ا�()/��.( 
 .159/ ـ �ل * �ان 5
6  �!"�� ـ ��ف23/332ج/J(12. ا�N-�1. روح ا� 2Gي. ، وا���G�(cا� .J(3/395�Pا� �ا ����Sو ، . ' bأ

�Pا� �ا a�H:( .J(8/256. 
7  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h15/249ج. ا���. 
�'���. ����S ا�(�� ا� ��` ـ  8Nن ا��b -=أ .J(7/406. 
�ف ـ  9Gا�� �!" .J(3/395. ا��G�(cي. 

10  �!"�� ـ � .23/332ج/J(12. ا�N-�1. روح ا� 2
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، وتبدلت خشيتهم 1النت جلودهم، وقلوم زال عنها ما كان ا من اخلشية والقشعريرة
ß,Î#s? öΝèδßŠθ �: ، وذلك يف قوله تعاىل2رجاًء ورهبتهم رغبةً è=ã_ öΝßγ ç/θ è=è%uρ 4’n<Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# 4 � ،

لطفه، فهم ، ملا يرجون ويؤملون من رمحته و3ومعىن لني القلب رقّته وطمأنينته وسكونه
  . 4خمالفون لغريهم من الفجار

ضمن معىن فعل متعد : بإىل؟ قلت" الن"ما وجه تعدية : فإن قلت: "يقول الزخمشري
: فإن قلت. سكنت واطمأنت إىل ذكر اهللا لينةً غري منقبضٍة راجيةً غري خاشيٍة: بإىل كأنه قيل

صل أمره الرمحة والرأفة، ورمحة هي ألنّ أ: مل اقتصر على ذكر اهللا من غري ذكر الرمحة؟ قلت
إذا : مل ذكرت اجللود وحدها أوال مثّ قرنت بالقلوب ثانيا؟ قلت: فإن قلت... سابقة غضبه

ألنّ القلب هو سلطان اجلسد . 5"ذكرت اخلشية الّيت حملّها القلب فقد ذكرت القلوب
  .رها يظهر على اجللودمسخرة له، فإذا حلّت بالقلب خشية فإنّ أثظلّت واألعضاء األخرى 

  :القلب اخلاشع - ل

öΝs9 �: قال تعاىل r& Èβù' tƒ tÏ%©#Ï9 (# þθãΖtΒ#u βr& yìt± øƒrB öΝåκæ5θ è=è% Ì� ò2Ï%Î! «!$# $ tΒ uρ tΑt“tΡ zÏΒ Èd, ptø: $# 

Ÿωuρ (#θçΡθ ä3tƒ tÏ% ©!$% x. (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $#  ÏΒ ã≅ö6 s% tΑ$ sÜ sù ãΝÍκö� n=tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è=è% ( ×��ÏW x.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ 

šχθà)Å¡≈ sù �6عشخوت عشتا واخوعشخ عشخي عشمن خ وعه حنو : ، فاخلُشرمى بصر
هصوت فَضوخ هاألرض وغض .رانكَس هبصر عشوخ .عشخ ونَ: وقومعشخت7م .وعواخلُش :

وأكثر ما يستعملُ . 10، واِإلخبات والتضامن9لتذلّلُ، والتضرع واخلضوع وا8الضراعةُ

                                                 
�ف ـ  1Gا�� �!" .J(3/395. ا��G�(cي. 
2  �!"�� ـ � .J(8/256. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ، و����S ا� �ا23/332�Pج/J(12. ا�N-�1. روح ا� 2
3  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h15/250ج. ا���. 
�'���. ����S ا�(�� ا� ��`، "!� 6/88ج. ا=/ آ��4. !�� ـ "!� ����S ا����ن ا�2 4Nن ا��b -=أ .J(7/406. 
�ف ـ  5Gا�� .J(3/395 . 
6 ' .16/ ـ ا��'
�ن ا��2ب 7�� �!"�ّدة . J(5/73. ا=/ )"!-ر.  ـ ()8GU.( 
8  �!"��. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن  ـ �&�6Nا OPّدة . 167. ا�ّ�ا�()8GU.(  
9 ��� �!"�ّدة . J(5/73. ا=/ )"!-ر. ن ا��2ب ـ ()8GU.( 

10  �!" 5/386ج) ـه875ت(*(' ا��b / ا�24ّ��(ّ� .  �� ����S ا����نا�M-اه� ا����ن ـ 
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قال . 1والضراعة أكثر ما تستعملُ فيما يوجد يف القلب. اخلُشوع فيما يوجد على اجلَوارِح
ÏMyèt±yzuρ ßN#uθ �: اهللا تعاىل ô¹F{$# Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 �2هوقال جلّ ثناؤ ، :� ºπ yè Ï±≈yz öΝèδ ã�≈|Á ö/r& �3 ،

 هيئة تظهر يف اجلوارح مىت كانت يف القلب، ولذلك خص تعاىل القلب بالذّكر يف واخلشوع
  . 4اآلية السابقة

، لقد فترت 5إنه عتاب طائفة من املؤمنني على الفتور والتكاسل الّذي صاروا إليه
مل أ. 6مهمهم عن القيام مبا نِدبوا له من اخلشوع، ورقّة القلوب بسماع املواعظ ومساع القرآن

يأت الوقت الّذي به تلني قلوم وختشع لسماع القرآن وتنقاد ألوامره وزواجره وما نزل من 
وهذا فيه احلثّ على االجتهاد على خشوع القلب هللا تعاىل وملا . �احلق الّذي جاء به حممد 

 وقت أنزله من الكتاب واحلكمة، وأن يتذكّر املؤمنون املواعظ اإلهلية واألحكام الشرعية كلّ
وحذّرهم أن يكونوا كأهل الكتاب الّذين طال عليهم العهد . 7وحياسبوا أنفسهم على ذلك

  .8فقست قلوم، وأعرضوا عن أوامر الدين ونواهيه

  : قلب رؤوف رحيم ورهباينّ - م

$ ΝèO§ �: قال تعاىل uΖøŠ¤�s% #’ n? tã ΝÏδÌ�≈ rO#u $ oΨÎ=ß™ã� Î/ $ uΖøŠ¤�s%uρ †|¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΟtƒ ö� tΒ çµ≈oΨ÷�s?#u uρ 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$# $ oΨù=yèy_ uρ ’Îû É>θè=è% šÏ%©!$# çνθ ãèt7̈?$# Zπsùù& u‘ Zπ uΗ÷q u‘uρ ºπ §‹ÏΡ$ t6 ÷δ u‘uρ $ yδθ ããy‰tGö/$# $ tΒ $ yγ≈ uΖö;tGx. 

óΟÎγ øŠn=tæ āω Î) u!$ tó ÏGö/$# Èβ≡uθ ôÊ Í‘ «!$# $yϑsù $ yδ öθ tãu‘ ¨, ym $ yγ ÏF tƒ$tãÍ‘ ( $ oΨ÷�s?$ t↔sù tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ 

                                                 
1  �!"��. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nا OPّدة . 167. ا�ّ�ا�()8GU(ن ا��2ب، و�)J . ا=/ )"!-ر. ��
�ّدة . 5/73()8GU.( 

2 7h 108/ ـ. 
 .43/ـ ا��0�  3
4 �!"، و"!� ����S ا�(�� 5/386ج) هـ875ت(*(' ا��b / ا�24ّ��(ّ� . ا�M-اه� ا����ن �� ����S ا����ن ـ 

�'���.ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(8/223. 
2%� )"r أ01� إ�� أن ذهO إ�a " ـ 5�U لc �� /( �&" � uّوإ /�"(s ا� /( ��\�h ج�9ّcّ7 ا���] �( a0* OS�وا� 2

��".رّ=7� .27/240ج/J(14. ا�N-�1.  روح ا� 2
6 �Pا� �ا ����S �!" .J(9/432. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
7 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b802. *(' ا��. 
8 �Pا� �ا ����S �!" .J(9/432.  أa�H:( ' b ا� �ا�P. ـ 
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óΟèδ t� ô_ r& ( ×�� ÏWx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù �1 .فقوله تعاىل :� $ oΨù=yèy_ uρ ’Îû É>θè=è% š Ï%©!$# çνθ ãèt7 ؛ � #$?¨

Zπ �و. 3، وهم احلواريون2أي الّذين اتبعوا عيسى على منهاجه وشريعته sùù&u‘ ZπuΗ÷q u‘uρ � ؛
  . 4"فهاتان من اهللا، والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم، ومل تكتب عليهم"

، وهي أرق 6، أو هي الرمحة املتعلّقة بدفع األذى والضر5فأما الرأفة فهي أشد الرمحة
الرقّة والتعطّف ورقّة : والرمحة. 9، والشفقة واللّني8هي الرقّة واخلشية: ، وقيل7من الرمحة

 كانوا متوادين �واملراد بالرأفة والرمحة يف هذا السياق هو أنّ أتباع عيسى . 10القلب
بذلك  �ء من اهللا تعاىل عليهم، كما وصف أصحاب حممد وهذا ثنا. 11بعضهم مع بعض

â �: يف قوله !$ uΗxqâ‘ öΝæηuΖ÷�t/ �12 رر بعضهم عن بعض ما استطاعوا إىلوالض رفيدفعون الش ،
  . 13ذلك سبيال، ويصلحون ما فسد من أمورهم، وجيلب بعضهم اخلري لبعض

ئف، وقيل نسبة إىل الرهبان، أما الرهبانية فهي نسبة إىل رِهب على فعالن وهو اخلا
واملراد بالرهبانية ترهبهم يف اجلبال فارين من الفتنة يف الدين، خملصني "، 14وهو مجع راهب

أنفسهم للعبادة ومتحملني كلفا زائدة على العبادات الّيت كانت واجبة عليهم من اخللوة 

                                                 
1 ' .27/ ـ ا��'
2 � ?9�)8 ا�(��ن */ pSو �!" .27/270ج/J(13. ا�H(�ي. ي ا����ن ـ 
 .6/567ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 3
�0�ء أ���&�، وه� : ه�. 27/271ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4S /( ���� ا�cY)-ه�ره(

��: اNول: )r)-)� )/ و9&�/�p)� =7 ا�، وا�4 �� �� ز* -ا أ�7 : اY=u'اع �� د/ ا� ) ( R-(cYا� �*'م ا����م = 
 .6/567ج. ا=/ آ��4. "!� ����S ا����ن ا�2!��. [�=� ��=&� إ�a ا� *c و9?

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .27/270ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 
6 �-"Yوا� ���Yا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hا� .J(11/27/421ج. 
�ن ا� 7�� �!" ).رأف()�دة . J(6/61. ا=/ )"!-ر. �2ب ـ 
 .6/567ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 8
9 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .3/312ج. )� ' *�0 ا�:

�ن ا��2ب 10�� �!"�دة . J(6/124-125. ا=/ )"!-ر.  ـ ()�bر.( 
 .J(10/29/231. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 11
 .Y/29| ـ ا�� 12
13 �Pا� �ا ����S �!"��J(9/442. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ � .27/254ج/J(14. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
�ف 14Gا�� �!" J(10/29/231-232. ا��ازي. ، و����S ا���� ا��ازيJ(4/67. ا��G�(cي.  ـ 
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يبتغون من وراء ذلك . 1"ان والكهوفواللّباس اخلشن، واالعتزال عن النساء والتعبد يف الغري
  .مرضاة اهللا تعاىل

yδθ$ �إنّ مجلة  ããy‰tGö/$# � اهللا تعاىل ة، وقد خصهبانيفة للرواقعة يف موضع الص 
الرهبانية باالبتداع ألنّ الرأفة والرمحة يف القلب ال تكَسب لإلنسان فيها خبالف الرهبانية، 

، والتظاهر بالتعبد الزائد الزائف 2 القلب، ففيها موضع للتكسبفإنها أفعال بدن مع شيء يف
  .الّذي مل يفرضه اهللا تعاىل على أحد من عباده

  :القلوب الّيت ألّف اهللا بينها - ن

وأَلَّفْت بني . أَِلف الشيَء أَلْفًا وِإالَفًا، وأَلْفَانا وأَلْفَه؛ لَِزمه: من" ألف"إنّ الفعل 
أَِلفْت الشيَء وأَِلفْت : وقال أبو زيد. ِليفًا فتأَلَّفَا وأْتلَفَا؛ إذا وصلت بعضهما ببعضالشيئني تأْ

مصدر أَِلفْت : واُأللْفَانُ. 3فالنا إذا أَِنست به، وأَلَّفْت بينهم تأِليفًا إذا مجعت بينهم بعد تفرٍق
فهو آِلف، واجلمع؛ . أَِنس به وأحبه: لْفًا وِإلْفًا وِإالَفًاوأَِلفَه أَ. 4الشيَء فأنا آلفُه من اُأللْفَِة

ا. أُالَّفأيض افَقُوا. وهو أَِليفووا وت؛ اجتمعاسالن لَفمع الِتئاٍم، . 5وائت اجتماع واِإللْف
øŒ �: ، ومنه قوله تعاىل6ويقال للمألُوِف ِإلْف وآِلف. أَلَّفْت بينهم، ومنه اُأللْفَةُ: يقالُ Î) ÷ΛäΖä. 

[ !#y‰ôãr& y# ©9 r' sù t ÷ t/ öΝä3Î/θ è=è% �. اهلمزة واأللف والفاء أصل واحد، يدلّ :  وعند ابن فارس
  . 7على انضماِم الشيِء إىل الشيِء، واألشياء الكثرية أيضا

  :  يف موضعني من القرآن الكرمييقع هذا النوع من القلوب

                                                 
 .J(10/29/232. ا��ازي.  ـ ����S ا���� ا��ازي 1
�'���أ.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 2Nن ا��b -= .J(8/226. 
�ن ا��2ب 3�� �!"�دة . J(1/132-133. ا=/ )"!-ر.  ـ ()lأ�.( 
�ب ا��2/  4Yآ �!"*O�S�S : ') وS���(+. هـ170ت)ا���0? =/ أb ' ا���اه�'ي �b a0* OSّ�( .(وف ا� M2�( ـ 

�ن. =��وت. دار ا��OY ا�02 ّ��. م2004/هـ1424. 1ط. ا�� �' ه"'اوي")� ..J(1/79 . دة�()lأ�.( 
 ).أ��7()�دة . 24-1/23ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 5
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات  أ���ظ ا����ن 6�&�6Nا OPدة . 27. ا��ا�()lأ�.( 
7 W���دة . 85.  �� ا��Z0ّ ـ "!� )M2� ا� �()lأ�.( 
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θßϑÅÁ#) �: قال تعاىل :املوضع األول tGôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§� x�s? 4 (#ρã� ä.øŒ $#uρ 

|M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷ΛäΖä. [ !#y‰ôãr& y# ©9 r' sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è=è% Λä óst7 ô¹r' sù ÿÏµÏF uΚ ÷è ÏΖÎ/ $ZΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ΛäΖä.uρ 4’n? tã 

$ x�x© ;οt�ø�ãm z ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä.x‹s)Ρr' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß Îi t6ãƒ ª!$# öΝä3s9 ÏµÏG≈ tƒ#u ÷/ ä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE �1 ّ؛ إن
 ،شتركة، واالعتصام باحلبِل الواحد؛ وهو لفظٌ معاهللا تعاىل يدعو املؤمنني للِعصمة أي؛ املَن

فلقد كان بينهم يف اجلاهلية من . 2وأصله يف اللّغة السبب الّذي يوصل بِه إىل البغية واحلاجة
ف اهللا بني قلوم فألّ"اإلحن والعداوات واحلروب املتواصلة ما جعلهم أعداء على الدوام، 

باإلسالم، وقذف فيها احملبة فتحابوا وتوافقوا، وصاروا إخوانا مترامحني متناصحني جمتمعني 
وتلك هي  نعمة اهللا . 3"على أمر واحد قد نظم بينهم وأزال االختالف، وهو األخوة يف اهللا

  .4عليهم، فلم تكن عند العداوة، ولكن عند حصول التأليف عقب تلك العداوة

إنّ اآلية محلت أمرا ويا بدميومة ما هم عليه من االعتصام واالئتالف، فذكرهم اهللا 
تعاىل بأنّ ذلك من نعم دين اإلسالم، وأنّ ائتالف قلوم إنما كان سببه إنعام اهللا عليهم 

إذ حصل منه تعاىل خلق تلك الداعية يف قلوم، املستلزمة حبصول الفعل فذكّر "بذلك، 
ة الدنيوية واألخروية، أما الدنيوية فتآلف قلوم وصريورم إخوة يف هللا، مترامحني بالنعم

وأما ... ، على أن ألّف اهللا بينهم باإلسالم]زمنا طويال[بعدما أقاموا متحاربني متقاتلني 
وية األخروية فإنقاذهم من النار بعد أن كانوا أشفوا على دخوهلا، وبدأ بذكر النعمة الدني

                                                 
�ت اi�)1 �Y�ّ. 103/ ـ �ل * �ان 1»� �/ إّن �«rن =�/ ه�rآ�R ا�02 �ء 1((� �"cو�&�؛ ��0' آ l]-( ق��1 

9�ء اe1Cم ا0H6�-ا وأ�l ا� =�"&� ��ه0� ،�ّّ�0 Mل �� ا��Y] رجcوس وا��N/ )/ ا���ا� . W�] /= س��pر1? %
،�&=�b �� /���ا� 'b7 أ���G' %�2ا [���� )/ اNوس وا���ج، � 7�� W0M( �� W0M� �&-دّ �=��&� ا��&-دّي %ّp�� 

�ل ا��� ا�Uqون�� ،w0&� )/ ذ�Uا: د-��-م آrا آrا وآrا، �� �� ���*�� آ � : و[' [�ل %*r9 ب��د ا���2��-ا S
i���ل. آY�0� ا-�H6ح واe�ّوا ا�rU2-ا وأ Y9��ت . �qا i�c��ء ا�"(� ). 103ـ 100(وM�� /��:م =�/ ا��] aYb 

� 1 2-ا 7S-6 أ�:Y-ا  7، �0S-6 8ور� �� ���أه@2@&� =2= +��و029-ا �Y 2-ن، � � ��غ أ��-ا ا�e�ّح و*
�ب أ1(�ب ا�ّ"cول"!� . و029-ا (�-نYرّي. آ-=�. ا*a"Y =7 و��' ا�cّآ�ي. أ=- ا���/ *�0 =/ أb ' ا�-اb'ي ا�ّ"��

�ن. =��وت. �6'ا")� .�G"ّوا� �*�)Hّ0� �/ pSو? ، و9�)8 ا�(��ن *63. م2003/هـ1424). ط. د. (ا� �Y(� ا�2:�ّ
ا=/ . ، و����S ا����ن ا�2!��8/151ج/J(3. ا��ازي. ، و����S ا���� ا��ازي32-4/31ج/J(3. ا�H(�ي. �ي ا����ن

 .2/85ج. آ��4
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .4/158ج. ا���h(�.  ـ 
�ف 3Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(1/451 . إّن"N�� ،O0Hّوه- ا� �Uّ-Yّا� /( �Z0ّة �� ا�-ّUNأ6? ا ':�( R':�( خ

�·�% 7"* ��� u0(7، و] �� �( 7)b�6 /������S ا���� ". أ7�U، وا�ّ:'+ )Up-ذ )/ أن :'ق آّ? واb' )/ ا�ّ:'
 .8/151ج/J(3. ا��ازي. ا��ازي

4 ����S �!"� ـ -"Yوا� ���Yر.  ا�-%��ه� =/ *Hا� .J(2/4/32ج. 
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ويظهر يف اآلية نعمة اهللا تعاىل على عباده املؤمنني يف تأليف قلوم . 1"ألنها أسبق بالفعل
  .وتنقيتها من احلقد والتباغض، وهذه نعمة مينها اهللا تعاىل على عباده

فال ).. القلب: (والنص القرآينّ يعمد إىل مكمن املشاعر والروابط: "يقول سيد قطب
#y �: إنما ينفذ إىل املكمن العميق. مفألّف بينك: يقول ©9 r' sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è=è% � ر القلوبفيصو 

بل . كذلك يرسم النص صورة ملا كانوا فيه. حزمة مؤلّفة متآلفة بيد اهللا وعلى عهده وميثاقه
’ΛäΖä.uρ 4÷ �: مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب n?tã $ x�x© ;οt� ø�ãm z ÏiΒ Í‘$̈Ζ9  وبينما ..� #$

وحب .. حركة السقوط يف حفرة النار متوقّعة، إذا بالقلوب ترى يد اهللا، وهي تدرك وتنقذ
ومشهد متحرك حي .. وصورة النجاة واخلالص بعد اخلطر والترقّب. اهللا وهو ميتد ويعصم

 إنّ تأليف قلوب. 2"تتبعه القلوب راجفة خافقة، وتكاد العيون تتمالّه من وراء األجيال
العباد نعمة من اهللا تعاىل ورمحة من رمحاته، والسياق اللّغوي القرآينّ يقفنا على نوع من 

ولقد ورد ذكر هذا القلب وأصحابه املؤمنني مرة . القلوب ذي داللة خاصة هي األلفة
  .أخرى يف سورة األنفال

y#©9 �:  قال تعاىل:املوضع الثّاين r& uρ š÷ t/ öΝÍκÍ5θ è=è% 4 öθ s9 |M ø)x�Ρr& $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ YèŠÏΗsd 

!$ ¨Β |Mø�©9 r& š÷ t/ óΟÎγ Î/θ è=è% £Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝæηuΖ÷�t/ 4 …çµ ‾ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym �3 .يشري قوله تعاىل :

� y# ©9 r& uρ š÷ t/ öΝÍκÍ5θ è=è% �4 إىل نعمة اهللا تعاىل يف اجلمع بني قلوب املؤمنني من األوس ،

                                                 
�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 1Nن ا��b -=أ .J(3/21 .ا���� ا��ازي ����S �!" .8/151ج/J(3. ا��ازي. و
 .4/443ج/J(1.  ـ �� emل ا����ن 2
�ل 3��Nر. 63/ ـ ا�:�Nر، و[�? �� ا�:�Nوا /�9�� �� ا� &qا Rrه i�c�9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي .  �!"

�ف3/342ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��43- 10/42ج/J(6. ا����نGي.، وا���G�(cا�  .J(2/166 -167 .
�ّ=�/ �� ا��Y ا� �� i�c�9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن. و[�?  �!" .J(6/ن ا��2ب10/42ج�ا=/ . ، و��

�دة . J(1/133. )"!-ر()lأ�.( 

&y#©9r � ـ  4 uρ š÷ t/ öΝ Íκ Í5θ è= è% ي��G�(cل ا�-���ا�l��pYّ =�/ [0-ب )/ =y2 إ��&� ر1-ل ا� : " qه�ة، ، )/ ا�ت ا�(

�H-اء *a0 ا�ّ@�Z"� �� أد�a %�ء وإ���\7 =�/ أ*�"&� إ�a أن "�Y -ا uوا�2:(ّ�� وا �� �ا� /( �&�� �Nّن ا��2ب � 
�ع ر1-ل ا� )Sّا a0* �&=-0] i�0Y\ن، �� ا�)0] �&"( l0Sp�د � u� ،ة'bن */ [-س وا-(�، واSّ�'وا وأ�G·-ا 

�!� ا� )/ أ��Y&� و9 8 � � wوذ� ،i]� Yّوا� £P�)Yّط *"&� )/ ا���ّب وا�Yّ-اّد، وأ)�Yّث =�"&� )/ ا�'bو �&Y 0آ /( 
 �&�� 8":�ء، و% �� آ &)0ّ� w0 ا��0-ب �&-  /( uإ wذ� a0* ر'� uا�، و �� £Z)ا� وا� �� Oّ�وآ�0ّ&� )/ ا�

�ف". )� أرادGا�� .J(2/166-167. 
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رهم به مجيعا بعد أن واخلزرج على دينه احلققاتل زمنا طويال، فصيت والتشتق والتفربعد الت 
θs9 |M �و. 1كانوا أشتاتا، وإخوانا بعد أن كانوا أعداء ø)x�Ρr& $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ YèŠÏΗsd !$ ¨Β |Mø�©9 r& 

š÷t/ óΟÎγ Î/θ è=è%  � د ما يف األرض من ذهٍب ووِرٍق وعرٍض ما مجعت؛ فلو أنفقت يا حمم
وذكر القلوب لإلشعار بأنّ التأليف ... ، لتناهي عداوم وقوة أسباا2نت بني قلوم حبيلكأ

#y �ولكن اهللا جلّت قدرته  ،بينها ال يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهرا ©9 r& öΝæηuΖ÷�t/ 4� قلبا 
 لك ، ومجع قلوم على اهلدى، فاجتمعت وائتلفت تقوية من اهللا3وقالبا بقدرته البالغة

واهللا تعاىل هو الّذي فعل ذلك وسببه لك حتى صاروا لك . وتأييدا منه ومعونة على عدوك
  .، بعدما كانوا أعداء فيما بينهم وأعداء لك4أعوانا وأنصارا ويدا واحدة على من بغاك سوءا

كامل القدرة والغلبة ال يستعصي عليه " أي؛ � çµ‾ΡÎ) î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym… �: قال تعاىل
ه شيء مما يريد، يعلم ما يليق تعلّق اإلرادة به فيوجده مبقتضى حكمته عز وجلّ، ومن سبحان

آثار عزته سبحانه تصرفه بالقلوب األبية اململوءة من احلمية اجلاهلية، ومن آثار حكمته تدبري 
أمورهم على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب فاجتمعت كلمتهم، وصاروا مجيعا كنانة 

إنها معجزة ال يقدر عليها سوى اهللا تعاىل . 5" عنه بقوس واحدة، الذّابني� اهللا رسول
  .خالق القلوب ومقلّبها كيف يشاء، واملؤلّف بينها

لقد وقعت املعجزة الّيت صنعتها عقيدة اإلسالم، وال يقدر عليها إالّ اهللا، فاستحالت 
لكتلة املتراصة املتآخية الذّلول بعضها هذه القلوب النافرة، وهذه الطّباع الشموس، إىل هذه ا

  .6لبعض، احملب بعضها لبعض، املتآلف بعضها مع بعض

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ Sـpو? �ي ا� 1 �!". ا=/ آ��4. ، و"!� ����S ا����ن ا�2!��10/42ج/J(6. ا�Hّ(�ّي. ���ن ـ 
 .342 و3/341ج
2 �&��� .  ـ "!� ا� :'ر ���7، وا�ّ:��� 
3 ��� .310-9/309ج/J(5. ا�N-�1.  ـ "!�روح ا� 2
9�)8 ا�(��ن */ Sـpو? �ي ا����ن 4 �!" 10/42ج/J(6. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
5 ��� .310-10/309ج/J(5. ا�N-�1.  ـ روح ا� 2
 .10/1548ج/OH] '�1 .J(3.  ـ "!� �� emل ا����ن 6
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تستحيل إىل مزاج من احلب واأللفة "وحني ختالط هذه العقيدة تلك القلوب، 
ومودات القلوب، الّيت تلني جاسيها، وترقّق حواشيها، وتندي جفافها، وتربط بينها برباط 

فإذا نظرة العني، وملسة اليد، ونطق اجلارحة، وخفقة القلب، ترانيم من . وثيق عميق رفيق
التعارف والتعاطف، والوالء والتناصر، والسماحة واهلوادة، ال يعرف سرها إالّ من ألّف بني 

فإنّ أحوال القلوب من العقائد . 1"هذه القلوب، وال تعرف مذاقها إال هذه القلوب
 من خلق اهللا تعاىل، وذلك ألنّ تلك األلفة واملودة واحملبة واإلرادات والكرامات كلّها

  .�2الشديدة إنما حصلت بسبب اإلميان ومتابعة الرسول 

  :اخليرةالقلوب قلوب اخلري أو  - س
ره الشضد يِء 3اخلريوهو ما يرغب فيه الكلُّ كالعقِل مثال والعدِل والفضل والش ،

çνρß‰Åg �: وقوله تعاىل. هو خير منك وأَخير: الويق. ، ومجعه خيور4النافع، rB y‰ΖÏã «!$# uθ èδ 

# Z�ö� yz �5نياو. 6، أي؛ جتدوه خريا لكم من متاع الد)املقصود يف سياق اآلية كما ) اخلري
  .حيدده العلماء واملفسرون هو اإلسالم والتصديق وخلوص اإلميان وصحة النية

$ �: قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# ≅è% yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& š∅ÏiΒ #“ t�ó™F{ $# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’ Îû 

öΝä3Î/θ è=è% # Z�ö� yz öΝä3Ï?÷σãƒ # Z�ö�yz !$ £ϑÏiΒ x‹ Ï{é& öΝà6ΖÏΒ ö� Ï�øótƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm ؛ تتعلّق �7 ‘§
. م من الفداء يوم بدر، وما أخذ منه9، والعباس وأصحابه8هذه اآلية بأسرى املشركني

                                                 
 .10/1548ج/OH] '�1 .J(3.  ـ �� emل ا����ن 1
 .15/158ج/J(5. ا�ّ�ازي.  ـ  "!� ����S ا���� ا��ازي 2
��.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 3�&�6Nا OPدة . 181. ا�ّ�ا�()��U(ن ا��2ب��� �!".  )"!-را=/. ، و
J(5/186 . دة�()��U.( 
4 �&����دة .  ـ "!� ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� ()��U.( 
5 ?(c 20/ ـ ا�. 
�ن ا��2ب 6�� �!"�دة . J(5/186. ا=/ )"!-ر.  ـ ()��U.( 
�ل 7��N70/ ـ ا. 
، و��  @-ا ّ)� أ�1 )/ أ1�رى ا� �Gآ�/، روي أّ�0ّ�S 7� [-م )"&� =�e1Cم: ")هـ543ت( ـ [�ل ا=/ ا��2=�  8

�9�ز) � �، وu ا*��Y-ا =7 ا*�Yا�c* w�r= . ،/آ��G 2'وا */ ا�) uا )/ ا� �0 �/، و-=ُ�َ�ْوG(7 أّ�&� أرادوا أن َ
� qا i�c"� ."م ا����ن��bأ .|S :ب ا��2=ّ�. م2005/هـ1426. 1ط. *(' ا��ّزاق ا� &'ي�Yن. =��وت. دار ا���")� .

 .2/339ج
�-ل ـ آ�ن ا�2ّ(�س =/ 9 O0Hّ ذآ�ت ��1-ل ا� :  *(' ا� /�b i�c�9�)8 ا�(��ن */ .  إe1)���ّ� وا�  �!"

 و)� =2'ه�، و����S 3/348ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��59-10/58ج/J(6. ا�H(�ي. pSو? �ي ا����ن
�م ا����ن172 و15/171ج/J(5. ا��ازي. ا���� ا��ازي�bN 8(�Mوا� ، .�)h53- 8/52ج. ا���.  
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# %βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’Îû öΝä3Î/θè=è �: والشاهد يف سياق اآلية قوله تعاىل Z�ö� yz öΝä3Ï?÷σãƒ # Z�ö� yz !$ £ϑÏiΒ x‹Ï{é& 

öΝà6ΖÏΒ ةَ 1؛ أي إن يعلم اهللا يف قلوبكم إسالما وإميانا وتصديقا�إمياٍن وصح وخلوص ،
والتوبة عن الكفر وعن يع التكاليف ، يف مج �على طاعة اهللا وطاعة رسوله "، وعزما 2نيٍة

 يؤتكم اهللا تعاىل ،3"مجيع املعاصي، ويدخل فيه العزم على نصرة الرسول، والتوبة عن حماربته
، 5إما خيلفكم يف الدنيا أضعافه أو يِثبكُم يف اآلخرة خريا منه، 4خريا مما أخذ منكم من الفداء

 � ö� Ï�øótƒ uρ öΝä3s9 3 رك ا�ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الّذي 6لّذي كنتم عليه؛ الش ،
، وجيزل لكم الثّواب والتفضل يف 7أجرمتموه بقتالكم نيب اهللا وأصحابه وكفركم باهللا

  . 8اآلخرة

  :القلب الطّاهر - ع

$ �: قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è=äzô‰s? |Nθ ã‹ç/ Äc É< ¨Ζ9 $# HωÎ) χ r& šχ sŒ÷σãƒ 

öΝä3s9 4’n<Î) BΘ$yèsÛ u�ö� xî t Ì�Ïà≈tΡ çµ9tΡÎ) ôÅ3≈ s9 uρ #sŒ Î) ÷ΛäŠÏãßŠ (#θ è=äz÷Š $$ sù #sŒ Î* sù óΟ çFôϑÏèsÛ (#ρç�Å³tFΡ$$ sù Ÿωuρ 

tÅ¡ Ï⊥ ø↔tGó¡ ãΒ B]ƒ Ï‰ptÎ: 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ÏŒ ÷σãƒ ¢É< ¨Ζ9 $# Ä ÷∏tFó¡uŠsù öΝà6ΖÏΒ ( ª! $#uρ Ÿω Ä ÷∏tFó¡o„ 

z ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 #sŒ Î)uρ £èδθ ßϑçGø9 r' y™ $Yè≈ tF tΒ �∅èδθ è=t↔ó¡sù ÏΒ Ï !#u‘uρ 5>$pg Éo 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ ã� yγ ôÛr& öΝä3Î/θ è=à)Ï9 

                                                                                                                                               
�@1�رى: "و�-ل ا��ازي أN�6، أو �� 9 �0 ا�U س��ز�� �� ا�2(� �qا� ���ون �� أن ا l0YUل . وا�]

��6، و[�ل ��Uون: [-مU س�� �� ا�2(&��Y@� ا�2 -م: إ �qه� ا�m نN ،aا أو�rا��?، وه �� i�c� �&�) و... (إ
�ل�� �� ا�(�ب أن ( a:]س، إ: أ�� ه- ا�2(qل اc� O)1O)ص ا��-:�= u ��0ّأن ا�2(�ة =2 -م ا� u ." ����S

 .15/171ج/J(5. ا���� ا��ازي
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"�م ا����ن10/58ج/J(6. ا�H(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)h53/.8ج. ا��� ،
�ن . �� ا� ��`����S ا�(، و536. ا�(Z-ي. ، و����S ا�(Z-ي3/350ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!��و�b -=أ

���'�Nا .J(4/516 ،��� .9/321ج/J(5. ا�N-�1. روح ا� 2
�ف 2Gّا�� �!" .J(2/169. ا��G�(cي.  ـ 
 172/.15ج/J(5. . ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي ـ  3
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!"�م ا����ن10/58ج/J(6. ا�H(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)h53./8ج. ا��� ،

�'���. و ����S ا�(�� ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(4/516. 
5  �!"�ف ـ Gي. ا���G�(cا� .J(2/169. 
6  �!" .3/350ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!"�'���. ، و����S ا�)�� ا� ��`10/58ج/J(6. ا�H(�ي.  ـ Nن ا��b -=أ .
J(4/516. 
 .172/.15ج/J( 5.ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي "!�  ـ 8
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£Îγ Î/θ è=è%uρ 4 $tΒ uρ šχ% x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ ÷σè? š^θ ß™u‘ «!$# Iωuρ βr& (#þθ ßs Å3Ζs? … çµy_≡ uρø— r& . ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ 

# ´‰t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡ sŒ tβ%Ÿ2 y‰ΖÏã «! $# $ ¸ϑŠÏà tã �1.  

يف املعاجم العربية فسنجد هلا معنيني اثنني؛ واحدا " طهر"إذا حبثنا عن داللة لفظ 
طَهر وطَهر واطَّهر وتطَهر، وقد "ففي أساس البالغة؛ . حسيا حقيقيا، والثّاين معنويا جمازيا

وء أتوضأ به، وأطلُب يل ماء طَهرت طَهورا وطُهورا، وما عندي طَهور أتطهر به، أي وض
تطَهر من اإلِمث؛ ترتّه من اإلمث، وطَهره : ومن ااز... طَهورا؛ بِليغا يف الطّهارة ال شبهةَ فيه

الطاء واهلاء والراء أصل واحد صحيح يدلّ على نقاء وزوال "ويف معجم املقاييس . 2"اهللا
الترتّه عن الذّم وكلّ قبيح، وفالن طاهر : طهرخبالف الدنس، والت: ومن ذلك الطّهر. دنس

ومنه . إنّ الّذي يهمنا يف هذا املقام املعىن املتعلّق بالطّهارة املعنوية. 3"الثّياب، إذا مل يدنس
öΝà6 �: املقصود يف قوله تعاىل Ï9≡sŒ ã� yγ ôÛr& öΝä3Î/θ è=à)Ï9 £Îγ Î/θ è=è%uρ �.  

ؤمنني متاعا فليكن ذلك من وراء حجاب، ؛ أمهات امل�إذا سألتم نساء الرسول 
ليكون األمر أطهر لقلوبكم وقلون من عوارض العني فيها الّيت تعرض يف صدور الرجال من 
أمر النساء، ويف صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن يكون للشيطان عليكم 

أنفى "، و5طهر وأطيب أمرتكم به وشرعته لكم من احلجاب أهذا الّذيو. 4وعليهن سبيل
 أن يثق بنفسه يف ألحدوهذا يدلّ على أنه ال ينبغي . للريبة وأبعد للتهمة وأقوى للحماية

وكلّما . 6"اخللوة مع من ال حتلّ له، فإنّ جمانبة ذلك أحسن حلاله وأحصن لنفسه وأمتّ لعصمته
  .7ر لقلبهبعد اإلنسان عن األسباب الداعية إىل الشر، فإنه أسلم له، وأطه

                                                 
 .53/ ـ اcbNاب 1
�دة . 399.  ـ ا��G�(cي 2()�&h.( 
�رس 3� /= ' bدة . 626.  ـ أ�()�&h.( 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!" .22/44ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 
 .5/493ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 5
6 8(�Mم ا����ن ـ ا���bN  .�)hم ا����ن14/228ج. ا�����b3/646ج. ا=/ ا��2=�. ، وأ. 
7 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b643. *(' ا��. 
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ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلون، فإنّ قلوب الفريقني : "يقول الطّاهر بن عاشور
 يبقوى وتعظيم حرمات اهللا وحرمة النم  �طاهرة بالت قوى ال تصلولكن ملّا كانت الت

إىل درجة العصمة أراد اهللا أن يزيدهم منها مبا يكسب املؤمنني مراتب من احلفظ اإلهلي من 
خلواطر الشيطانية بقطع أضعف أسباا وما يقرب أمهات املؤمنني من مرتبة العصمة الثّابتة ا

 ة بقطع دابرها ولو بالفرض �لزوجهنيطاني1"فإنّ الطّيبات للطّيبني بقطع اخلواطر الش .
  .� وأصحابه، �تقوية لطهارة قلوب أزواج الرسول 

أما إن رأت العني . ذا مل تر العني ال يشتهي القلبفإ"إنّ الرؤية سبب التعلّق والفتنة، 
فقد يشتهي القلب وقد ال يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، 

: ويف بعض اآلثار. 2"مثّ إنّ اهللا تعاىل ملّا علّم املؤمنني األدب أكّده مبا حيملهم على حمافظته
   :3وقال الشاعرالنظر سهم مسموم من سهام إبليس، 

املَوُءرم ادذَام ا عٍنيلِّقَ يبي أَ  ِف�ا   هعِني الِعِنيم قُووفِرطَى اخلَلَ ع  
يسرلَقْ متهم اَءا سم هجتالَ�    ه    م رحا ِبباٍعفَِتانِباَء  ج  الضِرر.  

  :القلب احلي - ف
$ öΝx.uρ �: قال تعاىل uΖò6 n=÷δ r& Νßγ n=ö6 s% ÏiΒ Aβö�s% öΝèδ ‘‰x© r& Νåκ÷]ÏΒ $W± ôÜ t/ (#θ ç6 ¤)uΖsù ’Îû 

Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ö≅yδ  ÏΒ CÈ‹Ït¤Χ  .¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ 3“t� ò2Ï%s!  yϑÏ9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù=s% ÷ρr& ’s+ø9 r& yìôϑ¡¡9 $# uθ èδuρ 

Ó‰‹ Îγ x© �4 يف تفسري لفظ ِلفتياق، فقيل" قلب"، ولقد اخهو : ، وقيلهو العقل: يف هذا الس
  .5القلب، أو القلب احلي، أو القلب الّذي يعقل ما قد يسمع من األحاديث

                                                 
1 �-"Yوا� ���Yا� ����S ـ  .J(9/22/91ج. 
 .25/198ج/J(9. ا��ازي.  ـ ����S ا���� ا��ازي 2
�� ـ  3�"!� روح ا� 2 .�1-�Nا .J(11/22/332ج. 
 . 37-36/ ـ ق 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!": وا��O0 �� هrا ا� -V¼8 : "و�-ل ا��)Hّي. 26/206ج/J(13. ا�H(�ي. ـ 

� ��eن [O0، و)¼� [0(¼7 )2¼7     : وه- )/ [-�&�  . ا��2?( :   0¼7 )2¼7�* �". وأ¼/ ذه¼w¼)0] O؟ 2"¼� أ¼/ ذه¼w¼0�* O؟       . أي )¼
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن .J(13/26/206ج. 
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لقد أهلك اهللا تعاىل قبل قريش كثريا من القرون الّذين كانوا أشد منهم، وإنّ يف 
“3 �إهالك القرون الّيت أهلكها من قبل قريش  t�ò2Ï%s! � ا ذَكَّروعظة ملن كان يت � yϑÏ9 

tβ% x. … çµs9 ë= ù=s% � ر عنه مبحلّه-؛ أي ملن له عقلة فينتهي عن الفعل -  1 وعبمن هذه األم 
 خوفا من أن حيلّ م مثل �الّذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم، وتكذيبهم مبحمد 

الّذي حلّ مبن قبلهم ِمن العذاب أو كان له قلب واٍع يدرك احلقائق، ويعقل ما قد مسع من 
، ألنّ من ال يعي قلبه فكأنه ال 2ر الّيت ضرب اهللا ا من عصاه من األمماألحاديث واألخبا

  . 4، أو هو مبرتلة العدم3قلب له

’ &ρr÷ �: أما قوله تعاىل s+ø9 r& yìôϑ¡¡9  فمعناه؛ أو أصغى بسمعه إلخبار اهللا تعاىل إياه � #$
 م حني كفروا به، عن هذه القرون الّيت أهلكها، فيسمع اخلرب عنهم، كيف فعل اهللا تعاىل

، 6؛ ألنّ من ال يسمع فكأنه حفظ مسعه وأمسكه فإذا أرسله حصل االستماع5وعصوا رسله
uθ �. 8، ال حيدث نفسه بغريه7فيسمع اخلرب ويعيه، ويعقله بعقله ويتفهمه بلبه èδ uρ Ó‰‹ Îγ x© � 

، متفطِّن ألنّ غري املتفطّن 9 ساٍهمتفهم ملا يخبر به عنهم شاِهد لَه ِبقَلِْبِه، غري غافٍل عنه وال
  .10مرتّل مرتلة الغائب

  

  

                                                 
1  �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(8/128. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .26/206ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 

�ف     3G¼ا�� �¼!"، و�S¼��� ا�)�¼�   28/170ج/J¼(10 . ا�¼�ازي . ، و�S¼��� ا���¼� ا�¼�ازي   J¼(4/11 . ا��G¼�(cي .  ـ 
�'��ّ�. ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(8/128��� .25/468ج/J(13. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2

4  �!"�� ـ � .25/468ج/J(13. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .26/207ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 
6  �!" .28/170ج/J(10. ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي ـ 
7  �!" .6/409ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
8  �!" .1230. ا�(Z-ي. ����S ا�(Z-ي ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9 �!" .26/207ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 

10  �!"�� ـ � 25/468ج/J(13. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
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  : القلب املؤمن -  ص

هذا النوع من القلوب هو جامع القلوب السابقة أو جامع الصفات السابقة كلّها، 
#) � :تعاىل قال þθ ßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù tΑθ ß™u‘ «!$# 4 öθ s9 ö/ ä3ãè‹ÏÜ ãƒ ’ Îû 9�� ÏW x. z ÏiΒ Í÷ö∆ F{ $# ÷Λ—ÏΨyès9 £Å3≈ s9 uρ ©!$# 

|= ¬7ym ãΝä3ø‹s9 Î) z≈ yϑƒ M}$# …çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3Î/θè=è% oν§� x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� ø�ä3ø9 $# s−θ Ý¡à�ø9 $#uρ tβ$ uŠóÁ Ïè ø9$#uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§�9 $#  .Wξ ôÒ sù zÏiΒ «! $# Zπ yϑ÷è ÏΡuρ 4 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym �1 .ذكِّراملؤمنني تعاىل اهللا ي 
 ذلك يف اهللا من لناهلم األمور من كثري يف أطاعهم لو � وأنه بينهم، � الرسول بوجود
 ورسوله، باهللا اإلميان � إليهم حبب تعاىل اهللا ولكن األمور، من كثري يف واملشقّة الشدة

 عنه تعاىل اهللا ى ما وركوب والعصيان، والكذب، الفسوق إليهم وكره قلوم، يف وحسنه
 باهللا اإلميان هي مؤمن القلب أنّ على صورة وأظهر .2 � اهللا رسول أمر خالف يف

  .� وبالرسول
%šÏ �: وجلّ عز قال ©!$#uρ ρâ !% ỳ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ ö�Ï�øî$# $ oΨs9 

$ oΨÏΡ≡ uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# $ tΡθ à)t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿωuρ ö≅ yè øgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è=è% yξ Ïî tÏ% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u !$oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) 

Ô∃ρâ u‘ îΛ Ïm  أهل من ألحد وحقدا وغشا وحسدا وبغضا ضغنا قلوبنا يف جتعل ال أي. �3 ‘§
  .4بك اإلميان ألهل غالّ تورثها وال دينك،

                                                 
�ع ا�1�ّ-ل . 8-7/ ـ ا���Mات 1hأ -� �Y�ّ)-ر اN(�ي �� اHّل ا�-�� ا� Y"2� /)"(s-ا�&�� " : ?)] -� �1�ّ-ل ا�[آ 
� [+0H: 7 �� ="� ا��-] �)�* /= '��-و ا� �0 �/، : )/ ا�cZ� ع- Mوا، و)"2-ا ا�ّ:'[�، و9 2-ا ا�'ّSار '] �&�إّ

�ّ? �7 و70Y] ��� u، وأrU وأSrU� )/ ا� �ل  u /( �Y0Y]و ،?Y] '] ن��cZاه� ��Y? )"&�، وأ6�ب د)�ءه� وأ)-ا�&� آ
�ّ? �7 و��� أRrU )/ أ)-ال [-م  u �(i"* w�r= ا� /( ����9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". )�0 �/، �" .

J(13/147-26/146ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"�ف147-26/146ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(3/560-

561. 
3 �G�10/ ـ ا� . 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي52-28/51ج/J(14. ا�Hّ(�ي.  ـ 
J(10/29/269ج. 
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_ô‰s)©9 š �: تعاىل قال ÅÌu‘ ª!$# Ç tã šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íοt� yf ¤±9$# 

zΝÎ=yèsù $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκö� n=tã öΝßγ t6≈rOr& uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒ Ì� s% �1 .رسول أصحاب يعين 
، وقد علم اهللا تعاىل ما يف قلوم 2إذ يبايعونه باحلديبية حتت الشجرة بيعة الرضوان � اهللا

، فأنزل اهللا �ه عليه، والصرب معه من السمع والطّاعة وصدق النية، والوفاء مبا يبايعون
م باحلقرب والطّمأنينة والوقار، والثّبات على دينهم وحسن بصري3تعاىل عليهم الص.  

 القرآينّ، السياق يف" قلب "لفظ صحبت الّيت املتنوعة السامية الدالالت هذه كلّ
سول قلب يف جتمعتا مثلما كلّها، فيه جتتمع قد املؤمن، املسلم اإلنسان بقلب ختتصالر 
ولقد عددا يف هذا املقام وأشرت إىل تنوعها، لبيان احلاالت . ، أو جيتمع فيه بعضها�

املختلفة الّيت تنتاب هذا القلب املميز، وأنّ القلب يف القرآن الكرمي متصل يف مجيع أحواله 
لقرآن الكرمي، وملتطلّبات باهللا تعاىل ال تأخذه غفلة وال تلهيه دنيا، وهو خاضع للغرض العام ل

  .الدعوة اإلسالمية

إنّ هذا القلب مميز مل يرد مثله يف األعمال األدبية والفنية عند البشر، بل ورد قلب 
آخر موصوفا بصفات أُخر كالعشق واهليام والتيهان واحلب والتعلّق بليلى أو لبىن أو عبلة أو 

العريب القدمي قصائد ِطوال وِقصار تصف هذا النوع من عزة أو خولة أو أمساء، ولنا يف الشعر 
  .القلوب

                                                 

1 |Y18/ ـ ا�� .�@2��a أS ل�oΨ$ �: و[ −/ u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $oΨ t/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $oΨ oK ÷ƒ y‰ yδ ó= yδ uρ $uΖs9  ÏΒ y7Ρ à$©! ºπyϑôm u‘ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$# �. 
2��a. 8/�ل * �انS ل�ó=Ïδ �: و[ õ‹ ãƒ uρ xáø‹ xî óΟ Îγ Î/θ è= è% 3 Ü>θ çF tƒ uρ ª! $# 4’ n?tã  tΒ â!$t±o„ 3 ª! $#uρ îΛÎ= tæ íΟŠ Å3 ym � .�=-Yل . 15/ا��و[

a��2S7 و���)1: � āω ß‰ Åg rB $YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ $# šχρ –Š !#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u!$t/# u ÷ρr& 

öΝ èδ u!$oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u�� Ï±tã 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγ è= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øg rB ÏΒ $pκ ÉJøt rB 

ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# tÏ$Î#≈ yz $yγ‹ Ïù 4 š_ ÅÌ u‘ ª! $# öΝ åκ ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ÷Ψ tã 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm «! $# 4 Iω r& ¨βÎ) z>÷“ Ïm «! $# ãΝ èδ tβθ ßs Î= ø� çRùQ$# �. د���M 22/ا�. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"�م ا����ن26/99ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 .16/274ج
3 7��� .6/341ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��26/102ج/J( 13. ـ "!� ا� :'ر 
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لقد أينا احلديث يف الفصل األول عن القلوب البيضاء، وهو القسم األول من 
.  فيما يتعلّق بقلوب املؤمنني وقلوب غري املؤمنني�القسمني اللّذين أشار إليهما الرسول 

احلديث عن القسم الثّاين املتعلّق بالقلوب السوداء، وسنشفعه بالفصل الثّاين الّذي سنقصر فيه 
  .وبالصفات الّيت متيزها
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  الفصل الثّاين

  

  القلوب السوداء يف السياق القرآينّ
  :القلب املريض: أوال
   :القلب املختوم عليه: ثانيا
  : القلب املطبوع عليه: ثالثا
  :لقلب القاسيا: رابعا

  :القلب املكنون: خامسا
  :واخلوف القلب الّذي فيه الرعب: سادسا
  :القلب األعمى: سابعا
  :القلب الغليظ: ثامنا

  :القلب الّذي شد اهللا عليه: تاسعا
  :القلب لدى احلناجر: عاشرا
  :القلب الواجف اخلافق املضطرب: عشر حادي
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  القرآينّ ياقالس يف وداءالس القلوب :الثّاين الفصل
سول إليها أشار الّيت القلوب من الثّاين القسم صفحاته بني ما الفصل هذا يضمالر 

 خصها وقد وإحسان، وتقوى إميان كلّ من خالية وهي السوداء، بالقلوب املتعلّق وهو �
. املؤمنني غري على بارزة عالمات وجتعلها البيضاء؛ القلوب عن متيزها بصفات الكرمي القرآن
  .البيضاء بالقلوب املتعلّق األول القسم عن السابق الفصل يف حتدثنا أن سبق ولقد

 وليته، أو سبقته الّيت األلفاظ من بواحد عالقة اآلتية اآليات كلّ يف" قلب "للفظ إنّ
. اآلية سياق يف ذكره الوارد القلب نوع خالهلا من تحدد معينة، داللة منحته وبالتايل

 القلوب من الصنف هذا تعكس ومتنوعة كثرية حاالت جيد الكرمية اآليات تلك يف ملواملتأ
 والشاكّة، واملرتابة واملكنونة، والقاسية، عليها، واملطبوع عليها، واملختوم املريضة،) السوداء(

  . وغريها..  .تفقه ال والّيت واآلمثة، والزائغة، والكافرة، واملنافقة، رعب، فيها والّيت والغافلة،

 وعارضوا اإلسالمي بالدين كذّبوا الّذين ملعاندينا بالكافرين القلوب هذه قتتعلّ
 الكفر، وأخفوا اإلميان أظهروا الّذين املنافقنيبو كثرية، مواقع يف وحاربوه � الرسول
 حتددت وقد .� وللرسول اجلديد للدين الدسائس ودسوا املكائد كادوا الّذين وباليهود

  .ا حتلّ أو تعتريها الّيت للصفات تبعا القلوب من األنواع ههذ

  :القلب املريض: أوال

لقد ذكر القرآن الكرمي القلب ومعه املرض الّذي هو صفة للكافر واملنافق يف اثنيت 
إنّ الفنت الّيت تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فنت "و. عشرة آية كرمية

فنت الغي والضالل، فنت املعاصي والبدع، فنت الظّلم واجلهل، الشهوات وفنت الشبهات، 
ومرض . 1"فاألوىل توجب فساد القصد واإلرادة، والثّانية توجب فساد العلم واالعتقاد

القلب الناشئ عن الكفر وسوء االعتقاد والشك فيه أو عن شهوة أو شبهة، يولّد حالة نفسية 
القول والعمل، والظّاهر والباطن، وتلك نفسية املنافق من عدم االستقرار والتناقض بني 

                                                 
�ن ـ  1H�Gّا� '���� ا0�ّ&��ن )/ ):Pإ .� .14. ا=/ [ّ�� ا�M-زّ
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 وقوع توجب صفة هو: "املرض عن ويقول الفخر الرازي. مريض القلب اخلايل من اإلميان
 هو إمنا بالقلب اخلالص األثر كان وملّا الصفة، تلك موقع عن الصادرة األفعال يف الضرر
 هذه من مانعا صار ما الصفات من القلب يف عوق فإذا وعبوديته، وطاعته تعاىل اهللا معرفة
 وأقساها بالقلب ضررا الصفات تلك وأقوى. 1"للقلب أمراضا الصفات تلك كانت اآلثار
  .فيه والشك االعتقاد سوء

 أملٌ حيصل فيه كالغيِظ من عدو استوىل عليك، فإنّ ذلك يؤمل مرض القلبإنّ 
öΝèδθ �: قال تعاىل. القلب è=ÏF≈s% ÞΟßγ ö/Éj‹yè ãƒ ª!$# öΝà6ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ öΝÏδ Ì“ øƒä†uρ öΝä.÷�ÝÇΖtƒ uρ óΟÎγ øŠn=tæ É# ô±o„ uρ 

u‘ρß‰ß¹ 7Θ öθ s% š ÏΖÏΒ ÷σ•Β. ó=Ïδ õ‹ãƒ uρ xáø‹xî óΟ ÎγÎ/θ è=è% 3 Ü>θçF tƒ uρ ª!$# 4’n? tã tΒ â !$ t±o„ 3 ª!$#uρ îΛ Î=tæ 

íΟŠÅ3ym �2 .والغيظ م من األمل، ومن الغمواحلزن، وكلّ فشفاؤهم بزوال ما حصل يف قلو ،
  .، وقد ميوت القلب باجلهل املطلق3هذه آالم حتصل يف النفس، وكذلك الشك واجلهل

إنّ للقلب موتا وحياة، ومرضا وشفاء، وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من 
فلهذا، إذا كان مرض القلب شبهة أو شهوة قوت . حياة البدن وموته ومرضه وشفائه

قال سبحانه . 4ة وموعظة كانت من أسباب صالحه وشفائهمرضه، وإن حصلت له حكم
Ÿ≅yè �: وتعاىل ôf u‹Ïj9 $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈sÜ ø‹ ¤±9$# Zπ uΖ÷F Ïù š Ï%©#Ïj9 ’ Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚt� ¨Β Ïπu‹ Å™$ s)ø9 $#uρ öΝßγ ç/θ è=è% 3 

āχÎ)uρ tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ’Å∀s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïèt/ �5 هوة مييل لضعفهما إىل"؛ فإنّ القلب املريض بالش 
مرض شهوة، ... ومرض القلب نوعان. يعوض له من ذلك حبسب قوة املرض وضعفه

وقد ميرض القلب ويشتد مرضه وال يعرف به ... ومرض شبهة، وأردؤمها مرض الشبهة
صاحبه النشغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسباا بل قد ميوت وصاحبه ال يشعر مبوته، 

                                                 
 .2/65ج/)J.  ـ ����S ا���� ا��ازي 1
2 �=-Y15- 14/ ـ ا�. 
3 ��)�/ ا��0�0M/ ا=/ �S �� ا��ّ�ا�� وا=/ [�� ا�M-ز(Cا��0-ب *"' ا Oh �!" .64 .إ*'اد * � أb ' ا��اوي.  ـ 
4 7���% W ا�ّ'/ أ=- *(' ا� )�ّ ' =/ أ=� =�� .  ا� 2�د �� ه'ي ��U ا�2(�دو"!� زاد. 65-64 . ـ "!� ا� �89 

 ��ؤوط و*(' ا���در : S|). هـ751ت(=/ أ-ب ا�cّر*ّ� ا�ّ')�Gّ�،  ا� �2وف =�=/ [�� ا�M-ز�O�2% اNر
�ؤوط��ن. =��وت. اNر")� .8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� ��� .6-4/5ج. م1984/هـ1404. 6ط. )��1ّs ا�1�ّ

5 J�53/ ـ ا�. 
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وهذا . 1"احات القبائح وال يوجعه جهله باحلق وعقائده الباطلةوعالمة ذلك أنه ال تؤمله جر
النوع من القلوب يكون صاحبه يف غفلة تامة، فال يلتفت إىل ما هو عليه من الضالل، وال 

  .يؤمله ما يقوم به من السلوك املشني وما يرتكبه من املنكر

عشر موضعا، هي لقد ورد احلديث عن القلب املريض يف القرآن الكرمي يف اثين 
  : كاآليت

u �:  قال تعاىل:املوضع األول - 1 !$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<̈Ζ9 $# ¨ äó¡s9 7‰tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) 

¨ äø‹ s)̈?$# Ÿξ sù z÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ yìyϑôÜ uŠsù “Ï%©!$# ’ Îû ÏµÎ7 ù=s% ÖÚt� tΒ zù=è%uρ Zω öθ s% $ ]ùρã� ÷è ¨Β � 2 ّ؛ إن
 فيما "فيه خيضعن وال للرجال بالقول يلن لئالّ � ية موجه إىل نساء النيباخلطاب يف هذه اآل

 شاك إما قلبه، يف إميانه لضعف فهو ضعف، قلبه يف الّذي فيطمع منكن، الفاحشة أهل يبتغيه
 3"الفواحش بإتيان متهاون وإما اهللا، حبدود يستخف أمره من لذلك فهو منافق، اإلسالم يف

نا، لشهوة حمبساء جتاه وضعف بالفسق رغبة قلبه يف الزالن.  

 هلن بين مثّ تقواهن، بفضل نلنها الّيت مرتلتهن � النيب لنساء تعاىل اهللا بين لقد
Ÿξ � :تعاىل فقال تطهريا، ويطهرهم البيت أهل عن الرجس ا يذهنب الّيت الوسائل sù 

z ÷èŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ yìyϑôÜ uŠsù “Ï%©!$# ’Îû ÏµÎ7 ù=s% Út� tΒ � اهللا تعاىل حني خياطنب أن " فينهاهن
يكون يف نربان ذلك اخلضوع اللّني، الّذي يثري شهوات الرجال، وحيرك غرائزهم، ويطمع 

وأمرهن أن يكون حديثهن يف أمور معروفة غري منكرة، ... مرضى القلوب ويهيج رغائبهم
فيكون املرض يف هذه اآلية هو الشهوة . 4"حلديثفإنّ موضوع احلديث قد يطمع مثل هلجة ا

  .   يف هذا احلديث لني وخضوعالّيت يثريها حديث النساء يف الرجال مرضى القلوب، إذا كان

                                                 
1 ��و�Hـ %�ح ا���2'ة ا�  . �ّ�G('ّا� cّ2ّ ' =/ أ=� ا���0 =/ *�0 =/ )* �V�*)' ا� =/ : S���(+. هـ792ت(ا��

�ّhوs��ن. =��وت. *(' ا� ��/ ا��Yّآّ�، وO�2% اNر")� .��� .2/360). ت. د). (ط. د. ()��1ّs ا�1�ّ
 .32/ ـ اcbNاب 2

 3. 25/183ج/J(7. ا�ّ�ازي. ، و"!� ����S ا���� ا��ازي22/4ج/J(12. ? �ي ا����ن ـ 9�)8 ا�(��ن �� pSو
�م ا����ن�bN 8(�Mا� �!" .14/177ج. ا���h(ّ�. و

 .22/2859ج/OH] '�1 .J(5.  ـ �� emل ا����ن 4
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Îû ΝÎγ’ �:قال تعاىل :املوضع الثّاين - 2 Î/θ è=è% ÖÚz÷£∆ ãΝèδ yŠ#t“sù ª! $# $ ZÊ t�tΒ ( óΟ ßγ s9 uρ 

ë>#x‹tã 7ΟŠÏ9 r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/É‹õ3tƒ  �1، يف مرضا املنافقني قلوب يف أنّ تعاىل اهللا فأخربهم 
 وما نبوته، وأمر حممد أمر يف الشك من عليه هم وما أديام، ويف يعتقدون، الّيت اعتقادام

 بل كون؛مشر منكرون هم وال مصدقون، موقنون هم فال فيه، وحتيرهم اهللا، عند من به جاء
 قلوم على اخلرب بداللة الكرمي القرآن اجتزأ وقد هؤالء، إىل وال هؤالء إىل ال مذبذبون هم

Îû ΝÎγÎ/θ’ �: فقال è=è% ÖÚ z÷£∆ ã � 2اعتقادهم على اخلرب تصريح عن معناه على.  

%u�tIsù zƒÏ“ � :قال تعاىل :املوضع الثّالث - 3 ©!$# ’ Îû ΝÎγ Î/θ è=è% ÖÚ t�̈Β šχθããÌ�≈ |¡ç„ 

öΝÍκ� Ïù tβθ ä9θà)tƒ # ý øƒwΥ βr& $ oΨt7�ÅÁ è? ×οt� Í←!#yŠ 4 |¤ yèsù ª!$# βr& u’ ÎAù' tƒ Ëx÷F x�ø9 $$Î/ ÷ρr& 9� øΒr& ôÏiΒ ÍνÏ‰ΨÏã 

(#θ ßsÎ7 óÁ ã‹sù 4’n? tã !$ tΒ (#ρ•�|� r& þ’ Îû öΝÍκÅ¦ à�Ρr& šÏΒ Ï‰≈ tΡ �3 .ّعلى اآلية هذه يف وارد احلديث إن 
 يف بالشك املتعلّق املرض هذا طبيعة سبق فيما بينا قدو. مرض قلوم يف الّذين 4املنافقني

  . � حممد أمر يف عليه هم وما اعتقادام

øŒ �:  قال تعاىل:املوضع الرابع - 4 Î) ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï�≈ oΨßϑø9 $# šÏ% ©!$#uρ ’Îû ΝÎγ Î/θ è=è% 

íÚt� ¨Β §� xî Ï Iω àσ‾≈ yδ óΟ ßγ ãΨƒÏŠ 3  tΒuρ ö≅ ā2uθ tGtƒ ’ n?tã «! $# �χÎ* sù ©! $# î“ƒÍ•tã ÒΟ‹Å6 ym �5 . ّإن
 اهللا عبد بن حممد به بعث ذيال اإلسالمي الدين يف الشك هو املرض الّذي يف قلوب هؤالء 

 أعلنوا ،7قريش مشركي من نفر موه ،6صدورهم باإلميان تشرح ومل يقينهم، يصح فلم ،�

                                                 
� �� ا� "����/. 10/ ـ ا�(��ة 1qا Rrه i�c�. 
 .1/162ج/J1). ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2
 .52/ ـ ا� �\'ة 3
� إ%�رة إ�a ا� "����/ أو إ�a واb' )"&� ه- *(' ا� =/ أ=ّ� =/ 01-ل 4qا Rrـ �� ه  . ?9�)8 ا�(��ن */ pSو �!"

. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا��ازي2/593ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��6/345ج/J(4. ا�Hّ(�ي. �ي ا����ن
J(4/12/15ج. 
�ل  ـ 5��N49/ ا. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .10/26ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
[�W =/ ا�-��' =/ ا� ��Zة، وأ=- [�W =/ ا���آ7 =/ ا� ��Zة، وا���ث =/ ز)�2 =/ ا1N-د =/ ا� O0H، : " ـ [�? ه� 7

�جM��6 =/ )"(7 =/ ا��/ : "و[�?. 10/27ج/J(6. ا� :'ر ���7". وو*�0 =/ أ)�� =/ l0U، وا�2r�ّن ا-���ا� "
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 ال سياسة، أو مناورة أو تقية اإلسالم يظهرون فهم. 1قلوم يف يستحكم مل ولكنه إسالمهم
  .حقيقة

$ �: قال تعاىل :املوضع اخلامس - 5 ¨Βr& uρ š Ï%©!$# ’ Îû Ο Îγ Î/θ è=è% Ð⇓t�̈Β öΝåκøEyŠ# t“sù 

$ ²¡ô_ Í‘ 4’ n<Î) óΟ Îγ Å¡ô_ Í‘ (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχρã� Ï�≈Ÿ2 �2،  ما همم مرض، إنإنّ الّذين يف قلو
لذّاا راغبة يف طيباا غافلة عن حب ، نفوسهم حريصة على الدنيا متهالكة على 3املنافقون

اهللا تعاىل واآلخرة، إذا مسعت هذه اآلية املشتملة على اجلهاد وتعريض النفس للقتل واملال 
، وذلك أنهم  شكّوا يف 4للنهب ازدادوا كفرا إىل كفرهم، وشكّا إىل شكّهم، وإمثا إىل إمثهم

  .5يصدقوا اأنها من عند اهللا تعاىل فلم يؤمنوا ا، ومل 

≅Ÿ �:  قال تعاىل:املوضع السادس - 6 yè ôfu‹ Ïj9 $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ZπuΖ÷F Ïù š Ï%©#Ïj9 ’ Îû 

ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚ t�̈Β Ïπ u‹Å™$ s)ø9 $#uρ öΝßγ ç/θ è=è% 3 āχÎ)uρ tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ’Å∀s9 ¥−$s)Ï© 7‰‹ Ïèt/ �6 اللة الّيتإنّ الد ،

šÏ%©#Ïj9 ’Îû ΝÍκÍ5θ �: يف قوله تعاىل" مرض"حيملها لفظ  è=è% ÖÚt� ¨Β ونفاق� وهو 7 شك ،

                                                                                                                                               
/ �� [0-=&� )�ضr�ّوا ا����، وا� Vن وأ� Cوا ا�&m4- *&' : أ'b �&�ّN ،/�����ّآ-ن، وه� دون ا� "Gّا�

�م ا����ن". ه � واb'، وه- أو�a: و[�?... =�e1Cم�bN 8(�Mا� .�ّ)h18/27ج. ا���. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .10/26ج/J( 6.ا�Hّ(�ي.  ـ 

2 �=-Y125/ ـ ا� .�� و=2'هqا Rrه ?)] a��2S ل�] :� $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏG≈ s% šÏ%©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤� à6 ø9$# 

(#ρ ß‰ Éf u‹ ø9uρ öΝ ä3Š Ïù Zπsà ù= Ïñ 4 (# þθ ßϑn= ÷æ $#uρ ¨β r& ©! $# yìtΒ š É) −Gßϑø9$#  .#sŒ Î)uρ !$tΒ ôM s9Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷ΨÏϑsù  ¨Β ãΑθ à) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµø? yŠ# y— ÿÍν É‹≈ yδ 

$YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $̈Β r'sù šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u öΝ ßγ ø? yŠ# t“ sù $YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ tβρã� Ï±ö;tGó¡o„  .$̈Β r& uρ šÏ%©! $# ’ Îû Ο Îγ Î/θ è= è% Ð⇓ t� ¨Β öΝ åκ øE yŠ# t“ sù $²¡ô_ Í‘ 4’ n< Î) 

óΟ Îγ Å¡ô_ Í‘ (#θ è?$tΒ uρ öΝ èδ uρ šχρ ã�Ï�≈ Ÿ2  .Ÿω uρ r& tβ ÷ρ t� tƒ óΟ ßγ ‾Ρ r& šχθ ãΖtF ø� ãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$tã ¸ο §�̈Β ÷ρr& É÷ s? §� tΒ §Ν èO Ÿω šχθ ç/θ çGtƒ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχρ ã� ā2¤‹ tƒ  .#sŒ Î)uρ !$tΒ ôM s9Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ t� sà ‾Ρ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ ö≅ yδ Ν à61 t� tƒ ï∅ÏiΒ 7‰ tn r& §Ν èO (#θ èù t� |ÁΡ $# 4 š’u�|À ª! $# Ν åκ u5θ è= è% 

öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ ×Π öθ s% āω tβθ ßγ s) ø� tƒ �.�=-Yّ127-123/ ا�. 

 .16/195ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 3
4 7����م ا����ن16/196ج/J(6.  ـ "!� ا� :'ر �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h8/899ج. ا���. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .88-11/87ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ 
6 J�53/ ـ ا�.   
�م ا����ن 7�bN 8(�Mا� �!"�ّ�. ، و�Y| ا��'�12/86ج. ا���h(ّ�.  ـ � .J(3/362. ا�Gّ-آ
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’ � 1املناسب لقوله تعاىل يف املنافقني والشاكّني Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚt� ¨Β � وختصيص املرض بالقلب 

›Ïπu �. 2مؤيد له لعدم إظهار كفرهم خبالف الكافر ااهر Å™$s)ø9 $#uρ öΝßγç/θ è=è% 3  � ّقست ذينال 
  .3باهللا املكذّبون املشركون وهم ترعوي، وال تلني فال اهللا،ب اإلميان عن قلوم

’ �: قال تعاىل :املوضع السابع - 7 Îû r& ΝÍκÍ5θ è=è% íÚt� ¨Β ÇΠr& (# þθ ç/$s?ö‘ $# ÷Π r& šχθ èù$ sƒs† βr& 

y#‹Ïts† ª!$# öΝÍκö� n=tã …ã& è!θ ß™u‘uρ 4 ö≅ t/ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$#  �4 .ض،  مريالقلب يف هذه اآلية
، أو النفاق، واهلمزة للتوبيخ والتقريع، أي؛ أكان هذا اإلعراض منهم 5ومرضه الشك والريب

، أم بسبب �بسبب النفاق الكائن يف قلوم، أم بسبب شكّهم يف أمر نبوة النيب ) املنافقني(
  .6 يف احلكم�خوفهم من أن جيور الرسول 

øŒ �: تعاىل قال :الثّامن املوضع - 8 Î)uρ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï�≈uΖßϑø9 $# tÏ%©!$#uρ †Îû ΝÍκÍ5θ è=è% 

ÖÚt� ¨Β $ ¨Β $ tΡy‰tãuρ ª! $# ÿ…ã& è!θ ß™u‘uρ āω Î) # Y‘ρá�äî �7 .نت أن فبعدابقتان اآليتان بيحال الس 
 قريضة، بين ويهود وغطفان قريش من املشركون حاصرهم حني اخلندق غزوة يف 8املسلمني

 النفاق مرض قلوم يف والّذين املنافقون قال واخلناق، اخلطب عليهم واشتد املدينة يف
،كم خيالط مل اإلميان ألنّ اعتقادهم، يف وضعف واالضطراب، والش9منها يتمكّن ومل قلو :

                                                 
�ف 1Gا�� �!" .J(3/19. ا��G�(cي.  ـ 
2 ��� .17/221ج/J(4. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
3  �!"�ف17/226ج/J(10. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Gي. ، وا���G�(cا� .J(3/19. 
 .50/ ـ ا�"-ر 4

9�)8 ا�(��ن5  �!"�م ا����ن18/187ج/J(10.  ا�H(�ي. */ pSو? �ي ا����ن ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 .12/293ج

6 ���.  ـ "!� �Y| ا��'���J(4/45. ا�G-آ�أb ' . ، و����S ا� �ا18/520�Pج/J(4. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
�Pا� �ا a�H:( .J(4/365. 

 .12/ ـ اcbNاب 7

8 a��2S ل�øŒ � : ـ [ Î) Ν ä.ρ â!$y_  ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅ x� ó™ r& öΝ ä3ΖÏΒ øŒ Î)uρ ÏM xî#y— ã�≈|Á ö/ F{$# ÏM tó n= t/ uρ ÛUθ è= à) ø9$# t� Å_$oΨ ys ø9$# tβθ ‘ΖÝà s? uρ «! $$Î/ 

O$tΡθ ãΖ—à9$# . y7 Ï9$uΖèδ u’ Í?çGö/ $# šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ ä9Ì“ ø9ã— uρ Zω#t“ ø9Î— # Y‰ƒ Ï‰x© �. ابcbN11-10/ا. 

9�)8 ا�(��ن 9 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��21/143ج/J(11. . ا�H(�ي. */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`5/434جNن ا��b -=أ .J(7/212��ّ�. ، و�Y| ا��'�، و�6-ة J(4/266. ا�Gّ-آ

��1��Yا� .�ّ�-=� .2/472ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
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 يربز أن أحدنا يستطيع ما حتى ههنا، وحصرنا والروم، فارس فتح يعدنا حممد كان قد"
 الشك: مرضه املقام، هذا يف املريض فالقلب ،1"راغرو إالّ ورسوله اهللا وعدنا ما حلاجته؛
  .االعتقاد وضعف والنفاق،

 �: تعاىل قال :التاسع املوضع - 9 È⌡©9 óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθ à)Ï�≈ oΨßϑø9 $# tÏ%©!$#uρ ’Îû ΝÎγ Î/θ è=è% 

ÖÚt� ¨Β šχθà�Å_ ö�ßϑø9 $#uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $# š�̈Ζtƒ Î� øóãΖs9 öΝÎγÎ/ ¢ΟèO Ÿω š�tΡρâ‘ Îρ$ pg ä† !$ pκ� Ïù āω Î) Wξ‹Î=s% �2 .
 من ريبة وفيه عليه، ثبات وقلّة إميان، ضعف فيه الكرمية، اآلية هذه يف املريض القلب إنّ

 .3الزاين قلب هو قل أو نسائه، باتباع املؤمن يؤذي صاحبه الفجور، وحب الزنا، شهوة

ãΑθ �: تعاىل قال :العاشر املوضع - 10 à)tƒ uρ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω öθ s9 ôM s9 Ìh“ çΡ ×οu‘θ ß™ ( 
!#sŒ Î* sù ôMs9 Ì“Ρé& ×οu‘θ ß™ ×π yϑs3øt’Χ t� Ï.èŒ uρ $pκ� Ïù ãΑ$ tFÉ)ø9 $# � |M ÷ƒ r&u‘ t Ï%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚ t�̈Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) 

t� sàtΡ ÄcÅ´ øóyϑø9 $# Ïµ ø‹n=tã z ÏΒ ÏNöθ yϑø9 $# ( 4’ n<÷ρr' sù óΟßγ s9 �4 .ّم ،الكرمية اآلية هذه يف القوم إنقلو 
. 5ونفاق ،� بالرسول اإلميان يف وضعف واضطراب، وريبة اهللا دين يف شك فيها مرضى
  .6املنافقون هم: املفسرين بعض وقال

Π÷ �: تعاىل قال :عشر احلادي املوضع - 11 r& |= Å¡ym šÏ% ©!$# ’Îû Ο Îγ Î/θè=è% íÚ t�̈Β 

βr&  ©9 yl Ì�øƒä† ª!$# öΝåκs]≈ tó ôÊ r& �7 .ّاللة إنهي السياق يف مرض كلمة حتملها لّيتا الد كالش 

                                                 
 .21/143ج/J(11.  ا�Hّ(�ّي. ��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 9�)8 ا�( 1
 .60 ـ اcbNاب 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��54-22/53ج/J(12. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�)5/5178جMم ا����ن ، وا���bN .�ّ)hف14/245ج. ا����Gّي. ، وا���G�(cّا���� ا��ازي. ا� ����Sا�ّ�ازّي.و  .

J(9/25/203ج. 
 .20/ ـ )� ' 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!"�م ا����ن26/63ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
��28/58ج/J(10. ا�ّ�ازّي. ، و����S ا���� ا��ازي16/243ج�، 26/302ج/J(13. ا�N-�1. ، وروح ا� 2

 .7/256ج. "���H)� ' اN)�/ ا�G. وأV-اء ا�(��ن
 .28/58ج/J(10. ا�ّ�ازّي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 6
 .29/ ـ )� ' 7
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 قلبا الكرمية اآلية يف القلب ويكون ،1التفاسري أغلب يف لوروده آكد والنفاق والنفاق،
  .منافقا

$ �: تعاىل قال :عشر الثّاين املوضع - 12 tΒ uρ !$ uΖù=yèy_ |=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# āω Î) Zπ s3Í×‾≈ n=tΒ � 
$ tΒ uρ $ uΖù=yèy_ öΝåκsE£‰Ïã āω Î) Zπ uΖ÷F Ïù tÏ%©#Ïj9 (#ρã� x�x. z É)øŠtF ó¡uŠÏ9 t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ ÷“tƒ uρ t Ï%©!$# 

(# þθ ãΖtΒ#u $ YΖ≈ uΚƒ Î) � Ÿωuρ z>$ s?ö� tƒ tÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $#uρ � tΑθ à)u‹Ï9 uρ t Ï%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θ è=è% 

ÖÚz÷£∆ tβρã� Ï�≈s3ø9 $#uρ !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& ª!$# #x‹≈pκÍ5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ‘≅ÅÒ ãƒ ª! $#  tΒ â !$ t±o„ “ Ï‰öκu‰uρ  tΒ â !$ t±o„ 4 
$ tΒ uρ ÞΟn=÷ètƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ āω Î) uθ èδ 4 $tΒ uρ }‘Ïδ āω Î) 3“ t�ø.ÏŒ Î�|³t6 ù=Ï9  �2.  

tΑθ �: تعاىل قوله يف القلوب مرضى إنّ à)u‹ Ï9 uρ tÏ%©!$# ’Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚz÷£∆ tβρã� Ï�≈ s3ø9 $#uρ 

!#sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& ª!$# #x‹≈ pκÍ5 Wξ sW tΒ 4 � ما مكة يف تكن مل طائفة همالقريب املستقبل يف ستنجم وإن 
 إنما والنفاق مكّية، لّهاك السورة ألنّ املنافقني؛ طائفة هي ؛ملنورةا املدينة إىل اهلجرة بعد

 وقد سيكون، عما فأخرب سيحدث النفاق أنّ اهللا معلوم يف كان ألنه وذلك املدينة، يف حدث
  . 4املنافق القلب هو اآلية هذه يف املريض القلب فإنّ وبالتايل. 3اخلرب وقع

  

  

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"�م ا����ن26/70ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
��28/64ج/J(10. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا��ازي16/251ج� .26/314ج/J(13. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
 .31/ ـ ا� '�� 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!". ا=/ آ��4. ، و����Sا����ن ا�2!��29/174ج/J(14. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�م ا����ن7/160ج�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا���� ا��ازي19/82ج. ا��� ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(11/وروح 30/185ج ،

��� .29/182ج/J(15. ا�N-�1. ا� 2
4 wذ� ��P ون�U� ر.  ـ و[' ذآ�-%��ه� =/ *Hل ا��، وهusء ه� )ص(ا� �ض 1-ء ��� �� ا����ن وا�1�ّ-ل : "��

 Wة، و����Z وا�-��' =/ ا� +�% /= W"UN4? ا( ك�Gّا� a0* ا-�)cا�-ا �� �Sّدد =�/ أن �0 -ا وأن  �� /r�ّا
��/ �� [0-=&� )�ض ا� "���-ن، Nّن ا� "r�ّ�� )�ّ��ا� �اد =qة وا�M&2' ا�= �"� m&�وا إuّ �� ا� '( /�� ." ����S

�-"Yّوا� ���Yّا� .J(12/29/317ج. 
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   :1القلب املختوم عليه: ثانيا

اخلَتم . أي؛ طَبعه، فهو خمتوم ومختم، واخلَاِتم؛ الفاعلُختمه يخِتمه ختما وِختاما، 
معىن ختم كطَبع : وقال أبو إسحق. أالّ يفهم شيئًا و خيرج منه شيٌء كأنه طبع: على القلب

  . 2يف اللّغة واحد، وهو التغطية على الشيء واالستيثاق من أن ال يدخله شيٌء

مصدر ختمت : اخلَتم والطَّبع يقالُ على وجهني: "القرآنويف معجم مفردات ألفاظ 
والثّاين األثر احلاصل عن النقش، ويتجوز . وطَبعت، وهو تأثري الشيِء كنقِش اخلامت والطّابع

بذلك تارةً يف االستيثاق من الشيء واملنع منه اعتبارا مبا حيصل من املنع باخلتم على الكتب 
zΝtF �: ، ومنه قوله تعاىل3"واألبواب yz ª!$# 4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è=è% �4 . وهذا املعىن األخري هو املقصود

وقد وردت يف القرآن الكرمي أربعة مواضع فيها إشارة إىل القلب املختوم عليه، . يف هذا املقام
  :وهي كاآليت

Π÷ �: تعاىل لقوله �يتعلّق بقلب الرسول  :املوضع األول - 1 r& tβθ ä9θ à)tƒ 3“u�tIøù$# 

’ n?tã «!$# $ \/É‹x. ( βÎ* sù Î* t±o„ ª!$# óΟÏF øƒs† 4’ n? tã y7 Î7 ù=s% 3 ßx ôϑtƒ uρ ª!$# Ÿ≅ ÏÜ≈t6 ø9 $# ‘, Ïtä†uρ ¨, ptø: $# ÿÏµ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ 4 

                                                 
�ل )"7: ا�H(8، وا���S�: أ6? ا��Y�: " ـ �-ل ا�Hّ(�ي 1� ،8=�Hّ7: ه- ا�Y2)h ب، إذا�Yا�� i YU .?\�] �: �°ن [�ل �"

� ا��a0* 8)h �Y اNو*�� ��a0* �Y ا��0-ب، وإّ l؟ [�?وآ�l0Zوا�ّ!�وف وا�  : i*ُأود ��°ّن [0-ب ا�2(�د أو*�� � 
� S'رك &= �Y�ّع ا� 1Nا a0*و �&�0* �Yا�� a"2 � ،ر-(N�� )/ ا� 2�رف =&�� ?29ُ �)/ ا�02-م و�mوف � 
1�\� اNو*��  a0* �Yا�� a"2( ��!��ت، )�Z ء */ ا��)�Nا +\��b ���2( a6? إ�- �ا� � -*�ت، و)/ [(0&

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". وا�!�وف .J)1/ر1-ل ا� (و" .1/151ج �)Uأ� a0* i2=�YS ب إذا-�rّأّن ا� 
 ���0� uو ،w0�( ��ن إ��& �-ن �½ e� ،8)Hّو9ّ? وا� cّ* ا� ?)] /( �Yا�� rٍ·"�b ��هSأ �&Y�0Pوإذا أ ،�&Y�0Pا��0-ب أ

�0�( �2��w�r�7�-] �� a ه- ا�8)Hّ وا��Y� اr�ّي ذآ�R ا. ("&Sرك و�)S � :� zΝ tF yz ª! $# 4’ n?tã öΝ Îγ Î/θ è= è% 4’ n?tãuρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ �"  .

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن .J(1/ا����ن ا�2!��152-1/151ج ����S �!"����S ، و1/82ج. ا=/ آ��4. ، و
�*� وا�ّ"�G دا. م2002/هـ1423. 1ط). هـ516ت(أ=- )�ّ ' ا����/ =/ )�2-د ا�(Z-ّي . ا�(Z-ّي)Hّ0� مcb /=ر ا

8�ن. =��وت. وا�Yّ-ز")� .16. 
�ن ا��2ب 2�� �!"�دة . J(5/19. ا=/ )"!-ر.  ـ ()�YU(ي ا����ن� ?. ا�H(�ي. ، و9�)8 ا�(��ن */ pSو
J(1/1/151ج. 
3 ���&�6Nا OPدة . 160.  ـ ا�ّ�ا�()�YU .(ل ا���� ا�ّ�ازي��ظ ا�-اردة  �� ا����ن ا���: "و[��Nا a"2( /( �)

�ت ا�-اردة �� ذ�w : ا��Y� ه�qوة �� ا�(:� �ّ� ا�GZذان، وا�qوا�-[� �� ا ،O0ا�� a0* /ا�Hّ(8، وا��"�ن، وا�ّ�
��0Y�( ."ا���� ا��ازي ����S .J(1/1/53ج    . 

 .7/ ـ  ا�(��ة 4
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…çµ ‾ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9  آذوه الّّذين قومه أذى على بالصرب عليه تعاىل اهللا ختم فلقد. �1 #$
 البيضاء، القلوب من نوع وهذا. 2باليقني عليه وطبع سبحانه، اهللا على فتراءباال اتهموه حني
 عليها املختوم القلوب ذكر فيها ورد الّيت األربعة املواضع إىل لإلشارة املقام هذا يف أثبته ولقد

  .الكرمي القرآن يف

M| �: تعاىل قال :الثّاين املوضع - 2 ÷ƒ u t� sùr& ÇtΒ x‹sƒªB$# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’n? tã 

5Οù=Ïæ tΛs yzuρ 4’ n? tã Ïµ Ïè øÿxœ ÏµÎ7 ù=s%uρ Ÿ≅ yèy_ uρ 4’ n? tã ÍνÎ�|Ç t/ Zοuθ≈t± Ïî  yϑsù ÏµƒÏ‰öκu‰ . ÏΒ Ï‰÷èt/ «!$# 4 Ÿξ sùr& 

tβρã� ©.x‹s? �3د لرسوله يؤكّد تعاىل اهللا إنّ ؛فس يتبع ما  أنّ � حمممن كان مطواعا هلوى الن

                                                 
��-ا. 24/ ـ ا�G-رى 1] /r�ّا �� �� آّ��ر [�qا i�c�� *a0 ا�إّن )�ّ 'ا ا0YU+ ا����: =ًrن . ن آ�9�)8 ا�(� �!"

�م ا����ن25/32ج/J(13. ا�H(�ي. */ pSو? �ي ا����ن�bN 8(�Mا� �!"  .16/25ج. ا���h(�. ، و
� إ�Vاب */ ا��eمq9' �� أّول ا- .���'�Nن ا��b -=ل *"7 أ-�" : �أ�Vب */ ا��eم ا� �Yّ'م )/ 

�لH=إ . a0* }�=-Sر و����م إ&�Y1ا �&�Y1وا���"�O إ��7 ا��rب *a0 ا� )8 ا*�Yا��� �7 [(? : أي. هRr ا� � u 704(
���(Nق وا':ّ���ه� =/ *�%-ر. ����S .J(7/494 ا�(�� ا� ��`". =Hل ا�-�� *a0 [-�7 : "و�H* ����Y�إ�Vاب ا

a��2S :� ÷Πr& óΟ ßγ s9 (# àσ ‾≈ Ÿ2u�à° (#θ ããu�Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$! $# $tΒ öΝ s9 .β sŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª! وه- ا��eم ا� @�ب *"7 . 21/ا�G-ري �4 #$

��& cة ا� �ّ'رة =2' � ،�U� }�=-S aل إ���Y�u7، وا� �اد ا"( ?�Y" وا�� ÷Πr& 4�  wا ذ�-��] �&�ّ°� ،���=-Yّم ا��&�Y1e�

a"2 7�0، وا�* }�=-Yا ا�-�ّ�Y1�� :7�-�-�tβθä9θ � و�9ء =�2?. أو [��-ا ا��Yى و à) tƒ � � رع��Y-79ّ ا��Z�:= }�=-Yّ ا� @

7�eH= ?\uر د-&m 8( 8�"Gّا ا��-ل ا�rه a0* �اره� Y1u . 7�0* �اره� Y1��°ذا آ�ن [-�&� هrا %"2� )/ ا��-ل �
�". أ%"8-"Yوا� ���Yا� ����S .J(10/25/85ج. 

 .71ا�ّ:��� .  ـ "!� ا��:? اNّول 2
3 ����Mن ا. "23/ ـ ا�-�� )/ أن r�Yّأ6? �� ا� �qا Rrع ه�)Sّآ-ا ا�Y�&-ى ا�(�*a0* /�"(s 0� y أ* ��&� و

 �*� Mة وا�e:ّا� /(s ى ا�-& �( ?4( ?��'ّ0� �2)S +ّ�ّ(� ا��0ّ+ = �Yّا� /( w�r� 'bN �ا��ّ+، �°ذا آ�ن ا��ّ+ )�(-=
�ء ا�ّ"�W دون �!� �� 7be6 أو ���دR... و[��م ر)@�ن وeSوة ا����نVرC (-ب�ا�  �(Nع ا�)Sّا � �O)1 w�r وأّ(

�". ا�ّ@eل و1-ء ا�ّ���ة-"Yوا� ���Yا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hا� .J(10/25/359 -360.  
�ت )2Yّ'دة أ%&�ه�؛ ���1 روا�Yّا� OYم ��' ورد �� آ��cو�&� أو �1�ق ا� � O)1 /* ��ل ا=/ *ّ(�س "أّ)]

�دةY]/ و��رآ: وا� uّإ �&-ى %�· e� ،Rا-& �( 7"أ��أi )/ 29? إ�&7 اr�ّي : و[�ل *��)�. (7ذ�w ا����� اr�Sّ د
�� وَهِ-َ7ُ اRr�Sّ ِإuًَه·�% /��Y17؛ �°ذا ا"��Y�&-اR أو  �( R')2آ�ن أb'ه� 2(' ا���M، �°ذا : [�ل 9 /= '�21(��. 

�Uq7 و*(' ا= a(7 ر"( /�bه- أ ��: و[�ل )��S?. رأى )ّN ؛/�\c&Y� ا� 'bا�ّ�& � أ W�] /= رث��i�c �� ا�� 7
7��� Rا-&S �( ')2  .6/268ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!��". آ�ن 

 ��� �� 1ُ ²َ� ا�&-ى : [�ل ا�2Gّ(ّ�: ا�&-ى: "���? *"7) ا�&-ى)وأّ( �&-ي =:�b(7 �� ا�ّ"�ر] هً-ى[إّ 7�ّN .

2��a: و[�ل ا=/ *ّ(�سS ل ا��� ذآ� ا� ه-ًى �� ا����ن إuّ ذّ)7؛ [( :� yìt7 ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ 4 …ã& é# sV yϑsù È≅ sV yϑx. É= ù= x6 ø9$# � 

2��176a/اN*�افS ل�yìt7 �: ، و[ ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ šχ% x. uρ … çν ã� øΒ r& $WÛ ã� èù � l&28/ا��a��2S ل�Ÿω � :، و[ uρ ÆìÎ7 ®Ks? 3“uθ yγ ø9$# y7 ‾= ÅÒ ãŠ sù 

 tã È≅‹Î6 y™ «! ��َن َه�اُ� َ�َ�ً�� َ� ُ� : (�و[�ل *(' ا� =/ * �و =/ ا�2�ص */ ا�ّ"(ّ� . 26/ص � #$ُ�َ �ْ(ِ)ُ& َأَ ُ$ُآْ"  ّ�

�م ا����ن)". 0َِ/� ِ.ْ-ُ, ِ+ِ*�bN 8(�Mا� .�)h16/167ج. ا��� . 
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 اهللا دون من فيعبده هواه، إهله اتخذ منأو ،1كأنه يعبده كما يعبد الرجل إهلهتدعوه إليه ف
ة على خيذله تعاىل اهللا فإنّ املطلقة، األلوهة له الّذي احلقشاد وسبيل الطّريق، حمجيف الر 
 يتأثر وال ينفعه، مبا يسمع فال مسعه على وخيتم. يهتدي ال بأنه منه علم على علمه سابق

 على أيضا اهللا خيتم كما. فيها يتفكّر وال يتدبرها، وال ا يعترب وال كتابه، وآيات اهللا مبواعظ
 غشاوة بصره على وجعل. حقّا به يعي وال شيئا، به يعقل فال به، يهتدي شيئا يعي فال قلبه،

 وبراهينه حججه به يبصر أن مانعة عن االستبصار واالعتبار، والكالم على التمثيل، غشاوة
  . 2غريه إله ال أن ا ويعلم وحدانيته، على ا ويستدلّ ا، تضيءفيس

 باالستقصاء، 3تفسريه يف سورة البقرةوكلّ ذلك قد مر ": يقول الفخر الرازي
والتفاوت بني اآليتني أنه يف هذه اآلية قدم السمع على القلب، ويف سورة البقرة قدم القلب 

 قد يسمع كالما فيقع يف قلبه منه أثر، مثل أنّ مجاعة من على السمع، والفرق أنّ اإلنسان
 يباس أنّ النئاسة،  �الكفّار كانوا يلقون على النه يطلب امللك والرشاعر وكاهن وأن

فالسامعون إذا مسعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوم عنهن وأما كفّار مكّة فهم كانوا يبغضونه 
 يستمعون إليه، ولو مسعوا كالمه ما فهموا منه شيئا بقلوم بسبب احلسد الشديد فكانوا

؛ أما يف املوضع األول فينتقل التأثري من البدن إىل النفس، وأما يف الثّاين فينتقل من 4"نافعا
  . 5النفس إىل البدن، وملّا اختلف القسمان نبه اهللا تعاىل عليهما

ي الذّكر وال تقبل احلق، وال  إنّ اخلتم على قلوب الكفّار وأمساعهم بأنها ال تع
ولقد خص القرآن الكرمي القلب والسمع باخلتم، . تصغي إليه، وهي الشهادة بأم ال يؤمنون

  .6ألنّ األدلّة السمعية تستفاد من جهة السمع، واألدلّة العقلية تستفاد من جهة القلب
                                                 

�ف 1Gا�� �!"و"!� ����S ا�(�� .7/243ج/9)J. ا��ازي. و"!� ����S ا��ازي. J(3/512. ا��G�(cي.  ـ 
�'���. ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(8/18. 

9�)8 ا�(� 2 �!"، و����S 1181. ا�(Z-ي. و����S ا�(Z-ي. 25/174ج/13)J. ا�H(�ي. �ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�م ا����ن6/268ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!���bN 8(�Mوا� ، .�)h16/169ج. ا������. ا�N-�1. ، و روح ا� 2

J(13/25/204ج    . 

3 a��2S ل ا�-�zΝ �:  ـ  tF yz ª! $# 4’ n?tã öΝ Îγ Î/θ è= è% 4’ n?tãuρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ ( #’ n?tã uρ öΝ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t±Ïî ( öΝ ßγ s9uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã �.7/  ا�(��ة. 

 .7/243ج/J(9.  ـ ����S ا���� ا��ازي 4
5 �&��� . ـ "!� ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� 
6 7��� .53-2/52ج/J(1.  ـ "!� ا� :'ر 
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≅ö �: وتعاىل سبحانه قال :الثّالث املوضع - 3 è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) x‹s{r& ª!$# öΝä3yè øÿxœ 

öΝä.t�≈ |Áö/r& uρ tΛs yzuρ 4’n? tã Νä3Î/θ è=è% ô̈Β îµ≈s9 Î) ç�ö�xî «!$# Νä3‹ Ï?ù' tƒ Ïµ Î/ 3 ö� ÝàΡ$# y# ø‹ Ÿ2 ß∃ Îh�|ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

¢ΟèO öΝèδ tβθèùÏ‰óÁ tƒ �1خلطاب هؤالء العادلني باهللا األوثان  � رسوله يدعو تعاىل اهللا إنّ ؛
أنتم أيها املشركون باهللا : كذّبني بنبيه عليه السالم على سبيل التبكيت واإللزامواألصنام، امل

tΛs �، 2تعاىل غريه إن أصمكم اهللا فذهب بأمساعكم وأعماكم فذهب بأبصاركم yzuρ 4’ n?tã 

Νä3Î/θ è=è% �  ى تصريواا، أو أزال عقولكم حتطبع على قلوبكم فلم تعقلوا اهلدى، أو أما
 فأي مفهوما، تفهموا وال حجة تبصروا وال قوال تفقهوا ال حتى عليها طبعأو . 3كاانني

 يف فتشركوه واألفهام واألبصار األمساع من منكم به اهللا ذهب ما عليكم يرد اهللا غري إله
أن يكون اخلتم عطفا تفسرييا لألخذ فإنّ البصر والسمع طريقان "وجيوز . 4ربكم عبادة

يف تقدمي للقلب منهما يرد رلبابه بالكلّية، وهو الس من املدركات فأخذمها سد ما يرد 
فلقد غطّى اهللا على القلوب مبا ال يبقى هلم معه عقل وفهم  .5"أخذمها على اخلتم عليها

  .أصال

zΝtF �: تعاىل قال :الرابع املوضع - 4 yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θè=è% 4’n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( #’ n?tãuρ 

öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& ×οuθ≈t± Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã �6ه تعاىل اهللا أخرب لقد ؛قلوب على ختم قد بأن 
                                                 

2�م 1�N46/ ـ ا . 
2 � ?9�)8 ا�(��ن */ pSو  ،�!" .2/40ج. ا�(�@�وي. ، و����S ا�(�@�وي7/232ج/J(5. ا�H(�ي. ي ا����ن ـ 
 .12/196ج/J(4. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 3
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!"�ف7/232ج/J(5. ا�H(�ي.  ـ Gي. ، وا���G�(cا� .J(2/18 ����S و ،

�Pا� �ا .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(3/104. 
�� ـ ر 5�'ّل : "و�-ل ا���� ا��ازي. 7/198ج/J(4. ا�N-�1. وح ا� 2 �ا*0� أّن ا� �:-د )/ هrا ا��eم ذآ� )

�ن ه- ا�ّ� 8 وا�(:� وا��O0؛ ��Nذن )�ّ? ��Cء ا��R أّن أ%�ف أ*@��Sر، و�Y� ا� ����8 ا���*a0 و9-د ا�ّ:
�ة وا��2? وا�02�ا��ّ-ة ا�ّ��)�2 وا��2/ )�ّ? ا��ّ-ة ا�(��6ة، وا��O0 )�ّ? ا��� . Rrت */ ه��0- زا�i هRr ا�ّ:�

/� وا�ّ'�����7 �� ا�ّ':( i0H=ن و���Cأ)� ا ?ّYUء ا�@*Nا . Rrه ?�:�S a0* در�و)/ ا� 02-م =��ّ@�ورة أّن ا��
�ت ��W إuّ ا����ت وا� ��qا /* �&�ّ�� وإذا آ�ن اN)� آw�r، آ�ن ا� "Rr&= �2 ا�ّ"2� ا�2��. ا��-ى ��&� و6-

 wوذ� a��2S ا� uّإ W�� ��ل ا� �Y�2Yّ0� +ّ!�� وا�4ّ"�ء وا�2(-دّ�2��O9-� a أن S7 و��وا����ات ا��2���ّ ه- ا� 1(�
�0 ��1'ةh�= ���h م�"6Nدة ا�'ّل *a0 أّن *() .��=-0] a0* �YU (0�2-ا ا�&'ى �0� �&=-0] a0* 8)h . �&�-�* أزال

/���M ��:��وا آ aYّb .  .12/196ج/����S .J(4 ا���� ا��ازي". �i [0-=&�أي 
� �� أ=� 9&? وU �� )/ أه? =�7Y آ � ذآ� ا�ّ@ّ��ك، وأّ)� ا��r� �)0آ� . 7/ ـ ا�(��ة6 &0)] �Y�ّوا �qا Rrه i�c�

�ب أ1(�ب ا�"cول. �cو�&� �� ا��&-دYآ �!"  . 15. �/ ا�"���=-ريأ=- ا��. 
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 أنزله الّذي كتابه يف حدد فيما ا وعظهم موعظة له يعقلون فال بذنوم عليها وطبع هؤالء
لتقي ثبتت الذّنوب على القلب فحفّت به من كلّ نواحيه حتى ت فإذا ،�1 حممد نبيه إىل

 اهللا نيب من يسمعون فال مسعهم على وختم .2عليه، فالتقاؤها عليه هو الطّبع والطّبع هو اخلتم
 يف وجلّ عز اهللا عقاب وحيذروا فيتذكّروا بنبوته، عليهم أقامها حجة وال تذكريا وال حتذيرا

تكبرهم عن  تعاىل اهللا من إخبار ذلك ويف ،3أمره وصحة بصدقه علمهم مع إياه، تكذيبهم
وا إليه من احلقعأن عن غشاوة أبصارهم على أن وأعلمهم .4وإعراضهم عن االستماع ملا د 

  . 5واهلدى الضاللة من عليه هم ما قبح فيعلموا اهلدى، سبيل يبصروا

أن حيدث يف نفوسهم هيئة ] اخلتم والغشاوة[وإنما املراد ما : "يقول البيضاوي
واملعاصي، واستقباح اإلميان والطّاعات بسبب غيهم، واماكهم مترم على استحباب الكفر 

يف التقليد، وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوم حبيث ال ينفذ فيها احلق، وأمساعهم 
تعاف استماعه فتصري كأنها مستوثق منها باخلتم، وأبصارهم ال جتتلي اآليات املنصوبة هلم 

 الطّبع فيكون. 6"ليها أعني املستبصرين، فتصري كأنها غُطِّي عليهايف األنفس واآلفاق كما جتت
 ألنّ الغشاوة تناسب األبصار فتغطّيها ؛7البصر على الغشاوة وتكون والسمع، القلب على

ومتنعها الرؤية، وألنّ اخلتم يناسب األمساع والقلوب إذ كالمها يشبه بالوعاء ويتخيل فيه 
                                                                                                                                               

 �&�&-د ا� '"�وrآ� e9ل ا�ّ'/ ا�ّ��-hّ� أّ �� i�c�+ ا=/ إ1�+ */ : "�h /( �وأ�Uج ا=/ �9

!©%šÏ (βÎ¨ � :)�ّ ' =/ أ=� )�ّ ' =/ *��)�، */ �21' =/ 9(�� */ ا=/ *ّ(�س �� [-�7 $# (#ρ ã� x� x. � �Y�c� � &��Y/ أّqا 

�"&-د ا� ' �� ."/���� �� ا��Y�c� � &��ه': "وذر أّM( /* ��=� وا=/ �9�ت )/ أّول ا�(��ة �i�c �� : أ�Uج ا���أر=8 �
/����/، و�eث *�Gة �� �� ا� "����ن �� ا��Y�ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول". ا� s)"�/، و�)� .11.  

� ذآ� : "و�-ل ا�(�@�وي ّ�] a��2S 0&'ى، *ّ�(&� ]ا�� �&Y0أّه �Y�ّا �&S��:= 7\��دR، و�6eU أو��)* �6ّ�U
�ة ا� �دة،Y2اده� ا�'Vp=رr"ّت وا��qا �&"* �"ZS8 ��&� ا�&'ى و�" u /r�ّوأ=� 9&?، وا�-��' =/ ... ا ،O&� �=pآ
�ر ا��&-د)bة، وأ��Z وي". ا�� .137 - 1/135ج. ����S ا�(�@

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1  �!" �!"/ 1ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��1/155ج/J(1. ا�H(�ي.  ـ 
80 -81�Mم ا����ن، وا���bN 8( .�)h1/186ج. ا���       . 

 81-1/80ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��2 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3  �!"-1/80ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��1/155ج/J(1. ا�H(�ي.  ـ 

�م ا����ن81�bN 8(�Mو ا� ، .�)h1/186ج. ا���       . 
 4�S �!" .81-1/80ج. ا=/ آ��4. ��� ا����ن ا�2!�� ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن5  �!"-1/80ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��1/155ج/J(1. ا�H(�ي.  ـ 

�م ا����ن81�bN 8(�Mوا� ، .�)h1/186ج. ا���       . 
 .145-1/144ج.  ـ ����S ا�(�@�وي 6
�ح ا����ن =�����ن و،1/82ج. / آ��4ا=.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 7@)�ّ ' اN)�/ . أV-اء ا�(��ن �� إ

�ّH��"Gّ1/64ج. ا��-"Yا� ���Yا� ����Sر. ، و-%��ه� =/ *Hا� .J(1/1/255ج. 
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دى ال خيرج منه داخل فيه و ال يدخل فيه عىن االستيثاق وم، 1معىن الغلق والسيء حتمن الش
  .2خارج عنه

  : القلب املطبوع عليه: لثااث

 ينتهي إليها الشيُء حتى الطاء والباء والعني أصل واحد، وهو مثلٌ على ايٍة ":الطّبع"
 .3نسان وسجيتهطبع اإل: مثّ يقال على هذا طبعت على الشيء طابعا،: يقال .خيتم عندها

تصور الشيَء بصورة ما كطبِع السكَِّة وطبع الدراهم وهو أعم من اخلتم وأخص  أن عبالطَّو
والطّبع والطّبيعة الّيت  .والطّابع فاعل ذلك. والطّابع واخلاِتم ما يطْبع به ويختم .من النقِش

إما من حيث اخللقة وإما من حيث العادة هي السجية فإنّ ذلك هو نقش النفس بصورة ما 
 .اخلتم وهو التأثري يف الطِّني وحنوه: والطَّبع. 4وهي فيما ينقض به من حيث اخللقة أغلب

معىن طَبع يف اللّغة وختم : وقال أبو إسحق النحوي .ختم: وطَبع الشيَء وعليه يطْبع طَبعا
  .5واحد

ة على الشيء واالستيثاق من أن يدخله شيٌء، ومنه طَبع اهللا على هو التغطي: والطّبع
، كأنه 6ختم، وطَبع اهللا على قلوب الكافرين؛ أي ختم فال يِعي وغَطَّى فال يوفَّق خلري: قلبه

ôΘ �: ، قال تعاىل7ختم عليه حتى ال يصل إليه هدى وال نور r& 4’n? tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ x�ø%r& �8، وقال 

āξ �: تعاىل x. ( 2ö≅ t/ tβ#u‘ 4’ n? tã ΝÍκÍ5θ è=è% $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡ õ3tƒ �9 م، وكذلكمعناه غطّى على قلو ،
الرين أيسر من الطَّبع، والطًَّبع أيسر من اإلقفال، واإلقفال : وقال جماهد. طبع اهللا على قلوم
  . 10أشد من ذلك كلّه

                                                 
1 �-"Yا� ���Yا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hا� .J(1/1/255ج. 
�ح ا����ن =�����ن 2@ .1/64ج. N)�/ ا�H��"Gّّ�)�ّ ' ا.  ـ "!� أV-اء ا�(��ن �� إ
3  �!"�W �� ا��Z0ّ ـ ��دة . 631- 630. ا=/ ��رس.  )M2� ا� �()8)h.( 
4   �!"��. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nا OPدة . 337. ا�ّ�ا�()8)h.( 
5  �!"�دة . J(9/87. ا=/ )"!-ر. ���ن ا��2ب ـ ()8)h.( 
6  �!"� ـ &����دة . ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� ()8)h.( 
7  �!"�W �� ا��Z0ّ ـ ��دة . 631- 630. ا=/ ��رس.  )M2� ا� �()8)h.( 
 .24/ ـ )� ' 8
9 /���H 14/ ـ ا�. 

�دة . J(9/87. ا=/ )"!-ر. ���ن ا��2ب ، و81-1/80ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 10()8)h.( 
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: ويقول الزخمشري .1؛ ومنه طبع السيف لصدئه ودنسهوقد جاء الطّبع مبعىن الدنس
منع األلطاف الّيت تنشرح هلا الصدور حتى تقبل احلق، وإنما مينعها من علم : ومعىن طبع اهللا"

، كأنه وِضع حائل ما بني القلوب املطبوع عليها وما بني 2"أنها ال جتدي عليه وال تغين عنه
  .احلق ونور اهللا تعاىل

وقد عرفت أنّ الطّبع واخلتم عبارة عندنا : " الفخر الرازي يف تبيين معىن الطّبعيقول
عن حصول الداعية القوية للكفر املانعة من حصول اإلميان، وذلك ألنّ الفعل بدون الداعي 
ملا كان حماال، فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر، صار القلب كاملطبوع على 

ل تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل، وإن كان من اهللا فاملصقود الكفر، مثّ حصو
الطّبع عبارة عن بلوغ القلب يف امليل يف الكفر إىل احلد الّذي كأنه : وقال احلسن. حاصل

مات عن اإلميان، وعند املعتزلة عبارة عن عالمة حتصل يف القلب، واالستقصاء فيه مذكور 
zΝtF �: لهيف سورة البقرة يف قو yz ª!$# 4’ n? tã öΝÎγ Î/θè=è% �3"4 . فالطّبع واخلتم سيان ومها خلق
  .الكفر يف قلوب الكفّار

ورد القلب املطبوع عليه يف أحد عشر موضعا من القرآن الكرمي، فقد طبع اهللا تعاىل 
ين ال على قلوب الكافرين، واملعتدين، والّذين ال يعلمون، والّذين ال يؤمنون إالّ قليال، والّذ

يسمعون، والّذين ال يفقهون، والغافلني اخلاسرين، والّذين اتبعوا أهواءهم، واملتكبرين 
  . املتجبرين

$ �:  قال اهللا تعاىل:املوضع األول - 1 yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ ΝÏδ Ì�ø�ä.uρ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# 

ãΝÎγ Î=÷F s%uρ u !$ uŠÎ;/ΡF{ $# Î�ö� tó Î/ 9d, ym óΟ Îγ Ï9 öθs%uρ $ oΨç/θ è=è% 7# ù=äî 4 ö≅t/ yìt6 sÛ ª!$# $ uηø‹ n=tæ öΝÏδÌ� ø�ä3Î/ Ÿξ sù tβθãΨÏΒ ÷σãƒ 

                                                 
1 ��� .11/210ج/J(6. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
�ف ـ 2Gي.  ا���G�(cا� .J(3/228. 
 .7/ ـ ا�(��ة 3
 .16/133ج/J(6.  ـ ����S ا���� ا��ازي 4
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āω Î) Wξ‹Î=s% �1 ،؛ لقد نقض هذا الفريق من أهل الكتاب العهود الّيت عاهدوا اهللا عليها
وجحدوا بآياته وأدلّته الّيت احتج ا عليهم يف صدق أنبيائه ورسله، وقتلوهم بغري احلق بعد 

 2قلوبنا غلف؛ عليها غشاوة وأغطية عما تدعونا إليه: وقالوا. جة على نبومقيام احل
إنّ قلوبنا ال تقبل موعظة، وال يصل إليها قول، ألنها مغلّفة دون كلّ : وتبجحوا بقوهلم

إما تيئيسا له من إميام  �وهي املقولة الّيت كانوا جييبون ا على دعوة الرسول "، 3قول
 وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم، وتبجحا بالتكذيب وعدم اإلصغاء، وإما واستجابتهم،

قلوبنا غلف، ومل تكن كذلك، وال غطاء عليها؛ : فلقد كذبوا يف قوهلم. 4"هذا وذلك معا
فال يؤمنوا به سبحانه، ومل يصدقوا به وال برسله ...ولكن اهللا تعاىل جعل عليها طابع الكفر

  . 5ن عند اهللا إالّ إميانا قليالوما جاءم به م

óΟs9 �: قال تعاىل :املوضع الثّاين - 2 uρr& Ï‰ôγ tƒ zƒÏ%©#Ï9 šχθèOÌ� tƒ uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

!$ yγ Î=÷δ r& βr& öθ ©9 â!$ t±nΣ Νßγ≈ uΖö7|¹r& óΟÎγ Î/θ çΡä‹Î/ 4 ßìt7 ôÜtΡuρ 4’n? tã öΝÎηÎ/θ è=è% óΟßγ sù Ÿω šχθ ãèyϑó¡o„ �6؛ أي :
، فلم 7ين يستخلَفون يف األرض من بعد إهالك آخرين قبلهم كانوا أهلهاأومل يتبين للّذ

فساروا سريم وعملوا "، 8يعتربوا باآليات، ومل يتعظوا بأحواهلم ومل يلتفتوا إىل األدلّة
أعماهلم وعتوا، أن لو نشاء أصبناهم بذنوم، وفعلنا م كما فعلنا مبن قبلهم، وختمنا على 
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�ه� �rUأي أ � óΟ Îγ Î/θ çΡ ä‹ Î/ � �&)r�Sم ا����ن". أي =���ه� و��bN 8(�Mا� .h7/254ج. (�ا���. 

7 �!" .3/201ج. ا=/ آ����S  .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
8 ��� .9/20ج/J5). ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
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، ومن شأن اهللا تعاىل وسنته يف خلقه أن يطبع 1"عون موعظة وال تذكريقلوم فهم ال يسم
  .  2على قلب من مل يرد اإلميان حتى يتعظ بأحوال من قبله

“y7ù=Ï? 3 �: قال تعاىل :املوضع الثّالث - 3 t�à)ø9 $# �Èà)tΡ y7 ø‹ n=tã ôÏΒ $ yγ Í←!$ t6 /Ρr& 4 ô‰s)s9 uρ 

öΝåκøEu !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ $ yϑsù (#θ çΡ$Ÿ2 (#θ ãΖÏΒ÷σã‹ Ï9 $ yϑÎ/ (#θ ç/¤‹Ÿ2 ∅ÏΒ ã≅ö6 s% 4 š�Ï9≡ x‹x. ßìt7ôÜ tƒ 

ª!$# 4’n? tã É>θ è=è% t Í�Ï�≈ x6 ø9 ≡š�Ï9 �: فالشاهد يف اآلية قوله تعاىل. �3 #$ x‹ x. ßìt7ôÜ tƒ ª! $# 4’n? tã 

É>θ è=è% tÍ� Ï�≈ x6ø9 املذكورين من ؛ أي مثلما طبع اهللا تعاىل على قلوب هؤالء السابقني � #$
  . 4 املكذّبني بآياته�تلك القرى، كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين مبحمد 

θàÊ#) �:  قال تعاىل:املوضع الرابع - 4 u‘ βr' Î/ (#θ çΡθ ä3tƒ yìtΒ É# Ï9#uθ y‚ ø9 $# yìÎ7èÛuρ 4’n? tã 

öΝÍκÍ5θ è=è% óΟßγ sù Ÿω šχθßγ s)ø�tƒ �5 .اهللا على قلوب هؤالء املتخلّف: أي عرين عن طَبني املتأخ

Ÿω šχθßγ �اجلهاد، فألجل الطّبع  s)ø�tƒ � مون ما يف اجلهاد من الفوزرون وال يتفهوال يتدب 

                                                 
 .3/201ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ  1
2 ��� .9/20ج/J(5. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2

y7 �. "101/ ـ اN*�اف 3 ù= Ï? 3“t� à) ø9$# � "�0أه �Y�ّا���ى ا Rrأي هO�2%د و�-ط و��ه�،؛ وه� [�ى �-ح و* ." 8(�Mا�

�م ا����ن�bN .�)h7/255ج. ا���. 
4  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h7/255ج. ا���. 
5 �=-Y87/ ـ ا�" .lا�-U ء�(�b/: وا�ّ"� e� i�)�0ُ/ �� ا�� �Seّ7". ا����. ا���اء. )�G? إ*�اب ا����ن و)2
J(1/277" .a"2 ن : وا�p= ا-Vءر��"ّ���د آ&M�0ّ&� */ ا��S �� ا-�-�. ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي". 
J(6/�1. 16/133ج-�qل ا����� وأa0* +0h ا�ّ"��ء: ا��-ا�l": و[U 8 9 -دة، وه�Y]س و� آ � روي */ ا=/ *ّ(

0ّ�Yّء �� ا���"ّ��= �&]��د و��Pه�، وا� �اد ذّ)&� وإ��&M��� */ أ* �ل ا�9�ّ�ل آ&�0ّ�Y� 0+ ا� �أةH�د، و&Mا� /* l
7�� ��U u /( a0* ������". ا���  . 10/472ج/J(5. ا�N-�1. روح ا� 2

�&0)] �Y�ّا �qا :� !#sŒ Î)uρ ôM s9Ì“Ρ é& îο u‘θ ß™ ÷β r& (#θ ãΖÏΒ#u «! $$Î/ (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ yìtΒ Ï& Î!θ ß™ u‘ y7 tΡ x‹ ø↔ tGó™ $# (#θ ä9'ρ é& ÉΑöθ ©Ü9$# óΟ ßγ ÷ΖÏΒ (#θ ä9$s% uρ 

$tΡ ö‘ sŒ  ä3 tΡ yì̈Β tÏ‰ Ïè≈ s) ø9$# � .�=-Yّآ�0/ *"7 )8 ا��'رة *7�0 . 86/ا���د ا�"&M��0ّ/ */ ا��Y ن �� ا��Yqن ا�S��i�c ه

ا�Y'ب ا� s)"-ن إ�a : "و[�ل ا���h(�. 439-3/438ج. ا=/ آ��4. "!� ����S ا����ن ا�2!��. وو9-د ا��2�ّ وا�Hّ-ل
9�=� و0ّ2S? ا� "���-نCا)� . ا'Y1�= /�"(s 0� �(N��ن� Cاء ا'Y=�= /�����ن و�0 " Cم ا����ن". ا��bN 8(�Mا� .

 .8/223ج
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، وال 3، وما يف التخلّف من الشقاء والضالل2، وال أسرار حكمة اهللا يف هذا األمر1والسعادة
  . 4ما ينفعهم وما يضرهم يف الدارين

$ �: انه وتعاىل قال سبح:املوضع اخلامس - 5 yϑ‾ΡÎ) ã≅ŠÎ6 ¡¡9 $# ’n? tã šÏ% ©!$# 

š�tΡθ çΡÉ‹ ø↔tFó¡o„ öΝèδ uρ â!$ u‹ ÏΖøîr& 4 (#θ àÊ u‘ βr'Î/ (#θçΡθ ä3tƒ yìtΒ É# Ï9#uθ y‚ø9 $#  yìt7sÛuρ ª!$# 4’ n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% óΟßγ sù 

Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ �5 .مم عن اجلهاد، هو أنّ اهللا طبع على قلوبب يف نفروختم 6يعين أنّ الس ،

Οßγ �، فألجل الطّبع 7عليها مبا كسبوا من الذّنوب sù Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ � ما يف اجلهاد من منافع 
وتركهم اجلهاد معه وما  �، وال يعملون سوء عاقبتهم بتخلّفهم عن الرسول 8الدين والدنيا

 . 9عليهم من قبيح الثّناء يف الدنيا وعظيم البالء يف اآلخرة

6 - قال سبحانه تعاىل:ادساملوضع الس  :� §ΝèO $ oΨ÷W yèt/ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) 

óΟÎγ ÏΒ öθ s% Λèερâ !$ yf sù ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ $ yϑsù (#θ çΡ% x. (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 $yϑÎ/ (#θ ç/¤‹x. Ïµ Î/ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 y7 Ï9≡ x‹x. ßìt7ôÜ tΡ 4’ n?tã 

É>θ è=è% tÏ‰tG÷è ßϑø9 الّذين مل يكونوا يقْبلُون النصيحة من ؛ لقد طبع اهللا تعاىل على قلوب �10 #$
أنبيائهم، ومل يكونوا يستجيبون لدعائهم إياهم إىل ربهم مبا اقترفوا من الذّنوب واكتسبوا من 
اآلثام، وكذلك طبع اهللا سبحانه على قلوب املعتدين على ربهم، والّذين جتاوزوا ما أمرهم به 

  .11 من طاعته، عقوبة هلم على معصية ربهممن التوحيد، وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم
                                                 

�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ�"!�   1Nن ا��b -=أ .J(5/84. 
 .16/134ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 2
3  �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(5/84. 
4 �� .  10/472ج/J(5. ا�N-�1. � ـ "!� روح ا� 2
5 �=-Y93/ ـ ا� . 
 .16/138ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 6
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!" .11/3ج/J(7. ا�H(�ي.  ـ 
 .16/138ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 8
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9 �!" .11/3ج/J(7. (�يا�H.  ـ 

10 W�-�-ح *7�0 ا�e�ّم إ�R-=rّ�� 7(-] a . 74/ ـ  a��2S ا� y2= '��]W�-/71 -73[ '2= /(  7��، �ّ� =y2 ا� 1(�
�ءوه� M� ،مe�ّه� *�0&� ا���Pو O�2%وإ=�اه�� و�-ط و |���-ح *7�0 ا�e�ّم رe1 إ�a أ[-ا)&� )4? ه-د و6

�م ا����ن. م �-ح )/ [(?=�� cM2ات، ��rّ=-ه� )04 � آrّب [-��8 �(�Mا� �!" .�)h8/365ج. ا��� ����S �!"، و
 .17/120ج/J(6. ا��ازي. ا���� ا��ازي

11  �!"9�)8 ـ  .J(7/11/168-169. ا�H(�ي. ? �ي ا����ن ا�(��ن */ pSو
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لقد خص اهللا تعاىل يف هذه اآلية املعتدين بالطّبع على قلوم وهم املتجاوزون عن 
احلدود املعهودة يف الكفر والعناد، فيمنعها عز وجلّ لذلك عن قبول احلق وسلوك سبيل 

، ومن 1ن تطبيقا له على مذهبهموفسره املعتزلة حيث وقع منسوبا إليه تعاىل باخلذال. الرشاد
. 2"والطّبع جاٍر جمرى الكناية عن عنادهم وجلاجهم ألنّ اخلذالن يتبعه: "هنا قال الزخمشري

ألنّ من استمر على العناد وثبت على اجلدال واللّجاج، خذله اهللا تعاىل ومنعه التوفيق 
  . 3على قلبهواللّطف، فال يزال كذلك حتى يتراكم الصدأ والرين والطّبع 

فإنّ الطّبع مؤذن بأنّ قلوم قد ورد عليها ما لو خلت : "يقول الطّاهر بن عاشور
عند وروده عن الطّبع عليها لكان شأنه أن يصل م إىل اإلميان، ولكن الطّبع على قلوم 

  .ينومثل هذا الطّبع العجيب يطبع اهللا على قلوب املعتد. 4"حال دون تأثري البينات يف قلوم

×š�Í �:  قال تعاىل:املوضع السابع - 7 ‾≈ s9 'ρé& šÏ% ©!$# yìt7 sÛ ª!$# 4’n? tã óΟÎγ Î/θ è=è% 

óΟÎγ Ïè ôϑy™uρ öΝÏδÌ�≈ |Á ö/r&uρ ( š�Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ è=Ï�≈ tóø9 ؛ فهؤالء املشركون هم القوم الّذين �5 #$
 ويأبون إدراك احلق ،6طبع اهللا على قلوم، فختم عليها بطابعه، فال يؤمنون وال يهتدون

، وأصم أمساعهم فال يسمعون داعي اهللا إىل اهلدى، وأعمى أبصارهم فال 7والتأمل فيه
يبصرون ا حجج اهللا إبصار معترب ومتعظ؛ فهم الغافلون الساهون عما أعد اهللا ألمثاهلم من 

 الراهنة عن تدبر الكاملون يف الغفلة إذ أغفلتهم احلالة، وهم 8أهل الكفر وعما يراد م
                                                 

 1 �!"�� ـ � .11/210ج/J(6. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
�ف 2Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(2/246. 
3 !"���  ـ � .  11/210ج/J(6. ا�N-�1. روح ا� 2
4 �-"Yوا� ���Yا� ����S ـ  .J(5/11/24ج. 

� و=2'ه�. 108/ ـ ا�"�? 5qا ?)] a��2S ل�] :�  tΒ t� x� Ÿ2 «! $$Î/ .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ô tΒ oν Ì� ò2é& … çµç6 ù= s% uρ BÈ⌡ yϑôÜãΒ 

Ç≈ yϑƒ M} $$Î/  Å3≈ s9uρ  ¨Β yy u�Ÿ° Ì� ø� ä3 ø9$$Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yèsù Ò= ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟ ßγ s9uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã  .š� Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ ‾Ρ r'Î/ (#θ ™6 ys tF ó™ $# 

nο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ n?tã Íο t� Åz Fψ $# āχ r& uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9$# tÍ� Ï�≈ x6 ø9$#  .š� Í× ‾≈ s9'ρ é& šÏ%©! $# yìt7 sÛ ª! $# 4’ n?tã óΟ Îγ Î/θ è= è% óΟÎγ Ïè ôϑy™ uρ 

öΝ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& uρ ( š� Í× ‾≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ è= Ï�≈ tó ø9$#  .Ÿω tΠt� y_ óΟ ßγ ‾Ρ r& † Îû Íο t� Åz Fψ $# ãΝ èδ šχρ ã� Å¡≈ y‚ ø9$# � ?�"109 -106/ا�. 

6  �!" .214/ 14ج/J(8. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
7  �!" .3/422ج. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ 
8  �!"أa�H:( ' b . ، و"!� ����S ا� �ا214�P/ 14ج/J(8. ا�H(�ي. ��ن */ pSو? �ي ا����ن9�)8 ا�( ـ 

�Pا� �ا .J(5/262. 
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 ، و2، وهم اخلاسرون اهلالكون، الّذين غبنوا أنفسهم حظوظها من كرامة اهللا تعاىل1العواقب
3ا أفضى م إىل العذاب املخلّدضيعوا أعمارهم وصرفوها فيم

 .  

 فإن" وقع على األبصار أيضا مثلما وقع على القلوب،  اآليةهيالحظ أن الطّبع يف هذ
 آية يف املذكور األبصار على الطّبع أنّ: فاجلواب ؟أيضا األبصار على الطّبع يكون: قيل

  . 4"تعاىل اهللا عند والعلم واجلاثية، البقرة، سورة يف املذكورة الغشاوة هو: النحل

≡š�Ï9 �:  قال تعاىل:املوضع الثّامن - 8 x‹x. ßìt7ôÜ tƒ ª!$# 4’n? tã É>θè=è% šÏ%©!$# Ÿω 
šχθßϑn=ôètƒ �5سول ؛ إن اهللا خيتم على قلوب الّذين ال يعلمون حقيقة ما يأتيهم به الر� 

من عند اهللا من الِعرب والعظات، واآليات البينات، فهم ال يعلمون، وال يفقهون عن اهللا 
، ال يطلبون العلم ويصرون على 6حجة، وال يفهمون عنه ما يتلى عليهم من آي كتابه

  . 7نع إدراك احلق ويوجب تكذيب املُحقخرافات اعتقدوها، فإنّ اجلهل املركّب مي

إنّ قلوم ال يدخلها خري، وال تدرك األشياء على حقيقتها، بل ترى احلق باطال، 
  .9وقد أسند اهللا تعاىل الطّبع إىل ذاته، إذ هو فاعل ذلك ومقدره. 8والباطل حقّا

%šÏ �:  قال تعاىل:املوضع التاسع - 9 ©!$# tβθ ä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «!$# Î�ö�tó Î/ ?≈sÜ ù=ß™ 

öΝßγ9s?r& ( u�ã9 Ÿ2 $ ¹Gø)tΒ y‰ΖÏã «!$# y‰ΖÏãuρ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u 4 š�Ï9≡ x‹x. ßìt7 ôÜtƒ ª! $# 4’n? tã Èe≅ à2 É= ù=s% 

                                                 
1  �!" .3/422ج. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ 
2  �!" .14/214ج/J(8. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
3  �!" .J(5/262. أa�H:( ' b ا� �ا�P. �� ا� �ا�P، و"!� 3/422��Sج. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ 
�ح ا����ن =�����ن 4@ .164ج. )�ّ ' اN)�/ ا�H��"Gّّ�.  ـ أV-اء ا�(��ن �� إ

� و=2'ه�. 59/ ـ ا��وم 5qا ?)] a��2S ل�] :� ô‰s) s9uρ $oΨö/ u�ŸÑ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uö� à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ 4 È⌡ s9uρ Ν ßγ tGø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ 

£ s9θ à) u‹ ©9 tÏ%©! $# (# ÿρã� x� Ÿ2 ÷β Î) óΟ çFΡ r& āω Î) tβθ è=ÏÜö7 ãΒ  .š� Ï9≡x‹ x. ßìt7 ôÜtƒ ª! $# 4’ n?tã É>θ è= è% šÏ%©! $# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ  .÷�É9 ô¹ $$sù ¨β Î) y‰ ôãuρ «! $# 

?Y ym ( Ÿω uρ š� ¨Ζ¤� Ï‚ tGó¡o„ tÏ%©! $# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ � .60 - 58/ا��وم. 

