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بسم ا﵁ ،والصبلة والسبلم على رسول ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم.-
بإذن ا﵁ -عز وجل -نستكمل غتالس تدارس القرآن ،أسأل ا﵁ -عز وجل -أال لترمنا من ىذه اصتنة،
ىي جنة الدنيا حقيقةً ،خَت الكبلم كبلم ا﵁ -سبحانو وتعاىل -وأفضل األوقات ىي اليت يقضيها
اإلنسان يف مدارسة كبلم اظتلك -سبحانو وتعاىل.-

تفسَتا ،إفتا ىي وقفات مع آيات كتاب ا﵁ -
نستكمل بإذن ا﵁ -عز وجل -سلسلة ال أريد أن أقول
ً
عز وجل.-
أكرمنا ا﵁ -عز وجل -بوقفات مع بعض سور القرآن سورة سبأ ،وفاطر ،ويس ،وبعض -أو أغلب-
جزء عم ،مع سورة اضتديد من اظتدين ،وسورة الفتح من القرآن اظتدين ،مع سورة طويلة من القرآن اظتكي
سورة األنعام.
مًتددا ىل ينتقل إىل سورة طويلة من القرآن اظتدين ،أم يستكمل سورة طويلة من القرآن
وكان اإلنسان ً

قصَتا ،وال يعلم اإلنسان مىت تأتيو اظتنيَّة ،فاظترء يُفضل أن متتار سورة
اظتكي؟ حيث أن العُمر قد يكون ً
أيضا
طويلة من القرآن اظتكيْ ،تيث نتر على ُغتمل مقاصد القرآن اظتكي ،مث ينتقل إىل القرآن اظتدينً ،
سورا طويلةْ ،تيث إن مل يُسعفنا األجل للمرور على كل القرآن الكرمي نكون حتدثنا عن
سورا ،مث ً
ينتقي ً
عز وجل-
أغلب اظتواضع ،وحتدثنا عن اظتقاصد اليت أفهمها أو فُتح َّ
علي ّٔا؛ ألن اإلحاطة بكبلم ا﵁ ّ -

أمر مستحيل.

لذلك كان الشيخ رشيد رضا -سبحان ا﵁ -وأنا أقرأ يف تفسَته يف سورة األعراف ،قرأت آخر شيء
كتبو يف هناية سورة األنعام ،وجدتو يقول أنو يشتكي من التعب ويتمٌت أن يُكمل -بعد سورة األنعام-

سورة األعراف ،ويريد أن يُكمل تفسَت القرآن ،فيشتكي ويقول -بعد مقدمة" -والفكر يف بلبال،
أيضا ػتاولة اإلحاطة بعلوم القرآن ليست
والقلب يف آالم ،والزمن غَت مساعد على ػتاولة االستقصاء ،و ً
يف استطاعة إنسان ،وىي تتجدد يف كل زمان".
أن القلب مشغول ،و َّ
يشتكي من َّ
أن اإلنسان يف مشاغل اضتياة ،وأنو مهما حاول اإلنسان أن يستقصي
معاين القرآن ،فهذا أمر مستحيل ،فأسأل ا﵁ -عز وجل -أن يستعملنا ،وأن يرزقنا فهم كتابو ،وأن
كتعلنا من أىل القرآن الذين ىم أىلو وخاصتو.
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املهنجية اميت سًسري ػوهيا
سنبدأ بإذن ا﵁ -عز وجل -مع سورة األعراف ،وىي نوع من االستكمال لسورة األنعام ،قبل أن نبدأ
يف تفاصيل سورة األعراف ،أول نقطة أريد التحدث فيها أننا سنحاول -إن شاء ا﵁ -سويًا يف سورة
قليبل باظتستوى -بالطبع يف حدود طاقتنا -مهما عبل اظترء فهو لو طاقة معينة.
األعراف أن نعلو ً
ماذا أقصد؟
أقصد َّ
قببل فتر عليها مرور الكرام ،ونتخطاىا ،أو
أن ىناك قضايا ببلغية ،وإشارات معينة يف القرآن ،كنا ً
مثبل أن ننقل أقو ًاال يف التفاسَت ،ـتشى أن تُشتت السامع.
ـتشى ً
عز وجل -علينا ،ورزقنا إدتام ىذه السورة،-
لذلك أنا أنصح بتأجيل شتاع سورة األعراف -إن َم َّن ا﵁ ّ -

أوال ،أو االستماع لسورة األنعام ،مث سورة الفتح ،مث سورة األعراف؛ ألننا
واالستماع لتفسَت جزء عم ً
قليبل ،لكن ستفيدنا
سنحاول -كما فعلنا يف سورة الفتح -شرح بعض القضايا الببلغية ،سنتعب معها ً
كامبل بإذن ا﵁ -عز وجل -ىذه النقطة األوىل.
يف فهم القرآن ً
النقطة الثانية أننا سنتحدث يف سورة األعراف كمجمل ،حقيقةً الكبلم عن موضوع ،أو فكرة أو غتمل
سورة ،أمر صعب ،ويزداد األمر صعوبة عندما تكون السورة طويلة ،سورة األعراف  ٕٓٙآية) أطول
سورة مكية يف القرآن ،يُسميها السلف "طوىل الطولَيَ ُْت".

الطوليُت :يعٍت أطول سورتُت يف القرآن اظتكي ،األنعام واألعراف؛ فطوىل الطوليُت أي أن أطول سورة يف
مكة كانت األعراف.
بالطبع ؿتن سنتحدث عن موضوع كتمع ىذه اآليات الكثَتة ،وىو أمر يف غاية الصعوبة؛ لذلك ال
أحب أن أتعجل فيها ،لكنها إشارات سريعة ،ىناك خصائص معينة يف سورة األعراف سنتحدث عنها،
وؿتاول التقاط خصائص دتيزت ّٔا سورة األعراف نتحدث عنها.
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مىت ثظِر امفكرة؟
َمن يُريد أن يُوفق لفهم موضوع ،أو فكرة- ،وال يكون ىو اظتوضوع األوحد -لكنو اظتوضوع الذي يُوفق
لفهمو ،وقد يفتح ا﵁ -عز وجل -على من يشاء من عباده ،-مىت تظهر مع السورة؟
عندما تقوم معها بأمرين:
ٔ-
ٕ-

أن تذاكرىا مذاكرة تفصيلية آية آية ،تعيش معها آية آية- ،ويُفضل أن تكون ىذه البداية
مث تقرأ السورة غتملة على بعضها ،كما ُروي عن سورة األنعام أهنا نزلت رتلة واحدة،
كذلك أنت تقوم فتصلي ّٔذه السورة كاملة مرة واحدة ،كما فعل النيب -صلى ا﵁ عليو
وسلم -يف سورة األعراف يف صبلة اظتغرب ،وىذه كانت من عادة النبي -صلى اهلل عليو
وسلم -أنو إذا افتتح سورة كان ال يخرج من الفريضة إال إذا أتمها.

كما ذكر ابن القيم ،ىذه كانت من عادة النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنو ال كتتزئ

بعض اآليات يف الفروض ،يف النوافل كان يفعل ذلك ،أما يف الفروض فكان يقرأ بالسورة
كاملة كما فعل يف سورة الطور أو سورة النجم أو سورة األعراف ،كان إذا افتتح سورة
أيضا دأب بعض الصحابة عندما كان يفتتح سورة مثل معاذ بن
أدتها؛ لذلك كان ىذا ً
جبل ،عندما كان يفتتح سورة البقرة كان يتمها.
فنحن سنحاول أن نتحدث عن بعض خصائص سورة األعراف:

موضع سورة ا ٔلغراف يف املرآٓن
أوال:
ً
موضع سورة األعراف يف القرآن بعد سورة األنعام- ،وما أقولو ىو اجتهاد شخصي قد يُقبل وقد يُ ّرد،-
ىناك فكرة قد طرحتها يف مقدمة سورة الفتح مرتبطة بًتتيب سور القرآن يف اظتصحف.
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عندما تنظر يف ترتيب سور اظتصحف ،جتد َّ
أن السور بدأت بسور مدنية سورة البقرة ،مث آل عمران ،مث
النساء ،اظتائدة ،كل ىذه سور مدنية ،بعد ذلك األنعام واألعراف سور مكية ،بعد ذلك سورة األنفال
مدنية ،نقف قبل األنفال.
أيضا من السور الطوال اظتكية مث سور مدنية،
إ ًذا ؿتن لدينا غتموعة من السور اظتدنية الطويلة مث سورتُت ً
و َّ
كأن اهلل -عز وجل- -وىو أعلى وأعلم -يخبرنا أن ىناك دورات معينة من التمكين
مثبل السور اظتدنية ُدتثل التمكُت لؤلمة اإلسبلمية؛ ألن يف اظتدينة كان
واالستضعاف تمر األمة بها.أي ً
ىناك دتكُت ،ىناك إقامة للشرع ،إقامة للحدود ،ذلك كان ؽتَُ َّكنا لنا يف اظتدينة ،مث مرحلة االستضعاف

يف مكة ،مث مرحلة األنفال والتوبة -ىذه سور مدنية ،-بعد سورة التوبة تأيت سورة يونس ،يأيت شوط
مكي طويل يبدأ بيونس ،ىود ،يوسف ،الرعد ،إبراىيم ،اضتجر ،النحل ،اإلسراء ،من أطول األشواط
اظتكية يف القرآن ،مث تأيت سورة مدنية كسورة اضتج ،مث مكية ،مث مدنية وىكذا ،لتدث تتابع.
حُت ننظر يف سور القرآن ،ؾتد:

 سورة البقرة -كما قلت يف إشارة سريعة -ؾتد بداية إقامة آّتمع اظتدين ،ما زالت غتموعاتمن اظتؤمنُت ذاىبُت إىل اظتدينة ،مل تتكون دولة متكاملة بعد.
 بعد ذلك سورة آل عمران ،ىناك نوع من التمكُت أكثر وبدأ قتال اظتشركُت. سورة النساء دتكُت أكثر ووضع القوانُت ،واضتدود ،والقواعد ،واضتقوق ،وإعطاء كل ذي حقحقو.
 سورة اظتائدة العبلقات اطتارجية مع بقية آّتمعات. مث نرجع ثانيةً إىل نقطة الصفر يف سورة األنعام ،وكأننا نبدأ من الصفر مرة أخرى ،االستضعافيف األنعام.
قليبل يف األعراف.
 نعلو ً نعلو أكثر غزوة بدر ،أول غزوة يف اظتدينة -سورة األنفال.- نعلو أكثر آخر غزوة يف اظتدينة -سورة التوبة ،-أعلى نقطة دتكُت غزوة تبوك يف سورة التوبة. -نرجع بعدىا يف سورة يونس ،كأننا نبدأ من الصفر ثانيةً.

