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  قوله تعاىل قوله تعاىل 
 [ 

َ
َأْو َكالَّذذي م َرذذَّ َىَقذذي َةَََْذذَ  َو  ذذ 

خَاو ٌَََ َىَقي ُىَُوش َها َةاَل َأنَّي َُحْي   َ ي ه  

ََ َىام  ُثمَّ  َّللاَُّ َبْعَد َرْوت َها َفَأَراَتُه َّللاَُّ ر اَئ

َبَعثَُه َةاَل َكْم َلب ثَْت َةاَل َلب ثُْت ََْوًرا َأْو 

َْت ر   ْل َلب ث اَل َب ََْوم  َة ضَ  َام  َبْع ََ ى اَئ

َنَّْه  مْ َََتس َََاب كَ َل ي طََعار كَ َوش انُظَْ إ َل َف

َوانُظَْ إ َلي ح َمار كَ َول َنجَْعَقكَ آًَََ ل قنَّاس  

مَّ  َْف ُننش ُزَ ا ُث َام  َكي ي اْلع ظ َْ إ َل َوانُظ

َنكْسُوَ ا َلحًْما َفَقمَّا َتبَيََّن َلُه َةاَل َأْىَقمُ 

ء  َةد ٌََ َأنَّ َّللاََّ َىَقي ُكلِّ 
ْ
 .952[ اآلية شَ 

 

  القراءة القراءة 
 الباقون وقرأ الياء،  بإسكان {الَّذ ى َرب َِّي}: وعيسى ومحزةقرأ األعمش قرأ األعمش 

  ..(1)((والالم األلف ملكان بفتحه
ويف يتسنه قيل أصله)يتسين( فحذفت الياء باجلزم ووضعت اهلااء باً     ويف يتسنه قيل أصله)يتسين( فحذفت الياء باجلزم ووضعت اهلااء باً     

  منها يف الوقف.منها يف الوقف.

  واللغةواللغة  اإلعراباإلعراب
مثل وتقًير العطف على اآلية السابقة أرأيت : حرف عطف، وأ

الكاف: حرف الذي حاج إبراهيم يف ربه أو مثل الذي مرِّ على قرية، 
وتقًيره: أو مثل الذي  للتعجب جاءمبعنى مثل  سمإجر زائً، وقيل: 

( إمسا  مبنيا  يف حمل الذي)يكون  سمإالكاف  نبأ، وعلى القول مرِّ
صالة   [ ي َةَََْذَ  َرذَّ َىَقذ ]، ومجلاة  جر مضاف إلياه 

 املوصول.
مرِّ: فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقاًيره هاو، علاى قرياة:     
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 4 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 43ج /معامل اإلميان
 جار وجمرور متعلق مبرِّ.

مرفوع على  وهي خاوية: الواو حالية، هي: مبتًأ، خاوية: خرب
 .عروشها: جار وجمرور متعلقتا خباوية والضمري)ها( مضاف إليه

 اهلل: فعل وفاعل ومفعول به. ماتهأ: الفاء: عاطفة، ماتهفأ
 .ليهإمائة: ظرف زمان، عام: مضاف 

 كم لبثت: كم: اسم استفهام يف حمل نصب على الظرفية الزمانية.
 .نتألبثت: فعل ماض والضمري فاعل تقًيره 

فانظر: الفاء الفصيحة، انظر: فعل امر، ولنجعلك: الواو استئنافية 
مضاارع منصاوب باان     وقيل عاطفاة، الاالم: للتعليال، :عال: فعال     

مضمرة بعً  م التعليل، والفاعل ضمري مسترت تقًيره حنن، الكاف: 
 مفعول به اول.

 مل يتسنه: مل: حرف نفي وقلب وجزم.
كيف ننشزها: كيف: اسم استفهام يف حمل نصب حال، ننشزها: 
فعل مضارع مرفوع، اهلاء: مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقًيره 

 هو.
: ثام: حارف عطاف للرتتياب وتفياً الرتاخاي،       ثم نكسوها حلماا  

 نكسوها: فعل مضارع، اهلاء: مفعول به اول، حلما : مفعول به ثان.
فلما تبني له: فلما: الفاء عاطفة على مقًر بلحاظ السياق ظرفية 
غري جازمة، تبني: فعل ماض مبين على الفتح، والفاعل ضمري مسترت 

 يتعلق بكيفية حصول األحياء.
ة مهًومة وساقطة من خوى النجم أي سقط، كماا  ومعنى خاوي

انها تفيً معنى اخللو أي خالية يقال خوى املنزل من اهله اي خال من 
ناى انهاا خلات مان ساكانها      اهله، و  تعارض بني األمرين ألن املع

 .ركانهاأوخرت على 
والعروش مجع عرش وهو ما يستظل به، قاال األزهاري: وقاً    
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يت تساوى مان جرياً النوال ويطار       رأيت العرب تسمي املظال الا 
والعاارش والعااروش  ، بضاام العااني والااراء@(فوقهااا التامااام عار شااا 

 :اخلنساء قالت)والعرائش واحً، والعروش السقوف، 
 .(1)(ظليل دان الًهر بناه مما...  خوى عرشا  غسان أبو كان

 والنشاز: املكان املرتفع، وكيف ننشزها أي نرفعها اىل مواضعه.
 عثمان موىل الرببري هانىء عن املصاحف يفاألنباري  وعن إبن

 يف فكتبوهاا  آياات،  ثاال   يف شاكوا  املصااحف  عثمان كتب ملا: قال
 فًخلت ثابت، بن زيً و كعب بن أبي إىل بها وأرسلوني شاة كتف

 للولق تبًيل  ) فيها فوجً فقرأها ،ققكعب بن أبي فناولتها عليهما
 خللاق  تباًيل   } كتبها و الالمني أحً بيًه فمحا( القيم الًين ذلك

 .{اهلل
 النون فمحا( يتسنن مل شرابك و طعامك إىل نظرأ) فيها ووجً

 و األلاف  فمحاا ( الكاافرين  فأمهال ) فيهاا  وقرأ ،{يتسنه مل} وكتبها
 عثمان إىل بها نطلقتإ ثم ثابت، بن زيً فيها نظر و ،{فمهل} كتبها

 .(9)(كذلك املصاحف يف ثبتوهاأف

  سياق اآلياتسياق اآليات  يفيف
وامللك الكافر، جاءت هذه  براهيمإبعً ذكر احملاججة بني النيب 

مان الربهاان واحلجاة الايت تتقاوم       خارى أاآلية لتبني صفحة مشارقة  
بطرف واحً من البشر، بينما يكون اإلحتجاج بني طرفني، إلظهار 

 نهاا أاحلجاة كماا    قاماة إتعاىل وتعاًد الاًليل وطارق     اهلل فضلسعة 
 عقلي حمسوس مًرك بالواقع والوجًان.برهان لى حنو جاءت هنا ع
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وحًة السياق  على( وأاآلية حبرف العطف والرتديً ) بتًاءإ ويًل

ومن وجوه الشبه واإللتقاء مسألة  ،واملوضوع بينها وبني اآلية السابقة
 ذإون العملي، الواقع والربهابصيغة جاءت هنا  ذإاإلحياء واإلماتة 

مع امللك فان هذه اآليااة تتعلق  واريحالسابقة بربهان  يةاآلجاءت 
 .نسانإمبوضااوع ودليل يًركااه وحيااس به كل 

 صلة هذه اآلية باآليات اجملاورة وهي على شعبتني:
 السابقة، وفيها وجوه: اتباآليصلة هذه اآلية  الشعبة األوىل:

الَّي م َأَلمْ َتََ إ َلي صلة هذه اآلية باآلية السابقة] األول:

، (1)....[حَاجَّ إ ْبََا  يَم ف   َربِّه  َأْن آَتاُه َّللاَُّ اْلُمْقكَ 
 وفيها مسائل:

اإلتصال املوضوعي بني اآليتني بلحاظ إبتًاء آية البحث  األوىل:
 وحيتمل العطف واإلتصال بني اآليتني وجوها : حبرف العطف)أو(

 الكلية.العطف يف اللفظ واملعنى على حنو املوجبة  األول:
العطف بني اآليتني على حنو املوجبة اجلزئية وإرادة بياان   الثاني:

 الصلة والتشابه يف موضوع خمصوص مشرتك بني اآليتني.
 العطف خبصوص أمر خارج عن مضامني اآليتني. الثالث:

، أما الثالث فهو أمار ممتناع يف لغاة العطاف     والصحيح هو الثاني
 والً لة.

وجاء العطاف باني اآلياتني لتأكياً التعجاب مان حاالتني خاالف         
األصل والواقع مع التباين املوضوعي بينهما، فذكرت اآلية السابقة 

بينما ذكرت هذه اآلية الذي إستعظم جحود منرود وإدعائه الربوبية، 
، مع تسليمه وإقراره بأن اهلل هو إحياء القرية بعً خرابها وإنًثارها

 .الذي حييها
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إحتاد لغة اخلطاب يف اآلياتني، إذ يتوجاه إىل الانيب حمماً      الثانية:
واملسلمات إىل يوم صلى اهلل عليه وآله وسلم وبواسطته إىل املسلمني 

القرياة، فاإن اهلل عاز     ءإحياا  مان القيامة فإذا تضمنت اآلية التعجب 
وجل جعل آياة يف هاذا املوضاوع ظااهرة للنااس، بلغاة اخلطااب يف        

بها نفوس األجيال املتعاقبة من املسلمني وتكون سبب القرآن، لتحيى 
سَذُنَ َه مْ هًاية للناس مجيعا ، وهو مان عموماات قولاه تعااىل]    

 .(1)[آََات َنا ف   اآلَفاق  َوف   َأْنُفس ه مْ 
وتقًير اخلطاب يف اآلية: أمل تر يا حممً( فإن قلت جاءت آيات 

صالى اهلل علياه وآلاه وسالم     القرآن بالنهي عن خماطباة الانيب حمماً    
و بً من خماطبته)يا أيها النيب( )يا أيها الرسول( واجلواب  ،مسهبإ

من اآلية للنيب حممً صلى اهلل  إمنا يتوجه النهي للمسلمني، واخلطاب
سُبْحَاَن قال تعاىل]بصفة العبودية والنبوة جمتمعتني عليه وآله وسلم 

 .(9)[الَّي م َأسََْى ب َعبْد ه  َليْلً 
أعاله يف منطوقها صفة العبودية، ودّلت على صفة ذكرت اآلية ف

أن اإلسراء تشريف إختص اهلل عز وجل به النبوة يف مفهومها بلحاظ 
 .نبيه حممًا  صلى اهلل عليه وآله وسلم إكراما  وتشريفا  له وللمسلمني

ميكااان إعتباااار حاااًيث اإلساااراء مااان عموماااات قولاااه      وهااال
اجلاواب    ،(3)[ُأرََّ  ُأْخَ جَذْت ل قنَّذاس  ُكْنُتْم خَْيََ تعاىل]

 نعم، ألن نعمة وآية اإلسراء مًرسة عقائًية وتأسيس ألحكام شرعية
بها للناس بصيغة التقوى والصال ،  جونوخيريعمل بها املسلمون، 

حممً  لنيبلً اليت تأتي فيها اآلية باخلطاب وليس من حصر للشواه
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األمة وإرادة اإلتعاظ واإلعتبار، صلى اهلل عليه وآله وسلم واملقصود 

كما يف آية البحاث والساياق، وماا فيهاا مان الاًروس والعارب، قاال         
سَُنَ َه ْم آََات َنا ف   اآلَفاق  َوف ذ  َأْنُفس ذه مْ تعااىل] 

 .(1)[حَتَّي َََتبَيََّن َلُهمْ َأنَُّه اْلحَق  
بني آية البحث والسياق عموم وخصوص من وجه، فمادة  الثالثة:

 لتقاء من وجوه:اإل
 بيان عظيم قًرة اهلل، وسعة سلطانه. األول:
ورود قصة لنيب من األنبياء يف كل من اآلياتني، ففاي آياة     الثاني:

ويف آيااة البحااث ذكاار أن  ،البحااث ورد ذكاار إبااراهيم عليااه السااالم 
 .نيب من األنبياءالذي)مرِّ على قرية وهي خاوية( هو 

بني اآلياتني الاذي ياًل علياه كال مان        التشابه املضوعي الثالث:
حرف العطف والتشبيه يف قوله تعاىل)أو كالذي( وقيل أدخل حرف 

كثري، و  دليال علياه إمناا     حياءلإلف( أعاله ألن املنكر التشبيه)الكا
: اآلية عن موضوع على حنو القضية الشوصية والتقًير إخبارالظاهر 

قال األخفش: أن الكااف  أمل تر إىل الذي حاج وإىل الذي مرِّ( لذا 
 .(9)زائًة(

للبعث وإحياء الناس بعً موتهم تستقرأ مان   ينكراملنولكن كثرة 
آيات أخرى وسيأتي أن املقصود هو أرميا النيب وأنه أتي إيليا ورأى ما 

 إنحلِّ بها من اخلراب، وقيل أن الذي مرِّ على القرية هو عزيار، و) 
 بابال  أرض إىل إسارائيل  باين  بسايب  وأقًم املقًس بيت خرِّب ملا نصِّر خبت
 أهل من آ ف وسبعة ودانيال إسرائيل، بين علماء من وكان عزير فيهم كان
 .داود بيت
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 علاى  هرقل دير على نزل حتِّى محار على رحتلإ بابل من عزير :ا فلما
 الفاكهة من فأكل خبربها، وعلم أحً فيها يَر فلم القرية يف دجلة، فطاف شط

 يف العصري وفضل سّلة يف الفاكهة فضل وجعل منه فشرب العنب من وعصر
 َقْرَياة   َعَلاى  َمار   َكالَّاذ ى  َأْو}: قاال  أهلاها  وهاالك  القرياة  خاراب  رأى فلما زق

  .(1)(تعجبِّا  قاهلا ولكن البعث يف يشك مل {َوه َى
إحتاد لغة اخلطاب يف اآليتني، وتوجهه إىل النيب حممً صلى  الرابع:

إلبتًاء آية السياق بقوله تعاىل)أمل ترى( وعطف اهلل عليه وآله وسلم 
 آية البحث عليها.

 ذكر إسم اجلاللة)اهلل( ثال  مرات يف كل من اآليتني. اخلامس:
 أما مادة اإلفرتاق فهي على وجوه:

ذكرت آية السياق الرسول إبراهيم عليه السالم باإلسم والتعيني،  األول:
النيب، لذا تعًدت فياه األقاوال، وأخارج إبان      أما آية البحث فلم تذكر إسم

، (9)عساكر عن عطاء بن أبي ربا  قال: كان أمار عزيار باني عيساى وحمماً(     
 وحيتاج هذا التعيني واحلصر الزماني إىل دليل.

ذكرت آية الساياق الرساول إباراهيم اخلليال علياه الساالم        :الثااني 
فلم تذكر إسم الذي  إمسه يف اآلية ثال  مرات، أما آية البحثوتكرر 

 سقطت سقوفها مل تهًمت جًارنها عليها. مرِّ على القرية
ذكرت آية السياق جبارا  وهو منرود وجًالاه ماع إباراهيم     :الثالث

بكالم  عليه السالم، أما آية البحث مل تذكر إ  شوصا  واحًا  تكلم
 تعجب خبصوص إحياء املوتى.
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آية السياق بصيغة اإلنذار والوعيً للظاملني، بينما  أختتمت :الرابع

 أختتمت آية البحث ببيان عظيم قًرة اهلل وسلطانه.
وإنفردت لفظ)أنظر( ثال  مرات إنفردت آية البحث بورود  الثالثة:

 .مرات فيها)إبراهيم( عليه السالم ثال  إسمآية السياق بورود 
واإلحياء مع التباين تتضمن كل من اآليتني موضوع املوت  الرابعة:

اجلهيت فياه، فتاذكر اآليتاان إحيااء اهلل للماوتى وبعاثهم مان جًياً،         
غرورا   وختتص آية السياق بنسبة منرود احلياة واملوت إلرادته وسلطانه

 .وعتوا  منه
لقً جعل اهلل عز وجل كال  من منرود وعزيرا  آية للناس  اخلامسة:

، وحلقه الذلِّ واهلاوان،  اآلية، إذ بطش بنمرود مع التباين يف سنوية
 .وأحيا عزيرا  بعً مائة عام ليتلو الكتاب

  الَّي ََن آَرُنوا صلة هذه اآلية بقوله تعااىل]  الثاني:
َّللاَُّ َول  

، وفيهاا  (1)......[َُْخَ جُُهْم ر ْن الظ ُقَمات  إ َلذي الن ذور  
 مسائل:

بيان الربوبية املطلقة هلل عز وجل يف الًنيا واآلخارة، قاال    األوىل:
إذ  ،(9)[ُ َو األَوَُّل َواآلخ َُ َوالظَّذا  َُ َواْلبَذاط نُ تعاىل]

خترب آية السياق عان و ياة ونصارة اهلل للما منني يف الاًنيا، وإحيائاه       
 املوتى ووقوفهم بني يًيه يوم القيامة.

أخربت آية السياق عن إخراج اهلل عز وجل املسالمني مان    الثانية:
الظلمات إىل النور، وجاءت آية البحث مصًاقا  عمليا  هلذا اإلخراج 

                                                           

 .952اآلية (1)
 .3سورة احلًيً (9)
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باإلخبار عن آية عظمى يف إماتة نيب مائة عام ثم بعثاه مان جًياً يف    
 ه.زمان غري زمان

اجلمع بني اآليتني تأكيً بأن فضل اهلل قريب من العباد، وأنه  ويف
كل آية قرآنية الوعً متعاقبة بلحاظ أن حانه إذا وعً تأتي مصاديق سب

، وشكر هلم على إميانهم، املسلمنيتتضمن أفرادا  منها وفيه ثناء على 
، فاإن  (1)[إ نَّ َرحَْمََ َّللاَّ  َةَ ٌَب ر ْن اْلُمحْس ذن ينَ قال تعااىل] 

و ية اهلل للمسلمني اليت تتضمنها آية البحث،  قلت ما هي مصاديق
 من جهات: اجلواب

جميء اآلية بصيغة اخلطاب من اهلل عز وجل إىل النيب حممً  األوىل:
صلى اهلل عليه وآله وسلم والتسليم بأن املسلمني مجيعا  خماطبون به 

 أيضا .
له، وعن  يف اآلية تذكري بالبعث والنشور، ولزوم اإلستعًاد الثانية:

 اللهم: قال فراشه إىل أوى إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كانحذيفة قال: 
 أماتناا  بعًما أحيانا الذي هلل احلمً: قال ستيقظإ وإذا وأحيا، أموت بامسك

  .(9)(النشور وإليه
الًقيق، تتجلى  امللكوتي بيان عظيم قًرة اهلل، فمع النظام الثالث:

آيات من عنً اهلل خبالف هذا النظام للتذكري بقًرته ولاًعوة النااس   
للهًاية والصال  لتصبح تلك اآليات جزء من النظام الكوني بتوثيقها 
وذكرها يف الكتاب اخلالً إىل يوم القيامة بلحااظ تقسايم اآلياات إىل    

 أقسام:
 اآليات العامة املستًمية يف الكون. األول:

                                                           

 .56سورة األعراف (1)
 .1/922النشور احملمًية (9)
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 اآليات الطارئة على الكون. الثاني:

 معجزات األنبياء. الثالث:
 .اآليات اليت يستبني فيها بًيع صنع اهلل عز وجل الرابع:

  مانع من صريورة اآلية الواحًة مصًاقا  ألكثر من قسم من  نعم
 .بلحاظ اجلهة واملوضوع األقسام أعاله

املسلمني من مضامني آية البعث وبيانها لكيفية البعث  إتعاظ الرابعة:
 وحتتمل آية اإلحياء هذه وجوها : ،وإعادة الرو  واحلياة باملعًوم

 إنها آية حسية يراها ويًركها الناس بأبصارهم وأمساعهم. األول:
الناس ويتعظون منها باإلستنتاج إنها معجزة عقلية يتًبرها  الثاني:

 واإلستنباط.
 إرادة املعنى األعم فهذه اآلية حسية وعقلية. الثالث:

والصحيح هو الثالث، فهي حسية يف زمانها، وصارت جامعة للتحًي يف 
باب احلس والعقل بنزول القرآن من عنً اهلل، وتوثيقه لواقعة إماتة املتعجب 

خربة  ةيالقر دامت فماوالوحوش  اهلوامثم بعثه بعً مائة سنة مع حفظه من 
 ،تكون حمال  لعش وبيوت احليوان الاربي والطاري واحلشارات    نهاإفومهجورة 

َةاَلذْت باني النمال بقولاه تعااىل]     ويف سورة النمل ورد احلاوار والتحاذير  

َنْمَقذذٌَ ََاَأَ َهذذا النَّْمذذُل اْوخُُقذذوا َرسَذذاك َنكُمْ  َ 

، لتأتي (1)[ََحْط َمنَّكُْم سَُقيَْماُن َوجُُنوُوُه َوُ ْم  َ ََشُْعَُونَ 
هذا الزمان صنوف املبيًات الايت حتطام احلشارات الناافع منهاا والضاار،        يف

، وتتعااىل األصاوات للحفااظ علاى أصاناف      وعن شاعور ومصاًاق اإلنساان   
احليوان وجتً صًى وقبو   مان النااس احلكاام، وكاأن القارآن بلحااظ اآلياة        
أعاله سابق وم سس لقواعً احلفاظ على عامل احليوان كمولوقاات هلل عاز   

                                                           

 .12سورة النمل (1)
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وشاهً على بًيع صنعه وللمنافع الظاهرة واخلفية هلا يف حياة اإلنسان وجل 
 .وإستًامتها

من و ية اهلل للمسلمني صايغة اخلطااب يف آياة البحاث وبيانهاا       اخلامسة:
لصفحة مشرقة من علم الغيب تتعلق بذات اإلنسان، وتكون مادة وموضوعا  

 باب و ية اهلل للمسلمني وجوه: يف همصاديقللتذكري بعامل النشور، ومن 
 إقرار وتسليم املسلمني باليوم اآلخر. األول:
تأكيً تصًيق املسلمني بالتنزيل، وتلقيهم ملا فيه من األخبار  الثاني:

َنحُْن َنُقص  َىَقيْكَ َأحْسََن والقصص بالقبول والتًبر، قال تعاىل]

  .(1)[آنَ اْلَقَصص  ب َما َأْوحَيَْنا إ َليْكَ َ َيا اْلُقَْ 
تنمية ملكة اإلميان عنً املسلمني، وبعثهم ألداء الفارائ    الثالث:

َذل كَ اْلك َتاُب  َ َرََْب ف يذه  ُ ذًدى والواجبات قال تعااىل] 

 .(9)[ل ْقُمتَّق ينَ 
 إحرتاز املسلمني من الكفار وأوليائهم. الرابع:

تفقااه املساالمني يف الااًين، وفضااحهم ملفاااهيم الضاااللة     اخلااامس:
 واجلحود ألن إحياء امليت بعظيم قًرة اهلل عز وجل.

إقامة احلجة على الكفار يف باب احلياة بعاً املاوت بةياة     السادس:
 .(3)[َفق قَّه  اْلحُجََُّ اْلبَال َغَُ حسية يف عامل الًنيا، قال تعاىل]

أخااربت آيااة السااياق عاان إخااراج اهلل عااز وجاال املساالمني ماان     السااابع:
 الظلمات إىل النور، ومن مصاديق هذا اإلخراج يف آية البحث وجوه:

                                                           

 .3سورة يوسف (1)
 .9سورة البقرة (9)
 .142سورة األنعام (3)
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عطف آية البحث على آياة إحتجااج إباراهيم علاى اجلباار       األول:

منرود، ليكون هذا العطف مًرسة جهادية، وسبيال  لبعاث النفارة يف   
َو َ َتََْكُنذوا ني، قاال تعااىل]  نفوس املسلمني مان الكفاار الظاامل   

 .(1)[إ َلي الَّي ََن ظََقُموا َفَتَمسَّكُمْ النَّارُ 
والرياب، يف اخللاق ويف عظايم    عصمة املسلمني من الشك  الثاني:

 َ َتسَْأُلوا َىْن َأشْذيَاَء إ ْن ُتبْذَد قاًرة اهلل، قاال تعااىل]   

 .(9)[َلكُمْ َتسُْؤُكمْ 
صريورة املسلمني قادرين جمتمعني ومتفارقني علاى فضاح     الثالث:

 مفاهيم الكفر.
خاروج املسالمني مان الظلماات إىل الناور بفضال اهلل مان         الرابع:

 مقًمات إصال  املسلمني ألمور:
 صريورة املسليمن خري أمة. األول:
 إستًامة بقاء املسلمني يف منازل اهلًاية وضياء الرشاد. الثاني:

وهو من سلمني للناس ملقامات اهلًاية والصال ، جذب امل الثالث:
 .(3)[ُكْنُتمْ خَْيََ ُأرََّ  ُأْخَ جَْت ل قنَّاس  عمومات قوله تعاىل]

بيان التبااين والتضااد باني املسالمني والكفاار، فالكفاار        السادسة:
يعرضون عن النباوة وأساباب اهلًاياة، أماا املسالمون فاأنهم يتلقاون        

ذات املوعظاة  معهاا األحكاام والقصاص     اخلطابات مان اهلل، وتارتى  
واإلعتبار، فإن قلت جاء التبااين باني املا منني والكفاار جلياا  يف آياة       

                                                           

 .113سورة هود (1)
 .101سورة املائًة (9)
 .110سورة آل عمران (3)
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السياق ذاتها بالطرد والعكس فمن يًخل اإلسالم خيرج من الظلم إىل 
 النور، ومن يصر على الكفر يكون أعمى يف مستنقع الرذيلة.

ً تعًد مصاديق التبااين  وهذا القول صحيح ولكن اجلمع بني اآليتني يفي
 والتعًد بني الفريقني.

أخربت آية السياق عن اللبث الًائم للكفار يف النار، وأختتمت  السابعة:
اهلل للمسلمني بأنه سبحانه على كل شيء قًير، وفيه بعث  آية البحث بإخبار

 هلم لس ال حاجاتهم من اهلل، واإلجتهاد يف طاعته، وكل من الطاعة والعاء
 من مقامات النور اليت أخرجهم اهلل عز وجل هلا.

أختتمت آية السياق بالوعيً للكفار، وإنذارهم من النار واخللود  الثامنة:
وقًرته علاى   فيها، بينما أختتمت آية البحث ببيان عظيم قًرة اهلل عز وجل

م إحياء املوتى، وفيه إنذار إضايف للكفار، ألن بعثهم بعً املوت، وبقائهم الًائ
ء  يف العذاب من عمومات خامتة آية البحث]

ْ
َأنَّ َّللاََّ َىَقي ُكذلِّ شَذ 

 [.َةد ٌََ 
 صلة هذه اآلية بقولاه تعااىل]   الثالث:

 
َّللاَُّ  َ إ َلَه إ  َّ ُ َو اْلحَ 

 وفيها مسائل: ،(1)[اْلَقي ومُ 
اجلاللاة ثام أعقبتهاا     إبتًأت آية السياق وهي آية الكرساي بأسام   األوىل:

كلمة التوحيً، وإبتًأت آية البحث بذكر قصة النيب الذي أماته اهلل مائة عام 
 ثم بعثه من جًيً وأحيا له محاره، وحفظ له طعامه.

تتضاامن كاال ماان اآليااتني الثناااء علااى اهلل عااز وجاال وبيااان سااعة  الثانيااة:
 سلطانه، وعظيم قًرته، وبًيع صنعه.

                                                           

 .955اآلية (1)
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مان ساعة كرساي وعارض اهلل أن الاذي أماتاه اهلل مل خيارج عان          الثالثة:

سلطانه تعاىل   يف احلياة و  املمات، وفيه دعوة للناس للتسليم بالعبودية هلل 
 عز وجل واإلقرار بربوبيته املطلقة.

وردت نصوص كثرية يف فضل آية الكرساي، وعان الانيب حمماً      الرابعة:
حقيقة  ، إذ تبني(1)ية يف القرآن الكرسي(صلى اهلل عليه وآله وسلم: إن أعظم آ

حنصار اإللوهية بااهلل عاز وجال، وأناه تعااىل هاو املعباود القاائم علاى          وهي إ
األشياء كلها، ومنها النفوس واإلماتة واإلحيااء، فجااءت قصاة الانيب الاذي      

ملضامني آية الكرساي وإن الساموات    أماته اهلل ثم أحياه لبيان مصًاق عملي
 واألرض واحلياة واملوت يف ملك وسلطان اهلل عز وجل.

ملا أخربت آية الكرسيعن عجز الناس عن اإلحاطاة زازء يساري     اخلامسة:
من علم اهلل إ  مبشيئته وإرادته تعااىل، تضامنت آياة البحاث جازءع مان علام        

وهم فال يستطيع أحً القول أن  الغيب يف اإلماتة واإلحياء يف الًنيا، وفيه دفع
 أمر اإلحياء منحصر بعامل اآلخرة.

إذ تبني اآلية حقيقة وهي أن اهلل قادر على إحيااء امليات يف الاًنيا، ومان     
فت اهلل عز وجل بأنه)احلي القيوم( لبياان إقارتان   إعجاز آية السياق أنها وص

لااه تعاااىل)احلي احلياااة باااإلرادة املطلقااة يف اخلالئااق هلل تعاااىل، ليكااون يف قو  
ثم تركه وشاأنه أي  القيوم( إبطال لقول بع  الفالسفة بأن اهلل خلق العامل 

أن اهلل عز وجل أحكم صنعه يف قانون بًيع خال من التعارض والتصادم بني 
تعاىل على اخلالئف وأنه  آية البحث لتأكيً قيمومته تأجزائه وأفراده، وجاء

سبحانه يأتي باآليات واملعجزات اليت ت كً ربوبيته، وتًعو الناس للتصًيق 
 ه.بأنبيائ

                                                           

 .2/133الطرباني/املعجم الكبري (1)
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أخااربت آيااة السااياق بسااعة ساالطانه اهلل، واولااه للسااموات   السادسااة:
[، َوس ذذَ  ُكَْس ذذي ُه السَّذذَمَوات  َواألَْر َ األرض لقولااه تعاااىل]

عمليا  لسلطانه تعاىل، وإن كان كل شيء يف وجاءت آية السياق لتبني مصًاقا  
الوجود من مصاديق اآلية أعاله، إ  أن آية اإلماتاة واإلحيااء تاذكري للنااس     

 مبضامينها.
 صلة هذه اآلية باآليات اجملاورة التالية، وفيها وجوه: الشعبة الثانية:

 َوإ ْذ َةاَل إ ْبََا  يُم َربِّ صلة هذه اآلية باآلياة التالياة]   األول:

اَل  ْؤر ْن َة مْ ُت اَل َأَوَل ْوَتي َة ْ   اْلَم َْف ُتح َأر ن   َكي

 وفيها مسائل: ،(1)....[َبَقي
بعً أن جاءت اآلية السابقة خبصوص مناظرة وإحتجاج إبراهيم  األوىل:

الربوبية وجاءت هذه اآلية خبصاوص الاذي    عليه السالم للجبار الذي إدعى
أماته اهلل مائة عام ليكون آية للناس جاءت اآلية التالية يف ذكر مناجاة إبراهيم 
عليه السالم وس اله اهلل عز وجل أن يريه آية إحياء املوتى، ويف هذا التعاًد  

 لذكر إبرايهم وجوه:
 بيان منزلته عنً اهلل. األول:

املساالمني ساارية وجهاااد إبااراهيم أسااوة وموعظااة، قااال     وإختاااذ الثاااني:
  .(9)[إ نَّ إ ْبََا  يمَ َكاَن ُأرًََّ َةان ًتا لِل َّ  تعاىل]

 مجع إبراهيم بني املناجاة وجهاد اجلبابرة، والًعوة إىل اهلل. الثالث:
بياان فضال اهلل عاز وجال علاى األنبيااء والنااس مجيعاا  يف بياان           الثالثة:

املصًاق املتعًد لإلحياء، فوصت اإلماتة والبعث لصاحب املسألة، أما يف آية 
السياق فحصل اإلحياء لطيور متعًدة، ترى آي آية منهما أكرب وأعظم أثرا ، 
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 مان  اجلواب كال منهماا آياة عظماى يف اخللاق إ  أن آياة البحاث هاي األكارب         

 وجوه:
عمااوم اآليااة لقولااه تعاىل)ولنجعلااك آيااة للناااس( ماان غااري تقييااً   األول:

ولو دار األمر هل األلف والالم يف الناس للعهً وإرادة أهل زمانه أم بالناس 
أنه للجنس وتقيً اإلساتغراق، اجلاواب هاو الثااني ألصاالة العماوم، وجتلاي        

يشمل ذات املعنى آية س ال الشواهً بإنتفاع املسلمني والناس من هذه اآلية و
 إبراهيم اهلل عز وجل إحياء املوتى.

إستًامة اإلعجاز والتحًي يف آية البحث مائة عام مًة املوت ما  الثاني:
 قبل اإلحياء.

وقوع اإلماتة واإلحياء يف آية البحث على اإلنسان، وهل سلبت  الثالث:
الاارو  منااه وغااادرت اجلسااً، أم أن اإلماتااة علااى حنااو اجملاااز كمااا يف قولااه    

َّللاَُّ َََتَوفَّي األَْنُفسَ ح يَن َرْوت َها َوالَّت   َلْم َتُمْت ]تعااىل 

تعاىل)أماته  ، اجلواب هو األول، ألصالة احلقيقة يف قوله(1)[ف   َرَنار َها
اهلل مائة عام( وطول املًة، ولظاهر أن كيفياة إماتتاه ختتلاف عان حاال أهال       

َفَضذََْبَنا َىَقذي قاال تعااىل]  الكهف إذ مل يذكر القارآن أنهام مااتوا،    

 .(9)[آَذان ه مْ ف   اْلكَْهف  س ن يَن َىَدًوا
 تعًد اآليات يف آية البحث من جهات: الرابع:
 إماتة وإحياء النيب. آية األوىل:
 س ال اهلل عز وجل له عن مًة مكثه ميتا . الثانية:
 آية حفظ الطعام ومن التلف. الثالثة:

 بقاء الشراب سائفا  مع مرور مائة عام عليه. الرابعة:
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 .عًم وصول هوام األرض إىل السائل وطعامه اخلامسة:
 آية نشوء العظام من جًيً وعودة احلياة إىل احلمار. السادسة:
رؤيااة الاانيب لنشااوء العظااام جًيااً، لقولااه تعاااىل)وإنظر إىل        السااابعة:

 محارك(.
 جاءت آية السياق معطوفة على آية البحث مما يًل على أمور: الرابعة:
إحتاد جهة اخلطاب يف اآليتني، وتوجهه إىل النيب حممً صلى اهلل  األول:

 آله وسلم.عليه و
قاًرة  بيان اآليات الباهرة اليت جتلت للناس مبا ياًل علاى عظايم     الثاني:

 اهلل.
جماايء اآليااات خبصااوص قصااص األنبياااء، وفضاال اهلل علاايهم     الثالااث:

 وأصالحهم للنبوة بالربهان واحلجة القاطعة.
إىل  زيادة إميان املسلمني املسلمني مبعرفة جهاد األنبياء وإنقطاعهم الرابع:

عباااادة اهلل، وتلقاااي املساااالمني آلياااات النباااوة بالتصااااًيق والقباااول قااااال      
 .(1)[َفب ُهَداُ مْ اْةَتد ه  ]تعاىل

جمايء خاامتيت اآلياتني بالثنااء علاى اهلل، وبياان صافاته وعظايم          اخلامسة:
قًرته، وأنه تعاىل ي تي أنبياءه اآليات ملا فيه صاال  وهًاياة النااس، باًليل     

باه علاى أرمياا     املسلمني من آية البحث والسيق وما أنعم اهلل عز وجل إتعاظ
 وإبراهيم عليهما السالم من املعجزات والً  ت الباهرات.

َةْوٌل َرْعذَُوٌٌ َوَرْغف ذٌََ  صلة هذه اآلية بقولاه تعااىل]   ثالث:ال

 ، وفيها مسائل:(9)[خَْيٌَ ر ْن َصَدَةَ  ََْتبَُعَها َأًذى
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جاءت آية البحث خبصوص الذي تعجب من بعث القرية وأهلها  األوىل:

بعً فنائهم وخرابها، وجاءت آية السياق لًعوة املسلمني لألخالق احلميًة، 
ويفيً اجلمع بينهما جمي القارآن بقصاص األمام الساالفة وباهلًاياة إىل سابل       

إ نَّ َ َيا اْلُقذَْآَن ََْهذد م الرشاد، وسنن الصال ، قال تعااىل] 

 َأْةَومُ ل قَّ 
َ
 .(1)[ت      

جميء قصص األنبياءيف القرآن موعظة وبيان ملا فيها مان احلكماة،    الثانية:
اخللاق وحتمياة بعاث النااس بعاً      ومنها آية البحث اليت هي مناسبة يف أصل 

املمات وفيه دعوة للصال  وقاول املعاروف الاذي جااءت باه آياة الساياق إن        
وإستحضاار األعماال األعماال يف عاامل     معرفة اإلنسان باإلحياء بعاً املاوت   

 احلساب سبب لإلحرتاز من اإلساءة للغري والتعًي باليً أو باللسان. 
من قول املعروف الذي ذكرته آية السياق التذكري باآلخرة، واحلث  الثالثة:

علاى اإلسااتعًاد للمااوت ومااا بعااًه، واألماار باااملعروف والنهااي عاان املنكاار،  
مبضااامني آيااة البحااث، وهااو ماان مصاااديق قولااه تعاااىل يف ذات   واإلحتجاااج

 اآلية)ولنجعلك آية للناس(.
آية البحث تذكري بعامل اآلخرة، واإلحياء بعاً املاوت والوقاوف     الرابعة:

واألمار   ،بني يًي اهلل للحساب، وفياه بعاث للصاال  واملباادرة إىل الصاًقة     
احلمياًة حيارص علاى    وإنكار املنكار، ومان يتحلاى بهاذه اخلصاال       باملعروف

إجتناب إيذاب الناس، لتكاون آياة البحاث عوناا  للمسالمني يف نشار مفااهيم        
 الصال  والرشاد.

تلتقي اآليتان يف موضوع خامتة اآلية بالثناء على اهلل عز وجال   اخلامسة:
      وبيان صفاته وعظيم سلطانه.
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  اآليةاآلية  عجازعجازإإ
عًيًة بلحاظ لغة التحااًي  عجازيةإجتتاامع يف هذه اآلية مفاهيم 

وحصااول البعث على حنو القضية  ،تعاىلة اهلل قًروالربهااان وعظيم 
 ،للناس، حتملهم قهرا  على التفكر بةيات اهلل خرىأالشوصية يف آية 

 اإلميان واخلشااية منه تعاىل. ىلإ الًعااوةبوتلح عليهاام 
مع الكفار ألنها حجة نوعية مطلقة  اإلحتجاج مًرسة يفويف اآلية 

اآلية قراءة  عجازإوفيها ختفيف عن املسلمني، ومن  ،وظاهرة للعيان
 نأوتسليط األضواء علاى د لتهاا ومعانيهاا قبال      ميانيةإاآلثار قراءة 

 يهتم العامل احلًيث باآلثار.
التعجب مل يصًر خبصوص إحياء املوتى، أن إعجاز اآلية  منو

 اليت إنًثرت معاملها، وفيه وجوه: بل خبصوص القرية
يظن بأن اإلحياء والبعث يف اآلخرة خبصوص السائل كان  األول:

الناس ليقفوا بني يًي اهلل للحساب فجاءت اآلية لتأكيً املعنى األعم 
 لإلحياء.

املراد من موضوع التعجب هو إحياء أهل القرية حباذف   الثاني:
أي وإساأل   ،(1)[اْلَقَََََْ َواسَْأْل املضاف، كما يف قوله تعااىل] 

 أهل القرية.
إرادة املعنى األعام وأن املاراد هاو إحيااء أهال القرياة،        الثالث:

على الناس يف أفعاهلم، وعمارتها وبيوتها لتكون حجة وذات القرية 
اْليَْوَم َنخْت ُم َىَقي َأْفذَوا  ه ْم َوُتكَقُِّمَنذا قاال تعااىل]  

 .(9)[َأْرجُُقُهمْ ب َما َكاُنوا ََكْس بُونَ َأَْد َه مْ َوَتشَْهُد 
واألرجح هو الثالث بلحاظ أن القائل هو نيب ومان الصااحلني،   
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 كما سيأتي بيانه يف باب التفسري.

وهذه اآلية هي الوحيًة اليت ورد فيها لفظ)أنظر( ثال  مرات، 
من أصال سات وعشارين مارة وفياه دعاوة للمسالمني لإلتعااظ بةياة          

اذها موضوعا  لإلحتجاج فإن إحت  إبراهيم علاى  اإلحياء هذه وإخت
باملوت واحلياة من جًيً، جااءت هاذه اآلياة    منرود يف اآلية السابقة 

لتضاف إليها يف تنمية ملكة التوى عنً املسلمني، وإرشادهم إىل سبل 
 اإلحتاج على منكري البعث والنشور.

