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ملخص:
تناول هذا البحث امسني من أمساء هللا احلسىن، مها الواسع والشاكر حني يقرتانن ابسم 
هللا العليم يف القرآن الكرمي، فعّرف هبذين االقرتانني وورودمها يف القرآن الكرمي، واملواطن اليت يرد 
فيها كل اقرتان، ليتبني أّن اقرتان امسه " الواسع ": ابمسه " العليم" يرد يف سياق اإلنعام واإلفضال 
بـــ التوسعة على الناس يف شؤون دينهم ودنياهم. وأما اقرتان امسه " الشاكر" ابمسه " العليم " فريد 
يف سياقني، يوضح أحدمها أّن إدامة الشكر توجب رفع العذاب، ويبني الثاين أن األعمال اليت 
يشكر هللا عليها املؤمنني أداء احلج والعمرة، فمن تطوّع وزاد أبن أّدامها أكثر من مرّة، فهو 
حمفوف بشكر هللا تعاىل له، يقبل منه عمله ويثيبه عليه أبجزل ما يكون من العطاء، ألّن هبما 

يبلغ اإلنسان ذروة الكمال الروحي، والرقي النفسي. 
كلمات مفتاحية: االقرتان الثنائي، أمساء هللا احلسىن، الواسع، الشاكر، العليم.

Abstract:

Allah’s Names: The Pairing of Either the All Encompassing, or the 
Most Appreciative with the All Knowing in Qur’anic Contexts

This paper studies the pairing of two names of Allah, namely the All 
Encompassing and the Most Appreciative, with His name the All Know-
ing. It defines each pairing, and its contexts of occurrence. The study re-
veals that the pairing of Allah’s name the All Encompassing, with the All 
Knowing, occurs in contexts where Allah’s blessings and graces on man 
are being discussed, especially the grace of making man’s life easier by 
giving him a flexible religion. However, the pairing of His name the All 
Appreciative with the All Knowing usually occurs in contexts stating that 
continuous appreciation and thanking on the part of people necessitates 
forgiveness. This is how our gratefulness is appreciated. In fact, the first 
and foremost deed that Allah appreciates is performing Hajj and Umrah. 
Therefore, whoever repeats the performance of these rites would be high-
ly appreciated. Allah would accept his deeds and reward him greatly for it.

Keywords: pairing of various names of Allah,Quranic context.
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مقدمة:
يشكل االقرتان الثنائي بني أمساء هللا احلسىن أسلوابً فريداً من أساليب القرآن الكرمي، ويعّد 
مظهراً من مظاهر إعجازه، فورود اسم من أمساء هللا احلسىن يف اآلية الكرية يوحي بعالقة وطيدة 
بني ذلك االسم وموضوع اآلية، ويكشف عن موقع ذلك االسم يف اآلية واجنذاب معانيها حنوه، 
وأتثريه من مثّ يف املخاطب. فكيف إذا اجتمع امسان أو ثالثة أمساء أو أكثر من ذلك ؟ وهو 
ما يستدعي دراسة معمقة لورود تلك األمساء يف اآلايت الكرية؛ لتكشف عن وجوه إضافية يف 

إعجاز نظم القرآن الكرمي ؟

وحياول هذا البحث أن يدرس جزءاً من تلك الظاهرة البديعة يف النظم القرآين، وهو ذلك 
االقرتان اجلامع بني امسني من أمساء هللا احلسىن مها: الواسع، والشاكر حني يقرتانن ابمسه تعاىل 
العليم؛ فليست هي دراسة عامة المسه الواسع مستقالً، وال المسه الشاكر مستقالً، بل دراسة 
هلما يف حال اقرتاهنما ابمسه العليم يف السياق القرآين، مثل: " وهللا واسع عليم "، ومثل: " فإّن هللا 
شاكر عليم ". وكما يالحظ فقد تقّدم هذان االمسان على امسه العليم يف السياق القرآين ابضطراد.

على أّنين مل أعثر على دراسة حاولت أن جتلي البحث يف امسه " العليم" حني يقرتن ابمسه 
الواسع وامسه الشاكر يف السياق القرآين، على الرغم من وجود حبوث تناولت ظاهرة الفاصلة 
القرآنية، وما ورد فيها من اقرتاانت ثنائية ألمساء هللا احلسىن. وعلى الرغم من وجود رسائل جامعية 
محلت عنوان: " االقرتان الثنائي بني أمساء هللا احلسىن " إال أّن رسالة واحدة مل حتمل العنوان الذي 
حتمله هذه الدراسة، ومل تتناول اقرتاان واحدا لتدرسه يف القرآن الكرمي دراسة استقرائية موضوعية.

فمـن ذلـك - مثـال - رسـالة بعنـوان: االقـرتان الثنائـي بـني أمسـاء هللا احلسـىن يف القـرآن الكـرمي: 
ألفاظه ودالالته، تقدم هبا سنة 1418 هجرية الباحث فخري اجلريسي إىل جملس كلية اآلداب 
يف جامعـة املوصـل، وهـي رسـالة ماجسـتري يف اللغـة العربيـة، عـدد أوراقهـا مائتـان وسـتون ورقـة 
تقريباً، وقد حبثت يف األنساق الصرفية واملواقع النحوية ألمساء هللا احلسىن املقرتنة، مث الدالالت 
املفردة، مث دالالهتا يف حال االقرتان، ونقل أقوال املفسرين يف ذلك كله، فتلك اجلهود مل تتناول 
امسـاً معينـاً تبحـث فيـه، ممـا جيعـل هـذه الدراسـة متخصصـة يف اسـم هللا العليـم مـن حيـث اقرتانـه 
ابمسـه السـميع، وهنـاك دراسـة أخـرى، قـام هبـا سـليمان بـن قاسـم العيـد بعنـوان: اقـرتان األمسـاء 
احلسـىن يف أواخـر اآلايت مـن سـورة البقـرة حصرهـا، معانيهـا، مناسـباهتا، وقـد ذكـر اثـين عشـر 
اقـرتاان، هـي: العليـم احلكيـم، والتـواب الرحيـم، والواسـع العليـم، والسـميع العليـم، والعزيـز احلكيـم، 
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والرؤوف الرحيم، والشاكر العليم، والرمحن الرحيم، والغفور الرحيم، والغفور احلليم، والغين احلليم، 
والغـين احلميـد، تنـاول كل هـذه االقـرتاانت يف تسـع وثالثـني صفحـة كان نصيـب اقـرتان السـميع 
العليم أربع صفحات. وهو ال شك خمتلف عن هذه الدراسة منهجا وموضوعا وأسلواب وحجما.

وسبب اختيار اسم هللا العليم واقرتان هذين االمسني به حموراً للدراسة، يرجع إىل أمرين:

1- أّن هذا االسم يعّد من أكثر أمساء هللا احلسىن وروداً يف القرآن الكرمي، فقد ورد أكثر 
من مائة ومخسني مرّة، واقرتن أبكثر من عشرة أمساء من أمساء هللا احلسىن، يف حني اقرتن امسه 
الواسع ابمسه احلكيم مرّة واحدة يف القرآن الكرمي، ومل يقرتن أبمساء أخرى من أمساء هللا احلسىن 

غري امسه العليم. وأما امسه الشاكر فلم يقرتن بغري امسه العليم يف السياق القرآين كله.) * ( 

2- إظهار أسرار إعجاز القرآن الكرمي يف هذين االقرتانني، واملعاين اليت تتبّدى فيهما يف 
السياق القرآين، خصوصاً تلك اليت تتعلق بنظام االجتماع اإلنساين. 

3- توجيه املشاريع البحثية لدراسة هذا االقرتان يف أمساء هللا احلسىن األخرى، كامسه 
العلي، والقدير، واحلكيم، والعزيز...  

وهتدف هذه الدراسة إىل اكتشاف نظام هذا االقرتان من حيث سياقه وموضوعه، واملواطن 
اليت يتجلى فيها امسه العليم حني يقرتن هبذين االمسني، ويبحث عن القضااي اليت اتصل هبا، 
ويتساءل عن الدالالت اليت حيملها مما يتصل بنفسية املخاطب وسلوكه ؟ كذلك، هتدف إىل 

اكتشاف ما هلذا االقرتان من أثر يف التعريف ابهلل تبارك تعاىل.

ومنهج هذه الدراسة يقوم على االستقراء املوضوعي التام لكل املواطن اليت ورد فيها هذان 
االقرتاانن، والنظر والتأمل يف اآلايت الكرية اليت وردا فيها، واستخالص القواعد الضابطة هلذين 
االقرتانني مبّينا معاين هذين االقرتانني من أمهات كتب التفسري، واقوال العلماء والباحثني، ومما 

يكن استنباطه من هذه املعاين.  

وقد قسمت هذه الدراسة إىل مبحثني اثنني وخامتة:

املبحث األول: اقرتان اسم هللا الواسع ابمسه العليم يف السياق القرآين.

املطلب األول: يف معىن اسم هللا الواسع وامسه العليم.
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املطلب الثاين: ورود اقرتان اسم هللا الواسع ابمسه العليم يف القرآن الكرمي.

املطلب الثالث: السياقات اليت ورد فيها اسم هللا الواسع مقرتانً ابمسه العليم.

املبحث الثاين: اقرتان اسم هللا الشاكر ابمسه العليم يف السياق القرآين.

املطلب األول: يف معىن اسم هللا الشاكر.

املطلب الثاين: ورود اسم هللا الشاكر مقرتان ابمسه العليم يف القرآن الكرمي.

املطلب الثالث: السياقان اللذان ورد فيها اسم هللا الشاكر مقرتانً ابمسه العليم. 

اخلامتة وأبرزت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وتوصياهتا.
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املبحث األول:
اقرتان اسم هللا الواسع ابمسه العليم يف السياق القرآين: 

املطلب األول: يف معىن اسم هللا الواسع، وامسه العليم:
يعود األصل اللغوي لــ " الواسع" إىل الفعل وسع، قال ابن فارس: " الواو والسني والعني: 
يق والُعْسر. يقال َوُسع الشَّيُء واتََّسَع. والُوْسع: الِغىَن. وهللا الواسُع،  كلمٌة تدلُّ على خالِف الضِّ
أي: الغيّن. والُوْسع: اجِلَدُة والطّاقة. وهو يُنِفق على قدر ُوْسِعه " )1(. "والواسع من صفات هللا: 
الذي وسع رزقه مجيع خلقه، ووسعت رمحته كل شيء" )2(، واشتقاقه من الّسعة، وهلا معان 
حبسب ما يضاف إليها أو ما تتعلق به، قال الزجاج: " الّسعة يف الكالم كثرة أجزاء الشيء، يقال: 
إانء واسع، وبيت واسع، مث قد يستعمل يف الغىن، يقال: فالن يعطي من سعة: يراه من غىن 

وجدة، وفالن واسع الرحل وهو الغين" )3(.