فكأن اهلل -عز وجل -وىو أعلم ،القرآن بو دورات ،أي مدني ومكي ،استضعاف وتمكين ،وكأن
اهلل يُعلمنا َّ
أن ىذه ىي الحياة؛ لذلك آخر القرآن -أظن قلت ذلك يف سورة الفتح -آخر سورتُت
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عندما نستبعد اظتعوذات -ألهنن ختام للمصحف كلو -اإلخبلص ،والفلق ،والناس ،وىم عتم ختام
خاص ،وغرض ؼتصوص ،ؾتد آخر سورتُت مثَّلتا ىذه القضية :النصر ،واظتسد.
ص ُر اللَّ ِو
اجا ،مل يعودوا يأتون فرادى { إِ َذا َجاءَ نَ ْ
 النصر أعلى قمة التمكُت ،أن الناس يأتون أفو ًِ
ِ
اجا ﴿ٕ﴾ } [الفتح ]ٕ-ٔ:أصبح الناس
َوالْ َفْت ُح ﴿ٔ﴾ َوَرأَيْ َ
َّاس يَ ْد ُخلُو َن ِيف دي ِن اللَّ و أَفْ َو ً
ت الن َ
اجا ،ال أفر ًادا ،إ ًذا أعلى نقطة دتكُت سورة النصر.
رتيعهم يدخلون أفو ً
 وبعد ذلك سورة اظتسد ،أكثر نقطة استضعاف ،ما زلنا يف ضتظات البداية ،وأقرب الناس للنيبصلى ا﵁ عليو وسلم -يصرف الناس عنو ،كان النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يسَت يدعوالناس إىل التوحيد ،ويسَت خلفو عمو أبو عتب يصرف الناس عنو.
آخر سورة شخص من أقرب الناس إىل النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -لتاول صرف الناس عنو ،والسورة
ومتتم باالستضعاف ،القرآن
اجا ورتاعاتُ ،
اليت قبلها الناس تأيت للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أفو ً

يُختم باالستضعاف؛ حتى ال نغتر ،ويبدأ بالتمكين في سورة البقرة؛ حتى نتفاءل ويكون لدينا

األمل.

حرنزي سورة ا ٔلهؼام ػىل امربوبية
نعود إىل سورة األعراف ،عندما ننظر إىل سلسلة سورة األعراف لو افًتضنا أن األنعام ىي بداية يف
مكة ،فاألعراف نقطة بعد األنعام ،كيف تكون األعراف مرحلة بعد األنعام؟
عما دتيزت بو
مكملة لسورة األنعام؟ عندما ننظر يف سورة األنعام -كل ىذا نتحدث َّ
أونتحدث يف فكرة ّْ
سورة األعراف ،سواء يف م ِ
وضعها ،أو موضوعاهتا ،أو بدايتها ،سنتحدث عن اضتروف اظتقطعة
َ
{اظتص}.-

اضتم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض } [األنعام ]ٔ:اآليات الكونية
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
 سورة األنعام بدأت { َْ ْاظتبثوثة،
ِ
ُّور } الظلمات والنور ،اضتسية اليت تراىا ،واظتعنوية اليت ىي اضتق
 { َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َوالباطل،
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 وبالرغم من وضوح اآليات الكونية -السماوات واألرض ،-وبالرغم من وضوح اضتق والباطلَّ ِ
والظلمات والنور ،إال َّ
ين َك َف ُروا بَِرِّّْٔ ْم يَ ْع ِدلُو َن } مث=أي بالرغم من
أن ىناك ً
أناسا { ُمثَّ الذ َ
أبدا -وىذه شرحتها يف أول سورة األنعام-
الرتيب ،شيء مل يكن يُتوقع ً
ذلك ،يسموهنا للًتاخي ُ

متوقعا أن يكون رد الفعل بعد خلق السماوات واألرض ،وتوضيح الظلمات والنور ،أ ْن
مل يكن ً
أناس با﵁ -سبحانو وتعاىل.-
يكفر ٌ

فكان من مواضيع سورة األنعام أنها تركز أكثر على الربوبية- ،أنا سآيت بأمور معينة من سورة
األنعام ،و ما يقابلها من سورة األعراف ،-األنعام كانت تُركز أكثر على معٌت الربوبية ،على معٌت اطتلق،
على معٌت ربوبية ا﵁ ،ا﵁ فالق اضتب والنوى- ،أو الرب؛ لكي نكون أكثر دقة ،-الرب فالق اضتب
ط ِمن
والنوى ،الرب الذي عنده مفاتِح الغيب ،الذي يعلم ما يف السماوات وما يف األرض { َوَما تَ ْس ُق ُ
َوَرقٍَة إَِّال يَ ْعلَ ُم َها }[األنعام.]ٜ٘:
لذلك سيدنا إبراىيم كان يقول { َىٰ َذا َرِّّْب } [األنعام ]ٚٚ:عندما رأى القمر باز ًغا ،النجم ،والقمر،
ب }[األنعام ]ٚٛ:كانت قضية ربوبية.
والشمس قال { َىٰ َذا َرِّّْب َىٰ َذا أَ ْك َ
آخر سورة األنعام قال { أَ َغْي َر اللَّ ِو أَبْغِي َربِّا }[األنعام ، ]ٔٙٗ:إفتا يف سورة األعراف سيدنا موسى
يقول {أَ َغْي َر اللَّ ِو أَبْغِي ُك ْم إِلَٰ ًها}[األعراف ،]ٔٗٓ:انظر للفرق بُت الرب واإللو.
سورة األنعام تُركز على معنى الربوبية ،معنى الربوبية أي الذي بث اآليات الكونية ،مبثوثة في

إلها أو
الكون ،التي تدل عليو -سبحانو وتعالى-؛ فهي تُقر في اإلنسان وجود ربو ،لهذا الكون ً

لهذا الكون ربًا ،الرب المنعم المالك المدبر.

لذلك سورة األنعام مليئة بآيات ربنا -سبحانو وتعاىل -النعم واآليات الكونية ،ومليئة بنعم ربنا ،أنو
يُنجيكم من كل كرب ،أنو أنعم عليكم وأعطاكم كذا ،وأعطاكم األنعام.
نعما كثَتة،
فكان التصرف الخاطئ للبشر في سورة األنعام التعامل الخاطيء مع النعم ،ربنا أعطاىم ً

ينجيهم من كل كرب مث يُشركون ،يعطيهم األنعام -كنوع من النعم -مث كتعلوهنا لغَت ا﵁ ،فكان ىناك
تعامل خاطئ مع النعم.
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من مواضيع سورة ا ٔلغراف :امرساةل والٓايت
ثانيًا:
سورة األعراف ال تركز بصورة كبَتة على النعم ،ليس على اظتخلوقات ،أكثر كلمة جاءت في سورة
األعراف كلمة اآلياتَّ ،
أن ا﵁ -عز وجل -بعدما أثبتنا أن للكون ربًا يف سورة األنعام ،والربوبية تعٍت
ِ ِِ
السماو ِ
ات
أنا اخًتت ربنا فقط ،يف سورة األنعام { إِ ّْين َو َّج ْه ُ
ت َو ْجه َي للَّذي فَطََر َّ َ َ
و ْاألَرض}[األنعام { ]ٜٚ:إِ َّن ص َبلِيت ونُس ِكي وَْػتياي وؽتََ ِايت لِلَّ ِو ر ّْ ِ
ُت } [األنعام ]ٕٔٙ:أنا
ب الْ َعالَم َ
َ ْ َ
َ
َ َ ُ َ َ ََ
اخترت وجهة ،ىناك رب ،ماذا يريد الرب من العباد؟>>> ىذه ىي الرسالة الموجودة في سورة
األعراف.
إن سورة األنعام تقول لك لهذا الكون ربًا ،سورة األعراف تقول لك َّ
أن ىذا الرب لم يترك الناس

سًل.
ُس ًدى ،ولكن أرسل إليهم آيات ،أرسل إليهم رسالة ،أرسل إليهم ُر ً

الرسل؟ ىذا ىو موضوع سورة األعراف.
ماذا فعل الناس مع اآليات؟ ماذا فعل الناس مع ُ
ِ ِِ
ِ ِ
وس ٰى بِآيَاتِنَا إِ َ ٰىل فِْر َع ْو َن َوَملَئِ ِو فَظَلَ ُموا
لذلك { َك َّذبُوا بآيَاتنَا} { ُمثَّ بَ َعثْ نَا من بَ ْعدىم ُّم َ
ِِ
ِ
ِ
ُت} [األعرافٖٔٙ:و ]ٔٗٙكلمة "اآليات"
َّٔا}[األعرافَ { ]ٖٔٓ:ك َّذبُوا بِآيَاتنَا َوَكانُوا َعْن َها َغافل َ
جاءت أكثر من مرة يف سورة األعراف ،أكثر سورة ذكرت كلمة "اآليات" في القرآن كانت في سورة
جدا يف ىذه السورة ،وىذا بالطبع كيف تبلحظو؟ بقراءتك للسورة ُرتلة
األعراف ،بتصريفاتها ،كثَتة ً

مثبل بالسورة كاملة ،تلحظ اآليات.
واحدة ،تقرأ السورة ُرتلة واحدة ،تُصلي ً

اقرأ سورة األعراف وأنت تبحث عن الرسالة ،الرساالت ،اآليات ،انظر لكمية ذكر ىذه الكلمة.
ِ
لذلك يف بداية ىذه السورة {فَلَنَسأَلَ َّن الَّ ِذ ِ
ُت}[األعراف ]ٙ:ظتاذا ال
ين أ ُْرس َل إِلَْي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن الْ ُم ْر َسل َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
تكون "فلنسألن األقوام ،ونسألن األنبياء" ؟ ظتاذا ػتور الرسالة؟ إنا مبا أرسلتم بو { ،إِنَّا مبَا أ ُْرس َل بِو}

ظتاذا "رساالت رّٔم" تكررت يف السورة؟
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ألن ىذا ىو محور سورة األعراف ،كيف تعامل الناس مع اآليات.
نعما يف
 سورة األنعام تتحدث عن التعامل اطتاطئ مع النعم؛ ألن ربنا -سبحانو وتعاىل -جعل ًالكون؛ حىت نعلم َّ
أن عتذا الكون ربًا.
 سورة األعراف تتحدث عن َّأن الرب مل يًتك الناس ُس ًدى.

امربوبية وا ٔلموُية
ما الفرق بُت الرب واإللو؟
 الرب :ىو الذي خلق ،الذي أعطى ،ويُرِّب العباد بالنعم. -اإللو :أي اظتعبود.

 فالرب :ماذا ينزل من الرب للعباد؟ ىذه الربوبية. األلوىية :ماذا سوف يُق ّدم من حق اهلل -عز وجل -على العباد؟ ىذه األلوىية .ماذا سيفعلالناس لربنا؟ العبادة.

فأنت لكي تتألو ،تعبد ،ال بد أن يكون ىناك رسالة؛ لذلك البد من التفرقة  ،وانظر للمشركُت ،فهم
يعلمون الفرق بُت الرب واإللو.
-

يف سورة الشعراء عندما قال فرعون ظتوسى {وما ر ُّ ِ
ُت}[الشعراء ]ٕٖ:وما ماذا؟ رب
ب الْ َعالَم َ
ََ َ
العاظتُت،
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ُت}[الشعراء]ٕٗ:
{قَ َ
ال َر ُّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما ۖ إِن ُكنتُم ُّموقن َ
ب َّ َ َ
ال لِ َم ْن َح ْولَوُ أََال
فعندما ضاق بفرعون السبيل ،حاول إدخال الناس اظتوجودين ،فقال {قَ َ
تَ ْستَ ِمعُو َن}؟[الشعراء]ٕ٘:
ِ
سيدنا موسى قال عتم {ربُّ ُكم ور ُّ ِ
ُت}،
ب آبَائ ُك ُم ْاأل ََّول َ
َ ْ ََ
ِ
ِ
ال إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّذي أ ُْرس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن}.
فرد فرعون {قَ َ
ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب َوَما بَْي نَ ُه َما ۖ إِن ُكنتُ ْم تَ ْع ِقلُو َن }،
بدأ يهرب ،واهتمو باصتنون{ ،قَ َ
َ َ
ال َر ُّ َ
ىل أنا آّنون؟ بل أنتم آّانُت…
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 عندما اهنزم فرعون قال :انظر ليس اظتهم من الذي خلق ،اظتهم أن تنصاع لكبلمي {لَئِ ِنِ
ت إِلَٰ ًها َغ َِْتي} تستمع
ت إِلَٰ ًها } مل يقل ربًا؛ ألنو فشل يف قضية الربوبية { ،لَئ ِن َّاختَ ْذ َ
َّاختَ ْذ َ
لكبلمي أنا ،اعتقد يف الربوبية كما تشاء ،ا﵁ الذي خلق السماوات واألرض والشمس والقمر،
دائما
أنا لن أستطيع أن آيت بالشمس من اظتغرب- ،مثل اظتناظرة اليت ُىزم فيها النمرودً ،-
مناظرة الربوبية يُهزم فيها كثَت من الناس.
لذلك اظتراحل اليت نتر ّٔا اإلنسان من الضبلل إىل اعتدى ستس:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

أصبل وجود ا﵁ ،فتأيت لو بعد ذلك الشبهات
لحدا" ،أي يُنكر ً
"م ً
أول مرحلة :رمبا يكون ُ
ضد اإلضتاد ،فيقول أنا ال أقدر أن أثبت ،وال أقدر أن أنفي.
فيصبح "ال أدريًا" يسمونو ال أدريًا البلأدريُت.
بعد ذلك كثرة اآليات والنعم اظتوجودة جتعلو "ربوبيًا" ،مبعٌت أنو يثبت أن للكون ربًا.

