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ملخص البحث

 لتتناسق مع طبيعة األشياء ووقائع الزمان،وضع القرآن الكريم قواعد عامة لمواقعية في التكاليف باألعمال
 وىي بذاتيا حقيقة ميمة تبنى عمى أساسيا قدرة المكمف ومقدور استطالتو في تحمل التبعات التي،والمكان
 ومنو يمكن تمخيص أىم ما جاء في.ينطوي تحتيا مسؤولية الجزاء في تصور ميزان قبول األعمال وردىا
 فضال أن بعض التكاليف فييا، مراعاة كافة الجوانب والمجاالت في الطاقة والوسع.ٔ :البحث عمى ما يأتي
 والمحافظة عمى أداء الواجبات، الترغيب لعمل الخير.ٕ .من المشقة الكائنة في وسع اإلنسان وقدرتو وطاقتو
 بخالف الشر الذي يعتاده بجيده، فالميل إلى الخير مما أودع في نفسو، وىو ما جبمت فطرة اإلنسان،الدينية
 إلشعال جذوة اإلقبال عمى اهلل بالخشية، ينبغي لمداعي لجنابو تعالى التفكر والتذكر والتبصر.ٖ .وتكمفو
 وانما تتفاضل، فاألعمال ال تتفاضل بالكثرة، وعمى قدر منفعة العمل، األجر عمى قدر المشقة.ٗ .والرجاء
 لما لميمم واألرواح من تأثير في، من تمام قبول الدعاء االجتماع.٘ .بما يحصل في القموب حال العمل
 العفو عن الخواطر والوساوس وحديث النفس مالم توصل الشخص إلى القصد.ٙ .حصول الفضل وااللتجاء
 فيي، دور مسمم في تنمية ىذه القضية واعتبارىا محو ار رئيسيا في منطمق إيمانو وعممو ويقينو.ٚ .والعزم
.مقدمة عمى سائر القضايا حسب منزلتيا في منياج اهلل تعالى

 التكاليف،  القرآن،  الحقيقة:الكممات المفتاحية

THE QURANIC TRUTH ABOUT THE ORDER OF DEEDS AND ITS
REWARD AND EASINESS ON SOULS
Ass.Prof.Dr. Mahmood A. Maroof Al- Aani

Summary
The Noble Qur’an has set general rules for reality in order of deeds to be consistent with
the nature of things and the realities of time and place, which are in and of themselves an
important truth on which the ability of the ordered is based and his/her ability to bear the
consequences under which the responsibility of penalty (or reward) is involved in the
perception of the balance of accepting and returning deeds. Hence, the major points
included in the research can be summarized in the following: 1. Taking into account all
aspects and areas of capacity and ability as well as some of the orders in it from the
hardship that resides in the human capacity and ability. 2. Encouragement to do good
deeds, and keep the performance of religious duties, which is what makes the human
innatness, so the tendency to goodness is what is implanted in himself, in contrast to the
evil that he is accustomed to with his effort and willingness. 3. The preacher is supposed to
think, remember and see, in order to stimulate the ember of turning to Almighty Allah with
fear and hope. 4. The reward is based on the hardship and the benefit of the deed. The
deed is not differentiated by abundance. Rather, it is differentiated by what happens in the
hearts in the event of the deed. 5. From fully accepting the supplication of the concurrence,
because of their influence and the spirits in obtaining the favor and the recourse. 6.
Pardon the thoughts, obsessions, and self-revelation, unless the person reaches the
intention and determination. 7. The role of a Muslim in developing this issue and
considering it a major focus in the basis of his belief, his good deed and his certainty. It is
an introduction to all issues according to their status in the approach of Almighty Allah.

Key words: the truth, the Qur’an, costs
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املكدمة

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى سيدنا محمد المبعوث

بالشرعة السمحاء والمنيج الوضاء وعمى آلو وصحبو وسمم تسميما كثي ار ...وبعد.
إن اهلل عز وجل ىو الذي يعمم مقدار الطاقة البشرية وحدود استطاعتيا ،لتتسق
مع طبيعة األشياء ووقائع األمور ،ولعمو من أعظم المبادئ التي ترشح المبادئ القرآنية
لمخمود والتطبيق في كل زمن ومكان.
ونحن في حياتنا العممية نصنع ذلك؛ فنجد الميندس الذي يصمم آلة يخبرنا عن
مدى قدرتيا ،فال يحمميا فوق طاقتيا واال تفسد .واذا كان الصانع من البشر ال يكمف
اآللة الصماء فوق ما تطيق ،أيكمف الذي خمق البشر فوق ما يطيقون؟ محال أن يكون
ذلك.
وىذه الجممة وان كانت في مقاميا ىي بسبيل تقرير كون اهلل تعالى ،فإنيا في
إطالقيا تتضمن مبدأ من أميات المبادئ القرآنية الذي تكرر تقريره بأساليب متنوعة وىو
أن اهلل سبحانو وتعالى ال يكمف الناس إال وسعيم.
والوسع يتناول فيما يتناول عدم التعارض مع القابميات واإلمكانيات وعدم
التعرض لألخطار واألضرار ،فالمسممون حسب ىذا المبدأ ليسوا مكمفين بما ليس في
إمكانيم وقابمياتيم الجسدية والنفسية والمالية وال بما يكون فيو تعريض حياتيم لمخطر
والتيمكة والحرمان سواء أكان ذلك بسبيل الواجبات والتكاليف التعبدية أم غير التعبدية.
وانما يطمب ذلك منيم في نطاق الطاقة وحدود اإلمكان والمعقول.
إن اهلل تعالى عندما يأمر عباده وينيى لمنافع ليم ولضرر يمحقيم ،ال لمنافع
تكون لو باألمر فيأمر ،أو بضر يمحقو فينيى عن ذلك ،فيكون األمر جا ار منفعة ،وفي
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النيي دافعا مضرة ،كما يكون في الشاىد أن من أمر آخر بشيء إنما يأمر لمنفعة
تتأمل فيو ،وينيى عن شيء لدفع ضرر يخافو .وتعالى اهلل عن ذلك.
فالموازنة األمينة تبتدئ في تحديد مسؤولياتنا وأمانتا في ىذه الحياة الدنيا ،ثم
يعطى كل مسؤولية حقيا عمى أساس القواعد اآلليية الربانية.
فاإلنسان مسؤول مسؤولية كاممة عما يصدر منو من أفعال ،وعمى ذلك يأتي
الثواب والعقاب .فمسؤولية كل فرد واضحة جمية عن العمل الذي يقوم بو سواء كان ىذا
العمل من أجل نفسو أو من أجل غيره إذ ىو ال يتحمل تبعة عمل إنسان آخر ،ولكنو
مسؤول عن الطريقة التي أتى بيا ىذا العمل أو ذاك بعد أن عمم وتعمم سبل الخير
والشر.
إن جيداً كبي اًر في حياة األمة ُييدر فيما ال طائل تحتو ،فوضى وليو وعبث،

وسوء إدارة ونظام ،وجيود كثيرة تتبعثر وتضيع ،وأثر ذلك في جميع نواحي حياة
المسممين االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرىا.
فإذا اتخذ المسممون العدة وقاموا ببذل الوسع في استكمال الوسائل التي أرشد
إلييا المولى سبحانو ،وساروا عمى السنن التي ىدى إلييا البشر ،فإنو يستجيب دعوتيم
وينصرىم عمى أعدائيم ويكتب ليم الشأو والشأن.
وأخي اًر ال آخ اًر فإذا استقر اإليمان في قمب اإلنسان حرك جوارحو لمعمل
والطاعة ،وكمما قوي اإليمان قويت العبادات ،وزادت الطاعات.
وانما يغفل الغافمون من البشر؛ ألن قموبيم في غمرة عن الحق ،لم يمسيا نوره
المحيي؛ النشغاليا عنو ،واندفاعيا في غمرة النية وسط غمرة من الجيل والظمم،
واإلعراض تمنعيم من الوصول إلى ىذا القرآن واالنتفاع بو ،فأصل األوامر والنواىي
ليست ىي األمور التي تشق عمى النفوس ،بل ىي غذاء لألرواح ودواء لألبدان ،وحمية
عن الضرر.
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وفي ممحظ ما سبق كان الموضوع منساقا ومتناسقا في المتناول والتأصيل وقد
عمدت لفيرسة خطة البحث عمى النحو اآلتي:
مقدمة لمبحث أوضحت فييا فكرتي لمموضوع وخاتمة وضعت فيو نتائج البحث
وبعض اإلشارات واإلرشادات.

وقسمت البحث على ثالثة مباحث:
األولَ :وسعةُ التكميف وتعمقو بالكسب واالكتساب.

َّ
المكمِّف بين التضرع واالستكانة.
المكمف مع ُ
الثاني :بيان حال َ

الثالث :التحريض عمى ما وصف بو الصالحون وتسييمو عمى النفوس .وبيان
ج ازئيم.
أستمد العون والمدد ،فما كان من صواب فمن اهلل ،وأحمده
ىذا؛ ومن اهلل تعالى
ّ

عمى ذلك ،وما كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر اهلل منو.

وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم تسميماً كثيرا.
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متهيد:

وضع اهلل جل وعال بين يدي المسممين قواعد عامة لمواقعية في التكاليف

أساسا لكل ما
باألعمال ،وفي تحديد مناىج الحياة لمناس ،لييتدوا بيدييا ،ويتخذوىا
ً
يستنبطونو من أحكام تشريعية ،ومناىج عممية (ٔ).
فالتكاليف التي حمميا رسل اهلل إلى الناس ،إنما ىي إلصالح معاشيم ومعادىم،
واقامتيم عمى طريق مستقيم ،إذ ليس فييا إعنات وال حد لقدرة اإلنسان وقوة احتمالو،
فما ىي إال رحمة من رحمات اهلل ،وفضل من أفضالو عمى عباده ،تفتح ليم مغالق
الخير ،والحق ،واليدى(ٕ).
وىكذا يتصور المسمم رحمة ربو وعدلو في التكاليف التي يفرضيا عميو في
خالفتو لألرض ،وفي ابتالئو في أثناء الخالفة وفي جزائو عمى عممو في نياية
المطاف ،ويطمئن في ىذا كمو فال يتبرم بتكاليفو ،وال يضيق بيا صدرا ،وال يستثقميا
كذلك ،وىو يؤمن أن اهلل الذي فرضيا عميو أعمم بحقيقة طاقتو ،ولو لم تكن في طاقتو
ما فرضيا عميو .ومن شأن ىذا التصور فضال عما يسكبو في القمب من راحة وطمأنينة
وأُنس أن يستجيش عزيمة المؤمن لمنيوض بتكاليفو ،وىو يحس أنيا داخمة في طوقو
ولو لم تكن داخمة في طوقو ما كتبيا اهلل عميو ،فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل
العبء عميو ،أدرك أنو الضعف ال فداحة العبء ،واستجاش عزيمتو ونفض الضعف
عن نفسو وىم ىمة جديدة لموفاء ،ما دام داخال في مقدوره وىو إيحاء كريم الستنياض
اليمة كمما ضعفت عمى طول الطريق ،فيي التربية كذلك لروح المؤمن وىمتو وارادتو
فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة اهلل بو في كل ما يكمفو(ٖ).
(ٔ) ينظر :الحضارة اإلسالمية أسسيا ووسائميا.ٜٔٗ :
(ٕ) ينظر :التفسير القرآني لمقرآن.ٖٜٛ/ٕ :
(ٖ) ينظر :في ظالل القرآن.ٖٗٗ/ٔ :
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لقد كان مسك الختام في سورة البقرة إبداء ما تفضل اهلل بو عمى ىذه األمة من
التكاليف السمحة السيمة التي ال ضيق وال حرج فييا من قولو تعالى :﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂           
   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ[ البقرة] ،فاإليمان وأىمو منصور عمى الكفر
وأعوانو إن صح وصدقت العزيمة وتوافر اإلخالص والصدق ،وذلك بعدما بدأ اهلل تعالى
ىذه السورة بالكالم عمى القرآن والمؤمنين ومقارنتيم بالكافرين ،وال سيما أخبار الييود ،ثم
أرشد تعالى إلى كثير من األحكام كالصيام والحج والطالق ،ومحاجة الضالين ،ثم ذكر
سبحانو أحكاما لمجماعة في القتال ،وفي السالم ،في األسرة وفي المجتمع ،وفي التعاون
بين اآلحاد باإلنفاق في سبيل الخير واعالء كممة الحق والفضيمة ،ثم في األسباب
المفرقة بين الجماعات كالربا ،ثم في المعامالت الفاضمة التي تحفظ فييا الثقة المتبادلة
بين آحاد الجماعات اإلسالمية ،وختم السورة بالكالم عن إيمان الرسول  والمؤمنين
بالكتب السماوية وبالرسل الكرام دون تفريق أو تفضيل في أصل الرسالة والتشريع ،فيو
أن من شأن
سبحانو لم يكمف الناس إال بما في قدرتيم ،وسيحاسبون عمى أعماليم ،و ّ
األخيار أن يكثروا من التضرع إليو بخالص الدعاء واإلنابة(ٔ).

إن اإلنسان ليس مكمفاً باإلسالم كمو ،وال مطالَبا بالواجبات كميا ،فاآلية تبيح لو
ّ

أن يأخذ ما يدخل ضمن وسعو وطوقو وقدرتو ميما كانت درجة الوسع والطوق والقدرة،
حتى لو كانت في أدنى مستوياتيا وأضعف حاالتيا.

(ٔ) ينظر :زىرة التفاسير ،ٔٓٛٙ/ٕ :والتفسير المنير.ٖٕٔ/ٖ :
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لكن قد يعتمد البعض ويجعمونيا حجةً ودليالً ومستنداً ليم ،عمى تقصيرىم في
أداء الواجبات والتزام األوامر وترك المحظورات ،إذ أنيا تبيح ليم ذلك ،وتجعميم في
منأى عن المسؤولية والعقاب جزاء ىذا التقصير والتفريط.
ثم إنو تعالى بين أن من إرادتو اليسر لعباده ،فال يكمفيم إال بما يكون في دائرة
الطاقة من غير مشقة ،وىكذا في كل طاعة لو سبحانو ال ُيكمف اإلنسان ما يشق عميو

فيستحيل أن يفعمو ،وانما يكمف بالشيء الذي قد يكون فيو شيء من الجيد والتعب حتى
يؤجر ،وىو أيضاً يقدر عمى ذلك ،ويقدر عمى ما ىو أشبو بو ،فيقول مخب ار عن عدلو
في شرعو عمى عباده في الدنيا تعالت حكمتو :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[ المؤمنون] (ٔ).
ولمعرفة ما توارد من معان ودالالت وارشادات في اآليتين أوضحيا في
المباحث الثالثة اآلتية ،والتي سيكون المبحث األول والثاني خاص بالنص األول
والثالث منيا خاص بالنص الثاني.