6  �!" .63-62/ 21ج/J(11. ا�H(�ي. pSو? �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن */  ـ 
 .4/343ج. ا�(�@�وي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي 7
8 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b620. *(' ا��. 
9  �!"�'��ّ�.  ا� ��`����S ا�(�� ـ Nن ا��b -=أ .J(/186. 
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9�Éi9 s3tF ãΒ 9‘$¬6 y_ �1 .اهدتعاىل قوله الكرمية اآلية يف فالش :� š�Ï9≡ x‹x. ßìt7 ôÜ tƒ ª!$# 4’n? tã Èe≅ à2 

É=ù=s% 9�Éi9 s3tF ãΒ 9‘$ ¬6 y_ املعاندين اجلاحدين هؤالء على الطّبع داللة توضيح يف الطّربي يقول ؛� :
 معاصيه، على واجترائهم باهللا، بكفرهم ضالهلم يف والغلو اإلسراف أهل يضلّ اهللا إنّ"

 بالباطل ليدحضوها رسله ا أتتهم الّيت حججه يف خياصمون الّذين رسله، أخبار يف املرتابني
وكما يطبع اهللا على قلوب املسرفني الّذين جيادلون يف آيات اهللا بغري حق . 2"احلجج من

وبغري سلطان أتاهم، كذلك يطبع على قلوب مجيع املتكبرين اجلبارين الّذين أبوا أن يوحدوا 
اهللا وأن يعبدوه ويصدقوا رسله، واستعظموا عن اتباع تعاليمه، فيصدر عنهم أمثال ما ذكر 

  . 3 واالرتياب واجلدل بغري احلقمن اإلسراف

  : ومها يف اآلية حملّ البحث"قلب"إلعراب لفظ   إىل حالتني اإلشارةميكن

                                                 

1 ���P 35/ ـ . �&0)] �Y�ّت ا�qوا �qا Rrه i�c� �%tΑ$s �وا�Y�ّ =2'ه uρ ü“Ï%©! $# z tΒ#u ÉΘöθ s)≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& Ν ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ ÏΘöθ tƒ 

É>#t“ ôm F{$#  � ،a��2S 7�-] aإ�  :� â‘$̈Ψ9$# šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $pκ ö�n= tæ # xρ ß‰ äî $|‹ Ï±tãuρ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπtã$¡¡9$# (# þθ è= Åz ÷Šr& tΑ#u šχ öθ tãö� Ïù £‰ x©r& 

É>#x‹ yè ø9$# �.���P /30 -46" . 7(-] رrّb 7��ر )/ ا� *cّ و9ّ? */ هrا ا�9�ّ? ا�ّ:��| ا� s)/ )/ �ل ��*-ن أّ)Uا إrه

� وا�Uqة��2��a �� ا�ّ'S س ا�p= ."��!2ا����ن ا� ����S .��46/138ج. ا=/ آ .�Pا� �ا a�H:( ' bل أ�=2' : "و[
 ،70Y] a0* 7 � :Sو a1-( �� رأي ��*-ن /(s ا� wأن 1 8 ذ� ?�)1 u 7�وإ[�)7Y ا�(�اه�/ *a0 6ّ�� رأ7 وأّ

إ�a ا�2'ول */ ذ�w ت أ*�د ا�ّ":| )ّ�ة أ�Uى ��-)7، �0ّ2&� �*-ون */ ²�P&� و4-=-ن إ�a ر%'ه�، �rّآ�ه� =�س 
�cbNاب )/ [(0&� آ�-م �-ح و*�د و� -د، �ّ� ذّآ�ه�= ?ّb �4�ل = (Nب �&� ا�V1�ّ0?، و� /�=rّ� 7 �� ا�Y"ّ1ا� و 
 ?)] /( l1-�ؤه� اNو�-ن )8 =� ?2� ��r* /( �6اب ا�، �ّ� أ*�O ذ�rY= wآ��ه� = * u م- ،�(�=pه-ال -م ا���

/�U»� e4( 7= روا�6 �1��7Y ور1��� )/ =bp� ،R'2ّ? ا� =&� )/ ا�(�س )�= �&)r�S /( ."�Pا� �ا ����S .
J(8/312 .  

 ��� �� �')�)ّ�Y( (u أّ(q9�ا�-ارد �� ا�� �� ا� 2&Y�" : �ُo)MَµYء؛ ا�2! � وا���ر..ا��(�)�Y1uوا �ُo)�Yّوا� :
�ُo!2Yّا� . 'bN W�� يr�ّي �7 ا��'رة وا��@? اr�ّه- ا ،a��2S7 و���N �6ّّن ا� 1(�U � uّن إ-�S u ��6 �)ّ�Yّوا�

)ّ�Y�ل �7 ا� �Y(²ُ�، و��bN W' أن �� ��W )704، وذ�w اr�ّي �Y�ّ+ أن ( 'bN W�0� ،-ق 1-اء��س �� ا���، Nّن ا�ّ"
�)ّ�Y ا� ��� R��Z� ."ن ا��2ب�  ).آ(�()�دة . J(13/12. ا=/ )"!-ر. ��

�=7 ="�7ِ�ِ وذ�w أن "M*ن )/ إ���Cا �&= �:ّ�Y �Y�ّا ����رب، ���ِ�ْ(ُ� ا���YS ر�)�Y1uوا �ُo)�َµYا�ِ�ْ(ُ� وا�
�ِ�P /( �)7�َ أآ���ُن ��Cى ا�Rِ .دِة�)2���ع )/ [(-ل ا��+² واCذ*�ن �7 ="Y(u�". وأ*!� ا��Yّّ(� ا�a0* �ُo)�Yّ ا� =

��. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن�&�6Nا OPدة . 471. ا��ا�  ). آ(�()
"�)ّ�Y ر: ا��)ّM2!�� أ)� ا�، ا�S �� '���ن . ����S ا�(�� ا� ��`". ا� �0U a0* `0ّ+ ا�: ا� 2�b -=أ

�'�Nّ�ا� .J(7/446. 
 .24/70ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2
3 7��� . J(8/315. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ،  و"!� ����S ا� �ا24/71�Pج/J(12.  ـ "!� ا� :'ر 
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≡š�Ï9 � :لقوله تعاىل" متكَبٍر جباٍر"إىل " قلِب" إضافة - x‹x. ßìt7 ôÜtƒ ª!$# 4’ n?tã Èe≅à2 

É=ù=s% 9�Éi9 s3tF ãΒ 9‘$¬6 y_ � رين قلوب على طبع اهللا أنّ املعىن ليكونمثل ذلك الطّبع و ،1كلّها املتكب
 كانت ومن ،2 بالضاللة وحبجب عن اهلدىطبع اهللا وخيتماادلني ياملتكبرين على قلوب 

  .3منكرا ينكر وال معروفا ذلك بعد يعرف فال قلبه على اهللا يطبع صفته، هذه

 ،4عهما؛ ووصف القلب بالتكبر واجلربوت لكونه مركزمها ومنب"قلٍب" لفظ نوين ت-
 تبع األعضاء وسائر يتكبر الّذي هو ألنه القلب، إىل والتجبر التكبر ينسب احلال هذه ويف
وأوىل القراءتني يف ذلك عندي بالصواب بإضافة القلب إىل املتكبر، : "مثّ قال الطّربي. 5له

  . ، فريجح القراءة األوىل على الثّانية6"ألنّ التكبر فعل الفاعل بقلبه

Νåκ÷]ÏΒ �: تعاىل قال :العاشر املوضع - 10 uρ  ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9 Î) # ¨Lym #sŒ Î) (#θ ã_ t�yz 

ôÏΒ x8Ï‰ΨÏã (#θ ä9$s% tÏ% ©#Ï9 (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# #sŒ$ tΒ tΑ$ s% $ ¸�ÏΡ#u 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ%©!$# yìt6 sÛ ª!$# 4’n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% 

(# þθ ãèt7̈?$#uρ óΟ èδ u!#uθ ÷δ r& �7ول ؛ يوفال �جد من بني هؤالء الكفّار منافق، يستمع ما يقوله الرس 
يعيه وال يفهمه، اونا منه فال يتدبر ما يتلوه عليه من كتاب ربه، وتغافال عما يقوله، ويدعو 
إليه من اإلميان، فهؤالء الّذين هذه صفتهم وهذه حاهلم، هم القوم الّذين ختم اهللا على 

 ورفضوا أمر اهللا، واتبعوا ما �للحق الّذي بعث اهللا به رسوله قلوم، فهم ال يهتدون 
 . 8دعتهم إليه أنفسهم وأهواؤهم

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .24/71ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 
�'��ّ�أ=-.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 2Nن ا��b  .J(7/445. 
 .6/139ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 3
�ف 4Gا�� �!"�'��ّ�. ، و����S �!Y ا�)�� ا� ��`J(3/427. ا��G�(cي.  ـ Nن ا��b -=أ .J(7/445 �M2(و ،

��. )��دات أ���ظ ا����ن�&�6Nا OPدة . 472. ا��ا� ).آ(�()
5 �Pا� �ا ����S �!" .a�H:( '  .J(8/315 ا� �ا�Pأb.  ـ 
 .24/71ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6
�ل. 16/ ـ )� ' 7�� �h-��ّا� Rذآ� �qا Rrول هc� O)1" :ل�] Jآ�ن ا� s)"-ن : أ�Uج ا=/ ا� "rر */ ا=/ �9

�7ُ و� 72 ا� "���-ن �e وا� "���-ن YM 2-ن إ�a ا�ّ"(ّ� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� ��� 8 ا� s)"-ن )"&�َ-2ُ�-ل وَ �( 

7�-2َُ ./�"(s ا ا�-�p1 9-ا�U ذا°� :i�c"� ؟����ذا [�ل �( :� Ν åκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9Î) � ." ب��ب ا�"�-ل �� أ1()�

 .261. ا�"cول
8  �!"9�)8 ا�(��ن ـ ? .60-26/59ج/J(13. ا�H(�ي.  �ي ا����ن */ pSو
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y7 �  :تعاىل قال :عشر احلادي املوضع - 11 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ (#θ ãΖtΒ#u §ΝèO (#ρã� x�x. yìÎ7 äÜsù 

4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è=è% óΟßγ sù Ÿω tβθ ßγ s)ø�tƒ �1 فاقر اهللا تعاىل النعلى هؤالء القوم بسبب ؛ لقد قد
؛ فقد 2سلوكهم املنايف للحقم جخذوا أمياهم آمنوا باهللا ورسوله، مثّ كفروا اتةً من أجل أنن

، فرجعوا عن اإلميان إىل الكفران، واستبدلوا الضاللة باهلدى، 3بشكّهم يف ذلك وتكذيبهم به
فهم ال يفقهون صوابا من ..ن، وجعل عليها ختما بالكفر عن اإلميا4فطبع اهللا على قلوم
، وال يصل إىل قلوم 6، ال يتدبرون، وال يستدلّون بالدالئل الظّاهرة5خطإ، وحقّا من باطل

إنهم : "وقد قيل يف شأن هؤالء املنافقني. 7هدى وال خيلص إليها خري فال تِعي وال تِدي
وهذه قمة . 8"نه طُِبع على قلومكانوا يظنون أنهم على احلق، فأخرب تعاىل أنهم ال يفقهون أ

الضالل الّيت بلغها هؤالء وهم ال يشعرون أنهم قد طبع على قلوم وختم عليها، فال يصل 
  .إليها اهلدى قطّ

  :القلب القاسي: رابعا

يف جمموعة من اآليات مسندةً إىل لفظ ) قَست، وقَسوة، وقَِاسية(األلفاظ لقد وردت 
يقول ابن . حنا املعاجم اللّغوية العربية جندها تعين الصالبة والشدة واليبسوإذا تصفّ". قلب"

                                                 

�.3/ ـ ا� "���-ن 1&0)] /�Yqا �� a��2S ل�]  :� #sŒ Î) x8 u!% ỳ tβθ à) Ï�≈ uΖßϑø9$# (#θ ä9$s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t� s9 «! $# 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) 

… ã& è!θ ß™ t�s9 ª! $#uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t É) Ï�≈ uΖßϑø9$# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9  .(# ÿρ ä‹ sƒªB $# öΝ åκ s]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ̈Ζã_ (#ρ ‘‰ |Á sù  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) u!$y™ $tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ  .

y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ (#θ ãΖtΒ#u §Ν èO (#ρã� x� x. yìÎ7 äÜsù 4’ n?tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ßγ s) ø� tƒ  � ن-���2��a )�(�ا */ ا� "����/ أّ�&�  ".3 - 1/ا� "S ل-�

�0�Yّ-ه-ن =�e1Cم إذا 9�ءوا ا�ّ"(ّ� � �(Nا /h�= �� �(ّp� ،wا�ّ@ّ' )/ ذ� a0* ?= w�rا����ن ا�2!��". ��-ا آ ����S .
 .7/15ج. ا=/ آ��4

2  �!" .7/16ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
3  �!" .28/120ج/J(14. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
4  �!" .7/16ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
5  �!" .28/120ج/J(14. ا�H(�ي. pSو? �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن */  ـ 
6  �!" .30/13ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
7  �!" .7/16ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
2��a، : "وزاد ا�ّ�ازي. 30/13ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ  8S ا� /( uّن إ-� u ا��0-ب a0* 8)Hّا�

h �2��a، و�ّ S ا� a0* �&� �Mّb اrن ه��� w�rن آ� �"&� أن Y'ّ=�وا و�Y'ّ�-ا =��ّ'u\?، و�- آ  u �&=-0] a0* 8 ا�)
�، �"�-ل: ���-�-ن"=-0] a0* 8)h a��2S 7�� =�(O أّ"Y0�Pو ،�"Y0�Z� +ّ�ا� /* �"Vء : إ*�ا-�� a��2S (8 )/ ا�Hّا ا�rه

�ه�0 وأه-ا\&� ا�(��0hأ�2��&�، و[:'ه� اC*�اض */ ا��ّ+، Mا� �&���2���S aآ&� �� أS 7�ّp�� ." ا���� ����S
 .30/13ج/J(11. ا�ّ�ازي
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. الصالبةُ يف كلّ شيٍء: والقَسوةُ. مصدر قَسا القلب يقْسو قَساًء: القَساُء: قَسا: "منظور
 ΝèO§ � :وقال أبو إسحق يف قوله تعاىل. ال تنبت شيئا: وأرض قاسيةٌ. صلْب: وحجر قَاٍس

ôM |¡s% Νä3ç/θ è=è% . ÏiΒ Ï‰÷èt/ š�Ï9≡ sŒ �1ت يف اللّغةت، فتأويل : ؛ تأويل قَسسِبست وعوي غَلُظَت
وقَسا قلبه قَسوةً وقَساوةً وقَساًء، وهو . القَسوة يف القلب ذهاب اللِّني والرمحة واخلشوع منه

قَسا القلب : ابن سيده. الذّنب مقساةٌ للقلب: ِغلَظُ القلب وِشدته، وأَقْساه الذّنب، ويقال
فمجموع املعاين الّيت تدلّ عليها املادة اللّغوية هي . 2"يقْسو قَسوةً اشتد وعسا، فهو قاٍس

  .الصالبة واخلشونة والغلظة واليبوسة وذهاب اللّني والرمحة

قسا قلبه، فهو : والقاسية باأللف، على تقدير فاعلة، من قسوة القلب، حنو قوله
، والقَسوةُ ِغلَظُ القَلِْب، 3يقسو وهو قاٍس، وذلك إذا غلظ القلب واشتد وصار يابسا صلباً

. 5"اجلايف اليابس: قست قلوبكم؛ أي جفت، والقاسي": ويف ااز. 4وأصله حجر قاٍس
  .6والصالبة اليبس على الداللة يف أخوان والقاسح والقاسي

  : يف القرآن الكرمي يف ستة مواضع، هي كاآليت" قلب القاسيال"ولقد ورد ذكر 
 شاهدوه ما على هلم وتقريعا إسرائيل لبين توبيخا تعاىل يقول :األول املوضع - 1

ΝèO ôM§ � :7املوتى وإحيائه تعاىل اهللا آيات من |¡s% Νä3ç/θ è=è% . ÏiΒ Ï‰÷èt/ š�Ï9≡ sŒ }‘Îγ sù Íοu‘$ y∨Ïtø: $$x. 

÷ρr& ‘‰x© r& Zοuθ ó¡s% 4 ¨βÎ)uρ z ÏΒ Íοu‘$ yf Ïtø: $# $ yϑs9 ã� ¤f x�tF tƒ çµ ÷ΖÏΒ ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# 4 ¨βÎ)uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yϑs9 ß,¤)¤±o„ ßlã� ÷‚ uŠsù çµ÷ΨÏΒ 

â !$ yϑø9 $# 4 ¨βÎ)uρ $ pκ÷]ÏΒ $yϑs9 äÝÎ6 öκu‰ ô ÏΒ ÏπuŠô±yz «!$# 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï�≈ tó Î/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷ès? �8بنو قتل لقد ؛ 
                                                 

 . 74/ ـ ا�(��ة 1
�ن ا��2ب ـ  2�� .J(12/106 . دة�()��].( 
3  �!"  .6/192ج/J(4. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
4  �!"�ّ�ا�ّ�اOP ا. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6N .451 . دة�()-�].( 
5  a"4 ز ا����ن أ=- *(�'ة )2 � =/ ا��M( ـ )6-�7 و*0ّ+ *7�0؛ د.  1/45ج). هـ210تp= 7Vر�)�ّ ' �sاد . *

��M ا���ه�ة. 1-زآ�/��ر{. ا�ّ"�Y�( �V(� ا��S اع . ='ون'C1988ر[� ا. 
6  �!"�ف ـ Gي. ا���G�(cا� .J(1/600 
 .1/197ج. ا=/ آ��4. �2!�� ـ "!� ����S ا����ن ا 7
� �� آّ��ر ="� إ�1ا\�?، وه� �� � ُذِآَ� ="- أ�U ا� �Y-ل �� [ّ:� ا�(��ة و[' آrّ=-ا . 74/ ـ ا�(��ة 8qا Rrه i�c�

a��2S ل �&� ا���� ،70Y] 709أ /( يr�ّا O)�ّا� �2��a ا� �Y-ل اr�ّي أU(�ه� =��70S و)S ا� ��b2' أن أ= /( ،+ّ���= : �ّ�
�]��=-0] i :i�*و i!0Pو i�ّ9 ي ا����ن. أي� ?9�)8 ا�(��ن */ pSو �!"  .1/476ج/J(1. ا�H(�ي. 
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 ومل ثانيةً، مات مثّ بالقاتل، فأخربهم تعاىل، اهللا فأحياه قتله، فيمن حتارواا مثّ القتيل، إسرائيل
ΝèO ôM§ � يؤمنوا، |¡s% Νä3ç/θ è=è% . ÏiΒ Ï‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ � اآلية رأوا إذ بعد هؤالء قلوب قست ؛ 

   قاسية فهي عليهم، تعاىل حقّه لواجب واخلضوع هللا اإلذعان ورفضوا وصلبت، بأعينهم،
� }Íοu‘$ y∨Ïtø: $$ x. ÷ρr& ‘‰x©r& Zοuθ ó¡s% � ة، أو أشدفصارت كاحلجارة صالبة ويبسا وغلظا وشد 

 فقلوم ال خترج من أحد هذين املثلني؛ إما أن تكون مثال للحجارة الّيت ال ،1ويبسا صالبة
 ، خالية من اإلنابة واإلذعان آليات2عالج للينها يف القسوة ، وإما أن تكون أشد منها قسوة

  .3اهللا تعاىل

لقد اشتدت قسوة احلجارة واشتدت قسوة قلوم أكثر، فصارت مع طول األمد 
وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثلٌ لنبوها وإعراضها عن االعتبار وأنّ . بعيدة عن املوعظة

βÎ)uρ zÏΒ Íοu‘$yf¨ �. املواعظ ال تؤثّر فيها Ïtø: شدة  فيه بيان لفضل قلوم على احلجارة يف � #$
  . 4)أشد قسوة(القسوة وتقرير لقوله تعاىل أو 

فاجلسم من حيث إنه جسم يقبل األثر عن الغري إالّ أنّ صفة : "يقول الفخر الرازي
احلجرية ملّا عرضت للجسم صار جسم احلجر غري قابل، وكذلك القلب من شأنه أن يتأثّر 

ترك التمرد والعتو واالستكبار وإظهار عن مطالعة الدالئل واآليات والعرب وتأثّره عبارة عن 
الطّاعة واخلضوع هللا واخلوف من اهللا تعاىل، فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه 

قسا القلب وغلظ، ولذلك كان اهللا تعاىل : الصفة صار يف عدم التأثّر شبيها باحلجر فيقال
$ �:  وصف املؤمنني بالرقّة فقال Y6≈tGÏ. $ Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ÎΤ$ sẄΒ ”� Ïèt± ø)s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθè=ã_ tÏ%©!$# šχ öθ t±øƒs† 

                                                                                                                                               
�دة و��Pه �"وY]و ����ا� �اد [0-ب ور�� : و[�ل ا=/ *ّ(�س. ا� �اد [0-ب 9 �8 ="� إ�1ا\�?: [�ل أ=- ا�2

�70S و*�د إ�7S-( a أ���وا [70Y، و[��-ا�= �)Uوأ �َ�ِb /�b �&�ّN ،?�Yا��:a !2ا� �qا Rrرأوا ه �".  آrب؛ =2')
�م ا����ن�bN 8(�Mا� .�)h463 و1/462ج. ا���. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .1/468ج/J(1. ا�H(�ي.  ـ 
2 7��� .  1/199ج. ا=/ آ��4. ، و"!� ����S ا����ن ا�2!��1/469ج/J(1.  ـ "!� ا� :'ر 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .1/462ج. ا���h(�.  ـ 
�ف 4Gا�� �!" .J(1/290. ا��G�(cي.  ـ 
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öΝåκ®5u‘ �1"2 . ويف هذا تقابل ما بني قلوب املؤمنني وقلوب غريهم من الكفّار واملشركني
  .واملنافقني

$ �: تعاىل قال :الثّاين املوضع - 2 yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζyès9 $ oΨù=yèy_ uρ öΝßγ t/θ è=è% 

Zπ u‹Å¡≈ s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6 ø9$#  tã ÏµÏè ÅÊ#uθ̈Β � (#θ Ý¡nΣ uρ $yà ym $£ϑÏiΒ (#ρã� Ïj.èŒ Ïµ Î/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 

4’ n?tã 7πoΨÍ←!% s{ öΝåκ÷]ÏiΒ āω Î) Wξ‹ Î=s% öΝåκ÷]ÏiΒ ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ôxx�ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9  ؛�3 #$
 هلم البحر وفلْق البحر يف وقومه فرعون بإهالك واآليات العرب من تعاىل اهللا أراهم فبعدما
 ،4ميثاقهم بنقضهم فلعنهم عهده، ونكثوا اهللا به واثقوا الّذي ميثاقهم نقضوا العرب، وسائر

 غليظة قاسية قلوم وجعل ،5بالعقوبة يعاجلهم ومل هلم وأملى األلطاف، ومنعهم خذهلمو
صلبة ال تعي خريا وال  ،6توفيق لطاعته، مرتوعة الرأفة والرمحةعن اإلميان به وال يابسة صلبة
  .8للدالئل االنقياد عن منصرفة احلق قبول عن نائية، 7تفعله

 على ران حتى صدورهم به تنشرح الّذي واللّطف التوفيق تعاىل اهللا سلبهم لقد
 وهذا. تلني وال حلقا قبول عن تنبو غليظة يابسة وجعل قلوم يكسبون، كانوا ما قلوم

 فيهم تنفع وال يؤمنون ال بأنهم وحكْم القساوة، من عليه هي وما قلوم حال عن بيانٌ
  .  9موعظة

                                                 
1 �(c23/ ـ ا�. 
 .3/124ج/J(1.  ـ ����S ا���� ا��ازي 2
�ن *('R ور1-�7 )�ّ ' . "13/ ـ ا� �\'ة 3�� a0* �&�� RrUي أr�ّ7 ا]��ء =R'&2 و)�4�-��= /�"(s ا� Rد�)* a��2S �(أ � ّ�
� ،]��=��ت ا�ّ�qوأ)�ه� ] 11-7: �� ا � �� �"h��دة =��2'ل، وذّآ�ه� �2 7 *�0&� ا�ّ!�ه�ة وا�(&Gّوا� ،+ّ����م =����=

/�=�Yن [(0&� )/ أه? ا���ا��&-د : ه'اه� �7 )/ ا��ّ+ وا�&'ى، %�ع )ّ�/ �&� آ�l أrU ا�2&-د وا� -ا��+ *( a0/ آ
=�� )"7 �&� و�hدا */ ="2� wو)-ا���7 أ*�(&� ذ� Rا *&-د-@�� �� ��0-=&� */ وا�ّ":�رى، �0ّ =�Mb7، و=�7 و9"

�ت[ا�-6-ل إ�a ا�&'ى ود/ ا��ّ+ qا����ن ا�2!��]". 14 - 12: �� ا ����S .��42/524ج. ا=/ آ. 
4  �!" .193-6/192ج/J(4. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�ف ـ  5Gا�� �!"��. J(1/600. ا��G�(cي. �   .6/368ج/J(3. ا�N-�1. وروح ا� 2
6  �!" . 193-6/192ج/J(4. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
7  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h6/115ج. ا���. 
8  �!" .11/158ج/J(4. ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي ـ 
9  �!"�� ـ �/ [�ءوا ذ�w ا0YU" ��' اl0YU �� [�اءة [�ّ�� و[�1ّ��؛ . 6/368ج/J(3. ا�N-�1. روح ا� 2r�ّا l

70، ���ل =2@&�� [�ّ�� *a0 : )/ ذ�w: آpS �� w�rو&Sاء�] ���YU�� ،�0*�� /( º0=ّم أrّّن ��0�2 �� ا�N ،ا���-ة a"2(
w�r� ��ّ1�].  

� ا���ّ�� �� هrا ا� -8V ا��0-ب اa"2( ?=)��ّ�] ( �� �Y�ّ : و[�ل ��Uون )"&� �a"2( ��P ا���-ة؛ وإّ
��= �&�� �س أو ر6�ص��0 إ�� /( �ّP �&Y@ّ� `��� �Y�ّراه� ا���ّ��، وه� ا'ّ��� آ�� آ&�� � إ&H��U /و�� ، 
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�šχθèùÌh  �: تعاىل قال ptä† zΟÎ=x6 ø9 $#  tã ÏµÏè ÅÊ#uθ ¨Β �  م لقسوة بيان فيهه قلوال ألن 
بري باملضارع للحكاية واستحضار والتع" ،1وحيه وتغيري اهللا على االفتراء من أشد قسوة

، ألنهم ال يكتفون بالتحريف مرة واحدة، بل 2"الصورة والداللة على التجدد واالستمرار
  .يتمادون يف ذلك كلّما سنحت الفرصة، وكلّما جاءهم نيب أو رسول

Iω �: تعاىل قال :الثّالث املوضع - 3 öθ n=sù øŒ Î) Νèδ u !% ỳ $ uΖß™ù' t/ (#θ ãã§�|Øs? Å3≈ s9 uρ ôM |¡s% 

öΝåκæ5θ è=è% z−ƒ y— uρ ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒ �3حرف حتضيض، " لوال"كلمة إنّ  ؛
تضرعوا  الكاذبة، األمم هؤالء، أي؛ فهالّ إذا جاء بأسنا وعذابنا 4وهو الطّلب حبثّ وإزعاج

ذاب وبوادره، وحذروا عواقبه وتذلّلوا إلينا خاشعني تائبني ؛ أي حني جاءم مقدمات الع
 وإعجام قلوم قساوة إالّ هلم مانع ال"، و5وأواخره لنكشفه عنهم قبل أن حييط م

  .من الشرك واملعاندة واملعاصي ،6"هلم الشيطان زينها الّيت بأعماهلم

≈Å3 � : قال تعاىل s9 uρ ôM |¡s% öΝåκæ5θ è=è% وصلبت وغلظت؛ 7مارقت وال خشعت  أي� ،
، وصربت على مالقاة العذاب، فكانت 8بارة عن الكفر واإلصرار على املعصيةوهي ع

: كاحلجارة أو أشد قسوة فلم تؤثّر فيها النذر؛ ويف السياق استدراك وقع بني الضدين؛ أي
فلم يتضرعوا إليه تعاىل برقّة القلب واخلضوع، ولكن ظهر منهم نقيضه، حني قست قلوم 

 رسلهم، تكذيبهم على أقاموا"، و9ليه من القساوة، وازدادت قساوةواستمرت على ما هي ع
 وقساوة بعذابه واستخفافا اهللا، بعقاب استهانة ربهم، أمر عن واستكربوا ذلك على وأصروا

                                                                                                                                               
wذ� ��Pي ا����ن". و� ?9�)8 ا�(��ن */ pSو .J(4/ا���� ا��ازي6/193ج����S �!�/ 11ج/ J(4. ا��ازي. ، و

�م ا����ن158�bN 8(�Mوا�  ، .�)h115و6/114ج. ا���. 
1  �!"�ف ـ Gا�� .cيا��G�( .J(1/600 .��� .6/368ج/J(3. ا�N-�1. وروح ا� 2
�� ـ  2� .6/368ج/J(3. ا�N-�1. روح ا� 2
2�م 3�N43/ ـ ا. 
4 �&S��0H:(ا��2=ّ�� و �Z0ّ0-م ا�* �� �M2( ؛?(�Gّا� �!" .756. )�ّ ' إ1(� و=eل 9"�'ي.  ـ 
5  �!"�ن ـ ���b ����S .�2'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&�ري ا� .J(8/317 . 
 .2/409ج. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ  6

 7 �!"�ر[i. 3/22ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ ( :/�ن ا��2ب. i9�U */ ا�ّ'�� �!". ا=/ )"!-ر. 
J(14/60 . ّدة� ).)�ق()
8  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h6/425ج. ا���. 
�ن ����S ـ  9���2ّ�. �� روا=� *0-م ا����ن b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&َ�ِرّي ا� .J(8/317 . 
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 ويسخطها اهللا يكرهها الّيت األعمال من يعملون كانوا ما الشيطان هلم وحسن. منهم قلب
 . 2عليها مومحله باملعاصي فأغواهم ،1"منهم

≅Ÿ � :تعاىل قال :الرابع املوضع - 4 yè ôf u‹Ïj9 $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ZπuΖ÷F Ïù šÏ% ©#Ïj9 ’Îû 

ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚ t�̈Β Ïπu‹ Å™$ s)ø9 $#uρ öΝßγ ç/θ è=è% 3 āχÎ)uρ tÏϑÎ=≈ ©à9$# ’Å∀s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹ Ïèt/ �3.  

yϑsùr& yy � :تعاىل قال :اخلامس املوضع - 5 u�Ÿ° ª!$# …çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 uθ ßγ sù 4’n? tã 

9‘θ çΡ ÏiΒ ÏµÎn/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπu‹ Å¡≈ s)ù=Ïj9 Νåκæ5θ è=è% ÏiΒ Ì�ø.ÏŒ «!$# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β �4أفمن شرح  ؛
، 5اهللا تعاىل صدره لإلسالم، فاتسع لتلقّي أحكام اهللا، والعمل ا، منشرحا، قرير العني

uθ � لطاعته واخلضوع لربوبيته، واإلذعان بوحدانيته، واإلقرار ملعرفته، قلبه سحوف ßγ sù 4’ n? tã 

9‘θ çΡ ÏiΒ ÏµÎn/§‘ � ا ويقني بصرية وعلىبتنوير عليه، هو مم اهللا ألمر لذلك فهو قلبه، يف احلق 
يا رسول اهللا : هذه اآلية، فقيل �وقرأ رسول اهللا ". 6يرضيه فيما منته عنه اه وعما متبع،
  اِهللاولَسا ري: ، فقيلحسفَان وحرش انبلْ القَور النّلَخا دذَِإ:  انشراح الصدر؟ قالكيف

 ِتوملْ ِلبهأَالت، ووِرر الغاِر دني عاِفجالت، ووِدلُ اخلُاِرى دلَ ِإةُابناِإل: ؟ قالكِل ذَةُمالَا عمفَ
: قال اهللا تعاىل: (قال � أيب سعيد اخلدري أنّ رسول اهللا وعن. "7"ِتو املَوِلز نلَبقَ

 مهوبلُ قُِةياِس القَنا ِموهبلُطْ تالَي، وِتمح رميِه ِفتلْعي جنِّإ فَاِءحم السنِم جاِئووا احلَبلُاطْ
 قلبه، اهللا أقسى كمن منفسحا منشرحا صدره كان أفمن .8)"يِطخ سميِه ِفتلْعي جنِِّإفَ

  . 9بالصواب؟ والعمل اهلدى، واتباع احلق، استماع عن وضيقه ذكره، من وأخاله

                                                 
 .7/227ج/J(5. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  1
2  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h6/425ج. ا����Pا� �ا ����Sو ، .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(3/102. 
3 J�=2"-ان . 53/ ـ ا� ��ا�:� �� �qا /* y .ا��O0 ا� �£1(+ ا��'
4 �(c��1 [0-=&�. 22/ ـ ا���م ا����ن. [�? ا� �اد أ=- �&O وو�'R: ا���bN 8(�Mا� �!" .�)h15/248ج. ا���. 
5  �!"��6 ا��2'ي. ����S ا���� ا��b / ـ � /= / b695. *(' ا��. 
6  �!" .23/222ج/J(12. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�ف ـ  7Gي.ا���G�(cا�  .J(3/394. 
�م ا����ن ـ  8�bN 8(�Mا� .�)h15/248ج. ا���. 
9  �!" .23/222ج/J(12.  �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن */ pSو? ـ 
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ƒ÷≅× �: تعاىل قال uθ sù Ïπu‹ Å¡≈s)ù=Ïj9 Νåκæ5θ è=è% ÏiΒ Ì�ø.ÏŒ «! ، 1الّيت جفّت ونأت عن ذكر اهللا � #$
ه، بل هي  ال تلني لكتابه، و ال تتذكّر آياته، وال تطمئن بذكر2وازدادت قسوة من مساعه

 رديد، والشها، ملتفتة إىل غريه، فهؤالء يف ضالل مبني، وهلم الويل الشمعرضة عن رب
  .  3الكبري

öΝs9 � :تعاىل قال :السادس املوضع - 6 r& Èβù' tƒ tÏ% ©#Ï9 (# þθãΖtΒ#u βr& yìt± øƒrB öΝåκæ5θ è=è% 

Ì� ò2Ï%Î! «! $# $ tΒ uρ tΑt“tΡ zÏΒ Èd, ptø: $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3tƒ tÏ%©!$% x. (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜ sù ãΝÍκö� n=tã 

ß‰tΒ F{ $# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è=è% ( ×�� ÏWx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù �4انَ يأين؛ األمر أىن من يأن، أمل ؛وح 

                                                 
1  �!"9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  .J(12/23/223ج. 
2  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h15/248ج. ا���. 
3  �!"��6 ا��2'ي. ����S ا���� ا��b / ـ � /= / b695. *(' ا�� . �qا ����S �� OH] '�1 ل-�ا�Y�ّ ) 21(و

 �qا i�)1)22 (�(cّ7: ")/ 1-رة ا���0� أ�-اY�( �"cّل ا� �ء )/ ا�ّ� �ء، ��"(i �&� =7 زر* �öΝ � وآ  s9r& t� s? ¨β r& ©! $# 

tΑt“Ρ r& z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ … çµs3 n= |¡sù yì‹ Î6≈ oΨ tƒ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# ¢Ο èO ßl Ì� øƒä† ÏµÎ/ % Yæ ö‘ y— $̧� Î= tGøƒ ’Χ … çµçΡ≡uθ ø9r& §Ν èO ßkŠ Îγ tƒ çµ1 u�tIsù # v� x� óÁ ãΒ ¢Ο èO … ã& é# yè øg s† 

$̧ϑ≈ sÜãm 4 ¨βÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ 3“t� ø. Ï%s! ’ Í< 'ρ T{ É=≈t7 ø9F{$# � ح�G"Sو |Yّ�YY� ،��ّ�ا��0-ب ا� R��ّ0YS ء ذآ�ا�"cّل )/ ا�ّ�  w�rآ ،

�'اوةوYS�ّ�ك �bآ� ا����ة، و uو ��ة ��&�b u �Y�ّ1ّ�� ا�0ّ��R ا�ّ:��ة ا��YS �0ّ��R ا��0-ب ا���1ّ�� آ YS.  
� ا����، و06&� ="-ر�GY� Rق =7 وY�S@�ء&"( �02 �وا���ق =�/ هRr ا��0-ب . وا� �Gح �½e1م [0-=

  ). أو�·eV �� wل )(�/. (و[0-ب أ�Uى [�1ّ�� ��ق =�2'
� S:ّ-ر ����b ا��0-qا Rrى =7وه'"Sح �7 و�G"Y� مe1Cا a�ّ0YS �Y�ّ8 ا�. ب ا( �&��b ر-ّ:Sل . و�b

�رة"Y1uاق وا�%Cوا ،�%�G)وا�ّ"'اوة وا� |Yّ�Yّاح وا��G�uا . �&Y!0Pو �&Sو�آ � S:ّ-ر ����b  ا��0-ب ا�UNى �� [�
�&(emو �&Y Y*و ،�&��� و�9&S-(و .،Rر-� /( 7� 'ّ �1ّ�� [0-=&� و)/ �Gح ا� 6'رe1½� Rم و���2� آH] Wو�� 

 .24/3048ج/em �� .J(5ل ا����ن". )/ ذآ� ا�
4 '�ت آ��4ة �rآ� ا�SN. 16/ ـ ا��'� روا&(�� أو �� �1�ق )�qا Rrول هc� O)1 �� ج ا=/ أ=� : "��' ذآ��Uأ

 �� �)�%)l"ّ: ا� (ا� *7�0 و0ّ1 a0ّ6 �ّ)"ّب ا��c =/ أ=� رواد أّن أ6�c2اح */ *(' ا�c ا� �&�� �&m �

w�@ّوا� .i�c"� :� öΝ s9r& Èβù'tƒ tÏ%©# Ï9 (# þθ ãΖtΒ#u ��qرك "و".  ا��ل) ا�cّه'(أ�Uج ا=/ ا� (] � *Nن */ ا���1 ��p)�� : أ ّ�

 �&�ّp�� '&Mن =&� )/ ا��6�=-ا )/ ا���2 )� أ6�=-ا =2' )� آp� �"['م أ6��ب ر1-ل ا� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� ا� '

�-ا *�Y�7�0وا�� آ( £2= /*  .i�c"� :� öΝ s9r& Èβ ù'tƒ tÏ%©# Ï9 (# þθ ãΖtΒ#u β r& yìt±øƒ rB öΝ åκ æ5θ è=è% � �qب ". ا��ب ا�"�-ل �� أ1()�

  .e9 .281-282ل ا�ّ'/ ا�ّ��-�h. ا�ّ"cول
�ل ا��0(ّ� و)��S?: "أّ)� ا�ّ�وا� ا�4ّ���4 ��' ذآ�ه� ا�ّ"���=-رّي ���ل] := /����2' ا�&�Mة =�"�، �i�c �� ا� "

�: وذ�w أّ�&� �p1-ا 01 �ن ا���ر1ّ� ذات -م ����-اqا Rrه i�c"� ،O\�M2ا� �� �� ا�Yّ-راة �°ّن ��& ّ* �"�'ّb . ل�و[
��ب أ1(�ب ا�ّ"cول". �i�c �� ا� ��P :/�"(sه Yف. 227. آ�Gا�� �!"، و����S ا����ن J(4/64. ا��G�(cي. و
 .6/558ج. ا=/ آ��4. ا�2!��
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،ِحنيأي: إناه جاء إذا ي هقوا للّذين حين أمل: أي. 1وقتم تلني أن ورسوله اهللا صدلذكر قلو 
 ألوامره وتنقاد ،2 � رسوله على والقرآن احلق، من نزل وملا به، فتخضع وتطيع، اهللا

على خشوع القلب هللا تعاىل وملا أنزله من الكتاب  االجتهاد على احلثّ فيه وهذا. "وزواجره
واحلكمة، وأن يتذكّر املؤمنون املواعظ اإلهلية واألحكام الشرعية كلّ وقت وحياسبوا أنفسهم 

وال يكونوا كأهل الكتاب الّذين طالت املدة بينهم وبني أنبيائهم فمالوا إىل . 3" ذلكعلى
  .الدنيا عن مواعظ اهللا فقست قلوم

ôM �: قال تعاىل |¡s)sù öΝåκæ5θ è=è% قسوة� حبيث ال 4 صلبت فهي كاحلجارة أو أشد 
لت آماهلم وغلبهم ملّا طا اهللا معاصي إىل السكون على واشتدت 5تنفعل للخري والطّاعة

فالقلوب حتتاج يف كلّ وقت إىل أن تذكّر مبا أنزل اهللا وتنطق باحلكمة، وال ينبغي . "6اجلفاء
  . والصد عن ذكر اهللا تعاىل7"الغفلة عن ذلك فإنه سبب لقسوة القلب ومجود العني

  :القلب املكنون: خامسا

كَننت : فيه الشيء، يقالالِكن ما يحفَظُ : "ورد يف معجم مفردات ألفاظ القرآن
ومجع . الشيَء جعلته يف ِكن وخص كِننت مبا يستر ِببيٍت أو ثوب وغري ذلك من األجسام

_Ÿ≅yèy �: الكن أكنانٌ، قال تعاىل uρ / ä3s9 zÏiΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# $ YΨ≈ oΨò2r& �8 . انُ الغطاء الّذيوالِكن

                                                 
�ف  1Gا�� �!"، و���ن ا��2ب 29/217ج/J(10. ا��ازي. ، و"!� ����S ا���� ا��ازيJ(4/64. ا��G�(cي. ـ 

�دة. J(1/183. ا=/ )"!-ر()�� ).أ
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .27/259ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
3 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ ����S ا���� /= / bز أ. "802. *(' ا��-M�ب وY�0 أه? ا���� ( /* �&� ��&�ن �-ن 

�� [�-ة ا��0-ب =2' أن وّ=�-ا، وذ�w أّن ="� إ�1ا\�? آ�ن ا��ّ+ �-ل =�"&� و=�/ %&-اS&�، وإذا 1 2-ا ا�Yّ-راة 
�ء وا���-ة وا�0YU-ا وأb'�-ا )� أb'�-ا )/ �M0(&� ا�P ن�(cّل *�0&� ا��h � ّ0� ،�&=-0] i]ّ2-ا � ورGU ?�M�Cوا

�Yّا�R��Pو l�ف". �Gي. ا���G�(cا� .J(4/64��!2ا����ن ا� ����S �!"، و����S 559-6/558ج. ا=/ آ��4. ، و
�Pا� �ا .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(9/433�-"Yوا� ���Yا� ����Sر. ، و-%��ه� =/ *Hا� .J(11/27/392ج. 

4 ��� .27/242ج/J(14. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
�'��ّ�. ا� ��` ـ "!� ����S ا�(��  5Nن ا��b -=أ .J(8/222. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6  �!". ا��ازي. ، و����S ا���� ا��ازي27/261ج/J(13. ا�H(�ي.  ـ 
J(10/29/217ج. 
7 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ ����S ا���� /= / b802. *(' ا��. 
 .81/ ـ ا�"�? 8
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θä9$#) �: و غطاٍء وأغطيٍة، قال تعاىليكَن فيه الشيُء واجلمع أكنة حن s%uρ $ oΨç/θ è=è% þ’Îû 7π̈ΖÅ2r& $£ϑÏiΒ 

!$ tΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) �1 .علينا: قيل وردهم ما توالقلب املكنون؛ . 2"معناه يف غطاء عن تفه
  .املوضوع يف غطاء حيول ما بينه وما بني احلق، فال يتأثّر بذكر اهللا تعاىل وال يتعظ بعربة

  : رد ذكر القلب املكنون يف أربعة مواضع من القرآن الكرمي، هي كاآليتوقد و

Νåκ÷]ÏΒ �: قال تعاىل :املوضع األول - 1 uρ  ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9 Î) ( $ uΖù=yèy_ uρ 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è=è% 

ºπ̈ΖÏ.r& βr& çνθ ßγ s)ø�tƒ þ’Îû uρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u # \�ø%uρ 4 βÎ)uρ (# ÷ρt� tƒ ¨≅à2 7πtƒ#u āω (#θ ãΖÏΒ÷σãƒ $ pκÍ5 4 # ¨Lym #sŒ Î) x8ρâ !% ỳ 

y7 tΡθ ä9 Ï‰≈ pgä† ãΑθà)tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) ç��ÏÜ≈ y™r& t, Î!̈ρF{$# �3.  

_uΖù=yèy$ �:  قال تعاىل:املوضع الثّاين - 2 uρ 4’ n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% ºπ̈ΖÏ.r& βr& çνθßγ s)ø�tƒ þ’Îû uρ 

öΝÍκÍΞ#sŒ# u # \� ø%uρ 4 #sŒÎ)uρ |Nö� x.sŒ y7 −/u‘ ’Îû Èβ#u ö� à)ø9 $# …çνy‰÷n uρ (# öθ ©9 uρ #’n? tã óΟ Ïδ Ì�≈t/÷Š r& # Y‘θ à�çΡ �4.  

                                                 
1 i0:ّ� 5/ ـ. 
�ّ� ـ  2��&6Nا OPدة. 493. ا�ّ�ا��ن ا��2ب)آّ/: ()�� �!" ).آ"/()�دة . J(13/122. ا=/ )"!-ر. ، و
2�م 3�Nو[�?: ا�َ-ْ[ُ�. "25/ ـ ا ،|Y���وا�ِ-ْ[ُ� =��� . ه- أن rهO ا�ّ� 8 آ70ّ، وا�²4َ�ُ? أlّU )/ ذ�w: ِ�ْ�ٌ? �� اNذن، =

  ).   و[�()�دة . J(15/256. ا=/ )"!-ر. ���ن ا��2ب". ا��4ّ? � ? *m a0&ٍ� أو *a0 رأٍس: ا�-او

 �� /2��a"إّن ا� �:-دS 7�-] :� Ν åκ ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9Î) ��"2". ا� �Gآ�/ آّ��ر [��:  *a0 ا���0ّ 

�م ا����ن�bN 8(�Mا� .�)hرث و*�(� : و[�?. 6/404ج. ا����ه� أ=- ��1�ن وا�-��' =/ ا� ��Zة وا�ّ"@� =/ ا��
. ا�ّ�ازي. "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي. وُأ)�� وُأَ=ّ� ا="� l0U وا���رث =/ *�)� وأ=- 9&?و*Y(� و%�(� ا="� ر=��2 

J(4/12/161ج .i�)1 �Y�ّت ا�qا �� a��2S ل-� :� tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç�à³ øt wΥ $YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tΡ tÏ%©# Ï9 (# þθ ä. u�õ° r& tør& ãΝ ä. äτ !% x. u�à° tÏ%©! $# 

öΝ çFΖä. tβθ ßϑãã÷“ s?  .¢Ο èO óΟ s9  ä3 s? öΝ æηçF t⊥ ÷F Ïù Hω Î) β r& (#θ ä9$s% «! $#uρ $oΨ În/ u‘ $tΒ $̈Ζä. t Ï. Î�ô³ ãΒ  .ö�ÝàΡ $# y#ø‹ x. (#θ ç/ x‹ x. #’ n?tã öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& 4 ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷]tã $̈Β 

(#θ çΡ% x. tβρ ç�tIø� tƒ �. م�2�N24 -22/ا. 

�. 46/ ـ ا�1Cاء 4&0)] �Y�ّوا �qا Rrول هc� O)1" :رr" ج ا=/ ا��Uلأ�آ�ن ر1-ل ا� a0ّ6 ا� :  */ ا=/ %&�ب [
�ب [��-ا �c&Yؤن =7Yا�� aه� إ��� إ��7، : *7�0 و0ّ1� إذا eS ا����ن *�G( a0آ� [�� ود*�-*'S �� �� أآّ"� )ّ "=-0]

�بMb w"�=و �� و[� و)/ =�"""��cل ا� �� ذ�w )/ [-�&�. و�� أذاp� :� #sŒ Î)uρ šVù& t� s% tβ#uö� à) ø9$# � ."� �� ب ا�ّ"�-ل�)

 .e9 .169-170ل ا�ّ'/ ا�ّ��-�h. أ1(�ب ا�ّ"cول
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ô �:  قال تعاىل:املوضع الثّالث - 3 tΒ uρ ÞΟ n=øßr& £ϑÏΒ t� Ïj.èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/u‘ uÚt� ôãr' sù 

$ pκ÷]tã z Å¤ tΡuρ $ tΒ ôM tΒ £‰s% çν#y‰tƒ 4 $ ‾ΡÎ) $oΨù=yèy_ 4’n? tã öΝÎγ Î/θè=è% ºπ̈ΖÅ2r& βr& çνθ ßγ s)ø�tƒ þ’ Îûuρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u # \� ø%uρ ( 
βÎ)uρ óΟ ßγããô‰s? ’ n<Î) 3“y‰ßγ ø9 $#  n=sù (# ÿρß‰tF öκu‰ # ¸Œ Î) # Y‰t/r& �1.  

θ#) �:  قال تعاىل:املوضع الرابع - 4 ä9$ s%uρ $ oΨç/θè=è% þ’ Îû 7π ¨ΖÅ2r& $ £ϑÏiΒ !$tΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) þ’Îû uρ 

$ oΨÏΡ#sŒ# u Ö�ø%uρ .ÏΒ uρ $ oΨÏΖ÷�t/ y7 ÏΖ÷�t/uρ Ò>$ pg Éo ö≅yϑôã$$ sù $uΖ‾ΡÎ) tβθ è=Ïϑ≈ tã  �2.  

$ �: إنّ اجلزء املشترك ما بني اآليات كلّها، هو قوله تعاىل uΖù=yèy_ uρ 4’ n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% ºπ̈ΖÏ.r& 

βr& çνθ ßγ s)ø�tƒ þ’Îû uρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u # \� ø%uρ يف ثالثة مواضع، وقوله تعاىل�  :� $ oΨç/θè=è% þ’ Îû 7π̈ΖÅ2r& $£ϑÏiΒ 

!$ tΡθ ããô‰s? Ïµ ø‹s9 Î) þ’ Îû uρ $ oΨÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ ابع�يف املوضع الر .  

 �لقد نزلت هذه اآليات يف كفّار قريش وقد أعرضوا عما دعاهم إليه الرسول 
قالوا. وجادلوا فيه فأكثروا اجلدال بغري علم وال حق احلق وملّا عجزوا عن صد :� $ oΨç/θè=è% þ’ Îû 

7π̈ΖÅ2r& $£ϑÏiΒ !$ tΡθããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) þ’ Îû uρ $ oΨÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ � ؛ أي كالمك ال يدخل أمساعنا، وقلوبنا
؛ فلقد جعل اهللا تعاىل على قلوب هؤالء الّذين يعرضون عن آيات اهللا الّيت 3مستورة عن فهمه

                                                 

1 l&ت. 57/ ـ ا����=��ت ا�ّ�qا �� a��2S ل-� :� ô‰ s) s9uρ $oΨ øù §�|À ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uö� à) ø9$# Ä¨$̈Ζ= Ï9  ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sW tΒ 4 tβ% x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# u�sYò2r& &óx« Zω y‰ ỳ . $tΒ uρ yìuΖtΒ }̈ $̈Ζ9$# βr& (# þθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ øŒ Î) ãΝ èδ u!% ỳ 3“y‰ ßγ ø9$# (#ρã� Ï� øó tGó¡o„ uρ öΝ ßγ −/ u‘ Hω Î) β r& öΝ åκ u�Ï? ù's? èπ̈Ζß™ t,Î! ¨ρ F{$# 

=÷ρ r& ãΝ åκ u�Ï? ù'tƒ Ü>#x‹ yè ø9$# Wξ ç6 è% . $tΒ uρ ã≅ Å™ ö� çΡ t Î= y™ ö� ßϑø9$# āω Î) tÎ�Åe³ u;ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ 4 ãΑÏ‰≈ pg ä†uρ tÏ%©! $# (#ρã� x� Ÿ2 È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ (#θ àÒ Ïm ô‰ ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨,pt ø: $# ( 
(# ÿρ ä‹ sƒªB $#uρ ÉL≈ tƒ#u !$tΒ uρ (#ρ â‘ É‹Ρ é& # Yρ â“ èδ � l&56-54/ا��. 

2 i0:� 5/ ـ .�� �� آّ��ر [�qا i�c�، وا�ّ�وا� )�ّ:�0 �� 6/159ج. ا=/ آ��4. "!� ����S ا����ن ا�2!��. أ

�م ا����ن�bN 8(�Mا� .�)h339-15/338ج. ا��� .�� a��2S ل-��Y/ ا�ّ��=��Y/وqا  :� Ò=≈ tGÏ. ôM n= Å_Á èù … çµçG≈ tƒ#u $ºΡ#uö� è% 

$|‹ Î/ t� tã 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ßϑn= ôè tƒ  .# Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹ tΡ uρ uÚ t� ôãr'sù öΝ èδ ç�sYò2r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθãè yϑó¡o„ � i0:ّ�/3 -4. 

3  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h15/339ج. ا����Pا� �ا ����S �!". �a ا� �ا�PأH:( ' b. ، و
J(5/321. 
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رآن من أمر ويقروا بالتوحيد وتصديق ما يف الق ،1ذُكِّروا ا أغطيةً لئالّ يتدبروها ويفقهوها
، وجعل يف آذام وقرا وصمما حيول دون مساعهم بقصد 2اهللا ويه، وسائر ما أنزل فيه

التدبر والوصول إىل ما فيه من اهلداية والرشد، فال يسمعون ما يدعوهم إليه القرآن الّذي 
، بل يسمعون صوته وقراءته وكالمه 3 استثقاال منهم وكراهة له�يتلوه عليهم حممد 

، 4ام، وال يعقلون عنه ما يقول، كمثل البهيمة الّيت تسمع النداء وال تدري ما يقال هلابآذ
  .5وقد جعل اهللا تعاىل بينهم وبينه حجابا ساترا وخالفا يف الدين

ويف هذا تشبيه للحجب واملوانع املعنوية باحلجب : "يقول أمحد مصطفى املراغي
فقه احلديث وال يتدبره كالوعاء الّذي وِضع عليه الغطاء واملوانع احلسية، فالقلب الّذي ال ي

فال يدخل فيه شيء، واآلذان الّيت ال تسمع الكالم مساع فهم وتدبر كاآلذان املصابة بالثّقل 
  .أو الصمم، فسمعها وعدمه سواء

 جعل التقليد الّذي خيتاره اإلنسان لنفسه مانعا من النظر إنّ اهللا جلّت قدرته
دالل والبحث عن احلقائق، فاملقلّد ال يستمع على متكلّم ليميز احلق من الباطل، وإذا واالست

وصل إل مسعه ما هو خمالف ملا يِدين به ال يتدبره وال يراه جديرا باملوازنة بينه وبني ما عنده 
ا؛ من عقيدٍة أو رأٍي ليختار أقرما إىل الصحة وأجدرمها بالصدق وأكثرمها هداية ورشاد

فلقد فقدوا . 6"وابعثهما إىل اطمئنان النفس املوصل هلا إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة

                                                 
1  �!" .15/296ج/J(7. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
2  �!" .24/100ج/J(12. ا� :'ر ���7 ـ 
3  �!"� ـ &��� .ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� 
4  �!". �أa�H:( ' b ا� �اP. و����S ا� �ا�P. 7/202ج/J(5. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
J(5/416/ bا�� � .222. ا��2'ي. ، و����S ا���
5  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h15/339ج. ا��� .�Pا� �ا ����Sو .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(5/416 ،

/ bا�� � .222. ا��2'ي. و����S ا���
6 �Pا� �ا ����S ـ  .J(3/81 .ن��  . J(8/268. وي)�ّ ' اN)�/ ا�&�. و"!� b ����S'ا\+ ا��وح وا��

�U� م��( �� �Pا� �ا a�H:( ' bل أ-�" : O��2��a[وS ه� ] ا�eّU 7�ّN ،7��� a0* ب�M�29? ا�
 Ru-( ال-bأ O]ا�� ا�ّ�(O �� و[-*&� �� w0S ا���ل، أ�S uى أّن ا�ّ�ّ�' إذا �� &�ّp0ّ�� آ�Yّا� w0S رت�:� ،�&���و

 aإ� w06ي أوr�ّا ���-ل أ ،7��b ءت�1 aYّbO4آ /* w)]أرا �ّ� ،w=ر�P a0* w0)b iا، إذ أ���rه ." ����S
�Pا� �ا .J(3/81. 
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االستعداد لقبول الرشاد واهلدى، مبا عصوا به اهللا تعاىل، ومبا دنسوا به أنفسهم من قبيح 
  .1 من الكفر والفسوقواألقوال، ومبا اجترحوااألفعال 

  :وفواخل القلب الّذي فيه الرعب: سادسا

يف املعاجم اللّغوية تتشابه يف داللتها على الفزع واخلوف " رعب"إنّ دالالت مادة 
االنقطاع من امتالء اخلوف، يقالُ رعبته فَرعب رعباً وهو : والفرق واهللع؛ فالرعب هو

وقةُ الفُرابعروالت ِعبقال تعاىل2ر ، :� t∃ x‹s%uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% |=ôã”�9 Mø⁄Î=ßϑs9| �: ، وقال�3 #$ uρ 

öΝåκ÷]ÏΒ $ Y6 ôãâ‘ �4 .عب امللء، يقال: أو هوسيلٌ : اخلوف الّذي حيصل يف القلب، وأصل الر

                                                 
1 7�[R-G وأ='ى آّ? )"&� رأ"� ،/�R ا� �ّ��)Y�� اqا Rr2? �� هMع ا�-V-( ر��ه� =/ *�%-ر.  ـ ��' أ�Hّل ا�-� :
"i0] ن°� :�"\���-ا )/ *0 ] /r0ّ� �Mّb �q7 اS��ز ا����: ه? �S-ن هM*آ�/ إّن إ�G ا� ا� cM*أي أ ،���:ّ��ن =

2�رp= 7YVن 6ََ�َ�ُ&� */ )��و�� ا� 2�ر�Y� �V-م ���Y� ،�&�0* �Mّ-ن ا�ّ:��� )/ 9 �0 اNآّ"� ا�Y�ّ 29? ا� ( /*
�&=-0] a0* .  

i0] : رة وأن [-ل�2Y1وأّن ا�-[� ا ?���S �"ّآNأّن ا i 0* '] w�ّN ���� أ6��ب w0S ا� �qا Rr&= JY� ��

a��2S ل ا��] w�rة، و��=��ن و)�Y&= ،أ[-ل �β �: ا�ّ"@� )� أدري ) Î)uρ (# ÷ρ t� tƒ ¨≅ à2 7πtƒ#u āω (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ $pκ Í5 � ." ����S

�-"Yّوا� ���Yّا� .J(3/7/180ج.  
OH] '�1 ل-��: "و)�Y1uة اc&9ا أ-('�Y��و�-ا أن �ل أّ)� هusء �0� MYّ&-ا إ�a ا�&'ى ��&'َ&� ا�، و�� 

�=�MY1uا� �&� ا �َ���� ،�&��� �� آ�ّ�H2? ا� =�"&� و=�/ ا�&'ى .. ا��M� اًء؛'Y=ا �ّ�Hا�� �&Sc&90-ا أHّ* ءusه
aو�Nا �&Y�=ّول وN02&� ا� a0* اًءc9 ي �9ىr�ّا اr&= �&�� Rؤ��، و�9ى [@=�Mb ..ا� �(p= ن-� � �. وآّ? %�ء إّ

�ه'، McYّآaو)/ أ)� ا� أن &'َي )/  /( |0�و)/ أ)� ا� أن a0* ?2M [0-ب ا� �V�2/ أآّ"� أن ��&-R . وأن 
�s)"-ا =& u ��ه� *a0 إرادة ا� =&�، .. و�� �ذا�&� و[�ا، وإن �وا آّ? ��HUو%�آ&� و �&�eV 0-ن��ُ /r�ّوا

���bCا Rrن �� ه-H��Z � ��\7 ��&�، إّ@] a0*و .+ّ���= �&)M 7��، وه- ��� أ[-ا�&� �� هrا ا�pGّن وا� 1(�

�&&�ّ�%tΑ$s  �: و uρ šÏ%©! $# (#θ ä. u�õ° r& öθ s9 u!$x© ª! $# $tΒ $tΡ ô‰ t6 tã  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ∅ÏΒ &óx« ß øtªΥ Iω uρ $tΡ äτ !$t/# u Ÿω uρ $oΨ øΒ §� ym  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ 

 ÏΒ &óx« 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ÿ≅ yè sù šÏ%©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6 s% 4 ö≅ yγ sù ’ n?tã È≅ ß™ ”�9$# āω Î) à�≈ n= t7 ø9$# ß Î7 ßϑø9$#  .ô‰s) s9uρ $uΖ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& 

(#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑsù ô ¨Β “y‰ yδ ª! $# Ν ßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β ôM ¤) ym Ïµø‹ n= tã ä' s#≈ n=āÒ9$# 4 (#ρ ç�� Å¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã�ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. 

šχ% x. èπt7 É)≈ tã š Î/ Éj‹ s3 ßϑø9$# � ?�"36- 35/ا� . i�ّb � ��ر ا� *�0&� [-�&�؛ و*a0 أّن ا�ّ@��e إّ���'ّل هrا *a0 إ

  .7/1066ج. �� emل ا����ن". *�0&�  ـ =2' ا�ّ"rارة ـ =�02&�
�ز"أّ)� �� ����S ا�(�� ا� ��`؛ M) u ������ �"�ّا� *"' أه? ا� a2? إ�Mل ا=.. �"�(� ا��وه��H* / : Rrو[

�-ا 1�)N /�2[-ا�7-� �� �&�ّp0` وا�(2' */ [(-ل ا���� آZء ا��-م )/ ا�usس ه-��أ=- ". *(�رة */ )� 29? ا� �� 
�ّ��'�Nن ا��b .J(4/102.  

 .163 -12/161ج/J(4. وأّ)� ا���� ا�ّ�ازي �70 رأي وS�u-ّH( ?�0ن �� ����S ا���� ا�ّ�ازي
�ظ ا����ن ـ  "!� )M2� )��دات أ 2�� .�ّ��&�6Nا OPدة . 223. ا�ّ�ا�()O*ر.( 
 .2/، وا��26�G/ ـ اcbNاب 3
 .l/18 ـ ا��& 4
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وأما يف لسان . 1راِعب إذا مأل األودية واألار، وإنما مسي الفزع رعبا ألنه ميأل القلب خوفا
رعبه يرعبه رعبا ورعبا، فهو مرعوب . خلَوفالفَزع وا: الرعب والرعب: "العرب فهو

ِعيبور :هعوهو قلب العاصي، فال تراه إالّ . 2"أَفْز ،وبعرم عب؛ قلبوالقلب الّذي فيه الر
  :وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف أربعة مواضع هي كاآليت. خائفا مرعوبا مستوحشا

É)ù=ãΖy™ ’Îû É>θ‘ �:  تعاىل قال:املوضع األول - 1 è=è% šÏ% ©!$# (#ρã�x�x. |= ôã”�9 $# !$ yϑÎ/ 

(#θ à2u�õ°r& «!$$ Î/ $tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ $ YΖ≈ sÜù=ß™ ( ãΝßγ1uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# 4 }§ø♥Î/uρ “uθ ÷VtΒ šÏϑÎ=≈ ©à9$# �3 .  

ا ن حاربومم �سيلقي اهللا تعاىل يف قلوب الّذين كفروا بربهم وجحدوا نبوة حممد 
املسلمني يف غزوة أحد، الرعب واجلزع واهللع مبا أشركوا باهللا، وبعبادم األصنام، وطاعتهم 

 �الشيطان الّيت مل جيعل اهللا تعاىل هلم ا حجة، وهذا وعد منه جلّ ثناؤه أصحاب حممد 
 الكافرين، فال إنه الرعب الّذي كان ينصر اهللا تعاىل به املسلمني على. بالنصر على أعدائهم
 يبأصحاب الن أن يكون هلؤالء عاقبة نصر، أو ظهور عليهم ما اعتصموا باهللا تعاىل  �يظن

فأما املصيبة الّيت أصاب ا املسلمني فبذنوب قدموها ألنفسهم، خالفوا ا . واتبعوا أمره
  .4 �أمره، وعصوا فيها نيب اهللا 

فما يلقى الّذي . عركة يلتقي فيها الكفر باإلميانيف كلّ م"إنه وعد من اهللا تعاىل قائم 
ولكن . الّذين كفروا الّذين آمنوا حتى خيافوهم، ويتحرك الرعب امللقى من اهللا يف قلوم

                                                 
 .9/29ج/J(3. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 1
�دة . J(6/171.  ـ ا=/ )"!-ر 2()O*ر.( 
�. 151/ ـ �ل * �ان 3))1 �qا Rrول هc�� ارS�? أ=- ��1�ن : "ذآ� ا�Hّ(�ي ��  ّ� /�&9ّ-Y( 'bم أ-وا� �Gآ-ن 

�')-ا ����-ا �&�+، �ّ� إّ�Hّ2£ ا�= º0= aYّb ن�� Y2"6�، إّ��� [Y0Y -ه�، aYّb إذا �� : ��- )ّ��، ا�0H+ أ=- ��1( W·=
 ،��&c)-ا، ��0-ا أ*�ا=ّ��� ،O*�ّو9ّ? �� [0-=&� ا� cّ* ف ا�r�� ،�06-هpY1�ّ�� �SآY -ه�، ار29-ا �Gّا� uّإ +)

-02M�7� ا-��� �&�: ا �e29 7، و["9 2 '] � = R�)Up� ا' ّ�( i��� و9ّ? ر1-�7 .. إن cّ* ا� �)Up�� aYّb �&)0H� ،
 '1Nاء ا� b º0=]�"��� أ)��ل )/ ا� '� � a0* 8V-([ أراد أن /�b ن���1 ��cل ا� *cّ و9ّ? �� ذ�r� ،wآ� أ=p� ،

�ل و)� [rف ا� �� [0(7 )/ ا���89 إ�a ا�ّ"(ّ� �� ،O*�ّ :� ‘ É) ù= ãΖy™ ’ Îû É>θ è= è% šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. |= ôã”�9$# !$yϑÎ/ (#θ à2u�õ° r& 

«! $$Î/ �" . ي ا����ن� ?. ا�ّ�ازي. ، و"!� ����S ا���� ا�ّ�ازي151-4/150ج/J(3. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو

J(3/`29-8/28ج��ا�  ��)ا� ����Sو ، .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(3/83. 
�ن . ، و"!� ����S ا�(�� ا� ��`4/150ج/3)J. ا�Hّ(�ي.  9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن "!� ـ 4�b -=أ

�ّ��'�Nا .J(3/83. 
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إنّ األمر يقتضي وقوع الرعب يف مجيع . 1"املهم أن توجد حقيقة اإلميان يف قلوب املؤمنني
م على ظاهره، ألنه ال أحد خيالف اإلسالم إالّ الكفّار، وقد أجرى بعض العلماء هذا العمو

كما ال يقتضي . ويف قلبه ضرب من الرعب من املسلمني، إما يف احلرب، وإما يف احملاجة
وقوع مجيع أنواع الرعب يف قلوب الكفّار، إنما يقتضي وقوع هذه احلقيقة يف قلوم من 

  .  2بعض الوجوه

øŒ �:  قال تعاىل:املوضع الثّاين - 2 Î)  Çrθãƒ y7•/u‘ ’ n<Î) Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3yètΒ (#θ çGÎm;sW sù 

šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 ’Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% š Ï%©!$# (#ρã� x�x. |= ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ$$ sù s−öθ sù É−$oΨôãF{ $# 

(#θ ç/Î�ôÑ$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ �3. � ’ Å+ø9é' y™ ’Îû É>θ è=è% šÏ%©!$# (#ρã� x�x. |=ôã”�9 أي؛  � #$
سأرعب قلوب الّذين كفروا يب أّيها املؤمنون منكم، وأملؤها فرقًا حتى ينهزموا عنكم، "

سألقي الرعب والذّلّة والصغار على من خالف أمري وكذّب و .4"فاضربوا فوق األعناق
اهللا تعاىل إذا ثبت املؤمنني، وألقى الرعب يف قلوب الكافرين، مل يقدر إنّ ف .5رسويل

  .7؛ فإنهم أولياؤه6على الثّبات هلمالكافرون 

&tΑt“Ρr �:  قال تعاىل:املوضع الثّالث - 3 uρ tÏ% ©!$# Οèδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ 

öΝÎγŠÏ¹$ uŠ|¹ t∃x‹ s%uρ ’Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% |= ôã”�9 $# $ Z)ƒ Ì�sù šχθ è=çGø)s? šχρç�Å�ù' s?uρ $ Z)ƒ Ì� sù �8 ؛ أي؛ لقد
                                                 

 .4/491ج. OH] '�1.  ـ �� emل ا����ن 1
 .9/29ج/J(3. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 2
�ل 3��N12/ ـ ا .�&0)] �Y�ّت ا�qوا �qا Rrه i�c��1�ق [ّ:� ='ر��'  �� �ا=/ . "!� ����S ا����ن ا�2!��.  و=2'ه

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن289-3/288ج. آ��4 �!" .9/233ج/J(6. ا�Hّ(�ي. ، و
 .9/236ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4
 .3/290ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 5
6  ����S �!"��6 ا�2�ّ'ي. ا���� ا�b�ّ / ـ � /= / b�ّ296. *(' ا�. 
 .516. ا�(Z-ي.  ـ "!� ����S ا�(Z-ي 7
�6��6&�. 26/ ـ اcbNاب 8 /( :�&�-:b /( .��ن، .  �6:�: )��ده�HPو ��ه�وا اcbNاب )/ [�m /r�ّإّن ا

��4-ا ا�2&' اr�ّي آ�ن =�"&� و=�/ �(ّ� ا�  /r�ّا �!ا�Hّ(�ي . �)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن"!� 9. �ه� ="- [�

J(11/21/161ج����. 21/229ج/J(11. ا�N-�1. ، وروح ا� 2&0)] �Y�ّا �qا �� a��2S ل ا�-� :� ¨Šu‘ uρ ª! $# 

tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. öΝ Îγ Ïà ø‹tó Î/ óΟ s9 (#θ ä9$uΖtƒ # Z�ö� yz 4 ’ s∀x. uρ ª! $# t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# tΑ$tF É) ø9$# 4 šχ% x. uρ ª! $# $‡ƒ Èθ s% # Y“ƒ Í•tã �، و �Y�ّا �qا �� a��2S ل-�

�öΝ � :=2'ه ä3 rO u‘ ÷ρ r&uρ öΝ åκ yÎ ö‘ r& öΝ èδ t�≈ tƒ ÏŠuρ öΝ çλ m;≡uθ øΒ r& uρ $ZÊ ö‘ r& uρ öΝ ©9 $yδθ ä↔ sÜs? 4 šχ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 &óx« # \�ƒ Ï‰ s% � ابcbN27/ا .
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الكتاب بين قريضة من حصوم وقالعهم، وهم الّذين عاونوا أنزل اهللا تعاىل من أهل 
›t∃x �وأصحابه رضي اهللا عنهم،  �األحزاب من قريش وحلفائها على الرسول  s%uρ ’Îû 

ãΝÎγ Î/θ è=è% |= ôã”�9$# ديد حبيث أسلموا أنفسهم للقتل، وأهليهم وأوالدهم لألسر " و�اخلوف الش

$ �: حسبما ينطق به قوله تعاىل Z)ƒÌ� sù šχθè=çGø)s? šχρç�Å�ù' s?uρ $ Z)ƒÌ� sù � من غري أن يكون 
فدارت الدائرة على يهود بين قريضة . 1"من جهتهم ِحراك فضال عن املخالفة واالستعصاء

 . من  قبل) من قريش وغطفان(كما دارت على األحزاب 

uθ �:  قال تعاىل:املوضع الرابع - 4 èδ ü“Ï%©!$# yl t� ÷zr& tÏ%©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# 

ÏΒ öΝÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ ÉΑ̈ρL{ Î�ô³ptø: $# 4 $ tΒ óΟçF⊥ oΨsß βr& (#θã_ ã� øƒs† ( (# þθ ‘Ζsß uρ Ο ßγ ‾Ρr& óΟßγ çGyè ÏΡ$ ¨Β ΝåκçΞθ ÝÁ ãm zÏiΒ «!$# 

ãΝßγ9s?r' sù ª! $# ôÏΒ ß]ø‹ym óΟ s9 (#θ ç7 Å¡tGøts† ( t∃ x‹s%uρ ’Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% |=ôã”�9 $# 4 tβθ ç/Ì�øƒä† ΝåκsEθ ã‹ç/ öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ 

“Ï‰÷ƒ r& uρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#ρç�É9 tF ôã$$ sù ’ Í<'ρé' ‾≈ tƒ Ì�≈|Á ö/F{$# �2 ؛ إنّ اهللا تعاىل هو الّذي تولّى أمر إخراج
هؤالء الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر، من غري ستار لقدرته من فعل 

$ �. البشر، وهو الفاعل لكلّ شيء tΒ óΟ çF⊥oΨsß βr& (#θã_ ã�øƒs† ( (# þθ‘Ζsß uρ Ο ßγ‾Ρr& óΟßγ çGyè ÏΡ$ ¨Β ΝåκçΞθ ÝÁ ãm 

z ÏiΒ «!$# م، وال هم كانوا يسلمون ؛ فال املسلمون�هم سيخرجون من بيوكانوا يتوقّعون أن 

                                                                                                                                               
�مG��1ة ا=/ ه Or&S ب؛�Yآ �� �!�ن. =��وت.  ا�e�ّم ه�رون*('. وcP �:] ?�:�Sوة ="� [�")� .��1s( 

��� .198. م1986/هـ1406. 15ط. ا�1�ّ
1 ��� .21/229ج/J(11. ا�N-�1.  ـ روح ا� 2
2 �G�ّ ' . "2/ ـ ا��(ّ-ة )�/ 9�'وا r�ّج ا�Uي أr�ّره�، �ا� ا��ب، وه� &-د ="� ا�ّ"@�� )/ دYأه? ا�� /( 

-���6 /�b ،�ز�&� ودوره��\&� وذرار&�، �ا ر1-ل ا� وذ��U wو9&� */ )"�� *a0 أن a0* �&"(ّs د)�\&� و
9�=&� ر1-ل ا� p� ،�&أ)-ا� �\� *a0 ذ�w، �و*a0 أّن �&� )� أ[i0ّ اC=? )/ أ)-ا�&�، و�0-ا �7 دوره�، و1

�)�U aج إ��U /( �&"(م، و�Gّا� aج إ��U /( �&" � ،�ره�ة �i�c �� ="� ا�ّ"@�� 1-ر: "و[�?". ���9-ا )/ د
�و�S:�? [ّ:� إe9ء ="� . 33-28/32ج/J(14. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". ا���1p= �Gه

�بYة )-9-د �� آ�M&0� 8=م: ا�ّ"@�� �� 1"� أر�G��1ة ا=/ ه Or&S .رون�و�-ل .  و)� =2'ه�180. �2(' ا�e�ّم ه

��Y/ ا��Y0ّ/ =2'هqا �� a��2S ا� :� Iω öθ s9uρ βr& |= tGx. ª! $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ uIξ y∨ø9$# öΝ åκ u5 ¤‹ yès9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( öΝ çλ m;uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# Ü>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$#  .

y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ (#θ —% !$x© ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  tΒ uρ Ée−!$t±ç„ ©! $# ¨βÎ* sù ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$s) Ïè ø9$# � �G�4- 3/ا�. 
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فلقد كانوا من القوة واملنعة يف حصوم وقالعهم حبيث مل يتصور املسلمون وال هم . بذلك
  . 1وغرم قوم ونسوا قوة اهللا الّيت ال تردها احلصون. أنهم سيخرجون منها كما أُخرجوا

ãΝßγ9 �: قال تعاىل s?r' sù ª! $# ô ÏΒ ß]ø‹ ym óΟ s9 (#θ ç7Å¡tGøts† ( t∃ x‹s%uρ ’Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% |= ôã”�9 ؛ � #$
فأتاهم اهللا من داخل أنفسهم، ال من داخل حصوم، أتاهم من قلوم فقذف فيها : "أي

الرعب، ففتحوا حصوم بأيديهم، وأراهم أنهم ال ميلكون ذواتهم، وال حيكمون قلوم، 
وقد . فضال على أن ميتنعوا عليه ببنيام وحصوم. اهللا بإرادم وتصميمهموال ميتنعون على 

ولقد سلّطهم اهللا . 2"كانوا حيسبون حساب كلّ شيء إالّ أن يأتيهم اهلجوم من داخل كيام
  .على تلك احلصون والبيوت الّيت حتصنوا ا فخربوها بأيدييهم

  :القلب األعمى: سابعا

óΟ �: قال تعاىل n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u 

tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{$#  Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL ©9$# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 ؛ مل تكن �3 #$
إىل آثار من  قبلهم، ويتأملون لكفّار قريش ومشركيهم تلك القلوب العاقلة الّيت ينظرون ا 

لقد كانت هلم قلوب ال تعقل . ا ما حلّ باألقوام السابقني الّذين كذّبوا رسلهم وأنبياءهم
. وآذان ال تسمع؛ أي يرون بأعني فال يتدبرون فيما يرون، ويسمعون فال يعون وال ينتفعون

$ �: فقال تعاىل pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θè=à)ø9 $# ÉL ©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 ؛ إنّ � #$
العمى الّذي يعتد به هو عمى القلوب، وإنّ هؤالء القوم ما عميت أبصارهم، ولكن عميت 

قد تعورف واعتقد "، والّذي 4قلوم، فاملعىن األول لقصد البالغة، والثّاين خاص ؤالء القوم
 وهو أن تصاب احلدقة مبا يطمس نورها، واستعماله يف أنّ العمى على احلقيقة مكانه البصر،

فلما أُريد إثبات ما هو خالف املعتقد من نسبة العمى إىل القلوب . القلب استعارة ومثل
                                                 

 .28/3521ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 1
2 7����.  ـ ا� �89 &��� ..ا�ّ:��� 
3 J�ء . 46/ ـ ا��� �� )(�y ا��0-ب ا�(�@qا Rrه ����S aرة إ�� .88). ا��O0 ا�2�[?(��' i�)1 ٌإ%

 4?c"Y02-م ا�� ?�&�Yا� �!"�ن. =��وت). هـ741ت(أ=- ا���1� )� ' =/ أc9 /= ' bّي ا��0(� .  ـ ")� . OYدار ا��
 .2/60ج. هـ1415. م1995. 1ط.  ا�02 ��
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حقيقة ونفيه عن األبصار، احتاج هذا التصوير إىل زيادة تعيني وفضل تعريف، ليتقرر أن 
لل والعيب يف مشاعرهم، وإنما هو يف فليس اخل. 1"مكان العمى هو القلوب ال األبصار

فأما األبصار الّيت يف الرؤوس فقد جعلها اهللا . 2عقوهلم باتباع اهلوى واالماك يف الغفلة
  . 3منفعةً وبلغةً، وأما البصر فهو يف القلب

  :القلب الغليظ: ثامنا

$ �: قال تعاىل yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨä. $ ˆà sù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9 $# 

(#θ ‘Ò x�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß#ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö� Ï�øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù |M øΒz•tã ö≅©.uθ tGsù 

’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† t, Î#Ïj.uθ tGßϑø9  فَظَاظَةً إنّ الفظَّ هو الغِليظُ اجلايف، من فَِظظْت تِفظُّ ؛�4 #$
 وال رمحة ذي غري قاسيه هو القلب وغليظ .5واألنثى فَظَّةٌ واجلمع أفظاظ. وِفظَاظًا فأنت فَظٌّ

šÏΖÏΒ � : أحسن هو مبا تعاىل اهللا وصفه وإنما ،6كذلك � صفته تكن ومل رأفة، ÷σßϑø9 $$ Î/ 

Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ �7 .اب وال غليظ وال بفظّ هو فليس8األسواق يف صخ.  

 املسبب وقدم لألول سبب والثّاين سيء الفظّ أنّ بعضهم وذكر: "األلوسي ليقو
 الصفتني تينك خالف على كنت لو املراد: يقال أن وميكن عليه، يطلع الّذي هو إذ لظهوره

 بغلظ إليه املرموز األخالق وسوء بالفظاظة إليه املشار التهور عدم وهو بالرمحة عنهما املعبر
 اهللا عن القلوب أبعد: ورد وهلذا ذميمة، صفة كلّ يتبعه تأثّره وعدم القلب قساوة فإنّ القلب

                                                 
�ف 1Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(3/17ا��ازي ����S �!" .ا���� ا��ازي. ، و
2 ?�1/ ا�pYو�( �!"�ء ا��OY ). م1914 -م 1866).(هـ1332 - هـ 1283()� ' 9 �ل ا�'/ ا���1 � .  ـ �bدار إ

 .4349/ 12ج. م1957ـ1/1376 ط.)�ّ ' �sاد *(' ا�(�[�: S���a��* .+ ا�(�=� ا��0(ّ� و%�آ�R. ا��2=ّ��
�� �p-ر 3= ����Yا�'ر ا� "4-ر �� ا� �!")�آc ه�M �0(�-ث وا�'را1�ت ا��2=�� . ):�. ا���ه�ة. ا���-�h.  ـ 

��(e1C10/519ج. 2003. 1ط.  وا. 
 .159/ ـ �ل * �ان 4
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!" .4/248ج. ا���h(�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو 6 �!" .4/183ج/J(3. ا�H(�ي. ? �ي ا����ن ـ 
7  �=-Y128/ ـ ا�. 
�م ا����ن 8�bN 8(�Mا� �!" .4/248ج. ا���h(�.  ـ 
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 فقد كان لني � الرسول وأما الغليظ، الفظّ القلب  هو هذا. 1"القاسية القلوب تعاىل
  .اجلانب مسحا طيب القلب

، بين الرب تعاىل أنه  ملّا رفَق مبن تولّى يوم أُحٍد والَنَ هلم ومل يعنفْهم�إنّ الرسول 
؛ فإنّ لينه هلم ما كان إالّ برمحة من اهللا وهو ربطه على 2إنما فعل ذلك بتوفيق اهللا تعاىل إياه

 شرس اجلانب خشن، 4ولو كان جافيا غليظ القلب، قاسيه. 3جأشه، وتوفيقه املرفق م
  . 6 يبقى حوله أحد منهم، لتفرقوا عنه حتى ال5وفعال قوال املعاشرة يف جافيا األخالق

وذلك فيما كان خاصا به من "، � بالعفو عن صحابته �ولقد أمر تعاىل الرسول 
تبعته له عليهم، وباالستغفار هلم فيما هو خمتص حبق اهللا تعاىل، ومبشاورم، وفيها فوائد 

كان جيب و. 7"تطييب نفوسهم، والرفع من مقدارهم بصفاء قلبه هلم حيث أهلهم للمشاورة
 على هذا اخللق السامي ألنه وسيلة من وسائل الدعوة ليستميل �أن يكون الرسول 

  . القلوب

  :القلب الّذي شد اهللا عليه: تاسعا

دترجع إليه:الش هيِء، وفروعة يف الشيدلّ على قو ال أصل واحدني والدومنه  . الش
هدا أششد العقد تدد؛. 8شدوالشعقده، : ، ويقال9 العقد القوي تيَء قويالش تدشد

$−ρ‘‰à±sù s#) �: لقوله تعاىل rOuθ ø9  النفس قُوى ويف البدن ويف العقد يف تستعملُ والشدة. �10  #$

çµ…) �: وتعاىل سبحانه لقوله ،1واألعراض اجلواهر يف وتكون ؛11العذاب ويف ‾ΡÎ)uρ Éb=ßs Ï9 Î�ö�sƒø: $# 

                                                 
1 ��� .4/441ج/J(2.  ـ روح ا� 2
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .4/248ج. ا���h(�.  ـ 
 .2/108ج. ا�(�@�وي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي 3
�ف 4Gا�� �!" .J(1/474. ا��G�(cي.  ـ 
5 ��� .4/441ج/J(2. ا�N-�1. ـ "!� روح ا� 2
�ف 6Gا�� �!" .J(1/474. ا��G�(cي.  ـ 
�'���.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 7Nن ا��b -=أ .J(3/104. 
8 �Z0ّا� �� W���دة . 522. ا=/ ��رس.  ـ "!� )M2� ا� �()'ّ%.( 
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 9�&�6Nا OPدة . 288. ا�ّ�ا�()'%.( 

 .4/ ـ )� ' 10
11 �M2( �!"�ّ�.  )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nا OPدة . 288. ا��ا�()'%.( 
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Î�ö� sƒø: $# î‰ƒ Ï‰t±s9  �2، تعاىل وقوله: � ’ Îû É>#x‹yè ø9 $# Ï‰ƒ Ï‰¤±9 ، وهي ضد 4دةُ؛ الصالبةُالشو .�3 #$
د5اللِّني، واجلمع ِشد.  

š^$s%uρ 4y›θ � :قال تعاىل ãΒ !$ uΖ−/u‘ š�̈ΡÎ) |M øŠs?#u šχöθ tãö� Ïù … çνV|tΒ uρ ZπoΨƒ Î— Zω≡ uθ øΒr& uρ ’Îû 

Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# $ uΖ−/u‘ (#θ �=ÅÒ ã‹Ï9  tã y7 Î=‹ Î6 y™ ( $ uΖ−/u‘ ó§ÏϑôÛ$# #’ n? tã óΟÎγ Ï9≡ uθ øΒ r& ÷Š ß‰ô©$#uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è=è% 

Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4®L ym (# ãρt� tƒ z>#x‹yè ø9 $# tΛ Ï9 F{$# �6. اهدتعاىل قوله الكرمية، اآلية يف والش :� $ uΖ−/u‘ 

ó§ÏϑôÛ$# #’ n?tã óΟÎγ Ï9≡ uθ øΒr& �،ر عليهمواحمقها 7إهالك أمواهلموعاقبهم على كفرهم ب  أي؛ دم ،
باآلفات الّيت تصيب زروعهم واجلوائح الّيت لك أنعامهم وتنقص مكاسبهم، فيذوقوا ذلّ 

Š÷ �: ، وقوله تعاىل8احلاجة ß‰ô© $#uρ 4’n? tã óΟÎγ Î/θ è=è% على القلوب االستيثاق منها� دى   والشحت
بالضاللة، وقسها، حتى ال تلني ، واطبع عليها 10، أي؛ اشدد عليها باملوت9ال يدخلها اإلميان

                                                                                                                                               
�ن ا��2ب 1�� �!" ).%'د()�دة . J(8/38. ا=/ )"!-ر.  ـ 
�ت 2 .8/ ـ ا�2�د
 .26/ ـ ق 3
�ن ا��2ب 4�� �!" ).%'د()�دة . J(8/38. ا=/ )"!-ر.  ـ 
5  7���� ـ "!� ا� :'ر &��� ).%'د()�دة . وا�ّ:��� 
6 W�-� . "88/ ـ ���ع ا�ّ'Y( /( �"� رّ="� إّ�w أ*i�H ��*-ن وآ(�اء [-)7 وأ%�ا�&�، وه� ا� ®، وز a1-( ل�]

 ����، وأ)-اu )/ أ*��ن ا�rّهO وا��ّ@� �� ا����ة ا�ّ'&��/−uΖ$ � وأ� u‘ (#θ �= ÅÒ ã‹Ï9  tã y7 Î=‹ Î6 y™ ( �  ..a"2 = :"ّا� �o0@�ُ� /* َس�

w"+ ا�&'ى: أو = w0�)1 ..a"2، و:ّ'وه� */ د�h /* ُروا-Mُ�� ،w0�)1 /* �ا ه-o0@�َ� .. وا�ّ:-اب )/ ا��-ل
� uم آ�، و)a"2 ا��eم: �� ذ�w *"'ي&�� واq)-ال �Y�Y"&� ��7، : أّ��� أ*Y�H&� )/ ز"� ا����ة ا�ّ'( �&Y�H*أ �رّ="

�دك، و*�-=� ))* w0�)1 /* ا-o0@ِ  . J(7/11/181-182. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". "wوُ
�)hل ا����� uم ا�2�[(� وا�ّ:��ورة] uم �(@0-ا[ أ6ّ| )� [�? ��7 :" و[&�.. ـ وه- [-ل ا���0? و�1(-7 ـ أّ

�ه� �َ�ِ@o0-اH*7 أ�ّpر آ��م ا����ن". أي �ّ � آ�ن *�[(� أ)�ه� إ�a ا�ّ@eل 6�bN 8(�M8/374ج. ا�. 
7  �!"�م ا����ن11/183ج/J(7. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .
 .8/374ج
8 �Pا� �ا ����S �!" .J(4/271. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ـ 
9  �!" .J(6/17/129. ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي ـ 

�'�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`10 Nن ا��b -=أ�� .J(5/186ي ا����ن، و� ?. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو
J(7/11/183ج 
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، وال يؤمنون إالّ إذا 2، فإنهم يستحقّون شديد عقابك1وال تنشرح باإلميان، وأهلكهم كفّارا
  .3رأوا عذابك، وال ينفعهم إميام إذ ذاك

  :القلب لدى احلناجر: عاشرا

øŒ � :تعاىل قال Î) Νä.ρâ !$y_ ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅ x�ó™r& öΝä3ΖÏΒ øŒ Î)uρ ÏM xî#y— ã�≈|Á ö/F{$# 

ÏM tón=t/uρ ÛUθè=à)ø9 $# t� Å_$oΨys ø9 $# tβθ‘ΖÝà s?uρ «! $$Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# �4 ،تعاىل وقال: � öΝèδ ö‘ É‹Ρr& uρ tΠ öθ tƒ 

Ïπ sùÎ—Fψ$# ÏŒ Î) Ü>θ è=à)ø9 $# “t$ s! Ì� Å_$ uΖptø: $# tÏϑÏà≈ x. 4 $ tΒ t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹Ï�x© äí$ sÜãƒ �5.     

 حيتار وقد. اثنني موقعني يف الكرمي القرآن يف وردت احلناجر بلغت الّيت القلوب إنّ
 وتكاد املؤمن وغري املؤمن تنتاب احلال هذه ألنّ القلوب من النوع هذا تصنيف يف اإلنسان

 بلغت حتى اخلوف لشدة الصدور من صعدت قد أنها أو ،6احلناجر تبلغ اجلزع لشدة
 متثيل وهذا احلناجر، تبلغ كادت حتى الصدور من أماكنها عن زالت" أنها أو ،7احلناجر

 شدة من حنجرته إىل قلبه وصل قد أحدهم كأنّ حتى دهاهم، الّذي والفزع الرعب لشدة
 هي واحلنجرة اخلوف شدة عن به عبر جمازا أو حقيقة ذلك يكون أن وحيتمل ،8"يالقي ما

 وأنّ ومقاال، مقاما منها لكلّ أنّ أدركنا آية كلّ نزول أسباب إىل عدنا إذا حتى.  9احللق
  .بغريهم خاصة الثّانية أنّو باملؤمنني تتعلّق األوىل اآلية

                                                 
 1 �!"�م ا����ن11/183ج/J(7. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .

�'���.  ����S ا�(�� ا� ��`، و8/374جNن ا��b -=أ .J(5/186��� .11/222ج/J(6. ا�N-�1. ، و روح ا� 2
2  �!" .J(6/17/129. ا��ازي. ����S ا���� ا��ازي ـ 
3 �Pا� �ا ����S �!" .J(4/271. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ـ 
�. 10/ ـ اcbNاب 4qا Rrا��0-ب �� ه /* �ّ��&�6Nا OPل ا�ّ�ا�. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن". اNرواح: "[

�دة . 458()O0].( 
5 ���P 18/ ـ. 
6 ��Y�6- ة ا� �!"�ّ�. ��1 ـ -=� .3/89ج.  )�ّ ' *�0 ا�ّ:
7 ?c"Y02-م ا�� ?�&�Yا� �!"�ن. =��وت). هـ741ت(أ=- ا���1� )� ' =/ أc9 /= ' bّي ا��0(� .  ـ ")� . OYدار ا��

 .4/4ج.. هـ1415. م1995. 1ط.  ا�02 ��
8 ��1��Yـ �6- ة ا�  .�ّ�-=� .2/472ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
9 "Y02-م ا�� ?�&�Yا� �!"? ـ c .�)0ّي ا��c9 /= ' b' =/ أ �1� )� .4/4ج. أ=- ا��
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 صرف حني املؤمنني عباده إىل وإحسانه نعمته تعاىل اهللا ذكرفي األوىل اآلية يف أما
 من مخس سنة شوال يف اخلندق، غزوة يف وحتزبوا، عليهم تألّبوا عام وهزمهم أعداءهم عنهم

 قد كان الّذين النضري بين يهود أشراف من نفراً أنّ األحزاب قدوم سبب وكان. اهلجرة
 قريش بأشراف فاجتمعوا مكّة، إىل خرجوا خيرب، إىل املدينة من � اهللا رسول أجالهم
 ذلك، إىل فأجابوا واإلعانة، بالنصر أنفسهم من ووعدوهم ،� النيب حرب على وألّبوهم

 حول اخلندق حبفر املسلمني أمر مبسريهم، � الرسول مسع فلما ،آالف عشرة يف رجواوخ
 معهم وحفر واجتهدوا فيه املسلمون فعمل ،� الفارسي سلمان فكرة وكانت املدينة،
 أحد، من قريبا املدينة شرقي فرتلوا واليهود املشركون وجاء. التراب ونقل � الرسول
 ذلك عند عظمو املسلمني على اخلطب واشتد. 1املدينة أرض أعايل يف منهم طائفة ونزلت
 واخلوف، الرعب من أماكنها عن القلوب ونبت "هالكون أنهم ظن كلّ ظنوا حتى البالء،
$ �: تعاىل قوله ونزل ،2"احلناجر إىل القلوب فبلغت pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρã� ä.øŒ $# sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# 

ö/ ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) öΝä3ø?u !% ỳ ×ŠθãΖã_ $ uΖù=y™ö‘r' sù öΝÍκö� n=tã $ \t†Í‘ # YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 $yδ ÷ρt� s? 4 tβ%Ÿ2uρ ª! $# $yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ÷ès? # ���ÅÁ t/. øŒ Î) Νä.ρâ !$ y_  ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅x�ó™r& öΝä3ΖÏΒ øŒ Î)uρ ÏM xî#y— ã�≈ |Á ö/F{$# ÏMtón=t/uρ 

ÛUθè=à)ø9 $# t� Å_$ oΨysø9 $# tβθ ‘ΖÝà s?uρ «! $$Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9 $# .y7 Ï9$uΖèδ u’ Í?çGö/$# šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θ ä9 Ì“ ø9 ã—uρ Zω#t“ø9 Î— 

# Y‰ƒ Ï‰x© �3.  

 فصل ميكن وال الّالحقة؛ أو السابقة اآليات عن اآلية من اجلزء هذا فصل ميكن ال
: اآليتني هاتني يف قطب سيد قال احلناجر؟ القلوب بلغت ملاذا. مكاا عن" قلب "كلمة

 من أحد منه ينج مل والّذي مشلها، الّذي والكرب املدينة، روع الّذي اهلول صورة إنها"
. جانب كلّ من قريظة بين من واليهود وغطفان قريش من املشركون يهاعل أطبق وقد. أهلها

 مثّ ومن... قلب عن قلب يف واهلول بالكرب الشعور خيتلف فلم. أسفلها ومن أعالها من
                                                 

. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�2!��. 140-21/139ج/J(11. ا�H(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن"!�  ـ  1
 .5/429ج
2 7��� .21/141ج/J(11.  ـ ا� :'ر 
 .11-9/ ـ اcbNاب 3
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øŒ �: دقيقا واالمتحان كامال االبتالء كان Î)uρ ÏMxî#y— ã�≈ |Áö/F{ $# ÏM tón=t/uρ ÛUθè=à)ø9 $# t� Å_$oΨys ø9 $# � 
صور حلالة اخلوف والكربة والضيق، يرمسها مبالمح الوجوه وحركات وهو تعبري م

فكان التواصل التام ما بني الداخل الّذي ميثّله القلب واخلارج الّذي تترمجه . 1"القلوب
  .األبصار

إنّ املوقف يف هذه اآلية وهذه السورة هو غريه يف اآلية الثّامنة عشرة يف سورة غافر؛ 
öΝèδ �: قال تعاىل.  األمر باملؤمنني، ويف الثّانية يتعلّق باملشركنيففي األوىل يتعلّق ö‘ É‹Ρr& uρ tΠ öθ tƒ 

Ïπ sùÎ—Fψ$# ÏŒ Î) Ü>θè=à)ø9 $# “ t$s! Ì� Å_$ uΖptø: $# t ÏϑÏà≈x. 4 $ tΒ t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹Ï�x© äí$ sÜãƒ �2. 
امة، أن يوافُوا اهللا فيه بأعماهلم وأنذر يا حممد مشركي قومك يوم اآلزفة، يعين يوم القي"أي 

إذ قلوب العباد من خمافة عقاب اهللا لدى حناجرهم ...اخلبيثة، فيستحقّوا من اهللا عقابه األليم
قد شخصت من صدورهم، فتعلّقت حبلوق كاظميها، يرومون ردها إىل مواضعها من 

ألنفاسهم وهم كاظمون  ،3"صدورهم فال ترجع، وال هي خترج من أبدام فيموتوا
وآلالمهم وملخاوفهم، والكظم يكرم، ويثقل على صدورهم، وهم ال جيدون محيما يعطف 

ويف الكالم كناية عن شدة . 4وال شفيعا ذا كلمة تطاع يف هذا املوقف العصيب املكروب
اخلوف واجلزع أو فرط التألّم، وجيوز أن يكون على حقيقته وتبلغ قلوب الكفّار حناجرهم 

  . 5مة وال ميوتون كما لو كان ذلك يف الدنيايوم القيا
  

                                                 

�. 2838-21/2837ج/J(5.  ـ �� emل ا����ن 1 �ّ�OH] '�1 ل- :" 'cSوزا، و�= l]- ت ا�� 1 'cS �ّ�

�b-Vا�&-ل ��7 و �\�:U :� y7 Ï9$uΖèδ u’ Í?çGö/ $# šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ ä9Ì“ ø9ã— uρ Zω#t“ ø9Î— # Y‰ƒ Ï‰x© �  /�"(s ل ا�c�cوا�&-ل اr�ّي 

��-ا p)"... وه� )�:-رون =�� �Gآ�/ داU? ا��"'ق. u=ّ' أن �-ن ه-u )�و*� ر*�(-�-ن �� أ� ��!� أن �0� 
 �&��:·Y1ءت ="�� ا�9 �Y�ّع، ا- Mا� Rrد، وه� [�0ّ =�/ ه-& �&�0* ?� S آ-ن )/ ا��"'ق، وأن�G �0&� ا�* £ّ�"

�1 � أ��Uةb ل ا����ن".�� )�2آ�em ��  .J(5/24/3074ج. 
2 ���P 18/ ـ. 

. ا�ّ�ازي. �� ا���� ا�ّ�ازيو"!� ��S. 24/59ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 
J(9/24/46ج. 
 .24/3074ج/OH] '�1 .J(5.  ـ "!� �� emل ا����ن 4
5 ��� .24/419ج/J(12. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
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  :القلب الواجف اخلافق املضطرب: عشر حادي

Ò>θ  � :تعاىل قال è=è% 7‹Í× tΒ öθ tƒ îπx�Å_#uρ . $ yδ ã�≈|Á ö/r& ×π yè Ï±≈ yz �1 . وجفت القلوب فهي
، 3وهذه حال قلوب الكفّار يوم القيامة. 2واجفة، قد ارجتفت واضطربت اضطرابا شديدا

لقة، شديدة االضطراب، بادية الذّلّ، جيتمع عليها اخلوف واالنكسار، والرجفة، خائفة، ق
، ألنهم عاينوا ما كان 4وااليار، من عظيم اهلول النازل، يوم ترجف الراجفة ، تتبعها الرادفة

 يذكر هلم يف دنياهم ومل يؤمنوا به، فاضطرب نفوسهم، خمافة أن حيلّ م ما �الرسول 
كما هي حال من دده بعقوبة إن مل يقلع عن جرائره فيهلع قلبه إن شاهد بوادر أنذروا به، 

وتبدو أبصار هؤالء القوم ذليلة منكَِسرةً مما قد عالها من الكآبة واحلزن . 5الذّلّ واخلوف
 الّذي ال ينجو 6واهلم والغم، ومن اخلوف والرعب الّذي نزل م، من عظيم هول ذلك اليوم

إالّ من أتى اهللا تعاىل بقلب سليم، وإذا حدث أمر داخل اإلنسان بدا على صفحات فيه أحد 
  .وجهه وصره

إنّ هذه الصفات الّيت تعتري قلوب العصاة من املشركني واملنافقني واملعاندين من 
أهل الكتاب، قد جتتمع كلّها يف قلب امريء واحد إذا بلغ من الكفر والشرك والقسوة 

جبجوع إىل اهللا تعاىلوالعناد والتوبة والرر مبلغا كبريا ال يرجى معه الت.  

  

  

  

  
                                                 

 .9-8/ـ ا�"�ز*�ت  1
�ف 2Gا�� �!" .J(4/212. ا��G�(cي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .24/37ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 
 .24/3074ج/OH] '�1 .J(5. ـ "!� �� emل ا����ن  4
5 �Pا� �ا ����S �!" .J(10/317. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
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  الفصل الثّالث
  

  أقسام النفس ودالالا يف السياق القرآينّ
  :الكرمي القرآن يف "نفس" لفظ إحصاء :أوال

  : لغة واصطالحا:وحتديد معانيه" نفس"تعريف لفظ : ثانيا

  : أنواع النفس يف القرآن:ثالثا
  : املُلْهمةُسفْنال - 1
2 - فْالنةُساراَألم :  
3 - فْالنةُساماللَّو :  
4 - فْالنطْ املُسِئمةُن:  
5 - فْالنةُساِضيالر :  
6 - فْالنس ِضيةُاملَر:  

  : يف القرآن الكرمي" النفس"دالالت : رابعا
  : النفس مبعىن الذّات اإلهلية- 1
  :العقوبةعىن  النفس مب- 2
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  :الغيب النفس مبعىن - 3
4 -دفس مبعىن الِعنالن :  
  :اإلنسان النفس مبعىن - 5
  :آدم عليه السالم النفس مبعىن - 6
  :الروح النفس مبعىن - 7
  : النفس مبعىن العقل الّذي به متييز اإلنسان عن احليوان- 8
  :القلب النفس مبعىن - 9

  :خلري والشر يف اإلنسانقوى ا النفس مبعىن - 10
  :األخ النفس مبعىن - 11
  :النفس مبعىن ضمري اإلنسان وطويته وباطنه وجنواه - 12
  :النفس مبعىن اجلوانب املكتسبة من الشخصية اإلنسانية - 13

  :مناذج ملواقف نفسية إنسانية يف القرآن الكرمي: خامسا

  :مميزات القرآن يف هذه املواقف : سادسا
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  أقسام النفس ودالالا يف السياق القرآينّ: الثّالثالفصل 

  :الكرمي القرآن يف "نفس" لفظ إحصاء :أوال

 ومخسني مثاٍن يف ،مرة ومائيت وتسعني مخسا الكرمي القرآن يف "نفس" لفظ ورد لقد
 بني ما متباينة صيغب وورد ،)مدنية سورة عشرة وست مكّية، سورة وأربعني اثنتني( سورة
 يف له املتنوعة الصيغ يبين اآليت واجلدول .خمتلف وإعراب مضاف، وغري ومضاف ومجع، مفرد

  :الكرمي القرآن
  

 1الكرمي القرآن يف "نفس" ألفاظ عدد

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ

ٌٍفْسا 61 نهِفْس02 ن ُِفُس06 األن 

 49 أَنفُسُِكُم 13 نفِْسي 14 نفْساً

 03 أَنفُسِنا 01 النفُوس 10 نفْسُِك

ٌِِهفْس40 ن فُوِسكُم01 ن مُِِهفُس91  أَن 

فُِسِهن04 أَن     

 295 = اموع

وأشرت إىل أنواع النفس وإىل الدالالت املتنوعة الّيت حتملها، وإىل مواقف نفسية 
  .إنسانية يف القرآن الكرمي

، متثّالن من التكرمي اإلهلي له ما مل تني أولينيوهب اهللا تعاىل اإلنسان هبتني اثنلقد 
  .النفس، وتسخري الكون: ينله غريه من املخلوقات، مها

                                                 
1 ��ظ ا����ن ا�����N ا� �&�س �M2 ـ ا�  .�]��دة . ( .710- 714� s� 'اد *(' ا�(()W��.( 
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وما أُودع فيها من قدرات ودوافع واستعدادات " النفس"إنّ هبة اهللا تعاىل األوىل هي 
حسن  رغبة يف البحث واإلنتاج، جعلت اإلنسانوذكاء وقّاد وحواس نشطة ويد صناعة، و

øŒ �: يقول تعاىل. 1التقومي، أهال للتكرمي واخلالفة Î)uρ tΑ$s% š�•/u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# Zπ x�‹Î=yz ( (# þθ ä9$s% ã≅ yè øgrBr& $pκ� Ïù  tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ�Ïù à7Ï�ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ßøtwΥ uρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 

â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? �2 . فإنّ املشيئة العليا يف هذا الكون تريد أن
  .3تسلّم هلذا املخلوق اجلديد يف الكون زمام األمور إكراما له

خلدمة اإلنسان مبا فيه من خريات وخامات، " تسخري الكون"أما اهلبة الثّانية فهي 
!ª �: يقول تعاىل .4وحيوانات ونباتات ومجادات، والسماء واألرض وما فيهما $# “ Ï%©!$# 

t� ¤‚ y™ â/ ä3s9 t� ós t7 ø9$# y“Ì� ôf tGÏ9 à7ù=à�ø9 $# Ïµ‹Ïù ÍνÌ� øΒr' Î/ (#θäótGö;tGÏ9 uρ ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3‾=yès9 uρ tβρã�ä3ô±s?  .

t� ¤‚ y™uρ / ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗsd çµ÷ΖÏiΒ 4 ¨βÎ) ’Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 

šχρã�©3x�tGtƒ �5 . غري حيظى من رعاية اهللا تعاىل بالقسطفاإلنسان، وهو هذا املخلوق الص
الوافر، فقد سخر له اخلالئق الكونية اهلائلة، وقوى يف هذا الكون وطاقات تفوق قوته مبا ال 

  .6يقاس

  :وحتديد معانيه" نفس"تعريف لفظ : ثانيا

  : يف اللّغة– 1

على الرغم من بعض االختالفات " نفس"تكاد تتفق املعاجم اللّغوية على تعريف لفظ 
خرجت نفس فالن أي : فهي يف جلّ املعاجم الروح الّذي به حياة اجلسد، فيقال .املتواضعة

                                                 
1 �ت ���ّ�� �� ا����ن ا���� ـ � � �!" .�ّ %� .25. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&
 .30/ ـ ا�(��ة 2
 .1/56ج/OH] '�1 .J(1.  ـ "!� �� emل ا����ن 3
4 ��ت ���ّ�� �� ا����ن ا���� � �!" .25. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�.  ـ 
5 ����M13-12/ ـ ا�. 
 .3227- 25/3226ج/OH] '�1 .(J5.  ـ "!� �� emل ا����ن 6
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كر واألنثى سواء، ، الذّ�روحه، وما يكون به التمييز، وكلّ إنسان نفس حتى آدم، 
الدم، : والنفْس. ورجلٌ له نفْس؛ أي خلُق وجالدةٌ وسخاٌء، وما يعبر به عن اإلنسان مجيعه

واألخ، والعين، ومجلة الشيء وحقيقته، أو ذاته وعينه وما يؤكّد به، واجلسد، والغيب، والّيت 
، ويتكون جذرها من النون والفاء والسني 1ِدمي، والعندا العقل، وقَدر دبغٍة مما يدبغُ به األ

وهو أصل واحد يدلّ على خروج النسيم كيف كان، من ريٍح أو غريها، وإليه يرجع 
، ومجع الكلّ 3، والعظمة، والعزة، واهلمة، واألنفة، واإلرادة، والعقوبة2املاء: فروعه، والنفس

فُوسون اِدي: ي أن أفعل كذايف نفِْس: ويقال. 4أنفُسرِدي وم5قَص.  

       : يف االصطالح- 2

وهي اجلوهر البخاري اللّطيف، احلاملُ لقوِة : النفْس: "ورد يف كتاب التعريفات
الروح احليوانية، فهي جوهر مشِرق للبدن، : وسماها احلكيم. احلياِة واِحلس واحلركِة اإلراديِة

ع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه، وأما يف وقت النوم فينقطع عن ظاهر ينقِط: فعند املوت
فَثَبت أنّ النوم واملوت من جنس واحٍد، ألنّ املوت هو االنقطاع الكلّي .. البدن دون باطنه

فثَبت أنّ القادر احلكيم دبر تعلُّق جوهر النفس بالبدِن على . والنوم هو االنقطاع الناقص
األول إنْ بلغ ضوُء النفِْس على مجيع أجزاء البدِن ظاهِرِه وباِطِنِه فهو اليقظة، : ضربثالثة أ

فالنفس . 6"فهو املوت: فهو النوم، أو بالكلّية: وإن انقطع ضوؤها عن ظاهره دون باطنه
  . ألصق بابن آدم

                                                 
�ب ا��2/  1Yآ �!"�ّدة . J(4/349. ا���0? =/ أb ' ا���اه�'ي). )��b a0* OSّوف ا� M2�( ـ () �M2(و ،W��

�Z0ّا� �� W���ّدة . 1041-1040. ا=/ ��رس. ا� �()W���ّدة . 1058. ا�M-ه�ي. ، وا�ّ:��ح)()W���ر )Y�(و ،
�ّدة . 647. ا��G�(cّي. وأ1�س ا�(�Pe). ن ف س()�ّدة . 532. *(' ا���در ا�ّ�ازي. ا�ّ:��ح()W���ج )Sو ،

�ّدة . J(4/260. ا�cّ=�'ي. )/ 9-اه� ا���)-سا��2وس ()W��ا=/ . ، و���ن ا��2ب)�:? ا�"-ن )/ =�ب ا�ّ��/). (
�ّدة . J(14/319-321. )"!-ر()W��ن ()�ّدة . 318-317. أb ' =/ )�ّ ' =/ *�0 ا���-)�. ا� :(�ح ا� "��، و)
�ّدة . 2/940ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون. ، وا� M2� ا�-�1`)ف س()7ُ�َ�َ�َ.( 

2 �Z0ّا� �� W���ّدة . 1041- 1040. ا=/ ��رس.  ـ "!� )M2� ا� �()W��.( 
�ج ا��2وس  3S �!"�ّدة . J(4/260. ا�cّ=�'ي. )/ 9-اه� ا���)-س ـ ()W��، )�:? ا�"-ن )/ =�ب ا�ّ��/). (

� �� ا�(��ن ا�����ّ�د[�\+ ا���وق ا�0ّّ-Z .ورّيo'ا� �@U س�دار ا��OY . م2006/هـ1427. 1ط. 139. )�ّ ' 
�ن. =��وت. ا�02 ّ��")�. 

�ج ا��2وس  4S �!"�ّدة . J(4/260. ا�cّ=�'ي. )/ 9-اه� ا���)-س ـ ()W��، )�:? ا�"-ن )/ =�ب ا�ّ��/). (
�ّدة . J(14/319-321. ا=/ )"!-ر. و���ن ا��2ب()W��(. 

�ّدة . 2/940ج. إ=�اه�� أ��W، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1`5 ()7ُ�َ�َ�َ.( 
�ت 6��2Yّب ا��Yـ آ  .���9�Mا� l�Gّّدة . 334. ا��()W�"ّا�.( 
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من ما هي؟ وهل هي جزء : "وقد تساءل العلماء عن النفس واختلفوا عن حقيقتها
وبعد . 1"أجزاء البدن؟ أو عرض من أَعراِضِه؟ أو جسم ماِكن له مودع فيه؟ أو جوهر جمرد؟

أنّ : والّذي يدلّ الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة  وأدلّة العقل: "دراسة وإمعان نظر أجابوا
فيف حي النفس جسم خمالف باملاهية هلذا اجلسم احملسوس، وهو جسم نوراينّ علوي، خ

متحرك، ينفذ يف جوهر األعضاء، ويسري فيها سريان املاء يف الورد، وسريان الدهن يف 
  .2"الزيتون، والنار يف الفحم

على أنها موضع اهلدى والضاللة، "وتذكر النفس يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي 
الصفات احلميدة أو الذّميمة أو هي موضع التقلّب والتدبري يف احلياة الدنيا، فعليها تقع 

كالشح أو البخل، وعليها يقع الضيق واالنبساط، وعليها يقع القتل و استمرار احلياة، وكلّ 
وهذا يقودنا إىل . 3"ذلك تصدقه اآليات الكرمية، وهذه األوصاف كلّها تدور يف عامل اخللق

  .حتديد أنواع النفس؛ املطمئنة واللّوامة واألمارة وغريها

  : أنواع النفس يف القرآن:ثالثا

ن حسب طبيعة عملها وتبعا ولكنها تتلو - يف الواقع - واحدة يف اإلنسان  النفس نّإ
لنورانيلقوله تعاىلتها مصداقا تها أو شهواني: � <§ø�tΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1§θ y™. $ yγ yϑoλ ù; r' sù $yδ u‘θ ègé� 

$ yγ1 uθø)s?uρ �4. فس يف القرآن الكرمي،وهيأنواع الن  :النفس امللهمة، والنفس األموء، ارة بالس
وسيأيت احلديث عن . ةيرِضفس املَالنوة، ياِضفس الرالنوة، نِئمطْفس املُالن، ووامةفس اللَّالنو

  :كلّ نوع

  

                                                 
1 ��وّ�Hّـ %�ح ا���2'ة ا�  .cّ2ا=/ أ=� ا� .|S :ء��*� )/ ا�02  9 .�&4�دbّ�ج أUو :�ّ��)�Nا /��6 ا�ّ'� ' ّ�(  .

�ن�. =��وت") .�ّ(e1Cا OY� 441. هـ1399. 5ط . ا�. 
2 7��� .443.   ـ ا� �89 
� �� ا�(��ن ا�����ّ� ـ  3ّ-Z0ّا���وق ا� +\��س U@� ا�'oورّي. د[ ' ّ�( .141. 

 4 -W G8-7/ ا�. 
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1 - فْالنةُسماملُلْه  :  
ل أعضائها وأنشأها وأبدعها مستعدة لكماهلا وذلك بتعديقد خلق اهللا تعاىل النفس ل

، وحدد لكلّ منها وظيفة تؤديها وجعل هلا جسما تستعمل أعضاؤه 1وقواها الظّاهرة والباطنة
$ �: قال تعاىل. 2تلك القوى yγ yϑoλ ù;r' sù $ yδ u‘θ ègé� $ yγ1 uθø)s?uρ � اه اهللا خرياًأهلمه"فـ؛؛ لقّنه إي ...

 ثُهعبفس أمراً ياهللا يف الن لِْقي؛ أن يواإلهلام من الوحِي، خيُص رِك، وهو نوععلى الفعل أو الت
واملقصود يف هذا املقام أنّ اهللا تعاىل لقّن النفس فجورها . 3"اهللا به من يشاء من ِعباِدِه

وتقواها وعرفها حال كلّ منهما، وجعل هلا قوة يصح معها اكتساب الفجور واكتساب 
، وما 5مها متييز الرشد من الغي، وتبِيني  اهلدى من الضالل، وبين هلا وعلَّمها وأَعل4َالتقوى

فتلك قدرة . 6ينبغي هلا أن تأيتَ أو تذر ِمن اخلري والشر أو الطّاعة واملعصية أو جعل فيها
: أودعها اهللا تعاىل يف النفس للتمييز ما بني هاذين النقيضني، واالستعداد هلما؛ يقول اهللا تعاىل

� çµ≈oΨ÷ƒ y‰yδ uρ Èø y‰ô∨̈Ζ9 ومها سبيال اخلري والشر، والنجد الطّريق يف ارتفاع فكأنه ملّا "، �7 #$
وضحت الدالئل جعلت كالطّريق املرتفعة العالية بسبب أنها واضحة للعقول كوضوح 

$ �: ، ويقول تعاىل8"الطّريق العايلّ لألبصار ‾ΡÎ) çµ≈uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# $ ¨ΒÎ) # [� Ï.$x© $̈Β Î)uρ # �‘θà�x. � 9 ؛
واملراد من هداية السبيل خلق الدالئل، وخلق العقل اهلادي، وبعثة األنبياء، وإنزال الكتب، 

  .10يف حاليت الكفر واإلميان، أو فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر
                                                 

1 ��� .30/456ج/J(15. )� -د ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
2 �Pا� �ا ����S �!" .J( 10/432.أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
�ّدة . J(13/245. ا=/ )"!-ر.  ـ ���ن ا��2ب 3()�&�.( 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 4Nن ا��b -=أ .J(8/475. 
5 �Pا� �ا ����S �!" .J(10/432. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6  �!"�. 231-30/230ج/J(15. ا�Hّ(�ي.  ـ Hّل ا�-�: ه� =/ *�%-رو
"��ق : وا� a"2 ه"���uاء )/ ا'Y=دراك ا�ّ@�ورّي ا� 'رج اCّو�ّ�� واNإدراك ا�02-م ا W�"ّا� �ّ-�S ر�أّن )/ ��

�2����- اN)-ر ا�ّ" �ّ0)Mا�.  
 �H1ى =-ا-�S -ه �� )8 أّن ا� ا*0� ا�ّ"�س = � ه- �M-ر و)qا Rrى �� ه-�Yّر وا�-Mا�� aم إ��&�Cا �ّ'2Sو

� �& -ا )� S'*-ه� إ��7 ا� � �&)Sف )�اeYUا a0* ت�� اودع ا� �� ا�ّ"�-س )/ إدراك ا� 02-)( u-� 7��ر اّ)Y*�= ?1�ّ
�ن ا��M-ر وا��Yّ-ى، وا��2�ب وا�4ّ-اب��Cم ا��". ا��Gّا\8 اu-0� ،��ّ&�C ا��2-ل � � �Sّ�� إ�&-"Yّوا� ���Yّا� ����S .

J(12/30/370ج. 
 .10/ ـ ا�(0' 7
 .171-31/170ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ـ ����S ا���� ا�ّ�ازي 8
�ن 9��C3/ ـ ا. 

 .30/215ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 10
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2 - فْالنةُساراَألم :   

 مثل التسويل : امعامل تغرير وتعزيز لإلقدام على أمور ال جيوز القياالنفس األمارة 
$! � :لقوله تعاىل. يف تزيني مزالق السلوك اخلطأ أو اهلابط أو املنحرف tΒ uρ ä— Ìh�t/é& ûÅ¤ ø�tΡ 4 ¨βÎ) 

}§ø�̈Ζ9 $# 8οu‘$ ¨Β V{ Ï þθ �¡9 $$Î/ āω Î) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’În1u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θ à�xî ×Λ Ïm ؛ أي إنّ النفس البشرية �1 ‘§
، 2 بالسوء، وامليل إىل الشهوات مستعملة يف حتصيلها القُوى واآلالتيف حد ذاا كثرية األمر

إالّ نفسا رجحت عندها داعية الطّاعة على داعية املعصية، وحفظها، حفظها اهللا فارتقت 
فالنفس األمارة . 4، أو نفسا رمحها اهللا تعاىل بالعصمة، كنفس يوسف عليه السالم3ومست

ىل الطّبيعة البدنية، وتأمر باللّذّات والشهوات احلسية وجتذب القلب هي الّيت متيل إ" بالسوء؛
 ميالة إىل الشهوة .5"خالق الذّميمةإىل اجلهة السفلية، فهي مأوى الشرور ومنبع األ

، تأمر صاحبها بالشر وتسولُ له 6والغضب، قد ألفت احملسوسات والتذّت ا وعشقتها
  .فالشيطان قرينها وصاحبها. 7 بارتكاب احملرماتاإلقدام على فعله، وتغوي

$tΑ � : تعاىلقولهومثل هذه اآليات الّيت فيها ذكر النفس األمارة  s% ßN÷�ÝÇo0 $yϑÎ/ öΝs9 

(#ρç�ÝÇö7 tƒ ÏµÎ/ àM ôÒ t6 s)sù Zπ ŸÒ ö6 s% ôÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθß™§�9 $# $ yγ è?õ‹t7 oΨsù š�Ï9≡ x‹Ÿ2uρ ôM s9§θ y™ ’ Í<  Å¤ø�tΡ �8 ،

                                                 
 1 -l1- /53 . 

2  �"�� ـ � .13/6ج/J(7. )� -د ا�N-�1. روح ا� 2
 .J(6/18/132. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3
4  �!"��روح ا�  ـ �2 .�1-�Nد ا- �( .J(7/13/7ج  . 
�ت 5��2Yّب ا��Yـ آ  .���9�Mا� l�Gّّدة . 334. ا��()W�"ّا�.( 
اl0YU ا��� �ء �� أّن ا�ّ"�W : "و�-ل ا���� ا�ّ�ازي.  J(6/18/132. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 6

���Cا W�"ّا إّن ا�-���رة =��ّ�-ء )� ه�؟ وا� �ّ��-ن [(ّNا ����6�ت آ��4ة �°ذا )��a0* i ا�2 ��ّ�� %�ء واb'، و�&
�i أّ)�رة =��ّ�-ء�� )H ·ّ"�، وإذا )��i إ�a ا�Gّ&-ة وا�O@Z آ��� i��� أّ)�رة =��ّ�-ء ��' ا� (���Z . ا�C&ّ� آ&�وآ-

 �� %2-ره(ّp� ،�&Y�G*و �2��� ا� Mّ�دات وا�ّ�(O ��7 أّن ا�"W�ّّ )/ أّول b'و�&� [' ا��i ا� ��-1�ت وا�rّYت =&=
�ف G��uّ�د واMYّا� w7 ذ�� ?:� � �ّ°� 'bا�-ا wوذ� 'bا-��� ،'bا�-ا +ّb �� درا�� uّإ ?:� u w�r� ،7�0P �و)�0&
 ����� وآ�ن )�0&� إ�a ا�ّ:2-د *a0 ا�2� �Mا� �����O ه- ا�rMا=&� *a0 ا�2Zن ا��h-ل * �R �� ا�-[�ت ا�ّ"�درة �0ّ � آ

�درا u �9م � a020�2ّ�� ا��� W�"ّه� ا� �"ّ· H ا� W�"ّ�  س )/ ز*� أّن�� أّ)�رة =��ّ�-ء، و)/ ا�ّ"&�-�= �&�0* ��b
�ن �W�"ّ0 ا�0�2ّ��S��Z( � &� ��ّ)@Zوا� ��ّ� .����S .J(6/18/132 ا���� ا�ّ�ازي". ا�ّ"�Hّ��، وأّ)� ا�ّ"�W ا�Gّ&-ا

�ن. =��وت. نأ�W أb ' آ�زو.  ـ "!� )"&J اe1Cم �� cSآ�� ا�ّ"�-س7")� . �G"ّوا� �*�)Hّ0� مcb /=دار ا
8 .46. م2007/هـ1428. 1ط. وا�Yّ-ز

8 -7h /96. 
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ôMs9 �: فيها قوله تعاىلوالشاهد  §θ y™ ’Í<  Å¤ø�tΡ نته يل�ثتين نفسي باألمر وزي1؛ أي حد ،

ρâ  �:  قوله تعاىل:، واآلية الثّانية2وحسنته وأعجبها !% ỳ uρ 4’ n? tã Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹x. 4 tΑ$s% 

ö≅ t/ ôM s9 §θy™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡ à�Ρr& # \� øΒr& ( ×�ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗsd ( ª!$#uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑø9 $# 4’ n?tã $ tΒ tβθà�ÅÁ s? �3 اهدالش ،

≅ö �: فيها قوله تعاىل t/ ôMs9 §θ y™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡ à�Ρr& # \� øΒ r& 4مل يأكله الذّئب:؛ هنا حمذوف تقديره� ،
واآلية الثّالثة قوله . 5بل زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا يف يوسف وحسنته وسهلته ففعلتموه

ôM �: تعاىل tã§θ sÜsù … çµs9 …çµ Ý¡ ø�tΡ Ÿ≅÷F s% ÏµŠÅzr& … ã& s#tGs)sù yxt6 ô¹r' sù z ÏΒ šÎ�Å£≈ sƒø: ، والشاهد يف �6 #$

ôM �: اآلية الكرمية قوله تعاىل tã§θ sÜsù …çµ s9 …çµ Ý¡ø�tΡ Ÿ≅÷F s% ÏµŠÅzr& … ã& s#tGs)sù � ؛ أي أقامته نفسه
ويسرته، ووسعته له  ،7ليقتل أخاه وساعدته عليه وشجعته وزينت له ذاك الصنيع الشنيع

  .8فانقاد هلا، وقتله، أو كأنه دعا نفسه إىل اإلقدام عليه فطاوعته ومل متتنع

3 - فْالنةُساماللَّو  :  

¡Iω ãΝÅ � : تعاىلقال ø%é& ÏΘ öθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#.  Iωuρ ãΝÅ¡ø%é& Ä§ø�̈Ζ9 $$Î/ ÏπtΒ# §θ‾=9 $# �
قال سعيد " ؛9

هي الّيت تندم : وقال جماهد. هي النفس اللّؤوم: الما اللّوامة؟ ق:  قلت البن عباس:بن جبري
هي من التلوم؛ لكثرة ترددها وتلومها، : وقيل .؛ فهي من اللّوم10"على ما فات وتلوم عليه

واحلقيقة أنّ عدم ثباا حني تفعل الشيء مثّ تلوم عليه هو . وأنها ال تستقر على حال واحدة
 النفس املتقية الّيت تلوم النفوس املقصرة يف هي: وقيل. 11التلوم، وهو من لوازم اللّوم

                                                 
�م ا����ن1�bN 8(�Mا� �!" .11/240ج. ا���h(ّ�.  ـ 
 .4/535ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��2
3 -l1- /18. 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`4Nن ا��b -=أ .J(5/5/290ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو?  �ي ا����ن5 �!" .12/191جJ(7. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
 .30/ ا� �\'ة- 6
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن7 �!" .6/242ج/J(4. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�ف8Gّا�� �!" .J(1/608. ا��G�(cّّي.  ـ 
9 -�(� .2-1/ ا���

�ن10H�Gّا� '���� ا�0ّ&��ن )/ ):Pـ إ  .-Mا=/ [ّ�� ا�� .79. زّ
117��� .80.  ـ "!� ا� :'ر 
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هي النفس الّيت اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها "أو  ،1التقوى
فهي دون النفس املطمئنة، وقيل بل هي النفس الّيت قد اطمأنت يف ذاا وترشحت لتأديب 

ال رجلٌ لُومةٌ يلُوم الناس، ولُومةٌ يلُومه الناس، واللُّومةُ ويق. غريها فهي فوق النفس املطمئنة
هي الّيت ": وقال الشريف اجلرجاين. 2"واملَالَمةُ والّآلئمةُ األمر الّذي يالَم عليه اإلنسانُ

 تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن ِسنِة الغفلة، كلّما صدرت عنها سيئة حبكم ِجِبلَِّتها
 ونقل اإلمام القرطيب عن ابن عباس وجماهد .3"الظّلمانية، أخذت تلوم نفسها وتنوب عنها

ما : واحلسن وغريهم، أنّ هذه النفس هي نفس املؤمن الّذي ال تراه إالّ يلوم نفسه، يقول
  . 4أردت بكذا؟ فال تراه إالّ وهو يعاتب نفسه

ات وتندم، فتلوم نفسها على الشر ِلم النفس هي الّيت تلوم على ما ف: وقال جماهد
¡Iωuρ ãΝÅ �: وقال احلسن يف قوله سبحانه. 5فعلته، وعلى اخلِري ِلم ال تستكثر منه ø%é& Ä§ø�̈Ζ9 $$ Î/ 

Ïπ tΒ#§θ ‾=9 ال يلقى املؤمن إالّ يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلميت؟ ماذا أردت بأكليت؟ ": ؛ أي� #$
التقي : وقال ميمون بن مهران... ما ال يعاتب نفسهماذا أردت بشربيت؟ والفاجر ميضي قد

ويطلق بعض الباحثني على هذه  .6"أشد حماسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح
  . 7)الضمري(احلال من حاالت النفس اسم 

ترتقي النفس إىل حالة سامية تعود فيها إىل  تعاىل على عباده أنمن فضل اهللا إنّ 
قيا النة وحتذّر صاحبها من الوقوع فيها قبل حدوثها، فطرة فتلوم نفسها على فعل املعصي

  . 8ولقد أقسم اهللا تعاىل ذه النفس تعظيما لشأا كما أقسم بيوم القيامة. وتدعوه للتوبة

                                                 
 .5/419ج. ا�(�@�وي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي1
�ّ�.  ـ )M2� )��دات أ���ظ ا����ن2�&�6Nا OPّدة . 511. ا�ّ�ا� ).�-م()
�ت3��2Yّب ا��Yّدة . 334.  ـ آ�()W�"ّا�.( 
4 �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�M93-19/92ج. ا�. 
5 �!" .19/93ج. ا� :'ر ���7 ـ 
6/�ء *0-م ا�ّ'�bا��.  ـ إcZا� '(�b -=ن5/56ج. أ�H�Gّا� '���� ا�0ّ&��ن )/ ):Pإ �!"-80. ا=/ [ّ�� ا�M-زّ�. ، و

81. 
7W�"ّآ�� ا�cS �� مe1Cا J&"( �!" .49. أ�W أb ' آ�زون.  ـ 
87��� .48.  ـ "!� ا� �89 
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4 - فْالنطْ املُسِئمةُن :  
$ � : تعاىلقال pκçJ−ƒ r' ‾≈ tƒ ß§ø�̈Ζ9 $# èπ ¨ΖÍ×yϑôÜ ßϑø9 $# . û ÉëÅ_ ö‘ $# 4’ n<Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ#u‘ Zπ̈ŠÅÊ ó÷£∆ .  

