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 مقدمة:

أدرس يف هذا البحث: )الظلمات والنور يف القرآن الكريم(، دراسة 

 معجمية وموضوعية. 

الداللة الدقيقة للنور والظلمات يف القرآن  همعجميا: حققت في

ت كافة اآليات الكريم، وداللة الضياء، والفرق بينه وبني النور. وخرج

 وفق هذه الدالالت.

وموضوعيًا: بينت أصناف الظلمات، كما يبينها القرآن الكريم، 

وتفسري قوله )خيرجهم من الظلمات إىل النور(، وقوله )خيرجونهم 

من النور إىل الظلمات(، وبينت أن الظلمات حقيقية، وأن النور 

سان والوصول حقيقي، وأن اجملار يف ذلك إمنا هو وهم حيول بني اإلن

وبينت مظاهر النور يف تلك الظلمات، وما النور الذي  إىل احلقيقة.

يهدي اهلل إليه؟ وما النور الذي يهدي اهلل به؟ وكيف يتم اهلل نوره؟ 

فبينت أن النور الذي جعله اهلل: نور اهلداية، ونور الغاية. ولنور اهلداية 

تالئي، جعله اهلل مظهران: نور تدبريي يدبر اهلل به اخللق، ونور اب

 اختيارًا لإلنسان إن شاء اختاره وإن شاء مل خيرته.

وبينت داللة (. اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِضآية النور: )فسرت ثم 

كل لفظ يف اآلية، وبينت مفهوم )مثل نوره(، وشرحت أن قوله )نور 

ورة على نور( يبني طبقية النور، وبينت سريان هذا املثل يف آيات س

 النور.

ويف املبحث األخري، ذكرت األفعال الدالة على اإلظهار واإلخفاء 
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املسندة إىل اهلل سبحانه وتعاىل. وقد اختصرت القول فيها، ومل 

أفصله، مكتفيا بالتفصيل الوارد يف هذا البحث، ويف أحباث أخرى، 

ومنها: )أفعال اخللق يف القرآن الكريم، وأفعال اإلحياء واإلماتة، 

 غيب والشهادة(.وال

 اللهم اهدنا بنورك لنورك.

اللهم أنت نور السماوات واألرض، فأخرجنا من الظلمات إىل 

 النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إىل صراط مستقيم.

ربنا إنك تعلم ما خنفي وما نعلن، وما خيفى على اهلل من شيء 

ى كل يف األرض وال يف السماء، فأمتم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك عل

 شيء قدير.

 عبد اجمليد حممد علي الغيلي 

 الرياض

 م1031هـ / أبريل 3414 –مجادى الثانية 
 

abdmmys81@hotmail.com   
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 املبحث األول: النور والضياء يف القرآن الكريم

 )مدخل معجمي(

 : خالصة الدالالت

 .إظهار الشيء الذي كان يف ظلمة؛ فُيهَتدى به النور:

ن مصدر حمسوس مضيء، فيحدث النور، شيء ينبعث م الضوء:

 و)الضياء(: هو املصدر احملسوس املضيء.  وُتْمِكن الرؤية.

 اإلظهار، هو إخراج الشيء من عامل الغيب إىل عامل الشهادة

اإلخراج: اإلظهار التام لشيء كان يف الغيب واقرتب من عامل 

 الشهادة.

عامل جّلى: أظهر الشيء بنوره، فأخرجه من عامل الغيب إىل 

 الشهادة.

 .الَفْلق: شق الشيء املظلم وإخراج الشيء املفلوق منه

 .: إظهار الشيء الذي ختفيه النفوساإلبداء

 الشهادة: إظهار احلق إظهارا بينًا.

برأ: إظهار لشيٍء خملوق مل يكن ظاهرا. والبارئ: هو الذي 

يظهر خلقه بعد أن كانوا خمفيني يف عامل الغيب، فيخرجهم إىل 

 لشهادة.عامل ا

 أطلع: إظهار الغيب للخلق.
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 إخفاء الشيء: إعادته من الشهادة إىل الغيب

 أقربه: أعاد املخلوق احلي يف األرض، وجعلها قربا له.

أعاده يف األرض: أخفاه فيها، ورده من عامل الشهادة إىل عامل 

 الغيب.
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 :لدى اللغوينيالنور والضياء املطلب األول: 

النور والضياء مبعنى واحد، وجند  ذهب بعض العلماء إىل أن

 أيضا املفسرين يف تفسرياتهم يفسرون أحدهما مبعنى اآلخر.

ومجهور العلماء املتقدمني من املفسرين واللغويني على التفرقة 

بني النور والضياء، ثم اختلفوا يف وجه التفرقة، وخالصتها كما 

 يلي:

يء التفريق من حيث املصدر، فالضوء ما كان من ذات الش

املضي، والنور ما كان مستفادا من غريه، كنور القمر مستفاد من 

 ضوء الشمس. 

الضياء للشيء الذي التفريق من حيث اخلصائص، فقالوا: 

يكون فيه ضوء وحرارة، كالشمس )ولذلك وصفت بالسراج الوهاج، 

والوهج: احلر والضوء(، والنور للشيء الذي يكون فيه إنارة فقط دون 

 حرارة.

ق من حيث األثر، فقالوا: الضياء هو اإلنارة الشديدة، التفري

وبعضهم قال: النور هو األصل والضياء هو املنتشر عن النور، ومن ثم 

الضوء املنتشر الذي يعني على  :النورفالضياء أقوى. قال الراغب: )

وعكس (، وقال: )الضوء: ما انتشر من األجسام النرية(. بصاراإل

 ور أقوى من الضياء، بدليل آية النور. بعضهم ذلك، فقال أن الن

وسأحقق يف الداللة بعد بيان استخدام لفظي )النور والضياء( 

 يف القرآن الكريم.
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 يف القرآن الكريم: (الضياء)املطلب الثاني: 

بالنظر يف استخدام القرآن الكريم، جنده استخدم الفعل: 

 .أضاء/يضيء، واملصدر: ضياء، ومل يرد فيه لفظ )الضوء(

 أضاء:

وأما فعل اإلضاءة فجاء مسندا إىل شيئني: النار والربق، قال 

(، َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُهتعاىل: )

َيَكاُد اْلَبْرُق فالنار املشتعلة هي كاملصباح، فهي تضيء بذاتها. وقال: )

(، َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا َيْخَطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلََّما

فإضاءة الربق ومضة، والربق شرارة كهربائية يف السماء، تضيء 

إضاءة خاطفة. فالنار والربق كالهما ينتج عن اشتعاهلما الضوء. 

د أن زيت (، فهو يفيَيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌروقوله: )

الشجرة يضيء حني متسه النار، وزيت الشجرة َوقود حيتاج إىل إشعال 

 ليضيء، فهو خيتلف عن النار املشتعلة اليت تضيء.

** 

ويف ثالثة مواضع جاء بلفظ )ضياء(، ويف كلها أسند الفعل 

 الواقع على الضياء إىل اهلل، 

 جعل الشمس ضياء:

(، فاهلل َس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًراُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْموهي قوله: )

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل اهلُل َعَلْيُكُم اللَّْيَل جعل الشمس ضياء، وقوله: )

(، فاهلل يأتي َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر اهلِل َيْأِتيُكْم ِبِضَياٍء
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 ضياء. بالضياء، والضياء هي الشمس اليت جعلها اهلل

وقوله: )جعل الشمس ضياء(، ومل يقل: مضيئة، بل استخدم 

املصدر، للداللة على أنها أصبحت الضياء نفسه، فهي ليست كالنار 

أو الكهرباء اليت تشتعل فتضيء، بل هي ضياء، وهذا يعين أن داللة 

الضياء جتمع بني أمرين: االشتعال واإلضاءة. وهو مفهوم قوله 

(، فهو سراج يضيء، وهو وهاج: شديد ِسَراًجا َوهَّاًجاَوَجَعْلَنا تعاىل: )

 االشتعال. 

 يأتيكم بضياء:

وقوله )يأتيكم بضياء(، ومل يقل: بنهار؛ ألن الضياء هو معادلة 

الليل والنهار، فإذا جاء الضياء كان النهار، وإذا ذهب الضياء كان 

ها. الليل، والنهار هو زمن إضاءة الشمس لألرض من طلوعها إىل غروب

وهذا يدل على أن الضياء دائم االنبعاث من الشمس، فيأتي نهارا 

 وحيجب لياًل.

 

 يتبني لنا ما يلي:

( النار تضيء، والربق يضيء، والشمس ضياء، وكل هذه 3)

أشياء تشتعل فُتنتج الضوء، ومن ثم فهي مصادر لإلضاءة، فالضوء 

 ينبعث منها. 

اث الضوء، ويدل على ( األصل هو الظالم، ويزول الظالم بانبع1)

ذلك قوله: )يأتيكم بضياء(، أي: يأتيكم بضياء يزيل الظالم، ولو مل 
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يأت الضياء الستمر الظالم. وقوله )وأخرج ضحاها(، فالشيء الذي 

 ُيخَرج هو التالي وليس السابق، واألول هو الوعاء الذي حيتويه. 

( حني ينبعث الضوء، فإن األثر الذي حيدث يسمى: نورا، 1) 

َفَلمَّا َأَضاَءْت َما فالنور إذن هو أثر وجود الضوء، ويدل عليه قوله: )

(، فبني أن انبعاث الضوء أحدث النور، حيث َحْوَلُه َذَهَب اهلُل ِبُنوِرِهْم

مسى أثر الضوء )نورا(. فلو ذهب النور لعاد الظالم. كما أن الضياء 

ينهما يف قوله: قد حيدث آثارًا أخرى غري النور، كاحلرارة، وقد مجع ب

(، فالسراج املضيء الذي حيدث النور، والوهاج: َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا)

املشتعل الذي حيدث احلرارة. )والنور بهذا املعنى هو االستخدام 

البديل لإلضاءة، فتقول: هذه الغرفة ُمضاَءة، وأفضل منه القول: هذه 

لنوَر ]بدال من القول: الغرفة منرية، أي: انبعث فيها الضوء فأحدث ا

فأحدث اإلضاءة[. ومن اآلثار اليت حيدثها ضياء الشمس أيضًا: 

تكوين الطعام يف النباتات، والطاقة اليت تتحول إىل وقود، ولذلك 

مسى اهلل الشمس الضياء، فهي ضياء حتدث آثارا كثرية من نور 

 وحرارة ووقود وطعام...اخل.

مكن الرؤية، حيث تنعكس ( بالنور تظهر األشياء للعني، فُت4)

األشعة الضوئية من األجسام فتتمكن العني من الرؤية، وهو ما تشري 

(. وبغياب النور ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِهإليه اآليات، كقوله: )

َوَتَرَكُهْم يستمر الظالم، ومن ثم عدم القدرة على الرؤية، وإليه أشار: )

 (.َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا(، )ِفي ُظُلَماٍت َلا ُيْبِصُروَن
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 تعريف الضوء والضياء:

( شيء ينبعث من مصدر حمسوس مضيء، 3وعليه فالضوء: )

كالنار أو الشمس )فالضوء ينبعث من ضياء كما يسميها القرآن(، 

( يتمكن 1( يؤدي وجوده إىل النور، وغيابه يعين استمرار الظالم. )1)

 وجود النور. اإلنسان من الرؤية يف

شيء ينبعث من مصدر وبهذا ميكن تعريف الضوء بأنه: 

 .حمسوس مضيء، فيحدث النور، وُتْمِكن الرؤية

و)الضياء(، هو املصدر احملسوس الذي ينبعث منه الضوء 

واحلرارة، فالشمس ضياء، والنار ضياء، فالضياء مصدر يضيء. فهي 

احلرارة أيضًا. مصادر حترق الوقود، فتشتعل، فينتج عنها الضوء و

 وهو ال حيدث النور فقط، بل حيدثه وحيدث احلرارة. 

(، َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجافالضياء = سراج + وهاج، قال تعاىل: )

فالسراج هو املصدر املضيء فقط، والوهاج هو مصدر احلرارة فقط، 

(، وقال صاحب ج: حر النار والشمس من بعيدَهالَوقال اخلليل: )

 )توهجت النار: توقدت(. الصحاح: 

ولذلك مل يسم اهلل نبيه بالضياء، بل مساه بالسراج املنري 

(، فهو سراج ينشأ عنه النور )سراج َوَداِعًيا ِإَلى اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا)

منري(. وعليه فمصباح اإلضاءة الذي ينتج الضوء فقط دون حرارة 

 احلرارة فيسمى: ضياء. يسمى: سراج، أما الذي ينتج الضوء و

ولذلك جند أن القرآن الكريم حني جيمع الشمس والقمر 

يسمي الشمس سراجا، والقمر نورا، فلم يقل )سراجا وهاجا(؛ ألن 
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احلديث عن الضوء فحسب، ومن ثم فرق بينهما، فالشمس سراج: 

)مصدر ذاتي للضوء(، والقمر نور: )مصدر عاكس للضوء(، قال 

َوَجَعَل (، وقال: )َقَمَر ِفيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجاَوَجَعَل اْلتعاىل: )

َوَجَعْلَنا (، وحني أفرد الشمس بالذكر قال: )ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنرًيا

 (. ِسَراًجا َوهَّاًجا
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 آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء:

َهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى َوواملوضع الثالث يف قوله: )

(، فاحلديث عن ثالثة أشياء آتاهما اهلل: َوِضَياًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّقنَي

 الفرقان وضياء وذكرا للمتقني. 

واملعنى واملفسرون على أن الضياء هي التوراة، قال ابن اجلوزي: )

(، وقال الثعليب: أنهم استضاءوا بالتوراة حتى اهتدوا بها يف دينهم

(. وقال ابن عاشور: استضاءوا بها يف ظلمات اجلهل والغوايةأنهم )

والضياء: النور. يستعمل جمازا يف اهلدى والعلم، وهو استعمال )

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى "كثري، وهو املراد هنا وقد قال تعاىل: 

"(. وأما الفرقان فقيل هو التوراة ألنها تفرق بني احلق والباطل، ونور

صر على فرعون، وقيل الرباهني واملعجزات اليت أوتيها وقيل هو الن

 موسى ففرقت بني احلق والباطل. )انظر األقوال يف زاد املسري(.

ويشكل على هذه التفسريات أنهم فسروا الضياء بالنور، مع أن 

القرآن الكريم كما سأبني، حني يتحدث عن الكتب املنزلة يذكر 

آيات  عاّمةلنور. كما أن الضياء يف "النور" ال "الضياء"، فالضياء غري ا

القرآن الكريم يتعلق بأشياء حمسوسة: النار والربق والشمس، 

فالضياء مصدر حمسوس يضيء، وعليه فالضياء ليس التوراة، 

 وكتب اهلل هي نور وفيها نور، وال نقول: هي ضياء. 

 أما تفسري اآلية واهلل أعلم، فهو كما يلي:

يفرق بني شيئني متباينني، والقرآن )الفرقان(، الفرقان هو ما 

يطلقه على ما يفرق بني احلق والباطل، والفرقان الذي أوتيه موسى 
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َوِإْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم ليس التوراة، بدليل قوله: )

(، فالكتاب غري الفرقان، وتفسري من فسرها بالرباهني أو َتْهَتُدوَن

ىل، فالربهان هو نصر باحلجة أيضا، ولذلك مساها اهلل النصر هو أو

(. وسياق َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبنٍيسلطانا مبينا: )

اآليات يرجح ذلك، فاآلية جاءت يف سياق آيات تتحدث عن استهزاء 

َحاَق ِبالَِّذيَن َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن َقْبِلَك َفالكافرين بالنيب، )

(، فاهلل نصر موسى على من َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن

استهزأ به، وكذلك سيؤتي اهلل نبيه النصر على أعدائه، ولذلك 

 (.َوَما َأْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِنيوم الفرقان )يوم بدر مسي 

ي أنزله على موسى، وهو التوراة، وقد وأما الذكر فهو الكتاب الذ

(، أي: َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك َأْنَزْلَناُه َأَفَأْنُتْم َلُه ُمْنِكُروَنجاء عقب اآلية: )

آتينا موسى الذكر، وحنن الذي أنزلنا على حممد صلى اهلل عليه 

 وسلم هذا الذكر املبارك، فلماذا تنكرون؟!

 فما الضياء؟ 

 وحي إىل موسى، سنعود قليال لبدء ال

( ِإْذ َرَأى َناًرا َفَقاَل ِلَأْهِلِه 9َوَهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى )قال تعاىل: )

اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى 

ا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ( ِإنِّي َأَن33( َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى )30)

( َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى 31ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى )

 (. ( ِإنَِّني َأَنا اهلُل َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصََّلاَة ِلِذْكِري31)

ي آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو ِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَأْهِلِه ِإنِّوقال: )
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( َفَلمَّا َجاَءَها ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك 7آِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن )

( َيا ُموَسى ِإنَُّه 8َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها َوُسْبَحاَن اهلِل َربِّ اْلَعاَلِمنَي )

 (، ِزيُز اْلَحِكيُمَأَنا اهلُل اْلَع

َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلَأَجَل َوَساَر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب وقال: )

الطُّوِر َناًرا َقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو 

َلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد ( َف19َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن )

اْلَأْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اهلُل َربُّ 

 (.اْلَعاَلِمنَي

فتبني اآليات أن موسى بينما كان سائرا يف سيناء، يف ليلة 

ْكب أو رعاة أشعلوها مظلمة باردة، رأى نارا، فظن أنها نار َر

ليستضيئوا بها، فقد جيد عندها من يرشده يف طريقه، كما جيد 

آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو آِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس تدفئة وإضاءة )

(. فلما أتاها مل تكن تلك النار اليت ظنها، فهي نار َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن

ار جعلها اهلل يف تلك البقعة املباركة، فناداه اهلل مل يوقدها بشر، بل ن

 وأوحى إليه. 

فإذا  ،فلما توجه حنو الناروقد نقل القرطيب عن ابن عباس: )

النار يف شجرة، فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوء، وشدة خضرة 

تلك الشجرة، فال شدة حر النار تغري حسن خضرة الشجرة، وال 

(، ونقل ضرة تغريان حسن ضوء النارماء الشجرة وال نعمة اخل كثرة

(. كانت عند موسى نارا: وكانت عند اهلل تعاىل نوراعن املاوردي: )

رأى شجرة خضراء من أسفلها إىل أعالها، أطافت بها وقال البغوي: )
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نار بيضاء تتقد كأضوإ ما يكون، فال ضوء النار يغري خضرة الشجرة، 

 (. وال خضرة الشجرة تغري ضوء النار

ا موسى نارا، وكانت عند اهلل ضياء، ولذلك قال تعاىل: فرآه

(، فهي َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّقنَي)

ضياء آتاه اهلل موسى، فالضياء هو "نار الطور"، وهي النار اليت بارك 

كلمه فيها. قال اهلل من فيها ومن حوهلا، واختار اهلل موسى رسوال، و

(، فاهلل جيعل ما شاء من خلقه ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًءتعاىل: )

ضياء، فقد جعل الشمس ضياء، وكذلك جعل نار الطور ضياء، 

 وبارك من فيها ومن حوهلا، فسبحان اهلل رب العاملني.

ومن ثم فالضياء يف القرآن الكريم مل خيرج عن داللته اليت 

 .أشرت إليها

ومما يستأنس به أن اآلية وردت يف سورة األنبياء، وهي عقب سورة 

طه اليت حتدث فيها عن نار الطور، كما أن سورة األنبياء حتدث فيها 

(، فناره ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَلاًما َعَلى ِإْبَراِهيَمعن نار إبراهيم: )

ا وليه جعلها بردا جعلها ضياء ملوسى، ونار البشر اليت حاربوا به

 وسالما، فمثلها مثل اهلواء الذي حييط بنا. 
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 النور يف القرآن الكريم:املطلب الثالث: 

مرة، ولفظ )منري(  41جاء لفظ: نور/ النور، يف القرآن الكريم 

 ست مرات. 

إظهار وبدراستها كلها وحتليلها، تبني أن داللة "النور" هي: )

 (. دى بهالشيء الذي كان يف ظلمة؛ فُيهَت

، هي: )إظهار الشيء(، خواص فهذا التعريف يشتمل على ثالث

وهذا يبني حالة النور، والثاني: )الذي كان يف ظلمة(، وهذا يبني 

طبيعة الشيء املظَهر، والثالث: )فُيهتدى به(، وهذا يبني أثر النور. 

 :(0)يف ما يلي اخلواّصوسأوضح هذه 

                                 
 للقاضي عياض كالم لطيف حول النور، يقول يف إكمال املعلم:  (0)

حقيقة النور أنه الذى به تنكشف األمور وتظهر املخبآت وتنكشف احلجب والسواتر به، 
معىن يقوم باألجسام، ورمبا مسيت األجسام املالزمة ]بالوصف[ هبذه األوصاف وهو 

أنوارًا، إذ ال ختلو منها فهو كله َخْلق من خلق اهلل وفعل من أفعاله فهو منوِّر اآلفاق هبذه 
األنوار، فيزيل عنها الظالم، ويكشف اللبس والعشا من األبصار، فيسلكون به سبلهم 

، فُيهتدى هبا ىف ظلمات الرب والبحر، ومسى القرآن بذلك؛ هلداية ويهتدون به إىل شؤوهنم
قلوب املؤمنني، وكشف الريب والشك، وإيضاح. سبل احلق وطرق اهلدى والرشد، ومسى 
النىب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم بذلك؛ إذ به هداية مجيع املؤمنني، وهو املبني هلم عن اهلل 

فاعل ذلك كله، فهو  -تعاىل  -من ظلمات الكفر، واهلل واملوضح هلم شريعته وخمرجهم 
النور وذو النور، قال اهلل تعاىل: }اللَُّه َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّور{ 
وليست ذاته بنور وال هو صفة على هذا املعىن الذى ذكرناه خالفًا ملن قال ذلك من 

هو تعاىل نور من حيث هو خالق النور، وجاعله أو مدبر خلقه بذلك،  ُمجسِّمِة بلـالْ 
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 : إظهار األشياءاألوىلاخلاصة 

 ر إظهار.فالنو

النور هو إظهار للشيء، فإذا كنت يف ظالم دامس، وحولك 

فهل تراها؟ ال تراها؛ ألنها غري ظاهرة، بالرغم من  –أشياء كثرية 

وجودها، فإذا جاء النور ]من أي مصدر[، ظهرت األشياء، ومتكنت من 

رؤيتها. فالشمس )الضياء( تبعث ضوءها إىل األرض، فيحدث النور، 

بعد أن يلفها ظالم الليل. وكذلك القمر ُيظهر فتظهر األشياء 

 األشياء )مع اختالف درجات اإلظهار(، فهو نور.

وقد استخدم القرآن الكريم لفظ "اإلظهار" مع النور، قال تعاىل: 

ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهلُل ِإلَّا َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو )

( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه 11ِرَه اْلَكاِفُروَن )َك

(، فقال: )لُيظهره(، أي ليظهر )دين احلق(، فاهلل هو َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه

من ُيظهر، والدين هنا هو الشيء الذي ُيظَهر، فالدين )نور( باعتبار 

نور اهلل ُيظهر كلَّ نور، فهو الذي جعل ما ُيظهره من احلقائق، و

 الظلمات والنور، وهو الذي ُيظهر األنوار كلها. 

كما أن اإلظهار يتدرج من الضعف إىل القوة، فنور املصباح 

املنتشر ُيظهر ما قرب منه إظهارًا أمت وأكمل مما َبُعد منه، فأنت تقرأ 

ة الرؤية؛ الكتاب جبوار املصباح، وكلما ابتعدت عنه ضعفت إمكاني

                                                                      
فيكون صفة فعل أو من حيث هو مبنٌي وهاٍد بإرادته وقدره بذلك وقدرته، فيكون صفة 

 .ذات، أو على لسان أنبيائه وجعل ذلك ىف قلوب أوليائه فيكون صفة فعل
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لتدرج اإلظهار من الضعف إىل القوة. وكذلك الشمس فنورها يف 

الظهر أقوى منه وقت الغروب، ومسي الظهر ظهرا؛ ألن نور الشمس 

 أظهر ما يكون ذلك الوقت. 

ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهلُل ِإلَّا وقوله تعاىل: )

(، أي: ويأبى اهلل إال أن يصبح اإلظهار تاما مكتمال، وذلك وَرُهَأْن ُيِتمَّ ُن

أن النور حني ينتشر، يتدرج حتى ميأل احليز الذي انتشر فيه، 

وكذلك نور اهلل )الدين( بدأ شيئا فشيئا، وظن الكفار حينئذ أن 

بإمكانهم إطفاءه ]كما يفعل اإلنسان بنور الشمعة؛ فيمكنه إطفاؤه 

فيأبى اهلل إال أن يتم نوره، فيصبح قويا، وينتشر  بيسر[، ولكن هيهات،

اْلَيْوَم انتشارا كبريا، وُيظهر احلقائق كلها. وقد أمته اهلل، فقال: )

 (.َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا

ْوَلُه َذَهَب اهلُل ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم َفَلمَّا َأَضاَءْت َما َحوقوله تعاىل: )

(، يبني أن األصل هو الظلمة، فهي تلف ِفي ُظُلَماٍت َلا ُيْبِصُروَن

األشياء، وال يتم اإلبصار، ومن ثم فالنور واقع عليها، وحني يأتي النور 

فإنه ميكن أن يذهب، فإذا ذهب عاد األصل وهو الظلمة، ومن ثم عدم 

(، واحلديث: َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَريدل عليه قوله: )اإلبصار. وهذا ما 

 . «ثم ألقى عليهم نورا من نوره ،مةْله يف ُظَقْلإن اهلل عز وجل خلق َخ»

يتبني من هذه اآليات أن النور: إظهار، يقع عليه فعل اإلمتام 

وهذا يدل على تدرجه من الضعف إىل القوة حتى يصبح تاما، ويقع 

طفاء والذهاب؛ وهذا يعين أنه شيء يأتي ويذهب، فهو عليه فعل اإل

 ليس األصل، بل الظلمة هي األصل. 
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النور إذن: يطلق على ما ُيظهر األشياء، فاملصباح نور، والنار نور، 

والقمر نور، والدين نور، والكتاب نور، وباعتبار إظهاره لألشياء يسمى: 

ج منري. فكلها تظهر منريا، فالقمر منري، والكتاب منري، والنيب سرا

 األشياء بعد أن كانت يف ظلمة. 

ذكرت أن األصل هو الظلمة، فاألشياء حماطة حبجب من 

الظلمات. والنور هو إظهار الشيء الذي كان يف ظلمة. فاإلظهار 

يتفاوت، فقد يكشف حجابا أو حجابني أو أكثر، وقد يكشف احلجب 

 كلها. 

ها كثريا من فمثاًل، الشمس تأتي بضيائها، فيكشف نوُر

احلجب، ولكنها ال تكشفها كلها، ولو كشفتها كلها لرأت العنُي 

احلجَر وما بداخله، ولرأت النواَة وما بداخلها، ورأت اخلاليا وما 

بداخلها، والخرتق بعينه املسافاِت البعيدة، وال حيده سور أو جدار. 

فالشمس تكشف كثريا من حجب الظلمات، والعني البشرية مهيئة 

 صار مدى حمدد.إلب

وكذلك القمر يأتي بنوره، فيكشف نوُره بعَض تلك احلجب، 

وما يكشفه من حجب الظلمات أقل وأضعف مما يكشفه نور الشمس. 

فاهلل هدى القمر لنوٍر، وهدى الشمس لنوٍر، خيتلف كل منهما عن 

 اآلخر، وكل ذلك من تنوير السماوات واألرض.

** 

ْطِفُئوا ُنوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهلُل ِإلَّا ُيِريُدوَن َأْن ُيوقوله تعاىل: )

( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى 11َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن )
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(، فاهلل َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن

الذي أنزله، وهو دينه: نوَر اهلل، وبني أنه أرسل رسوله به،  مسى احلق

ثم قال )لُيظهره(، فاملظَهر هنا هو الدين، فاهلل يظهر نوَره )ديَنه(، 

 بنوره، وهو نور اهلل الذي يظهر كل نور.
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 : إظهار الشيء الذي كان يف ظلمة.اخلاصة الثانية

يف ظلمة، فحني فالشيء الذي ُيظَهر كان موجودا، إال أن وجوده 

يأتي النور ينكشف، وُيدَرك. وبذلك فهو خيتلف عن اإلظهار الذي هو 

 اإلجياد مثال، أو غريه من أنواع اإلظهار.

ويعرب القرآن الكريم عن هذا الشيء أيضا بالـ)فَلق(، فالفلق هو 

شيء كان يف شيء مظلم، فاهلل يفلقه، أي: يشق ذلك الشيء املظلم، 

ه إىل النور، فاهلل رب الفلق، أي: رب الشيء فيخرج الشيء من ظلمات

 الذي فلقه فأخرجه من ظلمة شيء آخر.

ِإنَّ اهلَل َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت قال تعاىل: )

اِح ( َفاِلُق اْلِإْصَب95َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اهلُل َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن )

َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز 

( َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ 96اْلَعِليِم )

يفلق احلب والنوى،  (. فهوَواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن

فيخرج الكائن احلي الذي داخلهما، من ظلمات احلب وظلمات الرتبة 

إىل النور، فيكون نباتا بإذن اهلل. وهو فالق اإلصباح الذي يشق الظالم، 

فيخرج منه اإلصباح، فيخرج هذا اإلصباح من رحم الظلمات، وهو 

لنور، ... الذي خيرج اإلنسان من الظلمات الثالث يف بطن أمه إىل ا

فهو رب الفلق، والفلق يشمل كل هذا وغريه، فاهلل َنور السماوات 

 واألرض. 

(، اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِروقوله: )

 فهم شيء واقع يف ظلمات، واهلل خيرجهم من تلك الظلمات إىل نوره. 
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 به( : )االهتداءاخلاصة الثالثة

 فالنور يزيح الظلمات، ومن ثم يكون هداية ملن مت تنويره. 

أين تتجه،  إىل فلو كنت يف طريق مظلم، فإنك ال تهتدي

فتحتاج إىل هداية، فإذا جاء النور اهتديت به يف طريقك، حني 

 تبصر األشياء. 

وقد يقول قائل، ملاذا ال أقول: )فُيبَصر به(، أو: )فُتدَرك األشياء 

خل. فأقول: لفظ االهتداء يشمل الرؤية واإلبصار، ويشمل فيه(... ا

 غريهما، كما سأوضح يف هذا املدخل. 

فمثال: حني يأتي النور، ترى األشياء على حقيقتها، وميكنك أن 

متشي به يف الظلمة، ولواله ملا مشيت، وميكنك أن متارس كثريا من 

ذلك.  قال األفعال به، ولوال وجود النور ملا اهتديت إىل شيء من 

(، فهو ميشي بذلك النور، َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِستعاىل: )

 فالنور هداية له.

واالهتداء هو اللفظ القرآني املستخدم مع النور، وسأوضح 

 داللته الحقا. 

وقوله: )اهلل نور السماوات واألرض(، أي: هو الذي نورهما، ونور 

اهتدى كل شيء إىل ما ُخلق له. فالطري  من فيهن، فبذلك النور

أجنحتها حني تطري، والسحب تهتدي  تهتدي إىل الطريان، وتصّف

إىل الرتاكم وإنزال املاء، والدواب تهتدي فتمشي... اخل. فتنوير اهلل 

للسماوات واألرض ومن فيهن، أظهر األشياء بعد أن كانت يف ظلمة، 

ا كانت حياة، أو حركة. فاهتدت ملا خلقت له، ولوال هذا النور مل
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)وسأوضح هذا يف شرح آية النور، وكلها مذكورة يف اآليات اليت 

 عقبها(. 

ومن االهتداء أن تهتدي العني إىل الرؤية، وتهتدي عني اإلنسان 

 إىل اإلبصار... 

الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه وهذا يفسر آيات اهلداية، كقوله: )

(، فاخللق والتسوية متت، ثم بالنور ِذي َقدََّر َفَهَدىَوالَّ(، )ُثمَّ َهَدى

اهتدى كل خملوق، وكل ذرة يف موجود، وكل نواة يف ذرة، وكل 

خلية يف كائن، ... اخل، كل ذلك اهتدى ملا ُخِلق له بالنور )اهلل نور 

السماوات واألرض(، أي منورهما ومنور من فيهما، ومنور كل شيء، 

 ه اليت خلق هلا، بذلك النور.فاهتدى كل شيء إىل وظيفت

(، َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِهكما يفسر آيات اهلداية، كقوله: )

(، ولذلك يقرتن النور واهلداية، َيْهِدي ِبِه اهلُل َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه)

 فاهلداية ال تتم إال إذا كان مثة نور. وسأبني هذا الحقا. 
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 رق بينه وبني البصائر:مفهوم اإلبصار، والف

فيمكن إبصار الشيء ، كما قلت: إمكانية اإلبصار. من آثار النور

الذي ظهر بالنور، فالشيء حني كان يف ظلمة ال ُيبَصر، وبعد أن 

 جيليه النور ُيبَصر.

