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 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد:فهذه دراسة تتعلق 

ح األمثال املتعلقة أبحوال الكافرين واملنافقني يف سروة البقرة، وهي تبلغ ثالثة بشر 
أمثال.وترتكز هذه الدراسة على جانبني أساسيني:األول: يف بيان املعىن الكلي 

للمثل، ابعتبار الرتكيب. واملراد بذلك: )املعىن اإلمجايل للمثل(.الثاين: بيان املعاين 
التفريق. واملراد بذلك: )بيان املراد بكل جزء من املثل،  التفصيلية للمثل، ابعتبار

 وما يقابله من املعىن الذي ُضرب له(.
 أمهية املوضوع

 وتتجلى أمهية دراسة هذا النوع من األمثال مبا يلي:
ِعَظم خطر ُمتَ َعلَّق هذه األمثال )الكفر والنفاق(، وذلك ملا يورثه من  -1

 خسارة الدارين.
 لنفاق، والعمل على تنقية االعتقاد من شوائبها.التنفري من الكفر وا -2
بيان سوء حال من اتصف بذلك، وتصويره بصورة سيئة أيابها كل ذي  -3

 عقل أو مروءة. 
وقد ذكرت يف دراسة سابقة املقدمات النظرية اليت حيتاج إليها املطالع هلذا 

 واالصطالح.الباب من العلم.وال أبس هنا أن أشري إبجياز إىل معىن املثل يف اللغة 
 وهذا البحث يتكون من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة : خطة البحث : 

 املقدمة إشارة ألمهية املوضوع وخطة البحث 
املبحث األول : املثل األول . املبحث الثاين : املثل الثاين . املبحث 

 الثالث : املثل الثالث . 
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مع بيان ما يستفاد ويف كل مبحث أبني معىن املثل مفرقا ومركبا وبالغته ، 
 منه . 

واهلل أسأل أن يوفقنا ويرزقنا القبول . 
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 اْلَمَثل  األوُلاملبحث األول : 

 "ضرب املثل حبال املنافق"
 "املثل الناري" 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : قوله تبارك وتعاىل

]البقرة: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
17-18] 



 

 
1398 

ركبًا:
ُ
ي( باعتباره م

ِّ
ل
ُ
ل ) الك

َ
ث
َ
م
ْ
 املطلب األول : معىن ال

ڤ  ڤ      ڦ  چ  ، وذلك يف قوله:سورة البقرة رِ د  املنافقني يف صَ  هللا صفةَ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  چ إىل قوله:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

األول:  َلني:[ بعد ذلك ضرب هللا هلم َمث َ 15-8]البقرة:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  
 چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  ، وذلك يف قوله تعاىل:ال َمَثل  الناري وهو 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     چ  تعاىل: ال َمَثل  املائي يف قوله : وهوالثاين [.و17]البقرة:

 نمِ  واملاء النار يف امَ لِ " -وهللا أعلم –[. وذلك 19]البقرة: چڦ  ڦ  ڦ  
 هللا جعل وقد احلياة، ةُ مادَّ  واملاءَ  ور،النُ  ةُ مادَّ  النار فإنَّ  واحلياة؛ واإلشراق اإلضاءة
 :اهسَّ  وهلذا ا،واستنارتِ  القلوب حلياة ضمناتَ مُ  السماء من أنزله الذي الوحيَ  سبحانه

 يف أمواتا  رأسا به يرفع مل ومن النور، يف أحياءَ  يهلِ قابِ  وجعل ونورا، اوحَ رُ 
  .(1)"اتمَ لُ الظ  

ڇ  ڍ  چ تعاىل وصف الكتاب والوحي أبنُه نور وضياء وهللا تبارك و 

ٺ  چ  :وقال[، 48]األنبياء:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   

ة الضياء مادَّ و  ،فالوحي نور  [ . 52]الشورى: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   
 چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ة النور هي النار ومادَّ 

ى والوحي دَ  تبارك وتعاىل وصف اهل ُ هللا كما أنَّ   .ارة النفحصلت اإلضاءة من مادَّ 
وهلذا يصف هللا تبارك  ؛من حصل له هذا اهلدى حصلت له احلياة وأنَّ  ،أبنُه حياة

ڳ  ڳ            چ  :تعاىل كما يف قوله ،ومن حصلت له اهلداية ابحلي ،وتعاىل الكافر ابمليت

                                 
 (.1/116إعالم املوقعني )ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف  (1)
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 ،فذكر اإلحياءَ [122]األنعام:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
  .الذي حيصل به اإلبصارُ  وذكر النورَ 

بني احلق  وُُيَيِ ز ،ف به اإلنسان على حقائق األشياءرَّ عَ ت َ ي َ  وضياء   فالوحي نور  
ز به ي ِ وُيَُ  ،به بني األصيل والدخيل وُُيَيِ ز ،ن احلقعدِ ن الشبهات ومَ عدِ ومَ  ،والباطل

 هللاُ  ثَ عَ و اهلدى الذي ب َ  -ستهوت الكثريينوإن ا -جة هرَ بَ مُ بني األشياء املزيفة ال  
فالذين رزقهم هللا عز وجل اهلداية حصلت هلم . ه عليهم الصالة والسالملَ سُ به رُ 

هو روح  والذي جاء به  وهو جربيل  ،روح   الوحيَ  وذلك أنَّ  ؛احلياة احلقيقية
الوحي وعلى قدر ما حيصل هلا من هذا  ،حياة األرواح لُ صُ بذلك َت  ، و سدُ القُ 

ُه ق يف النفس تلك األنوار فإنَّ شرِ وعلى قدر ما تُ  ،واهلدى يكون فيها من احلياة
وإذا أشرقت  ،شرق نفس اإلنسانتساع فتُ حيصل يف الصدر من االنفساح واال

 جوارُحهشتغلت او  ،فاستقامت أحواله ،ه أقبل على كل علم انفع وعمل صاحلنفسُ 
وعلى قدر ما  ،اا يف كل شأن من شؤونهوصار صاحل -هجاللُ  جلَّ -بطاعة املعبود 

حيصل له من هذه احلياة وعلى قدر ما حيصل له من هذا الضياء والنور يكون له 
وكما قال  ،عيم الذي يذوقه يف الدنيا قبل اآلخرةة والنَّ من الكمال والسعادة واللذَّ 

 ةَ  يدخل جنَّ من مل يدخلها مل ةا يف الدنيا جنَّ  إنَّ بن تيمية رمحُه هللا "اشيخ اإلسالم 
  .واجلزاء من جنس العمل ،(1)اآلخرة"

 املنافقني أعداءه وتعاىل سبحانه َشبَّهقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل: " 
 ضوئها يف فأبصروا هلم النَّار أضاءت فلما هبا، وينتفعوا هلم لتضيء انرا أوقدوا بقوم

 َسف ر   كقوم فهم ،َتئِِهني َحَياَرى نواكا َأن بعد الطَّرِيق وَأبصروا ،وَيضرهم ينفعهم ما

                                 
 (.1/452مدارج السالكني ) (1)
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 فَأَبصروا هلم َأضاَءت فَلمَّا؛ الطَّرِيق مهل لُِتِضيء النَّار فأوقدوا الطَّرِيق عن واَضل  
 َأبَواب عليهم ُسدَّت َقد ،يُبِصُرون ال الظ ُلَمات يف وبَقوا النَّار تلك طُِفَئت وعرفوا
َُدى َُدى نَّ فإ الثَّاَلث، اهل  ويراه  ،أبُُِذنه يسمعه ممَّا :َأبَواب   ةثثال من العبد ِإىل خليد اهل 
 َشيئاا قلوهبم تسمع فال اهلدى َأبَواب عليِهم ُسدَّت قد وهؤالءِ  بقلبه. َويَعِقله بعينه،

 وقُ ُلوهِبِم وَأبصارهم أَبساعهم ينتفعوا مل َلمَّا: وقيل .ينفعها ما َتعِقل الو  تُبِصُره واَل 
 .(1)"  بصر وال عقلوال له سع ال من منزِلة نُ ز ُِلوا

 من همحظ ِ  إىل ابلنسبة املنافقني حال عن أخربوقال رمحه هللا تعاىل: " 
 يف دخلوا ألهنم وهذا هبا، وينتفعَ  له ضيءلتُ  انرا استوقد من مبنزلة وأهنم ،الوحي

 مل امَّ لَ  ولكن املسلمني، وخالطوا به، وآمنوا به، وانتفعوا به، واؤ فاستضا اإلسالم
 هللاُ  وذهب عنهم، ئَ فِ طَ  ،اإلسالم نور نمِ  قلوهبم من مادة   لصحبتهم يكن

  .(2)"بنورهم

فهذا حاهلم يف خروجهم من النور بعد أن أضاء هلم حيث شاهدوا أعالم 
ومع  ،وعرفوا دالئل صدقه ،وسعوا الوحي ،صحبوا رسول هللا و  ُه،اإلسالم ومنار 

  .وقد رأوا النور عياانا  واالنتفاعذلك مل حيصل هلم اإلُيان 

بعد أن  وفارَقهبل خرج منُه  ،نور اإلُيان يف الدنيا َيص َحبهفهذا مثُل من مل " 
 أصم ظلمات يف فهو جحد، مث وأقر أنكر، مث عرف ،املنافق حال وهو، استضاء به

ڑ  ڑ        چ  :الكفارإخواهنم من قال هللا عز وجل يف حق  كما أعمى أبكم

ٹ  ڤ  ڤ  چ [، وقال تعاىل: 39]األنعام:چ  ک  ک  ک  ک  گگ

                                 
 (.2/63اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (1)
 (.117-1/116إعالم املوقعني ) (2)
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ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

]  چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  چ ، وقال: (1)["171]البقرة:چ
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  چ [، وقال: 23حممد: 

ڤ  ڤڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ [، وقال: 179]األعراف: چڦ  ڦ  ڦ  

  [.44]فصلت:چوئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

حصل هلم  وا اإلُيانَ عَ دَّ احينما املنافقني املعىن العام هو أن هؤالء وخالصة 
 ،فحصل له ضياء   م  لِ ظ  مُ  مبنزلة ذلك الذي استوقد انراا يف مكان   االنتفاعشيء من 

 ظُل َمة ،مث انطفأت فرجع إىل  ،ما حوله وانتفع هبذه النار مدة من الزمان صرَ فأب
 الدخولَ  أظهروافهؤالء  .د الناروقِ ة اليت تكون قبل أن يُ مَ ل  من الظ   أشدَّ  تكون عادةا 

حصل هلم من مال و  ،انكحوا املسلمنيحيث  ،نتفاعُ يف اإلسالم فحصل هلم اال
أحرزوا و  ،عتبار أهنم اظهروا اإلسالماب ونَ لُ ات َ قَ ال ي ُ فهم ءحقنوا دما و ،الفيء

 :حقهم يف تعاىل قال وهلذا. " (2)فرحوا هبافؤقتة املحصلت هلم هذه املنافع ، أمواهلم
 ال فهم واستناروا به تَ َلبَُّسوا أن بعد اإلسالم فارقوا ألهنم إليه،  چٹ  ٹ  ٹ  چ 

 ألهنم [171]البقرة:چ ڃ  چ  چ  چ  :الكفار حق يف تعاىل وقال .إليه يرجعون
 الكفر، ظلمات يف يزالون وال ،به استناروا وال ،فيه دخلوا وال ،اإلسالم يعقلوا مل

"ي  م  عُ  م  ك  بُ  م  صُ 
 يف ودخل أنكر، مث وعرف عمي، مث أبصر من حال فهذا . "(3)

                                 
 .55ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف الوابل الَصيِ ب، ص  (1)
، انظر: يد ِ والس   ومقاتل اكحَّ والضَّ  مجاعة من السلف، منهم: ابن عباس، وقتادة  وقد َوَرَد هذا املعىن عن (2)

 (.1/68(، معامل التنزيل )1/338جامع البيان )
 .55ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف الوابل الصَّيِ ب، ص  (3)
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 .(1)"  چٹ  ٹ  ٹ  چ : قال وهلذا إليه؛ يرجع ال فهو بقلبه، فارقه مث اإلسالم
 كانوا ملا ابقطَ مُ ال   هملُ ث َ مَ : أيعبدالرمحن ابن سعدي رمحه هللا تعاىل: " وقال الشيخ 

 النار إىل وحاجة عظيمة، ةمَ ل  ظُ  يف كان: أي  چٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  عليه
پ  چ  عنه، خارجة هي بل ة،دَّ عَ مُ  عنده تكن ومل غريه، من فاستوقدها شديدة

 املخاوف من فيه وما فيه، هو الذي احملل ونظر  چپ  پ   چ  النار  چپ  
 هو فبينما عليها، قادر أنه وظنَّ  عينه، هبا ترَّ وق َ  النار، بتلك وانتفع ها،نَ مِ وأَ 

 يف وبقي السرور، معه وذهب ور،الن   عنه بَ هَ فذَ  بنوره، هللا بَ هَ ذَ  إذ كذلك،
 من فيها ما وبقي اإلشراق، من فيها ما بَ هَ فذَ  ة،قَ حرِ مُ ال   اروالنَّ  العظيمة لمةالظُ 

 املطر، لمةوظُ  حاب،السَّ  لمةوظُ  الليل، لمةظُ : متعددة لماتظُ  يف يَ قِ فبَ  اإلحراق،
 هؤالء فكذلك املوصوف؟ هذا حال يكون فكيف النور، بعد احلاصلة لمةوالظ  

  هبا فانتفعوا هلم، صفة تكن ومل املؤمنني، من اإلُيان انر استوقدوا املنافقون،
 الدنيا، يف األمن من نوع هلم وحصل واهلم،أم تمَ لِ وسَ  دماؤهم، بذلك تنَ قِ وحُ 

 ور،الن   بذلك االنتفاع همبَ لَ فسَ  املوت، عليهم مَ جَ هَ  إذ  ذلك على هم فبينما
 لمةوظُ  الكفر، لمةوظُ  القرب، لمةظُ  هلم لَ صَ وحَ  وعذاب، م   وغَ  م   هَ  كل هلم لَ صَ وحَ 

 وبئس، لنارا لمةظُ  ذلك وبعد أنواعها، اختالف على املعاصي  ملَ وظُ  النفاق،
 والواقع أهنما مثالن متغايران، ال َمثَلنِي،بني  عَ مجََ  السعدي كأن الشيخ. و (2)"القرار

 جممل   معىنا هذا . فالسحاب لمةظُ املطر و  لمةظُ  :فال حاجة لذكر هاتني اجلزئيتني
بني  وخالفات   وإال فهناك تفصيالت   ،هلذا ال َمَثل  على أقرب األقوال يف تفسريه

  .يف املراد ببعض ما ذكره هللا عز وجل يف هذه اآليةأهل العلم 

                                 
 (.1/117ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف إعالم املوقعني ) (1)
 .44تيسري الكرمي الرمحن، ص  (2)
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قًا، وتفسري 
َّ
ر
َ
ف
ُ
ل  باعتباره م

َ
ث
َ
م
ْ
املطلب الثاني : معىن ال

 أجزائه:
چ ب لَ السني والتاء للطَّ : چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله تعاىل: 

 مل، و اراا عَ ت َ س  ى كان مُ عَ دَّ مُ وهكذا ذلك اإلُيان ال   ،ار مستعارةفهذه النَّ  چٻ  ٻ  
 .ن داخل نفوسهميكن انبعاا مِ 
 عنه خارجا اوءهَ ضَ  لَ عَ جَ  كيف" أتمَّل   چپ  پ  پ  پ   چ : تعاىلقوله 

 ال ة  رَ اوَ جمَُ  ضوءَ  كان ولكنه يذهب، مل هُ سَ بَ واَل  به هاؤُ ضو  اتصل ولو ،منفصال
 ،هنِ دِ ع  مَ  إىل وءُ الضَّ  عَ جَ فرَ  ،أصليةا  لمةُ والظُ  عارضا الضوءُ  وكان ،ة  طَ الَ ومَُ  ة  سَ بَ اَل مُ 

 هللا من جةا حُ  به، الالئق أصله إىل منهما كل عَ جَ فرَ  ،معدهنا يف لمةالظُ  وبقيت
 .(1)"عباده من األلباب أويل إىل هبا فَ رَّ عَ ت َ  ابلغةا  كمةوحِ  ،قائمةا 

ل  حقيقيا أو مزعومًا 
َ
ث
َ
م
ْ
ضروب هلم ال

َ
 امل
ُ
هل كان إميان

 ونَ ز  ت َ ع  هنم كانوا ي َ ل األول: أاختلف املفسرون يف ذلك على أقوال متعددة: القو ؟ 
 صاحبُ  بَ لِ كما سُ   الِعزَّ وا ذلك بُ لِ مث ماتوا وسُ  ،هلم هذه املنافع فتحصلُ  ،ابإلسالم

 أي: چٺ  ٺ  چ وتركهم هللا عز وجل  وضوَءه، هللا صفته رَ كَ النار الذي ذَ 
فاع وأهنا دعوى كاذبة حصل هلم هبا انت ،وأن هذا مل يكن ابإلُيان احلقيقي .عذاب  
هللا عز وجل قط يف تلك  واقُ دُ ص  ومل يَ  ،فهم أدعياء ومل يدخل اإلُيان قلوهبم ،مؤقت

الدعوى من أول يوم كما قال هللا تبارك وتعاىل يصف حاهلم وما هم فيه من 
ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ      چ : االغرتار العظيم

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       چ [، وقال تعاىل: 18]اجملادلة: چۈئ      ۈئ  ېئ  

                                 
 (.2/64اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (1)



 

 
1404 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  

]احلديد:  چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
القول الذي قاله  القول على أنَّ فهذه اآلايت حيتج هبا أصحاب هذا [. 13-14

 اإلُيان وإبطانُ  إظهارُ  :هذا هو حقيقة النفاق أصالا  وأنَّ  ،املنافقون كان مادعةا 
 ، و(2)هعن (1)بن أيب طلحةايف رواية  ابن عباس . وهبذا القول قال: الكفر
ومن  ،(6)القرطيب ، و(5)اختيار ابن جرير الطربي ووه ،(4)والضحاك ،(3)قتادة
  .(7)بن سعدياالشيخ عبد الرمحن  :صريناملعا

هللا بنقاط  رمحهبن جرير امن كالم أيب جعفر  تلخيصهاهؤالء ُيكن  ةُ جَّ حُ و 
    :(8)حُمَدَّدة

، فلم يكن هلؤالء إُيان حقيقي ،املنافقنياخلرب عن أن اآلايت يف سياق  -1
 احلديث عن ال ُمع ِلنني ابلكفر.مل يكن و 

                                 
اهل ايي، م ن الت ابعني،  م ن ش يوخه: جماه د،  م ارق ب ن ساملأبو احلسن علي بن أيب طلحة، واسم أيب طلحة:  (1)

د قَالَ ومن تالميذه: الثَّوري،  َبل بن َأمح   َرَواَه ا ق د الت َّف ِس ري من َواِحَدة صحيَفة مصر يف  َكانَ  رمحه هللا: َحن  
ه(   رمح ه هللا 143، ت ويف س نة )كث ريا د  َع ي ُ  اَل  لتحص يلها الت َّف ِس ري ط اليب م ن رَح ل م ن طَل َح ة أيب بن َعلي  

 (، 24(، طبقات ال ُمَفسِ رين لألدنه وي ) ص 3/932تعاىل. انظر: تريخ اإلسالم ) 
 (.337/ 1انظر: جامع البيان ) (2)
 (.339/ 1)انظر: السابق  (3)
 (.339/ 1انظر: السابق ) (4)
 (. 333/ 1انظر: السابق ) (5)
 (.1/213انظر: اجلامع ألحكام القرآن ) (6)
 .44انظر: تيسري الكرمي الرمحن، ص  (7)
 (.342-1/341انظر: جامع البيان ) (8)
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اع وال دَ مل يكن هناك خِ  ،مث ارتدوا ةا،حقيق آمنوا قد هؤالء لو كانوا أنَّ   -2
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :هللا يقولو  ، وال نفاق .استهزاء عند أنفسهم

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ، مث قال:نفى اإلُيان عنهمف  چڄ     ڄ  ڄ  ڃ  

ظاهر  فهذا ، هذا مرض النفاقو  چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
                                                                                               .ء مل يؤمنوا أصالا هؤال أنَّ  يف

م آمنوا :لاقَ قد ي ُ إذ  ،يرادإعلى  وهو جواب    -3 حقاا ومل حيصل  حُيتمل أهنَّ
على  ليس عندان دليل أو برهان واجلواب: .ا حصل هلم نفاقّنَّ إهلم ردة صرحية و 

م كذلك. و نظري هذا ما   ا هم منُذ البدايةإّنَّ و  ،كانوا مؤمنني حقيقة مث انفقوا  أهنَّ
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  چ  :اليهود أخرب هللا تعاىل به عن منافقي

 [.72]آل عمران:  چٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 ،إُياانا حقيقياا  مل يكن -هاريف أول الن-فهذا اإلُيان الذي كان يف وجه النهار 
قال  يف اإلسالم ظاهراا  هؤالء اليهود لَ خَ فإذا دَ  ،الزعزعة والتشكيكبه ا املقصود إّنَّ 

منهم فإذا حصلت  ،أقبلوا على اإلسالمقد هؤالء أهل علم وأهل كتاب و  :الناس
ا تومهوافإن الناس  ة  دَّ رِ   .عنه رتدادواالهؤالء قد رأوا فيه ما يستوجب رفضه  أنَّ  رمبَّ

واخلري  ،عرفوا احلالل واحلرامو  ،م دخلوا يف اإلسالم حقيقةا أهنَّ  :القول الثاين
انطفأ ذلك ف ،وكفر   بعد ذلك حصل هلم ارتداد   مثَّ  ،وحصل هلم هذا النور ،والشر

وال  ،فهم ال يبصرون هدى ،يف ظلمات الكفر فتَ رََكهم ،النور بكفرهم ونفاقهم فيه
. وال اخلري من الشر ،روا ال يعرفون احلالل من احلرامفصا ،يستقيمون على حق
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د، وهو مروي عن ابن مسعو  ،(1)رضي هللا عنهما يف رواية  عنه ابن عباس وهبذا قال
عبد الرمحن بن : وقال به من التابعني ،(2)وبعض الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم

  .(4)ه السابققول بن جريراعلى  وقد َردَّ بن كثري اواختاره احلافظ  ،(3)زيد
 چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         چ   :عز وجل قال يف حق املنافقني هللاَ  نَّ وحجتهم: أب

ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  :يف سورة براءة االستهزاءيف قصة  وقال [3]املنافقون:

[. 66-65]التوبة:  چک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  
أصحاب هذا القول اليت احتج هبا  اآلايتهذه  يف -وهللا تعاىل أعلم-واألقرب 

يف املراد بقوله تبارك وتعاىل  إذ  ،ليس إبُيان حقيقي ال ُمشار إليهأن هذا اإلُيان هو 
املزعوم الذي أظهرمتوه  چگ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  چ  :سورة براءة
أي:  چ      ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   چ ، وهكذا قوله: وإن مل يكن حقيقياا  ،وأعلنتموه

  أظهروا اإلُيان مث جاؤوا مبا يُ ب ِطُله. 