(ٔ) ينظر :زىرة التفاسير.٘ٓٛٛ/ٔٓ :
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املبحث األول:

وَصعةُ التكليف وتعلكه بالكضب واالكتضاب

ال بد لنا قبل الشروع في بيان النص أن نعرف السياق الذي ورد فيو أوالً وىو ما
لنصوب الفيم الخاطئ ونقدم الفيم الصائب ألن
بينتو آنفا ،ثم مناسبة نزوليا ثانياً،
ِّ
االطالع عمى ىذين األمرين ضروري ٍ
استنتاج أصوب ،ثم نعرج ما ورد فييا
لفيم أدق ،و
ٍ

من معان وفي فقرات ثالث:

املطلب األول:

بياٌ ىضخها وإحكامها

ورد في سبب نزوليا وما يتعمق بنسخيا لما قبميا أو تخصيصيا من قولو تعالى:
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ[ البقرة] عمى قولين:
األول :أنيا منسوخة ،وىذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين منيم
عمي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في رواية عنو  والحسن وقتادة وسعيد
بن جبير والشعبي وعكرمة ،وبو قال السمعاني ،وابن كثير ،والشوكاني ،وصديق حسن
خان(ٔ).
واستدل أصحاب ىذا القول بما جاء عن أبي ىريرة  أنو قال( :لما نزلت عمى
رسول اهلل  :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ،اشتد ذلك عمى أصحاب رسول اهلل  فأتوا رسول اهلل  ثم بركوا عمى الركب
فقالوا :أي رسول اهلل! كمفنا من األعمال ما نطيق :الصالة والصيام والجياد والصدقة،
(ٔ) ينظر :جامع البيان ،ٖٔٙ-ٖٔ٘/٘ :وتفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،٘ٚٗ/ٕ :والناسخ والمنسوخ:
ٖ ،ٕٚوتفسير القرآن لمسمعاني ،ٕٛٚ/ٔ :والجامع ألحكام القرآن ،ٕٗٔ/ٖ :وتفسير القرآن العظيم:
وفتح البيان.ٔ٘ٛ/ٕ :
ٔ ،ٖٚٓ/والمباب ،٘ٔ٘/ٗ :وفتح القديرُ ،ٖ٘ٓ/ٔ :
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وقد أنزلت عميك ىذه اآلية وال نطيقيا .قال رسول اهلل  :أتريدون أن تقولوا كما قال
أىل الكتابين من قبمكم :سمعنا وعصينا؟ بل قولوا :سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك
المصير ،فمما اقترأىا القوم ذلت بيا ألسنتيم ،فأنزل اهلل في إثرىا :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ...﮵[ البقرة] ،فمما فعموا ذلك نسخيا اهلل تعالى فأنزل اهلل :
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ قال :نعم        ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ،قال :نعم ،ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ،قال :نعم ،ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ،قال :نعم)(ٔ).
وفي رو ٍ
اية أخرى عن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال :لما نزلت ىذه اآلية:
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ،دخل قموبيم منيا شيء لم يدخل
قموبيم من شيء .فقال النبي ( :قولوا :سمعنا وأطعنا وسمَّمنا ،فألقى اهلل ِ
اإليمان في
قموبيم ،فأنزل اهلل تعالى :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
      (قال :قد فعمت)        ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ (قال :قد فعمت) ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ( قال :قد فعمت)(ٕ).
واستدلوا بما جاء عن ابن عمر  أنو قال( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ،نسختيا اآلية التي بعدىا)(ٖ).

(ٔ) صحيح مسمم ،كتاب اإليمان ،باب (بيان أنو سبحانو وتعالى لم يكمف إال ما يطاق).)ٕٔ٘( ،ٔٔ٘/ٔ :
(ٕ) صحيح مسمم ،كتاب اإليمان ،باب (بيان أنو سبحانو وتعالى لم يكمف إال ما يطاق).)ٕٔٙ( ،ٔٔ/ٔ :
(ٖ) صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،باب (وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بو اهلل ،ٕٔٙ٘/ٗ :)..
(ٔ.)ٕٗٚ
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أن اآلية منسوخة حيث صرحا
وقالوا :ىذه األحاديث فييا داللة واضحة عمى ّ

بالنسخ ،لتأخر اآلية الثانية عن األولى.

الثاني :أنيا محكمة ال نسخ فييا :وىو ما نص عميو جمع من المفسرين وىذا

القول مروي عن جماعة من المفسرين من السمف منيم ابن عباس رضي اهلل عنيما
والربيع بن أنس والحسن ،وبو قال الطبري ،والنحاس ،والجصاص ،وابن عطية ،وأبو

حيان ،والقرطبي وغيرىم (ٔ).

واستدل ىؤالء بأن النسخ ال يرد عمى األخبار ،وانما يرد عمى األمر والنيي،

وقولو تعالى :ﮆ ﮇ ﮈ ،خبر ال يرد عميو النسخ(ٕ).
قال الطبري( :وأولى األقوال التي ذكرناىا بتأويل اآلية قول من قال :إنيا
أن النسخ ال يكون في حكم إال بنفيو بآخر ىو لو ناف
محكمة وليست منسوخة ،وذلك ّ
من كل وجوىو ،وليس في قولو  :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ،نفي الحكم الذي

أن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة وال
أعمم عباده بقولو :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈّ ،
مؤاخذة بما حوسب عميو العبد من ذنوبو ،فمحاسبة اهلل عباده المؤمنين بما ىو محاسبيم
بو من األمور التي أخفتيا أنفسيم ،غير موجبة ليم من عقوبة ،بل محاسبتو إياىم إن

شاء اهلل عمييا ليعرفيم بفضمو عمييم بعفوه ليم عنيا كما بمغنا عن رسول اهلل  في

الخبر ...عن ابن عمر ،عن النبي  قال( :يدنو المؤمن من ربو حتى يضع عميو كنفو

(أي :ستره) فيقرره بذنوبو فيقول :ىل تعرف كذا ،فيقول :رب أعرف مرتين ،حتى إذا
بمغ بو ما شاء اهلل أن يبمغ قال :فإني سترتيا عميك في الدنيا وأنا أغفرىا اليوم.)ٖ()...

(ٔ) ينظر :جامع البيان ،ٖٜٔ/٘ :تفسير ابن أبي حاتم ،٘ٚٗ/ٕ :والناسخ والمنسوخ ،ٕٚ٘ :وأحكام القرآن
لمجصاص ،ٙ٘ٔ/ٔ :والمحرر الوجيز ،ٖٖٛ/ٕ :والجامع ألحكام القرآن  ،ٕٗٔ/ٖ :والبحر المحيط:
ٕ ،ٚ٘ٔ/والمباب.٘ٔٛ/ٗ :
(ٕ) ينظر :الناسخ والمنسوخ ،ٕٚٗ :والمحرر الوجيز ،ٖٖٛ/ٕ :الجامع ألحكام القرآن.ٕٕٗ/ٖ :
(ٖ) صحيح مسمم ،كتاب التوبة ،باب (قبول توبة القاتل وان كثر قتمو).)ٕٚٙٛ( ،ٕٕٔٓ/ٗ :
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وأما الكفار والمنافقون فإنو ينادي بيم عمى رؤوس األشياد :ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ[ ىود])) (ٔ).
وقال أبو حيان( :واألصح أنيا محكمة ،وأنو تعالى يحاسبيم عمى ما عمموا وما
لم يعمموا مما ثبت في نفوسيم ونووه وأرادوه ،فيغفر لممؤمنين ،ويأخذ بو أىل الكفر
والنفاق)(ٕ).
إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس وصحبو الفكر
وقال آخرونّ :

إنما ىو بمصائب الدنيا وآالميا وسائر مكارىيا .ثم أسند عن عائشة نحو ىذا
المعنى(ٖ).
وقال النحاس بعد ذكره لحديث ابن عمر رضي اهلل عنيما( :ففي ىذا الحديث
معنى اآلية ،وأنو ال نسخ فييا)(ٗ).
أن ورود الروايتين عند مسمم أحدىما( :نعم) واألخرى( :قد
وقد أوضح القرطبي ّ

فعمت) ،دليل عمى نقل الحديث بالمعنى ،عمما أنو لما تقرر األمر قوليم :سمعنا وأطعنا،
مدحيم اهلل وأثنى عمييم في ىذه اآلية ،ورفع المشقة في أمر الخواطر عنيم ،وىذه ثمرة
الطاعة واالنقطاع إلى اهلل تعالى ،كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذميم وتحميميم
المشقات من الذلة والمسكنة واالنجالء إذ قالوا :سمعنا وعصينا ،وىذه ثمرة العصيان
والتمرد عمى اهلل تعالى(٘).
(ٔ) جامع البيان.ٔٗٗ-ٖٔٗ/٘ :
(ٕ) البحر المحيط ،ٕٚ٘/ٕ :وينظر :الجواىر الحسان.٘٘٘/ٔ :
(ٖ) ينظر :جامع البيان ،ٔٗٗ-ٖٔٗ/٘ :والنكت والعيون ،ٖٙٔ/ٔ :والبحر المحيط ،ٕٚ٘/ٕ :والجواىر
الحسان.٘٘٘/ٔ :
(ٗ) الناسخ والمنسوخ.ٕٚ٘ :
(٘) ينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٕٗٚ/ٖ :
02

1
ووجو أصحاب ىذا القول المراد بالنسخ في حديث أبي ىريرة وابن عمر  وما
أن اهلل نسخ ما وقع في قموبيم من التكميف بما ال
جاءت في معناىا ،أن معنى ذلكّ :
يستطاع ونحو ذلك.

قال النحاس( :أن يكون معنى (نسختيا) نسخت الشدة التي لحقتيم)(ٔ) .وقال
ابن عطية( :فإن ذىب ذاىب إلى تقرير النسخ فإنما يترتب لو في الحكم الذي لحق
الصحابة حين فزعوا من اآلية)(ٕ).
فإن المتقدمين يطمقون
ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصّ ،

النسخ عميو كثي اًر ،والمراد بالمحاسبة بما يخفي اإلنسان ما يصمم عميو ويشرع فيو ،دون
ما يخطر لو وال يستمر عميو(ٖ).
قال ابن عاشور( :وا ّن من سمى ذلك نسخا من السمف فإنما جرى عمى تسمية

سبقت ضبط المصطمحات األصولية فأطمق النسخ عمى معنى البيان وذلك كثير في

عبارات المتقدمين وىذه األحاديث ،وما دلت عميو دالئل قواعد الشريعة ،ىي البيان لمن
يشاء في قولو تعالى :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ...ﮖ.)ٗ()
اخذ
وقال الماوردي( :والذي أقولو فيما أضمره ّ
وحدث بو نفسو ولم يفعمو إنو ُم َؤ َ
بمأثم االعتقاد دون الفعل ،إال أن يكون َكفُّو عن الفعل ندماً ،فالندم توبة تمحص عنو

مأثم االعتقاد)(٘).

(ٔ) الناسخ والمنسوخ.ٕٚٙ :
(ٕ) المحرر الوجيز ،ٖٖٛ/ٕ :وينظر :الجامع ألحكام القرآن.ٕٕٗ/ٖ :
(ٖ) ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ٕٕٗ/ٖ :ولباب التأويل ،ٖٔٔ-ٖٔٓ/ٔ :وتفسير الشعراوي،ٕٖٔ٘/ٕ :
والتفسير المنير.ٕٜٔ/ٖ :
(ٗ) التحرير والتنوير.ٖٔٔ/ٖ :
(٘) النكت والعيون.ٖٕٙ/ٔ :
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وبيذا يتبين قوة ىذا القول ورجحانو.
وقد تعقبوا قول القائمين بالنسخ وردوه من وجوه:
إن قولو تعالى :ﮆ ﮇ ﮈ خبر ،واألخبار ال تنسخ عند جميور
األولّ :

األصوليين.

أن كسب القمب وعممو مما دل الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والقياس عمى
الثانيّ :

ثبوتو والجزاء عميو ،ظير أثره عمى الجوارح أم لم يظير ،وىو ما دلت عميو اآلية فالقول

بنسخيا إبطال لمشريعة ونسخ لمدين كمو ،قال تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ...ﭠ[ البقرة] ،ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ[ اإلسراء] ،وقال :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ[ النور] والحب من أعمال القمب الثابتة في
النفس.
فقولو تعالى :ﮁ ﮂ ﮃ معناه ما ثبت واستقر في أنفسكم ،ويدخل فيو
الكفر واألخالق الراسخة والصفات الثابتة من الحب والبغض في الجور وكتمان الشيادة
وقصد السوء أو سوء القصد وفساد النية وخبث السريرة ،وىذه األعمال والصفات ىي
األصل في الشقاوة وعمييا مدار الحساب والجزاء ،ولوال أن لألعمال البدنية آثا ار في
النفس تزكييا أو تدسييا ،لما آخذ اهلل تعالى في اآلخرة أحدا عمييا؛ ألنو ال يعاقب الناس
حبا في االنتقام وال يظمم نفسا شيئا ،ولكنو جعل سنتو في اإلنسان أن يرتقي أو يتسفل
نفسا وعقال بالعمل؛ فميذا كان العمل مجزيا عميو في اآلخرة ،فإن أثره في النفس ىو
متعمق الجزاء.
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الثالث :أن الخواطر السانحة والوساوس العارضة وحديث النفس الذي ال يصل
إلى درجة القصد الثابت والعزم الراسخ ال يدخل في مفيوم اآلية كما قال المحققون وبيذا
تعمم أن حديث التجاوز عن حديث النفس ال ينافي اآلية وال يصح دعامة لمقول بنسخيا.
الرابع :أن تكميف ما ليس في الوسع ينافي الحكمة اإلليية البالغة والرحمة
الربانية السابغة ،فيو لم يقع فيقال :إن اآلية منو ،ونسخت بما بعده.
الخامس :المعقول في النسخ أن يشرع حكم يوافق مصمحة المكمفين ،ثم يأتي
زمن أو تط أر حال يكون ذلك الحكم فيو مخالفا لممصمحة وكون ما في النفس يحاسب
عميو من الحقائق التي ال تختمف باختالف األزمنة واألحوال.
وىنا يطرح سؤال نفسو :إذا كان معنى اآلية ىكذا فمم صدر من الصحابة فييا
إن الصحابة عمييم الرضوان قد دخموا في اإلسالم وأكثرىم رجال قد
ما قالوا؟ الجوابّ :

تربوا في حجر الجاىمية ،وانطبعت في نفوسيم قبمو أخالقيا ،وأثرت في قموبيم عادتيا
فكانوا يتزكون منيا ،ويتطيرون من لوثيا تدريجيا بزيادة اإليمان ،كمما نزل شيء من
القرآن وباتباع الرسول ،فيما يفعل ويقول ،فمما نزلت ىذه اآلية خافوا أن يؤاخذوا عمى ما
كان ال يزال باقيا في أنفسيم من أثر الجاىمية األولى ،وناىيك بما كانوا عميو من
الخوف من اهلل عز وجل واعتقاد النقص في أنفسيم حتى بعد كمال التزكية وتمام
الطيارة حتى كان مثل عمر بن الخطاب  يسأل حذيفة ابن اليمان  ىل أن فيو

شيئا من عالمات النفاق؟.
فأخبرىم اهلل تعالى بأنو ال يكمف نفسا إال وسعيا ،وال يؤاخذىا إال عمى ما كمفيا،
فيم مكمفون بتزكية أنفسيم ومجاىدتيا بقدر االستطاعة والطاقة وطمب العفو عما ال
طاقة ليم بو.
أما إبداء ما في النفس فيو إظياره بالقول أو بالفعل ،وأما إخفاؤه فيو ضده
واإلبداء واإلخفاء سيان عند اهلل تعالى ،ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
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[غافر] ،فالمدار في مرضاتو عمى تزكية النفس وطيارة السريرة ال عمى لوك المسان
وحركات األبدان ،وأما المحاسبة فيي عمى ظاىرىا ،ذلك أن لمنفوس في اعتقاداتيا
وممكاتيا وعزائميا وارادتيا موازين يعرف بيا يوم الدين رجحان الحق والخير أو الباطل
والشر ىي أدق مما وضع البشر من موازين األعيان وموازين األعراض كالحر والبرد
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ[ األنبياء] (ٔ).