 فما معنى اإلبصار؟

ْيَنا َوَكَذِلَك َأْوَح(، وقال: )َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًناقال تعاىل: )

ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإمَياُن َوَلِكْن 

َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط 

( َيْهِدي ِبِه 35ُمِبنٌي ) َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب(، وقال: )ُمْسَتِقيٍم

اهلُل َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّلاِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر 

 (. ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

فهو نور اهلل الذي أنزله، والذي أرسل به رسوله، وهو دين احلق 

فهو نور يظهر األشياء بعد أن كانت يف ظلمة،  الذي تكفل بإظهاره.

فاألشياء اليت يظهرها هي احلقائق، ويسميها القرآن الكريم: احلق، 

ولذلك أرسل رسوله باحلق، وأنزل كتابه باحلق، أي ُمظهرا للحق يف 

(، َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِّ َشْيٍءكل شيء، كما قال: )

كشف احلق الذي كان خمفيا، وجتليته، وإظهاره،  فالتبيان هو

 (. ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِرحتى تدركه أبصار الناس )

َيْهِدي اهلُل ِلُنوِرِه وال تدركه إال األبصار اليت هداها اهلل لنوره )

ا (، أما األبصار اليت عليها غشاوة، وهي اليت طبع اهلل عليهَمْن َيَشاُء

(، َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌةفال تدرك احلق الذي يكشفه هذا النور )
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ُأوَلِئَك الَِّذيَن َطَبَع اهلُل َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم َوُأوَلِئَك ُهُم )

(، ُهْمُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهلُل َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَر(، )اْلَغاِفُلوَن

َحتَّى ِإَذا َما وستشهد هذه األبصار على أصحابها يوم القيامة )

َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا 

 (. َيْعَمُلوَن

فتأمل، أن القرآن الكريم يستخدم لفظ )األبصار(، وهو 

عال اخللق يف القرآن يف حبث )أفاستخدام على حقيقته، كما بينت 

فاألبصار هي اليت تبصر، فاهلل أنزل نوره فكشف احلق،  الكريم(.

 واألبصار تبصره أو تعمى عنه. 

ومن اخلطأ الشائع القول: )بصائر الناس(، ويقولون: )الناس 

يدركون احلق ببصائرهم(. فالقرآن الكريم مسى آلة اإلدراك: أبصارا 

، وأما البصائر فهي تدل على النور ال بصائر، كما يف اآليات السابقة

نفسه، فاهلل أنزله كتابه نورا، وجعله بصائر، أي: تساعد الناس على 

َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن إبصار احلق، بعد أن يكشفه هلم، قال تعاىل: )

ِمْن  َهَذا َبَصاِئُر(، وقال: )َربُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها

ُقْل َهِذِه (، وأمر رسوله بالقول: )َهَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس(، وقال: )َربُِّكْم

(، أي: على نور يكشف َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهلِل َعَلى َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني

َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى احلق ويظهره وجيليه. وقال عن كتاب موسى: )

(، وموسى قال َبْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اْلُأوَلى َبَصاِئَر ِللنَّاِساْلِكَتاَب ِمْن 

َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزَل َهُؤَلاِء ِإلَّا َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض لفرعون: )

(، قال الفراء يف َبِل اْلِإْنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصرَيٌة(. وقوله: )َبَصاِئَر

املعنى: بل على اإلنسان من نفسه بصرية، أي رقباء ) تفسريها:
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(. فالبصرية هي الشيء الذي اجلوارح يشهدون عليه بعمله، وهي:

يكشف ما خفي فيجليه، فاإلنسان نفسه سيكشف ما خفي منه، 

فيجليه، ويكون ذلك عن طريق جوارحه اليت تشهد عليه مبا رأت وما 

 مسعت وما فعلت. فهو رقيب على نفسه.

** 

تبني مما سبق أن القرآن الكريم يستخدم لفظ )اإلبصار( ي

إلدراك األشياء على حقيقتها، واإلبصار منه ما يتعلق بالرؤية، وهي 

اليت يشرتك فيها اإلنسان مع غريه من احليوانات، فوظيفة العني 

لديها هي الرؤية، وهذا أول مراتب اإلبصار. ثم خص اهلل اإلنسان 

إلبصار الذي به يدرك احلقَّ الذي ُيظهره خبلق متميز، ففطره على ا

 نور اهلل، وهذه هي الفطرة، وقد حتدثت عنها سابقا. 

وتأمل يف آيات النور، اليت بينت حقيقة النور، فقد بينت مرتبيت 

اإلبصار: الرؤية احليوانية )أي اليت يشرتك بها اإلنسان مع 

 عن غريه(.  احليوانات(، واإلبصار اإلنساني )الذي يتميز به اإلنسان

ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه فاألول أشار إليه بقوله: )

َيَكاُد َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب (، فهي رؤية العني، وقوله: )َلْم َيَكْد َيَراَها

اَر ُيَقلُِّب اهلُل اللَّْيَل َوالنََّه(، أي: برؤيتها. وإىل الثاني بقوله: )ِباْلَأْبَصاِر

(، أي: األبصار اليت ما عميت بل ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر

 أبصرت احلق الذي كشفه نور اهلل. 
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 (مدخل موضوعيالظلمات والنور )املبحث الثاني: 

 وجعل الظلمات والنور:املطلب األول: 

َواْلَأْرَض َوَجَعَل  اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت)قال تعاىل: 

(. فما هذه الظلمات اليت جعلها اهلل؟ وما النور الذي الظُُّلَماِت َوالنُّوَر

 جعله اهلل؟

محلها املفسرون قدميا على ظلمات الكفر ونور اإلميان، ود. 

زغلول النجار يف تفسري اآليات الكونية، ذكر أن ذلك يشري إىل 

ثني مليون سنة، اليت خلقت الظلمة األولية للكون اليت استمرت ثال

 قبل النور، ثم جاء النور، فهي أولية زمنية. 

إال أن أبا احلسن احلرالي املراكشي، له كالم وجيه، يف تفسري 

مجع ظلمة، وهر ما يطمس الباديات  {ِمَن الظُُّلَماِت}اآلية، قال: )

 (.ر الباديات حسا أو معنىظِههو ما ُيو {ِإَلى النُّوِر}حسا أو معنى، 

تطمس الباديات، أي األشياء الظاهرة، وفسر  اففسر الظلمة بأنه

، يف داللته العامة النور بأنه الذي يظهر األشياء، وهو تفسري موفق

  كما سيتبني لنا يف هذا البحث.

غري أنه ال وجه للتفريق بني احلس واملعنى، هنا. واألوىل القول: 

ودات. فاملوجودات يف ن الظلمة ختفي املوجودات، والنور يظهر املوجإ

الظلمة توصف أنها يف عامل الغيب، ويف النور توصف أنها يف عامل 

 الشهادة. 

وبالعودة إىل القرآن الكريم فإننا جند تفسري هذه اآلية، ففي 
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َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس سورة الزمر حتدث عن ثالث ظلمات، قال تعاىل: )

َأْنَزَل َلُكْم ِمَن اْلَأْنَعاِم َثَماِنَيَة َأْزَواٍج َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َو

َيْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثَلاٍث َذِلُكُم 

(، ويف سورة النور اهلُل َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن

َأْو َكُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّيٍّ َيْغَشاُه الث ظلمات أيضا: )حتدث عن ث

َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا 

 (. َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر

الظلمات اليت جعلها اهلل: ثالث ظلمات، ذكرها يف سورة ف

األنعام جمملة، وذكر عددها يف سورة الزمر، وذكر مثاال هلا يف سورة 

 النور. فما هذه الظلمات الثالث إذن؟
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 الظلمة األوىل: ظلمة اخللق األول

هي الظلمة املطلقة املعتمة اليت ال نور فيها، وهي الظلمة اليت 

يث الصحيح: )عند أمحد والرتمذي وغريهما، وصححه وردت يف احلد

ثم  ،مةْله يف ُظَقْلإن اهلل عز وجل خلق َخ»األلباني وشاكر وغريهما(: 

 . «ألقى عليهم نورا من نوره

وتأمل احلديث مل يقل: يف ظلمات، بل قال يف ظلمة، فهي 

الظلمة األوىل، وهي الظلمة اليت خلق اهلل فيها خلقه. وال نعلم املدة 

اليت استمرت فيها الظلمة األوىل، إال أن هذه الظلمة كما يفيد 

احلديث مل يكن فيها نور. وهذه الظلمة مل تكن مثة حياة فيها، بل 

 كل شيء هامد ساكن. 
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 الظلمة الثانية: ظلمة الدنيا

وهي الظلمة الثانية من الظلمات الثالث، فاهلل بعد أن خلق 

و مل يلق عليهم كل نوره، وإمنا خلقه ألقى عليهم نورا من نوره، فه

نورا من نوره، فأزال بعض حجب الظلمة األوىل، ودخل اخللق يف عصر 

الظلمة الثانية، وهي احلياة الدنيا، فهي ظلمة متأل السماوات 

واألرض، واهلل نّور السماوات واألرض، فأزال نوره كثريا من حجب 

 الظلمات، ولكن بقيت كثري منها.

 :مظاهر ظلمة الدنيا

وقد حتدث القرآن الكريم كثريا عن هذه الظلمة، فهي ظلمة 

وفيها ظلمات كثرية، ففي السماء ظلمات، ويف األرض ظلمات، ويف 

البحر ظلمات، ويف الدواب ظلمات، ويف اإلنسان ظلمات. واقتضى هذا 

أال يكون النور تاما يف الدنيا، فهناك ظلمات كثرية، بعضها ندركها 

ُقْل (، )َأمَّْن َيْهِديُكْم ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِرىل: )وحنسها، كما قال تعا

َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإلَّا (، )َمْن ُيَنجِّيُكْم ِمْن ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر

 َيْعَلُمَها َوَلا َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اْلَأْرِض َوَلا َرْطٍب َوَلا َياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب

 (.َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت(، )ُمِبنٍي

وكل خملوق خيلقه اهلل، خيلقه يف ظلمات، كما قال تعاىل عن 

َيْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت اإلنسان: )

(، ثم يلقي عليه من نوره فُيظهره. وسأحتدث عن ظلمات اإلنسان َثَلاٍث

 . الحقا
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 جعل اهلل النوَر نورًا على نور:

وكذلك اقتضت سنته يف الدنيا أن جعل النور )نورا على نور(، 

فكل نور يزيح حجبا من الظلمات، فنور الشمس يزيح أي: طبقيًا. 

حجبا منها، ونور القمر يزيح حجبا خمتلفة، وهكذا يتفاوت النور، 

ومدتها. حبسب حجب الظلمات اليت يزحيها، ومدى هذه اإلزاحة، 

فاقتضت سنة اهلل أال يكون القمر سراجا، ولو كان سراجا لذهبت 

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ظلمة األرض، فأشرقت، وملا استقامت عليها احلياة )

َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا 

ُكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّننَي َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه َفْضًلا ِمْن َربِّ

(. وهذا ال يكون يف الدنيا. أما الشمس فهي سراج، وهي ضياء، َتْفِصيًلا

فنورها يزيل حجبا أكثر من الظلمات. ورغم ذلك فهناك )مادة 

بح مظلمة( كبرية يف السماء، كما يقول العلماء اليوم، فهي تس

 فيها. 

وقد جعل لنا وسائل نهتدي بها يف تلك الظلمات، كالنجوم 

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت )وهي املصابيح(، )

 (. اْلَبرِّ َواْلَبْحِر

** 

 كيف نّور اهلل السماوات واألرض:

ِمن تدبريه  واهلل نور السماوات واألرض ومن فيهن، فهذا النور

الذي تستوي فيه املخلوقات كلها. وآية النور تتحدث عن تنوير اهلل 

السماوات واألرض يف هذه الظلمة. وبهذا النور، تستقيم احلياة 
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الدنيا، كما توضح ذلك آية النور، فحياة األحياء، وتسبيح الكائنات، 

 وحركتها، ونزول األمطار، وتقلُّب الليل والنهار،...، كل ذلك من

نوره يف السماوات واألرض، ولوال هذا النور ملا كانت حياة يف الدنيا. 

 ]سأشرح هذا يف آية النور[. 

ونور اهلل جيلي اخللق، فيخرجه من الظلمة، وال يعين هذا 

اخلروج التام، وإمنا هو درجات متفاوتة. وكل شيء جيليه اهلل لوقته، 

جالها لوقتها،  فالسماوات واألرض جالها لوقتها، والدواب كأجناس

وكأنواع كل منها جالها لوقتها، وكذلك أفرادها، فآدم مثال جاله 

اهلل لوقته، وكل فرد من أفراد البشر جيليه اهلل لوقته، وهكذا اخللق 

َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما كله، حتى الساعة: )

(. وهذا يفسر قوله تعاىل يَها ِلَوْقِتَها ِإلَّا ُهَوِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي َلا ُيَجلِّ

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب أيضا: )

حبث (، وقد شرحت ذلك يف ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهلِل َيِسرٌي

 .: برأ()أفعال اخللق يف القرآن الكريم

واملخلوق الذي جيليه اهلل، ال يكون جالؤه تاما، فالدنيا ال زالت 

ظلمة، واقتضت سنة اهلل أال جيلي املخلوقات جالء تاما، فالنور التام 

 يف مرحلة أخرى، كما سأحتدث عنه. 

** 

 ظلمات تلف النفس:

ومن هذه الظلمات أيضًا: الظلمات اليت تلف حجُبها النفَس  

ظلمات حقيقية، ولكننا ال ندرك كنهها يف الدنيا؛  اإلنسانية، وهي
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ألننا رهن الظلمة، فاإلنسان قابع يف هذه الظلمات، منغمس فيها، 

وقد جعل اهلل اخلروج من هذه الظلمات بنور خاص، ليس كنور 

القمر أو الشمس، بل بنور أنزله من لدنه، وهذا النور يساعد اإلنسان 

ت يف الدنيا، فإن أفلح فسيعطيه على اخلروج اجلزئي من هذه الظلما

اهلل نورا تاما يف الظلمة الثالثة، وخيرجه بعد ذلك من كل ظلمة 

إىل النور، وإن شقي فإنه يدسي نفسه يف الظلمات، وليس خبارج منها 

(. َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَهاأبدا، كما قال تعاىل: )

( َقْد 8( َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها )7َوَما َسوَّاَها )َوَنْفٍس قال سبحانه: )

(، دساها، أي دسسها، قال ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها9َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها )

قال أهل اللغة: واألصل: دسسها، من التدسيس، وهو القرطيب: )

فسه (، فقد خاب من دساها، أي: من أخفى نإخفاء الشيء يف الشيء

يف الظلمات، ومل خيرجها منها، وقد أفلح من زكاها، أي: زكى 

نفسه، فأظهرها بالنمو كما يزكو الزرع، حتى يهيئها للخروج من 

ُهَو الَِّذي ُيَنزُِّل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت الظلمات إىل النور. قال تعاىل: )

(. نَّ اهلَل ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌمِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإ

 وسأحتدث عنها الحقا.

ولذلك فما يعرتي اإلنسان من مرض وجوع وعطش وضعف 

وحزن وضيق وخوف وقلق وتغري وموت، كل ذلك إمنا هو نتيجة 

 للظلمة اليت هو فيها، واليت خلق فيها. 

( 1رِّ َما َخَلَق )( ِمْن َش3ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق )وتأمل قوله تعاىل: )

( َوِمْن َشرِّ 4( َوِمْن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد )1َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )

(. فلماذا كانت االستعاذة برب )الفلق(؟ أوضحت َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد
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سابقا داللة الفلق، فاهلل يفلق األشياء فيخرجها من الظلمات إىل 

ذة برب الفلق جاء من ظلمات حقيقية، فشر اخللق، النور، واالستعا

وشر الغاسق، وشر النفاثات، وشر احلاسد... هذه كلها ظلمات، 

فأمرنا اهلل بأن نستعيذ منها برب الفلق )أي الذي خيرج األشياء من 

 ظلماتها(. 
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 الظلمة الثالثة: ظلمة القيامة. 

ض وهذه الظلمة حتدث القرآن الكريم عنها، وحتدث عن بع

سننها، فمن ذلك حديثه عن مصري املخلوقات اليت جعلها اهلل يف 

الدنيا مصابيح وأنوارا وضياء. فالنجوم ستطمس، والشمس ستكور، 

َفِإَذا (، )( َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت3ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت )والقمر سيخسف )

(، َر ُكلٌّ َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسمًّىَوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَم(، )النُُّجوُم ُطِمَسْت

 (. ( َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمُر8( َوَخَسَف اْلَقَمُر )7َفِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر ))

ومن ثم فسننها ختتلف عن سنن الظلمة الثانية، ليس يف 

اإلضاءة فقط، بل يف كل شيء، يف احلياة، واحلركة، وسنن اخللق 

هم اهلل بإعادة خلقهم كما بدأ أول خلق، واإلعادة... فالناس سيجلي

فخلق النسل يف الدنيا خيتلف عن خلق األصل، أما ذلك اليوم 

أفعال : حبثفإعادة خلق النسل سيكون مثل خلق األصل )راجع 

(. وهكذا فلذلك اليوم سننه، ونوره الذي جيلي تلك يف القرآن لقاخل

 رّبها(.  ُنوِرَوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبالظلمة. ومن ذلك قوله: )

وقيامة كل إنسان حني ميوت فيدخل قربه )ونقل الطربي عن 

مجاعة من السلف أنهم كانوا يقولون: قيامة كل نفس موتها(، فهو 

 ينتقل إىل الظلمة الثالثة، وهي هلا سننها، وهلا نورها. 

َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ومن النور يف هذه الظلمة، ما ورد يف قوله: )

( َفِرِحنَي 369وا ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن )ُقِتُل

(، فهم أحياء، يرزقون، ِبَما آَتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن

ويستبشرون، وما جاء يف احلديث أن امليت يرى ويسمع وينطق، 
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كثرية. فكل ذلك من النور ويتنعم أو يتعذب، واألحاديث يف ذلك 

الذي يكون يف تلك الظلمة، والنور الذي يف القرب تدبريي، يكون 

للمؤمن وغريه، فالكافر أيضا يرى ويسمع وينطق ويتعذب، فلوال نور 

 اهلل الذي ينور به تلك الظلمة ملا مسع أو رأى. 

( َوَمْن َيْعَمْل 7)َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه ويف قوله تعاىل: )

(، فهي رؤية حقيقية للعمل، يرى اإلنسان مؤمنا أو ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه

َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا كافرا عمله، ولذلك قال تعاىل: )

(، فاهلل يكشف احلجاب َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد

تمكن من رؤية عمله، خريا أو شرا. فهذا من النور الذي عن البصر، في

 يكون يف هذه الظلمة. 

وتستمر أحداث القيامة حتى حشر الناس وحسابهم، إىل تطاير 

الصحف، وأخذ كل منهم كتابه بيمينه أو بشماله. ويعرف كل 

منهم مصريه، فيتم اهلل ألهل اليمني أنوارهم، فيسعى بني أيديهم 

م يف تلك الظلمة ليخرجهم منها، ويبقى أهل وبأميانهم، ويقوده

الشمال يف ظلماتهم، فيساقون إىل جهنم وردا. وعندئذ تنتهي مرحلة 

 الظلمة الثالثة. 

ويتحقق أمل املؤمنني )إخراجهم من الظلمات إىل النور(، فهم 

خيرجون من الظلمة األوىل، ثم من الظلمة الثانية وما فيها من 

الثة، إىل النور. وهذا ما أحتدث عنه يف ظلمات، ثم من الظلمات الث

 الفقرة القادمة.

** 
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 وجعل النور:

حتدث سابقا عن الظلمات اليت جعلها اهلل، وهي ثالث ظلمات، 

تتدرج من األشد حتى األخف، فالظلمة األوىل معتمة ال نور فيها، 

والظلمة الثانية فيها من نور اهلل التدبريي واالبتالئي، والظلمة 

ها من نور اهلل التدبريي واهلدائي، فهذه الظلمات اليت الثالثة في

جعلها اهلل. أما النور الذي جعله فهو النور الذي وعد املؤمنني 

اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى بإخراجهم إليه )

 (. النُّوِر

مات الثالث، فالنور هذا سيكون يف اجلنة، بعد انتهاء مراحل الظل

فمن اجتازها، بلغ هذا النور، ومن مل جيتزها مل يبلغه، فانتكس يف 

 ظلمات جهنم. 

واقتضت سنة اهلل أن جيعل يف الظلمات الثالث نورا من نوره، 

حتى تستقيم احلياة الدنيا، وحتيا الكائنات فيها، ويهتدي الناس بنور 

 ربهم إىل النور املوعود. 

سأوضح ذلك توضيحا  اهلل لنوره( املدخل التالي )يهديويف 

 تاما.
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 َمَثل الظلمات والنور يف الدنيا:

 يف ظلمات ثالث:

َيْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلًقا وأود اإلشارة إىل قوله تعاىل: )

(. فسرها املفسرون بظلمة البطن ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثَلاٍث

يمة. وهي كما فسروها الرتباطها وظلمة الرحم وظلمة املش

 باحلديث عن خلق اإلنسان )النسل( يف بطن أمه. 

ولكن اآلية تشري أيضا إىل أن الظلمات الثالث اليت حتدثت عنها 

آنفا، فجعل اهلل يف كل إنسان عربة وعظة وآية، فهو خيلق خلقا من 

بعد خلق يف ظلمات ثالث، حتى جيتاز هذه الظلمات الثالث، وخيرج 

الدنيا، اليت متثل له نورا تاما قياسا إىل الظلمات اليت كان  إىل

فيها. وكذلك مير بثالث ظلمات، فإن اجتازها أفلح ونال النور التام، 

 ى نفسه فخاب ومل خيرج من الظلمات، فماله من نور. وإن دّس

 ظلمات بعضها فوق بعض:

ي َبْحٍر َأْو َكُظُلَماٍت ِفوهذا هو املثل الذي ضرب يف سورة النور )

ُلجِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق 

َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن 

لجي، الظلمة األوىل (. فهي ثالث ظلمات يراها الناس يف البحر الُنوٍر

أشد من الثانية، والثانية أشد من الثالثة. وكلها ظلمات بعضها فوق 

بعض، والفوقية هنا حسية طبقية، أي: طبقة مشاهدة فوق طبقة، 

 وأيضا الفوقية درجات، فدرجة ظلمتها أشد من أخرى. 

** 
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فاهلل جعل حياة اإلنسان نفسه منوذجا مصغرا للظلمات، وأيضا 

شاهد هذا النموذج. والظلمة األوىل هي أعتم الظلمات يف احلياة ي

اليت ال نور فيها، والظلمة الثانية أقل منها ظلمًة، وأشد نورا، وأما 

الظلمة الثالثة فال شك أنها أقل ظلمة من سابقتيها، وأشد نورا 

 منهما، وإن كنا ال ندري عنها الكثري.

هيئة والتدرج من ظلمة شديدة إىل ظلمة أهون منها، هو ت

لإلنسان حتى يصل إىل النور التام الذي ال ظلمة فيه، أو ينتكس 

َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِفي َأْحَسِن فيعود إىل الظلمة األوىل، قال تعاىل: )

( ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 5( ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلنَي )4َتْقِويٍم )

(، فمن آمن مل يرد إىل أسفل ْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍنالصَّاِلَحاِت َفَلُه

 سافلني، وأما من كفر فريد إىل أسفل سافلني، حيث الظلمة التامة. 
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 يهدي اهلل لنوره/بنوره:املطلب الثاني: 

 يهدي اهلل لنوره من يشاء:

(. فما النور َيْهِدي اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُءقال تعاىل يف آية النور: )

 لذي يهدي له؟ ا

 مع املفسرين:

فيه أربعة أقوال: أحدها: لنور قال ابن اجلوزي يف زاد املسري: )

القرآن. والثاني: لنور اإلميان. والثالث: لنور حممد صلى اهلل عليه 

 (، وسلم. والرابع: لدينه اإلسالم

أي يهدي سبحانه هداية خاصة موصلة إىل وقال األلوسي: )

ر املتضاعف العظيم الشأن، وإظهاره يف املطلوب حتما لذلك النو

مقام اإلضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته 

هدايته  "َمْن َيشاُء، "اإلضافية الناشئة من إضافته إىل ضمريه عز وجل

من عباده بأن يوفقهم سبحانه لفهم وجوه داللة األدلة العقلية 

أو  ،لى وجه ينتفعون بهوالسمعية اليت نور بها السماوات واألرض ع

ته وكونه من عنده قبأن يوفقهم لفهم ما يف القرآن من دالئل حقي

عز وجل من اإلعجاز واإلخبار عن الغيب وغري ذلك من موجبات 

 (. اإلميان

 

 :يف مفهوم اآلية التحقيق

جاء يف القرآن الكريم فعل اهلداية متعديا للنور بالالم، يف هذا 
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نوره(. وجاء متعديا بالباء يف موضعني: املوضع فقط )يهدي اهلل ل

َقْد َجاَءُكْم ِمَن (، )َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا)

( َيْهِدي ِبِه اهلُل َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل 35اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي )

 وبني ما يهدي له.. فثمة فرق بني ما يهدي به، (السََّلاِم

الالم يف اآلية تفيد الغاية، كما تفيدها )إىل(، كما يف قوله: 

(، أي: إىل أجل مسمى، فقوله: يهدي اهلل ُكلٌّ َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسمًّى)

ى الذي تكون لنوره، أي: يهدي من يشاء إىل نوره. فالنور هنا هو املنتَه

ْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى ُياهلداية إليه. وهو النور الوارد يف قوله: )

 (.النُّوِر

وأما الباء يف قوله: )يهدي به/نهدي به(، فتفيد أن هذا النور 

 وسيلة االهتداء، فهم يهتدون بهذا النور، فاهلل جعله نورا هاديا هلم. 

ومثال ذلك، لو أن إنسانا يسري يف طريق مظلم، فإنه حباجة إىل 

نور اهلداية(. ثم إن منتهى سريه إىل  نور يهتدي به يف طريقه، )فهو

آخر الطريق املظلم، وهنالك نور يف آخر الطريق، فهو يريد اخلروج 

 من الطريق املظلم إىل النور )نور الغاية(. 

وهذا مثل النور، فاإلنسان يف الدنيا يف ظلمات، واهلل يريد أن 

ته خيرجه إىل النور )وهو النور املوعودون به يف اجلنة، كما أوضح

سابقا(، وهذا النور هو النور الذي يهدي اهلل عباده املؤمنني إليه، 

 )يهدي اهلل لنوره من يشاء(. 

ولكن اإلنسان ال يستطيع وهو يف الظلمات أن يصل إىل النور، 

فجعل اهلل له نورا يهديه به، فهذا النور هو ما أنزله سبحانه وتعاىل، 
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 وهو نور اهلل الذي يهتدي به الناس.

 نور اهلداية، ونور الغاية. ر الوارد يف اآليات له مظهران،فالنو

 األول: نور اهلداية

وهو الذي يهتدي به الناس وهم يف الظلمات، حتى ميكنهم 

جتاوز هذه الظلمات. فاهلل نور السماوات واألرض بنوره، وأنزل نوره إىل 

 الناس، فكالهما من نور اهلل، فلوال نور السماوات واألرض ملا اهتدى

الناس يف ظلماتهما، وملا استطاعوا العيش على األرض، وملا كانت 

الكائنات قادرة على احلياة. وكذلك أنزل نوره الذي يهدي به الناس، 

 فيساعدهم على االهتداء به وهم يف الظلمات اليت خلقوا فيها.

 فنور اهلداية له مظهران: نور تدبريي، ونور ابتالئي

ر تهتدي به املخلوقات كلها، وهذا ، فهو نوالنور التدبرييأما 

النور جعله اهلل يف الظلمة الثانية، وهو الذي حتدثت عنه آيات النور. 

كما جعله اهلل يف الظلمة الثالثة، فبه يرى الذين يف قبورهم 

مقاعدهم يف اجلنة أو النار، وبه تشرق األرض يوم احلشر، وبه يعيد 

 اهلل خلق الناس يف احملشر. 

، فهو نور اختياري، أنزله اهلل يف الدنيا، ودعا البتالئيالنور اوأما 

الناس إىل اختياره، وهو نور يهديهم يف الظلمات اليت هم فيها، وهذا 

النور يف الظلمة الثانية، فمن أخذ منه نصيبه، فإن اهلل يتم له نوره يف 

 الظلمة الثالثة، حتى يصل إىل النور )الذي هو الغاية(.

َوَأْنَزْلَنا لذي يف الدنيا هو الوارد يف قوله: )فالنور االبتالئي ا
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(... َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا(، )ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًنا

 وغريها من اآليات اليت تصف ما أنزله اهلل من نور.

الناس وهكذا فنور اهلداية هو عالمات جعلها اهلل يف الدنيا، وأمر 

(، حتى يتحقق هلم اخلروج من َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُهباتباعها )

 الظلمات إىل النور. 

** 

َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم وتتمة هذا النور، هو الوارد يف قوله: )

(، ويف ْغِفْر َلُكْمَوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه َوَي(، وقوله: )َوِبَأْيَماِنِهْم

 (.َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَناقوله: )

هذا النور هو نور هداية، ولكنه غري نور اهلداية يف الظلمة 

 الثانية، فهو نور اهلداية يف الظلمة الثالثة. فهو تتمة اهلداية. 

فالظلمة الثانية )الدنيا(، جعل اهلل فيها نور اهلداية، املتمثل يف 

ات واألرض، ويف نور الوحي الذي أنزله، وأمته. فمن اهتدى نور السماو

بهذا النور كله، فقد تأهل للحصول على نور اهلداية يف الظلمة 

 الثالثة.

ونور اهلداية يف الظلمة الثالثة، هو املذكور يف هذه اآليات، 

فالناس يف ذلك اليوم يف ظلمة، وحيتاجون إىل نور هداية، ولكن ال 

أهل له، وأما غريهم ممن ضل يف الظلمة الثانية فال  ُيعطاه إال من هو

ميكنه احلصول عليه أبدا. فاملؤمنون يتم اهلل هلم نورهم، فيهتدون به 

 يف ذلك اليوم، حتى يصلوا إىل النور الذي وعدهم ربهم.
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، أي فهو وسيلة {نورا متشون به}ومما يدل على ذلك قوله: 

بأميانهم، فيهديهم طريقهم لالهتداء، وهذا النور يسعى بني أيديهم و

 حتى يصلوا إىل النور. 

وقول املؤمنني: )ربنا أمتم لنا نورنا(، يبني أنه جزء مكمل للنور 

الذي كان يف الدنيا، فهم يدعون ربهم أن يتمه هلم. فاإلمتام ال يكون 

إال لشيء قد ابتدئ به. ولذلك حني يطلب املنافقون أن يأخذوا قبسًا 

(، أي: ارجعوا اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا) من نورهم، يقال هلم:

إىل الدنيا فالتمسوا اجلزء األول من النور، فهنا متامه فقط، فمن مل 

 يكن معه ذلك اجلزء فكيف حيصل على تتمته؟!

** 

وتأمل أن القرآن الكريم، يسمي كليهما )النور التدبري 

ومن ثم فهو نور واحد له هتدى به، واالبتالئي(: نورا، وكالهما: ُي

 مظاهر شتى.

َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت قال تعاىل: )

(، فهي هداية تدبريية جلميع اخللق، يهتدون بها يف اْلَبرِّ َواْلَبْحِر

َشاُء ِمْن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنالظلمات، وقال تعاىل: )

(، فهو هداية ابتالئية ملن خيتار اهلداية. إىل غري ذلك من ِعَباِدَنا

 اآليات. 

ولذلك وصف اهلل الكتاب باملنري، والنيب باملنري؛ ألنه ينري 

الظلمات، فيكشف األشياء املخفية فيها، فيهتدي الناس بذلك النور، 

 ويبصرون األشياء بعد خفائها. 
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 الثاني: نور الغاية

راد للناس أن يصلوا إليه، بعد أن خيرجوا من هو النور الذي ُيو

َيْهِدي اهلُل د يف قوله: )راها، فيحيون يف نور دائم. وهو الوالظلمات كل

اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت (. وقوله: )ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء

ِذي ُيَنزُِّل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكْم ُهَو الَّ(، وقوله: )ِإَلى النُّوِر

 (... وغريها.ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر

فقد جعل اهلل ثالث مراحل من الظلمات، ثم جعل هلم نورا 

ينتظرهم، إذا أفلحوا يف اجتيازها، وهم ال يفلحون إال بنوره كامال، 

اء سريهم يف الظلمات، فمن وهو النور الذي جعله هلدايتهم أثن

اهتدى بنور الشمس مثال، ومل يهتد بنور القرآن، فقد أخفق يف 

طريقه، وتعذر عليه أن خيرج من الظلمات، بل سيكون ضاال فيها 

ضالال خالدا، كما لو كان يف صحراء فهو يتيه فيها، وال يهتدي إىل 

ه إىل اخلروج منها؛ ألنه مل يتبع العالمات اليت كانت فيها وترشد

 اخلروج.