’Í? ä{÷Š $$ sù ’Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã .  ’Í? ä{÷Š$#uρ ÉL ¨Ζy_ �1. اهد يف اآلية هو قوله تعاىلفالش: � ß§ø�̈Ζ9 $# 

èπ̈ΖÍ× yϑôÜ ßϑø9 ، املتيقّنة باحلق، فال خياجلها 3، املخبتة، املصدقة2 النفس اآلمنة، املؤمنةهي: ؛ أي� #$
، الّيت أيقنت أنّ اهللا تعاىل هو ربها، وضربت 4يت ال يستفزها خوف وال حزنشك، اآلمنة الّ

، وهي 6، وأيقنت بلقائه، وبشرت باجلنة عند املوت، ويوم اجلمع، وعند البعث5جأشا ألمره
النفس الّيت اطمأنت إىل وعد اهللا الّذي وعد أهل اإلميان به يف الدنيا، من الكرامة يف "

اء، ويف . 7"قت بذلكاآلخرة، فصدراء والضرة يف السة إىل قدر اهللا تعاىل، ومطمئنفهي مطمئن
البسط والقبض، ويف املنع والعطاء، ال ترتاب، وال تنحرف، وال ترتاع يف يوم اهلول 

  .8الرعيب

 الّيت تم تنورها بنور القلب حتى اخنلعت عن ]النفس [هي": قال الشريف اجلرجاينّ
 وال حيصل هلا هذا االطمئنان واالستقرار .9"خالق احلميدة الذّميمة وختلَّقَت باألصفاا

  .10والثّبات إالّ بذكر اهللا تعاىل الدائم، على كلّ األحوال

                                                 
1 -�M30-27/ ا��" .?�] :/= O�)U �� ?�]ة، وc b �� i�c� ،�" *'ّي اr�ّي 06(7 أه? )ّ�� و029-ا و9&7 إ�a ا� '

7: ���ل�-ّ��8HY أb' أن  �0� �". ا�0ّ&ّ� إن آ�ن �� *"'ك ��U ��ّ-ل و9&� ��- [(wY0، ��ّ-ل ا� و9&7 ��-ه
�فGي. ا���G�(cّا� .J(4/254. 

2 �!" .30/209ج/J(15. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
3 �!" .30/208ج/J(15. � :'ر ���7ا ـ 
4�!"�'��ّ�. ، و����S ا�)�� ا� ��`31/164ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ Nن ا��b -=أ .J(8/467 ،

�فGي. وا���G�(cّا� .J(4/254?�\+ ا�pYّو�bو ?c"Yّارك ا�' = a ّ� ا�ّ"��ّ�، ا� ����Sو ، . /= ' bا� =/ أ ')*
. م1989/هـ1/1408ط. دار ا��0�. �("�ن. =��وت. إ=�اه�� )�ّ ' ر)@�ن: را729). هـ701ت. ()� -د ا�ّ"��ّ�

J(3/1963. 
5 �!" .30/208ج/J(15. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
6 �!" .30/209ج/J(15. ا� :'ر ���7 ـ 
 .30/207ج/J(15. ا� :'ر ���7 ـ 7
 .30/3907ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن8
�ت9��2Yّب ا��Yّدة . 334.  ـ آ�()W�"ّا�.( 

10�ّ1-�N-د ا �ل )-�� ا�2�[�0 �� : وا�ّ"�W [�?: " ـ &S-ّ�= a]�Y� �&�ّN w�r= ن�"· hu�= i�6ات ووrّا� a"2 =
 a0* 0+ [(? ا�-6-ل�Sب و�H@Y� Rؤ���rّات 7Y�6 i0ّ9 وأ1 = ��ّs ا� ('إ ا� aت إ���ب وا� �ّ(()1Nرج ا�2(

( a0* i�Y0S �و� �&��7 */ و9-ده� و1�\� %sو��)1 7= i"ZY1وا i�ّp hو9ّ? ا cّ* 7�0P i06ى/ �°ذا و��2S 7Y��2
���0ّّ��، و[�?= e*9ّ? و R1-ا �( : u y��= 7Sا����/ و=�ود J0� aّ+ ا�-ا�06 إ��ا� aإ� �"ّ· H ا� �"(s ا� W�"ّه� ا�
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5 - فْالنةُساِضيالر  :  
$ �: قال تعاىل pκçJ−ƒ r' ‾≈ tƒ ß§ø�̈Ζ9 $# èπ̈ΖÍ× yϑôÜ ßϑø9 $# . û ÉëÅ_ ö‘ $# 4’n<Î) Å7În/u‘ Zπ uŠÅÊ#u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó÷£∆ .  

’Í? ä{÷Š $$ sù ’ Îû “Ï‰≈ t6 Ïã .  ’ Í?ä{÷Š $#uρ  ÉL ¨Ζy_ �، و�  πuŠÅÊ#u‘ �  هي الّيت رضيت مبا أعطاها اهللا
عما عملت يف الدنيا، وغري ساخطة ال يف الِغنى راضية  ،1 ما تطمح إليهكلّو من كرامة تعاىل

 النعم الّيت ال تتناهى، ورضيت  من، وراضية مبا أوتيت2وال يف الفقر، ومل تتجاوز حدود اهللا
  .3 من خفة احلساب وقبول األعمالمبا نالته

6 - فْالنس ِضيةُاملَر :  
$ � :قال تعاىل pκçJ−ƒ r' ‾≈ tƒ ß§ø�̈Ζ9 $# èπ̈ΖÍ× yϑôÜ ßϑø9 $# . û ÉëÅ_ ö‘ $# 4’n<Î) Å7În/u‘ Zπ uŠÅÊ#u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó÷£∆ .  

’Í? ä{÷Š $$ sù ’Îû “Ï‰≈ t6 Ïã .  ’ Í?ä{÷Š $#uρ  ÉL̈Ζy_ و� ،� π̈ŠÅÊ ó÷£∆ � "اسم مفعول وأصله مرضيا عنها.. 
واملقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع الكناية عن الزيادة يف إفضاء اإلنعام ألن املرضي 

راضية عن ربك : ، وقيل4"عنه يزيده الراضي عنه من اهلبات والعطايا فوق ما رضي به هو
π � و� ‘πuŠÅÊ#u �الوصفان : وقيل. 5مرضية عنده مبا عملت ¨ŠÅÊó÷£∆ �"  منصوبان على

. 6"احلال، والظّاهر أنّ احلال األوىل مقدرة، وقيل مقارنة وذكر احلال الثّانية من باب الترقّي
  .7وزيادة يف املدح والثّناء على نفس املؤمن

  

                                                                                                                                               
O0اب ا���HVا ��-�1 ��ز9&  uو �( wّ% �&H����ط *7�0 أّن ا�ّ"�W ه� )Sرuوا /�b 79وه- و e6ّ+ أ�ا� �� 

��". ا� 2Yّ!� ا�rّاآ�ة� .30/438ج/J(15. روح ا� 2
1 -�-"Yوا� ���Yا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  Hا� . J)12/ا�ّ"��30/343�ّج ����Sو ، . ' b(' ا� =/ أ*

�فJ(3/1964. ا�ّ"��ّ�Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(4/254. 
"!� ����S ا� �ا��P ـ2  .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(10/422. 
3 -���"!� روح ا� 2  .�1-�Nا . J(15/30/439ج. 
4 -�-"Yوا� ���Yا� ����S  .ر-%��ه� =/ *Hّا� . J(12/30/343ج. 
5����'��ّ�. و����S ا�(�� ا� ��`، 30/439ج/15)J . ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2Nن ا��b -=أ .J(8/467 ،
�فوGي. ا���G�(cّا� .J)4/254�ّ��"ّا� ����Sا�ّ"���. ، و ' b(' ا� =/ أ* .J(3/1964. 
6��� .30/439ج/J(15 . ا�N-�1.  ـ  روح ا� 2
�[ا�ّ"�W : [�?" ـ 7qا Rrدي] �� ه��ف". ا�ّ�وح و)2"�R اد�0U �� أ�9�د *(Gّّي. ا���G�(cّا� .J(4/254 �!"، و

 .J(3/1964. أb ' ا�ّ"���*(' ا� =/ . ����S ا�ّ"��ّ�
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  : يف القرآن الكرمي" النفس"دالالت : رابعا

 النظر يف كلماته ومجله وأسيقته، إنّ املتأمل يف آيات الكتاب العزيز، مقلّب
يستكشف كثريا من املواقف اللّغوية والدالالت املتنوعة الّيت ال تبدو إالّ بعد تكرار القراءة 

يف القرآن الكرمي؛ يف سوره وآياته، " نفس"وكلّما وقع النظر على لفظ . والتأمل الدقيق
تدي إىل معاٍن خاصة هي بنت كل موضع يستوقف السياق البصر ليتدبر، فال يلبث أن يه

، واإلنسان، وآدم )غيب اهللا(، والغيب )عقوبة اهللا(مثل الذّات اإلهلية، والعقوبة . على حدة
... 1، والروح، والقلب، والقوى املفكّرة يف اإلنسان، وقوى اخلري والشر يف اإلنسان�

  .وغريها كثري

sŒÎ)uρ x8u# � : تعاىللقوله : النفس مبعىن الذّات اإلهلية- 1 !% ỳ šÏ% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ö≅ à)sù íΝ≈ n=y™ öΝä3ø‹ n=tæ ( |=tGx. öΝä3š/u‘ 4’n? tã ÏµÅ¡ ø�tΡ sπyϑôm §�9 $# ( … çµ‾Ρr& ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝä3ΨÏΒ # L þθß™ 

7' s#≈ yγ pg¿2 ¢Ο èO z>$ s? .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ yx n=ô¹r& uρ …çµ‾Ρr' sù Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm   � ىل الرسولداء موجه إهو ن .�2 ‘§

إذا جاءه القوم الّذين يصدقون بترتيل اهللا تعاىل وأدلّته وحججه ويقرون بذلك قوال وعمال، 
ويسترشدون عن ذنوم الّيت سلفت منهم بني اهللا تعاىل وبينهم، هل هلم منها توبة؟ فال 

عاقبكم عليها بعد أمنة اهللا لكم من ذنوبكم أن ي: سالم عليكم: تؤيسهم منها، وقل هلم
، بشرط استدامة 4، ليسرهم ويبشرهم بسعة رمحة اهللا ويقبل التوبة منهم3توبتكم منها

  .5اإلصالح يف الشيء الّذي تاب منه

                                                 
�، وآ��4 1-Z0ّ9� ا�����1 ا����ن ا���� ا� Y"ّ-*�، وا� 2�S a��0 =�@? ا�9�ّ-ع إ�Y� ت ا�uuد Rrه aَي إ�'ِYُـ ��' اه 

�uت و�� [�\ � ا� :�در وا� �ا89()/ ا��OY ا��Yّا�ّ��، وآOY ا�ّ'را1�ت، bCا �� � ).ذآ�ت �� أ)�آ"&

2�م- 2�Nه. 54/ ا i�c��ت [(0&�؛ � و�qا Rr)51 - 55 ( 2&� ا�1�ّ-ل( W0M�2�ء آ�ن V ح *7�0 ��� [-م�Y]�� ،
. وا��ّ:� )�ّ:�0 �� 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن. آ(�ر [�� أن �Hده� ���0M-ا )72، �°ذا [�)-ا، *�د إ��&�

 .116. ا�ّ��-�h. ، و�(�ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول7/236ج/J(5. ا�Hّ(�ي
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!" .7/244ج/J(5. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف4Gّا�� �!" .J(2/23. ا��G�(cّّي.  ـ 
�'��ّ�.  ا� ��` ـ "!� ����S ا�(��5Nن ا��b -=أ .J(4/4/144ج. 
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¡ÏµÅ �إنّ الشاهد يف كُلِّ اآليِة لفظ  ø�tΡ يف قوله تعاىل�  :� |= tGx. öΝä3š/u‘ 4’ n?tã Ïµ Å¡ ø�tΡ 

sπ yϑôm قدسة رمحةَ إبداِل صفاتكم بصفاته لكم ألنّ يف اهللا سبحانه أي ألزم نفسه امل"؛ � �9$#§
دلّت على أنه ال "أنّ هذه اآلية  :ورد يف تفسري الفخر الرازي وقد .1"خلفا على كلّ ما فات

$ ?ãΝn=÷ès �: ميتنع تسمية ذات اهللا تعاىل بالنفس وأيضا قوله تعاىل tΒ ’Îû  Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $ tΒ ’ Îû 

y7 Å¡ø�tΡ �2 م فاهللاا مبعىن اجلسم والدفس ههنا مبعىن الذّات واحلقيقة، وأميدلّ عليه، والن ،

’tGx. öΝä3š/u‘ 4=| �: ويف قوله. 3"سبحانه وتعاىل مقدس عنه n? tã ÏµÅ¡ ø�tΡ sπyϑôm §�9  توجد مبالغة � #$
ذا وإ. يف اإلجياب، وهذا يقتضي كونه سبحانه رامحا لعباده رحيما م على سبيل الوجوب

كان اهللا تعاىل يتصرف يف عبيده كيف شاء وأراد، إالّ أنه أوجب الرمحة على نفسه على 
إنّ كونه عاملا يقبح القبائح وعاملا بكونه غنيا عنها، : وقالت املعتزلة. "4سبيل الفضل والكرم

ومثل . 5"مينعه من اإلقدام على القبائح ولو فعله كان ظاملا، والظّلم قبيح، والقبيح منه حمال
y7 � :على الذّات اإلهلية، قوله تعاىل" نفس"هذه اآلية يف داللة  çG÷èuΖsÜ ô¹$#uρ Å¤ ø�uΖÏ9 �6أي  ؛

  .7خلقتك، وقويتك وعلّمتك واصطفيتك لوحيي ورساليت لتلّغ عبادي أمري ويي

‚āω É‹Ï � :لقوله تعاىل :العقوبة النفس مبعىن - 2 −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÍ� Ï�≈s3ø9 $# u !$ uŠÏ9 ÷ρr& 

ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (  tΒ uρ ö≅ yèø�tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû > ó x« Hω Î) βr& (#θà)−Gs? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 

3 ãΝà2â‘ Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ø�tΡ 3 ’n<Î)uρ «!$# ç��ÅÁ yϑø9 إنّ اهللا تعاىل ينهى املؤمنني عن أن يوالوا .  �8  #$

                                                 
1��� .7/217ج/J(4. ا�N-1ّ�.  ـ روح ا� 2
� �� ا�ّ:��� ���w ه"� = a"2 ا�O�Z، و�Sp�1 ا��': و[�?. 116/ ـ ا� �\'ة2&"* y168. 
 .  13/4ج/J(5. ا�ّ�ازي ـ 3
4 �!"� ـ &��� .  ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� 
� ـ 5&��� .  ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� 
6 -7h /41. 
�م ا����ن7�bN 8(�Mا� �!" .11/198ج. ا���h(ّ�.  ـ 
�. 28/ ـ �ل * �ان8qا Rrول هc� O)1 �� ي�)Hّل*/ *��)�، أو */ �21': "ذآ� ا��:  =/ 9(��،*/ ا=/ *ّ(�س [

�ر ���Y"-ه� :�Nا ="�� )/ ا-"H= '] ،'�ج =/ * �و l�0b آO2 =/ اN%�ف و=/ أ=� ا����+، و[�W =/ زMّ�ن ا��آ
�&"اY9"(-ا هusء ا��&-د، : ���ل ر��*�  =/ ا� "rر =/ ا�cّ=�� و*(' ا� =/ 9(�� وN � 4�U /= '21و�·w ا�ّ"��. */ د

�cل ا� *cّ و9ّ?واrbروا �cو)&� p� ،�&(وcو� �&Y"h�)( uّا�ّ"�� إ w·أو� a=p� ،��"�Y"-آ� */ د u ،�&Y"h�    :و)(
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هم من دون املؤمنني، ويظاهروهم على املسلمني ويدلّوهم على عورام، الكافرين على دين
وإنّ للمؤمنني يف . 1ومن يفعل ذلك من املؤمنني فقد بريء منه اهللا تعاىل بارتداده عن دينه

وقد يباح للمؤمنني أن . 2مواالة املؤمنني مندوحة عن مواالة الكافرين، فال يؤثروهم عنهم
Hω �وا يف سلطام وخافوا على أنفسهم منهم يداروا الكافرين إذا كان Î) βr& (#θ à)−Gs? óΟ ßγ÷ΖÏΒ 

Zπ9s)è? � ظهرون الوالية، ويضمرون العداوة، وحيافظون على دينهم، وال يعينوهم علىفي ،
  .3املسلمني بفعل

� ãΝà2â‘ Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª! $# …çµ |¡ ø�tΡ ديد . 4 أي عقاب نفسه�ويف اآلية إعذار وموعظة و
 وعذابه وعقوبته 7 وسخطه ووعيده الشديد6اهللا تعاىل حيذّر املؤمنني بطشه؛ ف5بالعقاب

" النفس"وفائدة ذكر . 8مبخالفة أمره ويه؛ إذ اهم عن تولّي الكافرين من دون املؤمنني
  .9اإلمياء إىل أنّ الوعيد صادر منه تعاىل وهو القادر على إنفاذه وال يعجزه شيء عنه

øŒ � : يف كتابه العزيزلقوله تعاىل :الغيب النفس مبعىن - 3 Î)uρ tΑ$ s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# 

zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ÏƒªB$# u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9 Î)  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷βr& 

tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’Í< @d, ysÎ/ 4 βÎ) àMΖä. …çµ çFù=è% ô‰s)sù … çµtGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? $ tΒ ’Îû Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $tΒ ’Îû 

y7 Å¡ø�tΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈‾=tã É>θ ã‹äó ø9 7 �فالشاهد يف اآلية الكرمية لفظ . �10 #$ Å¡ø�tΡ � من قوله 
                                                                                                                                               

� āω É‹ Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# u!$uŠ Ï9÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ( �  ...7�-] aإ�: � ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó_ x« Ö�ƒ Ï‰ s% � . 8(�9

pS /* ن��ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول3/279ج/J(3. و? �ي ا����نا�(�)� �!" .55-54. ا�ّ��-hّ�. ، و
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1 �!" .279-3/278ج/J(3. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف2Gا�� �!" .J(1/422. ا��G�(cّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!" .279-3/278ج/J(3. ا�Hّ(�ي.  ـ 
4�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� �!".�ّ)hس4/58ج. ا���-(��ج ا��2وس )/ 9-اه� ا��Sي. ، و'�=cّا� .J(4/260 . ّدة�(
)W�� .(�Pا� �ا ����Sو .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(1/487. 
5 �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(2/3/221ج. 
�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`6Nن ا��b -=ّ�أ��' .J(2/443. 
�ف7Gا�� �!" .J(1/422. ا��G�(cّي.  ـ 
�2/26ج. ا�(�@�وي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وي8-"Yّوا� ���Yّا� ����Sر. ، و-%��ه� =/ *Hّا� .J(2/3/221ج. 
9�Pا� �ا ����S �!" .J(1/487. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 

 .116/ ـ ا� �\'ة10
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$ ?ãΝn=÷ès �: تعاىل tΒ ’ Îû Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôãr& $ tΒ ’ Îû y7Å¡ ø�tΡ � أي تعلم ما يف غييب وال أعلم ما يف؛ 
؛ ألنّ ما انطوت عليه النفوس، هو من مجلة الغيوب، وألنّ ما يعمله عالّم الغيوب ال 1غيبك

تعلم ما أخفيه : وقيل. املعىن تعلم ما أعلم وال أعلم ما تعلم: وقيل. "2ينتهي إليه علم أحد
 ألنّ تعلم ِسري وال أعلم سرك،. تعلم ما أريد وال أعلم ما تريد: وقيل. وال أعلم ما تخفيه
تعلم ما كان مني يف دار الدنيا، وال اعلم ما يكون منك يف دار : وقيل. السر موضعه النفس

واملعىن يف هذه األقوال متقارب؛ أي تعلم ِسري وما انطوى عليه ضمريي : قلت. اآلخرة
 تعلم معلومي، وال: وقيل. 3"الّذي خلقته، وال أعلم شيئا مما استأثرت به من غيبك وعلمك

  .، وما يعلمه اهللا تعاىل هو غيبه ال يعلمه إالّ هو سبحانه وتعاىل4أعلم معلومك

ال خيفى عليك يا رب ما أضمرته نفسي مما مل يظهر :  لربه سبحانه�يقول عيسى 
جبوارحي، فكيف مبا قد نطقت به وظهر؟ فلو قلت للناس اتخذوين وأمي إهلني من دون اهللا، 

وال أعلم أنا ما أخفيت عني ، . لم ضمائر النفوس مما مل ننطق بهإنك تع. كنت قد علمته
ألني إنما أعلم من األشياء ما أعلمتنيه، إنك أنت العامل خبفيات األمور الّيت ال يطّلع عليها 

  . 5سواك، وال يعلمها غريك

4 -دفس مبعىن الِعنيف اآليةلقوله تعاىل:  الن : � ãΝn=÷ès? $ tΒ ’Îû Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôãr& $ tΒ ’ Îû 

y7 Å¡ø�tΡ �6 ورد يف ". الغيب: "يف هذه اآلية هي" نفس"، وقد سبقت اإلشارة إىل أنّ داللة
وشاهده قوله تعاىل حكاية عن عيسى ) الِعند(النفس : "تاج العروس من جواهر القاموس

$ ?ãΝn=÷ès �عليه وعلى نبينا حممد أفضل الصالة والسالم  tΒ ’ Îû Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $ tΒ ’Îû y7 Å¡ ø�tΡ � 
ولكن يتعين أن تكون الظّرفية حينئذ ظرفية مكانة " ما عندك"وال أعلم " ما عندي"أي تعلم 

                                                 
�م ا����ن1�bN 8(�Mا� �!" .6/376ج. �h(ّ�ا��.  ـ 
�ف2Gّا�� �!" .J(1/655. ا��G�(cّّي.  ـ 
�م ا����ن3�bN 8(�Mـ ا�  .�ّ)h6/376ج. ا���. 
�ف4Gّا�� �!" .J(1/655. ا��G�(cّّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن5 �!"�، و7/168ج/J(5. ا�Hّ(�ي.  ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S . /= ه��Hّا�

�%-ر* .J(3/7/115ج.   
 .116/ ـ ا� �\'ة6
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أي ال أعلم ما حقيقتك وال ما عندك : (قال ابن سيده" أو حقيقيت وحقيقتك. "ال مكان
إنّ : ك قول ابن األنباريواألجود يف ذل. فالتأويل؛ تعلم ما أعلم وال أعلم ما تعلم) علمه

؛ أي تعلم غييب، ألنّ النفس هنا غائبة أُوِقعت على الغيب ويشهد بصحته "الغيب"النفس هنا 
≈y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ �: قوله يف آخر اآلية ‾=tã É>θ ã‹äó ø9 . 1"تعلم غييب يا عالّم الغيوب:  كأنه قال� #$

  .يف اآلية الكرمية" نفس" لفظ لتفسري" الغيب"فيميل الزبيدي يف األخري إىل معىن 

، لقوله تعاىل يف  يف إشارة إىل اجلانب املادي العضوي:اإلنسان النفس مبعىن - 5
#Ÿω ß �: اآلية الكرمية Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø�tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 $yγ s9 $tΒ ôMt6 |¡x. $ pκö� n=tãuρ $tΒ ôM t6|¡tF ø.$# 3 $ oΨ−/u‘ Ÿω 

!$ tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $tΡù' sÜ ÷zr& 4 $ oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑós s? !$ uΖøŠn=tã #\� ô¹Î) $ yϑx. … çµtF ù=yϑym ’ n?tã š Ï%©!$# 

ÏΒ $ uΖÎ=ö6 s% 4 $ uΖ−/u‘ Ÿωuρ $ oΨù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπs%$ sÛ $ oΨs9 ÏµÎ/ ( ß# ôã$#uρ $̈Ψtã ö� Ï�øî$#uρ $ oΨs9 !$uΖôϑym ö‘ $#uρ 4 |MΡr& 

$ uΖ9 s9öθ tΒ $tΡö� ÝÁΡ$$ sù ’n? tã ÏΘ öθ s)ø9 $# š Í�Ï�≈ x6 ø9 $ �والشاهد يف اآلية لفظ  . �2 #$ ²¡ ø�tΡ � يف 

#Ÿω ß �: قوله تعاىل Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ ø�tΡ āωÎ) $ yγ yè ó™ãρ 3املؤمنون، وسع اهللا عليه أمر دينهم: ؛ هم� ،
أي إنّ اهللا تعاىل ال يكلِّف العباد من أفعال القلوب واجلوارح إالّ ما يف وسع املكلَّف، 

ما "، أو 5ما يسعه اإلنسان وال يضيق عليه وال حيرج فيه: ، والوسع4ومقتضى إدراكه وبنيته
تسعه قدرة اإلنسان أو ما يسهل عليه من املقدرة وهو ما دون مدى طاقته، أي سنته تعاىل 
أنه ال يكلّف نفسا من النفوس إالّ ما تطيق، وإالّ ما دون ذلك، كما يف سائر ما كلّفنا به من 

فنا مخس صلوات، والطّاقة تسع ستا وزيادة، وكلّفنا صوم الصالة والصيام، مثال فإنه كلّ
رمضان والطّاقة تسع شعبان معه، وفعل ذلك فضال منه ورمحة بالعباد، أو كرامة، ومنه على 

                                                 
�ّدة . J(4/259. ـ ا�cّ=�'ي1()W���ن ا��2ب)�� �!"�ّدة . J(14 /320. ا=/ )"!-ر. ، و()W��.( 
 .286/ ا�(��ة- 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!" 3/190ج/J(3. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�م ا����ن4�bN 8(�Mا� �!"�'��ّ�أ. ، و����S ا�(�� ا� ��`3/429ج. ا���h(ّ�.  ـ Nن ا��b -= .J(2/381. 
�ف5Gّا�� �!" .408 وJ(1/407. ا��G�(cّّي.  ـ 
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فاحلديث يتعلّق يف هذا التفسري باإلنسان الّذي يعبر عنه اللّفظ الوارد يف . 1"هذه األمة خاصة
$ �: اآلية ²¡ø�tΡ �  .  

: ، مثل قوله تعاىل2يعبر ا عن اإلنسان مجيعه" نفس"وقد ذكر ابن منظور أنّ لفظ 
� βr& tΑθ à)s? Ó§ø�tΡ 4’tAu�ô£ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «! ومثل هذه اآلية الّيت يدلّ . �3 #$

≈‰šχθããÏ � :على اإلنسان، جند آيات أخرى منها قوله تعاىل" نفس"فيها لفظ  sƒä† ©!$# 

tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u $tΒ uρ šχθ ããy‰øƒs† Hω Î) öΝßγ |¡ à�Ρr& $ tΒ uρ tβρá�ãè ô±o„ �4 ،وقوله تعاىل :� (#θ à)̈?$#uρ 

$ YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ tã <§ø�‾Ρ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×πyè≈ x�x© Ÿωuρ ä‹s{÷σãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ öΝèδ 

tβρã� |ÁΖãƒ �5ي يف تفسري قوله تعاىل، يقول الطّرب :� āω “Ì“ øgrB ë§ø�tΡ  tã <§ø�‾Ρ $ \↔ø‹x© � :
إنه حتذير من اهللا تعاىل عباده الّذين خاطبهم ذه اآلية عقوبته أن حتلّ م يوم القيامة، وهو "

اليوم الّذي ال جتزي فيه نفس عن نفس شيئا، وال جيزي فيه والد عن ولده، وال مولود هو 
ومعىن التنكري أنّ نفسا من األنفس ال جتزي عن : "، ويقول الزخمشري6"اجاز عن والده شيئ

، وامللحوظ يف القولني أنّ 7"نفس منها شيئا من األشياء وهو اإلقناط الكلّي القطّاع للمطامع
: يراد ا اإلنسان، فيقول" النفس"أما ابن كثري فيصرح بأنّ . النفس إنما يقصد ا اإلنسان

على اإلنسان قوله " نفس"، ومثل هذه اآلية يف داللة لفظ 8"ين أحد عن أحدأي ال يغ"
$ �: تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à)®?$# öΝä3−/u‘ (# öθ t± ÷z$#uρ $ YΒöθ tƒ āω ”Ì“ øg s† ì$ Î!#uρ  tã ÍνÏ‰s9 uρ Ÿωuρ îŠθ ä9 öθ tΒ 

uθ èδ A—%ỳ tã ÍνÏ$ Î!#uρ $ º↔ø‹x© 4 �9 .  

                                                 
�� ـ 1� .3/93ج/J(2. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
�ن ا��2ب2�� �!"�ّدة . J(14/320.  ـ ()W��.( 
3�(c56/ ـ ا�. 
 .9/ ا�(��ة- 4
 . 48/ ا�(��ة- 5
 .1/346ج/J(1.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6
7�Gّف ـ ا�� .J(1/279. 
 .1/155ج.  ـ ����S ا����ن ا�2!��8
 .33/ ـ �� �ن9
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ä. <§ø�tΡ èπ≅‘ �:  تعاىليف قوله" نفس" داللة لفظ وكذلك s)Í←!#sŒ ÏNöθ pR ùQ $# 3 $yϑ‾ΡÎ)uρ 

šχöθ ©ùuθ è? öΝà2u‘θã_ é& tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( yϑsù yyÌ“ ôm ã— Ç tã Í‘$̈Ψ9 $# Ÿ≅Åz÷Š é& uρ sπ̈Ψyf ø9 $# ô‰s)sù y—$sù 3 $tΒ uρ 

äο4θ uŠy⇔ø9 $# !$ u‹÷Ρ‘$!$# āωÎ) ßì≈ tF tΒ Í‘ρã� äó ø9 . 2 على أنّ النفس متوت، هي اإلنسان، وظاهر اآلية يدل�1ّ #$
والبد من استقرار هذه احلقيقة يف النفس؛ حقيقة أنّ احلياة يف هذه األرض موقوتة، حمدودة 

، ويف اآلية إخبار عام يعم مجيع اخلليقة بأنّ كلّ نفس ذائقة املوت، وتعزية جلميع 3بأجل
الواحد  جه األرض، وينفردالناس، وهذا مما ال حميص عنه لإلنسان، فإنه ال يبقى أحد على و

öθ �: على اإلنسان يف قوله تعاىل" نفس"كما يدلّ لفظ . 4األحد القهار بالدميومة والبقاء s9 uρ 

$ oΨø⁄Ï© $ oΨ÷�s?Uψ ¨≅ ä. C§ø�tΡ $ yγ1 y‰èδ ôÅ3≈ s9 uρ ¨, ym ãΑöθ s)ø9 $#  Íh_ÏΒ ¨βV|øΒ V{ zΟ ¨Ψyγ y_ š∅ÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ζ9 $#uρ šÏèuΗød r& �5 .  

للداللة على اإلنسان من جنسه العام، " نفس"يات مجيعها ورد فيها لفظ وهذه اآل
لقوله . ومن حيث الفروق اجلنسية بني الذّكر واألنثى يف اإلنسان وكذلك يف عامل النبات

z≈ys �: تعاىل ö6 ß™ “Ï%©!$# t, n=y{ yl≡ uρø— F{$# $ yγ ‾=à2 $£ϑÏΒ àM Î7/Ψè? ÞÚö‘ F{ $# ôÏΒ uρ óΟÎγ Å¡ à�Ρr& $ £ϑÏΒ uρ Ÿω 
tβθ ßϑn=ôètƒ �6 . ا به حقيقةا ال يليق به عقدا وعمال ترتيها خاصهه سبحانه وتعاىل عمأي؛ أنز

بشأنه عز شأنه؛ فلقد خلق، وغريه مل خيلق، وخلق األزواج مما تنبت األرض من األزواج 
ô �، 7املذكورة وغريها ÏΒ uρ óΟÎγ Å¡ à�Ρr& م  أي وخلق األزواج من أنفسهم، وخلق من أوالده�

                                                 
 .185/ �ل * �ان- 1
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`2Nن ا��b -=أ .J(3/3/139ج 
 .4/538ج/OH] '�1 .J(1.  ـ "!� �� emل ا����ن3
 .2/169ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��4
 .13/ ا��M'ة- 5
6W .36/ ـ 
7�!"�� ـ � .23/14ج/J(12. )� -د ا�N-1ّ�.  روح ا� 2
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$ �، 1ذكورا وإناثا £ϑÏΒ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ � ا مل يطلعهم اهللا تعاىل عليها، وملأي واألزواج مم 
  .2جيعل هلم طريقا إىل معرفته خبصوصياته، وإنما أطلعهم سبحانه على ذلك بطريق اإلمجال

$ � :ويف قوله تعاىل أيضا :لقوله تعاىل :آدم عليه السالم النفس مبعىن - 6 pκš‰r' ‾≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# / ä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ 

# Z�� ÏWx. [ !$ |¡ ÎΣuρ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tn ö‘F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n=tæ $ Y6ŠÏ%u‘ � 3 .

$ �: يف قوله تعاىل" نفٍس" اآلية لفظ فالشاهد يف pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# / ä3s)n=s{ ÏiΒ 

<§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ � و� أي؛ آدم ،�  $ yγ y_ ÷ρy— اء�ويف قوله تعاىل. 4 ؛ حو :�  ÏiΒ <§ø�‾Ρ 

;οy‰Ïn≡ uρ �" هم من أصلواحد، وداللة على إشارة إىل ترك املفاخرة والكرب، لتعريفه إياهم بأن 
املعاد ألنّ القادر على إخراج أشخاص خمتلفني من شخص واحد فقدرته على إحيائهم 
بطريق األوىل، وزوجه هي حواء، وظاهر منها ابتداء خلق حواء من نفسه، وأنه هو أصلها 

وملّا كان قادرا على خلق آدم من التراب، كان قادرا على ... الّذي اخترعت، وأنشئت منه
  .ليجعل اهللا تعاىل منهما الزوجني الذّكر واألنثى. 5"خلق حواء أيضا كذلك

uθ � : قوله تعاىل�على آدم " نفس"ومثل هذه اآلية الّيت دلّ فيها لفظ  èδ “Ï% ©!$# 

Νä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ Ÿ≅yèy_ uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— zä3ó¡uŠÏ9 $pκö� s9 Î) ( $£ϑn=sù $ yγ8¤±tós? ôM n=yϑym ¸ξôϑym 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1 �!" .J(12/23/6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
2���. ا�Hّ(�ّي. ، و9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن23/14ج/J(12. )� -د ا�N-1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2

J(12/23/6. 
 .1/ ا�"��ء- 3
��7 ـ "!� )�G? إ*�اب ا���4�/ J(3. ا�Hّ(�ّي. ، و9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����نJ(1/144. ا��ّ�اء. �ن و)2
�ن . ، و����S ا�(�� ا� ��`140-9/139ج/3)J. ا�ّ�ازي. ، و"!� ����S ا���� ا�ّ�ازي271-4/270ج�b -=أ

�ّ��'�Nا .J(3/162-163" .س��ل ا=/ *ّ(] :7�0U a��2S 7�ّN �1uا اr&= 1 ²َ� �دم � � )/  أد� اNرض آ0ّ&� إّ
 i� ّ1 � ��؛ �w�r0 آ�ن �� و�'R اbN � وا1N-د وا�O�ّHّ وا��(�y، وا� �أة إّ&4�)Uو �&)�hوأ �أb �ه� وأ1-ده

�i )�0-[� )/ %�ء e� ،�b �9م i� ّ1 =�-اء�� )/ 80V )/ أeVع �دم ��&�ّN ،-اء�ا���� ا�ّ�ازي". = ����S .
 .9/140ج/J(3. ا�ّ�ازي

5����S ` ـ��ا�  ��ا�(  .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(3/163. 



 

  
 

 

183 

$ Z�‹Ï�yz ôN§� yϑsù Ïµ Î/ ( !$£ϑn=sù M n=s)øOr& #uθ tã̈Š ©!$# $ yϑßγ −/u‘ ÷È⌡ s9 $ oΨtGøŠs?#u $ [sÎ=≈ |¹ ¨ sðθä3uΖ©9 z ÏΒ 

šÌ� Å3≈ ¤±9 ≡ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn � املراد بـ:  قال مجهور املفسرين،�1 #$ uρ � : وبـ �آدم ،

� $ yγ y_÷ρy— � :2حواءا ويطمئن ا، ليألفها ويأنس 3 إليها ويسكن  .  

uθ � :قوله تعاىلوكذلك الداللة نفسها يف  èδ uρ  ü“Ï%©!$# Νä.r' t±Ρr&  ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ 

@� s)tGó¡ ßϑsù ×íyŠ öθ tF ó¡ ãΒuρ 3 ô‰s% $ uΖù=¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θ öθ s)Ï9 šχθ ßγ s)ø�tƒ �4، قوله أيضايف و:  � / ä3s)n=s{ 

ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ §ΝèO Ÿ≅ yèy_ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— tΑt“Ρr& uρ / ä3s9 zÏiΒ ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# sπ uŠÏΖ≈ yϑrO 8l≡ uρø— r& 4 öΝä3à)è=øƒs† ’ Îû 

Èβθ äÜç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Β é& $ Z)ù=yz .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9, ù=yz ’ Îû ;M≈ yϑè=àß ;]≈ n=rO 4 ãΝä3Ï9≡ sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ çµ s9 à7 ù=ßϑø9 $# ( Iω 
tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4’‾Τ r'sù tβθ èùu�óÇè? �5.  اهد واث قوله تعاىليف اآليات الثّاللش :� ÏiΒ <§ø�‾Ρ 

;οy‰Ïn≡ uρ �6 الّة على آدمالد �.  

ôtΒ � :لقوله تعاىل :الروح النفس مبعىن - 7 uρ ãΝn=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u�tIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/É‹x. ÷ρr& 

tΑ$ s% z Çrρé& ¥’n<Î) öΝs9 uρ yyθãƒ Ïµ ø‹ s9Î) Ö óx« tΒ uρ tΑ$ s% ãΑÌ“Ρé' y™ Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 öθ s9 uρ #“t� s? ÏŒ Î) 

šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN≡ t� yϑxî ÏNöθ pR ùQ $# èπ s3Í× ‾≈n=yϑø9 $#uρ (# þθ äÜ Å™$t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (# þθ ã_Ì� ÷zr& ãΝà6 |¡à�Ρr& ( tΠ öθ u‹ ø9 $# 

šχ÷ρt“ øg éB z>#x‹ tã Èβθßγ ø9 $# $ yϑÎ/ öΝçFΖä. tβθä9θ à)s? ’ n? tã «!$# u�ö� xî Èd, ptø: $# öΝçGΨä.uρ ô tã ÏµÏG≈ tƒ#u 

tβρç�É9 õ3tF ó¡n@  �7،  اهد يف اآلية لفظوالش� ãΝà6|¡ à�Ρr& يف قوله تعاىل�  :� öθ s9 uρ #“ t� s? ÏŒ Î) 

                                                 
 .189/ اN*�اف- 1
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن2 �!"�م ا����ن9/172ج/J(6. ا�Hّ(�ّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h7/337ج. ا���. 
�م ا����ن3/263ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��3�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h7/337ج. ا���. 
2�م- 4�N98/ ا. 
5 -�(c06/ ا�. 

2��a: "  ـ و�� ا� :(�ح ا� "��6S ل�� ا�ّ�وح [&= 'Ν � :ا�"Wُ�µ أ�a4 إن ُأِر ä3 s) n= s{ ÏiΒ <§ ø� ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ �. ' وإن ُأِر

 ).ن ف س()�ّدة . 318. أb ' =/ )�ّ ' ا��ّ�-)�". ا�r � ��Gّّآ�
2�م- 7�N93/ ا. 
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šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ’Îû ÏN≡ t�yϑxî ÏNöθ pR ùQ $# èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $#uρ (# þθ äÜ Å™$t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (# þθ ã_Ì� ÷zr& ãΝà6 |¡ à�Ρr& � 
إنما خيرجها من فنفوس بين آ دم . 1وتطلق النفس على الروح اإلنساينّ وهي النفس الناطقة

فكيف خوطب الكفّار يف حال املوت بإخراج أنفسهم وال قدرة . أبدان أهلها رب العاملني
الظّاملون يف غمرات املوت وسكراته، . مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب"هلم؟ إنه 

وهم يتابعوم ... واملالئكة يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب، وهم يطلبون أرواحهم للخروج
فلقد صدر من اهللا تعاىل أمر على ألسن رسله من املالئكة الّذين يقبضون أرواح . 2"أنيببالت

هؤالء القوم من أجسامهم، بأداء ما أسكنها ربها من األرواح إليه وتسليمها إىل رسله الّذين 
#) �؛ 3يتوفّوا þθã_ Ì� ÷zr& ãΝà6 |¡à�Ρr& أي أرواحكم إىل سخط اهللا تعاىل ولعنته وعذابه�  .

ذه عبارة عن العنف والتشديد واإلحلاح الشديد يف إزهاق الروح من غري تنفيس وإمهال، وه
  .4كأنهم بلغوا يف البالء إىل حيث تولّى بنفسه إزهاق روحه

على الروح كثري يف القرآن الكرمي مثل " نفس"إنّ مثل هذه اآلية الّيت دلّ فيها لفظ 
Ÿωuρ y7 �: قوله تعاىل ö7Éf ÷è è? öΝçλ é;≡uθ øΒ r& öΝèδß‰≈ s9 ÷ρr& uρ 4 $ yϑ‾ΡÎ) ß‰ƒ Ì�ãƒ ª! $# βr& Νåκu5Éj‹ yè ãƒ $ pκÍ5 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

t, yδ÷“s?uρ öΝåκß¦à�Ρr& öΝèδ uρ tβρã� Ï�≈Ÿ2  �5 ،وقوله تعاىل :�  ª!$# ’®û uθ tGtƒ }§à�ΡF{ $# tÏm $yγ Ï?öθ tΒ 

 ÉL©9 $#uρ óΟ s9 ôMßϑs? ’Îû $ yγ ÏΒ$ oΨtΒ ( Û�Å¡ ôϑçŠsù  ÉL ©9 $#  4 |Ós% $ pκö� n=tæ  |Nöθ yϑø9 $#  ã≅Å™ö� ãƒ uρ  #“t� ÷zW{$#  #’n<Î)  

9≅ y_r&   ‘‡Κ |¡ •Β 4 ¨βÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ  5Θ öθ s)Ïj9   šχρã�©3x�tGtƒ �6 واملقبوض ،يتوفّى األنفس ،
  .8وبالتايل فإنّ النفس ليس هي الروح والروح ليست هي النفس. 7هو الروح

                                                 
1-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر. � ـ Hّا� .J(6/15/91ج. 
 .7/1149ج/OH] '�1 .J(2.  ـ �� emل ا����ن2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!" .7/321ج/J(5. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`5/13/74)J. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي4Nن ا��b -=أ .J(4/185. 
5 -�=-Y85/ ا�. 
6 - �(c42/ا�. 
�ج ا��2وس )/ 9-اه� ا���)-س7S �!"�ّدة . J(4/259. ا�cّ=�'ي.  ـ ()W��.( 
�و? ��0 ا�ّ"�W وا�ّ�وح، ه? ه � واb'ا؟ وا�ّ"���P W ا�ّ�وح: [�ل ا�ّ�&�0ّ�" ـ 8]Nه� )/ . آ�4ت ا�و0ّ2S+ [-م =!

�دS y'ّل *a0 أّن ا�ّ�وح ه� ا�ّ"�� آ�-ل =eلbNي أ: (اr�ّا ���"= rUأw��"= rU (�0ّ1ا� *7�0 و a0ّ6 7�-] 8( :
)�"bإّن ا� [(£ أروا(a��2S 7�-]و ،) :W��Nا a�ّ-Yوأ���ظ . و�� �ّ�[-ا =�/ ا��(£ و�Yّ-ّ��. وا� �)-ض ه- ا�ّ�وح( 

�0 Y�( y� آ��4ةا��'&S�*��Sّزات ا��2ب وا�M(و ?�، و�- آ�ن اa"2 = /� 1 واb'.  ا�pYّو]�� � وا��ّ+ أّن =�"& 
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 يف اآلية لقوله تعاىل:  متييز اإلنسان عن احليوان النفس مبعىن العقل الّذي به- 8
!ª  � :الكرمية $# ’®û uθ tGtƒ }§à�ΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9 $#uρ óΟs9 ôM ßϑs? ’Îû $ yγ ÏΒ$oΨtΒ ( Û�Å¡ ôϑçŠsù   ÉL©9 $#  

4 |Ós% $ pκö� n=tæ  |Nöθ yϑø9 $#  ã≅ Å™ö� ãƒ uρ  #“t� ÷zW{$#  #’ n<Î)  9≅ y_r&   ‘‡Κ|¡ •Β 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ  5Θ öθ s)Ïj9   

šχρã�©3x�tGtƒ �1 ر ألمورهم، يف حال ؛م، واملدب فه املتصرإنّ اهللا تعاىل خيرب عباده بأن

û®’  �نومهم ويقظتهم وحيام وممام، وهو سبحانه الّذي uθ tGtƒ }§à�ΡF{ $# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ � 

ÉL �، ويتوفّى األنفس 2حلركة ويقبضها، وهي النفس الّيت تكون معها احلياة وايستوفيهاف ©9 $# 

óΟ s9 ôM ßϑs? ’Îû $ yγÏΒ$ oΨtΒ مييز، قالوا�مييز ال :  وهي أنفس التوم هي نفس التفالّيت تتوفّى يف الن
وكون النفس تقبض . 3نفس احلياة ألنّ نفس احلياة إذا زالت زال معها النفَس والنائم يتنفّس

ورووا عن ابن . 4أنه يتقلّب ويتنفّس، هو قول األكثرينوالروح يف اجلسد حالة النوم بدليل 
يف ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس الّيت ا : عباس رضي اهللا عنهما

العقل والتمييز، والروح الّيت ا النفَس والتحرك، فإذا نام العبد قبض اهللا نفسه، ومل يقبض 
وهذا قول ابن . وت، وتتوفّى النفس وحدها عندها النومروحه، فيتوفيان معا عند امل

  . 6وهو قول بالفرق بني النفس والروح، ونسبه بعضهم إىل األكثرين. 5األنباري، والزجاج
                                                                                                                                               

 a��2S 7�-7 آ�)b��ن 6�( � &�و�� �? )/ ) و���i ��7 )/ ورو�b: (آ��y�0ّ وا1N' �:ّ| و[-ع آّ? واb' و
����، و[-�7) :���� �� �( �02S (?�� )/ a��* ��P *7�0 ا�e�ّم: و�� @��/ هrا ا��-ل أ uو ،�bرو �� �( .

�&bن �� أروا-�-���/ �� ا��eم  uو �&���وu . و[�ل أن �S-ل ���� و�� �? أن �S-ل رو�b. و�-�-ن �� أ
�ّ=�* �@�-�7 أ .'bوا a"2 = وا�ّ�وح W�"ّن ا��/ ا���ق إذا آp� .رات�)Y*u�= �� ا���ق =�"&  �� . وإّ( w�r� ّل'و

�؛ � / ا�ّ�وح *���7 و�&Ybورو ����2��0U a+ �دم و7�� ?29 S اّن ا� y'�� '�& Yّا=/ *(' ا�(� �� ا� R0 7 رواb7 و 
7)@P7 و�1&7 وG�h7 وS-&% W�"ّو)/ ا� ،Rؤ��ل �� ا�ّ"�W ه� ا�ّ�وح *a0 اehCق u aYّb . و�1�ؤR وو�� e�

W�"ّل �� ا�ّ�وح ه� ا��� uو '�ّ��ج ا��2وس )/ 9-اه� ا���)-س". S .ي'�=cّا� .J(4/259 -260 . 
1 -�(c42/ ا�. 
9ّ�ج" ـ 2cّل ا��] :�bة ه� ا�ّ�وح و��-ن =7��W ا��� R-ّ ��ن و��Cن ا��2ب". آ� ا�. J(14/320. ا=/ )"!-ر. ��

�ّدة ()W��.( 
3 �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J)3/400`�� ا� ��ا�( ����Sو ، .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(7/414. 
4 �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(7/414. 
5 �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(3/400م ا����ن��bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h15/261ج. ا������. ، وروح ا� 2

�1-�Nا .J(12/وي24/352ج�. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ، و����S ا� �ا5/69�Pج. ا�(�@�وي. ، و����S ا�(�@
J(8/267 .ج�9ّcّل ا�-�)" :،�&= ?�2 e� ،م���ر[7 إذا �S �Y�ّوه� ا c��ّ Yّا� W�� ��ن؛ إb'اه ����ن ��ّ��ه� ��ّ? إ-Y 

W�ّ"Y �\��ن : و[�ل... ا�، وا�UNى ��W ا����ة وإذا زا�i زال )2&� ا�"Wُ�َµ وا�ّ"��Cآ� ا�bة ه� ا�ّ�وح، و���W ا���
R-ّ ��ج ا��2وس )/ 9-اه� ا���)-س)". وS .ّي'�=cّا� .J(4/259. 

6 �!"�� ـ � .24/352ج/J(12. ا�N-�1. روح ا� 2
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!ª  �: "يقول الفخر الرازي $# ’®û uθ tGtƒ }§à�ΡF{ $# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ � ه تعاىل يتوفّىيعين أن 

≅ �: وقوله. وت ميسكها، وال يردها إىل البدنالنفس الّيت يتوفّاها عند امل Å™ö� ãƒ uρ  #“t� ÷zW{ $#  

#’ n<Î)  9≅ y_ r&   ‘‡Κ|¡ •Β 4� ،ها إىل البدن عند اليقظةوم يردفس الّيت يتوفّاها عند النيعين أنّ الن ،
فالنفس األوىل هي الروح الّيت تقبض ويفارق صاحبها . 1"وتبقى هذه احلالة إىل أجل مسمى

 يرسلها اهللا تعاىل وتبقى إىل أجل 2 والثّانية هي نفس العقل الّذي يكون به التمييزاحلياة،
مسمى ال يعلمه إالّ هو؛ هي نفس التمييز بني اإلنسان واحليوان، ونفس التمييز ما بني اخلري 

انه وبي...  إذا اتجه له رأيانفالنٌ يؤامر نفسيهو"والشر، ويؤكّد هذا ما جاء يف تاج العروس؛ 
أنّ العرب قد جتعل النفس الّيت يكون ا التمييز نفسني وذلك أنّ النفس قد تأمره بالشيء أو 
تنهاه عنه وذلك عند اإلقدام على أمر مكروه، فجعلوا الّيت تأمر نفسا، وجعلوا الّيت تنهاه 

  .، واألصل أنّ العقل هو حملّ التفريق ما بني النقيضني3"كأنها نفس أخرى

كان اهللا تعاىل هو الّذي يتوفّى األنفس حني موا، هذا ال يناقض أنه وكَّلَ ملك فإذا 
≅ö �: املوت وأعوانه بذلك، كما قال تعاىل يف موضعني آخرين è% Νä39 ©ùuθ tGtƒ à7 n=̈Β ÏNöθ yϑø9 $# 

“Ï% ©!$# Ÿ≅Ïj.ãρ öΝä3Î/ ¢ΟèO 4’ n<Î) öΝä3În/u‘ šχθãèy_ ö�è? �4 .وقوله :� # ¨L ym #sŒ Î) u !% ỳ ãΝä.y‰tn r& ÝVöθ yϑø9 $# 

çµ÷F ©ùuθ s? $uΖè=ß™â‘ öΝèδ uρ Ÿω tβθ èÛÌh� x�ãƒ  �5 .ته سبحانه وحكمته أن جعل لكلّ أمر سببا6فمن سن.  

�  � :لقوله تعاىل :7القلب النفس مبعىن - 9 ä.øŒ $#uρ š�−/§‘ ’Îû š�Å¡ø�tΡ % Yæ•�|Ø n@ 

Zπ x�‹Åzuρ tβρßŠ uρ Ì� ôγ yfø9 $# z ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $# Íiρß‰äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ Ÿωuρ ä3s? zÏiΒ t,Î#Ï�≈ tó ø9 املراد "فـ. �8 #$

                                                 
 .26/261ج/����S .J(9 ا���� ا�ّ�ازي ـ 1
�ن ا��2ب  ـ 2�� �!"�ّدة . J(14/320. ا=/ )"!-ر. ()W��.( 
�ّدة . J(4/263.  ـ ا�cّ=�'ي3()W���ن ا��2ب)�� �!"�ّدة . J(14/320. ا=/ )"!-ر. ، و()W��.( 
 .11/ ـ ا�M�ّ'ة4
2�م5�N61/ ـ ا. 

6  �!"��6 ا�2�ّ'ي. ����S ا���� ا��b / ـ � /= / b�ّ698. *(' ا�. 
 .18. أ�W أb ' آ�زون. "!� )"&J اe1Cم �� cSآ�� ا�ّ"�W ـ 7
 .205/ اN*�اف- 8
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بذكر اهللا يف نفسه كونه عارفا مبعاين األذكار الّيت يقوهلا بلسانه مستحضرا لصفات الكمال 
والعز والعلو واجلالل والعظمة، وذلك ألنّ الذّكر باللّسان إذا كان عاريا عن الذّكر بالقلب 

فالذّكر املطلوب، ما كان بالقلب واللّسان معا، وهو أكمل أنواع . 1"كان عدمي الفائدة
الذّكر وأحواله، فلقد أمر اهللا، عبده ورسوله حممدا أصال، وغريه تبعا، بذكر اهللا تعاىل 

، متضرعني، خائفني منه راجني نعمه، مستحضرين معاين أمسائه وصفاته وآالئه 2خملصني له
  .3وفضائله عليهم، وحاجتهم إليه

إنه الذّكر الّذي يكون بالقلب واِجلنان، فريتعش له الوجدان، وخيفق له القلب، 
وتعشو له النفس، ويكون مصحوبا بالتضرع والتذلّل واخلشية واخلوف، فيظلّ القلب 

. 4موصوال باهللا طريف النهار، وبالوجود من حوله يف كلّ آن، ومراقبا اهللا تعاىل يف كلّ حلظة
#) � : تعاىلهقول، ومثل هذه اآلية þθä9$ s% βÎ) ø−Ì� ó¡o„ ô‰s)sù s− t� y™ Ó r̂& …ã& ©! ÏΒ ã≅ö6 s% 4 $ yδ §�y™r' sù ß#ß™θ ãƒ 

’Îû ÏµÅ¡ ø�tΡ öΝs9 uρ $yδ Ï‰ö6 ãƒ óΟßγ s9 4 tΑ$ s% óΟçFΡr& @�x© $ ZΡ% x6̈Β ( ª!$#uρ ãΝn=ôãr& $ yϑÎ/ šχθà�ÅÁ s? �5 .قوله و

ρß‰ys#)  � :تعاىل y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ÷F oΨs)ø‹ oKó™$#uρ öΝåκß¦ à�Ρr& $ Vϑù=àß # vθ è=ãæuρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã 

tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 ؛ فلقد جاءت فرعونَ وقومه آيات اهللا، وأدلّته وحججه على ما دعاهم إليه �6 #$
، فاستيقنوها يف قلوم وضمائرهم، وعلموا يقينا أنها من عند اهللا، واالستيقان �موسى 

ندوا بعد تبينهم احلق، ومعرفتهم به، وجحدوها بألسنتهم ظُلما وعلُوا أبلغ من اإليقان، فعا
  .8هي الّيت استيقنتها وحتقّقتهاويف رأي الطّاهر بن عاشور؛ فإنّ عقوهلم . 7وعدوانا

                                                 
 .15/90ج/J(5. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 1
2 �!"��6 ا�2�ّ'ي. ����S ا���� ا�b�ّ / ـ � /= / b�ّ293. *(' ا�. 
3 �!" .J(3/476. أa�H:( ' b ا� �ا����S .�P ا� �ا�P ـ 
4 �!" .9/1427ج/OH] '�1 .J(3. ��ن�� emل ا�� ـ 
5 -l1- /77. 
 .14/ ا�" ?- 6
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن7 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي19/150ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 

J(8/24/165ج. 
8�-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!" . 19/232ج/J(8.  ـ 
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ô‰s)s9 � :لقوله تعاىل :قوى اخلري والشر يف اإلنسان النفس مبعىن - 10 uρ $ uΖø)n=yz 

z≈|¡Σ M}$# ÞΟn=÷ètΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™uθ è? ÏµÎ/ …çµ Ý¡ ø�tΡ ( ßøtwΥ uρ Ü>t� ø%r& Ïµ ø‹s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9 فالشاهد  .�1 #$

â  � :يف اآلية قوله تعاىل È̈θ ó™uθ è? ÏµÎ/ …çµÝ¡ ø�tΡ ووسوسة : الوسوسة ف� ،وت اخلفيهي الص
ولقد : واملعىن. 2هي ما خيطر ببال اإلنسان ويهجس يف ضمريه من حديث النفس: النفس

 ويعلم ما حتدثه به نفسه، وما توسوس به من خري وشر، فال خيفى نسانخلق اهللا تعاىل اإل
 إذا اتجه له رأيان، والعرب قد جتعل يؤامر نفسيهفاإلنسان قد . 3عليه سرائره وضمائره

وا الّيت النفس الّيت يكون ا التمييز نفسني؛ ألنها تأمره وتنهاه، فجعلوا الّيت تأمر نفسا، وجعل
  .4تنهاه كأنها نفس أخرى

$ �: ومثل هذه اآلية قوله تعاىل ¨Β r&uρ ô tΒ t∃%s{ tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø�̈Ζ9 $# Çtã 

3“uθ oλ ù; $#.  ¨βÎ* sù sπ ¨Ψpgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑø9 $ �؛ هذه حال السعداء، ويف الوصفني؛ �5 #$ ¨Βr& uρ ô tΒ t∃% s{ 

tΠ$ s)tΒ ÏµÎn/u‘  � و � ‘yγ tΡuρ }§ø�̈Ζ9 $# Ç tã 3“uθ oλ ù;$# � ا : واملعىن. 6مجيع الطّاعات واحلسناتأم
، وأدرك مقدار 7من خاف مقام ربه وحذر مساءلته إياه عند وقوفه يوم القيامة بني يديه

، فاتقاه، بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه وحمارمه، 8عظمته وقهره، وغلبة جربوته وسطوته
ء عن اتباع الشهوات واهلوى فيما يكرهه اهللا، وال يرضاه منها، وى نفسه األمارة بالسو

                                                 
 .16/ ق- 1
�ف2Gّا�� �!" .J(4/5. ا��G�(cّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��26/183ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .6/399ج
�ج ا��2وس )/ 9-اه� ا���)-س4S �!"�ّدة . J(4/263. ا�cّ=�'ي.  ـ ()W��.( 
c =/ * �� و):O2 =/ * ��، و[':  و[�?. "41-40/ ا�"�ز*�ت- 5c*  �=أ �� �Y�c��ن Yqا ��R ا=Uأ O2:( ?Y] 

7�-9 �� �]�G ت ا�r�� aYّb 7��"= �0ّ1ا� *7�0 و a0ّ6 ر1-ل ا� a]وو ،'bم أ- cc* ."ف�Gّي. ا���G�(cّا� .
J(4/219. 
 .31/48ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي6
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن7 �!" .30/54ج/J(15. ا�Hّ(�ي.  ـ 
8 �!" .J(10/324. أa�H:( ' b ا� �ا����S .�P ا� �ا�P ـ 



 

  
 

 

189 

وضبطها بالصرب والتوطني على إيثار فزجرها عن ذلك، وخالف هواها إىل ما أمره به ربه، 
  . 1 فإنّ اجلنة هي مأواه ومرتله يوم القيامةفمن كان هذا سلوكه،. اخلري

هو نقطة االرتكاز يف دائرة الطّاعة؛ "إنّ ي النفس عن اهلوى وتوطينها على اهلدى 
وهو أساس البلوى، . فاهلوى هو الدافع القوي لكلّ طغيان، وكلّ جتاوز، وكلّ معصية

ولكن اهلوى . فاجلهل سهل عالجه. وينبوع الشر، وقلّ أن يؤتى اإلنسان إالّ من قبل اهلوى
واخلوف من اهللا . مد لعالجهابعد العلم هو آفة النفس الّيت حتتاج إىل جهاد شاق طويل األ

وهذا ميثّل جانب اخلري يف داللة النفس . 2"هو احلاجز الصلب أمام دفعات اهلوى العنيفة
رعليه، والّذي يدعو اإلنسان إىل اجتناب الش.  

sŒ# � :لقوله تعاىل :3األخ النفس مبعىن - 11 Î* sù ΟçF ù=yzyŠ $ Y?θ ã‹ ç/ (#θ ßϑÏk=|¡sù #’ n?tã 

öΝä3Å¡ à�Ρr&  �4.   

$ !° �: يقول تعاىل. النفس مبعىن ضمري اإلنسان وطويته وباطنه وجنواه - 12 tΒ 

’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 βÎ)uρ (#ρß‰ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6 Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθ à�÷‚ è? Νä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( 
ã� Ï�øóu‹sù yϑÏ9 â !$ t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒ uρ tΒ â !$ t±o„ 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 & óx« í�ƒÏ‰s% �5 .إن يظهر : إي

اإلنسان ما يف نفسه ما يوجب اتصافها به من امللكات الرديئة واألخالق الذّميمة كاحلسد 
  .6والكرب والعجب أو خيفيه، فإنّ اهللا تعاىل سيجازيه به يوم القيامة

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1 �!"�ف30/54ج/J(15. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(4/219 وروح ،

��� .30/303ج/J(15. ا�N-1ّ�. ا� 2
 .30/3819ج/em �� .OH] '�1 .J(6ل ا����ن ـ 2
�ن ا��2ب3�� �� a"2 ا ا�rرا=/.  ـ ورد ه-!"(  .J(14/320س-(��ج ا��2وس )/ 9-اه� ا��S �!". ا�cّ=�'ي. ، و

J(4/263 . ّدة�()W��.( 
 .61/ ـ ا�ّ"-ر4
 .284/ ـ ا�(��ة5
6��� .3/86ج/J(2. ا�N-�1.  ـ "!� روح ا� 2
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 يف السلوك،  تظهر:النفس مبعىن اجلوانب املكتسبة من الشخصية اإلنسانية - 13
y7 �: يقول تعاىل. وعمليات التفكري، وأمناط اخللق Ï9≡sŒ �χ r'Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ #Z�Éi� tó ãΒ ºπ yϑ÷è ÏoΡ 

$ yγ yϑyè ÷Ρr& 4’n? tã BΘ öθ s% 4 ®Lym (#ρç�Éi� tó ãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr' Î/ � āχ r&uρ ©!$# ìì‹Ïϑy™ ÒΟŠÎ=tæ �1 فاهللا تعاىل عادل ،
.  إياها إالّ إذا بعد أن يغيروا نواياهم، ويبدلوا سلوكهمال يسلبهم نعمة وهبهم"مع عباده، 

ويكرم هذا املخلوق اإلنساينّ أكرب تكرمي، حني جيعل قدر اهللا به ينفذ وجيري، عن طريق 
حركة اإلنسان وعمله، وجيعل التغيري القدري يف حياة الناس مبنيا على التغيري الواقعي يف 

ويقول تعاىل يف . 2"، وأوضاعهم الّيت خيتاروا ألنفسهمقلوم ونواياهم وسلوكهم وعمله
çµ… �: آية أخرى s9 ×M≈ t7Ée)yè ãΒ . ÏiΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ�ù=yz … çµtΡθ Ýà x�øts† ô ÏΒ Ì� øΒr& «! $# 3 āχÎ) ©!$# Ÿω 

ç�Éi� tó ãƒ $tΒ BΘöθ s)Î/ 4 ®L ym (#ρç�Éi� tóãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr' Î/ 3 !#sŒ Î)uρ yŠ# u‘r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ # [ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Š t�tΒ …çµ s9 4 $ tΒuρ Οßγ s9 

ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ �3 . رواى يغيعمة حتر ما بالقوم من العافية والنإي؛ إنّ اهللا تعاىل ال يغي
  .4ما هم عليه من احلال اجلميلة بكثرة املعاصي

  :مناذج ملواقف نفسية إنسانية يف القرآن الكرمي: خامسا

يف جمال النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي جيد عدة مواقف يستطيع أن إنّ الباحث 
يستشف منها انفعاالت شتى تكون متمركزة على حمور عاطفي، تتجلّى فيه دوافع حمددة 

  . تؤدي إىل أنواع أخرى من السلوك املناسب

 أن يذكر لفظ وتوجد يف القرآن الكرمي مناذج نفسية إنسانية عديدة ومتنوعة من غري
يف اآليات الّيت ترد فيها، بل تفهم من خالل السياق الّذي يتضمن ما يدلّ عليها " نفس"

  :نذكر بعضها يف األمثلة اآلتية. كاألفعال الدالّة على الدوافع واالنفعاالت

                                                 
�ل1��N53/ ـ ا. 
 .10/1535ج/OH] '�1 .J(3.  ـ �� emل ا����ن2
 .11/ ـ ا�ّ�*'3 

�ف 4Gّا�� �!" .�G�( .J(2/352يا�cّ.  ـ 
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 من موسى الوليد، وقد �ويظهر هذا يف موقف أم موسى :  موقف األمومة- 1
حتى عاد .. ن ترميه يف اليم رجاء سالمته، مثّ أَرسلت أخته تتقفّى أخبارهأمرها اهللا تعاىل أ

وجند هذا املوقف يف موضعني . 1موسى إىل أمه لتقر عينها وال حتزن وفاء بوعد اهللا الصادق
  :من القرآن الكرمي

ô‰s)s9 �:  قال تعاىل:املوضع األول uρ $ ¨ΨuΖtΒ y7 ø‹ n=tã ¸ο§� tΒ #“ t�÷zé& . øŒ Î) !$ uΖøŠym ÷ρr& #’ n<Î) y7 ÏiΒ é& 

$ tΒ #yrθãƒ  .Èβr& ÏµŠÏùÉ‹ø%$# ’Îû ÏNθ ç/$ −G9 $# Ïµ‹ÏùÉ‹ ø%$$sù ’Îû ÉdΟ u‹ø9 $# ÏµÉ)ù=ã‹ ù=sù ÷Οu‹ ø9 $# È≅Ïm$ ¡¡9$$ Î/ çνõ‹è{ù' tƒ Aρß‰tã 

’Ík< Aρß‰tãuρ …ã& ©! 4 àM ø‹s)ø9 r& uρ y7ø‹ n=tã Zπ ¬6 ptxΧ Íh_ ÏiΒ yìoΨóÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã û Í_ ø‹tã   .øŒ Î) ûÅ´ ôϑs? š�çG÷zé& ãΑθ à)tGsù 

ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠ r& 4’ n? tã tΒ …ã& é#à�õ3tƒ ( y7≈ uΖ÷èy_ t�sù #’ n<Î) y7 ÏiΒ é& ö’ s1 §� s)s? $ pκß]ø‹ tã Ÿωuρ tβt“ øtrB 4 |M ù=tGs%uρ $ T¡ ø�tΡ 

y7≈ uΖøŠ¤f uΖsù zÏΒ ÉdΟ tó ø9 $# y7≈ ¨ΨtGsùuρ $ ZΡθ çF èù 4 |M ÷VÎ7 n=sù tÏΖÅ™ þ’Îû È≅ ÷δr& t t ô‰tΒ §ΝèO |M ÷∞Å_ 4’n? tã 9‘y‰s% 

4 y›θßϑ≈ tƒ �2 . ه اهللا هذا اخلطاب إىل موسىا عليك يا : فقال له. �لقد وجولقد منن
 يف - حني ولدتك -موسى مرة أخرى حني أوحينا إىل أمك، أِن اقذيف ابنك موسى 

هو وهو جزاء أُخِرج خمرج األمر، كأنّ اليم . التابوت، فاقذفيه يف اليم، فليلقه اليم بالساحل
هكذا يتم تدبري اهللا للطّفل وأمه الّيت مسعت اإلهلام فقذفت بفلذّة كبدها يف "و. 3املأمور

التابوت، وقذفت بالتابوت يف اليم، فألقاه اليم بالساحل، ليأخذه عدو هللا وعدو له، فيكون 
ين األمن بإلقائه بني هذه املخاوف، وتكون النجاة من فرعون الّذي كان يذبح أطفال ب

فألقاه اليم مبشرعة فرعون، وكان . 4"إسرائيل، بإلقائه بني يدي فرعون بال حارس وال معني
  . 5امرأته جالسة إىل جنبه، فالتقطه اخلدم) آسية(قد أصبح يف جملس له و

لقد ألقى اهللا حمبته على موسى، فحببه إىل زوجة فرعون، حتى تبنته وغذّته وربته، 
وتسابقت املرضعات إىل بيت فرعون، فلم يأخذ . نه عاديته وشرهوإىل فرعون حتى كف ع

                                                 
1 ��ت ���ّ�� �� ا����ن ا���� � �!" .136. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�.  ـ 
 . 7h/37-40 ـ  2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" 16/179ج/J(9.  ـ 
 .16/2335ج/OH] '�1 .J(4.  ـ �� emل ا����ن 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .180-16/179ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
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/ö≅yδ ö �: من أحد من النساء، فقالت هلم أخته ä3—9 ßŠ r& 4’n? tã tΒ … ã&é#à�õ3tƒ ا ..  فأرسلوها�فلم
ورده اهللا إىل أمه . 1حضرت أمه ووضعته يف حجرها أخذ ثديها، وسر أهل فرعون بذلك منه

د، فتطيب نفسها بلقائه ورؤيته ووصوله إليها، وال حتزن بوصول لَبِن كي تقر عينها وترب
، 2غريها إىل باطنه، وال يطرأ عليها احلزن بفراقه بعد ذلك، وقد عبر عن السرور بقرة العني

 ت عينها بسالمته، وزال عنها احلزن والغمعليها ولدها فقر فبلغ لطف اهللا هلا وله، أن رد
 من القتل الّذي مع األمنوعطف عليها نفع فرعون وأهل بيته .  3االّذي كان قد أملّ

وتلك منة منها . 4يتخوف منه غريه، فكأنهم كانوا من أهل بيت فرعون يف األمانة والسعة
  .�اهللا تعاىل على موسى 

$! �:  قال تعاىل:املوضع الثّاينّ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’n<Î) ÏdΘ é& # y›θ ãΒ ÷βr& Ïµ‹ÏèÅÊ ö‘r& ( #sŒ Î* sù ÏM ø�Åz Ïµø‹ n=tã 

ÏµŠÉ)ø9 r' sù †Îû ÉdΟuŠø9 $# Ÿωuρ ’ Îû$ sƒrB Ÿωuρ þ’ ÎΤt“ øtrB ( $ ‾ΡÎ) çνρ–Š !#u‘ Å7 ø‹s9 Î) çνθ è=Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ šÎ=y™ö� ßϑø9 $# .

ÿ…çµ sÜ s)tGø9 $$ sù ãΑ#u šχ öθ tãö� Ïù tβθà6 u‹ Ï9 óΟ ßγ s9 #xρß‰tã $ ºΡt“ym uρ 3 āχÎ) šχ öθ tãö� Ïù z≈yϑ≈ yδ uρ 

$ yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ (#θ çΡ$Ÿ2 šÏ↔ÏÜ≈ yz  .ÏM s9$ s%uρ ßNr& t� øΒ $# šχöθ tãö� Ïù ßN§� è% & ÷ tã ’Ík< y7 s9 uρ ( Ÿω çνθ è=çF ø)s? 

# |¤ tã βr& !$oΨyèx�Ζtƒ ÷ρr& …çνx‹Ï‚ −GtΡ # V$ s!uρ öΝèδuρ Ÿω šχρã� ãèô±o„  .yx t7ô¹r& uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 4†y›θ ãΒ % ¸ñÌ�≈ sù ( 
βÎ) ôNyŠ$Ÿ2 ”Ï‰ö7 çF s9 ÏµÎ/ Iω öθ s9 βr& $ oΨôÜ t/§‘ 4’ n?tã $ yγÎ6 ù=s% šχθä3tGÏ9 z ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $#  .

ôM s9$s%uρ ÏµÏG÷zT{ Ïµ‹Å_Á è% ( ôNu�ÝÇ t7sù ÏµÎ/  tã 5= ãΖã_ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„  .$ oΨøΒ §�ym uρ Ïµø‹ n=tã 

yìÅÊ#t� yϑø9 $# ÏΒ ã≅ö6 s% ôM s9$ s)sù ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠ r& #’ n? tã È≅÷δ r& ;M øŠt/ …çµ tΡθ è=à�õ3tƒ öΝà6 s9 öΝèδ uρ … çµs9 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .180-16/179ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
2  �!"�ن ـ ���b ����S .�ّ2'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&َ�ِرّي ا� /�(Nا ' ّ�( .J(17/282 . 
3 �Pا� �ا ����S �!" .J(6/93. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا 4 �!" . 16/180ج/J(9. ا�Hّ(�ّي. ����ن ـ 
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šχθßs ÅÁ≈ tΡ  .çµ≈tΡ÷Š yŠ t� sù #’ n<Î) ÏµÏiΒ é& ö’s1 §� s)s? $ yγ ãΨøŠtã Ÿωuρ šχ t“ós s? zΟ n=÷ètGÏ9 uρ āχ r& y‰ôãuρ «! $# 

?Yym £ Å3≈ s9 uρ öΝèδ u�sYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ �1.  

�ã≅ø?$#uρ öΝÍκö �:  دافع احلسد القاتل الّذي يفرق بني األخوين، يقول تعاىل- 2 n=tã r' t6 tΡ 

ó o_ö/$# tΠ yŠ# u Èd, ysø9 $$ Î/ øŒÎ) $ t/§� s% $ ZΡ$ t/ö�è% Ÿ≅Îm6 à)çF sù ôÏΒ $yϑÏδ Ï‰tn r& öΝs9 uρ ö≅¬6 s)tF ãƒ z ÏΒ Ì� yzFψ$# tΑ$s% y7 ¨Ψn=çF ø%V{ ( 
tΑ$ s% $ yϑ‾ΡÎ) ã≅¬7 s)tGtƒ ª! $# zÏΒ t É)−F ßϑø9 $#  .. È⌡s9 |MÜ|¡o0 ¥’ n<Î) x8y‰tƒ Í_ n=çF ø)tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡr& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“Ï‰tƒ 

y7 ø‹s9 Î) y7 n=çF ø%L{ ( þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©!$# ¡>u‘ tÏϑn=≈ yè ø9 $#  .þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& βr& r&þθ ç6 s? ‘ÏϑøOÎ* Î/ y7ÏÿùSÎ)uρ tβθ ä3tF sù ô ÏΒ 

É=≈ys ô¹r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜt“y_ tÏΗÍ>≈ ©à9$#  .ôMtã§θ sÜ sù … çµs9 …çµ Ý¡ø�tΡ Ÿ≅ ÷F s% ÏµŠÅzr& … ã& s#tGs)sù yx t6 ô¹r' sù 

z ÏΒ š Î�Å£≈ sƒø: $#  .y]yèt7 sù ª!$# $ \/# {�äî ß]ys ö7 tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# … çµtƒ Î�ã� Ï9 y# ø‹x. ”Í‘≡ uθ ãƒ nοu öθ y™ Ïµ‹Åzr& 4 
tΑ$ s% # tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ ßN÷“yf tãr& ÷βr& tβθ ä.r& Ÿ≅÷W ÏΒ #x‹≈yδ É>#{�äó ø9 $# y“ Í‘≡uρé' sù nοu öθ y™  Å�r& ( yx t7ô¹r' sù z ÏΒ 

tÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9 $#  .ô ÏΒ È≅ô_ r& y7Ï9≡ sŒ $ oΨö;tF Ÿ2 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) …çµ ‾Ρr& tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ø�tΡ Î�ö� tóÎ/ C§ø�tΡ ÷ρr& 

7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ‾Ρr' x6 sù Ÿ≅tF s% }̈ $ ¨Ζ9 $# $ Yè‹Ïϑy_ ôtΒ uρ $ yδ$ uŠômr& !$ uΚ‾Ρr' x6 sù $ uŠôm r& }̈ $ ¨Ψ9 $# 

$ Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰s)s9 uρ óΟßγ ø?u !$ y_ $ uΖè=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ ¢Ο èO ¨βÎ) # Z�� ÏWx. Οßγ ÷ΨÏiΒ y‰÷èt/ š�Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

šχθèùÎ�ô£ßϑs9 �2 .  

فهذه قصة تقدم أمنوذجا لطبيعة الشر والعدوان، وأمنوذجا كذلك من العدوان 
كما تقدم أمنوذجا لطبيعة اخلري والسماحة، وأمنوذجا كذلك من . الصارخ الّذي ال مربر له

وترسم اجلرمية .. وتقفهما وجها لوجه، كلّ منهما يتصرف وفق طبيعته. الطّيبة والوداعة
                                                 

 .13-7/ ـ ا��:� 1
O ا="� �دم ا���=�ن، وO)1 [(-ل ا� *cّ و9ّ? )� �Sّ(? )"7، . "32-27/ ـ ا� �\'ة 2��S O)1 �� �02أه? ا� l0YUوا

�؟ ���ل =2@&�=µ�] انr0ّ(7: وَ)ِ/ ا���Y= ��ه �Yّ(? )"7 وآ�ن O)1 ا��(-ل أّن ا� . آ�ن ذ�w */ أ)� ا� 9? و*cّ إ
��7، وآ�ن ا� �ّ�=�ن ا="� �دم �:0(7( �ّ% �Uq7 و[ّ�ب ا��( ��U 7، ...[ّ�ب=�Yا� �� آ �ّ] �( � &Y:ّ] /( ن�وآ

'R إ�a أ7�U: و[�ل `�)9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ". أُ� ا� إن آ�ن ا� �Y-ل N%ّ' ا��09�ّ/، و��/ )"72 ا�Yّ�ّ�ج أن 
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تكبها الشر، والعدوان الصارخ الّذي يثري الضمري، ويثري الشعور باحلاجة إىل املنكرة الّيت ير
فما كان هناك . شريعة نافذة بالقصاص والعدل، تكف األمنوذج الشرير املعتدي عن االعتداء

كما تصون األمنوذج الطّيب ... مربر ليحنق األخ على أخيه، وليجيش خاطر القتل يف نفسه
  . 1فمثل هذه النفوس جيب أن تعيش، وأن تصان، وأن تأمن. رمة دمهاخلير وحتفظ ح

إنّ األخوين يف موقف ال يثور فيه خاطر االعتداء يف نفس طيبة؛ فخاطر القتل هو 
øŒ �، 2أبعد ما يرد على النفس املستقيمة يف جمال العبادة والتقرب Î) $ t/§�s% $ ZΡ$ t/ö�è% � .لقد الح و

$ %tΑ$s � على الظّن أنّ أخاه يريد قتله فذكر له هذا الكالم للمقتول بأمارات تغلب yϑ‾ΡÎ) 

ã≅¬7 s)tGtƒ ª!$# z ÏΒ tÉ)−F ßϑø9 $#  .. È⌡s9 |MÜ|¡o0 ¥’ n<Î) x8y‰tƒ Í_ n=çF ø)tGÏ9 !$tΒ O$tΡr& 7ÝÅ™$t6 Î/ y“Ï‰tƒ y7 ø‹s9 Î) y7n=çF ø%L{ 

( þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©! $# ¡>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 $#  .þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& βr& r&þθ ç6 s? ‘ÏϑøOÎ* Î/ y7 ÏÿùSÎ)uρ tβθ ä3tF sù ôÏΒ É=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# 

4 y7 Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜ t“y_ tÏΗÍ>≈ ©à9$# �  صيحة، وكان غرضه على سبيلذكر له هذا الكالمالوعظ والن 

¡çµÝ… �األمنوذج الشرير طوعت له ولكن  .3منه تقبيح القتل العمد يف قلبه ø�tΡ Ÿ≅÷F s% ÏµŠÅzr& 

…ã& s#tGs)sù yxt6 ô¹r' sù zÏΒ šÎ�Å£≈ sƒø:  سولت وسهلت نفسه عليه األمر وشجعته أي ؛� #$
فاندفعت نفسه الشريرة، فوقعت اجلرمية، وقد  ،4وصورت له أن قتل أخيه طوع سهلٌ له

  .5 أخيهقتل) نفسه( كلّ عقبة، وكلّ مانع، وطوعت له )نفسه(ذلّلت له 

ôM �يقول الفخر الرازي يف تفسري  tã§θ sÜsù … çµs9 �" :رونلت له نفسه : قال املفسسه
شجعته، وحتقيق الكالم أنّ اإلنسان إذا تصور من القتل العمد : ومنهم من قال. قتل أخيه

العدوان كونه من أعظم الكبائر، فهذا االعتقاد يصري صارفا له عن فعله، فيكون هذا الفعل 
ه بوجه البتة، فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها كالشيء العاصي املتمرد عليه الّذي ال يطيع

                                                 
 .875- 6/874ج/OH] '�1 .J(2.  ـ "!� �� emل ا����ن 1
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�م ا����ن 4�bN 8(�Mا� �!" .6/138ج. ا���h(ّ�.  ـ 
 .876-  6/875ج/OH] '�1 .J(2.  ـ "!� �� emل ا����ن 5



 

  
 

 

195 

صار هذا الفعل سهال عليه، فكأنّ النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كاملطيع له 
ôM �: فهذا هو املراد بقوله. بعد أن كان كالعاصي املتمرد عليه tã§θ sÜsù …çµ s9 … çµÝ¡ ø�tΡ Ÿ≅÷F s% 

ÏµŠÅzr& �"1 .رتجر، ومل يزل يعزم نفسه حىت قتل أخاه، الّذي يقتضي فلم يرتدع اجلاين، ومل ي
  .2الشرع والطّبع، احترامه

:   يقول اهللا تعاىل.  الغرية القائمة ما بني اإلخوة يف مظاهرها السلوكية السلبية- 3
� ô‰s)©9 tβ% x. ’ Îû y# ß™θ ãƒ ÿÏµÏ?uθ ÷zÎ)uρ ×M≈tƒ#u t, Î#Í←!$ ¡¡=Ïj9  .øŒ Î) (#θ ä9$ s% ß# ß™θ ã‹ s9 çνθ äzr&uρ �= ymr& #’ n<Î) $oΨŠÎ/r& 

$ ¨ΨÏΒ ß øtwΥ uρ îπ t7óÁ ãã ¨βÎ) $ tΡ$ t/r& ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A Î7•Β  .(#θ è=çGø%$# y# ß™θ ãƒ Íρr& çνθãm t� ôÛ$# $ ZÊ ö‘r& ã≅ øƒs† öΝä3s9 

çµô_ uρ öΝä3‹ Î/r& (#θ çΡθ ä3s?uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ $ YΒöθ s% t ÅsÎ=≈ |¹  .tΑ$ s% ×≅Í←!$ s% öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω (#θ è=çGø)s? y# ß™θ ãƒ çνθ à)ø9 r& uρ 

’Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb= àfø9 $# çµôÜÉ)tGù=tƒ âÙ ÷èt/ Íοu‘$§‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨä. t, Î#Ïè≈sù  . (#θ ä9$ s% $ tΡ$ t/r'‾≈ tƒ $ tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ0Βù' s? 

4’ n?tã y# ß™θ ãƒ $ ‾ΡÎ)uρ … ã& s! tβθßs ÅÁ≈oΨs9 .  ã& ù#Å™ö‘r& $ oΨyètΒ # Y‰xî ôìs?ö� tƒ ó=yè ù=tƒ uρ $ ‾ΡÎ)uρ … çµs9 tβθ ÝàÏ�≈ ys s9  .tΑ$ s% 

’ÎoΤ Î) û Í_ çΡâ“ ós u‹s9 βr& (#θ ç7 yδ õ‹s? Ïµ Î/ ß∃% s{r&uρ βr& ã& s#à2ù' tƒ Ü=øXÏe%!$# óΟ çFΡr&uρ çµ÷Ψtã šχθ è=Ï�≈ xî  .(#θ ä9$ s% 

÷ È⌡s9 ã& s#Ÿ2r& Ü=øXÏe%!$# ßós tΡuρ îπt7 óÁ ãã !$‾ΡÎ) # ]ŒÎ) tβρç�Å£≈ y‚ ©9  .$ £ϑn=sù (#θç7 yδ sŒ ÏµÎ/ (# þθ ãèuΗødr& uρ βr& çνθ è=yè øgs† 

’Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb= ègø: $# 4 !$uΖøŠym ÷ρr& uρ Ïµ øŠs9 Î) Ο ßγ ¨Ζt⁄Îm6 t⊥ çF s9 öΝÏδ Ì�øΒ r' Î/ #x‹≈yδ öΝèδ uρ Ÿω tβρá�ãè ô±o„  .ÿρâ !% ỳ uρ öΝèδ$ t/r& 

[ !$ t±Ïã šχθä3ö7 tƒ  .(#θ ä9$s% !$ tΡ$ t/r' ‾≈tƒ $‾ΡÎ) $ oΨö7yδ sŒ ß,Î7 oKó¡nΣ $ uΖò2t� s?uρ y# ß™θ ãƒ y‰ΖÏã $ oΨÏè≈ tGtΒ ã& s#Ÿ2r' sù 

Ü=øXÏe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡr& 9ÏΒ ÷σßϑÎ/ $ uΖ©9 öθ s9 uρ $ ¨Ζà2 t Ï%Ï‰≈ |¹  .ρâ !% ỳ uρ 4’ n? tã Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹ x. 4 tΑ$ s% 

ö≅ t/ ôMs9 §θ y™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡ à�Ρr& # \� øΒr& ( ×�ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗsd ( ª! $#uρ ãβ$ yètGó¡ ßϑø9 $# 4’n? tã $ tΒ tβθà�ÅÁ s? �3 .  
ت مظهر من املظاهر السلبية لداء الغرية الّذي يفتك بالنفوس يظهر يف اآليات الكرميا

 � يوسف �الضعيفة عندما يكون سبب إثارته مؤذّيا، ويتعلّق األمر هنا بإيثار يعقوب 
                                                 

1 ��S ا���� ا�ّ�ازي ـ �� .J(4/11/176ج. 
��6 ا�2�ّ'ي.  ـ "!� ����S ا���� ا�����S �� / b�ّ آeم ا� ّ"�ن 2� /= / b�ّ208. *(' ا�. 
3 l1- .18 -7/ ـ 



 

  
 

 

196 

، وربما كان يرى فيهما من آثار الرشد والنجابة ما مل جيد يف 1وأخاه الشقيق على إخوما
øŒ �. 2سائر األوالد Î) (#θ ä9$s% ß# ß™θ ã‹s9 çνθ äzr& uρ �=ym r& #’n<Î) $ oΨŠÎ/r& $̈ΨÏΒ ß øtwΥ uρ îπ t7óÁ ãã ¨βÎ) $ tΡ$ t/r& ’ Å∀s9 

9≅≈n=|Ê AÎ7 •Β  �  يطان، فيختلّ تقديرهم للوقائع، "ويغلي احلقد يف نفوس اإلخوةويدخل الش
 ون الفعلة الشنعاء املتمثّلة يف. وتتضخم يف حسهم أشياء صغرية، وون أحداث ضخام

 وإن -وهم أبناء نيب . إزهاق روح، روح غالم بريء ال ميلك دفعا عن نفسه، وهو أخ هلم
وتضخم يف أعينهم حكاية إيثار أبيهم له باحلب، حتى .  يهون هذا-مل يكونوا هم أنبياء 

وهكذا يسول للنفوس عندما ... توازي القتل، أكرب جرائم األرض قاطبة بعد الشرك باهللا
ومن األمور املعلومة أن . 3"زمامها، وتفقد صحة تقديرها لألشياء واألحداثتغضب وتفقد 

  . 4تفضيل بعض األوالد على بعض يورث احلقد واحلسد

وملّا قوي احلسد يف نفوس اإلخوة وبلغ النهاية وتيقّنوا أالّ فائدة من االكتفاء بالكالم 
الل املبني، وانتقلوا إىل مرحلة أمام موقف أبيهم الّذي شغله يوسف عنهم، نسبوا إليه الض

أخرى قد تأتيهم بالفرج مما هم فيه من الغنب، فقرروا قتل أخيهم أو تغريبه إىل أرض ليحصل 
#θè=çGø%$# y#) � 5اليأس من اجتماعه مع أبيه ß™θãƒ Íρr& çνθ ãm t� ôÛ$# $ZÊ ö‘r& � وذكروا العلّة فيه � ã≅øƒs† 

öΝä3s9 çµ ô_uρ öΝä3‹Î/r& ة ِإقبالةً واحدةً ال يلتفت عنهم إىل  فإذا فقده أ�قبل عليهم بامليل واحملب
ولقد جاء إخوة يوسف . 6غريهم، وتسلم حمبته إليهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياها

  . بسبب الغرية واحلسد بكلّ خصلة مذمومة، وبكلّ طريقة يف الشر والفساد�

حديث (الح استخدمه املنافقون يف  الشائعة ذات األثر النفسي اخلبيث، وهي س- 4
%tÏ (βÎ¨ �: يقول تعاىل ).اإلفك ©!$# ρâ !% ỳ Å7øùM}$$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7|¡ øtrB # u�Ÿ° Νä3©9 ( ö≅t/ uθ èδ 

                                                 
 .12/1973ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 1
 .18/77ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 2
 .12/1973ج/OH] '�1 .J(4.  ـ �� emل ا����ن 3
 .18/77ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 4
5 7��� .18/78ج/J(6.  ـ "!� ا� :'ر 
6 ��� .12/518ج/J(6. ا�N-1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2



 

  
 

 

197 

×�ö� yz ö/ ä3©9 4 Èe≅ ä3Ï9 <›Í÷ö∆$# Νåκ÷]ÏiΒ $ ¨Β |= |¡tF ø.$# zÏΒ ÉΟ øOM}$# 4 “Ï% ©!$#uρ 4†‾<uθ s? … çνu�ö9 Ï. öΝåκ÷]ÏΒ …çµ s9 ë>#x‹tã 

×Λ Ïàtã  .Iω öθ ©9 øŒ Î) çνθ ãΚ çF ÷èÏÿxœ £ sß tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝÍκÅ¦à�Ρr' Î/ # Z�ö�yz (#θ ä9$ s%uρ !#x‹≈yδ Ô7 øùÎ) 

×Î7 •Β  .Ÿω öθ ©9 ρâ!% ỳ Ïµ ø‹n=tã Ïπ yèt/ö‘r' Î/ u !#y‰pκà− 4 øŒ Î* sù öΝs9 (#θ è?ù' tƒ Ï !#y‰pκ’¶9 $$ Î/ š�Í×‾≈ s9 'ρé' sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ 

tβθ ç/É‹≈s3ø9 $#  .Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ ä3ø‹ n=tæ … çµçGuΗ÷q u‘uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ ö/ ä3¡¡yϑs9 ’ Îû !$ tΒ óΟçF ôÒ sùr& ÏµŠÏù 

ë>#x‹tã îΛ Ïàtã  .øŒÎ) …çµ tΡöθ ¤)n=s? ö/ ä3ÏGoΨÅ¡ ø9 r'Î/ tβθ ä9θà)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÒΟ ù=Ïæ 

…çµ tΡθ ç7 |¡øtrBuρ $YΨÍh‹ yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ Ïàtã  .Iω öθ s9 uρ øŒ Î) çνθßϑçG÷è Ïϑy™ Ο çF ù=è% $̈Β ãβθä3tƒ !$ uΖs9 βr& zΝ‾=x6 tG‾Ρ 

#x‹≈pκÍ5 y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tGöκæ5 ÒΟŠÏàtã  .ãΝä3Ýà Ïètƒ ª!$# βr& (#ρßŠθ ãès? ÿÏ&Î#÷W ÏϑÏ9 # ´‰t/r& βÎ) ΛäΖä. 

šÏΖÏΒ ÷σ•Β  .ß Îi t7ãƒ uρ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# 4 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3ym  .āχÎ) tÏ% ©!$# tβθ ™7Ïtä† βr& yì‹ Ï±n@ 

èπ t±Ås≈ x�ø9 $# ’Îû šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u öΝçλ m; ë>#x‹tã ×Λ Ï9 r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt�ÅzFψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω 
tβθ ßϑn=÷ès?  .Ÿωöθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «!$# öΝà6ø‹ n=tæ … çµçGuΗ÷q u‘uρ ¨βr& uρ ©!$# Ô∃ρâ u‘ ÒΟ‹Ïm §‘  .$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u 

Ÿω (#θãè Î6 −Gs? ÏN≡ uθ äÜäz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 tΒ uρ ôìÎ7 ®Ktƒ ÏN≡ uθ äÜäz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# …çµ ‾ΡÎ* sù â÷ß∆ ù' tƒ Ï !$ t± ós x�ø9$$ Î/ 

Ì� s3Ζßϑø9 $#uρ 4 Ÿωöθ s9 uρ ã≅ôÒ sù «!$# ö/ ä3ø‹n=tæ … çµçGuΗ÷q u‘uρ $ tΒ 4’s1 y— Νä3ΖÏΒ ô ÏiΒ >‰tn r& # Y‰t/r& £Å3≈ s9 uρ ©!$# ’Éj1 t“ ãƒ 

 tΒ â!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ  .Ÿωuρ È≅ s?ù' tƒ (#θ ä9 'ρé& È≅ôÒ x�ø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ Ïπ yè¡¡9 $#uρ βr& (# þθè?÷σãƒ ’ Í<'ρé& 4’ n1ö�à)ø9 $# 

tÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ šÌ� Éf≈yγ ßϑø9 $#uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ( (#θà�÷èu‹ ø9 uρ (# þθ ßs x�óÁ u‹ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ ™7ÏtéB βr& t� Ï�øótƒ ª!$# 

óΟä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θà�xî îΛ Ïm§‘  .¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãΒ ö� tƒ ÏM≈ uΖ|Á ósãΚ ø9 $# ÏM≈ n=Ï�≈ tó ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θãΖÏè ä9 ’Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ öΝçλ m; uρ ë>#x‹tã ×Λ Ïàtã  .tΠ öθ tƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö� n=tã öΝßγçF t⊥ Å¡ ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ $ yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ �1 .اسم " اإلفك"و. ، وهذا احلادث، هو حادث اإلفكإنّ الفعلة فيها شائعة

                                                 
�ن */ *�\�G. 24 - 11/ ـ ا�"-ر 1��Gّ79 ا��Uأ y'b ت�qا Rrول هc� O)1 �� ب ا�ّ"�-ل �� . ورد�)� �!"

�ب ا�ّ"cولأ)1 .�ّh-��ّا� / .e9 .196- 198ل ا�ّ'
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 الناس، اختلقه  يفجأ، ال شبهة فيه، فهو تان1يدلّ على أبلغ ما يكون الكذب واالفتراء
، وأمجعوا أمرهم على إعالنه وإذاعته بني الناس، وروجوه ملقاصد هلم أخفوها، 2املنافقون

ا وصف اهللا تعاىل ذلك الكذب بكونه إفكا ألنّ املعروف من حال وإنم. 3يعلمها اهللا تعاىل
عائشة قبل الواقعة الصون والبعد عن مقدمات الفجور، ومن كان كذلك كان الالّئق 

  .4إحسان الظّن به

ولقد كلّف هذا البهتان أطهر النفوس يف تاريخ البشرية كلّها آالما هائلة وعميقة ال 
سلمة كلّها جتربة من أشق التجارب يف تارخيها الطّويل، وعلق قلب تطاق، وكلّف األمة امل

وقلب عائشة الّيت حيبها، وقلب أيب بكر الصديق وزوجه، وقلب صفوان بن  ،�رسول اهللا 
املعطّل علقها حببال الشك والقلق واألمل الّذي ال يطاق، شهرا كامال يف جو خانق، فها هي 

 ترمى يف أعز ما تعتز به، ترمى يف شرفها، ويف أمانتها ووفائها، ذي عائشة الطّيبة الطّاهرة
وها هو ذا الرجل املسلم . وهي زوج حممد بن عبد اهللا، وابنة الصديق، وهي بريئة غافلة

الطّاهر، صفوان بن املعطّل، يرمى خبيانة نبيه يف زوجه، فيرمى بذلك يف إسالمه، ويف أمانته، 
يرمى يف بيته، ويف  �وها هو ذا الرسول . ه، وهو من كلّ ذلك بريءويف شرفه، ويف محيت

طهارة فراشه، ويف صيانة حرمته، وهو القائم على احلرمات يف أمته، وهو املعصوم من كلّ 
  .ويعلم اهللا تعاىل ما هلذه الشائعة اخلبيثة من وقع أليم على النفس. 5سوء

يقول .  عليه السالم، وعداوة الشيطان له معامل التكوين النفسي لإلنسان آدم- 5
øŒ �: تعاىل Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπx�‹ Î=yz ( (# þθä9$ s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ� Ïù  tΒ 

ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ�Ïù à7Ï�ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ß øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& $tΒ Ÿω 
tβθ ßϑn=÷ès?  .zΝ‾=tæuρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœF{$# $yγ ‾=ä. §ΝèO öΝåκyÎz÷tä ’n? tã Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ÎΤθ ä↔Î6 /Ρr& Ï !$yϑó™r' Î/ 

                                                 
1 ��� .18/413ج/J(9. ا�N-1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2
2 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(8/170-18/169ج. 
3 �ّPا� �ا ����S �!" .J(6/333. أa�H:( ' b ا� �اPّ�.  ـ 
 .23/156ج/J(8. زيا�ّ�ا.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 4
 .2499-2498- 18/2495ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 5
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Ï Iω àσ‾≈yδ βÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹  .(#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$ uΖs9 āω Î) $ tΒ !$ oΨtF ôϑ‾=tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛ Î=yè ø9 $# 

ÞΟŠÅ3ptø: $#  .tΑ$ s% ãΠ yŠ$t↔‾≈ tƒ Νßγ ÷∞Î;/Ρr& öΝÎηÍ←!$ oÿôœr' Î/ ( !$ £ϑn=sù Νèδ r' t6 /Ρr& öΝÎηÍ←!$ oÿôœr' Î/ tΑ$ s% öΝs9 r& ≅è%r& öΝä3©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& 

|= ø‹xî ÏN≡ uθ≈uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ãΝn=÷ær& uρ $ tΒ tβρß‰ö7 è? $ tΒ uρ öΝçFΨä. tβθ ãΚ çFõ3s?  .øŒ Î)uρ $ oΨù=è% Ïπ s3Í×‾≈ n=uΚ ù=Ï9 

(#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/Î) 4’ n1r& u�y9 õ3tF ó™$#uρ tβ% x.uρ z ÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9 $#  .$ uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$t↔‾≈ tƒ 

ôä3ó™$# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψpgø: $# Ÿξ ä.uρ $yγ ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘ ß]ø‹ ym $ yϑçF ø⁄Ï© Ÿωuρ $ t/t� ø)s? ÍνÉ‹≈ yδ nοt�yf ¤±9 $# 

$ tΡθ ä3tF sù zÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9$#  .$yϑßγ ©9 y— r' sù ß≈sÜø‹ ¤±9 $# $ pκ÷]tã $ yϑßγ y_ t� ÷zr'sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠÏù ( $ uΖù=è%uρ (#θ äÜÎ7 ÷δ $# 

ö/ ä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 Aρß‰tã ( ö/ ä3s9 uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# @� s)tGó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n<Î) &Ïm  .#‘¤)n=tGsù ãΠ yŠ# u  ÏΒ Ïµ În/§‘ 

;M≈yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµ ø‹n=tã 4 … çµ‾ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛ Ïm §�9$#  .$ oΨù=è% (#θ äÜÎ7 ÷δ$# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗsd ( $ ¨ΒÎ* sù Νä3̈Ψt�Ï?ù' tƒ Íh_ ÏiΒ 

“W‰èδ  yϑsù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts† �1.  

øŒ �: قال تعاىل Î)uρ $ oΨù=è% Ïπ s3Í× ‾≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/Î) 4’n1r& u�y9 õ3tF ó™$#uρ 

tβ% x.uρ zÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9  لألمر العلوي اجلليل إالّ إبليس أىب لقد سجد املالئكة امتثاال � #$
واملعىن أنه استكرب ... اإلباء االمتناع من فعل أو تلقّيه، واالستكبار شدة الكرب"و. واستكرب

$tΑ �: ، وهو خري منه لقوله2" آدم مستحقّا ألن يسجد هو لهعلى اهللا بإنكار أن يكون s% O$ tΡr& 

×�ö� yz çµ÷ΖÏiΒ  Í_tF ø)n=yz  ÏΒ 9‘$ ‾Ρ … çµtGø)n=yzuρ ÏΒ &ÏÛ �3وقوله ، :� tΑ$ s% öΝs9  ä.r& y‰àf ó™X{ @� t±u;Ï9 

…çµ tF ø)n=yz ÏΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ôÏiΒ :* uΗxq 5βθ ãΖó¡ ¨Β �4ه، الّذي هو ؛ فلقد قاس إبليس نفسه على عنصر
النار، وقاس آدم على عنصره الّذي هو الطّني، واستنتج من ذلك أنه خري من آدم، وال ينبغي 

                                                 
2��a �� 1-رة اN*�اف. 38 -30/ ـ ا�(��ة 1S 7�-] �1اء27-11/و��C65 -61/، وا. 
2 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S ر.  ـ-%��ه� =/ *Hّا� .J)1/`1/424ج��ا�  ��ا�( ����S �!"�'��ّ�. ، وNن ا��b -=أ .
J(1/1/304ج. 
 .12/ ـ اN*�اف 3
4 �M�33/ ـ ا�. 
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، فلقد تكبر وتعاظم يف نفسه، وكان الكرب مانعه من 1أن يؤمر بالسجود ملن هو خري منه
  .، وخالفت حاله حال املالئكة�السجود آلدم 

ميدان املعركة اخلالدة، ما بني خليقة الشر "ه قام الّذي ينكشف فينقف عند هذا املو
املعركة الّيت ينتصر فيها اخلري مبقدار ما يستعصم ... يف إبليس، وخليفة اهللا تعاىل يف األرض

 ،2"اإلنسان بإرادته وعهده مع ربه، وينتصر فيها الشر مبقدار ما يستسلم اإلنسان لشهوته
$ � :لقوله تعاىل uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔‾≈ tƒ ô ä3ó™$# |MΡr& y7 ã_÷ρy— uρ sπ ¨Ψpgø: $# Ÿξ ä.uρ $ yγ÷ΖÏΒ # ´‰xîu‘ ß]ø‹ym $ yϑçF ø⁄Ï© Ÿωuρ 

$ t/t� ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt� yf ¤±9$# $tΡθ ä3tF sù z ÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9 $#  .$ yϑßγ ©9 y— r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9$# $ pκ÷]tã $ yϑßγ y_ t�÷zr' sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. 

ÏµŠÏù � .فعليه بأن وبإسجاد  برتبة العلم�آدم  اهللا تعاىل فلقد شر املالئكة له وامنت 
 ترمز  كلّ مثار اجلنة، إالّ شجرة واحدة،، وأباح له ولزوجه3أسكنه اجلنة الّيت هي دار النعيم

للغواية واحملظور يف األرض، وتنبت بفضل تفاديها وجتنبها اإلرادة، ويمتحن صرب اإلنسان 
، وأخرجهما عن طريق االستقامة بإغوائه 4عن اجلنةفأزلّهما الشيطان . على الوفاء بالعهد

$  �وال خيفى ما للفظ . 5ومحلهما على أن زالَّ وحصال يف الزلّة yϑßγ ©9 y— r' �  رسم"من أثر على 
وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن اجلنة، ويدفع . صورة احلركة الّيت يعبر عنها

 uΖù=è%uρ$ �ا أن أخرجهما اهللا تعاىل من اجلنة إىل األرض ومل يلبث. 6"بأقدامهما فتزلّ ووي

(#θ äÜÎ7 ÷δ$# ö/ ä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã ( ö/ ä3s9 uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# @� s)tGó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒuρ 4’n<Î) &Ïm  � وكان هذا 
ن، إيذانا بانطالق املعركة يف جماهلا املقدر هلا، بني الشيطان واإلنسا"األمر باهلبوط إىل األرض 

                                                 
�ح ا����ن =�����ن 1@ .1/80ج. ا�Hّ(�ّي.  ـ "!� أV-اء ا�(��ن �� إ
 .1/58ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 2
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 3Nن ا��b -=أ .J(1/1/306ج. 
�ن *a0 ا�cّّ�� : "و[�?.  1/58ج/OH] '�1 .J(1.  ـ "!� �� emل ا����ن 4H�Gّا� �أزّ�& � */ ا��MGّة؛ أي �� 0& 

�&))�= ."?�\+ ا�pYّو�bو ?c"Yّارك ا�' = a ّ� ا�ّ"��ّ�، ا� ����S .�ّ��"ّد ا�- �( /= ' bا� =/ أ ')* .را729 :
�ن. =��وت. دار ا��0�. م1989/هـ1/1408ط). هـ701ت(إ=�اه�� )�ّ ' ر)@�ن ")� .J(1/63. 

�'��ّ�. ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`  5Nن ا��b -=أ .J(1/1/312ج. 
 .1/58ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 6
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إالّ أنّ اإلنسان أدركته رمحة اهللا تعاىل عندما تاب إليه، والذ به، وتاب . 1"إىل آخر الزمان
  . اهللا عليه

̈{ �: ويقول تعاىل يف موضع آخر uθ ó™uθ sù $yϑçλ m; ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# y“Ï‰ö7 ãŠÏ9 $ yϑçλ m; $ tΒ y“Í‘… ãρ 

$ yϑåκ÷]tã ÏΒ $yϑÎγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$s%uρ $ tΒ $yϑä38uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ô tã ÍνÉ‹≈ yδ Íοt� yf¤±9 $# Hω Î) βr& $ tΡθ ä3s? È÷ s3n=tΒ ÷ρr& 

$ tΡθ ä3s? z ÏΒ tÏ$Î#≈ sƒø: $# . !$ yϑßγ yϑy™$ s%uρ ’ÎoΤÎ) $ yϑä3s9 zÏϑs9 šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# . $yϑßγ9 ©9 y‰sù 9‘ρá�äó Î/ 4 $ £ϑn=sù 

$ s%#sŒ nοt� yf ¤±9$# ôNy‰t/ $ yϑçλ m; $ yϑåκèE≡ u öθ y™ $ s)Ï�sÛuρ Èβ$ x�ÅÁ øƒs† $ yϑÍκö� n=tã ÏΒ É− u‘uρ Ïπ̈Ψpgø: $# ( $ yϑßγ1 yŠ$ tΡuρ 

!$ yϑåκ›5u‘ óΟs9 r& $ yϑä3pκ÷Ξr& tã $yϑä3ù=Ï? Íοt�yf ¤±9 $# ≅è%r& uρ !$ yϑä3©9 ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9$# $ yϑä3s9 Aρß‰tã ×Î7 •Β �2.  فلقد
ونسي آدم وزوجه حتت تأثري "أدرك الشيطان مكمن نقط الضعف الفطرية يف اإلنسان، 

$ �، أنّ الشيطان عدومها اللّدود، 3"الشهوة الدافعة والقسم املخدر yϑßγ9 ©9 y‰sù 9‘ρá�äó Î/ � . وهذا
ن والذّكر،  ميكن اتقاؤه باإلميا- الّذي يدخل منه الشيطان -الضعف الفطري يف اإلنسان 

ومسع آدم وزوجه العتاب والتأنيب من اهللا تعاىل على . لكيال يكون لكيده الضعيف من تأثري
املعصية وعلى إغفال النصيحة، فأدركا خطأمها، وعرفا زلّتهما، فندما وتابا، وتاب اهللا 

  .عنهما

sŒ# �: يقول تعاىل. كلّه تصوير النفس يف اجلنس اإلنساينّ - 6 Î)uρ ¡§tΒ z≈ |¡ΡM}$# 

•�‘Ø9$# $ tΡ% tæyŠ ÿÏµ Î7/Ψyf Ï9 ÷ρr& # ´‰Ïã$ s% ÷ρr& $ VϑÍ←!$ s% $ £ϑn=sù $ uΖø�t±x. çµ÷Ζtã …çν§�àÑ §� tΒ βr( Ÿ2 óΟ ©9 !$ oΨããô‰tƒ 4’ n<Î) 

9h�àÑ … çµ¡¡ ¨Β 4 y7 Ï9≡ x‹x. zÎiƒ ã— tÏùÎ�ô£ßϑù=Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è=yϑ÷ètƒ �4 . ةدفإذا أصاب اإلنسان الش
، وفائدة ذكر هذه 5ربه يف كلّ أحواله؛ قائما أو قاعدا أو مضطجعاواجلهد، استغاث 

                                                 
 .1/58ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 1
 .22-20/ ـ اN*�اف 2
 .8/1268ج/OH] '�1 .J(3.  ـ �� emل ا����ن 3
4 W�- .12/ ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا��� 5 �!" .11/110ج/J(7. ا�Hّ(�ي. �ن ـ 



 

  
 

 

202 

رى يزول عنه الضعاء حتعن الد 1األحوال أنّ الّذي تصيبه مصيبة ال يزال داعيا ال يفتر  .
حني ميسه الضر، وتتعطّل فيه دفعة احلياة، يتلفّت إىل اخللف، ويتذكّر : فاإلنسان هكذا حقّا"

يلجأ عندئذ إليها؛ فإذا انكشف الضر، وزالت عوائق احلياة، وانطلقت القوة الكربى، و
كأن مل ) مر(احليوية الدافعة يف كيانه، وهاجت دواعي احلياة فيه، فلبى دعاءها املستجاب، و

 ونسي حال اجلهد والبالء، أو تناساه، أو مر عن موقف االبتهال .2"يكن باألمس شيء
$! βr(Ÿ2 óΟ©9 � ،3ال يرجع إليه كأنه ال عهد له بهوالتضرع إىل اهللا تعاىل  oΨããô‰tƒ � . ومثل هذا

sŒ#! �:  القرآن، ولكن من جوانب خمتلفة؛ يقول تعاىلاألمنوذج كثري يف ثنايا Î)uρ $ oΨôϑyè ÷Ρr& ’n? tã 

Ç≈|¡Σ M}$# uÚ{�ôãr& $ t↔tΡuρ ÏµÎ7 ÏΡ$ pg¿2 ( #sŒ Î)uρ çµ¡¡tΒ •�¤³9 $# tβ% x. $ U™θä↔tƒ �4 عاىلت، ويقول :� ÷È⌡ s9 uρ $ oΨø%sŒ r& 

z≈|¡Σ M}$# $ ¨ΨÏΒ Zπyϑôm u‘ §ΝèO $ yγ≈ oΨôãt“tΡ çµ÷ΨÏΒ …çµ ‾ΡÎ) Ó¨θä↔uŠs9 Ö‘θ à�Ÿ2 . ÷ È⌡ s9 uρ çµ≈oΨø%sŒ r& u !$ yϑ÷ètΡ y‰÷èt/ u !# §� |Ê 

çµ÷G¡¡tΒ £ s9θà)u‹ s9 |=yδ sŒ ßN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# û Íh_ tã 4 …çµ‾ΡÎ) Óy Ì� x�s9 î‘θ ã‚ sù �5ويقول تعاىل ، :� ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# 

t, Î=äz % �æθ è=yδ �6 . عيفة كثري الذّكر يف القرآن الكرمي، فيه وهذاة الضفس اإلنسانيوع من النالن
والبد أن يكون . إشارة بالغة إىل ضعف الوازع الديين وانعدام الصلة ما بني العبد وربه

 . نفس ضعيفةلإلنسان من إميانه بربه حصن منيع يقف دونه ودون استسالمه لتقلّبات

zÏΒ �: يقول تعاىل. اصةاخلنسانية  تصوير مناذج من النفس اإل- 7 uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ 

ãΑθ à)tƒ $̈ΨtΒ#u «!$$ Î/ !#sŒ Î* sù y“ÏŒρé& ’Îû «!$# Ÿ≅ yèy_ sπuΖ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ψ9 $# É>#x‹yèx. «!$#  È⌡s9 uρ u !% ỳ ×�óÇtΡ  ÏiΒ 

š�Îi/¢‘ £ä9θ à)u‹s9 $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝä3yètΒ 4 }§øŠs9 uρr& ª!$# zΝn=÷ær' Î/ $ yϑÎ/ ’Îû Í‘ρß‰ß¹ t Ïϑn=≈ yè ø9 هذا . �7 #$
                                                 

�ف 1Gّا�� �!" .)* .J(2/672' ا� =/ أb ' ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��J(2/227  -228�ّ. ا��G�(cّّي.  ـ 
� ا��ّ"ّ� �� ا����ن ـ  2-:Yّا� .OH] '�1 .217. 
9�)8 ا�(��ن */ J(2/672pS. *(' ا� =/ أb ' ا�ّ"��ّ�.  ـ "!� ����S ا�ّ"��ّ� 3 �!". ا�Hّ(�ي. و? �ي ا����ن، و
J(7/11/110ج. 
 .83/ ـ ا�1Cاء 4
 .10 - 9/ ـ ه-د 5
 .19/ ـ ا� 2�رج 6
�Sp. 10/ ـ ا�2"�(-ت 7 �( �qا Rrول هc� O)1 �� �َل: "ُذِآ�2�ذ �-ل: yY�²'bُ */ ا����/، [( �� : i2 1 أ=��)Uأ

i2 1 :7�-] :� z ا�ّ@ّ��ك �-ل: *(�'، [�ل ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑθ à) tƒ $̈Ψ tΒ#u «! $$Î/ !� ... /�����س )/ ا� "� �� i�c� ،�qا
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أقررنا باللّه فوحدناه، فإذا آذاه املشركون يف إقراره باهللا تعاىل جعل : "أمنوذج من الناس يقول
⌡È �. فتنة الناس إياه يف الدنيا، كعذاب اهللا يف اآلخرة s9 uρ u !% ỳ ×�óÇtΡ ÏiΒ š�Îi/¢‘ £ä9θ à)u‹ s9 � 

ذلك هو اإلنسان الضعيف اإلميان، يتمسك بعقيدته . 1"ننصركم على أعدائكم، كذبا وإفكا
  . 2ما ناله اخلري منها، فإذا أوذي فيها وابتلي تزعزع وحاد عنها

خمشريهم أذى من الكفّار وهو : "وقال الزهم ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا مس
ا هلم عن اإلميان، كما أنّ عذاب اهللا صارف للمؤمنني كان ذلك صارف) بفتنة الناس(املراد 

وإذا نصر اهللا املؤمنني وغنمهم . عن الكفر، أو كما جيب أن يكون عذاب اهللا صارفا
$ (ΡÎ‾$ �: اعترضوهم وقالوا ¨Ζà2 öΝä3yètΒ � ما ثباتكم عليه ثابتني دينكم يف لكم مشايعني أي 

 فإنّ غرض هؤالء من اإلسالم خري معجل .3"املغنم من نصيبنا فأعطونا يفتننا أن أحد قدر
  . عند السراء، ورجوع عنه عند الضراء، وال ميكن أن يكون هؤالء إالّ منافقني مذمومني

zÏΒ �: ومثل هذه النفس الضعيفة املريضة الّيت تصورها اآلية، جنده يف قوله تعاىل uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ß‰ç7÷ètƒ ©!$# 4’n? tã 7∃ö� ym ( ÷βÎ* sù … çµt/$ |¹r& î�ö� yz ¨βr' yϑôÛ$# ÏµÎ/ ( ÷βÎ)uρ çµ÷F t/$ |¹r& îπ uΖ÷F Ïù |=n=s)Ρ$# 

4’ n?tã ÏµÎγ ô_ uρ u�Å£yz $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# nοt� ÅzFψ$#uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ#u�ô£ã‚ ø9 $# ßÎ7 ßϑø9 فذكر أنّ أعرابا كانوا . �4 #$
 وسعةً بعد مهاجرين من باديتهم، فإن نالوا رخاء من عيٍش �يقدمون على رسول اهللا 

اهلجرة والدخول يف اإلسالم وما يشبهه من أسباب الدنيا أقاموا على اإلسالم واستقروا عليه 
. 5وثبتوا، وإذا أصابتهم فتنة من ضيق بالعيش ارتدوا على أعقام وانقلبوا على وجوههم

                                                                                                                                               
sذ&�، و029-ا أذى ا�ّ"�س  /( ����-ن، �°ذا ُأوذوا وأ6�=&� =eء )/ ا� �Gآ�/، ر29-ا إ�a ا���� )�s�-ا �= ّ�� آ

� آr2اب ا����-ا = ّ��، ... �� ا�ّ'��ن آ Cم )/ أه? ا-] �� i�c� �qا Rrدِرُآ-ا وُذِآَ� أّن هpُ� ،/�9����9-ا )&
��&� أذاه� )� أرادوا )"&�� �. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". وُأrUِوا �H*p-ا ا� �Gآ�/ � 

J(11/20/143ج. 
 .20/142ج/J(11. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  1
� ا��ّ"� �� ا����ن ـ  2-:Yّا� .OH] '�1 .وق. م1982/هـ1402. 7ط�Gّن. =��وت. دار ا��")� .218. 

�ف3 Gّـ ا��  .J)3/198 -199`�� ا� ��ا�( ����S �!"�'��ّ�. ، وNن ا��b -=أ .J(7/7/138ج ����Sو ،
 .4/309ج. ا�(�@�وي. ا�(�@�وي

4 J�11/ ـ ا� . 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن5 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي17/145ج/J(10. ا�Hّ(�ي.  ـ 

J(8/23/13ج. 
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?n’4 �يعبدون اهللا  tã 7∃ ö�ym  �ّوالل ه القلبدعتمين ممها  فاملرء يف باب الدسانُ، فإذا وافق أحد
اآلخر فقد تكامل يف الدين، وإذا أظهر باللّسان الدين ألغراض ويف قلبه النفاق، فهو ممن 

  .1يعبد اهللا على حرف

  :مناذج للنفس اإلنسانية الّيت نراها كلّ يوم، وهذه أمثلة عنها - 8

  :نفوس فيها شر -أ 

sŒ# �: قوله تعاىلومن ذلك  � Î)uρ öΝßγ tF ÷ƒr& u‘ y7ç7 Éf ÷èè? öΝßγ ãΒ$|¡ ô_ r& ( βÎ)uρ (#θä9θ à)tƒ ôìyϑó¡n@ 

öΝÏλ Î;öθ s)Ï9 ( öΝåκ̈Ξr( x. Ò= à±äz ×οy‰̈Ζ|¡ •Β ( tβθ ç7|¡ øts† ¨≅ä. >π ysø‹ |¹ öΝÍκö� n=tã 4 ç/ èφ –ρß‰yè ø9 $# ÷Λèεö‘x‹÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% 

ª!$# ( 4’ ‾Τr& tβθ ä3sù÷σãƒ  �2 . داثه عن�خياطب اهللا تعاىل حممالّذين 3 هؤالء القوم املنافقني وحيد 
فسدت بواطنهم، وحسنت ظواهرهم، فكانوا كاألخشاب اجلوفاء الّيت خنرها السوس، فهي 

رأيتهم تعجبك أجسامهم الستواء خلقها "فيصفهم له؛ فإذا . 4مع حسنها ال ينتفع فيها بعمل
وال علم، وإّمنا وحسن صورها، وهم يشبهون اخلشب املسندة، ال خري عندهم، وال فقه هلم، 

وكان عبد اهللا بن أيب رجال جسيما صبيحا . 5"هم صور بال أحالم، وأشباح بال عقول
وقد . "فصيحا ذلق اللّسان، وقوم من املنافقني، حيضرون جملس رسول اهللا فيستندون فيه

ىل ، باخلشب املسندة إ- وما هم إالّ أجرام خالية عن اإلميان واخلري -شبهوا يف استنادهم 
وما . احلائط، وألنّ اخلشب إذا انتفع به كان يف سقف أو جدار أو غريمها من مظانّ االنتفاع

وجيوز أن يراد . فشبهوا به يف عدم االنتفاعدام متروكا فارغا غري منتفع به أسند إىل احلائط 
 باخلشب املسندة األصنام املنحوتة من اخلشب املنسدة إىل احليطان، شبهوا ا يف حسن

                                                 
 .23/13ج/J(8. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي1
 .4/ ـ ا� "���-ن2
ا�ّ"��ق )!&� )/ )!�ه� ا�ّ@l2 وا�M(/ وا�Z'ر و��' ا���4ّ =��rّات، وه- د��? *a0 ا�HVاب 6�b(7 و[7�0 " ـ 3

O)�= أو ،R����S 7 أو�� �P �� l2V O)�= ل�b a0* �ّ�Y� e� ،7S��bو +���S '�  �Y�ّ7 ا���:( a0* ص��ا� 
8 YM ا� �� ��ت ا��-ّ*� Mب ا���b a0* �&"( �ّ2��. 2ط.1/356ج. وه(� ا�0�bcّّ�. ا�����Yّ ا�-�1`". أآ(� ['ر 

 .1-ر�. د)G+. دار ا����. م2006/هـ1427
4�Pا� �ا ����S �!" .J(10/91. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
5� ? .28/120ج/J(14. ا�Hّ(�ي. ي ا����ن ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو
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عدائهم الكامل للرسول يف  و،ويف نفاقهم وفساد بواطنهم، 1"صورهم وقلّة جدواهم
   .وللمسلمني

tβθ  �: يقول تعاىل ç7 |¡øts† ¨≅ä. >π ysø‹ |¹ öΝÍκö� n=tã � هم منافقون ومتيقّنونفهم يعرفون أن 
وهم . ءمستورون بستار رقيق من التظاهر واحللف وامللق وااللتوا"من هذه احلقيقة إالّ أنهم 

والتعبري يرمسهم أبدا . خيشون يف كلّ حلظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف
متلفّتني حواليهم؛ يتوجسون من كلّ حركة ومن كلّ صوت ومن كلّ هاتف، حيسبونه 

 وأعدى األعداء العدو املداجي الّذي يبدي من طرف .2"يطلبهم، وقد عرف حقيقة أمرهم
  .  ضلوعه الداء الدوياللّسان حالوة، وحتت

Ÿω ¨ �:  يقول تعاىل� t |¡ øtrB tÏ% ©!$# tβθ ãm t� ø�tƒ !$ yϑÎ/ (#θ s?r& tβθ ™6 Ïtä†̈ρ βr& (#ρß‰yϑøtä† $ oÿÏ3 öΝs9 

(#θ è=yè ø�tƒ Ÿξ sù Νåκ̈]u;|¡ øt rB ;οy—$x�yϑÎ/ zÏiΒ É>#x‹ yè ø9$# ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& �3 فمن البشر من يأيت ،
ل القويلّ والفعلي، ويطمئن إليه، وحيب أن يحمد ويشكر على اخلري الّذي مل بالقبائح، والباط

يأيت بالفعل الّذي ال ينبغي ويفرح به، مثّ يتوقّع من الناس أن يصفوه بسداد "، أو 4يفعله
فهؤالء إما أن يكونوا منافقني . 5"السرية واستقامة الطّريقة والزهد واإلقبال على طاعة اهللا

حون مبا أتوا من إظهار اإلميان للمسلمني وتوصلهم بذلك إىل أغراضهم ويستحمدون يفر
  �، ويف هذه املناسبة ختلّفوا عن رسول اهللا 6إليهم باإلميان الّذي مل يفعلوه على احلقيقة

وقدموا له  �وعن املسلمني حني ذهبوا إىل اجلهاد، وملّا عادوا أسرعوا إىل الرسول 

                                                 
�ف1Gّي.  ـ ا���G�(cّا� .J(4/109. 
 .3575- 28/3574ج/OH] '�1 .J(6.  ـ �� emل ا����ن2
�Sp. 188/ ـ �ل * �ان3 �( �qا Rrول هc� O)1 �� ?�]" : /( u��ن */ أ=� �21' ا��'ري؛ أّن ر9��Gّج ا��Uوأ

�-ا إذا �Uج ر1-ل ا� ��°ذا ['م .  �ا�cZو �0ّ�S-ا *"7 و��b-ا = �2'ه� eUف ر1-ل ا� إ�a  �ا� "����/ آ

i�c"� ،02-ا� �� �Ÿω ¨t �: ا*rYروا إ��7 و�0b-ا وأbّ(-ا أن � 'وا =  |¡øt rB tÏ%©! $# tβθ ãm t� ø� tƒ !$yϑÎ/ (#θ s? r& � �qب ". ا�)�

�-ا ��b-ن ُ*: و[�ل ��Uون. "e9 .67ل ا�ّ'/ ا�ّ��-hّ�. ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول��ر ا��&-د آ)bم )/ أ-] w�r= �َ"ِ
�ه� إ�a ا�02� .4/248ج/J(3. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". =°�eV&� ا�ّ"�س، و��(� ا�ّ"�س إ

��6 ا�2�ّ'ّي.  ـ "!� ����S ا���� ا�����S �� / b�ّ آeم ا� ّ"�ن 4� /= / b�ّ141. *(' ا�. 
 .9/116ج/J(3. ا�ّ�ازي. زي ـ ����S ا���� ا�ّ�ا 5
 .J(1/278. *(' ا� =/ أb ' ا�ّ"��ّ�.  ـ "!� ����S ا�ّ"��6�ّ
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أو هم من أحبار . 1ا أن يكونوا يف حكم ااهدين، ولكن العذر حبسهماعتذارهم، وأحبو
عن شيء، فكتموه احلق، وقالوا له غري ذلك، ففرحوا مبا فعلوا من  �اليهود سأهلم الرسول 

وكانوا يفرحون مبا أتوا من التأويل والتحريف للكتاب، ويرون ألنفسهم شرفا فيه، . التدليس
، وبأنهم حفظة الشريعة وحراسها 2نهم حفّاظ الكتاب وعلماؤهوحيبون أن حيمدوا بأ

، وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا من الوفاء بامليثاق 3والعاملون بتأويلها، وذلك خالف الواقع
  . 4وإظهار احلق واإلخبار بالصدق

وصدق  �وكان هؤالء اليهود أجدر الناس بدفع املطاعن والشبه عن نبوة حممد 
 وهذه .5ا يف كتبهم من البشارة وتوكيد دعوتهمِلسالته، وأحقّهم بتأييده والذّود عن دينه، ر

هي حال من يفعل الشر واخلسة ويصر عليهما مثّ ال يتوب، وال يقف عند حد االنكسار ملا 
  . 6فعل أو تطلّب الستر على شنعته؛ بل يرتقي فيترقّّب ثناء الناس على سوء صنعه

هؤالء البشر الّذين ال يفعلون شيئا ذا بال، أو عمال مفيدا، وحيبون أن إنّ مثل 
يشكروهم على أمر مل أن  و بأنهم أهل الرب والتقوى والصدق والديانة،حيمدهم الناس

وال شك أنّ اإلنسان يتأذّى .  مثل هؤالء لكثريون يف كلّ زمان ويف كلّ مكانيفعلوه؛ إنّ
Ÿξ �، مبشاهدة مثل هذه األحوال sù Νåκ̈]u;|¡ øtrB ;οy—$ x�yϑÎ/ zÏiΒ É>#x‹ yè ø9$# ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& � 

فأمر اهللا تعاىل نبيه باملصابرة، وبين ما هلم من . أي مبنجاة من العذاب، وفائزين بالنجاة
  . 7الوعيد الشديد

t �:  يقول تعاىل� Ï%©!$# tβθ ÝÁ−/u�tItƒ öΝä3Î/ βÎ* sù tβ% x. öΝä3s9 Óx÷F sù z ÏiΒ «!$# (# þθ ä9$s% óΟ s9 r&  ä3tΡ 

öΝä3yè ¨Β βÎ)uρ tβ% x. tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (# þθ ä9$ s% óΟ s9 r& øŒ Èθ ós tGó¡tΡ öΝä3ø‹n=tæ Νä3÷èuΖôϑtΡuρ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 

                                                 
1 �!" .4/247ج/J(3. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .1/272ج. م2006/هـ1427. 2ط. دار ا����. 1-ر�. د)G+. وه(� ا�0�bcّّ�.  ـ "!� ا�����Yّ ا�-�1`2
� ـ "!� ����S ا3-"Yّوا� ���Yّ� .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(2/4/193ج. 
 .2/128ج. ا�(�@�وّي.  ـ "!� ����S ا�(�@�وّي4
5�ّPا� �ا ����S �!" .J(2/128. أa�H:( ' b ا� �اPّ�.  ـ 
6�-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(2/4/193ج. 
� ا��ّ"ّ� �� ا����ن، و9/115ج/J(3. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي7-:Yّا� .OH] '�1 .220. 
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ª!$$ sù ãΝä3øts† öΝà6 oΨ÷�t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 ’n? tã t ÏΖÏΒ ÷σçRùQ $#  ¸ξ‹ Î6y™ �1 . همإن
، وما حيدث هلم من خري أو شر؛ 2املنافقون، ينتظرون ما يتجدد للمؤمنني من ظفر أو إخفاق

فإن انتصروا على الكافرين أن يكونوا معهم، وإن دارت الدائرة عليهم فانتصر الكافرون أن 
 رهم،ونص عدوهم على فتحا عليهم تعاىل اهللا وفتح املؤمنون بتغلّ فإذا. ينحازوا إىل صفّهم

 معكم جناهد نكن أمل ونظاهركم، نؤيدكم أمل: املنافقون هلم قال املغامن، من فيئا عليهم وأفاء
 الظّفر، من نصيب للكافرين كان وإذا. الغنيمة من نصيبا فأعطونا معكم، ونغزوهم عدوكم،

 طناهموثب إياهم، بتخذيلنا منهم ومننعكم املؤمنني، قهرمت حتى عليكم نغلب أمل: هلم قالوا
 امتنعوا حتى عليكم مظاهرم يف وتوانينا قتالكم، يف قلوم به ضعفت ما هلم وخيلنا عنكم،
  .منهم أصبتم مما لنا نصيبا فهاتوا ،3فانصرفوا منكم

 بوجه الكفّار ويلقون بوجه املسلمني يلقون وهم للمنافقني، منفّرة زرية صورة إنها
 مبودم ويتظاهرون.. الشر من للمسلمني يكنون وهم. ثّعابنيوال كالديدان ويتلَوون آخر،
. 4عليهم نصيب هلم كان إن أعداءهم عليهم ويظاهرون ونعمة، اهللا من فتح هلم يكون حني
� ª!$$ sù ãΝä3øts† öΝà6 oΨ÷�t/ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9  حيث ال جمال للكيد والتآمر، وال جمال إلخفاء � #$

 وجعل األمر يف الدنيا دوالً تغِلب الكفّار تارة .5  النفوس وتذبذامكنونات الصدور، وزيغ
  .6وتغلب أخرى، مبا رأى من احلكمة وسبق من الكلمة

فكم هم الّذين يأكلون على مجيع املوائد ويداجون أصحاا، وجياملوم ألجل 
روريون لكلّ فريق، وال أغراضهم، ويتظاهرون بأنهم أولياء كلّ فريق، ومناصروه، وبأنهم ض

  . الريح مييلون، وهم حيث متيل7مناص من وجودهم إىل جنبه
                                                 

 .141/ ـ ا�ّ"��ء1
�ف2Gّا�� �!" .J(1/573. ا��G�(cّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!"�ف5/404ج/J(4. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/573 8(�Mوا� ،

�م ا����ن�bN .�ّ)hا�ّ"419- 5/418ج. ا��� ����Sا�ّ"��ّ�. ��ّ�، و ' bا� =/ أ ')* .J(1/358-359 ����Yّوا� ،
 .398-1/397ج. وه(� ا�0�bcّّ�. ا�(��`

 .5/781ج/OH] '�1 .J(2.  ـ "!� �� emل ا����ن4
57��� .5/782ج/J(2.  ـ "!� ا� �89 
�م ا����ن6�bN 8(�Mا� �!" .420- 419ج. ا���h(ّ�.  ـ 
7 �!"� ا��ّ"ّ� �� ا� ـ -:Yّنا���� .OH] '�1 .220 
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öΝåκ̈Ξy‰Éf �:  يقول تعاىل� tGs9 uρ š⇑t� ôm r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4’ n?tã ;ο4θ uŠym �1 . هذه صفة أخرى
من صفات اليهود الّيت ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي إىل صفات سبقت يف اآليات 

≅ö �السالفة  è% βÎ) ôM tΡ% x. ãΝà6 s9 â‘# £‰9 $# äοt�ÅzFψ$# y‰ΨÏã «!$# Zπ|Á Ï9% s{  ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$ ¨Ψ9 $# (# âθ ¨ΖyϑtF sù 

|Nöθ yϑø9 $# βÎ) ÷ΛäΨ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹  . s9 uρ çνöθ ¨ΨyϑtGtƒ # J‰t/r& $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& 3 ª!$#uρ 7Λ Î=tæ 

tÏΗÍ>≈ ©à9 $$Î/ �2 .اس حرصا على االن هم فهؤالء اليهود أشدنيا من الّذين كفروا وأشدحلياة الد
كراهة للموت، لعلمهم بالبعث يوم القيامة، ولعلمهم مبا هلم يف اآلخرة من اخلزي واهلوان 

أما أهل الشرك فال . الطّويل، وأنهم صائرون إىل النار ال حمالة، ويف هذا توبيخ عظيم
حلياة ألنها جنتهم، وال علم هلم من ، وال يعرفون إالّ هذه ا3يصدقون بالبعث، وال بالعقاب

ο4θ �فاليهود أحرص على أية . 4اآلخرة uŠym  � ا ه أريدام؛ ألننكري واإلجهيل والتذا الت 
، أو ذا التحقري والتصغري؛ ألنه أريد ا 5معلومة املقدارفرد نوعي، وهي احلياة املتطاولة غري 
رصون عليها ويقبلون يف سبيلها ما ال يقبله ذو عزة نفس احلياة بأي مثن، كيفما تكن، فهم حي

āχ  � 6وكرامة، واحلياة احلقيقية هي األخروية Î)uρ u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# }‘Îγ s9 ãβ#uθ u‹ ptø:   أي؛�7 4 #$
  . حياة باقية ال موت فيها

  

  

 

                                                 
� �� ا��&-د. 96/ ـ ا�(��ة1&Y�)1 �Y�ّت ا�qوا �qا Rrه i�c�9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن. ��'  �!". ا�Hّ(�ّي. 