 . فهذان قوالن وبعدمها قوالن دوهنما يف القوة

وإّنا  ،ليست متعلقة ابإلُيان أصالا  يف ال َمَثل إضاءة النار  أنَّ  القول الثالث:
م إىل املؤمنني إقباهلُ  وذلك إشارة إىل: تصرفات املنافقني،خر من آ اا ر أمر و ِ صَ تُ 

واملنافق كما  ،إقباهلم إىل الكافرين والضاللة إشارة إىل:النور  وذهابُ  ،دىواهل

                                 
 (.337/ 1انظر: جامع البيان ) (1)
 السابق. (2)
 يف  وَِكَتاابا  جُمَلَّد، يف  تفسرياا  مَجَعَ  ،قرآن وتفسري َصاِحبَ املدين، كان  ِري  الُعمَ عبدالرمحن بن زيد بن أسلم  (3)

(، انظر قوله 8/349ه ( رمحه هللا تعاىل. انظر: سري أعالم النبالء)182، تويف سنة) ُسوخِ نَوامل النَّاِسخِ 
 (.337/ 1يف: جامع البيان )

 (.1/186انظر: تفسري القرآن العظيم ) (4)
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َ  ال َعائَِرةِ  الشَّاةِ  َكَمَثلِ  ال ُمَناِفِق، َمَثلُ » وصفه النيب  ِ  بَ ني   ،َمرَّةا  َهِذهِ  ِإىَل  تَِعريُ  ،ال َغَنَمني 
ت تَ فَ لت َ اوإذا  ،انحيتها إىلذهبت  غنماا  ورأتت تَ فَ لت َ اإذا  :يعين(1) «َمرَّةا  َهِذهِ  َوِإىَل 

  .(2)حنوها، وهبذا القول قال جماهد ذهبت يف انحية  أخرى غنماورأت 

له  عَ قَ فإذا وَ  ،له بكلمة اإلخالص أضاءَ  مَ كلما تكلَّ   أنَّهاملراد  أنَّ  :القول الرابع
وهللا تعاىل -األقرب  و .(3)، وهبذا قال الرَّبيع بن أنسةُ لمَ شك فهذه هي الظُ 

م قط حال أهل النفاق الذين مل تستنر قلوهبُ  هبذا ال َمَثل فُ صِ يَ  هللاَ  أنَّ  -أعلم
ذبة يف الدنيا كما ينتفع اوإّنا حيصل هلم انتفاع هبذه الدعوى الك ،أصالا  ابإلُيان
ا هَ ا وإحراق ُ هَ ر  يء بتلك  النار اليت استوقدها مث تنطفئ فيبقى حَ ضِ ستَ مُ ذلك ال  

  .ويذهب عنه النور والضياء

: يقل ومل" چڀ  چ أتمل كيف قال: -1:  چڀ  ڀ  ڀ  چ : ه تعاىلقول
 ولو النور، يف زايدة   هو وءَ الضَّ  ألن؛ چپ  پ  پ  پ   چ : قوله مع ،بضوئهم

 النورُ  كان فلما األصل، دون فقط ابلزايدة الذهابَ  مَ هَ و  أَلَ  بضوئهم هللا بَ هَ ذَ : قيل
  .هوزايدت ابلشيء ذهااب به الذهاب كان الضوء أصلَ 

  .هلم نور ال الذين الظلمات أهل من وأهنم ،عنهم النفي يف أبلغ فإنه :وأيضا

                                 
 (.2784ه مسلم )أخرج (1)
 (.340/ 1انظر: جامع البيان ) (2)
ه   ( رمح ه هللا تع  اىل. انظ  ر: س ري أع  الم الن  بالء 139، ت ويف س  نة ) اخلَُراَس  اين   الَبك   ِري   زاَِيد   ب نِ  َأنَ  سِ  ب  نُ  الرَّبِي  عُ  (3)

: فَ َق الَ  النِ َف اقِ  َأه  لِ  َمثَ لَ  َض َربَ : " قَ الَ  (، ونص  الرواية عنه عند ابن جرير رمح ه هللا تع اىل أن ه6/169) 
َقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َمثَ ُلُهم  } َ ا: قَ الَ [ 17: البق رة{ ]اَنراا اس  تَ و   ََخَ َدت   فَ ِإَذا َأو قَ َدت  َها، َم ا َونُورَُه ا النَّ ارِ  َض و ءُ  ِإّنَّ

. ج امع " الظ ل َم ةِ  يف  َوقَ عَ  َش كَّ  فَ ِإَذا لَ ُه، اءَ َأَض  اإل ِخ اَلصِ  ِبَكِلَمةِ  َتَكلَّمَ  ُكلََّما ال ُمَناِفقُ  َكَذِلكَ  نُورَُها، َذَهبَ 
 (.340/ 1البيان )
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 ورا،نُ  هودينَ  ورا،نُ   هورسولَ  ورا،نُ  هكتابَ  ىسَّ  وتعاىل سبحانه هللا فإنَّ : وأيضا
 ذهاب   بنورهم -سبحانه– هفذهابُ  ،نور   الةُ والصَّ  ،ورُ النَّ  :أسائه ومن ورا،نُ  داهوهُ 

 . (1)"هل ِ كُ  هبذا
، االحراق فيها ارَ النَّ  ألن ؛بنارهم :يقل ومل"  چڀ  چ أتمل قوله: -2

فذهب مبا فيها من اإلضاءة واإلشراق، وأبقى عليهم ما فيها من األذى واإلحراق، 
 الكفر حرارةُ  قلوهبم يف وبقي ابلنفاق، إُياهنم نورُ  بَ هَ ذَ : املنافقني حالُ  كذلكو 

 ومهاوسَُ  ،وأذاها اهَ ر ِ ِبَ  ليتصَ  قد مقلوهبُ و  قلوهبم، يف غليتَ  والشبهات والشكوك
 على عُ لِ طَّ تَ  ة  دَ قَ و  مُ  انراا  القيامة يومَ  إايها تعاىل هللا فأصالها ،الدنيا يف اهَ جِ هَ ووَ 

 . (2)"األفئدة
 ،بديع   سر   وفيه هم،نورُ  بَ هَ ذَ : يقل ومل"  چڀ  ڀ  ڀ  چ  :قولهُ أتمل -3

 مع تعاىل هللا فإنَّ  تعاىل، هللا من للمؤمنني هي اليت ةِ اخلاصَّ  املعيةِ  تلك انقطاعُ  وهو
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ  و ،[153]البقرة:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  و املؤمنني،

 ملعيته انقطاع   النور بذلك هللا فذهاب ،[ 128: النحل] چيئ  جب  حب  
 يبق فلم ،املنافقني وبني بينه فقطعها أولياءه هبا صَّ خَ  ،للمؤمنني هي اليت اخلاصة
ۇ  چ : تعاىل قوله من نصيب   هلم فليس ،معهم وال ،همنورِ  ذهاب بعد معندهُ 

  چڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : من وال[ 40: التوبة]  چۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
 . (3)"[ 62: الشعراء]

                                 
 (.2/65اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (1)
 .54الوابل الصيب ، ص  (2)
 (.2/64ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (3)
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ڀ  ٺ  چ : قال مث ،َوحََّد النور كيف  ل  مَّ أتََ "   چڀ  چ  ويف قوله:-4

 الذي ،املستقيم هللا صراط وهو ، حدوا  احلقَ  فإنَّ   ها،عَ مَ فجَ   چٺ  ٺ   ٺ  
 على هعَ رَ شَ  مبا -له شريك ال وحده- هعبادتُ  وهو ،سواه إليه لُ وصِ يُ  اطرَ صِ  ال

 من هرسولَ  به هللاُ  بعث عما اخلارجني رقِ وطُ  والبدع ابألهواء ال  هرسولِ  لسان
 سبحانه دُ فرِ يُ  وهلذا ؛ةبَ شع ِ تَ مُ  متعددة فإهنا الباطل، قِ رُ طُ  خبالف احلق ودين اهلدى
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ : تعاىل كقوله ،الباطلَ  معوجيَ  ،احلقَّ  وتعاىل

پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  

چ  چ : تعاىل وقال[ 257: البقرة] چٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

: األنعام] چچ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  
چ : تعاىل قوله هذا يناقض وال ،احلق هسبيلَ  دَ ووحَّ  الباطل لَ بُ سُ  فجمع[ 153

 هي تلك فإن[ 16: املائدة] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
 هاكلَّ  مرضاته قَ رُ طُ  فإنَّ  املستقيم، وصراطه الواحد هسبيلُ  هاجيمعُ  اليت مرضاته قُ رُ طُ 

  .منها إال إليه سبيل ال اليت سبيله وهي واحد، وسبيل واحد صراط   إىل ترجعُ 
 مثَّ  ،" هللاِ  َسِبيلُ  َهَذا: " وقال يما،قِ ستَ مُ  َخطًّا َخطَّ  هأنَّ   النيب عن حَّ صَ  وقد

َها َسِبيل   ُكل ِ  َعَلى ُسُبل   َهِذهِ : " قَالَ  مثَّ  ِيَاِلِه، َوَعن   َُيِيِنهِ  َعن   ُخطُوطاا َخطَّ   ِمن  
ُعو َشي طَان   چ  ڇڇ  ڇ   چ  چ  چ چ : تعاىل قوله :قَ َرأَ  مثَّ  ،" ِإلَي هِ  يَد 

: األنعام] چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
153](1)"(2).  

                                 
(، م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود رض  ي هللا عن  ه، وَحسَّ  نه 208(، وال  دارمي ) 4142أخرج  ه أمح  د يف املس  ند )  (1)

 (.166األلباين يف ختريج ِمشَكاة املصابيح )
 (.2/66ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (2)
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 : چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ قوله تعاىل: 
ۈئ  ۈئ  ېئ  چ : تعاىل قوله من همَ دَّ قَ ت َ  ملا ال َمَثل  هذا مطابقةَ  ل  مَّ أتََ  "-1

 التجارة هذه قَ ابَ طَ  كيف ، چېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی           ی  
 مقابلتها يف دىاهلُ  لَ ذ  وبَ  ،هبا ضىوالرِ  الضاللة صولَ حُ  تضمنت اليت اخلاسرة

 دىاهلُ  هو الذي النور عن بدال هبا، والرضى الضاللةُ  هي اليت ماتلُ الظ   وحصولَ 
 ما جتارة   نمِ  اهل فيا ،والضاللة ابلظلمة عنه ضواوَّ عَ وت َ  وروالن   دىاهلُ  والُ دَّ فب ،والنور
 :                                         (2). كما قيل(1)"هانَ ب   غَ  أشد ما وصفقة   ،رهاأخسَ 

 الدَّر َدرَا ال َواِضَحاتِ  وابلث ََّناايَ                     أز َعَرا رَأ ساا  ابجلُمَّةِ  تُ ل  دَّ بَ 
تَ َرى كما ِلمُ ال   اش   تَ َنصََّرا إذ   ُمس 

 -نسأل هللا العافية-ن كل وجه م ة  قَ قَ حمَُ ة خاسر  واستعاضة   هذا استبدال  ف 
  يضُره.مبا  شتغل العبدُ ا القلبُ  يَ مِ ولكن إذا عَ  ؟من النور بدالا ظالم لاب لُ قبَ من يَ و 

 ضيءَ تَ س  مُ ال   أنَّ "  : وذلكچڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ أتمل كيف قال: -2
 يَ قِ بَ  ارُ النَّ  تلكَ  ذهبت   فإذا نفسه، لِ بَ قِ  من ال ريهِ غَ  هةِ جِ  نمِ  بنور   مستضيء   ابلنار

 جازم وتصديق بقلبه وحمبة اعتقاد غري من بلسانه أقرَّ  امَّ لَ  املنافق وهكذا. ة  مَ ل  ظُ  يف
 .(3)"ارعَ ت َ س  مُ كال   النور من معه ما كان

 ة  إىل مادَّ  حيتاجُ فإنَّه ويستمر  ومَ دُ ار من أجل أن يَ ياء النَّ ضِ  أنَّ  من املعلوم -3
وهج تَ من أجل أن ي َ  راجُ الس ِ و  ،إىل غذاء حيتاجُ  من أجل أن يقوم كما أن البدنَ   ،هد  متَُ 

من  ة  حيتاج إىل مادَّ فإنَّه فكذلك نور اإلُيان  على الدَّوام، إىل زيت   د حيتاجُ وقَّ تَ وي َ 
اإلُيان فإنُه  ةُ فإذا مل توجد مادَّ  ،الصاحل يقوم هبا ويدوم بدوامها والعملِ  افعِ العلم النَّ 

                                 
 (.2/65السابق )  (1)
 (159 /1األبيات منسوبة أليب النَّجم الراجز، أوردها الثعليب يف الكشف والبيان ) (2)
 (.2/79ما بني األقواس من كالم ابن الَقيِ م يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (3)
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 ،يزيد وينقصفإنَّ اإلُيان وهلذا  ؛(1)ا ُيدهاينطفئ كما تنطفئ النار إذا فقدت م
ذا السراج وميض خفيف يسري ضعيف فيكون هل ،يضعف أحياانا  وأيتالشى كما 

اا جَ وه  ت فإن ذلك يزيد هذا السراج تَ يَ وِ وقَ  تُهت مادَّ دَ جِ فإذا وُ  ،يكاد ينطفئ
لك مما إىل العلم الصحيح والعمل واملوعظة وما إىل ذ ة  حنن باجوكذلك  ،ضاءةا إو 
كالكالم عن هللا عز وجل وأسائه وصفاته وعظمته وما شابه ذلك مما ،  ي اإلُيانم ِ نَ ي ُ 

 .يقوى به اإلُيان
 بعد حادثة   لمة  وظُ  نور، اهَ م  دَّ قَ ت َ ي َ  مل مستمرة   ة  مَ ل  ظُ : ة نوعانلمَ الظُ "  -4

 بعد لمة  ظُ  املنافق لمةُ وظُ  ه،ظَّ حَ  كانت من على هماوأشق   الظلمتني أشدُ  وهي ،النور
 وأما وء،الضَّ  بعد ةلمَ الظُ  يف لَ صَ حَ  الذي ارللنَّ  دوقِ ستَ مُ ال   بال هحالُ  تلَ ث ِ فمُ  ،إضاءة  
   .(2)"قط منها خيرج مل اتمَ لُ الظُ  يف فهو الكافرُ 

من  اجلزاءَ  ومعلوم أنَّ  ،شري إىل حاهلم أيضاا يف اآلخرةهذا ال َمَثل  يُ : -5
هم يف الدنيا ورُ كما كان نُ   اا ظاهر  اا ور عطون نُ رة يُ وهلذا فإهنم يف اآلخ ؛نس العملجِ 

أهل ف ،هلُ مادة تمِ  دُ وجَ ال تُ  ، إذما يكونون إليه أحوجَ الن ور ذلك  أُ طفَ مث يُ  اا،ظاهر 
ما عندهم املادة فوأما هؤالء [، 12]احلديد: چٻ  پ  پ  پ  پ      چ اإلُيان 

لمة عند اجلسر ال ون يف الظ  ينطفئ نورهم ويبقف ،اليت حيصل منها اإلضاءة والنور
ه عن جابر مام مسلم يف صحيحإلأتمل احلديث الذي رواه او .(3)يستطيعون العبور

َألُ  هللِا، َعب دِ  بن مَ  حَن نُ  َنَِيءُ : فَ َقالَ  ال ُوُروِد، َعنِ  ُيس   ان ظُر وََكَذا، َكَذا َعن   ال ِقَياَمةِ  يَ و 
َُممُ  َعىفَ ُتد  : قَالَ  النَّاِس؟ فَ و قَ  َذِلكَ  َأي   ََثهِنَا، األ  َوَّلُ  تَ ع ُبُد، َكاَنت   َوَما أبَِو  َوَُّل، األ   فَاأل 
 َأانَ : فَ يَ ُقولُ  رَب ََّنا، نَ ن ظُرُ : فَ يَ ُقوُلونَ  تَ ن ظُُروَن؟ َمن: فَ يَ ُقولُ  َذِلَك، بَ ع دَ  رَب  َنا أيَ تِيَنا مثَّ 

                                 
 (.2/79انظر: السابق ) (1)
 السابق  (2)
 (.2/80انظر: السابق ) (3)
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 هِبِم   فَ يَ ن طَِلقُ : قَالَ  َيض َحُك، هَلُم   لَّىفَ يَ َتجَ  ِإلَي َك، نَ ن ظُرَ  َحّتَّ : فَ يَ ُقوُلونَ  رَب ُكم ،
ُهم   ِإن َسان   ُكل   َويُ ع َطى َويَ تَِّبُعونَُه، ِمناا َأو   ُمَناِفقاا، ِمن   رِ  َوَعَلى يَ تَِّبُعونَهُ  مثَّ  نُوراا، ُمؤ   ِجس 

، َكاَللِيبُ  َجَهنَّمَ   يَنُجو مثَّ  َناِفِقنَي،ال مُ  نُورُ  يُطَفأُ  مثَّ  هللاُ، َشاءَ  َمن أتَ ُخذُ  َوَحَسك 
ِمُنوَن، َلةَ  َكال َقَمرِ  ُوُجوُهُهم   زُم َرة   َأوَّلُ  فَ َتنُجو ال ُمؤ   اَل  َألفاا َسبُعونَ  ال َبدرِ  لَي  

ُهم   ِإن َسان   ُكل   َويُ ع َطى " قوله: الشاهد. و (1)"حُيَاَسُبونَ  ِمناا َأو   ُمَناِفقاا، ِمن    مثَّ  نُوراا، ُمؤ 
طابقة بني حاهلم يف الدنيا وهذا مُ  فهناك چڀ  ڀ  ڀ  چ  :فاهلل يقول"  يَ تَِّبُعونَهُ 

احلافظ . قال وبني احلال اليت يكونون  عليها يف اآلخرة ،هلم  بَ رِ ال َمَثل  الذي ضُ 
 ،الدنيا يف أبهنا ورالن   وذهابُ  اإلضاءةُ  تلك تِ رَ س ِ فُ  وقد"  :بن القيم رمحه هللا ا
 ،الثةالثَّ  روُ الدُ  يف شأهنم ذلك أنَّ  والصواب القيامة، بيوم تِ رَ س ِ فُ و  ابلربزخ، تِ رَ س ِ فُ و 

ۅ  چ  حاهلم ثلِ مبِ  القيامة ويف الربزخ يف واوزُ جُ  الدنيا يف كذلك كانوا امَّ ل   مفإهنَّ 

 املعاد فإن[ 46: فصلت] چجح  مح  جخ  حخ  چ  ،[ 26: النبأ] چۉ  
ڭ  چ : اجلزاء يوم مىيس وهلذا ؛الدنيا يف له حاصال كان ما فيه العبد على يعود

ىئ  ی  چ  ،[ 72: اإلسراء] چڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  

 مبعصيته هللا مع اشَ وحِ ستَ مُ  كان ومن .اآلية[ 76: مرمي] چی  ی  یجئ   
 هعينُ  ترَّ ق َ  ومن ،وأشد   أعظم املعاد يوم الربزخ يف معه فوحشته ،الدار هذه يف إايه
 فيموتُ  ،البعث ويوم املوت وعند القيامة يومَ  به هعينُ  ترَّ ق َ  الدنيا احلياة هذه يف به

 ،بعينه عمله عليه ويعود عليه، مات ما على ثُ بعَ ويُ  عليه، عاش ما على العبد
  العني ةِ رَّ وق ُ  والبهجة ةواللذَّ  وررُ والس   حرَ الفَ  من هثُ ورِ فيُ . وابطنا ظاهرا به مُ عَّ ن َ في ُ 

 النعيم أفضل من هو ما واغتباطه وانشراحه اتهوحي واستبشاره القلب وةوقُ  والنعيم
 هوانشراحُ  هورُ رُ وسُ  القلب حُ رَ وف َ  النفس يبُ طِ  إال النعيم وهل ه،وألذ ِ  هوأطيبِ  هوأجل ِ 

                                 
 (.191أخرجه مسلم ) (1)
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 سائر من عينه هُ وتلذ   نفسه تشتهيه ما أعماله من له وينشأ هذا ؟هواستبشارُ 
 املشتهيات تلك وعُ نَ ت َ  ويكون ،األعني اهَ ذ  لَ وت َ  األنفس تشتهيها اليت اتيَ هَ شت َ مُ ال  

 وإخالصه فيه ومتابعته عمله كمال بسب واملوافقة سناحلُ  مرتبةَ  هاوبلوغُ  اوكماهلُ 
 هلل املرضية أعماله تنوعت فمن، تنوعه وبسب فيه، اإلحسان مرتبة وبلوغه
 له ترَ ث َّ كَ وتَ  الدار تلك يف هبا يتلذذ اليت األقسام تنوعت الدار هذه يف له احملبوبة
 بنيلها وااللتذاذ هبا واالبتهاج اهَ عِ و  ن َ ت َ  نمِ  هدُ ي  زِ مَ  وكان ،هنا أعماله رث  كَ تَ  بسب
  .الدار هذه يف فيها هعِ و  ن َ وت َ  األعمال من هدِ ي  زِ مَ  حسب على هناك

 أثرا ةوطَ خُ س  مَ وال   له احملبوبة األعمال من عمل لكل سبحانه هللا لَ عَ جَ  وقد
 اجلنة أهل لذات تنوعت وهلذا. وجزاءه اآلخر أثر شبهيُ  ال هص  خيُ  وأملا ةا ذَّ ولَ  وجزاء
 بَ رَ ضَ  من لذة فليست والعقوابت الطيبات من فيهما ما وتنوع النار، أهل وآالم

 نوع يف هونصيبَ  هسهمَ  أّنى من ةِ كلذَّ  بنصيب منها ذَ وأخَ  بسهم هللا مرضاة كل يف
 بَ رَ ضَ  من ملَِ كأَ  وعقوبته ببنصي هلل مسخوط كل يف بَ رَ ضَ  من أملُ  وال ،منها واحد
 .اخطهسَ مَ  يف واحد بسهم

 اآلخرة يف الطيبات من به متعستَ يُ  ما كمال أنَّ  إىل  النيب أشار وقد
 يف اقا لَّ عَ مُ  (1)ف  شَ حَ  من واا ن  قِ  فرأى» الدنيا يف األعمال من قابله ما كمال بسب