وهذا النور هو إظهار تام وحقيقي لألشياء، لكل شيء، إظهار ال 

(، قال اجلمهور: َوُيْدِخُلُهُم اْلَجنََّة َعرََّفَها َلُهْمظلمة فيه، قال تعاىل: )

(، ذلك أن عرفهم منازهلم فيها فال يستدلون عليها وال خيطئونها)

شيء فيه ظاهر متام اهلل خيرجهم إىل النور، وهو نور الغاية، فكل 

الظهور، بّين غاية البيان، واضح أمت الوضوح، ولذلك فهم يعرفون 

 منازهلم مباشرة، وكأنهم مربجمون على معرفتها.
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وسأحتدث عن )نور الغاية( يف الفقرة التالية )خيرجكم من 

 الظلمات إىل النور(.

** 

( َيْهِدي 35نٌي )َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبوتأمل قوله: )

ِبِه اهلُل َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّلاِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر 

(، فقد اشتملت اآلية على ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

دي به النورين، األول: نور اهلداية، وهو النور الذي جاء يف الدنيا )يه

اهلل من اتبع رضوانه(. والثاني: نور الغاية، وهو النور املوعود به 

املؤمنون، والذي سيخرجهم اهلل إليه: )خيرجهم من الظلمات إىل 

النور(. أي: جاءكم نور اهلداية الذي يهديكم به، ليخرجكم إىل نور 

 الغاية.

النَّاَس ِمَن ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج كما تأمل قوله: )

(، فالكتاب الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد

ُهَو أنزله اهلل مرشدا وهاديا، ليخرج الناس من الظلمات إىل النور. )

ِإَلى النُّوِر الَِّذي ُيَنزُِّل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت 

 (. َوِإنَّ اهلَل ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم

َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك  َجَعْلَناُه ُنوًراَوَلِكْن وقال: )

(، أي جعلناه نورا يهتدي به الناس إىل َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

 اللة. صراط مستقيم، فإن مل يهتدوا فسيكونون يف ض

والناس يف الدنيا يضلون الطريق، لو مل يأتهم نور اهلل، 

ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا فريشدهم، وقد وعدهم سبحانه بذلك: )
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َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم 

ن هلم أنهم واقعون يف ضاللة ة بّي(، فبعد هبوطهم من اجلنَيْحَزُنوَن

الظلمات، فيظلون متخبطني فيها ال حمالة، واملنجاة منها إمنا يكون 

عه أمكنه اخلروج من بباهلدى الذي سيأتي منه، وهو النور، فمن ات

 الظلمات إىل النور، ومن مل يتبعه فسيظل قابعا فيها غري خارج منها. 

ُقْل )وقال: (، َرُوا الضََّلاَلَة ِباْلُهَدىُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَت)قال تعاىل: 

َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن اهلِل َما َلا َيْنَفُعَنا َوَلا َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا َبْعَد ِإْذ 

َهَداَنا اهلُل َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّياِطنُي ِفي اْلَأْرِض َحْيَراَن َلُه َأْصَحاٌب 

َلى اْلُهَدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهلِل ُهَو اْلُهَدى َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ َيْدُعوَنُه ِإ

ثمة هداية حقيقة وضاللة حقيقية، وليست جمرد داللة ف(. اْلَعاَلِمنَي

جمازية. فهي مرتبطة بالظلمات احلقيقية اليت حتدثت عنها، 

َزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى ِإنَّا َأْنولذلك ترتبط اهلداية بالنور، كقوله: )

َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر )وقوله: (، َوآَتْيَناُه اْلِإْنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر(، )َوُنوٌر

 َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي)وقوله: (، ( َيْهِدي ِبِه اهلُل35َوِكَتاٌب ُمِبنٌي )

ا، بعد أن كانت خمفية (، فالنور يكشف للناس األشياء وحقائقهِبِه

  يف الظلمات، فيهتدون بذلك النور.

** 

 اخلالصة:

 الصة:خبوسأختم 

خلق اهلل اخللق يف ظلمة تامة، وهي الظلمة األوىل.  (3)

وقضى سبحانه أن ينقل اخللق مجيعا إىل الظلمة 
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 الثانية بنوره، فنوره من تدبريه.

ويف الظلمة الثانية جعل اهلل للناس نورا، بعضه من  (1)

ه، وبعضه من ابتالئه، ولو جعله كله من تدبريه ملا تدبري

حتقق االختبار، ولو جعله كله من ابتالئه ملا حتققت 

احلياة. ومن ثم على الناس أن جيتازوا الظلمة الثانية، 

اللة فيها، وال يتأهلون الجتيازها إال إذا ضفهم يف 

 اهتدوا بالنور املنَزل. 

ر ناجتا عن النور ويف الظلمة الثالثة، جعل اهلل النو (1)

االبتالئي، فمن اهتدى بذلك النور يف الظلمة الثانية، 

فقد تأهل للحصول على النور يف الظلمة الثالثة، حتى 

يكمل السري. وهو النور الذي وعد اهلل املؤمنني به يف 

 تلك الظلمة، وسيسعى بني أيديهم وبأميانهم.

 وعندئذ خيرج اهلل املؤمنني من الظلمات الثالث إىل (4)

النور، وهو النور الذي يسعون إليه، وهو النور الذي 

 سيؤهلهم لرؤية ربهم، حني يكونون نورانيني.

 

 فاللهم اهدنا بنورك لنورك.
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 خيرجكم من الظلمات إىل النور:املطلب الثالث: 

اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى قال تعاىل: )

الَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى النُّوِر َو

 (. الظُُّلَماِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

 )مع املفسرين(:

(، فجمهور املفسرون ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِرفأما قوله )

(، انظر خيرجهم من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان) على أن املراد:

املراد بالنور نور الربهان واحلق، الطربي وغريه. وقال ابن عاشور: )

 (.فاهلل يزيد الذين اهتدوا هدى؛ وبالظلمات ظلمات الشبهات والشك

(، ففسروها ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِتوأما قوله: )

فإن قيل: كل عليهم قوله: من النور. قال البغوي: )كذلك، ولكن أش

قال: خيرجونهم من النور وهم كفار مل يكونوا يف نور قط؟ قيل: هم 

اليهود كانوا مؤمنني مبحمد صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يبعث ملا 

جيدون يف كتبهم من نعته، فلما بعث كفروا به، وقيل: هو على 

: منعهم إياهم من الدخول فيه العموم يف حق مجيع الكفار، قالوا

أخرجتين من مالك ومل يكن فيه،  :إخراج كما يقول الرجل ألبيه

كما قال اهلل تعاىل إخبارا عن يوسف عليه السالم: "إني تركت ملة 

 (. ومل يكن قط يف ملتهم ،قوم ال يؤمنون باهلل"

ومن كفر بعد وجود الداعي النيب املرسل وقال ابن عطية: )

يه كأنه أخرجه من اإلميان، إذ هو معد وأهل للدخول فشيطانه ومغو

فيه. وهذا كما تقول ملن منعك الدخول يف أمر ما: أخرجتين يا 
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 (. فالن من هذا األمر وإن كنت مل تدخل فيه البتة

خيرجونهم من نور البينات اليت تظهر هلم وقال الزخمشري: )

 (. إىل ظلمات الشك والشبهة

ن قيل: متى كان املؤمنون يف إفملسري: )وقال ابن اجلوزي يف زاد ا

ظلمة؟ ومتى كان الكفار يف نور؟ فعنه ثالثة أجوبة: أحدها: أن 

عصمة اهلل للمؤمنني عن مواقعة الضالل، إخراج هلم من ظالم الكفر، 

هلدى، إخراج وتزيني قرناء الكفار هلم الباطل الذي حييدون به عن ا

وقد يقال للممتنع من  اهنا.مستعار ه« اإلخراج»هلم من نور اهلدى، و

إني تركت ملة "الشيء: خرج منه، وإن مل يكن دخل فيه. قال تعاىل: 

. والثاني: "ومنكم من يرد إىل أرذل العمر"، وقال: "قوم ال يؤمنون باهلل

أن إميان أهل الكتاب بالنيب قبل أن يظهر نور هلم، وكفرهم به بعد 

ملا ظهرت معجزات رسول أن ظهر، خروج إىل الظلمات. والثالث: أنه 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كان املخالف له خارجا من نور قد علمه، 

 .(واملوافق له خارجا من ظلمات اجلهل إىل نور العلم

 التعليق:

كل هذه األقوال تأويل للظلمات وللنور، كما رأيت باملعنى 

اجملازي، مع أن القرآن الكريم ال يتحدث عن الظلمات إال مبعنى 

 ظلمات احلقيقية ال اجملازية.ال

ثم إن القرآن الكريم يتحدث عن )إخراج( من الظلمات إىل النور، 

واإلخراج يعين أن مثة شيئا يقع عليه فعل اإلخراج، فيظهر بعد 

 خفاء.
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ثم إن تفسريه بالكفر واإلميان، يقتضي أنهم كانوا يف الكفر 

ا منه، وقد فأخرجوا منه، وأن الكافرين كانوا يف اإلميان فأخرجو

بدت هذه اإلشكالية للمفسرين، إال أن التأويل اجملازي حال دونهم 

ودون اخلروج من اإلشكالية، فجاءت تأويالتهم غري مقنعة، حتى 

 .لبعضهم بعضًا

 

 التحقيق يف اآلية:

ذكرت آنفا أن مثة ثالث ظلمات، جعلها اهلل، األوىل: ظلمة 

ظلمة القيامة، وهي تتدرج  :ظلمة الدنيا، والثالثة :اخللق، والثانية

من األشد إىل األخف، وتدرجها إمنا كان ألن اهلل جعل النور، 

فالظلمة األوىل مل يكن فيها نور، والنور الذي جعله اهلل يف الدنيا هو 

ما حتدث عنه يف سورة النور، والنور الذي جعله يف الظلمة الثالثة، 

 أشرت إليه. 

املخلوقات كلها من  ففي الدنيا، اقتضت سنة اهلل إخراج

(، وكما اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِضالظلمات إىل النور، وهذا قوله: )

، واحلديث «أنت نور السموات واألرض ومن فيهن»قال عليه السالم: 

ثم ألقى عليهم نورا  ،مةْله يف ُظَقْلإن اهلل عز وجل خلق َخ»السابق: 

خلقه أظهرهم مجيعا، مبشيئته . فالنور الذي ألقى اهلل على «من نوره

 وقدره. وحتدثت عن هذا آنفا.

ويف اآلخرة بعد انتهاء الظلمة الثالثة سيتم إخراج املؤمنني من 

 الظلمات إىل النور.
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 وإليضاح هذا أقول: 

(3) 

 ظلمات النفس يف الدنيا: :(3)

اقتضت سنة اهلل أن تكون يف الدنيا ظلمات من نوع )ال ندرك 

ظلمات حقيقية، وهذه الظلمات خاصة باإلنسان،  حقيقته(، إال أنها

ومن ثم فإدراكه ووعيه حمدود بها. فهي ظلمات كل الناس واقعون 

فيها. ]وهذه غري الظلمات اليت خلق فيها الناس، واليت أشرت إليها 

سابقًا، فالناس كغريهم من الكائنات أخرجوا منها بنور السماوات 

 واألرض[.

** 

(1) 

 ل إلذهاب تلك الظلمة:النور املنَز :(1)

(. َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًناوقد تكفل اهلل بإنزال نوره، قال تعاىل: )

فهذا النور خاص لزوال تلك الظلمة اخلاصة، فهو خيرج الناس من 

النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت  ِلُتْخِرَجِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك الظلمات إىل النور )

(، ولوال رمحة اهلل ملا أنزل هذا النور، فهو أنزله لنُّوِر ِبِإْذِن َربِِّهْمِإَلى ا

ُهَو الَِّذي ُيَنزُِّل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكْم رمحة ورأفة بعباده )

 (.ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ اهلَل ِبُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم

َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن حقق إظهار هذا النور: )وقد أرسل رسوله لي

اْفَتَرى َعَلى اهلِل اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى ِإَلى اْلِإْسَلاِم َواهلُل َلا َيْهِدي اْلَقْوَم 
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ُنوِرِه َوَلْو  ُمِتمُُّنوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َواهلُل  ِلُيْطِفُئوا( ُيِريُدوَن 7الظَّاِلِمنَي )

 ِلُيْظِهَرُهَرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ  َأْرَسَل( ُهَو الَِّذي 8ُروَن )َكِرَه اْلَكاِف

(. ومن ثم فرسوله خيرج َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن

الناس من الظلمات إىل النور بهذا الكتاب، ولذلك وصف الكتاب 

ِعًيا ِإَلى اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا َوَداباملنري، ووصف الرسول بالسراج املنري )

 (. ُمِنرًيا

وهذه مهمة الرسل إخراج الناس من الظلمات إىل النور بآيات 

َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك  ِبآَياِتَناَوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى اهلل اليت ينزهلا عليهم )

َوآَتْيَناُه (، )ِفيَها ُهًدى َوُنوٌرَراَة ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْو(، )ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر

(. فهو خيربنا أن تلك الكتب فيها هدى ونور، اْلِإْنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر

َنْهِدي  َجَعْلَناُه ُنوًراَوَلِكْن أما القرآن الكريم فإنه خيربنا أنه جعله نورا )

َوَأْنَزْلَنا من لدنه: ) (، وأنه يف ذاته نور أنزلهِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا

 (. ُمِبنٌي ُنوٌر َوِكَتاٌبَقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل (، )ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًنا

فاهلل سبحانه أنزل نوره يف الدنيا ، وتكفل بإظهاره، ودعا الناس 

إىل اخلروج من الظلمات اليت هم فيها، والدخول يف نوره. وقد أظهر 

 كل اإلمتام. نوره كمال اإلظهار، وأمته 

** 
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(1) 

 النور املنزل نور ابتالئي اختياري: :(1)

املنَزل ابتالئي، يبتلي اهلل به الناس، وهو اختياري؛ إن  فهذا النور

إلنسان خيتاره أو ال، وخيتار شاء اإلنسان اختاره وإن شاء مل يفعل. فا

ا البقاء يف الظلمة أو اخلروج منها. فالنور األول من تدبري اهلل، وهذ

 النور من ابتالء اهلل.

َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه قال تعاىل: )

َوالَِّذيَن (، )ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها

َيَشِأ اهلُل ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ  َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِفي الظُُّلَماِت َمْن

 (.َيْجَعْلُه َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

ثم إن سنته اقتضت أال يدخل اجلنة إال من مت له نوُره. فدعا 

(، َفآِمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي َأْنَزْلَناالناس إىل اتباع ذلك النور )

َفالَِّذيَن من زاغ عنه فقد ضل. )فمن اتبع ذلك النور، فقد اهتدى و

آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم 

 (.اْلُمْفِلُحوَن

َأَفَمْن َشَرَح وبذلك فاملؤمن الذي اتبع النور، هو على نور من ربه )

(. وهو من خيرجه اهلل من ُنوٍر ِمْن َربِِّهاهلُل َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم َفُهَو َعَلى 

 (.َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنوًراالظلمات إىل النور. )

** 
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(4) 

 إمتام النور يف الظلمة الثالثة: :(4)

كما اقتضت سنة اهلل أال يتم النور )يف القيامة، وهي الظلمة 

ر املنزل يف الدنيا )وهي الظلمة الثانية(، الثالثة(، إال ملن اهتدى بالنو

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا (، )َلُهْم َأْجُرُهْم َوُنوُرُهْم: )املؤمنني وهذا وعد اهلل

ُنوًرا اتَُّقوا اهلَل َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم 

(. ولذلك فاملؤمنون يدعون َلُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌمَوَيْغِفْر  َتْمُشوَن ِبِه

 (. َواْغِفْر َلَنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَناَيُقوُلوَن َربََّنا ربهم أن يتمم نورهم )

ويف ذلك اليوم سيكون اخلزي ملن مل جيعل اهلل له نورا، فيكون 

َبْيَن  َيْسَعىُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْوَم َلا ُيْخِزي اهلُل النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَميف ظلمة )

(، أما املؤمنون فيتم اهلل هلم نورهم، وغريهم يف َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم

َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُروَنا ظلمات )

َفُضِرَب َبْيَنُهْم  ُنوًرااْلَتِمُسوا ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َف ُنوِرُكْمَنْقَتِبْس ِمْن 

 (. ِبُسوٍر َلُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب

َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِننَي ه فيسوقهم إىل اجلنة )أصحاَب وسيأخذ النوُر

َماِنِهْم ُبْشَراُكُم اْلَيْوَم َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْي

(، وكل مؤمن معه من النور حبسب ما اكتسب منه يف الدنيا، َجنَّاٌت

 وكلهم يتم اهلل هلم نورهم.

** 
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(5) 

 اإلخراج إىل النور حقيقة: (5)

(، اهلُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِرفقوله )

الغاية، واإلخراج إخراج حقيقي من ظلمات حقيقية إىل  هذا هو نور

نور حقيقي، وحنن اآلن يف ظلمات الدنيا ال ميكننا إدراك هذا النور، 

وما زال وعينا وإدراكنا حمدودا بظلمات كثرية، فاللهم أمتم لنا 

 نورنا واغفر لنا، وأخرجنا من الظلمات إىل النور. 

َياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلوقوله )

(، هو إخراج حقيقي من نور حقيقي إىل ظلمات ِإَلى الظُُّلَماِت

حقيقية، وسيكون ذلك يوم القيامة. فهم ال يزالون بهم حتى 

خيرجوهم من النور )النور الذي كان يف الدنيا للمخلوقات كلها، 

انهم أن خيتاروه( إىل الظلمات والنور الذي أنزله اهلل وكان بإمك

 )ظلمات جهنم ال نور فيها أبدا(.

وقد جعل اهلل يف كل إنسان جتسيد عملي هلذا اإلخراج، فكل 

إنسان أخرجه اهلل من ثالث ظلمات خلق فيها، إىل نور احلياة املؤقتة 

هلذا  يف الدنيا. كما جعل اهلل أمام ناظري الناس كل يوم متثياًل

ق اإلصباح، فيخرجه من الظلمات إىل النور، وهو ه فالاإلخراج، فإن

 فالق احلب والنوى... 

وهكذا خيرج اهلل الناس من الظلمات الثالث )الظلمة األوىل، 

وظلمة الدنيا، وظلمة القيامة(، إىل النور الذي جعله هلم، وحينئذ 

يكونون خملوقات نورانية، ال ظلمة فيها، واهلل أعلم بطبيعتها. ويكون 
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 خملوقات َظْلمائية ال نور فيها. أهل جهنم

(، قال قتادة: )مطبقة، ال ضوء َعَلْيِهْم َناٌر ُمْؤَصَدٌةقال تعاىل: )

فيها، وال فرج، وال خروج منها(. ويف احلديث: )أوقد على النار ألف 

سنة حتى امحرت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ، ثم أوقد 

مظلمة(، ]رواه الرتمذي[،  عليها ألف سنة حتى اسودت ، فهي سوداء

(. هي سوداء مظلمة ال يضيء شررها، وال يطفأ هلبهاوزاد الطرباني )ف

ولعل هذه املراحل الثالث تشري إىل الظلمات الثالث، ففي الظلمة 

األوىل أوقد عليه حتى امحرت، ويف الظلمة الثانية أوقد عليها حتى 

فأصبحت سوداء  ابيضت، ويف الظلمة الثالثة أوقد عليها حتى اسودت

 مظلمة، مهيأة الستقبال أهلها، والعياذ باهلل.

** 
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(6) 

 طبيعة النور التام يف اجلنة: (:6)

ذكرُت أن اإلنسان يف الدنيا مكبل حبجب من الظلمات، فهذه 

الظلمات تعيق كمال حياته، ولذلك ميرض، ويشيخ، ويضعف، 

عه، وميوت، كما تعيق كمال حركته، كما تعيق كمال رؤيته ومس

فرؤيته حمدودة املدى، وكذلك مسعه... اخل، فكل هذه ظلمات 

الدنيا. وكذلك نفسه يف ظلمات، ولذلك يعرتيه احلزن والقلق 

واخلوف والغفلة والوهم وسوء الظن، وتفكريه فيه قصور، وتقييمه 

 لألشياء فيه نقص... اخل، فكل هذه ظلمات جعلها اهلل يف الدنيا.

املؤمنني بإخراجهم من الظلمات إىل واهلل سبحانه وتعاىل وعد 

النور، وهذا نور الغاية،  كما بينت آنفا. فيخرجهم من كل تلك 

 الظلمات إىل النور.

خيرجهم إىل النور، فالنور حياٌة خالدة، ال سقم فيها وال هرم، وال 

َلا َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت نصب وال نوم، وال ضعف وال موت. قال تعاىل: )

 وقال:(، َوُهْم ِفي َما اْشَتَهْت َأْنُفُسُهْم َخاِلُدوَن)وقال: (، َمْوَتَة اْلُأوَلىِإلَّا اْل

َوَقاُلوا اْلَحْمُد ) وقال:(، َلا َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها ِبُمْخَرِجنَي)

( الَِّذي َأَحلََّنا َداَر 14ِللَِّه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر )

(. ويف اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َلا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَلا َيَمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب

وال تبلي  ،من يدخل اجلنة ينعم وال يبأسصحيح مسلم مرفوعا: )

 (.النوم أخو املوت وال ينام أهل اجلنة)(، وقال: وال يفنى شبابه ،ثيابه

ياة النعيم، ال شقاء فيها، فال جوع وال ظمأ، وال عري وحياتهم ح
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( َوَأنََّك 338ِإنَّ َلَك َألَّا َتُجوَع ِفيَها َوَلا َتْعَرى )وال َضْحو، قال تعاىل: )

َفَأَكَلا ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما (. وقال تعاىل: )َلا َتْظَمُأ ِفيَها َوَلا َتْضَحى

َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن 

(، والدليل فيها أنه مل تبد هلما سوآتهما إال بعد عصيانهما، َفَغَوى

، وظهرت توبذلك قضى اهلل أن يهبطا من اجلنة، فبدت السوءا

العورات، وقد اقتضت سنة اهلل أن تكون العورات لإلنسان يف الدنيا، 

لباسا، ليكون سرتا له، أما يف اجلنة فال عورات ولذلك أنزل ريشا و

َيا َبِني آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري فيها، وال سوءات، قال تعاىل: )

َسْوآِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَياِت اهلِل َلَعلَُّهْم 

ي آَدَم َلا َيْفِتَننَُّكُم الشَّْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن ( َيا َبِن16َيذَّكَُّروَن )

 (. اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما

ومعيشتهم يف اجلنة، معيشة كاملة، أكل هينء، وشرب مريء، 

َرَجاٌت ِعْنَد َلُهْم َدولذة ال تنقطع، ورزق كريم، وظل دائم. قال تعاىل: )

 وقال:(، ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئًا) وقال:(، َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم

 (.َوُنْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِلياًل) وقال:(، ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها)

َوَلُهْم والنور طهر تام، ال أذى فيه، أجسادهم مطهرة، قال تعاىل: )

واملطهرة من طهرت من احليض (، قال ابن القيم: )َطهََّرٌةِفيَها َأْزَواٌج ُم

والبول والنفاس والغائط واملخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى 

يأكل أهل اجلنة ويشربون (. ويف مسلم أيضا: )يكون من نساء الدنيا

طعامهم ذلك جشاء كريح  ،وال ميتخطون وال يتغوطون وال يبولون

ف الطعام من ّرَصم سبحانه أسبابا ُتجعل هل(. قال ابن القيم: )املسك

وكذلك جعل يف  ،اجلشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم
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أجوافهم من احلرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه خلروجه 

وكذلك ما هناك من الفواكه والثمار خيلق هلا من  ،رشحا وجشاء

 (. احلرارة ما ينضجها

مؤمنني واملؤمنات يف والنور مجال تام، ونور حقيقي، يكون لل

لو أن ما ُيِقلُّ »اجلنة، ففي مسند أمحد وغريه، وصححه األلباني: 

ُظُفٌر مما يف اجلنة بدا لتزخرف له ما بني خوافق السموات واألرض، 

 ه ضوَءولو أن رجال من أهل اجلنة اطلع، فبدا أساوره لطمس ضوُء

لى ، فهو داللة ع«النجوم الشمس ضوَء الشمس، كما يطمس ضوُء

النور الذي أخرج إليه املؤمن، فنور الشمس يف الدنيا ال شيء جبوار 

ولو نوره، ولكنه نور ال حرارة فيه وال أذى. ويف احلديث الصحيح: )

 ،اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينهما رحيا

 (.وألضاءت ما بينهما

ن، إىل خيرجهم اهلل من ظلمات احلسد واحلقد واخلوف واحلز

(، ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي َمَقاٍم َأِمنٍيالطمأنينة، والرضا، واألمان. قال تعاىل: )

اْدُخُلوَها (، )َيا ِعَباِد َلا َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َوَلا َأْنُتْم َتْحَزُنوَن) وقال:

ًنا َعَلى ُسُرٍر ( َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوا46ِبَسَلاٍم آِمِننَي )

(. قال ( َلا َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها ِبُمْخَرِجنَي47ُمَتَقاِبِلنَي )

" آمنني"أي: ساملني من اآلفات، مسلما عليكم،  "بسالمابن كثري: )"

 (.من كل خوف وفزع، وال ختشوا من إخراج، وال انقطاع، وال فناء

َأَلْم َتَر َأنَّ تعاىل يف آيات النور: ) النور ذكر دائم هلل تعاىل، قال

اهلَل ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم 
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(، فبنوره تسبح الكائنات، وهذا َصَلاَتُه َوَتْسِبيَحُه َواهلُل َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن

لدى الكائنات )غري اإلنسان(، فكل النور املختص بإهلام التسبيح تام 

املخلوقات تسبح ربها. واإلنسان حني يتم نوُره فسُيلَهم التسبيح أيضا، 

يأكل أهل اجلنة ويشربون كما يف احلديث الذي أخرجه مسلم: )

وال ميتخطون وال يتغوطون وال يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح 

 (.املسك يلهمون التسبيح والتكبري كما تلهمون النفس

اإلنسان، فتكون أكمل ما تكون، فالنور  إمكاناتالنور إطالق 

الذي حتيا به الكائنات وتكون حركتها، يف الدنيا، سيكون لإلنسان إذا 

دخل اجلنة أكمله وأمته، وهذا من كمال النور. هناك أدلة كثرية 

 تدل على ذلك، منها:

ور لكل واحد منهم زوجتان من احلقوله عليه الصالة والسالم: )

سوقها من وراء حلومها  ّخالعني على كل زوجة سبعون حلة يرى ُم

(، فبصره كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء ،وحللها

هناك غري بصره يف الدنيا، بصره يف الدنيا مقيد بقيود الظلمات، أما 

يف اجلنة فقد أخرجه اهلل إىل النور، فريى مخ سوق زوجته، خيرتق 

  حيده حجاب.جسمها ببصره، ال

إنك لتنظر إىل الطري يف اجلنة فتشتهيه فيخر ويف احلديث: )

 االستطاعة(، فاهلل سبحانه وتعاىل مينحهم بنوره بني يديك مشويا

نى ويتعنى، كما حيدث يف الدنيا، فهذه معلى فعل ذلك، فهو ال يت

من آثار الظلمات، أما يف اجلنة، فإنه ينظر إىل الشيء فيتحقق له 

  فورا.
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فيمرون احلركة، كما يف احلديث الصحيح: ) إمكانإطالق و

ومنهم من مير  ،منهم من مير كطرف العني ،على قدر نورهم

ومنهم من مير كانقضاض  ،ومنهم من مير كالسحاب ،كالربق

 (. ومنهم من مير كشد الفرس ،ومنهم من مير كالريح ،الكوكب

(، قال ُيَفجُِّروَنَها َتْفِجرًياَعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اهلِل ويف قوله: )

يفجرون تلك العني اليت يشربون بها كيف شاءوا وحيث الطربي: )

يقودونها حيث (، وقال جماهد: )شاءوا من منازهلم وقصورهم تفجريا

َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنَجِبياًل َعْينًا (. ويف قوله: )شاءوا

سلسة فهم يصرفونها حيث (، قال قتادة: )ِبياًلِفيَها ُتَسمَّى َسْلَس

 (.تسيل عليهم يف الطرق ويف منازهلمءوا(، وقال أبو العالية: )شا

ومهما خطر على قلبك من نعيم، فهو ال شيء جبوار ما أعده 

َفال َتْعَلُم َنْفٌس اهلل للمؤمنني واملؤمنات من نعيم مقيم، قال تعاىل: )

(، فما علمنا من رَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَنَما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُق

النعيم مما ذكره القرآن فهو نعيم وملك كبري، فكيف مبا خفي 

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال علينا، ويف الصحيحني: )

(. فتأمل قوله: وال خطر على قلب أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

يف قلوبنا من النعيم سيكون، ووراءه ما مل خيطر  بشر، فكل ما خطر

 على قلب بشر، وهو النعيم وامللك الكبري.

واإلنسان يف الدنيا مشوب بالظلمات اليت خلق فيها، ولذلك 

(، ال ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأَلْبَصاَرفهو غري قادر على رؤية ربه، )

اَل َلْن َتَراِني َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى َقوقد طلب موسى ذلك فقال اهلل له: )



 

 

18 

 

اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه 

َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَُّل 

، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني سئل: هل رأيت (اْلُمْؤِمِننَي

ربك، فقال: نور أنى أراه.  أي كيف نرى ربنا ودونه حجب من النور، 

. أما يف اجلنة، فاملؤمن أصبح موالبشر مل يؤهلوا بعد لرؤية ربه

(. ويف ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌةنورانيا تاما، وحينئذ يرى ربه، قال تعاىل: )

إنكم سرتون ربكم عيانا كما ترون هذا ال ح: )احلديث الصحي

(. ويف مسند البزار وغريه أن أهل اجلنة يقولون تضامون يف رؤيته

، َبُجفيكشف اهلل تبارك وتعاىل احُل "،أرنا وجهك ننظر إليهلربهم: )"

ويتجلى هلم تبارك وتعاىل، فيغشاهم من نوره لوال أن اهلل قضى أن ال 

 (.ميوتوا الحرتقوا

** 
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(7) 

 (: احلمد هلل الذي هدانا هلذا:7)

اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي وأهل اجلنة حني يدخلون اجلنة يقولون: )

(، فالنور الذي كان َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوَلا َأْن َهَداَنا اهلُل

معهم يف الدنيا هداهم يف ظلماتها، وأمته اهلل هلم يف ظلمات القيامة، 

خرجوا من كل تلك الظلمات إىل النور، وعندئذ يقولون: حتى 

 احلمد هلل الذي هدانا هلذا، أي هلذا النور، وما فيه من نعيم مقيم.

فهي دارنا اليت أعدها اهلل لنا، ولكنها دار من نور، وليس فيها إال 

النور، فاقتضت سنة اهلل أن خيترب من يسكنها ويبتليها، فجعلهم يف 

ي ظلمات يضل فيها السالكون، وحيار فيها الظلمات أوال، وه

السائرون، وقد جعل اهلل فيها نورا هاديا، فمن اتبع ذلك النور، اهتدى 

إىل تلك الدار، ومن ختبط يف الظلمات، وضل، فاللوم يقع عليه. 

 (. َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب)

** 
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(8) 

 : وما يستوي األعمى والبصري:(8)

ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْلَأْعَمى َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي قال تعاىل: )

( َوَلا 39َوَما َيْسَتِوي اْلَأْعَمى َواْلَبِصرُي )(؟ وقال تعاىل: )الظُُّلَماُت َوالنُّوُر

 (( َوَلا الظِّلُّ َوَلا اْلَحُروُر10الظُُّلَماُت َوَلا النُّوُر )

اليت حتدثت عنها سابقا، فهل فالظلمات هي كل الظلمات 

تستوي هي والنور؟ وهل يستوي األعمى الذي ال يبصر النور، مع 

البصري الذي يبصر النور. واألعمى درجات، فقد ال يرى بعينه )وهو 

األعمى املعروف بني الناس(، وقد ال يبصر بعينه )وهو األعمى الذي 

ك ما يسميه القرآن الكريم أعمى، الذي ال يبصر احلق(. كذل

يستوي األعمى الذي يكبه اهلل يف ظلمة جهنم، فيكون خملوقا 

 َظْلمائيًا، وال البصري الذي يدخله اهلل جنته، فيكون خملوقا نورانيا.