وذكر الغزايل أّن الّسعة تضاف مرّة إىل العلم إذا اتسع وأحاط ابملعلومات الكثرية، وتضاف 
أخرى إىل اإلحسان وبسط النعم، وكيف ما قدر، وعلى أي شيء نزل، فالواسع املطلق هو هللا 
سبحانه وتعاىل؛ ألنّه إن نظر إىل علمه فال ساحل لبحر معلوماته، بل تنفد البحار لو كانت 
مداداً لكلماته، وإن نظر إىل إحسانه ونعمه فال هناية ملقدوراته. وكل سعة وإن عظمت فتنتهي 
إىل طرف، والذي ال ينتهي إىل طرف فهو أحق ابسم السعة، وهللا سبحانه وتعاىل هو " الواسع 

املطلق" )4(. 

وجعل األصفهاين السعة يف حق هللا تعاىل شاملة لسعة العلم والقدرة والرمحة واإلفضال)5(. 
وهو انشئ عن استقراء، يضاف إليه: القول أبنه واسع املغفرة كما ورد يف سورة النجم، يف قوله 

تعاىل: ﴿ ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرةِۚ ﴾ ) النجم:32(.

وذكر ابن عاشور حتليالً لغوايً أفاد فيه من كالم الغزايل وبىن عليه يف معىن هذا االسم، 
فقال: "حقيقة السعة امتداد فضاء احلَيِّز من مكان أو ظرف امتداداً يكفي إليواء ما حيويه ذلك 
احليز بدون تزاحم وال تداخل بني أجزاء احملوّي، يقال: أرض واسعة، وإانء واسع، وثوب واسع. 
ويطلق االتساع وما يشتّق منه على وفاء الشيء ابلعمل الذي يعمَله نوُعه دون مشقة، يقال: 
فالن واسع البال، وواسع الصدر، وواسع العطاء، وواسع اخلُُلق، فتدّل على شّدِة أو كثرِة ما يسند 
إليه، أو يوصف به، أو يعلق به من أشياء ومعان، وشاع ذلك حىت صار معىن اثنياً ". و " َواسع " 
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من صفات هللا وأمسائِه احلسىن وهو ابملعىن اجملازي ال حمالة؛ الستحالة املعىن احلقيقي يف شأنه 
تعاىل. ومعىن هذا االسم عدُم تناهي التعّلقات لصفاته ذات التعلق، فهو واسع العلم، واسع 
الرمحة، واسع العطاء، فسعة صفاته تعاىل أهنا ال حّد لتعلقاهتا، فهو أحّق املوجودات بوصف 
واسع؛ ألنه الواسع املطلق. وإسناد وصف واسع إىل امسه تعاىل إسناد جمازي أيضاً؛ ألّن الواسع 
صفاتُه، ولذلك يُؤَتى بعد هذا الوصف أو ما يف معناه من فعل السعة مبا ييز جهة السعة من 
متييز حنو: َوِسع كل شيء علماً، ربنا وسعت كّل شيء رمحًة وعلماً )6(. وبعبارة أخرى: " عند 
إجراء امسه الواسع على الذات يفيد كمال صفاته الذاتية: الوجوِد، واحلياة، والعلم، والقدرة، 

واحلكمة " )7( والرمحة واملغفرة.

وعلى هذا فمعىن الواسع الذي ال يضيق بشيء من علم أو قدرة أو إحسان وعطاء أو رمحة 
أو مغفرة، أو حكمة ...، وال يكون ذلك إال يف حّق هللا سبحانه، فهو الواسع مطلقاً. وهو من 

أمساء اجلالل والكمال اإلهلي.

أما العليم والعامل من أمساء هللا احلسىن، فهما مشتقان من العلم، والعلم هو إدراك الشيء 
على ما هو به )8(. وذكر العلماء يف معىن " عليم" أقواالً متقاربة، فريى اخلطايب أّن " العليم هو 
العامل ابلسرائر واخلفيات اليت ال يدركها علم اخللق، وجاء على بناء فعيل للمبالغة يف وصفه 
حيُط ِعْلُمه جبميع األْشياء ظاِهرها وابِطنها َدِقيِقها 

ُ
بكمال العلم" )9( وقال ابن األثري: "هو العامل امل

وَجِليِلها على أمتَِّ اإلْمكان" )10(. وذكر الزجاج أّن العليم والعامل مبعىن واحد، إال أّن " عليم" فيه 
صفة زائدة على ما يف " العامل" )11( قال ابن حجر: "هذا ابلنظر إىل أصل املعىن، وإال فصيغة فعيل 
من صيغ املبالغة فمعناها زائد على معىن الفاعل. وقد ترد صيغة فعيل مبعىن الصفة املشبهة، وفيها 
أيضاً زايدة لداللتها على الثبوت خبالف جمرد الفاعل، فإنه يدل على احلدوث " )12(. كذلك، 
فإّن امسه " العامل" مل أيت يف القرآن إال مضافاً خبالف امسه العليم فقد ورد مستقاًل، مفرداً، أو 

مقرتانً بغري من األمساء احلسىن.

املطلب الثاين: ورود اقرتان اسم هللا الواسع ابمسه العليم يف القرآن الكرمي:
اقرتن اسم هللا " العليم" ابمسه الواسع سبع مرات يف آايت كلها مدنية، أربع منها يف سورة 
البقرة، والثالثة األخرى يف سور: آل عمران واملائدة والنور. ويرد هذا االقرتان يف اآلايت املدنية 
يف سياق التعريف ابهلل وصفاته من حيث اتصاله بعمل العبد وسلوكه. والفرتة املدنية ارتقت يف 
سّلم التعريف ابهلل سبحانه وأمسائه احلسىن، فكونه سبحانه واسعاً عليماً يؤثر يف سلوك العبد من 
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حيث الفعل والتوكل واليقني وغري ذلك، فتكون دافعاً له إىل العمل، وحافزاً له على بذل اخلري 
واملعروف، تدفعه إىل اإلحسان؛ ألّن هللا واسع اإلحسان، وتدفعه إىل التعامل مع الناس ابلتسامح 
والرمحة واملغفرة؛ ألّن هللا واسع الرمحة، واسع املغفرة. أضف إىل أّن علم العبد أبن هللا واسع عليم 

يدفعه إىل التعّلق به سبحانه سائالً رمحته ومغفرته وإحسانه وعطاءه، وفضله وإنعامه ...

مناسباً  مل يكن  احلال  أّن  املدنية، هي  االقرتان يف اآلايت  لورود هذا  ومثة داللة أخرى 
للتعريف هبذا االسم يف اآلايت املكية، نظراً لشّدة تلك الفرتة على املسلمني الذين عاشوا كل 
أحوال الضيق والشّدة اليت مل تفارقهم، فقد ضّيق عليهم يف دينهم، حىت هاجروا إىل احلبشة، 
واستمر التضييق عليهم يف دينهم ودنياهم، وحوصروا يف الشعب، ...، حىت اضطروا إىل ترك 
دايرهم وأمواهلم واهلجرة عنها إىل املدينة املنورة، ...، وملا استقروا يف املدينة، أخذ حال الضيق 
ابالنفراج، فوّسع هللا على املؤمنني يف دينهم ودنياهم. وملا ذاقوا طعم السعة واستشعروا عظمتها 
عرّفهم سبحانه ابمسه الواسع ليكون التعريف واقعاً عملياً، وهذا أوقع يف النفس، وأبلغ يف التعريف 

به جّل جالله.

وقد اختلف هذا االقرتان عن غريه من حيث األسلوب، فقد وقع كله خمرباً عن هللا تعاىل 
أبنه واسع عليم، فجمع بني ثالثة أمساء من األمساء احلسىن، هي: هللا، والواسع، والعليم، وهذا 
جيعل صفيت السعة والعلم يف ذروة الكمال املطلق، القرتاهنما ابسم هللا األعظم، مما يوحي أبّن 
السياق الذي ورد فيه هذا االقرتان يستدعي ذلك، بشرى للخلق بعطاء هللا ومّنته عليهم، 
وأماانً هلم مما خيافون من نوائب الدهر وتقلبات الزمان، وتبّدل األحوال واألايم، فوروده يف 

آايت متصلة حبياة اخللق يدفع كّل وهم وخوف ووسواس يتسلل إىل نفوسهم من أمرين:

األول: من كل ما يوقع يف الضاللة والغواية أو احلرج يف الدين فاصطفى هللا من البشر ما 
يتجاوز ابلناس هذا اخلوف، ويقودهم إىل بّر األمان. 

الثاين: من خشية الفقر واحلاجة من اإلقدام على أمرين، األول: اإلنفاق يف سبيل هللا وبذل 
الصدقات يف وجوه اخلري، وما قد يرتتب عليه من خشية الفقر، واخلوف من الفاقة. والثاين: 
اإلقبال على الزواج وما قد يرتتب عليه من خشية الفقر، واخلوف من عدم استمرار احلياة الزوجية 

بسبب متطلباهتا وحتجاهتا، ولذلك ختم فاصلة كل آية ببيان أنّه سبحانه واسع عليم. 