ََ)أو  مَ آ ََ الكََ سميَ اآل كن ت وَم

ألفاظ ف   يه اآلََ لم م رَّ( ووروت كالي
       تَو ف  آَات القَآن األخَى و  :@@

  اآلية سالحاآلية سالح
اآلية عاون لكال مسالم ودعاوة اىل اهلل عاز وجال وهاي برهاان         
حاضر نوعي و  تسااتلزم خماطرة امل ماان بنفسه وتعريضها للتهلكة 
مبواجهة ملوك الضاللة والشرك وتذكريهم بوظائفهم العاابادية، ألنها 

 تذكاارة وموعظااة وانذار ووعيً وختويف.وحااًها 
لقً جعل اهلل عز وجل احلياة الاًنيا)دار للما منني( إذ يتفضال    

 ، وتكون هذه اآليات على وجوه:عليهم باآليات اليت تزيًهم إميانا 
اآليات الشوصية اليت تكون يف ذات امل من وحاله، ومبا  األول:

فيه نفعاه يف النشاأتني، فاإن قلات قاً يبتلاى املا من بااملرض والفقار          
واآلفات، واجلواب نعم، ولكنه ثبات على هذا اإلبتالء وما ميحى منه 

ََْمحُذوا َّللاَُّ َرذا ََشَذاُء َوَُثْب ذُت أشً وأكثر، قال تعاىل]
َدُه ُأم  الْ  اب  َوى ْن َاُء َوَُثْب ُت  ك َت ا ََش ُوا َّللاَُّ َر ََْمح

 .(1)[َوى ْنَدُه ُأم  اْلك َتاب  
اآليات اليت ختص املسلمني وأمصارهم وثغورهم بإعجاز  الثاني:
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 ومًد ظاهر.
اآليااات الاايت تلحااق الكفااار، مبااا يكااون فيااه ضااعفهم      الثالااث:

 وهوانهم.
وتأتي هذه اآليات وجمتمعة بفضل من اهلل، ومن الشواهً علاى  

َوَلَقْد َنَصذََُكْم َّللاَُّ ب بَذْدر  َوَأْنذُتمْ إجتماعها قوله تعاىل]

إذ تااًل اآليااة بالً لااة التضاامنية علااى املااًد ماان اهلل   ،(1)[َأذ لَّذذٌَ 
 للمساالمني، وإحلاااق اهلزميااة بالكااافرين مااع كثاارة عااًدهم وماا نهم

حث وما فيها من قصة حياة أحً األنبياء، لتكون آياة  وجاءت آية الب
فلم تقل اآلية لارتى آياة، أو لنجعلاك آياة      للمسلمني والناس مجيعا 

 للم منني، بل جاءت بصيغة العموم)لنجعلك آية للناس( وفيه وجوه:
ومل يعلماوا لاه أثارا ،    أهل الزمان الذي فقاً وغااب فياه     األول:

 على ماله من شأنه بني الناس. وتًل اآلية بالً لة اإللتزامية
كان فيها ميتا   الطبقة واجليل من الناس مًة املائة عام اليت ثاني:ال

هول العاقبة خصوصا  وإن القتل كان أمرا  نادرا  مستهجا  يف بين وجم
إساارائيل، بااًليل يف قصااة ذبااح البقاارة إلحياااء املياات كمااا يف قولااه   

 ََذذْأُرَُُكمْ َأْن َةذذاَل ُروسَذذي ل َقْور ذذه  إ نَّ َّللاََّ تعاااىل]

 ، واآليات القليلة اليت بعًها.(9)[َتْيَبحُوا َبَقََ ً 
 أهل الزمان الذين ب عث بني ظهرانيهم. الثاني:

 األزمنة الالحقة، وتناقلهم لقصته وآية إحيائه. الثالث:
أجيال املسلمني املتعاقبة يف حني نازول القارآن وإىل ياوم     الرابع:

القيامة لتوثيقه ملعجزة اإلحياء، فإن قلت جاء قوله تعاىل)ولنجعلك 
آية للناس( عنً اإلحياء، مما يفيً إختصاص زمان اآلية مبا بعً بعثه 
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وإحيائه إلفادة الالم يف)ولنجعلك( العاقبة، واجلواب   دليل على 

  حتمال إرادة قصته كاملة.هذا احلصر، إل

  
  مفهوم اآليةمفهوم اآلية

  خيفى على احً ان كل ما يف الكون آية تًل على بًيع صنعه 
سبحانه وان هذه اآليات جتذب العقول وحتثها كرها  على التاًبر يف  
اخللق مبا تتصف به من احلركة والتقلب والسكون، والتغري وما جتلبه 

 .من النفع او الضرر الطارئ
فليس من آية منها ا  وهي شاهً وبرهان ي كً وجاود الصاانع   
ومينع من الغي والكفر واجلحااود، واذ تسااتحوذ على اإلنسان اهواؤه 
ويغلب عليه الشيطان ويلهث وراء الًنيا وزينتها يفوته اإللتفات اىل 
اآليات واسباب التذكري واملوعظة فيأتي الربهان من داخله ومن ذاته 

جاء هذا الربهان بشوص ونفس الانيب او املا من او    كانسان سواء
الكافر، فكل واحً منهم يصلح ان يكون درسا  وعربة وموعظة نعم 

 امل من يثاب وي جر، والكافر ي ثم ويتلقى اشً العقاب.
وتبني اآلية تعًد صاايغ الربهان لتكااون رحاامة متجًدة ومرقاة 

لقاً جااءت اآلياة مبوضاوع     للهًاية واإلميان وباباا  للتوباة واإلناباة،    
للربهان يراه كل انسان ومير به كل ذي عينني و  يعين هذا التبااين  
بني موضوع اآلية السابقة اليت تتعلق باإلحتجاج على امللك ودعوته 
وقومه اىل اإلسالم، فاآلية السابقة خاصة ولكن حكمها عام وهاي  

 دعوة للناس مجيعا  من خالل امللك الكافر واعوانه.
مفاهيم اآلية انها دعوة للتفكر فيما على األرض من معامل  ومن

واعمار وخراب، وعًم تضييع أي مناسبة ميكن ان توظف للهًاية 
والرشاد، ومتنع اآلية من اليأس والقنوط ولزوم استحضاار اآلخارة   
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 واهوال اآلخرة.
ان قًرته تعاىل على اإلحياء امر   ينحصر بيوم القياماة وعاامل   

ر بل ان اإلماتة واإلحياء امر ممكان يف أي سااعة مان    البعث والنشو
 ساعات الًنيا وايامها.

ان اإلنسان بذاته آية ولكاان هذه اآلية ختاارب عن آيات مستحًثة 
متفرعة من ذات اآلية بلحاظ اإلعجاز اإلضايف الذي متثال باإلماتاة   
واإلحياااء املتااأخر زمانااا  عاان اإلماتااة واآليااة تنهااى يف موضااوعها       

 ها عن مفاهيم الشرك وحتذر من الضاللة واجلحود.وأحكام
ومن مفاهيمها انها حتذر من الشك يف قًرته والتعًي بالتساؤل 
املنايف ألدب العبودية ولزوم التسااليم بعظياام قًرتاه تعااىل وصاحة     

 األخبار عن البعث والنشور وان بعث اإلنسان باألولوية.

  موضوع اآلية موضوع اآلية 
ة لشوص ما جاء القرآن لتوثيقها يف اآلية اخبار عن حصول واقع

وجعلها آية خالًة وموعظةوعربة من خالل ذكرها يف كتابه اخلالً اىل 
 يوم القيامة واختلف يف الشوص الذي مر على القرية على اقوال:

: انه كافر وشاك يف البعث والنشور، ونسب هذا القول اىل األول
 جماهً.

يف شوصااه علااى كااان مساالما ، وهااو املشااهور واختلااف الثاااني: 
 اقوال:

انه عزير، وبه قال قتادة وعكرمة والسًي، وهواملروي  -1
 عن اإلمام الصادق عليه السالم.

هااو ارميااا وبااه قااال اباان عباااس وعطاااء ووهااب، وهااو  -9
 .عليه السالماملروي عن اإلمام الباقر 

 هو اخلضر عن ابن اسحاق، وقال ان أرميا هو اخلضر. -3
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خبتنصاار قااً أقباال هااو ن وروي عاان اباان عباااس يف اآليااة قااال: ا

ل امللك إىل أرميا فجاءه فقال يا أرميا امللك اانوده يريًكم فأرسااوج
أين ما زعمت لنا أن ربك أوحى اليك أ  هلك أهل بيات املقاًس   

ون منك ا مر يف ذلك فقال أرميا امللك ان رباى   خيلاف   ااحتى يك
زم اهلل ااملكهم وعاد وأنا به واثق فلما اقرتب ا جل ودنا انقطاع اامليع

م بعث اهلل عزوجل ملكا من عنًه فقال له اذهب ااتعاىل على هالكه
 .إىل أرميا واستفته وأمره بالذى يستفتيه فيه

فأقبل امللك إىل أرميا قً متثل له رجال من بنى اسرائيل فقال لاه  
أرميا من أنت قال أنا رجل من بنى اسرائيل أستفتيك يف بع  أمرى 

ه امللك ياا نباى اهلل أتيتاك أساتفتيك يف أهال رمحاى       فأذن له فقال ل
اهلل به مل آت إليهم ا  حسنا ومل آهلام   يوصلت أرحامهم مبا أمرن

كرامة فال تزيًهم كراميت اياهم ا  إسواطا ىل فأفتين فيهم يا نباى  
فقال له أحسن فيما بينك وبني اهلل وصل ما أمرك اهلل أن تصل  ،اهلل

 .وأبشر خبري
عنه امللك فمكث أياما ثم أقبل إليه يف صورة ذلك قال فانصرف 

فقال له أرميا من أنت قال أنا  ،الرجل الذى كان جاءه فقعً بني يًيه
فقال له نبى اهلل رمحي، الرجل الذى أتيتك أستفتيك يف شأن أهل 

م بعً ومل تر منهم الذى حتب قال يا نبى ااأو ما طهرت لك أخالقه
لم كرامة يأتيها أحً من الناس إىل أهل اهلل والذى بعثك باحلق ما أع

 .رمحه ا  وقً أتيتها إليهم وأفضل من ذلك
ارجاع إىل أهلاك فأحسان إلايهم واساأل اهلل الاذى        :فقال النيب

يصالح عباااده الصاااحلني أن يصالح ذات بياانكم وأن ىمعكاام علااى   
مرضاته وىنبكم سوطه فقام امللك من عنًه فلبث أياماا وقاً نازل    

راد ففزع منهم بنو ااحول بيت املقًس بأكثر من اجلخبتنصر وجنوده 
ًيًا وشق ذلك على ملك بنى اسرائيل فًعا أرميا ارائيل فزعا شاااس
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 .ًك اهلل فقال إنى بربي واثقاافقال يا نبى اهلل أين ما وع
ثم ان امللك أقبل إىل أرميا وهو قاعً على جاًار بيات املقاًس    

بني يًيه فقال له أرميا  قعًفيضحك ويستبشر بنصر ربه الذى وعًه 
من أنت قال أنا الذى كنت أتيتك يف شأن أهلى مرتني فقال له النيب 
أو مل يأن هلم أن يفيقوا من الذى هم فيه فقال امللك يا نبى اهلل كل 
شئ كان يصيبين منهم قبل اليوم كنت أصرب عليه وأعلم ان مةهلم يف 

 يرضاه اهلل و  حيبه وطى فلما أتيتهم اليوم رأيتهم يف عمل  ااذلك س
قال له النيب على أي عمل رأيتهم قال يا نبى اهلل رأيتهم على عمل 
عظيم من سوط اهلل فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه من قبل اليوم 
ومل يشتً غضبى عليه وصربت هلم ورجوتهم ولكين غضبت اليوم 

ك هلل ولك فأتيتك  خربك خربهم وانى أسألك باهلل الذى هاو بعثا  
قااال أرميااا يااا ملااك   ،باااحلق ا  مااا دعااوت علاايهم أن يهلكهاام اهلل 

السموات وا رض ان كانوا على حق وصاواب فاأبقهم وان كاانوا    
 .على سوطك وعمل   ترضاه فأهلكم

فلما خرجت الكلمة من يف أرميا أرسل اهلل عزوجل صاعقة من 
 السماء يف بيت املقًس فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبو اب

من أبو ابها فلما رأى ذلك أرميا صا  وشق ثيابه ونبذ الرتاب على 
رأسه وقال يا ملك السماء ويا أرحم الرامحني أيان ميعاادك الاذى    
وعًتين فنودى يا أرميا إنه مل يصبهم الذى أصابهم إ  بفتياك التى 
أفتيت بها رسولنا النيب انها فتياه التاى أفتاى بهاا ثاال  مارات وإناه       

 .طار أرميا حتى خالط الوحوشرسول ربه و
ودخل خبتنصر وجناوده بيات املقاًس فاوطئ الشاأم وقتال بناى        

كل  إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت املقًس ثم أمر جنوده أن ميأل
رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه يف بيت املقًس فقذفوا فيه الارتاب  
حتى مل ه ثم انصرف راجعا إىل أرض بابل واحتمل مع سبايا بنى 
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رائيل وأمرهم أن ىمعوا من كان يف بيت املقًس كلهم فاجتمع اس

 .عنًه كل صغري وكبري من بنى اسرائيل فاختار منهم مائة ألف صبى
فلما خرجت غنائم جنًه وأراد أن يقسمهم فيهم قالت له امللوك 
الذين كانوا معاه أيهاا امللاك لاك غنائمناا كلاها واقسام بينناا ها  ء          

رائيل ففعل فاصاب كل رجال  امن بنى اس بيان الذى اخرتتهمااالص
زاريا اانانيا وغاامنهم أربعة غلمة وكان من أولئك الغلمان دانيال وح

بط اار ألفا من سااوميشايل وسبعة آ ف من أهل بيت داود وأحً عش
يوسف بن يعقوب وأخياه بنياامني ونانياة آ ف مان سابط أشار بان        

قاوب ونفثااىل بان    يعقوب وأربعة عشر ألفا من سبط زباالون بان يع  
يعقوب وأربعة آ ف من سبط روبيل و وى اباين يعقاوب وأربعاة    

 .آ ف من سبط يهوذا بن يعقوب
ومن بقى من بنى اسرائيل وجعلهم خبتنصر ثال  فرق فثلثا أقرا 
بالشام وثلثا سبى وثلثا قتل وذهب بةنية بيت املقًس حتاى أقاًمها   

هم بابل وكانت هذه بابل وذهب بالصبيان السبعني ا لف حتى أقًم
 .الوقعة ا وىل التى أنزهلا اهلل ببنى اسرائيل باحًاثهم وظلمهم

فلما وىل خبتنصر عنهم راجعا إىل بابل مبان معاه مان سابايا بناى      
اسرائيل أقبل أرميا على محار له معه عصري من عنب يف ركوة وسلة 

 .تني حتى غشى ايليا
شك فقاال أناى    فلما وقف عليها ورأى ما بها من اخلراب دخله

حييى هذه اهلل بعً موتها فأماته اهلل مائة عام ومحاره وعصريه وسلة 
تينه عنًه حيث أماته اهلل وأمات محاره معه وأعمى اهلل عنه العيون 

َةاَل َكمْ َلب ثْذَت َةذاَل ] فلم يره أحً ثم بعثه اهلل فقال له 

َلب ثُْت ََْوًرا َأْو َبْعضَ ََْوم  َةاَل َبْل َلب ثَْت ر اَئََ 

 [ َىام  َفانُظَْ إ َلي طََعار كَ َوشَََاب كَ َلْم َََتسَنَّهْ 
َوانُظَْ إ َلي ح َمار كَ َول َنجَْعَقكَ آًَََ  ]يقول مل يتغري 
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َْ إ َلي اْلع ظَام  َكيْفَ  ُننش ُزَ ا ُثمَّ  ل قنَّاس  َوانُظ

 .[َنكْسُوَ ا َلحًْما
فنظاار إىل محاااره يتصاال بعاا  إىل بعاا  وقااً كااان مااات معااه  
بالعروق والعصب ثم كيف كسى ذلك منه اللحم حتى اساتوى ثام   
جرى فيه الرو  فقام ينهق ثم نظر إىل عصاريه وتيناه فاإذا هاو علاى      

ل أعلم هيئته حني وضعه مل يتغري فلما عاين من قًرة اهلل ما عاين قا
ميا بعً ذلاك فهاو الاذى    رثم عمر اهلل أ ،أن اهلل على كل شئ قًير

 .بفلوات ا رض والبلًان يرى 
ثم ان خبتنصر أقام يف سلطانه ما شاء اهلل أن يقيم ثام رأى رؤياا   
فبينما هو قً أعجبه ما رأى إذ رأى شيئا أصابه فأنساه الذى كان رأى 

ذرارى ا نبياااء فقااال  فااًعا دانيااال وحنانيااا وعزاريااا وميشااايل ماان
أخربونااي عاان رؤيااا رأيتهااا ثاام أصااابين شاائ فانسااانيها وقااً كاناات  
أعجبتين ما هي قالوا له أخربنا بها خنربك بتأويلها قال ما أذكرها وإن 
مل ختربوني بتأويلها  نزعن أكتافكم فورجوا من عناًه فاًعوا اهلل   

م الاذى  واستغاثوا وتضرعوا إليه وسألوه أن يعلمهام إياهاا فاأعلمه   
 .سأهلم عنه

فجاؤه فقالوا له رأيت متثا  قال صًقتم قالوا قًماه وساقاه مان  
فوار وركبتاه وفوذاه من حناس وبطنه من فضة وصًره من ذهاب  
ورأسه وعنقه من حًيً قال صًقتم قالوا فبينما أنت تنظار إلياه قاً    
أعجبك فارسل اهلل عليه صورة من السماء فًقته فهى التى أنستكها 

 .صًقتم فما تأويلهاقال 
قالوا تأويلها أنك رأيت ملك امللوك فكان بعضهم ألني ملكا من 
بع  وبعضهم كان أحسن ملكا من بع  وبعضهم كان أشً ملكا 
من بع  فكان أول امللك الفوار وهو أضعفه وألينه ثم كاان فوقاه   
النحاس وهو أفضل منه وأشً ثم كان فاوق النحااس الفضاة وهاى     
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الذهب فهو احسن من أفضل من ذلك وأحسن ثم كان فوق الفضة 

الفضة وافضل ثم كان احلًيً ملكك فهو كان أشً امللوك وأعز مما 
 .كان قبله

وكانت الصورة التى رأيت أرسل اهلل عليه من السماء فًقته نبيا 
 .يبعثه اهلل من السماء فيًق ذلك أمجع ويصري ا مر إليه

ثم ان أهل بابل قالوا لبوتنصر أرأيت ها  ء الغلماان مان بناى     
سرائيل الذين كنا سألناك ان تعطيناهم ففعلت فانا واهلل لقً انكرنا ا

ن بهاام وصاارفن ااءنا علقااااااا نسااااعنا لقااً رأينااءنا منااذ كااانوا ماااااانس
وجوههن إليهم فاخرجهم من بني أظهرنا أو اقتلهم قال شأنكم بهم 

 .فمن احب منكم ان يقتل من كان يف يًه فليفعل فاخرجوهم
ضرعوا إىل اهلل فقالوا يا ربنا اصاابنا الابالء   فلما قربوهم للقتل ت
ليهم برمحته فوعًهم أن حيييهم بعً قتلهم عبذنوب غرينا فتحنن اهلل 

فقتلوا إ  من استبقى خبتنصر منهم وكان ممن اساتبقى مانهم دانياال    
 .وحنانيا وعزاريا وميشايل

ثم ان اهلل تبارك وتعاىل حني أراد هالك خبتنصر انبعث فقال ملن 
يف يًه من بنى اسرائيل أرأيتم هذا البيت الذى أخربت وه  ء  كان

الناس الذين قتلت من هم وما هذا البيت قالوا هذا بيت اهلل ومسجً 
من مساجًه وه  ء أهله كانوا من ذرارى ا نبياء فظلموا وتعاًوا  

م وكااان ربهاام رب السااموات  اااالطت علاايهم بذنوبهااااوا فساوعصاا
لوا ما اازهم فلما فعاايكرمهم مينعهم ويعوا رض ورب اخللق كلهم 

 .ط عليهم غريهمالالوا أهلكهم اهلل وساافع
قال فأخربوني ما الذى يطلع بى إىل السماء العليا لعلى أطلع إليها 
فاقتل من فيها وأختذها ملكا فانى قً فرغت من ا رض ومان فيهاا   

قال  قالوا له ما تقًر على ذلك وما يقًر على ذلك أحً من اخلالئق
 .لتفعلن أو  قتلنكم عن آخركم فبكوا إىل اهلل وتضرعوا إليه
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عليه بعوضة فًخلت سلط فبعث اهلل بقًرته لرييه ضعفه وهو انه 
يف منوره ثم ساخت يف دماغه حتى عضت بأم دماغه فما كان يقر 
و  يسكن حتى يوجأ له رأسه على أم دماغه فلما عرف املوت قال 

 .شقوا رأسي فانظروا ما هذا الذى قتلينخلاصته من أهله إذا مت ف
فلما مات شقوا رأسه فوجًوا البعوضة عاضة بأم دماغه لاريى  
اهلل العباد قًرته وسلطانه و:ى اهلل من كان بقاى يف يًياه مان بناى     

م وإىل ايليا املسجً املقًس اإسرائيل وترحم عليهم وردهم إىل الش
ما كانوا عليه فيزعمون فبنوا فيه وربوا وكثروا حتى كانوا على أحسن 

 .واهلل أعلم ان اهلل أحيا أولئك املوتى الذين قتلوا فلحقوا بهم
ثم انهم ملا دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهً من اهلل كانت 

وكاان مان    رالتوراة قً استلبت منهم فحرقات وهلكات وكاان عزيا    
ه قً السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إىل الشام يبكى عليها ليله ونهار

خرج من الناس فتوحً منهم وإمناا هاو ببطاون ا ودياة وباالفلوات      
بل ااا يبكى فبينما هو كذلك يف حزنه على التوراة وبكائه عليها إذ أق

زيز ما يبكيك قال أبكى على كتاب اال وهو جالس فقال يا عااإليه رج
اهلل وعهًه كان بني أظهرنا فبلغت بنا خطايانا وغضب ربنا علينا أن 

رق كتااب اهلل  ااا ينا عًونا فقتل رجالنا وأخرب بالدناا وأح سلط عل
الذى بني أظهرنا الذى   يصلح دنيانا وآخرتنا غريه أو كما قال فعالم 

 .أبكى إذا مل أبك على هذا
قال أفتحب أن يرد ذلك عليك قال وهل إىل ذلك من سبيل قال 

 ،نعم ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك ثم موعاًك هاذا املكاان غاًا    
ع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمً إىل املكان الذى وعًه فرج

فجلس فيه فاتاه ذلك الرجل باناء فيه ماء وكان ملكاا بعثاه اهلل إلياه    
فسقاه من ذلك ا ناء فمثلت التوراة يف صًره فرجع إىل بنى اسرائيل 
فوضع هلام التاوراة يعرفونهاا حبالهلاا وحرامهاا وساننها وفرائضاها        
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حبا مل حيبوه شيئا قط وقامت التوراة بني أظهرهم  وحًودها فاحبوه

وصلح بها أمرهم وأقام بني أظهرهم عزير م ديا حلق اهلل ثم قبضه 
اهلل على ذلك ثم حًثت فيهم ا حًا  حتى قالوا لعزيار هاو ابان    

 .(1)اهلل
وعًم ذكر اسم املار و  ملته وصفاته وماًى امياناه مان اعجااز     

 بالغة.القرآن، واإلبهام من وجوه ال
يف حًيث طويل: "فورج ويف تفسري القمي عن اإلمام الصادق 

من عصري، فنظار إىل   ارميا على محاره ومعه تني قً تزوده ، وشئ
سباع الرب وسباع البحر وسباع اجلو تأكل تلك اجليف، ففكر يف نفسه 
ساعة ثم قال أنى حييى اهلل ه  ء وقً أكلاتهم الساباع ، فأماتاه اهلل    
مكانه مائة عام ثم بعثه أي أحياه فلما رحم اهلل بنى اسرائيل وأهلك 

ا سالط اهلل  خبت نصار رد بناى اسارائيل إىل الاًنيا ، وكاان عزيار ملا       
 خبتنصر على بنى اسرائيل هرب ودخل يف عني وغاب فيها.

وبقى ارميا ميتا مائة سنة ثم أحياه اهلل ، فأول ما أحيى منه عينيه 
َكمْ َلب ثَْت َةاَل  ]يف مثل غرقئ البي  فنظر فأوحى اهلل إليه 

َأْو ] ، ثم نظر إىل الشمس قً ارتفعت فقال [َلب ثُْت ََْوًرا

ً فقال اهلل تبارك وتعااىل   [ م  َبْعضَ ََوْ  َلب ثَْت ر اَئذََ ]قا

مْ  َََاب كَ َل ي طََعار كَ َوش انُظَْ إ َل ىَام  َف

َوانظُذَْ إ َلذي ح َمذار كَ ] أي مل ياتغري   [ َََتسَنَّهْ 

َول َنجَْعَقذذكَ آََذذًَ ل قنَّذذاس  َوانظُذذَْ إ َلذذي 

اْلع ظَذذام  َكيْذذَف ُننش ذذُزَ ا ُثذذمَّ َنكْسُذذوَ ا 

ل ينظاار إىل العظااام الباليااة املنفطاارة جتتاامع إليااه، فجعاا [،َلحًْما
واىل اللحااام الااذى قااً أكلتااه السااباع يتألااااف إىل العظااام ماان هنااا   

                                                           

 .1/329تاريخ الطربي  (1)
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َةذذاَل ]وهيااهنااااا، ويلتاازق بهااا حتااى قااام وقااام محااااره، فقااال  

ء  َةد ٌََ 
ْ
 [. َأْىَقمُ َأنَّ َّللاََّ َىَقي ُكلِّ شَ 

  التفسريالتفسري
اطاللاة جًياًة تبعاث     [ َكالَّي م َرَّ َأْو ] قولاه تعااىل   

النشاط الذهين عنً اإلنسان وجتعل يف آية اعجازية يومياة يشاهًها   
اإلنسان يف سفره، وهي اليوم اعم من السفر اذ تواجه اإلنسان حتى 

 يف عنً حضره واقامته لوسائل اإلعالم.
وماان اإلعجاااز ان هااذه اآليااة جاااءت متقًمااة يف زمانهااا لتكااون 

انيا  يواجه الناس وحرزا  مينع من الضاللة واإلنشغال باآلثار سالحا  امي
واخلراب من غري اعتباار بهاا، او امليال اىل متجياً اآلبااء واألجاًاد       
والتفاخر بافعاهلم وتأرخيهم ورمبا كانوا من الوثنيني والكفار كما هو 
حاصل يف هذا الزمان، فارادت اآلية تصحيح القراءة التأرخيية لآلثار 

 موضوعية لإلميان يف دراستها والبحث التأرخيي عنها.وجعل 
انها دعوة إلضافة اجلانب العقائًي واإلعتبار من اآلثار واختاذها 
مناسبة للتًبر والتفكر يف النشوء والبعث من جًياً فايمكن تسامية    
هذه اآلية )مبًرسة أآلثار( وكل انسان يشاهً يف سفره مًنا  منًثرة 

تنباأ عان وجاود اماة او مجاعاة او       وقرى خرباة ومسااكن مهجاورة   
حضارة منقرضة وانهم عاشوا ماًة مان الازمن مبايناة وخمتلفاة عان       
 زماننا ا  اننا نلتقي معهم يوم القيامة يف حمشر واحً وموقف واحً.

 على وجوه: [ْْ َكالَّي م]وموضوع الكاف يف  
َليْسَ ] ان الكاف حرف جر زائً، كما يف قوله تعااىل   األول:

ءٌ 
ْ
 .(1)[َكم ثْق ه  شَ 

                                                           

 .11سورة الشورى  (1)
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واساتبعً هاذا املعناى الطربساي باعتباار ان احلارف الزائاً ياأتي         

 للتوكيً و  حيكم به ا  لضرورة.
قال مجاعة منهم األخفش والفارسي: ىوز اعتبار كل  : الثاني

 كاف جارة امسا  فيكون املعنى: )أرأيت مثل الذي مر على قرية(.
 موضاوع رفاع خارب للمبتاًأ،     وقالوا يف )زيً اسً( ان الكاف يف

واألسً مضااف الياه، ورد ابان هشاام هاذا املعناى وقاال مل يسامع         
 "مررت باألسً" ولكن هذا اإلشكال   يرد على املقام.

ان الكاف وردت للتعجب، وبه قال الطربسي، واألقوى  الثالث:
 هو املعنى األول.

 بًأت اآلية حبرف العطف )أو( وله ثال  معان هي:
ان يكون عنوان الًوران بني شيئني او اشياء متعاًدة     -1

َفكَفَّاَرُتذذُه إ طَْعذذامُ َىشَذذََ    ]حنااو قولااه تعاااىل  

وَن َأْ ق يكُْم  ا ُتطْع ُم َط  َر َاك يَن ر ْن َأْوس َرس

 .(1)[ َأْو ك سَْوُتُهمْ َأْو َتْحَ ََُ َرَةَبَ  
 ان يكون ملطلق اجلمع كالواو، كما يف قول الشاعر: -9

 

 اذا مسعوا الصريخ رأيتهمقوم 
 ماااااااااااا باااااااااااني ملجااااااااااام مهاااااااااااره او ساااااااااااافع    
  

أي رأيتهم بني هذا وذاك، والسافع أي اآلخذ بناصية الفرس من 
َو َ ] غري جلام، وقاً تكاون أوكاً مان الاواو كماا يف قولاه تعااىل         

يقاال: سافعت    ،(9)[ُتط ْ  ر ْنُهْم آث ًما َأْو َكُفذوًرا
 بالشيء أي اخذته وجذبته جذبا  شًيًا .

                                                           

 .22سورة املائًة ( 1)
 .94سورة اإلنسان ( 9)
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يأتي لإلضراب مبعنى )بل( يف توسعة الكالم، واستشهً  -3
َوَأْرسَْقَناُه إ َلذي ر اَئذَ   ]الفراء وغريه بقوله تعااىل 

 ومعنى اآلية أعم وقال ذو الرمة: ،(1)[ َأْلف  َأْو ََز َُدونَ 
 

بااًت مثاال قاارن الشاامس يف رونااق 
 الضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحى

 
 وصاااااااااااورتها، أو انااااااااااات يف العاااااااااااني أملاااااااااااح 

يأتي )او( للشك واإلبهام، ومن الشك صليت الظهر     -4 
َوإ نَّا َأْو إ ََّذاُكمْ ] أو العصر، ومن اإلبهام قولاه تعااىل  

 .(9)[َلَعَقي ُ ًدى َأْو ف   َضلَل  ُرب ين  
وذكرت هلا معان اخارى منهاا اإلباحاة ومرادفاة )ا ( ومرادفاة      

عااي ، وتعاارف هااذه املعاااني بلحاااظ القاارائن   )اىل( والشاارط والتب
ومالبسات الكالم ا  انها   تتعارض مع املعاني األخارى للحارف   
فقً يكون له اكثر من معنى، ويف هذه اآلية ميكن ان يكاون التفساري   

 على وجوه:
واحتجاجه وجحود ان شئت فانظر يف قصة ابراهيم  -1

على القرية اخلاوياة  امللك وبهته، وان شئت فتًبر يف قصة الذي مرِّ 
 على عروشها.

انظر يف اآليات املتعًدة والقصص املوتلفة اليت ت دي   -9
 جمتمعة ومتفرقة اىل اثبات وجود الصانع.

اذا كان احتجااج اباراهيم ماع امللاك جااء باذكر آياات         -3
حسية تتعلق باآلفاق والوجود الذهين وادت اىل بهت الكافر، وفيه 

ياة تتضامن اآلياات احلساية     حجة وبرهاان لكال عاقال فاان هاذه اآل     

                                                           

 .142سورة الصافات ( 1)
 .94سورة سبأ ( 9)
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 امللموسة.

صالى اهلل علياه وآلاه    واخلطاب يف اآلية متوجاه اىل الانيب حمماً    
كرسول ونيب ولعموم أهل األرض، ولكنه احناللي موجه اىل  وسلم

كل مسلم بل اىل كل انسان ذكارا  كاان او انثاى لإلعتباار واإلتعااظ      
يف علم التوحيً والتزود مبقًار ضروري من املعرفة اإلهلية والتفقه 

واحكام التكاليف ليكاون طريقاا  لإلمياان واإللتازام بسانن التشاريع       
 وأحكام الفرائ .

ان هذه اآليات رمحة اهلية تتغشى املسلمني من خالل القرآن ملا 
فيها من الًروس والعرب واحلج  وآفاق املعرفة، انها سياحة يف عامل 

التذكرة بالشواهً التوحيً ومسالك الرشاد وجاءت من باب املثال و
الكثرية اليت تواجاه اإلنساان يف ليلاه نهااره واقامتاه وسافره لتاذكره        
بوظائفه وواجباته وتساعً امل من وتزياً مان امياناه وختازي الكاافر      

 وتًح  مغالطته وتفضح شبهته.
واختالف املفسرين يف هوية الذي مر على القرية وهو مسالم او  

فر   خيلو من نكات مستقرأة من أخص كونه احً األنبياء ام   انه كا
ظاهر اآلية باعتبار ان املًار على موضوع اآلية وماا فيهاا مان العارب     
واملوعظة وان كل انسان يف معرض رؤية حال اخلراب والقرى اليت 
باد اهلها وانقرض ساكانها، فاآلياة جاواب عان سا ال يطارأ علاى        

مسالم   الذهن يف اإلحياء بعً اإلماتة وهذا السا ال قاً يصاًر عان    
ي من بيوم احلساب بًليل انه يعرتف ضامنا  باان اهلل عاز وجال هاو      

 الذي حييي هذه القرى.
وهذا اإلحياء اعم من معنى بعاث األروا  والنااس مان جًياً     
للحساب، باعتبار ان بعث القرى يعين ارجاع حاال النااس اىل ماا    

إلمتام كانوا عليه يف الًنيا سواء بقيام هذه األشياء بالشهادة عليهم او 
احلجة واستحضار الوقائع واألحًا  او لبيان عظايم قًرتاه تعااىل    
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 ورؤية اخلالئق لآليات.
 والقائل بان الذي مر على االقرية كافر احت  بوجوه:

َأنَّي َُحْي   َ ذي ه  َّللاَُّ َبْعذَد ] : قولاه تعااىل   األول 

واناه يفياً اساتبعاد اإلحيااء مان اهلل عاز وجال بعاً          [ َرْوت َها
 اإلماتة، ولكن الكالم حيتمل وجوها  اخرى وهو انه:

س ال عن كيفية اإلحياء بعً اإلماتة وليس انكار اإلحياء  -1
 اصال .

اإلستفهام عن اوان وزمان اإلحياء وهل يف عامل الًنيا  -9
 ام يف اآلخرة ومتى يكون يف دوران الفلك.

ياوم القياماة لقياام احلجاة علاى الكاافرين        ينتظر امل من -3
 وعلى اولئك الذين   ي منون بالبعث والنشور.

 واذا ورد اإلحتمال بطل اإلستً ل.
وهذا يًل علاى   [َفَقمَّا َتبَيََّن َلهُ ]: قوله تعاىل الثاني

جميء وحصول التبيان بعً رؤية اآلية، وهذا ضعيف ايضا  ملا يرد عليه 
 من وجوه منها:

احتمال كون التبيني نوع اكرام له وهو األرجح، ألنه    -1
 ختصيص وتشريف ومشاهًة خاصة لآليات.

التبيني اعام مان حصاوله ابتاًاء ولكناه تعلاق مبوضاوع         -9
 خمصوص وقيام حجة معينة.

 ان التبيني لطف واحسان منه تعاىل. -3
: جميء اآلية بعً ذكر قصة منروذ وكفره وعناده واجلواب الثالث

 ه:عليه من وجو
: ان املعنااى السااياقي   د لااة لااه علااى املقارنااة والتشااابه ا  أو  

 بلحاظ القرائن وحضور وجوه الشبه.



 32 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 43ج /معامل اإلميان
مع مناروذ  : ان اآلية السابقة حكت قصة حماججة ابراهيم ثانيا 

فهي نوع مفاعلة واختالف عقائًي باني اإلمياان والكفار و  تتعلاق     
 احلق واإلميان. باجلحود والكفر وحًه، كما انها اكًت انتصار

ا : اكًت خامتة اآلية السابقة حتري وسكوت منروذ واخربت عما ثالث
حلقه من اخلزي، اما هذه اآلية فجاءت باإلخبار عن اميان الذي مرِّ 
على القرية مع احتمال ان تكون قصة هذا املاار مشاابهة إلحتجااج    
 ابااراهيم عليااه السااااالم، ومااع التاااعارض بااني اإلحااااتمالني يكااااون 

 التسااقط.
ان موضوع اآلية قضية يف واقعة، اراد اهلل عز وجل منها ان تكون 
درسا  وعربة للناس مجيعا  فهو آية للشوص وألهل زمانه، وهم على 

 قسمني:
 : الذين كانوا معه يف ايام حياته.األول
 : الذي عاش معهم بعً بعثه واحيائه.الثاني

جلاى ألناه عااش    واآلية تتعلق بالقسم الثااني بصاوره اوضاح وا   
معهم وهو من الطبقاة الساابقة واجليال املنقارض، و  ختاتص اآلياة       
باحيائه بل ببيان وتفصيل احوال األمم املنقرضة وحياتهاا وديانتهاا   
ومعايشها واشواص وطبائع افرادها وتثبيت األنساب وذكر الًول 
واجملتمعات واحاوال النااس واجاراء دراساة مقارناة بينهاا واختياار        

األحساان للمجتمااع واألفااراد، مبعنااى ان اآليااة اصااال     األفضاال و
 للمجتمعات وتهذيب للنفوس.

وهذا األمر من مرجحات كون الشوص املار على القرياة نبياا ،   
وهااذا القااول منااا يفااتح آفاقااا  جًيااًة يف عااامل النبااوة ويظهاار آيااات   
ومعجزات ذاتياة مالزماة لفلسافتها ووجودهاا يف األرض فشاوص      

ًيًة على حنو خارق للعادة ثام ياأتي جملتماع    النيب خيتفي سنوات ع
جًيااً بعااً ان انقاارض اهاال زمانااه وتغااريت العااادات والعمااالت    
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 واملمالك ولكن احلق وحًه هو الباقي.
وقً جاء القرآن بقصة اهل الكهف وكيف ان اهلل عز وجل بعثهم 
من رقودهم بعً اكثر من ثالنائة سنة، ولكن هذه اآلية جاءت على 

 شوصية وليس من طلب وراء الذي مرِّ على القرية.حنو القضية ال
انه من تعًد اآليات واظهارعظيم قًرته سبحانه وزيادة الرباهني 
واحلج  واداء النيب لوظائف مركبة وقيامه باجلهاد املتعًد يف زماانه 
وصيغة وافراده وخصوصياته، فمرة يبعث سبحانه نبياا  لكال زماان    

متني معا ، و بااً ان هذا التباين ولكل امة، ومرة يبعث ذات النيب أل
له خصاوصيات واسباب تتعلق بالزمان واهله وكيفياة دعاوتهم اىل   
اإلميان، فبعثة نيب من األمة املنقرضااة اكثر حجااة على الناس واقااوى 

 يف الربهااان والًعوة اىل اهلل.
ولعل يف سياق اآليات وجميء هذه اآلية بعً آية منروذ د لة على 

هل الزمان الذي بعث فيه هذا النيب وانهم احتاجوا نبيا  يكون عتو ا
آية يف شوصه وحياته و  يتحًاهم بالربهان ألنه يتعرض اىل القتل 
يف احلال كما حصل مع ابراهيم يف اعًاد احلطب حلرقه او مع عًد 
كثري من انبياء بين اسرائيل، فهو   ياًعوهم اىل اإلمياان بالتحاًي    

اليه من مضامني الكفر، بل انه بذاتاه آياة عقلياة     وابطال ما يذهبون
وحسية ظاهرة تلح على كل انسان وتًعوه للتًبر والتأمل والتفكر يف 
بًيع خلقه تعاىل، باإلضافة اىل ما يظهر عليه من الًعوة اىل اهلل يف 

َول َنجَْعَقذكَ ]مسته وسريته وفعله، ويًل على ذلك قوله تعااىل  

 .[آًَََ ل قنَّاس  
فلفظ الناس يفيً ا طالق وما هو أعم يف زمانه ومكاناه، فكماا   

وياراد مناه املسالم     [ ََاَأَ َها النَّاسُ ] يرد يف القرآن خطاب 
ويف كل زمان، كذلك هذه اآلياة فهاي خطااب متجاًد      موغري املسل

 لكل أهل األرض املوجود منهم واملعًوم.
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رميا  إذ بعثااه اهلل عااز والااذي قال أن الذي ماارِّ على القاارية وهااو أ

صى إليه إن ذكرِّ إذ بعثه اهلل عز وجل نبيا  إىل بين إسرائيل، وأووجل 
 .إليِّ فادعهم أحًاثهم وعرِّفهم نعمي كقوم

 اهلل فقاال ، تنصارني  مل إن عااجز  تقاوِّني  مل إنِّ ضاعيف  إنِّي:  أرميا فقال
 وجلِّ عزِّ اهلل فأهلمه  يقول، ما يًر ومل فيهم أرميا فقام  أهلمك، أنا:  تعاىل

 .املعصية وعقاب الطاعة ثواب فيها هلم بيِّن طويلة بليغة خطبة الوقت يف
 احللايم  فيهاا  يتحيِّر فتنة هلم ألقضني بعزتي اهلل أنا وإنِّي:  آخرها يف وقال

 عاًد  يتِّبعاه  الرمحة قلبه من وأنزع اهليبة ألبسه قاسيا  جبِّارا  عليهم وألسلطنِّ
 اسرائيل بين مهلك إنِّي:  أرميا إىل تعاىل اهلل فأوحى  املظلم الليل سواد مثل

 أرميا ذلك مسع فلمِّا نو ، بن يافث ولً من وهم بابل أهل ويافث، بيافث
 أرمياا  تضارِّع  اهلل مساع  فلماا  رأساه  على الرماد ونبذ ثيابه وشقِّ وبكى صا 
 إليك؟ أوحيت ما عليك أشق أرميا يا: ناداه وبكاه اخلضرج وهو

 فقال به أسرِّ   ما إسرائيل بين يف أرى أن قبل أهلكين يارب، نعم:  قال
 مان  ذلاك  يف األمار  يكون حتِّى اسرائيل بين أهلك   وعزِّتي :وجلِّ عزِّ اهلل

   باحلق موسى بعث والذي:  وقال نفسه، وطابت أرميا بذلك ففر  قبلك،
 صااحلا   ملكاا   وكاان  باذلك  فأخربه امللك أتى ثم اسرائيل، بين بهالك أرضى

 .فربمحته عنِّا عفا وإنِّ لنا كثرية فبذنوب ربِّنا ي عذِّبنا إن:  وقال وفر  فاستبشر
 يف ومتادياا   معصاية  إّ  يازدادوا  مل سانني  ثاال   الوحي بعً لبثوا إنِّهم ثم

 فلم التوبة إىل امللك ودعاهم الوحي فقل  هالكهم، اقرتب حني وذلك الشر
ً  راياة  ألاف  ساتمائة  يف فورج نصِّر خبت عليهم اهلل فسّلط يفعلوا،  أهال  تريا

 مازعمات  أيان :  ألرميا فقال امللك اخلرب أتى سائرا  فصل فلما املقًس، بيت
 إليك؟ أوحى اهلل أن
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 وعازم  األجل قرب فلما واثق به وأنا امليعاد خيلف   اهلل إنِّ: أرميا فقال
 باين  مان  رجاال   لاه  متثِّل قً َمَلكا  أمريا إىل اهلل بعث هالكهم، على تعاىل اهلل

 ومل أرحاامهم  وصالت  رمحي أهل يف أستعينك اهلل نيب يا:  فقال، إسرائيل
 فيهم، فأفتين لي اسواطا  إّ  إياهم إكرامي مع يزيًون و  حينا  إّ  إليهم أت

 .خبري وأبشر وصلهم اهلل وبني بينك فيما أحسن: له فقال
 بني فقعً الرجل ذلك صورة يف إليه أقبل ثم أياما  فمكث امَلَلك فانصرف

 والاذي  اهلل ياانيب : قال بعً؟ لك أخالقهم أوماظهرت:  أرميا له فقال يًيه،
ِّمتها  إّ  رمحاة  أهل إىل الناس من أحً يأتيها كرامة أعلم ما باحلقِّ بعثك  قا
  .وأفضل إليهم

 يصلح الذي تعاىل اهلل واسأل إليهم وأحسن أهلك إىل أرجع: النيب فقال
ً  أياما  فمكث امَلَلك فقام يصلحهم، أن الصاحلني عباده  نصار  خبات  نازل  وقا

 .عليهم وشقِّ اسرائيل بين ففزع اجلرِّاد من أكثر املقًس بيت حول وجنوده
 .واثق بربِّي إنِّي:  قال اهلل؟ وعًك ما أين اهلل نيب يا:  رمياأل امَلل ك فقال

ً  وهاو  أرمياا  إىل امَلَلاك  أقبل ثم  فضاحك  املقاًس  بيات  جاًار  علاى  قاعا
 شأن يف أنبأتك الذي أنا: وقال يًيه بني فقعً وعًه الذي ربِّه بنصر واستبشر

:  امَلَلك فقال فيه؟ هم الذي من يفيقوا أن هلم يأن أمل: النيبِّ فقال مرِّتني أهلي
 يف رأيتهم فاليوم عليه أصرب اليوم قبل منهم يصيبين كان شيء كلِّ اهلل يانيب
 .به وجلِّ عزِّ اهلل يرضى   عمل

 اهلل ساوط  مان  عظايم  عمال :  قاال  رأياتهم؟  عمال  أي على:  النيب فقال
 ما إّ  باحلق بعثك الذي باهلل أسألك وإنِّي ألخربك وأتيتك ولك هلل فغضبت

 .ليهلكهم عليهم اهلل دعوت
 وصاواب  حاق  علاى  كاانوا  إنِّ واألرض السماوات َمالك يا:  أرميا فقال

 .فأهلكهم ترضاه   وعمل سوطك على كانوا وإن فابقهم
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 السماء من صاعقة وجلِّ عزِّ اهلل أرسل أرميا فم من الكلمة خرجت فلما

 فلما، أبوابها من أبواب سبعة وخسف القربان مكان والتهب املقًس بيت يف
 َمالاك  ياا :  وقاال  رأساه،  علاى  الرماد ونبذ ثيابه وشق صا  أرميا ذلك رأى

 الذي يصبهم مل أنِّه فنودي وعًتين؟ الذي ميعادك أين واألرض السماوات
 ودعائك، بفتياك إّ  أصابهم

 حتِّى أرميا فطار.ربه رسول وأنه بها، أفتى اليت فتياه أنِّها النيبِّ فاستيقن 
 وقتل الشام ووطىء املقًس بيت وجنوده نصِّر خبت ودخل الوحوش، خالط

 كالِّ  مياأل  أن جناوده  أمار  ثم املقًس، بيت وخرِّب أفناهم حتِّى إسرائيل بين
 حتاى  الارتاب  فياه  فقاذفوا  املقاًس  بيات  يف يقذفاه  ثام  ترابا  ترسه منهم رجل

 فااجتمع  كّلهام  املقاًس  بيات  بلًان يف كان َمْن ىمعوا أن أمرهم ثم مالؤه،
 فقسِّمهم صيب ألف مائة منهم واختار إسرائيل بين من وكبري صغري كلِّ عنًه

 خبت وفرِّق أغلمة، أربعة منهم رجل كلِّ فأصاب معه كانوا الذين امللوك بني
 وثلثا  أسر، وثلثا  بالشام، أقرِّ فثلثا :  فرق ثال  إسرائيل بين من بقى َمْن نصِّر
 قتل

 فلماا  بظلمهام  إسارائيل  ببين اهلل أنزهلا اليت األوىل الواقعة هذه فكانت
 أرمياا  أقبال  إسرائيل، بين سبايا ومعه بابل إىل راجعا  عنهم نصِّر خبت وّلى
 وقف فلما ايليا أتى حتِّى تني وسّلة ز كرة يف عنب عصري معه له محار على

 .(1)({خاوية َوه َى َقْرَية  َعَلى َمر  َكالَّذ ى َأْو}:  قال خرابها ورأى عليها
 وذكرت يف الذي مرِّ على القرية أقوال:

، (9)املروي عن إبن عبااس هو و نيب اهلل عزير بن شرخيا األول:
 وهو مشهور املفسرين.