 فيا رب أمتم علينا نورنا، وأخرجنا من الظلمات إىل النور.
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املبحث الثالث: تفسري آية النور )اهلل نور السماوات 

 )مدخل تفسريي( واألرض(

اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها قال تعاىل: )

ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن 

ُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة َلا َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْي

َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اهلُل اْلَأْمَثاَل 

 (. ِللنَّاِس َواهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

وسأفصل القول فيها على النحو تضرب اآلية مثل نور اهلل، 

 التالي:
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 األلفاظ:: دالالت املطلب األول

 )اهلل نور السماوات واألرض(:/ 3

مل يرد يف القرآن الكريم إطالق لفظ النور على اهلل إال مضافا 

 إليه: نور اهلل، نوره، نور ربها. ويف السنة أيضا: نور وجهك. 

 أوجه إسناد األلفاظ إىل اهلل تعاىل:)أ(  

ن والناظر يف القرآن الكريم جيد أن اإلسناد إىل اهلل تعاىل يكو

 بأحد الطرق التالية:

 األول: )إسناد الفعل(، 

َأِم كقوله: )َعِلم اهلل(، )َسِمع اهلل(، )واهلل يقدر الليل والنهار(، )

( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج 18( َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها )17السََّماُء َبَناَها )

َيَشاَء (، )َفَيْنَتِقُم اهلُل ِمْنُه)(، ( َواْلَأْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها19ُضَحاَها )

َوَيْمُكُر (، )رَِّضَي اللَُّه َعْنُهْم(، )ُيْحِبْبُكُم اللَُّه(، )َواللَُّه ُيِريُد اآلِخَرَة(، )اللَُّه

َوآِمُنوا ِبَما ) (،َوَغِضَب اللَُّه(، )َعلََّم اْلُقْرآَن(، )َوَكلََّم اللَُّه ُموَسى(، )اللَُّه

َفَأَخَذُهُم (، )الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء(، )مَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِشُث(، )َأْنَزْلُت

 (... َوَجاَء َربَُّك(، )اللَُّه ِبُذُنوِبِهْم

وال نطلق من هذه األفعال أوصافا هلل إال ما ورد النص به، فال 

نقول: اهلل باني، أو مسوي، أو داحي...اخل، كما ال جيوز اإلتيان إال 

لوارد، فال أقول: سامع، )بل: مسيع(، كما ال جيوز أن آتي بالوصف ا

بأمساء من هذ األفعال إال ما ورد النص به، فال أقول: استواء اهلل، أو 

 إتقان اهلل، أو إتيان اهلل، سبحانه وتعاىل عما يصفون. 
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ِإنَّ اهلَل َلا ) وقد يكون الفعل منفيا عنه سبحانه وتعاىل، كقوله:

َوَما َكاَن اهلُل ) (، وقوله:ْضِرَب َمَثًلا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَهاَيْسَتْحِيي َأْن َي

َوَما َمسََّنا )وقوله: (، َلا َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَلا َنْوٌم)وقوله: (، ِلُيْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء

 (.َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِه الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا(، وقوله: )ِمْن ُلُغوٍب

 )إسناد االسم بإضافته إليه(،  الثاني:

َيُد اهلِل (، )َوْجُه َربَِّكسواء كان امسا خالص االمسية، كقوله: )

َواْصَطَنْعُتَك (، )َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ(، )َفْوَق َأْيِديِهْم

َلا (، )اْلَماِء َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى(، )َوِسَع ُكْرِسيُُّه(. ومنه قوله: )ِلَنْفِسي

 (. َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه(، )ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه

َوَلا ، كقوله: )َخْلُق اهلل(، )مبعنى الفاعل أو كان مصدرا

َيْرُجوَن (، )َفَلْوَلا َفْضُل اهلِل َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه(، )ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه

 (، َبْطَش َربَِّك(، )ُصْنَع اهلِل(، )َرْحَمَة اهلِل

(، وقوله: َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّكأو مصدرا مبعنى املفعول، كقوله: )

ُغْفَراَنَك (، )َفُسْبَحاَن اهلِلومنه أيضا: )(. َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن)

 (. َربََّنا

(، َرْحَمٍة ِمْن َربَِّكوقد جياء بـ)ِمن( بعد املصدر، كقوله: )

 (. ِمْن َربِِّهْم َمْغِفَرٌة)

(، وقوله: َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْمأو كان املضاف ظرفًا، كقوله: )

ِإنَّ َلَدْيَنا َأْنَكاًلا وقوله: )(، ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر)

 (.َوَجِحيًما
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 أو مضافات أخرى، مثال: رسول اهلل، كتاب اهلل.

 باإلخبار(،  الثالث: )إسناد االسم

 :ويكون اإلخبار عنهأواًل: جميؤه مبتدأ )أو يف مقام املبتدأ(، 

 (.ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَيباملفرد أو اجلملة، كقوله: ) -

)باستخدام ذو( مضافة إىل االسم خالص االمسية، كقوله:  -

َوَيْبَقى َوْجُه أو مضافة إىل املصدر، كقوله: ) ،(ُذو اْلَعْرِش)

َواهلُل (، )َواهلُل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم(، )َك ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِمَربِّ

 (، َوِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة(، )ُذو اْلُقوَِّة(، )َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم

ِإنَّ اهلَل َمَع أو باستخدام الظروف: )مع(، كقوله: ) -

َوُهَو فوق(، كقوله: )(. و)َواهلُل َمَعُكْم(، وقوله: )الصَّاِبِريَن

 (اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه

أو باستخدام احلروف، وقد جاء منه احلرف )يف(، كقوله:  -

ِإنَّ (، و)على( يف قوله: )َوُهَو اهلُل ِفي السََّماَواِت َوِفي اْلَأْرِض)

 (.َربِّي َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

حبرف اجلر، ويقرتن  ثانيًا: جميؤه خربًا، أو يف مقام اخلرب.

 وجاء من ذلك:

َوِللَِّه وقوله: )(، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُدكقوله: )الالم،  -

وقد يكون  .(َبْل ِللَِّه اْلَأْمُر َجِميًعا(، وقوله: )اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى

(، فاحلمد َفِللَِّه اْلَحْمُداملخرب عنه لالستحقاق، كقوله: )

ذا يف اإلثبات. ويف النفي، وه يستحقه اهلل سبحانه وتعاىل.

اَل (، وقوله: )َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لَُّه َصاِحَبٌةكقوله: )
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 (.َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد(، وقوله: )َشِريَك َلُه

َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن ، وقوله: )(َبَراَءٌة ِمَن اهلِلقوله: )و)من(، ك -

 (.َربُِّكْم

 ، (ِبَيِدِه اْلُمْلُك)على )يده(، كقوله:  و)الباء( داخال -

َوَلِئْن ُمتُّْم َأْو (، وقوله: )َوِإَلى اهلِل اْلَمِصرُيو)إىل(، كقوله: ) -

 (. ُقِتْلُتْم َلِإَلى اهلِل ُتْحَشُروَن

َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف و)على(، كقوله: ) -

ِإْن َيَشْأ (، وقوله: )َلى الّلِه َيِسرًياُنْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َع

 (.( َوَما َذِلَك َعَلى اهلِل ِبَعِزيٍز36ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد )

 

وال نطلق من هذه األمساء أوصافا إال ما ورد النص به، 

 كاملِلك، أو احلميد، أو الرحيم.

 

 الرابع: )إسناد الصفة املطلقة(، 

ة )مطلقة( إما إخبارا، أو وصفا، وهو كثري، وهو اجمليء بالصف

َواهلُل (، )ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب(، )َفَتَعاَلى اهلُل اْلَمِلُك اْلَحقُّكقوله: )

ِإنَُّه (، )َفِإنَّ اهلَل َكاَن َعُفوًّا َقِديًرا(، )َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم(، )َسِميٌع َعِليٌم

َو اهلُل الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّلاُم ُه(، )ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحيُم

(. وأقصد بالصفة املطلقة اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر

غري املقيدة بإضافة الزمة. وهذا الوصف املطلق يرد منه امسه فهو 

قدرة، والعليم ذو علم،  يتضمنه، فالرحيم ذو رمحة، والقدير ذو
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والعزيز ذو عزة، واملتكرب له الكربياء. وال يشتق الفعل منه إال ما ورد 

 به النص، فال أقول: تكرب اهلل )من املتكرب(، وال: حيي اهلل )من احلي(.

وقد جاءت هذه الصفات باإلفراد، وهو الغالب، وجاء بصيغة 

(، وقوله: ِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَنَوِإنَّا َلَنْحُن ُنْحِيي َوُناجلمع، كقوله: )

(. وجاء باإلضافة إىل اجلمع، َأَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن)

(، َوِإنَّ اهلَل َلُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَي(، وقوله: )َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِمنَيكقوله: )

 (.َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمنَي(، وقوله: )َفَتَباَرَك اهلُل َأْحَسُن اْلَخاِلِقنَيوقوله: )

 

 اخلامس: )إسناد الصفة املقيدة باإلضافة(، 

(، فمالك َماِلِك َيْوِم الدِّيِن(، )اللُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِككقوله: )

ا بإضافة، خبالف )املِلك( الذي جاء وصفا مل يأت إال وصفا مقيد

فهو وصف مضاف ولكنه (، َمِلِك النَّاِسمطلقا، وجاء وصفا مضافا )

 غري مقيد باإلضافة. 

)عامل(، كقوله: وقد يكون تقييده باإلضافة، كـ)مالك(، و

ِإنَّ اهلَل َعاِلُم َغْيِب السََّماَواِت (، )َعاِلِم اْلَغْيِب(، )َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة)

َعلَّاُم (، فحيثما ذكر قيد باإلضافة، وكذلك عالم: )َواْلَأْرِض

َفاِطُر (، خبالف )عليم(، فهو غري مقيد بها. ومثل قوله: )ُيوِباْلُغ

َبِديُع (، ففاطر وصف مقيد باإلضافة. وبديع )السََّماَواِت َواْلَأْرِض

ِإنَّ اهلَل وفالق: )(، َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس(. وجامع )السََّماَواِت َواْلَأْرِض

 (.اْلِإْصَباِح َفاِلُق(، )َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى

َوُهَو وقد تكون اإلضافة املقيد بها هي املراعاة يف املعنى، كقوله: )
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 (.ُهَو َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة(، وقوله: )َأْسَرُع اْلَحاِسِبنَي

َواهلُل َأَشدُّ َبْأًسا َوَأَشدُّ وقد يكون مقيدا بالتمييز، كقوله: )

 (.َتْنِكيًلا

(، َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد: )(، يف قولهفعالدا باجلر، مثل: )قد يكون مقيو

ِإنَّ اهلَل َقاِدٌر َعَلى َأْن و)قادر(، فحيثما ذكر قيد بـ)على(، كقوله: )

(، خبالف: )مقتدر(، و)قدير(، ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر(، وقوله: )ُيَنزَِّل آَيًة

 فقد وردتا مطلقتني ومقيدتني. 

(، َوَما َربَُّك ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِدشتق منفيًا، كقوله: )وقد يكون امل

 (.َوَما اهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَنوقوله: )

** 

 مفعواًل أو يف مقام املفعول. هالسادس: وقوع

وهو باب واسع، وسأستقصيه يف حبث آخر، وهو يندرج حتت بابني 

َوَلِكْن َأْعُبُد اهلَل ) عامني، أحدهما: أفعال الطاعة واإلميان، كقوله:

ُقْل آَمنَّا (، وقوله: )َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي(، وقوله: )الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم

َفَتَوكَّْل (، وقوله: )َواتَُّقوا اهلَل(، وقوله: )َوَأِطيُعوا اهلَل(، وقوله: )ِباهلِل

 (...َعَلى الّلِه

(، َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّهله: )واآلخر: أفعال الكفر والعصيان، كقو

 (...َوَمن َيْعِص الّلَه)

** 

فنحن ندعو اهلل ونثين عليه، مبا وصف به نفسه، سواء بالوصف 
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املطلق أو املقيد أو اإلخبار عنه، ]القسم الثالث والرابع واخلامس[ 

فنقول: هو اهلل، امللك القدوس، عامل الغيب والشهادة، مالك امللك، 

ال ينبغي ألحد أن يدعو اهلل ذو الرمحة... قال الزجاج: ) ذو الفضل،

 (.مبا مل يصف به نفسه

وأما التسمية فال تكون مضافة إال إىل امسه )اهلل(، أو الصفة 

املطلقة، فتقول: عبد الرمحن، عبد الغفور، عبد الشكور، أمة العليم. 

ا: من أما الوصف املقيد فال جيوز جتريده، فال نقول: عبد العامل )أخذ

عامل الغيب والشهادة(، وال: عبد الفاطر )من: فاطر السماوات 

 واألرض(، وال: عبد املالك. 

** 
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 التحقيق يف وجه إسناد )نور( إىل اهلل:)ب(  

وبعد هذه املقدمة، نرجع إىل لفظ )النور(، فالنور اسم ورد 

سم مضافا إىل اهلل، كقوله: )نور اهلل(، )نور ربها(. ]وعليه فهو من الق

اهلُل ُنوُر الثاني، كقوله: خْلق اهلل، وفضله[. ولكنه ورد يف قوله تعاىل: )

( فجاء شبيها بالوصف املضاف، كقوله: )فاطر السََّماَواِت َواْلَأْرِض

 السماوات واألرض(. ]القسم اخلامس[ فهل النور اسم أو وصف؟ 

تردد املفسرون يف ذلك، ومن ثم رأى بعضهم أنه اسم، فأعرب آية 

لنور على تقدير حذف )ذو(، أي: اهلل ذو نور السماوات واألرض، فيكون ا

اإلخبار عن اهلل باالسم متوصال إليه بـ)ذو(، كقوله: ذو الفضل، ذو 

رمحة... اخل، وهذا مذهب البصريني. وبعضهم اعتربه وصفا )مبعنى 

اسم الفاعل(، منري، وبه فسره بعضهم، فقالوا: اهلل منّور السماوات 

وهذا مذهب الكوفيني. وقال بعضهم أنه من باب التشبيه،  واألرض،

 كما تقول: أنت مشس، فاهلل نور السماوات واألرض، يفيد املدح. 

والتحقيق أن )نور( ليس امسا خالص االمسية، بل هو مصدر 

جرى جمرى الوصف، وبعض املصادر مشوبة بالوصف واالمسية، 

ثل الصفات فيخرب بها فتكون مثل االسم فتضاف )نور اهلل(، وتكون م

)اهلل نور السماوات واألرض(. وليست كل املصادر كذلك، بل 

بعضها، حنو: عْدل )تقول: عْدُل حممٍد، وتقول: حممد عْدل، مبعنى: 

فالتزموا اإلفراد  *ونعتوا مبصدر كثريا عادل(، قال ابن مالك: )

، واملصدر يقع يف موضع اسم الفاعل(، وقال ابن احلاجب: )والتذكريا

ِإْن َأْصَبَح َمآُؤُكْم "كما قال اهلل عّز وجلَّ: ، يقال: ماٌء َغْوٌر: أي غائر
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(. فـ)نور( مصدر نار ينور َنورا وُنورا، ويقال: رُجٌل َعْدٌل: أي عادل "،َغْورًا

والغريب أن املعاجم مل تذكره، مع أنها تفسر آية النور به، نقل 

أي منور السماوات وقال ابن عرفة: األزهري يف تهذيب اللغة: )

غيثنا، وفالن زادي، أي ياثنا، أي ُمواألرض، كما يقولون: فالن ِغ

 (. صمةوأنت لنا نور وغيث وِع دي؛ قال جرير:زّوُم

وقد ذهب كثري من املفسرين إىل تفسري قوله )اهلل نور السماوات 

ويدل على هذا املعنى واألرض( بأنه منورهما، جاء يف فتح القدير: )

 ر السمواِتّواهلل َن»بن علي، وأبي جعفر وعبد العزيز املكي قراءة زيد 

على صيغة الفعل املاضي، وفاعله ضمري يرجع إىل اهلل، « واألرَض

أنه سبحانه  "اهلل نور السماوات واألرض"والسموات مفعوله فمعنى 

صريهما منريتني باستقامة أحوال أهلهما وكمال تدبريه عز وجل ملن 

لك نور البلد، هكذا قال احلسن وجماهد فيهما، كما يقال: امل

(. وهذا واألزهري والضحاك والقرظي وابن عرفة وابن جرير وغريهم

يقتضي أن )نور( ليس امسا، بل وصف، مثل: فاطر السماوات واألرض، 

 وقيوم السماوات واألرض.

اللهم »ويؤيد هذا حديثه عليه الصالة والسالم الذي رواه مسلم: 

السماوات واألرض، ولك احلمد أنت َقيَّاُم لك احلمد  أنت نور 

السماوات واألرض، ولك احلمد أنت رب السماوات واألرض ومن 

ولك احلمد أنت نور .. م السموات واألرضّيَق» ، ويف البخاري: «فيهن

. فاإلضافات كلها أوصاف: مِلك، قيم، «السموات واألرض ومن فيهن

 رب، وكذلك: نور. 



 

 

82 

 

لقة، بل اسم مشوب بالوصفية، فلفظ )النور( ليس صفة مط

وقوله عليه السالم حني سئل: هل رأيت ربك، فقال: "نور أنى أراه"، 

ويف رواية: "رأيت نورا" ]رواه مسلم[، فاملعنى كما قال ابن األثري: 

والسياق يدل  كيف أراه وحجابه النور: أي إن النور مينع من رؤيته.

منا أجاب على السائل على ذلك، فالرسول مل خيرب بأن اهلل نور، وإ

قد مبينا له أنه ال ميكن له رؤيته. ونقل ابن اجلوزي عن ابن عقيل: )

أمجعنا على أنه ليس بنور، وخطأنا اجملوس يف قوهلم: هو نور. فإثباته 

نورا جموسية حمضة، واألنوار أجسام. والبارئ سبحانه وتعاىل ليس 

روي يف حديث  وكذلك ،جبسم، واملراد بهذا احلديث: "حجابه النور"

أبي موسى، فاملعنى: كيف أراه وحجابه النور، فأقام املضاف مقام 

عبد  ياإلمام أب(، ونقل النووي يف شرح صحيح مسلم عن املضاف إليه

ومعناه أن  ،الضمري يف أراه عائد على اهلل سبحانه وتعاىل) :اهلل املازري

األبصار كما جرت العادة بإغشاء األنوار  ،النور منعين من الرؤية

وقوله صلى اهلل عليه . ومنعها من إدراك ما حالت بني الرائي وبينه

(. وهو النور معناه رأيت النور فحسب ومل أر غريه "رأيت نورا"وسلم 

حجابه النور لو كشفه ألحرقت الوراد يف احلديث الذي رواه مسلم: )

 (. سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

اهلل هو النور. فنحن نقول يف اهلل ما قاله وعليه فال يصح القول: 

يف نفسه، أو ما علمنا نبيه، وال نزيد على ذلك، ولسنا حباجة إىل 

القياس العقلي، والقول: بأن النور ال يكون إال من النور. فليس هذا 

جماال لعقولنا لتخوض فيه، وحسبها أن تهتدي بنور ربها. ومن ثم 

وليس لدى من أجاز حجة مقبولة. فال يصح التسمية بـ)عبد النور(، 
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فكل أمساء اهلل وصفاته سبحانه وتعاىل، اليت يسمى بها، تأتي بصيغ 

 الصفات املطلقة: اخلالق، العزيز، امللك، العليم، احلي، الغفور... اخل. 
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 )كمشكاة(:/ 1

كما قال جماهد )تفسري الطربي(: هي احلدائد اليت  –املشكاة 

املفسرين فسروها بأنها: كوة غري نافذة،  وعامةيعلق بها القنديل. ]

مع أن اللفظة يف احلبشية تعين: كوة نافذة ينفذ منها الضوء إىل 

البيت، وقد نقل ذلك دوزي يف تكملة املعاجم العربية عن معجم 

احلبشة[، ]وبعضهم فسرها كما يف البحر احمليط بأنها األنبوب 

 [. احلديد الذي يكون فيها الفتيل يف جوف الزجاجة

واآلية توضح أن املشكاة شيء حيتوي على زجاجة، والزجاجة 

ل عليها حَمداخلها املصباح، وهذا الوصف ينطبق على احلديد اليت ُت

القناديل، وتعلق يف السقف، وتسمى يف العربية: )ُثَرّيا(، كما يف 

 اللسان. 

(، كالم العرب واملشكاة منوقال الزجاج يف معاني القرآن: )

ين يرى أن اللفظة عربية كما يف اللسان.  فعليه ابن ج وكذلك

يكون أصل املادة )ش ك و(، والشَّْكوة كما يف اللسان )وعاء كالدلو أو 

وأصل الشَّْكِو فتح القربة الصغرية جيعل فيه املاء(، قال الراغب: )

الشَّْكَوِة وإظهار ما فيه، وهي: سقاء صغري جيعل فيه املاء، وكأنه يف 

(، فداللتها على كقوهلم: بثثت له ما يف وعائي األصل استعارة،

املشكاة بأنها شيء يوضع فيه شيء آخر لإلفادة منه، كما يوضع املاء 

يف الشكوة، وكذلك زجاجة املصباح توضع يف املشكاة. والداللة 

األخرى هي التدلية، فقد كانت العرب تستخدم الشكوة ملخض 

وة شيء ميخض ويرفع ْكالشَّاللنب، ثم يشربونه منها )انظر اللسان(، ف
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إىل الشفاه لشرب ما فيه. وكذلك املشكاة شيء يوضع فيه زجاج 

 يح، ويرفع إىل السقف، فيعلق فيه.املصاب

هـ(، يف رحلته املسجد احلرام، ومما  634وقد وصف ابن جبري )ت 

ويف الصفح الناظر إىل البيت العتيق من القبة سالسل فيها فيه: )

 (، فهو يصف الثريا.ة توقد كل ليلةقناديل من زجاج معلق

بدأت اآلية باحلديث عن املشكاة، فهي الوعاء الذي يضم 

الزجاجة، وداخل الزجاجة مصباح. ثم أتبع ذلك باحلديث عن 

الزَُّجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب الزجاجة، حيث شبهها بالكوكب الدري )

 (.ُدرِّيٌّ
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 )كمشكاة فيها مصباح(:/ 1

فيها زجاجة فيها مصباح، بل جاء الرتكيز مل يقل: كمشكاة 

املصباح، وربطه باملشكاة، وبالزجاجة. فهو يدل على أن املصباح  يف

يضيء املشكاة كلها، ولكنه ال يضيئها بطريقة مباشرة، بل عرب 

وسيط شفاف، هو الزجاجة، فهي اليت تعكس ضوئه، وحتفظه من 

 . فتبدو املشكاة كلها منرية. التبدد، وتساعد على توزيعه بعد ذلك

كما أن الزجاجة وسيط شفاف، ويف حالة الضوء الشديد 

احلرارة والتوهج، فإن الزجاجة متنع أيضا انتقال تلك احلرارة 

وذلك التوهج إىل خارجها، فالعني البشرية مثال ال حتتمل الضوء 

الشديد، والضوء الشديد قد يؤدي إىل العمى. فضوء الشمس مثال ال 

فذ عرب زجاجة األرض )غالفها اجلوي(، إال بعد كسر شدته، ولو ين

 نفذ بشدته ألعمى الكائنات احلية. 
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 )املصباح(: / 4

الصبح أول النهار، وهو مأخوذ من: )الصُّْبَحة(، واألصبح: الذي 

ولون الصبح الصادق )قال األزهري: يكون يف سواد شعره محرة، 

 .(الشفق األول يف أول الليلكأنها لون  ،يضرب إىل احلمرة قليال

والعرب تستخدم مشتقات اإلصباح واملصباح للداللة على اإلضاءة يف 

الظلمة، فالصباح هو الذي يضيء ظلمة الليل، واملصباح يوقد يف 

الظلمة )انظر اللسان(، ولذلك فسر ابن األعرابي قول النمر بن 

اللسان  تولب: فأصبحت والليل مستحكم، بأنه من املصباح، وقال يف

ج له الظلمة حتى كأنه الربق فّربأنه من الصباح على تقدير أن )

(. ويف أساس البالغة: اإلصباح: اإلسراج، ويف اللسان: والشمع صبح

الصاد والباء به، أي: ُيْسَرج به. ويف مقاييس اللغة: ) ُيْصَطَبُحمما 

واحلاء أصل واحد مطرد. وهو لون من األلوان قالوا: أصله احلمرة. 

قالوا: ومسي الصبح صبحا حلمرته، كما مسي املصباح مصباحا 

 (. بيح. والصباح: نور النهارحلمرته. قالوا: ولذلك يقال: وجه َص

وكل مواد اجلذر )ص ب ح(، تدل على اللون املشرق يف ظلمة، 

 وعلى إضاءة الظلمة بذلك اللون.

 ويف القرآن الكريم جاء لفظ املصباح يف هذه اآلية، و)مصابيح(

َوَلَقْد َزيَّنَّا السََّماَء (، )َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَحيف آيتني، قوله: )

(، فاملصابيح هي زينة السماء الدنيا، حيث تضيئها، الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح

وهي النجوم املضيئة، وهذا خبالف الكواكب، وقد فرق القرآن بينهما 

(، فلم يقل: زينا ا السََّماَء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِبِإنَّا َزيَّنَّيف قوله: )
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السماء الدنيا بالكواكب، كما قال باملصابيح، بل قال: بزينة 

الكواكب، وقد احتار املفسرون يف اجمليء بلفظ )زينة( هنا، واعتربها 

أكثرهم للتأكيد، فكأنه قال: بالكواكب. وليس األمر كذلك، 

اتها للسماء الدنيا، فهي تضيئها، أما الكواكب فاملصابيح زينة بذو

فهي زينة للسماء الدنيا، ولكن زينتها مستمدة من إضاءة املصابيح 

هلا، فهي تعكس أضواء النجوم )املصابيح(، فاختلف اللفظ باختالف 

 الصفات. 

ويدل على ذلك أيضا أن القرآن الكريم يتحدث عن النجوم 

ِذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي َوُهَو الَّكونها هادية للناس، )

(. وحني يتحدث عن قيام َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن(، )ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر

َوِإَذا (، )َفِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْتالساعة يتحدث عن ذهاب ضوء النجوم )

ها كجرم، وليس جرما (، أما الكواكب فيتحدث عنالنُُّجوُم اْنَكَدَرْت

َوِإَذا اْلَكَواِكُب مضيئا، كما يف آية الصافات، وآية االنفطار: )

(. ويف آية النور يبني أن الكوكب جرم دري، تشبهه الزجاجة، اْنَتَثَرْت

 فهو يعكس الضوء، وال يضيء. وسأبينه يف الفقرة التالية.

َقَمَر َوَجَعَل اْليها القرآن الكريم سراجا: )موكذلك الشمس يس

َوَجَعْلَنا ِسَراًجا (، ووصفها بالوهاج )ِفيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا

(، َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنرًيا(، ووصف القمر باملنري: )َوهَّاًجا

ففرق بني وصف الشمس والقمر، فالسراج يضيء بذاته، أما املنري 

 فيعكس ضوءا آخر. 
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 ة(:)الزجاج/ 5

قال الراغب: )الزجاج: حجر شفاف(، ويف اللسان: )الرجاج: 

جوهر صلب سهل الكسر، شفاف القوارير(، وقال ابن جبري: )الزجاج: 

( ]نقله عنه دوزي يف تكملة املعاجم العربية[. يصنع من الرمل والقلى

والزجاج ليس جوهرا، ولكنه كما يف معجم اللغة العربية املعاصرة: 

ينتج من صهر خملوط كربونات  ،ب سهل الكسرجسم شّفاف ُصْل)

ثّم تربيد املصهور بسرعة؛  "،السيليكا"الصوديوم والكربون والرمل 

(. والزجاجة واحدة الزجاج، وتطلق على الوعاء ليتجمد بال تبلور

الزجاجي الذي حيفظ شيئا بداخله، كزجاجة املصباح، أو زجاجة 

ن بأن من معانيها القنديل، الطعام، أو السوائل... اخل. وذكر املفسرو

ويستدلون على ذلك بآية النور، وهو من باب اجملاز املرسل، حيث 

 يسمى الشيء مبا هو كائن فيه.  

وألن الزجاج جسم شفاف، فإن الضوء ينفذ منه، كما أن 

الزجاج له القدرة على كسر الضوء؛ فيكون الضوء النافذ مشعا يف 

 املصباح.  كل االجتاهات، فتصبح الزجاجة كأنها
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 )كوكب ُدّرّي(: / 6

قال الزجاج: )منسوب إىل الدّر يف صفائه وحسنه(، وقرئت: درّي، 

إما أن ينسب الكوكب إىل الدر لبياضه وَدِريء، قال ابن عطية: )

وهو ... وصفائه، وإما أن يكون أصله دريء مهموز من الدرء وهو الدفع

أو مبعنى أن بهاءها  ،ضامبعنى أنها تدفع بعضها بع ،ءْرفعيل من الدَّ

الدال والراء يف (. قال ابن فارس يف مقاييس اللغة: )يدفع خفاءها

املضاعف يدل على أصلني: أحدهما تولد شيء عن شيء، والثاني 

: كبار اللؤلؤ، مسي بذلك الضطراب يرى َروالّد.. اضطراب يف شيء.

املرأة  وَأَدرَّت(. ويف اللسان: أيضا: )فيه لصفائه، كأنه ماء يضطرب

(، ، إذا فتلته فتال شديدا فرأيته كأنه واقف من شدة دورانهزَلْغامِل

ويكون أيضا من النجوم الدراري اليت وقال ابن سيده يف املخصص: )

 (. تنحط وتسري :أي ،رأْدَت

حتدث البريوني يف اجلماهر عن خصائص الدر ومواصفاته، 

ه، وبعضه يشبه )وأفضل اللؤلؤ ما حسن لونه وكثر ماؤه وبريق وفيه:

الزيتونة، ويسمى: زيتوني، وبعضه مثل البيضة ... واللؤلؤ يشابه 

 . والدر هو أشرف اللؤلؤ وأكربه(. يف التفافه طبقا عن طبقالبصل 

واخلالصة أن الدرة تتسم بسمات أساسية، من حيث اللون 

والتأللؤ والشكل: )اللون( فهي صافية اللون، لونها كأنه لون املاء، 

هي شفافة، كشفافية الزجاج. )التأللؤ(: فالدرة متأللئة، وبذلك ف

ولذلك توصف بالربيق واللمعان، فهي تتألأل حني يسقط الضوء 

عليها. )الشكل(: وأما شكلها فثمة أشكال عدة، وأفضلها الشكل 
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 املستدير، كالبيضة، أو كالكرة، وتتكون من طبقات عدة.  

لدرة، وحيتمل فقوله: )كوكب دري(، أي: متأللئ كتأللؤ ا

معنى االستدارة أيضا، كالزيتونة أو البيضة، وأيضا شفافية غالفه 

 مح بنفاذ الضوء.اجلوي، كشفافية الزجاج، فيس

كما أن الدري من احلركة أيضا، فهو الذي يدور بشدة فيظن 

الناظر إليه أنه واقف من شدة دورانه. وتشبيه الزجاجة به يعين أنه 

ة ال تضيء ولكنها تقوي ضوء املصباح، ليس مضيئا بذاته، فالزجاج

وتعكسه، وتسمح بنفاذه، وكذلك الكوكب الدري ال يضيء بذاته، 

ولكنه يعكس الضوء من مصابيح السماء، ويسمح بنفاذ الضوء، كما 

أن غالفه الشفاف جيعل من اإلضاءة داخله قوية جدا، كما جتعل 

 الزجاجة اإلضاءة داخلها شديدة.
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 )يوقد(/ 7

يوقد؟ قال بعض املفسرين: الكوكب، وقال بعضهم: ما الذي 

املصباح، ويبني  يفاملصباح. والذي يرتجح أنه املصباح. فالسياق يركز 

العوامل األخرى املؤثرة يف إضاءته، فبدأ باحلديث عن الزجاجة اليت 

يكون املصباح فيها، وأنها تشبه الكوكب الدري. ثم انتقل إىل 

 در وقوده. فالرتكيب هكذا:احلديث عن إيقاد املصباح ومص

( يوقد من 1( يف زجاجة كأنها كوكب دري. )3املصباح: )

 شجرة مباركة زيتونة. 