َشفَ  أيَ ُكلُ  هذا صاحب إنَّ ) :فقال لصََّدَقةِ ل املسجد مَ  احلَ   أن فأخرب  ،(2)(ال ِقَياَمةِ  يَ و 
 .(3)"جنسها من ف  شَ بَ  الصدقة تلك على جزىفيُ  ،عمله جنس من يكون جزاءه

                                 
 (176، 105/ 1الِقنو: الِعذق من التمر. واحَلَشُف: التمر الفاسد. انظر: فتح الباري ) (1)
(، وَحسَّ نه األلب اين يف ص حيح س نن أيب داوود 1821(، وابن ماج ه ب رقم ) 1608رجه أبو داود برقم ) أخ (2)

 (.1426برقم )
 (.84-2/82ما بني األقواس من كالم ابن القيِ م يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (3)
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 :اختلف املفسرون يف هذا على قولني  التقديم؟

 خ رؤَ مُ ال   من چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :ثناؤه جل قوله أن  األول: " 
 فما ابهلدى الضاللة اشرتوا الذين أولئك: الكالم معىن وأن   التقدمي، معناه الذي
 كمثل َمثلهم يرجعون، ال فهم عمي   بكم ُصم   مهتدين، كانوا وما جتارتم ربت
له ما أضاءت   فلما انراا استوقدَ  الذي  ال ظُلمات يف وترَكهم بنورهم هللا ذهبَ  حو 

  . (2)، وهذا قول ابن جرير رمحه هللا تعاىل(1)"السماء من َصيِ ب كمثل أو يبصرون،

ٱ  چ  هذا مما يتصل ابل َمَثل  أنَّ  :العلم أهل ةظاهر كالم عامَّ الثاين: وهو 

ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    

ويُؤيد ذلك أن األصل يف الكالم  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  كوهم مع ذل چ
َبُل دعوى التقدمي والتأخري إذا أمكن مَح ُل اآلية على حَم َمل  صحيح  الرتتيب، فال تُ ق 

 م  فهم صُ  ،وال شك أن هذا هو وصفهم ،واملعىن حيتمل هذا وهذا. (3)يف التفسري 
وهم  ،بصرونهال يُ عنه  مي  وهم عُ  ،ال يصل إىل قلوهبمو  ،دى ال يسمعون بهعن اهلُ 

قال  .-وهللا تعاىل أعلم-ما ذكره ابن جرير تتمله اآلية ، و ال يتكلمون ابحلق بكم  
 أهنم املنافقني، عن -ثناؤه جلَّ - هللا من ر  ب َ خَ  وهذاابن جرير رمحه هللا تعاىل: " 

 فال عنهما م  صُ  هم بل مهتدين، واحلق دىللهُ  يكونوا مل دى،ابهلُ  الضاللة ابشرتائهم
                                 

 (.1/345جامع البيان ) ما بني األقواس من كالم ابن جرير يف (1)
 السابق. (2)
 (.451/ 2انظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين ) (3)
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 هبما، ينطقون فال هبما، يلِ القِ  عن كم  بُ  عليهم، هللا ناَل ذ  خِ  لغلبة يسمعوهنما
 قد هللا ألنَّ  فيعقلومها؛ يبصرومها أن عن ي  م  عُ  ،أبكم مجع وهو ،رسُ اخلُ : كمُ والبُ 
ٹ  ٹ  چ : وقوله: " خرآيف موضع  وقال. (1)"يهتدون فال بنفاقهم قلوهبم على طبع

 هللا مهُ ت َ عَ ن َ  الذين املنافقني هؤالء عن -ثناؤه جلَّ - هللا من إخبار چٹ  
 يلِ القِ  عن مهِ مِ كَ وبَ  واحلق، اخلري ساع عن مهِ مِ مَ وصَ  دى،ابهلُ  الضاللة همابشرتائِ 
 يتوبون وال ضاللتهم، عن اإلقالع إىل يرجعون ال مأهنَّ  إبصارمها؛ عن ماهُ مَ وعَ  هبما،

 أو حقا، ويقولوا رشدا، هؤالء رَ بصِ يُ  أن من مننياملؤ  سَ فآيَ  نفاقهم، من اإلانبة إىل
  .(2)"ضاللتهم من فيتوبوا رواكَّ يذَّ  أن أو ى،دَ اهلُ  إىل داعيا يسمعوا

الثَّاني " ضرب المثل بحال   اْلَمَثُلالمبحث الثاني  

 المنافقين بالمطر وما يصاحبه 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :قوله تبارك وتعاىل  

ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ    ڄ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  

 [.20-19]البقرة:  چڳ                 ڳ  ڱ  ڱ  

ًا: 
َ
ب
َّ
ك
َ
ر
ُ
ي( باعتباره م

ِّ
ل
ُ
ل  )الك

َ
ث
َ
م
ْ
املطلب األول : معىن ال

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     چ : يف قوله تبارك وتعاىلال َمَثل  األول املذكور  عرفنا أنَّ 

 ،ى املزعومعَ دَّ مُ ر حاهلم يف ذلك اإلُيان ال  و ِ صَ وأنُه يُ  ،يف املنافقني چڦ  ڦ  ڦ  
ري لتلك النار عِ تَ س  مُ د ال  وقِ تَ س  مُ ستضاءة ذلك ال  وما حصل هلم به من املنافع القريبة اب

                                 
 (.1/347جامع البيان ) (1)
 (.1/348السابق ) (2)
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أو انطفأ  ،لنار وصار إىل ظلماتمث بعد ذلك مل يلبث أن انطفأت تلك ا ،من غريه
ر حال و ِ صَ هذا ال َمَثل يُ  و .ذلك النور وبقيت احلرارة و اإلحراق وما فيها من دخان

  يف املراد ابل َمَثل على أقوال:أهل العلم  وقد اختلفت أقوال ،املنافقني كذلك
قال احلافظ  .نر حاهلم مع القرآو ِ صَ للمنافقني يُ  بَ رِ هذا ال َمَثل ضُ  أنَّ : األول القول

 القلوب حياة به الذي القرآن لُ ثَ مَ  وهوابن القيم رمحه هللا تعاىل يف هذا ال َمَثل : " 
 وعلموا منه، ذلك املؤمنني فأدرك واحليوان، والنبات األرض حياة به الذي كاملطر

 ،والربق الرعد من فيه ما منها ُينعهم فلم هلا، ختطر ال اليت احلياة من به حيصل ما
 أمره، خالف من هبا هللا رَ ذَّ حَ  اليت التوال َمثُ  والعقوابت والتهديد الوعيد وهو

 كجهاد ،الشديدة األوامر من فيه ما أو ، هللا رسول بَ ذَّ كَ  مبن اهلَُ ز ِ ن َ مُ  أنه وأخرب
 خبالف هي اليت وسفُ الن    على ةِ الشاقَّ  األوامر أو األمر على والصرب ، األعداء
 به حيصل وما الغيث مواقع مَ لِ عَ  نمَ  ولكن والربق، والرعد كالظلمات فهي ،إرادتا

 ويفرح لذلك يستأنس بل والربق، والرعد الظلمة من معه ملا يستوحش مل احلياة من
 .بص  واخلِ  احلياة من يرجو ملا به

 يكاد برقاا  إال ير ومل ،الظلمة بصره جياوز مل ،هقلبُ  يَ مِ عَ  فإنه املنافق وأما
 فوضع منه، وخاف ذلك من فاستوحش وظلمة، عظيماا  ورعداا  البصر، خيطف
 مَ ظَ وعِ  انهعَ مَ لَ  ةدَّ وشِ  الربق ذلك هالَ وهَ  الرعد، صوت يسمع لئال أذنيه يف أصابعه

 فهو معه، يثبت أن من أضعف بصره ألن ؛بصره معه خيتطف أن خائف فهو ،هورِ نُ 
 له أضاء نفإ اخلاطف، الربق ذلك ويرى القاصف، الرعد أصوات يسمع ةمَ ل  ظُ  يف
 يذهب، أين يدري ال اا ري ِ حَ تَ مُ  قام الضوء فقد نإو  ضوئه، يف مشى يديه بني ما

 وحياته ،والنبات األرض حياة به الذي الصَّيِ ب لوازم من ذلك أن يعلم ال وجلهله
 ذلك، وراء مبا له شعور وال ةمَ ل  وظُ  وبرقاا  رعداا  إال كرِ د  يُ  ال بل نفسه، يف هو

 ال أنه وعلم ابلصَّيِ ب سَ أنِ  من وأما ارقه،فَ ي ُ  ال والفزع بع  والر   له، الزمة فالوحشة
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 ومل منه، يستوحش ومل بذلك أستأنس الغيم، بسبب ةلمَ وظُ  وبرق رعد من فيه بد
 به نزل الذي بِ ي ِ للصَّ  قابِ طَ مُ  ل  ثَ مَ  فهذا .بي ِ الصَّ  من بنصيبه أخذه عن ذلك يقطعه
 به حييليُ   هللا رسول قلب على اىلوتع تبارك العاملني رب عند من جربيل

 ما قوالربَ  عدِ والرَّ  يمِ الغَ  من قارنهيُ  أن حكمته اقتضت أمجع، والوجود القلوب
 فكان .احلكيم العزيز مهانظَّ  ةمَ ظِ تَ ن   مُ  وأسباابا  ابلغةا  ةا كمحِ  املاء، من بَ ي ِ الصَّ  نارِ قَ ي ُ 

 وراءه ما يعلم مل فقط، هوقَ رُ وب ُ  هودَ عُ ورُ  هابَ حَ سَ  بي ِ الصَّ  ذلك من املنافق حظ  
 يتقيه فيما كَّ وشَ  مون،العالِ  به اطمأن مبا وارتب املؤمنني، آَنسَ  مبا فاستوحش

خرج من يَ يف موضع آخر، ف يتوسع ابن القيم رمحُه هللا . و(1)"العارفون بصرونمُ ال  
وا عن ا ضلوا واحنرفمَّ وكيف أهنم ل   ،س ينتسبون إىل أهل اإلُيانانَ ذلك إىل أحوال أُ 
 قال رمحه هللا تعاىل: " .بنصوص الوحي يزعجهم االستدالل كانالصراط املستقيم   

 هوأوامرُ  هوتديدُ  هووعيدُ  القرآن زواجرُ  عليهم تاشتدَّ  وعقوهلم بصائرهم عفِ ضَ فلِ 
 لمة  ظُ  فيه مطر   أصابه نمَ  كحال فحاهلم الصواعق، شبهيُ  الذي وخطابه ونواهيه

 من خشيةا  عينيه ضَ مَّ وغَ  أذنيه، يف أصبعيه لَ عَ جَ  هرِ وَ وخَ  هعفِ ضَ فلِ  وبرق، ورعد
 واملبتدعة اجلهمية تالميذ مانيث من كثريا وغريان حنن شاهدان وقد. تصيبه صاعقة

 عنها رأيتهم لبدعتهم املنافية الصفات وأحاديث الصفات آايت من شيئا سعوا إذا
 هذا اعنَّ  وادًّ سُ : منثهم قولوي .سورةقَ  من ترَّ ف َ  ،رة  مستنفِ  ر  محُُ  كأهنم معرضني،

 الرب معرفة لِ قَ ثِ لِ  جيمحون وهم يةا لِ وَ مُ  قلوهبم وترى هذا، غري شيئا واقرؤوا الباب،
 .وقلوهبم عقوهلم على وصفاته وأسائه وتعاىل سبحانه

 عليهم تيَ لِ وتُ  التوحيد هلم دَ رِ  جُ  إذا شركهم، اختالف على املشركون كذلك
 إىل السبيل وجدوا ولو عليهم، تلَ قُ وث َ  قلوهبم، أزتاي لشركهم املبطلة النصوص

                                 
 .56الوابل الصيِ ب، ص  (1)
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 سعوا إذا - - هللا رسول أصحاب أعداء جتد ولذلك وا،لُ عَ لفَ  آذاهنم د ِ سَ 
 عليهم ذلك لَ قُ ث َ  - - هللا رسول وصحابة الراشدين اخللفاء على الثناء نصوص

 املنافقني من إخواهنم من ق  قَ حمَُ  ل  ثَ ومَ  ظاهر، ه  بَ شَ  كله وهذا قلوهبم؛ وأنكرته جدا،
. (1)"أعماهلم تشاهبت قلوهبم تشاهبت ملا فإهنم ابملاء؛ هلم هللا ضربه الذي ال َمَثل  يف

 وِضَياءِ  َأنَوارِهِ  بُ ُروقِ  ِمن الصَّيِ بِ  احتمال ما يف عن بصائرهم أبصار َضُعَفتوقال: " 
 عند ذلك فَ َقاُموا ،نواهيهوأوامره و  ُوُعوِدهِ  رُُعودِ  قِ يلت عن أساعهم وَعَجَزت ،معانيه
. وقد (2)البصري" وال يهتدي ببصره السَّاِمُع، ال ينتفع بسمعه التِ يِه، َأوديَةِ  يف َحَياَرى
بن القيم يف عدد ااحلافظ و  (3)البغوي :من أهل العلم منهم هذا املعىن طائفة  ذكر 

 .(5)والطاهر بن عاشور (4)الشيخ عبد الرمحن بن سعدي و -كما سبق-من كتبه 

 بني ةطَ لِ ختَ مُ ال   حال املنافقني" ر وِ  صَ ل هذا التمثيل يُ ث  مِ  ول أبنَّ القُيكن و 
 القرآن مواعظ ساع عند اخلري جاذبُ  همنفوسَ  بُ اذِ جيُ  حني ودوافعَ  جواذبَ 

 من ب  صي ِ  بال ابملسلمني، والسخرية النفوس أعراق من الشر وجاذبُ  وإرشاده،
  .(6)"وأكدار زعجات  ومُ  ر  وأنوا يوث  غُ  فيه اختلطت السماء

 چڤ  ڤ     چ  ابل َمَثل :املراد  نَّ ومما يدخل يف هذا املعىن قول من قال: إ

ور وهذا اإلُيان هو حياة األرواح وحياة ى وهذا الن  دَ فهذا اهلُ والعلم، ى دَ هو اهلُ 

                                 
 (.1/117إعالم املوقعني ) (1)
 (.1/358مدارج السالكني )  (2)
 (.70/ 1انظر: معامل التنزيل ) (3)
 .44انظر: تيسري الكرمي الرمحن، ص  (4)
 (.317/ 1رير والتنوير )انظر: التح (5)
 (.315/ 1السابق ) (6)
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فمن كان على الكفر فهو  [،122]األنعام:  چڳ  ڳ            ڳ  ڱ  چ النفوس 
ومن حصلت له اهلداية فهو على نور من  ،من كان يف الضاللة فهو أعمىو  ،ميت

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  چ  ربه

فنصيب أهل اإلُيان [. 257]البقرة: چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  
ونصيب هؤالء من  ،نتفاع هبذا الدين يف العاجل واآلجلالوا ،هو احلياة الكاملة

ك منُه إال الرعد والربق رِ د  مل يُ و  ،نصيب الذي مل يعرف حقيقة الغيثاملنافقني هو ك
  .مما قبله قريب  القوُل هذا و  ،والظلمات

 به تعاىل هللا بعث مما همنصيبَ  هفشبَّ تعاىل: "  هللا رمحهابن القيم قال احلافظ 
 كان ام أحوجَ  عنه تئَ فِ طَ  اليت للنار دوقِ تَ س  مُ ال   بنصيب واحلياة النور من  رسوله
 طريقا، يعرف وال سبيال يهتدي ال تئها حائرا الظلمات يف وبقي نوره وذهب ،إليها

 إىل لو   عُ  نمِ  ينزل :أي وبصُ يَ  الذي املطرُ  :وهو ،بالصيَّ  أصحاب وبنصيب
 حياةَ  به تيا القلوبَ  ألن ب،ابلصي ِ  هعبادَ  به ىدَ هَ  الذيى دَ اهلُ  هفشبَّ  .لف  سُ 

 من له حيصل مل من بنصيب اهلدى هذا من افقنياملن ونصيبَ  ابملطر، األرض
 املقصود هو مما ذلك وراء فيما له نصيبَ  وال ،وبرق   ورعد   ظلمات   إال بي ِ الصَّ 

 فيه، اليت الظلمات تلك وأن والدواب، والشجر والعباد البالد حياة من بابلصي ِ 
  .بي ِ الصَّ  لكبذ االنتفاع كمال إىل وسيلة وهو ،لغريه مقصود   والربقَ  الرعدَ  وذلك

 وبرق ورعد لمةظُ  من بالصي ِ  يف مبا اإلحساس على يقتصر جهله طر  لفَ  فاجلاهلُ 
 بصرية وال ه،تِ عَ ن   صَ  عن وصانع سفره عن مسافر لوتعط   شديد برد من ذلك ولوازم

 كل ِ  شأنُ  وهكذا .العام والنفع احلياة من بالصي ِ  ذلك أمر إليه ولؤ ي ما إىل تنفذ له
 كل من وراءه ما إىل الظاهر املكروه األمرَ  هنظرُ  اوزجيُ  ال العقل ضعيف النظر قاصرِ 

  .بصريته تصحَّ  من إال اخللق أكثر حال وهذه. حمبوب
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 تالفإل والتعرض ،واملشاق ِ  التعب من اجلهاد يف ما البصرية ضعيفُ  رأى فإذا
 مقدِ يُ  مل عاداتهمُ  خياف من عاداةومُ  ،اموَ الل   ةالمَ ومَ  ،الشديدة راحاتواجلِ  ،هجةمُ ال  

 قابَ سَ تَ  إليها اليت والغاايت احلميدة العواقب من إليه ولؤ ي ما شهديَ  مل ألنه ؛عليه
 البيت إىل احلج سفر على مَ زَ عَ  من وكذلك .املتنافسون تنافس وفيها ،ابقونسَ تَ مُ ال  

 اساةقَ ومُ  ،والوطن األهل ارقةفَ ومُ  ،السفر مشقة إال ذلك سفره من يعلم  فلم احلرام
 ومآله السفر ذلك آخر وبصريته نظره اوزجيُ  وال ،املألوفات اقرَ وفِ  ،الشدائد
 البصرية ضعيفِ  حالُ  هؤالء وحالُ . عليه يعزم وال ،إليه خيرج ال فإنه ؛وعاقبته
 واألوامر والنواهي والزواجر والوعيد الوعد من القرآن يف ما يرى الذي واإلُيان

 والشهوات، املألوفات ثدي من رضاعها عن مهافطِ تَ  اليت النفوس على ةالشاقَّ 
 بلغ من إال العقول صبيان كلهم والناسُ  ،هوأشق   شيء   أصعبُ  الصيب على امُ طَ والفِ 

 ينظر الذي فهذا ،ومعرفةا  وعمالا  علماا  احلق وأدرك ،اءبَّ األلِ  العقالء الرجال مبالغ
 حياة أنه ويعلمَ  ،والصواعق والربق الرعد من فيه وما ،بالصي ِ  وراء ما إىل

 هللا بَ رَ ضَ  وقد رمحه هللا تعاىل: " الشيخ حممد األمني الشنقيطيقال و   .(1)"الوجود
 ابلعلم ألن؛  ابملطر والعلم ى،دَ اهلُ  من -  - حممد به جاء ملا اَلا ثَ مَ  اآلية هذه يف

 هذا بر  ضَ  هج  وَ  إىل وأشار .األجسام حياة ابملطر أن كما األرواح، حياة ىدَ واهلُ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 ڀ       ڀ  چ : وعال جل بقوله َثل ال مَ 

 يف اآليتني يف إليه شارمُ ال   ال َمَثل  هذا أوضح وقد[. 57]األعراف: چڀٺ  
 َعزَّ  ِبهِ  هللاُ  بَ َعَثيِنَ  َما َمَثلَ  ِإنَّ  : » قال حيث (2)عليه قفَ ت َّ مُ ال   موسى أيب حديث

َها َفَكاَنت   َأر ضاا، َأَصابَ  َغي ث   َكَمَثلِ  َوال ِعل مِ  َدى،اهل ُ  ِمنَ  َوَجلَّ   طَيِ َبة ، طَائَِفة   ِمن  
َها وََكانَ  ال َكِثرَي، َوال ُعش بَ  ال َكأَلَ  فَأَن  بَ َتتِ  ال َماءَ  قَِبَلتِ   ال َماَء، َأم َسَكتِ  َأَجاِدبُ  ِمن  

                                 
 (.69-2/68اجتماع اجليوش اإلسالمية ) (1)
 (.2282(، ومسلم )79أخرجه البخاري ) (2)
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َها َفَشرِبُوا النَّاَس، هِبَا هللاُ  فَ نَ َفعَ  اَوسَ  ِمن   ا، َقو  َها طَائَِفةا  َوَأَصابَ  َوَرَعو  َرى، ِمن   َا ُأخ   ِهيَ  ِإّنَّ
 مبَا َونَ َفَعهُ  هللِا، ِدينِ  يف  فَ ُقهَ  َمن   َمَثلُ  َفَذِلكَ  َكأَلا، تُ ن ِبتُ  َواَل  َماءا، متُ ِسكُ  اَل  ِقيَعان  
َبل   َوملَ   رَأ ساا، َذِلكَ بِ  يَ ر َفع   ملَ   َمن   َوَمَثلُ  َوَعلََّم، فَ َعِلمَ  ِبِه، هللاُ  بَ َعَثيِنَ   الَِّذي هللاِ  ُهَدى يَ ق 

ى والنور جاء يف دَ اهلُ  فإنَّ  ؛للقول الذي قبله الزم  مُ  ذا القولوه. (1)(«بِِه  ُأر ِسل تُ 
  .إىل اجلمع أو التوفيق أو الرتجيح  بينهما حاجةوال  ،فالقوالن متالزمان ،القرآن

ضالهلم وكفرهم كما جاء عن و فقني حلال املنا هذا وصف   أنَّ   :الثاين القول
ََذرِ الكفر و  ِمن ِفيه ُهم ما ظُُلَمات ِمن ُهم :َأي : "قال ابن عباس   ال َقت ل، من احل 

اَلفِ  من عليه هم الَِّذي على  الَِّذي من َوَصفَ  ما ِمث لِ  على منكم، وفِ والتَّخَ  اخلِ 
ڇ  چ  املوت َحَذرَ  الصََّواِعقِ  ِمن ي هُأُذن َ  يف َأَصابَِعهُ  َفَجَعلَ  الصَّيِ ِب، ظُل َمة يف هو

َق ِ  ضوء لشدَّة :َأي[ 20: البقرة] چڇ  ڇ     ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  احل 

 على به قوهلم ِمن فهم ،احلق ويتكلمون به يعرفون :َأي چڈ  ژ  ژ  ڑڑ   
تَقاَمة ، ِينَ  قَاُموا الكفر ِإىل منه ار َتَكسوا فِإذا اس  الُقرطيب رمحه هللا وقال  .(2)" ُمَتَحريِ 
 الظ ُلَماتِ  من الصَّيِ ب مبا يف ال ُمَناِفِقني َأحَوال هللا تعاىل يف هذه اآلية َوَشبَّهتعاىل: " 