املطلب الثاىي:

وِصعةُ التكليف بني الكلفة واملشكة

وعودة لذي بدا لمعنى التكميف والوسع ،فالتكميف :ىو إلزام ما فيو كمفة ومشقة،
يقال :كمفتو فتكمف(ٕ).
والوسع :ما تسعو قدرة اإلنسان وال يضيق عميو وال يحرج فيو ،وىو اسم كالوجد
والجيد ،وقال بعضيم :الوسع دون المجيود في المشقة ،وىو ما يتسع لو قدرة اإلنسان.
أي ما يسيل عميو من األمور المقدور عمييا ،وىو ما دون مدى طاقتو(ٖ).
قال ابن عاشور :والوسع :الطاقة واالستطاعة ،والمراد بو ىنا ما يطاق
ويستطاع ،فيو من إطالق المصدر وارادة المفعول .والمستطاع ىو ما اعتاد الناس
قدرتيم عمى أن يفعموه إن توجيت إرادتيم لفعمو مع السالمة وانتفاء الموانع(ٗ).

(ٔ) ينظر :تفسير المنار ٔٔ٘/ٖ :ـ  ،ٔٔٚوتفسير المراغي ،ٛٔ/ٖ :والتفسير المنير.ٖٔٓ-ٕٜٔ/ٖ :
(ٕ) ينظر :معالم التنزيل ،ٕٗٓ/ٔ :والكشف والبيان ،ٖٓٙ/ٕ :ومفاتيح الغيب ،ٔٔٙ/ٚ :والمباب،ٖ٘ٓ/ٗ :
وفتح البيان.ٖٔٙ/ٕ :
وفتح القديرُ ،ٖٖ٘/ٔ :

(ٖ) ينظر :الكشاف ،ٖٖٕ/ٔ :ومفاتيح الغيب ،ٔٔٙ/ٚ :والمباب ،ٖ٘ٓ/ٗ :والمنار ،ٕٔٓ/ٖ :وتفسير
المراغي.ٛ٘/ٖ :
(ٗ) ينظر :التحرير والتنوير.ٖٔ٘/ٖ :
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وعميو فالوسع غير الطاقة ،فالطاقة ىي غاية المجيود وأقصاه ،وما يفعمو
اإلنسان قاد ار عميو ولكن في تعب وجيد ،والوسع ما يكون في اإلمكان ،ولكن تكون بعد
األداء سعة من قدرة عمى أداء غيره ،ولكن ال يؤدي الزيادة إال بجيد .وال يفيم من ىذا
إن كل تكميف ىو أمر بما فيو كمفة ،وىي
أن تكميف الوسع ال تكون فيو مشقة قط ،بل ّ
المشقة ،وتمك ىي خواص تكميف اهلل تعالى لكل نفس كما تدل عميو الجممة السامية(ٔ).

قال ابن عيينة :يسرىا ولم يكمفيا فوق طاقتيا ،وىذا قول حسن ،ألن الوسع ما
دون الطاقة(ٕ).
أن اهلل تعالى نص عمى أنو ال يكمف العباد من
تم ّعنا في النص نجد ّ
واذا ما َ
وقت نزول اآلية عبادة من أعمال القمب أو الجوارح إال وىي في وسع المكمف وفي

مقتضى إدراكو وبنيتو ،وبيذا انكشفت الكربة عن المسممين في تأوليم أمر الخواطر(ٖ).

أن اآلية يحتمل أن تكون
ولعل ذلك يفيم مما أشار إليو الرازي وتبعو آخرون ّ

ابتداء خبر من اهلل فيي بشارة بغفران ما طمبوا غفرانو من التقصير وتيسير ما قد يشم
من اآلية السابقة من التعسير.

ويحتمل أن تكون حكاية عن الرسول والمؤمنين عمى نسق الكالم في قولو:
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵[ البقرة] وقالوا ال يكمف اهلل نفسا
إال وسعيا فيم بعد سؤال الغفران قد أذنوا بأن يصغوا هلل تعالى بيذا النوع من الرأفة
بعباده ،والحكمة في سياستيم(ٗ).
(ٔ) ينظر :زىرة التفاسير.ٜٔٓٓ/ٕ :
(ٕ) ينظر :معالم التنزيل ،ٕٗٓ/ٔ :والكشف والبيان ،ٖٓٙ/ٕ :ولباب التأويل.ٖٖٔ/ٔ :
(ٖ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٖٜٕ/ٔ :والجامع ألحكام القرآن ،ٖٗٓ/ٖ :والبحر المحيط ،ٚٙٓ/ٕ :والجواىر
الحسان.٘٘ٛ/ٔ :
(ٗ) ينظر :مفاتيح الغيب ،ٔٔ٘/ٚ :والبحر المحيط ،ٚٙٓ/ٕ :والمباب ،ٖ٘ٔ/ٗ :ولباب التأويل،ٖٖٔ/ٔ :
ومحاسن التأويل ،ٕٕٗ/ٕ :والمنار.ٕٔٓ/ٖ :
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قال ابن عاشور( :األظير أنو من كالم اهلل تعالى ،ال من حكاية كالم الرسول
والمؤمنين ،فيكون اعتراضا بين الجمل المحكية بالقول ،وفائدتو إظيار ثمرة اإليمان،
والتسميم ،والطاعة ،فأعمميم اهلل بأنو لم يجعل عمييم في ىذا الدين التكميف بما فيو
مشقة ،وىو مع ذلك تبشير باستجابة دعوتيم الممقنة ،أو التي أليموىا :وىي  
   إلى قولو ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ قبل أن يحكي دعواتيم تمك)(ٔ).
ولعل العدول عن الخطاب إلى الغيبة بذكر االسم األعظم ما يقتضي العفو عن
ضعفيم .ومن صفات الحمم والرحمة ما يرفو عنيم ،فالكالم من جممة دعائيم عمى وجو

الثناء طمبا لموفاء بما أخبرىم بو الرسول  عنو سبحانو من ذلك ،خوفا من أن يكمفوا
بما هلل تعالى أن يكمف بو من المؤاخذة بالوساوس ألنو مما تخفيو النفوس وال طاقة عمى

دفعو(ٕ).

أضف إلى ورود ﮹ في سياق النفي عموما دليل عمى عدم وقوع التكميف
بما فوق الطاقة في األديان ألنو تعالى ما شرع التكميف إال لمعمل واستقامة أحوال

الخمق ،فال يكمفيم ما ال يطيقون فعمو ،وما ورد من ذلك فيو في سياق العقوبات ،ىذا

حكم عام في الشرائع كميا.

وامتازت شريعة اإلسالم باليسر والرفق ،بشيادة قولو تعالى :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ...ﯴ[ الحج] ،وقولو :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯨ
[البقرة] ،ولذلك كان من قواعد الفقو العامة المشقة تجمب التيسير ،وكانت المشقة مظنة
الرخصة ،وضبط المشاق المسقطة لمعبادة مذكور في األصول ،وما ورد من التكاليف
الشاقة فأمر نادر ،في أوقات الضرورة ،كتكميف الواحد من المسممين بالثبات لمعشرة من

المشركين ،في أول اإلسالم ،وقمة المسممين(ٖ).
(ٔ) التحرير والتنوير.ٖٔٗ/ٖ :
(ٕ) ينظر :نظم الدرر.٘٘ٚ/ٔ :

(ٖ) ينظر :أنوار التنزيل ،ٔٙٙ/ٔ :والمنار ،ٕٔٓ/ٖ :والتحرير والتنوير.ٖٔ٘/ٖ :
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فأصل األوامر والنواىي ليست من األمور التي تشق عمى النفوس ،بل ىي
غذاء لألرواح ودواء لألبدان ،وحمية عن الضرر ،فاهلل تعالى أمر العباد بما أمرىم بو
رحمة واحسانا ،ومع ىذا إذا حصل بعض األعذار التي ىي مظنة المشقة حصل
التخفيف والتسييل ،إما بإسقاطو عن المكمف ،أو إسقاط بعضو كما في التخفيف عن
المريض والمسافر وغيرىم(ٔ).
فإن اهلل تعالى لم
وأما ما حصل من اختالف حول جواز التكميف فوق الطاقة ّ

يكمف أحدا فوق طاقتو ولو كمف أحدا ما ال يقدر عميو وال يستطيعو ،لكان مكمفا لو ما

ليس في وسعو ،وىذا أصل عظيم في الدين وركن من أركان اإلسالم ،وىذا من حيث
الواقع الفعمي ،أما من حيث الجواز العقمي ،فمم يمنع األشاعرة من تكميف ما ال يطاق،
فيو جائز عقال وان لم يقع شرعا(ٕ).
قال ابن عطية( :اختمف الناس في جواز تكميف ما ال يطاق في األحكام التي
ىي في الدنيا ،بعد اتفاقيم عمى أنو ليس واقعا في الشرع ،وأن ىذه اآلية آذنت بعدمو،
فقال أبو الحسن األشعري وجماعة من المتكممين :تكميف ما ال يطاق جائز عقال ،وال
يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع ،ويكون ذلك أمارة عمى تعذيب المكمف وقطعا بو)(ٖ).
وما أجمل ما أجممو الشعراوي أذ قسم التكميف ثالثة أقسام:
األول :ما ال قدرة لنا عميو ،وىذا بعيد عن التكميف.
الثاني :ما لنا قدرة عميو لكن بمشقة وجيد في الطاقة قميال.
الثالث :التكميف بالوسع.
(ٔ) ينظر :تيسير الكريم الرحمن.ٕٔٓ :
(ٕ) ينظر :التفسير المنير.ٖٔٚ/ٖ :
(ٖ) المحرر الوجيز ،ٖٜٖ/ٔ :وينظر :الكشاف ،ٖٖٕ/ٔ :ومفاتيح الغيب ،ٔٔٚ-ٔٔ٘/ٚ :والجامع ألحكام
القرآن ،ٖٗٓ/ٖ :والمباب ،ٖٕ٘/ٗ :والجواىر الحسان.٘٘ٛ/ٔ :
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فيذا في الوسع ،ومن الممكن أن تزيد فالحق حين كمف ،كمف ما في الوسع،
وما دام كمف ما في الوسع فإن تطوع العبد بأمر زائد فيذا موضوع آخر ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ  ...ﮗ[ البقرة] ،إذ أن ىناك أناسا تكون ىمتيم أوسع من ىمة غيرىم ،ومن
تتسع ىمتو فإنو يدخل بالعبادات التي يزيد منيا في باب التطوع ،ومن ال تتسع ىمتو
فيو يؤدي الفروض المطموبة منو فقط وعندما يط أر عمى اإلنسان ما يجعل الحكم في
فإن اهلل يخفف التكميف؛ فالمسافر والمريض يخفف عنيم؛ فمك أن تفطر
غير الوسع؛ ّ
أن الوسع قد يضيق
في نيار رمضان ،ولك أن تقصر الصالة ،والحق سبحانو يعمم ّ
لذلك فإنو جل شأنو يخفف حكم التكميف ويمنح الرخص عند ضيق الوسع(ٔ).

ونفيم من ىذه اآلية أنيا تقرر حقيقةً ميمة في قواعد التشريع اإلسالمي ،وىي
أن ىذا التشريع بكافة جوانبو ومجاالتو ُيراعى فيو الطاقة والوسع ،ويراد منو التطبيق
ّ

العممي والتنفيذ الواقعي ،فالتكاليف في الشريعة اإلسالمية ال تزيد ميما اشتدت عن

حدود استطاعة النفس المكمفة ،وأنو متى فقدت االستطاعة ارتفع التكميف ال محالة.
فإن ىذه المشقة
واذا كانت بعض التكاليف التي كمفنا اهلل بيا فييا مشقةّ ،

محتممة وفي وسع اإلنسان وقدرتو وطاقتو ،وسيثيبنا اهلل عمييا ثوابا جزيال ،فيو القائل:
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ[ الزمر] (ٕ).

(ٔ) ينظر :تفسير الشعراوي.ٕٔٗٗ-ٕٕٔٗ/ٕ :
(ٕ) ينظر :التفسير الوسيط لمطنطاوي.ٙٙٓ/ٔ :
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املطلب الثالث:

تعلكه بالكضب واالكتضاب

أن كل نفس ستجازى بما عممت من األعمال التي تدخل تحت
بين سبحانو ّ

التكميف المحتمل غير الشاق وما تضمنو ذلك النص الكريم ىو نتيجة لما تضمنو النص

ألن النص السابق أفاد أن ثمة تكميفا ،وال ينتج التكميف نتائجو إال إذا كان ثمة
السابق؛ ّ

أن اهلل ال يكمف إال بما يكون في القدرة من غير إرىاق فقال :﮽ ﮾ ﮿
جزاء؛ وأفاد ّ
﯀ ﯁ ﯂.