ُكلََّما وَوَقد الشيُء َيِقد ُوقودا، أي: اشتعل، وأوقده: أشعله، )

(، وأوقد املصباح: أضاءه، وتَوقَّد َأْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُل

أو تألأل وملع وأشرق. والَوقود: املادة اليت يشعل بها املصباح: اشتعل، 

(. فإيقاد املصباح: َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُةالشيء، )

 إشعاله ليضيء ويتألأل. 

وقوله )ُيوَقد(، أي أن املصباح يوقده شيء آخر، وهنا يفرق بني 

إلضاءة، مبعنى أن ضوءه ينبعث اإلضاءة واإليقاد، فاملصباح ذاتي ا

 منه، ولكنه ليس ذاتي الوقود، بل يستمد وقوده من شيء آخر. 
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 )يوقد من شجرة(:/ 8

ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة َلا يف اآلية بيان أن املصباح يوقد من )

 (. َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة

ملضاف، وليس وقد قال املفسرون: يوقد من زيت شجرة، فحذف ا

األمر كذلك، فاآلية ال حذف فيها، وقد اطرد يف القرآن الكريم بيان 

الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن أن الشجر هي مصدر الوقود، كاآلية، وكقوله: )

َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر (، وقوله: )الشََّجِر اْلَأْخَضِر َناًرا َفِإَذا َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن

( َنْحُن 71( َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن اْلُمْنِشُئوَن )73َن )الَِّتي ُتوُرو

(. فالوقود الذي توقد به املصابيح َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا ِلْلُمْقِويَن

حيصل –كما هو معروف  –من الشجر نفسه. والوقود الطبيعي 

الذي تكّون من بقايا ، عليه اإلنسان من املخزون الواقع حتت األرض

 . النباتات واحليوانات

كما أخربنا احلق سبحانه وتعاىل أن يف النار شجرة عظيمة هي 

(، وقد ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِمشجرة الزقوم، قال تعاىل: )

أبدى أبو جهل استغرابه أن تكون شجرة يف النار، أما اليوم فهذا غري 

أن تبني للناس أن النار توقد من الشجر، فشجرة مستغرب، بعد 

الزقوم خترج يف )أصل( اجلحيم، نقل ابن اجلوزي يف زاد املسري )قال 

(. احلسن: أصلها يف قعر النار، وأغصانها ترتفع إىل دركاتها

والتعبري: خترج يف، وليس خترج من، فهي ال تنشأ من النار، كما قال 

، وخروجها يف قعرها إليقاد النار، بعض املفسرين، بل خترج يف قعرها

د من شجرها، د جهنم، كما أن نار الدنيا توَقفهي الشجرة اليت توِق
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فكذلك نار جهنم توقد من شجرة الزقوم. ولذلك مساها اهلل 

َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإلَّا ِفْتَنًة ِللنَّاِس بالشجرة امللعونة )

(، ودليل ذلك أنها الشجرة امللعونة َمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِنَوالشََّجَرَة اْل

( ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة 61َأَذِلَك َخْيٌر ُنُزًلا َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم )قوله: )

 (، فهي الشجرة اليت جعلها اهلل فتنة للناس. ِللظَّاِلِمنَي

( َكاْلُمْهِل 44اُم اْلَأِثيِم )( َطَع41نَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم ))إوتأمل قوله: 

(، وقرئ: تغلي، فشبه طعامهم ( َكَغْلِي اْلَحِميِم45َيْغِلي ِفي اْلُبُطوِن )

من الشجرة باملهل، وهذا يدل على أنه طعام سائل، واملهل أي: الزيت، 

وقيل: ُدْردّي الزيت، وقيل: النحاس املذاب، فاخلالصة أنه زيت الوقود. 

رة ْطلو أن َقول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )ويف مسند أمحد أن رس

(، فهو يبني أن ، َلَأَمرَّْت على أهل األرض عيشهمْتَرِطُق الزقوممن 

الزقوم طعام سائل. وهو كاملهل، كما يف اآلية، فالزقوم شجرة ذات 

زيت، وزيتها يوقد النار، وهي طعام أهل جهنم، وحني يأكلونها تغلي 

يأكلونها فإن هذا يزيد يف إحراقهم،  يف بطونهم أيضًا، وحني

وإشعاهلم، كما يزيد الزيت من إحراق الفتيلة؛ فأهل جهنم وقود 

(، والشجرة هي الزيت الذي ُيشَعل به َوُأوَلِئَك ُهْم َوُقوُد النَّاِرجهنم )

 ذلك الوقود.

(، فجمع بني النجم والشجر، َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِنوقوله: )

ن أن املصباح يوقد من شجرة، والقرآن الكريم يسمي النور بّي ويف سورة

النجوم مصابيح، فهي توقد من شجرة أيضا، وقد أشكل اجلمع بني 

)النجم والشجر( على املفسرين، والنجم يف القرآن ال يرد إال للداللة 

على مفرد النجوم، فآية النور تبني لنا ملاذا اجلمع بني النجم والشجر، 
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الذي توقد منه النجوم، فكل شيء يوقد من شجرة، أي: الشجر 

وجهنم نفسها توقد من شجرة الزقوم اليت خترج يف أصل اجلحيم. 

فاآلية تبني أن النجم والشجر الذي توقد منه، كالهما يسجدان هلل، 

 سبحانه وتعاىل.

إذن فثمة عالقة بني الشجر والوقود، فهي وقود املصباح، وهي 

قود مصابيح السماء ومشوسها، وهي وقود وقود نار الدنيا، وهي و

جهنم. هذه الشجر اليت جعلها اهلل حياة للبشر؛ فمنها يأكلون، 

فتستمر حياتهم، هي نفسها اليت جعلها اهلل طعاما للنار، فمنه تأكل 

النار، ويستمر اتقادها. والحظ كيف مجع اهلل بني كون الشجر 

َأَفَرَأْيُتْم َما رة الواقعة: )طعاما للناس، ووقودا لنارهم، قال تعاىل يف سو

َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر (، ثم قال: )( َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّاِرُعوَن61َتْحُرُثوَن )

(. فالشجر ( َأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن اْلُمْنِشُئوَن73الَِّتي ُتوُروَن )

 ر.هو طعام البشر، وطعام الشََّر
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 )من شجرة(:/ 9

 ما الشجرة؟

هي شجرة ال يفيء عليها ظّل شرق وال ظّل غرب، قال الطربي: )

(. ونقل ابن أبي حامت بسنده عن ابن ضاحية، ذلك أصفى للزيت

شجرة بالصحراء ال يظلها شجر وال جبل وال كهف وال عباس: )

من شجرة مباركة (. وقال البغوي: )يواريها شيء هو أجود لزيتها

بدليل قوله  ،يتونة، أي من زيت شجرة مباركة، فحذف املضافز

الزيتونة وهي  :، وأراد بالشجرة املباركة"يكاد زيتها يضيء"تعاىل: 

كثرية الربكة، وفيها منافع كثرية ألن الزيت يسرج به وهو أضوأ 

أي كثرية الربكة والنفع، وقيل هي (، وقال الرازي: )وأصفى األدهان

الطوفان وقد بارك فيها سبعون نبيا، منهم أول شجرة نبتت بعد 

اخلليل، وقيل املراد زيتون الشام، ألنها هي األرض املباركة فلهذا 

ليست هذه من أشجار )وقال احلسن:  (.جعل اهلل هذه شجرة مباركة

الدنيا ولو كانت يف الدنيا لكانت شرقية أو غربية وإمنا هو مثل 

 يف اآلية.(. وهناك أقوال كثرية ضربه اهلل لنوره

 وبالتأمل يف الشجرة جند أنها وصفت بأربع صفات، هي:

األول: مباركة، والثانية: زيتونة، والثالثة: ال شرقية وال غربية، 

 والرابعة: يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار.
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 )مباركة(:/ 30

فمباركة، أي: بارك اهلل فيها، ففيها بركته. قال ابن فارس: 

ى ثبات الشيء، فربوك اإلبل: ثباتها يف مناخها، جذر: ب ر ك، يدل عل

وابرتكوا يف احلرب: جَثوا على ركبهم، )ثبتوا والزموا احلرب(. وقال 

الراغب:  اعترب فيه معنى الثبوت واللزوم، والَبَرَكة: ثبوت اخلري 

اإلهلي يف الشيء، ومسيت الِبْرَكة )وهي حوض املاء( لثبوت املاء فيها 

زلين منزال مباركا، قال: أي حيث يوجد اخلري وإقامته. وقوله: أن

كان اخلري  ولــّمااإلهلي، واملبارك: موضع اخلريات اإلهلية. قال: 

حيّس، وعلى وجه ال حيصى وال حيصر قيل  اإلهلي يصدر من حيث ال

. قال: لكّل ما يشاهد منه زيادة غري حمسوسة: هو ُمَباَرٌك، وفيه بركة

فتنبيه على ما " ِذي َجَعَل ِفي السَّماِء ُبُروجًاَتباَرَك الَّ"وقوله تعاىل: 

يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه الربوج والنّيرات املذكورة يف 

فهو تنبيه على « تبارك»هذه اآلية، وكّل موضع ذكر فيه لفظ 

 . «تبارك»اختصاصه تعاىل باخلريات املذكورة مع ذكر 

ر على ما قاله والَبركة، تأخذ جمموعة من الدالالت، فال تقتص

الراغب: ثبوت اخلري ودوامه يف الشيء، ففي القرآن الكريم ختصيص 

ألشياء دون أشياء بالربكة، وكلها فيها اخلري اإلهلي الدائم، فمثال: 

الكتب اإلهلية املنزلة كلها فيها اخلري، ولكن مل يقرتن لفظ الربكة 

 بليلة إال بالقرآن الكريم، وكذلك الليالي، مل تقرتن الربكة إال

القدر اليت نزل فيها القرآن... اخل. فالربكة شيء زائد على ثبات 

اخلري، فهي كما يبدو لي من استخدام القرآن الكريم هلذا اللفظ: 

ثبوت زيادة نامية من اخلري يف الشيء. فالذي يثبت يف الشيء ليس 
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اخلري، ولكن زيادة نامية، أي مستمرة، تنمو باستمرار، يف الشيء. 

ن الكريم كتاب مبارك، أي جعل اهلل فيه زيادة اخلري، وهي فالقرآ

زيادة ثابتة ال تزول، ونامية ال تنقص وال تقف. وكذلك الليلة 

 املباركة، وكل شيء باركه اهلل فكذلك. 

فالشجرة املباركة، هي شجرة جعل اهلل فيها زيادَة خرٍي ثابتًة 

جرة املباركة، ناميًة. فكل الشجر جعل اهلل فيها خرياته، ولكن الش

 جعل اهلل فيها زيادة خري، زيادة ثابتة ال تزول، ونامية ال تنتهي.

وهذه الداللة تذكرنا بشجرة ذكرها القرآن الكريم ووصفها 

َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهلُل َمَثًلا َكِلَمًة َطيَِّبًة بأنها طيبة، قال تعاىل: )

( ُتْؤِتي ُأُكَلَها 14ْرُعَها ِفي السََّماِء )َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَف

( 15ُكلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب اهلُل اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن )

َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اْلَأْرِض َما َلَها 

هي شجرة طيبة، أي زاكية، ذات خري دائم، ال ينقطع، (. فِمْن َقَراٍر

ولذا وصفها )تؤتي أكلها كل حني(، فأكلها غري منقطع أبدا، بل 

يستمر يف كل حني. فهل توجد شجرة من أشجار الدنيا تتصف بهذا 

الوصف؟ وقوله )أصلها ثابت وفرعها يف السماء(، فهي ثابتة األصل، 

وقد فسر املفسرون السماء بالعلو، أي ال تزول أبدا، وفرعها يف السماء، 

عالية، وهذا معنى حمتمل، ومن احملتمل أيضا أن يكون املعنى على 

 ظاهره، أي أن هذه الشجرة الطيبة فرعها يف السماء. 

والشجرة اخلبيثة، واخلبيث خالف الطيب، ال يزكو، وليس فيه 

يت حلت بها خري، ال قرار هلا. وهي متاثل الشجرة امللعونة، فامللعونة ال
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 اللعنة، فال خري فيها، وال بركة، وال تزكو وال تثمر. 

وقال مجهور املفسرين بأن الشجرة الطيبة هي النخلة، وقال ابن 

عباس: هي شجرة يف اجلنة. وكذلك الشجرة اخلبيثة، فسرها 

بعضهم باحلنظل، وقال بعضهم أنها شجرة مل ختلق على األرض. 

 لطربي(.)انظر هذه األقوال يف تفسري ا

ويتضح من وصف الشجرتني، أنهما ليسا من أشجار األرض، فال 

توجد شجرة يف األرض بهذه الصفات، سواء صفات الشجرة الطيبة أو 

هي الشجرة امللعونة يف  –واهلل أعلم  –اخلبيثة. فالشجرة اخلبيثة 

القرآن، اليت خترج يف أصل اجلحيم، فهي مثل الكلمة اخلبيثة، اليت 

إىل جهنم والعياذ باهلل، فيكون طعامه من تلك الشجرة  توصل قائلها

 اخلبيثة. 

والشجرة الطيبة الزاكية النامية هي الشجرة املباركة، اليت 

جعل اهلل فيها زيادة اخلري ثابتة نامية. وسنكمل بقية أوصافها، 

 حملاولة االقرتاب من داللتها.
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 )زيتونٍة(:/ 33

على )شجرة(، وأنكر أعربها بعض النحاة أنها عطف بيان، 

مجهورهم ذلك، وقالوا: ال يكون عطف البيان نكرة، وأعربوها بدال 

 من )شجرة(، وداللتهما واحدة، فالتقدير: من زيتونة. 

ويشكل على إعرابها بدال، أنه يشرتط أن يكون البدل )يف بدل 

الكل من الكل( مطاِبقا للمبدل منه، حنو: أحب الفاروَق عمَر، فعمر 

ق، والفاروق هو عمر، فثمة مطابقة تامة، والبدل عني املبدل هو الفارو

منه، وتستغين بأحدهما عن اآلخر، فلو قلت: أحب الفاروق، لفهمت 

 داللته، وهي الداللة نفسها يف قولك: أحب عمر. 

وأما )زيتونة(، فال تطابق داللتها شجرة، فـ)شجرة( قد تكون 

من ثم فال يكون البدل زيتونة وقد تكون خنلة، وقد تكون غريهما، و

أخص من املبدل منه، بل ال بد أن يكون البدل هو عينه املبدل منه، 

حبيث يغين أحدهما عن اآلخر، فالشجرة ليست عني الزيتونة، بل هي 

 جنس يشملها ويشمل غريها.

)وال أحد يعربها بدل جزء من كل، حنو: مسحت الطفل رأسه، 

. وال بدل اشتمال، حنو: فرأس الطفل هو جزء حقيقي من ذات الطفل

أعجبتين الزهرة لونها، فالزهرة تشتمل على اللون والرائحة 

 واملنظر...اخل، وحنو: أعجبين الفاروق عدله(. 

فالقول بأن )زيتونة( بدل، دونه مفاوز كثرية، وقد دفع النحاة 

إىل القول به، أن املفسرين فسروا )زيتونة( يف اآلية بأنها: شجرة 

ها امسا. ولو كانت شجرة الزيتون لقال: من زيتونة الزيتون، فجعلو
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مباركة، فال يسوغ القول: أكلت من شجرٍة خنلٍة، بل تقول: أكلت 

 من خنلة، والقرآن الكريم هو أفصح القول وأبينه. 

ثم إن العربية حني تبني اجلنس، فإنها ال تبدل أحد أنواعه منه، 

ان اجلنس، كقوله: بل هلا ثالث طرق، األول: تأتي حبرف )ِمن( لبي

(، فـ)شجرة( اسم جنس يشتمل على َوَأْنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقِطنٍي)

أنواع كثرية، كاليقطني والزيتون... فلما أراد بيان هذا اجلنس 

ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن بأحد أنواعه استخدم )ِمن(. ومثله قوله: )

(، فاألساور قد تكون اًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍقَذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ِثَي

ذهبا أو فضة أو غريهما، فبني اجلنس باستخدام )من(، وكذلك 

الثياب اسم جنس، بينها ببعض أنواعها )من سندس(. ويف قوله: 

(، فحذف اسم اجلنس َيْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق ُمَتَقاِبِلنَي)

ان نوعه، أي: يلبسون ثيابا من سندس. والثاني: واكتفى ببي

َعاِلَيُهْم ِثَياُب باإلضافة، يضاف اسم اجلنس إىل نوعه، كقوله: )

(. والثالث بالتمييز املنصوب، حنو: عندي أوقية ذهبًا، ويبني ُسْنُدٍس

جنس العدد واملقادير. وكلها على تقدير )ِمن(، فتقول: عاليهم ثياب 

 من ذهب. من سندس، وعندي أوقية

ثم إن اللغة العربية حني تأتي بالصفة من االسم فإنها حتوله 

صفة بالنسب إليه، حنو: ذهيب، سندسي، مثال تقول: حتلت بأساور 

ذهبية )أي: من ذهب(. ولو أراد ذلك يف اآلية لقال: من شجرة 

 زيتونية، فتكون النسبة إىل الزيتون امسا. 

الصفة، فلو كانت بدال  كما أن املوصوف يف العربية يتقدم على
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)على افرتاض صحة ذلك( لقدمت على الصفة، فيقول: من شجرة 

زيتونة مباركة، فيصفها بالربكة بعد أن يبينها، فالصفة يف العربية 

تأتي بعد املوصوف ال قبله، ال تقول: هذه مباركة خنلة، بل تقول: 

خنلة مباركة. والنحاة يعربون )مباركة( صفة لـ)شجرة(، ال 

تونة(، ولكن إبداهلا منها يف تقدير أن الصفة هلا. وليس هلذا مثال )زي

 يف القرآن الكريم.

)زيتونة( هنا، جاءت صفة ثانية لـ)شجرة(، فوصفت الشجرة 

بأنها مباركة، وأنها زيتونة. و)زيتونة( هنا صفة مؤنثة لـ)شجرة(، 

 فهي مؤنث: زيتون، ]وليست يف هذا املوضع امسا مفردا لـ: زيتون[.

و)زيتون(، بناؤه َفْعُلون، من الزيت، فزيدت الواو والنون، وهو 

مذهب مجهور اللغويني والنحاة، قال ابن سيده: )زيتون بزنة َفْعُلون؛ 

ألنه من الزيت(، وهذا الوزن ورد يف ألفاظ معدودة: َزيتون، وَمْيسون، 

(، وامليسون َفْعُلون من ماس َيِميسفـ)َميسون( كما يف تاج العروس: )

األصل فيه الوصف، قال الزبيدي يف تاج العروس: )امليسون يف اللغة: 

املياسة من النساء، وهي املختالة(، وبه مسيت املرأة: ميسون. فالوصف 

هو األصل فيه، وبناء فعلون دل على زيادة يف الوصف، فـ)امرأة 

َميسون( يدل على زيادة يف امليس والتبخرت، أكثر من قولك: امرأة 

الزيتون: ذلك: الزيتون، قال األزهري يف تهذيب اللغة: )مياسة. وك

ع، وكذلك ْيعون أصله الَقْيمعروف، والنون فيه زائدة، ومثله َق

(، ويف اللسان: قيعون من القاع، وهو الدهن ،الزيتون: شجرة الزيت

 قال ابن دريد: َكَلأ َقْيعون، إذا مت وطال، فورد صفة للعشب. 
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(، األصل فيه الوصف، ثم استخدم فاخلالصة أن: بناء )َفعلون

امسا بعد ذلك، فزيتون، وصف لشجرة الزيت، وقد شاع إطالقه على 

 الشجرة املعروفة. 

ومن ثم فـ)زيتونة( يف اآلية جاءت وصفا ال امسا، واملعنى: يوقد 

 من شجرة مباركة، أي: ذات بركة، زيتونة، أي: كثرية الزيت. 
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 )ال شرقية وال غربية(:/ 31

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ظ )شرقي( يف القرآن الكريم يف قوله: )جاء لف

َوَما (، ولفظ غربي يف قوله: )َمْرَيَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيًّا

ُكْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضْيَنا ِإَلى ُموَسى اْلَأْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن 

رقي: هو الشيء الذي يكون من جهة الشروق، (. فالشالشَّاِهِديَن

فتصيبه الشمس إذا طلعت وال تصيبه إذا غربت، والغربي: هو الشيء 

الذي يكون من جهة الغروب، فتصيبه الشمس إذا غربت فقط. واحلد 

بني الشروق والغروب منتصف النهار، فما قبله شروق، وما بعده 

 غروب. 

ة وال غربية(، فقيل نسبة وقد اختلف املفسرون يف قوله )ال شرقي

إىل املكان، وهو الشام، فهو بني املشرق واملغرب، وال يوصف بأحدهما. 

وقيل: أنها شجرة حتيط بها األشجار فال تصيبها الشمس ال يف 

شروقها وال يف غروبها، وقيل: شجرة بارزة فتصيبها الشمس يف 

فقط.  شروقها ويف غروبها، واملعنى ال هي شرقية فقط وال هي غربية

ليست هذه من أشجار الدنيا ولو كانت يف الدنيا )وقال احلسن: 

(، وقال عكرمة: لكانت شرقية أو غربية وإمنا هو مثل ضربه اهلل لنوره

)انظر هذه األقوال ومناقشتها يف تفسريي الرازي  من أشجار اجلنة.

 والقرطيب(. وكل هذه التأويالت حمل نظر ونقاش. 

علّي، والذي أميل إليه أنه يصف  وهذا الوصف ما زال مشكال

شجرة ليست من أشجار األرض، وال هي يف مكان تشرق عليه مشس 

من مشوس السماء أو تغرب. وهذا الوصف يبني مكان الشجرة، فهي 
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يف مكان ال شرقي وال غربي، وال تطلق عليه هذه األوصاف. فهي 

ا تثمر شجرة ال تنضج بتعاقب الليل والنهار، وال بضوء الشمس، ولكنه

 وتستمد بقاءها من نور اهلل. 

  



 

 

011 

 

 )يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار(:/ 31

هذه الشجرة الزيتونة )كثرية الزيت(، تضيء املصباح بزيتها 

حني متسه النار، فيشتعل، ثم يضيء. ثم يبني تعاىل أن زيت هذه 

الشجرة يكاد يضيء املصباح ولو مل متسسه نار، مبعنى أن فيه خاصية 

اءة الذاتية، فيكاد يضيء ولو مل يشتعل بالنار. و)يكاد( يعين أنه اإلض

ليس كذلك، ولكنه قريب جدا من أن يكون كذلك، وهذه داللة 

)كاد يكاد(. وهذا الوصف مشعر أن زيتها خيتلف عن سائر الزيوت، 

 اليت تشتعل إذا مسها النار، وإال مل يكن للوصف فائدة. 
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 )ما هذه الشجرة(؟ / 34

ه األوصاف ال تنطبق على شجرة من أشجار الدنيا، إن هذ

فاستخراج الزيت النباتي يكون من شجرة الزيتون ومن غريها، 

كالسمسم، والذرة، واجلوز، والنخيل. كما أن تأويالت املفسرين 

لقوله )ال شرقية وال غربية( تنطبق على الزيتون وعلى غريها من 

مكان ضاٍح للشمس. كما أن األشجار اليت تزرع يف الشام، أو تزرع يف 

زيت الزيتون يشتعل كغريه من الزيوت،  ونظرا خلصائصه املتميزة 

فإن اإلنسان يستخدمه غالبًا لصحته وغذائه. وعليه ميكن تأويل 

 الشجرة بأنها الزيتون، أو النخيل، أو غري ذلك. 

لقد جاء احلديث عن هذه الشجرة منكرا )شجرة(، فهي شجرة 

ا، وال يعرف عنها إال ما أخربه اهلل. ونالحظ أن ال عهد لإلنسان به

ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة هذه الشجرة والشجرة الطيبة كالهما جاء نكرة )

َكَشَجَرٍة (، وكذلك الشجرة اخلبيثة )َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة(، )ُمَباَرَكٍة

َشَجَرُة َأَذِلَك َخْيٌر ُنُزًلا َأْم (، وأما شجرة الزقوم فعرفها وبينها: )َخِبيَثٍة

( ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي 61( ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة ِللظَّاِلِمنَي )61الزَّقُّوِم )

َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي (، ولذلك عرفت يف قوله: )َأْصِل اْلَجِحيِم

 (. اْلُقْرآِن

 هذه الشجرة جاء احلديث عنها، بأنها: 

 لمصباح.)يوقد من شجرة(: فهي وقود ل (3

 )شجرة(: ال يعرفها اإلنسان ومل يعهدها. (1

)مباركة(: وهو وصف يبني اختصاصها بربكة ليست يف  (1
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 سواها من األشجار.

)زيتونة(: وهذا وصف يبني مادتها اليت تنتجها، فهي زيتونة،  (4

 يغلب عليها الزيت، أو كثرية الزيت، أو ال تنتج إال الزيت.

 مكانها، فهو مكان ال )ال شرقية وال غربية(: وهذا وصف يبني (5

تشرق عليه الشمس أو تغرب، ومن ثم فالشجرة ال توصف 

بأنها شرقية أو غربية، وما من شيء يف األرض إال ميكن 

 القول عنه أنه شرقي أو غربي.

)يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار(: وهذا وصف يبني  (6

خاصية زيتها، الذي يكاد يضيء بدون نار، فهو ال يشتعل ثم 

 ء، بل يضيء دون اشتعال. يضي

 

ونربط هذه الشجرة باملثل املضروب يف اآلية، فاهلل ضرب مثل 

نوره مبشكاة )فيها مصباح يف زجاجة(، يوقد مصباحها من هذه 

الشجرة املباركة الزيتونة. ونوره هو نور السماوات واألرض، فالشجرة 

 هلا صلة بالنور الذي يف السماوات واألرض.

رآن الكريم هي النجوم املضيئة، فهي توقد من واملصابيح يف الق

شجرة مباركة زيتونة، وال ندري ما النار اليت متس زيت هذه الشجرة 

فتوقد كل هذه املصابيح اليت يف السماء، وزيتها يكاد يضيء تلك 

 املصابيح ولو مل متسسه نار.

َماِء َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّوقد تكون هي الشجرة الطيبة، )
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(، فأصلها ثابت ال يزول وال ( ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربَِّها14)

يتزحزح، وال نعلم أين، وفرعها يف السماء، فالسماء هنا ليس كناية 

عن العلو، بل ميتد إىل السماء حقيقة، وتؤتي أكلها كل حني بإذن 

أكلها،  ربها، )كل حني( أي ال ينقطع أبدا، يف كل حلظة تؤتي

فُأُكلها دائم، واهلل يعلم املخلوقات والدواب املبثوثة اليت تنتفع بهذا 

َمَثُل اْلَجنَِّة اأُلُكل. ووصف اهلل اجلنة بأن أكلها دائم، قال تعاىل: )

(، الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها

يعين أنها تؤتي أكلها كل حني بإذن ربها، وظلها دائم فأكلها دائم 

 يعين أنها ال شرقية وال غربية. 

وال توجد شجرة يف األرض كذلك، فهذه الشجرة وصفت 

بالطيبة؛ ألنها تؤتي أكلها كل حني، ووصفت باملباركة؛ ألنها 

 زيتونة توقد منها املصابيح. 

ْضِرُب اهلُل اْلَأْمَثاَل َوَيواملالحظ أن اآليتني أعقبهما اهلل بقوله: )

بهذا الرتكيب يف سواهما. فهو مثل مضروب،  ْدِر(، ومل َيِللنَّاِس

وغرضه أن يدرك اإلنسان أبعاده، ودالالته، وما ُمّثل له، وهذا يتحقق 

ولو مل يعلم حقيقة تلك الشجرة. فاإلنسان يف األرض يستطيع 

وغريها، فوقود  إدراك داللة املثل، من سنن اهلل املطردة يف األرض

الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الناس يف حياتهم من شجر، كما قال تعاىل: )

(، فهو يوقد املصابيح من الشََّجِر اْلَأْخَضِر َناًرا َفِإَذا َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن

زيت األشجار ومن غريها. وبهذا يتحقق املثل، فاإلخبار يف اآلية ال 

َأَذِلَك َخْيٌر ُنُزًلا َأْم رة، كما يف قوله )يهدف إىل إخبارنا عن الشج

( ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج 61( ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة ِللظَّاِلِمنَي )61َشَجَرُة الزَّقُّوِم )
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(، فالسياق هنا يهدف إىل إخبارنا عن الشجرة، ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم

فإن السياق  ولذلك عرفها، وحتدث عنها. أما الشجرة املباركة

الشجرة، فجاءت نكرة  يفاملثل ال  يفيضربها لنا مثال، فالسياق يركز 

)شجرة(، ووصفها ببعض األوصاف اليت حتقق داللة املثل، وحني 

وصفها بأنها )زيتونة(، أعقبها بقوله: )ال شرقية وال غربية(؛ حتى ال 

 يظن اإلنسان أنها شجرة الزيتون، أو غريها من أشجار األرض، فال

 شيء منها إال وتتصف بكونها شرقية أو غربية، ال حمالة. 

ومن ثم ميكن القول أن قوله: )كمشكاة فيها مصباح املصباح يف 

الزجاجة(، يصف جتمعات املصابيح يف السماء، فاملصابيح )النجوم( 

حتيط بهن زجاجة )غالفها اخلارجي(، كغالف اجملموعة الشمسية، 

 املشكاة، وكل مشكاة معلقة بالسقف أو اجملرة...، وكل زجاجة هي يف

(، ففي السماء من املشاكي )ج: َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َمْحُفوًظا)

مشكاة(، ما اهلل به عليم، فاملشاكي عنقودية، هناك مشكاة أكرب 

تضم كل املشاكي اليت حتتها، وحتتها مشاكي أصغر فأصغر، 

ه أنه زين السماء وهكذا تبدو صورة السماء. ولذلك أخرب سبحان

الدنيا مبصابيح. فهن معلقات فيها كما تعلق الثريا يف السقف 

فتزين البيت. واملصابيح توقد من شجرة مباركة، فتضيء الزجاجة 

اليت فيها، فتكون الزجاجة منرية، ونورها ينعكس على املشكاة اليت 

نور، حتملها، )مع تفاوت هذا النور(، فتصبح املشكاة نرية، فهو نور على 

 . (2)نور الزجاجة على نور املشكاة، فتتألأل مشاكي السماء باألنوار

                                 
سنة يف مواجهة الشبهات، جاء يف موسوعة حقائق اإلعجاز العلمي يف القرآن وال (2)
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وما بعدها، ما يلي: وصف اهلل الزجاجة بأنه كالكوكب الدري، وبأن  – 088ص

الزجاجة ال تضيء بذاهتا، ولكنها تقوي وتعكس الضوء من داخل املصباح، وجتعله 
نورا يستنار به. والكوكب كالزجاجة ال يضيء وليس فيه مصدر ضوء، ولكنه 

املصابيح )النجوم(، كما تقتبس الزجاجة النور  يعكس الضوء من مصدر آخر، وهو
 من املصباح.
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 )نور على نور(: / 35

 )نور على نور( ماذا يفيد هذا الرتكيب؟

وليس معنى (، وقال األلوسي: )أي متضاعفقال أبو حيان: )

كونه نورا فوق نور أنه نور واحد معني أو غري معني فوق نور آخر مثله 

بل إنه نور متضاعف من غري  ،وع نورين اثنني فقطوال أنه جمم

إيضاح أن اهليئة (. وقال ابن عاشور: )حتديد لتضاعفه حبد معني

إذ تظاهرت فيها  ؛املشبه بها قد بلغت حد املضاعفة لوسائل اإلنارة

(. وغريهم من املشكاة واملصباح والزجاج اخلالص والزيت الصايف

 املفسرين على أنه يفيد املضاعفة.

 لتحقيق يف اآلية:ا

املعنى األصلي يف )على( لالستعالء، وعليه ُتَخّرج آية النور: نور 

على نور، أي: نور فوق نور، فهذا يفيد الطبقية، احلسية واملعنوية، فهو 

نور طبقات، بعضها فوق بعض، وكل طبقة هلا خصائص ختتلف عن 

خصائص الطبقات األخرى. وإن كان كلها مردها إىل نور واحد، 

كاملصباح نوره واحد، ولكنه يتفاوت، فما خيرج من الزجاجة خيتلف 

عن النور الذي يكون عن املشكاة، وخيتلف عن النور الذي يكون أبعد 

من ذلك، فقوته جبوار املصباح ختتلف عن قوته بعيدا عنه، وهكذا 

 حتى يتالشى.