                                                           

 .9/22سورة الكشف والبيان (1)
 .5/432أنظر تفسري الطربي (9)



  43ج /معامل اإلميان اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 43

أنه النيب أرميا، وبه قال وهب، وعن أبي بصري عن اإلمام  الثاني:
 لاه  يقاال  نبياا   سرائيلإ بنى على بعث اهلل نإجعفر الصادق يف اآلية قال: 

 كرايم من وغرس فيه ، كرايم البلًان من تنقيته بلً ما هلم قل:  فقال ،إرميا
 ستهزئواوإ فضحكوا:  قال فانبت خرنوبا فاخلف غريبة كل من ونقيته الغرس

 املقًس بيت البلً نإهلم  قل نأ: ليهإ اهلل فأوحى:  قال ، اهلل إىل فشكاهم به
 خلفوافاأ  كال جباار   عانهم  وحنيات  غريبة كل من تنقيته سرائيلإ بنو والغرس

 دماائهم وياخاذ   يسافك  مان  بلاًهم  يف علايهم  فالسلطن اهلل مبعاصى فعملوا
 دعااءهم ا   ساتجب أ مل دعوا وان بكائهم أرحم فلم إىل بكوا فان ، أمواهلم
 جزعات  حًثهم فلما ،  عمرنها ثم عام مائة  خربنها ثم ا وفشلت فشلتهم
 العلماء

 لناا  فعااود  ؟ بعملاهم  نعمال  نكان  ومل حنن ذنبنا ما اهلل رسول يا:  فقالوا
 لياه إ ياو   فلم سبعا صام ثم أكلة فأكل شئ ليهإ يو  فلم فصام سبعا ، ربك
 اهلل أوحاى  والعشرين الواحً يوم كان نأ فلما سبعا صام أكلة ثم فأكل شئ

 دبرك؟ على وجهك  ردن او قضيته امر يف تصنع أتراجعنى عما لرتجعن ليهإ
 علايهم  اهلل فسالط  ، تنكاروه  فلام  املنكر رأيتم نكمأل:  هلم قل اليه أوحى ثم

 قً نكأ: فقال النيب إىل نصر خبت ثم بعث بلغك، قً ما بهم فصنع نصر خبت
 وان شئت فيمن عنًى فأقم شئت بهم فان أصنع مبا وحًثتهم ربك عن نبئت

 غاب أن فلما ، وخرج وتينا  عصريا  فتزود خرجأ بل  :  فقال فاخرج شئت
 عام مائة اهلل فأماته موتها بعً هذه اهلل حييى انى: "فقال ليهاإ لتفتإ البصر مً

 .الشمس تغيب نأ قبل عشية وبعثه غًوة أماته"
 لبثت كم: " له قيل ثم البي  غرقئ مثل يف عيناه منه خلق شئ أول وكان
 بال  قاال  ياوم  بعا   أو: "قاال  تغب مل الشمس إىل نظر فلما" يوما قال لبثت

 محااارك إىل وانظاار يتساانه مل وشاارابك طعامااك إىل عااام فااانظر مااأة لبثاات
: قاال "  حلما نكسوها ثم ننشزها كيف العظام وانظر إىل للناس آية ولنجعلك
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 كياف  العاروق  ويارى  بعا   إىل بعضاها  كياف يصال   عظامه إىل ينظر فجعل
 .(1)قًير( شئ كل على اهلل نأ علمأ: "قال قائما  ستوىأ فلما ، جترى

 :وفيه مسائل (9)إنه اخلضر وهو قول إبن إسحاق الثالث:
)أي إبن عطياة(   منه بناء هذا:  عرفة ابن وبه قال إبن عطية، قال األوىل:

 .(3) اآلن إىل حيا يزل مل:  يقولون والنِّاس مات السالم عليه اخلضر أنِّ على
 املراد من اخلضر صاحب موسى أبقاه اهلل حيا . الثانية:
 ةإسم اخلضر موافق للوضر الذي كان صاحبا  ملوسى كما يف سور الثالثة:
َفَوجََدا َىبًْدا ر ْن ى بَاو َنا آَتيَْناُه َرحَْمًَ ر ْن الكهاف] 

 .(4)[َوَىقَّْمَناُه ر ْن َلُدنَّا ى ْقًماى ْند َنا 
 .قال إبن إسحاق: أرميا هو اخلضر الرابعة:
  .(5)هو رجل كافر شك يف البعث( عن جماهً الرابع:

 ولكن اآلية تنفي بً لتها التضمنية هذا املعنى من جهات:
إقرار املتعجب بالتوحيً لذكره اهلل عز وجال يف موضاوع إحيااء     األوىل:

 املوتى.
 جاء الس ال للذات ومع النفس. الثانية:

وبعاثهم، بال ورد خبصااوص    مل ياأت السا ال خبصااوص النااس    الثالثاة: 
املعناى   لإنتقاا إرادة بعث الناس، ولكن  @يراجع@القرية، وصحيح إمكان

َواسْذذَأْل كمااا يف قولااه تعاااىل]  قرينااةماان احلقيقااة إىل اجملاااز حيتاااج إىل   

فإن الس ال إىل القرية   يصح، فحمل املعناى علاى إرادة    ،(6)[اْلَقَََََْ 
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، أما آية البحث فاملعنى القرية حذف املضاف وحصول اإلحتجاج بس ال أهل
فيها أعم ويشمل أهلها الذين بادوا، وأطالل تلك القرية وإعادة بيوتها اليت 

 سقوف أبنيتها على اجلًران.سقطت 
مائة عام ثم بعثه من  تهأماتبإكرام اهلل عز وجل للسائل املتعجب  الرابعة:

 جًيً.
تشريف اهلل عز وجل للمتعجب بس ال اهلل عاز وجال لاه عان      اخلامسة:

وكال واحاً منهاا     ،معاه  عاز وجال  طول مكثه، مع تعًد مواضايع كاالم اهلل   
 برهان وحجة حسية ظاهرة.

 حفظ املتعجب يف ماله ودابته وشرابه. السادسة:
وشاهًا  على عصاره وإعاناة    ،آية من اهلل عز وجل إرادة جعله السابعة:

 ،زمانني بينهما أكثر من مائةالناس بإقتباس الًروس من التباين واملقارنة بني 
 بعً بعثه.مًة واألكثر هنا بلحاظ بقائه حيا  

َةاَل َأْىَقذُم َأنَّ َّللاََّ َىَقذي أختتمت اآلية بقوله تعاىل] الثامنة:

ء  َةد ٌََ ُكلِّ 
ْ
وفيه د لة على إميان الذي تعجب من كيفياة إحيااء    [،شَ 

تى، وإستغراق إميانه للزمن املاضي واحلاضر فعنًما جتلت له كيفية اإلحياء املو
بعاً املاوت، مل يقل)علمات( كمااا قاال فرعاون عنااًما أوشاك علاى الغاارق        

آَرَنْت ب ه  َةاَل آَرْنُت َأنَُّه  َ إ َلَه إ  َّ الَّي م واهلاالك] 

َأاآلَن َوَةذْد  *َبُنو إ سََْائ يَل َوَأَنا ر ْن اْلُمسْق م ينَ 

 .(1)[َىَصيَْت َةبُْل َوُكْنَت ر ْن اْلُمْفس د َنَ 
يظلمون أنفسهم باإلصرار الذين السياق بذم  أختتمت آية التاسعة:

 .على الكفر، وجاءت آية البحث لبيان موضوع آخر
آياة البحاث حبارف العطاف)أو( واجلاواب       فإن قلت يفياً إبتاًاء  

العطف جهيت بلحاظ بيان أحسن القصص واملواعظ للنيب حممً صلى 
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)أو( يفيااً احلاارف نه وآلااه وساالم واملساالمني، خصوصااا  وأ اهلل علياا

الرتديً الذي يًل على التعًد والتباين كما يف كفارة اليمني التويريية 
َعامُ َىشَََ   َرسَذاك يَن َفكَفَّاَرُتُه إ طْ ثم التعيينية قاال تعااىل]  

َْوُتُهمْ َأْو  وَن َأْ ق يكُْم َأْو ك س ا ُتطْع ُم َط  َر ر ْن َأْوس

  .  (1)[َفَمْن َلمْ ََج ْد َفص يَامُ َثلََثَ  َأََّام   َتْحَ ََُ َرَةَبَ  
لقً جعل اهلل هذا البعث موعظة وعربة بقوله تعاىل يف آية  العاشرة:

البحث)ولنجعلك آية للناس( ومن مصاديق اآلية يف املقام أنه شاهً 
على عصر وجيل من الزمان منقرض، فالبً أن يكون الشاهً أميناا   

 عاد   خملصا .
كانت آية اإلحيااء معجازة متعاًدة واملعجازات مان       احلادية عشرة:

 .ًي واألمر اخلارق للعادةبياء ملا فيها من التحإختصاص األن
د  ت قولاه تعاىل)ولنجعلاك آياة للنااس(أعم مان       الثانية عشارة: 

اإلحياء فقً أراد اهلل عز وجال أن ىعلاه داعياة إىل اهلل، وحجاة يف     
َول َنجَْعَقُه آََذًَ بًيع صنعه، قال تعاىل يف عيسى عليه الساالم] 

 .(9)[ل قنَّاس  َوَرحَْمًَ ر نَّا
احلياة من  ودةوعإكرام السائل برؤيته نشوء العظام،  الثالثة عشرة:

 .للًابةجًيً 
تكاارر األماار اإلهلي)أنظاار( ثااال  ماارات يف اآليااة   الرابعااة عشاارة:

الكرمية، وكلها متوجهة إىل السائل، وفيها آية من اإلكرام والتشريف، 
 وإخبار عن لزوم دعوته إىل اهلل عز وجل بني الناس. 

َأنَّذي َُحْي ذ  َ ذي ه  َّللاَُّ َبْعذَد قوله تعااىل]  اخلامسة عشرة:

[ إقرار بالربوبية املطلقة هلل عز وجل، وتسليم بأن اهلل تعاىل َرْوت َها
 هو الذي حيي املوتى.
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 ياًل التسااؤل عان إحيااء القرياة علاى اإلعارتاف        السادسة عشرة:
بالعلة الغائية هلذا اإلحياء وهي الوقوف بني يًي هلل للحسااب وأن  

 هذا احلساب حاضر يف الوجود الذهين للسائل.
ملا ذكرت اآلية السابقة جحود وعتو منرود يف ملكه  السابعة عشرة:

وإدعائه الربوبية، وإحتجاج إبراهيم عليه بقًرة اهلل عز وجال علاى   
لتبعث السكينة يف نفوس املسلمني  اإلحياء واملوت، جاءت هذه اآلية

وتبني حتمية زوال الطغيان واجلحود، بأن يأتي من يسأل عان كيفياة   
 اإلحياء فيميته اهلل مائة عام ليكون آية وموعظة وعربة.

وتبني هذه اآلية أنه مل يكن هناكمن حيت  ويقيم الربهان فإن اهلل عز وجل 
   مللموس ذي النفع العام.هو الذي يتوىل بيان احلجة باملصًاق العملي ا

يف س ال إبراهيم عليه السالم جاءت اآلية الالحقة  الثامنة عشرة:
هلل عز وجل بإحياء املوتى، وصًور هذا الس ال عن هًاية وإميان، 

اهلل للموتى الوارد يف هذه  وفيه د لة جميء التساؤل عن كيفية إحياء
جل قاادر علاى إحيااء    بأن اهلل عز واآلية من منازل اإلميان واإلقرار 

 املوتى.
ماان إعجاااز السااياق جماايء اآليااة السااابقة بتأكيااً  التاسااعة عشاارة:

إبراهيم حبضرة الظامل بأن احليااة واملاوت بياً اهلل، وأناه تعااىل حياي       
كيفية اإلحياء، وإخبار اآلية التالية  املوتى، وجميء هذه اآلية بالس اعن

عن آية اإلحياء اآلني للطيور بعً ذحبها للنفع العظيم يف آية إحياء امليت 
  وبعثه بعً مائة عام.

 
 

َ خَاو ََذٌَ َىَقذي قوله تعااىل ] 
َىَقي َةََََْ  َو   

 [ُىَُوش َها
القرية موضع سكن مجاعة من الناس وجممع بيوتهم ومساكنهم، 
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لى املصر اجلامع، ووصفت مكة يف القرآن بانها قرية قال وقً تطلق ع

َ َأشَذد  ُةذوًَّ  ر ذْن ]تعااىل  
َوَكَأَِّْن ر ْن َةََََْ    ذ 

، واختلاف يف القرياة الاوارد    (1)[َةَََْت كَ الَّت   َأْخََجَْتذكَ 
 ذكرها يف هذه اآلية على اقوال:

انهااا ايلياااء وهااي بياات املقااًس، وبااه قااال قتااادة ووهااب     -1
 وعكرمة.

 األرض املقًسة عن الضحاك. -9
 القرية اليت خارج منها األلوف حذر املوت، عن ابن زيً. -3

لقً ذكرت مادة )قرى( يف القرآن سات وسساني مارة تتضامن     
اكثرها صيغة اإلنذار والتوويف والعقاب، ومنهاا هاذه اآلياة فانهاا     
تذكري باملوت والفناء سواء باإلنعًام الشوصي باملوت، او الناوعي  

 البلًة وانقراض اهلها او عزوفهم عنها. بانًثار
وتنقل اآلية قارئ القرآن اىل واقاع قصاتها وجتعلاه يستحضار يف     
ذهنه صورة قرية او بلًة كبرية او صغرية مارِّ عليهاا وبيوتهاا سااقطة     
وخالية من سكانها، كما انه يستحضر اآلية عنًما مير علاى قرياة او   

اريهم، ويف زمن العوملة خرائب ودور بالية باد اهلها او هجرتها ذر
يكون هذا اإلستحضار اكثر واقعية وظهورا ، فقً يرى اإلنسان هذه 
القريااة يف الصااور او أجهاازة اإلعااالم املسااموعة واملقااروءة، فيعيااًنا 
الواقااع اليااومي اىل القاارآن كمااا يضاافي القاارآن علااى هااذه الصااور   
 واملشاهً صابغة عقائًياة تكاون وسايلة للتاًبر والتفكار واإلتعااظ،       

واإلنسان يعلم بفطرته انه  بً وان يتعرض ملا اصاب غريه مبفارقاة  
 احلياة.

انها سياحة ضمن التصور والوجود الذهين الذي يقرب املفاهيم 
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الكلية بالشواهً احملسوسة، واستحضار املاًركات العقلياة باالواقع    
العملااي الااذي يااراه كاال انسااان ويسااتطيع ان يسااتنت  منااه الااًروس 

 والعرب.
ًرسة القرآن التأديبيااة اليت جتااعل من احلااياة الًنيا حلقة انها م

للًرس وجامعة متنااقلة تتوذ مان معاامل األرض وحاا ت النااس     
وآيات اآلفاق برهانا  وموعظة ومناسبة للتًبر يف اخللاق واساااتظهار   

 النتائ  اليت تكون وسيلة للصال  واإلصال  والرشاد.
ومن اآليات والشواهً ما   يلتفت اليها اإلنسان بسابب العاادة   
واإلعتياد ويغفل عن لزوم اإللتفات هلا فتأتي اآلية القرآنية تذكريا  له 
وتنبيها  ودعوة لإلعتبار وحتذيرا  من الغفلة وما جتلبه على اإلنسان من 
الضرر واألذى، فهذه اآلية رمحة مزجاة وهبة مساوياة مركباة مان    

 ن:امري
وجود الشواهً من اآلثار واخلراب اىل جانب العمران،  األول:

 وهي حالة موجودة يف كل زمان ومكان.
مااع اإلرتقاااء العلمااي وبااًل ان ميياال الناااس اىل ازالتهااا  الثاااني:

وحموها والقيام بتجًيً البناء علاى ارضاها باحاً  كيفياة وطريقاة      
باالغون حبفاظ   خصوصا  مع توفر اسباب وصيِّغ حًيثة للبناء فانهم ي

تلك األطالل والعروش على حاهلا  والتفاخر بوراثتها وا نتسااب  
اليها، ومع رخصها، وامكان  احلصول عليها من غري باًل، وعاًم   
وجود اهل هلا وزهً الناس بها، مل يفكرأحً باحيائها واعمارها بل 
اجتاه النااس اىل العناياة النوعيااة العاماة باآلثاار التأرخيياة وتعاهااًها       

رص عليهااا وا عتاازاز بهااا كاارتا  وتااأريخ  وتسااوري وسااائل  واحلاا
اإلعالم والنشر حلث الناس على زيارتها، وهذا كلاه مان مصااديق    
هذه اآلية األرضية األنسية، وفيه دليال علاى بقااء موضاوع كال آياة       
قرآنية اىل يوم القيامة، فاآلثار والعروش اخلاوية واحليطان املنًرسة 
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 نة السالفة.شواهً على العصور واألزم

واناااًفاع وحااارص الاااًول وامل سساااات الثقافياااة وا نساااانية    
واإلعالمية على تعاهًها وكثرة زوارها وما تًره من أموال اسباب 

 سااماوية جلعاالها آيااة باقيااة ودرسا  وموعظة للناس مجيعا .
وهذه اآلية دعوة لفلسفة اسالمية يف علم اآلثار وتوجيه األفكار 

 العقائًي منها مبا ي دي اىل زيادة اإلميان والصال .حنو اإلعتبار 
وهذه الًعوة مطلقة يف موضوعها فهي موجهة للناس مجيعا  و  
يشرتط تقييًها بارادة دخول اإلسالم، وموافقاة ملاا جااءت باه كال      
الكتااب والااًيانات السااماوية ألنهااا مناساابة للتااًبر يف عظاايم قًرتااه 

نسان منفردا  ومتحًا  وحاجته تعاىل،  ود لة واقعية على ضعف اإل
 وعًم قًرته على حفظ نفسه او تعاهً نسله او بقاء جمًه.

واذا كانت اجلماعة واألماة والقرياة واهال البلاًة قاً تعرضات        
للمحو والزوال، فمن باب اوىل ان يتعرض اإلنسان كفرد اىل الزوال 
وي يًه حصول املوت وعًم استثناء شوص ما منه، وهاذه املقًماة   

اىل نتيجااة حتميااة وهااي ضاارورة وجااود مااًبر للولااق ولاازوم  تقااود
 اللجوء اليه.

وبذا تكون هذه اآلثار والقرى اخلاوية على عروشها وا طاالل  
سَُنَ َه ْم آََات َنذا ف ذ  ]البالية من مصاديق قوله تعااىل  

، فهي آية تًل على وجود الصانع (1)[اآلَفاق  َوف   َأْنُفس ه مْ 
سواء بذاتها او بواسطة د لتها على ضعف اإلنسان وحاجته اىل من 

 يتعاهً ش ونه وحيفظه يف ماله وذريته وثروته.
وانه مع اإلرتقاء العلمي تأخذ مصاديق هذه اآلية القرآنية صورا  
 علمية مالئمة لصيِّغ التفكري يف هذا الزمان وتكون اكثار نفعاا ، ففاي   
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هذا الزمان يكون اطالع الناس علاى اآلياات بصاورة اكثار اتسااعا       
وأوضح بياناا  وأساهل طريقاة واقارب اىل األذهاان، ومنهاا معااااني        
اآلثااار وايالئها عااناية خاصة ووجود منظمات تعااتين بها وتًعاااو  
للمحافظااة عليها وتكون جمتمعة ومنفردة اساابابا  لتبااقى القاصااة حيااة 

 اًدة وشاااخصة أمااام كل انسان.متجا
فمن اعجاز هذه اآلية ان موضوعها يتعلق بشوص واحً بينماا  
يكون كل انسان يف هذا الزمان ذكرا  او انثى هو الذي مير على هذه 
القرية برؤية اآلثار وعرض وساائل اإلعاالم املرئياة حاا ت القارى      

 واملًن لرياها الناس كافة.
ز اآلية عًم اإلتفاق على هوية الذي فال غرابة ان يكون من اعجا

ذكرت مروره على تلك القرية وهل هو نيب او احً امل منني مطلقا  ام 
انه كافر، فكل انسان يرى هذه اآليات وتتعاً هاذه اآلياة الرؤياة يف     
عامل اليوم واآلثار واقعا  يف السفر وبواساطة كال اإلعاالم والكتاب     

، فماع تازاحم األماور    والصحف للتذكري ورأفاة مناه تعااىل بالنااس    
واألعمال وكثرة التأثري على اإلنسان واغواء الشيطان يتفضل سبحانه 
بتعًد اآليات وكثرتها، فمثال  كان اإلنسان يكثر من التأمل يف عامل 
 النجوم والكواكب يف الليل ويعترب من اآليات طوعا  وقهرا  وانطباقا .

اهلل عليه وآله  صلىعن الصادق عليه السالم: لقً كان رسول اهلل 
ي تى بطهور فيومر عنً رأسه ويوضع رأسه ويوضع سواكه  وسلم

حتت فراشه ثم ينام ما شاء اهلل فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره اىل 
إ نَّ ف ذذ  خَْقذذق   ]السااماء وتااال اآليااات ماان آل عمااران    

ٌ  القَّيْذذذل   السَّذذذَمَوات  َواألَْر   َواخْذذذت َل

ََات  أل ُول   ار  آل َاب  َوالنََّه الَّي ََن  *  األَْلب

ََْيُكَُوَن َّللاََّ ة يَاًرا َوُةُعوًوا َوَىَقي جُُنوب ه مْ 
َوَََتَفكَّذذَُوَن ف ذذ  خَْقذذق  السَّذذَمَوات  َواألَْر   

َربََّنا َرا خََقْقَت َ َيا َباط لً سُبْحَاَنكَ َفق َنا 
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ْدخ ْل  *ىََياَب النَّار   ْن ُت َربَّنَا إ نَّكَ َر

ا ل قظَّال م يَن ر ْن  ُه َوَر ْد َأخَْزََْت النَّاَر َفَق

ًَا  *َأْنصَار   َم ْعَنا ُرَناو  َربَّنَا إ نَّنَا س

َمان  َأْن آر ُنوا ب ََبِّكُمْ َفآَرنَّا  ََُناو م ل إلَ 
ا َوَكفَِّْ َىنَّا  ا ُذُنوَبَن اْغف َْ َلَن ا َف َربََّن

، ثام يسا    (1)[ َنا َوَتَوفََّنا َرَ  األَْبذََار  سَيَِّئات  
ويتطهر، ثم يقوم إىل املسجً فريكع أربع ركعات علاى قاًر قراءتاه    
ركوعه، وسجوده على قًر ركوعه، يركاع حتاى يقاال: متاى يرفاع      
رأسه ؟ ويسجً حتى يقال: متى يرفع رأسه. ثم يعود إىل فراشه فينام 

ا يات من آل عمران ويقلاب   ما شاء اهلل ثم يستيقظ وىلس ويتلو
بصااره يف السااماء، ثاام يساا  ويتطهاار ويقااوم إىل املسااجً ويصاالى     

 " (9)الركعتني ثم خيرج إىل الصالة 
انها دعوة للتًبر يف آيات اآلفاق وأسرار السماء، واآلن اخذت 
احلياة املًنية صبغة جًيًة وارتقى اإلنسات يف سكنه ومبيته اىل البناء 

احملكمة وعامل التكييف والتًفئة والتربيً، فقً يغفل عن  واملسقفات
سحر ومجال وهيبة آيات السماء الليلياة احياناا  فجعال اهلل اآلياات     
تصل اىل بيوتهم بواسطة اإلعالم املرئي واملقروء وان كان شطره من 

 اسباب املنكر.
ولفااظ العروش وهااو مجع عاارش فيه اشااارة اىل العز والرفعة 

ان يتمتع بها اهلها وساكنوها يف بيوتهم وبني اهليهم واو دهم اليت ك
وما ميثله اإلستقرار واألمن من ملك ونوع ساالطان، ليكااون التذكري 

 باهاا حثاا  على التأمل وزيادة يف اإلعتبار.
كما ان جميء لفظ العروش بصيغة اجلمع ي كً ما كانوا يتنعمااون 
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ر ملنع غرور اإلنسان وليعلم ان الذي به من الساايادة واجلاااه والوقا
كان عنً من سبقه اكثر مما عناًه، وهاو دعاوة للتواضاااع واإلنقيااد      

 لألواماار الساماوية واجتناب النواهي الشرعية.
لقً جعال اهلل عاز وجال العقال رساو   باطناا  ينباه اإلنساان اىل         
اآليات اليت تًل على وجود الصاانع واعاناه بالاً  ت والارباهني     
الثابتة منها واملتحااركة، واملساتقرة واملتزلزلة والكونية والطارئة اليت 

 هي من فعل اإلنسان ومنها القرى املنًرسة واليت انقرض اهلها.
كمااا ان اآليااة   تنحصاار بااالقرى واملااًن باال تشاامل كاال خربااة  
مهجورة، لذا جتً يف كل مًينة من العامل بعا  اخلرباات املرتوكاة    

رة وذراري متعاقبة بادت وهلك افرادهاا او ان  اليت حتكي قصة اس
حاهلم تغري وانتقلوا اىل موضاع او بلاً آخار، وهاذا املشاهً يعطاي       
صورة للًنيا بانه  بً من تركهاا ومغادرتهاا، و  ينحصار موضاوع     
التساؤل بذات القرية وابنيتها بل انه يشمل اهل القرية الذين بادوا 

َََََْ الَّت   ُكنَّذا َواسَْأْل اْلقَ  ]كما يف قوله تعااىل  

 .(1)[ف يَها
فاملراد اهل القرية حبذف مضاف وياًل علياه ان اإلماتاة جارت     
على شوصه، كما ان إماتة احلمار ثم اعادة خلقه من جًيً اماارة  

 على ان البعث يف اآلخرة   ينحصر بالناس.
كما تبني هذه اآلية شرف اإلنسان بني الكائنات واهليتاه خلالفاة   
األرض واعمارها وبنائها وازدهارهاا والتانعم خبرياتهاا والتصارف     
احلسن بها واخراج بهائهاا ومعاامل زينتهاا، وكياف اناه اذا غادرهاا       

 عادت خرابا .
فكأن ا ية خترب عن طي األرض عنً البعث ألنها وجًت لسكن 
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 الَّي م خََقَق َلكُْم َرا ف ذ  األَْر    ُ وَ  ]اإلنساان  

، وتظهر اهمية اإلنسان يف عامل اخلالئق وحاجتها اليه وهو الذي (1)[
يزين األرض ألهل السماء بعبادته وصالحه واعماره لألرض، فهذه 
القرى تذكرة بعامل السكون وحياة الربزخ واإلنتقال مان الاًنيا اىل   

 احلساب والس ال وعرض األعمال.
ويف اآليااة تقريب حلال اإلماااتة واإلحياااء كمصًاق من الصيِّغ 

 ا عجازية يف القرآن بتقريب املعقول بالباسه لباس احملسوس.
َ خَاو ََذٌَ َىَقذي ] ومن وجوه تأويل قولاه تعااىل   

َو   

ان مساكن القرية وسقوفها سقطت وتهاًمت ولكان    [ُىَُوش َها
منه تعاىل وللحجة ولفت اإلنتباه اشااجارها بقيت معااروشااة يف آياة 

 ولتكون فياها موعظة بان اإلنسان ميوت ويبقى ذكره وعمله.
 وعمله ينقسم اىل قسمني:

ما كان للًنيا وزينتهاا ومثالاه املناازل املهًماة والساقوف       األول:
 اخلاوية.

ما كان لآلخرة وعماال  صااحلا  ومثالاه عاروش األشاجار       الثاني:
 النامية.

 

َةاَل َأنَّي َُحْي   َ ذي ه  َّللاَُّ َبْعذَد قوله تعاىل ] 

 [ َرْوت َها
تبني اآلية اثر القرى اخلاوياة واألمااكن املهجاورة علاى النفاوس      
والتفات الناس ملوضوعها كما انهاا حتكاي التأمال والتسااؤل الاذي      
يعيشااه اإلنسااان عنً رؤيتها ويتوااذها موعظااة قهارا  وانطباقا ، لقً 

لتفكري املستقبلي حباهلا وكيفية اعادتها وبعثها، وأقر بادر عنًئذ اىل ا
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 بالً لة التضمنية ببعث اهلل عز وجل للوالئق واعادتها.
] فيحااماال التساااؤل عن كيفيااة الباعااث واإلعادة، وان معنى 

أي من اين، وارادة الزمان وأوان البعث، ولكنه بعيً بً لة  [َأنَّي
ًه واماتته ثم بعثته   يتصل موضوعها موضوع التساؤل وقرينة ما بع

 بالبعً الزماني للبعث.
وظاهر اآلية ان قول املار على القرية ليس حًيثا  نفسيا  وتساؤ   

خصوصاا    [َةاَل َأنَّي] داخليا  ألن اآلية ذكرته على انه قول 
وان اهلل عز وجل   ي اخذ على حًيث النفس، وهذا القول حيتمل 

 امرين:
ً  مع اآلخرين، أي وجود شوص او اكثر مسعوا التح األول:

 الكالم.
التحً  بصوت مسموع ولكن من غري ان يساتمع احاً    الثاني:

 للكالم.
واذا كان مجاعاة يسامعون الكاالم، كانات اماتتاه بعاً مفارقتاه        
اجلماعة او وهو معهم ولكن اهلل حجب عنهم األمر، او اناه ختلاف   

ه من غري دفن وغري ذلك مان  عنهم ثم اماته اهلل، او انه مات فرتكو
 األسباب املتعًدة واحملتملة.

وهذا النقاش صغروي ألن اآلية خترب عن حصاول القاول وذكار    
القول يف القرآن ىعله مسموعا  ومعروفا  على الظاهر ا  مع القرينة 
الصارفة،وقً يقال ان القرينة موجودة وهي عًم ذكر شوص آخر 

 معه.
والظاااهر انااه كااان مسااموعا  ويف رفقااة خصوصااا  وان الناااس     
يسااافرون يف الفيايف والرباري واملفاوز ا  مجاعات وليس فرادى، 
واآلية خترب انه مرِّ على تلك القرية مرورا ، واإلنسان يف ساافره يكون 
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اكثر حتاررا  من هموم الًنيا ومشاغل العمل والعيال، ويكون عنًه 

 والتفكر والتأمل للحًيث. متسع من الوقت
ان ذكر القول يف القرآن ىعله مسموعا  وان جاء بصورة شوصية 
وفردية مبعنى انه مسموع من أجيال املسلمني وأهل األرض، فقوله 

خطاب للناس مجيعا  وهاو أعام    [ ََاَأَ َها النَّاسُ ] تعاىل 
مماا يعاين ان    [، ََاَأَ َها الَّي ََن آَرُنوا ]مان خطااب   

اس يسمعون ما يف القرآن من املواعظ والبشارة واإلنذار والوعً الن
والوعيً، وكذا يف هاذه اآلياة فاان مساموعا  مان قبال اهال ا رض        

 بواسطة القرآن.
ان الطرية والوسوسة تراود نفس امل من ولكنه   ي اخذ عليها، 
اما هنا فانه قاول والظااهر اناه سا ال عان الكيفياة والبعاث، ثام ان         

اءت خبصوص بعث األموات واخراج الناس من قبورهم األخبار ج
وعرضهم للحساب يوم القيامة، وهذا موضوع خيتلف عن موضوع 

 القرى اخلاوية.
واإلميان بالبعث والنشور   يستلزم اإلميان باحياء القرى واعادتها 
اىل حاهلااا، فيكفااي اإلنساااان ان ياا من ببعااث األروا  واألباااًان     

ل ميكن ارادة الذي مرِّ بعث اإلنسان، ويف واألجساد البالية، ولكن ه
 قوله وجوه:

اذا كان بعث القرى من جًيً حيصل بقًرته تعاىل فالباً   -1
من قًرتاه تعااىل  علاى بعاث النااس باألولوياة ولكان كياف تكاون          

 بعثتهم.
 انه اراد ببعث القرى بعث مساكنها من جًيً. -9
اناه ساأل هال يكاون بعاث النااس بقاراهم وبياوتهم امتامااا           -3
اة ،وانه ياقار ويعرتف ببعاث النااس ولكناه تسااءل عان كيفياة       للحج
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 وموضوعية بعث القرى واعادة بنائها من جًيً.
ان التفكيك بني بعث الناس وبعث القرى يبعً تهمة الكفر عان  
الذي مر لورود شابهة وهاي ان القاًر املتايقن مان موضاوع البعاث        
الناااس وحااًهم، ومساااكنهم ليساات معهاام، ومااع هااذا فااان ظاااهر  
التساؤل يتضمن الًهشة و  ينكر ان قًرته تعاىل   حتيط بها عقول 
البشر وتتحري وتتيه األوهام يف عظمتها، فاراد سبحانه ان يريه آية منها 

 تتعلق مبوضوع تساؤله لتكون موعظة لألمم من بعًه وتذكرة.
لقً اطلق هذا الرجل صفة املوت على القرية فهل هو من احلقيقة 

 األقوى الثاني.ام من اجملاز، 
حبسااب أصاال الكلمااة فااان املااوت يف كااالم العاارب يطلااق علااى   
السكون وانعًام احلركة يقال )ماتت الريح أي سكنت( وكما يقاع  
على القوة احلسية فانه يقع على القوة النامياة يف احلياوان والنباات،    
واملراد من موت القرية انًثارها وانًارسها وغياب احلياة عنها اذ ان 

هلها وحركتهم وسعيهم ونشاطهم امنا هو حياة، فاحلياة فيها وجود ا
 مركبة من حياة الناس وحياتها بالذات.

فاملوت قً يستعار للجهل والفقر واحلزن والذل واهلرم واملعصية، 
ويف احلًيث:"اول من مات ابليس ألنه اول من عصى" ونعت القرية 

لبعاث ياأتي بعاً    باملوت يف اآلية الكرمية بلحاظ البعاث والنشاور، فا  
املوت، واحلياة بعً الفنااء وان اإلنساان يارى األشاياء بلحااظ حالاه       

 وشأنه.
ففي هذا التساؤل د لة التفات القائل حلقيقة املوت وموضاوعه  
بالنسبة له وللوالئق وجاء بصيغة التساؤل إلىاد صالت الربط بني 

والنشور  بعثه وبعث هذه األشياء او انه يريً اىاد وسيلة لفهم البعث
وكيف ان اإلنساان يبعاث مان بااب األولوياة بالنسابة للموجاودات        

 األخرى.
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ونسبة اإلحياء يف اآلية اىل اهلل عزوجل ينفي احتمال ارادة اعادة 
بناء القرية واعمارها من جًيً، وحتى اإلعمار   صالة مطلقاة لاه    
حبقيقة اإلحياء اإلهلي، ألن اإلعمار موضوع جًيً مستقل وم قت 

سائل واألسباب واملقًمات، اما اإلحياء اإلهلي فانه يأتي دفعيا  وبالو
 وبأمره سبحانه كن فيكون.

هل يعين انها حاال املارور    [ َبْعَد َرْوت َها] وقوله تعاىل 
عليها كانت ميتة، ام ان موتها يفيً زوال مجيع اطالهلاا وانقاضاها   

 وانًثارها حبيث   يستطيع احً رؤية آثار تًل عليها.
األقوى هو األول فمجرد هجران اهلها هلا وانها صارت متهًمة 
وسااقوفها ساااقطة علااى جااًرانها، واصااابها السااكون الااًائم فانهااا  
اصبحت ميتة وان أدت عمليات التنقيب اىل اكتشاف بع  معاملها 

 املنًرسة.
واآليااة مًرسااة عقالنيااة وعقائًيااة يف عااام البعااث وبيااان بعاا   

خفاياه ليتعظ اإلنسان ويستعً للموت  اسااراره واظهار جلوانب من
ومن ثم البعث من جًيً، فقً يرى اإلنسااان موضوع املًن والقرى 
وكيفية بعثاها من جًيً اكرب من بعث اإلنسان او انهاا اقااال، فجااء    

  التساؤل من باب التقرير وليس اإلستنكار والنفي.
  حبث بالغيحبث بالغي

شاارتكا  بني اإلستفهام تأتي اسااما  م -بالفتاح والتشااًيااً  –انِّى 
] والشاارط، وماان اإلسااتفهام ورودهااا يف هاذه اآلية مبعنى كياف  

والفرق بني اين، ومن اين، ان األول س ال عن  [َأنَّي َُحْي  
املكان وموضاع الشايء اماا مان أيان فهاو سا ال عان جهاة صاًور           

 الشيء.
َفْأُتوا ] وقً تأتي )انِّى( مبعنى متى واستشهً بقولاه تعااىل   
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 وان كان معناه اعم من الزمان. (1)[َحََْثكُمْ َأنَّي ش ْئُتمْ 
 

 [ َفَأَراَتُه َّللاَُّ ر اَئََ َىام  قوله تعاىل ] 
مل يذهااب هذا التساؤل سااًى، او يرتك ماان دون اثاار ورد  

فعااال، وتلااك آيااااة اخاااارى تتضاااامن سااااامعه تعاااىل للقااول وناازول 
 حصول املوت امل قت، وفيه مسألتان:اإلبتالء وترتب األثر و

تتعلق بالزمان املنصرم واآلية السابقة وفيها رد على امللك  األوىل:
الذي قال انا احيي واميت، فانه سبحانه مييت حني يشاء ويبعث امليت 

 حني يشاء يف الًنيا واآلخرة.
انها ذات موضوعية يف املسااتقبل والتالي من األياام فقاً    الثانية:

يكون فيها اخبار وآية امكان اإلماتة امل قتة يف حال حصوهلا وسكون 
األعضاااء لفرتة حمًودة من الزمان، ومع هذا فان التجارب يف هذا 
الباب لن تكون تامة وسااليمة وخالية من اخلاالل واخلطااأ وهي تااأتي 

األسباب، اما بالنسبة لإلماتة يف هذه اآلية فانها اعجاز بالوسااائل و
 وحتً وأمر خارق للعادة يقصً به املوعظة والعربة لا:

 الشوص ذاته. -1
 قومه. -9
 األمة اليت يبعث فيها. -3
 الناس مجيعا . -4

والً لة املباشرة الظااهرة   اما الثالثة األوىل فتًخل يف احلسيات
للعيااان، امااا الرابعااة فهااي الاايت يتكفلااها القاارآن موضااوعا  وحكمااا   
ودراسااة وحتقيقااا  وبااذا تظهاار جليااة اهميااة القاارآن وحاجااة األولااني 
واآلخرين لاه، فااألولون بتثبيات قصصاهم وماا فيهاا مان الاًروس         
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 واحلكمة والرباهني، واآلخرون باإلعتبار والفهم واإلتعاظ.

حًدت اآلية عًد سين موت الذي مرِّ على القرية مبائة عام،  لقً
وعًم وجود زيادة او نقيصة على عًد املائة له د  ت على قًرته 
تعاىل بضبط السنني واأليام وان البعاث يكاون مبوعاً حماًد وعلاى      
رأس عًد من السنني، كما ان لفظ املائة وخلوه من الكسور والنيف 

التسااهيل ملعرفااة القصااة ومااا فيهااا ماان ساابب يف احلفااظ واإللتفااات و
 اآليات.

وكانت مًة اإلماتة كافية إلنقراض من طبقة وجيال مان النااس    
ليأتي اإلحياء يف طبقة وجيل آخر، ومن خصائص اآلية انها خارقة 
للعادة، ولو بعث بعً عشرين او ثالثني عاما ، لقال الناس اناه كاان   

واليت تعيش حنو سسني  مسافرا  كما ان احلمار من الفصيلة اخليلية
 اىل ستني سنة.

 فان قلت: ان اإلنسان قً يعيش اكثر من مائة سنة ويكون معمرا .
قلت: ان هذا فرد قليل، كما ان عالمات الشيووخة واهلرم تبًو 
عليااه واضااحة، بينمااا يااأتي اإلحياااء يف ذات الساان الاايت مااات فيهااا  

حينما بعث يراه ابنه اإلنسان لبيان عظيم قًرته تعاىل واظهارا  لآلية ف
 او حفيًه اصغر منهما سنا  وهيئة.