J(1/1/549ج. 
 .95- 94/ ـ ا�(�(�ة2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!"�ف550-1/549ج/J(1. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/298. 
�م ا����ن4�bN 8(�Mا� �!"�ف2/34ج. ا���h(ّ�.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/298. 
�ف5Gّا�� �!"��J(1/298. ا��G�(cّّي.  ـ � .1/457ج/J(1. )� -د ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
� ا��ّ"ّ� �� ا����ن ـ 6-:Yّا� .OH] '�1 .222. 
 .64/ ـ ا�2"�(-ت7
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  : نفوس فيها خري-ب 

$tÏ%©!$# tΑ �:  يقول تعاىل� s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$sù 

öΝèδ yŠ# t“sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s%uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2uθ ø9$# �1 . ضيع أجر املؤمننيإنّ اهللا تعاىل ال ي
]. معركة أُحد[إىل اخلروج معه كرة أخرى غداة املعركة املريرة  �الّذين دعاهم الرسول "

وهم مل . وهم ناجون بشق األنفس من املوت أمس يف املعركة. راحومنهم مثخنون باجل
وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا، . ينسوا بعد هول الدعكة، ومرارة اهلزمية، وشدة الكرب

شاء أالّ  �ولعله .. دعاهم �ولكن الرسول .. فقلّ عددهم، فوق ما هم مثخنون باجلراح
سلمني ومشاعرهم، هو شعور اهلزمية، وآالم الربح بكون آخر ما تنضم عليه جوانح امل

والقرح؛ فاستنهضهم ملتابعة قريش، وتعقّبها، كي يقر يف أخالدهم أنها جتربة وابتالء، 
مىت نفضوا عنهم الضعف والفشل، .. وأنهم بعد ذلك أقوياء. وليست اية املطاف
إنّ الناس قد : ذين قال هلم الناس ولقد استجاب هؤالء الّ.2"والرسولواستجابوا لدعوة اهللا 

، والكرة إليكم حلربكم، 3األعداءمجعوا لكم اجلموع والرجال للقائكم وخوفوكم بكثرة 
   .4ا لقاءهم، فإنه ال طاقة لكم مفاحذروهم، واتقو

                                                 

2��a . 173/ ـ �ل * �ان1S ل�]��beّوا� ��=��Y/ ا�ّ�qا �� :� tÏ%©! $# (#θ ç/$yf tGó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §�9$#uρ -∅ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$tΒ ãΝ åκ u5$|¹ r& 

ßy ö� s) ø9$# 4 tÏ%©# Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& öΝ åκ ÷]ÏΒ (# öθ s) ¨? $#uρ í� ô_ r& îΛÏà tã  .tÏ%©! $# tΑ$s% ãΝ ßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }̈ $̈Ζ9$# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t±÷z $$sù öΝ èδ yŠ# t“ sù 

$YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$s% uρ $uΖç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθ ø9$#  .(#θ ç7 n= s)Ρ $$sù 7πyϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ öΝ ©9 öΝ æηó¡|¡ôϑtƒ Öþθ ß™ (#θ ãè t7 ¨? $#uρ tβ≡uθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $#uρ ρ èŒ 

@≅ ôÒ sù AΟŠ Ïà tã 174 - 172/ �ل * �ان�. p ��ت )qا Rrول هc� O)1 �� ذآ��S" : /* |��6 '"�= ��أ�Uج ا�Hّ(�ا

��-ا: ا=/ *ّ(�س [�ل] ،'ٍbُآ-ن )/ ُأ�G ر89 ا� �� Y2"6�، ار29-ا، : �ّ  �·= ،�Yأرد� O*ا��-ا uو ،�Y0Y] ا'ً ّ�( u

�cل ا�p� ،�)Y* �=1' أو =·� أNاء ا� b º0= aYّb ا-='Y��!©%tÏ �: �� 8 ر1-ل ا� �"'ب ا� �0 �/ � $# (#θ ç/$yf tGó™ $# ¬! 
ÉΑθ ß™ §�9$#uρ � �qل �0ّ"(ّ� . ا��ن ��89، وأّ)�  : �و[' آ�ن أ=- ��1�ن [)Mا� �(ّp� ،�"=�)-*'ك )-1� ='ر Y0Y] y�b� أ6�

�cل ا�p� ا-]-ّ�Sا و'bوا =7 أ'M �0� R-Sp� ،رة�MYّل وا��Yأه(� ا�� rUp� ع�MGّا�: � (#θ ç7 n=s)Ρ $$sù 7πyϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «! $# � �qا ."

 .9/87ج/J(4. ا�ّ�ازي. و"!� ����S ا���� ا�ّ�ازي. e9 .66ل ا�ّ'/ ا�ّ��-hّ�. �ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول�(�ب ا
 .4/519ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن2
 .4/216ج/J(3. ا�Hّ(�ّي. ، و9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن2/160ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��3
� ـ "!� ا� :4&����، وا� :'ر ���7، وا�ّ:��� &��� .'ر ���7 وا�ّ:��� 
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قليب إمياينّ، يتمثّل : لقد ترتب على ختويفهم هلذا اجلمع الّذي مجعوه، شيئان؛ أحدمها
فما ، 1أنّ اهللا تعاىل كافيهم شر الناس:  طمأنينة يف القلب تقابل اخلشية، والثّاينيف حصول

، بل زادهم األمر إميانا، ويقينا إىل يقينهم،  التخويف والتثبيطاكترث هؤالء املؤمنون لذلك
حسبنا : وساروا ملا أمرهم اهللا تعاىل به، وقالوا. �وتصديقا هللا تعاىل ولوعده ووعد رسوله 

فتلك النفوس ال تعرف إالّ اهللا وكيال، وترضى به وحده، . 2، وكفانا، وهو نعم الوكيلاهللا
 وهذه الصفة النفسية واحدة من صفات الّذين استجابوا هللا .3وتزداد إميانا به يف ساعة الشدة

   .�تعاىل والرسول 

$ßŠ �:  يقول تعاىل� t7 Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# šÏ%©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’n? tã ÇÚö‘ F{ $# $ ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγ t6 sÛ%s{ šχθè=Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ �4 . هم عباد مؤمنون ذكرهم اهللا بعد أنذكر "إن
جهاالت املشركني وطعنهم يف القرآن والنبوة، وذكر صفام، وأضافهم إىل عبوديته تشريفا 

ا أمره فهو الّذي يستحق اسم هلم؛ فمن أطاع اهللا وعبده وشغل مسعه وبصره ولسانه وقلبه مب
y7 �: العبودية، ومن كان عكس هذا مشله قوله تعاىل Í×‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $% x. ö≅t/ öΝèδ ‘≅ |Êr& �5،   

. وصفات عباد الرمحن ليست يف سواهم، خيتصون ا دون غريهم. 6"  يف عدم االعتباريعين
وا يف األرض، ميشون هونا، باحللم والتؤدة الصفة األوىل الّيت يتحلّون ا، هي أنهم؛ إذا مش

والسكينة والوقار واللِّني والرفق والتواضع وحسن مست، ال يضربون بأقدامهم وال خيفقون 
بنعاهلم أشرا وبطرا، ميشون بسجاياهم الّيت جبلوا عليها غري متكلّفني ملا ال يلحق م غضاضة 

                                                 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`1Nن ا��b -=أ .J(3/124. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن2 �!" .4/216ج/J(3. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�ه�ة *a0 هRr ا�-ا[S �2: "و�-ل ا���� ا�ّ�ازي. 4/520ج/OH] '�1 .J(1.  ـ "!� �� emل ا����ن3m ��uّل د'

�7 إذا ا�&cم ّp= ��-ا [' ا�&c)-ا )/ ا� �Gآ�/ -م أb'، وا�2�دة 9�رّ�أّن ا��ّ? =�@�ء ا� و['رR، وذ�N wّن ا� �0 �/ آ
 7��ر وl2V، �ّ� إّ�����O [ّ-ة و%ّ'ة اe�Y1ء، و�� [O0 ا� 0Z-ب اZا� O0] �� ?:� 7�ّ°� ،�Uqا��: �/ */ ا 'bأ

�O0] 7 ا��@���(�/ وه� ا� �Gآ-ن ا��-ف وا�ّ�*O، وأودع [0-ب ا� 0Z-=�/ ا��ّ-ة 1(�Zودع [0-ب ا�p� ،��� ه&"
 i2]ا��0-ب و �� i�'b aY( �&�2��a، وأّS � /( أّن ا�ّ'وا*� وا�ّ:-ارف a0* ّل' wوذ� ،�=e:ّوا� �� �وا�

�2�ل و��&�Nا���� ا�ّ�ازي". ا ����S .J(4/9/87ج. 
 .63/ ـ ا���[�ن4
5N179/*�اف ـ ا. 
�م ا����ن6�bN 8(�Mـ ا�  .�ّ)h13/67ج. ا���. 
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، ال جيهلون على من جيهل عليهم، وحييون ، وال مستكربين، وال متجبرين1وهو املمدوح
  .2بطاعة اهللا تعاىل والعفاف غري ساعني فيها بالفساد ومعاصي اهللا

Νä3‾Ρuθ �:  يقول تعاىل� è=ö7oΨs9 uρ & óý Î/ z ÏiΒ Å∃öθ sƒø: $# Æíθ àf ø9 $#uρ <È ø)tΡuρ z ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# 

Ä§à�ΡF{$#uρ ÏN≡ t� yϑ̈W9$#uρ 3 Ì� Ïe±o0uρ šÎ�É9≈ ¢Á9$#  .tÏ%©!$# !#sŒ Î) Νßγ ÷F u;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) ¬! !$‾ΡÎ)uρ 

Ïµø‹ s9 Î) tβθãè Å_≡ u‘ �3 . وأخربهم بذلك قبل "لقد خاطب اهللا تعاىل املؤمنني بذلك بعد اهلجرة
وقوعه تطمينا لقلوم، ألنه إذا تقدم العلم بالواقع كان قد استعد له خبالف األشياء الّيت 

صعب على النفس، وزيادة ثواب وأجر على ما حيصل هلم من انتظار املصيبة تفاجئ فإنها أ
وإخبارا مبغيب يقع وفق ما أخرب، ومتييزا ملن أسلم مريدا وجه اهللا ممن نافق، وازدياد إخالص 
يف حال البالء على إخالص يف حال العافية، ومحال ملن مل يسلم على النظر يف دالئل اإلسالم 

وهذا اخلطاب . 4"ملبتلني صابرين على دينهم ثابيت اجلأش فيه مع ما ابتلوا بهإذا رأى هؤالء ا
  . ال يراد به خاص معني بل عام جلميع املؤمنني ال يتقيد بزمان وال مكان

إنّ اهللا تعاىل خيرب املؤمنني بأنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من األمور ليعلم من يتبع 
، وأنه معلمهم ذا ليكونوا على يقني منه أنه يصيبهم، 5الرسول ممن ينقلب على عقبيه

؛ فيختربهم بشيء من خوف يناهلم 6فيوطّنوا أنفسهم على الصرب ويكونوا أبعد هلم من اجلزع
من عدو، وبسنة تصيبهم يناهلم فيها جماعة وشدة، وتعذر املطالب عليهم فتنقص لذلك 

 ولقد -. ن الكفّار، فينقص هلا عددهمأمواهلم، وحبروب تكون بينهم وبني أعدائهم م
                                                 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1 �!"�ف38-19/37ج/J(11. ا�Hّ(�ّي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(3/99 ،
��5/163ج. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�2!��� .19/57ج/J(10. )� -د ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2

27���2��a. 39-37. ـ  "!� ا� :'ر S ل-] ����S �� وورد :� ßŠ$t7 Ïãuρ Ç≈uΗ ÷q §�9$# šÏ%©! $# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{$# $ZΡ öθ yδ � 

�ه? : "*/ ا���/ [-�7Mا� �&)�� aYّb ،ارح-Mر وا��:=Nع وا� 1Nوا� ا �&"( i�ّم ُذُ�ٌ?، ذ-] /�"(s إّن ا�
�ء ا��0-ب، و��/ د0U&� )/ ا��-ف )�ّ6N �&���Uqة، )�aV، وإّ= �& 0* ���'��P ?Uه�، و)"2&� )/ ا�ّ' �� �

� 0h(-ا =7 ا�Mّ"�، أ=��ه� : ����-ا( �&���2�m� �� أS uو ،����&� cbن ا�ّ'cb �� ا��cن، وا� )"ّ* Oي أذهr�ّ' � ا �ا�
� �� ��bات، و)/ �� �����a0* 7 ا�ّ' 8Hّ�S ،اء ا�c2= cّ2Y �� /( 7��2 � إ2H( �� uّ� ا��-ف )/ ا�ّ"�ر، وإّ 7�0* 

 .19/39ج/J(11. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". و)�Gب، ��' [ّ? *0 7، وr* �@bا=7
 .156-155/ ـ ا�(��ة3

�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 4Nن ا��b -=أ .J(1/1/623ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .2/50ج/J(2. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�م ا����ن  6�bN 8(�Mا� �!" .4/146ج/J(2. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي2/173ج. ا���h(ّ�. ـ 
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  والصرب - 1امتحنهم بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة، كما امتحن أصفياءه قبلهم
، 2على هذه األمور واجب إذا كان من قبله تعاىل ألنه يعلم أنّ كلّ ذلك عدل وحكمة

 وعلموا أنّ مجيع ما - 3در والصرب ثوابه غري مق-إذا صربوا  وبشرهم بالثّواب على الصرب
م من نعمة فمن اهللا، فيقرون بعبوديته، ويوحدونه بالربوبية، ويصدقونه باملعاد والرجوع 
إليه فيستسلمون لقضائه، ويرجون ثوابه وخيافون عقابه، ويقرون بأنهم مماليك اهللا، وأنهم 

   .4إليه صائرون بعد املمات، تسليما بقضائه ورضا بأحكامه

tÏ%©!$# tβθà)Ï�Ζãƒ ’Îû Ï �:  يقول تعاىل� !# §�œ£9 $# Ï!# §�œØ9$#uρ tÏϑÏà≈ x6ø9 $#uρ xáø‹tó ø9 $# 

tÏù$ yè ø9 $#uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$#uρ �= Ïtä† š ÏΖÅ¡ós ßϑø9  -هذه طائفة املتقني أعد اهللا تعاىل هلم . �5 #$
ذنوم من رمحته، وما يغطّيها عليهم  مغفرةً وما يستر عليهم -كما ورد يف اآلية الّيت قبلها 

من عفوه عن عقوبتهم عليها، وأعد هلم أيضا جنة عرضها كعرض السموات السبع، 
  . 6، إذا ضم بعضها إىل بعض- يف السعة والعظم - واألرضني السبع 

هم، أما اآلية الّيت بني أيدينا ففيها تفصيل الصفات الّيت تميز هؤالء املتقني عن غري
واملنشط والصحة الّذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا تعاىل يف حال السراء واليسر : فهم

، 7 والشدة واجلهد يف العيش واملكره واملرضوالسعة ورخاء العيش، ويف حال الضيق والعسر
شق ، وافتتح بذكر اإلنفاق ألنه أ8وال يشغلهم أمر عن طاعة اهللا تعاىل واإلنفاق يف مراضيه

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .2/51ج/J(2. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
 .4/148ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ّّازي 2
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .2/174ج. ا���h(ّ�.  ـ 

9�)8 ا���ن */ pSو? أي ا����ن4  �!"�م ا����ن2/52ج/J(2. ا�Hّ(�ّي.  ـ �bN 8(�Mا� �!". ا���h(ّ�. ، و
 .2/176ج

�. 134/ ـ �ل * �ان5 &0)] �Y�ّا �qا �� a��2S ل�#) �: و[ þθ ããÍ‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t� Ï� øó tΒ  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π̈Ψ y_ uρ $yγ àÊ ó�tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÞÚ ö‘ F{$#uρ ôN £‰ Ïãé& t É) −Gßϑù= Ï9 � 133/�ل * �ان. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .4/111ج/J(3. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 77����م ا����ن114-4/113ج/J(3.  ـ "!� ا� :'ر �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا���� 4/206ج. ا��� ����Sو ،

 .9/7ج/J(3. ا�ّ�ازي. ا�ّ�ازي
 .2/113ج. ��4ا=/ آ.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 8



 

  
 

 

213 

والّذين يتجرعون غيظهم عند امتالء نفوسهم . 1شيء على النفس وأدلّه على اإلخالص
 مع قدرم على إيقاعه  ال بقول وال بفعلوال يظهرونهبالصرب ، ويسكتون عليه 2منه

والّذين يعفون ويصفحون عن الناس عقوبة ذنوم إليهم، وهم على االنتقام منهم . 3بعدوهم
، وكلّ من استحق عقوبة فتِركت له فقد عِفي عنه، والعفو على 4ا هلمقادرون، فتركوه

واهللا تعاىل حيب من عمل ذه األمور، وهم بذلك حمسنون، . 5الناس أجلّ ضروب فعل اخلري
 بدفع الضر عن الغري، مثلما يكون - أيضا -، ويكون اإلحسان 6وإحسام عملهم ا

  .7بإيصال النفع إليهم

  :يزات القرآن يف هذه املواقف مم: سادسا

 من املميزات الّيت ال جندها إالّ يف القرآن ةجبملاإلنسانية متتاز هذه املواقف النفسية 
  :، أمهّها كما يأيتالكرمي

متتاز املواقف النفسية اإلنسانية يف القرآن الكرمي بأنها مواقف صادقة الوقوع؛  - 1
 يف حياة الناس وارد، فهي حقيقية تارخيية يف حياة أي أنّ احتمال وقوعها مرة أخرى

  .8اإلنسان، ولذا فهي وثائق علمية يف تاريخ السلوك اإلنساينّ للنفس

 أمنوذجا نفسيا - على الرغم من صدقها الواقعي - تقدم بعض املواقف - 2
س تأييدا وتعزيزا فبعض تلك املواقف تقدم مواطن القوة يف النف. وسلوكيا لبعض النفوس

                                                 
�ف 1Gّا�� �!" .J(1/464. ا��G�(cّّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .2/113ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��4/114ج/J(3. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!"�ف4/206ج. ا���h(ّ�.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/464ا���� ا�ّ�از ����Sي، و .

eYز)�ن ��/ ُ�ْ�َ[�ُن : "و�-ل ا����U� 8V-( �� �ّ)h. 9/7ج/J(3. ا�ّ�ازي �وا���Z أ6? ا�O@Z، وآ��4ا )
!&� �� ا�M-ارح  7�ّ°� O@Zف ا�e�= ،ارح-Mا� a0* �&! u ��Zأّن ا� ،� &"�= ... aإ� O@Zد ا��و�&rا 9�ء إ1"

2��a إذ ه- *(�رة */ أ�2��7 �� ا� Z@-ب *�0&�S ا� .'�ّM= W؛ و��O@Z��= ��Zس ا��وا� . و[' �ّ�� =2£ ا�ّ"
�م ا����ن". أ*0��bN 8(�M4/207ج.ا�. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!" .2/113ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��4/114ج/J(3. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!" .4/207ج. ا���h(ّ�.  ـ 
6  8(�9 �!" .4/114ج/J(3. ا�Hّ(�ي. ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .9/8ج/J(3. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 7
8 ��ت ���ّ�� �� ا����ن ا���� � �!"�  ا��ّ"� �� ا����ن131- 130.  *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�.  ـ -:Yّوا� ، .

OH] '�1 .216� . و)� =2'ه
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هي مناذج إنسانية سلوكية يف . كما تبني مواطن الضعف إرشادا لصالحها واجتنابا هلا
  .1مواقف نفسية قابلة للوقوع يف كلّ جيل

 ليست املواقف النفسية يف القرآن الكرمي واردة رد العرض الفني األديب، أو - 3
 مجيع املواقف إنما كانت هادفة لغرض الدعوة رد التسجيل التارخيي البحت، بل إنّ

  . 2اإلسالمية واإلرشاد والتربية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
�ت ���ّ�� �� ا 1� � �!" .132. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�. ����ن ا���� ـ 
2 �!"���7 ا� ـ  134.  �89. 
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  الثّاين الباب
  

  أمساء األعضاء الظّاهرة يف السياق القرآينّ         

  
  مالمح الوجه ودالالا يف السياق القرآينّ: الفصل األول

  دالالت اليد وحركاا يف السياق القرآينّ: الفصل الثّاين

  دالالت أعضاء أخرى يف السياق القرآينّ:                 الفصل الثّالث
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  الفصل األول
  

   الوجه ودالالا يف السياق القرآينّمالمح
  :الكرمي القرآن يف "وجه" لفظ إحصاء :أوال
  ":وجه"تعريف لفظ : ثانيا
  :القرآينّ السياق يف "وجه" لفظ :ثالثا

  : هللا تعاىل" الوجه" إسالم - 1
   :� وجه الرسول - 2

  :يف السماء وتوجيهه إىل البيت احلرام � تقلّب وجه الرسول -أ 
 : هللا تعاىل� إسالم وجه الرسول -ب 

  : للدين حنيفا�الرسول " وجه" إقامة -ج 

   :� وجه يعقوب - 3
4 -الم وجه امرأة عمران عليهما الس:  
  :الرب حقيقة - 5
  : املؤمنني وجوه عالمة - 6
  :العبادة يف الوجه موقع - 7
  :والعذاب النعيم يف الوجه - 8

  :النعيم يف الوجه - أ
  :العذاب يف الوجه - ب
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  مالمح الوجه ودالالا يف السياق القرآينّ: الفصل األول
؛ ألنه حملّ احلسن "الوجه "أنّ أشرف األعضاء يف جسم اإلنسان  إنّ تقرير الكالم هو

والصباحة، وهو أيضا صومعة احلواس، وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب الوجه، 
  .  1وأثر السعادة والشقاوة ال يظهر إالّ يف الوجه

  :الكرمي القرآن يف "وجه" لفظ إحصاء :أوال

 ست( سورة وثالثني مثان يف مرة، وسبعني اثنتني الكرمي القرآن يف "وجه" لفظ ورد
 ومجع، مفرد بني ما متباينة بصيغ وورد ،)مدنية سورة عشرة واثنيت مكّية، سورة وعشرين
 يف "وجه" للفظ املتنوعة الصيغ يبين اآليت واجلدول .خمتلف وإعراب مضاف، وغري ومضاف

  :الكرمي القرآن

  

 2الكرمي القرآن يف "وجه" ألفاظ عدد

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ

ُِهجا 11 وههجا 02 ووهج01 و 

ِهكج07 و ِهيج02 و كُموهج08 و 

ِهَُِهج12  و ِوهج12 و ُِْهُِموهج17 و 

 72 = اموع

 هللا الوجه إسالم :مثل ا، متعلّقا "وجه" لفظ كان الّيت املختلفة املوضوعات إىل أشرت ولقد
 يف والوجه املختلفة، وصوره النعيم يف والوجه العبادة، يف والوجه ،� سولالر ووجه تعاىل،

  .املتنوعة وحاالته العذاب

  

                                                 
 .J(9/26/253. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 1
2 ��ظ ا����ن ا�����N ا� �&�س �M2 ـ ا�  .�]� ).و79()�دة . ( .743-744� s� 'اد *(' ا�(
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   ":وجه"تعريف لفظ : ثانيا

وجه وجاهةً فهو وِجيه، إذا " من .1احمليا: والوجه ،معروف: الوجه :ذكر ابن منظور
: ا عبر بالوجِه عن الذّات، ويقالكان له حظّ ورتبة والوجه مستقبل كلّ شيء، وربم

واجهته إذا استقبلت وجهه بوجِهك، ووجهت الشيَء جعلته على ِجهٍة واحدٍة، ووجهته إىل 
فاملادة تدلّ على االستقبال والتوجه، ولعلّ هاتني الداللتني ملتصقتان . 2"القبلة فتوجه إليها

 جسمه كان الوجه أوال، وإذا استقبل غريه كان بالوجه أوال بالوجه ألنّ اإلنسان إذا وجه
  .أيضا

ما برز من بدِنه وواجه غريه به، وهو أبِين من أن يبين، "الوجه ف أما يف االصطالح
جه، وهو عند العرب وأوجهوفيه اجلسد من وحملٌّ أعضاء، مجلة على يشتمل عضو من أن ي 

 العينان وبه اإلنسان جسم من األعلى اجلزء وهو ،3"عرضو طول وله للعلوم، طرق اربع
 يراه ما أولو ،غريه عن ويفرقه صاحبه مييز الّذي وهو به، ويعرف واألنف، الفمو واألذنان
 يف لشعراءا عند اللّفظ هذا ذكر يردو .بداخله يعتمل ما على خالله من فيتعرفون ،منه اآلخرون

 خالهلا من تظهر مرآة وقسماته مبالحمه الوجه وميثّل .4ساءللن الغزلو للرجال، املدح سياق
 البشر، بني ما مميزا جعلته الّيت هي اخلصائص وهذه .5واملخاطب املتكلّم ومشاعر انفعاالت

  .القسمات من فيه مبا الوجه الشعوب بني يفرق ما وأول

 اجلبهة، ؛مجيعها عناصره بني ما وتوجد متكامال؛ نظاما جمموعه يف الوجه يكون
 .معا تؤديها وظيفية وأعمال متبادلة، عالقة والفم، والذّقن والشفتني واألذنني واألنف والعينني
 تعابري وتؤدي .للوجه الكلّي اخلارجي املظهر تكوين يف منها كلّ به يسهم ما إىل باإلضافة

                                                 
�ن ا��2ب 1�� �!" ).و79()�ّدة . J(15/161.  ـ 
 ).و ج هـ()�دة . 335. أb ' =/ )� ' =/ *�0 ا���-)�.  ـ ا� :(�ح ا� "�� 2
�م ا����ن ـ  3�b2/36ج. ا��2=ّ�. أ. 
4  �!"�م ا�ّ'/.ا�Yّ��0? ا�ّ'��u، إ�9اءا7S و)"�ه7M ـ �b زآ� �إ=�اه�� . و"!� ا� M2� ا�-�1` .193  آ�

�رات ا��M �)و79()�دة . 2/1015ج. أ��W،و��Uون%Cوا ، �� ��Mء ا���ل أ*@ 2Y1ه�ة ا�!� �ّ-Z� �1درا ،�
�م ا�'/.  ا�Yّ-ا6?�b زآ� � .170. آ�

�ل أ*@�ء ا��M� �� ا�Yّ-ا6? 5 2Y1ه�ة ا�!� �ّ-Z� �1درا ،��ّ �Mرات ا��%Cا �!"�م ا�ّ'/.   ـ �b زآ� �. آ�
234. 
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 واحلزن والدهشة وفواخل كالفرح لإلنسان، االنفعالية احلاالت إبراز يف هاما دورا الوجه
 الوجه، صفحة يف مقروءة اإلنسانية املشاعر تكون ما وغالبا واالزدراء، واالمشئزاز والغضب

  .1اللّسان يعبر كما يعبر فالوجه

 قوله مثل الوجه قسمات عرب النفسية احلاالت من كثري على الكرمي القرآن عبر ولقد

“ô‰s% 3 � :تعاىل t�tΡ |= �=s)s? y7 Îγô_ uρ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 ÏMn=t7 �: ، وقوله تعال�2 ) #$ ø%r' sù …çµ è?r& t�øΒ $# ’ Îû ;ο§�|À 

ôM ©3|Á sù $ yγ yγ ô_ uρ ôM s9$ s%uρ î—θèg x” ×Λ É)tã  �3، تعاىل وقوله: � tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î—uρ ( 
Ÿωuρ ß,yδ ö� tƒ öΝßγ yδθã_ ãρ ×�tIs% Ÿωuρ î'©!ÏŒ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Ïπ̈Ψpg ø: $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù tβρà$ Î#≈ yz �4، تعاىل وقوله :

� #sŒ Î)uρ u�Åe³ç0 Νèδ ß‰ym r& $ yϑÎ/ z>u�ŸÑ Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 WξsVtΒ ¨≅sß …çµ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ íΟŠÏàx. �5 .وستأيت 

   .أماكنها يف اآليات هذه إىل اإلشارة

  :القرآينّ السياق يف "وجه" لفظ :ثالثا

  : هللا تعاىل" هالوج" إسالم - 1

 هللا، إطاعته، وإذعانه وانقياده هللا تعاىل بامتثال أمره، واجتناب يه معىن إسالم الوجه
يف حال كونه حمسنا، أي خملصا عمله هللا ال يشرك فيه شيئا، مراقبا اهللا كأنه يراه، فإن مل 

. 6االنقياد التاموالعرب تطلق إسالم الوجه، وتريد به اإلذعان و. يكن يراه، فاهللا تعاىل يراه
?n’4 �: قال تعاىل t/ ô tΒ zΝn=ó™r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øtèΧ ÿ…ã& s#sù … çνã� ô_ r& y‰ΨÏã ÏµÎn/u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz 

                                                 
�ّ�� �� V-ء ا 1���Cت ا�]e2ء ا��"= �� Rم وأ��eأدب ا�� �!"�ن. *-دة *(' *-دة *(' ا�. ����ن ا���� ـ  ّ* .

 .120-119. م2005/هـ1425. 1ط.  دار ا�ّ"��\�G"ّ0� W وا�Y-ز8. اNردن
 .144/ ـ ا�(��ة 2
�ت 3 .29/ ـ ا�rار
4 W�- .26/ ـ 
 .17/ ـ ا��Ucف 5

"!� �Y| ا��'�ـ  6  .����ح ا����ن =�����نJ(1/130. ا�G-آ@)�ّ ' اN)�/ =/ )�ّ ' . ، وأV-اء ا�(��ن �� إ
�ّH��"Gّا� �"�Mر ا��Y� 1/309ج. ا�. 
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öΝÎγ øŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts† �1 .2أخلص عمله: وقيل. استسلم وخضع: أسلم مبعىن . وخص
 يرى من اإلنسان؛ وأكرم جوارح ابن الوجه بالذّكر دون سائر جوارحه لكونه أشرف ما

آدم عليه، وألنه موضع احلواس، وفيه يظهر العز والذّلّ، وفيه اؤه وتعظيمه، فإذا خضع 
  .3وجهه لشيء، فقد خضع له الّذي دونه يف الكرامة عليه من جوارح بدنه

ألنّ الوجه أشرف : أحدها: يذكر الفخر الرازي لتخصيص الوجه بالذّكر وجوها
عضاء من حيث هو معدن احلواس والفكر والتخيل، فإذا تواضع كان غريه أوىل أن األ

أنّ أعظم العبادات : وثالثها. أنّ الوجه قد يكنى به عن النفس والذّات: وثانيها. يتواضع
  .فال عجب أن خيص الوجه بالذّكر واإلسالم واالستسالم. 4السجدة، وإنما حتصل بالوجه

ô �: قال تعاىل tΒ zΝn=ó™r& … çµ yγô_ uρ ¬!  � أي تذلّل لطاعته، وأذعن ألمره، واستسلم له 
، وقد أخلص 5وخضع، وإنما سمي املسلم مسلماً خبضوع جوارحه وانقيادها لطاعة ربه

  . 7، وال يعرف له ربا وال معبودا سواه6نفسه كلّها له، ال يشرك به غريه

 - مع إحسان العمل والسلوك -هللا إنه االستسالم املطلق : "ويقول سيد قطب
االستسالم بكامل معناه، والطّمأنينة لقدر اهللا، واالنصياع ألوامره وتكاليفه وتوجيهاته مع 
الشعور بالثّقة والطّمأنينة للرمحة، واالسترواح للرعاية، والرضى الوجداين، رضى السكون 

، والوجه أكرم وأعلى ما يف كلّ أولئك يرمز له بإسالم الوجه إىل اهللا...واالرتياح
                                                 

2��a. 112/ ـ ا�(��ة 1S 7�-] �qا Rrو)4? ه :�  ô tΒ uρ ß |¡ôm r& $YΨƒ ÏŠ ô £ϑÏiΒ zΝ n= ó™ r& … çµyγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡øt èΧ yìt7 ¨? $#uρ s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) 

$Z�‹ ÏΖym 3 x‹ sƒ ªB $#uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) WξŠ Î= yz �. ء�2��a، 125/ا�ّ"�S 7�-]و: �   tΒ uρ öΝ Î= ó¡ç„ ÿ…çµyγ ô_ uρ ’ n< Î) «! $# uθ èδ uρ Ö Å¡øt èΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ôϑtGó™ $# 

Íο uρ ö� ãèø9$$Î/ 4’ s+ øO âθ ø9$# 3 ’ n< Î)uρ «! $# èπt7 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{$#  �. ن� ��/22                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                

�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" . 2/75ج. ا���h(ّ�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"�م ا����ن1/631ج/J(1. ا�H(�ي.  ـ �bN 8(�Mا� �!". ا���h(ّ�. ، و
 .2/75ج
 .4/4ج/J(2.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!"، 5/393ج. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�2!��. 1/630ج/Hّ .J(1(�ّيا�.  ـ 

��1��Yو�6-ة ا� .��-=� .2/455ج. )� ' *�0 ا�:
�ف 6Gّا�� �!"��. و�Y| ا��'�. J(1/305. ا��G�(cّّي.  ـ ��J(1/519��1. ا�G-آ�Y�0 . ، و�6-ة ا�* ' �(

��-=� .1/78ج. ا�:
�ف 7Gّا�� �!" .J(1/566. ا��G�(cّّي.  ـ 
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فإسالم الوجه هللا هو تسليم الذّات لكلّ األوامر الّيت تأيت من اهللا تعاىل أي شدة . 1"اإلنسان
  .2االمتثال واالنصياع

   :� وجه الرسول - 2
  :ىل البيت احلرامإيف السماء وتوجيهه  � وجه الرسول  تقلّب-أ 

“ô‰s% 3 �: قال تعاىل t�tΡ |=�=s)s? y7 Îγô_ uρ ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9|Ê ö� s? 4 ÉeΑuθ sù 

y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t�ys ø9 $# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9 uθ sù öΝä3yδθ ã_ãρ … çνt�ôÜ x© 3 ¨βÎ)uρ t Ï%©!$# 

(#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# tβθ ßϑn=÷èu‹ s9 çµ‾Ρr& ‘,ys ø9 $# ÏΒ öΝÎγ În/§‘ 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅Ï�≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷ètƒ �3.  

 يبألنّ اليهود 4يصلّي حنو بيت املقدس ويهوى القبلة حنو البيت احلرام �كان الن ،
 ويقولون عنه - 5 وهم حينئذ أكثر سكان املدينة املنورة- كانوا يكثرون اللّجاج واحلجاج 

 وسيلة للتمويه - جتاه املسلمني -ووجدوا يف ذلك . 6 يتبع قبلتنا، وخيالفنا يف ديننا:�
 فرفع وجهه إىل السماء ينتظر من اهللا ،�فشق ذلك على النيب . 7البلبلة والتلبيسوالتضليل و

  .، فأجابه اهللا تعاىل ووجهه إىل ما كان يهوي ويشتهي8جلّ ثناؤه أمره بالتحويل حنو الكعبة

 يف السماء، وحتوله يف ،�وقد أشار القرآن الكرمي إىل تردد الوجه الكرمي للرسول 
ه، لزيادة اهتمامه يف البحث عن قبلة أخرى، وألنّ تقليب الوجه يستلزم تقليب مجيع جهات

                                                 
 .21/2793ج/J(5.  ـ �� emل ا����ن 1

 2�-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(1/1/674ج. 
��{ )/ ا����ن ا���� ا��(�0، وذ�w أّن ر1-ل ا� a0ّ6 ا� *7�0 : "�-ل ا=/ آ��4. 144/ ـ ا�(��ة 3 �آ�ن أّول )

� ه��9 إ�a ا� '"� ا� "ّ-رة آ�ن أآ�4  ّ� ،�0ّ1 �&0)�Y1�أه0&� ا��&-د �R�(p ا� أن �i�= ?)�Y ا� �'س، ���ib ا��&-د �

�cل ا� p� �0ّ1ا� *�0� و a0ّ6 ر1-ل ا�� ô‰ s% 3“t� tΡ |= �= s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# (� ."��!2ا����ن ا� ����S .1/338ج. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!" .2/25ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .1/338ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 5
 .2/26ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ �ا89 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6
 .2/133ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �اem �� 89ل ا����ن 7
 .2/26ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ �ا89 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8
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وقد خصت السماء بالذّكر ألنها خمتصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كاملطر . 1البصر
  . 2والرمحة والوحي

�ô‰s% 3“t � ،� تعبريا مصورا حلاله - يف اآلية الكرمية -إننا جند  tΡ |=�=s)s? y7 Îγô_ uρ ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$# �"  ه قبلة غري القبلة الّيت كانهه ربة يف أن يوجغبة القويوهو يشي بتلك الر
فكان صلّى اهللا عليه وسلّم يقلّب وجهه يف السماء وال يصرح بدعاء، تأدبا مع ... عليها

آلية إىل حال لقد أشارت ا. 3"ربه، وحترجا أن يقترح عليه شيئا، أو يقدم بني يديه شيئا
  .دون مقاله، وخص الوجه بالذّكر ألنه أكرم ما يف اإلنسان وأشرفه، �الرسول 

y7 )�: لقد أجاب اهللا  تعاىل نبيه إىل ما يرضيه ¨ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Êö� s? � كهنأي فلنوج 
بد أن يتجه وال. �إىل قبلة حتبها، وكنت واها وتشتهيها، ليخالف اليهود وتطمئن نفسه 

ÉeΑuθ �: إليها بكلّه وذاته، وجاء األمر sù y7 yγ ô_ uρ t�ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t�ys ø9  والوجه ميثّل هذا � #$
  .الكلّ وهذه الذّات

، وتكرر معها األمر 4تكررت اآلية ثالث مرات يف سورة البقرة ويف مواضع متقاربة
  . 6جه الرسول الكرمي أيضا، وتكرر ذكر و5باستقبال القبلة بيت اهللا احلرام

                                                 
1 ���.  ـ "!� �Y| ا��'������S . �6 ا���� ا�����S �� / b�ّ آeّم ا� ّ"�ن، وJ(1/153. ا�G-آ� /= / b�ّا� ')*

 .64. ا�2�ّ'ي
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .2/158ج. ا���h(�.  ـ 
 .2/133ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 3

4 a��2S ل�‰ô � : ـ [ s% 3“t� tΡ |= �= s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ t�ôÜx© Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ#t� ys ø9$# 4 � 

ô  �  و،144/ا�(��ة ÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ t� yz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ t�ôÜx© Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ#t� ys ø9$# 4 � و149/ا�(��ة  ،�  ôÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ t� yz 

ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜx© Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ#t� ys ø9$# 4 ß] øŠ ym uρ $tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9uθ sù öΝ à6 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜx© āξ y∞Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹ n=tæ îπ¤f ãm āω Î) 

šÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß öΝ åκ ÷]ÏΒ Ÿξ sù öΝ èδ öθ t±øƒ rB ’ ÎΤ öθ t±÷z $#uρ §Ν Ï? T{uρ ÉLyϑ÷è ÏΡ ö/ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 ‾= yè s9uρ tβρß‰ tGöηs? � 150/ا�(��ة. 

�1{ و[8 �� اe1Cم : و[' ا�0YU-ا �� �b � هrا ا���Yّار �eث )ّ�ات، ���?"  : ـ [�ل ا=/ آ��4 5��7 أّول ّN 'آ�pS
�ّ� *7�0 ا=/ *ّ(�س �( a0* . ����ه' ا��2(�، وا�4ّG( -ّول � / هNا �(N�وR��P، و[�? ه- )"cّل *a0 اbN-ال، �

�، وا�4ّ��y � / ه- �� =��� ا�(0'ان، &"* �)\�P ��ّ( �� -ا�ّ�ازي� / ه /اNّول : و[�ل ا���h(ّ�. ه�rا و9&� ��� ا�ّ'
 ،�ّ)hاب ا���-Mا ا�rر، ور9ّ| ه��1Nج �� ا�U / � y���ر، وا�4ّ:(Nه- �� =��� ا / � ���� / ه- = ّ��، وا�4ّ

� [(70 أو =R'2 )/ ا�ّ���ق: و[�? = 7�0ّ2Y� wذآ� ذ� � .1/343ج. ����S ا����ن ا�2!��". إّ،)
�-ا �ون ا� �1 /* OH]" : /� 0(��S Oار اN)�و[�ل �1'  ـ  6��ب، و��P �Mّbه� )ّ / آYأه? ا�� �Mّb ل�H=ه- إ

72 ا��&-دr ��ع = "Y]uا a�0 ا��&-د، �� �0-ن إ�)] a9ّ&-ن إ�-Ya0* �&" د/ )�ّ '، وأ6��� [Y0)&� و(/  )/ �@? د
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 : تعاىلهللا � إسالم وجه الرسول -ب 

*βÎ÷ �: قال تعاىل sù x8θ •_!% tn ö≅à)sù àM÷Κ n=ó™r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! ÇtΒ uρ Ç yèt7̈?$# 3 ≅è%uρ tÏ% ©#Ïj9 (#θ è?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $# z↵Íh‹ÏiΒ W{ $#uρ óΟçF ôϑn=ó™r& u 4 ÷βÎ* sù (#θ ßϑn=ó™r& Ï‰s)sù (#ρy‰tF ÷δ $# ( χÎ)̈ρ (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ‾ΡÎ* sù š�ø‹ n=tã 

à�≈ n=t6 ø9 $# 3 ª!$#uρ 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6Ïè ø9 $$ Î/ �1.  

 فصل اخلطاب يف موقفه من أهل الكتاب واملشركني من �إنّ اهللا تعاىل يلقّن نبيه 
*βÎ÷ � 2 ليحسم األمر بينهم على بينة- يف التوحيد ويف الدين - العرب ِإنْ هم حاجوه  sù 

x8θ •_ !% tn ö≅ à)sù àM ÷Κ n=ó™r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! Ç tΒ uρ Ç yèt7̈?$# هللا 4، وذايت3ومجليت  أي أخلصت نفسي� 
، وأخلصت عباديت هللا وحده، ال 5وحده، وانقدت له وحده بلساين وقليب ومجيع جوارحي

أسلمت وجهي هللا، ألنّ الوجه أكرم : وإنما خص جلّ ذكره بأمره بأن يقول. "6شريك له
يه اؤه وتعظيمه، فإذا خضع وجهه لشيء، فقد خضع له الّذي جوارح ابن آدم عليه، وف
وإذا أسلم الوجه فإنما صورة من صورة االنقياد هللا واخلضوع . 7"اتبعين أيضا وجهه هللا معي

  .له

  : للدين حنيفا�الرسول " وجه" إقامة -ج 

 - مروحني يأيت األ. لقد سبق أن أشرنا إىل أنّ الوجه هو الذّات وهو الشخص نفسه
بأن يقيم وجهه للدين حنيفا، فإنما املقصود هو شخصه  � إىل الرسول -يف القرآن الكرمي 

                                                                                                                                               
Yّا ا�rون �� ه'M�-ا �/ آr�ّآ� ا��2ب ا�G( /(و ،�&M&"( �ّ� �ه'M�( 1-ن'ّ� /r�ّ7�9 و�0�1 �:ّ' ا��2ب ا-

 .2/137ج/emّ �� .J(1ل ا����ن". اr�ّي 7MYّ أه�H% 70 [(�0 ="� إ�1ا\�? وS"���ه� )/ اe1Cم
 .20/ ـ �ل * �ان 1
 .3/380ج/OH] '�1 .J(1.  ـ "!� �� emل ا����ن 2
�ف 3Gا�� �!"��J(1/419. ا��G�(cي.  ـ � .3/161ج/J(2. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
4 ���.  ـ "!� �Y| ا��'� .J(1/326. ا�G-آ
9�)8 ا�(��ن */ pSو?  �ي ا����ن 5 �!" .J(3/262. ا�H(�ي.  ـ 
 .2/23ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 6
��. ، و"!� �Y| ا��'�J(3/262.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7� .J(1/326. ا�G-آ
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� ،� ÷βr& uρ óΟ Ï%r& y7 yγ ô_ uρ È Ïe$#Ï9 $Z�‹ ÏΖym �1ين املستقيم يف : " أيه بكلّيتك إىل الدفتوج
اء ولقد ج. ، فإذا خضع الوجه خضع معه البدن كلّه، واحلواس وكلّ اجلوارح2"اإلسالم

βr&uρ óΟÏ%r& y7÷ �: األمر اإلهلي يف قوله تعاىل yγ ô_ uρ È Ïe$#Ï9 $ Z�‹ ÏΖym Ÿωuρ ¨ sðθä3s? š∅ÏΒ 

šÏ.Î�ô³ßϑø9 يف أنّ الدين الّذي يدعوهم إليه ا الّذين شكّويف مقام الرد على املشركني  ،�3 #$

óΟ �: هو احلق، ويف قوله تعاىل �الرسول  Ï%r' sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z�‹ÏΖym 4 |Nt� ôÜ Ïù «! $# ÉL ©9 $# t� sÜ sù 

}̈ $ ¨Ζ9 $# $pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È, ù=y⇐Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
tβθ ßϑn=ôètƒ �4قة، واألحزاب املختلفة، وقوله تعاىلمبناسبة الكالم على األهواء املتفر ، :� óΟÏ%r' sù 

y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$#Ï9 ÉΟ ÍhŠs)ø9 $# ÏΒ È≅ ö6s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ āω ¨Š t� tΒ …çµ s9 zÏΒ «!$# ( 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθ ãã£‰¢Á tƒ �5 ،
أقم نفسك : واملقصود أن. مبناسبة الكالم على الشركاء والرزق ومضاعفته، وعلى الفساد

هك إليه ربك ، وسدد وجهك حنو الوجه الّذي وج6على دين اإلسالم حنيفا مستقيما عليه
، مائال عن كلّ ما عداه، مستقيما 8، وامللّة املستقيمة الّيت ال اعوجاج فيها عن احلق7لطاعته

، واستمر على الدين الّذي شرعه اهللا لك ولقومك من احلنيفية ملّة 9على يه دون سواه
ن اهتم ، فإنّ م12، وال تلتفت ميينا وال مشاال11، وأخلص العبادة هللا وحده10 �إبراهيم 

فهذا الدين هو . 13بالشيء عقد عليه طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجهه مقبال به عليه
  .14العاصم من األهواء املتفرقة الّيت ال تستند على حق، وال تستمد من علم

                                                 
1 W�- .105/ ـ 
2 ��1��Yـ �6-ة ا�  .��-=� .2/443ج. )� ' *�0 ا�ّ:
3 W�- .105/ ـ 
 .30/ ـ ا��وم 4
 .43/ ـ ا��وم 5
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!"  .11/204ج/J(7. ا�H(�ي.  ـ 
7 7��� .5/358ج. ا=/ آ��4. ، و"!� ����S ا����ن ا�2!��21/43ج/J(11.  ـ "!� ا� :'ر 
 .21/55ج/J(11.  :'ر ���7 ـ "!� ا� 8
 .21/2767ج/OH] '�1 .J(5.  ـ "!� �� emل ا����ن 9

 .5/358ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 10
 533-3/532 ـ "!� ا� :'ر ���7 ج 11
�ف 12Gا�� �!" .J(2/256. ا��G�(cّي.  ـ 
13 7��� .J(3/222.  ـ "!� ا� :'ر 
 .21/2767ج/�1OH .J(5' [.  ـ "!� �� emل ا����ن 14
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يقول سيد . 1إنّ إقامة الوجه هو تقومي املقصد والقوة على اجلد يف أعمال الدين
لّيت يعرب ا عن االتجاه إىل الدين القيم صورة موحية معبرة عن كمال والصورة ا: "قطب

'óΟÏ%r �: االتجاه وجديته، واستقامته sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$#Ï9 ÉΟÍhŠs)ø9 ، فيها االهتمام واالنتباه � #$
الوجه وعندما يتجه . 2"والتطلّع، واستشراف الوجهة السامية واألفق العايلّ واالتجاه السديد

  . هللا تعاىل، فال حمالة يتجه معه الكيان كلّه، ويستقيم على الطّريقة

   :� وجه يعقوب - 3

  : يف ثالثة مواضع يف القرآن الكرمي�لقد ورد ذكر وجه يعقوب 

 وتشاوروا يف حلٍّ ميكّنهم من القضاء على � حني حتاور إخوة يوسف -أ 
#θè=çGø%$# y#) �: قال تعاىل. يوسف واالستئثار حبب أبيهم ß™θãƒ Íρr& çνθãm t� ôÛ$# $ZÊ ö‘r& ã≅ øƒs† öΝä3s9 

çµô_ uρ öΝä3‹ Î/r& (#θ çΡθ ä3s?uρ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ $YΒ öθ s% tÅs Î=≈ |¹ �3 أي أعدموا الّذي يزامحكم يف حب ،
 إقبالة واحدة ال 6، ويقبل عليكم بكلّيته5 ليخلو لكم وجه أبيكم من شغله بيوسف4أبيكم

، ويتفرغ لكم، ويقبل 8، فعند ذلك خيلص ويصفو لكم وجه أبيكم7يلتفت عنكم إىل غريكم
 عليهم وأن �ولقد ذكر الوجه لتصوير معىن أن يقبل يعقوب . 9عليكم بالشفقة واحملبة

  .10خيلو إليهم، ألنّ الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه

                                                 
�م ا����ن 1�bN 8(�Mا� �!" .14/24ج. ا���h(�.  ـ 
 .21/2773ج/OH] '�1 .J(5.  ـ �� emل ا����ن 2
3 l1- .9/ ـ 
 .4/11ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .12/180ج/J(7. ا�H(�ي.  ـ 
6 �bN 8(�Mا� �!"�م ا����ن ـ  .�)h9/131ج. ا���. 
�ف 7Gا�� �!" .J(2/305. ا��G�(cي.  ـ 
8 ��1��Yّ�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .2/38ج. )� ' *�0 ا�ّ:
9 / b�ّا� ���6 ا�2�ّ'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b�ّ372. *(' ا�. 

�ف 10Gّا�� �!" .J(2/305. ا��G�(cّي.  ـ 
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θçΡθ#) �أما بعد اجلرمية فيتوبون ويصلحون ما أفسدوا  ä3s?uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ $ YΒöθ s% 

tÅs Î=≈ ، ويعفو عنكم وتكونوا قوما 1 أي حتدثوا توبة بعد ذلك فيتقبلها اهللا منكم� ¹|
  .صاحلني

قوله سبحانه  يف إخوته بإلقاء القميص على وجه أبيه �يوسف حني أمر  -ب 
θç7#) �: وتعاىل yδ øŒ $#  ÅÂ‹Ïϑs)Î/ #x‹≈yδ çνθ à)ø9 r' sù 4’ n?tã Ïµô_ uρ ’ Î1r& ÏNù' tƒ # Z��ÅÁ t/ †ÎΤθ è?ù& uρ öΝà6 Î=÷δr' Î/ 

šÏèyϑô_ r& �2 فوا عليه - إخوته �، فلقد أرسل يوسفبقميصه ليلقوه -  بعدما تعر 
، �، أي ليلمس القميص عيين يعقوب 3على وجه أبيه، واملقصود ذا السلوك العني

'ÏNù �: مصداقا لقوله تعاىل tƒ # Z��ÅÁ t/ �.  

$!Ï � :يف قوله تعاىل -ج  £ϑn=sù βr& u !% ỳ ç�� Ï±t6 ø9$# çµ9s)ø9 r& 4’n? tã ÏµÎγ ô_ uρ £‰s?ö‘ $$ sù #Z�� ÅÁ t/ ( tΑ$ s% 

öΝs9 r& ≅ è%r& öΝà6 ©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝn=÷ær& zÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? � 4 حني ألقى البشري القميص على ،

‘s?ö‰£  � -  أي على عينيه -  �وجه يعقوب  $$ sù # Z�� ÅÁt/ ( ؛ أي عاد بصريا ملا حدث له من� 
  .5السرور واالنتعاش

  : وجه امرأة عمران عليهما السالم- 4

ÏM � :قال تعاىل n=t7ø%r' sù …çµ è?r& t�øΒ $# ’Îû ;ο§�|À ôM ©3|Á sù $yγ yγ ô_ uρ ôM s9$ s%uρ î—θ ègx” ×ΛÉ)tã  �6 .ّإن 
 أقبل: يقول من كقول هو وإنما موضع، إىل موضع من نقلة إقبال ليس اآلية هذه يف اإلقبال
مندهشة متعجبة من البشارة  � عمران زوجة أقبلت فلقد. 7شتمي يف خذأ أي يشتمين

                                                 
�م ا����ن 1�bN 8(�Mا� �!" .9/131ج. ���h(�ا.  ـ 
2 l1- .93/ ـ 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .9/261ج. ا���h(ّ�.  ـ 
4 l1- .96/ ـ 
5 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .2/62ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
�ت 6 .29/ ـ ا�rار
9�)8 ا�(��ن 7 �!" .26/244ج/J(13. ا�H(�ي.  */ pSو? �ي ا����ن ـ 
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_y§{ �: محلتها إليها املالئكة يف قوله تعاىلالّيت  ÷ρr' sù öΝåκ÷]ÏΒ Zπx�‹ Åz ( (#θ ä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? ( çνρã�¤±o0uρ 

?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠÎ=tæ �1 .وقوله جل جالله :� ôM ©3|Á sù $ yγ yγ ô_ uρ � ساء عادة علىمراأل ألنّ الن 
 فقال فعلها، تفسري يف متقاربا متشاا كالما املفسرون وقال. عقيم عجوز وهي غريب

 ،3"جبهتها ا فضربت أصابعها، مجعت: "آخرون وقال وجهها، أي 2إياه لطمت بعضهم
 ما جنس من هذا"و ،4منه ويتعجب يستهوله أمر عليه يرد من يفعله ما وذلك تعجب، فعل

 تعجنب إذا ،5"والعادة للطّبيعة املخالفة واألفعال األقوال من وحنوه رورالس عند للنساء جيري
  .شيء من

  :الرب حقيقة - 5

øŠ©9 §�É9§{ � :تعاىل قال ø9 $# βr& (#θ —9 uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î�ô³yϑø9 $# É>Ì� øóyϑø9 $#uρ £ Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9$# 

ô tΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ z↵Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ ’ tA# u uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ÏµÎm6 ãm 

“ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ t ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t,Î#Í←!$ ¡¡9 $#uρ ’Îû uρ ÅU$s%Ìh�9 $# uΘ$ s%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# ’tA# u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# šχθèùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδÏ‰ôγ yè Î/ #sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ ’ Îû Ï !$ y™ù' t7ø9 $# 

Ï !# §�œØ9$#uρ t Ïnuρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (#θè%y‰|¹ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ à)−Gßϑø9  اهللا وجه ملّا .�6 #$
 أهل من اليهود جلاج كثُر احلرام، املسجد قبلته وجعل مكّة تلقاء � حممدا رسوله تعاىل

 هو الرب بأنّ املسلمون عليهم ورد القدس، إىل التوجه هو كلّه الرب أنّ وزعموا الكتاب،
 عز اهللا عةطا هو املراد أنّ وهو ذلك من حكمته بيان تعاىل اهللا فأنزل "الكعبة، استقبال

                                                 
�ت 1 .28/ ـ ا�rار
2 �!"�26/244��1ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ �Y�6-ة ا� �!")�ّ ' *�0 . ، و

 .3/236ج. ا�ّ:�=-ي
3 7����ف.  ـ ا� :'ر Gّا�� �!"�، و&���. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�J(4/18 .��!2. ا��G�(cّي. ا�ّ:��� 
 .6/421ج
�'.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 4Nن ا��b -=أ��� .J(8/138. 
5 / bا�� ���6 ا�2�ّ'ي.  ـ ����S ا���� /= / b�ّل ا����ن776. *(' ا�em �� �!"/ OH] '�1 .J(6. ، و
�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`27/3383جNن ا��b -=أ .J(8/138. 
 .177/ ـ ا�(��ة 6 
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 واإلميان والتقوى، الرب هو فهذا. شرع ما واتباع وجه، حيثما والتوجه أمره، وامتثال وجلّ،
 أمر عن يكن مل إن طاعة وال بر املغرب أو املشرق من جهة إىل التوجه لزوم وليس الكامل،

  .1"وشرعه اهللا

  : املؤمنني وجوه عالمة - 6

%Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 tÏ �: تعاىل اهللا يقول ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤�ä3ø9 $# â !$ uΗxqâ‘ 

öΝæηuΖ÷�t/ ( öΝßγ1 t� s? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθäótGö6 tƒ Wξ ôÒ sù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹ Å™ ’Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ ôÏiΒ 

Ì� rOr& ÏŠθàf �¡9   وال غريه، وجه عن املؤمن وجه متيز  عالمات إىل الكرمية اآلية تشري ؛�2 4 #$

$öΝèδ � هو إالّ أحد ا يعرف yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθã_ ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf �¡9  العالمة؛: والسمة � 4 #$

$öΝèδ �: " وقيل ،3والقصر املد: لغتان وفيها yϑ‹Å™ � ،مثالث وفيها سيماؤهم وقرئ عالما 
. 4"السجود كثرة من السجاد جبهة يف دثحت الّيت السمة ا واملراد والسيمياء، هاتان لغات
 القيامة يوم املؤمنني وجوه يف اهللا جيعلها السجود أثر من عالمات وجوههم يف الحت ولقد

  . 5الدنيا يف له سجودهم من كان ملا ا يعرفون

 الّذي السهر، أثر مثل الدنيا، يف املصلّني وجوه يف يكون أثر ذلك أنّ بعضهم وذكر
 يف والتعب السهر يظهر مما ذلك أشبه وما والصفرة، والتهيج الكَلَِف مثل الوجه يف يظهر
  . 6الوجه

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو1/365ج. ا=/ آ��4.  ـ ����S ا����ن ا�2!�� 1 �!"، 2/114ج/J(2. ا�H(�ي. ? �ي ا����ن، و

�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�)hف238- 2/237ج. ا����Gي. ، وا���G�(cا� .J(1/331ل ا����نem �1' . ، و��
OH] .J(1 /2/159ج/ bا�� ���6 ا��2'ي. ، و����S ا���� /= / b754. *(' ا��. 

2 |Y29/ ـ ا��. 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .294-16/293ج. ا���h(�.  ـ 
�ف 4Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(3/550. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .26/128ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 
6 7��� .26/129ج/J(13.  ـ "!� ا� :'ر 
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 أداء وآثار وسمته، وزهده وهديه خشوعه وذلك: "الوجه سيما عن بعضهم وقال
 يف والتحجيل الوجه يف الغرة وذلك به، يعرفون أنهم أخرب ما اآلخرة ويف وتطوعه، فرائضه
 يف سيماهم: "وقيل. 1"السجود أثر من الوجوه وبيان. الوضوء أثر من لرجلوا األيدي

 يف نور هو: وقيل... والتواضع اخلشوع هو: "وقيل. 2"احلسن السمت يعين وجوههم
 كثرا من العبادة أثّرت وقد... اللّيل قيام من الوجه صفرة هو وقيل. اخلشوع من وجوههم
 باجلالل استنارت بواطنهم، بالصالة استنارت ملّا ،استنارت حتى وجوههم يف وحسنها


 اِرهالنِب هوجه نسح يِلباللَّ هتالَص ترثُكَ نم 	:  � الرسول وقال. 3"ظواهرهم 4.  

 والشفافية، والصفاء واإلشراق الوضاءة من وجوههم يف سيماهم: "قطب سيد يقول
 الوجه يف املعروفة النكتة هي السيما هذه وليست .اللّطيف الوضيء احلي العبادة ذبول ومن
�öôÏiΒ Ì �: قوله مساع عند الذّهن إىل يتبادر كما rOr& ÏŠθ àf  هو السجود بأثر فاملقصود .. � 4 9$#¡�
 أكمل يف هللا والعبودية واخلضوع اخلشوع حالة ميثّل ألنه السجود لفظ واختيار. العبادة أثر

 والكربياء، اخليالء، تتوارى حيث الوجه، مالمح يف أثره ع،اخلشو هذا أثر فهو صورها،
 والذّبول اهلادئة، والوضاءة الصافية، والشفافية النبيل، التواضع مكاا وحيلّ والفراهة،
 متيز عالمة ذا املؤمن وجه فيصري. 5"ونبال وصباحة وضاءة املؤمن وجه يزيد الّذي اخلفيف
  .وجوه وتسود وجوه تبيض يوم املؤمنني، وجوه يف إال كذل يكون وال غريه، عن صاحبها

  :العبادة يف الوجه موقع - 7

$ �: تعاىل قال pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟ çF ôϑè% ’n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È,Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6 n=ã_ ö‘r&uρ ’ n<Î) È÷ t6 ÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6 ãΖã_ 

(#ρã� £γ ©Û$$sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’n? tã @� x�y™ ÷ρr& u!% ỳ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡yϑ≈ s9 

                                                 
 .26/130ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1
�م ا����ن، و"!� 6/364ج. ا=/ آ��4.  ـ ����S ا����ن ا�2!�� 2�bN 8(�Mا� .�)h294-16/293ج. ا���. 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mـ ا�  .�)h294-16/293ج. ا���. 
4 7��� .226-19/225ج.  ـ ا� :'ر 
 .26/3332ج/J(6.  ـ �� emل ا����ن 5
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u !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝn=sù (#ρß‰Åg rB [ !$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù #Y‰‹ Ïè|¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡ øΒ$$ sù öΝà6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 $tΒ 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 Νà6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 8l t�ym  Å3≈s9 uρ ß‰ƒ Ì�ãƒ öΝä.t� Îdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ … çµtGyϑ÷è ÏΡ öΝä3ø‹ n=tæ 

öΝà6 ‾=yès9 šχρã� ä3ô±n@ �1.  

 اهللا ذكر "حني الوضوء مقام يف واحدة اثنتني؛ مرتني الكرمية اآلية يف الوجه ذُكر
 هذا ويف ،2"عليه اليد وإمرار إليه، املاء نقل من غسله يف والبد الغسل وفرضه الوجه تعاىل
 املاء املصلي يفقد حني التيمم، موضع يف وأخرى ؛3للصالة الوجه غسل ظاهره يقتضي أمر
βÎ)uρ ΛäΨ �: النساء سورة يف ورد ومثلها استعماله، على قادرا ونيك ال أو ä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’n?tã 

@� x�y™ ÷ρr& u !$y_ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρr& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝn=sù (#ρß‰Åg rB [ !$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ 

$ Y7ÍhŠsÛ (#θßs |¡ øΒ $$sù öΝä3Ïδθã_ âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. # ‚θ à�tã # �‘θ à�xî �4 .جتدوا مل فإن "أي؛ 
 المستم أو الغائط، من منكم أحد جاء أو سفر، على أو مرضى، وكنتم الناس، أيها ماًء

 فامسحوا الطّاهرة، األرض وجه فتعمدوا: يقول فتيمموا، تصلّوا أن فأردمت النساء،
 يمسح أن يكفي بل أعضائه، مجيع يف الوضوء عن بدال ليس فالتيمم. 5"وأيديكم بوجوهكم

  .6العلماء بإمجاع فقط واليدان الوجه

  :والعذاب النعيم يف الوجه - 8

 السياق داخل موقعه خالل من النعيم داللة حيمل الوجه لفظ: النعيم يف الوجه - أ
عيم هذا تترجم. القرآينّ اللّغويزه صفات النلة وردت قدو عليها، يكون حاالت أو متيمفص 

  :يأيت فيما أذكرها الكرمية، اآليات يف

                                                 
 .6/ ـ ا� �\'ة 1
�م ا����ن 2�bN 8(�Mـ ا�  .�)h6/83ج. ا���. 
�م ا����ن 3�bأ �!" .2/38ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 
 .43/ ـ ا�"��ء 4
 .5/140ج/J(4. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5
 .2/301ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 6
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  :ذلّة وال عليها قتر ال وجوه �

t �: تعاىل قال Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çtø: $# ×οyŠ$tƒ Î— uρ ( Ÿωuρ ß, yδö� tƒ öΝßγ yδθã_ ãρ ×�tIs% Ÿωuρ î' ©!ÏŒ 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz �1ث ؛يف أحسنوا الّذين على الكرمية اآلية تتحد 
 أهم وعلى تعاىل، اهللا من الثّواب وزيادة القيامة يوم تلحقهم الّيت احلسىن وعلى الدنيا،
 اهللا إىل احلشر يف غبار يلحقها ال الّيت وجوههم وهي اجلزاء، نعمة فيها تالحظ الّيت املظاهر

 وال ،3النار أهل يرهق ما يرهقهم وال بال، وكسوف وانه أثر وال ،2ذلّة تغشاها ال و
 يف بأنّ يوحي والتعبري. "4والغربة القترة من الفجرة الكفرة وجوه يعتري ما وجوههم يعتري
 الوجوه، على آثاره خيلع ما واملهانة واخلوف والكرب واهلول الزحام من) احلشر (املوقف
 باإلنسان وقع فإذا. 5"فيه املزيد اجلزاء إىل يضاف اهللا من وفضل غنيمة، كلّه هذا من فالنجاة
  .وتكدر وتغير، وجهه، يف ذلك تبين مكروه،

  :وناظرة ناضرة وجوه �

νθ× �: تعاىل قال ã_ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îοu�ÅÑ$‾Ρ .4’ n<Î) $pκÍh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ  �6 .رةضالوجه، نعيم الن 

_νθã× � تعاىل قوله يف الفراء وقال. 7والربيق الوجه حسن والنضارة، ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îοu�ÅÑ$‾Ρ � :
: وجهه اهللا ونضر النعمة، من حسن إذا: فالن وجه نضر: ذلك من يقال. "8بالنعيم مشرقة

νθ× �: وتعاىل سبحانه قوله يف الزجاج وقال. 9"كذلك حسنه إذا ã_ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ îοu�ÅÑ$ ‾Ρ .4’n<Î) 

$ pκÍh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ � :رضنة بنعيم تظر اجلنها إىل والنرب ل: "القرطيب وقال. 10وجلّ عزمن األو 
                                                 

1 W�- .26/ ـ 
�م ا��� �ن 2�bN 8(�Mا� �!" .8/331ج. ا���h(�.  ـ 
�ف 3Gا�� �!" .J(2/234. ا��G�(cي.  ـ 
 .3/498ج. ا=/ آ��4. � ـ "!� ����S ا����ن ا�2!� 4
 .21/1779ج/OH] '�1 .J(3.  ـ �� emل ا����ن 5
6 �(� .23- 22/ ـ ا���
�ن ا��2ب 7�� �!"�دة . J(14/281-282. ا=/ )"!-ر.  ـ ()�@�.( 
8 7��� .J(2/780. ا���اء.  ـ "!� )�G? إ*�اب ا����ن و)2
 .29/205ج/J(14. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9

�ن ا��2ب 10�� �!"�دة . J(14/282. ا=/ )"!-ر.  ـ ()�@�.( 
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 حسنة مشرقة املؤمنني وجوه أي النظر، من والثّاين والنعمة، احلسن هي الّيت النضرة
�οt× � و... ناعمة Ïß$tΡ  � ها إىل تنظر أيعطاه ما خري وهذا ،1"ربة يف املؤمن العبد ييوم اجلن 
  .القيامة

 والسرور النعيم من مجيلة حسنة القيامة؛ يوم تأيت" الناضرة "الوجوه هذه إنّ
 وبياض ونور رونق هلا ية ،3عليها الفرح وبشاشة النعيم، أثر من مضيئة، مشرقة ،2والغبطة
 ربها إىل تنظر" الناظرة"و. 4األرواح ولذّة النفوس وجة القلوب نعيم من فيه هم مما وصفاء

 وجهه إىل والنظر وعال جلّ املوىل رؤية اجلنة ألهل نعيم وأعظم مجاله، يف ويم ،وخالقها
  .6اخلالق إىل تنظر وهي تنضر أن هلا وحق. 5الكرمي

 يوم الكرمي العلي وجهه يف النظر إىل تشري املعىن هذا يف كثرية أحاديث وردت ولقد
 وإنّ: قال سنة، ألفي ملكه يف ينظر نمل مرتلة، اجلنة أهل أدىن إنّ: "� قوله منها القيامة

νθ× �: تال مثّ: قال ؛"مرتني يوم كلّ اهللا وجه يف ينظر ملن مرتلة أفضلهم ã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îοu�ÅÑ$ ‾Ρ .

4’ n<Î) $pκÍh5u‘ ×οt�Ïß$ tΡ  � فاء بالبياض: "قال4 �: قال ،"والص’ n<Î) $ pκÍh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ  � يوم كلّ تنظر: قال 
  .اجلنة يف املؤمن العبد يعطى ما أفضل وهذا. 7"وجلّ عز اهللا وجه يف

  :مستبشرة ضاحكة مسفرة وجوه �
νθ× �: تعاىل قال ã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ ×οt�Ï�ó¡ •Β .×π s3Ïm$|Ê ×οu�Å³ö6 tF ó¡•Β �8 .نة تعين مسفرةبي 

 قد الّذين املؤمنني وجوه وهي 10والسرور البهجة من منرية ومتهلّلة ،9ختفى ال مضيئة مشرقة
                                                 

�م ا����ن 1�bN 8(�M19/107ج.  ـ ا�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .29/205ج/J(14. ا�H(�ي.  ـ 
3 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .3/462ج. )� ' *�0 ا�:
4 / bا�� ��6.  ـ "!� ����S ا���� /= / b854. � ا��2'ي*(' ا��. 
5 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .3/462ج. )� ' *�0 ا�:
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .29/207ج/J(14. ا�H(�ي.  ـ 
7 7��� .29/208ج/J(14.  ـ ا� :'ر 
8 W)* 39-38/ ـ. 
�ن ا��2ب 9�� �!"�دة . J(7/197. ا=/ )"!-ر.  ـ ()��1(� ?. ا�H(�ي. ي ا����ن، و9�)8 ا�(��ن */ pSو
J(15/م ا����ن69-30/68ج��bN 8(�Mوا� ، .�)hا����ن ا�2!��226-19/225ج. ا��� ����Sا=/ آ��4. ، و .
�ف7/219جGي. ، وا���G�(cا� .J(4/220. 

10 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .3/496ج. )� ' *�0 ا�:
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 أعطاها مبا السرور من ضاِحكَةٌ "وهي ،2والنعيم الفوز من هلا ما وعلمت ،1عنهم اهللا رضي
 tÏ%©#Ïj9 �: تعاىل لقوله ،3الثّواب زيادة من ترجو ملا" مستبِشرةٌ"و والكرامة، النعيم من اهللا

(#θ ãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î—uρ � 4، ة وهيرضا من تستشعره مبا مطمئن عنها هارب.  

  : راضية ناعمة وجوه �

νθ× �: تعاىل قال ã_ ãρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ×π uΗ¿å$‾Ρ. $ pκÈ� ÷è|¡ Ïj9 ×π u‹ÅÊ#u‘ �5 .ّالكرمية اآلية يف الوجوه إن 
 وذات متنعمة ،6جنانه يف أهلها اهللا بتنعيم القيامة يوم ناعمة واخلري، اإلميان أهل وجوه هي

 النعيم نضرة عليهم جرت قد. "الرضى نهام يفيض ونضارة، إشراق وذات ،7وحسٍن جة
 بسعيها ذلك هلا حصل وإنما. 8"السرور غاية وسرروا وجوههم واستنارت أبدام فنضرت

 دار الفردوس أورثها العمل هذا ألنّ ،9الدنيا يف الصاحل وعملها أمرها عاقبة من عاينت ومما
 ذا تستمتع وهي ،11بعملها اجلنة أُعطيت حني اآلخرة يف" راضيةٌ "وجوه وهي. 10املتقني

  .12عنها اهللا رضى ترى حني عملها عن الرضى شعور الرفيع، الشعور

  :منعمةٌ وجوه �

�βÎ) u‘#t¨ �: تعاىل قال ö/F{$# ’Å∀s9 AΟ‹ÏètΡ .  ’n? tã Å7 Í←!#u‘ F{ $# tβρã� ÝàΖtƒ . ß∃ Í�÷ès? ’Îû óΟ Îγ Ïδθ ã_ãρ 

nοu�ôØ tΡ ÉΟŠÏè ¨Ζ9  الّذين هم"و بر، واجلمع األبرار، هم املقام هذا يف الوجوه صحابأ إنّ.  �13 #$

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .69-30/68ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .226-19/225ج. ا���h(�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن 3 �!" .69- 30/68ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 
4 W�- .26/ ـ 
5 ��%�Z9- 8/ ـ ا�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .30/178ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 
�ف 7Gا�� �!" .J(4/247. ا��G�(cي.  ـ 
��6 ا��2'ي. ��� ا��b / ـ ����S ا� 8� /= / b874. *(' ا��. 
�م ا����ن 9�bN 8(�Mا� �!" .20/32ج. ا���h(�.  ـ 

10 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .3/525ج. )� ' *�0 ا�:
�م ا����ن 11�bN 8(�Mا� �!" .20/32ج. ا���h(�.  ـ 
 .30/3597ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 12
13 ���H 24// ـ ا�. 
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 الثّياب بفاخر "مزينة سرر على جيلسون ،1"حمارمه واجتناب فرائضه، بأداء اهللا بروا
 صفة فيهم تعرف ،2"اجلنة يف والنعيم الكرامة أنواع من هلم اهللا أعد ما إىل ينظرون والستور،

�ß∃Í �: تعاىل هللا ذكر الّيت النعيم ÷ès? ’Îû óΟ Îγ Ïδθã_ ãρ nοu�ôØ tΡ ÉΟŠÏè ¨Ζ9  وبريقه حسنه يعين ،� #$
 ناعمو النعيم هذا يف وهم. "5ورونقه ونضارته واءه ،4ونوره وغضارته وجته ،3وتأللؤه
∃ß � ،6"ومالحمهم وجوههم على النضرة تفيض واألجسام، النفوس Í�÷ès? ’ Îû óΟÎγ Ïδθ ã_ãρ 

nοu�ôØ tΡ ÉΟŠÏè ¨Ζ9  الترافة صفة أي النعيم نضرة وجوههم يف إليهم نظرت إذا تعرف أي "؛� #$
 اللّذّات توايل فإنّ ،7"العظيم النعيم من فيه هم مما والرياسة والدعة والسرور واحلشمة
  .8وجة وحسا نورا الوجه يكسب واألفراح، واملسرات

  :9بيضاء وجوه  �

tΠ �: تعاىل قال öθ tƒ ÷Ù u‹ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Š uθó¡n@uρ ×νθ ã_ ãρ 4 �10 .تعاىل وقال :� $ ¨Β r&uρ tÏ%©!$# 

ôM āÒu‹ ö/$# öΝßγ èδθã_ ãρ  ’Å∀sù ÏπuΗ÷q u‘ «! $# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz �11   .  

                                                 
 .30/111ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1
2 ��1��Yـ �6-ة ا�  .��-=� .3/508ج. )� '  *�0 ا�:
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .3/115ج/J(15. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن 4�bN 8(�Mا� �!" .19/264ج. ا���h(�.  ـ 
5 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b869. *(' ا��. 
 .30/3859ج/OH] '�1 .J(6.  ـ �� emل ا����ن 6
 .7/242ج. ا=/ آ��4.  ـ ����S ا����ن ا�2!�� 7
8 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b869. *(' ا��. 
1�، و[' ورد �� ا����ن ا� 9'ّ�( ��R  ـ أّ)� ا�0ّ-ن اN=�£ ��' آ�ن )"r ا��'"2 = �� إb'ى *�Gة )ّ�ة، ورد =2@&��

 7�-] ?4( ،���ا�����ّ� و=2@&� ا�Uq ر)cا �0ّ:��ء وا�ّ"��وة، أو ر)cا ��0-ز �� ا�Uqة ��M�Y ا�2 ? ا�ّ:��| �� ا�ّ'

a��2S :� $̈Β r& uρ tÏ%©! $# ôM āÒ u‹ ö/ $# öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ ’ Å∀sù ÏπuΗ ÷q u‘ «! $# öΝ èδ $pκ�Ïù tβρà$Î#≈ yz 107/ �ل * �ان�a��2S 7�-]و ، :� ß∃$sÜãƒ Ν Íκ ö�n= tã 

< ù̈( s3 Î/  ÏiΒ ¤ Ïè ¨Β  .u!$ŸÒ ø‹ t/ ;ο ©%s! t Î/ Ì�≈ ¤±= Ïj9 � ت��ّ��ر * �. "!� ا��Z0ّ وا�0ّ-ن. 46-45/ا�ّ:Y�( ' bه�ة. أ�. ع. م. ج. ا��

OYا�� ���  .221. 1997. 2ط. *
/�م ا�ّ'�b زآ� �2�uت آ��4] وا�-c9 79ء )"7[إّن �-ن ا�0M' :"و�-ل آ���uا ���pS i�S ��ّZY �ا )

 �@�P ّد-��، أو V�( O�G�، أو  �-U �ّ�:�ن ��� ّ� ا�-eMU 79، أو ��Cا �&= �ّ  �Y�ّ��0 اY� ا� l]وا� -ا
l]ا� -ا Rr2£ ه= �:ّ-ر �" �( �� و=�Gا، و�M' �� ا����ن ا���b�� £ّ�)�رات ا��M ّ��؛ ". وآ 'ا، أو %Cا

�ه�ة!� �ّ-Z� �1ا6?درا-Yّن �� ا����Cء �9� ا��ل أ*@ 2Y1160. ا. 
 .106/ ـ �ل * �ان 10
 .107/ ـ �ل * �ان 11
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 وجوه صفتني؛ على تكون القيامة يوم العباد وجوه أن األوىل الكرمية اآلية تذكر
 هذان إالّ يكن مل إذا فمعلوم ،1الظّلمة من والسواد النور من والبياض سوداء، وأخرى بيضاء

 يف املؤمنني مجيع يدخل وأن وجهه، اهللا سود من فريق يف الكفّار مجيع يدخل أن الفريقان،
  . 2والطّاعة باإلميان وجهه اهللا بيض من فريق

 ببياض وسم احلق نور أهل من كان فمن "،3بالنعيم الوجوه إشراق فهو البياض فأما
 ومن وبيمينه، يديه بني النور وسعى وأشرقت، صحيفته وابيضت وإشراقه، سفارهوإ اللّون
 صحيفته واسودت وكمده وكسوفه اللّون بسواد وسم الباطل ظلمة أهل من كان

$ �. 4"جانب كلّ من الظّلمة به وأحاطت وأظلمت، ¨Βr& uρ t Ï%©!$# ôM āÒ u‹ö/$# öΝßγ èδθ ã_ãρ  � من 

Å∀sù ÏπuΗ÷q’  �  الطّاعة أهل u‘ «!$# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz � ته يف أي ؛5باقون خالدون وكرامته جن.  

 به ميتليء مبا العظيم احلشر يوم للخالئق "ممتدا تصويرا الكرميتني اآليتني يف نالحظ
 البياض إىل التحول يف آخذة وجوه ويصادفنا واالعتبار، العظة مساق سيقت مشاهد من

 وباهلالك العظيم، والفوز بالنجاة اإلحياء كثيفي رمزين اللّونان هذان ليصبح مسودة، وأخرى
 األعمال متثيل إىل املتلقّي دفع على قدرة ذا منهما لون كلّ ويغدو... املبني واخلسران
 واجلزاء احلساب يف واملآل املصري توقّع وإىل اللّونية، الداللة هذه قبل الدنيا، يف املكتسبة

  . األحيان من كثري يف اللّفظ حيمله ال ما الدالالت من لحيم واللّون. 6"بعدها

 توازي والسواد البياض فثنائية املتوازية، املتقابلة الثّنائيات من طائفة "اآليتني ويف
 ،7"والرمحة العذاب ثنائية بدورمها توازيان الثّنائيتني هاتني من وكلّ واإلميان، الكفر ثنائية

                                                 
�ف 1Gّا�� �!" .J(6/453. ا��G�(cّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"�م ا����ن4/51ج/J(3. ا�H(�ي.  ـ �bN 8(�Mا� �!". ا���h(�. ، و
 .4/166ج
�م ا���� 3�bN 8(�Mا� �!" .4/167ج. ا���h(�. ن ـ 
�ف 4Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(6/453. 
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!" . 4/167ج. ا���h(�.  ـ 
ّ��ت ( ـ =�Pe ا�ّ:-رة ا�����ّ��؛  6�� Mت–ا���ّ0MYّرق 21' %(�).  ا��h .ه�ة�دار . 9 &-رّ� ):� ا��2=ّ��. ا��

 .139). ت. د). (ط. د. (ا�(�اق
�رق 21' %(�0. ة ا�����ّ�� ـ  =�Pe ا�ّ:-ر 7h .140. 
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$ �: تعاىل لقوله ¨Β r' sù t Ï%©!$# ôN̈Š uθ ó™$# öΝßγ èδθ ã_ ãρ Λän ö� x�x.r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θè%ρä‹ sù z>#x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ 

÷ΛäΖä. tβρã� à�õ3s?  . $ ¨Βr& uρ tÏ% ©!$# ôM āÒu‹ ö/$# öΝßγ èδθã_ ãρ  ’Å∀sù Ïπ uΗ÷qu‘ «!$# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz �1   .  

 متعددة، العذاب يف الوجه فتص الّيت الكرميات اآليات: العذاب يف الوجه - ب
 ولفظ. األخرى تشبه ال العذاب أحوال من حاال سياق كلّ يعرض حبيث السياقات، وخمتلفة
 تتقدمه الّيت األلفاظ بني ما موقعه من التنوع داللة يأخذ -  النعيم دالالت يف كما -  الوجه

  .تتأخر أو

  :كاآليت مها اثنني، موضعني يف احلال هذه وردت :املالئكة تضرا وجوه �

öθs9 �: تعاىل قال :ولاأل وضعامل uρ #“t� s? øŒ Î) ’®û uθ tGtƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 � èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# 

šχθç/Î�ôØ o„ öΝßγ yδθ ã_ãρ öΝèδ t�≈t/÷Š r& uρ (#θè%ρèŒ uρ šU#x‹tã È,ƒÍ� y⇔ø9  الكرمية اآلية هذه تصور. �2 #$
 وجوه بضرب املالئكة يكلّف حني قيامةال يوم الوجه على يقع الّذي العذاب من نوعا

 املالئكة يتوفّى حني حممد يا تعاين ولو: " � لنبيه تعاىل اهللا فيقول وأدبارهم، الكافرين
 ذوقوا هلم ويقولون ،3واألستاه منهم الوجوه وتضرب أجسادهم، من فترتعها الكفّار أرواح
 اخلزي ألنّ واألدبار الوجوه خص ولقد. 4"جهنم ورودكم يوم حترقكم الّيت النار عذاب

  .أشد ضرما يف والنكال

 السامع أيها أو املخاطب أيها وشاهدت رأيت لو أي: "الصابوين علي حممد يقول
 حمذوف) لو (وجواب ارمني، الكفرة أرواح العذاب مالئكة تقبض حني ببدر حالتهم
 بليغ جائز،) لو (جوب وحذف حيان؛ أبو قال هائال، وشأنا فضيعا أمرا لرأيت أي للتهويل

                                                 
 .107-106/  ـ �ل * �ان 1
�ل 2��N50/ ـ ا . 
3 R�Y1Nر:  ـ ا��د ا�M-ه�ي. "!� )M2� ا�:��ح. 9 8 اi1N. اNد= b /= ?�*��دة . 474ص. إ1 ()7Y1( ،

�دة . 7/122ا=/ )"!-ر )J. و���ن ا��2ب()7Y1.( 
�م ا����ن10/28ج/J(6. يا�H(�.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4�bN 8(�Mا� �!"، 8/28ج. ا���h(�. ، و

�10/1534��1ج/OH] '�1 .J(3. و�� emل ا����ن. 3/335ج. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�2!���Yو�6-ة ا� ، .
��-=� .483- 1/482ج. )� ' *�0 ا�:
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 يوصف يكاد ال فضيعا أمرا لرأيت أي والتعظيم، التهويل على يدلّ ألنه  هذا مثل يف حذفه
� šχθç/Î�ôØo„ öΝßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈t/÷Š r& uρ � م أيعلى وخلفهم، أمامهم من املالئكة تضر 

 على الضرب من هانةإ وأكثر أبشع وال أشنع وليس. 1"حديد من مبقامع وأدبارهم وجوههم
  .الوجه

‘βÎ) šÏ%©!$# (#ρ‘‰s?ö¨ �: تعاىل قال :اينثّال وضعامل $# #’ n?tã Ο ÏδÌ�≈ t/÷Š r& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t7 s? 

ÞΟßγ s9 ”y‰ßγ ø9 $# � ß≈sÜ ø‹¤±9 $# tΑ§θ y™ öΝßγ s9 4’ n?øΒ r& uρ óΟßγ s9 .š�Ï9≡ sŒ óΟßγ ‾Ρr' Î/ (#θ ä9$ s% š Ï%©#Ï9 (#θ èδ Ì�x. $tΒ 

š^̈“tΡ ª!$# öΝà6ãè‹ ÏÜãΖy™ ’Îû ÇÙ ÷èt/ Ì� øΒ F{$# ( ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟ èδu‘#u�ó� Î) .y# ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟ ßγ ÷F©ùuθ s? 

èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# šχθ ç/Î�ôØ tƒ  óΟßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/÷Š r&uρ �2.  
مهني، وهؤالء الّذين ارتدوا على أدبارهم، حيتضرون، وال إنه مشهد مفزع مرعب 

، وقد جاءم 3 من احلياة الدنيا، ويستهلّون احلياة اآلخرةحول وال قوة هلم، خيرجون
املالئكة لقبض أرواحهم، وتعاصت األرواح يف أجسادهم واستخرجتها املالئكة بالعنف 

، يف حلظة الوفاة، والضيق والكرب 4مبقامع من حديد الوجوه واألدبار والقهر وضرب
  .  ويف لون آخر من العذاب يف سياق لغوي آخر-  هنا -إنّ الوجوه . 5واملخافة

  :مظلما اللّيل من قطع تغشاها وجوه �

%zƒÏ �: تعاىل قال ©!$#uρ (#θ ç7 |¡x. ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# â!#t“y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγ Î=÷WÏϑÎ/ öΝßγ à)yδö� s?uρ ×'©!ÏŒ ( $ ¨Β Μçλ m; 

z ÏiΒ «!$# ôÏΒ 5Ο Ï¹%tæ ( !$ yϑ‾Ρr( x. ôMuŠÏ± øîé& óΟ ßγèδθ ã_ ãρ $ YèsÜ Ï% z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ ¸ϑÎ=ôà ãΒ 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz �6.  

                                                 
1 ��1��Y483- 1/482ج.  ـ �6-ة ا�/ bا�� ���6 ا�2�ّ'ي*(' ا�b�ّ. ، و"!� ����S ا���� /= /  .303 . 
 .27-25/ ـ )� ' 2
 .26/3298ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 3
�6/322��1ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 4�Yو�6-ة ا� ، .��-=� .3/197ج. )� ' *�0 ا�:
 .26/3298ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 5
6 W�- .27/ ـ 
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zƒÏ%©!$#uρ (#θ � النار، أصحاب بعدهم ذكر اجلنة، أصحاب تعاىل اهللا ذكر ملّا ç7|¡x. 

ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9  األعمال السيئة 1.. الّذي خرجوا به من صفقة احلياة الدنيافكانت هي الربح � #$

 ™πt⁄ÍhŠy¥ �، فكان اجلزاء  2، من أنواع الكفر والتكذيب، وأصناف املعاصياملسخطة هللا

$ yγ Î=÷WÏϑÎ/ � وء، عليهم يزاد وال اجلزاء هلم يضاعف فال اهللا، عدل يناهلم أيالس � öΝßγ à)yδ ö�s?uρ 

×' ©!ÏŒ ( � م، يفم وتركبهم وتغشاهم قلوظاهرهم، يف الباطنة الذّلّة تلك وتتجلّى ،3وتكر 

$! ) � ،4وجوههم يف سوادا نفتكو yϑ‾Ρr( x. ôM uŠÏ± øîé& óΟßγ èδθ ã_ ãρ $ YèsÜÏ% z ÏiΒ È≅ø‹ ©9 $# $ ¸ϑÎ=ôàãΒ � 
... اللّيل من قطعا السواد لفرط السيئات كسبوا الّذين الكفّار هؤالء وجوه ألبست فكأنما
 يلاللّ من أخذ "أوكأنما ،5اللّيل سواد من قطعة منهم إنسان كلّ وجه أغشيت وكأنما
 اللّيل ظالم من ظالم كلّه اجلو يغشى وهكذا.. الوجوه هذه ا غشيت رقعا فقطع املظلم
 واآلية. 6"البهيم اللّيل هذا من بأغشية ملفعة الوجوه هذه فيه تبدو رهبته، من ورهبة املظلم
 وملّا السواد، وجوههم ألبست وملّا. اآلخرة الدار يف الكفّار هؤالء وجوه سواد عن ختربنا
  .ظلمته اشتداد حال اللّيل من بقطع وجوههم سواد شبه السواد، يف اية اللّيل ظلمة كانت

  :جانب كلّ من النار تغشاها وجوه �

“ �: تعاىل لقا t�s?uρ tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# 7‹ Í≥tΒ öθtƒ t ÏΡ§� s)•Β ’ Îû ÏŠ$ x�ô¹F{ $# .Ο ßγè=‹ Î/# t� y™  ÏiΒ 

5β#t� ÏÜs% 4 ý øós?uρ ãΝßγ yδθã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9$# . y“ Ì“ôf u‹ Ï9 ª!$# ¨≅ä. <§ø�tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡x. 4 ¨βÎ) ©!$# ßìƒ Ì� y™ 

É>$ |¡Ås ø9 �t“ � القيامة يوم ارمني حال الكرميات اآليات هذه تصف. �7 #$ s?uρ tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# 

                                                 
1 �!"��6 . ، و"!� ����S ا���� ا��b /11/1779ج/em ��  .OH] '�1 .J(3ل ا����ن ـ � /= / bا�� ')*

 .341. ا��2'ي
2 / bا�� ���6 ا�2�ّ'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b�ّ341. *(' ا�. 
 .11/1779ج/OH] '�1 .J(3.  ـ "!� �� emل ا����ن 3
4 / bا�� ���6 ا��2'ي*(' ا�b�ّ / .  ـ "!� ����S ا���� /= .341. 
9�)8 ا�(��ن 5 �!"�م ا����ن11/130ج/J(7. ا�H(�ي.  ـ �bN 8(�Mا� �!"، و�6-ة 8/333ج. ا���h(�. ، و

��1��Yّ1/541ج. ا�. 
 .11/1779ج/OH] '�1 .J(3.  ـ �� emل ا����ن 6
 .51-  49/ ـ إ=�اه�� 7
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7‹Í≥tΒ öθ tƒ tÏΡ§� s)•Β ’Îû ÏŠ$ x�ô¹F{ $#.Ο ßγ è=‹Î/# t� y™  ÏiΒ 5β#t� ÏÜs% 4 ý øós?uρ ãΝßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9$# � فهؤالء 
 أذلّ يف العذاب إىل يقادون 1والسالسل باألغالل رقام إىل وأرجلهم أيديهم مقرنة ارمون
Οßγ �و ،2وأبشعها وأشنعها صورة è=‹ Î/#t� y™ ÏiΒ 5β#t�ÏÜ s% 4م أي "؛�ا الّيت ثيامن يلبسو 
 حبره، جلربا فيحرق اجلرىب اإلبل ا وتطلى النار، اشتعال فيها يسرع مادة وهي قطران
 ارمون يالقيها الّيت العذاب صور من بشعة صورة وهذه ،3"الريح مننت اللّون أسود وهو
  . الدنيا احلياة يف عملهم سوء على

4 �: تعاىل وقال ý øós?uρ ãΝßγ yδθã_ ãρ â‘$̈Ψ9  ا وحتيط أبدام، يف ما أشرف هي الّيت � #$
 املخزي املذلّ العذاب مشاهد من مشهد إنه. جانب كلّ من وتصالها وتعلوها،) النار(

 اآلية سياق داخل) يغشى (الفعل يف التأمل وميكن. 4واالستكبار املكر جزاء املشتعل املتلظّي
  .جانب ّ كل من اإلحاطة على داللته لفهم

  :معاملها طمست وجوه �

$ �: تعاىل قال pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# (#θãΨÏΒ#u $ oÿÏ3 $ uΖø9 ¨“tΡ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 Νä3yètΒ ÏiΒ 

È≅ö6 s% βr& }§ÏϑôÜ‾Ρ $ \δθã_ ãρ $ yδ ¨Šç�t∴sù #’ n?tã !$ yδÍ‘$ t/÷Š r& ÷ρr& öΝåκs]yè ù=tΡ $ yϑx. !$̈Ψyès9 |=≈ptõ¾r& ÏM ö6¡¡9 $# 4 tβ% x.uρ 

ã� øΒr& «!$# »ωθ ãèø�tΒ  �5. الكتاب، أهل من املؤمنني غري وجوه يلحق العذاب من آخر نوع هذا 
 احلقائق، وقلّبوا الباطل، وآثروا احلق، تركوا فكما "يعملون، كانوا ما جنس من جزاء وهو

 طمس كما وجوههم بطمس ذلك، جنس من جوزوا باطال، واحلق حقّا، الباطل فجعلوا
،ها احلق6"أقفائهم يف جتعل بأن أدبارها على ورد، � ÏiΒ È≅ö6 s% βr& }§ÏϑôÜ ‾Ρ $\δθ ã_ ãρ $yδ ¨Š ç�t∴sù 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .13/299ج/J(8. ا�H(�ي.  ـ 
2 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b407. *(' ا��. 
3 ��1��Yّـ �6-ة ا�  .��-=� .2/94ج. )� ' *�0 ا�:
 .13/2113ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 4
 .47/ ـ 1-رة ا�"��ء 5
6 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ ����S ا���� /= / b161. *(' ا��. 
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#’ n?tã !$yδ Í‘$ t/÷Š r& � رها أن قبل من أي؛ا هي الّيت هيئتها عن نغي1، يكون ما أشنع وهذا 
 عينه طمست "ومنه ،2الشيء استئصال والطّمس. معامله الوجه فقد إذا خصوصا العذاب
 ويف ثُوروالد العفُو يف الطمس العرب تستعمل وقد وطُموسا، طَمسا وأطْمسها أَطِْمسها
  .التام والتغيري واإلزالة ،3"والدروِس االندقاق

 القهقرى، فيمشون أقفيتهم، قبل من وجوههم جتعل أن الكرمية اآلية يف املراد إنّ
 إىل ترد ذلك ومع أنف، وال بصر وال مسع هلم يبقى ال أو 4قفاه، من عينان ألحدهم وجتعل
 وقال. 6اإلنسان حملاسن عظيم وتشويه ،5نكالوال العقوبة يف أبلغ وهذا األدبار، ناحية

 كالقفا الوجه فيجعل حقيقة هي هل اآلية؛ ذه املراد املعىن يف العلماء واختلف: "القرطيب
 وسلبهم قلوم يف الضاللة عن عبارة ذلك أو. والعني واحلاجب والفم باألنف فيذهب
 يف" الوجه "لفظ موقع داللة انبي يف قطب سيد يذهب االتجاه هذا مثل وإىل. 7"التوفيق
  .السياق

 على وردها آلدميتها؛ املميزة معاملها إزالة الوجوه وطمس: "قطب سيد يقول
 الّذي املادي؛ مبعناه التهديد هو املقصود يكون وقد القهقرى، متشي ألن دفعها أدبارها،
 اهلدى معامل طمس داملقصو يكون قد كما... أدبارهم على ميشون ويردهم آدميتهم يفقدهم

 ويعترب. 8"الكتاب اهللا يؤتيهم أن قبل وجاهليتهم، كفرهم إىل وردهم نفوسهم، يف والبصرية
 دون األدبار على وارتداد والبصائر، للوجوه طمساً الضالل، بعد واهلدى اإلميان، بعد الكفر

  . 9وعنيف رعيب ديد املعنيني كال ويف ارتداد، كلّ

                                                 
1 9 �!" .11/182ج/J(7. ا�H(�ي. �)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .5/244ج. ا���h(�.  ـ 
 .11/182ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3
4 7��� .2/307ج. ا=/ آ��4. ، و"!� ����S ا����ن ا�2!��5/155ج/J(4.  ـ "!� ا� :'ر 
9�)8 ا 5 �!"�ف5/155ج/J(4. ا�Hّ(�ي. �(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/531 ����Sو ،

 .2/307ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!��
6 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .1/257ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
�م ا����ن 7�bN 8(�Mـ ا�  .�)h5/244ج. ا���. 
 .5/677ج/J(2.  ـ �� emل ا����ن 8
9 !"�. � ا� �89 ���7 ـ &��� .ا�ّ:��� 
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  :النار يف وصما وبكما عميا اأصحا حيشر وجوه �

 �: تعاىل قال tΒ uρ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγ sù Ï‰tGôγ ßϑø9 $# (  tΒ uρ ö≅Î=ôÒ ãƒ  n=sù y‰Åg rB öΝçλ m; u !$ uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ ( öΝèδ ç�à³øtwΥ uρ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4’ n?tã öΝÎγ Ïδθã_ ãρ $ \Šôϑãã $Vϑõ3ç/uρ $ tϑß¹uρ ( öΝßγ1 uρù' ¨Β æΛ© yγ y_ ( 
$ yϑ‾=à2 ôM t7yz óΟ ßγ≈tΡ÷Š Î— # Z�� Ïèy™ �1 .ّى موقعا وقع السياق هذا يف الوجه لفظ إندؤداللةٌ به ت 

öΝèδ �: تعاىل قوله يف احلواس، فقد من السابقة اآلية يف وقعت الّيت للداللة مشاة ç�à³øtwΥ uρ 

tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4’ n?tã öΝÎγÏδθ ã_ ãρ $ \Šôϑãã $ Vϑõ3ç/uρ $ tϑß¹uρ �.   

 لليسرى ييسره يهده، فمن والضالل، باهلداية واملتفرد وحده القادر هو تعاىل اهللا إنّ
 وحيشره ،2نفسه إىل ويكله خيذله يضلله، ومن احلقيقة، على املهتدي فهو العسرى، وجينبه

?n’4 � مزعجة مهينة ذليلة صورة يف" القيامة يوم tã öΝÎγ Ïδθã_ ãρ � يتكفّأون � $ \Šôϑãã $Vϑõ3ç/uρ 

$ tϑß¹uρ � ديهم الّيت جوارحهم من حمرومني مطموسني حام هذا يفهذه عطّلوا ما جزاء الز 

öΝèδ �: تعاىل قوله يف القرطيب وقال. 3"اهلدى دالئل إدراك عن الدنيا يف اجلوارح ç�à³øtwΥ uρ tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4’n? tã öΝÎγ Ïδθã_ ãρ �" :م سراعاإل عن عبارة ذلك أنّ: أحدمها: وجهان فيه إىل 
 يوم يسحبون أنهم: والثّاين. أسرعوا إذا وجوههم على القوم قَِدم: العرب قول من جهنم؛
 هو وهذا وتعذيبه، هوانه يف يبالغ مبن الدنيا يف يفعل كما جهنم إىل وجوههم على القيامة

 أحيشر وجوههم، على حيشرون الّذين اهللا، رسول يا: قال رجال أنّ أنس حلديث الصحيح؛
 أن ىلَع اراِدقَ ِنيلَجالر ىلَع اهشمأَ يِذالَّ سيلَأَ 	 :� اهللا رسول قال وجهه؟ على الكافر

يِشميه ىلَع وِهِهج يالِق وميِةام 
 البخاري خرجه. ربنا وعزة بلى: بلغه حني قتادة قال. 

                                                 
 .97/ ـ ا�1Cاء 1
2 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b445. *(' ا��. 
 .15/2251ج/OH] '�1 .J(4. ـ �� emل ا����ن 3
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 حيشر وهو العاصي اإلنسان لحقي الّذي العذاب إىل بليغة إشارة احلديث ويف. 1"ومسلم
  .القيامة يوم النار يف وجهه على

  :عليها أصحاا حيشر وجوه �

$tΑ �: تعاىل اهللا قال s%uρ t Ï%©!$# (#ρã� x�x. Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹ n=tã ãβ#u ö� à)ø9 $# \' s#÷Ηäd Zοy‰Ïn≡ uρ 4 
y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 |MÎm7 s[ãΖÏ9 ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù ( çµ≈oΨù=̈?u‘uρ Wξ‹Ï?ö� s?. Ÿωuρ y7 tΡθ è?ù' tƒ @≅ sVyϑÎ/ āω Î) y7≈oΨ÷∞Å_ Èd,ys ø9 $$ Î/ 

z |¡ôm r& uρ # ���Å¡ ø�s? .t Ï%©!$# šχρç�|³øtä† 4’ n?tã öΝÎγ Ïδθ ã_ãρ 4’n<Î) zΝ̈Ψyγ y_ š�Í×‾≈ s9 'ρé& @� x© $ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Êr& uρ 

Wξ‹Î6 y™ �2 .سل األنبياء حياة يف برز فلقدعوات حياربون جمرمون والرى بوسائل الدمثل شت 
 كلّ يف تعاىل اهللا وكان أهلها، على والقضاء لوقفها واجلدال، والتعذيب واحلصار احلروب

 من موقف يف يتمثّل اآليات هذه يف واملوضوع. ارمني الكفار وخيذل بنصره من ينصر مرة
ωöθ �: قالوا إذ تعجيزه أرادوا حني احملمدية، الدعوة جتاه قريش مشركي مواقف s9 tΑÌh“ çΡ Ïµø‹ n=tã 

ãβ#u ö�à)ø9 $# \' s#÷Ηäd Zοy‰Ïn≡ uρ 4 � .ة، لرييب القرآن هذا جاء لقد"ونظاما ويقيم جمتمعا، وينشيء أم .
 إىل واالنفعال التاثّر تترجم حركة وإىل بالكلمة، وانفعال تأثّر وإىل زمن إىل حتتاج والتربية

 شامل كتاب بقراءة وليلة ميو بني شامال كامال حتوال تتحول ال البشرية والنفس. واقع
 على � نبيه قلب تعاىل اهللا به ليثبت منجما الكرمي القرآن نزل وقد. 3"اجلديد للمنهج
Ÿωuρ y7 �: تعاىل قال بنصره، ويؤيده طريقه، tΡθ è?ù' tƒ @≅ sVyϑÎ/ āω Î) y7≈oΨ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$Î/ z |¡ôm r& uρ 

# ��� Å¡ø�s? �.  
 يف وجوههم على القيامة يوم معادهم يف حيشروا أن ارمني الكفّار هؤالء جزاء إنّ

: تعاىل لقوله العذاب أهل من آخرين عادة غري على الصفات، وأقبح احلاالت أسوأ يف النار،
� tÏ%©!$# šχρç�|³øtä† 4’n? tã öΝÎγ Ïδθã_ ãρ 4’ n<Î) zΝ̈Ψyγ y_ š ون يسحبون أي ؛�ار إىل وجيرعلى الن 

                                                 
�م ا����ن 1�bN 8(�M10/333ج.  ـ ا�. 
 .34- 33/ ـ ا���[�ن 2
 .19/2562ج/OH] '�1 .J(5.  ـ �� emل ا����ن 3
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 على احلشر ومشهد" العذاب، مالئكة تسحبهم ،ظرمن وأفظع مرأى، أبشع يف ،1وجوههم
 عن واإلعراض واالستكبار، التعايل يقابل ما واالنقالب، والتحقري اإلهانة من فيه الوجوه

سول أمام املشهد هذا يضع وهو .احلقعزيةً -  وسلّم عليه اهللا صلّى - الرا له تمنهم، يلقاه عم 
 الكفّار كربياء يذلّ املشهد هذا عرض جمرد وإنّ .2"ينتظرهم مما هلم حتذيرا أمامهم ويضعه
   .3وشأم علوهم من وحيطّ كيام ويهز عنادهم، ويزلزل

  :كاملهل مباء تشوى وجوه �

≅È �: تعاىل قال è%uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟä3În/§‘ ( yϑsù u !$ x©  ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅tΒ uρ u !$ x© ö� à�õ3u‹ ù=sù 4 !$ ‾ΡÎ) 

$ tΡô‰tGôãr& t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 # �‘$ tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $ yγ è%ÏŠ# u�ß� 4 βÎ)uρ (#θ èVŠÉótGó¡o„ (#θ èO$ tó ãƒ &!$ yϑÎ/ È≅ôγ ßϑø9 $% x. “Èθ ô±o„ 

oνθ ã_ âθø9 $# 4 š[ø♥Î/ Ü>#u�¤³9 $# ôNu !$y™uρ $̧)x�s?ö� ãΒ �4 .ّمن آخر نوعا تعرض الكرمية اآلية هذه إن 

$βÎ)uρ (#θèVŠÉótGó¡o„ (#θèO � السياق داخل الوجه لفظ نظم من يفهم العذاب tó ãƒ & !$ yϑÎ/ È≅ôγ ßϑø9 $% x. 

“Èθ ô±o„ oνθ ã_âθ ø9 $# 4 š[ø♥Î/ Ü>#u�¤³9 $# ôNu !$ y™uρ $̧)x�s?ö� ãΒ �، ار أهل جاع فإذابشجر استغاثوا الن 
 مباء فيستغيثون العطش، عليهم يصب مث وجوههم، جلود فاختلست منها، فأكلوا الزقّوم،
 وجوههم حلوم حره من انشوت أفواههم من  أدنوه فإذا حره، انتهى قد الّذي وهو كاملهل،

  .5اجللود عنها سقطت قد الّيت

 مثل احلرارة شديد غليظ ماء وهو كاملهل، النار أهل وجوه به تعذّب الّذي املهل إنّ
 حديد من األرض جواهر من أذيب ما هو أو جهنم، يف أسود ماء أو الزيت، دردري

                                                 
1  ��1��Y�6-ة ا� �!"��. ـ -=� .2/332ج. )� ' *�0 ا�:
 .19/2563ج/OH] '�1 .J(5.  ـ �� emل ا����ن 2
3 �&��� . ـ "!� ا� �89 ���7، وا�ّ:��� 
4 l&29/ ـ ا��. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .15/268ج/J(7. ا�H(�ي.  ـ 
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 وهو الزيت، عكر أو القطران، من ضرب هو أو بالغليان، فتموج وقزدير، وحناس ورصاص
  .     1وجهه فروة سقطت وجهه إىل جهنم يف الكافر قربه فإذا حره، انتهي الّذي

  :عنها النار تكَف ال وجوه �

,t �: تعاىل قال Î=äz ß≈ |¡ΡM}$# ô ÏΒ 9≅ yftã 4 öΝä3ƒ Í‘ 'ρé' y™ ÉL≈ tƒ#u Ÿξ sù Âχθè=Éf ÷ètGó¡n@ .

šχθä9θ à)tƒ uρ 4tL tΒ #x‹≈yδ ß‰ôãuθ ø9 $# βÎ) óΟçFΖà2 š Ï%Ï‰≈ |¹ .öθ s9 ãΝn=÷ètƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. t Ïm Ÿω 
šχθ’�ä3tƒ tã ãΝÎγ Ïδθã_ ãρ u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ tã óΟ ÏδÍ‘θ ßγ àß Ÿωuρ öΝèδ šχρç�|ÇΖãƒ �2 .سأل 
 تعدنا يالّذ العذاب هذا يقع مىت :والسخرية االستهزاء سبيل على � الرسول املشركون

 وعنادا وكفرا وجحودا تكذيبا به يستعجلون وهم ،3صادقني وأتباعك كنت إن به
öθ �: تعاىل اهللا عليهم فرد. 4واستعبادا s9 ãΝn=÷ètƒ t Ï%©!$# (#ρã� x�x. tÏm Ÿω šχθ’�ä3tƒ  tã 

ãΝÎγ Ïδθã_ ãρ u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ  tã óΟÏδ Í‘θ ßγ àß �، ها تيقّنوا لو أيم واقعة أن استعجلوا، ملا حمالة ال 
 الكفّار هؤالء يعلم ولو ،5أرجلهم حتت ومن فوقهم من العذاب يغشاهم حني يعلمون وال

 فيها وهم النار، وجوههم تلفح حني البالء من هلم وماذا ربهم عذاب فظاعة املستعجلون
 العذاب ألنّ ظهورهم، عن وال وجوههم، عن دفعها يستطيعون وال يكفّون، فال كاحلون،

  .6الوعيد استعجلوا ملا اجلهات، مجيع من م حميط

                                                 
�ف 1Gا�� �!"�م 4/384ج. ا=/ آ��4. �� ا����ن ا�2!�، وJ(2/482 -483��S. ا��G�(cي.  ـ �bN 8(�Mوا� ،

�10/394��1ج. ا���h(�. ا����ن�Yو�6-ة ا� ، .��-=�. ا��2'ي. ، و����S ا���� ا��b /2/175ج. )� ' *�0 ا�:
453. 

�ء 2�)�N39-37/ ـ ا. 
3 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .2/240ج. )� ' *�0 ا�:
 .4/564ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 4
5 7����.  ـ "!� ا� :'ر &��� .ا�:��� 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6  �!". OH] '�1. ، و�� emل ا����ن17/34ج/J(10. ا�H(�ي.  ـ 
J(4/17/2380��1ج��Yو�6-ة ا� ، .��-=� .2/240ج. )� ' *�0 ا�:



 

  
 

 

245 

 أشرف ألنها الشديد العذاب على الدالّ املوضع هذا يف الوجوه تعاىل اهللا ذكر لقد
 مث. أعضائه ومن غريه من عنه الدفاع على أحرص واإلنسان حواسه، وحملّ اإلنسان يف ما

  . 1العذاب من مينعهم أحد وال بدامأ مجيع ستعم النار أنّ على للداللة الظّهور، عليها عطف

  :النار تلفحها وجوه �

ï∅tΒ �: تعاىل قال uρ ôM ¤�yz … çµãΖƒ Î—≡ uθtΒ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù t Ï%©!$# (# ÿρç�Å£yz öΝßγ |¡ à�Ρr& ’Îû zΝ̈Ψyγy_ 

tβρà$Î#≈ yz  .ßxx�ù=s? ãΝßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# öΝèδ uρ $ pκ� Ïù šχθ ßsÎ=≈ x. �2  .  

≈‾×š�Í � سيئاته موازين ا وترجح سناته،ح موازين ختف الّذي إنّ s9 'ρé' sù tÏ% ©!$# 

(# ÿρç�Å£yz öΝßγ |¡ à�Ρr& ’ Îû zΝ̈Ψyγ y_ tβρà$ Î#≈ yz  � هم"و ،3اهللا رمحة من حظوظها أنفسهم غبنوا أي ؛ 
 ويف ،4"واملعاصي بالكفر وتدنيسها أنفسهم بتضييع األبدية سعادم خسروا الّذين األشقياء

ßx � جهنم x�ù=s? ãΝßγ yδθã_ ãρ â‘$̈Ψ9 $# öΝèδ uρ $pκ� Ïù šχθßs Î=≈ x. �، تلفح أنّ إالّ وتنفح، تلفح: "يقال 
 أليم؛ مؤٍذ واملشهد بشع واملنظر. 5"وأحرقته حبرها والسموم النار لفحته: يقال بأساً، أبلغ
 هيئتها وتشوه ،6حرها بشدة وحترقها وجوههم فتصيب جانب، كلّ من تغشاهم النار ألنّ

 شفاههم تقلّصت وقد عابسون كاحلون وهم ،8أعقام على حلومهم وتسيل ،7لوا ويكدر
  .9الصديد منهم وسال يلقونه، ما وعظيم فيه، هم ما شدة من

  
                                                 

�'���.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 1Nن ا��b -=أ .J(6/6/292ج. 
 .104-103/ ـ ا� s)"-ن 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .65-18/64ج/J(10. ا�H(�ي.  ـ 
4 ��1��Yـ �6-ة ا�  .��-=� .2/293ج. )� ' *�0 ا�:
�م ا����ن 5�bN 8(�Mـ ا�  .�)h12/152ج. ا���. 

 6��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=��b�� . �6 /، و����S ا���� ا2/293ج. )� ' *�0 ا�:� /= / b�ّا� ')*
 .535. ا�2�ّ'ي

 .18/2481ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 7
 .4/41ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 8
�)�bN 8� ا����ن 9Mا� �!"��6 ا��2'ي. ، و����S ا���� ا��b /12/152ج. ا���h(�.  ـ � /= / bا�� ')* .

535. 
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  :النار يف كُبت وجوه �

 � :تعاىل قال tΒ u !% ỳ ÏπoΨ|¡ys ø9 $$Î/ …ã& s#sù ×�ö�yz $pκ÷]ÏiΒ Νèδ uρ  ÏiΒ 8ít“sù >‹ Í×tΒ öθ tƒ tβθ ãΖÏΒ#u  .

 tΒuρ u!% ỳ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ ôM¬7 ä3sù öΝßγ èδθ ã_ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# ö≅ yδ šχ ÷ρt“ øgéB āω Î) $ tΒ óΟçFΖä. tβθ è=yϑ÷ès? �1         .

&ã…  � حسناته كثرت فريق القيامة؛ يوم خمتلفني لفريقني حالني اآليتان تبين s#sù ×�ö� yz $pκ÷]ÏiΒ Νèδ uρ 

ÏiΒ 8ít“sù >‹Í× tΒöθ tƒ tβθ ãΖÏΒ#u �، وفريق � u !% ỳ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9$$ Î/ ôM¬7 ä3sù öΝßγ èδθ ã_ ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9  أي؛ � #$
م يف يكبر "،2مقلوبا فيها ويلقى منكوسا، وجهه على جهنأس بالوجه اجلملة عن ويعبوالر 

 على يكبون بأنهم إيذانا الوجه ذكر يكون أن وجيوز...النار يف فكُبوا: قيل فكأنه والرقبة،
  . 4والتوبيخ التبكيت عليهم يزيد مفزع، مشهد وهو. 3"منكوسني يهاف وجوههم

  :النار يف تقلّب وجوه �

βÎ) ©!$# z¨ �: تعاىل قال yès9 tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# £‰tãr& uρ öΝçλ m; # ��� Ïèy™  .tÏ$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/r& ( āω 
tβρß‰Åg s† $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z�� ÅÁ tΡ  .tΠ öθ tƒ Ü=‾=s)è? öΝßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θà)tƒ !$ uΖoKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷èsÛr& uρ 

hωθ ß™§�9$# �5 .العذاب من آخر بنوع تتعلّق أخرى داللة" الوجه "بلفظ يرتبط � tΠ öθ tƒ Ü= ‾=s)è? 

öΝßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9  ،6"أخرى وختضر مرة فتسود النار، بلفح ألوام تغيري التقليب وهذا "� #$
 إذا القدر يف تدور البضعة ترى كما اجلهات، يف تصريفها تقليبها ومعىن: "خمشريالز ويقول
 أو هيئاا عن وحتويلها أحواهلا على تغيريها أو جهة على جهة من الغليان ا فترامى غلت

 على موضع أكرم الوجه ألنّ بالذّكر الوجوه وخصت. منكوسني مقلوبني النار يف طرحها

                                                 
 .90- 89/ ـ ا�" ? 1
2 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .2/386ج. )� ' *�0 ا�:
�ف 3Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(3/162. 
 .20/2669ج/OH] '�1 .J(5.  ـ "!� �� emل ا����ن 4
 .66-64/ ـ اcbNاب 5
�م ا����ن 6�bN 8(�Mـ ا�  .�)h14/249ج. ا���. 
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 فيذوقون جهنم، على فتلوى وجوههم على النار يف ويسحبون. 1"جسده من اإلنسان
 والتعبري. "2بالنار يشوى كاللّحم جهة إىل جهة من وتتقلّب أمرها، عليهم ويشتد حرها،

 كلّ إىل النار تصل أن على واحلرص وجتسيمها، احلركة تصوير به يراد النحو هذا على
 آية يف غريه هو اآلية هذه يف فالتعبري. 3"النكال يف زيادة وجوههم صفحات من صفحة
  .الوجه على العذاب تسليط موضوعها أخرى

  : وجوه تسحب يف النار�

βÎ) tÏΒ¨ �: قال تعاىل Ì�ôf ßϑø9 $# ’ Îû 9≅≈n=|Ê 9�ãè ß™uρ  .tΠ öθ tƒ tβθ ç7ys ó¡ ç„ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã 

öΝÎγ Ïδθã_ ãρ (#θ è%ρèŒ ¡§tΒ t� s)y™  �4 .ّنيا يف اأكثرو الّذين إنوالذّنوب اجلرائم فعل من الد 

’ � القيامة يوم يكونون املعاصي، من وغريها والشرك العظيمة Îû 9≅≈ n=|Ê 9� ãè ß™uρ � يف أي؛ 
 وضالََّلٌ العلم، عن ضالَّلٌ ،5اآلخرة يف ونريان الدنيا يف احلق عن ضالل يف أو ونريان، هالك

 لذلك اهللا أورثهم وتردد وشك سعر يف انواك وكما ،6العذاب من ينجيهم الّذي العمل عن
  . 7النار

... واألبدان اجللود تكوي سعر ويف والنفوس، العقول يعذّب ضالل يف "هؤالء إنّ
#) �: قبل من وأمثاهلم هم يقولون كانوا ما مقابل يف þθ ä9$s)sù # Z�|³o0r& $ ¨ΖÏiΒ # Y‰Ïn≡ uρ ÿ…çµãè Î7 ®K‾Ρ !$ ‾ΡÎ) # ]Œ Î) 

’Å∀©9 9≅≈n=|Ê @� ãèß™uρ �8 الل يكون أين ليعرفواعر يكون وأين الضار يف ويسحبون. 9"السالن 
 بالقوة االعتزاز مقابل وحتقري، عنف يف األعضاء، من م ما أشرف هي الّيت وجوههم على

                                                 
�ف 1Gـ ا��  .J(3/275. 
2 ��1��Y�6-ة ا� �!"��)� ' *�0.  ـ -=� .495.  ا�:
 .22/2883ج/OH] '�1 .J(5.  ـ �� emل ا����ن 3
 .48-  47/ ـ ا�� � 4
�ف 5Gا�� �!" .J(4/41. ا��G�(cي.  ـ 
6 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b791. *(' ا��. 
 .6/479ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 7
 .24/ ـ ا�� � 8
 .26/3436ج/OH] '�1 .J(6. ����ن ـ �� emل ا 9
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θ#) �: وتوبيخا تقريعا هلم ويقال. 1والعناد واالستكبار è%ρèŒ ¡§tΒ t� s)y™ � ار أمل ذوقوا أي؛الن 
  .    2وهلبها يظَهاوغ وأسفَها

  :اهللا وعد رأت ملّا ِسيئَت وجوه �

tβθ �:  تعاىل قال ä9θà)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôãuθ ø9 $# βÎ) ÷ΛäΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹  .ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) ÞΟù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã 

«!$# !$yϑ‾ΡÎ)uρ O$ tΡr& Ö�ƒ É‹tΡ ×Î7•Β  .$ £ϑn=sù çν÷ρr& u‘ Zπ x�ø9 ã— ôMt↔ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. Ÿ≅ŠÏ%uρ #x‹≈ yδ “Ï%©!$# 

ΛäΨ ä. ÏµÎ/ šχθãã£‰s? �3 .  

 عنيفا جداال فيه � الرسول وجادلوا القيامة يوم بعذاب الكافرون كذّب لقد
t4 �: وقالوا tL tΒ #x‹≈yδ ß‰ôãuθ ø9 $# βÎ) ÷ΛäΖä. tÏ%Ï‰≈ ≅ö  �: تعاىل اهللا من الرد وجاء ،� ¹| è% $ yϑ‾ΡÎ) 

ÞΟù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# !$ yϑ‾ΡÎ)uρ O$ tΡr& Ö�ƒÉ‹ tΡ × Î7•Β � .كانوا حني به وغرورهم الكفّار تكذيب كان فلقد 
 مواجها ،4قريبا أي) زلفة (منهم العذاب ورأوا اجلزاء يوم القيامة؛ يوم كان فإذا الدنيا، يف

 وأقلقل وأفظعهم الوعد، حضور ساءهم متهيد، ودون توقّع دون أمامهم حاضرا هلم،
 والغم الكآبة فعلتها االستياء، مظاهر عليها وبدا وسيئت، وجوههم، لذلك رتفتغي أفئدم،
 يقاد من وجه يكون كما وكلحوا، والقترة والكسوف واالنكسار، الذّلّ وغشيها واحلزن،

 وقال ،5تكذيبهم على ووبخوا التأنيب إليهم ووجه العذاب، بعض على يعرض أو القتل إىل
“ Ÿ≅ŠÏ%uρ #x‹≈yδ �: تعاىل Ï%©!$# ΛäΨä. Ïµ Î/ šχθãã£‰s? �، أمامكم، ماثال عيانا رأيتموه فاليوم 

                                                 
��6 ا��2'ي. ، و����S ا���� ا��b /27/3436ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 1� /= / bا�� ')* .

791. 
2 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b791. *(' ا��. 
3 w0 27 ـ 25/ ـ ا�. 
4 / bا�� ���6 ا��2'ي*(' ا��b .  ـ "!� ����S ا���� /= / .835. 
�ف 5Gا�� �!"�29/3647��1ج/OH] '�1 .J(6. ، و�� emل ا����نJ(4/139. ا��G�(cي.  ـ �Yو�6-ة ا� ، .