 . َوالصََّواِعقِ  َوال بَ ر قِ  َوالرَّع دِ 

 خُيَوَُّفونَ  ِلَما َمَثل   َوال بَ ر قُ  ،َوالرَّعدُ  الكفِر، ِمن يعتقدونه ِلَما َمَثل   فَالظ ُلَماتُ 
 .(3)به"

                                 
 (.14-13/ 1أضواء البيان ) (1)
 (.1/367أخرجه ابن جرير يف جامع البيان ) (2)
 (.1/219اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
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استضاءة املنافقني بضوء إقرارهم ابإلسالم مع  لُ ثَ هذا مَ أنَّ  :الثالث القول
  .ستسرارهم ابلكفرا

 املنافقني استضاءة َمَثلُ : ذلك قال اإلمام ابن جرير رمحه هللا تعاىل: " وأتويل
 اَنرِه ِبَضوء النَّارِ  ُموِقدِ  ِإَضاَءةِ  َمَثلُ  الكفر، اسِتسَرارِِهم مع ابإلسالم إقرارهم بضوء

 من َتَدَّرَ  َوَدقُهُ  ُمظ ِلم   َمَطر   َكَمَثلِ  أو ِصَفِتِه، من -ثَ َناُؤه َجلَّ - على ما َوَصف
 َجلَّ - اّللَّ  َأخرب الَّيت الظ ُلَماتُ  هو وذلك ُمظِلَمة ، لَيَلة   يف ظَلَماء ُمزنَة   َتِمُله السََّماءِ 

ا -ثَ َناُؤهُ   رُ و ِ صَ فهذا ال َمَثل  يُ  ،ُيكن أن جتتمع متقاربة   وهذه األقاويلُ  .(1)"فيه َأهنَّ
من قوارع  ،شّت املنافقني وما حيصل يف نفوسهم من االنزعاج والقلق من أمور   حالَ 

الدائم من األخذ والعقوبة اليت تل هبم من أهل  فِ و  خَ ومن التَ  ،القرآن ومن زواجره
ون به من التكاليف  الشاقة اليت بُ الَ طَ وكذا أيضاا ما يُ  ،اإلُيان أو من هللا جل جالله

 . ضت أصالا ابإلُيانتنفر عنها نفوسهم اليت ما ارت

 املطلب الثاني : 
ُ
ل  م

َ
ث
َ
م
ْ
 هل هذا ال

َ
 ر
َّ
 ك

 
  ب

ُ
 أو م
َ
 ف
َّ
 ر

 
 القول ؟ ق

أن هذا ال َمَثل   :الثاين القول. وال يصح تفريقه أن هذا ال َمَثل  ُمرَكَّب   :األول
 ،ال َمَثل  هذا على كالمهم يف ظاهر وهذا .لعلم، وهو قول أكثر أهل اُمَفرَّق  

  .املنافقني حوالأب يتصل معىن على مجلة كل وتنزيلهم
 ألنَّ  ؛بابلصي ِ  اإلسالم دين هَ بَّ شَ  :يقول أن لقائل : "الكشاف قال يف

 وما ،ابلظلمات الكفار هبَ شُ  من به يتعلق وما ،ابملطر األرض حياةَ  به تيا القلوب
 نتوالفِ  والبالاي األفزاعِ  نمِ  الكفرة يصيب وما ،والربق ابلرعد الوعيدو  الوعد نمِ  فيه
 كمثل واملراد .ب  ي ِ صَ  ذوي كمثل واملعىن: أو ،ابلصواعق اإلسالم أهل جهة من

                                 
 (.1/354جامع البيان ) (1)
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 والصحيح"  :قال مث،  واقُ لَ  ما منها واقُ فلَ  الصفة هذه على السماءُ  أخذتم قوم
 التمثيالت مجلة من  مجيعاا  التمثيلني أن هونَ طَّ خَ تَ ي َ  ال البيان علماء عليه الذي

 ". ةقَ رَّ فَ مُ ال   دون ةبَ كَّ رَ مُ ال  
 أتخذ العربَ وذلك أنَّ  ،اجلزل واملذهب لُ ح  الفَ  القول هو هذا أنَّ  رَ كَ ذَ مثَّ 

مل أيخذ هذا ُبجَزة ذاك، فتشبهها بنظائرها.  بعض عن بعضها معزوالا  رادىفُ  أشياء
 عادت حّت ت  قَ صَ اَل وتَ  ت  امَّ ضَ تَ  قد أشياء جمموع من ةا حاصل كيفيةا  هُ ب ِ شَ وتُ وقال: "

 غري ابألفراد األفراد تشبيه ادرَ ي ُ  أن فأما ". إىل أن قال: "مثلها أبخرى واحدا، شيئا
 يف املنافقني وقوع فَ صَ وَ  ملا فكذلك. فال واحدا، شيئا ةا ريَّ صَ ومُ  ببعض بعضها وطنُ مَ 

َرة من فيه واطُ بَ خَ  وما ضاللتهم  مبا عليهم األمر وشد ة حريتم تهَ ب ِ شُ  ةشَ ه  والدَّ  احلَي  
 يف السماء أخذته من وكذلك الليل، ظلمة يف إيقادها بعد انره طفئت من دابِ كَ يُ 

 هللا رمحهُ  عاشور ابنقال  . (1) "الصواعق من فو  وخَ  قر  وب َ  دع  رَ  مع ةمَ لِ ظ  مُ ال   الليلة
ِثيلِ  بديع هذا تعاىل: " ومن  ال ُمرَكََّبةِ  اهليئة جمموع من عليه احتوى ما من أنَّه التَّم 

االهتداء،  َجَواِذبِ  من لنفوسهم اجلواذب ُمَناَزَعةِ  حني ال ُمَناِفِقنيَ  حال هبا ال ُمَشبَّهِ 
 َجَواِذبِ  مع وإرشاده، النَّيبءِ  دعوة قَ ُبولِ  نم نفوسهم على يُ َفاضُ  ما وترقبها

 إىل خَيُلونَ  حينما اإلرشاد ذلك هبا يَعَلقَ  أن ِسِهمَأنفُ  عن وَذهبِ ِم ،الُكفرِ  على اإِلصَرارِ 
ِبيهِ  لَِتفرِيقِ  قَاِبل   هو مع ذلك َشَياِطيِنِهم، َرَداتِهيف  التَّش  َرَدة   َتَشابيه إىل ُمف   أبَِن ،ُمف 

َئةِ  جمموع من ُجز ء   ُكل   ُيَشبَّهَ  َي   َئةِ  جمموع من جلزء ال ُمَشب ََّهةِ  اهل   يِ ب  صَ  َأَصابَ ُهم َقوم   َهي  
 وبَرق   منها، املوت وخيشون ،َقصِفَها ساع يُِطيُقونَ  ال وَصَواِعقُ  وَرع د   ظُُلَمات   معه

 . (2)وتركه" السَّري ِ  بني َحريَة   يف وهم يذهب أببصارهم َيَكادُ  َشِديد  

                                 
 (.80-79/ 1الكشَّاف ) (1)
 (.321-1/320التحرير والتنوير ) (2)
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قًا، 
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املطلب الثالث : معىن ال

     ڤ  ڤ چيف قوله تعاىل: املفسرين يف )أو(  أقوالوتفسري أجزائه: 

 چىت   يت   جث  مث  ىث     يث          چ كقوله تعاىل   (،الواو)مبعىن  القول األول: أن )أو(: چ

 چ (، وقال تعاىل:الواو)مبعىن  ، وال كفورا اال تطع أمث :يعين[24]اإلنسان: 

 ( ،الواو)مبعىن  )أو( :قالوا]، 147]الصافات: چٴۇ  ۋ   ۋ       ۆ ۈ ۈ
  .(1)، وهذا هو قول ابن جرير رمحه هللا تعاىليزيدون عليهاو  :يعين

اضرب هلم ال َمَثل   ن شئتَ إ ر  ي َّ أنت مَُ  :يعين ،للتخيري القول الثاين: أن )أو(
ب ل َمَثل  ابلصي ِ ااضرب هلم  وإن شئتَ  ،عليهم نطبق  فهو مُ  ،ابلذي استوقد انرا

وهذا  ،بني هذا وهذا ر  ي َّ فأنت مَُ  ،الذي نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
  .(2)البغوي :منهم ،قال به مجاعةالقول 

 ،ينري بن ساجالس احلسن أو  :كقوهلم  ، للتسوية القول الثالث: أن )أو( 
ابق طَ الا هبذا أو هبذا فهو مُ ثَ هلم مَ  تَ ب  رَ سواء ضَ  :مبعىن ،يستوي هذا وهذا :يعين

 ،هذه األقوال متقاربة   . و(3)تعاىل وهذا الذي ذهب إليه القرطيب رمحه هللا ،حلاهلم
ب أحدمها يف طائفة ضرَ مل يُ أنه و  ،يف املنافقنيمضروابن وكل هؤالء يرون أن ال َمثَلني 

 انَ رِب  خ  أَ : قائل لنا قال فإنقال ابن جرير رمحه هللا تعاىل: "  .خرىوالثاين يف طائفة أُ 
 للمنافقني نيلَ ث َ مَ  يكوان فإن ا؟أحدمه أو للمنافقني ناَل ثَ مَ  امهُ أَ  ال َمثَلني، هذين عن

: يقل ومل الكالم، يف الشك مبعىن أتيت (أو)و ،چڤ  ڤ     چ : قيل فكيف
 القوم لُ ثَ مَ  يكون أو األول؟ ابل َمَثل  الثاين ال َمَثل  قلحِ تُ  اليت ابلواو وكصيب،

                                 
 (1/354انظر: جامع البيان ) (1)
 (.1/69انظر: معامل التنزيل ) (2)
 (.1/464انظر: اجلامع ألحكام القرآن ) (3)
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 المالك يف كانت إذا (أو) أنَّ  متَ لِ عَ  وقد ،(أو )ب اآلخر رك  ذِ  هج  وَ  فما مها،أحدَ 
 لقيين: القائل كقول عنه، أخرب فيما رِب خ  مُ ال   من الشك وجه على فيه تدخل فإّنا

 أن علمه مع منهما، هيَ قِ لَ  الذي عني لَ هِ جَ  ولكنه أحدمها، هيَ قِ لَ  وإّنا أبوك، أو أخوك
 أو شيء يف الشك إليه افضَ يُ  أن -ثناؤه جلَّ - هللا يف جائز وغريُ  ه؛يَ قِ لَ  قد أحدمها

 . عنه اخلرب ترك أو أخرب فيما عنه شيء مل  عِ  وبُ زُ عُ 
 يف كانت وإن (أو)و إليه، ذهبتَ  الذي خبالف ذلك يف األمر إن: له قيل

 (الواو) عليه تدل ما لث  مِ  على ةا دالَّ  أتيت قد فإهنا الشك، مبعىن أتيت الكالم بعض
ُمَ  بن توبةَ  كقول ،بعدها أييت مبا وإما قبلها، الكالم من ابق  سَ بِ  إما  :(1)ريِ  احل 

َلى َزَعَمت   َوَقد   َها َأو   تُ َقاَها لِنَ ف ِسي...  فَاِجر   أبَِين ِ  لَي     .(2)ُفُجورَُها َعَلي  
بَةَ  ذلك من َأنَّ  ومعلوم هِ  على غري تَ و   كانت َلمَّا وَلِكن قَاَل، ِفيَما الشَّك ِ  َوج 

 كانت لو )الواو( َلي هِ عَ  َتُدل   كانت الَِّذي ِمث لِ  على َدالَّةا  ال َمو ِضع هذا يف (أو)
ِضَعَها َوَضَعَها ،مكاهنا  . َمو 

اَلَفةَ  َجاءَ  :(3)َجرِير   وكذلك قول  ُموَسى رَبَّهُ  َأَتى َكَما...  َقَدراا َلهُ  َكاَنت   َأو   اخلِ 
  (4)َقَدرِ  َعَلى

  :اآلخر قال وكما
ئاا يَ ُرد   ال ُبَكاءُ  َكانَ  فَ َلو    َعَناقِ  َأو   ُجبَ ري    َعَلى َبَكي تُ ...  َشي  
يعاا َمَضَيا ِإذ   ال َمر أَي نِ  َعَلى ِتَياِق  ِبُز ن   ِلَشأ هِنَِما...  مجَِ  .(5)َواش 

                                 
َُمريِ  بن بن توبةأبو حرب  (1)  (.1/259، شاعر فارس. انظر: فوات الوفيات )ةاجَ فَ خَ  بن كعب بن سفيان احل 
 (.68/ 11(، خزانة األدب )1/88انظر: أمايل القايل )  (2)
، اخلََطَفى بنِ  َعِطيَّةَ  بنُ  َجرِي  رُ  َحز رَةَ  َأبُو (3) . انظ ر: س ري أع الم ب در ب ن ُحَذي  َف ة :اخلطف ى َواس م ،الَبص  ِري   التَِّمي ِمي 

 (.590/ 4النبالء )
 .211ديوان جرير، ص  (4)
م بن ن ُ  (5)  (، 164/ 26َويرة. انظر: تج العروس ) األبيات ِلُمَتمِ 
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يعاا، َمَضَيا ِإذ   ال َمر َأي نِ  َعَلى: بقوله دل فقد  مل يبكيه أن أراد الذي بكاءه أن مجَِ
 يف ذلك كفكذل. مجيعا بكيهمايَ  أن أراد بل اآلخر، دون مهاأحدَ  به قصديَ  أن درِ يُ 

 يف دالة   (أو ) أنَّ  معلوما كان امَّ لَ   چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ : ثناؤه جل هللا قول
 َنَطقَ  َسَواءا  كان مكاهنا كانت ولو ،(الواو) عليه تدل كانت الذي لِ ث  مِ  على ذلك

 التمثيلني أحد عطفملَ : قلتَ  فإن : "افالكشَّ وقال يف  .(1)("ال َواوِ  )ب أو (َأو )ب ِفيهِ 
 يف فصاعدا شيئني ياوِ سَ تَ لِ  أصلها يف (أو) :قلتُ  الشك؟ برف اآلخر على

 سالِ جَ : قولك وذلك ؛الشك غري يف يللتساو  عريتفاستُ  فيها سعاتُ  مث الشك،
: تعاىل قوله ومنه ا،سَ الَ جيَُ  أن استصواب يف انيَّ سِ  أهنما ريدتُ  سريين، ابن أو احلسن

 عصياهنما، وجوب يف متساواين والكفور اآلمث ي:أ ، چىت   يت   جث  مث  ىث     يث          چ 
 لكيفيّت ة  هَ شبِ مُ  املنافقني قصة كيفية أن :معناه چڤ  ڤ     چ : قوله فكذلك

 التمثيل، بوجه منهما واحدة كل استقالل يف سواء   القصتني وأن القصتني، هاتني
القول الرابع: . (2)"فكذلك مجيعا هبما اهَ ت َ ل  ث َّ مَ  وإن صيب،مُ  فأنت اهَ ت َ ل  ث َّ مَ  فبأيتهما

أن )أو( يثبُت هبا أحُد األمرين، فهم ال خَيرجون عن ال َمثَلني، بل بعضهم ُيشبه هذا، 
وبعضهم ُيشبه هذا، وهبذا قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل، وردَّ على 

 والذي خيالفها هو قول ،بينها تقارب   الثالثة األوىل األقوالُ  . و(3)من قال خبالفه
وينبين على هذا القول األخري مسألة،  .شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحُه هللا ومن وافقه

 وهي:

                                 
 (.356-1/355جامع البيان ) (1)
 (.1/81الكشَّاف ) (2)
 (. 277-7/276انظر: جمموع الفتاوى ) (3)
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  هل
َ
 امل
َ
واحدة من املنافقني  لطائفة )الناري واملائي( نَل ث

 لطائفتني؟ أو
وذلك  ؛وهم املنافقون ؛ لطائفة واحدةابَ رِ أن ال َمثَلني قد ضُ  :األول القول

، ليكون كشفاا بعد كشف، وإيضاحاا بعد ف أخرىاة أوصاعَ ارَ لتمثيل حاهلم مبُِ 
فانتفعوا بعض  ،لبيان حاهلم حينما ادعو اإلُيان بَ رِ فال َمَثل  األول ضُ  إيضاح.
ة رَ ي   ما هم فيه من احلَ  رُ و ِ صَ وال َمَثل الثاين يُ  .مث بعد ذلك انطفأ نورهم ،االنتفاع

ين أبو رِ س ِ فَ مُ إليه كبري ال   ذهب القولوهذا  .د والقلق واخلوف وما إىل ذلكد  رَ والت َّ 
، (4)وابن عاشور، (3)، والرازي(2)صاحب الكشَّافو  ،(1)جعفر بن جرير رمحُه هللا
   .(5)وهو قول أكثر املفسرين

رة ايِ غَ هذا ال َمَثل  لطائفة أخرى مُ ال َمثَلني لطائفتني؛ ولذا فأن القول الثاين: 
وهذا الذي ذهب إليه الشيخ  ،من املنافقني كان كل منهماوإن   ،للطائفة األوىل

ذهب إليهم  نومم ، (7)بن كثرياافظ احلواختاره  ، (6)رمحُه هللا ةبن تيمياتقي الدين 
  .(8)من املعاصرين الشيخ حممد الصاحل العثيمني رمحُه هللا

                                 
 انظر: السابق. (1)
 (.1/78انظر: الكشَّاف ) (2)
، ال  ري خطي  ب ب  ناملع  روف اب احلس  ني ب  ن عم  ر ب  ن حمم  ده  و:  ال  رازي (، و316/ 2انظ  ر: مف  اتيح الغي  ب ) (3)

ه(    رمح  ه هللا تع  اىل. انظ  ر: س  ري أع  الم 606ه    ، وت  ويف س  نة) 543، املفس  ر ول  د س  نة والفخ  ر ال  رازي
 .( 65/ 13(، البداية والنهاية )  500/ 21النبالء ) 

 (.314/ 1انظر: التحرير والتنوير ) (4)
 .44(، تيسري الكرمي الرمحن، ص 1/56(، فتح القدير )1/52لعقل السليم ) انظر: إرشاد ا (5)
 (.277-7/276انظر: جمموع الفتاوى ) (6)
 (. 1/189انظر: تفسري القرآن العظيم ) (7)
 (.1/69انظر: تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) (8)
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ملن كانوا على النفاق  إّنا هوهذا ال َمَثل  الثاين  يرون أنَّ  والقائلون هبذا القول
وأما ال َمَثل  األول فهو لقوم  كان هلم إُيان مث بعد ذلك صاروا  ،زالوا عليه وال ابتداءا 

. لكنهم اختلفوا يف األشدِ  من احلالني، واألسوأ من الفريقني على اتمَ لُ إىل حال الظ  
 بن تيمية رمحُه هللااشيخ اإلسالم القول األول: أنَّ الطائفة األوىل أشد : قال  قولني:
ڤ  چ : قوله وهو ،اآلخر ال َمَثل  هلم بَ رِ فضُ  ،منافقني يزالوا مل الذين اوأمَّ "  تعاىل:

 رينس ِ فَ مُ ال   فإن. القولني أصح وهذا،  چڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  
 و ،قولني على لبعضهم؟ ال َمَثل  هذا أو ،كلهم هلم مضروابن ال َمَثالن هل :اختلفوا

 فدلَّ  األمرين؛ أحد هبا يثبت وإّنا،  چڤ  ڤ     چ : قال ألنه ؛الصواب هو الثاين
 هشبِ يُ  بعضهم بل ،ال َمثَلني عن خيرجون ال فإهنم ؛وهذا هذا مهُ لُ ث َ مَ  أهنم على ذلك
 يذكر بل (أو) يذكر مل ال َمثَلني ونهُ شبِ يُ  كلهم كانوا ولو ،هذا هشبِ يُ  وبعضهم ،هذا

 أو احلسن سالِ جَ : كقوهلم - للتخيري هاهنا (أو) إن :قال من وقول. العاطفة الواو
  .اخلرب يف يكون ال ،والطلب األمر يف يكون التخيري ألن ؛بشيء ليس - سريين ابن

 اإلهبام أو ،نيبِ اطَ املخَ  لتشكيك أو (،الواو) مبعىن (أو): قال من قول وكذلك
 التشكيك يريد ال ،والتفهيم البيانَ  ابألمثال يريد هللاَ  فإنَّ  ،بشيء ليس ؛عليهم

 ال َمَثل "  يف قال أنه ذلك على ويدل   .حاهلم املؤمنني تفهيم قصودوامل ،واإلهبام
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      چ ":  الثاين"  يف وقال  چٿ   ٿ  ٿ  چ ":  األول

ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  

ک    ک  ک  ک  گ  چ  رونبصِ ويُ  يسمعون أهنم"  الثاين ال َمَثل "  يف ، فبَ نيَّ  چ

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   چ  صاروا مث ونرُ بصِ يُ  كانوا"  األول"  ويف چگگ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   چ  الربق چڌ  ڌ  ڎ  چ "  الثاين"  ويف. چٿ  ٿ  
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 حال فاألول ،ةلمَ الظ   يف واقُ ب َ  واألولون ،ظالم وحال ،ضياء حال: حاالن فلهم. چ
 يف وال وءضَ  يف ال يستقر مل من حال والثاين ،ةلمَ ظُ  يف فصار ضوء يف كان من
وعلى هذا تكون . (1)"واسرتابته مقامه بوجِ تُ  اليت األحوال عليه ختتلف بل ،ةلمَ ظُ 

چ بصار إ وهلم نوع سع  ، والثانية چٿ   ٿ  ٿ  چ  :ألهنم ؛األوىل أشد   الطائفة

ک    ک  ک  ک  گ  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ   ڄ 

: أقساما الناس صار هذا تقرر فإذا. وقال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: "  چگگ  
 وهم ،ص  لَّ خُ  وكفار البقرة، أول يف األربع ابآلايت املوصوفون وهم ،ص  لَّ خُ  مؤمنون

 هلم املضروب وهم ،ص  لَّ خُ : قسمان وهم ومنافقون، بعدها، ابآليتني املوصوفون
 وهم ،خيبو وترة ،اإلُيان من ع  م  لَ  هلم يظهر ترة يرتددون، ومنافقون الناري، ال َمَثل 

 .قبلهم الذين من حاال أخف وهم املائي، ال َمَثل  أصحاب
 لِ ثَ مَ  بِ ر  ضَ  من النور سورة يف رَ كِ ذُ  ما الوجوه بعض من شبهيُ  املقام وهذا

 كأهنا اليت الزجاجة يف  ابملصباح والنور اهلدى من قلبه يف هللا لَ عَ جَ  وما ،املؤمن
 الشريعة من واستمداده اإلُيان على املفطور املؤمن قلب وهي ،ي  ر ِ دُ  كوكب

 يف تقريره سيأيت كما ختليط، وال ر  دَ كَ  غري من إليه الواصلة الصافية اخلالصة
 على أهنم يعتقدون الذين الكفار، نمِ  ادبَّ العُ  لَ ثَ مَ  بَ رَ ضَ  مث .هللا شاء إن موضعه
ڃ  چ : قوله يف ،ال ُمرَكَّب اجلهل أصحاب وهم شيء، على وليسوا شيء،

 اآلية چڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
 هللا قال الذين وهم ،البسيطَ  اجلهلَ  الِ هَّ اجلُ  ارفَّ الكُ  لَ ثَ مَ  بَ رَ ضَ  مثَّ  [ .39: النور]

ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ   چ: فيهم

                                 
 (.277-7/276جمموع الفتاوى ) (1)
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: النور] چڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     
40].  