بعد ذلك رمبا متتار دينًا من األديان الباطلة ،نصرانيًا ،أو يهوديًا ،أو األرضية :اعتندوسي،
البوذي.
بعد ذلك يصل إىل اضتق "اإلسبلم".

فهو نتر ّٔذه اظتراحل ،فمن نعم ا﵁ -عز وجل -علينا أن جعلنا مسلمُت ،ال حتتاج أن دتر ّٔذه اظتراحل،
طبعا السورة الواحدة حتوي كل شيء أنا أقول فقط على أي
ؽتكن اإلنسان ينتقل مباشرةً ،سورة األنعام ً -
شيء تركز -سورة األنعام تضغط بقوة على قضية الربوبية.
سورة األعراف بعد ما علمت أن عتذا الكون ربًا؛ لذلك أول شيء بدأت بو سورة األعراف {اظتص

كتاب} ،الرب الذي تعرفت عليو يف األنعام أنزل كتابًا ،مل يًتككم سدى ،أرسل رسالة ،سورة األنعام
اضتَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي َخلَ َق}.
بدأت باطتلق ،الربوبية { ْ
ك الَّ ِذي َخلَ َق}[العلق]ٔ:
اس ِم َربّْ َ
ودائما تعريف الرب يبدأ من الربوبية ،أول تعريف ﵁ يف القرآن {اقْ َرأْ بِ ْ
ً
دائما الربوبية مرتبطة باطتلق ،إذًا األنعام ربوبية ،نِعم ،تعامل خاطئ مع النعم ،أن كتعلوا ذلك
إذًا ً

للمشركُت ،ويقسموه لآلعتة.
األعراف رسالة ،كتاب.
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{اضتَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي َخلَ َق} ُختمت {قُ ْل أَ َغْي َر اللَّ ِو أَبْغِي َربِّا }[األنعام ،]ٔٙٗ:األعراف
بدأت األنعام ْ
ئ الْ ُقرآ ُن فَ ِ
ِ
استَ ِمعُوا
بدأت {كتاب} ُ
استَمعُوا لَوُ} دعك منهم {فَ ْ
ْ
وختمت باالستماع للكتابَ { ،وإ َذا قُ ِر َ ْ
لَو وأ ِ
َنصتُوا }.
َُ
ص ْد ِرَك َحَر ٌج} ،يف هناية السورة أنت
بدأت سورة األعراف أنو رمبا يكون يف صدرك حرج {فَ َبل يَ ُكن ِيف َ
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَو وأ ِ
ِ
َنصتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َزتُو َن}.
نسيتهم بالفعل وتركز اآلن مع القرآن { َوإ َذا قُ ِر َ ْ
ْ ُ َُ
والزال إىل هناية سورة األعراف يريدون آيات { َوإِذَا َملْ تَأْهتِِم بِآيٍَة} ،ومازالوا يطلبون آية ،بعد كل ىذه
اآليات اظتوجودة يف سورة األعراف!!! .
وس ٰى َوقَ ْوَموُ لِيُ ْف ِس ُدوا
و باالستمرار يف القراءة سوف ؾتد أشياء ختتص بسورة األعراف ،لذلك {أَتَ َذ ُر ُم َ
ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
ك} وليس وربوبيتك { أَ َغْي َر اللَّ ِو أَبْغِي ُك ْم إِلَٰ ًها} ،قضية الرسالة ،و{ َك َّذبُوا
ض َويَ َذ َرَك َوآعتتَ َ
ِِ
ِ ِ
ُت}.
{وَكانُوا َعْن َها َغافل َ
بآيَاتنَا} و"ظلموا بآياتنا"َ ،

من مواضيع سورة ا ٔلغراف :امغفةل غن الٓايت
ثالثًا:
أيضا من اظتعاين اظتتكررة يف آخر السورة :الغفلة عن اآليات ،ولو قُ ِدر لنا ،وأمتَّ ا﵁ علينا نعمة تدارس
ً
سورة األعراف ،سنرى أن الغفلة عن اآليات نوعان يف هناية السورة ،جاءت مرتُت الغفلة عن اآليات يف
سورة األعراف.

ما بؼد فرغون
ابعا:
رً
أيضا متميز يف سورة األعراف ؟ سورة األعراف مكية أم مدنية؟ مكية ،اظتتتبع للقرآن كتد
حسنًا وماذا ً
بالطبع أن من أكثر قصص القرآن قصة سيدنا موسى مع بٍت اسرائيل.
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حُت نتتبع قصة سيدنا موسى يف القرآن ،ؾتد أن القرآن اظتكي كان غالبًا ال يذكر مرحلة ما بعد إىبلك
دائما القرآن اظتكي يتوقف عند إغراق فرعون.
فرعونً ،
ماذا بعد إغراق فرعون ماذا حدث؟ والتمكُت الذي حدث لبٍت إسرائيل ،كيف تعاملوا مع الكتاب؟
كيف تعاملوا مع التوراة؟ اظتراوغة ،التأويل التحريف ،التبديل ،االنتقاء ،كل ىذا مل يذكر يف القرآن
اظتكي ،أين ذكر؟
يف القرآن اظتدين ،ظتاذا؟ ألن القرآن كان ينزل علينا في مكة و نحن ليس لدينا تشريع ،فكان يأتي لنا
بنموذج بني إسرائيل عندما صبروا على البًلء ،عندما ذىبنا إلى المدينة ،جاء بنموذج بني إسرائيل
حينما فُتنوا بعد التمكين ،ولذلك ربنا أتى لنا بنموذج بني إسرائيل؛ لكي نتأسى بو في مكة،

ولنحذر منو في المدينة.

أكرر :القرآن أتى بنموذج بٍت إسرائيل؛ لكي نتأسى بو يف مكة ،ولنحذر منو يف اظتدينة؛ ألن يف اظتدينة
أصبح لدينا كتاب القرآن ،ىم كان لديهم التوراة بعد التمكُت بعد إغراق فرعون؛ فحرفوا ،وبدلوا ،وأولوا،
وانتقوا.
ىذه القاعدة موجودة يف كل القرآن اظتكي إال يف موضعُت ،يف سورة األعراف ،وسورة طو.
سورة طو مل تُكمل كل األحداث التفصيلية اليت حدثت بعد إغراق فرعون ،جاءت مبشهد؟ أي مشهد؟
ك الْ ُق ْرآ َن لِتَ ْش َق ٰى} [طو ]ٕ:فتذكر
َنزلْنَا َعلَْي َ
السامري ،وىذا شيء خاص بسورة طو؛ ألن سورة طو { َما أ َ
أسباب شقاء الداعية ،أنو رمبا متطئ أخطاء ،تؤدي إىل شقائو منها وجود السامري يف الصف وىو ال
يشعر؛ لذلك ذكر لغرض ُمعُت يف سورة طو.
أيضا ،سورة األعراف بالفعل من مواضيعها األساسية
سورة األعراف ىذه التكملة كانت عتا غرض ً

"التعامل الخاطئ مع رساالت اهلل" ،مع آيات ا﵁ ،فجاءت ّتزء متتايل ،غتموعة من األنبياء متتالية
بالًتتيب ،نوح ،ىود ،صاحل ،لوط ،شعيب.
ورتيع ىؤالء األنبياء مل يذكر القرآن أنو حدث عتم دتكُت ،أي أن األقوام بعدىا أىلكوا ،القرآن مل يذكر
ما الذي حدث بعد ذلك ،مث جاء بنموذج أن حىت اظتؤمنُت -ليس فقط الكافرين -من اظتمكن أن
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يتعاملوا بشكل خاطىء مع رساالت ا﵁ ،حتى المؤمنين ممكن أن يتعاملوا بشكل خاطىء مع
رساالت اهلل.
إ ًذا اطتطأ يف التعامل مع الرساالت نوعُت:
أصبل ،يقولون ا﵁ مل ينزل شيئًا ،ال يوجد رسالة من
 أىل الكفر الذين يكفرون بالرسالة ًاألساس ،ال يوجد كتاب ،ىؤالء الكفار واظتشركُت.
 ىناك أىل اإلنتان- ،أو الذين ادعوا اإلنتان ،أو الذين اختاروا اإلسبلم ،-مث ىم بعد ذلكلترفون ،يؤولون ،يبدلون ،يغَتون ،ىذا ىو التعامل اطتاطئ من اظتؤمنُت أو من أتباع الرسالة مع
ىذه الرسالة.
لذلك حدث فصل ،ستجد فصل صفحة ونصف بُت قصص األنبياء وقصة سيدنا موسى مبفردهُ { ،مثَّ
ِ ِِ
وس ٰى} بعد آية تُعترب شبو من اآليات ا﵀ورية يف السورة { َوَما َو َج ْدنَا ِألَ ْكثَ ِرِىم ّْم ْن
بَ َعثْ نَا من بَ ْعدىم ُّم َ
َع ْه ٍد}.
اظتفسرين اختلفوا ،أحيانًا يتكلمون ما ىي اآلية ا﵀ورية يف السورة؟ ،بعضهم قال آية { َوَما َو َج ْدنَا
ِألَ ْكثَ ِرِىم ّْم ْن َع ْه ٍد} ،لذلك بعض المفسرين سمى سورة األعراف سورة الميثاق؛ للميثاق الذي أخذ
يف هناية السورة.
 سواء اظتيثاق حقيق ًة -وسنتحدث عن اطتبلف فيها إن شاء ا﵁ ،-كما اختار اإلمام الطربي أنا﵁ -عز وجل -خلق رتيع البشر يف عامل الذر من ظهر أبينا آدم ،يف عرفة ،وأخذ عليهم
اظتيثاق حقيقةً.
 أو أن ىذه اآلية اظتقصود ّٔا ميثاق الفطرة الذي يوجد يف الناس.وس ٰى لِ ِمي َقاتِنَا} إفتا االسم
بعضهم أشتاىا سورة اظتيثاق ،وبعضهم أسماىا سورة الميقات { َولَ َّما َجاءَ ُم َ
الذي ورد يف السنة ىو سورة األعراف.
إذاً ؽتا اختصت بو سورة األعراف أيضا ،أهنا أكملت ما بعد إىبلك فرعون { ،وَدتَّ ِ
ك
ت َربّْ َ
َ ْ
ً
ت َكل َم ُ
اضتسٌت علَى ب ٍِت إِسرائِ ِ
صبَ ُروا} ،وبعدىا جاء { َو َج َاوْزنَا} بدأ ىنا ىذه التكملة اليت جاءت يف
يل مبَا َ
ُْ ْ َ ٰ َ ٰ َ ْ َ َ
السور اظتدنية مثل سورة البقرة ،إفتا جاءت بالتفصيل يف سورة األعراف.
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سورة األعراف يوجد بها نوع من التفصيل؛ لذلك اإلمام ابن عباس اختار أن معٌت {اظتص} أنا ا﵁
أفصل ،الصاد فيها نوع من التفصيل -وسنتحدث يف مسألة اضتروف اظتقطعة.-
أعلم و ُ
إ ًذا ىذه نظرة عامة مع سورة األعراف ،والفروقات بينها وبُت سورة األنعام ،والفروقات كثَتة ،سيتضح

ذلك ظتن يعيش مع سورة األنعام ،ويقرأىا ويعيشها آية آية ،ويقرأىا ُرتلة ،مث يعيش مع سورة األعراف
آية آية ،مث يقرأىا ُرتلة ،وعجائب القرآن ال تنقضي.