لقد ورد هذا االقرتان يف سياق جامع يف القرآن الكرمي وهو سياق التوسعة على العباد 
واإلحسان إليهم يف دينهم ودنياهم بناًء على علمه املطلق سبحانه أبحواهلم وحاجاهتم. وهذا 
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ما سيتوّضح يف املطلب اآليت:

املطلب الثالث: السياقات اليت ورد فيها اسم هللا الوسع مقرتانً ابمسه العليم:
أواًل: التوسعة على الناس يف الدين والشريعة: 

من سنن هللا يف التشريع التيسري ورفع احلرج، وهذه السنة مل تتخلف يف كل ما شرع هللا 
تعاىل للناس فيما أوحى به إىل الرسل واألنبياء صلوات هللا عليهم، فيكون ما شرع سبحانه يف 
مقدور الناس اإلتيان به على وجهه، فيقيمونه يف حياهتم، ويتعاونون على أدائه، فتستقيم شؤون 

حياهتم، ونظام اجتماعهم، وقد كان هلذه التوسعة مظاهر عديدة، نربزها يف اآليت:

1- التوسعة على الناس يف اصطفاء البشر ملهام النبوة أو القيادة:

من سنن هللا اجلارية يف اخللق كذلك، أّن هللا تعاىل ال يرتك الناس إذ خلقهم دون رسول أو 
نيب يبلغهم مراده ورسالته، وهو إذ خيتار هلم من البشر رسالً خيتارهم دون اعتبار للمعايري املادية، 
وخيتارهم دون النظر إىل أحساهبم وأنساهبم، فليس ألحد عند هللا خصوصية أو مزية يتاز هبا 
عن اآلخرين، وقد وّسع على الناس فلم جيعل النبّوة يف ساللة معينة من البشر بناًء على ألواهنم 

أو أعراقهم، أو أجناسهم، بل وّسع عليهم يف اصطفاء من خيتارهم ملهام النبّوة. وجتّلى ذلك - 
بكل وضوح - يف اختيار حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص ملهام النبّوة اخلامتة، كما أخرب بذلك يف قوله تعاىل: ﴿ َواَل 
ْثَل َما أُوتِيُتْم أَْو حُيَاجُّوُكْم ِعنَد  تـُْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اهْلَُدٰى ُهَدى اللَِّ َأن يـُْؤَتٰى َأَحٌد مِّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم ﴿73﴾﴾ ) آل عمران(، وقد ولد  رَبُِّكْمۗ ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُءۗ َواللَّ
يتيماً، وعاش يتيماً في كنف عّمه، وهو رّد على جهاالت اليهود الذين حصروا النبّوة في بني 
جنسهم، وعّدوها حكراً عليهم. قال صاحب المنار: ختم اآلية بقوله: والله واسع عليم لبيان 
سعة فضله، وإحاطة علمه بالمستحق له لإلشعار بأّن اليهود قد ضيقوا بزعمهم حصر النبوة 
فيهم - هذا الفضل الواسع - وجهلوا كنه هذا العلم المحيط. ثم بين تعالى أّن فضله الواسع 
ورحمته العامة تابعة لمشيئته ال لوساوس المغرورين من أهل الكتاب الذين حجروهما بجهلهم، 
فقال: "يختّص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم " فهو يجعل من يشاء نبياً ويبعثه 
رسواًل، ومن اختصه بذلك فإنّما يختصه بمحض فضله العظيم ال بعمل قّدمه، وال لنسب 
ّشرفه، وإن جهل ذلك الذين يظنون أنه تعالى يحابي األفراد أو الشعوب بذلك وبغيره، تعالى 
الله عن ذلك " )13( وبهذا التوسعة في اصطفاء محّمد ملسو هيلع هللا ىلص، تحطمت كل أطماع اليهود في 
استبقاء النبّوة فيهم، وأعلمهم الله تعالى أّن النبّوة اصطفاء من الله، ال ميراث يتوارثه األحفاد 
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عن األجداد، أو األبناء عن اآلباء ! فقد توهموا أنّهم شعب الله المختار ومحّمد ملسو هيلع هللا ىلص لم يبعث 
منهم، فكيف لو ختمت النبّوة بنبي من بني إسرائيل ماذا عساهم قائلون !.

والتوسعة هنا سّنة إهلية جارية يف اخللق، فلم جيعل هللا تعاىل ما أنزله من حق وهداية أبيدي 
فئة من الناس، هتبه ملن تشاء، وحترمه من تشاء حسب أهوائها، كما كان يفعل اليهود، ومن 
كان على شاكلتهم، فما من أمة إال خال فيها نذير، وما أرسل هللا من نيب إال بلسان قومه 
ليبني هلم، ولئن كانت رساالت األنبياء السابقني خاصة حمصورة يف أقوامهم فقد وّسع هللا تعاىل 
على الناس مجيعاً ببعثة حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص فكان رمحة للعاملني، وجعل من آيته الكربى القرآن الكرمي آية 

خالدة لكل مهتد إىل يوم الدين.  

وأكد صاحب املنار هذا املعىن حني بني املقصد الثاين من مقاصد القرآن، وهو التنبيه على 
جهل البشر يف شأن فهم النبوة والرسالة، فقال: " يقرب منهم - من املشركني - اْليـَُهوُد الَِّذيَن 
أَْنَكُروا َأْن خُيَْتصَّ تـََعاىَل هِبَِذِه الرَّمْحَِة َواْلِمنَِّة َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه، َوأَْوَجُبوا َعَلْيِه َأْن حَيُْصَر النُـّبـُوََّة يف 
َشْعِب ِإْسرَائِيَل َوْحَدُه، َكَأنَّ بَِقيََّة اْلَبَشِر لَْيُسوا ِمْن ِعَباِدِه الَِّذيَن َيْسَتِحقُّوَن ِمْن َرمْحَِتِه َوَفْضِلِه َما 

أَْعطَاُه لِْليـَُهوِد ِمْن ِهَدايَِة النُـّبـُوَِّة " )14(.

قال ابن عاشور: " وصفه يف هذه اآلية أبنه واسع هو سعة الفضل؛ ألنه وقع تذييالً لقوله: 
ذلَك فضل هللا يؤتيه من يشاء. وأحسب أّن وصف هللا بصفة واسع يف العربية من مبتكرات 
القرآن. وقوله: " عليم " صفة اثنية بقوة علمه، أي: كثرة متعّلقات صفة علمه تعاىل. ووصفه 
أبنه عليم هنا إلفادة أنه عليم مبن يستأهل أن يؤتيه فضَله، ويدل على علمه بذلك ما يظهر من 
آاثر إرادته وقدرته اجلارية على وفق علمه، مىت ظهر للناس ما أودعه هللا من فضائل يف بعض 
خلقه "  )15(. ويكن محل سعة الفضل على معىن أّن اليهود ملا تواصوا بعدم تصديق إال من تبع 
دينهم، بنّي سبحانه أّن فضل هللا واسع حبيث اصطفى نبّيا من غريهم ليكون نبياً ورسوالً إىل 

الناس كافة، بل أرسل حممداً ملسو هيلع هللا ىلص من غريهم رمحة للعاملني.

فاالصطفاء اإلهلي لنيب أو رسول هو اختيار كامل منزّه عن كل شائبة، وهو فضل واسع 
ينت هللا به على النيب أو الرسول يف املقام األول، مثّ على األمة اليت يبعث فيها إنقاذاً هلا من وهم 
الضاللة واخلرافة، وعصمة هلا من افرتاء الشرك والوثنية، وال يقع ذلك كله إال وفق علم مطلق 
ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فالسياق وارد يف بيان مقام اإلنعام والتفضل على 

اخللق أمجعني بنبّوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
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إّن ورود اسم هللا العليم يبني علم هللا املطلق حباجات اإلنسان يف أهّم قضية من قضااي 
احلياة وشؤوهنا، قضية النبّوة املوجهة واهلادية للنفوس والسلوك، واليت ينبغي أن تبقى اصطفاًء 
من هللا تعاىل توسعة على العباد، ال وصاية من طائفة على اآلخرين. لقد جّرد بنو إسرائيل من 
هذا الشرف كما جّرد املشركون بنفي واليتهم على املسجد احلرام ﴿ َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُهۚ ِإْن أَْولَِياُؤُه 

ِإالَّ اْلُمتّـَُقوَن َولَِٰكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن ﴾ )األنفال:34(. 

كذلك، شأن من خيتارهم هللا لقيادة البشر من غري األنبياء كــ " طالوت " و" ذي القرنني" 
وغريمها، خيتارهم هللا تعاىل من أكفأ الناس وأفضلهم خلقاً وديناً، ففي سياق احلديث عن طلب 
بين إسرائيل من نبيهم أن يبعث هلم ملكاً ليقاتلوا معه يف سبيل هللا، كان اجلواب أّن هللا قد بعث 
لكم طالوت ملكاً، قال تعاىل: ﴿ َوقَاَل َلُهْم نَِبيُـُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكۚا قَاُلوا أَنَّٰى 
َن اْلَمالِۚ قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه  َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليـَْنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يـُْؤَت َسَعًة مِّ
َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِۖ َواللَُّه يـُْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُءۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم ﴿247﴾﴾ 
)البقرة(، فوقع اإلخبار عن هللا أبنه واسع عليم دفعاً لكل وهم جيعل من األسباب املادية وحدها 
عنصر جناح ونصر يف أّي معركة، فاهلل ذو اجلالل والكمال حني يصطفي من البشر قادة ال 
خيضع ملوازين البشر املادية من جاه، أو مال، أو سلطان يف االختيار، وليس ألحد من البشر 
عهد خاص عند هللا تعاىل، فليس االصطفاء مقصوراً على فئة من الناس كبين إسرائيل ... فقد 
اختار حممداً ملسو هيلع هللا ىلص لرسالته اخلامتة يتيماً دون اعتبار لوضعه االجتماعي أو املايل، حىت تومّهوا أّن 
هذه املؤهالت ليست كافية ليكون نبياً، فطلبوا أن يتنزل القرآن على رجل من القريتني عظيم 
يتوافر له من عرض الدنيا ما يؤهله لذلك ! وهي نظرة قاصرة ختضع كل شيء العتبارات املادة.

إّن اختيار هللا تعاىل فيمن يصطفيه لنبّوة أو ملك اختيار فيه توسعة على اخللق، لعلمه 
سبحانه أبحواهلم: ما يصلحهم وما يفسدهم، وملا تؤصله عملية االصطفاء من قيم رابنية تكون 
أمنوذجاً لإلنسان يف احلياة من أبرزها قيم العدالة واملساواة، فطالوت كان من عامة الناس ومل 
يكن من السادة يف بين إسرائيل. وإزاء هذا االصطفاء ورد هذا االقرتان العجيب يف فاصلة اآلية 
" وهللا واسع عليم" ليوحي أبّن اصطفاءه سبحانه كامل، وإحسانه كامل، ورمحته كاملة، وقدرته 
كاملة، وعلمه كامل، وتصرفه يف اخللق مبا يشاء، كيف يشاء، مىت يشاء، ال يكون إال عن علم 
مطلق، ومن شأن هذا االختيار أن يبعث الطمأنينة والثقة يف نفوس الناس، وبذلك تلتحم األمة 

بقيادهتا، وهو من أهم مظاهر قّوهتا.

قال صاحب املنار: " ختم اآلية بقوله تعاىل: " َوهللاُ َواِسٌع َعِليٌم" على طريقة القرآن يف التنبيه 
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على الدليل بعد احلكِم والتذكري أبمسائه احلسىن وآاثرها: أي: واسع التصّرف والقدرة، إذا شاء 
أمراً اقتضته حكمته يف نظام اخلليقة فإنه يقع ال حمالة، عليم بوجوه احلكمة، فال يضع سننه يف 
استحقاق امللك عبثاً، وال يرتك أمر العباد يف اجتماعهم سدى، بل وضع هلم من السنن احلكيمة 

ما هو منتهى اإلبداع واإلتقان، وليس يف اإلمكان أبدع مما كان" )16(.