فالداللة الدقيقة لـ)نور على نور(، ليست املضاعفة والتعبري عن 

ى ما يكون النور، ولكنها تدل على الطبقية املتفاوتة، فهو نور واحد أقو

ولكنه طبقات تتفاوت شدة وضعفا. وهذه الداللة أيضا لقول املتنيب: 
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 * وَجَوى يزيُد وَعْبَرة ترتقرُق قيأَر ومثلَي ٍقَرعلى َأ ٌقَرَأ

قال الواحدي: )أرق بعد أرق(، وقال املعري يف شرحه: )أرق مع 

 عرب عن دوام األرق(، أرق، فهو ي

وعندي أنه يتحدث عن أرق أصابه، إال أنه يقول أنه ليس أرقا ذا 

وترية واحدة طوال الليل، بل هو أرق متفاوت، يزداد شدة ويضعف، 

حبسب ما يعتصره من حزن )َجَوى( يزيد ويقل، فترتقرق عرباته، فهو 

 يف أرق طبقي، بعضه فوق بعض. 

نور طبقي، فهو نور واحد  وكذلك قوله )نور على نور(، أي

ولكنه طبقات تتفاوت. فهذه اجلملة تقابل قوله )ظلمات بعضها فوق 

بعض(، فهي ظلمة فوق ظلمة، وكل ظلمة أشد من األخرى، واجلمع 

)ظلمات( يفيد اختالفها، فهي ظلمات خمتلفة. أما النور فلم يرد 

مجعا، بل ورد مفردا حيث ذكر، فهو نور واحد، ولكنه متفاوت، 

 متدرج، متدرج القوة وخمتلف اخلصائص. و

وآيات سورة النور جاءت لتبني الداللة الدقيقة لـ)نور على نور(. 

 كما سأبينها يف الفقرة التالية.
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 املطلب الثاني: مثل نوره

هذا املثل ضربه اهلل لنوره )الذي نور به السماوات واألرض(، 

 واملثل يتجلى يف أمرين، 

ليت نّور اهلل بها السماوات واألرض، فهو األول: يبني الكيفية ا

لتعرفوا كيف نور اهلل السماوات واألرض، فانظروا إىل نور  :يقول هلم

 .، شدة وضعفًاوبعدًا املشكاة، كيف يتفاوت، قربًا

فنور املصباح الذي هو أقرب للزجاجة، خيتلف شدة عن نور 

تعدنا. املصباح الذي هو أبعد منها وأقرب للمشكاة، وهكذا كلما اب

فمثل املشكاة ال يبني لنا قوة النور، وإمنا يبني لنا اختالف شدة النور، 

وطبقيته، وكذلك اختالف موجاتها وأطواهلا، وما يرتتب عليه من 

اختالف اإلدراك، فإدراك اإلنسان لأللوان مثال خيتلف عنه يف 

احليوان، بل إدراك الناس ليس بدرجة واحدة. وقد يقول قائل ال 

لنور باإلدراك، فأقول له: أنا حتدثت عن اختالف درجات النور عالقة ل

لى نور، نفسه، ثم حتدثت عن اختالف اإلدراك لذلك. فهو نور ع

 خيتلف من طبقة إىل أخرى.

والثاني: يبني جتّليه، فالنور كما عرفته سابقا: )إظهار الشيء 

الذي كان يف ظلمة(، فنور املصباح يظهر األشياء اليت كانت يف 

مة فيجليها، فعندئذ كل شيء يبدو على حقيقته، تبدو أشكاهلا ظل

وألوانها وخصائصها. فلو كان عندك غرفة فيها سبائك حديد 

وحناس وذهب، وفيها أدوات معدنية، وفيها ماء، وفيها قفص زجاجي، 

وفيها زهور زينة ذات ألوان خمتلفة، فما الذي حيدث حني يأتي نور 



 

 

003 

 

 ذاتهبياء تبدو لك، كل شيء يبدو املصباح؟ الذي حيدث أن األش

املوجود عليه، وبلونه، وصفاته. فهذا مثل نور اهلل، فاهلل نور  شكلهو

اهلل كل شيء  ض وفيهما أشياء خملوقة، وقد خلقالسماوات واألر

فسواه، وأعطاه خصائصه وشكله ولونه وميزاته ووظيفته... اخل، 

كان ظهورها  فالنور أظهرها بعد أن كانت يف ظلمة، وبذلك النور

فبدت صفاتها وألوانها، وبه تؤدي وظائفها. )وهذا التجّلي بينت آيات 

 سورة النور، كما شرحت آنفا(.
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 : سياق اآليات:املطلب الثالث

َوَلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم جاء مقطع سورة النور مبتدئا بقوله تعاىل: )

( 14ْوا ِمْن َقْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقنَي )آَياٍت ُمَبيَِّناٍت َوَمَثًلا ِمَن الَِّذيَن َخَل

َلَقْد َأْنَزْلَنا آَياٍت ) 46إىل آية  14( من آية اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض

(، فبدأ (46ُمَبيَِّناٍت َواهلُل َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )

ل، ثم ضرب املثل، ثم ختم باحلديث عن اآليات املبينات وضرب املث

باحلديث عن إنزال اآليات املبينات. فهذه اآليات كلها تتحدث عن 

 تنوير السماوات واألرض.

 عرض عام للسياق:

(، ثم ضرب اهلُل ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِضبدأ احلديث بتقرير اآلية )

 مثل نوره الذي يتحدث عنه، فضرب مثل املشكاة، وقد تبني لنا داللة

(. ثم حتدث عن ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُءهذا املثل )

البيوت اليت أذن اهلل أن ترفع، وعن الرجال الذين ال تلهيهم جتارة عن 

ذكره، ثم حتدث عن أعمال الكافرين كسراب بقيعة، ثم حتدث عن 

ه: شبهها بظلمات يف حبر جلي بعضها فوق بعض، وختم اآلية بقول

َأَلْم (. ثم جاء اخلطاب: )َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر)

(، فتحدث عن تسبيح من يف السماوات واألرض، وصالتهم، والطري َتَر

(، فتحدث عن تأليف السحب َأَلْم َتَرصافات، ثم مرة أخرى )

م حتدث عن ومراكمتها، وخروج الودق، ونزول الربد، وسنا الربق، ث

تقليب الليل والنهار، ثم حتدث عن حركة الدواب: على بطنه أو على 

َلَقْد َأْنَزْلَنا آَياٍت ُمَبيَِّناٍت رجلني أو على أربع. ثم ختم املقطع بقوله )
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(، وهو ما بدأ به، واحلديث َواهلُل َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

 . 15آية  عن اهلداية هو ما بدأ به يف

 :يف سورة النورنور اهلداية 

أن اهلل نور السماوات واألرض، وضرب مثل نوره.  قررت اآليات أواًل

 وهذا نور اهلداية الذي أظهر به اخللق، وهداهم إىل ما ُخلق هلم.

ثم قال: )يهدي اهلل لنوره من يشاء(، وهذا نور الغاية، الذي وعد 

النور. فسياق اآلية يبني أن املؤمنني بأن خيرجهم من الظلمات إىل 

اهلل جعل النور األول نور هداية يهدي به، والنور الثاني نور غاية يهدي 

 له. فمن اهتدى بنور اهلداية بلغ نور الغاية. )وقد تقدم بيان هذا(.

نور هداية  له مظهران:وقد بينت سابقا أن نور اهلداية يف الدنيا 

رين معا نور جعله اهلل هداية، تدبريي، ونور هداية ابتالئي. وأن النو

فيهتدي به الناس إىل نور الغاية. ولذلك قال )يهدي اهلل لنوره من 

 يشاء(، أي من اهتدى بنور اهلداية. 

وقد حتدثت آيات النور عن النورين: النور التدبريي والنور 

 االبتالئي.

 النور االبتالئي:

اهلُل َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفي ُبُيوٍت َأِذَن فأما النور االبتالئي فقوله: )

( ِرَجاٌل َلا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة 16ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلآَصاِل )

َوَلا َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهلِل َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب 

( ِلَيْجِزَيُهُم اهلُل َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهْم ِمْن 17اْلَأْبَصاُر )ِفيِه اْلُقُلوُب َو
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( َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم 18َفْضِلِه َواهلُل َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب )

ُه َشْيًئا َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْد

( َأْو َكُظُلَماٍت 19َوَوَجَد اهلَل ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُه َواهلُل َسِريُع اْلِحَساِب )

ِفي َبْحٍر ُلجِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت 

اَها َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَر

 (.ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر

قوله: يف بيوت، أي أن نور هدايته االبتالئي يتحقق يف بيوت أذن 

البيوت اليت يبنيها البشر، وأذن اهلل  عامةاهلل برفعها، أي: إعالئها على 

كر اهلل بذكر امسه فيها، وبالتسبيح له فيها. ويف هذا إشارة إىل أن ذ

وتسبيحه هو مقتضى النور اهلدائي، فالكائنات تسبح بنور اهلل، وهو 

نور تدبريي. كما أنه مقتضى النور الغائي، فاملؤمنون يف اجلنة كما 

 يف احلديث الصحيح )يلهمون التسبيح كما تلهمون النَفس(. 

وبيوت اهلل يف األرض هي منارات يهتدى بها، واألرض مليئة 

سان كذلك يف ظلمات، فرفع البيوت إشارة بينة إىل بالظلمات، واإلن

أن الناس يف هذه الظلمات حيتاجون إىل منارات مرفوعة تهديهم 

السري يف الظلمات. ولذلك قال )أذن اهلل أن ترفع(، فكما متتلئ هذه 

 البيوت. عامةالبيوت بنور اهلل، فكذلك ترتفع على 

َع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفي ُبُيوٍت َأِذَن اهلُل َأْن ُتْرَفوقوله: )

األول: رفع  ،(، فهو يتحدث عن أمرين أساسينيِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلآَصاِل

البيوت، والثاني ما حيدث داخل هذه  عامةهذه البيوت رفعا فوق 

البيوت من ذكر وتسبيح، ومن هذا املكان املرفوع ينادى للصالة، 
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لذلك يبدأ املؤذن بتكبري اهلل وخيتمه بذلك، واألذان هو ذكر هلل، و

فاهلل هو أكرب، وبيوت اهلل هي أرفع. وبذلك متثل هذه البيوت 

َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ مراكز لنور اهلل يف األرض. قال تعاىل: )

(، فاخلطاب لنساء النيب، وقد شرفت بيوتهن ِمْن آَياِت اهلِل َواْلِحْكَمِة

ث فيها من تالوة آيات اهلل واحلكمة. فالبيت ليس جمرد بناء مبا حيد

 مرفوع، ولكنه مبضمونه أيضا، وقد مجعت آية النور بني األمرين. 

واحلديث هنا يف آيات النور عن بيوت اهلل، له صلة بنور اهلل الذي 

جعله هلداية الكائنات وهلداية الناس، ولعل الرتفاعها صلة ببث نور 

وكشف حجب الظلمات عنها، وعن النفس اإلنسانية، اهلل يف األرض، 

وهذا حيتاج إىل مزيد حبث للكشف عن عالقة ارتفاع بيوت اهلل بنوره 

 النفس اإلنسانية. ويفاألرض،  يفيف األرض، وأثره 

وأما حديث )ما أمرت بتشييد املساجد(، فالتشييد هنا ليس 

زخرفنها لتالرفع كما فسره بعضهم، بل هو كما فسره ابن عباس: )

(، فرخرفتها بتزيينها واملبالغة يف كما زخرفت اليهود والنصارى

ذلك، وذلك يشغل املصلي عن التفرغ التام لذكر اهلل وتسبيحه، 

كما يشمل املبالغة يف بنيانها، واملباهاة بذلك، وبيوت اهلل مل توضع 

هلذا، بل لذكر اهلل وتسبيحه. أما بناؤها بناء واسعا، مرفوعا، فغري 

التزيني ليس من أمور ل يف مفهوم التشييد. قال الشوكاني: )داخ

 ،وأنه نوع من املباهاة احملرمة -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

، -عليه السالم  -كما روي عن علي  ،وأنه من عالمات الساعة

صلى اهلل عليه وسلم  -وأنه من صنع اليهود والنصارى، وقد كان 

 (.ا عموما وخصوصاحيب خمالفتهم ويرشد إليه -
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ثم بني سبحانه أن من يهتدون بنوره هم رجال ال تلهيهم جتارة 

وال بيع عن ذكره... وأنه سيجزيهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من 

 فضله، وهذا رزقه وفضله. 

ه يف الدنيا )ومن ثم فلن أما الذين كفروا الذين مل يهتدوا بنور

اب، فهي وهم ليس فيها نوره يف اآلخرة(، فأعماهلم كسريهتدوا إىل 

شيء، إذ هي أعمال ناشئة عن ساكين الظلمات، وال تقبل أعماهلم إال 

إذا اهتدت بنور ربها، وبني هذا املثل يف اآلية التالية )أو كظلمات(، 

فأعماهلم كظلمات بعضها فوق بعض، وهي ظلمات شديدة، فكيف 

ي يهتدون لفعل الصواب وهم يف الظلمات؟! إن كل اخلالئق تهتد

بنور اهلل حتى ميكنها أن تقوم بأعماهلا، فالذرة واجملرة وما بينهما، 

كل شيء يهتدي بنور ربه، فيمكنه العمل، وهؤالء ال يهتدون بنوره 

فمن ثم أعماهلم متخبطة، وهم يف ضالل بعيد. ولذلك عقب بقوله 

)ومن مل جيعل اهلل له نورا فماله من نور(، فكيف يعمل كائن بدون 

أجهزته وخالياه كلها تعمل مهتدية بنور  ،اإلنسان نفسه نور اهلل؟!

اهلل التدبريي، ولواله ملا عملت شيئا. وكذلك اإلنسان ينبغي أن 

 يعمل مهتديا بنوره االبتالئي؛ إذ هو يف ظلمات بعضها فوق بعض.

مثل العمل، فالرجال الذين ال  يفولو تأملت فإن اآليات تركز 

ِلَيْجِزَيُهُم اهلُل بنور ربهم، ولذلك قال )تلهيهم جتارة... عملهم اهتدى 

(؛ فأعماهلم مهتدية بنور ربها. أما الكافرون َأْحَسَن َما َعِمُلوا

 فأعماهلم كسراب؛ إذ هي غري مهتدية بنور اهلل. 

وسأضرب مثال، هب أن لديك خمتربين، وكل خمترب مزود 
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ترب بكافة التجهيزات واألجهزة واملواد الالزمة لعمله. ويف كل خم

وضعت رجال ليعمل فيه، فأما رجل منهما فقد أنار املخترب، وقام 

بعمله يف النور، وأما اآلخر فلم ينر املخترب، وحاول أن يعمل يف 

 الظالم. سأترك لك تقدير نتيجة عمل كل منهما. 

 حتقق )نور على نور( يف النور االبتالئي:

ا يتحقق يف وقوله )نور على نور(، يتحقق يف النور االبتالئي كم

النور التدبريي، وسأوضح هنا حتققه يف النور االبتالئي، فاهلل أنزل 

 نوره ليهتدي به الناس، وهذا النور يتفاوت من ناحيتني:

الناحية األوىل، من حيث النور نفسه، فبالرغم من أنه كله نور 

ولكنه تعاىل (. ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهلِل اْلِإْسَلاُماهلل، ونور اهلل هو اإلسالم )

جعل لكل نيب شرعة ومنهاجا، مبا يتناسب مع طبيعة الزمن الذي هو 

فيه، وطبيعة الرسالة: مؤقتة أو دائمة، وطبيعة الناس الذي بعث 

 فيهم. 

حتدث عن الكتب املنزلة ذكر أنه جعل فيها:  ثولذلك فحي

، سواء التوراة أو اإلجنيل، أما حني حتدث عن القرآن فإنه اهدى ونور

أنه أنزله نورا، وجعله نورا، وتكفل بإظهاره إظهارا كامال، قال  بني

ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َواهلُل ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه تعاىل: )

( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى 8اْلَكاِفُروَن )

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم (. وقد حقق ما وعد، فقال: )الدِّيِن ُكلِِّه

(. فختم برسوله َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا

الرساالت، وبكتابه الكتب، وجعله للناس كافة. ومل يصف أحدا من 
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عليه وسلم، وهو الرسول اخلامت:  خلقه بأنه منري إال حممدا صلى اله

 (.َوَداِعًيا ِإَلى اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا)

َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل وتأمل اآليات: )

الَِّذيَن ( َيا َأيَُّها 40اهلِل َوَخاَتَم النَِّبيِّنَي َوَكاَن اهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما )

( ُهَو 41( َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًلا )43آَمُنوا اْذُكُروا اهلَل ِذْكًرا َكِثرًيا )

الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَلاِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَكاَن 

ْوَنُه َسَلاٌم َوَأَعدَّ َلُهْم َأْجًرا ( َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَق41ِباْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما )

( 45( َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا )44َكِرمًيا )

( َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي ِبَأنَّ َلُهْم ِمَن 46َوَداِعًيا ِإَلى اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا )

 (. َكِبرًيااهلِل َفْضًلا 

فهو يتحدث عن نبيه أنه خامت النبيني، ثم حتدث عن أنه يصلي 

على املؤمنني ليخرجهم من الظلمات إىل النور، ثم حتدث عن النيب 

الذي جعله سراجا منريا، فهو خيرج الناس من الظلمات إىل النور 

 بكتاب ربهم، وهو نوره الذي أنزله.

منني بهذا النور، فهم الناحية الثانية: من حيث اهتداء املؤ 

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ما قال تعاىل: )كدرجات، 

ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت 

على نور، فنور رسول  (. فذلك نورِبِإْذِن اهلِل َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يعدله نور أحد من أمته، وال األمة كلها. 

ونور أصحابه أهدى من نور أتباعهم، )أصحابي كالنجوم بأيهم 

 اقتديتم اهتديتم(. وهكذا يتفاوت املؤمنني يف االهتداء بهذا النور. 
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هلم، فلكل  وهذا التفاوت سيكون له أثره يف النور الذي يتمه اهلل

منهم تتمة بقدر ما اقتبس منه ألول مرة، ويف احلديث الذي أخرجه 

فيعطيهم نورهم على قدر أعماهلم، فمنهم من يعطى الطرباني: )

نوره مثل اجلبل العظيم يسعى بني يديه، ومنهم من يعطى نوره 

أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم 

ر من ذلك، حتى يكون رجال يعطى نوره على من يعطى نورا أصغ

مرة، فإذا أضاء قدمه فمشى، وإذا طفئ  ئفطإبهام قدمه يضيء مرة وي

 (.قام

 النور التدبريي:

َأَلْم َتَر َأنَّ اهلَل ُيَسبُِّح وأما النور التدبريي فجاء يف بقية اآليات: )

ٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصَلاَتُه َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالطَّْيُر َصافَّا

( َوِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض 43َوَتْسِبيَحُه َواهلُل َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن )

( َأَلْم َتَر َأنَّ اهلَل ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ 41َوِإَلى اهلِل اْلَمِصرُي )

اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلاِلِه َوُيَنزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن  َيْجَعُلُه ُرَكاًما َفَتَرى

ِجَباٍل ِفيَها ِمْن َبَرٍد َفُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصِرُفُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد 

ِلَك ( ُيَقلُِّب اهلُل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذ41َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِباْلَأْبَصاِر )

( َواهلُل َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن 44َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر )

َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي 

 (.ْيٍء َقِديٌرَعَلى َأْرَبٍع َيْخُلُق اهلُل َما َيَشاُء ِإنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َش

هذا النور جيّلي املخلوقات، فتبدو على طبائعها وخصائصها 

وألوانها املتباينة. فاملاء خملوق، والطري خملوق، والدواب خملوقة، 
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والليل والنهار خملوقان، والربق خملوق،... وكلٌّ من اخللق له 

نصيبه وقدره من ذلك النور، فتختلف املخلوقات )يف السماوات 

يف ظهورها، والنور إظهار هلا، فإظهار املاء خبصائص  واألرض(

خمتلفة عن إظهار الدواب، عن إظهار الطيور، عن إظهار الليل 

 والنهار... 

(، فهو خلق ( َوالَِّذي َقدََّر َفَهَدى1الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى )قال تعاىل: )

كل شيء فسواه ملا خلق له، ولكنه يظل يف ظلمة حتى جيليه نور اهلل 

لوقته، ويكون له قدر مقدور من النور، فحني يلقي اهلل عليه نوره، 

يهتدي ملا ُسّوي له. فتهتدي الدواب به فتحيا، وتهتدي الطري به 

فتطري يف اهلواء، وتهتدي السمك به فتغوص يف املاء، وتهتدي 

السحب به فتتألف وترتاكم، ويهتدي املاء به فينزل قطرا أو بردا، 

يضيء، ويهتدي الليل والنهار به فيتقلبان، ويهتدي الربق به ف

وتهتدي الشمس إىل الضياء، بل تهتدي كل ذرة، وكل خلية، ملا 

سويت له. وكل الكائنات تسبح لربها وتصلي له، أن أنارها )فأظهرها 

 بعد أن كانت يف ظلمة(...

َواْلَأْرِض  َأَلْم َتَر َأنَّ اهلَل ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السََّماَواِتوتأمل قوله: )

(، َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصَلاَتُه َوَتْسِبيَحُه َواهلُل َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن

فهو خياطب اإلنسان أن يرى تنوير السماوات واألرض، أمل تر كيف 

يتحقق ذلك النور، فكل من يف السماوات واألرض يسبحون ويصلون 

ثم حتدث عن إزجاء السحب، لربهم، والطري صافات بنوره. 

وتراكمها، فلوال نور اهلل ملا أزجيت وملا تراكمت، وملا أمطرت أو أبردت، 

وملا أرعدت أو أبرقت. وكذلك الليل والنهار فبنوره يتقلبان 
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 وخيتلفان.

َواهلُل َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى وتأمل قوله: )

ْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َأْرَبٍع َيْخُلُق َبْطِنِه َوِم

(، فهذه جتسد قوله )نور على اهلُل َما َيَشاُء ِإنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

نور(، فحركة الدواب لوال نور اهلل ملا كانت، وهذه احلركة تتفاوت 

حفة على بطنها، ودواب متشي على من دابة إىل أخرى، فدواب زا

رجلني، ودواب متشي على أربع. فكل دابة منحها اهلل يف حركتها 

 طبقة من النور خيتلف عما منح األخرى. 

وكذلك اإلنسان يتفاوت النور فيهم، وعلى تفاوته تكون 

، تكون الصحة واملرض، يكون اجلد والتعب، يكون وإمكاناتهمحياتهم، 

ن السعادة واحلزن... اخل. بل يتفاوت ذلك يف األمل والتشاؤم، تكو

الشخص نفسه، فيوما مريضًا ويوما صحيحًا، وطورا ضعيفًا وطورا 

اهلُل الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ُثمَّ قويًا )

(، َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُء

فهو حتقيق لقوله )نور على نور(. وتأمل أن اآلية عقبت بقوله )خيلق 

اهلل ما يشاء(، وعقبها بالقدرة أيضا، وهو التعقيب نفسه الذي عقبت 

(، فخلق اهلل ملا شاء يتجلى َواهلُل َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍءبه آية املشي )

نور اإلنسان يف صباه ذو خصائص ختتلف عنه يف  يف )نور على نور(،

شبابه، وختتلف عنه يف هرمه )خيلق اهلل ما يشاء(. ويف هذه اآلية 

(، وهما الوصفان َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُرعقب بأمرين هما العلم والقدرة )

(، َواهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌمالواردان يف آيات النور، فآية النور عقبها بقوله )

(، فبعلمه ِإنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌروختمه بآية املشي بالقدرة )
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وقدرته نّور السماوات واألرض، وجعله )نورا على نور(، ولو جعله نورا 

 فقط لتساوى اخللق كلهم يف خصائصهم وطبائعهم. 

ل (، فكَوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍتوهذا يفسر قوله أيضا: )

له من النور درجة ختتلف عن الدرجة اليت لغريه، وبها يكون التفاوت 

بني أجناس اخلالئق، وأنواع اجلنس الواحد، وأفراد النوع الواحد، 

 وحاالت الفرد الواحد. 

** 

 اللهم اجعل لي نورا:

ودعاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم، الذي رواه عنه ابن عباس، 

ويف  ،ويف لساني نورا ،يف قليب نورااللهم اجعل وأخرجه الشيخان: )

ومن  ،وعن يساري نورا ،وعن مييين نورا ،ويف مسعي نورا ،بصري نورا

واجعل  ،ومن خلفي نورا ،ومن أمامي نورا ،ومن حتيت نورا ،فوقي نورا

واجعل يف ( وهناك زيادات فيهما: )وأعظم لي نورا ،لي يف نفسي نورا

ورا، ويف شعري نورا، ويف بشري عصيب نورا، ويف حلمي نورا، ويف دمي ن

 (.وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نوراويف رواية: ) (،نورا

فسر البيضاوي طلب النور لألعضاء بنور الطاعة، قال البيضاوي 

النور: ما يتبني به الشيء ويظهر، ومعنى طلب النور يف حتفة األبرار: )

عن الظلم لألعضاء: أن تتحلى بأنوار املعرفة والطاعة، وتعرى 

وللجهات الست طلب اهلداية للنهج القويم . اجلهالة واملعاصي

والصراط املستقيم، وأن يكون مجيع ما تصدى وتعرض له سببا ملزيد 

ثم . ر أمره، وأن حييط به يوم القيامة، فيسعى خالل النوروعلمه وظه
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ملا دعا أن جيعل لكل عضو من أعضائه نورا يهتدي به إىل كماله، وأن 

به من مجيع اجلوانب، فال خيفى عليه شيء، وال ينسد عليه حييط 

دعا أن جيعل له نورا به يستضيء الناس، ويهتدون إىل سبيل  طريق

 (.معاشهم ومعادهم يف الدنيا واآلخرة

أما الشوكاني يف قطر الولي على حديث الولي، ففسره بأنه نور 

ئا بنور ميد اهلل به األعضاء فتصبح علوية، ويصبح إدراكها مستضي

وأي مانع من أي ميد اهلل سبحانه عبده من نوره فيصري صافيا اهلل: )

من كدورات احليوانية اإلنسانية الحقا بالعامل العلوي سامعا بنور 

(، وجعل هذا بنور اهلل ماشيا بنور اهلل اهلل مبصرا بنور اهلل باطشا

فإذا أحببته: كنت مسعه الذي يسمع به، تفسريا حلديث الولي: )

(،  يبطش بها، ورجله اليت ميشي بهاصره الذي يبصر به، ويده اليتوب

فمعنى احلديث كنت مسعه بنوري الذي أقدف : )الشوكاني قال

فيه فيسمع مساعا ال كما يسمعه أمثاله من بين آدم، وكذلك بقية 

فمن أمده اهلل سبحانه بنوره يف مجيع بدنه صار الحقا ... اجلوارح

 عضوا منه بنوره صار ذلك العضو نورانيا.بالعامل العلوي ومن أمد 

فإن كان من احلواس كان هلا من اإلدراك ما مل يكن لغريها من 

احلواس اليت مل متد بنور اهلل عز وجل. وإن كان اإلمداد لعضو من 

األعضاء غري احلواس صار ذلك العضو قويا يف عمله الذي يعمل به 

موافقا ملا هو  مستنريا إذا عمل به اإلنسان كان عمله صاحلا

فاتضح لك بهذا معنى ما يف هذا احلديث القدسي أي  الصواب.

كنت مبا ألقيت على مسعه وبصره ويده ورجله من نوري، مسعه 

ها ورجله الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ب
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 (.اليت ميشي بها

** 

فالبيضاوي جيعله من )النور االبتالئي( أما الشوكاني فيجعله 

نورا تدبرييًا. وهو أوىل وأقرب كما يبدو، فالرسول صلى اهلل عليه 

وسلم يسأل ربه زيادة يف النور )التدبريي(، وهو النور الذي ميد اهلل به 

عضو بشري، سواء مؤمنا كان أم غريه. ومن ثم إنسان وكل كل 

فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يطلب من ربه أن يعطيه )نورًا على 

 أمتَّ نور تدبريي ميكن أن ُيعطاه بشر.  نور( ألعضائه، أي: يعطيه

فالقوة يف اليد تتفاوت بتفاوت ما فيها من نور اهلل )التدبريي(، 

والقوة يف السمع، وكذلك القوة يف البصر، وقوة اإلدراك... إخل. 

واجلسم الصحيح نوره أمت من اجلسم املريض، والعضو السليم نوره 

يتفاوت يف األعضاء. وقد  أمت من العضو املشلول... وهكذا، فالنور

أعطي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلك كمال النور البشري، فكان 

أقوى الناس، وأصحهم، وأشدهم مسعا وإدراكا، وأقواهم بصرًا، 

وأفصحهم لسانا، وأحدهم فطنة، وأسرعهم بديهة، وأشجعهم قلبًا، 

وأنقاهم نفسًا، ، وهمة وأشدهم نشاطاوأثبتهم قدمًا، وأكثرهم صربًا، 

  لسانه أمت نور، ويف مسعه أمت نور... فنور اهلل يف قلبه أمت نور، ويف

كنا إذا محي )قول اإلمام علي كرم اهلل وجهه: اآلثار: ومن 

فما يكون منا أحد ، الوطيس اتقينا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كان كما يف البخاري:  رضي اهلل عنه ، وقال أنس(أدنى من القوم منه

النيب صلى اهلل عليه وسلم أحسن الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع 
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أهل املدينة ليلة، فخرجوا حنو الصوت، فاستقبلهم النيب صلى اهلل 

قد استربأ اخلرب، وهو على فرس ألبي طلحة عري، ويف عليه وسلم و

، ومن ذلك قصة «وامل تراعوا، مل تراع»عنقه السيف، وهو يقول: 

آثار كثرية تدل على قوته يف هناك و صرعه لركانة، كما يف السري.

 إخل.الطاعة والتحمل والصرب واجللد ... 

 أنس، واحلديث يف البخاري:، كما قال اجلماعحتى قوته على و

يدور على نسائه يف الساعة  كان النيب صلى اهلل عليه وسلم»

: قلت ألنس الراوي قال« الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة

ابن قال . «قوة ثالثنيأنه أعطي »كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث  أو

أعطيت " مرفوعًا:ومن حديث عبد اهلل بن عمر ): فتح الباريحجر يف 

وعند أمحد والنسائي وصححه  "،يف البطش واجلماع قوة أربعني

إن الرجل من أهل اجلنة "احلاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه 

فعلى هذا  ،"ليعطى قوة مائة يف األكل والشرب واجلماع والشهوة

 .(قوة نبينا أربعة آالف يكون حساب

كان يطوف  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب "أنس: وروى 

وهو دليل على كمال البنية ، قال ابن حجر: ""على نسائه بغسل واحد

 ".وصحة الذكورية

 قوة البدنني كمال يف هذا الباب كثرية، وكلها تبواألدلة 

تلك القوة اجتمعت يف رسول وأكمل  ،نواليت يعطاها النبيوالنفس 

أعطاه نورا على نور، فأكمل فاهلل اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم. 

فالنبيون مؤهلون لتلقي الوحي ولذلك النور وأمته قد آتاه اهلل إياه. 
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من السماء، وما ذلك إال لكمال النور الذي آتاهم اهلل، فجعله يف 

 أبدانهم ونفوسهم. 

ه من برب ذوقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستعي

، ويسأله العافية يف والكسل والعجز اجلنب والبخل واملرض واهلرم

 ...بدنه ومسعه وبصره وقوته، وأن جيعل ذلك الوارث منه

ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن هذا السياق نفهم قوله تعاىل: )ويف 

َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َيْغِلُبوا َأْلًفا ِمَن الَِّذيَن 

، فاهلل يعطي املؤمن الصابر من النور (ا َيْفَقُهوَنَكَفُروا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم َل

عشرة أضعاف ما يكون لدى الكافر، ورمبا ألعضاء بدنه ولنفسه 

 اهدنا لنورك.حتقيق تام لقوله )نور على نور(. اللهم فهو   أكثر.

يسأل ربه أن يتم له نور أعضائه ونفسه، وأن يزيده من فاإلنسان 

 نوره، كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفعل ذلك.

ويف بصري نورا، ويف ويف لساني نورا، اجعل يف قليب نورا، فاللهم 

وعن مييين نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن مسعي نورا، 

واجعل لي يف نفسي نورا، حتيت نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، 

ويف دمي نورا، ويف شعري نورا، ويف حلمي نورا، واجعل يف عصيب نورا، 

 وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا.ري نورا، َشويف َب

  



 

 

030 

 

 أفعال اإلظهار واإلخفاء املبحث الرابع:

 

سأتناول يف هذا املبحث جمموعة من األفعال املسندة إىل اهلل 

وفلق، ء. وهي: جّلى، سبحانه وتعاىل، الدالة على اإلظهار واإلخفا

 وأبدى، وشهد، وبرأ، وأطلع، وأظهر، وأخرج، وأخفى، وأقرب، وأعاد يف.