احلروف امللعؼة :املص
خامسا:
ً
أيضا ما دتيزت بو سورة األعراف -وىنا بداية التفسَت أو بداية كبلم الوقفات مع اآليات{ ،-اظتص}،
ً
تساى ًبل "اللواميم".
ؿتن لدينا {امل} يف القرآن منو ما نزل يف مكة ،ومنو ما نزل يف اظتدينة ،ويسموىا ُ
اللواميم اظتكية يف القرآن متتالية العنكبوت ،الروم ،لقمان ،السجدة ،أو اللواميم اظتدنية {امل} اليت نزلت
يف اظتدينة ،متتالية أيضا البقرة وآل عمران.
صاد حرف يف مقدمات السور ،أين جاء؟ سورة ص ،ومرمي ،صاد غالبًا تأيت يف السور اظتكية ،ىنا جاء
{اظتص} ،سنتكلم ما الذي قيل يف معاين اضتروف اظتقطعة -أنا ناقل لكم.-
تميزت سورة األعراف بالجمع {المص} ،بعضهم قال :ىي جتمع معاين كثَتة مبثوثة يف سور أخرى،
فسورة األعراف ىذا الطول فيو تفصيل ،كما قلنا ورد عن ابن عباس "أنا ا﵁ أعلم وأفصل"؛ إلن الصاد
فيها تفصيل.
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الرِحي ِم
الر ْزتَٰ ِن َّ
نبدأ بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
المص ﴿ٔ﴾
اضتروف اظتقطعة عامة ،ؿتن مل يتيسر لنا أن نتكلم يف سورة فيها اضتروف اظتقطعة ،األنعام ،سبأ ،فاطر،
يس ،أغلب السور اليت مت شرحها مل يكن فيها اضتروف اظتقطعة ،حىت السور اليت كان فيها اضتروف
اظتقطعة تناولتها سر ًيعا يف خطبة اصتمعة مثل سورة الشورى ،فلم يكن ىناك فرصة أن نتحدث عن أقوال
أىل العلم يف اضتروف اظتقطعة.
أقوال أىل العلم يف اضتروف اظتقطعة يف أوائل السور بينهم اختبلف كثَت ،منهم من أوصلها إىل عشرين
أوال ،مث نقسم ىذا
قوال أو أكثر ،ؿتن ؿتاول أن نقسمهم إىل غتموعات ،نعلم ما سبب االختبلف ً
ً
االختبلف إىل غتموعات.
ما سبب االختبلف يف اضتروف اظتقطعة؟
بعضهم أشار إىل أن من أسباب االختبلف يف اضتروف اظتقطعة ،يف قولو -سبحانو وتعاىل -يف سورة آل
ِ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُى َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ات ۖ فَأ ََّما
َنزَل َعلَْي َ
ُخ ُر ُمتَ َشأَّ ٌ
ات ُّْػت َك َم ٌ
اب مْنوُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
عمران { ُى َو الَّذي أ َ
َ
َّ ِ
ين ِيف قُلُؤِِّ ْم َزيْ ٌغ فَيَتَّبِعُو َن َما تَ َشابَوَ ِمْنوُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِو ۖ َوَما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّ وُ}[آل
الذ َ
عمران.]ٚ:
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم
َٔ { -وَما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّ وُ } الذي سيختار الوقف ىنا ويقول { َو َّ
يَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِو} ،يطلقون على ىذه الواو "واو استئناف" ،بداية جديدةَ { ،وَما يَ ْعلَ ُم
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم } ،فمن قال إن ىذه الواو
تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّ وُ } وىذه الواو استئنافَ { ،و َّ
استئناف قال إن ىناك آيات في القرآن ال يعلم تأويلها إال اهلل ،منها الحروف
المقطعة ،فًل نتدخل في تأويلها.

ٕ-

ٖ-

الر ِاس ُخو َن ِيف
والذي اختار ىذه الواو وشتاىا واو العطف { َوَما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّ وُ ۖ َو َّ
الْعِْل ِم} ،أي ىناك آيات اختص اهلل بعلمها و الراسخون في العلم ،ىذا أحد أسباب

االختبلف.
بعضهم قال ال ،من اظتمكن أن نقول أن ىذه الواو استئناف ،أي يوجد آيات يف القران ال
يعلم تأويلها إال ا﵁ ،لكن تأويلها ىنا ليس مبعٌت تفسَتىا ،وإفتا تأويلها أن ا﵁ لتدثنا عن
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أشياء سوف حتدث يوم القيامة سوف حتدث يف الغيب لن نستطيع تصورىا التصور اظتطلق
إال يوم القيامة ،إذاً المقصود بآية { َوَما يَـ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّـوُ } الغيب الموجود في
القرآن ،وقضايا ال يستوعبها العقل مثل القدر ،فهو يسلم بو هلل -سبحانو وتعالى.-

ٗ-

منهم من قال أن النصوص العامة في القرآن اآلمرة -سواءً استحبابًا أو وجوبًا -اآلمرة
بالتدبر لم تستثني شيئًا ليتدبروا فيو ،كل القرآن مفتوح للتدبر؛ ومنو الحروف

المقطعة ،ىذا جعل بعض الناس يقول:إن لنا اضتق يف التدبر يف اضتروف اظتقطعة.

٘-

بعضهم قال ال -الذين قالوا ال نتدبر يف اضتروف اظتقطعة -أن ىناك استثناءات- ،وإن
كان ىناك كبلم يف سنده -أن القرآن أربع أوجو ،منو وجو ال يعلم تأويلو إال ا﵁ ،ردوا
عليهم بأثر آخر البن عباس ،أن ابن عباس نفسو ورد عنو آثار أنو فسر اضتروف اظتقطعة،
فهذا حجو لنا أن نفسر اضتروف اظتقطعة.

ا ٔلكوال يف احلروف امللعؼة
الناشئ من ىذا اطتبلف ثبلثة أقوال ،أو ثبلث أوجو حتت كل وجو أقوال كثَتة:
ٔ-
ٕ-

ٖ-

منهم من قال اضتروف اظتقطعة عتا معٌت ال نعلمو ،وعتا حكمة ال نعلمها ،ال نتحدث عنها
على اإلطبلق ،أغلقوا الباب.
ومنهم من قال ليس عتا معٌت ولكن عتا حكمة ،أي ليس اظتقصود أن األلف عتا معٌت والبلم
عتا معٌت والصاد ىنا عتا معٌت ،ال ،ىذه اضتروف العادية ،اضتروف العربية ليس عتا معٌت ،ىي
اضتروف العادية ،لكن عتا حكمة ،واختلفوا يف ماىية ىذه اضتكمة.
وقسم ثالث قال عتا حكمة ومعٌت ،عتا معاين ،ىذه اضتروف إشارة إىل معاين معينة.

ِ
اب} ،ال يتعرض عتا بشيء يقول ىذه من اضتروف
القسم األول واضح بالفعل{ ،اظتص ﴿ٔ﴾ كتَ ٌ
اظتقطعة اليت استأثر ا﵁ بعلمها.

لكن القسم الثاين قالوا ىذه حروف عربية ال حتتاج إىل تدبر يف معانيها ،ولكن نتدبر يف حكمتها ،قالوا
ومن حكمتها "ىذه الحروف التي يتكون منها القرآن ،فما بالكم ال تستطيعون أن تأتوا بمثلو"،
فقالوا الغرض منها التحدي.
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ولذلك بعضهم حاول أن كتمع أن كل السور اليت يوجد ّٔا حروف مقطعو غالبًا يأيت بعدىا ذكر
القرآن ،مث فوجئوا أن بعض سور القرآن يأيت فيها حروف مقطعة وال يأيت بعدىا ذكر القرآن ،مثل سورة
حتديدا وأخرجوا منها أشياء موجودة
مرمي وسورة العنكبوت مثبلً ،وسورة الروم ،وأولوا ىذه السور ً

للتحدي.

أناسا قالوا أن اضتكمة من ىذه اضتروف اظتقطعة ىي التحدي.
 اظتهم أن ىناك ً وبعضهم قال أن ىذا نوع من تربية الناس -ىذه اضتكمة ،وليست اظتعٌت ،-أن الطفل أول مايبدأ التعلم ،يتعلم ألف ،تقول لو قل ألف فيقول ألف،الم ،نوع من أن ىذا القرآن نزل
لتتعلموه.
الشاىد أهنم ظلوا يفكرون فذكروا أربعة أو ستسة حكم ،بعض اظتفسرين حاول أن يستخرج ما اضتكم ال
اظتعاين ،ىل واضح الفرق؟
اختصارا لكلمات ،وأتوا ببيت
القسم الثالث قال كل حرف لو معٌت ،لو إشارة ،وأن ىذه اضتروف إما
ً
شعر مشهور "قلت عتا قفي فقالت قاف" أي وقفت ،أي أن العرب قد تستعمل اضترف ليدل على معٌت
معُت ،كلمة معينة ،ال ليدل على حكمة ،بل ليدل على معٌت ،أن ىذا اضترف وراءه ٍ
معان.
ىؤالء العلماء انقسموا فريقُت
 الذين قالوا إن اضتروف اظتقطعة عتا معٌت وعتا حكمة -قالوا ؿتن نتتبع الوارد لنا عن الصحابة،وال نبحث ،ابن عباس قال {الم} أنا اهلل أعلم{ ،الر} أنا اهلل أرى ،إ ًذا ؿتن نقول ىذا

معناىا ونبحث عن اآلثار الواردة عن السلف.
 وبعضهم قال ال ،ابن عباس ىنا فتح باب االجتهاد بالفعل ،الذي أنكر ىذا قال أن ىذاالسند ضعيف ،ظتاذا أذكر لك ىذا؟ حىت تعلم أن األمر فيو ِسعة ،أن األمر يوجد بو ِسعة.
بعض األسانيد الواردة عن ابن عباس واردة بسند علي بن أِّب طلحة عن ابن عباس ،وبعضهم قال أن
انقطاعا ،مل
ىذا السند ضعيف ،علي بن أِّب طلحة مل يلحق ابن عباس ،يوجد بينهما شيء يسمى
ً
يلحقو ،فقالوا أن ىذا السند ضعيف.
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وبعضهم رد عليهم وقالوا أن بينهما أحد معروف غتاىد أو سعيد بن جبَت ،أيًا كان ىم قالوا أن ىذا
السند حسن ،وحسنو اضتافظ بن حجر ،وقال ىذا السند حسن ،فقالوا إ ًذا إما ابن عباس فتح لنا باب
عبلم تدل ىذه اضتروف؟ ،أو أن ـتتار اظتوقوف عليو من اآلثار.
االجتهاد ،أن نتفكر ونتأمل َ
أيضا عن بعض السلف
فبعضهم قال {اظتص} أنا ا﵁ أعلم ،اظتيم غالبًا يروى عن ابن عباس -وورد ً
أقوال أخرى ،وعن اضتسن البصري وعن سعيد بن جبَت ورد عنهم أقو ًاال يف التفسَت ،لكن الشاىد

األشهر عن ابن عباس ،-قال:تعٍت أنا ا﵁ أعلم ،وغالبًا يختار الميم أعلم ،وقالوا إن ىذا يدل على

علم اهلل المبثوث في السور.