قال ابن عباس( :ليا ما كسبت من طاعة وعمييا ما اكتسبت من معصية .وقال
أبو بكر النقاش :قولو« :لها» دليل عمى الخير ،و«عميها» دليل عمى الشر)(ٔ).
وقال السدي ( :﮽ ﮾ ﮿ يقول :ما عممت من خير ،﯀ ﯁ ﯂
يقول :وعمييا ما عممت من شر) وبمثمو قتادة أيضا(ٕ).
وقد وقع اختالف بين المفسرين في معنى الكسب واالكتساب ،فمن قائل يقول
انيما متغايرين في المعنى ومن قائل انيما بمعنى واحد.
قال ابن عطية( :جاءت العبارة في الحسنات بـ«ليا» من حيث ىي مما يفرح
اإلنسان بكسبو ويسر بيا فتضاف إلى ممكو ،وجاءت في السيئات بـ«عمييا» ،من حيث
ىي أوزار وأثقال ومتحمالت صعبة .وىذا كما تقول :لي مال وعمي دين ،وكما قال
المتصدق بالمقطة :الميم عن فالن فإن أبى فمي وعمي.
وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكالم .كما قال :ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ الطارق] وىذا وجو ثان.

(ٔ) زاد المسير.ٕ٘٘/ٔ :
(ٕ) جامع البيان.ٖٔٔ/ٙ :
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أن الحسنات ىي مما يكسب دون تكمف ،إذ كاسبيا
والذي يظير لي في ىذا ّ

عمى جادة أمر اهلل ورسم شرعو ،والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبيا يتكمف في
أمرىا خرق حجاب نيي اهلل تعالى ويتخطاه إلييا ،فيحسن في اآلية مجيء التصريفين
إح ار از ليذا المعنى)(ٔ).
وقال الرازي( :اختمفوا ىل في المغة فرق بين الكسب واالكتساب ،والصحيح عند
أن الكسب واالكتساب واحد ال فرق بينيما)(ٕ).
أىل المغة ّ

وانما كرر الفعل وخالف بين التصريفين تحسينا لمنظم ،وألن كل واحد من

الفعمين يصدق عمى األمرين(ٖ).
(وحصل من كالم الزمخشري ،وابن عطية :أن الشر والسيئات فييا اعتمال،
لكن الزمخشري قال :إن سبب االعتمال ىو اشتياء النفس وانجذابيا إلى ما تريده ،وابن
عطية قال :إن سبب ذلك ىو أنو متكمف ،خرق حجاب نيي اهلل تعالى ،فيو ال يأتي
المعصية إال بتكمف)(ٗ).
وفرق الزمخشري بين تخصيص الخير بالكسب ،والشر باالكتساب ،إذ االكتساب
اعتمال ،ولما كان الشر مما تشتييو النفس ،وىي منجذبة إليو ،وأمارة بو كانت في
تحصيمو أعمل وأجد ،فجعمت ليذا المعنى مكتسبة فيو ،ولما لم يكن كذلك في باب
الخير وصفت بما ال داللة فيو عمى االعتمال(٘).

(ٔ) المحرر الوجيز ،ٖٜٖ/ٔ :وينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ٖٗٔ/ٖ :والبحر المحيط ،ٕٚٙ/ٕ :والجواىر
الحسان.ٜ٘٘/ٔ :
(ٕ) مفاتيح الغيب ،ٔٔٛ/ٚ :وينظر :البحر المحيط،ٕٚٙ/ٕ :
(ٖ) ينظر :فتح القدير.ٖٖ٘/ٔ :
(ٗ) البحر المحيط.ٕٚٙ/ٕ :
(٘) ينظر :الكشاف.ٖٖٕ/ٔ :
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أن االكتساب أخص من الكسب؛ ألن الكسب لذاتو ولغيره،
وما يشار إليو ّ

واالكتساب ال يكون إال ما يكتسب اإلنسان لنفسو خاصة فال يكون إال لشيء بعد شيء،
يقال فالن كاسب ألىمو ،وال يقال مكتسب ألىمو(ٔ).
أن مجيء الالم مع الكسب ،وعمى مع االكتساب؛ ألن الالم تقتضي
أضف إلى ّ

وي َس ُر بو ،فجيء معو بما يقتضي الممك ،والشر ُيحذر ،وىو ثقل
ب ُ
الممك ،والخير ُي َح ُ
ووزر عمى صاحبو فجيء معيما يقتضي االستعالء عميو.
أن أدنى فعل من أفعال الخير يكون لإلنسان تكرما من
وقال بعضيم :فيو إيذان ّ

اهلل عمى عبده؛ حتى يصل إليو ما يفعمو معو ابنو من غير عممو بو؛ ألنو من كسبو في
الجممة ،بخالف العقوبة؛ فإنو ال يؤاخذ بيا إال من جد فييا واجتيد(ٕ).
أن فيو تنبييا عمى لطف اهلل تعالى بخمقو ،إذ أثبت ليم ثواب الفعل
فضال عن ّ

عمى أي وجو كان .ولم يثبت عمييم عقاب الفعل إال عمى وجو مبالغة واعتمال فيو(ٖ).

وىكذا فالنص دل عمى أن فطرة اإلنسان مجبولة عمى الخير ،بخالف الشر

فيعتاده بالتكمف والتأسي ،وال شك أن الميل إلى الخير مما أودع في نفس اإلنسان،

واإلنسان يفعل الخير بطبعو وتكون فيو لذتو ،وال يحتاج إلى تكمف في فعل الخير ،ألنو
أن كل أحد يرتاح إليو ويراه بعين الرضا ،وأما الشر فإنو يعرض لمنفس بأسباب
يعمم ّ
ليست من طبيعتيا وال من مقتضى فطرتيا وميما كان اإلنسان شري ار فإنو ال يخفى عميو
أن الشر ممقوت عند الناس وصاحبو ميين عندىم ،وىكذا شأن اإلنسان عند اقتراف كل
ّ
شر يشعر في نفسو بقبحو ،ويجد من أعماق سريرتو ىاتفا يقول لو :ال تفعل ،ويحاسبو
بعد الفعل ويوبخو إال في النادر(ٗ).

(ٔ) ينظر :ازد المسير ،ٕ٘٘/ٔ :ومفاتيح الغيب ،ٔٔٛ/ٚ :والبحر المحيط ،ٕٚٙ/ٕ :والمباب.ٖ٘ٗ/ٗ :
(ٕ) ينظر :المباب.ٖ٘ٗ/ٗ :
(ٖ) ينظر :محاسن التأويل.ٕٗٗ/ٕ :
(ٗ) ينظر :المنار.ٕٔٔ/ٖ :
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الن
وفي ىذا ترغيب لعمل الخير ،والمحافظة عمى أداء الواجبات الدينيةّ ،

اختصاص نفع الفعل بفاعمو من أقوى الدواعي إلى تحصيمو ،وتحذير لو من اإلخالل بو
ألن مضرة ذلك تحيق بو ال بغيره ،واقتصار مضرة الفعل بفاعمو من أشد الزواجر عن
مباشرتو(ٔ).

(ٔ) ينظر :تفسير المراغي.ٛٙ/ٖ :
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املبحث الثاىي:
بياٌ حال املَكلَّف مع املُكلِّف بني التضزع واالصتكاىة

بعد بيان سنة اهلل في التكميف وجزائو ذكر سبحانو حال المؤمن المخمص في

ضراعتو بااللتجاء إلى ربو ودعائو ليشاىد نفسو في مقام الحاجة والذلة واالفتقار،
ويشاىد ربو بعين االستغناء واإلفضال ،فمذلك ختمت ىذه السورة بالدعاء والتضرع فقال:
              ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ.)ٔ(
قال الطبري( :وىذا تعميم من اهلل عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونو،
وما يقولونو في دعائيم إياه)(ٕ).
وفيما يأتي أبين مدى عالقة ىذه األدعية األربعة بمسألة التكميف وحال المكمف
معيا في المطالب اآلتية:

املطلب األول:

عدو املؤاخذة يف حاليت اليضياٌ واخلطأ

وىذه الفقرة تمثمت في قولو تعالى :       ،إذ
يدعون اهلل تعالى أال يؤاخذىم في الحالتين ،وعندىا ىل يجوز أن يؤاخذ اهلل عباده بما
نسوا أو أخطأوا ،فيسألوه أن ال يؤاخذىم بذلك؟
الجواب :النسيان والخطأ ليما معنيان ،أما ما يخص النسيان:
فاألول :التضييع والتفريط ،وىو ترك منو لما أمر بفعمو .فذلك الذي يرغب العبد
إلى اهلل في تركو مؤاخذتو بو ،وىو الذي عاقب اهلل  بو آدم صموات اهلل عميو فأخرجو
(ٔ) ينظر :البحر المحيط ،ٖٚٙ/ٕ :وتفسير المراغي.ٛٙ/ٖ :
(ٕ) جامع البيان.ٖٕٔ/ٙ :
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من الجنة ،فرغبة العبد إلى اهلل فيما كان من نسيان منو لما أمر بفعمو عمى ىذا الوجو،
ما لم يكن تركو ما ترك من ذلك تفريطا منو فيو وتضييعا ،كف ار باهلل  ،وانما تكون
مسألتو المغفرة ،فيما كان من مثل نسيانو القرآن بعد حفظو بتشاغمو عنو وعن قراءتو،
ومثل نسيانو صالة أو صياما ،باشتغالو عنيما بغيرىما حتى ضيعيما.
والثاني :العجز عن حفظ ما استحفظ لعجز بنيتو ،وقمة احتمال عقمو ما وكل
بمراعاتو ،فيذا ال يعد معصية ،وىو بو غير آثم ،فذلك الذي ال وجو لمسألة العبد ربو
أن يغفره لو ،كمن حفظ القرآن بجد منو فيقرأه ،ثم ينساه بغير تشاغل منو بعجز بنيتو
عن حفظو ،وقمة احتمال عقمو ذكر ما أودع قمبو منو.
وأما ما يخص الخطأ:
فأحدهما :ما نيي عنو فيأتيو بقصد منو وارادة ،فذلك خطأ منو ،وىو بو مؤاخذ،
وىذا الوجو الذي يرغب العبد إلى ربو في صفح ما كان منو من إثم عنو ،إال ما كان
من ذلك كفرا.
بأن لو فعمو ،كالذي يأكل في شير رمضان ليال
واآلخر :الجيل بو ،والظن منو ّ

أن الفجر لم يطمع فال وجو لمسألة العبد ربو أن ال يؤاخذه بو(ٔ).
وىو يحسب ّ

وجاء في معناىا أيضا أن يؤاخذ المذنب بالعقوبة ،وىو يأخذ ربو بالمطالبة

بالعفو والكرم ،فمذلك يتمسك العبد عند الخوف منو بو ،فعبر عن كل واحد بمفظ
المؤاخذة من النسيان والخطأ الموضوعان عن المكمف بيما(ٕ).
ومن المفسرين من حمميما عمى ظاىرىما ،وىما المذان ال يؤاخذ المكمف بيما،
وتجوز عنيما إن صد ار منو.

(ٔ) ينظر :جامع البيان.ٖٔٗ-ٖٖٔ/ٙ :
(ٕ) ينظر :البحر المحيط.ٖٚٙ/ٕ :
26

1
قال الزمخشري( :المراد بيما ما ىما مسببان عنو من التفريط واإلغفال .أال ترى
إلى قولو :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ...ﭳ[ الكيف] والشيطان ال يقدر عمى فعل
النسيان ،وانما يوسوس فتكون وسوستو سبباً لمتفريط الذي منو النسيان ،وألنيم كانوا
متقين المَّو حق تقاتو ،فما كانت تفرط منيم فرطة إال عمى وجو النسيان والخطأ ،فكان

وصفيم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتيم عما يؤاخذون بو ،كأنو قيل :إن كان النسيان
والخطأ مما يؤاخذ بو ،فما فييم سبب مؤاخذة إال الخطأ والنسيان .ويجوز أن يدعو

اإلنسان بما عمم أنو حاصل لو قبل الدعاء من فضل المَّو الستدامتو واالعتداد بالنعمة
فيو)(ٔ).
وقال ابن عطية( :ذىب كثير من العمماء إلى أن الدعاء في ىذه اآلية إنما ىو

في النسيان الغالب والخطأ غير المقصود ،وىذا ىو الصحيح ...وذلك أن المؤمنين لما
كشف عنيم ما خافوه في قولو تعالى :ﮆ ﮇ ﮈ ...ﮖ[ البقرة] أمروا بالدعاء
في دفع ذلك النوع الذي ليس من طاقة اإلنسان دفعو ،وذلك في النسيان والخطأ)(ٕ).
قال القرطبي( :وىذا لم يختمف فيو أن اإلثم مرفوع ،وانما اختمف فيما يتعمق
عمى ذلك من األحكام ىل ذلك مرفوع وال يمزم منو شيء ،أو يمزم أحكام ذلك كمو؟
أن ذلك يختمف بحسب الوقائع ،فقسم ال يسقط باتفاق كالغرامات
اختمف فيو ،والصحيحّ :
والديات والصموات المفروضات ،وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكممة الكفر،
وقسم ثالث مختمف فيو :كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساىيا ،وما كان مثمو مما
يقع خطأ ونسيانا ،ويعرف ذلك في الفروع)(ٖ).

(ٔ) الكشاف.ٖٖٕ/ٔ :
(ٕ) المحرر الوجيز.ٖٜٗ/ٔ :
(ٖ) الجامع ألحكام القرآن.ٖٕٗ/ٖ :
27

1
وىكذا يذكرنا الدعاء بما ينبغي من العناية واالحتياط والتفكر والتذكر لعمنا َنسمم

من الخطأ والنسيان أو يقل وقوعيما فيكون ذنبا جدي ار بالعفو والمغفرة ،فيو ال يدل عمى

أن حكم اهلل أال يؤاخذ عمييما ،بل قصارى ما يؤخذ منو أنيما مما يرجى العفو عنيما إذا
وقع العبد بعد بذل جيده واالحتياط والتحري والتفكر والتذكر وأخذ الدين بقوة وشعر
بتقصيره فمجأ إلى الدعاء الذي يقوي في النفس خشية اهلل تعالى والرجاء بفضمو ،فيكون
ىذا اإلقبال عمى اهلل نو ار تنقشع بو ظممة ذلك التقصير ،ولعل إيراد الشرط بـ«أن»
لإليذان بأن ىذا خالف ما ينبغي أن يكون عميو المؤمن وأنو ال يقع إال قميال(ٔ).
واّنما جاء بالتعبير عن المجازاة بالمؤاخذة ليشير لنا وينبينا إلى أن ما يستحقون

من عقاب ىو في نظير ما أخذوا من نعم لم يعرفوا حقيا ،فيم أخذوىا وجحدوىا،
فأخذىم اهلل تعالى بحقيا.
لذا كان فرط إحساسيم مرجحا لجانب المؤاخذة عمى جانب العفو ،وجانب
الخوف عمى جانب الرجاء ،فكان الدعاء(ٕ).

