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كلمة النا�شر

ق�شة كتاب: )تف�شير الزهراوين(

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

ة كتابنا هذا تعود ألكثر من مخس�ة عرش عاًما؛ حيث بدأ الش�يخ  ة، وِقصَّ فلكلِّ كتاٍب ِقصَّ
د دروَس التفس�ر بجامع )عمر بن عبد العزيز( بالُخَب، ش�ارًحا تفس�َر  حمم�د صالح املنجِّ
ة تزيد  احلافظ ابن كثر  املعروف باس�م )تفسر القرآن العظيم(، وانتظَم يف تدريسه ملدَّ

عن ثالث عرشة سنة.

رُس إىل إمالء »تفسر« عىل الطلبة، مع االعتِناء بَجْمع الفوائد، والنَُّكت،  ر هذا الدَّ ثم تطوَّ
واللَّطاِئف، واإلش�ارات، من ُكُتب التفاس�ر املختلفة، القديم�ة، واملعارصة -والتي زادت 

عن الثالثني- وترتيبها بأسلوٍب سهٍل، واضٍح.

ْهراَوين( -البقرة وآل عمران- ونظًرا لعموم  ومع اكتاِمل تفس�ر س�ورة )الفاحتة( و)الزَّ
الفائ�دة، وحاج�ة الناس إىل مثل هذا التفس�ر الذي س�يكون فيه إثراٌء للمكتبة اإلس�الميَّة 
-بإذن اهلل-؛ فقد عكَف الفريُق الِعلمّي بمجموعة زاد عىل ُمراجعة التفسر، وإعادة صياغة 
امل�ادة العلميَّ�ة، وترتيبها، وهتذيبها، وزي�ادة بعض الفوائد واالس�تنباطات من اآليات، مع 

َلف. ة املرفوعة، واآلثار الواردة عن السَّ ختريج اآليات، واألحاديث النبويَّ

ْهراَوين( باكورة إخراِج هذا املرشوع الكبر إىل  ونرجو من اهلل تعاىل أن يكون )تفسر الزَّ
د(، وأن يكون إسهاًما من الشيخ يف هذا الَباب من أبواِب العلم؛ ويكون  النور )تفسر املنجِّ

حتقيًقا عمليًّا لقول اهلل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]اإلرساء: 9[.

ونس�أل اهلل تعاىل أن يوفِّقنا واملس�لمني لِ�ام حيبُّه ويرض�اه، وأن يرزَق اجلميع اإلخالص 
والَقبول.

جمموعة زاد
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احلمد هلل ربِّ العاملني، وأش�هد أن ال إله إالَّ اهلل، وحَده ال رشيك له، وأش�هد أنَّ حممًدا 
ين. وبعد: عبُده ورسوله، صىل اهلل عليه وسلم تسلياًم كثًرا إىل يوم الدِّ

ة االحتياج  ف ما يتعلَّ�ق به، وبموضوعه، وغايته، وِش�دَّ ف�إنَّ رشَف الِعْل�م إنَّام ُيناُل برَشَ
إليه.

ول�ذا، فتفس�ُر القرآن الكري�م، وتعلُّمه وتعليم�ه؛ من أرَشِف ما ُت�َرف فيه األوقات، 
نيا. ؤوس، وكالشمِس للدُّ وُتبَذل فيه األموال، وأصحاُبه هم كالتاِج عىل الرُّ

فالقرآن الكريم هو كالُم اهلل تعاىل، ووحُيه إىل نبيِّه ، ورسالُته إىل خلقه.

وه�و هًدى، ورمحٌة، ونوٌر، وب�الٌغ، وبصائُر، وِذكٌر، وفرقاٌن، وموعظ�ٌة، قال اهلل تعاىل: 
ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ 

]يونس: 57[.

َم  ُكْم َمْن َتَعلَّ وأه�ُل الق�رآن -تعلُّاًم وتعلياًم- هم خر الناس؛ كام ثبَت يف احلدي�ث: »َخْرُ
َمُه«))(. الُقْرآَن َوَعلَّ

عت مش�اِرُبا،  ت، وتنوَّ وم�ن املعلوم أنَّ ُكُتب التفس�ر قد كُثَرت، وُبِس�َطت، واخُتِرَ
واختلَفت مناِهُج أصحاِبا.

ا،  وقد جَرت املحاولة يف هذا التفسر أن يكون تفسًرا قرآنًيا -يفسِّ القرآن بالقرآن- أثريًّ
�َر كتاِب اهلل، واالنتفاَع بآياتِه ومواِعظِه، والعيَش  ل تدبُّ ا، واقعيًّا، ُيَسهِّ ا، َعْريًّ ا، َدَعويًّ َتْربويًّ

رواه البخاري )5027( .  )((
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م�ع القرآن، وَيْربِ�ط القرآن بواقع الناس، ويك�ون -مع كلِّ هذا- ُمصاًغا بأس�لوٍب س�هٍل 
ة احلديث- ومناِس�ًبا لُعموم  ، َيَْمع بني األصال�ة والُمعارَصة -أصال�ة القديم، وِجدَّ ٍ مي�سَّ

الراغبنَي من طبقات املجتَمع املختلفة.

أهداُف هذا التَّفسري:
 	. م َرْبط الناس بكالم ربِّ

إبراز هدايات القرآن املختلفة للتي هي أقَوم، يف مجيع املجاالت: العقائد، األحكام، 	 
قاِئق، فِقه الواقع... إلخ. املعاَمالت، اآلداب، الرَّ

الرتبية عىل اس�تِنباط الفوائد، والنَُّكت، واألحكام، واللَّطاِئف، واإلشارات القرآنيَّة 	 
من اآليات، وَرْبط القرآن بالواقع، بطريقٍة سهلٍة، من خالل الفوائد، واالستِنباطات، 

واللَّطائف املبثوثة يف ثنايا التفسر.

وايات ال�واِردة يف الباب، واس�تِنباط 	  االهتِ�امم بأس�باب النُّ�زول، واختيار أَص�حِّ الرِّ
الفوائد والِعَب منها.

�ُبهات، 	  ّد عىل الشُّ ات؛ كربط القرآن بِفقه الواقع، والرَّ اإلش�ارة إىل كثٍر من املس�َتَجدَّ
ونحو ذلك.

عاة واملرّبني من خالل ربط التفسر بالدعوة والرتبية.	  ِخدمة الدُّ

داد، والقبول، واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىل اهلل وسلَّم  ونسأل اهلل تعاىل التوفيق، والسَّ
د، وآله، وصحبه. عىل نبيِّنا حممَّ
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وهي ُسوَرة مكيَّة.

آياهتا: س�بُع آي�ات -عند مجيع علامء الع�َدد-؛ لقول اهلل تع�اىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ْجر: 87[. ۅ( ]احلرِ

لك�ن اختلَف العلامُء: هل البس�ملُة آي�ٌة منها -فتكون اآلية الس�ابعة هي قوَله: )ڤ 
ڤ ڤ ڦ(- أم ليس�ت منها -فتكون اآلية الس�ابعة هي قوَله: )ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ(-؟))(.

ا اش�تملت عىل مقاصد القرآن كلِّه،  ى )أمَّ الكتاب(، و)أمَّ القرآن(؛ ألنَّ أسماؤها: ُتَس�مَّ
وألنَّ معاين الكتاب العزيز ترجع إليها. وُتسّمى أيًضا: )السبَع املثاين()2( .

ر يف كلِّ صالة، والتي قال اهلل تعاىل  بع املثاين التي ُتثنَّى وتكرَّ َفْضل ُسوَرة الفاحتة: هي السَّ
ْجر: 87[. عنها: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]احلرِ

اَلَة َبْينِي  ها النب�ي  صالة؛ كام يف احلدي�ث: »قال اهلل تعاىل: َقَس�ْمُت الصَّ وس�امَّ
، َولَِعْبِدي َما َس�َأَل، َف�إَِذا َقاَل الَعْبُد: )پ پ پ پ(  َوَبنْيَ َعْبِدي نِْصَفنْيِ

َقاَل اهللُ َتَعاىَل: مَحَِديِن َعْبِدي.

َوإَِذا َقاَل: )ڀ ڀ( َقاَل اهللُ َتَعاىَل: َأْثنَى َعَلَّ َعْبِدي.

َض إَِلَّ َعْبِدي-. ًة: َفوَّ َوإَِذا َقاَل: )ٺ ٺ ٺ( َقاَل: َمََّديِن َعْبِدي -َوَقاَل َمرَّ

انظ�ر: تفس�ر ابن كثر ))/6))(، تفس�ر القرطبي ))/92(، تفس�ر اب�ن عطي�ة ))/)6(، البهان يف علوم   )((
القرآن ))/75(.

وُأطلق عليها عّدة أسامء أخرى، كاحلمد، والصالة، والشفاء، وغر ذلك، انظر: تفسر ابن كثر ))/)0)-02)(.  )2(

[ \
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َفإَِذا َقاَل: )ٿ ٿ ٿ ٿ( َقاَل: َهَذا َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل.
َف�إَِذا َق�اَل: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ( َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل«))(.
  َّأبا س�عيد ب�َن الُمعىل  ُّوه�ي أعظ�م ُس�وَرة يف الق�رآن، كام أخ�ب النبي

�َوِر يِف الُقْرآِن«، ثم قال له: »)پ پ  َمنََّك ُس�وَرًة ِهَي َأْعَظُم السُّ بذلك، وقال له: »أَلَُعلِّ
ِذي ُأوتِيُتُه«)2(. ْبُع الَمَثايِن، َوالُقْرآُن الَعظِيُم الَّ پ پ(، ِهَي السَّ

وقال : »َما َأْنَزَل اهللُ يِف التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل ِمْثَل ُأمِّ الُقْرآِن«))(.
ه النبي  عىل ذلك))(. قية بالفاحتة نافعٌة، كام فعل أبو سعيٍد الُخدريُّ ، وأقرَّ والرُّ
وقد ُفتَِح باٌب من الس�امء، فن�زل منه َمَلٌك إىَِل األَْرِض، َلْ َينِْزْل َقطُّ إاِلَّ الَيْوَم، َفَس�لََّم عىل 
ُة الِكَتاِب، َوَخَواتِيُم  اَم َنبِيٌّ َقْبَلَك: َفاحِتَ النبيِّ ، َوَقاَل: »َأْبرِشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِيَتُهاَم، َلْ ُيْؤهَتُ

ُسوَرِة الَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمنُْهاَم إاِلَّ ُأْعطِيَتُه«)5(.
مالة دون قراءهتما؛ لِ��ام يف »الصحي�ح« ع�ن أيب هري�رة ، أنَّ النبي  وال ُتمزئ الصَّ

 قال: »َمْن َصىلَّ َصاَلًة َلْ َيْقَرْأ فِيَها بُِأمِّ الُقْرآِن؛ َفِهَي ِخَداٌج -ثالًثا- َغْرُ َتَاٍم«)6(.
ِة الِكَتاِب«)7(. وقال النبي : »الَ َصاَلَة ملَِْن َلْ َيْقَرْأ بَِفاحِتَ

مقاصد السورة:
مة لكتاب اهلل؛ فَحَوت مجيع مقاصده وأغراضه عىل جهة اإلمجال. جاءت السورة كاملقدِّ

مة للُخطبة. يباجة للكتاب، أو املقدِّ لة من القرآن منزلة الدِّ وهي منزَّ
مة: وحيتوي أسلوب الفاحتة عىل ثالث قواعد للمقدِّ

رواه مسلم )95)(.  )((
رواه البخاري ))7))(.  )2(

رواه الرتمذي )25))(، والنسائي )))9(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )5560(.  )((
رواه البخاري )2276(، ومسلم ))220(.  )((

رواه مسلم )806(.  )5(

رواه مسلم )95)(.  )6(
رواه البخاري )756(، ومسلم ))9)(.  )7(
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مة؛ لئالَّ تّل نفوس الس�امعني بط�ول انتظار املقصود، ومن هذا يظهر  األوىل: إياز املقدِّ
ا ُسوَرة قصرة. َور الطوال، مع أنَّ وجه وضعها قبل السُّ

ى »براعة االستهالل«؛ ألنَّ ذلك ُييِّئ  الثانية: أن تشر إىل الغرض املقصود، وهو ما ُيَسمَّ
يه. بوا لتلقِّ د عليهم، فيتأهَّ السامعني لسامع تفصيل ما سَرِ

مة م�ن جوامع الَكِلم، وقد ب�نيَّ ذلك علامء البي�ان، عند ذكرهم  الثالثمة: أن تك�ون املقدِّ
املواضع التي ينبغي للمتكلِّم أن يتأنَّق فيها.

وَرة: موضوعات السُّ
ل عليه، وتقوية الرجاء برمحته، واالس�تعانة به، واس�تمداد  الثَّن�اء ع�ىل اهلل تعاىل، والتوكُّ

التوفيق منه سبحانه، وطلب اهلداية والثبات منه وحَده.

وترقُّب العبد للحساب واجلزاء يوم القيامة.

ك. وختليص الِعبادة ِمن الرشِّ

ين. واالستقامة عىل الدِّ

وطلب األمان ِمن غضب اهلل والضالل عن سبيله، ومانبة اليهود والنصارى، وعدم التشبُّه بم.

تفسري االسترِعاذة:
َأم�ر اهلل ب�ا عند البدء بق�راءة القرآن؛ فق�ال: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ( ]النحل: 98[.
�يطان اإلنس�ان بمعصي�ة، وإذا خ�يش ِمن حض�وره، وإذا  وكذل�ك أم�ر ب�ا إذا نزغ الشَّ

نة. الة، وعند الغضب، كام ثبتت بذلك السُّ وسوس له يف الصَّ

�يطان؛ وذل�ك ليحصل التدبُّر  واألم�ر باالس�تِعاذة قبل قراءة القرآن لُتدرأ وسوس�ة الشَّ
واالستمرار يف القراءة، وكان النبي  يقول يف استفتاح صالته قبل أن يقرأ الفاحتة: 
زه: اجلنون،  ِزِه َوَنْفِخِه َوَنْفثِِه«))(، وَهْ ِجيِم، ِمْن َهْ ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعِليِم ِمَن الشَّ »َأُعوُذ بِاهلل السَّ

ْعر القبيح. وَنْفخه: الِكب، وَنْفثه: الشِّ

نه األلباين يف اإلرواء )2/)5(. رواه أبو داود )775(، والرتمذي )2)2(، وحسَّ  )((
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َفث، والتجاء إىل اهلل، وطلب احلامية منه، ِمن رشِّ  واالستِعاذة طهارة للفم ِمن اللَّغو والرَّ
يطان؛ ألنَّه عدّو باطن خفّي، ال ينفع معه املداراة واملصانعة. الشَّ

يطان(: مشتٌق ِمن »َشَطَن« إذا َبُعَد، وهو بعيد بطبعه عن طباع البرش، وبعيٌد بِفْسقه  و)الشَّ
وُكفره عن كلِّ خر.

ا َغْرَ ذلك،  ا احرتاًقا وإمَّ وقيل: هو من باب »شاط«، وهو أصٌل يدلُّ عىل َذهاب اليشء، إمَّ
يطان« زائدة، عىل وزن »فعالن«))(. جُل« إذا احتدَّ غَضًبا، والنون يف »الشَّ ومنه: »استشاط الرَّ

جيم(: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: املرجوم املطرود عن اجلنَّة، وعن اخلر كلِّه. و)الرَّ

تفسري البسملة:
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(:

ا بعض آية ِمن ُس�وَرة النمل،  حابُة كتاب اهلل بالبس�ملة، واتفق العلامء عىل أنَّ افتتح الصَّ
واختلفوا: هل البسملة آية ِمن الفاحتة، أم ال؟

  أنَّ رسول اهلل ، ور، كام روى ابن عبَّاس ا نزلت للفصل بنَي السُّ وثبت أنَّ
وَرِة، حتَّى َتنِزَل َعَلْيِه: )ٱ ٻ ٻ ٻ(«)2(. »كان ال َيْعِرُف َفْصَل السُّ

الَة با؛ فقد ُس�ِئَل َأَنٌس: َكْيَف َكاَنْت ِقَراَءُة  وقد ثبت أنَّ النبيَّ  كان يفتتح الصَّ
ا«، ُثمَّ َقَرَأ: )ٱ ٻ ٻ ٻ(، »َيُمدُّ بِ� )ٱ  النَّبِيِّ ؟ َفَقاَل: »َكاَنْت َمدًّ

ٻ(، َوَيُمدُّ بِ� )ٻ(، َوَيُمدُّ بِ� )ٻ(«))(.
وذهب كثٌر ِمن العلامء -وهو الثابت عن اخللفاء األربعة- إىل عدم اجلهر با قبل الفاحتة 

الة. يف الصَّ

وقول�ه )ٱ ٻ( أي: أبتدئ قراءيت ب� )بس�م اهلل(، أو: ابتداء القراءة ب� )بس�م اهلل(؛ 
لالستعانة به ، والتامس الَبكة بتقديم ِذْكر اسمه قبل العمل.

انظر: تفسر ابن كثر ))/5))(، تفسر القرطبي ))/90(.  )((
رواه أبو داود )788(، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ))75(.  )2(

رواه البخاري )6)50(.  )((
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ى ب�ه غ�ره ، وه�و أكثر األس�امء وروًدا  )ٻ(: لف�ظ اجلالل�ة، اس�م ال ُيَس�مَّ
نَّة. وَت�كراًرا يف الكتاب والسُّ

وهو مش�تٌق ِمن »َألَِه« يْأَلُه، ومعناها: الِعب�ادة بمحبَّة وُذلٍّ وخضوع، وأصل هذه اللفظة 
»اإلل�ه«، فلامَّ ُحِذف�ت اهلمزة والتقت الالم بال�الم؛ ُأدِغمتا، فصارتا يف اللف�ظ حرًفا واحًدا 

م تعظياًم. ًدا، وُفخِّ مشدَّ

ن عىل ذات�ه، وعىل صفة  )ٻ ٻ(: كاله�ا مبالغ�ة م�ن »الرمحة«، وكالها ي�دالَّ
الرمحة، وهي رمحة حقيقيَّة تليق بجالله وَعَظمته.

وإذا اجتمع االسامن -كام يف هذا املوضع-؛ ف� »الرمحن« يدلُّ عىل الرمحة التي هي صفته، 
ي بإيصال الرمحة إىل املرحوم. و»الرحيم« يدلُّ عىل فِْعله املتعدِّ

ى به غره، بخالف »الرحيم«. و)الرمحن( اسم خمتّص باهلل سبحانه، ال ُيَسمَّ

وه�ذا االس�م: )الرمحن( هو الذي أنك�ره ُمرشكو العَرب؛ كام ق�ال اهلل عنهم: )ڑ ک 
ک(، لكنَّ�ه إن�كار جحود واس�تهزاء، ال جهالة واس�تبعاد، فقد كان االس�م معروًفا يف 

أشعاِرهم، كقول أحدهم:
لتمم َعَلْينَما َعْجَلتْينَما عليُكمُم مد وُيْطلرِقرَِعجرِ َوَمما َيَشمأ الّرْحَمن َيْعقرِ

)پ پ پ پ ڀ(:

وقول�ه )پ پ(: إثب�ات كلِّ املحامد هلل. و)احلمد( وص�ف املحمود بالكامل مع 
املحبَّة والتعظيم، والالم يف قوله )پ( لالختِصاص واالستِحقاق.

(: هو اخلالِق، املالِك، الُمدبِّر. )پ پ( )الربُّ

و)العاملني(: مجع َعاَل، وهو كلُّ ما سوى اهلل ، ِمن املالئكة واإلنس واجلنِّ والطر وغرها.

م َعَل�م عىل خالقهم ؛ فف�ي كلِّ يشء من املخلوقات  وق�د ُوِصف�وا بذلك؛ ألنَّ
ته، وغر ذلك من معاين ربوبيَّته. آية تدلُّ عىل اخلالق: عىل قدرته، وِحكمته، ورمحته، وِعزَّ

: الَفْرُق بني املدحرِ واحَلْمدرِ

فات احلمي�دة، لكن ال يلزم منه أن يك�ون حمبوًبا معظًَّما،  امل�دُح: َوْص�ُف املمدوح بالصِّ
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ه، لكن احلمد ال  فق�د يمدُحه ِمن أجل أن ين�اَل َغَرًضا له، وقد يمدُحه ِمن أجل أن يتَّقي رَشَّ
يكون إال مع حمبٍَّة وتعظيٍم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
الثَّناء عىل اهلل، وأنه تعاىل مستحقٌّ للحمد؛ جلليل صفاته، حتى قبل أن خيلق اخلليقة.

وفيها: حتقيق التوحيد، بإثبات اختصاص اهلل بجميع املحامد، وهذا ال ُيشاِركه فيه غره.

وفيها: إثبات ُربوبيَّة اهلل تعاىل جلميع أصناف اخلليقة.

بوبيَّة؛ تنبيًها عىل أهيَّة هذا النوع ِمن  وفيهما: تقدي�م وصف اهلل باأللوهيَّة عىل وصفه بالرُّ
التوحيد الذي أنكره املرِشكون وأكثر األَُمم الذين بعث اهلل إليهم األنبياء.

وفيهما: تربية اهلل خلَْلقه ُعموًما؛ بدايته هلم لِ�ام فيه مصاحلهم، وتربيته ألوليائه خصوًصا 
بدايتهم، وتعليمهم وتوفيقهم لعبادته.

وفيهما: أنَّ م�ن أس�امء اهلل )ال�رّب(، وال ُيطَلق عىل غ�ر اهلل إالَّ باإلضافة -مث�ل: »َربِّ 
الدار«-.

وفيها: إثبات عظمة اهلل بَخْلقه للعوال املختلفة يف الس�اموات واألرض، التي ال حيصيها 
وال يعلمها إالَّ هو.

ون أنُفَسهم. م ال ُيَزكُّ ا البرش: فإنَّ وفيها: ثناء اهلل عىل نفسه، ومحده لنفسه، أمَّ

. وفيها: تعليم الِعباد محَده باالقتداء به

وفيها: َفْضل افتتاح الكالم بحمد اهلل.

وفيهما: َفْض�ل التحميد، وه�و أفضل ِمن التس�بيح، وقد قال النب�ي : »َأْفَضُل 
َعاِء: الَحْمُد هلل«))(. الدُّ

)ڀ ڀ ڀ(:

وقول�ه )ڀ ڀ(: كالها مبالغة من »الرمحة«، ف�� )الرمحن( يدلُّ عىل الرمحة 
ي بإيصال الرمحة إىل املرحوم. التي هي صفته، و)الرحيم( يدلُّ عىل فِْعله املتعدِّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع ))0))(. رواه الرتمذي ))8))(، وابن ماجه )800)(، وحسَّ  )((
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و)ڀ( ي�دلُّ ع�ىل ذاته، ويدلُّ عىل صفة الرمحة، وهو رمح�ن بجميع الَخْلق، وكلُّ 
النَِّعم ِمن آثار رمحته، وال يوز أن ُيطَلق هذا االسم عىل غر اهلل.

و)ڀ(: وهذه صيغة مبالغة، ُتقال ملِن كثرت منه الرمحة، ويدلُّ عىل الرمحة املتعلِّقة 
بفعله، وهو رحيٌم باملؤمنني، بدايته هلم وُلطفه بم.

والرحة المضافة إىل اهلل تعاىل نوعان:

النوع األول: رمحة ذاتيَّة، موصوف با سبحانه عىل الوجه الالئق به، كسائر صفاته.

والثانية: رمحة خملوقة، أنزل اهلل عز وجل منها جزًءا يرتاحم به اخلالئق فيام بينهم.

وهذه الرمحة المخلوقة أثر من آثار رمحته، التي هي صفته الذاتيَّة الِفعليَّة.

ويف اآليَتني من الفوائد:

إثبات هذين االسَمني الكريمني هلل تعاىل.

ن�ة ومبنيٌَّة عىل رمحته الواس�عة، وجاري�ة عىل َوجه  وفيهما: بي�ان أنَّ ربوبيَّت�ه  متضمِّ
دة واألذى والَحَرج. الرمحة والرفق واللِّنْي، ال عىل وجه الشِّ

ويف قوله )ڀ ڀ( بعد قوله )پ پ(: ترغيٌب بعد الرتهيب؛ 
ف يف َخْلقه من غ�ر مناِزع، وإِْتَباع  ب ه�و القادر القوّي، وهو الس�يِّد املالك املترِّ ألنَّ ال�رَّ

الرتهيب بالرتغيب أعون عىل طاعته وعبادته.

ْنَي�ا واآلِخَرِة  وق�ال النب�ي  يف ُدع�اٍء علَّم�ه صاحَبه مع�اًذا : »َرمْحَ�ن الدُّ
َوَرِحيمُهاَم«))(.

)ٺ ٺ ٺ ٺ(:

وقول�ه )ٺ ٺ ٺ(: ل�ه الُمل�ك التَّام يف ذلك اليوم -ي�وم القيامة- ال يملك 
أحٌد فيه ُحكاًم مع اهلل.

يِن( صحيحة متواترة؛ ف� )َمِلِك( صفة لذاته، و)ٺ( صفة لفعله. وقراءة )َمِلِك َيْوِم الدِّ

نه األلباين يف صحيح الرتغيب ))82)(. رواه الطباين يف الكبر )20/)5)(، وحسَّ  )((
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ويف اجلم�ع ب�ني القراءتني فائدة عظيمة؛ وهي أنَّ ُملكه جلَّ وعال ُملك حقيقي؛ ألنَّ ِمن 
ى َمِلكًا اساًم، وليس له من التدبر يشء. اخللق َمن يكون َمِلًكا، ولكن ليس باملك؛ ُيَسمَّ

ة الناس. وِمن الناس َمن يكون مالًكا، وال يكون َمِلًكا، كعامَّ

بَّ عّز وجّل: َمالٌِك مِلك. ولكنَّ الرَّ

و)ٺ(: هو احلساب واجلزاء، بالَعْدل والِقسط.

ويف هذه اآليات من الفوائد:
ا ُمْلكه  إثبات الُملك املطلق هلل تعاىل يوم القيامة، وَمن َمَلَك الزمان َفْقد َمَلَك ما فيه، وأمَّ

للدنيا: فهو داخٌل يف قوله )پ پ(.
وفيها: أنَّ من أسباب استِحقاق اهلل للحمد: ُملَكه التَّام يوم القيامة، وهو  يبعث كلَّ 
ين، وهو  الع�وال يف ذلك اليوم -حتى الطر وال�دواب- ويكون الِقصاص بينها ِمن تام الدِّ

اجلزاء وإقامة الَعْدل.
يه يف ذل�ك اليوم، ويأخذ  وفيهما: موعظ�ة الِعب�اد بِِذْكر يوم القيامة؛ ليعم�ل العبد بام ُينَجِّ

حذره وحيتاط ويستعّد.
وفيها: ظهور ُمْلك اهلل جليًّا جلمع اخلالئق.

وفيها: زوال ُمْلك مجيع املخلوقني يوم القيامة.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(:

ل  �اك. و)الِعبادة(: كامل املحبَّ�ة واخلوف والذُّ وقول�ه )ٿ ٿ( أي: ال نعب�د إالَّ إيَّ
والطاعة للمعبود.

والعبادة: اسم جامٌع لكلِّ ما حيبُّه اهلل ويرضاه، من األقوال واألفعال، الباطنة والظاهرة.

وُتبنى عىل أركان ثالثة:

جاء، وكال اخلموف من اهلل تعاىل، وقد مج�ع اهلل عز وجل هذه  ، وكمال الرَّ كمال الُحبِّ
املقام�ات الثالث�ة يف قول�ه: )ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ(.
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)ٿ ٿ( أي: ال نستعني إالَّ بك عىل طاعتك، وعىل أمورنا كلِّها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
إخالص الِعبادة هلل، واالهتاِمم بإفراده بالِعبادة، واالستعانة الكاملة به سبحانه.

وقد دلَّ عىل هذا تقديم )ٿ ٿ( عىل )ٿ ٿ(؛ ألنَّ الِعبادة له هي 
م ما هو األهّم فاألهّم. املقصودة، واالستعانة وسيلة إليها، واالهتاِمم والَحْزم هو أن يقدَّ

وفيها: َحْر الِعبادة واالس�تعانة الكاملة باهلل، ك�ام دلَّ عليه تقديُم )ٿ( عىل الِفْعل 
)ٿ( و)ٿ(.

ك. وفيها: الباءة ِمن الرشِّ
ته، وإعالن توكلُّه واعتامده عىل ربِّه. ؤ ِمن َحول العبد وقوَّ وفيها: التبُّ

طاب: إش�ارة إىل اقرتاب قارئ الفاحتة  ن الَغيبة إىل املواَجهة بكاف اخلرِ ل الكالم مرِ ويف حتوُّ
ل العبد  ة هلل واالس�تعانة ب�ه يؤهِّ وحض�وره ب�نَي ي�دي اهلل ، وأنَّ ه�ذا اإلق�رار بالعبوديَّ

للطلب والدعاء؛ ولذلك يسأل بعدها ويقول: )ٹ(.
اَلَة َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي  : »قال اهلل تعاىل: َقَسْمُت الصَّ وقد قال اهلل تعاىل يف احلديث الُقْدِسّ
، َولَِعْبِدي َما َس�َأَل...«، وفيه: »َفإَِذا َق�اَل: )ٿ ٿ ٿ ٿ( َقاَل:  نِْصَفنْيِ

َهَذا َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل«))(.
م الِعبادة -وهي املقصودة- عىل االستعانة -وهي  وفيها: تقديم األهمِّ عىل املهّم؛ ألنَّه قدَّ

الوسيلة-.
ويف نمون اجلممع يف قوله )ٿ( و)ٿ(: إش�ارة إىل اجت�امع املؤمنني عىل 
ين، وتسُهل  ذلك، وأنَّ قارئ الفاحتة ليس وحَده يف هذا األمر، فيأنس يف الَوْحشة وُغْربة الدِّ

لني واآلِخرين معه فيها. عليه الِعبادة إذا شعر باشرتاك إخوانه األوَّ
ويف قراءة اإلمام هلا: معنى اإلعالن بذلك هو واملأمومون.

ف مقامه عند ربِّه بالِعبادة  ويف نون اجلمع أيًضا: إش�ارة إىل أنَّ العبد َتْعُظم من�زلته وَيرْشُ
واالستعانة.

رواه مسلم )95)(.  )((
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الة مبنيَّة عىل االجتامع. ويف نون اجلمع يف قوله )ٿ(: إشارة إىل أنَّ عبادة الصَّ

ن من عبادة اهلل إالَّ إذا أعانه اهلل عىل ذلك، ويف هذا منٌع للُعْجِب  وفيها: أنَّ العبد ال يتمكَّ
والُغ�رور ال�ذي قد يصيب بعض الُمكثرين من الِعبادة؛ فإنَّه إذا علم أنَّ اجتهاده هذا ل يكن 

ليحصل لوال إعانة اهلل؛ فإنَّه ال يقع يف الُعْجِب والُغرور.
ويف هذه اآلية: شاهٌد ملعنى احلوقلة )ال حول وال قوة إالَّ باهلل(؛ فالعبد يستعني باهلل تعاىل 

يف إنجاح حوائجه وأموره.
ل إالَّ عىل َمن يس�تحّق الِعب�ادة، كام قال: )ڳ  وفيهما: إش�ارة إىل أنَّ�ه ال ينبغي التوكُّ

ڳ ڱ( ]هود: 123[.
ة الضالَّني؛ فإن قوله )ٿ( يدلُّ عىل أنَّ للعبد  ة والقَدريَّ وفيها: ردٌّ عىل مذهبي اجلْبيَّ
اختي�اًرا للفع�ل وإرادة ل�ه يف القيام بذلك، وه�ذا ردٌّ عىل اجلبية الذين يقول�ون: ال اختيار 

للعبد وأنَّه مبور عىل أفعاله.
وقول�ه )ٿ ٿ( في�ه: بي�ان أنَّ العب�د ال يمك�ن أن يفع�ل إالَّ بع�ون اهلل 
ة الذين يقولون: إنَّ العبد خَيُْلق فِْعَله بنفس�ه، دون  ومش�يئته وتكينه، ويف هذا ردٌّ عىل القَدريَّ

إرادة ومشيئة اهلل!
وفيهما: َحْر االس�تعانة باهلل فيام ال يقِدر علي�ه إالَّ اهلل، وأنَّ اس�تعانة التفويض الكامل 

خاصٌة باهلل ، وجتوز االستعانة باملخلوق فيام يقِدر عىل املعاونة فيه.

)ٹ ٹ ٹ ڤ(:

ِدمة؛ َناَس�َب أن َيس�أل العبد حاجت�ه؛ ولذلك قال:  وبع�د الثَّناء ع�ىل اهلل يف اآليات املتقَّ
نا، وأهِلمنا. )ٹ( أي: أرِشدنا، وُدلَّ

)ٹ( الطري�ق الواض�ح )ٹ( الذي ال اعِوجاج فيه، وجاء تفس�ره ب�: 

كتاب اهلل أو القرآن، واإلسالم، والنبّي ، واحلّق.

 ، وكلُّ هذه التفسرات ترجع إىل أمٍر واحٍد؛ وهو: طاعة اهلل، واملتابعة لرسوله
، وم�ن اتَّبع احلقَّ فق�د اتَّبع اإلس�الم، ومن اتَّبع  فم�ن اتَّب�ع النبي  فق�د اتَّبع احلقَّ

ق بعضها بعًضا. اإلسالم فقد اتَّبع القرآَن. فكلُّها صحيحة ُيصدِّ



[ \19

اُط:  ه فقال: »والرِّ َب اهلل َمَثاًل رِصاًطا ُمْس�َتقياًم«، ثم فسَّ وق�ال النبي : »َضَ
اإِلْسالُم«))(.

عاء بطلب اهلداية يف قراءة الفاحتة يف كلِّ صالة -وإن كان مستقياًم عىل  وَت�كراُر العبد للدُّ
- لي�س حتصيل حاصل؛ فإنَّ َت�كرار طلب اهلداية هو طلب الثبات عليها، والرس�وخ  احل�قِّ

فيها، واالزدياد منها، واالستمرار عليها، وزوال موانعها وصوارفها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
باع الرشيعة؛ ولذلك َيطلب العبُد من ربِّه أن  أنَّ املطلوب بعد الِعبادة واالس�تعانة هو: اتِّ

َقه إليها. ه عليها، ويوفِّ يُدلَّ

اط(؛ ألنَّ العبارة األُوىل تعني  وقول�ه )ٹ ٹ( َأْبَلُغ ِمن ق�ول )اهدنا إىل الرِّ
د هداية الداللة، وتتضمن معنى )أهِلمنا( و)ألِزمنا(. هداية التوفيق، وليس مرَّ

ُبِل املنحِرفة. باع السُّ وفيها: التحذيُر ِمن البَِدع، واتِّ

اط املستقيم ال يمكن معرفته إالَّ بالوحي. ة؛ ألنَّ الرِّ ويؤَخذ منها: إثبات النبوَّ

ويف هذه اآلية مع ما قبلها: أهيُة الثَّناء عىل اهلل قبل سؤالِه ودعاِئه.

ة فوائد؛ منها: طلب املقصود -وهو اهلداية- وحصول  دَّ ويف تمالوة الُمَصلِّ هلمذه اآلية عرِ
عاء، وأجِر تالوة القرآن )لكلِّ حرٍف َعرْشُ حسناٍت(. َأْجِر الِعبادة باللجوء إىل اهلل بالدُّ

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(:

اط املستقيم؛ فقال: )ڤ ڤ ڤ ڦ( بطاعتك وعبادتك،  ثم بنيَّ تعاىل الرِّ
وتفس�ر هذا موجوٌد أيًضا يف قوله تع�اىل: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النساء: 69[.

)ڦ ڦ ڦ( وه�م: اليه�ود، الذي�ن عِلُم�وا احلقَّ وكتم�وه وجحدوه، 

وا غضب اهلل. فاستحقُّ

)ڄ ڄ( وهم: النصارى، الذين فقدوا الِعْلَم، فهاُموا يف الضاللة وتِيِه اجلهالة.

رواه أمحد )))76)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )887)(.  )((
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فهذا دعاُء املؤمنني أن َيسُلَك اهلل بم رصاطه املستقيم، رصاط النبي  واملؤمنني، 
ال رصاط اليهود املغضوب عليهم، وال النصارى الضالِّني.

الة:  وق�د ج�اء يف احلديث الصحيح، يف بيان حال الربِّ مع العب�د إذا قرأ الفاحتة يف الصَّ
، َولَِعْبِدي َما َسَأَل...«، وفيه: »َفإَِذا  اَلَة َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي نِْصَفنْيِ »قال اهلل تعاىل: َقَسْمُت الصَّ

َق�اَل: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ( َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل«))(.

وهلذا يقول العبد يف آخر مسألته هذه: »آمني«؛ أي: اللُهمَّ استِجب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

قة. أنَّ عقيدة املؤمنني واحدٌة، وليست ُسُباًل متفرِّ

اط املستقيم. وفيها: أنَّ اجلهل والعناد ِمن أسباب اخلروج عن الرِّ

ا  م عرفوا احلقَّ وخالفوه وحاربوه، أمَّ وفيها: أنَّ ُكفَر اليهوِد أشدُّ ِمن ُكفر النصارى؛ ألنَّ
النص�ارى: فقد َجِهلوه وعادوه، ولذلك كان الغضُب ِمن أخصِّ صفات اليهود، والضالُل 

ِمن أخصِّ أوصاف النصارى.

 ، وفيهما: أنَّ طريق�ة أه�ل اإلي�امن الذين أنع�م اهلل عليهم ه�ي: الَجْمع بنَي الِعْل�م باحلقِّ
والعمِل به.

�نَّة، وها أعىل  ويف همذه اآلية: مثاٌل عظيٌم لتفس�ر القرآن بالقرآن، وتفس�ر القرآن بالسُّ
أنواع التفسر:

م ِمن تفس�ر قوله: )ڤ ڤ ڤ ڦ(  ا تفسمري القرآن بالقرآن؛ فهو ما تقدَّ فأمَّ
بقوله يف ُسوَرة »النِّساء«: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( اآلية ]النساء: 69[.

�نَّة؛ فهو م�ا ورد ِمن حديث َع�ديِّ بن حات�م  عن النبي  �ا تفس�ر القرآن بالسُّ وأمَّ
نَي( النََّصاَرى«)2(. الِّ  قال: »إِنَّ )الَمْغُضوَب َعَلْيِهُم( الَيُهوُد، وإنَّ )الضَّ

رواه مسلم )95)(.  )((
رواه أمحد ))8)9)(، والرتمذي )5)29(، وصححه األلباين يف الصحيحة ))26)(.  )2(
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وفيهما: إيناس أهل احل�قِّ وتثبيتهم يف أوقات الُغربة؛ بالنصِّ عىل أنَّ طريقهم قد س�لكه 
ويسلكه وسيسلكه اّلذين أنعم اهلل عليهم.

نيا الُموِصل إىل جنَّته  اط املستقيم يف الدُّ وفيها: بيان نِعمة اهلل عىل املؤمنني، بس�لوك الرِّ
اط عىل متن جهنم سامًلا أيًضا. نيا عَب الرِّ يف اآلخرة،وأنَّ َمن سلكه يف الدُّ

اط املستقيم- ِمن اليهود والنصارى. وفيها: براءة أهل اإلسالم -أصحاب الرِّ
ويف هذا: ردٌّ عىل القائلني بتقارب األديان، أو إمكان الَوحدة بنَي األديان؛ فإنَّ أهَل احلقِّ 

ال يمكن أن يقرتبوا ِمن أهل الغضب واللَّعنة.
ويؤَخذ منها: أنَّ العالِ�م الفاجر فيه َشَبٌه ِمن اليهود، والعابد اجلاهل فيه َشَبٌه ِمن النصارى.
وفيها: أنَّ اإلنسان مهام َبَلَغ ِمن مراتب اإليامن؛ فإنَّه ال يزال حمتاًجا لطلب اهلداية ِمن ربِّه.

وفيها: تذكٌر بُمواالة املؤمنني وحمبَّتهم، ومعاداة الكافرين وُبْغِضهم.
وفيها: تعليُم الِعباد األدَب مع اهلل، يف عدم نس�بة األش�ياء املكروهة إليه مبارشة؛ مع أنَّه 

َرها وَخلَقها: هو الذي شاَءها وقدَّ
ففي قوله )ڄ ڄ( َنَسَب الضالل إليهم؛ مع أنَّه قال يف آية أخرى: )ۉ ې 
ې ې ې ى( ]األعراف 186[، وق�ال هن�ا أيًضا: )ڦ ڦ ڦ(، مع أنَّه قاله يف 

آية أخرى )ڑ ڑ ک( ]املجادلة: 14[.
ُّ َلْيَس إَِلْيَك«))(. وهذا كام يف احلديث: »َوالرشَّ

، واحلذر من اتِّباع أهل الضالل. باع أهل احلقِّ وفيها: إشارٌة إىل وجوب اتِّ
�الة وغرها أن يق�ول بعده�ا: »آمني«؛  ويف ختمام همذه السمورة، ُي�رشع لتاليه�ا يف الصَّ

ومعناها: اللُهمَّ استِجب.
�نَّة اجلهر ب�ا إذا جهر بالقراءة؛ حلدي�ث وائل بن ُحجر  قال: َس�ِمْعُت النَّبيَّ  والسُّ
 ق�رأ )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(، فقال: »آمني«، َوَمدَّ با َصْوَته)2(، 

ويف رواية: »َرَفَع ِبا َصْوَته«))(.

رواه مسلم ))77(.  )((
رواه الرتمذي )8)2(.  )2(

حه األلباين يف صحيح أيب داود ))86(. رواه أبو داود )2)9(، وصحَّ  )((
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وقد ورد يف َفْضل التأمني:
َم  ُه َم�ْن َواَفَق َتْأِمينُُه َتْأِمنَي الَماَلِئَك�ِة؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ نُوا؛ َفإِنَّ �َن اإِلَماُم َفَأمِّ حدي�ث: »إَِذا َأمَّ

ِمْن َذْنبِِه«))(.
ا  �اَمِء: آِمنَي، َفَواَفَقْت إِْحَداُهَ ويف رواية: »إَِذا َقاَل َأَحُدُكْم: آِمنَي، َوَقاَلِت الَماَلِئَكُة يِف السَّ

َم ِمْن َذْنبِِه«)2(. األُْخَرى؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
وج�اء يف حدي�ث أيب موس�ى األش�عري ، أنَّ النب�ي  ق�ال: »َوإِْذا َق�اَل 
)يعن�ي: اإلم�ام( )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(، َفُقوُل�وا: آِمنَي؛ ُيِْبُك�ُم اهللُ«))(، 

يعني: يستِجْب ُدعاَءكم.
�اَلِم  ٍء، َما َحَس�َدْتُكْم َعىَل السَّ وق�ال النب�ي : »َم�ا َحَس�َدْتُكُم الَيُه�وُد َع�ىَل يَشْ

َوالتَّْأِمنِي«))(.
وفيها: أنَّ اليهود مغضوٌب عليهم ِمن اهلل، وِمن عباده املؤمنني. وأنَّ غضب املؤمنني َتَبٌع 

. لغضب الربِّ
ين؛ وهي التي رزقها عباَده املؤمنني. وفيها: تقديم نِعمة الدِّ

وفيها: احلثُّ عىل االطِّالع عىل ِسَر الذين أنعم اهلل عليهم ِمن األنبياء والصاحلني؛ ألجل 
االقتداء بم.

رواه البخاري )780(، ومسلم )0))(.  )((
رواه البخاري ))78(.  )2(

رواه مسلم ))0)(.  )((
رواه ابن ماجه )856(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )5)5(.  )((
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ر نزوُل بعض  وهي ُس�وَرة مدنيَّة -بال خالف- وهي ِمن أوائل ما نزل باملدينة، وقد تأخَّ
آياهتا.

آياهتا:

ستٌّ وثامنون ومائتان -عىل خالٍف بني علامء العَدد-.

قال بعُض العلامء: »وهي مشتملة عىل ألف خَب، وألف أمر، وألف هني«.

أسامؤها:

ْهَراَوْيِن: الَبَقَرَة َوُس�وَرَة آل عمران؛  ْهراء(؛ حلديث: »اْق�َرُءوا الزَّ ى )البق�رة( و)الزَّ ُتَس�مَّ
اَُم َغاَمَمَتاِن...« احلديث))(. اُم َتْأتَِياِن َيْوَم الِقَياَمِة َكَأهنَّ َفإهِنَّ

ٍء َسنَاًما، َوَسنَاُم الُقْرآِن  ى َسنَام القرآن؛ حلديث ابن مس�عود : »إِنَّ لُِكلِّ َشْ وُتَس�مَّ
ْفعة. نام: الرِّ ُسوَرُة الَبَقَرِة«))(. والسَّ

ورة: مقاصد السُّ

ليل عىل أنَّ القرآن الكريم ُهًدى للناس، لُيتََّبع يف كلِّ  وَرة: إقامة الدَّ املقصود من هذه السُّ
حال.

وأعظ�م ما هي�دي إلي�ه: اإليامُن بالَغي�ب، وَمَْمع�ه: اإلي�امن باآلخرة، وم�داره: اإليامن 

رواه مسلم )804(.  )((
نه األلباين يف الصحيحة )588(. رواه احلاكم يف املستدرك ))/748(، مرفوعا، وموقوفا، وحسَّ  )((

^\
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يت هبا  ة البقرة، الت�ي مدارها اإليامن بالَغيب، فلذلك ُس�مِّ بالبع�ث، الذي أعرَب�ت عنه ِقصَّ
ا يف نوع البرش. ة إبراهيم ؛ ألهنَّ وَرة، وكانت بذلك أحقَّ من ِقصَّ السُّ

وَرة: من موضوعات السُّ
ار مكة- واملنافِقني -ومنهم  ار -ومنهم كفَّ َمْدح املتَّقني ومؤمني أهل الكتاب، وَذمُّ الكفَّ

ُمنافقو املدينة-.

ي باإلتيان بِمثل ُسَور القرآن. ة، والتحدِّ دُّ عىل ُمنكري النبوَّ والرَّ

ة خلق آدم ، وتعليمه وتلقينه. وقصَّ

ة-. وذمُّ علامء اليهود -يف مواضع ِعدَّ

�ة موس�ى ، واستس�قائه، ومواعدته ربَّ�ه، وقيادته لبني إرسائيل، وش�كواه  وقصَّ
منهم، وحديث البقرة.

ة ُسليامن ، وهاروت وماروت. ْحر، وِقصَّ وحتريم السِّ

دُّ عىل النصارى. والرَّ

وابتالء إبراهيم اخلليل ، وبناء الكعبة، ووصيَّة يعقوب  ألوالده.

وحتويل الِقبلة.

ب عىل الُمصيبة وثواهبا. وبيان الصَّ

واألمر بالَحجِّ والُعمَرة، ووجوب السعي بنَي الصفا واملروة فيهام.

ة التوحيد. وبيان ُحجَّ

واألمر بصيام رمضان.

وُحكم القتال يف األشهر الُحُرم.

ة. وِذكر بعض أحكام الَحْيض، والطالق، واألنكحة، والِعدَّ

َدقات والنَّفقات، واألمر باإلخالص يف اإلنفاق وِذكر أجره. وِذكر الصَّ

با. وحتريم الرِّ
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وبيان الُمداينات.

واستِس�الم النب�ي  وأصحابه خل�ب اهلل، ونزول التخفي�ف يف حديث النفس، 
واخلطأ، والنسيان.

وغري ذلك.

َفْضل ُسوَرة البقرة:

َعُلوا  يطاِن البيت، وتطُرده إذا كان يف البيت؛ حلديث: »اَل َتْ س�ورة البقرة متنع دخول الشَّ
ِذي ُتْقَرُأ فِيِه ُسوَرُة الَبَقَرِة«))(. ْيَطاَن َينِْفُر ِمَن الَبْيِت الَّ ُبُيوَتُكْم َمَقابَِر؛ إِنَّ الشَّ

واملالئك�ة نزلت لس�امعها؛ كام جاء يف حديث ُأَس�ْيد بن ُحَضرْي : َبْينَ�اَم ُهَو َيْقَرُأ ِمَن 
ِة، فِيَها َأْمَثاُل الَمَصابِيِح،  لَّ اَمِء، َفإَِذا ِمْثُل الظُّ ْيِل ُسوَرَة الَبَقَرِة، يقول: »َفَرَفْعُت َرْأِس إَِل السَّ اللَّ
ث النبي  بذلك قال ل�ه: »تِْلَك الَماَلِئَكُة  َفَخَرَج�ْت َحتَّ�ى الَ َأَراَها«. وأنَّه ل�امَّ حدَّ

َدَنْت لَِصْوتَِك، َوَلْو َقَرْأَت أَلَْصَبَحْت َينُْظُر النَّاُس إَِلْيَها، الَ َتَتَواَرى ِمنُْهْم«))(.

وق�د أمر النب�ي  بتعلُّمها؛ فقال: »اْقَرُءوا -ويف رواية: تعلَّموا- ُس�وَرَة الَبَقَرِة؛ 
َحرة. ٌة، َواَل َتْسَتطِيُعَها الَبَطَلُة«))(، والَبَطَلة هم: السَّ َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَ

ْهَراَوْيِن:  وُتظِلُّ صاحَبها يوم القيامة مع ُس�وَرة »آل عمران«؛ كام يف احلديث: »اْقَرُءوا الزَّ
اَُم  اَُم َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأهنَّ اَُم َغاَمَمَتاِن، َأْو َكَأهنَّ اُم َتْأتَِياِن َيْوَم الِقَياَمِة َكَأهنَّ الَبَقَرَة َوُسوَرَة آل عمران؛ َفإهِنَّ

اِن َعْن َأْصَحاهِبِاَم«)4(. اجَّ ، حُتَ فِْرَقاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ

اَُم طائفتان  ن صاحَبهام ع�ن حرِّ املوقف، َأْو َكَأهنَّ واملعنى: يأيت ثواهبام كأنَّه َس�حابتان ُتظِالَّ
ف، أو باس�طة أجنحتها متصاًل بعُضها ببع�ض، ُتدافِع وُتاِدل عن  م�ن َطرْي واقفة عىل الصَّ

أصحاهِبام.

رواه مسلم )780(.  )((
رواه البخاري )8)50(، ومسلم )796(.  )((

رواه مسلم )804(، وأمحد )57)))(.  )((
رواه مسلم )804(.  )4(
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ِذي�َن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِ�ِه، َتْقُدُمُه  ويف حدي�ٍث آخ�ر: »ُيْؤَت�ى بِالُقْرآِن َيْوَم الِقَياَم�ِة، َوَأْهِلِه الَّ
ُسوَرُة الَبَقَرِة َوآل عمران«))(.

حابة، كام قال أن�س : »ََكاَن  وكان َم�ن حيفظه�ا مع آل عم�ران َيعُظم يف أع�ن الصَّ
ُجُل إَِذا َقَرَأ: الَبَقَرَة َوآل عمران؛ َجدَّ فِينَا -َيْعنِي َعُظَم-«، ويف رواية: »ُعدَّ فينا ذا شأن«))(. الرَّ

وربام ُجِعل أمرًيا عىل الُبُعوث بسَبِب ذلك))(.

«)4(؛ أي: عالِ�م. ْبَع األَُوَل؛ فهو َحْبٌ ويف احلديث: »َمن أخَذ السَّ

ْبَع الطَِّواَل«)5(. وقد قال النبي : »ُأْعطِيُت َمَكاَن التَّْوَراِة السَّ

�ْبع الط�وال، وهي: البق�رة، وآل عم�ران، والنِّس�اء، واملائدة،  �ْبع األَُول ه�ي: السَّ والسَّ
واألنعام، واألعراف، والتوبة.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(:

ور،  ة؛ منها: أنَّ هلا معنى، فقالوا: أسامٌء للسُّ )ٱ(: يف هذه األحُرف الُمَقطَّعة أقواٌل ِعدَّ

وقالوا: أسامٌء هلل تعال، وقيل: مفاتيح ألسامء اهلل، وقالوا: أقساٌم أقسم اهلل هبا.

ومنها: أنَّ هلا معنى ال يعلمه إالَّ اهلل. فتوقَّف بعض العلامء يف هذه األحُرف.

ا ليست بكلامت، وال ُتقرأ عىل حسب الكتابة، ولكن عىل حسب  وقيل: ال معنى هلا؛ ألهنَّ
اسم احلرف، فال يقال »َأَل«، وإنام ُيقال: »ألف الم ميم«؛ فدلَّ هذا عىل أنَّه ليس هلا معاين.

ى العَرب باإلتيان بِمثل هذا القرآن؛ بنيَّ أنَّه  ولكن هلا َمْغَزى؛ وهو: أنَّ اهلل تعال ل�امَّ حتدَّ
ن�زل بُلغتهم، وهبذه احل�روف التي يعرفوهنا من كالمهم، وليس بحروف خارجة عن نطاق 
ار العَرب- لكن أهل  البرش، فلم يأِت القرآن بجديد من احلروف، فهاتوا ِمثله -يا معرش كفَّ

اللُّغة الُبَلَغاء الُفَصَحاء ل يستطيعوا اإلتيان بمثله.

رواه مسلم )805(.  )((
رواه أمحد )5))))، 6))))(، وابن حبَّان )744 -إحسان(.  )((

فه األلباين يف ضعيف الرتغيب )864(. رواه الرتمذي )876)(، وقال: »حسن«، وضعَّ  )((
نه األلباين يف الصحيحة )05))(. رواه أمحد ))44)(، وحسَّ  )4(

نه األلباين يف صحيح اجلامع )059)(. رواه البيهقي يف ُشَعب اإليامن ))9))(، وحسَّ  )5(



27 ^\

ّك الُمْقِلق  يب(: هو الشَّ . و)الرَّ وقوله )ٻ ٻ( هذا القرآن )ٻ پ( ال شكَّ
للنَّْفِس.

)پ( ال ريب يف مصدره، وال يف أحكامه، وأخباره، فآِمنوا وال ترتابوا.

)ڀ( نوٌر وتِْبَيان وهداية ِمن الضاللة، وخروٌج ِمن الظُُّلامت إل النُّور.

)ڀ( الذين جعلوا بينهم وبني عذاب اهلل وقاية؛ بفعل ما َأَمر به، واجتناب ما هنى 

م اهلل. ك وما حرَّ عنه، واتقوا الرشِّ

والَوق�ف ع�ىل قول�ه )ٻ پ پ پ( َأْوَل وَأْبَلغ ِمن الوقف ع�ىل قوله )ٻ پ(؛ لتكون 
)ڀ( صفة ل� )ٻ( وهو: القرآن.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ٌة عىل ُعُلوِّ مكانة القرآن، ورشف من�زلته. أنَّ اإلشارة إل الِكتاب بأداة البعيد؛ دالَّ

ويف وص�ف الق�رآن ب� )الكت�اب(، بمعنى: مكتوب؛ إش�ارة إل الِعناية ب�ه؛ ألنَّ اهلل كتبه 
عن�ده يف اللَّ�وح املحفوظ، وجعله مكتوًب�ا يف ُصُحف املالئك�ة، ويف املصاحف التي بأيدي 

الناس كذلك.

ار املعاندي�ن، واملنافِق�ني املرتابني؛ فإنَّ  وفيه�ا: أنَّ الق�رآن هداي�ٌة للمتَّقني، ولي�س للكفَّ
هؤالء يكون القرآن عليهم عًمى، وربام ازدادوا به ضاللة، َفُهم يف ريبهم يرتدَّدون.

وفيه�ا: أنَّ هداي�ة القرآن تزداد بازدي�اد التَّقوى؛ ألنَّ الُحكم -وه�و )اهلداية(- إذا ُعلَِّق 
بَوْصٍف -وهو )التَّقوى(- فإنَّه يزداد بازدياده؛ ففي اآلية فضيلة التَّقوى.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(:

قون  ثم ذكَر تعال صفًة عظيمًة للمتَّقني، وهي إيامهنم بالَغيب؛ فقال: )ڀ ٺ( ُيصدِّ
ويعمل�ون وخيش�ون رهبم )ٺ( بام غاب عنه�م؛ ممَّا أخب اهلل به عن نفس�ه، ومالئكته، 

وكتبه، وُرُسله، واليوم اآلخر، وَقَدِره، وجنَّته، وناره، ونحو ذلك.
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وهنا برشوطها وأركاهنا وواجباهتا ومستحبَّاهتا، فرًضا ونفاًل. )ٺ ٺ(: ُيتِمُّ

)ٿ ٿ( أعطيناه�م، ووهبناه�م، وأنعمن�ا عليه�م )ٿ( خُيرج�ون النَّفقات 

املستحبَّة والواجبة، كالزكاة، واإلنفاق عىل األهل والعيال.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َفْضل اإليامن بالَغيب ودرجته العظيمة؛ فإنَّ التصديق بالُمشاَهد املحسوس ال حيتاج إل 
ة إيامن. ا التصديق بام غاب: فيحتاج إل قوَّ إيامن؛ لكونه ال يمكن إنكاره، أمَّ

ولذلك أثنى النبيُّ  عىل قوٍم يأتون ِمن بعد أصحابه يؤمنون به، فلامَّ سألوه: َيا 
َرُس�وَل اهلل، َهْل َأَحٌد َخرْيٌ ِمنَّا، َأْسَلْمنَا َمَعَك، َوَجاَهْدَنا َمَعَك؟ َقاَل: »َنَعْم، َقْوٌم َيُكوُنوَن ِمْن 

َبْعِدُكْم، ُيْؤِمنُوَن ِب، َوَلْ َيَرْويِن«))(.

�اِرق باطلٌة؛ ألنَّ�ه ال يمِلك املال  ويمك�ن أن يؤخ�ذ من اآلي�ة: أنَّ صَدقة الغاِصب والسَّ
ق به. الذي تصدَّ

وفيه�ا: أنَّ اإلنف�اَق لي�س له حدٌّ حمدوٌد إالَّ م�ا عيَّنته الرشيعة، وما ل ُتعيِّن�ه ُيرَجُع فيه إل 
الُعرف، وكلَّام كان أكثر كان خرًيا وأطيب.

وفيها: ذمُّ البخل، وأنَّه ُينايف التَّقوى.

وفيها: أنَّ األموال ودائٌع عند بني آدَم، يوشك أن يَدعوها.

وفيها: أنَّه ال جيب إنفاق كلِّ املال؛ ألجل )ِمن( يف قوله )ٿ ٿ(.

وفيها: منع التبذير واإلرساف.

وفيها: أنَّ من صفات املتَّقني: عبادة احلقِّ ، واإلحسان إل الَخْلق.

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(:

ُقوَن ويوقنون )ٹ ٹ  ث�م ذكَر تعال صفًة رابعًة للمتَّقني؛ فق�ال: )ٹ ٹ( ُيَصدِّ

حه األلباين يف الصحيحة )907/7(. رواه أمحد )6976)(، وصحَّ  )((
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نة )ڤ ڤ ڤ ڦ( عىل األنبياء السابقني، كالتوراة،  ڤ( ِمن عند اهلل، وهو القرآن والسُّ
ب�ور، وُصُحف إبراهيم، وغريه�ا، يؤمنون هبا إيامنا مم�اًل، وإن ل يعلموا  واإلنجي�ل، والزَّ

تفاصيلها.

. نيا )ڦ ڦ( يؤمنون بال ريٍب وال شكٍّ ا بعد الدُّ يت )اآلخرة(؛ ألهنَّ )ڦ( ُسمِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة  لة، وِمن فوائد ذلك: إدراك أنَّ اهلل ل يرتك البرشيَّ وجوب اإليامن بجميع كتب اهلل املن�زَّ
اًل؛ بل أنزل عليهم كتًبا، وأنَّ البرشية ال تصُلح بغري ُحكٍم إهلّي، حيُكُم بينَهم. َهَ

ين،  وِم�ن فوائ�د اإليامن بام ُأْن�ِزل عىل َمن قبلنا: اس�تجالب ُقُلوب أه�ل الكتاب هلذا الدِّ
الذي ُيوِجب اإليامن بام ُأْنِزَل عىل أنبيائهم.

ويف اآلية مع ما س�بقها: بيان أنَّ كلَّ صفة ِمن صفات املتَّقني املذكورة َتس�تلزم األخرى، 
الة وإيتاء الزكاة إالَّ مع اإليامن بام ُأْنِزل  ورشٌط معه�ا؛ فال يصح اإليامن بالَغيب وإقام�ة الصَّ

سل ِمن قبله، مع اليقني باآلخرة. عىل النبيِّ ، وعىل الرُّ

وفيها: فضيلٌة لّلِذين يدخلون يف اإلس�الم من أهل الكتاب، ويؤمنون بام ُأْنِزل إلينا، وما 
ُأْنِزل إليهم، َفُيْؤَتوَن أجَرهم مرتني.

: َرُج�ٌل ِمْن َأْهِل الِكَتاِب آَم�َن بِنَبِيِِّه، َوَأْدَرَك  َتنْيِ ويف احلدي�ث: »َثاَلَث�ٌة ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ
َقُه؛ َفَلُه َأْجَراِن...«))(. َبَعُه، َوَصدَّ النَّبِيَّ  َفآَمَن بِِه، َواتَّ

وفيها: فضيلٌة ورشٌف لكلِّ مؤمن عرّب وعجمّي، وإنيّس وجنّي.

وفيها: أنَّ عدم معرفة تفاصيل ُكُتب اهلل السابقة ال يمنع من اإليامن هبا.

ُبوُهْم، َوُقوُلوا: )ٿ  ُقوا َأْهَل الِكَتاِب، َوال ُتَكذِّ وق�د قال النب�ي : »ال ُتَصدِّ
ٿ ٹ ٹ ٹ( اآلَيَة«))(.

رواه البخاري )))0)(، ومسلم )54)( واللفظ له.  )((
رواه البخاري ))754(.  )((
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ونه بغري  وُيؤخ�ذ ِمن اآلي�ة: أنَّ اّلِذين يؤمنون ببعض الِكتاب ويكفرون ببعض، أو ُيَفسِّ
ا بام أنزل اهلل. املقصود منه، وحُيَِّرُفون الَكِلَم عن مواِضعه: ليسوا مؤمنني حقًّ

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(:

مة؛ فقال: )ڄ( وهذه إشارٌة  فات الَخْمس املتقدِّ َف بالصِّ ثم بنيَّ تعال جزاء َمن اَتصَّ
إل البعي�د؛ وذل�ك لُِعُلوِّ مرتبته�م )ڄ ڄ( عىل ِعْلم ونور وبص�رية وتوفيق )ڃ ڃ( 

بيان مصدر اهلُدى، وأنَّه ِمن تسديد اهلل إيَّاهم، وتوفيقه هلم.

ني�ا واآلخرة. و)الف�الح(: هو الفوز باملطلوب، والنجاة  )ڃ چ چ( يف الدُّ

من املرهوب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اهلُدى احلقيقي ِمن اهلل، ال ِمن غريه.

م ذكُره ِمن االعتقاد والعمل. وفيها: أنَّ الوسيلَة لنيل الفالح هو ما تقدَّ

�ن هؤالء من الطريق  والتعب�ر ب�� )ڄ( الذي فيه معنى االس�تعالء والفوقية: ُيَبنيِّ متكُّ
الذي يسريون عليه، وهو طريق اهلُدى الواضح املستقيم، وهذا يدلُّ عىل سالمة منهجهم.

مة، ويف الثَّناء عليهم إظهاٌر لَقْدرهم،  فات املتقدِّ وفيها: َحْصُ الفالح فيَمن اتصف بالصِّ
وترغيٌب لالقتداء هبم.

فات ليسوا عىل ُهًدى، وال ينالون الفالح. وفيها: أنَّ غري املتَّصفني هبذه الصِّ

وفيها: أنَّ الفالح غايٌة، واالعتقاد الصحيح والعمل الصالح وسيلة للفوز به.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(:

ار- فقال: )ٱ ٻ  وبعد أن بنيَّ تعال حال املتَّقني املؤمنني، ذَكَر ما يقابلهم -وهم الكفَّ
ٻ( ب�ام جي�ب اإليامن ب�ه، وغطَّوا احلقَّ وجَح�دوه )ٻ ٻ( يس�توي األمر عندهم 

)پ( عذاب اهلل )پ پ پ( ذلك. و)اإلنذار(: هو اإلعالم املقرون بالتخويف.
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)ڀ ڀ( بك، وال بام ُأْنِزل عليك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِعناية اهلل بنبيِّه ، وختفيفه عنه وتس�ليته؛ حتى ال َتذهب نفسه عليهم حسات، 
ين عىل الُكفر. وال هيلك وحيزن من أجلهم، وال يغتّم إذا رآهم ُمِصِّ

، وقام بام جيب عليه من البي�ان واإلنكار؛ فإنَّه ال  اعي�ة إل اهلل إذا بلَّ�غ احلقَّ وفيه�ا: أنَّ الدَّ
ه إصار َمن أَصَّ عىل الباطل. يرضُّ

عوة، ال بالنتائج وهداية ُقُلوب الَخْلق. اعية ُمكلٌَّف بالبيان والدَّ وفيها: أنَّ الدَّ

وفيها: أنَّ َمن كتَب اهلل عليه الشقاء فال فائدة ُترجى من إنذاره.

عوة؛ بل عليهم القيام بالواجب الرشعّي  ك الدَّ عاة، وال َأْمر برَتْ وليس يف اآلية تيئيس الدُّ
وا عنهم، ووَكُلوا أمرهم إل اهلل. ون عىل الباطل: تولَّ ر     املدُعوُّ يف ذلك، فإذا أصَّ

ار ِمن هذا  ويؤَخ�ذ م�ن اآلية: أنَّ َمن ال يش�عر باخلوف عند املوعظة، فيه َش�َبٌه ِم�ن الكفَّ
الوجه.

وفيه�ا: أنَّ النب�ي  وغ�ريه ال يعلم�ون ما هو مكت�وٌب عىل َم�ن يدعوهنم، من 
الشقاوة والسعادة.

 ، ة وبيان احلقِّ ولي�س معنى اآلي�ة: َتْرك دعوة الكفار؛ فإنَّه من فوائد دعوهتم إقامة الُحجَّ
ب عىل دعوهتم، وعىل االقتداء باألنبي�اء يف ذلك -كنوح - ثم  اعي�ة يف الصَّ وأج�ر الدَّ

قد تكون هداية هؤالء تدرجييَّة؛ فيتأثَّرون شيًئا فشيًئا، ثم ُيسلمون.

. ين عىل الُكفر يف عهد النبي ار الُمصِّ ر إسالم عدد ِمن الكفَّ وقد تأخَّ

اعي�ة ال َيعلم ما جرى يف ِعلم اهلل الس�ابق، وال ما ه�و مكتوب عىل هؤالء ِمن  ث�م إنَّ الدَّ
ون عىل الباطل  عوة ويستمرُّ عليها، فإذا أصَّ املدُعوُّ اهلداية أو عدمها؛ ولذلك فهو يقوم بالدَّ

وعاندوا: تولَّ عنهم، واشتغل بغريهم.

وين عند مواَجهتهم. اعية بام حيتاج إليه ِمن معرفة أحوال املدُعوِّ وفيها: تزويد الدَّ
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)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(:

م ل�امَّ زاغوا  ثم بنيَّ تعال س�َبَب إعراض الُمعرضني وعناد املعاندي�ن ِمن الكافرين؛ فإهنَّ
وأعرضوا )ڀ ٺ( أي: طبع )ٺ ٺ(؛ فال يدخل إليها خري، وال خيرج منها خري.

)ٺ ٿ( ختم عليها أيًضا؛ فال تستمع خرًيا تنتفع به.

؛ لتامم املعنى يف اجلملة السابقة. والوقف هنا تامٌّ

؛  ثم تبدأ مجلة جديدة: )ٿ ٿ ٹ( أي: غطاء حَيُوُل بينها وَبنْي النظر إل احلقِّ
َفُهم ال يرونه نتيجة ُظُلامت الُكفر التي يعيشون فيها.

ار )ٹ ڤ(؛ ألنَّه ال عذاب أشّد منه. )ٹ( هؤالء الكفَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نوب،  خطورة الَخْتم عىل الَقْلب، والطَّْبع عليه، وأنَّه أخطر ِمن الران احلاصل برتاكم الذُّ
فإذا ُطبَِع عليه صار ال يعقل احلقَّ وال يقبله، والَقْلب َمِلُك األعضاء، وهي جنوده، وَتَبٌع له.

هم عىل احلقِّ ل��امَّ ُدعوا إليه،  وا الطبع ع�ىل ُقُلوهبم؛ إلعراضه�م وتكبُّ وه�ؤالء اس�تحقُّ
وه�ذا ج�زاُء اهلل العادُل فيه�م، كام قال اهلل تع�ال: )ى ائ ائ ەئ ەئ( ]الصف: 5[، 

م ل يؤمنوا باحلقِّ أول مرة ل�امَّ ُعِرض عليهم. َفَقَلَبها؛ ألهنَّ

�ا إذا تتابعت ع�ىل الَقْلب أغلقته، ف�إذا أغلقته أتاه�ا الطَّْبع  ن�وب؛ فإهنَّ وفيه�ا: خط�ر الذُّ
والَخْتم ِمن اهلل تعال، فال يكون لإليامن إليها َمْسَلٌك وال طريٌق.

مه عىل البص، وهو ِمن أحوج احلواس للتعلُّم. وفيها: رشف السمع؛ ولذلك قدَّ

َي )َقْلًبا( ِمن تقلُّبه، والَخْتم إحدى العقوبات الواقعة عليه  وفيها: خطر الَقْلب، وقد ُسمِّ
. إذا اّتبع هواه، فال َيْعِقل احلقَّ وال يقبله، وإذا قسا الَقْلب وعاله الران صار َقْلًبا ُمنِْكًرا للحقِّ

، وُيزيغه، وحَيُول  وفيه�ا: خطر محيَّة اجلاهليَّة والنِّفاق؛ فَمن ابُتيل ب�ه يصفه اهلل عن احلقِّ
بينه وبني صاحبه، ويطبع عليه بَخْتم ال ينفّك، فيموت الَقْلب حينئٍذ -نسأل اهلل السالمة-.

وه�ذا الَخْت�م عليه بس�َبِب ُكفرهم، كام ق�ال تع�ال )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]النساء: 
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ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  األخ�رى:  اآلي�ة  يف  ق�ال  وك�ام   ،]155

ھ( ]املائدة: 13[، فلم يكن الَخْتم من اهلل عليها بال سَبٍب منهم.

وفيه�ا: ِذْك�ر الع�ذاب العاجل -وه�و ختمه والغش�اوة- وِذْكر الع�ذاب اآلجل -وهو 
عذاب النَّار العظيم-.

نيا شاملة؛ فعطَّل عليهم مركز االنتفاع وآالته. ار يف الدُّ وفيها: أنَّ ُعقوبة اهلل للكفَّ

)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(:

ار الُخلََّص،  �وَرة املؤمنني الُخلََّص، ثم ذكَر بعدهم الكفَّ ول�امَّ ذكَر تعال يف أول هذه السُّ
ِذين وافق�وا يف الظاهر الطائف�ة األُول، ويف الباطن الطائف�ة الثانية؛  َثلَّ�َث بِذك�ر املنافِق�ني الَّ

وألجل خفاء أمرهم، زادت اآلياُت يف وصفهم.

ق�ال ماه�ٌد : »أرب�ع آي�ات ِم�ن ُس�وَرة البقرة يف َنْع�ِت املؤمن�ني، وآيت�ان يف َنْعِت 
الكافرين، وثالث عرشة يف املنافِقني«))(.

ق�ال تع�ال: )ڤ ڤ( أي: بع�ض الن�اس، وأصلها »األُن�اس« ِم�ن »األُنس«؛ ألنَّ 
بعضهم يأنس بعًضا ويرَكن إليه، وحيبون االجتامع.

قن�ا وأيقن�ا، ولكنَّه�م كاِذب�ون؛  )ڦ ڦ ڄ ڄ( صدَّ )ڦ ڦ( بلس�انه: 

عوة، فقال: )ڄ ڄ ڃ( يف حقيقة األمر. وألجل ذلك نفى اهلل عنهم هذه الدَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التنبي�ه ع�ىل خط�ر املنافِق�ني، وَفْضِحه�م، ووصفهم؛ ليك�ون املؤمنون ع�ىل بيِّنٍة ِمن 
أْمِرهم.

ا؛ فإنَّ ُسوَرة »البقرة« ِمن أول ما نزل باملدينة،  وقد كان ِذْكرهم يف القرآن املديّن مبكًرا جدًّ
وهذا أعون للمسلمني عىل معرفة أعدائهم، واكتشافهم مبكًرا للحَذر منهم.

تفسري الطبي ))/9))(.  )((
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لَُّد صاحبُه يف النَّار لُكفره، ومنه  والنِّفاق: هو إظهار اخلري وإرسار الرّش، ومنه اعتقادي خُيَ
نوب. ما هو عميّل من كبائر الذُّ

ه عالنيَته، ومدخُله خمرَجه، ومش�هُده  ق�ال اب�ن ُجَريج: »املنافِق خُيالُِف قوُل�ه فِْعَله، ورِسُّ
مغيَبه«))(.

�َور املدني�ة؛ ألنَّه ل يك�ن بمكة نف�اق؛ فاملؤمنون كان�وا فيها  وق�د ُذِك�َر املنافِق�ون يف السُّ
ة املسلمني. مستضَعفني، والنِّفاق يوجد عادة يف مكان قوَّ

ة، وانتص املس�لمون يف ب�در، وأظهر اهلل كلمته وأعىل اإلس�الم  فل�امَّ متَّ�ت اهلجرة النبويَّ
خول يف اإلس�الم، وأبطن الُكفر، وصار  وأهل�ه؛ أظهر عبُد اهلل بُن ُأبٍّ -رأس املنافِقني- الدُّ
معه عدد ِمن أهل املدينة واألعراب عىل طريقته؛ حلفظ دمائهم وأمواهلم، ولذلك ل يكن يف 

املهاجرين منافٌِق واحٌد.

ويف اآلية مع ما سبقها وما يليها من فوائد:

ُحس�ن التقس�يِم يف عرض أح�وال الناس، وِذك�ِر أنواعهم؛ ملعرفة كيف يك�ون التعامُل 
معهم.

وفيه�ا: أنَّ القول باللِّس�ان وح�َده دون اعتقاٍد بالَقْلب ال ينفع اإلنس�اَن، وأنَّ اإلس�الم 
احلقيقي: هو استِسالم الظاهر والباطن، وإسالم الَقْلب والبَدن.

وفيه�ا: أنَّ املنافِق�ني ُيظِهرون اإليامن عند الناس، فإذا خال بعضهم ببعض صار له ش�أٌن 
آخر.

هم. وفيها: ُلْطُف اهلل باملؤمنني يف كشف عُدوِّ

وفيه�ا: نف�ي اإلي�امن باجلمل�ة االس�ميَّة يف قول�ه )ڄ ڄ ڃ(، م�ع اإلخب�ار عن 
ادِّعائه�م اإلي�امن باجلملة الفعليَّة: )ڦ ڦ ڄ ڄ(؛ ألنَّ النفي باجلملة االس�ميَّة 

أقوى وأْبلغ.

تفسري الطبي ))/70)(.  )((
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ويف هذا تأكيُد تكذيبهم، وُعمومه يشمل نفَي إيامهنم بكلِّ ما جيب اإليامن به.

ِذين يقولون: إنَّ اإليامن قول باللِّسان فقط. وفيها: ردٌّ عىل بعض املبَتِدعة، الَّ

وفيها: أنَّ القول والفعل ال يكفيان لإليامن؛ بل ال ُبدَّ ِمن األساس، وهو إيامن الَقْلب.

ٌب ِمن قول الَقْلب )وهو التصديق اجلازم(، وعمل  وهذا معنى قول العلامء: اإليامن ُمَركَّ
الَقْل�ب )من اخلوف والرجاء واملحبَّة ونحوها(، وقول اللِّس�ان )وهو النُّطق بالش�هادَتني(، 

الة وغريها(. وعمل اجلوارح )كإقامة الصَّ

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(:

ثم قال تعال يف َوْصِف حال املنافِقني: )ڃ ڃ( بإظهار اإلسالم وإبطان الُكفر، 
ويظنُّون أنَّ هذا ينفعهم عنده  وأنه خَيفى عليه أمرهم.

�ْبي والعذاب  )چ چ( خُيادع�ون بذل�ك أيًض�ا، تقيَّة؛ للنَّج�اة ِم�ن الَقْتل والسَّ

العاجل بأيدي املؤمنني، ولكي يعصموا دماءهم وأمواهلم.

وهن�ا وُيوِردوهنا العذاب  م َيرضُّ )چ چ( يف حقيق�ة األم�ر )ڇ ڇ(؛ ألهنَّ

�ون بأنَّ الرضر راجع عليهم، وأنَّ اهلل س�يفضحهم يف  )ڇ ڇ( ال َيْفطِن�ون، وال حُيِسُّ

نيا قبل اآلخرة. الدُّ

ق بلس�انه، وُينِْكر بَقْلبه،  وق�د صحَّ عن قتادة قول�ه: »َنْعُت املنافِق: َخنِع األخالق، ُيصدِّ
وخُيالِ�ف بعمله، وُيصبح عىل حال وُيميس عىل غ�ريه، وُيميس عىل حال وُيصبح عىل غريه، 

َؤ السفينة، كلَّام هبَّت ريٌح هبَّ معها«))(. أ تكفُّ يتكفَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املنافِقني أهل مكر وخديعة.

م عىل شء، وليسوا  ون أنُفَسهم بنفاقهم، وحيسبون أهنَّ م يرضُّ م ال يشعرون بأهنَّ وفيها: أهنَّ
عىل شء.

تفسري ابن أب حاتم ))/)4(.  )((
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وفيه�ا: تنبيه املؤمنني برضورة احلذر م�ن املنافِقني، وعدم االغرِتار بِمُخَادعتهم؛ كام قال 
تع�ال: )ۆئ ۆئ ۈئ( ]املنافقون: 4[، وأنَّ احل�َذَر منه�م يك�ون بتتبُّ�ع أقواهلم وأفعاهلم، 
وموازنتها ِمن حيث التطابق، والتناقض، واالنتباه لس�قطاهتم، وما يِزلُّون به يف حلن القول؛ 
ألنَّ اهلل أمر بذلك؛ بقوله: )ۈئ(، وألنَّ يف كشفهم فائدة عظيمة لإلسالم واملسلمني.

ء ال حييق إالَّ بأهله؛ فإنَّ خمادعتهم هذه رجعت عليهم. وفيها: أنَّ املكر اليسِّ

وفيها: أنَّ النِّفاق ُيعمي البصرية، فال يشعر صاحبه أنَّه يرضُّ بنفسه ِمن حيث يظن أنَّه ينفعها.

م لو قَدروه ح�قَّ َق�ْدره لَعِلموا أنَّ اخلب�ري بالبواطن  �م؛ ألهنَّ وفيه�ا: جه�ل املنافِق�ني برهبِّ
والنِّيَّات ال يمكن أن خُيَدع.

واس�تعامل صيغة املفاَعلة يف قوله )ڃ( يقتيض: االشرتاك يف حصول الفعل ِمن 
الطَرَفني، وهذا معناه: أنَّ اهلل خَيدع املنافِقني. وسيأيت ِذكر خداِعه هلم -إن شاء اهلل-.

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

ن املرض من ُقُلوهبم واس�تقراره  قول�ه )ڍ ڌ ڌ(: هذا الَوصف ي�دلُّ عىل متكُّ
�بهِة والش�هوِة، وهو  ٌب من الشُّ فيها، وليس املقصود مرض األجس�اد؛ وإنامَّ هو مرٌض ُمَركَّ

، ورياٌء، وجحوٌد، ونفاٌق. شكٌّ

)ڎ ڎ ڈ(: ل��امَّ أرادوا الُكف�َر عاقبهم بزيادة مرضهم، وزيادهتم ِرجًس�ا إل 

هم، وضاللة إل ضاللتهم. ا إل رشِّ رجسهم، ورشًّ

عونه من  )ژ ژ ڑ( ُموِجٌع ش�ديٌد )ڑ ک ک( بس�َبِب َكِذهِبم فيام يدَّ

اإلسالم، وتكذيبهم هلل ولرسوله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ س�َبَب إض�الل اهلل للعب�د ه�و من العبد نفس�ه؛ ك�ام قال تع�ال: )ى ائ ائ ەئ 
ەئ( ]الصف: 5[، وك�ام ق�ال: )ەئ وئ( أي: أعرضوا عن احل�قِّ )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ( ]املائدة: 49[.
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ويف الُمقابِ�ل: ف�إنَّ اهلل يزيد املؤمنني إيامًنا وهًدى بس�َبِب إيامهن�م؛ كام قال : )ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]حممد: 17[.

وفيها: أنَّ الُكفر والنِّفاق والفسوق يزيد وينقص؛ لقوله: )ڎ ڎ ڈ(.

ب اهلل أحًدا إالَّ بذنب وس�َبب؛ كام  وفيها: أنَّ العقوبات ال تكون إالَّ بأس�باب، وال ُيَعذِّ
قال يف آخر هذه اآلية: )ڑ ک ک(.

، وأنَّه من أسباب العذاب الشديِد. وفيها: خطورة الَكِذب، والتكذيب للحقِّ

ين؛ كام ُيضِعف املرُض البَدَن. وفيها: أنَّ مرض النِّفاق ُيضِعف الدِّ

ين يف قول�ه )ڎ ڎ  ع�اء ع�ىل املنافِق�ني، كام ق�ال بع�ُض املفسِّ وفيه�ا: ج�واز الدُّ
ڈ(: أنَّه دعاٌء عليهم.

؛ كام يدلُّ عليه قوله: )ک(. ٌد ومستمرٌّ وفيها: أنَّ كِذب املنافِقني متجدِّ

ه )ڈ(، وهذا ِمن عاجل  وفيها: أنَّ املنافِق قد تتأل نفُس�ه بس�َبِب نفاقه؛ ألنَّ اهلل س�امَّ
نيا. العذاب له يف الدُّ

، ُمريًدا له، حمُبًّا له، وعاماًل به. وفيها: أهيَّة اعتناء املؤمن بَقْلبه، بحيث يكون عارًفا باحلقِّ

د ويزداد كلَّام أنعم اهلل عىل املؤمنني بمزيد ِمن النَِّعم. وفيها: أنَّ مرض املنافِقني يتجدَّ

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(:
قوله )ک گ گ( القائل: اهللُ ورسوُله واملؤمنوَن الناصحوَن العارفوَن هبم.

�ار، وإفش�اء أرسار املس�لمني  )گ گ ڳ ڳ( بالُكف�ر والنِّف�اق وم�والة الكفَّ

، وعمل املعايص يف األرض، وإفساد  إليهم، والتفريق بنَي املؤمنني، وتنفري الناس عن احلقِّ
أهلها.

)ڳ( يف ردَّ التهم�ِة ع�ن أنُفِس�هم: )ڳ ڱ ڱ( أي: لي�س حاُلن�ا إالَّ 
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اإلصالُح، وليس فينا فساٌد وال إفساٌد إطالًقا، وما غرُضنا إالَّ التقريُب، وإزالُة اخلالِف بنَي 
الُفَرَقاء املتخاِصمني ِمن املؤمنني وأهل الكتاب وغريهم، فنُداِري الفريقني!

وَدْعواهم هذه تشتمل عىل الَكِذب من جهة، وعىل أنَّ بعض ما يظنُّونه إصالًحا هو عنُي 
الفساد -من جهة أخرى-.

وجواهب�م ه�ذا ه�و م�ن دعاواه�م الكاِذب�ة الكث�رية؛ كقوهل�م: )ژ ڑ ڑ ک 
ک( ]النساء: 62[.

هب�م اهلل وردَّ دعواه�م، بقول�ه: )ڱ ں ں ڻ(؛ ف�كأنَّ الفس�اَد  ولذل�ك كذَّ
ة رضرهم. أو ألنَّه ال فساَد أعظم من فسادهم، فقد فاقوا كلَّ املفِسدين. ُمنحِصٌ فيهم؛ لِشدَّ

)ڻ ڻ ڻ( ِمن جهلهم وَبالدهتم، وِغَلظ حجاب ُقُلوهبم، وانطامس بصائرهم، 

ٌّ ُيدَرك بالشعور واإلحساس. ال يشعرون بفسادهم، مع أنَّ الفساد أمٌر ِحيسِّ

ويف اآليَتن من الفوائد:

أن النِّفاق من أعظم الفساد يف األرض.

وفيها: أنَّ من الباليا العظيمة: أن ُيَزيَّن لإلنسان سوُء عمله فرياه حسنًا.

وفيها: خطورة انقالب األفهام، بحيث يظنُّ املفِسُد أنَّه ُمصِلح.

م ال ُيْدِركون األبعاد احلقيقيَّة لألمور. وفيها: ِقَص نظر املنافِقني، وأهنَّ

وفيه�ا: أنَّ م�ن سياس�ة املنافِق�ني وتلبيس�هم وخداعه�م: ادِّع�اَء اإلص�الح، والتظاُهَر 
ين واألخالق،  ذون أم�وًرا، يف العمل هبا إفس�اٌد للدِّ رون وُينفِّ برف�ع لوائ�ه ورايته؛ فقد ُيق�رِّ
وإش�اعُة الفاحش�ة بنَي الناس، وإيقاُع العداوة والبغضاء بينهم، وحصوُل الفس�اد اإلدارّي 

واالجتامعّي والنفيّس.

ق يف َدعواه. وفيها: أنَّه ليس كلُّ َمن ادِّعى شيًئا ُيصدَّ

دِّ  ة الرَّ وفيها: أهيَّة الردِّ عىل أهل الباطل، وَكشف حقيقة ما هم عليه، وتبيني َكِذهبم، وقوَّ
دة يف قوله : )ڱ ں ں ڻ(. دات املتعدِّ عليهم؛ كام يتضُح يف املؤكِّ
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ويؤَخذ من اآلية: أنَّه ال صالح يف األرض إالَّ بطاعة اهلل.

وفيها: توعية املؤمنني بعدم االنخداع لَدعاوى املنافِقني العريضة، واجلميلة يف الظاهر.

وفيها: أنَّ املنافِقني قد ال يشعرون بانفضاح أمرهم، وانكشاف حاهلم عند املؤمنني.

�ُمون األش�ياَء القبيحَة باألسامء احلسنة؛ لنرش الفساد وتروجيه  وفيها: أنَّ أهل الباطِل ُيسَّ
م فنًّا، واملس�كرات  با فوائ�َد، والغن�اء املحرَّ �ال، والرِّ ك توسُّ �ُمون ال�رشِّ ب�نَي الن�اس، كام ُيسَّ
ًرا، وفِْعل  م حترُّ ج واالختالط املح�رَّ ْش�وة حالوة وإكراميَّ�ة، والَتبُّ مرشوب�ات روحيَّة، والرِّ

الُمنَكرات حريَّات شخصيَّة!

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ(:
ث�م قال تعال: )ۀ ہ ہ( ُنصًحا وموعظة: )ہ ہ ھ ھ( املؤمنون باهلل 

قوا بالوحي، وأطاعوا وامتثلوا. ومالئكته وكتبه وُرُسله واليوم اآلخر وقَدره، الذين صدَّ

)ھ( يف ردِّ الناصح�ني: )ھ( االس�تِفهام للنف�ي والتحق�ري، واملعن�ى: ال نؤمن 

. ے ے ۓ( يعنون -لعنهم اهلل- أصحاَب رسول اهلل(

و)ۓ(: مجع »سفيه«، وهو: اجلاهل بال ُرشد وال عقل، الذي ال يميِّز بنَي املصَلحة 
واملفسدة، ضعيف الرأي، قليل املعرفة.

َفَردَّ اهلل عليهم، بقوله: )ڭ ڭ ڭ ڭ( تأكيًدا وحًصا للسفاهة فيهم )ۇ ۇ 
ۆ( ِمن متام جهلهم وعاَمهم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. أنَّ املنافِقني ال تنفعهم دعوة اخلري غالًبا، وأنَّ إعجاهبم بباطلهم يدعوهم إل رفض احلقِّ

عايات الباطلة التي ُيْطلقها املنافِقون. وفيها: تنبيه املؤمنني عىل عدم التأثُّر بالدِّ

حابة واملؤمنني. وفيها: دفاع اهلل عن الصَّ
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وفيها: إثبات جهل املنافِقني.

وفيها: ِعناية اهلل باملؤمنني؛ حيث أطلعهم عىل ما يقول املنافِقون يف اخلفاء.

وفيها: أنَّ كلَّ صاحب باطٍل ال ُيْدِرك ُبطالن ما هو عليه: فهو سفيه.

فات الس�يِّئة؛ لتثبيط  وفيه�ا: أنَّ م�ن طريقة أه�ل الباطل َرْم�ي املؤمنني الصاِدق�ني بالصِّ
ِمهم، وتنفري الناس عنهم، ومهامجتهم بتش�ويه ُس�ْمَعتهم؛ إلشغاهلم عن َفْضِح املنافِقني،  ِهَ

ي هلم. والتصدِّ

ى   ى    ې   ې         ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    )ۈ  

ائ  ائ(:

ث�م قال تع�ال يف َفْضح املنافِق�ني: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( قابلوهم أو جلس�وا إليهم؛ 
قنا، فأظهروا هلم املواالَة  )ۋ( أي: ق�ال املنافِقون للمؤمنني: )ی( كإيامنك�م، وصدَّ

واملتابعَة نِفاًقا وَتقيَّة، ولِيعصموا دماءهم، ويشاركوا املؤمنني يف الغنائم.

ك  )ۅ ۉ ۉ ې( انصفوا، وانفردوا بس�ادهتم وُكبائهم، وقادة الرشِّ والرشِّ

د العايت  املتعاونني معهم، من اليهود واملرِشكني. و)الش�ياطني(: مجع »ش�يطان«، وهو املتمرِّ
البعيد عن اخلري، ويكون ِمن اجِلن واإلنس.

)ې ې ې( ع�ىل الُكف�ر وَح�ْرب املس�لمني )ى ى ائ( أي: ُنظِه�ر م�ا 

ُنظِهره؛ سخريًة وخديعًة وَلِعًبا باملؤمنني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا، هو الذي حَيملهم عىل النِّفاق. أّن ُذلَّ املنافِقني وخوَفهم، وطمَعهم يف الدُّ

؛ فهو ذليٌل. َ بغري حقٍّ وفيها: أنَّ كلَّ َمن استعمَل التقيَّة وَتَسرتَّ

وفيه�ا: تع�اون املنافِق�ني مع بقيَّة أع�داء اإلس�الم من الكافري�ن، واش�رتاكهم يف املكر 
والَحْرب عىل اإلسالم.
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م َتَبٌع هلم، وأنَّ تظاُهرهم باإليامن مزيٌَّف،  ار أهنَّ وفيه�ا: ِحْرُص املنافِقني عىل َطْمأن�ة الكفَّ
ويف هذا: حتقيق ُمواالة املنافِقني للكافرين.

. ّ وفيها: فضيحُة اهلل للمنافِقني؛ بَكشف ما يقولونه يف الَخْلوة والسِّ

وفيه�ا م�ن بالغة الق�رآن: اس�تعامُل اجلملة الفعليَّة عن�د ِذْكر إيامهنم، وه�ي أضعف من 
اجلملة االس�ميَّة يف التقرير واإلثبات؛ حيث إنَّ إيامن املنافِقني مزيٌَّف، بينام اس�تعمل اجلملة 
ار، وإثبات  االس�ميَّة يف قول�ه )ې ې ى ى ائ(؛ لتقري�ر ُمواالة املنافِق�ني للكفَّ

استهزائهم باملؤمنني.

وفيها: خطورة االستهزاء باملؤمنني، وأنَّه من صفات أهل النِّفاق والسخرية واللَِّعب.

ومن أنواع الُكفر الُمخرجة عن الِملَّة: االس�تهزاء باهلل، أو برس�وله، أو بيشء ِمن دينه، 
أو بعب�اده املؤمنني ألجل إيامهنم؛ كام ق�ال تعال: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ( ]التوبة: 66-65[.

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(:

ث�م قال تعال يف مُازاهتم عىل صنيعهم: )ەئ ەئ وئ( يس�خر هبم؛ لالنتقام منهم، 
ا عىل سبيل االنتقام والُمقاَبلة بالَعْدل  واستهزاء اهلل باملنافِقني صفة كامل ال صفة نقص؛ ألهنَّ

واملجازاة، وليست َلِعًبا وَعَبًثا.

. )وئ( يزيدهم استدراًجا )ۇئ ۇئ( )الطُّغيان(: ماوزة احلدِّ

)ۆئ(: يت�امَدون يف ضاللتهم، وي�رتدَّدون حياَرى يف ُكفرهم، ال ُيبِصون ُرْش�ًدا، 

وال هيتدون سبياًل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ ُمقاَبلة االس�تهزاء بِمْثله يف املجازاة واملعاَقبة هو كامٌل، وليس نقًصا، وكذلك ُيقال يف 
املكر، واخلديعة، والكيد، والسخرية.
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وفيه�ا: أنَّ اجلزاَء من ِجنس العمل؛ فكام يس�تهِزئون بعباد اهلل املؤمنني فإنَّ اهلل يس�تهزئ 
م؛ حيث إنَّ اهلل يس�تهزئ  هب�م، وه�ذا يدلُّ عىل ُعُلوِّ ش�أن املؤمنني، وِعَظ�م َقْدرهم عند رهبِّ

بأعدائهم.

وفيها: أنَّ اهلل يُميل للظال؛ ليأُخَذه أخًذا ألياًم.

وفيها: أنَّ من الناس من حُيِدث اهلل ُهلم نِعمة كلَّام أحدثوا ذنًبا؛ لتكون نِقمًة عليهم.

ا قد تكون اس�تدراًجا ملزيد من الطغيان، وإذا  وفيه�ا: التحذي�ر من االغرِتار بالنَِّعم؛ ألهنَّ
نيا قبل  كان الش�خص مس�تقياًم كانت زيادة اهلل له يف النَِّعم وتواليها عليه خرًيا، وجزاًء يف الدُّ

اآلخرة، وإذا كان مقياًم عىل معصية اهلل كان توايل النَِّعم استدراًجا ونِقمة.

. وفيها: أنَّ صاحب الطغيان ُيعميه هواه، وحْيجبه طغياُنه عن معرفِة احلقِّ

د حدوثه،  ويف التعبر عن االس�تهزاء بالفعل املض�ارع )ەئ(: إفادة لَت�كراره وتدُّ
ويف هذا زيادُة ُعقوبٍة وإيالٍم هلؤالء املنافِقني.

)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی(:

قول�ه تع�ال )ۈئ( أي: املنافِقون )ۈئ ېئ( اختاروا واس�تحبُّوا )ېئ( 
العم�ى والُكف�ر )ېئ(: بذلوا اهلُ�دى ثمنًا للضالل�ِة، فأخذوا الضاللة واس�تحبُّوها، 

وتركوا اهلُدى وَعَدُلوا عنه.

�م إنَّام كانوا منافِقني، ول  ف�إن قيل: وكيف اش�رتى هؤالء القوُم الضاللَة باهلدى، مع أهنَّ
م نِفاَقهم إيامٌن، فُيقال فيهم: باعوا ُهداهم الذي كانوا عليه بضاللتهم، حتى استبَدلوها  يتقدَّ

منه؟

�م أخذوا الضاللة، وتركوا اهلدى؛ وذل�ك أنَّ كلَّ كافر باهلل  فاجل�واب: أنَّ امل�راد هنا: أهنَّ
فإنَّه مس�تبِدٌل باإليامن ُكفًرا، باكتس�ابه الُكفَر الذي ُوِجد منه، بداًل من اإليامن الذي ُأِمَر به، 
اء؛ ألنَّ كلَّ مشرٍت شيًئا فإنَّام يستبدل مكاَن الذي ُيؤخذ منه -من البدل-  وهذا هو معنى الرشِّ

آخَر بدياًل منه.
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فكذلك املنافُِق والكافر، اس�تبدال باهلُدى الضاللَة والنِّفاق، فأضلَّهام اهلل، وس�لَبهام نوَر 
اهلدى، فرتكهم مجيًعا يف ُظُلامت ال ُيبصون.

)ىئ ىئ ىئ(: ما زادت، وال نجحت صفقُتهم يف هذه الَبيعة.

)ی ی ی(: ليسوا براشدين يف صنيعهم؛ بل هم خارسون يف تارهتم. ويدخل 

وا  يف هذا: املنافِقون الذين حصل هلم اإليامن، ثم رجعوا عنه إل الُكفر، وكذلك الذين استمرُّ
يف الضاللة واستحبُّوها عىل اهلُدى، ول يدخلوا يف اإليامن أصاًل، بل تظاهروا به نفاًقا.

ق�ال قتادة : »ق�د واهلل رأيتموهم خرجوا من اهلُ�دى إل الضاللة، وِمن اجلامعة إل 
نَّة إل البِدعة«))(. الُفْرَقِة، وِمن األمن إل اخلوف، وِمن السُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�َفه أن يدفع اإلنس�ان الثمن  بيان َس�َفه املنافِقني بتقديمهم الضاللة عىل اهلدى، ومن السَّ
النفيس ليقبض ويأخذ ِسْلعة رديئة!

لعة  وفيها: َش�َغف املنافِقني بالضاللة وتعلُّقهم هبا؛ فإنَّ املش�رتي يف العادة ش�غوٌف بالسِّ
حمبٌّ هلا، وقد مثَّلت اآليات حاهلم بتجارة فيها بيع ورشاء، وثمن مدفوع وسلعة مقبوضة.

والب�اء يف قوله )ېئ( هي باء الثمن والِع�وض، فاهلُدى مبذوٌل مدفوٌع، وهذا يدلُّ 
عىل ُكْرههم له، والضاللة عندهم مرغوبة مطلوبة.

بح من وراء  وفيها: أنَّ املنافِقني يظنُّون أنُفَس�هم رابحني هبذه الصفقة، والتاجر يرجو الرِّ
تارته، بينام هم يف احلقيقة خارسون أشدَّ الَخسارة!

ب�ح احلقيق�ّي، فاملهتدي راب�ٌح، وَمن خالفه خ�ارٌس، وبام  وفيه�ا: بي�ان أنَّ اهلُ�دى هو الرِّ
أنَّ التج�ارة فيه�ا ثالث�ة احت�امالٍت: أن يربح التاجر، أو خي�س، أو ال يرب�ح وال خيس؛ فإنَّه 

د خس�ارهتم بقوله: )ی ی  ب�نيَّ هنا أهن�م ل يربحوا بقول�ه: )ىئ ىئ ىئ(، وأكَّ
ی(.

تفسري الطبي ))/7))(  )((
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ورأس امل�ال ال�ذي خسوه يف تارهت�م: الِفطرة الت�ي كانوا عليها قب�ل النِّفاق، والعقل 
الذي ُأوُتوه.

الة، والشهادتني اللََّتني دخلوا هبا اإلسالم يف الظاهر، أو  وقيل: األعامل الظاهرة، كالصَّ
. اإليامن الذي بدءوا به إذا كانوا ممَّن أسلم ثم ارتدَّ

ُب الَمَثل بام يفهمه الناس ويتعاملون ب�ه، وُيقبِلون عليه وَيْرغبون فيه، وهو  وفيه�ا: رَضْ
بح. هنا البيع والرشاء، والتجارة والرِّ

ة  ويف اإلش�ارة إىل املنافِقن باس�م اإلش�ارة املس�تعَمل للبعيد )ۈئ(: تنبيٌه عىل ِش�دَّ
دونيَّتهم، والُبعد عنهم، والباءة منهم.

وفيها: أنَّ املنافِقني ال هيَتدون غالًبا.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ(:
ا للمنافِق�ني؛ فقال: )ٱ( وصُفه�م وحاهُلم )ٻ ٻ  ث�م ذكَر تع�ال َمَثاًل ناريًّ

ٻ ٻ( طلَب والتمَس إيقاَدها يف أرٍض ُموحشٍة مظلمٍة، وهو خائٌف ممَّا فيها.

)پ پ پ پ( وأن�ارت؛ انتفع هبا، وَأنَِس واطم�أن برؤيِة ما حوله؛ )ڀ 

ڀ ڀ( وأطف�أ م�ا يس�تفاُد منه�ا، )ڀ ٺ ٺ( ش�ديدة يف س�واد اللَّي�ل، )ٺ 
ٺ( ممَّا حوهلم شيًئا.