وصاد قال :أفصل ،وإن كان حدث حتريف يف بعض الكتب ف ُكتبت أفضل ،ولكن -وا﵁ أعلم-
ض ُه ْم َعلَ ٰى بَ ْع ٍ
ض}
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
رأيت أن أكثر الكتب اختارت أفصل ال أفضل { ،تِْل َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
[البقرة ]ٕٖ٘:ولكن الغالب وا﵁ أعلم أن الوارد عن ابن عباس أنا ا﵁ أعلم وأفصل ،سورة األعراف فيها
تفصيل يف الرساالت عن بقية السور.
ما االختيار األخَت الذي سنتحدث عنو؟
االجتهاد ،أهنم ظلوا يفكرون يف دالالت اضتروف اظتقطعة غَت ما ورد عن السلف ،ىذا الباب بعض
فعبل أتوا ببعض الكبلم اللطيف.
اظتتأخرين حترك فيو وألف فيو كتبًاً ،
ورد عن ابن القيم بعض الكبلم يف سورة صاد ،ومنطلقهم يف ىذه اضتروف أن اضترف جاء يف كلمة،
وىذه الكلمة تكررت يف السورة ،ىذا كان منطلقهم أحيانًا يف االجتهاد.
 -على سبيل اظتثال يقول {ص} من االختصام واطتصومة ،وأن أكثر اظتواقف اليت ذكرت يف سورة

صاد كانت فيها خصومات ،اطتصومة بُت النيب وبُت اظتشركُت ،اطتصمان اللذان ذىبا إىل سيدنا
ِ ِٰ
ك َضت ّّق َختَاصم أَى ِل النَّا ِر} [ص{ ،]ٙٗ:بِالْم َِئل ْاأل َْعلَى إِ ْذ َمتْتَ ِ
ص ُمو َن}
ٰ
ُُ ْ
داوود{ ،إ َّن َذل َ َ
َ
[ص ، ]ٜٙ:أن اطتصومات جاءت يف أربعة أو ستسة مواضع يف سورة ص ،فبعضهم سار على
ىذا النهج.

فمثبل الكاف من الكلمات اليت
ومثبل نظر يف {كهيعص} وظل يتتبع أين توجد ىذه اضتروفً ،
 ًجاءت يف سورة مرمي كن بأمر ا﵁ كن ،واعتاء اعتبة) أن ا﵁ -عز وجل -وىب لتِت ووىب
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عيسى ،وياء وعُت يعمل الصاضتات ،فقالوا :أن "كن" ىبة من ا﵁ ظتن يعمل الصاضتات ىذه
{كهيعص}.
 وبعضهم قال إن {ن} من اظتنع والنعمة وأكثر كلمات جاءت يف سورة نون -القلم -اظتنعوالنعمة ،وقالوا أن معٌت سورة نون أن جزاء ا﵁ منع النعمة عمن منعها ،مثل أصحاب اصتنة.
الشاىد إ ًذا ماذا نفعل معها؟
مثل ما الشيخ اللحياوي -من اظتعاصرين -اظتغرِّب قال" :ىذه اللطائف تشم وال تفرك" ،مبعٌت أنك
أساسا ،ال تستطيع أن
ممكن تستمتع بها طالما ال تخالف الشريعة؛ لكن لن تقول أن ىذا اظتقصد ً

استئناسا ،من عجائب القرآن.
جتزم ،ال تستطيع تقول أن اظتقصد من {اظتص} كذا ،أنت تذكره
ً

 بعضهم قال أن {امل} مثل ما قال بعض اظتعاصرين أن ىذه من اظتمكن أن يكون ّٔا إشاراتإىل عبلمة االستفهام أمل ،وأهنا جاءت ثبلث مرات يف سورة البقرة ،وبعضهم قال أن األمل مع
جدا يف
كثَتا ً
األمل ،وأن اللواميم ّٔا أمل وأمل ،أريد أن أقول لك أن الذين تكلموا تكلموا ً
اضتروف اظتقطعة وال سيما من اظتعاصرين.
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ِ ِ
ِ
ِ
نذر بِ ِو و ِذ ْكر ٰى لِل ِ ِ
ين ﴿ٕ﴾
اب أُن ِز َل إِلَْي َ
المص ﴿ٔ﴾ كتَ ٌ
ص ْد ِر َك َح َر ٌ
ك فَ ًَل يَ ُكن في َ
ج ِّم ْنوُ لتُ َ َ َ ُ
ْم ْؤمن َ
نعود إىل {اظتص} بعضهم قال وحاول أن يأيت بلطائف ،لكن ؿتن لن ـتوض يف ىذا إال عندما نقطع
شوطًا مع بعضْ ،تيث نعود نقول بعضهم قال ىذه عتا عبلقو بكذا وىذه عتا عبلقة بكذا.
سأكتفي بقول ما روي عن ابن عباس ،وإن كان بعضهم ضعف السند" ،أنا ا﵁ أعلم وأفصل" ،وأن
سورة األعراف دتتاز بزيادة تفصيل يف الرساالت وماذا حدث مع الرسل عن سورة األنعام.
سورة األنعام كانت اإلجابة آّملة ،لذلك يشبهون سورة األعراف بسورة ىود ،وسورة األنعام بسورة
قليبل يف آخر
أيضا الكبلم عن غتمل التوحيد ،ال يوجد تفصيل يف التعامل مع الرسل إال ً
يونس ،يونس ً
السورة ،وسورة ىود ىي اليت كانت ّٔا تفصيل يف الرساالت.
{اظتص} -مل أكن أنوي أن أبدأ ىذه البداية ،لكن لغرض… إذا قابلنا أي سورة ّٔا حروف مقطعة
ؿتيل على ىذا اظتوضع ،كان أحد الشيوخ أرسل يل لطيفة ذكرىا اإلمام السيوطي يف كتاب اإلكليل من
مثًل دليل أو مرجع للعلماء أنو يقول شيئًا في موطن ثم يأتي في
أحكام التنزيل ،كان يقول ىل ىناك ً

الموطن الثاني يُحيل عليو ،ليس من الضروري أن يقولو ،فجاء بآية من القرآن و ىي { َوقَ ْد نَـ َّز َل
َعلَي ُكم فِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب} [النساء ]ٔٗٓ:أن ىذا الحكم يُحيل على آية األنعام ،آية النساء ُلتيلها على
ْ ْ
األنعام ،فاستنبط ىنا أن ؽتكن العلماء ُلتيلوا على موطن أشاروا فيو وشرحوا فيو الشيء اظتراد توضيحو.
فمن اظتمكن إذا قابلنا أي سورة ّٔا حروف مقطعة ؿتيل على ىذا الدرس يف مقدمة سورة األعراف.
بعضهم قال يف اضتروف اظتقطعة أن ىذه أشتاء سور.
وبعضهم قال أن من اضتكم "التنبيو" ،استثارة االنتباه.
{اظتص} بدأت السورة {كتاب}{ ،كِتاب أُن ِزَل إِلَيك فَ َبل ي ُكن ِيف ص ْد ِرَك حرج ّْمْنو لِت ِ
نذ َر بِِو َوِذ ْكَر ٰى
ََ ٌ ُ ُ
َ ٌ
ٌ
َ
َْ َ
ِ ِِ
ُت} بعضهم قال :أن ىذه اآلية ا﵀ورية يف السورة ،وبعضهم قال ال -مثلما قلنا -اآلية ا﵀ورية
ل ْل ُم ْؤمن َ
اليت قُبيل قصة سيدنا موسى بعد انتهاء قصص الرسل وقبل قصة موسى { َوَما َو َج ْدنَا ِألَ ْكثَ ِرِىم ّْم ْن
َع ْه ٍد} وأن أغلب قصص األعراف ظتن نقضوا العهد ،وىذا بالفعل موجود يف سورة األعراف أناس كثر
نقضوا العهد.
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جرشيف امييب بٕغعائَ امكذاب
{كتاب} ىناك رسالة أن الرب الذي تعرفت عليو يف األنعام واختذتو ربًا {قُ ْل أَ َغْي َر اللَّ ِو أَبْغِي َربِّا َوُى َو
ب ُك ّْل َش ْي ٍء} [األنعام- ]ٔٙٗ:يف خواتيم سورة األنعام ،-ىذا الرب مل يًتككم ُسدى بل أنزل إليكم
َر ُّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ُت} ،اطتطاب للنيب -
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
ص ْد ِرَك َحَر ٌج ّْمْنوُ لتُنذ َر بِو َوذ ْكَر ٰى ل ْل ُم ْؤمن َ
كتاب{ ،كتَ ٌ
ك فَ َبل يَ ُكن ِيف َ
صلى ا﵁ عليو وسلم-أن ا﵁ مل يًتكك وأنزل إليك كتاب.

ِ
ك } بعضهم قال مىت تأيت كلمة {إليك} ،ومىت تأيت {عليك}؟ ،أحيانًا القرآن
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
{ كتَ ٌ
يقول :كتاب أنزل عليك ،إنا أنزلنا إليك الكتاب أوعليك الكتاب.
 بعضهم قال" :عليك" حرف استعبلء ،ىذا العلو يكون فيو نوع من التكليف، و "إليك" نوع من التشريف ،أي عندما أقول لك :ىذه لك ،أي أنا أعطيك ىدية.فيقولون عندما يقول القرآن "إليك" فيها نوع من التشريف ،لكن "على" فكما أقول :عليك كذا واجب
عليك كذا ،فغالبًا مواطن إنزال الكتاب ب "عليك" فيها نوع من التكليف ،إفتا "إليك" فيها نوع من
التشريف.