املطلب الثاىي:

التضزع بزفع األعنال الشاقة وأعباء الشدة

وىو ما تمثل في قولو تعالى :       ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ،وىو دعاء ينبعث من وراثة األمة المسممة لمرسالة كميا ،ومعرفتيم بما كان
من سموك األمم التي جاءتيا الرساالت قبميم وما حمميم اهلل من اآلصار واألثقال عقوبة
ليم عمى بعض ما كان منيم.

(ٔ) ينظر :المنارٕٔٗ/ٖ :
(ٕ) ينظر :زىرة التفاسير.ٜٖٔٓ/ٕ :
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فالمؤمنون يدعون ربيم أال يحمل عمييم أثقاال كالتي حمميا عمى الذين من
قبميم ،وقد بعث اهلل النبي األمي يضع عن المؤمنين بو من البشر كافة :ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ  ....ﮡ[ األعراف] فجاءت شريعتو سمحة ميسرة،
ىينة لينة ،تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة ،ليمثل شعورىم بنعمة االنطالق والتحرر
من العبودية لمعبيد كما يمثل خوفيم من االرتداد إلى ذلك الدرك السحيق(ٔ).
وما ألطف إعادة النداء ،فمخاطبة المنادى مغنية عن إعادتو ،لكن القصد منو
إظيار التذلل ،وىو من أسباب إجابة الدعاء فكان تبركاً وتعطف ًا منو تعالى(ٕ).
والحمل مجاز في التكميف لمناسبتو أمر الثقل الشديد عمى النفس ،وىو مناسب
الستعارة اإلصر(ٖ).
قال الزمخشري( :اإلصر :العبء الذي يأصر حاممو أي يحبسو مكانو ال يستقل
الشاق ،من نحو قتل األنفس ،وقطع موضع النجاسة من الجمد
بو لثقمو ،استعير لمتكميف
ّ

والثوب وغير ذلك)(ٗ).

وانما عنى باألصر العيد ُليعجز عن القيام بو وال ُيستطاع ،كما حمل عمى

الييود والنصارى من قبمنا فكمفوا أعماال وأخذت العيود والمواثيق عمى القيام بيا ،فمم
فعمم اهلل عز وجل أمة محمد  الرغبة إليو بمسألتو أن ال
يقوموا بيا فعوجموا بالعقوبةَ .
يحمميم عمى أعمال إن ضيعوىا أو أخطأوا فييا أو نسوىا فيحل بيم بخطئيم فيو
وتضييعيم إياه ،مثل الذي أحل بمن قبميم.

(ٔ) ينظر :في ظالل القرآن.ٖٗٙ/ٔ :
(ٕ) ينظر :التحرير والتنوير ،ٔٗٓ/ٖ :والتفسير الوسيط لمطنطاوي.ٙٙٔ/ٔ :
(ٖ) ينظر :التحرير والتنوير.ٔٗٓ/ٖ :
(ٗ) الكشاف.ٖٖٖ/ٔ :
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وقال البعض :إنو الذنب الذي ليس فيو توبة وال كفارة ،واألصل فيو العقل
واإلحكام أو من الثقل العظيم فال تثقل عمينا من الفروض ما ثقمتو عمى بني إسرائيل(ٔ).
وانما طمب المؤمنون ىذا التخفيف ألن التشديد مظنة التقصير ،والتقصير
موجب لمعقوبة ،وال طاقة ليم بعذاب اهلل فال جرم التمسوا السيولة في التكاليف(ٕ).
وانما يرجع ىذا االختالف إلى بيان ما ىو اإلصر الذي كان عمى من قبمنا ،ال
إلى معنى اإلصر في لغة العرب ،فإنو ما تقدم ذكره بال نزاع(ٖ).
والمتأمل في ىذه األقوال يجدىا بمعنى واحد ،وىو نفي الحرج والمشقة ،فاإلصر
ىو العيد الثقيل الشاق وقريب منيا من فسرىا باإلثم أو العقوبة ألن األمر الشاق قد
يصعب عمى اإلنسان القيام بو فيقع في الذنب المؤدي لمعقوبة وليذا قال النحاس( :وىذه
األقوال ترجع إلى معنى واحد أي ال تأخذ عيدنا بما ال نقوم بو اال بثقل أي ال تحمل
عمينا أثم العيد)(ٗ).
إن النص فيو داللة عمى سماحة الدين ويسره في تكميفنا األعمال الشاقة وان
ّ

أطقناىا ،وىو ما كان لألمم الماضية قبمنا من األغالل واآلصار التي كانت عمييم(٘).

قال الجصاص( :ىذه اآلية ونظائرىا يحتج بيا عمى نفي الحرج والضيق والثقل
في كل أمر اختمف الفقياء فيو وسوغوا فيو االجتياد ،فالموجب لمثقل والضيق والحرج
محجوج باآلية)(.)ٙ
(ٔ) ينظر :جامع البيان ،ٖٔ٘/ٙ :والكشف والبيان ،ٖٓٛ/ٕ :ومعالم التنزيل ،ٗٓٗ/ٔ :والمحرر الوجيز:
ٔ ،ٖٜٗ/وزاد المسير.ٕ٘ٙ/ٔ :
(ٕ) ينظر :مفاتيح الغيب.ٕٕٔ/ٚ :
(ٖ) ينظر :فتح القدير.ٖ٘ٗ/ٔ :
(ٗ) معاني القرآن لمنحاس.ٖٖ٘/ٔ :
(٘) ينظر :تفسير القرآن العظيم.ٖٚٛ/ٔ :
( )ٙأحكام القرآن لمجصاص.ٙ٘ٗ/ٔ :
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وقال الكيا اليراسي( :ويحتج بو في نفي الحرج والضيق المنافي ظاىره الحنيفية
السيمة السمحة ،وىذا بين)(ٔ).
أن مجرد عذاب النفس وحمميا عمى المشاق ىي مكمن
إن مما ينبغي معرفتو ّ
ّ

رضاء اهلل أو محبتو حتى يكون العمل كمما كان أشق كان أفضل ،ال كما يحسب كثير
ولكن األجر عمى قدر منفعة العمل ،فاألعمال ال تتفاضل
أن األجر عمى قدر المشقةّ ،
ّ

بالكثرة ،وانما تتفاضل بما يحصل في القموب حال العمل(ٕ).

املطلب الثالث:
حتنيليا اليضري مً العنل الذي يضهل محله واليهوض به

لما دعوا بما نزل إلييم مما حمل قبميم من الثقل اتبعوه ما يدل عمى اعتقادىم

أن ذلك عدل منو في القضاء ،وأنو لو أن يفعل فوق ذلك فيكمف بما ليس في الوسع
ّ
فيو المالك المنفرد بالممك ،فسألوه التخفيف برفع ما ال يطاق فقالوا :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﰀ.)ٖ(
وىذا الدعاء ىو تدرج مترتب عمى الدعاء السابق ،فيم يمتمسون أال ينزل بيم ما

ىو فوق قدرتيم وطاقتيم من باليا ومحن ،بعد أن التمسوا منو سبحانو أال يكمفيم

بتكاليف شاقة ثقيمة كما كمف الذين من قبميم(ٗ).

قال الطبري( :ال تكمفنا من األعمال ما ال نطيق القيام بو ،عمى نحو الذي قمنا

في ذلك ،ألنو َعقيب مسألة المؤمنين رَّبيم أن ال يؤاخذىم إن نسوا أو أخطأوا ،وأن ال
إصر كما حممو عمى الذين من قبميم ،فكان إلحاق ذلك بمعنى ما قبمو من
يحمل عمييم ًا
التيسير في الدين ،أولى مما خالف ذلك المعنى)(٘).
مسألتيم
َ

(ٔ) أحكام القرآن لمكيا اليراسي.ٕٖٚ/ٔ :
(ٕ) ينظر :مجموع الفتاوى.ٕٛٔ/ٕ٘ :
(ٖ) ينظر :نظم الدرر.٘ٙٔ/ٔ :
(ٗ) ينظر :زىرة التفاسير ،ٜٔٓٗ/ٕ :والتفسير الوسيط لمطنطاوي.ٕٙٙ/ٔ :
(٘) جامع البيان.ٖٜٔ/ٙ :
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وينبغي أن تحمل التفاسير التي نص عميو جممة من المفسرين أنيا :بمعنى عدم

التكمفة من األعمال مما ال يطاق ،أو حديث النفس والوسوسة ،أو شماتة األعداء ،أو
الفرقة والقطيعة ،أو التغميظ واألغالل التي كانت عمى بني إسرائيل من التحريم ،عمى

سبيل التمثيل ،ال عمى سبيل تخصيص العموم(ٔ).

وانما ذكر التحمل ولم يذكر التكمف ،الن التحميل :ىو أن يضع عميو ما ال

طاقة لو بتحممو ،فيكون المراد منو العذاب ،والمعنى :ال تحممنا عذابك الذي ال نطيق
احتمالو ،فمو حممنا اآلية عمى ذلك ،كان قولو :ﯚ حقيقة فيو ،ولو حممناه عمى
التكميف ،كان قولو :ﯚ مجا از فيو ،فكان األول أولى(ٕ).
ثم عبر ىنا بالفعل المضعف ﯚ وفي األول من غير تضعيف؛ ألن
اإلصر نفسو والتعبير بـ«عمى» فييما بيان شدة االختبار ،فال حاجة إلى مبالغة في

صيغة الحمل؛ أما ىنا فاالختبار بما ىو في الطاقة وان كانت المشقة شديدة ،فكان ثمة

متسع في المبالغة في الصيغة(ٖ).

لذلك كان الدعاء بمعافاتيم من التكاليف الشديدة ،والذي قبمو دعاء بمعافاتيم

من العقوبات التي عوقبت بيا األمم(ٗ).
فيم طمبوا أن يعفييم من التكاليف الشاقة أوال ،ثم طمبوا أن يعفييم عما نزل عمى
أولئك من العقوبات عمى تفريطيم في المحافظة عمييا ثانيا ،وعمومية «ما» دليل عميو
لتخصيص اإلصر السابق بالتشبيو(٘).
(ٔ) ينظر :الكشف والبيان ،ٖٓٛ/ٕ :ومعالم التنزيل ،ٗٓٗ/ٔ :والمحرر الوجيز ،ٖٜٗ/ٔ :والجامع ألحكام
القرآن ،ٖٖٗ/ٖ :والبحر المحيط.ٚٙ٘/ٕ :
(ٕ) ينظر :مفاتيح الغيب ،ٕٕٔ/ٚ :والمباب.٘ٗٓ/ٗ :
(ٖ) ينظر :زىرة التفاسير.ٜٔٓٗ/ٕ :
(ٗ) ينظر :الكشاف ،ٖٖٖ/ٔ :والتحرير والتنوير.ٔٗٔ/ٖ :
(٘) ينظر :البحر المحيط.ٚٙٙ/ٕ :
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أن الدعاء في موطنو وسابقيو أتي بصيغة الجمع «ربنا»
ومن الممفت لمنظر ّ
أن قبول الدعاء
أن لفظ اإلفراد أكثر تذلال وخضوعا من التمفظ بنون الجمع ،ليدلنا ّ
عمما ّ

عند االجتماع أكمل ،ألن لميمم تأثيرات فإذا اجتمعت األرواح والدواعي عمى شيء واحد

كان حصولو أكمل(ٔ).

وما ورد في معنى الطاقة :اسم لمقدار ما يمكن اإلنسان أن يفعمو بمشقة؛ وذلك

تشبيو بالطوق المحيط بالشيء؛ وتكون فيما يمكن فعمو بأقصى القدرة(ٕ).

وىو ما يحتمل أن تكون فيما ال قدرة عميو وليس في وسعيم ،أو ما فيو مشقة

فادحة ،وان كان مستطاعا حمميا.

وعميو فيكون المعنى :ال تحممنا حمال يثقل عمينا أداؤه ،وان كنا مطيقين لو عمى

تجشم وتحمل مكروه ،ال سيما وقد خاطب العرب عمى حسب ما يعقل فإن الرجل منيم

يقول لمرجل يبغضو :ما أطيق النظر إليو ،وىو مطيق لمنظر إليو لكنو يثقل عميو ،ومثمو

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ...ﭫ[ ىود] (ٖ).