وأما )نور( فقد تناولته يف املباحث السابقة، وبينت أن قوله: )نور 

السماوات واألرض(، أي: منورهما، فهو فعل اإلظهار األول، وحوله 

ه، سبحانه تدور عامة أفعال اإلظهار. ومل يسند فعل اإلضاءة إلي

وبينت الفرق بني اإلضاءة والنور. وتعاىل. وقد بينت هذا سابقًا، 

 فريجع إليه.
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 جّلى وجتّلى

 الداللة اللغوية:

اجليم والالم واحلرف املعتل أصل واحد، قال يف مقاييس اللغة: )

ى الشيء، إذا ويقال جتّل وقياس مطرد، وهو انكشاف الشيء وبروزه.

(. وقال ه لشهرتها، إذا كان ال خيفى أمرَلَجويقولون: هو ابن . انكشف

يقال: َأْجَلْيُت القوم . أصل اجَلْلو: الكشف الظاهرالراغب يف املفردات: )

 (.عن منازهلم َفَجَلْوا عنها. أي: أبرزتهم عنها

 ،وضح وانكشف :للناس جالء ا اخلرُبَلوَجويف املصباح املنري: )

 (.فهو جلّي

 استخدام القرآن الكريم:

فعال اإلظهار: التجلية، وقد جاء يف القرآن الكريم فعل: من أ

َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة ًا إىل اهلل يف قوله تعاىل: )( مسندجيّلي )جّلى

َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي اَل ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو َثُقَلْت 

ْرِض اَل َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ ِفي السََّماَواِت َواأَل

  (.َعْنَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد الّلِه َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن

َوَلمَّا َجاء وجاء فعل )جتّلى ل( مسندا إىل اهلل يف قوله تعاىل: )

َمُه َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلن َتَراِني ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكلَّ

َوَلـِكِن انُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه 

ُتْبُت  ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك

 .(ِإَلْيَك َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْؤِمِننَي
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وكذلك جاء الفعالن: )جّلى(، و)جتّلى( مسندين إىل النهار، يف 

(، وقوله: ( َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى3َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى )قوله تعاىل: )

 (. َهاِر ِإَذا َجلَّاَها( َوالن1َّ( َواْلَقَمِر ِإَذا َتَلاَها )3َوالشَّْمِس َوُضَحاَها ))

َوَلْوَلا َأْن َكَتَب اهلُل َعَلْيِهُم اْلَجَلاَء وجاء املصدر )جالء(، يف قوله: )

 (.َلَعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاُب النَّاِر

واللفظ يف هذه املواضع كلها مبعنى: الظهور واالنكشاف، 

 ظاهر )خفيا(.فالشيء يظهر بعد أن كان غري 

 أمور: أربعةوداللة هذا اللفظ تفيد 

 األول: أن الشيء املتجلي )أو اجملّلى( موجود سابقًا.

 الثاني: أن الشيء كان غري ظاهر.

 الثالث: أن الشيء أصبح ظاهرا بارزا مشهودا. 

الرابع: أن ظهور الشيء يكون بالنور. فالنور هو الذي يظهر 

 األشياء.

(، أي: أن النهار كان غري َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّىوعليه فقوله تعاىل: )

 ف، ظاهر، ثم برز وانكش

( 1( َواْلَقَمِر ِإَذا َتَلاَها )3َوالشَّْمِس َوُضَحاَها )وقوله تعاىل: )

(، فهو يقسم بالشمس وضحاها. )وقد بينت يف َوالنََّهاِر ِإَذا َجلَّاَها

(. عث بعد ظلمةالضياء املنبحبثي عن الضحى أن مفهوم الضحى: 

وقوله )والنهار إذا جالها(، أي: إذا كشف الشمَس وأبرزها. فالشمس 

كانت موجودة، وحني يغشاها الليل فإنها موجودة، ولكن ليل األرض 
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 يغشاها فتختفي عنهم، ثم يأتي النهار فيكشفها وجيليها هلم. 

وبذلك فالنهار نفسه يتجلى، أي: يظهر ويربز. فهو جيلي 

 يتجلى بنفسه. الشمَس، وهو 

وسأتناول يف هذا املطلب قوله: )ال جيليها لوقتها إال هو(، وقوله 

 )فلما جتلى ربه للجبل(.
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 ال جيليها لوقتها إال هو:

، أن كل شيء قد خلقه اهلل، خلقه بأمره، خالصة ما قلته سابقًا

فكان يف كتاب مبني، فاخللق كله يف هذا الكتاب، ويظل اخللق يف 

ذن اهلل بتجلية شيء من هذا اخللق فإنه جيليه بنوره، ظلمة، وحني يأ

فيتجلى خبروجه من تلك الظلمة إىل النور )التدبريي(، ويستمر 

جتليه حتى أجل مسمى، فاهلل قدر األجل الذي يبدأ فيه جتلي 

 املخلوق، واألجل الذي ينتهي إليه. 

ا ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَهقال تعاىل: )

ِعْنَد َربِّي َلا ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإلَّا ُهَو َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلا 

(، فقوله )جيليها(، أي ُيظهرها، وهذا يدل على َتْأِتيُكْم ِإلَّا َبْغَتًة

ن ، فاهلل قد خلقها ولكنها ال زالت يف ظلمة، وحني يأذمن قبل وجودها

 اهلل يلقي عليها نوره فيجليها لوقتها. 

فاهلل خلق خلقه كله يف ظلمة، خلق السماوات واألرض، وخلق 

الساعة، وحني أذن اهلل بتجلي السماوات واألرض نَورها، فجّلاها 

لوقتها، وبقيت الساعة يف ظلمة، حتى يأذن اهلل فيجلها لوقتها. 

تأتي بغتة، حني جيليها )ال تأتيكم إال بغتة(، فهي موجودة، وسوقوله: 

 اهلل لوقتها.

فقد اختلف املفسرون يف (، َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِضقوله )أما 

 داللة قوله )ثقلت(، فلماذا ثقلت؟ 

فيه أربعة أقوال: أحدها: ثقل وقوعها قال صاحب زاد املسري: )

على أهل السماوات واألرض، قاله ابن عباس، ووجهه أن الكل 
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ونها، حمسنهم ومسيئهم. والثاني: عظم شأنها يف السماوات خياف

واألرض، قاله عكرمة، وجماهد، وابن جريج. والثالث: خفي أمرها، 

« على»مبعنى « يف»فلم يعلم متى كونها، قاله السدي. والرابع: أن 

قال البغوي يف شرح السنة: (. وفاملعنى: ثقلت على السماوات واألرض

فهي خمفية مل أي: ، (ليك الشيء، فقد ثقلأي: خفيت، وإذا خفي ع)

 جيلها اهلل بعد، وحني جيليها لوقتها ستظهر. 

إذا جاءت انشقت السماء، وانتثرت ونقل الطربي عن ابن جريج: )

النجوم، وكوِّرت الشمس، وُسيِّرت اجلبال، وكان ما قال اهلل؛ فذلك 

 (.ثقلها

ا، فالشيء والذي يستبني لي يف داللتها أن )ثقلت( على حقيقته

الثقيل ينوء حبمله ما حتته، فالسماوات الشداد تنوء حبمل الساعة 

لثقلها، فإذا جاء وقتها فإن السماوات ال تعود تتحمل ذلك الثقل 

فتتفطر وتنشق لشدة ثقل الساعة عليها. وهذا يفسر قوله تعاىل: 

( ُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْمَتَكاُد السََّماَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َواْلَمَلاِئَك)

]سورة الشورى[، فالسماوات اآلن حتمل الساعة، وقد ثقلت فيهن، 

فالسماوات تكاد يتفطرن من فوقهن لشدة ما حتمل من ِثَقل، وسوف 

َفَكْيَف َتتَُّقوَن ِإْن َكَفْرُتْم َيْوًما حني يأتي األجل: ) السماء تنفطر

حني جيلي اهلل الساعة (، ( السََّماُء ُمْنَفِطٌر ِبِه37) َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا

لوقتها، ستنفطر السماء، وتنتثر الكواكب، وتتفجر البحار، وتتبعثر 

( 1( َوِإَذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت )3ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْت ): )تعاىل قالالقبور، 

 . (وُر ُبْعِثَرْت( َوِإَذا اْلُقُب1َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت )
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( قال املفسرون َتَكاُد السََّماَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّوقوله )

يتفطرن من عظمة اهلل، وقيل من ادعاء البشر أن اهلل اختذ ولدا، 

 والذي أراه أن تفطرهن من ثقل الساعة، كما بينت.

 ** 

أ(، (، عن داللة )برحبث أفعال اخللق يف القرآنوقد حتدثت يف )

وهي: )إظهار لشيٍء خملوق مل يكن ظاهرا(، فالشيء خملوق من قبل، 

 والربء هو إظهاره، فهو يظهر بنور اهلل. 

وختيُّل وجود املستقبل يصعب إدراكه على اإلنسان؛ نتيجة 

الرتباط إدراكه بالزمن، وتقسيمه إىل ماٍض وحاضر ومستقبل، ومن 

تقبل. إال أن الزمن ثم ختيل أن الزمن يتدفق من املاضي إىل املس

يؤطر إدراك اإلنسان، أما اخلالق العليم فهو الذي خلق الزمان، وخلق 

 املكان، وخلق كل شيء. 
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 جتلى ربه للجبل:

َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكلََّمُه َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرِني قال تعاىل: )

انُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َأنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلن َتَراِني َوَلـِكِن 

َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا 

 (.َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَك َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْؤِمِننَي

 (.مَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّاَفَلسأعنى هنا بتفسري قوله: )

مأخوذ من جالء العروس إذا  ،معنى جتلى ظهرقال املاوردي: )

ظهرت، ومن جالء املرآة إذا أضاءت. ويف جتليه أربعة أقاويل: أحدها: 

أنه ظهر بآياته اليت أحدثها يف اجلبل حلاضري اجلبل. والثاني: أنه 

ا تدكدك به ، ألن الدنيا ال تقوم ملا يربز أظهر للجبل من ملكوته م

العرش.  من ملكوت السماء. والثالث: أنه أبرز قدر اخلنصر من

 (.والرابع: ظهر أمره للجبل

حمجوب عن خلقه بينت يف حبث )الغيب والشهادة( أن اهلل غيب، 

حجابه النور لو حبجب من النور، كما يف صحيح مسلم مرفوعا: )

(، فاهلل ن خلقهه ِمه ما انتهى إليه بصُروجِه كشفه ألحرقت ُسُبَحاُت

غيب حمجوب عن خلقه بالنور، وسيتجلى اهلل للمؤمنني الذين 

 خيرجهم من الظلمات إىل النور.

ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر )قال تعاىل: 

ربهم(، أي: خيشون ربهم ، فقوله )بالغيب( متعلق باملفعول )(َكِبرٌي

حالة كونه بالغيب، فاهلل بالغيب، وهم خيشونه ويؤمنون به ومل 

َوَخِشَي )يشهدوه. ]وهذا هو األرجح كما يظهر لي[، ومثله قوله: 
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الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َوُهْم ِمَن )وقوله:  (،الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب

 وقوله:(، ِلَيْعَلَم اهلُل َمْن َيَخاُفُه ِباْلَغْيِب) وله:وق(، السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن

أي: ينصره وهو سبحانه  (،َوِلَيْعَلَم اهلُل َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب)

 بالغيب.

وجتلي الشيء كما بينت، هو ظهوره بعد خفائه، واهلل سبحانه 

ولكن ال  وتعاىل هو الظاهر والباطن، فهو الظاهر يف غاية الظهور،

تدركه األبصار، وال يدركه شيء من خلقه؛ ألنه الباطن، فالباطن 

احملتجب عن األبصار، فليس دونه شيء يف االحتجاب، فهو غيب، وهو 

 .ر هلمظَهالباطن بذاته الذي حيتجب عن خلقه فال َي

واهلل سبحانه وتعاىل، يبني يف آية األعراف، أنه جتلى للجبل، أي 

بل من عامل الشهادة، فاهلل غيب، وسرياه أصبح بالنسبة إىل اجل

املؤمنون يف اجلنة، فيكون مشهودًا هلم، أما يف الدنيا فإن أنظمة 

اخللق ال تدرك اخلالق، وال تستطيع أن تتحّمل جتليه. وهذا مثل 

ذلك، فاهلل حني جتلى للجبل اندّك اجلبُل، ولو جتلى اهلل خللقه ف 

للسماوات الندكت، ولو جتلى الدنيا الندك اخللق كلهم، ولو جتلى 

 لألرض الندكت. سبحانه وتعاىل.

وحني يأذن اهلل سبحانه وتعاىل بقيام الساعة، فإن املخلوقات 

القائمة تتبعثر وتندك وترجع هباء مبثوثًا؛ إذ يتجلى ربها هلا، قال 

َلُك ( َوَجاَء َربَُّك َواْلَم13َكلَّا ِإَذا ُدكَِّت اْلَأْرُض َدكًّا َدكًّا )تعاىل: )

 (.َصفًّا َصفًّا

فالسماوات واألرض بنظامها احلالي ال تتحمل جتلي ربها، 
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والناس وكل اخللق كذلك، وسيبدل اهلل أنظمة الدنيا كلها، فكل 

شيء يتغري، ويندّك، فينشئ اهلل نظاما آخر، وينشئ الناَس نشأة 

 أخرى، فيكون اخللق مؤهال لتجلي اهلل له.

ُل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسََّمَواُت َوَبَرُزوا ِللَِّه َيْوَم ُتَبدَّقال تعاىل: )

(، فكل شيء يتبدل، وقوله )وبرزوا(، أي: برز الناس اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر

وبرزت السماوات واألرض وبرزت اخلالئق كلها، هلل. الواحد الذي قهر 

ة كل شيء، وظهر عليه. فربوز اخللق هلل إمنا يكون بعد نشأتها نشأ

 أخرى. 

ونلحظ أن لفظ )الدك( لألرض واجلبال مل يأت إال يف سياق 

َفَلمَّا احلديث عن جميء الرب، سواء يف الدنيا، كما يف قصة موسى )

َكلَّا ِإَذا ُدكَِّت (، أو يف اآلخرة، يف قوله )َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا

(، وقوله: َك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا( َوَجاَء َرب13ُّاْلَأْرُض َدكًّا َدكًّا )

( َفَيْوَمِئٍذ َوَقَعِت 34َوُحِمَلِت اْلَأْرُض َواْلِجَباُل َفُدكََّتا َدكًَّة َواِحَدًة ))

( َواْلَمَلُك َعَلى 36( َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهَي َيْوَمِئٍذ َواِهَيٌة )35اْلَواِقَعُة )

 (.بَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌةَأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َر
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 فلق

وصف اهلل نفسه بأنه )فالق اإلصباح(، و)فالق احلب والنوى(، 

 وأنه )رب الفلق(.

 أواًل: يف اللغة:

 (.فلقا: شققته يَءفلقت الشقال اجلوهري: )

الفاء والالم والقاف أصل وقال ابن فارس يف مقاييس اللغة: )

ونة يف الشيء، وعلى تعظيم شيء. من صحيح يدل على فرجة وبين

ذلك: َفَلْقُت الشَّْيَء َأْفِلُقُه َفْلًقا. َواْلَفَلُق: الصبح ؛ ألن الظالم ينفلق 

عنه. َواْلَفَلُق: مطمئن من األرض كأنه انفلق، ومجعه ِفْلَقاٌن. َواْلَفَلُق: 

 (.اخللق كله، كأنه شيء فلق عنه شيء حتى أبرز وأظهر

الَفْلُق: شّق الشيء وإبانة بعضه عن فردات: )وقال الراغب يف امل

 (.بعض

لفلق على َما َجاَء ِفي وقال العسكري مفرقًا بني الفّلق والشق: )ا

 ،َوِلَهَذا َقاَل َتَعاَلى )فالق اإلصباح( ،التَّْفِسري ُهَو الشق على َأمر َكِبري

َلا َيُقوُلوَن ِفي َو ،فلق اْلحبَّة َعن السنبلة وفلق النواة َعن اْلخلَّة :َوُيَقال

َومن ثمَّ مسيت  ،رناهكِلَأن ِفي الفلق اْلَمْعنى الَِّذي ذ ؛َذِلك شّق

 (.ةليَقوَف القًاُف :الداهية

** 

 ثانيًا: مع املفسرين:

ِإنَّ اهلَل َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت قال تعاىل: )
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( َفاِلُق اْلِإْصَباِح 95يِّ َذِلُكُم اهلُل َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن )َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَح

َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز 

 (.اْلَعِليِم

يعين: شق احلبَّ من كل ما  ،الذي َفلق احلبَّقال الطربي: )

ع "والنوى"، من كل ما يغرس مما ينبت من النبات، فأخرج منه الزر

 (.له َنواة، فأخرج منه الشجر

فيه ثالثة أقاويل: أحدها:  {َفاِلُق اْلَحبِّ َواْلنَُّوى}وقال املاوردي: )

والثاني: أن الفلق ، يعين فالق احلبة عن السنبلة والنواة عن النخلة

الشق الذي فيهما، والثالث: أنه خالق احلب والنوى،. وذكر بعض 

ب الغوامض قواًل رابعًا: أنه ُمْظِهُر ما يف حبة القلب من أصحا

ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمخِرُج اْلَميِِّت ِمَن }اإلخالص ، والرياء. 

فيه ثالثة تأويالت: أحدها: خيرج السنبلة احلية من احلبة  {اَلحيِّ

ت من احلي امليتة، والنخلة احلية من النواة امليتة، ويعين بإخراج املي

أن خيرج احلبة امليتة من السنبلة احلية، والنواة امليتة من النخلة 

احلية. والثاني: أن خيرج اإِلنسان من النطفة، والنطفة من اإِلنسان. 

والثالث: خيرج املؤمن من الكافر، والكافر من املؤمن. وقد ذكرنا فيه 

وخيرج البليد  احتمااًل، أنه خيرج الَفِطن اجَلْلد من البليد العاجز،

فيه أربعة أقاويل: أحدها:  {َفاِلُق اإِلْصَباِح}العاجز من الَفِطن اجَلْلد. 

فالق اإِلصباح، والثاني: أنه إضاءة الفجر، والثالث: أن معناه خالق نور 

النهار، والرابع: أن اإِلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر 

 (.بالليل
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احلب بالنبات  شاّق :أي ،إبانةالشق ب :قوالفْلوقال أبو السعود: )

وقيل املراد به الشق الذي يف احلبوب والنوى أي  ،والنوى بالشجر

 ،ضيق فم الركية ووسع أسفلها :كما يف قولك ،خالقهما كذلك

 (.وقيل الفلق مبعنى اخللق

** 

 (.( ِمْن َشرِّ َما َخَلَق3ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق )وقوله تعاىل: )

زي: الفلق فيه ستة أقوال: الصبح، وقيل: اخللق قال ابن اجلو

كله "عن ابن عباس"، وقيل: سجن يف جهنم، وثيل: شجرة ف جهنم، 

وقيل: كل ما انفلق عن شيء )كالصبح واحلب(، وقيل: اسم من 

 أمساء جهنم(.

، {فالق اإلصباح}: تعاىلقال ، اخللقوقال الزجاج: )الفلق: 

رض بالنبات والسحاب وكذلك فلق األ، {فالق احلب والنوى}و

 باملطر، وإذا تأملت اخللق تبني لك أن خلقه أكثره عن انفالق.

 (.فالفلق مجيع املخلوقات وفلق الصبح من ذلك

 ،قكالفَر ،قفَرُي :أي ،فلق عنهما ُي {اْلَفَلِق }وقال البيضاوي: )

ل مبعنى مفعول، وهو يعم مجيع املمكنات، فإنه تعاىل فلق ظلمة َعَف

اإِلجياد عنها، سيما ما خيرج من أصل كالعيون واألمطار  العدم بنور

والنبات واألوالد، وخيتص عرفًا بالصبح ولذلك فسر به. وختصيصه 

ملا فيه من تغري احلال وتبدل وحشة الليل بسرور النور وحماكاة 

فاحتة يوم القيامة، واإِلشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن 

 (. يل عن العائذ به ما خيافههذا العامل قدر أن يز
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** 

 ثالثًا: التحقيق يف الداللة:

شق الشيء : الَفَلق: اسم مفعول، مبعنى: الشيء املفلوق. والفْلق

بالنور. والفالق هو من يفلق  املظلم وإخراج الشيء املفلوق منه،

 الفَلق، فيخرجه من الظلمة إىل النور. 

كان داخل شيء وال يطلق لفظ )الفَلق( على الشيء إال إذا 

ق هو شيء كان يف فالفَلمظلم، وأخرج من الوعاء املظلم بالنور. 

قه، أي: يشق ذلك الشيء املظلم، فيخرج شيء مظلم، فاهلل يفُل

ق، أي: رب الشيء الذي الشيء من ظلماته إىل النور، فاهلل رب الفَل

فالشيء الذي ُيظَهر كان  فلقه فأخرجه من ظلمة شيء آخر.

 وجوده يف ظلمة، فحني يأتي النور ينكشف، وُيدَرك. موجودا، إال أن

فرب الفَلق: رب كل شيء فلقه، وأخرجه من عامل الغيب إىل 

عامل الشهادة. فعامل الغيب )احملجوب بالظلمة( خيفي األشياء، واهلل 

يفلقها حني يشاء بنور، فيجليها لوقتها، وال جيلي إال هو. وقد 

االستعاذة برب نور. ومن فحتدثت عن هذا يف حبث: الظلمات وال

جاء من ظلمات حقيقية، فشر اخللق، وشر  من شر ما خلق..  الفلق

الغاسق، وشر النفاثات، وشر احلاسد... هذه كلها ظلمات، فأمرنا اهلل 

 بأن نستعيذ منها برب الفلق )أي الذي خيرج األشياء من ظلماتها(.

** 

يفلق هو الذي وقوله )فالق اإلصباح(، و)فالق احلب والنوى(، أي 

احلب والنوى، فيخرج الكائن احلي الذي داخلهما، من ظلمات احلب 
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. وهو فالق اإلصباح وظلمات الرتبة إىل النور، فيكون نباتا بإذن اهلل

ظالم، فيخرج منه اإلصباح، فيخرج هذا اإلصباح من الذي يشق ال

رحم الظلمات، وهو الذي خيرج اإلنسان من الظلمات الثالث يف بطن 

ه إىل النور، ... فهو رب الفلق، والفلق يشمل كل هذا وغريه، فاهلل أم

 َنور السماوات واألرض.

** 

ِإنَّ اهلَل َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ وقد جاءت اآلية مبينة )

(، فبني فلق احلب والنوى بأنه ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ

ي من امليت. فإخراج احلي )الشيء املفلوق( من امليت )من خيرج احل

 ظلمة األصل الذي كان فيه( هو الفْلق. 

وقد تنبه هلذا الزخمشري، فقال: )وخمرج احلي من امليت، 

قوله: خيرج احلي  فإن ،ذكره بلفظ االسم محاًل على فالق احلب

ت( (. وهو يقصد أن قوله )خيرج احلي من امليواقع موقع البيان له

جاء مبينا لقوله )فالق احلب والنوى(، أما قوله: )وخمرج امليت من 

 احلي(، فقد جاء معطوفا على فالق.

 واألمر كما ذكره، فإن اآلية تتحدث عن عمليتني متقابلتني:

ِإنَّ اهلَل َفاِلُق األوىل: إخراج احلي من امليت، وهو املراد بقوله: )

(. فهو خيرج األشياء من ِمَن اْلَميِِّت اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ

الظلمات إىل النور، فتكون حية بإذن اهلل. وهذه العملية هي عملية 

انتقال الشيء من عامل الغيب إىل عامل الشهادة، فيصبح ظاهرا. 

والفلق يبني كيفية إخراجه من الظلمة إىل النور، فهو خيرج بفلق، 
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 ق منه، بالنور.أي: شق للوعاء املظلم، وإخراج املفلو

َوُمْخِرُج اْلَميِِّت الثانية: إخراج امليت من احلي، وهو املراد بقوله: )

(، فلفظ )وخمرج( عطف على فالق. إخراج امليت من احلي ِمَن اْلَحيِّ

هو العملية املقابلة للعملية األوىل. وقد تعددت تفسريات املفسرين 

 احلي.  قدميا وحديثا يف بيان املقصود بإخراج امليت من

والذي يبدو لي واهلل أعلم، أنها عملية مقابلة متامًا للعملية 

األوىل؛ فالعملية األوىل: إخراج احلي من امليت بفلق الظلمة اليت 

كان فيها الشيء، فينتقل من عامل الغيب )احملجوب بالظلمة( إىل 

 عامل الشهادة )حيث جيليه النور(.

ي، برده إىل الظلمة اليت والعملية الثانية: إخراج امليت من احل

كان فيها، فينتقل من عامل الشهادة )حيث كان منفلقًا متجليا 

 بالنور( إىل عامل الغيب )حيث حتجبه الظلمة من جديد(.

 وقد بينت أن الشيء يف خلقه مير باملراحل التالية:

األوىل: خلق اهلل كل شيء فجعله يف ظلمة. فهو يف عامل 

 الغيب.

هلل نوره على ما شاء حني يشاء، فيجليه لوقته، الثانية: ثم يلقي ا

وبذلك ينتقل من عامل الغيب إىل عامل الشهادة. وهذا هو الفْلق، 

 وهو إخراج احلي من امليت.

الثالثة: عودة الشيء إىل الظلمة، بعد أن يأتيه أجله املسمى، 

فلكل شيء أجل، فينتقل من عامل الشهادة إىل عامل الغيب. وهذا هو 
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من النور إىل الظلمات، ويسميه القرآن: إخراج امليت من  إخراج له

احلي. فالشيء كان حيا يف عامل الشهادة، ثم يصري ميتا يف عامل 

 الغيب.

الرابعة: وإذا مات الشيء فقد دخل يف ظلمة القيامة، وتظل 

األشياء كذلك حتى يفلقها اهلل مرة ثانية، فيظهرها إىل عامل 

 إال هو.  الشهادة. وال جيليها لوقتها

** 

وجند آيات األنعام تتحدث عن العملية األوىل: أي إخراج احلي 

 من امليت، وتقدير اآلية:

انظروا إىل قدرة ربكم سبحانه وتعاىل، فهو فالق احلب والنوى، 

مبعنى أنه الذي خيرج احلي من امليت، )وهو أيضًا الذي خيرج امليت 

املقابلة(، ثم تعود من احلي، فهذه مجلة اعرتاضية لبيان العملية 

اآليات فتسرد مظاهر إخراج احلي من امليت: ومن ذلك االهتداء 

 بالنجوم يف الظلمات، وإنشاء الناس من نفس واحدة.  

فاآليات تتحدث عن أن اهلل فالق احلب والنوى، وفالق اإلصباح، 

والفلق هو شيء كان يف شيء مظلم، وفْلقه: شق الشيء املظلم 

نه، فكما أن الشجرة احلية أخرجها اهلل من وإخراج ذلك الشيء م

ظلمات احلب والنوى بعد أن استقرت فيها مدة من الزمن، إىل قدر 

معلوم، فكذلك النطفة، استقرت يف ظلمات ثالث، فهي مستقرها 

 ها، إىل قدر معلوم، ثم يفلقها اهلل، فيخرجها إىل النور.ومستودع
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  أبدى

ًا وَبَداًء أي: ظهر ظهورا بّينا، َبَدا الشيء ُبُدّوقال يف املفردات: )

 (. {َوَبدا َلُهْم ِمَن اللَِّه ما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن}قال اهلل تعاىل: 

 وأبدا الشيَء: أظهره. 

 وختفي يف نفسك ما اهلل مبديه:

َوِإْذ َتُقوُل وقد جاء لفظ )اإلبداء( مسندا إىل اهلل تعاىل يف قوله: )

ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه ِللَِّذي َأْنَعَم اللَّ

َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن 

َتْخَشاُه َفَلمَّا َقَضى َزْيٌد مِّْنَها َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي َلا َيُكوَن َعَلى 

ُمْؤِمِننَي َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اْل

 (.اللَِّه َمْفُعوًلا

وختفي يف نفسك }وقوله: قال الواحدي يف التفسري الوجيز: )

وذلك أن اهلل تعاىل كان قضى  ،أن لو فارقها تزوجها {ما اهلل مبديه

 (.ون من أزواجه وأن زيدًا ُيطلِّقهاذلك وأعلمه أنَّها ستك

اهلل مظهر هذا األمر، وإظهار  أن فقد فسر )اإلبداء( بظاهره، وهو

اهلل هلذا األمر هو قضاؤه به، فهو أمر قد كتبه اهلل وقدره، وقضى أن 

يكون من عامل الشهادة. فيتزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

 مطلقة زيد بن حارثة )زينب بنت جحش(.

فإظهار اهلل للشيء وإبداؤه له وشهادته به، أن يصبح من عامل 

 الشهادة، فيظهره ظهورا بينا. 
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ومل يأت لفظ اإلبداء إال يف هذا املوضع، مقرتنا مبا خيفيه 

 اإلنسان يف نفسه، ومن ثم فنفسر اإلبداء كما جاء يف االستخدام.

 فاإلبداء هو إظهار الشيء الذي ختفيه النفوس. 

 كراهيةختفي يا حممد يف نفسك أمرًا، وهو أية: ومعنى اآل

الزواج من زينب؛ خشية أن يقول الناس: تزوج زوجة )ابنه(، ولكن اهلل 

هذا ما خيفيه الرسول يف نفسه جتاه قد قضى بإبطال التبين، وإبداء 

 .األمر، أي إظهاره وحتقيقه يف عامل الشهادة

 ة هذا الزواج.فالذي أخفاه الرسول صلى اهلل عليه وسلم: كراهي

ما كرهه رسوله صلى اهلل عليه وسلم من أمر والذي أبداه اهلل: 

أبدى كراهية رسوله هلذا األمر، ولذلك خاطبه فاهلل ، الزواج

َوَتْخَشى (، ثم سّلى عنه بقوله: )َوَتْخَشى النَّاَس َواهلُل َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه)

 (.النَّاَس َواهلُل َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه

** 

 وبدا هلم من اهلل ما مل يكونوا حيتسبون:

َوَلْو َأنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا ما ِفي اْلَأْرِض َجِميعًا َوِمْثَلُه قال تعاىل: )

َمَعُه الْفَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعذاِب َيْوَم اْلِقياَمِة َوَبدا َلُهْم ِمَن اللَِّه ما َلْم 

َلُهْم َسيِّئاُت ما َكَسُبوا َوحاَق ِبِهْم ما ( َوَبدا 47َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن )

 (.كاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن

وظهر هلم يومئذ من أمر اهلل وعذابه، الذي كان قال الطربي: )

(. وقال أبو أعّده هلم، ما مل يكونوا قبل ذلك حيتسبون أنه أعّده هلم
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أي ظهر هلم من فنون العقوبات ما مل يكن يف حسابهم السعود: )

 (. ذه غاية من الوعيد ال غاية وراءهاوه

وعيد هلم ال كنه لفظاعته وشّدته، وهو وقال الزخمشري: )

نظري قوله تعاىل يف الوعد َفال َتْعَلُم َنْفٌس ما ُأْخِفَي َلُهْم واملعنى: 

وظهر هلم من سخط اهلل وعذابه ما مل يكن قط يف حسابهم ومل 

 (.وا به نفوسهمثحيد

ني يوم القيامة سيبدو هلم من اهلل ما مل واآلية تبني أن الظامل

. ثم قال: )وبدا هلم سيئات ما كسبوا(، أي: أن يكونوا حيتسبونه

كسبهم الشيء يف الدنيا سريون نتيجته رأي العني، فيبدو هلم ظاهرا 

َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا عيانًا، وال يعود خفيا عنهم، كما قال: )

 (. ْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه( َوَم7َيَرُه )

هذا اآلية تبني أن اجلزاء املعد للظاملني موجود، ولكنه يف عامل 

الغيب، وسيأتي الوقت الذي يبدو فيه، فينتقل من عامل الغيب إىل 

 عامل الشهادة. فلفظ البدّو يعين ظهور الشيء اخلفي. 

َلا َتْعَلُم َنْفٌس َما َفولذلك وصف جزاء املؤمنني بأنه خمفي: )

(. فهو جزاء قد أعده ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

اهلل، ولكنه أخفي عن اخللق، أي هو يف عامل الغيب، وحني يأذن اهلل 

 يبدو للمؤمنني، كما يبدو للظاملني جزاء ما كسبوا. 