لقً خلق اهلل عز وجل آدم بالنفخ فيه من روحاه ومل يتكاون يف   
رحاام، وخلااق عيسااى ماان غااري أب إلظهااار قًرتااه وعظاايم فضااله    
واحسانه، وجاءت هذه اآلية اإلماتة املوقتة للً لة على تعًد وجوه 

 وانها متساوية يف ا ستجابة. رمحته وانه قادر على املقًورات مجيعا 
 وهذه اآلية ختتلف عن آية أهل الكهف من وجوه:

] جاءت هنا بلفظ اإلمااتة، ويف سااورة الكهف بلفاظ   -1
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، واإلماااتااة اخاص واكثار    (1)[ َفَضََْبَنا َىَقي آَذان ه مْ 
 د لة وحجة.

حًدت اآلية مًة اإلماتة بانها مائة عام، اماا يف ساورة    -9
ورد قوله تعاىل  (9)[ س ن يَن َىَدًوا ]الكهف فقً ورد بانها 

َوَلب ثُذذوا ف ذذ  َكْهف ه ذذمْ َثذذلََة ر اَئذذَ  س ذذن يَن ] 

 .(3)[ َواْزَواُووا ت سًْعا
اآلية هنا شوصاية تعلقات بفارد واحاً، اماا يف صاورة        -3

 سبعة وقيل غري ذلك. الكهف فتعلقت زماعة وهم
 اإلماتة هنا يف مكان مكشوف وتلك يف كهف وحرز. -4
البعااث هنااا جاااء ألغااراض متعااًدة للشااوص نفسااه       -5

ل ذذذَنْعَقمَ َأم  ] وللنااااس، ويف أهااال الكهاااف قاااال تعااااىل  

 .(4)[اْلح ْزَبيْن  َأحَْصي ل َما َلب ثُوا َأَرًدا
يف هذه اآلية جاء ذكر الطعام والشاراب وعاًم تغاريه،     -6

ويف أهل الكهف ارادوا شاراء الطعاام عناًما بعثاوا وكاان ساببا  يف       
معرفةالناس هلم، وكان املار حيتاج الطعام والزاد يف سفره وترحاله، 
فحفظه اهلل عز وجل له من التلف ليصل اىل مأمنه، وهكذاكل انسان 

 اىل حني أجله.يضمن له اهلل عز وجل رزقه 
لقً اعاد اهلل عز وجل احلياة اىل احلمار بكسو العظاام   -2

حلما  من جًيً، اما يف سورة الكهف فكان معهم حيوان ايضا  وهو 
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 .(1)[ َباس طٌ ذ َراَىيْه  ب اْلَوص يد  ] الكلب ولكنه 

ماًة املائة عام عالى حنو الًقة العقلية حبيث انها انتهاات يف  وهل
مااثل اليااوم الذي اماتااه اهلل فيااه وعنً متاام املائة عام ام اناه يكفاي  

 شااطر من العااام األخري ليصااًق عليااه انه عام كامل.
وبني العام والسانة عموم وخصااوص من وجاه، فمادة اإللتقاء ان 

حول كامل ومًة ايامهما متشابهة، وكل منهما اثنا عشاار  كال  منهما
شهرا ، ومااادة ا فرتاق العام حول يأتي على شاااتوة وصااايفة، اماا    
السانة فتبًأ من يوم وتنتهي مبثله من قابل، وقً تبًأ الساانة من نصف 
الشتاء او نصف الصيف، اما العام فالبً ان يكون فياه شاتاء كامال    

بني، وتربز اهمية الفرق بينهما يف النذور واإلميان وصيف كامل متعاق
وحنوهما، وقيل ان العام يطلااق على اخلصااب والرخاااء، والسااانة  

 ياراد بها الشًة واجلًب.
َأنَّي َُحْي   ] لقً جاءت اإلماااتة متعااقبااة لقاول الذي مر 

 ومل يتوجه اإلعجااز اىل موضاوع  [ َ ي ه  َّللاَُّ َبْعَد َرْوت َها
التساؤل نفسه حبصول اإلحياء للقرية وابنيتها وتكون فيه آية للسائل 
وللناس ايضا ، بل حصالت اآلياة واإلعجااز يف ذات الساائل نفساه      
باماتتااه ثاام بعثااه فالبااً لااه ماان د  ت عقليااة وشاارعية وموضااوعية 

 وحكمية.
اما بالنسبة للً لة العقلية يف اإلماتة الشوصية اكثر منها يف البناء 

ابت ألن البعث واملعاد يتعلقان بالناس وحسابهم، فقً   يهتًي الث
العقاال اىل ادراكااه بواسااطة اعااادة البناااء والقاارى فجاااءت اآليااة       

 بالفطريات وما   حيتاج اىل واسطة.
اما الااً لة الشاارعية فان بعث اإلنسااان بعً اإلماااتة ىعاله آية 
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وسببا  هلًاية اآلخارين  وشاهًا  على زمانه والزمان الذي يبعث فيه 
والوصول اليهم وتبليغهم فهو آية ناطقاة متحركاة تاًعو النااس اىل     

 اإلميان باإلضافة اىل ما ورد من اعادة كتابة التوراة بهذا البعث.
ويتعلق موضوع اآلية زنس اإلنسان وخلقه وهو بعث شوصي 
يذكر الفرد واجلماعة بيوم النشور وامكان وحتمية حااًوثااه وميناااع 
مان اإلنشاااغال باألساااباب والكااايفيات الايت حيصال بهاا، ويااازيل         

 احلاواجااز واملااوانااع احملااتمالااة يف التصااور الاذهاين.
سألة البعث حية يف اذهان امل منني وامرا  لقً جعلت هذه اآلية م

متصورا  وقريبا  من التصًيق واسقطت الشبهات ومنعت من اجلًل 
واثارة املغالطاات يف مسااألة كالمياة ذات اهمياة خاصاة وتعتارب مان        
اصول الًين، فان توظيف قوى الشر للصيغ العقلية باجتااه الانق    

يشك يف حقيقة املعاد او والتشاكيك يف املعاد ىعل شااطرا  من الناس 
انه يلتبس عليه األمر، ولكن هذه اآلية وما شابهها رد متقاًم علاى   
شبهاتهم وابطال ألقواهلم واضعاف لتأثريهم على النفوس ومنع من 
حصول اإلرباك يف هذه املسألة، لذا ترى الناس يقبلاون علاى هاذه    

بالتسااليم اآلية بالفهم واإلعتبار وتستلهم منها الًروس ويتلقااونها 
لتكون مقًماة للتصًيق بالبعث واإلستعًاد له، فالوظائف العقائًية 

 هلذه اآلية اكثر من ان حتصى.
وهل بًأت هذه اآلية من زمان اإلماتة ام انها بًأت بعً مائة عام 
وعنًما حصل البعث واإلحياء، اجلواب انها بًأت من زمان اإلماتة 

وحلمااره، ولكان الارباهني    حبفظه وتعاهًه وعًم وصول السباع لاه  
العامة اليت ينتفع منها هو والناس جاءت حني بعثه وخروجه يف زمان 

 غري زمانه.
لقً جااءت اآلياة علاى حناو املثال الاواقعي الاذي يصالح خطاباا           
عقائًيا  جلميع الناس على اختالف مًاركهم وتعًد مشاربهم فهاو  
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ان حصاوله  حيمل اإلنسان على التفكار يف اإلماتاة ثام البعاث وامكا     

ود  ته ليصل اىل النتيجة قهرا  وانطباقا  واليت تلاح علياه بضارورة    
 اإلميان باهلل واإلستعًاد لليوم اآلخر.

اإلنسااان طيالة املائة عام كان يتنفس ام ان نفسه انقطع عنه،  وهل
األقوى هو الثاني حلمل لفظ اإلماتة على معناه الظاهري ولتمام اآلية 

 سبات وتعطيل للحواس فقط. فهو مل يكن يف حال
َّللاَُّ َََتَوفَّي األَْنُفسَ ح يَن َرْوت َهذا  ]قاال تعااىل   

، أي ان املوت غري (1)[َوالَّت   َلْم َتُمْت ف   َرَنار َها
الًالة على البعث بعً  [ُثمَّ َبَعثَهُ ] النوم، ولقرينة قوله تعاىل 

 املوت.
وقً ورد لفظ اماتة مرتني يف القرآن، يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل 

 ُثمَّ َأَراَتُه َفَأْةَبََُه ُثمَّ إ َذا شَاَء َأْنشَََهُ ] 
، فجاء القرب واملواراة يف األرض بعً اإلماتة مع ان القارب ناوع   (9)[

اكرام لإلنسان وتشاريف لاه ألن ساائر احليواناات تلقاى علاى وجاه        
 املائز مع قصة أهل الكهف وانهم رقود. األرض، وبلحاظ

 

 [ ُثمَّ َبَعثَهُ قوله تعاىل ] 
ثم: تفيً التشريك والرتتيب والرتاخي، وقً   تًل على الرتاخي 
حبسب القرائن، ويف املقام يصلح األمران معا ، أي تفيً الرتتيب كما 
 ً  تفيً الرتتيب والرتاخي معا ، فبلحاظ املًة وزمان اإلماتة فانها تفيا

الرتاخي وطول املًة، وبلحاظ قًرته تعاىل وقصر املًة عنًه سبحانه 
 فا)ثم( تفقً الرتاخي.
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ومن فلسفة خلق اإلنسان ان البعث والنشور بعً املوت وانقطاع 
ايام الًنيا، وان املوتى يبعثون من قبورهم ولكنه سبحانه أبى ا  ان 

ة آيات مان  يري الناس آيات من العامل ا خر، كما يريهم يف اآلخر
عامل الًنيا فجاءت آية البعث شوصية وفردية لتكون عربة وموعظة 
لرياها النااس بابصاارهم وحيساون بهاا، اماا املسالمون فقاً تلقوهاا         
بالقبول والتسااليم مبا يف القرآن من التنزيل، وهذا تشااريف واكرام 
املسلمني انهم ي منااون باآلياااات احلساية ومل يروهاا ويتعاهاااًونها     

 ويتصاورون حًوثها وكأن وقائعها شاخصة امامهم.
وميكن استقراء قاعاًة كلياة وهاي ان القارآن كةياة عقلياة يكاون        
واسطة لتثبيت وتوثيق اآليات احلسية ويعيشون فصوهلا كافة بامياان  

 وتصًيق منذ اول وقوعها.
لقً بعث اهلل عز وجل الذي مرِّ على القرية رمحة ألهال زماناه   

كةية للتذكري باآلخرة وهل يًل هذا البعث على  ولنا وللناس مجيعا 
الرجعة وامكان حصاوهلا لابع  البشار، األقاوى   وان كاان أمار       
الرجعة مما يقًر عليه سبحانه، فهذه آية خاصة ومل يتعرض هذا املار 
على القرية اىل الًفن يف القرب، بل حجبه اهلل عز وجل عن األنظار 

 وحال بينه وبني السباع والبهائم.
وهذا البعث مل يكن خاصا  بالبًن والرو  بل انه بعث عقائًي 
واخالقي وتأرخيي، لقً كان بعثه رسالة للناس وحجة على العباد اىل 
يوم القيامة، و بً ان بعثه ساهم يف اىااد اماة م مناة واجياال مان      
الصاحلني الذين يقرون بالبعث واملعاد وكان سببا  يف زيادة اميان بين 

اىل ان جاء القرآن فحفظ بعثه ومنع من التفريط بهذه اآلية اسرائيل 
 والنعمة.

ومن مفاهيم اآلية انها اخبار عن حتمية البعث بعً املوت، وهذا 
املعنى مستقرأ من اللغة يقال بعثه يبعثه بعثا : ارسله وحًه، والبعث 
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الرسااول، والبعااث: خااروج اجلنااً اىل الغاازو، وماان امسائااه تعاااىل  

لذي يبعث اخللق أي حيييهم وخيرجهم مان قباورهم   الباعث، وهو ا
 يوم النشور.

لقً اصبح املار على القرية رسو   اىل الناس سواء كاان نبياا  او   
ليس بنيب، اماا بالنسابة لاألول فاان الرساول اكارب مان الانيب، واماا          
بالنساااابة للثاني فان رسااالته ليس بكاتاب او بوحاااي وهو ليس من 

انه رسول ببًناه وحالاه آياة بشارية وكأناه خاارج        مراتب النبوة، بل
بنفسه اىل الغزو واجلهاد، ولكن ليس بالسيف بل باحيائه بعً اإلماتة 

 يف غري زمانه، ليكون شاهًا  على عصره والزمان التالي.
 

 [ َكمْ َلب ثْتَ قوله تعاىل ] 
تنقسم )كم( اىل خربية واستفهامية، واألوىل خيرب بها عن العًد 

َكذْم َتََُكذوا ر ذْن جَنَّذات  ]الكثري كما يف قوله تعاىل 

، أي تركوا الكثري من البساتني وعيون املاء واخلريات، (1)[َوُىيُون  
 مع )كم( يفيً األخبار وليس اإلستفهام.

كماا يف قولاه تعااىل    اما كم اإلستفهامية فيطلب بها تعيني العاًد  
، وكل من (9)[َكمْ َلب ثُْتمْ ف   األَْر   َىَدَو س ن ينَ ]

اإلستفهامية واخلربية اسم مبهم وكناياة عان ارادة عاًد ويفتقار اىل     
 التمييز ومبين على السكون والتمييز هنا حمذوف.

و)كم( يف هذه اآلية اساتفهامية ففيها س ال عن طول املًة اليت 
تعيني عًد ايامها او سنيها، وهذا الس ال يًل على قضاها يف املوت و

درجة من الوحي، واألرجح ان الس ال جاء بواسطة احً املالئكة 
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وفيه د لة على ان الذي مر على القرية كان نبيا ، او انه ناال درجاة   
النبوة عنً بعثه، نعم من الوحي ما هو وحي الصااحلني وهاو ادناى    

يف الوحي املواطبة اإلهلية للعبً درجة من وحي النبوة ولكن األصل 
 مباشرة من غري واسطة بشر هو وحي النبوة.

والس ال موجه اىل الشوص نفسه وهو نوع تشريف له وابتاًاء  
مبارك لًخوله احلياة الًنيا يف عامل جًيً خمتلف عما كان فيه، وكأنه 
خلق جًيً كما شرِّف اهلل عز وجل آدم وخاطبه عنًما نفخ فيه من 

، (1)[ اَل ََاآَوُم َأْنب ْئُهْم ب َأسَْمائ ه مْ ةَ ] روحاه  
فهل ميكن استقراء قاعًة كلية هي ان اهلل عاز وجال نفساه خياطاب     
اإلنسان عنً البعث ايناسا  له وختفيفا  من وطأة املوت وافتتاحاَ  للحياة 
اجلًيًة اليت يطل عليها ليًخلها بفضال ولطاف مناه تعااىل ولطارد      

ولإلساتعًاد لآلتاي مان اإلباتالء او احلسااب      وحشة املوت والعاًم  
 خياطب اهلل الناس عنً بعثهم.

األقوى نعم، لبيان سلطانه وقًرته ولألخبار بانهم رجعوا اليه ا  
ان يكون هناك ما ىعل اإلنسان يعلم باآلية وحصول البعث كما يف 

َوَكذذَيل كَ ]قصااة أهاال الكهااف فااان الساا ال حصاال بالواسااطة   

، وهاذا اخلطااب   (9)[َتسَاَءُلوا َبيْذَنُهمْ َبَعثَْناُ ْم ل يَ 
 حيتمل وجوها :

 انه متحً ومشرتك بني الناس مجيعا . -1
 كل انسان له خطاب مستقل. -9
ينقسم اخلطاب اىل نوعني، خطاب للم منني الذين عملوا  -3

الصااااحلات ويتضااامن الوعاااً والبشاااارة، وخطااااب اىل الكاااافرين  
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 واملشركني ويتضمن الوعيً والتوويف واإلنذار.

واألقرب هو حصول هذه الوجوه الثالثة كلها، نعم بالنسبة للثاني 
يكون على حنو اجلزئية أي وجود خطابات مستقلة لشطر من الناس 
وافراد منهم وجاء الس ال لإلنتفاع الشوصي من اآلية وعًم التفريط 
بها وللحجة، وبعً البعث جاء الس ال اإلهلي مما يًل علاى اعاادة   

 بصر.احلواس كالسمع وال
 

َةاَل َكذْم َلب ثْذَت َةذاَل َلب ثْذُت قوله تعااىل ] 

 [ََْوًرا َأْو َبْعضَ ََْوم  
لقً اجاب يف احلال علاى السا ال اإلهلاي وفياه اعجااز مركاب       

 ومتعًد:
امكان اإلستماع واإلجابة بعً اإلماتة سواء كانت مًتها  -1

 معينة وقصرية او طويلة.
 كانت اإلماتة بالنسبة له كالنوم. -9
 اإلحساس بطول املًة.عًم  -3
مل يلتفت اىل اآلثار الطارئة على القرية خالل تلك املًة  -4

 فالبً انها انًرست وانًثرت اكثر خالل املائة عام، وفيه وجوه:

 حصول اإلماتة يف موضع بعيً عنها. (1
كانت جًرانها مسيكة   تنًثر بسرعة، ولفظ القرياة ىعال     (9

ا مجالية يف بسااطة البنااااء يف   هذا ا حتمال بعيًا  ملا له من املعاني 
القرية، ا  ان يراد من القرية معنى البلاًة، ولكان حجياة الظاواهر     
حاكاامة يف املقام فيحماال معنى القرياة علاى املتعاارف ولايس علاى      
املًينة، فال ينصرف اىل املًينة ا  مااع القرائن، وهاال ميكن اعتباار  

ااًة واملًيانة، الاجاواب: اناه  العروش اخلاوية امااارة على إرادة البل
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 ضعيف.

ان حال القرية   يسمح مبالحظة املائز خاالل املاًة ا  بعاً      (3
امعان النظر والتًقيق، والناس يلتفتون اىل العماران والبنااء او اىل   
انتقاله حلال اخلراب، اما التغيري يف ذات اخلراب وزيادته فيحتاج اىل 

 قاظ.م ونة زائًة   تتحصل بلحظة ا ستي

لقً جاء الس ال يف احلال وقبل التفاته اىل ما حوله بًليل انه مل  
 ينظر اىل محاره وما حل به ا  بعً اإلجابة.

 واألقوى هو األخري للقًر املتيقن من اآلية. 
ترى ملاذا سأله اهلل سابحانه ماع علماه باان امليات   يعلام و         

 يًرك مًة موته، فيه وجوه:
 إلقامة احلجة. -1
 املعجزة واألمر اخلارق للعادة.لبيان  -9
 ا ظهار العملي لعظيم فضله تعاىل. -3
إلثبااات ان اإلنسااان مل يعلاام مااًة اإلماتااة وانااه مل يتهاايء   -4

 للموت او يستعً له.
لتوكيً حصول البعث بفضله تعاىل فله ان يبقيه ميتا  وله ان  -5

 يبعثه.
من وعً اهلي بالبعث من جًيً يف احلياة الاًنيا بعاً    ليس -6

 اإلماتة بل هو لطف منه تعاىل.
َول َنجَْعَقذكَ ] هذا الساا ال من عمومات قوله تعاىل  -2

] فمان اآلياات يف املقاام جواباه باناه لباث        [ آًَََ ل قنَّذاس  
فالسا ال وجواباه عاربة وموعظاة      [ ََْوًرا َأْو َبْعضَ ََْوم  

 ا فيه من العلوم واملعارف الربوبية.للناس مجيعا  مل
انه مًرسة حوار وضاوء مباارك علاى حاال اإلنساان عناً        -2



 20 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 43ج /معامل اإلميان
 املوت.

التًاخال بني حال النوم واملوت عنً اإلنسان وعًم متييزه  -2
بينهما ا  ان يشاء اهلل، كما يف النصوص واألخبار الواردة يف عالام 

 الربزخ سواء يف اكرام امل من او عذاب الكافر.
اللطف اإلهلي يف جعل اإلماتة كالنوم بالنسبة ملن يشاء بيان  -10

 من عباده.
اجلواب من مصاديق حًيث رفع القلم من باب األولوية،  -11

، فاذا [ ََْوًرا َأْو َبْعضَ ََْوم   ]فانه مل يكذب حني قال 
كان القلم مرفوعا  عن اإلنسان يف حال نومه فمن باب اوىل ان يكون 

 مرفوعا  عنه حال اماتته.
 فان قلت:انه نطق باجلواب يف حال اليقظة وليس اإلماتة.

قلت: بانه أخرب عن حال حبسب علمه، ويالحظ اناه مل يقال مل   
أعلم ومل حيل مقًار املًة اىل علمه تعاىل بل أخرب وكأنه واثق مان  

 أمره.
أي حلال  [ََْوًرا] وذكر ان اماتته حًثت يف اول النهار فقال 

لنوم اليت حيس بها وملا نظر اىل بقايا ضوء اإلسرتخاء واإلكتفاء من ا
ولكن املعنى اعم فانه يًل  [، َأْو َبْعضَ ََْوم  ] الشمس قال 

على عًم استحضاره ألوان ابتًاء نومه واملعروف ان اإلنسان حينما 
يستيقظ من الناوم يسااتحضر اوان نوماه وهال هاو يف اول الليال او       

او انه نوم قيلولة او بعً  وسطه او عنً السااحر او الفجر او الصبا 
الظهر او عنً العصر، ولكنه ذكر مردد بني طرفيه تباين ليس بالقليل 
ألن بع  اليوم جزء منه وتنطبق على الكثري والقليل منه، مما يعين 
تأثري طول املًة عليه يف عًم معرفة أوان ابتًاء النوم من غري ان يضر 

 يف ظنه بقصر مًته.
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لنهار من طلوع الفجر اىل مغياب الشامس   واملراد من اليوم هو ا
وقيل انه من طلوع الشمس اىل مغيبها، فاإلماتة حصلت يف وقت غري 
متعارف للنوم وهو حجة اخرى فاإلنسان   ينام نهاره كله والنهاار  
جعله اهلل للعمل والكسب والسعي، خصوصا  اذا كان اإلنسان على 

 سفر.
اسابة للحجاة والً لاة    ان الس ال واإلجابة عليه نوع اكارام ومن 

واظهار عظيم قًرته تعاىل، ولقً شرفه اهلل عز وجل بان سأله عن 
مًة لبثاه، ومل ياأتي السا ال بصايغة الناوم بال جااء بعناوان اللباث          
واملكث يف املكان يقال: لبث باملكان يلبث لبثا : اقام، واللبث اإلبطاء 

أي استبطأ والتأخر، كما يف احلًيث: "فاستلبثه الوحي"، من اللبث 
الوحي، فالس ال ذاته اعم من النوم، ود لة على املكث والتأخر يف 
املقام ومان طباع اإلنساان ان يساتكثر ماًة اإلقاماة مليلاه اىل احلركاة         

 واإلنتقال والتغيري ولكن اللبث كان قهريا .
 [ َةاَل َبْل َلب ثَْت ر اَئََ َىام  قوله تعاىل ] 

لى قسمني فتارة ياأتي  )بل( حرف اضراب واستئناف، وهو ع 
إللغاااء احلكاام الااذي قبلااه وتقرياار الااذي بعااًه ويساامى اإلضااراب    
اإلبطالي، واخرى لتقرير احلكم الذي قبله واإلنتقال اىل حكم آخر 

َةذذْد َأْفَقذذََ َرذذْن َتَزكَّذذي ] بعااًه كمااا يف قولااه تعاااىل 

قَّي * ْمَ َربِّه  َفَص ََ اس ْؤث َُوَن  *َوَذَك ْل ُت َب

 .(1)[اْلحَيَاَ  الد ْنيَا
وهو يف اآلية من القسم األول أي إلبطال قوله بتحًيً مًة اللبث 
بيوم او جزء من اليوم، ولبيان سعة الفارق واإلختالف والتباياان بني 
اليوم الواحااً واملائااة عام، والظاااهر ان املراد بالعاام هااانا السااانة    
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القااامرية إلشاااارتاط تضاامن العااام لشااتاء وصاايف الشمسااااية ولاايس 

تامني، فلو كانت األعوام قمرية، إلبتًاء بعضها يف منتصف الشتاء او 
 منتصف الصيف ا  ان يراد اجملموع اإلمجالي.

وتنقص السنة القمرية عن الشمسية باحً عشر يوما  تقريبا ، وكل 
  وثالثني سنة ثال  سنني شهرا  واحًا  وثالثة أيام ونصفا ، وكل ثال

 سنة واحًة تقريبا .
وبهذا اإلخبار اإلهلي جتلت اآلية العظمى باإلماتة ثم البعث يف 
الًنيا بعً هذه املًة والكواكب جتري يف نظامها وسريها على انتظام 
ليشهً استمرار حركتها بذات الًقاة والنظاام علاى وجاود الصاانع      

 واملًبر هلذه اخلالئق.
وياة اىل النااس مجيعاا  لإلخباار عان      ان طول اللبث رسالة مسا

عظيم قًرته سبحانه وقهره لألسباب الطبيعية وخروج بع  األفراد 
من القواعً الكلية يف نظام احلياة واملوت لتكون موعظة وعربة، فمع 
لبث العبً وإماتته مائة عام فان اهلل عز وجل اعاد له احلياة وكأنه مل 

وت مل ي ثر يف هيئتاه وبًناه   ينم ا  ساعات معًودة، أي ان هذا امل
وصورته ومل يغزوه الشيب واهلرم، وتلك آية اضافية للً لة على ان 
اهلل يبعث الناس بهيئاتهم وصورهم حبيث يعرفهم من كان يراهم يف 

 الًنيا.
ان مائة عام مًة طويلة متثل حقبة من الزمان تتغري فيها األحوال 

على البعااث وان مل  والبلًان والشواهً والوقائع، وجاءت كمثال
ياااأت ا  بعااااً مئاااات او آ ف الساااانني، ألن الاااتذي يقااااًر علااى    
اإلعاادة بعً مائة عام قادر على اإلعاادة واخللاق يف ماااًة وزماااان     

 اطول وانه سبااحانه إله حااي وقااادر يف كل زمان.
 

َفانُظَْ إ َلي طََعار ذكَ َوشَذََاب كَ قوله تعاىل ] 
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 [ نَّهْ َلمْ َََتسَ 
أي تغااري وتعاارض للتلف،  –بكساار النون  –يقال ساان ه الطعام 

 )وقال األصاامعي: ارض بين فااالن َسَنه( اذا كانت جمًبة.
: اللهم اعين على م ضر صلى اهلل عليه وآله وسلمويف دعاء النيب 

بالسنة( واملراد من السنة اجلًب، ويقال: اخذمت السنة: اذا اجاًبوا  
واقحطوا، )والتسنه: التكرج الذي يقع على اخلبز والشراب تقول منه 
خبز متسنه( ومشهور املفسرين يف اآلية: مل يتسنه، أي مل يتغري مبرور 

 اصلية.، مأخوذ من السنة، وتكون اهلاء (1)السنني عليه
لقً تفضل سبحانه بان دعاه اىل النظر اىل ما كان معه من الزاد 
والشراب وكيف انهما مل يتغريا خالل مرور هذه املًة الطااويلة، ومع 
ان هذا احلفظ باإلعجاز فان وسائل احلفظ والتربيً واخلزن احلًيثة 
  تستطيع حفظ الطعام والشراب هذه املًة مان غاري تغايري، وتارى     

غة التغيري والتبًل وهو ادنى درجة من التكرج وآثار اآلية جاءت بل
 التلف الظاهر يف توكيً لعظيم قًرته سبحانه.

لقً ب عث وهو يظان اناه مل يباق ا  يوماا  او بعا  ياوم يف حاال        
املوت، وعًم تغري الطعام والشراب امران يً ن على قصر املًة على 

ومل ي مر بالنظر  الظاهر، فلماذا ذكر الطعام والشراب يف اآلية او  
اىل احلمار وكيفية اعادة خلقه ليكون قرينة على بًيع صنعه يف عًم 

 تبًل حال الطعام والشراب.
اجلواب ان القرائن   تنحصر باحلمار بل هي شااملة يف اآلفااق   
وما حوله من التبً ت ومنهاا ماا يعرفهاا يف ذات الوقات ومنهاا ماا       

تمعااات وياارى معااامل املااًن يعرفهااا فيمااا بعااً عنااًما يااًخل اىل اجمل
ودوران الفلك وتقلبات األحوال كما ان النظر اىل الطعام والشراب 
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 مقًمة لرؤية اآليات يف احلمار.

وهل ميكن القول ان اآلية يف حفظ الطعام والشراب اقوى واكرب 
من اعادة احلياة يف احلمار،   دليل عليه، وعلى القاول مبوضاوعية   

قبل آية اعادة خلق احلمار، فانها معارضة الرتتيب وذكر آية الطعام 
ببعث الرو  يف احلمار وحصوله مبرأى منه وهي آية أكرب من حفاظ  

 الطعام.
نعم قً يتمكن العلماء يف هذا الزمان من استنساخ احلمار ولكنهم 
  يسااتطيعون حفااظ الطعااام والشااراب مائااة عااام ماان غااري تبااًل يف 

واضراره، وان كانت قًرة ماهيته وسنويته وطعمه ومذاقه ومنافعه 
اإلنسان على حفظه بصورته النوعية يف حال حتققها علميا  مل يغري من 
 موضوع اآلية ألنها جاءت على حنو التحًي واألمر اخلارق للعادة.

ان اإلبتًاء بذكر هذه اآلية دعوة لإلهتمام بها واستنباط الًروس 
ساان للطعاام   والعرب منها واعطاءها األولوية وهي بشاارة حفاظ اإلن  

والشراب بوسائط علمية متعًدة كما هو حاصل يف هذه ا يام وان 
مل يرق يف مًته اىل السنوات املتعًدة ألن اهلل عز وجل اذا أنزل نعمة 
فانه اكرم من ان يرفعها بل تبقى يف األرض لتتيسار للنااس اساباب    

 ومقًمات اإلنتفاع منها ولو على حنو املوجبة اجلزئية.
آلية بذكر الطعام قبل الشراب ألن التلف اسرع اليه ولقً بًأت ا

من الشااراب يف الغالب خصاااوصا  ماع عاًم عناياة النااس حبفظاااه       
وألهاامية الطعام عنً اإلنسااان وحاجته له، ولفاظ املفارد مل يتسانه    
 وعائًيته اىل الطعام والشراب معا  دليل على احتاد موضوع حفظهما.

ظار اىل طعاماك، وهاذا شارابك مل     ويف قراءة ابن مسعود: )وان
 يتسنن( أي عًم التغيري خاص بالشراب.

وذكر ان طعامااه كان تيناا  وعنبا ، وشرابه اللنب وعصري العنب، 
وهما عنوان توفري حاجة اإلنسان من األكال والشارب، فاناه تعااىل     
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يتكفل ارزاق العباد، وبعً سااماع الس ال واألخبار عن مًة اإلماتة 
ة من حاسة السمع اىل حاسة البصر لتوكيً سالمته وعًم انتقلت اآلي

 تبًل او تلف احلواس وان اإلحياء جاء مع سالمة احلواس.
ويف اآلية مترين لذاكاارته واخبار عن احتفاظه بها بعً هذه املًة 
املًيًة وتلك آيااة اخرى، مبعاانى ان آية بعثه تتشاعب اىل آيات عًيًة 

 طق والسمع والبصر والذاكرة.منها ذات البعث واعادة الن
وتبني اآلية قًرته تعاىل على بعث اخلالئق مطلقا  ومن اآليات ان 
اإلحياء يتعلق بذوات األروا ، وان احلفظ يتعلق بالطعام والشراب 
وهو غري احضاره من جًيً او تركه يتلاف ثام اعادتاه علاى حالتاه      

ولكن اآلية جاءت وهيئته األوىل وان كانت اإلعادة امرا  ممكنا  ايضا ، 
لبيان تعًد وجوه قًرته سبحانه وعاًم امتنااع شايء مان املمكناات      

 عنها.
ويف القصة عامل مصغر للبعث وعًم احنصاره باعادة احلياة وان 
احلفظ والتعاهً وجه مان وجاوه عاامل البعاث والنشاور، ويف اآلياة       
درس عقائًي يتعلق بنواميس احلياة الًنيا وهو ان اإلنساان اذا مل  

ت موتا  نهائيا  فان رزقه يبقى بانتظاره موقتا  كجزء من لطفه ورمحته مي
 تعاىل بالناس مجيعا .

 

 [ َوانُظَْ إ َلي ح َمار كَ قوله تعاىل ] 
جاء العطف واألمر الثاني بعً النظر اىل الطعام والشراب وهناك 
تباين كبري بني املوضوعني فالطعام والشراب مل يتغريا، بينما تعرض 

للاهالك والتلاف، ولاو ظال احلماار حياا  جلااء علاى  الطعاام           احلمار
والشراب وعلى الشوص نفسه من األياام األوىل ا  ان يشااء اهلل،   
ولكنه سبحانه اراد ان يريه اآليات املتباينة وكيف ان هاالك احلماار   
وذهاب حلمه ي كً طول املًة وحصول التناق  يف موضوع واحً 
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 تماع الضًين.وان قالوا يف الفلسفة بعًم اج

فاحً الطرفني وهو الطعام والشراب مل يتغري بينما احلمار اصابه 
التلف وفقً حلمه، ومع هذا بقي بعناية خاصة وحجب منعات مان   
اكل السباع له او تعرض عظاماه للتلاف والنوار وآفاات األرض يف     

 طول تلك املًة.
ري ان آيااة تلف احلمار تباني بوضو  اإلعجاز يف عًم طرو التغااي

على الطعااام والشااراب وكذا العكاس، أي آية بقاء الطعام والشراب 
على حاهلما تًل على اإلعجاز يف حال احلمار و  ينظر له كحيوان 
بل كواسطة وآلة للنقل وجر األثقال ووسيلة للنجاة من املفاوز وزينة 

َواْلخَيَْل َواْلب َغاَل َواْلحَم يََ ل َتََْكبُوَ ذا ] 

 .(1)[...َوز ََنًَ 
فكما ان الطعام والشااراب حيتاجااهما ا نسان يف سفره وانتقاله 
وابتًاء حياته اجلًيًة كذلك الراحلة حيتاجها للسفر واإلنتقال مان  
املوضع الذي اماته اهلل عز وجل فيه سواء عنً القرية املنًرسة او يف 

 َفَأَراَتُه َّللاَُّ ] مكان آخر، واألرجح هو األول بقرينة )الفاء( يف 
 ، باإلضافة اىل القرائن املقالية واحلالية وسنوية املوضوع.[

فمن فضله تعاىل ان بعث املار على القرية مع تهيئاة مساتلزمات   
سفره واقامته من الزاد والراحلة وعًم جعله متحريا ، والظااهر ان  

من القرية مل ينطو على خماطر كثرية او انه حيتاج اىل رفقاة   اإلنتقال
وسال ، ا  ان يقال بان املوجاود معاه اعام مان الطعاام والشاراب       
واحلمار وان السال  وهو السايف يف الغالاب مل يطارأ علياه الاتغري      

 والصًأ.
ولكنااه بعيااً ألن القااًر املتاايقن تعلااق اآليااات بااذات الشااوص    
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ولقً جاء ذكر الشراب على حنو التعًد  ومحاااره وطعامه وشرابه،
لبيان آية حفظه وللتباين بينه وبني الطعام يف الكثافة والسايولة، وان  
حفظ كل منهما يستلزم أمارا  خارقاا  للعاادة وعلاى حناو ا ساتقالل       

 والتعًد.
لقً جاءت اآلية بالنظاار للحمار حبالته وهيئته من التلاف وهاذه   

ساء العظام باللحم، بل لتوكيً صورته النظرة األوىل ومل تقرتن باك
وتلفه يف ذهنه وعًم طرو الشك له مستقبال  او الظن بانه كان يف حال 
حلم او ارباك يف بًاية بعثه او ان هاذا احلماار غاري محااره األول،     
وهذا التفصيل والتعًد يف النظر اىل احلماار آياة اخارى غاري اعاادة      

 بني حال الطعام وحال احلمار.خلقه، ليرتسخ يف ذهنه التباين الكبري 
ومن د ئل اآلية ان اإلنساان قً يفقً وسائط النقل ولكن رزقه 
يأتيه حبساااب ما مكتوب له، فاإلماااتة امل قتااة   تتعارض مع بقااء  
مقًار من الرزق حلني بعثته وعااودته اىل احلياة الًنيا فليس نة مًة 

 ثه بعً مائة عام.بني احرازه وادخاره للرزق ليومه وبني بع
 [ ح َمذار كَ ]واضافة احلمار اليه بضامري املواطاب الكااف    

لتوكيً انه ذات احلمار وإلعانته على استحضار موضوعه خصوصا  
وانه اصبح عظاما  خنرة جمردة، فاإلنسان   يستطيع ان مييز احليوان يف 
هذه الصورة ا  مبشقة وعلى سبيل الظن الذي له مراتب متعًدة من 

عتبار فقً يرقى اىل التصاًيق او   يرقاى، فجااءت اآلياة لتنبيهاه      اإل
وتذكريه به وتعيني عائًية هذه العظام انها حلماره الذي كان يتوذه 

 وسيلة للنقل.
ومل ميت معه احلمار او يكون بًرجة وحاال مماثلةحلالاه كماا يف    

بل  (1)[َباس طٌ ذ َراَىيْه  ب اْلَوص يد  ] قصة اهل الكهف 
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ما ، اجلواب: للتباين املوضوعي بني اختيار اهل الكهاف  اصبح رمي

وجلوئهم اىل الكهف، وبني قول هذا املار وما صاًر مناه علاى حناو     
اإلستغراب، وتعًد اهليئات والصور يف ذات املوضاوع دليال علاى    

 بًيع خلقه وعظيم قًرته سبحانه.
به وبينااما امااات اهلل املار على القاارية وحفظ له طااعامه وشااارا  

فان احلمار مل يبااق منه ا  العظاام، فلماذا مل ميتااه اهلل معه او يبقيه 
نائما  او حيا  تلك املًة، لقً اراد اهلل عز وجل ان يبني له كيفية بعث 
اإلنسان مبثال من عامل احليوانات ليكون شاااهًا  امامه وحجة على 

ضوع البعث الناس، ولنفي شاابهة اآلكل واملأكول اليت اثريت يف مو
وهي ان احنالل اعضااء اإلنساان وحتولاه اىل ماادة يف غاذاء النباات       
ودخولااه يف العناصاار الغذائيااة املكونااة إلنسااان آخاار خيتلااف عنااه يف  
السنوية العقائًية واإلميان والكفر زعلها مشرتكة بينهما، فاىل مان  
ترجع هذه األعضاء، وهذه الشبهة باطلاة مان وجاوه تقاًم الكاالم      

 عنها.
يفياً يف   [ َوانُظَْ إ َلي ح َمذار كَ ] ن قولااه تعااىل  وا

ظاهره انه قً ربط احلمار يف موضع حمًد ويكون معنى اآلية وانظر 
اىل موضع محارك، حبذف مضاف، وهذا الربط ىعال احلياوان     
يعيش طااويال  لعااًم قااًرته على احلااركة وتناااول العلف واملاء من 

وابطال لقولاه، فااذا كنات تازعم اناك مل       حوله، وكأن اآلية حتً له
تلبث ا  يوما  او بع  يوم فانظر اىل محارك معك مل يبق على حاله 
اذ املفروض انه مربوط اىل جانبك و  يطرأ عليه تغايري واناه   زال   
 حيا  يرعى اىل جانبك وينتظر منك احلركة واإلنتقال اىل موضع آخر.

وبالنظر اىل ما حلِّ باحلماار يعلم اإلنسااان ضعفه وجهله بنفسااه 
وغياب ارادته حتت سلطان النوم وانه   ميتلك القاًرة علاى حفاظ    
ممتلكاته وما حوله من األشياء لفقًانه احلس واإلرادة عنً النوم ألنه 
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يصبح حتت سلطانه، ومن يكون حتت سالطان غريه كيف يكااون له 
قل، وما دام النوم هكذا يعمل باإلنسان فان حاجته أمر وشااأن مست

وضعفه يًفعانه للجوء اىل القوي العزيز القادر على البعث واإلحياء 
حفظ احلمار واألكل والشرب بعً  (1)[ خَْيٌَ حَاف ظًا ]وهو 

 مرور مائة سنة.
وكما يف احلا  تكاون اإلساتطاعة هاي الازاد والراحلاة مبعناهماا        

لحال والشأن والزمان، فكذا بالنسابة لألكال   ا صطالحي املناسبة ل
والشرب واحلمار فانها عناوين حلفظ املال واألعيان للذات وللذرية، 
وانه سبحانه اذا اعطاى يعطاي بااألوفى واألمت، فلام يبعثاه بشوصاه       
وحًه ويرتكه يبحاث عماا يسارت عورتاه ويساً رمقاه وياًفع اجلاوع         

ىً املولاود حلياب   والعطش عنه بل هيئ له حاجته من الغذاء كما 
 األم يف انتظاره عنً خروجه اىل الًنيا.

ان األمر بالنظر اىل احلمار اعم من وجوده على حاله، بل انه امر 
بتفقًه والنظر اىل ما صار اليه، باًليل ان األمار باالنظر اىل الطعاام     
والشراب جاء مقيًا  باحلفاظ عليه وعًم اصابته بالتلف والنقص، اما 

 ر فجاء مطلقا  وحيمل على عًة وجوه منها:بالنسبة للحما
 انظر اىل موضع محارك. -1
 تفقً محارك. -9
 انظر اىل حال محارك وما اصبح عليه. -3
األمر بالتحًي ومعناه هل جتً محارك على حاله اليت  -4

 تركته بها.
 انظر له كمقًمة علمية  عادة اللحم واحلياة اليه. -5
ان اهلل عااز وجاال   حييااي القاارى وحااًها باال يعيااً        -6
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الكائنات واإلحياء اليت كانت فيهاا فمان مقوماات احليااة يف القرياة      

 استوًام احلمري للنقل والركوب.
لقً اراد اهلل عز وجل لرييه آية بعث اإلنسان بكيفية نشر احلمار  

واعادة احلياة له بعً تثبيت حقيقة وهي اناه اصابح عظاماا  خنارة مماا      
وصا  وان بقاء الطعام ي كً ان املًة مل تكن يوما  او بع  يوم، خص

والشراب على حاهلما   يًل على طول املًة بل بالعكس و بً من 
 اسباب اخرى ملعرفتها وعلتها.