املطلب الزابع:
االعرتاف بالضعف ضناٌ حكيكي الجتياس االمتحاٌ واجتالب االىتصار

اإلنسان قد يتعمد الذنب لشيوة تدعوه إليو وغرض يحممو عميو ،فيحتاج لعفو

عنو ومغفرة لقصوره في الرتبة عن منال الحظ من الرحمة ،فيستوي المذنب التائب
والذي لم يذنب قط في منال رحمتو سبحانو ،ليمزميم طريق الوالية القائم بيا لمن تواله
بإسناد أمره إليو فيما ليس ىو بمستطيع ليا ،فيتحقق منيم الجياد ألعداء اهلل والقيام

بأمره ومنابذة من تولى غيره وىو ما تمثل في قولو تعالى :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ.)ٗ(
(ٔ) ينظر :مفاتيح الغيب ،ٕٔٗ/ٚ :والمباب.٘ٗٔ/ٗ :
(ٕ) ينظر :المفردات في غريب القرآن.ٖٕ٘ :
(ٖ) ينظر :البحر المحيط.ٚٙٙ/ٕ :
(ٗ) ينظر :نظم الدرر.٘ٙٓ/ٔ :
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وىذه الدعوات تدل عمى رقة إحساسيم ،ونقاء نفوسيم ،وشدة خشيتيم من ربيم،
وشعور نحوه بالتقصير ميما قدموا من أعمال صالحة(ٔ).
فضال عن أنيا خرجت مخرج التعميم لمخمق في كيفية الدعاء ،إذ ىي مناح
متباينة وان كان المراد بكل واحد منيا واحدا في التقرب من اهلل سبحانو في موضع
الوالية ،والدعوة بطمب النصر عمى الكافرين وىو مالك قيام الشرع وعمو الكممة ووجود
السبيل إلى أنواع الطاعات(ٕ).
فالجمل الثالث ىذه ىي نتائج لما قبميا التي افتتحت بمفظ  فالعفو مقابل
لقولو    ،والمغفرة مقابل لقولو     ،والرحمة مقابل
لقولو ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ؛ أل ّن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ العفو،

ومن آثار عدم حمل اإلصر عمييم المغفرة ،ومن آثار عدم تحميل ما ال يطاق

الرحمة(ٖ).
وىذا ىو قوام األمر في حس المؤمن فيو عمل بكل ما بوسعو ،وشعر بالتقصير
والعجز متطمعا إلى العفو والمغفرة والسماح(ٗ).
قال ابن عاشور( :ربنا فروع ليذه الدعوات الثالث ،فإذا استجيب تمك حصمت
إجابة ىذه باألولى ،فإن العفو أصل لعدم المؤاخذة ،والمغفرة أصل لرفع المشقة ،والرحمة
أصل لعدم العقوبة الدنيوية واألخروية ،فمما كان تعميما بعد تخصيص ،كان كأنو دعاء
واحد)(٘).
(ٔ) ينظر :التفسير الوسيط لمطنطاوي.ٙٙٔ/ٔ :
(ٕ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٖٜ٘/ٔ :والجامع ألحكام القرآن.ٖٖٗ/ٖ :
(ٖ) ينظر :تفسير المراغي ،ٛٛ/ٖ :والتفسير المنير.ٖٔ٘/ٖ :
(ٗ) ينظر :في ظالل القرآن.ٖٗٚ/ٔ :
(٘) التحرير والتنوير.ٔٗٔ/ٖ :
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يعفو عن تقصيرىم إن كان منيم في بعض ما أمرىم بو من
وعميو فالعفو أن َ
خف ما كمفيم من فرائضو عمى
فرائضو ،فيصفح ليم عنو وال يعاقبيم عميو .وان ّ
أبدانيم.
والمغفرة :ستر الزلَّة فيما بينيم وبين اهلل ،فال يكشفيا وال يفضحيم بإظيارىا.
والرحمة :النجاة من عقابو ،فال ينجوا من عقابو أحد إال برحمتو ُدون عممو،
وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لم ترحمنا ،فوفقنا لما يرضيك عنا(ٔ).
وليذا فإن المذنب محتاج إلى ثالثة أشياء :أن يعفو اهلل عنو فيما بينو وبينو،

وأن يستره عن عباده فال يفضحو بو بينيم ،وأن يعصمو فال يوقعو في نظيره(ٕ).

وانما جاء التسمسل بذلك ألن العفو عن الشيء ال يقتضي الستر ،فسألوا

اإلسقاط لمعقوبة أوال ألنو األىم ،فالعفو ىو ارتكاب الذنب وطمب المغفرة ،ولكن الرحمة

ىي الدعاء بأال يدخمنا في الذنب أصال (ٖ).

بأن
وما ألطف حذف نداء التضرع واإلنابة فييا عمى خالف السابق إشعا ار ّ
أن
العبد إذا واظب عمى التضرع نال القرب منو تعالى فال يحتاج إليو َبعد ،فضال عن ّ

األدعية السابقة كان المطموب بيا الترك ،وأما ىذا الدعاء فقد حذف منو لفظ ربنا ليدل

عمى طمب الفعل(ٗ).

ولما كان الختم بذلك ،أنياه إلى رتبة الخالفة في القيام بأمره والجياد ألعدائو،

لكنو بداللة نياية التذلل والخضوع ،فال جرم ذكرىا عند الدعاء متكمين عمى فضمو
واحسانو بمنزلة الطفل الذي ال تتم مصمحتو إال بتدبير قيمو فقال :ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ.)٘(
(ٔ) ينظر :جامع البيانٔٗٓ/ٙ :ـ ـ ٔٗٔ.
(ٕ) ينظر :تفسير القرآن العظيم.ٖٚٛ/ٔ :
(ٖ) ينظر :البحر المحيط ،ٚٙٙ/ٕ :وتفسير الشعراوي.ٕٜٔٗ/ٕ :
(ٗ) ينظر :مفاتيح الغيب ،ٕٔٗ/ٚ :والمباب.ٕ٘ٗ/ٗ :
(٘) ينظر :مفاتيح الغيب.ٕٔ٘/ٚ :
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قال أبو حيان( :أدخل الفاء إيذانا بالسببية .ألن كونو تعالى موالىم ،ومالك
تدبيرىم ،وأمرىم ،ينشأ عن ذلك النصرة ليم عمى أعدائيم ،كما تقول :أنت الشجاع
فقاتل ،وأنت الكريم فجد عمي .أي :أظيرنا عمييم بما تحدث في قموبنا من الجرأة والقوة،
وفي قموبيم من الخور والجبن)(ٔ).
وانما كان االىتمام بيذه الدعوة ألنيا جامعة لخيري الدنيا واآلخرة ،فإذا نصروا
عمى العدو ،طاب عيشيم وظير دينيم ،وسمموا من الفتنة ،ودخل الناس فيو أفواجا(ٕ).
والنصر يكون إما بإقامة الحجة عمييم أو الغمبة حين قتاليم ،واألول أشد أث ار
وأقوى فعال ،فإنو نصر عمى الروح والعقل ،أما النصر بالسيف فيو نصر عمى الجسد
فحسب(ٖ).
وختام النص يوحي أن يعدي المؤمن إيمانو إلى الخمق جميعا ،لتتساند حركة
الحياة ،فال يمكن أن يعيش اإلنسان الذي سيده اهلل وكرمو عمى سائر الخمق إال في
أمان واطمئنان وسالم وحركة تتعاون وتتساعد لتنيض بالمجتمع الذي تعيش فيو نيضة
عمرانية تؤكد لإلنسان حقا أنو ىو خميفة اهلل في األرض.
وال يكتفي اإليمان منا بأن يؤمن الفرد إيمانا يعزلو عن بقية الوجود ،ألنو يكون
في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا ،فحين يعدي المؤمن إيمانو إلى غيره ينتفع
بخير الغير ،وان اكتفى بإيمان نفسو فقط وترك الغير في ضاللة ،انتفع الغير بخير
إيمانو وأصابتو مضرة الكافر وأذاه .وحين يطمب منا اهلل أن نسألو أن ينصرنا البد أن
نكون عمى مطموب اهلل منا في المعركة ،بأن نكون جنودا إيمانيين بحق(ٗ).
(ٔ) البحر المحيط.ٚٙٚ/ٕ :
(ٕ) ينظر :التحرير والتنوير.ٕٔٗ/ٖ :
(ٖ) ينظر :المنار ،ٕٔٙ/ٖ :وتفسير المراغي.ٛٛ/ٖ :
(ٗ) ينظر :تفسير الشعراوي.ٕٔ٘ٓ/ٕ :
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إن اهلل تعالى ما عممنا ىذا الدعاء لتموكو ألسنتنا وتتحرك بو شفاىنا فحسب ،بل
ّ

لندعوه مخمصين لو الجئين إليو بعد استعمال ما يصل إليو كسبنا من األسباب والوسائل
فإن اهلل يستجيب دعاءه ،ومن لم يعرف من
التي ىي طريق االستجابة ،فمن فعل ذلك ّ
الدعاء إال حركة المسان ،مع مخالفة أحكام الشريعة ،وتجافى السنن التي سنيا اهلل ،فيو

بدعائو كالساخر من ربو ،فيو ال يستحق منو إال المقت والخذالن.
ونحن اآلن قد أعرضنا عن ىدايتو ،وتنكبنا سنتو في خميقتو ،ثم طمبنا منو
النصر بألسنتنا دون قموبنا فمم يستجب لنا دعاء ،وكنا نحن الجانين عمى أنفسنا،
المستحقين ليذا الخذالن.
فإذا اتخذ المسممون العدة وقاموا ببذل الوسع في استكمال الوسائل التي أرشد
إلييا المولى سبحانو ،وساروا عمى السنن التي ىدى إلييا البشر ،فإنو يستجيب دعوتيم
وينصرىم عمى أعدائيم(ٔ).
يفيم من اآلية أن من شق عميو أمر من األمور ،أو عسرت عميو حاجة ،أو
نزلت بو شدة أو بمية ،فميرجع إلى اهلل ،ولينطرح بين يدي مواله ،وليعتقد أن األمور كميا
بيده فإن اهلل تعالى ال يخميو من معونتو ورفده ،فيخفف عنو ما نزل بو ،أو يقويو عمى
حممو ،فكل من رجع في أموره كميا إلى اهلل قضيت حوائجو كميا باهلل ،فمن عالمات
النجاح في النيايات الرجوع إلى اهلل في البدايات(ٕ).

(ٔ) ينظر :المنار ،ٕٔٙ/ٖ :وتفسير المراغي ٛٛ/ٖ :ـ ـ.ٜٛ
(ٕ) ينظر :البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.ٖٜٔ/ٔ :
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املبحث الثالث:

التحزيض على ما وصف به الصاحلوٌ

وتضهيله على اليفوس .وبياٌ جشائهه

شرع اهلل التكاليف وفق ما يعمم من استعداد النفوس وىو محاسبيم وفق ما

يعممونو في حدود الطاقة ،ال يظممون بتحميميم ما ال يطيقون وال ببخسيم شيئا مما
يعممون ،وكل ما يعممونو محسوب في سجل ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاىا
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[ المؤمنون].
إنما يغفل الغافمون ألن قموبيم في غمرة عن الحق ،لم يمسسيا نوره المحيي
النشغاليا عنو ،واندفاعيا في التيو حتى تفيق عمى اليول ،لتمقى العذاب األليم ،وتمقى
معو التوبيخ والتحقير.
والعمة ليست في تكميفيم بما ىو فوق الطاقة ،إنما قموبيم في غمرة ،ال ترى
الحق الذي جاء بو القرآن ،مندفعون في طريق آخر غير النيج الذي جاء بو ،إذ ليم
أعمال من دونيا ىم ليا عاممون(ٔ).
إن الناظر في النص إلدراك معناىا يتوجب عميو االنتباه إلى ما قبمو وبعده ،لذا
فاآلية سيقت لمتحريض عمى ما وصف بو السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل
الخيرات ،ببيان سيولتو ،وكونو غير خارج عن حد الوسع والطاقة ،فإن لم يبمغوا في
فعل الطاعات مراتب السابقين ،فال عمييم بعد أن يبذلوا طاقتيم ويستفرغوا وسعيم(ٕ).
ومما جاء قبمو نصوص تحمل صفات أربع ىي :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒﭓﭔ

(ٔ) ينظر :في ظالل القرآن.ٕٖٗٚ/ٗ :
(ٕ) ينظر :أنوار التنزيل ،ٜٔ/ٗ :والبحر المديد ،٘ٛٗ/ٖ :ومحاسن التأويل.ٕٜٗ/ٚ :
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ[ المؤمنون] ،ليدلل لنا ترتيبيا عمى أنيا صفات عالية
في نياية الحسن:
فاألولى :دلت عمى حصول الخوف الشديد الموجب لالحتراز عما ال ينبغي.
والثانية :دلت عمى قوة إيمانيم بآيات ربيم.
والثالثة :دلت عمى شدة إخالصيم.
والرابعة :دلت عمى أن المستجمع لتمك الصفات يأتي بالطاعات مع الوجل
والخوف من التقصير .وذلك ىو نياية مقامات الصديقين(ٔ).
ثم أشار الييم بقولو :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ[ المؤمنون]،
أي :يعطون العطاء وىم خائفون أن ال يتقبل منيم ،لخوفيم أن يكونوا قد قصروا في

القيام بشروط اإلعطاء ،وىذا من باب اإلشفاق واالحتياط(ٕ).

فعن السيدة عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت( :يا رسول اهلل الذين يؤتون ما آتوا

وقموبيم وجمة ىو الذي يسرق ويزنى ويشرب الخمر ،وىو يخاف اهلل؟ قال« :ال يا بنت
الصديق ،ولكنو الذي يصمى ويصوم ويتصدق وىو يخاف اهلل)(ٖ).
ثم إن ىذه الجممة خبر عن قولو تعالى :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ وما
عطف عميو ،فاسم «إن» :أربع موصوالت ،وخبرىا جممة ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ،
أي :أولئك الموصوفون بتمك الصفات يبادرون برغبة وسرعة إلى فعل الخيرات ،والى
الوصول إلى ما يرضى اهلل تعالى ،وفيما يترتب عمييا من فوز وفالح سابقون لغيرىم(ٗ).
(ٔ) ينظر :مفاتيح الغيب ،ٕٖٛ/ٕٖ :والتفسير الواضح ،ٖٕٙ/ٕ :والتفسير المنير.ٙ٘/ٔٛ :
(ٕ) ينظر :تفسير القرآن العظيم.ٗٛٓ/٘ :
(ٖ) سنن الترمذي ،كتاب تفسير القرآن عن رسول اهلل  ،باب سورة المؤمنون ،)ٖٔٚ٘( ٖٕٚ/٘ :وقال
األلباني :صحيح.
(ٗ) ينظر :التفسير الوسيط لمطنطاوي.ٗ٘/ٔٓ :
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وعميو فيذه األعمال ليست أم ار فوق الطاقة ،وليست تكميفا فوق االستطاعة،

إنما ىي الحساسية الناشئة من الشعور باهلل واالتصال بو ومراقبتو في السر والعمن وىي

في حدود الطاقة اإلنسانية ،حين يشرق فييا ذلك النور الوضيء(ٔ).

ثم ختم سبحانو ىذه اآليات الكريمة ببيان أنيا صفات جميمة لم تكمف أصحابيا

فوق طاقتيم ،فاإليمان الحق إذا خالطت بشاشتو القموب يجعميا ال تحس بالمشقة عند

فعل الطاعات ،وانما يجعميا تحس بالرضا والسعادة واإلقدام عمى فعل الخير بدون

تردد(ٕ).

وأما صمة النص بما بعده وذلك من قولو تعالى :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ[ المؤمنون] ،فنجد أن اهلل تعالى بعد أن بين أن الدين
ال تكميف فيو إال بقدر الطاقة ،أردف ذلك باإلنكار عمى الكفار والمشركين ،ووصفيم

بأنيم في غمرة مما في القرآن ،أو من وصف المشفقين ،وأن ليم أعماال أخرى أسوأ في
الكفر والعصيان ،كالشرك والطعن في القرآن ،واالستيزاء بالنبي  ،وايذاء المؤمنين(ٖ).