فش�بَّه اهلل تع�ال املنافِق�ني يف حمبَّتهم للض�الل، وتقديمه ع�ىل اهلُدى، وُكفره�م بعد إيامهنم، 
بالذي استوقد ناًرا، فاستفاد منها، وأناَرت طريقه، فهذا َمَثُل املنافِق يف حال إيامنه قبل أن يكفر.

�كِّ  فلامَّ كفَر يف الباطن، وبقَي عىل اإلس�الم يف الظاهر؛ ذهب النُّوُر، وبقَي يف ُظُلامت الشَّ
ا، وال هيتدي سبياًل. والُكفر والنِّفاق، ال ُيبِص حقًّ

ون باإلس�الم  م كانوا يعَتزُّ وق�ال ابن عبَّاس : »ه�ذا َمَثٌل رضبه اهلل للمنافِقني، أهنَّ
)يعن�ي: يتظاَهرون بذل�ك(، فُيناِكحهم املس�لمون، وُيواِرثوهنم، وُيقاِس�موهنم الَفْيء، فلامَّ 
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، كام ُس�ِلَب صاحب النَّار ض�وَءه، )ڀ ٺ ٺ(أي: يف  مات�وا س�لَبهم اهلل ذلك الِعزَّ
عذاٍب«))(.

وقال احلس�ن : »فذلك حني يموت املنافِق، فُيظِلم عليه عمُله -عمُل الس�وء- فال 
ق به قول )ال إله إال هو(«))(. جَيِد له عماًل من خرٍي َعِمَل به، ُيَصدِّ

وجاء عن ابن عبَّاس  أيًضا أنَّه قال: »رضب اهلل َمَثاًل للمنافِقني، فقال: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ( أي: ُيب�ِصون احل�قَّ ويقول�ون ب�ه، حتى إذا خرجوا ب�ه من ُظلمة 
الُكفر أطفأوه بُكفرهم ونفاقهم فيه، )ڀ ٺ ٺ(: الُكفر؛ فهم )ٺ ٺ( ُهدى 

.)((» وال يستقيمون عىل حقٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بالغة القرآن برضب األمثال، للتفهيم وترسيخ املعاين.

؛ قد ذه�ب نفاُقه بأثر إيامنه وحم�اه، فلم يُعد  وفيه�ا: أنَّ املنافِ�ق ال�ذي كان مؤمنًا ثم ارتدَّ
ة والنِّفاق. دَّ لتلك املدة من حياته األُول فائدٌة وأثٌر بعد الرِّ

نيا، ولِيدرءوا عن  �ون بنَي املؤمنني وُيظهرون اإلسالم ملغانم الدُّ وفيها: أنَّ املنافِقني ينَدسُّ
ة واملصالح، ويُردُّهم إل عذاب أشنع ممَّا  أنُفِسهم العذاب فيها، وأنَّ املوت ُيْذِهب تلك الِعزَّ

نيا. فروا منه يف الدُّ

وفيها: أنَّ املنافِقني ال يس�تفيدون ش�يًئا من ضوء الوحي، ون�ور نصوص الرشيعة، وإذا 
حرضوا ملًسا ُيرشدهم وهيدهيم أذهبوا كلَّ فائدة فيه بُكفرهم ونفاقهم.

باُع واالمتِثاُل. وفيها: أنَّ معرفة احلقِّ ال ُتغني شيًئا إذا ل حيصل اإلذعاُن والطاعُة واالتِّ

ني�ا واآلخرة، ولذلك قال اهلل يف اآلية: )ڀ ڀ  وفيه�ا: معاناة املنافِقني وتأملُّهم يف الدُّ
ڀ( ول يقل: )بنارهم(، فأَخَذ الفائدَة وتَرَك هلم اإلحراق.

تفسري الطبي ))/)))(  )((
تفسري ابن كثري ))/89)(  )((
تفسري الطبي ))/)))(  )((
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وفيها: عذاهُبم أيًضا بالَحرية، وأنَّ نفوسهم يف ُظُلامت وليس يف ُظلمٍة واحدٍة.

وفيها: أنَّ طريق احلقِّ واحٌد، كام ذكره بصيغة املفرد يف قوله: )ڀ(، والباطل ُسُبٌل 
كثرية وخمتلفة، كام ذكره بصيغة اجلمع يف قوله: )ٺ(.

وفيه�ا: ختيلِّ اهلل عن املنافِقني، وحرماهنم من َمِعيَّته وبركت�ه وتأييده، كام يُدُل عليه قوله: 
. )ڀ(، وَمن ختىلَّ اهلل عنه ُحرم التوفيُق والعودة إل احلقِّ

وفيها: أنَّ املنافِقني -وإن أوَقدوا نار الِفتنة بنَي املؤمنني-؛ فإنَّ اهلل ُيطفئها ولو بعَد حني، 
كام َفِهم بعُضهم من هذه اآلية.

وفيها: أنَّ املنافِقني ال يس�تفيدون من خمالطة الصاحلني؛ بل إنَّ نفاقهم يمنُعهم من التأثُّر 
هبم.

ا إضاءة النَّار فإقباهلم إل املؤمنني  قال ماهد  يف قوله )پ پ پ پ(: »أمَّ
واهلدى«))(.

وفيه�ا: أنَّ املنافِق�ني قد يميِّزون بنَي احل�الل واحلرام، واخلري وال�رّش، ويعرفون هذا من 
هذا، كام قال تعال: )پ پ پ پ(، لكن هذا الِعْلم ال ُيفيدهم.

ه، كام قال: )ڀ ڀ ڀ(. وفيها: أنَّ اهلل ينتزع الَفْضل ممَّن ال يستحقُّ

نيا: ال إله إالَّ اهلل، هلا إضاءة وفائدة، ويأمن هبا عىل نفس�ه  وفيه�ا: أنَّ ق�ول املنافِقني يف الدُّ
ا ل يكن هلا أصٌل يف َقْلب�ه، وال حقيقٌة يف عمله؛  ب�نَي املؤمنني، لكن ُيْس�َلُبها عند امل�وت؛ ألهنَّ
�هادة بالنس�بة للمنافِق ليس أصليًّا داخليًّا؛ وإنَّ�ام هو ظاهرّي خارجّي،  ولذلك فإنَّ نور الشَّ
ك�ام دلَّ عليه قول�ه: )پ پ پ(، فالضوُء عارٌض والُظلم�ة أصليَّة؛ ولذلك ذهب 

النُّور، ولو كان أصليًّا َل�ام ذهب ولبقَي ُييضء.

وفيه�ا: أنَّ ال�ذي يع�رف احلقَّ ثم يرتكه، أس�وُأ من ال�ذي ل يعرفه أصاًل، ك�ام أنَّ انطفاَء 
الضوء بعد حصوله أسوُأ أثًرا عىل النفس ممَّا لو كانت معتادًة عىل الظلمة.

تفسري الطبي ))/)))(  )((
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)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(:

، ال يسمعونه سامَع َقبوٍل واستجابٍة. ثم وصف اهلل هؤالء املنافِقني بقوله: )ٿ( عن احلقِّ

؛ لكراهيتهم له، وعدم إقرارهم به. )ٿ(: ال ينطقون باحلقِِّّ

)ٿ(: ال يَرونه رؤية بصرية وانتفاع.

، لكنهم ال ينَتِفعون هبا، كام قال يف اآلية األخرى: )ڭ  فهؤالء املنافِقني يملكون احلواسَّ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]األحقاف: 62[.

، وال يتوبون، وال هم  )ٹ ٹ ٹ( ع�ن غيِّه�م، وال يرجعون إل اإلس�الم واحل�قِّ

رون. يذكَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

عدم انتفاع املنافِقني بام وهبهم اهلل من احلواس.

وفيه�ا: أنَّ عم�ى الَقْلب والبصرية أش�دُّ من عمى الب�ص، وأنَّ املنافِقني ال يرجعون عن 
الباطل؛ الستحساهنم له.

وفيها: جواز نفي اليشء النتفاء االنتفاع به.

نيا؛ عوِقب يف اآلخرة بُعقوبٍة من ِجنس�ها، كام  فات يف الدُّ وفيها: أنَّ َمن اتَّصف هبذه الصِّ
قال تعال: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]اإلرساء: 97[.

وفيها: أنَّ رجوع َمن ترك احلقَّ بعد معرفته، أبعُد من رجوع َمن ل يعِرفه أصاًل.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(:

هم واضطراب  ث�م رضب تعال َمَث�اًل آخر مائيًّ�ا للمنافِقني يف َحريهت�م وتردُّدهم وش�كِّ
ون تارًة أخرى. ُقُلوهبم، وهم ِصنٌْف آخر يظهر هلم احلقُّ تارًة، ويشكُّ
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ِد والَحرية كحال أصحاب َصيِّب. فقال: )ڤ ڤ( أي: ِصفتهم وحاهلم يف الرتدُّ

و)الَصيِّب(: هو املطر، وكان النَّبيُّ  إذا َرأى الَمَطَر قال: »اللُهمَّ َصيًِّبا َنافًِعا«))(.

)ڤ ڤ( أي: م�ن الُعُل�وِّ ن�ازٌل ومنح�ِدٌر، )ڦ ڦ(: ظلمة اللَّي�ل يف إطباقه، 

وظلمة الس�حاب يف تكاُثفه، وظلمة املطر يف تتابعه، )ڦ(: الصوت القاصف الشديد، 
حاب. حاب، )ڦ(: وهو النُّور الذي يلمع يف السَّ وهو صوت الَملك إذا زجر السَّ

وق�د روى اإلم�ام أمح�د، ع�ن اب�ن عبَّ�اس ، أنَّ اليه�وَد أقَبل�وا إل رس�ول اهلل 
ا َنْس�َأُلَك َعْن َخَْسِة َأْشَياَء، َفإِْن َأْنَبْأَتنَا هِبِنَّ َعَرْفنَا َأنََّك  ، فقالوا: َيا َأَبا الَقاِس�ِم، إِنَّ

َبْعناَك. َنبِيٌّ واتَّ

ٌل  ْع�ُد؟ َق�اَل: »َمَلٌك م�ن َمالِئَك�ِة اهلل  ُمَوكَّ َن�ا َما َه�َذا الرَّ ف�كان منه�ا: َقاُل�وا: َأْخِبْ
�َحاَب، َيُس�وُقُه َحْيُث َأَمَر اهللُ«،  �َحاِب، بَِي�ِدِه -َأْو يِف َي�ِدِه- خِمَْراٌق من َناٍر، َيْزُجُر بِِه السَّ بِالسَّ

ِذي َنْسَمُع؟ َقاَل: »َصْوُتُه«، َقاُلوا: َصَدْقَت))(. ْوُت الَّ َقاُلوا: َفاَم َهَذا الصَّ

ُب بِِه الصبياُن َبْعُضُهْم َبْعًضا،  والِمْخ�راق: ُهَو يِف األَصل ِعنَْد الَعَرِب َث�ْوٌب ُيَلّف َوَيرْضِ
َحاَب وتُسوقه ))(. َأراد َأهنا آَلٌة تزُجر هِبَا امَلاَلِئَكُة السَّ

�كِّ والُكفر والنِّفاق، التي َأْظَلمت منها ُقُلوهُبم، وَرْعِد  فهذا َمَثُل املنافِقني يف ُظُلامِت الشَّ
اخلوف من وعيد القرآن الذي ُيزِعجهم من جهة السمع، وَبْرٍق من َوْعِد القرآن يلمع فيها، 

وخُييفها من جهة البص.

وهكذا املنافِق خيش�ى انكشاف أمره، فهو َفِزع خائف، كام قال تعال: )ەئ وئ وئ 
ۇئ( ]املنافقون: 4[، وكام قال )ڤ ڤ ڤ( ]التوبة: 56[.

ث�م إنَّ ه�ؤالء القوم الُمَمثَّ�ل هبم، الذين أصاهب�م هذا الصيِّب ب�ام فيه )ڄ ڄ 
ڄ ڄ( امل�راد: جيعل�ون أناملهم )ڃ ڃ( خ�وَف الصواع�ق، و)الصواعق(: مجع 

رواه البخاري )))0)(.  )((
رواه أمحد ))48)(، وصححه األلباين يف الصحيحة ))87)(.  )((

لسان العرب )0)/76(  )((
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صاعقة، وهي: قطعة نار تنفصل من خمراق الَمَلك، واملخراق: هي اآللة التي بيده يزجر هبا 
السحاب، )ڃ ڃ( خمافة اهلالك من صوهتا.

وهذا الَمَثل يبنيِّ إصار املنافِقني عىل إحكام إغالق املنافذ التي يصل احلقُّ عبها، كام قال 
ار من قوم نوح : )ې ې ې ى ى ائ( ]نوح: 7[. تعال عن الكفَّ

)چ چ چ( بِعْلمه وُقدرته، فال يفوته منهم شء، وهم حتت مشيئته وإرادته، 

ولن ينفَعهم احلذر.

و)اإلحاطة(: تأيت بمعنى اهلالك، كام قال تعال: )ڭ ڭ( ]الكهف: 42[.

ثم قال تعال يف تتمة الَمَثل: )ڇ ڇ ڇ ڍ( أي: يقرب أن خيتلس�ها بسعة 
ة ضوئه، وَضعف البص؛ فتعمى. من ِشدَّ

)ڌ ڌ ڎ( ألصحاب الَصيِّب، ولو ش�يًئا يس�ريا؛ )ڎ ڈ(: انتهزوا الفرصة 

موا عىل َحَسب الرؤية. وتقدَّ

)ڈ ژ ژ(: انطف�أ الض�وء، وأظلم الطري�ق؛ )ڑ( أي: وقف�وا يف أماكنهم 

ين. ُمتحريِّ

وه�ذا َمَث�ل رضبه اهلل للمنافِقني يف موقفهم من القرآن، ال�ذي فيه وعيد وَزْجر كالرعد، 
وُحَج�ج تبهره�م كالبق، فيكاد َضوُء احلقِّ ُيْذِهب أبصارهم، وي�كاد حُمَْكم القرآن أن يدلُّ 

عىل عوراهتم.

، وكلَّام تكلَّموا بام ُيظِهرونه منه، وكلَّام أصاب أهل اإلس�الم  وهؤالء كلَّام أضاء هلم احلقُّ
؛ اطمأنوا ومَش�وا مع املس�لمني، وكلَّام نزلت تكاليف رشعيَّة يكرهوهنا -كاجلهاد  ِعزٌّ ونصٌّ
وال�زكاة- وكلَّام أتاه�م ما ال ُيوافِق هواهم، وكلَّام أصاب اإلس�الم نكب�ة، أو أصابتهم فِتنة 

جوع إل الُكفر. ين، ووقفوا يريدون الرُّ وبالء؛ قاموا متحريِّ

وقوله )ک ک ک ک گ گ( أي: لو أراد أن يأخذ أس�امَعهم التي يف 
الرأس، وأبصارَهم التي يف العني؛ ألخذها.

)گ ڳ ڳ ڳ ڳ( من ترِكهم، أو االنتقاِم منهم )ڱ(: ذو ُقدرة عظيمة.
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ويف اآليَتن من الفوائد:

أنَّ َمن َتَرَك احلقَّ بعد معرفته؛ استحقَّ َذهاب سمعه وبصه.

وفيه�ا: أنَّ اهلل ق�ادٌر عىل أن يأخذ الس�مع والبص بدون أس�باب، َفُيْذِهب الس�مَع دون 
صواعق، والبَص دون َبْرق.

وفيها: هتديد الكفار.

وفيه�ا: أنَّ م�ن طبيعة اإلنس�ان اجتن�اب ما هُيلُك�ه؛ لقول�ه )ڑ(، ولقوله )ڄ 
ڄ(.

ق الشديد؛ لئالَّ خيطف البص. ولذلك قيل: ينبغي احلَذُر من النظر إل الَبْ

وفيها: أنَّه ينبغي لإلنسان أن يلجأ إل اهلل ، ويسأَله أن ُيمتِّعه بسمعه وبصه، كام ورد يف 
تِنَا َما َأْحَيْيَتنَا، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمنَّا«))(. دعاء النبي : »َوَمتِّْعنَا بَِأْساَمِعنَا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَّ

ويف قول�ه )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(: تذك�رة بح�ال املنافِق�ني ي�وم 
�م األنوار عىل املؤمنني عىل َحَس�ب  اط، وُتَقسَّ القيام�ة، عندما يذهبون مع املؤمنني إل الصِّ
أعامهلم، وال ُيعطى املنافِقون ش�يًئا من النُّور، فيس�ريون وراء املؤمنني ليس�تنريوا بنورهم يف 
�مت فيه األنوار،  اط املظِل�م، فُيقال هلم: ارجع�وا وراءكم إل امل�كان الذي ُقسِّ عب�ور ال�صِّ
فالتمس�وا نوًرا هن�اك، فريجعون، في�رضب اهلل بينهم وبني املؤمنني بُس�وٍر حيجزهم عنهم، 

ويمنعه�م م�ن اللَّحاق هب�م، فيقعون يف النَّ�ار، كام قال تع�ال: )ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]احلديد: 13[.

دة. ا ُظُلامت بأسباب متعدِّ ة ُظْلمة َقْلب املنافِق، وأهنَّ وفيها: ِشدَّ

وفيه�ا: أنَّ م�ن املنافِقني َمن تكون فيه ش�عبة إيامن، وش�عبُة نفاق اعتق�ادّي، فُحكمه بام 
د. غلب عليه منهام، وفرٌق بنَي املنافِق اخلالص، واملنافِق املرتدِّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع )68))(. رواه الرتمذي ))50)(، وحسَّ  )((
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 ، ل احلقَّ ته، وأنَّ نفس�ه ال تتحمَّ وفيها: أنَّ من الناس َمن ال يرى نور احلقِّ بالرغم من قوَّ
ل ملعاَن البق الشديد. كام أنَّ البص ال يتحمَّ

وفيه�ا: أنَّ نور الِعْلم واإليامن للمؤم�ن ذايتٌّ ال يفارُقه، فهو ُينري طريَقه، بخالف املنافِق؛ 
فإنَّه ال يرى الطريق.

ي، واليعني أنَّ صاحَبه معذوٌر يف عدم إقامة  وفيها: أنَّ اإلعراض عن سامع احلقِّ ال ُينجِّ
ة عليه. الُحجَّ

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(:

ول��امَّ ذك�َر تعال أصناف الَخْلق، وبنيَّ أنَّ منهم املؤمن�ني والكافرين واملنافِقني املذبَذبني 
رهم  ب�نَي ه�ؤالء وهؤالء؛ دعا الناس مجيًع�ا إل توحيِده، وعبادته وح�َده ال رشيك له، وذكَّ

ببعض نَِعمه عليهم؛ فقال تعال:

لوا له بالطاعة، امتِثااًل  )ڱ ڱ( املَكلَّفون من اإلنس واجلن )ں ں(: تذلَّ

(: ه�و اخلالِق، املالِ�ك، املدبِّر  ألوام�ره، واجتناًب�ا لنواهي�ه، مع املحبَّ�ة والتعظي�م. و)الربُّ
لُش�ؤون الَخْل�ق، )ڻ ڻ(: أوجدكم من الَع�َدم، وابتدعكم )ڻ ڻ ۀ( من 

األَُمم املاضية.

اكم وَمن سبقكم؛ )ۀ ہ( فتجعلوا عبادته وقايًة لكم من عذابه. فاعبدوه؛ خلَْلقه إيَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
التنبيُه بالنِّداء يف تبيان املقاصد العظيمة.

وفيها: الِعناية بالِعبادة؛ إذ كان النِّداء هبا جلميع الناس.

بوبيَّة يستلزم توحيَد األلوهيَّة؛ لقوله: )ں ں(. وفيها: أنَّ اإلقرار بالرُّ

وفيها: بيان علَّة األمر بالِعبادة؛ وهي أنَّه تعال الربُّ واخلالِق.

وفيها: أنَّ التَّقوى مرتبٌة عاليٌة، الُتناُل إالَّ بإخالص الِعبادة.

بة عليها. ة، وكلَّ النَِّعم األخرى مرتتِّ وفيها: أنَّ نِعمة الَخْلق أعظُم النَِّعم الدنيويَّ
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(:
ثم ذكَر تعال َتتَِمًة لبعض نَِعمه، وعّلة األمر بعبادته، وبعض خصائص ربوبيَّته؛ فقال:

يت  َ )ھ ھ ھ(: بس�اًطا، تقع�دون وتنامون عليه، وُس�مِّ )ہ ہ( ص�ريَّ

ض؛ أي: تأكل ما يف بطنها. ا َتَتأرَّ )األرض( أرًضا؛ ألهنَّ

)ھ ے(: سقًفا مبنيًّا فوق األرض.

( أي: الُعُلّو، وهو املراد  موِّ )ے ۓ ۓ( )السامء(: كلُّ ما عالَك وأظلَّك، من )السُّ

هنا، وُتطلق أيًضا عىل الس�امء املبنيَّة التي هلا ُس�ْمٌك وأبواب وزينة وحرٌس وس�كاٌن. وهي 
م ِذْكُرها. الساموات السبع التي تقدَّ

. حاب من جهة الُعُلوِّ )ڭ(: املطر النازل من السَّ

)ۇ(:  أن�واع  )ۓ(  امل�اء  ذل�ك  بس�َبِب  )ڭ(  بُقدرت�ه  وأنب�َت  )ڭ( 

املأك�والت، من احلب�وب والفواكه وغريها )ۇ(: غذاًء وقوًت�ا )ھ( من اهلل تعال، 
أنعم به عليكم.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ(: ال تتخذوا رُشكاء معه يف عبادته، وُعدالء ومشاهبني بزعمكم 

اِزق. )ۋ ۅ( أنَّ هذه األنداد ال خَتُْلق وال َتْرُزق، وأنَّ اهلل هو اخلالِق الرَّ

ْنِب  ويف »الصحيَح�ني«، عن ابن مس�عود  قال: َس�َأْلُت النَّبِ�يَّ : َأيُّ الذَّ
ا َوُهَو َخَلَقَك«))(. َعَل هلل نِدًّ َأْعَظُم ِعنَْد اهلل؟ َقاَل: »َأْن َتْ

ك،  وع�ن ابن عبَّاس  يف قول�ه تعال )ۈ ۈ ٴۇ ۋ(: »األن�داد هو الرشِّ
أخفى من دبيب النمل، عىل صفاة سوداء )احلجارة امللساة( يف ُظلمة اللَّيل«))(.

 ، وق�ال أيًض�ا يف معنى اآلي�ة: »ال ُترشكوا باهلل غ�ريه من األنداد، الت�ي ال تنفع وال ترضُّ

رواه البخاري )4477(، ومسلم )86(.  )((
تفسري ابن كثري ))/96)(.  )((



53 ^\

)ۋ ۅ( أنَّ�ه ال ربَّ لك�م يرزقك�م غ�رُيه، وق�د علمُت�م أنَّ ال�ذي يدعوكم إليه 

الرسول  من توحيده هو احلقُّ الذي ال شكَّ فيه«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

رمحة اهلل تعال بَخْلقه، وبيان ُقدرته العظيمة.

�َببيَّة يف قوله: )ڭ ڭ( أي: بس�َبِب  وفيه�ا: إثبات األس�باب؛ كام دلَّت عليه الباء السَّ
ذلك املطر.

وفيها: أنَّ األسباب ال تكون ُمؤثِّرًة فاعلًة إالَّ بإرادة اهلل ؛ لقوله تعال: )ڭ ڭ(.

وفيها: بيان ُقدرة اهلل تعال يف إحياء األرض بعد موهتا باملطر.

وفيها: أنَّ اهلل يرزق الناس مجيًعا، مؤمنهم وكافرهم.

اذ األنداد هلل، وقد يكون رِشًكا أكب أو أصغر، جليًّا أو خفيًّا، بَحَس�ب  وفيه�ا: حتري�م اختِّ
اعتقاد صاحبه.

ك، وه�و أن يق�ول: واهلل،  ْ وق�د ق�ال اب�ن عبَّ�اس  يف تفس�ري األن�داد: »هو ال�رشِّ
وحيات�ك ياف�الن، وحيايت، ويق�ول: لوال كلبة هذا ألتان�ا اللصوص، ول�وال الَبطُّ يف الدار 
ألتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ماش�اء اهلل وشئَت، وقول الرجل: لوال اهلل وفالن 

ك«))(. -ال تعل فيهام »فالن«-؛ هذا كلُّه به رِشْ

ة عظيمة ملواَجهة املالح�دة الذين ُينكرون وجود اهلل تع�ال؛ فإنَّ الَخلق يدلُّ  وفيه�ا: أدلَّ
عىل اخلالِق، كام أنَّ الَبَعرَة تدلُّ عىل الَبعري، واألثر يدلُّ عىل املسري.

وفيها: دليٌل عىل استعامل الُحَجج يف املناظرات.

وفيها: ذمُّ َمن ارتكب احلراَم وهو يعلم.

تفسري ابن كثري ))/95)(.  )((

تفسري ابن كثري ))/96)(.  )((
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ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(:
د  ة نبيِّه حممَّ ك به؛ انتص لَوحي�ه وكتابه ونب�وَّ ول��امَّ أم�ر تعال بتوحي�ده، وهنى عن ال�رشِّ

: ني فيه؛ فقال ى الطاعنني يف القرآن، والشاكِّ ، وحتدَّ

)ۉ ۉ ې ې(: يف ش�كٍّ وقلق واضطراب عظيم )ې ې( وهو القرآن )ى 

د ، واإلضافُة هنا للترشيف. ى( حممَّ

�وَرة(: الطائفة من القرآن، مأخوذة  )ائ( ه�ذا أمر تعجيز )ائ( واحدة، و)السُّ

ا حميطة بآيات اهلل وما فيها، كام حييط ُس�ور املدين�ة بأبنيتها ومافيها )ەئ  �ور«؛ ألهنَّ م�ن »السُّ
لناه عىل عبدنا، )وئ وئ(: واس�تعينوا  ەئ( أي: م�ن ِمْثل هذا القرآن الذي نزَّ
ع�ىل ذل�ك بأعوانكم، وفصحائك�م، وُحكامئكم الذين حيرُضون مش�اهدكم، وآهلتكم التي 

ى العابَد واملعبوَد. تعبدوهنا )ۇئ ۇئ ۆئ(. فتحدَّ

َله  )ۆئ ۈئ ۈئ( يف قولك�م: إنَّ ه�ذا القرآن ُمْفرتى، أو إنَّه ك�ِذٌب، أو إنَّ نبيَّنا َتَقوَّ

من عنده.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ة احلقِّ قوَّ

ي صاحب الرشيعة لُفَصحاء العَرب الكافرين. وفيها: حتدِّ

ى هبا الُمَعانِِدين هو هذا القرآن. وفيها: أنَّ أعظم معِجزة للنبيِّ  حتدَّ

اَم  ، َوإِنَّ وق�د ق�ال النبي : »َما من األَْنبَِياِء َنبِيٌّ إاِلَّ ُأْعطَِي َما ِمْثل�ُه آَمَن َعَلْيِه الَبرَشُ
، َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابًِعا َيْوَم الِقَياَمِة«))(. ِذي ُأوتِيُت َوْحًيا َأْوَحاُه اهلل إيَِلَّ َكاَن الَّ

ٌة إل قيام  وليس يف الكتب السابقة كتاٌب ُمْعِجٌز غري القرآن، وليس هناك معِجزٌة مستمرَّ
الساعة غري القرآن.

رواه البخاري ))498(، ومسلم ))5)(.  )((
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. ِّويف هذه اآلية: االنتصاُر للنبي

ًدا رس�ول اهلل(، بعدما أش�ارت  وفيه�ا: إش�ارٌة إل كلم�ة التوحيد الثانية )أش�هد أنَّ حممَّ
اآليتان السابقتان إل كلمة التوحيد األُول )أشهد أن ال إله إالَّ اهلل(.

وفيها: ترشيُف النبي ، كام تقتضيه اإلضافُة يف قوله: )ى(.

ة، ولذلك َوَص�َف نبيَّه  هبا، وأضافه إليه يف قوله:  وفيه�ا: رشُف مرتبة العبوديَّ
)ى(.

وفيه�ا: إثب�اُت ُعُلوِّ اهلل تعال يف قول�ه: )ې(؛ ألنَّ التن�زيل ال يك�ون إالَّ من أعىل إل 
أسفل.

ي؛ فإنه قال هلم يف مكة: )ۆ ۈ ۈ  ج يف التحدِّ ويف ه�ذه اآلية: آِخر منزلة للتَدرُّ
ٴۇ ۋ( ]اَلَقصص: 49[، ثم قال هلم: )پ پ پ پ ڀ( ]هود: 13[، ثم قال 

هلم هنا: )ائ ائ ەئ ەئ(.

اهم أن يأتوا بُس�وَرة ُتشبِه ُسَور القرآن يف ُحسِن النَّظم، ومجاِل األسلوب والبالغة  فتحدَّ
والفصاح�ة، وتفصي�ِل أنب�اء ما قد س�بَق، واإلخب�اِر بالَغيب ال�ذي وقع وس�يقع، وِحْكمِة 

الترشيع من األمِر والنهِي واألحكام، والَوْعِد والَوعيِد، والَقصِص واألنباِء.

فقال هلم: هاتوا سورًة ِمْثَل هذا، اليقُع فيها حتريٌف والتبديٌل إل قيام الساعة!

ار يف شأن النبي ، وما ُأنِزل عليه، كام يدلُّ عليه قوله:  ويف اآلية: اضطراُب الكفَّ
)ې ې(؛ ولذلك اختلفت أقواهُلم وعباراهُتم فيه؛ فتارًة يقولون: س�احٌر، وتارًة: كاهٌن، 

وتارًة: ُمَعلٌَّم، وتارًة: به ِجنٌَة، وتارًة: منوٌن، وغري ذلك.

)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب(:

ي من اس�تثارة ِهَمهم؛  اه�م به، رغم ما يف التحدِّ ار عن اإلتيان بام حتدَّ ول��امَّ عَج�َز الكفَّ
يناكم به، من اإلتيان بس�ورٍة م�ن ِمْثِله، )ىئ ىئ(  ق�ال : )ېئ ېئ ىئ( م�ا حتدَّ
ذلك أبًدا يف املستقَبل؛ )ی ی(: اجعلوا بينكم وبني عذاب النَّار وقاية، باإليامن باهلل 
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ة، وثبَت َعْجُزُكم، فإن ل تؤمنوا: فالنَّاُر مصرُيكم، )ی  وكتابه ورسوله، فقد ُأقيمت الُحجَّ
ی جئ( تلتهب هبم، و)الوقود(: ما ُيلَقى يف النَّار إلرضامها.

)حئ( ق�ال عبداهلل بن مس�عود : »هي حجارٌة م�ن كبيت، خلَقها اهلل يوم 

ها للكافرين«))(. نيا، ُيِعدُّ خلق الساموات واألرض، يف السامء الدُّ

لبة، الُمنتنة، هي أشدُّ األحجاِر مَجًْرا إذا مَحَيت. وهذه احلجارة العظيمة السوداء، الصَّ

وقي�ل: املراُد ب� )احلجارِة(: األصناُم واألنداُد التي كانوا يعبدوهنا من دون اهلل، ويف هذا 
خزٌي لعابدهيا، إذا رأْوها حترتق معهم، وحيرتقون هبا.

)ىئ(: ُأرصدت وُهيِّئت، و)اإلعداد(: التهيئة لليشء. )يئ( باهلل وكتبه وُرُسله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

يِن، كام قال تعال: )ڀ ڀ  ار عن اإلتياِن بِمْثل القرآِن إل ي�وم الدِّ اإلخب�اُر بَعْج�ز الكفَّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ( ]اإلرساء: 88[.

وفيه�ا: ِصْدق خب القرآن، ومعِجزٌة للنب�يِّ ؛ فإنَّ كلَّ َمن حاول اإلتيان بمثله 
فضَحه اهلل، وكان فِْعُله سخريًة عليه.

وفيه�ا: أنَّ النَّ�ار خملوق�ٌة وموج�ودٌة اآلن، ك�ام دلَّ علي�ه قول�ه: )ىئ(، وكام ورد يف 
األحادي�ث، مث�ل: حتاُج�ج اجلنَّة والنَّ�ار، واس�تئذان النَّ�ار، واإلذن هلا بِنََفس�ني يف الصيف 
والش�تاء، وص�وت الَحَج�ر ال�ذي ُألقَي من ش�فري جهنم فوص�ل إل قعرها يف عه�د النبي 

. حابُة ، وسمع صوَته الصَّ

وفيها: أنَّ مجيع ُسَور القرآِن معِجزٌة -طويلها وقصريها- اليمكن اإلتيان بِمْثلها.

اهم به ثم ل  م إذا عَجُزوا عامَّ حتدَّ وفيه�ا: أنَّ الُمَعانِد كافٌر، وأنَّ جزاء املعاندين النَّار؛ ألهنَّ
يؤمنوا؛ فال يكونون إالَّ معانِدين.

رواه الطبي ))/)8)(، واحلاكم )4)0)(، وقال: »صحيح عىل رشط الشيخني«، ووافقه الذهبي.  )((
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ويؤَخذ من اآلية: بقاء القرآن إل آخر الزمان، حتى يأذن اهلل بَرْفعه ُقبيَل قيام الساعة.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(:

ول��امَّ كانت طريقُة القرآن اجلم�َع بنَي الرتغيب والرتهيب، والَوْع�د والَوعيد؛ فقد ذكَر 
: جزاَء املؤمنني بعد جزاِء الكافرين؛ فقال 

)ٱ ٻ ٻ( )البش�ارة(: اإلخبار بام َيظهر أثره عىل البرشة، ويكون غالًبا يف 

اخلب الساّر، الذي يظهر أثُره والسور عىل صاحبه.

د ، وَيا ُكلَّ َمن يصُلح له اخِلطاب )ٻ ٻ( بام جاء  )ٱ( ي�ا حممَّ

ة إيامهِنم،  عن اهلل ورس�ولِه، تصديًقا وَقبواًل وإذعاًن�ا )ھ ھ( دلياًل عىل ِصحَّ
. نَّة رسول اهلل قاموا باألعامل خمِلصني هلل، متابعني لسُّ

)پ پ پ( )الَجنَّة(: البستان ذو األشجار الُمْثِمرة الكثرية، التي َتسرت ما فيها.

ها اهللُ للمؤمنني، وه�ي مراتب ودرجات وِجنَان،  و)اجلنَّ�ة(: اس�م دار الثواب التي أعدَّ
وأعالها وأوسُطها: »َجنَُّة الفردوس«.

)پ( تس�يُل )ڀ ڀ ڀ(: حتَت أشجارها ومس�اكنها عىل وجه األرض، 

من غري أخاديد، وجريان النهر من أسباب طيِب َطعمه.

ِت تاِلِل -أو: من حتِت ِجباِل- ِمْسٍك«))(. وقال النبي : »أهناُر اجلنَِّة خَتُْرج ِمن حَتْ

وطِينُها الِمس�ُك األذف�ُر، ذو الرائحة الطيِّب�ة، وحصباؤها اللؤلُؤ واجلوه�ُر، وهي أهناٌر 
دٌة، وقد جاء يف القرآن ِذكُر بعض أنواعها، من املاء الَعذب، واللََّبن، والَخْمر، والَعَسِل. متعدِّ

)ٺ ٺ( ُأعط�وا وُأطِعموا )ٺ( من تلك اجلَّناِت )ٺ ٿ( من األنواع 

زق(: ما ُينتفُع به. املختلفة )ٿ( )الرِّ

رواه ابن حبَّان )7408(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )))7)(.  )((
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)ٿ( للمالئك�ة والِولدان: )ٹ( ال�ذي َأتيتمونا به )ٹ ٹ ٹ ڤ( ِمْثُله 

وُيْش�بُِهُه، هكذا يظنُّون أنَّ الذي ُأُتوا به الِحًقا كالذي ُأُتوا به س�ابًقا، ولكنَّه يف احلقيقة -وإن 
ٌد، يزيد  �كُل- فإنَّ الطعم خمتل�ٌف، والتنويع تكري�ٌم، ونعيُم اجلنَِّة متج�دِّ َتش�ابه الل�وُن والشَّ

باستمرار.

نيا إالَّ يف االس�م، كام قال ابن عبَّاس : »ال  وما يف اجلنَّة من الثِّامر ال ُيش�به ما يف الدُّ
نيا إالَّ األسامء«))(. يشبه شٌء ممَّا يف اجلنَِّة ما يف الدُّ

)ڤ ڤ(: جيء به إليهم )ڦ( ُيْشبُِه بعُضه بعًضا، يف اللون، واملنظر، واجلودة، 

لكنَّه خيتلف يف الطعم، فإذا َطِعُموه وجدوه ألذَّ وأطيَب.

)ڦ ڦ( يف اجلنَّ�ة )ڄ(: مَجْ�ع »زوٍج«، ويش�مل: الُح�ور الِع�ني، واملؤمنات 

ني�ا )ڄ( قد مَجَْعَن بنَي طه�ارة الظاهر -فال ب�وَل وال غائط والَحيض  م�ن نس�اء الدُّ
والقذر- وطهارة الباطن، من الِغلِّ واحلقد والبغضاء والَغرية الُمْؤِذيِة، ونحو ذلك.

)ڄ ڃ ڃ(: ماكثون أحياء، وهذا من متام النعيم، أنَّه الينقطع، والينقيض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ه، والبِشارة من ُسنن املرَسلني. مرشوعيَّة تبشري اإلنسان بام يسُّ

وفيها: أنَّ اجلنَّات التكون إالَّ ملن مجَع بنَي اإليامن والعمل الصالح.

وفيها: أنَّ جزاء أهل اجلنَّة أكُب وأعظُم من أعامهلم.

وفيها: كامل ُقدرة اهلل.

دة يف زيادة. وفيها: متام نعيم أهل اجلنَّة، بام جعل اهلل فيها من األمور املتنوعة املتجدِّ

ّ يف اجلنَّة، من األكل والنِّ�كاح؛ لتش�تاق إليها نفوُس  وفيه�ا: ِذكر ألوان من النعيم احِليسِّ
نيا. أهل الدُّ

ة التكاليف والِعبادات. وفيها: ترغيب النفوس باجلنَّة؛ لَِيْسُهل العمل، وخَتِفَّ مشقَّ

رواه الطبي ))/)9)(، وابن أب حاتم يف تفسريه ))/66(، بإسناد صحيح.  )((
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: عب�اد اهلل املؤمنون، وناقل  وفيه�ا: رشف اجلنَّة؛ ف�إنَّ الُمبرشِّ هبا هو: اهلل ، والُمبرشَّ
. البِشارة: أعظم رسول َملكّي، وأعظم رسول برشّي

وفيه�ا: اجت�امع نعيم أهل اجلنَّة م�ن مجيع أطرافه؛ فلهم نعيم جس�دي -ومن�ه الطعام- 
ونعيم نفيس -ومنه األزواج- ونعيم الَقْلب بام يعلمونه من اخللود وغري ذلك.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(:

�وَرة، وردَّ عىل َمن َطَعَن يف الوحي،  َب اهللُ األمث�اَل للمنافِقني يف أول هذه السُّ ول��امَّ رَضَ
ِب الَمَثِل يف القرآن بالذباب  الِل اس�تنكروا واس�تهزأوا من رَضْ وَحَصَل أنَّ بعض أهِل الضَّ

والعنكبوت؛ ردَّ اهلل عليهم هنا وانتص لكتابه؛ فقال:

)چ چ چ چ( اليمنعه احلياُء )ڇ ڇ ڇ ڇ( من أن يرضب َمَثاًل، ولوبيشٍء 

حق�رٍي )ڍ ڍ ڌ( أي: ف�ام هو أكب منها -كالذباب- أوما ه�و أدنى منها وأصغر 
رِّ وصغار النمل- مادام يف التمثيل بذلك فائدٌة وِعْبٌة. -كالذَّ

ِب  وكام أنَّه تعال ل يس�تنكف من َخْلِقها، ويف َخْلقها فوائد، فكذلك ل يستنكف من رَضْ
الَمَثل هبا.

ويرضب اهللُ األمثاَل إليضاح املعاين واحلقائق للناس؛ لعلَّهم يعقلون ويتفكرون فيها.

ولكن ال َيْعِقُل هذه األمثاَل إالَّ العالِ�مون، ولذا قال بعُض الس�لف: »إذا س�معُت املَثَل 
يف الق�رآن فل�م أفهمه؛ بكيُت عىل نف�يس؛ ألنَّ اهلل تعال يقول: )ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]العنكبوت: 43[«))(.

واخلالص�ُة: أنَّ اهلل تعال يرضب األمثاَل باألش�ياء، صغريها وكبريها؛ فيؤمن املؤمنون، 
بون. ويستهزيء املكذِّ

تفسري ابن كثري ))/08)(.  )((
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وينقسُم النَّاُس يف هذا األمر إل قسَمني:

ڑ(؛  ڑ  )ژ  امل�رضوب  الَمَث�ل  أي:  ژ(  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ 

فيعقلون، ويتفكرون، ويزدادون إيامًنا.

م يس�تهزؤن،  )ک ک ک( م�ن اليه�ود واملرِشك�ني والكافرين وغريهم، فإهنَّ

ويس�تنكرون، ويقول�ون: )گ گ گ ڳ ڳ(، َفُيْعِرُض�وَن، وجياِدل�ون بالباط�ل، 
. وتنصف ُقُلوهبم عن احلقِّ

وق�د اقتض�ت ِحْكمُة اهلل أن يرضب املَث�َل؛ )ڳ ڱ ڱ( من النَّاس، من أهل 
الُكف�ر والنِّف�اق، )ڱ ڱ( هب�ذا الَمَثل )ڱ( من أهل اإلي�امن والتصديق، 

فيزيدهم هدًى وإيامًنا.

)ڻ ڻ ڻ( بالَمَثل املرضوب )ڻ ۀ(: اخلارجني عن اإليامن إل الُكفر 

والنِّفاق، كام جاءت أوصاُفهم يف اآلية التي بعدها.

قال قتادة: »فَسقوا، فأضلَّهم اهلل عىل فِْسِقهم«)1(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثباُت صفة )احلياء( هلل ، كام يليق بجالله وَعَظمته، وحياؤه ليس كحياء املخلوق.

وفيها: خطورة االستهزاِء بكالم اهلل تعال، واالعرتاِض عليه.

وفيه�ا: أنَّ اهلل الخيلق ش�يًئا َعَبًثا، حت�ى البعوضة مع كوهنا من أحق�ر املخلوقات، فلله 
ا َتُق�ضُّ مضاجَع اجلبابرة، وُيِذلُّ اهلل هب�ا الظََّلَمة، وتصُلح َمَثاًل ألهل  يف َخْلقه�ا ِحَكٌم؛ فإهنَّ
نيا إذا استغنَوا طَغوا،  ا حتيا إذ جاعت، ومتوت إذا َش�بَِعت! وهكذا أصحاُب الدُّ نيا؛ فإهنَّ الدُّ

فأخذهم اهلل.

ا عىل ِصَغِرها يغ�وص ُخْرُطومها يف جلد الفيل  والبعوض�ة من آي�ات اهلل يف الَخْلق؛ فإهنَّ
واجلاموس واجلمل، حتى إنَّه ربام يموت من َقْرصتها؛ بام تنقُله إليه من الَوباِء بإذِن اهلل.

تفسري الطبي ))/409(.  )((
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ويف ه�ذا تقوية لُقُل�وب ُضَعفاء الناس بِذْك�ر ُضَعفاء األجناس؛ فالبعوض�ة ُتْدِمي ُمقلة 
األسد، وهي -عىل ِصَغِرها- أجرأ من األسد!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ احلقَّ الثابت من اهلل الجيوز إنكاُره.

وفيها: أنَّ اليشء الواحد يكون سَبًبا هلداية ُأناس، وسَبًبا لضالل آخرين.

�ار وَم�ن ش�اهبهم َيِقفون عن�د ظواهر األش�ياء، وال ُيدِرك�ون احلقائق،  وفيه�ا: أنَّ الكفَّ
واليعرفون احِلَكم.

وفيها: خطورُة اجلدال بالباطل؛ كام قال هؤالء: )گ گ گ ڳ ڳ(.

وفيها: أنَّ َفهم أمثال القرآن من أعظم أسباب اهلداية.

وفيه�ا: أنَّ أهل اهلدى -وإن كانوا ِقلَّة- لكن كثرهَت�م يف خريهم ونفعهم للناس، وأهل 
الضالل -وإن كانوا كثريين يف الَعدد- لكنَّهم قليل من جهة اخلري والَبكة.

وفيها: َفْضل اإليامن، وأنَّه يمنع صاحبه من معارضة ما أنزل الرمحن.

وفيها: أنَّ االعرتاض عىل ُحكِم اهلل ُينايف اإليامَن.

وفيها: أنَّ َمن َفَسَق وخرج عن طاعة اهلل؛ استحقَّ اإلضالل.

وفيها: أنَّ فِْسق الكافر هو خروٌج كيلٌّ عن طاعة اهلل، بينام يكون فِْسق العايص خروًجا جزئيًّا.

يمنعه احلي�اُء ِمن بيان ما فيه ح�قٌّ وفائدة، ولو كان يف  اعي�ة إل اهلل أالَّ وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الدَّ
ذلك ماٌل لَِطْعن الطاعنني.

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(:
ثم ذكَر تعال صفات هؤالء الفاسقني؛ فقال:

َد، و)النقض(: هو حلُّ  )ہ ہ(: خُيَالِفون وَيرتكون )ہ ہ(: ميثاَقُه املؤكَّ

اليشء بعد إبرامه )ھ ھ ھ(: توكيده وإجيابه.
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و)عهد اهلل( يشمل: األمَر بطاعته، والنهَي عن معصيته. وَنْقُضه: خمالفة ذلك.

د  ويش�مل: م�ا أخذه اهلل ع�ىل أهل الكت�اب يف التوراة م�ن العمِل ب�ام فيها، واّتب�اِع حممَّ
 إذا ُبِعَث. وَنْقضهم: ترُكهم العمَل وتكذيُبهم النبيَّ ، وِكتامُن أمره.

ويش�مل عه�ُد اهلل أيًضا: ما أخذه عىل مجيع الِعباد م�ن توحيده، وما جعل يف فَِطِرهم من 
ك. موافقة ذلك. وَنْقضه: الوقوُع يف الرشِّ

ة آدم، من اإلق�رار بربوبيَّته. وَنْقض ذلك:  ويش�مل العه�د كذلك: ما أخذه اهلل ع�ىل ذريَّ
َتْرك الوفاء هبذا امليثاِق.

قال أبو العالية  يف هذه اآلية: »هي س�ت خص�ال يف املنافِقني، إذا كانت فيهم الظََّهرُة 
ثوا كذبوا، وإذا َوَعُدوا َأخلفوا، وإذا ائُتِمنوا  )الغلب�ة( عىل الناس أظهروا هذه اخلصال: إذا حدَّ
خانوا، ونقضوا عهد اهلل من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر اهلل به أن ُيوِصل، وأفسدوا يف األرض.

ثوا كذب�وا، وإذا َوعدوا  وإذا كان�ت الظه�رة عليه�م؛ أظه�روا اخلصال الث�الث: إذا حدَّ
أخلفوا، وإذا ائُتِمنوا خانوا«))(.

)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( م�ن القراب�ات النَس�بيَّة: بقط�ع األرح�ام- والقراب�ات 

ُس�ل، وإيذاء أهل احلقِّ بقطع الوالء للمؤمنني، وإيذاء آل بيت رسول اهلل  ِة الرُّ ينيَّة: برَِتِك ُنْصَ الدَِّ
، ونحو ذلك.

)ڭ ڭ ۇ( باملعايص والفتن، والصّد عن س�بيل اهلل، وهذا من الفس�اد 

يار، وَقْتل األنفس، ونحو ذلك. يا، بتخريب الدِّ املعنوي. وُيْفِسدون كذلك إفساًدا ِحسِّ

)ۆ ۆ ۈ(: مجع »خارٌس«، وهو: الذي فاته الربح. واملراد به هنا: الذي 

فاتته املثوبُة واجلنَُّة، وصار إل الُعقوبِة والنَّاِر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ه  وجوُب الوفاء بعهد اهلل الذي أخذه عىل عباده، ووجوُب الوفاء بام عاهد عليه العبُد ربَّ
من الطاعات، ووجوب الوفاء باملعاَهدات املباحة مع الَخْلق.

تفسري ابن كثري ))/)))(  )((
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ى رضُرها وينترش أثرها. ها: التي يتعدَّ وفيها: خطورة املعايص، ومن أشدِّ

وفيها: خطورة الِفْسق؛ ألنَّ اهلل َحَصَ اخلسارة فيه.

وفيه�ا: التحذي�ُر م�ن ِكتامن م�ا أوج�َب اهللُ بياَنه، وهذا م�ن امليثاق الذي أخ�ذه اهلل عىل 
العلامء، كام قال تعال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 

]آل عمران: 187[.

ُه يقتيض  وفيه�ا: األمر بصلة الرحم، واإلص�الح يف األرض؛ ألنَّ النهَي عن اليشء وذمَّ
ه. األمَر ووجوَب العمِل بِضدِّ

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ 

ى ائ ائ(:

تحدون�ه،  ۋ(:  )ۋ  �ِب  والتَّعجُّ لإلن�كاِر  اس�تِفهاٌم  )ٴۇ(:  وقول�ه 
بون به، وتستكبون عن عبادته، وُتنكرون بعَثه لكم يوم القيامة )ۅ ۅ(  وُتكذِّ
عدًم�ا أو تراًب�ا، أو يف أص�الب آبائك�م، ل تكون�وا ش�يًئا حت�ى َخَلَقُك�م، )ۉ(: 

بإخراجكم إل الوجود، وَخْلِقكم، وَنْفِخ األرواِح يف أجسادكم.

نيا، )ې ې(  ، بِْقبِض أرواحكم، وخروجكم من الدُّ )ې ې( موتَة احلقِّ

بنفخة الَبْعث، وعودة األرواح يف أجسادكم.

وهات�ان امليتت�ان واحلياتان يف هذه اآلية ه�ا املذكورتان أيًضا يف قول�ه تعال: )ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ( ]غافر: 11[.

)ى ى ائ( أي: بعد بعثِكم ُتردُّون إليه للحساب واجلزاء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب من ُكفر َمن يعلم حاله ومآله. االستنكار والتَّعجُّ

ار. وفيها: توبيُخ الكفَّ
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وفيها: أنَّ املوَت ُيطَلُق عىل ما ال روح فيه، وإن ل يسبقه حياٌة؛ ولذلك َيِصحُّ أن ُيوصف 
اجلامُد بأنَّه ميٌِّت، كام قال تعال عن األصنام: )ژ ژ ڑ( ]النحل: 21[.

، وهلذا ال  وح فيه فليس له ُحكم احل�يِّ ويؤَخ�ذ منه�ا: أن اجلنني إذا َس�َقَط قب�ل َنْفِخ ال�رُّ
ُن وال ُيصىل عليه، وال يرث وال ُيوَرث. ُل وال ُيكفَّ ُيغسَّ

جوُع إل اهلل. ويف اآلية: متاُم ُقدرة اهلل ، وإثباُت الَبْعث، وأنَّ مصري الَخْلق كلِّهم الرُّ

وفيها: أنَّ نِعمة اإلجياد من العَدم تستوجب ُشكَر املنِعم، بعبادته، ال بالُكفر به.

وُيس�تفاد من اآلية: ُمناَظرة الكفاِر، وتنبيُه اجلاِحِدين عىل أول نِعمة عىل اإلنس�ان، وهي 
اإلجياد من العَدم.

د بالصاحل�ات، وَتْرك  ويف اآلي�ة: التنبي�ُه عىل االس�تعداد للرجوع إل اهلل، وذل�ك بالتَّزوُّ
املعايص.

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ(:

رهم بنِعمة  ول��امَّ ذك�َر تعال بعض آياته يف األنُفس؛ ذكَر بعض آيات�ه يف اآلفاق، ول�امَّ ذكَّ
إجيادهم ذكَر نِعمة َخْلِق الساموات واألرض؛ فقال تعال -ممَتنًّا عىل عباده-:

)ەئ ەئ وئ وئ( ألجِلك�م، ومنفعتك�م )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( وهذا َيُعمُّ كلَّ 

ما يف األرض من املخلوقات، من األشجار، والزروع، واملعادن، واحليوانات، ونحو ذلك.

وه�ذا يدلُّ عىل أنَّ األص�ل فيها مجيًعا احِللُّ واإلباحة، حتى َي�ِرد الدليل عىل حتريم شء 
منها.

َُّهنَّ  )ۈئ ۈئ ېئ( َقَصَد وأراد )ېئ( وكانت ُدَخاًنا، )ېئ(: َخَلَقُهنَّ وَأمَت

)ىئ ىئ( طِباقا، حُمَْكَمة، متينة، ال شقوق فيها، وال تفاوت.

)ی(  )ی ی ی(: قد أحاط به، فال خَيفى عليه منه شء.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ َخْل�َق األرض كان قب�ل َخْل�ِق الس�اموات، ك�ام دلَّ�ت علي�ه اآلية األخرى يف ُس�وَرة 
)ۅ ۉ ۉ  ق�ال  أْن  إل  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(،  )ڻ ڻ  ل�ت«:  »ُفصِّ
ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

لت: 12-11[. ٻ ٻ( ]ُفصِّ

وال يتناق�ض ه�ذا مع قوله تع�ال يف ُس�وَرة النازع�ات: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
27-30[؛  ]النازعات:  ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ألنَّ الذي َحَصَل بعد خلق الساموات واألرض هو َدْحي األرض، وإخراج املاء واملرعى، وليس 

.)((
 خلق األرض وإجيادها؛ فإنه كان قبل خلق الساموات، كام جاء ذلك عن ابن عبَّاس

، وال حَيُْرم شء ممَّا يف األرض إالَّ ما قام  ويف اآلية: أنَّ األصَل يف األش�ياء اإلباحُة واحِللُّ
م. عليه الدليل، كام تقدَّ

َر نفسه هلا؛ فإهنا ُجِعَلت  نيا، ال ينبغي له أن ُيَسخِّ ر اهلل له الدُّ وفيها: التنبيه عىل أنَّ َمن َسخَّ
ه َهَلَك. نيا أكَب هِّ لتخدَمه ال ليخدَمها، وَمن كانت الدُّ

وفيها: التذكري بنَِعم اهلل؛ ليقوَم الِعباد بُشكره.

وفيها: َسَعة ِعْلم اهلل وُعمومه.

وا بذلك عىل عظمته  ر واالعتبار بام َخَلَقه اهلل تعال؛ ليس�تدلُّ وفيها: تنبيه الِعباد عىل التذكُّ
ووحدانيته؛ فيطيعوه ويعبدوه ال يرشكون به شيًئا.

؛ ألنَّ اهلل ال يمتنُّ عىل عباده هبا. وُيفَهم من اآلية: حتريم اخلبائث، وتناول منع كلِّ ما يرُضُّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(:
ول��امَّ ذكَر تعال َخْلَق املس�كِن أرًضا وس�امًء، َأْتَبَع ذل�ك بِذكر َخْلِق الس�اكِن، وِذكِر ِمنٍَّة 

انظر: تفسري ابن كثري ))/5))(، )6/8))(.  )((
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: أخرى من نَِعمه عىل الِعباد، وهي: َخْلُق أبيهم آدم، واستخالفه يف األرض؛ فقال

د ، إذ قال رب�ك )ٻ( َوُهْم عاَلٌ  )ٱ ٻ ٻ( واذك�ر ي�ا حممَّ

، َخَلَقُهم اهلل من نوٍر، َوَأَمَرُهم بأعامٍل، و)املالئكة(: مَجُْع »مألك«، مشتٌق من »األلوكة«  َغْيبِيٌّ
وه�ي: الرس�الة. ث�م ُنِقَل�ت حرك�ُة اهلم�زة إل ال�الم، وُحِذَفت اهلم�زُة ختفيًف�ا، فصارت : 

»َمَلك«.))(

ٌ )پ پ پ( َأْي: َقوًم�ا، خَيُْل�ُف َبعُضُهم َبعًضا،  )ٻ پ( خالِ�ٌق َوُمَص�ريِّ

َقْرًنا َبْعَد َقْرٍن، َوِجياًل َبْعَد ِجيٍل.

ُلُفون َمن سبقهم من املخلوقات التي كانت يف األرض ِمن قبلهم . وقيل: خَيْ

)ڀ( أي: املالئكُة )ڀ ڀ( وهذا سؤاُل استعالٍم واستكشاٍف عن احِلْكمة، 

وليس سؤاَل اعرتاٍض واستنكاٍر؛ فإنَّ املالئكَة اليعصون اهلل.

ك واملعايص )ٺ ٿ( فيقتُل ظلاًم وعدواًنا. )ٺ ٺ ٺ( بالرشِّ

�ا ألنَّ اهلل أطلعهم عىل شٍء ممَّا س�يفعله  وق�وُل املالئك�ة هذا ع�ن شء ل حيدث بعد؛ إمَّ
البرُش يف األرض من الفساد، فلذلك سألوا مستغِربني.

، الذين كانوا قد  أو أهن�م قاس�وا الب�رَش عىل َمن كانوا يس�كنون األرض قبلهم من اجل�نِّ
أفسدوا يف األرض وسفكوا الدماء، فظنَّت املالئكُة أنَّ هؤالء سيكونون ِمثَل أولئك.

وق�ال قت�ادة  يف قول�ه )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(: »كان اهللُ أعَلَمه�م أنَّ�ه إذا 
كان يف األرض خل�ٌق َأفس�دوا فيها وس�فكوا الدماء؛ فذل�ك قوله )ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ(«))(.

هك ع�ن كلِّ ما ال يليق ب�ك، وعامَّ افرتاه  وقول�ه )ٿ ٿ( أي: واحل�ال أنن�ا ُننَ�زِّ
ك، وعن كلِّ نقص. عليك أهل الرشِّ

انظر: تفسري القرطبي ))/)6)(، تفسري النيسابوري ))/)))(، الدر املصون ))/49)(، املصباح املنري ))/8)(.  )((
تفسري عبد الرزاق ))/64)(.  )((
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)ٿ( أي: تس�بيًحا مصحوًب�ا باحلم�د، مقروًنا به، فيحمدونه ع�ىل كامله، وجليل 

. ،صفاته

ك، ونصيلِّ ل�ك، وال نعصي�ك، وَنِصُفك بام يليق  ُ )ٹ ٹ(: وُنَعظُِّم�ك، وُنك�بِّ

بك.

ر أنفسنا لطاعتك، وال َيْعَلق فيها شء ممَّا ال يليق بك. و)التقديس(: التطهري، أي: ُنَطهِّ

)ٻ(  جواًب�ا هل�م: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( من احِلْكم�ة واملصلحة يف َخْلِق آدم 

َهداء والصاحلني، الذين يعبدونني  يقني والشُّ دِّ ته، وما س�أجعل منهم من األنبياء والصِّ وذريَّ
ع اهلل، وما سيكون من إبليس من املعصية. يف األرض، وجياهدون يف سبييل، ويعمروهنا برَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اهلل يبتيل خملوقاته، وأنَّ املالئكة ابُتليت بخلق آدم، فَتبنيَّ هلم بعد ابتالئهم عدُم ِعْلمهم 
بام َعِلَمه اهلل من املصلحة يف خلق آدم وَبنيه.

  للتقدي�س، كام تفيده »الالم« يف قول�ه )ٹ(؛ فهو  ِّب وفيه�ا: اس�تِحقاق الرَّ
َس. أهل أن ُيقدَّ

م؛ فأجاهبم، وخاطبهم. م سألوا رهبَّ ويف اآلية: أنَّ املالئكة ذوو عقول، وأهنَّ

وفيها: ِحْكمة اهلل يف َجْعِل البرش خلفاء يتناسلون؛ ليبقى ِجنُسهم.

وفيها: الثَّناء عىل َمن َيستحقُّ الثَّناء، وإظهار َفْضل صاحب الَفْضل، وخصوًصا عند َمن 
ال يعرفه، كام أثنى اهلل تعال عىل آدم.

س اهلل ال يعرتض عىل ُحكِمه وُيَسلِّم ألمره. وفيها: أنَّ َمن ُيقدِّ

وفيها: كراهة املالئكة لإلفساد يف األرض.

ِبَ الشخص عن نفسه بام يفعله من اخلري للحاجة؛ إذا كان املقصود  وفيها: أنَّه جيوز أن خُيْ
اإلخبار وليس االفتخار، كام قالت املالئكة: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(.
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وكام قال النبي : »َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة«))(، ويف حديٍث آخر: »َأَنا َسيُِّد 
َوَلِد آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة َواَل َفْخَر، َوبَِيِدي لَِواُء الَحْمِد َواَل َفْخَر..«))(.

وفيها: جواز السؤال عن ِحْكمة اهلل يف َخْلقه؛ إذا كان املقصود الَتَعلَُّم، وليس االعرتاض 
واالستنكار.

وفيها: إزالُة َحرَيِة الُمحتاِر، وهدايُة السائِل إل مايريُد معرَفَته.

وفيها: عدُم انتهاِر السائل املستفيد.

وفيها: أنَّ املالئكَة التعلُم الَغيب.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ 

چ ڇ ڇ(:
فه ب�ه من الِعْلم، وما فاق به املالئك�َة يف هذا، وإخباره  ث�م ذك�َر تعال َفْضَل آدم، وما رشَّ
اه�م ب�ام ل يعلموه، وه�ذه احلادثُة وإن كانت بعَد َأْمِر اهلل للمالئكِة بالس�جود آلدم، لكنها  إيَّ

مت هنا للمناس�بة؛ ولتعلُِّقها بِعْلم اهلل، وما ُختِمت به اآليُة الس�ابقُة من قوله: )ڤ ڤ  ُقدِّ
ڤ ڤ ڦ(.

. ڦ( اسُم َعَلٍم ألب البرِش(  أي: اهلل )ڦ( : فقال

وهو اسٌم أعجمٌي -كآزر- وقيل: هو مشتٌق من األديم؛ فعن سعيد بن ُجَبري  قال: 
ي آدم؛ ألنَّه ُخِلَق من أديم األرض«))(، وأديُم األرض: هو وجُهَها. وقيل: من اأُلْدمة،  »ُسمِّ

مرة. وهي السُّ

)ڄ ڄ( أي: أسامَء األشياء مجيًعا، التي كانت موجودًة يف العاَلِ يف ذلك الوقت.

يات، و)العْرض(: إظهاُر اليش للغري. )ڄ ڄ ڃ ڃ( أي: األسامء واملسمَّ

رواه مسلم )78))(.  )((
رواه الرتمذي )48))(، وابن ماجه )08)4(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )468)(.  )((

الطبقات الكبى ))/))(.  )((
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)ڃ( اهلل : )ڃ( أخ�ِبوين )چ چ( األش�ياء احل�ارضة، ف�إذا 

عَج�ُزوا عنه�ا َفُهم عن تس�مية الغائِب أعج�ُز )چ چ ڇ( يف أنَّكم أفضل من هذا 
اخلليفة، أو يف ظنِّكم أنَّ هذا املخلوَق ال يكون منه إالَّ الفساد.

وقوله )ڃ( سؤاُل امتحاٍن، وتعليٍم، وَكْشٍف للحقيقة.

وق�د َأخ�رج البخاريُّ ومس�لٌم، عن أنس ب�ن مالك ، ع�ن النبي  قال: 
نَا، َفَيْأُتوَن آَدَم، َفَيُقوُلوَن: َأْنَت  َتِمُع الُمْؤِمنُوَن َيْوَم الِقَياَمِة، َفَيُقوُلوَن: َلِو اْسَتْش�َفْعنَا إَِل َربِّ »جَيْ
ٍء، َفاْشَفْع َلنَا ِعنَْد  َأُبو النَّاِس، َخَلَقَك اهلل بَِيِدِه، َوَأْس�َجَد َلَك َماَلِئَكَتُه، َوَعلََّمَك َأْساَمَء ُكلِّ َشْ

َربَِّك؛ َحتَّى ُيِرحَينَا من َمَكانِنَا َهَذا...« احلديث))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

فه، فآدُم نبٌي ُمكلٌَّم، كام ثبت عن  أنَّ اهلل علَّم آدَم مبارشًة بال واس�طة، وهذا يدُل عىل رَشَ
.)((
 النبي

ثُت هبا آدَم«))(. وعن ماهٍد  يف قوله )چ چ( قال: »بأسامء هذه التي حدَّ

ويف اآلية: أنَّ أس�امء األش�ياء -وكذلك أصل اللغات- توقيفيَّة، من تعليم اهلل، وليست 
تريبيَّة من اخرتاع البرش، ولكن وإن كانت اللغاُت مبدؤها توقيفّي، فإنَّ كثرًيا منها كس�بيٌّ 

تريبيٌّ يضُعه الناس، ويستعملونه ويشيع بينهم.

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(:

فل�امَّ َتب�ني للمالئكِة َعْجُزه�م، وَتبنيَّ هلم عظمُة ال�ربِّ وُقدرُته وَس�عُة ِعْلمه؛ )ڇ( 
هني له عن النقائص: )ڇ( الاعرتاض عىل ُحكمك )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(  ُمن�زِّ

اعرتاٌف بالَعْجِز، وثناٌء عىل اهلل بام علَّمهم.

رواه البخاري )4476(، ومسلم ))9)(.  )((
حه األلباينُّ يف الصحيحة )668)(. رواه ابن حبَّان )90)6(، وصحَّ  )((

تفسري الطبي ))/489(.  )((
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)ڈ ژ( أسلوُب تأكيٍد )ژ(: الذي أحاط علُمه بكلِّ األشياء، فال ختفى عليه خافية.

ِعه وَقَدِره. و)احِلْكمة(: وضُع اليشء يف موضعه  )ڑ(: ذو احِلْكم�ِة البالغِة، يف رَشْ

ِئق به. الالَّ

َب حِلكمه، حيكُم ما يشاء. و)احلكيم( أيًضا: ذو الُحكِم، الُمعقِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

امتحاُن ادِّعاءات األشخاص فيام يزعمون اإلجادَة فيه.

وفيها: جواُز امتحان اإلنسان بام ل يعلمه؛ ليتواضع ويتبنيَّ له قْدَر ِعْلمه.

وا بأنَّ  وفيه�ا: أدُب املالئك�ة م�ع اهلل وتعظيمهم له؛ حيث اعرتف�وا بِعْلمه وكامل�ه، وأقرُّ
ِعْلَمهم حمدوٌد، وأنَّ الَفْضَل فيام يعلمون هلل وحده.

، واالعرتاُف بالَعْجز، وعدم الُمكاَبرة. جوُع إل احلقِّ وفيها: الرُّ

بٌة عليه. ويف تقديم الِعلم عىل احِلْكمة: إشارٌة إل أنَّ احِلْكمة من آثار الِعْلم، ومرتتِّ

وفيها: أنَّ املسئوَل إذا ُسِئَل عن شء ال يعرفه؛ فإنَّ عليه أالَّ يستحي من قول: اهلل أعلم، 
أو: ال أدري، أو: ال ِعلم يل، ونحو ذلك؛ ولذلك قال العلامء: »الأدري: نِصُف العلم«))(.

. وفيها: ردُّ الِعلم إل اهلل، وأنَّه ال حَيُصل ِعلٌم صحيٌح إالَّ بام أتى منه

اهم، ك�ام قال  )ک ک ک ک  وفيه�ا: أنَّ كل ِعْل�م لدى البرِش ه�و من تعليم اهلل إيَّ
گ( ]العلق: 5[.

ويف اآلية: دليٌل لتفضيل األنبياء عىل املالئكة.

وفيها: ُقدرة اهلل تعال عىل تعليم اليشء الكثري يف الوقت اليسري.

وفيها: أنَّ من ُحس�ن التعليم: أن يكون بالتدريج؛ لقوله: )ڦ(، الذي ُيفيد إعطاء 
الِعلم عىل مراحَل.

انظر: الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ))/68)(، جامع بيان العلم وفضله ))/)84(.  )((
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وفيها: االهتاِمم بِعْلم اللُّغة؛ ألنَّه حيوي أسامء األشياء.

ى. ى، والربَط بينهام، وأنَّ هذا االسَم هلذا الُمسمَّ َم آدَم االسَم واملسمَّ وفيها: أنَّ اهلل َعلَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(:
ول��امَّ عَجَزت املالئكُة عن اإلتياِن باألس�امِء؛ )ک( اهللُ : )ک ک( أخِب 

املالئكَة وأعِلْمُهم )ک( التي عَجُزوا عن اإلتياِن هبا.

ى هل�م كلَّ شٍء باس�مه ع�ىل التفصيل؛ َتب�نيَّ للمالئكة  )گ گ گ(، وس�مَّ

فْضُل آدَم ورشُفه.

)ک( هل�م رهب�م عند ذلك: )ڳ ڳ ڳ( اس�تِفهاٌم تقري�رٌي، أي: قد قلُت لكم: 

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں( م�ا غاب فيهام عنكم )ں ڻ ڻ( ما ُتظهرون، 

كقوهلم: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(.

ون يف أنفسكم: أنَّ اهلل لن خيلق خلًقا أعلَم وال أكرَم منهم. )ڻ ڻ ۀ( ُتسُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ُقدرة اهلل، وَسعِة ِعْلمه ببواطن األمور وظواهرها.

وفيها: َفْضل آدَم عىل املالئكة.

. وفيها: رشُف الِعْلم، وارتفاُع من�زلة آدم

ٍل هلا. وفيها: جواز عتاب َمن ادَّعى دعوى غرَي ُمتأهِّ

وفيها: امتِثاُل آدَم ألمِر اهلل وطاعُته له.

وفيها: تقريُر املخاَطِب بام ال يمكنه دفعه.

وفيها: أنَّ املالئكة هلا إراداٌت، وأهنا ُتبدي وخُتفي.

وفيها: ِعلُم اهلل باملكنونات، وما يف الصدور.
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وفيها: تبليُغ الِعْلم ونرُشه.

وفيه�ا: َفْض�ل العالِ��م العابد عىل اجلاِه�ل العابد، وأّن الَجْم�ع بنَي الِعْل�م والِعبادة هو 
املطلوب من املؤمن.

وفيها: اختصاُص اهلل بِعْلم الغَيب.

ُل  وفيه�ا -مع ما قبلها-: عدُم االس�تعجال بالُحكم عىل األش�ياء؛ حت�ى ال يقف املتعجِّ
موقف النََّدم.

وفيها: أنَّ فوق كلِّ ذي ِعْلم عليٌم، وأنَّ عىل اإلنس�ان أالَّ يغرتَّ بنفس�ه، وال يزدري غريه؛ 
فلربام كان أعلَم منه وأفضَل.

فِه عند َمن انتقصه. وفيها: تبينُي َفْضل صاحب الَفْضِل، وإظهاُر رَشَ

وفيها: أنَّ ِعْلم املالئكة يقبُل الزيادة.

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 

ڭ ڭ(:
ين. ُفه، وِعْلُمه؛ ُأمر املالئكة بالسجود له، كام قال بعض املفسِّ ول�امَّ تبنيَّ َفْضُل آدَم، ورَشَ

وقال بعُضهم: إنَّ األمر بالسجود بعد َخْلِق آدَم وقبل التعليم.

وقد ورَد يف آياٍت أخرى أنَّ األمر بالسجود كان قبل َخْلِق آدم؛ كام يف قوله تعال: )ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]احِلْجر: 29، ص: 72[.

وقد ذكَر تعال هنا يف ُس�وَرة »البقرة« َأْمَرُه املالئكَة بالس�جود آلدم، فقال: )ہ ہ( 
  إْذ قلن�ا، وضم�ري اجلمع للتعظي�م، والقائ�ل: هو اهلل  د� أي: واذك�ر ي�ا حممَّ

)ٻ( ظاهُره أنَّ األمر جلميع املالئكة.

)ہ( )الس�جود(: وض�ُع اجلبه�ة عىل األرض )ھ( س�جوَد حتيَّ�ة وإكرام، 

وليس س�جوَد عبادٍة؛ فإنَّ س�جوَد الِعبادِة ال جيوز لغري اهلل، وقد كان سجوُد التحيَّة جائًزا يف 
األَُمم قبلنا، كام فعل أهل يوس�ف ل�ه: )ک ک ک( ]يوسف: 100[، ثم صار يف رشعنا 

ممنوًعا لغري اهلل عىل أّي وجه كان.
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)ھ( عىل الفور، من غري تأخرٍي؛ امتِثااًل ألمر اهلل.

َي ب� )إبليس(؛ ألنَّه أبلَس؛ أي: أيس من رمحة اهلل. يطان، ُسمِّ )ھ ھ( وهو الشَّ

)ے ے(: امتن�ع معاندة، وأظهر ِكْبه، )ۓ ۓ ڭ( كام هو يف ِعْلم اهلل 

السابق. أو )كان( بمعنى: صار؛ فدخل يف مجلة الكافرين بسَبِب إبائه واستكباره.

وم�ع أنَّ إبلي�س ليس م�ن املالئكة، بل هو م�ن اجلن، كام قال تع�ال: )ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ( ]الكهف: 50[، إالَّ أنَّه ُأِمَر مع املالئكة بالسجود.

وقد جاء التصيُح بأمره بذلك، كام يف قوله تعال: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]األعراف: 12[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ته. كرامٌة عظيمٌة آلدم  وذريَّ

، وعىل الَخْلق. وفيها: بيان ُكفر إبليس، واستكباره عن احلقِّ

وفيها: أنَّ بعَض املعايص قد يكون ُكفًرا، وبعَض اإلباء واالمتناع خُيِرج عن دائرة اإلسالم.

وفيها: َفْضل املالئكة باملسارعة إل االمتِثال والطاعة.

وفيه�ا: أنَّ اهلل حيك�م م�ا يريد، فيأمر َمن ش�اء بالس�جود ملن يش�اء، ويمنع َمن ش�اء من 
ة-. السجود -كام منَعه يف هذه األُمَّ

الة، وأنَّ الذي ال يسجد هلل البتة فهو  واستدلَّ بعض العلامء هبذه اآلية عىل ُكْفِر تارِك الصَّ
من الكافرين اخلارجني عن ِملَّة اإلسالم.

ُة، أم ل ُتْعَرف. ويف اآلية: وجوب امتِثال أمر اهلل، ُعِرَفت الِعلَّ

وفيها: وجوب اتِّباع أمر اهلل، سواًء وافق هوى النفس، أو خالفه.

وفيها: اإلشارُة إل وجوب رُسعة تنفيذ َأْمِر اهلل؛ اقتداًء باملالئكة.

. َب به إل اهلل وفيها: بياُن َفْضل السجود، وأنَّه أفضُل ما ُتُقرِّ

وفيها: أنَّ الِكْبَ عىل طاعة اهلل سَبٌب للُكفر.
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ 

ۉ ې ې ې ې(:
: ثم أكرَم اهللُ آدَم بعدما َخَلَق له زوَجه بكرامٍة أخرى؛ وهي: إسكاُنه اجلنََّة؛ فقال

 . ڭ ڭ( وهذا يدُل عىل أنَّ اهللَ كلَّمه بال واسطة، وهذا رشٌف عظيٌم آلدم(

وقد سأل رجٌل النبيَّ : أنبيٌّ كان آَدُم؟ قال: »َنَعم، ُمَكلٌَّم«))(.

)ۇ ۇ ۆ ۆ(: أِق�م وامُك�ث، واخِت�ذ اجلنََّة َمس�كنًا. و)الَمس�كن(: حملُّ 

اء باجلنَّة. كون. واألمر؛ لإلذن واإلباحة، فأكرَم اهللُ آدَم وزوجه حوَّ السُّ

وهذا السياُق يقتيض أنَّ حواَء ُخِلقت قبل دخول آدم اجلنَّة، وهذا من النِّعمة: أن ُيدِخَلها 
معه لتؤنَِسه، فال َيستوِحش.

وأكثُر العلامُء عىل أنَّ املقصوَد باجلنَِّة: هي جنَُّة الُخلِد املعروفُة، وداُر ثواِب املؤمنني.

وقد كان دخوُل آدَم  اجلنََّة يوَم اجلمعِة؛ كام دلَّ عىل ذلك احلديث الصحيح: »َخرْيُ 
ْمُس: َيْوُم اجلُُمَعِة، فِيِه ُخِلَق آَدُم، َوفِيِه ُأْدِخَل اجلَنََّة، َوفِيِه ُأْخِرَج ِمنَْها«))(. َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

)ۈ ۈ( م�ن ثامره�ا، واألمُر؛ لإلباح�ة واإلكرام )ٴۇ(: أكاًل واس�ًعا، طيًِّبا، 

هنيًئا، ال تنغيص فيه والعناء. وقال ُماِهد : »الحساب عليهم«))(.

َع عليهام يف األكل، مكاًنا، ومقداًرا. )ۋ ۋ(: من أي مكاٍن من اجلنَِّة أردمُتا، فوسَّ

)ۅ ۅ ۉ ۉ(: هناه�ا ع�ن األكل م�ن ش�جرة معيَّن�ة، وَمنََعهام م�ن ُقرباهنا، 

مبالغًة يف اجتناهبا.

. وال يرضُّ اجلهل بنوع هذه الشجرة، ولو كان يف تعيينها فائدة لنا، لبيَّنه اهلل

ِذين َيظلمون أنُفَسهم بمعصية اهلل. )ې ې ې(: الَّ

حه األلباينُّ يف الصحيحة )668)(. رواه ابن حبَّان )90)6(، وصحَّ  )((
رواه مسلم )854(.  )((

تفسري الطبي ))/5)5(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِمنَُّة اهلل عىل األبَوين.

وفيها: ُسنَّة اهلل يف النِّ�كاح بنَي البرش.

وفيها: أنَّ ثامر اجلنَّة موجودة يف كلِّ وقت.

وفيها: ابتالء اهلل لعباده باملمنوعات.

فه إل غريه. وفيها: أنَّ األصَل يف النَّهي التحريم، ما ل تكن هناك قرينة َتْصِ

مت ش�يًئا َمنع�ت كلَّ ما ُيوِصُل إليه، وهذا ما ُيْعرف ب� )س�دِّ  وفيه�ا: أنَّ الرشيعة إذا حرَّ
الذرائع(، وهو من احتياط الرشيعة، وكامهلا، وحماسنها.

فالنه�ي عن ُقرب�ان اليشء معناه: النهُي ع�ن تعاطيه وارتكابه، وَتْرُك كلِّ س�َبب وطريق 
يؤدِّي إليه.

وفيها: أنَّ عىل العبد أن حَيَْذَر من املعصية، ومن أسباب الوقوع فيها.

ويف ع�دم تعين الش�جرة: الكفُّ عن البحث في�ام ال فائدة منه، وال طائل من ورائه، ويف 
احلديث: »ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم املْرِء: َتْرُكُه َما اَل َيْعنِيِه«))(.

ك�ر واألنثى يف اخِلطاب الرشع�ي، أمًرا وهنًيا، إالَّ م�ا دلَّ الدليُل عىل  وفيها: تس�اوي الذَّ
التفريق بينهام فيه.

وفيها: أنَّ املسكَن واملطعَم من أعظم النَِّعم.

مات. وفيها: أنَّ املباحات أكثر من املحرَّ

ام ال خُيَلَّدان فيها؛ ألنَّ  : يف النهي عن شء من اجلنَّة إش�ارة إل أهنَّ وَفِه�َم بعض العلامء أنَّ
الُمَخلَّد فيها ال ُيمنع من شء منها.

وفيها: أنَّ املعصيَة ظلٌم للنَّْفس.

حه األلباين يف صحيح الرتمذي. رواه الرتمذي )7)))(، وابن ماجه )976)(، وصحَّ  )((
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وفيها: ردٌّ عىل الُمبتِدعة الذين يقولون: إنَّ اجلنَّة غري موجودة، وَسُتْخَلق يوم القيامة.

ويف اآلية: الرتغيب يف النِّ�كاح.

وفيها: أنَّ الّتعينَي يكون باإلشارة، كام يكون بالنَِّص عىل اسم اليشء؛ لقوله: )ۉ ۉ(.

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی(:
لل، فأزاهلام وأبعدها )ى(. وقوله تعال )ى( أي: أوَقَعُهام يف الزَّ

 ، والش�يطان يِف ُلَغِة الَعَرِب: ُمْش�َتقٌّ ِمْن َش�َطن، إَِذا َبُعَد، َفُهَو َبِعيٌد بَِطْبِعِه َعْن طَِباِع الَبرَشِ
.)(( َوَبِعيٌد بِِفْسِقِه َعْن ُكلِّ َخرْيٍ

)ائ( أي: عن اجلنَِّة بوسوس�ته، وتزيينه للمعصية. واليمنُع أن يقِدَر عىل الَوْسَوس�ة 

هلام وهو خارَج اجلنَِّة، وها داخَلها.

)ائ ەئ ەئ وئ( من الكرامة والنعيم.

وقد ورد تفصيُل هذه الوسوس�ة، واس�تدراج إبليس آلدم وزوجه، كام يف ُس�وَرة »طه« 
وغريها.

وق�د كان إخراُج آدم من اجلنَّة ي�وَم اجلمعة، كام ثبت يف احلديث: »َخرْيُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه 
ْمُس: َيْوُم اجلُُمَعِة، فِيِه ُخِلَق آَدُم، َوفِيِه ُأْدِخَل اجلَنََّة، َوفِيِه ُأْخِرَج ِمنَْها«))(. الشَّ

)ۇئ( آلدم وحواء وإبليس: )ۇئ( انزلوا )ۆئ ۆئ ۈئ(.

ويف هذا: تقريُر العداوِة بنَي آدَم وزوِجه من جهة، وإبليَس من جهٍة أخرى.

)ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(: ق�راٌر ومتتُّ�ٌع بالنَِّع�م، لكنَّ�ه مؤق�ٌت )ىئ ی( انقض�اِء 

اعة. اآلجاِل، باملوِت، وقياِم السَّ

تفسري ابن كثري ))/5))(.  )((
رواه مسلم )854(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

احلذُر من الوقوِع يف املعايص والزلل، وهذا ما يسعى إليه إبليُس.

يطان، وِحْرِصه عىل زوال النِّعمة عن ابن آدم. وفيها: تذكرُي الِعباِد بعداوة الشَّ

وفيه�ا: أنَّ اجلنَّة أعىل م�ن األرض؛ لقوله: )ۇئ(، واهلب�وُط: ال يكون إالَّ من أعىل 
إل أسفل.

وفيه�ا: أنَّ�ه ال يمك�ن لبن�ي آدم العي�ش إالَّ يف األرض، وأنَّ كل حم�اوالت العي�ش عىل 
الكواكب األخرى س�تبوء بالفش�ل؛ لقوله تع�ال: )ېئ ېئ ېئ ىئ(، ولقوله: )ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األعراف: 25[.

نيا، وأنَّ عيشهم فيها مؤقَّت؛ لقوله: )ىئ ی(. ويف اآلية: أنَّه ال دوام لبني آدم يف الدُّ

وفيها: رمحة اهلل بأن أعدَّ السكن للساكن قبل إنزاله، وأنَّ آدم ل�امَّ هبط إل األرض كانت 
جاهزًة ملعيشته عليها، بل قد َثبت عن أب موسى  أنَّه قال: »إنَّ اهلل حني َأْهَبط آدَم من 
ده من ث�امر اجلنَّة، فثامُرُكم هذه من ثامراجلنَّة،  اجلنَّ�ة إل األرض، علَّم�ه َصنْعة كلِّ شء، وزوَّ

.)((» غري أنَّ هذه تتغريَّ وتلك ال تتغريَّ

ويف اآلية: أنَّ اإلخراج من دار الراحة -وهي اجلنَُّة- إل األرض؛ للعمل والتََّعب.

وفيها: خطورُة الذنب وعقوبُته، وعدُم االستهانة باملعصية؛ فإنَّ آدَم وزوَجه ُأخرجا من 
اجلنَّة بذنب واحد.

وق�د ورد يف بع�ض اآلث�ار: ِذْك�ُر افتت�ان آدَم بزوجته، واس�تاملة إبليس حل�واء يف إغواء 
زوجها.

�يطان يس�تعني هبا ع�ىل تزيني املعصية  ويؤَخ�ذ من�ه: التحذي�ر من فِتنة الزوجة، وأنَّ الشَّ
للرج�ل، وإذا زيَّنت املرأُة املعصيَة لزوجها فوافقها عىل ذلك واس�تجاب هل�ا؛ ُعوِقبا مجيًعا، 

كام قال اهلل: )ٱ ٻ ٻ ٻ(.

رواه ابن أب حاتم يف تفسريه ))/)9(، بإسناد صحيح.  )((
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ٍة؛  وفيها: أنَّ اإلنسان إذا جرى عليه َقَدُر اهلل، باالنتقال من معيشٍة رغيدٍة، إل معيشٍة شاقَّ
فإنَّه ُيوطُِّن نفسه عىل التعامل مع الواقع اجلديد، وَيرىض بقضاء اهلل تعال.

وفيها: أنَّ من ُشْؤِم املعصيِة: احِلرماَن من َرَغد العيش.

يُن. ته مع إبليس هي عداوٌة دينيٌَّة، فال ترتفع ما بقي الدِّ وفيها: أنَّ العداوَة بنَي آدَم وذريَّ

وفيها: هتييُج النفوس السرتجاع اإلقامة يف اجلنَّة، بامتِثال أوامر اهلل، وهذا هو الطريُق يف 
يطان باألبَوين. َدْفِع الَحْسِة الناتِة عن ُفقدان اجلنَّة؛ بسَبِب ما َحَصَل من إيقاِع الشَّ

)((: قال ابُن القيِّم

َ�ا َفَح�يَّ َع�ىَل َجنَّ�اِت َع�ْدٍن َفإِنَّ
َولكنَّنَ�ا َس�ْبُي الَع�ُدوِّ َفَه�ْل ُتَرى

الُمَخيَّ�ُم َوفِيَه�ا  األُوىَل  َمنَاِزُل�َك 
ُم)1( َوُنَس�لَّ َأْوَطانِنَ�ا  إىَِل  َنُع�وُد 

ويؤَخذ منها: أنَّ هبوط آدم إل األرض، َقَدٌر َجَرى عليه من اهلل، وليس أمًرا تكليفيًّا.

)ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب(:

ث�م ذك�َر تعال توبت�ه عىل آدم، وكان ذلك بع�د خروجه من اجلنَّة، وبع�د األمر باهلبوط، 
وقبل أن حيدث اهلبوط؛ فقال تعال:

بوبيَّ�ة  )ی ی( أي: اس�تقبل باألَْخ�ذ، والقب�ول، والعم�ل )جئ حئ( ه�ذه الرُّ

الة ع�ىل املحبَّة )مئ( وهي املذكورة يف قول�ه تعال: )ٻ ٻ ٻ ٻ  اخلاص�ة، الدَّ
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف: 23[.

)ىئ يئ( َقبِ�َل توبته، ورجع عليه باملغفرة والَفْضل والرمحة؛ )حب خب مب(: كثري 

التوبة عىل َمن تاب )ىب(: كثري الرمحة الواسعة، الواصلة إل َمن يشاء من عباده.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِمنَُّة اهلل تعال عىل أبينا آدَم، حني علََّمه كيف يتوب، ووفَّقه للتوبة، ول يرتكه للذنب.

إغاثة اللهفان ))/)7(.  )((
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وكذل�ك ِمنٌَّة أخرى عندما َقبِ�َل توبته؛ فكانت الِمنَُّة األُول قبل توب�ة آدم، والِمنَُّة الثانية 
بعد توبته.

وفيها: أنَّ للكلامت التي يقوهلا العبد يف التوبة أثًرا بالغا يف َقبوهلا.

ويف اآلية: أنَّ املذنِب إذا صدق يف توبته َقبَِل اهللُ منه ول يؤاِخْذه بذنبه.

والتوب�ة الصاِدق�ة: ندٌم عىل ما كان، وَتْرُك الذنب اآلن، والع�زُم عىل عدم العودة إليه يف 
ًقا بآدمّي- واستدراُك ما فات. مستقَبل الزمان، وردُّ مظالِ الِعباِد -إن كان الذنب متعلِّ

�ة آدم : إمكان وق�وع الصغائر م�ن األنبياء، وذل�ك ال َيقدُح يف  ويؤَخ�ذ م�ن ِقصَّ
هتم، بل يُدلُّ عىل َبرَشّيتِهم. نبوَّ

ك والُكفر، وِعصمتهم  �ا عصمُته�م من اخلطأ يف تبليغ الوحي، وعصمتهم م�ن الرشِّ وأمَّ
من الكبائر؛ فهي باقية.

عان ما يس�تغفرون ويتوب�ون، وُذنوهبم  ث�م إنَّ الذن�َب إذا حص�ل منهم فهو ن�ادٌر، ورَسْ
فها يف حالة وقوعها منهم. مشمولٌة بمغفرة اهلل، وحيَتفُّ هبا ما خُيَفِّ

فمعصي�ة آدم  كان�ت مع النِّس�يان، وألنَّه ل�امَّ َس�ِمع إبليس َحَلَف ل�ه؛ ظنَّ أنَّه ال 
ب من ربِّ  يمك�ن أن حيل�ف أحٌد َكِذًبا، ولعلَّ�ه أراد باألكل أن خيلَّ�د أو يصبح مَل�ًكا، فُيقرَّ
العامل�ني، واجتم�ع مع ذلك تزينُي الزوج�ة، وربام ظن أنَّ مصلحة األكل من الش�جرة تزيد 

عىل املفسدة، ونحو ذلك من األعذار.

عاِة إل اهلل يف تعليم املذنبنِي التوبَة، ودعوهِتم إليها، وهذا أعظم من  ويف اآلية: درٌس للدُّ
التوبيخ.

َ وال ُيعَجب  ويف اآلي�ة: أنَّ التوفي�ق إل التوب�ة ِمنَّ�ٌة من اهلل، فيجب ع�ىل التائب أالَّ يغ�رتَّ
بنفسه؛ ألنَّه لوال توفيُق اهلل َل�ام تاب.

ويف هذه اآلية: تقويُة رجاِء املذنبنِي يف اهلل، وُحسُن الظَّنِّ به جلَّ وعال إذا تابوا إليه؛ فإنَّه ذكر 
الة عىل حتقيق حصول توبته: )حب خب  فيها توبته عىل آدم، ثم ختمها بتلك اجلملة االس�مية الدَّ
ُه َيُتوُب َعىَل َمْن َتاَب إَِلْيِه َوَأَناَب، َوَهَذا ِمْن ُلْطِفِه بَِخْلِقِه، َوَرمْحَتِِه بَِعبِيِده. مب ىب(، َأْي: إنَّ
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ويف الَجْم�ِع ب�َن التوبة والرمحة، وضم�ر الفصل )هو( يف قول�ه تعاىل )حب خب مب(: 
دالل�ٌة عىل اختصاص اهلل تعال بالتوبة والرمحة العظيمَتني الش�املَتني، اللَّتني ال يقِدر عليهام 

غرُيه.

وفيه�ا: إعانُة اهلل للتائب�ني، وحفُظهم وَرْفُع من�زلتهم؛ ف�إنَّ آدم بعد الذنب والتوبة صار 
خ�رًيا وأرف�َع من�زل�ًة ممَّا كان قبل الذن�ب، فام أهبَط�ه إالَّ لريفَعه، وما كتب علي�ه الذنب إالَّ 

ر عليه املعصية إالَّ لريمَحَه، ول يشأ له الُمَخالَفة إالَّ ليعلَِّمه. َبه، وما قدَّ ليقرِّ

ِّ ق�د ينقلُب إل خ�ري عظيم، وأنَّه ق�د حَيُْصُل م�ن الفوائد بعد  ويف اآلي�ة: أنَّ وق�وَع ال�رشَّ
املعصية ما ال يعلمه إالَّ اهلل.

رت والُحرمة؛  ويؤَخذ من إغفال ِذْكِر حواَء: أنَّ املرأة َتَبٌع للرجل، وأنَّ أمرها مبنيٌّ عىل السِّ
ِر. ولذلك جاءت أغلُب اخِلطابات يف القرآن بصيغِة الُمَذكَّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ(:

َت�ك�رار األم�ر باهلبوط يف قوله تع�ال )ٱ ٻ( يُدلُّ عىل حتتُِّم�ه وحتقيِقه ال حمالة، 
واستبعاِد أمنيَّة العودة السيعِة إل اجلنَّة.

ك�ام أنَّ األم�َر األوَل مق�روٌن بِِذْك�ِر العداوة ب�نَي آدم وإبليس، واالس�تقرار يف األرض، 
واهلبوط الثاين مقروٌن بام َسيْحُصُل من التكليف، وثواب َمن أطاع، وُعقوبة َمن عىص.

ريَّة. )ٻ( من اجلنَّة إل األرض )ٻ(: آدم، وحواء، وإبليس، والذُّ

ُسُل والبيان من اهلل تعال. )پ پ پ پ( األنبياُء والرُّ

)ڀ ڀ ڀ(: أطاَع ُرُس�يل، وعمل ب�ام أنزلُت؛ )ڀ ٺ ٺ( من أيِّ مكروه 

يف املستقَبل، )ٺ ٺ ٿ( عىل شء مىض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اهلُدى من عند اهلل؛ ولذلك ال ُيطَلب وال ُيسأل إالَّ منه سبحانه.
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ب�اع اهلُدى يؤدِّي إل حص�ول األمن والطمأنينة النفس�يَّة، فال خَيش�ى ُمتَّبُِع  وفيه�ا: أنَّ اتِّ
اهلُدى املكروهات، وكذلك ال حيزن عىل ما مىض؛ ألنَّه اغتنَمه باألعامل الصاحلة، فال خياف 

ممَّا هو آٍت، والحيزن عىل ما فاَت.

ب. ِعِه؛ لَيظهر َمن يتبعه، ممَّن َيْكُفر به وُيكذِّ وفيها: أنَّ اهلل تعال ابتىل عباده برَشْ

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(:

ثم بنيَّ تعال عاقبَة الُمعِرضنَي؛ فقال: )ٿ ٿ( باهلل، فاس�تكبوا عن طاعته، ول 
ينقادوا.

)ٹ ٹ( الرشعيَّة التي أنزلناها، فجمعوا بنَي الُكفر باألمر، والتكذيب باخلب.

. وق�د تكون رشعيًة،  ُ و)اآلي�ات(: مج�ع »آية«، وهي: العالم�ُة الظاه�رُة، والدليل البنيِّ
الُة عىل ربوبيَّته وَعَظمته، ممَّا خلَقه يف الكون. وهي: ما َأنَزل اهلل يف كتبه، أو كونيًة، وهي: الدَّ

الِة عىل البعيِد؛ النحطاط رتبتهم )ٹ  )ٹ(: إشارٌة إليهم باس�م اإلشارِة الدَّ

ڤ( الُمالزمون هلا ال يفارقوهنا، و)الصاحب( ال ُبدَّ أن يالزم صاحبه )ڤ ڤ ڦ( 
ماكثون دائاًم وأبًدا، ال حَميد عنها، وال حميص.

ُ�ْم اَل َيُموُت�وَن فِيَها َواَل  ِذيَن ُه�ْم َأْهُلَه�ا؛ َفإهِنَّ �ا َأْه�ُل النَّ�اِر الَّ ق�ال النب�ي : »َأمَّ
َيْوَن«))(. حَيْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ م�ن أس�باب اخللود يف النَّار: التكذيب بآي�اِت اهلل، والُكفر هبا، وَم�ن كان ُكفُره ُكفًرا 
ا أصحاُب الُكفِر األصغِر: فغرُي خملَّدين. أكَب فهو خالٌد يف النَّاِر، وأمَّ

ب بآيات اهلل الرشعيَّ�ة َيْكُفر، حتى لو آمن بآيات�ه الكونيَّة؛ فإنَّ بعض  وفيه�ا: أنَّ َم�ن كذَّ
ار يؤمنون بأنَّ من آيات اهلل: اللَّيل والنهار والشمس والقمر، وال يمنع هذا من احلكم  الكفَّ

عليهم بالُكفر.

رواه مسلم )85)(.  )((
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بِيَن باللِّسان. بيَن بالَقْلب، والُمَكذِّ ويف اآلية: سوُء َمصري الُمَكذِّ

وفيه�ا -م�ع اآلي�ة التي قبله�ا-: ِذْكُر َمص�ري الفريق�ني املتقابَلني؛ للجمع ب�نَي الرتغيب 
والرتهيب؛ وذلك أكثُر أثًرا يف النفوس، وأظهُر يف بيان املقصود.

ار إذا كان�وا خالدين فيها فال ُبدَّ  ويف اآلي�ة: دلي�ٌل عىل بق�اِء النَّار، وعدِم فنائها؛ ألنَّ الكفَّ
أن تبقى.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ 

چ چ(:

م�ت دعوُة النَّاس مجيًع�ا للعبادة؛ ب�دأ بالتفصيل بدعوة بن�ي إرسائيل باإليامن  ول��امَّ تقدَّ
بالنبي ؛ حيث إهنَّم يعرفونه، ومكتوٌب عندهم يف التوراة واإلنجيل.

عوة تقتيض التلطَُّف مع املدُعّو، وُحسَن مناداتِه، وِذْكَر من�زلتِه؛  ول�امَّ كانت احِلْكمة يف الدَّ
ناداه�م باس�ٍم حمبٍَّب إليهم، وب�نيَّ نِعمته عليهم، وأنَّ هلم مكانًة تارخييًَّة وش�أًنا فيام مىض من 

. الزمان. فقال: )ڦ ڦ( )إرسائيل(: هو نبّي اهلل يعقوب

. باع احلقِّ واملقصود: يا أبناء العبد الصالح املطيع هلل، كونوا ِمثل أبيكم يف اتِّ

وق�د روى اإلم�ام أمحد، عن ابن عبَّ�اس ، أنَّ عصابًة من اليه�ود حرضوا نبيَّ اهلل 
ِذي َأن�زَل التَّْوَراَة َعىَل ُموَس�ى : َهْل َتْعَلُموَن  ؛ فق�ال هلم: »َأْنُش�ُدُكْم بِالَّ
اِئيَل َيْعُقوَب  َمِرَض َمَرًضا َش�ِديًدا...«، َقاُلوا: اللُهمَّ َنَعْم، َقاَل: »اللُهمَّ اْشَهْد  َأنَّ إرِْسَ

َعَلْيِهم«))(.

وقول�ه )ڄ( بألِس�نَتكم )ڄ(، وتداَرس�وها، وال تغُفل�وا عنه�ا. واذكروه�ا 
بُقُلوبك�م باالس�تيقاظ واالنتب�اه إل الُمنِع�م؛ لتتنبَّه�وا ل�ه س�بحانه فتش�كروه. واذكروه�ا 

بجوارحكم؛ أي: قوموا بُشكرها عمليًّا.

)ڄ ڄ ڃ( مث�ل: ختليِصه�م من فرعون وقومه، وَبْع�ِث األنبياء وامللوك منهم، 

قو املسند. نه حمقِّ رواه أمحد )4)5)(، وحسَّ  )((
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ْلَوى، وتفجري الَحَجر  وإنزال الكتب املعظَّمة عليهم، والتظليل بالغامم، والرزق بالَمنِّ والسَّ
عيوًنا ملرشهبم، ونحو ذلك.

. وقوله )ڄ ڄ ڃ( إشارٌة إل أنَّ هذه النَِّعم َفْضٌل حمٌض من اهلل

وا )ڃ( وهو ما َعِهَد به إليهم، من اإليامن به وعبادته وحَده الرشيك  )ڃ( أتِ�مُّ

ل�ه، والقيام بام أمرهم به، كام يف قوله : )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]املائدة: 12[.

وقيل يف )العهد(: هو التوراة، وما أخذه اهلل عليهم من لزوم اإليامن بالنبي الذي سيبعثه، 
. د وهو حممَّ

وه�ذا العه�د املجَمُل هن�ا، جاء تفصيُل�ه يف قوله تع�ال: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک( ]املائدة: 12[.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  أيًض�ا:  تع�ال  قول�ه  ويف 
ڀ( ]املائدة: 187[.

ًدا ؛ )ڃ چ( أي: ُأمتم  َبعُتم حممَّ ف�إذا َقبِْلتم هذا امليثاق، وأوفيُتم به، واتَّ
لكم جزاءكم بحسن الثواب والقبول، وتكفري السيِّئات، وإدخالكم اجلنَّة.