َدا َلُهْم َما َكاُنوا ُيْخُفوَن ِمْن َبْل َبقال تعاىل عن أهل جهنم )

ا ستبدو هلم، (، أي ما كانوا خيفونه من السيئات يف الدنيا، فإنهَقْبُل

َوَبَدا َلُهْم َسيَِّئاُت فريونها رأي العني. وهو كقوله يف سورة اجلاثية: )
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 .(َما َعِمُلوا َوَحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن

مؤمنهم وكافرهم، ، للناسأعده اهلل  قدزاء اجلأن فاخلالصة 

ولكنه أخفي هلم يف عامل الغيب، وسيبدو هلم يومئذ، أي يظهر، 

 فينتقل من عامل الغيب إىل عامل الشهادة. 
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 ، هدى، أظهر، أطلعشهد، برأ

 هذه األفعال كلها، قد درستها من قبل.

 )شهد(:  

وبينت أن  درستها يف حبثي: )الغيب والشهادة( فريجع إليه،

 شهادة اهلل بالشيء: إظهاره له، وإخراجه من الظلمات إىل النور. 

: )شيء موجود، ولكنه مستور حبجب من وبينت أن الغيب

 الظلمات أو النور(، والشهادة: )شيء موجود، ظاهر، غري حمجوب(.

م موجود، فهو عامل قد خلقه اهلل، وقد أوجده. ولكنه م الغيب عاَلفعاَل

 فهو خفي ومسترت؛ بسبب احلجب اليت ُحجب بها. ،يظل حمجوبًا

 .القرآن الكريم يسمي أي طريق ُمظهر للحق شهادةوبينت أن 

ومعاني )شهد( مردها كلها إىل الداللة العامة للجذر، وهي: 

الظهور البني، فعاَلم الشهادة هو العامل الذي يظهر ويستبني بعد 

رها إظهارًا بينا، وشهادة خفائه يف الغيب، وشهادة اهلل بوحدانيته: إظها

 الناس يف احلقوق هو إظهار احلق املخفي وجتليته... اخل.

 فأكتفي مبا درسته هناك.

 

 )برأ(:

بينت يف حبث )أفعال اخللق يف القرآن الكريم(، أن معنى: )برأ(: 

 إظهار لشيٍء خملوق مل يكن ظاهرا، فهو مرحلة الحقة للخلق، كما
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. للغة حتمل معنى: اإلظهار بعد خفاءسأبني ذلك. وداللة اللفظ يف ا

والبارئ: هو الذي يظهر خلقه بعد أن كانوا خمفيني يف عامل الغيب، 

 فيخرجهم إىل عامل الشهادة.

 

 )أطلع(:

مَّا َكاَن الّلُه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َمآ َأنُتْم جاء يف قوله تعاىل: )

يِِّب َوَما َكاَن الّلُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّ

اْلَغْيِب َوَلِكنَّ الّلَه َيْجَتِبي ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاء َفآِمُنوْا ِبالّلِه َوُرُسِلِه َوِإن 

 .(ُتْؤِمُنوْا َوَتتَُّقوْا َفَلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم

 درست اآلية يف حبث: )الغيب والشهادة يف القرآن(، وذكرت:

سبحانه وتعاىل يطلع الرسل على ما شاء من الغيوب، اهلل 

سبحانه وتعاىل، والرسول صلى اهلل عليه وسلم أخربنا عن كثري من 

أحداث )املاضي( و)املستقبل(، يصفها وهو يراها رأي العني، فاهلل جعل 

له قدرة خاصة تكشف حجب الظلمات، وحجب النور، فريى األحداث 

 املستورة بتلك احلجب.

اهلل رسله على الغيب، هو إظهاره هلم، فيصبح بالنسبة فإطالع 

 إليهم مشهودا.

 

 )أظهر(:

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى جاء يف مخس آيات، وهي قوله: )
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( يف َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن ) سورتي التوبة والصف، وقوله:

َعاِلُم (. وقوله: )اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا

(، وقد ( ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل16اْلَغْيِب َفَلا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا )

َوِإْذ َأَسرَّ )الغيب والشهادة يف القرآن(. وقوله: )تناولت اآلية يف حبث 

النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه َحِديًثا َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف 

ِنَي َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعن َبْعٍض َفَلمَّا َنبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن َأنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأ

 (.اْلَعِليُم اْلَخِبرُي

 فاإلظهار، هو إخراج الشيء من عامل الغيب إىل عامل الشهادة، 

(، أي ليظهر )دين احلق(، فاهلل على الدين كله )لُيظهرهوقوله: 

هو من ُيظهر، والدين هنا هو الشيء الذي ُيظَهر، فالدين )نور( 

نور، فهو الذي باعتبار ما ُيظهره من احلقائق، ونور اهلل ُيظهر كلَّ 

 جعل الظلمات والنور، وهو الذي ُيظهر األنوار كلها.

وإظهار اإلسالم على الدين كله، هو شهادة اهلل به، وإبانة 

حججه ودالئله، وإظهارها ظهروا بينا، وإعالء الدين يف األرض، 

ليصبح مشهودا لدى الناس مجيعا، ويتحقق مبدأ: )ال إكراه يف 

 .الدين(

ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ، الذي قضى اهلل أن يتمه، )والدين هو نور اهلل

(، ُنوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهلُل ِإلَّا َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن

فإظهار الدين هو إمتام هذا النور، وإخراجه كله للناس مجيعًا. وهو 

عليه وسلم حتى أمت اهلل نوره،  ما مت فعاًل، فلم ميت الرسول صلى اهلل
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اْلَيْوَم وأكمل دينه، ومل يعد شيء منها غري ُمظَهر، قال تعاىل: )

(. َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا

 فاهلل قد أظهر الدين وأمت نوره. 

را بينا، فليس فوقه شيء يف واهلل هو الظاهر، الذي يظهر ظهو

 الظهور، وُيظهر األشياَء، فهو الشهيد على كل شيء. 

 

 )هدى(:

إظهار الشيء اهلداية هو حتقق أثر النور، وقد عرفت النور أنه: )

 (.الذي كان يف ظلمة؛ فُيهَتدى به

االهتداء هو اللفظ القرآني وذكرت يف هذا املبحث سابقا أن 

والتسوية متت، ثم بالنور اهتدى كل فاخللق  املستخدم مع النور،

)اهلل نور السماوات واألرض(، أي منورهما ومنور ملا ُخلق له،  خملوق

من فيهما، ومنور كل شيء، فاهتدى كل شيء إىل وظيفته اليت 

 ر.خلق هلا، بذلك النو

وكما أن نور اهلداية له مظهران: تدبريي وابتالئي، فكذلك 

 وهداية ابتالء. اهلداية يف كل ذلك، هداء تدبري 

وسأفصل القول يف )اهلداية والضالل يف القرآن الكريم( يف حبث 

 قادم إن شاء اهلل.

 

  



 

 

031 

 

 أخفى

إىل  الغيباإلخفاء، عكس اإلظهار، فإظهار الشيء: إخراجه من 

 . الغيبإىل  الشهادة، أما إخفاء الشيء فإخراجه من الشهادة

لمة. فاهلل واإلظهار يكون بالنور، أما اإلخفاء فيكون بالظ

سبحانه وتعاىل يظهر عامل الشهادة، أي خيرجه من عامل الغيب )وهو 

عامل خفي( إىل الظهور، فيصبح مشهودا، وهو هذا اإلخراج يكون 

بالنور. وحني يأذن اهلل لشيء أن يكون من عامل الغيب فإنه يدخل يف 

 الظلمة.  

 أكاد أخفيها:

وتعاىل، يف موضع  وقد جاء فعل اإلخفاء مسندا إىل اهلل سبحانه

ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما  ِإنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها) واحد، وهو قوله:

عن خلقه، و)كاد( من أفعال املقاربة،  . فاهلل قد أخفى الساعة(َتْسَعى

فقولك: كاد زيد يفوز باملرتبة األوىل، يعين أنه قرب فوزه باملرتبة 

ه وبني ذلك إال خطوة، ولكنه مل يفز. وعليه فقد األوىل، فلم يكن بين

 أشكل قوله )أكاد أخفيها( على املفسرين، وهلم تأويالت شتى. 

والذي يبدو لي واهلل أعلم أن املعنى: أكاد أخفيها من عاَلم 

الغيب، فالساعة موجودة وهي يف كتاب مبني، وسيجليها اهلل لوقتها، 

اهلل احلد الفاصل بني  فهي خمفية عن اخللق مجيعا، وقد جعلها

الدنيا واآلخرة، وهو األجل املسمى الذي تتغري فيه السنن واألقدار، 

 ولذلك مل يعلمه أحد من خلقه سواه. 



 

 

032 

 

فاملراد يف اآلية: إخفاؤها حتى من عامل الغيب، ولكن ذلك مل 

 حيدث، فهي موجودة يف عامل الغيب، وستظهر حني يأذن اهلل. 

** 

ّين يف كتابه أنه عامل الغيب والشهادة، واهلل سبحانه وتعاىل ب

فال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء، وال يستطيع أحد من 

اخللق أن خيفي على اهلل شيئا، فاهلل خيفي ما شاء عن خلقه، ويظهر 

 هلم ما شاء، أما خلقه فيعجزون عن ذلك.

اأَلْرِض َواَل ِفي  ِإنَّ الّلَه اَل َيْخَفَى َعَلْيِه َشْيٌء ِفيقال تعاىل: )

َربََّنا ِإنََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما (، ويقول املؤمنون: )السََّماء

ِإنَّ الَِّذيَن (. وقال: )َيْخَفى َعَلى الّلِه ِمن َشْيٍء َفي اأَلْرِض َواَل ِفي السََّماء

ُيْلَقى ِفي النَّاِر َخْيٌر َأم مَّن  ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا َلا َيْخَفْوَن َعَلْيَنا َأَفَمن

(، وقال: َيْأِتي آِمًنا َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي

َوَأَنا َأْعَلُم ِبَما (، وقال: )َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَأْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر)

 (...ْمَأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُت

فاهلل على كل شيء شهيد، يعلم كل شيء، وال خيفى عليه 

ُقْل َكَفى ِباهلِل َبْيِني َوَبْيَنُكْم شيء، بل يشهده، سبحانه وتعاىل: )

َشِهيًدا َيْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَباِطِل َوَكَفُروا 

 (. وَنِباهلِل ُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُر

** 
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 السر وأخفى:

وقد بينت يف حبث )الغيب والشهادة يف القرآن الكريم( داللة 

فالسر هو ما يسر به (، َفِإنَُّه َيْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى)األخفى( يف قوله: )

. قال اإلنسان إىل غريه، واألخفى من السر هو ما يضمره يف نفسه

(، فسماه سرًا، وقد َبْعِض َأْزَواِجِه َحِديًثاَوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى تعاىل: )

أطلع عليه النيب غريه من الناس. فهذا هو السر. أما األخفى فهو ما 

 يكتمه اإلنسان يف صدره وال يظهره ألحد من اخللق. 

 ومن ثم فمراتب إبداء القول ثالثة، هي:

األول: إخفاؤه، وهو يعين إضماره يف النفس دون أن يطلع عليه 

 من اخللق.أحدا 

الثاني: إسراره، وهو يعين أنه أطلع عليه غريه، وطلب منه إخفاءه 

 وعدم إعالنه.

 الثالث: إعالنه، وهو اجلهر بالقول. 

َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلا َبْعُضُهْم ِإَلى قال تعاىل: )

اهلُل َعَلْيُكْم ِلُيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد َربُِّكْم  َبْعٍض َقاُلوا َأُتَحدُِّثوَنُهْم ِبَما َفَتَح

 (.( َأَوَلا َيْعَلُموَن َأنَّ اهلَل َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن76َأَفَلا َتْعِقُلوَن )

فإسرارهم هو حديث بعضهم إىل بعض مبا خيططون وما 

وا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلكما يف قوله أيضًا: ) يأمترون.

(، فسمى قوهلم َواهلُل َيْعَلُم ِإْسَراَرُهْمَنزََّل اهلُل َسُنِطيُعُكْم ِفي َبْعِض اْلَأْمِر 

 لشياطينهم: إسرارا.
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َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا ِإلَّا َبَشٌر وقال تعاىل: )

(، فهم أسروا هذه النجوى، َأْنُتْم ُتْبِصُروَنِمْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن السِّْحَر َو

 وحتدث بها بعضهم إىل بعض.

َيْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَيْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما وقال تعاىل: )

(، فبني علمه مبا يف السماوات وما يف ُتْعِلُنوَن َواهلُل َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر

وعلمه مبا يسر الناس وجيهرون، وعلمه مبا خيفون  األرض من أشياء،

 يف صدورهم ويضمرون.

(، َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِروقال: )

فقوله )إنه عليم بذات الصدور(، استدالل بعلمه مبا هو أخفى من 

دور، فكيف ال يعلم السر، وهو ما يف الصدور، فإذا كان يعلم ذات الص

 ما يسرون أو جيهرون.

وملا كانت داللة اإلسرار، هي إسرار القول إىل الغري، جند أن 

القرآن الكريم إذا استخدم اإلسرار مبعنى )اإلخفاء( يقيده بالنفس، 

َفَأَسرََّها ُيوُسُف ِفي َنْفِسِه َوَلْم ُيْبِدَها فيقول: أسره يف نفسه. كقوله: )

 (.ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِهْم َناِدِمنَيَف(، وقال: )َلُهْم
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 أخرج

 الداللة اللغوية:

قال يف مقاييس اللغة: اخلروج أصالن، أحدهما يدل على النفاذ 

 عن الشيء.

َخَرَج ُخُروجًا: برز من مقّره أو حاله، وقال الراغب يف املفردات: )

، وسواء كان حاله حالة يف سواء كان مقّره دارا، أو بلدا، أو ثوبا

 (. نفسه، أو يف أسبابه اخلارجة

ومل يعرض اللغويون ملفهوم )اإلخراج( املسند إىل اهلل مبعنى 

 خمتلف عن داللة اخلروج، 

َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج وقال البيضاوي يف تفسري قوله: )

الثمار بقدرة اهلل تعاىل ومشيئته،  وخروج(: )ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم

ولكن جعل املاء املمزوج بالرتاب سببًا يف إخراجها ومادة هلا كالنطفة 

للحيوان، بأن أجرى عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على املادة 

املمتزجة منهما، أو أودع يف املاء قوة فاعلة ويف األرض قوة قابلة يتولد 

و قادر على أن يوجد األشياء كلها بال من اجتماعهما أنواع الثمار، وه

أسباب ومواد كما أبدع نفوس األسباب واملواد، ولكن له يف إنشائها 

مدرجًا من حال إىل حال، صنائع وحكم جيدد فيها أُلولي األبصار 

  (.عربًا، وسكونًا إىل عظيم قدرته ليس يف إجيادها دفعة

ن حجاب، وهو إظهار م ،من اإلخراج {فأخرج}وقال احلرالي: )

( ]نقله البقاعي يف نظم ويف سوقه بالفاء حتقيق للتسبيب يف املاء
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 الدرر[.

 ففسر اإلخراج باإلظهار من خفاء. 

 مفاعيل )أخرج( املسندة إىل اهلل يف القرآن الكريم:

)أخرج( املسندة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، جاء يف القرآن الكريم 

 هلا ستة مفاعيل، على النحو التالي:

(، وقوله: َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْمج املوتى من األرض، كقوله: )إخرا (3

 (.َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى)
ُيْخِرُج إخراج احلي من امليت، وامليت من احلي، كقوله: ) (1

 (.اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ
 (.َج ُضَحاَهاَوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرإخراج ضحى السماء: ) (1
إخراج ماء األرض ومرعاها ونباتها، ورزقها، وزينتها،...، منها:  (4

(، ( َأْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها10َواْلَأْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها ))

(، َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقاوقوله: )

( 35ِلُنْخِرَج ِبِه َحبًّا َوَنَباًتا )(، وقوله: )ُج ِبِه َزْرًعاَفُنْخِروقوله: )

ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اهلِل الَِّتي َأْخَرَج (، وقوله: )َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا

 .(ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق
الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي إخراج اخلبء يف السماوات واألرض: ) (5

 (.السََّماَواِت َواْلَأْرِض
ُيْخِرُجُهْم ِمَن إخراج الناس من الظلمات إىل النور، كقوله: ) (6

 (.الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر
َواهلُل َأْخَرَجُكْم ِمْن إخراج اإلنسان من بطن أمه، كقوله: ) (7
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ُثمَّ (، وقوله: )ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفًلا(، وقلوه: )ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم

 (.ْخِرُجُكْم ِطْفًلاُي
ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت إخراج املسلمني للناس، يف قوله: ) (8

 (.ِللنَّاِس
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم إخراج دابة من األرض، يف قوله: ) (9

 (.َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ِمَن اْلَأْرِض ُتَكلُِّمُهْم
َوُكلَّ إلنسان، يف قوله: )إخراج كتاب منشور يوم القيامة ل (30

ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا 

 (.َيْلَقاُه َمْنُشوًرا
إخراج ما يف الصدور، وورد مع األضغان،، وجاء يف موضعني:  (33

ِهْم َمَرٌض َأْن َلْن َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي ُقُلوِب(، )َوُيْخِرْج َأْضَغاَنُكْم)

َواهلُل ُمْخِرٌج (. وإخراج املكتوم، يف قوله: )ُيْخِرَج اهلُل َأْضَغاَنُهْم

َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُتَنزََّل (، واحملذور: )َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن

هلَل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتَنبُِّئُهْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِهْم ُقِل اْسَتْهِزُئوا ِإنَّ ا

 (.ُمْخِرٌج َما َتْحَذُروَن
إخراج اإلنسان )الناس( من بيته، أو سجنه، أو قريته، كقوله  (31

َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن حملمد صلى اهلل عليه وسلم: )

(، وقوله: َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق(، وقوله: )َبْيِتَك ِباْلَحقِّ

(، وقول يوسف: ِة الظَّاِلِم َأْهُلَهاَربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَي)

(. وقوله عن مؤمين َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن)

(، وقوله َفَأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِننَيقوم لوط: )

(، وقوله عن َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍنعن قوم فرعون: )
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ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل لنضري: )جالء بين ا

 .(اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم
َربََّنا َأْخِرْجَنا والكافرون يطلبون من اهلل إخراجهم من النار: ) (31

َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربََّنا (، )ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن

 (.ْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُلَأْخِرْجَنا َنْعَم

** 

 شرح الداللة وتطبيقها على اآليات:

التام ظهار اإلالداللة العامة لـ)أخرج( يف كل هذه املواضع، هي: 

 لشيء بعد خفائه يف شيء آخر. ل

والداللة الدقيقة لـ)اإلخراج( املسند إىل اهلل: اإلظهار التام لشيء 

من عامل الشهادة. )فهو أصبح يف مرحلة  كان يف الغيب واقرتب

 انتقالية بني الغيب والشهادة(.

كما خترج شيئا من الوعاء، فيصبح ظاهرا بعد أن كان 

 خمفيًا. 

ويقع فعل )اإلخراج( على شيء كان خمفيا إال أنه بني الغيب 

ن ما سيكون ورال يعلمه إال اهلل، والناس ال يدوالشهادة. فالغيب هو ما 

شهادة هو الشيء الظاهر للخلق. ففعل اإلخراج ال يقع على األمر. وال

أي منهما، ولكنه يقع على شيء أصبح يف مرحلة انتقالية بني الغيب 

 والشهادة.

فمثال: )اجلنني يف بطن أمه(، شيء قد انتقل من عامل الغيب، 
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إىل أوائل عامل الشهادة، وأصبح أبوه وأمه يتوقعون خروجه، بل 

ليصبح ظاهرا ظهورا تاما. فاهلل سبحانه  يتوقعون وقت خروجه،

 وتعاىل هو الذي خيرجه من بطن أمه. فهو الذي أظهره إظهارا تاما.

 فاجلنني وإن كان خمفيا إال أنه معلوم.

وكذلك البذور اليت يف بطن األرض، فاهلل خيرجها نباتا. فهي 

خروجها، ولكنها ال زالت خمفية، يف مرحلة  بذور معلومة، ومتوقٌع

 من الغيب إىل الشهادة. اليٍةانتق

ففعل )اإلخراج( املسند إىل اهلل سبحانه وتعاىل، يقع على الشيء 

الذي أصبح يف طريقه من عامل الغيب، إىل عامل الشهادة، وقد بدت 

بوادر ظهوره إىل عامل الشهادة، فيكون اإلخراج له: إظهاره إظهارًا تامًا، 

 ولو شاء مل يظهره. 

الصدور، فالغالب أنه يقع على أمور يف  ومن ذلك إخراج ما يف

الصدور بدت بوادرها، ولكن أصحابها خيفونها، فاهلل يظهرها، 

ويكشفها كشفًا تاما، كاألضغان، فاألضغان تبدو بوادرها للغري، 

واهلل هو الذي خيرجها إذا شاء، وقد جاء يف سياق فضح املنافقني، 

أنه سيبني ذلك وإخراج اهلل أضغانهم كشهادة اهلل بكذبهم، أي 

ويظهره. فاهلل وعد املؤمنني أن يشهد بكذب املنافقني، أينما كانوا، 

 وأن خيرج أضغانهم. 

 )إخراج الناس من الظلمات إىل النور(، و

حتدثت عنه يف املبحث الثاني، وبينت أن الظلمات هي عامل 

ر الغيب بظلماته الثالث، وأن النور املقصود يف اآلية هو نور الغاية ال نو
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اهلداية، وأن هذا اإلخراج سيكون حني يدخل املؤمنون اجلنة، فهي 

النور الكامل، الذي خيرج اهلل املؤمنني إليه، بعد رحلة طويلة يف عامل 

 الظلمات، وانتقاهلم من ظلمة إىل ظلمة.

 )إخراج املوتى من األرض(:

حتدثت عن هذا يف حبثي: )ألفاظ اإلحياء واإلماتة يف القرآن 

وبينت فيه أن القرآن الكريم مييز بني مرحلتني، هما: الكريم(. 

اإلخراج واخلروج، فاخلروج هو خروج الناس من أجداثهم بعد البعث، 

، كما إعادة خلق املوتى، بإنباتهم باملاءواإلخراج هو اإلنشار، أي: 

خيرج اهلل النبات من األرض، حيث ينبته باملاء، وهذا ما تبينه كافة 

 عن إخراج النبات باملاء.  اآليات اليت تتحدث

** 

واحلديث عن كل هذه املواضع خارج إطار هذا البحث، ولعلي 

 أفصل القول فيها يف حبث آخر. 
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 ، أعاد يفأقرب

اإلقبار، واإلعادة يف األرض، فعالن أسندا إىل اهلل، ويراد بهما أن 

اهلل سبحانه وتعاىل كما أخرج الناس من األرض إىل الدنيا، فإنه 

 م من الدنيا، فيعيدهم يف عامل الغيب. خيرجه

 )ثم أماته فأقربه(أقرب: 

ُقِتَل اْلِإْنَساُن َما َأْكَفَرُه ورد الفعل مرة واحدة يف قوله تعاىل: )

( ُثمَّ السَِّبيَل 39( ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدََّرُه )38( ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه )37)

 . (( ُثمَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرُه13َفَأْقَبَرُه ) ( ُثمَّ َأَماَتُه10َيسََّرُه )

أي: جعله بعد أن أماته ذا قرب قوله )فأقربه(، قال املفسرون: )

يوارى فيه إكراما له، ومل جيعله مما يلقى على وجه األرض تأكله 

 (، وهذا لفظ الشوكاني.السباع والطري

عقلي ألن  وإسناد اإلقبار إىل اهلل تعاىل جمازوقال ابن عاشور: )

اهلل أهلم الناس الدفن كما يف قصة دفن أحد ابين آدم أخاه بإهلام 

فواراه فيها، وهي يف  تقليده لفعل غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة

سورة العقود، فأسند اإلقبار إىل اهلل ألنه أهلم الناس إياه. وأكد ذلك 

 (.مبا أمر يف شرائعه من وجوب دفن امليت

ره ذا قرب، بل معناه: أعاده يف صّي: رب(، ليسويبدو لي أن لفظ )أق

األرض، فسواء وضع امليت يف قرب أم مل يوضع، فإنه إذا مات فسريد إىل 

األرض، ولو أحرق بالنار، ولو أكلته السباع، فسريد إىل األرض، فاهلل 

يعيده فيها، وهذا إقباره. وليس املعنى أنه جعله ذا قرب )القرب 
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َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض قربا له، كما قال: )املعروف(. بل جعل األرض 

ن أن أنظمة األرض حتفظ جسم (. وبّي( َأْحَياًء َوَأْمَواًتا15ِكَفاًتا )

َقْد اإلنسان، وحتى ما نقص منها فإنه يف علم اهلل سبحانه وتعاىل: )

 . (َعِلْمَنا َما َتْنُقُص اْلَأْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ

َوَقاُلوا َأِئَذا َضَلْلَنا ِفي اْلَأْرِض َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق فرون يقولون: )والكا

(، أي: عدنا فيها فغبنا، وأصبحنا رميما يف ترابها، فكيف خنلق َجِديٍد

 من جديد؟ 

وسيأتي يوم فتخرج األرض أثقاهلا، وهي األمانة اليت محلتها، 

ِإَذا ُزْلِزَلِت واإلنس: ) وأمرها اهلل أن حتفظها، وهي املوتى، ومنهم اجلن

َيْوَم َتَشقَُّق (، وقال: )( َوَأْخَرَجِت اْلَأْرُض َأْثَقاَلَها3اْلَأْرُض ِزْلَزاَلَها )

 (.اْلَأْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا

فاهلل أقرب اإلنسان، أي: أعاده يف األرض، وقضت سننه أن تكون 

تي أمره، األرض قربا له، وأوحى اهلل إىل األرض أن حتفظه، حتى يأ

فتخرج األرض أثقاهلا، وتتشقق عن الناس، فينبتون كما نبت 

 أصلهم األول أول مرة.

َوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا ُسيَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اْلَأْرُض وقال تعاىل: )

ثة (، فاآلية تتحدث عن ثالَأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل ِللَِّه اْلَأْمُر َجِميًعا

مظاهر: تسيري اجلبال وتقطيع األرض وتكليم املوتى. وهذه املظاهر 

الثالثة هي ما سيكون حني تقوم الساعة، فيسري اهلل اجلبال، وتتقطع 

األرض، أي تتشقق، وحييي اهلل املوتى، فيكلمهم بعد موتهم. وقد أشار 

ْرَض َباِرَزًة َوَحَشْرَناُهْم َوَيْوَم ُنَسيُِّر اْلِجَباَل َوَتَرى اْلَأإىل الثالثة يف قوله: )



 

 

018 

 

 (. َفَلْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم َأَحًدا

فمعنى اآلية: ولو أن قرآنا قضى اهلل أن تقوم به الساعة فتسري 

اجلبال وتقطع األرض ويبعث املوتى فيكلمون، لكان هذا القرآن، الذي 

 نزل، وفيه علم اهلل. ولكن قضى اهلل سبحانه وتعاىل أن األمر هلل، أي:

 أمر قيام الساعة هلل، حني يأذن اهلل فيجليها لوقتها. 
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 أعاد يف:

 استخدام القرآن الكريم للفظ )اإلعادة(:

لفظ اإلعادة املسند إىل اهلل سبحانه وتعاىل، جاء بثالثة 

 تراكيب،

 (.َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُهاألول: إعادة اخللق، كقوله: )

وقد جاءت يف ثالثة  ات الباب.والثاني: اإلعادة يف، وهي آي

مواضع:  موضعني خياطب الناس، ويبني هلم أنه يعيدهم يف األرض، 

ِمْنَها (، وقوله: )ُثمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجاقوله: )

(. واملوضع َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى

ني للناس قدرته على إعادتهم يف البحر وإن جنوا منه، قال الثالث يب

َأْم َأِمنُتْم َأن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفُيْرِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفا تعاىل: )

 (. مَِّن الرِّيِح َفُيْغِرَقُكم ِبَما َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل َتِجُدوْا َلُكْم َعَلْيَنا ِبِه َتِبيًعا

َقاَل ُخْذَها َوَلا َتَخْف عادة، مطلقا، وجاءت يف قوله: )والثالث: اإل

 (.َسُنِعيُدَها ِسرَيَتَها اْلُأوَلى

اإلنشاء الثاني فإعادة الشيء هو رده كما كان، وإعادة اخللق: 

ألول خلق. فهو ليس خبلق جديد، ولكنه إنشاء آخر لـ)أول خلق( 

 م(.)راجع حبثي: من أفعال اخللق يف القرآن الكري نفسه.

وأما اإلعادة يف الشيء، فيقصد به: إخفاؤه بعد أن كان ظاهرًا، 

تقول العرب: أعاد السيف يف غمده، أي: أخفاه بعد أن شهره وأبرزه، 

ِإنَُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُجُموُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم وقوله: )
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يردوكم فيها، فملة الكفر هي ظلمة، (، أي: َوَلْن ُتْفِلُحوا ِإًذا َأَبًدا

َوَأمَّا واإلميان نور، فالعودة يف ملة الكفر إخفاء يف ظلمته. وقوله: )

الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما َأَراُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمْنَها ُأِعيُدوا 

 (، فهم يعادون يف ظلمتها، وهم ال خيرجون منها، فيبقون يفِفيَها

 ظلمة جهنم. 

 يعيدكم فيها:

(، وقوله: ُثمَّ ُيِعيُدُكْم ِفيَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجا)وآيات الباب: 

  (.ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى)

فقوله: )يعيدكم فيها(، أي يعيدكم يف ظلمة األرض، 

صبحتم من عامل الشهادة، فإن اهلل فيخفيكم بعد أن ظهرمت وأ

يردكم فتكونون من عامل الغيب. وعكس )اإلعادة يف(: اإلخراج، 

 ولذلك قال بعد ذلك: )وخيرجكم(، )ثم خنرجكم(.

فقد جعل اهلل األرض كفاتا، فهي األم اليت يكون اإلنسان يف 

بطنها، حتى خيرجه اهلل منها، كما أخرجه من بطن أمه. فعندئذ 

ما يف بطنها وتتخلى عنهم، حيث تسلم أمانتها إىل ربها، تلقي األرض 

( 1َوِإَذا اْلَأْرُض ُمدَّْت )وتنتهي مسؤوليتها عن محل تلك األثقال: )

 (.( َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت4َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت )

** 
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 يعيدكم فيه:

َتاَرًة ُأْخَرى َفُيْرِسَل َعَلْيُكْم  َأْم َأِمنُتْم َأن ُيِعيَدُكْم ِفيِهأما قوله: )

َقاِصفا مَِّن الرِّيِح َفُيْغِرَقُكم ِبَما َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل َتِجُدوْا َلُكْم َعَلْيَنا ِبِه 

 (.َتِبيًعا

قال بعض املفسرين كالبقاعي والشوكاني وابن عاشور: )أن 

ون. يعيدكم(، أي: أن يوجد فيكم الدواعي للعودة إىل البحر، فتغرق

َأْن ُيِعيَدُكْم }ورأى بعضهم أن )يف( مبعنى )على(، قال الشوكاني: )

بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم  ،أي: يف البحر مرة أخرى {ِفيِه

للداللة على  (إىل البحر)ومل يقل  (يفـ)إىل ركوبه، وجاء ب

أي يف البحر  {َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه}(. وقال األلوسي: )استقرارهم فيه

ال يف الفلك ألنها  ،ي جناكم منه فأعرضتم بركوب الفلكالذ

املنبئة عن جمرد  (إىل)على كلمة  (يف)وأوثرت كلمة  ،مؤنثة

 (.للداللة على استقرارهم فيه ؛االنتهاء

** 

املعنى: يعيدكم يف البحر، وألن هذه اإلعادة ستكون آخر وأرى أن 

ملعنى: يعيدكم عهد اإلنسان باحلياة، فقد استخدم لفظ )أعاد يف(، وا

يف البحر، فتغرقون فيه، فتموتون. ولذلك قال: )فيغرقكم(، ومل 

يصف الريح بالقاصف إال يف هذا املوضع، فالريح القاصف ريح 

 مدمرة، ال ينجو منها ركاب البحر إذا عصفت بهم، بل تغرقهم. 

 تفلما كان املشهد بيانا حلالة الغرق، وموت راكب البحر، كان

املوت، فلفظ )يعيدكم فيه( جاء على معناه، وهو: اآلية دالة على 
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يعيدكم يف البحر فيخفيكم باملوت، فرتجعون إىل عامل الغيب، 

 وتكونون يف بطن األرض. فكأن العودة يف البحر هي عودة يف األرض. 

فجرت هذه اآلية جمرى اآليات السابقة، )يعيدكم فيها(، 

فيه يف بطنها، بعد أن فمعنى أن اهلل يعيد اإلنسان يف األرض، أي: خي

كان ظاهرًا على ظهرها، وبذلك يكون اإلنسان يف عامل الغيب حتى 

 خيرجه اهلل من بطن األرض مرة أخرى.