وىكذا يعود المشيد مرة أخرى إلى الحديث عن أحوال الكافرين ،فما ذكر مما

سبق ىي أوصاف المؤمنين الصادقين ،أما الكافرون فقموبيم في غمرة وجيالة وغفمة

مما عميو المؤمنون من صفات حميدة ،فالكافرون ليم أعمال سيئة كثيرة من دون ذلك

مستمرون عمييا ،ومعتادون لفعميا مندفعون في ارتكابيا بدون وعى أو تدبر(ٗ).

قال البغوي( :لمكفار أعمال خبيثة من المعاصي ،والخطايا محكومة عمييم من

دون ذلك ...،ال بد ليم من أن يعمموىا فيدخموا بيا النار لما سبق ليم من الشقاوة ىذا

قول أكثر المفسرين)(٘).

(ٔ) ينظر :في ظالل القرآن.ٕٖٗٚ/ٗ :
(ٕ) ينظر :التفسير الوسيط لمطنطاوي ،ٗ٘/ٔٓ :وقبس من نور القرآن الكريم ٔٛٓ/ٛ :ـ ٔ.ٔٛ
(ٖ) ينظر :المحرر الوجيز ،ٜٔٗ/ٗ :والتفسير المنير.ٕٚ/ٔٛ :
(ٗ) ينظر :محاسن التأويل ،ٕٜٗ/ٚ :والتفسير الوسيط لمطنطاوي.ٗٙ/ٔٓ :
(٘) معالم التنزيل.ٖٜٙ/ٖ :
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ومن عجائب قدرة اهلل تعالى أنو يحكم عمى عبده الكافر أنو سيعمل كذا ،ومع
ذلك لم يعاند أحد منيم ،ألنو سبحانو ال يتحكم فيما يجريو عمينا فحسب ،وانما في
حر في أن يفعل أو ال يفعل.
اختيار العبد ومراده ،مع أن العبد ٌ
وىذه القضية واضحة مع أبي ليب فقد ُحكم عميو أنو سيكون في النار ،ولم يكن
بمقدوره دخولو اإلسالم فيكون الحكم فيو غير صحيح.

لكن ىذا كالم اهلل وحكمو ال يرده وال يخالفو أحد ميما كان أمره في يده وىو
قادر عمى االختيار ،وىذا من إعجاز قدرة اهلل في فعمو وعمى خمقو في أفعاليم(ٔ).
يتضح من سابق النص والحقو أن العبد في بحبوبة التكميف عمى قدر طاقتو
وتوجياتو ،فمن أراد طريق الصالح فعميو باالتصاف بصفاتيم السابقة ،ومن َجانبيا كان

من الصنف الثاني وكل ذلك بمقدوره واختياره.

وعودة لذي بدء فإن اإليمان إذا استقر في قمب اإلنسان حرك جوارحو لمعمل
والطاعة ،وكمما قوي اإليمان قويت العبادات ،وزادت الطاعات.
يسعيا ويصمح ليا من العبادة ،ولذلك
قال الطبري( :وال نكمف نفسا إال ما َ
كمَّفناىا ما كمفناىا من معرفة وحدانية اهلل ،وشرعنا ليا ما شرعنا من الشرائع ،وعندنا
بالحق ويبين بالصدق عما عمموا
وشر ،ينطق
ّ
كتاب أعمال الخمق بما عمموا من خير ّ
من عمل في الدنيا ،ال زيادة عميو وال نقصان ،ونحن موفو جميعيم أجورىم ،المحسن
منيم بإحسانو والمسيء بإساءتو)(ٕ).
وقال النسفي( :إن الذي وصف بو الصالحون غير خارج عن حد الوسع
والطاقة ،وكذلك كل ما كمفو عباده وىو رد عمى من جوز تكميف ما ال يطاق)(ٖ).
(ٔ) ينظر :الوسيط لمواحدي ،ٕٜٗ/ٖ :ومفاتيح الغيب ،ٕٛ٘/ٕٖ :وتفسير الشعراوي.ٔٓٓٚٙ/ٔٙ :
(ٕ) جامع البيان.ٗٛ/ٜٔ :
(ٖ) مدارك التنزيل.ٖٗٚ/ٕ :
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وعليه فباإلمكاٌ حصز املعيى بأمزيً:

األول :أن اهلل ال يكمف أحدا من األعمال ما يتمف طاقة وسعو فيو ،فال يكمف

الغني من اإلعطاء ما يتمف بو غناه ،وال يكمف كل حي من العمل ما يتمف بو طاقتو
وحياتو؛ وانما أمره وكمفو بأمور يحتمل طاقتيم ذلك العمل واألمر؛ فدل ذلك أنو لم يرد
بو طاقة العمل وقدرتو؛ ولكن طاقة األحوال التي يجوز تقدميا عن األحوال.
والثاني :لئال يقولوا إنا لم نطق ما ُكمفنا؛ ألنيم تركوا األعمال التي أمروا بيا،
وكمفوا بأعمال مثل التي تركوىا ،وىي المعاصي التي عمموىا ،فما أمروا من األعمال
ليس يفوق التي عمموىا ،ولكن مثميا ،فال يكون ليم في ذلك احتجاج(ٔ).
وىكذا أرشدنا جل في عاله إلى أن ما كمفوا بو سيل يسير ال يخرج عن حد
الوسع والطاقة ،وأنو ميما قل فيو محفوظ عنده في كتاب ال يضل وال ينسى ،وىو ال
يظمم أحدا من خمقو ،بل يجزى بقدر العمل ،وبما نطقت بو الصحف عمى وجو الحق
والعدل(ٕ).
ولعل أحدىم يدعي أن الطاقة في ىذا العصر لم تسع ىذه التكاليف ،فالزمن
تغير ،واألعمال والمسؤوليات كثرت ،إلى غير ذلك من ىذه األقوال التي يريد أصحابيا
التنصل من شرع اهلل.
والجواب :فما دام التكميف باقيا فالوسع باق ،والحق سبحانو أعمم بوسع خمقو
وطاقاتيم ،لكن الواجب أوال أن ننظر إلى التكميف ثم نحكم عمى الوسع من التكميف ،وال
نحكم عمى التكميف من الوسع.

(ٔ) ينظر :تأويالت أىل السنة ،ٗٚٛ/ٚ :والكشاف.ٜٖٔ/ٖ :
(ٕ) ينظر :البحر المديد ،٘ٛٗ/ٖ :وتفسير المراغي.ٖ٘/ٔٛ :
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ثم إن الظمم بمكان منو جل في عاله ال يتصور ،فالظمم نتيجة الحاجة لالنتفاع
بأثر الغير في الخير زيادة عما عنده ،والحق ىو المعطي ،وىو الغني الذي ال حاجة لو
إلى أحد ،فال ظمم في التكميف وال في استيفاء الثواب والعقاب(ٔ).
قال القرطبي( :وأضاف ﭪ ﭫ إلى نفسو ألن المالئكة كتبت فيو أعمال
العباد بأمره ،فيو ينطق بالحق ،وفي ىذا تيديد وتأييس من الحيف والظمم)(ٕ).
ىذا فال بد أن نعي ىذه الحقيقة الميمة ،وىي أن اهلل تعالى قدر التكاليف
وجعميا في حدود وسع اإلنسان وأمانتو ومسؤوليتو ،فإذا وجد اإلنسان ضيق ًا في الوقت
فيو من خمل في موازنتو وبذلو ،ال في ىذا النظام الرباني الذي قدره تقدي اًر ،وال في
التكاليف التي أمر بيا ،وكيف ال يضطرب الميزان ،وال يضيق الوقت ،حين يعكف
اإلنسان عمى أىوائو فيعطييا الوقت األوسع ،أو يمضي في سعيو لمرزق يميث ليل
نيار ،أو يؤثر الدنيا وزخرفيا عمى اآلخرة ونعيميا.
إن لكل مسمم دو ار وواجبا ومسؤولية ،وىنالك حد أدنى من المسؤوليات يشترك
فيو المسممون جميعاً ،ثم تنمو المسؤوليات مع نمو الوسع والطاقة ،حتى إذا أصبح
منطمقاً من إيمانو وعممو ويقينو ،فال حق لو إال أن يعتبر قضيتو األكبر واألخطر في
حياتو ،ثم تمييا سائر القضايا حسب وزنيا ومنزلتيا في منياج اهلل.
لذا فعمينا أن نعي ىذا النيج ونتدبره ونمارسو بأمانة ووفاءُ ،خطة خاصة ليومنا

وأسبوعنا ،أو لشيرنا وسنتا ،فنضعيا عمى ضوء منياج اهلل ال بأىوائنا وشيواتنا ،وانيا
لمسؤولية البيت والمعيد ومؤسسات األمة ،وىؤالء كميم مسؤولون عن إعداد المسمم
وتدريبو عمى احترام الوقت وتنظيمو ،ووضع نيجو وخطتو لذلك.

(ٔ) ينظر :تفسير الشعراوي ٔٓٓٚٓ/ٔٙ :ـ ٔ.ٔٓٓٚ
(ٕ) الجامع ألحكام القرآن.ٖٔٗ/ٕٔ :
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ومما يعضد ذلك ويشيد لو ما ورد من قولو تعالى في موطن آخر إذ جاء
التكميف في موطن المجازاة والثواب في جممة اعتراضية ،لمتنبيو عمى أن الجنة مع عظم
محميا يوصل إلييا بالعمل السيل من غير تحمل الصعب ،وأن العمل الصالح الموصل
إلى الجنة سيل غير صعب ،فيو ليس شاقا وال خارجا عن طاقة البشر ،بل يسيل عمى
كل إنسان فعمو ،متى توافر اإليمان ،وتأيد بيدي القرآن ،وذاك من قولو تعالى:
 ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ[ ألعراف] (ٔ).
قال ابن عطية( :ىذه آية وعد مخبرة أن جميع المؤمنين ىم أصحاب الجنة وليم
الخمد فييا ،ثم اعترض أثناء القول بعقب الصفة ،التي شرطيا في المؤمنين باعتراض
يخفف الشرط ويرجى في رحمة اهلل ويعمم أن دينو يسر وىذه اآلية نص في أن الشريعة
ال يتقرر من تكاليفيا شيء ال يطاق)(ٕ).
وقال الرازي( :وانما حسن وقوع ىذا الكالم بين المبتدأ والخبر ألنو من جنس
ىذا الكالم ،ألنو لما ذكر عمميم الصالح ذكر أن ذلك العمل في وسعيم غير خارج عن
قدرتيم وفيو تنبيو لمكفار عمى أن الجنة مع عظم محميا يوصل إلييا بالعمل السيل من
غير تحمل الصعب)(ٖ).
لذا فمنو يعمم أن فائدة ىذا اإلدماج االرتفاق بالمؤمنين ،ليطمئن قموبيم أن ال
يطمبوا من األعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة ،حتى إذا لم يبمغوا إليو أيسوا من
الجنة ،بل يطمبون ما في وسعيم ،فإن ذلك يرضي ربيم.

(ٔ) ينظر :تفسير المراغي ،ٖٔ٘/ٛ :والتفسير المنير.ٕٜٓ/ٛ :
(ٕ) المحرر الوجيز ،ٗٓٔ/ٕ :وينظر :الجواىر الحسان.ٖٔ/ٖ :
(ٖ) مفاتيح الغيب.ٕٕٗ/ٔٗ :
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ودل قولو :ﯛ ﯜ ﯝ عمى قصر مالزمة الجنة عمييم ،دون غيرىم،
ففيو تأييس وتنبيو آخر لممشركين بحيث قويت نصية حرمانيم من الجنة ونعيميا(ٔ).
وىكذا يتضح ويكشف عن فضل اهلل ورحمتو بعباده ،وأن ما يكمفو المؤمنون من
أعمال صالحة ،ىو مما تحتممو النفس ،ويطيقو كل إنسان ،إذا ما حقق إيمانو واخالصو
هلل ،والعمل الصالح ليس المطموب عمال عمى إطالقو ،وانما ىو مقدور بقدر كل نفس
وما تحتمل ،فالمريض غير المعافى ،واألعمى غير المبصر ،والمقيد غير المطمق ،وىو
بيذه الصفة قيد وارد عمى اإلطالق المفيوم من قولو تعالى :ﯔ ﯕ ليدلنا
عمى وسع رحمتو ،وعظم فضمو وكرمو(ٕ).

(ٔ) ينظر :التحرير والتنوير.ٖٔٓ/ٛ :
(ٕ) ينظر :التفسير القرآني لمقرآن.ٕٗٓ/ٗ :
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اخلامتة