و)العهد(: هو امليثاق والوصيَّة، والوفاء به: حفظه ومراعاته يف كلِّ األحوال.

وباجلملة: فإنَّ قوله )ڃ ڃ( أي: ُادُخلوا يف اإلسالِم.

)چ چ(: فاخشوين وخافوين، وال ترهبوا وختافوا غريي.

 . ايَّ اَي( ع�ىل لفظة )چ( ُيفيد الَح�ْص؛ أي: ال ترهب�وا إالَّ إيَّ وتقدي�ُم لفظ�ِة )إِيَّ
ة اخلوف، ورهبُته تعال عبادٌة عظيمٌة، فأمر اهلل هبا وأمر بإخالصها. هبة: ِشدَّ والرَّ
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وهذا انتقاٌل من الرتغيِب إل الرتهيِب، والَجْمع بينهام يؤثِّر يف النفوس.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. باع احلقِّ ة عليه، وأدَعى التِّ أنَّ تذكري العبد بنِعمة اهلل عليه َأْقَوم للُحجَّ

وفيها: نِعمة اهلل العظيمة عىل بني إرسائيل.

وفيها: أنَّ النِّعمة عىل األجداد هي نِعمة عىل األحفاد. واخِلطاب يف اآلية وإن كان لليهود 
رين، إالَّ أنَّ النِّعمة عىل أسالفهم وصَل أثُرها إليهم، فلوال نجاة أولئك ما جاء هؤالء. املتأخِّ

ُسل  رين: التاريخ الذي رشفوا به، من ميء الرُّ وكذلك من نِعمة اهلل عىل بني إرسائيل املتأخِّ
�د  الكتملت  مني، وإن�زال الكتب عليهم، ول�و أهنم آمنوا بمحمَّ م�ن آبائه�م املتقدِّ

رين ببعثة النبيِّ  عظيمة. النِّعمة عليهم من كلِّ وجه؛ فالنِّعمة عىل هؤالء املتأخِّ

ا اخلوف الطبيعي  ا عبادة من عبادات الَقْلب. وأمَّ وفيها: وجوب إخالص الرهبة هلل، وأهنَّ
اجِلبيِلِّ -كاخلوف من سبع وعُدّو-: فال ُينايف ذلك.

�اًرا؛ اس�تجالًبا لُقُلوهبم،  ين باألس�امء املحبَّبة إليه�م، وإن كانوا كفَّ وفيه�ا: ن�داء املدُعوِّ
وتأليًفا لنفوسهم.

ْكر ُشكر، والنِّسيان ُكفران. ويف اآلية: التذكرُي بُشكر النَِّعم، فالذِّ

وفيها: وجوُب وفاء اإلنسان بنذره، وبام عاهد اهلل عليه.

عوة. وفيها: الَجْمُع بنَي الرتغيب والرتهيب يف الدَّ

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک(:

ول��امَّ أمرهم بالوفاء بالعهد، وأن َيرهبوه وحَده ؛ َأَمَرهم بعد ذلك باإليامن بالقرآن 
الذي أنزله؛ فقال:

قوا يا أهل الكتاب، واعملوا )ڇ ڇ( من القرآن، الذي أنزلُته  )ڇ(: صدِّ
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�ًدا )ڍ ڍ( من الت�وراة واإلنجيل،  �د ، )ڇ( موافًِق�ا ومؤكِّ ع�ىل حممَّ
�د ، وبِْعثته، ووج�وب اإليامن ب�ه، واألم�ر بالتوحيد،  املكت�وب فيه�ام صف�ة حممَّ
ق بن�زوله م�ا جاء فيهام من اإلخبار عن  قَّ مة، وحَتَ �دق عىل نزول الكتب املتقدِّ وش�اهًدا بالصِّ

. صفِة مبَعثه

)ڌ ڌ( يا معرش أهل الكتاب )ڎ ڎ( من الناس؛ أي: ال ُتساِرعوا إل الُكفر 

د ، وَمن  بالق�رآن، وال بالنب�ي ، وَمن كف�َر بالقرآن فقد كفَر بالنب�يِّ حممَّ
د  فقد كفَر بالقرآن. كفَر بمحمَّ

)ڈ( أي: بالنب�ي ، أو هب�ذا الق�رآن؛ ألنَّ الواج�ب عليك�م أن تكونوا أول 

مؤم�ٍن به، حي�ث إنَّ صفته  مكتوبٌة عندك�م يف التوراة واإلنجي�ل؛ فال يليق بكم 
بوا به؛ ألنَّك�م إذا كفرتم َكَفَر مَن بعدكم، وِصتم ُقدوًة س�يِّئًة  وأنت�م تعلمون احل�قَّ أن تكذِّ
تك�م، فَتُب�وءوا بإْثِمكم وإثِمهم؛ فإنَّ ِوْزر املقتِدي يك�وُن مثله عىل الُمبَتدي -باالضافة  لذريِّ

إل ِوْزر الُمبتدي-.

)ژ ژ ڑ(: ال تأخذوا عىل ِكتامهنا وحتريفها ثمنًا قلياًل من الرياس�ة، أو املال، أو 

�ا كام قال اهلل تعال: )ے ۓ ۓ ڭ(  نيا كلها؛ فإهنَّ غ�ري ذل�ك، ولو كان هذا الثمن هو الدُّ
]النساء: 77[.

نيا الذي تأخذونه من أتباِعكم، وختافون  أي: ال تكفروا بام أنزلُت خشيَة فواِت َعَرِض الدُّ
َفقده إذا آمن�ُتم، وختافون عىل جاهكم ورئاستكم.

تهم ُيعطون أحبارهم نصيًبا م�ن الزروع والثِّامر، وهُيدون  وق�د كان رؤس�اُء اليهود وعامَّ
إليه�م اهلدايا، وأحياًنا يكون ذل�ك مقابل اإلفتاء بالباطل، وتغيرِي بع�ِض الرشائع بتحريِف 
الَكِل�م، فخ�اف األحباُر إذا آَمن�وا بالنب�ي  أن يفقدوا ذلك املال، وتلك الرياس�ة 
فوا ما يف كتبهم من ِصفته ومبعثه؛ لئالَّ يفوهتم  واملكان�ة، فكتموا أمَر النب�ي ، وحرَّ

نيا! هذا النصيب من الدُّ

، وإظهاره، وعدم  باع احل�قِّ )ک ک( أي: اتق�وا ع�ذاب، باإليامن ب�ام أنزلُت، واتِّ

ِكتامنه.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار مجيًعا خماَطبون باإلسالم. أنَّ الكفَّ

م من الكتب كان باملوافقة واملطاَبقة ل�اَم فيها، وبتحقيق  وفيها: أنَّ تصديق القرآن لِ�ام تقدَّ
ذلك عمليًّا، وحصوله يف الواقع.

ته ولغريه، فيبوُء بإثِمه وإثِمهم. وفيها: أنَّ َمن َكَفَر أواًل صار ُقدوًة سيِّئًة لذريَّ

وفيها: أنَّ َمن اشرتى بآيات اهلل ثمنًا قلياًل؛ ففيه َشَبٌه من اليهود.

ني�ا؛ فإنَّه داخٌل يف  ِم�ِه العلوَم الرشعيَّة أو تعليمه�ا املاَل ومتاَع احلياة الدُّ وَم�ن قصد بتعلُّ
َم ِعْلاًم ممَّا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اهلل ، اَل  الَوعي�د الذي أخب به النبي  بقوله: »َم�ْن َتَعلَّ

ْنَيا؛ َلْ جَيِْد َعْرَف اجلَنَِّة َيْوَم الِقَياَمِة« َيْعنِي: ِرحَيَها))(. ُمُه إاِلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا من الدُّ َيَتَعلَّ

ين وس�يلة  فمن جعَل تعلُّمه للدين لنيل ش�هادة يفتخر هبا عىل الناس، أو جعل تعلُّم الدِّ
نيا فقط؛ فهو عىل خطر عظيم. لتحصيل الدُّ

ين م�ن خالل ما يكون في�ه من املنصب  �ا إذا كان قص�ُده نف�َع املس�لمنَي، وخدمَة الدِّ أمَّ
غ لتعليم  ن به من التفرُّ الرشعّي، وأنَّ ما حيصل له من املال إنَّام هو َتَبٌع وليس بأصل، وليتمكَّ

ين؛ فهذا مأجور عىل نيَّته، وال يدخل يف الَوعيد. الدِّ

غ للتعليم، وال ينش�غل عنه  وم�ن ُأعطِ�َي م�ن بيت املال م�ا يق�وم بحاله وعيال�ه، ليتف�رَّ
ب؛ فال بأس عليه؛ ألنَّ قصده نرُش الِعْلم، وما ُيعطاه وسيلة لتحقيق ذلك. بالتكسُّ

وع�ىل هذا، فيجوز أخ�ذ األُْجرة عىل تعليم القرآن، إذا ل ُيف�رض للُمعلِّم شء من بيت 
�ِب، وكان ممَّن يتعنيَّ عليه وجي�ُب هذا التعليم، فِمْثُله  امل�ال، وكان التعليُم يقطُعه عن التكسُّ

يدخُل يف حديث النبي : »إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُتْم َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب اهلل«))(.

ن  ني�ا، وبني َمن يأخذ ألجل أن يتمكَّ فَف�ْرٌق ب�نَي َمن يتعلَّم الرشيعة ليأخذ َعَرًضا من الدُّ

رواه أبو داود )664)(، وابن ماجه ))5)(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )05)(.  )((
رواه البخاري )7)57(.  )((
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َم الديِن وتعليَمه وسيلة،  نيا هو الغايَة وَتَعلُّ من التعلُّم والتعليم؛ فاألوُل َجَعَل األَْخَذ من الدُّ
نيا وسيلًة. يِن غايًة واألَْخَذ من الدُّ والثاين َجَعَل خدمَة الدِّ

، وحتريُم ِكتامنِه، ويش�تُد التحرُيم إذا َأَخَذ عىل احلقِّ َعَرًضا  ويف اآلي�ة: وجوُب بيان احلقِّ
نيا. من الدُّ

)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:

ول�امَّ هناهم تعال عن الُكفر املناقض لإليامن، وأن يشرتوا بآياته ثمنًا قلياًل، وهو يناقض 
: عن أمَرين عظيَمني، كلُّ واحٍد منهام جريمة عظيمة؛ فقال  اإلخالص؛ هناهم

ل م�ن عن�د اهلل )گ( املخرَتع من  )گ گ(: وال ختلط�وا )گ( املن��زَّ

�دَق بالكذب، وال تس�تعملوا أس�اليب التمويه والتضليل لتحس�ني الباطل  عندك�م، والصِّ
دق بالكذب. وا النصيحة لعباد اهلل، وال تشوبوا الصِّ ، وأدُّ وتقبيح احلقِّ

ة والنصانيَّة باإلس�الم؛ إنَّ  وص�حَّ عن قتادة  أنَّه قال يف اآلية: »ال َتْلبِس�وا اليهوديَّ
ة والنصانيَّة بِدعة ليست من اهلل«))(. دين اهلل اإلسالم، وإنَّ اليهوديَّ

ويف هذا: ردٌّ عىل بعض الُخبثاء يف عصنا، الذين ُينادون باحرتام مجيع أصحاب األديان، 
واملساواة بينها، وأنَّ األديان املوجودة اليوم كلَّها صحيحة!.

وقد قال تعال: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 
]آل عمران: 85[.

دوا إخفاَءه، والسكوَت عن تبليغه؛ بل عليكم البيان.  وقوله )ڳ ڳ( أي: ال تتعمَّ
ة النبي ، وِصفته التي جيدوهنا مكتوبًة عندهم يف التوراة واإلنجيل. : نبوَّ ومن احلقِّ

. )ڳ ڳ(: ال تقوموا بالتلبيس والِكتامن، وأنتم عاملون باحلقِّ

�ا، وتدون وصف�ه مكتوًبا  �د ، وأنت�م تعرفون�ه حقًّ َة حممَّ أي: ال تكتم�وا نب�وَّ
عندكم، وتعلمون أنَّه ُهَو.

رواه ابن أب حاتم يف تفسريه ))/98(، بسند صحيح .  )((
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فعليكم بالنصيحة وهي ضُد التلبيس، وعليكم بالبياِن وهو ضد الِكتامِن.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ، ومتييزه عن الباطل، وحتريُم ِكتامن احلقِّ وجوُب بيان احلقِّ

ش عىل الناس؛ ألنَّ هذا  �ُبهات التي ُتَشوِّ وفيها: وجوُب القيام بإزالة اإلش�كاالت والشُّ
َ عليه أداُء ِعْلٍم حلاجة الناس إليه، واليس�تطيعه إالَّ هو؛ فإنه  م�ن لوازم البيان، وأنَّ َمن َتَعنيَّ

جيب عليه أداؤه.

وقد جاء الَوعيد عىل خمالفة هذا، فقال الرس�ول : »َمْن ُس�ِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه؛ 
َأجْلََمُه اهلل بِِلَجاٍم من َناٍر َيْوَم الِقَياَمِة«))(.

ُبهات عىل احلقِّ لتقبيحه. وفيها: حتريم زخرفة الباطل بالقول لتحسينه، وحتريم إيراد الشُّ

وفيها: أنَّ من أساليب اليهود، َخْلَط احلقِّ بالباطل؛ تلبيًسا عىل الناس، كام فعلوا يف َخْلِط 
ال. جَّ صفة النبي ، بصفة املسيح الدَّ

ويؤَخ�ذ م�ن اآلية: النهي عن َخْلِط أيِّ نوع من احلقِّ بأيِّ نوع من الباطل، كَخْلِط الَعْدِل 
ْشوة، ونحو ذلك. دِق بالكذب، والُحكم بالرِّ بالَجور، والصِّ

وفيه�ا: أنَّ�ه ال جيوز االمتناع عن قول احلقِّ وِكتامنه، خوًفا أو َهيبة من أحد، وال طمًعا يف 
ُدنيا.

وفيها: بيان األثر اليسء لعلامء الضاللة عىل الناس.

ة عليهم. وفيها: أهيَّة إعالن احلقِّ وبيانه وتوضيحه؛ هلداية الضالِّني، وإقامة الُحجَّ

م اليوَم  ؛ لينخدع الناس ويأخذوا به، كام ُيَقدَّ وفيه�ا: حتريم ترويج الباطل يف صورة احلقِّ
رين، وكام تفعله وسائل اإلعالم  م من الُمصِلحني املتنوِّ كثرٌي من املنافِقني واملفِسدين عىل أهنَّ
ف�ات القبيحة،  يف إخف�اِء حقائ�ِق احلوادث، وتنف�رِي الناس عن احل�قِّ وأهل�ه، بنَْعتهم بالصِّ

وتزيني الباطل وأهله، بالثَّناء عليهم، وهذه طريقة اليهود املغضوب عليهم.

رواه أبو داود )658)(، والرتمذي )649)(، وابن ماجه )66)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )84)6(.  )((
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)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(:

ول��امَّ َأَم�َر اهلل باإليامن يف قول�ه )ڇ ڇ ڇ(، وهنى عامَّ يناقض�ه، وَأَمَر ببيان 
، وهن�ى ع�امَّ يناقضه؛ َأَم�َر بل�زوم الرشائ�ع، وأداء الِعبادات؛ فق�ال تعال: )ڱ  احل�قِّ

ڱ(.

وإقامته�ا: باعتقاِد َفْرِضيَّته�ا، وإقامتها برشوطها وأركاهنا وواجباهتا، واالهتاِمم بُس�نَنها 
الة تش�مل: الفريضة والنافل�ة، فيكون األمر هبا للفريضة للوجوب، والنافلة  وآداهبا. والصَّ

لالستحباب.

َعها يف هذا  الة، أي: صالة املس�لمني الت�ي رَشَ واملقص�ود بأم�ر اليه�ود والنصارى بالصَّ
ين، ال صالة اليهود والنصارى. الدِّ

)ڱ( َأعط�وا )ں( الواجب�ة يف أموالك�م، وه�ي النصي�ب الُمَع�نيَّ يف أم�وال 

ي  �ا ُتَزكِّ يت )زكاة(؛ ألهنَّ يها الذي�ن َعيَّنَُهم اهلل. وُس�مِّ خمصوص�ة، وُتدف�ع ألهلها ومس�تحقِّ
النفس وُتطهرها.

ويدخل يف اآلية: زكاة الفطر أيًضا.

ة، وال أهل ال�زكاة الذين ُتدَفع إليهم،  ول يب�نيِّ هن�ا مقدار الواجب، وال األموال الزكويَّ
ولكنها مبيَّنة يف مواضع أخرى من القرآن الكريم.

الة- وَصلُّوا  )ں ڻ ڻ( أي: كونوا مع املؤمنني يف أفضل أعامهلم -وهي الصَّ

مع النبي  وأصحابه.

وقد استدلَّ كثري من العلامء هبذه اآلية عىل وجوب صالة اجلامعة.

كر لَفْضله، وألنَّ اليهود ال ركوع يف صالهتم،  كوَع( بالذِّ وخصَّ اهلل س�بحانة وتعال )الرُّ
ولكونه ثقياًل عىل أهل اجلاهليَّة.

الة( ركوًع�ا؛ ألنَّ الركوع من أفضل  يت )الصَّ د، وإنَّام ُس�مِّ ك�وع املجرَّ وال ُيتعبَّ�د هلل بالرُّ
أركاهنا، وهو عالمة خضوع هلل؛ ولذلك جاء األمر به.
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الة تطهرًيا للنفوس، وبالزكاة تطهرًيا للنفوس واألموال. فأمَر يف هذه اآلية بالصَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اإليامن َيْتَبعه القيام بالِعبادات.

الة التي  الة مع املس�لمني، م�ع أنَّ الصَّ خول يف اإلس�الم، والصَّ وفيه�ا: َأْم�ر اليهود بالدُّ
ُفِرض�ت عليه�م يف رشيعته�م فيه�ا ركوع وس�جود، ك�ام قال تع�ال: )ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ( ]آل عمران: 43[، وهذا يدّل عىل أنَّ اإلسالم ناسٌخ لِ�ام قبَله 

من الرشائع.

ر النفوس واألموال. ويف اآلية: كامُل الرشيعة وُحسنُها؛ بمجيئها بام ُيطهِّ

وفيها: امتحان اهلل لعباده، بإخراج بعض أمواهلم، وعالج ُبْخِل النفوس.

الة ب� )الركوع(. وفيها: جواز التعبري عن اليشء بِذْكر بعض أجزائه، كام َوَصَف الصَّ

وفيها: َفْضل صالة اجلامعة.

فيها: أنَّ العبد ُيَضاَعف أجره بمشاركته إلخوانه املصلِّني، مع أنَّ صورة العمل واحدة، 
وأنَّ اجتامع املؤمنني بعضهم إل بعض يف الِعبادة ُيضاِعف َأْجَر كلِّ واحد منهم.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(:

الة مع اجلامعة؛ وبَّخهم  الة وإيتاء ال�زكاة، والصَّ ول��امَّ َأَمَر تعال أه�ل الكتاب بإقام الصَّ
ع�ىل م�ا كان منهم من أمِر الناس بالبِّ مع تركه�م له، وهنِي الناس عن املعايص مع وقوعهم 

فيها؛ فقال:

)ۀ ۀ(: وه�ذا االس�تِفهاُم لإلن�كار والتقري�ع، واخِلط�اب لبن�ي إرسائيل، 

وخصوًصا أحبارهم ورهباهنم؛ فقد كانوا يأمرون الناس بطاعة اهلل وتقواه، و)ہ( وهو 
مجيع خصال اخلري.

وقول�ه )ہ ہ(: ترتكوهن�ا من اخل�ري، وال حتملوهنا علي�ه، وال متنعوهنا من 
املع�ايص. أفيليق بكم أن تفعلوا ذلك، )ہ ھ ھ(: حال كونكم تقَرأون كتاب 
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اهلل، وهو التوراة التي كانت يف أيدي أحبارهم ورهباهنم، الذين يأمرون وينهون، وخيالفون، 
. مع أنَّ الواجب البدء بالنفس أواًل يف إلزامها بالبِّ ومنعها من الرشِّ

ف: 2[، وقال نبي اهلل  وقد قال تعال: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]الصَّ
شعيب : )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]هود: 88[.

َي ِب ِرَجااًل ُتْقَرُض ِش�َفاُهُهْم بَِمَقاِرَض من َناٍر،  وقال النبي : »َرَأْيُت َلْيَلَة ُأرْسِ
تَِك، َيْأُمُروَن النَّاَس بِالِبِّ َوَينَْسْوَن َأْنُفَسُهْم  يُل؟ َفَقاَل: اخلَُطَباُء من ُأمَّ َفُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء َيا ِجْبِ

َوُهْم َيْتُلوَن الِكَتاَب َأَفاَل َيْعِقُلوَن؟«))(.

ُجِل َي�ْوَم الِقَياَمِة َفُيْلَق�ى يِف النَّاِر، َفَتنَْدلِ�ُق َأْقَتاُبُه))( يِف  اُء بِالرَّ وق�ال النب�ي : »جُيَ
النَّاِر، َفَيُدوُر َكاَم َيُدوُر احِلاَمُر بَِرَحاُه، َفَيْجَتِمُع َأْهُل النَّاِر َعَلْيِه َفَيُقوُلوَن: َأْي ُفاَلُن، َما َشْأُنَك؟ 
َأَلْي�َس ُكنْ�َت َتْأُمُرَنا بِالَمْعُروِف َوَتنَْهاَنا َعِن الُمنَْكِر؟ َقاَل: ُكنْ�ُت آُمُرُكْم بِالَمْعُروِف َوالَ آتِيِه، 

َوَأهْنَاُكْم َعِن الُمنَْكِر َوآتِيِه«))(.

اِج،  َ ُم النَّاَس اخلرَْيَ وَينَْسى َنْفَسُه؛ َكَمَثِل السِّ ِذي ُيَعلِّ وقال النبي : »َمَثُل الَعاِلِ الَّ
ِرُق َنْفَسُه«)4(. ُييِضُء لِلنَّاِس وحَيْ

وقال الشاعر:
ِمْثَل�ُه وت�أِتَ  ُخُل�ٍق  َع�ن  َتنْ�َه  ال 
اب�دأ بنفِس�َك فاْنَه�ا ع�ن غيِّه�ا

عظي�ُم فعل�َت  إذا  علي�َك  ع�اٌر 
ف�إذا انتَه�ْت عن�ه فأن�َت حكيُم

وقول�ه )ھ ے(: االس�تِفهام للتوبي�خ؛ أي: أف�ال يكون لكم عق�ول ُتْدِركون هبا 
خطأكم وضاللكم؟!

والعقل عقالن: عقل اإلدراك: وهو َفْهم األشياء، ويرتتَّب التكليف عليه.

رواه ابن حبَّان ))5(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )7)))(.  )((
أي: خترج أمعاء بطنه من مكاهنا.  )((

رواه البخاري )67))(، ومسلم )989)(.  )((
رواه الطباين يف الكبري ))/65)(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب ))))(، وُأِعّل بالوقف.  )4(
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ه. وهو املقصود  ْشد: وهو الذي حيمل صاحبه عىل ما ينفعه، وحيجزه عامَّ يرضُّ وعقل الرُّ
هنا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّه ينبغي عىل املسِلم أن يكون إماًما بِفْعله قبل قوله.

ويؤَخذ من اآلية: أهيَّة الرتبية بالُقدوة.

وفيها: خطورة خمالفة القول بالفعل.

وفيها: توبيخ علامء السوء.

وفيها: أنَّ املخالِف الذي يعلم الُحكم، أشدُّ يف اللَّوم من اجلاهل الذي ال يعلمه.

وفيها: أنَّ مراتب الناس يف األمر باملعروف والعمل به متفاوتة:

فمنهم َمن يأمر باملعروف ويعمل به، وينهى عن الُمنَكر ويرتكه، وهذا أرشف املنازل.

ومنهم َمن ال يأمر باملعروف وال يفعله، وال ينهى عن الُمنَكر ويقع فيه، وهذا أحطُّ املنازل.

وبينه�ام الذي يأمر باملعروف وال يأتيه، وينهى ع�ن الُمنَكر ويأتيه، فهذا مؤاَخٌذ مذموم، 
ولكنَّه أقلُّ س�وًءا ممَّن حتته؛ ولذلك ُيقال له: ُمر باملعروف وجاِهد نفس�ك يف فعله، وانَه عن 

الُمنَكر وجاِهد نفسك يف تركه.

ْش�د، وأنَّه إذا قوَي  ويف اآلي�ة: أنَّ العق�ل يمن�ع صاحبه من إتيان القبي�ح، وهذا عقل الرُّ
َعّوَض بعَض َنْقِص الِعْلم.

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(:

نيا واآلخرة، وما حيدث لكم. قوله تعال )ۓ( أي: عىل أمور الدُّ

ام من  الة عىل مرض�اة اهلل، واعلموا أهنَّ ب والصَّ ق�ال أبو العالية : »واس�تعينوا بالصَّ
طاعة اهلل«))(.

تفسري الطبي ))/5)(.  )((
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ًها ألحبار أهل الكتاب وبني إرسائيل-؛ فإنه عامٌّ جلميع الناس. وهذا اخِلطاب -وإن كان موجَّ

ب. )ۓ(: مَحْل النفس عىل الطاعة، وكّفها عن املعصية. والصوم من الصَّ

.)((» )ڭ( فْرضها ونفلها، و»َكاَن النَّبِيُّ  إَِذا َحَزَبُه َأْمٌر َصىلَّ

ى عن الطريق  وُنِع�ي إل ابن عبَّاس  أخوه ُقَثم وهو يف س�فر، فاس�رتجع، ث�م تنحَّ
فأن�اخ راحلت�ه وص�ىلَّ ركعتني، ثم ق�ام يم�يش إل راحلته وهو يق�ول: )ۓ ۓ 

ڭ( اآلية))(.

وُغ�يَش ع�ىل عب�د الرمحن ب�ن عوف  غش�ية، حت�ى ظنُّوا أنَّ�ه فاضت نفُس�ه فيها، 
فخرجت امرأته أمُّ كلثوم -وكانت من املهاجرات األوائل- إل املس�جد، تستعني بام ُأمرت 

الة))(. ب والصَّ باالستعانة به من الصَّ

ة ثقيلة  م )ڭ( ش�اقَّ �الة، وقي�ل: االس�تعانة، أو الوصيَّة بام تقدَّ )ڭ( أي: الصَّ

)ۇ ۇ ۆ( املتواضع�ني هلل، اخلاضع�ني لطاعت�ه، اخلائف�ني من�ه، املس�تكينني ألمره، 

قني بام َأنزل. املصدِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ه اهلل عليه. ا عظيمة لكنَّها يسرية عىل َمن يسَّ الة، وأهنَّ ِعَظم َقْدر الصَّ

ا  الة ش�اقَّة صعبة االحتامل، إالَّ عىل الُمخبِتني هلل، اخلائفني من عقابه، فإهنَّ وفيها: أنَّ الصَّ
الِة«)4(. ُة َعْينِي يِف الصَّ سهلٌة عليهم، وقال النبي : »َوُجِعَل ُقرَّ

ويف اآلية: أنَّ َمن كان هلل أخشع، فهو له أطوع.

وفيه�ا: االس�تعانة بالِعبادات عىل ُش�ؤون احلياة، وأنَّ ذلك ال ُين�ايف قصَد وجه اهلل هبذه 
نيا. الِعبادات، ورجاَء ثواب اآلخرة مع خري الدُّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع ))470(. رواه أبو داود )9)))(، وحسَّ  )((
شعب اإليامن ))))9(.  )((

تفسري عبد الرزاق ))/98)(.  )((
رواه النسائي )9)9)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )4)))(.  )4(
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فان األحزان. الة ُيَسلِّيان عند املصائب، وخيفِّ ب والصَّ وفيها: أنَّ الصَّ

وفيها: أنَّ التصديق بوعد اهلل وخشيته واخلوف منه، خيفِّف ثِقل الِعبادة عىل النفس.

ة الِعبادة، واالستمتاع هبا. وفيها: أثر اخلشوع يف حصول لذَّ

ب ع�ن معصية اهلل،  ب عىل طاع�ة اهلل، والصَّ ب، وه�ذا يش�مل: الصَّ وفيه�ا: فضيل�ة الصَّ
ب عىل أقدار اهلل املؤملة. والصَّ

ب  الة ُترغِّ نيا، والصَّ د يف الدُّ ب يف اآلية بالصوم))(، فالصوم يَزهِّ وف�سَّ ماهد وغريه الصَّ
يف اآلخرة.

الة ال تكمل إالَّ بالصب. وفيها: أنَّ الصَّ

وفيها: أنَّه ينبغي حتصيل اخلشوع؛ لتحقيق ما أمر اهلل به.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(:

الة؛ فقال: ب والصَّ ثم بنيَّ تعال َمن ُهم اخلاشعون، الذين َيسهُل عليهم الصَّ

)ۈ ۈ(: ُيوقنِ�ون، وَيعلمون، وَيعتقدون اعتق�اًدا جازًما. و)الظَّن( يأيت بمعنى 

ّك، واملراُد به هنا األول. اليقني، ويأيت حاماًل ملعنى الشَّ

)ٴۇ ۋ ۋ( بع�د امل�وت، ويوم الَبْعث، وس�ريونه، وسُيحاس�بهم وجيزهيم عىل 

الة، وتنفيذ الوصية. أعامهلم؛ ولذلك َسُهلت عليهم الصَّ

)ۅ ۅ ۉ(: صائرون ومنقِلبون إل اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
أنَّ اعتق�اد مالق�اة اهلل، جيعل املس�ِلم حُيِْس�ن العمل الذي َيلقى اهلل علي�ه، وال ييسء فيه؛ 

فريىض اهلل عنه.

جوع إل اهلل يف مجيع األمور، وهذا يستلزم اخلوف منه، واحلياء،  وفيها: أثر االعتقاد بالرُّ
ومراقبته، بحيث اليفقُدك حيث َأَمَرك، وال جيُدك حيث هناك.

انظر: تفسري ابن كثري ))/)5)(.  )((
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)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(:

ثم أعاد تعال تذكري بني إرسائيل بنِعمته عليهم؛ فقال:

)ې ې( اخِلطاب لليهود: )ې( بألِس�نَتكم وُقُلوبكم، قواًل وعماًل )ې 

�ة، مث�ل: أن َجَعَل فيه�م أنبياء،  نيويَّ ينيَّ�ة والدُّ ى ى ائ( وتش�مل: مجي�ع النَّع�م الدِّ
لوى،  هم، وأطعمهم املنَّ والسَّ اهم من عدوِّ وجعلهم ملوًكا، وأنَزل عليهم كتًبا عظيمة، ونجَّ

َر هلم املاء من الَحَجر، وغري ذلك. وظلَّل عليهم الغامم، وَفجَّ

ل�ُت آباءكم، أي: يف ذلك  )ائ ەئ( )الَفْض�ل(: الزي�ادة يف اخلري، واملقصود: َفضَّ

ا بعد بْعث�ة النبي  ُته�م أفضَل األَُم�م يف الع�ال، وأمَّ الوق�ت -زم�ن آبائه�م- حي�ث كانت أمَّ
ة أفضل من بني إرسائيل، ومن غريهم ممَّن س�بق، كام قال  ، فقد صارت هذه األُمَّ

تعال: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( اآلية ]آل عمران: 110[.

َها  ًة، َأْنُت�ْم َخرْيُ ون- َس�ْبِعنَي ُأمَّ وق�ال النب�ي : »َأْنُت�ْم ُتوُفوَن -ويف رواي�ة: ُتتِمُّ
َوَأْكَرُمَها َعىَل اهلل«))(.

)ەئ وئ( )العاملون(: مَجْع عاَل، واملقصود: عاَل ذلك الزمان.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ًدا  أنَّ�ه جيب ع�ىل بني إرسائيل ُش�كر نِعم�ة اهلل عليهم، وِم�ن ذل�ك: أن َيتَّبُِعوا نبيَّن�ا حممَّ
.

وفيه�ا: أنَّ تفضيل بني إرسائيل هو تفضي�ٌل يف زمن خمصوص؛ لِ�ام كان عليه كثري منهم 
وقَت ذاك من الِعْلم واإليامن والعمل الصالح.

ع اهلل، وقتلوا األنبياء، ونَقضوا العهد، رضب اهلل  ول��امَّ عَصوا وخان�وا واحتالوا عىل رَشْ
ل غرَيهم عليهم، وَنَقَل الرئاس�ة  ة، ولعنهم، وب�اءوا بغضب عىل غضب، وفضَّ لَّ عليه�م الذِّ

ينية منهم إل غريهم. الدِّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع ))0))(. رواه الرتمذي ))00)(، وابن ماجه )88)4(، وأمحد )5)00)(، وحسَّ  )((
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م درجات، وأنَّ كلَّ سَبب مرشوع من أسباب التفضيل  وفيها: أنَّ النَّاَس يتفاضلون، وأهنَّ
هو نِعمة من اهلل.

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ 

مئ ىئ(:

رهم من يوم القيامة، فقال: َر تعال بني إرسائيَل بنِعمه عليهم؛ حذَّ ل�امَّ ذكَّ

)ۇئ ۇئ(: اخت�ذوا وقايًة م�ن عذاِب ذلك اليوِم، بطاعِة ربُِّكم )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ا من حقوقها، وتزوُل  ېئ(: الُتغني، وال َتدفُع عنها شيًئا من عذاِب اهلل، وال َتقيض عنها حقًّ
األسباُب وتنقطُع الَعالقاُت، ويأيت كلَّ واحٍد ما ُيشِغُلُه عن ولِده ووالِده والنَّاِس أمجعني.

)ېئ ىئ ىئ ىئ( )الش�فاعة(: طلب اخل�رِي للغرِي، فال ُيقَبل ي�وَم القيامة من نفٍس 

-ولوكانت مؤمنًة- شفاعٌة، عن نفٍس إذا كانت كافرًة.

)ی ی ی ی(: ال ُيقبُل منها فداٌء من عذاِب اهلل.

)جئ حئ مئ( )الن�ص(: اإلعان�ة لِدف�ِع الرضر. واملعن�ى هنا: ال أح�د ُينِقذهم من 

عذاب اهلل، وال َيدفعه عنهم؛ كام قال تعال: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]الطارق: 10[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة يوم القيامة، الذي تبُطل فيه منفعُة األنساب، وتتقطع فيه األسباب -بمنع العذاب  ِشدَّ
أو ختفيفه- وهي ثالثة: الشفاعة، أو الِفْدية، أو النص، وكلُّها ممنوعة يف ذلك اليوم.

نيا توز مازاة الواحد عن  نيا واآلخرة يف أداء احلقوق؛ ففي الدُّ وفيها: بيان الفرق بنَي الدُّ
صاحبه، أما يوَم القيامة فال.

ة ع�ىل حصوهلا يوم  ا الش�فاعة املقبول�ة فقد دلَّت األِدلَّ ار. أمَّ وفيه�ا: نفي الش�فاعة للكفَّ
القيامة بإذن ربِّ الس�اموات واألرض، ملن شاء سبحانه، كام قال تعال: )ڃ چ چ 
چ چ( ]األنبياء: 28[، وق�ال: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

]طه: 109[.
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م إذا كَفروا فال ينفعهم صالح األجداد. وفيها: تذكري األحفاد بأهنَّ

نيا حيصل فيها ش�فاعات  نيا؛ ف�إن الدُّ وفيه�ا: ُبط�الن قياس أم�ور اآلخرة عىل أم�ور الدُّ
نيا يمكن فيه�ا فِكاُك األس�رِي وُمس�َتِحقِّ الَقْتل يف  وَتنَ�اُص وفِْدي�ة، بخ�الف اآلخ�رة، والدُّ

الِقصاص باألموال -من دَية وفِْدية- بخالف اآلخرة.

وفيه�ا: ُبط�الن املحاباة يوم القيام�ة، وأنَّ الُحكم يصري إل اجلبَّار الَع�ْدل، الذي ال ينفع 
َفعاء والنَُّصاء. لديه الشُّ

طت،  نيا وفرَّ ل إذا أس�اءت يف الدُّ وفيه�ا: َقْط�ع الطريق عىل النفوس املراِوغ�ة، التي ُتؤمِّ
نيا من أسباب النجاة والفكاك. ا ستنجو يف اآلخرة، بِمْثل ما تستعمله يف الدُّ بأهنَّ

ط�ني، وبيان أنَّه ل�ن ينجو يف اآلخ�رة إالَّ َمن عمل  ويف ه�ذا: حتذي�ٌر بلي�غ للُعصاة واملفرِّ
صاحلًا.

ين،  م ال ينفع�ون يوم الدِّ وفيه�ا: عدم الس�كون إل املخلوقني من ُنَصاء وُش�َفعاء؛ ألهنَّ
ل ال يكون إالَّ عىل القوّي املتني، وحَده ال رشيك له. والتوكُّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(:

ول��امَّ ذكَر تعال ما أنع�م به عىل بني إرسائيَل يف قول�ه: )ې ې ى ى ائ(؛ 
َع بعدها يف تفصيل ذلك؛ فقال: رَشَ

ينا آباءكم،  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(: أنقذناك�م، وخلَّصناكم، واملقصود: نجَّ

وإنجاُء اآلباء نِعمٌة عىل األبناء؛ ألنَّ ذلك سَبُب وجوِدهم.

ه  )پ(: ُيذيقوَنكم، وُيوِرُدونكم، وُيكلِّفونكم، وُيوُلوَنكم )پ پ(: أشدَّ

وأسوأه. وقيل: ما ساَءهم من العذاب.

فإن قال قائل: وما ذلك العذاب -الذي كانوا َيُسوموهنم- الذي كان يسوؤهم؟

ه بقول�ه: )پ( ُيبالُِغون، وُيْكثِرون من َقْتِل  قي�ل: هو ما وصفه اهلل تعال هنا وفسَّ
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)ڀ( أي: الذك�ور م�ن األوالد. )ڀ ڀ(: َيرتكوهن�ّن ع�ىل قيد احلياة 

للِخدمة، ولَِيِلْدن اخلَدم يف املستقَبل.

وكان هذا التعذيُب َقْبَل بْعثة موسى  وبعده، كام قال تعال عىل لسان قوم موسى: 
  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]األعراف: 129[، لكنَّ�ه بع�د بْعثت�ه(

؛ لقوله تعال حكاي�ًة عن فرعون وهامان وق�ارون: )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  أش�دُّ
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  تع�ال:  ولقول�ه   ،]25 ]غافر:  ېئ(  ېئ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ( ]األعراف: 127[.

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(: ابت�الٌء باملك�روه هبذا الع�ذاب، أو ابتالٌء باخلري يف 

اإلنجاء الذي َحَصَل بعده، ويف ختليِصكم ممَّا كنتم فيه نِعمٌة عظيمٌة عليكم من ربِّكم.

؛  ؛ ليش�ُكَر العبُد ربَّه، وتارًة بام يرُضُّ و)البالء(: االختبار واالمتحان، وتارًة يكون بام َيُسُّ
ليصَب، وتارًة هبام مًعا؛ لرَِيَغَب وَيْرَهَب.

وق�د كان يف تعذي�ب قوم فرعون لبني إرسائيل ابتالٌء باملكروه، ويف إنجاِئهم وختليِصهم 
بالٌء باخلري.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االبتالء بتسليط األعداء، وأنَّ اإلنجاء منهم نِعمٌة عظيمٌة.

م أرادوا حتديد َنْسل بني إرسائيل، وتقليل عَدِدهم. وفيها: َمْكُر قوِم فرعون؛ فإهنَّ

وفيها: أنَّ بقاَء البنات يف حال االمتهان، عذاٌب عظيٌم عىل اآلباء.

وفيها: أنَّ ِمن شأن الطُّغاة إذالَل الناِس، وتسخرَيهم للِخدمة.

عفاء واملظلومني، من األقوياء الظاملني. وفيها: ُقدرة اهلل عىل ختليص الضُّ

؛ فال اعرتاَض  ِف يف َخْلقه باخل�ري والرشِّ بَّ تبارك وتعال ل�ه ُمطَلُق التَّصُّ وفيه�ا: أنَّ ال�رَّ
عىل ُحكِمه وَقَدِره.
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. وفيها: نسبُة النَِّعم إل مصدرها، وهو اهلل

)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(:

رهم بكيفيَّة  َل بعد ذل�ك؛ فذكَّ �ر أحفاَد الناج�نَي بنِعمته عىل وجه الُعم�وم؛ َفصَّ ول��امَّ ذكَّ
إنجائهم؛ فقال:

)ٿ ٹ(: ش�ققنا، وفلقنا )ٹ( لكم و بس�َببِكم )ٹ( ليتيَس لكم س�لوُك 

احل، )ڤ ڤ  الطريِق فيه؛ )ٹ( من فرعون وجنوده، وأخرجناكم إل السَّ
وَن آيَة اهلل البالغة. ڤ( يف البحر )ڤ ڦ( َوقَع هذا، وأنتم ُتَشاِهدوَن وُتْبِصُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

هم، وقد كانت النِّعمُة  عظي�ُم َفْضِل اهلل عىل بني إرسائيل، وأنَّه أق�رَّ أعينهم بإهالك عُدوِّ
عىل بني إرسائيل مضاَعفًة.

هم هَيَْلُك فيه شفاُء صدورهم، وذهاُب غيِظ ُقُلوهبم. وكذلك، فإنَّ رؤية عُدوِّ

وكان ذلك يوم عاشوراء، كام يف حديث ابن عبَّاس ، َأنَّ َرُسوَل اهلل  َقِدَم 
الَمِدينََة، َفَوَجَد الَيُهوَد ِصَياًما َيْوَم َعاُش�وَراَء، َفَقاَل هَلُْم َرُس�وُل اهلل : »َما َهَذا الَيْوُم 
َق فِْرَعْوَن  �ِذي َتُصوُموَن�ُه؟«. َفَقاُلوا: َه�َذا َيْوٌم َعظِيٌم، َأْنَجى اهللُ فِيِه ُموَس�ى َوَقْوَم�ُه، َوَغرَّ الَّ

َوَقْوَمُه، َفَصاَمُه ُموَسى ُشْكًرا؛ َفنَْحُن َنُصوُمُه.

َفَق�اَل َرُس�وُل اهلل : »َفنَْح�ُن َأَح�قُّ َوَأْوَل بُِموَس�ى ِمنُْكْم«؛ َفَصاَمُه َرُس�وُل اهلل 
، َوَأَمَر بِِصَياِمِه))(.

وفيها: ُقدرة اهلل العظيمة؛ حيث َجَعَل البحَر ينفلق إل فِْرَقني، كلٌّ منهام كاجلبل العظيم.

وفيها: بياُن ُقدرة اهلل تعال عىل تغيري أحوال الطبيعة، وما اعتاده الناُس؛ فقد َس�لَب املاء 
َد عىل جانبي الطريق الذي سلكه موسى وبني إرسائيل؛ ليعوَد بعد  يََّة الس�يالن، فَتَجمَّ خاصِّ

ه. ذلك وينطبق عىل فرعون وقومه، فالذي خلَقه أثبته ثم ردَّ

رواه البخاري ))94)(، ومسلم )0)))( واللفظ له.  )((
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وفيها: بياُن كيف َسِخَر اهللُ من فرعوَن؛ حيث َأْهَلَكه بام كان يفتخر به، وهو املاء، كام قال 
فرعون: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الزخرف: 51[.

�م ال يمكن  ويف اآلي�ة: ردٌّ ع�ىل الذي�ن هَبرهْت�م صنائ�ُع أع�داِء اهلل اليوَم، حت�ى ظنُّوا أهنَّ
ار، مهام  ٌة عىل ُقدرة اهلل يف إهالك الكفَّ االنتصاُر عليهم؛ فهذه اآلية يف إهالك قوم فرعوَن دالَّ

هتم. كانت قوَّ

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(:

ى بني إرسائيل؛ قاَدهم موسى ، وهتيَّأوا لَقبول  ول�امَّ َأْغَرَق اهللُ فرعوَن وقوَمه، ونجَّ
أوام�ِر اهلل، يف املوع�د الذي أخب اهلل عنه، بقول�ه: )ڦ ڦ( أي: واذكروا يابني إرسائيل 

َة وعِدنا )ڄ(؛ حيث َصَدَر الَوْعُد له من اهلل؛ ليوحي إليه باألوامر إل بني إرسائيل. ِقصَّ

غ فيها  )ڄ ڄ( يك�ون يف هنايته�ا املوعد، وكان�ت ثالثني، ثم أمتَّها اهلل بع�رٍش، َتَفرَّ

هلا عليه. ي وحي اهلل والتوراة التي َسين�زِّ موسى  للعبادة والتهيُّؤ لتلقِّ

وق�د جاء بي�اُن املواعدة يف ُس�وَرة »طه«؛ فق�ال : )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ( ]طه: 80[، وكان مع موسى  سبعون رجاًل منتَخًبا حلضور 

هذا املوعد.

هب الذي صنعه الس�امريُّ إهلًا تعبدونه، )ڃ  )ڄ ڃ ڃ(: جعلت�م متث�اَل الذَّ

ڃ(: م�ن بع�د ذه�اِب موس�ى مليق�ات اهلل. )چ چ( يف حال كونك�م ظاملنَي 
ألنفسكم، بوضع الِعبادة يف غري موضعها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ي كالم اهلل، وما يأمر به من التكاليف. التهيُّؤ لتلقِّ

ي الِعْلم. ُب املوعِد لتلقِّ وفيها: رَضْ

ك الذي وقعوا فيه، وأنَّ من سوِء  وفيها: أنَّ بني إرسائيل ل يكونوا معذورين أبًدا يف الرشِّ
بني إرسائيل: انتهاَز فرصة غياب نبيِّهم؛ ليكفروا وُيفِسدوا يف األرض وينحِرفوا.
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ك والبِدعة فيهم. وفيها: أنَّ غياَب العالِ�م عن الناس من أسباب ظهور الرشِّ

هب. وفيها: افتتاُن بني إرسائيل بتامثيِل الذَّ

اَذها. ُع اختِّ ْ َم الرشَّ َوِر لذوات األرواح؛ ولذلك حرَّ وفيها: فِتنُة الصُّ

وفيها: أنَّ عبادة غري اهلل ظلٌم عظيٌم.

وفيه�ا: اش�تامُل املواع�دة ب�نَي موس�ى وربِّه ع�ىل الَوْع�د م�ن اهلل، بإيتاء موس�ى التوراة 
يها وَقبوهِلا والعمِل هبا. وتكليمه، َوَوْعد موسى لربِّه بتلقِّ

اَم، فتأيت ليلُة اليوم قبَله، ويبدأ الشهُر باللَّيلة. ا تسبُق األيَّ وفيها: التأريخ بالليايل؛ ألهنَّ

ي الِعْلم. وفيها: أنَّ مواصلة الِعبادة هُتيِّئ النَّفَس لتلقِّ

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(:

وبالرغم من ُقْبِح جريمة بني إرسائيل؛ فإنَّ احلليَم  ل ُيعاِجْلهم باإلهالك؛ فقال 
: )چ ڇ ڇ( أي: تاوزنا عن عقوبتِكم، وَقبِْلنا توبتكم، وحمونا عنكم جريمَتكم 

اذكم العجل إهلًا، وبَقْتل أنفسكم بعدها. ك الذي َحَصَل منكم، باختِّ )ڇ ڇ ڍ( الرشِّ

ًث�ا واعرتاًفا  )ڍ ڌ(: تقوم�ون بواج�ِب ُش�كر النِّعمة، إيامًن�ا بالَقْلب، وحتدُّ

باللِّسان، وقياًما بالطاعة باجلوارح.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ظهوُر أثر اسٍم من أسامء اهلل، وهو الَعُفوُّ

�كر، وك�ام أنَّ ح�دوَث النِّعمِة  وفيه�ا: َس�َعة ِحْلم�ه ، وأنَّ العف�َو ُموِج�ٌب للشُّ
كَر، فكذلك زوال النِّقم. يستوجُب الشُّ

ك ملن تاب منه. وفيها: أنَّ اهلل يغفر الرشِّ

ِك. ويف جميء اسم اإلشارة )ڍ( املستعَمُل للبعيد: تنبيٌه عىل االبتعاِد عن الرشِّ

ر عن بني إرسائيل حتى قتلوا أنُفَسهم. وفيها: أنَّ العفو تأخَّ
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)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(:

ثم َأَمَر تعال بني إرسائيل أن َيْذكروا من نَِعمه عليهم أيًضا: )ڎ ڎ ڈ( أعطينا 
وأنَزلن�ا عليه، وأوحين�ا إليه )ڈ( التوراَة )ژ(: الفارَق ب�نَي احلقِّ والباطل، 

واحلالل واحلرام.

ق اهللُ ب�ه بنَي احلقِّ والباطل، وهو َنْع�ٌت للتوراة وصفة هلا.  والفرق�اُن: الكت�اب الذي فرَّ
قنا هبا بنَي  فيكون تأويل اآلية حينئٍذ: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له يف األلواح، وفرَّ

احلقِّ والباطل.

أو املراد هنا: الُحَجُج واملعِجزاُت التي أعطاها اهلل ملوسى ، من العصا واليِد وغريها.

)ژ ڑ(: لتهت�دوا ب�ام َأن�َزَل اهلل، من الضالل�ة إل احلقِّ واهلدى، وه�ذه هدايُة 

الِعلم والتوفيق.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

احِلْكم�ُة اإلهليَّ�ُة العظيم�ُة يف إيتاِء بني إرسائيل الت�وراَة، بعد النجاِة م�ن فرعوَن وقوِمه؛ 
لُيقيموا متمعهم عىل الرشيعة اإلهليَّة، وتكوَن هلم رسالٌة حَيَْيوَن هبا ويعملون هبا.

لِة نِعمٌة عظيمٌة من اهلل. وفيها: أنَّ الوحَى بالكتب الُمنَ�زَّ

وفيها: َفْضُل التوراة التي أنَزهلا اهلل، هدًى ونوًرا وفرقاًنا.

ة، فال ُتطَل�ُب اهلدايُة من  وفيه�ا: أنَّ إَن�َزاَل الكت�ب اإلهليَّة ه�و من َأَجلِّ هداي�ات البرشيَّ
األساطري ومناهج البرش الوضعيَّة، وغريها من األباطيل.

نيا، كقوله  ع -كقوله )ٹ ٹ ڤ(- أفضُل من إيتاء الدُّ ْ وفيها: أنَّ إيتاَء الرشَّ
عن قارون )ۓ ۓ ڭ( ]الَقَصص: 76[.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(:

ثم عاد السياُق لتفصيِل ماحصَل بنَي الذنب والتوبة؛ فقال تعال:
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ًدا، أو حتبًُّبا  )ک ک ک ک( واذك�روا يا بني إرسائيل قوَل موس�ى لقومه؛ ت�ودُّ

ها،  وُنصًح�ا: )گ( يا أصحاب، )گ( للتأكيد )گ گ(: أنقصتم حقَّ
ك )ڳ ڳ( -وهو ولُد البقر- إهلًا ُيعَبد من دون اهلل. بإيقاعها يف الرشِّ

ك به إل توحيده.  )ڳ ڳ ڱ(: ارجع�وا م�ن معصية اهلل إل طاعته، وِمن ال�رشِّ

و)البارئ(: اخلالِق، الذي خلق مجيع املوجوداِت، وبَرأها، وأنشأها من العَدم إل الوجود.

ويف هذا تنبيٌه عىل ِعَظم ُجرمهم؛ أي: فتوبوا إل الذي خلقكم وقد عبدُتم معه غرَيه.

)ڱ ڱ(: ه�ذا تفس�رٌي لطريقة التوبة، فس�لِّموا بذلك، وارَضوا ب�ه، واصِبوا 

عليه، فليقُتل بعُضكم بعًضا، ولتأخذوا أس�لحتكم، فيقُت�ل كلُّ واحٍد َمن َيلقاه -من قريٍب 
وغرِيه-.

وقيل: البيُء الذي ل َيعبد الِعجل، يقُتل املجِرم الذي عبَده.

م ُأِم�روا أن َيقُتَل  وق�د قي�ل: إنَّ اهلل ألقى عليه�م ُظلمة ليحص�َل الَقْتُل فيها، وقي�ل: إهنَّ
بعضهم بعًضا ِعياًنا، وهذا أبلغ يف ِصْدق التوبِة))(.

وقول�ه )ڱ( التوب�ُة التي ُأِمْرُتم هبا )ں ں( من َتْرِك التوب�ة، وَتْرِك الَقْتِل )ڻ 
ڻ(؛ لِ�ام يف تنفيِذ أمره من الثواب والتطهري، ولِ�ام يف االمتناع من العذاب والعقاب.

)ڻ ڻ( َقبَِل توبتكم، وعفا عنكم؛ ل�امَّ فعلتم ما أمركم به.

ل بَقبوهلا منهم. )حب خب مب(: كثري التوبة، ُيَوفِّق إليها املذنِبني، وَيتفضَّ

ر عن القاتِلني. )ہ(: واسُع الرمحة، حيث َتَقبَّل املقتولني ُشَهداء، وكفَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِد والتلطُِّف، الذي َيس�تميُل ب�ه نفوَس الن�اس إليه؛  اعي�ة ألس�لوب الت�ودُّ اس�تعامُل الدَّ
ليسمعوا كالمه.

وفيها: أنَّ عبادة األصنام ُظلٌم عظيٌم للنفس.

انظر: تفسري ابن كثري ))/)6)(.  )((
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وفيها: وجوب التوبة مبارشة بعد الذنب.

َة كالنف�س الواحدة، وكان َمن قتَل من بني إرسائي�ل غريه يف التوبة كأنَّام  وفيه�ا: أنَّ األُمَّ
قتَل نفسه، كام قال تعال: )ڱ ڱ(.

وفيها: أنَّ اهلل يتوب عىل التائبني مهام َعُظَم الذنُب.

وفيها: أنَّ الذي أنشأهم من العَدم حَيِقُّ له ترشيُع َقْتِلهم.

ت�ن: حتذيٌر هلم من ُكفران نَِعم�ه، وعبادة غرِيه، وقد  ويف ِذْك�ِر اس�ِم )البارئ( يف اآلية مرَّ
خلَقهم وأحسن ُصَوَرهم.

رهم ب�أنَّ اهلل َبَرأهم،  وفيه�ا: تذك�رُي املذنِب بام ُيْش�ِعره بإس�اءته؛ فإنَّ موس�ى  َذكَّ
فاعتنى بَخْلِقهم وجعَلهم يف أحسن تقويم، ورزقهم العقول واحلواّس.

ة بوضع اآلصار واألغالل التي كانت عىل بني إرسائيل عنهم،  ويف اآلية: تذكرٌي هلذه األُمَّ
ك يف هذه األمة َقْتَل النفس؛ وإنَّام يكفي: صدقة التوبة واإلنابة. فال َتستلزُم التوبُة من الرشِّ

ا عىل النفس. وفيها: أنَّ من عالمات ِصدِق التوبة القياَم بام تقتضيه، مهام كان شاقًّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(:

ول�امَّ ذكَر تعال حماورَة موس�ى لقومه، ودعوهَتم للتوبة من عبادة الِعجل؛ أعقَب ذلك 
نيا؛  ا وعن�اًدا، وطلبِهم ما ال حي�قُّ هلم، وال يمكن حصول�ه يف الدُّ بِِذْك�ِر حماورهِت�م ل�ه؛ ِكْبً

فقال:

)ھ ھ( أي: واذكروا نِعمتي عليكم أيًضا، ل�امَّ ذهب الس�بعون مع نبيِّهم موس�ى 

إل الطور، لالعتذار إل اهلل عن عبادة الِعْجل.

والقول اآلخر: أنَّ الذين طلبوا ما ال حيقُّ هلم وعاندوا هم قوم موس�ى، ل�امَّ رجع إليهم 
ق�ك بأنَّ هذا كتاُب اهلل، ولن  بالت�وراة م�ن عند اهلل؛ فقالوا: )ھ ھ ے ے( لن ُنَصدِّ

ر بام تأمرنا به، )ۓ ۓ ڭ ڭ( عالنية ِعياًنا، ال ساتَر بيننا وبينه! ُنقِّ
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)ڭ ڭ(: ص�وٌت عظي�ٌم، وصيحٌة من الس�امء. وقيل: ن�ار، فامتوا مجيًعا. 

)ۇ ۇ(: ينظر بعضكم إل بعض، تتساقطون أمواًتا. وكان ذلك ُعقوبة هلم.

ثم بنيَّ تعال ِمنَّته عىل بني إرسائيل- وهذا هو اإلنعام السادس-؛ فقال:

)ۆ ۈ(: أحَيْيناك�م )ۈ ٴۇ ۋ( موًت�ا حقيقيًّا بالصاعقة، فجعل بعضهم 

ينظُر إل بعض، وهو حييا، وعاشوا بعد ذلك؛ ليسَتوفوا بقيَّة آجاهلم وأرزاقهم.

)ڍ ڌ( ربَّك�م عىل نِعمة إحياِئه لكم بعد موتك�م، فتؤِمنوا بام ُأنِزَل عليكم، 

وتشكروا نِعمَة كتابه الذي أنَزله.

ويف اآليتن من الفوائد:

دين من بن�ي إرسائيل، بالصاعقة الُمميتة، ث�م بعُثهم لريَتِدعوا،  ُعقوب�ُة اهلل هلؤالء املتمرِّ
ارة هلم. وليكوَن ذلك كفَّ

وفيها: أنَّ َمن سأل ما ال يمكن، فهو حريٌّ بالُعقوبة.

وَفْرٌق بنَي س�ؤال هؤالء الُعصاة وبني سؤال موسى ، حني قال: )ۇ ۇ ۆ 
َذ برؤية ربِّه، وليزداَد إيامًنا.  ۆ(؛ ألنَّ موسى  قال ذلك شوًقا إل اهلل ؛ وليتلذَّ

ا هؤالء: فقد جعلوا الرؤية رشًطا لإليامن، والفرق كبري بنَي احلاَلني. أمَّ

وفيه�ا: أنَّ َوْق�َع الُعقوبة عىل النفس أش�دُّ إذا كان�ت تنظر إليها، كام أنَّ وق�ع النِّعمة عىل 
النفس أكثر تأثرًيا إذا حصلت وصاحبها ينظر.

بوبيَّة. وفيها: ُقدرة اهلل العظيمة عىل إحياء املوتى، وهو مثاٌل لتوحيد الرُّ

وهذا اإلحياء أحد األمثلة اخلمسة املرضوبة يف ُسوَرة »البقرة«، وهي: إحياء القتيل ببعض 
�ة الذين خرجوا م�ن ديارهم وهم ألوف ح�ذر املوِت فأماهت�م اهلل، ثم أحياهم،  البق�رة، وِقصَّ

ة إحياء الطري إلبراهيم ، وهذا اإلحياء لبني إرسائيل. ة الذي َمرَّ عىل قرية، وِقصَّ وِقصَّ

ويف قوهل�م )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(: أنَّ َت�ْرَك النِّعم�ة ألج�ل طل�ب الزي�ادة 
ُكفراٌن هبا.



106

نيا، ولذا أخذهتم الصاعقة ل�امَّ سألوا ذلك ُعقوبًة هلم. وفيها: أنَّ اهلل ال ُيرى يف الدُّ

وفيها: مكانة موسى  عند ربِّه، ل�امَّ أحيا قومه له.

ويؤَخذ من هذه املواقف لبني إرسائيل وما ش�اهبها: َفْضل صحابة النبيِّ  عىل 
أصحاب موس�ى؛ ف�إنَّ أصحاَب نبيِّنا  ل َيس�ألوا ويتعنَّتوا وُيعانِ�دوا كهؤالء، ول 

. يشرتطوا لإليامن ِمثل ما اشرتط قوم موسى

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(:

ول�امَّ ذكَر تعال ما دفع عن بني إرسائيل من العذاب، ذكَر اإلنعاَم السابَع عليهم يف هذه 
وَرة؛ فقال تعال: السُّ

ها. و)الَغامم(:  )ۉ ۉ ې(: جعلناه ظالًّ عليكم من الشمس، يقيكم حرَّ

د اجلو. حاب الرقيق الذي ُيبِّ هو السَّ

)ې ې(: جعلن�اه رزًق�ا ن�ازاًل عىل حملَّتكم وأش�جاركم )ې(: طع�اٌم ُحلٌو 

لذيٌذ، يسقط عليهم يف كلِّ يوم ما يكفيهم. وقال بعضهم: إنه رشاٌب.

وقي�ل: كلُّ م�ا امت�نَّ اهلل عليهم به، من طعام ورشاب وغري ذل�ك، ممَّا ليس هلم فيه عمٌل 
«))(؛ ألهنَّا حتُصل يف األرض بغري  وال تع�ٌب؛ ولذل�ك قال النبي : »الَكْمأُة من املنِّ

زرع وال ماٍء وال تعاُهٍد.

)ى(: طائٌر لذيُذ اللحم، يأتيهم سهاًل فيذبحونه، ويأخذون منه حاجتهم.

َفَحَص�َل هلم الظِّ�ُل والرشاب، وكان ذلك يف وق�ت التِّيه -ظلُّوا أربعني س�نة يتيهون يف 
م، ورزقهم هذه النَِّعم. األرض- فَرمِحَهم رهبُّ

)ائ( األم�ر لإلباح�ة واالمتنان )ائ ەئ( )الطيِّب(: م�ا ال تعافه النفس طبًعا، 

وليس بمحظور رشًعا. )ەئ وئ( أعطيناكم، وأنعمنا عليكم.

رواه البخاري )4478(، ومسلم )049)(.  )((
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ول يكونوا يف حاجة لالدِّخار، فلامَّ ادَّخروا اللَّحم صار ينتِن ويفُس�د، ولذلك قال النبي 
نَِز اللَّْحُم«))(، أي: ينتِن. اِئيَل َلْ خَيْ : »َلْوالَ َبنُو إرِْسَ

ه معصيُة العاصني، كام أنَّه  )ۇئ ۇئ(: ما نقصونا ش�يًئا بمعصيتهم؛ ألنَّ اهلل ال ترضُّ

ي  : »َيا ِعَباِدي، إِنَُّكْم َل�ْن َتْبُلُغوا رَضِّ ال تنفع�ه طاع�ة الطائعني؛ كام قال يف احلديث الُق�ْدِسّ
ويِن، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتنَْفُعويِن«))(. َفَترُضُّ

نيا  وهنا، بتعريضها لعذاب اهلل يف اآلخرة، ويف الدُّ )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ(: يرضُّ

زق. بقطع الرِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ الظَِّل البارد، والطعام املفيد، والرشاب اهلنيء، من أعظم نَِعم اهلل.

وفيه�ا: أنَّ حل�م الطيور م�ن أفضل اللَّحم؛ ولذل�ك كان حلم أهل اجلنَّة، ك�ام قال تعال: 
)ٹ ٹ ٹ ٹ( ]الواقعة: 21[.

ويف األم�ر )ائ ائ ەئ(: أنَّ َم�ن تعفَّف عن اليشء املباح الطي�ب، وَمن امتنع من 
أكل الطيِّبات من غري سَبب -كمرض-؛ فهو مذموٌم.

وُيفَه�م م�ن اآلية: حتري�م أكل اخلبي�ث؛ ألنَّ األمر بال�يشء )ائ ائ ەئ( هنٌي عن 
ض�ده -وهو تناول اخلبائث- س�واء كانت خبيثة يف ذاهت�ا -كالَميتة واخلن�زير- أو خبيثة يف 

َبا واملأخوذ بالغش-. كسبها -كامل الرِّ

وفيها: كامل ذات اهلل، واستغناؤه عن خملوقاته.

وفيه�ا: كثرة ُظْلم بني إرسائيل ألنُفِس�هم؛ لقول�ه )ۈئ(، وهذا بخالف أصحاب 
�د  الذي�ن ص�بوا وثبت�وا، ول يتعنَّت�وا بس�ؤال نبيِّه�م  املعِج�زاِت  حممَّ

وصَف العادات.

رواه البخاري )0)))(، ومسلم )470)(.  )((
رواه مسلم )577)(.  )((



108

وفيها: أنَّ ُمقاَبلة النَِّعم باملعايص ُظلٌم.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(:
)ٱ ٻ( بالوح�ي الذي أوحيناه إل النبيِّ الذي كان يقودهم: )ٻ ٻ ٻ(: 

بي�َت املقِدس، وهي التي كان موس�ى  ق�د أمَرهم بدخوهل�ا، بقوله: )ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ( ]املائدة: 21[.

)پ پ( األم�ر لإلباح�ة، أي: أبحن�ا لك�م األكل منه�ا )پ پ(: يف أيِّ 

مكان كنتم من البلد، تأكلون ما تشاءون )ڀ(: هنيًئا ُمطمئنني.

)ڀ ڀ( أي: باب البلد، وكانت املدن هلا أسوار وأبواب حلاميتها. )ڀ( 

كر. أو: صلُّوا هلل بعد دخوهلا،  أي: ادخلوها راكعني، أو: اسجدوا إذا دخلتموها سجوَد الشُّ
ُشكًرا عىل نِعمة الفتح، واألول أصّح.

فُأِمروا أن يتواضعوا بالفعل، كام ُأِمروا باخلضوع هلل بالقول أيًضا.

)ٺ ٺ( أي: ُح�طَّ عن�ا ُذنوَبن�ا، واغِفر لن�ا خطايان�ا. )ٺ ٺ( أي: إذا فعلتم 

�كر عىل النص؛ فإنَّنا سنس�رُت  م�ا أمرناكم به م�ن اخلضوع والتواضع، وطلب املغفرة، والشُّ
ُذنوبكم، ونتجاوز عنها، وال نعاقبكم عليها.

)ٿ(: مج�ع »َخطِيئ�ة«، وهي: م�ا يرتكبه اإلنس�ان من املعايص عم�ًدا، فيكون 

ى خمطًئا. خاطًئا، بخالف ما يرتكبه خطًأ دون عمٍد، َفُيَسمَّ

)ٿ( ع�ىل املغف�رة أج�ًرا وثوابا، ونَِع�اًم أخرى، ه�ؤالء )ٿ(: الذين 

م، وحُيِسنون إل َخْلقه يف املعاملة وَبْذِل املعروف. حُيِْسنون عبادة رهبِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اهلل شكوٌر، يزيد عباده املحِسنني.

وفيها: وجوب ُشكر النَِّعم بالقول والفعل.
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وفيه�ا: خض�وع الفاحت�ني هلل تع�ال، وُش�كره عىل نِعم�ة الفت�ح؛ ولذلك ج�اء أنَّ النبي 
 دخ�ل مكة ي�وَم الفتح خاضًع�ا لربِّه، مطأطًئا رأَس�ه، متواضًع�ا هلل، حتى كاَدت 

رأُسه أن متسَّ َرْحَله))(.

كر- عند فتح البالد، واالنتصار عىل األعداء. الة هلل ُشكًرا -أو سجود الشُّ وفيها: الصَّ

وفيها: أنَّ اجلهاد مع التواُضع هلل سَبٌب للمغفرة.

يادة من اخلريات والنَِّعم. وفيها: أنَّ اإلحساَن سَبٌب للزِّ

وا بأنُفِسهم، وال ُيعَجبوا  وفيها: أنَّه جيب عىل املجاهدين يف سبيل اهلل إذا انتصوا أالَّ يغرتُّ
بأعامهلم.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(:
ث�م ذكر تعال ع�ن عناِد بن�ي إرسائيَل ومعصيته�م، أهنم ل��امَّ ُأِمروا باخلض�وع، بالقول 

سة، َأَبوا ذلك: والفعل عند دخول األرض املقدَّ

ف وغ�ريَّ )ٹ ٹ( بمعصية اهلل )ڤ( آخر قبيًحا  )ٹ(: خال�ف وحرَّ

)ڤ ڤ ڤ ڦ(.

وق�د بيَّنه النبي  بقول�ه: »قيَل لَبنِي إرْسائي�َل: )ڀ ڀ ڀ ٺ 
ُل�وا، فَدَخُل�وا َيْزَحُفوَن عىل أْس�َتاِهِهْم، وقاُل�وا: َحبٌَّة يف َش�ْعَرة«))(، ويف رواية:  ٺ(، فَبدَّ

ُلوا َفَقاُلوا: ِحنَْطٌة يِف َشَعَرٍة«))(. »َبدَّ

فبداًل من أن يقولوا: »احُطط عنَّا ُذنوبنا«، استهزءوا، وبّدلوا ما أمرهم اهلل به.

ول�امَّ حصلت منهم هذه املخالفُة واملعاندُة يف القول والفعل -استخفاًفا بأمر اهلل تعال-؛ 

انظر: املستدرك )7888(، السرية النبوية البن هشام ))/405(، زاد املعاد ))/477(.  )((
رواه البخاري ))40)(، ومسلم )5)0)(.  )((

رواه أمحد )0))8(، وصححه حمققو املسند عىل رشط الشيخني.  )((
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أن�َزل اهلل هبم بأَس�ه؛ فقال: )ڦ( أي: بع�د التبديِل والتحري�ِف )ڦ ڦ ڄ( 
أنُفَسهم، بِفْسقهم وخروجهم عن طاعة اهلل )ڄ(: عذاًبا وغضًبا وبالًء، ومنه الطاعون، 
اِئيَل -َأْو َعىَل َمْن  ك�ام قال النبي : »الطَّاُعوُن ِرْجٌز َأْو َعَذاٌب، ُأْرِس�َل َع�ىَل َبنِي إرِْسَ

َكاَن َقْبَلُكْم-«))(.

)ڄ ڄ( من فوقهم. )ڃ ڃ ڃ(: بس�َبِب فِْسقهم وخروجهم عن طاعة 

اهلل تعال. فهلَك منهم العدُد العظيم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ ُظلَم بني إرسائيل كان كبرًيا؛ فقد وصفهم بالظُّْلم مرتني، وبالِفْس�ق أيًضا؛ داللًة عىل 
أنَّ مافعلوه هو من الكبائر، ول يكتفوا بالتبديِل والتحريِف يف ذلك املوقف؛ بل أضافوا إليه 

أيًضا فِْسًقا من قبُل ومن بعُد.

وفيها: ُقْبح حتريِف كالم اهلل، سواء كان بتحريف اللَّفظ، أو بتحريف املعنى.

وفيها: أنَّ تبديل كالم اهلل ُظلٌم عظيٌم.

ون عذاًبا من السامء. م يستحقُّ وفيها: موعظة الذين يتالعبون بكالم اهلل، وأهنَّ

وفيها: َعْدل اهلل تعال ورمحته؛ ألنَّ العذاب كان خمصوًصا بالذين ظلموا.

وفيها: خطورة االستهزاء واالستخفاف بكالم اهلل، وأنَّ ذلك ُظلٌم وفِْسٌق عظيٌم.

ين، ويوِجب اخللود يف النَّار. وفِْس�ق أصغر،  والِفْس�ق نوعان: فِْس�ق أكب، خيِرج من الدِّ
وهو ما دون ذلك من أنواع املعايص.

وفيه�ا: أنَّ تبديل بني إرسائيل كان كليًّا غ�ريَّ املعنى متاًما، وليس جزئيًّا؛ ويدلُّ عليه قوُله 
تعال: )ڤ ڤ ڤ ڦ(.

ويؤَخذ من ذلك: أهيَّة اإلتيان باأللفاظ كام هي، يف الِعبادات -من األذكار والصلوات 
وغريها-.

رواه البخاري ))47)(، ومسلم )8)))( واللفظ له.  )((
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وفيها: إثبات ِحْكمة اهلل يف العذاب؛ كام يف قوله: )ڦ ڦ ڦ ڄ(.

َبب يف النتيجة، كام يف قوله: )ڃ ڃ ڃ(. وفيها: إثبات األسباب، وتأثري السَّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڱ(:

قيا؛ فقال: رهم اهلل سبحانه بنِعمته عليهم يف إجابة طلِب السُّ ثم ذكَّ

�قيا )ڇ(. واملعنى: واذك�روا نِعمتي عليكم يف  )چ چ چ( طل�ب السُّ

إجابتي لنبيِّكم موسى، حني استسقاين لكم.

م َعطِش�وا يف التِّيه، فس�ألوا موسى أن يستسقَي هلم، ففعل، وأوحى اهلل إليه أن  وذلك أهنَّ
�ا َحَجر خمصوص  ارضب بعص�اك الَحَجر، ك�ام قال: )ڇ ڇ ڇ ڍ(: إمَّ

ا اسم جنس، يشمل أّي حجر كان. معلوم عنده، وإمَّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(، لكلِّ ِس�بٍط منهم َعني، وكان�ت قبائل بني إرسائيل 

اثنتي عرشة قبيلة.

)ژ ژ ڑ ڑ(: كلُّ ِس�ْبٍط م�ن بني إرسائي�ل االثني عرش )ک(: مكان 

رشهبم؛ لئالَّ يضايَق بعضهم بعًضا.

)ک ک( األم�ُر لإلباح�ة )گ گ گ( وَفْضل�ه وعطائه، يأتيك�م من غري كدٍّ 

منكم وال تعب.

ول��امَّ كان توفُّر األكل والرشب قد يؤدِّي للطغيان واإلفس�اد؛ هناههم عن ذلك، فقال: 
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ(: ال تعتدوا فيها باملعايص، وتنرشوا فيها الفساد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

مرشوعيَّ�ة االستس�قاء عن�د احلاجة إل امل�اء، وقد ج�اء رشُعنا بموافقة ذل�ك عىل صفة 
خمصوصة، بصالة، أو دعاء .
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قيا تكون بام ينبع من األرض، كام تكون بام ين�زل من السامء. وفيها: أنَّ السُّ

ُّ فإليه جيأرون. هم الرضُّ وفيها: أنَّ اهلل هو الَملجأ للخلق، إذا مسَّ

ُسل بأقوامهم، ورأفُة موسى بقومه بإجابة طلبهم. وفيها: رمحُة الرُّ

وفيها: كرُم اهلل تعال وُقدرته؛ فإنَّ العاجز ال يسقي، والبخيل ال ُيعطي.

ة  ، من عدَّ ويف اآلية: معِجزٌة ظاهرٌة ملوس�ى ، بخروج املاء من هذا الَحَجر األَصمِّ
وجوه:

أنَّه حجر يابس منفصل عن األرض.

وأنَّه ال يمكن أن يكون املاُء خمزوًنا فيه عادة.

د رضبه بالعصا، ال حيتاج إل حفٍر وال تنقيٍب. و أنَّه خيرج بمجرَّ

ٌع عىل هذه العيون االثنتي عرشة -عدد قبائل بني إرسائيل-. وأنَّه موزَّ

وأنَّ�ه خيرج من�ه ماٌء كث�رٌي، يتدفَّق بَق�ْدِر حاجتهم، ويكف�ي القوم مجيًعا، ث�م ينقطع عند 
استغنائهم عنه.

ويف ذلك شاهٌد عظيٌم عىل ُقدرة اهلل تعال؛ فإنَّه أخرجه هبذه الكميَّة الكبرية من غري َحْفٍر 
وال تعٍب، فأين كان املاء خمزوًنا؟!

وفيها: ُحسُن تنظيم القوم عند ازدحامهم، أو وجود العصبيَّة بينهم؛ لئالَّ يتنازعوا، ولئالَّ 
َيِضيَع الوقُت باالنتظار الكثري.

اُذ األسباب التي َتدفُع العداوَة والنِّزاع. وفيها: اختِّ

وفيها: أنَّ من أعظم ُكفراِن النَِّعم ُمقاَبلَتها بإشاعة الفساد يف األرض.

ويف اآلي�ة: تعلي�ُم الِعب�اد األَْخَذ باألس�باب؛ ف�إنَّ اهلل تعال ق�ادٌر عىل أْن خُي�رج املاء من 
الَحَجر بغري رضبه بالعصا، ولكن أمَر برضبه بالعصا -مع كونه سَبًبا ضعيًفا، وال خُيِرج املاء 
يف العادة-؛ تعلياًم للعباد، وربًطا للمسّببات باألسباب، وليكون ذلك عىل يد موسى -عبِده 

وكليِمه- تكرياًم له.
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ته  وفيها: أنَّ من ُحسِن إدارة القوم وقيادهتم: تقسيمهم وتوزيعهم، وتعليم كلِّ فريق ِحصَّ
ه، وأنَّ التخصيص بالتوزيع يمنُع التداخَل املؤدِّي إل الفوىض واالعتداء والظلم. وما خيصُّ

وفيه�ا: أنَّ رزق اهلل ق�د حَيصل للعبد بغري عمل منه وال تعب، وما كان بعمٍل وتعٍب فهو 
من رزق اهلل أيًضا.

وفيها: اشتهار اليهوِد بالفساد يف األرض، وال يزالون؛ وألجل ذلك هناهم عنه.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی(:
ول�امَّ كان بنو إرسائيل اليشكرون النَِّعم؛ أصاهبم الَبَطر، وملُّوا من الطعام الطيِّب السهل 
نيَّة  �لوى- وَبَلَغ م�ن انحراف أمزجتهم أن يطلبوا من موس�ى األطعمة الدَّ -وهو املّن والسَّ
روا عيَش�هم األول بمص، وقد كان�وا يف عهد فرعون  -م�ن البقول وغريه�ا- ولعلَّهم تذكَّ

. يأكلون الثوم والبصل والعدس ونحوه؛ فطلبوا ذلك من موسى

)ڱ ڱ( أي: واذك�روا يا بني إرسائيل إذ كنتم يف التِّيه، فقلُتم لنبيِّكم: )ڱ ں 

لوى. ں ڻ ڻ ڻ( وهو املنُّ والسَّ

)ڻ ۀ ۀ( اس�أله )ہ ہ( ُيوِجْد وُيْظِهْر )ہ ہ ھ ھ ھ(: من 

اِث والسلِق والفجِل ونحِوها. النباِت الذي ليس له ساٌق، كالكرَّ

)ھ(: نبات معروٌف، يش�به اخليار، وقيل: خرضوات، كالبِّطيخ والقرع ونحِو 

ذلك. فالبقوُل: ما ُيؤَكل ساقه، والِقثَّاُء: ما يؤَكل ثمره.

)ے ۓ(:  املع�روف، وقي�ل: احلنط�ة، أو احلّم�ص.  )ے( )الث�وُم( 

طعامان معروفان.
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فسألوا هذه األطمعة التي ال توَجد يف مكاهنم.

)ڭ( هلم موس�ى : )ڭ( االستِفهاُم لإلنكار، واملعنى: أَتسألون 

لونه )ۇ  تبديَل )ڭ ڭ ۇ( أي: أردأ، فتأخذونه ألنفسكم، وختتارونه وتفضِّ
ۆ ۆ( يعني: أحسَن وأنفَس. واملعنى: تأخذون الذي هو أدنى، بداًل عن الذي هو خري؟!

)ۈ ٴۇ( أيَّ ِم�ٍص م�ن األمص�اِر، وأيَّ بل�ٍد م�ن الُبل�داِن. وقي�ل: هي ِمُص 

فرع�وَن. )ۋ ۋ ۅ ۅ( أي: حَيُص�ل لك�م م�ا تطلبونه، فبنيَّ هل�م أنَّ طلبهم ليس 
بأمٍر عزيٍز، وإنَّام يكفي أن هيبطوا أيَّ بلٍد؛ ليجدوا مطلوهبم.

)ۉ ې(: لزم�ت بن�ي إرسائي�ل إل قيام الس�اعة، وأحاطت هبم ب�ال انفكاك 

ا إالَّ مع اخلوف الش�ديد منه، والش�قاق فيام بينهم، كام  )ې(: اهل�وان، ف�ال ُيقاتِلون عُدوًّ

]احلرش: 14[.  )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  ق�ال اهلل عنه�م: 
ة: ما َحَصَل من أْخِذ اجِلْزية منهم. لَّ ومن الذِّ

)ې(: الفقر، سواء كان فقر النفس، أو فقر املال، فليس عندهم كرٌم، حتى 

قي�ل: ال أبخل من هيودّي؛ فإنَّه وإن َكُثَر ماله فهو ش�ديُد الطمع ال َيش�بع، فقري الَقْلب، يده 
مغلولة.

غار هلم ح�قٌّ عىل احلقيقة، وخُب صدق ويق�ني، وَمْن أصدُق من اهلل  لِّ والصَّ ول�زوم ال�ذُّ
�م كانوا َع�ْبَ التاريخ مقهوري�ن أِذاّلء-وال يزالون- قد تس�لَّطت عليهم األَُمم،  قي�اًل؟ فإهنَّ

حتى َأَخَذ املجوُس اجِلْزيَة منهم!.

ة؟! فإن قال قائل: فام باهلم اليوَم قد صارت هلم دولة وَصْولة، وِعزٌّ وقوَّ

لُّ مكتوٌب عليهم، ظاهٌر  �يل، والذُّ م وإن َطَغوا وبَغوا فهم ُغثاء كُغثاء السَّ فاجل�واب: أهنَّ
له، كام ق�ال تع�ال: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  مَل�ن تأمَّ

ک( ]األعراف: 167[.

ث�م إنَّ الِع�بة باألع�مِّ األغلب؛ ف�إنَّ أكثر تاريخ اليه�ود حتى الزمن القري�ب ظاهٌر فيه 
ترشيُده�م يف األرض، وتقطيُعهم، وُكرُه األَُمم هلم، ومهام َبَلَغ اليهودي من مال وس�لطان، 
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فإنَّه ال يزال عند أغلب أهل األرض منبوذا حُمَْتَقًرا خبيًثا، بل إنَّ الشعوب من حوهلم ترفض 
-يف اجلملة- خمالطتهم ومصاَدقتهم والعيش معهم.

وم�ن جه�ٍة أخرى: اليزالون ُجَبناء، يبنون األس�وار، وال يعيش�ون إالَّ يف املس�توَطنات 
م، وُجْبنهم،  وا؛ من ُذهلِّ نة -ولو كانوا أقوى سالًحا- ولو صارت مواَجهة حقيقيَّة لَفرُّ املُحصَّ

وهواهنم عند أنُفِسهم.

ل�وا غض�ب اهلل، ك�ام وصفه�م ب�  )ې ى ى ائ(: انصف�وا، ورجع�وا، وحتمَّ

)ڦ ڦ( ]الفاحتة: 7[.

ا عن س�َبب حصول كلِّ ذلك هلم وتقدي�ره عليهم: فقد بيَّنه اهلل تعال؛ فقال: )ەئ  وأمَّ
ُب�وَن بآيات�ه الرشعيَّ�ة، وجيح�دون آيات�ه الكونيَّة،  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(؛ َفُيَكذِّ

. وفيها: معِجزات نبيِّهم موسى

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( كيحي�ى وزكرّي�ا وغريه�م، وق�د حاول�وا َقْتل عيس�ى 

ة  �م له، يف ِقصَّ �هم السُّ د ؛ بدسِّ ، فرفعه اهلل إليه، وتس�بَّبوا يف موت نبيِّنا حممَّ
 ، الش�اة املعروفة، وقد قال النبي : »َأَش�دُّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم الِقَياَمِة: َرُجٌل َقَتَلُه َنبِيٌّ

َأْو َقَتَل َنبِيًّا...«))(.

)ەئ( أي: اجلرائم الس�ابقة، وس�َبب ما َنَزَل هب�م؛ )ېئ ىئ(: َخاَلُفوا َما هُنُوا عنه، 

)ىئ ىئ( بتجاوزهم حدوَد اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

لوه عىل األعىل. سفاهُة بني إرسائيَل؛ حيث اختاروا األدنى، وفضَّ

نا«. وفيها: جفاؤهم، يف قوهلم: )ڻ ۀ ۀ(، ول يقولوا: »ادُع لنا ربَّ

وفيه�ا: أنَّ َم�ن اختار األدنى عىل األعىل؛ ففيه َش�َبٌه من اليهود، وِم�ن ذلك: الذي خيتاُر 
نا ويسُلُكه سبياًل، بداًل من احلالل وهو النِّ�كاح. احلراَم كالزِّ

رواه أمحد )868)(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )000)(.  )((



116

تِه وَيطلب معايل األمور. وفيها: أنَّ عىل املرء أن يرتفَع هبمَّ

ع يف املآكل واملشارب، ما ل يؤدِّ إل إرساٍف أورَضٍر. وفيها: إباحُة التوسُّ

وفيها: ِحلُّ البقوِل والبص�ِل والثوِم ونحِوها؛ لقوله تعال: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ(.

م اليشبعون. ِة الطَمع، وأهنَّ وفيها: اتصاُف اليهوِد بفقِر الُقُلوِب، وشدَّ

وفيها: أنَّ اليهوَد اليثُبتون أماَم املسلمني، إذا حاربوهم بصدٍق وإيامٍن.

ي حدود اهلل، واالعتداء عىل عباد اهلل. وفيها: أنَّ من صفات اليهوِد: تعدِّ

وفيها: خطورُة احتقاِر نَِعم اهلل، وأنَّ فاعَل ذلك قد ُيَعاَقُب باحِلرمان منها.

ِل بدعاء َمن ُترجى إجابته من األحياء، كالصاحلني والوالَدين. وفيها: جواُز التوسُّ

لَّ يف  ٍة أوس�لطاٍن يف الظاهر؛ ف�إنَّ الذُّ ويف اآلي�ة: ع�دم االغرِتار ب�ام حَيُْصل لليهود من قوَّ
ُقُلوهبم، واهلواَن مرضوٌب عليهم.

ي حدود اهلل وخمالفة أوامره، يدلُّ عىل َضعف َهيبته تعال يف َقْلب املعتِدي  وفيها: أنَّ تعدِّ
لِّ واهلوان. واملخالِف؛ فيكون أهاًل للُعقوبة بالذُّ

ة ملواَجهة الطوارئ واألحوال  وفيه�ا: تعويُد النفس عىل َتْرِك املألوفات؛ لتكون مس�تعدَّ
املختلفة.

نيا، كاملآكل. ة، حتى يف أمور الدُّ ة الطبع تؤدِّي إل ُدُنوِّ اهِلمَّ وفيها: أنَّ ِخسَّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(:
وا ح�دوَده، وعَصوا وخاَلفوا  ول��امَّ ذك�َر تعال ما فعل�ه باليهود من العقوبات؛ ل��امَّ تعدَّ
َب تعال يف اإليامن به، وإحس�اِن العم�ِل، وبنيَّ ما للمؤمنني  أوام�ره، وانتهك�وا ُحرماتِه؛ َرغَّ

نيا واآلخرة؛ فقال تعال: عنده من اجلزاء يف الدُّ
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قوا إيامهن�م بالعمل الصال�ح. فقيل: هم  )ٱ ٻ ٻ( ب�اهلل وكتب�ه وُرُس�له، وصدَّ

�ٍد ، وكان عىل  �ة، وقيل: َمن آمن باألنبي�اء املاضني قبل بِْعثِة حممَّ مؤمن�و هذه األُمَّ
التوحيد، كُقسِّ بن ساعدة، وَوَرقة بن َنْوَفل، وَبِحرَيى الراهب وغريهم.

يانات األخرى. قوا النبيَّ  واتبعوه من أهل الدِّ وقيل: هم الذين صدَّ

د«، وهي:  ُة. وقي�ل: من »الته�وُّ )ٻ ٻ( قي�ل: م�ن »اهل�وادِة«، وهي: امل�ودَّ

.)((
 التوبة. وقيل: نسبة إل )هيودا( وهو أكب أوالِد يعقوب

)پ( مج�ع »ن�صاين«. وقي�ل: »ن�صان« -ك�ام يف »س�كاَرى« و»س�كران«، 

م كانوا معه يف  م نصوا املسيح ، أو ألهنَّ وا بذلك؛ ألهنَّ و»نش�اَوى« و»نشوان«-. ُسمُّ
وا بذلك؛ لتناُصهم فيام بينهم))(. بلدِة الناصة. أوُسمُّ

)پ( »صَبَأ«: خرج من ِديٍن إل ِديٍن. وقيل: هم قوٌم عىل الِفطرة يعرفون اهلل، 

ٌ يتَّبعونه. وليس هلم ِديٌن معنيَّ

ُبور.  ة واملجوس�يَّة. وقيل: يقَرأون الزَّ ٌب من أدياٍن أخرى كاليهوديَّ وقيل: إنَّ دينَهم ُمَركَّ
وقيل: يعبدون املالئكة. وقيل: ُيصلُّون إل غري القبلة. وقيل غري ذلك))(.

ى »الصابئة«، يعب�دون الكواكب، ويعتقدون أنَّ  ويوج�د يف العراق إل اليوم فِرقٌة ُتَس�مَّ
للنجوم تأثرًيا يف األرض، ويف حياة الناس!

َبَع ما أنزله، )ڀ ڀ( وما فيه من  ا، واتَّ )پ پ( من هؤالء مجيًعا )ڀ( ربًّ

الَبْعث واحلساب واجلزاء، )ڀ ٺ(خالًصا هلل،وعىل سنة رسوله  خاتم 
النبيني؛ صار عمُله مرضيًّا مقبواًل.

خرا هلم )ٺ ٿ( حيفظه ويضاعفه هلم. )ٺ ٺ( وثواُب أعامهلم، مدَّ

ون  )ٿ ٿ ٿ( يف اآلخ�رة يوَم الفزع، )ٹ ٹ ٹ( ي�وم حَيزُن الُمقصِّ

انظر: تفسري القرطبي ))/))4(.  )((
انظر: تفسري ابن كثري ))/85)(، التبيان يف إعراب القرآن ))/05)(.  )((

انظر: زاد املسري ))/)7(، تفسري القرطبي ))/4)4(، تفسري ابن كثري ))/86)(.  )((
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نيا؛ لطيب  ع�ىل تضييع العم�ر، وتفويت الثواب، فال حيزنون عىل ما خلَّف�وا وراءهم من الدُّ
َعيشهم، وما سيكونون فيه من النعيم املقيم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االهتاِمم بدعوة أهل األديان األخرى.

وفيها: أهيَّة بياِن ُحكم اهلل تعال يف أهل الِمَلل األخرى من غري املسلمني.

وفيها: بياُن مصري َمن بقَي عىل التوحيد، ول َتْبُلْغه دعوُة النبيِّ اجلديد.

وفيه�ا: َفْض�ل اإلي�امِن والعم�ِل الصال�ح، وأنَّ صاحب�ه يأَمن م�ن اخلوف ممَّ�ا يكون يف 
املستقَبل، واحلزن عىل ما مىض.

. وفيها: َفْضل َمن َتَرَك ِدينَه الباطل إل ِديِن احلقِّ

وفيها: بياُن ضامن األجر؛ ولذا أضافه إل اهلل، يف قوله: )ٺ ٿ(.

ه ما كان عليه يف ماضيه من ديانٍة باطلٍة. َبَع احلقَّ فال يرضُّ وفيها: أنَّ َمن اتَّ

ويف اآلي�ة: طريق�ٌة حس�نة ملخاَطبة أهل الكت�اب ودعوهتِم، بِِذْكِر َمن هو أحس�ن منهم: 
)ٻ ٻ(، وَمن هو أسوأ منهم: )پ(.

ويؤَخذ من اآلية: أنَّ من اليهود والنصارى قوًما ناجنَي فائزيَن، سواء َمن آمنوا بالتوحيد 
ال�ذي كان عليه أنبياؤهم، وعِملوا بام وصل إليهم من رشائع أنبيائهم، وماتوا قبل بعثة نبيِّنا 

، أو الذين أدركوا اإلسالم فدخلوا فيه، وتركوا دينَهم األول.

وفيها: أنَّ العمَل الصالَح رشٌط للنَّجاِة.

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ ڈ(:

ثم ذكَر تعال جنايًة أخرى ألسالِف بني إرسائيَل؛ فقال خماطًبا أحفاَدهم: )ڤ ڤ( 
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أي: واذك�روا وق�َت َأْخِذنا )ڤ( أي: العهد عىل آبائكم بَقب�وِل التوراِة، والعمل بام 
ِد، فرفع اهلل  فيه�ا، وعب�ادة اهلل وحَده ال رشيك له، فأَبْيُت�م اإلقراَر بذلك العهِد الثقي�ِل املؤكَّ

ٍة وامتِثاٍل: ٍة وِهَّ وا ويأخذوا العهَد بقوَّ اجلبَل عىل رؤوسهم؛ لُيِقرُّ

م  )ڤ ڦ ڦ( وه�و: اجلبُل املع�روُف، حتى َقبِْلُتم وأعطيُت�م امليثاَق؛ وذلك أهنَّ

م إذا ل يمتثلوا فسَيْهِوي عليهم. ل�امَّ رفضوا َقَلَع اهللُ الطوَر من أصله، َوَجَعله فوقهم، فَعِلموا أهنَّ

فلام َرَأوا أنَّه ال مهرَب هلم َقبِلوا وسجدوا، فَرمِحَهم اهلل وكشف عنهم، وقال هلم: )ڦ 
ڦ ڄ( من الكتاب -وهو التوراة- واعملوا بام فيه )ڄ(: بِجدٍّ وعزيمٍة واجتهاٍد، 
)ڄ( ادُرُس�وا واقَرأوا )ڄ ڃ( م�ن املواعِظ واألحكاِم، وال تنس�وه وتغُفلوا عنه؛ 

)ڃ ڃ(: تنجون من العذاب.

ولكنَّهم ل يثُبتوا عىل ذلك؛ فقال اهلل: )چ چ چ چ ڇ(: أعرضتم عن امليثاِق 
يتم، بعدما رأيتم ما رأيتم!. العظيِم، ونقضتموه، وتولَّ

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( بتأخ�ري الع�ذاب، وَقبوِل التوبة، وُمواالِة إرس�اِل 

نيا واآلخرِة. النبيِّني عليكم؛ )ڌ ڎ ڎ( مجيًعا يف الدُّ

ويف اآليتن من الفوائد:

ًقا، كام  ته، بَِقْلِع اجلبل من مكانه، وَرْفِعِه وإمس�اكه فوقهم ُمَعلَّ بياُن ُقدرِة اهلل العظيمِة وقوَّ
يف اآلية األخرى: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]األعراف: 171[.

وفيها: أنَّ الواجَب عىل املؤمنني العمل بغري َضْعٍف وال ُمداهنٍة وال فُتوٍر.

وفيها: أنَّ الفالَح والنجاَح ال حَيُْصُل إالَّ بتوفيق اهلل وَفْضله.

م ل ُيعطوا امليثاق إالَّ ُمكَرهني. ُدهم وعناُدهم؛ فإهنَّ وفيها: استعصاُء بني إرسائيَل ومترُّ

وا وأعَرضوا بع�د أن رجع اجلبُل  �م تولَّ وفيه�ا: ل�ؤُم بني إرسائيل وُخبُث نفوس�هم، فإهنَّ
ه إل مكانه، قادٌر عىل أنَّ يرَفَعه مرة  إل مكان�ه، ول يعلم�وا أنَّ الذي رفع اجلبَل فوقهم ث�م ردَّ

أخرى وهيِوي به عليهم.
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وفيها: حمبَّة اهلل هلداية عباده؛ فإنَّه أراهم من آياته الرشعيَّة والكونيَّة ما هيتدون به.

وفيها: َسَعة رمحِة اهلل تعال، وأنَّه ل هُيِلك بني إرسائيل بالرغم ممَّا َحَصَل منهم.

�بيَل الذي سلَكه  وفيها: توبيُخ اليهوِد يف عهد النبي  وما بعده؛ لس�لوِكهم السَّ
، والتويلِّ عن العمل به. أجداُدهم، من اإلعراض عن احلقِّ

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(:

�ًرا هلم بأم�ٍر يعلمونه جيِّ�ًدا، ممَّا فعله أس�الُفهم، من  ث�م خاط�ب اهلل تع�ال اليهوَد، مذكِّ
م العمَل عىل اليهوِد يوَم الس�بِت،  ع اهلل؛ وذل�ك أنَّ اهلل  كان قد ح�رَّ االحتي�ال ع�ىل رَشْ

غوا للعبادة. وِمْن ِضمنه الصيد؛ ليتفرَّ

فق�ال: )ڈ ژ( واملعن�ى: لقد علمُتم ِعلاًم يقينيًّا، بخ�ب أهل هذه القرية، )ژ 
ڑ( ت�اوزوا حدوَد اهلل؛ ظل�اًم وطغياًنا )ڑ( يا بن�ي إرسائيل )ک ک( وهو 
غوا للعب�ادة، وهناهم عن صيد  م اهللُ عليهم العم�َل فيه؛ ليتفرَّ الي�وُم من األس�بوع الذي حرَّ
ام،  احليتان فيه، وابتالهم بقدوم األس�امك إل الس�احل يف هذا اليوم، ورجوعها يف بقيَّة األيَّ
�باك وحفروا الُحَفر، وأخذوا ما عِلق فيها من األس�امك  ِع اهلل، فنصبوا الشِّ فاحتالوا عىل رَشْ

يوَم األحِد، وقالوا: ما ِصْدنا يف السبت!

تهم يف ُس�وَرة »األع�راف«، يف قول�ه: )ھ ھ ھ ے  �َل اهلل ِقصَّ وق�د َفصَّ
ے ۓ ۓ( اآلية ]األعراف: 163[.

فلامَّ فعلوا ذلك غِضَب اهلل عليهم ولعنَهم، وقال: )ک ک گ( قهًرا وَرغاًم عنكم، 
لوا  وه�ذا أْمُر تكوين وتصي�ري، وليس أْمَر إجياب؛ أي: ِصريوا رغ�اًم عنكم )گ(؛ فتحوَّ

من أشكال اآلدميِّني، وُمِسخوا عىل أشكال الِقَردة، )گ( َذلِيِلنَي صاغرين.

وقد روى ابن مسعود، عن النبي ، أنَّه ُذِكَرت ِعنَده الِقَرَدة واخلنازيُر من َمْسٍخ؛ 
فقال: »إِنَّ اهللَ َلْ جَيَْعْل ملَِْسٍخ َنْساًل َواَل َعِقًبا، َوَقْد َكاَنِت الِقَرَدُة َواخلَنَاِزيُر َقْبَل َذلَِك«))(.

رواه مسلم ))66)(.  )((
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ويؤَخذ من هذا احلديث: أنَّه ال ُيطلُق عىل اليهود »أحفاد الِقَردة واخلنازير«، ولكن ُيقال 
حابُة. هلم: »إخواُن القردة واخلنازير«، كام أطَلق عليهم الصَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِم  ِع اهلل، وأنَّ هذه احِليَل اعتداٌء، وهي أشدُّ حترياًم من إتيان الُمَحرَّ حتريُم التحايِل عىل رَشْ
عىل وْجٍه صيٍح؛ ألنَّ فيها مجًعا بنْيَ املعصيِة واخِلداِع.

َحاِء. َ ار الصُّ كام أنَّ املنافِقني أشدُّ ُجْرًما من الكفَّ

با وش�حوِم الَميت�ة؛ ولذلك قال النبي  وق�د اش�تهر اليهوُد باحلَيل، كام فعلوا يف أنواع الرِّ
: »اَل َتْرَتِكُبوا َما اْرَتَكَبِت الَيُهوُد؛ َفَتْسَتِحلُّوا حَمَاِرَم اهلل بَِأْدَنى احِلَيِل«))(.

ا غرُي  ويف اآلية: مناس�بُة الُعقوبِة للذنِب، فلامَّ كان�ت صورُة ما فعلوه مباحًة، واحلقيقُة أهنَّ
مباحٍة، كذلك صارت صورهُتم الظاهرُة ِقَرَدًة، ويف احلقيقة ال يزالون آدميِّني.

د قولِه تعال: )گ گ(، وقد كان  لوا إل ِقَرَدٍة بمجرَّ م حتوَّ وفيها: عظمُة َأْمِر اهلل؛ فإهنَّ
ا فقط. املسُخ حقيقيًّا، ال معنويًّ

نيا: أن يعيَش اإلنس�اُن بصورِة الِقْرد القبيحة،  وفيه�ا: أنَّ من أنواع العذاب األليم يف الدُّ
وَيبقى معه عقُل وإدراُك اإلنسان.

م: إبطاٌل لنظريِة التطوِر واالرتقاء، التي قال هبا دارون وغريه  ويف اآلية مع احلديث املتقدِّ
ٌر عن القردة! -قاتلهم اهلل- حيث زعموا أنَّ جنَس البرِش متطوِّ

ويكف�ي املس�ِلم أن يعل�م أنَّ اهلل تعال خاطبنا ب� )بني آدم(، وأخبن�ا عن َخْلق آدم، وأنَّ 
آدم هو أبونا.