وقال اآللوسي: " يف اختيار واسع وعليم يف اإلخبار عنه تعاىل هنا حسن املناسبة لبسطة 
اجلسم وكثرة العلم ما هتتش له اخلواطر ال سيما على ما يتبادر من بسطة اجلسم" )17(. وأرى أّن 

ما ذكره صاحب املنار قبل أظهر يف بيان وجه مناسبة هذا االقرتان.

2- التوسعة يف اختيار من يقيم دين هللا تعاىل:

يف سياق مشابه لسياق التوسعة السابق، يقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ 
ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبُـُّهْم َوُيِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن 
ِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُءۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم  ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلئِمٍۚ ذَٰ

﴿54﴾﴾ ) المائدة(.

وردت اآلية يف سياق حتذير املؤمنني من اختاذ اليهود والنصارى أولياء، والتنديد ابلذين 
يتخذوهنم كذلك من الذين يف قلوهبم مرض، وأّن اختاذهم أولياء من دون هللا يعّد رّدة يف الدين 
تؤذن ابستبداهلم بغريهم ممن ذكر أوصافهم يف اآلية الكرية. وهي أوصاف تؤهل أصحاهبا حلمل 
دين هللا أبمانة، حيبون هللا وحيبهم، يتواضعون للمؤمنني، ويستعلون على الكافرين عزّة وقّوة، 
جياهدون يف سبيل هللا، وال خيشون يف احلّق لومة الئم، فمن ضاق هبدي هللا وتشريعه فإّن هللا 
واسع عليم، ال يضرّه كفر من كفر، وال ينفعه إيان من آمن، وإمّنا هو فضل هللا تعاىل حيث 
أسند هذه املهام الشريفة لعصبة املؤمنني. قال يف الظالل: " إّن اختيار هللا للعصبة املؤمنة لتكون 
أداة القدر اإلهلي يف إقرار دين هللا يف األرض، ومتكني سلطانه يف حياة البشر، وحتكيم منهجه 
يف أوضاعهم وأنظمتهم، وتنفيذ شريعته يف أقضيتهم وأحواهلم، وحتقيق الصالح واخلري والطهارة 
والنماء يف األرض بذلك املنهج وهبذه الشريعة. إّن هذا االختيار للنهوض هبذا األمر هو جمرد 
فضل هللا ومّنته، فمن شاء أن يرفض هذا الفضل، وأن حيرم نفسه هذه املنة فهو وذاك، وهللا غىن 
عنه وعن العاملني، وهللا خيتار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم" )18(. فاملّنة هلل، 
والفضل له، بل هللا يّن عليكم أن هداكم لإليان، فال يشعرن أحد أبّن له مّنة على هللا تعاىل 

أو دينه أو كتابه، فقد خيتار هللا أقواماً آخرين ينصرون دينه وكتابه.
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" نعم، إنه فضل من هللا؛ ألهنم ما داموا حيبهم هللا وحيبون هللا، وهم أذلة على املؤمنني وأعزّة 
على الكافرين، فقد جعلهم سبحانه محلة لواء منهجه، لتكون كلمة هللا هي العليا، وذلك تفضل 
من هللا ... إّن فضل هللا يؤتيه سبحانه وتعاىل من يشاء، وتتسع قدرته لكل مطلوب؛ لذلك ال 
يّن املؤمن على هللا إبيانه، فليس عند هللا أزمة يف الذين يؤمنون به، وهو قادر على أن أييت 
بقوم حيملون دعوته، فإذا ما ارتفعت رأس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان؛ ألّن 
الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يكث يف األرض. فكأن هللا حني يندب املؤمنني ملهمة إيانية 
فذلك فضل من هللا عليهم ... فكل تكليف من احلق للخلق هو فضل من هللا؛ ألّن التكليف 
إمّنا يعود لصاحل اخللق " )19(. ومنفعتهم. لقد كان هذا الدين، وهذه الشريعة، وهذا النيّب من أعظم 
ما تفضل هللا به على األمة، فأن ينصروه فهو اخلري هلم، بل هو الفالح هلم يف الدنيا واآلخرة، 

وإال فهم اخلاسرون، وهللا غين عن العاملني.

واقتصر الرازي رمحه هللا يف ذكر سّر ختم اآلية مبا ختمت به على مظهر واحد، فرأى أّن 
ذكر امسه الواسع يشري إىل كمال القدرة، وأّن امسه العليم يشري إىل كمال العلم، وملا أخرب هللا 
تعاىل أنه سيجيء أبقوام هذا شأهنم وصفتهم، أكد ذلك أبنه كامل القدرة فال يعجز عن هذا 

املوعود، كامل العلم فيمتنع دخول اخللف يف أخباره ومواعيده )20(.

إّن ورود اسم هللا الواسع وامسه العليم مقرتنني حيتمل عّدة معاٍن، فهو سبحانه واسع القدرة 
يُذهُب قوماً ختّلفوا عن حتقيق أمر هللا، وزهدوا يف االنتصار لدينه، وأيت بقوم آخرين يعلم أهنم 
حيملون رسالته، ويؤثرون هللا على كل ما سواه. وهو سبحانه واسع الغىن، غين عن خلقه مجيعاً 
مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم. وهو سبحانه عليم مبن يقوم أبمره ممن يتخلف عنه. وهللا تعاىل 
واسع الفضل والعطاء واجلود والكرم، فمن آاته هللا النبوة فقد وّسع عليه، ومن آاته احلكمة فقد 
وّسع عليه، ومن آاته اهلداية فقد وّسع عليه، ومن كلفه مبهمة اخلالفة فقد وّسع عليه، ومن كلفه 
ابجلهاد يف سبيل هللا فقد وّسع عليه، ومن اختاره لالنتصار لدينه فقد وّسع عليه، ومن وّفقه هللا 
تعاىل لألعمال الصاحلات، وبذل اخلري الصدقات فقد وّسع عليه ابلنظر إىل ما يقابل ذلك من 
األجر العظيم، واجلزاء الكبري الذي أعّده هللا للذين آمنوا وعملوا الصاحلات، فاهلل واسع عليم.

واحلياة يف ظل اإلسالم وما شرعه هللا تعاىل للفرد واألمة من فرائض، وواجبات، ومندوابت، 
ومباحات، وحالل، وحرام، كل ذلك فيه يسر وسعة للفرد واألمة، إذ رفع به إصر اجلاهلية 
الكفر  دائرة  يف  واحلياة  وطيبة،  وُمَيّسرة،  واسعة  اإلسالم  دائرة  يف  فاحلياة  وقيودها،  وأغالهلا 
والضالل ضيقة، ومرهقة، ومؤملة. بل هي جحيم ال يطاق، هذا املعىن ملحوظ يف فهم الصحايب 
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اجلليل ربعي بن عامر حني قال لرستم قائد جيش كسرى: إّن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إىل عبادة هللا، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم 
...)21( وكأّن هذا الصحايب يقول: إّن دنيا الكافر ضيقة، ودنيا من يرتد عن دينه ضيقة، ودنيا 
من خيتار سبيل الضاللة والغواية ضيقة، ودنيا من يعبد غري هللا ضيقة، أما دنيا املؤمن فهي دنيا 
واسعة، ألنّه يعلم حدود هللا فيها. وكأّن معيار الضيق والّسعة قائم على ما يتم إجنازه فيها من 

طاعة هللا تعاىل واتّباع دينه.

وإذا علم العبد أّن دين هللا تعاىل قد بىن التصّور األمثل فيما يتصل ابإلنسان والكون 
واحلياة، فأحاطه علماً ببدايتها وهنايتها، وأدرك عظم ما أوكل هللا إليه فيها من مهام وأعمال، 
وعلم أّن ما شرع له من الدين مما يكنه من انطالق آمن حنو حتقيق عمارة الكون، وإقامة 
العبودية هلل على األرض، ...، إذا علم هذا كله، فقد أدرك معىن اسم هللا الواسع، وأدرك سّر 
االقرتان بينه وبني امسه العليم يف هذا السياق، فهو عليم ابلفضل، وعليم مبن يؤتيهم هذا الفضل.

وملا كان اليهود هم أضيق الناس أفقاً، وأقّلهم فهماً وعلماً فيما يتصل هبدي هللا تعاىل 
وسننه اجلارية يف نظام اخلالق، من حيث وصفهم أنفسهم أبهنم شعب هللا املختار، وأهنم أبناء 
هللا وأحباؤه - تعاىل هللا عن ذلك علّواً كبرياً - ومن حيث إهنم جعلوا ألنفسهم إهلا خاّصا هبم 
ال يشاركهم فيه بقية الناس، وفّضلوا أنفسهم على سائر البشر ... ملا كان ذلك كذلك، فإّن 
هذا االقرتان قد بّدد ومههم، وأبطل متنياهتم، وفّند مزاعمهم، حيث ورد يف سياق احلديث 
عنهم تعليماً وتعريفاً هلم ابسم هللا الواسع وامسه العليم، فمن ذا الذي حيجر فضل هللا الواسع 

يف اصطفاء األمناء على دينه وشريعته ورسالته !.

3- التوسعة على الناس فيما شرع هلم:

التوسعة على الناس يف أداء العبادة بقطع النظر عن املكان الذي يُعبد فيه، فليس للعبادة 
أماكن خمصوصة يعبده فيها العابدون، بل جعلت األرض للمؤمن مسجداً وطهوراً، كما أخرب 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: " وجعلت يل األرض مسجداً وطهورا، فأّيا رجل أدركته الصالة فليصّل... 
احلديث " )22( ويف هذا السياق، وابلنظر يف قوله تعاىل: ﴿ َوللَِِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُبۚ فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا 
َ َواِسٌع َعِليٌم ﴿115﴾﴾ )البقرة(، يظهر أّن اقتران اسمه تعالى الواسع باسمه  ِۚ ِإنَّ اللَّ فـََثمَّ َوْجُه اللَّ
العليم ورد بعد بيان أن ال أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم اسمه أو سعى 
في خرابها، وبيان حال هؤالء ومآلهم، ثم أعقبها ورود هذه اآلية. وقد أورد العلماء عّدة أقوال 
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في بيان مناسبة هذا االقتران في اآلية الكريمة، منها: 

قول اإلمام الطبري، " وهو أنه سبحانه يسع خلقه كلهم بالكفاية واإلفضال والجود والتدبير؛ 
فإنّه عليم بأفعالهم ال يغيب عنه منها شيء، وال يعزب عن علمه شيء، بل هو بجميعها عليم" 
)23(. لقد توّضح من كالم الطبري � متعلق التوسعة على العباد، فقد كانت التوسعة عليهم 

باإلفضال والجود والتدبير، لكنه لم يوّضح ألّي شيء، وألّي سبب كان هذا الجود واإلفضال 
في سياق اآلية ! .