فجاءت آية احلمار شاااهااًا  ودلياال  وبرهانا  على طول استمرار 
َةذاَل ] املًة لعشرات السنني، وان كان جمرد اإلخبار منه تعاىل 

، يفياً التصاًيق والقباول مناه     [ َبْل َلب ثَْت ر اَئََ َىام  
بًليل ان األمر اإلهلي بالنظر اىل آيات الطعام والشراب واحلمار مل 
يكن إلثبات هاذه احلقيقاة علاى حناو اخلصاوص بال جااء لتوكياًها         

 وامضائها.
ودعااوة الااذي ماارِّ وغااريه لإلسااتعًاده للعااامل اجلًيااً واإلقاارار   

له والًعوة اىل اهلل عزوجل، مع اعتبار  بالبعث والنشور واإلستعًاد
املائز يف سنوية اإلنسان عن احليوان وان اهلل عز وجل شرفه بان نفخ 
فيه من روحاه وجعلاه خليفتاه يف األرض، فحينماا اماتاه علاى حناو        
م قت تعاهًه وحفظه وأكرمه باإلماتة ومل يرتكه ليكون عظاما  خنرة، 

وانتفاعه منه ولايس فياه رو     اما احلمار فانه خملوق حلاجة اإلنسان
َوانُظَْ ] اآلدمي لذلك اصبح عظاما  بالية على القول بان املراد 

أي اىل عظام احلمار وليس عظام الشوص  [ إ َلي اْلع ظَام  
 نفسه. 

وتًل اآلية على شرف اإلنسان ولطفه تعاىل به وعًم تركه يبلى 
ر الفااارق بااني مااا دام البعااث يف الااًنيا ينتظااره، فاآليااة الكرميااة تظهاا 
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اإلنسان واحليوان يف اخللق واحلفظ وتبني منافع وجود الارو  عناً   
 اإلنسان ونفوه تعاىل فيه من روحه.

وتشرتك افراد اآلية األربعة اإلنسان والطعام والشراب واحلمار 
بةية احلفظ من آفات احلشرات اليت تنمو باآل ف يف اجليافة والبًن 

شراب، وبينما بقت الفاكهة والعصري الساكن وتنجذب اىل الطعام وال
على حاهلماا مل تصال اليهماا فاان العاامل الياوم بعلوماه ووساااائله         
التقنيااة احلًيثااة يائن مان اذى احلشاار ويظهار العجاز يف مكافحتهاا       
خصاوصا  مع قًرتها على التكيف للبيئة والعيش يف املناطق القطبية 

 املنجمًة ويف خط ا ستواء والبحار.
 

 [ َول َنجَْعَقكَ آًَََ ل قنَّاس  تعاىل ]قوله 
لقااً جاااءت اآليااة بلفااظ الناااس أي علااى حنااو اإلطااالق املاا من   
والكافر، والذكر واألنثى، والكبري والصغري، والعامل واجلاهل، كما 
انها   تنحصر بزمان دون زمان بًليل توثيق القصة يف القرآن ومعرفة 

و  ينحصر ما يف هذه اآلية من املليني مبوضوعها امسا  واليوم وغًا ، 
املسائل بصااحبها او ببلًتاه او ملتاه او زماناه، ومان هاذا اإلطاالق        
تعرف عظمتها واهميتها وحاجة الناس هلا كًرس عقائًي يف البعث 

 واملعاد.
لقً اصبح هذا الشوص عالماة بااهرة تاًل علاى عظايم قًرتاه       

ده و  بً ان تعاىل ألنه يعيش يف زمان غري زمانه وهو اصغر من احفا
اآلية تتعًى موضوع مًة اإلماتة بال تشامل حفاظ عقياًة التوحياً      
ومنع الناس من الغفلة واجلهالة، ودعوتهم اىل التًبر يف قًرته تعاىل 
كما تبعث اخلوف واخلشية مناه تعااىل ماع األمال والرجااء، وتنهاي       
اجلًل حاول املعااد وحتاول دون تفشاي الشابهات يف موضاوعه باني        

ية حاضرة يف كل زمان ومثال بني ي كً امكان حصول الناس فهي آ
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 البعث.

وهذه اآلية حث للمسلمني على استثمار موضااوعها والتحقايق 
بتفاصيلها واسااتوراج كنوزهااا وجااين ناارها وجعل فوائًها تعم 
الناس مجيعا ، واستثمار وسائل اإلعالم احلًيثة املقروءة واملساموعة 
وادوات األدب والشاعر للتوكيً عليها كحقيقااة واعجاز وجعلهاااا  

اقع اليااومي للناس لتكاون دعاوة للصاال  والرشااااد     قااريبة من الو
 والتذكري باملاوت واإلستعًاد لليوم اآلخر.

ولغااة اخلطاااب يف اآليااة واإلخبااار اإلهلااي بانااه صااار آيااة عنااوان 
تتشريف واكرام ود لة على ان الذي مرِّ على القرية كان م منا  وان 

 اميانه مستصحب عنً استيقاظه وبعثه بعً اماتته.
 واآلية يف املقام على عًة وجوه:

 اإلحياء واإلماتة. -1
 بعثه يف غري زمانه. -9
 سريته وصالحه بعً بعثه. -3
 كونه شاهًا  على زمانه األول. -4
اسااباب اإلماتااة بعااً تسااال ه حااول احياااء القريااة الاايت  -5

 صارت منًرسة وخرابا .
 حفظه يف بًنه مًة اإلماتة. -6
ء مسألة انه آية من قًرته تعاىل وسلطانه وعًم استعصا -2
 عليه.
 اإلحياء عالمة ود لة على املعاد وحصول البعث. -2
ان اإلحياااء بعً اإلماااتة   ينحصاار بزمان دون زمان     -2

 فليس من خصوصية ولكن الواقعة تأتي لتكون عربة وموعظة.
 حجة يف حفظ التوراة وتًوينها من جًيً. -10

وهي  واآلية متعًدة اجلوانب واحليثيات كثرة وقلة وشًة وضعفا 
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احناللية بالنسبة للناس مجيعا  فكل انسان ينتفع من بع  جوانبها او 
من اجلميع وبعً امره بالنظر اىل محاره وقيامه باإلمثتال والنظر اليه 
عظاما  بالية جاء ا خبار عن طول مًة اإلماتاة يف لطاف مناه تعااىل     

نت بتقريب العبً اىل اإلميان والتصًيق باآليات، فحينما قال اني ك
 نائما  ومل يستغرق نومي ا  يوما  او بع  يوم.

لقً اراد اهلل عز وجال ان يسااعًه يف معرفاة حالاه وطاول ماًة       
اماتته  بان امره بالنظر اىل الطعام والشراب وهما على حاهلماا مل  
يتغريا، وظاهر األمر اعتباره عًم التغيري مصًاقا  لقوله لو  األخبار 

فجااء األمار اإلهلاي الثااني باالنظر اىل      اإلهلي عن الواقع احلاصل، 
احلمار لبيان قًرته تعاىل على احلفظ والتلف يف وقات واحاً، وان   
كال  منهما امر وجاودي حيصال مبشايئته سابحانه، فاال حفاظ األكال        
والشرب أثر على سريان التلف يف احلمار، و  طول املًة سبب تلف 

خا  بينهما، لقً األكل والشرب، اما بالنسبة للشوص نفسه فكان برز
اماته اهلل ماع حفظاه يف بًناه وساالمته مان اآلفاات وهاوام األرض        
والسباع ليكون هاذا احلفاظ وحاًه آياة للنااس ودعاوة هلام لإلمياان         

 واهلًاية.
لقً جاء الس ال عن كيفية إحياء القرية ترى ملاذا أماته اهلل، ومل 

 يبني له كيف حيي تلك القرية، واجلواب من وجوه:
أراد اهلل عز وجل أن تكون اآلية يف نفس السائل، ومبا فيه  األول:

 َ َُسْذذَأُل َىمَّذذا ََْفَعذذُل َوُ ذذمْ حجااة علاايهم، قااال تعاااىل]

 .(1)[َُسَْأُلونَ 
القرية بأهلها  كان بعثه بعً املمات صورة ومصًاقا  لعامل الثاني:

ودوابها وم نها، فقً أمات اهلل عاز وجال احلماار ثام بعثاه وحفاظ       
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 الطعام والشراب.

إحياء القرية آية خاصة بالسائل يف منطقة مهجورة، أماا   الثالث:
أمانته وبعثه للناس بعً مائة عام فهو آية عامة ينتفع ويعترب منها الناس 

[ ومان  ل قنَّذاس   َول َنجَْعَقكَ آََذًَ مجيعا  لاذا قاال تعااىل]   
أسرارها بقائه حيا  بعً البعث خيرب الناس عن األجيال السالفة، وميلي 

   عليهم التوراة ويًعوهم إىل إخالص العبادة هلل عز وجل.
 

 [َوانُظَْ إ َلي اْلع ظَام  قوله تعاىل ]
تكرر األمر بالنظر يف اآلية ثال  مرات، فبعً مائة عام من اإلماتة 

َكذذمْ ] جاااء فعاال األماار )انظاار( متعاقبااا  متتاليااا  ماارة بعااً ساا اله  

لنظر اىل لقًراته العقلية كاملة، وبعً ا متالكهإمما يًل على  [َلب ثْتَ 
العظام وحتتمل  ىلإاحلمار، جاء النظر  ىلإالطعام والشراب والنظر 

 وجوها :
 عظام الشوص املار نفسه. -1
 عظام احلمار. -9
 عظام شوص او حيوان آخر. -3
اما الثالث فبعيً وخالف سياق اآلية، واماا األول فاذهب الياه     

قتادة وهو ضعيف ألن اهلل عز وجل خاطبه ابتًاءع وسأله عن طول 
 مًة مكثه واماره باالنظر اىل الطعاام والشاراب ثام احلماار لإلعتباار       

والتصًيق بل ان النظر تعلق مباا حولاه مماا ميتلكاه وكاأن اآلياة تابني        
حفظه تعاىل للعبً وما ميلك وانه يوم القيامة حيضر مع ما عنًه مان  
امللك واألعيان ليسئل عن كيفية اقتنائها واستعماهلا ولتكون شاهًا  

 عليه او عونا  له.
ر األول اىل وموضوع اآلية هو الثاني أي عظام احلمار نفسه، فالنظ

احلمار جاء لتثبيت حالة موته وهالكه وتلف حلماه وهاوخري شااهً    
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ساعتها على طول مًة اإلماتة يف اعانة للعبً للتصاًيق بطاول ماًة    
اإلماتة ولينظر اىل فضله تعاىل عليه بالفارق بني بعثته واعادة احلياة يف 

 احلمار.
ل فحسب مما يعين ان اإلنسان   خيتلف عن سائر احليوان بالعق

وانه مل يكن حيوانا  ناطقا  فقط كما عليه تعريف املناطقة، بل ان خلقه 
وتركيبه وشرفه وما نفخ اهلل عز وجل فيه من روحه ىعلاه وتركيباه   
جنسا  آخر عن عامل احليوان وان هذا املائز يتجلى يف البعث والنشور 
 لذا جاءت النصوص بان الناس ينشرون دفعة واحًة لطفا  منه تعاىل

وختفيفاا  عاان العباااد يف عملياة البعااث والنشااور ماع انااه مياار مبراحاال    
 اإلعادة.

لقً اكرم اهلل عز وجل هذا املار وكل انسان بان بعثه من اإلماتة 
دفعةواحًة بينما جعل اعادة اخللق جتري امامه حبماره، الاذي هاو   

 مسور له كانسان ومالك.
 [ ي ح َمار كَ َوانُظَْ إ لَ ] ويف املرة األوىل جاءت اآلية 

 [، َوانُظَْ إ َلي اْلع ظَام   ]وهنا جااءت بقولاه تعااىل    
و  تعارض بينهما مع احتاد املوضااوع ومتعلق األماار والنظر فاملراد 
يف األول ما آل اليه محااارك من التلف وكيف انه شاااهً على طااول 

باان نتيجاة امللاك هاي التلاف والازوال، وان        مًة اإلماتة ولإلعتبار
اخلراب   ينحصر باملساكن والقرى بل يشمل سائر املمتلكات ماع  
وجااااود الفااااارق فبعضااها ماان اجلمااادات كالبنااااء، وبعضاااها ماان     
األجسااام الناميااة املتحركاااة الاايت تتوالااً وتتكاااثر، والتلااف يتعلااااق  

 فرد منها.باألفراد وباجلناس، ولكن اآلية جاءت خبصوص 
لقً اراد اهلل سبحانه ان يريه كيفية اعادة احلياة مبراحلها التفصيلية 
من اعادة هيئة العظام اىل حاهلا قبل ان يكسوها باللحم مع تلفها بعً 
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هذه املًة اليت   تبقى معها العظام وهي معرضة للهواء والريح عادة 

كابريا    سواء كان احلمار صاغريا يف عماره وتتلاف عظاماه بسارعة او     
وتقاوم الذوبان عًة سنوات اخرى للتكلس الزائاً احلاصل فيهاااا  
ومنها عظام العصعص الذي يبقى آخرها ألنه اضومها واكثر اجزاء 

 اهليكل العظمي قوة ومسكا .
فالنظر األول جاء بلحاظ اإلسم والعائًية وبيان األثر، اما النظر 

حقيقة اعادة اخللق  الثاني فجاء حبسب احلال، وهذا التفصيل لتثبيت
واملنع من اخللط واإلشتباه يف التفساري والتأويال خصوصاا  واناه آياة      
للناس واآلية   تنحصر باماتته واحيائه بل تشامل طعاماه ومحااره    
وملبسه ايضا ، فكما حفظ اهلل عز وجل األكل والشرب فانه حفظ له 

ُت َلب ثْذ] مالبسه اليت عليه رأفة به وهاو امار مساتقرأ مان قولاه      

ألنه نظر اىل نفساه وبًناه وملبساه     [ ََْوًرا َأْو َبْعضَ ََْوم  
على حاهلا مل يطرأ عليها تغيري او حتويل او تبًل وهو اكرام اضايف 
بسرته تعااىل لإلنساان وعورتاه، وقاً وردت النصاوص باان النااس        
يبعثون باكفانهم لذا تستحب امور يف الكفان منهاا اناه اباي  ومان      

 القطن.
لى القرية جاء كناية عن حال السفر وان الس ال عن ان املرور ع

 احليوانات اهلالكة، او انه عنهما معا  عن القرى واحليوانات اهلالكة.
فان قلت: ان العظام ذاتها تتةكل وتنوار وتتلاف واآلياة جااءت     

 بكسوتها حلما .
اعم  [ َوانُظَْ إ َلي اْلع ظَام  ] قلت: ان قوله تعاىل 

على حاهلا فقً تكون اعيًت بقًرتاه تعااىل   من وجودها هذه املًة 
ساعة اإلحياء والسا ال، وانهنااك حاذف تقاًيره )انظار اىل اعاادة       

 العظام او اىل العظام كيف نعيًها(، او انها حفظت بقًرته تعاىل.
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  حبث فلسفيحبث فلسفي
اختلف الناس يف اىاب املعاد وحصول عامل آخر بعً املوت او  

عًمه واملليون على اخاتالف مذاهااابهم جممعاون علاى حصاوله مل      
يشااذ احً منهاام وان تباينااات اراؤهام واخاااتلفوا او تقااتلوا فيماا      

 بينهم.
واستًل على وجوبه بالنقل والعقل، فمن النقل اآليات اليت جاء 

من السماء ليكون موضوع املعاد وعنوان الوحًة  بها كل كتاب نازل
بني امللل السماوية وشاهً صًق على نزوهلا من عنًه تعاىل واحتاد 

َأَوَليْسَ الَّي م خََقَق ] املوضوع واجلهة والعنوان قال تعاىل 

َق  ي َأْن ََخُْق او ر  َىَق السََّمَوات  َواألَْر َ ب َق

 . (1)[ اْلَعق يمُ  ر ثَْقُهمْ َبَقي َوُ َو اْلخَلَّقُ 
اما بالنسبة للعقل فاعادة بناء العامل امر ممكن عقال  باعتباره من 
افراد املمكن واملوجود، اما املمكان فاان اهلل عاز وجال قاادر علاى       
املمكنات واملقًورات مجيعا ، واما املوجود فهو شاهً على امكان 
حصاوله ماان جًياً ألن مااا صاار ابتااًاء ميكان حًوثااه مارة اخاارى      

 حتاد احلكم يف املثلني.وإل
واحت  املنكرون للمعاد بانه لو وجً عامل آخر فان طلب عناصره 
من األرض واملاء والنار ومواضعها يلزم القسر واإلخاتالف ويلازم   
حصااول اخلالء بينهااما، ولكن هذين اإلشكالني   يضااران يف اصاال 

املضاامون  املوضاوع واملعاد ألن اإلختالف يف العرض والشااكل دون
 وليس من دليال على حصول اخلالء.

واهلل عز وجل قادر على اإلعادة بذات اهليئة او بصورة اخرى، 
ثم ان موضاوع املعااد يتعلاق بالنااس، وبعاثهم مبااين وخمتلاف عان         
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حاهلم يف الًنيا فهم يف النشأة األوىل علاى حناو األجياال والتعاقاب     

رى واملفاوز والبحاار  فانهم يبعثون دفعة واحًة، وكأن هذه الصحا
اعًها اهلل عز وجل ليوم النشور كالبناء الذي يهيئ ملناسبة او نًوة او 

 يعًه شوص إلبنائه من بعًه.
فكذا هذه الصحارى اليت يعجز اإلنسان عن اصالحها والقرى 

مير بها اإلنسان  [ خَاو ٌَََ َىَقي ُىَُوش َها ]اليت تصبح 
هي جزء من العامل اآلخر وموضوع لبع  األجيال من  ليعترب فامنا

املتقًمني او املتأخرين ليحشروا عليها وحياسبوا عليها او ليقيموا فيها 
َوإ نَّ ََْوًرذا ] خصوصا  وان ياوم القياماة لايس كأياام الاًنيا      

 .(1)[ ى ْنَد َربِّكَ َكَأْلف  سََنَ  ر مَّا َتُعد ونَ 
اهر انها اآلية الوحيًة اليت يرد فيها لقً تكرر النظر يف اآلية والظ

فعل امر بلفظ واحً يتكرر ثال  مرات )انظر( للتوكيً على تعاًد  
 اآليات وان كل آية منها برهان وحجة.

 

 [ َكيَْف ُننش ُزَ اقوله تعاىل ] 
قرأ محزة والكسائي )ننشزها( بالزاي وهو املرسوم يف املصاحف 

ويقال انشزته فنشااز أي رفعااته واملراد نرفع العظام بعضها اىل بع ، 
فارتفااع، ويااقال ملا ارتفع من األرض نشااز، لبيان كيفية اعادة العظام 
وانتزاعها من األرض بعً احنالهلا واستهالكها فيها فرتد اىل اجلسً 
ويركب بعضها على بع  يف آية اعجازية تشهً على عظيم قًرتاه  

احلاًيث الاذي يعاا      تعاىل مماا يعجاز عناه علام الطاب واجلراحاااة      
 الكاسااور ويقوم بوظائف التجميل وحنوه.

فجاءت اآلية لإلخبار عن اعادة اىاد العظام ثم تركيبها بعضها 
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على بع  مان خاالل املفاصال والاروابط، أي انهاا ليسات عظاماا         
صناعية او من حيوان آخر لتزرع يف جسام احلماار بال انهاا عظاماه      

 األصلية ذاتها.
انت العظام رفعات مان األرض لتتصال بعضاها     فان قلت: اذا ك

] ببع  يف انتظاام والعظام هي اصل هيكل احليوان، وقوله تعاىل 
 ظاهره انه نظر اىل موضع احلمار. [ َوانُظَْ إ َلي ح َمار كَ 

قلت: ان املوضع مل يكن خاليا  من بقايا احلمار وعظامه بال ان  
بصيغة اإلطالق وتقول بعضها كان موجودا  مفككا  لذا مل تأت اآلية 

وانظر اىل عظامه، بل قالت اىل العظام وانه حينما نظار اىل محااره   
امتثا   ألمره تعاىل كانت هناك بقايا من باًن احلياوان ليعااد البااقي     
علااى تركيبتااه األصاالية باإلضااافة اىل غضااارتها ومااا فيهااا ماان خناااع  

 وجتويف ودم ومناعة.
والنظر اىل العظام فيه اكرام اضايف لإلنسان ألن اهلل اماته نفاس  
املًة ولكن حفظاه مان تفكاك األوصاال والعظاام، وكماا ننظار اىل        
التباين بني آية الطعام والشراب وحفظهما من جهة، وآية تلف احلمار 
من جهة اخرى، فكذا ىب ان ننظر اىل التباين بني بقاء اإلنسان ميتا  

ها وبني تفكك اوصال احلمار وتناثر عظامه وحلمه، اي ان يف هيئته ذات
النظر اىل احلمار كان مناسبة لشكره تعاىل على احلفظ والتعاهااً وما 

 فيه من التشااريف وا كرام لالنسان حيا  وميتا .
 

 [ َلحًْما ُثمَّ َنكْسُوَ اقوله تعاىل ] 
جااء   )ثم( تفياً الرتتياب والرتاخاي ولكان اآلياة واألمار باالنظر       

واحًا  مبعنى ان األمر يستلزم استًامة النظر كي تلتئم العظام ويتصل 
بعضااها ببع  وباعًئااذ تبًأ مرحاالة اكسائها اللحم، وهو سبحانه 
قادر على ارجاع حال احلمار اىل هيئته األصالية يف احلاال مبشااايئته    
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 وقولااه )كن فيكون(، ولكنه شاااء ان ىعاال اإلعادة على مرحلتني

وكل مرحلة تًرىية وليس دفعية للبياان واحلجاة، ألن اماره تعااىل     
)انظر( يفيً اإلعتبار واإلتعاظ وهماا اماران يتحققاان ماع التاًري       
وتعاقب اعادة احلمار اىل حالته األصالية اكثار مناه يف حاال الًفعاة      
الواحًة، فحينما بقي الطعام على حالااه، فان احلياة تعااود للحمار 

متصالتني ليس بينهما فاصل زمااني، فجعال اهلل عاز     على مرحلتني
 وجل مرحلة للعظام ومرحلة للحم.

وجاءت بلفظ الكساء وهو اللباس والساتر أي ان اللحم يكاون  
واقية وسرتا  ولباسا  ووقاء للعظام، وان اكتساء العظام بااللحم مان   
بًيع صنعه تعاىل واكرامه لإلنسان، وجعل اللحم يكسو العظام فال 

بني يف هيئتها وحركاتها، كماا اناه سابحانه تفضال زعال اللحام       تست
يكسااي عظااام احليوانااات ليكااون منظرهااا مجاايال  عنااًما ينظاار اليهااا 
وليحسن استوًامها واإلنتفاع منها وتسوريها يف قضاء حوائجه فلو 
 كان احلمار بهيكله العظمى فقً يشق عليه ركوبه ويهلك قبل اوانه.

حم والعروق واألعصاب بعرض واحاً  وبينما تنمو العظام والل
عنً احليوان يف بطن امه وحا ت منوه املوتلفة فانه يف هذه اآلية جاء 
على مراحل خالفا  للمتعارف يف خلق وحياة احليوان فجاءت اآلية 
خارقااة للعااادة علااى حنااو مركااب وبااًأت بالعظااام واعااادة تركيبهااا  

 يتعلااق واملفاصاال ملحقااة بالعظااام ثاام ثناات باااللحم وموضااوعه     
باإلكساء فقط بل باإلىاد واإلعادة وهو امر اهم من اإلكسااء ومل  
تذكر اىاد اللحم ا  انها دلت عليه باإلضافة اىل ادراك العقل وهل 

 هو نفس اللحم األصلي للحمار ام انه حلم جًيً.
] ظاهر اآلية هااو الثاني ألنها وردت بصاايغة التنكري واملضارع 

كما لو تناثر اللحم او هازل احلياوان فاان     [ َلحًْما َنكْسُوَ ا
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حلما  جًيًا  ينمو علبه و  يتعارض هاذا ماع اعاادة ذات احلياوان،     
والعروق واألوردة تابعة للحم ومل تتعرض اآلية لألحشاء كالقلب 
واملعًة مع اهميتها ولكنها تًل على اعادتها بالً لة التضمنية ألن 

حل اإلعادة واخللق فتبارك اهلل اإلكساء باللحم واجللً هو آخر مرا
 احسن اخلالقني.

لقً اراد اهلل عز وجل للعباد بهذه اآلية اخلروج من ظلمة اجلهالة 
اىل نور املعرفة، ومن غيابت املعاصي اىل بهاء الطاعة، ومن وحشة 
الكفاار واجلحااود اىل السااعادة الاايت متااأل اجلااوانح بساابب اإلميااان      

 والرشاد.
 

 [َتبَيََّن َلهُ َفَقمَّا قوله تعاىل ]
جاء البيان يف اآلياة الكرمياة عملياا  واعجازياا ، باإلماتاة واخللاق       
واإلعادة والنشور، فالبً ان ي دي اىل نور اإلميان وثباته يف النفس 
اإلنسانية، )ويتبني( فعل مضارع وفاعله مضمر غري مذكور يف اآلية 

 وهو على وجوه حمتملة منها:
 خللق.تبني له كيف تكون اإلعادة وا -1
 ان اهلل على كل شيء قًير. -9
 ان اهلل حييي املوتى ويبعث من يف القبور. -3
احياء القرية أمر ممكن بًليل اماتته واحيائاه واعاادة خلاق     -4

 احلمار.
 حتمية احياء املوتى وحصول احلساب. -5
 ان اهلل عز وجل   تستعصي عليه مسألة. -6
 يوم.تبني له ان اإلماتة كانت ملائة عام وليس ليوم او لبع   -2

لقً اخربت اآلية عن حتقاق البيان وحصااول املعرفة وان اآليات 
جاءت برهانا  ساطعا  ودليال  قاطعا  على امكان اإلحياء، وعلى فرض 
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ان الذي مرِّ على القرية هو م من وهو األرجح وانه نايب فاان هاذا    
التبني   يًل على انه كان كافرا  شااكا  باإلعاادة واخللاق، بال جااء      

 تعاظ وان اهلل عز وجل تفضل عليه باإلخبار العملي.كًرس لإل
على فضل املسلمني واهليتهم ألخاذ دروس اإلمياان    وتًل ا ية

بالسمع وآيات القرآن، وورد لفظ )يسألونك( يف القرآن سس عشرة 
مرة كلها عن احكام الشريعة ومسائل احلالل واحلرام والرو  كماا  
كانوا يتلقون اجلواب القرآناي باالقبول واإلكارام واإلمتثاال احلسان      

 والفوري.
نها املسلمون وكأنها واقعة هلم خصوصا  وحتى هذه اآلية استفاد م

وان كال مساالم يعلاام انهاا خطابااا  وارشااادا  موجهاة لااه يف مقاصااًه    
وغاياته السامية وان كان بصيغة القصة واخلرب، وهذا من خصائص 
قصص القرآن ان تاأثريها على النفوس متصل ومستمر ويشعر املسلم 

 ليم.حبضورها يف ذاكرته وذهنه وواقعه ويتلقفها بالتس
وهذا األمر من مصااديق احلسان الاوارد يف الوصاف الساماوي      

، (1)[ َنحُْن َنُقص  َىَقيْكَ َأحْسََن اْلَقَصص  ] بقوله تعاىل 
فمن حسنها انها تنفاذ اىل شاغاف القلاوب وتا ثر يف اختياار الفعال       

[ َفَقمَّا َتبَيَّنَ ] وترسااخ يف اجلااوانح واألركان، وقوله تعاىل 
الشوصية فانه تبني للناس مجيعا  من خالله، وهكذا اعم من القضية 

 اخلطااابات القرآنية توجه لألفراد ولكنها تهم الناس مجيعا .
والوقائع حتً  ألشواص معًودين ولكن اهلل عز وجل ىعلها 
قريبة من اذهان واوهام الناس وتعيش يف مًاركهم وخميلتهم وحتتل 

لعامة اليت تًور بصًدها مع احًاثها حيزا  من حمادثاتهم والنقاشات ا
األكرام ملقام النبوة وشوص الانيب، وكاذا بالنسابة هلاذه اآلياة وان      
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كانت مبرتبة اقل فان النقص يف قلة استثمار موضوعها وكيفية توظيف 
قصة اإلعادة والبعث الًنيوي هذه يف الواقع اليومي ألنها تصً متقًم 

ضااللة واجلحاود   لشبهات حمتملة تطرأ على األذهان وردع ألهال ال 
ومنع هلم من استغالهلا وحماولة بث رو  التشكيك يف حقيقة املعاد 

 وإلقامة احلجة على الناس بانه أمر حتمي.
واىل جانب اآليات اليت ت كً على البعث والنشور وما اخرب به 
األنبياء من حتمية احياء من يف القباور فاان هاذه اآلياة جااءت بلغاة       

ر البعث اىل األذهان وجذب النااس اىل  القصة والواقعة لتقريب ام
اإلطالع على تفاصيلها وكيفيتها واستيعاب وفهم مضامينها لتنعكس 
على اجلوانح واألفعال وتكون سببا  لإلميان وباباا  للهًاياة ومناسابة    

 حلياة القلوب.
فاذا كانت القصة تتناول احياء شوص ومحاره فانها وسيلة حلياة 

هي مادة روحانية لصاال  اجملتمعاااات   القلوب واعمارها بالتقوى و
باإلقرار النوعي العام بالبعث واحلساب وما يرتشح عن هذا اإلقرار 
مان اإلساتعًاد للنشاأة اآلخارة بالعمال الصااق والتقاوى واساباب         
الرشاد، ومن طبيعة اإلنسان ان الشيء اذا كان حاضرا  عناًه، ويف  

يان مصغر لعامل اآلخرة ذهنه فانه يتهيء له و  يغفل عنه وهذه اآلية ب
 ودعوة عملية انطباقية لعًم تركه او اإلعراض عنه.

لقً جاءت هذه اآلية رمحة للناس مجيعا  فكل واحً منهم ينتفع 
منها مبقًار معني حبسب ادراكه واميانه والتفاته وبيئته، كما انها سال  
 بيااً املصاالحني والعلماااء والوعاااظ ورجااال الفكاار والتعلاايم للتفقااه 

مبضامينها وتبيان مفاهيمها وجعل العامل اآلخار قريباا  مان األذهاان     
 ظاهرا  يف األفعال.

 

ُْ َةاَل َأْىَقُم َأنَّ َّللاََّ َىَقذي ُكذلِّ قوله تعااىل ] 
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ء  َةد ٌََ 

ْ
 [شَ 

قرأ محزة والكسائي )قال إعلم( على صيغة األمر، أي ان اهلل عز 
ًيااار وهاو موافاق    وجل امااره بان يعلم بان اهلل علاى كال شااايء ق   

لقراءة عبً اهلل بن مسااعود واألعمش، قيل اعلم ان اهلل علاى كال   
شيء، واألرجح ما مرسوم يف املصاحف وهو مناسب لسياق اآلياة  

 وموضوعها و  يتعارض مع كون الشوص م منا  او نبيا.
 ويف اآلية وجوه:

هذا القول   يًل على سبق الكفر عليه او ان حال اإلميان  -1
 امر جًيً حاصل مما تبني له بعً اإلماتة واألحياء. والعلم

انه سبب لزوال اهلاجس والشبهة اليت تطرأ على النفس،  -9
 وما خياجلها من تساؤل استنكاري عن البعث.

انااه رد عملااي كااريم عاان الساا ال عاان كيفيااة البعااث بعااً    -3
 التسليم به وحبتمية حصوله.

لى الذي مر واجلواب هو الثالث فاآلية لطف اهلي وفضل عظيم ع
القرية وعلى الناس مجيعا  وهو دعوة للكف عن مثل هذا التساؤل 

َأْىَقمُ َأنَّ ] بعً ظهور اآليات الباهرات يف قصة واحًة، وقوله 

ء  َةذد ٌََ 
ْ
تقريار وامضااء إلعارتاف     [ َّللاََّ َىَقي ُكلِّ شَذ 

وجتًيً للشهادة وتوكيً للتسليم بعظيم قًرته تعاىل، فهذه الشهادة 
 شهادة مستحًثة بعً ا ية بل انها ثناء على مقام الربوبية.ليست 

انه اظهار للتسليم بقًرته تعاىل يف ابهى الصيغ وجوامع الكلم، 
سرية من اهله وقال  صلى اهلل عليه وآله وسلم)وحينما بعث النيب 

اللهم لك عليِّ ان رددتهم سااملني ان اشاكرك حاق شاكرك، فقاال      
 ابغ نعم اهلل(.حينما عادوا احلمً هلل على س

ان خامتة اآلية قاعًة كلية وحقيقاة عقائًياة تنبساط علاى مجياع      
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املمكنات، وان هذه اآلية مصًاق من مصااديقها وفيهاا اخباار عان     
عااًم استعصاااء مسااألة عليااه تعاااىل وان آياتااه يف الكااون واآلفاااق      
والنفوس، ومن قًرته تعاىل استمرار احلياة فاذا كانت اإلماتة آية منه 

فان بقاء اإلنسان حيا  آية اخرى تًل على باًيع صانعه تعااىل    تعاىل 
 وعظيم قًرته سبحانه.

ففي كل استيقاظ بعً النوم بعث جًياً، وكال سااعة متار علاى      
ا نسان حيتاج فيها اىل من يبقيه على قيً احلياة و  يقًر على ذلك 
ا  هو سبحانه، فهذه اخلامتة جاءت لالعرتاف باآلية ذاتها ومباا هاو   

ثار وأعظاام منهاا، انهااا مقًماة كالميااة ملساائل متشااعبة يف ساالطانه     أك
 وجربوته وقًرته سبحانه.

كما تًل اآلية على ان املار على القرية كان مقرا  بالذات املقًسة 
َأنَّي َُحْي   َ ي ه  ] ابتًاءع وانتهاء، اما اإلبتًاء فقوله تعااىل  

فقً أقر بوجود الصاااانع وتسااااؤله تعلاق     [ َّللاَُّ َبْعَد َرْوت َها
باإلعادة وليس بابتًاء اخللق، وهنا ايضا  اظهر التسليم بقًرته املطلقة 
سبحانه وهو يًل بالً لاة التضامنية علاى اإلعارتاف بالربوبياة ألن      

 اإلقرار بالصفات يأتي متأخرا  عن اإلعرتاف بالذات.
وانه ان شاء فعل وان  ومن صفاته الثبوتية سبحانه انه قادر خمتار

شاااء تاارك، وقًرتااه تتعلااق ىميااع املقااًورات ونساابتها اىل اجلميااع   
 متساوية ألن األشياء مجيعها مستجيبة ألمره.

وقوله )اعلم( قرينة مقالية وحالية على استًامة اإلميان عنًه وان 
العلم بعظيم قًرته تعاىل مستًيم وثابت عنًه، وانه مل يقل ما قال 

عن شك او شبهة، وفيه ثناء على مقام الربوبية واعالن قبل اإلماتة 
 عن ثبوت اإلميان يف نفسه قبل القول ومعه وبعًه.

فمع فضله سبحانه عليه باآليات فانه سبحانه اخرب عن اميانه وان 
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الذي رأى هذه اآلية م من، لذا وردت النصوص بانه نيب خصوصا  

متعلقااا  بااابراهيم وان موضاوع اآليااة الاايت قبلااها والايت بعااًها جاااء   
.وباإلماتة واإلحياء 

  حبث بالغي عقائديحبث بالغي عقائدي
َأَلْم َتََ إ َلي الَّي م حَذاجَّ إ ْبذََا  يمَ ] يف قوله تعاىل

 952آية [  ف   َربِّه  

يف باب املبهمات يف القرآن واسبابها ذكر يف هذه اآلياة ان املاراد   
ألناه املرسال الياه، )قيال: وقاً ذكار اهلل        منروذ ومل يتعني إلشاتهاره 

فرعون يف القرآن بامسه ومل يسم منروذ، ألن فرعون اذكى منه، كما 
ي خذ من اجوبته ملوسى، ومناروذ كاان بلياًا  وهلاذا قاال اناا احياي        
واميت، وفعل ما فعل من قتل شوص والعفو عن آخار، وذلاك يف   

 .(1)غاية البالدة(
 َأْن آَتاُه َّللاَُّ اْلُمْقكَ ] لاك  ولكن هذه اآلية جااءت بصافة امل  

، [ َأَنا ُأحْي   َوُأر يذتُ ] مع قرينة تًل على انه ملك بقوله  [
ودعاه اىل كما ان فرعون ليس امسا  خاصا  مللك مصر الذي ناظره موسى 

اإلسالم، بل ان اسم فرعون لقب لكل من ملك مصار، ومعنااه يف العربياة    
وكنيته ابو العباس وقيل ابو الوليً، كما التمسا ، وامسه الوليً بن مصعب 

يف اسم كسرى لقب لكل من ملك بالد فارس آنذاك، واسم ت بِّع وانه لقب 
مللوك اليمن مسي به ألنه يتبع ويتعقب من قبله من امللوك او لكثارة األتبااع   

 واألعوان.
وكل عات فرعون يقال تفرعن وهاو ذو فرعناة أي اناه صااحب     

وزن بارذون، وقيال اناه اسام أعجماي      مكر ودهاء، وفرعاون علاى   
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والواو والنون زائًتان، ولوعرف يف حال تنكريه  نصرف، ومجعه 
 فراعنة.

امسه سنان، وفرعون يوسف وذكر ان فرعون ابراهيم اخلليل 
    امسه الريان بن الوليً، وكان بني اليوم الذي دخال فياه يوساف

 أربعمائة عام.عليه السم مصر، اليوم الذي دخله موسى 
و  دليل على ان  –ك رب  –وقيل ان إسم ت بِّع هو اسعً بن ملكي 

منروذ كان بليًا  او ان فرعون كان ذكياا ، فالاذكاء ملكاة وقاوة عناً      
اإلنسان وفضل منه تعاىل إلعانته على اإلهتًاء اىل احلق وتصاًيق  

 الرسا ت.
والااذكاء يف اإلصااطال  هااو ساارعة تلقااي الشاايء حلااًة القلااب    

النتاائ  وسااهولتها علاى الانفس وقااً يطلاق علاى الفطنااة،       وانقاًا  
وضًها الغباوة، نعم الناس خمتلفون يف القرائح والطبائع، واللطافة 
والكثافة، والفطنة والغباوة، ولكن أدلة التوحياً وظهاور الصافات    
اجلماليااة واجلالليااة تتجلااى باآليااات الباااهرات يف الاانفس واآلفاااق    

الغباوة ألن كال  منها يصًق عليه انه وتصلح لكل مراتب الذكاء او 
 عقل.

ولااو شااككنا بامللااك هاال هااو ذكااي او غاايب، فاألصاال الااذكاء     
واإلبتعاد عن الغباوة ملستلزمات ادارة امللك وتاولي شا ونه وملاا يف    
التلبس به من تنمية للمًارك العقلية واخلربة والفهم، نعم قً تستحوذ 

ة والشهوية وحب الرئاسة على ا نسان وان كان ذكيا  النفس الغضبي
وزينة الًنيا ودوام وجود األتباع، فيتجه اىل العناد ويركباه الغارور   
والزهو و  يلتفت اىل واجباته التكليفياة وبكاون موضاوعا   غاواء     

 الشيطان.
  تاًل علاى    [ َأَنا ُأحْي   َوُأر يتُ ] ومغالطة مناروذ  
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عوان واألنصار البالدة بل هي من املكر والًهاء والتًليس على األ

والعتااو والكربياااء وتوظيااف سااليب لنعمااه تعاااىل اخلاصااة والعامااة،  
اخلاصة بالعقل والصحة،والعامة بأمانة امللاك ومسا ولياته اجلساام    
وحتمل وزر اآلخرين من اعواناه واتباعاه   اقال بالتسابب وحماولاة      

 حجب احلق عن قلوبهم.
*********** 

 

  قوله تعاىلقوله تعاىل
إ ْبََا  يُم َربِّ َأر ن   َكيْفَ َوإ ْذ َةاَل ]

اَل  ْؤر ْن َة مْ ُت اَل َأَوَل ْوَتي َة ْ   اْلَم ُتح

ُْي  اَل َفخ ئ نَّ َةْقب   َة ي َوَلك ْن ل يَطَْم َبَق

مَّ  ْكَ ُث َُْ نَّ إ َلي َ  َفُص ًَ ر ْن الطَّْي َأْرَبَع
مَّ  ُْزًءا ُث َل  ر ْنُهنَّ ج لِّ جَب ي ُك ْل ىََق اجَْع

نَّ ََْأت ينَ  مْ َأنَّ َّللاََّ اْوُىُه َْعيًا َواْىَق كَ س

 960آية  [ىَز ٌَز حَك يمٌ 
  

  اإلعراب اإلعراب 
واذ: الواو استئنافية، اذ: ظرف مبا ذكر وهو هنا مضاف اىل مجلة 

 فعلية فعلها ماض لفظا  ومعنى.
رب ارني كيف حتيااي املااوتى: رب: مناادى مضاف لياء املتكلم 

القاول، ارني: فعال طلاب   احملذوفة، واجلملة يف حمل نصااب ماقول 
وس ال، وياء املتكلم مفعول به اول، كيف: اسم اساااتفهام حاال،   
حتيااي: فعل مضاارع وفاعله مسترت، املوتى: مفعول به، ومجلة كيف 

 حتيي املوتى يف حمل نصب مفعول ارني الثاني.
 أو مل ت من: اهلمزة لإلستفهام التقريري، الواو: عاطفة.
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 جازم، ت من: فعل مضارع جمزوم بلم.مل: حرف نفي وقاالب و
قال بلى: مجلة مستأنفة لإلقرار بالتوحيً، بلاى: حارف جاواب    

َأَلمْ ََْأت كُمْ ]خمتص بالنفي ويأتي إلبطاله كماا يف قولاه تعااىل    

 .(1)[َني ٌََ  َةاُلوا َبَقي
أي انهم اكًوا جميء النذير بنفي النفي، ولو انهام اجاابوا بانعم    

 انكار ونفي جميء النذير واألنبياء. لكذبوا ألنه يًل على
فوذ اربعة من الطري الفاء هي الفصيحة، خذ: فعل أمر الفاعال  
ضمري مسترت تقًيره انت، اربعة: مفعول به، من الطري جار وجمرور 

 متعلقان مبحذوف صفة ألربعة.
ثاام ادعهاان يأتينااك سااعيا : ثاام: حاارف عطااف يفيااً الرتتيااب         

مبين علاى حاذف حارف العلاة،     والرتاخي، ادعهن: ادع: فعل امر 
والفاعل انت، اهلاء: مفعاول به، النون: عالمة التأنيث   حمل هلا، 
يأتيناك: فعاال مضااااارع ماابين علاى الساااكون يف حماال جاازم جااواب   
لطلاب، النااون: فاعال، الكاااف: ضامري يف حماال مفعاول بااه، سااعيا :     

 مفعول مطلق.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
ان قصة اماتة الذي مرِّ على بعً حماججة ابراهيم مللك زمانه وبي

القرية وما فيها من مضامني التعجب والربهان القاطع علاى البعاث   
وهااو ماان الرساال والنشااور، جاااءت هااذه اآليااة متعلقااة بااابراهيم 

اخلمسة اولي العزم، وتتعلق هذه اآليات بشواهً عن كيفية البعاث  
ر اىل واحياء املوتى لطفا  منه تعاىل ولتقريب موضوع اإلحياء والنشو

 األذهان.
ان تتابع اآلياات يف موضاوع واحاً ياًل علاى أهميتاه يف احليااة        

                                                           

 .2 -2 امللكسورة ( 1)
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اليومية والعبادية للمسلمني خصوصا  وانهاا جااءت بصايغة تقرياب     
املًركات العقلية باألمور احلسية، واألمثلاة الايت يساتنت  منهاا كال      
انسان الًروس والعرب، فان اهلل عاز وجال جعال اإلمياان بسايطا  يف      

 ل انسان   عوائق حتول دون حتصيله.متناول ك
فجاءت الرباهني الواقعية واألمثلة العملية برهانا  وحجاة ودلايال    
شوصيا  ي كً حصول البعث النوعي العام بغياة التنبياه علاى لازوم     
اخذ احلائطة والتفقه يف الًين وعًم الغفلة عن الواجبات والفرائ  

على امللك ودعوته اىل التوحياً   يف اإلحتجاجبعً جهاد ابراهيم 
وحتًيً يف ملكه وتقبيح فعله امام وزرائه وحاشيته جاء اإلكرام منه 

 تعاىل باإلستجابة لس ال ابراهيم عليه السالم.
وبينما تضمنت اآلية السابقة آية احلفظ على الطعاام والشاراب،   
واإلماتة على اإلنسان والتلف على احلمارجاءت هذه اآلية خبصوص 

ري ليًل على هذا التعًد والتنوع على واسع قًرته وعظيم سلطانه الط
 سبحانه فما يف الرب او البحر او اجلو   يتولف عن اإلستجابة ملشيئته.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
تظهاار اآليااة املنزلااة العظيمااة الاايت ناهلااا ابااراهيم عنااً اهلل تعاااىل  

ة وامكان الس ال عن كيفية احياء املاوتى وتفضاله سابحانه باإلجابا    
العملية لتكون مناسبة لزياادة اإلمياان واإلرتقااء يف مراتاب التقاوى      
والصال ، كما تبني واسطة الوحي بني اهلل عز وجل وبني األنبياء، 
والس ال عان كيفياة اإلحيااء وياًل بً لتاه التضامنية علاى اإلمياان         

 والتسليم حبًوثه.