��-=���6 ا��2'ي. ، و����S ا���� ا��b /3/397ج. )� ' *�0 ا�:� /= / b835. *(' ا��. 
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 تطلبونه كنتم وقد ،1العذاب مباشرة إالّ يبق ومل األسباب، بكم وتقطّعت األمر لكم واجنلى
  . 2وتكذيبا استهزاء وتستعجلونه الدنيا يف

  :باسرة وجوه �

_νθã× �: تعاىل قال ãρuρ ¥‹Í× tΒ öθ tƒ ×οu�Å�$ t/    .÷ Ýàs? βr& Ÿ≅ yè ø�ãƒ $pκÍ5 ×οt� Ï%$ sù �3 .وهجةٌ؛ واِسرب 
 أي؛ بسوراً  وجهه الرجلُ وبسر. وباِسر بسر وجه. عبس وبسوراً؛ بسرا يبسر بسر من

،ر؛ كَلَحسوب ظَرٍة بكراهٍة نتعاىل قوله ويف. 4شِديد :� ×νθ ã_ãρuρ ¥‹Í× tΒ öθ tƒ ×οu�Å�$t/ � عابسة، أي 
 ،7خبطاياها والتطلّع النظر عن حمجوبة تعيسة، متقبضة العبوس، شديدة ،6كاسفةٌ ،5مقَطِّبةٌ
  . 9لوا تغير وقد وكاحلة ،8ذليلة خاضعة كَِدرةٌ

 كبريا، شرا أنّ من أصحاا تأكّد قد األشقياء، الفجار، اجلحيم، أهل وجوه إنها
 واقع أليما وعذابا الظّهر، فقار تكسر شديدة عقوبة وأنّ ،10اعظيم وأمرا وداهية، وهالكا،

  . 11وعِبست وجوههم تغيرت لذلك ،يومئذ م

  :قترة ترهقها غربة عليها وجوه �

νθ× �: تعاىل قال ã_ ãρuρ >‹Í× tΒöθ tƒ $ pκö� n=tæ ×οu�y9 xî  .$ yγ à)yδö� s? îοu�tIs%  .y7Í× ‾≈ s9 'ρé& æΛèε äοt� x�s3ø9 $# 

äοt� yf x�ø9 $# �12 .ا "؛13غربة القيامة يوم تعلوها الكفّار وجوه هاإننيا يف فأمما: القترة فإنّ الد 
                                                 

1 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b835. *(' ا��. 
�ف 2Gا�� �!"�J(4/139��1. ا��G�(cي.  ـ �Yو�6-ة ا� ، .��-=� .3/397ج. )� ' *�0 ا�:
3 �(� .25- 24/ ـ ا���
�ن ا��2ب 4�� �!"�دة . J(2/83. ا=/ )"!-ر.  ـ ()��=.( 
5 �&����دة .  ـ "!� ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� ()��=.( 
�م ا����ن 6�bN 8(�Mا� �!" .19/110ج. ا���h(�.  ـ 
 .29/3772ج/OH] '�1 . J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 7
8 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b854. *(' ا��. 
 .7/176ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 9

�م ا����ن 10�bN 8(�Mا� �!" .19/110ج. ا���h(�.  ـ 
11 / bا�� ���6 ا��2'ي*(' ا��b / =.  ـ "!� ����S ا���� / .854. 
12 W)* 42 ـ 40/ ـ. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 13 �!" .30/69ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 
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 فهو األرض يف أسفل كان وما القترة، العرب تسميه الريح، ورفعته بالسماء، فلحق ارتفع
 كالدخان، وسواد وظلمةٌ وشدةٌ وذلّةٌ كسوف ويغشاها غبار الوجوه تلك فيعلو. 1"الغربة

 واحلسرة، احلزن غربة. 2الوجه يف والسواد الغربة اجتماع ِمِن أقبح وال شأوح يرى وال
×y7Í �  جزاء من ينتظرها ما فاستيقنت قدمت، ما عرفت وقد. واالنقباض الذّلّ وسواد ‾≈ s9 'ρé& 

æΛèε äοt� x�s3ø9 $# äοt� yf x�ø9  الكفر بني اجلامعون ،3ورساالته باهللا يؤمنون ال الّذين أي ،� #$
  .4والفجور

t �: تعاىل اهللا ويقول Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ ( Ÿωuρ ß,yδ ö� tƒ öΝßγ yδθã_ ãρ ×�tIs% Ÿωuρ 

î' ©!ÏŒ 4 �5 .ّة األعراض ألنفسيويف واإلشراق، اإلسفار يظهر الفرح ففي الوجه؛ على تظهر الن 
 السرور أثر ولظهور شرفها،أ لكونه اجلملة، عن بالوجه وكني والغربة، الكلوح يظهر احلزن

  .6فيه واحلزن

  :ناصبة عاملة خاشعة وجوه �

νθ× �: تعاىل قال ã_ ãρ >‹Í× tΒ öθ tƒ îπyè Ï±≈ yz   .×' s#ÏΒ%tæ ×πt6 Ï¹$ ‾Ρ   .4’n? óÁ s? # �‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn  .4’ s+ó¡ è@ 

ôÏΒ A ÷ tã 7πu‹ ÏΡ#u �7 .رهقة متعبة خاشعة. 8كلّهم الكفّار وجوه أيضا هذهار، يف مذليلة الن 
 وأنصبها فأعملها الدنيا يف اهللا طاعة عن تكبرت لقد. فيها وتتعب تعمل ناصبة؛ عاملة فيها،

                                                 
�م ا����ن30/69ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1�bN 8(�Mا� �!". ا���h(�. ، و
 .19/226ج

�ف 2Gا�� �!"�م 7/219ج. ا=/ آ��4. ���ن ا�2!��، و"!� ����S ا�J(4/221. ا��G�(cي.  ـ �bN 8(�Mوا� ،
 .19/226ج. ا���h(�. ا����ن

 .30/3834ج/OH] '�1 .J(6.  ـ "!� �� emل ا����ن 3
4 ��1��Y�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .3/496ج. )� ' *�0 ا�:
5 W�- 26/ ـ 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 6Nن ا��b -=أ .J(5/149. 
7 �%�Z5 ـ 2/� ـ ا�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8 �!"�م ا����ن30/176ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .
 .20/29ج
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 يف تعمل "،1النار أهل من أشد وال أنصب أحد وال وتعبا، وإرهاقا مضضا وزادت النار، يف
 يف بلاإل ختوض كما النار يف وخوضها واألغالل، السالسل جرها وهو فيه تتعب عمال النار

 الدنيا يف عملت وقيل. منها حدور يف وهبوطها نار، من صعود يف دائبة وارتقاؤها الوحل،
 يف اجلزاء فيكون ،2"اآلخرة يف منها نصب يف فهي وتنعمت، ا والتذّت السوء أعمال
  .السوء أعمال من الدنيا يف عملت ما جنس من اآلخرة

ِردوا محيت قد حامية نارا الوجوه هذه تها، شتدا ووصل حرهاية درجة غلياالن .
 مقصودة الوجوه وليست. 3احلر شدة يف غايته فبلغ حرها، أتى قد عني شراب من وتسقى

 صفحات على يترجم أن يلبث ال هؤالء يعانيه ما ألنّ الكفّار، أصحاا هم وإنما ذاا، يف
  .عليها وينعكس وجوههم

 ثالثة يف – مواضع ةمخس يف بالسواد وصوفام "وجه" لفظ ورد: سوداء وجوه �
 منها ثالثة على وسأقتصر ،- باألنثى بشر مبن يتعلّقان موضعني ويف بالعذاب، تتعلّق مواضع
  :اآلتية هيو فقط،

  :املوقف يف وجوه 4اسوداد :األول املوضع

Ÿωuρ (#θ �: تعاىل قال çΡθ ä3s? tÏ%©!$% x. (#θè%§� x�s? (#θ à�n=tF ÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu !% ỳ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ öΝçλ m; ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã  .tΠ öθtƒ ÷Ù u‹ö;s? ×νθã_ ãρ –Š uθ ó¡n@uρ ×νθã_ ãρ 4 $ ¨Β r' sù tÏ%©!$# ôN̈Š uθ ó™$# 

öΝßγ èδθã_ ãρ Λänö� x�x.r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θ è%ρä‹ sù z>#x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρã� à�õ3s? �5 .تعاىل اهللا ادع لقد 
                                                 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"، 275ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��30/176ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ 
 .30/3896ج/OH] '�1 .J(6. و�� emل ا����ن

�ف 2Gي.  ـ ا���G�(cا� .J(4/246/ bا�� ���6 ا��2'ي. ، و"!� ����S ا���� /= / b874. *(' ا��. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"�30/176��1ج/J(15. ا�H(�ي.  ـ �Yو�6-ة ا� ، .��-=�. )� ' *�0 ا�:
 .3/525ج

�ص آّ? أ�-: *�W اN=�£:  ـ ا�0ّ-ن ا1N-د 4:Y(ن، وا-� u -وهl�Hّوه- ��'ان ا�ّ@-ء وا�0ّ-ن، وه- ... ان ا�
�)� �� )2!� ... ر)e!ّ0� cم و�2'م ا�H&� و�0�cن، و�-ن ا���H·� وا���ابY]و �=Áان آ-�Nوه- )/ أآ�4 ا

2ّ��� و)"��ا...اN)-ر( ،�� ا1 � و�e2، و)��دا و2 9ّ-Z0ّ7 ا�S��ّYG = �="!� ا�ّ@-ء . و[' ورد �� ا����ن ا���
�ز ا�ّ@-\ّ� وا�0ّ-�ّ�( ا����ن ا����؛ وا�0ّ-ن ��M*Cان). ا' b �r� .+G(د .�. دار ا=/ آ��4. �("�ن. =��وت. 1-ر

 .46- 45.  م2002/هـ1422. 1ط
 .106-105/ ـ �ل * �ان 5
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 املنكر، عن وناهية باملعروف، وآمرة اخلري، إىل داعية أمة منهم تكون ألن املؤمنني عباده
ä3tF �: شأنه جلّ فقال ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã 

Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9  من واختلفوا تفرقوا الّذين يتبعوا أن عن واهم ،�1 #$
 السعادة يف القيامة يوم اخللق فسيتفاوت. تعاىل اهللا من بالبينات رسلهم جاءم ما بعد

 وجوه وتسود أمره، وامتثلوا رسله، وصدقوا باهللا، آمنوا الّذين وجوه فستبيض والشقاء،
tΠ � 2اإلميان بعد الكفر واختاروا أمره، وعصوا رسله، كذّبوا الّذين öθ tƒ ÷Ùu‹ ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Š uθ ó¡n@uρ 

×νθ ã_ ãρ 4 واآلخر وجوههم، سوداء فريق: فريقني اآلخرة أهل مجيع تعاىل اهللا جعل فلقد ؛� 
  .3وجوههم بيضاء

 صحائفهم واسوداد وكمدهم وكسوفهم اللّون بسواد وِسموا الباطل ظلمة أهل إنّ
 واحليوية، باحلركة يفيض مشهد يف "،4جانب كل من م أحاطت قد الظّلمة وأنّ وظلمتها،

 من يرهقها وما الكآبة من واسودت الغم،  من واغربت احلزن، من كمدت وجوه يف يتمثّل
Λän �: تعاىل لقوله ،5"والتبكيت التأنيب وزادها. األليم العذاب ö�x�x.r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θ è%ρä‹sù 

z>#x‹ yèø9 $# $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρã� à�õ3s? �.  

tΠ �: تعاىل قال :تعاىل اهللا على كذبوا الّذين وجوه اسوداد :الثّاين املوضع öθ tƒ uρ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# “t� s? šÏ%©!$# (#θ ç/x‹x. ’ n? tã «!$# Νßγèδθ ã_ ãρ îο̈Š uθ ó¡ •Β 4 }§øŠs9 r& ’Îû zΟ̈Ψyγ y_ “Yθ ÷VtΒ 

šÎ�Éi9 s3tGßϑù=Ïj9 . ‘Édf uΖãƒ uρ ª! $# tÏ% ©!$# (# öθ s)̈?$# óΟÎγ Ï?y—$ x�yϑÎ/ Ÿω ãΝßγ �¡yϑtƒ â þθ �¡9 $# Ÿωuρ öΝèδ 

                                                 
 .104/ ـ �ل * �ان 1
2 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا�����125��1. *(' ا��9 / =/ �Y�0 . ، و�6-ة ا�* ' �(��-=�. ا�:
 .1/202ج
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .4/51ج/J(3. ا�H(�ي.  ـ 
�ف 4Gا�� �!" .J(1/453. ا��G�(cي.  ـ 
 .4/445ج/OH] '�1 .J(1.  ـ �� emل ا����ن 5
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šχθçΡt“ øts† �1 .فريق القيامة؛ يوم فريقني عن الكرميتني اآليتني يف تعاىل اهللا خيرب تسود 

tΠ �: تعاىل لقوله والتكذيب واالختالف الفرقة أهل هم وجوههم öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# “ t� s? 

šÏ% ©!$# (#θ ç/x‹x. ’n? tã «! $# Νßγ èδθ ã_ ãρ îο̈Š uθ ó¡ •Β 4�، ام أحاط مم 2ونقمته اهللا غضب من، 

Édf‘ �: تعاىل لقوله واإلميان الصدق أهل هم ناٍج وفريق uΖãƒ uρ ª!$# t Ï%©!$# (# öθ s)̈?$# óΟÎγ Ï?y—$ x�yϑÎ/ Ÿω 
ãΝßγ �¡yϑtƒ â þθ�¡9 $# Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“ øts† �.  

 من آهلة وعبدوا شريكا، له وأن ولدا، له أن وزعموا تعاىل اهللا على كذبوا الّذين إنّ
 اللّيل كأنها مسودة وجوههم وجعلَ وافترائهم، بكذم القيامة يوم اهللا أخزاهم ،3دونه

 اهللا سود بالكذب، احلق وجه سودوا فكما ،5ونقمته اهللا غضب من م أحاط مما ،4البهيم
 قائمة الدعوة وظلّت اهللا إىل دعوا الّذين األرض، هذه يف املتكبرين فريق "هم. 6وجوههم

 له تسود خزي يف اليوم فهم النجاة، هاتف يلبوا فلم املعصية، يف اإلسراف بعد حتى
 لفح ومن الكَمد، ومن اخلزي، من الوجوه موسد لفريق األخري املصري هو وهذا. 7"الوجوه
  .8اجلحيم

 كيفية يف الكالم: "السياق هذا يف الوجوه بسواد عبريالت على الرازي الفخر يقول
 سواد وهو السواد، أنواع لسائر خمالف سواد أنه واألقرب وجوههم، يف احلاصل السواد

 كأنها تتخيل والظّلمة ظلمة، اجلهل إنّ وأقول اهللا، على والكذب باهللا اجلهل على يدلّ
،م فسواد سوادقلو بجمباحث من عميقة أسرار الكالم هذا وحتت وجوههم، سواد أَو 

                                                 
1 �(c61-60/ ـ ا�. 
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .15/274ج. ا���h(�.  ـ 

 39�)8 ا�(��ن */ pSو �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��24/25ج/J(12. ا�H(�ي. ? �ي ا����ن ـ  
 .6/105ج
4 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ "!� ����S ا���� /= / b700. *(' ا��. 
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!" .15/274ج. ا���h(�.  ـ 
6 / bا�� ���6 ا��2'ي.  ـ ="!� ����S ا���� /= / b700. *(' ا��. 
 .24/3059ج/em � .OH] '�1 .J(5ل ا����ن ـ � 7
8 7����. ـ "!� ا� �89 &��� . ا�ّ:��� 



 

  
 

 

254 

 الّذي والضيق الكفّار، يعانيه الّذي الغم يعكس ما أفضل الوجوه بسواد فالتعبري. 1"القيامة
  .الدنيا يف تعاىل اهللا على افتروا ما بسبب يتملّكهم الّذي واإلحباط القيامة، يوم يصيبهم

 بشر الّيت الوجوه املقام يف أثبت لقد :ىباألنث بشر من وجه اسوداد :الثّالث املوضع
  .السواد يف - العنوان هذا حتت - غريها مع تشترك ألنها باألنثى، أصحاا

tβθ �: تعاىل قال è=yè øgs†uρ ¬! ÏM≈oΨt7 ø9 $# …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ � Νßγ s9 uρ $̈Β šχθ åκtJô±tƒ  .#sŒ Î)uρ t�Ïe± ç0 

Νèδ ß‰ym r& 4 s\ΡW{$$ Î/ ¨≅sß … çµßγ ô_ uρ #tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×ΛÏà x.  .3“u‘≡ uθ tGtƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# ÏΒ Ï þθ ß™ $tΒ u�Åe³ç0 ÿÏµ Î/ 

4 … çµä3Å¡ ôϑãƒ r& 4’ n? tã Aχθèδ ôΘ r& … çµ”™ß‰tƒ ’ Îû É>#u�—I9 $# 3 Ÿωr& u !$ y™ $tΒ tβθ ßϑä3øts† �2 .هؤالء جعل لقد 
 اهللا فقرع إناثا، الرمحن عند الّذين املالئكة جعلوا أو بنات، تعاىل هللا املشركون الكفّار

ÏΘ �: تعاىل بقوله أخر، آيات يف أمساعهم r& x‹ sƒªB$# $ £ϑÏΒ ß, è=øƒs† ;N$ uΖt/ Νä38x�ô¹r& uρ tÏΖt6 ø9 $$ Î/ �3 � 

÷Π r& ã& s! àM≈oΨt7 ø9 $# ãΝä3s9 uρ tβθãΖt6 ø9  يف العريب اإلنسان عادة من ألنّ بالبنني، أنفسهم واصطفوا. �4 #$
  .األنثى وذم بالذّكر تزازاالع - القبائل بعض يف - جاهليته

sŒ# �: تعاىل قال Î)uρ t� Ïe± ç0 Νèδ ß‰ym r& 4 s\ΡW{ $$ Î/ ¨≅ sß … çµßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ ×ΛÏà x.  � أي؛ 
 من إليه يضيفه ما بوالدة البنات تعاىل هللا جعلوا الّذين من املشركني هؤالء أحد بشر وإذا
 الكآبة من ومرِبده ،7اهلم من كئيبا ،6متغيرا ،5له كراهته من مسودا وجهه ظلّ له، ذلك

 غمه عن كناية هو وإنما البياض، ضد هو الّذي السواد يريد وليس "،8الناس من واحلياء
 شدة ألنّ ،9"وحزنا غما وجهه اسود قد: مكروها لقي من لكلّ تقول والعرب. بالبنت

                                                 
 .27/9ج/J(9.  ـ ����S ا���� ا��ازي 1
 .59 ـ 57/ ـ ا�"�? 2
 .16/ ـ ا��Ucّف 3
 .39/ ـ ا�H-ر 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .14/146ج/J(8. ا�H(�ي.  ـ 
�م ا���� 6�bN 8(�Mا� �!" .10/116ج. ا���h(ّ�. ن ـ 
 .4/200ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 7
�ف 8Gا�� �!" .J(2/414. ا��G�(cي.  ـ 
�م ا����ن 9�bN 8(�Mـ ا�  .�)h10/116ج. ا���. 
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 على وضيقا، ،2له بوالدته غما وامتأل احلزن، كظم وقد. 1الوجه لون بسود والكآبة احلزن
  .3األنثى له ولدت الّيت امرأته

≅¨ � املقام هذا يف باللّون التعبري عن الرازي الدين فخر يقول sß …çµ ßγ ô_uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ � :
 وحزنا، غما وجهه اسود قد مكروها لقي ملن ويقال املغتم، تغير متغيرا يصري أن فاملعىن"

 انشرح فرحه قوي إذا اإلنسان ألنّ وذلك الغم، عن كناية الوجه اسوداد جعل إنما وأقول
 بينهما ملا الوجه إىل سيما وال األطراف، على ووصل القلب، داخل من قلبه وانبسط صدره

 وأما واستنار، وتألأل الوجه أشرق الوجه ظاهر على الروح وصل وإذا الشديد، التعلّق من
 الوجه، ظاهر يف قوي أثر منه يبق ومل القلب باطن يف الروح احتقن اإلنسان غم قوي إذا
 لوازم من أنّ فثبت والكثافة، الرضية أثر فيه ويظهر ويسود ويصفر الوجه يربد جرم فال

 السبب فلهذا وسواده، وغربته الوجه كُمودة الغم لوازم ومن وإشراقه، الوجه استنارة الفرح
 واحلزن الغم عن كناية وسواده وكُمودته ،الفرح عن كناية وإشراقه الوجه بياض جعل

 نصيبا والبياض للسواد وإن واسعا، جماال الكرمي القرآن يف باللّون للتعبري إنّ. 4"والكراهية
  .بالوجه يتعلّق فيما خصوصا كثرية آيات سبقت وقد واحلزن، الفرح عن للتعبري خاصا

 العرب من باألنثى يبشرون نم وجوه اسوداد حيملها الّيت الداللة هذه مثل إنّ
sŒ# �: الكرمي القرآن من آخر موضع يف تعاىل قوله يف جنده اجلاهليين، Î)uρ u�Åe³ç0 Νèδ ß‰ym r& $ yϑÎ/ 

z>u�ŸÑ Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 Wξ sVtΒ ¨≅ sß …çµ ßγ ô_ uρ # tŠ uθó¡ ãΒ uθ èδ uρ íΟŠÏà x.  �5.  

  

  

                                                 
 .3/192ج. )� ' اN)�/ ا��H��"G.  ـ "!� أV-اء ا�(��ن 1
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .14/146ج/J( 8.ا�H(�ي.  ـ 
 .3/192ج. )� ' اN)�/ ا��H��"G.  ـ "!� أV-اء ا�(��ن 3
 .20/47ج/J(7.  ـ ����S ا���� ا��ازي 4
 .17/ ـ ا��Ucف 5
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  :العذاب سوء ا يتقى وجوه �

!ª �: تعاىل قال $# tΑ̈“tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ptø: $# $ Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF •Β u’ÎΤ$ sẄΒ ”� Ïèt± ø)s? çµ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ 

tÏ% ©!$# šχ öθ t± øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß,Î#s? öΝèδßŠθ è=ã_ öΝßγç/θ è=è%uρ 4’n<Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡ sŒ “y‰èδ «! $# “ Ï‰öκu‰ 

ÏµÎ/ tΒ â !$ t±o„ 4 tΒ uρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# $yϑsù … çµs9 ôÏΒ >Š$ yδ  . yϑsùr& ‘É)−Gtƒ ÏµÎγ ô_ uθ Î/ u þθ ß™ É>#x‹ yè ø9 $# 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 Ÿ≅ŠÏ%uρ tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 (#θ è%ρèŒ $ tΒ ÷ΛäΖä. tβθ ç7Å¡ õ3s? �1 .ّيف -  حكم قد تعاىل اهللا إن 

tΒ � التام الضالل يف يتمثّل الدنيا يف األول اثنني، حكمني قلوم القاسية على - اآليتني uρ 

È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑsù … çµs9 ôÏΒ >Š$ yδ �، تعاىل قوله يف اآلخرة يف والثّاين :�  yϑsùr& ‘É)−Gtƒ ÏµÎγ ô_ uθ Î/ 

u þθ ß™ É>#x‹yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9   . 2الشديد العذاب وهو � #$

 فقال العذاب، سوء بوجهه الضال هذا اتقاء صفة يف التأويل يف اختلف وقد
 يف وجهه على خير: آخرون وقال. وجهه على مكبوبا جهنم يف به يرمى أن هو: بعضهم

  . 3النار

 من وفاخم لقي إذا اإلنسان أنّ: ومعناه: "أوضح قول الزخمشري تفسري يف وورد
 النار يف يلقى والّذي عليه، أعضائه أعز ألنه وجهه ا يقي أن وطلب بيده استقبله املخاوف

 املخاوف يتقي كان الّذي بوجهه إالّ النار يتقي أن له يتهيأ فال عنقه إىل يداه مغلولة يلقى
 عن كناية أو ،5مثيليالت ااز باب من باالتقاء ذلك عن فعبر ،4"عليه وحماماة له وقاية بغريه

  .6واالتقاء العجز

                                                 
1 �(c24-23/ ـ ا�.   
 .J(9/26/252-253. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .23/225ج/J(12. ا�H(�ي.  ـ 
�ف 4Gـ ا��  .J(3/396ا���� ا��ازي ����S �!" .J(9/26/253. ا��ازي. ، و
5 7����.  ـ "!� ا� :'ر &��� .ا�ّ:��� 
 .J(9/26/253. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 6
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 مرات) واألسود األبيض (باللّون السابقة الكرمية اآليات يف" وجه"لفظ ارتبط لقد
 فذُِكر ،)للسواد مرة وعشرين وإحدى للبياض مرات ست أي مرة، وعشرين سبعا (عديدة
 باللّون مرات ومخس ،1بيضاأل باللّون تتعلّق مرتني مرات؛ سبع املميز باللّفظ اللّونان
 اآلية مقام اقتضى ومجل، أخرى مبفردات بالوجه ملتصقني اللّونان هذان ورد بينما ،2األسود

 3ضاحكة ومسفرة ناظرة، ناضرة،: مثل واألسود، األبيض عن بدالً تكون أن وسياقها
�ß∃Í �: تعاىل قوله مثل ،4راضية وناعمة مستبشرة، ÷ès? ’Îû óΟÎγ Ïδθ ã_ãρ nοu�ôØtΡ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# �5 

 الصاحل، العمل نتيجة اآلخرة يف والفوز والصفاء، والنقاوة والطّهر، البياض على للداللة
)yϑ‾Ρr$! ) �: تعاىل لقوله ناصبة، عاملة خاشعة، باسرة، قترة، غربة،: ومثل x. ôM uŠÏ± øîé& óΟ ßγ èδθã_ ãρ 

$ YèsÜÏ% z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ ¸ϑÎ=ôàãΒ 4 �6 اللةعلى للد حكمة كلٍّ ويف اآلخرة، يف واخلسران واد،الس 
  . 7إهلية

                                                 

1 a��2S ل ا�-�tΠ �:  ـ  öθ tƒ ÷Ù u‹ ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4� 106/�ل * �انa��2S ل-�Β̈$ � :، و r& uρ tÏ%©! $# ôM āÒ u‹ö/ $# 

öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ  ’ Å∀sù ÏπuΗ ÷q u‘ «! $# öΝ èδ $pκ�Ïù tβρ à$Î#≈ yz � 107/�ل * �ان 

2 a��2S ل ا�-�tΠ �:  ـ  öθ tƒ ÷Ù u‹ ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4� 106/�ل * �انa��2S ل-�Β̈$ 4 � :، و r'sù tÏ%©! $# ôN ¨Šuθ ó™ $# 

öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ Λ änö� x� x. r& y‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θ è%ρ ä‹ sù z>#x‹ yè ø9$# $yϑÎ/ ÷Λ äΖä. tβρã� à� õ3 s? � 107/�ل * �ان�@sŒ# � :، و�-ل أ Î)uρ t� Ïe±ç0 Ν èδ ß‰ym r& 

4s\Ρ W{$$Î/ ¨≅ sß …çµßγ ô_ uρ # tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ ×ΛÏà x. � ?�"58/ا��@sŒ# � :، و�-ل أ Î)uρ u�Åe³ ç0 Ν èδ ß‰ym r& $yϑÎ/ z>u�ŸÑ Ç≈ uΗ÷q §�= Ï9 Wξ sV tΒ ¨≅ sß 

… çµßγ ô_ uρ # tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ íΟŠ Ïà x.  � ف�Uc17/ا��@tΠ �: ، و�-ل أ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# “t� s? šÏ%©! $# (#θ ç/ x‹ x. ’ n?tã «! $# Ν ßγ èδθ ã_ ãρ 

îο ¨Šuθ ó¡•Β 4 }§ øŠ s9r& ’ Îû zΟ ¨Ψ yγ y_ “Yθ ÷V tΒ šÎ�Éi9 s3 tGßϑù= Ïj9 � �(c60/ا�. 

3 �ن وهrا "1Nر ا-&m �@Y� w�@ّـ ا� �&���ل ا�-�b 79/ =�وزه� و� 2 9 �� 'c. 
4 R�"a0* W�2 ا�-�G"Y� ،79ح أ1�ر � . ـ ا�aV�ّ أّول )
5 /���H 24/ ـ ا�. 
6 W�- .27/ ـ 

7 a��2S 7�-�� ا���� ا��ازي ����S �� ـ ��' ورد : � tΠ öθ tƒ ÷Ù u‹ ö;s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθã_ ãρ 4� ح واف 106/�ل * �ان�% 

�� هrا ا�(��ض وا�ّ�-اد وا�Z(�ة وا���Yة : إذا *��i هrا �"�-ل:  "�0ّ-��/ اN=�£ وا1N-د، ���-ل��u'= +0ّ2Y ا
�ل :أ $ه/�وا�ّ"@�ة [-uن، ] ،? 2Y�( ز�M( اrوه ،�ّZز */ ا���ح وا�ّ��ور، وا�ّ�-اد */ ا��M( ض� أّن ا�(�

a��2S: � #sŒ Î)uρ t� Ïe±ç0 Ν èδ ß‰ ym r& 4s\Ρ W{$$Î/ ¨≅ sß … çµßγ ô_ uρ # tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ ×ΛÏà x. � ?�"ل. 58/ا����ء، أي ��0ّ9 : و@�= '��eن *"'ي 

  .8/156ج/J(3. ا�ّ�ازي". 1�ّرة
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 الدعوة ألغراض اإلنسان جسم أعضاء كباقي خاضع الكرمي القرآن يف الوجه إنّ
 والنار، اجلنة ويف والعقاب، اجلزاء ويف واآلخرة، الدنيا ويف العبادة، يف فهو اإلسالمية؛

 يف للوجه خمالف وهو الشقية، النهاية أو للعبد السعيدة النهاية مالمح خالل من وتظهر
  .اإلنسان يكتبها الّيت والفكرية األدبية األعمال

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               

"7=-0H = ز��ل =7Y�Z و���ر وا�Yّ&0ّ?، و*"' ا�Yّ&"·� : و�S-ل ا��2ب � / G)Y1uا R�ا=�ّ£ و9&7 و)2"
�ل � / و6? إ��: =��ّ��ور �-�-ن��7 وi�'ّ)S : 7 ��(وRا�� ' � اr�ّي =ّ�£ وw&9، و-� �ّ)Pار=ّ' و9&7 وا

'اR �°ن آ�ن ذ�w )/ ا���"�ت ا=�ّ£ و9&7  i('ّ] �( a0* �(�-م ا��� oد� /(s أّن ا� �qا a"2( اrه a02� ،7S6-ر
= a"2 ا�G)Y1 ="2� ا� و�@70، و*V a0ّ' ذ�w إذا رأى ا����� أ* ��7 ا��(��� )�:�ة ا1-ّد وa"2 = 7&9 %ّ'ة 

  .8/157ج/J( 3. ا�ّ�ازي.����S ا���� ا�ّ�ازي". ا�c�ّZن وا��

/، وذ�N wّن ا�����b ��0ّ : ا�70ل ا34�5ّ0و"���إّن هrا ا�(��ض وا�ّ�-اد �:eن �� وR-9 ا� s)"�/ وا��
�، وu د��? -�S O9ك ا������، � -O9 ا� :�� إ��N i0] ،7=� )�0� أن �-ل &�� : wوذ� ،R�"0] �( a0* ا�ّ'��? دّل

�ل] a��2S 7�ّN: � ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×ο t� Ï� ó¡•Β .×πs3 Ïm$|Ê ×ο u�Å³ ö6 tF ó¡•Β .×νθ ã_ ãρ uρ >‹Í× tΒ öθ tƒ $pκ ö�n= tæ ×ο u�y9 xî .$yγ à) yδ ö� s? îο u�tIs% � W)*/3841 ـ   

�ز، M ا� /( ���ر، �0- �� �/ ا� �اد =��Z(�ة وا���Yة )� ذآ�G)Y1uوا w�@ّ�0 ا�=�� 2M� |ّ6? ا��)Zة وا���Yة �� �( �
� ،e=��ل ا���\0-ن =&rا 70292 )�] �ّ� ،?=��Yّا ا�rه |ّ: aYّb نc�وا� �ّZة ا��Yة وا���)Zا� Rrأّن ا� �اد )/ ه R�" 0

�ن *��-ا أّ�7 )/ أه? ا�4ّ-اب �cادوا �� 2S!� 7 : ا��-ل��ا��� � )/ ذ�w أن أه? ا� -[l إذا رأوا ا�(��ض �� و79 إ
2��a : أ $ه/�: �/���:? �7 ا���ح )/ ذ�w )/ و9&S ل�أّن ا��2�ّ' ��ح =pن 02� [-)7 أّ�7 )/ أه? ا�2�ّ�دة، [

Ÿ≅Š � :)�(�ا *"&� Ï% È≅ äz ÷Š $# sπ̈Ψ pg ø: $# ( tΑ$s% |M ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθ s% tβθ ßϑn= ôè tƒ   .$yϑÎ/ t� x� xî ’ Í< ’ În1 u‘ Í_ n= yè y_ uρ zÏΒ t ÏΒ t� õ3 ßϑø9$# �  W/26-27 .

' �1ورR ��  أّ�&� إذا *��-ا ذ�w :وا34�5ّ0c � O)1 l0ّ� ض �� و79 ا��' ا�i)4� ��!2Yّ أّن m&-ر ا�(�c = R-:ّU
' Pّ &� �� ا�Uqة، �&rا و79 ا��� � �� c � ��-ن  m&-ر ا�ّ�-اد �� و79 ا��ّ��ر 1(( +�Hّا ا�r&=ة، و�Uqا

���� إذا رأى b:-ل هRr ا�����-ن �� ا�ّ' /�b l0ّ� ��� ���� �7 �� ا�Uqة، وأّ)� �� ا�ّ')²P�( wر ذ�� �� ا�Uqة 6
�-ّد و9&7 /( ?�)] /) u 7&9(�ّ£ و�ت و�Sك ا� �ّ�)�ت ��� �-ن �� ا�Uqة )/ [(�? )/ *�Hّا� . ���S اr&�

rا���� ا�ّ�ازي". / ا��-��/ه ����S.ا�ّ�ازي .J( 3/8/157ج. 
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  الفصل الثّاين

  
  دالالت اليد وحركاا يف السياق القرآينّ

  :الكرمي القرآن يف "يد" لفظ إحصاء :أوال

  ":اليد "تعريف: ثانيا

  :ي القرآينّيف السياق اللّغو" يد" لفظ -ثالثا

 : الكرمي القرآن يف وأفعاهلا اليد حركات - 1

  :اليد عمل - أ
  :اهللا على واالفتراء الكتاب كتابة -  ب
  :اليد بسط -  ∧
  :اليد كَف - د
ε - األيدي تقطيع:  
  :احلدود إقامةو السارق يد قطع - و
  :والشح البخل على الدالّة اليد حركة - ز
  :واحلرية الندم على الدالّة اليد حركة - ح
  :األيدي شهادة - ط

  : كالم األيدي-ي 
  :والطّهارة العبادة - ك
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  :� موسى عند اليد معجزة - ل
  :والعذاب الظّلمة شدة - م

  :  حركة رد اليد إىل الفم-ن 
  :والكفر العناد على الدالّة اللّمس وحركة اليد - س
  :املؤمنني بأيدي الكافرين تعذيب - ع

   : والضرب األخذوحركتا" اليد" -ف 
  :  املاءغتراف حركة ا-ص 
  :  اليد يف الصيد التعبري على حركة-ق 
  :  األسر التعبري على -ر 

  :اليدين بني الّذي تصديق - 2

  :األيدي بني ما علم  - 3

  :واليدين األيدي بني من - 4

  :الدعاء - 5

  : تعاىل اهللا عبادة على القوة - 6

  :التهلكة ىلإ باليد اإللقاء - 7

  :النكاح عقدة بيده الّذي - 8

  : إعطاء اجلزية عن يد- 9
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  القرآينّالسياق  يف دالالت اليد وحركاا: الفصل الثّاين

الكرمي القرآن يف "يد" لفظ إحصاء :الأو:  

 سورة ومخسني إحدى يف ،مرة ومائة عشرين الكرمي القرآن يف "يد" لفظ ورد لقد
 ومثنى مفرد بني ما متباينة بصيغ وورد ،)مدنية سورة عشرة وتسع مكّية، رةسو وثالثني اثنتني(

 "يد" للفظ املتنوعة الصيغ يبين اآليت واجلدول .خمتلف وإعراب مضاف، وغري ومضاف ومجع،
  :الكرمي القرآن يف

  
 1الكرمي القرآن يف "يد" ألفاظ عدد

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ

ٍد05 ي ياك01 د يد03 ي 

كِد07 ي اهدٍد 03 ي01 أي 

 05 أَيِدي 07 يديِْ 08 يدِهُِ

ِديِه 01 ييد17 ي ِديكُم16 أَي 

 03 أيِدينا 01 يديها 01 يدا

ُِميهدا 37 أَيمهِدي01 أي هُِنِدي03 أَي 

 120 = اموع

  
  .دالالت املتنوعة الّيت يف القرآن الكرميوأشرت إىل أنواع اليد، وال

  
  

                                                 
�ظ ا����ن ا���� ـ ا� M2� ا� �&�س 1��N  .�]� ).ي د ي()�دة . ( .770 - 772� s� 'اد *(' ا�(
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  ": اليد "تعريف: ثانيا 

الكَف، وقال : ، واليد1من أعضاء اجلسم، وهي من املنكب إىل أطراف األصابع اليد
اليد من أطراف األصابع إىل الكَف، وهي أنثى، وزا فَعلٌ يدي، والنسب إليه : أبو إسحق

ِويدواألخفش خيالفه فيقولعلى مذهب سيبويه ي ، :ِديكَن ِديي . ،ِديٍد، ويواجلمع أَي
 . 2يديةٌ: أَياٍد، وتصغري اليد: ومجع اجلمع

 ميتد اإلنسان جسم من املعروف العضو أنّ على الكرمي القرآن يف "يد" لفظ دلّ لقدو
 اللّغوي النظام يف لّسانال مقام اجلسمي اإلشاري النظام يف يقوم الكف، إىل الكتف من

 والزراعة والغراسة والبناء التطبيب مثل املفيدة األعمال بأنواع للقيام آلة واليد .3الصويتّ
 اإلنسان ويد. كثري وغريها والسرقة البطش مثل املفيدة وغري األعداء اعتداء دفع يف والقتال
 لفظ دلّ كما. 4ومرونتها اإلنسانية اليد دقّة نتيجة هو تقدم وكلّ العلم، عرفها آلة أعظم

šχθ �: تعاىل قوله مثل السياق من تفهم جمازية معان على" يد" àÒÎ6 ø)tƒ uρ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 �5، 

$ �: ، وقوله تعاىلللداللة على البخل ®R mQ uρ xÝÉ)ß™ þ_Îû öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& �6 دم واحلريةاللة على النللد ،
   . وغريمها من الدالالت

                                                 
�ّدة . 2/1063ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 1()Rا'َ.( 

�ب ا��2/ 2 Yآ �!"�ّدة . J(4/410). هـ170ت)ا���0? =/ أb ' ا���اه�'ي �b a0* OSّ�( .(وف ا� M2�( ـ (
�د ا�M-ه�ي. ، "!� )M2� ا�ّ:��ح)'ي( b /= ?�*�"!� p( ? .1167)-ن %���ا*�0U 7= a"Y. إ1  ،� و)� =2'ه

ّ��ن *(' ا� ّ"�ن: رSّ(7 و�ّ:70). هـ817ت(ا����وز�=�دي . ا���)-س ا� ��`b .ن��ر ا�ّ'و�ّ��. اNردن. *ّ ��Nا i�=  .
: و��0' )2�ن آ��4ة )4?). 'ي()�ّدة . J(15/309. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)'ي()�ّدة . 1911. م2004). ط. د(

�، و' ا�ّ'ه�: )�(@&�، و' ا��-س: �"2² � ا�ّ��=�Z، و' ا��pسا: ا��'&Yُ�َ1ِ :|�7، و' ا�ّ���: )'o ز)&��H01ُ .'وا�� :
�ن وا�ِ w0، وا��': ا�a"َZِ وا�ُ�'رة، وا��': ا��ّ-ة، وا��'H0oوا��': ا�� ،�*�Hُّث، وا��': ا�ّ"'م، وا��': ا���Zِ8ُ ا�ّ!0�، : ا�"(

�R، وا�-[�ر، وا�َ�a0* �ُMْ )/ : ا������ �� ا�ّ�ه/، وh-ل ا��': وا��ُ'اe�Y1uم، : وا��'Mء وا�ّ:'[�، وا��H2ا�
72"H:S ن��bCّل، واrّوا��?، وا� ،�*� Mد ا�� /، وا�e=و ،+�Hّ7ُ، وا�o��ِYَ�"!� ا���)-س  ا� ��`. ُ .

إ=�اه�� . ، وا� M2� ا�-�1`)'ي()�ّدة . J(15/311. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)'ي()�ّدة . 1911. ا����وز�=�دّي
�ّدة . 2/1063ج. ):a�H، و��Uون()Rا'.( 

3 ��ّ �Mرات ا��%Cا �!"�م ا�ّ'/.  ـ �b زآ� � 190. آ�
4 ��ب � ��ت ���ّ�� �� ا����ن ا���Yآ �!" .81. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�.  ـ 
5 �=-Y67/ ـ ا�. 
 . 149/ ـ اN*�اف 6
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 مثل يف الكرمي، القرآن من كثرية مواضع يف" النفس "على أيضا" يد "فظل دلّ ولقد
&Ï�Ρr(θà#) �: تعاىل قوله uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $# ¡ (# þθ ãΖÅ¡ ôm r&uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# 

�=Ïtä† tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  إىل بأنفسكم تلقوا ال: يروالتقد ،2بأنفسكم أي بأيديكم: املربد قال. �1 #$
 إىل بأيديكم أنفسكم تلقوا ال: والتقدير حذف ههنا بل: آخرون قوم وقال ،3التهلكة
yϑÎ6$ �: فعبر بالبعض عن الكلّ؛ كقوله تعاىل ،4التهلكة sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& � اآلية من :� !$tΒ uρ 

Νà6 t7≈|¹r&  ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ •Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θà�÷ètƒ uρ tã 9��ÏW x. �5، تعاىل وقوله :� $ yϑÎ/ 

ôM tΒ£‰s% x8#y‰tƒ � اآلية من :� y7 Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰s% x8#y‰tƒ ¨βr&uρ ©! $# }§øŠs9 5Ο≈‾=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 �6 .
  . يف املواضع الثالثة مبعىن النفس" اليد"فتكون 

  :يف السياق اللّغوي القرآينّ" يد" لفظ :ثالثا
  : الكرمي القرآن يف وأفعاهلا اليد ركاتح - 1

 اإلنسان جوارح وأكثر - ذلك إىل اإلشارة سبقت كما - باألعمال للقيام آلة اليد
 املتلقّي، بني وما املرسل بني ما التام للتواصل اإلشاري النظام يف فعال وعضو وفعال، تصرفا
 مثل اإلنسانية، اتمعات من كثري هايعرف الّيت املتقاربة الدالالت ذات اإلشارات هي وكم

بسط مع اليد مد اللة الكفبسط مع أعلى إىل اليد ورفع الّترحيب، على للد ها الكفوهز 
  . 7التوديع على للداللة

 التعبري مثل ا، تقوم الّيت واحلركات لليد جسمية إشارات الكرمي القرآن لنا ويصور
›xÝ �: تعاىل لقوله والندم والتعجب الدهشة عن Ïmé& uρ ÍνÌ�yϑsW Î/ yxt7 ô¹r' sù Ü= Ïk=s)ãƒ ÏµøŠ¤�x. 4’n? tã !$ tΒ 

                                                 
 .195/ ـ ا�(��ة 1
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .2/363ج. ا���h(ّ�.  ـ 
 .5/131ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3
�م ا����ن 4�bN 8(�Mا� �!" .5/131ج/J(2. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي2/363ج. ا���h(ّ�.  ـ 
 .30/ ـ ا�Gّ-رى 5
6 J�10/ ـ ا�. 
7  �Mرات ا��%Cا �!"�م ا�ّ'/. ّ�� ـ �b زآ� � .190. آ�



 

  
 

 

264 

t, x�Ρr& $ pκ� Ïù �1، عبريدم عن والتتعاىل لقوله واألسف الن :� tΠ öθ tƒ uρ ÷Ù yètƒ ãΝÏ9$ ©à9 $# 4’ n? tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 

ãΑθ à)tƒ Í_ tF ø‹n=≈ tƒ ßNõ‹ sƒªB$# yìtΒ ÉΑθß™§�9 $# Wξ‹Î6 y™ �2، عبرياهللا لقول 3باآلخرين البطش عن والت 

⌡È. �: تعاىل s9 |MÜ|¡o0 ¥’n<Î) x8y‰tƒ Í_ n=çF ø)tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡr& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“ Ï‰tƒ y7ø‹ s9 Î) y7n=çF ø%L{ ( þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{r& 

©!$# ¡>u‘ tÏϑn=≈ yè ø9  ا، تزاول األعمال أكثر ألنّ األيدي إىل الفعل العرب وتسند. �4 #$
  .5خصالش ا املراد وجيعلون

 إجنازا اليد تنجزها الّيت األعمال على التعابري من كثريا حتمل أيدينا بني الّيت اآليات إنّ
  .القرآينّ السياق من تفهم معينة دالالت إىل تشري جمازية تعابري أو حقيقيا،

 على دالّ فعل إليه وأسند الكرمي القرآن يف" اليد "لفظ ذكر لقد: اليد عمل - أ
  . وكسب وعمل، م،قد مثل؛ عمل

  :"قدمت" بلفظ �     
s9 �: قال تعاىل uρ çνöθ ¨ΨyϑtGtƒ # J‰t/r& $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& 3 ª!$#uρ 7ΛÎ=tæ tÏΗÍ>≈ ©à9$$ Î/ �6 .  

yϑÎ/ ôM$ �: إنّ الشاهد يف اآلية قوله تعاىل tΒ£‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& � هأسلفته مبا به يعين فإن 
 املعاصي من أتوا ومبا، 7موجبات النارسلفوا من مبا أو نوب،الذّ من كسبت ومبا أيديهم،

 جنايات أعظم ألنّ اليد، إىل بإضافته ذلك قيل وإنما ،8املقام بقرينة بغريها أم باليد كان سواء
 9واملعىن مبا قدموه إذ كانت اليد أكثر اجلوارح تصرفا يف اخلري والشر بأيديهم، تكون الناس

 ما كلّ أضيف حتى أيديهم إىل الناس جينيها الّيت اجلنايات إضافة مالباستع الكالم فجرى

                                                 
1 l&42/ ـ ا��. 
 .27/ ـ ا���[�ن 2
�رات ا��M ّ�� ـ  3%Cا �!" ./�م ا�ّ'�b زآ� � .191. آ�
 .28/ ـ ا� �\'ة 4
5 �Pا� �ا ����S �!" .J(1/146. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
 .95/ ـ ا�(��ة 6
�ف 7Gّا�� �!" .J(1/297. ا��G�(cّي.  ـ 
8  �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(1/616-1/615ج. 
9  �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(1/480. 
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 وإنما "؛1يده جنته ما على عقوبة أنها إىل جسده أعضاء بسائر جناه مما اإلنسان عليه عوقب
 أو جرها جبريرة يؤخذ للرجل فتقول كالمها، يف العرب به تتمثّل ما حنو على مثل ذلك
 يداك؛ قدمت ومبا يداك، كسبت ومبا يداك، جنت مبا هذا نالك: هاعلي فيعاقب جناها جناية

 أو باللّسان كانت العقوبة عليها فاستحق جناها الّيت اجلناية ولعلّ اليد، إىل ذلك فتضيف
 �: ثناؤه جلّ قال فلذلك. 2"اليد سوى جسده أعضاء من ذلك بغري أو بالفرج s9 uρ çνöθ ¨ΨyϑtGtƒ 

# J‰t/r& $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& � .  
 حيام يف أمامهم "قدموا مبا املوت يتمنوا لن - الِعناِد من عليه جِبلوا مبا -  اليهود إنّ

وهم  اهللا، عند من به جاء ومبا � حممد اتباع يف وطاعته أمره خمالفتهم يف باهللا كفرهم من
اهللا تعاىل ما انطوت فأضاف . جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة، ويعلمون أنه نيب مبعوث

 عليه، والبغي �عليه قلوم وأضمرته أنفسهم ونطقت به ألسنتهم من حسد حممد 
 يف ذلك معىن العرب ِلِعلم أيديهم، قدمت مما وأنه أيديهم، على رسالته وجحود وتكذيبه،

ذا ولقد كثر ه. 3"وبلغتها بلساا القرآن أنزل إنما ثناؤه جلّ كان إذ وكالمها، منطقها
فبما كسبت "، "مبا قدمت أيديكم"، "ذلك مبا قدمت يداك"االستعمال يف القرآن الكرمي 

  .5يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي" ما قدمت اليد"ولقد ورد تعبري . 4"أيديكم
  

                                                 
1  �!" .1/548ج/J(1. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
� ـ  2&��� .ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� 
�، و"!� �S ـ  3&����'��ّ�. ��� ا�(�� ا� ��`ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� Nن ا��b -=أ .J(1/480���. ، وروح ا� 2

�1-�Nا .J(1/1/457جJ(و4/488ج/2، و ،�-"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(1/616-1/615ج. 
��W ا���Gّ: " ـ و[�? 4 /* ����".  ا��' آ"���W،"، و1/457ج/J(1. ا�N-�1. روح ا� 2Nي ا'Nا� �اد )/ ا 

� )/ [(�? ا�2Yّ(�� */ ا��ّ? =��cMء ا�rّّي )'ار 9ّ?  ا�2 ? *7�0 &"* �&= ��)2Yّوا� ."���. ا�N-�1. روح ا� 2
J(2/زا"، و4/488ج�M( اتrّا� /* ����' ه"= �)ّ* ."�-"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(1 /615/ 1ج 

-616. 

2��a ـ  5S ل ا��]: � y#ø‹ s3 sù !#sŒ Î) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& 8πt7Š ÅÁ•Β $yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& §Ν èO x8ρ â!% ỳ tβθ à� Î= øts† «! $$Î/ ÷β Î) !$tΡ ÷Šu‘ r& Hω Î) $YΖ≈ |¡ôm Î) 

$̧)‹ Ïù öθ s? uρ �. ء�&�( .62/ا�"�'� [ّ')i أ = (a��2S ا */ ا�-V�*ت وأ-P�Hّا� aا إ�- �Ybن ا-���"!� . �&usء ا� "

�P-ت )8 أّ�&� أ)�وا =����� =7، و:ّ'ون */ . "5/195ج/J(4. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��نHّا� aآ -ن إ���Y �&�إّ
7Y*�H= أ)�وا �&�أّ)� ا� -ا8V ا�UNى ا�Y�ّ ورد   .10/136ج/J(4. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي" ا�1�ّ-ل )8 أّ

a��2S 7�-] �&��) :�&'�ل ،182/* �ان �ل: ، �&�)= � [ّ')i أ��N51/ا، J�36/ا�ّ�وم، 47/:�ا�� ،10/ا�، 
 .7/ا�M �2 ،48/ا�Gّ-رى
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  ". أيديهم قدمت "معىن يف السابق للجزء تابع اجلزء هذا ":كسبت "بلفظ �
�t �: قال تعاىل yγ sß ßŠ$ |¡x�ø9 $# ’Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7ø9 $#uρ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# Νßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 

uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# (#θ è=ÏΗxå öΝßγ ‾=yès9 tβθ ãè Å_ö� tƒ �1 يف اهللا معاصي ظهرت، أي؛ مبا عمل اإلنسان، إذ 

tΒ$! �: وقال تعاىل ،2فيهما الظّلم وانتشر الناس، بذنوب وحبر، بر من مكان، كلّ uρ 

Νà6 t7≈|¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ •Β $yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à�÷ètƒ uρ  tã 9��ÏW x. �3.  

  :"عملت" بلفظ �

θ#) �: قال تعاىل è=à2ù' u‹Ï9 ÏΒ ÍνÌ�yϑrO $ tΒ uρ çµ ÷Gn=Ïϑtã öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ( Ÿξ sùr& tβρã�à6 ô±o„ �4 . تظهر
اجلنات الّيت أنشأها اهللا تعاىل ليأكلوا من مثر : يف اآلية الكرمية حركة العمل واالجتهاد؛ واملراد
، والسقي واآلبار وغري ذلك من األعمال؛ 5وأبدعها، وما عملت أيديهم من الغرس والزرع

  .  6فالثّمر نفسه فعل اهللا وخلقه، وفيه آثار من كد بين آدم

أي والّذي عملت أيديهم من الغراس بعد التفجري يأكلون منه : "يقول الفخر الرازي
كلون من مثر اهللا الّذي أخرجها من غري سعي الناس، فعطف الّذي عملته األيدي أيضا ويأ

معناه ليأكلوا من مثره وعمل أيديهم يعين ... على ما خلقه اهللا من غري مدخل لإلنسان فيه
أو مبعىن وما ... يغرسون واهللا ينبتها وخيلق مثرها فيأكلون جمموع عمل أيديهم وخلق اهللا

ة كأنه ذكر نوعي ما يأكل اإلنسان ما، ومها الزراعة والتجارة، ومن عملته أي بالتجار
النبات ما يؤكل من غري عمل األيدي، كالعنب والتمر وغريمها، ومنه ما يعمل فيه عمل 
الصنعة، فيؤكل كاألشياء الّيت ال تؤكل إالّ مطبوخة أو كالزيتون الّذي ال يؤكل إالّ بعد 

                                                 
 .41/ ـ ا�ّ�وم 1
2  �!" .21/54ج/J(11. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .30/ ـ ا�Gّ-رى 3

4 W�. 35/ ـ &0)] /�Yqا �� a��2S ل�] :� ×πtƒ#uuρ ãΝ çλ°; ÞÚ ö‘ F{$# èπtGø‹ yϑø9$# $yγ≈ uΖ÷� u‹ ôm r& $oΨ ô_ {� ÷z r& uρ $pκ ÷]ÏΒ ${7 ym çµ÷Ψ Ïϑsù tβθ è= à2ù'tƒ  .

$oΨ ù= yè y_ uρ $yγŠ Ïù ;M≈ ¨Ζy_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ‾Υ 5=≈ oΨôãr& uρ $tΡ ö� ¤f sù uρ $pκ�Ïù z ÏΒ Èβθã‹ ãè ø9$# �W /33-34. 

5  �!" .23/6ج/J(12. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
6  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(3/322. 
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Ÿξ �: لنعم أشار إىل الشكر بقولهإصالح، مثّ ملّا عدد ا sùr& tβρã�à6 ô±o„ �"1 . فإنّ اهللا تعاىل ال
يسلب اإلنسان قدرته على الفعل والعمل واحلركة واإلنتاج، فهو جيتهد ويتخذ من األسباب 
ما هو متاح أمامه يف بيئته ليكسب قوته وقوت عياله، واهللا تعاىل هو املتمم احملقّق الّذي ينبتها 

  .رهاوخيلق مث

  :اهللا على واالفتراء الكتاب كتابة -  ب

≅× �: قال تعاىل ÷ƒuθ sù tÏ%©#Ïj9 tβθ ç7çF õ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ §ΝèO tβθ ä9θ à)tƒ #x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# 

(#ρç�tIô±uŠÏ9 Ïµ Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% ( ×≅÷ƒ uθ sù Νßγ ©9 $£ϑÏiΒ ôMt6 tGŸ2 öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Νßγ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7Å¡ õ3tƒ �2 .
تبدو يف اآلية الكرمية حركة الكتابة الّيت مارسها هؤالء اليهود؛ فلقد .  الكذب على اهللا تعاىل

مثّ نسبوه إىل اهللا ... عمد أحبارهم إىل كتابة الكذب والفرية على اهللا بأيديهم على علم منهم
أولوه من تأويالم خمالفا ملا فكتبوا كتابا على ما ت. "3تعاىل وإىل كتابه تكذّبا عليه وافتراًء

مثّ باعوه من قوم ال علم هلم ا وال مبا يف التوراة جهال مبا ، �أنزل اهللا على نبيه موسى 
كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من : وقيل... يف كتب اهللا لطلب عرض من الدنيا خسيس

عمدوا : وقيل... ذوا به مثنا قليالعندهم يبيعونه من العرب، وحيدثوم أنه من عند اهللا ليأخ
فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من ، �إىل ما أنزل اهللا يف كتام من نعت حممد 

عمد اليهود إىل التوراة فحرفوها وزادوا فيها ما حيبون، وحمو منها ما : وقيل... عرض الدنيا
 إىل ما أنزل اهللا يف كتام من عمدوا: وقيل. 4"من التوراة �يكرهون، وحموا اسم حممد 

   .5فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا، �نعت حممد 

  

                                                 
 .26/63ج/J(9. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ  1
 .79/ ـ ا�(��ة 2
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .1/490ج/J(1. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 489-1/488ج/J(1. ا� :'ر���7 ـ  4
�� ـ  5� .1/422ج/J(1. ا�N-�1. و"!� روح ا� 2
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  :اليد بسط - ∧

$ �: قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#ρã�ä.øŒ $# |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝà6ø‹ n=tæ øŒ Î) §Νyδ îΠ öθ s% βr& 

(# þθ äÜÝ¡ ö6 tƒ öΝä3øŠs9 Î) óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& £# s3sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝà6Ζtã ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ’n? tãuρ «!$# È≅©.uθ tGuŠù=sù 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 ؛ فبسط اليد؛ 2حركة اليد يف هذا املقام للتعبري عن الصولة والضربإنّ . �1 #$
 .5، وبسط إليه لسانه إذا شتمه4، والبسط يف األصل مطلق املد3مدها إىل املبطوش به

øŒ �: قال تعاىل Î) §Νyδ îΠ öθ s% βr& (# þθ äÜÝ¡ ö6 tƒ öΝä3øŠs9 Î) óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒ r& £# s3sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝà6Ζtã � ،
فلقد شارف األعداء  عليهم بدفع الشر واملكروه عن نبيهم، بنعمه فاهللا تعاىل يذكّر املؤمنني

ن مفإنه لو حصل ذلك لكان  أن ميدوا أيديهم إليهم بصنوف البالء من قتل وب وإهالك،
ولكن رمحة اهللا تعاىل باملؤمنني حتوطهم من كلّ جانب . 6احملن الكربى الّيت تصيب املسلمني

� £# s3sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝà6Ζtã ومنعها، 7 بلطفه ورمحته فلم يستطيعوا تنفيذ ما مهّوا به� أن متد 
 عقيب مهّهم بذلك وعصمهم منهم، ويف ذلك ما ال خيفى من ،8إليهم ورد مضرا عنهم

  .9إكمال النعمة ومزيد اللّطف

                                                 
� �&�، وأ6��=7 وراء 9'ار �&�.11/ ـ ا� �\'ة 1H\�b ا��&-د a0* ?Uذآ� أّن ا�ّ"(ّ� د ��&� �� )�Zم د�2Y1�� ،

70Y�= �&"�= وا� Y\�� ،�&(�P" :7؟"( �"��م )/ *"'ه�، "� / ر9? !&� *a0 هrا ا�(��H�� iح *7�0 ��6ة ����� ،
�ّ)-ا إ��7YS aYّb e9ر e97 ر=�9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي . و�Uج  �G ا��&��ى "!�  إ��&�، �ّ� د*� أ6� �!"

. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي2/523ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��6/180ج/J(4. ا�Hّ(�ي. ا����ن
J(4/155-11/154ج. 
2  �!"�ّ�. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nّدة . 56. ا�()`�=.( 
3  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(1/599ا���� ا�ّ�ازي، و ����S  .ا�ّ�ازي .J(4/155- 11/154ج. 
4  �!"��ر ـ � .6/360ج/J(3. ا�N-�1. وح ا� 2
 .155-11/154ج/J(4. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 5
6  �!"، روح 2/304ج. ا�(�@�وي. ، و ����S ا�(�@�ويJ(2/398. أ��H:( ' b ا� �ا����S .�P ا� �ا�P ـ 

��� .6/360ج/J(3. ا�N-�1. ا� 2
7  �!"�. ا� :'ر ���7 ـ &��� .ا�ّ:��� 

�ف2/304ج. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي "!�  ـ8 Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/599ا���� ا�ّ�ازي، و ����S .
 .155-11/154ج/J(4. ا�ّ�ازي

9  �!"�� ـ � .6/361ج/J(3. ا�N-�1. روح ا� 2
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بسط األيدي وكفّها أكثر حيوية من ذلك ) حركة(إنّ صورة و: "يقول سيد قطب
ألنّ هذه الطّريقة تطلق . والتعبري القرآينّ يتبع طريقة الصورة واحلركة.. التعبري املعنوي اآلخر

عبري يطلق للمرعبري؛ كما لو كان هذا التحنة الكاملة يف التة األوىل، مصاحبا للواقعة الش
يف إعطاء . 1"وتلك طريقة القرآن.. احلسيّة الّيت يعبر عنها مربزا هلا يف صورا احلية املتحركة

  .2الكلمة حياة وحركة حتى كأنّ الصورة ماثلة

  :اليد كَف - د

óΟ �: قال تعاىل s9 r& t�s? ’ n<Î) t Ï%©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (# þθ ’�ä. öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ 

nο4θ x.¢•9 $# $¬Ηs>sù |= ÏGä. ãΝÍκö� n=tã ãΑ$ tF É)ø9 $# #sŒ Î) ×,ƒÌ� sù öΝåκ÷]ÏiΒ tβöθ t± øƒs† }̈ $ ¨Ζ9 $# Ïπ u‹ô±y‚ x. «!$# ÷ρr& £‰x© r& Zπu‹ ô±yz 4 
(#θ ä9$s%uρ $ oΨ−/u‘ zΟ Ï9 |M ö6tGx. $ uΖøŠn=tã tΑ$tF É)ø9 $# Iω öθ s9 !$ oΨs?ö� ¨zr& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì�s% 3 ö≅ è% ßì≈ tF tΒ $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ×≅‹Î=s% 

äοt� ÅzFψ$#uρ ×�ö�yz Ç yϑÏj9 4’ s+̈?$# Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà è? ¸ξ‹ÏGsù �3 .اهد يف اآلية الكرمية هو قوله تعاىلفالش :

� óΟ s9 r& t� s? ’n<Î) tÏ%©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (#þθ ’�ä. öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ x.¢•9 كف الرجل . � #$
مقاتلة عن اهللا تعاىل املسلمني  ولقد كف. 4من كَفَّه عن األمر يكُفُّه كَفا. صاحبه؛ أي منعه

  . 5الكفّار ما داموا مبكّة، وكانوا يتمنون أن يؤذن هلم فيه
                                                 

 .6/855ج/em �� .J(2ل ا����ن ـ  1
2�م، 28/ا� �\'ة: ��� )-ا8V أ�Uى )/ ا����ن ا���) =�` ا��'( ـ و��' وردت *(�رة  2�N93/ا ،�"�Y  2/ا�. 

�i�c �� [-م )/ أ6��ب ر1-ل ا� . "77/ ـ ا�"��ء 3 �qا Rrأن  �ذآ� أّن ه ?)] R-]'ّ6ا [' �)"-ا =7 و-��آ
�ل، �0ّ � ��ض Yض *�0&� ا������-ن ا� أن ��-ا ��د، و[' ��ض *�0&� ا�ّ:eة وا�cّآ�ة، وآ&Mض *�0&� ا���

�ل %Y7*�0&� ا��=�Yآ �&"* �)Uا �. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". ّ+ *�0&� ذ�w و[��-ا )
J(4/5/211ج . �h-��ّا� /أ�Uج ا�ّ"��\� وا���آ� */ ا=/ *ّ(�س  أّن *(' ا�b�ّ / ) : "هـ911ت(و[�ل e9ل ا�ّ'

� �7 أS-ا ا�ّ"(ّ� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� ����-ا=��(ّ� ا�: =/ *-ف وأ6� �� .  آّ"� �� *cّ و��/ )�Gآ-ن��6 �"ّ(� � ّ0�

�ل ��ّ�-ا: [�ل. أذّ��Y���= R�(أ �"' � a7 ا� إ��-ّb ��0S-ا ا��-م، �0ّ �S e� -�2���cل ا�. إّ�� أ)� ت =p� :� óΟ s9r& t� s? ’ n<Î) 

tÏ%©! $# Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# þθ ’� ä. öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r&  � �qول". اc"ّب ا���ز�� �� : "، و[-ل ا���� ا�ّ�ازي84. �(�ب ا�ّ"�-ل وأ1(� �qا rإّن ه

����/ Nّن " ��= �:ّY�( �&�� )a0* �0 YG أ)-ر S'ّل *a0 أّqّن اp= ا ا��-لrه aاه(-ن إ�rّا� JّYbوا ،/����bّ+ ا� "

�ل �� و�6&�] a��2S :� tβ öθ t±øƒ s† }̈ $̈Ζ9$# Ïπu‹ ô±y‚ x. «! $# ÷ρr& £‰ x©r& Zπu‹ ô±yz 4� اrو)02-م أّن ه ،+��" ��= uّ�0+ إ u l6-ا� 

a��2S 7 )/ ا��-U /( 'M-ز أن �-ن U-�7 )/ ا�ّ"�س أز u /(s ّن ا�N" .ا���� ا�ّ�ازي ����S.J(4/10/159ج. 
4  �!"�ّدة .J(13/89. ا=/ )"!-ر. ���ن ا��2ب ـ ( )lآ�.( 
�ف 5Gّا�� �!" .J(1/543. ا��G�(cّي.  ـ 
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كانوا يلقون من املشركني أذى شديدا  " �جاء فريق من املسلمني عند رسول  اهللا 
ائذن لنا يف قتال هؤالء فإنهم : ويقولون �وهم مبكّة قبل اهلجرة فيشكون إىل رسول اهللا 

 يبي مل أومر بذلك، ويف روايةكفّوا : يقول �قد آذوننا، والنأيديكم وكفّوا عن القتال فإن :
، وكان صلّى اهللا عليه وسلّم يوجههم إىل األمور الّيت تبين عقيدة املؤمن 1"إني أمرت بالعفو

أدوا الصالة : "وتقوي صلتهم بربهم، واألفعال الّيت تقوي صلتهم بعضهم ببعض فيقول هلم
وأعطوا الزكاة أهلها، الّذين جعلها اهللا هلم من أموالكم، .. دودهاالّيت فرضها اهللا عليكم حب
  .أي أمسكوا أيديكم وامتنعوا عن حرب هؤالء املشركني. 2"تطهريا ألبدانكم وأموالكم

$ �: قال تعاىل ¬Ηs>sù |=ÏGä. ãΝÍκö� n=tã ãΑ$ tF É)ø9 $# #sŒ Î) ×,ƒÌ� sù öΝåκ÷]ÏiΒ tβöθ t± øƒs† }̈ $ ¨Ζ9 $# Ïπ u‹ô±y‚ x. «!$# ÷ρr& 

£‰x© r& Zπu‹ ô±yz 4 (#θ ä9$s%uρ $ oΨ−/u‘ zΟÏ9 |M ö6 tGx. $uΖøŠn=tã tΑ$ tF É)ø9 $# Iω öθ s9 !$ oΨs?ö� ¨zr& #’n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì� s% 3 ö≅è% ßì≈ tF tΒ 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# ×≅‹Î=s% äοt� ÅzFψ$#uρ ×�ö� yz ÇyϑÏj9 4’s+̈?$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôà è? ¸ξ‹ ÏGsù �"  من - سبحانه -يعجب اهللا 
 الّذين كانوا يتدافعون محاسة على القتال ويستعجلونه وهم يف مكّة، أمر هؤالء الناس؛

حني مل يكن مأذونا هلم القتال للحكمة الّيت . يتلقّون األذى واالضطهاد والفتنة من املشركني
فلما أن جاء الوقت املناسب الّذي قدره اهللا، ويأت الظّروف املناسبة وكتب . يريدها اهللا

ولقد وردت . 3" إذا فريق منهم  شديد اجلزع، شديد الفزع- سبيل اهللا  يف-عليهم القتال 
  .يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي) كف اليد(عبارة 

tβρß‰Éf �: قال تعاىل tF y™ tÌ� yz#u tβρß‰ƒ Ì� ãƒ βr& öΝä.θ ãΖtΒ ù' tƒ (#θ ãΖtΒ ù' tƒ uρ öΝßγ tΒöθ s% ¨≅ ä. $ tΒ (# ÿρ–Š â‘ 

’ n<Î) Ïπ uΖ÷F Ï�ø9$# (#θÝ¡ Ï.ö‘ é& $ pκ� Ïù 4 βÎ* sù öΝ©9 óΟä.θ ä9 Í”tI÷ètƒ (# þθ à)ù=ãƒ uρ â/ ä3ø‹ s9 Î) zΝn=¡¡9 $# (# þθ ’�ä3tƒ uρ óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝèδρä‹ã‚ sù 

                                                 
�� ـ  1� .5/118ج/J(3. ا�N-�1. روح ا� 2
 .5/211ج/J(4. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2
 .5/712ج/em �� .OH] '�1 .J(2ل ا����ن ـ  3
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öΝèδθè=çGø%$#uρ ß]øŠym öΝèδθ ßϑçGø�É)rO 4 öΝä3Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ $ uΖù=yèy_ öΝä3s9 öΝÍκö� n=tã $ YΖ≈ sÜù=ß™ $ YΨ�Î6•Β �1 . اهدفالش

#) �: قوله تعاىل þθ ’�ä3tƒ uρ óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 2 أي؛ مل يكفّوا أيديهم عن قتالكم�  .  

ãΝä.y‰tãuρ ª!$# zΟ �: وقال تعاىل ÏΡ$ tótΒ Zοu�� ÏVŸ2 $ pκtΞρä‹è{ù' s? Ÿ≅ ¤fyèsù öΝä3s9 ÍνÉ‹≈yδ £# x.uρ 

y“Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝä3Ψtã tβθ ä3tGÏ9 uρ Zπ tƒ#u tÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ïj9 öΝä3tƒ Ï‰ôγ tƒ uρ $ WÛ≡ u�ÅÀ $ Vϑ‹É)tF ó¡ •Β �3 . اهدوالش

x.uρ y“Ï‰÷ƒ#£  �:  اآلية قولهيف r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝä3Ψtã � اهللا أيدي املشركني عن املؤمنني أي؛ وكف 
أنّ اهللا هو املتولّي "، وكان يف ذلك آية وعربة هلم ليعلموا 4وعن عياهلم فلم يقاتلوهم

حياطتهم وكالءم يف مشهدهم ومغيبهم، ويتقوا اهللا يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم باحلفظ 
فما أصام من خري . 5"وحسن الوالية ما كانوا مقيمني على طاعته، منتهني إىل أمره ويه

 .أو شر فبإذن اهللا تعاىل

uθ �: وقال تعاىل يف موضع آخر èδuρ “Ï% ©!$# £# x. öΝßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3Ψtã öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ Νåκ÷]tã 

ÇôÜ t7 Î/ sπ©3tΒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÷βr& öΝä.t� x�øßr& óΟ Îγ øŠn=tæ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # ��� ÅÁt/ �6  . اهللا لقد كف
 باحلديبية يريدون �تعاىل أيدي املشركني الّذين كانوا خرجوا على عسكر رسول اهللا 

                                                 
�ل =2@&�. "91/ ـ ا�"��ء 1�� ،�qا Rr&= ا-"* /r�ّا �� ?�-ا )/ أه?  )ّ�� ا01 -ا : اl0YU أه? ا�pYّو��س آ�ه� أ

� و�6&� ا� =7 )/ ا����Yّ وه�( a0*ل ا�-� ،�&\���≅¨  �:  آّ��ر، ��p)"-ا *a0 أ���&� وأ)-ا�&� وذرار&� و ä. $tΒ 

(# ÿρ –Š â‘ ’ n< Î) ÏπuΖ÷F Ï� ø9$# (#θ Ý¡Ï. ö‘ é& $pκ�Ïù � �"2آ0ّ � د*�ه� إ�a ا��Gّك =�� ارSّ'وا، �:�روا )�Gآ�/ )p�� �&04)"-ا *"' هusء : 

 .5/247ج/J(4. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". وهusء
2 7��� .5/248ج/J(4.  ـ "!� ا� :'ر 
3 |Yل =2@&�. "20/ ـ ا���&� *"&� )/ ه�؟ ��'/ آi�ّ أr�ّا �� ?&� */ : اl0YU أه? ا�pYّو'ه� ا��&-د آlّ ا� أ

1�روا )/ ا� '"� )8 ر1-ل ا�  /r�ّل ا��*� �)�U aوإ� ��). �ن9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا���". إ�a ا��'
 .26/105ج/J(13. ا�Hّ(�ي

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!" .26/105ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 
5 �&��� . ـ ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� 
6 |Yل. "24/ ـ ا���] W�� آ�ن -م ا��'(�� ه(` *a0 ر1-ل ا� a0ّ6 ا� : أ�Uج )�0� وا��Yّ)rي وا�ّ"��\� */ أ �

-�� � 7=�'ون Pّ�ة ر1-ل ا� a0ّ6 ا� *7�0 وrُUِpُ� �0ّ1وا *7�0 و0ّ1� وأ6�� ��2"Yّح )/ 9(? ا�e�ّا� �� e9ن ر

�&�Y*p� .ل ا�c�p� :� uθ èδ uρ “Ï%©! $# £#x. öΝ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν åκ ÷]tã Ç � �qول". اc"ّب ا��e9ل . �(�ب ا�ّ"�-ل �� أ1(

�ّh-��ّا� / .263. ا�ّ'



 

  
 

 

272 

فلم  فأتى م أسرى، � منهم بالقتل واألسر، فبعث رسول اهللا بوايليصومباغتتهم غرم 
وهو : يهم ومل يقتلهم، فقال اهللا تعاىل للمؤمنني، ومن عل � رسول اهللا خلّى عنهميلبث أن 

الّذي كف أيدي هؤالء املشركني عنكم، وأيديكم عنهم ببطن مكّة، من بعد أن أظفركم 
 . 1عليهم ووفّقكم لتأسروهم

ε - األيدي تقطيع:  
هقَطَع هقْطَعا يةً قَطْعا، وقَِطيعوقُطُوع واملصدر القَطْع .اجلرم أجزاء بعض إبانة: والقَطْع 

 بالبصرية مدركًا أو كاألجسام بالبصر مدركًا الشيء فصل: هو أو ،2فصالً بعٍض من
yè£ �: قوله حنو األعضاء قطع ذلك فمن. املعقولة كاألشياء ÏeÜ s%_{ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& Νä3n=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ 

7#≈ n=Åz §ΝèO öΝä3̈Ζt7 Ïk=|¹_{ šÏèuΚ ô_ r& �3وقوله ، :� ä− Í‘$¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $#uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 

L !#t“y_ $yϑÎ/ $ t7 |¡x. Wξ≈s3tΡ zÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym �4 ... وقطع الوصل هو اهلُجران، وقطع

حم باهلجران ومنع الربقال5الر ، :� # þθ ãè ÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ ym ö‘r& �6.  

 يف والتقطيع، األذى من األيدي يلحق ما على يشري ما فيها تأيت، الّيت اآليات إنّ
 كالّذي العذاب من وجها باعتباره األيدي تقطيع مثل  الكرمي، القرآن من متعددة مواضع

 باعتباره أو ورسوله، اهللا حارب من تعاىل اهللا به توعد الّّذي أو املؤمنني، جتاه  فرعون به قام
 املواضع هذه وأهم. � يوسف رأين الالّيت وةالنس جتاه العزيز امرأة به قامت كالّّذي مشاتة
  :كاآليت هي

                                                 
1 9 �!" .26/108ج/J(13. ا�Hّ(�ي. �)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�ن ا��2ب 2�� �!"�ّدة . J(12/138. ا=/ )"!-ر.  ـ ()8H].( 
 .124/ ـ اN*�اف 3
 .38/ ـ ا� �\'ة 4
��.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 5�&�6Nا OPّدة . 455. ا�ّ�ا�()8H].( 
 .22/ ـ )�ّ ' 6
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$ �:  قال تعاىل:جزاء من حارب اهللا ورسوله: املوضع األول yϑ‾ΡÎ) (# äτℜt“y_ tÏ% ©!$# 

tβθ ç/Í‘$ptä† ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# # �Š$ |¡sù βr& (# þθè=−Gs)ãƒ ÷ρr& (# þθ ç6 ‾=|Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& 

Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρr& (# öθ x�Ψãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 š�Ï9≡ sŒ óΟßγ s9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟßγ s9 uρ ’ Îû 

Íοt� ÅzFψ$# ë>#x‹ tã íΟŠÏà tã �1  .اهد قوله تعاىلفالش :� ÷ρr& yì©Ü s)è? óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ 

A#≈ n=Åz الفا يف قطعها قطع أرجلهم، وذلك أن تقطع أمين ؛ أي أن تقطّع أيديهم تقطيعا خم�
تعبري عن العذاب وسوء ، ويف هذا  2أيديهم وأمشل أرجلهم، فذلك اخلالف بينهما يف القطع

   .3اجلزاء

£ �:  قال تعاىل:تعذيب فرعون املؤمنني: املوضع الثّاين yè ÏeÜs%_{ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& Νä3n=ã_ ö‘r&uρ 

ôÏiΒ 7#≈n=Åz §ΝèO öΝä3̈Ζt7 Ïk=|¹_{ šÏèuΚ ô_ r& �4 .إنّ اهللا تعاىل ذكره خيرب عن ِقيل فرعون : أي

yè£ �: �للسحرة إذ آمنوا باهللا وصدقوا رسوله موسى  ÏeÜ s%_{ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& Νä3n=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ 

                                                 
���' ور. 33/ ـ ا� �\'ة 1qا Rrه i�c� / �� ��0Y�(ت آ��4ة و��م ا����ن. دت روا�bأ �!" 2/62ج. ا=/ ا��2=�. 

�م ا����ن11/182ج/J(4. ا�ّ�ازي. و)� =2'ه�، و����S ا���� ا�ّ�ازي�bN 8(�Mوا� ،�. ا���h(ّ�.  و)� =2'ه
 . و)� =2'ه�6/148ج
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .6/269ج/J(4. ا�Hّ(�ي.  ـ 
3  �qا ����S �� ـ ��' ورد " : ،�������2'اوة، وأ��'وا اNرض، == Rرزو�= /r�ّر=-ن � و��1-�7، ه� ا�ا� �

��� ا�ّ�(?Uال، وإ-(Nا rUوأ ،?Yن . وا��-V�2+، ا�ّّ�/ �Hّع ا��Hّ] م��bأ �� ،� � ا���qا Rrر  أّن ه-&G وا�
+، ا�Y�ّ ه� �0ّ"�س، �� ا���ى وا�(-ادي، ��Z@(-ن أ)-ا�Hّس )/ 01-ك ا���&�، �� Y"8 ا�ّ"-����&�، و-0Y��&�، و

w�r= 8H�"Y� ،���&� ـ *"' إ[�)� ا��'ود ـpن �2? =&� واb' )/ هRr اN)-ر. =&��  .�Up(� ا� أن c9اءه� و
(7، )�: و��' اl0YU ا� �ّ��ون\���م أو (C2? =7 ا� ،+�h 8h� ر�R ه? ذ�a0* w ا�����Yّ، وأّن آّ? [

�ه� ا���0ّm اrآ-رة؟ وهr ر ا�-(Nا Rr)/ ه ��ا� :0 . `�] �&� � أو أّن *�-=�S ،�&Y-ن =��O �9ا\ &�، ��ّ? �9
 aYّb ،�&)060&� وY] �Yّ�S u�2��a، وأّ�&� وأrUوا )S ا� � ��� �&Yو)-ا�� �& ��= ،�qّل *7�0 ا'S ��، آ &0=��

YG&�وا و�S'ع ��Pه� .p&� وأرeU /( �&09ف، ا��' وإن [0Y-ا و�� 'rUوا )�u، و�� �0Y-ا، S�Yّ� أن 8Hّ�S أ
�Yآ-ن  pوون �� . ا�� "a، وا�9�ّ? ا����ى e� ،رضNا )/ ا-�� ،u���-ا ا�ّ"�س، و�� �0Y-ا، و�� rUpوا )Uوإن أ

�&Y=-S �&!S aYّb ،'0= .YUا a0* ،� ّ\Nا� *"7، وآ��4 )/ ا �Vس ر���6?وهrا [-ل ا=/ *ّ(�Yّف �� =2£ ا�e ."
��6 ا�2�ّ'ي. ����S ا���� ا�����S �� / b�ّ ا���� ا� ّ"�ن� /= / b�ّم 209-208. *(' ا���bN 8(�Mا� �!"، و

 . و)� =2'ه�6/151ج. ا���h(ّ�. ا����ن

�ت ا�ّ��=��. 124/ ـ اN*�اف 4qا �� a��2S ل�] :� u’ Å+ ø9é& uρ äο t� ys ¡¡9$# tÏ‰ Éf≈ y™ . (# þθ ä9$s% $̈ΖtΒ#u Éb>t� Î/ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# . Éb>u‘ 4y›θ ãΒ 

tβρ ã�≈yδ uρ . tΑ$s% ãβöθ tãö� Ïù Λ äΨ tΒ#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβsŒ# u ö/ä3 s9 ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ Ö�õ3 yϑs9 çνθ ßϑè? ö� s3 ¨Β ’ Îû ÏπuΖƒ Ï‰ yϑø9$# (#θ ã_ Ì� ÷‚ çGÏ9 !$pκ ÷]ÏΒ $yγ n= ÷δ r& ( t∃ öθ |¡sù 

tβθ çΗ s>÷è s? � .اف�*N123-120/ا. 
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7#≈ n=Åz � وذلك أن يقطع من أحدهم يده اليمىن  ورجله اليسرى، أو يقطع يده اليسرى 
 العضوين يف القطع، فمخالفته يف ذلك بينهما هو القطع من ورجله اليمىن، فيخالف بني

ولقد . 2وإنّ أول من صلب وسن قطع األيدي والرجل من خالف فرعون... 1خالف
yè∅� �: وردت العبارة نفسها يف قوله تعاىل ÏeÜs%_|sù öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n=ã_ ö‘r& uρ ôÏiΒ 7#≈ n=Åz  � يف 

  .3مواضع أخرى

Ηs>sù ôM¬$ �:  قال اهللا تعاىل:أيدي نسوة يوسفتقطيع : املوضع الثّالث yèÏϑy™ 

£Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ ôM n=y™ö‘r& £Íκö� s9 Î) ôNy‰tGôãr& uρ £çλ m; $ \↔s3−GãΒ ôMs?#u uρ ¨≅ä. ;οy‰Ïn≡ uρ £åκ÷]ÏiΒ $ YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s%uρ 

ól ã�÷z$# £Íκö� n=tã ( $ ¬Ηs>sù ÿ… çµuΖ÷ƒ r& u‘ …çµ tΡ÷�y9 ø.r& z÷è ©Ü s%uρ £åκu‰Ï‰÷ƒ r& zù=è%uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ #x‹≈ yδ # ��|³o0 ÷βÎ) !#x‹≈ yδ 

āω Î) Ô7n=tΒ ÒΟƒÌ� x. �4 . ال ماء وهنكاكني وسالت الدسوة األيدي بتلك السلقد قطّعت الن
، 5، ودِهشنوأعظمنه وبِهتن ِلطَلْعِتِهيشعرن إعجابا وإكبارا جلمال يوسف، الّذي أكربنه 

قرون بتلك اهليبة واهليئة، ووقع الرعب واملهابة منه حبسب اجلمال الفائق واحلسن الكامل امل
نه : وقيل. 6يف قلوى كأنته حتأريد بالقطع اجلرح، وأطلق عليه القطع جمازا للمبالغة يف شد

  . 7قطع قطعة من حلم اليد
                                                 

1  �!"��9/27ج/J(6. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ �، 6/407ج/J(3. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
/ bا�� ���6 ا��2'ي. و����S ا���� /= / b279. *(' ا��. 

2  �!"  . 9/27ج/J(6. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 

yè∅� � :إّن )a"2 [-�7 ـ  3 ÏeÜs% _| sù öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& /ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ô ÏiΒ 7#≈ n= Åz � /�Y�Sqا /�Yqورد )704 �� ا ��=�� ا�ّ�qي �� اr�ّا .

a��2S ل�]: � u’ Å+ ø9é'sù äο t� ys ¡¡9$# # Y‰ ‾gàā (# þθ ä9$s% $̈ΖtΒ#u Éb>t� Î/ tβρ ã�≈yδ 4y›θ ãΒ uρ  .tΑ$s% ÷Λ äΖtΒ#u …çµs9 Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝ ä3 s9 ( …çµ‾Ρ Î) ãΝ ä. ç�� Î6 s3 s9 

“Ï%©! $# ãΝ ä3 yϑ‾= tæ t� ós Åb¡9$# ( �∅yè ÏeÜs% _| sù öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& /ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ôÏiΒ 7#≈ n= Åz öΝ ä3 ¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρ ä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# £ ßϑn= ÷è tGs9uρ !$oΨ •ƒ r& ‘‰ x©r& $\/# x‹ tã 

4’ s+ ö/ r& uρ �7h /7071 وa��2S ل�tΑ$s% óΟ � :، و[ çGΨ tΒ#u …çµs9 Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝ ä3 s9 ( …çµ‾Ρ Î) ãΝ ä. ç�� Î6 s3 s9 “Ï%©! $# ãΝ ä3 yϑ‾= tæ t�ós Åb¡9$# t∃ öθ |¡n= sù 

tβθ çΗ s>÷è s? 4 £ yè ÏeÜs% _{ ôΜ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& /ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ô ÏiΒ 7#≈ n= Åz öΝ ä3 ¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ š Ïè uΗ ødr& � �2اءGّي . 49/ا�r�ّا Or2Yّا� aرة إ���� إ%

/�"(s ا� a0* 7 ��*-نH0ّ1. 
 .31/ ـ -1'ف 4
5  �!" .12/239ج/J(7. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .107-18/106ج/J(6. ا��ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا��ازي 6
7 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(5/12/263. 
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z÷è �: ولقد ورد قوله تعاىل ©Ü s% £åκu‰Ï‰÷ƒ r& � ة أخرى حني أراد امللك أن يستخلصهمر 

$tΑ �:  قوله تعاىللنفسه يف s%uρ à7 Î=pR ùQ $# ’ÎΤθçGøX$# ÏµÎ/ ( $£ϑn=sù çνu !% ỳ ãΑθ ß™§�9$# tΑ$ s% ôìÅ_ö‘ $# 4’n<Î) š�În/u‘ 

ã& ù#t↔ó¡sù $ tΒ ãΑ$t/ Íοuθ ó¡ ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# z÷è ©Ü s% £åκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 ¨βÎ) ’În1u‘ £Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×ΛÎ=tæ �1 . 

  :احلدود إقامةو السارق يد قطع - و

$‘ä−Í �: عاىلقال ت ¡¡9$#uρ èπs%Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L !#t“y_ $yϑÎ/ $ t7|¡x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «!$# 

3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym �2 اس يده، إقامةها الن؛ أي ومن سرق من رجل أو امرأة، فاقطعوا أي
: وأما السارق، فهو. 4أخذ املال على خفية من األعني: وحقيقة السرقة، هي. 3حدود اهللا

املوجبة، للعقوبة  من كبائر الذّنوب، وهذا الفعل. ريه احملترم خفية، بغري رضاهمن أخذ مال غ
  . 5قطع اليد: الشنيعة، وهي

والقطع نكال من اهللا .. واحلكمة يف هذه العقوبة؛ حفظ لألموال، واحتياط هلا
ألنّ . 6 أنهم سيقطعون إذا سرقوا- إذا علموا -وترهيب للسارق ولغريه، وردع للجميع 

السارق يفكّر يف أن يزيد كسبه بكسب غريه؛ فهو يستصغر ما يكسبه من طرق احلالل، وال 
ولقد . يكتفي بثمرة عمله، ويريد أن ينميه من طريق احلرام، فيطمع يف مثرة عمل غريه

رمحة مبن ) القطع(، ويف ذلك 7حاربت الشريعة هذا الدافع يف النفس بتقرير عقوبة القطع
  .8حتدثه نفسه ا، ألنه يكفّه عنها، ورمحة باجلماعة كلّها ألنه يوفّر هلا الطّمأنينة

                                                 
1 l1- .50/ ـ 
 . 38/ ـ ا� �\'ة 2
3  �!" .6/284ج/J(4. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�م ا����ن 4�bأ �!" .2/70ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 
5  �!"��6  ا�2�ّ'ي. ����S ا���� ا�b�ّ / ـ � /= / b�ّ209. *(' ا�. 
6  �!"� | ا� ��م ��0-ض ��&�، �Sا89 �� .  210. ا� �89 ���7 ـ  u '8 ا��H] 'ّb �� �ء أ[-ا�&� و�راؤه�و�020 

��دره:( . 
7 em �� �!" .6/884ج/OH] '�1 .J( 2. ل ا����ن ـ 

 8 �!"و*�0ّ ��ض *�-=� �0ّ��[� أو ا�ّ��رق : "و�-ل �U� 8V-( �� OH] '�1. 6/886ج/J(2. ا� �89 ���7 ـ 
R��P O��= 7)آ� 'c�ّ�� �� أن  � "�b . +�h /( 7� "' أن ���(�h /* 7ق ا��eل، و �( �Z:Y� -&�

���Y =4 �ة * . ا���ام u -وهR��P ? * 8 �� � �ة H�� ،70 . ق أو���Cا a0* 7Sر'] /( 'c�� w2? ذ��وه- 
�ح )/ *"�ء ا��ّ' وا�2 ?S��� 70. ا�ّ!&-ر، أو)�Y�( a0* /(p�� أو . Rrه a89 إ����ّ'ا�8 اr�ّي '�8 إ�a ا�ّ��[� و�

�دة ا��4ّاء�دة ا���O أو ز�رات ه- ز)Y*uا ا�ّ'ا�8 .. اr�2 ه�Gّا� i=ر�b ']8وHا�� �=-�* ���Y= ن���Cا W�� ��. 
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  :والشح البخل على الدالّة اليد حركة - ز

tβθ �: قال تعاىل à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ Οßγ àÒ ÷èt/ . ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρã�ãΒ ù' tƒ Ì� x6Ζßϑø9 $$ Î/ 

šχöθ pκ÷]tƒ uρ Çtã Å∃ρã� ÷èyϑø9 $# šχθàÒ Î6ø)tƒ uρ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu� Å¡t⊥ sù 3 āχ Î) tÉ)Ï�≈ oΨßϑø9 $# ãΝèδ 

šχθà)Å¡≈ x�ø9 ÅšχθàÒ �: الشاهد يف اآلية، قوله تعاىل. �1 #$ Î6 ø)tƒ uρ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r&  � أي؛ يقبضون 
، وتظهر فيها 2هللا، ومرضاتهأيديهم عن كلّ خري، وال يبسطوا بنفقة يف حق، وال يف سبيل ا

، كما أنّ 3حركة القبض الدالة على البخل، وكناية عن الشح يف النفقات واملبار والواجبات
يقبضون أيديهم عن : وقيل. 4بسطها كناية عن اجلود؛ ألنّ من يعطي ميد يده خبالف من مينع

 ومحل السالح يف قتال أعداء قبض األيدي عن اجلهاد يف سبيل اهللا: ، وقيل5الرفع يف الدعاء
  .6الدين

 ،�إنهم املنافقون، يظهرون للمؤمنني اإلميان بألسنتهم ويسرون الكفر باهللا ورسوله 
هم صنف واحد، يف إعالم اإلميان واستبطام الكفر، يأمرون باملنكر، وهو الكفر باهللا 

رسوله ومبا جاء به من عند ، ومبا جاء به وتكذيبه، وينهون عن اإلميان باهللا و �ومبحمد 
                                                                                                                                               

� آ�ن��� ا���O، إذ ا��' وا�9�ّ? آeه � أداة ا�2 ? أ aّدي إ�ssّدي إ�N . aّن [8H ا��' أو ا�9�ّ?  Oا��� ���و
�ق و*a0 ا�ّ!&-ر، و'*- إ�a %ّ'ة ا��'ح وآ�4ة ا�2 ?، . ��� ا��4ّاء��Cا a0* ا��'رة ��� aّدي إ�sوهrا 
Gّف ا�-ّ�Yّوا�?)�Y� ا� a0* '  .6/884ج/em �� .J(2ل ا����ن". '

�  (# þθ ãè sÜø% $$sù $yϑßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L!#t“ y_ $yϑÎ/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3 tΡ z ÏiΒ «! $# � OH] '�1 �@. �&� S"��? )/ ا� رادع: "�-ل أ

�&"* 7�ّ� 7�ّN ،�&= 7��� 7�'ّ�S / = � bر � �Mب ا���Sآ0ّ&.وا�ّ�دع */ ار �*� M��= � bور �&� ��ّ- 7�ّN �
�"��p Hّس.. ا�� H���+ ا�ّ"�س، إuّ و�� [a * 7)0، و�� رو7b اU /( س�"ّ��= �b7 ار�وا�-ا[8 G&' .. و�/ ّ'*� أb' أّ

�)7، وا��2-=� !"= 8 YM ّن ا�N ،د�b� �� uّم إe1Cن �� 6'ر ا�(cّا� /( ل [�نeU �� +)ّHS �� 8Hأن *�-=� ا��
�ت =���، وا�ّ@ &S'ّG=د�bqا Rrه uّإ JY"S �� �&Y��� . 89�' أن Y-ب، *a0 أن "'م و� / � �=-Yّب ا���Y| ا� = �ّ�

�=�M�، و��U �� rUp إ���6 e * ? 2�l *"' هRr ا��'ود ا�0�ّ(ّ��، =?  u �ّ� ؛lّ� � :و yϑsù z>$s? . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

ÏµÏΗ ø>àß yxn= ô¹ r& uρ �χ Î* sù ©! $# ÛUθ çGtƒ Ïµø‹ n= tã 3 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à� xî îΛÏm  .6/886ج/em �� .J(2ل ا����ن ".39/ا� �\'ة .� ‘§

1 �=-Y67/ ـ ا� . 
 2 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��10/203ج/J(6. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 

��3/418ج� .10/443ج/J(5. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
3  �!"�'��ّ�. �`����S ا�(�� ا� � ـ  Nن ا��b -=أ .J(5/69��� .10/443ج/J(5. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
4  �!"�� ـ � .10/443ج/J(5. ا�N-�1. روح ا� 2
5  �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(5/69. 
�م ا����ن 6�bN 8(�Mا� �!"�'�. ����S ا�(�� ا� ��`، و8/199ج. ا���h(�.  ـ Nن ا��b -=ّ�أ� .J(5/69 وروح ،

��� .10/443ج/J(5. ا�N-�1. ا� 2
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وميسكون أيديهم عن النفقة يف سبيل اهللا، فيمنعون الّذين فرض اهللا هلم يف أمواهلم ما . اهللا
واهللا ال يذمهم إالّ بترك الواجب ويدخل فيه ترك اإلنفاق يف . 1فرض من الزكاة حقوقهم

  .2اجلهاد، ونبه بذلك على ختلّفهم عن اجلهاد

≅Ÿωuρ ö �: وقال تعاىل yèøg rB x8y‰tƒ »' s!θ è=øótΒ 4’ n<Î) y7É)ãΖãã Ÿωuρ $ yγôÜ Ý¡ ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6ø9 $# y‰ãè ø)tF sù 

$ YΒθè=tΒ # �‘θ Ý¡øt¤Χ �3 . ،ديداللة على البخل الشفحركة إمساك اليد املغلولة إىل العنق للد
ىل للممتنع وهذا مثل ضربه اهللا تبارك وتعا. "وحركة اليد املبسوطة جدا للداللة على التبذير

من اإلنفاق يف احلقوق الّيت أوجبها يف أموال ذوي األموال، فجعله كاملشدودة يده إىل عنقه، 
، وضرب بسط اليد مثال لذهاب املال، فإنّ قبض 4"الّذي ال يقدر على األخذ ا واإلعطاء

م إمساك فيدعو اهللا تعاىل نبيه حممدا إىل عد. 5الكف حيبس ما فيها، وبسطها يذهب ما فيها
يده خبال عن النفقة يف حقوق اهللا، فال ينفق فيها شيئا إمساك املغلولة يده إىل عنقه، الّذي ال 
يستطيع بسطها، وال يبسطها بالعطية كلّ البسط، فيبقى ال شيء عنده، فال يستطيع أن 

 اهللا وهذا كلّه خطاب للنيب صلّى .6يعطي سائله، وتلومه نفسه على اإلسراع يف ماله وذهابه
  .عليه وسلّم واملراد أمته

والسبب ...غلّ اليد وبسطها جماز مشهور عن البخل واجلود: "يقول الفخر الرازي
فيه أنّ اليد آلة لكثرة العمل، ال سيما لدفع املال وإلنفاقه، فأطلقوا اسم السبب على املسبب، 

للجواد فياض الكف مبسوط وأسندوا اجلود والبخل إىل اليد والبنان والكف واألنامل، فقيل 
كز األصابع، مقبوض الكف، جعد : ويقال للبخيل. اليد، وبسط البنان، تره األنامل

                                                 
1  �!" .10/203ج/J(6. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
2  �!"�ت )/ �h"� : "و�-ل OH] '�1. 16/109ج/J(6. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ ���ا� "���-ن وا� "

� و�sم ا�ّ���ة، وا�c Z وا�ّ'ّس، وا�ّ@l2 */ ا� -ا9&�، 1-ء ا�Hّ. وS"(8 )/ واb'.. واb'ة، وh(��2 واb'ة-
�bر��S&� ا06Nّ��. وا�M(/ */ ا� : 1 w0S . ل� ���� "�� وا�"&� */ ا� �2وف، وا�(�? == �(N01-آ&� �&- ا �أّ)
 .10/1673ج/em �� .J(3ل ا����ن". إuّ أن (R-�r ر\�ء ا�ّ"�س

 .29/ ـ ا�1Cاء 3
 .15/89ج/J(9. ا�Hّ(�ي. pSو? �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن */  ـ  4
5  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�ّ)h10/251ج. ا���. 
6  �!" .15/90ج/J(9. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
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وهذا متثيل بديع إلنسان شدت يده على عنقه، أو إنسان ألقى كلّ ما يف يده من . 1"األنامل
  : 3قال األعشى يف مدح رجل منفق. 2املال، ملنع شح الشحيح، وإسراف املبذّر

  .    وكف إذا ضن بالزاد تنِفق�يداك يدا جمٍد فكف مفِيدةٌ   

  :واحلرية الندم على الدالّة اليد حركة - ح

R®$ �: قال تعاىل mQ uρ xÝÉ)ß™ þ_Îû öΝÍγƒÏ‰÷ƒ r& (# ÷ρr&u‘uρ öΝßγ ‾Ρr& ô‰s% (#θ �=|Ê (#θ ä9$ s% È⌡ s9 öΝ©9 $ oΨôϑym ö� tƒ 

$ oΨš/z’ ö� Ï�øótƒ uρ $ uΖs9 ¨ sðθà6 uΖs9 š∅ÏΒ šÎ�Å£≈ y‚ ø9 $ �: فالشاهد يف اآلية قوله تعاىل. �4 #$ ®RmQ uρ 

xÝÉ)ß™ þ_ Îû öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& دم�اللة على احلرية والنأي.  للد) :ِديِهمِقطَ ِفي أَيملّا ندم الّذين ) س
عبدوا العجل الّذي وصف اهللا جلّ ثناؤه صفته عند رجوع موسى إليهم، واستسلموا ملوسى 

ويف . 6؛ أي ندموا على جنايتهم واشتد ندمهم وحسرم على عبادة العجل5فيهموحكمه 
، أو لكلّ نادم 7اآلية كناية لطيفة عن شدة الندم، وكذلك تقول العرب لكلّ نادم متحسر

، أو إذا عدم احليلة يف دفع ما هو بصدده من 8على أمر فات منه أو سلف وعجز عن شيء
  ). سِقطَ يف يِدِه(و) قد سقط يف يديه: (9أمر

                                                 
 .11/36ج/����S .J(4 ا����  ا�ّ�ازي ـ  1
2  �!"�ّ� �� ا����ن ا���� ـ ��ّ�. اC='اع ا�(�-=� 184. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
3  �!" .370 و6/369ج/J(4. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 

�. 149/ ـ اN*�اف 4&0)] �Y�ّا �qا �� a��2S ل�] :� x‹sƒ ªB $#uρ ãΠ öθ s% 4y›θ ãΒ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ ô ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Î= ãm Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡y_ …ã& ©! î‘#uθ äz 4 
óΟ s9r& (# ÷ρ t� tƒ …çµ‾Ρ r& Ÿω öΝ ßγ ßϑÏk= s3 ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰Ï‰ öηtƒ ¸ξ‹Î6 y™ ¢ çνρ ä‹sƒ ªB $# (#θ çΡ% Ÿ2uρ š ÏϑÎ=≈ sß � اف�*N148/ا. 

5  �!" .9/75ج/J(6. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
6  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=� .1/437ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
7  �!"�ّ� �� ا����ن ا���� ـ ��ّ�)�ّ ' *0ّ� ا�ّ:. اC='اع ا�(�-=� .98. 
8  �!" .9/75ج/J(6. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
9  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=� .1/437ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
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tΠ �: وقال تعاىل öθ tƒ uρ ÷Ùyètƒ ãΝÏ9$©à9 $# 4’n? tã Ïµ ÷ƒy‰tƒ ãΑθà)tƒ  Í_tF ø‹ n=≈ tƒ ßNõ‹sƒªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™§�9$# 

Wξ‹Î6 y™ �1 .اهد يف قوله تعاىلفالش :� tΠ öθ tƒ uρ ÷Ù yètƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’n? tã Ïµ÷ƒ y‰tƒ �   فهو كناية عن
  . 2ده غماشدة الندم ألنّ النادم يعض على ي

مشهد الظّامل يعض على يديه .."يصور هذا املشهد ندم الظّاملني الضالّني يوم القيامة
ويصمت كلّ شيء من حوله؛ ويروح ميد صوته ...من شدة الندم واألسف واألسى

فال تكفيه   واإليقاع املمدود يزيد املوقف طوال ويزيد أثره عمقا،، ونرباته األسيفة،املتحسر
حدة يعض عليها، إنما هو يداول بني هذه وتلك، أو جيمع بينهما لشدة ما يعانيه من يد وا

وهي حركة معهودة يرمز ا إىل حالة نفسية . الندم الالذع املتمثّل يف عضه على اليدين
  .4ليتين اتخذت مع الرسول طريقا إىل النجاة: ويقول. 3"فيجسمها جتسيما

xÝ‹Ïm �: وليني إىل قوله تعاىلإذا مجعنا اآليتني اُأل é& uρ ÍνÌ�yϑsW Î/ yx t7ô¹r' sù Ü= Ïk=s)ãƒ Ïµ øŠ¤�x. 

4’ n?tã !$ tΒ t,x�Ρr& $pκ� Ïù }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ% s{ 4’n? tã $pκÅ−ρã� ãã ãΑθ à)tƒ uρ Í_ tF ø‹n=≈ tƒ óΟs9 õ8Î�õ°é& þ’În1t� Î/ # Y‰tn r& �5 ،

                                                 

�Y/ ا�ّ��=��Y/. 27/ ـ ا���[�ن 1qا �� a��2S ل�] :� tΠ öθ tƒ uρ ß, ¤) t±n@ â!$uΚ ¡¡9$# ÄΝ≈ yϑtó ø9$$Î/ tΑÌh“ çΡ uρ èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# ¸ξƒ Í”∴s?  .à7 ù=ßϑø9$# >‹ Í≥tΒ öθ tƒ 

‘, ys ø9$# Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 4 tβ% Ÿ2uρ $�Β öθ tƒ ’ n?tã tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# # Z�� Å¡tã � ن��Y/ ا�Y�Sq/ =2'ه�. 26- 25/ا���[qا �� a��2S ل�=4tLn � :و[ ÷ƒ uθ≈ tƒ 

Í_ tF ø‹ s9 óΟ s9 õ‹ Ïƒ ªB r& $ºΡ Ÿξ èù WξŠ Î= yz  .ô‰ s) ©9 Í_ ‾= |Ê r& Ç tã Ì� ò2Ïe%! $# y‰ ÷è t/ øŒ Î) ’ ÎΤ u!$y_ 3 šχ% Ÿ2uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 Zωρ ä‹ s{ � 

 .29و28/ا���[�ن
2  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=��ّ� �� ا����ن ا����1/437ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:�)�ّ ' *�0 . ، واC='اع ا�(�

�ّ�-=��ن. =��وت. �6'ا. ا�ّ:")� .� .98. م2006/هـ1426. 1ط. ا� �Y(� ا�2:�ّ
3 m �� ل ا����ن ـe .OH] '�1 .J(5/19/2561ج. 
4 �Pا� �ا ����S �!" .J(7/7. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 

5 l&42/ ـ ا�� .��=��ت ا�ّ�qا �� a��2S ل�] :� Ÿ≅ yz yŠuρ …çµtG̈Ψ y_ uθ èδ uρ ÖΝ Ï9$sß ÏµÅ¡ø� uΖÏj9 tΑ$s% !$tΒ ÷ àßr& β r& y‰Š Î6 s? ÿÍν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r&  .

!$tΒ uρ ÷àßr& sπtã$¡¡9$# ZπyϑÍ←!$s% È⌡ s9uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰É` V{ # Z�ö� yz $yγ ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n= s)ΖãΒ  .tΑ$s% … çµs9 …çµç7 Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |N ö� x� x. r& “Ï%©! $$Î/ 

y7 s) n= yz ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘  .O$̈ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î�õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r&  .Iω öθ s9uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF̈Ζy_ |M ù= è% $tΒ 

u!$x© ª! $# Ÿω nο §θ è% āω Î) «! $$Î/ 4 β Î) Èβ t� s? O$tΡ r& ¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ # V$s! uρ uρ  .4|¤ yè sù þ’ În1 u‘ β r& Èy Ï? ÷σ ãƒ # Z�ö� yz  ÏiΒ y7 ÏF ¨Ζy_ Ÿ≅ Å™ ö�ãƒ uρ $pκ ö�n= tæ $ZΡ$t7 ó¡ãm zÏiΒ 

Ï!$yϑ¡¡9$# yxÎ6 óÁ çF sù # Y‰‹Ïè |¹ $̧) s9y—  .÷ρ r& yxÎ6 óÁ ãƒ $yδ äτ !$tΒ # Y‘ öθ xî  n= sù yì‹ ÏÜtGó¡n@ …çµs9 $Y6 n= sÛ �  .l&41 -35/ا��. 
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الث تلتقي على معىن واحد وجدنا ظاهرة الترادف يف احلركة اجلسدية يف تلك احلركات الث
  .1هو الندامة واألسف

، فهي حكاية رجل ظامل لنفسه أصبح يقلّب 2أما احلركة األوىل يف سورة الكهف
، فهي 3كفّيه ندامة على ما أنفق يف جنتيه وهي خاوية، وأما احلركة الثّانية يف سورة الفرقان

ا، وتفجعلى  يديه ندامة، وغم ا احلركة الثّالثة يف سورة حكاية حال ظامل يعضعا، وأم
، فهي احلركة الثّالثة فهي حكاية حال قوم اتخذوا من حليهم عجال جسدا من 4األعراف

وقد وقف الزخمشري . دون اهللا، فلما عادوا إىل رشدهم، سقط يف أيديهم، واعترفوا بذنوم
  .  5عند هذه احلركات مشريا إىل ذيوعها بني الناس، وتواضعهم عليها

  :األيدي شهادة - ط

tΠ �: قال تعاىل öθ tƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö� n=tã öΝßγ çFt⊥ Å¡ ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ �6 .
حني جيحد أحدهم ما اكتسب يف الدنيا من الذّنوب عند "تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم 

، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم مبا كانوا تقرير اهللا إياه ا، فيختم اهللا على أفواههم
عليهم ألسنتهم يف ذلك اليوم مبا تكلّموا، وتتكلّم اجلوارح مبا عملوا تشهد : وقيل، 7"يعملون

                                                 
1 '�Mا� �Z� �� �1ن؛ درا��� e= ن�. 1ط. دار ا��OY ا�02 ّ��. �("�ن. =��وت. )&'ي أ21' *ّ�ار.  ـ "!� ا�(�

 .177. م2007. هـ1428

2 a��2S ل-�›xÝ �:  ـ  Ïm é& uρ Íν Ì� yϑsW Î/ yxt7 ô¹ r'sù Ü=Ïk= s) ãƒ ÏµøŠ ¤� x. 4’ n?tã !$tΒ t, x�Ρ r& $pκ�Ïù }‘ Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $pκ Å−ρ ã� ãã ãΑθ à) tƒ uρ Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 

õ8 Î�õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r&  �l&42/ ا�� . 

2��a ـ  3S ل-� :� tΠ öθ tƒ uρ ÷Ù yè tƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n?tã Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒ ªB $# yìtΒ ÉΑθ ß™ §�9$# Wξ‹Î6 y™ � ن� .27/ا���[

2��a ـ  4S ل-�: � $®RmQuρ xÝ É) ß™ þ_ Îû öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# ÷ρ r& u‘ uρ öΝ ßγ ‾Ρ r& ô‰s% (#θ �= |Ê (#θ ä9$s% È⌡ s9 öΝ ©9 $oΨ ôϑym ö� tƒ $oΨ š/ z’ ö� Ï� øó tƒ uρ $uΖs9 ¨sðθ à6 uΖs9 š∅ÏΒ 

šÎ�Å£≈ y‚ ø9$# � اف�*N149/ا. 

�ن 5�� e= ن� .178-177. )&'ر أ21' *ّ�ار. ؛ درا�Z� �� �1 ا��M' ـ "!� ا�(�

�. 24/ ـ ا�"-ر 6&0)]  �Y�ّا �qا �� a��2S ل�] :� ¨βÎ) tÏ%©! $# šχθ ãΒ ö� tƒ ÏM≈ uΖ|Á ós ãΚ ø9$# ÏM≈ n= Ï�≈ tóø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ ãΖÏè ä9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

Íο t� Åz Fψ $#uρ öΝ çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã � 23/ا�"-ر a��2S ل�� ا�Y�ّ =2'ه�، و[q7 �: �� ا‹ Í≥tΒ öθ tƒ ãΝ Íκ�Ïjù uθ ãƒ ª! $# ãΝ ßγ oΨƒ ÏŠ ¨, ys ø9$# tβθßϑn= ÷è tƒ uρ 

¨β r& ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9$# ß Î7ßϑø9$# � 25/ا�"-ر. 

 .18/126ج/J(10. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  7
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ومعىن شهادة اجلوارح املذكورة ا أنه عز وجلّ ينطقها بقدرته فتخرب كلّ . "1يف الدنيا
لتكون . 2"مال سيئة، وجنايات قبيحةجارحة منها مبا صدر عنها من أفاعيل صاحبها، وأع

  تلك اجلوارح هي الشاهدة على صاحبها أوال وهي األقرب غليه، قبل أن يشهد عليه غريمها

إنّ قلب الكافر يأىب الشهادة يوم القيامة، فينطق اهللا اجلوارح واأللسنة واأليدي 
...  شرطا لوجود الكالمواألرجل مبا عملوا يف الدنيا، ويقدرها على ذلك، وال تكون احلياة

إنه : فتكون تلك الشهادة من اهللا يف احلقيقة، إالّ أنه تعاىل أضافها إىل اجلوارح توسعا، وقيل"
تعاىل ينشيء هذه اجلوارح على خالف ما هي عليه، ويلجئها أن تشهد على اإلنسان، 

  .ويكون ذلك بقدرة من اهللا تعاىل. 3"وخترب عنه بأعماله
  :ي كالم األيد-ي 

tΠ �: قال تعاىل öθ u‹ø9 $# ÞΟ ÏF øƒwΥ #’n? tã öΝÎγ Ïδ≡ uθøùr& !$ uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& ß‰pκô¶s?uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& $yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. tβθ ç6Å¡ õ3tƒ �4 . هادة لألرجل والكالم لأليدي، ألنّ األفعاللقد جعل اهللا تعاىل الش

$ �: تسند لأليدي قال تعاىل tΒuρ çµ÷Gn=Ïϑtã öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& �5 اهد علىفإذا األيدي كالعاملة، والش ،

                                                 
1  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�)h12/210ج. ا���. 
��روح ا�  ـ  2�2 .�1-�Nا .J(9/18/343ج. 
�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ  3Nن ا��b -=أ .J(6/405  .ا���� ا�ّ�ازي ����Sا�ّ�ازي. و .J(8/ل . 23/175ج-�و

� أو*' =7  ا�2َُ:�َة �� �S ا� *cّ و�0P '] ?ّ9 �� %�ء �0ZS!7 �� : "ا��G�(cّّي ّ* iGYّا����ن آ70ّ و� i)0ّ] -و�
-Vر �G\�* w�9 إ�cّوا� ،º�0)ب ا��Y2وا� ،''Gّا� '�*-��= ��-�G ت ا��-ارع ا��qل )/ اc�ان ا� *�0&�، وu أ

�ع )� أ['م *7�0 )� أ�cل ���h a0* /( 7ق )���0Y وأ1����Y( O"�، آّ? !�Y1وا ،wذ� /( Oرآ ��م )!2Y1وا ،l�"2ا�
،�&= a��� ثe4ّا� Rrه uّل إc"� آ�ف �� =�=7، و�- �� &�� 'bوا ،�2� 9 /��/، �� ا�ّ'ار-20( ��r29? ا�� y�b 

 �&��ّ- 7�� أ��-ا و=&Y-ا =7، وأّ = �&�0* '&GS �&09وأر �&'وS-ّ*'ه� =��r2اب ا�2!�� �� ا�Uqة، وأّن أ��"Y&� وأ
�ف". c9اء ا��ّ+ اr�ّي ه� أه70Gّا�� .J(3/56-57. 

4 W�ت ا�ّ��=��. 65/ ـ qا �� a��2S ل�]: � ô‰ s) s9uρ ¨≅ |Ê r& óΟ ä3ΖÏΒ yξ Î7 Å_ # ��� ÏW x. ( öΝ n= sù r& (#θ çΡθ ä3 s? tβθ è= É) ÷è s?  .Íν É‹≈ yδ æΛ©yγ y_ ÉL©9$# 

óΟ çFΖä. šχρ ß‰ tãθ è?  .$yδ öθ n= ô¹ $# tΠ öθ u‹ ø9$# $yϑÎ/ óΟ çFΖä. šχρ ã� à� õ3 s? �W /62-64��Y/ =2'هqا �� a��2S ل�öθ �:  و[ s9uρ â!$t±nΣ 

$oΨ ó¡yϑsÜs9 #’ n?tã öΝ Íκ È]ã‹ ôãr& (#θ à) t7 tF ó™ $$sù xÞ≡t� Å_Á9$# 4† ‾Τ r'sù šχρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ  .öθ s9uρ â!$t±tΡ óΟßγ≈ oΨ ÷‚ |¡yϑ s9 4’ n?tã óΟ Îγ ÏF tΡ% x6 tΒ $yϑsù (#θ ãè≈sÜtGó™ $# $|‹ ÅÒ ãΒ 

Ÿω uρ šχθ ãè Å_ ö� tƒ � W/66-67. 

5 W .35/ ـ 
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ينبغي أن يكون غريه، فجعل اهللا تعاىل األرجل واجللود من مجلة ) األيدي: أي(العامل 
  . 1الشهود لبعد إضافة األفعال إليها

يف (وبني قوله تعاىل يف اآلية السابقة ) يف سورة يس(وال يوجد تعارض بني هذه اآلية 
  . 2ه اآلية متعلّقة بأحوال املشركني، وآية سورة الّنور بأحوال املنافقني؛ ألنّ هذ)سورة النور

  :والطّهارة العبادة يف اليد – ك
$ �: قال تعاىل:  والتيممالوضوءيف اليد  � pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçF ôϑè% ’n<Î) 

Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡ øî$$sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È, Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6 n=ã_ö‘r& uρ ’n<Î) 

È ÷t6 ÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6 ãΖã_ (#ρã� £γ ©Û$$ sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã @�x�y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ z ÏiΒ 

ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9$# öΝn=sù (#ρß‰Åg rB [ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡ øΒ $$ sù 

öΝà6 Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 Νà6ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 8l t� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

öΝä.t� Îdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ öΝä3ø‹ n=tæ öΝà6 ‾=yès9 šχρã�ä3ô±n@ �3 . لقد ذكر العلماء أنّ هذه اآلية
وفيها . 4من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما يف العبادات، فإنها شطر اإلميان

  .إشارة إىل اليد والوضوء والتيمم معا

öΝä3tƒ �: ففي قوله تعاىل Ï‰÷ƒ r& uρ �  من اآلية� $ pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) 

Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È,Ïù#t� yϑø9 املَنِكِب والظّفر،  عبارة عما بني: اليد" � #$

                                                 
1  �!"��u �Yزم ا��ّ��ر ا: "و�-ل ا���� ا�ّ�ازي �� )-�U� 8V. 26/95ج/J(9. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 

� *a0 [0-=&� و�� ا�Uqة *a0 أ�-اه&�، ��� ا�-[i اr�ّي آ�ن ا��a0* �Y [0-=&� آ�ن [-�&� =�p-اه&���� ... �� ا�ّ' ّ0�
�ء، �°ذا �� @*Nن وا� ��P w0 ا��O0 وا��0ّ u ن���Cّن اN ،�&\�@*p= �&�-] ن-�� �cم أن @a0* �YU أ�-اه&� أ

/�2S �وا�� O0ا�� +) .26/95ج/����S .J(9 ا���� ا�ّ�ازي".  ا�M-ارح واNرآ�ن
2  �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(9/23/50ج .�@�ه� =/ *�%-ر أHّل ا�-�وا� �اد : "و

�ك )Ybا /�Y0 Mا� �Y0دة، ��� آ�&Gّ��= �&�H��دة ا��9? &G= دة، وا� �اد�&Gّ��= �& 0ّ�S ي'N0ّ� ا�Y=)-ّ]ة .(�'�Yّوا� :
'&GY� �&09أر �" 0ّ�Sو '&GY� �&'� أ" 0ّ�Sو ."�-"Yّوا� ���Yّا� ����S .J(9/23/50ج. 

 .6/ ـ ا� �\'ة 3
4  �!"�م ا����ن ـ �b2/32ج. ا=/ ا��2=ّ�. أ. 
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وهي ذات أجزاء وأمساء؛ منها املَنكَب، ومنها الكف، واألصابع، وهو حملّ البطش والتصرف 
إحدامها عند أول حماولة الوضوء : العام يف املنافع، وهم معىن اليد، وغسلها يف الوضوء مرتني

ومعىن غسلها عند النوم تنظيف اليدين . وهو سنة، والثّانية يف أثناء الوضوء، وهو فرض
إلدخاهلما اإلناء وحماولة نقل املاء ما، وال سيما االستيقاظ من النوم، وحتقيقه أنّ قوله 

öΝä3tƒ �: تعاىل Ï‰÷ƒ r&uρ �  طلَقه من الظّفرِكِبيقتضي مبا قالإىل املَنفلم ، :� ’n<Î) È, Ïù#t� yϑø9 $# � 

 جيري صحيح الكالم وهذا الظّفر ىلإ مغسولة املرافق وبقيت واِملرفَق، املنكب بني ما أسقط
   .1"ومعىن لغة األصول على

θ#) �: أما قول اهللا تعاىل ßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹Ïè|¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡ øΒ$$ sù öΝà6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ 

çµ÷ΨÏiΒ م�يموهذا األخري بدل عن املاء، وفيه تطهري . ، ففيه إشارة إىل موضع اليد يف الت
عضوين فقط فإذا كان العضدان غري معتربين يف الوضوء فبأن ال يكونا معتربين يف التيمم 
 أوىل، وإنما ترك تقييد التيمم يف اليدين باملرفقني ألنه بدل عن الوضوء، فتقييده ما يف

  .2الوضوء يغين عن ذكر هذا التقييد يف التيمم

$ �:  قال تعاىل: اليد يف سياق التيمم� pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ç/t�ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# 

óΟçFΡr& uρ 3“t�≈ s3ß™ 4 ®Lym (#θ ßϑn=÷ès? $ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿωuρ $�7 ãΨã_ āω Î) “ Ì�Î/$ tã @≅‹Î6y™ 4®L ym (#θ è=Å¡tFøós? 4 βÎ)uρ 

ΛäΨ ä. #yÌ ó÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x�y™ ÷ρr& u !$y_ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ z ÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρr& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9$# öΝn=sù (#ρß‰Åg rB [ !$ tΒ 

                                                 
�م ا����ن ـ  1�bل ا���� ا�ّ�ازي. 41-2/40ج. ا=/ ا��2=ّ�. أ-��/، �°ذا �Y@� و9-ب �P? ا��'/ إ�a ا� ���: "و

� �-ق ا� ����/ �� OM %�ء Nّن )�?  ّ( 8H]ن أ��، وأّ)� إن آqا ���= �]�)� ?�P O98 وH���= 7@2= `�1

e6أ +) �� l�0�Yّا���� ا�ّ�ازي". ا� ����S .J(4/11/134ج .�@’ �: "و�-ل أ n< Î) È, Ïù#t� yϑø9$# � �@Y� ''�S  � ا� u 

''�S ر-(p 2"� =7، ا�θ#) �:  [-�7 أّن  è=Å¡øî$$sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù#t� yϑø9$# � ب�M أ)� =�Z? ا��'/ إ�a ا� ����/، �°

�ر )UN�= i)� 7�ّN 'ّ�ا ا�r&= ود'�( ��Z� ?�Zا� W�� �ا��Z? )�'ود =&rا ا��ّ'، ���) ا�-اO9 ه- هrا ا��'ر ��`، أّ(
? ا�Zّ�ة s( �"ّ1ّآ'ة-HS ا���� ا". أّن ����Sّ�ازي� .J(4/11/134ج. 

2 �!" .11/144ج/J(4. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي  ـ 



 

  
 

 

284 

(#θ ßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹Ïè|¹ $ Y7ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡ øΒ$$ sù öΝä3Ïδθ ã_âθ Î/ öΝä3ƒÏ‰÷ƒ r& uρ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. # ‚θ à�tã # �‘θ à�xî �1 . يف
 وتعاىل سبحانه اهللا خطاب: وهي. مسألة وثالثون مثان فيها"و. اآلية إشارة إىل اليد والتيمم

 باخلطاب املؤمنني هنا ها سبحانه اهللا خص وإنما.. والكافر املسلم يف عام وإقامتها بالصالة
 اخلطاب، ذا فخصوا أذهام، وتلفت اخلمر، من أخذوا وقد الصالة يقيمون كانوا ألنهم

  . 2"سكارى وال صحاةً يفعلوا ال الكفار إذ

θ#) �: قال تعاىل ßs |¡øΒ $$ sù öΝä3Ïδθ ã_âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ � رين الوجهاملقصود عند جلّ املفس 
واليدين إىل الكوعني، وعند أكثر الفقهاء جيب مسح اليدين إىل املرفقني، ألنّ اسم اليد 

 أنهم أخرجوا املرفقني منه بداللة اإلمجاع، فبقي اللّفظ متناوال يتناول العضو إىل اإلبطني، إالّ
%βÎ) ©!$# tβ¨ �: وخيتم اهللا تعاىل بقوله. للباقي x. # ‚θ à�tã # �‘θà�xî � ،رخيصوهو كناية عن الت 

  . 3والتيسري، فاهللا تعاىل يعفو عن املذنبني، ويرخص للعاجزين

 ورفع... العبادات من به كلّفهم فيما شقّةوامل احلرج املسلمني عن تعاىل اهللا رفع لقد
 إنما مجيعها العبادات من الغرض ألنّ... "طاقتهم يف مبا سبحانه اهللا يكلّفهم أن هو احلرج

                                                 
� */ . 43/ ـ ا�"��ء 1qا Rrول هc� O)1 �� روي" /* ،O\��ء =/ ا�ّ�H* /* ،ن�*)' ا�( /= / b�ّ&'ي، */ ��1

≅ö �: أ=� *(' ا�b�ّ / ا�0�ّ �، */ *�0 ـ أّ�a0ّ6 7 =2(' ا�b�ّ / =/ *-ف ور�U� ?9 ���أ è% $pκ š‰r'‾≈ tƒ šχρ ã� Ï�≈ x6 ø9$# � 

i�c"� ،� ن )/ ا��-=�G�-ا ��، وآ&�� `0�� :� Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3 ß™ � ."م ا����ن��bا=/ ا��2=�. أ .

�ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول1/450ج)� �!" .e9 .77ل ا�'/ ا�ّ��-�h. ، و
�م ا����ن 2�b1/450ج. ا=/ ا��2=ّ�.  ـ أ. 

2��a. 10/100ج/J(4. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3S 7�-] �� ي�)Hّا� �θ#) �: و�-ل ا=/ �9 ßs |¡øΒ $$sù 

öΝ ä3 Ïδθ ã_ âθ Î/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ � "Rؤ�"� ?9 w�r= �"2��، و��ّ"�S 7ك ذآ� : '7(��)��-ا )"7 =-9-ه�� وأ"( ( ��u'= ء��Yاآ

� وا� �| )"7 =�. ا��eم *7�0 = |� �� ،7(��م )�] ��ه�، أو )Hّرض ا�Nو79 ا a0* 7'�= �ُ ّ�Y ب ا��@�-79 أن 
c\�9 -&� ،7@��7 أو '�ر آ��4ا، �"�{ */ )Zي *0+ =7 ا�r�ّن ا��ر و9&7، �°ن آ)Z7 . *0+ )/ ا�'�= +02 �� /Pو

�ر %�ء،و[' �Vب =�'7 أو إb'اه � ا�ّ:�2'، �ّ� )�| =& � أو =&� و9&7)Zا� /( �Mّ�ع 9 �8 ا�� 9C ،wذ� Rأc9أ 
� %�ء ��Yّ � =7 أّن &"( 7'�= +02���V -� � ّ�Y � lب =�'7 ا�ّ:�2' وه- أرض ر)? �0� � �� ،7\cM( wأّن ذ� a0*

7�e�= 'ّY2��l ذ�w م، M-ز أن � �� ،7\cM( wاد =7 )/ . ذ��� )"&� آ�ن )02-)� أّن اr�ّي *�� آ�ن ذ�w إ9  ّ0�
�، �S rUN uاب )"�V7ب ا�ّ:�2' &= 7S�%��� a"2 اr�ّي أ)� ا� = (= ��%�ة ا�ّ:�2' =& )( /'���وأّ)� ا� �| .  =

�ل =2@&��� ،//، �°ّن أه? ا�pYّو? ا�0YU-ا �� ��ّ' اr�ّي أ)� ا� = ��7 )/ ا��''���= : ،/'�cّا� aن إ��bّ' ذ�w ا��ّ�
�� وراء ذ�w )/ ا�ّ�( |�( � ّ�Y ا� a0* Wو��/9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". *' .J(4/5/140ج. 
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. 1"بالعبادة يقصد الّذي وحده هو وأنه بعظمته، القلوب وإشعار تعاىل، اهللا أمر امتثال هو
  .عزائمه يأتوا أن حيب كما رخصه، عباده يأيت أن حيب تعاىل اهللا وإنّ

 الوضوء، صورة ببعض يأيت أن فيه فيكفي التخفيف، هو فإنما التيمم من الغرض أما
 فإنه الرأس أما: واليدان الوجه مها الوضوء يف دائما غسلهما جيب اللّذين العضوين أنّ على"

 كان إذا فيما ذلكو ميسحان، وتارة يغسالن، فتارة الرجالن وأما األحوال، مجيع يف ميسح
 خيفى وال دائما، غسلهما جيب اللّذين العضوين يف التيمم أوجب سبحانه فاهللا اخلف، البسا

من التوسع على واالكتفاء بعضوين اثنني وال خيفى ما يف املسح  .2"التخفيف من ذلك يف ما
  .العباد يف ممارسة العبادة املفروضة من هللا تعاىل

  : � وسىم عند اليد معجزة - ل

öΝßϑôÊ �: تعاىل اهللا قال $#uρ x8y‰tƒ 4’n<Î) y7 Ïm$uΖy_ ól ã� øƒrB u !$ ŸÒø‹ t/ ô ÏΒ Î�ö� xî > þθ ß™ ºπ tƒ#u 

3“t� ÷zé& �3 .الم عليه وكان عضدك، حتت فضعها يدك، موسى يا اضمم أيرجال الس 
 كشعاع تضيء مشرقة أو الربق، مثل مشرقة أو ،5الثّلج مثل بيضاء أخرجها مثّ ،4آدم

ô � وبيضاء. 6األفق ويسد اإلدراك، عن البصر يغشى الشمس، ÏΒ Î�ö� xî > þθß™ �7 غري من 
 كانت كما فخرجت ردها، مثّ. منه وتنفر تعافه الطّباع أنّ ملا وقبح، عيب غري ومن ،8برص

                                                 
�ب ا���a0* 7 ا� rاهO اNر=�2 ـ  1Yي. آ�cMا� / bن. =��وت. *(' ا����ء ا��Yاث ا��2=�. �("�b3ط. 1ج. دار إ 
 .150-1/148ج). ت. د(

�. ا� :'ر ���7 ـ  2&��� .ا�ّ:��� 

3 7h 22/ ـ .�� ا�Y�ّ =2'هqا �� a��2S ل�] :� y7 tƒ Î�ã∴Ï9 ô ÏΒ $uΖÏF≈ tƒ#u “u�ö9 ä3 ø9$# � .7h/23. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? ا����ن. ا%Yّ'ت 7S� 1، �&- �دم، وه� أد)�ء:  ـ َأِدَم َأَدً)� وُأد)4�ً  �!". ا�Hّ(�ي. 
J(9/16/174ج . 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? ا����ن 5 �!" .175-16/173ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
6  �!"�نb ����S'ا\+ ا� ـ ���2ّ�. ّ�وح وا�ّ�Gّا�&َ�ِرّي ا� .J(17/274. 
وا�(�ص أ=Z£ %�ء . ا�ّ�-ء ا�ّ�داءة وا��(| �� آّ? %�ء، ��ّ"a =7 */ ا�(�ص آ � آّ"a */ ا�2-رة =��ّ�-أة" ـ  7

7"* a"ّ�'. إ�a ا��2ب، ���ن 9'�ا =pن  ?Uن إذا أد��وى أّ�7  ـ أي )-a1 ـ *7�0 ا�e�ّم آ�ن %'' اNد)� �� R
�S i(�ق )4? ا�(�ق و[�? )4? ا���P /( W Gّ =�ص، �ّ� إذا �� آ&9�Uوأ ��N7 اH=إ i�S �&0U�9(7 وأد �� a" ا��

�-ر e= ّولNا �&�-� aدت إ��* � . 22/29ج/J(8. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي". رّده
9�)8 ا�(��ن */ pSو? ا����ن 8 �!" .175-16/173ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
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ºπ � البيضاء اليد تلك وحال. لونه على tƒ#u 3“ t�÷zé& � لكي ،1العصا غري أخرى معجزة أي؛ 
  . 2وقدرتنا سلطاننا عظيم على الكربى أدلّتنا من نريك

tít“tΡuρ …çνy‰tƒ #sŒ �: قال تعاىل Î* sù }‘Ïδ â !$ ŸÒ ø‹t/ t Ì�Ïà≈ ¨Ζ=Ï9 �3 . وهذه من معجزات موسى
فإذا هي بيضاء للنظارة، وال تكون بيضاء للنظارة " حني أدخل يده يف جيبه مثّ أخرجها �

 العادة جيتمع الناس للنظر إليه كما جتتمع النظارة إالّ إذا كان بياضها عجيبا خارجا عن
إنّ اليد يف حركة وتغير لوا يف اآليتني جقيقية، تعد واحدة من األدلة الكربى . 4"للعجائب

 فرعون وبين إسرائيل حني كذّبوه وبالغوا يف جحودهم �الّيت واجه ا موسى 
 .5 يف عدة مواضع من القرآن الكرمي )�يد موسى (ولقد وردت اإلشارة إىل . وإعراضهم

  :والعذاب الظّلمة سياق يف اليد – م

ρr& ;M≈yϑè=Ýà÷ �: قال تعاىل x. ’Îû 9� øtr2 %c Åd√—9 çµ9 t±øótƒ Ól öθ tΒ ÏiΒ ÏµÏ%öθ sù Ólöθ tΒ  ÏiΒ ÏµÏ%öθ sù 

Ò>$ ptxā 4 7M≈ yϑè=àß $pκÝÕ÷èt/ s−öθ sù CÙ ÷èt/ !#sŒ Î) yl t� ÷zr& …çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $ yγ1 t�tƒ 3  tΒuρ óΟ©9 È≅ yèøg s† ª!$# … çµs9 

# Y‘θ çΡ $ yϑsù … çµs9 ÏΒ A‘θ œΡ �6 .اهد يف اآلية قوله سبحانه تعاىلفالش :� !#sŒ Î) yl t�÷zr& …çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ 

$ yγ1 t�tƒ  اللة على حركة اليد داخل ظالم دامس، وظلمة شديدة�وهذا مثل آخر ضربه .  للد
يت عملت على خطأ وفساد وضاللة وحرية من عماهلا وعلى غري اهللا تعاىل ألعمال الكفّار، الّ

                                                 
�ن ـ  1�"!� b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ� .�ّ2��Gّا�&�رّي ا� .J(17/274. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? ا����ن 2 �!" .175 -16/173ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 

tí �: أّ)� [-�7. "108/ ـ اN*�اف 3 t“ tΡ uρ …çν y‰ tƒ � 7���رة */ إ�Uاج ا��Gّء */ )�)* �Z0ّع �� ا�c"ّ��� .7�-�� :� tít“tΡ uρ 

… çνy‰tƒ �a��2S 7�-] ?��'= ،7b�� )/ 7)�9 أو 9 /("&9�Uأي أ  :� ö≅ Åz ÷Šr& uρ x8 y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6 ø‹ y_ � ? "و[-�7. 12/ا� :� öΝ ßϑôÊ $#uρ 

x8 y‰ tƒ 4’ n< Î) y7 Ïm$uΖy_  � 7h/22 ."ا��{ ر ا�ّ�ازي ����S .ا�ّ�ازي .J(5/14/171ج. 