ة قاصة فاش�لة؛ فهي ل تفسِّ مجيع ظواهر احلياة؛  أما غري املس�لمني فُيقال هلم: هذه نظريَّ
م تفس�رًيا ألصل نش�أة احلرشات، مع أهنا متث�ل 80% من مم�وع احليوانات، فهل  فل�م تقدِّ

رت احلرشات أم بقَيت عىل ما هي عليه؟ وِلَ ل جيِر عليها قانون التطور؟ تطوَّ

د إسناَده ابُن كثري  نه ابن تيميَّة يف مموع الفتاوى )9)/9)(، وجوَّ رواه ابن بطَّة يف إبطال احلَيل )ص47(، وحسَّ  )((
يف تفسريه ))/)9)(، واأللباينُّ يف الضعيفة ))/608(، لكنَّه مال إل َضْعفه يف اإلرواء )5)5)(.
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د خدعة، ال حقيقة هلا!. ة أو كادت، وتبنيَّ للعال أهنا مرَّ ولذا: فقد ماتت هذه النظريَّ

ة أهِل الكتاِب، ووْعُظهم بام يعلمونه من احلقائق. ويف اآلية: حمُاجَّ

ِد، والعن�اد، والتحايل،  وفيه�ا: حتذيُر اجليل الالحق من ُمش�اهبة اجليل الس�ابق يف التمرُّ
واملعصية.

م ُيَلبُِّس�ون عىل  ِع اهلل؛ ألهنَّ غ�اَر من عقوب�ات املتحايلني ع�ىل رَشْ ل�َة والصَّ وفيه�ا: أنَّ الذِّ
م خُياِدعون اهلل كام خيادعون  ين؛ ولذلك قال العلامء عنه�م: »إهنَّ اآلَخرين، ويس�تهِزئون بالدِّ

ْبيان«))(. الصِّ

ة؛ حتى ال َتسُلَك سبيَلهم. ويف ِذْكِر َقصِص هؤالء املتحايلن موعظٌة هلذه األُمَّ

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(:

ول��امَّ ذكَر تعال ما أن�زل بأهِل تلك القرية من الُعقوب�ة البليغة، قال : )ڳ( 
ًة، َتْرَدُع غريهم  ن�ا هذه القرية بعد َمْس�ِخ املعَتدين من أهلها ِقْردة )ڳ:(ِع�ْبَ أي: صريَّ
ِذين َوَصَل  م�ن فِْعل مث�ل ما فعلوا )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( أي: لِ�ام َحْوهَلا من القرى، الَّ
ِذين  إليه�م خبه�م )ڱ( ِعبًة وتذك�رًة ملِن يأيت بعده�م من األَُم�م )ں( الَّ

خيافون أن ينِزل هبم من عذاب اهلل ِمْثُل ما َنَزَل بتلك القرية.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َقصُّ الَقصِص لالعتبار.

وفيه�ا: أنَّ العقوبات اإلهليَّة تكون رادع�ًة ملن وقعت عليه؛ حتى ال يعود، ولغريه؛ حتى 
ال يتشبَّه به.

وفيها: أنَّ الذي ينتفع باملواعظ هم املتَّقون.

وفيه�ا: أنَّ املواعظ كام تكون رشعيَّ�ًة -باآليات، واألحاديث، والكالم النافع للَقْلب-؛ 
ا، كذلك منها ما يكون بعقوبات تقع، وعذاب ين�زل. فمنها ما يكون كونيًّا قَدريًّ

انظر: إعالم املوقعني ))/99(.  )((
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�ا غريهم: فقد ال يتأثَّرون  م ينَتِفعون باملواعظ الرشعيَّة، وأمَّ �ا عباُد اهلل املؤمن�ني: فإهنَّ فأمَّ
يح  �ار إذا جاءهم قاصٌف من الرِّ إالَّ باملواع�ظ الكونيَّة؛ اضطراًرا، وإكراًها، كام حيدث للكفَّ

يف البحر.

وفيها: االطِّالع عىل أخبار املاضني؛ ألْخِذ الِعبة.

نوِب  نوب، وأنَّ تراكم الذُّ م م�ن الذُّ وفيه�ا: أنَّ الُعقوب�َة تأيت عىل الذنب اجلديد، وما تقدَّ
سَبٌب للُعقوبة عليها مجيًعا.

ٍة. وفيها: أنَّه يستفيد من املواعظ املتَّقون من كلِّ ُأمَّ

ة من العقوبات اإلهلَّية. وفيها: حتذيُر هذه األُمَّ

وفيها: أنَّ بعض َمن ل ُيْمَس�خ جس�ده من املذنِبني قد ُمِس�َخ َقْلُبه، فصار مش�اهًبا لبعض 
�ة، وكاخلن�زير يف عدم الَغرية، ونحو ذلك- وِمن عالمات َمْسِخ  البهائم -كالكلب يف اخِلسَّ

الُقُلوب: أالَّ جيد حالوَة الطاعة، وال خياف من املعصية، وال يعتب بموت أحد.

ِع اهلل، ومن ذلك: ة من التحايل عىل رَشْ وفيها: التحذيُر هلذه األُمَّ

با، والتحاُي�ل يف ن�كاح التحليل إذا َطلَّ�َق ثالًثا، واالحتياُل إلس�قاط  التحاُي�ل ع�ىل الرِّ
الُش�فعة، وإس�قاط صاحِب احلقِّ يف املرياث، وإس�قاط احلدوِد الرشعيَّ�ِة، واالحتياُل ألكِل 

املال بالباطل، واالحتياُل يف الوصيَّة.

ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(:
ول��امَّ ذكَر تع�ال قبائَح بني إرسائيل، من َنْقِض املواثيِق واالعت�داء؛ أردَفه بنوٍع آخَر من 
مساوئهم، يف تكذيبهم ألنبيائهم، وخمالفتهم هلم، وعدم مسارعتهم يف امتِثال أوامِر الوحي، 

مع كثرة اللِّجاِج والعناد؛ فقال تعال:

َة موس�ى  إذ قال  )ڻ ڻ ڻ ڻ( أي: واذكروا يا بني إرسائيل ِقصَّ

لقوم�ه -وإذا كان الش�خُص من ق�وٍم؛ فإنه َينصُح هل�م أكثَر ممَّا ينص�ُح لغريهم-: )ۀ ۀ 
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ہ ہ ہ ہ(، وسَبُب هذا األمِر: أنَّه كان قد ُقتَِل قتيٌل فيام بينهم، فتخاَصموا فيه 
وتداَفعوا، حتى كادت تثوُر بينهم فِتنٌة.

فل�امَّ رجع�وا إل نبيِّه�م يس�ألونه، ليخبهم م�ن الوحي ع�ن القاتل؛ أوح�ى اهلل إليه أن 
يأمَرهم بذبِح بقرة.

ًرا يف قوله: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(؛ من باب التفنُّن  َبِب متأخِّ وقد جاء ِذْكُر السَّ
َبِب الذي سُيذَكر الحًقا. يف العرض، والتجديد، والتشويق، وشحِذ الذهن؛ ملعرفة السَّ

)ھ( -جواًب�ا لنبيِّه�م ع�ىل َأْم�ِره هل�م-: )ھ ھ(: تعلن�ا مكاًن�ا للُه�ْزِء 

. والسخريِة، وتلعُب بنا. وهذه جهالٌة عظيمٌة منهم، وسوُء أدٍب مع نبيِّهم موسى

فأجاهب�م نبيُّهم بقوله: )ۓ ۓ( من )ڭ ڭ ڭ ڭ(؛ فإن اجلاهَل هو 
الذي يتكّلم بالكالم الذي ال فائدة فيه، وهو الذي يستهِزُئ بالناس.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ األصَل يف األمِر الوجوُب، وأنَّه جيُب تنفيُذه فوًرا، وأنَّ الرتاخي يف التنفيذ معصيٌة.

وفيها: أنَّ بعَض األوامر قد ال يعلم الِعباد احِلْكمَة منها، فعليهم االستِسالُم والتنفيُذ.

ع أن يأيَت بام يقيض عىل الُمخاَصامت بنَي الناس. ْ وفيها: أنَّ من ِحْكمة الرشَّ

. وفيها: بياُن سوء أدِب بني إرسائيل مع نبيِّهم موسى

وفيها: أنَّ االستهزاء بالناس جهٌل وَسَفٌه ومحاقة.

وفيها: التجاء ُموسى إل ربِّه، حمتمًيا به من إيذاء قومه.

وفيه�ا: صُب موس�ى عىل إي�ذاء قوم�ه، وأنَّه ل يقابِ�ل إيذاَءه�م باإليذاء؛ وإنَّ�ام وَعَظُهم 
َرهم باهلل ل�امَّ استعاذ به. وَذكَّ

اعي�ة أن ُيضي�َف األوامَر والنواه�ي إل اهلل ، ال إل نفس�ه، لُيبنيِّ  وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الدَّ
املصَدر، وليكون أقرب إل َقبول األمر واالمتِثال له، واطمئنان النفوس له.
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  وفيها: اإلشارة إل أنَّ اإلجابة عىل السؤال بام ال َعالقَة له به جهٌل، ويف ردِّ موسى
تعريٌض بجهل قومه.

، ويف هذا ردٌّ عىل بعض َمن يظنُّ  وفيه�ا: أنَّه جيب مَحُْل أوام�ر األنبياِء وأحواهلم عىل اجِلدِّ
ا من امل�زاح، قال اهلل تع�ال: )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(  ع وإطالقاته أهنَّ ْ يف أح�كام ال�رشَّ

]الطارق: 14-13[.

وفيها: أنَّه ال جيوُز الِمزاُح واهلُْزُء عند تبليغ أحكام اهلل.

وفيها: أنَّ عىل املدعو واملستفتي أن يستقبَل أوامر اهلل باإلجالل والتوقري.

ويف اآلية: أنَّ ذبَح البقرِة أفضُل من نحرها، فالذبح خيتصُّ بالبقر والغنم، والنحر خيتصُّ 
باإلبل.

ولعلَّ يف أمرهم بذبِح البقرة؛ معاجلًة لنفوسهم التي عظَّمت العجَل بعبادته من دون اهلل.

�ة: أنَّ َمرِج�َع النَّ�اِس عند حدوِث اإلش�كاالت إل األنبي�اء، وورثتِهم -وهم  ويف الِقصَّ
العلامء-.

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(:
ول��امَّ َعِل�َم القوُم أنَّ َذْبَح البقرِة ع�زٌم وِجدٌّ ال ُبدَّ منه، ووحٌي م�ن اهلل؛ جلَأوا إل التعنُِّت 

ِد، وهذا من كثرِة سؤاهلم املذموم، واختالفِهم عىل أنبيائهم. والتشدُّ

�ح وُيع�نيِّ )ۋ  )ۇ( ي�ا موس�ى: )ۆ ۆ ۈ( اس�أله ألجلن�ا )ۈ ٴۇ(: ُيوضِّ

د  دوا شدَّ ۋ(، أي: ما ِس�نُّها؟ صغريٌة أم كبريٌة؟ وهذا تش�ديٌد منهم عىل أنُفِس�هم، فلامَّ شدَّ
اهللُ عليهم، ول�امَّ ضيقوا ضيَّق اهلل عليهم.

)ۅ( موس�ى : )ۉ( أي: اهللُ  )ۉ ې ې( أي: املأم�ور بَِذْبِحه�ا 

)ې ې(: ليس�ت ُمِس�نًَّة َهِرَم�ة، انقطع�ت ع�ن الوالدة لِك�َب ِس�نِّها )ى ى( وهي 

الصغ�ريُة التي ل تلْد، أو التي ولدت مرًة واحدًة؛ بل هي )ائ ائ ەئ(: وَس�ٌط َبنْيَ 
الكبريِة والصغريِة، وهي أقوى ما يكون من الدوابِّ والبقِر، وأحسنُه.
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)وئ وئ ۇئ( من َذْبِحها، وال ُتكثِروا السؤال وال تتعنَّتوا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َد يؤدِّي إل التشديد عىل صاحبه يف األحكام. ين والتشدُّ أنَّ التنطَُّع يف الدِّ

وفيها: أنَّ الطبيعَة السيِّئَة لبني إرسائيل جعلتهم يسألون عن أمور ال وجه هلا؛ فإنَّ البقرَة 
معلوم�ٌة، واللف�ظ الُمطَلق ال حيتاج إل بياٍن؛ لوضوِح معناه، ولكنَّه�م ل يكتفوا بام طلبه اهلل 

منهم.

وفيها: أنَّه ال جيوز البحُث والسؤاُل عن قيوٍد يف األمور الُمطَلقة، يف وقِت نزول الوحي؛ 
ة، وهذا من أعظِم الناِس  د اهللُ عليه، وقد يَتسبَّب يف التشديد عىل باقي األُمَّ َد شدَّ ألنَّ َمن شدَّ
َم  ْم، َفُحرِّ ٍء َلْ حُيَرَّ ُجْرًما عند اهلل؛ ففي احلديث: »إِنَّ َأْعَظَم الُمْسِلِمنَي ُجْرًما: َمْن َسَأَل َعْن َشْ

من َأْجِل َمْسَأَلتِِه«))(.

�ا البح�ُث عن قي�وٍد لألمور الُمطَلق�ة يف النصوص الرشعيَّة بعد انقط�اع الوحي؛ فال  أمَّ
َل وُيَقيََّد يف مكاٍن آخر. بأس به؛ فإنَّ ما ُأْطِلَق وُأمجل يف مكاٍن، يمكن أْن ُيَفصَّ

وفيه�ا: تذكرُي املتعنِّتني املتنطِّعني بوج�وب فِْعِل ما ُأِمروا به، وإعادِة تذكريهم بذلك، كام 
قال موسى : )وئ وئ ۇئ(.

وفيها: أنَّ اإلنس�ان إذا أراد أن يبحث عن األكمل يف ذبِح القرابنِي -كاألضحية واهلَدي 
كاة؛ فإنه خيتار األوَسط ِسنًّا بنَي اهلَِرمة والصغرية. والعقيقة- وما خُيرجه للزَّ

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ 

مئ ىئ يئ جب(:
م من الَوصف، ولو َأخذوا أيَّ بقرٍة  ول��امَّ كان القوُم أهَل عن�اٍد وتعنُِّت؛ ل يكِفهم ما تقدَّ

ِن إل اللوِن: ألجزأهتم، لكنَّهم جعلوا يزيدون يف السؤال واالستفصال، فانتقلوا بعد السِّ

رواه البخاري )89)7(، ومسلم )58))(.  )((
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)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(، والوجه لسؤاهلم هذا، ولو أهنم َأخذوا بقرًة 

بأيِّ لوٍن فذبحوها ألجزأهم ذلك.

)ی  )ی ی( املأم�ور بذبحه�ا    )ی( اهلل   : )ىئ( موس�ى 

ف�رِة، ص�اٍف لوهُن�ا، ل خيالْط�ه ل�وٌن آخ�ر؛ فهي )ىئ  جئ حئ مئ(: ش�ديُد الصُّ
يئ(: ُتعِجبه�م، وُتدِخ�ُل البهجَة والسوَر عىل نفوس�هم؛ حِلُس�ِن صورهتا، ومتاِم 

ِط ِسنِّها، وصفاِء لوهِنا. ِخلقتِها، وَتوسُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ بع�ض أل�واِن القراب�نِي أفضُل من بعٍض؛ ولذل�ك قال النب�ي : »َدُم َعْفَراَء 
�َرة، واملراد: أنَّ  َأَح�بُّ إيَِلَّ م�ن َدِم َس�ْوَداَوْيِن«))(، والعفراُء من الَغنَ�م: البيضاُء املائلة إل مُحْ

التضحية بعفراء خرٌي من التضحية بالسوداء.

ُة من ُلْبسه. وفيها: أنَّ األصفَر من الزينِة؛ ولذلك مُتنُع الُمَحادَّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(:

�نِّ واللَّون، ل يتوقَّ�ف بنو إرسائيَل ع�ن تعنُّتِهم  غ�م من كلِّ ه�ذا البياِن يف السِّ وع�ىل الرُّ
ومادلتهم؛ ف� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( أي: ما حاهلُا؟ هل هي عاملٌة َتسقي وحَترُث، 

أم هي سائمٌة كريمٌة عند أهلها، ال يستعملوهنا يف األعامل الشاقَّة؟

)پ ڀ( املوصوَف سابًقا )ڀ ڀ(: َأْشَكَل، واشتبَه َأْمُرها من كثرة البقر، فلم 

ندِر ما هي املأموُر بذبحها؟

وقد كَذبوا يف هذا، فأين التشاُبه وقد أخَبهم عن ِسنِّها ولوهنا؟! ولكن هذا من عنادهم، 
وتباطئهم يف تنفيذ أمر اهلل.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( إل ه�ذه البقرة، وس�نعرفها يف النهاية. وقيل: مهتدون إل 

القاتل. وقيل: إل احِلْكمة من وراِء َذْبِح البقرة.

رواه أمحد )9404(، وحسنه األلباين يف الصحيحة ))86)(.  )((
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ق�ال عكرمة : »لو َأخ�ذ بنو إرسائيل بقرًة ألجزأت عنهم، ولوال قوهُلم: )ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ( مَلَا وجدوها«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ بن�ي إرسائيل ل��امَّ زادوا نبيَّهم أًذى وتعنًُّتا؛ زاَدهم اهلل تضييًقا وتش�ديًدا، واجلزاء من 
ِجنس العمل.

وفيها: أنَّ السؤال عن األمر الواضح الذي ال حيتاج إل سؤاٍل، هو َعَبٌث وتنطٌُّع.

وفيها: أنَّ االستثناَء بِذكر املشيئة ُيِعنُي عىل حتقيق املقصود.

وفيها: أنَّ اهلدايَة ال حْتُصُل إالَّ بمشيئة اهلل.

ويف اآلي�ة: مث�اٌل لِِذْكِر معاناة موس�ى  مع بن�ي إرسائيَل، وما لقَي�ه منهم من كثرِة 
ة. سؤاهِلم واختالفِهم عليه، وهذا هو االستِفهام الرابع هلم يف هذه الِقصَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(:
ول�امَّ زاد بنو إرسائيل نبيَّهم أًذى وتعنًُّتا؛ زادهم اهلل تضييًقا وتش�ديًدا؛ ف� )ٿ ٿ ٿ 
َل�ًة عن�د أهلها بالعمل يف إث�ارة األرِض، وتقليبها  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(: ليس�ت ُمَذلَّ

ٍة للسقي بالسواقي، ومَحِْل املاء لسقي الزرع. للزراعة. )ڤ ڤ ڦ(: غرَي ُمَعدَّ

)ڦ(: سليمٌة من مجيع العيوب.

)ڦ ڦ ڄ(: ل خيالط لوهَنا األصفَر الفاَقَع لوٌن آخُر، ال بياض، وال س�واد؛ بل هي 

صافيٌة خالصٌة، ال عيَب فيها.

)ڄ( -عندم�ا س�معوا ه�ذه النع�وت والتفصي�الت-: )ڄ( يف إجابت�ك هذه 

، الذي ُيوِصُلنا إل البقرة املطلوبة. األخرية )ڃ ڃ( والَوصِف التامِّ

تفسري الطبي ))/04)(.  )((
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)ڃ چ چ چ(: وق�د كادوا أالَّ يذبحوه�ا، وأوش�كوا ع�ىل املعصي�ة 

واالمتناع وعدم التنفيذ. فمع كلِّ البياِن السابق واألسئلة واألجوبة واإليضاح، ما ذبحوها 
إالَّ بعد الَجْهد!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ذمُّ بني إرسائيل؛ لس�وء َقْصِدهم؛ فلم يكونوا يريدون ذبحها يف احلقيقة؛ ولذلك تعنَّتوا 
م كانوا يريدون االمتناع. وَكُثَرت أسئلُتهم؛ ألهنَّ

ه�م؛ لع�دم مطاوعتهم نبيَّهم، واس�تعصاِئهم علي�ه، ومراوغتِهم، وتس�ويِفهم، فلم  وَذمُّ
ُيطيع�وه اختياًرا ورًضا، وإذا فعلوا فال يكون إالَّ بعد رأٍي وَجْهٍد، فُيحَملون عىل فِْعِل األمر 

ا، َفُهم بطيئون يف طاعة اهلل، رسيعون يف معصيته سبحانه. َقْصً

م ما كادوا يذبحوهنا ألجل غالء ثمنها، أو خش�ية الفضيحة  وه�ذا َأول من أن يقال: إهنَّ
بمعرفة القاتل.

�َلِم يف احليوان، وهو تقديُم الثمَن  ة بيع السَّ ويف اآلية: دليٌل ملِن ذهب من العلامء إل ِصحَّ
ِة البائع، ُيَسلِّمه يف  كاماًل يف ملِس العقِد، حليواٍن يمكن وصفه وصًفا منضبًطا، يكون يف ِذمَّ

ُل عىل أنَّه يمكن وصُف احليوان وضبُط صفاته وتعيينُه))(. ٍد، فاآلية َتدُّ وقٍت حمدَّ

، ولكنَّ عب�اَده هم الذي�ن يتكلَّفون  ي�َن ال�ذي ُيَكلِّ�ُف اهللُ ب�ه عب�اَده ُي�ْسٌ وفيه�ا: أنَّ الدِّ
دون. ويتنطَّعون ويتشدَّ

ِف عىل نفس�يَّاِت الُعصاِة املراوغ�ني، وطرائِقهم يف  ع�اِة إل اهلل؛ للتع�رُّ وفيه�ا: درٌس للدُّ
ِب من القيام بالتكاليف الرشعيَّة. التهرُّ

ا املنافُِق: فإنه  َذ أوامَر اهلل عن رضا وطواعية، وإقباِل نفٍس، وأمَّ وفيها: أنَّ عىل املؤمن أن ُينَفِّ
إذا رض�خ فعىل َمَضٍض َوُكْرٍه؛ كام ق�ال تعال فيهم )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]التوبة: 54[.

انظر: الذخرية للقرايف )44/5)(، تفسري ابن كثري ))/)0)(.  )((
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وفيها: َجْهُل بني إرسائيل، وس�وُء أدهبم مع نبيِّه�م، عندما قالوا: )ڄ ڃ ڃ(؛ 
فكأنَّه ما جاءهم بالبيان الشايف إالَّ اآلَن! مع أنَّه  قد جاءهم بالبيان الشايف من البداية.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(:

�ة؛ ألنَّ ترتي�ب أحداثها: أهنم  ث�م ذك�َر تعال س�َبَب األمر بذبح البق�رة. وهو أول الِقصَّ
وجدوا قتياًل بينهم، ال َيْدرون َمن َقَتَلُه، فأَتوا نبي اهلل موس�ى؛ ليكش�َف هلم القاتل، فأمَرهم 

بذبح البقرة؛ لُيرَضب القتيل ببعضها؛ فَيحيا بأمر اهلل؛ لُيخِبَ عن قاتِله.

ة َقْتل بعض أس�الفكم  فقال تعال: )ڇ ڇ ڇ( أي: واذكروا يا بني إرسائيل ِقصَّ
مة )ڇ(: تدافعُتم، واختلفُتم، واختصمُتم )ڍ(: يف شأن قْتِلها، وحتديد  نفًسا حمرَّ

القاتل.

ول�امَّ ختاَصموا فيها؛ صار كلُّ واحد من الُخَصامء يدافع اآلخر، فيدفع عن نفسه، ويرمي 
التهم�ة عىل غ�ريه، )ڌ ڌ(: ُمْظِهر احلقيقة، وُمبنيِّ َمن ه�و القاتل، ال حمالة. )ڎ ڎ 

ڈ(: خُتُْفونه، وَتسرتونه من تعيني القاتل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُظْلم بني إرسائيل بَكتم احلقائق.

وفيها: أنَّ تبادل االهتامات يؤدِّي إل الِفتنة، وتبيني احلقيقة َيْقَطع ذلك.

وفيها: أنَّ اهلل قادر عىل إظهار املكنونات، وكشف املخفيَّات.

ق�ال املس�ّيب ب�ن رافع : »م�ا عمل رجٌل حس�نة يف س�بعة أبي�ات إالَّ أظهرها اهلل، 
وما عمل رجٌل س�يِّئة يف س�بعة أبي�ات إالَّ أظهرها اهلل، وتصدي�ق ذلك: )ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ(«))(.

وقد قال تعال: )ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنعام: 67[.

تفسري ابن أب حاتم ))/44)(.  )((
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وفيها: إحاطة ِعْلم اهلل بام ُيْظِهره الِعباد وما خُيفوَنه عىل حدٍّ سواء، ويف ذلك التحذير من 
املعايص الظاهرة واخلفيَّة كلِّها.

ي يف اجلرائم الغامضة لكش�ف احلقيقة؛ حتى ترتفع الِفتن،  وفيها: أهيَّة البحث والتحرِّ
وال يتفاقم األمر.

ل إل كشف أرسار اجلرائم نِعمة من اهلل. وفيها: أنَّ التوصُّ

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(:

ث�م بنيَّ تع�ال فائدة ذبح البقرة، وعالقته بكش�ف القاتل؛ فق�ال: )ژ ژ( أي: 
ارضبوا هذا القتيل )ڑ( أي: بجزء من أجزاء البقرة.

ول ُيب�نيِّ لن�ا ما هو: ه�ل كان الرأس، أو الفخذ، أو اللِّس�ان، أو غري ذل�ك؟ ولو كان يف 
تعيينه فائدة لنا لبيَّنه ؛ ألنَّه كريم، ال ُيمِسك عن عباده ما يستفيدون منه.

ث�م إنَّ املعِجزة حاصلة بإحياء القتيل عند رضبه بأيِّ جزء من أجزاء البقرة، وهذا يكفي 
لالعتبار.

ويف الكالم حْذف ُيفهم من سياق اآلية، تقديره: فرضبوه ببعضها، فقام القتيل حيًّا بإذن 
اهلل، فأخب عن قاتِله.

وقيل: إنه عاد وسقط ميًِّتا بعدها.

)ک ک ک ک( ك�ام أحي�ا ه�ذا القتي�ل؛ فنبَّه تعال ع�ىل ُقدرته ع�ىل الَبْعث، بام 

شاهده بنو إرسائيل من إحياء ذلك القتيل، وهو قادر عىل َبْعث األموات بكلمة واحدة؛ كام 
قال تعال: )يب جت حت خت مت ىت يت( ]لقامن: 28[.

)گ گ(: ُيظهر لكم الدالئل البيِّنات عىل ُقدرته؛ ألنَّ َمن أحيا نفًسا واحدة 

بعد موهتا، قادٌر عىل إحياء مجيع النفوس.

)گ گ(: ألج�ل أن تعقل�وا عن اهلل آيات�ه الكونيَّة والرشعيَّ�ة، وتعلموا ُقدرته 

سبحانه.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

تربية النفس عىل عدِم التطلُّع واالشتغاِل بمعرفة ما ال فائدة هلا من معرفته.

ق: البحث عن املس�كوت عنه، واالس�تقصاء عن األشياء  وفيها: أنَّ من التكلُّف والتعمُّ
الغامض�ة، وع�امَّ ال فائ�دة من ورائ�ه، وعامَّ ل نؤَم�ر به، كالس�ؤال والبحث عن اس�م كلب 
أصحاف الكهف، ولونه، واس�م الغالم الذي قتَله الَخرِض، وخش�ب نوح : من أيِّ 
ش�جر هو، وكم طول الس�فينة، وعرضها، وكم فيها من الطبقات، إل غري ذلك ممَّا ال فائدة 

يف البحث عنه، وال دليل عىل قوٍل فيه.

مة األمني الش�نقيطي: »ففي القرآن العظيم أش�ياء كث�رية ل يبيِّنها اهلل لنا وال  يق�ول العالَّ
رسوله، ول يثبت يف بياهنا شء، والبحث عنها ال طائل حتته، وال فائدة فيه«))(.

ويف احلديث: »َهَلَك الُمَتنَطُِّعوَن«، َقاهَلَا  َثالًثا))(.

ة عىل ُمنِكري الَبْعث. وفيها: ُحجَّ

ة من بني إرسائيل من مرتبة ِعْلم اليقني إل مرتبة عني اليقني؛  وفيها: نْقل ملن حرض الِقصَّ
ون بإحياء املوتى، إالَّ أنَّه أراد أن ُيرهَيم ذلك ِعياًنا. م وإن كانوا ُيِقرُّ فإهنَّ

ة، وعدم االش�تغال بتتبُّع اجلزئيَّات  وفيها: الرتكيز عىل املعاين واملقاصد األساس�يَّة للِقصَّ
الت�ي َتصف عن املقصود، وُتوِقع يف التكلُّف، والكالم فيام ال دليل عليه، قال تعال: )وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]اإلرساء: 36[.

ة فوائد -وكان باإلمكان أن حييا بأمر اهلل، دون حاجة  ويف إحي�اء القتيل هبذه الطريقة ِعدَّ
إل ذبح البقرة- فمنها:

: أنَّ رْضب ميِّت بميِّت ليحيا بأمر اهلل؛ أبلغ يف بيان ُقدرته تعال، وتوجيه األمر لبني  أوالاً
ة عليهم. إرسائيل بذلك أبلغ يف نفوسهم، وأقوى يف إقامة الُحجَّ

أضواء البيان ))/6))(.  )((
رواه مسلم )670)(.  )((
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ل إليه هبا. ب إل اهلل بذبح الُقربان؛ لزيادة الطاعة، والتوسُّ ثانياًا: التقرُّ

ثالثاًا: إزالة ما َعِلق يف نفوس القوم من تقديس الِعْجل الذي عبدوه.

ا: يف ذلك فائدة ألصحاب البقرة، إذا كانوا فقراء أو يتامى؛ بام حصل هلم من الغنى  رابعاً
برشاء البقرة منهم؛ فقد ُذكر أهنم اشرتوها منهم بامل كثري .

وفيه�ا: بَرك�ة تنفي�ذ أمر اهلل، ولو ل ُي�ْدِرك العق�ُل احِلْكمَة منه؛ وذلك بحص�ول الفوائد 
دة، وظهور األوامر الباهرة، وزيادة اإليامن، ورؤية العجائب. املتعدِّ

ية إل ظهور احلقائق، وكْشف اجلرائم. وفيها: العمل باألسباب املؤدِّ

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۋ ۋ ۅ ۅ(:

غم من ظهور آيات اهلل العظيمة، واحِلَكم الباهرة، واملعِجزات اخلارقة؛ فإنَّ بني  وعىل الرُّ
إرسائيل ل َتِلن ُقُلوهُبم، ول تستِقم نفوسهم؛ فقال تعال موبًِّخا هلم:

)ڳ ڳ ڳ(: صارت غليظة صلبة، ال تتأثر، وال ُتذِعن، وال تقبل املواعظ )ڱ 

ة البقرة، وإحياء القتيل، وكذلك  ڱ ڱ(: ممَّ�ا م�نَّ اهلل به عليكم من اآليات الباهرة يف ِقصَّ
بعد نْقِض امليثاق، وطول األمد.

ة والقس�وة )ں ڻ ڻ( أي:  )ڱ( أي: ُقُلوبك�م )ں(: مثله�ا يف الش�دَّ

َأْزيد قس�اوة وصالبة من احلجارة، فإن ل تكن أش�دَّ منها، فهي مثلها، ال أقلَّ من ذلك. أو: 
إنَّ ُقُلوبكم عىل احلاَلني. أو: بعضكم َقْلبه كاحلجارة، وبعضكم َقْلبه أشدُّ من احلجارة.

ث�م ب�نيَّ تعال أنَّ احلج�ارة خرٌي من ُقُلوب ه�ؤالء يف الفائدة واخلش�ية؛ فقال: )ڻ ۀ 
ۀ( يف منفعت�ه )ہ ہ ہ ہ( أي: يتدفَّ�ق منه املاء بكثرة وَس�َعة، فيس�يل 

م. أهناًرا ينتفع هبا الناس، فيرشبون، وَيسقون زروعهم ودواهبَّ

ق بامل�اء ط�واًل أو عرًض�ا، ولك�ن دون األول،  )ھ ھ ھ ے(: يتفتَّ�ح، ويتش�قَّ
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)ے ۓ ۓ( أي: َيس�يل، ولك�ن دون األول، كاآلب�ار والعي�ون والينابي�ع، وُيفيد 

الناَس بعذوبة مائه.

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ(: ين��زل وي�رتدَّى بس�َبِب خش�ية اهلل، وانقي�اًدا 

ألمره. و)اخلشية(: هي خوف مع ِعْلم.

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(: نفى  الغفلة عن نفسه؛ لكامل ِعْلمه وإحاطته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ها  اس�تعامل التش�بيه لتقري�ب املعنى؛ فش�بَّه ُقُل�وب بني إرسائيل يف قس�وهتا وع�دم تأثرُّ
هتا. ، باحلجارة يف صالبتها وِغَلظها وِشدَّ باملواعظ، ورفضها للحقِّ

وفيها: َعقد املقارنة بنَي الُقُلوب القاس�ية واحلجارة، وُقُلوب اليهود ال تلني وال ختش�ع، 
ك، وتنقاد  ك من خ�وف اهلل، واحلجارة تن�زاح ع�ن أماكنها من خش�ية اهلل وتتحرَّ وال تتح�رَّ

ألمره سبحانه!

وفيه�ا: أنَّ اجل�امدات تنفعل وتتأثَّر بُقدرة اهلل، فتكون فيها اخلش�ية كه�ذه احلجارة، ولو 
ع من خش�ية اهلل، وهذه الس�اموات السبع  ن�زل القرآُن عىل جبٍل لظهر عليه اخلش�وع وتصدَّ

واألرض وما فيها تسبِّح بحمد اهلل، وإن ل يفقه الناس ذلك.

وكان اإلباء واإلشفاق من الساموات واألرض واجلبال عند عرض األمانة عليها، وكان 
القول الصحيح: »أتينا طائعني« إجابَة الساموات واألرض لنداء ربِّ العاملني.

واجلامدات تس�ُجد هلل، وتكون فيها املحبَّة ألولياء اهلل -كجبل ُأُحد- ويكون فيها احلنني 
كر -كام َحَصَل للِجْذع الذي كان خيطب عنده النبي - وأنطق اهلل بعض  لفق�د الذِّ
احلج�ارة بالس�الم ع�ىل النبي ، وينط�ق الَحَجر األس�ود يوم القيامة، فيش�هد ملن 
فات فيام يشاء من املخلوقات، وهو عىل كلِّ شء  اس�تلمه بحّق، واهلل جيعل ما يشاء من الصِّ

قدير.

وفيها من بالغة القرآن: تشبيه املعقول باملحسوس.
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ويف اآلية: هتديد الغافلني؛ بأنَّه تعال عليٌم بام يفعلون، ومعنى ذلك: أنَّه س�ُيجازهيم عىل 
أفعاهلم.

وفيها: أنَّ احلجارة أقىص شء ُيرَضب به الَمثل يف القسوة، فهي أقسى من احلديد الذي 
ينصِهر بالنَّار، والَحَجر يتفتَّت وال ينصِهر.

وفيها: أنَّ إعراض الَقْلب بعد رؤية اآليات، أسوأ من إعراضه قبل رؤيتها.

ۇئ  وئ وئ  ەئ ەئ  ائ  ى ائ  ې ى  ې  )ۉ ې ې 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(:
ول��امَّ ذكَر تع�ال ِعناد اليهود، وع�دَم انقيادهم ألمره ، وتعنُّتهم م�ع أنبيائهم الذين 
�د  وأصحابه،  مَض�وا؛ أردف ذل�ك بِذْكر قبائح أخرى ارتكبوها مع رس�وله حممَّ

حابة، ُييئُِّسهم من إيامن اليهود؛ فقال: وخاطب تعال الصَّ

د ، أنت وأصحابك، وكان  شديد احلرص عىل  )ۉ( يا حممَّ

هداية أهل الكتاب، فقصَّ اهلل عليه ما ُيس�لِّيه يف إعراضهم عنه، وقلَّة قبوهلم واس�تجابتهم. 
و)الطمع(: هو الرجاء املقرون بالرغبة األكيدة.

واالستِفهام يف قوله )ۉ( إنكارّي واستبعادّي.

وا لكم، وينقادوا معكم. قوكم، وُيقرُّ )ې ې ې(: ُيصدِّ

واملعنى: أتسمعون أخبارهم، وتعلمون أحواهلم، ثم تطمعون يف إيامهنم؟!

وَذَك�َر اهلل تع�ال بع�ض أح�وال اليه�ود؛ فق�ال: )ې ى ى ائ( طائفة، وهم 
علامؤهم، وأحبارهم )ائ ەئ ەئ( وهي: التوراة التي سمعوها من نبيِّهم موسى 

، ويتلوهنا فيام بينهم.

لونه، ويكُتمونه، وهذا يش�مل حتريف اللفظ: بالزيادة  ونه، ويبدِّ )وئ وئ(: يغريِّ

والنقصان، وحتريف املعنى: بتفسريه عىل غري مراد اهلل.

)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(: َفِهموه وضبطوه، ول يبَق هلم ُشبهة فيه، وال إشكال.
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، ويعلمون  م يفعلون الباطل، ويقولون الَكِذب، ويكُتمون احلقَّ )ۈئ ۈئ( أهنَّ

ما يف حتريف الكالم من الُعقوبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حابة  عن إيامن اليهود، وكأنَّه ق�ال هلم: ال تطمعوا فيام ال َمْطَمع  َقْط�ع أط�امع الصَّ
لكم فيه؛ فإنَّ هؤالء اليهود الذين معكم لن ُيْسِلموا.

عاة؛ لئالَّ ُينفق�وا فيه اجلهود واألوق�ات، فُيصابوا باليأس  وفيه�ا: بي�ان ما َيْعُس ع�ىل الدُّ
واإلحباط.

دون حتري�ف كتاهبم، فقيامهم بتحري�ف ُكتب األديان  وفيه�ا: أنَّ اليه�ود إذا كان�وا يتعمَّ
األخ�رى من ب�اب َأول؛ فكم حاولوا حتريف القرآن، وهم املس�ئولون ع�ن أكثر التحريف 

الذي حصل لإلنجيل.

ا أخطر وأس�وأ م�ن املعصية التي  وفيه�ا: أنَّ املعصي�ة إذا ارُتِكَب�ت عن ِعْل�م وَفْهم؛ فإهنَّ
ُترتَكب عن جهل.

وفيه�ا: ِح�ْرص النب�ي  وأصحابه عىل هداي�ة الَخْلق وأه�ل الكتاب -ومنهم 
م ال يستجيبون وال يؤمنون؛ لقطع أطامِعهم يف إيامهنم. اليهود-؛ ولذلك بنيَّ اهلل هلم أهنَّ

ْش�َوة، ويأكلون  فون الكتاب، ويأخذون الرِّ وفيها: جريمة أحبار اليهود الذين كانوا حُيرِّ
املال بالباطل.

عاة بام ُيذِهب عنهم األسى واألحزان. وفيها: تسلية الدُّ

مات، إذا ل ُي�ؤَت إيامًنا  وفيه�ا: أنَّ صاح�ب الِعْل�م ال ينفع�ه ِعْلمه، وال يمنعه م�ن املحرَّ
وزكاَء َنْفٍس.

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  )ېئ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت(:
ث�م ق�ال تع�ال ع�ن َمْك�ر اليه�ود: )ېئ ېئ ىئ ىئ( أي: إذا قابل�وا املؤمن�ني 
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واجتمع�وا هب�م؛ )ىئ( أي: قال منافِقو اليهود بألِس�نَتهم )ی(: دخلنا يف اإليامن كام 
نا مسلمني مثلكم. وهذا ادِّعاء كاِذب وخديعة. آمنتم، وِصْ

)ی ی ی جئ حئ(: رج�ع الذي�ن نافق�وا من اليه�ود إل الذي�ن ل ُينافِقوا 

)ىئ(  لبعضه�م:  )ىئ(  ورؤس�ائهم؛  بأحباره�م  األتب�اع  وانف�رَد  منه�م، 
ثون املؤمن�ني )يئ جب حب خب(: بام  االس�تِفهام لإلنكار والتعج�ب، أي: كيف حتدِّ
د  وِصفته، وبام قىض عىل أسالفكم من العذاب  ة حممَّ بيَّنه لكم يف التوراة من نبوَّ
والعقوب�ات؛ )مب ىب يب جت(، فيل�وم بع�ض اليهود بعًضا عىل كش�ف احلقِّ 
ة  املوجود يف التوراة للمس�لمني؛ ال يس�تعمله املس�لمون يف خُماصمة اليهود، وإقامة الُحجَّ
عليهم، وإفحامهم؛ فيكونوا أول باهلل منهم، وينتصوا عليهم يف الُمخاَصمة عند اهلل يوم 

القيامة.

)خت مت(: أين عقولكم، وأنتم تكشفون أموًرا سُتعني املسلمني عليكم؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�م حَيذرون م�ن اطِّالع  س�ون ع�ىل املس�لمني، وأهنَّ �م يتجسَّ أنَّ يف اليه�ود منافِق�ني، وأهنَّ
م يتواَصون بَكْتم احلقيقة. ة عىل اليهود، وأهنَّ املسلمني عىل شء يستخدمونه ُحجَّ

ة، وعقد االجتامعات لذلك. وفيها: تآُمر اليهود عىل املسلمني يف مالسهم اخلاصَّ

عاة  وفيها: أنَّه إذا كان اليهود حُياِس�ب بعضهم بعًضا عىل طريقتهم مع املسلمني، فإنَّ الدُّ
ين. إل اهلل عليهم أن يتناقشوا فيام بينهم، وُيراِجع بعضهم بعًضا يف طريقتهم مع املدُعوِّ

وفيها: أنَّه إذا كان اليهود لدهيم مرجعيَّة، برجوعهم إل كبائهم وأحبارهم؛ فاملسلمون 
َأول بأن يرجعوا إل علامئهم وُدعاهتم؛ لالستفادة منهم، والتشاور معهم.

ى فتًحا؛ ألنَّه قبل أن ُيَبنيَّ كان ُمغلًقا عىل الناس. وفيها: أنَّ البيان من اهلل ُيَسمَّ

ب اليهود من احلقيقة، وَحَذُرهم من اس�تعامل أقواهلم يف إدانتهم، وِحْرُصهم  وفيها: هَترُّ
عىل عدم اإلدالء بأيِّ تصيح ُيفيد املسلمني، وتوبيخ بعِضهم بعًضا لو حصل ذلك.
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(:

رهم بأنَّه يعلم ما ُيظِهرونه وما يكُتمونه؛ فقال تعال: ثم وعظ اهلل هؤالء اليهود، وذكَّ

�د  النِّف�اق، والُكف�ر بمحمَّ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(: م�ا خُيفون�ه م�ن 

ه  ه الواحد منهم يف نفس�ه، وم�ا ُيسُّ ، والَكي�د للمؤمن�ني. وه�ذا يش�مل ما ُي�سُّ
بني منه. ألصحابه املقرَّ

�ن توبيخ هؤالء  واهلم�زة يف قول�ه )ٱ( لالس�تِفهام. وهو اس�تِفهاٌم إنكاري، يتضمَّ
اليهود. وهو أيًضا اس�تِفهاٌم تقريري؛ حلمل املخاَطب عىل اإلقرار واالعرتاف بأنَّ اهلل يعلم 

َّ والعَلن. السِّ

واملعنى: إذا كان ِعْلم اهلل حميًطا بالظاهر والباطن، فكيف ُينافِق هؤالء، َفُيظِهرون ش�يًئا، 
ه، ثم ُيؤنِّب بعُضهم بعًضا عىل َكْشف أشياء من التوراة؟! وُيبطِنون ضدَّ

)پ پ(: ُيظهرونه ألصحاب النبي ، من املوافقة واإليامن يف الظاهر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َسَعة ِعْلم اهلل تعال، وإحاطته بعال السِّ والعالنية.

ل نفس�ه من�زلة اجلاهل، فلو كان  وفيه�ا: هتديد املنافِق�ني، وأنَّ املنافِق بنفاقه يكون قد نزَّ
عامًلا باطِّالع اهلل عليه ما نافق.

هم يف اخلفاء. حابة واملؤمنني؛ فإنَّه أطلَعهم عىل ما يفعله عدوُّ وفيها: ُلطف اهلل بالصَّ

واملؤمن�ون يف هذا الزمان يقيس�ون ما يفعله أع�داء اليوم عىل ما فعله أعداء األمس، فقد 
تش�اهبت ُقُلوهبم، ويعرفون عن أهل النِّفاق ما تِزلُّ به ألِس�نَُتهم، وما يكون من حلن قوهِلم، 

ويكونون عىل حذر من هؤالء، ويستعينون باهلل عليهم.

ته�م وأحبارهم؛  �ة اليهود، والذي�ن ل ُينافِق�وا من خاصَّ وفيه�ا: َذمُّ الذي�ن نافق�وا من عامَّ
ه وكتَمه أحباُرهم  ه منافِقوهم: الُكفر، والذي أعلنوه قوهلم: )ی(، والذي أرسَّ فالذي أرسَّ
ته، والذي أعلنوه: َجْحُدهم بذلك، وتكذيُبهم به. د  ونبوَّ ُتهم: هو ِصفة حممَّ وخاصَّ
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ويف تقدي�م لفظ�ة )پ( ع�ىل لفظ�ة )پ( يف اآلي�ة: إي�ذان بفضيحته�م، 
وَكْشف أرسارهم.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(:

تهم وَجَهَلتهم: )ڀ(  ول�امَّ ذكَر تعال بعَض جرائم ُكَبائهم وأحبارهم؛ قال عن عامَّ
أي: من اليهود، رهٌط )ڀ( ال يعرفون القراءة والكتابة.

جال، وكذلك كانت حاله  ه؛ ألنَّ هذا يف النِّس�اء أكثر م�ن الرِّ (: منس�وب إل ُأمِّ يُّ و)األُمِّ
ح�ني والدهت�ا له، ك�ام ق�ال تع�ال: )ې ې ې ې ى ى ائ ائ( 

]النحل: 78[.

)ڀ ٺ ٺ(: ال ي�درون م�ا يف التوراة، وإذا قرأوا ال يفَهمون املعنى، وَمن 

ّي. كان كذلك كان بمثابة األُمِّ

وه�ؤالء ليس عنده�م إالَّ التقلي�د واألماين الكاِذب�ة؛ كام ق�ال اهلل: )ٺ ٺ( وهو: 
ال�كالم الذي ال أس�اس له، واالدِّعاء الكاِذب،كقوهلم: نح�ن أبناء اهلل وأحباؤه، وأنَّ اهلل ال 

اما معدودات! م إذا دخلوا النَّار فلن يمكثوا إالَّ أيَّ هبم بُذنوهبم، وأهنَّ يعذِّ

وقد ردَّ اهلل كلَّ ذلك بقوله: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النساء: 123[.

وه�ؤالء حظُّه�م من كتاهبم الس�امع، دون الق�راءة والفه�م: )ٿ ٿ ٿ ٿ( غري 
، ويكِذبون. احلقِّ

وه�ذه األماين الت�ي يتمنَّاها هؤالء األميُّون قد تكون ِمن تلقاء أنُفِس�هم، وقد تكون من 
وح�ي أحباِره�م وعلامئهم، ك�ام َيِعدوهَنم باملغف�رة والعفو واجلنَّ�ة؛ ليبق�وا ملتفِّني حوهلم، 
س�ائرين خلفهم؛ ولذلك َيكثر يف كالم هؤالء الرؤس�اء واملضلِّني ذك�ُر األجور اخلياليَّة ملن 
س�لك طريقه�م، واعتنَق مذهبهم، وعمل ب�ه، ويفعلون ذلك ليبق�وا منتِفعني من أتباعهم، 

باملال واجلاه والرياسة عليهم.

�نَّة والتوحيد ال ُيَمنُّ�ون َمن ح�رض عندهم وجلس إليه�م باألماينِّ  بين�ام علامء أه�ل السُّ
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الكاِذب�ة؛ وإنَّام ُيَعلِّموهنم العيش بنَي اخلوف والرجاء، وعدم األمن من مكر اهلل، وال اليأس 
من رمحته، وال يقطعون هلم باملغفرة واجلنَّة، إنام ُيَعلِّموهنم ُسُبل حتصيلها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َذمُّ َمن ال يعتني بمعرفة معاين كتاب اهلل.

وفيه�ا: أنَّ َم�ن ال يفهم املعن�ى فليس عنده إالَّ الظن، وأنَّ الظنَّ ال ُيغنِي من احلقِّ ش�يًئا، 
ى ِعْلاًم. والظّن ال ُيَسمَّ

�نَّة بآرائهم الش�خصيَّة، وخيوضون يف األحكام  ون الكتاب والسُّ وفيه�ا: َذمُّ الذين ُيَفسِّ
ين، ودراس�ِة ما  جوِع إل العل�امء، واألَْخِذ عنهم، ودون معرفِة قواعد الدِّ الرشعيَّ�ة دون الرُّ

َيلزم من علوم اآللة، ونحو ذلك.

وكالم مثل هؤالء ال يعدو أن يكون ظنًّا، وال ُيطَلق عليه ِعْلٌم بحال.

وُيس�تفاد م�ن ذل�ك: أنَّ الق�راءة والكتاب�ة إذا ل ُيصاِحبه�ا َفهم وعقل ومعرف�ة للمعنى 
واس�تيعاب ل�ه، ال تك�ون مدًحا، ول�ذا نجد بعَض َمن ال يق�رأ وال يكتب رب�ام يكون َفهُمه 

وعقُله أحسَن من غريه، ممَّن يقرأ ويكتب.

ول�ذا، فمكافح�ة األميَّ�ة ال تك�ون فقط بتعلي�م الق�راءة والكتاب�ة؛ وإنَّام بتعلي�م املعاين 
وتفهيمها.

ويف اآلي�ة: أن املقلِّ�د ليس بعال، قال ابن عبد ال�ّب : »واملقلِّد ال ِعْلَم له، ول خيتلفوا 
يف ذلك«))(.

وفيه�ا: أنَّ تعلُّ�م الق�راءة والكتاب�ة من أهم الطُّ�ُرق لنيل الِعْل�م، ويؤَخذ أيًضا بالس�امع 
واملشاَفهة.

ويف ه�ذه اآلي�ة مع ما قبلها: َعْرٌض ألقس�ام اليهود، وهذا مفيٌد يف َفْه�م القوم والتعامل 
ه�م، وُمنافقيهم وَمن ل ُينافِ�ق منهم، ولذلك ختتلف  معه�م؛ فإن�ه  ذكر علامَءهم وعوامَّ

جامع بيان العلم وفضله ))/)99(.  )((
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هم،  تهم وعوامِّ ق يف املبتِدعة -مثاًل- بنَي أئمَّ طريق�ة التعامل واألحكام مع كلِّ طائف�ة؛ فنفرِّ
اعية. اعية إل البِدعة وغري الدَّ وبني الدَّ

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(:
له  فوا كتاب اهلل الذي نزَّ د اهلل الَكَفرة من أهل الكتاب -وهم اليه�ود- الذين حرَّ ث�م هَتدَّ
: نيا، فقال وا ِصفة النبيِّ  املكتوبة عندهم؛ ابتغاَء عرٍض من الدُّ عليهم، وغريَّ

)ٹ(: كلم�ة وعي�د، ودع�اء باهلالك. وقي�ل: واٍد يف جهنم، أو: صديد، يس�يل يف 

أصل جهنم.

فوا التوراة، واختَلقوا  )ٹ ٹ ڤ ڤ( وهم: أحبار اليهود، الذين حرَّ

موه للناس عىل أنَّه كتاب اهلل. ِمن عنِد أنُفِسهم كالًما موافًقا هلواهم، وكتبوه بأيدهيم، وقدَّ

ل )ڦ  ف الُمبدَّ )ڤ ڤ( ألتباعه�م اجلهل�ة، وُمرشكي العَرب: )ڦ( الُمح�رَّ

ڦ ڦ( أنزَل�ه اهلل؛ )ڄ ڄ( ليأخ�ذوا ُمقاباًِل عليه )ڄ ڄ(: ِعَوضا زائاًل 
نيا، من املال، أو اجلاه. من الدُّ

ته؛ خافوا من زواِل  وذلك أنَّ رؤس�اء اليهود ل�امَّ َقِدَم رس�وُل اهلل ، وعَرفوا نبوَّ
رياس�تهم، وانقط�اِع ما يأخذونه م�ن أتباعهم من األموال، إذا ُه�م اتَّبعوا النبيَّ ؛ 

وها؛ َحَسًدا وبغًيا. فعِمدوا إل ِصفته يف التوراة فغريَّ

 ، د ق�ال أب�و العالي�ة : »عِم�دوا إل ما أن�زل اهلل يف كتاهبم من َنْع�ت حممَّ
نيا«))(. فوه عن مواضعه، َيْبَتغون بذلك َعَرًضا من َعَرض الدُّ فحرَّ

ث�م أع�اد تع�ال هتديَده�م بالع�ذاب الش�ديد؛ فق�ال: )ڃ ڃ(؛ وذل�ك لثبوت 
الُعقوبة العظيمة عليهم يوم القيامة )ڃ چ چ( أي: بس�َبِب ما كتبته أيدهيم من 

التحريف.

تفسري الطبي ))/)7)(.  )((
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)چ چ ڇ ڇ( أي: سيحصل هلم العذاب الشديد، من أجل أخِذهم احلرام، 

وكسبِهم له، وكذلك اكتساهبم السيِّئات.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ل كالم اهلل،  الَوعيد بالُعقوبة، والعذاب الشديد، واهلالك، والفضيحة، والَحْسة، ملن بدَّ
ف هل�م عىل أنَّه كالم اهلل؛ ليأخذ ع�ىل ذلك نصيًبا من  أو ك�ذَب ع�ىل الناس، بتقديمه الُمحرَّ

نيا. الدُّ

ات؛ لُيفيد اس�تِحقاق الع�ذاب ملن فعل أيَّ فِْعل من  ر ِذكر )الويل( ثالث مرَّ ولذل�ك كرَّ
الثالث؛ وهي: حتريف الكتاب، والكِذب عىل اهلل، وَأْخذ الثمن عىل ذلك.

نيوّي -من م�ال أوجاه- فهو  وفيه�ا: أنَّه مه�ام َحَصَل لصاحب الباطل م�ن الِعَوض الدُّ
نيا كلَّها ِعَوًض�ا؛ ألنَّ اهلل قال: )ے ۓ ۓ ڭ( ]النساء: 77[؛ أي:  قلي�ل، حتى لو أخذ الدُّ

بالنسبة لآلخرة.

نيا حيمل عىل اجلرائم العظيمة، كتحريف كالم اهلل، وِخداع الناس به. وفيها: أنَّ ُحبَّ الدُّ

وفيه�ا: أنَّ اجلزاء من ِجنس العم�ل، وأنَّ الُعقوبة نتيجة للمعصية، كام ُيفيده قوله تعال: 
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ(.

فوه  ينيِّ�ني أله�ل الكت�اب ال ُيؤمَتنون ع�ىل ما أنزل اهلل؛ فق�د حرَّ ؤس�اء الدِّ وفيه�ا: أنَّ الرُّ
لوه؛ ولذلك ال جيوز س�ؤاهلم بقصد االستفادة ممَّا عندهم، بل سؤاهلم عىل َوْجه اإلنكار  وبدَّ

عليهم.

ٍء،  كام قال ابن عّباس : »يا َمْعرَشَ الُمْس�ِلِمنَي! َكْيَف َتْس�َأُلوَن َأْهَل الِكتاِب َعْن َشْ
َثُكْم  ِذي ُأْنِزَل َعىَل َرُسوِل اهلل  َأْحَدُث، َتْقَرُءوَنُه حَمًْضا َلْ ُيَشْب، َوَقْد َحدَّ َوِكتاُبُكُم الَّ
وُه، َوَكَتُبوا بَِأْيِدهيِ�ُم الِكتاَب، َوقاُلوا: ُهَو ِمْن ِعنِْد اهلل  ُ ُلوا ِكتاَب اهلل َوَغريَّ َأنَّ َأْه�َل الِكت�اِب َبدَّ
وا بِِه َثَمنًا َقِلياًل؟ َأالَ َينْهاُكْم ما جاَءُكْم ِمَن الِعْلِم َعْن َمْس�َأَلتِِهْم؟ الَ واهلل ما َرَأْينا ِمنُْهْم  لَِيْش�رَتُ

ِذي ُأْنِزَل َعَلْيُكْم«))(. َرُجاًل َيْسَأُلُكْم َعِن الَّ

رواه البخاري ))6)7(.  )((
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وفيها: أنَّ الُمبتِدع يف دين اهلل يشمله هذا الَوعيد.

وفيها: ُعقوبة العال املعانِد.

قة والَغْصب؛ ألنَّه حراٌم من  ِ ين، أعظم إثاًم من السَّ وفيه�ا: أنَّ أخ�ذ املال عىل حتريف الدِّ
م، ومن جهة خمادعة الناس والتلبيس عليهم وتضليلهم. جهة أنَّه َكْسب حمرَّ

ينيَّة هو من أعظم  ين، أو ألجل املكانة واملرجعيَّ�ة الدِّ وأنَّ أْخ�ذ املال بغري حقٍّ باس�م الدِّ
الباطل.

ًما ترتَّب عليه َكْس�ب ُدنيوّي؛ فإنَّ صاحبه يأثم عىل عمله،  وفيها: أنَّ َمن عمَل عماًل حمرَّ
ويأثم عىل ما أخذه من الَكْسب.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:
ثم ذكَر تعال بعض ادِّعاءات اليهود من األمايّن الكاِذبة؛ فقال:

ف�ون من اليه�ود: )ڍ ڍ ڌ( لن تصيبن�ا نار اآلخرة  )ڇ( ه�ؤالء املحرِّ

ام عبادة الِعْجل. )ڌ ڎ ڎ( قالئل حمصورة، قيل: بعدد أيَّ

نيا س�بعة آالف س�نة، والعذاب يوم واحد يف النَّار عىل  ة الدُّ وقيل: إنَّ اليهود كانت تقول: مدَّ
ام، ثم ينقطع العذاب، كام ُروي عن ابن عبَّاس))(. نيا، فإنَّام هي سبعة أيَّ ام الدُّ كلِّ ألف سنة من أيَّ

دِّ عليه�م: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  �د  يف ال�رَّ )ڈ( ي�ا حممَّ

ک(، وهو استِفهام تقريرّي؛ إلجلائهم إل االعرتاف بأصدق األمَرين.
د، و)اإلخالف(: نقض العهد. و)العهد(: هو امليثاق وااللتزام املؤكَّ

ام املعدودة، بحيث ال  واملعن�ى: هل لكم َمْوثِ�ق وأمان عند اهلل أالَّ يعذبكم إالَّ ه�ذه األيَّ
خُيِلف وعده لكم بذلك؟!

تفسري الطبي ))/77)(، تفسري ابن أب حاتم ))/55)(.  )((
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م ليس هلم عند اهلل أمان وعه�د فُينِجزه هلم، وحيث  وحي�ث إنَّ ه�ذا ادِّع�اء كاِذب، وأهنَّ
إنَّ ه�ذا ك�ذب وافرتاء عىل اهلل؛ ق�ال تع�ال: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( أي: بل 

تكذبون عليه.

ولذل�ك ج�اء يف »الصحي�ح«، ع�ن أب هري�رة ، أنَّ النبي  ق�ال لليهود 
ُلُفوَنا فِيَها! َفَقاَل النَّبِيُّ  ل��امَّ ُفتحت َخْيَب: »َمْن َأْهُل النَّاِر؟«، َقاُلوا: َنُكوُن فِيَها َيِس�رًيا، ُث�مَّ خَتْ

: »اْخَسأوا فِيَها، واهلل، الَ َنْخُلُفُكْم فِيَها َأَبًدا«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ون باآلخرة، وأنَّ فيها النَّار، ولكن إقرارهم ال ينفعهم عند اهلل؛ لتكذيبهم  أنَّ اليهود ُيِقرُّ
. د بمحمَّ

وفيها: ُحسن مادلة القرآن لليهود.

م  وفيه�ا: حتري�م القول عىل اهلل بال ِعْل�م، والقول عىل اهلل بال ِعْلم من ش�أن اليهود، فإهنَّ
ا أو جهاًل. يفعلونه ِكْبً

دق، والُقدرة. ن صفَتني عظيمَتني؛ وها: الصِّ وفيها: أنَّ اهلل ال خُيِلف امليعاد، وهذا يتضمَّ

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ہ ہ(:
�م لن خُيلَّ�دوا يف النَّ�ار، وأنَّ عذاهبم  ول��امَّ ادَّع�ى اليه�ود ذلك االدِّع�اء الباطل، من أهنَّ
اًم�ا معدودة؛ ردَّ اهلل عليهم ذل�ك بقوله: )ڱ(، وهذا إثب�ات لِ�ام بعد النفي؛  س�يكون أيَّ

كم النَّار، وختلَّدون فيها أبًدا. أي: بىل، ستمسُّ

ه النَّار؛ فقال: ه النَّار، وَمن الذي ال متسُّ ثم بنيَّ تعال َمن الذي ستمسُّ

ك أو الُكفر، كام جاء  )ڱ ڱ( عم�ل وارتك�ب )ں( املقصود هبا هنا: ال�رشِّ

رواه البخاري )69))(.  )((
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ة التفس�ري))(؛ ألنَّ َمن وقع يف ذلك يس�توجب اخللود  ع�ن اب�ن عبَّاس  وغريه من أئمَّ
يف النَّار.

�ور عليه، واكتنفته من كل جانب، واس�توَلت  )ں ڻ(: ص�ارت كاحلائط والسُّ

عليه يف َقْلبه ولسانه ويده. و)اإلحاطة(: هي الشمول.

)ڻ( )اخلطيئة( هنا: ما دون الُكفر، من الكبائر املوجبة لدخول النَّار.

)ڻ ڻ ۀ( أي: ُيالِزموهن�ا وُتالِزمه�م، كام ُي�الِزم الصاحب صاحَبه 

)ہ ہ ہ( : ماكثون فيها دائاًم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ الث�واب والعقاب ال يرتتَّب عىل األش�خاص بَحَس�ب النَّس�ب أو االنت�امء؛ وإنَّام هو 
بَحَسب العمل.

ك ول حُتَط به خطيئت�ه؛ فإنَّه ال خيلَّد يف النَّار، وإنَّام  وفيه�ا: أنَّ َمن ارتكب س�يِّئة دون الرشِّ
به عىل سيِّئاته، وإن شاء عفا عنه. يكون حتت مشيئة اهلل، إن شاء عذَّ

وفيه�ا: ردٌّ عىل اليهود الذين قالوا: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(؛ فبنيَّ هلم 
ك فلن خيرجوا منها أبًدا. م إذا َبقوا عىل سيِّئة الرشِّ أهنَّ

وفيها: أنَّ َمن أحاطت به خطيئته ول يكن له حسنة، فإنَّه يكون ممَّن ال خيرجون من النَّار.

وفيها: أنَّ بعض مرتكبي اخلطايا ُتوثِقهم خطاياهم، وتغَش�ى ُقُلوهبم، وحتيط هبم إحاطة 
ين عليها. فإْن كانت خطاياهم رِشًكا  العدو، وتُس�دُّ عليهم َمس�الِك النجاة، ويموتون ُمِصِّ
ك فيكون خلوده�م يف النَّار �إن  أو ُكف�ًرا؛ فخلوده�م دائ�م يف النَّ�ار، وإن كانت دون ال�رشِّ

ام. دخلوها� بمعنى: اإلقامة واللُّبث الطويل، ثم خيرجون منها يوًما من األيَّ

ك: ردٌّ عىل  ة التفسر -كابن عبَّاس  وغره- يف تفسر )السيِّئة( بالرشِّ م أئمَّ ويف كالِّ
وا هبذه اآلية عىل خلود صاحب الكبرية يف النَّار. اخلوارج الذين احتجُّ

تفسري الطبي ))/80)(، تفسري ابن كثري ))/5))(.  )((
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ة، وعدم الس�كوت عن ذلك؛ ليتبنيَّ  دُّ عىل املزاعم الباطلة للطوائف الضالَّ ويف اآلية: الرَّ
، وال يغرتَّ أهُل الباطل بباطلهم. احلقُّ

)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(:

ثم قابل تعال ِذكر أصحاب النَّار بِذكر أصحاب اجلنَّة؛ فقال:

)ھ ھ( ب�اهلل وُرُس�له، وقام�ت أركان اإلي�امن يف ُقُلوهب�م، ف�أدَّى إيامهن�م 

وتصديقهم إل اإلذعان والتسليم واالنقياد.

ق القول، وال يكون العمل صاحلًا إالَّ بأمَرين:  )ھ ھ(؛ ألنَّ العمل ُيصدِّ

. واملتابعة لرسول اهلل ، اإلخالص هلل

)ے ے ۓ( أي: ُمالِزموه�ا )ڭ ڭ ڭ( ال يموت�ون فيه�ا، 

وال خيرجون منها أبًدا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ�ه ال ُب�دَّ من العم�ل الصالح لدخ�ول اجلنَّة، وأنَّ العم�ل وحَده ال يكف�ي حتى يكون 
صادًرا عن إيامن.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:

ث�م بنيَّ تعال ما هي األعامل الصاحلة التي أَعَل�م هبا بني إرسائيل؛ ليدخلوا اجلنَّة؛ فقال: 
د باليمني، فهو يوثِق الُمَعاِهد  )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(، و)امليثاق(: هو العهد املؤكَّ

كام توَثق األيدي واألرجل باحلبال؛ وذلك للزومه.

ة والرس�الة؛ وذلك تأكيًدا لعهد اخلليقة والِفطرة الذي أخذه  و)امليثاق( هنا: ميثاق النبوَّ
، وَفَطرهم عليه. اهلل عىل بني آدم يف عال الذرِّ
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ل تعال هذا امليثاق؛ فق�ال تعال: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ( خمِلصني له، ال ُترِشكون  ث�م فصَّ
به شيًئا، و)الِعبادة(: اسم جيمع كامل احلّب هلل تعال، مع كامل الذّل))(.

ه؛ أتبَعه بِذكرحقوق عباده، وأوهلا: حقُّ الوالَدين، فقال: )ۅ  ول��امَّ ذكَر تعال حقَّ
ۅ( أي: أحسنوا إل الوالَدين، وهذا يشمل مجيع ُطُرق اإلحسان، من القول، والفعل، 

ى إحساًنا. واملال، واجلاه، وكّل ما ُيَسمَّ

هام؛ فهام سَبب وجود الولد، وهلام الَفْضل  ه؛ ُيعظِّم حقَّ فَعْطُفه تعال حقَّ الوالَدين عىل حقِّ
عليه يف الرتبية والِعناية واإلنفاق.

لة الرحم وبقيَّة األقارب؛ فقال: )ۉ ۉ( أي: أحس�نوا  ثم أتبَع ذلك باألمر بصِّ
مون يف الِبّ بَحَسب درجاهتم  إليهم، وهذا يشمل القرابة من جهة األب ومن جهة األم، ويقدَّ

يف القرابة.

)ې( أي: أحسنوا إليهم. و)اليتيم( من اآلدميِّني: َمن فقد أباه قبل بلوغه، وقد 

قال النبي : »اَل ُيْتَم َبْعَد اْحتاَِلٍم«))(.

واإلحس�ان إلي�ه يكون ب�: كفالته، وُحس�ن تربيت�ه، والعطف علي�ه، والرأفة به، وحفظ 
حقوقه؛ وذلك لَضعفه، وذهاب َمن كان يقوم عليه.

)ې( أي: أحس�نوا إل املس�اكني. و)املس�كني(: ه�و الذي َأس�كنه الفقر، 

وَقَعَدت به احلاجة.

َدقة، والس�عي يف قض�اء حوائجه،  واإلحس�ان إلي�ه: يش�مل إعط�اَءه م�ن ال�زكاة والصَّ
ومواساته وتصبريه؛ لريىض بالقضاء وخيفَّ أل�ُمه.

اِعي َعىَل األَْرَمَلِة َواملِْسِكنِي؛ كالُمجاِهِد يِف َسبِيِل اهلل، َأْو  وقد قال النبي : »السَّ
ْيَل«))(. ِذي َيُصوُم النََّهاَر، َوَيُقوُم اللَّ َكالَّ

انظر: مموع الفتاوى )8/)4)(، )0)/9)(، )5)/)6)(، مدارج السالكني ))/95(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )44))(. رواه أبو داود ))87)(، وصحَّ  )((

رواه البخاري )6006(، ومسلم ))98)(.  )((
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ول��امَّ أمر باإلحس�ان بالِفْع�ل؛ أتبَعه باألمر باإلحس�ان بالق�ول؛ فقال: )ې ې 
ى( أي: ألينوا هلم القول، وتلطَّفوا معهم يف الكالم.

؛ كان من ُحسن املعاملة أالَّ حُيَرموا منك قواًل مجياًل، وكالًما  ول�امَّ كان املال ال يَسع الكلَّ
طيًِّبا، وقد قال النبي : »َوَخالِِق النَّاَس بُِخُلٍق َحَسٍن«))(.

وق�ال أب�و العالية يف اآلية: »قول�وا للناس معروًفا«))(، ويدخل يف القول احلس�ن: األمر 
.)((- باملعروف، والنهي عن الُمنَكر -كام جاء عن ابن عبَّاس

ول�امَّ بدأ تعال امليثاق باألمر بعبادته عىل وجه اإلمجال، وذكر اإلحس�ان إل الَخْلق؛ أتبع 
ذلك بِذكر أرشف الِعبادات البَدنيَّة، وأرشف الِعبادات املاليَّة، فقال:

�ة، قويمة بال نق�ص. )ائ ەئ(: أعطوها  )ى ائ(: أدُّوه�ا تامَّ

يها عن طِيب نفس؛ تبتغون األجر من اهلل. ملستحقِّ

فكان�ت ه�ذه التكالي�ف الثامنية هي مقت�ىض امليثاق ال�ذي أخذه اهلل عىل بن�ي إرسائيل، 
ولكنَّهم ل يلتزموا بذلك، ول يقوموا به، فقال تعال:

(: َتْرك ال�يشء وراء الظهر، عالمًة عىل  )ەئ وئ( بع�د َقبولك�م للميثاق. و)الت�ويلِّ

، وعملوا به. م َقبِلوا احلقَّ االستخفاف والرفض. )وئ ۇئ ۇئ(؛ فإهنَّ

�وا كانوا يف حاٍل من اإلع�راض، بالبَدن والَقْلب،  )ۆئ ۆئ( أي: الذي�ن تولَّ

فكيف ُيْرجى أن ُيْقبِل هؤالء؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ه عىل باطل. ُحسن الكالم مع الناس، حتى مع الكافر، لكن دون أن ُيداِهنَه، أو يقرَّ

وفيها: مراعاة األَول فاألَول يف املعاملة.

نه األلباينُّ يف صحيح الرتغيب )60))(. رواه الرتمذي )987)(، وحسَّ  )((
تفسري الطبي ))/96)(.  )((

تفسري ابن أب حاتم ))/)6)(.  )((
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وفيه�ا: أهيَّ�ة اإلحس�ان يف التعامل مع الَخْل�ق، وهذا يقتيض عدم اإلس�اءة؛ ألنَّ األمر 
ه. ن النهَي عن ِضدِّ نَّة يتضمَّ باليشء يف القرآن والسُّ

وفيها: انتقاء الكالم، واختيار الَحَسن منه، وأنَّ األفضل َتْرك الكالم الذي ليس بَحَسن 
والسء.

ة يف املعاملة مع اهلل وَخْلقه موجودة يف س�ائر رشائع األَُمم ِمن  وفيه�ا: أنَّ القواع�د العامَّ
قبلنا.

�وء؛  وفيه�ا: تذك�ري اليهود يف زمن النبي  وما بعده، بام فعله أس�الفهم من السُّ
. لَيْحذروا من متابعتهم يف ذلك، وأنَّ الَخَلف ال جيوز له أن يتَّبِع َمن َسلَفه يف الرشِّ

وفيها: أنَّ َمن تولَّ بجسمه وأعرض بَقْلبه؛ فهو من رشِّ اخلليقة.

هام  وفيه�ا: تقدي�م حقِّ الوالَدين عىل حقوق س�ائر الن�اس، كام دلَّ عىل ذلك اق�رتاُن حقِّ
بتوحيد اهلل؛ وذلك أنَّ النشأة األُول من اهلل، والنشأة الثانية- يعني يف الدنيا- من الوالَدين.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ(:

ول��امَّ ذك�َر تعال طائفة من األوامر التي أمر هبا بني إرسائي�ل؛ أتبَع ذلك بِذكر طائفة من 
النواهي التي هناهم عنها، وكان قد أمَرهم يف امليثاق بصيانة حقوق اهلل، وحقوق عباده.

وكان ممَّ�ا أخ�ذه عليهم أربعة أمور: أالَّ َيس�ِفك بعُضهم دماء بع�ض، وال خُيِرج بعُضهم 
بعًضا من ديارهم، وال ُيعاِون بعُضهم بعًضا عىل اإلثم والعدوان، وإن َوجد بعُضهم بعًضا 

أسرًيا فَداه -ولو بجميع ما يملك-.

ا  �ر اهلل تع�ال اليهود هبذا امليث�اق، فق�ال: )ٱ ٻ ٻ( أي: واذكروا يا أهيُّ فذكَّ
اليه�ود، وق�َت أن جَعْلنا العهد ع�ىل آبائكم يف الت�وراة )ٻ ٻ پ(: ال ُتريقوهنا 
ظلاًم وعدواًنا. وهذا يش�مل هني الواحد منهم عن َقْتل نفس�ه، وهنيه عن َقْتل أخيه من أهل 

ِملَّته.
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)پ پ پ ڀ ڀ( أي: ال خُيِرج بعضكم بعًضا من داره ووطنه. وكلُّ 

أهل دين كنَفس واحدة، فإذا َأخرج أخاه فكأنَّام أخرج نفسه.

ي�ار(: مجع دار، وهو من��زل اإلقامة، بخالف من�زل االرحتال. ويدخل يف هذا: ال  و)الدِّ
ُتسيئوا جوار جريانكم؛ فتضطروهم للرحيل.

)ڀ ڀ( هبذا امليثاق، وَقبِْلتموه، فال يزال مأخوًذا عليكم، كام ُأِخذ عىل أس�الفكم. 

)ٺ ٺ( عليه.

ويدخ�ل يف ه�ذا: إقرار َمن كان يف زمن النبي  بامليثاق الذي أقرَّ به أس�الُفهم، 
وهم يشهدون عىل أسالفهم هبذا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ أه�ل الِملَّ�ة الواح�دة كالنف�س الواح�دة، وه�ذا يف املس�لمني أيًض�ا، كام ق�ال النبي 
ِهْم َوَتَرامُحِِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجلََس�ِد؛ إَِذا اْش�َتَكى ِمنُْه  : »َمَث�ُل الُمْؤِمنِ�نَي يِف َتَوادِّ
ُة الُمْسِلِمنَي  ى«))(، وقال النبي : »ِذمَّ �َهِر َواحلُمَّ ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َس�اِئُر اجلََس�ِد بِالسَّ

َواِحَدٌة، َيْسَعى هِبَا َأْدَناُهْم«))(.

ة عىل  ويف اآلي�ة: أنَّ إخ�راج اإلنس�ان ألخيه م�ن داره ووطنه، في�ه إيذاء عظيم، ومش�قَّ
ُع احلنيف. ْ مه الرشَّ النفس؛ ولذلك حرَّ

ين، فكأنَّام اعتدى عىل نفسه. ويف اآلية: أنَّ َمن اعتدى عىل أخيه يف الدِّ

ة والبالء. دَّ وفيها: حتريم االنتحاِر وَقْتِل اإلنسان نفسه، مهام أصابه من الشِّ

وا عىل أنُفِسهم  م نقضوا عهد اهلل وميثاقه، بعد أن أقرُّ وفيها: ِعَظم ُجْرم بني إرسائيل؛ ألهنَّ
بامليثاق، وَشِهَد بعُضهم عىل بعض بذلك.

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

رواه البخاري )))60(، ومسلم )586)( واللفظ له.  )((
رواه البخاري )00)7(، ومسلم )70))(.  )((
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( :

ثم بنيَّ تعال كيف خالف بنو إرسائيل هذا امليثاق الذي أخذه عليهم؛ فقال:

)ٺ ٿ ٿ( يا معرش اليهود )ٿ ٿ( كام قاتل بعضهم بعًضا، قبل 

م�يء النبي  إل املدين�ة، )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(: ُتُلون إخوانكم 
ع�ن ديارهم وأوطاهنم. )ڤ ڤ( مس�تعينني بحلفائكم من املرِشكني )ڤ( 
أي: متلبِّسني باملعصية والذنب، )ڦ(: التجاُوز يف الظلم، واالعتداء عىل الغري بغري 

. حقٍّ

)ڦ ڦ( أي: إذا ج�اء إليك�م إخوانك�م الذين اعتَديت�م عليهم )ڦ(: قد 

هم من  اس�تول عليه�م حلفاؤكم من املرِشك�ني وأوثقوه�م؛ )ڄ(: تقوم�ون بفكِّ
األرَس، بِفدي�ة تدفعوهن�ا، )ڄ ڄ ڄ ڃ( أي: قد نصَّ كتابكم عىل حتريم 
إخراجهم من ديارهم، فأنتم ختالفون -من جهٍة- باالعتداء عليهم، وتوافقون -من جهٍة- 

بفدائهم!

لإلن�كار  االس�تِفهام،  وه�ذا  چ(:  چ  چ  ڃ  )ڃ 

والتوبيخ، فكيف يسِفكون دماء إخواهنم، وخُيرجوهنم من ديارهم، ثم يقومون بدفع الِفدية 
هم من األرَس؟! عنهم لَفكِّ

وق�د جاء عن ابن عبَّ�اس : أنَّ بني َقْينُقاع من اليهود كان�وا حلفاء اخلزرج، وبني 
النض�ري وُقَريظة كانوا حلفاء األوس، فإذا نش�بت الَحْرب ب�نَي األَْوس والَخْزَرج قاتل كلُّ 
ين، وخُيِرج  فري�ق م�ن اليهود مع حلفائه�م، فيؤدِّي ذل�ك إل أنَّ يقُتل اليهوديُّ أخ�اه يف الدِّ

م عليهم يف التوراة. بعُضهم بعًضا من بيوهتم، وينهبون ما فيها، وهم يعلمون أنَّ ذلك حمرَّ

ف�إذا وضع�ت الَح�ْرُب أوزارها؛ قام اليهود الذي�ن قاتلوا مع الفري�ق الغالب بَفكِّ أرس 
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اليه�ود الذين قاتلوا مع الفريق املغلوب؛ تطبيًقا ملا يف التوراة -بزعمهم-! فأنكر اهلل عليهم 
هم عليه؛ فقال: )ڃ ڃ چ چ چ())(. هذا التناقض، ووبخَّ

أ. وهذا من اتِّباع اهلوى؛ ألنَّ اإليامن باألحكام ال جيوز أن يتجزَّ

دهم ع�ىل ه�ذا؛ فق�ال: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( أي: لي�س ثوابه  ث�م هدَّ
وُمقاَبلت�ه ع�ىل عمل�ه )ڌ ڌ(: ُذلٌّ وه�وان )ڎ ڎ ڈ(: ب�ام حيص�ل هل�م م�ن 
الفضيح�ة، واإلجالء، والَقْتل، وتس�ليط الع�ُدّو، وأْخذ اجِلْزية، ونحو ذلك؛ بس�َبِب خمالفة 

ع اهلل وأْمره. رَشْ

َي بذل�ك؛ لقي�ام الن�اس م�ن قبورهم فيه ل�ربِّ العامل�ني، ولقيام  )ژ ژ( ُس�مِّ

نيا وخزهيا، وعذاِب القب )ڑ  األش�هاد فيه، وألنَّه ُيقام فيه بالَعْدل. )ڑ( من ُذلِّ الدُّ
ک ک( وأعظِمه يف نار جهنم.

)ک گ گ(: نفى عن نفس�ه صفة الغفلة؛ لكامل ِعْلمه وإحاطته )گ گ( 

من القبائح والُمنَكرات.

ثم قال تعال: )ڳ( أي: اليهود الذين نقضوا العهد، وَمن ش�اهبهم )ڳ ڳ 
ني�ا مرغوب فيها عندهم  ڱ ڱ ڱ(: اس�تحبُّوها ع�ىل اآلخرة، واختاروها، فالدُّ

-مع أهنا دنيَّة- واآلخرة مزهود فيها عندهم -مع أهنا خرٌي وأبقى-.

ة، فال ينقطع وال  �دَّ ن عليه�م يف الزمن، وال يف الشِّ )ں ں ڻ ڻ(: ال هُيَ�وَّ

ِذيَن يِف النَّاِر خِلََزَنِة َجَهنََّم ۈئ ېئ  َيِقّل؛ مع كوهنم يرجون ذلك، كام قال تعال: )َوَقاَل الَّ
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]غافر: 49[؛ َفُهم يائسون من اخلروج، ويائسون من التخفيف.

)ڻ ڻ ۀ(: ليس هلم ناٌص، يدفع عنهم عذاب اهلل.

ويف اآليتن من الفوائد:

أنَّ األّمة كالنفس الواحدة.

انظر: تفسري الطبي ))/05)(، تفسري ابن كثري ))/9))(.  )((
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وفيها: أنَّ الُكفر ببعض الرشيعة ُكفر بجميعها.

ة ممَّا وقع فيه اليهود. وفيها: حتذير هذه األُمَّ

وفيه�ا -م�ع التي قبلها-: ِذكر امليثاَقني اللََّذين أخذه�ا اهلل عىل بني إرسائيل، ويف األول 
األوامر، ويف الثاين النواهي؛ وذلك ألنَّ التكاليف الرشعيَّة مبنيَّة عىل األوامر والنواهي.

ن أفعااًل- ث�م بالنواهي -وهي تتضمن  ع�وة باألوامر -وهي تتضمَّ وفيه�ا: البدء يف الدَّ
ا أوجب. م األوامر ألهنَّ تروًكا- واألفعال أشقُّ من الرتوك، وُتَقدَّ

نيا عىل اآلخرة؛ ألنَّ َمن اختار الفاين عىل الباقي فهو مغبون. وفيها: توبيخ َمن اختار الدُّ

ين؛ ألنَّه حقٌّ وصدق. وفيها: أنَّه جيب األَْخذ بجميع الدِّ

وفيها: التنبيه باألدنى عىل األعىل؛ ألنَّه إذا انتفى ختفيُف العذاب، فانتفاء رفعه من باب َأول.

ين. ين عىل اإلخوان يف الدِّ وفيها: التحريم الشديد لالستعانة بأعداء الدِّ

باع اهلوى يؤدِّي إل التناُقض، كام حصل لبني إرسائيل من مقاتلة إخواهنم،  وفيه�ا: أنَّ اتِّ
وإخراجهم، ثم افتدائهم!

ي. وفيها: العذاب الشديد ملن مجع بنَي اإلثم الالزم، واإلثم املتعدِّ

ه من األرَس، ولو بدفع املال  وفيها: وجوب صيانة دم املسِلم، وتأمينه يف داره وبلده، وفكِّ
الكثري.

نيا -كاخلزي- وبعضها مؤخر يف عذاب  لة يف الدُّ وفيها: أنَّ بعض عقوبات املعايص معجَّ
النَّار.

وفيها: أنَّ اهلل كتب عىل اليهود العذاَبني، وضاعَف الُعقوبة عليهم، وجعلهم يوم القيامة 
يف أشدِّ العذاب.

وفيها -مع التي قبلها-: أنَّ اإليامن يقتيض فعل األوامر، واجتناب النواهي.

؛ فإنَّ اهلل قد أمر  مَّ وفيها: أنَّ َمن قام ببعض الرشيعة فقط ال يستحقُّ املدح؛ بل يستحقُّ الذَّ
ِك َقْتل إخواهنم، وَتْرِك إخراجهم من ديارهم، وَتْرِك الُمظاَهرة باآلَخرين عليهم،  اليهود برَتْ
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، وجعلهم  مِّ هم أش�دَّ الذَّ وافتداِئهم إذا وقعوا يف األرَس، فخالفوا ثالًثا، وقاموا بالرابعة؛ فذمَّ
يف أشدِّ العذاب.

نيا عن اآلخرة يؤدِّي إل تضييع األوامر، وارتكاب النواهي. وفيها: أنَّ االشتغال بالدُّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۉ ې ې(:

م قد كَفروا  رهم بذلك، وأهنَّ ول�امَّ كانت خمالفة أمر اهلل وهنيه َدْأًبا وعادًة الزمًة لليهود؛ ذكَّ
نِعم�ة اهلل عليهم، بمخالف�ِة وحتريِف ما ُأنزل عليهم من الكتب، وتكذيِب وَقْتِل من ُأرس�ل 

ُسل؛ فقال تعال: إليهم من الرُّ

)ہ ہ(: أعطين�ا، وه�ذا يش�مل: اإلن��زال، والتفهي�م )ہ( اب�ن عم�ران 

، وه�و أفض�ل أنبي�اء بني إرسائيل عىل اإلط�الق. )ہ(: الت�وراة، التي أنزهلا 
ر. عليه مجلة واحدة. وأكدَّ تعال هذه النِّعمة ب� )الم التأكيد، و)قد(، والَقَسم املقدَّ

)ھ(: أتَبعنا وأردفنا )ھ ھ( من بعد موس�ى  )ھ( كيوشع، 

وداود، وس�ليامن، وزكرّيا، وحييى ، كام قال تع�ال: )پ ڀ ڀ ڀ( ]املؤمنون: 
. 44[، حتى كان آخر أنبياء بني إرسائيل عيسى ابن مريم

ة عىل  )ے ۓ ۓ ڭ(: أعطين�اه )ڭ( وه�ي: اآليات الظاه�رات، الدالَّ

ت�ه. وه�ي رشعيَّة كاإلنجي�ل، وكونيَّ�ة كإحياء الط�ري واملوتى، وإب�راء األَْكَمه  صْدِق�ه ونبوَّ
واألبَرص، وتنبئة الناس بام خُيْفون.

ا عىل َمن يقول: إنَّه ابن اهلل. ه )مريم(؛ ألنَّه ليس له أب، وردَّ وُأضيَف )عيسى( إل أمِّ

ين�اه وأعنَّاه )ڭ ۇ( وهو جبي�ل . و)الُقُدس(: الطاهر،  )ڭ(: قوَّ

وه�ذا ك�ام ق�ال تع�ال: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]النحل: 102[، وق�ال النب�ي 
ْدُه بُروِح الُقُدِس«))(. ان بن ثابت: »اللُهمَّ أيِّ  حلسَّ

رواه البخاري ))45(، ومسلم )485)(.  )((
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�يطان عن�د الوالدة،  وكان تأيي�د عيس�ى بجبي�ل  بأم�ور؛ منه�ا: محايت�ه من الشَّ
ة، وَرْفعه إل السامء حني أراد اليهوُد َقْتَله. والن�زول باإلنجيل عليه، وتلقينه الُحجَّ

)ۆ ۆ ۈ( م�ن عن�د اهلل. واالس�تِفهام لإلن�كار والتوبي�خ. )ۈ ٴۇ ۋ 

 ، ۋ(: ال ُتريده، وال يوافِق هواها. )ۅ(: تعاَلْيتم عليه. و)الِكْب(: َرْفض احلقِّ
واحتقار الناس.

الة  د عليه�ام الصَّ )ۅ( طائف�ة م�ن األنبي�اء )ۉ( ك�ام فعلوا مع عيس�ى وحممَّ

مَّ  والس�الم. )ۉ ې( كام فعلوا مع زكرّيا وحييى ، وكذلك وضعوا السُّ
ًرا به شهيًدا. د ؛ فامت متأثِّ ملحمَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ُمواالة األنبياء؛ لتثبيت احلقِّ

وفيها: أنَّ املالئكة تؤيِّد َمن أمرهم اهلل بتأييده.

د يف تصديق اخلب ذي األهيَّة البالغة. وفيها: استعامل املؤِكدات يف خماَطبة املنِكر واملرتدِّ

ه. وفيها: أنَّ َمن ليس له أب؛ فإنَّه ُينَسب إل أمِّ

وفيها: أنَّ الِكْب يدفع إل التكذيب.

، وما كانوا يقبل�ون إالَّ ما وافق هواهم،  وفيه�ا: أنَّ بني إرسائي�ل ل يكونوا يريدون احلقَّ
َي اهلوى بذلك؛ ألنَّه هيوي بصاحبه يف النَّار. وإنَّام ُسمِّ

 ، مِّ لنبيِّنا ُسل، حتى كان وضع السُّ وا يف َقْتل الرُّ وفيها: أنَّ بني إرسائيل استمرُّ
ًرا بذلك، حتى قال لعائش�ة  يف مرضه الذي ماَت فيه: »َيا َعاِئَش�ُة، َما َأَزاُل  فامت متأثِّ

.)((» مِّ ، َفَهَذا َأَواُن َوَجْدُت اْنِقَطاَع َأهْبَِري من َذلَِك السُّ ِذي َأَكْلُت بَِخْيَبَ َأِجُد َأَلَ الطََّعاِم الَّ

؛ ففيه َشَبٌه من اليهود. وفيها: أنَّ كلَّ َمن استكب عن احلقِّ

رواه البخ�اري )8)44( معلق�ا، ووصل�ه احلاك�م ))9)4(، وصحح�ه األلباين يف صحي�ح اجلامع )9)79(.   )((
و)األهَبر(: ِعرق متصل بالَقْلب، إذا انقطع ماَت صاحُبه.
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. : خمالفته هلوى املتكبِّ وفيها: أنَّ من أسباب التكبُّ عن احلقِّ

. ِّ وفيها: أنَّ الناس ال يزالون حيتاجون إل مواصلة تذكريهم باخلري، وهنيهم عن الرشَّ

)ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(:

ث�م ذك�َر تعال ما قالته اليه�ود، الذين رفض�وا دعوة النب�ي ، مقَتدين يف ذلك 
: بأسالفهم، يف إصارهم عىل َرْفض احلقِّ

)ې( مل�ن دعاه�م لإلس�الم: )ې ى( يف ِغطاء، وعليها طابع وغش�اوة، فال 

تفَقه، وبعيدة عن اخلري. وقيل: املعني: ُقُلوبنا ُغُلف، وأوعية مملوءة ِعْلاًم، فال حتتاج إل ِعْلم 
د، وال غريه. حممَّ

ة باطلة عند رب العاملني؛ وهلذا قال )ائ( وهذا يدلُّ عىل إبطال  وكلُّ ه�ذا ال�كالم ُحجَّ
ته�م )ائ ەئ(: طرَده�م، وأبعَده�م عن رمحت�ه )ەئ( أي: بس�َبِب ُكفرهم؛  ُحجَّ

موه عىل اإليامن، فخذَل�هم اهلل تعال، وختىلَّ عنهم. م اختاروه وقدَّ ألهنَّ

)وئ وئ ۇئ( أي: ال يؤم�ن منه�م إالَّ القلي�ل، أو: إيامهنم قلي�ل، وهو مع ذلك ال 

م َخَلطوه بالُكفر. ينفعهم؛ ألهنَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار لإلتيان بُحَجج لتقوية موقفهم، ولو كانت ُحَجُجهم باطلة. حماولة الكفَّ

اعي�ة، وإخباره أنَّه ال  ين: تيئيس الدَّ دين م�ن املدُعوِّ وفيه�ا: أنَّ من أس�اليب الُعتاة املتمرِّ
فائدة من كالمه، وأنَّه مهام دعاهم فلن يستجيبوا ولن يتأثَّروا.

ُسل هذا األسلوب؛ فقالوا: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  وقد استعمل أعداء الرُّ
لت: 5[. ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]ُفصِّ

م ُمسَتغنون عامَّ  حوا أهنَّ وفيها: استكبار اليهود، وفرُحهم بام عندهم من الِعْلم، حتى صَّ
عند النبي  من اهلدى والِعْلم.

وفيها: أنَّ َمن أعرض؛ أعرَض اهلل عنه، واستحقَّ اللَّعنة.
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ار وُشُبها هتم؛ لَيْهِلك َمن هلك عن بيِّنة. وفيها: تفنيد ُحَجج الكفَّ

، ولكن أه�ل الباطل ُيفِس�دوهنا،  وفيه�ا: أنَّ الُقُل�وب يف أصله�ا وفِطرهت�ا تتقبَّ�ل احل�قَّ
وُيوِجدون فيها موانع التأثُّر.

وفيها: أنَّ اهلداية ال تتمُّ إالَّ بوجود أسباهبا، وانتفاء موانعها.

وفيها: أنَّ ممَّا أهلك اليهود: تزكية أنُفِسهم، ومدحها املدَح املذموم، واالغرتار بام عندهم.

وفيها: أنَّ الُغرور يمنع التعلُّم.

عاة، وال تلتبس عليهم  ين من أهل الباطل؛ حتى ال ييأس الدُّ وفيها: تفنيد ُحَجج املدُعوِّ
األمور.

وفيها: أنَّ اليهود أقلُّ الناس دخواًل يف اإلسالم، وأقلُّ الناس إيامًنا بام يف أيدهيم.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(:

د  وب�ام ُأنزل عليه�م؛ فقال: )ٱ  ث�م ذك�َر اهلل تع�ال تكذيَب اليه�ود بمحمَّ
ٻ( أي: اليه�ود يف زمن�ه  )ٻ( وه�و الق�رآن )ٻ ٻ پ( وَصَف�ه 

بذلك ترشيًفا وتعظياًم، وأنَّه كتاب جدير بالَقبول والعمل بام فيه؛ ألنَّه نازل من عند اهلل.

 ، پ پ پ(: مواف�ق ملا معهم من التوراة، املذكور فيها صفة النبي(

وكذلك فإنَّ هذا القرآن يش�هد بأنَّ ما ُأن�ِزل عىل أنبياء بني إرسائيل -من التوراة واإلنجيل 
والزبور- حقٌّ من عند اهلل.

ة ون�زول القرآن )ڀ  )ڀ( أي: اليه�ود )ڀ ڀ(: قبَل البِْعث�ة النبويَّ

ٺ ٺ ٺ(: يطلبون من اهلل الفتح والنص عىل ُمرشكي العَرب، ويقولون يف دعائهم: 
يِّ املبعوث يف آخر الزمان«. »اللُهمَّ انصنا عىل أعدائنا، بالنبيِّ األُمِّ

وكان�وا يقول�ون ألعدائه�م الع�َرب، من األوس واخل�زرج وغريهم م�ن املرِشكني قبل 
البِْعثة: »إنَّه سُيبَعث نبيٌّ يف آخر الزمان، نقُتلكم معه قتَل عاٍد وإَرم«.
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�د  عىل ُمرشك�ي العَرب،  وق�ال أب�و العالي�ة: »كانت اليهود تس�تنِص بمحمَّ
ب املرِشكني  يقول�ون: اللُه�مَّ ابع�ث ه�ذا النب�يَّ ال�ذي نج�ده مكتوًب�ا عندن�ا، حت�ى يع�ذِّ

ويقُتلهم«))(.

عنده�م؛  املذك�ورة  ف�ة  الصِّ ع�ىل   ، �د  حممَّ أي:  ٿ(  ٿ  ٿ  )ٺ 

ته؛ بغًيا وَحَسًدا. )ٿ ٹ(: جحدوا نبوَّ

)ٹ ٹ( وهي: الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل )ڤ ڤ( حِتلُّ عليهم اللعنة، 

وتن�ِزل هبم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اليهود كانوا يعرفون أنَّ النبي  سُيبَعث، وتكون له الغَلبة.

وا به سابًقا. وفيها: أنَّ اليهود ل خيضعوا للحقِّ الذي أقرُّ

ته. بوا بالنبي ، مع ِعلمهم بنبوَّ م كَفروا وكذَّ ة ُكفر اليهود؛ ألهنَّ وفيها: ِشدَّ

ا نازلة به ال حمالة إذا مات عىل الُكفر، قال تعال:  وفيها: أنَّ الكافر مستحقٌّ للعنة اهلل، وأهنَّ
)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]البقرة: 161[.

. ار، أو الكافر غري املَعنيَّ وفيها: جواز َلْعن ِجنس الكفَّ

جال. ، ال بالرِّ وفيها: أنَّه جيب عىل اإلنسان أن يعرف احلقَّ باحلقِِّّ

قال ابن مسعود : »إنَّام اجلامعة ما وافق طاعة اهلل، وإن كنَت وحَدك«))(.

، وال تس�توِحش لقلَّة الس�الكني،  وق�ال الُفَضيل بن عياض : »عليك بطريق احلقِّ
وإيَّاك وطريَق الباطِل، وال تغرتَّ بكثرة اهلالِكني«))(.

تفسري الطبي ))/5))(، هداية احليارى ))/)7)(.  )((
نَّة لاللكائي )60)(. رشح أصول اعتقاد أهل السُّ  )((

االعتصام للشاطبي ))/6))(، مدارج السالكني ))/46(.  )((
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(:

ث�م ذمَّ اهلل تع�ال اليهود عىل ما فعلوه؛ فقال : )ڤ(، و)بئس(: فِْعل ُيس�تعمل 
. للذمِّ

)ڦ ڦ ڦ( املعن�ى: َقُب�َح ال�يشء الذي اختاروه ألنُفِس�هم؛ حي�ث دفعوا 

اإلي�امن وأخذوا الُكف�ر، ودفعوا احلقَّ وأخذوا الباطل، والذي يبيع اإليامن ويش�رتي الُكفر 
فهو مغبون؛ قد ضيَّع حقَّ نفسه.

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( أي: أنَّ هؤالء اليهود كَفروا بالنبي ، بداًل من 

أن يؤمنوا به، وكَفروا بالقرآن الذي أن�زله اهلل.

)ڃ( أي: كان البغُي سَبَب ُكفرهم، وهو: الظُّْلم والَحَسد والعدوان.

، واحلاس�د باٍغ وظال؛ ألنَّ�ه يريد أن ينت�زع  وكان الِك�ْب أيًضا من أس�باب رفضهم احلقَّ
لنفسه ما آتى اهللُ املحسوَد من الَفْضل.

)ڃ ڃ ڃ چ چ( )الَفْضل(: هو زيادة العطاء، واملراد به هنا: الوحي والقرآن، 

كام قال تعال: )ک گ گ گ گ ڳ( ]يونس: 58[.

فاملعنى إذن: بئس البيع عندما َأعَطوا اإليامن وأخذوا الُكفر؛ َحَس�ًدا للمس�لمني عىل ما 
أن�زل اهلل إليهم من َفْضله.

)چ چ ڇ ڇ ڇ( وهم: األنبياء، الذين يصطفيهم وخيتارهم.

وا، ورجعوا )ڍ( من اهلل  )ڍ(: استوجب هؤالء اليهود اجلاحدون واستحقُّ

)ڌ ڌ( آخ�َر فوق األول؛ بس�َبِب توايل ُكفرهم، من عبادة الِعْجل، والُكفر بعيس�ى 

حق مع الُكفر  د  والقرآن. فبه�ذا الُكفر الالَّ  واإلنجي�ل، إل ُكفرهم بمحمَّ
وا لعنًة من اهلل وغضًبا، يف إثر لعنٍة وغضب. السابق استحقُّ

)ڎ ڈ ڈ(: ذو إهانة وإذالل.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

د ، ورفَض وحَي اهلل والقرآن. ة حممَّ الُعقوبة الشديدة ملن كفَر بنبوَّ

وفيها: أنَّ الَحَسد والِكْب من أعظم أسباب الُكفر، وأنَّ َمن ردَّ احلقَّ بسَببِهام فهو متشبِّه باليهود.

. ا أعظم نَِعم اهلل ة، وأهنَّ وفيها: معرفة نِعمة الوحي والنبوَّ

وفيها: أنَّ َمن آتاه اهلل منه َفْضاًل، فينبغي أن يكون من أعبد الناس، وأكثرهم تواضًعا.

ل أعباَءها، ويصُلح هلا. وفيها: أنَّ اهلل أعَلُم حيث جيعل رسالته، وأعَلُم بَمن يتحمَّ

نوب وتراكمها يؤدِّي إل لعنات اهلل وغضبه، عىل ُمقرَتفيها. وفيها: أنَّ توايل الذُّ

نيا، فإنَّ اهلل ُيذيقه  ا يف الدُّ ً وفيها: أنَّ املستكِب ُيعاَقب بنقيض حاله، وكام رفض احلقَّ تكبُّ
لَّ يف عذاب اآلخرة. غار والذُّ اهلوان والصَّ

َجاِل،  ))( يِف ُصَوِر الرِّ رِّ وَن َيْوَم الِقَياَمِة َأْمَثاَل الذَّ ُ وقد قال النبي : »حُيْرَشُ الُمَتَكبِّ
لُّ من ُكلِّ َمَكاٍن«))(. َيْغَشاُهُم الذُّ

ينيَّة من َفْضل اهلل تعال، وال جيوز االعرتاُض عىل تفضيل اهلل، وال  وفيها: أنَّ املراتب الدِّ
َحَسُد َمن فضلَّه اهلل، إالَّ من باب الِغبطة.