 سورة أول يف ذكرمها كما ،د  ل ِ قَ ومُ  داعية  : قسمني إىل هاهنا الكفارَ  مَ سَّ فقَ 
: احلج] چچ   چ   چ  ڇ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ : احلج

 چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     چ : بعده وقال. [3

 اإلنسان، سورة ويف ،وآخرها الواقعة أول يف املؤمنني  هللا مقسَّ  وقد .[8: احلج]
 من فتَ َلخَّصَ  .األبرار وهم ،ُيني   وأصحابُ  ون،بُ املقرَّ  وهم سابقون: قسمني إىل

 الكافرين وأنَّ  وأبرار، بونرَّ قَ مُ : صنفان املؤمنني أنَّ : الكرُيات اآلايت هذه جمموع
 فيه ومنافق خالص، منافق: صنفان-أيضا- املنافقني وأنَّ  دون،ل ِ قَ ومُ  دعاة: صنفان

:  النيب عن عمرو، بن هللا عبد عن الصحيحني، يف جاء كما،  نفاق من عبةشُ 
َلة   ِفيهِ  َكاَنت   َوَمن   َخاِلصاا، ُمَناِفقاا انَ كَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمن   ثالث" ُهنَّ  َخص   ِفيهِ  َكاَنت   ِمن  

َلة   َلَف ، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب ، َحدَّثَ  ِإَذا من: يََدَعَها َحّتَّ  النِ َفاقِ  ِمنَ  َخص   ِإَذا و َأخ 
متُِنَ   عبةوشُ  ،إُيان   من عبةشُ  فيه تكون قد اإلنسان أن على به استدلوا. (1)"َخانَ  اؤ 

 ذهب كما اآلية، عليه تدلَّ  كما اعتقادي، أو احلديث، هلذا ليمَ عَ  إما. نفاق من
 .(2)"العلماء وبعض السلف من طائفة إليه

: قلتَ  فان ف: "قال صاحب الكشا القول الثاين: أنَّ الطائفة الثانية أشد : 
 ؛هوفظاعتِ  األمر د ةِ وشِ  ةرَ ي   احلَ  طر  ف َ  على أدل   ألنه ؛الثاين: قلتُ  ؟أبلغُ  التمثيلني ي  أ

إىل هذا و  .(3)"األغلظ إىل األهون من هذا حنو يف يتدرجون وهم ،رَ ُأخ ِ  ولذلك

                                 
" َفَج رَ  َخاَص مَ  َوِإَذا.." ب زايدة: " ِفي هِ  ُكنَّ  َمن   َأر َبع   ( بلفظ: "58م برقم )(، ومسل34أخرجه البخاري برقم ) (1)

 ".َغَدرَ  َعاَهدَ  َوِإَذا ويف بعض الرواايت: "
 (.193-1/192تفسري القرآن العظيم ) (2)
 (.81/ 1الكشَّاف ) (3)
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صل هلا إُيان حي ملالطائفة الثانية  ألنَّ ؛ صاحل العثيمني رمحُه هللاالالشيخ حممد ذهب 
حواهلم فهم فيما يتصل  ببعض أ ،أن ال َمثَلني مجيعاا للمنافقني واألقرب .(1)أصالا 

ويف توصيف األحوال األخرى للمنافقني من بعض  ،ينطبق عليهم ال َمَثل  األول
  .والعلم عند هللا تبارك وتعاىل ،الوجوه ينطبق عليهم ال َمَثل  الثاين

من أهل العلم: إنُه على تقدير، ويف هذا  كثري  قال    :چڤ     چ قوله تعاىل:
 التقدير أقوال:

د  قال فرَ مُ فجعلُه من قبيل ال   .بي ِ : كصاحب صَ رأنَّ التقديالقول األول: 
أي:اإلنسان الذي استوقد انراا مث چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ تعاىل: 

وهذا قول بعض أهل العلم كالشيخ  ب،ي ِ أي:أو كصاحب صَ چڤ     چ انطفأت
 .(2)عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا تعاىل

َر من قَ . بي ِ : كمثل ذوي صَ أنَّ التقديرالقول الثاين:  يل بِ فيجعلون ال ُمَقدَّ
 .(4)وابن عادل (3)ع، وهذا قول الرازيم  اجلَ 

ب، ودلَّ ي ِ يعين: كقوم ذي صَ  .بي ِ : كفريق ذي صَ أنَّ التقديرالقول الثالث: 
 .(5)، وهذا قول ابن عاشورچڄ  ڄ  چ على تقدير قوم قوله تعاىل: 

واحلافظ  ،(6)البغوي وهذا قول. بي ِ : أصحاب صَ أنَّ التقديرالقول الرابع: 
  .(7)ابن القيم

                                 
 (.1/69انظر: تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) (1)
 . 44 الرمحن، ص انظر: تيسري الكرمي (2)
 (. 2/316انظر: مفاتيح الغيب ) (3)
 (. 1/386انظر: اللباب ) (4)
 (. 1/316انظر: التحرير والتنوير ) (5)
 (. 1/69انظر: معامل التنزيل )  (6)
 (. 1/117انظر: أعالم املوقعني ) (7)
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ب هو: املطر الذي َيُصوُب، أي: ينزل بكثرة، وهذا قول مجاعة من ي ِ صَ وال
و الشيخ عبد الرمحن بن  ،(2)واحلافظ ابن القيم ،(1)كصاحب الكشاف  ،أهل العلم

  . (3)سعدي
 ابالقول األول: ُسِ َي بذلك  لنزوله، يُقال: صَ  :بذلك سبب تسمية الصيِ ب

 ال: َصوََّب رأسُه، إذا َنكَّسُه. قَ وهلذا يقولون: َصوََّب َنَظرُه، وي ُ  ؛وب: إذا نَ َزلَ صُ يَ 
َسَفل فَ ُهو َصيِ ب  " َع َلى ِإىَل األ  وهذا  ،(4)قال البغوي:" ُكل  َما نَ َزل من األ 

من َصاَب َيُصوب:  ،  "دِ ص  الذي عليه عامة أهل العلم. القول الثاين: أنُه مبعىن القَ 
 -َعَلي ِه الصَّاَلة َوالسَّاَلم  -إذا قصد، وال يُقال: َصي ب إال للمطر اجلََواد، كان 

أي: مطراا جواداا، ويقال أيضاا للسحاب:  ،(5)«اللهم اجعله َصيِ باا َهِنيئاا »يقول: 
لمة ظُ  :بي ِ ات اليت تكون يف الصَّ مَ لُ الظ   : چڦ     ڦ  چ . قوله تعاىل: (6)َصي ب"
، ويف املراد هبذه (7)لمات املطرلمة السحاب، وظُ وظُ  -ان ذلك بليلإن ك-الليل 

ات: مَ لُ راد ابلظ  مُ ال  أنَّ أقوال: القول األول: يف خصوص هذا ال َمَثل  لماتالظُ 
االبتالء، وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما من طريق ابن أيب 

فيه من الكفر واحلذر  ما همات: " ظُل َمة مَ لُ راد ابلظ  مُ ال  أنَّ القول الثاين:  . (8)طلحة

                                 
 (. 1/81انظر: الكشَّاف ) (1)
 (. 1/117انظر: أعالم املوقعني ) (2)
 . 44تيسري الكرمي الرمحن، ص انظر:  (3)
 (.1/69معامل التنزيل ) (4)
، وأخرج  ه «اَنِفعا  ا َص يِ باا اللَُّه  مَّ »( م  ن ح ديث عائش  ة رض ي هللا عنه  ا، بلف ظ: 1032أخرج ه البخ  اري ب رقم )  (5)

 (، وصحَّحه األلباين.3890ابللفظ املذكور: ابن ماجه برقم )
 (.1/387لباب )الما بني األقواس من كالم ابن عادل يف  (6)
 (.1/66انظر: تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) (7)
 (.1/54تفسري ابن أيب حامت ) (8)
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لكم، على ِمث ِل َما ُوِصَف  والتََّخو فعليه من اخلالف  همالَِّذي  على -ال َقت لِ  من
، وهذا مروي عن ابن عباس رضي هللا تعاىل (1)ظُل َمِة الصَّيِ ِب" هو يفالَِّذي  من

 عنهما. 
ت اليت يف اَل اَل يعين: الضَّ  اللة،ات: الضَّ مَ لُ راد ابلظ  مُ ال  أنَّ القول الثالث: 

راجع إىل القول الذي قبله. القول  وهو، (2)نفوسهم، وهذا منقول عن الضَّحاك
وهذا قول احلافظ ابن   ،ات: الشكوك والكفر والنفاقمَ لُ راد ابلظ  مُ ال  أنَّ  الرابع:

تعرتي وقيده الشنقيطي ابلشكوك والش َبه اليت  وهو مبعىن القول الثاين، ،(3)كثري
 ب ابلقرآن. ي ِ ، وهذا يتأتى على تفسري الصَّ (4)الكفار واملنافقني يف القرآن

ات: ما يعرتي املنافقني عند ساع القرآن من مَ لُ راد ابلظ  مُ ال  أنَّ القول اخلامس: 
ات، كما تعرتي السائر يف الليل يف حال املطر والغيم مَ لُ الوحشة،  فعربَّ عنها بظُ 
ر وال يعرف االجتاهات والطريق بصِ وال يُ  زُ ي ِ النجوم، فال ُيَُ وحشة ، فتنحجب عنُه 

  .(5)اليت يسلكها
وهذه األقوال اخلمسة ترجع يف املعىن إىل ثالثة، وهي: )األول، والثاين، 
واخلامس( ولعل أقرهبا الثاين، كما أنه ال يبعد دخول اجلميع تت معىن اآلية، 

من الشكوك، والضالالت املتنوعة، وما  فيكون املعىن شامال لكل ما يعرض لقلوهبم
 ينشأ عن ذلك من الوحشة عند ساع القرآن، وهللا أعلم.

                                 
 السابق (1)
ه(  رمحه هللا تعاىل. انظر: سري أعالم النبالء 102ضَّحَّاك بن ُمَزاحم اهلاليل ال ُمفسر، تويف سنة )ال أبو حممد (2)

 (.1/54مت )تفسري ابن أيب حا(، وانظر قوله يف: 4/598) 
 (.190/ 1انظر: تفسري القرآن العظيم ) (3)
 (.1/14انظر: أضواء البيان ) (4)
 (.317/ 1انظر: التحرير والتنوير ) (5)
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 :قولنيد على ع  لرَّ اب ال ُمراداختلف أهل العلم يف  :  چڦ  چ  قوله تعاىل:
من شأن  زعج القلوب من اخلوف،  فإنَّ يُ  ما د: هوع  لرَّ اب أن ال ُمرادالقول األول:  

  چ ەئ  وئ  وئ  ۇئچ لشديد والفزَع كما قال تعاىل: املنافقني اخلوَف ا
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ وقال : [، 4]املنافقون: 

 . (1)احلافظ ابن كثري  رمحُه هللا اختياروهو   [، 56]التوبة: چڤ  
د: الَتخِويف ، وهو قول ابن عباس رضي هللا ع  لرَّ اب أنَّ ال ُمرادالقول الثاين: 

وهذا القول  مغاير للقول   .ويُف آايت الوعيد اليت يف القرآنختَ  :أي ،(2)ماعنه
وابن عباس  ،ف اليت يف نفوسهماوِ خَ مَ فابن كثري يقول: هي ال   ،الذي قاله ابن كثري

يرى أن املراد :ختويف آايت الوعيد وما شابه ذلك، لكن بني رضي هللا عنهما 
منها: الوعيد  ،من األمور ة  لَ ف تقع بسبب مُج  اوِ خَ مَ ، فهذه ال  ة  مَ زَ اَل القولني مُ 

قال ابن . اجلمع بينهما نُ كِ وُيُ   ،ة  مَ زَ اَل بني القولني مُ فوالتهديد الذي يف القرآن، 
عاشور: " ويف هذا َتشبيه جِلزَع املنافقني ِمن آاَيت الوعيد مبا يعرَتي الَقائَم َت َت 

وخَيَشى الصََّواعَق  ،ى اسِتَكاَك َسعهِ َفهَو خَيشَ  ،السََّماء حني الرَّعِد والرَبِق َوالظ ُلماتِ 
يِه الربُق حنَي يلمع إبِِضاءة شديدة ،حذَر املَوتِ  َويَعمِ ي عليه الطَّرِيَق بَعَد  ،َويُ َعشِ 

وقد ضرب هللا ال َمَثل  ابلرعد ملا يف القرآن ِمن الزواجر اليت تقرع  .(3)انقطاِع ملَعانه"
ٹ  ٹ  چكقوله تعاىل: ،نها يف آايت ُأخر ج القلوب، وذََكر بعضاا مزعاآلذان وتُ 

ک  ک  ک  ک  گ  چ  وكقوله تعاىل: [،13]فصلت: چٹ  ڤ  ڤ  

ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  چ  وكقوله تعاىل: [،47]النساء:چگ   گ  گ  

                                 
 (.1/190انظر: تفسري القرآن العظيم ) (1)
 (.1/55سري ابن أيب حامت )فانظر: ت (2)
 (.1/319التحرير والتنوير ) (3)
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قال الشنقيطي : "وقد ثبت يف صحيح البخاري يف  .[47]سبأ: چىئ  ی  
،  ه قال " سعت النيب أنَّ   (1)معِ ط  مُ  بن رُ ي   ب َ تفسري سورة الطور من حديث  جُ 

 چڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ چهذه اآلية  غَ لَ ا ب َ مَّ يف املغرب ابلطور. فلَ  أُ رَ ق  ي َ 

إىل غري ذلك ، (2)كاد قليب أن يطري"  [37-35]الطور: چڍچ: إىل قوله
چ  حّت قال هللا تعاىل فيهم : ،ت املنافقنيفَ من قوارع القرآن وزواِجره اليت َخوَّ 

، واآلية اليت حنن بصددها ، وإن  [4]املنافقون: چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ەئ 
 . (3)كانت يف املنافقني ، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص األسباب"

راد مُ ال  أنَّ القول األول:  : قوالنق ر  راد ابلب َ مُ يف ال  : چڦ  چ  قوله تعاىل:
ملَنافقني يف بعض األحيان من ا ِمن ق:  هو َما يَلَمُع يف قُلوب َهُؤاَلء الضَّرِب ر  ابلب َ 

صاحل الالشيخ حممد  :وبه قال من املعاصرين ،(4)نور اإلُيان، وهو قول ابن كثري
 . (5)العثيمني

ودالئل ، ق: هو حجج القرآن وبراهينه الساطعةر  راد ابلب َ مُ ال  أنَّ القول الثاين: 
قال  ئرهم ال حيتملوهنا.فهم لضعف بصا ،احلق القوية اليت تَبَهتُ ُهم وتُبِهر أبصارهم

َضَرَب تعاىل ال َمَثل  ابلربق ؛ ِلَما يف القرآن ِمن  چڦچالشنقيطي: " قوله تعاىل: 
ف هللا به كشِ أبن القرآن نور  يَ  حَ رَّ وقد صَ  نور األدلة القاطعة والرباهنِي الساطعة .

: ى كقولهجَ ظُلَماِت اجلهل والشك والشرك، كما ُتكشف ابلنور احلسي ظلماُت الد  

                                 
 م اترض ي هللا تع اىل عن ه،  املدين ، يعد أبو :قيل و ، حممد أبو ، يالنوفل القرشي ديع بن مطعِ مُ  بن ريبَ جُ  (1)

 (.1/462(، اإلصابة )1/232للهجرة. انظر: االستيعاب) وَخسني ،تسع أو ،مثان أو ،سبع  سنة
 .(463(، ومسلم برقم  )4573أخرجه البخاري برقم  ) (2)
 (.1/15ن )أضواء البيا (3)
 (.100-1/99تفسري القرآن العظيم ) (4)
 (.1/69انظر: تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) (5)
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ِلِه: [147]النساء:چې  ى  ى  ائ  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  چ ، َوقَ و 

ِلِه:   [52]الشورى:چ ٿ  ٹ  ٹ  چ ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱچ َوقَ و 
وقد  وقال ابن عاشور:"وهذا هو األقرب، وهللا أعلم.  .(1)" [57]األعراف:

الربَق تشبيه  لنوازع وأنَّ الظلماِت والرعَد و  ،ب تشبيه  للقرآني ِ علمَت أن الصَّ 
وء املسافرين غرَي أهِل تلك سُ وتَ  ،أقواماا وهم املنتفعون ابلغيث الوعيد أبهنا َتسر  

 ،ق عليهمر املؤمنني إذ جيدون أنُفَسُهم انجني ِمن أن تَُ سُ الدار، فكذلك اآلايت تَ 
  .(2)على أحواهلم" ةا قَ بِ طَ ن  وُء املنافقني إذ جيدوهنا مُ سُ وتَ 

واعق: الصَّ :  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  :قوله تعاىل
وهلذا يقول هللا سبحانه وتعاىل عنهم  ؛يف القرآن من اإلنذار ، والتخويف عمَّاعبارة 

قال ابن جرير:" وإّنا [. 4]املنافقون: چ ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  يف آية ُأخرى:
واملؤمنني مبا ذكران  هللا هللاُ إدخاهلَم أصابَعهم يف آذاهنم مثال الت ِقائِهم رسوَل  لَ َجعَ 

وذلك  ،أهنم يَ تَّقوهنم به، كما يت قي سامُع َصوِت الصاعقة إبدخال أصابعه يف أذنيه
من ال َمَثل  نظرُي متثيل هللا جل ثناؤه ما أنَزل فيهم من الوعيد يف آي كتابه أبصوات 

م ، جعله جل  ثناؤه مثال خلوِفهم وإشفاِقه چ ڃ  ڃچ  :الصواعق. وكذلك قوله
ِلكِ ل العقاب اجِ ول عَ لُ من حُ  كما جيعل سامُع أصواِت   ،بساحتهم تَ َوعََّدهُ  الَِّذي ال ُمه 

ِب واملوِت على نفسه، أن  َتزهق ِمن طَ َحَذَر العَ  ؛الصواعق أَصابعه يف أذنيه
ال يَ ُفوتُونَه وال حَميد هلم عن  :أي :چچ  چ  چ  چ  قوله تعاىل:. (3)شدتا"
فإذا أراد أن يَنِزل العقوبة واهلالك هبم، فإن ذلك يُدرُكُهم ال  -تبارك وتعاىل-إرادته 

                                 
 (.1/15أضواء البيان ) (1)
 (.1/318التحرير والتنوير) (2)
 (.1/376جامع البيان يف أتويل القرآن ) (3)
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ألن هللا حميط  بقدرته وهم  ؛ي عنهم حذرُهم شيئادِ وال جيُ  :حمالة. قال ابن كثري: "أي
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۅ  ۅ   ۉ  ې  ې       ې  چتت مشيئته وإرادته كما قال: 

 .(1)"[20-17]الربوج: چې    ى  ائ   ائەئ
اعرتاض راجع للمنافقني  چچچچچن عاشور: " وقوله: وقال اب

 ،نبه على وعيدهم وتديدهمفآن أن يُ  ،واتضح منه حاهلم التََّمث ُل،إذ قد حق عليهم 
 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كالرجوع يف قوله تعاىل:،  إىل أصل الغرض ويف هذا رجوع  

قيطي:" قوله وقال الشن .(2)" إال أنه هنا وقع بطريق االعرتاض ،كما تقدم،إخل  
ُكُهم، قال بعض العلماء: )حميط  ابلكافرين( أي: ُمهلِ  چچ  چ  چ  چ تعاىل: 

أي: [ 66]يوسف:   چ ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کچ وَيشهد هلذا القول قوله تعاىل: 
اط ك ال يهلك حّت حيُ الِ ب ؛ ألن اهلَ قارِ تَ واملعىن مُ  ،َتلُكوا عن آِخركم. وقيل: تُغلبوا

 .(3)وكذلك املغلوب " ،ذ للسالمة ينفذ منهفَ ن   له مَ  قَ ب  وانب، ومل ي َ به من مجيع اجل
 :قولنياخُتلف يف املراد هبا على   :چڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  چ  قوله تعاىل:

كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف   ة ضوء احلقالقول األول: أي: لشدَّ 
 .(4)رواية عنه

وضعف بصائرهم وعدم ثباتا  ته وقوته يف نفسه،لشدَّ  :قال ابن كثري: " أي
 .(5)لإلُيان"

                                 
 (.1/100تفسري القرآن العظيم ) (1)
 (.1/321التحرير والتنوير) (2)
 (.16-1/15ضواء البيان )أ (3)
 (.1/58تفسري ابن أيب حامت ) (4)
 (.1/100تفسري القرآن العظيم ) (5)
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والشيخ حممد األمني  ،(1)وقال به من املعاصرين الشيخ ابن عثيمني 
الشنقيطي حيث قال:" أي: يكاد نوُر القرآن لشدِة ضوئه يُعمي بصائرهم، كما أن 

الربَق اخلاطَف الشديَد النور يكاُد خَيطُف بصَر انِظره، وال سيما إذا كان البصُر 
 إذهااب له. فاا ؛ ألن البصَر كلما كان أضعف كان النوُر أشدَّ ضعي

هار يزيد أبصار الورى ... نوراا ويُعمي أعني النَّ  لَ ث  كما قال الشاعر: مِ   
 .(2)اخلفاش

وقال اآلخر: خفافيُش أعماها النهاُر بضوئه ... ووافقها ِقطع ِمن الليل 
 .(3)مظلم

 ،ىا مَ ضوء النور تزيُدها عَ  ةُ دَّ . فشِ فِ ع  وبصائر الكفار واملنافقني يف غاية الضَّ 
 ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچتعاىل هبذا العمى يف قوله:  حَ رَّ وقد صَ 

إىل غري ذلك من   [19:فاطر]چٱ  ٻٻٻچ وقوله: [19:الرعد]چ
، أي: چ ڇڇڇڍچ املراد بقوله تعاىل:أن : الثاينالقول   .(4)اآلايت"