  اآلية سالحاآلية سالح
تردع اهل الزيااغ تطاارد ا ية الشااك والوسااوسة من النفااوس و

وحتااول دون اثاارة الشبهات يف موضوع البعث واملعااد ومتناااع مان    
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تافااشاايها بني الناس، فهااذه اآليااة سااال  بيً كل ماا ماان ومثاااال  
 حااي ودلياال حاضاار على امكاان حصول البعث.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
وتعترب من ملسألة احياء املوتى شأن عظيم عنً الناس قًميا  وحًيثا  

اهم املواضيع اليت يتوىل األنبياء مس ولية التبليغ واإلنذار فيها، وهلا 
 عًة جوانب وحيثيات منها:

 التوويف والوعيً. -1
 الوعيً والبشارة. -9
 اإلستعًاد لليوم اآلخر. -3
 جعل البعث حالة قريبة ذهنا  وحسا  وواقعا . -4
 اختاذ موضوع النشور وسيلة للصال  واهلًاية. -5

ملوت حقيقة حتمية ومل يكن األخبار عنه لإلصال  والبعث بعً ا
والتوويف فقط، لذا تفضل سبحانه وجعل كل انسان من باين آدم  
واىل يوم القيامة يبلغه امر البعث والنشور سواء كان مسلما  او كتابيا  

 او كافرا  جاحًا .
فان قلت: ان الناس أعم من بين آدم، ألن عنوان الناس يشمل 

 آدم   يشمله.آدم وعنوان بين 
قلت: ان آدم كان نباايا  يا دي وظااائف التبليغ وأسااكنه اهلل عز 

 وجل هو وحواء اجلنة وعاشايف حببوحتها ورأيا اآليات الباهرات.
وهذه آية من آيات اخللق وعاامل التكاوين ومان مصااديق رأفتاه      
تعاىل بالناس وإلقامة احلجة عليهم يوم القيامة، فليس ألحً يومئذ 

 عتذر بعًم العلم والنشور والبعث من القبور.ان ي
وتاارى الكااافرين يف كاال زمااان يااثريون الشاابهات حااول البعااث   
وامكان حصااوله وهااذه اإلثارة تااًل يف مفهومها على وصول امر 
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البعث اىل امساعهم، ألن طر  الشبهة واإلشكال يًل على املعرفة 

قً بلغتهم حتمية باملوضااوع ولو على حنو امجالي وليس تفصيال ، ل
وقااوع البعااث واإلعااادة للحساااب فاجتهااًوا يف املغالطااة واجلااًل     
والتشااكيك، فجاااءت هذه اآلياات امثلاة حساية حياة علاى وقوعاه       
وعونا  للما منني للثباات علاى اإلمياان واىااد احلصاانة الكافياة مان         
شاابهات اجلاحااًين واهاال الضاااللة ودعااوة للناااس مجيعااا  لإلميااان  

 ا  وبشارة، انذارا  للجاحًين وبشارة للم منني.بالبعث وانذار
واإلميان باملعاااد يطاالب بذاته لااذا اعترب ماان اصول الًين كماا  
يكون مقااًماة ووساايلة ألداء الفرائ  والواجاابات ملا ثبت يف علم 
األصااااول ماان وجاااوب مقًمااة الواجااب، والعقاال يااًرك لاازوم        

الء يستعًون للمناسبات الايت  اإلستعًاد للقادم من الوقائع، والعق
تنتظرهم سواء كانت مناسبات فر  أم حزن، ربح ام خسارة، بناء ام 
خراب، سعة ام ضيق، فيأخذون اإلحتياطات املالئمة ويعًون العًة 

 ويًخرون األموال واألعيان الكافية واملناسبة.
ولألولويااة يف املوضااوع واحلكاام واملاهيااة فااان مسااألة النشااور       

على كل انسان ذكرا  او انثاى اإلساتعًاد هلاا واخاذ      واحلساب متلي
احليطة واحلذر، وهاذا اإلساتعًاد   ينحصار مباًة معيناة او بافعاال       
خمصوصااة باال تشاامل مجيااع جوانااب احلياااة وكيفيااة التصاارف فيهااا 
وتًخل يف وجاوه العباادات واملعاامالت املوتلفاة لاذا تارى احكاام        

والكراهة واحلرمة  التكليف اخلمس الوجوب واإلستحباب واإلباحة
تتغشى مجياع افعاال اإلنساان، فماا مان فعال ا  ويكاون فاردا  مان          

 احًاها.
ويف اآلية بيان إلباحة ساا ال األنبياء وتفضاله تعاىل باإلستجابة 

صلى اهلل وعًم ترك س ال النيب وتظهر اآلية علو مرتبة النيب حممً 
ألنه مل يسئل ربه عن كيفية اخللق بل تلقاها بالتسليم  عليه وآله وسلم
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واإلنقياد ومن خلفه املسلمون مجيعا  وهذا   يعين النقص او اخللل 
انتفاع  بس ال كيفية احياء املوتى بل انه مبادرة كرمية مان اباراهيم   

منها الناس مجيعا  ملا فيها من العربة واملوعظاة والاًروس املساتنبطة    
عن اهلل عز وجل اليت تتجلى ى عظيم منزلة ابراهيم وفيها د لة عل

بالس ال واإلجابة التفصيلية والربهان، ولغة احلوار واللطف اإلهلي 
 اليت سبقت اإلحياء.

وتًعو اآلية اىل اجتناب الشك واحلرية والرتدد وتعاهً السااكينة 
يف النفوس وا طمئنان يف القلوب، وهي خالياة مان األذى باالطرية    

اس وظاهرها   يًل على وجودهما او القرينة الًالة عليهما والوسو
 بل العكس، ألن الس ال جاء عن اميان حم .

وتبني اآلية ان هذه الكيفية يف البعث جاءت من باب املثال وليس 
احلصر، كما انها تتضمن تعًد مراحل اإلعاادة ونفاي شابهة اآلكال     

 واملأكول.
يف احتجاج جهادي مع  لقً جاءت هذه اآلية بعً دخول ابراهيم

الطاغوت وائمة الكفر، عرض فيه نفسه للقتل واهلالك، مما يعين ان 
الشك مل يساوره وانه كان على يقني من ربه ينتظر اإلياب والرجوع 

 اليه.
فاحملاججة العقائًية ومناسبتها وموضوعها وكيفية اقامة الربهان 

ت بلاو   فيها ودح  مغالطة امللك على رؤوس األشهاد اماور تثبا  
اعلى مراتب اليقني وهو امر يفتور به املسلم والنصراني ابراهيم 

واليهودي وكل ينتمي اىل ابراهيم ويفتوار مبعجزاتاه ا  ان هاذا      
 رتبة. صلى اهلل عليه وآله وسلميتعارض مع تفضيل النيب حممً 

ويف هذا التفضاايل دعاوة لكل من بنتمي اىل ابراهيم يف النساب  
صالى اهلل علياه وآلاه    قيًة واملذهب إلتباع الانيب حمماً   والو ء والع

خامت النباوة وسيً األنبياء الذي رسخ مسألة املعاد والبعث يف  لمااوس
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األرض اىل يوم القيامة واصبح اهل الكفر والضاللة عاجاازين عن 
ازاحااة موضااوعه عاان اقرب الناس اليهم وانشااغلوا باثارة الشبهات 

بًد امام احلقائق الناصاعة واألدلاة الًامغاة علاى     اليت سرعان ما تت
 حصول البعث واحياء املوتى.

وبينما جاءت اآلية السابقة بإماتة الذي مرِّ على القرية لس اله عنً 
َأنَّي َُحْي   َ ذي ه  َّللاَُّ َبْعذَد ]  (1)ماروره علاى اطالهلاا   

فان هذه اآلية س ال من عنً ابراهيم يتضمن اإلقرار  [ َرْوت َها
بالبعااث ولكاان موضااوعه احنصاار بالكيفيااة، فاسااتجاب لااه ربااه ويف  

 اإلستجابة اكرام منه تعاىل اىل عًة اطراف وهي:
 شوص النيب مباله من املنزلة العظيمة عنًه سبحانه. -1
النباوة كوعااء للااوحي ورتباة عاليااة ورساالة السااماء يف      -9

 كريم للتنزيل واألحكام. األرض وموضوع
ملنزلته وجهاده واخالصه العبودية هلل نيب اهلل ابراهيم  -3

 تعاىل.

واآلية شاهً على سعة سلطانه تعااىل وان اإلماتاة   تنحصار     
باإلنسان واحليوان بل تشمل الطيور يف السماء، وبعثه هذه احليوانات 

امة، ومن فضله للشااهادة على اإلنسااان واقااامة احلجة عليه يوم القي
واحسانه سبحانه انه ىري األحياء علاى الطااايور يف اثباااات قًرتاه     
على البعااث، وهذا كاف لكل انسان كبيناة ودلياال على بعثااه ماان يف 

 القبااور ومل يسااتشاكل احً بتباين املوضوع.
كان الساا ال عن احياااء املوتى وجاااء املثال خبصااوص الطااري،  

ل املوت على الطاايور وتعطاال احلياة فيها لغاة وعقاال    لصًق حصو
وحكما  وعرفا  وموضوعا ، والقادر على احياء الطري قادر على احياء 

                                                           

 األطالل مجع طلل وهو ما شوص من آثار الًار او البناء. (1)
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اإلنسان لوحًة موضوع اإلحياء، فاملطلوب يف الس ال هو اإلحيااء 
ومثاله يتحقق باإلنسان وغريه، بل اجراء املثال على الطااري فيه اكرام 

اان بأن ىااري املثال على جنس آخر، وفيه د لة على اضااايف لإلنسا
كفاية هااذا املثاال ملواطبة العقول ليبقى احياء الطاري شااااهًا  علاى    

 حصاول اإلحياء لإلنسان بعً موته.
ان تعاقب اآليات خبصوص البعث والنشور دليل على موضوعية 

طف منه املعاد يف سنن التوحيً ومفاهيم اإلميان، وهو أي التعاقب ل
تعاىل يف توكيً حقائق التكوين بامثلة عملية تصلح للحجة والربهان، 

جاهً بنفسه وحتًى الطاغوت يف ساالطانه فرزقه اهلل آية فابراهيم 
تكون وثيقة قرآنية وشرفا  خالًا  وعزا  دائماا  ووسايلة إلمياان النااس     

 ونفرتهم من دعوات الضاللة والكفر.
احلسنات والثواب نيل ابراهيم انه جزاء دنيوي حاضر وسبب ل

بافعال األجيال الالحقاة مان املسالمني فاابراهيم مل حياجااا  امللاك       
وحًه بل انه احرز بهذه اآلية حماججة اجلاحاًين وسايظل اىل ياوم    
القيامة يشارك املسلمني جهادهم يف طرد الشبهات ودفع املغالطات 

 اليت تتعلق بالنشور وحتمية احلساب.

  التفسريالتفسري
َوإ ْذ َةذذاَل إ ْبذذََا  يمُ َربِّ َأر ن ذذ  عاااىل ]قولااه ت

 [َكيَْف ُتحْ   اْلَمْوَتي
وهااو نيب ورسول من اخلمسة بًأت اآلية بذكاار قول ابراهياام 

اولي العزم الذين اختارهم اهلل على العباد، وتتجلى معاني اإلختيار 
له، والواو يف )واذا(  واإلصطفاء بذكر قوله يف القرآن ثم اإلستجابة

حرف عطف أي ان موضوع القول معطوف على اآلية السابقة وقصة 
 الذي مر على القرية فاماته اهلل.
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وقااال الزجاااج ان عاماال )اذا( حمااذوف وتقااًيره اذكاار اذ قااال   

 ابراهيم.
واألرجح األول  ن العطف له د  ت منها ما يرتشح من هذه 
اآلية على اآلية السابقة، فيمكن ان يكون العطف امارة على ان الذي 
مر على القرية نيب وفيه تصًيق للنصوص الواردة بانه نيب اهلل عزير، 
وان األنبياء هلام تاأريخ مباارك يف القصاص والشاواهً الايت تثبات        

أنهم يتوسلون اىل اهلل تعاىل ببيان العرب اليت ينتفع اإلحياء عمليا  وك
منها الناس ويستقرأون منها الًروس اليت تساعً يف صال  النفوس 

 وطرو الغفلة عنها.
وهذه القصص والوقااائع عون للنبوة وسال  بيً األنبياء هلًاية 
الناس وارشادهم اىل اصول الًين ومعامل التوحيً، اما النيب حممً 

فقً رزقه اهلل عز وجل القرآن وهو هًى  عليه وآله وسلم صلى اهلل
صالى اهلل علياه وآلاه    ورشاد وبذا تتضح املنزلة الرفيعة للنيب حمماً  

ودرجة التشااريف السامية اليت ناهلا من بني األنبياء وقً ورد  لماوس
طى من اآليات امن نبى ا  وقً أع "ماصلى اهلل عليه وآله وسلمعنه 
يا أوحاه اهلل إىل ااعليه البشر وامنا كان الذى اوتيته وح نااثله آمااما م

 ".فأرجو أن اكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
هذا باإلضافة اىل انتفاع األولني واآلخرين من القرآن وهو اعجاز 
ينفرد به القرآن من بني الكتب السماوية لتتولف القواعً األصولية 

باإلستصاحاب القهقاري    عن علوم القرآن، فاألصوليون   يقولون
وهو استصحاب يقني حال وموجود اآلن على الزمان السابق، ولكن 
القرآن وسيلة مساوية مباركة ينال اإلنسان السابق يف زماناه لنازول   
القرآن الثواب واألجر كما يناله املصاحب واملتأخر يف عامل الًنيا عن 

 أوان التنزيل.
فكل مسلم يتعظ بهذه اآلية وىعل األنبياء قًوة واسوة له ويًرك 
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اتصال حبال اإلمياان ووشاائ  األخاوة باني املا منني علاى اخاتالف         
األزمناة وتااعًد الشرائع ومع حصول النسخ بينها، ونسخ الشاريعة  
الالحقة للسابقة فان احكام البعاث واملعااد مان الثوابات العقائًياة      

يتغري شوص النيب والرسول صااحب الشاريعة   الباقية على حاهلا، 
ولكن احكام املعاد ذاتها مل تتغري وحتافااظ علاى حلاااوقها باحكاااام    
التوحيااً وكأنها فاارع ثابت منهاا، مماا ياااًل علاى حتمياة احلساااب       
وموضوعيته يف خلاق اإلنساان وواقعاه الياومي، فاال غراباة ان جتاً        

مم السالفة ليرتتب عليها األثر مسائلة متحًة، وجاءت يف األنبياء واأل
 يف كل زمان وتكون حاضرة يف كل ملة وجيل.

وهناك مذاهب تنعت بالكفر والشرك وحينما تبحث يف مناهجها 
وتارخيها جتًها ت من بالبعث والنشور، نعم قً تصيب الغفلة افااراد 
تلك األمام ويعرضااون عما يف كتبهم ويزداد اإلبتعاد عنها مع تقادم 

واأليام وقلااة اإلكرتا  مبا عنًهم من الفكر الًيين، فيأتاي  السنني
القرآن ليكون حاجزا  مساويا  مباركا  دون تفشي الغفلة وانتشار افكار 
الضاللة ويتعاهً اإلشراقات واملعارف اإلهلية اليت ناهلا سادة األمم 

الذي جاءت السالفة من األنبياء والصاحلني، ومنها ساا ال ابراهيم 
 هذه اآلية.به 

لقً اراد اهلل عز وجل إلبراهيم العز والفوار بعاً جهااده ضاً    
الطواغيت ومفاهيم الشرك والضاللة ليكون اماما  للم منني، ويعرف 
الناس عظيم الثواب الذي يتنزل على امل من عنًما خيلص العباادة  

 ويسور نفسه ولسانه وجوارحه هلل عز وجل.
ست مرات يف  [ ا  يمُ َْإ ْذ َةاَل إ ْبََ ] لقً ورد لفظ 

َوإ ْذ َةاَل إ ْبذََا  يُم َربِّ  ]القرآن اثنتني منها دعاءه 
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واثناتني يف تقبايح عباادة     ،(1)[ اجَْعْل َ َيا َبَقًدا آر ًنا

 األوثان، واحًة منهما خطاب ألبيه آزر واألخرى له ولقومه.
منرود، والسادسة هذه اآلية باإلضاافة اىل   واخلامسة يف حماججة

 اقوال اخرى له يف التوحيً واجلهاد.
والتقسيم اإلستقرائي هلذه املرات السات يابني اناه جاهاً قوماه      
مرتني يف عبادتهم األوثان وذكار لاه القارآن آياتني يف الاًعاء للبيات       
احلرام ومكة املكرمة، ومرة جادل منرود يف لسانه وبًنه واقام علياه  

حلجة واسكته فيما يتعلق باحلياة واملوت ولزوم نسبتهما اىل اهلل عز ا
وجل ويقابلهما س اله ان يريه سبحانه احياء املوتى مما يًل على انه 
مل يسأل لنفسه بل ملن حوله ومن بعًه من ذريته واملسلمني كافة فال 

ر قَّذذََ َأب ذذيكُمْ ]غرابااة ان يصاافه القاارآن بانااه ابااو املساالمني  

 .(9)[  يَم ُ َو سَمَّاُكْم اْلُمسْق مينَ إ ْبََا
بعً اجلهاد اراد ابراهيم اجلزاء ليوظفه يف منفعة الناس وهًايتهم 
اىل سبل الرشاد واىاد املقًمات العقائًية املناسبة لبعثة النيب حممً 

واملساهمة يف ازاحاة الغواشاي الظلمانياة     صلى اهلل عليه وآله وسلم
 واسباب اجلحود والشك.

تفضل ساابحانه واذن إلبراهاايم بهذا الس ال ليمنحه الذكر لقً 
احلساان يف امللل واألجيال الالحقة وليجعله اسوة يف اجلهاااد، وفيه 
درس وموعظااة وهااو ان اهلل عز وجال يثياااب املا من علاى صاربه      
وجهاده وان الثاواب علاى اجلهااد   ينحصار بالنشاأة اآلخااارة بال        

يضا ، والشرف يف اآلية يتجلى بذكار قول ابراهيم يشامل احلياة الًنيا ا
    يف الكتاب السماوي اجلامع والناسخ والذي فيه تبياان كال شايء
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 واإلخبار عن اإلستجابة لقوله.
ومل يكن قول ابراهيم امرا  جمردا  وكالمااَع حمضاا  بال هاو سا ال      
ووعاء ومسألة، ولقً ورد النهي يف القرآن عن سا ال ماا لايس فياه     

 َ َتسَْأُلوا َىْن َأشْذيَاَء إ ْن ُتبْذَد َلكُذمْ  ] منفعاة 

مما يعين ان ، بينما جاءت اإلستجابة لس ال ابراهيم (1)[ َتسُْؤُكمْ 
اراءة احياء املوتى امااار نافاااع، وان السااا ال مل خيااارج عان سانن       

 العبودية وعلم التوحيً.
نعم هذا الس ال جاء من احً الرسل اخلمسة اولي العازم وهاو   
عنوان اعتباري تشريفي ي هله ملثل هذا الس ال، والًنيا دار امتحان 
وبالء ومن خصائص اإلمتحان فيها ان اإلنسان يتوذ سابيل العقال   
كرسول باطين ويتبع النيب كعقل خارجي يف عبادته تعاىل باإلضافة 

اآلفاق ويف ذات اإلنسان واسرار خلقه، فال  اىل اآليات الباهرات يف
تصل النوبة ألن يطلاب كال انساان آياة تكاون شااهًا  علاى وجاود         

 واجب الوجوب.
ومااثل هااذا الطلب وقااع بااه بنااو اساارائيل فجاءت اآلية اعاله 

صلى لتنهى املسلمني عن كثرة الس ال وهل كان مبقًور النيب حممً 
سأل مثل س ال ابراهيم اجلواب نعم، ولكن ان ي اهلل عليه وآله وسلم

اآلية حمل البحث اغنت املسلمني واظهرت قااًرته تعاىل على الباعث 
 والنشور، وهي دعوة لإلميان والتصًيق.

وكما تساءل النيب الذي مرِّ على القرية عن كيفية احيائها فجااء  
 اجلواب القاطع والربهان الساطع باماتته مائة عاام لياًل باألولوياة   

على اعادة القرية، فكذا يف هذه اآلية فان اباراهيم ساأل عان كيفياة     
احياء املوتى وبعث احلياة فيهم من جًيً افرادا  ومجاعات، فجاءت 
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اآلية خبصوص الطيور واحكامها، والطري اقل خلقة وشأنا  وتركيباا   
من اإلنسان ا  انه يصاًق على موضاوعه احياء بعً اماتة، ويف تعلق 

هلي بالطري مع ان الس ال منصرف اىل اإلنساان آياة اكارام    املثال اإل
 اضايف لإلنسان، أي انه تعاىل اكرم ا نسان بان مل ىعله مثا  .

وهو عنوان اكرام اضايف لإلنسان ان   يبعث يف احلياة الًنيا وان 
التشبيه ىري على غريه مبا يفيً املطلوب وحتصيل الغاياات وحسان   

 اجلواب على الس ال.
يف اآلية السابقة مل يذكر اسم الذي مار علاى القرياة وتعاًدت     و

 األقوال فيه اما يف هذه اآلية فجاء اإلسم صرحيا .
َأْو َكالَّذي م ] وقال الرازي: )انه تعاىل مل يسم عزيرا  قال 

  َ ومسي هااهنا ابراهاايم مع ان املقصااود مان   [َرَّ َىَقي َةَََْ
البحث يف كلتا القصااتني شيء واحً، والسبب ان عزيرا  مل حيفاظ  

 [َبْعَد َرْوت َهذا َأنَّي َُحْي   َ ي ه  َّللاَُّ ] األدب، بال قاال 
وابراهاايم حفظ األدب فانه اثنى على اهلل او   بقوله )رب( ثم دعا 

راهيم ملا راعى األدب جعل اإلحياء حيث قال )ارني( وايضا  ان اب
واإلماتة يف الطيور، وعزيرا  ملا مل يراع األدب جعل اإلحياء واإلماتة 

 .(1)يف نفسه(
ولكاان مقتاضااى قواعً املقاارنااة يف باااب النباوة تناازيه الطرفني 
بالقراءة وفااق قواعً وسنن النبوة واإلقتًاء بهًاهم، فاآلية السابقة 

اإلسم وهنا اظهرته ويف كل منهماا أي اإلبهاااام واإلظاااهار    ابهمت 
 اسرار ود  ت تلتقي يف توكيً اعجاز القرآن.

واإلبهام   يضر يف بيان املوضوع خصوصا  وانه مطلوب بذاته، 
وهو باب للبحث والتحقيق والتأويل والوصول اىل شوص املار من 
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ودة يف اآلية الكرمية خالل النصوص والقرائن احلالية واملقالية املوج
 واستحضار اآليات األخرى وفق قرائن تفسري القرآن بالقرآن.

وينفي ظاهر اآلية كون املار على القرية كافرا ، وهذه اآلية وذكر 
اسم ابراهيم فيها قرينة قرآنية على ان املار على القرية احً األنبيااء  

يف شارفهم  باعتبار ان اآلياات العظيماة هباة خاصاة لألنبيااء وزياادة       
ودعوة للناس ألتباعهم وثواب عاجل على جهادهم وحتملهم العناء 

 واملشاق يف سبيله تعاىل.
وعلى القول بعصاامة األنبياء وهاو املشهور بني املسلمني والذي 
يقول به الرازي ايضا   بً من تأويل س ال املار علاى القرياة مباا      

واإلماتاة عان نفاس     يتنافى مع األدب عنً الشك والرتدد واإلحيااء 
عزير كانت نعمة عظيمة عليه وآية انفارد بهاا، مماا ياًل علاى اكارام       
خاص له وباب للثواب واجلهاد يف امة وجيل غري اجليل الذي ولً 

 فيه.
لقً ورد "اذ قال ابراهيام" يف القرآن ساات مرات وورد "اذ قال 
موسى" تسع مرات، وورد مرة واحاًة لكال مان يوساف وعيساااى      

السااالم ولقمااان، وهاذا التااعًد يبني عظاياام قااًر ابراهياام  عليهما
 وكثرة دعااائاه وساا الاه، وقً مًحه اهلل يف القاارآن بقااولااه تعاااىل
 واألواه: الًعاء. ،(1)[ إ نَّ إ ْبََا  يَم َلحَق يٌم َأوَّاهٌ ]

لقً بًأ اخلطاب يف اآلية بلفظ "رب" وهو مان امهاات األمسااء    
ًسااة ممااا يااًل علااى غايااة األدب واإلنبعااا  ماان مقااام العبوديااة املق

 والذل.
لقً كان كل من اإلماتة واإلحياء مناسبة لنجاته وحرزا  لسالمته 
من العًاوة واإلنتقام واإلفتتان، فاإلماتة تغييب عن األعًاء وكاف  
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ألذاهم عنه، واإلحياء اإلعجازي حاجاب ناوراني وماانع مسااوي     

له مما ميكنه من نشر احكام اإلسالم، وفعال  دون وصول اذى الناس 
فقً استطاع اعادة كتابة التوراة وتصًيق الناس به لظهاور اآلياة يف   

 ذاته وبًنه وشوصه وزمانه.
ومن بني مقًمات هذه اإلستطاعة كف الناس ايًيهم عنه وامنه 
من بطشااهم وغيلتهم وقً اشاتهر يف تلك األزمنة اجلرأة على األنبياء 

َفق مَ  ]عليهم والوشااية بهم عنً السالطان قاال تعااىل     والتعًي

نُتمْ  ُْل إ ْن ُك َاَء َّللاَّ  ر ْن َةب وَن َأْنب ي َتْقُتُق

وبينمااا :ااى ابااراهيم ماان طاااغوت زمانااه بعااً   ،(1)[ُرذذْؤر ن ينَ 
بةية منه تعاىل فانه سبحانه اختار لعزير اإلماتة ثم اإلحياء،  اإلحتجاج

ليأتي رسو   لقومه خبصال تكوينية متلي على اجلميع اكرامه وتقًيسه 
وتقذف يف نفوس السالطني واملأل الرعب منه وجتعل اجلميع يذعنون 

 ملا يأتي به وكأنه برزخ بني امللك واإلنسان.
َفَقمَّذذذا َرَأى ] يااال يف التنزولقاااً ورد عااان اباااراهيم 

، ومحل تأويلاه  (9) [اْلَقَمََ َباز ًغا َةاَل َ َيا َربِّ 
على اقامة احلجة على قوماه وبياان ضااللتهم، فكاذا بالنسابة لآلياة       
السابقة على القول بان عزيرا  هو الذي مر على القرية وهو األرجح 
 فالبً من تأويلها واراد اقامة احلجة علاى قوماه وتطلاع اىل رمحتاه    

تعاىل يف تعجيل البعث او يف اراءة قومه آيات تكون عونا  هلم على 
 اإلميان والتصًيق بنبوته.

لقً طلب املًد اإلهلي باآلية احلاضرة وهي احياء هذه القرية او 
انه كان قً اخرب حبصول احياء يف تلك القرية فسأل عن اوانه ووقته 
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مروره علاى تلاك   وهو مل يعلم ان اإلحياء امنا يتعلق بشوصه اثناء 
وقاً ورد يف  القرية، كما يف قصة ملك املوت مع نيب اهلل ادريس 

حًيث اإلسراء " ان ادريس كان له خليل من املالئكة فسأله ادريس 
ان يكلم ملك املوت لي خر قب  روحه فحمله امللاك باني جناحياه    
وصعً به اىل السماء فلما كان يف السماء الرابعاة فااذا ملاك املاوت     

بعثت وقيل لي اقاب  رو  ادرياس يف الساماء الرابعاة واناا      يقول: 
اقول كيف ذلك وهو يف األرض، فالتفت ادريس فرآه ملك املاوت  

 فقب  روحه هناك".
فكذلك عزير كاان يظان حصاول األحيااء يف تلاك القرياة ألنهاا        

وتهاوي مساكنها واضمحالل معاملها فجاء  اصبحت كامليتة باطالهلا
اإلحياء يف ذات املوضع لتكون اآلية اعم مكانا  وزمانا  والنفع يتعًى 
احلس والنظر فيشمل احلاواس األخارى اىل جاناب اشارتاك العقال      

 بتوظيف تلك النعمة.
ان هااذه اآليااة واآليااة السااابقة جمتمعااتني ومتفاارقتني بيااان لعظمااة 

اىل وان سلطانه يتجلى بتعًد وتباين اآليات يف قًرتااه وبًيع صنعه تع
موضوع واحً وهذا التعًد والتباين دعوة لإلميان ومناساابة لتلقااي 

 دروس احلكماة من بني ثنايا آيات القرآن املباركة.
وعاان حممااً باان اسااحاق ان ساابب الساا ال مااا جاااء يف مناااظرة  

َربِّذذ  الَّذذي م َُحْي ذذ  ] مااع منااااروذ وقولااه ابااراهيم 

وقياام مناروذ    [ َُم يُت َةاَل َأَنا ُأحْي   َوُأر يذتُ وَ 
باطالق حمبوس وقتل آخر، وانكر ابراهيم ان يكون هذا احياء واماتة 

َربِّ َأر ن ذ  ] رباه  وحتًاه بةية اخرى، عنًئذ سأل اباراهيم  

لتكشاف هاذه املساألة عناً مناروذ       [َكيَْف ُتحْ   اْلَمذْوَتي
 واتباعه.
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روذ وقومه حتكي اصرارهم علاى قتلاه   ولكن قصة ابراهيم مع من

وقيامهم زمع احلطب حلرقه واشعلوا النار فيه إلرادة قتلاه لاو  ان   
من النار ساملا  ا:اه اهلل عز وجل بةية منه، لقً كان خروج ابراهيم 

 آية اخرى لنمروذ وقومه.
وظاهر اإلحياء انه آية خاصة بابراهيم الذين يتبعونه على اهلًى 

 واإلميان.
قً كان ابراهيم يف احتجاجه مع منروذ واثفا  من امره مل خيامره ل

الشك، لذا فالس ال هنا جاء عن اميان واطمئنان لعظيم قًرته تعاىل 
 على احياء املوتى.

وليس يف اآلية ما يًل على حصول السا ال قبال اإلحتجااج او    
بعًه ا  بلحاظ الرتتيب القرآناي لآلياات وانهاا جااءت متعقباة آلياة       

اججة، واألرجح ان الس ال جاء بعً اإلحتجااج، وساواء كاان    احمل
قبله او بعًه فانه آية مسااتقلة بذاتها بني العبً وربه، وتلك اآلية بني 
النيب ومنروذ، لبيان وظيفة امل من ومجعه بني لغة الس ال والاًعاء  
والتضرع اىل اهلل وبني اجلهااد ومناع الظلام وسايادة مفااهيم الكفار       

 واجلحود.
ما روي عان احلسااان البصاري وقتاادة والضاحاك وعان        ول:األ

مطروحة رأى جيفة اإلمااام جعفر الصادق عليه السالم: "ان ابراهيم 
باع اهلااواء، ودواب اااامتزقهااا السااباع، فيأكاال منهااا سااباع الاارب، وس 

ها ااا أل اهلل إبراهيم فقال : يا رب  قً علمت أنك جتمعاار، فسااالبح
ري ودواب البحر، فأرني كيف حتييها ألعاين ااباع والطاون الساامن بط

 .(1)"ذلك
أن " :ما روي عن ابن عباس وساعيً بان جابري والساًي     :الثاني
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، وأناه ىياب دعوتاه،    بأن اهلل قً اختذه خلايال  امللك بشر إبراهيم 
مئن قلبه، ااوحييي املوتى بًعائه، فسأل اهلل تعاىل أن يفعل ذلك ليط

 ".واختذه خليال اب دعوته، ابأنه قً أج
إيااه يف اإلحيااء، إذ    ذروااة مناا ال منازعاابب السااإن س :الثالث

. فقااال ، وقتاال إنسااانا ا ) أنااا أحيااي وأمياات ( وأطلااق حمبوساا   :قااال
وتى، ااأرني كيف حتيي امل ياء. وقال: يا رباذا بإحاايم: ليس هااإبراه

ي اهلل ايا ل إن مل حيااا توعًه بالقت ذليعلم منرود ذلك. وروي أن منرو
لين اا: بأن   يقت( أيامليت حبيث يشاهًه، فلذلك قال ) ليطمئن قليب

 .(1)"اراابااجل
وهااذه آيااة يف اخللااق ودرس فيمااا بعااً املااوت ومغااادرة الاارو     
للجسً، ولكن ذكره كساابب للساا ال حمتاج اىل دليل من كتاب او 

 سنة.
وذكر ان ابراهيم سأل اهلل تعاىل ذلك امتثا   لس ال قومه كما يف 

فااراد   (9) [َأر َنذا َّللاََّ جَْهذََ ً ] س ال بين اسارائيل ملوساى   
ابراهيم اميان قومه مبشاااهًة اآليات ولتكون حجاة علايهم ويرساخ    
اإلميان يف قلوبهم، أي ان اآلية مل تكن شوصية بل كانت له ولقومه 

حياء الطري و  مانع من هذا اإلحتماال ولكان   د لاة    وانهم رأوا ا
عليه حسب ظاهر اآلية، واآلية السابقة كانت شوصية حصلت لعزير 
وحًه يف آية مجعت معاه طعاماه وشارابه ومحااره ولكناه كاان آياة        
ظاهرة للناس مجيعا ، اما هذه اآلية واعادة خلق الطري فاناه حيتمال   

 وجوها :
 عليه السالم. انها آية شوصية إلبراهيم -1
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 انها له ولنفر من امل منني كانوا حاضرين اآلية.  -9

 انها نوع حتً وشاهًها مجع من الكافرين ايضا . -3

 انها له ولذريته وللمسلمني من بعًه. -4

ظاهر اآلية انها إلبراهيم خاصة ألنها جاءت عن س اله هو نفسه 
عمومات [ ولكن َأَوَلمْ ُتْؤر نْ وجاء الرد اإلبتًائي منه تعاىل ]

نزول اآلياة قريناة علاى اإلنصاراف عان هاذا الظااهر وهاذا الظااهر          
معارض بظاهر مطلق اآليات وانها تأتي للنفع العام وحلصول اآليات 

مع قومه وبني املسلمني لتكون  صلى اهلل عليه وآله وسلمالنيب حممً 
 شواهً يراها الناس كانشقاق القمر وانني اجلذع.

مع رؤياة مجاعاة مان    ت إلبراهيم فاألقوى ان هذه اآلية حًث
 الناس هلذه اآلية.

وقااال الاارازي: )مااا خطاار ببااالي فقلاات:   شااك ان األمااة كمااا  
حيتاجون يف العلم بان الرسول صادق يف ادعاء الرساالة اىل معجاز   
يظهر على يًه فكذلك الرسول عنً وصول امللك اليه واخباره اياه 

ياً ذلاك امللاك لايعلم      بان بعثه رسو   حيتاج اىل معجز يظهار علاى  
الرسول ان ذلك الواصل ملك كريم   شيطان رجيم وكذا اذا مسع 
امللك كالم اهلل احتاج اىل معجز يًل على ان ذلك الكالم كالم اهلل 
تعاىل   كالم غريه، واذا كان كذلك فال يبعً ان يقال: اناه ملاا جااء    

اىل اخللق طلب امللك اىل ابراهيم واخربه بان اهلل تعاىل بعثك رسو   
َربِّ َأر ن   َكيَْف ُتحْ   اْلَمْوَتي َةذاَل ]املعجاز فقاال:   

 [َأَوَلْم ُتْؤر ْن َةاَل َبَقي َوَلك ْن ل يَطَْمئ نَّ َةْقب ذ 
 .(1) على ان اآلتي ملك كريم   شيطان رجيم(

ولكن هذا اإلحتمال بعيً واآليااة اعم واال موضوعا  واظااهاار 
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بني اهلل عز وجل وابراهيم وهو من مصاااديق  د لة على ان اخلطاب
النبااوة وانه   اختاابار بني امللك والنبااي، واملعجز مل يأت لشااوص 
النبااي بل يأتي لألمااة من خااالله، ثام ان اهلل عز وجل يتفضاال على 
النابااي وىعااله يعلاام ان الاذي يأتايااه ملك وليس شاايطانا  او غريه، 

مقااًمات النابوة ومراحاالهااا األوىل و  شااك اثاناءها بل وتلك من 
تأتي اآليات ترتى وتتصل صيغ الوحااي حتى يًرك النيب ان الذي 

 يااأتيااه ملك من عنًه تعاىل.
لقً رأى ابراهيم يف املنام انه يذبح ولًه فهمِّ بذحبه من غري تردد 

ََاَأَبت  ]لتنزيال  او ريب، كما ان ابنه اعتربه امرا  واجبا  كما يف ا

وجميء امللك مارتابااة اعلى مان رتباااة    ،(1) [ اْفَعْل َرا ُتْؤَرَُ 
 الرؤية يف باب النبوة.

وحتى على فرض طلب العجااز فال صاالة له باناوع امللك الاذي  
يأتيه وانه ليس شيطانا  رجيما  حتى على القول بتوسط امللك يف آياة  

آيات النبوة ان اهلل عز وجل  اإلحياء على حنو ظاهر وحمسوس، ومن
ىعل نفس النيب تطاامئن متامااا  اىل ان الاذي يأتياه وحاي مان عناًه      
تعاىل، وان الشاايطان   يستطيع النفاذ له مجلة وتفصيال ، وهو من 

 مقًمات نزول اآليات وتلقي األوامر اإلهلية واألحكام.
 وذكر على لساان اهال التصاوف: ان املاراد مان املاوتى القلاوب       

احملجوبة عن انوار الكاشفات والتجلي، وانه طلاب لاذلك التجلاي    
وهذا القول مناف لآليات موضوعا  وحكما ، كما ان  (9) واملكاشفات(

الكالم حيمل على الظاهر والواقع احملسوس وان كان من املًركات 
 العقلية.
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وىب ان   يكون التأويل والتفسري سببا  لإلنتقاص من اآلياات  

 ىل اإلنتفاع األعم واألوسع منها.وما ي دي ا
و  صلة واقعية بني ذبح الطيور وتوزيعها على اجلبال وبني مسألة 
القلوب احملجوبة عن الكشف، بل ان اآلية خطابا  اميانيا  جلميع الناس 
على اختالف مًاركهم وتبااين طبقااتهم وتعاًد ماذاهبهم انهاا آياة       

اإلقرار والتسليم  حسية قاهرة ويكون محلها على ظاهرها جزء من
 بها.

ومما يفتور به املسلمون على غريهم انهم يتلقون اآليات املذكااورة 
يف القرآن بالتصااًيق ألن العلم بها يصاابح ضروريا  ومن البًيهايات 
باعتبار انها من التنزيل، واذا ذكرت تأويالت قلبية ت ثر سلبا  علاى  

البً مان التعاااليق عليهاا    الغايات السااامية من اآليااة وموضااوعها ف
 وابطاااهلا واملنع من جعلها التأويل الوحيً لآلية.

وقااريب من هااذا الوجااه ما ذكره الارازي قاال: ناظااار اباراهيم     
يف قلبااه فاارآه ميااتااا  حيب ولًه فاستحيى من  لمااصلى اهلل عليه وس

ت بسااابب  اهلل وقااال: ارني كيف حتيااي املااوتى، أي القلب اذا مااا 
 ، وهذا ابعً.(1)الغافالااة كيف يكااون احياؤه بذكر اهلل تعاىل

لقً اظهر ابراهيم الرضا والقبول باألمر بالذبح وباشره من غري 
َّ إ نِّ  َأَرى ف ذ  اْلَمَنذام  ] تردد او شك 

ََاُبَن 

َفَقمَّذا َأسْذَقَما ] وقاال تعااىل   ،(9)[ َأنِّ  َأْذَبحُذكَ 

، فهو مل يشك بان  (3) [ َوَناَوََْناه  َوَتقَُّه ل ْقجَب ين  
األمر األول من عنًه تعاىل مع انه جاء بصورة الرؤيا، ورؤيا األنبياء 
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وحي، اما العفو ورفع األمر فجاء بواسطة النًاء اإلهلي مما يًل على 
 بسبب حسن اإلمتثال.ارتقاء يف مراتب النبوة ناله ابراهيم 

اْوُىذون   ] سا ال قاال   لقً امر اهلل عز وجال بالاًعاء وال  

، واألمر بالًعاء ينبسط على اجلنس البشري (1)[ َأسَْتج ْب َلكُمْ 
مل خيااارج  مطلقا  أي قبل نزول القرآن وبعااًه، وساا ال اباراهيم  

استثمار ماان عمومات الًعاااء وادب العبودية، لقً اراد ابراهيم 
هلًاية الناس اىل اخللة والقرب من رمحته تعاىل فسأل ما يكون بابا  

دروب اإلميان، وجعل اإلذن بالاًعاء مقًماااة إلزالاة اإلنكاار مان      
 قلوب الناس وطرد اجلحود عن النفوس.