ِئق به سبحانه. وفيها: إثبات الغَضب هلل ، عىل الَوجه الالَّ

م يف الُكفر؛ يؤدِّي إل اشرتاكهم يف العذاب،  ر للجيل املتقدِّ وفيها: أنَّ موافقة اجليل املتأخِّ
ون�زول اللَّعنة والغضب عىل اجلميع.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(:

دِّ عليهم-: )ژ ڑ  ث�م قال تع�ال -يف إفحام اليهود، وبيان تناُقِضهم، وكذهِبم، والرَّ

َغر واحلقارة. أي: أمثال النمل الصغري، يف الصِّ  )((
نه األلباينُّ يف صحيح األدب املفرد )4)4(. رواه الرتمذي ))49)(، والبخاريُّ يف األدب املفرد )557(، وحسَّ  )((
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ڑ( يف دعوهت�م ومادلتهم: )ک ک ک ک( وهذا يش�مل القرآن الذي أن�زله اهلل 
د ، وكذا مجيع الكتب اإلهليَّة. عىل حممَّ

)گ( يف جواهب�م: )گ گ گ ڳ(: نس�تمرُّ عىل اإليامن بالت�وراة، ونكتفي 

م جيحدون بام ُأن�زل  بذلك، وال نؤمن بسواها، )ڳ ڳ ڳ( أي: وحاهلم أهنَّ
ل من عن�د اهلل، وهو ِصْدق  بع�د الت�وراة )ڱ ڱ ڱ ڱ ں( أي: م�ع أنَّ�ه من��زَّ

ُيوافق التوراة يف أمور اإليامن والعقيدة وغري ذلك، ويف التوراة اإلشارة إليه أيًضا.

، فُيخاطِبه�م إلزاًما وبياًنا:  �د ، وكّل داعية جُي�اِدل اليهود باحلقِّ )ڻ( ي�ا حممَّ

)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( أي: إن كنت�م صاِدق�ني يف ادِّعائك�م 

اإليامَن بالتوراة التي ُأن�زلت عليكم، فلامذا قتلُتم األنبياء الذين جاءوكم حيكمون بالتوراة؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اإلي�امن ال َيِصحُّ إالَّ باإلقرار بجميع م�ا أن�زل اهلل من الكتب، وعدم التفريق بينها يف 
اإليامن.

وفيها: أنَّ اليهود أهل بغي واعتداء، فيقُتلون َمن خالف هواهم، ولو كان من أنبياء اهلل، 
، ومكتوٌب عندهم اإليامُن بجميع  م�ع أنَّ�ه مكتوٌب عندهم يف التوراة حتريُم الَقْتل بغري ح�قٍّ

أنبياء اهلل.

وفيه�ا: بيان كِذب اليه�ود يف قوهلم: )گ گ گ ڳ(؛ ألنَّ�ه مكتوٌب عندهم يف 
ّي ، ومع ذلك كَفروا به. التوراة صفُة الرسوِل النبيِّ األُمِّ

وفيها: وجوب َقبول احلقِّ من كلِّ َمن جاء به.

ة عليهم، وبيان تناُقض أصحاب الباطل. وفيها: مثاٌل عظيم إلفحام اليهود، وإقامة الُحجَّ

، وإجابتهم الُملتوَية. وفيها: ِذكر َحْيدة اليهود عن اإلقرار باحلقِّ

مني، ُيعتَب مشاركة فيها. رين عىل جريمة املتقدِّ وفيها: أنَّ موافقة املتأخِّ

وفيها: أنَّ َمن ريَض باملعصية فكأنَّام فعَلها.
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)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(:

ث�م ذكَر تعال أنَّ اليهود كَفروا مع وضوح اآليات أمامهم، وقيام املعِجزات فيهم؛ فقال 
: )ھ ھ ے ے( أي: مصحوًبا بالدالئل القاطعة عىل أنَّه رس�وٌل 

من عند اهلل.

م، أو انقالب  عاف بالدَّ فاِدع، والرُّ ل، والضَّ ومن هذه البيِّنات: الطُّوفان، واجلَراد، والُقمَّ
امل�اء دًم�ا، والعصا التي تص�ري ثعباًنا، واليد التي ُتن��َزع بيضاء من غري ُس�وء، وَفْلق البحر، 
�ْلوى، وتفجري العيون م�ن الَحَجر، وغ�ري ذلك ممَّا  وتظليله�م بالَغ�امم، وإن�زال امل�نِّ والسَّ

شاهدوه وعاينوه بأنُفِسهم.

��اِمريُّ  )ۓ ۓ ڭ( معب�وًدا م�ن دون اهلل، و)الِعجل(: ولُد البقر، صن�عه السَّ

الضالُّ الُمِضلُّ من الُحيلِّ والذَهب، عىل هيئة هذا احليوان، ودعاهم لعبادته، فأطاعوه.

)ڭ ڭ( أي: اختذوه إهلًا، من بعد أن ذهب موسى  إل الطُّور ملناجاة اهلل.

ك،  )ڭ ۇ( أي: واحل�ال أنَّك�م ظامل�ون ألنفس�كم، بوقوعك�م يف ال�رشِّ

ك ُظْلم عظيم. وبوضع الِعبادة يف غري موضعها. والرشِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

سفاهة اليهود الذين عبدوا شيًئا مصنوًعا بأيدهيم.

، ُيَق�يسِّ الَقْلب، وُيوِقع يف  ة من النب�يِّ والعالِ�م واملربِّ وفيه�ا: أنَّ ط�ول الَعهد وُبعد املدَّ
ك والبِدعة واملعصية. الرشِّ

م ل يكونوا يستطيعون يف وجوده وحضوره أن ُيرِشكوا. وفيها: َهيبة موسى ؛ فإهنَّ

ين ما أمك�ن؛ حتى تضيَق  اعية أن حيرص ع�ىل ُمالَزمة املدُعوِّ وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي ع�ىل الدَّ
يطان يف إضالهلم. ُفرصة الشَّ

وفيها: أنَّه جيب التعلُّق باحلقِّ ال باألشخاص، وأنَّه مهام غاب النبيُّ أو العال أو الُقدوة؛ 
فال جيوز َترك الواجبات أو فِْعل املحرمات يف غيابه.



163 ^\

ك عن ُظْلم وِعْلم، وليس عن جهل وغفلة. وفيها: أنَّ اليهود وقعوا يف الرشِّ

وفيها: بيان كِذب اليهود يف ادِّعاءاهتم، ومنها قوهلم: )گ گ گ ڳ(.

ك والُكفران. وفيها: أنَّ من خصال اليهود: ُمقاَبلة النَِّعم بالرشِّ

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(:

ك، وكِذهبم يف ادِّعائهم؛  ول��امَّ ذكر تعال مثااًل آخر ملعاندة اليهود، وإصارهم عىل الرشِّ
ق�ال : )ۆ ۆ ۈ( أي: واذكروا ي�ا بني إرسائيل حني أخذنا عليكم الَعهد 
�د للعم�ل ب�ام يف الت�وراة. )ۈ ٴۇ ۋ(: قلعنا ذلك اجلبل، وحبس�ناه  املؤكَّ
باع ما  ، وأَبوا اتِّ فوق رؤوس�كم؛ هتديًدا بس�قوطه عليهم، إذا امتنعوا عن االس�تجابة للحقِّ

أمرهم اهلل به.

وقال  هلم: )ۋ ۅ ۅ(: اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه )ۉ( 
بِجدٍّ واجتهاٍد، وعزيمٍة ونشاط. )ۉ( أي: سامَع َقبوٍل واستجابٍة وطاعة.

، فعاًل وق�واًل: )ې ې ې( أي: َس�ِمعنا  ف�كان ردُّهم: اإلع�راض والت�ويلِّ
ك  بآذانن�ا فق�ط، وعَصين�ا بأفعالن�ا، وخاَلْفن�ا. و)العصي�ان(: هو اخل�روج عن الطاع�ة، برَتْ

املأمور، أو فِْعل املحظور.

ولعلَّهم قالوا ذلك بعد رجوع اجلبل إل مكانه، وزواله من فوق رؤوسهم!

)ى ى ائ ائ( أي: َتَغْلَغل ُحبُّ الِعجل يف ُقُلوهبم، وامتألت به.

قال قتادة: »ُأرِشبوا حبَّه، حتى خَلَص ذلك إل ُقُلوهبم«))(.

)ەئ( أي: بسَبِب ُكفرهم باهلل ، وبام بقَي يف ُقُلوهبم من اآلثام السابقة، 

. اِمريُّ ُفتِنُوا بالِعْجل ل�امَّ صنَعه هلم السَّ

تفسري عبد الرزاق ))/80)(.  )((
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�د ، وَم�ن جي�ادل ه�ؤالء اليه�ود: )وئ ۇئ ۇئ  )وئ( ي�ا حممَّ

م، أي: بئس�ام يأمركم به إيامنكم عب�ادة الِعجل، فإذا كان  ۆئ( )بئ�س(: م�ن أفعال الذَّ
مقت�ىض اإلي�امن عندك�م أن تعبدوا هذا الِعج�ل، فبئس هذا اإلي�امن. )ۆئ ۈئ ۈئ( 
أي: صاِدق�ني يف دعوى اإليامن، واملقصود: إن كنتم مؤمنني حقيقة، فكيف يأمركم إيامنكم 

بالعمل القبيح؟

ك والُكفر. و)اإليامن( يف األصل: ضدُّ الرشِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ بن�ي إرسائي�ل ما آمن�وا إالَّ عن ُك�ره، وما أظه�روا الطاعة إالَّ حني ص�ار اجلبل فوق 
رؤوسهم.

وفيها: عظيم ُقدرة اهلل؛ بَقْلع اجلبل من مكانه، وإمساكه يف اهلواء.

ة، وليس بالكسل والفتور. يَّ ى رشيعة اهلل بالنشاط واجلدِّ وفيها: وجوب َتَلقِّ

وفيها: وقاحة بني إرسائيل وِعنادهم، يف قوهلم: )ې ې(.

وفيها: أنَّ سامع اإلدراك ال َيعني االستجابة، واملؤمن إذا سمع استجاب.

. وفيها: أنَّ املؤمن احلقَّ ال يأمره إيامنه باملعصية والرشِّ

وفيه�ا: أهيَّ�ة تطهري الَقْلب من األدران الس�ابقة، واآلثام املاضي�ة؛ حتى ال ُيصبح قاباًل 
لالفتتان.

وفيها: أنَّه ينبغي عىل َمن تاب إل اهلل وأناب، أن يتخلَّص من كلِّ شوائب اجلاهليَّة، سواًء 
كان�ت ُكف�ًرا أو بِدعة أو معصي�ة؛ حتى ال يعود إل ما كان علي�ه، وال َيْفَتتِن بام جِيدُّ وُيعَرض 

ك واملعايص. عليه من أنواع الرشِّ

ه عن س�امع ما  ب َقْلُبه حبَّ شء؛ فإنَّه ُيعميه عن رؤية عيوبه، وُيِصمُّ وفيه�ا: أنَّ َمن ترشَّ
.» َيطَعن فيه، وهذا معنى قوهِلم: »ُحبُّك اليشء ُيْعِمي وُيِصمُّ

وفيها: أنَّه ينبغي تقوية إيامن َمن أسلم خائًفا؛ حتى ال يعود إل الُكفر، بإزالة ما خُييفه.
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م بَمن ادَّعى اإليامن وهو كاِذب؛ لينكشَف أمُره أمام نفسه، وأمام اآلَخرين. وفيها: التَهكُّ

وفيه�ا: أنَّ مري�ض الَقْلب مه�ام رأى من اآليات، فإنَّه ال يؤم�ن حقيقة؛ بل تكون طاعته 
تة ظاهرة، حتى إذا زالت اآليات رجع إل ما كان فيه. مؤقَّ

ره،  وفيها: تعلُّم األدب مع اهلل، يف عدم نس�بة فِْعل الرشِّ إليه مبارشة، مع أنَّه خالِقه ومقدِّ
ك�ام ُيفي�ده بن�اء الفع�ل للمجه�ول يف قول�ه: )ى ى ائ ائ(، وال�ذي 

. اه يف ُقُلوهبم حقيقًة: هو اهلل َأرشهبم إيَّ

ُّ َلْيَس إَِلْيَك«))(، وق�ول مؤمني اجلّن: )ۆ ۆ  وه�ذا كقول النبي : »َوال�رشَّ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]اجلن: 10[.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٿ(:

ول��امَّ ادَّع�ى اليهود -عليهم لعن�ة اهلل- أَن اجلنَّة خالصة هلم من دون الن�اس، وأنَّ النَّار 
اهم هبذه  م أبناء اهلل وأحباؤه؛ بنيَّ اهلل تعال كِذهبم، وحتدَّ اًما معدودات، وأهنَّ لن متسهم إالَّ أيَّ

د  هل�ؤالء اليهود: )ٻ ٻ ٻ ٻ  اآلي�ة؛ فقال : )ٱ( أي: يا حممَّ
ة بكم، وس�املة  پ( املقصود: نعيم اآلخرة، وهو اجلنَّة )پ پ پ( أي: خاصَّ

من ُمشاركة غريكم لكم فيها، )ڀ ڀ ڀ(: بقيَّة األَُمم، بام فيهم املسلمون.

)ڀ ٺ( أي: َأريدوه، واش�َتهوه بُقُلوبكم، واطُلبوه واْدُعوا به بألِسنَتكم؛ ألنَّ 

نيا. َمن اعتقد أنَّه من أهل اجلنَّة؛ كان املوُت أحبَّ إليه من احلياة الدُّ

ولذا قال: )ٺ ٺ ٺ( يف دعواكم أنَّ اجلنَّة خالصة لكم.

ول جي�رؤ اليهود عىل ذلك، ول يتمنَّوا املوت وال س�ألوه، وقد قال النبي : »َلْو 
َأنَّ الَيُهوَد مَتَنَّْوا الَمْوَت مَلَاُتوا، وَرَأوا َمَقاِعَدُهْم من النَّاِر«))(.

رواه مسلم ))77(.  )((
حه األلباين يف الصحيحة )7/)87(. رواه أمحد )5)))(، وصحَّ  )((
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عاء عىل  ي�ن: املقصود باآلي�ة: املباَهل�ة، وهي أن يق�وم اليه�ود بالدُّ وق�ال بع�ض املفسِّ
ال�كاِذب من الفريقني )أي: هم واملس�لمون(، وهذا كقول�ه تعال: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]آل عمران: 61[.

م ه�م الكاِذبون، واحلياة  م يعلمون يف قرارة أنُفِس�هم أهنَّ ولكنَّهم ل يس�تجيبوا هلذا؛ ألهنَّ
عنده�م عظيم�ة عزيزة، فكيف َيْدُع�ون بيشٍء يكرهونه، وهم يعلمون أنَّه س�ريجع عليهم، 

وين�زل هبم، وليس باملسلمني؟

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تفني�د مزاعم الكافرين، وإفحام اليهود امللعونني، وتزويد املؤمنني بالُحَجج والباهني، 
وُطرق ُمناَظرة هؤالء اليهود الُمفِسدين.

وهذا من َتويلِّ اهلل للمؤمنني، وتأييده هلم.

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(:

ى اهللُ اليه�ود أن يتمنَّوا املوت إن كانوا صاِدق�ني؛ قال: )ٿ ٿ ٿ(،  ول��امَّ حتدَّ
ويف ُسوَرة »اجلمعة«: )ۇ ۇ ۆ( ]اجلمعة: 7[.

م يعلمون كِذهبم، وما  نيا؛ ألهنَّ أي: لن حيدث ذلك منهم يف املس�تقَبل كلِّه، ويف طول الدُّ
هلم بعد املوت من العذاب.

ا يف اآلخرة: فإنَّ مجيع أهل النَّار -بام فيهم اليهود- يتمنَّون املوت؛ لينتهي عذاهُبم، وما  وأمَّ
هم بميِّتني، كام قال تعال: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]الزخرف: 77[.

وقول�ه )ٹ ٹ ٹ( أي: بس�َبِب ما َعِملت�ه أيدي هؤالء اليهود وأنُفِس�هم، من 
. د املعايص املوِجبة للخلود يف النَّار، كالُكفر بمحمَّ

)ڤ ڤ ڤ(: حمي�ٌط ِعلُم�ه هبم، وبالظََّلمة من بني آدم -عىل اختالف ِمَلِلهم- وبام 

قالوه وفعلوه. ويف هذا هتديٌد وختويٌف هلم؛ ألنَّه سُيجازهيم عىل أعامهلم التي أحاط هبا علام.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ م�ن إعجاز القرآن الكريم: إخباره عن أمر مس�تمرٍّ يف املس�تقَبل، وه�و أنَّ اليهود لن 
يتمنَّوا املوت، وهذا ما تراه فيهم حتى اآلن.

ا أكثر ما ُتكتَسب به األعامل. وفيها: نِسبة العمل إل األيدي؛ ألهنَّ

وفيها: أنَّ َمن ساء عمُله خاف من املوت، وَمن َحُسن عمُله ال يكون أمره كذلك.

وفيها: أنَّ سَبَب عدم متنِّي اليهود للموت، خيتلف عن سَبِب عدم متنِّي املؤمن للموت.

ا،  ُه َأْن َيْزَداَد َخرْيً ا حُمِْسنًا َفَلَعلَّ فاملؤمن حاُله كام يف احلديث: »اَل َيَتَمنَّنَيَّ َأَحُدُكم الَمْوَت، إِمَّ
ُه َأْن َيْسَتْعتَِب«))(، أي: يتوب ويرجع عن اإلساءة، ويطلب رضا ربِّه بالتوبة. ا ُمِسيًئا َفَلَعلَّ َوإِمَّ

ا إذا قِدمت الِفتنة، وخيَش املؤمُن عىل ِدينه؛ فإنَّه ال بأس أن يتمنَّى املوت حينئٍذ، كام يف  أمَّ
ُدعائه : »َوإَِذا َأَرْدَت بِِعَباِدَك فِْتنًَة؛ َفاْقبِْضنِي إَِلْيَك َغرْيَ َمْفُتوٍن«))(.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(:

ل  د ، وكّل متأمِّ ث�م قال تعال يف وصف ه�ؤالء اليهود: )ڦ( يا حممَّ
يف حاهل�م إل قي�ام الس�اعة )ڦ ڦ(: أش�دَّ الن�اس ِحْرًصا، مؤمنه�م وكافرهم. 
ة  و)احِل�ْرص(: الطم�ع يف ال�يشء، مع اخل�وف من فواته، مع ب�ذل اجلهد يف حتصيله، وِش�دَّ

الطلب له.

)ڦ ڄ(: أيَّ حياة كانت، ولو حلظة!

)ڄ ڄ ڄ( أي: أنَّ اليهود أحرص من املرِشكني عىل البقاء أحياء؛ وذلك ألنَّ 

ا فرصته الوحيدة يف اعتقاده، فهو  نيا؛ ألهنَّ الُم�رِشك املنِك�ر للبعث حيرص عىل هذه احلياة الدُّ
نيا لالستمتاع أكثر ما يمكن. يريد البقاء يف الدُّ

رواه البخاري ))567(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )684(. رواه الرتمذي )))))(، وصحَّ  )((
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ا حرص اليهود عىل احلياة -وهم يؤمنون بالَبعث والنشور، وحياة اآلخرة-؛ فذلك  وأمَّ
م يعلمون يف قرارة أنُفِسهم ما هلم من العذاب يف اآلخرة. ألهنَّ

والذي يتوقَّع عذاًبا بعد املوت، أشدُّ حرًصا عىل احلياة ممَّن ال يتوقَّع شيًئا أصاًل.

ا. و)الود(: خالص املحبَّ�ة. )ڃ(: أحد هؤالء اليهود  )ڃ(: يتمنَّ�ى وحيب جدًّ

ة. نيا هذه املدَّ أو املرِشكني. )ڃ چ چ چ(: أن يمتدَّ به العمر والبقاء يف الدُّ

يه )ڇ  )چ ڇ(: ولي�س تعمريه وط�ول حياته )ڇ(: بُمْبِع�ده ومانعه وُمنَحِّ

ة الطويلة. ڇ(: عذاب اهلل بعد املوت، ويف اآلخرة )ڍ ڍ( هذه املدَّ

ِّ والعالنية،  )ڌ ڎ ڎ ڈ(: ذو إبص�ار بام يعملون، عليٌم بأعامهلم، يف السِّ

ال خيف�ى علي�ه شء م�ن ذل�ك. و)البص�ري( باليشء يف لغ�ة الع�َرب: الُمب�ِص، العالِ�م به، 
و)الَبَص(: الِعْلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اليهوِديَّ يكره املوت؛ لِ�ام يعلم من سوء العاقبة.

وفيها: أنَّ الناس يتفاوتون يف احِلْرص عىل احلياة.

نيا، وخشية العقاب  وفيها: أنَّ امليسء الالهي يريد طول العمر؛ ملزيد من االستمتاع بالدُّ
يف اآلخرة.

وفيها: أنَّ طول العمر ال ُيفيد صاحَبه شيًئا، إذا كان يف معصية اهلل.

عاء بطول العمر والبق�اء، بأن يقول -مثاًل-: »أطال اهلل  ويف ذل�ك اإلش�ارة إل تقييد الدُّ
عمرك وبقاءك يف طاعة اهلل«، ونحو ذلك.

، فتعم�ريه َوب�اٌل عليه. وقد ُس�ئل  ني�ا لعم�ل ال�رشِّ وفيه�ا: أنَّ َم�ن أح�بَّ اللُّب�ث يف الدُّ
؟ َقاَل: »َمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَساَء َعَمُلُه«))(. : َأيُّ النَّاِس رَشٌّ

نيا لعمل الصاحلات، فنِِعامَّ هو. ا َمن أحبَّ البقاء يف الدُّ وأمَّ

رواه الرتمذي )0)))(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )97))(.  )((
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ 

ڳ ڱ ڱ ڱ(:

حوا للنبيِّ  بعداوهتم ملن َينْ�ِزل عليه  ثم قال تعال يف جواب اليهود الذين صَّ
بالقرآن، وهو جبيل ؛ فقال تعال:

)ژ ژ ڑ ڑ ک( أي: من أضمَر عداوَته؛ فليُمت غيًظا؛ ألنَّ َمن عاداه فقد 

عادى اهلل، وقد جعله اهلل واسطًة بينه وبني ُرُسله. وقيل: معنى )جبيل(: عبد اهلل.

�د  )ک( أي: جبي�ل األم�ني )ک( أي: الق�رآن الكري�م )ک گ( ي�ا حممَّ

، وهذا كقوله تعال: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الشعراء: 194-193[.

)گ گ(: بأمره ومشيئته، فال وجه للعداوة؛ ألنَّ جبيل  مأمور.

مة، )ڳ(  )گ( موافًقا ومطابًقا )ڳ ڳ ڳ( من الكتب اإلهليَّة املتقدِّ

 . هادًي�ا ودلي�اًل إل احل�قِّ )ڱ( أي: باجلنَّ�ة والنعيم. و)البِش�ارة(: هي اخلب الس�ارُّ
)ڱ( باهلل ومالئكتِه وكتبِه ورسِله، وكلِّ ما جيب اإليامن به.

وقد ورَد يف سَبب نزول هذه اآلية: ما رواه اإلمام أمحد، عن ابن عبَّاس ، أنَّ اليهوَد 
ا َنْسَأُلَك َعْن َخَْسِة َأْشَياَء، َفإِْن َأْنَبْأَتنَا  أقَبلوا إل رسول اهلل ، فقالوا: َيا َأَبا الَقاِسِم، إِنَّ

َبْعناَك. ، واتَّ هِبِنَّ َعَرْفنَا َأنََّك َنبِيٌّ

َنا َم�ْن َصاِحبَك؟ َقاَل:  ، َفَأْخِبْ ُه َلْيَس من َنبِ�يٍّ إاِل َلُه َمَل�ٌك َيْأتِيِه بِاخلَ�َبِ ف�كان منه�ا: َفإِنَّ
َنا! َلْو  �ِذي َينِْزُل بِاحلَ�ْرِب َوالِقَتاِل َوالَع�َذاِب، َعُدوُّ يُل َذاَك الَّ ي�ُل «، َقاُل�وا: ِجْبِ »ِجْبِ

مْحَِة َوالنََّب�اِت َوالَقْطِر؛ َل�َكاَن! َفَأْنَزَل اهللُ : )ژ ڑ  �ِذي َينِْزُل بِالرَّ ُقْل�َت: ِميَكاِئيَل الَّ
ڑ ک( إَِل آِخِر اآلَيَة))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. دفاع اهلل تعال عن عبده ورسوله جبيل

رواه أمحد ))48)(، وحسنه حمققو املسند.  )((
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وفيها: أنَّ الَقْلب حملٌّ للحفظ؛ ولذلك كان ن�زول القرآن عليه، كام يف قوله: )ک ک 
گ(.

 ، وفيه�ا: امل�واالة ب�نَي املؤمن�ني، ويدخل فيه�م املالئكة، وع�ىل رأس�هم جبيل
فاع عنه. ومواالته تقتيض اإليامن به، وحمبَّته، ونصته، وبيان من�زلته، والدِّ

ويف اآلية: بيان ُكره اليهود جلبيل ؛ ألنَّه كان ين�زل بالقرآن املشتمل عىل َفْضحهم 
دِّ عليه�م؛ وألنَّه كان ين�زل مع املالئكة لنُصة املؤمن�ني يف قتال اليهود، وهو الذي أمر  وال�رَّ

النبي  أن يميَض بعد اخلندق لقتال بني ُقر يظة.

وفيه�ا: أنَّ املالئك�ة الت�ي تن�زل بأم�ر اهلل وإذنه، بالوحي والعذاب وغ�ري ذلك، ال وجه 
لون بأمر رهبم. م إنَّام يتن�زَّ لُبغضهم؛ ألهنَّ

م َقبُِلوه وانتفعوا به. وفيها: أنَّ القرآن ُبرشى للمؤمنني؛ ألهنَّ

ه  ُس�ل. وقد قال النبيُّ  عن ربِّ وفيها: أنَّ َمن عادى رس�واًل فقد عادى مجيع الرُّ
: »َمْن َعاَدى يِل َولِيًّا؛ َفَقْد آَذْنُتُه بِالَحْرِب«))(.

ل إالَّ بأمر اهلل، كام قال تعال: )حب   خب مب ىب يب( ]مريم:  وفيه�ا: أنَّ املالئك�ة ال تتن�زَّ
.]64

ويف اآلي�ة مع األدلَّة األخرى: أنَّ جبي�ل  يتلو الوحي عىل النبي  حتى 
يسمَعه، فَيْعِقَله بَقْلبه.

ويف اآلية: َفْضل الَقْلب؛ ألنَّه موضع العقل والِعْلم، وأرشف ما يف اجلسد.

وفيها: تأييد اهلل لنبيِّه  يف مواَجهته مع اليهود، بتلقينه الُحَجَج، وماذا يقول هلم 
عند مادلتهم ومناظرهتم.

وقد قرأ النبيُّ  هذه اآلية عىل عبد اهلل بن س�اَلم ، ل�امَّ س�أله عن أس�ئلة 
يُل؟ َقاَل:  يُل آنًِف�ا«، َقاَل: ِجْبِ يِن هِبِنَّ ِجْبِ ، وأجابه عنه�ا، وقال له: »َأْخَبَ ال يعلمه�ا إالَّ نبيٌّ

رواه البخاري ))650(.  )((
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»َنَعْم«، َقاَل: َذاَك َعُدوُّ الَيُهوِد من الَماَلِئَكِة. َفَقَرَأ َهِذِه اآلَيَة: )ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ())(.

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(:

ثم بنيَّ تعال ُحكم َمن ُيعاديه وُيعادي رسَله -أو واحًدا منهم-؛ فقال:

)ڱ ں ں ڻ(: بمخالف�ة أمره عناًدا، ومعصيته مكابرًة، واالس�تكبار عن عبادته، 

أو معاداة أوليائه، )ڻ(: عاَل غيبّي، خلَقه اهلل من نور، يعبدونه ويطيعونه.

عه، وأمره�م بتبليغه، ويدخل  )ڻ(: صف�وة الَخْلق، الذي�ن أوحى إليه�م برَشْ

فيهم الرس�ول امللكي، والرس�ول البرشي، كام ق�ال تعال: )چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ( ]احلج: 75[.

فِهام  كر -مع كوهنام داخلني يف )املالئكة(-؛ لبيان رَشَ )ڻ ۀ(: أفرده�ا بالذِّ

وَفْضِلهام، وُعُلوِّ من�زلتهام عنده سبحانه.

دِّ عىل اليه�ود، وبيان أنَّ َمن ع�ادى أحدها فقد عادى  وق�رَن )مي�كال( ب� )جبي�ل( للرَّ
اآلخر، وعادى اهلل  أيًضا.

ل  ل بإبالغ الوحي من اهلل إل أنبيائه وُرُس�له، وميكال هو ميكائيل، وهو املوكَّ وجبيل موكَّ
ل بام حتيا به األرض واألبدان. ل بام حتيا به الُقُلوب، وميكائيل موكَّ باملطر والنبات، فجبيل موكَّ

ل بالنف�خ يف الصور- أفض�ل املالئك�ة، وقد ذكَره�م النبي  وه�ا م�ع إرسافي�ل -امل�وكَّ
اِئي�َل َوِميَكاِئيَل   يف ُدعائ�ه يف اس�تفتاح قي�ام اللَّيل؛ فكان يق�ول: »اللُهمَّ َربَّ َجْبَ
ُكُم َب�نْيَ ِعَباِدَك فِياَم  �َهاَدِة، َأْنَت حَتْ �اَمَواِت َواألَْرِض، َعاِلَ الَغْيِب َوالشَّ افِي�َل، َفاطِ�َر السَّ َوإرِْسَ
اٍط  َتِلُفوَن، اْهِديِن ملَِا اْخُتِلَف فِي�ِه من احلَقِّ بِإِْذنَِك؛ إِنََّك هَتِْدي َمْن َتَش�اُء إَِل ِصَ َكاُن�وا فِي�ِه خَيْ

ُمْسَتِقيٍم«))(.

رواه البخاري )4480(.  )((
رواه مسلم )770(.  )((



172

ا هلل،  )ۀ ہ ہ ہ(: ه�ذا ج�واب الش��رط الس�ابق؛ أي: َم�ن كان عدوًّ

فاهلل عدوٌّ له، وَمن عاداه وعادى ُرُس�َله ومالئكَته، فإنَّه كافر باهلل العظيم، وقد قال تعال يف 
م: »َمْن َعاَدى يِل َولِيًّا؛ َفَقْد آَذْنُتُه بِالَحْرِب«))(. احلديث الُقْدِسّ املتقدِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ارتباط أركان اإليامن بعضها ببعض، وأنَّ َمن كفَر بواحد منها فقد كفَر باجلميع.

ويف اآلية: بيان تناُقض اليهود يف زعمهم ُمواالَة ميكائيل وحمبَّته، ثم ُكْره جبيل ومعاداته، 
ام مَلكان مأموران. مع أهنَّ

وفيها: إثبات صفة )العداوة( من اهلل ملن ُيعاديه، أو ُيعادي أولياءه.

وفيها: انتصار اهلل ألوليائه.

وفيها: أنَّ كلَّ كافر فاهلل عدوٌّ له.

م عىل غذاء البَدن. وفيها: إشارة إل أنَّ غذاء الَقْلب مقدَّ

وفيه�ا: التحذير من أن يتس�بَّب العبد يف مع�اداة اهلل له؛ ألنَّ َمن عادى اهلل فهو خمذول ال 
ُيفِلح، وعذابه أليم، وعاقبته وخيمة.

وفيها: أنَّ َمن عادى رسواًل فقد عادى الذي أرسَله، وما ُأرِسَل به.

)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(:

ه آيٌة بيِّنة دلياًل عىل صدقه، ليتبعوه؛  ول�امَّ زعمت اليهود أنَّ النبي  ل يأتِه من ربِّ
يت وجاليل،  ردَّ عليهم بقوله: )ھ ھ( )الالم( يف )ھ( للَقَسم، واملعنى: »وعزَّ
�د  )ھ(: مجع »آية«، وه�ي: العالمة والدليل  لق�د أنزلن�ا« )ھ( يا حممَّ
والبه�ان، واملقصود: آيات الق�رآن العزيز. )ے(: واضحات يف ذاهتا، ويف دالالهتا، 

الت باحلالل، واحلرام، واألخبار، والِعظات، واألحكام. مفصَّ

رواه البخاري ))650(.  )((
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ب هب�ا )ڭ ڭ(: اخلارجون عن  )ۓ ۓ ڭ(: جيحده�ا وُينِكره�ا، ويكذِّ

طاعة اهلل. واملراد ب� )الِفْسق( هنا: الِفْسق األكب املوِجب للخلود يف النَّار.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

دِّ عىل مزاعم اليهود. تأييد اهلل تعال لنبيِّه ، يف الرَّ

وفيها: دليل عىل ُعُلوِّ اهلل عىل َخْلقه؛ ألنَّ اإلن�زال يكون من أعىل إل أسفل.

وفيها: ِذكر أحد نوعي اآليات، وهي اآليات الرشعيَّة، وما أن�زل اهلل عىل أنبيائه. والنوع 
اآلخر: هي اآليات الكونيَّة من خملوقات اهلل، كالش�مس والقمر واللَّيل والنهار، واختالف 

األلُسن واأللوان.

وفيها: أنَّ اليهود حاولوا إطفاَء نور اهلل، والتنقيَص من َقْدِر كتابه؛ ألنَّه يكشف حقيقتهم، 
ويبنيِّ خمازهيم، ولكن يأبى اهلل إالَّ أن ُيتِمَّ نوَره، وينتَص لكتابه.

وفيها: أنَّ من الِفْسق ما يكون سببا للخلود يف النَّار، وهذا هو الفسق األكب، قال تعال: 
)ې ې ى ى ائ( ]السجدة: 20[؛ فهذا من إطالق الفاسق عىل الكافر.

وفيها: أنَّه كلَّام ازداد اإلنس�ان طاعة هلل، وابتعد عن الِفْس�ق؛ كانت آيات اهلل يف َقْلبه َأْبنَي 
وَأوَضح.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(:

ث�م ذك�ر تعال َخصل�ة ذميمة يف اليهود توَجد فيه�م دائاًم؛ وهي اخِليان�ة، ونقض العهود 
واملواثيق؛ فقال تعال:

م،  )ۇ( )اهلم�زة( لالس�تِفهام، وه�و إن�كاري، و)ال�واو( للعطف عىل م�ا تقدَّ

ط تفيد التَّ�كرار. و)كلَّام(: أداة رَشْ

)ۇ(: َأعطوا امليثاق املغلَّظ املؤَكد باليمني )ۆ( مع اهلل ، أو مع ُرُسله، 

د  إذا ُبِع�ث، ونصته، والقتال  باع م�ا أن�زله اهلل، واإلي�امن بمحمَّ ك�ام عاهدوا باتِّ
معه.
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ة. أو عهودهم مع الَخْلق، كاملعاَهدات التي أبرموها مع املسلمني يف املدينة النبويَّ

)ۆ(: طرَحه ونقَض�ه، وَتَرَك العمل به، وخالَف ول يوفِّ )ۈ ۈ(: ط�ائفة 

ومجاعة.

يُّ : »ليس يف األرض َعهد ُيعاِه�دون عليه إالَّ نقضوه ونَبذوه،  ق�ال احلس�ُن الَبْصِ
ُيعاِهدون اليوَم، وينُقضون غًدا«))(!

)ۋ ۋ ۅ ۅ(: ف�ال ُيرج�ى إيامهنم؛ ألنَّ الضالل قد اس�تحوَذ عليهم، ولو 

كانوا يؤمنون ما نقضوا الَعهد.

وقد قال النبي : »اَل إِياَمَن ملَِْن اَل َأَماَنَة َلُه، َواَل ِديَن ملَِْن اَل َعْهَد َلُه«))(.

وقد ورَد يف سَبب نزول هذه اآلية: عن ابن عبَّاس : أنَّ مالك بن الصيف اليهودّي، 
ق�ال حني ُبِعَث النب�ي  وذكَر هلم ما أخَذ اهلل عليهم من امليثاق، وما َعِهَد اهلل إليهم 

د ، وما أخَذ له علينا ميثاًقا!. فيه: واهلل، ما َعِهد إلينا يف حممَّ

فأنزل اهلل : )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ())(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

م ال  أنَّ الغ�در واخِليان�ة من طبيعة اليه�ود، وأنَّه ال ُبدَّ أن يوجد فيهم َمن ينق�ض العهود، وأهنَّ
م ينقضون العهود حتى مع غري الُمْسلمني. يؤمنون حتى بكتاهبم، وأنَّه ال يوَثق هبم يف شء، وأهنَّ

ويف اآلية: أنَّ املؤمن يفي بالَعهد، وال ينُقضه.

م مجيًع�ا بالُحكم؛  وفيه�ا: أنَّ م�ن الَع�ْدل أنَّه إذا حص�ل اإلثم من بعض الق�وم، أالَّ ُيَعمَّ
لقوله: )ۆ ۈ ۈ(.

وفيها: أنَّ املستِخفَّ بالَعهد ُمشابٌه لليهود.

تفسري ابن أب حاتم ))/84)(.  )((
رواه أمحد ))8)))(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )79)7(.  )((

سرية ابن هشام ))/40)(، تفسري الطبي ))/400(، وإسناده ضعيف.  )((
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ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(:

غم من أنَّ العهد قد ُأِخذ  د ، بالرَّ ثم ذكر تعال امتناَع اليهود عن اإليامن بمحمَّ
عليه�م باإليامن ب�ه، واتِّباعه وُنصت�ه إذا ُبِعث؛ فقال تعال: )ۉ ې(: ُأرس�ل إل 

�د  )ى( موافق )ائ  اليه�ود وأتاه�م )ې ې ې ى( وه�و حممَّ
باِعه. ائ( من التوراة وغريها من كتبهم املذكور فيها ِصفُته، ووجوُب اإليامِن به واتِّ

)ەئ(: َألقى ورم�ى )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(: طائفة من هؤالء اليهود، وهم 

أحباره�م وكباؤه�م )ۆئ ۆئ( الذي عنده�م )ۈئ ۈئ(، وهذا يدلُّ عىل 
، وعدم االلتفات، واالس�تغناء، والُكْره واإله�ال، فجعلوه كاليشء املنبوِذ  اإلعراض التامِّ

املرميِّ الُمحتَقر.

عبيُّ : »هو بنَي أيدهيم يقرأونه، ولكن نبذوا العمل به«))(، وقال ُسفيان ابن  قال الشَّ
�ة، ول حُيلِّوا حالله ول  يباج، وَحلَّْوه بالذهب والِفضَّ ُعَيين�ة : »َأدرجوه يف احلري�ر والدِّ

موا حرامه؛ فذلك النَّْبذ«))(. حيرِّ

 ، �م ليس عندهم ِعْلم بصفة هذا النبيِّ )ېئ ېئ ېئ(: تظاه�ًرا باجلهل به، وكأهنَّ

ه. وَمبعثه، وحقِّ

ق�ال قت�ادة : »أي: أنَّ القوم كانوا يعلم�ون، ولكنَّهم أفس�دوا ِعْلمهم، وجحدوا، 
وكَفروا، وكتموا«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُكفر اليهود بالنِّعمة، فبداًل من أن يؤمنوا هبذا القرآن -ألنَّه مؤيِّد ملا معهم- كَفروا به.

. وفيها: مثاٌل لُكفر اإلعراض والتويلِّ

تفسري الطبي )7/)46(، تفسري ابن املنذر ))/8)5(.  )((
تفسري القرطبي ))/)4(.  )((
تفسري الطبي ))/404(  )((
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ًدا  قد أخَبت به الكتب السابقة. وفيها: أنَّ الرسول حممَّ

ة كراهية اليهود للقرآن، واستهانتِهم به. وفيها: ِشدَّ

وفيه�ا: موافق�ة الق�رآن ملا قبل�ه من الكتب الس�اموية يف أم�ور كثرية؛ منه�ا: توحيد اهلل، 
ة للترشيع،  وأركان اإلي�امن، وِذك�ر الي�وم اآلخر، واملواعظ م�ن اهلل خلَْلقه، والقواع�د العامَّ
�د ، وِصفت�ه، وِصفة  واألم�ر بأع�امل البِّ واخل�ري، ووج�وب اإلي�امن بالنبيِّ حممَّ

أصحابه، وأخبار األَُمم املاضية، وغري ذلك.

ويف اآلية: ُقبح التظاهر باجلهل مع ِكتامن الِعْلم.

وفيها: خطورة َتْرك العمل بكتاب اهلل.

كه كلِّه. وفيها: أنَّ َتْرك بعض الكتاب كرَتْ

وفيها: سوء َمن ردَّ احلقَّ بعد الِعْلم به.

وفيها: أنَّ َمن ال يعمل بِعْلمه؛ فهوكاجلاهل، أو أشّد.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(:

ول��امَّ اتفقت التوراة والقرآن، وطابق وصُف النبيِّ  ما هو مذكور عند اليهود 
ْحر، وأعرضوا عن كتاب اهلل الذي بأيدهيم؛  يف التوراة؛ نبذوا كتاب اهلل، وأخذوا بكتب السِّ

وقد قال اهلل تعال عنهم:

مه، وما ترويه  )ٱ( أي: اليه�ود )ٻ ٻ ٻ(: م�ا تأخذ به، وتتِّبِعه، وتقدِّ

وخت�ب به كاِذب�ة. )ٻ پ پ( أي: يف زمنه وعهد ُملكه، وم�ا أقحموه وزادوه من 
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ْحر والُكفر يف الكتب التي كان سليامن  يكتب فيها ممَّا ن�زل عليه من الوحي، وما  السِّ
ُقوهنا من السامء. خَلطوه من الَكِذب، مع األخبار التي كانوا يسرَتِ

وق�د َص�حَّ عن ابن عبَّاس ، أنَّه كان لس�ليامن  كاتٌب يكت�ب كلَّ شٍء بأمر 
س�ليامن، ويدفنه حتت كرس�يِّه، فلامَّ مات سليامن  أخرجته الش�ياطني، فكتبوا بنَي كلِّ 
سطَرين ِسحًرا وُكفًرا، وقالوا: هذا الذي كان سليامن يعمل به. قال: فبئ جّهال الناس من 

ًدا ، وأنزل عليه هذه اآليات))(. سليامن وأكفروه، حتى بعث اهلل حممَّ

وحُيتمل أن يكون هذا ممَّا أخذه ابن عبَّاس  عن أهل الكتاب.

قون السمع من السامء، فيأيت  وجاء عن ابن عبَّاس  أيًضا: أنَّ الش�ياطني كان يسرَتِ
أحُدهم بكلمة حقٍّ قد َسِمَعها، وخَيِْلط معها سبعني ِكذبة، فُيرِشهُبا ُقُلوَب الناس؛ فأطلع اهلل 
عليها سليامن، فدفنها حتت كرسيِّه، فلامَّ مات سليامن  دلَّ شيطاٌن الناَس عليه، وقال: 
أاَل أُدلُّكم عىل كنِزه الُمَمنَّع الذي ال كنَز مثله؟ فأخرجوه -وهم اليهود- وقالوا: هذا ِسْحر، 

َبعوه وَعِمُلوا به، فأنزل اهلل ُعذر سليامن يف هذه اآلية))(. واتَّ

�ْحر  �ْحر ويعمل به، وحيث إنَّ السِّ فق�د ظ�نَّ بعُضهم أنَّ س�ليامن  كان يأخذ بالسِّ
أ اهلل نبيَّه س�ليامن  ممَّا افرتاه عليه هؤالء  ُكفر ال يمكن لنبيِّ اهلل أن يعمَل به؛ لذا فقد برَّ

ْحر، أو تعليمه. )ڀ  الشياطني واليهود؛ فقال تعال: )پ ڀ ڀ( بتعلُّم السِّ
ْحر، واإلعانة عليه. ڀ ٺ( بتعليم السِّ

�ْحر( يف اللُّغة: كلُّ ش�ئ  وبنيَّ س�َبَب ُكفِره�م بقوله: )ٺ ٺ ٺ(، و)السِّ
قى التي َينُْفُث فيها الساحر، فينتج عن  �حر املذموم رشًعا: هو الُعَقد والرُّ َخِفَي س�َبُبُه. والسِّ

ذلك تأثرٌي يف بدن املسحور، أو عقله.

ومنه ما يقُتل، ومنه ما ُيمِرُض، ومنه ما ُيزيل العقل، ومنه ما ُيغريِّ احلواس، فريى اليشء 
ًكا ونحو ذلك -وهو ِسْحر التخييل والتمثيل-. ك ساكنًا والساكن متحرِّ املتحرِّ

تفسري ابن كثري ))/46)(.  )((
تفسري الطبي ))/5)4(.  )((
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ف  ْ ومن�ه م�ا يغريِّ مش�اعر اإلنس�ان، فيقلب احل�بَّ ُبغًض�ا، والُبغ�ض حبًّا -وه�و الصَّ
هه فيهم،  والَعْط�ف- فيِصف الرجل عن أح�بِّ الناس إليه كزوجته وأوالده وأبَويه، وُيَكرِّ
�ا وينقاد له؛ حتى ال  �ْحر ش�خًصا، ويميل إليه مياًل قويًّ وُربَّ�ام َكِره نفس�ه، أو حيبُّ نتيجَة السِّ

يستطيع اخلروج عن أمره!

ْحر قديم يف البرش؛ فقد كان معروًفا يف قوم صالح، وقوم فرعون. والسِّ

ين:  وقال تعال: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(، قال كثري من املفسِّ
)ه�اروت( و)م�اروت(: اس�امن مللَك�ني أنزهل�ام اهلل يف أرض باب�ل بالع�راق؛ ل��امَّ خلطت 
ْحر  ْحر والُكفر فيهم، فميَّز املَلكان للناس بنَي السِّ الشياطني األمور عىل الناس، ونرشوا السِّ
راهنم من العمل به، ويف  �ْحر، وصارا ُيَعلِّامن الناس ذلك، وحيذِّ ة؛ لتوضيح ماهيَّة السِّ والنبوَّ

يه، ال للعمل به))(. هذا ابتالء وامتحان من اهلل، وكان تبينُي الرشِّ لتوقِّ

ْحر، ويعملون أيًضا بام  ولكن هؤالء اليهود صاروا يتَّبعون الش�ياطني فيام نرشته من السِّ
جاء املَلكان من التحذير منه.

ومن رمحة اهلل: أنَّه أمر هذين املَلكني ببيان حكم هذا للناس؛ فقال تعال: )ڤ ڤ( 
أي: ه�اروت وماروت )ڤ ڤ( من الن�اس )ڦ ڦ( له: )ڦ ڦ ڄ( أي: 

ْحر ويعمل به، ممَّن حَيذره ويرفضه. ابتالٌء واختباٌر من اهلل؛ ليتبنيَّ َمن يريد السِّ

ْحر، والعمل به. رانه بقوهلام: )ڄ ڄ( أي: بتعلُّم السِّ وحيذِّ

ْحر، وزَعموا  ين: إنَّ املعنى: أنَّ اليهود اتَّبعوا ما تتلو الشياطني من السِّ وقال بعض املفسِّ
أ امللَكني.  أ اهلل س�ليامن وب�رَّ أنَّ امللَك�ني قد ن�زال بالس�حر َوْحًيا من اهلل لس�ليامن ، فبَّ

�حَر ع�ىل امللَكني، )ڀ  ويك�ون املعن�ى عىل ه�ذا: وما كفَر س�ليامن، وال أن�زل اهلل السِّ
ڀ ٺ(، ومنهم هاروت وماروت.

والقول األول َأول؛ ملوافقته لظاهر اآلية.

انظر: تفس�ري الط�بي ))/0)4-6)4(، تفس�ري ابن كث�ري ))/44)-65)(، التحري�ر والتنوير ))/)64-  )((
645(، تفسري ابن عثيمني ))/45)(.
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وق�د وردت قَص�ص كثرية يف افتتان ه�اروت وماروت، ووقوعه�ام يف الكبائر، لكن ال 
حابة والتابع�ني يف ذلك مصدره  َيِص�حُّ منه�ا شء عن النب�ي ، وما جاء ع�ن الصَّ
كتُب بني إرسائيل، وما رواه كعب األحبار وغريه منها، وهذه اإلرسائيليَّات ال حيتّج هبا))(.

وقول�ه )ڃ ڃ( أي: فيتعلَّم الناس من هاروت وماروت )ڃ ڃ 
ْحر الذي يِصف الزوج عن زوجته، والزوجة عن زوجها،  چ چ چ چ( أي: السِّ
فيؤدِّي إل التفريق بينهام، وهذا عند إبليس من أعظم إنجازات جنوده؛ كام يف حديث جابر 
اب�ن عب�د اهلل ، ع�ن النبي  أنَّه قال: »إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَش�ُه َع�ىَل الَماِء، ُثمَّ 
اَي�اُه، َفَأْدَناُهْم ِمنْ�ُه َمنِْزَلًة َأْعَظُمُهْم فِْتنَ�ًة، جَيِيُء َأَحُدُهْم َفَيُق�وُل: َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا،  َيْبَع�ُث رَسَ
ْقُت َبْينَ�ُه َوَبنْيَ اْمَرَأتِِه،  َفَيُق�وُل: َما َصنَْعَت َش�ْيًئا! ُثمَّ جَيِيُء َأَحُدُه�ْم َفَيُقوُل: َما َتَرْكُتُه َحتَّى َفرَّ

َفُيْدنِيِه ِمنُْه، َوَيُقوُل: نِْعَم َأْنَت«))(.

ْحر قادرين عىل إحلاق شء من  )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(: ليس املتعاملون بالسِّ

ر بأحد من الناس، )ڌ ڎ ڎ( بمشيئته وإرادته. َ الرضَّ

ْحُر إالَّ َمن دخل فيه«))(. يُّ : »ال يرضُّ هذا السِّ وقال احلسُن الَبْصِ

�ْحر  ني�ا واآلخرة، )ڑ ڑ(: هذا بيان بأنَّ السِّ )ڈ ژ ژ( يف الدُّ

�ْحر رضٌر ال منفع�ة فيه أبًدا، فهو أس�وأ من اخلمر  رَضر خال�ص، ودلي�ٌل ع�ىل أنَّ تعلُّم السِّ
واملي�س، فقد قال اهلل عنه�ام: )ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]البقرة: 219[.

�ْحر وأخَذه  )ک کک گ( أي: عل�َم أه�ُل الكت�اب أنَّ م�ن اخت�ار السِّ

�ْلعة، واعتم�ده بداًل م�ن اإليامن والوح�ي؛ )گ گ گ  وَرِغ�َب في�ه، رغبة املش�رتي يف السِّ
ڳ ڳ ڳ(: ليس له حظٌّ ونصيب يف اآلخرة.

انظ�ر: تفس�ري ابن كث�ري ))/60)(، البداية والنهاي�ة ))/09)(، السلس�لة الضعيفة للعالَّم�ة األلباين )70)،   )((
.)9(( ،9(( ،9(0

رواه مسلم )))8)(.  )((
تفسري ابن أب حاتم ))/)9)(.  )((
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قال قتادة : »قد علم ذلك أهُل الكتاب يف عهد اهلل إليهم: أنَّ الس�احر الخالق له 
عند اهلل يوم القيامة«))(.

وقال: »ليس له يف اآلخرة جنَّة عند اهلل«))(، وقال احلسن: »ليس له ِدين«))(.

د، والتقدير:  )ڱ ڱ ڱ ڱ ں(: هذا الكالم حيمل معنى الَقَسم املؤكَّ

م ل�امَّ اش�رَتوا  »واهلل، لبئ�َس م�ا رَشوا ب�ه أنُفَس�هم«. ومعن�ى )ڱ( هن�ا: باع�وا؛ ألهنَّ
�ْحر ُأعطوا مقابَِله خس�ارَة أنُفِس�هم، فباعوها هبذا الُكفر، فبئس البيع هو )ڻ ڻ  السِّ
�ْحر وال َعِمُلوا  ڻ( أي: ل�و كان�وا يعَلمون مآل أمِرهم ِعلاًم يقينيًّا؛ َل�اَم تعلَّموا السِّ

م ل يعَلموا. به، فهم ل�امَّ ل يعَملوا بام َعِلموا؛ فكأهنَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْحر، واتِّباعهم له، وَتْرك ما أن�زل اهلل عليهم. عمل اليهود بالسِّ

وفيها: َسْعي الشياطني يف إضالل الناس.

ْحر. وفيها: دفاع اهلل عن أنبيائه، وتبئة سليامن  من السِّ

ْحر من الُكفر، ومن أعامل الشياطني، وأنَّ تعلُّمه ُكفر، وأنَّ الساحر كافر. وفيها: أنَّ السِّ

�ن ما يقتىض الُكفر كفَر،  �ْحر وتعليمه حراٌم بإطالق، فإن تضمَّ َم السِّ والتحقي�ق: أنَّ تعلُّ
ر، واسُتتيَب منه. وإالَّ فال، وإذا ل يكن فيه ما يقتىض الُكفر؛ ُعزِّ

ة األبرص واألعمى  وفيها: إرس�ال املالئكة البتالء البرش، وقد حصل مثل ذلك يف ِقصَّ
واألقرع.

وفيها: أنَّ اهلل يبنيِّ احِلَكم مع قيام االبتالء؛ لينجَو َمن يريد النجاة.

وفيه�ا: أنَّ اهلل تعال قد هييِّئ لبعض الناس أس�باب املعصية؛ فِتن�ًة وابتالًء هلم وامتحاًنا، 

تفسري الطبي ))/)45(.  )((
تفسري عبد الرزاق ))/84)(.  )((
تفسري عبد الرزاق ))/84)(.  )((
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ْبت، يف قوله تعال: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ة أصحاب السَّ وهذا كام مرَّ أيًضا يف ِقصَّ
ک ک(.

فعىل املسِلم أالَّ يعيص ربَّه، ولو توفرت له أسباب املعصية.

�ْحر، أو النَّميمة  وفيه�ا: اإلث�م العظي�م لإلفس�اد ب�نَي الزوَج�ني والتفري�ق بينه�ام، بالسِّ
والتخبيب، ونحو ذلك.

. وفيها: أنَّه ليس كلُّ ِسْحر يرضُّ

وفيها: أنَّه ال حيدث رَضر إالَّ بإذن اهلل.

وفيها: حتريم تعلُّم العلوم التي ترضُّ وال تنفع، ومثله ما كانت مفسدته أكب من منفعته.

وفيها: أنَّ الِعْلم النافع يأبى عىل صاحبه تعلُّم الِعْلم الضاّر.

، ك�ام قال املَل�كان: )ڦ ڦ ڄ ڄ  وفيه�ا: وج�وب النصيحة للن�اس وتبيني احلقِّ
ڄ(.

. وفيها: أنَّ َمن آمن باهلل واليوم اآلخر إيامًنا صحيًحا؛ فإنَّ إيامنه يصفه عن الرشِّ

ْحر من أعامل الشياطني. وفيها: أنَّ السِّ

ون عن الشياطني، والَعالقة بينهم وطيدة. وفيها: أنَّ اليهود يتلقَّ

وفيه�ا: خطورة عمل الس�احر؛ ولذلك كان الراجح يف ُحكم�ه الَقْتل، واختلف العلامء 
نيا:  ا يف أحكام الدُّ يف َقب�ول توبت�ه، والراجح: أنَّه إن صدق فيها ُتقبل بينه وبني اهلل ، وأمَّ

فرُيَجع يف َقْتله إل اجتهاد احلاكم -بناًء عىل القواعد الرشعيَّة-.

وفيها: أنَّ ُقدرة اهلل  فوق األسباب.

وفيها: أنَّ األصل يف ُكفر الساحر أنَّه ُكفٌر أكب، خمرج من الِملَّة؛ لقوله تعال: )گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ(.

والتحقي�ق: أنَّ يف املس�ألة تفصي�اًل: فقد يكون ُكف�ًرا، وقد ال يكون ُكف�ًرا -بل معصيته 
كبرية-: فإن كان فيه قوٌل أو فِْعٌل يقتىض الُكفر كفَر، وإالَّ فال.
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�ْحر يف عهد س�ليامن ، وصنعت الُخطَّة؛ ليفتنوا  وفيها: أنَّ الش�ياطني تآمرت بالسِّ
. الناس بعد موت سليامن

ام اليهود ألنبيائهم بالباطل. وفيها: اهتِّ

. ْحر ُكفٌر، حتى يف رشيعة سليامن وفيها: أنَّ السِّ

د خداٍع للبص. ْحر له حقيقة وتأثري، وليس مرَّ وفيها: أنَّ السِّ

وفيها: تبئة املالئكة من العصيان.

وفيها: أنَّ من العلوم ما يكون فِتنة للناس.

ه. وفيها: أنَّ َمن فسد إيامُنه يشتهي ما يرضُّ

ْحر إماًما يأمتُّون به، ويسَعون خلفه. وفيها: أنَّ اليهود جعلوا السِّ

ه. وفيها: أنَّ َمن ترك االشتغال بام ينفعه؛ ابُتيَل بام يرضُّ

َحرة. ة، وخوارق السَّ وفيها: بيان الفرق العظيم بنَي معِجزات النبوَّ

وفيها: أنَّ الشياطني ُتعاِون َمن يتشبَّه هبم، بنجاسة القول والعمل واالعتقاد.

نيا. ين والدُّ ة يف الدِّ وفيها: أنَّ السحر مرضَّ

ْحر. وفيها: حتريم أخذ املال أو دفعه من أجل السِّ

ْحر عىل الزوَجني االنفصال التاّم، أو عدم الُقدرة عىل اإلتيان والوطء. وفيها: أنَّ من أثر السِّ

ق فيام ُينَسب إل األنبياء، ونفي املسائل الباطلة عنهم. وفيها: وجوب التحقُّ

وفيها: أنَّ الكتب الباطلة قد ُتنَسب إل بعض الصاحلني زوًرا وهبتاًنا.

ض للِفتنة؛ بل عىل املسِلم أن يبتعد عنها، ويسأل اهلل العافية. وفيها: أنَّه ال جيوز التعرُّ

�ْحر، ووج�وب إتالفها، ومن�ع وقوعها يف أيدي  وفيه�ا: احل�ذر من كتب الضالل والسِّ
الناس.

ذات الرشعيَّة  �ْحر كي يتقَيه؛ ألنَّ عنده من املعوِّ وفيها: أنَّ املس�ِلم ال حيتاج إل تعلُّم السِّ
ما يكفيه.

وفيها: خطورة َتْرك الوحي، واالستعاضة عنه بالعلوم األخرى.
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ك يف األرض؛ فقد  وفيها: أنَّ غياب الُمصِلحني س�َبٌب يف انتش�ار البِدعة والفساد والرشِّ
. نشطت الشياطني بعد وفاة سليامن

وفيها: َمْكر شياطني اإلنس واجلّن.

وفيها: حتايل شياطني اجلّن؛ إليقاع الناس يف الرشِّ بكلِّ وسيلة.

حرة عىل الناس لتفعَل فيهم ما تشاء، فقد  وفيها: أنَّ من رمحة اهلل بعباده: أنَّه ل يسلِّط السَّ
ونه بيشء. دة لشخص واحد، لكن ال يرضُّ يكيد َسَحرٌة كثريون بأسحار متعدِّ

�ار عىل ِعْلم الوحي، وم�ن ذلك: افتتان  وفيه�ا: خطورة املي�ل وحمبَّة وتقديم علوم الكفَّ
ر بنظريَّات الرشق والغرب، واتِّباعها بداًل من الوحي. بعض املسلمني يف هذا الزمن املتأخِّ

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ(:

ثم قال تعال: )ۀ ۀ( أي: ولو أنَّ اليهود -الذين تركوا وحَي اهلل، واتَّبعوا ما تتلو 
د ، وبام ُأنِزل عليه، بُقُلوهبم،  ْحر- )ہ( أي: بمحمَّ الش�ياطني، وتعلَّموا السِّ
�ْحر- فآَمنوا بُقُلوهب�م، واتَقوا بجوارحه�م، واجَتنبوا  م�ه اهلل -ومنه السِّ )ہ( م�ا حرَّ

الُكف�ر؛ )ہ( أي: ألج�ٌر وث�واب )ہ ھ ھ(: أض�اف )الث�واب( إل نفس�ه 
ليطمئ�َن العب�د إل حصوله، وليعلم أنَّه كثرٌي وافٌر؛ ألنَّ عطيَّة الكريم كثرية. و)الثواب(: هو 

األجر واجلزاء عىل العمل.

ْحر.  نيا، أو: خرٌي من السِّ )ھ( أي: أنَّ ثواب اهلل يف اآلخرة خرٌي ملن آمن واتقى يف الدُّ

�ْحر  موا السِّ )ے ے ۓ( ِعل�اًم ينفعه�م. أي: ل�و كانوا من أصحاب الِعْلم؛ ما قدَّ

د ، واتِّباعه. عىل اإليامن بمحمَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ام سَببان لنَْيل ثواب اهلل. َوْعظ املذنِبني بَعْرض اإليامن والتَّقوى عليهم، وبيان أهنَّ

نيا وما فيها. وفيها: أنَّ اليشء القليل من ثواب اهلل خرٌي من الدُّ

وفيها: ضامن الثواب للمؤمن املتَّقى؛ لقوله: )ہ ھ ھ(، فيطمئن املؤمن حلصوله؛ 
ألنَّ اهلل ال خُيِلف امليعاد.
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مات، وه�و الِعْلم املتصل بالَقْلب،  وفيه�ا: أنَّ الِعْل�م النافع حيمل صاحبه عىل َتْرك املحرَّ
د. وليس الِعْلَم النظريَّ املجرَّ

وفيها: أنَّ َمن ال يعمل بام َعِلَم فإنَّه جاهل، وأنَّ الِعْلم الذي ال َيعَمل به صاحبه: وجوُده 
كَعَدمه.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ 

ۋ ۋ ۅ(:

وبع�د تناوِل اآليات الس�ابقة اليهوَد، وما قابلوا به نِْع�َم اهلل علي�هم من أفعاهلم القبيحة؛ 
�ه اخِلط�اب للمؤمن�ني، فن�ادى اهلل املؤمن�ني يف أول نداٍء م�ن نوعه يف الق�رآن يف ترتيب  توجَّ

املصحف؛ فقال تعال: )ڭ ڭ ڭ(.

وقد ورد هذا النِّداء يف القرآن يف تسعة وثامنني موضًعا.

وتصدي�ر احلكم بالنِّداء دليٌل ع�ىل االهتاِمم هبذا التوجيه وتنفيذ ه�ذا احلكم؛ ألنَّ النِّداء 
ى أوامر اهلل تعال ونواهيه بالطاعة واالمتِثال. يوجب انتباه املناَدى، وأنَّ صاحب اإليامن يتلقَّ

ا الذي�ن آمن�وا(؛ فَأْرِعها  وق�د ق�ال ابن مس�عود : »إذا س�معَت اهلل يق�ول: )يا أهيُّ
َسْمَعك؛ فإنَّه خرٌي يأمر به، أو رشٌّ ينهى عنه«))(.

ار  ًرا هلم مش�اهبة الكفَّ اهم أدًبا من اآلداب مع نبيِّهم ، وحمذِّ اًم إيَّ فقال هلم -معلِّ
واليه�ود يف أقواهلم وأفعاهلم-: )ڭ ۇ( لنبيِّك�م : )ۇ( أي: َأْرِعنا 
س�معك، وراِقبنا، والتِفت إلينا، من )املراعاة(، وهى: الِعناية باليشء واملحافظة عليه. أي: 

تأنَّى بنا يا رسول اهلل، وأمِهل يف اإللقاء حتى نفَهَم كالمك.

وقد كان بعُض املسلمني إذا أراد حاجة من النبيِّ  قال له هذه الكلمة، وكانوا 
أيًضا إذا ألَقى عليهم ش�يًئا من الِعْلم، وتابع فيه، وصُعَبت عليهم املواالة، وأرادوا اإلمهال 

والتأينِّ يف اإللقاء ليحفظوا؛ قالوا: )ۇ( أي: أمِهْلنا وأنظِْرنا.

رواه اإلمام أمحد يف الزهد )866(، وأبو نعيم يف احللية ))/0))(.  )((
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وم�ع أنَّ هذا املعن�ى جيِّد، واملقصود منه طيِّب، لكن جاء النه�ُي عنه؛ حذًرا وتالفًيا من 
م  ء هلذه الكلمة، الذي كان يفعُله اليهود بَقْصد س�بِّ النبيِّ ؛ فإهنَّ االس�تعامل اليسِّ
عونة(، وه�ي: الُحْمق  د«، ويريدون معنى فاس�ًدا، م�ن )الرُّ كان�وا يقول�ون: »َراِعنا ي�ا حممَّ
قوا إنساًنا قالوا له: »راِعنا«، بمعنى: »يا أمحق«. فنهى اهلل  والطَّْيش، وكانوا إذا أرادوا أن حيمِّ

ا هلذا الباب. املؤمنني عن هذه الكلمة؛ سدًّ

�ا كانت كلم�ة ِعبانيَّة، هلا معنى عندهم يف الس�بِّ والش�تيمة، فاس�تعملوها  وقي�ل: إهنَّ
قاصدين إيذاَء النبيِّ ، فنهى اهلل املسلمني عنها تفويًتا للُفرصة عىل اليهود باستعامل 
مون  هذه الكلمة بمقصودهم القبيح، وقد كان بعُض املسلمني يُظنُّون أنَّ األنبياء كانوا ُيَفخَّ

هبذا، فنهاهم اهلل عنها.

وقيل: كانت لغًة يف األنصار يف اجلاهليَّة، فنهاهم اهلل عنها.

وأرش�د اهلل املس�لمني إل كلم�ة أخرى بديلة، ت�ؤدِّى املقصود املب�اح، دون أن يكون هلا 
وجٌه آخر قبيح؛ فقال تعال: )ۆ ۆ( أي: انتظِرنا وَأْمِهلنا، حتى نفهم عنك ونعَي 
دنا بنظرك، وانظر يف مصاحلنا، ونحو ذلك من املعاين واملقاصد  كالم�ك، وراِع حاَلنا، وتَفقَّ

. ِّالتى كان املسلمون َيْرُجوهنا من النبي

وأم�َر اهلل املؤمن�ني -يف الُمقابِ�ل- باالس�تامع وحض�ور الذه�ن، حت�ى ال حيت�اج النبيُّ 
 إل إع�ادة ال�كالم، وال تكُث�ر ُمراجعُته�م ل�ه؛ فق�ال: )ۈ( أي: س�امع 

استجابة وَقبول، بآذان واعية، وُقُلوب حارضة، فأطيعوا، واسَتجيبوا له.

ر بعقوبته؛ فقال: )ٴۇ( أي: هلؤالء اليهود،  ر َمن خيالف ذلك، وَذكَّ ثم حذَّ
وغريه�م م�ن الذي�ن ي�ؤذون النب�ي  )ۋ( أي: ُعقوب�ة )ۋ(: مؤِل 

ُموِجع.

د س�وء األدب يف خماَطب�ة النبي  وَوْص�ف اليه�ود هن�ا ب�� )الكافري�ن( يدلُّ ع�ىل أنَّ تعمُّ
 ُكفٌر، يستحقُّ صاحبه عليه العذاب األليم.



186

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار، يف أقواهلم وأفعاهلم، ويدخل يف  النهى الش�ديد والتهديد والَوعيد للمتش�بِّهني بالكفَّ
ذلك: لباسهم وأعيادهم وعباداهتم.

وفيه�ا: ُلْؤم اليه�ود، وِحْرصهم عىل إيذاء النب�ي ، والتالُعب باأللفاظ ألجل 
ذلك، كقوهل�م أيًضا عند التحية: »السام عليك« أي: املوت.

ة يف خماَطبة اهلل ورس�وله، وَتْرك الكالم الذي  وفيها: اس�تعامل األدب يف األلفاظ، خاصَّ
ال يناسب ذلك.

وفيه�ا: اس�تعامل األلف�اظ الت�ي ال حتتم�ل إالَّ الُحس�َن وع�دَم الُفْحش، وَت�ْرك الكالم 
الُمْشِكل الذي حيتمل معنًى سيًِّئا، أو حيتمل معنَيني أو أكثر، فيها الَحَسن، وفيها القبيح، أو 
األلفاظ التي فيها نوُع تشويٍش أو احتامٍل ألمٍر غري الئق، والعدول عن كلِّ ذلك إل الكالم 

البنيِّ الواضح، الذي ال حيتمل إالَّ وجًها واحًدا صحيًحا َحَسنًا.

ًة للكباء والعلامء. وفيها: تنُّب األلفاظ التي ُتوِهُم سبًّا وشتاًم، خاصَّ

م. وفيها: النهي عن األمر اجلائز أو التوقُّف فيه، إذا كان وسيلًة إل حمرَّ

وفيها: مراعاة األخالق الفاضلة.

م  وفيها: اإلرش�اد إل البدائل احلس�نة، وأنَّ الذي ينهى الناس عن شء فإنَّ عليه أن يُدهلَّ
عىل بَدله من املرشوع واملباح َقْدَر الطاقة.

وفيها: ارتباط األخالق الفاضلة باإليامن.

وفيها: أنَّ َمن آذى النبيَّ  فهو كافر.

وفيها: إرشاد الطالب إل االنتباه للمعلِّم؛ حتى ال َيُشقوا عليه بكثرة طلَب إعادة الكالم.

وفيه�ا: أنَّ بع�ض األلف�اظ العربيَّة قد تك�ون موجودة يف لغات أعجميَّ�ة، ولكن بمعاٍن 
ى حديثهم. مغايرة هلا، فينبغي االنتباه هلذا عند احلديث مع أولئك القوم، أو تلقِّ

ار واملنافِقني  وفيها: العدول عن بعض االس�تعامالت اللفظيَّة؛ تفويًت�ا للفرصة عىل الكفَّ
ين، واالستهزاء بعباد اهلل املؤمنني، وَحْساًم ومنًعا لُطُرق الرشِّ والفساد. بالطعن يف الدِّ
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ة. ويف اآلية: دليٌل لباب »َسدِّ الذرائع«، وهو من أبواب أصول الفقه املهمَّ

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(:

ول��امَّ هنى تع�ال عن التش�بُّه بالكافرين، وهنى عن تل�ك الكلمة التي اس�تعملها اليهود 
ار ع�ىل مثل هذا،  �َبب الباعث هل�م ولغريهم م�ن الكفَّ قاِصدي�ن هب�ا معنى س�يًئا؛ ذك�ر السَّ
هم، وال يس�لكوا  فذك�َر عداوهت�م للمؤمنني؛ ليأخذوا احل�ذَر منهم، ويتنبَّهوا لكيدهم ورشِّ

مسلَكهم، أو يتشبَّهوا هبم.

فق�ال تع�ال: )ۅ( نافية )ۉ( )الُوّد(: خال�ص املحبَّة )ۉ ې( بام ُأنزل 
د ، وج�اء به )ې ې ې(: اليهود والنصارى )ى ى(  عىل حممَّ

ار العَرب وعبَدة األوثان وغريهم. باهلل، من كفَّ

م حيبُّون امل�س�لمني، ويَودُّون هلم اخلري، فبنيَّ اهلل  وكان بع�ض أهل الكتاب ي�زعمون أهنَّ
ته  د ، وأمَّ م ال حيبُّون )ائ ائ ەئ( حممَّ كذهَبم يف هذه اآلية، وأخب أهنَّ
)ەئ وئ( يش�مل: أيَّ خ�ري، دينّي أو ُدنيوّي، قلياًل، أو كث�رًيا )وئ ۇئ( )من( هنا 

. ِّب ا من الرَّ لبيان مصدر النِّعمة وابتدائها، وأهنَّ

ة والوح�ي، وأحقَّ باخلري والثَّْروات،  فه�ؤالء اليهود والكفار يَرون أنُفَس�هم أحقَّ بالنبوَّ
فحَسدونا عىل ما آتانا اهلل من َفْضله، وال يزالون يفعلون، وال يتمنَّون اخلري للمسلمني، وإن 
قالوا ذلك بأفواههم، ولو أمكنَهم أن يمنعوا الَقْطر من السامء عن املسلمني لفَعلوا! ولذلك 

فهم يسَعون بكلِّ سبيل إل هَنْب َثْروات املسلمني.

، وهذا الق�رآن، وكانوا ال يريدون أن  وكان اليهود قد حَس�دوا املس�لمني ع�ىل هذا النبيِّ
د  -من بني إسامعيل-  ة واخلري يف حممَّ ة بني إسحاق، فلامَّ صارت النبوَّ ى النبوَّ تتعدَّ
حَس�دوا وبَغوا. وكذلك املرِشكون قال�وا: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 

]الزخرف: 31[.

ولك�ن لي�س هؤالء َيْقِس�مون رمحة اهلل، وإنَّ�ام األمر كام قال تعال يف ه�ذه اآلية: )ۆئ 
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ته ورس�الته )ۈئ ېئ(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(؛ فهو س�بحنه خيصُّ بَوحيه ونبوَّ
بِحكمت�ه؛ أي: َم�ن خيت�ار من عب�اده وَيْصَطِفي، ومش�يئته س�بحانه مقرونة دائ�اًم باحِلْكمة، 

محة مبنيٌّ عىل ِحكمته سبحانه. فاختصاصه َمن يشاء بالرَّ

نيا. ين والدُّ و)رمحته( تشمل رمحة الدِّ

)ېئ ىئ ىئ ىئ(: صاح�ب الَمنِّ الكبري، والعطاء الواس�ع الكثري، َفْضله 

واسع غري حمدود، وَفْضُل غرِيه حمدود.

ة، كام يف قوله تع�ال: )ۆ ۆ ۈ ۈ( ]الزخرف:  وُتطَل�ق )الرمحة( عىل النبوَّ
32[، وك�ام ه�و الراج�ح يف قول�ه تعال ع�ن الَخ�رِض : )ڍ ڌ ڌ ڎ( 

]الكهف: 65[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثبات رمحة اهلل، ومشيئته، وإرادته، وَفْضله.

وفيها: أنَّ الذي ال َيَودُّ اخلري للمسلمني فيه َشَبٌه من اليهود والنصارى واملرِشكني.

ار للمس�لمني، وها: أه�ل الكتاب واملرِشكني؛  ويف اآلي�ة: بي�ان عداوة ِصنَفني من الكفَّ
�ار إل اليوم حيُس�دون املس�لمني عىل م�ا آتاهم اهلل م�ن النَِّعم  َحَس�ًدا وبغًي�ا، وال ي�زال الكفَّ

ة، وَيَودُّون لو ل تكن بأيدينا، فيسَعون يف هَنْبها بكلِّ سبيل. نيويَّ والثَّْروات الدُّ

ار من العبارات املعس�ولة، التي  ويف اآلي�ة: حتذير املس�لمني من االغرِتار ب�ام ُيطِلقه الكفَّ
يزعمون فيها إرادة اخلري للمسلمني.

وفيها: أنَّ اختصاص شخص أو طائفة بنِعمة؛ من أسباب َحَسد اآلَخرين له.

ٍل منه تعال  وفيها: أنَّ كلَّ خري ناله عبٌد يف دينه ودنياه؛ فَمْصدره من اهلل، وهو حمُض تفضُّ
وِمنَّة.

ط عىل ِقس�مة اهلل تعال للَفْضل والعطاء بنَي عباده، غري مؤمٍن بِحْكمة  وفيها: أنَّ املتس�خِّ
اهلل ومشيئته، وهو يف احلقيقة معرتٌض عىل قضاِء اهلل وقَدِره.
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ت القي�ادة أو الريادة أو  ار؛ ف�ال جيوز تس�ليُمهم ُمِه�امَّ وفيه�ا: التحذي�ر م�ن الثق�ة بالكفَّ
م يف أيِّ مال. التخطيط للمسلمني؛ ألنَّ ُكْرَههم لنا جيعُلهم يمنعوننا من التقدُّ

وفيها: أنَّ َفْضل اهلل ال يمنُعه ُكْرُه كاره.

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(:

دة؛ أتبَع ذلك  ول��امَّ بنيَّ تع�ال حقيقَة الوحي، وذكر تعال الردَّ عىل اليه�ود يف أمور متعدِّ
دِّ ع�ىل الطاعن�ني يف الوحي والكاِرهني ل�ه -ومنهم اليه�ود واملرِشك�ون- الذين كانوا  بال�رَّ
ُبهات حول القرآن وناسخه ومنسوخه، واغتاظوا من القرآن الذي َنسخ التوراة،  ُيثريون الشُّ
د يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، ويقول اليوم قواًل ثم  وكان�وا يقول�ون: أاَل ترون إل حممَّ

يرجع عنه غًدا، ونحو ذلك من مقاالت الطاعنني.

فقال تعال -دفاًعا عن كتابه-: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(، 
ْل ونمُح. وقوله )ٻ ٻ(: أي ما ُنَبدِّ

ر، وقد يكون  م، أو لفظ�ه، بدليٍل رشعيٍّ متأخِّ و)النَّْس�خ(: َرْف�ع ُحكم دليل رشعّي متقدِّ
الرف�ع للفظ النصِّ وُحكمه مًعا، أو ألحدها دون اآلخر، وس�واًء كان النَّْس�خ من أثقل إل 
أخّف -كنَْسخ خسني صالة إل خس- أو من أخّف إل أثقل -كنَْسخ فرض صوم عاشوراء 
ة -كنَْسخ استقبال القبلة  إل فرض صوم رمضان- أو النَّْس�خ إل شء مس�اٍو يف الثَِّقل واخِلفَّ
من بيت املقِدس إل الكعبة- أو كان َنْس�ًخا إل بدٍل -كاألمثلة الس�ابقة- أو َنْس�ًخا إل غري 

َدقة قبل مناجاة النبي - كام يقول به كثرٌي من العلامء. بدٍل -كنَْسخ وجوب الصَّ

فإنَّ كلَّ هذا النَّْس�خ بجميع أنواعه صادٌر عن مش�يئة اهلل تعال وِحكمته، وأنَّه إذا نس�َخ 
شيًئا أتى بخري منه، أو بمثله.

وقول�ه )پ پ(: م�ن )النِّس�يان(، وه�و ذه�ول الَقْلب ع�امَّ كان معلوًم�ا. فمعنى 
)پ( أي: ُنْذِهبها من ُقُلوبكم.

رها، ومعناه: تأخري إنزاهلا، أو تأخري ُحكمها، أو إبقاؤه مع  ويف قراءة )َننْسأها( أي: نؤخِّ
َرْفِع تالوهتا وَنْسِخ لفظها.
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وقول�ه )پ پ ڀ( أي: م�ا هو أفض�ل للعباد وأرفق هبم وأس�هل عليهم، وأكثر 
أجًرا وثواًبا. )ڀ ڀ( أي: مثل املنسوخة يف النفع والثواب والعمل.

ر املخاَطب  وقوله )ٺ ٺ( )اهلمزة( لالس�تِفهام، واملراد به التقري�ر؛ أي: أنَّ اهلل يقرِّ
بحقيق�ِة )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( أي: لق�د علم�َت ُق�درة اهلل ع�ىل كلِّ شء، ومن ذلك: 

ُقدرته عىل النَّْسخ؛ فال ُيداِخلك شكٌّ وال ريب.

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ(:

قول�ه )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(؛ فُملكهام وم�ا فيهام وما بينهام له 
ال لغ�ريه، حيك�م فيهام، وفيام بينهام، بام ش�اء من أمٍر وهنٍي، وَنْس�ٍخ وتبديٍل، فيفعل ما يش�اء 

ف فيه. وحيكم ما يريد، فالذي يملك اليشء َيْقِدر عىل التصُّ

والنَّْسخ من أفعال اهلل، يفعله متى شاء، كيف شاء، وليس للعباد إالَّ السمع والطاعة.

وقول�ه )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( أي: م�ا لكم س�وى اهلل )ڄ ڃ( أي: ناص أو 
كم وجيلب لك�م خرًيا. )ڃ ڃ( أي: وال ن�اص، يدفع عنكم  قري�ب أو مع�ني، يتوالَّ

ا، ويقيكم عذاب اهلل. رشًّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ فيها تقوية للمؤمنني يف َوْجه ُشُبهات اليهود حول النَّْسخ وغريه. فاعتصموا باهلل أهيا 
لوا عىل اهلل؛ فهو وليُّكم من دوهنم، وناُصكم  املؤمنون، وال هَتُوَلنَّكم ُشبهات اليهود، وتوكَّ

عليهم.

ا: أن ُيقال هلم: إنَّ النسخ موجود عندكم يف رشيعتكم  ومما ُيَردُّ به عىل هؤالء اليهود أيضاً
والرشائع السابقة، فلامذا ُتنِكرون وجوده يف رشيعتنا؟!

َم بعد ذلك؟ أل يكن تزويج آدم لبناته من َبنيه مباًحا، ثم ُحرِّ

َم بعد ذلك؟ أل يكن نكاح األخَتني مباًحا ليعقوب وبنيه، ثم ُحرِّ
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أل يؤَمر إبراهيم بَذْبح ولده، ثم ُنسخ هذا األمر وجاء اهلل بَبدله، وهو الكبش العظيم؟!

إل غري ذلك من األمثلة.

�يَّة يف الس�اموات واألرض، قادٌر عىل تغيري  ويف اآلي�ة: أنَّ الق�ادر عىل تغيري األمور احِلسِّ
ة يف األحكام والرشائع. األمور املعنويَّ

ويف النَّْسخ ِحَكٌم ومصالح؛ ومنها: اختبار امتِثال املكلَّف هبذه األحكام.

الة  ج يف فرض األحكام عليهم، ك�ام حصل يف الصَّ ومنه�ا: الرتفُّ�ق مع املكلَّفني، بالت�درُّ
والصيام وحتريم اخلمر.

ة  وق�د يكون النَّْس�خ جزاًء َحَس�نًا م�ن اهلل عىل االمتِث�ال والطاعة، كام حص�ل يف ِقصَّ
حاب�ة م�ن قول�ه تع�ال: )ڇ ڇ ڇ ڍ  إبراهي�م ، وك�ام حص�ل يف موق�ف الصَّ
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]البقرة: 284[، فل�امَّ خضع�وا هلل وقال�وا: )ے 

ے(؛ أنزل اهلل التخفيف يف عدم املؤاخذة عىل اإلكراه والنِّسيان واخلطإ))(.

وقد يكون النَّْس�خ ُعقوبة، كام حص�ل مع بن�ي إرسائي�ل، كام يف قوله تعال: )ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]النساء: 160[.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(:
واخِلط�اب   ، �ًدا  حممَّ أي:  ڇ(  چ  چ  چ  )چ  وقول�ه 
للمؤمن�ني والكافري�ن؛ فه�و رس�ول اهلل إل اجلمي�ع، م�ن اليه�ود والنص�ارى واملرِشك�ني 

واملسلمني وغريهم.

وقيل: املقصود هبذه اآلية: اليهود، ل�امَّ س�ألوا النبيَّ  الس�ؤال املذكور يف قوله 
تعال: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( ]النساء: 153[.

وقي�ل: املقصود: املرِشك�ون، كام جاء عن ابن عبَّاس  قال: ق�ال رافع بن ُحَرْيملة 

رواه مسلم )5))(.  )((
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له علينا من الس�امء نقرأه،  وَوه�ب بن َزيد َوَوْهُب لرس�ول اهلل : »ائتنا بكتاب ُتنَزِّ
قك«؛ فأنزل اهلل هذه اآلية))(. ر لنا أهناًرا؛ نتَّبِعك ونصدِّ وَفجِّ

ا أن  ا أن تكون )چ( بمعنى )بل(؛ أي: بل تريدون، وإمَّ وقوله )چ چ(: إمَّ
يكون املراد هبا االس�تِفهام، واملقصود: االس�تِفهام اإلنكاري؛ أي: اإلنكار عىل َمن ُيكثِرون 

. ِّسؤاَل النبي

وق�د ورد أنَّ أصح�اب النبيِّ  امتنعوا عن س�ؤاله، كام ق��ال أنس ابن م�الك: 
ُجُل ِمْن َأْهِل الَباِدَيِة  ٍء، َفَكاَن ُيْعِجُبنَا َأْن جَيِيَء الرَّ »هُنِينَا َأْن َنْسَأَل َرُسوَل اهلل  َعْن َشْ

الَعاِقُل، َفَيْسَأَلُه، َوَنْحُن َنْسَمُع«))(، وورد أهنَّم سألوه عن مسائل.

وا عنه هو أس�ئلة التعنُّت  وا عن�ه، فام كفُّ والَجْم�ع بينهام: أنَّ ما س�ألوا عن�ه غرُي الذي َكفُّ
ؤ يف تنفيذ األمر، ك�ام كان بنو إرسائيل يفعلون  ، والتلكُّ واملعان�دة، والت�ي ُيقَصد هبا ردُّ احلقِّ

مع أنبيائهم.

حابة عن الس�ؤال عن األُْغُلوطات، وعامَّ ُيقَصد به إحراج املس�ئول ال  ومثل�ه: َكفُّ الصَّ
وا أيًضا عن السؤال عامَّ ال يقع عادة؛ ألنَّه تكلٌُّف وإضاعة وقت. االستفادة منه. وَكفُّ

وا أيًضا عن الس�ؤال عامَّ س�كت اهلل عنه؛ ألنَّ اهلل تعال ال ينس�ى، وس�كوته عن  وقد َكفُّ
ر النبي  املس�لمني يف َعْهده من هذا النوع من  شء ي�دلُّ ع�ىل إباحته، ولذلك حذَّ
َم من َأْجِل  ْم، َفُح�رِّ ٍء َلْ حُيَرَّ األس�ئلة؛ فقال: »إِنَّ َأْعَظَم الُمْس�ِلِمنَي ُجْرًما: َمْن َس�َأَل َع�ْن َشْ

َمْسَأَلتِِه«))(. ونحو ذلك من األسئلة املكروهة.

لكنَّهم كانوا يسألون رسول اهلل  عن األمور التي تقع هلم، وما ُيفيدهم يف أمر 
ِدينهم؛ عماًل بقوله تعال: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]النحل: 43، واألنبياء: 7[.

واملقص�ود م�ن هذه اآلية: أنَّ اهلل ذمَّ َمن س�أل الرس�ول  عن شء عىل س�بيل 
التعنُّت واالعرتاض، واقرتاح املعِجزات -فإنَّ أمرها إل اهلل-.

تفسري الطبي ))/490(.  )((
رواه مسلم)))(.  )((

رواه البخاري )89)7(، ومسلم )58))(.  )((
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وقوله )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( أي: كام س�أله بنو إرسائيل أن ُيرهَيم اهلل َجْهَرة، وقد 
اُر ُقَريش النبيَّ  أن جيعل اهلل هلم الصفا ذهًبا. سأل كفَّ

وقول�ه )ڌ ڎ ڎ ڈ( أي: يأخذ الُكفر، وخيت�اره بدياًل عن اإليامن؛ 
)ڈ ژ( أي: انحرف وتاه )ژ ڑ( أي: الطريق الوَس�ط املس�تقيم -طريق 

احلقِّ واهلدى-.

لة، واس�تبدهلا بأس�ئلة  واملقص�ود: أنَّ َم�ن ترك الثق�ة واإلقبال عىل اآليات البيِّنات املن�زَّ
التعنُّ�ت التي ُيقَصد منها التكذي�ب والُمعاَندة، وطلَب حص�وَل معِجزات أخرى يقرتحها 

عىل اهلل، وكأنَّ ما رآه ال يكفيه؛ فقد ضلَّ طريق اإليامن ووقع يف الُكفر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
  ل اهلل أنَّ املس�ِلم يف زمن الوحي مطاَلٌب بأن يس�كت عامَّ س�كت اهلل عنه؛ حتى ين�زِّ

ما أراد -من أمٍر أو هني-.

وفيها: النهي عن مشاهبة اليهود واملرِشكني.

وفيها: أنَّه ال ينبغي إلقاء السؤال عىل العاِل إالَّ ملصلحٍة أو فائدٍة.

وفيها: أنَّه جيب عىل السائل أن يعمَل بام ُأجيب به.

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ(:

قيل يف سَبب نزول اآلية: أنَّ عدًدا من أحبار اليهود ورؤساَءهم -ككعب ابن األرشف، 
وُحَيييِّ بن أخَطب، وأب يارس بن أخَطب -كانوا قد َحَسدوا النبي  واملسلمني عىل 
ة النبي ؛ فصار هؤالء  النِّعم�ة العظيمة التي آتاهم اهلل، من اإلس�الم والقرآن ونبوَّ
اليه�ود يتمنَّون وي�َودُّون أن يرتدَّ هؤالء املس�لمون، وَيرجعوا إل الُكف�ر، فصاروا يقومون 

ف املسلمني عن التوحيد واإلسالم؛ فأنزل اهلل هذه اآلية))(. بكلِّ ما يقِدرون عليه لَصْ

تفسري الطبي ))/499(.  )((
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وقول�ه )ڳ( أي: الباعث هلم عىل هذا هو الَحَس�د، وهو ال�ذي محلهم عىل الُكفر 
هم، والَمهم أشدَّ اللَّوم. بنبيِّنا ورشيعتنا؛ فوبَّخهم اهلل ، وعريَّ

وقول�ه )ڱ ڱ ڱ( أي: لي�س من عن�د اهلل؛ وإنَّام م�ن ِقَبِل أهوائه�م وَزْيغهم 
وُخْبِث نفوسهم، املنطوية عىل الَحَسد، ومتنِّي زوال النِّعمة عن اآلَخرين.

)ڱ ں ں ڻ( أي: ظه��ر ب�ام ال َي�دع م�ااًل للش�كِّ )ڻ( أي: هل�ؤالء اليهود 

دق يف األخبار، والَعْدل يف األحكام.  )ڻ( أي: دين اإلسالم، الذي اشتمل عىل الصِّ

وقد تبنيَّ هلم احلقُّ من خالل األوصاف املوجودة يف كتاهبم، ومن خالل اآليات واملعِجزات 
البيِّنات الظاهرات التي حدثت للنبيِّ  أمامهم.

خوَل  ، وال يريدون لغريهم الدُّ باع احلقِّ ول�امَّ بنيَّ ُخبَث هؤالء اليهود الذين ال يريدون اتِّ
في�ه، وال االس�تمرار عليه؛ ذكَر تعال طريق�َة معاملة هؤالء، يف مرحلٍة زمنيَّ�ٍة معيَّنٍة، فقال: 
)ۀ( أي: اتركوه�م، وال تنتقم�وا منه�م. و)العف�و(: َت�ْرك املؤاخ�ذة ع�ىل الذن�ب. 

)ۀ( أي: َأْعِرض�وا عنه�م، واترك�وا لوَمهم، م�ن غري رضا بِفْعله�م، وال حاهلم. 

)ہ ہ ہ ہ( أي: يأَذن بقتاهلم.

ي�ن: إنَّ ق�وله تع�ال )ۀ  وم�ن هن��ا ق�ال اب�ن عبَّ�اس  وغ�ريه م��ن املفسِّ
)ہ ہ ھ ھ ھ  �ْيف؛ وه�ي قول�ه تع�ال:  ۀ( منس�وٌخ بآي�ة السَّ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(، وم�ا ش�اهبها، 

كقوله: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]التوبة: 29[))(.

وق�د روى البخ�اري ع�ن أس�امة ب�ن زي�د : »َكاَن النَّبِ�يُّ  َوَأْصَحاُب�ُه 
وَن َعىَل األََذى... َوَكاَن النَّبِيُّ  ِكنَي َوَأْهِل الِكَتاِب، َك�اَم َأَمَرُهُم اهلل، َوَيْصِبُ َيْعُف�وَن َعِن الُمرْشِ
  ُل الَعْف�َو َما َأَمَرُه اهلل بِ�ِه، َحتَّى َأِذَن اهلل فِيِهْم، َفَلامَّ َغَزا َرُس�وُل اهلل  َيَت�َأوَّ
ِكنَي  اِر ُقَرْي�ٍش، َقاَل اْبُن ُأَبٍّ اْبُن َس�ُلوَل َوَمْن َمَعُه ِم�َن الُمرْشِ َب�ْدًرا، َفَقَت�َل اهلل بِ�ِه َصنَاِديَد ُكفَّ

ُسوَل  َعىَل اإِلْساَلِم، َفَأْسَلُموا«))(. َه، َفَباَيُعوا الرَّ َوَعَبَدِة األَْوَثاِن: َهَذا َأْمٌر َقْد َتَوجَّ

انظر: تفسري ابن كثري ))/)8)(، تفسري القرطبي ))/7)(.  )((
صحيح البخاري )4566(.  )((
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وقول�ه )ھ ھ ھ ے ے ۓ( أي: عن�ده ك�امل الُق�درة يف االنتق�ام م�ن هؤالء 
األعداء، بالَقْتل أو اإلجالء لو شاء، أو هدايتهم إذا أراد، ال َيعرَتيه َعْجٌز، وال َيْلَحقه نقٌص، 

.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة عداوة اليهود والنصارى للمسلمني. بيان ِشدَّ

ة(؛ لقول اهلل تعال: )گ گ(. ى )ِردَّ وفيها: أنَّ الُكفر بعد اإلسالم ُيَسمَّ

وفيها: حتريم الَحَسد، وأنَّ صاحبه متشبِّه باليهود.

ة أهل الكتاب. وفيها: بيان ُخبث طويَّ

وفيها: مراعاة اهلل ألحوال املؤمنني.

ة. ار إذا ل يكن للمسلمني قوَّ وفيها: جواز ُمهاَدنة الكفَّ

ويف اآلية: بِش�ارة للمؤمنني، أنَّ اهلل س�يغرّي حاهلم إل حاٍل يستطيعون فيه اجلهاد؛ لقوله: 
)ہ ہ ہ ہ(.

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې(:

قول�ه )ڭ ڭ(: أي: أدُّوه�ا برشوطها، وأركاهنا، وواجباهتا، وُس�نَنها، عىل 
َوْجه الكامل.

ي  ا تزكِّ يت )زكاة(؛ ألهنَّ )ڭ ڭ( أي: ادفَعوها بطِيب َنْفٍس إل مصارفها. وسمِّ

ره. اإلنسان وتطهِّ

وقول�ه )ۇ ۆ ۆ( )م�ا(: أداة رشط، واملعن�ى: أيُّ شء تفعلون�ه ملصلح�ة 
أنفس�كم. )ۈ ۈ( أّي خ�ري وعم�ل صال�ح كان. )ٴۇ(: ج�واب ال�رشط؛ أي: 

خًرا لكم، مضاعَف األجر. تدون ثوابه وجزاءه، وتلَقونه يوم القيامة مدَّ
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ا ما دام�ت حمفوظة عنده فلن تضيع،  ف هذه األعامل؛ ألهنَّ )ۋ ۋ(: ه�ذا يب�نيِّ رَشَ

وسُيضاَعف لفاعلها األجر؛ ألنَّه  شكوٌر كريٌم.

)ۅ ۉ ۉ ې( أي: م�ن اخل�ريات )ې( أي: علي�م بنيَّاتكم، ال خيفى 

عليه شء من أعاملكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ما ينبغي أن يكون عليه حاُل املسلمني يف زمن االستضعاف، من االهتاِمم بالِعبادات، 
ب، واس�تصحاب األم�ل بتغريُّ احلال،  وإع�داد النفس بالطاعات، مع االس�تعانة باهلل والصَّ

والُقدرة عىل جهاد الكفار.

ويف اآلية: إقامة الفرائض والنوافل.

مها عليها. الة آكد من الزكاة؛ ألنَّه قدَّ وفيها: أنَّ الصَّ

�الة والزكاة- من أس�باب النص والتمكني يف  وفيه�ا: أنَّ إقامة هاَتني الش�عريَتني -الصَّ
األرض.

ين. وفيها: أنَّه ينبغي للمسلم أن يشتغل باألهمِّ فاألهّم من الدِّ

وفيها: أنَّ كلَّ عمل يعمله املسِلم -مهام كان صغرًيا- فإنَّه ُيثاب عليه.

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(:
)ې( أي: أه�ل الكت�اب، مثل: هيود املدين�ة، ونصارى َنْج�ران يف العهد النبوّي: 

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( أي: قال�ت اليه�ود: »ل�ن يدخ�ل اجلنَّ�ة إالَّ 

هيودّى«، وقالت النصارى: »لن يدخل اجلنَّة إالَّ نصايّن«.

ْعم بغري مس�تنَد )ۆئ( مجع »أمنيَّة«،  وقوله )ۆئ( أي: املقالة الباطلة، والزَّ
اذ سَبٍب ُيوِصُلُه إل ما يتمنَّاه. فَزْعُم اليهود والنصارى هذا  وهي: ما يتمنَّاه اإلنسان بدون اختِّ

متنٍّ كاِذب، وشهوة باطلة، وغرور وضالل وأحالم.



197 ^\

د  )ېئ ېئ(  دِّ عليهم: )ۈئ( أي: ي�ا حممَّ ث�م قال تعال يف ال�رَّ
تكم عىل اختصاصك�م باجلنَّة )ېئ ىئ ىئ(  أي: أح�رِضوا دليلك�م، وُحجَّ

أي: يف مقالتكم وَزْعمكم، وهذا أسلوُب حتدٍّ هلؤالء من أهل الكتاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب اليهود والنصارى، وحتجريهم رمحَة اهلل الواسعة. بيان تعصُّ

وفيه�ا: أنَّ َم�ن طمع يف املن�ازل العالية ب�دون عمل؛ فهو ُمغ�رتٌّ باألمايّن، وفيه َش�َبٌه من 
اليهود والنصارى.

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی 

حت خت(:

م يف قول أه�ل الكتاب: )ى  وقول�ه )ی( حرُف ج�واب، ُيفيد إبطاَل النف�يِّ املتقدِّ
�م ل��امَّ قال�وا: ل�ن يدخ�ل اجلنَّ�ة غرين�ا؛  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ(. فكأهنَّ

ُأِجيبوا: بىل يدخل اجلنَّة غريكم، وَزْعمكم باطل!

ثم بنيَّ تعال صفات الذين سيدخلون اجلنَّة؛ فقال: )ی ی ی جئ(، و)إسالم( 
اليشء لليشء: َجْعُله سامًلا له، بحيث ال يكون ألحٍد آخر حقٌّ فيه، فَمن جعَل اتاهه وقصده 

وإرادته خالًصا هلل ؛ كان مسِلاًم له.

وجاء التعبري ب� )الوجه(؛ ألنَّه يدلُّ عىل قصد اإلنس�ان. وهذا هو اإلخالص، الذي هو 
الركن األول من ُركنَي العمل الصالح.

 ، والرك�ن الث�اين هو: إحس�ان ه�ذا العم�ل، وهو جعل�ه موافًقا لُس��نَّة النبي
ول�ذلك قال: )حئ مئ( أي: يف حال كونه حمسنا.

فإذا كان عمله خالًصا صواًبا؛ كان جزاؤه ما ذكره اهلل: )ىئ يئ( أي: ثوابه. وقوله 
)جب حب( ُيفي�د تعظي�م هذا األجر؛ ألنَّه من عن�د اهلل، وأنَّ هذا األجر حمفوظ ال يضيع؛ 

ألنَّه عند اهلل احلفيظ الكريم.
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نيا َأِمَن يوم  وقوله )خب مب ىب( أي: يف املستقَبل يف اآلخرة، فَمن خاف اهللَ يف الدُّ
القيامة.

واخلوف إنَّام يكون ممَّا ُيتوقع يف املستقَبل، كام أنَّ الُحزن يكون عىل ما وقع سابًقا، ولذلك 
نفاه عنهم بقوله: )يب جت حت( أي: فيام مىض من أمرهم.