ص ْد ِرَك َحَر ٌج } ،فكأن ىناك إشارة :ينبغي أن تفرح
لكن كيف ىنا تشريف وىو يقول لو { فَ َبل يَ ُكن ِيف َ
فكيف تقع يف اضترج؟! أنا أعطيتك شيئًا اظتفًتض أن يكون ىو سبب فرح ،كيف كتعلك ىذا الشيء يف

حرج؟

ِ
ك } فبل ينبغي أبداً أن تكون يف حرج ،ينبغي أن تتشرف بو ،وأن تفرح بو ،وأن
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
{ كتَ ٌ
ِ
ص ْد ِرَك
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
تستعلي بو { ،كتَ ٌ
ك } الفاء للتعقيب ،مبا أن ىذا الكتاب أنزل إليك {فَ َبل يَ ُكن ِيف َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُت}.
َحَر ٌج ّْمْنوُ لتُنذ َر بِو َوذ ْكَر ٰى ل ْل ُم ْؤمن َ
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هيف يًرشح امصدر مخيذر بلوة
ص ْد ِرَك َحَر ٌج }.
بدايةً ما معٌت حرج؟ لكي نفهم ما معٌت { فَ َبل يَ ُكن ِيف َ
اضترج قالوا يف اللغة :اضترج ىو األشجار عندما تتشابك واألغصان تكون متشابكة ،وتأيت الراعية
والدواب ترعى فتمشي يف مكان لًتعى فيو ،وتدخل مكانًا األشجار تكون فيو متشابكة  ،مل تعد

مثبل قروهنا وىذه األغصان ،مل تعد تعرف كيف ترجع أو
تعرف كيف دتشي فتقف ولتدث تشابك بُت ً
دتشي ،يقول وقعت يف اضترج ،يسمون ىذا اظتكان اضترج ،موطن تشابك األشجار الذي كتعل الراعية ال
حرجا.
تستطيع أن تستمر يف السَت يسمونو ً
فشبهوا التشابك الذي يحصل بين األشجار بحالة االشتباك النفسي والضيق النفسي ،وضيق
حرجا ،العرب تستعير المعنى الحسي للمعنى المعنوي.
الصدر ىذا يسمونو ً
ص ْد ِرَك َحَر ٌج }التفسَت اظتطابق" :ضيق" ،وكان وارد عن بعض السلف "شك" ،فبل يكن
{ فَ َبل يَ ُكن ِيف َ

يف صدرك حرج "أال يبقى صدرك ضي ًقا".

إ ًذا {كِتاب أُن ِزَل إِلَيك فَ َبل ي ُكن ِيف ص ْد ِرَك حرج ّْمْنو لِت ِ
نذ َر بِِو} ،لن تستطيع أن تنذر إذا كان يف صدرك
ََ ٌ ُ ُ
َ ٌ
َ
َْ َ
أبدا ،لن تصل إىل القوة يف اإلنذار وأن ختوف الناس ،وأن تذكر الناس ،وأن تنصح الناس ،إال إذا
حرج ً
ِ
ص ْد ِري َوَال يَنطَلِ ُق
دائما اضترج كتعل الصدر يضيق ،وكتعل اللسان يتوقفَ { ،ويَض ُ
يق َ
انتفى ىذا اضترجً ،
لِس ِ
ان} [الشعراء ، ]ٖٔ:اضترج كتعلك غَت قادر أن تتكلم ،خجبلن ،خائف.
َ
أنت ال بد أن تكون مؤمنًا بالشيء بقوة لكي تستطيع أن تبلغو ،وال سيما إن كان ىذا الكبلم متالف
تقاليد وعقائد الناس ،كيف ستواجههم وأنت يف صدرك حرج؟
مثبل من يذىب إىل مكان عمل ،أو يف جامعة ،أو يف وظيفة ،أو يف أسرة ،أو يف أي مكان ويف
لذلك ً

صدره حرج من تعاليم الدين ،مل يقتنع بو بعد ،مل ينفذه بقوة ،ليس منشرح الصدر جتاىو ،جتده
خجبلنًا ،ال يقدر على أن ينصح الناس.
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جدا ،مل أنتم
رتيعا غريبًا! وكذلك ىو يرى الناس كلهم غريبُت ً
جالسا يراه الناس ً
إفتا جتد منشرح الصدر ً
ىكذا؟ أال تشعرون أن ذتة شيء خاطئ؟ بل أنت الذي ال يشعر أن ىناك شيئًا خاطئًا؟! كبل ،ال يوجد
أصبل ،ىو جتاوز ىذه اظترحلة.
لدي خطأ ،ىو واثق وليس يف صدره أي حرج ً
لذلك لن تستطيع أن تصل إىل اإلنذار إال إذا ختطيت ىذا اضترج ،ال بد أن تتخطى ىذا؛ لذلك ربنا
يقول لو :أنت ال يفًتض أن تقف عند ىذا فقط ،بل أن تتخطى الحرج حتى تصل إلى اإلنذار ،أي
أنك ليس فقط تتجاوز مرحلة الحرج من األحكام التشريعية التي ستأتيك -ألننا قلنا سورة
األعراف فيها رساالت ،أنت ستأتيك رساالت-كتاب -فًل بد أن تتجاوز مرحلة الحرج إلى
مرحلة اإلنذار.
ِ
ك} -الذي أشار إىل ىذا األمر
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
إذًا كيف أجتاوز ىذا اضترج؟ أن تعلم أنو من عند اهلل {كتَ ٌ

الزؼتشري واتبعو ابن عاشور ،-أي إذا علمت أنو من عند اهلل تجاوزت ىذا الحرج ،الناس تراك غريبًا
وأنت تقول أنا أتبع أمر ا﵁ ،انظروا أنتم تتبعون من؟ {إِ ّْين َعلَ ٰى بَيّْ نَ ٍة ّْمن َّرِّّْب}[األنعامَ { ]٘ٚ:علَ ٰى
بَيّْ نَ ٍة ّْمن َّرِّّْب}سورة ىود.

ِ
ك} فتذكرك عتذه اضتقيقة ينفي عن
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
أنتم لديكم مشكلة ،من أين أتيتم ّٔذا الكبلم؟ {كتَ ٌ
صدرك اضترج ،تذ ُكر أن ما عندك ،أو ما تطبقو ،أو ما يف يدك ىو من عند ا﵁ ينفي عن صدرك اضترج،
كتعلك منطل ًقا ،جئتكم من عند ا﵁ ،أي أن ىذا الكبلم ليس من عندي ،إفتا من عند ا﵁ -سبحانو
وتعاىل -فتتجاوز مرحلة اضترج.

آُٔل امباظل يريدون آٔن يضؼوا ادلاغية يف حرج
أيضاً وكأن ىناك إشارة أن حالة اضترج النفسي تلك ،االشتباك الذي لتدث كتعلك غَت قادر أن تتقدم،
فقلنا إن ىذا اضترج اشتباك بُت الشجر كتعلك ال تعرف كيف خترج منو ،أىل الباطل يريدون أن ي ِ
وصلُوك
ُ
عتذه اظترحلة ،مرحلة أال تتقدم فيضعونك يف حرج فبل تستطيع تتقدم بالدين لؤلمام ،أنت نفسك ال
دائما تقع يف نوع من أنواع اضترج.
تعرف كيف تطبق الدين ،كتعلونك ً
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قلنا أن تفسَت اضترج اضتسي أن الراعية ال تستطيع أن تتقدم بسبب اشتباك الشجر ،التفسَت اظتعنوي أن
الداعية ال يعرف كيف ينطلق ال يستطيع أن ينذر ،ال يقدر أن يبلغ الناس ،ألن داخلو حرج ،ذاك اضترج
من الذي أحدثو؟
الناس ،أىل الباطل يضعونك يف ظروف جتعل يف صدرك حرج ،أنت بعيد عن الناس ،تتلقى الوحي
تفرح ،تأيت لتنزل إىل آّتمع {لتنذر بو} فور أن تنزل باإلنذار قد جتد ىذا اضترج ،فأىل الباطل يضغطون
عليك لتقع يف ىذا اضترج ،البد أن تكسر ىذه األغصان ،وأن تكسر ىذه الشبكة ،وتقتحم ،وأال تقع
يف اضترج ،أنت من اظتفًتض أن تتجاوز ىذا.
ىم يريدون وضعك يف اضترج ،يظلون يسألونك أسئلة كثَتة ماذا ستفعلون يف السياحة؟ ماذا ستفعلون يف
كذا؟ وكذا؟ فتتساءل ىل ديننا ال يناسب العصر أم ماذا؟!
مثبل ،خائف ،ليس مناسبًا ،اطتبلفة مثل
فتقع يف حرج أنك خائف أن تقول أحكام تشريعية ،كحد الردة ً

كبلما يف
كبلم وائل غنيم ً
مثبل ،أنو يضعك يف حرج ،ما ىذا؟ ىل ح ًقا ليس لدينا تصور؟ فتقول يكفي ً
ىذا اظتوضوع ،دعنا نتجاوز ىذا اظتوضوع ،ىنا ىو يضعك يف حرج ،ال ،أنت ال بد أن تتجاوز ىذا.
لذلك بعض أىل العلم -أو كثَت من أىل العلم -أشاروا إىل معٌت لغوي لطيف {فبل يكن يف صدرك
حرج} -ملحوظة لغوية سريعة -كان= ترفع االسم وتنصب اطترب ،أين اسم كان ىنا؟ {حرج} إذًا
فالنهي موجو لم؟ النهي موجو للحرج.

كيف يكون النهي موجو للحرج وليس للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-؟ قالوا إنو معٌت لغوي مثلما تقول
ألحد ما :ال أراك ىا ىنا! تعلم معٌت أن تقول أنا ال أريد رؤيتك ىنا؟ معناه :أن تذىب ،فكأن ىنا قالوا
رغما
إن ىناك إشارة خاصة ظتا قال وىو اضترج ،ذاك الضيق النفسي ىل أنت من تأيت بو أم ىو يأيت ً
عنك؟
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -عندما نصح الصحاِّب قال لو :ال تغضب)ٔ ىل الصحاِّب ىو من متتار
رغما عنو؟ إ ًذا فما معٌت ال تغضب؟ أي ال تضع نفسك في مواطن
الغضب؟ أم أن الغضب يأيت ً
نوييب ٔ : آ ْو ِص ِِن ،كا َل :ال ثَغْضَ ْب فَ َر َّد َد ِمر ًارا ،كا َل :ال ثَغْضَ ْب.
[ 1غن ٔآيب ُريرةٔ ]:آ َّن َر ُج ًًل كا َل ِ ّ
امبخاري (ت  ،)٦٥٢حصيح امبخاري [ • ٢11٢حصيح] •
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الغضب ،وعندما تقع في مواطن الغضب تصرف بسرعة واخرج من مواطن الغضب ،استعذ باهلل
من الشيطان الرجيم ،لو واقف تجلس ،تتوضأ.
إ ًذا حينما يأتي األمر لهذه األمور النفسية ،فالغرض منو أال تسقط فيها ،وإذا وقعت سارع بالخروج

منها.

إذًا ف {ال يكن يف صدرك حرج} تعٍت إياك أن جتعلهم يصلون بك إىل ىذه اظترحلة ،حاذر من أن
توضع حتت ضغط ،حاذر أن يأتوا بك يف برنامج ويضعونك يف ركن ويربحونك ضربًا باألسئلة ،ماذا

ستفعل يف كذا؟ ال تضع نفسك يف ىذا اظتوقف ،ولو وضعت فيو فاخرج منو ،وعلى الفور تذكر رتال
ىذه الشريعة ،وأهنا من عند ا﵁ وأن ا﵁ قادر ،أخرج نفسك منو بتذكر أنو من عند ا﵁ ،ال تسمح
للحرج أن يستقر يف صدرك ،إياك أن تسمح بذلك.

ك فَ َبل ي ُكن ِيف ص ْد ِرَك حرج ّْمْنو} ،لذلك قالوا ِ
ِ
ِ
"من" تلك قد تكون ابتدائية ،أي ال
{كتَ ٌ
ََ ٌ ُ
َ
اب أُن ِزَل إلَْي َ َ
أبدا ،إياك أن تتحرج من
جتعل نزول القرآن سببًا وبداية عتذا اضترج ،ال يكن يف صدرك حرج من القرآن ً
اآليات أو من الرسالة ،وإذا حدث فاخرج من ىذا اظتوطن سر ًيعا.
أي أنو من اظتمكن لئلنسان أن يسقط ،ليس النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بل ىذا األمر بالنسبة لنا
ؿتن ،نسقط يف حرج ،لذلك قالوا :النهي عن شيء ال يستلزم الوقوع فيو ،أي ليس معٌت أن ا﵁ هنى

النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -عن ذلك أنو وقع فيو ،كبل ،بل ىو حتذير ظتا قد تفعلو الظروف فيمن يسَت
يف ىذه الطريق أو فيما تفعلو األحداث ألتباع النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم.-

فحينما يأيت النهي للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يكون أتباعو على حذر ،فأنت حينما تقرأ اآلية تقول:
إذا كان ا﵁ هنى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -عن ىذا فكيف بنا؟ فتكون أكثر احًت ًازا من الوقوع يف
ىذا اضترج.