، وهذا القول مروي عن ابن عباس (5)ات املنافقنيرَ وَ عَ على  يكاد حُمكم القرآن يدل  
 .(6)رضي هللا عنهما من طريق علي بن أيب طلحة

                                 
 (.1/69) القرآن الكرميتفسري  (1)
 (.1/29البيت هلبة هللا ابن التلميذ البغدادي، انظر: صيد األفكار ) (2)
يوان-البيت البن الر ومي، وَشط ُره الثاين (3) َغيهُب، انظر: ديوان ابن  الليل من ِقط ع   : والَءَمها-كما يف الدِ 

 (.1/93الر ومي )
 (.1/16أضواء البيان ) (4)
 (.1/16انظر: أضواء البيان) (5)
 (.1/57تفسري ابن أيب حامت )انظر:  (6)
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هذا متثيل حلاِل حريَِة املنافقني بال  : چڌڌڎڎڈچقوله تعاىل:
"  وذكر صاحب الكشَّاف أنه .(1)قُمربِ د ال  ُمرعِ ُمظلم ال  َحريِة السائرين يف الليل ال  

وق الربق فُ خُ  يتَ رَ جواب ملن يقول: كيف يصنعون يف تَ  كأنه  ،َثلث   استئناف  
وما  بِ ي ِ ه على أصحاب الصَّ تِ دَّ ة األمر على املنافقني بشِ دَّ وهذا متثيل  لشِ  ؟هتِ يَ ف  وخُ 

ةا، قَ ف   واجلهل مبا أيتون وما يذرون، إذا صادفوا من الربق خَ ري  حَ هم فيه من غاية التَّ 
وا خطوات يسرية، ا تلك اخلَفقَة ُفرصةا َفَخطَ مع خوِف أن خيطف أبصاَرهم، انتهزو 

اد ابإلضاءة رَ مُ ويف ال   .(2)"فإذا خفى وفرَت َلمعانُُه بُقوا واقفني ُمتقيدين عن احلركة
م بعَض احلِق منه، وإظالِمه همعرفتإبضاءته هلم املراد أنَّ القول األول:  أقوال :

 ابن، قال هُبم فيقفون ُمتحريينقلو  مَ لِ ظ  تُ ف َ ، ك فيهعليهم: ما يَعرض هلم من الشَّ 
 وءضَ  دةلش ِ  :أي [20]البقرة:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ): رضي هللا عنهما عباس
 ظهر كلما :أي[20]البقرة:  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) احلق
 أظلمت الشكوك هلم ضرِ ع  ت َ  وترة واتبعوه، به  استأنسوا شيء اإلُيان من هلم

  .(4)خ حممد األمني الشنقيطي رمحُه هللاوهو قول الشي ،(3)"حائرين فوقفوا قلوهبم
َلة  أنَّه مبعىن هذا القول إال أنَّ بينهما نوَع ُمَغايَ َرة  من  وهناك قول قد يبدو ألول َوه 
وجه دقيق، وذلك أنَّ هذا القول األول َفسََّر أصحابُه اإلضاءة هنا مبعرفة احلقِ  أو 

وهو معرفة  –لى هذا املعىن بعضه. وأما القول اآلخر الذي أشرُت إليه فيزيد ع
بكوهنم ينطقون به، وذلك كالن ط ق بكلمة التوحيد وحنو ذلك. وأتمل يف هذا  -احلق

َأي: يَعرِفوَن احلقَّ  ا قال: "جاء عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهماملعىن األخري ما 

                                 
 (.1/319انظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.1/86الكشاف ) ما بني األقواس من كالم الزمشري يف (2)
 (.1/190(، تفسري القرآن العظيم )1/367لبيان )انظر: جامع ا (3)
 (.1/17انظر: أضواء البيان ) (4)
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ِمنُه ِإىل الُكفِر قَاُموا  فَ ُهم ِمن َقوهلِِم به على استَقامة ، فَِإَذا ارتَكسوا ،ويَتكلَّموَن بهِ 
: متحريين  ،مةظلِ قوم ساروا يف ليلة مُ  لِ ثَ ه كمَ لُ ث َ فمَ  قال: " (2)أيب العالية وعن .(1)"َأي 

وا فيها، فإذا ضَ ة فمَ ادَّ ة كلما أبرقت أبصروا اجلَ ادَّ على جَ  ،هلا مطر ورعد وبرق
أضاء له، وكلما وا، فكذلك املنافق كلما تكلم بكلمة اإلخالص رُ ي َّ ذهب الربق تََ 

َسنِ  .(3)ةمَ ل   ووقع يف الظ  ريَّ تََ  شكَّ  ، وقتادة، (4) قال ابن أيب حامت: َوُرِوَي َعِن احلَ 
 . (6)يع بن أنس حنو ذلكبِ ، والرَّ (5)يد ِ والس  

 املراد بقوله تعاىل:أنَّ القول الثاين:  . (7)وقال ابن كثري:" وهو أصح وأظهر "

يُن عليهم ابملال والعافية قالوا: هذا الد ِ أي: إذا أنعم هللاُ  چڌڌڎڎڈچ
أي: وإن أصاهبم  چ ڈژژ  ڑچ .، ما أصابنا منذ متسكنا به إال اخلريحق  

م ؤ  أو ُولدت هلم البناُت دون الذكور قالوا: ما أصابنا هذا إال من شُ  ،ضرَ فقر أو مَ 
ڱ   ڳڳڳڳ     ڱ چوارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل له قوله تعاىل: ، ينهذا الد ِ 

ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

وجاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما . (8) [11:احلج] چےےۓۓ
                                 

 (.1/58تفسري ابن أيب حامت ) (1)
ه(  رمحه هللا تعاىل. انظر: سري أعالم النبالء 93، تويف سنة ) الَبصِري   الر اَِيِحي   ِمهَرانَ  بنُ  رُفَيعُ  الَعالَِيةِ  أَبُو (2)

(4/213.) 
 (.1/59أيب حامت )تفسري ابن  (3)
ه(  رمحه  110ه(،  وتويف سنة ) 21ُوِلَد سنة ) ، َثبت بن زيد موىل ،البصري سعيد أبو يسار، بن سناحل  (4)

 .( 563/ 4هللا تعاىل. انظر: سري أعالم النبالء )
انظر: سري أعالم  ه(  رمحه هللا تعاىل.127ال ُمفسِ ر،  تويف سنة)  الس دِ ي  أبو حممد اساعيل بن عبدالرمحن  (5)

 (.264/ 5النبالء )
 (.1/59تفسري ابن أيب حامت ) (6)
 (.1/100تفسري القرآن العظيم ) (7)
 (.1/17أضواء البيان ) (8)
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يقول: كلما أصاب املنافقون من اإلسالم   چڌڌڎڎڈچيف قوله تعاىل:
َنكبة  قاموا لريجعوا إىل الكفر. مث إذا أظلم  خرياا اطمأنوا إليه، وإن أصاب اإلسالمَ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻچقاموا، كقوله: عليهم 
(1) .

أنه مّت حصل هلم شيء  چڌڌڎڎڈچقال الرازي:" واملراد من قوله: 
من املنافع، وهي ِعصمُة أمواهِلم ودمائِهم وُحُصول الغنائم هلم فإهنم يرغبون يف 

مّت مل جيدوا شيئا من تِلك املنافِع فحينئذ   :أي چ ڈژژ  ڑچ الدين
وهذا قال به . (2)يكرهون اإلُيان وال يرغبون فيه، فهذه الوجوه ظاهرة يف التشبيه

:" ابن جرير رمحه هللا تعاىل قال .واختاره ابن جرير رمحه هللا ،طوائف من أهل العلم
ومبا  َضوَء الربِق وشدَة ُشعاِع نُورِه، كضوء إقرارِهم أبلسنتهم ابهلل وبرسوِله  لَ عَ فجَ 

 هللا واليوم اآلخر وُشعاِع نوره، مثال. جاء به ِمن عند
يعين أن الربَق كلما أضاء هلم، وَجعل    چڌڌڎچه:رُ ك  مث قال تعاىل ذِ 

الربَق إلُياهنم َمثالا. وإّنا أراد بذلك: أهنم كلما أضاء هلم اإلُيان، وإضاءتُه هلم: أن 
ابِة الغنائم يف من الن صرة على األعداء، وإص-يَرو ا فيه ما يُعجبهم يف عاجل دنياهم 

املغازي، وكثرِة الفتوح، ومنافِعها، والثراِء يف األموال، والسالمِة يف األبدان واألهِل 
ألهنم إّنا يُظهرون أبلسنتهم ما يُظهرونه ِمن اإلقرار،  ؛فذلك إضاءتُه هلم -واألوالد 

هم هللا ابتغاَء ذلك، وُمدافعةا عن أنفسهم وأمواهِلم وأهليهم وَذراريهم، وهم كما وصف
ڳ ڳڳڳڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  چجل  ثناؤه بقوله: 

 .چہ  ہ  ہ  

                                 
 (.1/58تفسري ابن أيب حامت ) (1)
 (.2/316مفاتيح الغيب ) (2)
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ل  إلقرارهم وا يف ضوء الربق. وإّنا ذلك َمثَ شَ ، مَ  چڎڈچويعين بقوله:"
على ما وصفنا. فمعناه: كلما رأوا يف اإلُيان ما يُعجبهم يف عاجل دنياهم على ما 

ما ُيشي السائُر يف ظُلمِة الليل وظُلمِة الصَّيِ ب وصفنا، ثبتوا عليه وأقاموا فيه، ك
ومن َدقَّق النظر  .(1)"ت فيها ابرقة  أبصَر طريَقه فيهاقَ رَ الذي وصفه جل ثناؤه، إذا ب َ 

ه  من االرتباط بني هذا املعىن  م فإنه يَ ُلوح له َوج   -الثاين–يف كالم ابن جرير ال ُمتَ َقدِ 
هنا ابملعرفة أو ما يتبع ذلك من إقرار اللسان واملعىن األول، وهو تفسري اإلضاءة 

املراد بقوله: أنَّ القول الثالث: ابإلُيان، فريجع القوالن إىل معىن واحد، وهللا أعلم. 
املنافقني إذا كان القرآُن موافقاا  أنَّ  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   چ 

ذل األنفس، واألموال يف هلواهم ورغبِتهم عِملوا به، وإذا كان غرَي موافق هلواهم كب
قال الشنقيطي :"ضرب هللا يف   .اجلهاد يف سبيل هللا املأمور به فيه وقفوا وأتخروا

ه، وإذا ئِ و  وا يف ضَ شَ هذه اآلية ال َمَثل  للمنافقني أبصحاِب هذا املطر إذا أضاء هلم مَ 
عِملوا به،   افقاا هلواهم ورغبِتهموَ أظلم وقفوا، كما أن املنافقني إذا كان القرآُن مُ 

ِم هلم ِمن غنائم املسلمني، وِعصمِتهم به َكُمناكحتهم للمسلمني، وإرثهم هلم، والَقس  
ل األنفس، ذ  ِمن القتل مع كفرهم يف الباطن، وإذا كان غرَي موافق هلواهم كبَ 

واألموال يف اجلهاد يف سبيل هللا املأمور به فيه وقفوا وأتخروا. وقد أشار تعاىل إىل 
ںں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ هذا بقوله:

والفرق بني هذا القول والذي قبله:    .(2)"  ]سورة الن ور[چھ    ے     ے    ۓ  
أن مراد أصحاب القول الثاين: اآلَثر اليت تعقب دعواهم اإلُيان من الغنيمة وغريها 

                                 
 (.1/358جامع البيان يف أتويل القرآن ) (1)
 (.1/16أضواء البيان ) (2)
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فذلك فيما جيدونه يف  -الثالث–من املكاسب العاجلة. وأما على القول األخري 
                                                                     مضامينه مما يُ َوافق أهواءهم من تشريعاته وأوامره ونواهيه.

ليُبني جاء هذا التعقيب :  چ ککککگگچقوله تعاىل: 
 ألبصار، وذلك أنَّ نتفاع ابألساع وااال َترِكهمهللا تبارك وتعاىل جُيازيهم على  أنَّ 

هللا أعطاهم أساعاا مل يُعِملوها فيما يَنفُعهم  ألنَّ  ؛الُبكِم الُعمي هؤالء مبنزلة الُصمِ  
 ،وا هبالُ هلم قُلوابا مل يَعقِ  لَ عَ وأعطاهم أبصاراا مل يُعِملوها فيما ينفعهم، وجَ  ،ويَرفُعهم

يقول :  فاهلل تبارك وتعاىل ،عليهم ودةا دُ س  اإلُيان مَ  قُ رُ فصارت طُ 
هلم وختويف  ية ، ففيه تذير  أي : احلس ِ  چ کککک  گگچ

وا عن بعض شر ِهم ونفاِقهم ِدعُ تَ ر  ي َ ابلعقوبة الدنيوية ، ليحذروا ، ف َ 
فال يُعجزه شيء ، وِمن قدرته أنه إذا شاء شيئاا َفعله   چھھھےےۓچ

 قوله تعاىل:يف  اس رضي هللا عنهماوجاء عن ابن عب. (1)ِمن غري مُماِنع وال ُمعاِرض

َقِ  بَ ع َد َمع رِفَِتهِ  :َأي چک    ک  ک  ک  گ  گگ  چ   .(2) ِلَما تَ رَُكوا ِمَن احل 

َاَعُهم  َوَأب َصاَرُهُم الَّيِت َعاثُوا هِبَا رمحه هللا تعاىل  عن أيب العالية و قال:  ذََكَر َأس 
 . (3)يف النَّاسِ 

هللا تعاىل  فَ صَ ا وَ قال ابن جرير: إّنَّ : چھھھےےۓچقوله تعاىل: 
 ،املنافقني أبسه وسطوته رَ ه حذَّ ه ابلقدرة على كل شيء يف هذا املوضع؛ ألنَّ نفسَ 

 :ه على إذهاب أساعهم وأبصارهم قدير، ومعىن قديروأخربهم أنه هبم حميط، وأنَّ 
قال ابن عاشور :" وقوله:  .(4")عامل :قادر، كما أن معىن عليم

                                 
 (.1/44تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) انظر: (1)
 (.1/59تفسري ابن أيب حامت ) (2)
 السابق  (3)
 (.1/384جامع البيان ) (4)



 

 
1444 

قني الذين هم املقصود رجوع إىل وعيد املناف چ ککککگگچ
وعن احنطاط قلوب املنافقني  ، عن زواجر القرآن ابلصواعقفعربَّ ... من التمثيل

وَعربَّ عما حيصل  ...الربق لألبصار فِ ط  ار نور اإلُيان فيها خبَ رَ وهي البصائر عن ق َ 
إذا أضاء له  ظُل َمةللمنافقني من الشك يف صحة اعتقادهم مبشي الساري يف 

قالعهم عن ذلك الشك حني رجوعهم إىل كفرهم بوقوف املاشي عند الربق، وعن إ
ذلك كله بتهديد ال يناسب إال  لَ لَّ انقطاع الربق على طريقة التمثيل، وخَ 

ک    چ وقوله:  چچ  چ  چ  چ وهو ما أفاده االعرتاض بقوله:  ،ال ُمَشبَِّهنيَ 

نبيهاا على احلالية واملستأنفة ت لِ مَ فجاء هبذه اجلُ  چک  ک  ک  گ  گگ  
يف  اهبِة الزواجر وآايت اهلدى واإلُيان ابلرعد والربقشَ ه وتقريراا لقوِة مُ بَ وجه الشَّ 

وقال :" وقد ِصيَغ هذا املعىن يف هذا   .(1)"حصول َأثَري النفِع والُضِر عنهما
ب هللا سعهم وأبصارهم من هِ ذ  األسلوب ملا فيه من التوجيه ابلتهديد هلم أن يُ 

ب يف قلوهبم  ع  الر   عُ ق  وذلك يكون له وَ  ،يبتدروا اإلقالع عن النفاقِ  نفاقهم إن مل
چ : ة بن ربيعة ملا قرأ عليه النيبء بَ ت   كما وقع لعُ 

يف هذا  (لو)فليس املقصود من اجتالب  ؛ چٹڤڤڤڤڦڦ
ألنه ليس املقصود اإلعالم بقدرة هللا  ؛الشرط إفادة ما تقتضيه )لو( من االمتناع

أسباب إذهاِب الربِق  تَ َوف  رَ  وهو أنَّ  ،قصود إفادة الزم االمتناعِ بل امل ،على ذلك
إذ  ،فران النعمة احلاصلة منهماوهي كُ  ،ةرَ ف ِ وَ ت َ الَواِقَعنِي يف التمثيل مُ  والرعِد أبصاَرهم 

وساع اآلايت الشرعية، فلما أعرضوا عن  ،ا للتبصر يف اآلايت الكونيةومهُ قُ زِ إّنا رُ 
وإقامةا  ،إال أن هللا مل يشأ ذلك إمهاالا هلم ،ب النعمةل  ايء بسَ رِ ح  األمرين كانوا أَ 
لو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم بزايدة ما يف الربق  :فاملعىن ...للحجة عليهم

                                 
 (320-1/319التحرير والتنوير ) (1)
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غاية القوة، ويكون لقوله:  ربَ فيفيد بلوغ الرعد والربق قُ  ،والرعد من القوة
 . موقع عجيب چگڳڳ  ڳ      ڳ  ڱ  چ

تذييل، وفيه ترشيح للتوجيه املقصود  چڳڳڳڱگڳچوقوله: 
وقال  .(1)"وإبالغا هلم وقطعا ملعذرتم يف الدنيا واآلخرة ،للتهديد زايدة يف تذكريهم

أبو جعفر بن جرير رمحه هللا :" وهذه األقوال اليت ذكران عمن رويناها عنه، فإهنا 
عاا تُنبئ عن أن هللا ألهنا مجي ؛وإن اختلفت فيها ألفاظ قائليها متقارابُت املعاين

َومثََّل ما فيه من ظلمات لضاللته، وما فيه  ،يِ ب لظاهِر إُياِن املنافق َمثالَضَرب الصَّ 
واتقاَءه من الصواعق بتصيري أصابِعه يف ُأذنيه، لَضعِف  ،من ضياِء برق  لنور إُيانه

ربق ابستقامِته َومشَيه يف ضوء ال ،َجنانِه وََن ِب فؤاده ِمن ُحلول عقوبة هللا بساحته
فتأويل  وقياَمه يف الظالم، حلريته يف ضاللته وارتكاِسه يف َعَمهه . ،على نور إُيانه

ِمن  -أو َمَثُل ما استضاء به املنافقون  -إذ  كان األمُر على ما وصفنا-اآلية إذاا 
ء وللمؤمنني أبلسنتهم: آمنا ابهلل وابليوم اآلخر ومبحمد وما جا هم لرسول هللا لِ ي  قِ 

به، حّت صار هلم بذلك يف الدنيا أحكاُم املؤمنني، وهم مع إظهارهم أبلسنتهم ما 
بون، وخلالف وما جاء به من عند هللا وابليوم اآلخر، مُ  يُظهرون ابهلل وبرسوله  كذِ 

قدون، على عماى منهم، وجهالة  مبا هم عليه ِمن عتَ ما يُظهرون ابأللُسن يف قلوهبم مُ 
ي  األمرين اللذين قد َشَرعا هلم فيه اهلداية ، أيف الكفر الذي  الضاللة، ال يدرون أ

ا  مبا أرسله به إليهم، أم يف الذي أتهم به حممد   كانوا عليه قبل إرسال هللا حممدا
  ِمن عند رهبم؟ فهم ِمن وعيد هللا إايهم على لسان حممد  َوِجلون، وهم مع
هبم َمَرض فزادهُم هللا َمَرضاا. كمثل هم ِمن ذلك يف حقيقته شاك ون، يف قلو لِ جَ وَ 

اتا برق  افَّ وها رعد ، ويستطري يف حَ دُ ظلمة حيَ ة ظلماء وليلة  مُ َغيث  َسرى ليال يف ُمزنَ 

                                 
 (.1/323السابق ) (1)
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شديد َلَمعانُه، كثري  َخطرانُه، يكاد َسنا برقه يَذهب ابألبصار وخيتطفها ِمن شدة 
َتدَع النفوس ِمن شدة  ضيائه ونوِر شعاعه، ويَنهبُط منها ترات  صواعُق، تكاد

 أهواهلا َزواهق.
ل  لظاهر ما أظهر املنافقون أبلسنتهم من اإلقرار والتصديق، فالصيِ ب َمثَ 

ون ِمن الشك والتكذيب ومرض نُ طِ ب  ت َ س  والظلماُت اليت هي فيه لظُلماِت ما هم مُ 
م على وأما الرعُد والصواعق، فِلما هم عليه من الَوَجل ِمن وعيد هللا إايه ،القلوب

يف آي كتابه، إما يف العاجل وإما يف اآلجل، أن  حيل  هبم، مع  لسان رسوِله 
شكهم يف ذلك: هل هو كائن أم غري كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذب  وابطل ؟ 

ل  ثَ مَ  -
ه ابإلقرار مبا جاء به حممد ونَ قُ ت َّ فهم ِمن َوجِلِهم، أن َيكون ذلك َحقًّا، ي َ  .(1)
  ََةا على أنفسهم من اهلالك ونُ ُزوِل النَِّقَمات. وذلك أتويل قوله افَ أبلسنتهم، م

، يعين بذلك: يتقون َوعيَد چ ڄڄڄڄ  ڃڃڃڃچجل ثناؤه:
، مبا يُبُدونَه أبلسنتهم ِمن ظاهر هللا الذي أنزله يف كتابه على لسان رسوله 

فيها،  نيه وتصيري أصابعهذُ اإلقرار، كما يت قي اخلائُف أصواَت الصواعق بتغطية أُ 
 . (2)َحَذراا على نفسه منها"

شابهة بني حال هذا السائر 
ُ
م
ْ
املطلب اخلامس : أوجه ال
ب، وحال املنافق:

ِّ
ي
َّ
 يف الص

ة بني هَ اب َ شَ مُ ذكر بعض العلماء سبعة أوجه يف هذا ال َمَثل  هي من وجوه ال  
 وبني ؛خربه -عز وجل-وما وصف هللا  ،بي ِ حال هذا السائر يف املطر يف الصَّ 

                                 
 تقدير الكالم: وأما الرعود والصواعق فَمَثل  ملا هم عليه من الَوَجل. (1)
 (.353-1/352يف أتويل القرآن ) جامع البيان (2)
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عد ات والرَّ مَ لُ أنه إذا حصل السحاب الذي فيه الظ   الوجه األول: :(1)املنافق
الصواعق  ُوُرودة املطر عند مَ ل  ة الليل و ظُ مَ ل  حاب ظُ ة السَّ لمَ واجتمع مع ظُ  ،والربق

وأن الربق يكاد  ،عليهم جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت
ة عظيمة فوقفوا مَ ل  وا يف ظُ قُ ب َ  بَ هَ ا فيه، وإذا ذَ و  شَ مَ  ف أبصارهم، فإذا أضاء هلمطَ خَي  

من أصابه الربق يف هذه الظلمات الثالث مث ذهب عنه تشتد  ألنَّ  ؛ُمتحريين
ه ة، فشبَّ مَ ل  ل يف الظ  زَ زية على من مل ي َ ة يف عينه، وتكون له مَ لمَ وتعُظم الظ   ،تهرَ ي   حَ 

ء الذين وصفهم، إذ كانوا ال يرون طريقاا تم وجهلهم ابلدين هبؤالرَ ي   املنافقني يف حَ 
ا ُوِجد يف هذه مَّ إال أنُه لَ  -وإن كان انفعاا -املطر  الوجه الثاين: أنَّ  وال يهتدون.