 .14/171ج/J(5. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ  4
5 � .33/ا��2Gّاء، 32/، ا��:�12/ا�ّ" ?:  ـ  )"&

�. 40/ ـ ا�ّ"-ر6&0)] �Y�ّا �qا �� a��2S ل�!©%tÏ �: و[ $#uρ (# ÿρ ã�x� Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u� y£ x. 7πyè‹ É) Î/ çµç7 |¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ©à9$# ¹!$tΒ #̈Lym #sŒ Î) 

… çν u!$y_ óΟ s9 çν ô‰ Ågs† $\↔ ø‹x© y‰ ỳ uρuρ ©! $# … çν y‰ΖÏã çµ9 ©ù uθ sù … çµt/$|¡Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒ Î�|� É>$|¡Ït ø:  .39/ا�"-ر � #$
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هدى، يرسم اهللا تعاىل فيه حلال الكافرين مشهدا عجيبا حافال باحلركة واحلياة وميثّل هول 
الظّلمات يف حبر لُجي عميق كثري املاء، يغشاه موج، ومن فوق املوج موج آخر يغشاه، ومن 

إذا أخرج الناظر يده يف هذه الظّلمات، ...ملوج األول سحابفوق املوج الثّاين الّذي يغشى ا
ومن العادة يف اليد أنها من . 1مل يكد يراها، مع شدة الرعب، والظّلمة التي وصف اهللا تعاىل

  .2إنّ الكفر ظلمة منقطعة عن نور اهللا الفائض يف الكون. أقرب ما يراها صاحبها

...  فيها روح القصة، وفيها ختييل قويهنا صور فنية ساحرة،: "يقول سيد قطب
وهي بعد يف حاجة إىل ريشة مبدعة، لو أريد تصويرها باأللوان، وإىل عدسة يقظة، لو أريد 

بل أين هي الريشة، أو أين هي العدسة، الّيت تستطيع أن تربز هذه . تصويرها باحلركات
تلك الظّلمات ال يكاد فاليد هي أقرب عضو إىل نظر اإلنسان، ويف خضم . 3"الظّلمات؟

  .يراها إذا رفعها فوق رأسه

  :  حركة رد اليد إىل الفم-ن 

óΟs9 �: قال تعاىل r& öΝä3Ï?ù' tƒ (# àσt6 tΡ šÏ%©!$# ÏΒ ôΜà6 Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθçΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ 
šÏ% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑn=÷ètƒ āω Î) ª! $# 4 öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ (# ÿρ–Š t� sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’Îû 

óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (# þθ ä9$ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ tΡö� x�x. !$ yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ $‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© $ £ϑÏiΒ !$ oΨtΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ �4 .

#) �يف اآلية إشارة إىل حركة اليد الدالة على احلرية والغيظ والضجر  ÿρ–Š t� sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’Îû 

                                                 
1 �!". OH] '�1. ،  و �� emل ا����ن181-18/180ج/J(10. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 

J(4/ل ا���� ا�ّ�ازي. 18/2521ج-�� 9ّ'ا =�(P O -رة : "و 0!( R�2] ن-� �ّMّ0ّا� ��ا� 4? �&- أّن ا�( ���S �أّ)
� ا��:-ى، ا� �ء،� �°ذا �Sاد�i *7�0 اN)-اج ازدادت ا�ّ!0 �، �°ذا آ�ن �-ق اN)-اج 1��ب =iZ0 ا�ّ!0 � ا�ّ"&

�اه� و)/  �� )/ أ[�ب )&��i ا�2�دة �� ا��' أّ�� %ّ'ة ا�ّ!0 �، و�ّ � آ�&��-ن ��  �ّMّ0ّا� ��ا ا�(rا[8 �� [�2 ه-���

a��2S ل��� ��اه u 7�!ّ/ أّ �óΟ � :أ=2' ) s9 ô‰ s3 tƒ $yγ1 t� tƒ �  �ّ� ،ت���r&= 7ا ا�(0-غ w0S ا�ّ!0 � إ�a أ[:a ا�ّ"&�و=ّ�/ 1(�

a��2S 7�-] �� /(s ا� 'ّV -وه Rد��Y*ا �� ���î‘θ �: %ّ(7 =7 ا�� œΡ 4’ n?tã 9‘θ çΡ � ا���� ا�ّ�ازي". 35/ا�"-ر ����S .

J(8/24/9ج. 
 .18/2521ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن2
� ا��ّ"� �� ا����ن ـ 3-:Yّا� .J(4/247-18/246ج. 
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óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& � سل واألنبياء يف دعائهم إياهم ما دعوهمظا على الروا على أصابعهم تغيفعض ،
ولقد . 2إنهم ملّا مسعوا كتاب اهللا عجبوا منه، ووضعوا أيديهم على أفواههم: وقيل. 1إليه

sŒ# �: وصف اهللا تعاىل إخوام من املنافقني، فقال Î)uρ öΝä.θ à)s9 (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒÎ)uρ (# öθ n=yz (#θ ‘Òtã 

ãΝä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{ $# z ÏΒ Åáø‹tó ø9 فهذا هو الكالم املعروف واملعىن املفهوم من رد اليد إىل . �3 #$
  . 4الفم

#) �: قال تعاىل ÿρ–Š t� sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (وها يف أفواههم غيظا وضجرا :  قيل�رد
أو ضحكا واستهزاء كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه، وأشاروا مما جاءت به الرسل 

$ �: بأيديهم إىل ألسنتهم وما نطقت به من قوهلم ‾ΡÎ) $ tΡö� x�x. !$ yϑÎ/ ΟçF ù=Å™ö‘ é& Ïµ Î/ � أي هذا 
صديق، وهذا قول قويوضعوها على : وقيل. جوابنا لكم ليس عندنا غريه إقناطا هلم من الت

ردوها يف أفواه األنبياء يشريون هلم : ياء أطبقوا أفواهكم واسكُتوا، وقيلأفواههم ليقولوا لألنب
ردوا : وقيل. 5إىل السكوت، أو وضعوها على أفواههم يسكتوم وال يذروم يتكلّمون

                                                 
1  �!" .13/217ج/J(8. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
2  �!" .13/218ج/J(8. ا� :'ر ���7 ـ 
 .119/ ـ �ل * �ان 3
4  �!" .13/220ج/J(8. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�ف ـ "!� ا�� 5Gّ .ي�G�(cّا� .J(2/369 .ل ا���� ا�ّ�ازي-��ر�Yb/ :" وMوا��� ا� '���إذا آ�ن ا� �اد =

�-ن ا�ّ@ �� ��  ،/�Y)-02 (ا��&'�uت)أ�-اه&�(و) أ Yb7 ا��� �'�Yّا ا�rه a0*ّول: ، وNا : �&'أّن ا��ّ��ر رّدوا أ
�7  �� أ�-اه&� �2ّ@-ه� )/ ا���Z وا�ّ@�M )/ %ّ'ة ���S&� */ رؤ��)1 7�-] R��!��ع آe)&�، و Y1ا�1�ّ? وا �

a��2Sو: � (#θ ‘Ò tã ãΝ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡ F{$# z ÏΒ Åáø‹ tó ø9$# � 119/�ل * �ان ...����ء *M(-ا )"7 : وا�4ّ�)�Nم اe1 2-ا آ � ّ� �&�أّ

�2? ذ�0P /( w(7 ا�ّ@ �&� �� أ�-اه&� آ ''a0* R وV��-ا *a0 1(�? ا�ّ����، �2"' ذ�w رّدوا أ 8V-� w�
y���ء أن ُآ�o-ا */ هrا ا��eم واY�1-ا */ ذآ� : ��&/ وا�4ّ�)�Nا aإ� w�r= /��G( �&أ�-اه a0* �&'أّ�&� و2V-ا أ

� 0ّ�S -ا =7 )/ [-�&� : هrا ا��'y، وا�ّ�ا=8( aوإ� �&Y"أ�� aإ� �&'p= روا�� أرY01� =7(أّ�&� أ% = ��� آ���، أي هrا )إّ

+ أ�S uى إ�a [-�7ه- ا�M-اب *':Yّا� /( �&� �h�� R��P إ["�'"* Wو�� ،R- Sذآ� � ّ* ��'": � (# ÿρ–Št� sù óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& þ’ Îû 

óΟ Îγ Ïδ≡uθ øù r& (# þθ ä9$s% uρ $‾Ρ Î) $tΡ ö� x� x. !$yϑÎ/ Ο çFù= Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ � ".ا���� ا�ّ�ازي ����S .ا�ّ�ازي .J(7/8 . 79-19/78جV-( �� ل�و[

�U�" :Uر أ�أّن ا�1�ّ? �ّ � أ�-ا )"&� ... rوا أ'ي ا�1�ّ? وو2V-ه� *a0 أ�-اه&� ����Y-ه� و�2H-ا آe)&�أّن ا��ّ�
 ���&�، �w�r ا� 0ّ�Y� ر= Uو Rو���� *"' [-م وأ(e؛ �°ّن )/ ذآ� آ�&���Y�1-ا وو2V-ا أ'ي أ���&� *a0 أ�-اR أ

wذ� a0* 2-د u 7����7، و7V�P أن 2ّ��&� أّ �� a0* 7��� ' 8Vو �Yّ)1 2-ا و*� ...  ا���م ا� �أّن ا��ّ��ر �ّ 
�ء�)�Nورّدا *�0&� ا �&� �)r�S ?1�ّا�  Rإل أ�-ا �&'p= روا��\�&� وآe)&� أ%:�أّن ا��ّ��ر ... *�0&� ا�e�ّم و

�ء *�0&� ا�e�ّم )"2� �&� )/ ا��eم، و)/ =��R��P 8"( �� º )/ ا��eم ��' �)�Nا Rأ�-ا a0* �&'�2? =7 و2V-ا أ
wا���� ا�ّ�ازي". ذ� ����S .J(7/19/79ج. 
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أيديهم يف أفواههم كما يفعل من يريد متويج الصوت ليسمع عن بعد، ويظهر السياق حركة 
  .1ب والشك، وال خيفى ما فيها من سوء األدب والذّوق الوضيعتدلّ على اجلهر بالتكذي

  :والكفر العناد على الدالّة اللّمس وحركة اليد - س

öθ �: قال تعاىل s9 uρ $ uΖø9 ¨“tΡ y7 ø‹n=tã $Y7≈ tFÏ. ’Îû <¨$ sÛö�Ï% çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ tΑ$ s)s9 tÏ% ©!$# 

(# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� ós Å™ ×Î7 •Β �2 . يف اآلية حركة ملس� çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ � ولكن ال ،
ميكن فصل هذا اجلزء عن موقعه من اآلية، ألنه مرتبط يف داللته بكلّ ما قبله وما بعده من 

ففي اآلية الكرمية خيرب اهللا تعاىل . األلفاظ وال يدلّ على شيء ذي بال إالّ أنهم ملسوا شيئا
كيف عن هؤالء القوم الّذي يعدلون بربهم األوثان واآلهلة واألصنام، و �ذكره نبيه حممدا 

 وجحود باهللا، الكفر من مقيمون عليه هم ما بطالن على يستدلّون وكيف اآليات، يتفقّهون
 أنزل تعاىل اهللا أنّ لو الرشد، من وبعدهم احلق لعنادهم وهم وأدلّته، وآياته اهللا حبجج نبوتك

 بأيدهم وملسوه فعاينوه الورق، على مكتوبا كتابا قرطاس؛ يف أنزله لّذيا الوحي حممد على
 والترتيل، التوحيد من به يأتيهم ما وصحة إليه يدعوهم ما حقيقة منه وقرأوا إليه ونظروا
ومل يقتصر م على  وآمنوا، صدقوا ملّا وارتياب شك كلّ ويزول إشكال كلّ عنهم لريتفع

$ � :الرؤية لئالّ يقولوا yϑ‾ΡÎ) ôNt� Åj3ß™ $tΡã�≈ |Á ö/r& ö�3 ،يعدلون الّذين يقول ال لكي، وال تبقى علّة 

 βÎ) !#x‹≈yδ÷ �: عند رؤية تلك اآلية الباهرة تعنتا وعنادا سواه توحيده يف ويشركون غريه باهللا

āω Î) Ö� ósÅ™ ×Î7•Β حرت به أعيننا، ليست ل�ه ؛ أي ما هذا الّذي جئتنا به إالّ سحر واضح س
وإنما خيلَ إلينا أننا رأينا كتابا وملسناه بأيدينا، وما ثَم كتاب نزل، وال ؛ 4حقيقة وال صحة

                                                 
1  �!" .13/2090ج/em �� .OH] '�1 .J(4ل ا����ن ـ 

2�م 2�N7/ ـ ا .�&Y�)1 �Y�ّا �qا �� a��2S ل�öΝ �: و[ s9r& (# ÷ρ t� tƒ öΝ x. $uΖõ3 n= ÷δ r&  ÏΒ Ο Îγ Î= ö7s% ÏiΒ 5βö� s% öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû Ä⇓ ö‘ F{$# $tΒ óΟ s9 

 Åj3 yϑçΡ ö/ä3 ©9 $uΖù= y™ ö‘ r& uρ u!$yϑ¡¡9$# Ν Íκ ö�n= tã # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ $uΖù= yè y_ uρ t�≈ yγ ÷Ρ F{$# “Ì� øg rB  ÏΒ öΝ Íκ ÉJøt rB Ν ßγ≈ uΖõ3 n= ÷δ r'sù öΝ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ $tΡ ù't±Σr& uρ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ $ºΡ ö� s% 

tÌ� yz#u � .م�2�N6/ا. 

3 �M�15/ ـ ا� . 
4  �!"�ف9/181ج/J(5. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/6 و�6-ة ،

��1��Yّا� .�ّ�-=� .1/352ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
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وال لُِمس ،ِئي1فلم يعملوا مبا شاهدوا وملسوا... قرطاس ر، � ÷×Î7 •Β ره :  يقول�مبني ملن تدب
م أوضح اآليات وأظهر والغرض أنهم ال يؤمنون ولو جاء. 2وتأمله أنه سحر ال حقيقة له

  .3الدالئل

وإذا كان هذا حال الكفّار املشركني فيما هو مرئي حمسوس يلمس باليد، فكيف 
: بواسطة ملك ال يرونه وال حيسونه؟ وإنما قال �فيما هو جمرد وحي يرتّل على رسول اهللا 

� çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ � ةيات احلسوأبعدها عن اخلداع؛ ألنّ البصر ، ألنّ اللّمس أقوى اليقيني
  . 4يخدع بالتخيل

  :املؤمنني بأيدي الكافرين تعذيب - ع

uθ �: قال تعاىل èδ ü“Ï% ©!$# yl t�÷zr& tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ ÉΑ̈ρL{ 

Î�ô³ptø: $# 4 $tΒ óΟ çF⊥oΨsß βr& (#θ ã_ ã�øƒs† ( (# þθ ‘Ζsß uρ Ο ßγ ‾Ρr& óΟ ßγ çGyè ÏΡ$ ¨Β ΝåκçΞθ ÝÁ ãm zÏiΒ «!$# ãΝßγ9s?r' sù ª!$# ô ÏΒ 

ß]ø‹ ym óΟ s9 (#θ ç7Å¡tGøts† ( t∃x‹ s%uρ ’ Îû ãΝÍκÍ5θ è=è% |= ôã”�9 $# 4 tβθç/Ì� øƒä† ΝåκsEθ ã‹ ç/ öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ “ Ï‰÷ƒ r&uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

(#ρç�É9 tF ôã$$ sù ’Í<'ρé' ‾≈ tƒ Ì�≈|Á ö/F{$# �5 .خريب باليد تظهر يف اآلية حركة الت� tβθ ç/Ì�øƒä† ΝåκsEθ ã‹ ç/ 

öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ “Ï‰÷ƒ r& uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 ، ملّا أيقن اليهود من بين النضري باجلالء، حسدوا املسلمني أن � #$

                                                 
�ن 1���2ّ�.  ـ "!� b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&�رّي ا� .J(8/204. 
2  �!"�ف9/181ج/J(5. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/6 و�6-ة ،
Yّ��1ا��� .�ّ�-=� .1/352ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
3  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=� .1/352ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
�ن 4���2ّ�.  ـ "!� b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&�رّي ا� .J(8/204 .OH] '�1 ل-�إّ�W�� 7 اr�ّي 02M&� ": و

(�P أو ،l�2V �&]'6 a0* ن��ت ا�، أّن ا��ه��-ن . £، أو l0Y�S ��8 ا��2-لV�2-ن */ � �&02M� اr�ّي  �إّ
�ر ا�(�ه�ن . هrا ا� -[l ه- ا� ��=�ة ا��0Z!� وا�2"�د ا�ّ:��+)Y*ر و*'م ا���Cا�ّ��£ وا a0* �وه- ا�6Cار )('\ّ�

e6ا ا����ن، .. أو ا�ّ"!� إ��7 أrا� *�0� و0ّ1� ـ ه a0ّ6 ر1-ل ا�  ـ a0* لcّ� 7��+ و�- أّن ا� 1(��h /* u
 /* �*� 1 u ه� ـ'p= �]ا�-ر Rr-�1؛ �ّ� � �-ا ه� ه��7؛ و��/ �� ور[� )"!-رة )0 -�1 )��و u يr�ّا �b-ا�

�7، و����-ا 9�ز)�/-� 0�&� ـ )� 0ّ1 -ا =&rا اr�ّي �و�7 و-�2= �≈›��P: � ÷βÎ) !#xه�، وM( uّ�د رؤ yδ āωÎ) Ö� ósÅ™ 

×Î7 •Β �  ."ل ا����نem �� .J(2/7/1039ج. 

5 �G�2/ ـ ا�. 
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؛ فكانوا 1 فجعلوا خيربوا من داخل، واملسلمون من خارج يسكنوا مساكنهم ومنازهلم،
سنونه، أو العمود أو الباب، فيرتعون ذلك ينظرون إىل اخلشبة فيما ذُكر يف منازهلم مما يستح

كان املسلمون خيربون ما يليهم من ظاهرها، وخترا اليهود . منها بأيديهم وأيدي املؤمنني
ملّا عرضوهم لذلك : ما معىن ختريبهم هلا بأيدي املؤمنني؟  قلت: فإن قلت. "2من داخلها

ويكون يف ذلك  ، ليزيلوا حتصنهم ا،3"وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلّفوهم إياه
  .عظيم التنكيل والغيظ هلم

öΝèδθ �: وقال تعاىل è=ÏF≈s% ÞΟßγ ö/Éj‹yè ãƒ ª!$# öΝà6ƒÏ‰÷ƒ r' Î/ öΝÏδ Ì“ øƒä†uρ öΝä.÷�ÝÇΖtƒ uρ óΟÎγ øŠn=tæ É# ô±o„ uρ 

u‘ρß‰ß¹ 7Θöθ s% š ÏΖÏΒ ÷σ•Β �4نكثوا ؛ يدعو اهللا تعاىل املؤمنون إىل قتال هؤالء املشركني الّذين 

ÞΟ �: ، ويقول5من بني أظهرهم �أميام ونقضوا عهودهم وأخرجوا رسول اهللا  ßγ ö/Éj‹yè ãƒ 

ª!$# öΝà6ƒÏ‰÷ƒ r' Î/ �"  أي يقتلهم اهللا بأيديكم، ويذلّهم باألسر والقهر، فيعطيكم الظّفر عليهم
بقتل هؤالء ) من غيظهم املكظوم(والغلبة، ويربئ داء صدور قوم مؤمنني باهللا ورسوله 

وجيعل اهللا ستار قدرته، وأداء مشيئته، . 6"املشركني بأيديكم وإذاللكم وقهركم إياهم
  .7فيعذّم وخيزيهم باهلزمية بأيدكم

                                                 
1  �!" .29/263ج/J(10. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
2  �!" .28/34ج/J(14. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�ف ـ  3Gّي. ا���G�(cّا� .J(4/80ا���� ا�ّ�ازي ����S �!"و�-ل أb ' . 29/263ج/J(10. ا�ّ�ازي. ، و

�Pا� �ا a�H:(" : أي u aYّb �]ّزNا Rرة أ�-ا�M�وا� OGا�� /( ���@-ا )"& �&� ���ّ'وا = 'p= �&S-�= ن-=��
�ل ��  2Y1e� |0:S �Y�ّا �&Sو��"�0-ا =2£ أدوا ،�&\e9 '2= /�"(s ا� a"��� ����6 a�)S u aYّbا�2'و، و �&0U'

�رج U /( ن-"(s ا� �&=���ت أ�Uى آ��OِGُ�ُ وا�2ََ ِ' واN=-اب، و&9 ،�&= �&":ّ�S 0-اc��'0U-ه� *�0&�، و
�&� ��Zوا� ?��"Yّا� ��!* wن �� ذ�-��ل، وYل ا����( 8�Yّو�� ."�Pا� �ا ����S .J(10/31 . 

4 �=-Y79 . 14/ ـ ا��Uأ �( �qا Rrول هc� O)1 �� ل"��' ورد��دة [Y] /* }�Gّأ=- ا� : i�c� �qا Rrأّن ه �ذآ� �"
� �� cUا*�: وأ�Uج */ *��)� [�ل.  ="� =�� = ّ���� cUا*� �b/ 029-ا �0Y-نqا Rrه i�c�وأ�Uج */ . 

„É#ô±o �: ا�ّ�ّ'ي uρ u‘ρß‰ ß¹ 7Θöθ s% š ÏΖÏΒ ÷σ •Β � ل��0�ء ا�ّ"(ّ� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� @l 6'وره� )/ ="� : [b �*اcU �ه

�ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول". =��)� .�h-��ّن 137. ا��9�)8 ا�(� �!". ا�Hّ(�ي. */ pSو? �ي ا����ن، و
J(6/10/106ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .10/106ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .10/106ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6
 .10/1612ج/OH] '�1 .J(3.  ـ "!� �� emل ا����ن 7
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≅ö �: وقال اهللا تعاىل è% ö≅ yδ šχθÝÁ −/t� s? !$ uΖÎ/ Hω Î) “ y‰÷n Î) È ÷uŠt⊥ ó¡ ßs ø9 $# ( ß øtwΥ uρ ßÈ−/u�tItΡ 

öΝä3Î/ βr& â/ ä3t7ŠÅÁ ãƒ ª!$# 5>#x‹yè Î/ ï∅ÏiΒ ÿÍνÏ‰ΖÏã ÷ρr& $ oΨƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ( (# þθ ÝÁ−/u�tIsù $ ‾ΡÎ) Νà6 yètΒ 

šχθÝÁ În/u�tI•Β �1 ،وفتحا ا ظفرا بالعدوفاملنافقون ينتظرون باملؤمنني إحدى احلسنيني؛ إم ،
فيه األجر والغنيمة والسالمة، وإما قتال من العدو، فيه الشهادة والفوز باجلنة والنجاة من 

ون ينتظرون م أن يصيبهم اهللا بعقوبة من عنده عاجلة، أو يصيبهم بأيديهم واملؤمن. النار
؛ فإما عذاب من اهللا تعاىل يأخذهم كما أخذ من قبلهم من املكذّبني، أو بطش 2فيقتلوم

  .3املؤمنني م كما وقع من قبل للمشركني

  

  

  

                                                 
1 �=-Yت ا. 52/ ـ ا��qا �� a��2S ل ا��] 7�ّ)� a��2S م )/ ا�e*إ �� و��&qا Rrه i�)1 �Y�ّ� وأّن /����� ا� " �1 

 /(�&S�(e* :� öθ s9 tβ% x. $ZÊ {�tã $Y7ƒ Ì� s% # \� x� y™ uρ # Y‰ Ï¹$s% x8θ ãè t7̈? ^ω . Å3≈ s9uρ ôN y‰ ãè t/ ãΝ Íκ ö�n= tã èπ¤) ’±9$# 4 šχθ à� Î= ós u‹ y™ uρ «! $$Î/ Èθ s9 

$oΨ ÷è sÜtF ó™ $# $uΖô_ t� sƒ m: öΝ ä3 yè tΒ tβθ ä3 Î= öκ ç‰ öΝ åκ |¦à�Ρ r& ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9  .$x� tã ª! $# š�Ζtã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒr& óΟ ßγ s9 4®Lym ẗ t6 tGtƒ š� s9 

šÏ%©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n=÷è s? uρ š Î/ É‹≈ s3 ø9$#  .Ÿω š� çΡ É‹ ø↔ tF ó¡o„ tÏ%©! $# šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ $# β r& (#ρ ß‰Îγ≈ yf ãƒ óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ 

öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& uρ 3 ª! $#uρ 7ΟŠÎ= tæ t É) −Gßϑø9$$Î/  .$yϑ‾Ρ Î) š� çΡ É‹ ø↔ tF ó¡o„ tÏ%©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# ôM t/$s? ö‘ $#uρ óΟ ßγ ç/θ è= è% óΟ ßγ sù ’ Îû óΟ Îγ Î6 ÷ƒ u‘ 

šχρ ßŠ ¨Šu�tItƒ  .öθ s9uρ (#ρ ßŠ# u‘ r& ylρã� ã‚ ø9$# (#ρ ‘‰ tãV{ … ã& s! Zο £‰ ãã  Å3≈ s9uρ oν Ì�Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ rO$yè Î7 /Ρ $# öΝ ßγ sÜ¬7 sV sù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρ ß‰ ãèø% $# yìtΒ šÏ‰ Ïè≈ s) ø9$#  .öθ s9 

(#θ ã_ t� yz /ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρ ßŠ# y— āω Î) Zω$t6 yz (#θ ãè |Ê ÷ρ V{uρ öΝ ä3 n=≈n= Ï{ ãΝ à6 tΡθ äó ö7 tƒ sπuΖ÷F Ï� ø9$# óΟä3‹ Ïù uρ tβθ ãè≈ £ϑy™ öΝ çλ m; 3 ª! $#uρ 7ΟŠ Î=tæ t ÏϑÎ=≈ ©à9$$Î/  .

Ï‰ s) s9 (# âθ tó tF ö/ $# sπuΖ÷F Ï� ø9$#  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ ç7 ‾= s% uρ š� s9 u‘θ ãΒ W{$# 4®Lym u!$y_ ‘,ys ø9$# t� yγ sßuρ â÷ö∆ r& «! $# öΝ èδ uρ šχθ èδ Ì�≈ Ÿ2  .Ν ßγ ÷ΖÏΒ uρ ̈Β ãΑθ à) tƒ β x‹øX $# 

’ Ík< Ÿω uρ ûÍh_ ÏGø� s? 4 Ÿω r& ’ Îû ÏπuΖ÷GÏ� ø9$# (#θ äÜs) y™ 3 āχ Î)uρ zΟ ¨Ψ yγ y_ 8πsÜŠ Ås ßϑs9 šÍ� Ï�≈ x6 ø9$$Î/  .β Î) š� ö7ÅÁ è? ×πuΖ|¡ym öΝ èδ ÷σ Ý¡s? ( βÎ)uρ š� ö7 ÅÁ è? 

×πt6Š ÅÁ ãΒ (#θ ä9θ à) tƒ ô‰ s% !$tΡ õ‹ s{r& $tΡ t� øΒ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ ©9uθ tGtƒ uρ öΝ èδ ¨ρ šχθ ãm Ì� sù  .≅ è%  ©9 !$uΖu;‹ ÅÁ ãƒ āω Î) $tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $uΖs9 uθ èδ $uΖ9 s9öθ tΒ 4 ’ n?tãuρ 

«! $# È≅ ā2uθ tGuŠ ù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# � .�=-Yّ51-42/ا�. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .10/177ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .10/1664ج/OH] '�1 .J(3.  ـ "!� �� emل ا����ن 3
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   : والضرب األخذوحركتا" اليد" -ف 
›õ‹è{uρ x8Ï‰u �: قال تعاىل Î/ $ ZWøó ÅÊ >Î�ôÑ $$sù ÏµÎn/ Ÿωuρ ô]oΨøtrB 3 $ ‾ΡÎ) çµ≈tΡô‰ỳ uρ # \�Î/$ |¹ 4 zΝ÷èÏoΡ 

ß‰ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ‾ΡÎ) Ò>#̈ρr& �1 .م ميني منهه حلف على 2اعلم أنّ هذا الكالم يدلّ على تقدوأن ،
فبلغ ذلك أيوب ..  أمر، وأرادها إبليس على شيء�؛ فلقد عرض المرأة أيوب 3أهله
فأُمر بغصن فيه تسعة وتسعون قضيبا : ن اهللا شفاه ليجلدنها مئة جلدة؛ قاللئ:  فحلف�

أو حبزمة صغرية من حشيش أو رحيان أو غري من الشجر الرطب، واألصل تكملة املئة، 
ويف اآلية ما . 6وهو اليوم يف الناس ميني أيوب. فأبر نبيه اهللا ،5فضرا ضربة واحدة ،4ذلك

  .7 كفّارة، وإنما كان الرب أو احلنث�ن يف شرع أيوب يدلّ على أنه مل يك

  :  املاءغتراف حركة ا-ص 

$ �: قال تعاىل £ϑn=sù Ÿ≅ |Á sù ßNθ ä9$sÛ ÏŠθ ãΖàfø9 $$ Î/ tΑ$s% āχÎ) ©!$# Νà6‹Î=tF ö6 ãΒ 9� yγ oΨÎ/  yϑsù 

z>Î�Ÿ° çµ÷ΨÏΒ }§øŠn=sù  Íh_ÏΒ tΒ uρ öΝ©9 çµôϑyè ôÜ tƒ …çµ‾ΡÎ* sù û Íh_ ÏΒ āω Î) Ç tΒ t∃ u�tIøî$# Oπ sùö� äî ÍνÏ‰u‹ Î/ 4 (#θç/Î�|³sù çµ ÷ΨÏΒ 

āω Î) WξŠÎ=s% öΝßγ ÷ΨÏiΒ 4 $ £ϑn=sù … çνy— uρ% ỳ uθ èδ šÏ%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u … çµyètΒ (#θä9$ s% Ÿω sπ s%$ sÛ $ uΖs9 tΠ öθ u‹ ø9 $# 

|Nθ ä9$ yf Î/ ÍνÏŠθãΖã_ uρ 4 tΑ$ s% šÏ% ©!$# šχθ‘ΖÝà tƒ Νßγ ‾Ρr& (#θà)≈ n=•Β «!$# ΝŸ2  ÏiΒ 7πt⁄Ïù A' s#ŠÎ=s% ôMt7 n=xî 

                                                 

�. 44/ ـ ص 1qا Rrه i�)1 �Y�ّت ا�qا �� a��2S ل�] :� ö� ä. øŒ $#uρ !$tΡ y‰ ö7 tã z>θ •ƒ r& øŒ Î) 3“yŠ$tΡ ÿ…çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_ ¡¡tΒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# 

5= óÁ ãΖÎ/ A>#x‹ tãuρ  .ôÙ ä. ö‘ $# y7 Î= ô_ Ì� Î/ ( #x‹≈ yδ 7≅ |¡tF øó ãΒ ×Š Í‘$t/ Ò>#u�Ÿ° uρ  .$oΨ ö7yδ uρ uρ ÿ… ã& s! … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷V ÏΒ uρ öΝ ßγ yè ¨Β ZπtΗ ôq y‘ $̈ΖÏiΒ 3“t� ø. ÏŒuρ ’ Í< 'ρT{ 

É=≈ t7ø9F{$# � 43- 41/ص. 

�ن �&� ـ زو�9 أ-ب ـ �� ا�0YU-ا */ ا�ّ�(O اr�ّي أو7�0b O9 " ـ ��'  2H�Gّ4ّ? ا� S -:-ل أ[-ا�&� ه�ب ـ و)-ـ أ
�6| أو )'او� �/ و[-*r� ،/(s( /( 7آ�ت ذ�w �7، . 6-رة  u ط�% a0* 7' a0* ب-�ء أ�% �و*�ض �&

l0�� ،7�0* wذ� �&V�2� O@Pن و�H�Gّه- ا� ��ب، وه� . �02� أّن اr�ّي *�ض �&)1Nا /( wذ� ��P ?�]و
�Vر�2Y( .�&"* R�Vور R�� إ&Y('U /��� 7�0* ه-ن %�ءp= 7"� �ن . ����S ا�(�� ا� ��`". ��0? ا� �b -=أ
�ّ��'�Nا .J(7/385ف�Gّا�� �!"�م ا����نJ(3/377. ا��G�(cّي. ، و�b4/51ج. ا=/ ا��2=�. ، وأ. 

 .26/199ج/J(9. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3
�� ـ "!� ا� :'ر ���7 وا 4��، وروح ا� 2&��� ���:ّ� .�1-�Nا .J(12/23/268ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .23/181ج/J(12. ا�Hّ(�ي.  ـ 
6 �&��� . ـ "!� ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� 
�م ا����ن 7�bأ �!" .4/52ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 
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Zπ t⁄Ïù Oοu��ÏW Ÿ2 ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yìtΒ tÎ�É9≈ ¢Á9$# �1 . هنا يتجلّى لنا مصداق حكمة اهللا يف
اصطفاء هذا الرجل املقدم على معركة، وهو يواجه جيشا قويا، فالبد من قوة كامنة يف 

هذه القوة الكامنة الّيت ال تكون إالّ يف اإلرادة الّيت تضبط الشهوات والنزوات، . ضمري جيشه
فالبد للقائد املختار أن يبلو إرادة . كاليفهاوتصمد للحرمان واملشاق، وتؤثر الطّاعة وحتتمل ت

$tΑ �: قال تعاىل. 2جيشه، وصموده وصربه، واختار هذه التجربة وهم عطاش s% āχÎ) ©!$# 

Νà6‹Î=tF ö6 ãΒ 9� yγ oΨÎ/  � ه "؛ومعىن هذا االبتالء اختبارهم، فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء علم أن
املاء وعصى األمر فهو بالعصيان يف الشدائد يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته يف 

 �: وقوله تعاىل. 3"أحرى yϑsù z>Î�Ÿ° çµ÷ΨÏΒ }§øŠn=sù Íh_ ÏΒ � أي ليس من أتباعي يف هذه 
  .4احلرب، وال أشياعي، ومل خيرجهم بذلك عن اإلميان

āω �: وأما قوله Î) ÇtΒ t∃ u�tIøî$# Oπ sùö� äî ÍνÏ‰u‹ Î/ 4 � واملعىن أنّ اءاستثن ،5أي فال بأس عليه ،
فأذن . 6من اغترف غرفة بيده أو كفّا من املاء دون الكروع ليبلّ عطشه وينقع غلّته فهو مني

فالغرفةُ بفتح الغني؛ أخذ املاء باليد، والغرفة بضمه؛ . 7هلم برشفة من املاء تذْهب بالعطش
›ÍνÏ‰u �: املقدار املغروف من املاء، ووجه تقييده بقوله Î/ 4 �  ّ؛ ألنّ الغرف ال يكون إال

تظهر يف هذه اآلية حركة اليد وهي تتقعر يف وسط . 9فالفتح اسم والضم مصدر. 8باليد
  .الراحة ليتمكّن صاحبها من محل مقدار من املاء

  

                                                 
 . 249/ ـ ا�(��ة 1
 .2/268ج/OH] '�1 .J(1.  ـ "!� �� emل ا����ن 2
�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 3Nن ا��b -=أ .J(2/273. 
4 �&��� . ـ "!� ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� 
 .1/536ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 5
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 6Nن ا��b -=أ .J(2/274ي ا����ن� ?9�)8 ا�(��ن */ pSو �!". ا�Hّ(�ي. ، و
J(2/2/760ج. 
7 ��1��Yّ�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .1/142ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
8 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(1/2/498ج. 
9  �!" .152). هـ516ت(أ=- )�ّ ' ا����/ =/ )�2-د ا�(Z-ّي . ����S ا�(Z-ّي ـ 
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  :  اليد يف الصيد التعبري على حركة-ق 

$ �: قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ãΝä3‾Ρuθ è=ö7 uŠs9 ª!$# & ó ý Î/ zÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ…ã& è!$ oΨs? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& 

öΝä3ãm$ tΒÍ‘uρ zΟ n=÷èu‹Ï9 ª! $#  tΒ … çµèù$ sƒs† Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ 4 Çyϑsù 3“ y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ … ã& s#sù ë>#x‹ tã ×Λ Ï9 r& �1 .
ميان به إنّ اهللا تعاىل خيترب املؤمنني ببعض الصيد يف حال إحرامهم، كي يعلم أهلُ طاعته واإل

واملنتهون إىل حدوده وأمره ويه، من الّذي خياف اهللا، فيتقي ما اه عنه من الصيد وغريه، 
وجيتنبه خوف عقابه بالغيب؛ حبيث ال يراه وال يعاينه، ومن يتجاوز حد اهللا، فيستحلّ ما 

  .حرم عليه من الصيد بأخذه وقتله

&ÿ…ã �: ويف قوله تعاىل è!$ oΨs? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3ãm$tΒ Í‘uρ يد وكباره�2 بيان حلكم صغار الص .
إنّ هذا الصيد قد تناله أيديهم، كالبيض والفراخ وما ال يستطيع أن يفر من الصيد، وقد تنال 

يد، أو ما يستطيع أن يفرونه وميارسونه،  . 3رماحهم كبري الصيد أحد معايشهم حيبوكان الص
يد كلّ . 4ا، فابتالهم اهللا فيه مع اإلحرام واحلرموشائعا عند اجلميع منهم، مستعمال جدوالص

  .5شيء يناله اإلنسان بيده أو برحمه أو بشيء من سالحه فقتله

  

 
                                                 

�Y/ =2'ه�. 94/ ـ ا� �\'ة 1qا �� a��2S ل-� :� $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θ è= çGø) s? y‰ øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã� ãm 4  tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3ΖÏΒ 

# Y‰ Ïdϑyè tG•Β Ö!#t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tF s% z ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9$# ãΝ ä3 øt s† ÏµÎ/ #uρ sŒ 5Αô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒ ô‰ yδ x�Î=≈ t/ Ïπt7 ÷è s3 ø9$# ÷ρ r& ×ο t�≈ ¤� x. ßΘ$yè sÛ t Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰ tã 

y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹ s−ρä‹ u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ Íν Í÷ö∆ r& 3 $x� tã ª! $# $£ϑtã y#n= y™ 4 ô tΒ uρ yŠ$tã ãΝ É) tFΖuŠ sù ª! $# çµ÷ΖÏΒ 3 ª! $#uρ Ö“ƒÍ•tã ρèŒ BΘ$s) ÏGΡ $#  .¨≅ Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹|¹ 

Ì� ós t7 ø9$# … çµãΒ$yè sÛ uρ $Yè≈ tF tΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$§‹ ¡¡= Ï9uρ ( tΠ Ìh� ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹|¹ Îh�y9 ø9$# $tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $YΒ ã� ãm 3 (#θ à) ¨? $#uρ ©! $# ü”Ï%©! $# ÏµøŠ s9Î) šχρ ç�|³ øt éB � 

� . 96-95/ا� �\'ةqول اc� O)1 a0* ��cP �� i�cوة ا��'(ّ��، أ�bم =2£ ا�ّ"�س )8 ا�ّ")ّ� : [�?"، 94أّ( �&� �إّ
i&)Y%ا�&�، وا-b7 أ�� i�0YUن إذا *�ض �6' ا�� و�� ��م =2@&�؛ ��qا Rrه a��2S ل ا�c�p� ،�&�0* 7(��bأ 

�&S� *و �&Mّb !-رات�و) �&���م أb-ا�&� وأ�2�bN ����م ا����ن". =��b120-2/119ج. ا=/ ا��2=�. أ �!"، و
�م ا����ن�bN 8(�Mا� .�ّ)h6/299ج. ا���� . و)� =2'ه

�م ا����ن2�bأ �!"�م ا����ن2/119ج. ا=/ ا��2=�.  ـ �bN 8(�Mوا� ،.�ّ)h6/300ج.  ا���. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!" .7/48ج/J(5. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن4�bN 8(�Mا� �!" .6/299ج. ا���h(ّ�.  ـ 
57��� .6/300ج.  ـ "!� ا� :'ر 
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  :  األسر التعبري على -ر 

$ �: قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# ≅è% yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& š∅ÏiΒ #“ t�ó™F{ $# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’ Îû 

öΝä3Î/θ è=è% # Z�ö� yz öΝä3Ï?÷σãƒ # Z�ö� yz !$ £ϑÏiΒ x‹Ï{é& öΝà6ΖÏΒ ö�Ï�øótƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm فالشاهد . �1 ‘§

 �: قوله yϑÏj9 þ’ Îû Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&  �  3وقهركم وسلطتكم ،2ووثاقكم واستيالئكم ملكتكم يف: أي، 
أليدي  فا.حتت سيطرتكم وقعوا األعداء من أسرى فهم ،4عليهم قابضة أيديكم كأنّ

 ،6إسالما قلوبكم يف تعاىل اهللا يعلم إن. 5مستعارة للملك، ومجعها باعتبار عدد املالكني
 الدنيا يف خيلفكم أن إما الفداء، من منكم أخذ مما خريا يؤتكم ،7نية وصحة إميان وخلوص
  . 9قبله ما جيب اإلسالم فإنّ اجترحتموه، ما لكم وسيغفر. 8اآلخرة يف يثيبكم أو أضعافه

 الكتب من وجودم ،اليدين بني نئكا هو ما أي: اليدين بني الّذي تصديق - 2
 بني الّذي تصديق (عبارة فيها وردت الّيت واآليات . � حممد قبل كانوا الّذين واألنبياء

                                                 

�ل1��N70/ ـ ا .��Y/ =2'هqا� �� ا a��2S ل�] :� β Î)uρ (#ρ ß‰ƒ Ì�ãƒ y7 tGtΡ$u‹ Åz ô‰ s) sù (#θ çΡ$yz ©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% z s3 øΒ r'sù öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 ª! $#uρ íΟŠ Î= tæ 

íΟŠ Å3 ym  .¨βÎ) zƒ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ã� y_$yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tÏ%©! $#uρ (#ρ uρ#u (# ÿρ ç�|Ç tΡ ¨ρ y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& öΝ åκ ÝÕ÷è t/ â!$u‹ Ï9÷ρ r& 

<Ù ÷è t/ 4 tÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝ s9uρ (#ρ ã� Å_$pκ ç‰ $tΒ /ä3 s9 ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9uρ  ÏiΒ >óx« 4®Lym (#ρ ã�Å_$pκ ç‰ 4 ÈβÎ)uρ öΝ ä.ρ ç�|ÇΖoK ó™ $# ’ Îû ÈÏd‰9$# ãΝ à6 ø‹ n= yè sù ç�óÇ ¨Ζ9$# 

āω Î) 4’ n?tã ¤Θöθ s% öΝ ä3 oΨ ÷� t/ Ν æηuΖ÷� t/ uρ ×,≈ sVŠÏiΒ 3 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×�� ÅÁ t/ ل����N72- 71/  ا . '�� ��cو�& O)1 a0* �روى "أّ)

�ّ�  وا� ��b i�c/ أU(�ت ر1-ل ا� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� : [�ل ا�2ّ(�س: ا�Hّ(�ا�ّ� �� ا�-1` */ ا=/ *ّ(�س [�ل
/ أو[�� ا�Y�ّ و9'ت )�2�G2��= �")1��'e1°= . R)� و7Y�p1 أن  �� ��� = �9�S �&0ّا آ')* /�G* �&= ���H*p�

�ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول". ��Zة ا�)8 )� أر9- )/ ))� .�ّh-��ّا� /9�)8 ا�(��ن e9 .134 135ل ا�ّ' �!"، و
�م ا����ن10/59ج/J(6. ا�Hّ(�ي. */ pSو? �ي ا����ن�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h8/52ج. ا��� ����Sو ،� و)� =2'ه

 .                  و)� =2'ه�3/349ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!��
2�ف ـ Gّي. "!� ا���G�(cّا� .J)2/169`�� ا� ��ا�( ����Sو ، .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(4/516���. ، وروح ا� 2

�ّ1-�Nا .J(5/10/320ج. 
�ن3���2ّ�.  ـ "!� b ����S'ا\+ ا��وح وا��Gّا�&�وّي ا� .J(11/95. 
�ف4Gّا�� �!"�ن اN. ، و����S ا�)�� ا� ��`J(2/169. ا��G�(cّي.  ـ �b -=ّ�أ��'� .J(4/516���. ، وروح ا� 2

�ّ1-�Nا .J(5/10/320ج. 
5�-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(5/10/80ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6 �!" .10/58ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف7Gّا�� �!" .J(2/169. ا��G�(cّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا���8 �!"�ف10/58ج/J(6. ا�Hّ(�ي. �ن ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/169 8(�Mوا� ،

�م ا����ن�bN .�ّ)h8/53ج. ا���� . و)� =2'ه
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`9Nن ا��b -=أ .J(4/516. 
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# .ö≅è% tΒ šχ%x � :تعاىل قوله منها ،1عديدة) اليدين xρß‰tã Ÿ≅ƒÎ�ö9 Éf Ïj9 … çµ‾ΡÎ* sù … çµs9 ¨“tΡ 4’n? tã y7Î6 ù=s% 

ÈβøŒ Î* Î/ «!$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ “Y‰èδ uρ 2”u�ô³ç0uρ t ÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 �2 .ل جربيل : أيلقد نز
القرآن على قلب حممد مصدقا ملا بني يدي القرآن، يعين بذلك مصدقا ملا سلف من كتب 

صديقه إياها موافقة معانيه وت �، الّيت نزلت على رسله الّذين كانوا من قبل حممد 3اهللا أمامه
أو مصدقا ملا قبله . وما جاء به من عند اهللا، وهي تصدقه �معانيها يف األمر باتباع حممد 

من الكتب الّيت أنزهلا اهللا، والرسل الّذين بعثهم اهللا تعاىل باآليات حنو موسى ونوح وهود 
  . 4وصاحل وأشباههم من الرسل عليهم السالم

  :األيدي بني ما علم  - 3

≈ª!$# Iω tµ �: قال تعاىل s9 Î) āω Î) uθ èδ ÷ y∏ø9 $# ãΠθ •‹ s)ø9 $# 4 Ÿω …çνä‹ è{ù' s? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 … çµ©9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3  tΒ #sŒ “ Ï%©!$# ßìx�ô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š÷ t/ 

óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ x�ù=yz ( Ÿωuρ tβθ äÜŠÅs ãƒ & ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿÏµ Ïϑù=Ïã āω Î) $ yϑÎ/ u !$ x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹ Å™ö�ä. 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ ( Ÿωuρ … çνßŠθä↔tƒ $ uΚßγ Ýà ø�Ïm 4 uθ èδ uρ ÷’Í? yè ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 فالشاهد هو قوله . �5 #$

ÞΟ �: تعاىل n=÷ètƒ $tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝßγ x�ù=yz Ÿ�6 ّ؛ إنّ اهللا تعاىل هو احمليط بكلّ ما كان وبكل
                                                 

2�م48/، ا� �\'ة46/، ا� �\'ة50/، �ل * �ان3/�ل * �ان:  )"&� ـ  1�N92/، اW�- ،/37l1- ،/111� ،�h�/31 ،
�ف�bN30/ا ،lّ:ّ6/ا�. 

 .97/ ـ ا�(��ة 2

%[$ �":  ـ  [�ل ا�ّ�ازي 3 Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ �  70)] �� أ9 8 *7�0 أآ�4 ا� �ّ��/ )/ أّن ا� �اد )( a0* ل- � �

�بYآ ��:�Y� a"2( uء و��)�Nا OYا���� ا�ّ�ازي". )/ آ ����S .J(1/ء �� [. 3/192ج�-�7 و�� )a"2 ا�&

a��2S :� š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ � :" �� ء�&���)7' /�= ( ،?�)9  a0* 2-دS أن ? Y��Y ? أن �S-ن *�\'ة *a0  ا����ن، و

OY7 )/ ا�1�ّ? وا��'�= � � �]'ّ:( a"2 ���'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��`". �Nن ا��b -=أ .J(1/489 روح �!"، و
��� .1/462ج/J(1. ا�N-�1. ا� 2

4 �!" .1/562ج/J(1. ا�Hّ(�ي. / pSو? �ي ا����ن 9�)8 ا�(��ن * ـ 
 .255/ ـ ا�(��ة 5
&�(ا�ّ@ ��ان �� " ـ  6'�\'ان *a0 آّ? )/ �0U (7�-] 7" ّ@S / ّ( ?�2&�(و) أ*) : �� �� �� ا�ّ� -ات و)( 7�

"!� ����S ا�(�� ا� ��`)". اNرض .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(2/289ا\+ ا��وح'b ����Sن، و��ا�&�رّي .  وا��
�ّ2��Gّا� .J(4/21 -22ة��)1-رة ا� ����Sد. ، و .cc2ن. أ)�� *(' ا��. دار ا���[�ن ��G"ّ0 وا�Yّ-ز8. اNردن. *ّ 

8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� ���، وا� �ّ�ر ا�-c�9 �� 450/م1985/هـ1/1405ط. =��وت. �("�ن.  و)��1ّs ا�1�ّ
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ما هو كائن علما، ال خيفى عليه شيء منه، يف الدنيا واآلخرة، أو يعلم ما مضى من الدنيا، 
؛ ألنّ 1ويعلم من اآلخرة، أو ما مضى أمامهم من الدنيا، وما يكون بعدهم من الدنيا واآلخرة

  .2وما خلفه هو كلّ ما يأيت بعدهما بني اليد هو كلّ ما تقدم اإلنسان، 

هو ما بعد ): ما خلفهم: (هو ما قبل خلقهم، ويف): ما بني أيديهم: (ولقد قيل يف
ما بني : (ما كتموه، وقيل): ما خلفهم(ما أظهروه، و): ما بني أيديهم: (خلقهم، وقيل

  . 3ما سيكون، أو عكسه): ما خلفهم(احلاضر من أفعاهلم وأحواهلم، و): أيديهم

وهذه احلقيقة بطرفيها تساهم كذلك يف تعريف املسلم بإهله، ويف :"ول سيد قطبيق
وهو تعبري عن العلم . فاهللا يعلم ما بني أيدي الناس وما خلفهم. حتديد مقامه هو من إهله

فهو يشمل حاضرهم الذي بني أيديهم؛ ويشمل . الشامل الكامل املستقصي لكلّ ما حوله
كذلك هو يشمل ما يعلمونه . ذي سيكون وهو عنهم حمجوبغيبهم الّذي كان ومضى والّ

من ... علم اهللا الشامل مبا بني أيديهم وما خلفهم... من األمور وما جيهلونه يف كلّ وقت
النفس تقف عارية يف كلّ حلظة أمام : "ويقول أيضا. 4"شأنه أن حيدث يف النفس رجة وهزة

ويعلم ما يعمله مبا . يعلم ما تضمر علمه مبا جتهر. هابارئها الّذي يعلم ما بني يديها وما خلف
شعور النفس ذا .. ويعلم ما حييط ا من ماض وآت مما ال تعلمه هي وال تدريه. جتهل

خليق بأن حيدث فيها هزة الّذي يقف عريانا بكلّ ما يف سريرته أمام الديان؛ كما أنه خليق 
ويظهر أنّ هذا يف . 5"ظاهر كل شيء وخافيهبأن يسكب يف القلب االستسالم ملن يعرف 

                                                                                                                                               
cc2ب ا��Yا�� ����S .أ �V�����H* /= O ا��P /= +ّ�' *(' ا� �هـ546ت(=- ) .(|S : ���Gّم *(' ا�e�ّا� ')*

 .1/341ج. م2001/هـ1/1422ط.  دار ا��OY ا�02 ّ��. �("�ن. =��وت. )�ّ '
1  �!"�ب 13-3/12ج/J(3. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Yا�� ����S �� c�9-ّ�ر ا��وا�  ،

cc2ا� .��H* /=1/341ج. ا. 
2  �!"c ـ c2ب ا��Yا�� ����S �� c�9-ّ�ر ا��ا�  .��H* /=1/341ج. ا. 
3  �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(2/289ن����2ّ�. ، وb ����S'ا\+ ا��وح وا��Gّا�&�رّي ا� .
J(4/21-22ة��)1-رة ا� ����Sو ، .cc2450. أ)�� *(' ا� . 
 .3/289ج/J1).  ـ �� emل ا����ن 4
5 �&���0ّ2Y+ : " و�-ل ا���� ا�ّ�ازي. ـ ا� �89 ���7، ا�ّ:���  ���8 وا� �G-ع �7 �� Gّال ا�-bp= ���* 7���)1 7�إّ

02 -ن )/ أ���&� أّن �&�  u ء�2�Gّوا� ،����U 7�0* a�� u ت���� =M �8 ا� 02-)* 7�ّN ،ب وا�4ّ-اب��ق ا��2��Y1�=
�Y�ّ�-ن  �( �*�Hّا� /( �*��Gّا� w0S �� �&� ه? أذن a��2S 02 -ن أّن ا� uو ،a��2S ا�2!� � *"' ا� ��c" ا� Rr7 ه=

�*� إuّ =°ذن ا� �Gّا� a0* م'�bN W' )/ ا��e\+ أن  7��Y�ّ�-ن ا� �i وا��9cّ */ ذ�w، وهrا 'ّل *a0 أّ �&�وأّ
a��2S ."ا���� ا�ّ�ازي ����S .J(3/7/11ج. 
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اآلية كناية عن إحاطة علم اهللا تعاىل بسائر املخلوقات، من مجيع اجلهات، وكين اتني 
اجلهتني عن سائر جهات من أحاط علمه به، فال يعزب عنه شيء، وال يراد مبا بني األيدي، 

  . 1وال مبا خلفهم شيء معين

$ ÞΟn=÷ètƒ �: قال تعاىل tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγ x�ù=yz Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑù=Ïã �2 .أي :
يعلم اهللا تعاىل من أمر هؤالء الّذين يسريون خلف داعي اهللا الّذي يدعوهم إىل موقف يوم 

  .3القيامة، وما يصريون إليه من الثّواب والعقاب، ويعلم أمر ما خلّفوه وراءهم من أمر الدنيا
 من) اليدين أو األيدي بني (العبارة هذه داللة ختتلف :واليدين أليديا بني من - 4

 وسنتابع. ومتنوعة كثرية مواضع يف وردت ولقد آخر، إىل قرآينّ سياق ومن آية إىل آية
  :اآليات من النماذج هذه يف داللتها

ΝèO Οßγ§ �: قال تعاىل ¨Ψu‹ Ï?Uψ . ÏiΒ È÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝÎγ Ï�ù=yz ô tãuρ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&  tãuρ 

öΝÎγ Î=Í←!$ oÿw¬ ( Ÿωuρ ß‰Åg rB öΝèδ t� sVø.r& šÌ� Å3≈ x© �4 . يف اآلية تعبري عن جهة األمام� . ÏiΒ È ÷t/ 

öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& يطان اإلنسان ليوسوس له�ففي . ، وتعبري عن اجلهات األخرى الّيت يأيت منها الش

ÏiΒ È. �: قوله ÷t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& �"  ى يكذّبوا مبا فيها من اآلياتنها هلم، حتنيا فيزيِل الدمن ِقب

ôÏΒ �وأخبار األمم السالفة،  uρ öΝÎγ Ï�ù=yz �  ،ا ى يكذّبواِل اآلخرة يبطِّئهم عنها، حتمن ِقب 

� ôtãuρ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& � دهم فيهاهم عنه، ويشكّكهم فيه، أو احلسنات فيزهيصد ِل احلقمن ِقب 
                                                 

1  �!"�'��ّ�. ��� ا�(�� ا� ��`�S ـ Nن ا��b -=أ .J(2/289ن����2ّ�. ، وb ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&�رّي ا� .
J(4/21-22ة��)1-رة ا� ����Sو ، .cc2450. أ)�� *(' ا� . 

2 7h 110/ ـ .Rrه �Y�)1 /�Y0ّا� /�Yqا �� a��2S ل�›7 �: و[ Í× tΒ öθ tƒ šχθ ãè Î7 −F tƒ zÅç# ¤$! $# Ÿω yl uθ Ïã …ã& s! ( ÏM yè t±yz uρ ßN# uθ ô¹ F{$# 

Ç≈ uΗ÷q §�= Ï9 Ÿξ sù ßìyϑó¡n@ āω Î) $T¡ôϑyδ  .7‹Í× tΒ öθ tƒ āω ßìx�Ζs? èπyè≈ x� ¤±9$# āω Î) ôtΒ tβ ÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ÷q §�9$# zÅÌ u‘ uρ … çµs9 Zω öθ s% � 7h/108-109. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .16/235ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 

�[. 17/ ـ اN*�اف 4qا Rrه i�)1 �Y�ّت ا�qا �� a��2S ل� :� tΑ$s% ñÝ Î7 ÷δ $$sù $pκ ÷]ÏΒ $yϑsù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 βr& t� ¬6 s3 tF s? $pκ�Ïù ól ã� ÷z $$sù 

y7 ¨Ρ Î) z ÏΒ tÌ� Éó≈ ¢Á9$#  .tΑ$s% þ’ ÎΤ ö� ÏàΡ r& 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èW yè ö7ãƒ  .tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) zÏΒ tÌ� sàΖßϑø9$#  .tΑ$s% !$yϑÎ6 sù ‘ ÏΖoK ÷ƒ uθ øîr& ¨β y‰ ãè ø%V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡u�ÅÀ 

tΛÉ) tF ó¡ãΚ ø9$# � .اف�*N16 -13/ا. 
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�  tãuρ öΝÎγ Î=Í←!$ oÿw¬ ( � نه هلم، أو مساويءِل الباطل فيخفّفه عليهم ويرغّبهم فيه، ويزيمن ِقب 
: وهذا بعد قوله تعاىل. فهو يأتيهم من مجيع  وجوه احلق والباطل.  األعمال فيحسنها إليهم

� ¨βy‰ãè ø%V{ öΝçλ m; y7 sÛ≡ u�ÅÀ tΛÉ)tF ó¡ ãΚ ø9  تعاىل عن الشيطان يذكر اهللاففي اآلية الكرمية . 1"� #$
تعداد اجلهات األربع الّيت يستطيع أن يأيت منها اإلنسان ويوسوس له جبميع االعتبارات 

  . 2املمكنة

اآلخرة؛ ألنهم يِردون عليها ويصلون إليها، فهي بني ": من بني أيديهم: "وقيل
قيامة، وأفترهم عن فهو يشكّكهم يف صحة البعث وال. أيديهم، والدنيا خلفهم ألنهم خيلفوا

يعين يقوي رغبتهم يف لذّات الدنيا وطيباا " ومن خلفهم. "الرغبة يف سعادات اآلخرة
يف " عن أميام"ويأتيهم . ويحسنها يف أعينهم، يف تكذيب من تقدم من األنبياء والرسل

 ،رف عن احلقرغيب يف يف أنواع املعاصي، أو ا" وعن مشائلهم"الكفر والبدعة، أو الصلت
أنّ إتيانه من هذه اجلهات األربع كناية عن : إنّ الظّاهر. 3الباطل، يقوي دواعيهم يف السيئات

 . 4وسوسته وإغوائه له واجلد يف إضالله من كلّ جهة ميكن

                                                 
�م ا����ن160 -8/158ج/J(5. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  1�bN 8(�Mا� �!". ا���h(ّ�. ، و
 .151-3/150ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��7/176ج
2  �!" .14/37ج/J(5. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
3  �!"&� و)/ �0U&�: "(و�-ل ا���� ا�ّ�ازي �� )-�U� 8V. 14/36ج/J(5. ا� :'ر ���7 ـ '�rآ� ) )/ =�/ أ

 � 0�= /�Y&Mا� /�S��ل، )ِ)ْ/(ه] �ّ�) :�&0\��&� و*/ % � وu=' �� هrا ) َ*ْ/(�rآ� ه��S/ ا��Y&M/ =�0 � ) و*/ أ
�\?إذا [�ل ا��: �"�-ل. ا���ق )/ ��\'ة :7= +:Y0( ��P /� ا�� Ob�6 /* ��ّ��MY( W09 7��R أّ"7، )2"�  /* W09 .

a��2S ل�]: � Ç tã È Ïϑu‹ ø9$# Çtãuρ ÉΑ$uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% � 17/ق �� �@��0�ن، و�� ( /�Y&Mا� /�S�، �(ّ�/ أّ�a0* �@b 7 ه

�*' */ ا� r&0� ،w0ا ا� U a"2ّ� ا)Y�ن H�Gّن، وا���0( l0ل =�0 � ا��ّ'ام وا��� Gّوا� /� ��� ô tã �  '��S �&�9N? أّ

� أّن ا� �اد )/ [-�7�� ��' ذآ�@"�، وا�. � :ا�(2' وا� ( ÏiΒ È÷ t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& ôÏΒ uρ öΝ Îγ Ï� ù= yz �  ل، وا�-ه�، وا�ّ@�ر�ا���

ô � :ا�ّ"�%�ء )"& � ه- b:-ل ا��2�\' ا�(��0h، وذ�w ه- b:-ل ا����، و[-�7 tãuρ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r&  tãuρ öΝ Îγ Î= Í←!$oÿ w¬ ( �  ،ة-&Gّا�

�ل ا�Gّ&-ا�ّ�� وا�Z@(ّ��، وذ�w ه- ا� 2:��، وwّ% u أّن  *Nل ا-:b -ه �وا�O@Z، وا�ّ@�ر ا�ّ"�%�ء )"& 
أّ)� ا�ّ@�ر ا���6? )/ ا� N ،?&�� ��:2ّن *��=r&0� ،8H�"( 7ا . ا�ّ@�ر ا���6? )/ ا���� uزم، Nّن *��=7 دا\�

rه �ّU O)�ّا��� �/ =�0 � ا� /� ô tã � ّولNل دون ا���� ا�:Sّuوم واc0ّا��� �/ �� ا� /rأّن ه a0* �&�)"S . وا�

Rا���� ا�ّ�ازي ".أ*0� = �اد ����S .ا�ّ�ازي .J(5/14/36ج�-"Yّوا� ���Yّ� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر. ، وHّا� .
J(4/50 -8/49ج. 
4  �!"�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ �b -=ّ�أ��'�Nن ا .J(4/277. 
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$ �: وقال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (# þθ ç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπt/öθ s? % �nθ ÝÁ‾Ρ 4 |¤ tã öΝä3š/u‘ βr& 

t� Ïe�s3ãƒ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ öΝà6 n=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì�øg rB  ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tΠ öθtƒ Ÿω “Ì“ øƒä† ª!$# 

¢ É<̈Ζ9 $# zƒ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yètΒ ( öΝèδâ‘θ çΡ 4të ó¡o„ š÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ öΝÏϑø?r& $uΖs9 

$ tΡu‘θ çΡ ö� Ï�øî$#uρ !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰s%  �1. � tΠ öθ tƒ Ÿω “Ì“ øƒä† ª!$# ¢ É<̈Ζ9 $# �2
 رد يف 

öΝèδ � القيامة يوم ،3الشفاعة â‘θçΡ 4të ó¡o„ š÷t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& � ور4امتداده وانتشاره: فسعي الن، 
، وحيف 5م عند املشي يوم احلسابيف موضع األقدا) أو قدامهم(نورهم يسعى أمامهم أي؛ 

إنه نور إميام . "، ويتمتعون بضيائه وبروحه وراحته6م حيثما انتقلوا تنويها بشأم
يعرفون به يف ذلك اليوم اهلائل املائج العصيب ... وطاعتهم يضيء وميشي بني أيديهم

 وبأميام إىل اجلنة يف ونور يسعى بني أيديهم. ونور يهتدون به يف الزحام املريج. الرهيب
≈[öΝÍκÈ �، فيستجيب هلم، 8، ويسألون اهللا أن يتم هلم نورهم"7اية املطاف yϑ÷ƒ r' Î/uρ � أي 

وإنما خص بالذّكر من " .10، وألنّ خلفهم ومشاهلم طريق الكفرة9بكتام وفيه نور وخري
شاهدته وعرفوا بأنه كرامة هلم اجلهات األمام واليمني ألنّ النور إذا كان بني أيديهم متتعوا مب

                                                 
1 ���Y8/ ـ ا�. 
�2£ = / أcUاه� ا� )/ أه? ا����" ـ  2S ."`�� ا�  ��ا�( ����S .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(8/289 . 
3  �!"� أّول )/ sذن �7 �� ا�M�ّ-د  : (�[�ل ر1-ل ا�  . "30/43ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ �أ

 �"� �p*�ف -م ا����)�، وأّول  /* �!�'ي �p*�ف أّ)�Y )/ =�/ اN)� وأ /�= �!�p� ،71ذن �7 =��8 رأs /(
�(Nا /�= /( �Y(ّف أ�*p� ��� % /* �!��ل ر9?)أّ)�Y )/ =�/ اN)�، وأ�� ، : wY(ّ�2ف أS lر1-ل ا�، وآ� �

�-ن أb' )/ اN)� آ�r: ()/ =�/ اN)�؟ [�ل uء و-V-ر ا����P wه�، وأ*��&� Ss-ن آ( �ّP �&)Y�0Mّ-ن )/ ��
�&'�&� وأ*��&� =�� �ه� �� و9-ه&� )/ أ�� ا�M�ّ-د، وأ*��&� ="-ره� �a2 =�/ أ� p= ."(��!2ا����ن ا� ����S .

 .7/62ج. ا=/ آ��4
4  �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(11/371-370/ 28ج. 

 5 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي28/188ج/J(14. ا�Hّ(�ي. �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن */ pSو?  ـ 
J(11/30/43ج. 
6  �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(11/371 -370/ 28ج. 
7  ����S ن ـ�� .J(29/480. ا�&�وّي. b'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�
8  �!"�����S .6 ا���� ا�b�ّ / ـ � /= / b�ّ832. �  ا�2�ّ'ي*(' ا�. 

 9 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي28/188ج/J(14. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
J(11/30/43ج. 

10  �!" .30/43ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
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 يبا بايعوا النفيسة وا األمور الن صر �وألنّ األيدي هي الّيت متسكعلى اإلميان والن .
  .، وفيه إشارة إىل كمال اللّمعان1"وهذا النور نور حقيقي جيعله اهللا للمؤمنني يوم القيامة

) هم( معه، وإضافة نور إىل ضمري  والّذين آمنوا�عائد إىل النيب ) نورهم(إنّ ضمري 
. 2للداللة على أنهم خيتصون بالنور يف ذلك اليوم حبيث مييزه الناس من بني األنوار يومئذ

وذلك النور من عالمات النيب والّذين آمنوا معه؛ يسألون ربهم أن يبقي هلم نورهم فال يطفئه 
 لقوله 3نافقات للمؤمنني امنحونا من نوركمحتى جيوزوا الصراط، حني يقول املنافقون وامل

$ �: تعاىل tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6 tGø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ �4. 

óΟ �: وقال تعاىل n=sùr& (# ÷ρt� tƒ 4’ n<Î) $ tΒ t ÷ t/ öΝÍγƒÏ‰÷ƒ r& $ tΒ uρ Νßγ x�ù=yz š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 
βÎ) ù' t±®Σ ô# Å¡øƒwΥ ãΝÎγ Î/ uÚö‘ F{ $# ÷ρr& ñÝÉ)ó¡ èΣ öΝÍκö� n=tã $ Z�|¡ Ï. š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ 

Èe≅ä3Ïj9 7‰ö7 tã 5=ŠÏΖ•Β �5 . أفلم : استفهام من اهللا تعاىل إىل هؤالء الكفّار فيه تقريع شديديف اآلية

$ � الّذين ال يؤمنون باآلخرة ير tΒ t ÷t/ öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& $tΒ uρ Νßγ x�ù=yz ماء  ف�فوا فالسحيث ما تصر
، فإنّ اإلنسان 6 قد أحاطتا م، وال يقدرون على اخلروج عن ملكوت اهللا فيهماواألرض

أينما توجه وحيثما نظر رأى السماء واألرض من أمامه ومن خلفه، وعن ميينه ومشاله، ومها 
، ومها دليل على قدرته على اخللق وعلى البعث وعلى تعجيل 7يدالّن على وحدانية الصانع

 8ن هؤالء الكفّار اخلسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب األيكة؟فكيف يأم. العقوبة
                                                 

� ـ  1-"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(11/371-370/ 28ج. 
2 �!"�. ا� :'ر ���7  ـ &��� .ا�ّ:��� 
3  �!" .J(10/139. أa�H:( ' b ا� �ا����S .�P ا� �ا�P ـ 
4 ' .13/ ـ ا��'

5 p)1 9/ ـ ./�Y�=��Y/ ا�ّ�qا �� a��2S ل�%tΑ$s �: و[ uρ tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. ö≅ yδ öΝ ä3 —9ß‰ tΡ 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ öΝ ä3 ã∞ Îm7t⊥ ãƒ #sŒ Î) óΟ çF ø%Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A− ¨“ yϑãΒ 

öΝ ä3 ‾Ρ Î) ’ Å∀s9 9, ù= yz >‰ƒÏ‰ y_  .3“u�tIøù r& ’ n?tã «! $# $¹/ É‹ x. Πr& ÏµÎ/ 8π̈ΖÅ_ 3 È≅ t/ tÏ%©! $# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Íο t�Åz Fψ $$Î/ ’ Îû É>#x‹ yè ø9$# È≅≈ n= āÒ9$#uρ Ï‰‹ Ïè t7ø9$# � 

p)1/7 -8. 
6  �!"�'��ّ�.����S ا�(�� ا� ��`، و22/71ج/12)J. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Nن ا��b -=أ  .
J(7/251. 
7 �!"�، ـ &������1 ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� �Yّو�6-ة ا�  .�ّ�-=� .2/501ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
8  �!"�، و ـ &����م ا����نا� :'ر ���7، ا�ّ:��� �bN 8(�Mا� .�ّ)h14/264ج. ا���. 
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 بني (؟ ولقد وردت عبارةيرتدعوا عن جهلهم، ويرتجروا عن تكذيبهم بآيات اهللا تعاىلأفال 
 يف القرآن الكرمي يف آيات عديدة يستطيع الباحث الوصول إىل دالالا من )واليدين األيدي

  .1يةخالل البحث يف التفاسري القرآن

  :الدعاء سياق يف اليد – 5
ÏMs9$ �: قال تعاىل s%uρ ßŠθ åκu� ø9 $# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è=øótΒ 4 ôM‾=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θãΨÏè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅t/ çν#y‰tƒ 

Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, Ï�Ψãƒ y# ø‹ x. â !$ t±o„ 4 āχ y‰ƒ Í”z� s9 uρ # Z��ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ 

# \� ø�ä.uρ 4 $ uΖøŠs)ø9 r& uρ ãΝæηuΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9 $# u!$ ŸÒ øót7ø9 $#uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 !$yϑ‾=ä. (#ρß‰s%÷ρr& # Y‘$tΡ É>ö� ys ù=Ïj9 

$ yδ r'x�ôÛr& ª!$# 4 tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# # YŠ$ |¡sù 4 ª!$#uρ Ÿω �= Ïtä† tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  وقال سبحانه. �2 #$

ÏMs9$ �: تعاىل s%uρ ßŠθ åκu� ø9 $# ß‰tƒ «! $# î's!θ è=øótΒ � هم تعاىل اهللا خيربعن جراءة اليهود على رب 

'ß‰tƒ «!$# î �ووصفهم إياه مبا ليس من صفته، فقالوا  s!θ è=øótΒ � اهللا خري إنّو 3خبيل أي سمم،ك 
 وال بعطاء يبسطها أن يقدر ال يده كاملغلولة خبال، خلقه على االتساع عن حمبوس هوعطاَء

وقابلهم فيما اختلقوه  ،4عليهم بسخطه وخمربهم مكذّم تعاىل اهللا عليهم فرد معروف، بذل
 ôM‾=äî � :5فإنّ عندهم من البخل واحلسد واجلنب والذّلّة أمر عظيم...وافتروه وائتفكوه

                                                 
1 �2��a �� ا�ّ�-ر اSqّ��:  ـ )"&S 7�-] :11/، ا�ّ�*'66/ا�(��ة��( ،/64 ،p)1/12،31،46 ،W/9،45i0:ّ� ،/14 ،

�ف42، 25�bN21/، ا،'  .27/، ا�Mّ/12/ ا�  Y�"�،12/ ا��'
�ل ر9? )/ : ا�Hّ(�ا�ّ� */ ا=/ *ّ(�س [�ل"ذآ� �� �(�ب اّ��-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول )� أ79�U . 64/ ـ ا� �\'ة 2]

W�] /= ش��ل �7 ا�ّ"(���"�: ا��&-د  u ?��= w=ّل ا�. +إّن رc�p� :� ÏM s9$s% uρ ßŠθ åκ u�ø9$# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ  ��q79 .  ا�Uأ �و)

�ل] 7"* �U� 79و /( }�Gّأ=- ا� :i�c� :� ÏM s9$s% uρ ßŠθ åκ u�ø9$# ß‰tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ ع���ص رأس &-د [�"��"� ��  ." /e9ل ا�ّ'

�ّh-��ّ108. ا�. 
3  �!" .2/605ج. آ��4ا=/ . ����S ا����ن ا�2!�� ـ 

 4 �!"�ف70-6/69ج/J(4. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Gّا�� �!"، J(1/627. ا��G�(cّي. ، و
�ّ�. و)M2� )��دات أ���ظ ا����ن�&�6Nا OPّدة . 406. ا�ّ�ا�()?P.( 

5  �!" .2/605ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 
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öΝÍκ‰É‰÷ƒ r&  �  - اهد يف اآليةكد والفقر؛ وبال1بغلّ األيدي  دعاء عليهم- وهو الش2بخل والن ،
أُمسكت "، و3وبعدم القدرة واملسكنة، سواء حصل ذلك بسبب العجز أو الفقر أو البخل

أيديهم عن اخلريات، وقُِبضت عن االنبساط بالعطيات، ولُِعنوا مبا قالوا، وأُبعدوا من رمحة اهللا 
� ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ � خلقه، غري مغلولتني وال بالبذل واإلعطاء وأرزاق عباده وأقوات 

وإنّ كالّ من غلّ اليد . 5، وهو جواد كرمي سابغ اإلنعام يرزق ويعطي كما يشاء4"مقبوضتني
  .6وبسطها جماز عن البخل واجلود أو كناية عن ذلك

ôM �: وقال تعاىل أيضا ¬7 s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ �7باب8االستمرار يف اخلسران: ، فالت .
. ، واملسلمني والدين اإلسالمي�ء على أيب هلب وما أجرم يف حق الرسول ويف اآلية دعا

، وأهلك مجلته مبا 10وخسر خسرانا أدى إىل اهلالك ،9خسرت يداه وشقي، وتب عمله: أي

                                                 
1  �!"�'��ّ�.����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ  .J(3/534 .وي�0Z-ن : "و�-ل ا�(�@ ����b ي'Nا ?ّZ= أو

?6Nا �!be(ا���0ّ و y�b /( ��=�H ن ا�-�Y� ة�Uqر �� ا�� و)��-=�/ إ�a ا�ّ"�� ����S ".أ1�رى �� ا�ّ'
 .J(5/345). هـ791ت (ا�(�@�وّي . ا�(�@�وي

2  �!" .J(5/345. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ 
3  �!" .11/36ج/J(4. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
�ف70-6/69ج/J(4. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  4Gّا�� �!" .J(1/627. ا��G�(cّي. ، و
5  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=��ّ�. 1/325ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:-=�وS@��+ ا�ّ�زق ��W : "و�-ل )�ّ ' *�0 ا�ّ:

-:�� �6�)� ��&� )/ ُ%sم ا� 2 O=�( � ��ا� i@Y]َ�ِ� و[' ا�ا�ِ a0* ��ّ") 7 ا�Y·�G � 8=�S 7]���ر �� ��@N ?= 7ّن أ
�&�0* +²�@���1". أن �Yّ1/325ج. �6-ة ا�. 

6  �!"�� ـ ��. 6/487ج/J(3. ا�N-1ّ�. روح ا� 2@د*�ؤR ... د*�ء *�0&� =��(�? ا� r)-م: "و�-ل ا�N-1ّ� أ
* w�r= ز أن-M��� �� ذ�r( a0* wهO أه? ا��ّ+، و�Y1ا uو ،�&'�رة */ 7�0U ا�Gّّ| �� [0-=&� وا��(£ �� أ)

� أ1�رى، و�� ا�Uqة )rّ2=�/ �� أePل : �-ن د*�ء *�0&� =����� وا� ��"�، و[�?��'ي ����b �� ا�ّ'Nا ?ّZS
�"ّ&9 ."��� .6/488ج/J(3. روح ا� 2

�رّي وR��P */ ا=/ *ّ(�س [�لأ�Uج ا�(�. "1/ ـ ا� �' 7 : a0* م-2ِ6ََ' ر1-ل ا� a0ّ6 ا� *7�0 و0ّ1� ذات 
�دى"� ��i2 Y9 إ��7 [��: ا�ّ:�� ،R�)b�6 ��ل. ] : �Y"أو ُ) ���� أآ ���أّن ا�2'ّو ُ):( ��S(�Uأ -� �Yأرأ

��؟ [��-ا-]'ّ:S :a0= .ل�] :''ي *rاب %' /�= ��� �r� ��ّ°� .O&� -=ل أ���:a��2S ل ا�c�p� ؟�"Y2 9 اr&أ� w� �Ã)S  :

� ôM ¬7 s? !#y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ � ��ب ا�ّ"�-ل �� أ1(�ب ا�ّ"cول". إ��U� aه)� .�ّh-��ّا� /9�)e9 .343 8ل ا�ّ' �!"، و

 و)� =2'ه�30/380ج/J(15. ا�Hّ(�ي. ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 8�&�6Nا OP��ّدة . 82. اّ�()OّYّا�.( 
9  �!" .30/380ج/J(15. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 

10  �!" .  32/154ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
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ولقد كان يعتقد أنّ يده هي  العليا، وأنه . 2صفرت يداه من كلّ خري: وقيل. 1قدمت يداه
دا من مكّة وي3ذلّه ويغلب عليهخيرج حمم.  

وقد خص القرآن الكرمي اليدين بالتباب، ألنّ العمل أكثر ما يكون ما؛ أي خسرتا 
أهلكه : والتب األوىل دعاء، والثّانية خرب وتقرير لوقوع هذا الدعاء؛ كما يقال. 4وخسر هو

ق، وتنتهي ففي آية قصرية واحدة يف مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقّ. "5اهللا وقد هلك
  .وهلك.. فلم يغن عنه ماله وسعيه. 6"املعركة ويسدل الستار

  : تعاىل اهللا عبادة على القوة - 6

�ö �: قال سبحانه تعاىل ä.øŒ $#uρ !$ tΡy‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) t,≈ ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ’ Í<'ρé& “Ï‰÷ƒ F{ $# 

Ì�≈ |Áö/F{ $#uρ �7  .اهد قوله تعاىلفالش :� ’Í<'ρé& “Ï‰÷ƒ F{ $# Ì�≈ |Áö/F{ $#uρ ة :  ويعين باأليدي�القو
أهل القوة على "، و9أويل القوة يف الطّاعة والبصرية يف الدين: ، واملراد8واألعمال والفكر

عبادة اهللا، وطاعته، وأمره، واألعمال الصاحلة، فجعل اهللا أعماهلم الصاحلة الّيت عملوها يف 
: أنهم أهل أبصار القلوب، يعين به: ويعين باألبصار. باليدالدنيا أيدا هلم عند اهللا متثيال هلا 

ا وباألبصار . 10"أويل العقول للحقر اهللا تعاىل باأليدي عن األعمال ألنّ أكثرها مبباشرفعب
  .11عن املعارف ألنها أقوى مباديها
                                                 

1  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(4/296. 
2  �!"  .    32/154ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
3  �!"� ـ &��� .ا� :'ر ���7 وا�ّ:��� 
4  �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�ّ)h236-20/235ج. ا���. 
5  �!"�، و�� emل ا����ن. ا� :'ر ���7 ـ &��� .30/4000جOH] '�1  .J(6. ا�ّ:��� 
 .30/4000جem �� .OH] '�1  .J(6ل ا����ن ـ  6

�Y/ . 45/ ـ ص 7qا �� a��2S ل ا�-�Ρ‾$! �: =2'ه�و Î) Ν ßγ≈ oΨ óÁ n= ÷z r& 7π|Á Ï9$sƒ ¿2 “t� ò2ÏŒ Í‘# ¤$! $#  .öΝ åκ ¨ΞÎ)uρ $tΡ y‰ΖÏã zÏϑs9 

t÷ x� sÜóÁ ßϑø9$# Í‘$uŠ ÷z F{$# � 47- 46/ص . 

8  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(3/377. 
9  �!" .J(5 / 49-50. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ 

. ا=/ آ��4. ، و"!� ����S ا����ن ا�2!��183-23/182ج/J(12. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  10
'ي ا�ّ"2� أي : و[�?: "و[�?. 1117). هـ516ت(أ=- )�ّ ' ا����/ =/ )�2-د ا�(Z-ّي . ، و����S ا�(Z-ّي6/69جNا

�ت���bCأو أو�� ا�ّ"2� وا ،���2��a إ��&� )/ ا�ّ"(ّ-ة وا� �S ا� � *a0 ا�ّ"�س =°ر%�ده� و�02S &� أو�� ا�ّ"2� ا�Y�ّ أ1'اه
7�� ��ه�، و��7 )��". إ� .23/270ج/J(12. ا�N-1ّ�. روح ا� 2

11  �!" .J(5 / 49 -50. ا�(�@�وي. ����S ا�(�@�وي ـ 
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واعلم أنّ اليد آلة ألكثر األعمال والبصر آلة ألقوى : "يقول الفخر الرازي
إذا عرفت هذا فنقول النفس . ت، فحسن التعبري عن العمل باليد وعن اإلدراك بالبصراملدركا

الناطقة اإلنسانية هلا قوتان عاملة وعاملة، أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاعة اهللا، 
 وأما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها معرفة اهللا، وما سوى هذين القسمني من األعمال

’ �: واملعارف فالعبث والباطل، فقوله Í<'ρé& “Ï‰÷ƒ F{ $# Ì�≈|Á ö/F{ $#uρ � إشارة إىل هاتني 
فكأنّ الّذين ال يعملون أعمال اآلخرة وال جياهدون يف سبيل اهللا وال يفكّرون . 1"احلالتني

أفكار ذوي الديانات وال يستبصرون، يظلّون يف حكم الّذين ال يقدرون على إعمال 
  .2سلويب العقولجوارحهم وامل

  :التهلكة إىل باليد اإللقاء - 7
&Ï�Ρr(θà#) �: قال تعاىل uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’n<Î) Ïπs3è=öκ−J9 $# ¡ (# þθãΖÅ¡ ôm r& uρ ¡ ¨βÎ) 

©!$# �= Ïtä† tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 &Ï�Ρr(θà#) �: لقد أمر اهللا تعاىل املؤمنني باإلنفاق يف سبيله بقوله. �3 #$ uρ 

’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿحه لعباده، إلعزاز دينه الّّذي شرعه هلم جبهاد :  وسبيله�طريقه الّذي وض

Ÿωuρ (#θ �: عدوهم الكفّار واملشركني وأالّ يلقوا بأيديهم إىل التهلكة، فقال à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) 

Ïπ s3è=öκ−J9 ا؛ فمن ترك النفقة يف سبيل اهللا ؛ وال تستسلموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكو� #$
ومن . عند وجوا، فمستسلم للهلكة وملٍق بيديه للتهلكة بتركه أداء فرض اهللا عليه يف ماله

أَِيس من رمحة اهللا لذنب سلف منه، فملق بيديه إىل التهلكة، ومن ترك غزو املشركني 
  . ده إىل التهلكةوجهادهم يف حال وجوب ذلك عليه، فهو مضيع فرضا، ملٍق بي

                                                 
 .26/200ج/����S .J(9 ا���� ا�ّ�ازي ـ  1
2  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(3/377 .ّي�G�(cّل ا�-��2£ =�ّ? )/ �� : وS 7و�� /( uل ا� و� ّ* /( /�

� &"( /�"�ّ Y( �&��ه'ة وا�pYّّ)? �� آ-M آ&� ا��S a0* }�=-Sا� و // �� د�:)Y� ف". ا��Gّي. ا���G�(cّا� .
J(3/377وي� .J(5 / 49-50. ا�(�@�وي. ، و"!� ����S ا�(�@
�ل. "195/ ـ ا�(��ة 3] ��rb /* ري�� �� ا�ّ"���: روى ا�(�qا Rrه i�c�أ�Uج أ=- داود وا�r(�Yّي و6ّ��7 و. 

�ري [�ل:�Nب ا-�ن وا���آ� و��Pه� */ أ=� أ)b /=م : واe1Cا� ا cّ*أ ��ر �ّ :�Nا �G2( �"�� �qا Rrه i�c�
�ل =2@"� �(2£ 1ّ�ا] ،R�6و��� : وآ�4 "�06p� ��*i، وإّن ا� [' أ*cّ اe1Cم �0- أ[ "� �� أ)-ا�"V '] �إّن أ)-ا�"

�ع )V �(�&" .�"0] �( ��cل ا� �ّد *�0"p� :� (#θ à) Ï�Ρ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à) ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπs3 è= öκ −J9$# ¡ �  ��0&Yّا� i����

� و�Sآ"� ا�cZو&be6ا� -ال وإ a0* �(�]Cول". اc"ّب ا���ب ا�ّ"�-ل �� أ1()� .�h-��ّا� / .e9 .36ل ا�ّ'
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Ÿωuρ (#θ �: فإذا كانت هذه املعاين كلّها حيتملها قوله à)ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) Ïπs3è=öκ−J9  ومل � #$
يكن اهللا تعاىل خص منها شيئا دون شيء، فغري جائز ألحد منا الدخول يف شيء يكره اهللا 

وال تلقوا : التقديراألنفس، و: يديوقيل املراد باأل. 1منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه
وال تلقوا أنفسكم بأيدكم : قديروالت. بل ههنا حذف: بأنفسكم إىل التهلكة، وقال آخرون

  . 2 التهلكةىلإ
  :النكاح عقدة بيده الّذي - 8

βÎ)uρ £èδθ �: قال تعاىل ßϑçF ø)‾=sÛ ÏΒ È≅ö6 s% βr& £èδθ �¡yϑs? ô‰s%uρ óΟ çF ôÊt� sù £çλ m; ZπŸÒƒ Ì�sù 

ß# óÁÏΨsù $tΒ ÷Λä ôÊ t�sù HωÎ) βr& šχθà�÷ètƒ ÷ρr& (#uθà�÷ètƒ “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ (# þθà�÷ès? 

ÛU t�ø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4 Ÿωuρ (# âθ|¡Ψs? Ÿ≅ ôÒ x�ø9 $# öΝä3uΖ÷�t/ 4 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? î��ÅÁ t/  �3 . تتعلّق هذه
إنّ الشاهد يف اآلية . 4س وبعد الفرض، فلها نصف املفروض واجبااآلية باملطلَّقة قبل املسي

ρr& (#uθ÷ �: هو قوله تعاىل à�÷ètƒ “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9  اختلف أهل التأويل فيمن عىن � #$
األظهر هو الويل ألنّ : ، وقيل6هو الويلّ: هو الزوج، وقيل: ، فقيل5اهللا تعاىل ذكره بقوله

                                                 
1  �!"�م ا����ن253-2/252ج/J(2. ا�Hّ(�ي. ن */ pSو? �ي ا����ن9�)8 ا�(�� ـ �bN 8(�Mا� �!". ، و

�ّ)hا���� ا�ّ�ازي2/362ج. ا��� ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(2/ا����ن ا�2!��132-5/131ج ����Sا=/ آ��4. ، و .
�: "و�-ل ا�Hّ(�ي. 406- 1/405جqا ?� ا� s)"-ن :��P أّن اN)� وإن آ�ن آw�r، �°ّن اpS /( O0PNو& وأ���-ا أّ

�[�� =�Yآ�� ذ�r* wا=���Y1�أ*aH : وا��2ب �S-ل �0�Y� 0� �®)�. �� 1(�? ا�، و�YS uآ-ا ا�ّ"��� ��&� �Y&�0-ا =
7= '� أر ّ( 7����ل �0  �/ )/ � w�r7، وآe� :7ن =�''�= aH*ي ا����ن". أ� ?9�)8 ا�(��ن */ pSو .

J(2/253-2/252ج . 
2  �!"/ �� ����S . 5/131ج/J(2. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ �U� ء�و��? ا���� ا�ّ�ازي أ[-اu أ�Uى �02 

a��2S 7�-] :� Ÿω uρ (#θ à) ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπs3 è= öκ −J9$# �: a��2S 7�-] /( ّن ا� �:-دp= ?\�Ÿω � :و)/ [ uρ (#θ à) ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) 

Ïπs3 è= öκ −J9$# �: " �0&�، و[�?أن&�د أ)-ا�&�، ���Y-�� ا�2'و *�0&� و&Mت ا��"��-ا �� )&ّ  u : ق���C�= R�(أ � ّ� a��2S 7�إّ

'ة إ�a ا� pآ-ل ا� �Gوب 'Gّ�9 ا���R */ أن "�+ آّ? )��7، �°ن أ��+ آّ? ا� �ل �@� إ�a ا�Yّ&��0 *"' ا��&�
�ّ?، Y�S u� -ا �� ا���ب، =��9�S u y-ن ا: وا� 0(-س، و[�? u wّن ذ�°� ،������-ن ��� ��7 إY] uّ? أ u8، و�"ّ�

�، وآ�ن اO0PN أّ�Y�( 7-ل، �� )/ ا�ّ"��� إذا آ�ن �Y(ّp� ،?Yف ا���U وإن ��OM أ، �Y�� إذا h 8 �� ا�ّ"� � �وإّ
 . 5/132ج/����S .J(2 ا���� ا�ّ�ازي". �W�0 أن �'م *7�0

 .237/ ـ ا�(��ة 3
4 ��bأ �!" .1/249ج. ا=/ ا��2=�. م ا����ن ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .2/665ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن 6�bأ �!"، و 9�)8 ا�(��ن */ 6/132ج/J(2. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي1/251ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 

�)8 ���. 2/666ج/J(2. ا�Hّ(�ي. pSو? �ي ا����نMوا� ،R'2= ��م ا����نو) .�ّ)hف207-3/206ج. ا����Gّوا�� ، .
 .J(1/374 -375. ا��G�(cّي
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بيده عقدة؛ فال إشكال يف أنّ الزوج بيده : فإذا قيل. 1د طلّق؛ فليس بيده عقدةالزوج ق
عقدة النكاح لنفسه، والويلّ بيده عقدة النكاح لوليته، على القول بأنّ الّذي يباشر العقد هو 

يلّ الّذي ، فصحة القول أنه بيد الو2الويلّ، ألنّ الزوجني يتراضيان فال ينعِقد هلما أمر إالّ بويلّ
، فيكون تأويل الكالم ما ظنه القائلون 4، بل وله عقدة النكاح وعقده3إليه عقد النكاح إليها

وأراد القرآن أن مييز الويلّ عن الزوج والزوجة  مبعىن خيصه، فكنى . 5ويلّ املرأة: أنه الويلّ
%Ï“ �: بقبوله تعاىل ©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 ية مستحسنة، فكان ذلك أبلغ يف  بكنا� #$

  .6الفصاحة، وأمتّ يف املعىن، وأمجع للفوائد

  : إعطاء اجلزية عن يد- 9

θ#) � :قال تعاىل è=ÏG≈ s% š Ï%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθ u‹ ø9 $$Î/ Ì�ÅzFψ$# Ÿωuρ tβθ ãΒ Ìh� ptä† $ tΒ 

tΠ §� ym ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰tƒ tÏŠ Èd, ysø9 $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9$# 4®L ym (#θ äÜ ÷èãƒ 

sπ tƒ÷“ Éf ø9 $# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈  يقاتلوا بأن � اهللا رسول أصحاب تعاىل اهللا يأمر .�7 ¹|
 ما حيرمون وال بالنار، وال باجلنة يصدقون وال اآلخر باليوم وال باهللا يؤمنون ال الّذين القوم
 اخلراج يعطوا حتى والنصارى، اليهود وهم الطّاعة، حق اهللا يطيعون وال ورسوله، اهللا حرم

 هم، ما على يقرون فحينئذ. 8عنها دفعا للمسلمني رقام عن يبذلونه الّذي - اجلزية أي -
 وهي عهده، على املعاهد يعطي ما هي: واجلزية. 9والعهد الذّمة أهل من ذلك عند ويكونون

 على حرم بعدما اجلزية، هذه تعاىل اهللا أحلّ ولقد. 10عليه ما قضى إذا جيزي جزى من فعلة

                                                 
�م ا����ن 1�bأ �!" .1/252ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 
2 7��� .1/253ج.  ـ "!� ا� :'ر 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .2/675ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ 
                  .6/133ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .2/675ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ 
6  �!"�م ا����ن ـ �b1/253ج. ا=/ ا��2=�. أ. 
7 �=-Yّر1-ل ا� . "29/ ـ ا� a0* i�c� �qا Rrَر أّن هsا ر1-ل ا�  �ُذآcZ� ،ب ا�ّ�وم��= R�(أ ���  ��cو�& '2=

 .10/128ج/J(6. ا�Hّ(�ي. ن */ pSو? �ي ا����ن9�)8 ا�(��". cPوة S(-ك
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8 �!" .128-10/127ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .16/24ج/J(6. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 9

10 7��� .16/26ج/J(6.  ـ "!� ا� :'ر 
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 قُِطع مبا ضيقا أنفسهم يف املسلمون ووجد جنس، ألنهم احلرام املسجد يقربوا أن الكفّار
  .1منهم منعهم مما عوضا اجلزية فجعل ا، يوافون املشركون كان الّيت التجارة من عنهم

 �: تعاىل قوله وأما tã 7‰tƒ ه يعين ؛�من يد املعطي إىل يد من يدفعه إليه، : فإن
أعطاه عن يده وعن يد؛ : وكذلك تقول العرب لكلّ معط قاهرا له شيئا طائعا له أو كارها

  . 2وذلك نظري قوهلم كلّمته فما لفٍم وكذلك أعطيته عن يد ليد

 املعطي أو يد إما أن يراد به يد � tã 7‰tƒ �: "ولقد ورد يف تفسري الفخر الرازي
عن يد مؤاتية غري : أن يكون املراد: أحدمها:  ففيه وجهاناآلخذ، فإن كان املراد به املعطي،

أعطى يده إذا : ممتنعة، ألنّ من أىب وامتنع مل يعط يده خبالف املطيع املنقاد، ولذلك يقال
 الطّاعة من خلع ربقة: نزع يده عن الطّاعة، كما يقال: انقاد وأطاع، أال ترى إىل قوهلم

أن يكون املراد حتى يعطوها عن يد إىل يد نقدا غري نسيئة وال مبعوثا على : وثانيهما. عنقه
هذا يتعلّق بيد املعطي، أما فيما يتعلّق بيد . 3"يد أحد، بل على يد املعطي إىل يد اآلخذ

كون املراد حتى أن ي: األول: ما إذا كان املراد يد اآلخذ ففيه أيضا وجهانوأ: "اآلخذ فيقول
. اليد يف هذا لفالن: يعطوا اجلزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمني عليهم كما تقول

أن يكون املراد عن إنعام عليهم، ألنّ قبول اجلزية منهم وترك أرواحهم عليهم : وثانيهما
حلقيقة  وحيتمل أن يكون املراد باليد احلقيقة، أو ااز؛ فإن كان املراد به ا.4"نعمة عظيمة

يدفعها بنفسه غري مستنيب أحد يف دفعها، وإن كان املراد ااز، : فريجع ذلك على من قال
  .5فيحتمل أن يراد بذلك؛ التعجيل، أو القوة، أو املنة واإلنعام

                                                 
�م ا����ن 1�bN 8(�Mا� �!" .8/109ج. ا���h(ّ�.  ـ 
2 " . 10/128ج/J(6. ا�Hّ(�ي. !� 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .27-16/26ج/J(6. ا�ّ�ازي ا���� ����S ـ  3

���7 ا� :'ر ـ 4  .J(6/27-16/26ج، �!" و)� 10/128ج/J(6. ا�Hّ(�ي. ا����ن �ي pSو? */ ا�(��ن 9�)8 و
 ،��ف=2'هGّي. وا���G�(cّا� .J(2/184، 8(�Mم وا���bN ّ�ا. ا����ن)h��� .م ،8/115ج��bا=/. ا����ن وأ 
�م و���0&�ء.  371-2/370ج. ا��2=��bآ-رة آ��4ة أr( �� OYا���7 آ. 

�م ا����ن 5�b2371ج. ا=/ ا��2=�.  ـ أ. 
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≈öΝèδuρ šχρã�Éó �: وأما قوله :  أذالّء مقهورون، ويقال للذّليل احلقريأي ؛� ¹|
 ماشيا بنفسه ا يأيت بأن واهلوان والذّلّ الصغار على منهم تؤخذ اجلزية أنّ فاملعىن" ؛1صاغر

 احلاكم فيحفظ .2"اجلزية أد: له فيقال جالس، واملتسلّم قائم وهو ويسلّمها راكب، غري
  .عليهم وفضل نعمة من ذلك يف ما خيفى وال أرواحهم املسلم

 الغرض الديين العام يف القرآن الكرمي له ميزات خاصة يكتسبها من" اليد"إنّ عضو 
للكتاب؛ فهو عضو فعال يف العبادة، والعمل، والدعاء، ويف البطش، ويف الداللة على الندم، 

  .والبخل، وإقامة احلدود، وغريها من املوضوعات ذات الصلة بالدعوة اإلسالمية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1 �!" .  و)� =2'ه�10/128ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
. ا�Hّ(�ي. ا����ن �ي pSو? */ ا�(��ن 9�)8 و"!� ،27- 16/26ج/J(6. ا�ّ�ازي. ا�ّ�ازي ا���� ����S ـ 2

J(6/10/128ج ،��ف و)� =2'هGّي. وا���G�(cّا� .J(2/184، 8(�Mم وا���bN ا����ن .�ّ)h8/115ج. ا���، 
�م�bء. 372-2/371ج. ا��2=� ا=/. ا����ن وأ��م و���0&�bآ-رة آ��4ة أr( �� OYا���7 آ. 
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  الفصل الثّالث
  القرآينّدالالت أعضاء أخرى يف السياق 

  : اجلسم والبدن واجلسد يف القرآن الكرمي: أوال
  :  اجلسم- 1
  : البدن- 2
  :سد اجل- 3

  :يف القرآن الكرمي" ناصية"و" رأس: "ثانيا

  :  الرأس يف القرآن الكرمي- 1
  :الرأس يف سياق الرؤيا - أ

  ):الوضوء(الرأس يف العبادة  - ب

 ): احلج( الرأس يف العبادة -  ∧

 :الرأس يف حال الغضب - د

φ - أس يف سياق اإلهانةالر:  
  :الرأس يف موقف االرتداد عن احلقحركة  –و 

  : الرأس يف العذاب-ز 
   :الرأس يف حال العناد واالستهزاءحركة  –ح 
  :الرأس يف سياق الِكبر - ط

  : الناصية- 2
  : أيب هلبناصية – أ

  :النواصي واألقدام يف العذاب - ب
  :ناصية يف قبضة اهللا تعاىل ال-  ∧
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 :القرآينّ السياق يف واخلد واجلباه واجلبني حيةاللّ: ثالثا

  :حيةاللّ - 1
  :اجلبني - 2
  :اجلباه - 3
4 - اخلد:  

  :يف القرآن الكرمي" لسان"لفظ : رابعا
  : اللّسان مبعىن جارحة الكالم- 1

  : اللّسان مبعىن اللّغة- 2

  :سن الثّناء احل اللّسان مبعىن- 3

  : اللّسان مبعىن القرآن- 4

  :الرقبة والعنق واجليد يف القرآن الكرمي: خامسا
  :الرقبة - 1
  :قـالعن - 2
  :اجليد – 3

  :القرآينّ السياق يف اليد ملحقات  :سادسا
  :الذِّراع - 1
2 - دضالع :  
  :املرافق – 3
4 -الكف :   
  : األصابع- 5
  :  البنان- 6
  : األنامل - 7
   :لّ على اليد اليمىن واليد اليسري ما د- 8
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  دالالت أعضاء أخرى يف السياق القرآينّ: الفصل الثّالث
 أربعة وستون عضوا واردة يف تعسني وتسع أعضاء جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي

 يف -مائة موضع، وقد سبق أن أشرنا إىل أنّ املقام ال يسمح بذكرها كلّها، فلذا اكتفينا 
" الوجه"و" اليد"و" النفس"و" القلب" بدراسة الدالالت املتعلّقة بأعضاء -قة الفصول الساب

ألنها متثّل اإلنسان من حيث ذاته وإميانه ونوازعه النفسية وعمله، ووقفنا يف هذا الفصل 
  .األخري على دالالت أعضاء أخرى يف السياق القرآينّ

  : 1اجلسم والبدن واجلسد يف القرآن الكرمي: أوال
ذُكرت هذه األلفاظ يف القرآن الكرمي ست مرات؛ يف ست سور، وهي على النحو 

يف موضع واحد، واجلسم يف موضعني، واجلسد يف أربعة مواضع؛ " البدن"ورد ذكر : اآليت
 من �موضعني يتعلّقان باإلنسان، وموضعني يتعلّقان بالعجل الّذي عبده قوم موسى 

  .دد املرات والصيغ املختلفة هلذه األلفاظواجلدول اآليتّ يبين ع. بعده
  

يف القرآن الكرمي 4"جسد" و3"جسم" و2"بدن"إحصاء ألفاظ   

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ

 1 أَجسامهم 1 اِجلسِم

ِنكدا 1 بدس4 ج 

6: اموع  
  

  

                                                 
�ت 1 0���= l�2Yّـ ��' 1(+ ا� ?U' ث �� ا�e411.  ا�� . و)� =2'ه
�ظ ا����ن 2��N ا� �&�س �M2 ا� �!" .( .116�s� ' ّاد *(' ا�(�[�.  ـ 
3 7��� .247.  ـ "!� ا� �89 
4 �&��� . ـ "!� ا� �89 ���7، وا�ّ:��� 
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  :  اجلسم- 1

 ملكا على بين  يتعلّق املوضع األول بطالوت وقد اصطفاه اهللا تعاىل ليكون–أ 
$tΑ �: قال تعاىل. إسرائيل s%uρ óΟ ßγ s9 óΟ ßγ–ŠÎ;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yèt/ öΝà6s9 šVθä9$ sÛ % Z3Î=tΒ 4 (# þθä9$ s% 4’ ‾Τr& 

ãβθ ä3tƒ ã&s! Û�ù=ßϑø9 $# $ uΖøŠn=tã ßøtwΥ uρ ‘,ym r& Å7ù=ßϑø9 $$ Î/ çµ÷ΖÏΒ öΝs9 uρ |N÷σãƒ Zπ yèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$ yϑø9 $# 4 tΑ$ s% ¨βÎ) 

©!$# çµ8x�sÜ ô¹$# öΝà6ø‹ n=tæ …çνyŠ# y— uρ Zπ sÜó¡o0 ’Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# ÉΟó¡ Éf ø9 $#uρ ( ª! $#uρ ’ ÎA÷σãƒ … çµx6 ù=ãΒ ∅tΒ â !$t±o„ 4 
ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ �1 . ة، وسبط مملكة، ومل يكنلقد كان يف بين إسرائيل سبطان؛ سبط نبو

لكا عليهم تعجبوا وأنكروا طالوت من سبط النبوة وال من سبط اململكة، فلما بعثه اهللا م
كيف يكون له امللك علينا وال هو من أهل النبوة وال من أهل اململكة، وحنن أحق : وقالوا

βÎ) ©!$# çµ8x�sÜ¨ �: فرد اهللا تعاىل عليهم. 2ذا امللك منه ô¹$# öΝà6 ø‹ n=tæ …çνyŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# 

ÉΟó¡ Éf ø9 $#uρ ( ª احل من إنّ اهللا : ، يعين�سبحانه وتعاىل هو الّذي اختار طالوت وهو أعلم بالص
أما  العباد، وذكر مصلحتني أنفع مما ذكروا من النسب واملال ومها العلم املبسوط واجلسامة

العلم فيجوز أن يكون املعرفة مبا طلبوه ألجله من أمر احلرب، أو العلم بالديانات، وامللك 
 أو آتاه من العلم فضال على ما أتى غريه من الّذين خوطبوا ،3 البد أن يكون من أهل العلم

   .4ذا اخلطاب، وذلك أنه ذكر أنه نيبء وأتاه اهللا تعاىل من وحيه

                                                 

� ا�ّ��=��. 247/ ـ ا�(��ة 1qا �� a��2S ل�] :� öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) Z∼yϑø9$# . ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ #y›θ ãΒ øŒ Î) (#θ ä9$s% %cÉ< uΖÏ9 ãΝ çλ°; 

ô]yè ö/ $# $uΖs9 $Z6 Î= tΒ ö≅ ÏF≈ s) œΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ( tΑ$s% ö≅ yδ óΟ çF øŠ |¡tã β Î) |= ÏGà2 ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$tF É) ø9$# āω r& (#θ è= ÏG≈ s) è? ( (#θ ä9$s% $tΒ uρ !$uΖs9 āω r& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰ s% uρ $oΨô_ Ì� ÷z é& ÏΒ $tΡ Ì�≈ tƒ ÏŠ $uΖÍ←!$oΨ ö/ r& uρ ( $£ϑn= sù |= ÏGä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ ãΑ$tF É) ø9$# (# öθ ©9uθ s? āω Î) WξŠ Î= s% óΟ ßγ ÷ΖÏiΒ 3 ª! $#uρ 7ΟŠ Î=tæ š ÏϑÎ=≈ ©à9$$Î/  � .

 .246/ا�(��ة
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"�ف2/742ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/379 ، ����Sو

�م ا����ن6/160ج/J(2. ا�ّ�ازي. ا���� ا�ّ�ازي�bN 8(�Mوا� ، .�)hا�ّ"��246�ّ-3/245ج. ا��� ����Sا� . ، و ')*
 .J(1/173. =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�

�ف 3Gّا�� �!" .)* .J(1/173' ا� =/ أ( /= ' b� -د ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��J(1/379�ّ. ا��G�(cّّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  4 �!"�ف2/743ج/J(2. ا�Hّ(�ي. Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/379 ����Sو ،

 .J(1/173. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��6/161�ّج/J(1. ا�ّ�ازي. ا���� ا�ّ�ازي
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أما يف اجلسم، فإنّ طالوت أويت من الزيادة يف طوله عليهم ويف قوة جسمه وشدته 
هارة ألنه أعظم يف النفوس ؛ فهو جسيم ميأل العني ج1وحسن شكله ما مل يؤته غريه منهم

أريد ببسطة يف اجلسم معاين اخلري : وقيل. 2وأهيب يف القلوب، والبسطة السعة واالمتداد
  . 3والشجاعة وقهر األعداء، فإنّ لذلك عظما يف النفوس وهيبة وقوة

إنّ الصفات الّيت يحتاج إليها يف سياسة أمور األمة ترجع إىل أصالة الرأي، ومعرفة 
مواطن ضعف األمة وقوا وجودة الفكر يف تدبري شؤوا وقوة البدن الّيت يثبت ا اجليش 

وبسطة اجلسم مستلزمة لصحة الفكر وللشجاعة والقدرة على . 4وقائده يف مواقع القتال
  .5املدافعة واهليبة والوقار

. امهم وحركامويتعلّق املوضع الثّاين بوصف املنافقني؛ أقواهلم وأفعاهلم وأجس -ب 
sŒ# �: قال تعاىل Î)uρ öΝßγ tF ÷ƒ r& u‘ y7ç7 Éf ÷èè? öΝßγ ãΒ$ |¡ô_ r& ( βÎ)uρ (#θ ä9θ à)tƒ ôìyϑó¡n@ öΝÏλ Î; öθ s)Ï9 ( öΝåκ̈Ξr( x. Ò= à± äz 

×οy‰̈Ζ|¡ •Β ( tβθ ç7|¡ øts† ¨≅ ä. >π ys ø‹|¹ öΝÍκö� n=tã 4 ç/ èφ –ρß‰yè ø9 $# ÷Λèεö‘x‹÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# ( 4’‾Τ r& tβθ ä3sù÷σãƒ �6 .
يصف له فيه املنافقني إذا جاءوه حيدثونه؛ فقد  �وجه اهللا تعاىل اخلطاب إىل الرسول 

يعجب بأجسامهم الستواء خلقها وضخامتها، ولصباحتها وحسن صورها، ويسمع 
لكالمهم الفصيح البليغ وحسن منطقهم وذالقتهم، فهم يتمتعون جبهارة املناظر وفصاحة 

ندة ال خري عندهم وال فقه هلم وال علم، وإنما هم صور بال األلسن، كأنهم خشب مس
، واخلشب ال تعقل وال تفهم، فكذلك أهل النفاق كأنهم يف ترك التفهم، 7أحالم

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"، 1/535ج. ا=/ آ��4.  و����S ا��� �ن ا�2!��،2/743ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ 

 .J(1/173. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. و����S ا�ّ"��ّ�
�ف 2Gّا�� �!"�م 6/161ج/J(1. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازيJ(1/379. ا��G�(cّّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ،

 .3/247ج. ا���h(�. ا����ن
�'��ّ�. ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 3Nن ا��b -=أ  .J(2/266-267. 
4 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(1/2/491ج�Pا� �ا ����Sو ، .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .
J(1/368 . 
5 �Pا� �ا ����S �!" .J(1/368. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 

� ا�ّ��=��. 4/ ـ ا� "���-ن 6qا �� a��2S ل�] :� y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ̈Ξ r'Î/ (#θ ãΖtΒ#u §Ν èO (#ρ ã� x� x. yìÎ7 äÜsù 4’ n?tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ßγ s) ø� tƒ � .

 .3/ا� "��-ن
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي28/120ج/J(14. ا�Hّ(�ي.  ـ 
J(11/وي30/14ج� .5/341ج. ا�(�@�وي. ، و����S ا�(�@



 

  
 

 

316 

واملنافقون مع ذلك يف غاية الضعف واخلور واهللع واجلزع . 1واالستبصار مبرتلة اخلشب
ينهم كلّ صيحة عليهم، فلربما يفضحهم ، حيسبون من خبثهم وسوء ظنهم وقلّة يق2واجلنب

واقعة موقع االحتراس للتنبيه على " أجسامهم"وإشارة اآلية إىل . 3القرآن ويهتك أستارهم
عدم االغترار حبسن صورهم، وعلى خبث دخائلهم، فإنها أجسام خالية عن كمال األنفس، 

 ظَنن ين يشمل كلّ من يراهم ممهة إىل غري معيم فإذا انكشفت واآلية موجهه صوررغأن ت
  .4له سرائرهم صِدم حلقيقة خزيها

  : البدن- 2

فقد ورد يف سياق التمثيل لكّل جبار عنيد ال يؤمن باهللا تعاىل " البدن"أما لفظ 
tΠ �: قال تعاىل. ومكابر جاحد ال يعترف بألوهية اهللا تعاىل öθ u‹ø9 $$ sù y7ŠÉdfuΖçΡ y7 ÏΡy‰t7 Î/ 

šχθä3tGÏ9 ô yϑÏ9 y7 x�ù=yz Zπ tƒ#u 4 ¨βÎ)uρ # Z�� ÏVx. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ô tã $ uΖÏG≈ tƒ#u šχθè=Ï�≈ tós9 �5 . ا أدركفلم
، أوحى اللّه تعاىل إىل 6فرعونَ الغرق وعلته األمواج من كلّ ناحية وغشيته كرب املوت

شيء ومل البحر أن ارم بدنه كامال سويا  إىل الشاطيء على جنوة من األرض، مل ينقص منه 
، لكي ينظر إليه 8، ومل تأكله األمساك، ومل يذهب منكَرا مع التيار ال يعرف للناس7يتغير

هالكا ِمن غري روح من كذّب الكه، ويدِرك من وراءه كيف كان مصريه، وليكون عربة 
وا عاقبة وير يعتربون به، ويرتجرون عن معصية اهللا والكفر به والسعي يف أرضه بالفساد،

                                                 
1 �!" .30/14ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
 .7/16ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 2

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3  �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي28/120ج/J(14. ا�Hّ(�ي.  ـ 
J(11/30/14ج. 
4 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .(J11/239-28/238ج. 

5 W�-�Y/ ا�ّ��=��Y/. 92/ ـ qا �� a��2S ل�] :� $tΡ ø— uθ≈ y_ uρ ûÍ_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) t�ós t7 ø9$# óΟ ßγ yè t7ø? r'sù ãβ öθ tãö� Ïù … çν ßŠθ ãΨã_ uρ $\‹ øó t/ # �ρ ô‰ tãuρ ( 
#̈Lym !#sŒ Î) çµŸ2 u‘ ÷Šr& ä− t� tó ø9$# tΑ$s% àMΖtΒ#u …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) āω Î) ü“Ï%©! $# ôM uΖtΒ#u ÏµÎ/ (# þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) O$tΡ r& uρ z ÏΒ t ÏϑÎ= ó¡ßϑø9$# .z≈ t↔ ø9!#u ô‰ s% uρ 

|M øŠ |Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä. uρ z ÏΒ tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# � .W�-/90 -91. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .11/190ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف 7Gّا�� �!" .J(2/252. ا��G�(cّي.  ـ 
8  .11/1818ج/em �� �!" .OH] '�1 .J(3ل ا����ن ـ 
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ببدِنك؛ أي بدرعك، وكان على فرعونَ درع : وقيل. 1التصدي لقوة اهللا ووعيده بالتكذيب
من ذهب يعرف ا، فأخرجه اهللا من املاء مع ذلك الدرع ليعرف وتزول الشبهة من قلوب 

: حانه وتعاىلوأما قوله سب. 2الّذين اعتقدوا فيه األلوهية، ويشاهدوا ما حلقه من الذّلّ واملهانة
� 7ŠÉdf uΖçΡ � كّم يفف ة وختييب،بفرعون هعبري وسخرينجية جماز والت3بالت.  

  :سد اجل- 3

فقد ورد يف سياق احلديث عن األنبياء والرسل الّذين خلقهم اهللا " جسد"وأما لفظ 
 يأكلون الطّعام وميشون يف األسواق، وحييون وميوتون، وعن العجل اجلسد الّذي عبده قوم

 بعد ذهابه إىل اجلبل ملناجاة ربه، وعن اجلسد الّذي ألقي على كرس سليمان �موسى 
�.  

$ �: ؛ قال تعاىلاجلسد يف سياق احلديث عن الرسل – أ tΒ uρ öΝßγ≈oΨù=yèy_ #Y‰|¡y_ āω 
tβθ è=à2ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# $ tΒuρ (#θ çΡ% x. tÏ$ Î#≈ yz �4 .سل جسدا ليس أي مل جنعل هؤالء األنبياء والر

فيهم أرواح ال يأكلون الطّعام، ولكن جعلناهم جسدا فيها أرواح يأكلون الطّعام، وال كانوا 
اجلسد "، و5أربابا خالدين يف الدنيا ال ميوتون وال يفنون، ولكنهم كانوا بشرا أجسادا فماتوا

لنفي على املغتذي وغريه، فعلى القول األول يكون ا: يقع على ما ال يغتذي من اجلماد، وقيل
: ، وصفته هي6"قد وقع على اجلسد، وعلى الثّاين يكون مثبتا، والنفي إنما وقع على صفته

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1  �!". OH] '�1. ، و�� emل ا����ن11/190ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ 

J(3/`11/1818ج��ا�  ��)ا� ����Sو ، .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(5/189�Pا� �ا ����Sو ، . a�H:( ' bأ
�Pا� �ا .J(4/273. 

2 ���S �!"�'��ّ�. ، و����S ا�)�� ا� ��`17/133ج/J(6. ا�ّ�ازي. � ا���� ا�ّ�ازي ـ Nن ا��b -=أ .J(5/189. 
3 ��� .11/235ج/J(6. اNو1ّ�.  ـ "!� روح ا� 2

�ء 4�)�N8/ ـ ا .��beّوا� ��=��Y/ ا�ّ�qا �� a��2S ل�] :� !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r& š� n= ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ öΝ Íκ ö�s9Î) ( (# þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& 

Ì� ò2Ïe%! $# β Î) óΟ çFΖä. Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?  .$tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‰ |¡y_ āω tβθ è=à2ù'tƒ tΠ$yè ©Ü9$# $tΒ uρ (#θ çΡ% x. tÏ$Î#≈ yz  .§Ν èO ÞΟ ßγ≈ oΨ ø%y‰ |¹ y‰ ôãuθ ø9$# 

öΝ ßγ≈ uΖøŠ pgΥr'sù  tΒ uρ â!$t±®Σ $uΖò6 n= ÷δ r& uρ t Ïù Î�ô£ ßϑø9$# � .ء��)�N9-7/ا. 

9�)8 ا�(��ن */ أو? �ي ا����ن ـ  5 �!"�ف17/8ج/J(10. ا�Hّ(�ّي. Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/564 ����Sو ،
 .22/135ج/J(8. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي4/554ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!��

�'��ّ�.  ـ ����S ا�(�� ا� ��` 6Nن ا��ّb -=أ .J(6/277. 
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� āω tβθ è=à2ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# �1ةة احليوانيتهم تقتضي اجلسميسل، بشر وبشري2، فهؤالء الر .
ملعجزات ونبه القرآن الكرمي على أنّ األمر الّذي صار به الرسل رسال غري ذلك؛ وهو ظهور ا

  .3على أيديهم وبراءم من الصفات القادحة يف التبليغ وعصمتهم منه

x‹sƒªB$#uρ ãΠ �:  اجلسد يف سياق احلديث عن عجل بين إسرائيل؛ قال تعاىل– ب öθ s% 

4 y›θãΒ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ ô ÏΒ óΟÎγ ÍhŠÎ=ãm Wξôf Ïã # Y‰|¡y_ … ã&©! î‘#uθ äz 4 óΟs9 r& (# ÷ρt� tƒ …çµ‾Ρr& Ÿω öΝßγ ßϑÏk=s3ãƒ Ÿωuρ 

öΝÍκ‰Ï‰öηtƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢ çνρä‹ sƒªB$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ š ÏϑÎ=≈ sß �4 . ا مضى موسىه ملناجاته �فلمإىل رب 

Wξ �ووفاء للوعد الّذي كان ربه قد وعده، اتخذ قومه من بعده إالها آخر كان  ôf Ïã 

# Y‰|¡y_ …ã& ©! î‘#uθ äz �  أهل العقل، ألنّ يعبدونه وخيلصون له، ولقد ضلّوا مبا ال يضلّ مبثله
قد "و ،5الرب سبحانه ال جيوز أن يكون جسدا له صوت، ال يكلّم أحدا وال يرشد إىل اخلري

اختلف املفسرون يف هذا العجل؛ هل صار حلما ودما له خوار؟ أو استمر على كونه من 
ه صار  فاختار الزخمشري الرأي القائل بأن6"ذهل إالّ أن يدخل فيه اهلواء فيصوت كالبقر؟

كان جثّة مجادا، : ، واختار آخرون الرأي الثّاين؛ فقيل7بدنا ذا حلم ودم كسائر األجساد
صِنع أجوف ووِضع يف مهب الريح، فتدخل : كان بدنا بال رأس ذهبا مصمتا، وقيل: وقيل

 أنه املراد أنه كجسم العجل يف الصورة واملقدار، إالّ: "، وقيل8فيه فيظهر صوت يشبه اخلوار
أنه كان حلما ودما يأكل ويشرب، فهو من وضع : ليس حبي، وما وقع يف القصص

                                                 
 .22/134ج/J(8. ازيا�ّ�.  ـ "!� ا���� ا�ّ�ازي 1
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 2Nن ا��ّb -=أ .J(6/277. 
�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`22/135ج/8)J. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3Nن ا��b -=أ .J(6/277. 

�. 148/ ـ اN*�اف 4qا ?)] a��2S ل�RmQuρ xÝ®$ �: و[ É) ß™ þ_ Îû öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# ÷ρ r& u‘ uρ öΝ ßγ ‾Ρ r& ô‰ s% (#θ �= |Ê (#θ ä9$s% È⌡ s9 öΝ ©9 $oΨ ôϑym ö� tƒ $oΨ š/ z’ 

ö� Ï� øó tƒ uρ $uΖs9 ¨sðθ à6 uΖs9 š∅ÏΒ šÎ�Å£≈ y‚ ø9$# �.اف�*N149/ ا . 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .15/7ج/J(5. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي7/75ج/J(6. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�م ا����ن3/223ج. ا=/ آ��4. ����ن ا�2!�� ـ ����S ا 6�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h7/285ج. ا���. 
�ف 7Gّا�� �!"�م ا����نJ(2/118.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h7/285ج. ا���. 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 8Nن ا��b -=أ .J(4/390��� .9/85ج/J(5. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
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Wξôf �وكلّ من كان كذلك . 1"القصاصني Ïã # Y‰|¡y_ � ،ا مجادا أو حيوانا عاجزاكان إم 
وعلى التقديرين، فإنه ال يصلح لإلهلية، ألنّ اإلله هو الّذي خلق السموات واألرض، وهو 

  .2ن اخللق، وهو الّذي له األمر والنهياملدبر لشؤو

 من بعده يف �ولقد ورد احلديث عن العجل اجلسد الّذي عبده قوم موسى 
yl �: موضع آخر أيضا، يف قوله تعاىل t�÷zr' sù öΝßγ s9 Wξ ôfÏã # Y‰|¡y_ … ã&©! Ö‘#uθ äz (#θ ä9$ s)sù !#x‹≈ yδ 

öΝà6 ßγ≈s9 Î) çµ≈ s9Î)uρ 4y›θ ãΒ z Å¤ oΨsù �3  .  

قال  ؛اجلسد الّذي ألقي على كرسي سليمان سياق احلديث عن اجلسد يف – ∧∧∧∧

ô‰s)s9 �: تعاىل uρ $̈ΖtF sù z≈ yϑø‹ n=ß™ $ uΖøŠs)ø9 r& uρ 4’n? tã Ïµ Íh‹Å™ö� ä. # Y‰|¡y_ §ΝèO z>$tΡr& �4 . قال أبو حيان

# �األندلسي يف هذه اآلية ويف تأويل لفظ  Y‰|¡y_ �" : رون يف هذه الفتنة وإلقاءنقل املفس
د أقواال جيب براءة األنبياء منها يوقف عليها يف كتبهم، وهي مما ال حيق نقلها، وإما هي اجلس

ومل يبين اهللا الفتنة ما هي، وال اجلسد الّذي ألقاه على كرسي . من أوضاع اليهود والزنادقة
ويستحيل عقال وجود بعض ما ذكروه كتمثّل الشيطان بصورة نيب حتى يلتبس . سليمان

 عند الناس ويعتقدون أنّ ذلك املتصور هو النيب، وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة أمره
 �فلقد فنت اهللا تعاىل سليمان . 5"السوفسطائية نسأل اهللا سالمة أذهاننا وعقولنا منها

بسبب مرض شديد ألقاه عليه، وألقى على كرسيه جسدا لشدة املرض وشدة وطأته عليه، مثّ 

                                                 
1  ���Yّا� ����S ـ �-"Yّر. وا�-%��ه� =/ *Hّا� .J(4/9/110ج. 
 .15/7ج/J(5. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 2
3 7h 88/ ـ. 

�. 34/ ـ ص4 qا Rr2' ه= a��2S ل��tΑ$s% Éb>u‘ ö �: و[ Ï� øî$# ’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< % Z3 ù= ãΒ āω Èö t7 .⊥ tƒ 7‰ tn L{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷è t/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

Ü>$̈δ uθ ø9$# � .35/ص. 