يف س اله التسليم بقًرته تعاىل على احياء لقً اظااهر ابراهيم 
املوتى ألنه مل يسأل عن ذات اإلحياء بل عن الكيفياة واهليئاة الايت    

إلقاارار بعظاايم ساالطانه وقًرتااه ساابحانه  تعااين بالً لااة التضاامنية ا 
باإلضافة اىل قرينة جًاله مع امللك وحصر اإلحياء به تعاىل كما ورد 

 .(9) [ َربِّ  الَّي م َُحْي   َوَُم يتُ ] يف التنزيل 
وهذا الس ال رمحاة بالنااس ورأفاة    لقً اختار اختار ابراهيم 

بهم ألنه من اهم السبل احملسوسة لإلميان اختار س ال املعجزة لي من 
الناس بالربهاان اإلناي وهاو اإلساتً ل مان املعلاول اىل العلاة وان        
اإلحياء د لة على واجب الوجود ولزوم عبادته، فالبحث يف هاذه  

 وغاياته. اآلية ىب ان   ينحصر بذات الس ال بل باسبابه
العون منه تعاىل على هًاية وارشاد الناس لقً طلب ابراهيم 

برؤيتهم املعجزات احلسية واحياء املوتى، واختار هذه اآلية ملا فيهاا  
من بعث اخلوف منه تعاىل وتثبيت املعاد يف اذهانهم و تصاهلا بةية 
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 حتًي منروذ.

باملعاد وتسود الغفلة  فعنً شاايوع مفاهيم الكفر ينحسر اإلهتمام
عاان احلساااب وميياال الناااس اىل التعااًي ويرتكااون العبااادة إلنعااًام  
خصاالة اخلااوف يف النفااوس وغيااب الرادع األخالقي عن السايئات 
وضااعف الااواعز الااًاخلي الااذي ينااًب اىل الصاااااحلات، ويغيااب   

نااي عنصاار الرجااء واألمل يف الثواب و  يبقى له اثاار على اعمااال ب
آدم فجاء ساا ال ابراهياام إلرجاعهم اىل اإلميان بواساطة دعوتاهاام 
العمااليااة اىل اإلقرار باملعاد بالشاهً احلساي وكاأن ساااابل اهلًاياة     
باااارؤية آياااة اإلحياااء فاااراد ابااراهيم محاال الناااس علااى اإلسااااالم    
 ومسااااعًتهم على تلقي مبادئ اإلميان باإلعجااااز يف بااب اإلماتاة   

 واإلحياء للتبصرة يف اخللق والتكوين.
فاألولويااة يف حتقيااق مااًلو ت هااذه اآليااة تتعلااق باهاال زمانااه      
وحاجتهم هلذه اآلية وموضاوع اآلياة شايوع الكفار يف زماناه باًليل       
مناظرته مع منروذ، وليس قول ابراهيم ذاته واسبابه الشوصية، انه 

 اعااالن ساا ال يعكااس حااال الناااس والنبااوة يف ذلااك الزمااان وياابني
الرسول احلاجة اىل املًد اإلهلي بالربهان القاطع الذي يعيً الناس 

 اىل اصول الًين.
لقً ادرك ابراهيم ان املناظرة مع منروذ وهزميته وتركه مشاًوها   
أمام وزرائه وقواده واملأل من قومه مل ت ثر يف الناس وتاًفعهم اىل  

ذ يف مجع احلطب اإلميان بل اصروا على الكفر واجلحود وآزروا منرو
كما ان :اته من النار اليت تعترب آية اخرى ظااهرة  حلرق ابراهيم 

للعيان مل جتعلهم ينقلبون ويتجهون مجاعات وافرادا اىل اإلساالم  
بل طلبوا منه مغادرة بالدهم، فاضطر واإلميان مبا جاء به ابراهيم 

آية حساااية   اىل اإللتجاء له تعاىل لطاالب املاًد والعااون بان يريهاام
تتعاالق بابًانهم وانفساهم وتقذف اخلوف والرجاء يف نفوسهم وهما 
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امااران ضااروريان لقااوام افعال اإلنسااان وصابغتها بصابغة اهلًاية 
 والرشاد.

وانت ترى القائً يف جبهة القتال عنًما يشرف على اهلزمية او ان 
 نود والعتاد.النصر يتأخر عليه يطلب املًد من امللك ليبعث له اجل

ولكن ملااذا قاال اباراهيم )ارناي( ومل يقال ارهام، او أر ها  ء        
الكفار كيف حتيي املوتى، اجلواب ان الكفار   يستحقون اآليات وقً 
اقامااوا احلجة على انفسااهم باعراضاهم عن النبوة وآياتها، امنا تأتاي 

وجوده بني اآليات مع اإلستعًاد للقبول فاراد ابراهيم ان ينتفعوا من 
ظهرانيهم ويستفيً من جهاده يف سبيل اهلل واظااهاره اليقااني بقًرته 
تعاىل واسااتثمار عظياام منزلته عنًه تعاىل لتكااون جمتمعااة ومتافرقة 
اسبابا  لنزول آية اإلحياء فينتفع منها الناس، وهااذا من فلساافة النبااوة 

والنبااوة اساابابا  مباركاة  واخالق األنبياء مع اممهم بان يكون الناايب
 هلًاية الناس اىل الرشاد.
يف اآلياة ناوع تأدياب للما منني وللنااس      ان ذكر اسم ابراهيم 

مجيعا  باعتبار ان ابراهيم حاز مرتبة يف اإلميان واجلهاد والنبوة أهلته 
هلذا الس ال و  حيق لكل انسان مثل هذا الس ال، نعم الكرامة اليت 

ينتفع منها الناس مجيعا  وحا ت األنبيااء ماع مقاام    ناهلا ابراهيم 
 الربوبية في  مساوي يتغشى األجيال.

ومل يسااأل ابراهيم احاياااء ميت كمثال، بل سأل بصيغة اجلماع 
لعلماه بان اهلل واسااع كريم وانه يعطي باألوفى واألمت ولعلااه يطامااع 

واب بصورة اجلمع بان ياارى معامل يوم احلشر والنشااور، وجاء اجلا
 ايضا  فضال  منه تعاىل ولكنه متعلق بالطيور.

 

َةاَل َأَوَلْم ُتذْؤر ْن َةذاَل َبَقذي قوله تعاىل ] 

 [َوَلك ْن ل يَطَْمئ نَّ َةْقب  
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يتجاالى اإلكاارام اإلهلي إلبراهاايم باجلااواب على س اله وعًم 

املوااالوق  اإلكتفاء بسماعه، ولغة احلوار هذه بني العبً واملعباود، و 
واخلااالق، تًل على انعًام البعً بينهما فليس نة مسااافة وهااو قريب 
ساااابحانه، وان التبااااين بااني املمكاان والواجااب   ينفااااي القااارب     
والوصاال، ان هذا اجلواب وحًه عناوان عاز وفوار وشااهً علاى      

اال الربوبية والقًرة اإلهلية كما يًل يف د لته اإللااتزاميااة على احتما
اإلستجابة بل رجحانها وان هذا الساا ال مقاًماااة مشااروطة هلاا،  
لقااااً كااان ابراهاااايم ياا مااان بقًرتااه تعاااىل علااى احاياااااء املاااوتى،   

 فموضاوع اإلميان يف اآلية حيتمل وجوها:
 اإلميان بانه تعاىل حييي املوتى.      -1
 اعادة نشر امل منني والكافرين واثاباة املا منني ومعاقباة    -9

 الكافرين.

 ان احياء املوتى يف احلياة الًنيا غري ممتنع ذاتا . -3

 عًم اإلميان باستجابته تعاىل ملسألته ودعائه.     -4

 عًم اإلميان باخللة وان ابراهيم هو خليل اهلل. -5

عًم اإلميان باقامة احلجة احلسية علاى اإلحيااء واراءة    -6
 املأل كيفيته.

لً  ت الظاهرة عًم اإلميان باعانته باآليات احلسية وا -2
 إلميان الناس.

قًرتااه تعاااىل علااى اصااال  النفااوس وتقليااب القلااوب   -2
 وجعل الناس مييلون اىل اإلميان باآليات اخلاصة أو مطلقا .

و  تعااارض بني هذه الوجااوه بعً اإلقاارار بقًرتاه تعاىل على 
احياااء املوتى بًليال ورود احلرف )بلى( لتثبيت اميان ابراهيم ونفي 

إلنكااار عنااه، فاااي كااان موضااوع اإلميااان الااوارد يف الساا ال فااان    ا
اجلااواب ببلى يفياً نفي النفاي وارادة اإلىاب أي نفي عًم اإلميان 
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واثبات اإلميااان بانه تعاااىل حييااي املوتى وانه يثيب امل منني ويعاقب 
الكافرين، ويسااتجيب لًعائه، ان ذكر اسم ابراهيم يف اآلية ينفي أي 

 ه من وجوه اإلنكار او الشك يف اآلية الكرمية.وج
لقً اظهر اجلواب عناية اهلية خاصة بابراهيم ويف هاذا اجلاواب   
لطف اهلي وتأديب للوليل واصال  لنفسه لتلقي اإلستجابة واخبار 
عن ارتفاع احلجب بني اهلل عز وجل وبني انبيائه وانتفاع الناس كافة 

 ة هلا ابعاد وتأثري عام.من هذه النعمة، أي انها نعمة شوصي
اعلى مراتب اإلميان وكمال ان هذا اجلواب يفيً بلو  ابراهيم 

اإلخالص له تعاىل ويعترب احلوار والس ال واجلواب بني الباري وبني 
 العبً يف احلياة الًنيا قاعًة كلية تًل على امور:

 اهلوية اإلميانية للسائل. األول:
 على الس ال والسائل. رضاه تعاىل الثاني:

ان السائل نيب من األنبياء ا  ان يكون هناك دليال باان    الثالث:
 السائل من الصاحلني ومل يبلغ مرتبة النبوة.

اعجازا  من عامل األمار ليكاون شااااخصا     لقً سااأل ابراهياام 
كارميا  وسااط مفردات عالاام اخللق، يبعث الرعب والفزع يف قلوب 

 اإلميان يف قلوب املسلمني. الكافرين ويرسخ
ان انتشار مضامني الكفر يف بع  األزمنة ىعل األنبياء يلجأون 
اىل اهلل عز وجل ويرجون اغاثته ونصرته على القوم الكافرين وهناك 

َربِّ إ نَُّهذمْ ]شواهً كاثرية يف القارآن ويف التنزيال وقاال ناو       

ر ذذْن  َربِّ  َ َتذذَيْر َىَقذذي األَْر   ]  (1) [َىَصذذْون  

 .(9)[ اْلكَاف َ ََن َوََّاًرا
                                                           

 .91سورة نو  ( 1)
 .96سورة نو  ( 9)
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ويف التجاء ابراهيم اليه تعاىل مستغيثا  طالبا  آيٌة تكوينيٌة اعجااازية 

بصايغة السا ال،    [ َأَوَلْم ُتذْؤر نْ ] فجاااء اجلواب اإلهلاي  
ولتهيائااة وتعقبه جواب ابراهيم لنفي الريب واألقاويل عن ابراهيام 

ة وتلقايااهتاا باطمئانااان اذ ان اجلواب نوع األذهان لإلسااتجابة الكاارمي
: "من عارف لماالى اهلل عليه وآله وسااصساكيانااة، قااال رسااول اهلل 
 نفسااه فاقااً عاارف ربااه".

لنفسه وقًرته تعاىل وهي دعوة فهذه اآلية توكيً ملعرفة ابراهيم 
 .السالمعليه للناس ليعرفوا مرتبة اليقني اليت ناهلا ابراهيم 

: "ان عليه الساالم ويف العياون عن اإلمام علي بن موسى الرضا 
اهلل تعاىل اوحى إىل إبراهيم انى متوذ من عبادي خليال ان سااألين 
احياء املااوتى أجبته فوقااع يف نفس إبراهايم انه ذلك اخلليل فقال رب 

ليب أرنى كيف حتيااي املاوتى قال أولاام ت من قال بلى ولكن ليطمئن ق
على اخللة قال فوذ أربعة من الطري فصرهن اليك ثم اجعل على كل 
 جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اهلل عزيز حكيم.

فأخذ ابراهيم نساارا وبطااا وطاااووسا وديكا فقطعهن وخلطااهن 
ثم جعاال على كل جاباال مان اجلباال الايت حاااوله وكانات عشااارة       

ناااقريهن بااني أصااابعه ثاام دعاااهن بأمسااائهن منهاااان جاازء وجعاال م
ووضع عنًه حباوماء فتطايرت تلك األجزاء بعضها إىل بع  حتى 
استوت األبًان وجاء كل بًن حتى انضم إىل رقبته ورأسه فولاى  
إبراهيم عن مناقريهن فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك املاء والتقطن 

فقال ابراهيم بل  من ذلك احلب وقلن يا نيب اهلل أحييتنا أحياك اهلل
 . (1)اهلل حييي ومييت وهو على كل شئ قًير"

 

                                                           

 .1/923الفي  الكاشاني  -تفسري الصايف  (1)
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َةاَل َفخُْي َأْرَبَعًَ ر ذْن الطَّيْذَ  قوله تعاىل ] 

 [ َفُصَُْ نَّ إ َليْكَ 
بعً اإلقرار واعالن التسليم بعظيم قًرته تعاىل والسفر من اخللق 

الفعلية ونزول الفضل من احلق  اىل احلق، جاءت مرحلة اإلستجابة
 اىل اخللق.

لقً امر اهلل ابراهيم باخذ اربعة من الطري وجاء التقييً بالعًد من 
غااري ذكر نااوع الطري، وهاال الطايور مان ناوع واحاً او مان اناااواع      
واصناف خمتلفاااة، وهل هي ماان الذكااور ام اإلنااا  ام   اعتبااار 

اعاالق باإلحااياء وهي عامة للذكور واألنا ، للجنس هنا ألن اآلية تتا
و  يلتفت الناس احيانا  يف باب الطيور اىل جنس الذكر او األنثى، 
ا قوى هو األخري لقاعاًة نفاي احلارج وللتوفياف عان اباراهيم يف       
مجيع الطيور، ولصًق ا سم على الذكر وا نثى، ويف نوع الطيور 

 اليت اخذها ابراهيم اقوال:
 سا  ونسرا  وغرابا  وديكا ، عن ابن عباس.اخذ طاوو -1
 اخذ محامة بًل نسر، عن جماهً. -9

اخذ الطاووس والاًيك واحلماماة والغاراب، عان اإلماام       -3
 ، ويف رواية عنه بًل الغراب اهلًهً.عليه السالمالصادق 

لقً سأل ابراهيم اعادة األموات اىل احلياة ولاو للحظاة واحاًة    
شي اجزاء امليت واستحالة صورته وبيان مراحل هذا اإلحياء بعً تال

النوعية واختالط اعضائه مع الارتاب واملكوناات األخارى واظهاار     
القًرة اإلهلية ليعترب الناس ويرجعوا اىل سبل الرشاد فجاء اجلواب 

 متعلقا  بعامل الطيور واحليوانات من غري ان يضر بأصل املطلب.
ى من الناس، وهذه مسألة اعجازية اخرى فالثابت هو احياء املوت

فاخربت اآليااة عن قًرتااه املطلقة سابحانه وشاامول مسألة اإلحياء 
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للطياور ايضاا  رأفة بالناس اإلحياء منهم واألموات، وعًم ايذائهم 

 بالنشور وما فيه من جتًد اخلوف من احلساب والعقاب.
وفيه د لة مساوية بان اإلنسان ليس حمال  للتجارب واإلختبارات 

يس عامل الربزخ عًم اإلعادة للحياة الًنيا، وان اهلل عاز  ومن نوام
وجل واسع كريم يتفضال باستجابة الًعاء انى يشاااء وحيث يشاااء 

 مع حتقق املشاااهًة والعياان وادراك قًرته األزلية.
لقً اختار اهلل عز وجل إلبراهيم الطيور ألنها مسورة لإلنساان  

د واألصناف من الطيور بان وخًمته فشرف اهلل عز وجل هذه األفرا
جعلها موضعا  آلية البعث، وجاء اختالف صنف الطيور األربعة لبيان 
قًرته تعاىل وللتيساري علاى العبااد يف اإلدراك واإلرتقااء يف املعرفاة      

 اإلهلية.
واختيار الطري للتعًد والكثرة وسهولة التقطياع ولسارعة انتقالاه    

 وطريانه وهبوطه من الشجر.
اجلمع والشً، ومنه صارة الاًراهم وهاي الوعااء     واصل الصر: 

الذي حتفظ فيه، ويقال اصررت الصرة أي شًدتها، والصر احلبس 
 واملنع، وكل شيء مجعته فقً صررته.

لقً امر اهلل عزوجل ابراهيم زميع الطيور اليه ليألف حضورهن 
ويتعرف على الوانهن واوصافهن اخلاصة وما بهن من شية او عالمة 

 رد منها عن باقي افراد صنفه.متيز كل ف
وعلى فرض عموم اآلية ورؤيتها من قبل اآلخرين وهو األرجح 
فان الناس سيتعرفون على تلك الطيور وعلى حنو اخلصوص وصفا  
ولتااأنس تلااك الطيااور بااالقرب ماان مشااكاة النبااوة وتساامع الااًعاء    
والصالة والنسك لتكون م هلة للبعث والنشاور بعاً الاذبح، وفياه     

لى عاًم التعجال باآلياة بال انهاا حصالت بعاً التثبات مان          د لة ع
 افرادها للمنع من طرو الشك والريب.
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وميكن حصول اآلية واإلكتفاء باخذ الطيور من غري ان يصرهن 
له، فالبً ان يف حبس الطيور ومجعهاان اليااه من د  ت ابراهيم 

ايااوانات على وان البعث يف احلياااة الًنيا امنا ىااري على الطايور واحل
حناو اخلصوص وان الذي مات من الناس قً التجااأ اليه تعاىل ومنعااه 
سباحانه فال حيصل البعث له يف عامل الربزخ وقبل قيام الساعة ا  ان 
يأذن سبحانه، واآلية حتصل باألدنى وهو الطري، وهي جمزية عنً كل 

 عاقل مع تضمنها  كرام ا نسان وهو يف عامل الربزخ.
وعن ابن عباس واحلسن وجماهً ومعنى صرهن اليك: قطعهن، 
وعلااى فاارض ثبااوت هااذا املعنااى فيكااون يف اآليااة اضاامار والتقااًير  
امجعهن اليك فقطعهن، فحذف القطع من اآلية لً لة اول الكالم 

 وآخره عليه.
وبينما قرأ القراء صرهن بضم الصاد، قرأ محزة )فصرهن اليك(  

معناهاا: قطعهان وباه ورد اخلارب عان       بكسر الصاد، وقال األخفاش 
اإلمام جعفار الصاادق علياه الساالم، وقاال الفاراء: اظان ان ذلاك         
مقلوب من صرى يصري اذا قطع ياؤهاا ولكناه بعياً، واألصال يف     

 الكالم محله على ظاهره.
ومن منافع ا بتًاء زمعهن اليه ان اإلنسان يفر  بعودة الطيور 

بعاً تلفهاا، ويارأف بهاا، وكاذا       اليه بعً ذحبها ورجوعها اىل ملكاه 
بالنسبة للعباد فانهم بعً البعثة يعودون اىل ملكه تعاىل وهم يف حال 
احليااة و  يرجاون ا  رمحتاه وعفاوه وهااو بااب مان اباواب رأفتااه        

 ورمحته تعاىل.
 

ُثمَّ اجَْعْل َىَقي ُكلِّ جَبَل  ر ذْنُهنَّ قوله تعاىل ] 

 [ جُْزًءا
اء توزيع اعضاء الطيور على اجلبال بعً اجلمع جاء التقطيع ثم ج
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 على حنو اخللط والتًاخل، ويف اجلبال وعًدها اقوال:

انها جباال الاًنيا، وباه قاال جماهاً والضاحاك إلصاالة         -1
العموم حبسب اإلمكان، أي وزع اعضاء احليوانات على عاًد مان   

 اجلبال حبسب امكانك وقًرتك.
بال، اجلبال اربعة بلحاظ عًد اجلهات األربعة وعًد اجل -9

 وهو املروي عن ابن عباس واحلسن وقتادة.

انها سابعة مان اجلباال ألن اباراهيم كاان يشااهً سابعة         -3
 جبال، فتسمع الطيور دعاءه من اجلبال السبعة.

عًد اجلبال عشرة، وهاو املاروي عان اإلماام الصاادق       -4
 قال: "فاخذ ابراهياام الطاووس والًياك واحلمااام والغراب فقال

هن اليك أي قطعااهن ثم اخاالط حلمهن وفارقهن  اهلل عز جل: فصر
على عشرة جبال، ثم خااذ منااقريهن وادعهان يأتيناك ساعيا  ففعال      
ابراهيم ذلك وفاارقهن على عشاارة جبال، ثم دعاااهن فقال: اجبين 
باذن اهلل فكانت جتتمع وتتةلف حلم كل واحاً وعظماه اىل رأساه،    

َأنَّ َّللاََّ َىز ٌَز ]  :فعنً ذلك قال ابراهيمفطارت اىل ابراهيم 

 ".[ حَك يمٌ 

واألخبار وامجاع علماء التفسري علاى ان اباراهيم قطاع الطياور     
األربعة ووزع اعضاءها على اجلبال وخالف ابو مسلم فانكر التقطيع 
وقال بان املراد من صرهن اليك اإلمالة والتمرين على اإلجابة، فاذا 

اإلستجابة واملبادرة اليها حينما اعتادت الطيور العودة وعرفت كيفية 
تًعوها حينئذ اجعل على كل جبل طائرا  منها وهو حي، ثم ادعهن 
يأتينك سعيا  للً لة على عودة األروا  اىل األجساد وبيسر وسهولة 
واحت  باملعنى اللغوي لصرهن، وبعائًية حرف اجلر )اىل(، وىاب 

 بوجوه:
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 حجية اإلخبار. -1
لذبح، وابو مسلم من رجال ظهور اإلمجاع على حصول ا -9

 القرن الثالث اهلجري.

وجااود حااذف واضاامار يف اآليااة وهااو ماان اقسااام البالغااة  -3
َواسْذذَأْل ] خصوصااا  مااع ظهااور املعنااى كمااا يف قولااه تعاااىل     

َأْن اْضذَ ْب ب َعَصذاكَ ] ، وقولاااه تعااىل   (1)[ اْلَقَََََْ 

 .(9)[ اْلبَْحََ َفانَفَققَ 

ورود تفسري ملعنى صرهن بانه القطع فيكون املعنى ان كيفية  -4
تقطيع الطيور واعضائها وكومها راجع اليك يف الكام واملقاًار فاال    
يشرتط التساااوي يف عًد األعضاااء و  حجمها للتواافيف وعموم 
اآلية ومنع احلرج وحتصيل اليقني، وهل ميكن القول بان يف الكاالم  

َفخُذذْي َأْرَبَعذذًَ ر ذذْن ] التقاًير هااو:  تقاًميا  وتااأخريا  وان  

اناه بعياً وخاالف الظااهر و       [ الطَّْيَ  َفُصَُْ نَّ إ َليْكَ 
 تصل النوبة اليه.

لقً كانت آيااة مساوية واعجاااز اهلي جتلات فيه قًرته سابحانه  
على اخللااق واإلعادة، واسااتجابة الًعاااء، فهذه اآلية تابني كاارمه   

ود وحواجز الكام والكياف واأليان يف نازول     سبحانه يف زوال احلً
الوحااي واسااتجابتااه لًعاااء عباده الصاااحلني، انه حااث قرآني كريم 
على التمسك بسال  الًعاء وس ال ما خيطر يف البال مما   يتعارض 

 مع القواعً الكلية يف الشريعة اإلسالمية.
 وتااًل اآليااة علااى ارتفاااع احلجااب عاان الااًعاء وامكااان حتقيااق 

الغايات النبيلة به، بل انه وسيلة لتحصيل مقًمات اهلًاية واإلميان، 
                                                           

 .29سورة يوسف ( 1)
 .63سورة الشعراء ( 9)



 130 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 43ج /معامل اإلميان
فحينما يعجز اإلنسان عن دعوة الغاري اىل اإلساالم يتوسال اىل اهلل    
تعاىل بالًعاء إلراءته الرباهني اليت يزول معها الشك، ولتبقى هااذه 

هبهم اآليااة دليااال  عقليااا  ثابتا  ينتافع منه النااس علاى اخاتالف ماذا    
وازمنتهاام بواسااطة القرآن وتثبيته لتفاصيل هذا اإلعجااز ويًعو اىل 
التولص من الغواشي الظلمانية واإلنتقال اىل حال النظر اىل البعث 
وكأنه امر حاصل وقريب فمتى ما ادرك اإلنسان امكان حتقيق الشيء 

 وقربه فانه يستعً له.
اخلصال املذمومة لذا ورد تأويل إلختيار الطيور األربعة حبسب 

والتولااص منها، فالطاااوس يزهااو ويتباهااى وحيب الزينة والرتفااع، 
وروي ان الطاوس كان رجااال  مجيال  فكابر اماارأة رجااال م مااان    
فوقااع بها ثم راساالته بعً ذلك فمسوهما اهلل طاوسني ذكرا  وانثى، 

ئاتاااه هااي   ويف اخلرب ان الطااوس ياًعو بالويال خلطيئتاااه، وان خطي    
 محله احليااة اىل اجلاناة والشيطان فيها.

والًيك رمز الشهوة والشغف، واحلمامة عنوان اهلًر والًعة، 
 والغراب اشارة اىل احلرص والطلب.

وعلى القول ان النساار احااً الطاايور األربعااة فانه رمز الابطش  
رعن والتعًي، فان اجتماع صفات الشر والشهوة يف هذه الطيور اخبا

صريورة اجلميع اىل املوت وحتمية البعث والنشور، وياًل بالً لاة   
التضمنية على ان اآلية الساماوية ذات منافاااع متعاًدة منهاا ماا هاو       
بالذات ومنها ما يكون بالعرض، واجلزء مان الشايء الطائفاة مناه،     

 واجلمع اجزاء ويأتي مبعنى النصيب.
ه للغة اجلمع يف اجلار وجاء اجلزء إلرادة الطيور األربعة يف ظاهر

واجملارور )مانهن(، و  يعاين هاذا ان اجلازء هاو الطاري الواحاً مان          
 الطيور األربعة كما ذهب اليه ابو مسلم.

ولكنه من اإلمجال واللف والنشر أي من كل واحً من الطيور 
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األربعة، ثم ان التقطيع واخللط ىعل من الصعب الفصل بني اعضاء 
 وجوها :وحلوم الطيور، فهو حيتمل 

 انه جزء من كل طري. -1
 اصبحت  اجزاء الطيور خمتلطة وحلومها متًاخلة. -9

كانت اجلبال متعًدة وجاء األمر بتوزيعها على اجلباال   -3
 بعًد األجزاء وليس بعًد اجلبال.

لبيان عظيم قًرته تعاىل وان ابراهيم له اخليار يف كيفية  -4
ينظر اىل اجلبال  التقطيع وكثرة األجزاء لكل طري امتاما  للحجة فله ان

 القريبة وىعل األجزاء بعًدها.

املراد من اجلبال كل موضع من اجلبل فيمكن ان تكون  -5
اجلبال ثالثة ولكن األجزاء اليت توضع عليه متفرقة عشرين جزءع من 

 اجملموع املوتلط.
 

 [ُثمَّ اْوُىُهنَّ ََْأت يَنكَ سَْعيًاقوله تعاىل ]
يف هذا الشطر من اآلية يتجلى اإلعجاز وقً جاء اإلخبار عنه قبل 

يزاول ذبح الطيور وهو حصوله وقبل البًء بالذبح، أي ان ابراهيم 
يعلم ان احلياة سرتجع اليها من جًيً، يف عوض وثناء عليه حينما 

 اراد ذبااح ابنه وهااو يعلم انه سايموت و  يرجع اليه.
ألن اإلبان نارة القلاب، والطياور       وهل هو قياس مع الفاارق  

اعتبار هلا ان مل ترجع، اجلواب: ان احتااد املوضاوع جهايت يتعلاق     
 بباب اإلعجاز واإلكرام والثواب.

بذبح الطيور ونتف ريشها وتقطيع كل طري وبعً ان قام ابراهيم 
منها اىل عًة اجزاء وخلاط حلومهاا وعظامهاا ودمائهاااا، وامساااك      

م قااام بوضااع األجزاء على اجلبااال ثم صااا  بها: برؤوسااها عنًه، ث
تعااالني باااذن اهلل تعاااىل، فاخااااذ كاال جاازء يطااري اىل اآلخاااار حتااى   
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تكاملات اجلثث، ثم اقبلت كل جثة اىل رأسها وانضاام كل رأس اىل 
جثتااه فرجعت الطيور احياء باذنه تعاىل، انها مًرسااة النباااوة وماا   

 الفضل اإلهلي. يتاانزل يف ساااحتها من
وقال الرازي: "إحت  اصحابنا بهذه اآلية علاى ان البنياة ليسات    
شرطا  يف صحة احلياة وذلك ألنه تعاىل جعال كال واحاً مان تلاك      
األجزاء واألبعاض حيا  فاهااما  للنًاء، قاادرا  على السعي والعًو، 
فًل ذلك على ان البنية ليس شرطا  يف صحة احلياة، قال القاضاي:  

دالة على انه  بً من البنية من حياث اوجاب التقطياع بطاالن      اآلية
 .(1)حياتها"

والنزاع صغروي ألنها قضية يف واقعة اعجازية وامر خارق للعادة 
فال يكون احلكام العاام يف املساائل اإلبتالئياة مساتنًا  اليهاا لوجاود        
الفارق واملائز، فمن شارائط اإلساتً ل وحاًة املوضاوع او وجاوه      

ماثاال، ففهاام وسااعي األجازاء كااان دلاايال  علااى اسااتجابة  الشابه والت 
األموات واجلماادات لاه تعااىل وهاو جازء مان اساتجابته إلباراهيم         

.وطرد للشك والوهم 
فاملتسامل بني العقالء ان املوتى   يسمعون الكالم و  يتحركون، 
فجاااءت اآلية لتثبت فهم ومساع وحركة اجزاء املوتى، كال جااازء   

ااه سااواء كان عاظامااا  او حلما  او دما  او ريشااا  او جلاًا  ياافهاام بذات
 خصااوصااا  وان سااياق اآليااة اعجااازي حم .

وشاارطية البنيااة كااال  او جزء ميكن معاارفتها بالوجًان والواقع 
وقول اهل اخلربةوهم اطباء األبًان واحليوان، وجاءت اآلية بلفاظ  

غري صراخ او صيا  مع كونهن على اجلبال الًعاااء والنااًاء أي من 
ويف حال التقطيع والتجزئة، فمن اآليات ان تشرتك املالئكة يف نقال  

                                                           

 .2/43مفاتيح الغيب  (1)
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الًعاء او انها تهيء وتصلح الطيور وتصلحها للسعي وسرعة السري 
 والطريان فاختيار لفظ الًعاء وحًه آية اعجازية.

  حبث فلسفيحبث فلسفي
ممكان الوجاود   القًيم واجب بذاته ويستحيل علياه العاًم، اماا    

فهوحاد  قابل للعًم والزوال، واإلنسان من عامل املمكنات فاراد 
ابراهيم النظر اىل كيفية اعادة املمكن يف ماهيته األوىل، واملاهية لفظ 
من اإلجابة عن س ال )ما هو( لبيان ذات وحقيقة الشايء املعقاول   
وهي اسم ذي األبعاد الثالثة من غري مالحظة الوجود واإلضافات 
كما يف حقيقة اإلنسان انه حيوان ناطق وانسان فال يًخل يف مفهومها 
الوحاًة والتكثاار والصااحة، واملاارض، والوجااود والعااًم، والكليااة  

 واجلزئية.
وتنقسم املاهية عًة تقسيمات منها قسمتها اىل البسيطة واملركبة، 
واألوىل ما   جزء هلا تتقوم مناه ومان غاريه، والثانياة تتكاااون مان       

 او اكثر   تتقوم ا  بها، فاإلنسان والطري ماهاايااة مركاابااة ألنه جازئني
 يكااون من اجازاء البساايط كاجلاوهاار الذي   جزء له.

وهذا التقساايم اسااتقرائي عقالي فانه   بسيط يف عامل التحقيق 
والتحليل، وقً ينظر اىل املاهاايااة بلحاظ جااهااايت، فياكااون الطاااري    

بالنساابة لإلنسااان كمركااب ولكانه   يتحقاق ألن اإلنساااان    بساايط
والطري واحليوان مطاالاقااا  تشاارتك باملكااونااات اجلزئية يف اجلملة وانها 

 تغادر احلياة عنً الذبح والتقطيع.
وكل جزء يف املاهايااة املركااباااة حمتاج اىل اجلزء اآلخر املغاير هلا 

ن اآلخر، كما ان املركب ذاته حيتاج اىل كل و  يستغين كل منهما ع
جاازء من اجازائه، ويسااتحيل ان يكااون الكل هاو اجلازء او محال    
 اجلزء على اجملمااوع املركب منه ومن اجزاء مغايرة له ذاتا  وموضوعا .
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والرتكيب على قسمني خارجي كرتكيب األعًاد مثل اخلمسة من 

س والفصال و باً مان    اآلحاد وعقلي وهو الاذي يتكاون مان اجلان    
تناهيهما كاحليوانية واجلسمية، وبالذبح والتقطيع مل يعً جسما  و  

 يصًق على األجزاء املتفرقة بانها حيوان.
 

 [َواْىَقمْ َأنَّ َّللاََّ َىز ٌَز حَك يمٌ قوله تعاىل ]
من امسائه تعاىل العزيز واحلكايم، فهاو القاوي الاذي   يعادلاه      

ل شيء واملنفرد بالربوبية وباقي اخلالئق شيء، والغالب الذي يقهر ك
 مبشيئته كانت واليه تعود.

وهو احلكيم الذي اتاقن كل شيء خلقه والعامل بوجوه احلكمة 
وافضاال األشااياء وامتاهااا ومنها انه خلق اإلنسان يف احساان تقويم، 
وجعاال املعاااد حقااا  والبعث والنشاور امرا  حتميا ، فاعاااادة املاوتى   

رع قًرته املطلقة وسلطانه وليأتي احياء هذه الطايور اشراقة تكوينية ف
واشارة عقلية وحساية للنظاام األحسان، ونفاي لإلمتنااع العقلاي او       

 الواقعي ملسألة اإلحياء بعً املوت.
وخامتاة ا يااة قاعااًة كليااة تااًل علااى اتصااال ا يااات منااه تعاااىل  

عليه، وهي دعوة وحساان تًبريه للوااالئق وعاًم استعصاء مسألة 
للجااوء اليه سباحانه واخلشاااية مناه والتضااارع الياه واإلساتجابة لاه       

  .تعاىل
 

  قوله تعاىل قوله تعاىل 
َرثَُل الَّي ََن َُنف ُقوَن َأْرَواَلُهْم ف   ]

سَذذب يل  َّللاَّ  َكَمثَذذل  حَبَّذذَ  َأْنبََتذذْت سَذذبْ َ 

َُ حَبََّ  َوَّللاَُّ  سََناب َل ف   ُكلِّ سُْنبَُقَ  ر اَئ

[ َُضَاى ُف ل َمْن ََشَاُء َوَّللاَُّ َواس ٌ  ىَق ذيمٌ 
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 961اآلية 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
مثل، مبتًأ، الذين: مضاف اليه، ومجلة ينفقون   حمل هلا ألنها 

 صلة املوصول.
 امواهلم: مفعول به، والضمري: مضاف اليه.

كمثل حبة: اجلار واجملرور متعلقان مبحذوف خرب، وىوز تقًير 
 مثل باذر حبة، حبة: مضاف اليه.مضاف أي ك

انبتت: فعاال ماض، والفاعل ضمري مسااترت تقااًيره هي، سبع: 
مفعول به، وهو مضاااف، سنابل: مضاف اليه جمرور بالفتحااة ألناه  

 ممنااوع ماان الصاارف جااء على صيغة منتهى اجلموع.
مئة حبة: مبتًأ م خر، وحبة: مضاف اليه، واجلار واجملرور )يف 

 ( متعلقان مبحذوف خرب مقًم.كل
واهلل يضاعف: الواو استئنافية، اسم اجلاللة: مبتاًأ، يضااعف:   
فعل مضارع، والفاعل ضمري مساترت يعاود اىل اهلل تعااىل، واجلملاة     

 الفعلية )يضاعف( يف حمل رفع خرب إلسم اجلاللة.
 ملن: جار وجمرور.

 مجلة يشاء:   حمل هلا ألنها صلة اإلسم املوصول )من( 
 واهلل واسع عليم: الواو: عاطفة، اسم اجلاللة: مبتًأ.

 واسع: خرب اول، عليم: خرب ثان.
والسنبلة ساق نبت احلنطة وحنوها من احلبوب وهي مفرد السنبل 

 من الزرع.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
بعً آيات اإلحياء والبعث واإلعجاز والتحًي انتقلات اآلياات   
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القرآنية اىل موضوع اإلنفاق يف سبيله تعاىل ألنه عنوان اإلميان ومربز 
خارجي ياًل علاى اساتيالء التقاوى علاى القلاب ومعرفاة اإلنساان         

 باملعاد.
وهذه اآلية متنع من التحري والًهشة والفزع من النشأة اآلخرة وما 

ر ملا فيها من األخباار ضامنا  عان امكاان واحاراز األماان       بعً النشو
 بالتوطئة به بالبذل والعطاء يف سبيله تعاىل.

فبعً بيان اصل املعاد ولزوم اإلقرار به جاء احلث على اإلنفاق 
كوجااه من وجااوه احلكام الشرعي، وهاو سابيل لإلحيااء يف الاًنيا     

جل، واما يف اآلخارة واآلخارة، اما يف الًنيا فان الصًقة منساأة لأل
فان اإلنفاق يف سبيله تعاىل وسيلة لنيل رضوانه سبحانه، وبذا تظهر 

 وجااوه اإللتاقاااء بني هااذه اآلية وآيات اإلحياء السابقة.
 صلة هذه اآلية باآليات اجملاورة على شعبتني:

 صلة هذه اآلية باآليات السابقة، وفيها وجوه: األوىل:
َوإ ْذ َةذذذاَل باآلياااات الساااابقة]  صااالة هاااذه اآلياااة  األول:

، (1)......[إ ْبََا  يُم َربِّ َأر ن   َكيَْف ُتحْذ   اْلَمذْوَتي
 وفيها مسائل:

يفيً اجلمع بني اآليتني تأسيس األنبياء ملفاهيم اإلميان يف  األوىل:
 األرض مبا يبعث على اإلنفاق يف سبيل اهلل.

احلياة بعً املمات اإلخبار عن البعث و تتضمن آية السياق الثانية:
ومغادرة الًنيا، وجاءت آية البحث للثناء على املسلمني وحثهم على 

 اإلنفاق يف سبيل اهلل، وإختاذه بلغة لعامل البعث.
 ًرة اهلل يف اخللاق واإلىااد  قا تبني كل من اآليتني عظايم   الثالثة:

وموارد الثواب العظيم، فال يقًر على إحياء الطري بعً ذحبه يف الًنيا 
                                                           

 .960اآلية (1)
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أو اآلخاارة و  علااى الثااواب يااوم القيامااة إ  اهلل عااز وجاال، ويف     
، وتلقيت اآليتان بصيغة التعًد يف (1)[اْلُمْقكُ ََْوَرئ ي  لِل َّ  التنزيل]

 فضل اهلل.
جاءت آية السياق يف موضاوع متحاً وهاو جتلاي آياات       الرابعة:

حسية إلبراهيم عليه السالم بعً س ال اهلل عز وجل، أما آية البحث 
فجاءت مطلقة لتشمل املسلمني واملسلمني مجيعا ، وبعثهم لإلنفاق يف 

 سبيل اهلل.
من اإلعجاز يف نظ اآليات أن اإلخبار عن إحياء املوتى  اخلامسة:

بيل اهلل رجاء الثواب، وهال ينحصار الثاواب يف    باعث للبذل يف س
اآلية بعامل ما بعً املوت اجلواب  ، فهو يشمل احلياة الًنيا واجلزاء 

 العاجل.
اآلياتني إن مان قاًرة اهلل عاز      خاامتيت يفيً اجلمع بني  السادسة:

وجل الزيادة والتوسعة يف الرزق للعباد واخللق واإلىاد، وفيه دعوة 
للمساااالمني للااااًعاء وساااا ال الزيااااادة والفضاااال اإلهلااااي، قااااال  

    .(9)[َواسَْأُلوا َّللاََّ ر ْن َفْضق ه  تعاىل]

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
بعً بيان قااًرتاه تعاىل على البعث والنشور جاء الوعً الكريم 
باجملازاة العظيمة اليت   يقًر عليها غريه سبحانه، ويف اآلية توظيف 
مساااوي كااريم للمثاال وتقريااب الكلااي العقلااي اىل األذهااااان بلغاااة 
احملسااوس، والواقااع القاااريب املاثال اماااام األبصاار يف كال زماان       

عجااز اضاايف وهاو توكياً اآلياة علاى زياادة األجااار         ومكان، ماع ا 
والثااواب على حنااو املضاااعافة والتعًد والكثرة، فبعااً بيااان العااًد 

                                                           

 .56سورة احل  (1)
 .39سورة النساء (9)
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املتنااااهي جاااء الوصااف غااري املتناااهي لنفااي احلااااًود عاااان كاارمااااه  

 وفضاالااه تعاااىل وهو دعوة للهًاية والرشاد.
س وهو الًخن، وهي نبته والسبعمائة من السنابل يف نبت اجلاور

( نوع منتشرة يف 600تنمو إىل إرتفاع سسني سنتمرتا ، ويشتمل على)
العراق وسوريا واليمن وروسيا وشرق آسيا، وأفريقيا وهذا التعًد 

زراعته شاهً علاى إعجااز القارآن وجميئاه باملثال      يف أنواعه وأماكن 
إنتشاار   القياسي املوجود يف أماكن كاثرية مان العاامل، وأماارة علاى     

اإلسااالم وبلوغااه مشااارق ومغااارب األرض، وتااًاخل األمصااار     
وإطالع الناس على أحوال الًول، وحصول اإلسترياد والتصًير بني 
دول العامل ليتبادر إىل الذهن املصًاق العملي لآلية عناً تالوتهاا،   

 وفيه ترغيب باإلنفاق ورجاء للثواب العظيم.
تت سبعمائة حبة(واجلواب ترى ملاذا مل تقل اآلية)كمثل حبة أنب

 من وجوه:
 إرادة البيان والتفصيل يف وصف النبات. األول:
بيان بًيع صنع اهلل عز وجل يف عاامل النباات، والنظاام     الثاني:

 الًقيق فيها.
تعًد السنابل وإستقالل كل سنبلة برزق كريم، وكأن يف  الثالث:

ختتص زهة  اآلية إشارة إىل تعًد مواضيع وميادين الثواب وأنها  
 واحًة.