عه؛ مجع اهلل هلم بنَي األمن وعدم احلزن. فلامَّ مجع هؤالء بنَي اإلخالص هلل واتِّباع رَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ إخ�الص النِّ�يَّ�ة وح�َده ال يكفي، وأنَّ العم�ل إذا كان ُمبتَدًعا ال يقبل�ه اهلل، ولو كان 
هبان؛ فال ُيتقبَّل منهم. العامل خمِلًصا هلل، وهذا ِمثل عمل الرُّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ(:

ثم بنيَّ تعال تباُغَض أهل الكتاب فيام بينهم، وتعاُنَدهم، وُمعاندَة بعضهم بعًضا؛ فقال: 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( أي: م�ن احل�قِّ والصواب، ولذا: كَفروا بعيس�ى 

واإلنجيل.

)پ پ پ ڀ ڀ ڀ(؛ فكَفروا بموسى والتوراة.

)ڀ ٺ ٺ( أي: قالوا قوهلم هذا يف حال كوهنم يقرأون التوراة واإلنجيل.

وقد قيل يف سَبب نزول هذه اآلية: أنَّ وفد نصارى َنْجران قد اجتمعوا مع أحبار اليهود 
عن�د رس�ول اهلل ، فتنازعوا، فقال رافع بن ُحَرْيملة اليه�ودّي للنصارى: »ما أنُتم 
عىل شء«، وكفَر بعيس�ى واإلنجيل، فقال رجٌل من أهل َنْجران من النصارى لليهود: »ما 

ة موسى، وكفَر بالتوراة، فأنزل اهلل هذه اآلية))(. أنتم عىل شء«، وجحَد نبوَّ

تفسري الطبي ))/))5(، تفسري البغوي ))/8))(.  )((
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قوا بعد ذلك. : أنَّ أوائل اليهود والنصارى كانوا عىل دين صحيح، ولكنَّهم ابتدعوا وتفرَّ واحلقُّ

وقول�ه )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( يش�مل: قوَل كلِّ جاه�ل، من اليهود، 
د  �ار العَرب قال�وا: ليس حممَّ أو النص�ارى، أو ُمرشك�ي الع�َرب، أو غريه�م؛ فإنَّ بعض كفَّ

 عىل شء.

)ٺ( أي: مث�ل ذل�ك الق�ول ال�ذي قال�ت ب�ه اليه�ود والنص�ارى )ٿ ٿ ٿ 

ٿ( أي: م�ن ُمرشك�ي الع�َرب وَعَبدة األصن�ام، وطوائف أخرى م�ن اجلهلة واألَُمم 
السابقة )ٹ ٹ( أي: مثل قول اليهود والنصارى.

 ، )ٹ ڤ ڤ( أي: يفصل ويقيض يف هؤالء املختِلفني، فيبنيِّ  َمن هم أهل احلقِّ

ي بذلك؛ ألنَّ  وَمن هم أهل الباطل، ثم جيازهيم )ڤ ڤ(: وهو يوم اجلزاء والَفْصل. وُسمِّ
الناس يقومون في�ه من قبورهم لربِّ العاملني، ولقيام األشهاد فيه، وُيقام فيه الَعْدل.

. ين، وتعيني احلقِّ )ڦ ڦ ڦ ڦ( من أمور الدِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ر بعض�ها بعًضا، وأنَّ اإلس�الم عُدوٌّ مشرَتك جلميع الكفار. أنَّ الِمَلل الباطل�ة ُيكفِّ

ة ُقْبح َمن خالف احلقَّ وهو يعلم. وفيها: ِشدَّ

. وفيها: إثبات الُحكم هلل

وُحكم اهلل: منه ما هو رشعّي -كأحكام احلالل واحلرام- ومنه ما هو كويّن -كام يف قوله 
تعال حكايًة عن أخي يوس�ف: )ڇ ڇ ڇ ڍ( ]يوسف: 80[؛ فهو القضاء والقَدر- ومنه 

ما هو جزائي، وهو ثمرة الُحكم الرشعّي، كام هو املقصود يف هذه اآلية.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(:
ًي�ا )ڄ ڃ( أي: ِمن الذي منع  وقول�ه )ڄ ڄ( أي: ال أحَد أظلم وأش�دَّ تعدِّ

ا حملُّ عبادته. )ڃ ڃ(: أضافها إليه جلَّ وعال ترشيًفا هلا؛ ألهنَّ
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كر، واألذان،  الة، والذِّ )ڃ چ چ چ(: هذا يش�مل كلَّ أنواع ِذكر اهلل، م�ن الصَّ

واالعتكاف، وُمدارسة الِعْلم، وتدريسه، ونحو ذلك.

)چ( أي: جدَّ واجتهد )ڇ ڇ( يشمل: التخريب احِليسِّ واملعنوّي.

والتخريب احِليسِّ مثل: هدمها، أو َقْصفها، أو إزالتها، أوحتريقها، أو حتويلها إل متاحف 
أو ُدور ل�َْهو أو مستوَدعات أو كنائس، ونحو ذلك.

روس، أو االعتكاف، ونحو ذلك  الة، ومنع ال�دُّ والتخري�ب املعنوّي مث�ل: تعطيل الصَّ
من أنواع ِذْكر اهلل.

ل مناراهتا -ابتغاًء للشهرة واملفاخرة  نها وُيطوِّ وبعض الظلمة يبني املساجد وينقشها ويزيِّ
�معة- ثم جيعلها خْلًوا من أنواع ذكر اهلل! وهذا تعطيٌل لوظيفة املس�جد، ونوٌع  ياء والسُّ والرِّ

. من التخريب بال شكٍّ

ك�ر، دون أنواع أخرى  وم�ن الظُّْل�م: أن جُيَع�ل َدوُر املس�جد قاًصا عىل أن�واٍع من الذِّ
ة. ُمِهمَّ

ون يف املراد من هؤالء الذين منعوا مساجَد اهلل أن ُيذَكر فيها اسمه: وقد اختلف املفسِّ

فقيل: هم النصارى؛ فكانوا يطَرحون يف بيت املقِدس األَذى، ويمنعون الناس أن ُيَصلُّوا 
فيه، وقد قام ُبْخَتنَصَّ -امللك املجوّس- بتخريِب مسجد بيت املقِدس وَحْرِقه، وَقْتِل الُعبَّاد 

ة مشهورة حدثت يف التاريخ. فيه، وجعَله حمالًّ للِجَيف والقاذورات، يف ِقصَّ

وقيل: هم ُمرشكو ُقَريش؛ حيث منعوا رسول اهلل  من إتيان البيت احلرام، كام 
ون عن البيت احل�رام يف قوله: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  م يُصدُّ وصفه�م اهلل بأهنَّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الفتح: 25[.

ّ واملعنوّي  واآلي�ة -ع�ىل كلِّ حاٍل- تش�مل بلفظِها كلَّ نوع م�ن أنواع التخريب احِل�يسِّ
لبيوت اهلل، يف كلِّ عص ومص.

ث�م ق�ال اهلل تعال عن ه�ؤالء املانعني من ذكر اس�مه يف املس�اجد، الس�اعني يف خراهبا: 
)ڇ(: اس�م إش�ارة يعود إل الذين منعوا مس�اجد اهلل أن ُيذكر فيها اسمه، وسَعوا يف 
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خراهبا )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( أي: من املس�لمني أن َيْبطِش�وا هبم. وقال 
قتادة: »ال يدخلون املسجد إالَّ ُمساَرقة«))(.

وقيل: املعنى: ليس هلم حقٌّ أن يدخلوا املساجد إالَّ خائفني.

ا املؤمنون أن يدخلوها -إذا  وقي�ل: إنَّ اخلب هنا حَيمل معن�ى النهي، أي: ال َتَدُعوهم أهيُّ
تغلَّبتم عليهم- إالَّ خائفني.

م سينتصون عىل املرِشكني الذين  وقيل: إنَّ هذه اآلية بِشارٌة من اهلل  للمؤمنني، بأهنَّ
منعوهم من دخول املس�جد احلرام، فال يدخل هؤالء املرِشكون عندئٍذ املسجَد إالَّ خائفني، 

ترُجف ُقُلوهبم.

)ژ ڑ ڑ( أي: ُذلٌّ وع�ار وه�وان، بالَقْت�ِل،  )ڌ( أي: هل�ؤالء املانع�ني 

بي، ورضِب اجِلزية عليهم. والسَّ

ك ودين أهل الكتاب  وقيل: اخلزي بخروج املهدّي، ونزول عيس�ى ابن مريم؛ فإنَّ الرشِّ
سينتهي من األرض.

نيا. )ک ک ک ک گ( أي: ُعقوبة عظيمة أشدُّ ممَّا حصل هلم يف الدُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
إضاف�ة املس�اجد إل اهلل -ترشيًفا هلا- يقتيض تطهرَيه�ا وتعظيَمه�ا، وأالَّ ُيوَضع فيها ما 
ك باهلل -كرضي�ٍح ونحوه-؛ ألنَّ يف ذلك إخراًجا هل�ا عن موضوعها، فال  يك�ون س�َبًبا للرشِّ

تصبح هلل حينئٍذ، وقد قال تعال: )ڃ ڃ ڃ( ]اجلن: 18[.

وفيها: أنَّ الناس يف املس�اجد سواء؛ ألنَّه ل�امَّ قال )ڃ ڃ(، والناس عباٌد هلل؛ فكّل 
َمن أتى إل هذه املساجد فال فرق بينه وبني اآلَخرين.

وبناء عليه؛ فال جيوز َحْجُز األماكن يف املس�اجد ليقيَض أصحاهُبا الوقت الطويل خارج 
املس�اجد -لتجارة، أو نوم، أو طعام، أو اس�تمتاع عند األهل- فيكون قد منع ِذكر اهلل فيها، 

ْكر يف تلك الُبقعة املحجوزة. ومنَع شخًصا أحقَّ منه بالذِّ

تفسري عبد الرزاق ))/87)(.  )((
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ويمك�ن أن يؤخذ م�ن اآلية: أنَّه كام حَيرم إغالق املس�اجد يف وج�ه الذاكرين هلل، وحَيرم 
ك�ر فيها، فإنَّ�ه يف اجلانب املقابِل جي�وز إغالقها ملصلحة رشعيَّ�ة، كاملحافظة  منعه�م من الذِّ
ًتا  قة، وصيانة ألجهزهتا من الَعَبث، أو إغالقها جزئيًّا أو مؤقَّ ِ ع�ىل ُمقتنياهتا املوقوفة من السَّ
للرتميم ونحوه، أو إغالقها يف أوقات الِفَتن إذا ُخيِشَ عليها االعتداء والتحريق ونحو ذلك.

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(:

ول��امَّ ذكر تعال إثَم ختريب املس�اجد، أتبَعه ببي�ان أنَّ الِعبادة تكون يف كلِّ مكان -وإن ل 
ة باملساجد. يوجد مسجد- وأنَّ الِعبادة ليست خاصَّ

ين: وهل هذه اآلية منسوخة، أم حُمَْكمة غري منسوخة؟ قوالن للمفسِّ

فقال ابن عبَّاس : »أول ما ُنِسَخ من القرآن فيام ُذكر لنا -واهلل أعلم- شأُن القبلة، 
  قال تعال: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(، فاس�تقبل رسول اهلل
فصىلَّ نحو بيت املقِدس، وترَك البيت العتيق، ثم صَفه اهلل إل بيته العتيق، ونسَخها؛ فقال: 
ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

]البقرة: 150[«))(.

والق�ول اآلخ�ر: أهن�ا حُمَْكمة غري منس�وخة، وأنَّ املراد هب�ا: صالة النافلة ع�ىل الراحلة يف 
َة إَِل  السفر؛ حلديث ابن عمر  قال: »َكاَن َرُسوُل اهلل  ُيَصيلِّ َوُهَو ُمْقبٌِل ِمْن َمكَّ

املدينَِة َعىَل َراِحَلتِِه َحْيُث َكاَن َوْجُهُه«، ق�ال: وفيه نزَلْت: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(«))(.

الة إل أيِّ جهة كانت، عند الَعْجز عن استقبال الِقبلة، كحال  ويدخل يف هذا أيًضا: الصَّ
ه إل  االلتحام بالعدّو، واشتباك اجليَشني، وكذلك األسري، واملريض الذي ال يستطيع التوجُّ

هه. الِقبلة، وليس هناك َمن ُيَوجِّ

)گ( )الالم( لالختصاص أي: أنَّ اهلل خمَتصٌّ بُملك املرشق واملغرب؛ فهام له وحَده، 

ال لغريه.

رواه النسائي )499)( خمتصا، والطبي ))/8))(، وابن أب حاتم يف التفسري ))/)))( -واللفظ له -.  )((
رواه مسلم )700(.  )((
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و)گ(: مكان رشوق الش�مس، )ڳ(: مكان غروب الشمس؛ فله األرُض 
كلُّها؛ ألنَّ املرشق واملغرب يشمالن مجيع نواحي األرض.

ه إل  هتم للصالة، وذل�ك يف حال عدم الُقدرة عىل التوجُّ )ڳ ڳ( أي: أين�ام توجَّ

ين: يعني: اجلهة.  الِقبل�ة -كام تق�دم-؛ )ڱ( أي: هناك )ڱ ڱ(: قال بع�ض املفسِّ
وقال بعضهم: بل املراد: َوْجه اهلل الذي هو صفة من صفاته تليق بجالله وَعَظمته.

هون  هتم يف صالتكم؛ فإنَّكم تتوجَّ واملعن�ى: أنَّكم يف أيِّ مكان كنتم م�ن األرض، فتوجَّ
إل اهلل.

ْيُتْم َفاَل َتْلَتِفُتوا؛  ويف احلديث، يف وصايا حييى بن زكرّيا  لبني إرسائيل: »َفإَِذا َصلَّ
َفإِنَّ اهلل َينِْصُب َوْجَهُه لَِوْجِه َعْبِدِه يِف َصاَلتِِه، َما َلْ َيْلَتِفْت«))(.

وقوله )ں ں ڻ( أي: واسع اإلحاطة، وواسع الِعْلم والُقدرة، وواسع الرمحة 
والَفْضل، يَسع خلَقه كلَّهم بُجوده وَفْضله.

)ڻ( أي: ذو ِعْل�م، وِعْلم�ه حميط ب�كلِّ شء، ومن ذلك: أع�امل الِعباد، ال يغيب 

عنه منها شء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُعم�وم ُمل�ك اهلل تعال للمرشق واملغرب وما بينهام، وانف�راده هبذا الُملك، وألنَّه يملك 
الة، فال جيوز ألحد  اجلهات؛ فهو الذي يأمر باستقبال أيِّ اجلهات شاء، لتكون ِقبلًة يف الصَّ

االعرتاض عىل اهلل يف هذا -كام فعلت اليهود-.

ويف اآلية: إثبات )الَوْجه( هلل تعال، والَوْجه صفة عظيمة نعتقدها هلل، من غري تشبيه، وال 
متثيل، وال تكييف، وال تعطيل.

  ويف اآلية: أنَّ هلل تعال مكاًنا، كام دلَّ عليه قوله: )ڱ(، وهي إِشارٌة إل املكان، وهو
فوق سامواته عىل عرشه.

رواه الرتمذي ))86)(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ))55(.  )((
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�اَمِء، َقاَل: »َمْن  ول�امَّ اختب النبي  اجلارية، َفَقاَل هَلَا: »َأْيَن اهللُ؟«، َقاَلْت: يِف السَّ
قها وش�هد هلا  َا ُمْؤِمنٌَة«))(، فصدَّ َأَن�ا؟«، َقاَلْت: َأْنَت َرُس�وُل اهلل؛ َقاَل ملواله�ا: »َأْعتِْقَها؛ َفإهِنَّ

باإليامن. وهذا يدلُّ عىل ُبطالن قول َمن قال: إنَّ اهلل يف كلِّ مكان.

؛ فال  ويف اآلية: أنَّ َمن اشتبهت عليه الِقبلة، ول جيد َمن يسأله ممَّن يعرفها، فاجتهد وصىلَّ
إعادة عليه، وإن تبنيَّ له أنَّه صىلَّ إل غري الِقبلة.

تها ببق�اٍع معيَّنة من األرض؛ بل كلُّ األرض  الة ال ختتصُّ ِصحَّ وفيه�ا: أنَّ الِعب�ادة والصَّ
رشًقا وغرًبا تصُلح للصالة.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(:

دِّ عىل النصارى  وقوله )ڻ ۀ ۀ ہ(: اش�تملت هذه اآلية الكريم�ة عىل الرَّ
واليهود وُمرشكي العَرب وغريهم، ممَّن زعم الولَد هلل.

اًل يف آي�اٍت ُأَخر، كقول�ه تعال: )ڱ ڱ  وه�ذا الول�د املزعوم قد ج�اء مفصَّ
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]التوبة: 30[، وقوله  عن ُمرشكي 

العَرب: )ٹ ٹ ڤ( ]النحل: 57[.

ه نفس�ه ع�ن ُكفرهم هذا، بقوله: )ہ(،  ب تعال هؤالء يف َمزاِعمهم، ونزَّ وق�د كذَّ
وهذه كلمة تن�زيه، فتعال اهلل أن يكون له ولد؛ ألنَّه ال حيتاج إل ولد كام حيتاج املخلوق، والولد 
�د م�ن ذكر وأنثى، واهلل ليس له نظري وال زوجة، والولد يكون عادة من ِجنس والده، واهلل  يتولَّ
أح�ٌد فرٌد ال ُيْش�بِهه شء؛ فكيف يك�ون له ولد، وليس كمثل�ه شء؟! والولد يكون عادة عن 

ه عن كلِّ هذا. مِجاع بنَي الزوج والزوجة، وهذا يقتيض شهوة ووطًأ، واهلل تعال منزَّ

عاُء الول�د له، وألجل ذلك أورَد اإلمام  بَّ : ادِّ �تيمة العظيمة للرَّ وهل�ذا كان من الشَّ
َبنِي اْبُن  : »َقاَل اهلل: َكذَّ البخاري  يف »صحيحه«، يف تفسري هذه اآلية، احلديَث الُقْدِسَّ

رواه مسلم )7)5(.  )((
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اَي: َفَزَع�َم َأينِّ الَ َأْقِدُر َأْن  ا َتْكِذيُبُه إِيَّ آَدَم َوَلْ َيُك�ْن َل�ُه َذلَِك، َوَش�َتَمنِي َوَلْ َيُكْن َلُه َذلِ�َك: َفَأمَّ
َِذ َصاِحَبًة َأْو َوَلًدا«))(. اَي: َفَقْوُلُه: يِل َوَلٌد، َفُسْبَحايِن َأْن َأختَّ ا َشْتُمُه إِيَّ ُأِعيَدُه َكاَم َكاَن. َوَأمَّ

وقول�ه )ھ ھ ھ ھ ے ے(: يب�نيِّ أنَّ مجيع األش�ياء مربوبة خملوقة، فكيف 
يك�ون منها ولٌد هلل تع�ال؟ وهل الذي له ُملك الس�اموات واألرض حيتاج إل ولد؟ فُعموم 

ُملكه يستلزم استغناَءه عن الولد، وكيف يكون املخلوُق ولًدا للخالق؟!

وقوله )ۓ ڭ ڭ( أي: خاضعون ذليلون. و)القنوت(: هو الطاعة واالستكانة هلل.

، يفعله املؤمن اختياًرا وطاعًة لربه. والقنوت منه ما هو رشعيٌّ خاصٌّ

، َقَهَر اهلل الِعب�اد عليه، ومنه: قنوت األش�ياء هلل تعال يف هذا الكون،  ومن�ه ن�وٌع قَدِريٌّ عامٌّ
، وعدم الُقدرة ع�ىل اخلروج عن  ومن�ه قن�وُت الكافِر، بمعنى: اخلض�وع حتت أمر اهلل الك�وينِّ
. ٍة يف بدن هذا الكافر ويف الكون ختضع هلل قضائه وأمره، إذا قال لليشء: »ُكن«؛ فكلُّ ذرَّ

والكافر أيًضا تظهر يوَم القيامة طاعُته هلل وُقنوُته وخضوُعه له.

وقوله )ڭ ۇ ۇ( أي: ُمْبِدع الساموات واألرض. والُمبِدع: هو الذي 
َي املبتِدع يف  ي�أيت بيشٍء ل يس�بقه إلي�ه أحد، أو يصنع ش�يًئا ليس له مماثل س�ابق، وهلذا ُس�مِّ
الدين ُمبتِدًعا؛ ألنَّه أحدَث قواًل وفعاًل ل يأِت به أحٌد س�بَقه، وال دليل عليه، وقد قال النبي 

اُكْم َوحُمَْدَثاِت األُُموِر؛ َفإِنَّ ُكلَّ حُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة))(. : »َوإِيَّ

واهلل تعال أبدَع األش�ياء، وأحَدثها وأنش�أها عىل ش�كل فائق، ليس له مثال سابق. وهو 
األول يف فِْعله، فلم يوَجد أحٌد قبله ليفعَل أو خيلَق شيًئا أصاًل.

وإذا كان ه�و الذي خلق الس�اموات واألرض من غري أص�ل وال مثال؛ فكيف يكون له 
س سبحانه. ولٌد؟ تعال وتقدَّ

ر أم�ًرا وأراد أن يقضَي�ه، ك�ام ق�ال تع�ال يف اآلية  وقول�ه )ۆ ۈ ۈ( أي: إذا ق�دَّ
األخرى: )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]يس: 82[.

رواه البخاري ))448(، باب: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )455)(. رواه أبو داود )4607(، والرتمذي )676)(، وصحَّ  )((
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وقوله )ٴۇ ۋ( سبحانه )ۋ( أي: لذلك الذي أراد إجياَده: )ۅ( أي: ُاحُدث، 
ة واحدة؛ )ۅ( أي: حَيْدث ذلك األمر ك�ام أراد اهلل، من غري توقُّف وال إباء  يقوهل�ا م�رَّ

ر، كام قال تعال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]القمر: 50[. وال تأخُّ

و)الف�اء( يف قول�ه )ۅ ۅ( تدلُّ عىل الرتتيب والتعقي�ب، وهو احلدوث الفورّي، 
فعيس�ى  -مثاًل- هو كلمة اهلل، أي: خملوٌق فوًرا بكلمة »ُكن«، كام قال تعال: )ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(.

ويف اآليَتن من الفوائد:

ا، من ستة أوجه: ار الكاِذبة بأنَّ هلل ولداً إبطال دعوى الكفَّ

ه نقٌص.. ) ه نفس�ه ع�ن النق�ص، بقوله: )ہ(، والولد يف حقِّ أنَّه نزَّ

وأنَّ�ه َذك�ر ُعم�وَم ُملك�ه، بقول�ه: )ھ ھ ھ ھ ے ے(، وُعم�وم ُملكه . )
يستلزم استغناَءه عن الولد.

وأنَّ املل�ك يف قول�ه )ھ ھ ھ ے ے( يرتتَّب عليه أنَّ اململوك ال يك�ون . )
ولًدا للاملك.

وأنَّ قوله )ۓ ڭ ڭ( يدلُّ عىل أنَّ ما س�وى اهلل خاضٌع ذليٌل له، فكيف يكون . 4
؟! بِّ العبُد اخلاضع الذليل ولًدا للرَّ

وأنَّ )ڭ ۇ ۇ( ال�ذي أوجَده�ا من غري مثال س�ابق، قادٌر عىل أنَّ . 5
خيلق عيسى من غري أب.

وأنَّ ق�ول�ه )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( يدلُّ ع�ىل كامل ُقدرته، التي ال . 6
يستحيل معها أن ُيوِجَد ولًدا بدون أب.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(:

ار العَرب. قوله )ۉ ې ې ې( قيل: هم اليهود، وقيل: هم النصارى، وقيل: هم كفَّ
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د رس�وٌل من عنده.  )ې( أي: ه�الَّ )ى ى( أي: ِعياًنا مبارشة، بأنَّك يا حممَّ

ة ومعِجزة، تدلُّ عىل ِصدقك؟! )ائ ائ ەئ( أي: ُحجَّ

دوا أموًرا من ذلك؛ مثل: أن َيْفُجَر هلم من األرض ينبوًعا، أو ُيْس�ِقط  وقد اقرتحوا وحدَّ
السامء عليهم ِكَسًفا -أي: ِقَطًعا- أو يأتيهم باهلل واملالئكة َقبياًل -أي: ُمَتمعني- أو يكون له 
بيت من ُزخُرف -أي: ذهب- أو يرقى بُسلَّم يف السامء حتى يدخَل فيها وهم يروَنه! ونحو 

هم. دهم وُعُتوِّ مهم عىل اهلل بآرائهم واقرتاحاهتم، وهذا من ِعنادهم ومترُّ ذلك ِمن تقدُّ

وقول�ه )وئ( أي: مث�ل هذا الق�ول الش�نيع )وئ ۇئ ۇئ ۆئ( أي: من 
ار األَُمم املاضية ألنبيائهم )ۆئ ۈئ( أي: مثل هذه االقرتاحاِت وطلِب اآليات. كفَّ

ل�ني  �ار األوَّ الكفَّ ُقُل�وب  أنَّ  )ېئ ېئ( أي: متاثَل�ت وتواَفق�ت. واملعن�ى: 

واآلِخري�ن متش�اهبة يف رف�ض احل�قِّ والِعن�اد واجلح�ود، َفُه�م -وإن اختلفت أس�اليبهم، 
واألش�ياء املطلوب�ة من ِقَب�ِل كلٍّ منهم- لك�نَّ ُقُلوهبم ق�د تواطأْت واجتمع�ْت عىل العَمى 

. والِعناد ورفض احلقِّ

ة عىل احلقِّ  حنا )ىئ( أي: العالمات الدالَّ وقول�ه )ىئ ىئ( أي: أظهرن�ا ووضَّ
)ی ی( أي: َيطلبون اليقني. و)اليقني(: هو أبلغ الِعْلم وآكده.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ أهل الباطل جُياِدلون بالباطل.

وفيها: أنَّ الذي ال ينقاد للحقِّ فهو جاهل.

ة ُينِكره! وفيها: إثبات املرِشكني لكالم اهلل، ومن العجيب أنَّ بعض املبتدعة من هذه األُمَّ

وفيها: أنَّ أقوال أهل الباطل تتشابه عىل مرِّ العصور.

وفيها: أنَّ تشابه الُقُلوب يؤدِّي إل تشابه األقوال.

ْيب: فال ينتفعون. كِّ والرَّ ا أهل الشَّ وفيها: أنَّه ال ينتفع باآليات إالَّ املوِقنون، وأمَّ

وفيها: أنَّ اليقني يزيد الِعْلَم، ويزيد بالِعْلم.

وفيها: َمْدح هذه املرتبة -وهي مرتبة اليقني- واحلثُّ عىل بلوغها.
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)ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب(:

. وهذه احلقيقة هي بِْعثة النبي ،) دة ب� )إنَّ وقوله )ی جئ(: حقيقة مؤكَّ

ًدا  س�الة، وأنَّ حممَّ وَذَك�َر الُمرِس�ل والُمرَس�ل، ول يذكر املرَس�ل إليه؛ إلفادة ُعم�وم الرِّ
 ُمرَسل إل العالَمني، وإل الناس كافَّة.

، حاماًل له،  وقوله )حئ( )الباء( للمصاَحبة واملالَبس�ة؛ أي: أرسلناك متلبًِّسا باحلقِِّّ
ين الذي ُأِمرَت بتبليغه  ، والدِّ اه، فَبعثتك حقٌّ يف نفس�ها، ورس�التك مصحوبٌة باحلقِِّّ ًغا إيَّ مبلِّ

، وِصدق يف األخبار، وَعْدٌل وِقْسٌط يف األحكام. حقٌّ أيًضا؛ فهو حقٌّ

ا للمؤمنني بالث�واب العظيم وجنَّ�ات النعيم. )ىئ(  ً وقول�ه )مئ( أي: مب�رشِّ
ًفا للكافرين من  )اإلنذار(: اإلعالم باملكروه وبام خُيَاُف منه. واملقصود: أرسلناك ُمنِذًرا وخموِّ

العقاب األليم، وعذاب اجلحيم.

وقوله )جب حب خب مب ىب( أي: ال يس�ألك اهلل عنه�م ملاذا ل يؤمنوا، ماُدْمَت 
َبيَّنَت وبلَّغَت، فإنَّام عليك البالغ، وعىل اهلل احلساب.

و)مب(: مج�ع )صاحب(، وه�و املالِزم. و)ىب(: النَّ�ار العظيمة، وهذا أحد 
أسامئها.

، كام جاء يف حديث  وَوْصُف النبيِّ  بأنَّه بشري ونذير موجود يف التوراة بالنصِّ
يِن َعْن ِصَفِة  عطاء بن َيَس�ار، ق�ال: لقيُت عبَد اهلل بَن عمرو بن العاص ، قل�ُت: َأْخِبْ
ُه مَلَْوُصوٌف يِف التَّ�ْوَراِة بَِبْعِض ِصَفتِِه  َرُس�وِل اهلل  يِف التَّ�ْوَراِة، َقاَل: »َأَجْل، واهلل، إِنَّ
يِّنَي، َأْنَت َعْبِدي  يِف الُقْرآِن: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(، َوِحْرًزا لأِْلُمِّ
يَِّئِة  اٍب يِف األَْسَواِق، َوالَ َيْدَفُع بِالسَّ َل، َلْيَس بَِفظٍّ َوالَ َغِليٍظ، َوالَ َسخَّ ْيُتَك املَتَوكِّ َوَرُسويِل، َسمَّ
َة الَعْوَجاَء، بَِأْن َيُقوُلوا: الَ إَِلَه  �يَِّئَة، َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْغِفُر، َوَلْن َيْقبَِضُه اهلل َحتَّى ُيِقيَم بِِه الِملَّ السَّ

، َوُقُلوًبا ُغْلًفا«))(. إاِلَّ اهلل، َوَيْفَتُح هِبَا َأْعُينًا ُعْمًيا، َوآَذاًنا ُصامًّ

رواه البخاري )5)))(.  )((
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(:
د  )ٻ(، ول�ن حُيِبُّوا دينك ولو  قول�ه تع�ال )ٱ ٻ ٻ( أي: يا حممَّ

خليَّت شأهنم، )ٻ پ( )ال( للتأكيد، أي: أنَّ كلَّ طائفة لن ترىض.

وهذا ُيشبِه قوله تعال: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(.

ولعلَّ النبي  عندما هاجر إل املدينة كان يطمع يف أهل الكتاب أن يوافقوه، وأن 
  يرَضوا عن ِملَّته،ولذلك كان كثرًيا ما يتألَّفهم وحياول اس�تجالهبم، فأيأس اهلل نبيَّه
من رضاهم عنه وعن املسلمني، وما داموا لن يرَضوا عنه فلَيرْتك حماوالِت إرضاِئهم، والطمَع 

. يف موافقتهم، ولُيقبِل عىل االشتغال برضا اهلل

لكن هذا األمل املفقود يف رضا الطائفَتني ُعموًما، ليس مفقوًدا يف هداية بعض أفرادهم؛ 
ولذلك فقد بقَي النبيُّ  يدعو أفرادهم، ول َيُعد يطمع فيهم مَتِمعني.

وستبقى عداوُة اليهود والنصارى للمسلمني قائمًة يف األرض، حتى يتمَّ اخلالص منهم 
. مجيًعا عىل يد عيسى

وقول�ه )پ پ پ( أي: تدخ�ل يف دينه�م، وتص�يلِّ إل قبلتهم. ويف ذك�ر )الِملَّة( 
ار كلِّهم يف  بصيغة املفرد دليٌل عىل أنَّ الُكفر كلَّه ِملَّة واحدة، كام قال تعال عن طوائف الكفَّ

ُسوَرة »الكافرون«: )ڤ ڤ(.

م لن يرَضوا عن أيِّ مس�ِلم حتى  وه�ذا البي�ان من اهلل عن موقف اليهود والنصارى: أهنَّ
لون الوصول  ا أو نصانيًّا؛ فيه ردٌّ عىل الذين حُياِولون التقريب بنَي األديان، ويؤمِّ ُيصبح هيوديًّ
مع اليهود والنصارى إل حلٍّ وَس�ط، أو ميثاٍق مش�رَتك يلتزم به اجلميع؛ فاآلية واضحة أنَّه 

ون عن عداوتنا وَحْربنا. ال سبيل إل االتِّفاق معهم أبًدا عىل شء ُيرضيهم، وجيعُلهم يُكفُّ

�د : )ڀ ڀ ٺ( أي: دين  ث�م ق�ال تع�ال: )ڀ( أي: هل�م ميًبا ي�ا حممَّ
اط املستقيم واحلّق، وليس ما أنتم  اإلسالم الذي ُأنِزل وُختَِم به )ٺ ٺ( أي: هو الصِّ

ا اليهود والنصارى. عليه يا أهيُّ
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ث�م ق�ال تعال خمطاًب�ا نبيَّ�ه ، خطاًبا فيه هتدي�ٌد ووعي�ٌد: )ٿ ٿ( أي: 
يت وجاليل، لئن  عىل س�بيل الفرض والتقدير. وهذه مجلة رشطيَّة فيها َقَس�ٌم؛ تقديره: »وعزَّ

اتبعَت«، أي: وافقَت وسايرَت.

)ٿ( مجع )هوى(، وهو الرأي الصادر عن ش�هوة، واخلايل من الدليل، واملؤدِّي 

إل الضالل، هيوي بصاحب�ه إل اهل�اوية.

واإلتي�ان بص�يغ�ة اجلمع يف قول�ه )ٿ(؛ لبيان أنَّ كل طائفة هل�ا هوى غري هوى 
األخرى؛ بل هم يف أنُفِسهم مفرِتقني خمتِلفني!

�ن لدين  وقول�ه )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( أي: الوح�ي ال�ذي أنزل�ه اهلل علي�ك، املتضمِّ
اإلسالم، وبيان ُبطالن ما عليه أصحاب الِمَلل واألهواء من هؤالء.

)ڤ ڤ ڤ ڦ( )ما( نافية )ڤ ڦ( أي: من عذاب اهلل )ڦ ڦ( أي: قريب حيفظك 

ويمنع�ك، و)الويل(: هو ال�ذي يتولَّ غريه باحلفظ والصيان�ة، )ڦ ڄ( أي: وال ناص 
ينصك وَيْدَفع عنك العذاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ِعناد اليهود والنصارى، وأهيَّة احلذر منهم، وحتريم اتِّباعهم.

ار، وبيان أنَّ ما هم عليه ليس دينًا، وإنَّام هوى. دِّ عىل الكفَّ وفيها: القيام بالرَّ

وفيها: أنَّ َمن اتبع اهلوى بعد الِعْلم أشدُّ ضاللة ممَّن اتَّبعه بغري ِعْلم.

وفيها: وجوب طلب النص من اهلل، واالعتامد عليه يف احِلفظ.

ته. واخِلطاب يف اآلية -وإن كان للنبيِّ - فإنه يشمل ُأمَّ

ة األس�لوب يف اآلية -بام اش�تمل عليه من التهديد والَوعيد- مع أنَّ اخِلطاب للنبيِّ  وقوَّ
ة يف التحذير من الباطل، وعدم   وهو ال يمكن أن يتَّبع ِملَّة الُكفر؛ يؤخذ منه: القوَّ
د نبيَّ�ه  -إن اتبع أهواءه�م- وهو أحبُّ  املجاَمل�ة يف ذل�ك، وإذا كان اهلل ق�د ه�دَّ
ته اليوَم، الذين  -؛ فكيف هبؤالء املنحِرفني من ُأمَّ الَخْلق إليه، ومعلوم أنَّه س�يثُبت عىل احلقِّ



211 ^\

�ار، وااللتقاء معهم عىل حلٍّ  ُيطالِب�ون بالتقريب بنَي األديان، ويطَمعون يف اس�رتضاء الكفَّ
وَسٍط بزعمهم؟!

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ 

ڍ ڌ(:
ول��امَّ ذكر تعال بعَض قبائ�ح الُمعانِدين من املغضوب عليهم والضالِّ�ني؛ أتبَع ذلك بمدح 
َمن آمن بام َأن�زل اهلل واتبَعه؛ فقال تعال: )ڄ ڄ ڃ(، وهذا يشمل مجيع املؤمنني، 
س�واًء من أهل الكتاب الذين آمنوا بكتاهبم ونبيِّهم، ثم آمنوا بكتابنا ونبيِّنا -كعبد اهلل بن س�اَلم 
وَوَرقة بن َنْوَفل والنَّجاّش وغريهم- وأيًضا أصحاَب رس�ول اهلل ، وكلَّ مس�ِلم من 

لة عىل األنبياء من قبل، وبالكتاب املهيِمن وهو القرآن. ة؛ فهم يؤمنون بالكتب املن�زَّ هذه األُمَّ

)ڃ ڃ ڃ(: وه�ذا يش�مل ت�الوة اللف�ظ، وهي: الق�راءة، فيقرأونه س�امًلا من 

حتري�ف اللفظ واملعنى، ويعرفون تفس�ريه، ويبيِّنونه لغريهم. ويش�مل تالوة احلكم، وهي: 
مون حرام�ه، ويتدبَّرون معانيه، ويقفون عند آياته،  اتِّباع�ه والعمل به، فُيِحلُّون حالله وحيرِّ

فيسألون ويستفيدون.

)چ چ چ( أي: بكتاهب�م، املس�تلِزم باإليامن بنبيِّنا وما ُأن�ِزل عليه، إن كانوا من 

ة؛ فيؤمنون به: أي بالقرآن الذي ُأوتوه. أهل الكتاب. وإن كانوا من هذه األُمَّ

ل عليه  ب بالكتب الس�ابقة، أو هبذا القرآن، والذي ُنزِّ )ڇ ڇ ڇ( أي: جيح�د ويكذِّ

د -؛ )ڇ ڍ ڍ(: املنقوص�ون الَمْغبونون، الذين َخِسوا  -وه�و حممَّ
أنُفَسهم يوم القيامة، فصاروا هالِكني يف النَّار.

وق�د ذك�ر النبيُّ  ه�الك وُخ�سان َمن ل يؤم�ن به م�ن أهل الكت�اب؛ فقال: 
، ُثمَّ َيُموُت  ايِنٌّ ِة، هَيُ�وِديٌّ َواَل َنْصَ ٍد بَِيِدِه، اَل َيْس�َمُع ِب َأَحٌد من َهِذِه األُمَّ �ِذي َنْفُس حُمَمَّ »َوالَّ

ِذي ُأْرِس�ْلُت بِِه؛ إاِلَّ َكاَن من َأْصَحاِب النَّاِر«))(، وهذا كقوله : )ھ ھ  َوَلْ ُيْؤِمْن بِالَّ
ے ے ۓ ۓ ڭ( ]هود: 17[.

رواه مسلم ))5)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

اها لتالوهتا،  لة عليه�م، وأنَّه آتاهم إيَّ ِذك�ر نِعمت�ه تعال وِمنَّته عىل أصحاب الكتب املن�زَّ
والعمل بام فيها.

وفيها: أنَّ لإليامن عالمة، وهي: العمل.

وفيها: التحذير من الُكفر االعتقادّي والعميّل.

وفيها: أنَّ َمن خالف شيًئا من القرآن؛ فإيامنه ناقص.

د  ، وهو حممَّ �يَّ وفيه�ا: َفْض�ل ُمؤمني أهل الكت�اب، الذي�ن يتبعون الرس�ول النبيَّ األُمِّ
َتني. ، املكتوب عندهم يف التوراة واإلنجيل؛ فيؤَتون أجَرهم مرَّ

؛ فال ُبدَّ لِزاًما أن يؤمنوا بكتابنا ونبيِّنا. وفيها: أنَّ أهل الكتاب إذا أقاموا كتاهبم احلقيقيَّ

ُسل. وفيها: وجوب اإليامن بجميع الكتب، ومجيع الرُّ

وفيها: ُعُلوُّ مرتبة املؤمنني؛ لقوله: )چ(.

باع القرآن لفًظا ومعنى، وحتريم حتريفه لفًظا ومعنى. وفيها: وجوب اتِّ

ة؛ إليامهنم بجميع الكتب اإلهليَّة ومجيع األنبياء  حابة ومؤمني هذه األُمَّ وفيها: َفْضل الصَّ
واملرَسلني.

ل، وُشكر نِعمة اهلل، بتالوته، والعمل به. وفيها: معرفة َقْدر هذا الكتاب املن�زَّ

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

وَرة بتذكريهم بنِعمته التي أنعم هبا عليهم؛  ة بني إرسائيل يف هذه السُّ ول�امَّ ابتدأ تعال ِقصَّ
ختم َقصصهم أيًضا بالتذكري بتلك النِّعمة، وذلك من متام التذكرة واملوعظة، وإيذاًنا بنهاية 

ة. الِقصَّ

فناداهم بنسبتهم إل أبيهم إرسائيل -وهو يعقوب - فقال: )ڌ ڎ ڎ ڈ 
ة، ومنها: إنجاؤهم م�ن فرعون، وإيتاؤهم  ڈ ژ ژ(، وه�ي نَِع�م كثرية، دينيَّ�ة وُدنيويَّ
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التوراة، وغريها كثري. )ڑ ڑ ک ک( يف ذلك الوقت؛ لتش�كروا هذه النَِّعم، ومن 
د  -املكتوب عندهم يف التوراة-. ُشكرها: اإليامن والعمل، والتصديق بمحمَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ من أساليب دعوة الُمعِرضني: تذكريهم بنَِعم اهلل عليهم؛ لعلَّهم يرجعون، ويقومون 
بُشكر تلك النَِّعم.

د  املذكور فيها، واتِّباعه. ة حممَّ لة: اإليامن بنبوَّ وفيها: أنَّ ِمن ُشكر ُكُتب اهلل املن�زَّ

ع�اة بأهيَّ�ة تذكري الن�اس بنَِعم اهلل عليه�م؛ لرتقيق ُقُلوهب�م، وكذلك  وفيه�ا: تذك�ري الدُّ
تذكريهم باليوم اآلخر.

ولذلك قال تعال بعدها:

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(

وقول�ه )ک گ( أي: خافوا عذاَب ي�وم رهيب، واجتنبوا عقاب اهلل فيه، وهو يوم 
القيامة.

)گ گ گ(: ال تدف�ع وال تق�يض )ڳ ڳ( ُأخ�رى )ڳ( م�ن احلق�وق الت�ي 

لها عنها يوم القيامة. نيا، فال تستطيع أن تتحمَّ وجَبت عليها هلل، وللمخلوقني يف الدُّ

وكذلك ال تؤَخذ نفٌس بذنِب أخرى، )ڳ ڱ ڱ ڱ( أي: ال يؤَخذ منها فِْدية تنجو 
هبا من النَّار، وال تد ما تفتدي به أصاًل. و)العدل( معناه: اليشء املعاِدل.

�ط للغري؛ بدفع  )ڱ ں ں(؛ فُتنجيه�ا م�ن العذاب. و)الش�فاعة(: هي التوسُّ

يت بذلك؛ ألنَّ الش�افع إذا انضمَّ إل املش�فوع صار َش�فًعا، بعد  ة أوجلب منفعة. ُس�مِّ مرضَّ
أن كان ِوتًرا.

)ڻ ڻ ڻ( بَم�ن يمنع عنه�م عذاب اهلل. وقد قال النب�ي  البنته فاطمة 

: »َسِلينِي َما ِشْئِت من َمايِل، الَ ُأْغنِي َعنِْك من اهلل َشْيًئا«))(.

رواه البخاري ))75)(، ومسلم )06)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

موعظ�ة املعانِدي�ن بتذكريهم باليوم اآلخ�ر، وبيان أنَّه ال يؤدِّي فيه أحٌد عن أحد ش�يًئا، 
وإنَّام فيه أداء احلقوق وَردُّ املظال إل أصحاهبا، والِقصاص فيه يكون باحلسنات والسيِّئات.

وفيه�ا: أنَّ بع�ض الن�اس -كاخلالِدين يف النَّار- ال تنفعهم ش�فاعُة الش�افعني، وال تنال 
الشفاعة إالَّ َمن أِذن فيه أرحُم الرامحني، وال يستطيع أن يشفع إالَّ َمن أِذَن له سبحانه.

ة فيه هو  وفيه�ا: أنَّ رأس َجْلب املنفعة يف ذلك اليوم هو دخول اجلنَّة، وأعظم َدْفع املرضَّ
النجاة من النَّار.

وفيه�ا: أنَّه ال جيزي أحٌد عن أحد، حت�ى الوالد ال جيزي عن ولده، وال املولود جيزي 
عن والده شيًئا، وأنَّ كلَّ إنسان يؤدِّي بنفسه ما عليه من احلقوق، كام قال تعال: )ہ 
ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]لقامن: 33[.

وفيها: أنَّ أهل النَّار يريدون يوم القيامة النجاة بكلِّ وس�يلة، فيطلبون تقديم الِفداء، ثم 
فعاء قبل الِفداء، إذا ل ينفع األول. فعاء تارة، وتارًة يطلبون الشُّ االستنجاد بالشُّ

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ۆ ۈ ۈ(:
ول�امَّ ذكر تعال حاَل أهل الكتاب؛ أشاد بِذكر عبِده وخليِله إبراهيم ، الذي يزعم 

م ليسوا عليها. أهُل الكتاب حمبَّته وتعظيمه، وَينَتِحلون ِملَّته، مع أهنَّ

د  لقومك  فذك�ر تعال حاَل�ه ومن�زلته؛ فقال: )ۀ ہ( أي: واذك�ر يا حممَّ
ة ابتالء اهلل إلبراهيم. و)االبت�الء(: االختبار واالمتحان.  املرِشك�ني، وألهل الكتاَب�ني، ِقصَّ

، قيل معناه: األب الرحيم. )ہ( ويف قراءة )إبراهام(، وهو اسم أعجميٌّ

)ہ( وه�و الُمبَت�يِل . وهذا االبتالء؛ ليظَهر ِعْلُمه تعال يف الواقع، ولِتظَهر من�زلُة 

اخلليل  وأحواُله؛ فَيحصل االقتداء به.
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ة كتَبها علي�ه. فقام بالكلامت  )ہ( رشعيَّ�ة كلَّف�ه هبا -من أوامر ونواه�ي- وقَدريَّ

ة واحتسَب. الرشعيَّة وأمتَّها ووفَّاها، وصب عىل القَدريَّ

فم�ن األمور الرشعيَّة: ما َصحَّ عن ابن عبَّاس  يف تفس�ري هذه اآلية، قال: »ابتاله 
اهلل بالطهارة: خس يف الرأس، وخس يف اجلس�د. يف الرأس: قّص الش�ارب، والَمْضَمضة، 
واك، وَفْرق الرأس، ويف اجلسد: تقليم األظفار، وحلق العانة، واخلتان،  واالستنشاق، والسِّ

وَنْتف اإِلبِط، وَغْسل أثِر الغائط والَبول باملاء«))(.

ومن ذلك أيًضا: اإلسالم، واحلج، واإلحرام به، والطواف، والسعي، ورمي اجلامر.

ة  ره عليه: فمخالف�ة أبيه وقومه، ومناظرت�ه قوَمه، وحماجَّ �ا م�ا ابتاله به ممَّا كتبه وق�دَّ وأمَّ
النُّْمُروذ، وإلقاؤه يف النَّار، واهلجرة من بلده العراق إل الشام، وابتالؤه بذبح ولده، ثم تركه 

ه هاجر بواٍد غري ذي َزْرع. مع أمِّ

اُهنَّ أحس�َن التأدية، وقام هبنَّ ح�قَّ القيام، من غري تفريط وال تقصري  )ھ( أي: أدَّ

ة واحتس�ب، وصب عىل  وال تأخ�ري، فق�ام بالكل�امت الرشعيَّة ووفَّ هب�ا، وصب عىل القَدريَّ
نيا قبل اآلخرة. طاعة اهلل، وعىل أقدار اهلل؛ ولذلك رفع اهلل منزلَته، وكافأه عىل ذلك يف الدُّ

فقال: )ھ ے ے ۓ( أي: يأمتُّون بك يف هذه اخلصال، ويقتدي بك الصاحلون 
ين، هيَتدون هبديك، ويس�تنون بُس�نَّتك. و)اإلمام(:  إل يوم القيامة؛ فتكون قدوة هلم يف الدِّ

هو َمن ُيقتَدى به.

فل�ام رأى إبراهي�ُم ما يف ذلك من اخلري العميم والث�واب العظيم؛ َرِغَب أن يكون هذا يف 
ته أيًضا -وهذا من حمبَّته اخلرَي هلم-؛ فقال طالًبا من ربِّه: )ڭ ڭ( أي: اجعل منهم  ذريَّ

ة. أئمَّ

فاس�تجاب اهلل ُدع�اء إبراهي�م، مقيَّ�ًدا ومرشوًط�ا، فق�ال: )ۇ ۆ( أي: ال ُيصي�ب 
ين )ۈ( أي: ألنُفِس�هم،  ة، واإلمام�ة يف الدِّ وال حيُص�ل ع�ىل )ۆ( أي: النُُّب�وَّ

ولغريهم.

تفسري عبد الرزاق ))/89)(، تفسري الطبي ))/9(.  )((
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ة وقدوًة للناس، ويف هذا تنفرٌي من الظلم. فدلَّت اآلية عىل: أنَّ الظاملني ال يكونون أئمَّ

ين )العهَد( يف قول�ه تع�ال )ۇ ۆ ۆ ۈ( بأنَّه: األمان  وف�سَّ بع�ُض املفسِّ
واألكل والعي�ش، كام صحَّ عن قتادة وإبراهيم، قاال: »ال ينال عهَد اهلل يف اآلخرة الظاملون، 

نيا: فقد ناله الظال، فأِمَن به، وأكَل، وأبَص، وعاش«))(. ا يف الدُّ فأمَّ

بيع بن أنس  يف اآلية: »َعْهد اهلل الذي  ين، فقال الرَّ وفسَّ بعضهم )العهد( بأنه: الدِّ
َعِهَد إل عباده: دينُه، يقول: ال ينال دينُه الظاملني«))(.

وق�ال بعُضهم: إنَّ معنى اآلية: أنَّ�ه ال عهد عليك لظال أن تطيَعه يف ُظْلمه، فلو عاهدَت 
أمرًيا أو إماًما عىل السمع والطاعة، ثم أمَرك بمعصية؛ فال جيوز لك أن ُتطيَعه يف ذلك؛ ألنَّه 

ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالِق))(.

ا: ويف هذه اآلية من الفوائد أيضاً

. منزلة إبراهيم اخلليل

ين. ع املتني، ُتنال اإلمامة يف الدِّ ْ وفيها: أنَّه بالصب واليقني والعمل بالرشَّ

ته بالصالح واهلداي�ة، وأن يكون منهم قادًة يف  وفيه�ا: أنَّه ينبغي لإلنس�ان أن يدعَو لذريَّ
اخلري.

وفيه�ا: أنَّ الظ�ال ال يصُلح أن يكون خليفة، وال حاك�اًم، وال ُمفتًيا، وال إماَم صالٍة، وال 
راوًيا للِعْلم واحلديث.

؛ بل منهم ظاملون، ك�ام قال تعال:  �ة إبراهيم  عىل احل�قِّ وفيه�ا: أنَّ�ه ليس كلُّ ذريَّ
)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]الصافات: 113[.

وقد اس�تجاب اهلل بعَض دعوة إبراهي�م ، كام يف قوله: )ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ( ]العنكبوت: 27[.

تفسري الطبي ))/))(.  )((
تفسري الطبي ))/))(  )((

انظر: املحرر الوجيز ))/)9)(، تفسري املاوردي ))/85)(.  )((
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وفيه�ا: َفْض�ل اخللي�ل إبراهيم ، وُعُل�وُّ من�زلته، حت�ى اجتمع أه�ُل األديان عىل 
تعظيمه.

ة  ب واليقني، بأبواب األجر الت�ي يكتبها هلم، بجعلهم أئمَّ وفيه�ا: مكافأة اهلل أله�ل الصَّ
َيقتدي هبم الناس.

وفيها: عاقبة الظُّْلم الوخيمة، وأنَّ الظُّلم ين�زل بأهله إل أسفل سافلني.

وفيها: أنَّه ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل.

وفيها: أنَّ النََّسب ال ينفع الظال وال يرفعه، فاستثنى اهلل من اخلري الظَّلمة، ولو كانوا من 
. ة اخلليل ذريَّ

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:
نا )ۋ( وهو:  د  لقومك أنَّنا صريَّ وقول�ه )ٴۇ ۋ( أي: واذُكر يا حممَّ
الكعبة، بيت اهلل . وقد أفادت )ال�( يف قوله )ۋ( أنَّه البيت املعهود الذي ال جُيَْهل.

َجَعَله اهلل )ۅ ۅ( أي: مرِجًعا ومعاًدا، كلَّام انصفوا منه اشتاقوا إليه، فعادوا وثابوا 
إليه يف احلجِّ والُعمرة والِعبادة، فال ينقيض منه الوَطر، وال تش�بع منه النفوس. ويثوبون إليه 

رونه يف كلِّ يوم وليلة. هون إليه بأجسادهم، ويتذكَّ الة بُقُلوهبم، ويتوجَّ أيًضا يف الصَّ

وقوله )ۉ( أي: جعلناه آمنًا، يأَمن فيه الناس عىل دمائهم وأمواهلم، ويأَمن فيه حتى 
الصيد واألش�جار أن ُتقطع. وهو حملُّ أمٍن ملن يس�كنه، وكان الرجل يف اجلاهليَّة يرى قاتل 

كهم. ض له، وكانوا ال ُيِغريوَن عىل مكة مع رِشْ أبيه أو أخيه يف الَحَرم فال يتعرَّ

�ة؛ فقال: »واَل  وألج�ل توفري األم�ن فيه؛ هنى النبي  عن محل الس�الح يف مكَّ
حُيَْمُل فيها ِسالٌح لِقتاٍل«))(.

وقول�ه )ۉ( أي: اجَعل�وا )ې ې( أي: م�كان القي�ام، وه�و الَحَج�ر الذي 

رواه مسلم )74))(.  )((
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ق�ام عليه نب�يُّ اهلل إبراهيم  لبن�اء الكعبة )ې( أي:مكاًنا للص�الِة، وأداِء ركعَتي 
الطواف خلَفه.

 ، هب�ذا؛ فلامَّ فرغ من الط�واف اته إل َمق�ام إبراهيم  ُّوق�د َعِم�َل النبي
فقرأ: )ۉ ې ې ې ې(، وصىلَّ ركعَتني))(.

وقيل: )مقام إبراهيم( هو الَحَرم كلُّه. وقيل: احلجُّ كله، أي: املش�اعر وأماكن املناسك، 
عاء فيها. : يعني: الدُّ اذها مصىلَّ واختِّ

قوله )ى ائ ائ ەئ( أي: أمرناها وأوصيناها، و)العهد(: هو الوصيَّة 
بام هو ُمِهّم. )ەئ وئ( هذا تفسري )العهد( )وئ( أضاف )البيت( إليه؛ لبيان رشفه.

س�ا البي�َت وَيبني�اه عىل التوحي�د واإلخالص هلل،  فأمره�ا اهلل وأوج�َب عليهام أن يؤسِّ
�ة، وأن حيفظاه فال ُينَْصب حوَله شٌء من  �يَّة واملعنويَّ راه من األوثان واألرجاس احِلسِّ وُيطهِّ

ور، والتناُزع عنده. َفث وقول الزُّ األوثان، وُيصان عن النجاسات، وعن اللَّغو والرَّ

)ۇئ( أي: حوَله، فيكون التطهري ألجلهم، وإلعانتهم عىل عبادهتم، وكثري منهم 

قد جاء من ُغْربٍة، ومكاٍن بعيد.

ة باملس�جد احلرام. ثم ثنَّى ب� )ۇئ( أي:  وبدأ ب� )الطائفني(؛ ألنَّ عبادهتم خاصَّ
املقيمني عنَده، املعتِكفني فيه، املجاِورين له، ال يرحتلون منه وال يذهبون. فالطائفون غرباء، 

والعاكفون أهل املكان.

ثم ثلَّث ب� )ۆئ ۆئ( أي: املصلِّني، وهذا يشمل القريب والبعيد من الكعبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

دُّ ع�ىل ُمرشكي ُقَري�ش والعَرب، الذين كان�وا يعبدون األوثان عن�د الكعبة، بأنَّ اهلل  ال�رَّ
س�اه عىل توحيد وإخالص، ابتغاَء َوْجه اهلل، ويصوناه عن  تعال قد أمر اخلليل وابنه أن يؤسِّ

ا املرِشكون. ك، فخالفُتم ذلك أهيُّ الرشِّ

. ة النبي رواه مسلم )8)))(، يف حديث جابر ، يف وصف َحجَّ  )((
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وفيه�ا: اش�رتاط طهارة م�كان الط�واف، واش�رتاط طهارة لب�اس الطائف�ني؛ فال جيوز 
للطائِف أن يطوَف بَثوٍب َنِجٍس، كام ال جيوز أن يطوَف يف ُبْقَعة َنِجسة.

واس�تفاد بعض العلامء من اآلية: أنَّ الطواف ال يكون إالَّ حول الكعبة، وداخل املسجد 
احلرام، فلو طاف خارَج املسجد ل جُيِْزئه.

جود. كوع، والسُّ وفيها: َفْضل الطواف، واالعتكاف، والرُّ

خب  )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج(:
�د  إذ قال إبراهيم، أي: يف ُدعائه:  وقول�ه )ۈئ ېئ ېئ( أي: واذكر يا حممَّ
)ېئ ىئ ىئ( أي: ال�وادي املهجور اخلايل، الذي ليس فيه زرع وال ماء وال بناء )ىئ( 

)البلد(: اس�م لكلِّ مكان َمْسكون، س�واء كان صغرًيا أو كبرًيا. )ی( أي: ذا أمن، يأمن 
عب واخلوف، والَمْسخ،  ْلب، والنَّهب، والرُّ أهله فيه من الَقْحط، والَخْسف، والَقْتل، والسَّ

واجلوع، ونحو ذلك.

وقد اس�تجاب اهلل دعاَء إبراهيم ؛ فجعل مكة بل�ًدا آمنًا، وهذا يف األعمِّ األغلب 
ر هذا  ه�ور. وال ُينايف ذلك ما وقع يف مكة من ح�وادث قليلة ُتَعكِّ ع�ىل م�رِّ العصور وَكرِّ الدُّ
األم�ن، والقاع�دة تبقى قاع�دة وإن ُوِجد هلا ش�واّذ؛ ألنَّ احلكم لألعمِّ األغل�ب؛ فإنَّ مكة 

ة. ت عليها. هذا من الناحية القَدريَّ فها اهلل- كانت آمنًة يف غالب األزمان التي مرَّ -رشَّ

�ا م�ن الناحية الرشعيَّة؛ فإنَّ اهلل أوجب علينا أن نحف�ظ األمن يف مكة، وال ُنِخلَّ به،  وأمَّ
ونعتنَي به أكثر ممَّا نعتني به يف األماكن األخرى.

)ی( أي: أعِط )ی( أي: س�اِكنيه واملقيمني فيه )ی جئ( بأنواعها، فيؤتى 

هبا إل مكة من سائر أنحاء العال.

عوة للمؤمنني؛  )حئ مئ ىئ يئ جب حب(: أراد اخللي�ل  أن تك�ون ه�ذه الدَّ

ليستعينوا بالّرزق عىل طاعة اهلل.
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نيا  )ېئ( أي: اهلل : )ىب يب( أي: س�أرزقه أيًضا، )جت( أي: أمدُّ له من الدُّ

نيا كلُّها- لو حصلت لشخص  ة حياهتم، واملتاع -بل الدُّ )حت( أي: من الزمان، وهو مدَّ

فهي قليلة، كام قال اهلل تعال: )ۓ ۓ ڭ( ]النساء: 77[.

)خت مت( أي: ُأجِلئ�ه وأس�وقه )ىت يت جث( أي: ال�ذي ال حميص له عنه، وال 

منَجى له منه. وهذا جزاًء ِوفاًقا عىل ُكفره. )ىث يث( أي: املرِجع الذي يصري إليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّه ال غنى لإلنسان عن ُدعاء اهلل، مهام كانت مرتبته.

عاء سَبٌب يف حصول املقصود. وفيها: أنَّ الدُّ

وفيها: رأفة إبراهيم اخلليل بَمن يؤمُّ البيت احلرام.

زق ملن آمن باهلل واليوم اآلخر. وفيها: احتياطه يف الدعاء؛ ل�امَّ طلب أن يكون الرِّ

وفيها: أنَّ اهلل يرزق املؤمن والكافر.

ون هذا  م ال يسَتِحقُّ وفيها: أنَّه ل�امَّ كانت اإلمامة نِعمة دينيَّة استثنى اهلل الظاملني منها؛ ألهنَّ
ة؛ فأعطاه اهلل املس�ِلم والكافر، ول يس�تثِن الكافر منه؛ ألنَّ  زق: فنِعمة ُدنيويَّ ا الرِّ ف. أمَّ َ الرشَّ
. ، وَمن ال حُيِبُّ نيا قليل، وال ُيساوي عند اهلل َجناح بعوضة، فلذلك ُيعطيه َمن حُيِبُّ متاع الدُّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ(:

  إذ يرف�ع إبراهي�م  د� وقول�ه )ٱ ٻ ٻ( أي: واذك�ر ي�ا حممَّ
)ٻ( يف بناء البيت، وهي مج�ع )قاع�دة(، وقاعدة الش��يء: أس�اسه. )ٻ پ( 

أي: الكعب�ة.

)پ( ابنه، ُيشاِرك أباه يف رفع الق�واعد.

ضا،  �اه بالرِّ بَّ  بَقب�ول عملهام، وأن يتلقَّ )پ پ ڀ( أي: يدع�و كلٌّ منه�ام ال�رَّ
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وه�ذا كأنَّه اع�رتاٌف من اخلليل وابنه بقلَّ�ة العمل، والتقصري فيه. و)تقبُّ�ل( اهلل للعمل أي: 
�يه بالرضا واإلثابة. تلقِّ

)ڀ ڀ ٺ( أي: لُدعائنا )ٺ( بحالنا، وتقصرينا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
املعاونة يف فِْعل اخلري.

وفيها: بِرُّ االبن ألبيه.

وفيه�ا: نَظر العبد املؤمن لَعَمله بَع�ني النقص مهام كان؛ تواضًعا هلل، وفِراًرا من االغرِتار 
والُعْجب.

ومن فوائد اآلية: أنَّ من إِحكام البناء تأسَيسه عىل قواعد.

وق�د َفِهَم بعض العل�امء من اآلية: أنَّ أس�اس البيت كان موجوًدا قب�ل إبراهيم اخلليل، 
فجاء فرفَعه. لكن ال يلزم من اآلية وجود القواعد قبل إبراهيم ؛ فهو الذي وضَعها، 
وه�و الذي رفَعها، وقد كان حتديد مكان البيت وحدود البنيان بوحي من اهلل ، كام قال 

فناه به. تعال: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ( أي: عيَّنا له حملَّه وعرَّ

وق�د روى البخ�اري  يف »صحيح�ه«، ع�ن اب�ن عبَّ�اس ، أن إبراهي�م قال 
إلس�امعيل: »َيا إِْس�اَمِعيُل، إِنَّ اهلل َأَم�َريِن بَِأْمٍر، َقاَل: َفاْصنَ�ْع َما َأَمَرَك َربَُّك، َق�اَل: َوُتِعينُنِي؟ 

َقاَل: َوُأِعينَُك.

َق�اَل: َف�إِنَّ اهلل َأَمَريِن َأْن َأْبنِ�َي َها ُهنَا َبْيًتا -َوَأَش�اَر إَِل َأَكَمٍة ُمْرَتِفَعٍة َعىَل َم�ا َحْوهَلَا- َقاَل: 
َفِعنَْد َذلَِك َرَفَعا الَقَواِعَد من الَبْيِت، َفَجَعَل إِْساَمِعيُل َيْأيِت بِاحِلَجاَرِة، َوإِْبَراِهيُم َيْبنِي، َحتَّى إَِذا 
اْرَتَفَع البِنَاُء، َجاَء هِبََذا الَحَجِر َفَوَضَعُه َلُه، َفَقاَم َعَلْيِه َوُهَو َيْبنِي، َوإِْس�اَمِعيُل ُينَاِوُلُه احِلَجاَرَة، 

ا َيُقوالَِن: )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(. َوُهَ

ا َيُق�والَِن: )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  َق�اَل: َفَجَع�اَل َيْبنَِي�اِن َحتَّى َيُدوَرا َح�ْوَل الَبْي�ِت، َوُهَ
ٺ ٺ(«))(.

صحيح البخاري )64))(.  )((
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ْيل، وكانت القواعُد حجارًة  وقد رأت هذه األُس�َس ُقَريٌش ل�امَّ بنوها، بعدما هدَمها السَّ
خرضاء متامِسكة.

وثب�ت يف »صحي�ح مس�ِلم«))( أنَّ عبد اهلل بن الزب�ري  ل�امَّ أعاَد بناَءها كش�ف عن 
أساس�اهِتا، حت�ى نظر إليها الُعدوُل من أهل مكة، ثم بنى عليه�ا الُبنيان وجعَلها عىل قواعد 

. ثم ُأعيَدت إل ما كانت عليه بعد مقتله ، إبراهيم

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 

ڦ ڄ ڄ(:

ث�م ق�ال تع�ال يف ُدع�اء اخللي�ل وابن�ه: )ٺ ٿ ٿ( أي: ُمنقاَدي�ن حلُكمك 
ام كانا خمِلَصني مسَتس�لَمني، ولكنَّهام  )ٿ( أي: خمِلصني بالتوحيد والِعبادة. وال ش�كَّ أهنَّ

أرادا طلب املزيد والتثبيت.

)ٿ ٹ( أي: واجعل م�ن أوالدنا )ٹ ٹ ٹ( أي: مجاعة ُمنقادة ألمرك، 

ع منه. ة( اإلنسان: َمن تفرَّ خُمِلصة. و)ذريَّ

ة إس�امعيل ، وغري العَرب  م من ذريَّ ويدخ�ل يف ُدعاء اخللي�ل وابنه: العَرب؛ ألهنَّ
أيًضا، َوقْد َكاَن يِف َوَلد إبَراِهيم: الَعرب َوَغري الَعَرب.

ن�ا بأفعال احلجِّ  وقول�ه )ڤ ڤ( أي: علِّمن�ا مواض�ع ُنُس�كنا وعباداتنا، وَبصِّ
ومواقيته، ومواضع الِعبادة فيه. و)املنسك(: مكان الِعبادة.

ويؤَخذ من هذا: أنَّ الِعبادات توقيفيَّة، ال َتِصحُّ إالَّ بام رَشَعه اهلل، وتتوقَّف عىل الدليل الرشعّي.

نا فيه من طاعتك، وتاَوْز  )ڤ ڤ( أي: وفِّقنا للتوبة فيام فرطَّنا فيه، وساحِمنا فيام قصَّ

. عنَّا. ويف هذا تواُضع اخلليل وابنه

)ڦ ڦ ڦ( أي: كث�ري التوب�ة ع�ىل التائبني، )ڄ( أي: كث�ري الرمحة بَمن 

يشاء من عباده.

صحيح مسلم )))))(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

عاء. ته بالدُّ أنَّه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذريَّ

وفيها: أنَّ األصل يف اإلنسان اجلهل، فيحتاج إل تعليم من ربِّه.

وفيها: أنَّ األصل يف الِعبادات املنع، حتى يأيَت الدليل عىل مرشوعيَّتها.

. وفيها: أنَّ الناس ُمفتِقرون إل توبة اهلل، حتى األنبياء

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(:

ة  ث�م قال تعال يف ُدعاء اخلليل أيًضا: )ڄ ڄ( أي: أرِس�ل )ڃ( أي: يف األُمَّ
املسِلمة من أوالدنا، واملقصود هنا: العَرب )ڃ ڃ( أي: من أنُفِسهم ونَسبهم )ڃ 

چ( يقرأ عليهم )چ( أي: ُيميل عليهم آيات القرآن؛ ليأخذوها منه.

ة، واألخبار  )چ چ( أي: معاين القرآن، وما فيه من دالئل التوحيد، والنُُّبوَّ

ين. نة، وحقائق الرشيعة، والَفهم يف الدِّ الصاِدقة، واألحكام العادلة. )ڇ( أي: السُّ

رهم من  �ي فيهم طاعة اهلل، واإلخالص، واألخ�الق الفاضلة، ويطهِّ )ڇ(: ُينَمِّ

ك، وأنواع املعايص والرذائل. َدَنس الرشِّ

ول��امَّ دع�ا إبراهيُم اخلليل هب�ذه الدعوات الث�الث؛ ختمها بالثَّناء ع�ىل اهلل؛ ألنَّه أرجى 
ع�اء؛ فق�ال: )ڇ ڍ ڍ( أي: الغال�ب ال�ذي ال ُيغَل�ب، مني�ع اجلان�ب.  لقب�ول الدُّ
)ڌ( أي: من له احلكمة التامة. و)احِلْكمة(: وضع األش�ياء يف مواضعها املناسبة هلا، 

فتصُدر أفعاله عن ِحكمتِه، ومراعاِة مصالح عباده.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُسل، وقيامهم بتعليم الوحي. حاجة الناس إل الرُّ

وفيها: أهيَّة تزكية النفس باألخالق الفاضلة.
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)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ(:

ك باهلل، وعىل اليهود والنصارى فيام  ار فيام أحدث�وه من الرشِّ ا عىل الكفَّ ث�م قال تعال، ردًّ
ابتَدعوه من الُكفِر باهلل، واملخالفِة ملِلَّة إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء: )ڎ ڎ(: وهذا 
اس�تِفهام إن�كاري توبيخي، املراد ب�ه النفي؛ أي: ال َيرغ�ب وال ُيعِرض )ڈ ڈ ژ( 

ين والرشيعة. )الِملَّة( هي: الدِّ

ك، وإخ�الص الِعبادة هلل،  وِملَّ�ة اخللي�ل  قائمة ع�ىل التوحيد، والباءة م�ن الرشِّ
�كر لنَِعم اهلل، والص�الح يف النفس، واإلصالح للغري،  وال�باءة ممَّا ُيعَبد من دون اهلل، والشُّ

وإن�كار الُمنَك�ر، ك�ام جاء يف آي�ات كثرية يف وص�ف ِملَّة اخللي�ل ؛ ومنها: )ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]األنعام: 161[.

شد. واملعنى: ال يرتك ِملَّة إبراهيم إالَّ َمن  �َفه(: ضد الرُّ وقوله )ژ ڑ ڑ ک( )السَّ
ك؟! أذَّل نفسه، وأهلَكها، وظلَمها، وضيَّعها، وأيُّ َسَفٍه أعظم من الوقوع يف الرشِّ

)ک ک( أي: اخرتن�اه، وجعلن�اه صفيًّ�ا من اخلل�ق )گ گ( أي: اختذناه 

ع�وة والب�الغ. )گ ڳ ڳ ڳ  س�الة، والقيام بالدَّ خلي�اًل، وبعثن�اه بَحْم�ل أعب�اء الرِّ
ضا والكرامة يوم القيامة، املش�هود له باخلري واالس�تقامة  ڳ( أي: من الفائزين بالرِّ

عىل رؤوس األشهاد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا، مه�ام كان عنَدهم من  ُس�ل س�فهاء، وإن كانوا أذكي�اء يف الدُّ أنَّ املخالِف�ني لدعوة الرُّ
ة وَهيمنة. الِعْلم بالصناعة، واخلبة بالسياسة واإلدارة، ومهام ُأوُتوا من قوَّ

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(:

ت�ك، إذ قال اهلل إلبراهيم:  د  ألمَّ وقول�ه )ڱ ڱ ڱ ں( أي: واذك�ر يا حممَّ
)ں( أي: أخِل�ص دينَ�ك وعمَل�ك هلل؛ فاس�تجاب، وأج�اب قائ�اًل: )ڻ ڻ 
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ض�ُت أم�ري إلي�ه. وهذا يش�مل إس�الم الباطن  ۀ( أي: أخَلص�ُت دين�ي ل�ه، وفوَّ

والظاهر.

وما أكثر الذين ُأِمُروا باإلسالم، ول ُيْسِلموا!

بوبيَّة  �ن: توحيد الرُّ وقول�ه )ڻ ۀ( أي: مالِ�ك اخلالئق ومدبِّرها. وهذا يتضمَّ
فات. واألسامء والصِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. َفْضل إبراهيم اخلليل؛ حيث ل يستكب عن تنفيذ األمر، بل أذعَن وأقرَّ

بُّ اخلالِق. وفيها: أنَّ الذي يستحقُّ االستِسالَم له: هو الرَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 

ڭ ۇ(:

�د يف األم�ر اهل�امِّ )ہ( أي:  وقول�ه تع�ال )ہ( )التوصي�ة(: ه�ي الَعه�د املؤكَّ
هب�ذه الكلمة العظيم�ة، وهي: )ڻ ڻ ۀ(، وهذه الِملَّ�ة -وهي ِملَّة التوحيد 
واإلس�الم-. )ہ ہ ھ( أي: وصَّ هب�ذه الكلم�ة يعقوُب َبني�ه، كام وصَّ هبا 

ه إبراهيُم -من قبُل- َبنيه. جدُّ

والظاه�ر -واهلل أعل�م- أنَّ يعق�وب  ُولَِد يف حياة إبراهيم وس�اَرة؛ ألنَّ البِش�ارة 
ب�ه وبأبيه ج�اءت إلبراهيم، كام يف قوله تع�ال: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ(، وهذا 

ه. يقتيض أنَّ يعقوب ُوِجَد يف حياة جدِّ

)ھ( أي: ي�ا أبنائي. وإنَّام ناداهم هبذا اللِّني؛ ليكون أقرَب إل الَقبول واالس�تجابة. 

)ھ ھ ے( أي: اختار )ے ۓ( أي: دين اإلس�الم، اصطفاه لكم من بنَي سائر 

ين( أيًضا هو: الِعبادة والعمل. األديان. و)الدِّ

)ۓ ڭ( أي: ال يأتيك�م امل�وت وين�زل بك�م )ڭ ڭ ڭ( أي: وحاُلكم 

البقاُء واالستمراُر عىل اإلسالم.
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ومعن�ى ه�ذه الوصيَّة: اثُبتوا عىل اإلس�الم حتى متوت�وا عليه، وأحِس�نوا يف حال احلياة، 
ي�ن؛ لريزقك�م اهلل الوفاة عليه؛ ف�إنَّ املرء يم�وت غالًبا عىل م�ا كان عليه،  والَزم�وا ه�ذا الدِّ

وُيبَعث عىل ما مات عليه، كام قال تعال: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ( ]الليل: 7-5[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االهتِ�امم باألوالد، واحِلْرص عىل صالحهم، وأهيَّة الوصي�ة إليهم قبل املوت، وحثُّهم 
ين. ك بالدِّ عىل التمسُّ

ب؛ حتى ال يأتَيه املوت وهو  د نفس�ه دائام باحلقِّ والصَّ وفيها: أنَّه ينبغي لإلنس�ان أن يتعهَّ
غافل.

ويف اآلية: أنَّ األعامل باخلواتيم.

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(:

ث�م ب�نيَّ تعال تفصيَل ما قال يعقوب  لَبني�ه؛ فقال : )ۇ ۆ( أي: يا أهل 
ك، يا َمن تنسبون  ْ ا املجاِدلون يف التوحيد، الواقعون يف الرشِّ ا اليهود، ويا أهيُّ الكتاب، ويا أهيُّ
إل األنبي�اء أق�وااًل ل يقولوه�ا. ه�ل )ۆ ۆ(: مجع )ش�هيد( أو )ش�اهد(، بمعنى: 
ح�ارض. أي: ه�ل كنت�م حارضين وصيَّته؟! وه�م بالتأكيد ل حيرضوا، فلَيْس�معوها من اهلل 

الشهيد، الذي خُيِب بأنباء الَغيب، وما حصل يف املايض.

مات�ه )ۋ ۅ ۅ( االثن�ي  )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( أي: أس�باب امل�وت ومقدِّ

عرش: )ۉ ۉ ې ې( أي: َمن هو إهلكم الذي تعبدونه من بعد مويت؟ وإنَّام قصد 
الِعبادة الصحيحة املرشوعة فقط.

د األب من رُس�وخ ما ربَّى عليه أبناءه يف حياته،  وه�ذا م�ن باب أْخذ امليثاق عليهم؛ وليتأكَّ
ا عىل َمن سيفرتي عليه من أهل الكتاب بعد ذلك. د عليهم عند مماته، وليكون ذلك ردًّ وليؤكِّ
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ًة لليهود، َمفادها: إذا كنتم ل حترضوا وصيَّة يعقوب؛ فكيف تنسبونه  فكأنَّ يف اآلية حماجَّ
ِة الباطل؟! إل ديِن اليهوديَّ

ه هبا  وقوله )ۉ ۉ( يش�مل مجيع أنواع الِعبادة، من األقوال واألفعال، التي يتوجَّ
العابد إل ربِّه.

ل�ني واآلِخري�ن. ث�م بيَّن�وا ه�ؤالء اآلب�اء،  )ې ې ى ى ائ( رّب األوَّ

، وُيطَلق عىل الَجدِّ أب ولو كان  فقالوا: )ائ ەئ ەئ(، وإبراهيم هو الَجدُّ
بعيًدا، كقوله تعال: )ڭ ڭ ڭ( ]احلج: 78[.

موا )إسامعيل( عىل )إسحق( -مع أنَّه عم-؛ ألنَّه كان أكب سنًّا من إسحق. وإطالق  وقدَّ
األب عىل العم من باب التغليب، كام ُتطلق األُّم عىل اخلالة.

)وئ وئ(؛ للتأكي�د ع�ىل توحي�د األلوهيَّ�ة، وصف الِعب�ادات إل اهلل وحَده ال رشيك 

. م له. )ۇئ ۇئ ۆئ( أي: ُمطيعون، خاضعون، ُمنقاُدون. فَحصوا الِعبادة يف رهبِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ التوحيد وصيَّة األنبياء.

وفيها: أنَّ املوت حقٌّ عىل األنبياء وغريهم.

وفيها: أنَّ أبناء يعقوب -وهم إخوة يوسف- كانوا عىل التوحيد.

تها: أن يكون الُمويِص َيعي  وفيه�ا: أهيَّة الوصيَّة عند حضور األجل، وم�ن رْشط ِصحَّ
ما يقول.

)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب(:

وقول�ه تع�ال )ۈئ ۈئ( أي: إبراهي�م وإس�امعيل وإس�حق ويعق�وب، وأبناؤه�م، 
و)ۈئ( أي: مجاعة )ېئ ېئ(: مَضت وسلَفت باملوت.

رون، أو:  ا املتأخِّ )ىئ ىئ ىئ( أي: ج�زاء ما فعلته م�ن اخلريات )ی( أي: يا أهيُّ

ي�ا معرش اليهود والنص�ارى )ی ی( من العم�ل. )جئ حئ مئ ىئ يئ( أي: ال 
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ُتؤاَخذون بس�يِّئاهتم، وال ُتس�ألون عن أعامل َمن س�بقكم، فال تنالون ممَّا كس�بوا ش�يًئا، وال 
ينالون ممَّا كسبُتم شيًئا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع به َنَسُبه. أنَّ االعتامد عىل أعامل اآلباء ال جُيدي شيًئا، وَمن أبطأ به عمُله ل ُيْسِ

وفيها: أن اآلِخر ال ُيسأل عن عمل األَول.

وفيها: إثبات سؤال الناس يوم القيامة عن أعامهلم.

وُيس�تفاد من اآلية: اإلمس�اُك عامَّ حصل من الِفَتن بنَي الصاحلني؛ ألنَّ ذلك قد يؤدِّي إل 
الوقيعة يف بعضهم، ونقول: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(، وال ُنسأل عامَّ َعِملوه.

ويف اآلية: إثبات َعْدل اهلل تعال.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٿ(:

�ْمحة؛ دعا أهل الكتاب إل اتِّباعها، وردَّ  ول�امَّ ذكر تعال أنَّ ِملَّة إبراهيم هي احلنيفيَّة السَّ
ع�ىل دعواهم: )ٱ( أي: اليهود والنصارى -خياطِبون املس�لمني-: )ٻ ٻ( 
أي: عىل ِملَّة اليهود )ٻ ٻ( أي: عىل ِملَّة النصارى؛ )پ( أي: تكونوا ُمهَتدين، 

وتِصلوا إل اخلري، وتظَفروا بالسعادة!

وق�د ورَد يف س�َبب نزول هذه اآلية: عن ابن عبَّ�اس  قال: قال عبد اهلل بن ُصورَيا 
�د هتتِد! وقالت  بِْعنا يا حممَّ األع�ور لرس�ول اهلل : ما اهلُ�دى إالَّ ما نحن علي�ه، فاتَّ

النصارى مثل ذلك. فأنزل اهلل : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( اآلية))(.

د  يف جواهبم: )پ ڀ ڀ( أي: ال نتبع إالَّ ِملَّة إبراهيم؛  )پ( أي: يا حممَّ

فاهلُدى فيها، ونحن أول به.

تفسري الطبي ))/)0)(  )((
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، فهو مستقيم خمِلٌص. )ڀ( أي: مائاًل عن األديان الباطلة إل دين احلقِّ

كر هنا دون غريه من األنبياء؛ ملكانته عن�د أهل الكتاَبني، وإمامته،  وُخ�صَّ إبراهي�م بالذِّ
ومن�زلته من رب العاملني.

)ٺ ٺ ٺ ٺ(: هذا تأكيٌد لقوله: )ڀ(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ك األكب واألصغر. تبئة إبراهيم  من الرشِّ

ك. وفيها: تعريض بأهل الكتاَبني؛ لإلشارة إل ما هم عليه من الرشِّ

م عىل  ع�ون دائاًم أهنَّ ويف اآلي�ة: أنَّ أصح�اب األديان الباطلة، وك�ذا أصحاب البدع، يدَّ
، وأنَّ اتِّباعهم يؤدِّي إل اهلداية. حقٍّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

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

ڇ ڍ(:

ق�وا بُكُتبه كلِّها، وبُرُس�له، ويؤمنوا بام  ث�م أم�ر تعال عباده املؤمن�ني أن يؤمنوا به، ويصدِّ
مني ع�ىل وجه اإلمج�ال، وأالَّ ُيفرقوا بنَي أحٍد منه�م يف اإليامن، وأن  َأن�زل ع�ىل أنبيائه املتقدِّ

مة. ا عىل دعواهم املتقدِّ يقولوا ذلك لليهود والنصارى؛ ردًّ

ت�ه مجيًع�ا: )ڦ ڦ( أي:  فق�ال تع�ال: )ٿ( واخِلط�اب للنب�يِّ  وأمَّ
تصديًق�ا بالَقْل�ب، ونطًق�ا باللِّس�ان، وعم�اًل ب�ام يرتتَّب ع�ىل ذل�ك. )ٹ ٹ ٹ( أي: 
�نَّة-. )ٹ ڤ ڤ ڤ( أي: يف ُصُحفه -كام يف ُس�وَرة  م�ن الق�رآن، وبيانه -وه�و السُّ
»األعىل«- ومما جاء فيها:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]األعىل: 17-16[.

ل إليه قطًعا، )ڦ ڦ( كذلك، وإن ل نعلم ما ُأنِزل  )ڤ( فه�و نبيٌّ من�زَّ

عليهم بالتحديد والتفصيل.

)ڦ( مج�ع )ِس�بط(، وهو: ول�د الولد، والقبيلة م�ن اليهود، وامل�راد هبم هنا: 
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أوالد يعقوب -وهو إرسائيل - وكان عددهم اثني عرش، منهم يوسف ، وقد 
خرجت منهم قبائُل وشعوُب بني إرسائيل.

وقوله )ڦ ڄ ڄ( أي: من اآليات الرشعيَّة يف التوراة، واآليات الكونيَّة -كاليد 
والعصا-. )ڄ(: الذي أويت آيات رشعيَّة يف اإلنجيل، وآيات كونيَّة -كإحياء املوتى، 

وإبراء األَْكَمه واألبرص بإذن اهلل-.

)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ُعموًما. وهذا من باب عطف العامِّ عىل اخلاّص.

ق يف اإليامن بنَي أحٍد منهم، كام  )چ چ چ چ ڇ(؛ فاجلمي�ع أنبياء اهلل، وال نف�رِّ

فعل�ت اليهود والنصارى -فآمن�وا ببعٍض وكَفروا ببعٍض- وهذا ُيبنيِّ َفْضَل املس�لمني عىل 
غريهم.

وقول�ه )ڇ ڇ ڇ( أي: ُمستس�ِلمون، ُمنق�اُدون ظاهًرا وباطنًا، له س�بحانه، ال 
لغريه.

))( ع�ن ابن عبَّ�اس ، أنَّ َرُس�وَل اهلل 
 وم�ن فضائ�ل ه�ذه اآلية: م�ا رواه مس�ِلم

تِي   »َكاَن َيْق�َرُأ يِف َرْكَعَت�ِي الَفْجِر، يِف األُوَل ِمنُْهاَم: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( اآلَيَة الَّ
يِف الَبَقَرِة، َويِف اآلِخَرِة ِمنُْهاَم: )ی ی ی ی جئ(«.

ويف رواي�ة: أنَّه »كان يق�رأ يف َرْكَعَتي الَفْجِر: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(، والتي يف 
آل عمران: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(«))(.

وهذا احلديث يبنيِّ ُس�نَّة أخ�رى يف القراءة بعد الفاحتة، يف ركعَت�ي الفجر، باإلضافة إل 
ُسوريَت »الكافرون« و»اإلخالص«.

))( عن أب هري�رة  قال: َكاَن 
 ُّا: م�ا رواه البخ�اري وم�ن فضائ�ل ه�ذه اآلية أيضاً

صحيح مسلم )7)7(.  )((
رواه مسلم )7)7(.  )((

صحيح البخاري ))754(.  )((
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وهَنَا بِالَعَربِيَِّة أِلَْهِل اإِلْساَلِم؛ فقال َرُسوُل اهلل  ُ انِيَِّة، َوُيَفسِّ َأْهُل الِكَتاِب َيْقَرُءوَن التَّْوَراَة بِالِعْبَ
ُبوُه�ْم، َوُقوُلوا: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  ُق�وا َأْهَل الِكَتاِب َوال ُتَكذِّ : »ال ُتَصدِّ

اآلَيَة«.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

م ِذكر )ما  ًرا يف احلدوث؛ فإنه ق�ال: )ٹ ڤ ڤ(؛ فقدَّ ، وإن كان متأخِّ تقدي�م األه�مِّ
ُأنِزل إلينا( عىل ِذكر )ما ُأنِزل عىل إبراهيم وإسامعيل(.

مة، مع أنَّنا ال نعمل بام فيها. نا ُأِمرنا أن نؤمن بالتوراة واإلنجيل والكتب املتقدِّ وفيها: أنَّ

مني. ة اإليامنيَّة بيننا وبني مجيع املؤمنني املتقدِّ وفيها: اإلشارة إل رباط األُخوَّ

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(:

ار -من أهل الكتاب وغريهم- )ڌ ڎ ڎ  ثم قال تعال: )ڍ ڌ( أي: الكفَّ
ڈ( أهيا املؤمنون، من اإليامن بجميع كتب اهلل وُرُسله، إيامًنا مماثاًل إليامنكم.

ش�د، وس�لُكوا سبيل التوفيق، فَحَصل بينكم  )ڈ ژ( أي: فقد أصابوا احلقَّ والرُّ

االتِّفاق، وصاروا مسلمني مثلكم.

ة عليهم؛ )ک ک(  )ڑ ڑ( أي: ع�ن احل�قِّ إل الباطل، وأعَرضوا بعد قي�ام الُحجَّ

، وع�داوة لكم.  أي: يف احلقيق�ة )ک ک( أي: ف�راق وخ�الف عظي�م، وُبعد عن احلقِّ
، بحيث يكون أحد الطَرَفني  ة عىل الَخْصم، وتباُعد ُكيلِّ قاق(: خالٌف، مع ابتغاء املشقَّ و)الشِّ

، والثاين يف ِشقٍّ آخر. يف ِشقٍّ

قاق حميط هبم من كل جانب، وهم ُمنَغِمسون فيه. و قوله )ک ک( ُيفيد: أنَّ الشِّ

ا أن يؤمنوا بمثل م�ا آمنَّا به فيكونوا  وه�ذا حيس�م األمر يف املوقف مع أه�ل الكتاب؛ فإمَّ
وا فُيصبِح بيننا وبينهم عداوٌة وتباُعٌد، ممَّا يؤدِّي إل املواَجهة. ا أن يتولَّ مؤمنني مثلنا، وإمَّ

هبة من هؤالء الكفار؛ َفْقد طمأن اهلل  وبام أنَّ هذا قد ُيلقي يف ُقُلوب بعض املس�لمني الرَّ
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ه�م، وُيبطِل مكرهم،  املؤمنني بقوله: )گ گ( أي: س�يكفيك بأَس�هم ورشَّ
ني( يف قوله )گ(؛  وخيُذهلم، وينصك عليهم عاجاًل غري آجل، كام تفيده )السِّ

ق وقوع الكفاية واحلامية، وُقرب الوقوع أيًضا. ا تفيد حتقُّ فإهنَّ

وقد أنجز اهلل وعَده؛ فكفى نبيَّه  رشَّ اليهوِد وأهِل الكتاب، ونص نبيَّه عليهم؛ 
فقت�َل بني ُقريظة وس�باهم، وأجىل بني النَّضري وأخرَجهم م�ن ديارهم، وفتح َخيب وانتص 
�ن نبيَّه  من نصارى َنْجران  ع�ىل أهلها، وَغنَِم املس�لمون غنائم عظيمة منها، ومكَّ

. يؤدُّون اجِلْزية إل نبيِّه ، وسلَّطه عليهم، وجعَلهم يف ُذلٍّ

)ڳ( س�بحانه )ڳ( ألق�وال الكافرين، وُدع�اء املؤمنني، )ڳ( بأحوال 

اجلميع، ونيَّاهتم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّه ال يمكن أن يلتقي املسلمون وأهل الكتاب يف منتصف الطريق، وال أن يتَّفقوا.

وا، فتقوم  �ا أن يتولَّ ا أن ُيس�ِلموا، وإمَّ ويف ه�ذا: ُبط�الن دعوة التقارب ب�نَي األديان، فإمَّ
العداوة، ثم املواَجهة، فيأيت نص اهلل للمسلمني الصاِدقني.

، ف�ال متييع حلقائ�ق العقيدة، اس�رتضاًء هل�ؤالء الَكَف�رة من أهل  وه�ذا ه�و طريق احلقِّ
الكتاب، وهم لن يرضوا عنَّا أبًدا، مهام تنازلنا، حتى نتَّبَع ِملَّتهم، ونكوَن عىل دينهم.

هم، وحيفظهم من رشورهم. ل عىل اهلل، وأنَّه يكفى املسلمني عُدوَّ ويف اآلية: أهيَّة التوكُّ

ّ والعَلن، وإصالح الظاهر والباطن؛ ألنَّه سميع  وفيها: موعظٌة بمراقبة اهلل تعال يف السِّ
لألقوال، عليم بالبواطن والنِّيِّات.

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(:

ي  ه�ا ابن عبَّاس  وغريه ب�: دين اهلل))(. وُس�مِّ وقول�ه تعال )ڱ ڱ(: فسَّ
ب�غ يف األلوان يف األش�ياء  ي�ن ِصبغ�ة؛ لظه�ور أث�ره عىل صاحب�ه، مثلام َيظه�ر أثر الصَّ الدِّ

انظر: تفسري الطبي ))/8))(، تفسري عبد الرزاق ))/94)(، تفسري البغوي ))/57)(.  )((
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ين عليه يف صفحة وجهه، ومس�لكه،  املصبوغ�ة، فكذل�ك املتديِّ�ن بدين اهلل يظهر أث�ر الدِّ
وَسْمته، وهيئته.

ين  بغة َتلَزم اليشء املصبوغ وَتبَقى علي�ه؛ فكذلك املتديِّن َيثُبت عىل هذا الدِّ وب�ام أنَّ الصِّ
ويستمرُّ عليه، ويلزمه كلزوم اللَّون لليشء املصبوغ.

ومن جهة أخرى: فإنَّ اهلل  صبَغ األش�ياء يف الطبيعة باأللوان املختلفة، وش�تَّان بنَي 
اللَّون الطبيعيِّ الذي خلق اهللُ األشياء عليه، وبني ألوان البرش الصناعيَّة.

)ڱ ں ں ڻ ڻ(: اس�تِفهام بمعن�ى النف�ي؛ أي: ال أحَد أحس�ن من اهلل 

عة ومنهاًجا؛ ألنَّ دين اهلل يشتمل عىل حتقيق املصالح،  ِصبغة، وال أحَد أحسن منه دينًا ورِشْ
ودرء املفاسد، بام ال يوجد مثله يف أيِّ دين وِملَّة أخرى من أهواء البرش.

ي؛ فكأنه يقول:  د؛ ألنَّه حيمل معنى التحدِّ والنفي بطريقة االستِفهام أبلغ من النفي املجرَّ
هاتوا أحسن من اهلل ِصبغة، وال شكَّ أنَّ هذا أبلغ يف اإلقناِع.

)ڻ ۀ ۀ( )الِعبادة(: التذلُّل إل اهلل بِفْعل أوامره، واجتناب نواهيه، فَمن كان 

عىل ِصبغة اهلل ودينه َلِزَم الِعبادة، وزيَّن نفسه بطاعة اهلل.

. وقوله )ڻ ۀ ۀ( يدلُّ عىل َحْص الِعبادة واختصاصها باهلل

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ 

ڭ ڭ(:

ار من أهل  وقوله )ہ( اخِلطاب للنبيِّ ، ولكلِّ َمن يقوم بدعوة هؤالء الكفَّ
ا اليهود والنصارى، تقولون -مثاًل-: إنَّ دينكم أقدم، وإنَّكم  الكت�اب: )ہ( يا أهيُّ
، وإنَّ أكثر األنبياء منكم، وإنَّ األنبياء عىل دينكم، ولن يدخل اجلنَّة غريكم، ونحو  عىل احلقِّ

ذلك؟!

ة الَخْصم اآلخر. ته؛ ليدحَض ُحجَّ ة(: أن ُيْديل كلُّ َخْصم بُحجَّ و)املحاجَّ

فمعن�ى قول�ه )ہ( أي: أُتناظِروننا يف توحي�د اهلل واإلخالص له. )ھ ھ 
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ف فينا وفيكم، وهو أعلم يف تدبري َخْلقه، وبَمن  ھ( أي: خالِقن�ا وخالقكم، واملتصِّ

ين؟ سالة، وبام َينسخ من الدِّ يصُلح للرِّ

ا- وال ُتسألون عنَّا. )ۓ ۓ(  )ے ے( أي: ُنجاَزى عليها -خرًيا أو رشًّ

أي: التي َكَسبتموها، وسُتحاَسبون عليها، وال ُنسأل نحن عنها. وهذا كقوله تعال: )مب 
ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح( ]يونس: 41[.

ه إلي�ه. و)اإلخالص(: تنقية اليشء  وقول�ه )ڭ ڭ ڭ( أي: يف عبادت�ه والتوجُّ
ك. ْ نا ُنْخِلص الِعبادة هلل، وال نشوهبا بيشء من الرشِّ من كلِّ شائبة. واملعنى: أنَّ

ومن تعريفات اإلخالص: تصفية العمل عن مالحظة املخلوقني، فالعمل ألجل الناس 
ك، وترك العمل الصالح من أجل الناس رياء، واإلخالص: املعافاة منهام. رِشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار؛ لقوله: )ے ے ۓ ۓ(. وجوب الباءة من أعامل الكفَّ

؛ لقوله: )ے ے(. وفيها: أنَّه ينبغي عىل املسِلم أن يفتخر باحلقِّ

وفيها: أنَّه ال جيوز التشبُّه بأعداء اهلل، وأنَّه جيب التميز عنهم؛ لقوله: )ے ے ۓ 
ۓ(.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ىب يب(:

ون يف اهلل وجيادلون يف توحيده،  �ياُق القرآين من توبيخ هؤالء الذين حياجُّ وقد انتقل السِّ
إل توبي�ٍخ آخر، وهو: دعواهم أنَّ ُرس�ل اهلل هؤالء كان�وا هوًدا أو نصارى، فزَعمت اليهود 

ا، وزعمت النصارى أنَّه كان نصانيًّا! أنَّ إبراهيم كان هيوديًّ

قال تعال: )ۇ ۇ ۆ ۆ( )أم( هنا: لالنتقال من موضوع إل موضوع.
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وقد نفى اهلل هذه املزاعم يف ُسوَرة »آل عمران« بقوله: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]آل عمران: 67[.

ة يف إثبات ُبطالن دعواهم هي اس�تعامل التاري�خ؛ فقال تعال: )ژ  وكان�ت الُحجَّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ(، فموسى والتوراة كانا بعد إبراهيم بزَمن، وعيسى واإلنجيل كانا بعد إبراهيم 

ا أو نصانيًّا؟! بزَمن، فكيف يكون إبراهيم هيوديًّ

وقوله )ۈ( وهو: أكب أوالد إبراهيم )ۈ(: أخو إس�امعيل -الولد 
ى إرسائيل أيًضا )ۋ(  الثاين إلبراهيم- )ٴۇ( وهو: ابن اسحق، وُيَسمَّ

وهم: أبناء يعقوب االثنا عرش.

ة  يانة اليهوديَّ وقول�ه )ۋ ۅ ۅ ۉ( أي: تزعمون أنَّ كلَّ هؤالء كان�وا عىل الدِّ
أو النصانية؟!

دِّ عىل مزاعمهم؛ فقد أبطل اهلل تعال دعوى اليهود  ة التاريخ يف الرَّ وباإلضافة إل اس�تعامل ُحجَّ
م  والنصارى هذه بطريق آخر؛ فقال هاهنا: )ې ې ې ې ى(، وال يس�تطيعون أن يقولوا: إهنَّ

أعلم من اهلل. فمن املعلوم أنَّه أعَلم. وهذا كقوله: )چ چ ڇ ڇ( ]النمل: 59[.

وهذا االس�تِفهام من أجل إفحام الَخْصم وإلزامه، فإذا قال اهلل ش�يًئا، وقال هؤالء شيًئا 
ق؟! الش�ك أنَّه كالم اهلل. فكأنَّه يقول للُمجاِدلني: أأنتم  ُيعاِرضه، فكالم َمن املعَتب واملصدَّ

ُسل، أم اهلل أعلم بِدينهم؟! أعلم بِدين هؤالء الرُّ

هادة،  وقوله )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( أي: ال أحد أشدَّ ظلاًم يف باب ِكتامن الشَّ
. ممَّن أخفى وسرت عن الناس شهادًة ثابتًة عنده، يف كتاب ِدينه. )ۇئ ۇئ( صادرة منه

ف�ال قت�ادة وأب�و العالية يف قوله تع�ال )ائ ائ(: »ه�م اليهود والنص�ارى، كتموا 
  ًدا ة والنصانيَّة، وكتموا حممَّ اإلس�الم وهم يعلمون أنَّه دين اهلل، واختذوا اليهوديَّ

وهم يعلمون أنَّه رسول اهلل، وهم جيدونه مكتوًبا عندهم يف التوراة واإلنجيل«))(.

تفسري الطبي ))/6))(، تفسري ابن أب حاتم ))/46)(.  )((
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)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( أي: ال يغفل وال يسهو سبحانه عن عمل هؤالء الكامتني 

املرِشكني؛ فهو عالِ�م هبم، وسوف حياِسبهم عليه.

وقول�ه )ىئ( الش�خصيَّات املذكورة -من إبراهي�م  وَمن معه- )ىئ( أي: 
مجاع�ة )ىئ ی( أي: مَض�ت وس�َلَفت )ی ی جئ حئ مئ ىئ( أي: من األعامل 

نيا. ا- )جب حب( أي: يوم القيامة )خب مب ىب( أي: يف الدُّ -خرًيا أو رشًّ

ويف اآليَتن من الفوائد:

دُّ عليها. عاوى الكاِذبة، والرَّ إبطال الدَّ

وفيها: ِعظم جريمة َمن كتم الِعْلم.

وفيها: مسئوليَّة العامل عن عمله.