قول الزمخشري الذي جعل مفهوم الرحمة متمظهراً في التوسعة على العباد بصفة عامة، 
فقال: " واسع الرحمة، يريد: التوسعة على عباده والتيسير عليهم، عليم بمصالحهم" )24(. فمظهر 
التوسعة على العباد ومتعلقها تجّلى في الرحمة عند الزمخشري، أي: إّن رحمته تعالى واسعة. 

ويبقى متعلق التوسعة بالرحمة يحتاج أن يظهر ألّي شيء كان ؟.

العباد  أبعمال  عليم  الرمحة  واسع  هو  أي:  وترهيب،  ترغيب  إما  هذا   " عرفة:  ابن  قول 
فيجازيهم عليها، وإما ترغيب وأتكيد للرتغيب، أي: هو واسع الرمحة مع علمه أبعمال العباد، 
وهذا أبلغ يف رمحته؛ ألّن اإلنسان قد يرحم عدوه إذا كان جاهالً ِبَعداَوتِِه وعصيانه، وال يرمحه إذا 

علم بذلك" )25(. كذلك، يبقى سّر تعّلق الرمحة خفياً بعض الشيء يف فاصلة اآلية. 

ولعّل معىن التوسعة على العباد كان ألجل ما شرع هلم يف دينهم، وهذا أقرب مناسبة هلذا 
االقرتان، وهو الذي يتناسب مع سياق اآلية من حيث إنّه سبحانه واسع الرمحة واإلحسان يف 
أمر الدين، فإذا ضيق عليكم أحد يف مساجدكم فإّن هلل املشرق واملغرب فأينما تولوا فثّم وجه 
هللا تعاىل. فالتوسعة والتيسري يف الدين تتناسب مع سعة املشرق واملغرب، ومها من ضمن ملك 
هللا تعاىل. وقد ذكر بعض العلماء هذا املعىن، قال الواحدي: " إنه سبحانه واسع الشريعة، يوّسع 
على عباده يف دينهم" )26(. فال يقع عليهم حرج. وقال القرطيب: " يوّسع على عباده يف دينهم، 
وال يكلفهم ما ليس يف وسعهم" )27(. بل يكلفهم ما يطيقون؛ فقد رفع عنهم شرعة اإلصر 
واألغالل، وأراد هبم اليسر على الدوام، وجنبهم كل عسر حيول بينهم وبني الوصول إىل مرضاة 
هللا تعاىل، والفوز جبنة اخللد. قال الرازي يف معىن امسه الواسع هنا: " أنه سبحانه واسع اإلنعام 

ببيان املصلحة للعبيد؛ لكي يصلوا إىل رضوانه " )28(.

ويف أثر هذا االقرتان وما له من انعكاس على نفسية املؤمن قال البقاعي: " يف هذا اخلتم 
بشرى للمؤمنني بتقديرهم، كما أّن يف اخلتم ابلعلم بشرى بتعليمهم " )29(.
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والنتيجة من ورود االقرتان يف فاصلة هذه اآلية، أنه يثل رسالة من هللا تعاىل تبنّي أنه 
مل جيعل حرجاً على اخللق يف العبادة، بل وّسع عليهم فيها، يعبدون هللا يف مساجدهم، فإن 
ضاقت هبم املساجد، أو حيل بينهم وبينها فرمحته هبم واسعه، وإحسانه إليهم كبري، يعبدونه 
يف أي مكان أينما توجهوا، وحيثما كانوا. وعلمه سبحانه بنياهتم وما ختفيه صدورهم مطلق ال 
حدود له، يعلم من هو راغب يف عبادته ممن هو منها يف شك. عليم مبن يتقّرب إليه عن رضى 
وطواعية ورغبة، وعليم مبن يقصد يف عبادته الرايء والسمعة يبتغي األجر والثناء من الناس، ومل 

يرتك ألحد بعد هذا التيسري والسعة من عذر يف التخّلف عن عبادته تعاىل، والتزام طاعته.

إّن هذا السياق يقضي أبّن الدين والنبّوة والعبادة من أهم الضرورات اليت حيتاجها العباد، 
وأن حياهتم ال تستقيم بدوهنا، لذلك، وّسع هللا تعاىل عليهم فيها، وما جعل عليهم فيها من 

حرج، فالتوسعة وردت حلفظ مقصد الدين.

اثنياً: التوسعة على الناس يف معاشهم:

وأمور  دنياهم  عليهم يف شأن  وّسع  دينهم،  الناس يف شأن  على  تعاىل  كما وّسع هللا 
معاشهم، وهيأ هلذه التوسعة أسباابً جتلبها، وحتافظ على بقائها وديومتها، وتتمثل هذه األسباب 
يف أنواع من العمل الصاحل الذي تنعكس آاثره على اجملتمع بصفة عامة، ومن أبرز هذه األعمال 
بذل الصدقات للفقراء واملساكني أو يف اجلهاد يف سبيل هللا، أو بذله إلغاثة ملهوف أو تفريج 
كربة مكروب، أو هّم مغموم، كل ذلك عرب عنه القرآن الكرمي بعبارة جامعة صرحية هي: " يف 

سبيل هللا ". وتوضيح ذلك:

1- التوسعة ببذل الصدقات:
فطر اإلنسـان على حب املال، وهو من األمور اليت جبل عليها، قال تعاىل: ﴿ زُيَِّن لِلنَّاِس 
ـَهَواِت ِمـَن النَِّسـاِء َواْلَبِنيـَن َواْلَقَناِطيـِر اْلُمَقْنطَـرَِة ِمـَن الذََّهـِب َواْلِفضَّـِة َواْلَخْيـِل اْلُمَسـوََّمِة  ُحـبُّ الشَّ
ـا ﴾ ) الفجـر(،  َواأْلَنـَْعـاِم َواْلَحـْرثِۗ ﴾ ) آل عمـران:14(، وقـال تعالـى: ﴿ َوُتِحبُّـوَن اْلَمـاَل ُحبًّـا َجمًّ
وألّن المـال يحظـى بهـذه األهميـة، وهـو شـقيق الـروح، فـإّن بذلـه وإخراجـه ممـا يشـّق علـى الفـرد 
ويولّـد المخـاوف لديـه، والفقـر أبـرز مظهـر لهـذه المخـاوف، وإزاء ذلـك يـرد هـذا االقتـران هنـا 
لنفـي الخـوف، والحـّث علـى اإلسـهام فـي تحقيـق األمـن أو التكافـل االجتماعـي فـي المجتمـع 
المسـلم، وتبـرز أسـرار هـذا االقتـران بـكل وضـوح فـي قولـه تعالـى: ﴿ َمثَـُل الَِّذيـَن يـُْنِفُقـوَن أَْمَواَلُهـْم 
ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبـََتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنـْبـَُلٍة ِماَئُة َحبَّةٍۗ َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُءۗ 
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َواللَّـُه َواِسـٌع َعِليـٌم ﴿261﴾﴾ ) البقـرة(، فقـد ضـرب هـذا المثـل لبيـان األجـر المقابـل لإلنفـاق فـي 
سبيل الله تعالى، وهو مضاعفة الدرهم إلى سبعمائة ضعف، وباب المضاعفة أكثر من ذلك، 
وهـو خاضـع لمشـيئة اللـه تعالـى، فهـو سـبحانه واسـع عليـم. وفيـه يظهـر كيـف أّن حفـظ مقصـد 
المـال يكـون بإنفاقـه، فـإّن اللـه تعالـى الواسـع العليـم يضاعـف أجـر المنفـق، فينمـو مالـه، وتتزكـى 
نفسـه، فهـذا الفضـل وهـذه التوسـعة تعـود علـى المـال بالتضاعـف والزيـادة، وتعـود علـى النفـس 

بالتزكيـة والطهارة.

واملقصود بسبيل هللا هنا اجلهاد، كما ذكر الطربي)30(. واستظهر أبو حيان أن يكون اجلهاد أو 
غريه )31(. وقال ابن عجيبة: " هو اجلهاد وحنوه " )32(. وبعبارة جامعة وصف صاحب املنار "سبيل 
هللا " أبنه ما يوصل إىل مرضاته من املصاحل العامة ال سيما ما نفعه أعّم، وأثره أبقى" )33(. وهذا من 

أوجه ما ذكر.

فإن ترّجح القول أبّن املقصود هو اجلهاد يف سبيل هللا فإّن اإلنفاق هنا حيقق األمن العام 
يف حياة األمة الذي يشمل محاية األنفس واألموال واألعراض، ومحاية األرض، ومحاية هيبة 
األمة، وحفظ كرامتها، وإزاء هذا اإلنفاق يرد قوله تعاىل: ﴿ وهللا واسع عليم ﴾ حثاّ وترغيباً يف 
هذا اإلنفاق، ووعداً أبّن يتفضل ابلتوسعة على من أنفق، وهو عليم بنية املنفق يف سبيل هللا.

وإن ترّجح القول أبّن "سبيل هللا " هو كل ما يقّرب إىل هللا تعاىل، فإّن اآلية حتّث على 
التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع املسلم، فإقبال العبد على بذل املال والصدقة إىل من 
يستحق من الفقراء واملساكني يسهم يف إغالق جيوب الفقر، ويكافح شبح البطالة ... وألجل 
ذلك يبني هللا تعاىل ثواب هذا العمل اخلالص، وخيرب أبنه سبحانه واسع عليم تطميناً للخلق، 
وإحساانً إليهم أبضعاف مضاعفة، فاحلبة تتضاعف إىل سبع مائة ضعف، وهللا يضاعف ملن 
يشاء وهللا واسع عليم. ويف هذا حّث العبد إىل بذل املال يف وجوه اخلري وعدم الرتّدد، بعدما 
علم أّن هللا جّل جالله واسع عليم، مبعىن أّن عطاءه تعاىل أكرم وأمّت وأكمل، فعطاؤه ملن بذل 
املال يف سبيله ال حدود له، وعلمه سبحانه مبن ينفق يف سبيل هللا تعاىل حميط مطلق، وهذا 
يورث الطمأنينة يف قلب العبد، وجيعله قرير العني مبا يبذل من مال يف سبيل هللا تعاىل، فما 

ينفقه من مال يقع يف يد الواسع العليم. 

ويؤيّد هذا املعىن من آايت القرآن قوله تعاىل: ﴿ َوَما أَنَفْقُتم مِّن َشْيٍء فـَُهَو ُيْخِلُفُهۖ َوُهَو 
َخيـُْر الرَّازِِقيَن ﴾ )سبأ:39(، ومن أحاديث املصطفى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "ما نقص مال من صدقة " )34( 
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مما يؤكد سعة عطاء هللا تعاىل. وأنّه " ال َيضيُق عليه ما يتفّضل به من الزايدة "، " َعِليٌم " بنية املنفِق 
ومقداِر إنفاِقه وكيفيِة حتصيِل ما أنفقه )35(. 