 اآلية إخبار عن حال النبت وتعًد السنابل فيها. الرابع:
بيان رمحة اهلل باملسلمني يف باب الثاواب، وصاريورة    اخلامس:

 اإلنفاق يف سبيل اهلل بابا  للرزق الكريم، وواقية من اجملاعة.
ومن اإلعجاز يف د  ت آيات القرآن ورود ذكر)سبع سنبالت( 

ما حلق أهل مصار يف السانني الشاًاد مان الفاقاة      يف سورة يوسف و
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  .والقحط

  اآلية سالحاآلية سالح
يعترب موضااوع اآلية من مقومات تثبيت اركان اإلسالم فاإلنفاااق 
وباااذل املاااال ماااادة ووسااايلة لتحقياااق الغاياااات وتهيئاااة األساااااباب  
واملاقااًمااات، وجاااء اإلنافاااق بقيً )يف ساابيل اهلل( من غااري حتااًيً 

حصاار لوجااوهااه ليشاامل كال ما يصااًق عاالياه اناااه نااافاااع يف   او 
 احاكااام الشاااريااعااة وفااياه تعظيام لشااعاائاار اهلل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
متنااع اآلية من الشااح مطلقا  وحبس احلقوق الشاارعاايااة وتًعااو 

هلل ويف بقااوة اىل اإلنفااق والعطاء وصرف األموال تعظيما  لشاعائر ا
رفعاااة الاًين واعااازاز املا منني، ولكنهاا   تاًل علاى حصار نصار          
اإلسالم بقيام املسلمني باإلنفاق يف سبيله تعاىل فهو الواسع الكريم 
الذي   تستعصي عليه مسألة واذا اراد امرا  هيئ اسبابه ومستلزماته 
ومقًماتااه مبشاايئته تعاااىل، وماان قًرتااه ساابحانه ان ىعاال املعااًوم    

دا  ماان غااري اسااباب ومقااًمات، واآليااات السااابقة تشااري اىل  موجااو
 موضوع البعث يف غري اوانه ومن غري علة مادية.

لقً تضاامنت اآليااة املً  والثناء على الذين ينفقون أمواهلم يف 
سبيل اهلل ويعطون احلق الشرعي وخيرجون الزكاة من امواهلم، ومن 

اإلنفاق وردع الاذين   مفاهيم هذا املً  حثهم على اإلستمرار على
حياولون نهيهم عنه ويًعونهم اىل اإلمساك خشااية الفاااقاة واحلاجة 
واخلسارة او تعرض املسلمني للهزمية سواء كانوا من داخل بيوتهم او 
ارحااامهم او ماان املعااارف واألصااًقاء، كمااا انهااا تكباات املنااافقني   

ويسعون  واجلاحًين الذي يستهزؤون مبن ينفق امواله يف سبيل اهلل
 لثنيه وصًه عن البذل وتيسري احلوائ .
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ان اإلنفاق يف ساابيله تعاىل جااهاااد باملال واحاياانا  يكون جهادا  
بالنفس ملا فيه مان التضحياااة وتعاري  الانفس والعياال إلحتماااال       
احلاجة يف املستقبل، فجاءت اآلية القاارآنيااة لتناافي العااوز عن املنفااق 

اجلزيل والثواب العظيم، وتًعو اىل التطلع املستمر وتعاً بالعوض 
اىل فضله تعاىل وانه يسع كل شيء وليس لعطااائه وكاارمه سابحانه 
حًود، ومتى ما تعلق العبً مبا عنً اهلل هانات علياه الاًنيا وتوجاه     

 بعشق وا:ذاب اىل اداء العبادات والفرائ .
 

  التفسريالتفسري
َُنف ُقوَن َأْرَواَلُهمْ َرثَُل الَّي ََن قوله تعااىل ] 

 [ف   سَب يل  َّللاَّ  
جاااءت اآليااة بصاايغة املثل ولكنها خطاب تكليفي وتشاارياااعي  
لكل مسالم ومسلمة يف كل زمان ومكان، وفيه حث على الطاعات 
ببااااذل املااال الشااااوصي كواساااطة وسااابب وعااون لآلخاارين علااى   
دنياهااام وآخاارتهم، فمااانافع اإلنفااااق يف ساابيله تعاااىل   تنحصاااار    

فيً منه والذي يعلم باه رؤياة او   بشوص املنفق بل تشمل الذي يست
مسعا  او نقال  وحكاية كما ينفااع ورثة املنفاق مباا يعاااود علايهم مان      
اجلاااه وحسن الصيت باإلضافة اىل األثر املعاانوي وترشح الثواب من 
اإلنفاق عليهم وهو من مصاديق مضاعفة الثواب للمنفق بان ينتفع 

 منها املنفق نفسه ولكن يف ذريته وعقبه.
واآلية دعوة لإلنفاق بذكر املثل املشرف والشبيه اجلاذاب، وفياه   
انتقال للذهن من حكم مضاعفة الزرع واحلاصل اىل ثواب اإلنفاق، 
لينفذ األمر املولوي اىل اعمااق النفاوس وخيلصاها مان حاب الاًنيا       
والتمسك بزينتها ويزيح سلطان الطمع عنهاا وحيثهاا علاى الكساب     
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 األخروي.
نسان الزراعة للغذاء و  يستطيع اإلستغناء عن وكما حيتاااج اإل

الطعام فان اإلنفاق حاجة لقوام الشريعة وسنن احلياة، وباإلنفاق يف 
 سبيل اهلل يتحقق النصار ويطرد الكفر وتضعف شوكة النفاق.

واخاتياار الساانبلة اماار له خصاوصية تبني اإللتقاء ووجوه الشاابه 
الشعري يف زاد اإلنسان اليااومي وبني بني موضااوعية سنبلة احلنطة و

األثر الفعاالي املتصاال لإلنفاااق يف ساابيلاه تعاىل على الفاارد واألمااة 
والناس مطااالقا ، فكما انه   يسااتغين احً عن احلنااطاة وحنااوهاا من 
احلبوب فكذا اإلنفااق كال انساااان حياتاجاااه مسااالما  كاااان او غاري        

 ااوه احلاجة لإلنفاق اربعة:مساالم أي ان وج
 حاجة املنفق نفسه. -1
 املنفق عليه او الذي يصله اإلنفاق. -9

 الساعي والوسيط با نفاق. -3

 الناس اآلخرون الذين ي ثر بهم اإلنفاق. -4

ان اإلنفاق يف سبيل اهلل دعوة اىل اإلميان واهلًاية وباب للتوفيااق 
فاااق فانه يًعاو وتشااجيع على الصاااحلات، فحينما يقوم انساان باإلن

وحيث غااريه على اإلنفاااق ملا فيه ماان األسوة والقًوة، وهو مناسبة 
 لريى الناس ما يرتتب على اإلنفاق من األثر احلسن.

وقً يقع اإلنفاق على الكافر فيكون له اذى، كما يف الذي ينفق 
األمااوال لتجااااهيز الغاااازاة بالعااااًة والسااال ، فهااذا الكاااافر خياارج   

اصااص ألنه اختار بنفسااه اإلعااراض عاان احلق وحتمل األذى بالتو
 يف الًارياان.

وقً ينتفع من اإلنفاق يف الًنيا سواء باسااالمه عنً رؤية قوة وعز 
اإلسالم او بالرتغيب الذي ميثله نكران الذات والسواء الذي عليه 
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ئز يف املسلمون، ا  ترى ان لبس احلرير   ىوز يف الشريعة ا  انه جا

ميًان املعركة ليبًو املسلمون حبااال من النعاامااة والسااعة وكأنه دعوة 
 لآلخرين لًخول اإلسالم.

وهذا املثل حيكي رضاااه سبحانه عن الذين يبادرون اىل اخااراج 
الزكاة والصااًقات الواجبة واملنًوباة، ويابني قًرتاه سابحانه علاى      

دونها، كماا تابني اآلياة    اجلزاء والثواب وعًم وجود مانع او حائل 
احاطته علما  بكل شيء، وعظيم كرمه واحسانه، فاملال الذي ينفقه 
العبً من عنًه تعاىل، وحينما يتصًق العبً زازء مناه يأتياه اجلازاء     

 األوفى.
لقً اراد اهلل عز وجل بهذا املثاال من املسالمني ان ينزعوا رداء 

ع والشح والبواال وما الًنيااا عن كواهلهاام ويتولصااوا من الطماا
فيها من الكًورات اليت حتجاب اإلنسان عن رؤية ما يف اإلنفاق من 
السعادة الذاتية واملعنوية واآلثار الكرمية، فبمجاارد ان يقااوم اإلنساان 
باإلنفاق حيس بغبطة ورضا عن الانفس ويكاون يف مقاام الشاكر لاه      

 تعاىل على التوفيق لإلنفاق والعطاء.
والًقاة يف اآلياة انهاا مل تاذكر اإلنفااق علاى حناو        ومن اإلعجاز 

اإلطالق بل قيًته )يف سبيل اهلل( ولو مل تقيًه ألستغلها اعًاء الًين 
واملنافقون ومن يف قلوبهم مرض لتحقيق غاياتهم الًنيئة ومقاصًهم 
اخلبيثة وجلعلوا اإلنفاق يف الشهوات وما متيل له انفسهم من عمومات 

 لنزاع يف مصاديقها وأحكامها.اآلية تعًيا  وحلصل ا
ولكن اآلية جاءت لبناء اإلسالم واصال  اجملتمعات ودرء الف  
ودفااع اخلصااااومة والشااقاق فالبااً ان تتصااف بالكمااال موضااااوعا    
وحكما  واماارا  فهااي من اآليات احملكمات اليت   حتتمل تأويال  آخرا،ع 

وسور جامع للوريات فلم تًع ا  لإلنفاق يف سبيله تعاىل وهو عنوان 
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 ووجوه الرب.
فيًخل فيه كل ما يقصً به وجه اهلل تعاىل وطاعته والتقرب اليه 
واعانة املسلمني والصاابرين ومسااااعًة احلجاااااي  وماً ياً العاون       
للفقراء واملساكني من املسلمني، وبذل املال واخراجه من اليً يف كل 

ً واملستشاافيات مااا يرضااي اهلل عااز وجاال، ومنااه ايضااا  بناااء املساااج 
واجلسور واملًارس واعمارها واصالحها واعانة طلبة العلوم الًينية 
لتعاهً احكام الشريعة والتفقه فيها والتبحر يف علاوم القارآن ومناع    
انًراس العلوم اإلسالمية واعانة ابن السبيل واكرام الضيف ونصرة 

 املظلوم وبذل املال يف درء الف  واإلصال  بني املتواصمني.

  حبث أخالقي يف املثل القرآنيحبث أخالقي يف املثل القرآني
لقً جاء املثل يف هذه اآلية بصيغة احلكمة لاذا اعتاربت األمثاال    
حكمة العرب يف اجلاهلية واإلساالم، ولقاً احسان القارآن توظيفاه      
لريتقي باستعمال املسلمني للمثل مبا مل تبلغه امة او ملة مان امللال،   

املعناى والتشابيه   فهذا املثل مًرسة وحكمة يتصف باإلىاز واصابة 
الكريم وايصال املفهوم وتيسري معرفاة املطلاب وقاً تقاًم يف اجلازء      

 السادس حبث مفصل عن اإلعجاز يف املثل القرآني.
وصحيح ان هذا املثل جاء للحث على اإلنفاق وبيان عظيم نفعه 
فانه يف مفهومه يًل على الزجر والنهاي عان الشاح وحابس الزكااة      

ر األمر بااحلقوق الشارعية فقاً   تقاوم     وتأخري اخراجها و  ينحص
باحلاجة اآلنية من خالل امتناع بع  الناس عن ادائها فجاءت اآلية 
للًعوة اىل اإلنفاق مطلقا  أي الواجب واملساتحب ومان غاري تقيياً     
وحتًيً ملقًاره وكمه وكيفيته وهو من الكلي املشكك الذي يقع على 

 مراتب متفاوتة كثرة وقلة.
ن حادثااة او واقعااة ويصاابح مشااهورا  بااني الناااس ويااأتي املثاال ماا
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وتتًاوله األلسن ليكون كناية وتعريضا  او مًحا  متعلقا  بصفة او فعل 
معني، اما املثل القرآني فهو تأسيس ملًرسة بالغية وجهادية وعقائًية 
واخالقية تتعاًى اوهاام البشار وبينماا تتهااوى امثلاة الشاعوب ماع         

والتبً ت املوضوعية واحلكمياة فاان   التًاخل بني األمم والتزاحم 
امثلة القرآن باقية خالًة تستنبط منها الًروس والعارب وتأخاذ منهاا    
مجيع األمم على اخاتالف مشااربها ألنهاا مل تاب  علاى اهلاوى او       
العاطفاة او املاازاج ومل تااأت عان واقعااة باال انهاا نازلااة ماان السااماء    

 عوة.واحكمت اطرافها بًقة اعجازية فهي حجة ونرباس ود
وبينما حتكي امثلة الشعوب واقعة او تعكس حالة معينة، فان املثل 
القرآني يتضمن الوعً والوعيً فهذه اآلية اخبار عن الثواب العظيم 
يف النشأتني ملن ينفق يف سبيل اهلل وختويف وانذار ملن يشح بها، اناه  
وساايلة حلفااظ النظااام وتعاهااً القاايم املتعارفااة وعااون علااى ساايادة    

 اإلسالم.
ان اإلنفاق يف سبيله تعاىل حياة يف النشأتني لذا جاءت آية اإلنفاق 
يف سبيله تعاىل بعً آيات اإلماتة واإلحياء، أي من شاء احلياة وطااول 
العمر فلينفق يف سبيله وكذا بالنسبة للبول واإلمساك فيه اماتة وقصر 

هذه  العمر وعًم صرف البالء واملرض وموت الفجأة، فمن مفاهيم
اآليااة شااراء طااول العماار وحساان العاقبااة باإلنفاااق يف ساابيله تعاااىل  

 واجتناب البول وهو من اسرار سياق اآليات.
وجاء يف د ئل اإلمامة عن اإلمام احلسني عن أمه الزهراء عليها 
السالم انها قالات: )قاال لاي أباي رساول اهلل صالى اهلل علياه وآلاه         

ن من كريم، وإياك والبول فانه وسلم: إياك والبول فانه عاهة   تكو
شجرة يف النار، واغصانها يف الًنيا فمن تعلق بغصن مان اغصاانها   

 ادخله النار(.
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ود، وللبول معنيان، ففي ااوالبول: الشح يف الشيء وخالفه اجل
، ويف الشارع مناع الواجاب، ومعنااه     وقلة الكرم العرف منع السائل

واهال البيات علايهم     العام مناع العطااء والشاح باالعلم والنصايحة،     
السالم للعصمة وتاديب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم منزهون عن 

ح مطلقا ، ولقاً جاادوا باأرواحهم الطااهرة يف     ااوه البول والشاوج
 سبيل اهلل وشوقا  للقائه وتثبيتا   ركان ا سالم يف ا رض.

وعمال  بأصالة ا طالق يف علم ا صول فاان املاراد مان البوال     
هااي عنااه يف احلااًيث هااو املعنااى ا عاام الشااامل لوجااوه الشااح      املن

وا مساك يف امليادين املوتلفة وعلى كافة مراتبه، اذ اناه مان الكلاي    
متعااًدة ومتفاوتااة ولكنهااا تشاارتك مبعنااى  مراتااباملشااكك الااذي لااه 

 وموضوع واحً.
 

 َكَمثَل  حَبََّ  َأْنبََتْت سَبَْ  سََناب َل قوله تعااىل ] 

 [ُكلِّ سُْنبَُقَ  ر اَئَُ حَبََّ   ف  
احلبااة واحاااًة حباااة احلنطااة وحنااوهااا ماان احلبااوب كالشااعري 

بفتاح  –والعًس واألرز، وذهب ابن منظور اىل التفصيل بني احلبة 
فهاااو بااازر    -بالكسااار  –وهااو باازر ما بذر بذرا ، اما احلباة   -احلاااء

 ًه ماان غاايار ان ي بذر.كاال نبااات يناابات وحاا
 .(1)وقال ابن دريً: انه بزر العشب

وماان اعجاااز القاارآن ان تواجهااك يف كاال آيااة مسااألة تسااتلزم      
التحقيااق واسااتنباط األحكام وتتعاًد فيها األقوال مع ادراك اولي 
األلباااب بااان تلااك األقااوال مل تسااتوف البحااث ومل تعااط موضااوع 

تعارض نفساها علاى أهال املعرفاة      واحكام اآلية حقها، لتبقاى اآلياة   
                                                           

 .1/924لسان العرب  (1)
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 ومحلة العلم.

واختلف املفساارون يف امكان حصااول ما ورد يف اآلية من مثل 
السانابل السابع ومحال كال واحاًة منهاا ماااائة حباة، ومل ينحصار          
اخلالف والنقاش بهم بل ال عامة املسلمني يف منتًياتهم وجمالسهم 

 آلية وجوه:مع اقرارهم بنزول اآلية من عنًه تعاىل ويف ا
 ان املثل ممكن التحقيق وهو ليس معًوما  واقعا . -1
 شااوهااً املثاال يف ساانبلة ناابات يساامى اجلااورس ومل يثبت. -9

 انه جمرد مثل واألمثلة تضرب و  تقاس. -3

ان السبعة واملائة والسبعمائة عنوان الكثارة والزياادة والعارب     -4
 على الكثرة والتعًد.تعتمً السبعة والسبعني والسبعمائة للً لة 

املوتااار ان املثاال يف هااذه اآليااة متقااًم علااى زمانااه وهااو بشااارة  
التحصاايل العلمي وحتااقيق هااذا العااًد من الناتاا  للحبة الواحًة 
مسااتقبال  سااواء باإلستنساااخ النباااتي او نباتااات األنابيااب وزراعااة     

ا الباب يف األنسااجة او اهلنًسااة الوراثية، واألخاري هو األصلح هلذ
انشااااطار اخللايااااة اخلضريااااة واجاااراء دراسااات وعمليااات خمتربيااة   

 ألحًا  طفرات للحبة جتعلها تعطي هذا العًد من احلبات.
فحينما حيصاال هذا األماار قريبااا  يًرك الناس اعجاز القرآن يف 
هذه املسااألة وانه اخرب عن حصااوهلا وامكان حتقيقااها قبال اكثر من 
الف واربعمائة سنة وميكن ان يزيً العاًد يف بعا  احلاا ت علاى     

َوَّللاَُّ ََُضاى ُف ل َمْن ]سبعمائة حبة ليكون مصاًاقا  لقولاه تعااىل    

وملنع الشك والريب، وترك باب العلم مفتوحا  للمزيً من  [ءُ ََشَا
الًراسات والتحصيل والنفع العام، بل ان هذه اآلية دعوة لتحسني 
النات  من احلبوب وحنوها واستثمار العلااوم يف باب الزراعة، وهو 
حاجة ورد عملي على اولئك الذين يقولون بتحًيً النسال خشاية   
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 الفقر واإلمالق.
يف ود هذا الصنف من احلاصل يف احلبوب زمن النزول وعًم وج

  يضر باصل املوضوع ألن القًر املتيقن موضع النزول وهو احلجاز 
من املثل بيان عظيم فضله واحسانه تعاىل وانه يفوق حً التصور وان 
نواميس السماء اعظم واكرب من القواعً الكلياة يف األرض وعاامل   

نار اجلنة وما هلا من خصوصيات كرمية الًنيا، ويف اآلية اشارة اىل 
 مما مل تره عني او تسمع به اذن.

ومن اإلعجاز يف اآلية عًم ذكر البذر يف األرض بل جاء املثال  
بلحاظ احلبة مطلقا  سواء بالبذر يف األرض او مبا ينبت من غري عمل 
من اإلنسان كما يف العشب او من املعاجلة الصناعية، وعلاى فارض   

ل هذا العًد من السنابل ونار البذر فانه اعجاز آخر عًم وجود مث
للً لة على ان ثوابه تعاىل اعظم مما يف الًنيا، وان عطاء اآلخرة وما 

 يف اجلنة من الثمار اعظم واكثر واكرب مما يف الًنيا.
وتعقب اإلنبات للحااب يتضاامن اإلخاابار عاان الثواب العاجل 

اروي، فاآلية بشااارة السااعة والغنااى وعااًم احنصاره بالثااواب األخا
للمنفقااني يف ساابيل اهلل، ومن اراد الثروة واملال يف الًنيا فلينفااق يف 

: "التوحياً  لمااا صلى اهلل عليه وآله وسسبيل اهلل، وعن النيب حممً 
لى اهلل عليه ااصنصااف الًين واسااتنزلوا الارزق بالصااًقااة"، وعاانااه 

: "تصااًقاااوا فااان الصااًقاااة تاازياااً يف املاااال كثاااارة       لماااه وسااوآل
 فتصااًقااوا رحاامااكاام اهلل".

والصًقة بع  مصااديق اإلنفااق يف سابيله تعااىل، واذا قسامنا      
اإلنفاق تقسيما  استقرائيا  فمنه اإلنفاق تعظيماا  لشاعائر اهلل ومناه ماا     

موضوعية يف حفظ يكون بابا  من ابواب اجلهاد والرباط، وما حيتل 
 أحكام الشريعة.
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ومن منافع اإلنفاق انه حاارب على خصلة الطمع الذميمة عقااال  

: "اكثار مصاارع العقاااول    علياه الساالم  وشاارعا ، وعن اإلمام علاي  
 حتاات بااروق املطااامااع"، وفيه شااكر لنعامة اإلميان واملال.

 املنكر مطلقا . واآلية ترغيب باإلنفاق واألمر باملعروف والنهي عن
وهذه اآلية بشارة دخول اجلنة باإلنفاق ألن عاًم حصاول هاذا    
الثمر والتكثر يف الًنيا اخبار عن نيل امل من عظيم الثواب يف اآلخرة، 
فهذه اآلية تًل على طريق من طرق اجلنة وباب من ابوابها يًخلاه  
 املساالم بانفاقااه يف ساااابيل اهلل تعاااىل ولكاان اإلخبااار جاااء علااى حنااو

اإلشارة والرتغيب والتحري  ملوضوعية الفرائ  يف حياة املساالم 
ولاازوم ادائها، لذا جاااء قيً )يف سبيل اهلل( ليكون اإلنفاق بنية القربة 

 والطاعة هلل وليس رياء او فورا   او ألغراض دنيوية.
وتبني اآلية الًقة يف مقًار الثواب املقرونة بالكثرة والتعًد واهلل 

 ا وعً وفى.عز وجل اذ
 

 [َوَّللاَُّ ََُضاى ُف ل َمْن ََشَاءُ  قوله تعاىل ]
احسان وثواب اضايف   يقف عنً حً حمًود ومن اإلعجاز فيه 
انه جاء بعً ذكر الكم اهلائل من الثواب والسبعمائة ضعف وورود 

 مثل الساانابل بياانا  وتذكريا  مبنافااع وثواب اإلنفاق يف سبيله تعاىل.
ومل جتعاال اآليااة للمضاااعفة وصاافا  معينااا  او مقااًارا  معلوما باال  
ذكرت على حناو اإلطاالق والتانكري مماا يعاين عاًم احلصار، وعاًم         
احلصر هذا   يتعلق باحلكم وحًه بل يشمل الكيف والزمان واملكان 
واألشواص فمن الزمان توالي الثواب مع تقادم األيام والسنني فقً 

ً على انفاقه يف سبيل اهلل بعً سنة او سنتني يثيب اهلل عز وجل العب
 او عشر او عشرين سنة او خالل هذه املًة كلها وما زاد عليها.

وتعًي موضوع املضاعفة ايام احلياة الًنيا واوله لآلخرة مما   
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خيتلف فيه اثنان من املليني ألن املًار على اآلخرة وحاجاة اإلنساان   
 قوى.لرمحته وفضله تعاىل حينئذ اشً وا

ومن األشواص ان املضاعفة تشمل الذرية وقً تشمل األرحام 
واجلريان واألصًقاء لذا جاء املثل باحلبة والسنبلة امللكوتية ألن املنافع 
ماان الطعااام   تنحصاار بالشااوص نفسااه باااذرا  اوزارعااا  او مالكااا     
والثواب من الكيف والنوع ألن العوض   يكون باملاال وحاًه بال    

وحمو الذنوب وطول العمر ودفع البالء واألذى وصً  باملال واألجر
 املكر والكيً ورفع املرض والوهم واسباب احلزن واخلوف.

باإلضافة اىل التوفيق واستًامة اهلًاية واإلعانة على امور الًين 
والااًنيا، وهااذا التباااين املوضااوعي بااني األعيااان الاايت تنفااق وبااني    

ضاااعفة مبااوازين السااماء  مصاااااديق الثااواب   مينااااع ماان معرفااة امل 
والعقل، فلاو اتفاق ان ابتلاي اإلنساان مبارض يعااني معاه مان األمل         
وىعل النوم يغيااب عن عينيه فانه يااود لو انفااق كل ماله من اجال  
الشاافاء العاجل، اما اإلنفاق يف سبيل اهلل فانه سابيل لاًفع املارض    

 مكتوبا . وحائل دون اإلبتااالء به وهو ساابب يف حموه وان كان
وقً اختلف الفالسفة وعلماء األخالق بامكان او استحالة تغيري 
األخالق املذمومة عنً اإلنسان اىل اضًادها من األخالق احلمياًة  

 والصفات احلسنة.
واحلق انه اماار ممكن وان اإلنسان يف حال تلقي وتأديب مستمر 

ايا يف ليلاه ونهااره واياام عماره، نعام هاو امار خمتلاف بلحااظ الساج          
والعادات ودرجة ترشح بعا  املفااهيم يف الاذهن وبروزهاا علاى      
اجلوانح واألركان، فكلااما كانت اكثر ثباتا  يف النفس حتتااج تعليماا    
وتأديبا  اكثر، لذاجاااءت اآلياة القرآنية بالبشارة العظيمة اليت يسعى 
لنيلها كل انسان سواء كان م منا  او كافرا  ولكنها اخرجات الكاافر   
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لتواصص بذكر قيً )يف سبيل اهلل( من غاري ان حتجباه نهائياا  عان     با

اإلنتفاع منها بل دعته اىل اإلسالم او   كي يصااًق منه قصااً القربة 
 ونية اإلخالص والسعي إلقامة الًين.

وهذه الكثرة يف افراد الثواب حجة على النااس مجيعاا  ودعاوة    
الاًنيا إلرادة الاربح   هلم لعاًم التفاريط بهاا ولازوم اساتثمار احليااة       

األخروي وللعلم بان افضل التجارات ما كان يف سبيل اهلل كما ان 
انتظار الثواب بعً اإلنفاق مناسبة كرمية للتعلق برمحته تعاىل والتطلع 
اىل اياديه الكرمية، واألمل بنزول الفي  والربكات منه سبحانه وهذا 

، فاآليااة منهاااج اإلنتظااار يقاارتن بالااًعاء والصااال  واداء العبااادات
متكامل لتهذيب نفس املسلم واألخذ بيًه اىل سبل النجاة والفوز يف 

 النشأتني.
وضعف الشيء مثاله، وقال الزجاج: واضعاف الشيء: امثاله، 
وقال ابن منظور: اما كتاب اهلل عز وجل فهو عربي مبني، يرد تفسريه 

فياه   اىل موضوع كالم العرب الذي هو صيغة السنتها، و  يستعمل
العرف اذا خالطته اللغة، والضعف يف كالم العرب اصله املثل اىل ما 
زاد، وليس مبقصور على مثلني وقاال ان الضاعف يف كاالم العارب     

 .(1)زيادة غري حمصورة
 فقوله تعاىل )يضاعف( حيمل عًة وجوه:

املضاعفة باملثل فيكون املراد منها ان الثاواب الاف واربعمائاة     -1
 مرة.

مبثلهن، وهو مقاًار السابعمائة ماع ضاربه يف ثالثاة،      املضاعفة  -9
 ويقول العرب هذا ضعفه أي مثاله وثالثة امثاله.

َرْن جَاَء ] املقصود من املضاعفة عشرة امثال لقوله تعاىل  -3

                                                           

 .905/ 2لسان العرب  (1)
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 .(1)[ب اْلحَسََنَ  َفَقُه َىشَُْ َأْرثَال َها

فيكون  (9))اقل الضعف حمصور وهو املثل، واكثره غري حمصور( -4
ن املضاعفة يف اآلية قً تكون باملثل وقً تزيً عليه مرات املراد ا

عًيًة، فلو انفق اثنان كل منهما مائة دينار، واألول   ميلاك  
غريها او انها شطر مالاه، بينماا   اعتباار هلاا بالنسابة ألماوال       

 وامالك اآلخر فان الثواب خيتلف كثرة وقلة ا  ان يشاء اهلل.

ال ضعف الشيء يضعفه اذا زاد، الضعف هو الزيادة مطلقا ، يق -5
ويف احلًيث: "تضعف صالة اجلماعة على صالة الفرد سسا  

 وعشرين درجة" أي تزيً عليها بهذا العًد من الًرجات.

ومن اإلعجاااز يف اآليااة الكرمية ان هذه الوجااوه اخلمسااة كلها 
 من مصاديااق املضاااعفة يف اآليااة و  تعارض بينها، بل ان التعاًد 

ووجود طريف الكثرة والقلة فيها دعااوة لإلجتهاد يف اإلنفاق يف سبيل 
اهلل وعًم الرتدد فيه وهذه املضاعفة مقيًة موضوعا  وحكما  مبشيئته 
سبحانه، أي بعً ان اخربت اآلياة عان األجار العظايم لإلنفااق وان      
الًرهم بسبعمائة درهم وهو اجر من ينفق بنية القااربة مطلقا  سواء 

 نيا  او فقريا  رجال  او امرأة، حرا  او عبًا .كان غ
وجاءت املضاااعفة مقيااًة مبشاايئته تعاىل، وهذا التقيايً   يعين 
التشااًيً ووضع الشرائط واىاد املوانع، بال اناه يف حقيقاة دعاااوة     
لنياال هذه املضاعفة وهذا من لطفه وكرمه تعاىل ومن اسرار املعارف 
اإلهلية فاآلية حتث على نيل مضاعفة األجر، وتلك اليت جعلها اهلل 

ل بيًه ولكنها كالثمر املتًلي من الساماء ياًعو املانفقني اىل    عز وج
اقتطافه واحرازه من غري ان يضر اقتطاف البع  حباق اآلخارين يف   

                                                           

 .160سورة األنعام ( 1)
 .2/905لسان العرب ( 9)



 159 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 43ج /معامل اإلميان
 نيله بالذات او غريه ألن خزائنه سبحانه   تنفذ.

 ونيل األجر املضاعف بوجوه:
 الًعاء. -1
 اإلخالص وحسن القصً والنية الصادقة. -9

هل هو على حنو القضية الشوصية ما يتعلق مبواضع اإلنفاق و -3
ام انه جاء لبناء دعاائم الاًين واحلفااظ علاى احكاام الشاريعة       

 وابواب اجلهاد.

اجلواب: كالهما معا  من غري تعارض بينهما مع ا قرار بالتباين 
 الرتيب وان األوىل فرع الثانية وجزء منها.

ويف اآلية حذف وتقااًيره واهلل يضااعف الثاواب ملان يشااء مان      
ملنفقااني، انه ترغيااب كريم باإلنفااق وهو من اللطف اإلهلي الذي ا

يعين يف اإلصطال  تقريب العبً اىل الطاعة وابعاده عن املعصاااية،  
فان النفوس متياال اىل اجلازاء احلسن وحتب ولوج اسااابابه ومقًماته، 
فاآليااااة تضاااافي نااااوع غبطااااة وساارور علااى املااا من ساااعة اإلنفاااق 

الااه يقباال بشااوق على مواطاان اإلنفاق وهو ينزع رداء الشح وجتعا
والبول وميتنع عن اإللتفاات اىل الانفس الشاهوانية وماا ياًعوه اىل      
اخلشية من املستقبل اجملهول، ويًل مضمون اآلياة علاى قهار النفقاة     
لغًر األيام وغواشي املصائب والفواجع، فالنفقة تًفع الابالء وماا   

 لقهري.يستلزم اإلنفاق ا
حث على التقوى وفعل ما  [ل َمْن ََشَاءُ ] ان قوله تعاىل  

ي دي اىل نيل املضاعفة، وهو مناسبة إلصال  النفس وتعاهً اإلنفاق 
حبسن السمت واداء الفرائ  وعاًم خلاط احلسانة بالسايئة، وهال      
ينحصااار اإلنفااااق يف اآلياااة الكرمياااة باملاااال واألعياااان ام يشااامل       

األخري فانه يشمل من ترك اجلاه واملنصب  اإلعتباريات، اجلواب: هو
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يف سبيله تعاىل وترك الراحة والًعة، واختار اهلجرة والغربة وما فيها 
 من الوحشااة واملشقة والعناء وما حيتمل من األذى واإلبتالء.

 

 [ َوَّللاَُّ َواس ٌ  َىق يمٌ قوله تعاىل ] 
 من امسائه تعاىل "الواسع" وهو الذي وسعت رمحته كل شيء

و  تنفذ خزائنه، و  خيرج عن قًرته شيء وهو العليم الذي احاط 
بكل شيء علما ، ومجيع األشياء حاضرة عنًه يعلم ذاتها وماهيتها 

 وحقيقتها وما كان وما يكون.
فهاو الااذي يسااع فضااله مجيااع احملساانني و  تضااره مضاااعفة 

م واملقًار بل تشمل الثواب اضعافا  كثرية، واملضاعفة   تنحصر بالك
الكيف واإلستًامة وهو العامل بكل ما يبذل يف سابيله ومان ىاهاً    
مباله ونفسه وجاهه واجتماع صفة الواسع والعليم يف هاذه اآلياة لاه    
د  ت تتعلق بالعطاء اإلهلي غري املتناهي وباحاطته علما  بكل شي، 
 ومنااه الااًعاء والتضاارع ماان اجاال قبااول اإلنفاااق ومضاااعفة األجاار 

واتصاله وتفرعه وتعًد ميادينه وعًم الوقوف عنً اإلنفااق نفساه،   
 واهلل هو الشكور الذي ىازي على اإلحسان واجلود.

  حبث روائيحبث روائي
اخرج ابن ماجة عن احلسن بن على بن أبى طالب وأبى الًرداء 
وأبى هريرة وأبى امامة الباهلى وعبً اهلل بن عمرو وجابر بن عباً  

م حيً  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه اهلل وعمران بن حصني كله
وسلم انه قال: "من أرسل بنفقة يف سبيل اهلل وأقام يف بيته فله بكل 
درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه يف سبيل اهلل وأنفق يف وجهه 
ذلك فله بكل درهم يوم القيامة ساابعمائة ألااف درهاام ثم تال هذه 
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 .(1)"[شَاءُ َوَّللاَُّ ََُضاى ُف ل َمْن ََ ]اآلية 

أي ان املضاعفة تكون باجلهاد بالنفس فاذا خرج املنفق نفسه اىل 
الغزو والقتال او املرابطة فمن بركات هذا اخلروج ثوابه الذي يرتشح 
على املال الذي ينفقه بزيادة األجر ومضاعفة اجلزاء احلسن، وهذا 

واهمية سر من اسرار فلسفة اجلهاد يف سبيله تعاىل وبيان موضوعية 
املبادرة اىل اجلهاد بالنفس خصوصا  وانه يكون احياناا  واجباا  عينياا     

 على املكلف.
ويبني احلًيث الشريف ان اإلنفاق على مراتب وارقاها واسناها 
ما يطرأ عليه اإلنفاق باخلروج اىل القتاال واملوااطرة باالنفس وهاي     

يوم القيامااة اغاالى ما عنااً اإلنسان، وميكن القول انه من موازياان 
ان يكون مالك وقًر انفاق مالي لبذل النفس واجلااهاااد بالسيف يف 
ساابيله تعاىل، كجاازء من موازين يوم القيامة وما هلااا من ضاوابط 
وقواعً مبنية على الرأفة والرمحة و  يكون التباياان يف املاهيااة مانعاا  

اظ مقاًار األجار   من التمايز ا مجالي، لاو ان املقاادير تعارف بلحا    
 والثواب فيستقرأ منه املائز.

فيأتي شوص يوم القيامة وقً انفق دينارا  يف سابيل اهلل، وياأتي   
آخر قً خارج بالسايف وجاهاً بنفساه يف سابيل اهلل ليكاون تقاًيرا         
إلنفاق مالي له خبروجه هذا، و بً ان يكون مقًاره اضعاف ما ينفق 

اجلود، وماا يصالح ان يكاون    غريه من ماله ألن اجلود بالنفس غاية 
ضميمة ومرجحا  يصالح ان يكاون بذاتاه ذا اعتباار وشاأن يف نفاس       

 املوضوع.
وقً ورد يف اخلرب عن اإلمااام الصادق عليه السالم: "اذا احساان 
امل من عمله ضاعف اهلل عمله بكل حسنة سابعمائة ضاعف فاذلك    
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اعمالكم  فأحسنوا [َوَّللاَُّ ََُضاى ُف ل َمْن ََشَاءُ ]قول اهلل: 
اليت تعملااونها لثواب اهلل، قلت: وما ا حسان ؟ قاال: إذا صاليت   
فأحساااان ركوعااااك وساااجودك، وإذا صاامت فتااوق مااا فيااه فساااااد 
صااومك ، وإذا حجااجت فتااوق كاال ما حيااارم علياك يف حجتاك    

 وعمرتك، قال: وكل عمل تعمله فليكن نقيا من الًنس".
احسن امل من عمله ضاعف اهلل ايضا : "اذا وفيه عن الصادق 

َوَّللاَُّ ََُضاى ُف ]عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف وذلك قول اهلل 

فاحسنوا اعماالكم الايت تعملونهاا لثاواب اهلل"،      [ل َمْن ََشَاءُ 
 وفيه مسائل:

ان املضاااعفااة اعاام مان اإلنفاق وبذل املال بل انها  األوىل: 
اعم وتشمل كل عمل صاق يعمله امل من وهو مصًاق لقول 

 املتقًم. صلى اهلل عليه وآله وسلمرسول اهلل 
احلث على اتيان الصاحلات واإلكثاار مان احلسانات     الثانية: 

 رجاء الثواب العظيم.
ان األفعال العبادية على مراتاب متفاوتاة يف احلسان     الثالثة: 

واعالها ما جاء عن اخالص وحسن اداء وحرص على متام 
 اإلمتثال وا ستجابة.

و  ينحصاار األماار بالعبااادات باال يشاااامل مجيااع ابااواب الاارب    
واصااال  ذات الاابني واألماار باااملعروف والنهااي عاان املنكاار حلماال    

صالة اإلطالق ولسعة وعظيم فضله اإلنفاااق يف اآلية على اطالقه إل
 تعاااىل.
التعبً: التنسك واملواظبة على العبادة لذا يقاال للاًائم علاى    )و

العبادة العاباً واملتعباً، والعباادة يف اللغاة هاي اخلضاوع والتاذلل،        
مور به طاعة واستجابة وبقصً القربة، أوحبسب ا صطال  إتيان امل
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سيم العبودية من حيث متعلق والفاعل عابً واجلمع ع َباد، وميكن تق

 :ا داء اىل وجوه ثالثة

ما ىاب علاى ا باًان كالصاالة والصاوم والعمال باالفروع         ا ول:
 الشرعية األخرى.

ماا ىاب علاى النفاوس يف بااب العقياًة والفكار واملبااديء          الثاني:
األخالق السلوك و العلوم الًينية واخضاع واكتسابالسليمة 

 الشريعة. والصفات النفسية  حكام

مااا ىااب ماان امناااط الساالوك واملعاملااة يف ابااواب التجااارة   الثالااث:
والزراعة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واداء ا ماناة  

 .والتزام الصًق ونبذ القبائح
وماان مفاااهيم اإلطااالق يف مفهااوم التفقااه مااا دلاات عليااه بعاا   

عي يف النصوص بشاامول الكسب والطاالب للعاايال بعمااومات الس
ساابيل اهلل، وقً اخرج عبً الارزاق يف املصانف عاان اياااوب قاال:      

رجل من رأس تل،  لمااصلى اهلل عليه وآله وس"اشرف على النيب 
فقالوا: ما أجلً هذا الرجل لو كان جاالًه يف سبيل اهلل، فقال النيب 
صلى اهلل عليه وسلم: أو ليس يف سبيل اهلل ا  من قتل، ثم قال: من 

ا رض يطلب حال  يكف به والًياه فهاو يف سااابيل اهلل،     خرج يف
ومن خاارج يطاالب حال  يكف به أهاااله فهاو يف سابيل اهلل، ومان     
خرج يطلب حال  يكف به نفسه فهو يف سبيل اهلل، ومن خرج يطلب 

 .(1)التكاثر فهو يف سبيل الشيطان"
ويًل احلًيث على ساعة مفااهيم سابيله تعااىل وتشامل الساعي       

كسب للعيال واجتناب الذل واحلاجة اىل الناس، ألن الغنى عما وال
يف ايًي الناس مناسبة كرمية للنظر اىل األمور بتًبر وبصرية ومن غري 
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حواجز ظلمانية مرتشحة عن الطمع والفاقة والعوز والرياء وحنوه من 
اإلخالق الذميمة اليت تكون مقًمة اومصاحبة او نتيجة ملا يتفضل به 

 الناس.

  ث بالغيث بالغيحبحب
يقسم الكالم بلحاظ معاني اجلمل وكيفية ايصال املطلوب وحتقيق 

 اإلفهام منه اىل ثالثة اقسام:
وهو الذي يأتي فيه املعنى بكلمات قليلة تفاي باالغرض    اإلىاز: -1

َوَّللاَُّ ] وحتقااق ايصااال املعنااى مااع اإلبانااة كمااا يف قولااه تعاااىل    

وماا فياه مان الكثارة والزياادة       [ََُضاى ُف ل َمْن ََشَذاءُ 
 والتعًد يف الثواب، واقرتانها باملشيئة واإلرادة اإلهلية.

ينقسم اىل اىاز قصاار واىاز حذف، وهو ماان اساارار البالغة   
ويًفااع العقل للمشاااركة يف الفااهم واىاد وساائط باني اللفاظ    

"ما رأيت املتحً ومعانيه املتعًدة قال اإلمام علي عليه السالم: 
 بليغا  قط ا  وله يف القول اىاز، ويف املعاني اطالة"

وقيل لشاعر: مل   تطيل شعرك؟ فقال: حسبك من القالدة ماا    
 احاط بالعنق.

وهو الذي يكون فيه اللفاظ مسااويا  للمعناى يف البياان      املساواة: -9
واألخبار وهو األصل يف الكالم وامليزان الذي يعرف باملقارنة به 

 از او اإلطالة.اإلى

 ، وهو عبارة عن الزيادة يف اللفظ والتفصيل يف التعبري : اإلطناب -3
واإليضاا  إلفاادة املعناى أي ان الزياادة     ، واإلكثار من الً لة 

 . ذات فائًة وهلا معنى

اما اذا مل يكن هلا نفع يف األفهام فهي حشو او تطويل، فابني       
احلشو وا طناب عموم وخصوص من وجه، مادة اإللتقاء وهي 
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الزيادة ومادة اإلفرتاق هي الزيادة ذات النفع يف اإلطناب والزيادة 

 اخلالية من النفع يف احلشو والتطويل.

جة اىل املال ومن وجوه املضاعفة حلاظ اوان اإلنفاق وزمان احلا
سواء يف صورة الًفاع واحملافظة على بيضة اإلسالم او يف حال الغزو 
والقتال وارادة الفتح، ويظهر هذا التفصايل جلياا  يف القارآن بقولاه     

 َ ََسَْتو م ر ْنكُْم َرذْن َأْنَفذَق ر ذْن َةبْذل  ] تعااىل  

َ  َوَةاَتَل ُأْوَلئ كَ َأْىظَُم َوَرجًََ ر ْن الَّي َ َن اْلَفْت

اَتُقوا َوكُلا َوىََد َّللاَُّ  َأْنَفقُوا ر ْن َبعُْد َوَة

 .(1)[اْلحُسَْني
********** 
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