امليود ادلاخوية آٔنرث إػاكة من امليود اخلارجية
ِ
ص ْد ِرَك َحَر ٌج} ويف ىذا إشارة أن القيود الداخلية أكثر إعاقة من القيود
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
{كتَ ٌ
ك فَ َبل يَ ُكن ِيف َ
اطتارجية ،قيد اعتم ،واضترج ،والغم ،قد كتعل اإلنسان يتوقف عن السَت؛ لذلك أول طلب طلبو سيدنا
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ب إِ َ ٰىل فِْر َع ْو َن}[طو ]ٕٗ:يف سوره طو ،قبل أن يطلب تيسَت األمور
موسى عندما قال لو ربنا { ا ْذ َى ْ
أوال داخليَ { ،ويَ ّْس ْر ِيل أ َْم ِري }
اطتارجية طلب شرح الصدر الداخلي { قَ َ
ص ْد ِري } ً
ال َر ّْ
ب ا ْشَر ْح ِيل َ
مث األمور اطتارجية ،لو األمر اطتارجي ميسر والصدر ضيق ال يستطيع اإلنسان أن يسَت ،لكن لو
العكس حصل أن الصدر منشرح واألمور منغلقة فاإلنسان لتاول و يأخذ األجر حىت لو مل يَتم الفعل،
جدا.
فانشراح الصدر أمر مهم ً
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -كان يقول اللهم إين أعوذ بك من اعتم واضتزن والعجز والكسل واصتنب
والبخل)ٕ -كلها أمور داخلية -مث يف النهاية وغلبة الدين وقهر الرجال)ٖ -ىذه أمور خارجية -كل
أوال اعتم واضتزن والعجز والكسل واصتنب والبخل ،وبعدىا غلبة الدين وقهر الرجال.
األمور الداخلية ً

وارد آٔن امياس س خلع يف احلرج
{ كِتاب أُن ِزَل إِلَيك فَ َبل ي ُكن ِيف ص ْد ِرَك حرج ّْمْنو لِت ِ
نذ َر بِِو } قلنا ال بد من جتاوز مرحلة اضترج ليس
ََ ٌ ُ ُ
َ ٌ
َ
َْ َ
فقط أن ترضى أو تكون منشرح الصدر ،بل يفًتض أن تنتقل إىل مرحلة اإلنذار ،وكما قلنا لن تستطيع
أن تصل إىل مرحلة اإلنذار ومواجهة الناس إال بنفي ىذا اضترج.
أيضا ىناك إشارة أن الظروف غالبًا ستجعل الناس يقعون في حرج ،ألن المطلوب منك أمر
ً

فعًل قد يؤدي
صعب ،مواجهة المجتمع ومواجهة العقائد ،وتبليغ الرساالت ،ومواجهة الطغاة أمر ً
إلى الوقوع في الحرج ،فًل بد أن تكون على حذر من ذلك.

امييب  ،كا َل ٔل ِيب َظوْ َح َة :ام َخ ِم ْس غًُل ًما ِمن ِغوْام ِى ُ ُْك ََيْدُ ُم ِِن ّ
حىت ٔآخ ُْر َج إىل َخ ْي َ ََب فَخ ََر َج يب ٔآبو َظوْ َح َة ُم ْر ِد ِيف،
[ ٦غن ٔآوس بن ماكلٔ ]:آ َّن َّ
و َآان غًُل ٌم را َُ ْل ُت احل ُ َُُل ،فَ ُكٌْ ُت ٔآخْدُ ُم َرسو َل َّ ِ
اَّلل  ،إذا ىَ َز َل ،فَ ُكٌْ ُت ٔآ ْ َْس ُؼ َُ َن ِث ًريا ُ
يلول :انوَُِّ َّم ا ِ ّّٕن ٔآغُو ُذ َبم ِم َن امَِ ّ ِم واحل ََز ِن ،وام َؼ ْج ِز
اَّلل ػويَ ا ِحل ْص َنُ ،ذ ِن َر هل َجام ُل َص ِفيَّ َة بً ْ ِت ُح َ ِ ّي ِبن ٔآخ َْع َب،
وام َك َسلِ  ،وام ُبخْلِ واجل ْ ُِْب ،وضَ وَع ِ ادلَّ ْي ِن ،وغَوَ َب ِة ّ ِامرجالِ َُّ ُ .ث كَ ِد ْمٌا َخ ْي َ ََب فَوَ ّما فَذَ َح َّ ُ
سول َّ ِ
فاص َعفاُا َر ُ
اَّلل ِ م َي ْف ِس َِ ،فَخ ََر َج هبا ّ
حىت بَوَغْيا َسدَّ َّ
وساْ ،
وكدْ كُذِ َل َز ْو ُُجا ،واكه َْت غ َُر ً
امصِْبا ِءَ ،حو َّ ْت فَبَىن هباَُّ ُ ،ث َصيَ َع َحي ًْسا يف ِه َعع ٍ
اَّلل  ػىل َص ِفيَّ َةَُّ ُ ،ث خ ََر ْجٌا إىل امل َ ِدي َي ِة كا َل :فَ َر َآيْ ُت َرسو َل َّ ِ
كل وِهمي َ َة َرسولِ َّ ِ
سول َّ ِ
َص ِغ ٍريَُّ ُ ،ث كا َل َر ُ
اَّلل  :آ ٓ ِذ ْن َمن َح ْو َ َكل .فَاكه َْت ِث َ
اَّلل 
ِسان ّ
ُُي َِّوي مَِا ورا َء ٍُ ب َؼبا َء ٍةَُّ ُ ،ث َ َْي ِو ُس ِغ ْيدَ ب َ ِؼ ِري ٍِ ،فَ َيضَ ُع ُر ْن َب َخَُ ،فَ َذضَ ُع َص ِفيَّ ُة ِر ْجوَِا ػىل ُر ْن َب ِخ َِ ّ
ْشفٌْا ػىل امل َ ِدي َي ِة ه ََظ َر
حىت حَ ْر َن َب ،فَ ِ ْ
حىت إذا ٔآ ْ َ
إىل ُآ ُح ٍد فَلا َلُ :ذا َج َب ٌل ُ ُِي ُّبيا ُ ِ
بْي البَد َهيْ ا ِمِثْلِ ما َح َّر َم ٕا ْبرا ُِ ُم َمكَّ َة ،انوَُِّ َّم ِبرْْ مه ْم يف ُم ِّد ِ ِْه
وُن ُّب َُ ُ َُّث ه ََظ َر إىل امل َ ِدي َي ِة فَلا َل :انوَُِّ َّم ا ِ ّّٕن ُآ َح ّ ِر ُم ما ْ َ
وصا ِغِ ِْم.
امبخاري (ت  ،)٦٥٢حصيح امبخاري [ • ٦٩٨3حصيح] •
هللا ثؼاىل مهَّ َم وكىض َ
ٔمس َ
غيم دَي َي َم؟ كُ ْل إذا آٔص َب َ
يت؛ انوِم إّن
[ 3غن ٔآيب سؼيد اخلدرئ ]:آال ٔآػو ُم َم الك ًما إذا كو َخَ ٔآذَُب ُ
حت وٕاذا آ َ
ادلَّين وكِ ِر امرجالِ
من اجلُْبِ وامبخلِ ؛ و ٔآغو ُذ َبم ِمن غوب ِة ِ
من امؼج ِز وامكسلِ  ،و ٔآغو ُذ َبم َ
احلز ِن ،و ٔآغو ُذ َبم َ
من امه ّ ِم و َ
ٔآغو ُذ َبم َ
امس يوظي (ت  ،)٨11اجلامع امصغري  • ٦٩٢٢حصيح
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فعندما يقول لنا ربنا :احًتزوا من الشيطان ،ال يغوينكم الشيطان ،إ ًذا فمن الوارد بنسبة كبَتة أن يضلك
الشيطان ،فحينما يقول لنا ربنا :خذوا حذركم ،ال تقعوا يف ىذا اضترج ،فهذا وارد أن صعوبة الطريق قد
جتعل اإلنسان يقع يف ىذا.

حترْ وآٔهذر بملرآٓن
{لتنذر بو} حترك بالقرآن ،البد أن يكون اإلنذار بالقرآن -بعدما مل يعد يف صدرك حرج ،-فليس

فمثبل لكي ال نواجو الناس بقضية
عليك أن جتعل اإلنذار من غَت القرآن لكي تتخلص من ىذا اضترجً ،
مثبل ال تفعل ىذا من أجل صحتك ،أو أن مظهرك لن يصبح
النار والدار اآلخرة فننذرىم بأمور أخرىً ،

حسنًا ،أو لئبل تفسد زتيتك الغذائية وؿتو ذلك ،ال… أنت تنذر بو ،ما أنذر بو القرآن تنذر بو،
مصدرك ىو القرآن {ال يكن يف صدرك حرج منو لتنذر بو} لتنذر بو اظتعرضُت ،ويكون القرآن ذكرى
للمؤمنُت.
أىل الباطل يحتاجون نذارة القرآن ،وأىل اإليمان يحتاجون تذكير القرآن ،تذكَت {ذكرى
آد َم ِمن قَ ْب ُل فَنَ ِس َي }[طو ]ٔٔ٘:فالقرآن
للمؤمنُت} إن اإلنسان بطبيعتو ينسى { َولََق ْد َع ِه ْدنَا إِ َ ٰىل َ
دوما أن يتذكر.
دائما ،ىو ػتتاج ً
بالنسبة لو ىو الذكرى ً

ِ َّ ِ
ِ
ف ّْمن الشَّيطَ ِ
ان تَ َذ َّك ُروا} ظتاذا؟ ألهنم من
ين اتَّ َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم طَائ ٌ َ ْ
يف آخر سورة األعراف { إ َّن الذ َ
ِ َّ ِ
ين اتَّ َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم
اظتتقُت ،قال ا﵁ ىنا أن القرآن ذكرى للمؤمنُت ،وآخر األعراف آخر السورة { إ َّن الذ َ
ِ
ف ّْمن الشَّيطَ ِ
ان تَ َذ َّك ُروا} ألهنم يف عبلقة مع القرآن ،ألهنم يستمعون القرآن ،ألن بعدىا { َوإِ َذا
طَائ ٌ َ ْ
استَ ِمعُوا لَوُ} فبما أنو يستمع للقرآن إذا مسو طائف من الشيطان تذكر{ ،وذكرى
قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ
للمؤمنُت}.
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ِ ِ
ِ
ِ
نذر بِ ِو و ِذ ْكر ٰى لِل ِ ِ
ين ﴿ٕ﴾ اتَّبِعُوا َما أُن ِز َل
اب أُن ِز َل إِلَْي َ
كتَ ٌ
ص ْد ِر َك َح َر ٌ
ك فَ ًَل يَ ُكن في َ
ج ِّم ْنوُ لتُ َ َ َ ُ
ْم ْؤمن َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
اء ۗ قَلِ ًيًل َّما تَ َذ َّك ُرو َن ﴿ٖ﴾
إلَْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم َوَال تَـتَّبعُوا من ُدونو أ َْوليَ َ