قال الشعراوي: " إّن اآلية تعاجل الشّح، وتؤكد أّن الصدقة ال تنقص ما عند اإلنسان بل 
املثل منفذ الشح " )36(، الذي خيّل مبروءة اإلنسان  البشرية هبذا  النفس  تزيده ... وسّد على 
وكرامته، ويقّزم نفسه وروحه عن الرتّقي يف سّلم الكمال اإلنساين، أو السمّو يف عامل امللكوت.

ونّبه ابن قيم اجلوزية إىل أّن ورود االقرتان على هذا النحو ال يقتضي أّن يوّسع هللا تعاىل 
على من ينفق، فقال: " إّن املضاعف واسع العطاء، واسع الغىن، واسع الفضل، ومع ذلك فال 
يظّن أّن سعة عطائه تقتضي حصوهلا لكل منفق، فإنّه عليم مبن تصلح له هذه املضاعفة وهو 
أهل هلا، ومن ال يستحقها وال هو أهل هلا، فإّن كرمه وفضله تعاىل ال يناقض حكمته، بل يضع 
فضله مواضعه لسعته ورمحته، وينعه من ليس من أهله حبكمته وعلمه " )37( قلت: من شأن إيراد 
االقرتان على هذا النحو أن يدخل الطمأنينة على قلوب العباد فيحفزهم إىل الصدقة، وبذل 
اخلري يف وجوه اخلري. واملنفق املخلص يف إنفاقه من أهل اخلري يستحق كل خري، لكن ليس 
ابلضرورة أن يكون شأن التوسعة مادايً، فقد يبارك هللا له يف ما أنفق، ويبارك له فيما أبقى، 
أو يدفع عنه شرّاً ومصيبة ومرضاً وبالًء، فيكون شأن التوسعة شأن الدعاء من حيث اإلجابة! 
ألنّه ال يتصّور أن يكون املنفق ماله خملصاً يف سبيل هللا ال يستحق املضاعفة، وال هو أهل هلا !. 

وأتكد وقوع هذا االقرتان يف سياق حّث القرآن الكرمي على إنفاق الطيب من املال؛ ليواجه 
ضعف النفس اإلنسانية إزاء الشهوة العارمة حلّب املال واإلمساك ابإلحجام عن اإلنفاق، يقول 
ْنُه َوَفْضاًلۗ َواللَُّه َواِسٌع  تعاىل: ﴿ الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاءِۖ َواللَُّه يَِعدُُكم مَّْغِفرًَة مِّ
َعِليٌم ﴿268﴾﴾ )البقرة(، وهذا تصوير بليغ لما يدور في النفس اإلنسانية من وساوس وخواطر 
تتمظهر في بّث روح الفقر في نفس المنفق من جراء اإلنفاق في سبيل الله. وسّمى ما يتزين 
في قلب اإلنسان من الكف عن اإلنفاق واإلمساك بالفحشاء لما يترتب عليه من آثار سيئة 
بليغة. وهو وسواس شيطاني، قال الواحدي: " يأمركم بالفحشاء، أي: بالبخل ومنع الزكاة " )38(.

 وقال الزمخشري: " ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء اآلمر للمأمور. والفاحش 
عند العرب: البخيل" )39(. فاقتران اسمه الواسع باسمه العليم يحقق أكثر من بعد في معالجة 

أمراض النفس اإلنسانية ووساوسها إزاء التزامها بما شرع الله سبحانه، وتوضيح ذلك:
الله تعالى بأنه واسع عليم هنا لدفع ما قد يتسرب إلى القلوب من  ورد اإلخبار عن 
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خوف الفقر الناشئ عن نقص المال بالصدقات وأعمال البّر واإلحسان تحقيقاً للتكافل بين 
أفراد المجتمع المسلم. هذا االستحضار يوحي بمدى تعّلق اإلنسان بالمال والمادة، فحّب 
المال مهيمن على عقول كثير من الناس ومستول على قلوبهم، فاالقتران يبعث برسائل بشرى 
وتطمين إلى العبد، كي ينفق وال يخشى من ذي العرش إقالاًل، كما قال عليه الصالة والسالم 

لبالل بن رباح �: " أنفق بالل، وال تخش من ذي العرش إقالالُ " )40(.

وكونه سبحانه واسع يدفعه إلى اإلقدام على البذل، وكونه عليما يعطيه ضماناً بأّن إنفاقه 
ال يخفى على الله تعالى، من حيث مبلغ ما ينفق، ومن حيث إخالصه في اإلنفاق من عدمه، 
ومن حيث حالته النفسية في اإلنفاق أينفق مكرهاً مضطراً، أم ينفق طائعاً مختاراً، أينقبض 
صدره عند اإلنفاق أم ينبسط ويطمئن! كل ذلك يعلمه الله تعالى ال يخفى عليه. إّن مما 

يترتب على ورود اسمه العليم أن يدفع العبد إلى اإلخالص، ويؤسس عنده اليقين.

قال الطبري: " يعني تعالى ذكره: " والله واسع" الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من فضله 
وسعة خزائنه، " عليم" بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتصدقون بها، يحصيها لكم حتى 

يجازيكم بها عند مقدمكم عليه في آخرتكم" )41(.

وقال صاحب المنار: " ِإَذا َوَعَد سبحانه أَْنَجَز ِلَسَعِة َفْضِلِه، ثُمَّ إِنَُّه يـَْعَلُم أَْيَن َيَضُع َمْغِفرََتُه 
ُروَن َهِذِه األسماء ِفي َهِذِه اْلَمَواِضِع. َوأَُقوُل: ِإنَّ اْسَم َعِليٌم يُِفيُد ُهَنا أَنَُّه  َوَفْضَلُه، ِبِمْثِل َهَذا يـَُفسِّ
- ُسْبَحانَهُ - يـَْعَلُم َغْيَب اْلَعْبِد َوُمْستـَْقبـََلُه َوالشَّْيطَاُن ال يـَْعَلُم َذِلَك فـََوْعُدُه تـَْغرِيٌر ال يـَْعَبأُ ِبِه اْلَعاِقُل 

النِّْحرِيُر" )42(.

2- التوسعة بتزويج من ال زوج له:
في شؤون  الناس  على  التوسعة  في  تثمر  التي  الصالحات  األعمال  أبرز  من  كذلك، 
اجتماعهم، تزويج من ال زوج له من الرجال أو النساء تحصيناً لهم من الفاحشة والرذيلة، 
وصيانة للمجتمع من كل مظاهر الضعف واالنحالل، وهبذا يتحقق مقصد حفظ النسل أو 
العرض، وصيانة النفس عن دنس الشهوة، وإزاء ذلك يقع اإلخبار عن هللا أبنه واسع عليم بشرى 
للعبد، وتنبيهاً للويل حىت ال تنشأ عوائق حتول بني السرت والعفاف من خشية الفقر وبني هذه 
املهمة النبيلة من تزويج من يرجى فيهم اخلري والصالح، فإّن هللا تعاىل واسع عليم، قال تعاىل: 
﴿ َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمٰى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْمۚ ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِۗ 
َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم ﴿32﴾﴾ ) النور(، فال خيشى مقبل على الزواج من الفقر، فاهلل تعاىل يوّسع 



28

مجلة الجامعة لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                       العدد 73

عليهم، وقد بني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فقال: " ثالثة حق على هللا عوهنم: اجملاهد يف سبيل هللا، 
واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف" )43(.

لتحقيق األمن االجتماعي احلاصل إبنشاء أسرة شرعية عن طريق زواج  إمتام  ويف هذا 
شرعي، إلجناب أبناء شرعيني. 

إّن إمهـال هـذا اجلانـب يف حيـاة الفـرد يـؤدي إىل فسـاد خطـري يف اجملتمـع، فقـد يـؤدي إىل 
انتشار الفاحشة والرذيلة، وقد يؤدي إىل اضمحالل مفهوم األسرة، وقد يؤدي إىل التأثري على 

النمـو السـكاين... ممّـا ينعكـس سـلباً علـى األوضـاع االقتصاديـة للمجتمـع.

قال أبو زهرة مبيناً أمهية تزويج من ال زوج له: " إذا كان واجباً على اجلماعة أن تسهل 
الزواج وتشيعه ألنه سّنة اإلسالم، فإنّه ال يصح أن حيول الفقر بينه وبني الزواج، فإّن املال مال 
هللا غاد ورائح، ففقري اليوم قد يكون من بعد غنياً " )44(. وذلك كله موكول إىل علم هللا تعاىل، 
فهو الذي يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر، وهو الذي يعلم حقيقة ما يف قلوب هؤالء 
ونواايهم، فإن كانوا صادقني يف مقاصدهم يسر هللا هلم سبل اخلري، وسهل هلم بفضله ونعمائه 
أمر الزواج. ومل يشهد الواقع والتاريخ أّن الزواج كان سبب فقر، بل هو سبب سعة ونعمة وغىن.

وزعم بعض املفسرين أّن هذا ليس وعداً إبغناء من يتزوج، وأنه األصح )45(. وال يعلم دليل 
كونه كذلك، بل إّن منطوق الفاصلة ومفهومها يقضي أبنه وعد، ففاصلة اآلية ختمت ابمسني 
من أمساء هللا احلسىن مها الواسع والعليم، فما الذي يكن إدراكه من مفهوم االقرتان بني هذين 
االمسني اجلليلني يف اآلية الكرية ؟ وما سّر إيرادمها ؟ وكالم املفسرين يؤكد ذلك، قال الواحدي: 
هذا وعد من هللا تعاىل ابلغىن على النكاح، وإعالم أنه سبب لنفي الفقر)46(. وقال ابن عطية: 

" إّن اآلية وعد ابإلغناء" )47(.

وقال ابن عاشور: "والذي يؤخذ من استقراء القرآن وصف الواسع املطلق إمّنا يراد به سعة 
الفضل والنعمة، ولذلك يقرن بوصف العلم وحنوه" )48(. فهو ليس وعداً يف هذه اآلية فقط، 

ولكنه كذلك أينما ورد يف السياق القرآين.

إن سياق التوسعة هنا ورد يف قضيتني ضروريتني للعباد يبذل املال ألجلهما، سبيل هللا 
وتزويج من ال زوج له، وبذلك حيفظ مقصدين من مقاصد الشريعة حفظ املال، وحفظ النسل.
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املبحث الثاين:
اقرتان اسم هللا الشاكر ابمسه العليم يف السياق القرآين:

املطلب األول: يف معىن اسم هللا الشاكر:
 : " الشُّْكُر: ِعرفاُن اإلحساِن وَنشرُه، ومَحُْد ُموليِه، َوُهَو الشُّكور أَْيضا، والشُُّكوُر من الدَّوابِّ
َمِن العلُف القليُل » )49( »ويكون ابلثناء على احملسن مبا أوالكه من املعروف" )50(. َما يكفيِه للسِّ

الشـاكر هـو: اسـم مـن أمسـاء هللا احلسـىن، وهـو اسـم فاعـل مـن َشـَكَر يشـكر فهـو شـاكر 
ومشـكور، والشـكر: مقابلـة املنعـم علـى فعلـه بثنـاء عليـه، وقبـول لنعمتـه، واعـرتاف هبـا، هـذا 

أصلـه يف اللغـة )51(.