 ظهار اإلُيان انفع  إفكذا  ،ة صار النفع به زائالا الصورة مع هذه األحوال الضارَّ 
ه النفاق صار ضرراا فإذا فُِقد منُه اإلخالص وحصل مع ،للمنافق لو وافقه الباطن

َلَص  الوجه الثالث: أنَّ  يف الدين. من نزل به هذه األمور مع الصواعق ظن ال َمخ 
وذلك ال يُنجيه مما يريده تعاىل به من هالك وموت،  ،منها أن جَيعل أصابعه يف أذنيه

 فَلمَّا تقرر ذلك يف العادات َشبَّه تعاىل حال املنافقني يف ظنهم أن إظهارهم للمؤمنني
 الوجه الرابع: أنَّ  ما أظهروه ينفعهم، مع أن األمر يف احلقيقة ليس كذلك مبا ذكر.

عادة املنافقني كانت هي التأخر عن اجلهاد فراراا من املوت والقتل، فَشبَّه هللا حاهَلم 
نيه. الوجه ذُ ا جيعل إصبعيه يف أُ هَ عَ ف   يف ذلك باِل ِمن نزلت هذه األمور به وأراد دَ 

هؤالء الذين جيعلون أصابعهم يف آذاهنم وإن خَتَلَُّصوا عن املوت يف  اخلامس: أنَّ 
فكذلك حاُل  ،ِمن ورائهم ال ُمَلِ َص هلم منه واهلالكَ  املوتَ  فإنَّ  ،تلك الساعة

 املنافقني يف أن الذي خيوضون فيه ال خُيَلِ ُصُهم  من عذاب النار. الوجه السادس: أنَّ 
ات وحصول أنواع مَ لُ ة الجتماع أنواع الظ  رَ ي   ة يف احلَ ه فقد بلغ النهاين هذا حالُ مَ 
 ؛ة، وحصل يف املنافقني هناية احلرية يف ابب الدين وهناية اخلوف يف الدنياافَ خَ مَ ال  

                                 
 (.316-2/315)الغيب مفاتيح انظر:  (1)
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ألن املنافق يتصور يف كل وقت أنه لو حصل الوقوُف على ابطنه لُقتل، فال يكاُد 
ب هو ي ِ اد من الصَّ رَ مُ السابع: ال   ُل واخلوُف يَزوُل عن قلبه مع النفاق. الوجهجَ الوَ 

هو األشياُء  -على أحد األقوال– اإلُياُن والقرآُن، والظلماُت والرعُد والربقُ 
ة من الصالة والصوم وترك الرايسات اقَّ الشاقُة على املنافقني، وهي التكاليف الشَّ 

ع شدة م واجلهاد مع اآلابء واألمهات، وترك األداين القدُية،واالنقياد حملمد 
ب ي ِ غ يف االحرتاز عن املطر الصَّ الِ بَ فكما أن اإلنسان ي ُ  ،استنكافهم عن االنقياد له

ُمَقارِنَِة، فكذا املنافقون حَيرَتُِزون اا بسبب هذه األمور ال  عَ ف  األشياء ن َ  الذي هو أشد  
 ُمَقارِنَِة. عن اإلُيان والقرآن بسبب هذه األمور ال  

 املبحث الثالث 
 " ضرب املثل حبال الكافر " الثَّالث  اْلَمَثُل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  چ  قوله تعاىل:

 .  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
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املطلب األول : معىن ال

ف أوالا أن للعلماء يف هذه اآلية فال بد أن نعر به  ُمَشبَّهوال   ُمَشبَّهال  بني إذا أردان أن نُ 
 .أحدمها: تصحيح املعىن ابإلضمار يف اآلية :من أهل التأويل يف هذه اآلية طريقان

 إجراء اآلية على ظاهرها من غري إضمار. والثاين:
 ،ر  قدَّ ضمر مُ يف اآلية مُ  :ن أهل العلم من يقولمِ   أوالا : على تقدير اإلضمار:

جه األول: َوَمَثُل َمن يدعو الذين كفروا إىل الو  ر وجوهاا:قدَّ مُ وا يف هذا ال  ر وقد ذك
الداعي إىل احلق،  ةق، فصار الناعُق الذي هو الراعي مبنزلعِ ن  احلق كمثل الذي ي َ 

ُعوِق هبا  .وصار الكفاُر مبنزلة الغنم ال َمن  
م املراد، وهؤالء الكفار  هَ ف  ع الصوت وال ت َ مَ س  البهيمة تَ  أنَّ  :ووجُه التشبيه

وألفاظَه، وما كانوا ينتفعون هبا ومبعانيها ال جرم   الرسول كانوا يسمعون صوت
 .(1)وجه التشبيه لَ صَ حَ 

وهو قول ابن  ،أهل العلم سلفاا وخلفاا  ةُ وهذا املعىن هو الذي عليه عامَّ 
 ،(6)ابن جريرو  ،(5)اءو الفرَّ  ،(4)وسيبويه، (3)ديوالس   ،(2)وعكرمة ،وجماهد ،عباس

وابن ،(1)وابن القيم ،(10)والقرطيب ،(9)وصاحب الكشاف،(8)وابن قتيبة ،(7)اججَّ والزَّ 
                                 

 (.5/189مفاتيح الغيب ) (1)
 (.45-3/44انظر أقواهلم يف: جامع البيان ) (2)
 (.3/47السابق ) (3)
 (.1/212انظر: الكتاب ) (4)
 (.1/99انظر: معاين القرآن للفراء ) (5)
 (.3/50انظر: جامع البيان ) (6)
 (.1/242ر: معاين القرآن ) انظ (7)
 .65انظر: غريب القرآن، ص  (8)
 (.214/ 1انظر: الكشَّاف ) (9)
 (.214/ 2انظر: اجلامع ألحكام القرآن ) (10)
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جاء عن ابن . من املعاصرين (4)وابن عاشور ،(3)والسعدي،(2)وابن كثري،(1)القيم
ٹڤڤڤ ڤڦ ڦڦ  چ يف قوله: عباس رضي هللا تعاىل عنهما

َمارِ  ال َبِعريِ  َكَمَثلِ  چ ڦڄڄڄ  يَ ع َلم ملَ  َكالماا لِبَ ع ِضِهم قُلتَ  ِإن   ،َوالشَّاةِ  َواحلِ 
َمعُ  َأنَّهُ  َغريَ  تَ ُقوُل، امَ  َتَك، َيس  َتهُ  َأو ،خبَري    َأَمر َتهُ  ِإن ال َكاِفُر، وََكَذِلكَ  َصو   َشر    َعن نَ َهي  

رَ  ،تَ ُقولُ  َما يَ ع ِقل ملَ   َوَعظ َتهُ  َأو   ل ثَ ويف رواية عنه أيضاا: مَ  .(5) َصوَتكَ  َيسَمعُ  َأنَّهُ  َغي  
ع الصوت وال سمَ كذلك الكافر، يَ   ،قال هلال ما يُ عقِ ُع وال تَ سمَ ى فتَ ادَ نَ الدابة ت ُ 

. (7)من البهائم عُ سمَ الراعي مبا ال يَ :  چڤ ڤڦ چ وجاء عن جماهد : .(6)لعقِ يَ 
 يُتلى ما هللا عن ههمِ فَ  قلة يفلتصوير حال الكافر  بَ رِ ضُ قد  ال َمَثل يكونوعليه ف

 اليت البهيمة مثلُ  به وعظويُ  هللا توحيد نمِ  إليه ىدعَ يُ  ملا قبوله وُسوء كتابه، يف عليه
أبو جعفر بن جرير قال و  . (8)هلا قاليُ  ما تعقلُ  وال هبا، نُعق إذا الصوتَ  تسمع

:  عنهم يتُ كَ حَ  ما على أتوَّلوا، ما أتويلهم يف  القول هذا قائلي ومعىن" :رمحُه هللا 
 ،هبا ِقهيعِ ونَ  بغنمه الناعق نَ ع ق كمثل هم،وواعظِ  كفروا الذين َوع ظِ  ومَثلُ 

 الكالم لداللة ،"والواعظ الوعظ"رُ ك  ذِ  كرِ وتُ  كفروا، الذين إىل" ال َمَثل "يفَ ضِ فأُ 
 كما: به راديُ  ،"السلطان تعظيمَ  ظِ مهفعَ  فالانا  تَ ي  قِ لَ  إذا:"القَ ي ُ  كما ،ذلك على

                                 
 (.1/140انظر: إعالم املوقعني ) (1)
 (.1/480انظر: تفسري القرآن العظيم ) (2)
 .81انظر: تيسري الكرمي الرمحن، ص  (3)
 (.2/111تنوير ) انظر: التحرير وال (4)
 (.1/282تفسري ابن أيب حامت ) (5)
 (.3/309جامع البيان يف أتويل القرآن ) (6)
 (.3/310السابق ) (7)
 (.3/308السابق ) (8)



 

 
1451 

ا فَ َلس تُ  :الشاعر قال وكما السلطاَن، معظِ  تُ   ي د  زَ  َعَلى...  َحيًّا ُدم تُ  َما ُمَسلِ ما
ِليمِ    .(1)األِمري بَِتس 
 التأويل هذا على املعىن يكون أن تملحيُ  وقد .األمري على ُيسلِ م كما: به ادرَ ي ُ 

 لِ ثَ كمَ  رسوله، وعن هللا عن همفهمِ  ةِ لَّ قِ  يف كفروا الذين لُ ثَ ومَ : هؤالء هلَ وَّ أتََ  الذي
 لو أنه وذلك. لصوتا غري والنهي األمر نمِ  يَفقه ال الذي البهائم، نمِ  به وقاملنعُ 
 نمِ  يسمعه الذي الصوت غري له قاليُ  ما درِ يَ  مل ،"املاء ِردِ : أو ف،لِ تَ اع  :"له قيل

 إايه ب رهدَ تَ  بسوء عنه نهىويُ  به ؤمريُ  ملا همهفَ  قلة يف هلُ َمث َ  الكافر، فكذلك. قائله
 املعىن فيكون. عنه وهنُِي به ِمرأُ  فيما به نعوقمَ ال   هذا َمثلُ  -فيه هكرِ وفِ  نظره ةِ لَّ وقِ 

 . قاعِ النَّ  على خارج   والكالم به، عوقن  للمَ 
 وافقه وَمن عباس ابنُ  قاله الذي األول التأويلُ  ابآلية، عندي التأويل وأوىل

 ،ونَعيقهِ  بغنمهِ  الناعقِ  لثَ كمَ  ،وواعظهِ  الكافر َوعظِ  لثَ ومَ : اآلية معىن أن وهو. عليه
وقال صاحب  .(2)"قبل بينا قد ما على كالمه، يعقل وال هَ نَعقَ  سمعيَ  فإنه

 َكَمَثلِ  كفروا الذين داعى لُ ثَ ومَ  :تقديره حمذوف مضاف   من بد   الالكشَّاف:"  
 إىل داعيهم لُ ثَ ومَ : واملعىن. ينعق الذي كبهائم كفروا الذين لُ ثَ ومَ : أو ،يَ ن ِعقُ  الَِّذي

 غري نمِ  الصوت، يَّ وِ ودَ  النغمة رسَ جَ  إال الدعاء من يسمعون ال أهنم يف اإلُيان
 الناعق دعاءَ  إال تسمع ال اليت ابلبهائم، الناعق كمثل استبصار وال أذهان إلقاءِ 
 فهمُ يَ  كما ،يتع وال آخر شيئا تفقه وال هلا، وزجر   هبا تصويت   هو الذي هونداءَ 

 . ونَ عُ وي َ  العقالءُ 

                                 
البي    ت حك    اه األص    معي ع    ن أع    رايب قال    ه يف ص    احب  ل    ه ت    وىلَّ إم    ارة أص    فهان، انظ    ر: ح    دائق األزاه    ر  (1)

 (.105)ص
 (.313-3/310رآن )جامع البيان يف أتويل الق (2)
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 افعالرَّ  مكال من يسمع ال الذي خ،األصلَ  األصم  : يسمع ال مبا راديُ  أن وجيوز
وقال  .(1)"للحروف فهم غري من غري، ال والتصويت النداء إال بكالمه هصوتَ 

  حممد وهو ،وداعيهم الكفار واعظَ  -تعاىل– هَ بَّ شَ القرطيب رمحه هللا تعاىل:
 ما تفهم وال ونداءه، دعاءه إال تسمع فال واإلبل ابلغنم نعقيَ  الذي ابلراعي

 ابملنعوق واهُ ب ِ شُ  إّنا ،ابلناعق هواشبَّ يُ  مل: سيبويه قال. اإلجياز هناية وهذه ...يقول
 . به

 من به واملنعوق الناعق كمثل كفروا الذين ومثل حممد اي ومثلك: واملعىن
قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: "  .(2)"املعىن لداللة فذِ فحُ  تفهم، ال اليت البهائم

 ،واجلهل والضالل ي ِ الغَ  من فيه هم فيما :أي چٹ  ڤ  ڤ  چ  قوله تعاىل:
 إىل دعاها :أي ا،هراعي هبا قعَ ن َ  إذا بل ،هلا قاليُ  ما تفقه ال اليت السارحة واب ِ كالدَّ 

 .(3)".فقط هصوتَ  تسمع إّنا بل ،تفهمه وال يقول ما تفقه ال رشدهايُ  ما
 همانقيادِ  مَ دَ عَ  تعاىل بنيَّ  امَّ لَ "  :الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحُه هللا  وقال

 للحق، قابلني غريُ  أهنم ذلك من ملِ عُ  ابلتقليد، لذلك هموردَّ  الرسل، به جاءت ملا
 أخرب عنادهم، عن زولوايَ  لن أهنم أحد لكل معلوماا  كان بل له، مستجيبني وال

 هلا قنعِ يَ  اليت البهائم لثَ كمَ  اإلُيان إىل هلم الداعي دعاء عند هملَ ث َ مَ  أن تعاىل،
 الذي الصوت، جمردَ  يسمعون فهم ومناديها، راعيها ولقُ ي َ  مبا لمعِ  هلا وليس راعيها،

 ال اا مَّ صُ  كانوا فلهذا ؛همنفعُ يَ  اها ق  فِ  يفقهونه ال ولكنهم احلجة، عليهم به تقوم
 مبا ينطقون فال ماا ك  بُ  اعتبار، رظَ نَ  ينظرون ال مياا عُ  ،ول  بُ وق َ  فهم   ساعَ  احلق يسمعون

 هم بل صحيح، قل  عَ  هلم ليس أنه ه،ل ِ كُ  لذلك بُ وجِ مُ ال   والسببُ  .هلم خري   فيه

                                 
 (.1/214الكشاف ) (1)
 (.2/214ألحكام القرآن )اجلامع  (2)
 (.1/349تفسري القرآن العظيم ) (3)
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 الرشاد، إىل عيدُ  نمَ  أن ،العاقلُ  يبُ رتَ س  يَ  فهل .اجلهالء وأجهلُ  السفهاء، سفهُ أَ 
 وفوزه، وفالحه، صالحه فيه مبا رَ مِ وأُ  العذاب، اقتحام عن يوهنُ  الفساد، عن يدَ وذِ 

 واتبع بصرية، على النار واقتحم ربه، أمر عن وتوىل الناصح، ىصَ فعَ  هونعيمُ 
 ابملكر اتصف لو وأنه عقل، من سكة  مُ  له ليس هذا أن احلق بذَ ونَ  الباطل،
 يف كفروا الذين لُ ثَ مَ  الوجه الثاين: .(1)"السفهاء هفَ س  أَ  نمِ  فإنه والدهاء، واخلديعة

 جيري وما كالغنم، يسمع ال ما دعائه يف الناعق لِ ثَ كمَ  األوَثن من همآهلتَ  همئدعا
 البهائم، هبذه تفهم ال أهنا يف األصنام هَ بَّ فشَ  .تفهم ال والبهائم ،المالك من جمراه

. وإىل هذا (2)الداعي هو احملذوف قبله الذي القول ويف املدعو، هو احملذوفف
 يكون: قيلوال يصح  عنه. و  (4)، وَنَسَبُه ابن كثري البن جرير(3)املعىن ذهب ُقطُرب

َقهُ  ال اليت آهِلَتَ ُهم   ُدعائهم يف َكَفروا الَّذين َوَمَثلُ  : »التقدير  َكَمَثلِ  ُدَعاَءُهم، تَ ف 
 له ليس الكافرُ  وكذلك ؛ «عناء   يف أنَّه غري بَشيء   نَِعيِقهِ  من ينتفع ال بِغََنِمِه؛ النَّاِعقِ 

کککگگگگڳ  چ: تعاىل قال كما العناء؛ إالَّ  آهلته دعائه من

 له، لسياق واحتمال اآليةستبعد من جهة امُ  هذا املعىن غريُ و . (5) "چ ڳڳ
وقد َردَّ هذا القوَل ابُن   ،عليه وشواهد القرآن تدل  ، املعىن الذي قبله أقوى ولكنَّ 

 وال هلا بطش وال ،بصرهتُ  وال عقلهتَ  وال شيئاا  سمعتَ  ال األصنامَ  ألنكثري فقال: " 
 عليه، ساعديُ  الچ ڄڄڄچ قوله أن   إالوقال يف الكشاف: " .(6)"فيها حياة

                                 
 (.1/81تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ) (1)
 (.5/190مفاتيح الغيب ) (2)
 تعاىل. انظر ترمجته يف: ه (رمحه هللا206أبو علي حممد بن املستنري بن أمحد، عامل حنوي، تويف سنة)  (3)

 (.2/15(، وقوله أشار إليه القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن)95/ 7األعالم )
 (.1/349انظر: تفسري القرآن العظيم ) (4)
 (.3/163اللباب يف علوم الكتاب ) (5)
 (.1/349تفسري القرآن العظيم ) (6)
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 هذا يف الزمشري ظوحلََ قال أبو حيان رمحه هللا : " .(1)شيئا تسمع ال األصنام ألن  
 ،ونداءا  دعاءا  إال سمعُ يَ  ال به املنعوقَ  أنَّ  فكما جهة، ل ِ كُ  من التشبيه متام القول

. القول هذا عنده فعُ فضَ  ،سمعُ يَ  ال والصنم الصنم، من الكافرِ  ومدعُ  فكذلك
 هَ بَّ فشَ  املدعو، صوصياتخُ  يف ال الدعاء، طلقِ مُ  يف عَ وقَ  التشبيه: نقول وحنن

وقد . (2)"به وقِ املنعُ  صوصياتخُ  يف ال ابلبهيمة، ابلناعقِ  الصنم دعائه يف الكافر
أجاب اإلمام ابن القيِ م رمحه هللا تعاىل عن االستشكال الذي أورده صاحب 

 صاحب واستشكل"  الكشَّاف بثالثة أجوبة. قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل:
[ 171: البقرة{ ]ونداء دعاء إال: }قوله: وقالوا القول، هذا معه ومجاعة الكشاف

 هذا عن أجيب وقد .نداء وال دعاء تسمع ال األصنام ألن عليه؛ يساعد ال
 دعاء سمعيَ  ال مبا :واملعىن زائدة،"  إال"  أن: أحدها: أجوبة بثالثة االستشكال

 :الشاعر قول يف (3)األصمعي كذل ذكر وقد: قالوا ونداء،
 فاسد، جواب وهذا .ةاخَ نَ مُ  تنفك   ما :أي. (4) اخةا ُمنَ  إال تنفك   ما َحراجيجُ 

  .الكالم يف تزاد ال"  إال"  فإن
 .املدعو خصوصيات يف ال الدعاء طلقمُ  يف عَ قَ وَ  التشبيه أنَّ اجلواب الثاين: 

 تفقه ال اليت آهلتهم همدعائَ  يف هؤالء لثَ مَ  أن :املعىن أنَّ اجلواب الثالث: 
 دعاء يف هو أنه غري بشيء، هقِ ي  عِ نَ  نمِ  ينتفع فال بغنمه، الناعق لثَ كمَ  دعاءهم
 .(1)اءنَ العَ  إال وعبادته دعائه من له ليس كرِ ش  مُ ال   وكذلك ونداء،

                                 
 (.1/214الكشاف) (1)
 (.2/105البحر احمليط يف التفسري) (2)
َمِعي   قُ َري ب   بنُ  املَِلكِ  َعب دُ  َسِعي د   أَبُو (3) ه (، رمحه هللا 215، ولد سنة بضع وعشرين ومئة، تويف يف سنة ) اأَلص 

 (.10/175تعاىل. انظر: سري أعالم النبالء )
ذي الر مَّة ، ص  البيت لذي الر مَّة، واحلراجيج: مجع ُحرجوج، وهي الناقة السمينة أو الشَّديدة. انظر: ديوان (4)

86 . 
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ِلهِ  يف  زَي د ، اب نُ  قَالَ الوجه الثالث:  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   چ : قَ و 

 فيها فَ ُيِجيُبه اجلبال جوف يف َيِصيح الذي الرجل» قَالَ   چڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 هبذا جيُِيُبهُ  الذي َكَمَثلِ  هلم هؤالء آهلة َفَمَثلُ  الصََّدى، يُقال له: يُ َراِجُعهُ  صوت  

 :ذلك ُتَسمِ ي والعرب: قال «َونَِداءا  ُدَعاءا  ِإالَّ  يسمع ال ينفعه، ال الصَّو ت
 . (2)الصََّدى

إجَراُء اآليِة على ظاهرها من غري إضمار: وقد اختلفوا فيها على َثنياا: 
 وجهني :

 األوَثن، هلذه عبادتم يف عقلهم ةِ لَّ قِ  يف كفروا الذين لثَ مَ الوجه األول: 
 العقل، ةِ لَّ بقِ  الراعي ذلك على ىقضَ يُ  أنه فكما ،البهائم مع متكلَّ  إذا الراعي لثَ مَ كَ 

 .(3)هاهنا فكذا
 لِ ثَ كمَ  هلم، وتقليدهم مهُ آابءَ  هماعِ بَ ات ِ  يف كفروا الذين لُ ثَ مَ الوجه الثاين: 

 فكذا الفائدة، عدمي ث  بَ عَ  البهائم مع الكالم أنَّ  فكما ،البهائم مع متكلَّ  إذا الراعي
 .(4)الفائدة عدمي ث  بَ عَ  التقليد

 هماتباعِ  يف هملُ ث َ ومَ : معناه وقيلوَصوَّر هذا القول صاحب الكشَّاف بقوله :" 
 ما تفهم وال ،الصوت ظاهر إال تسمع ال اليت البهائم لثَ مَ كَ  هلم، وتقليدهم آابءهم

 أم حق على مهُ أَ  يفقهون وال حاهلم ظاهر على يتبعوهنم هؤالء فكذلك تته،
 إىل الدعاء عند أهنم الكفار عن ىكَ حَ  ملا تعاىل هأنَّ  اعلم. وقال الرازي:" (5)"ابطل

                                                                             
 (.1/140انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
 (.49/ 3جامع البيان ) (2)
 (.5/190مفاتيح الغيب ) (3)
 السابق. (4)
 (.1/214الكشاف ) (5)
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: وقالوا التقليد، إىل وأخلدوا والتدبر، ظرالن تركوا هللا أنزل ما اتباع
 إّنا أهنم هلم للسامعني تنبيهاا  ال َمَثل  هذا هلم برَ ضَ چ پڀڀڀڀٺچ

 هذا نمِ  همريَّ فصَ  ابلدين، االهتمام وقلةِ  اإلصغاء، ترك بسبب فيه وقعوا فيما وقعوا
 َوحُيَقِ رُ  لكفار،ا أبحوال معرفةا  السامعَ  يزيد ال َمَثل  هذا ثلُ ومِ  األنعام، مبنزلة الوجه

 َصي ََّرهُ  حيث لصدره، ايقا يِ ض  وتَ  لقلبه، ارا س  كَ  فيكون ذلك، سع إذا فسهُ نَ  الكافر إىل
 مثلَ  يسلك أن عن هُ عُ سمَ يَ  ِلَمن والردع الزجر هنايةُ  ذلك يف فيكون ،كالبهيمة

يف هذه ه ه ببَّ شَ مُ ه وال  بَّ شَ مُ يف ال  من األقوال وخالصة ما سبق  . (1)"التقليد يف طريقه
داعي الكفار إىل احلق، كمن يَنِعق ابلبهائم -  :بتشبيه مضروب   ال َمَثل  أنَّ  اآلية:

 اليت ال تعقل.
الكافر يف دعائه لألصنام واملعبودات الباطلة، كمن يَنِعق ابلبهائم اليت ال -

 تعقل.
الكفار يف ِقلَّة عقلهم حيث َعَبُدوا األوَثن كَمَثل الراعي إذا تكلم مع -

 بهائم.ال
الكفار يف تقليدهم اآلابء يف ظاهر حاهلم من غري علم مبا معهم، كحال -

الراعي إذا نَ َعَق ابلبهائم فهي ال تعقل سوى ظاهر الصوت من غري علم ودراية مبا 
وقد حاول بعض أهل العلم اجلمع بني هذه املعاين كما  .(2)أقوال   أربعة فهذهتته. 