امخؼامل ا ٔلمثل مع آٓايت هللا ُو اثباغِا
اتبعوا ،ىذه النقلة مباشرة ،ىل اآلية األوىل أمر للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -مث اآلية الثانية أمر لؤلمة؟
مبعٌت {فبل يكن يف صدرك حرج} وبعدىا {اتبعوا}؟ أم أن ىناك ػتذوف كما اختار اإلمام الطربي؟
أي فبل يكن يف صدرك حرج منو لتنذر بو فقل عتم اتبعوا ،أي إن {اتبعوا} تلك ىل النيب -صلى ا﵁
فعبل ونفى اضترج عن صدره وقام لئلنذار ،فقام للناس وقال اتبعوا
عليو وسلم -ىو من استجاب مباشرة ً
ما أنزل إليكم؟ فهنا كلمة اتبعوا اليت قاعتا النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -للقوم؟ فقل اتبعوا ،ىناك "قل"
ػتذوفة ،أو أن ا﵁ -عز وجل -أمر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم{ -فبل يكن يف صدرك حرج منو لتنذر
بو} مث أمرنا باالتباع؟.
 أيًا كان لو كانت ىناك قل محذوفة ففيها داللة أن النبي -صلى اهلل عليو وسلم -طبقمباشرة{ ،لتنذر بو} فأنذر مباشرة،

 لو الخطاب لألمة المقصود أن ىذا القرآن جاء لتطبيقو ،ال للتبرك بو فقط ،اتبعوا الاستمعوا ،ليس فقط االستماع بل قضية {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم}
أصبل يف التعامل اطتاطئ مع رساالت ا﵁ ،وأن التعامل األمثل ببساطة {اتبعوا ما
وىذه ىي اإلشكالية ً
أنزل إليكم من ربكم}  ،ألنو ربكم الذي تعرفتم عليو يف األنعام ،ألنو ربكم فلم يًتككم ُسدى ،فأنزل
ِ
َنزلْنَاهُ ُمبَ َارٌك فَاتَّبِعُوهُ} [األنعام ]ٔ٘٘:إذًا
إليكم كتاب فاتبعوه ،وىذا يف آخر األنعام { َوَىٰ َذا كتَ ٌ
اب أ َ
األمر أن ىذا القرآن كتاب أنزل لتتبعوه.

امخوحيد شلان :هفي واثبات
{اتَّبِعُوا َما أُن ِزَل إِلَْي ُكم ّْمن َّربّْ ُك ْم َوَال تَتَّبِعُوا ِمن ُدونِِو أ َْولِيَاءَ} ،ىل {اتبعوا} ىي نفسها {وال تتبعوا من
دونو أولياء}؟ ىل ىي أم ال؟ مبعٌت إن قلت لك اشتع كبلم فبلن ،ىل ال بد أن أقول لك اشتع كبلم
فبلن وال تسمع كبلم فبلن؟ ىل قتا نفس الشيء؟
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أيضا،
كبل ،ألنو من اظتمكن أن أقول لك اشتع كبلم ػتمد ،لكن ىذا ال ينفي أن تسمع كبلم أزتد ً
فتسمع كبلم ػتمد وأزتد وإبراىيم؛ لذلك عندنا التوحيد شقان ،التوحيد عندنا ليس ا﵁ إلو ،كبل ،بل
التوحيد عندنا "ال إلو إال ا﵁"  ،ىذا ىو التوحيد.
من اظتمكن أن تقول ا﵁ إلو ،حسنًا ا﵁ إلو لكن ىناك آعتة أخرى! وىذا ما كان يقولو اظتشركون{ ،فَ َمن
ي ْك ُفر بِالطَّاغُ ِ
وت َويُ ْؤِمن بِاللَّ ِو} [البقرة ]ٕ٘ٙ:فاظتطلوب منا أن نتبع القرآن وحسب ،اتبعوا… وال
َ ْ
تتبعوا…  ،ال إلو إال ا﵁{ ،فَمن ي ْك ُفر بِالطَّاغُ ِ
وت َويُ ْؤِمن بِاللَّ ِو} ،ىذا ىو كمال التوحيد ،ليس اتبعوا ما
َ َ ْ
أنزل إليكم فحسب… سنفعل لكن قد نتبع أشياءً أخرى ،ال… التوحيد ىو مصدر التلقي.

اذلي خوق ُو اذلي يأٔمر
{اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} وكيف ال تتبعون ما أنزلو ربكم؟ الرب الذي أنعم وأعطى؛ لذلك
األعراف بعد األنعام ،وىذا يعلمك فن الدعوة ،أنك حينما تسمع عن قدرة ربنا ونعمو يف األنعام فمن
الطبيعي أن تطبق األمر.
لذلك يف األعراف ربنا يقول {أال لو اطتلق} ما مت شرحو يف األنعام{ ،واألمر} اظتشروح يف األعراف،
{أال لو اطتلق واألمر} اطتلق قلنا أنو قد أتى يف األنعام {اضتمد ﵁ الذي خلق السماوات واألرض}،
وسورة األعراف بدأت ب {اتبعوا}{ ،كتاب أنزل إليك فبل يكن يف صدرك حرج منو لتنذر بو وذكرى
للمؤمنُت اتبعوا}  ،فقال ا﵁ {أال لو اطتلق}و كانت واضحة يف األنعام{ ،واألمر} كما ىي موجودة يف
األعراف.
الذي خلق ىو الذي يأمر ،فاتبعوا ما أنزل إليكم ،لذلك ربنا قال {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم}،
ماذا فعل لكم اآلخرون كي تطيعوىم؟ {وال تتبعوا من دونو أولياء قليبل ما تذكرون} ،ما معٌت وال تتبعوا
من دونو أولياء؟ ظتاذا تبحثون عن ويل غَتي؟ ظتاذا تبحثون عن أحد يتوالكم؟!
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وىنا إشارة أن الناس ال يستطيعون أن يعيشوا بدون منهج ،الناس البد أن تتبع شيئًا ،حىت اظتبلحدة

حدا
عندما يقولون ليس لدينا دين وال قواعد ،يعودون ويضعون قواعد بأنفسهم؛ لذلك من ال يعبد أ ً
أحدا ىو عبد تعس عبد الدينار والدرىم)ٗ ،ىو ال بد سيتبع شيئًا ما.
سيعبد نفسو ،من ال يعبد ً

منهجا أرضيًا أو شتاويًا ،وشتاوي :إما ػترف أو
فالناس مفطورون على اتباع منهج معُت ،سواءً سيتبعون ً
حق مثل القرآن ،فبل بد من أن ىناك اتباع ،فيقول عتم طاظتا ستتبعون شيئًا فاتبعوا القرآن{ ،اتبعوا ما
أنزل إليكم من ربكم} الذي يريد لكم اطتَت.
{اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونو أولياء} ابن عاشور قال حتتمل معنيُت ،أي التطيعوا
اآلعتة {ال تتبعوا من دونو أولياء} أو سدنة اآلعتة ،من يدعون خدمة اآلعتة فيعطونكم أوامر ،أو ال تتبعوا
أي ال تطلبوا ،ال تبحثوا عن ولي غيري ،أي ال تطيعوا اآللهة أو السدنة التابعة لهم.
إ ًذا "تتبعوا" ىنا معناىا :تطيعوا ،أو "ال تتبعوا" أي :ال تطلبواِ ،من تتبع زلة فبلن أي ظل يطلبها ويبحث
عنها{ ،ال تتبعوا من دونو أولياء} ظتاذا تصرون على البحث عن مناىج أرضية؟ ؾترب االشًتاكية،
فشلت ،إ ًذا ؾترب الليربالية!  ،القرآن موجود… فلم تبحثون عن غَته؟!
{وال تتبعوا من دونو أولياء قليبل ما تذكرون} ربنا يقول لك إن سنة ا﵁ على مدار التاريخ أن القليل ىو
الذي يتذكر {وما وجدنا ألكثرىم من عهد} كما يف نفس السورة.
ِ
باعا -أن "ما" ىذه يسموهنا
عذرا كما قلنا سنرفع اظتستوى ت ً
{قليبل ما تذكرون} بعض أىل العلم قالوا ً -
"ما اظتوصولة" ،ماذا تعٍت ما اظتوصولة؟ تأيت مبعٌت اسم موصول "الذي" ،وغالب أىل العلم قالوا أن "ما
مصدرية" .جزء قالوا أهنا موصولة واألغلب قالوا أهنا مصدرية.
 فإن كانت موصولة تكون مبعٌت الذي. أما من قال أهنا مصدرية ،فما معٌت ما اظتصدرية؟ -وىذا الراجح يف اآلية ىنا -أهنا مع الفعلِ
ُّم } [آل
الذي بعدىا تعطي
مصدرا {قليبل ما تذكرون} معناىاً :
قليبل تذكركمَ { ،وُّدوا َما َعنت ْ
ً
ِ
ُّم
عمران ]ٔٔٛ:معناىا ودوا عنتكم -سورة آل عمران ،-ودوا أي ىم يتمنونَ { ،وُّدوا َما َعنت ْ
}
ىنا ليست ما النافية ،لو كانت ما نافية فأنت قد أفسدت اصتملة ،يسموهنا "ما اظتصدرية" ،أي
قليبل تذكركم.
ودوا عنتكم ،لتبون لكم العنت{ ،قليبل ما تذكرون} معناىاً :
ِض ،وٕا ْن مَ ْم يُ ْؼطَ مَ ْم يَ ْر َض.
[ ٢غن ٔآيب ُريرة ]:ثَ ِؼ َس غبدُ ِّادل ِ
ييار ،و ِّادل ْر َ ِِه ،وام َل ِعي َف ِة ،واخلَ ِم َيص ِة ،ا ْٕن ُآغ ِْع َي َر ِ َ
امبخاري (ت  ،)٦٥٢حصيح امبخاري [ • ٢٢3٥حصيح] • ْشح رواية ٔآخرى
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ماذا قال لنا ا﵁ قبلها مباشرة؟ {وذكرى للمؤمنُت} ،أي قليل من أىل اإلنتان ىم الذين ينتفعون بالقرآن
ِ
ٍ
اىا
لؤلسف { ،قَل ًيبل َّما تَ َذ َّك ُرو َن } [اضتاقة ]ٕٗ:والدليل على ىذا { َوَكم ّْمن قَ ْريَة أ َْىلَكْنَ َ
}[األعراف ]ٗ:والدليل على ذلك أن "كم" ىنا للتكثَت ،كم اطتربية اليت تأيت للكثرةَ { ،وَكم ّْمن قَ ْريٍَة
اىا فَ َجاءَ َىا بَأْ ُسنَا بَيَاتًا أ َْو ُى ْم قَائِلُو َن }.
أ َْىلَكْنَ َ
آخر شيء أن أىل العلم قالوا أىلكناىا فجاءىا بأسنا ،كيف؟ أليس لو أننا أىلكناىا فقد ماتت
وانتهت ،كيف أىلكناىا فجأىا بأسنا؟ كيف عقب ربنا بعد كلمة "أىلكناىا" {فجائها بأسنا بياتًا أو
ىم قائلون} ،ىذه نًتكها للمرة القادمة بإذن ا﵁ -عز وجل ،-ىذا ما سنعرفو بإذن ا﵁ اظترة القادمة.
أسأل اهلل -عز وجل -أن يستعملنا وإياكم في فهم كتابو والعمل بو ،وأن يجعلني وإياكم من أىل
القرآن الذين ىم أىلو وخاصتو ،أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ،سبحانك اللهم
خيرا.
وبحمدك أشهد أال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ،جزاكم اهلل ً
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