، و[�ل 26/193ج/J(9. ، و)4? هrا ا�ّ�أي ذهO إ��7 ا���� ا�ّ�ازي �� J(7/381R����S.  ـ ����S  ا�(�� ا� ��` 5
�ه� =/ *�%-رHّا�" : ،�"Yا�� Rr��2/ هS �� /�ن، واi�0YU أ[-ال ا� �ّ�� �0�= ?ّb ��!* ث'b aإ� �qرت ا�و[' أ%

� أ�r�Rcآ�وا �::� ه� =����ا��ت أ%(7، و)��م �01 �ن *&���". / أ)4-"Yّوا� ���Yّا� ����S .J(9/23/259ج ،
 .23/3020ج/OH] '�1 .J(5. و"!� �� emل ا����ن
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إنّ اهللا : ، وقيل1ورجع بعد إىل سابق عهده من الصحة واستقامت له األمورتاب وأناب 
 بسبب قوة �تعاىل ابتاله بتسليط اخلوف عليه وتوقّع البالء من جهات جمهولة، فصار 

ذلك اخلوف كاجلسد الضعيف امللقى على ذلك الكرسي، مثّ إنّ اهللا أزال عنه ذلك اخلوف، 
    . 2 العافيةوأعاده إىل ما كان عليه من

  :يف القرآن الكرمي" ناصية"و" رأس: "ثانيا

 يف القرآن الكرمي بدالالت متنوعة، وقبل اإلفاضة "الناصية" و"الرأس"ترددت كلمتا 
  : من حيث العدد والصيغ املختلفة حنصي ورودها يف اجلدول اآليت،فيها

  
  يف القرآن الكرمي"4اصيةن"و "3أسر" لفظي إحصاء

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ

الر أس  1 رأِس 1 

 3 رأِسِه 2 رأِسي

هُِمِ6 رؤوس كُمِ3 رؤوس 

 1 ناصيتها 1 الناصية

  1 النواصي
  مرة19:  مرات واموع3" ناصية" مرة ولفظ 16" رأس"تكرر لفظ 

  

  

                                                 
، J(8/223. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ، و����S ا� �ا26/193�Pج/J(9. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 1

��� .23/257ج/J(12. ا�N-1ّ�. وروح ا� 2
2 ���. �7 ـ "!� ا� :'ر &��� .ا�ّ:��� 
3 ��ظ ا����ن ا�����N ا� �&�س �M2 ـ ا�  .�]� .280). رأس()�ّدة . )�ّ ' �sاد *(' ا�(
4 7����ّدة .  ـ ا� �89 ()��6� .704). ا�"ّ
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  :  الرأس يف القرآن الكرمي- 1

والرأس من . 1عه أَرؤس ورؤوسالرأس يف املعجم هو عضو معروف وهو مذكّر ومج
أما يف . 2رأَس فُالَنٌ رآسةً، وِرياسةً، وِرئَاسةً أي؛ شرف قدره، ورأس كلّ شيء أعاله

  :منهاوسياقاته،  دالالته تاالستعمال القرآين فقد تعدد

  :الرأس يف سياق الرؤيا - أ

Ÿ≅yzyŠ �: قال تعاىل uρ çµyètΒ z ôfÅb¡9 $# Èβ$ u‹ tFsù ( tΑ$s% !$ yϑèδ ß‰tn r& þ’ÎoΤ Î) û Í_1u‘r& ç�ÅÇôãr& # \� ôϑyz ( 
tΑ$ s%uρ ã�yzFψ$# þ’ÎoΤ Î) û Í_1u‘r& ã≅Ïϑôm r& s− öθ sù Å›ù& u‘ # Z”ö9 äz ã≅ ä.ù' s? ç�ö� ©Ü9$# çµ÷ΖÏΒ ( $ uΖø⁄Îm;tΡ ÿÏ& Î#ƒ Íρù' tGÎ/ ( $‾ΡÎ) 

š�1 t� tΡ z ÏΒ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  اللّذان دخال 4تني رآمها الفتيانففي هذه اآلية نص الرؤيني اللّ. �3 #$
إني أرى يف املنام أني أعصر مخرا يعين عنبا أي :  السجن، فقال األول�مع يوسف 

تسمية العنب مبا يؤول إليه، ألنّ اخلمر مما ال يعصر إذ عصر الشيء إخراج ما فيه من املائع 
إني أمحل فوق رأسي : ال الثّاينهو بلغة أهل عمان، يسمون العنب مخرا،  وق: بقوة، وقيل

  .وقد ذكر الرأس يف هذا السياق جزءا من كل الرؤيا. 5خبزا تأكل الطّري منه

 يفسر للفتيني ما عجزا عن �أما يف اآلية الثّانية فقد ورد التعبري وشرع يوسف 
>Ät �: قال تعاىل. فهمه وتأويله Ås9|Á≈ tƒ Ç ôfÅb¡9 $# !$̈Β r& $ yϑä.ß‰tn r& ’Å+ó¡uŠsù … çµ−/u‘ # \�ôϑyz ( $̈Β r& uρ 

ã� yzFψ$# Ü=n=óÁ ãŠsù ã≅ à2ù' tFsù ç�ö� ©Ü9$# ÏΒ ÏµÅ™ù& §‘ 4 z ÅÓè% ã� øΒ F{$# “Ï% ©!$# ÏµŠÏù Èβ$ u‹ ÏGø�tGó¡n@ �6 . ّأي إن

                                                 
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 1�&�6Nا OPّدة . 206. ا�ّ�ا�أb ' =/ )�ّ ' . ، وا� :(�ح ا� "��)رأس()

 ).ر أ س()�ّدة . 128. ا��ّ�-)ّ�=/ *0ّ� 
 ).َرَأَس()�ّدة . 1/319ج. إ=�اه�� ):a�H و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1` 2
3 l1- .36/ ـ 
4  Ob�6�Ob %�ا=7، ور�8 إ��7 أّن 6 �Uq7، وا(�2h Ob�6 �� �w0 0 اNآ(� = :� أb'ه ���ن آ(eP � ـ ه 

0* R'*�� �Uqأّن ا /ّm7 و ّ�' أن � 7(�2h� &�)�= �(p� 7� .ي ا����ن�  ?9�)8 ا�(��ن */ pSو �!". ا�Hّ(�ي. 
J(7/زي249-12/248ج�S�ّا���� ا� ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(6/18/111ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو?  �ي ا����ن 5 �!"�ف12/250ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/319 ،

�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�ّ)h190-9/198ج. ا������ .12/578ج/J(6. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
6 l1- .41/ ـ 
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أحد الفتيني سيطلق سراحه يعود إىل خدمة امللك وسيهتم بشرابه كما كان من قبل، وأما 
  . 1 حلم رأسهاآلخر فسيصلب وستأكل الطّري من

  ):الوضوء(الرأس يف العبادة  - ب

$ �: قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟ çF ôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è=Å¡ øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ 

öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâ ã�Î/ öΝà6n=ã_ ö‘r&uρ ’n<Î) È ÷t6 ÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ öΝçGΖä. $ Y6ãΖã_ 

(#ρã� £γ ©Û$$sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x�y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ z ÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρr& ãΜçGó¡yϑ≈ s9 

u !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝn=sù (#ρß‰Åg rB [ !$tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡ øΒ$$ sù öΝà6 Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# Ÿ≅yè ôf uŠÏ9 Νà6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 8l t� ym  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝä.t� Îdγ sÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ öΝä3ø‹n=tæ 

öΝà6 ‾=yès9 šχρã� ä3ô±n@ �2 . الة وهم على غري طهرداء إىل املؤمنني إذا قاموا إىل الصالن

$ �: الصالة من وضوء أو تيمم، فأما قوله سبحانه pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’n<Î) 

Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡ øî$$sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È, Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6 n=ã_ö‘r& uρ ’n<Î) 

È ÷t6 ÷ès3ø9 فق، وأرجلكم إذا قمتم إىل الصالة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرا:  فتأويله� 4 #$

θßs#) �: والشاهد يف اآلية قول اهللا تعاىل. 3إىل الكعبني، وامسحوا برؤوسكم |¡ øΒ $#uρ 

öΝä3Å™ρâ ã� Î/ ة، وهو يف الوضوء عبارة : "، فاملسح�عبارة عن إمرار اليد على املمسوح خاص
 وهذا عن إيصال املاء إىل اآللة املمسوح ا، والغسل عبارة عن إيصال املاء إىل املغسول،

، وبعد أن حدد ابن العريب معىن املسح والغسل يف الوضوء، صرح 4"معلوم من ضرورة اللّغة
                                                 

9�)8 ا�(��ن */ pSو?  �ي ا����ن 1 �!"�ف12/255ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/321 ،
�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�ّ)hا���� ا�ّ�ازي9/193ج. ا��� ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(6/18/119ج���. ، وروح ا� 2

�ّ1-�Nا .J(6/12/586ج. 
�ت ا����ن . 6/ ـ ا� �\'ة 2� )/ أ*!� �qا Rrأّن ه ��ن وU �-ن )���p ذآ� ا�02 �ء �� أوuهY"ا� � � ا���qا ��

� �� ا�2(�دات(��bأ ��م ا����ن. )��\? وأآ�4ه�bأ �!" .32-2/31ج. ا=/ ا��2=�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو?  �ي ا����ن 3 �!" .6/156ج/J(4. يا�Hّ(�.  ـ 
�م ا����ن 4�b2/41ج. ا=/ ا��2=�.  ـ أ. 
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، 1بأنّ مسألة مسح الرأس يف الوضوء معضلة، وأنّ العلماء اختلفوا فيها على أحد عشر قوالً
الوجوب يف مسح الرأس أقلّ شيء يسمى مسحا للرأس عند الشافعي، ووجوب : أمهّها

  .2لكلّ عند مالك، ووجوب مسح ربع الرأس عند أيب حنيفةمسح ا

 ): احلج( الرأس يف العبادة -  ∧

θ#) �: يف هذه اآلية مبعىن الشعر قال تعاىل" رأس"لقد ورد لفظ  ‘ϑÏ?r& uρ ¢kptø: $# nοt� ÷Κãè ø9 $#uρ 

¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè?÷�ÅÇôm é& $ yϑsù u�y£øŠtGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# ( Ÿωuρ (#θà)Î=øtrB óΟ ä3y™ρâ â‘ 4®L ym x�è=ö7 tƒ ß“ô‰oλ ù; $# …ã& ©#ÏtxΧ 4 
 uΚsù tβ% x. Νä3ΖÏΒ $³Òƒ Í÷£∆ ÷ρr& ÿÏµ Î/ “ ]Œ r&  ÏiΒ ÏµÅ™ù& §‘ ×π tƒ ô‰Ï�sù  ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs%y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡ èΣ 4 !#sŒ Î* sù 

÷ΛäΨ ÏΒr& yϑsù yì−Gyϑs? Íοt� ÷Κ ãèø9 $$ Î/ ’n<Î) Ædk ptø: $# $ yϑsù u�y£øŠtGó™$# zÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# 4  yϑsù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ÅÁ sù ÏπsW≈ n=rO 

5Θ$−ƒ r& ’ Îû Ædkptø: $# >πyè ö7 y™uρ #sŒ Î) öΝçF ÷èy_u‘ 3 y7ù=Ï? ×οu�|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ  yϑÏ9 öΝ©9 ôä3tƒ …ã& é#÷δ r& “Î�ÅÑ$ ym 

Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t�ptø: $# 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# (# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9 تتعلّق هذه اآلية . �3 #$
 يف احلج وعدم جواز احللق قبل أن يبلغ اهلدي حملّه، إالّ إذا كان احلاج أو 4مبوضوع املُحصر

فإنه حيلق وعليه أن يصوم ثالثة أيام أو يذبح شاةً أو "، 5املعتمر مريضا أو به جروح وحنوها

                                                 
�م ا����ن ـ  1�bأ �!" .2/41ج. ا=/ ا��2=�. 
�Sp. 11/134ج/J(4. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 2 �أّ�7 إن : اNّول": و2ّ'د ا=/ ا��2=� اN[-ال آ0ّ&� آ 

Rأc9ة أ'b7 %�2ة وا"( |�( .���1�: �4ّ��yا. �eث %�2ات: ا�4ّu8 *7�0 ا� �ذآ� �"� اN[-ال ا���e4ّ ��ُ� اe1Cم . )
�ّ2��Gّم �� ا�ّ'رس */ ا�e�ّا� �"�ل أ=- b"���: ا�ّ�ا=8. = '] :��6� �| ا�ّ" .W(��: ا��@إّن ا���ض أن : [�ل أ

� �� روا7Y ا�4ّ���4: ا�ّ��دس.  �| ا�ّ�=8@�ل أ] : ��6�7 إuّ أن  �| ا�ّ"cM u8=8 أو أر=�: ا�ّ��=e4= .8ث أ6
w���ل )] :8� Mا� |�  ./(��81. أّن �Sك ا����� )/ ��P [:' أc9أR، أ)Re *0ّ� ا��&�ّي: ا�4ّYّّ ' =/ : ا��ل )�]

� 0�( :Rأc9أ y���ل أ=- ا���ج: ا�2�%�. إّن �Sك ا�4ّ] :Rأc9إن )�| �740 أ .�G* دي�إن )�| )�ّ')7 : [�ل أ%&O: ا��
Rأc9أ ."�bم ا����نأ� .42- 2/41ج. 

�ل ا=/ *ّ(�س. "196/ ـ ا�(��ة 3] :O2ل آ�� �� آ�M* /= O2ة، [qا Rrه i�c�ز)/  �)ّ� =� ر1-ل ا� : 
��� *a0 و9&�، ���ل "Y��� ? وا�ّ:·(�ن وه- sSذw ه-اّم رأw1؟ :  �ا��'(��، وآ�ن �� %�2 رأ�1 آ��4 )/ 

i0] :ل�� ر1-ل ا�، [ �2�) :w10+ رأbّذى )أpS م إذا��أّن ا�  ��، وا� �:-د )"&qا  Rrه a��2S ل ا�c�p� ،
. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي". =�� �ض أو =&-اّم رأ71 أ=�| �7 ا� 'اواة أو ا���G= +0ط ا��'� وا� أ*0�

J(2/ول5/145جc"ّب ا���ب ا�ّ"�-ل �� أ1()� �!" .37-36. ا�ّ��-�h. ، و
�ر)/ :  ـ ا�ُ ْ�َ:ُ� 4:bCا :W)�ن ا��2ب. ا� "8 وا���� �!"�ّدة . J(4/139. ا=/ )"!-ر. ()�:b .( ر�:bCوا

�=W )"8 ا� ��م وb(�7 */ ا�2 ? اr�ّي ��7V ا� *7�0 �� إ�bا)7 وو7�-6 : "*"' *0 �ء ا��Gّعb 8 أو��ه- آّ? )
 .2/262ج/J(2. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن". إ�a ا�(�i ا���ام

5 �Pا� � ا ����S �!" .J(1/266-267. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
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فإذا زال ] باملدينة يزن ستة عشر رطالمكيال : والفَرق[يتصدق ِبفَرٍق على ستة مساكني 
اخلوف من العدو، فمن أمتّ العمرة وحتلّل وبقي متمتعا إىل زمن احلج ليحج من مكّة فعليه 
 ،من غري امليقات، فإن مل جيد ذلك صام ثالثة أيام يف أيام اإلحرام باحلج ه أحرم باحلجألن ،دم

والشاهد يف اآلية قوله سبحانه . 1"نه وراء امليقاتوسبعة إذا رجع إىل بلده غالّ إذا كان مسك
Ÿωuρ (#θà)Î=øtrB óΟä3y™ρâ �: وتعاىل â‘ 4 ®L ym x�è=ö7 tƒ ß“ô‰oλ ù; $# … ã& ©#ÏtxΧ �،  ومعىن� Ÿωuρ (#θà)Î=øtrB 

óΟä3y™ρâ â‘ � ى يبلغ اهلدي الّذي أوجبه اهللا على املؤمنني إلحالهلم 2شعر رؤوسكم :أيحت 
حصروا فيه قبل متامه وانقضاء مشاعره ومناسكه حملّه، وذلك أنّ حلق من إحرامهم الّذي أ

الرأس إحالل من اإلحرام الّذي كان احملرم قد أوجبه على نفسه وأمارة اخلروج من احلج أو 
، كما أن اإلحرام بنية النسك عند االبتداء به بالتلبية ولبس 4، واِحلالَق نسك مقصود3العمرة

  .5لرأس للرجل أمارة على الدخول فيهماغري املخيط وكشف ا

ô‰s)©9 šX �: وأما يف قوله تعاىل y‰|¹ ª!$# ã& s!θ ß™u‘ $ tƒ ö ”�9$# Èd,ys ø9 $$ Î/ ( £è=äzô‰tGs9 y‰Éf ó¡yϑø9 $# 

tΠ#t� ys ø9$# βÎ) u !$ x© ª! $# šÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ â‘ zƒÎ�Å_Ç s)ãΒuρ Ÿω šχθ èù$ sƒrB ( zΝÎ=yèsù $ tΒ öΝs9 

(#θ ßϑn=÷ès? Ÿ≅ yèy∨sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡ sŒ $ [s÷Gsù $ �6ƒÌ� s% �6 . سوله يدخل مكّة  �فقد كان الريرى أن
ويطوف بالكعبة، فأخرب أصحابه وخرج يف ألٍف وأربعمائة من أصحابه إىل العمرة، وملّا بلغ 

وملّا . ااحلديبية صده املشركون وصاحلوه على أن يدخل يف العام املقبل والسيوف يف أغماده
  .7وأصحابه آمنني حملّقني رؤوسهم ومقصرين �كان يف العام القابل دخل الرسول 

                                                 
1 �Pا� �ا ����S ـ  .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(1/267. 
�م ا����ن 2�bأ �!" .2/42ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!" .2/272ج/J(2. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
�م ا����ن 4�bأ �!" .1/157ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 
5 �Pا� �ا ����S �!" .J(1/268. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
6 |Yوا�(�&�� �� . "27/ ـ ا�� '� b /= ')*و �=��ه' [�ل) ا�ّ'u\?(أ�Uج ا���M)  /* : 7�0* ا� a0ّ6 �ُّأِرَي ا�ّ"(

/'U? )ّ�� ه- وأ6��=7 �)"�/ )���0ّ/ رؤو1&� و)�ّ:� 7�(�� أّ'������ . و0ّ1� وه- = ��ل �0ّ ] ��)'���ا�&'َي =

7=��: أ6�qا i�c"� ر1-ل ا�؟ ��ك ‰ô �: أ/ رؤ s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $tƒ ö”�9$# Èd, ys ø9$$Î/ � ." ب��ب ا�ّ"�-ل �� أ1()�

 .263. ا�ّ��-�h. ا�ّ"cول
�م ا����ن 7�bأ �!" 26/124ج/J13). ا�Hّ(�ي. ، و9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن4/99ج. ا=/ ا��2=�.  ـ 

� .و)�=2'ه
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 :الرأس يف حال الغضب - د

āωr& Ç∅yè �: قال تعاىل Î7 ®Ks? ( |MøŠ|Á yèsùr& “Ì� øΒ r& .tΑ$ s% ¨Π àσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹ è{ù's? ÉL u‹ós Î=Î/ Ÿωuρ 

û Å›ù&t� Î/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz βr& tΑθ à)s? |Mø%§� sù t ÷t/ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) öΝs9 uρ ó=è%ö� s? ’Í<öθ s% �1 . ّوذلك يدل
، وكان موسى رجال 2 أراد أن ميسك برأس أخيه وحليته�على أنه لشدة غضب موسى 

حديدا جمبوال على احلدة واخلشونة والتصلّب يف كلّ شيء، شديد الغضب هللا ولدينه، 
اهللا تعاىل، فأقبل عليه جيره إليه من شعر خصوصا بعدما رأى قومه يعبدون عجال من دون 

  .3رأسه وشعر وجهه

φ - أس يف سياق اإلهانةالر:  

š �: تعاىلاهللا قال  Ïè ÏÜ ôγãΒ Éë ÏΨø)ãΒ öΝÎηÅ™ρâ â‘ Ÿω ‘‰s?ö� tƒ öΝÍκö�s9 Î) óΟ ßγèùö� sÛ ( öΝåκèEy‰Ï↔øùr& uρ 

Ö !#uθ yδ �4. ذكر اهللا تعاىل  يبه سبحانه  � للنا يعمل هؤالء قبل هذه اآلية أنليس غافال عم
، بل هو عامل مبا يفعلون ال خيفى عليه 5املشركون الظّاملون الّذين يكذّبونه وجيحدون نبوته

، وأَعلَم 6منه شيء، وسيعاملهم معاملة الرقيب عليهم، احملاسب على النقري والقطمري
، 7مهال العصاة مدةاملشركني أنّ تأخري العذاب ليس للرضا بأفعاهلم، بل سنة اهللا إ

، ويف اآلية 8وسيجزيهم جزاءهم على أعماهلم يف الوقت الّذي سبق يف علمه أنه جيزيهم فيه
  .10على ما كان عليه وتسلية �، وتثبيت للرسول 9وعيد للظّامل وتعزية للمظلوم

                                                 
1 7h 94 -93/ ـ . ��� /* y8V-( �� /�Y ا��'qا /�S� ".����"و��' أ%�ت إ�a ه
�ح ا����ن =�����ن 2@ .4/354ج. )�ّ ' اN)�/ ا�H��"Gّّ�.  ـ "!� أV-اء ا�(��ن �� إ
�ف 3Gّا�� �!" .J(2/550 -551. ا��G�(cّّي.  ـ 

�. 43/ ـ إ=�اه�� 4qا �� a��2S ل�]�&Y�)1 �Y�ّا : � Ÿω uρ āt |¡ós s? ©! $# ¸ξ Ï�≈ xî $£ϑtã ã≅ yϑ÷è tƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# 4 $yϑ‾Ρ Î) öΝ èδ ã� ½jz xσ ãƒ 

5Θöθ uŠ Ï9 ßÈ y‚ ô±n@ ÏµŠ Ïù ã�≈ |Á ö/ F{$# � .�42/إ=�اه�. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .13/274ج/J(8. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف 6Gّا�� �!" .19/122ج/J(7. ا�ّ�ازي. ���� ا���� ا�ّ�ازي، وJ(2/382S. ا��G�(cّّي.  ـ 
�م ا����ن 7�bN 8(�Mا� �!"، ���S ا���� 4/143ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��9/376ج. ا���h(ّ�.  ـ 

��6 ا�2�ّ'ي. ا�����S �� / b�ّ آeم ا� ّ"�ن� /= / b�ّ406. *(' ا�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8 �!" .13/274ج/J(8. �يا�Hّ(.  ـ 
�ف 9Gّوا�� ،�&��� .J(2/382. ا��G�(cّي.  ـ "!� ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� 

�ف 10Gّا�� �!"�م ا����نJ(2/382. ا��G�(cّّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)h9/376ج. ا���. 
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سيؤخر اهللا تعاىل املشركني إىل يوم القيامة ليجزيهم؛ يوم تشخص فيه أبصار اخللق يف 
م مفتوحة ممدودة من غري حتريك لألجفانشدرى يف ذلك 1ة ال يطرفون؛ فعيوهلول ما ي 

قد نكسوا رؤوسهم : ، وقيل3، وقد رفعوا رؤوسهم ينظرون يف ذلّ وخشوع2اليوم
قد انتزعت  ، وهم خيبون منطلقني عامدين إىل الداعي، وأفئدم4وطأطؤوها يف ذلّة وخضوع

وظلّت تتردد يف أجوافهم ال تستقر  مل خترج من أفواههم،من صدورهم وبلغت حناجرهم، و
  . 5يف مكان، ليس فيها عقل وال منفعة وال شيء من اخلري، فهي كاخلربة

öθ �: أما يف قوله تعاىل s9 uρ #“t� s? ÏŒ Î) šχθãΒ Ì�ôf ßϑø9 $# (#θÝ¡ Ï.$ tΡ öΝÎηÅ™ρâ â‘ y‰ΖÏã óΟ ÎγÎn/u‘ !$ oΨ−/u‘ 

$ tΡ÷�|Çö/r& $ uΖ÷è Ïϑy™uρ $ oΨ÷è Å_ ö‘ $$ sù ö≅ yϑ÷ètΡ $�s Î=≈ |¹ $ ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ �6 . رمني يقفون بني يديفإنّ ا
اهللا تعاىل يوم القيامة ساعة احلساب واجلزاء، وهم ناكسو رؤوسهم يف حياٍء وحزٍن وندم 
وذلّ وخزٍي وغم للّذي سلف منهم من معاصيه يف الدنيا، ويقرون بأنّ اهللا تعاىل هو 

نيا لعلّهم يعملون صاحلا املستحق للعبادة والتهم إىل احلياة الدوحيد، ويسألونه سبحانه أن يرد
إنه مشهد اخلزي واالعتراف باخلطيئة، واإلقرار باحلق الّذي جحدوه، . "7يرضاه منهم

. 8"وإعالن اليقني مبا شكّوا فيه، وطلب العودة إىل األرض إلصالح ما فات يف احلياة األوىل

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"�ف13/274ج/J(8. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، ا���G�(cّا� .J(2/382. 
�م ا����ن4/143ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 2�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h9/376ج. ا��� �، و����S ا���

��6 ا�2�ّ'ي. ا�����S �� / b�ّ آeم ا� ّ"�ن� /= / b�ّل ا����ن406. *(' ا�em و�� ، .OH] '�1 .
J(4/13/2112ج. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��13/280ج/Hّ .J(8(�يا�.  ـ 
 .19/122ج/J(7. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي4/143ج
�م ا����ن 4�bN 8(�Mا� �!" .9/377ج. ا���h(ّ�.  ـ  
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��13/280ج/J(8. ا�Hّ(�ي.  ـ 
*(' . ، ، و����S ا���� ا�����S �� / b�ّ آeم ا� ّ"�ن19/122ج/J(7. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي4/143ج

��6 ا�2�ّ'ي� /= / b�ّ406. ا�. 

�. 12/ ـ ا��M'ة 6qا Rrه ?)] a��2S ل�] :� (# þθ ä9$s% uρ #sŒ Ïr& $uΖù= n= |Ê ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $‾Ρ Ïr& ’ Å∀s9 9, ù= yz ¤‰ƒ Ï‰ỳ 4 ö≅ t/ Ν èδ Ï!$s) Î= Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ 

tβρ ã�Ï�≈ x.  .ö≅ è% Ν ä39 ©ù uθ tGtƒ à7 n= ¨Β ÏN öθ yϑø9$# “Ï%©! $# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/ ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ ä3 În/ u‘ šχθ ãè y_ ö� è? � .ة'M11-10/ا��. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!"�م ا����ن21/104ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .
*(' . ، و����S ا���� ا�����S �� / b�ّ آeم ا� ّ"�ن25/158ج/J(9. ا�ّ�ازي. ��� ا�ّ�ازي، و����S ا�14/95ج

��6 ا�2�ّ'ي� /= / b�ّ628. ا�. 
 .21/2811ج/OH] '�1 .J(5.  ـ �� emل ا����ن 8
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ألنه جترع من هؤالء  ،ليسلّيه ويثبته �ه اآلية موجه إىل الرسول واخلطاب اإلهلي يف هذ
  .1الغصص ومن عداوم وضرارهم، فجعل اهللا له متين أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة

  :الرأس يف موقف االرتداد عن احلقحركة  –و 

#) �: قال تعاىل þθ ä9$s% |MΡr& u |M ù=yèsù #x‹≈ yδ $ uΖÏGoλ Î;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡ t�ö/Î* ‾≈ tƒ .tΑ$ s% ö≅t/ …ã& s#yèsù 

öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 #x‹≈yδ öΝèδθ è=t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 šχθà)ÏÜΖtƒ  .(# þθãèy_ t� sù #’n<Î) óΟÎγ Å¡ à�Ρr& (# þθ ä9$ s)sù öΝä3‾ΡÎ) 

ÞΟçFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$#  .§ΝèO (#θÝ¡ Å3çΡ 4’ n? tã óΟÎγ Å™ρâ â‘ ô‰s)s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iω àσ‾≈ yδ šχθà)ÏÜΖtƒ �2 . لقد
 إىل أصنام قومه فراغ عليها ضربا باليمني فجعلها جذاذا فُتاتا إالّ الصنم �إبراهيم مال 

إنه كبريهم هذا وعظيمهم : الكبري، وملّا سأله قومه عمن فعل باآلهلة هذه الفعلة، أجاهم
فعلّق فعل الكبري بنطق  ،3الّذي حوهلم إىل قطع صغرية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون

نسب الفعل إىل كبريهم وقصده تقريره لنفسه "، و4نبيها هلم على فساد اعتقادهماآلخرين، ت
وإثباته هلا على أسلوب تعريضي تبكيتا هلم وإلزاما للحجة عليهم ألنهم إذا نظروا النظر 

، لعلّه يقرع قومه به، وحيتج به عليهم، 5"الصحيح علموا عجز كبريهم و أنه ال يصلح إهلا
ع خطئهم، وسوء نظرهم، فرجعوا إىل أنفسهم وعقوهلم رجوع املنقطع عن ويعرفهم موضو

، وتفكّروا بقلوم ملا أخذ مبخانقهم على احلقيقة بعبادة ما 6احلجة، وأدركوا أنهم على باطل
#) �: ، قال تعاىل8، وتفطّنوا لصحة حجة خصمهم7ال ينطق þθ ãèy_ t�sù #’ n<Î) óΟÎγ Å¡ à�Ρr& (# þθ ä9$ s)sù 

öΝä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# �.  
                                                 

�ف 1Gّا�� �!" .J(3/242. ا��G�(cّي.  ـ 
�ء 2�)�Nار إ=�اه�� . 65- 62/  ـ ا-b /* ت�qث ا'ّ�YS�-] 8(  �� 'ّY S م وه��"6Nدة ا�)V-( �� 7-ع *(

 �qء )/ ا��)�N151-رة ا �qا a73 إ�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"��Hّ(�ي.  ـ  .J(10/م ا����ن47-17/46ج��bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 .300-11/299ج
�م ا����ن 4�bN 8(�Mا� �!" .11/300ج. ا���h(ّ�.  ـ 
 .J(2/1047. *(' ا� أb ' =/ )� -د ا�ّ"���. �ّ"��ّ� ـ ����S ا 5
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!"�م ا����ن47-17/46ج/J(10. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 .1/301ج
 .J(2/1049. *(' ا� أb ' =/ )� -د ا�ّ"���.  ـ "!� ����S ا�ّ"��ّ� 7
�م ا���� 8�bN 8(�Mا� �!" .1/301ج. ا���h(ّ�. ن ـ 
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، واحتجوا 1وملّا علموا أنهم غُلبوا يف احلجة، انقلبوا من اإلذعان إىل املكابرة والطّغيان
لقد علمت ما هؤالء األصنام : على إبراهيم مبا هو حجة له عليهم حني جادهلم، فقالوا

¡ΝèO (#θÝ§ �: ، قال تعاىل2ينطقون Å3çΡ 4’n? tã óΟÎγ Å™ρâ â‘ ô‰s)s9 |MôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iω àσ‾≈ yδ šχθà)ÏÜΖtƒ � ؛
معلوم أنّ القوم مل "قَلْبه على رأسه وتصيري أعاله أسفله، و: فنكس الشيء على رأسه يعين

يقلبوا على رؤوس أنفسهم، وأنهم إنما نكست حجتهم، فأقيم اخلرب عنهم مقام اخلرب على 
ما هو احتجاج املُحتج على وإذا كان ذلك كذلك، فنكْس احلجة ال شك إن. حجتهم

فلقد انقلب األمر عليهم، وانتكست عقوهلم، وضلّت . 3"خصمه مبا هو حجة خلصمه
، وعادوا إىل جهلهم وعنادهم، وردوا إىل ما كانوا عليه يف أول األمر، وأدركهم 4أحالمهم

. 5ا إىل كفرهم فعادو�الشقاء والعجز وحرية السوء خجال وانكسارا مما تهم به إبراهيم 
  .6فلقد كانت األوىل رجعة إىل النفوس، وكانت الثّانية نكسة على الرؤوس

  : الرأس يف العذاب-ز 

$Èβ#x‹≈yδ Èβ �: قال تعاىل yϑóÁ yz (#θ ßϑ|Á tG÷z$# ’Îû öΝÍκÍh5u‘ ( t Ï%©!$$ sù (#ρã� x�Ÿ2 ôM yè ÏeÜ è% öΝçλ m; 

Ò>$ uŠÏO ÏiΒ 9‘$ ‾Ρ �=|Á ãƒ ÏΒ É−öθ sù ãΝÍκÅ�ρââ‘ ãΝ‹ Ïϑptø: $# . ã�yγ óÁ ãƒ Ïµ Î/ $ tΒ ’Îû öΝÍκÍΞθ äÜ ç/ ßŠθ è=ègø: $#uρ  �7. 

                                                 
1 ��1��Yّ�6-ة ا� �!"��.  ـ -=� .2/243ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .17/48ج/J(10. ا�Hّ(�ي.  ـ 
3 7����ّ�� �� m-اه� [���17/49��ّج/J(10.  ـ ا� :'ر ��� yb� .175. )&'ي أ21' *ّ�ار. ، و)(
4 / b�ّا� ���6 ا�2�ّ'ي.  �� ����S آeم ا� ّ"�ن ـ "!� ����S ا���� /= / b�ّ503. *(' ا�. 
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!"�ف4/572ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��1/302ج. ا���h(ّ�.  ـ Gّوا�� ، .

 .J(2/577 -578. وا��G�(cّّي
 .17/2387ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 6

7 Jّ�ل . 20 - 19/ ـ ا��]��ت ا�Y�ّ =2'هqا �� a��2S :� ã� yγ óÁ ãƒ ÏµÎ/ $tΒ ’ Îû öΝ Íκ ÍΞθ äÜç/ ßŠθ è=èg ø: $#uρ  .Ν çλm;uρ ßìÏϑ≈ s) ¨Β ô ÏΒ 7‰ƒÏ‰ tn  .

!$yϑ‾= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã� øƒ s† $pκ ÷]ÏΒ ô ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹Ïãé& $pκ�Ïù (#θ è%ρèŒuρ z>#x‹ tã È,ƒ Í�pt ø: $# � .J�و .22 - 20/ا�c�ل  [�ل ا�Hّ(�ي �� 

�تqا Rrل =2@&�: "ه�/ ذآ�ه � ا�، ��r0ّ� /� :ا�� /r&= �ّ"2 ا� �� ?أه? : أb' ا�����/: اl0YU أه? ا�pYّو
�Uqا +�ن، وا��� Cم ='ر: ا-�رزوا )S /r�ّا �9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ". *('ة اNو��ن )/ )�Gآ� [�

  .17/155ج/J(10. ا����ن
�U� 8V-( �� ل��ب، [��-ا �s 0)"�/ه� أه?: "و[Yا��  :���ّ)� ?)] �"�ّ)��، و=�Yوأ['م )"�� آ ،��= aأو� /�� .

� = �ّ ' : و[�ل ا� s)"-ن"ّ(� ،��= +ّbأ /��� ، �ّ� ،�"�ّ)�� و"=�Yآ �Y�p� ،ب�Yل ا� )/ آc�و�)ّ"� ="(H��ّ� و= � أ
 .17/156ج/pS /* .J(10و? �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن ". وآ�ن ذ�Y(-:U w&� �� رّ=&�. �SآR- Y وآ���b 7= �S'ا
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هذان خصمان من أهل اإلميان وأهل الكفر والعناد اختصموا يف دين اهللا تعاىل، وقد : أي
  . 1عادى كلّ فريق منهم الفريق اآلخر وحاربه على دينه يف احلياة الدنيا

ين كفروا ثياب من نار وحناس على قدر وفصلت للّذ أما يوم القيامة فقد قُِطعت
، وشبهت النار بالثِّياب ألنها قد 2أجسادهم، وليس شيء من اآلنية أمحى وأشد حرا منه

أحاطت م من كلّ جانب كإحاطة الثّياب املقطوعة إذا لبسوها عليهم؛ فصارت من هذا 
 األسلوب من التهكّم واحتقار ، وال خيفى ما يف هذا3الوجه ثيابا ألنها باإلحاطة كالثّياب

شأم، والتعبري بالثّياب لإلشارة إىل تراكم طبقات النار احمليطة م وكون بعضها فوق 
ôM �، وذُكر الفعل 4بعض yè ÏeÜè% � بلفظ املاضي ألنّ ما كان من أخبار اآلخرة، فاملوعود منه 

 يذاب به ما يف بطوم من الشحوم ويصب على رؤوسهم ماٌء حار مغلّى،. 5كالواقع احملقَِّق
واألمعاء، وتشوى جلودهم منه فتتساقط يف مشهد عنيف صاخب حافل باحلركة، فيكون 

لو سقطت منه قطرة على جبال :  �قال ابن عباس . 6تأثريه يف الباطن حنو تأثريه يف الظّاهر
  . 7الدنيا ألذابتها

ΝèO (#θ§ �: يف قوله تعاىلوقد ورد مثل هذا الوصف هلذا النوع من العذاب  ™7ß¹ s−öθ sù 

ÏµÅ™ù& u‘ ôÏΒ É>#x‹ tã É ΟŠÏϑys ø9 ، أي صبوا فوق رأس هذا األثيم من املاء الساخن احلار إذا �8 #$
  .9فصار يكوي ويشوي اشتد غليانه

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .17/158ج/J(10. ا�H(�ي.  ـ 
2 �&��� . ـ "!� ا� :'ر ���7، ا�ّ:��� 
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" 23/21ج/J(8. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي27-12/26ج. ا���h(ّ�.  ـ 
4 �Pا� �ا ����S �!" .J(6/226. أa�H:( ' b ا� �ا�P.  ـ 
�م ا����ن 5�bN 8(�Mا� �!" .23/21ج/J(8. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي27 -12/26ج. ا���h(ّ�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!"�ف160-17/158ج/J(10. ا�H(�ي.  ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(3/9 .

 .4/120ج. ا�(�@�وي. ، و����S ا�(�@�وي23/21ج/J(8. ا�ّ�ازي. و����S ا���� ا�ّ�ازي
 .23/21ج/J(8. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 7

�ن 8U'ّ48/ ـ ا� .��beّوا� ��=��Y/ ا�ّ�qا �� a��2S ل-� :� çνρä‹ è{ çνθ è= ÏGôã$$sù 4’ n< Î) Ï!#uθ y™ ÉΟŠ Ås pg ø: $#  .§Ν èO (#θ ™7 ß¹ s− öθ sù ÏµÅ™ ù& u‘ 

ô ÏΒ É>#x‹ tã ÉΟŠ Ïϑys ø9$#  .ø−èŒ š� ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í“ yèø9$# ãΛqÌ� x6 ø9$# � .ن�U'ّ49- 47/ا�. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9 �!"�م ا����ن25/153ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 .J(9/111. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ، و����S ا� �ا151�P -16/150ج
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   :الرأس يف حال العناد واالستهزاءحركة  –ح 

≅ö �: تعاىلاهللا قال  è% (#θ çΡθ ä. ¸οu‘$ yf Ïm ÷ρr& # ´‰ƒ Ï‰tn. ÷ρr& $ Z)ù=yz $ £ϑÏiΒ ç�ã9 ò6 tƒ †Îû 

ö/ ä.Í‘ρß‰ß¹ 4 tβθ ä9θà)uŠ|¡sù  tΒ  $tΡß‰‹ Ïè ãƒ ( È≅è% “ Ï%©!$# öΝä.t� sÜ sù tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ 4 tβθ àÒ Éó ÷Ζã�|¡sù y7 ø‹s9 Î) 

öΝåκy�ρâ â‘ šχθä9θ à)tƒ uρ 4 tLtΒ uθ èδ ( ö≅ è% # |¤tã βr& šχθä3tƒ $ Y6ƒÌ� s% .tΠ öθ tƒ öΝä.θããô‰tƒ 

šχθç7‹Éf tGó¡tF sù ÍνÏ‰ôϑpt¿2 tβθ ‘ΖÝà s?uρ βÎ) óΟçF ø[ Î6©9 āω Î) Wξ‹ Î=s% �1 . ملّا مسع املشركون القرآن الكرمي
 يف عناد وإنكار وجحد عن مصريهم إذا - قبل هذه اآليات -، تساءلوا 2ومسعوا أمر البعث

صيروا إىل القبور وصاروا رفاتا منحطمة يف التراب، هل يعودون خلقا آخر جديدا كما 
انوا قبل املمات؟ فرد اهللا تعاىل عليهم ليعرفهم قدرته على بعثه إياهم بعد ممام، وإنشائه ك

، حتى لو كانوا حجارة أو 3هلم كما كانوا قبل بالهم خلقا جديدا على أي حال كانوا
 هم إىل رطوبة احليه قادر على إحيائهم وردة ومل يكونوا عظاما فإنة والقودحديدا يف الش

  . 4ضاضته بعدما كانوا عظاما يابسةوغ

tβθ �: قال تعاىل ä9θ à)uŠ|¡sù  tΒ  $ tΡß‰‹ Ïè ãƒ ( È≅è% “Ï% ©!$# öΝä.t� sÜsù tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ 4 tβθàÒ Éó ÷Ζã�|¡sù 

y7 ø‹s9 Î) öΝåκy�ρâ â‘ šχθä9θ à)tƒ uρ 4 tLtΒ uθ èδ ( ö≅ è% #|¤ tã βr& šχθä3tƒ $ Y6ƒÌ� s% �5 وإذا تساءل هؤالء 
بأنه اهللا  �يف جتاهل عمن يعيد خلقهم من جديد فسيجيبهم الرسول املعاندون املكابرون 

                                                 

2��.. 52-50/ ـ ا�1Cاء 1S ل�]/�Y�=��Y/ ا�ّ�qا �� a :� ö� ÝàΡ $# y#ø‹ x. (#θ ç/ u�ŸÑ y7 s9 tΑ$sW øΒ F{$# (#θ �= ŸÒ sù Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜtGó¡o„ Wξ‹ Î7 y™ 

 .(# þθ ä9$s% uρ #sŒ Ïr& $̈Ζä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sù â‘ uρ $‾Ρ Ïr& tβθèOθ ãè ö7yϑs9 $Z) ù= yz # Y‰ƒ Ï‰ ỳ � .�1اءC49-48/ا. 

�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .10/273ج. ا���h(ّ�.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"�م ا����ن15/111ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .
 .745. ا=/ )�2-د ا�(Z-ّي. ، و����S ا�(Z-ّي10/273ج

�ف 4Gّا�� �!"�م ا����نJ(2/452. ا��G�(cّّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hل ا���� ا�ّ�ازي. 10/274ج. ا���-� :
� أن �"'�Y)� ،ة��ة =�/ ا�2! ّ�� و=�/ [(-ل ا������ و=�/ [(-ل ا����ة أ%ّ' )/ ا� "ّ'� وا��'ّ�M�ة =�/ ا����°ّن ا� "

 e]�P ��ّb �&02M�2' ا����ة إ��&� و a��2S ��� =2' ا� -ت، �°ّن ّ'� وا��'ّ�M�س )-6-�� =:�� ا����4S أ='ان ا�ّ"
 .20/189ج/J(7. ي����S ا���� ا�ّ�از". آ � آ�ن

�ض �ّ� . �ّ�آ-ن: "Z@-ن" ـ  5����ض، أو ا����ع �ّ� ا�Sر�� ه- �bآ� = �وآw�r ا�ّ"Z£ �� آeم ا��2ب، إّ
�ع، و�w�r 1ّ � ا�ّ!�0� �Sم[ار��7 إذا *Mّ? ا� �G ار8�S وا���£، وbّ�ك رأ71] وه- ذآ� ا�ّ"2ّN ؛�ً@Zْ�َ ." 8(�9

 15/115ج/J(9. ا�Hّ(�ي. ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن
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فسيحركون رؤوسهم حنوك تعجبا واستهزاًء وتكذيبا  ،1تعاىل الّذي فطرهم أول مرة
مىت يكون هذا :  ويتساءلون مرة أخرى3. برفع وخفض كاملتعجب من الشيء2واستبعادا

هو قريب، ألنّ عسى من اهللا  �م الرسول البعث؟ وكيف يكون؟ ويف أي حال؟ فريد عليه
  .4تعاىل واجب، وكلّ ما هو آت فقريب

sŒ# � :أما يف قوله تعاىل Î)uρ Ÿ≅‹Ï% öΝçλ m; (# öθ s9$ yès? ö� Ï�øótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθ ß™u‘ «!$# (# ÷ρ§θ s9 ÷Λàι y™ρâ â‘ 

öΝßγ tG÷ƒ r& u‘uρ tβρ‘‰ÝÁ tƒ Νèδ uρ tβρç�É9 õ3tGó¡ •Β �5 .أس يف هياق تعبري عن فإنّ يف حركة الرذا الس
االستهزاء واإلعراض واالستكبار واإلباء، وهذه حركة جسدية شائعة معناها بين، ألنّ هؤالء 

ألن يستغفر هلم ملّا افتضح أمرهم برتول القرآن الكرمي،  �املنافقني الّذين دعاهم الرسول 
فلقد أمالوا  . 6 واحدة وحركوها ز متكرر، وقيل فعلوا ذلك مرة�أعرضوا برؤوسهم عنه 

، إعراضا عن كالمه وأبوا أن يستغفر هلم، ألنهم ثابتون �إىل جانب غري وجهة الرسول 
على النفاق، أو ألنهم ثابتون على ما قالوا من كالم بذيء على املسلمني، أو ألنهم مل 

  .7يعترفوا مبا نسب إليهم من النفاق

  

  

  

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"�ف15/113ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/452 ،

�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�)h10/275ج. ا���. 
�ف 2Gّا�� �!". ، ����S ا���� ا�ّ�ازي4/317ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�J(2/453��!2. ا��G�(cّّي.  ـ 
J(7/ا�ّ"��20/190�ّج  ����Sد ا�ّ"���. ، و- �( /= ' bا� أ ')* .911. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"�م ا����ن15/115ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .
�ّ�� �� m-اه� [���4/317��ّج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��10/275ج��� yb�. )&'ي أ21' *ّ�ار. ، و)(

177. 
4 7����م ا����ن.  ـ "!� ا� :'ر �bN 8(�Mوا� ،�&���. ، ����S ا���� ا�ّ�ازي10/275ج. ا���h(�. ا�ّ:��� 
J(7/191-20/190ج. 
 .5/ ـ ا� "���-ن 5
6 7����ّ�� �� m-اه� 7/17ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��28/121ج/J(14.  ـ "!� ا� :'ر ��� yb�، و)(

��ّ� .176. أ21' *ّ�ار)&'ي . [��
7 �-"Yّوا� ���Yّا� ���S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(11/28/244ج. 
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  :الرأس يف سياق الِكبر - ط

$tΑ �: عاىلقال ت s% Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) zyδ uρ ãΝôà yèø9 $#  Íh_ÏΒ Ÿ≅ yètGô© $#uρ â ù̈&§�9 $# $ Y6 øŠx© öΝs9 uρ .à2r& 

š�Í←!% tæß‰Î/ Éb>u‘ $wŠÉ)x© �1 . لقد نادى زكريا�ه بنداء خفيعاء 2 ربيف الد واستمر ،
 كان يدعوه يف طويال ال يريد رياء، ومل يشق بدعاء ربه سبحانه أبدا، فلم خييبه من قبل حني

فلقد . 3حاجاته، فاهللا يعلم القلب النقي، ويسمع الصوت اخلفي، وجييب املضطر إذا دعاه
، وهذه إحدى أمارات الكرب، ويف هذا كناية عن ذهاب القوة، �وهن العظم من زكريا 

إىل العظم دون غريه مما مشله "وأُسند الوهن . 4وضعف اجلسم، والوصول لسن الشيخوخة
لوهن يف جسده ألنه أوجز يف الداللة على عموم الوهن مجيع بدنه ألنّ العظم هو قوام البدن ا

شبه "واشتعل رأسه شيبا، و. 5"وهو أصلب شيء فيه فال يبلغه الوهن إالّ وقد بلغ ما فوقه
عموم شيب شعر رأسه أو غلبته عليه بإشعال النار يف الفحم جبامع انتشار شيء المع يف 

 وأُسند االشتعال إىل الرأس وهو مكان الشيب؛ 7، وأُخرج خمرج االستعارة6"جسم أسود
  . 8ألنّ الرأس ال يعمه الشيب بالكامل إالّ إذا توغّل اإلنسان يف الِكبِر

  : الناصية- 2

 هذا اللّفظ يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع، ستأيت اإلشارة إليها، وردوقد 
هي منبت الشعر يف : قُصاص الشعر يف مقدم الرأس، وقيل: ي، هيواحدة النواص" الناصية"و

                                                 

1 ��Y/ ا�ّ��=��Y/. 4/ ـ )�qا �� a��2S ل�] :� ã� ø. ÏŒ ÏM uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ … çν y‰ö7 tã !$−ƒ Ì� Ÿ2y—  .øŒ Î) 2”yŠ$tΡ … çµ−/ u‘ ¹!#y‰ ÏΡ $wŠ Ï� yz � .

��(/2 -3. 
2 �� رّ=7 �دى زآ���ء وأدU? �� اeUCص، و[�? ـ ��' �ء أو�a وأ=2' )/ ا�ّ��UCّن اN ،��ّ�U اء' : a0* مe eّ·�

��&�، و[�?: O0h ا�-�' �� إّ=�ن ا��(� وا��U-��Gّ ، و[�?U /r�ّا��7 ا-( /( Rء�7S-6 i�U �@7�2 : أ1ّ� د*
�ف. وه�)7Gّا�� �!" .21/164ج/J(7. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازيJ(2/502. ا��G�(cّّي. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �" .J(9/16/51- 52. ا�Hّ(�ي.  ـ 
4 ��ّ� �� ا����ن ا������.  ـ "!� اC='اع ا�(�-=� .196. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:

 5�-"Yّوا� ���Yّا� ����S ر.  ـ-%��ه� =/ *Hّا� .J(7/ف16/64ج�Gّا�� �!"، J(2/502. ا��G�(cّّي. ، و
 ����Sا�ّ�ازي. ا���� ا�ّ�ازيو .J(7/21/164ج. 

6  ،7����. ـ ا� :'ر &��� .ا�ّ:��� 
�ف 7Gّا�� �!"�'��ّ�. ، و����S ا�)�� ا� ��`J(2/502. ا��G�(cّّي.  ـ Nن ا��b -=أ .J(6/164. 
8 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(7/ف16/64ج�Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/502. 
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مجيع اإلنسان، : الناصية: وقيل. 1مقدم الرأس، ومسي الشعر ناصية لنباته من ذلك املوضع
  .2وخص الناصية بالذّكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذالله وإهانته أخذوا بناصيته

  : أيب هلبناصية – أ
āξ �: قال تعاىل. لّق اآلية األوىل بوصف جزاء أيب جهل يوم القيامةتتع x. Í. s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ 

$ Jèx�ó¡oΨs9 Ïπ uŠÏ¹$̈Ζ9 $$ Î/  .7πuŠÏ¹$ tΡ >πt/É‹≈x. 7π y∞ÏÛ%s{ �3 . دالقد كان أبو جهل بن هشام ينهى حمم
هل الّذي ينهاك أرأيت يا حممدا أبا ج: عن عبادة اهللا تعاىل، والصالة له، فقال جلّ شأنه �

عن الصالة لربك، وهو معرض عن احلق، فلئن مل ينته عن فعلته الّيت يفعل لنأخذنّ مبقدم 
الضرب؛ أي : السفع: وقيل. 4رأسه ولنجذبنه إىل النار بشدة، ولنذلنه، ولنسودنّ وجهه

مة اإلذالل سواد يف اخلدين، وباجلملة فتسويد الوجه عال: السفعة: لنلطمن وجهه، وقيل
  . 5واإلهانة

وقد اكتفى السياق القرآين بذكر الناصية من الوجه كلّه، إذ كانت الناصية يف مقدم 
أطلق الناصية، وأريد صاحبها على أسلوب إطالق البعض وإرادة : وقيل. 6الوجه من الوجه

                                                 
�ن ا��2ب 1�� �!"�ّدة . J(14/276. ا=/ )"!-ر.  ـ ()�:�.( 
�م ا����ن 2�bN 8(�Mا� �!" .20/124ج. ا���h(�.  ـ 

�Y/. 16 -15/ ـ ا�02+ 3qا /�S�2��a =2' هS ل�] :� äí ô‰ u‹ ù= sù … çµtƒ ÏŠ$tΡ  .äí ô‰ uΖy™ sπu‹ ÏΡ$t/ ¨“9$#  .āξ x. Ÿω çµ÷è ÏÜè? ô‰ ß∨ó™ $#uρ >Î�tIø% $#uρ � .

�ل.19 - 17/ا�02+] 7��م، وذ�w أّGت �� أ=� 9&? =/ ه�qا Rrل هc��·/ رأi )�ّ 'ا :phN ،�0ّّن ر[(7Y، :  ��0'  أ
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن. :�0ّ *"' ا� ��م �وآ�ن ا�1�ّ-ل  �!"، و����S 30/280ج/J(15. ا�Hّ(�ي. 
 .7/327ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!��

4 �9�)8 ا�(� �!"�ف30/281ج/J(15. ا�Hّ(�ي. ن */ pSو? �ي ا����ن ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(4/272 ،
�Pا� �ا ����Sو .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(10/460. 

 .32/22ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 5
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!". J(14/276.  )"!-را=/. ، و���ن ا��2ب30/281ج/J(15. ا�Hّ(�ي.  ـ 

�ّدة ()�:�.( 
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 ويف السياق وقد وصفت الناصية باخلطأ والكذب جمازا، ومها يف احلقيقة لصاحبها،. 1الكلّ
  . 2القرآينّ من احلسن ما ليس يف قولك ناصية كاذب خاطيء

  :النواصي واألقدام يف العذاب - ب

ويتعلّق األمر يف هذا املقام بكيفية أخذ ارمني يوم احلساب، وهو املعىن املبسوط يف 
�ß∃t �: تعاىلسبحانه و هلوق ÷è ãƒ tβθ ãΒÌ� ôf ãΚø9 $# öΝßγ≈ uΚŠÅ¡ Î0 ä‹ s{÷σãŠsù  Å»≡uθ ¨Ζ9 $$Î/ ÇΠ#y‰ø%F{ $#uρ �3 . إن

هؤالء ارمني ال تسأهلم املالئكة املوكّلة يوم القيامة عن ذنوم الّيت أجرموها يف الدنيا، بل 
 تعِرفهم بعالمام وسيماهم اليت يِسمهم اهللا ا من اسوداد الوجوه، وازرقاق العيون،

جتمع املالئكة بني نواصيهم : يل، وق4فتأخذهم بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إىل جهنم
وأقدامهم فتربط نواصيهم بأقدامهم، أو تسحبهم فتأخذهم تارة بالنواصي، وتأخذهم تارة 

ويف كيفية األخذ ظهور نكاهلم ألنّ يف األخذ . 6وتقذفهم يف النار إذالالً وإهانةً ،5باألقدام
  .7بالناصية واألقدام إذالال وإهانة أيضا

  

  

                                                 
�ح ا����ن =�����ن 1@و[�ل )�ّ ' اN)�/ ا�H��"Gّّ� . 9/160ج. )�ّ ' اN)�/ ا�H��"Gّّ�.  ـ "!� أV-اء ا�(��ن �� إ

�@أّن ا�(2£  اr�ّي 0H+ و�اد =7 ا��ّ? u=ّ' �� هrا ا�(2£ )/ : واr�ّي "(�Z ا�Yّ"(�7 *7�0 )/ 9&�  ا�(�Pe: "أ
 'c(مeق ��7 ا����ء ذآ� ا�"���6 وه� )�'م %�2 ا�ّ�أس، : � a"2 0� .e4 ا� �M� ،7=r�= ذب�ه"� ذّم ا��rب وأrU ا��

�cU7��ّ ذّ�� و"�u =7، وذ ا�ّ:'ق ��8 ا�ّ�أس وا��rب ��� و&)b�6 a0* رة���� أ%ّ' &�ّN . /( O��Nه� ا i����
��ح ا����ن ". ا��' أو ��Pه@ .9/160ج. =�����نأV-اء ا�(��ن �� إ

�ف 2Gّا�� �!"، 30/281ج/J(15. ا�Hّ(�ي. ، و9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����نJ(4/272. ا��G�(cّّي.  ـ 
�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�ّ)hا�ّ"��20/126�ّج. ا��� ����Sد ا�ّ"���. ، و- �( /= ' bا� =/ أ ')* .J(3/1983. 

3 / bا�. 41/ ـ ا�� i�Yqا �� a��2S ل�]/�Y�=��ّ :� 7‹ Í×tΒ öθ uŠ sù āω ã≅ t↔ ó¡ç„  tã ÿÏµÎ7 /Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿω uρ Aβ!$y_  .Äd“r'Î7 sù ÏIω#u $yϑà6 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹ s3 è? � ./ b40 -39/ا��. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن4  �!". ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��27/163ج/J(13. ا�H(�ّي.  ـ 
 .6/495ج

�ف 5Gّا�� �!". ، و����S ا���� ا�ّ�ازي6/495ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�J(4/48��!2. ا��G�(cّي.  ـ 
 .J(10/29/116. ا�ّ�ازي

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" . 27/163ج/J(13. ا�Hّ!(�ّي.  ـ 
 .J(10/29/115. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 7
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  : قبضة اهللا تعاىل الناصية يف-  ∧

ÎoΤ’ �: قال تعاىل Î) àM ù=©.uθ s? ’ n?tã «!$# ’În1u‘ Ο ä3În/u‘uρ 4 $̈Β ÏΒ >π−/!#yŠ āω Î) uθ èδ 8‹Ï{#u !$ pκÉJuŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 
¨βÎ) ’ În1u‘ 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 8ΛÉ)tGó¡ •Β �1 . اصية باألخذ دون سائر أعضاءالن أي؛ إنّ اهللا تعاىل خص

ما : عمل ذلك يف وصفها من وصفته بالذّلّة واخلضوع، فتقولاجلسد، ألنّ العرب كانت تست
ناصية فالن إالّ بيد فالن، أي أنه له مِطيع يصرفه كيف شاء، فخاطبهم اهللا تعاىل مبا يعرفون 

والسياق اللّغوي القرآينّ يعين أنّ كلّ دابة يف قبضة اهللا تعاىل وملكه وحتت . 2يف كالمهم
، فال إله إالّ هو وال رب سواه، واألخذ بالنواصي متثيل قهره وغلبته وهيمنته وسلطانه

، ويف السياق أيضا صورة حمسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة اآلخذة بناصية كلّ 3لذلك
دابة على هذه األرض، مبا فيها الدواب من الناس، يف صورة حسية تناسب املوقف، وتناسب 

. 4ة أجسامهم وبنيتهم، وغلظ حسهم ومشاعرهموشدم، وصالب] قوم هود[غلظة القوم 
، فال يفوته 5ولكنه سبحانه ال يظلم أحدا؛ بل جيزي احملسن منهم بإحسانه واملسيء بإساءته

  .6ظامل وال يضيع عنده معتصم به

                                                 

�. 56/ ـ ه-د 1qا ?)] a��2S ل�]�θ#) �:  و=2'ه ä9$s% ßŠθ à‰≈ tƒ $tΒ $oΨ oK ø⁄Å_ 7πuΖÉi� t7 Î/ $tΒ uρ ßøt wΥ þ’ É1 Í‘$tF Î/ $oΨ ÏGyγ Ï9#u  tã š� Î9öθ s% $tΒ uρ ß øtwΥ 

y7 s9 š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑÎ/  .βÎ) ãΑθ à) ‾Ρ āω Î) y71 u�tIôã$# âÙ ÷è t/ $uΖÏF yγ Ï9#u &þθ Ý¡Î0 3 tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ß‰ Íκ ô−é& ©! $# (# ÿρ ß‰ pκ ô−$#uρ ’ ÎoΤ r& Öü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä. Î�ô³ è@  .ÏΒ 

ÏµÏΡρ ßŠ ( ’ ÎΤρß‰‹ Å3 sù $YèŠ ÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω Èβρã� ÏàΖè?  .’ ÎoΤ Î) àM ù= ©. uθ s? ’ n?tã «! $# ’ În1 u‘ Ο ä3 În/ u‘ uρ 4 $̈Β ÏΒ >π−/ !#yŠ āω Î) uθ èδ 8‹ Ï{#u !$pκ ÉJuŠ Ï¹$uΖÎ/ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ 4’ n?tã 

:Þ≡u�ÅÀ 8ΛÉ) tGó¡•Β  .β Î* sù (# öθ ©9uθ s? ô‰ s) sù /ä3 çGøó n= ö/ r& !$̈Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿÏµÎ/ óΟ ä3 ö‹ s9Î) 4 ß#Î= ÷‚ tGó¡o„ uρ ’ În1 u‘ $�Β öθ s% ö/ä. u�ö� xî Ÿω uρ … çµtΡρ •�ÛØ s? $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ 

4’ n?tã Èe≅ ä. >óx« Ôá‹ Ï� ym � .57-53/ه-د. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"، Z .622-يا=/ )�2-د ا�(. ، و����S ا�Z)-ي12/70ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�ّ)hا���� ا�ّ�ازي9/53ج. ا��� ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(6/18/12ج. 

�ف 3Gّا�� �!"� : "و[�ل ا���)hّ�. 3/560ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�J(2/276��!2. ا��G�(cّي.  ـ  �وإّ
�رت )":-:� O�Zا� O�P /( و=�زت i:ّ��N ��6ّن ا�2 �ل [' � i� ّ1 �� +����r =:� ا�� '] ،��6 �� ا� ��د

 w7 =�/ *�"�7، �ُ� �² ذ�Y&)9 �� ��b رضNا a0* آّ? )/ دّب /S��b 8� 9آ�ت ا��0+ =�'رة، �ّ� و�b i2Vآ
 a��2S ا� �!� �Y�ّت ا��Up( ��6-ذة = ":-ص ا���آ"ّ��� �b �ّ"Sآ�ت ا�2(�د = � [ّ'ر، �&�ّq ��6؛�� 7"( 8V- ا�

0����6 ا=� 9&? ���ل. �&�إ��&� [(? أن � l6وو :� āξ x. Í.s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ $Jè x� ó¡oΨ s9 ÏπuŠ Ï¹$̈Ζ9$$Î/  .7πuŠ Ï¹$tΡ >πt/ É‹≈ x. 7πy∞ ÏÛ% s{ �  ."
�م ا����ن�bN 8(�M9/53ج. ا�. 

 .12/1899ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 4
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 5 �!" .12/70ج/J(7. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف 6Gّا�� �!" .J(2/277. ا��G�(cّي.  ـ 
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:القرآينّ السياق يف واخلد واجلباه واجلبني حيةاللّ: ثالثا  
 

الكرمي القرآن يف 4"خد"و 3"وجباه 2"جبني"و 1"حلية "ألفاظ إحصاء  

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ

1 كدِتي 1 خيِلح 
1 مهاهاجلَِبِني 1 ِجب 

4 = اموع  

 

  :حيةاللّ - 1

 قوله يف الصريح بلفظه مرة اثنتني؛ مرتني الكرمي القرآن يف" حلية "لفظ ورد لقد
āωr& Ç∅yè �: تعاىل Î7 ®Ks? ( |M øŠ|Á yèsùr& “ Ì�øΒ r& . tΑ$ s% ¨Π àσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹è{ù' s? ÉL u‹ ósÎ=Î/ Ÿωuρ û Å›ù&t� Î/ ( ’ÎoΤÎ) 

àMŠÏ±yz βr& tΑθ à)s? |M ø%§� sù t ÷t/ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) öΝs9 uρ ó= è%ö� s? ’Í<öθ s% �5 .ةالّذي" رأس "بلفظ ومر 

$ �: تعاىل قوله يف 6القرطيب تفسري يف كما" حلية "معناه £ϑs9 uρ yìy_ u‘ # y›θ ãΒ 4’n<Î) Ïµ ÏΒöθ s% 

z≈t7 ôÒ xî $ Z�Å™r& tΑ$ s% $ yϑ|¡ ø⁄Î/ ’ ÎΤθãΚ çFø�n=yz . ÏΒ ü“Ï‰÷èt/ ( óΟ çFù=Éf tãr& z÷ö∆r& öΝä3În/u‘ ( ’s+ø9 r& uρ yy#uθ ø9 F{ $# 

x‹ s{r&uρ Ä ù̈& t�Î/ Ïµ‹Åzr& ÿ…çν”� ègs† Ïµø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% t ø⌠$# ¨Πé& ¨βÎ) tΠ öθ s)ø9 $# ’ ÎΤθà�yè ôÒ oKó™$# (#ρßŠ% x.uρ  Í_tΡθ è=çGø)tƒ Ÿξ sù 

ôM Ïϑô± è@ š†Î1 u !#y‰ôãF{ $# Ÿωuρ  Í_ù=yè øg rB yìtΒ ÏΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# �7 .        

                                                 
�ظ ا����ن1 ��N ا� �&�س �M2 ا� �!" .( .646�s� ' ّاد *(' ا�(�[�.   ـ 
 27��� .164.   ـ "!� ا� �89 
 3�&��� .164.   ـ "!� ا� �89 ���7، ا�ّ:��� 
�ظ ا����ن4 ��N ا� �&�س �M2 ا� �!" .( .227�s� ' ّاد *(' ا�(�[�.   ـ 

57h 94 و93/  ـ. 
67Y=7 وذؤاY��0= م ا����ن.   ـ أي��bN 8(�Mا� �!" .�)h7/289ج. ا��� . 

2��a.  150/  ـ اN*�اف7S 7�-] ����S �� �)hل ا���-� :� x‹ s{r& uρ Ä ù̈& t� Î/ Ïµ‹ Åz r& � :" 7�Uأس أ�= rUء �� أ�و�020 

�i ا��2: اNول: أر=pS 8وeت�2�ر�� *"'ه�؛ آ � آY( ن�ب 702�S )/ [(£ ا�a0* ?9�ّ ���� أ7�U و6�b(7 أّن ذ�w آ
+ اCذuل�h a0* wذ� /� �0� ،� �!2Sو ���. إآ�ا)��i�c : ا�4 �&�ّN ،7�0* اح-�Nول اc�� آ�ن ���ّ� إ��7  �أّن ذ�w إّ
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 اهللا، يف � موسى على سيطرت الّيت الغيظ وشدة الغضب حال إىل اآليتان تشري
 موسى كان"و ،1بشماله وحليته بيمينه أخيه رأس بشعر أخذ حني دينه، يف ملكته الّيت والغرية

 شديد شيء، كلّ يف والتصلّب واخلشونة احلدة على جمبوال حديدا رجال عليه اهللا صلوات
 من رأوا بعدما اهللا دون من عجال يعبدون قومه رأى حني يتمالك فلم ولدينه، هللا الغضب
 واستنكافا هللا غضبا العظيمة الدهشة من ذهنه غلب ملا التوراة ألواح ألقى أن العظام اآليات
 شعر على قابضا املكاشف العدو إقبال عليه فأقبل قومه، لىع وخليفته بأخيه وعنفا ومحية
$tΑ �: وترقيقا استعطافا هارون أخوه له فقال. 2"إليه جيره وجهه وشعر .. رأسه s% ¨ΠàσuΖö6 tƒ Ÿω 

õ‹è{ù' s?  ÉL u‹ós Î=Î/ Ÿωuρ û Å›ù&t� Î/ (  �، مواه فيتوه3عقوبة أو استخفاف منك أن.  

 ولني هدوء يف أخاه يستعطف وهو - � هارون حال وصف يف قطب سيد يقول
 أعصابا أهدأ هارون جند وهكذا: "- بعنف ورأسه حليته من � موسى أمسكه أن بعد

 ناحية من له وجييء حساسة، نقطة مشاعره يف يلمس فهو موسى، من النفعاله وأملك
 ،تقديره حسب ألمره الطّاعة صورة يف نظره وجهة له ويعرض. حساسية أشد وهي الرحم

 العجل، مع بعضها شيعا، إسرائيل بنو تتفرق أن بالعنف األمر عاجل هو إن خشي وأنه
 أمرا، فيهم حيدث وال إسرائيل بين على حيافظ بأن أمره وقد. هارون نصيحة مع وبعضها

 فيشتد بعنف عنفا � هارون يقابل فلم. 4"أخرى ناحية من األمر طاعة كذلك فهي
  .العجل عبادة إىل إسرائيل بنو ويطمئن � موسى أخيه وبني بينه الصراع وحيتدم اجلدال

  

                                                                                                                                               
� */ ="� إ�1ا\�? [(? ا�Y-راة&�َ��9�ة وأراد أن ��ل �7 ه�رون. *7�0 �� هRr ا� "�� :uو �Y��0= rUpS u eّ·� ،�1أ�= 

7�uإ�1ا\�? =°ذ �"= a0* R7 �1اُر)YG .y���7 و[8 �� ���7 أّن ه�رون )�\? )8 ="� إ�1ا\�? : ا�4ّN 7= wذ� ?@� � �إّ
�ء�)�Nا a0* ز-M u اrو)4? ه ،?M2أ)� ا� /( R-02� �R��� ،7 ذ�w ه�رون : ا��ا=8. �� '� �( �02�� R�Uإ��7 أ �ّV

!ّ/ ="- إ�1ا\�?  eّ·ر=-ا���7 أي [-0Y�2"� *('ة ا�M2?، وآ�دوا  ،R-�2@Y1ا �&��7؛ �(ّ�/ �7 أR-U أّ�� . أّ�7 أه ّ0�
�ل] Rرr* 8 1 :�UNو ����Pم ا����ن". رّب ا��bN 8(�M7/289ج. ا�. 

�م ا����ن1�bN 8(�Mا� �!"�11/239��1ج. ا���h(�.  ـ �Yو�6-ة ا� ، .��-=�، وأV-اء 2/224ج. )� ' *�0 ا�:
�نا�(� .�H��"G4/354ج. ا�. 
�ف2Gي.   ـ ا���G�(cا� .J(2/551. 
�م ا����ن3�bN 8(�Mا� �!" .11/239ج. ا���h(�.   ـ 
 .6/2348ج/J(4.   ـ �� emل ا����ن4
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  :اجلبني - 2

 من اجلبهة مكْتِنفا حرفان واجلبينان الصدغ، فوق اجلبني: وقيل ،1اجلبهة جانبا اجلبينان
 بني ما مها: وقيل الشعر، قُصاص إىل مصِْعدا احلاجبني بني فيما وِشماهلا ميينها عن جانبيها

  . 2وأَجِبنةٌ جبن جبني؛ ومجع جبينني، بني اجلبهة وتكون احلاجبني، إىل القُصاص

 مرة واحدة فقط بصيغة املفرد  بلفظه الصريحيف القرآن الكرمي" اجلبني"لقد ورد لفظ 
$! � :املعرف باأللف والالّم يف قوله تعاىل £ϑn=sù $ yϑn=ó™r& …ã& ©#s?uρ ÈÎ7yf ù=Ï9 �3.  فلقد ربإبراهيم ش 

 إذا الغالم ألنّ سيكون، ما اعتبار عالقته مرسل جماز ذلك ويف كَبر، إذا حليم بغالم �
 له وسيكون سيكرب � إبراهيم وِهبه الّذي الغالم وهذا حليم، عنه يقال ال املهد يف كان
  ابنه، بذبح أمره حني � إبراهيم الوالد تعاىل اهللا امتحن أشده الغالم بلغ وملّا. 4عظيم شأن
$ �: تعاىل قال ¬Ηs>sù x�n=t/ çµyètΒ z ÷ë¡¡9 $# tΑ$ s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 3“u‘r& ’ Îû ÏΘ$uΖyϑø9 $# þ’ÎoΤ r& y7çtr2 øŒ r& ö�ÝàΡ$$ sù #sŒ$tΒ 

2”t� s? � ترعرع ملّا أي وبلغ وشب نوحوائجه أشغاله يف أبيه مع يسعى أن ميكنه الّذي الس 
 ملا امض: لوالده فقال وقدره، اهللا بأمر راضيا االبن وكان. املبني البالء جاء ،5له سندا وصار
'tΑ$s% ÏMt/r �: تعاىل قال ذحبي، من به اهللا أمرك ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $ tΒ ã� tΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰Éf tF y™ βÎ) u !$ x© ª! $# zÏΒ 

tÎ�É9≈ ¢Á9  احللم أويت من كالم وهذا ،6تعاىل اهللا عند  ذلك وأحتسب سأصرب أي؛. � #$
  .7اهللا أمر مبا والرضا اهللا ألمر واالمتثال والصرب

                                                 
�ّ�.   ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن1�&�6Nا OPّدة . 99. ا�ّ�ا�()/)9.( 
�ن ا��2ب2�� �!". أb ' =/ )�ّ ' =/ *�0 ا��ّ�-)ّ�. ، وا� :(�ح ا� "��)9(/(ة )�ّد. J(3/71. ا=/ )"!-ر.   ـ 

�ّدة . 1/106ج. إ=�اه�� ):a�H و��Uون. ، وا� M2� ا�-�1`)ج ب ن()�ّدة . 52()/َ)َ9َ.( 

�ت3��� و=2'ه�. 103/  ـ ا�:qا Rrه ?)] a��2S ل�] :� çµ≈ tΡ ö� ¤±t6 sù AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= ym  .$¬Η s>sù x�n= t/ çµyè tΒ z÷ë ¡¡9$# tΑ$s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& 

’ Îû ÏΘ$uΖyϑø9$# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2 øŒr& ö�ÝàΡ $$sù #sŒ$tΒ 2”t� s? 4 tΑ$s% ÏM t/ r'‾≈ tƒ ö≅ yè øù $# $tΒ ã� tΒ ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u!$x© ª! $# z ÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9$# . !$£ϑn= sù $yϑn= ó™ r& …ã& ©# s? uρ 

È Î7 yf ù= Ï9  .çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ  .ô‰ s% |M ø% £‰ |¹ !$tƒ ö”�9$# 4 $‾Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øg wΥ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# . āχ Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; (# àσ ‾≈ n= t7 ø9$# ß Î7 ßϑø9$# � .

ّ��ت� .106-101/ا�ّ:
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن4 �!" .J(12/J923/81. ا�Hّ(�ي.   ـ 
�6/24��1ج. ا=/ آ��4.   ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��5�Yّو�6-ة ا� ، .��-=� .3/36ج. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
67��� .6/25ج.   ـ "!� ا� :'ر 
�'�ّ��.   ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`7Nن ا��b -=أ .J(7/355. 
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$ ϑn=sù£$! �: تعاىل قال yϑn=ó™r& …ã& ©#s?uρ ÈÎ7yf ù=Ï9 � ا أي1نفسه وهذا ابنه هذا أسلم فلم، 
 تعاىل اهللا أمر امتثل � إبراهيم وانقادا، واستسلما ،2وقدره قضائه يف تعاىل اهللا إىل وفوضا

 شهادة والولد الذّبح على الوالد عاىل،ت اهللا وذكرا وتشهدا وألبيه، هللا طاعة � وإمساعيل
  . 3املوت

&ã… �: تعاىل قوله وأما ©#s?uρ È Î7yf ù=Ï9 � ه أي؛له ،4وجهه على كب5القبلة إىل وحو، 
 وجلد بصرب األمر مباشرة على تواضعا األرض على جبينيه أحد فوقع شقّه على صرعه:وقيل

 له يرق تغيرا فيه يرى لئالّ بإشارته وجهه على كبه: وقيل ،6الشيطان ويخزيا الرمحن ليرضيا
 فوق واجلبني ،8بينهما واجلبهة اجلبهة، جانيب أحد واجلبني جبينان، وللوجه .7يذحبه فال

 جانبيها من اجلبهة مكتِنفا حرفان واجلبينان ومشاهلا، اجلبهة ميني عن جبينان ومها الصدغ،
  .9رالشع قُصاص إىل مصِعدا احلاجبني بني فيما

çµ≈oΨ÷ƒ �: ألمره االنقياد وهذا املوقف هذا بعد تعاىل قال y‰≈ tΡuρ βr& ÞΟŠÏδ≡ t�ö/Î* ‾≈ tƒ  .ô‰s% 

|M ø%£‰|¹ !$tƒ ö ”�9 $# 4 $‾ΡÎ) y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# . āχÎ) #x‹≈yδ uθ çλ m; (# àσ‾≈ n=t7ø9 $# ß Î7ßϑø9  وال. � #$
 الشديد الشاق التكليف هلذا � براهيمإ طاعة كمال من العظيم املوقف هذا يف ما خيفى

  .10أيضا تعاىل اهللا ألمر وانقياده � إمساعيل ولده طاعة وكمال تعاىل، اهللا من

  

                                                 
�ف1Gّا�� �!" .J(3/348. ا��G�(cّي.   ـ 
�'��ّ�.   ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`2Nن ا��b -=أ .J(7/355. 
�م ا����ن6/25ج. ا=/ آ��4. ��ن ا�2!��  ـ "!� ����S ا��3�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h15/104ج. ا��� ���Yّا� ����Sو ،

�-"Yّر. وا�-%��ه� =/ *Hّا� .J(9/23/152ج. 
 .6/25ج. ا=/ آ��4.   ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��4
�م5�bN8 ا(�9 �!" .15/104ج. ا���h(ّ�.   ـ 
�ف6Gّا�� �!" .26/145ج/J(9. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازيJ(3/348. ا��G�(cّي.   ـ 
�5/22ج. ا�(�@�وي.   ـ "!� ����S ا�(�@�وي7-"Yّوا� ���Yّا� ����Sر. ، و-%��ه� =/ *Hّا� .J(9/23/152ج. 
��26/145ج/J(9. ا�ّ�ازي.   ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي8� .23/167ج/J(12. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
�ن ا�9�� �!"�ّدة . J(3/71. ا=/ )"!-ر. �2ب  ـ ()/)9.( 

 .26/146ج/J(9. ا�ّ�ازي.   ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي10
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  :اجلباه - 3

اهجود موضع وهي اجلبهة؛ مفردها اِجلبأس من السبني ما مستوى هي: وقيل ،1الر 
كرمي مرة واحدة فقط بصيغة  اليف القرآن" جباههم"لقد ورد لفظ و. 2الناصية إىل احلاجبني

$ � :تعاىل سبحانه و يف قولهاجلمع املعرف باإلضافة إىل ضمري مجع الغائبني pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) # Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{ $# Èβ$ t7÷δ ”�9 $#uρ tβθè=ä.ù' u‹ s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ 

šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 3 šÏ% ©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπ āÒÏ�ø9 $#uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à)Ï�Ζãƒ ’Îû 

È≅‹Î6 y™ «!$# Νèδ ÷�Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& .tΠ öθ tƒ 4‘yϑøtä† $ yγ øŠn=tæ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ 2”uθ õ3çGsù $pκÍ5 öΝßγ èδ$ t6 Å_ 

öΝåκæ5θ ãΖã_ uρ öΝèδâ‘θ ßγ àß uρ ( #x‹≈yδ $ tΒ öΝè?÷”t∴Ÿ2 ö/ ä3Å¡à�ΡL{ (#θ è%ρä‹sù $ tΒ ÷ΛäΖä. šχρâ“ ÏΨõ3s? �3  . ريبش
اهللا تعاىل الّذين يكرتون الذّهب والفضة وال ينفقوما يف سبيل اهللا بعذاب أليم يوم القيامة، 

وحترق جزاء منعهم  حني يوقد عليهما يف نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم،
 يطلبوا بأمواهلم إالّ األغراض الدنيوية من وجاهة ، وأنهم مل4فرائض اهللا الواجبة يف كنوزهم

. 6، ومل يؤثروا ا رضا ربهم وال قصدوا اخلالص من عقابه وعذابه5عند الناس وتقدٍم
، فأصل التبشري ال 7والتبشري يف هذا املقام من باب التهكّم ألنّ البشارة ال يتكون حينئذ

  .يكون بالعذاب

ه، وهي موضع السجود، ومستوى ما بني احلاجبني إىل تكون اجلبهة لإلنسان وغري
ولقد خصها اهللا تعاىل بالكي ألنه يف الوجه أشهر وأشنع، ويف اجلنب والظّهر آمل . 8الناصية

                                                 
�ّ�.   ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن1�&�6Nا OPّدة . 99. ا�ّ�ا�. J(3/73. ا=/ )"!-ر. ، و���ن ا��2ب)7)9()

 ).ج ب هـ()�ّدة . 52 .أb ' =/ )�ّ ' =/ *�0 ا��ّ�-)ّ�. ، وا� :(�ح ا� "��)9(7()�ّدة 
�ن ا��2ب2�� �!"ج ب ()�ّدة . 52. أb ' =/ )�ّ ' =/ *�0 ا��ّ�-)ّ�. ، وا� :(�ح ا� "��J(3/73. ا=/ )"!-ر.   ـ 
�ّدة . 1/106ج. إ=�اه�� ):a�H و��Uون. ، وا� M2� ا�-�1`)هـ()9ََ(َ&7ُ.( 
3�=-Y35 - 34/ ـ ا� . 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن4 �!" .145 -10/144ج/J(6.  ا�Hّ(�ي.  ـ 
�ف5Gّا�� �!" .J(2/188. ا��G�(cّي.   ـ 
 .16/43ج/J(6. ا�ّ�ازي.   ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي6
�م ا����ن7�bN 8(�Mا� �!" .8/129ج. ا���h(ّ�.   ـ 
�ن ا��2ب8�� �!"�م ا����ن). 9(7()�ّدة . J(3/72. ا=/ )"!-ر.   ـ �bN 8(�Mوا� .�)h8/129ج. ا���. 
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ألنّ الغين إذا رأى الفقري "؛ 1إنما خص هذه األعضاء بالكي: وذكر بعض العلماء. وأوجع
له طوى كشحه، وإذا زاده يف السؤال وأكثر عليه زوى ما بني عينيه وقبض وجهه، وإذا سأ

إنّ كمال حال بدن اإلنسان يف : وقيل. 2"فرتب اهللا العقوبة على حال املعصية. والّه ظهره
مجاله وقوته، أما اجلمال فمحلّه الوجه، وأعز األعضاء يف الوجه اجلبهة، وأما القوة فمحلّها 

ألعضاء يوجب زوال اجلمال والقوة، وإنما طلب الظّهر واجلنبان، وحصول الكي يف تلك ا
فها هي أمواهلم من الذّهب والفضة قد محيت يف نار . 3اإلنسان املال حلصول اجلمال والقوة

جهنم حتى امحرت، وصارت مهيأة لتعذيب هؤالء، وها هي ذي جباههم تكوى، مثّ 
ذا الت ،م، مثّ يدارون وتكوى ظهورهمرتيب، وينتهي العذاب، ويتبعه يدارون فتكوى جنو

≈›x# �:  من اهللا تعاىل بقوله4التأنيب والترذيل والتوبيخ yδ $ tΒ öΝè?÷”t∴Ÿ2 ö/ ä3Å¡ à�ΡL{ (#θ è%ρä‹ sù $ tΒ 

÷ΛäΖä. šχρâ“ ÏΨõ3s? � . ويف اآلية حثّ على اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل، وحتذير شديد من الكرت
  .م املسلمني من الزكاة والصدقاتوالتقتري ومنع ما كتب اهللا يف أمواهل

4 - اخلد:  

كرمي مرة واحدة فقط بصيغة املفرد املعرف يف القرآن ال" خدك"لقد ورد لفظ 
�Ÿωuρ ö � :تعاىل سبحانه و يف قولهبإضافته إىل ضمري املفرد املتكلّم Ïiè|Á è? š‚£‰s{ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Ÿωuρ 

Ä·ôϑs? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ �m t�tΒ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† ¨≅ä. 5Α$ tF øƒèΧ 9‘θã‚ sù �5 . الميوصي لقمان عليه الس
ابنه فيوجه إليه جمموعة من الوصايا القيمة  الّيت ورد مثلها يف كتب األنبياء والرسل 
ورساالم من قبل، أوهلا؛ إقامة الصالة حبدودها وفروضها وأوقاا، مثّ األمر باملعروف 

                                                 
�م ا����ن1�bN 8(�Mا� �!" .8/129ج. ا���h(�.   ـ 
�م ا����ن2�bN 8(�Mـ ا�   .�)h8/129ج. ا���. 
��16/42ج/J(6. ا�ّ�ازي.   ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي3� .10/386ج/J(5. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
 .10/1646ج/OH] '�1 .J(3.   ـ "!� �� emل ا����ن4

�ل S. 18/ ـ �� �ن5]�� و=2'ه&0)] /�Y�ّا /�Yqا �� a��2 :� ¢o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9$# ö� ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã�÷è yϑø9$$Î/ tµ÷Ρ $#uρ Ç tã Ì� s3Ζßϑø9$# ÷�É9 ô¹ $#uρ 

4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ô ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$#  .Ÿω uρ ö� Ïiè |Áè? š‚£‰ s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ Ä· ôϑs? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $�m t� tΒ ( ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† ¨≅ ä. 

5Α$tF øƒ èΧ 9‘θ ã‚ sù  .ô‰ÅÁ ø% $#uρ ’ Îû š� Í‹ ô±tΒ ôÙ àÒ øî$#uρ  ÏΒ y7 Ï? öθ |¹ 4 ¨β Î) t� s3Ρ r& ÏN≡uθ ô¹ F{$# ßN öθ |Á s9 Î�� Ïϑpt ø: �ن. � #$ ��/17-19. 



 

  
 

 

342 

لى ما يصيبه من الناس إذا هو أمرهم باملعروف واهم عن والنهي عن املنكر، مثّ الصرب ع
  . 2وذلك مما عزمه اهللا من األمور وقطعه قطع إجياب وإلزام ،1املنكر

وأما يف جمال املعامالت مع اآلخرين فينهاه عن أن يصعر خده للناس، ويعرض بوجهه 
ويوصيه بأن يقبل عليهم ، 3عمن يكلمه ويولّه شقّه وصفحته إعجابا وتكبرا واستحقارا

. 5، مؤنسا مستأنسا، إذا حدثه صغريهم فليصغ إليه حتى يكمل حديثه4بوجهه تواضعا هلم
والصعر داء يصيب اإلبل يف أعناقها حتى تلوى عن رؤوسها، فيشبه به الرجل املتكبر على 

  .6الناس

‘Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö �: وأما قوله تعاىل F{$# $�m t� tΒ ( ¨را خمتاال  ي�عين؛ متبخترا متكب
. 7معجبا يف نفسه، يف غري شغل ويف غري حاجة، وأهل هذا اخللق مالزمون للفخر واخلُيالء

وجاءت هذه الوصية بعد أن وصى لقمان ابنه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد 
ري، ويغريه مبعروف هو متثّلهما يف نفسه، وها هو اآلن ينهاه عن منكر هو التكبر واحتقار الغ

  .التواضع يف التعامل ولني اجلانب

  :يف القرآن الكرمي" لسان"لفظ : رابعا

يف القرآن الكرمي مخسا وعشرين مرة بصيغ خمتلفة، واجلدول اآليتّ " لسان "ورد لفظ
  :يبين هذا العدد وتلك الصيغ

  

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1 �!" .21/79ج/J(11. ا�Hّ(�ي.   ـ 
�ف2Gّا�� �!" .J(3/233. ا��G�(cّي.   ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!"، 5/385ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��21/79ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 

�'��ّ�. و����S ا�(�� ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(7/183��� .21/117ج/J(11. ا�N-�1. ، وروح ا� 2
�ف4Gّا�� �!" .5/385ج.  ا=/ آ��4.، و����S ا����ن ا�J(3/235��!2. ا��G�(cّّي.   ـ 
�م ا����ن5�bN 8(�Mا� �!"�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`14/70ج. ا���h(�.   ـ Nن ا��b -=أ .J(7/183. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6 �!"�ف21/79ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(3/235 ����Sو ،

�م ا����ن، وا�5/385Mج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!���bN 8(� .�ّ)h14/69ج. ا���. 
�م ا����ن5/385ج. ا=/ آ��4.   ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��7�bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h14/70ج. ا���. 
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  يف القرآن الكرمي1"لسان"إحصاء لفظ 

هعدد اللّفظ عدده اللّفظ  عدده اللّفظ 

 2 ِلساِني 3 ِلسانا 7 ِلسانٌٍَ

كِانٍة 3 ِلس1 أَلِْسن تُِكُم3 أَلِْسن 

ْتَُِهُِم6 أَلِْسن  

25= اموع   

  
جارحة الكالم، والكالم، وقد يكْنى ا عن الكلمة فيؤنث حينئذ، واللِّسان سان اللِّ

نأي لغة : سان قومه، وحكى أبو عمروفالنٌ يتكلّم بل: اللّغة، يقال: واللِّس نلكلّ قوم ِلس
جودة اللّسان : الفصاحة، واللّسن: واللَّسن. الرسالة واملقالة: واللّسان. يتكلّمون ا

≅ �: الثّناء، ومنه قوله تعاىل: واللّسان .2وسالطته yè ô_ $#uρ ’Ík< tβ$ |¡ Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû tÌ� ÅzFψ$# �3 ؛
هو جسم : أما يف املعجم الوسيط فاللّسان. 4نا باقيا على آخر الدهراجعل يل ثناًء حس: معناه

حلمي مستطيل متحرك، يكون يف الفم، ويصلح للتذوق والبلع، والنطق، مذكّر وقد يؤنث، 
نولُس ،ن5اللّغة، والثّناء احلسن: واللّسان. واجلمع ألسنة، وأَلْس.  

مبعاٍن متعددة منها؛ مبعىن " لسان"د لفظ أما يف استعمال القرآن الكرمي فقد ور
  . جارحة الكالم يف سياقات متنوعة، ومبعىن اللّغة، والثّناء احلسن

: تعاىل وقع يف مواضع متعددة ومتنوعة، مثل قوله  اللّسان مبعىن جارحة الكالم- 1
� š∅Ïè ä9 tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 . ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ |¤ŠÏãuρ Çö/$# zΟ tƒ ö� tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

                                                 
�ظ ا����ن1��N ا� �&�س �M2 ا� �!" .( .647�s� ' ّاد *(' ا�(�[�.  ـ 
2�Z0ّا� �� W���ّدة . J(13/197. ا=/ )"!-ر.  و���ن ا��2ب،)��/()�ّدة . 953. ا=/ ��رس.   ـ "!� )M2� ا� �(
)/��.( 
 .84/ ـ ا��2Gّاء3

�ن ا��2ب 4�� �!"�ّدة . J(13/197. ا=/ )"!-ر.  ـ ()/��.( 
�ّدة . 2/824ج.  ـ إ=�اه��  أ��W، و��Uون 5()/َ�َ�َ .( 
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$ yϑÎ/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰tF ÷ètƒ �1أي لُِعنوا 2، فاملراد باللّسان هنا اجلارحة، ال اللّغة ،
، ولُِعنوا بكلّ لسان؛ لعنوا على عهد موسى يف 3بلسان داود، أي بكالمه املالبس للسانه

 ولعنوا على عهد عيسى يف اإلجنيل، ولعنوا على التوراة، ولعنوا على عهد داود يف الزبور،
  .  4عهد حممد يف القرآن، وكان لعن اهللا إياهم على ألسنتهم

≡y7Ï9 �: لعنهم اهللا تعاىل بسبب عصيام وكفرهم، قال تعاىل sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ 

šχρß‰tF ÷ètƒ م هللا تعاىل�نيع إالّ ألجل عصياواعتدائهم على  أي مل يكن ذلك اللّعن الش 
، فالّذين لعنوا على لسان داود 6وجماوزم احلد ومتاديهم يف العصيان ومبالغتهم فيه ،5خلقه

، 7هم أصحاب السبت، والّذين لعنوا على لسان عيسى هم الّذين كفروا باملائدة بعد نزوهلا
 ما يلقى ، فكان الرجل أول8وكان ال ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب املآمث واحملارم

  .9الرجل ينهاه عما يصنع، فإذا لقيه يف الغد ال مينعه ذلك أن يكون أَِكيله وشِريبه وقِعيده

                                                 

� ا�ّ��=�� وا���beّ. 78/ ـ ا� �\'ة 1qا �� a��2S ل�≅ö �: و[ è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ u�ö� xî ÈdY ys ø9$# Ÿω uρ 

(# þθ ãè Î6 ®K s? u!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ �= |Ê  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ �= |Ê r& uρ # Z�� ÏV Ÿ2 (#θ �= |Ê uρ  tã Ï!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# . š∅Ïè ä9 tÏ%©! $# (#ρ ã� x� Ÿ2 . ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) 

4’ n?tã Èβ$|¡Ï9 yŠ… ãρ#yŠ |¤Š Ïãuρ Çö/ $# zΟ tƒ ö� tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρ ß‰ tF ÷ètƒ  .(#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoK tƒ  tã 9� x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 
š[ ø⁄Î6 s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yè ø� tƒ � .ة'\��ن"آ � وردت د��u . 79-77/ا� �� "�� �bر�Mا� a0* :78/�ل * �ان ،

، 2/، وا�  Y�"�11/، وا��Y|19/، واcbNاب13/، وا��2Gّاء15،24/، وا�ّ"-ر27/، و62،1167h/، وا�ّ"�?46/ا�ّ"��ء
 .، و��Pه�9/ا�(0'
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 2Nن ا��b -=أ .J(3/548�-"Yّوا� ���Yّا� ����Sر. ، و-%��ه� =/ *Hّا� .
J(3/ن �� روا=� *0-م ا����ن6/292ج��"!� b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ� ، .Nّ ' ا�(' ا� ا�&�رّي )* /= /�(

�ّ2��Gّا� .J(7/429. 
3 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(3/6/292ج.  
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 �!"�ف6/389ج/J(4. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/636 ����Sو ،

�)2/618�bN 8ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!��Mم ا����ن، ا�� .�)hوي6/252ج. ا����. ا�(�@�وي. ، و����S ا�(�@
 .2/355ج
�ف2/618ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��5Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/636وي�. ، و����S ا�(�@

. زي، و����S ا���� ا�ّ�اJ(1/415. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د �ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��2/355�ّج. ا�(�@�وي
 .12/56ج/J(4. ا�ّ�ازي

�ن �� روا=� *0-م ا����ن6���2ّ�.  ـ "!� b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا� ا�&�رّي ا� ')* /= /�(Nا ' ّ�( .
J(7/429. 
�م ا����ن7�bN 8(�Mا� �!"�ف6/252ج. ا���h(ّ�.  ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(1/636. 
 .2/618 ج.ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��8
�م ا����ن9�bN 8(�Mا� �!" .6/253ج. ا���h(ّ�.  ـ 
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$! �: تعاىل، يف مثل قوله  اللّسان مبعىن اللّغة- 2 tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) Èβ$ |¡Î=Î/ 

ÏµÏΒ öθ s% šÎit7 ãŠÏ9 öΝçλ m; ( ‘≅ ÅÒ ãŠsù ª!$# tΒ â !$t±o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ â !$t±o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 ؛ �1 #$
، فما أرسل اهللا 2فقد دلّت هذه اآلية على أنّ إرسال مجيع الرسل ال يكون إالّ بلغة قومهم

تعاىل من رسول إالّ بلسان القوم الّذين أُرسل إليها، ليكون بيانه هلم تلك الشرائع بلسام 
، وليفقهوا عنه ما يدعوهم 3هم ويثبت حجة اهللا تعاىل عليهمالّذي ألفوه واعتادوه، وليفهم

إليه، ويكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على املقصود والغرض أكمل، فال يكون 
  .4هلم حجة على اهللا تعاىل، وال يقولوا مل نفهم ما خوطبنا به

yè≅ �:  تعاىل، ورد يف موضع واحد لقوله الثّناء احلسن اللّسان مبعىن- 3 ô_ $#uρ ’Ík< 

tβ$ |¡ Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû tÌ� ÅzFψ$# �5 . إبراهيم ه عليه �لقد أقريف اآليات الّيت سبقت؛ بنعم رب 
فاهللا تعاىل هو الّذي خلقه ويهديه للصواب من القول والعمل ويسدده للرشاد، ويغذوه 

ه ويعافيه، وهو الّذي بالطّعام والشراب، ويرزقه األرزاق، وإذا سقم جسمه واعتلّ، فهو يربئ
مييته وحيييه بعد املمات، ويغفر خطيئته يوم القيامة، ولقد كان هذا الكالم احتجاجا من 

  . 6إبراهيم عليه السالم على قومه
                                                 

�ن"آ � ورد د��u . 4/ ـ إ=�اه��1�� "�� �Z0ّا� a0* :?�"ّ103/ا��، 34/، وا��:�195/، وا��2Gّاء97/، )�
�ن22/وا�ّ�ومU'ّ58/، ا�� .، و��Pه

�ف19/70ج/J(7. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي2Gّوا�� ، .J(2/367. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي13/208ج/J(8. ا�Hّ(�ّي.  ـ 

J(7/19/72ج. 
�ف4Gّا�� �!"و�-ل ا��G�(cّّي �� . 19/70ج/J(7. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازيJ(2/366. ا��G�(cّّي.  ـ 

�U� م��(" :i0] ا: �°ن a0ّ6 ر1-ل ا� y2)ُ �� ?= ،�� ُ=y2 إ�a ا�ّ"�س 2� 9 �� *7�0 و0ّ1� إ�a ا��2ب وb'ه� وإّ
�cل  -0� ،�Mّb �ه��Z� /�S �� وإن ،�Mّ�ه� ا� ��Z0� �Mّb �20ب� /�S �� ��0، �°نY�( �"أ�� a0* �ا��0�4ّ/ وه aإ�

�@���S �� ��ّ M2/ ��20ب �Mّb أ= .i0] :"( 'bأو =-ا �"��N8 ا� M= لcّ"�0- إّ)� أن  u 7و�c� a�9 إ��b e� ،�&
�ن [-م �� �"��Nا aن أو���� ،'bن وا�?، �(�� أن "cل =�0-HYّا� ���Sو wب */ ذ�-"S � 9�Yّّن ا�N �"��N8 ا� M=
�7 و�S&� 7، آ � �Sى ا���ل ��)i ا��Yّا9� =(�] �GY��&� أ[�ب إ��7، �°ذا �& -ا *"7 وR-"�ّ)S وSُُ"-ِ[? *"&� واّN ا�1�ّ-ل

 ��ه'هGSر و�H]Nة وا'*�)Y د ا�e)ق أه? ا���Sّا /( wذ� �� �( 8( ،�M2أّ)� )/ أ)� ا� ?ّ��=� ا��Yّا9� ف �� /(
 O2ّGY ���7، و)�2( �0ّ2S0ّ2� ��!7 وS �� �ده�&Y9وا ،'bب وا�Yآ a0* �Sو��Y ل ا���9N��0 واY� ا� �(Nوا �bز�"Y ا�

�ف". )/ ذ�e9 /( w\? ا��-ا\'Gّا�� .J(2/366-367. 

�ن إ=�اه�� . 84/ ـ ا��2Gّاء5 �� a0* �� و=2'هqا ?)] a��2S ل�]� :� Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< $Vϑò6 ãm Í_ ø) Ås ø9r& uρ 

š Ås Î=≈ ¢Á9$$Î/  .≅ yè ô_ $#uρ ’ Ík< tβ$|¡Ï9 5− ô‰ Ï¹ ’ Îû tÌ� Åz Fψ $#  .Í_ ù= yè ô_ $#uρ  ÏΒ ÏπrO u‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# � .�2اءGّ85-83/ا�. 

9�)8 ا�(��ن * 6 �!" .93-17/92ج/J(11. ا�Hّ(�ّي. / pSو? �ي ا����ن ـ 
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 اهللا تعاىل أن جيعله رسوالً إىل خلقه، وأن يلحقه بذلك بعداد �ويسأل إبراهيم 
فسه، وأن جيعل له لسان صدق يف من أرسله من رسله، وامتنه على وحيه، واصطفاه لن

اآلخرين، أي؛ أن جيعل له يف الناس ذكرا مجيال، وثناء حسنا صاحلا، باقيا فيمن جييء من 
أراد الدعاء احلسن إىل يوم القيامة، وقد : ، وقيل2، يذكر به ويقتدى به يف اخلري1القرون بعده

 يبوقال ابن 3 هو يصلّي على إبراهيمإالّ �فعل اهللا تعاىل ذلك فليس أحد يصلِّي على الن ،
  . 4لسان الصدق هو؛ الثّناء وختليد املكانة بإمجاع املفسرين: عطية

اجعل لنفعي ذكرا صادقا يف مجيع األمم إىل يوم القيامة، : أي: "وقال األلوسي
وحاصله خلد صييت وذكري اجلميل يف الدنيا وذلك بتوفيقه لآلثار احلسنة والسنن املُرضية 
لديه تعاىل، املُستحسنة الّيت يقتدي ا اآلخرون ويذكرونه بسببها باخلري وهم صادقون، 

ولقد . 5"فاللّسان جماز عن الذّكر بعالقة السببية والالّم للنفع ومنه يستفاد الوصف اجلميل
تتمسك ، وكانت كلّ امللل حتبه وتتوالّه و6أجابه اهللا تعاىل، وفضله باخلُلّة حني اتخذه خليال

  .7به وتعظّمه
ÏΒ �:  تعاىل، يف قوله اللّسان مبعىن القرآن- 4 uρ Ï&Î#ö7 s% Ü=≈tF Ï. # y›θãΒ $ YΒ$tΒ Î) 

Zπ yϑôm u‘uρ 4 #x‹≈yδ uρ Ò=≈tGÏ. ×−Ïd‰|Á •Β $ ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹Î/t� tã u‘ É‹Ζã‹ Ïj9 t Ï%©!$# (#θßϑn=sß 3“t� ô± ç0uρ t ÏΖÅ¡ós ßϑù=Ï9 �8 .
ولقد . 9 ورمحة أنزلناه عليه، وهذا كتاب أنزلناه لسانا عربياأي؛  من ِقبله كتاب موسى إماما

$ºΡ$ �اختلف يف تأويل  |¡ Ïj9 $|‹ Î/t� tã � رينويراد بـ ": ، فقال بعض املفس� $ ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹ Î/t�tã � 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن1  �!"�م ا����ن94-17/93ج/J(11. ا�Hّ(�ّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .

 .J(2/1196. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��13/112�ّج
 .5/189ج. �ا=/ آ�4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 2
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .13/113ج. ا���h(ّ�.  ـ 
4 7����'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`13/112ج.  ـ "!� ا� :'ر Nن ا��b -=أ .J(7/24. 
5 ����م ا����ن19/127ج/J(10.  ـ روح ا� 2�bN 8(�Mوورد �� ا� ،" : �bر��0ّ�ن ا��-ل، وأ9 706��وا� �اد =

�ل ا�. ا��eم]�)Y� :رة�2Y1uا a0* 8 ا��-لV-( ن� .13/113ج. ا���)hّ�". و8V-( ا��0ّ
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .94-17/93ج/J(11. ا�Hّ(�ّي.  ـ 

�م ا����ن5/189ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!��7 �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h13/112ج. ا��� ����Sو ،
 .J(2/1196.  ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�*(' ا� =/ أb. ا�ّ"��ّ�

�ف 8�bN12/ ـ ا. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 9 �!" .26/16ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
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: القرآن ووضعت اإلشارة موضع الضمري للتعظيم، واألصل وهو مصدق لسانا عربيا، وقيل
ويبعد ": ورد بعضهم هذا الرأي بقوله. 1"ض أي مصدق بلسان عريبهو منصوب برتع اخلاف

، فهذا قول ال معىن له، وال معىن 2"أن يكون اللّسان القرآن؛ ألنّ املعىن يكون يصدق نفسه
  .3وهذا كتاب يصدق نفسه، ألنّ اللّسان العريب هو هذا الكتاب: ألَِنْ يقال

، 4 لسان عريب فصيح بين واضححابه أنّ القرآن الكرميأما الرأي اآلخر فذكر أص
$ºΡ$ �وزاده ثناء بكونه  "،5عظيم الشأن مصدق للكتب قبله، وصدق التوراة عربيا مبينا |¡ Ïj9 

$ |‹Î/t� tã امعني، وأُدمج لفظ        ؛�ها أفصح اللّغات وأنفذها يف نفوس السة فإنأي لغة عربي

� $ ºΡ$ |¡ Ïj9 � ة ألفاظه، وغلب إطالق اللّسان على اللّغة ألنّ للدته عربياللة على أنّ املراد بعربي

$ºΡ$ �؛ أي إنّ 6"أشرف ما يستعمل فيه اللّسان هو الكالم |¡ Ïj9 $ |‹ Î/t�tã �  حال لكون هذا 
: والصواب عندي": ويقول الطّربي. 7القرآن ملفوظا به على لسان العرب؛ لكون القوم عربا

فنصب اللّسان . 8"آن يصدق كتاب موسى بأنّ حممدا نيب مرسل لسانا عربياوهذا القر
  .9والعريب، ألنه من صفة الكتاب، فانتصب على احلال

$ �وأما الرأي الثّالث فيؤول  ºΡ$ |¡Ïj9 $|‹ Î/t� tã � سولجعل ": ويقول � بالرإالّ أن ي
الم، ويوجالة والسدا عليه الصوهذا كتاب وهو القرآن : ه تأويله إىلاللّسان العريب حمم

دا، وهو اللّسان العريبق حممأويل10"يصدفيكون ذلك وجها من الت ،.  

                                                 
1 ��� .26/233ج/J(13. ا�N-1ّ�.  ـ روح ا� 2
�م ا����ن 2�bN 8(�Mـ ا�  .�ّ)h16/191ج. ا���. 
9�)8 ا�(��ن */ أو? �ي ا����ن 3 �!"�":O : "، و[�ل ا��UN، �21' =/ )�2'ة26/17ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ 

�ل] 7�ّp2? )@ � آ� a0* ل أو��a0* O:Y ا����ب، �Y��6 ا�� /( W�� 7�ّN ّّ�=�2ن وا���: ا��0ّÃ�=�* ���". أ*"� ��
�� ا����ن�2( .|S :أ)�/ ا�-رد ' ّ�( ��(Nا ')* .588. 

 .6/279ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 4
5  7����ّ�: S|. ا��ّ�اء. ـ "!� )�G? إ*�اب ا����ن و)2�)2Gّا� '�* /= ' ّ�( .J(2/664. 
6 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S ر.  ـ-%��ه� =/ *Hّا� .J(10/26/25ج. 
�ن �� روا=� *0-م ا����ن 7���2ّ�.  ـ "!� b ����S'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا� ا�&�رّي ا� ')* /= /�(Nا ' ّ�( .
J(27/31. 
 .28/12ج/J(10. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي26/17ج/J(13.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ أو? �ي ا����ن 8
9 7����.  ـ "!� ا� :'ر &��� .ا�ّ:��� 

10 7����.  ـ ا� :'ر &��� .ا�ّ:��� 
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  :الرقبة والعنق واجليد يف القرآن الكرمي: خامسا

ورد : ذُكرت هذه األلفاظ يف القرآن الكرمي تسع عشرة مرة؛ وهي على النحو اآليت
يف موضع " اجليد"يف تسعة مواضع أيضا، و" العنق"روذك يف تسعة مواضع،" الرقبة"ذكرت 

  .واحد، ؛ واجلدول اآليتّ يبين عدد املرات والصيغ املختلفة الّيت هلذه األلفاظ
  

يف القرآن الكرمي 3"عنق"و 2"رقبة" و1"جيد"اظ لف أإحصاء  

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ

 3 الرقاِب 6 رقَبٍة 1 ِجيِدها

كعنِق  3 اَألعناِق 1 عنِقِه 1 

اقُِهُِمن4 أَع   

19= اموع   

  :الرقبة - 1

هي أعالها، : مؤخر أصل العنِق، وقيل: ، أو هي4فالرقَاب مجع رقبة وهي أصل العنق
ومكاا من البدن مكان الرقيب . 5رقَب، ورقَبات، وِرقَاب: هي العنق، واجلمع: وقيل
سياق احلديث يف يف مواضع متعددة  "رقاب" و"رقبة "ارد لفظقد وو. 6رف على القوماملش

  . وحده يف سياق احلديث عن اجلهاد" رقاب"عن حترير العبيد، ولفظ 

                                                 
�ظ ا����ن 1��N ا� �&�س �M2 ا� �!" .( .191�s� ' ّاد *(' ا�(�[�.  ـ 
2 7��� .324 -323.  ـ "!� ا� �89 
3 7��� .492.  ـ "!� ا� �89 
 .5/42ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 4
�ن ا��2ب 5�� �!"�ّدة . J(6/200. ا=/ )"!-ر.  ـ ()+"*.( 
 .5/42ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 6
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øŠ©9 §�É9§{ �: قال تعاىل: السياق األول ø9 $# βr& (#θ —9 uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î�ô³yϑø9 $# 

É>Ì� øóyϑø9 $#uρ £Å3≈ s9 uρ §�É9ø9 $# ô tΒ z tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπ x6Í× ‾≈n=yϑø9 $#uρ É=≈tGÅ3ø9 $#uρ z↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ ’tA# u uρ 

tΑ$ yϑø9 $# 4’n? tã ÏµÎm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ t ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# t, Î#Í←!$ ¡¡9$#uρ ’ Îû uρ 

ÅU$s%Ìh�9 $# uΘ$ s%r&uρ nο4θ n=¢Á9$# ’ tA# u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# šχθèùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδÏ‰ôγ yè Î/ #sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ�É9≈¢Á9 $#uρ 

’Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï !# §�œØ9$#uρ tÏn uρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#θè%y‰|¹ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθà)−Gßϑø9 $# �1 .
 الرب الصالة وحدها، ولكن الرب اخلصال الّيت بينها ليس: ، فقيل"الرب"اختلف العلماء يف تأويل 
ليس الرب أن تصلّوا وتكتفوا بالصالة وال تعملوا غري ذلك، وهذا : اهللا تعاىل  يف اآلية، وقيل

من مكّة إىل املدينة، فأنزل اهللا الفرائض وحد احلدود، وأمر بالفرائض  �حني حتول الرسول 
 املؤمنون أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إىل الكعبة من حيث كانوا ، وهذا ملّا ظن2أن يؤخذ ا

كانت اليهود تصلي ِقبلَ املغرب، والنصارى : ، وقيل3حيبون ذلك فخوطبوا ذا الكالم
تصلّي ِقبلَ املشرق، فأنزل اهللا فيهم هذه اآلية خيربهم فيها أنّ الرب غري العمل الّذي يعملونه، 

والرب اسم جامع للطّاعات، وأعمال اخلري املقربة إىل . 4ينه اهللا تعاىل يف هذه اآليةولكنه ما ب
  .5اهللا تعاىل، وما يؤجر عليه اإلنسان

Îû’ �: إنّ الشاهد يف اآلية هو قوله تعاىل uρ ÅU$s%Ìh�9 أن يؤتى املال يف : ؛ واملعىن� #$

Îû’ �أحدمها أنّ : ، وقيل يف ذلك قوالن6عتق الرقاب uρ ÅU$s%Ìh�9  هم املكاِتبون الّذين ال � #$
، والثّاين أنه العتق، فيشتري اإلمام رقيقا ويعتقهم، ويكون 7جيدون ما يؤدونه يف كتابتهم

  .9، وذكر أبو حيان األندلسي العتق واملكاتبة وفك األسرى8والؤهم جلميع املسلمني
                                                 

�ت اSqّ��. 177/ ـ ا�(��ة 1qء: و)704 �� ا��د��/ ، وا�Yّ-=�89/ة، وا� �\'92/ا�ّ"�M 13/، وا�(0'3/وا�. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"�م ا����ن2/115ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)h2/237ج. ا���. 
 .5/34ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن4  �!"�م ا����ن،2/115ج/J(2. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا�  .�)h2/237ج. ا���. 
 .5/36ج/J(2. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 5
6 7��� .5/42ج/J(2.  ـ "!� ا� :'ر 
�م ا����ن1/367ج. ا=/ آ��.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 7�b2/409ج. ا=/ ا��2=ّ�. ، وأ. 
�م ا����ن 8�bأ �!" .2/409ج. ا=/ ا��2=ّ�.  ـ 
� : "و[�ل ا���� ا�ّ�ازي. J(2/7-8.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 9� �� /واl0YU ا�ّ"�س �� ا�ّ�[�ب ا� rآ-ر

�=us&� ،7Yء أ9�زوا : ا�ّ:'[�ت، ���ل [�\0-نYأداء آ a0* 7"�2�� �&)S�7�Y2�� 7، و)/ �-ن )��YG /( 7�� ?U' 7�إّ
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sŒ# �: عاىليف موضع اجلهاد مثل قوله ت" رقاب"لفظ: السياق الثّاين Î* sù ÞΟçF‹É)s9 tÏ%©!$# 

(#ρã� x�x. z>÷�|Ø sù É>$s%Ìh�9 $# # ¨L ym !#sŒ Î) ó/èφθ ßϑçFΖsƒùRr& (#ρ‘‰à±sù s−$ rOuθ ø9 $# $ ¨Β Î* sù $ CΖtΒ ß‰÷èt/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹!#y‰Ïù 4 ®Lym 

yìŸÒ s? Ü>ö� ptø: $# $ yδ u‘#y—÷ρr& 4 y7Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â !$ t±o„ ª! $# u�|Ç tGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ Å3≈ s9 uρ (#uθ è=ö6 u‹Ïj9 Νà6 ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ 3 
tÏ% ©!$#uρ (#θ è=ÏF è% ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $#  n=sù ¨≅ ÅÒ ãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôãr& �1 . هابقة بأنن اهللا تعاىل يف اآليات السلقد بي

وصدوا من صدقه  �جعل أعمال الّذين جحدوا توحيده وعبدوا غريه، وكذّبوا رسوله 
رك أعمال الّذين صدقوه وعملوا بطاعته، واتبعوا أمره ضالال على غري هدى وغري رشاد، وبا

فمحا عنهم سيء ما عملوا ومل يؤاخذهم عليها، وأصلح شأم  �ويه، وصدقوا نبيه 
sŒ# �: ويقول للمؤمنني بعد ذلك. 2وحاهلم يف الدنيا ويف اآلخرة Î* sù ÞΟçF‹É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

z>÷�|Ø sù É>$s%Ìh�9 كفروا باهللا تعاىل وبرسوله من أهل احلرب، جهتم الّذين إذا وا ؛أي � #$
، وأصل الكالم فاضربوا الرقاب ضربا، 4، واحصدوهم حصداً بالسيوف3فاضربوا رقام

هذه "ومعناه القتل، ذلك أنّ قتل اإلنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته، وال خيفى ما يف 
ِلما فيه من تصوير القتل بأبشع صورة وهو العبارة من الغلظة والشدة ما ليس يف لفظ القتل، 

والرقبة أظهر عضو . 5"حز العنق وإطارة العضو الّذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه
يف املقاتل، ألنّ قطع احللقوم واألوداج  مستلزم للموت لكن يف احلرب ال يتهيأ ذلك، ومبا 

  . 6وع املوت خبالف سائر األعضاءأن الرقبة ظاهرة يف احلرب ففي ضرا حز العنق ووق
                                                                                                                                               

�� ا� ��pS / � ،/�)Sّول هRr : %�اء ا�ّ�[�ب )/ ا�cّآ�ة ا� ��و�V، و[�ل [�\0-ن�M-ز �6ف ا�cّآ�ة إuّ �� إ* u
 �&�� /� *��P a0 ا�cّآ�ة أ9�ز ا� �qا Rrه ? b /ف، و)eYUuا w7 ذ��� a(� r·"��� �Vة ا� ��و�� *a0 ا�cّآqا

1�رىNوه- �'اء ا y��� *a0 و79 �qس )/ ا�2�، و)/ ا�ّ"H] ."ا���� ا�ّ�ازي ����S .J(2/4/42ج. 

�ت ا�ّ��=��. 4/ ـ )�ّ ' 1qا �� a��2S ل�] :� tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. (#ρ‘‰ |¹ uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝ ßγ n=≈ uΗ ùår&  .šÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# (#θ ãΖtΒ#uuρ $yϑÎ/ tΑÌh“ çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑpt èΧ uθ èδ uρ ‘, ptø: $#  ÏΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ � t� ¤� x. öΝ åκ ÷]tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠ y™ yxn= ô¹ r& uρ öΝ çλ m;$t/  .y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ šÏ%©! $# 

(#ρ ã� x� x. (#θ ãè t7̈? $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# ¨β r& uρ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãèt7 ¨? $# ¨, pt ø: $# ÏΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ü>Î�ôØ o„ ª! $# Ä¨$̈Ζ= Ï9 öΝ ßγ n=≈ sWøΒ r& � .' ّ�(/1 – 3. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو 2 �!" .26/46ج/J(13 . ا�Hّ(�ي. ? �ي ا����ن ـ 
3 7��� .26/48ج/J(13 .  ـ "!� ا� :'ر 
 .6/309ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 4
�ف 5Gّي.  ـ ا���G�(cّا� .J(3/530. 
 .28/40ج/J(10. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S  ا���� ا�ّ�ازي 6
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  :قـالعن - 2

قنوالع قنالع :قنثُ، والعنؤوي ذَكَّرأس واجلسد، يصلة ما بني الراجلماعة الكثرية : و
اقناس، مذكّر، واجلمع أعصيغ خمتلفة، يف القرآن الكرمي ب" عنق"ورد لفظ وقد . 1من الن

: وذُكر يف أسيقة خمتلفة هي". عنقك" و،"عنقه" و،"همأعناق" و،"األعناق" و،"أعناق: "هي
  .اجلهاد، والعذاب، والبخل، واخلضوع ملشيئة اهللا، والذّلّ واإلهانة

≈ä.uρ ?≅¨ �:  اخلضوع ملشيئة اهللا لقوله تعاىل:السياق األول |¡ΣÎ) çµ≈ oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu�È∝‾≈ sÛ ’Îû 

ÏµÉ)ãΖãã ( ßl Ì�øƒéΥ uρ …çµ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $Y7≈ tFÅ2 çµ9s)ù=tƒ # �‘θ à±ΨtΒ �2. إنّ اهللا تعاىل ألزم كلّ : أي
، 3إنسان ما قضى له أنه عامله، وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله يف عنقه ال يفارقه

، حمفوظ عليه قليله وكثريه، 4وأنّ عمله الزم له لزوم القالدة يف العنق أو الغلّ ال يفك عنه
كتب عليه ليال وجازى عليهويوي وملّا كانت العرب . 5ارا، صباحا ومساء، من خري وشر

أعلمهم جلّ ثناؤه أنّ كلّ إنسان منهم قد ألزمه "، 6تتفاءل وتتشاءم بسوانح الطّري وبوارحها

                                                 
�ن ا��2ب 1�� �!" ).*"+(ّدة )�. J(10/305. ا=/ )"!-ر.  ـ 

�Y/ ا�ّ��=��Y/. 13/ ـ ا�1Cاء 2qا �� a��2S ل�äí �: و[ ô‰ tƒ uρ ß≈ |¡Ρ M} $# Îh�¤³9$$Î/ … çν u!% tæ ßŠ Î�ö� sƒ ø: $$Î/ ( tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M} $# Zωθ àf tã   .

$uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$#uρ È÷ tGtƒ#u ( !$tΡ öθ ys yϑsù sπtƒ#u È≅ ø‹ ©9$# !$uΖù= yè y_ uρ sπtƒ#u Í‘$pκ ¨]9$# Zο u�ÅÇ ö7 ãΒ (#θ äó tGö;tGÏj9 Wξ ôÒ sù  ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ (#θ ßϑn= ÷è tGÏ9uρ yŠy‰ tã 

t ÏΖÅb¡9$# z>$|¡Ït ø: $#uρ 4 ¨≅ à2uρ &óx« çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù WξŠÅÁ ø� s? � .�1اءC12-11/ا. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3  �!"�م ا����ن15/61ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�ّ)hا��� .
 . 10/229ج
�ف 4Gّا�� �!"�م ا����نJ(2/440. ا��G�(cّّي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا�ّ"���10/229ج. ا��� ����Sا� . ، و ')*

 .J(2/900. =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�
 .4/285ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 5
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!"�'��ّ�. ، و����S ا�)�� ا� ��`15/61ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ Nن ا��b -=أ .
J(6/13- 14ل ا���� ا�ّ�ازي-��\�(�� ����S ��� : "، وHّن)ا�u-] ّول: نNام : ا��-ل ا']Cإّن ا��2ب إذا أرادوا ا

�ل وأرادوا أن ��2-ا أن ذ�w ا�2 ? �-[&� *��U a0  أو إ�a %ّ� ا*Y(�وا أb-ال ا���Hّ وه *Nا /( ? * a0* -
 /( wذ� ��P aإ� ،-ّMا� aا إ�'*���1ا أو 6�Y( أو �"(��Y( ?&� ر�h 79، وإذا��ج إ�a إز*Y���H ="��7، أو  7�أّ
 �&"( wآ�4 ذ� �� *a0 ا���� وا�Gّّ� وا�2�ّ�دة وا�ّ"�-�1، و�ّ &"( 'bن =�ّ? وا-�ّ'Y��،  و&��-ا Y2(�و�ا��-ال ا�Y�ّ آ

 �ً� �S �\�Hّ����. ��Gّ0ء =�u �1ز)7 و�!��1Rّ � ا���� وا�rGّر =��\� *"' ا��2ب ا��ّ� وه- اr�ّي : وا��-ل ا�4ّHّا�
 7��ر )/ ��U و%ّ�، وا�Yّ���+ �� هrا ا�(�ب أّh �( �\�Hّا� a"2( ن-��Sّ �7 ا���س ا�(�i، و*a0 هrا M-ز أن 

2��0U a+ ا��0+ وUّ� آّ? واb' )"&� = �'ار )�:-ص )/ ا��2? وا�02� وا�2 � وا�ّ�زSوة��Gّدة وا��. ق، وا�2�ّ
 w0Y� ،ا��'ر )/ ا��ّ �� وا������ wذ� aإ� ?:�وز ذ�w ا��'ر وأن "��ف *"u ?= ،7=ّ' وأن MY �"7 أن  u ن���Cوا

�\�h ��0= ال ا� �ّ'رة-bNا w0S /* �)ّ2(8 أن  u a"2 ا ا�r&)� ،7إ�� ��:Sإ��7 و ��HS �&�ّpء ا� �'ورة آ��%Nا .
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ربه طائره يف عنقه حنسا كان ذلك الّذي ألزمه من الطّائر، وشقاء يورده  سعريا، أو كان 
وأخربهم سبحانه يف أوجز لفظ وأبلغ إشارة أنّ مجيع ما يلقى ، 1"سعدا يورده جنات عدن

وقد . 2اإلنسان من خري وشر فقد سبق به القضاء، وألزم حظّه وعلمه ومكسبه يف عنقه
ألنه موضع السمات، وموضع القالئد واألطوقة، وغري ذلك مما يزين "خص العنق  بالذّكر 

ء الالّزمة بين آدم وغريهم من ذلك إىل أعناقهم أو يشني، فجرى كالم العرب بنسبة األشيا
وكثر استعماهلم  ذلك حتى أضافوا األشياء الالّزمة سائر األبدان إىل األعناق، كما أضافوا 

’ �: ويف قوله. 3"ذلك مبا كسبت يداه: جنايات أعضاء األبدان إىل اليد، فقالوا Îû ÏµÉ)ãΖãã  �             

عاىل العمل بطائر، يطري إليه من عش الغيب، فيالزمه مالزمة الطّوق  شبه تاستعارة بديعة،" 
كناية عن شدة اللّزوم  هي: ، وقيل4"للعنِق، والسوار للمعصم، فريى يف حسناته وسيئاته

  . 5وكمال االرتباط، وأن كلّ ما قدره اهللا تعاىل ومضى يف علمه حصوله، فهو الزم

'βÎ) ù �: لقوله تعاىل: هانة الذّلّ واإل:السياق الثّاين t± ®Σ öΑÍi”t∴çΡ ΝÍκö� n=tã z ÏiΒ Ï !$ uΚ¡¡9 $# Zπtƒ#u 

ôM ‾=sàsù öΝßγ à)≈ oΨôãr& $oλ m; t ÏèÅÒ≈ yz �6 . لقد ظلّت أعناق القوم خاضعة من الذّلّة لآلية الّيت أنزل
ل أوال إنّ األعناق إذا خضعت فأرباا خاضعون، فجِعل الفع: وقيل ،7اهللا عليهم من السماء

فظلّت أعناقهم : األعناق هي أعناق الرجال، واملعىن: لألعناق، مثّ خاضعني للرجال، وقيل
أصل الكالم فظلُّوا هلا خاضعني، : وقيل ،8ذليلة لآلية الّيت يرتلّها اهللا عليهم من السماء

                                                                                                                                               
rا�-[-ع وا*0� أّن ه O90 7 �&- وا* +=�1 �� 7= 7�0* ��bن و���½� a��2S ا� Rر'ّ] �ا )/ أدّل ا�ّ'a0* ?\u أّن آّ? )
 .141 – 20/140ج/����S .J(7 ا���� ا�ّ�ازي". ) Y"8 ا�2'م

 .15/61ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1
�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 2Nن ا��b -=ّ�أ��' .J(6/13. 
 ،20/141ج/J(7 .ا�ّ�ازي .ا�ّ�ازي ا���� و����S ، 15/62ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3

�� وروح� .15/43ج/J(8 .ا�N-1ّ� .ا� 2
4 ��ّ� �� ا����ن ا�����ّ�.  ـ اC='اع ا�(�-=� .183. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
5  �!" .20/141ج/J(7 .ازيا�ّ� .ا�ّ�ازي ا���� ����S ـ 

�ت ا�ّ��=��. 4/ ـ ا��2Gّاء 6qا �� a��2S ل�] :� $Ο û¡Û  .y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u É=≈tGÅ3 ø9$# È Î7ßϑø9$#  .y7 ‾= yè s9 ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø� ‾Ρ āω r& (#θ çΡθ ä3 tƒ 

t ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ � .�2اءGّ3 – 1/ا�. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!" .19/66ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 
8 7��� .19/68ج/J(11.  ـ "!� ا� :'ر 
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 يعمل لو شاء اهللا ألراهم أمرا من أمره ال: ، وقيل1فأُقحمت األعناق لبيان موضع اخلضوع
لو شاء اهللا ألنزل آية تضطرهم إىل اإلميان قهرا، ولكنه : ، وقيل2أحد منهم بعده معصية

وهناك من . 3سبحانه وتعاىل ال يفعل ألنه جلّ جالله ال يريد من أحد إالّ اإلميان االختياري
قال ، و5طوائفهم: ، وقيل4سادام وكرباؤهم: أعناقهم مبعىن: أول األعناق تأويال آخر فقال

  .6مجاعام وا فسر اآلية: أعناقهم هي: ابن منظور

øŒ �:  اجلهاد لقوله تعاىل:الثّالثالسياق  Î) Çrθãƒ y7•/u‘ ’ n<Î) Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3yètΒ 

(#θ çGÎm;sW sù š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 ’Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% š Ï%©!$# (#ρã� x�x. |= ôã”�9$# (#θ ç/Î�ôÑ $$ sù s−öθ sù É−$oΨôãF{$# 

(#θ ç/Î�ôÑ$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅à2 5β$ uΖt/ �7 . وا عزملقد أوحى اهللا تعاىل إىل مالئكته يوم بدر أن قو
املسلمني، وصححوا نيام يف قتال عدوهم من املشركني، وكونوا إىل جنبهم يف احلرب، 

وأمألها فَرقًا وأعينوهم يف قتال أعدائهم، فسأرعب قلوب الّذين كفروا يب من املؤمنون، 
، بعد أن ربط اهللا تعاىل 9، وال معونة أعظم من إلقاء الرعب يف قلوب الكفرة8حتى ينهزموا

على قلوب الّذين املؤمنني وقواها وأزال اخلوف عنها، وهذه من أعظم نعم اهللا تعاىل على 
ي املذابح ألنها ، أو أعايل األعناق الّيت ه11وأوحى إليهم أيضا أن اضربوا األعناق. 10املؤمنني

                                                 
�ف 1Gّا�� �!" .J(3/104. ا��G�(cّّي.  ـ 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!" .19/66ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .5/176ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 3

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن4  �!"�ف، وا��19/66ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّ .ّي�G�(cّا� .J(3/104 ،
 .J(2/1184. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. و����S ا�ّ"��ّ�

5 7��� .19/68ج/J(11.  ـ "!� ا� :'ر 
�ن ا��2ب 6�� �!". *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��ّ�)*"+()�ّدة . J(10/305.  ـ 
J(2/1184. 

�ل 7��Nل . 12/ ـ ا�� ا�ّ��=��و[qا �� a��2S :� øŒ Î) ãΝ ä3Š Ïe±tó ãƒ }̈ $yè ‘Ζ9$# ZπuΖtΒ r& çµ÷Ψ ÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Ν ä3 ø‹n= tæ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ Ν ä. t� Îdγ sÜã‹ Ïj9 

ÏµÎ/ |= Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ä3Ζtã t“ ô_ Í‘ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# xÝ Î/ ÷�z� Ï9uρ 4’ n?tã öΝ à6 Î/θ è= è% |M Îm7 sWãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ ø% F{$# � .ل���N11/ا. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8 �!"، 3/291ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��9/236ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�)hي7/387ج. ا���-Z)ا� ����Sّي. ، و-Z)2-د ا��( /=ا�ّ"��515�ّ. ا ����Sا� =/ . ، و ')*
 .J(1/579. أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�

�ف ـ "!� ا 9Gّ�� .ّي�G�(cّا� .J(2/148. 
 .15/114ج/J(5. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 10
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 11 �!": هrا أ)� �e 0\��، و[�?: [�ل ا����)h. 9/236ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 

/�"(s 0� .م ا����ن��bN 8(�Mا� �!" .516. -ّيا=/ )�2-د ا�(Z. ، و����S ا�(Z-ي7/379ج. 
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، واضربوا منهم كلّ طرف ومفصل 1مفاصل، فكان إيقاع الضرب فيها حزا وتطيريا للرؤوس
، فأمرهم بأن جيمعوا عليهم النوعني واجتماعهما غاية 2من أطراف أيديهم وأرجلهم

 إنّ ياهللا تعاىل ذكر أشرف األعضاء وهو الرأس وأخسها وهي األنامل، وهي: ، وقيل3النصرة
  .4اآلالت يف أخذ السيوف والرماح وسائر األسلحة

=βÎ)uρ ó � :قوله تعاىل العذاب: سياق الرابعال yf÷ès? Ò= yfyèsù öΝçλ é; öθ s% #sŒ Ï r& $ ¨Ζä. $ ¹/≡t� è? 

$ ‾ΡÏ r& ’Å∀s9 9, ù=yz >‰ƒ Ï‰ỳ 3 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& š Ï%©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκÍh5t� Î/ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈ n=øñF{ $# þ’Îû óΟÎγ Ï%$ uΖôãr& ( 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù tβρà$Î#≈ yz �5 . سولب الرمن هؤالء املشركني  �لقد تعج

، وكذّبوه 6الّذين اتخذوا من دون اهللا آهلة ال تنفع وال تضر، يعبدوا وخيلصون هلا العبادة
كرب فهو تكذيبهم باهللا تعاىل ، وأما العجب األ7بعد أن حكموا عليه أنه من الصادقني

، وأنّ من بدأ اخللق فاإلعادة عليه 8وبقدرته على إعادة اخللق بعد املوت وإنشائه خلقا جديدا
وبعد هذا . 11، وهذا تقرير موضع العجب10، واجلحود للبعث والثّواب والعقاب9أسهل

 � تعاىل وبرسوله أولئك هم الكافرون باهللا: الكالم حكم اهللا تعاىل عليهم بثالثة أشياء، هي
y7 �وبالدين،  Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈n=øñ F{$# þ’Îû óΟÎγ Ï%$ uΖôãr& � 12

وهم الّذين يف أعناقهم  باإلصرار، وصف 
                                                 

�ف 1Gّا�� �!"ا=/ . ، و����S ا�Z)-ي3/291ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�J(2/148��!2. ا��G�(cّّي.  ـ 
 .J(1/579. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��516�ّ. )�2-د ا�(Z-ّي

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"،  3/291ج. ا=/ آ��4. ���� ا����ن ا�2!��، و9/237Sج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ 
�م ا����ن�bN 8(�Mوا� .�)hي7/379ج. ا���-Z)ا� ����Sّي. ، و-Z)2-د ا��( /=ا�ّ"��516�ّ. ا ����Sا� =/ . ، و ')*
 .15/115ج/J(5. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازيJ(1/579. أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�

�ف 3Gّا�� �!" .)* .J(1/579' ا� =/ أ( /= ' b� -د ا�ّ"��ّ�. ، و����S ا�ّ"��J2/148�ّ). ا��G�(cّّي.  ـ 
 .15/115ج/J(5. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 4
�ت ا��Sq. 5/ ـ ا�ّ�*' 5qو)704 �� ا :W/8���P71/، وp)133/، و. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن6  �!"�13/120ج/J(8. ا�Hّ(�ي.  ـ Mم ا����ن، وا���bN 8( .�)hا��� .
 .9/284ج
 .19/12ج/J(7. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 7

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن8  �!"�م ا����ن13/120ج/J(8. ا�Hّ(�ي.  ـ �bN 8(�Mوا� ، .�)hا��� .
 .9/284ج
 .4/68ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 9

9�)8 ا� 10 �!" .13/120ج/J(8. ا�Hّ(�ي. (��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .19/12ج/J(7. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 11

12 a��2S 7�-] �qا Rrـ و)4? ه : � ÏŒ Î) ã≅≈ n= øñ F{$# þ’ Îû öΝ Îγ É)≈ oΨ ôãr& ã≅ Å¡≈ n= ¡¡9$# uρ tβθ ç7ys ó¡ç„  .’ Îû ÉΟŠ Ïϑpt ø: $# ¢Ο èO ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# šχρ ã� yf ó¡ç„ � .