 كان كفروا الذين إىل ضيفأُ َلمَّا  هنا وال َمَثل  "قال ابن عاشور رمحه هللا تعاىل:
 عند األنعام بالِ  اإلسالم إىل إايهم  النيب دعوة ساع عند محاهلِ  تشبيه يف ظاهراا 
 نمِ  تهعَ اب َ تَ مُ  إىل يدعوهم  النيب أن إال يفهمون ال أهنم يف هبا نعقيَ  نمَ  دعوة   ساع
َاَلةِ  ِمنَ  فكل   .دينهِ  وصحةِ  هصدقِ  لدالئِ  يف ر  ص  بَ ت َ  غري َاَلةِ  ال ُمَشب ََّهةِ  احل   ال ُمَشبَّهِ  َواحل 

                                 
 (.5/189مفاتيح الغيب ) (1)
 (.3/163انظر: اللباب يف علوم الكتاب ) (2)
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 َهاتِهِ  ِمن   وَُكل   وتصميم، وإعراض هموفَ  ودعوة، ومدعو داع: أشياء على يشتمل هبا
 أجزاء من جبزء ُمَشب َّهاا يكون ألن صاحل بركَّ مُ ال   التشبيه أجزاءُ  هي اليت األشياء

 ابتداءا  واملقصودُ  .بديعاا  إجيازاا  اآليةُ  تهزَ أوجَ  وقد ،التمثيل أبدع نمِ  وهذا به، هبَّ شَ مُ ال  
 دعوته، وحالِ  النيب حالِ  شبيهتَ  ذلك عبِ ت  ت َ س  ويَ  حمالة، ال الكفار حال تشبيهُ  هو

  .اإلسالم داعي عن اإلعراض حالةُ  :إحدامها: حالتان هنا وللكفار
 اآليةُ  احلالتني منتتض وقد. األصنامِ  عبادةِ  على اإلقبالِ  حالةُ  :والثانيةُ 

 عبادةُ  هوأعظمُ  چ ٱٻٻٻٻپ  پ پپڀڀڀڀٺچ: السابقة
 يكون أن تتمل واآليةُ   .السابقة اآلية يف ويطُ  ملا بياان ال َمَثل  هذا فجاء األصنام،

 أو ابلغنم، قعِ ن  ي َ  الذي بال اإلسالم عن إعراضهم يف املشركني حال تشبيه رادمُ ال  
 كان ما وأايا  للغنم، الداعي بالِ  األصنام على مإقباهل يف املشركني حالِ  تشبيه
 مل واملشركون الناعق، به يتكلم ما تفهم وال والنداء الدعاء صوت تسمعُ  فالغنمُ 
 ةلَ مِ ك  تَ  نمِ چ ڄڄڄچ: قوله فيكون  النيبء هبا جاء اليت ابألدلة يهتدوا

 ألن صاحل وذلك به، هبَّ شَ مُ ال   جانب يف التمثيلي بركَّ مُ ال   أجزاء بعض أوصاف
 يكون وألن اإلدراك، ةلَّ بقِ  املشركني تشبيه املراد كان إن للتشبيه إمتام   جمردَ  يكون

 حني ابلغنم املشركون وهايدعُ  حني األصنام تشبيه املرادُ  كان إن التشبيه يف احرتاساا 
 ال تسمع ال األصنام أنَّ  ومعلوم ،ونداءا  عاءا دُ  إال تسمع ال فهي ،ااتُ عَ رُ  هبا قنعِ يَ 
يف اجلمع بني  رمحه هللا تعاىل من الطاهر بن عاشور ةحماولوهذه  .(1)"نداءا  وال عاءا دُ 

احلافظ قول منه  وأحسنُ  .م إبطالقلَّ سَ قد ال يُ  كالمهوإن كان  ، هذه األقوالبعض 
 َكمثل كفُروا الَّذين َداِعي َومثل :املَعىن َكانَ  َوَسَواء تعاىل:"بن القيم رمحُه هللا ا

 الَّذين َومثلاملعىن:  َكانَ  وأ ،جُمَر َدة صواتأ ِإاَل  الدََّواب من يسمع اَل  مبَا قعِ ن  ي َ  الَِّذي

                                 
 (.212-211التحرير والتنوير ) (1)
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 الد َعاء َصوت اال تسمع َفاَل  هبَا قعِ ن  ي َ  الَِّذي َدَواب ِ  َكمثل ونادَ نَ ي ُ  ِحني كفُروا
ِدير َكانَ  َوِإن ،َواِحد مها بل .متالزمان فالقوالن ،والنداء  اللَّف ظ ِإىَل  ربق  أ الثَّاين  الت َّق 
 ملعىن.ا يف  وأبلغ

 فَ َهُؤاَلءِ  .لألنعام احلاِصلُ  الصَّوتُ  إاَل  الدعَوة نمِ  هَلُم حيصل مل التقديرين فعلى
َيَ َوان َسائِر َعن هاَصاحبُ  هبَا ُُيَي ز الَّيِت  االنسانية َحِقيَقةُ  هَلُم حيصل مل  يُ َراد والسمعُ  .احل 
  .(1)"جابةواإل ال قُبول بِهِ  َويُ َراد ،ال َمع ىن فهم هِ بِ  َويُ َراد ،الصَّو ت دراكإ بِهِ 

املطلب الثاين : هل هذا ال َمَثل من األمثال ال ُمركَّبة أو من األمثال ال ُمفرََّقة ؟ 
من قبيل األمثال  وأ ال ُمركَّبةهل هو قبيل األمثال : اختلف أهل العلم يف هذا ال َمَثل

الذين كفروا كالبهائم اليت  لُ ثَ ومَ  :ه هللا :" قيل: املعىنقال ابن القيم رمح. ؟ ال ُمفرََّقة
ه مما يقول الراعي أكثَر ِمن الصوت؛ فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم قَ ف  ال ت َ 

 البهائُم املنعوُق هبا.
اعق النَّ  لِ ثَ وَمثَ ُلك اي حممد وَمَثُل الذين كفروا كمَ  :قال سيبويه: املعىن

 .وق بهنعُ مَ وال  
الغنم والناعق  لِ ثَ مَ الذين كفروا وداعيهم كَ  لُ ثَ وله فيكون املعىن: ومَ وعلى ق

 هبا.
ق، فإن ُمفرَّ ب، وأن جتعله من التشبيه ال  ُمركَّ ولك أن جتعل هذا من التشبيه ال   

ق نعِ قههم وانتفاِعهم ابلغنم اليت يَ ب كان تشبيها للكفار يف عدم فِ مرُكَّ ه من ال  لتَ عَ جَ 
د هو الدعاُء والنداُء، وإن رَّ جَ مُ الصوِت ال   من قوله شيئاا غريَ هبا الراعي فال تفقه 

ق فالذين كفروا مبنزلة البهائم، وُدعاُء داعيهم إىل الطريق ُمفرَّ ه من التشبيه ال  لتَ عَ جَ 

                                 
 (.1/79مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ) (1)
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عق، وإدراُكهم جُمرَد ق هبا، ودعاؤهم إىل اهلدى مبنزلة النَّ نعِ واهلدى مبنزلة الذي يَ 
   .(1)اعق، وهللا أعلم"هائم جُمرَد صوت النَّ الدعاء والنداء كإدراك الب

ًا، 
َ
ق
َّ
ر
َ
ف
ُ
ل  باعتباره م

َ
ث
َ
م
ْ
املطلب الثالث : معىن ال

 :چٹ  چ  قوله تعاىل:وتفسري أجزائه: 
قال ابن عاشور:" وإّنا : چٹ  چ  املراد ابلعطف ابلواو يف قوله تعاىل:

ألنه  چٻ  ٻ  ٻ     ٱ  ٻ  چ ه كما َفَصل َقوله: ل  صِ ف  َعطََفه ابلواو هنا ومل ي َ 
 ُل هذه ِصفةا ُمستقلةا هلم يف تَ َلقِ ي دعوَة اإلسالم، ولو مل يعطفه ملا صحَّ ُأريد هنا َجع  

الراعي ابلغنم: إذا صاح هبا  قَ عَ ن َ ، احيَ الص ِ  النَّعُق: چڦچقوله تعاىل:  .(2)"ذلك
هم  لُ ث َ الء مَ وهم البهائم، فهؤ :  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  چ  قوله تعاىل: .(3)اهَ رَ جَ وزَ 

 ونداءا. ل إنسان يدعو هبائم ال تفهم إال الصوت دعاءا ثَ كمَ 

قال: ولكن ُيكن أن يُ  ،من النداء والدعاء قريب    الفرق بني الدعاء والنداء:
الدعاء يكون ابالسم،  إنَّ قال: وقد يُ  .النداء يكون للبعيد، والدعاء للقريب إنَّ 

هبذا  دعاهابيث إذا  ،يها اإلنسان ابسهام ِ سَ فهناك هبائم يُ  ،والنداء يكون للعموم
أهنا تعقل  أساستُقبل على  ال ، وهي، والنداء العام جلميع البهائمت إليهقبلأ االسم

ُلهم يف كوهنم ث َ فهؤالء الكفار مَ . وتفهم وتتدي ؛فرمبا يناديها ألجل أن ينحرها
اعق ل هذا النَّ ثَ م كمَ ابؤهآوا هذه احلال اليت عليها مُ هَ ف  يتبعون آابئهم بدون أن ي َ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  قوله تعاىل: .(4)ابملاشية اليت ال تسمع إال دعاءا ونداءا 

                                 
 (.141-1/140إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
 (.2/111التحرير والتنوير ) (2)
 (.5/189انظر: مفاتيح الغيب ) (3)
 (.2/244بن عثيمني )سورة البقرة الانظر: تفسري  (4)
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  چڃڃ  ڃچ:فقال تبكيتهم، يف زاد  ابلبهائم  همهَ ب َّ شَ  َلمَّا" اعلم أنَّه تعاىل : چ
 يف كمالبُ  ومبنزلة ،يسمعوه مل كأهنم سعوه الذي أنَّ  يف م ِ الصُ  مبنزلة صاروا ألهنم

 الدالئل عن أعرضوا إهنم حيث من ميالعُ  ومبنزلة ،إليه ُدُعوا ملا يستجيبوا كوهنم مل
  .الذم على رفع وهو ُصم   ُهم   َأي   ُصم   :النحويون قال .دوهاشاهِ يُ  مل كأهنم فصاروا

 وعاملطبُ  العقل ألنَّ  ؛االكتسايب العقل :رادمُ فال   چڃچچ   چ :قوله اأمَّ 
 اكتساب طريق كان َوَلمَّا .وعمُ س  ومَ  وعبُ ط  مَ  :عقالن قلالع، فهلم حاصالا  كان

 العقل فقدوا عنها أعرضوا فلما الثالثة القوى هبذه االستعانة هو بسَ تَ ك  مُ ال   العقل
 . (1)"المَ عِ  دَ قَ ف َ  اسَّ حِ  دَ قَ ف َ  من: قيل وهلذا ؛بسَ تَ ك  مُ ال  

 هؤالء چڃڃڃچ:بقوله هرُ ك  ذِ  تعاىل يعينوقال أبو جعفر الطربي:" 
 عن چڃچ، ونداءا  ُدعاءا  إال يسمع ال مبا يَنعق الذي لثَ كمَ  َمثلهم الذين الكفارَ 

 مبا واإلقرار والصواب، احلق   يلقِ  عن ُخرس  : يعين چڃچ ،يسمعون ال فهم احلق
  حممد أمر من يُبينوه أن هرُ ك  ذِ  تعاىل هللا أمرهم ما وتبيني به، ر واقِ يُ  أن هللا أمرهم

 وطريق اهلدى عن چڃچ للناس، يبينونه وال يقولونه، وال به ينطقون فال للناس،
 . وبنحوه قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل، مث قال: "(2)"يبصرونه فال احلق

وقال ابن عاشور: "  .(3)"يفهمونه وال شيئاا  يعلمون ال أي چڃچچچ
َبار    چڃڃڃچ:وقوله ُذوف   َأخ   املعاين علمِ  يف عنه ربِ عَ مُ ال   َطرِيَقةِ  َعَلى ِلَمح 
  .التمثيل عليهم أجرى أن بعد االستعمال مبتابعة

                                 
 ( بتصرف.5/190تيح الغيب )ما بني األقواس من كالم الرَّازي يف مفا (1)
 (.316-3/315جامع البيان يف أتويل القرآن ) (2)
 (.1/349تفسري القرآن العظيم ) (3)
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 رجعت وإن ،الظاهر وهو .بليغ   تشبيه فهي للمشركني رجعت إن واألوصافُ 
ُهوَمةِ  األصنام إىل  ،حقيقة   فهي نيمَ د ِ قَ ت َ مُ ال   االحتمالني أحد على (يَ ن ِعقُ ) ِمن   ال َمف 

 (2)كةِ لَ مَ ابل   اتصافه يصح ال ملن (1)ابلعدمِ  الوصفِ  صحةِ  على شاهداا  وتكون
رُِكونَ  فَ َرَضَها َلمَّا األصنام أبن جُيَابَ  أن إال أعمى، هو: للحائط كقولك  ال ُمش 
 تَ َهك ماا األوصاف هبذه عنها ُعربِ َ  منهم اإلحساس انعدام إثبات َوُأرِيدَ  آهِلَةا  ُعَقاَلءَ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڄ    ڄ  ڃ چ : إبراهيم كقول چڃ  ڃ  ڃ  چ : فقيل ابملشركني

 چچ      
 ذلك كان فإن الربهان، بعد النتيجة َكَمِجيءِ ،  تقريع چڃچچچ:وقوله

 الرأي، ابدئ يف النتيجة خلفاءِ  ؛ر  ظاهِ  االستدالل عقب فاالستنتاج للمشركني راجعاا 
 كان وإن إخل، كموالبُ  موالص   كاألنعام ألهنم ؛يعقلون ال وجدمتوهم أتملتم إن :أي

 وجميء. عبدوها الذين املشركني ةاوَ بَ غَ  على للتنبيه االستنتاجف لألصنام راجعا
 مراتب أعلى يف األصنام جعلوا ألهنم ؛ابملشركني مك  هَ ت َ  العقالء بضمري هلم الضمري
 ولكن احلق؛ ساع عن م  صُ  فهم :أي وقال ابن عثيمني:" .(3)"تقدم كما العقالء

 بغري مهُ قُ ط  ونُ  ابحلق؛ ينطقون ال مك  بُ  وهم كالعدم؛ فهو منه؛ فائدة ال غريه ساع
 احلق غري وإبصارهم احلق؛ بصرونيُ  ال ميعُ  كذلك وهم نفعه؛ لعدم كالعدم؛ احلق

 .به ينتفعون ال

                                 
(، الُكلِ ي  ات 248/ 4الع  دم: فق  دان الش  يء وذهاب  ه، ويُ   َراد ب  ه هن  ا: ارتف  اع ال َمَلك  ة، انظ  ر: مق  اييس اللغ  ة ) (1)

 (.3/1086(، موقف ابن تيمية من األشاعرة )655)ص 
ال َمَلَك  ة: ك  ل مع  ىن وج  ودي أم َك  َن أن يك  ون َثبت  ا للش  يء، إم  ا ب  ق ِجن ِس  ه كالبص  ر لإلنس  ان، أوب  ق نوع  ه   (2)

، موق   ف اب   ن تيمي   ة م   ن 229ككتاب   ة زي   د، أو ب   ق شخص   ه كاللحي   ة للرَُّج   ل ، انظ   ر: التعريف   ات،ص
 (.3/1086األشاعرة )

 (.2/213التحرير والتنوير) (3)
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 يعقلون ال فهم ياا م  عُ  ماا ك  بُ  ُصمًّا لكوهنم :أي چڃ  چ  چ   چ : تعاىل قوله
 عنهم هللا ىفَ ن َ  هلمبعقو  انتفاعهم فلعدم    ؛ إدراك عقلُ  عندهم كان وإن، رشد عقلَ 

 احلواس هذه ألنَّ  ؛مياا عُ  كماا بُ  اا مَّ صُ  كوهنم على عنهم العقل انتفاءَ  هللا بَ ورتَّ  العقل؛
 أصلتعاىل:"  رمحه هللا ةبن تيمياشيخ اإلسالم  وقال .(1)"واإلدراك العقل وسيلة

 وهلذا ؛بولوقَ  هق  فِ  ساع؛   الرسول به جاء ما ساع هو به هللا أمر الذي ماعالسَّ 
 عَ سَِ  نف  وصِ  ،ساعه عن ممتنع   ض  رِ ع  مُ  نف  صِ : َأص َناف   َأر بَ َعةَ  فيه الناس انقسم

 هق  فِ  ساع سعه الذي والرابع ،هل  ب َ ق  ي َ  مل ولكنه هُ هَ قِ فَ  نف  وصِ  ،املعىن يفقه ومل الصوتَ 
   ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ چ  :فيهم قال كالذيناألول  ف. ولبُ وق َ 

 ،املعىن يفقه مل لكن بذلك الصوت عَ سَِ  من الثاين الصنف و.   چۇ   ۇ  ۆ  
ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  چ: تعاىل قال

 .(2)" چڃ  ڃ  چ  چ   

                                 
 (.2/245ن عثيمني)تفسري سورة البقرة الب (1)
 (.16/8جمموع الفتاوى ) (2)
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 خامتة 
ضرب هللا تعاىل يف سورة البقرة ثالثة أمثلة ألحوال املنافقني والكفار ،    

ملنافقني بال من أوقد انرا فأضاءت ما حوله لكنها املثل األول يصور حال ا
سرعان ما خبت ، كحال املنافق الذي أسلم لكنه سرعان ما عاد لكفره ، وملا 

يثبت إُيانه ويستقر يف قلبه بل عاد منتكسا لظلمات الكفار . واملثل الثاين : يربز 
ب ومل يطمئن قلبه حال املنافق الذي مل ينتفع بنور القرآن ومل يرتِو من منهله العذ

وينشرح صدره آبايت هللا كحال من مل يكن حظه من املطر سوى دوي الرعد 
وظلمة السحب امللبدة املثقلة ابملاء وما يصاحبها من بروق ختطف ابألبصار، مث 

يضرب هللا املثل للكافر بال الراعي الذي ينادي على غنمه أو يسلي نفسه 
لك الكافر ال يعي وال يعقل نداء احلق وال مبخاطبتها وهي ال تعي ما يقول ، كذ

يتدبر كالم هللا فالكافر يف ضالله وغفلته وإعراضه كالغنم اليت ال تعرف إال الطعام 
 والشراب ..   

بالغة القرآن الكرمي وكمال حجته ابستيعابه لسائر ضروب البيان واليت من  
وترسخها يف األذهان ،  أجالها بياان ضرب األمثال ، اليت تقِ رب املعاين لألفهام

 حني تتمثل يف صور  ومشاهد حمسوسة وملموسة وواقعية .  
يف ضرب مثلني ألحوال املنافقني تنويه على خطر النفاق وخبث املنافقني 

وأساليبهم امللتوية ، والقرآن الكرمي حني يتحدث عن النفاق فإنه حيذر املؤمنني من 
وتلوهنم، كذلك يف ضرب املثلني تذير  الوقوع فيه ومن اخلديعة بدهاء املنافقني

وتنفري للمنافقني من هذا املسلك الذي ال يفضي إىل خري بل إىل شر   عظيم ،  
 كذلك ضرب املثل بال الكفار فيه ذم  هلم وتنفري  من غفلتهم وإعراضهم .

احلاجة لدراسة علمية ألمثال القرآن الكرمي فهي بر زاخر وكنز عظيم من 
 ائف.املعاين واللط
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