ال بد لكل بداية نياية ،وفي بيانيا أمور ،ولقد تضمنت اآلية الكريمة ممحظا
متناسقا بتأصيل مفيومية التكميف ومآالتو وتكمن في أمور عدة أوجزىا بما يأتي:
ٔ .تأصيد الباب أمام الذين يحاولون أن يتحمموا من التزامات التكميف عمييم،
واالنفالت من الحكم ،فالتكميف ىو أمر الشارع الحكيم بـ «افعل» و «ال
تفعل» وسبحانو ال يكمف اإلنسان إال إذا كان قاد ار عمى أن يؤدي
مطموبات الشرع؛ لذلك أوضح سبحانو أنو يوفر لإلنسان كل ماديات الحياة
األساسية ،فيو حين يكمف اإلنسان ال يكمفو شططا ،ولكن ىو الذي يضع
نفسو في موضع الشطط.
ٕ .البد أن نعي ىذه الحقيقة الميمة وىي أن اهلل سبحانو وتعالى قدر الميل
والنيار ،وقدر التكاليف ،وجعميا في حدود وسع اإلنسان وأمانتو
ومسؤوليتو ،فإذا وجد اإلنسان ضيقاً في الوقت فيو من خمل في موازنتو
وبذلو ،ال في ىذا النظام الرباني الذي قدره اهلل تقدي اًر ،وال في التكاليف
التي أمر بيا.
ٖ .عمى المسمم أن يعي ىذا النيج ويتدبره ويمارسو بأمانة ووفاء ،وعميو أن
يضع عمى ضوء منياج اهلل وعمى ضوء واقعة ُخطتو الخاصة ليومو
وأسبوعو ،أو لشيره وسنتو ،فيي مسؤولية البيت والمعيد ومؤسسات األمة،
وكذلك الدعوة اإلسالمية ودعاتيا وجنودىا ،وىؤالء كميم مسؤولون عن
إعداد المسمم وتدريبو عمى احترام الوقت وتنظيمو ،ووضع نيجو وخطتو
لذلك.
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ٗ .الواقع أن اآلية في سورة البقرة ليست ناسخة ،وانما ىي موضحة ،واهلل
تعالى يغفر لمن يشاء ذنبو ،بتوفيقو إلى التوبة والعمل الصالح الذي يمحو
السيئة ،ويعذب من يشاء ،لمن لم يعمل خي ار فيكفر عنو سيئاتو ،ولم يتب
إليو ،واهلل عمى كل شيء أراده قدير.
٘ .تبين أن كل تكميف اقترن بجزائو ،وأن كل امرئ سيجزى عمى الخير خيرا،
وعمى الشر شرا .وما تضمنو النص الكريم ىو نتيجة لما تضمنو النص
السابق؛ ألن النص السابق أفاد أن ثمة تكميفا ،وال ينتج التكميف نتائجو إال
إذا كان ثمة جزاء؛ والنص السابق أيضا أفاد أن اهلل ال يكمف إال بما يكون
في القدرة من غير إرىاق ،بل بإرادة حرة ويسر ال عسر فيو .وذلك أساس
لمقيام بالتكميف بإرادة حرة ،ومقدرة غير مرىقة؛ وذلك يوجب الجزاء العادل.
 .ٙإن الخطأ والنسيان ال مؤاخذة عمييما؛ ألن الناسي والمخطئ ال إرادة ليما
فيما فعاله نسيانا أو خطأ ،فثبت أن المؤاخذة عمى النسيان والخطأ مما
جاءت بو الشريعة وجرى عميو عرف الناس في معامالتيم وقوانينيم ،ولو
لم يكن كل من الناسي والمخطئ مقص ار لما كان ىذا ،وكما جاز ذلك
وحسن يجوز أن يؤاخذ اهلل الناس في اآلخرة بكل ما يأتونو من المنكر
ناسين تحريمو أو واقعين فيو خطأ ،ولكنو تعالى عممنا أن ندعوه بأال
يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ،وذلك من فضمو عمينا واحسانو في ىدايتنا.
 .ٚإن الخواطر السانحة والوساوس العارضة وحديث النفس الذي ال يصل
إلى درجة القصد الثابت والعزم الراسخ ال يدخل في مفيوم اآلية.
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 .ٛإن كون الدعاء مطمقا يدعو بو المسمم في كل وقت ىو مالذ يموذ بو،
لتغمب النفس واألىواء واستيالء الضعف النفسي المستولى عمييم ،والحال
أمام أمر ال طاقة ليم بو ،فال يجدون إال وجو اهلل يبسطون أيدييم إليو أن
يعينيم عمى أنفسيم ،فيقوى من إيمانيم ،ويشد من عزائميم ،في ىذا
الصراع الدائر في كيانيم ،بين اإلقدام عمى المعصية واإلحجام عن
مواقعتيا ،حتى ينتصروا عمى أنفسيم وينتيوا عما نيوا عنو.
 .ٜمن لم يعرف من الدعاء إال حركة المسان ،مع بقائو عمى المخالفات،
وتجافى السنن التي سنيا اهلل ،فيو بدعائو كالساخر من ربو ،فيو ال
يستحق منو إال المقت والخذالن.
ٓٔ .ينبغي لإلنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب ،وليذا كان أكثر
األدعية في القرآن مصدرة بوصف الربوبية ،وىي أدعية تصور حال
المؤمنين مع ربيم؛ وادراكيم لضعفيم وعجزىم ،وحاجتيم إلى رحمتو
وعفوه ،والى مدده وعونو؛ والصاق ظيورىم إلى ركنو ،والتجائيم إلى كنفو،
وانتسابيم إليو وتجردىم من كل من عداه؛ واستعدادىم لمجياد في سبيمو
واستمدادىم النصر منو ،كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور
بإيقاعاتيا وجيب القمب ورفرفة الروح ،فكأنما نحن أمام مشيد الدعاء،
وصفوف المؤمنين قائمة تردده في خشوع؛ عقب إعالن حقيقة التكاليف
وحقيقة الجزاء.
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ٔٔ .التمويح بالوثيقة الربانية التي يستمسكون بيا ،وىي إحساسيم بأن اهلل
موالىم ومعينيم وناصرىم وممدىم بفضمو ،وقد طمبوا منو النصرة الدائمة،
فيجب عمى اإلنسان المجوء إلى اهلل عز وجل في النصرة عمى القوم
الكافرين.
ٕٔ .التحريض عمى تحصيل ما وصف بو الصالحين من فعل الطاعات
المؤدي إلى نيل الخيرات ببيان سيولتو ،وأنو غير خارج عن حد الوسع
والطاقة ،وأن ميزان قبول األعمال :اإليمان والرجاء والخوف واإلخالص
وأداء الواجبات مع االجتياد في إيفائيا حقيا.
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املصادر

ٔ .أحكام القرآن ،أبو الحسن عمي بن محمد بن عمي المعروف بالكيا اليراسي
الشافعي (تٗٓ٘ىـ) ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القمم ،الدار
الشامية ،دمشق ،بيروت ،طٕٔٔٗٔ ،ه.
ٕ .أحكام القرآن ،أبو بكر أحمد بن عمي الرازي الجصاص الحنفي (تٖٓٚىـ)،
تحقيق :عبد السالم محمد عمي شاىين ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٔ،
٘ٔٗٔىـٜٜٔٗ-م.
ٖ .أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،أبو سعيد ناصر الدين عبد اهلل بن عمر
البيضاوي (ت٘ٙٛىـ) ،تحقيق :محمد عبد الرحمن المرعشمي ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،طٔٔٗٔٛ ،ىـ.
ٗ .البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي
(ت٘ٗٚىـ) ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروتٕٔٗٓ ،ىـ.
٘ .البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،أبو العباس أحمد بن محمد بن
الميدي بن عجيبة (تٕٕٗٔىـ) ،تحقيق :أحمد عبد اهلل القرشي رسالن،
الدكتور حسن عباس زكي ،القاىرةٜٔٗٔ ،ه.
 .ٙتأويالت أىل السنة ،أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي
(تٖٖٖىـ) ،تحقيق :الدكتور مجدي باسموم ،دار الكتب العممية ،بيروت،
طٕٔٔٗٙ ،ىـٕٓٓ٘-م.
 .ٚالتحرير والتنوير ،محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور
التونسي (تٖٖٜٔىـ) ،الدار التونسية لمنشر ،تونسٜٔٛٗ ،ىـ.
 .ٛتفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي (تٔٗٔٛىـ) ،مطابع أخبار اليوم،
ٜٜٔٚم.
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 .ٜتفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن
إدريس ،الرازي ابن أبي حاتم (تٖٕٚىـ) ،تحقيق :أسعد محمد الطيب،
مكتبة نزار مصطفى الباز ،المممكة العربية ،طٖٜٔٗٔ ،ىـ.
ٓٔ .تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي
(تٗٚٚىـ) ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة لمنشر والتوزيع،
طٕٕٔٗٓ ،ىـٜٜٜٔ-م.
ٔٔ .تفسير القرآن ،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني
(تٜٗٛىـ) ،تحقيق :ياسر بن إبراىيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار
الوطن ،الرياض ،طٔٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٚ-م.
ٕٔ .التفسير القرآني لمقرآن ،عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ٖٜٓٔىـ) ،دار
الفكر العربي ،القاىرة.
ٖٔ .تفسير المراغي ،أحمد بن مصطفى المراغي (تٖٔٔٚىـ) ،مكتبة ومطبعة
مصطفى البابى الحمبي وأوالده بمصر ،طٖٔٔٙ٘ ،ىـٜٔٗٙ-م.
ٗٔ .تفسير المنار ،محمد رشيد بن عمي رضا القمموني الحسيني (تٖٗ٘ٔىـ)،
الييئة المصرية العامة لمكتابٜٜٔٓ ،م.
٘ٔ .التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،الدكتور وىبة بن مصطفى
الزحيمي ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،طٕٔٗٔٛ ،ىـ.
 .ٔٙالتفسير الواضح ،محمد محمود الحجازي ،دار الجيل الجديد ،بيروت،
طٖٓٔٔٗٔ ،ىـ.
 .ٔٚالتفسير الوسيط لمقرآن الكريم ،محمد سيد طنطاوي ،دار نيضة مصر
لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٜٜٔٔٚ ،م.
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 .ٔٛتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد
اهلل السعدي (تٖٔٚٙىـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال المويحق ،مؤسسة
الرسالة ،طٕٔٔٗٓ ،ىـٕٓٓٓ-م.
 .ٜٔجامع البيان في تأويل القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
(تٖٓٔىـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٔٗٓ ،ىـ-
ٕٓٓٓم.
ٕٓ .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننو وأيامو ،أبو
عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زىير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،طٕٕٔٔٗ ،ىـ.
ٕٔ .الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر
القرطبي (تٔٙٚىـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراىيم أطفيش ،دار الكتب
المصرية ،القاىرة ،طٕٖٔٛٗ ،ىـٜٔٙٗ-م.
ٕٕ .الجواىر الحسان في تفسير القرآن ،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن
مخموف الثعالبي (ت٘ٛٚىـ) ،تحقيق :الشيخ محمد عمي معوض والشيخ
عادل أحمد عبد الموجود ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طٔ،
ٔٗٔٛىـ.
ٖٕ .الحضارة اإلسالمية أسسيا ووسائميا وصور من تطبيقات المسممين ليا
ولمحات من تأثيرىا في سائر األمم ،عبد الرحمن بن حسن َحَبَّن َكة الميداني
الدمشقي (تٕ٘ٗٔىـ) ،دار القمم ،دمشق ،طٔٔٗٔٛ ،هٜٜٔٛ-م.

ٕٗ .زاد المسير في عمم التفسير ،أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن
محمد الجوزي (تٜ٘ٚىـ) ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىـ.
52

1
ٕ٘ .زىرة التفاسير ،محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زىرة
(تٖٜٗٔىـ) ،دار الفكر العربي.
 .ٕٙسنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى الترمذي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر
وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
فتح البيان في مقاصد القرآن ،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن
ُ .ٕٚ
ِ
عمي ِ
وقدم لو وراجعوَ :عبد اهلل بن
القَّنوجي (تٖٔٓٚىـ) ،عني
بطبعو ّ
الن ْشرَ ،بيروتٕٔٗٔ ،ىـ-
المكتبة العصرَّية
إبراىيم
لمطباعة و ّ
َ
َ
األنصاريَ ،
ٕٜٜٔم.

 .ٕٛفتح القدير ،محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني (تٕٓ٘ٔىـ)،
دار ابن كثير ،دار الكمم الطيب ،دمشق ،بيروت ،طٔٔٗٔٗ ،ىـ.
 .ٕٜفي ظالل القرآن ،سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي (تٖ٘ٔٛىـ) ،دار
الشروق ،بيروت ،القاىرة ،طٕٔٗٔ ،ٔٚىـ.
ٖٓ .قبس من نور القرآن الكريم ،محمد عمي الصابوني ،دار السالم ،القاىرة،
طٗٔٗٔٛ ،ىٜٜٔٚ-م.
ٖٔ .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمرو
بن أحمد ،الزمخشري (تٖ٘ٛىـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،طٖ،
ٔٗٓٚىـ.
ٕٖ .الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعمبي،
(تٕٗٚىـ) ،تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ
نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىـ-
ٕٕٓٓم.
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ٖٖ .لباب التأويل في معاني التنزيل ،،أبو الحسن عالء الدين عمي بن محمد
المعروف بالخازن (تٔٗٚىـ) ،تحقيق :تصحيح محمد عمي شاىين ،دار
الكتب العممية ،بيروت ،طٔٔٗٔ٘ ،ىـ.
ٖٗ .المباب في عموم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل
الحنبمي الدمشقي (ت٘ٚٚىـ) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
والشيخ عمي محمد معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٜٔٔٗٔ ،ىـ-
ٜٜٔٛم.
ٖ٘ .مجموع الفتاوى ،أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم بن تيمية
الحراني (تٕٚٛىـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الممك
فيد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المممكة العربية السعودية،
ٔٗٔٙهٜٜٔ٘-م.
 .ٖٙمحاسن التأويل ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي (تٕٖٖٔىـ)،
تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٔ،
ٔٗٔٛه.
 .ٖٚالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب
المعروف بابن عطية األندلسي المحاربي (تٕٗ٘ىـ) ،تحقيق :عبد السالم
عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىـ.
 .ٖٛمدارك التنزيل وحقائق التأويل ،أبو البركات عبد اهلل بن أحمد النسفي
(تٓٔٚىـ) ،حققو وخرج أحاديثو :يوسف عمي بديوي ،دار الكمم الطيب،
بيروت ،طٜٔٔٗٔ ،ىـٜٜٔٛ-م.
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 .ٖٜالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  ،أبو
الحسن مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري (تٕٔٙىـ) ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
ٓٗ .معالم التنزيل في تفسير القرآن ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن
الفراء البغوي (تٓٔ٘ىـ) ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،طٕٔٔٗٓ ،ىـ.
ٔٗ .معاني القرآن ،أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (تٖٖٛىـ) ،تحقيق :محمد
عمي الصابوني ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،طٜٔٔٗٓ ،ه.
ٕٗ .مفاتيح الغيب ،أبو عبد اهلل فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي
الرازي (تٙٓٙىـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،طٖٕٔٗٓ ،ىـ.
ٖٗ .المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
األصفياني (تٕٓ٘ىـ) .تحقيق :موسى محمد عمي وعزة عبد عطية ،دار
الكتب العممية ،بيروت ،طٕٔٗٓ٘ ،ىـ.
ٗٗ .الناسخ والمنسوخ ،أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد المرادي النحوي
(تٖٖٛىـ) ،تحقيق :الدكتور محمد عبد السالم محمد ،مكتبة الفالح،
الكويت ،طٔٔٗٓٛ ،ه.
٘ٗ .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراىيم بن عمر بن حسن البقاعي
(ت٘ٛٛىـ) ،تحقيق :عبد الرزاق غالب الميدي ،دار الكتب العممية،
بيروتٔٗٔ٘ ،ىـٜٜٔ٘-م.
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 .ٗٙالنكت والعيون ،أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد ،الشيير بالماوردي
(تٓ٘ٗىـ) ،تحقيق :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب
العممية ،بيروت.
 .ٗٚالوسيط في تفسير القرآن المجيد ،أبو الحسن عمي بن أحمد الواحدي
(تٗٙٛىـ) ،تحقيق وتعميق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ عمي
محمد معوض ،وآخرون ،دار الكتب العممية ،بيروت ،طٔٔٗٔ٘ ،ىـ-
ٜٜٗٔم.
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