��� أو اP/(s �/71-72. 
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، ووعيد بسوقهم إىل 1األغالل يوم القيامة يسحبون ا يف نار جهنم إذالال هلم وإهانة
فاجلزاء هو األغالل يف هي أغالل العقل والقلب، : ، وقيل2احلساب سوق املذلّة والقهر

  .4،  وأولئك أصحاب النار3األعناق، تنسيقا بني غلّ العقل وغلّ العنق

Ÿωuρ ö≅yè �:  البخل لقوله تعاىل:السياق اخلامس øg rB x8y‰tƒ »' s!θ è=øótΒ 4’n<Î) y7 É)ãΖãã Ÿωuρ 

$ yγ ôÜÝ¡ ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9 $# y‰ãè ø)tF sù $ YΒθè=tΒ # �‘θ Ý¡øt¤Χ �5 .يف هذه اآلية مثال للممتنع ضرب اهللا تعاىل 
من اإلنفاق يف احلقوق الّيت أوجبها يف أموال ذوي األموال، فجعله كاملشدودة يده إىل عنقه، 

، قال 7، خبيال منوعا، ال يعطي أحدا شيئا6ال يستطيع بسطها، فهو ال يقدر على اإلنفاق
Ÿωuρ ö≅yè �: تعاىل øgrB x8y‰tƒ »' s!θ è=øótΒ 4’ n<Î) y7 É)ãΖãã �  وقيل؛ : ر به عن البخيل "هو تعبري جمازيعب

الّذي ال يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ فضرب له مثل الغلّ الّذي مينع من 
  .9، حبيث يضيق على نفسه وعلى أهله يف وجوه صلة الرحم وسبيل اخلريات8"التصرف باليد

 عن إسرافه فال ينفق يف معصية أما يف اجلزء الثّاين من اآلية فقد ى اهللا تعاىل املسرف
، وال يعطي فوق طاقته ويتوسع يف اإلنفاق توسعا 10اهللا، وال فيما ال يصلح له، وال ينبغي له

مفرطا، فينفذ ما معه، وما يف يديه، فيأتيه من يريد أن يعطيه فيحسر به، فيلومه حني أعطيت 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .4/68ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�2!��13/121ج/J(8. ا�Hّ(�ي.  ـ 
2 �-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(6/13/91ج. 
 .13/2047ج/OH] '�1 .J(4.  ـ "!� �� emل ا����ن 3

9�)8 ا�(��ن */ 4  �!" .4/68ج. ا=/ آ��4. ، و ����S ا����ن ا�2!��13/121ج/J(8. ا�Hّ(�ي. pSو? �ي ا����ن ـ 

�ت ا�ّ��=�� وا���beّ. 29/ ـ ا�1Cاء 5qا �� a��2S ل�#ÏN  �: و[ uuρ #sŒ 4’ n1 ö� à) ø9$# …çµ¤) ym t Å3 ó¡Ïϑø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘ Éj‹ t7 è? 

# ��ƒ É‹ ö7s?  .¨β Î) tÍ‘ Éj‹ t6 ßϑø9$# (# þθ çΡ% x. tβ≡uθ ÷z Î) È ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ( tβ% x. uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ÏµÎn/ t� Ï9 # Y‘θ à� x.  .$̈Β Î)uρ £ |Ê Ì� ÷è è? ãΝ åκ ÷]tã u!$tó ÏGö/ $# 7πuΗ ÷q u‘  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 

$yδθ ã_ ö� s? ≅ à) sù öΝ çλ °; Zω öθ s% # Y‘θ Ý¡øŠ ¨Β  .Ÿω uρ ö≅ yè øg rB x8 y‰ tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’ n< Î) y7 É) ãΖãã Ÿω uρ $yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6 ø9$# y‰ ãè ø) tF sù $YΒθ è= tΒ # �‘θ Ý¡øt ¤Χ  .¨β Î) 

y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â!$t±o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. Íν ÏŠ$t6 Ïè Î/ # M�� Î7 yz # Z�� ÅÁ t/ � .�1اءC30 -26/ا. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 6 �!" .15/89ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .4/303ج. ا=/ آ��4. ن ا�2!�� ـ "!� ����S ا���� 7
�م ا����ن 8�bN 8(�Mـ ا�  .�ّ)h10/250ج. ا���. 
 .20/164ج/J(7. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 9

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 10 �!" .15/90ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
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وهو "نفقه، فكان كاحلسري، ومىت بسط يده فوق طاقته، قعد بال شيء ي. 1هؤالء، ومل تعطه
، وهذا مثل ضربه 2"احلسري: الدابة الّيت عجزت عن السري فوقعت ضعفا وعجزا، فإنها تسمى

وذكر احلكماء أنّ لكلّ خلق طريف إفراط وتفريط . اهللا تعاىل للّذي يبسط يده كلّ البسط
  . 3ومها مذمومان، واخللق الفاضل هو العدل والوسط

  :اجليد – 3

اِجليد :قنوقيل: ، وقيلالع ،هقَلَّدواجلمع: م ،همقَدود: مياد وجياُء إذا . أَجديواملرأة ج
وقد غلب على عنق املرأة، وال . كانت طويلة العنق حسنةٌ، وجيدانةٌ إذا كانت حسنة اجليد

  :وقد ورد يف القرآن الكرمي يف موضع واحد يف اآلية اآلتية. 4ينعت به الرجل

$ Îû’ �:  تعاىلقال yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ö7 ym  ÏiΒ ¤‰|¡ ¨Β �5 . أي يف عنق زوج أيب هلب حبل يف
يف عنقها حبل جِمع من أنواع خمتلفة، وكذلك : النار مثل طوق، طوله سبعون ذراعا، وقيل

، فتل من أشياء شتى، من ليف وحديد وحلاء فتال 6املسد الّذي يف جيد امرأة أيب هلب
يف جيدها حبل مما مسد من احلبال، وأنها : "، وقيل7قها طوقا كالقالدةشديدا، وجعل يف عن

حتمل تلك احلزمة من الشوك وتربطها يف جيدها كما يفعل احلطّابون ختسيسا حلاهلا وحتقريا 
هلا وتصويرا هلا بصورة بعض احلطّابات من املواهن لتمتعض من ذلك وميتعض بعلها ومها يف 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!" .15/91ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 
 .4/303ج. ا=/ آ��4. ـ ����S ا����ن ا�2!��  2
 .20/164ج/J(7. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3
�ن ا��2ب 4�� �!"�ّدة . J(3/249-250. ا=/ )"!-ر.  ـ ()'�9( 

�ت ا�ّ��=��. 5/ ـ ا� �' 5qا �� a��2S ل�] :� ôM ¬7 s? !#y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ  .!$tΒ 4o_ øîr& çµ÷Ψ tã …ã& è!$tΒ $tΒ uρ |= |¡Ÿ2  .4’ n?óÁ u‹ y™ # Y‘$tΡ 

|N# sŒ 5= oλ m;  .… çµè? r& t� øΒ $#uρ s' s!$£ϑym É= sÜys ø9$#  .’ Îû $yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ ö7 ym  ÏiΒ ¤‰ |¡̈Β � .'� أ=� : و[�?"  .5-1/ا� �� i�c�إّن هRr ا�ّ�-رة 

��ّ'*-ة *7S��G، إذ �cل *N ،O&�� 7�0ّن ا�ّ"(ّ� = �ّU � ّ� :�  ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? u�� Ï±tã š Î/ t� ø% F{$# �.�2اءG214/ا� .

O&� -=ل �7 أ��؟: و9 2&� �0ّ'*�ء، ["S-*ا دr&ا��-م، أ� �\�1 w� �)S ."ي ا����ن� ?. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو
J(15/30/380ج. 
6  �!" .30/385ج/J(15. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا7  �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي30/386ج/J(15. ا�Hّ(�ي. ����ن ـ 
J(11/32/160ج. 
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ألنفقنها : وكانت هلا قالدة فاخرة فقالت. 1"نصب الثّروة واجلدةبيت العز والشرف ويف م
يكون حاهلا يف : "، وقيل2يف عداوة حممد، فأعقبها اهللا منها حبال يف جيدها من مسد النار

نار جهنم على الصورة الّيت كانت عليها حني كانت حتمل احلزمة من الشوك، فال تزال على 
، فهذه 3"من شجرة الزقّوم ويف جيدها حبل من سالسل النارظهرها حزمة من حطب النار 

حاهلا يف اآلخرة تشبه حاهلا يف الدنيا، عندما كانت حتمل حزم احلطب والشوك فتضعه يف 
  .وأصحابه � طريق الرسول

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
�ف 1Gّي.  ـ ا���G�(cّا� .J(4/297ا���� ا�ّ�ازي ����Sا�ّ�ازي. ، و .J)11/ا�ّ"��32/160�ّج ����S(' ا� . ، و*

 .J(3/2009. =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�
 .7/401ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 2
�ه� =/ *�%-ر */ ��� ا��M'. 32/160ج/J(11. ا�ّ�ازي.   ـ ����S ا���� ا�ّ�ازي 3Hّل ا��وا� �2وف أن : "و[

� ا)�أة و ا�ّ"��ء S��0 أ�9�دهّ/ &�ّN �Pe)ا� ��b �� '�Mذآ� ا� �� �b/ ه" �rآ� ا�2"+ إذا ذآ� ا���0 أو ا���/ �°ّ
 uّة إ�Uqا �� �&� �0b u ?� 9 ى وأّم�S u72، أ( '�M�0 ذآ� ا��م ا���( wذ� �� أ[�� �& ّ0� �ا��(? ا� 2M-ل �� *"�&

�*�Gّل ا�-] aإ�  :   i�)ا� cM* ����� )/ ا��eم: و�� �?.  وأ�b/ )/ *�' ا� �0�� �9'هÃ4P ن�� و�- [�ل ��&�"* ."
�-"Yّوا� ���Yّا� ����S .J(12/30/606ج.  
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  :القرآينّ السياق يف اليد ملحقات  :سادسا

: مرة؛ وهي على النحو اآليتذُكرت هذه األلفاظ يف القرآن الكرمي إحدى عشرة 
يف موضعني، وذكر كلّ من " البنان"، و"العضد"، و"الكف"و "الذّراع"ورد ذكر كلّ من 

واجلدول . يف موضع واحد فقط، وكلّها ورد بصيغ خمتلفة" األنامل"، و"األصابع"، و"املرافق"
  .اآليتّ يبين عدد املرات والصيغ املختلفة الّيت هلذه األلفاظ

  

الكرمي القرآن يف 7"بنان "،6"أنامل "،5"أصابع "،4"كف" ،3"رافقم "،2"عضد "،1"ذراع "اظألف  

 عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ عدده اللّفظ

 1 عضدك 1 عضدا 1 ِذراعيِه 1 ِذراعا

 1 اَألناِملُ 1 أَصاِبعهم 2 كَفَّيِه 1 املراِفِق

  1 بنانه 1 بناٍن

11 = اموع  

  

  :الذِّراع - 1

ما يذرع : والذّراع.. الذِّراع يف اللغة ما بني طرف املرفق إىل طرف اإلصبع الوسطى
قدره بالذّراع، فهو ذارع، وهو مذروع، وذرع كلّ : وذرع الثّوب وغريه يذْرعه ذرعا. به

وقد ورد يف القرآن الكرمي . 8تقدير الشيء بذراع اليد: والتذرع أيضا. قدره من ذلك: شيء

                                                 
1 !"�ظ ا����ن ا���� ـ ��N ا� �&�س �M2 ا� � .�]� .( .270�s� ' ّاد *(' ا�(
2 7��� .464.  ـ "!� ا� �89 
3 7��� .323.  ـ "!� ا� �89 
4 7��� .613.  ـ "!� ا� �89 
5 7��� .401.  ـ "!� ا� �89 
6 7��� .719.  ـ "!� ا� �89 
7 7��� .136.  ـ "!� ا� �89 

�ن ا��2ب8 �� �!" ).ذرع()�ّدة . J(6/26.  ا=/ )"!-ر. ـ 
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Οßγ �: يف قوله تعاىل ç6 ù=x.uρ ÔÝÅ¡≈ t/ Ïµ øŠtã#u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθ ø9 $$Î/ �1 ويف هذه اآلية يتعلّق العضو ،
  . باحليوان

a� :� ¢Οوأما املوضع الثّاين املتعلّق بالعضو فقد ورد يف قوله تعا èO ’ Îû 7' s#Å¡ ù=Å™ $ yγ ããö‘sŒ 

tβθ ãè ö7y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è=ó™$$ sù �2. " قدير بالذّراع من اليد: ، الذّرع يف اللّغة"ذرعهاواملراد. الت :
: كلّ ذراع: اسلكوه يف سلسلة العذاب، ذرعها سبعون ذراعا، اهللا أعلم بقدر طوهلا، وقيل

، وقال 3تدخل يف فيه، وخترج من دبره: وقيل. أبعد ما بينك وبني مكّة: سبعون باعا، والباع
تلوى على جسده حتى تلتف عليه أثناؤها وهو : ، وقيل4ذراع هواهللا أعلم بأي : احلسن

وجعلها سبعني ذراعا إرادة الوصف . 5فيما بينها مرهق مضيق عليه ال يقدر على حركة
 ويف اآلية إشارة إىل كرب السلسلة وضخامتها وشدة العذاب الّذي ،6بالطّول، وليس التقدير

  .يقع على من يؤتى كتابه بشماله

  : عضدال - 2

: العضد والعضد والعضد والعضد والعِضد من اإلنسان وغريه، ما فوق الساعد وهو
دضوال . ما بني املرفق إىل الكتف، والكالم األكثر الع ،ثة ال غري، واجلمع أعضادوالعضد مؤن

.  فسميت القوة بهالقوة، ألنّ اإلنسان إنما يقوى بعضده: والعضد. يكسر على غري ذلك
 عضد على فالن شد قد: بظلم أراده ممن ومنعه وأعانه رجال، رجل أعز إذا العرب تقول"

⊥à±t‰‘ �: ويف القرآن الكرمي. 7"أعانه إذا: أمره على عاضده من وهو فالن، y™ x8y‰àÒ tã 

                                                 
 1l&18/ ـ ا��. 

2�]ّ��Y/ ا�ّ��=��Y/. 32/ ـ ا��qا �� a��2S ل�] :� çνρ ä‹ è{ çνθ �= äósù  .¢Ο èO tΛÅs pg ø: $# çνθ �= |¹ � .�]ّ� .31-30/ا��

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن3 �!" .   29/67ج/J(14. ا�Hّ(�ي.  ـ 
��30/102ج/J(11. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي4�و[�ل . 29/74ج/J(15. ا�N-�1. ، وروح ا� 2

�U� 8V-( �� �1-�Nا" : � = �&)h�U � ��7 إّ�وا� �2وف =&� ا� �2و�� *"' ا��2ب وه� ذراع ا��' Nّن ا� 1(�
��2-ن ."��� .29/74ج/J(15. روح ا� 2

�ف 5Gّي.  ـ ا���G�(cّا� .J(4/153-154ا���� ا� ����Sا�ّ�ازي. ّ�ازي، و .J(11/30/102ج. 
�ف 6Gّا�� �!"�ن . 30/102ج/J(11. ا�ّ�ازي. ، وا���� ا�ّ�ازيJ(4/153 -154. ا��G�(cّي.  ـ �b -=ل أ�و[

�ّ��'�Nا ا�2'د: "اrه º0)� وإن �� &�-h �� �Z���ه�R )/ ا�2'د، وM-ز أن �اد ا� (m اد�����S ا�(�� ". M-ز أن 
�. ا� ��`Nن ا��b -=ّ�أ��' .J(8/318. 

 .20/84ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7
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y7‹Åzr' Î/ �1يك2بأخيك سنعينك: أي ؛ِع. ، ونأخذ عضدك فنقوللم العضد ستعارِني وي

$ �: ، لقوله تعاىل3كاليِد tΒ uρ àMΖä. x‹ Ï‚ −GãΒ t,Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰àÒ tã �4 .اخلري يف ويقال :اهللا شد 
  .5عضدك يف اهللا فت: الشر ويف عضدك،

$tΑ �: قال تعاىل s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) àMù=tGs% öΝßγ ÷ΨÏΒ $ T¡ ø�tΡ ß∃%s{r' sù βr& Èβθè=çF ø)tƒ  . Å�r&uρ Üχρã�≈yδ 

uθ èδ ßx |Áøùr&  Íh_ÏΒ $ZΡ$ |¡ Ï9 ã&ù#Å™ö‘r' sù z ÉëtΒ # [÷Š Í‘ û Í_è%Ïd‰|Á ãƒ ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& βr& Âχθç/Éj‹ s3ãƒ . tΑ$ s% 

‘‰à±t⊥ y™ x8y‰àÒ tã y7‹ Åzr' Î/ ã≅yè øg wΥ uρ $ yϑä3s9 $YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξ sù tβθ è=ÅÁ tƒ $ yϑä3ø‹ s9 Î) 4 !$ uΖÏF≈ tƒ$t↔Î/ $ yϑçGΡr& ÇtΒ uρ 

$ yϑä3yèt7 ¨?$# tβθ ç7 Î=≈ tóø9  خياف أن يأيت قوم فرعون فيقتلونه وقد قتل منهم �وسى إنّ م. �6 #$
. نفسا، فال يستطيع أن يبني عما يف نفسه حبجة، ألنّ يف لسانه عقدة ال يستطيع معها اإلبانة

ويسأل اهللا تعاىل أن يرسل معه أخاه هارونا عونا ألنه أحسن بيانا فيبين لقوم فرعون ما يريد 
ألنه يفهم ما ال يفهمون، وألنّ االثنني إذا اجتمعا على اخلرب، أن يفصح عنه، ويكلّمهم به، 

  .7كانت النفس إىل تصديقهما، أسكن منها على تصديق خرب الواحد

⊥à±t‰‘ �: وقوله تعاىل y™ x8y‰àÒ tã y7‹Åzr' Î/ � ا؛ اعلم أنّ العضد قوام اليد وبشد
بأخيك. 8تشتد كِعينك ونا أ"؛ 9ومعىن اآلية؛ سنقوية فإملشد ن يكون ذلك ألنّ اليد تشتد

العضد واجلملة تقوى بشدة اليد على مزاولة األمور، وإما ألنّ الرجل شبه باليد يف اشتدادها 

                                                 
 .35/ ـ ا��:� 1
�ن ا��2ب 2�� �!"�ن ا��2ب.  ـ �� .J(10/181-182 . ّدة�ا�ّ�اOP . ، و)M2� )��دات أ���ظ ا��� �ن)*@'()

�ّ��&�6Nّذة . 378. ا�()'@*.( 
�ّ�ا�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا��� �ن 3�&�6Nا OPّذة . 378. ّ�ا�()'@*.( 
4 l&51/ ـ ا��. 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 5Nن ا��b -=أ .J(7/113ا���� ا�ّ�ازي ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(8/24/221ج. 
 .35 -33/ ـ ا��:� 6
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!" .83-20/82ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 
8  ����S �!" .24/221ج/J(8. ا�ّ�ازي. ا���� ا�ّ�ازي ـ 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن9  �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي20/84ج/J(11. ا�Hّ(�ي.  ـ 
J(8/24/221ج. 
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وال خيفى ما يف اآلية من بيان وتعبري . 1"باشتداد العضد فجعل كأنه يد مشتدة بعضد شديد
  .دقيق على املعىن

و على ما قيل راجع لقولهإجابة ملطلوبه وه: "يقول األلوسي :� & ù#Å™ö‘r' sù z ÉëtΒ � ،
 ته ألنّ اليد تشتدة عن تقويعضده كناية تلوحيي يك به ونعينك، على أنّ شدواملعىن سنقو
بشدة العضد وهو ما بني املرفق إىل الكتف واجلملة تشتد بشدة اليد، وال مانع من احلقيقة 

'Åzr›7  �لعدم دخول  Î/ ناية، أو على أنّ ذلك خارج خمرج االستعارة  فيما جعل ك�
 يف تقويته بأخيه حبال اليد يف تقويتها بعضد شديد، وجوز أن �التمثيلية شبه حال موسى 

يكون هناك جماز مرسل من باب إطالق السبب على املسبب مبرتبتني بأن يكون األصل 
ف العلماء يف هذه التخرجيات، ومل يتكلّ. 2"سنقويك به مثّ سنؤيدك مثّ سنشد عضدك به

وإنما يرجع ذلك إىل مسو هذا النص وانفتاحه على هذه االحتماالت املختلفة الّيت ختدم 
  .غرض اآلية

©Β öΝåκ–E‰uηô̈$! �: قال تعاىل r& t, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ Ÿωuρ t,ù=yz öΝÍκÅ¦ à�Ρr& $ tΒ uρ àMΖä. 

x‹Ï‚ −GãΒ t,Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰àÒ tã �3 . ياطني أو الكفّار(فإنّ اهللا تعاىل مل يستحضر هؤالء4)الش 
ليستعني م على خلق السموات واألرض، وال على خلق بعضهم، بل إنّ اهللا تعاىل هو 

واهللا تعاىل ال يتخذ من ال يهدى إىل احلق عونا وال . املتفرد خبلق مجيع ذلك دون معني
اعتضدت : ، ومن قوهلم أيضا5نا إذا قواه وأعانهفالن يعضد فال: ومن قول العرب. ظهريا

                                                 
 .24/221ج/J(8. ا�ّ�ازي.  ـ ����S ا���� ا�ّ�ازي 1
2��� .20/376ج/J(10.  ـ روح ا� 2

3l&51/ ـ ا�� .�qا �� a��2S ل�]i�)1 �Y�ّا  :� øŒÎ) uρ $ uΖù= è% Ïπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) tβ%x. zÏΒ 

ÇdÉfø9$# t, |¡x�sù ôtã Ì�øΒr& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 … çµ tΡρä‹Ï‚−G tFsùr& ÿ… çµ tF−ƒ Íh‘èŒuρ u!$ uŠ Ï9÷ρr& ÏΒ ’ÎΤρßŠ öΝ èδuρ öΝ ä3s9 Bρß‰tã 4 }§ø♥Î/ tÏϑ Î=≈©à= Ï9 Zωy‰t/ � .

l&50/ا��. 
4 �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�ّ)h11/2ج. ا���. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن5 �!" .15/291ج/J(9. ا�Hّ(�ّي.  ـ 
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يتبه وتقو واألصل فيه عضد اليد، مثّ يوضع موضع العون، ألنّ اليد . بفالن إذا استعنت
  .1قوامها العضد

يعين أنكم اتخذمتوهم شركاء يف العبادة، وإنما كانوا يكونون : "يقول الزخمشري
$! �: ية، فنفى مشاركتهم بقولهشركاء فيها لو كانوا شركاء يف اإلهل ¨Β öΝåκ–E‰uηô© r& t,ù=yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ �  م يف خلقها ألعتضد� Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκÅ¦ à�Ρr& � أي وال أشهدت 

$ �.. بعضهم خلق بعض  tΒ uρ àMΖä. x‹Ï‚ −GãΒ t, Íj#ÅÒßϑø9 $# # Y‰àÒ tã � أي أعوانا، فوضع املضلّني 
إلضالل، فإذا مل يكونوا عضدا يل يف اخللق فما لكم تتخذوم موضع الضمري ذما هلم با

, �: وقيل. 2"شركاء يل يف العبادة؟ Íj#ÅÒßϑø9 وقد خص ..هم الكفّار:  هم الشياطني، وقيل� #$
  .3 املضلّني بالذّكر لزيادة الذّم والتوبيخ

  :املرافق – 3

يف املعجم الوسيط املَرِفق، واجلمع ، و4اِملرفَق يف اليِد؛ موِصلُ الذِّراع يف العضِد
اِفقرم .ِفقرب : واملَرقل والشومنه مرافق املدينة، كأجهزة الن ،فَعتنبه وي فَقرتكلّ ما ي

'pκš‰r$ �: قال سبحانه وتعاىل. 5واإلضاءة ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡ øî$$sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È,Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6 n=ã_ ö‘r&uρ ’n<Î) È ÷t6 ÷ès3ø9 $# 4 βÎ)uρ 

öΝçGΖä. $Y6 ãΖã_ (#ρã� £γ ©Û$$ sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã @�x�y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰tn r& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$ tó ø9 $# ÷ρr& 

ãΜçGó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝn=sù (#ρß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡ øΒ $$sù öΝà6 Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& uρ 

çµ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ì�ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôf uŠÏ9 Νà6 ø‹n=tæ ôÏiΒ 8l t� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝä.t� Îdγ sÜ ãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ öΝä3ø‹ n=tæ 

                                                 
1 �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�ّ)h11/2ج. ا���. 
�ف ـ 2 Gّا�� .J)2/488`�� ا� ��ا�( ����S �!"�'��ّ�. ، وNن ا��b-=أ .J(6/129-130 ،وي�. و����S ا�(�@

 .J(5/412. أa�H:( ' b ا� �ا�P. ، و����S ا� �ا505�P-3/504ج. ا�(�@�وي
 3 �!"�م ا����ن ـ �bN 8(�Mا� .�ّ)h11/2ج. ا���. 
�ن ا��2ب4 �� �!" ).ر�+()�ّدة . J(6/195. ا=/ )"!-ر.  ـ 
 ).ر�+()�ّدة . 1/362ج. إ=�اه�� ):a�H، و��Uون.  ـ "!� ا� M2� ا�-�1`5 
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öΝà6 ‾=yès9 šχρã� ä3ô±n@ �1 .اهد املطلوب يف اآلية، هو قوله تعاىلإن الش :� $pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ%©!$# 

(# þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È,Ïù#t� yϑø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$#uρ 

öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6n=ã_ ö‘r& uρ ’ n<Î) È ÷ t6 ÷ès3ø9 أطراف ليد عند العرب تقع على ا" ين ذلك أنّ؛ يع� #$
األصابع إىل الكتف، فاملفرق داخل حتت اسم اليد، فلو كان املعىن مع املرافق مل يِفد، فلما 

: وقيل. اقتطع من حد املرافق عن الغسل، وبقيت املرافق مغسولة إىل الظّفر � (n<Î’ �: قال
 ولذلك تدخل املرافق يف حد للمتروك من اليدين ال للمغسول فيهما، ":إىل املرافق"

Νä3tƒ �: وحتقيقه أنّ قوله تعاىل: "قال ابن العريبو. 2"الغسل Ï‰÷ƒ r& uρ �  طلِقِه من الظّفريقتضي مب

,n<Î) È’ �: إىل املَنِكِب، فلما قال تعاىل Ïù#t� yϑø9  أسقط ما بني املنكب واِملرفَق، وبقيت املرافق � #$
: ومعىن قوله تعاىل. ي على األصول لغة ومعىنمغسولة على الظّفر، وهذا كالم صحيح جير

� ’n<Î) È,Ïù#t� yϑø9 وقد روى الدارقطين وغريه، عن جابر .  فاغسلوا أيديكم مضافةً إىل املرافق� #$
 يبفقيه �بن عبد اهللا أنّ النأ أدار املاء على ِمرويف كتب الفقه ما يغين. 3"ملّا توض  .  

4 -الكف :   

 ،اليأالكف أنثى، تقول العربد،و كف  :واحدةٌ، واجلمع أَكُف 4هذه كف . وكف
 � .µøŠ¤�x �وقد ورد هذا اللّفظ يف القرآن الكرمي بصيغة املثنى. 5اإلنسان ما ا يقبض ويبسطُ

  :يف موضعني اثنني سنشري إليهما فيما يأيت

  

  

                                                 
 .6/ ـ ا� �\'ة 1
�م ا����ن 2�bN 8(�Mـ ا�  .�ّ)h6/86ج. ا���. 
�م ا����ن 3�b41-2/40ج.  ـ أ. 
�ن ا��2ب 4�� �!"�دة . J(13/88. ا=/ )"!-ر.  ـ ()lآ�.( 
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 5�&�6Nا OPّدة . 483. ا�ّ�ا�()lّآ.( 
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›xÝ �:  تعاىلقال Ïmé& uρ ÍνÌ� yϑsW Î/ yxt7 ô¹r' sù Ü= Ïk=s)ãƒ ÏµøŠ¤�x. 4’ n?tã !$ tΒ t, x�Ρr& $pκ� Ïù }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ% s{ 

4’ n?tã $ pκÅ−ρã� ãã ãΑθà)tƒ uρ Í_ tF ø‹n=≈ tƒ óΟs9 õ8Î�õ°é& þ’ În1t�Î/ # Y‰tn r& �1 .� xÝ‹ Ïm é&uρ �   به عبارة عن إهالكه
وأصله من أحاط به العدو، ألنه إذا أحاط به فقد ملكه واستوىل عليه، مثّ استعمل يف كلّ 

yxt7 �: شاهد يف اآلية قوله تعاىلوال...2إهالك ô¹r' sù Ü=Ïk=s)ãƒ ÏµøŠ¤�x. � ادمفيها إشارة إىل حال الن 
فدخل الرجل . 3وما يتعاطاه يف حال ندِمِه، أو إىل حركة الكف الدالّة على الندم الشديد

جنته وقد أعجبه ما كان فيها من اخلريات من قبل، واليوم قد أحاط اهلالك واخلراب 
$! �:  مثار جنته الّيت كان يقول عنهابصنوف tΒ ÷àß r& βr& y‰ŠÎ6 s? ÿÍνÉ‹≈yδ # Y‰t/r& �  فأصبح يقلّب

تلهفًا وأسفًا على ما فاته، وعلى ذهاب نفقته الّيت أنفق يف جنته، وهي "كفّيه ظهرا لبطن، 
. 4"به أحداويتمنى بعد ما أصيب جبنته أنه مل يكن كان أشرك بر.. خالية على نباا وبيوا

ما كان حيذّره منه املؤمن وخيوفه به، من إرسال احلسبان على جنته الّيت وقد وقع ذا الكافر 
   .5اغتر ا وألّهته عن اهللا عز وجلّ

الثّمر كلّه مدمر كأنما أخذ من كلّ : وهو مشهد شاخص كامل: "يقول سيد قطب
وصاحبها يقلّب . شها مهشمة حمطّمةواجلنة خاوية على عرو. جانب فلم يسلم منه شيء

وهو نادم على إشراكه باهللا، يعترف . كفّيه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده  الذّاهب

                                                 

1 l&ت ا�ّ�. 42/ ـ ا���qا �� a��2S ل�]��=� :� Ÿ≅ yz yŠuρ …çµtG̈Ψ y_ uθ èδ uρ ÖΝ Ï9$sß ÏµÅ¡ø� uΖÏj9 tΑ$s% !$tΒ ÷ àßr& β r& y‰Š Î6 s? ÿÍν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r&  .

!$tΒ uρ ÷àßr& sπtã$¡¡9$# ZπyϑÍ←!$s% È⌡ s9uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰É` V{ # Z�ö� yz $yγ ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n= s)ΖãΒ  .tΑ$s% … çµs9 …çµç7 Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |N ö� x� x. r& “Ï%©! $$Î/ 

y7 s) n= yz ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘  .O$̈ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î�õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r&  .Iω öθ s9uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF̈Ζy_ |M ù= è% $tΒ 

u!$x© ª! $# Ÿω nο §θ è% āω Î) «! $$Î/ 4 β Î) Èβ t� s? O$tΡ r& ¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ # V$s! uρ uρ  .4|¤ yè sù þ’ În1 u‘ β r& Èy Ï? ÷σ ãƒ # Z�ö� yz  ÏiΒ y7 ÏF ¨Ζy_ Ÿ≅ Å™ ö�ãƒ uρ $pκ ö�n= tæ $ZΡ$t7 ó¡ãm zÏiΒ 

Ï!$yϑ¡¡9$# yxÎ6 óÁ çF sù # Y‰‹Ïè |¹ $̧) s9y—  .÷ρ r& yxÎ6 óÁ ãƒ $yδ äτ !$tΒ # Y‘ öθ xî  n= sù yì‹ ÏÜtGó¡n@ …çµs9 $Y6 n= sÛ �  .l&41-35/ا��. 

2  �!"�ف ـ Gّا�� .�G�(cّيا� .J(2/485. 
3  �!"�ّ�. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nا OPّدة . 483. ا�ّ�ا�()lّآ.( 
�/ (و��' و9'ت ا�2(�رة ه�rا �� ا�����Yّ . 15/277ج/J(9. ا�Hّ(�ي.  ـ 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 4 ��

 ).آ�ن
5  �!"، و"!� 21/118ج/J(7. ا�ّ�ازي.   ا�ّ�ازي، و����S ا����4/389ج.  ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ 

��� .379-378/ 15ج/ J(8. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
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ومع أنه مل يصرح بكلمة الشرك، إالّ أنّ اعتزازه بقيمة أخرى . اآلن بربوبيته ووحدانيته
يه ويستعيذ منه بعد فوات أرضية غري قيمة اإلميان كان شركا ينكره اآلن، ويندم عل

، 2وتقليب الكفّني كناية عن الندم والتحسر، ألنّ النادم يقلّب كفّيه ظهرا لبطن. 1"األوان
الكف عن ذلك بعض يقوط يف اليد3كما كن4 والس .  

… �: وقال تعاىل çµs9 äοuθ ôãyŠ Èd, ptø: $# ( tÏ%©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹Éf tGó¡o„ Οßγ s9 

> óý Î/ āω Î) ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµø‹ ¤�x. ’ n<Î) Ï !$ yϑø9 $# x�è=ö6 u‹Ï9 çν$ sù $tΒ uρ uθ èδ Ïµ ÉóÎ=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â!% tæßŠ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# āω Î) ’Îû 

9≅≈n=|Ê �5 .ر عن صورة إنسان يريد أن يشرب ماء بكفّيه وال يستطيعتعب فحركة كف .
يستجيب ملن يدعوه، وينيله ما يرجوه؛ وأنّ "ذي واملراد أكرب؛ فإنّ اهللا تعاىل وحده هو الّ

اآلهلة الّيت يدعوا مع اهللا ال متلك هلم شيئا، وال تنيلهم خريا، ولو كان اخلري قريبا، فريسم 
çµ… �: هلذا املعىن هذه الصّورة العجيبة s9 äοuθ ôãyŠ Èd, ptø: $# ( t Ï%©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω 

tβθ ç7‹Éf tGó¡o„ Οßγ s9 > óý Î/ āω Î) ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµø‹¤�x. ’n<Î) Ï !$ yϑø9 $# x�è=ö6 u‹ Ï9 çν$sù $ tΒuρ uθ èδ ÏµÉó Î=≈ t7Î/ 4 $ tΒ uρ â !% tæßŠ 

tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# āω Î) ’Îû 9≅≈n=|Ê �.  

وهي صورة تِلح على احلس والوجدان، وجتتذب إليها االلتفات، فال يستطيع أن 
: أعجب الصور الّيت تستطيع أن ترمسها األلفاظيتحول عنها إالّ جبهد ومشقة؛ وهي من 

                                                 
 .15/2271ج/em ��  .J(4ل ا����ن ـ  1
2  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(2/485ا����  ا�ّ�ازي ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(7/روح 21/118ج �!"، و

����ن، وb'ا\+ ا379-15/378ج/ J(8. ا�N-1ّ�. ا� 2�و[�ل ا�&�رّي . J(16/377. ا�&�رّي. �ّ�وح وا�ّ�
�ّ2��Gّل ا�ّ� �["'ّي: "ا���ن : ["1Nق ا�bن، و��)?، وا��'/، وأآ? ا�("�Nوا ،/O�0�S ا��ّ��/، و*ّ£ ا��lّ، وا��'

� )/ روا�'ه�، �0HY+ ا�ّ�اد�� *a0 ا� �دوف، �����S ا��eم =7 &�ّN ة؛���ت */ ا�ّ"'م وا���إ�a ا�rّروة و��-ه� آ"
8(�' ا���/ =�(-ل ا�ّ�c�ن". ا��02�، و��ّ� �� ا����ن ا�b .J(16/377��!2'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ��. ، واC='اع ا�(�

�ّ�-=� .189. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:

3 a��2S ل�tΠ �:  ـ [ öθ tƒ uρ ÷Ù yè tƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n?tã Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒ ªB $# yìtΒ ÉΑθ ß™ §�9$# Wξ‹Î6 y™ � .ن� .27/ا���[

4 a��2S ل�RmQuρ xÝ®$ �:  ـ [ É) ß™ þ_ Îû öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# ÷ρ r&u‘ uρ öΝ ßγ ‾Ρ r& ô‰ s% (#θ �= |Ê (#θ ä9$s% È⌡ s9 öΝ ©9 $oΨ ôϑym ö� tƒ $oΨ š/ z’ ö�Ï� øó tƒ uρ $uΖs9 ¨sðθ à6 uΖs9 š∅ÏΒ 

šÎ�Å£≈ y‚ ø9$# �. اف�*N149/ا. 

 .14/ ـ ا��*' 5
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شخص حي شاخص، باسط كفَّيه إىل املاء، واملاء منه قريب، يريد أن يبلغه فاه، ولكنه ال 
فهو ال . 1"وهذا معىن ذهين خرج يف صورة حسية... يستطيع، ولو مد مدةً فربما استطاع

ذي جعله حمالّ للشرب، فكذلك هؤالء املشركون ينتفع باملاء الّذي ال مل يصل إىل فيه، الّ
  .2الّذين يعبدون مع اهللا آهلة أخرى، ال ينتفعون م أبدا يف الدنيا، وال يف اآلخرة

  : األصابع- 5

مؤنث يف املعىن .  واحدة األصابعاَألصبعاِإلصبع واُألصبع واُألصبع؛ واَألصبع و
اسم يقع على السالمى والظُّفِر "واِإلصبع . 3يه عالمة التأِْنيثومذكّر يف اللّفظ؛ ألنه ليس ف

لك على فالن أَصبع كقولك : واألمنلِة واُألطْرِة والبرجمِة معا، ويستعار لألثر احلسي، فيقال
ال على األصبع بصيغة اجلمع . 4"لك عليه يدوقد ورد االسم الد� Λàι yè Î6≈|¹r& � يف موضعني 

  :يف القرآن الكرمي، مها كاآليت

=ρr& 5÷ �:  قال تعاىل:املوضع األول ÍhŠ|Á x. zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈ uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×− ö�t/uρ 

tβθ è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u z ÏiΒ È,Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï�≈ s3ø9 $$Î/ �5  .

                                                 
� ا��ّ"� �� ا����ن ـ  1-:Yّا�.OH] '�1  .41. 
 .4/80ج. ا=/ آ��4.  ـ "!� ����S ا����ن ا�2!�� 2
�ن ا��2ب 3�� �!"�ّدة . J(8/195-196. ا=/ )"!-ر.  ـ ()6(8.( 
�ّ�.  ـ )M2�  )��دات أ���ظ ا����ن 4�&�6Nا OPّدة . 307. ا�ّ�ا�()8)6.( 

�ت ا�ّ��=�� وا���beّ. 19/ ـ ا�(��ة 5qا �� a��2S ل�] :� y7 Í×‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# (# ãρu�tIô©$# s' s#≈ n= āÒ9$# 3“y‰ ßγ ø9$$Î/ $yϑsù M pt ¿2 u‘ öΝ ßγ è? t�≈ pg ÏkB 

$tΒ uρ (#θ çΡ% x. šÏ‰ tGôγ ãΒ  .öΝ ßγ è= sV tΒ È≅ sV yϑx. “Ï%©! $# y‰ s% öθ tGó™ $# # Y‘$tΡ !$£ϑn= sù ôN u!$|Ê r& $tΒ …ã& s! öθ ym |= yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θãΖÎ/ öΝ ßγ x. t� s? uρ ’ Îû ;M≈ yϑè= àß āω 
tβρ ç�ÅÇ ö6 ãƒ  .BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθ ãèÅ_ ö� tƒ  .÷ρ r& 5= ÍhŠ |Á x. zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÏµŠ Ïù ×M≈uΚ è= àß Ó‰ ôãu‘ uρ ×−ö� t/ uρ tβθè= yè øg s† ÷Λ àιyè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ#sŒ# u 

z ÏiΒ È, Ïã≡uθ ¢Á9$# u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑø9$# 4 ª! $#uρ 8ÝŠ Ït èΧ tÌ� Ï�≈ s3 ø9$$Î/  .ßŠ% s3 tƒ ä− ÷�y9 ø9$# ß#sÜøƒ s† öΝ èδ t�≈ |Á ö/ r& ( !$yϑ‾= ä. u!$|Ê r& Ν ßγ s9 (# öθ t±̈Β ÏµŠ Ïù !#sŒ Î)uρ zΝ n= øßr& 

öΝ Íκ ö�n= tæ (#θ ãΒ$s% 4 öθ s9uρ u!$x© ª! $# |= yδ s%s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡Î/ öΝ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& uρ 4 āχ Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s%  � 20-16/ا�(��ة .OH] '�1 ل-� :

"Y ا )/ ا�ّ:-ر ا�'Gb ��2 �� %�` )Y�ّ�كإّن ه"=�Y :ءت�Vp� ر�و�pMة rهO ا� ="-ره�، . هusء ه� [' أو['وا ا�ّ"
�ت ور*' و=�ق: أو ه� ه� ذي ا�2���6.. و�ّ�� b-�&� ا�ّ!eم 0m 7�� ء�وهusء ه� )r*-رون . Oٌ²�6 )/ ا�ّ� 

=�6Nا �"ZS ���-ن ا� -ت ��02M-ن أ6�=2&� �� �ذا�&�؛ و)�8 �� اqذان؛ و��ّ"&� �bآ� Y-ّ[2-ن ا�ّ:�*��، و
cة �� هrا اNوان�Z7 . ا�\-V a0* ن-�H� �&� ،�!�� +�Hّا� ��"وه� ه- ذا ا�(�ق �lH ا�(:�، و��ّ"7 

�H-ن . HU-ة lرون آ�' u ،/��]8 ��!0ّ-ن واH�"  ... وه� ه- ذا 
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صابع يف اآلذان تنيبء عن إعراض شديد عن اهللا تعاىل؛ فلقد أخرب جلّ وعال فحركة وضع األ
أنّ املنافقني الّذين نعتهم النعت الّذي ذكر وضرب هلم األمثال الّيت وصف، قد جعلوا 
أصابعهم يف آذام حذار حلول الوعيد الّذي توعدهم به يف آي كتابه، وهذا الفعل غري 

وله ِبِهم وحلوله بساحتهم، إما عاجال يف الدنيا، وإما آجال يف من نز) الوعيد(منجيهم ذلك 
  . 1اآلخرة، ملا يف قلوم من املرض والشك يف اعتقادها

tβθè=yè �: إنّ املراد باألصابع يف قوله øg s† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u �  بعضها، واألصبع
 األمنلة، لكن هذا من االتساع وهو إطالق إنما جتعل فيها"الواحدة ال جتعل كلّها يف األذن، 

كلّ على بعض، وألنّ هؤالء لفرط ما يهوهلم من إزعاج الصواعق كأنهم ال يكتفون باألمنلة، 
بل لو أمكنهم السد باألصابع لفعلوا، وعدل عن االسم اخلاص ملا يوضع يف األذن إىل االسم 

  .  2"العام وهو األصبع

) األنامل(أجزائها الّيت هي ) يف(ضاء املعلومة، قد استعملت فاألصابع املوضوعة لألع
tβθ �: جمازا مرسال من باب تسمية اجلزء باسم الكلّ، يف قوله è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u � 

إنّ هذا من :  للعلم بأنّ جعل األصابع بتمامها يف اآلذان غري واقع، وقيلأنامل أصابعهم،: أي
ل الّذي يف نفس األمر للكلّ جلزئه، وال يسمى جمازا، وفيه تعسف، ألنّ نسبة باب نسبة الفع

  . 3مطلق اجلعل إىل األصابع كثريا ما يراد به الكلّ، فلوال اآلذان جلرى على األصل

 يف اآلية مبالغة يف التعبري عن فرط دهشتهم وكمال حريم، ويظهر ذلك يف نسبة إنّ
 املقصود بعضها وهو األنامل، ويظهر أيضا يف اإلام يف اجلعل إىل كلّ األصابع مع أنّ

                                                                                                                                               
،8=�YYّآ� وا���7 )/ ا��� ��i )-ّ��� آّ? ا�i0Mّ1 -�+��-Yّ *'�1 ا�ّ:-ر ا� Y�ّ�آ� )G&'ا آ&rا، = ���  .

 |�YS ?= u ؟�&S��ظ، ��b 7"( ��"S eآ� واb'ة 8�HY�S *'�1 ا�ّ:-ر ا� Y�ّ�آ� إ�(��N70 اMّ�S ����l وا� "!� ه"
�؛ و�1� ا�ّ!eل &2)Y��2Y( W�"ّ0 أ%&p= ،aن S'ع ���0�ل * e؛ وه- �1� ا�ّ:-ر و �-ه�؛ و:"8 ا���آ�ت و

��ذا؟ S����pS i ا��0 �تا�ّ"���MS W،. وG&'ه( ���pS i�S ،ت��� ع ا�ّ"(@ O02?؛ وا���"� ".  وا�-9'ان -:Yّا�
 .248. ا��ّ"ّ� �� ا����ن

1  �!" .1/209ج/J(1. ا�Hّ(�ي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ  2Nن ا��b -=أ .J(1/223. 
3  �!"�ح *0 ـ Yّا�� Oح%�ح )-اه�Y� ���0 ا�S a . �ّ=�Z �2-ب ا�. *)' ا�� �' ه"'اوي: (|S. هـ1128ت(ا=/ 

�ن. =��وت. �6'ا")� .��ّ� �� ا����ن ا�2!��، و226-2/225ج. م2006/هـ1/1426ط. ا� �Y(� ا�2:�ّ�. اC='اع ا�(�
�ّ�-=� .373. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
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األصابع والعادة إدخال السبابة يف اآلذان، فكأنهم من فرط دهشتهم يدخلون أي أصبع 
ويف ذكر اجلعل موضع اإلدخال، فإنّ جعلَ شيٍء يف "، 1كانت وال يسلكون املسلك املعهود

  . 2"ه فيهشيٍء أدلّ على إحاطة الثّاين باألول من إدخال

’ �:  قال تعاىل:املوضع الثّاين ÎoΤ Î)uρ $yϑ ‾= à2 öΝßγè? öθtã yŠ t� Ï�øótG Ï9 óΟ ßγs9 (#þθè= yèy_ ÷Λ àιyèÎ6≈ |¹ r& þ’Îû öΝ ÍκÍΞ# sŒ#u 

(# öθt±øótG ó™$# uρ öΝ åκu5$uŠ ÏO (#ρ•� |À r&uρ (#ρç�y9 õ3tFó™$# uρ # Y‘$t6õ3ÏG ó™$# �3 . يف هذا -إنّ حركة وضع األصابع يف اآلذان 
ىل  إ�كلّما دعاهم نوح ف.  تنيبء عن إعراض شديد عن دين اهللا تعاىل-يضا املوضع أ

اإلقرار بوحدانية اهللا تعاىل، والعمل بطاعته، والرباءة من عبادة كلّ ما سواه، ليغفر هلم اهللا، 
جعلوا أصابعهم يف أذام لئالّ يسمعوا دعاءه إياهم، وتغشوا يف ثيام، وتغطّوا ا لئالّ 

، ولئالّ يسمعوا احلجة والبينةَ، وتغشوا ثيام لئالّ يبصروا وجهه، وإذا فعلوا 4اءهيسمعوا دع
ويف اآلية تصوير بديع مؤثّر، للعناد والطّغيان الّذي كان . 5ذلك صار املانع من السماع أقوى

عليه قوم نوح، حتى وصل م احلال إىل إغالق آذام عن مساع النصح، وبغض رؤية 
إطالق (من باب ) جماز مرسل(فهو ) األنامل(وأُِريد ا ) األصابع(ح، وقد أطلق لفظ الناص

  . 6)الكلّ وإرادة اجلزء

  

  

  

                                                 
1  �!"�� ـ ��نو�� b ����S. 1/252ج/J(1. ا�N-1ّ�. روح ا� 2�02M-ن أ6�=2&� �� : "'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�

'0U-ن )/ %ّ'ة ا����ة أ6�=2&� آ0ّ&� �� : �ذا�&�، وا� �ادُ �&�ّpآ ،?(��Nذآ� ا �� W�� �( �Z���)0&�، و��7 )/ ا� (�أ
�دY2 ه- ا� �� ���O، آ &0(���ًء إ�a آ �ل S��b&�، و��ط دهYG&�، و=P-0&. �ذا�&� u أ � إ�a وM-ز أن �-ن هrا إ

�د، أيY2 6(8 ا�N��2/ اS ل �� *'م��د، وآrا ا��Y2 ا� J&"ّا� a0* ارح-Mل ا�� 2Y1ا aون إ�'Y& u y�b :�=�. ا�ّ�ّ(
� ـ وه- : و[�?&@2= a0* 8)6Nق اehداب ا����ن، وإÁ= aأو� �&=�"Y9ّن اp�� ،Oّ�ّا� /( ���2ّ� �&�ّN دب؛Nا ��*��

�ز )G&-ر، وا�e2[� اM( �0 ـ �Nا�� ه- رأس اu 8)6N آ0ّ& �". �cM\ّ�� وا��N ،��ّ0ّّن اr�ّي 2M? �� اNذن إّ
 .J(1/194 -195. ا�&�رّي

2 ��� .1/252ج/J(1. ا�N-�1.  ـ روح ا� 2

��S/ ا�ّ��=��Y/. 7/ ـ �-ح 3qا �� a��2S ل�] :� tΑ$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN öθ tãyŠ ’ ÍΓ öθ s% Wξ ø‹ s9 # Y‘$yγ tΡ uρ  .öΝ n= sù óΟ èδ ÷Š Ì“ tƒ ü“Ï!% tæ ßŠ āω Î) # Y‘#t� Ïù � 

�-ح/5-6. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ  4 �!" .29/98ج/J(14. ا�Hّ(�ّي. 
5  �!" .30/122ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 
6  �!"�ّ� �� ا����ن ا�2!�� ـ ��ّ�. اC='اع ا�(�-=� .373. )�ّ ' *�0 ا�ّ:
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  :  البنان- 6

والبنانةُ اِإلصبع الواحدة، أو . بنانةٌ: أطرافها، واحدا: ، وقيل1األصابع: البنان
: ل الّيت ميكن لإلنسان أن يِبن ا، أيومسيت البنان ألنّ ا صالح األحوا. 2اإلِصبع كلّها

وصياغة بنان اإلنسان فريدة ال يتماثل . 4أبن باملكان إذا استقر به:  ويقال3.يريد أن يِقيم به
يف القرآن الكرمي يف ) بنان(وقد ورد لفظ . 5ا فردان إنسيان ولو كانا توأمني ممثلني

çµ… �موضعني اثنني، بصيغة املفرد  tΡ$ uΖt/ و� ،� β$ uΖt/ ومها كاآليت� ،:  

¡|=Ü �:  قال تعاىل:املوضع األول øts†r& ß≈ |¡ΡM}$# ©9 r& yìyϑøg ªΥ … çµtΒ$ sàÏã .4’ n?t/ t Í‘Ï‰≈ s% 

#’ n?tã βr& y“Èhθ |¡ �Σ … çµtΡ$ uΖt/ �6 . اإلنسان أن لن يقدر اهللا تعاىل على مجع عظامه بعد أيظن

’4 �:  تعاىلتفرقها، بل هو قادر على أعظم من ذلك، لقوله n?t/ tÍ‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã βr& y“Èhθ |¡ �Σ 

…çµ tΡ$ uΖt/ هي� ،هانقا وأدقّها أجزاء:  فبنأصابع يديه ورجليه، : ، أي7األصابع أكثر العظام تفر
فيجعلها اهللا سبحانه شيئا واحدا كخف البعري، أو حافر احلمار، فال يستطيع استعماهلا يف 

 شيئا مما يعمل بأصابعه املفرقة ذات املفاصل واألنامل من فنون ، فال ميكنه أن يعمل ا8حياته
، وال يأخذ ما يأكل إالّ بفيه كسائر 9األعمال والبسط والقبض والتأتي ملا يريد من احلوائج

                                                 
�ن ا��2ب1 �� �!"ا�ّ�اOP . ، و"!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن)="/()�ّدة . J(2/157. "!-را=/ ).  ـ 

�ّ��&�6Nّدة . 72. ا�()/ّ=.( 
2 7����.  ـ "!� ا� :'ر &����ّدة . ا�ّ:��� ()/"=.( 
�ّ�.  ـ "!� )M2� )��دات أ���ظ ا����ن 3�&�6Nا OPّدة . 72. ا�ّ�ا�()/ّ=.( 
 ).ب ن ا ن()�ّدة . 37. �ّ ' ا���-)�أb ' =/ ).  ـ "!� ا� :(�ح ا� "�� 4
5 ��ب � ��ت ���ّ�� �� ا����ن ا���Yآ �!" .81. *(' ا�� �' )�ّ ' ا�&�% ّ�.  ـ 

 6�(��ن )2ّ�/، روي أّن *'ي =/ أ=� ر=�YU �2/ اW"UN =/ . "4- 3/ ـ ا������ن إ��Cر أّن ا� �اد )/ ا-&G ا�
�-ل ��& �%�+، وه � ا�r0ّان آ�ن ر1-ل ا� ��ل ��1-ل ا� ) ا�0ّ&ّ� اآ�"� 1ّ� 9�ري ا�ّ�-ء: ( ]�  : ' ّ�( �

�-ن وآ�l أ)�R؟ �R�)Up ر1-ل ا�  aY( �(�-م ا��� /* �"�'ّb� ل��� ، : ' ّ�( � w]'6ا��-م �� أ wذ� i"�* -�

w= /(و�� أؤ  .�qا Rrه i�c"� م؟�M 8 ا� ا�2! lآ� :� Ü= |¡øt s†r& ß≈ |¡Ρ M} $#  ©9r& yìyϑøg ªΥ … çµtΒ$sà Ïã س��: ، و[�ل ا=/ *ّ(

/�ّ��-6Nل 9 8 )/ ا��ن أ=� 9&?، و[��C�= '��ن ا� �rّب =��(a0* y2 اehCق: ��C�����S ا���� ". =? ا� �اد =
�'��ّ�. ، و"!� ����S ا�(�� ا� ��`30/195ج/11)J. ا�ّ�ازي. ا�ّ�ازيNن ا��b -=أ .J(8/375. 

7  �!"�'��ّ�. �`����S ا�(�� ا� � ـ Nن ا��b -=أ .J(8/376. 
8  �!" .29/189ج/J(14. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ ـ 
9  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(4/190. 
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ولكنه تعاىل فرق أصابع يدي  . 1وهذا القول فيه توعد.. فتقلّ منفعته ا يف الدنيا البهائم،
 فإذا كان اهللا تعاىل . 2ا ويتناول، ويقبض إذا شاء ويبسط، فحسن خلقهاإلنسان، يأخذ

، 3قادرا على أن يسوي بنانه يف االبتداء فوجب أن يبقى قادرا على تلك التسوية يف االنتهاء
وهو سبحانه جيمعها ويسويها بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا يف بطون البحار 

  . 4كواوفسيحات القفار وحيثما كانت حال 
إن اهللا تعاىل قادر على أن يسوي أصابعه الّيت هي أطرافه وآخر ما يتم به خلقه، أو 
على أن يسوي سالمياته ويضمها على صغرها ولطافتها بعضها إىل بعض كما كانت أوال 

  .5من غري نقصان وال تفاوت فكيف بكبار العظام

øŒ �:  قال تعاىل:املوضع الثّاين Î)  Çrθãƒ y7 •/u‘ ’ n<Î) Ïπ s3Í× ‾≈n=yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3yètΒ (#θçGÎm;sW sù 

šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 ’Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% š Ï%©!$# (#ρã� x�x. |= ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ$$ sù s−öθ sù É−$oΨôãF{ $# 

(#θ ç/Î�ôÑ$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅à2 5β$uΖt/ �6 .ففي قوله تعاىل :� (#θ ç/Î�ôÑ $$ sù s− öθ sù É−$oΨôãF{ : ي، أ�7 #$
                                                 

1  �!"�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ Nن ا��b -=أ .J(8/376. 
2  �!". ا=/ آ��4. ، و���� ا����ن ا�2!��29/189ج/J(14. ا�Hّ(�ّي. 9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .7/167ج

3  �!"��30/195ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ �-29/195ج/J(15. ا�N-�1. ، و"!� روح ا� 2
196. 

4  �!"�� ـ � .196-29/195ج/J(15. ا�N-�1. روح ا� 2

5  �!"�ف ـ Gّي. ا���G�(cّا� .J(4/190 . و��' ذآ� ا� �ّ��ونa��2S 7�-] �� �’# �: أو9& n?tã β r& y“Èhθ |¡�Σ … çµtΡ$uΖt/ �  :
"��7 =2' ��6ور�S 7Sا=� آ � آ�ن،وS����7 أّن : أb'ه��ء، أي ��'ر *a0 أن ��-ي ="@*Nا ���= a0* ن�")��= 7)ّ� 7�أّ

� 7�ّN آ�rّ��� Uّ� ا�("�ن = ��دة وإّ*C7�0 �� ا* �@�7 )"� ['ر *a0 ا��Gّء �� اY=u'اء ['ر أّp�� ،7�0U �ّY �( �U
�وت، : [�?�S uن و�:�� ��P /( uأّو i��� إ�a =2£ آ � آ&@2= �&Y��Hو� ���Z6 a0* 7Sه(e1 �ّV a0* ر'��

�. ���l ا��-ل �� آ(�ر ا�2!�م&���� u %�-ق : و�ّ-Y�( ����6 7�ّ8 آ( �&02M��7 أي ��در/ *a0 أن ��-ي ="] a0=
Sرuا�(��2، ��2'م ا lّآ� �&�� ،8=�6N�= �2�ن *�0&Y� ���H0ّل ا�� *Nا �\��=� وا�����h و1Y����ل ا����H0ّ آ 2���ق =�

��30/195ج/J(11. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي". وا��-ل اNّول ا[�ب إ�a ا�ّ:-اب�. ، و"!� روح ا� 2
�1-�Nا .J(15/196-29/195ج. 

�ل 6��N12/ ـ ا .��=�� ا�ّ�qا �� a��2S ل-� :� øŒ Î) tβθ èW‹Éó tGó¡n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$yf tF ó™ $$sù öΝ à6 s9 ’ ÎoΤ r& Ν ä. ‘‰ ÏϑãΒ 7#ø9r'Î/ z ÏiΒ Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# 

š Ïù ÏŠ ó÷ß∆  .$tΒ uρ ã& s# yè y_ ª! $# āω Î) 3“t� ô±ç/ ¨È⌡ yϑôÜtF Ï9 uρ ÏµÎ/ öΝ ä3 ç/θ è= è% 4 $tΒ uρ ç�óÇ ¨Ζ9$# āω Î) ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 4 āχ Î) ©! $# î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3 ym   . øŒ Î) 

ãΝ ä3Š Ïe±tó ãƒ }̈ $yè ‘Ζ9$# ZπuΖtΒ r& çµ÷Ψ ÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ Ν ä. t� Îdγ sÜã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ä3Ζtã t“ ô_ Í‘ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# xÝ Î/ ÷�z� Ï9uρ 4’ n?tã 

öΝ à6 Î/θ è= è% |M Îm7 sW ãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ ø% F{$# � ل���N11/ ا. 

�م ا����ن. �s 0)"�/: اe 0� �(N\��، و[�?:  ـ [�? 7�bN 8(�Mا� �!" .�ّ)h7/378ج. ا���. 
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θ#) �: ، ويف قوله تعاىل1اضربوا الرؤوس: اضربوا األعناق، وقيل ç/Î�ôÑ$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅à2 5β$ uΖt/ � 
. 2اضربوا أيها املؤمنون من عدوكم كلّ طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم: أي

هي األطراف من اليدين : وقيل. 3البنان، هي هنا األصابع وغريها من األعضاء: وقيل
لني، أُِمر املسلمون أن يضربوهم كما شاؤوا، ألنّ ما فوق العنق هو الرأس، وهو والرج

أشرف األعضاء، والبنان عبارة عن أضعف األعضاء، فذكر األشرف واألخس تنبيها على 
قتل املشركني وإتالف : وإنما خصت األعناق والبنان ألنّ ضرب األعناق هو. 4كلّ األعضاء

إبطال صالحية املضروب للقتال، ألنّ تناول السالح إنما يكون ألجسادهم، وضرب البنان 
، وهي اآلالت يف أخذ السيوف والرماح وسائر األسلحة، فإذا قطع بنام عجزوا 5باألصابع

  .، وتعطّل عمل اليد6عن احملاربة

  : األنامل - 7

 أناملُ اجلمعو اإلصبع، من الظّفر فيه الّذي األعلى املفصل وهي: اَألنملَةُ: املفرد
،التملفظ ورد وقد. 8األصابع أطراف أو ،7األصابع رؤوس وهي وأن � ≅ ÏΒ$ tΡF{  يف � #$

  :سيأيت كما. اجلمع بصيغة واحدة مرة الكرمي القرآن

≈‾'öΝçFΡr �: قال تعاىل yδ Ï Iω 'ρé& öΝåκtΞθ ™7 ÏtéB Ÿωuρ öΝä3tΡθ ™6 Ïtä† tβθ ãΨÏΒ ÷σè?uρ É=≈tGÅ3ø9 $$ Î/ Ï& Íj#ä. #sŒ Î)uρ 

öΝä.θ à)s9 (# þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{ $# z ÏΒ Åáø‹tó ø9 $# 4 ö≅ è% (#θè?θ ãΒ öΝä3ÏàøŠtó Î/ 3 ¨βÎ) 

                                                 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 1 �!"�ف237-9/236ج/J(6. ا�Hّ(�ي.  ـ Gّا�� �!". ا��G�(cّي. ، و
J(2/148ا���� ا�ّ�ازي ����Sا�ّ�ازي. ، و .J(5/15/114وي� .3/94ج. ا�(�@�وي. ، و����S ا�(�@
2 �9�)8 ا�(� �!". ا�(�@�وي. ، و"!� ����S ا�(�@�وي9/237ج/J(6. ا�Hّ(�ي. ن */ pSو? �ي ا����ن ـ 
 .3/94ج
�م ا����ن 3�bN 8(�Mا� �!" .7/378ج. ا���h(ّ�.  ـ 
4  �!"��14/115ج/J(5. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ � .9/232ج/J(5. ا�N-1ّ�. ، و"!� روح ا� 2
5  �!"� وا�Yّ ـ ��Yّا� ����S��ه� =/ *�%-ر. "-Hّا� .J(4/9/283ج. 
6  �!"��14/115ج/J(5. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ � .9/232ج/J(5. ا�N-1ّ�. ، و"!� روح ا� 2
�ن ا��2ب 7�� �!"�ّدة . J(14/362. ا=/ )"!-ر.  ـ ()? �. 322. أb ' =/ )�ّ ' ا��ّ�-)ّ�. ، وا� :(�ح ا� "��)

 ).ن م ت()�ّدة 
8 !"�ّ�. � )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ ��6Nا OPّدة . 562. ا�ّ�ا�()? �.( 
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©!$# 7Λ Î=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9 إنّ املؤمنني حيبون الّّذين اهم اهللا تعاىل عن حبهم من الكفّار . �1 #$
صلوم، وهؤالء ال حيبون املؤمنني، وال ينتظرون هلم إالّ العداوة واملنافقني، فيوادوم ويوا

sŒ# �. والغش Î)uρ öΝä.θ à)s9 (# þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ÏΒ$ tΡF{$# z ÏΒ Åáø‹ tó ø9$# �  فإذا
 عضوا عليهم وإذا خلوا إىل حيث ال يراهم املؤمنون،، لسنتهم تقيةًلقوا املؤمنني أعطوهم من أ

أناملهم وأيديهم تغيظا وحقدا على ما هم عليه من األلفة واجتماع كلمتهم وصالح ذات 
كما . ، وأظهروا عليهم شدة العداوة، وشدة الغيظ حتى تبلغ الشدة إىل عض األنامل2بينهم

≅ö �: أما قوله تعاىلو. يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه è% 

(#θ è?θ ãΒ öΝä3Ïà øŠtó Î/ 3 � ةفهو دعاء على الكفّار بأن يزداد غيظهم مبا يوجب هلم ذلك من قو 
  .3 اإلسالم وعزة أهله وما هلم يف ذلك من الذّلّ واخلزي، حتى يهلكوا به

   : ما دلّ على اليد اليمىن واليد اليسري- 8

 واليد اليسرى، من األلفاظ  ما يدلّ على اليد اليمىن- أيضا - إنّ يف القرآن الكرمي 
  :وهذه مناذج عن اآليات الّيت ورد فيها اللّفظان). الشمال(و) اليمني: (مثل) يد(غري لفظ 

   :اليد اليمىنمبعىن :  اليمني-أ 

الّيت يتوصل ا اإلنسان لقضاء حاجاته والقيام "لليد " اليمني"فلقد استعري لفظ 
tΠ �: قال سبحانه وتعاىل". اليد اليمىن"، واملقصود يف هذه املواضع 4"بأفعاله öθ tƒ (#θ ããô‰tΡ 

                                                 

�. 119/ ـ �ل * �ان 1&0)] �Y�ّا �qا �� a��2S ل�] :� $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? ZπtΡ$sÜÎ/ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9ù'tƒ 

Zω$t6 yz (#ρ –Šuρ $tΒ ÷Λ —ÏΨ tã ô‰s% ÏN y‰ t/ â!$ŸÒ øó t7ø9$# ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡uθ øù r& $tΒ uρ ‘ Ï� ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ß¹ ç�t9 ø. r& 4 ô‰ s% $̈Ψ ¨� t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ( β Î) ÷Λ äΖä. tβθ è= É) ÷è s? �. 
 .118/�ل * �ان

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن2  �!". ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي4/80ج/J(3. ا�Hّ(�ي.  ـ 
J(3/ل ا���خ ا�ّ�. 8/185ج��ل �� : " ازيو[� aYّb O@Zا� /* ���ن، 6�ر آ")@Zا ا��2? )/ ا�rآ�4 ه �و� 

�ن)@Zك *ّ£: ا��� وإن �� �/ ه"!�P R' £ّ2 7� .8/185ج/J(3. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي". إّ
 .8/185ج/J(3. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 3
4 ��ّ �Mرات ا��%Cم ا�ّ'.  ـ ا��b زآ� �/آ� .193. 



 

  
 

 

373 

¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô yϑsù u’ÎAρé& … çµt7≈ tF Å2 ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ š�Í×‾≈ s9 'ρé' sù tβρâ t� ø)tƒ óΟ ßγ t7≈tGÅ2 Ÿωuρ 

tβθ ßϑn=ôà ãƒ Wξ‹ÏF sù �1 .م باليد اليمىن يوم القيامة، أو من أُعطُوا : أيالّّذين ميسكون كتا
يدعى أحدهم : " وقيل. 2تام بأميام، وهم السعداء أولو البصائر والنهى املتقون هللاك

هض وجهله يف جسمه، ويبي مدعطى كتابه بيمينه، ويوالكتاب هو صحيفة أعمال بين . 3"في
لك  ويكون إيتاء الكتاب باليمني بإهلام من اهللا تعاىل، وت4آدم، واهللا سبحانه أعلم حبقيقتها،

عالمة عناية باملأخوذ، وإبانة خلطر الكتاب املؤتى، ألنّ اليمني يأخذ ا من يعزم عمال 
، ويف املقام تشريف لصاحب الكتاب املأخوذ باليمني، وتبشري له من أول األمر مبا يف 5عظيما
، بل يقول ألهل 7وال يكتفي بقراءة كتابه على أحسن الوجوه وأثبتها وحده. 6مطاويه
ãΠ �: احلشر äτ !$ yδ (#ρâ t�ø%$# ÷µ u‹Î6≈ tFÏ. �8.  

$ �: وقال تعاىل tΒuρ |MΖä. (#θ è=÷Fs?  ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ÏΒ 5=≈tGÏ. Ÿωuρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) 

z>$ s?ö‘ ^ω šχθè=ÏÜö6 ßϑø9 $# �9 . يبيقرأ الكتاب أو خيطّه بيمينه  �فلو كان الن- يوهو األم 

                                                 
 .71/ ـ ا�1Cاء 1
2  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=� .2/157ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
 .4/331.0ج. ا=/ آ����S .��4 ا����ن ا�2!�� ـ  3
4  �!"�� ـ � .15/168ج/J(8. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
5  �!"� ـ -"Yّوا� ���Yّا� ����S .ر-%��ه� =/ *Hّا� .J(6/15/168ج. 
6  �!"��روح ـ � .15/168ج/J(8. ا�N-1ّ�.  ا� 2
7  �!"�� Uّ� أ6��ب : �°ن [i0: "و�-ل ا��G�(cّي. 17- 21/16ج/J(7. ا�ّ�ازي. ����S ا���� ا�ّ�ازي ـ 

i0] ؟�&=�Yءون آ�� u ل� Gّب ا���=&� أrUه� )� : ا�� �/ =��اءة آY(&� آpّن أ6�Yآ �� �( a0* 20-اhّو��/ إذا ا ،a0=
')��= O��H ا� rUp��cال uوا ?Mء وا����م )"7 )/ ا����Y�u7 وا= ?��"Yّم ا���7S وا�Y*uاف = ��و7 أ)�"9 a0* اء

� ا��-ل، ��pّن [�اءS&� آeّ [�اءة-�Yب */ ا��وأّ)� . وb(�� ا��0ّ�ن وا�8Y2YYّ وا�cM2 */ إ[�)� �bوف ا��eم وا�rّه
Yءون آ�� �&��"2-ن =��اءS&� أ6��ب ا�� �/ �p)�ه� *W�* a0 ذ�u w �9م أّ uو ،��=&� أ�b/ [�اءة وأ=�"&

�G�ه? ا�N ريء��-ل ا�� aYّb �ه'bو: � ãΠ äτ !$yδ (#ρât� ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. �. �]ّ��ف". 19/ا��Gّي. ا���G�(cّا� .J(2/459 ،

 .17-21/16ج/J(7. ا�ّ�ازي. و"!� ����S ا���� ا�ّ�ازي
8 �]ّ� .19/ ـ ا��

2��a. 48/ ـ ا�2"�(-ت 9S ل�]/�Y�=��Y/ ا�ّ�qا ��  :� Ÿω uρ (# þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# āω Î) ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r& āω Î) tÏ%©! $# 

(#θ ßϑn= sß óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( (# þθ ä9θ è% uρ $̈ΖtΒ#u ü“Ï%©! $$Î/ tΑÌ“Ρ é& $uΖøŠ s9Î) tΑÌ“Ρ é& uρ öΝ à6 ö‹ s9Î) $oΨ ßγ≈ s9Î)uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9Î)uρ Ó‰Ïn≡uρ ß øt wΥuρ … çµs9 tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ  . y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖø9t“Ρ r& 
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إنه من سجع :  القائلون �رتاب هؤالء املبطلون يف أمره  إذن ال-الّّذي ال يقرأ وال يكتب 
›�ÎΨŠÏϑu �و. 1الكهان أو أساطري األولني Î/ �"  ا وذكرها زيادة كتبهي اجلارحة الّيت ي

تصوير ملا نفى عنه من الكتابة، ملّا ذكر إنزال الكتاب عليه متضمنا من البالغة والفصاحة 
وقد ذكر . 2"مور املغيبة ما أعجز البشر أن يأتوا بسورة مثلهواإلخبار عن األمم السابقة واأل

  . 3للتأكّيد على أنّ اخلطّ ال يكون إالّ باليمني، ال ألنه ال خيطّه بيمينه وخيطّه بشماله" اليمني"

#sø �: وقال تعاىل t� sù öΝÍκö� n=tã $R/÷�ŸÑ ÈÏϑu‹ ø9 $$ Î/ �4 .ا�فأقبل إبراهيم : أي5 مستخفي ،
هلة قومه فضرا باليمني ضربا شديدا قويا متينا بفأس يف يده فكسرهن، وخص ومال على آ

ا أشد ربها أقوى اجلارحتني، والضاللة على أنرب باليمني للدة اآللة تقتضي 6الضوقو ،
  .7شدة الفعل وقوته

                                                                                                                                               

š� ø‹ s9Î) |=≈ tF Å6 ø9$# 4 tÏ%©! $$sù ãΝ ßγ≈ uΖ÷� s?#u |=≈ tF Å6 ø9$# šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ ( ôÏΒ uρ ÏIω àσ ‾≈ yδ tΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 4 $tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$uΖÏF≈ tƒ$t↔ Î/ āω Î) 

tβρ ã�Ï�≈ x6 ø9$# � .47-46/ا�2"�(-ت. 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ـ  1 �!" .21/6ج/J(11. ا�Hّ(�ي.   ا����ن
�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` ـ 2 Nن ا��b -=أ .J(7/151ف�Gّا�� �!"، و"!� روح J(3/208. ا��G�(cّي. ، و

��� .21/8ج/J(11. ا�N-1ّ�. ا� 2
3  �!"�ن ـ ���b .�ّ2'ا\+ ا�ّ�وح وا�ّ�Gّا�&�رّي ا� .J(22/18�-"Yّوا� ���Yّا� ����Sه. ، و�Hّرا�-%�* /= � .
J(8/21/11ج. 

ّ��ت 4��ت ا�ّ��=�� .93/ ـ ا�ّ:qا �� a��2S ل�]: � āχ Î)uρ  ÏΒ ÏµÏGyè‹ Ï© zΝŠ Ïδ≡t� ö/ Z}  . øŒ Î) u!% ỳ … çµ−/ u‘ 5= ù= s) Î/ AΟŠÎ= y™  .øŒ Î) tΑ$s% 

Ïµ‹ Î/ L{ ÏµÏΒ öθ s% uρ #sŒ$tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s?  .% ¸3 ø� Í←r& Zπyγ Ï9#u tβρ ßŠ «! $# tβρ ß‰ƒÌ� è?  .$yϑsù /ä3 ‘Ζsß Éb>t� Î/ t ÏΗ s>≈ yèø9$#  .t� sà oΨsù Zο t�ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9$#  .tΑ$s) sù ’ ÎoΤ Î) 

×ΛÉ) y™  .(# öθ ©9uθ tGsù çµ÷Ζtã tÌ� Î/ ô‰ ãΒ  .sø# t� sù #’ n< Î) öΝ Íκ ÉJyγ Ï9#u tΑ$s) sù Ÿω r& tβθ è= ä. ù's?  .$tΒ ö/ä3 s9 Ÿω tβθà) ÏÜΖ s? �. ت��ّ�2��a . 92-83/ا�ّ:S ل�و[

��beّت ا��qا ��: � (# þθ è= t6 ø% r'sù Ïµø‹ s9Î) tβθ —ù Ì“ tƒ  .tΑ$s% tβρß‰ ç7÷è s? r& $tΒ tβθ çGÅs ÷Ψ s?  .ª! $#uρ ö/ä3 s) n= s{ $tΒ uρ tβθ è= yϑ÷è s? � .افّات96 -94/الص. 

�ف ـ  5Gّا�� �!"�'��ّ�. ، و"!� ����S ا�)�� ا� ��`J(3/345. ا��G�(cّي. Nن ا��b -=أ .J(7/351. 
 6 �!"�ف23/77ج/J(12. ا�Hّ(�ي. ? �ي ا����ن9�)8 ا�(��ن */ pSو ـ Gّي. ، وا���G�(cّا� .J(3/345 ،

�'��ّ�. و����S ا�(�� ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(7/351م ا����ن��bN 8(�Mوا� ، .�ّ)h15/94ج. ا��� ����S �!"، و
 .1092. أ=- )�ّ ' ا�(Z-ي. ، و����S ا�(Z-ي26/137ج/9)J. ا�ّ�ازي. ا����  ا�ّ�ازي

7  �!"�� ـ �ا� �اد : و[�?. "5/18ج. ا�(�@�وي. ، و"!� ����S ا�(�@�وي23/158ج/J(12. ا�N-1ّ�. روح ا� 2

�ل] /�b �&�0b �Y�ّا�� �/ ا /� ���= :� «! $$s? uρ ¨β y‰‹Å2V{ /ä3 yϑ≈ uΖô¹ r& � ء��)�Nم ا����ن ".57/ا��bN 8(�M15/94ج. ا� ،

  . 1092. أ=- )�ّ ' ا�(Z-ي. و����S ا�(Z-ّي، 26/137ج/9)J. ا�ّ�ازي. و"!� ����S ا����  ا�ّ�ازي
�ل [ّ-7S، و[�?"و �= �@�ب =&� وه� ا��pس ��@�=& �Y�ّا ��q7 �� ا' 8 M: روي أّ�7 *7�0 ا�e�ّم آ�ن 

 �"� 7"� �= 7�l0 أو  ?29 �Uq ��% l0b إذا i��� إّ)� Nّن ا�2�دة آ"�  l0�و1 � ا� ،l0�ا� /� ���ا� �اد =

� l0�ّن ا�Na��2S 7�-] /� ���= '!» � :ّ-ي ا��eم وsّآ'R، وأر $$s? uρ ¨β y‰‹Å2V{ /ä3 yϑ≈ uΖô¹ r& � ء��)�Nء *7�0 57/ا� وا�(
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Ÿωuρ (#θ �: وقال تعاىل è=yè øgrB ©! $# Zπ |Êó�ãã öΝà6ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{ χr& (#ρ•�y9 s? (#θ à)−Gs?uρ (#θ ßs Î=óÁ è?uρ 

š÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ �1 . من اليد اعتبارا مبا يفعله ارعستواليمني يف احللف م
 إما ألنّ العادة كانت إذا حلف شخص مسي احللف ميينا: قيلو. 2املُعاِهد واملُحالف وغريه

ولقد دلّ لفظ . 3قوي الكالم ويؤكّدهألنّ احللف ي: آلخر جعل ميينه بيمينه فحلف، وقيل
tÏ%©!$#uρ tβθ �: على االمتالك، لقوله تعاىل) اليمني( äótGö6 tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $ £ϑÏΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

öΝèδθç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ� Ïù #Z�ö� yz �4 . قة يف القرآنكما وردت آيات أخرى يف مواضع متفر
  .5"اليد اليمىن"الدالّ على " ميني"الكرمي فيها لفظ 

   :ىمبعىن اليد اليسر :ب ـ الشمال
≈=Ü �: تعاىلقال  ptõ¾r& uρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾r& ÉΑ$ uΚÏe±9 $#  .’ Îû 5Θθ èÿxœ 5Ο‹ÏΗxquρ . 9e≅Ïß uρ  ÏiΒ 

5ΘθãΚ øts† �6 .ةم يف مشاهلم، والثّانيهلم: أي الّذين أُعطُوا كتا حاهلم ، وما7ماذا هلم وما أِعد 
  .9االستفهام لتعظيم املصاب  و8وكيف مآهلم؟

                                                                                                                                               
��=e 0� أو ���2Y1e� م'ّ�S �( a0* وه� ?)] 7�0b يr�ّا�� �/ ا O)�= �=�V 0ّ�((ّ�� أي� ."���. ا�N-1ّ�. روح ا� 2

J(12/23/158ج. 
 .224/ ـ ا����ة 1
2  �!"�ّ�. )M2� )��دات أ���ظ ا����ن ـ �&�6Nا OPّدة . 614. ا�ّ�ا�()/ .( 
3  �!"�� ـ � .23/158ج/J(12. ا�N-1ّ�. روح ا� 2
 .33/ ـ ا�"-ر 4

2��a ـ5 S ل�] : � $tΒ uρ š� ù= Ï? y7 ÎΨŠ ÏϑuŠ Î/ 4y›θ ßϑ≈ tƒ �. 7h/17 .وa��2S ل�]: � È,ø9r& uρ $tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô#s) ù= s? $tΒ (# þθ ãè uΖ|¹ ( $yϑ‾Ρ Î) 

(#θ ãè oΨ |¹ ß‰ ø‹ x. 9�Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßxÎ= ø� ãƒ ã� Ïm$¡¡9$# ß] ø‹ ym 4’ tA r& � .7h/69.  

a��2S ل�]: � āω Î) WξŠ Ï% $Vϑ≈ n= y™ $Vϑ≈ n= y™  .Ü=≈pt õ¾ r& uρ È Ïϑu‹ ø9$# !$tΒ Ü=≈pt õ¾ r& È Ïϑu‹ ø9$#  .’ Îû 9‘ ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ ¤Χ �. �2]26/ا�-ا - 

28.)Yون آrUp /r�ّب ا�� �/؛ ه� ا��&� أ6�� p= �& .ا���� ا�ّ�ازي ����S �!"  .29/155ج/J(10. ا�ّ�ازي. 

a��2S ل�]: � $̈Β r'sù ôtΒ š† ÎAρ é& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$yδ (#ρât� ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tF Ï. �. �]ّ�  .19/ا��
a��2S ل�]: � $̈Β r'sù ôtΒ š† ÎAρ é& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/  �. ق��G�u7/ا. 

 .43-41/ ا�-ا[�2 ـ 6
�زي زاه'. د: S|). هـ388ت(أ=- ��29 أb ' =/ )�ّ ' =/ إ1 �*�? ا=/ ا�ّ"ّ��س . "!� إ*�اب ا����ن ـ  7P زه�� .

�ن. =��وت")� .8�*� وا�ّ"�G وا�Yّ-ز)Hّ0� OYا�� ��� .923. م2005/هـ1/1426ط. *
8  �!"���1 ـ �Yّ�6-ة ا� .�ّ�-=� .3/292ج. )�ّ ' *0ّ� ا�ّ:
�'��ّ�. ����S ا�(�� ا� ��` "!�  ـ 9Nا /�b -=أ .J(8/209. 
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فأصحاب الشمال هم أصحاب املشأمة الّذين سبقت اإلشارة إليهم يف مطلع "
 يف هواء شواظ ساخن حار ينفذ إىل املسام ويشوي � Îû 5Θθèÿxœ’ �يعذَّبونَ . 1السورة

5Ο‹ÏΗxq �األجسام  uρ و� ربدروي، ، وماء متناه يف احلرارة ال ي9 �ال يe≅ Ïßuρ  ÏiΒ 5ΘθãΚ øts† أي�  :
ومثل هذه اآلية الّيت يدلّ . 2يف ظلّ الدخان الالّفح اخلانق، ساخن حار ال روح فيه وال برد

$ �: قوله تعاىل" اليد اليسرى"على " مشال"فيها لفظ  ¨Β r&uρ ô tΒ u’ ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. Ï&Î!$ yϑÏ± Î0 ãΑθ à)uŠsù 

 Í_tF ø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tF Ï. �3 .  

  : الدالّة على عضو اليد  احلركات- 9
ال يعدم أن جيد يف كلّ  إنّ املتأمل يف آيات الذكر احلكيم، ومدمي النظر يف معانيه،

يف القرآن " يد"وأهم ما بدا لنا وحنن نبحث عن لفظ . مرة فائدة، وبعد كلّ فائدة عربة
اضع فيها إشارات إىل سلوك هذا العضو دون الكرمي، وعن الداللة الّيت ارتبطت به، مو

  : ذكره، يف آيات متعددة، منها

ÏM �:  قوله سبحانه وتعاىل-أ  n=t7 ø%r' sù … çµè?r& t� øΒ$# ’Îû ;ο§�|À ôM ©3|Á sù $yγ yγ ô_ uρ ôMs9$ s%uρ î—θèg x” 

×Λ É)tã �4 . ه وزوجها إبراهيمهما سارف فأكرمهم، فلم يلبثوا أن  إذ جاءه ضيو�إن
فلما مسعت امرأته اخلرب أقبلت يف . 5بشروه بغالم عليم وهم مالئكة مرسلون من اهللا تعاىل

                                                 

1 a��2S 7�-] �� ـ : �  Ü=≈ ptõ¾ r& uρ Ïπyϑt↔ ô±pRùQ$# !$tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπyϑt↔ ô±pRùQ$#  �  .�2]9/ا�-ا. 

 2 �!" و)� 29/160ج/J(10. ا�ّ�ازي. ، و����S ا���� ا�ّ�ازي27/3465ج/em �� .OH] '�1 .J(6ل ا����ن ـ 
��ل ه�: �?و[. =2'ه ²Gب ا���ل )/ )-[l ا����ب إ�a ا�ّ"�ر: "أ6� Gّذات ا� �&= rُUَsُْ /r�ّن */ ". ا�9�)8 ا�(�

 .27/219ج/J(13. ا�Hّ(�ي. pSو? �ي ا����ن
3 �]ّ� .25/ ـ ا��

�ت ـ 4�ت ا�ّ��=��. 29/ ا�rّارqا �� a��2S ل ا��] :� ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒ Ï‰ ym É#øŠ |Ê tΛÏδ≡t� ö/ Î) š ÏΒ t� õ3 ßϑø9$# . øŒ Î) (#θ è= yz yŠ Ïµø‹ n=tã 

(#θ ä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n= y™ ×Π öθ s% tβρ ã� s3Ψ •Β  .sø# t� sù #’ n< Î) Ï& Î# ÷δ r& u!$y∨sù 9≅ ôf Ïè Î/ & Ïϑy™  .ÿ… çµt/ §� s) sù öΝ Íκ ö�s9Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθ è= ä. ù's?  .}§y_ ÷ρ r'sù 

öΝ åκ ÷]ÏΒ Zπx�‹ Åz ( (#θ ä9$s% Ÿω ô#y‚ s? ( çνρã� ¤±o0 uρ ?Ν≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ  .ÏM n= t7 ø%r'sù … çµè? r& t� øΒ $# ’ Îû ;ο §�|À ôM ©3 |Á sù $yγ yγ ô_ uρ ôM s9$s% uρ î—θ èg x” ×ΛÉ) tã � .

�ت .29- 24/ا�rّار
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي  ا����ن 5 �!" . و)� =2'ه�26/241ج/J(13. ا�Hّ(�ي.  ـ 
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، أي 1أقبل يشتمين: صرة، ومل يكن إقباهلا إقباال من مكان إىل مكان، وإنما هو كقول القائل
’ �أقبلت تصيح يف  Îû ;ο§�|À ساء :  أي صيحة، وقيل�ة، كما جرت عادة النداجلماعة أو الش

، 2ن يصحن صيحة معتادة هلن عند االستحياء أو التعجبحني يسمعن شيئا من أحواهل
ôM©3|Á �: والشاهد sù $ yγ yγ ô_ uρ � أويليف معىن صكِّها، واملوضع الّذي  واختلف أهل الت

مجعت : لَطِْمها إياه، وقال آخرون: ضربته من وجهها، وقال بعضهم معىن صكّها وجهها
ôM �، 3أصابعها وبسطتها وضربت ا جبهتها تعجبا s9$s%uρ î—θèg x” ×Λ É)tã وقد   أي كيف ألد�

  .5أِيست واستبعدت فقد عجزت و4كنت يف حال الصبا عقيما ال أحبل؟

$ �: قوله تعاىل -ب  s)t6 tGó™$#uρ z>$ t7 ø9 $# ôN£‰s%uρ … çµ|ÁŠÏϑs%  ÏΒ 9� ç/ßŠ $ uŠx�ø9 r&uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ #t$s! 

É>$ t7ø9 $# 4 ôM s9$ s% $tΒ â !#t“y_ ô tΒ yŠ# u‘r& y7 Ï=÷δ r'Î/ # ¹ þθ ß™ HωÎ) βr& z yf ó¡ ç„ ÷ρr& ëU#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& �6 . استبق
 وامرأة العزيز باب البيت؛ أما يوسف ففارا من ركوب الفاحشة، وأما املرأة �يوسف 

ôN£‰s%uρ …çµ �: ، والشاهد قوله تعاىل7فطلبا لقضاء حاجتها منه الّيت راودته عليها |ÁŠÏϑs% ÏΒ 

9� ç/ßŠ � ته من دبر؛ أي شقّته من خلف ال منفأدركته فتعلّقت بقميصه واجتذبته منه، وقد 
 وال يكون هذا التعلّق واجلذب 8.قُدام، ألنّ يوسف كان هو اهلارب، وكانت هي الطّالبة

 تريد منعه من �والشق إالّ باليد وال ميكن أن يتحقّق ذلك للمرأة وهي جتري خلفه 
  .اخلروج

                                                 
 .1234. ا=/ )�2-د ا�(Z-ّي.  ـ "!� ����S ا�(Z-ي 1
�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`28/201ج/10)J. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ا���� ا�ّ�ازي 2Nن ا��b -=أ .J(8/138. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 3 �!"�ف244-26/243ج/J(13. ا�Hّ(�ّي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(4/18 ،

 ����Sي6/421ج. ا=/ آ��4. ا����ن ا�2!��و-Z)ا� ����S ، .ّي-Z)1234. ا=/ )�2-د ا�. 
�ف 4Gّا�� �!"أ=- . ، و����S ا�)�� ا� ��`6/421ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�J(4/18��!2. ا��G�(cّي.  ـ 

�ّ��'�Nن ا��b .J(8/138. 
�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`28/201ج/10)J. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S ا���� ا�ّ�ازي 5Nن ا��b -=أ .J(8/138. 
-l1 ـ 6 /25. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 7 �!"�ف223-12/222ج/J(7. ّيا�Hّ(�.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/313 ،

�'�ّ�. ، و����S ا�(��  ا� ��`4/21ج. ا=/ آ��4. و����S ا����ن ا�2!��Nن ا��b -=أ .J(5/296. 
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 8 �!"�ف223 -12/222ج/J(7. ا�Hّ(�ّي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/313 ،
S`4/21ج. ا=/ آ��4. ���� ا����ن ا�2!��و��ا�   ��ا�( ����Sو ، .�ّ��'�Nن ا��b -=أ .J(5/296. 
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ϑs9£$ �: قوله تعاىل - ∧ uρ yìy_ u‘ # y›θãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒ öθ s% z≈t7 ôÒ xî $Z�Å™r& tΑ$ s% $yϑ|¡ ø⁄Î/ 

’ÎΤθ ãΚçF ø�n=yz .ÏΒ ü“ Ï‰÷èt/ ( óΟ çF ù=Éf tãr& z÷ö∆r& öΝä3În/u‘ ( ’ s+ø9 r&uρ yy#uθø9 F{ $# x‹ s{r& uρ Ä ù̈& t� Î/ Ïµ‹Åzr& ÿ…çν”� èg s† Ïµ ø‹s9 Î) 4 
tΑ$ s% t ø⌠$# ¨Π é& ¨βÎ) tΠ öθs)ø9 $# ’ÎΤθà�yè ôÒ oKó™$# (#ρßŠ% x.uρ  Í_tΡθ è=çGø)tƒ Ÿξ sù ôMÏϑô± è@ š†Î1 u!#y‰ôãF{ $# Ÿωuρ  Í_ù=yè øg rB 

yìtΒ ÏΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# �1 . إىل قومه من بين إسرائيل، رجع أَِسفًا �وملّا رجع موسى 
شديد الغضب والتغيظ مما خلفه فيه قومه؛ وكانوا قد اتخذوا عجال جسدا إهلا يعبدونه من 

s+ø9’ �: والشاهد. دون اهللا r& uρ yy#uθ ø9 F{$# x‹ s{r&uρ Ä ù̈& t�Î/ Ïµ‹Åzr& ÿ…çν”� ègs† Ïµø‹ s9 Î) � . ا عاينهم وقدفلم
عكفوا على العجل ألقى األلواح لفرط الدهش وشدة الضجر فكسرها، وأخذ برأس أخيه، 

: ، وقيل2 بفراغ يديه من إلقاء األلواح جلرهأمسكه بشعره جيره إليه، وال يتأتى ذلك إالّ: أي
مى األلواح انكسرت، وال يصح أنه رماها رمي كاسر، والظّاهر أنه ألقاها من يديه، ملّا ر

 لشدة ما ورد عليه من األمر �وحدث ذلك كلّه ملوسى . 3ألنهما كانتا مشغولتني ا
إنه جر رأس أخيه إىل : ، وقيل4ذي استفزه وذهب بفطنته وظنا بأخيه أنه فرط يف الكفالّ

ليسر إليه أنه نزل عليه األلواح يف : ، وقيل5نفسه ليساره ويستكشف منه كيفية تلك الواقعة
إنّ حركة اإللقاء واألخذ واجلر من أفعال اليد . 6مناجاته، وأراد أن خيفيها عن بين إسرائيل

شهد ماثل أمامنا تدب الّيت تتكرر يف حياة اإلنسان، وقد اجتمعت يف حال واحدة وكأنّ امل
  .فيه حياة

$ %Ÿ≅ŠÏ �:  قوله تعاىل-د  oλ m; ’Í? äz÷Š $# yy ÷�¢Ç9$# ( $ £ϑn=sù çµø?r& u‘ çµ ÷Gt6 Å¡ym Zπ¤f ä9 ôMx�t±x.uρ tã 

$ yγ øŠs%$ y™ 4 tΑ$s% … çµ‾ΡÎ) Óy ÷�|À ×Š §� yϑ•Β  ÏiΒ t�ƒ Í‘#uθ s% 3 ôM s9$s% Å_U u‘ ’ ÎoΤÎ) àM ôϑn=sß  Å¤ ø�tΡ àM ôϑn=ó™r& uρ yìtΒ 

                                                 
 .150/اN*�اف ـ  1
9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن 2 �!"�ف9/76ج/J(6. ا�Hّ(�ّي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(2/119 ����Sو ،

�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`1/551)J. *(' ا� =/ أb ' =/ )� -د ا�ّ"��ّ�. ا�ّ"��ّ�Nن ا��b -=أ .J(4/393. 
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 3Nن ا��b -=أ .J(4/393. 
�ف 4Gّا�� �!" .3/225ج. ا=/ آ��4. ، و����S ا����ن ا�J(2/119��!2. ا��G�(cّّي.  ـ 
 .15/11ج/J(5. ا�ّ�ازي.  ـ "!� ����S  ا���� ا�ّ�ازي 5
�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��` 6Nن ا��b -=أ .J(4/394. 
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z≈yϑøŠn=ß™ ¬! Éb>u‘ tÏϑn=≈ yè ø9 هو "ملّا دخلت بلقيس الصرح حسبته جلّة أو بركة ماء، و. �1 #$
أول ما بدا هلا من املدخل فهو ال حمالة ساحة معنية للنزهة فرشت بزجاج شفّاف وأُجِري 

وهذا من بديع الصناعة الّيت اختصت ا قصور سليمان . حتته املاء حىت خياله الناظر جلّة ماء
لقد  ،2"يف ذلك الزمان، مل تكن معروفة يف اليمن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء

والشاهد قوله .  3كانت املفاجأة قصراً من البلّور، أقيمت أرضيته فوق املاء، وظهر كأنه جلّة
ôM �: تعاىل x�t±x.uρ  tã $ yγ øŠs%$ y™ � أي رفعت بلقيس لباسها وكشفت عن ساقيها حني 

اقني خبلع خفّيها أو نعليها،  ا لئالّ تبتلّ مبا حسبته ماء،مشّرت ثياوجيوز أن يكون كشف الس
كراهية أن  سا فشمر ثيابه، وكَشف الساِق عادةُ من كان الب4وجيوز أن يكون بتشمري ثوا

إنّ حركة اليد بادية يف فعل خلع النعلني أو تشمري . 5تبتلّ وأراد أن خيوض املاء إىل مقصد له
  . لثّوب ورفعه إىل أعلىا

çµ‾ΡÎ) Óy÷�|À ×Š… �:  للملكة ملّا متّت املفاجأة�لقد قال سليمان  §� yϑ•Β ÏiΒ t�ƒÍ‘#uθ s% � ،
، فعلمت أنّ هذا ملْكا أعز 6بشرفوقفت مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب الّيت تعجز ال

Å_U �:  وقالت7من ملكها، وسلطاناً أعز من سلطاا، فرجعت إىل اهللا تعاىل u‘ ’ÎoΤ Î) àM ôϑn=sß 

 Å¤ø�tΡ àM ôϑn=ó™r& uρ yìtΒ z≈yϑøŠn=ß™ ¬! Éb>u‘ tÏϑn=≈ yè ø9 ، فلقد اهتدى قلبها واستنار، وعرفت أنّ � #$
  .8و إسالم هللا رب العاملنياإلسالم إنما ه

                                                 
 .44/ ا�ّ" ? ـ 1
2 ����S ـ �-"Yّوا� ���Yّر.  ا�-%��ه� =/ *Hّا� .J(8/19/275ج. 
 .19/2643ج/OH] '�1 .J(5.  ـ "!� �� emل ا����ن 3

 4�-"Yّوا� ���Yّا� ����S �!"�ه� =/ *�%-ر.  ـ Hّا� .J(8/19/276ج�Pا� �ا ����Sو ، . a�H:( ' bأ
�Pا� �ا .J(7/118. 

�'��ّ�.  ـ "!� ����S ا�(�� ا� ��`5 Nن ا��b -=أ .J(7/76���، 19/266ج/J(10. ا�N-1ّ�. ، وروح ا� 2
�Pا� �ا ����Sو .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(7/118. 

 .19/2643ج/OH] '�1 .J(5.  ـ "!� �� emل ا����ن 6
7 �Pا� �ا ����S ـ  .�Pا� �ا a�H:( ' bأ .J(7/118. 
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φ - قوله تعاىل :� $ yδρ–Š â‘ ¥’ n? tã ( t, Ï�sÜ sù $Gs ó¡tΒ É−θ�¡9 $$ Î/ É−$ uΖôãF{$#uρ �1 . اهدوالش

,t �: قوله تعاىل Ï�sÜ sù $ Gsó¡tΒ É−θ �¡9$$ Î/ É−$uΖôãF{ $#uρ �، ميسح أعراف � أي جعل سليمان 
أقبل ميسح سوقها وأعناقها بيده : ، وقيل2اخليل وعراقيبها حبا هلا واستحسانا، وإعجابا ا

والغرض من ذلك : "وقال الرازي. 4ملاء بيدهمسح سوقَها وأعناقَها با: ، وقيل3إكراما منه هلا
: تشريفا هلا وإبانة لعزا لكوا من أعظم األعوان يف دفع العدو، والثّاين: املسح أمور؛ األول

هر أنه يف ضبط السياسة وامللك يتضع إىل حيث يباشر أكثر األمور بنفسه، أنه أراد أن يظ
أنه كان أعلم بأحوال اخليل وأمراضها وعيوا، فكان ميتحنها وميسح سوقها : والثّالث

واملَسح؛ إمرار اليد على الشيء، كمسح . 5"وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدلّ على املرض
   .6الرأس من املاء واجلبني من الرشِح

إنّ الّذي يهمنا يف هذا املقام هو هذه احلركة املتنوعة الواردة يف السياق القرآينّ من 
ôM �: آلة اللّمس والعمل، ويفهم ذلك من األفعال الّيت ذكرت مثل" اليد"ر دون ذك ©3|Á sù 

$ yγ yγ ô_uρ � ،� ôN£‰s%uρ … çµ|ÁŠÏϑs% ÏΒ 9� ç/ßŠ � ،� ’s+ø9 r& uρ yy#uθ ø9 F{$# x‹ s{r& uρ Ä ù̈& t�Î/ Ïµ‹Åzr& ÿ…çν”� èg s† 

Ïµø‹ s9 Î) � ،� ôM x�t±x.uρ  tã $ yγ øŠs%$ y™ � ،� t,Ï�sÜ sù $ Gs ó¡tΒ É−θ�¡9$$ Î/ É−$uΖôãF{ $#uρ �.  

إنّ أعضاء جسم اإلنسان الواردة يف القرآن الكرمي هي نفسها األعضاء الّيت ذكرها 
اإلنسان يف أعماله األدبية والفنية، ولكنهما تظالّن خمتلفتني يف املوضوع والغرض؛ فبينما 

                                                 

�ت ا�ّ��=��. 33/ص ـ  1qا �� a��2S ل�] :� $uΖö7 yδ uρ uρ yŠ… ãρ#y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n= ß™ 4 zΝ ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yèø9$# ( ÿ… çµ‾Ρ Î) ë>#̈ρ r&  .øŒ Î) uÚ Ì� ãã Ïµø‹ n= tã ÄcÅ´ yè ø9$$Î/ 

àM≈ uΖÏ�≈ ¢Á9$# ßŠ$u‹ Åg ø: $#  .tΑ$s) sù þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î�ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ 4®Lym ôN u‘#uθ s? É>$yf Ït ø: $$Î/ � .32 -30/ص . 

9�)8 ا�(��ن */ pSو? �ي ا����ن2  �!"�ف23/167ج/J(12. ا�Hّ(�ّي.  ـ Gّّي. ، وا���G�(cّا� .J(3/374 ،
�'��ّ�. و����S ا�(�� ا� ��`Nن ا��b -=أ .J(7/380�ّ��"ّا� ����Sد ا�ّ"��ّ�. ، و- �( /= ' bا� =/ أ ')* .

J(3/1478. 
�م ا����ن3 �bN 8(�Mا� �!"�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`15/195ج. ا���h(ّ�.  ـ Nن ا��b -=أ .J(7/380. 
�ن ا��2ب4 �� �!"�'��ّ�. ، و����S ا�(�� ا� ��`))�|()�ّدة . J(14/68. ا=/ )"!-ر.  ـ Nن ا��b -=أ .

J(7/380. 
 .a�H:( '  .J(8/222 ا� �اPّ�أb. ، و"!� ����S ا� �ا26/191�Pج/����S  .J(9 ا���� ا�ّ�ازي5 
�ن ا��2ب6 �� �!"�ّدة . J(14/68. ا=/ )"!-ر.  ـ ()|�(.( 
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باخلالفة الّيت اختاره اهللا تعاىل  إىل أعلى فترتبط ان يف القرآن الكرميترتقي أعضاء جسم اإلنس
هلا، وبالدعوة اإلسالمية، وباإلميان والكفر، وباجلنة والنار، تظلّ هذه األعضاء يف األعمال 
األدبية والفنية عند اإلنسان ال تتجاوز املوضوعات الدنيوية اآلنية، وال تفارق النزوات 

  . ية احملدودةالنفس
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  خامتـة

  نتائج البحث
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  :نتائج البحث

لقد تراءى لنا من خالل هذه املطارحة العلمية عن داللة أعضاء جسم اإلنـسان يف               
 الّيت عرضها اهللا    السياق القرآني أنّ اإلنسان هو حمور القرآن الكرمي؛ ألنه املعين حبمل األمانة           

تعاىل على السموات واألرض فَأَبين أن حيملنها، ومحل اإلنسان بكلّ جوارحـه وأعـضاء              
جسمه الظّاهرة والباطنة، وأنّ هذه األعضاء قد خضعت كلّها للغرض العام للقرآن الكرمي،             

         ريف مثلما وردت يف األدب البشريح ذل. ومل ترد يف املصحف الشك من ونستطيع أن نوض
  :خالل النتائج واملالحظات الّيت توصلنا إليها، وسأمجلها فيما يأيت

 إنّ القرآن الكرمي كلّه دعوة لإلنسان بأعضائه وروحه وكيانه كلّه من أجـل أن               -
  .يعبد اهللا تعاىل وحده وال يشرك به شيئا

 آخرها   إنّ اإلنسان هو حمور القرآن الكرمي؛ فكلّ ما نزل من اآليات من أوهلا إىل              -
متعلّق به، فما من أمر وال ي وال نداء وال استفهام، وال خرب وال إنشاء إالّ هو متعلّق ذا                   
املخلوق، والرسل واألنبياء والشرائع السماوية كلّها أرسـلت إليـه، وقـصص األولـني              

  .واآلخرين، كي يستفيد منها دروسا وعربا

إىل معرفة املخلوق، كما أنّ معرفـة هـذا          إنّ معرفة اهللا تعاىل حق املعرفة تصلنا         -
األخري مبكوناته اجلسمية والنفسية تساعدنا على معرفة اخلالق سبحانه وتعاىل، فإنّ عظمـة             

  .الكون وعظمة اإلنسان من عظمة اهللا تعاىل

 إنّ لشخصية اإلنسان يف القرآن الكرمي خصائص معينة متيزه عن شخصيته يف غري              -
  بعقلها ونفسها وقلبـها وكافّـة أعـضاء             القرآن الكرمي، إن العام يينها خاضعة للغرض الد

  .جسمها

 إنّ لإلنسان يف القرآن الكرمي صفات إجيابية وأخرى سلبية؛ أما اإلجيابية فتتمثّل يف              -
. اختياره للخالفة، ومتتعه باإلميان والعمل، وتفرده بالعقل ألداء مهمة اخلالفة ومحل األمانـة            

الضعف والنسيان والعجلة واجلدل والظّلم واجلهل والبخـل واليـأس          : لسلبية، فهي وأما ا 
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والقنوط والكفر والفجور والكنود واهللع واجلزع والوسوسة والغرور واخلصام وغريها مـن            
  .الصفات السلبية

  لقد اهتم القرآن الكرمي باإلنسان من كلّ النواحي احلسية واملعنوية، وأشـار إىل             -
  .كلّ ما له عالقة مبهمة اخلالفة الّيت محله اهللا تعاىل إياها

 إنّ أعضاء جسم اإلنسان يف القرآن الكرمي، هي نفسها يف األعمال األدبية الشعرية  -
والنثرية عند البشر، ولكنها ختتلف عنها يف موضوعها األساسي الّـذي تتعلّـق بـه، ويف                

ا صلة برسالة اإلسالم وبالدعوة احملمديـة، وال ختـرج إىل     وظيفتها؛ ففي كتاب اهللا تعاىل هل     
  .املوضوعات الّيت ألف البشر خوضها

 يف أغلب أشعار البشر عاشق امـرأة،        - على سبيل الذكر ال احلصر       - إنّ القلب    -
وأما يف القرآن الكرمي، فهو قلب مؤمن باهللا تعاىل قانت، أو قلـب             . هائم ا، يعذّبه الفراق   

به الشك والكرب والعناد، وهو موطن اإلميان واليقني الـصحيح واإلخـالص، أو             عاص يشو 
واألمر نفسه بالنسبة لسائر أعضاء جسم اإلنسان الـواردة يف          . موطن الكفر والعناد والنفاق   

يينالقرآن الكرمي فقد وردت لصيقة بالغرض الد.  

، ) مـرة  295(ا؛ الـنفس     إنّ أكثر األعضاء ذكرا يف القرآن الكرمي واألكثر بروز         -
ألنها هي اإلنسان بكامل كيانه     ) مرة 72(والوجه   ،) مرات 110(، واليد   ) مرة 132(والقلب  

وإليها مجيعا تعود األفعال الداخلية والنوايا احلسنة والسيئة؛ فالوجه أشرف ما يف اإلنـسان              
ليد أم قام عضو آخر، فإنـه  والعالمة اخلصوصية لكلّ فرد، واليد رمز العمل سواء قامت به ا 

ومهما تعددت  . هذا مبا كسبت يداك، وإن كذب اإلنسان واجنر عن كذبه أمر ضار           : يقال
                ا املوضـوع العـام ة الّيت يتعلّقها ظلّت مرتبطة بداللتها العامدالالت هذه األعضاء إالّ أن

  . للقرآن الكرمي
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أو مرات قليلة كاخلد واجلـبني       ولقد ذكرت أعضاء أخرى مرة واحدة أو مرتني          -
واجلبهة واألصابع والكف واألنامل؛ إالّ أنها كشفت عن بعض احلاالت النفسية اإلنـسانية             

  . مثل التكبر والبخل والكفر والندم والغيظ ببعض احلركات

ظلّت كلّ الدالالت مرتبطة ضمن عالقات متناسقة، لتعود يف األصل إىل تكوين             -
كامل يف أعضائه، وقد اختاره اهللا تعاىل حلمل األمانة، والتوحيد، والعبادة، وتلقي            اإلنسان ال 

  .الترغيب والترهيب، واجلزاء والعقاب

  نظمه خـاص ال      � إنّ القرآن الكرمي، كالم اهللا املعجز، املرتّل على عبده حممد            -
  .  تأليف حروفه، وكلماته، ومجله، حمكمة السبك يف قالب فريدمياثله فيه نص آخر؛ طريقة

 إنّ طريقة استعمال هذه التراكيب مع أخواا يف األغراض الّيت يتكلّم عنها القرآن              -
  .الكرمي، ذات داللة على املعاين بأوضح عبارة يف أعذب سياق وأمجل نظم

د شيئا خارجا عن املـألوف       إنّ املتأمل يف حروف القرآن الكرمي وكلماته، ال جي         -
املتداول عند العرب قدميا وحديثا، ولكن عند تالوة اآليات الكرمية يشعر القاري أنّ للعبارة              

  . القرآنية كيانا خاصا بِنيت عليه تراكيبه

 إنّ نظم القرآن البديع الفريد ر العرب حبسن اآلي واملقاطع ومتاسك الكلمـات              -
  .واتساقها يف التراكيب

 إنّ للسياق اللّغوي والسياق غري اللّغوي أثرا كبريا على مقصود داللة الكلمـة؛              -
فلقد الحظنا أن دالالت أعضاء جسم اإلنسان قد تتعدد من خالل اجلو العام الّذي حيـيط                

  .بالكلمة وما يكتنفها من قرائن وعالمات

متناقضني متاما دون    ومنه فإنّ الكلمة الواحدة واجلملة الواحدة قد حتمل مدلولني           -
أن ختتلف الكلمة يف بنائها الداخلي، وإنما تغير السياق والقرائن احمليطة؛ أي عالقة الكلمات              

  .مع الكلمات األخرى حني وضعها يف سياقات خمتلفة، أو حني تسييق الكلمة
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  إنّ السياق القرآينّ هو عامل مهم يف فهم دالالت أعضاء جسم اإلنسان يف القرآن              -
  .الكرمي عندما يكون مؤشرا يف صناعة الظّهور اللّفظي للكلمة أو اجلملة

 إنّ تناول املفردة القرآنية بالدرس والتحليل، إنما متليه أمهّية هذا املكون الـصغري              -
  .داخل اجلزء الكبري الّذي هو البناء القرآين عموما

 نعي أبعاده ومارميه، فهو نص       إنّ املفردة القرآنية ترد ضمن نص لغوي، جيب أن         -
                أي إنّ له استخدامه اللّغوي ،ا يعين أنّ استخدامه للّغة لن يوازي االستخدام البشريمم إهلي

  .اخلاص به

وتتوقّف تلـك   ،  األلفاظ القرآنية على جانب كبري من األمهّية       إنّ البحث يف داللة      -
رعية بني احلالل واحلـرام، والواجـب       األمهّية على حتديد معاين تلك األلفاظ من أحكام ش        

  .واملندوب، واملستحب واملكروه

 إنّ الكلمة أصغر وحدة من وحدات املعىن، وهي الّيت تتكون منـها الوحـدات               -
والكلمة تتمتع بقوة خفية تؤثّر يف نفوسنا، وتعدل من سـلوكنا           . األخرى كالعبارة واجلملة  

  .ا اكتسبته من مرتلة اجتماعيةبسبب ما ارتبطت به من صبغة دينية، وم

إنّ املفردة القرآنية فريدة يف مضموا، وموضوعها يتعلّق بغرض السورة الديين أو             -
بأغراضها املختلفة، ومهما أويت الدارس املعاصر من قدرة على الغوص فيها لبحث معانيهـا              

ى، ومهما كان للمفسر املعاصر ودالالا، فهو ليس يف ِغنى عما قاله العلماء املسلمون القدام       
من وسائل للبحث والتفسري، فال غىن له عما قاله املفسرون السابقون وعلمـاء األصـول               

  .واحملدثون والنحاة والبالغيون

 إنّ السياقات اللّغوية املختلفة الّيت وردت فيها األلفاظ الدالّة على أعضاء جـسم              -
  .ت املتنوعة للّفظاإلنسان هي الّيت حددت الدالال
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 إنّ السياق القرآينّ عامل مهم يف فهم القرآن الكرمي عندما يكون مؤثّرا يف صناعة               -
الظّهور اللّفظي  للكلمة أو اجلملة، وإنّ املسلمني األولني استطاعوا أن يستفيدوا من هـذا               

  .ىن وتوجيه الدالالتالعامل يف فهم أو إفهام اآلية القرآنية، وأدركوا أمهّيته يف حتديد املع

إنّ القرآن  الكرمي ال تنتهي أسراره وعجائبه وال تتوقّف اجتهادات العلماء لفهم              -
  .آياته، والغوص عميقا الستخراج درره

إنّ كلّ من يقرأ القرآن الكرمي ويدرس موضوعاته ومعانيه، ال ميكنه بأي حال من               -
  . والسلف الصاحلاألحوال أن يستغين عن أعمال العلماء السابقني،
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  قائمة املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم

  
 

 .أمحد شاكر: تح. تقي الدين بن دقيق العيد . إحكام األحكام شرح عمدة األحكام- 1
  . 1407φ. 2 ط.عامل الكتب .ع. م. ج. القاهرة

عبد : تح). 543φت( أبو يكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب.  أحكام القرآن- 2
  . م1426φ/2005. 1ط. دار الكتاب العريب .لبنان. بريوت .الرزاق املهدي

 .ع. م. ج. القاهرة .سيد عمران: تح). 505φت( أبو حامد الغزايل.  علوم الدين إحياء- 3
  . م1425φ/2004). ط.د). (توزيع. نشر. طبع(دار احلديث 

ة عبد عودة عود.  أدب الكالم وأثره يف بناء العالقات اإلنسانية يف ضوء القرآن الكرمي- 4
  . م1425φ/2005. 1ط. دار النفائس للنشر والتوزيع .األردن. عمان .عبد اهللا

. بريوت ).538φت( جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري.  أساس البالغة- 5
  . م1412φ/1992. 1ط. دار صادر .لبنان

منشورات وتوزيع  .لبنان. بريوت. موريس أبو ناضر . إشارة اللّغة وداللة الكالم- 6
  .1990. 1ط .خمتارات

منشورات اتحاد  .سوريا. دمشق. أمحد عزوز.  أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية- 7
  .م2002). ط. د( .الكتاب العرب

حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي  .يف إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان - 8
  .م1426φ/2006). ط.د( .دار احلديث .ع. م. ج. القاهرة). 1393φت(
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. د: تح). 388φت (أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ابن النحاس.  إعراب القرآن- 9
 /1/1426φط .عامل الكتب للطّباعة والنشر والتوزيع. لبنان. بريوت. زهري غازي زاهد

  .م2005
طه عبد الرؤوف : مراجعة وتعليق. ابن قيم اجلوزية. أعالم املوقعني عن رب العاملني - 10

شركة الطّباعة . مكتبة ومطبعة احلاج عبد السالم بن حممد بن شقرون. مصر. رةالقاه. سعد
  .1968). ط.د(. الفنية املتحدة

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب  . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان- 11
. القاهرة .جمدي فتحي السيد: تح). 751φت (الزرعي الدمشقي املعروف بابن قيم اجلوزية 

  . م1425φ/2004). ط. د). (توزيع. نشر. طبع(دار احلديث  .ع. م. ج
املكتبة . لبنان. بريوت. صيدا. حممد علي الصابوينّ.  اإلبداع البياينّ يف القرآن الكرمي- 12

  . م1426φ/2006. 1ط. العصرية

. مصطفى ديب البغا: تح. جالل الدين عبد الرمحن السيوطي.  اإلتقان يف علوم القرآن- 13
  .1416φ. 3ط .دار ابن كثري .لبنان. بريوت

كرمي . يف التواصل اإلشارات اجلسمية؛ دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء اجلسم - 14
  .  القاهرة. 2001. 2ط. دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع .ع. م. ج. زكي حسام الدين

. د. (منشورات دار رحاب  .اجلزائر .عباس حممد العقّاد.  اإلنسان يف القرآن الكرمي- 15
  .)ت. د(و) ط

وزارة الشؤون . عمر األشقر: تح. بدر الدين الزركشي. الفقه البحر احمليط يف أصول - 16
  .1413φ. 2ط. اإلسالمية يف الكويت

 .حممد أبو الفضل إبراهيم: تح. بدر الدين بن حممد الزركشي . الربهان يف علوم القرآن- 17
  . 1408φ.  ط.دار اجليل .لبنان. بريوت

منشورات خمترب اللّغة العربية . عبد احلليم بن عيسى. لتركيبية للحدث اللّساينّ البنية ا- 18
  .م2006). ط. د. (دار األديب. اجلزائر. وهران. السانيا. جامعة وهران. واالتصال
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 دار الكتب .لبنان. بريوت .مهدي أسعد عرار . البيان بال لسان؛ دراسة يف لغة اجلسد- 19
   .م1428φ .2007. 1 ط.العلمية

. أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين، املعروف باجلاحظ . البيان والتبيني- 20
  .1968ط. 1ج/1 مج.ودار إحياء التراث العريب دار الفكر للجميع .لبنان. بريوت

. لبنان. بريوت. امد الصاحلحسني ح . التأويل اللّغوي يف القرآن الكرمي؛ دراسة داللية- 21
  .م1426φ/2005. 1ط .دار ابن حزم للطّباعة والنشر والتوزيع

. أبو صهيب الكرمي: اعتىن به). 751φت( ابن قيم اجلوزية.  التبيان يف أقسام القرآن- 22
   .م2004). ط. د( .ليةبيت األفكار الدو .األردن. عمان

دار . ع. م. ج. القاهرة. كرمي زكي حسام الدين . التحليل الداليل، إجراءاته ومناهجه- 23
  .2000. 1ج. غريب للطّباعة والنشر والتوزيع

دار النشر . ع. م. ج. القاهرة. حممود عكاشة.  . التحليل اللّغوي يف ضوء علم الداللة- 24
  .1426φ .2005. 1ط. للجامعات

). 741φت(الكليب أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي .  التسهيل لعلوم الترتيل- 25
  .1415φ. م1995. 1ط.  دار الكتب العلمية. لبنان. بريوت

. 7ط. دار الشروق .لبنان. بريوت. سيد قطب. آن التصوير الفني يف القر- 26
1402φ/1982م.  

    .م1427φ/2006. 2ط .دار الفكر. سورية. دمشق. وهبة الزحيلي. التفسري الوسيط - 27

. ع. م. ج. القاهرة. شنتلْعبد الرمحن ِم. الصفاالتفكري اللّساينّ يف رسائل إخوان  - 28
 .م1426φ .2005. 1ط. مكتبة اآلداب

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  .اجلامع ألحكام القرآن - 29
  ).ت. د) (ط. د(.  دار إحياء التراث العريب.لبنان. بريوت ).م671φ/1273ت(
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دار اهلدى للطّباعة ولنشر  .اجلزائر. عني مليلة. حممد فائز املط.  اجلسم البشري- 30
  ).ت. د) (ط. د( .والتوزيع

عبد الرمحن بن حممد بن خملوف  .عاليبسان يف تفسري القرآن أو تفسري الثّاجلواهر احل - 31
 املالكي 875ت(أبو زيد الثّعاليبφ( .ض وعادل أمحد عبد املوجود وعبد :تحد معوعلي حمم

. 1ط. دار إحياء التراث العريب ومؤسسة التاريخ العريب. لبنان. بريوت. الفتاح أبو سنة
/1418φ/1997م.  

ار الكتاب د .لبنان. بريوت. حتقيق حممد علي النجار. أبو عثمان بن جني. اخلصائص - 32
ت. د) (ط. د(. العريب.(  

33 - ر املنثور يف التفسري باملأثورالد .مركز هجر للبحوث . مصر. القاهرة .وطيالسي
  .2003. 1ط. والدراسات العربية واإلسالمية

34 - راسات اللّالداية القرن الثّغوي بريوت. حممد حسني آل ياسني. الثة عند العرب إىل .
  .م1400φ/1980. 1ط. دار مكتبة احلياةمنشورات . لبنان
 منشورات اتحاد .سوريا. دمشق. صفية مطهري .الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية - 35

  .م2003). ط. د. (الكتاب العرب
. القاهرة. حممود حممد شاكر: تح).  471φت(عبد القاهر اجلرجاينّ . دالئل اإلعجاز - 36

  ).ت. د). (ط. د. (مكتبة اخلاجني للطّباعة والنشر والتوزيع. مصر
 .حممد سعيد إسرب وبالل جنيدي . اللّغة العربية ومصطلحاامالشامل؛ معجم يف علو - 37

  .1985. 1ط. دار العودة .لبنان. بريوت
. دمشق. نذير محدان ).اإلعجاز الضوئي واللّوينّ(؛ الضوء واللّون يف القرآن الكرمي - 38

  .م1422φ/2002. 1ط. دار ابن كثري. لبنان. بريوت. سورية
. م. ج. القاهرة. عبد الواحد حسن الشيخ. العالقات الداللية والتراث البالغي العريب - 39
 .م1419φ/1999. 1ط. مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية .ع
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أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر . القاموس احمليط - 40
بيت . األردن. عمان. حسان عبد املنان: رتبه وفصله). 817φت(الشريازي الفريوزآبادي 

  .م2004). ط. د. (يةاألفكار الدول

دار  .ع. م. ج. القاهرة ).بنت الشاطيء(عائشة عبد الرمحن . القرآن وقضايا اإلنسان - 41
 . بدون تاريخ.  بدون طبعة.املعارف

ضع حواشيه علّق عليه وو ".سيبويه"عمرو بن عثمان بن قنبز امللقّب ب. الكتاب - 42
دار الكتب . ورات حممد علي بيضونمنش .لبنان. بريوت. إميل بديع يعقوبوفهارسه، 

  .م1999. 1ط. 1مج. العلمية
أبو القاسم جار اهللا  .الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل - 43

 اخلوارزمي خمشري538(حممود بن عمر الزφ.( شر  .لبنان. بريوتدار الفكر للطّباعة والن
  ).  ت. د) (ط. د( .التوزيعو

   .1997. 2 ط. عامل الكتب.ع. م. ج. القاهرة .أمحد خمتار عمر. اللّغة واللّون - 44

. ع. م. ج. األسكندرية. نادية رمضان النجار .اللّغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني - 45
 ).ط. د). (ت.د. (دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنشر

أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية . لوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر ا - 46
دار الكتب  .لبنان. بريوت. عبد السالم عبد الشايف حممد: تح). 546φت (األندلسي 

  .م1422φ/2001. 1ط .العلمية
. أمحد عزوز. المها، مبادئها ومناهج حتليلها لألداء التواصلياملدارس اللّسانية؛ أع - 47

  .2008. 2ط .دار آل رضوان .اجلزائر. وهران
مؤسسة املختار للنشر . ع. م. ج.  القاهرة.سعيد حني حبريى. املدخل إىل مصادر اللّغة العربية – 48

  . م1421φ/2001. 1ط. والتوزيع

. صيدا. يوسف الشيخ حممد: تح .أمحد بن حممد بن علي الفيومي. املصباح املنري - 49
  .م1425φ/2004). ط. د. (املكتبة العصرية .لبنان. بريوت



 

  
 

 

394 

دار . لبنان. بريوت. حممد فؤاد عبد الباقي .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي - 50
  ).ت.د(). ط.د. (اجليل

إبراهيم أنيس، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلف اهللا . املعجم الوسيط - 51
  ).ت. د). (ط. د. (2ج. املكتبة اإلسالمية. تركيا. استانبول .أمحد

إبراهيم مصطفى، وأمحد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، وحممد . املعجم الوسيط - 52
  ).ت. د). (ط. د. (1ج. املكتبة اإلسالمية. تركيا. استانبول. علي النجار

  ).ت. د). (ط. د. (دار اجليل. لبنان. بريوت. صابر طعيمة. القرآناملعرفة يف منهج  - 53

ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا أبو . أنوار الترتيل وأسرار التأويل أو تفسري البيضاوي - 54
 ريازي البيضاويد الش791ت(عمر بن حممφ .(ا حسونة: تحعبد القادر عرفات العش. 

   .م1426φ/2005). ط. د (.فكر للطّباعة والنشر والتوزيعدار ال. لبنان. بريوت
يسري السيد حممد : وراحعهمجعه وخرج ). 751φت(ابن قيم اجلوزية . بدائع التفسري - 55

. 1ط. دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع. اململكة العربية والسعودية. وصاحل أمحد الشامي
1427φ.  

الدار . عمان األردن .صاحل اللّحام وخلدون خالد:  تح.ابن قيم اجلوزية. بدائع الفوائد - 56
  .م1426φ/2005. 1ط. لبنان. بريوت. ابن حزم للطّباعة والنشر والتوزيعالعثمانية ودار 

مجهورية . القاهرة. طارق سعد شيب ). التجليات–اجلماليات (بالغة الصورة القرآنية؛  - 57
 ).ت. د). (ط. د(.  الرباقردا .مصر العربية

حمب الدين أبو الفيض السيد حممد مرتضى الزبيدي  .موستاج العروس من جواهر القا - 58
  .1306φ. 1ط. منشورات دار مكتبة احلياة .لبنان. بريوت). 1305φت(

 عدل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد: تح. أبو حيان األندلسي. تفسري البحر احمليط - 59
  .م1428φ/2007. 2ط. دار الكتب العلمية. لبنان. بريوت. معوض

60 - تفسري البغوي .د احلسني بن مسعود البغوي516ت( أبو حممφ .(دار . لبنان. بريوت
  .م1423φ/2002. 1ط. ابن حزم للطّباعة والنشر والتوزيع
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. د. ( دار سحنون للنشر والتوزيع.تونس . الطّاهر بن عاشور.تفسري التحرير والتنوير - 61
  ).ت. د). (ط

ت (حممد الرازي فخر الدين . تفسري الفخر الرازي أو التفسري الكبري ومفاتيح الغيب - 62
  .م1426φ/2005. 1ط. دار الفكر .لبنان. بريوت). ه604
احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي  .تفسري القرآن العظيم - 63

  .م1404φ/1984. 6ط. دار األندلس للطّباعة والنشر والتوزيع. بريوت لبنان). ه774ت(
. 1ط. دار الكتب العلمية .لبنان. بريوت. أمحد مصطفى املراغي .تفسري املراغي - 64

1418φ/1998م.  
عبد اهللا بن أمحد بن حممود . تفسري النسفي، املسمى مبدارك الترتيل وحقائق التأويل - 65

سفيد رمضان : راجعه. الن701ت(إبراهيم حممφ .(1ط. دار القلم .لبنان. بريوت .
1408φ/1989م.  

حممد األمني بن عبد اهللا األُُرِمي  .تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن - 66
افعيالش ِرياهلر جاة .لبنان. بريوت. العلوي1421. 1ط. دار طوق النφ/2001م.  

. دار الفرقان للنشر والتوزيع. األردن. عمان. أمري عبد العزيز .تفسري سورة البقرة - 67
  .م1/1405φ/1985ط.  للطّباعة والنشر والتوزيع ومؤسسة الرسالة.بريوت. لبنان

. 15ط. مؤسسة الرسالة. لبنان. بريوت. رونهاعبد السالم . ذيب سرية ابن هشام - 68
1406φ/1986م.  

. القاهرة. عبد الرمحن بن ناصر السعدي .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالّم املنان - 69
  .م1425φ/2004. 1ط. مكتبة الصفا .ع. م. ج

). 310φت(أبو جعفر حممد بن جرير الطربي . عن تأويل آي القرآنجامع البيان  - 70
  .م1426φ/2005). ط. د. (دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزيع .لبنان. بريوت
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. 15ط. مالينيدار العلم لل .لبنان. بريوت.  صبحي الصاحل. دراسات يف فقه اللغة- 71
  .م2002سبتمرب

دار . لبنان. بريوت. حممد ياس خضر الدوري. دقائق الفروق اللّغوية يف البيان القرآينّ - 72
 .م1427φ/2006. 1ط. الكتب العلمية

. د. (ريةمكتبة األجنلو املص .ع. م. ج. حممود أبو املعاطي أمحد عكاشة. األلفاظداللة  - 73
  .2002). ط

 .ع. م. ج. القاهرة. كمال بشر. د: ترمجة. ستيفن أوملان. دور الكلمة يف اللّغة - 74
  .1975). ط. د. (مكتبة الشباب

أبو الفضل شهاب الدين السيد . املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  - 75
البغدادي 127ت. (حممود أللوسيφ .(د إبراهيم : حتقيق وختريجد وسييد السيد حممالس

  .م1426φ/2005) ط. د). (توزيع. نشر. طبع(دار احلديث . ع. م. ج. القاهرة. عمران
أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد  .زاد املسري يف علم التفسري - 76
. 3ط. املكتب اإلسالمي .بريوت لبنان). 597φت(وزي القرشي البغدادي اجل

1404φ/1984م.  
مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب  .زاد املعاد يف هدي خري العباد - 77

شعيب األرناؤوط وعبد : تح). 751φت(يم اجلوزية الزرعي الدمشقي،  املعروف بابن ق
. 6ط. مؤسسة الرسالة للطّباعة والنشر والتوزيع. لبنان. بريوت. القادر األرناؤوط

1404φ/1984م.  
. الدمشقيالعز القاضي علي بن علي بن حممد بن أيب . شرح العقيدة الطحاوية - 78

. لبنان. بريوت. عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، وشعيب األرنؤوطي: حتقيق). 792φت(
  ).ت. د). (ط. د. (مؤسسة الرسالة

حممد : وخرج أحاديثها. مجاعة من العلماء: تح. ابن أيب العز.  شرح العقيدة الطّحاوية-79
لبنان. بريوت.  ين األلباينّناصر الد .1399. 5ط . املكتب اإلسالميφ.  
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عبد : تح). 1128φت(ابن يعقوب املغريب  .واهب الفتاح على تلخيص املفتاحشرح م - 80
  .م1426φ/2006. 1ط.  املكتبة العصرية.لبنان. بريوت. صيدا .احلميد هنداوي

دار الفكر للطّباعة والنشر  .لبنان. بريوت. حممد علي الصابوين .صفوة التفاسري - 81
  .م1419φ/1998. 2ط. والتوزيع
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عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين  .لباب النقول وأسباب النزول - 102
. 3ط. الدار التونسية للنشر . وتونسكتاب للاملؤسسة الوطنية. اجلزائر). 911φت(السيوطي 

  .م1404φ/1984ماي 
  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري .لسان العرب - 103
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  64.....................................: معاين القلب يف القرآن: ثالثا

  64......................................: القلب مبعىن املضغة- 1
  64.......................................: القلب مبعىن العقل- 2
  65............................................: الروح مبعىن- 3
   66.......................:يف القرآن" قلب"األلفاظ املرادفة للفظ : رابعا

  66..................................................: الفؤاد- 1
  69.................................................: الصدر- 2
  72..................................................: العني- 3
  72...................................:أقسام القلب يف القرآن: خامسا
  73..................................... :� تقسيم الرسول - 1
  73.....................................:� تقسيم الصحابة - 2
  74..................................: تقسيم ابن قيم اجلوزية- 3

  74..................................: القلب الصحيح-أ 



 

  
 

 

404 

 74.................................: القلب املريض-ب 

  75...................................: القلب امليت- ∧
  75.............................: مظاهر القلوب البيضاء صفاا:سادسا
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