فهم، وأنَّه ال ينفع اإلنس�اَن إالَّ  وفيها: َوْعظ اليهوِد وكلِّ َمن يتكل عىل َفْضل اآلباء ورَشَ
عمُله.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(:

ل��امَّ َذَك�ر تعال يف اآليات الس�ابقة ادِّع�اَء اليه�ود والنص�ارى، أنَّ إبراهيم  وَمن 
مع�ه م�ن األنبياء ه�م عىل ِملَّته�م ودينهم، وكان�ت ِقبلُة اليهود ع�ىل ِقبلة األنبي�اء، إل بيت 
�ه إل بيت املقِدس، وكان اليه�ود ُيعِجبهم  املق�ِدس، وكان النب�يُّ  مأموًرا بالتوجُّ
ذلك ويفرحون هبذه املوافقة يف ِقبلتهم، فلامَّ نزل األمر بتحويل الِقبلة؛ استاَء اليهود، وقاموا 

ُبهات، هم وأهل النِّفاق. بالطعن والتشكيك، وانطلقت ألِسنَُتهم بإثارة الشُّ

�ة: أنَّ اهلل أخ�ب نبيَّ�ه  بام س�يقوله اليه�ود قبل أن  وكان م�ن املعِج�زات النبويَّ
ل أذاهم. ة الدامغة لرُيدَّ عليهم، بعد أن ُيِعدَّ نفسه لتحمُّ نه احلجَّ يقولوه، ولقَّ

ا نبيَّه  واملس�لمني بأقواهِل�م-: )ٻ( أي: س�يقع هذا  فق�ال  -خم�ِبً
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�فهاء(: مجع  الق�ول يقينًا عامَّ قري�ب )ٻ( قال ابن عبَّاس : »اليهود«))(، و)السُّ
ار ُس�فهاء يف  َف وخُيالِف احِلْكمة فيه. فهؤالء الكفَّ »س�فيه«، وهو: كلُّ َمن ال حُيِْس�ن الت�صُّ

ف يف األموال. )ٻ ٻ(: بيان لنوع هؤالء السفهاء. دينهم، وإن كانوا حُيِسنون التصُّ

)پ پ(: اس�تِفهام لإلن�كار، يعني: ما الذي صَف النب�يَّ  واملؤمنني إل 

: هي اجلهة التي  ِجه�ة الكعبة )پ پ ڀ ڀ ڀ( وهي: بيت املقِدس. و)ِقبلة( املصيلِّ
ا ُتقابِله وُيقابِلها. يت بذلك؛ ألهنَّ يستقبلها يف صالته، ُسمِّ

ف�ت الِقبلة عن  وج�اء يف س�َبب نزول هذه اآلي�ة: عن ابن عبَّ�اس  قال: »ل�امَّ ُصِ
  الش�ام إل الكعب�ة، يف رج�ب عىل رأس س�بعَة عرش ش�هًرا من َمقَدم رس�ول اهلل
ك  �د، ما والَّ هم- فقالوا: يا حممَّ املدين�ة؛ أت�ى رس�وَل اهلل  مجاعٌة من اليهود -س�امَّ
ع�ن ِقبلت�ك التي كنَت عليها، وأنت تزع�م أنَّك عىل ِملَّة إبراهيم ودين�ه؟! ارِجع إل ِقبلتك 

قك! وإنَّام يريدون فتنته عن دينه؛ فأن�زل اهلل فيهم: )ٻ  التي كنَت عليها نتَّبِعك ونصدِّ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(«))(.

د ، يف إجابة ه�ؤالء: )ٺ ٺ ٺ( أي: الذي  )ٺ( أي: ي�ا حممَّ

ار، مالِك مجيع اجلهات، ومنها املرشق واملغرب. صفنا هو املِلك القهَّ

وقول�ه )ٺ ٺ ٺ( ُيفي�د الَح�ْص، أي: أنَّ ُملك اجلهات ل�ه، ال لغريه، ال 
ا شاء، وال حِيقُّ ألحٍد  ف يف توجيه عباده ألهيِّ ُيشاِركه فيها غريه، وإذا كان مالًكا هلا فإنَّه يتصَّ

أن يعرِتض عليه.

�ه ويوفِّق�ه )ٹ ٹ ٹ( أي: طري�ق واض�ح قوي�م  )ٿ ٿ ٿ( أي: يُدلُّ

واس�ع، َيس�ُهل س�لوكه، وَتظهر عالماته، وهو طريق اإلسالم والقرآن. واس�تقبال الكعبة 
َمعلم من معال هذا الطريق.

ُبهات والضالالت والِفَتنة«))(. وقال أبو العالية : »هَيِْدهيم إل املخرج من الشُّ

وكذا قال الباء بن عازب وماهد واحلسن، انظر: تفسري الطبي ))/0))(، تفسري ابن أب حاتم ))/47)(.  )((
تفسري الطبي ))/)))(.  )((

تفسري ابن أب حاتم ))/48)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ كلَّ َمن اعرتض عىل ُحكم اهلل؛ فهو سفيه.

دِّ الق�وّي القاط�ع الذي  حاب�ة للمواَجه�ة، وتهيزه�م بال�رَّ وفيه�ا: إع�داد نف�وس الصَّ
ُبهات. دِّ عىل الشُّ سَيْسَتعِملوَنه يف الرَّ

وفيه�ا: أنَّ�ه يكفي لإليامن واالنقياد معرفة أنَّ الُحك�م الرشعّي ِمن عند اهلل، وإن ل تظهر 
ِعلَّته وِحكمُته للَعْبد.

وفيها: أنَّ اهلداية بيد اهلل تعال.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڱ ڱ(:

اط املس�تقيم، وهديناكم إل  قول�ه تع�ال )ڤ( أي: كام جعلناكم ُمهَتدين إل الصِّ
د  )ڤ  �ة حممَّ ناكم يا ُأمَّ ه�ذه الِقبل�ة العظيمة؛ فكذل�ك )ڤ( أي: صريَّ
لني )ڦ( يوم القيامة  ڤ( أي: ِخي�اًرا ُع�دواًل، ممدوحني بالِعْلم والعم�ل، ُمؤهَّ

م. )ڦ( أي: تشَهدون عىل الناس واألَُمم، بأنَّ ُرُسَلهم قد بلَّغتهم رساالِت رهبِّ

 : قال: قال رسول اهلل  عن أبى س�عيد الُخْدِرّي ،)(( وقد روى البخاريُّ
، َفَيُقوُل: َهْل َبلَّْغَت؟ َفَيُقوُل: َنَعْم،  »ُيْدَعى ُنوٌح َيْوَم الِقَياَمِة، َفَيُقوُل: َلبَّْيَك َوَس�ْعَدْيَك َيا َربِّ
ٌد  َغُكْم؟ َفَيُقوُلوَن: َما َأَتاَنا ِمْن َنِذيٍر! َفَيُقوُل: َمْن َيْش�َهُد َلَك؟ َفَيُقوُل: حُمَمَّ تِِه: َهْل َبلَّ َفُيَقاُل أِلُمَّ

ُه َقْد َبلََّغ، َفَذلَِك َقْوُلُه َجلَّ ِذْكُرُه: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ُتُه، َفَتْشَهُدوَن َأنَّ َوُأمَّ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(«.

يش�هد  أي:  ڄ(  )ڄ    �د  حممَّ أي:  ڄ(  )ڄ  وقول�ه 

صحيح البخاري )4487(.  )((



239 ^\

ته يوم القيامة  بعدالتكم وِصْدقكم يف ش�هادتكم عىل األَُمم األخرى، وكذلك يش�هد عىل ُأمَّ
بأنَّ�ه بلَّغ الب�الغ املبني، كام قال تع�ال: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ( ]النساء: 41[.

ن�ا )ڃ چ چ چ( وهى: اتاهك لَبيت املقِدس )چ  )ڃ ڃ( أي: صريَّ

ة عىل الناس، واهلل  ڇ( أي: ليظَه�ر ِعلُمن�ا يف الواقع، فيرتتَّب عليه اجلزاء، وتق�وم الُحجَّ

َع حتويل القبلة؛  يعَلم َمن يزيغ وَمن يثبت قبل حتويل الِقبلة، وقبل أن خَيُلق الِعباد أصاًل، َفرَشَ
ق ِعلُمه يف الواقع، ويظَهر للناس. ليتحقَّ

�ه إل الِقبل�ة اجلدي�دة )ڍ ڍ ڌ ڌ( فريج�ع  )ڇ ڇ ڇ( يف التوجُّ

يبة، ويظَهر حال َمن يتَّبع  ك والرِّ ين، فيتميَّز أهُل اليقني من أهِل الرشِّ ا يف الدِّ ا شاكًّ كافًرا مرتدًّ
وُيطيع ممَّن يزيغ وينقِلب.

�ه ع�ن بيت املق�ِدس إل الكعبة  ف التوجُّ )ڎ ڈ( أي: ه�ذه التولي�ة، وه�ى: َصْ

ا يس�رية خفيفة؛  )ڭ( أي: ش�اقَّة عىل النف�وس، ثقيلة )ژ ژ ڑ ڑ ک(؛ فإهنَّ

لتوفيق اهلل هلم باتِّباع رسول اهلل ، وتثبيتهم عىل اإليامن.

)ک ک گ گ( أي: ُيذهبه ُسًدى، ويرتكه بدون جزاء )گ( أي: صالتكم 

نحو بيت املقِدس، وتصديقكم بالِقبلة األول.

الة )إيامًنا(، وهذا يدلُّ عىل أنَّ العمل من صميم اإليامن. ى اهلل الصَّ فسمَّ

م ل�امَّ اغتاظوا من حتويل القبلة؛ صاروا يقولون للمسلمني: إنَّ  ولعلَّ ِمن َمْكر اليهود: أهنَّ
الذين صلَّوا منكم إل الِقبلة األول، وماتوا قبل التحويل إل الِقبلة الثانية، ضاَعت صالهتم، 

ا عليهم. وليس هلم ثواب عليها! فجاءت اآلية ردًّ

َل  وَّ ُه َماَت َعىَل الِقْبَلِة َقْبَل َأْن حُتَ اء ، »َأنَّ وقد صحَّ يف سَبب نزول هذه اآلية: عن الَبَ
ِرَجاٌل َوُقتُِلوا، َفَلْم َنْدِر َما َنُقوُل فِيِهْم؛ َفَأْنَزَل اهلل َتَعاَل: )ک ک گ گگ(«.

)ڳ ڳ ڳ ڳ( أي: كثري الرأفة )ڱ( كثري الرمحة، فال يمكن أن ُيَضيِّع 

إيامن َمن آمن، وثواَب َمن َعِمَل صاحلًا.
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و)الرمح�ة( أع�مُّ من )الرأفة( -كام قال بعضهم-؛ ألنَّ الرأفة ختتصُّ بدفع املكروه وإزالة 
ل  الرضر، والرمحة تش�مل -باإلضاف�ة إل ذلك- جلب املنفعة، وحتقي�ق املصلحة، والتفضُّ

بالنِّعم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة، وِمن ذلك: َحَس�ُدهم لنا عىل ه�ذه الِقبلة الت�ي هدانا اهلل هلا،  َحَس�د اليه�ود هل�ذه األُمَّ
وضلُّوا عنها.

وفيها: أنَّ الشاهد جيب أن يكون عداًل، أي: مستقياًم عىل دين اهلل.

. ِّوفيها: وجوب متابعة النبي

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(:

اء  قال: »كاَن َرُسوُل اهلل  حُيِبُّ َأْن  َصحَّ يف سَبب نزول هذه اآلية: عن الَبَ
َه َنْحَو الَكْعَبِة«))(. َه إَِل الَكْعَبِة؛ َفَأْنَزَل اهلل: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(، َفَتَوجَّ ُيَوجَّ

َل َوْجهك إل الس�امء،  �ا ن�رى حتوُّ وقول�ه )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( أي: حقًّ
َد نظِرك فيها، طالًبا ِقبلة تتمنَّاها. وَتردُّ

ذل�ك أنَّ النب�ي  كان يرجو -وهو يف املدينة- أن ُيوَحى إليه بتحويل الِقبلة من 
ا ِقبل�ة أبيه إبراهيم، وألنَّ هذا أقرب إل اس�تجابة العَرب من  بي�ت املق�ِدس إل الكعبة؛ ألهنَّ
ُقَري�ش وغريه�م. ولِ�ام يف ذلك أيًضا من خمالفة اليه�ود، ولكنَّه  من كامل أدبه مع 

. ق اهلل رجاَءه ه انتظر ول يسأل، فحقَّ ربِّ

َلنَّ�َك إل )ۀ ۀ( أي: حتبُّه�ا،  فق�ال )ڻ( أي: َفَلنُوِجَهنَّ�َك، وَلنَُحوِّ
وتطمئن إليها.

رواه البخاري )99)(.  )((
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 ، وذلك أنَّ الكعبة كانت أحبَّ الِقبلَتني إل رسول اهلل« : قال أبو العالية
ه اهلل ِقبلًة كان هيواها ويرضاها«))(. وكان ُيَقلِّب َوْجَهه يف السامء، وكان هَيَْوى الكعبة، فوالَّ

)ہ ہ( أي: اس�تقبِل بَوْجهك، وبَبدنك أيًضا )ہ( أي: جهة )ھ 

ھ( أي: تلق�اء الكعبة، فيس�تقبل ذاَت الكعب�ة وَعينها إذا كان قريًبا منه�ا، وِجَهتها إذا 

كان بعيًدا عنها.

ا؛ )ۓ  ا أو بح�ًرا أو ج�وًّ )ھ ے ے(: يف أيِّ جه�ة م�ن جه�ات األرض، ب�رًّ

ۓ ڭ( أي: فاِصفوا وجوهكم جهة الكعبة.

وال ُيستثنَى من هذا شٌء سوى: النافلة عىل الراحلة يف السفر، وحال االلتحام يف القتال 
مع األعداء، وُمطاردة العدّو واهلرب منه، يف صالة الطالب واملطلوب.

وكذلك َمن جاز له االجتهاد يف معرفة جهة الِقبلة فأخطأ، فصىلَّ إل غري جهتها؛ ال تُب 
عليه اإلعادة.

وكذا َمن صىلَّ داخل الكعبة؛ صىل إل أيِّ جهة شاء.

وَم�ن عَجَز عن اس�تقباهلا حلال مرض، أو توثيق بَقْيد، أو نح�و ذلك من حاالت الَعْجز 
عن االستقبال؛ صىلَّ عىل حسب حاله.

)ڭ ڭ ۇ ۇ( ِمن َقبلكم، من اليهود والنصارى )ۆ ۆ( أي: استقبال 

املسجد احلرام بعد بيت املقِدس )ۈ( األمر الثابت، والُحكم العادل، واخلب الصاِدق )ۈ 
ٴۇ( أي: ممَّا أوحاه اهلل إل أنبيائهم، وما وجدوه يف كتبهم، من ِصفة نبيِّنا  وخبه، 

وأنَّه يصيلِّ إل القبلَتني، وأنَّ آخرها الكعبة.

�ْهو عن اليشء -تعال اهلل عن ذلك-. )ۉ  )ۋ ۅ ۅ( )الغفلة(: هي اللْهو والسَّ

ۉ( أي: ع�ن أيِّ عم�ل يعملونه، بجوارحهم أو بُقُلوهبم، وم�ا قاموا به من التكذيب 

والتشكيك والِكتامن، وسيجازهيم عليه. وهذا هتديٌد هلم بالعقاب.

تفسري ابن أب حاتم ))/)5)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

. إثبات صفة )الرؤية( هلل

ر يف خلق  وفيها: أنَّ النظر إل الس�امء قد يكون عبادة، كام لو كاَن لتمييز الِقبلة، أو للتفكُّ
السامء، أو التامس الفرج من اهلل.

وفيها: أدُب النبي  مع ربِّه؛ حيث إنَّه ل يسأله تغيري القبلة ولكنه انتظَر الوحَي.

وفيها: أنَّ الوجه أرشُف األعضاء؛ لقوله: )ہ ہ(.

ههم مجيًعا إل ِقبلة واحدة. وفيها: مظهر من مظاهر َوحدة املسلمني، يف توجُّ

. ، مع ِعْلمهم بأنَّه حقٌّ وفيها: أنَّ ِمن أسباب ُكفر أهل الكتاب: معاندهتم احلقَّ

ة تقسيم صفات اهلل تعال إل: صفات نفي وصفات إثبات، وأنَّ قوله  وفيها: دليٌل لِصحَّ
تع�ال )ۋ ۅ ۅ( مثاٌل للصف�ات املنفيَّة، وهذا كقول�ه: )ۀ ۀ ہ( ]األحقاف: 

33[، )ڃ ڃ چ چ( ]ق: 38[، )ڳ ڳ ڳ ڱ( ]الكهف: 49[.

وم�ن املواضع الت�ي اجتمعت فيها صف�ٌة ُمثَبتة وأخرى منفيَّة: قول�ه تعال: )ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ( ]الفرقان: 58[، وقوله: )ہ ہ ھ ھ ھ ے ے( ]البقرة: 255[.

ا: ة حتويل القبلة أيضاً ومن الفوائد التي ُتؤخذ من ِقصَّ
حابة بتعليم إخواهنم.. ) اهتاِمم الصَّ

احِلْرص عىل نقل الِعْلم.. )

العمل بخب الواحد الثقة.. )

حاب�ة الذين كانوا ُيَصلُّون بمس�جد ُقب�اء، عندما جاءهم . 4 ُحجيَّ�ة خ�ب اآلحاد؛ فالصَّ
ذوا األمر ول ينتظروا خًبا آخر. األمر بتحويل القبلة من شخص َعْدٍل؛ نفَّ

ين.. 5 يطعُن أعداُء اهلل بالقول بالنَّْسخ يف الدِّ

الة كام هم، حتى اس�تقبلوا جهة الكعبة، ويف هذا . 6 حابة، الذين داروا يف الصَّ فِقه الصَّ
رُسعة امتِثال األمر، واالستجابة له.
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�ذوا األمر األول باس�تقبال بيت املقِدس، . 7 م�ن رأف�ة اهلل ورمحت�ه: تثبيت أجور َمن نفَّ
وعدم تضييعها عليهم؛ ألنَّه الذنب هلم؛ بل هم ممتثِلون خمِلصون.

ه إل بيت املقِدس بعد . 8 كامل إيامن النبي ، ل�امَّ استمرَّ عىل تنفيذ األمر بالتوجُّ
اهلجرة، مع أنَّه كان هيوى غرَيه.

، ولوخالف هواه.. 9 عىل املسِلم أن يعمل بالُحكم الرشعيِّ

ف . 0) ين أسوأ من السفاهة يف املال؛ فقد يكون الشخص ذكيًّا يف التصُّ السفاهة يف الدِّ
ين -كاليهود-. يف املال، لكنَّه سفيه يف أمور الدِّ

حابة عىل إخواهنم املسلمني الذين ماتوا قبل حتويل القبلة، وسؤاهلم عن . )) َشفقة الصَّ
حاهلم، واهتاِممهم بأمرهم.

يف َف�َرح أعداء املس�لمني بموافقة املس�لمني هلم يف ِقبلتهم قب�ل حتويلها؛ تأكيٌد عىل . ))
ار، وعدم التشبُّه هبم. أهيَّة خمالفة الكفَّ

دا له؛ ومن ذلك: . )) عاة بالُحَجج، وإعالُم املس�ِلم بام ُيتوقَّع ليكون مس�تعًّ تزوي�د الدُّ
وصيَّة النبيِّ  لصاحبه معاذ بن جبل  ل�امَّ بعثه إل اليمن، فقال له: 
»إِنََّك َسَتْأيِت َقْوًما َأْهَل ِكَتاٍب، َفإَِذا ِجْئَتُهْم، َفاْدُعُهْم إَِل َأْن َيْشَهُدوا َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل، 

ًدا َرُسوُل اهلل...« احلديث))(. َوَأنَّ حُمَمَّ

االحتج�اج بمش�يئة اهلل تعال عىل َمن س�أل: ملاذا رَشَع اهلل كذا؟ ومل�اذا أمر بكذا؟ . 4)
فُيقال له: ربُّك حيكم ما يشاء، ويفعل ما يريد.

فاع . 5) بهات، والدِّ دود عىل الشُّ عاة والعلامء استخدام األساليب القرآنية يف الرُّ عىل الدُّ
ين. عن الدِّ

ِم�ن أش�دِّ ما يغيظ أع�داَء اهلل: اجتامُع املس�لمني عىل شء واح�د، كاجتامِعهم عىل . 6)
الِقبلة، والتأمني، وصالة اجلامعة، والُجمعة، والعيَدين، وغري ذلك.

رواه البخاري )496)(، ومسلم )9)(.  )((
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، بخالف غريهم من . 7) ِمنَّة اهلل تعال عىل عباده املسلمني، هبدايتهم وتثبيتهم عىل احلقِّ
كِّ واالرتياب. املنافِقني وأهل الشَّ

ا وارتياًبا، . 8) َنْس�خ الُحكم الرشع�ّي يزيد املؤمنني إيامًن�ا وتثبيًتا، ويزيد املنافِقني ش�كًّ
فإذا كان يف الَقْلب إيامٌن استقبل احلكَم اجلديد باالستِسالم واالمتِثال، وإذا كان يف 
الَقْلب مرٌض استقبل احلكَم اجلديد باالعرتاِض واالرتياِب والرفِض والتشكيك.

باع النبي ، والتأسِّ بأفعاله وأقواله.. 9) أهيَّة اتِّ

ين، وأنَّه ال ُيرَزُقه إالَّ َمن وفَّقه اهلل وثبَّته وأعاَنه.. 0) خطورة وِعَظم شأن الثبات عىل الدِّ

ابتالء اهلل للعباد باألحكام والرشائع.. ))

ين يف أحكام اإلس�الم؛ فق�د يتأثر هبا بعُض . )) احل�َذر من محالت تش�كيك أعداء الدِّ
ُضَعفاء اإليامن، فَيزيغون ويسقطون.

الُحكم الواحد قد يكون ثقياًل عىل قوم، خفيًفا عىل آخرين، بَحَس�ب حال كلٍّ من . ))
الطَرَفني.

ل عليه�م تنفيَذ أم�ره، فيصبح عليهم س�هاًل . 4) ة ُتَس�هِّ إنَّ اهلل ي�رزق أه�ل اإلي�امن قوَّ
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  تع�ال:  ق�ال  ك�ام  ميس�وًرا، 

ۓ( ]الليل: 7-5[.

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

جب حب خب مب ىب(:

ة عىل  ثم أخب تعال عن مزيٍد من ُكفر اليهود وُمعاندهتم، بأنَّه لو ُأقيَمت عليهم كلُّ األدلَّ
ِة ما جاء به؛ فلن يتَّبعوه، ولن ُيسِلموا له. د  وِصحَّ ة حممَّ نبوَّ

فق�ال تع�ال: )ې ې( أي: جئَت )ې ى ى( م�ن اليهود والنصارى 
ة ودليل وعالمة تدلُّ عىل ِصدقك؛ )ەئ ەئ وئ(  )ائ ائ( أي: مصطِحًبا كلَّ ُحجَّ

أي: الكعبة، وال دخلوا يف دينك؛ لِعنادهم واستكبارهم.
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د  )ۆئ ۆئ(. )ۇئ ۇئ( يا حممَّ

باع النب�ي  لدين أهل الكت�اب وِقبلتهم، ويف ه�ذا َقْطٌع  في�ه: بيان اس�تحالة اتِّ
ألطامعهم يف استاملته.

  والنف�ي يف قول�ه )ۇئ ۇئ( حيم�ل معن�ى النه�ي؛ أي: ينهى اهلل تع�ال نبيَّه
باع ِقبلة اليه�ود والنصارى، ويطلب منهم الدوام واالس�تمرار بالبقاء عىل  واملؤمن�ني عن اتِّ

ههم اهلل إليها. الِقبلة التي وجَّ

)ۈئ ېئ( أي: الذين أوتوا الكتاب )ېئ ېئ ىئ( أي: لن يتَّبع اليهود ِقبلة 

النصارى -وهي مطلع الشمس- ولن يتَّبع النصارى ِقبلة اليهود -وهي بيت املقِدس-.

يت وجاليل، لئن  )ىئ ی(: ه�ذا حيم�ل معنى الَقَس�م، وتقدير الكالم: »وِع�زَّ

د « )ی( أي: ما يشتهونه وحيبُّونه ويميلون إليه )ی ی  اتبعَت يا حممَّ
جئ حئ مئ ىئ( أي: الوحي بدين اإلس�الم، وحتويل الِقبلة إل الكعبة؛ )جب حب 

م. خب مب( ألنُفِسهم، املعَتدين عىل ُحكم رهبِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

  أنَّ فيه�ا هتديًدا عظياًم، وزج�ًرا بليًغا، للمتَّبعني للهوى، ف�إذا خاطب اهلل نبيَّه
-وه�و أحبُّ اخللق إليه- هبذا األس�لوب الش�ديد، مع كونه  م�ن املحال أن يتَّبع 

أهواءهم؛ فكيف بَمن هو دونه ممَّن يتبعون األهواء والبَِدع والضالالت؟

ويف اآلية: ِحْرص النبي  عىل هداية أهل الكتاب.

اعية وقَته فيام ال فائدة من ورائه، وحتى ال ُيصاب باإلحباط. وفيها: أهيَّة عدم صف الدَّ

وفيها: أنَّ الُكفر لو كان عن جهل أو ُشبهٍة؛ فرُيَجى زواله بالِعْلم والبيان، ولكن إذا كان 
ُكفَر عناد واستكبار؛ فليس لزواله رجاء، إال أن يشاء اهلل.

ُدوا، إل قيام الساعة. وا، وأنَّ النصارى لن َيَتَهوَّ ُ وفيها: أنَّ اليهود لن َيَتنَصَّ

وفيها: وجوب االنقياد للحقِّ إذا ظهرت دالئُله.
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وفيها: بيان استحالة خروج النبي  عن رشيعة اإلسالم.

باع اليهود والنصارى يف رشائع دينهم، وحرمة التشبُّه هبم. وفيها: حتريم اتِّ

ة عليه. وفيها: أنَّ اإلنسان ال يؤاَخذ إالَّ بعد قيام الُحجَّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ(:

ول��امَّ ذكر تع�ال أنَّ أه�ل الكتاب كَف�روا بالنب�ي  وبالق�رآن وبالِقبلة -وهي 
ا ال ش�كَّ فيه  م يعرفونه حقًّ �م؛ زاد ذلك تأكيًدا بأهنَّ الكعب�ة- وه�م يعلمون أنَّه احلقُّ من رهبِّ

عندهم وال ِمرية، كام َيعرف الواحد ولَده، ويميِّزه ِمن بني سائر أبناء الناس.

واإلنجي�ل  الت�وراة  ِعْل�م  أعطيناه�م  أي:  ٻ(  ٻ  )ٱ  تع�ال:  فق�ال 
�ًدا  بأنَّ�ه نبيُّ اهلل، معرفة جليَّ�ة واضحة، ويميِّزونه  )ٻ( أي: يعرف�ون حممَّ

عن غريه، وكذلك يعرفون القرآن، وأنَّ البيت احلرام هو الِقبلة.

)ٻ پ پ( أي: الذين من ُصلبهم، ال يلتبسون عليهم بغريهم.

)پ ڀ ڀ( أي: مجاع�ة من أهل الكت�اب، وهم: علامؤهم وأحبارهم )ڀ 

ڀ( َلُيخفون�ه، وال ُيبدون�ه، ويتواَص�ون بذل�ك )ٺ ٺ( أي: ِكتامهنم احلقَّ عن 
ِعْلم، وليس عن جهل، َفُهم يعلمون أنَّه من عند اهلل، ويعلمون حتريم ِكتامنه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�ة، كام ق�ال تعال: )ڄ  أنَّ النب�ي  مع�روٌف عن�د أه�ل الكت�اب معرفة تامَّ
ڇ(  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

]األعراف: 157[.

. ويف اآلية: أنَّه ال عذر ألهل الكتاب يف إنكارهم رسالة نبيِّنا

وفيه�ا: الَعْدل مع أهل الكتاب؛ فإنَّ الذين يكُتمون طائفة منهم، وقد يوَجد منهم -عىل 
. ِّوالنجاش  ِقلَّتهم- َمن ال يكتم، كعبِد اهلل بن ساَلم
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)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(:

؛ فقال  ثم أخب تعال بأنَّ ما أنزله عىل النبيِّ ، هو احلقُّ الذي ال ِمرية فيه وال شكَّ
بوا به،  : )ٺ ٿ ٿ( أي: ال�ذي أن�َت عليه، وُأوحَي إليك، ممَّا كتَم�ه هؤالء، وكذَّ
ني. د )ٹ ٹ( أي: الشاكِّ ا، ومصدره منه . )ٿ ٹ( هني مؤكَّ هو من اهلل حقًّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

، وكلَّ ما خالفه فهو باطل، كام قال تعال: )ی ی  أنَّ كلَّ ما جاء من عند اهلل فهو حقٌّ
ی جئ حئ( ]يونس: 32[.

عاة أن يفعلوه  وفيها: تقوية اهلل تعال إليامن نبيِّه  وتثبيته، وهذا ما جيب عىل الدُّ
مع الناس.

�كِّ عن نفس�ه، واس�تعامل ما يزيد اإليامن  وفيها: أنَّ عىل اإلنس�ان أن يس�عى يف نفي الشَّ
واليقني من التدبُّر يف الكتاب العزيز، وقراءة كالم أهل الِعْلم، ومالستهم، ونحو ذلك.

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ(:

�ا أو باطاًل )ڤ( أي:  وقول�ه تع�ال: )ڤ( أي: لكلِّ أهل ِدين، س�واًء كان حقًّ
. ة إل الِقبلة احلقِّ جهة وِقبلة يستقبلها؛ فلليهودي ِقبلة، وللنصاين ِقبلة، وهَدى اهلل هذه األُمَّ

ٌه نفَس�ه  هه إليها، أو: أنَّ لكلِّ صاحب ِملَّة ِقبلة هو ُمَوجِّ )ڤ ڤ( أي: هو تعال موجِّ

إليها.

وقول�ه )ڦ ڦ( أي: ب�اِدروا إل الطاعات، وس�اِرعوا يف األعامل الصاحلة، 
ه إل الِقبلة وغري ذلك. وتسابقوا فيها، وقوموا هبا وافَعلوها، من التوجُّ

ق�ت أجزاؤكم أو  ، تفرَّ )ۈ ٴۇ( يف أيِّ م�كان تكون�وا، م�ن َب�رٍّ أو بح�ٍر أو ج�وٍّ

اجتمَع�ت؛ )ڄ ڃ ڃ ڃ( أي: يبعثك�م خْلًق�ا كام�اًل، وحيرشك�م ي�وم القيامة؛ 
ليجازَيكم عىل أعاملكم.
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)چ چ چ چ ڇ( أراده وش�اَءه، م�ن مْجِعك�م وغ�ريه )ڇ( عليه، وع�ىل الَبْعث بعد 

املوت، واإلثابة عىل الطاعة، والعقاب للميسء، وغري ذلك ممَّا أراد، َيقِدر عليه بال َعْجٍز سبحانه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة هو من اهلل، س�واًء كان يف أدياهنم، أو ِقْبالهِتم،  �يَّة واملعنويَّ أنَّ توجيه الِعباد لألمور احِلسِّ
أو ِحَرفِهم وأعامهلم، أو آرائهم ونظرياهتم، أو ماالت طاعاهتم وأنواع ُقرباهتم.

وفيها: أنَّ اإليامن بالَبْعث والنشور يدفع للتساُبق يف اخلريات.

وفيه�ا: أنَّ التس�ابق يف اخل�ريات ال ب�أس أن يك�ون بَحَس�ب مي�ول النف�س يف ماالت 
الطاع�ات؛ فه�ذا جيتهد يف الِعْل�م، وآخر جيتهد يف اجله�اد، وثالث جيته�د يف الِعبادة، ورابع 

عوة وإنكار املنكر، وهكذا، مع قيام اجلميع بِفْعل الواجب وتْرك املحظور. جيتهد يف الدَّ

وفيها: إحاطة اهلل تعال بَخْلقه أينام كانوا.

بُّ تعال للعبد،  وفيه�ا: أنَّ م�ن احِلْكمة َب�ْذل اجلهد، والعمل يف الب�اب الذي يفتحه ال�رَّ
هه إليه. ه له، ويوجِّ وهييِّئه وييسِّ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ 

ک گ گ گ(:

وقول�ه )گ ڳ ڳ( اخِلطاب للرس�ول ، ولكلِّ مس�ِلم. واملعنى: من 
أيِّ موضع خرجَت يف أس�فارك ومغازيك، من املنازل القريبة والبعيدة؛ )ڳ ڳ( أي: 

الة )ڱ ڱ ڱ( أي: جهته. يف الصَّ

ه َش�ْطَر املس�جد احلرام )ژ( أي: هو حقيقة األمر املوافِق  )ژ( أي: هذا التوجُّ

ُل ُحكمه من عند اهلل. للِحْكمة، الثابت )ڑ ڑ( أي: الصادر من اهلل، الُمنَزَّ

ا املسلمون، من عباداتكم؛ فيثيبكم عليها. )ک ک ک گ گ( يا أهيُّ

كك�م، وُظْلمك�م، وعداوتكم للمس�لمني،  �ار: لي�س اهلل بغافل ع�ن رِشْ �ا الكفَّ وي�ا أهيُّ
ون. ُبهات، وسوف جيازيكم بام تستحقُّ وإثارتكم للشُّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

تأكيد ُحرمة املسجد احلرام.

ه إل الِقبلة حيثام كان اإلنسان. وفيها: وجوب التوجُّ

وفيها: أنَّ تغيري الِقبلة من بيت املقِدس إل الكعبة هو حقٌّ ليس بباطل، وأنَّه من عند اهلل، 
وليس رأًيا وال اجتهاًدا من البرش.

وفيها: إشارة للبِشارة بفتِح مكة، وانتشاِر اإلسالم يف األرض.

- وأنَّ العبد ليس مبوًرا  وفيه�ا: إضافة العمل والكس�ب إل اإلنس�ان -من خ�ري أو رشٍّ
ع�ىل فِْعله، وكذلك ليس مس�تقالًّ ع�ن إرادة اهلل؛ فللعبد إرادة واختيار حُياَس�ب عليها، وما 

أراده واختاره فهو مكتوٌب وواقٌع بأمر اهلل ومشيئته.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(:

ات؛ فقال بعض العلامء: إنَّه  َر األمر باستقبال املسجد احلرام يف هذه اآليات ثالث مرَّ تكرَّ
للتأكيد؛ ألنَّه أول َنْسخ وقع يف اإلسالم.

وقيل: التَّ�كرار الختالف األحوال؛ فأمٌر مُلشاهِد الكعبة، وأمٌر ملن هو يف مكة، وأمٌر ملن 
هو يف بقيَّة البلدان، وأمٌر ملن خرج يف األسفار. وقيل: غري ذلك))(.

د - من األرض، مقيمني  ة حممَّ )ں ں ڻ( أي: يف أيِّ مكان كنتم -يا أمَّ

هوا إل املسجد احلرام. ؛ )ڻ ڻ ڻ(: توجَّ أو مسافرين، يف برٍّ أو بحٍر أو جوٍّ

ة )ہ( أي:  ديَّ ة املحمَّ تها األمَّ )ۀ ۀ ہ( أي: اليهود وغريهم )ہ( أيَّ

ون به بالباطل. ماَدلة ومعاَرضة، وشء حيتجُّ

انظ�ر: اللب�اب يف علوم الكتاب ألب حفص الدمش�قي ))/65(، تفس�ري القرطبي ))/68)(، تفس�ري اخلازن   )((
))/4))(، تفسري النيسابوري ))/67)(، مفاتح الغيب )5/4))(.
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ا املسلمون- من بيت املقِدس إل الكعبة؛ لئالَّ حيتجَّ اليهوُد  نا ِقبلتكم -يا أهيُّ واملعنى: حولَّ
عليك�م بأنَّك�م تابعون هلم يف الِقبل�ة، فانقطع الطريق عليهم يف املجاَدل�ة؛ ألنَّه قد صار لكم 

ِقبلة مستقلَّة ومميَّزة عنهم.

ار ُقَريش- من االحتجاج  ومن جهة أخرى: فإنَّ حتويل الِقبلة منَع املرِشكني -ومنهم كفَّ
ع�ىل النب�ي ، عندما كان�وا يقولون: ملاذا ت�َرك ِقبلة أبيه إبراهيم؟ فل�امَّ صار حتويل 
تهم أيًضا؛ فل�م يعودوا قاِدري�ن عىل ادِّعاء اتب�اِع النبيِّ  الِقبل�ة جه�ة الكعب�ة؛ انقطع�ت ُحجَّ

َة أبيه إبراهيم ، ثم خيالِف ِقبلته.  ِملَّ

ول�امَّ ُس�دَّ الطريق عىل األعداء يف اس�تعامل الُحَجج؛ ل يبَق إالَّ املعانِدون واملكابِرون الذين 
ة أصاًل؛ ولذلك قال اهلل عنهم: )ہ ھ ھ ھ(، فبقَي هنالك َمن  لي�س عندهم ُحجَّ

يقول من األعداء املعانِدين: َتَرَك بيت املقِدس واتَه إل الكعبة؛ حنينًا إل َبَلده، وحمبَّة لقومه!

ون املس�لمني شيًئا، ولذلك هنانا  وهؤالء املعانِدون -أصحاب األقوال التافهة- ال يرضُّ
اهلل عن َخش�يتهم، فقال: )ھ ے( أي: مهام استعملوا من زخارف القول والظُّْلم يف 
الكالم، )ے( أي: احذروا عقاب، وال ختالفوا أمري. و)اخلشية(: خوف من عظيم، 

مقرون بالِعْلم))(.

ْعنا لكم اس�تقبال  )ۓ ۓ ڭ( )إمتام( اليشء: بلوغ غايته وكامله. واملعنى: رَشَ

البي�ت العتيق؛ إلمتام نِعمة اهلداية عليكم إل الِقبلة األعظ�م واألكرم، ولنُنِعَم عليكم بَقطع 
ُحَجج األعداء.

)ڭ ڭ( أي: إل مزي�د م�ن الِعْلم والعم�ل الصالح والِعب�ادة، جهة هذه 

الِقبلة التي هديناكم إليها، وضلَّ عنها غرُيكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

به املثارة حوله. ؛ لتثبيته والثبات عليه، ودفع الشُّ َت�كرار األمر الُمِهمِّ

وفيها: تأكيد ُحرمة املسجد احلرام.

انظر : مدارج السالكني ))/))5(.  )((
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. ه إل الِقبلة حيثام كان املصيلِّ وفيها: وجوب التوجُّ

ويف اآلي�ة: أنَّ النَِّع�م من عن�د اهلل ال من غريه؛ ولذل�ك أضاف النِّعمة إل نفس�ه؛ فقال: 
)ۓ(.

وفيها: إشارة للبِشارة بفتِح مكة، وانتشاِر اإلسالم يف األرض.

وفيها: دفاع اهلل عن املؤمنني وَكْبت الظاملني.

وفيها: بيان أنَّ من الُحَجج ما هو داحض وباطل.

وفيها: أنَّ عىل املسِلم أن يعمل برشيعة اهلل، وال خياف يف ذلك لومة الِئم.

وفيها: أنَّ تنفيذ أوامر اهلل وَخشيته من أسباب اهلداية.

َع�ه فيه�ا مصالح عظيمة للمس�لمني، وقد َذَك�َر اهلل تعال يف  وفيه�ا: أنَّ أح�كام اهلل ورَشْ
اآلي�ة ثالث ِعَلل يف حتويل الِقبلة، كّلها ملصلحة املس�لمني، وهى: )ۀ ۀ ہ ہ 

ہ(، )ۓ ۓ ڭ(، )ڭ ڭ(.

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى(:

رهم بنِعمته عليهم يف إرس�ال  ول��امَّ ذك�ر تع�ال نَِعمه عىل املؤمن�ني يف حتويل الِقبل�ة، ذكَّ
الرس�ول  منه�م وفيه�م؛ فق�ال تع�ال: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 
يعنى: من أنفسكم، تعِرفون َنَسبه وحاله، فهو مفخرٌة هلم؛ ولذلك عُظمت به الِمنَّة عليهم.

)ۈ ٴۇ ۋ(: يقرؤها عليهم، بام اشتملت عليه من احِلَكم واألحكام، مع كونه 

يًّ�ا ال يق�رأ وال يكتب، فتك�ون معِجزته فيهم ظاهرة، وه�ى أيًضا باقية. )ۋ(  أمِّ
ي فيكم اخلصال  ك واملعايص، وحيملكم عىل حماس�ن األخالق، وُينَمِّ ركم من الرشِّ أي: يطهِّ

احلسنة، واألفعال اجلميلة.

�نَّة  )ۅ ۅ( أي: الق�رآن، ويبِّ�ني معاني�ه لكم. )ۉ( هي السُّ

ين، وَوْضع األشياء يف مواضعها. والفقه يف الدِّ
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)ۉ ې ې ې ې( أي: أموًرا ل تكونوا عاملني هبا قبل بِْعثته إليكم. وهذا يشمل: 

أخبار األَُمم املاضية، والقرون اخلالية، وشيًئا من حوادث املستقَبل، وتفصيل أمور اآلخرة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع�وة إليه، أكثر ممَّا  ين، وتعليمه، ونرشه، والدَّ أنَّ ع�ىل املس�لمني من الواجب يف َفه�م الدِّ
عىل غريهم.

د املعلومات؛ وإنَّ�ام جيب أيًضا أن يب�نيِّ املعنى،  اعي�ة أالَّ يكتفي ب�َسْ وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الدَّ
ويعمل عىل تزكية نفوس الناس.

وفيها: أنَّ زوال اجلهل نِعمة؛ لقوله تعال -مُمَتنًّا عىل املسلمني-: )ۉ ې ې ې 
ې(.

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(:

قول�ه تع�ال )ى( أي: كام أنعمُت عليكم بإرس�ال هذا الرس�ول، وبغري ذلك من 
النَِّعم؛ )ى( أي: باللِّس�ان، والَقْلب، وأفضله: ما تواطأ عليه القلب واللس�ان، وهو 

الذكر الذي يثمر معرفة اهلل، وحمبته، وكثرة ثوابه))(.

)ائ( ِذكًرا حقيقيًّا، يكون رمحة لكم، ونِعمة عليكم، وإحساًنا إليكم.

كر(: الثَّناء عىل الُمنِعم، ويكون باللِّسان  )ائ ەئ( أي: قوموا بُشكري. و)الشُّ

والَقْل�ب واجل�وارح. ومن ذلك: االعرتاف بالنِّعمة، ونس�بتها إل الُمنِعم -وهو اهلل- ال إل 
غ�ريه، واس�تعامهلا يف طاعت�ه، ال يف معصيته. و)ال�الم( يف قول�ه )ەئ( لالختصاص، أي: 

ا باهلل. اجعلوا ُشكركم خمتصًّ

)ەئ وئ( أي: ال تحدوا نِعمتي عليكم؛ بل اعرتفوا هبا وأعِلنوها.

وَم�ن ذكَر اهللَ فقد َش�َكَرُه، وَمن نس�َيه فقد كف�َره، وعىل العبد أن يطي�ع ربَّه وال يعصيه، 
ويذكره والينساه، ويشكره وال يكفره.

انظر: الفوائد البن القيم )ص8))(، تفسري السعدي )ص74(.  )((
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ويف اآليتن من الفوائد:

نا. َفنَا كيف نعبُد ربَّ نِعمة اهلل العظيمة بإرسال الرسول ، الذي عرَّ

وفيه�ا: أنَّ ِمنَّ�ة اهلل ع�ىل ُقَريش -ث�م العَرب- أعظم م�ن ِمنَّته عىل غريه�م؛ فعليهم من 
كر أكثر ممَّا عىل غريهم. الشُّ

ويف اآلي�ة: وج�وب ِذك�ر اهلل يف اجلملة؛ ألنَّ اهلل أمر ب�ه، ثم منه ما يك�ون واجًبا ومنه ما 
يكون مستحبًّا.

وفيه�ا: أنَّ َم�ن ذك�َر اهلل تعال حصلت له منقبة عظيمة، أال وه�ى ذكر اهلل له، كام جاء يف 
: »َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِب، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَريِن، َفإِْن َذَكَريِن يِف َنْفِس�ِه َذَكْرُتُه يِف  احلديث الُقْدِسّ

َنْفيِس، َوإِْن َذَكَريِن يِف َمإَلٍ َذَكْرُتُه يِف َمإَلٍ َخرْيٍ ِمنُْهْم«))(.

 ،» وق�د ص�حَّ ع�ن أب�ى عث�امن النه�دي  أنَّ�ه ق�ال: »إينِّ ألعلم ح�ني يذك�رين ربِّ
قالوا:وكيف ذاك؟ قال: »إن اهلل يقول: )ى ائ(، فإذا ذكرُت اهلل ذكَرين«))(.

ف عليها  �كر؛ ولذل�ك ينبغي التع�رُّ ويف اآلي�ة: أنَّ معرف�ة النَِّع�م َتدف�ع إل مزيد من الشُّ
واستحضارها.

كر إل اهلل؛ لقوله: )ائ ەئ(. ه الشُّ وفيها: اإلخالص يف ُشكر النِّعمة، بأن يوجَّ

)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(:

�كر -وهو نصف اإليامن- أمر بالص�ب -وهو نصفه اآلخر-؛ فقال  ول��امَّ أمر تعال بالشُّ
تعال: )ۇئ ۇئ ۆئ(، والكالم إذا بدأ بالنِّداء فهو دليل عىل أهيَّته.

، ولكن  ب مرٌّ الة. والصَّ �ب والصَّ )ۆئ( أي: اطلبوا الَعون من اهلل، باس�تعامل الصَّ

عاقبت�ه محي�دة، وهو أنواع: ص�ب هلل عىل طاعته، وصب هلل باالمتناع ع�ن معصيته، وصب له 
عىل قضاِئه وقَدِره.

رواه البخاري )7405(، ومسلم )675)(.  )((
مصنَّف ابن أب شيبة )06/7)(.  )((
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ا صب عىل طاعة اهلل، وقد أرشد تعال هنا إل أنَّ أجوَد ما  ب؛ ألهنَّ الة داخلٌة يف الصَّ والصَّ
.)((» الة، و»َكاَن النَّبِيُّ  إَِذا َحَزَبُه َأْمٌر َصىلَّ ب والصَّ ُيستعان به عىل املصائب هو: الصَّ

ثم ذكر تعال معيَّته للصابرين؛ فقال: )ېئ ېئ ىئ ىئ(، وهذه معيَّة إعانة وتأييد.

حابة هبذه اآليات: وقد عمل الصَّ

ى عن الطريق،  فلامَّ ُنِعي إل ابن عبَّاس  أخوه ُقَثم وهو يف س�فر، اسرتجع، ثم تنحَّ
فأن�اخ راحلت�ه وص�ىلَّ ركعتني، ثم ق�ام يم�يش إل راحلته وهو يق�ول: )ۓ ۓ 

ڭ( اآلية))(.

ول��امَّ ُغ�يَش عىل عبد الرمحن بن عوف  غش�ية، حتى ظنُّوا أنَّه فاضت نفُس�ه فيها، 
خرجت امرأته أمُّ كلثوم -وكانت من املهاجرات األوائل- إل املس�جد، تس�تعني بام ُأمرت 

الة))(. ب والصَّ أن تستعنَي به من الصَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�ة للمؤمن�ني، وه�ى معيَّة الن�ص والتأييد، وه�ي غري معيَّ�ة الِعْلم  ِذك�ر معيَّ�ة اهلل اخلاصَّ
ة جلميع اخللق. واإلحاطة، العامَّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(:

م أم�وات؛ نبَّه اهلل  ول��امَّ ُقتِ�َل بعض املس�لمني يف س�بيل اهلل، ووَصَفهم بعض الناس بأهنَّ
ة، يف غاية من النَّعيم،  م ولو ماتوا، فهم ليسوا كسائر األموات؛ وإنَّام هلم حياة خاصَّ تعال بأهنَّ

فقال تعال:

�ا الن�اس )ٻ ٻ ٻ پ پ( وه�و: الذي ُيقاتِ�ل لتكون كلمة  )ٱ ٻ( أهيُّ

اهلل هي العليا )پ(؛ فليس�وا كس�ائر األموات، ولو فارَقت أرواُحهم أجساَدهم. )ڀ 

نه األلباين يف صحيح اجلامع ))470(. رواه أبو داود )9)))(، وحسَّ  )((
شعب اإليامن )4/7))(.  )((

جامع معمر بن راشد ))/08)(.  )((
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�ة؛ فمنهم َمن أرواحهم يف َجْوف طري ُخ�رْض، هلا قناديل معلَّقة  ڀ( أي: هل�م حياة خاصَّ
ى »بارق« عند باب  بالعرش، تَسح من اجلنَّة حيث ش�اءت))(، ومنهم َمن ُروحه بنهر ُيَس�مَّ

اجلنَّة))( -كام ثبت يف األحاديث الصحيحة- وهذا خيتلف باختالف مراتبهم يف اجلنَّة.

وحياهت�م ه�ذه حيَّ�اة َبْرزخيَّ�ة، يف ع�ال الَغيب ال�ذي ال يعلم�ه إالَّ اهلل ، )ڀ ڀ 
ٺ( بحياهتم، وال ُتدِركون ما هم فيه من النعيم والكرامة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
النهي عن َوْصف َمن ُقتَِل يف سبيل اهلل ب� )امليِّت(.

وفيها: التنبيه عىل اإلخالص يف القتال.

َهداء. وفيها: إثبات حياة الشُّ

نيا واآلخرة. زخ، بنَي الدُّ وفيها: إثبات احلياة يف الَبْ

زخ. وفيها: إثبات نعيم القب والَبْ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(:

الة عند املصائب؛ ذكَر أنواع هذه املصائب،  ب والصَّ ول�امَّ أمر تعال عباده باالستعانة بالصَّ
ومزيًدا ممَّا يقال عندها؛ فقال:

)ٺ(: أقس�َم تع�ال بأنَّه خيتبن�ا ويمتحننا؛ لَيْظه�َر الصاب�رون وليتميَّزوا عن 

غريهم.

وَذك�ر خ�س مصائب، نفس�يَّة وبدنيَّة وماليَّ�ة؛ فقال: )ٺ( أي: بقلي�ل، ومن رمحته 
تعال أنَّه ال يأخذ كلَّ ما عند البرش؛ بل يرتك هلم األكثر.

رواه مسلم )887)(.  )((
نه األلباين يف صحيح اجلامع ))74)(. رواه أمحد )90))(، وابن حبَّان )4658(، وحسَّ  )((
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ا -كاإلنس�ان  د البالد- أو خاصًّ �ا -كعدوٍّ هي�دِّ ع�ر، س�واًء كان عامًّ )ٿ ٿ( أي: الذُّ

ع�ه-. )ٿ( وهو: ما يكون نتيجة ُخُل�وِّ البطن من الطعام،  ال�ذي ُيْبَت�ىَل بَمن خييفه وُيَروِّ
وله أسباب؛ كِقلَّة الطعام - كالقحط- أو ِقلَّة املال الذي ُيشرتى به، أو مرض يمنع من األكل.

له اإلنس�ان -من نقود  )ٿ ٹ ٹ( أي: ذه�اب بعضها. و)املال(: كل ما يتموَّ

ومت�اع وحي�وان-. )ٹ( واملراد: األرواح التي َتذهب، باألم�راض أو الَقْتل ونحو 
ذل�ك، فيفق�د اإلنس�ان هب�ا األصحاب واألق�ارب واألحب�اب. )ٹ( وه�و: ناتج 

الشجر، الذي َيذهب بالكوارث واآلفات وعوامل التَلف.

ط أو اعرتض:  وكلُّ هذا وأمثاله، ممَّا خيتب اهلل به عباده، فَمن صب أثابه، وَمن قنط وتسخَّ
عاقَبه اهلل إن شاء.

ب؛ وهلذا ق�ال تعال: )ڤ ڤ( أي:  ولي�س للعبد عند ن�زول الُمصيبة إالَّ الصَّ
هم ممَّا أعددناه هلم من جنَّات النعيم، والثواب العظيم. هم بام َيسُّ أخِبْ

ث�م بنيَّ تعال َمن هم الصاب�رون، ثم علَّمنا تعال ماذا نقول عند الُمصيبة؛ فقال: )ڦ 
ة؛ )ڄ( بُقُلوهبم وألِس�نَتهم: )ڄ ڄ(  ڦ ڦ ڦ( أي: حلَّ�ت هبم نائبة وِش�دَّ
)ال�الم( الم الُمل�ك؛ أي: نحن وما عندنا ُملك هلل ، يفعل بنا ما يش�اء )ڄ ڃ( أي: 

إل لقائه )ڃ( أي: صائرون إليه ال إل غريه، بالَبْعث والنشور.

وقد ورد يف َفْضل هذه العبارة العظيمة أحاديث صحيحة:

َا َقاَلْت: َس�ِمْعُت َرُس�وَل اهلل  َيُقوُل: »َما من  منها: حديث أمِّ س�لمة  َأهنَّ
ُمْس�ِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، َفَيُقوُل َما َأَمَرُه اهللُ: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(، اللُهمَّ ْأُجْريِن يِف ُمِصيَبتِي، 

ا ِمنْها«. ا ِمنَْها؛ إاِلَّ َأْخَلَف اهللُ َلُه َخرْيً َوَأْخِلْف يِل َخرْيً

ُل َبْيٍت  قاَلْت ُأمُّ َس�َلَمة: َفَلاّم ماَت َأُبو َس�َلَمَة ُقْلُت: َأيُّ الُمْس�ِلِمنَي َخرْيٌ من َأِب َسَلَمَة؟ َأوَّ
.)((
 ُثمَّ إيِنِّ ُقْلُتها، َفَأْخَلَف اهللُ يِل َرُسوَل اهلل . هاَجَر إَِل َرُسوِل اهلل

ويف احلدي�ث: »إِذا ماَت َوَلُد الَعْبِد قاَل اهلل ملَِالِئَكتِِه: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، 

رواه مسلم )8)9(.  )((
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َفَيُق�وُل: َقَبْضُت�ْم َثَمَرَة ُف�ؤاِدِه؟ َفَيُقوُلوَن: َنَع�ْم، َفَيُقوُل: ماذا ق�اَل َعْبِدي؟ َفَيُقوُل�وَن: مَحَِدَك 
وُه َبْيَت الَحْمِد«))(. َجَع، َفَيُقوُل اهلل: اْبنُوا لَِعْبِدي َبْيًتا يِف الَجنَِّة، َوَسمُّ واْسرَتْ

وقوله )ڃ( أي: الصابرون، املسرتِجعون عند الُمصيبة )چ چ چ چ( 
أي: أنَّ اهلل ُيثني عليهم يف املإل األعىل؛ إعالًء لشأهنم وِرفعًة لِذْكرهم. )ڇ( ُينِعم هبا 
عليهم، وحُيس�ن هبا إليهم، و)الصلوات( تدخ�ل يف )الرمحة(. )ڇ ڇ ڍ( 

أي: إل احلقِّ والصواب، وطريق اجلنَّة والفوز بالثواب.

وقي�ل: إنَّ االس�رتجاع ِذك�ٌر علَّم�ه اهلل هذه األم�ة، ل تعَلم�ه األَُمم من قب�ل؛ وإاّل لقاَله 
. عند َفْقد ولِده يوسف  يعقوب

ويف هذه اآليات من الفوائد:
الُبرشى للصابرين.

وفيها: انقسام الِعباد إل صابر وغري صابر عند الُمصيبة.

وفيها: إثبات الَبْعث والنشور.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(:
الة، وأثنى عىل  ب والصَّ ول�امَّ أمر تعال بِذْكره وُشكره، ودعا املؤمنني إل االستعانة بالصَّ
ة الت�ي فيها بذل املال والب�َدن، وحَيتاج إل صب؛  الصابري�ن، وكان احل�جُّ من األعامل الش�اقَّ

م، وأشار إل بعض أركانه؛ فقال تعال: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(. َذَكَره بعدما َتقدَّ

ْلب األملس، واملقصود به هنا: رأس هناية جبل أبى ُقَبْيس،  و)ڎ(: هو الصخر الصَّ
وهو احلدُّ األول للَمْسعى.

غار البيض، وهو هنا: رأس منتهى جبل ُقَعْيِقعان، وهو احلدُّ  )ڎ(: احلجارة الصِّ

الُمقابِل للَمْسعى))(.

نه األلباينُّ بمجموع طرقه يف الصحيحة )408)(. رواه الرتمذي )))0)(، وحسَّ  )((
انظر: التحرير والتنوير ))/60(، لسان العرب )5)/57)(  )((
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ْعي بينهام من أحكام  ين الظاهرة، واملقصود: أنَّ السَّ )ہ ہ ھ( أي: من معال الدِّ

دي�ن اهلل وعبادت�ه. وإضافة )الش�عائر( إل )اهلل(؛ ألنَّ�ه هو الذي رَشَعه�ا وجعَلها من دينه، 
فليست من أمر اجلاهليَّة، وإنَّام هي من عبادة اهلل.

ع، )ک  ْ )ڑ ڑ ک( أي: قص�د الكعب�ة، بالِعب�ادة املخصوصة املعروف�ة يف الرشَّ

ع؛ )ک گ گ( أي:  ْ ک( أي: زار الكعب�ة ألداء عبادة الُعمرة، املعروفة يف الرشَّ
ال ذنب وال إثم عىل احلاجِّ أو املعتمر )گ گ ڳ( أي: َيْسعى بينهام.

وس�َبب ه�ذا البيان من اهلل: أنَّ أه�ل اجلاهليَّة كانوا ق�د نصبوا عىل جب�يَل الصفا واملروة 
�ْعي بنَي اجلبَلني؛ ألجل ما عليهام  َج املس�لمون من السَّ أوثاًنا يعبدوهنا، ويطوفون هبا، فَتَحرَّ

من األصنام، فن�زلت هذه اآلية.

ويف »الصحيح�ني«))(، ع�ن ُعْروة، أنَّه قال لعائش�ة : َأَرَأْيِت َق�ْوَل اهلل َتَعاَل: )ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(؟ َف�َو 

َفا َوالَمْرَوِة! اهلل، َما َعىَل َأَحٍد ُجنَاٌح أالَّ َيُطوَف بِالصَّ

ْلَتَه�ا َعَلْيِه، َكاَنْت: )الَ ُجنَاَح  َقاَل�ْت: بِْئ�َس َما ُقْلَت َيا اْب�َن ُأْختِي! إِنَّ َهِذِه َلْو َكاَنْت َكاَم َأوَّ
َف هِبِاَم(، َوَلِكنََّها ُأْنِزَلْت يِف األَْنَصاِر، َكاُنوا َقْبَل َأْن ُيْسِلُموا هُيِلُّوَن ملَِنَاَة الطَّاِغَيِة،  َعَلْيِه َأالَّ َيَتَطوَّ
َفا َوالَمْرَوِة، َفَلامَّ  ُج َأْن َيُط�وَف بِالصَّ تِ�ي َكاُنوا َيْعُبُدوهَنَا ِعنَْد الُمَش�لَِّل، َفَكاَن َمْن َأَهلَّ َيَتَحرَّ الَّ
ُج َأْن َنُطوَف  ا ُكنَّا َنَتَحرَّ َأْسَلُموا، َسَأُلوا َرُسوَل اهلل  َعْن َذلَِك، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل، إِنَّ

َفا َوالَمْرَوِة، َفَأْنَزَل اهلل َتَعاَل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( اآلَيَة. َبنْيَ الصَّ

َقاَلْت َعاِئَش�ُة : »َوَقْد َس�نَّ َرُس�وُل اهلل  الطََّواَف َبْينَُهاَم، َفَلْيَس أِلََحٍد َأْن 
َك الطََّواَف َبْينَُهاَم«. َيرْتُ

َف�ا َوالَمْرَوِة؛ َفَقاَل:  وع�ن َعاِصِم ْبِن ُس�َلْياَمَن َقاَل: َس�َأْلُت َأَنَس ْبَن َمالٍِك َعِن الصَّ
ُ�اَم ِمْن َأْمِر الَجاِهِليَِّة، َفَلامَّ َكاَن اإِلْس�اَلُم َأْمَس�ْكنَا َعنُْهاَم، َفَأْن�َزَل اهلل َتَعاَل: )ڌ  »ُكنَّ�ا َنَرى َأهنَّ

رواه البخاري ))64)(، ومسلم )77))(.  )((
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(«))(.
ع، وزاَد عىل الواجب، فأتى بَحجٍّ مس�تَحبٍّ وُعْمرة  وقول�ه )ڈ ڈ ژ( أي: ت�بَّ
نافل�ة، فيهام َس�ْعي. )ڱ ڱ ڱ( أي: ُيثي�ب العامل أكثر من عمل�ه، ويقبل منه طاعته. 

)ں( أي: بنيَّته، وَقْدر جزائه، وقد أحاط بكلِّ شء ِعْلاًم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
 : مرشوعيَّ�ة الط�واف ب�نَي الصف�ا وامل�روة، والراجح أنَّ�ه ُركن؛ لق�ول النبي

ْعَي«))(. »اْسَعْوا؛ َفإِنَّ اهللَ َكَتَب َعَلْيُكُم السَّ

وفيها: أنَّ بَِدع أهل اجلاهليَّة وحُمَدثاهتا ال ُتْلغي شعائر اهلل.

ع بالِعبادة خرٌي للعبد. وفيها: أنَّ التطوُّ

ويف مرشوعيَّ�ة الط�واف ب�َن الصفا وامل�روة: تذكرٌي بَس�ْعي هاَجر  ب�نَي اجلبَلني؛ 
ر يف فقره  لة فقرية إل اهلل. فعىل الس�اعي بنَي اجلبَل�ني التفكُّ لطل�ب امل�اء لوَلِدها، وه�ى متذلِّ

ه، وحاجته إل ربهِّ يف صالح َقْلبه وغفران َذنبه. وُذلِّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(:
ة: )ڻ ڻ ڻ(  ث�م قال تع�ال يف أحبار اليهود، وَمن فع�ل مثلهم من ه�ذه األُمَّ
أي: خُيْف�ون الِعْل�م يف ح�ال حاج�ة الناس إلي�ه )ڻ ۀ( أي: م�ن الوحي ممَّ�ا جاءت به 
ُس�ل )ۀ ہ( أي: اآليات الواضحات )ہ( أي: الِعْلم النافع الذي هيدي  الرُّ

م )ہ ہ ھ ھ( أوضحناه )ھ( مجيًعا -مؤمنهم وكافرهم- )ھ  اخللق إل رهبِّ
لة من عند اهلل. ے( أي: مجيع الكتب الُمنزَّ

)ۓ( أي: الكامت�ون )ۓ ڭ( يطردهم من رمحته )ڭ ڭ( أي: 

من املالئكة، واملؤمنني، والبهائم، ومجيع اخلالئق.

رواه البخاري )4496(، ومسلم )78))(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء ))07)(. رواه أمحد )67)7)(، وصحَّ  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َوعيد َمن كتم ِعْلاًم، وأنَّ ذنبه من الكبائر، وقد قال النبي : »َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم 
َفَكَتَمُه؛ َأجْلََمُه اهلل بِِلَجاٍم من َناٍر َيْوَم الِقَياَمِة«))(.

، وإذا احت�اج إليه الناس  ، لي�س بظنٍّ وَيس�تحقُّ ه�ذا الَوعي�د: إذا كان عنَده ِعْل�ٌم يقينيٌّ
-س�واًء س�ألوا عنه بألِس�نَتهم، أو احتاج حاهُلم إل بيانه- وإذا َقصد اإلخفاء، وإذا ل يوَجد 

غريه خيِب به.

 ، وفيه�ا: إش�ارة إل م�ا كان يفعله أحبار اليه�ود من َكْتم الِعْل�م، كصفة النبي
وُحكم َرْجم الزاين املحَصن، وحتويل الِقبلة، وغري ذلك.

ويف اآلية: أهيَّة إبالغ الِعْلم.

ْثُتُكْم َشْيًئا َأَبًدا: )ڻ  وعن أبى هريرة  قال: »واهلل، َلْوالَ آَيَتاِن يِف ِكَتاِب اهلل، َما َحدَّ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( إل قوله )ۉ(«))(.

ة  وفيه�ا: أنَّ املطلوب م�ن أهل الِعْلم: التبي�ني والتوضيح، عىل النحو ال�ذي يفهمه عامَّ
الناس.

وفيها: إش�ارة إل ُعُلوِّ اهلل عىل َخْلقه؛ لقوله تعال )ۀ(، واإلنزال يكون من أعىل إل 
أسفل.

ا من أسباب لعنة البهائم للُمفِسدين،  وفيها: خطورة املعايص واإلفساد يف األرض؛ ألهنَّ
ا تستغفر للعلامء العاملني. كام أهنَّ

وفيه�ا: أنَّ م�ا احت�اج الناس إل بيان�ه من األحكام الرشعيَّ�ة؛ جيب بياُنه ب�ال ُمقابِل وال 
أجرة.

وأنَّ ما حيصل الرضر بتعليمه من األمور الرشعيَّة جيوز َكتمه أو جيب، مثل: تعليم املبتِدعِة 

رواه أب�و داود )658)(، والرتم�ذي )649)(، واب�ن ماج�ه )66)(، وصحح�ه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع   )((
.)6(84(

رواه البخاري )50))(، ومسلم ))49)(.  )((
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ار واملنافِق�ني أموًرا رشعيَّة يمكن أن يس�تعملوها يف  أص�وَل الُمناَظرة، وتعلي�ِم بعض الكفَّ
ة والبسطاء من املسلمني. ُبهات، وخداِع العامَّ إثارة الشُّ

ل من  نه م�ن تويلِّ منصب عند املس�لمني؛ ليتوصَّ ومث�ل: تعليم الكافر والفاس�ق ما يمكِّ
خالله إل اإلفساد.

فهاء، الذين يستعملوهنا يف ارتكاب املحظورات. َخص للسُّ ومثل: نرش الرُّ

ومثل: تعليم الظَّلمة بعض النصوص الرشعيَّة التى يوردوهنا يف ُخَطبهم عىل املس�لمني، 
ون هبا عىل ُظْلمهم. فيخدعوهنم، أو حيتجَّ

ومث�ل: إخبار بعض الناس بأمور رشعيَّة ال يفهموهنا عىل حقيقتها، فُيفَتنون هبا. ومثله: 
إخب�ار املس�ِلم اجلديد، أو الراغب يف اإلس�الم، بأمور تصعِّب عليه اإلس�الم، فُينتَظر حتى 

حيُسن إسالمه، ثم ُيعلَّم تلك األمور الرشعيَّة.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( :

ول��امَّ ذك�ر تعال ُجْرم الذين يكُتمون الِعْلم؛ اس�تثنى من ذلك أه�ل التوبة منهم؛ فقال: 
)ۇ ۇ ۆ( أي: رجع�وا م�ن معصية اهلل إل طاعت�ه، )ۆ( عملهم وما بينهم 

وبني اهلل، )ۈ( أي: فعلوا ِضدَّ ما كانوا يعملونه من الذنب، فبيَّنوا بعد الِكتامن.

)ۈ( أي: الذي�ن قام�وا هبذه األعامل الثالث�ة -التوبة، واإلص�الح، والبيان- 

)ٴۇ ۋ( أي: أقَبُل توبتهم، )ۅ ۅ(: كثري التوبة )ۉ(: ُأحِس�ن إليهم 

بالرمحة، بعد دفع الُعقوبة عنهم بالتوبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ ِكتامن الِعْلم يؤدِّي إل حصول الفساد، وأنَّ الفساد ال ُبدَّ من إصالحه.

وفيها: معاجلة آثار اجلريمة، واستدراك ما فات.

ج بِدعة، أو أعلن ُكفًرا، فإنَّ من رشوط توبته أن  ويؤَخ�ذ منه�ا: أنَّ َمن نرَش باطاًل، أو روَّ
 . َ ُبطالنه؛ لتنبيه َمن اغرتَّ به، وإلظهار احلقِّ أ ممَّا كان ُيعِلنه عىل رؤوس األشهاد، وأن ُيَبنيِّ يتبَّ
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ا، ويس�كتوا عامَّ فعلوه؛  امة إذا تابوا أن جيعلوا توبتهم رسًّ وال يكفي ألصحاب املذاهب اهلدَّ
. فال ُبدَّ من الباءة ممَّا كانوا عليه، وبيان ُبطالنه، وإعالن احلقِّ

له العلامء. ويف اآلية: إشارة إل احِلْمل الثقيل والعبء العظيم الذي يتحمَّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(:
وا  قول�ه تع�ال )ې ې ې( أي: جح�دوا، َكِذًبا أو اس�تكباًرا )ې( اس�تمرُّ
ع�ىل الُكفر حت�ى داَههم املوت )ى ى( أي: عىل هذه احلالة من الُكفر، ل يتوبوا ول 

يرجعوا.

)وئ  تلعنه�م،  )وئ(  )ائ ائ ەئ ەئ(: مط�رودون م�ن رمحت�ه، 

ۇئ( يمُقتوهنم، وَيْلعنوهنم، والسيَّام يوم القيامة )ۆئ ۆئ( أي: يف اللَّعنة والنَّار. 
)ۈئ ېئ ېئ ېئ( حلظ�ًة وال طْرف�َة َع�نْي، )ىئ ىئ ىئ( أي: ال ُيمَهل�ون وال 

لون؛ بل ُيؤَخذون إل العذاب من حني املوت. ُيؤجَّ

ويف اآليَتن من الفوائد:

أنَّ الكافر يستحق اللَّعنة، وأنَّ هذا مرشوٌط ببقائه عىل الُكفر حتى املوت.

ولذل�ك فاألح�َوط عدم َلْع�ن الكافر الُمَعنّي؛ ألننَّا ال ندري ع�ىل أيِّ شء يموت. لكن 
ُي�رَشع َلْع�ُن ِجنس أصحاب الُكفر واملعصية، فنقول: »لعنة اهلل ع�ىل الكافرين«، و»لعنة اهلل 

عىل الظاملني«، ونحو ذلك.

وجي�وز لع�ُن َم�ن لعنه اهلل ورس�وله، وج�اء اخلُب م�ن الوحي بموت�ه عىل الُكف�ر بَعينه، 
كإبليس، وفِْرَعون، وأبى جهل، ونحوهم.

ويف اآلي�ة: أنَّ الكاف�ر يلعنه الكافر، وقد قال تعال ع�ن أهل النَّار: )ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ( ]األعراف: 38[.
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)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب(:

ا الن�اس )ی( أي: َمألوه، ومعناه: املعب�ود ُحبًّا وتعظياًم.  قول�ه تعال: )ی( أهيُّ
)ی(: الرشيك له يف ألوهيَّته، وربوبيَّته، وأسامئه وصفاته.

ويف ه�ذا: ردٌّ ع�ىل املرِشكني الذي�ن كانوا يعب�دون أصناًما كثرية، ويقولون: كيف يس�ع 
الناس إلٌه واحد؟

)حئ مئ ىئ يئ(: ال معب�ود بح�قٍّ إالَّ ه�و، كام ق�ال تع�ال: )ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]احلج: 62[.

وقول�ه )جب( أي: واس�ع الرمح�ة )حب(: ال�ذي ُيوِصل رمحت�ه إل َخْلقه. وله 
ة باملؤمنني. ة جلميع اخللق، ورمحة خاصَّ رمحة عامَّ

وقد جاء يف حديث أسامء بنت يزيد ، عن النبي  قال: »اْسُم اهلل األَْعَظُم 
ِة آل عمران )ٱ  : )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(، وفاحِتَ يف هاَت�نْيِ اآليَتنْيِ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(«))(.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(:

ده باأللوهيَّة؛ ذك�َر دالئَل عىل وحدانيَّته، لتك�ون ُبْرهاًنا؛ فقد ورد  ول��امَّ َذَكر تع�ال ت�فرُّ
حى  قال: »ل��امَّ نزلت )ی ی ی(؛ قال املرِشكون: إْن كان هذا  ع�ن أبى الضُّ
هك�ذا فليأتِنا بآية؛ فأن�زل اهلل : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

إل قوله: )چ(«))(.

�نه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع  رواه أب�و داود )496)(، والرتم�ذي )478)(، واب�ن ماج�ه )855)(، وحسَّ  )((
.)980(

تفسري الطبي ))/69)(.  )((
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فقال: )ٱ ٻ ٻ( أي: إجياد )ٻ(: مجع )س�امء(، ومن آياته فيها: أنَّه ابتدَعها 
نها بالنجوم،  اًنا وَحَرًس�ا، وزيَّ عىل غري مثال س�ابق، وجعل هلا َس�ْمًكا )سقًفا( وأبواًبا وُسكَّ

ورفَعها بغري أعمدة.

ها وَبْس�طها، وما فيه�ا من اجلبال  )ٻ( يف َخْلقه�ا ع�ىل غري مثال س�ابق، ويف َمدِّ

اهنا. ة لسكَّ ، وغري ذلك من املنافع الُمَعدَّ والبحار واألشجار واملعادن والدوابِّ

والنُّ�ور  والنقص�ان،  والزي�ادة  والِق�َص،  الط�ول  يف  أي:  پ(  پ  )پ 

والظُّْلم�ة، وتعاقبه�ام، وطلب أحده�ا لآلخر حثيًثا، وما حيصل فيهام م�ن احلوادث التي ال 
يعلمها إالَّ اهلل.

�ُفن )ڀ ڀ ڀ ڀ( أي: تس�ري طافيًة وال تغرق. )ٺ ٺ  )پ( أي: السُّ

ٺ( أي: من األمتعة واألرزاق والتجارات، فلو ل جيعل اهلل قانوًنا للطَّْفو؛ لتعطََّلت أكثُر 
�َلع، ومنها النِّْفط.  �ْحن الَبْحري هو األكثر ش�يوًعا يف العال يف َنقل السِّ تارات الناس؛ فالشَّ
ومهام كانت الناقالت واحلاويات ضخمة؛ فهي تس�ري بأمر اهلل فوق املاء وال تغرق، كام قال 

تعال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]الشورى: 32[.

)ٺ ٿ ٿ( أي: وم�ن آي�ات الوحدانيَّة أيًضا: ما ين�زل )ٿ ٿ( أي: من جهة 

َحاب، ويتكثَّف فيها، وُينزله اهلل بَقَدر ليحصل  . )ٹ ٹ( أي: املطر، فيجتمع يف السَّ الُعُلوِّ
االنتف�اع. )ٹ ٹ( أي: بذل�ك امل�اء )ڤ( أي: النب�ات ال�ذي يف األرض )ڤ 

ة. ڤ( أي: بعد أن كانت يابسة هاِمدًة، ُمِْدبة، فُتصبِح خمرَضَّ

وق�د ج�اء يف حديث أبى َرِزي�ن الُعَقييل  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُس�وَل اهلل، َكْيَف حُيِْيي اهللُ 
ا- الَمْوَت�ى؟ َفَق�اَل: »َأَما َمَرْرَت بَِواٍد مُمِْحٍل، ُثمَّ َمَرْرَت بِِه ِخْصًبا -ويف رواية: ُثمَّ مَتُرُّ بِِه َخرِضً
؟«، َقاَل: ُقْلُت: َبىَل، َقاَل: »َكَذلَِك حُيِْيي اهللُ الَمْوَتى«))(، و)الوادي الُمْمِحل( أي: الُمْجِدب.

ففي إنزال املطر من السامء رمحة وِحْكمة، وآية عىل ُقدرة اهلل تعال عىل َبْعث الِعباد بعد املوت.

َق )ڦ( أي: يف األرض )ۆ ۈ ۈ( وه�ي: م�ا ي�ُدبُّ  )ڤ( أي: ن�رش، وَف�رَّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع )4)))(. رواه أمحد ))9)6)، 96)6)(، وحسَّ  )((
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�كل وطريقة  ع يف اخِلْلقة والشَّ ك ع�ىل َوْج�ه األرض من أنواع احلي�وان، وهذا التن�وُّ ويتح�رَّ
احلركة آيٌة ُتْبِهر العقول، شاهدًة عىل ُقدرته ووحدانيَّته تعال.

هتا ومنافعها، ت�أيت بالرمحة، وتأيت  )ڄ ڄ( أي: تنويعه�ا، يف اتاهاهت�ا وِش�دَّ

ُقُه، وَتُسوقه. حاب، وُتَفرِّ بالعذاب، وتمع السَّ

ي بذلك؛ ألنَّه َينَْس�ِحب انس�حاًبا يف اجلوِّ بإذن اهلل. )ڄ(:  )ڄ( ُس�مِّ

املذلَّل ملصالح املخلوقني بُقدرة اهلل )ڃ ڃ ڃ( حيمل املطر، وُيظِلُّ الناس.

رون بعني  يف ه�ذا كلُّ�ه )ڃ( أي: دالئ�ل وبراه�ني عظيم�ة )چ چ(: يتفكَّ
العقل؛ فينتفعون.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َ تعال  دُّ عىل الفالس�فة الذين يقولون بِقَدِم العال وأزليَّته، وأنَّه ليس له بداية، وقد َبنيَّ الرَّ
أنَّه َخَلَقُه وابتدأه.

ع الَخْلق دليٌل عىل ُقدرة اخلالِق. وفيها: أنَّ تنوُّ

. وفيها: َمْدح العقل الذي يقود صاحَبه إل احلقِّ

ر يف آيات اهلل، وأنَّ ذلك يزيد اإليامن، وهيدي إل الرمحن. وفيها: التفكُّ

ر والتدبُّر يف خملوقاته وآياته؛ دليٌل عىل زيادة العقل، ويقود  وفيه�ا: أنَّ االزدياد من التفكُّ
ملزيد من اإليامن.

وفيها: تنويع ذكر اآليات ليتعَظ هبا أنواُع الناس، عىل اختالف طبقات عقوهلم.

وفيها: أنَّ املخلوقات ال ُتدبِّر نفسها، ولكن اهلل يدبِّر أمَرها وُشؤوهنا.

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(:

ًة عىل وحدانيَّته؛ أعقب  ول�امَّ ذكر تعال التوحيد، وأنَّه ال إله إالَّ هو، وَذَكَر آياٍت بيِّناٍت دالَّ
ك، ومنه: رِشك املحبَّة، وذكَر عاقبة املرِشكني ومصريهم يف نار جهنم؛ فقال: ذلك بِذكر الرشِّ
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�ار واملرِشك�ني )ڇ ڇ( أي: يعب�د وجيع�ل )ڇ  )چ ڇ( أي: م�ن الكفَّ

ڍ ڍ(غ�ري اهلل )ڌ(: أمث�ااًل وأش�باًها ونظ�راَء، من األحبار والرؤس�اء واألصنام 
مون  واألوث�ان. فقد كان أهل الكتاب يتخذون أحبارهم ورهباهن�م َأْنَداًدا، حُيِلُّون هلم وحيرِّ
م�ن دون اهلل. وكان املرِشك�ون م�ن الع�َرب وغريه�م يتخذون األصن�ام واألوث�ان أنداًدا، 

ة. يعتِمدون عليها يف َجْلب املنفعة، ودفع املرضَّ

ب�نَي  ون  فُيَس�وُّ )ڎ ڎ( أي: كُحبِّه�م هلل،  ُيودُّوهن�م ويعظِّموهن�م  )ڌ(: 

أحبارهم وأصنامهم وبني اهلل يف املحبَّة.

 : َُّما َشاَء اهلل َوِشْئَت! َقاَل َلُه النَّبِي : ِّوهذا رِشك؛ فلامَّ قال رجل للنبي
ا-؟ َبْل: َما َشاَء اهلل َوْحَدُه«))(. »َأَجَعْلَتنِي َواهللَ َعْداًل -ويف رواية: ندًّ

ْنِب  ويف »الصحيَح�ني«، عن ابن مس�عود  قال: َس�َأْلُت النَّبِ�يَّ : َأيُّ الذَّ
ا َوُهَو َخَلَقَك«))(. َعَل هلل نِدًّ َأْعَظُم ِعنَْد اهلل؟ َقاَل: »َأْن َتْ

م أش�دَّ من حبِّ هؤالء املرِشكني  )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( أي: املؤمن�ون حيبُّون رهبَّ

م فيها  �ار لرهبِّ م خالص�ٌة، وحمبَّة الكفَّ لألن�داد الت�ي اختذوه�ا؛ وذلك ألنَّ حمبَّ�ة املؤمنني لرهبِّ
م  اء، أما املرِشكون: فيناُدوَن رهبَّ اء والرضَّ م تكون يف السَّ ش�وائب، كام أنَّ حمبَّة املؤمنني لرهبِّ

اء. اء دون السَّ ويلجأون إليه يف الرضَّ

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  تع�ال:  ق�ال  ث�م 
نيا، عذاب اهلل  ك يف الدُّ ڱ(، واملعن�ى: ولو رأى وش�اهد الذين ظَلموا أنُفَس�هم بال�رشِّ
ة هلل مجيًعا، وأنَّ اهلل ش�ديد العذاب، وأنَّ األنداد عاجزة  يوَم القيامة؛ لَعِلموا وأيقنوا أنَّ القوَّ

. ال تنفع وال ترضُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

راهتم  �اذ املرِشكني لألن�داد مبنيٌّ ع�ىل تصوُّ أنَّ�ه لي�س هلل تعال نِ�دٌّ يف احلقيق�ة، وأنَّ اختِّ

حه األلباين يف صحيح األدب املفرد )605(. رواه أمحد ))84)(، وصحَّ  )((
رواه البخاري )4477(، ومسلم )86(.  )((
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الفاس�دة واعتقاداهت�م الباطلة، بأنَّ هلل ش�بيًها ونظ�رًيا، وإالَّ فال يوجد يف احلقيقة هلل ش�بيٌه 
وال نظري ألبتة.

ويف اآلية: بيان شناعة رِشك املحبَّة.

وفيها: أنَّ املحبَّة أساس الِعبادة، وأنَّ عبادة اهلل مبنيَّة عىل احلبِّ والتعظيم؛ فباحلب ُيفَعل 
املأمور، وبالتعظيم جُيتنَب املحظور.

ا فهو ظال؛ لقوله: )ک ک ک گ(. وفيها: أنَّ َمن جعل هلل ندًّ

ة يوم القيامة؛ ألنَّ )الالم( يف قوله )ڳ ڳ ڳ ڳ( هي  وفيها: اختصاص اهلل بالقوَّ
الم االختصاص.

نيا. ك واملعصية يف الدُّ وفيها: أنَّ ِعْلم اليقني باآلخرة يدفع إل َتْرك الرشِّ

وفيها: انكشاف أمر املعتَقدات الباطلة يوم القيامة، حينام يرى املرِشكون أنَّ األنداد التي 
َعل يف النَّار -مع ه�ؤالء املرِشكني- إذا كان�ت مجاداٍت، أو  ة هلا ألبتة، ب�ل ُتْ اختذوه�ا ال ق�وَّ

كانت أحياًء ُعبَِدْت من دون اهلل وهى راضية، كام قال تعال: )ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ( ]األنبياء: 98[.

نيا واآلخرة. ك الوخيمة، يف الدُّ وفيها: أنَّ من ُطُرق دعوة املرِشك: أن يبنيَّ له عاقبة الرشِّ

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(:

ؤ املتبوعني من أتباعهم؛ فقال: )ں ڻ  ثم أخب تعال عن ُكفر املرِشكني بأوثاهنم، وتبُّ
أ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( أي: ول�و ي�رى الذين ظلموا وأرشكوا حاهَل�م، عندما يتبَّ
ؤس�اء من أتباعهم، وهكذا يكون حال رؤس�اء الُكفر والض�الل -كِفْرَعون وغريه- مع  الرُّ

جنوده وأتباعه: َيْكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعُضهم بعًضا.

أ ممَّن َعَب�َدُه، لكن ال يدخل النَّار معه، كام  �ا َم�ن ُعبَِد ِمن دون اهلل وهو كاِرٌه؛ فإنَّه يتبَّ وأمَّ
أ عيس�ى  قال اهلل عن املالئكة: )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]الَقَصص: 63[، وكام يتبَّ

ممَّن عبده مع اهلل، كام قال تعال -حاكًيا قوَله-: )َما ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ( ]املائدة: 117[.
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والتعب�ري بالِفْع�ل املايض يف قوله تعال )ہ ہ(، مع أنَّ األمر يف املس�تقَبل يوم 
القيامة؛ لبيان أنَّه واقٌع ال حمالة، فهم يَرون العذاَب بأعُينهم.

�ك ب�ه للنَّج�اة م�ن الغ�رق.  )ہ ہ ھ(، ك�ام ينقط�ع احلب�ل بَم�ن متسَّ

نيا، وكلُّ س�َبب  ل به إل غ�ريه. فكلُّ َعالقة كانت موجودة يف الدُّ �َبب(: ه�و ما يتوصَّ و)السَّ
ة عداوة، والِعبادة لعنة  لون أن ينتفعوا به يف اآلخرة، قد انقطَع وزال، وانقلبت املودَّ كانوا يؤمِّ
نيا فلم َتُعد تنفع، وتقطَّعت أس�باُب اخلالص،  وبراءة، وانقطعت األرحام التي كانت يف الدُّ

فلم جيدوا عن النَّار حميًدا وال مِصًفا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أون منهم، ثم جُيَمع بينهم يف  أنَّ رؤس�اء الضالل ال ينفعون أتباعهم يوم القيامة، بل يتبَّ
النَّار؛ زيادًة حلََساهتم، حيث جُيَمع بنَي التابع واملتبوع، وجًها لوجه، يف نار جهنم!

مة ال تنفع أصحاهبا يوم القيامة، وكلَّ َعالقة ل  وفيها: أنَّ مجيع األس�باب الباطلة واملحرَّ
نيا فستزول يوم القيامة، كام قال تعال: )ڱ ڱ ں ں ڻ  تكن هلل يف الدُّ

ڻ ڻ( ]الزخرف: 67[.

)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(:

ثم ذكر تعال مجلًة من احلوار الذي يكون يوم القيامة بنَي األتباع واملتبوعني؛ فقال:

)ھ ھ ے( وهم األتباع: )ے ۓ ۓ( يا ليت لنا )ڭ( أي: َرْجعة وعودة 

ْنيا، أي:  ني�ا، )ڭ ڭ( أي: حت�ى نتخلَّص منهم، وَنْلزم س�بيل احلقِّ يف الدُّ إل دار الدُّ
إذا رجعن�ا إليهم. )ڭ ۇ ۇ( يف هذا الي�وم العصيب يوَم القيامة، ولكنَّ هذا التمنِّي 

نيا، فلم يبَق هلم إالَّ النََّدم والَحْسة! ال ينفعهم؛ ألنَّ اهلل قىض أالَّ رجوع إل الدُّ

ك  ة عذاب�ه )ۈ ۈ ٴۇ( من الرشِّ ق�ال تع�ال: )ۆ( أي: ك�ام أراهم ِش�دَّ
والسيئات )ۋ ۋ( ندامات شديدة، وُحزًنا، وَخيبة، وخساًنا. )ۅ ۉ ۉ 

ې ې( بعد دخوهلا؛ بل هم فيها خالدون.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا. جوع إل الدُّ ار يف اآلخرة الرُّ متنِّي الكفَّ

ة ُبطالن قول َمن قال بأنَّ النَّار تفنى  . وهذا من أدلَّ ار يف النَّار أبديٌّ وفيها: أنَّ خلود الكفَّ
وتزول؛ وذلك ألنَّ خلود املاكث فيها يعنى خلوَده مكانه.

�يًّا يوم القيام�ة، كام تصبح أعامل  نيا ِحسِّ وفيه�ا: ُق�درة اهلل تع�ال أن يقلب املعنويَّ يف الدُّ
يَّة مرئيَّة، وكام يأيت العمل الصالح يف القب عىل هيئة رجٍل مجيل  ة َحَساٍت ِحسِّ ار املعنويَّ الكفَّ
املنظ�ر طّيب الرائح�ة، والعكس للكافر والفاج�ر، وكام يؤَتى باملوت ي�وَم القيامة عىل هيئة 
تى امليزان  ّ يف ِكفَّ ة كالُخشوع والنِّفاق ذات وزن ِحيسِّ َكْبش أْمَلح، وكام تصبح األعامل املعنويَّ

يوم القيامة.

نيا  ار ي�وم القيامة أن ي�َروا أعامل اخل�ري التي َعِملوه�ا يف الدُّ وفيه�ا: أنَّ م�ن َح�ْسة الكفَّ
-كِبِّ الوالَدين، وإعانة املحتاج، وإطعام اجلائع، واملس�اعدة بالشفاعة واجلاه- كّلها تذهب 
ك- كام قال  وَتْضَمِحل، وُتصبِح رساًبا ال يس�تفيدون منها؛ ألنَّ األس�اس فاِسٌد -وهو الرشِّ

تعال فيهم: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]الفرقان: 23[.

)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ(:

ك وعاقبته؛ ذكر نَِعَمه عىل عباده وإحساَنه جلميع  ول�امَّ ذكر تعال التوحيد ودالئله، والرشِّ
الَخْلق؛ فقال:

)ې ى( امل�راد: بن�و آدم، ويش�مل املؤم�ن والكاف�ر )ى ائ ائ ەئ( من 

موا منها ش�يًئا بأهوائكم. )ەئ( أي يف  أصن�اف األطعم�ة التي خلَقه�ا اهلل لكم، وال حترِّ
ع. ْ حال كونه حالاًل مباًحا. و)احلالل(: هو ما أباحه الرشَّ

ع والطبيعة السليمة،  ْ )وئ( أي: يف حال كونه طيًِّبا. و)الطِّيب(: هو ما استطابه الرشَّ

وما ُيْسَتَلذُّ أيًضا. وقيل: هو الطاهر؛ ألنَّ النفس السليمة تكَره النَِّجس وَتعاُفه.
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وقي�ل يف معن�ى اآلي�ة: احل�الل يف الَكْس�ب الطيِّ�ب، أي: يف ذات�ه، وهو ِض�دُّ اخلبيث 
ْجس. والرِّ

)وئ ۇئ( أي: ال تس�ُلكوا، وتقت�دوا ب�� )ۇئ ۆئ(: ُطُرقه، ووساِوس�ه، 

ك وما دون�ه، ومن ذلك: حتريم احلالل الطيِّ�ب؛ فإنَّه من أعظم  وأعامل�ه، وهذا يش�مل الرشِّ
د عداوته لنا؛ للتنفري  يطان. )ۈئ ۈئ ېئ ېئ( أي: ظاهر العداوة. وقد أكَّ ُخُطوات الشَّ

عنه، والتحذير منه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إبطال ما كان عليه أهل اجلاهليَّة من حتريم احلالل.

وفيه�ا: أنَّ حتريم املباحات هو من القول عىل اهلل بغ�ري ِعْلم، ومن الكبائر العظيمة؛ ألنَّه 
اعتداء عىل حقِّ اهلل يف الُحكم والتحليل والتحريم.

�يطان، ويدخل يف ذلك: التشبُّه به يف األكل والرشب،  ويف اآلية: النهي عن التش�بُّه بالشَّ
يطان- ونحو ذلك. ا ِمشية الشَّ واألَْخذ واإلعطاء بالشامل، وامليش يف النَّْعل الواحدة -ألهنَّ

يطان: ما حَيِْمل عليه بعَض الناس عند الغضب، من حتريم زوجاهتم،  ومن ُخطوات الشَّ
وما أباحه اهلل هلم -من طعام وغريه-.

، والتأكيد ع�ىل عداوته؛ لُيحَذر منه؛ فالعاق�ل إذا علم عداوة  وفيه�ا: بي�ان حقيقة العُدوِّ
شخص فال يمكن أن يتَّبعه.

وفيها: أنَّ األصل يف األشياء اإلباحة، إالَّ ما دلَّ الدليل عىل حتريمه.

ًما لعارض، مثل:  ًما لذاته -كالَميتة فال حتلُّ إالَّ للمضطر- وقد يكون حمرَّ وقد يكون حمرَّ
م -وإْن كان يف األص�ل طيًِّبا- كالُخبز  با والغ�ش، فهو حمرَّ قة والرِّ ِ م�ا ُأِخ�ذ بالَغْصب والسَّ

واملاء واللَّبن ونحوها.

ة، ولو كانت حالاًل، كالرتاب. ويف اآلية: أنَّه ال جيوز تناول األشياء الضارَّ

وفيها: وجوب أكل ما ُيبِقي اإلنسان عىل َقيد احلياة.
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)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ(:

ل لنا يف كيفيَّة إفساده؛ فقال: يطايّن، وفصَّ ثم بنيَّ تعال أفعال هذا العُدوِّ الشَّ

�يطان، واخِلطاب للناس )ىئ( أي: ما يس�وء من املعايص  )ىئ ىئ( أي: الشَّ

نا، )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(  با والزِّ والس�يِّئات، )ی( وهي: الكبائر، كالرِّ
ين واألحكام، بغري ِعْلم وال يقني وال ظنٍّ غالب. من الكالم يف الدِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�يطان ال يأم�ر باخل�ري؛ لقول�ه: )ىئ ىئ ىئ ی(، وم�ن ذل�ك:  أنَّ الشَّ
يطان. َوْسَوسته يف َقْلب العبد بالسّيئة، فإذا همَت برَشٍّ فاعلم أنَّه من أوامر الشَّ

وفيها: أنَّه ال جيوز الكالم يف األحكام الرشعيَّة بغري ِعْلم أو يقني أو ظنٍّ غالب مبنيٍّ عىل 
ز  م وجيوِّ ، فيحرِّ د الظَّنِّ االجتهاد السائغ رشًعا. فال جيوز أن َينِْسَب العبد إل اهلل أشياء بمجرَّ

بدون ِعْلم ويقني.

نَّة بال ِعْلم، وإثبات ما  ويدخل يف القول عىل اهلل بغري ِعْلم: اخلوض يف تفسري القرآن والسُّ
فات. فات، أو نفي ما أثبته لنفسه من األسامء والصِّ ل ُيْثبِته اهلل تعال لنفسه من األسامء والصِّ

ان. مني والُكهَّ ويدخل يف ذلك أيًضا: كالم املنجِّ

وفيه�ا: أنَّ ع�ىل املفتي احلذر م�ن الفتوى بغري ِعْلم، وأنَّه ال ت�وز الفتوى بالظنِّ إالَّ عند 
اًل للنظر واالجتهاد. تعُذر اليقني، برشط أن يكون مؤهَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(:
�يطان: )ٻ ٻ پ  َبعوا خطوات الشَّ �ار، الذين اتَّ قول�ه )ٱ ٻ ٻ( أي: للكفَّ

پ( أي: اعملوا بام أوحى اهلل إل نبيِّه ، عقيدة وقواًل وفعاًل.

ن: َتْرك ما  ول��امَّ كان األمر باليشء هنًي�ا عن ضده؛ كان قوله )ٻ ٻ پ پ( يتضمَّ
ك والضالل وَموروثات اجلاهليَّة. خيالف وحَي اهلل، من الرشِّ
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)پ( أي: ه�ؤالء املرِشك�ون، يف جواهبم: )پ ڀ ڀ ڀ( أي: ال نتبع وحَي اهلل، بل 

نتبع ما وجدنا )ڀ ٺ( أي: أسالفنا، من عبادة األصنام وحتريم الطيِّبات ونحو ذلك.

وق�د أبط�ل اهلل جواهبم ه�ذا، بقوله )ٺ ٺ ٿ( أي: الذي�ن يقَتدون هبم 
 ، ويتَّبعوهنم )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( أي: ليس عندهم عقُل ُرْشٍد هيدهيم إل احلقِّ
باَع؟! وال يعلمون ما ُأنِزل إليهم، وال َيعملون عمَل املهَتدين، فكيف َيستحقُّ مثُل هؤالء االتِّ

وقد جاء عن ابن عبَّاس : أنَّ هذه اآلية نزلت يف طائفة من اليهود، دعاهم رسول 
رهم عق�اَب اهلل ونِقمته؛ فقالوا: )پ ڀ ڀ  بهم فيه؛ وحذَّ اهلل  إل اإلس�الم ورغَّ

م كانوا أعلَم وخرًيا منَّا! فأنزل اهلل هذه اآلية))(. ڀ ڀ ٺ(؛ فإهنَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب لآلباء بغري ُهدى من اهلل. َذمُّ التعصُّ

ب ملذهب أو ش�يخ، مع خمالفة الدليل؛ ففيه َش�َبٌه من هؤالء  ويؤَخ�ذ منه�ا: أنَّ َمن تعصَّ
املذكورين يف اآلية.

وفيها: أنَّ كلَّ َمن خالف احلقَّ فليس بعاقل.

. وقد يكون  والعقل عقالن: عقل إدراك وتدبري املعيش�ة، وعقل ُرْش�د هُيتَدى ب�ه للحقِّ
. الرجل من األذكياء، لكن ليس عنده عقل ُرْشد هيتدي به للحقِّ

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ(:

�ار، ودعاهم إل اهل�دى؛ فقال: )ې ې ې(  ث�م رضب اهلل تع�ال َمَثاًل للكفَّ
يف غيِّه�م وضالهل�م وجهلهم )ڤ( الراع�ي )ڤ ڦ( َيصي�ح )ڦ ڦ ڦ( أي: 
د س�امع  َيصيح بالبهائم التي ال تفهم ما يقول )ڄ ڄ ڄ( أي: يقتص إدراُكه عىل مرَّ

عاء( للقريب، و)النِّداء( للبعيد. الصوت، بال َفْهم ملعناه. و)الدُّ

تفسري الطبي ))/05)(.  )((
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فاملعنى: أنَّ َمَثَل ما هم فيه من الغيِّ والضالل واجلهل، كالدوابِّ السارحة التي ال تفقه 
ما ُيقال هلا، بل إذا َنَعق هبا راعيها وصاح هبا وزجَرها، أي: دعاها إل ما ُيْرِشدها؛ ال تفقه ما 

يقول وال تفهمه؛ بل إنَّام تسمع صوته فقط.

)ڃ(: مجع )أَصّم(، وهو الذي ال يسمع. )ڃ(: مجع )أبَكم(، وهو الذي ال ينطق. 

)ڃ(: مجع )أعمى(، وهو الذي ال يرى.

فهؤالء ال يسمعون احلقَّ سامع َقبول واستجابة، وال ينطقون به ُنطق إذعان وَقبول، وال 
يَرونه رؤيَة املسَتجيب الباحث عنه. )ڃ چ چ( أي: ال يفقهون أمر اهلل، وال ينَتِفعون 

بعقوهلم التي وهَبها اهلل هلم، فصاروا كَمن ال عقل له.

اعي  ار يف تقليدهم آلبائهم، وعدم اس�تجابتهم للدَّ وقد رضب اهلل تعال هذا الَمَثل للكفَّ
. الذي يدعوهم إل احلقِّ

فش�بَّههم بالراع�ي الذي َيصي�ح بغنَمه، َيدعوه�ا وينادهيا، وهى ال تعق�ل ما يقول، وال 
تفهم معناه، وإنَّام تس�مع أصواًتا ُتْقبُِل هبا وُتدبِر، نتيجة التعويد والرتويض، ال نتيجة الفهم 

والعقل.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 

ژ ژ(:

ة؛ فقال:  د تعال أمَره السابق باألكل من احلالل الطيِّب، لكنَّه نادى املؤمنني هذه املرَّ ثم أكَّ
م مراًرا-؛ يدلُّ عىل االهتاِمم به،  )چ ڇ ڇ(، وتصدي�ر احلكم بالنِّداء -كام تق�دَّ

واسرتعاِء انتباه املنُاَدى.

)ڇ(: األم�ر لالمتن�ان واإلباحة، ويكون للوجوب يف حال�ة ِحفظ النفس )ڇ( 

وه�ي هن�ا لبي�ان جنس املأك�ول )ڍ ڍ ڌ( وهو: م�ا كان حالاًل يف ذاته، ومكتَس�ًبا 
�كر(: هو الثَّن�اء عىل الُمنِعم، وقد أمر ب�ه هنا بعد ِذكر  بطريق�ة رشعيَّة. )ڌ ڎ( )الشُّ
ا، فاش�كروه عىل  زق. )ڎ ڈ ڈ ژ( أي: إن كنت�م تعبدون�ه حقًّ النِّعم�ة بال�رِّ
نَِعمه. و)الِعبادة(: هي التذلُّل هلل بالطاعة -مع كامل احلّب- بِفْعل أوامره، واجتناب نواهيه.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املؤمن ينتفع باألكل أكثر من غري املؤمن؛ ألنَّه يستعني به عىل طاعة اهلل.

مة؛ ألنَّه ل�امَّ أمر باألكل من الطيِّبات دلَّ ذلك باملفهوم عىل حتريم  وفيها: أنَّ اخلبائث حمرَّ
عكسها -وهي اخلبائث-.