وقد مّسى تعاىل نفسه "شكورا " ومّسى نفسه "شاكرا " وكالمها يرجع إىل الفعل "شكر". 
وذكر الزجاجي أّن أصله من الشكر، وهو الظهور، ومنه شكر الضرع إذا امتأل، وامتالؤه ظهوره، 
فكأّن الشكر من هللا تعاىل هو إاثبة الشاكر على شكره، فجعل ثوابه للشكر وقبوله للطاعة 
شكراً على طريقة املقابلة )52(. ويف الفرق بني الشاكر والشكور ذكر البيهقي فيما نقل عن 
احْلَِليِميُّ قوله أّن: الشَّاِكُر َمْعَناُه اْلَماِدُح ِلَمْن يُِطيُعُه، َواْلُمْثيِن َعَلْيِه، َواْلُمِثيُب َلُه ِبطَاَعِتِه َفْضاًل ِمْن 
نِْعَمِتِه، قَاَل: َوالشَُّكوُر ُهَو الَِّذي َيُدوُم ُشْكرُُه َويـَُعمُّ ُكلَّ ُمِطيٍع وَُكلَّ َصِغرٍي ِمَن الطَّاَعِة أَْو َكِبرٍي. 
َوذََكرَُه أَبُو ُسَلْيَماَن ِفيَما أُْخربُْت َعْنُه مبَْعَناُه فـََقاَل: الشَُّكوُر ُهَو الَِّذي َيْشُكُر اْلَيِسرَي ِمَن الطَّاَعِة 
فـَيُِثيُب َعَلْيِه اْلَكِثرَي ِمَن الثّـََواِب َويـُْعِطي اجْلَزِيَل ِمَن النِّْعَمِة، فـَيـَْرَضى اِبْلَيِسرِي ِمَن الشُّْكِر، قَاَل: َوَقْد 
حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َمْعىَن الثّـََناِء َعَلى اللَِّ َعزَّ َوَجلَّ اِبلشَُّكوِر تـَْرِغيُب اخْلَْلِق يف الطَّاَعِة قـَلَّْت أَْو َكثـَُرْت؛ 

لَِئالَّ َيْسَتِقلُّوا اْلَقِليَل ِمَن اْلَعَمِل َفاَل يـَتـْرُُكوا اْلَيِسرَي ِمْن مُجَْلِتِه ِإَذا أَْعَوَزُهُم اْلَكِثرُي ِمْنُه َوِمنـَْها " )53(. 

وبناًء على ما تقّدم، فإّن معىن كون هللا تعاىل شاكراً أن يقبل من العبد عمله الصاحل من 
فعل املأمورات واجتناب احملظورات من أفعال القلوب أو اجلوارح، ويثيبه عليه الثواب اجلزيل ولو 

كان العمل يسريا، وال يتصور ذلك إال إبخالص النية.

 املطلب الثاين: ورود اسم هللا الشاكر مقرتان ابمسه العليم يف القرآن الكرمي:
وردت لفظة "شكر" ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي مخساً وسبعني مرّة يف تسع وستني آية، 
منها ست عشرة آية مدنية، وثالث ومخسون آية مكية )54(، وكثرة ورودها يف اآلايت املكية 
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ينسجم مع املنهج التأسيسي للقرآن الكرمي يف تعليم الناس شكر اخلالق سبحانه على نعمائه 
وآالئه اليت ال تعّد وال حُتصى، وترسيخ هذه القيمة يف حياة الناس، فقد كان وال يزال القليل من 
العباد شكوراً. قال يف الظالل: " إّن شكر النعمة دليل على استقامة املقاييس يف النفس البشرية. 
فاخلري يشكر؛ ألّن الشكر هو جزاؤه الطبيعي، يف الفطرة املستقيمة ... هذه واحدة ... واألخرى 
أّن النفس اليت تشكر هللا على نعمته، تراقبه يف التصرف هبذه النعمة بال بطر، وبال استعالء على 
اخللق، وبال استخدام للنعمة يف األذى والشر والدنس والفساد. وهذه وتلك مما يزكي النفس، 
ويدفعها للعمل الصاحل، وللتصرف الصاحل يف النعمة مبا ينميها ويبارك فيها؛ ويرضي الناس عنها 
وعن صاحبها، فيكونون له عوانً؛ ويصلح روابط اجملتمع فتنمو فيه الثروات يف أمان" )55(. وهبذا 
يظهر أّن معرفة اسم هللا الشاكر والشكور حتّفز إىل املبادرة إىل العمل الصاحل، فالقليل من العمل 
يكافأ ابلكثري من األجر والثواب. وتؤسس يف التعامل بني الناس قيمة الشكر الذي يقتضي 

مقابلة املعروف بشكره.

أما اقرتان امسه تعاىل الشاكر ابمسه العليم فقد ورد يف آيتني مدنيتني يف القرآن الكرمي، 
وردات يف سياقني يتحداثن عن أعمال عظيمة تتطلب قّوة يف الصرب والثبات، وعزية يف العمل 
للوصول إىل مرضاة هللا تعاىل والتقرب إليه. وقد تقّدم يف اآليتني امسه تعاىل الشاكر على امسه 

العليم. وتفصيل ذلك:

املطلب الثالث: السياقان اللذان ورد فيها اسم هللا الشاكر مقرتانً ابمسه العليم: 
أواًل: إدامة الشكر توجب رفع العذاب:

يعد شكر اإلنسان لغريه على نعمة أو فضل أو معروف اعرتافاً منه بفضله، واستشعاراً 
لقيمة تلك النعمة أو ذلك الفضل الذي أسداه له، وهو يف الوقت نفسه خلق وسلوك حسن 
منه إزاء ذلك الغري، فما جزاء املعروف إال اإلحسان، وإذا أدام اإلنسان شكره فإّن ذلك احملسن 
يدمي عليه نعمته وفضله. هذا سلوك العبد مع العبد فكيف يكون حاله مع هللا إذا أدام شكره، 

وحّدث بنعمته عليه فشكرها ؟.

لقد جعل هللا تعاىل الشكر سّنة من سننه يف نظام اخللق، فالشكر جيلب التوسعة على 
العباد يف الرزق، ويدمي النعم عليهم، وحيفظ بقاءها، كما أّن جحد النعمة يوجب التضييق عليهم 
فيها، إما بنزع بركتها أو مبحقها وإذهاهبا، أو بتسليط الغوائل عليها. قال تعاىل: ﴿ َوِإْذ تََأذََّن 
رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرتُْم أَلَزِيَدنَُّكْمۖ َولَِئْن َكَفْرتُْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد ﴿7﴾﴾ ) إبراهيم(، فالشاكر لله فضله 
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وإنعامه هو من يعظم ذلك الفضل، ويديم الشكر عليه.

وفي سياق بيان أّن الشكر واإليمان ينجيان العبد من عذاب الله تعالى، ورد قوله تعالى: 
﴿ َما يـَْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرتُْم َوآَمنـُْتْمۚ وََكاَن اللَُّه َشاِكرًا َعِليًما ﴿147﴾﴾ ) النساء(، واآلية 
واردة في حديث عن المنافقين تعليماً لهم حّق الشكر واإليمان، بل جعل الطبري الخطاب في 
هذه اآلية للمنافقين)56(. أما القشيري فقد جعل هذه اآلية من اآليات التي توجب ُحْسَن الرجاء 
وقّوة األمل، ألنّه جعل من أمارات األمان من العقوبات شيئين اثنين: الشكر واإليمان)57(. 
فالشكر إظهار فضله تعالى على آالئه ونعمائه، واإليمان تصديق بكل ما أخبر به، فاجتمع 
العمل الصالح مع اإليمان الصادق، وهما أمران يدفعان العذاب. والله سبحانه يقبل شكر من 
شكر وآمن، فهو عليم بالشاكر ال يضيع ما استحق من أجر وثواب. وهذه سنة من سنن الله 

تعالى في الخلق.

وفي هذه الصيغة االستفهامية التي تصدرت بها اآلية الكريمة قال البغوي: " هذا استفهام 
ملكه،  في  يزيد  عباَدُه ال  تعذيبه  فإّن  الشاكر،  المؤمن  يعذب  إنه ال  معناه:  التقرير،  بمعنى 
وتركه عقوبتهم على فعلهم ال يـُْنِقُص من سلطانه، والشكُر: ضد الكفر، والكفر ستر النعمة، 
والشكر: إظهارُها " )58(. فإظهار العبد االستجابة لطاعة ربه بال رياء، وال نفاق، مؤشر على أّن 

هذا العمل يستحق أن جيازي هللا تعاىل عليه ابلشكر والثواب واجلزاء احلسن.

الشكر  بصفة  وأتى   " حيان:  أبو  قال  الفاعل  اسم  وزن  على  الشكر  صيغة  جميء  ويف 
ابسم الفاعل بال مبالغة ليدل على أنه يتقبل ولو أقل شيء من العمل وينميه، عليماً بشكركم 

وإيانكم فيجازيكم. ويف قوله: عليماً، حتذير وندب إىل اإلخالص هلل تعاىل " )59(.

واضاف ابن عاشور معىن آخر بقوله: " فيه كذلك إعالم أبّن هللا ال يعطل اجلزاء احلسن عن 
الذين يؤمنون به، ويشكرون نعمه اجلّمة، واإليان ابهلل وصفاته أول درجات شكر العبد ربه " )60(.

وتساءل الزخمشري عن سّر تقدمي الشكر على اإليان يف اآلية الكرية فقال: " فإن قلت: 
مل قدم الشكر على اإليان؟ قلت: ألّن العاقل ينظر إىل ما عليه من النعمة العظيمة يف خلقه، 
وتعريضه للمنافع، فيشكر شكراً مبهماً، فإذا انتهى به النظر إىل معرفة املنعم آمن به، مث شكر 

شكراً مفصاًل، فكان الشكر متقدماً على اإليان، وكأنّه أصل التكليف ومداره " )61(. 
وقد يكون مثة سبب آخر، هو أّن اآلية وردت يف سياق احلديث عن املنافقني، والنفاق 
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سلوك يصيبه اخلذالن والغثيان، وحيالفه الفشل واخلسران، وترى السقوط حليفه عند أول عتبات 
األعمال الصاحلات، وعند اختباره بعزائم األمور، وعظائم األعمال، وعند الشدائد اليت تتطلب 
صرباً وثبااتً وإقداما، وملا كان العمل هو السبب املوجب يف رفع العذاب قّدمه على اإليان، 
فالعمل ترمجان اإليان ودليله وبرهانه، بل هو أساس العمل، وقاعدة انطالقه ومرتكزه؛ ولذلك 

كان العمل معيار اإليان احلق، ومؤشر صادق يشهد له.

اثنياً: يف احلج والعمرة ذروة الكمال الروحي:

من رمحة هللا تعاىل أن جعل صفة الشكر وسيلة يتقرب هبا العبد إىل ربه إذا ما حتّلى هبذه 
الصفة فأحسن إىل نفسه، أو أحسن إىل غريه، وقد ذكر ابن القيم رمحه هللا أّن هللا يشكر العبد 
على إحسانه لنفسه، بل األبلغ من ذلك أنه سبحانه أعطى العبد ما حيسن به إىل نفسه، وشكره 

على قليله ابألضعاف املضاعفة )62(.

ومما أعطى العبد وشرع له احلج والعمرة، فهما من أبرز األعمال اليت تستحق شكر هللا 
تعاىل، ومها السبيل لبلوغ ذروة الكمال الروحاين، فمن ابشر خملصاً احلّج والعمرة اللذين مها 
مثال العبادات الروحية واملالية جمتمعة يف هذا الدين، فإّن هللا يشكر له، كما ورد يف قوله تعاىل: 
﴿ ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَّهِۖ َفَمْن َحجَّ اْلبـَْيَت أَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَمۚا 
َوَمْن َتَطوََّع َخيـْرًا فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم ﴿158﴾﴾ ) البقرة(، فهاتان العبادتان جمعتا متطلبات 
الروح والجسد، وفتحتا المجال واسعاً لمن شاء أن يرتقي في سّلم الكمال الروحي والقرب من 
الله تعالى، فالعبد يتحمل ألجل ذلك كّل الصعاب والمشاّق، ويبذل لذلك ماله ونفسه صابراً 
محتسباً، قاصداً األجر والثواب من الله تعالى، فأداؤهما واالستزادة منهما تطوعاً وقربة إلى الله 
تعالى عمل يشكر الله سبحانه عليه، ويجزي عليه الجزاء اجلميل. وواضح أّن اقرتان الشكر 
ابلعلم يدخل الطمأنينة على قلب العبد، فحني يدرك العبد أّن هللا عليم مطلع على ما يقوم به 
من حج أو عمرة يف تلك اجلموع اهلائلة على الرغم من كل العوائق والصعاب، يطمئن ويفرح 
أبّن هللا سيشكر له، ويثيبه على ما يقوم به من فريضة أو انفلة، فشكره تعاىل مرتتب على علمه 
أبحوال من يشكر هللا تعاىل إبخالص على نعمه وآالئه وتوفيقه، فهو شكر عليم ببواطن األمور.

 واستظهر ابن عاشور أن يكون يف الشكر هنا استعارة متثيلية، شّبه شأن هللا يف جزاء 
العبد على الطاعة حبال الشاكر ملن أسدى إليه نعمة وفائدة، هذا التشبيه متثيل تعجيل الثواب 
وحتقيقه؛ ألّن حال احملسن إليه أن يبادر بشكر احملسن)63(. ومعناه أن يقابل ابإلحسان مقابلة 
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الشكور؛ ألنه يقابل على اليسري أبضعافه )64(.

وهذا الذي استظهره ابن عاشور قد سبق الرازي إىل تقريره وزاد عليه فقال: " إنّه تعاىل 
ملا أمرهم ابلشكر مسى جزاء الشكر شكراً على سبيل االستعارة، فاملراد من الشاكر يف حقه 
تعاىل كونه مثيباً على الشكر. واملراد من كونه عليماً أنه عامل جبميع اجلزئيات، فال يقع الغلط 
له البتة، فال جرم يوصل الثواب إىل الشاكر والعقاب إىل املعرض)65(. قال املراغي: " ويف التعبري 
عن إحسان هللا على عباده ابلشكر- تعويدهم اآلداب العالية واألخالق السامية، إذ أّن منفعة 

عملهم عائدة إليهم، وهو مع ذلك قد شكرهم عليه " )66(.

فاحلج والعمرة عمالن كبريان عظيمان، وفيهما من املشاّق ما ليس يف غريمها، ولذلك 
يؤداين مرّة يف العمر ملن استطاع إىل ذلك سبياًل، ومن تطوّع وزاد أبن أّدامها أكثر من مرّة فهو 
موعود بشكر هللا تعاىل له، يقبل منه عمله ويثيبه عليه أبجزل ما يكون من العطاء؛ ألنّه ال 
يتطوّع ابحلج والعمرة على ما هبما من تلك املشاق واملتاعب إال من عقد العزم وأخلص النّية هلل 
تعاىل، وعندما يتيقن إخالصه هلل تعاىل فإنّه سبحانه يقبله وجيزيه حسنا، أما من عشش النفاق 
يف قلبه، فإنّه ال يقوى على تلك املتاعب واملشاّق فيحجم عن تلك العبادات الكربى فيحرم 

خريي الدنيا واآلخرة.
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اخلامتة:
حيسن بنا وقد وصلنا إىل هناية البحث بعون هللا وتوفيقه أن نسطّر أهم ما توصلت إليه 

هذه الدراسة من نتائج وتوصيات، نوردها يف النقاط اآلتية:

أوالً: الواسـع اسـم مـن أمسـاء هللا احلسـىن، وهـو مـن أمسـاء الكمـال واجلـالل، وهـو الـذي ال 
يضيق بشيء من علم، أو قدرة، أو إحسان وعطاء، أو رمحة، أو مغفرة، أو حكمة، ...، وال يكون 
ذلك إال يف حّق هللا سبحانه، فهو الواسع مطلقاً. ويف هذا االسم اجلليل معاين عظيمة تنعكس 
إجيـاابً علـى نفـس العبـد وسـلوكه، فمـا دام هللا واسـعاً عليمـاً فـإّن العبـد واقـف ببابـه، سـائل مـن 

عطائـه، غـري ايئـس مـن فضلـه وإنعامـه. 

اثنيـاً: اجتـه سـياق االقـرتان الثنائـي بـني اسـم هللا الواسـع وامسـه العليـم يف السـياق القـرآين إىل 
حفظ مقاصد الشريعة إمجااًل، وهي حفظ الدين والنفس والنسل واملال، وحفظ مقصد األمن 

االجتماعي.

اثلثاً: ورد هذا االقرتان الثنائي بني امسه تعاىل الواسع ابمسه العليم يف القرآن يف سياق اإلنعام 
واإلفضال على اخللق، بتحقيق أمرين هلما صلة وثيقة بنظام حياة الناس واجتماعهم، مها: 

أ- التوسعة على الناس يف شؤون دينهم، فلم يكلفهم هللا تعاىل فوق ما يطيقون، ومل حيمل 
عليهم إصراً، بل قام شرعه على اليسر ورفع احلرج، وأفاد امسه الواسع يف هذا السياق حّث 

النفوس لإلقبال على هديه، وااللتزام بشرعه. وهو سياق يتقرر به حفظ مقصد الدين.

ب- التوسـعة علـى النـاس يف شـأن معاشـهم بسـبب مـا يقومـون بـه مـن أعمـال صاحلـات، 
فاملال هو عصب احلياة، وبذله ملن يستحق تدبري لشؤون هذه احلياة، وال ينبغي أن يكون فقده 
صارفاً عن الزواج الذي حيفظ النفوس بديومة النسل، وحيفظ النفوس بعصمتها من الوقوع يف 
الفاحشـة. وفتح امسه الواسـع يف هذا السـياق ابب األمل لكل ذي حاجة أبّن عطاء هللا تعاىل 

ال ينفد. وهو سـياق يتقّرر به حفظ مقصد النفس، ومقصد النسـل، ومقصد املال.

وهذان األمران يشكالن األساس يف حتقيق األمن االجتماعي يف حياة الناس، ومها دافعان 
قواين لبناء حياة الناس على الصالح واالستقامة، واهلدى والرشاد.

رابعاً: الشاكر اسم من أمساء هللا احلسىن، وهو من أمساء الكمال واجلالل ومعىن كونه 
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سبحانه شاكراً أنه يتقبل من العبد عمله الصاحل من فعل املأمورات، واجتناب احملظورات من 
أفعال القلوب، أو اجلوارح، وجيزي عليه ابلثواب اجلزيل، والعطاء الكبري، وإن كان عمل العبد 

قليالً يسرياً. 

خامساً: ورد هذا االقرتان الثنائي بني امسه تعاىل الشاكر وامسه العليم يف القرآن يف سياق 
احلث على إظهار الشكر هلل تعاىل ابالستجابة ملا شرع، واإلقبال عليه سبحانه هبمة وإخالص. 
وأبرز مظاهر االستجابة ملا شرع أداء األعمال الصاحلة كاحلج والعمرة ففيهما يظهر صدق 
العبد يف ابتغاء مرضاة هللا، وحتّمل املشاّق واملتاعب، والصرب على جتشم الصعاب، وبذل املال 
يف سبيل أداء تلك الطاعات طلباً للمغفرة والصفح من هللا سبحانه، فالعبد ال يقوم بذلك إال 
قربة وزلفى إىل ربه راجياً ما عنده من أجر وثواب، خائفاً وجالً مما أعّد للعصاة واملنافقني من 

العذاب. فكأّن النفاق ال يتسلل إىل هذه العبادة العظيمة.

سادساً: يف ورود امسه الشاكر يف هذا السياق إغراء للعبد ابالستزادة من فعل الصاحلات، 
فإّن سبحانه جيزي على القليل من العمل الكثري من األجر.

سابعاً: يتقرر من اقرتان اسم هللا الشاكر ابمسه العليم يف السياق القرآين سنة من سنن هللا 
يف اخللق، هي أّن الشاكرين يف مأمن من العقوبة والعذاب. 

أما التوصيات فلعّل أبرز توصية نوصي هبا الباحثني التوّجه إىل دراسة ظاهرة االقرتان الثنائي 
بني أمساء هللا احلسىن، فهي ظاهرة جديرة ابلدراسة، حقيقة أبن يوليها الباحثون جّل اهتمامهم؛ 
ألهنا تفتح آفاقاً جديدة يف دراسة إعجاز القرآن الكرمي من جهة، وتؤّصل قواعد الفاصلة القرآنية 

اليت يرد فيها هذا االقرتان من جهة أخرى.
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