وفيها: أنَّ كلَّ ما حيصل لإلنس�ان من مأكول؛ فإنام هو من رزق اهلل، وليس للعبد فيه إالَّ 
َبب فقط. السَّ

زق من اهلل؛ ألنَّه هو الذي يرزق. وفيها: طلب الرِّ

وفيها: وجوب ُشكر النِّعمة.

كر؛ وهو مأخوذ من )الالم( يف قوله: )ڌ ڎ(. وفيها: اإلخالص يف الشُّ

�اِكُر  �كر من الِعبادة، وقد صحَّ عن النبي  أنَّه قال: »الطَّاِعُم الشَّ وفيها: أنَّ الشُّ
ابِِر«))(. اِئِم الصَّ بَِمنِْزَلِة الصَّ

ويف اآلية: رمحُة اهلل للعباد؛ ألنَّه هيَّأ هلم الطيِّبات الكثرية ليأكلوا منها.

م الطيِّبات. دُّ عىل من حرَّ وفيها: الرَّ

وفيه�ا: حتريم اإلرضاب عن الطعام حتى املوت؛ لقوله: )ڇ(، واألمر للوجوب 
يف حالة ِحفظ النفس.

وفيها: أنَّ العبد ُيؤَجر عىل األكل بالنِّ�يَّة احلسنة.

. ُبهات يف األطعمة؛ ألنَّ الطيِّب هو احلالل الواضح الَبنيِّ وفيها: احلَذر من الشُّ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(:

مات؛  ول�امَّ أباح تعال لعباده األكل من الطيِّبات -وهي كثرية ال تنحص-؛ بنيَّ هلم املحرَّ
ا قليلة حمصورة؛ فقال تعال: ألهنَّ

رواه الرتمذي )486)(، وابن ماجه )764)(، وصححه األلباين يف الصحيحة )655(.  )((



275 ^\

)ڑ ڑ ک ک( )التحريم( ه�و: املنع، واملقصود منع األكل. و)الَمْيتة(: 

ما مات َحتف أنفه من غري تذكية، واملقصود هبا رشًعا: ما مات بغري ذكاٍة رشعيَّة.

ويف اآلية: حتريم الَمْيتة، سواًء ماتت حتف أنفها، أو ذبَحها كافر ليس من أهل الكتاب، 
أو ُذِكر عليها غرُي اسم اهلل، ونحو ذلك. واملشهور عند العلامء: أنَّ لبنها وَبيضها َنِجس.

وكلُّ م�ا ُقطِ�َع من حيٍّ فهو كَمْيتته، فإن كانت َمْيتته حالاًل -كاحلوت- فهو حالل، وإن 
كانت حراًما َنِجًسا -كبهيمة األنعام- فهو حرام َنِجس.

)ک( هو: املسفوح اجلاري. واسُتثني من ذلك: الكبد والطُّحال؛ حلديث: »ُأِحلَّْت 

َماِن: َفالَكبِ�ُد َوالطَِّحاُل«))(،  �ا الدَّ ا الَمْيَتَتاِن: َفاحلُ�وُت َواجلََراُد، َوَأمَّ َلنَ�ا َمْيَتَت�اِن َوَدَم�اِن: َفَأمَّ
وكذلك بقايا الدم يف عروق املذبوح؛ ألنَّ تصفيَته بالكليَّة عسري، وفيه َحَرٌج عىل الِعباد.

م�ة، وَأْكُلُه  وقول�ه )ک گ( وهو: احلي�وان املعروف الق�ِذر، ومجيع أجزائه حمرَّ
، وُيصاب آِكُله باألمراِض، وَذهاِب الَغرْية. ضارٌّ

)گ گ گ ڳ ڳ( أي: ما ُذِكَر عليه اسُم غري اهلل عند ذبحه، مثل أن يقول: »باسم 

ى«، »باسم املسيح«، ونحو ذلك. ت«، »باسم الُعزَّ الالَّ

)ڳ ڱ( أي: أجلأت�ه ال�رضورة ل�ألكل، ب�رشط أن يك�ون )ڱ ڱ( أي: غري 

ة، وال خ�ارج يف معصي�ة اهلل، )ڱ ں( أي: متجاِوز للحدِّ  ، وال يأكله�ا عن لذَّ مس�َتِحلٍّ
ب�األكل أكثر م�ن الرضورة، ومتع�دٍّ احلالَل إل احل�رام، وهو جيد بدي�اًل، وكذلك ال يكون 
ًي�ا عىل املس�لمني بقط�ع الطريق. ف�إذا كان كذل�ك: )ں ڻ ڻ( أي: ف�ال ُعقوبة.  متعدِّ

واألكل من الَمْيتة للرضورة واجٌب إذا كان هَيلك بدونه.

)ڻ ۀ ۀ ہ(: يس�رت عىل العبد الذنب، ويقي من العذاب بَرمحته التي َوِسَعت 

كلَّ شء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
جواز األكل من َمْيتة اآلدميِّ عند االضطرار.

رواه ابن ماجه )4)))(، وأمحد )))57(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )0))(.  )((



276

ُر بقَدرها، فال جيوز أن يأكل أكثر من الَقْدر الذي ُيزيل الرضورة،  وفيها: أنَّ الرضورة ُتَقدَّ
وحيمل منه معه ما ُيوِصله إل الطعام احلالل، فإذا بلغ احلالَل ألقى احلراَم.

وفيها: أنَّ التحريم حقٌّ هلل تعال.

وفيها: أنَّ مجيع أجزاء الَمْيتة واخلنزير حراٌم، شحاًم وحلاًم وعظاًم.

ك يف ُخْبث اللَّْحم. وفيها: تأثري الرشِّ

وفيها: أنَّ الرضورات ُتبيح املحظورات.

وفيها: أنَّ صاحب سفر املعصية ال ُتباح له املحظورات.

وفيها: عدم جواز الذبح تعظياًم ألحد غري اهلل، فسواًء ذكَر اسَم اهلل عىل الذبيحة، أو ذكَر 
اسَم اهلل وغريه مقرتًنا معه، أو ذبَحها تعظياًم لشخص عند مروره -مثاًل-؛ فكلُّ ذلك حرام، 

وال جيوز األكل منها.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ې(:

ول��امَّ بيَّن�ت اآليات الس�ابقة إباح�ة أكل الطيِّبات، ع�ىل خالف ما كانت علي�ه كثرٌي من 
ة أخ�رى إل ِذكر اليهود وأخبارهم،  م ما أحلَّ اهلل؛ عاد الس�ياق مرَّ الِمَل�ل األُخرى التيُ حترِّ

عه. مه اهلل افرتاًء عليه، وكَتموا رَشْ موا ما ل حيرِّ الذين حرَّ

أه�ل  عل�امء  وه�م:  ے(  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تع�ال:  فق�ال 
الكت�اب، وعىل رأس�هم: أحبار اليهود، الذين كتموا ما أن�زل اهلل عليهم يف كتاهبم من ِصفِة 

ته. النبي ، وأمِر نبوَّ

وقول�ه )ۓ ۓ ڭ ڭ( أي: ويأخ�ذون عىل ِكتامنه ِعَوًض�ا حقرًيا من ُحطام 
ني�ا، فق�د كان�وا يأخذون م�ن العَرب اهلداي�ا واألم�وال؛ معاونًة هل�م عىل َح�ْرب النبيِّ  الدُّ
تِ�ه، وحتى ال تضيع رئاس�ُتهم إذا اعرتفوا به نبيًّا؛ ألنَّه َس�َتْلَزُمُهم   بَكْت�م ش�أن ُنُبوَّ

متابعُته حينها.
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)ڭ( الكامت�ون، الُبع�داء، النحطاط مرتبتهم وس�فوهلا )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ج يف بطوهنم يوم القيامة. ْحت الذي أخذوه، يكون ناًرا تتأجَّ ۈ( أي: هذا احلرام والسُّ

)ٴۇ ۋ ۋ( كالَم رض�ا وَتَلطُّ�ٍف ورمح�ٍة، وإنَّ�ام يكلِّمه�م كالَم الغضب�ان 

الس�اخط عليه�م، وهذا نوع من الع�ذاب )ۅ ۅ( أي: ُيْع�ِرُض عنهم يف ذلك اليوم 
نوب،  رهم من الذُّ ويغضب عليه�م، )ۉ ۉ( أي: ال ُيثني عليهم بخري، وال يطهِّ

)ې ې ې( أي: شديد األل، يصل أمَلُُه إل ُقُلوهبم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب نرش الِعْلم الذي تتوقَّف عليه حياة الناس.

. وفيها: وجوب معرفة احلقِّ

نيا، أعظم من عقوبة الذين  وفيها: أنَّ ُعقوبة الذين يكُتمون الِعْلم، ويشرتون به متاع الدُّ
يكُتمون�ه فق�ط. وقد مىض يف آيات س�ابقة عقوب�ة الكامتني، وأنَّ اهلل تع�ال يلعنهم ويلعنهم 
عنون. وذكر يف هذه اآلية عقوبة الذين يكُتمون ويأخذون عىل ِكتامهنم ثمنًا وَعَرًضا من  الالَّ

نيا. الدُّ

وفيها: َفْضل َمن بذل الِعْلم هلل دون ُمقابِل، وهذا بخالف َمن يكتمه ُبخاًل به، أو ال يبذله 
إالَّ بُمقابِل ُدنيوّي.

نيا،  وفيها: الَعْدل يف اجلزاء؛ ألنَّ عقوبة اآلِخذين عىل الِكتامن بالنَّار بَقْدر ما أكلوه يف الدُّ
واجلزاء من ِجنس العمل.

يه اهلل ي�وم القيامة، وُيثن�ي عليه ق�واًل بَمْدحه، وفِْع�اًل بَرْفعه،  وفيه�ا: أنَّ هن�اك َم�ن ُيَزكِّ
وإظالله، وإيتائه كتاَبه بيمينه، وَجْعله عىل ِمنب من نور، ونحو ذلك من التكريم.

وفيها: ِغَلظ عقوبة َمن كتم احلقَّ واشرتى به ثمنًا قلياًل، وأنَّ إعراض اهلل عنه أمر شديد.

نوب العظيمة، وِمن  وفيه�ا: أنَّ اإلعراض وَتْرَك كالِم الرضا من اهلل تعال يكون عىل الذُّ
ه�ؤالء: َم�ن حلف عىل ِس�لعة كاِذًبا، وَم�ن حلف عىل يم�ني كاِذبة بعد الَع�ْص ليقتطع هبا 
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م�ال مس�ِلم، وَمن َمنََع املحتاج ممَّا زاد ع�ن حاجته من املاء، والُمْس�بُِل إزاَره خيالء، واملنَّان 
اب، والفقري الُمختال املس�تكِب، والعاّق لوالَديه،  ب�ام أعطى، والش�يخ الزاين، واملِلك الك�ذَّ
يوث الذي ُيِق�رُّ اخلبث يف أهله، وغريهم ممَّ�ن جاء ِذكُره يف  ج�ال، والدَّ وامل�رأة املتش�بِّهة بالرِّ

األحاديث الصحيحة.

وم�ن فوائد اآلية: أنَّ ِمن عذاب الكافري�ن ما هو نفيسٌّ -كاإلعراض- ومنه ما هو بدينٌّ 
-كاحرتاق اجللود بالنَّار-.

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:

ث�م قال تع�ال -خم�ًبا ع�ن الكامت�ني للح�ق-: )ى ى ائ ائ( أي: 
�لعة. و)الضاللة( هنا  أخذوه�ا واختاروه�ا، وَرِغب�وا فيها، وكذلك يفعل املش�رتي مع السِّ
ه�ي: َكْت�م الِعْل�م. وقوله )ەئ( أي: بَدل اهل�دى، فجعلوا اهلدى ه�و الثمن املدفوع 

املبذول الذي ختلَّصوا منه، وكذلك يفعل البائع.

وقول�ه )ەئ وئ( أي: اختاروا العذاب عىل املغفرة؛ فكان العذاب جزاًء 
. لِكتامهنم احلقَّ

ب من حاهلم، فام هو  )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(: اس�تِفهام بمعنى التوبيخ هلم، والتعجُّ

ال�يشء الذي أصَبهم عىل النَّار يا ُترى؟! وأيُّ شء جعل عندهم اجلس�ارة القتحامها؟ فام 
هبم إل النَّار، وما أطول حبَسهم فيها! أجرأهم عىل العمل الذي يقرِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ نرش الِعْلم من أسباب املغفرة والنجاة من النَّار.

وفيها: أنَّ من عذاب كامتي احلقِّ يف جهنم: أن تكون النَّار يف بطوهنم عىل احلقيقة.

)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ(:

م ِذكُره من جزائهم وعذاهبم. )ېئ ېئ( أي:  وقوله تعال )ۈئ(: إش�ارة إل ما تقدَّ
لة )ىئ( أي:  بسَبِب أنَّه  )ېئ ىئ( أي: التوراة، أو: كّل الكتب املن�زَّ
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ته وبِْعثته؛ لذلك ف�إنَّ َكتمه جريمٌة  �د  ونبوَّ ببي�ان احل�قِّ وحتقيقه، ومنه: ِصفُة حممَّ
يستحقُّ صاحبها العذاب.

لوه�ا. وقيل:  فوه�ا وبدَّ )ی ی ی ی جئ( أي: اختلف�وا يف معاني�ه، فحرَّ

اختلف�وا يف أصل�ه، فمنه�م َم�ن آمن، ومنه�م َمن كف�َر. )حئ مئ( أي: خ�الف وُمناَزعة 
)ىئ( عن احلقِّ والصواب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ا نزلت باحلقِّ لة، وأهنَّ الثَّناء عىل كتب اهلل الُمنَزَّ

وفيها: إثبات الِعَلل واألسباب.

وفيه�ا: أنَّ املختِلف�ني بالباطل ال جيتمعون عىل شء واح�د وال يلتقون؛ بل ال يزالون يف 
ُمناَزعة.

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

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ(:
ه إل جهة معيَّنة  ول��امَّ َنَزَل حتويل الِقبلة، وكان بعُض الناس يظنُّ أنَّ ِمن البِّ لزوم التوجُّ
ه�ون رشق بيت املق�ِدس، واليهود  يف ِقبل�ة الِعب�ادة، وعدم تغيريه�ا، وكان النصارى يتوجَّ
يس�تقبلون غ�رب بيت املقِدس؛ بنيَّ اهلل تع�ال أنَّ الِبَّ ليس لزوم جهة معيَّن�ة رشًقا أو غرًبا، 
ه املسِلم، والعمل بأركان اإليامن  ه حيث ُوجِّ ولكن البَّ هو طاعة اهلل وامتِثال أوامره، والتوجُّ

وُشَعبِه.

(: هو اخلري  فق�ال تعال: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( )الِبُّ
بِة إل اهلل، واملؤدية إل اجلنَّة. الكثري، وهو: اسم جامع لكلِّ الطاعات وأعامل اخلري الُمَقرِّ
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ق بالَبْعث وما بعَده من  ، )ٺ ٺ( أي: صدَّ )ڀ ڀ ٺ( وهذا أس�اس الِبِّ

اجلزاء. وُسمي باليوم اآلخر؛ ألنَّه ليس بعَده يوم.

ق أيًض�ا بذل�ك الع�اَل الَغيب�ّي، الذي خلق�ه اهلل من نور،  )ٺ( أي: وص�دَّ

فارة بينه وبني َخْلقه. َلُهم بوظائَف وأعامِل السِّ ووكَّ

: اإليامن هبا كلِّها. )ٿ(: اسم ِجنس، يشمل كلَّ الكتب التي أنزهلا اهلل. فمن الِبِّ

ة ما جاءوا به من عند اهلل، واقتدى هبم. ويدخل  هتم، وِصحَّ ق بنبوَّ )ٿ( أي: صدَّ

سل. فيهم الرُّ

؛ أتبَع�ه بِذكر بعض فروعه وأركان�ه العمليَّة؛ فقال: )ٿ ٿ  ول�امَّ ذكر أس�اس الِبِّ
م من إيامنه ب�األركان- فهو يعطى املال  ٹ ٹ( أي: أنَّ ه�ذا الب�ارَّ -باإلضاف�ة إل ما تقدَّ

يه، م�ع تعلُّ�ق نفس�ه بامل�ال وُحبِّه ل�ه، كام ق�ال تع�ال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ملس�تحقِّ
پ( ]آل عمران: 92[، وحبُّ اهلل يف َقْلبه أعظم من حبِّ املال، وهو من الذين ُيطِعمون 

الطعام عىل ُحبِّه والرغبِة فيه، وحيبُّ إيتاَء املال يف مرضاة اهلل.

ه-. وبدأ هبم؛  )ٹ ٹ( وهم: قرابة املعطِي بسَبِب الوالدة -من جهة أبيه أو أمِّ

َدَقُة َعىَل املِْس�ِكنِي َصَدَقٌة،  هم آكد، وإعطاَءهم أول؛ كام قال النبي : »الصَّ ألنَّ حقَّ
  ِحِم ثِنَْتاِن: َصَدَق�ٌة َوِصَلٌة«))(، ول�امَّ َأعتقت ميمون�ُة بنُت احلاِرث َوِه�َي َع�ىَل ِذي الرَّ
جاريًة هلا، قال هلا النبيُّ : »َأَما إِنَِّك َلْو َأْعَطْيتَِها َأْخَواَلِك؛ َكاَن َأْعَظَم أِلَْجِرِك«))(.

حاء، أن جيعَله يف املحتاجني  ق بِبس�تانِه َبرْيُ ونصح النبيُّ  أبا طلحة عندما تصدَّ
َعَلَها يِف األَْقَربنَِي«، فقس�َمها أبو طلحة يف أقاربه وبني  م�ن أقارب�ه؛ فقال له: »َوإيِنِّ َأَرى َأْن َتْ

ه))(. عمِّ

ي  )ڤ(: مجع )يتيم(، وهو: َمن مات أبوه قبل بلوغه -ذَكًرا كان أو أنثى- وُس�مِّ

نه األلباين يف اإلرواء ))88(. رواه الرتمذي )658(، والنسائي ))58)(، وابن ماجه )844)(، وحسَّ  )((
رواه البخاري ))59)(، ومسلم )999(.  )((
رواه البخاري ))46)(، ومسلم )998(.  )((
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يتي�اًم النف�راده ع�ن األب، وينته�ي الُيْت�ُم باالحت�الم؛ كام ص�حَّ يف احلدي�ث: »اَل ُيْت�َم َبْعَد 
اْحتاَِلٍم«))(.

غار الفقراء الذين ال والد هلم وال كاسب؛ حِلفظهم من الضياع. فُيعَطى هؤالء الصِّ

ه، وليس عن�ده كفايته،  )ڤ(: مجع )مس�كني(، وهو الذي أس�كنه الفق�ر وأذلَّ

ها. فُيعَطى ما يُسدُّ

ْقَمَتاِن َوالتَّْمَرُة  ْقَمُة َواللُّ ُه اللُّ ِذي َيُطوُف َعىَل النَّاِس، َتُردُّ ويف احلديث: »َلْيَس الِمْس�ِكنُي الَّ
ُق َعَلْيِه، َوالَ َيُقوُم  َوالتَّْمَرَتاِن؛ َوَلِكِن الِمْسِكنُي: الَِّذي الَ جَيُِد ِغنًى ُيْغنِيِه، َوالَ ُيْفَطُن بِِه َفُيَتَصدَّ

َفَيْسَأُل النَّاَس«))(.

�بيل، وهو: املس�افر املنقطِع ال�ذي انتهت به  )ڤ ڤ( أي: وآت�ى امل�اَل ابَن السَّ

�بيل؛ ملالزمته  ي ابن السَّ �بيل( هو: الطريق. وُس�مِّ نفقُت�ه. فُيعَطى ما ُيوِصله إل بلده. و)السَّ
بيَل وبقائه فيه، ينتظر الفرج. السَّ

�ل بنفقات َمن يس�افر يف طاع�ة ذهاًبا  -: التكفُّ ويدخ�ل يف ه�ذا أيًض�ا -من وجوه ال�ِبِّ
ورجوًعا، ونفقة الضيف وإكرامه.

ة فقرهم. وقد يسأل  )ڦ( أي: الطالبني لإلحسان، الذين اضطروا ملدِّ اليد لِشدَّ

بلس�ان املقال فيقول: »أعطني«، وقد يس�أل بلسان احلال، فيأيت عىل هيئة رثَّة ذليلة تستدعي 
إعطاَءه.

ها من األرَْس. وهذا يش�مل رشاء  )ڦ ڦ( أي: يف ِعت�ق الرق�اب وحتريره�ا وفكِّ

العبيد واإلماء ثم إعتاقهم، ومس�اعدة األرسى عىل حترير أنُفِسهم، وإعانة الُمكاَتب -وهو 
العبد الذي اتفق مع سيِده عىل أْن يشرتي نفسه منه بأقساط- فُيعاُن عىل حترير نفسه.

)ڦ ڄ( أي: أت�مَّ أفعاهل�ا وأقواهل�ا، يف أوقاهتا، يف خش�وع وُطمأنينة، متأس�ًيا 

بالنبيِّ ، يف الفرض والنفل.

حه األلباين يف اإلرواء )44))(. رواه أبو داود ))87)(، وصحَّ  )((
رواه البخاري )479)(، ومسلم )9)0)(.  )((
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يها، كاملًة، طيِّبة هبا نفُسه. ويدخل يف هذا  )ڄ ڄ( أي: أعطى زكاة ماله ملستِحقِّ

أيًض�ا: تزكية النف�س، وختليصها من الرذائل واألخالق الذميم�ة، كام قال تعال: )ڦ ڦ 
ڄ ڄ( ]الشمس: 9[.

م�ون للعه�د إذا َأعَطوه، املحرِتمون له يف  )ڄ ڃ ڃ ڃ( أي: املتمِّ

حال�ة َعق�ده، ف�ال َينُكثون وال يغِدرون. وَم�ن أعطى عهد اهلل ثم نقَضه انتق�َم اهلل منه، وَمن 
ة رس�ول اهلل  ثم غدر هبا؛ فرسول اهلل  َخْصُمه يوم القيامة))(،  أعطى ِذمَّ
ويف احلدي�ث: »َقاَل اهلل: َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة: َرُجٌل َأْعَطى ِب ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع 

ا َفَأَكَل َثَمنَُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجرًيا َفاْسَتْوَف ِمنُْه، َوَلْ ُيْعِط َأْجَرُه«))(. ُحرًّ

كر«؛ لُعُلوِّ منزلتهم ورَشف َعَملهم.  )چ(: كأنَّه ق�ال: »وأُخصُّ الصابرين بالذِّ

ل  ب( ليس هو بذَل شٍء، ولكنَّه حتمُّ وهذا التغيري يف أس�لوب الكالم أدَعى لالنتباه. و)الصَّ
ب( هو َحْبس النفس عىل  شٍء ما. وما س�بَق من أعامل الِبِّ كان أفعااًل مبذولة، ولكن )الصَّ

طاعة اهلل، وعن معصية اهلل، وعىل أقدار اهلل املؤملِة.

ثم ذكر ثالثة مواطن عظيمة للصب؛ ألنَّ َمن صب فيها كان عىل غريها ويف غريها أصب، 
؛ فقال: وَترقَّى فيها بذكر الشديد إل األَشدِّ

)چ چ( أي: الفقر، )چ( أي: املرض، وَفقد األهل والولد واملال، )ڇ 

ة القتال يف س�بيل اهلل، وكثرة ال�رضب والطعن يف حال االلتحاِم  ڇ( أي: يف وقت ِش�دَّ
باألعداء، واشتداِد املعركة.

قوا اعتقادهم وأقواهلم باألفعال؛  )ڇ ڍ ڍ( أي: يف دعواهم اإليامَن، وصدَّ

دق( هو: مطاَبقة اليشء للواقع. ألنَّ )الصِّ

)ڌ ڎ ڎ( أي: املجَتنِبون عذاَب اهلل وَسَخَطه، بِفْعل ما ذكره يف هذه اآلية، 

فجَمعوا بنَي البِّ والتَّقوى، فَمن َعِمَل هبذه اآلية: فقد استكمَل اإليامن، ونال رضا الرمحن.

انظر: تفسري الطبي ))/48)(، تفسري ابن أب حاتم ))/)9)(.  )((
رواه البخاري )7)))(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

توسيع اآلفاق واملدارك يف َفْهم الكلامت ذات املدلول الواسع، وعدم َقْصها عىل معنى 
مع�ني ؛ وهلذا فائ�دة عظيمة يف تقدير كت�اب اهلل وإجالله وتعظيمه، وإثراء التفس�ري باملعاين 

الكثرية.

َدقة باليشء النفيس  َدقة يف حال ِقلَّة املال وتعلُّق النفس به، وكذلك الصَّ وفيها: َفْضل الصَّ
الذي َيِعزُّ عىل اإلنسان إخراُجه.

وفيها: أنَّ إعطاء ذوي الُقربى َأول من إعطاء اليتامى واملس�اكني، إالَّ إذا كان يف اليتامى 
ح إعطاءهم. ، ُترجِّ واملساكني رضورٌة أشدُّ

، وإن كان غنيًّ�ا، ويكون املعطِي ممدوًح�ا، والُمعَطى  وفيه�ا: أنَّ إعطاء الس�ائل من ال�ِبِّ
مذموًما.

وفيه�ا: الوفاء بالَعْهد ُعموًما، س�واًء كان مع اهلل، أو مع الناس يف املعامالت، وحتى مع 
ار يف املعاَهدات. الكفَّ

ة القول بالعمل. وفيها: أهيَّة موافقة العمل للقول، والتدليل عىل ِصحَّ

وفيه�ا: تذك�ري أصح�اب النَِّعم بنَِع�م اهلل عليه�م، ووصيَُّتهم باملحروم�ني منها، فيعطي 
املستقرُّ بوطنِه وبلِده َمن ُحِرم نِعمة االستقرار واحتاج يف األسفار، وهكذا.

وفيها: أنَّ البَّ يشمل الِعبادات الَقْلبيَّة، والبَدنيَّة، واملاليَّة.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(:

؛ ذكر  مات يف أخذ امل�ال بغري حقٍّ مات يف املطاع�م، وبعَض املحرَّ ول��امَّ ذك�ر تعال املحرَّ
ماء، وأنَّ�ه رشع الِقصاص للمحافظة عليها وصيانته�ا، وأنَّ من املال ما  تع�ال هنا حتريم الدِّ

هو جائٌز أخُذه ألولياء القتيل ُمقابَِل الَعفو.



284

ية وليس هلم إالَّ الِقصاص، فأنزل اهلل التخفيف عىل  وكان بنو إرسائيل ممنوعني من أخذ الدِّ
.)((
 ة ُمقابَِل الَعفو يف َقْتل الَعْمد، كام جاء عن ابن عبَّاس ة يف إباحة أخذ الِديَّ هذه األُمَّ

وكان�ت اليه�ود أيًضا ال تعِدل يف قتىَل قبائلها، فإذا قتَل ش�خٌص م�ن قبيلة أعىل عندهم 
ش�خًصا م�ن قبيلة أدنى؛ ل يقيموا عليه الِقصاص ويكَتف�ون بالُمفاداة، وإذا حصل العكس 
أقاموا عليه الِقصاص، ُكفًرا وَبغًيا؛ فأنزل اهلل  عىل املؤمنني األمَر بالَعْدل يف الِقصاص، 

وأالَّ يفعلوا فِْعل اليهود.

فق�ال تع�ال: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( أي: ُف�ِرض وُكتِ�ب يف اللَّ�وح املحف�وظ 
)ک ک ک( أي: القي�ام به واس�تيفاؤه، والَعْدل فيه، يف إزه�اق النفس وما دوهنا. 

و)الِقصاص(: هو املساواة واملامثلة، وُمقابلة الِفْعل بمثله.

(: هو َمن ليس بمملوك. )گ  ا ُقتِل به. و)الُحرُّ )گ گ( أي: إذا قت�َل الُحرُّ ُحرًّ

گ( أي: العبد ُيقَتل بالعبد. و)العبد(: هو اململوك. )ڳ ڳ( أي: األنثى ُتقَتل 
باألنث�ى. وق�د كانوا يف اجلاهليَّ�ة ال يقُتلون الرجل بامل�رأة، ولكن يقُتل�ون الرجل بالرجل، 

واملرأة باملرأة؛ فجعل اهلل األحرار يف الِقصاص سواًء يف َقْتل الَعْمد -رجاهلم ونساَءهم-.

وذه�ب مجه�ور العلامء: إل أنَّ احل�رَّ ال ُيقَتل بالعب�د))(، كام ذهبوا إل أنَّ املس�ِلم ال ُيقَتل 
َية، يدفعها أله�ل الكاف�ر -إن كان من أهل  بالكاف�ر، ولك�ن علي�ه إثٌم عظي�ٌم، وتلزم�ه الدِّ

وا بقول النبي : »ال ُيقَتل ُمْسِلٌم بَكافٍِر«))(. امليثاق- واستَدلُّ

م ُيقَتل�ون به، كام فعل  ك�ام ذهب س�ائر أه�ل العلم: إل أنَّ اجلامعة ل�و قتُلوا واحًدا فإهنَّ
.)4(
 عمر

ثم حثَّ تعال عىل الرتاُحم والَفْضل؛ فقال: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( أي: فأيُّ قاتل 

رواه البخاري )4498(.  )((
وذه�ب اإلم�ام أب�و حنيف�ة، وهو رواية عن اإلمام أمحد، اختارها ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة : إل أن احلّر ُيقتل   )((
بالعبد؛ لعموم قوله : »املؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم« رواه أبو داود )0)45(، 

وصححه األلباين يف »صحيح أب داود«، وهذا القول هو الصواب. انظر: الرشح املمتع )4) /40(.
رواه البخاري )047)(.  )((

انظر: »املوسوعة الفقهية« )4)/)))(  )4(
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ُعف�َي له من دم أخيه شٌء؛ س�قَط الِقصاص. وقوله )ں( يش�مل القلي�ل والكثري، فإذا 
ية، أو بيشء منها، أو  تن�ازل أولياء القتيل عن الِقص�اص، وَرُضوا بامل ُيدَفع إليه�م، أو بالدِّ
تناَزل�وا ب�ال ُمقابِل، أو تنازل بعُضه�م دون البقيَّة؛ فكلُّ ذلك من الَعْفو، وَيْس�لم القاتل من 

الَقْتل ِقصاًصا.

ويكون الواجب حينئٍذ عىل أولياء القتيل إذا تناَزلوا عن الِقصاص إل ُمقابِل، أن ُيطالِبوا 
القاتل به باملعروف، وهذا معنى قوله )ں ڻ( أي: ُيطالِبونه عىل الوجه املعروف 

رشًعا، من غري تشديد عليه وال عنف، وأن يستعملوا اإلمهال والتسهيل.

ويف الُمقابِل: جيب عىل القاتل أن يؤدِّي ما وقع االتِّفاق عليه إل أولياء القتيل بإحس�ان، 
أي: بس�هولة، من غري مماطلة وال تس�ويف، وال َبْخس للحقوق، مع طيب النفس وطالقة 

الوجه والقول اجلميل، وهذا معنى قوله تعال )ڻ ڻ ڻ(.

وقول�ه )ۀ( أي: ج�واز الَعفو ع�ن القات�ل، والتناُزل ع�ن الِقصاص )ہ ہ 
ہ( أي: تسهيل وُرخصة من اهلل.

وقد فرَض اهلل عىل بعِض َمن كان قبَلنا من األَُمم السابقة الِقصاص من غري أخذ الَعفو، 
ة،  ديَّ ة املحمَّ وأوج�َب ع�ىل بعِضهم الَعفو بال ُمقابِ�ل، وكان التخفيف من اهلل عىل ه�ذه األُمَّ

َية. بجواز ختيري أهل القتيل بنَي الِقصاص وبني الَعفو أو الدِّ

وقول�ه )ہ( أي: هب�ذا القاتل، ال�ذي ينفعه الَعفو يف بقائه حيًّا، َفَيْس�َلم من الَقْتل، 
َية، إذا أرادوها. ويستفيد أهُل القتيل من الدِّ

وإذا تناَزل�وا وَقبُِل�وا؛ فال جيوز هلم حينئ�ٍذ االعتداء عىل القاتل، وج�اء التهديد عىل هذا 
بقول�ه تع�ال: )ھ ھ( أي: م�ن أولياء القتيل )ھ ے( أي: بع�د َعْفوه، أو قبول 
نيا بَقْتله،  َية وأخذها؛ )ے( أي: فللُمعَتِدي )ۓ ۓ( أي: شديد ُموِجع، يف الدُّ الدِّ

ويف اآلخرة بعذاب النَّار.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ تنفيذ الِقصاص من مقتىَض اإليامن، وأنَّ َتْرك تنفيذ الِقصاص نقص يف اإليامن.
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وفيه�ا: أنَّ تن�ازل بع�ض الَوَرثة ُيس�ِقط الِقصاص، ويك�ون للبقيَّة نصيُبهم م�ن دَية َقْتل 
الَعْمد.

، والعب�د ُيقَتل بالعبد، واألنثى ُتقَت�ل باألنثى، ولو اختلفت  وفيه�ا: أنَّ احل�رَّ ُيقَتل بالُحرِّ
ا فقرًيا أعمى جاهاًل َوضيًعا؛ فإنه  ا عاقاًل غنيًّا حس�يًبا وجيًه�ا، قتَل ُحرًّ فات؛ فلو أنَّ ُحرًّ الصِّ

ُيقَتل به؛ لُعموم اآلية.

وق�د َفِه�َم بعُض العلامء من ذكر الِقصاص يف اآلية: أنَّه َيدخ�ل فيه التامُثل يف أداة الَقْتل؛ 
وا  ف�إذا قتَل�ه بخش�بة ُقتَِل هب�ا، أو بَحَجر ُقتَِل ب�ه، أو خنَقه بَحْب�ل ُخنَِق به، وهكذا. واس�تَدلُّ
�ا َرضَّ َرْأَس َجاِرَيٍة َبنْيَ َحَجَرْي�ِن، »َفَأَمَر بِِه النَّبِيُّ  ع�ىل ه�ذا: بحديث َأَنٍس ، َأنَّ هَيُوِديًّ

 َفُرضَّ َرْأُسُه َبنْيَ َحَجَرْيِن«))(.

فق باإلنس�ان«، الذي�ن ُيطالِبون بإلغاء  ى ب� »مجاعات الرِّ وفيه�ا: ردٌّ ع�ىل مزاعم ما ُيَس�مَّ
ع اهلل، وال جيوز االس�تجابة هلم وال التأثُّر بمطالبهم؛  عقوب�ة الَقْتل؛ فدعواهم ُمصاِدَمٌة لرَشْ

ع اهلل فيه املصلحة واحِلْكمة. ؤ منهم؛ فرَشْ بل جيب التبُّ

وفيها: أنَّ عىل املؤمنني تطبيق الِقصاص، وعدم محاية القاتل، وأنَّ عىل أهله تس�ليَمه إل 
أولياء القتيل؛ ليختاروا بنَي الِقصاص، أو قبول الدية، أو الَعفو.

ا كان، وال جيوز أن ُيقَتل أحٌد مكانه. وفيها: أنَّ الِقصاص عىل القاتل أيًّ

ه كافًرا، وعىل هذا مذهُب  ده ال خُيِرج القاتل عن الِملَّة، وال ُيصريِّ وفيها: أنَّ الَقْتل بمجرَّ
د الذنب. أهِل السنة واجلامعة، يف عدم تكفري مرتكب الكبرية بمجرَّ

ي عىل غريه بالثأر، وَقْتل اآلَخرين  وفيه�ا: أنَّه ال ُيقَتل باملقتول غرُي قاتله، وال جيوز التعدِّ
معه من أقاربه أو قبيلته، كام كانت العَرب تفعل ُعدواًنا وُظلام.

ين،  ة اإليامن والدِّ ة بينهم، وهي ُأُخ�وَّ وفيه�ا: تذكري القات�ل وأهل القتيل بالَعالق�ة العامَّ
ا ل تنتِف بالَقْتل؛ بل هي باقية؛ كام قال تعال: )ڱ ڱ(؛ فيبقى الرتاُحم. وأهنَّ

رواه البخاري )))4)(، ومسلم ))67)(.  )((
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)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(:

�َد عىل الَغْدر؛ بنيَّ احِلْكمة م�ن ترشيع الِقصاص؛  �َب تعال يف الَعفو، وَتَوعَّ وبع�د أن رغَّ
لرتس�يِخ الُحكِم يف نفوس الِعباد، وترغيبِه�م يف العمل به؛ فقال تعال: )ڭ ڭ ڭ 
ۇ( أي: يف مرشوعيَّت�ه بق�اٌء لكم، وِحفٌظ ألرواحكم، وصيانٌة م�ن اعتداء بعِضكم عىل 
لت له نفسه االعتداء؛ ألنَّ  بعض؛ فبالِقصاص يرتِدع َمن أراد الَقْتل وخياف، ويُكفُّ َمن سوَّ
القات�ل إذا َع�َرَف أنَّه ُيقَتل، واجلارح إذا َعِلم أنَّه جُيَرح؛ كان ذلك س�َبًبا ملنعه ممَّا يريد اإلقداَم 

عليه.

ول��امَّ كانت ِحْكمة هذا الترشيع عظيم�ة، وإدراكها حيتاج إل َعقل وبصرية؛ خاطب اهلل 
تعال أصحاَب العقول الراجحة؛ فقال: )ۇ ۆ ۆ ۈ( أي: تتنبون 

االعتداء، وتنَتهون عن الَقْتل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ل يف أرسار وِحَكِم الترشيع، واس�تعامل عقوهلم يف  َدْعوة أصحاب العقول للتدبُّر والتأمُّ
َفهم ِعَلل األحكام.

وفيه�ا: بياُن فس�اد مذه�ب الذين ُينادون بإلغ�اء عقوبة اإلعدام، ونظ�رة متأنية من أويل 
األلب�اب، إل بالد أولئك ومتمعاهت�م، وما انترش فيها من اجلريمة، وعمَّ فيها من االعتداء؛ 

كفيلٌة بمعرفة َفْضل هذه الرشيعة وأحكامها، وُقدرهتا عىل َضْبط النفس ومحاية األبرياء.

، ول تطمئن إليه نفُس�ه، أنَّ علي�ه أن يعيد النظر  وفيه�ا: أنَّ َم�ن ارت�اب يف ُحكم رشع�يٍّ
. ل يف أحكام الرشيعة، حتى هيدي اهللُ َقْلَبه، وُيَثبِّته عىل احلقِّ والتأمُّ

وفيه�ا: مث�ال واضح عىل إعج�از القرآن البالغ�ي والترشيعي؛ ففي م�وت القاتل حياة 
املجتم�ع، وبَقْتل هذا حييا آخرون، وكان التعب�ري عن هذا عند العرب: »الَقْتل أنفى للَقْتل«، 

فج�اء التعب�ري الق�رآينُّ عن ذلك بأبَل�غ وأفَص�ح وأوَجز عبارة؛ فق�ال: )ڭ ڭ ڭ 
ۇ(
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(:
ًقا به أيًضا، فقال: وبعد أن ذكر اهلل تعال ُحكم الِقصاص املتعلِّق باملوت؛ ذكر ُحكاًم آخر متعلِّ

)ٴۇ ۋ( أي: ُفِرَض عليكم يا معرش املؤمنني )ۋ ۅ ۅ ۉ( أي: 

ماُته وأعراُضه، )ۉ ې ې( )اخلري( ُيطَلق عىل: املال الكثري. إذا نزلت به أسباُبه ومقدِّ

)ې( وهي يف األصل: الَعْهد إل الغري باألمر املهّم، وهذا ما ُينَصح به َمن نزل به 

املوت، فيفعله لفًظا أو كتابة، وُيشِهد عليه.

فيك�ون وصيَّ�ة رشعيَّة )ې( وها: األم واألب، )ى(: َمن س�واهم من 
ب�ني، كاإلخوة واألعامم ونحوه�م. )ى( أي: بالَع�ْدل الذي عرفه  األق�ارب املقرَّ

ه. ُع وأقرَّ ْ الرشَّ

ًدا )ەئ ەئ(: الذين يتَّقون عذاب اهلل، بامتِثال أوامره، واجتناب نواهيه. )ائ( مؤكَّ

والوصيَّة للوالَدين يف هذه اآلية منسوخة بآيات املواريث التي نزلت يف ُسوَرة »النِّساء«.

وإنَّ�ام جَرت الوصيَّة للوالَدين واألقربني يف أول األمر؛ ألنَّ أهل اجلاهليَّة كانوا ُيوصون 
ياء- ويرتكون األقَرب�ني الفقراء، فأمر اهلل تعال بعدم نِس�يان  لألبَعدي�ن -طلًب�ا للفخ�ر والرِّ
ه،  الوالَدي�ن واألقربني، ث�م أنزل حقوًقا مفروضة وأنِصبة معلومة، وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
�ت الرشيعة عىل توريثه�م. وبقَيت الوصيَّ�ة لألقَربني  ف�ال ت�وز الوصيَّة للَوَرث�ة الذين نصَّ

وغرِيهم مستحبَّة من الثُلث.

وذه�ب مجاعٌة من أهل الِعْل�م إل أنَّ الوصيَّة للوالَدين واألقَربني يف اآلية حُمَْكمة؛ قالوا: 
�ة- فمعناه�ا اخلص�وص، واملراد هب�ا م�ن الوالَدين: َم�ْن ال يِرث،  وه�ي -وإن كان�ت عامَّ

ّق، ومن األقَربني: َمن عدا الَوَرثة منهم. كاألبَوين الكافَِرين، وَمْن هو يف الرِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ األق�ارب م�ن غ�ري الَوَرثة ُيوَص هلم م�ن الثُلث، إذا كان املال كثرًيا، بَحَس�ب درجة 
قراباهتم وأحواهلم.



289 ^\

وفيها: أنَّ َمن حرضه املوت وقد َبِقَي عقُله ووعُيه؛ فإنَّ وصيَّته َتِصحُّ بالثُلث فأقّل، وهو 
ع. ْ املعروف الذي َعَرَفه الرشَّ

والوصي�ة ال ت�وز بأكثر م�ن الثلث، وال تصح لوارث، إال أن يش�اء الورثة املرش�دون 
بنصيبهم.

ها؛ لتكون مطاَبقة للرشع.  وجيب عىل الُمويِص إذا َعَرَف أنَّ وصيَّته خمالفة للرشع أن يغريِّ
وجيوز له أن حُيِدث فيها ما شاء من التغيري بَحَسب ما يتبنيَّ له من احِلْكمة واملصلحة.

وتب الوصيُة يف حاالت، كام لو كان عنَده حقوق تضيع لو ل ُيوِص.

ويف اآلية: تسمية )املال( خرًيا، وفيه إشارٌة إل أنَّه جيب أن يكون مموًعا من حالل.

ِحم. وفيها: أهيَّة ِصلة الرَّ

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(:

 : َهداَء عليها وغرَيهم من التالُع�ب هبا؛ فقال� ر الشُّ ول��امَّ أمر تع�ال بالوصيَّة؛ حذَّ
ه بأيِّ نوع من التغيري، س�واًء كان  َ )وئ ۇئ( أي: ق�ول الُم�ويِص، أو م�ا أوص به، فغريَّ

بإنكار الوصيَّة من أصلها، أو بالنقص فيها، أو بالزيادة عليها، أو بإدخال َمن ل ُيوِص إليهم 
الُمويِص، أو َحْذف بعض َمن أوص إليهم، أو التقليل من نصيب البعض، ونحو ذلك.

ق�ه؛ )ۈئ ۈئ( أي: إث�م التبدي�ل والتغي�ري )ېئ ېئ  قَّ )ۇئ ۆئ ۆئ( وَعِلَم�ه، وحَتَ

ېئ(، س�واًء كانوا ُش�َهداء، أو أولياء، أو أوصياء؛ فاإلثم عليهم، ويكون َأْجر املويِص 
قد وقع عىل اهلل، وال ذنب له بتغيري هؤالء.

لني )ی( بنيَّاهتم، وما يفعلونه. )ىئ ىئ ی(ألقوال الُموِصني، واملبدِّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(:

َع يف وصيَّته، خطًأ أو عمًدا؛ فقد اس�تثنى اهلل  ْ ول��امَّ كان بع�ض الُموِصني قد خيالِف الرشَّ
ل إلصالحها؛ فق�ال : )ٱ ٻ ٻ ٻ( أي: َمن  تع�ال من إثم التبديل َمن يتدخَّ
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ع )ٻ( خطًأ من غري  ْ ع، أو َعِلَم بأنَّه خالَف الرشَّ ْ خ�يَش أو ظنَّ من موٍص خمالفَة ال�رشَّ
قص�د، )پ پ( أي: ُظْلاًم وخمالفة ع�ن قصد، )پ پ( أي: أَمر الُمويِص بالَعْدل، 
ل فيها بع�د موت الُمويِص؛ لتك�ون موافقة للرشع،  وأن ُيصِل�ح وصيَّت�ه قبل موت�ه، أو ُيَعدِّ

ع. ْ جامعة بنَي مقصود الُمويِص وُحكم الرشَّ

ل أيًضا لُيصِلح بينهم بام يوافِق  وحيث إنَّه قد يقع تناُزٌع بنَي الُمويِص والَوَرثة؛ فإنَّه يتدخَّ
ط بنَي الَوَرثة والُموَص إليهم، لُيصِلح بينهم إذا حدث تناُزع. الرشيعة، ويتوسَّ

وه�و يف كلِّ ه�ذا مأجور، )ڀ ڀ ڀ( أي: فال حرج وال ذن�ب عىل هذا الُمصِلح. 
)ٺ ٺ ٺ( مل�ن أخطأ، ول�كلِّ مذنب إذا تاب )ٺ(: ذو الرمحة الكثرية الواس�عة 

بَخْلقه.

ويف اآليتن من الفوائد:

أنَّ الِعْل�م بالوصيَّ�ة يكون بالس�مع، لكن ال ُيقت�َص عليه؛ فقد يك�ون بالكتابة أيًضا، أو 
باإلشارة، ونحوها.

ه َمن اعتَدى عىل  وفيه�ا: أنَّ َم�ن فعَل ما يقِدر علي�ه من اخلري؛ ُيكَتب له أجُره، وال ي�رضُّ
عمله.

وفيها: أنَّ التبديل يف الوصيَّة إذا وقع بطريق اخلطإ؛ فال إثم فيه.

قَّة واإلتقان يف نقل الوصيَّة وتنفيذها. وفيها: رضورة ُمراعاة الدِّ

وفيها: أنَّ َمن َعِلَم بالتبديل والتغيري يف الوصيَّة؛ فال ُبدَّ أن ُينِْكر.

وفيها: أنَّه ال جيوز ملن ليس له حقٌّ يف الوصيَّة أن يأخذه، إذا َعِلَم أنَّه نتيجة التبديل، ولو 
ل. ل يكن هو املبدِّ

ك وأرضحة  وفيها: أنَّ الوصيَّة إذا اش�تملت عىل منَكر -كام لو أوص بعامرة معابِد الرشِّ
املوتى، وطباعة كتب الُكفر والبِدعة، ودعم أنش�طة الِفْس�ق والفجور-؛ فال جيوز تنفيُذها، 

بل جيب تبديلها لتكون ُموافِقة للرشع.



291 ^\

ْلح مع  ه، ليحصل الصُّ وفيه�ا: إش�ارة إل مغفرة اهلل ورمحته بَمن تنازل عن شء م�ن حقِّ
اآلَخرين، سواًء كان من الَوَرثة، أو الُموَص إليهم.

وفيه�ا: فضيل�ة اإلصالح، وما فيه من املصالح، م�ن: َدْرء اإلثم عن املويِص، أو ختفيفه، 
وإزالة العداوة والشحناء بنَي املويِص والَوَرثة، أو بنَي الَوَرثة واملوَص إليهم.

جوع أله�ل الِعْل�م ملعرفة حكم  وفيه�ا: أنَّ�ه عىل ال�ويلِّ -الذي يق�وم عىل الوصيَّ�ة- الرُّ
الوصيَّة، وهل فيها َجنَف أم ال، وكيف يكون التبديل عند احلاجة إليه، وتعيني ما هو أقرب 
فها يف وجٍه أفضَل ِم�ن الوجه املُوَص به؟ ونحو  األش�ياء إل َقْصد امل�ويِص، وهل جيوز َصْ

ذلك.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڦ ڦ(:
ول��امَّ ذكر تعال ُحكم الِقصاص، وما فيه من إس�الم القاتِل نفَس�ه للَقْت�ل، وأتبَعه بِذكر 
الوصيَّ�ة، وما فيها من إخراج املال -وهو أمر ش�اقٌّ عىل النف�س-؛ أتبع ذلك بِذكر الصيام، 
الة والزكاة؛  وَرة ِذكُر اإليامن والصَّ م، وقد مىض أيًضا قبَله يف هذه السُّ ة ممَّا تقدَّ وهو أقلُّ مشقَّ

كن الرابع؛ فقال: فنادى املؤمنني هبذا الرُّ

)ٿ ٿ ٿ(: ناداه�م باإلي�امن؛ تنبيًه�ا هل�م ع�ىل اس�تامع م�ا ُيلَق�ى إليهم من 

التكليف.

)ٹ(   - ُف�ِرَض عليك�م -وال�ذي فرض�ه ه�و اهلل  )ٹ ٹ( أي: 

وه�و: التعبُّ�د هلل ب�رتك الُمَفطِّرات، من طل�وع الفجر إل غروب الش�مس. )ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ( أي: كام ُفرض عىل األَُمم الس�ابقة ممَّن قبلنا، كبني إرسائيل وغريهم. 
ن قبلنا  واملقصود: تشبيه الفرضيَّة بالفرضيَّة، وليس الكيفيَّة بالكيفيَّة؛ فصيامنا قد خيتلف عمَّ

يف تفاصيله، ولكن املشاهَبة يف الوجوب والُحكم.

)ڦ ڦ( أي: تتقون اهلل، وختافون عقابه، وتتنبون معصيته، وهذه هي احِلْكمة 

ّحيَّة، والش�عور بحال اجلوَعى،  م�ن الصيام. وفيه مصالح أخ�رى تأيت َتَبًع�ا؛ كالفوائد الصِّ
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�يطان، وتقليل تس�لُّطِه عىل  �ة، وأجر تفط�ري الصائم�ني، والتضييق ع�ىل الشَّ وتوحي�د األُمَّ
اإلنسان، وجعل الطاعة ترُّ إل طاعة، وإضعاف الشهوة، وغري ذلك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َل مجيع فضائل َمن سبَقها، وَتزيد عليها. ة؛ لُتَحصِّ إثارة املنافسة عند هذه األُمَّ

لٌّ باإليامن. ُكه خُمِ ره بالنِّداء باإليامن؛ َفرَتْ وفيها: أهيَّة الصيام؛ ألنَّ اهلل صدَّ

نه عليه�م؛ إذ إنَّ  وفيه�ا: تس�لية املؤمن�ني بِذكر وج�وب الصي�ام عىل َم�ن قبله�م؛ لُيهوِّ
فه. االشرتاك يف اليشء الشاقِّ خيفِّ

مها. ا مجعت إل فضائلها فضائَل َمن تقدَّ وفيها: َفْضل هذه األمة، وأهنَّ

وفيها: َفْضل التَّقوى، واألَْخذ باألسباب املوِصلة إليها.

وفيها: أنَّ كلَّ سَبب ُيوِصل إل فضيلة؛ يأخذ ُحكم تلك الفضيلة.

وفيها: أنَّ تشبيه صياِمنا بصيام َمن قبلنا، ال يلزم منه املشاهَبة يف التفاصيل، وقد قيل: إنَّ 
ام.  ام من كلِّ ش�هر، وصيامنا انتقل من األخفِّ إل األثقل يف عدد األيَّ صيامهم كان ثالثة أيَّ
ة صيام يوم عاش�وراء، ثم ُنِس�خ وجوُبه بصيام ش�هر  وكان اهلل تعال قد فرض عىل هذه األُمَّ

رمضان.

ويف اآلي�ة: أنَّ علين�ا أالَّ نتالعب بالصيام، كام تالعب َم�ن قبلنا حني ُفِرَض عليهم. وقد 
قيل: إنَّ النصارى ل�امَّ ش�قَّ عليهم الصوم يف الصي�ف؛ نقلوه إل الربيع، وزادوا عليه عرشة 

ام! فعلينا أن نصوَم كام أمر اهلل، بال تبديل وال تغيري. أيَّ

وفيها: أنَّ ِذكر ِعلَّة احلكم واحِلْكمة منه؛ حُيثُّ النفس عىل العمل به.

وفيها: أنَّ فائدة الصيام للعباد: هو رجاء حتصيل التَّقوى، وليس هلل فيه حاجة؛ فاهلل غنيٌّ 
عن عباده، وعن أعامهلم.

وفيه�ا: أنَّ معنى التَّقوى موجود يف الصيام؛ ألنَّ معناها: رجاء ما عند اهلل، بِفْعل املأمور 
-وهو اإلخالص فيه- وَتْرك املحظور -وهي املفطِّرات- َخشية العقاب.
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، كام يف قوله )ۅ ۅ ۉ  وفيه�ا: أنَّ التَّقوى ُلبُّ األعامل وثمرهتا. وهي مرتبطة بالِبِّ
ۉ( ]البقرة: 189[. والِقص�اص مرتب�ط بالتَّقوى، ك�ام يف قوله: )ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ( ]البقرة: 179[. والوصيَّ�ة مرتبط�ة بالتَّق�وى، ك�ام يف قوله 

فيها: )ائ ەئ ەئ( ]البقرة: 180[.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ گ گ گ ڳ ڳ(:

ام  َن اهلل تع�ال الصيام عىل نفوس املؤمنني، بقول�ه: )ڄ ڄ( وهي أيَّ ث�م َهوَّ
ِة، وذلك لتقليله وبيان أنَّه ليس بأشُهر وال سنوات؛  شهر رمضان، و)ڄ(: مجع ِقلَّ

عان ما تنقيض. اٌم رَسْ وإنَّام هي أيَّ

ر بالصيام  ة اإلسالم )ڃ( مرًضا َيُشقُّ به الصيام، أو يتأخَّ )ڄ ڃ ڃ( يا أمَّ

الش�فاُء من�ه، أو َيُف�وُت به الع�الج، أو يزيُد به امل�رض، أو حيُدث ب�ه. أو كان )چ چ( 
برشِط أن يكون س�فَر طاعة، أو س�فًرا مباًحا، ال سفَر معصية؛ )چ چ ڇ ڇ( أي: 
قًة. اًما أخرى، بعدد التي أفطرها من رمضان للُعذر، متتابعًة أو متفرِّ فواجٌب عليه الصياَم أيَّ

وُيلَح�ق باملري�ض: احلامل، واملرِض�ع؛ فيجوز هلام الِفط�ر، وعليهام القض�اء فقط -عىل 
الراجح- س�واء ألجل َنْفَس�ْيِهاَم أو َوَلَدهْياَِم؛ ففي احلديث: »إِنَّ اهلل َتَعاَل َوَضَع َعِن الُمَسافِِر 

ْوَم«))(. اَلِة، َوَعِن الَحاِمِل َأِو الُمْرِضِع الصَّ ْوَم َوَشْطَر الصَّ الصَّ

)ڇ ڍ ڍ( أي: يستطيعون الصوم ويقِدرون عليه: )ڌ( َيفدون هبا 

يه. يه أو ُيَعشِّ أنُفَسهم من الصيام، مقداَر )ڌ ڎ( أي: لكلِّ يوم، فُيغدِّ

َدقة؛  )ڈ ڈ ژ( أي: زاد يف الِفْدي�ة ع�ىل الَقْدر الواجب، أو صام مع إخراج الصَّ

ع )ڑ ڑ( بالثواب. )ژ( أي: ذلك التطوُّ

�نه األلباين يف  رواه أب�و داود )408)(، والرتم�ذي )5)7(، والنس�ائي )74))(، وابن ماجه )667)(، وحسَّ  )((
صحيح اجلامع )5)8)(.
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�ا الق�ادرون )ک گ( م�ن اإلفط�ار والِفْدي�ة، )گ گ  )ک ک( ي�ا أهيُّ

ڳ( ما يف الصيام من الفضيلة والفائدة العظيمة.

وختِيري الصائم القاِدر بنَي الصيام وبني اإلفطار مع اإلطعام، كان يف أول األمِر، ثم صار 
منس�وًخا؛ حلديث َس�َلَمَة ْبِن األَْكَوِع قال: »ل�امَّ َنَزَلْت: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

تِي َبْعَدَها؛ َفنََسَخْتَها«))(. ڎ(؛ َكاَن َمْن َأَراَد َأْن ُيْفطَِر َوَيْفَتِدَي، َحتَّى َنَزَلِت اآلَيُة الَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

داع اليسري،  ة إل املرض؛ ال ُيبيح له الِفطر، كالصُّ حَّ أنَّ ما ال خُيِْرُج الشخصَّ عن حدِّ الصِّ
عال اخلفيف. والسُّ

وفيها: رمحة اهلل بعباده يف َفْرض ما يقِدرون عليه، دون أن خيرج عن وسِعهم.

ٌق  ة، لكن الِفطَر متعلِّ ة تلب التيس�ري؛ ألنَّ املرض والس�فر َمظِنَّة املش�قَّ وفيها: أنَّ املش�قَّ
ه  �ا املريض: فإْن رضَّ ص بالِفطر. أمَّ ة؛ فلو كان س�فُره مرحًيا، فل�ه أن يرتخَّ بالس�فر ال باملش�قَّ

الصوم فَيحُرم عليه، وإن شقَّ عليه ُكِره له الصوم.

ًة كبرية -لِِكَب ِسنِّه-؛ فإنه ُيفطِر  وفيها: أنَّ العاجز عن الصيام، أو الذي َيُش�قُّ عليه مش�قَّ
وخُيرج الِفْدية عن كلِّ يوٍم أفطَره.

وفيها: تفاُضل األعامل، وأنَّ بعضها أفضل من بعض.

وفيها: أنَّ ِمن بَركة الِعْلم معرفة األفضل؛ ليفعَله.

ام احلارة ال بأس به؛ ألنَّه داخٌل يف  ام الباردة عن األيَّ وفيه�ا: أنَّ قض�اء الصوم بصيام األيَّ
ُعموم قوله تعال: )چ چ ڇ ڇ(.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

رواه البخاري )4507(، ومسلم )45))(.  )((
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى(:

ثم بنيَّ تعال شيًئا من فضائل رمضان؛ فقال:

ة ما بنَي اهلالَلني. )ڳ(: مشتق  َي الشهر هبذا؛ الشتهاره وهو: مدَّ )ڳ(: ُس�مِّ

َي عند العَرب. ة احلرارة؛ ألنَّه صادَف وقت حرٍّ شديد أوَل ما ُسمِّ َمض(، وهو: ِشدَّ من )الرَّ

ام املعدودات املفروض صوُمها، هي الشهر  )ڱ ڱ ڱ ڱ( أي: تلك األيَّ

ني�ا، أو ابتدأ نزول  ال�ذي ُأن�ِزل فيه الق�رآُن مجلًة واحدة، م�ن اللَّوح املحفوظ إل الس�امء الدُّ
القرآن فيه.

ِل  ويف حدي�ث واثلة بن األْس�َقع  مرفوًعا: »ُأْنِزَلْت ُصُح�ُف إِْبَراِهيَم  يِف َأوَّ
َة َخَلْت  َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن، َوُأْنِزَلِت التَّْوَراُة لِِس�تٍّ َمَضنْيَ ِمْن َرَمَضاَن، َواإِلْنِجيُل لَِثاَلَث َعرْشَ

يَن َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن«))(. ِمْن َرَمَضاَن، َوُأْنِزَل الُفْرَقاُن أِلَْرَبٍع َوِعرْشِ

فرمضان هو الش�هر العظيم الذي اختاَره اهلل إلنزال القرآن العظيم فيه، وكذلك الكتب 
اإلهليَّة املذكورة.

كران«- بمعنى: املقروء. و)القرآن(: َمْصَدر -مثل »الُغفران« و»الشُّ

ك إل التوحي�د، ومن الضالل�ة إل اهلداية،  )ں( أي: هادًي�ا للن�اس، م�ن ال�رشِّ

وم�ن اجله�ل إل الِعْلم؛ فهو هداية وداللة، يس�َتِدلُّون به عىل ما ينفعه�م يف دينهم وُدنياهم. 
وقوله: )ں( يدلُّ عىل أنَّه يمكن أن هيتدي به اجلميع -املؤمن والكافر- هداية ِعْلميَّة 

وَعَمليَّة.

)ڻ(: هذا مزيد َمْدٍح للقرآن، وبيان أنَّ فيه دالئل وُحَجًجا وآياٍت بيِّنات واضحة 

ق ب�ه بنَي احل�قِّ والباطل،  )ڻ ڻ( أي: الدالل�ة واإلرش�اد )ڻ(: م�ا يف�رَّ

. واحلالل واحلرام، واخلري والرشِّ

�نه األلباين يف  رواه أمح�د )6984)(، والط�باين يف املعج�م الكبري )))/75(، ويف األوس�ط )740)(، وحسَّ  )((
الصحيحة )575)(، وضعفه حمققو املسند، وهو األقرب.
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وقوله )ۀ ہ( أي: حرَض أو َعِلَم، وقيل: َشِهد هالل الشهر، ويدخل فيه: من َثُبتت 
عن�ده رؤيُت�ه بخب الثقة. )ہ( أهّي�ا املؤمنون، هذا )ہ( أي: رمض�ان، وكان حارًضا 

مقياًم صحيًحا، ليس عنَده مانع وال عذر يمنعه من الصوم: )ہ( أي: فليُصم هناَره.

)ھ ھ ھ( يف ش�هر رمض�ان -وإن كان مقي�اًم- )ے ے ۓ( أي: يف 

أثن�اء س�فٍر، فأفط�ر؛)ۓ( أي: فعلي�ه صي�اُم قض�اٍء )ڭ ڭ ڭ( أي: من غري 
ام التي أفطرها. رمضان، بعَدد األيَّ

م من ختيري املقيم الصحيح بنَي الصيام وعَدمه مع الفدية؛ فصار  وهذه اآلية ناسخٌة ملَِا تقدَّ
الصي�ام بقوله تعال: )ۀ ہ ہ ہ ہ( واجًبا ع�ىل كلِّ ُمكلٍَّف غرِي معذور 

ك الصيام، وُنِسخ التخيري. برَتْ

لكنَّ�ه أع�اد هن�ا ِذكَر املريض واملس�افر؛ ليب�نيِّ أنَّ ُعذَرها ليس بمنس�وخ، وأنَّه جيوز هلام 
الفطر، ثم القضاء.

ة؛ فالِفطر متعلِّق  وال ُبدَّ من اعتقاد جواز الِفطر يف الس�فر، وإن كان الس�فر ليس به مش�قَّ
ة، وال جيوز اإلنكار عىل َمن أفطر يف السفر، وال حيقُّ ألحٍد منعه من األَْخذ  بالسفر، ال باملشقَّ

بُرخصة اهلل.

وقد اختلف العلامء: هل األفضل الِفْطر يف السفر، أم الصيام؟

والتحقيق : أن لذلك حاالت:

احل�ال األول : إذا كان الصوُم والفطر س�واء، بمعن�ى أن الصوم ال يؤثر عليه، ففي هذه 
احلالة يكون الصوُم أفضل .

احل�ال الثاني�ة : أن يك�ون الفط�ُر أرفق به، فهنا نق�ول : إن الفطَر أفضل، وإذا ش�ّق عليه 
بعض اليشء صار الصوُم يف حقه مكُروًها ؛ ألن ارتكاب املش�ّقة مع وجود الرخصة ُيش�عر 

بالعدول عن رخصِة اهلل عز وجل .

احلال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غري حمتملة، فهنا يكون الصوُم يف حّقه حراًما.

خص�ة، للمري�ض  وقول�ه )ۇ ۇ ۆ ۆ(: في�ه بي�ان س�َبب التخفي�ف والرُّ
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واملسافر، وأنَّ اهلل يريد التسهيل عىل املسلمني، وتيسري عباداهتم عليهم. و)اإلرادة( املذكورة 
هنا هي: اإلرادة الرشعيَّة.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ( أي: ال يري�د التش�ديد عليك�م، ول�و أراده ألوج�َب عليك�م 

الصوم يف السفر واملرض.

ام ش�هر  �ا املؤمن�ون- إك�امل عَدد أيَّ )ۋ ۅ( أي: ويري�د اهلل منك�م -أهيُّ

ة رمضان. رمضان، فأمركم بالقضاء؛ الستدراك ما فات من ِعدَّ

ې  )ۉ  أك�ب«  »اهلل  فتقول�وا:  بالتكب�ري،  اهلل  ولتذك�روا  أي:  ۉ(  )ۅ 

اكم إل هذه الِعب�ادة، وتكبوه عند انقضاء الش�هر،  وه ع�ىل هدايت�ه إيَّ ې( أي: تك�بِّ
ويدخل يف ذلك التكبري عند رؤية هالل شوال، إل فراغ خطبة العيد.

�كر( هو: الثَّناء  )ې ې( أي: تقوم�وا بُش�كر ربِّكم عىل نَِعمه. و)الشُّ

عىل الُمنِعم.

خصة لكم، وأنَّه علَّمكم أمَر  ة ش�هركم، وإباحة الرُّ وفيه�ا: إرادُة الُيِس لكم، وإكامل ِعدَّ
دينِكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ ثبوت الش�هر يكون بالرؤية الرشعيَّة؛ لقوله: )ۀ ہ(، ولقوله : »الَ 
ة  َتُصوُموا َحتَّى َتَرُوا اهِلاَلَل، َوالَ ُتْفطُِروا َحتَّى َتَرْوُه«))(؛ فيثبت دخول الشهر بالرؤية البصيَّ

للثقة، وبالسامع عن خب الثقة.

ام والش�هور هو من اختصاص ربِّ العاملني وحَده، وليس  وفيها: أنَّ حتديد فضائل األيَّ
ألحٍد من البرش ادِّعاُء فضيلة أو خاصيَّة رشعيَّة أليِّ وقت بدون دليل.

وفيه�ا: الَعالق�ة الوثيقة بنَي الصيام والقرآن، بام يدفع املس�ِلم إل مزيد الِعناية بالقرآن يف 
شهر الصيام.

رواه البخاري )906)(، ومسلم )080)(.  )((
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وفيها: مرشوعيَّة تكبري اهلل عند هناية الِعبادات التي ثبَت بالدليل التكبرُي بعدها؛ كالتكبري 
ة رمضان. يف أدبار الصلوات، والتكبري بعد إكامل عدَّ

واستحبَّ مجهور العلامء التكبري ليلة دخول عيد الِفْطر؛ هلذه اآلية.

وفيها: أنَّ اهلداية تش�مل هداية الِعْلم والعم�ل، فيهدينا اهلل بتعليمنا، وهيدينا ببيان كيفيَّة 
العمل بام رشع، وكيف نستدرك ما فات.

ويف تذكر النفس بأنَّ اهلل أكرب بعد الفراغ من الِعبادة: لئالَّ ُتصاب بالُعْجب، ويف التكبري 
إعالن لعظمة اهلل وكبيائه، وأنَّه الكبري ذاًتا وصفاٍت.

ّك -وهو اليوم الذي ال  وفيها: أنَّه ال ُيصام الشهر قبل ثبوت دخوله، وأنَّ صيام يوم الشَّ
ُي�دَرى: هل هو الثالثون من ش�عبان أو األول من رمضان- هو عمٌل غري مرشوع؛ ألنَّ اهلل 
ر : »َمْن  قال: )ۀ ہ ہ ہ ہ(، فإذا ل َنْشَهده ل نصمه. وقد قال عامَّ

.)((» َصاَم الَيْوَم الذي ُيَشكُّ فيِه؛ َفَقْد َعىَص َأَبا الَقاِسِم

وفيها: أنَّ الرشيعة مبنيَّة عىل الُيْس، وَرْفع احلَرج.

ة تلب التيسري. وفيها: أنَّ املشقَّ

ع شيًئا إالَّ حِلْكمة. وفيها: أنَّ اهلل ال ُيرَشِّ

وفيه�ا: االهتِ�امم بقضاء رمضان، والنِّ�يَّة له، وعدم تأخ�ريه إل رمضان الذي بعَده؛ ألنَّ 
ة. اهلل يريد منَّا املسارعة بإكامل الِعدَّ

كر. ن من إمتام الِعبادة نِعمة تستوِجب الشُّ وفيها: أنَّ التمكُّ

وفيه�ا: أنَّ ابت�داء التكب�ري يف عي�د الفطر يك�ون بنهاية آخ�ر يوم من رمض�ان، وغروب 
شمسه، وبداية ليلة العيد.

ًقا ))/7)(، ووصَله: أبو داود )4)))(، والرتمذي )686(، والنس�ائي )88))( واللفظ  رواه البخ�اريُّ معلَّ  )((
حه األلباين يف اإلرواء ))96(. له، وابن ماجه )645)(، وصحَّ



299 ^\

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی(:
عاء يف ثنايا آيات الصيام؛  عاء؛ ذكر تعال ش�أَن الدُّ ول�امَّ كان الصيام َمظِنًَّة الس�تجابة الدُّ

فقال تعال:

أي:  )ەئ(  املؤمن�ون  أي:  )ائ(    �د  حممَّ ي�ا  ائ(  )ى 

ع�ن ُق�رب وُبع�دي؛ )ەئ وئ( أي: ُفق�ل هل�م: إينِّ قريب منه�م، بالِعْل�م واإلحاطة، 
واإلجاب�ة والس�مع لدعائه�م. )ۇئ ۇئ ۆئ( أي: أس�معه، وأقَبل دع�اَءه، وُأرِسع 
عاء  قت رشوط الدُّ تلبيت�ه )ۆئ ۈئ( أي: ص�دَق يف ُدعائه إيَّاي، ودعا بَقْلٍب حارٍض، وحتقَّ

عاء-. -كاإلخالص فيه- وانتفت موانع اإلجابة -كأكل احلرام، واالعتداء يف الدُّ

عاء بمشيئته:  ص هذه اآلية؛ فقال مبيِّنًا تقييَد إجابة الدُّ وقد بنيَّ تعال يف آيٍة أخرى ما خيصِّ
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(.

وقوله )ېئ ېئ( أي: فلُيِجيُبوا يل، ولَيْسَتْسِلموا ألوامري، وينقادوا لرشعي. 
ف� )اإلجابة( من العبد: الطاعة واالنقياد، ومن اهلل: اإلثابة والعطاء.

)ېئ ىئ( أي: بُق�رب وإجابت�ي. و)ال�الم( يف قول�ه )ېئ( ويف قول�ه 

)ېئ( هي الم األمر، فأمر تعال عباده باإليامن به وطاعته.

ف. ْشد(: ُحسُن التصُّ )ىئ ىئ( أي: هيَتدون. ومن معاين )الرُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع�اء يف آخر آيات الصيام: أنَّه ينبغي  َفض�ُل دع�وة الصائم. وقد َفِهَم بعُضهم من ِذكر الدُّ
عاء يف آخر الصيام عند اإلفطار. االجتهاد يف الدُّ

عوة أَعمُّ من إجابة مس�ألة الداعي املعيَّنة؛ ألنَّ اهلل ال ُبدَّ أن جييب  ويف اآلية: أنَّ إجابة الدَّ
رها إل حنٍي، ليزداد  ا أن يؤخِّ ل له مسألته. وإمَّ ا أن ُيعجِّ دعوة الداعي بوجٍه من الوجوه؛ فإمَّ
وء ما هو أعظم  ا أن يدفع عن الداعي من السُّ الداعي دعاًء وإحلاًحا، فيزداد أجًرا وثواًبا. وإمَّ
ِخر له دعوته إل يوم القيامة، فيعطَيه عليها  فائدة له من مس�ألته املعيَّنة التي س�أهلا؛ أو أن يدَّ
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أجًرا وثواًبا، هو أعظم للداعي من إجابة مسألته املعيَّنة؛ ففي احلديث: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو 
َل َلُه  �ا َأْن ُتَعجَّ بَِدْع�َوٍة َلْي�َس فِيَها إِْث�ٌم والَ َقطِيَعُة َرِح�ٍم؛ إالَّ َأْعَطاُه اهلل هِبَ�ا إِْحَدى ثالٍث: إِمَّ
�وِء ِمْثَلَه�ا«، َقاُلوا: إًِذا  َف َعنُْه ِمْن السُّ ا َأْن َيْصِ ِخَرَه�ا َلُه يِف اآلِخَرِة، َوإِمَّ �ا َأْن َيدَّ َدْعَوُت�ُه، َوإِمَّ

ُنْكثُِر! َقاَل: »اهلل أكَثُر«))(.

ع اإلجابة: فتارًة تقع بعني  قال احلافظ ابن حجر : »كلُّ داٍع ُيستجاب له، لكن تتنوَّ
ما دعا به، وتارًة بِِعَوضه«))(.

عاء س�َبٌب قويٌّ حلصول املطلوب. ومن ُس�نَن اهلل اجلارية: أنَّ األمور تقع  وفيها: أنَّ الدُّ
عاء ال يؤثِّ�ر يف حصول اليشء مَلا أمر اهلل ب�ه؛ ألنَّ اهلل حكيم، ال يأمُر  بأس�باب، ول�و كان الدُّ

عباَده بيشٍء ال فائدة فيه.

ع�اء  �ا أن يك�ون ذل�ك بس�َبِب َفْق�ِد رشٍط يف الدُّ ع�اء إذا ل ُيس�َتَجب للداع�ي؛ فإمَّ والدُّ
-كحض�ور الَقْل�ب، وعدم غفلته وَل�ه�وه- أو يكون لوجود مان�ع -كأكل احلرام- أو ألنَّه 
ال مصلح�ة للداع�ي يف إجابة مس�ألته املعيَّنة، فُيعطي�ه اهلل ِعَوضها، وقد يك�ون التأخرُي هو 

نيا واآلخرة. األصلح له يف الدُّ

ِة  والدعاء عبادٌة يف ذاته؛ فيؤَجر عليه الداعي، س�واًء ُأجيب أم ال، وهو دليٌل عىل عبوديَّ
ه بنَي يَديه، وَمن ل يسأِل اهللَ يغَضْب عليه. العبد لربِّه، وإظهاِر حاجته إليه، وافتقاِره وُذلِّ

ِب ، وعظيُم عطائه. ويف اآلية: َكَرُم الرَّ

عاء يف حال االنكسار، كَدعوة الصائم، واملسافِر، واملظلوم، واملضطّر. وفيها: َفْضل الدُّ

دق يف إجابة الدعاء؛ لقوله تعال: )ۆئ ۈئ(. وفيها: أثر الصِّ

وفيها: أنَّ اإلنابة واالستجابة هلل سَبٌب للهداية إل الرشاد والصواب.

وفيها: ترشيف اهلل ملن َعبده؛ حيث أضافه إل نفسه؛ فقال: )ى ائ ائ(.

رواه البخاري يف األدب املفرد )0)7(، وأمحد )49)))(، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )550(.  )((
فتح الباري )))/96(.  )((
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ة  ا املعيَّة العامَّ عاء، وأنَّ�ه معهم، وهذه هي املعيَّة اخلاصة. أمَّ وفيه�ا: ُقْرب اهلل من أهل الدُّ
-وهي معيَّة الِعْلم واإلحاطة-: فهي جلميع الَخْلق.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:
ؤوُف بعباده، الرحيُم هبم، العليُم بحاهلم، ُرخصًة أخرى للمس�لمني يف  نا الرَّ ث�م ذكر ربُّ
حال صيامهم؛ فرفَع عنهم ما كان عليه األمر يف ابتداء اإلس�الم، فإنَّه كان إذا أفطَر أحُدهم 
ب واجِلامع إل صالة الِعش�اء، أو ين�ام قبل ذلك، فمت�ى نام قبل  ْ إنَّ�ام حَيِ�لُّ ل�ه األكل وال�رشُّ
اإلفطار أو صىلَّ الِعش�اء: حُرم عليه الطعام والرشاب واجِلامع إل اللَّيلة التي تليها، فوجدوا 

خصة والتخفيف))(. ة كبرية؛ فأنزل اهلل الرُّ من ذلك مشقَّ

وقول�ه )ٱ ٻ( أي: ِم�ن اهلل تع�ال )ٻ ٻ( وه�ذه تش�مل مجي�ع ليايل 
رمضان )ٻ( هو: اجِلامع واإلفضاء واملبارشة بشهوة )پ پ( يشمل: الزوجات 

واإلماء.

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( أي: ال يس�تغني أح�ٌد م�ن الطَرَف�ني ع�ن اآلخر؛ فهو 

�ه، ويس�ترت وحيتمي به، وحيفظه عن معصية الشهوة املؤذية،  بمنزلة اللِّباس له، خيالطُه ويامسُّ
كام حيفظ الثوُب البَسه عامَّ يؤذيه من احلرِّ والبد.

ة العظيمة، بعدم األكل  حابة من املشقَّ وكان سَبب نزول هذه اآلية: ما حصَل لبعض الصَّ
يف اللَّي�ل ألج�ل نوِمهم، وما حصل لبعضهم من معصية إتيان الزوجة يف اللَّيل، وكان ذلك 

ممنوًعا عليهم إذا صلَّوا العشاء، أو ناموا قبل اإلفطار.

انظر: تفسري ابن كثري ))/0)5(.  )((
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ُجُل َصاِئاًم، َفَحرَضَ  �ٍد  إَِذا َكاَن الرَّ اء  َقاَل: »َكاَن َأْصَحاُب حُمَمَّ فَع�ِن ال�َبَ
َمَة  ، َوإِنَّ َقْيَس ْب�َن ِصْ اإِلْفَط�اُر، َفنَ�اَم َقْب�َل َأْن ُيْفطِ�َر؛ َلْ َي�ْأُكْل َلْيَلَت�ُه َوالَ َيْوَم�ُه َحتَّى ُيْم�يِسَ
األَْنَص�اِريَّ َكاَن َصاِئاًم، َفَلامَّ َح�رَضَ اإِلْفَطاُر َأَتى اْمَرَأَتُه، َفَقاَل هَلَا: َأِعنْ�َدِك َطَعاٌم؟ َقاَلْت: الَ، 
َوَلِك�ْن َأْنَطِلُق َفَأْطُلُب َلَك، َوَكاَن َيْوَم�ُه َيْعَمُل، َفَغَلَبْتُه َعْينَاُه، َفَجاَءْتُه اْمَرَأُتُه، َفَلامَّ َرَأْتُه َقاَلْت: 
َخْيَب�ًة َل�َك! َفَلامَّ اْنَتَصَف النََّهاُر ُغيِشَ َعَلْيِه، َفُذِكَر َذلِ�َك لِلنَّبِيِّ ؛ َفنََزَلْت َهِذِه اآلَيُة: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(، َفَفِرُح�وا هِبَا َفَرًحا َش�ِديًدا، َوَنَزَلْت: )ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(«))(.

ُه، َوَكاَن  وعن�ه  قال: »ل��امَّ َنَزَل َصْوُم َرَمَضاَن؛ َكاُنوا الَ َيْقَرُبوَن النَِّس�اَء َرَمَضاَن ُكلَّ
ِرَج�اٌل خَيُوُن�وَن َأْنُفَس�ُهْم؛ َفَأْن�َزَل اهلل: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ(«))(.

وقول�ه )ٿ ٿ( أي: ختون�ون أنفَس�كم وتظِلموهن�ا باجِل�امع يف لي�ايل 
رمض�ان، وأنتم ممنوعون منه، وُتنِقصون َأْجَر أنُفِس�كم بام حيص�ل منكم، وختاِدعوهنا بإتيان 

ما ُمنِعتم منه.

�ع لكم أمًرا كان -لوال توس�عته- موجًبا لإلثم، وكان النسُخ  )ٹ ٹ( بأن وسَّ

رمحًة؛ ألنَّه لوال النسُخ لوقع الكثريون يف فِْعل املحظ�ور.

)ٹ ٹ( أي: حما ُذنوَبكم، وتاوَز عامَّ وقع منكم، ول يعاِقبكم.

)ڤ ڤ(: ه�ذا األم�ر لإلباحة؛ ألنَّه جاء بع�د التحريم، واملراد ب�� )املبارشة(: 

اجِلامع؛ ملا حيصل فيه من التقاء َبرشة الرجل بَبرشة املرأة.

ر اهلل لكم وقَس�م م�ن الولد،  )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( أي: اطلب�وا باجِل�امع م�ا قدَّ

وابتغ�وا أيًض�ا األجر والث�واب باحِلْرص ع�ىل الِعبادة يف ليايل الش�هر الرشيف�ة -وفيها ليلة 
ات عنها. الَقْدر- والتشغلنَّكم امللذَّ

رواه البخاري )5)9)(.  )((

رواه البخاري )4508(.  )((
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ا: ويف هذه اآلية من الفوائد أيضاً

د قضاء الشهوة. استحباب أن تكون نيَّة الُمجاِمع لزوجته ابتغاَء الولد، ال مرَّ

ويؤَخذ من اآلية: كراهية الَعْزل، وَمنْع احلمل.

وفيها: تعليم الِعباد األَْخذ باألسباب؛ ألنَّه أمَر باجِلامع لتحصيل الولد.

ات -ولو كانت مباحة- عن اكتس�اب  وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي عىل املس�ِلم أالَّ ينش�غل باملل�ذَّ
األجر والثواب بالِعبادات، وفِْعل الطاعات.

م، م�ن إباح�ة مب�ارشة النِّس�اء، وإباح�ة األكل  )ڄ ڄ(: عط�ٌف ع�ىل م�ا تق�دَّ

وال�رشب؛ أي: لك�م أن تأكلوا وترشبوا )ڄ ڃ(: يتضح ويظه�ر ظهوًرا جليًّا، ويتميَّز 
)ڃ ڃ چ چ چ( واملقصود: بياض النهار، وسواد اللَّيل )چ ڇ( أي: 

ر، وينترش منه النُّور. وَوْصُف كلٍّ منهام ب� )اخليط(؛ ألنَّه  ى )فجًرا(؛ ألنَّه يتفجَّ الصاِدق، وُسمِّ
ض يف األُُفق، املنترِش يف  ق طلوُع الفجر الصاِدق، املعرَتِ ا كاخليط، فإذا حتقَّ يبدو يف األُفق ممتدًّ

جهة املرشق؛ فقد َحُرم عىل الصائم الطعام والرشاب واجِلامع، إل غروب الشمس.

ولذل�ك قال تع�ال: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( أي: أكِملوه من طل�وع الفجر إل دخول 
اللَّيل، وذلك بغروب الشمس.

وكان�ت هذه اآلية قد نزل�ت دون قوله تعال )چ ڇ(، فلامَّ حصل اللَّْبس عند بعض 
حابة يف َفْهم املقصود من الَخْيط األبيض والَخْيط األس��ود؛ أنزَل اهلل تعال قوَله: )چ  الصَّ

ڇ(؛ رفًعا للَّْبس، وبياًنا للمقصود.

فَعْن َس�ْهِل ْبِن َس�ْعٍد  َقاَل: »ُأْنِزَل�ْت )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
�ْوَم َرَب�َط َأَحُدُه�ْم يِف  چ چ(، َوَلْ ُينْ�َزْل: )چ ڇ(، َوَكاَن ِرَج�اٌل إَِذا َأَراُدوا الصَّ
َ َل�ُه ُرْؤَيُتُهاَم، َفَأْنَزَل اهلل  ِرْجَلْي�ِه الَخْي�َط األَْبَيَض َوالَخْيَط األَْس�َوَد، َوالَ َيَزاُل َيْأُكُل َحتَّى َيَتَبنيَّ

ْيَل ِمَن النََّهاِر«))(. اَم َيْعنِي اللَّ َبْعَدُه: )چ ڇ(، َفَعِلُموا َأنَّ

رواه البخاري )))45(، ومسلم ))09)(.  )((
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وَع�ْن َع�ِديِّ ْب�ِن َحاتٍِم َق�اَل: ل��امَّ َنَزَل�ْت: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
َت ِوَساَديِت، َفَجَعْلُت َأْنُظُر  چ( َعَمْدُت إَِل ِعَقاٍل َأْسَوَد، َوإَِل ِعَقاٍل َأْبَيَض، َفَجَعْلُتُهاَم حَتْ
اَم  ْيِل، َفاَل َيْس�َتبنُِي يِل! َفَغَدْوُت َعىَل َرُس�وِل اهلل ، َفَذَكْرُت َلُه َذلَِك؛ َفَقاَل: »إِنَّ يِف اللَّ

ْيِل، َوَبَياُض النََّهاِر«))(. َذلَِك َسَواُد اللَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�حور أعون عىل الصيام، وفيه َبَركة، وخمالفة ألهل الكتاب،  �حور؛ فالسُّ اس�تحباب السُّ
رين. وُيعني عىل القيام لصالة الفجر، واهلل ومالئكته ُيَصلُّون عىل املتسحِّ

وُيؤَخ�ذ من اآلي�ة: أنَّ َمن جامع قبل الفج�ر، فطلع عليه الفجُر، فن�زَع مبارشًة، ودخل 
علي�ه ي�وُم الصيام وه�و ُجنُب؛ فصومه صحي�ح، وجنابته ال ترضُّ صياَم�ه؛ ألنَّ الزَم إباحة 

. اجِلامع إل طلوع الفجر: أن ُيْدِرَكه الفجر وهو ُجنُب، والزم احلقِّ حقٌّ

وقد ثبت يف »الصحيَحني«))(، عن ُأمِّ املؤمنني عائش�ة  قالت: »َأْش�َهُد َعىَل َرُسوِل 
اهلل  إِْن َكاَن َلُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن مِجَاٍع َغرْيِ اْحتاَِلٍم، ُثمَّ َيُصوُمُه«.

وُيؤَخ�ذ م�ن قول�ه تع�اىل )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(: ع�دم مواص�ل�ة الص�وم إل ما بعد 
ب إل اهلل. ويف  املغرب، بل ُيس�تَحبُّ تعجيل الِفْطر، ويف ذلك خمالفة ألهل الكتاب، والتقرُّ

ُلوا الِفْطَر«))(. احلديث: »الَ َيَزاُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما َعجَّ

ي�ادة، وم�ا ورد من التعبُّ�د بالوص�ال فهو خ�اصٌّ بالنبي  وفيه�ا: محاي�ة الِعب�ادة م�ن الزِّ
ه ُيْطِعمه وَيْسقيه. ؛ ألنَّ ربَّ

ول�امَّ أباح تعال مبارشَة النِّس�اء يف اللَّيل يف ش�هر الصيام؛ ذكر حالًة ال جيوز فيها املبارشة 
بشهوة، ال يف اللَّيل، وال يف النهار، وهي حالة االعتكاف؛ فقال تعال: )ڎ ڎ( 
و)املب�ارشة(: َمّس الَبرشة للَبرشة، وأعظمها: اجِل�امع. )ڀ( واحلال أنَّكم )ڈ( 

رواه البخاري )6)9)(، ومسلم )090)(.  )((

رواه البخاري )))9)(، ومسلم )09))(.  )((

رواه البخاري )957)(، ومسلم )098)(.  )((
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أي: ُمالِزمون وماِكثون )ژ ژ( أي: بنيَّة االعتكاف. و)االعتكاف(: لزوم املس�جد 
لطاعة اهلل.

واملقصود هنا: وال تقربوا النِّس�اء ما ُدمتم ُمعَتكفني يف املس�اجد، يف اللَّيل والنهار، حتى 
خترجوا من االعتكاف، فال جيوز للمعَتِكف أن يبارش زوجته بَش�ْهوة، ال يف املس�جد وال يف 

غريه -كام لو ذهب إل بيته حلاجٍة ال ُبدَّ منها أثناء االعتكاف-.

)ڑ( أي: م�ا س�بق ِذكُره من األح�كام املتعلِّقة بالصي�ام واالعتكاف )ک ک( 

)احلدود(: مجع »َحّد«، وهو يف اللُّغة: املنع.

مات،  خول فيها، وهي املحرَّ وحدود اهلل عىل نوَعني: حدود متنع َمن كان خارجها من الدُّ
وهي املقصودة بقوله: )ک ک(.

وح�دود متنع م�ن كان فيها من اخلروج منه�ا، وهي الواجبات، وه�ى املقصودة بقوله: 
)ۇئ ۇئ( ]البقرة: 229[.

مات، كاألكل وال�رشب، واجِلامع يف الصيام،  )ک ک( أي: املمنوع�ات واملحرَّ

ومبارشة النِّساء أثناء االعتكاف.

والنهي عن االقرتاب من احلرام أبَلغ من النهي عن الوقوع فيه؛ ألنَّ معناه: َس�دُّ الطرق 
والذرائ�ع املوِصلة للحرام، فينبغي عىل املس�ِلم أالَّ يق�ع يف احلرام، وأالَّ يدخل فيام يؤدِّي إل 

احلرام.

)گ گ گ( أي: مث�ل ذل�ك البي�ان ُيَب�يِّ�نُ�ه اهلل. )ڳ ڳ( أي: مع�ال 

دينه، وأحكام رشيعته. و)اآلية(: هي العالمة. )ڳ ڳ( أي: يتَّخذون من فِْعل 
الواجبات وَتْرك املحرمات وقايًة من عذاب اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

رمحة اهلل بعباده، بالنَّْسخ من األثقل إل األخّف.

وفيها: جواز الكالم بنَي الزوَجني يف أمور اجِلامع، بام ُيستحيا ِمن ِذكِره عند الناس؛ لقوله 
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تع�ال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(، ويدخ�ل يف الرَف�ث: الكالم املتعلِّق 
باجِلامع والشهوة.

مته الرشيعة  وفيه�ا: جواز مجيع أنواع وأش�كال االس�تمتاع بالزوجة واألَمة، إالَّ م�ا حرَّ
ُبر، والَوطء حال احليض أو النفاس-. -كالَوطء يف الدُّ

د فعل املباح، إل طلب األجر من اهلل؛ لقوله: )ڤ ڦ  ة املس�ِلم من مرَّ وفيها: َرْفع ِهَّ
ڦ ڦ ڦ(.

د م�ن طلوعه؛  وفيه�ا: أنَّ َم�ن ش�كَّ يف طل�وع الفجر؛ فل�ه أن يأكل وي�رشب حتى يتأكَّ
لق�وله: )ڄ ڃ(.

وفيه�ا: ُبطالن بِدعة االحتياط للصوم، باإلمس�اك قبَل الفجر بدقائ�ق، كام يفعله بعض 
دوهنا بعرش دقائق قبل طلوع الفجر! صون له خانة يف التقاويم املطبوعة، وحيدِّ اجلهَلة، وخيصِّ

وفيها: مرشوعيَّة االعتكاف، وهو عبادة عظيمة، وأنَّه ال يكون إالَّ يف املسجد، وأنَّه جيوز 
أن يكون يف أيِّ مسجد، وال خيتصُّ باملساجد الثالثة؛ لقوله تعال: )ژ ژ(، وحديث 
-؛ فاملقصود ب�ه: االعتكاف  حذيف�ة: »اَل اْعتِ�َكاَف إالَّ يف الَمَس�اِجِد الثَّالَث�ِة«))( -إْن َص�حَّ

الكامل.

وُيؤخذ من اآلية: أنَّ اجِلامع ُمبطِل لالعتكاف.

وفيها: استحباب الصيام حاَل االعتكاف؛ ألنَّ اهلل تعال ذكَره يف آيات الصيام.

وفيها: أنَّ الِعْلم س�َبٌب للتقوى، وأنَّ بياَن األحكام للناس من أسباب إيصاهلم إل مرتبة 
التَّقوى.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ(:
ول�امَّ كان الذي حبس نفسه عن املباحات ومنعها منها يف الصيام، خليًقا وجديًرا أن يكون 

حه األلباين يف الصحيحة )786)(. رواه البيهقي يف السنن الكبى )9/4)5(، وصحَّ  )((
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مطعُمه ومرشُبه ومكسُبه حالاًل، وأالَّ ُيدِخل جوفه احلرام، وهو هبذه املثابة من الِعبادة؛ فإنَّ 
م؛ فقال : )ڱ ڱ ڱ  اهلل تعال هنى عن أكِل املال بالباطل، واس�تعاملِه يف املحرَّ
ں ں(، فذك�ر التحري�م الع�امَّ يف أخذ املال احل�رام وإعطائه، بع�د التحريم اخلاص 

الذي حيصل يف الصيام واالعتكاف.

با والَغْصب  م، كالرِّ وقول�ه )ڱ ڱ( أي: ال يأخ�ذ بعضكم ماَل بعض بطريق حم�رَّ
مات، أو أخذ ما ال جيوز أخذه  ش�وة واخِليانة، وأخذ األُْجرة عىل املحرَّ قة والِقامر والرِّ ِ والسَّ
َدقات، أو أخ�ذ األُْجرة عىل الِعب�ادات -كالذين يق�رأون القرآن  م�ن أم�وال ال�زكاة أو الصَّ
م، حتى  ويس�ألون به الن�اس-. وهذا النهي يف اآلية يش�مل -أيًضا- أيَّ انتفاع بامل�ال املحرَّ

ًما. ولو ل يكن أكاًل؛ فال جيوز أن يفرتش أو يسكن أو يركب أو يلبس حمرَّ

ل أموال إخوانه منزلة ماله،  ويف قوله )ڱ(: إشارٌة إل أنَّه ينبغي عىل املسِلم أن ُينَزِّ
ف�إذا كان ال ي�رىض أن يأكل أحٌد ماله بالباطل؛ فكيف يرىض هو أن يأكل مال أخيه املس�ِلم 

بالباطل؟!

وقوله )ں(: بياٌن أنَّه ال جيوز أكل املال بالباطل، انتهاًكا للعقود واملعامالت الُمبمة 
ْهن ونحوه�ا. )ں( أي: كّل ما يؤخذ  ب�نَي األطراف املختلف�ة، كالبيع واإلجارة والرَّ

. ل إليه بغري حقٍّ وُيتوصَّ

ش�وة، ليحكموا  ام والُقضاة بالرِّ )ڻ ڻ ڻ ڻ( أي: تس�تميلوا هب�ا الُحكَّ

ملصلحتكم. ومعنى اآلية -أيًضا-: هنُي َمن عليه احلقُّ عن املخاصمة إل القايض، واإلدالء 
ون: »ال ختاصم  ، ولذل�ك قال املفسِّ بالُحَج�ج الباطل�ة، يف أمٍر ليس فيه بيِّنة لصاحب احلقِّ

وأنت تعلم أنك ظال«.

ش�وة إل أخذ حقِّ اآلَخرين. )ۀ(  لوا بالُخُصومة أو بالرِّ )ۀ( أي: لتتوصَّ

أي: قطع�ة )ہ ہ ہ( أي: ممَّ�ا مَلكوه رشًعا، وهذا يدلُّ -بطريق األَول- عىل عدم 
جواز املخاصمة بالباطل ألكل مجيع أموال الطَرف اآلخر.

ور، واليمني الكاِذبة. )ھ ھ(  )ہ( أي: بالظُّْلم والعدوان، كش�هادة الزُّ

أنَّه ال حقَّ لكم يف هذا املال.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

شوة. ِحْرص الشارع عىل حفظ األموال، وحتريم الرِّ

وفيها: أنَّ قضاء القايض ال يغريِّ حقيقة األمر؛ فلو حكم القايض باملال املتناَزع عليه لغري 
ور أو اليمني  ِعي بالباطل لش�هود ال�زُّ صاحب�ه -بَحَس�ب ما ظهر له، أو نتيجة اس�تعامل املدَّ

الكاِذبة-؛ فإنَّ هذا احلكم ال ُيصريِّ املال حالاًل للظال.

�ُه َيأتِينِي اخلَْصُم، َفَلَع�لَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن  ، َوإِنَّ اَم َأَنا َبرَشٌ وق�د قال النب�يُّ : »إِنَّ
اَم ِهَي  ُه َصاِدٌق، َفَأْقيِض َلُه بَِذلَِك. َفَمْن َقَضْيُت َلُه بَِحقِّ ُمْسِلٍم؛ َفإِنَّ َأْبَلَغ ِمْن َبْعٍض، َفَأْحِسُب َأنَّ

ْكَها«))(. ِقْطَعٌة ِمَن النَّاِر، َفْلَيأُخْذَها، َأْو لَِيرْتُ

وفيها: احلكم بالظاهر، وأنَّ اهلل ال يكلِّفنا ببواطن األمور.

ة إل  وفيه�ا: حتري�م أكل املال احلرام، ول�و ريض به َمن دفَعه، مثل: أج�رة الزانية، واهلديَّ
الس�احر والكاهن، وثم�ن اخلمر، ونحو ذلك. فليس مناط ِحلِّ امل�ال هو رضا طَريَف العقد 

فقط؛ بل ال ُبدَّ من رضا ربِّ العاملني.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ وئ(:

قيل يف س�َبب نزول اآلية: أنَّ بعَض الناس سألوا رسول اهلل  عن زيادة األِهلَّة 
ُّ يف اختالف حاهلا عن حال الشمس، التي هي دائمٌة  وُنقصاهِنا واختالِف أحواهلا، وما السِّ

أبًدا عىل حاٍل واحدة، فال تتغريَّ بزيادٍة وال ُنقصان؟! فنزلت هذه اآلية))(.

ي ه�الاًل م�ن  و)األِهلَّ�ة(: مج�ع »ه�الل«، وه�و: اس�ٌم للقم�ر يف أول الش�هر. وُس�مِّ
»االستهالل«، وهو رفع الصوت؛ وذلك أنَّ الناس كانوا يرفعون أصواهتم عند رؤيته.

رواه البخاري )458)(، ومسلم )))7)(.  )((
تفسري الطبي ))/)55(.  )((
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فلامَّ سألوا عن األِهلَّة وزيادهتا وُنقصاهنا؛ أوحى اهلل إل نبيِّه  أن جييَبهم: )ڭ 
ة، كآجال ُديوهنم،  نيويَّ ينيَّة والدُّ ڭ ڭ( أي: عالم�ات )ڭ( أي: يف أمورهم الدِّ

هم، وِعَدد نسائهم. وأوقات َزْرعهم، وَبدء صومهم وفِْطرهم، ودخول وقت َحجِّ

)ۇ( أي: دخ�ول وق�ت الَح�جِّ وخروجه؛ ألنَّ اإلح�رام للحجِّ يكون يف أش�هٍر 

معلوماٍت، تبدأ بدخول شوال.

كر؛ اعتناًء بش�أنه، وألنَّه ال َيِص�حُّ فِْعُله أداًء وال قض�اًء إالَّ يف وقٍت  ( بالذِّ وأف�رد )احل�جَّ
معلوٍم.

م ِذك�ُر الصي�ام وارتباط�ه باهل�الل، يف قول�ه تع�ال: )ۀ ہ ہ ہ  وق�د تق�دَّ
ہ( ]البقرة: 185[.

( ه�و: اخل�ري الكث�ري )ۈ ۈ ٴۇ( أي: يف ح�ال  وقول�ه )ۆ ۆ( )ال�بُّ
اإلح�رام. وقي�ل: كانت العَرب تفعل ذل�ك يف االعتكاف والعيد وعند إلغاء الس�فر أيًضا. 
م إذا أحَرموا؛ فال جيوز هلم أن يدخلوا بيوهتم من أبواهبا، ويزعمون أنَّ  فكان�وا يعتق�دون أهنَّ
؛ وإنَّام هو  ب إل اهلل ! فنفى اهلل هذا وأبطَله، وبنيَّ أنَّ ذلك لي�س من البِّ ه�ذا م�ن التق�رُّ

تعسرٌي وَسَفٌه وخمالفٌة للِحْكمة))(.

( بأنَّه )التَّق�وى(، وهي: أن  ف )ال�بَّ وقول�ه )ۅ ۅ( حقيق�ًة )ۉ ۉ(؛ فع�رَّ
مه. جيعل بينه وبني عذاب اهلل وقاية، بِفْعِل ما أوجَبه وَتْرِك ما حرَّ

َده؛ فق�ال: )ائ ائ( أي: يف تنفي�ذ أحكامه، وغري ذلك؛  ث�م أمر تع�ال بذلك وأكَّ
)ەئ ەئ( أي: ألجل أن تنال�وا )الفالح(، وهو: الفوز باملطلوب، والنجاة 

من املرهوب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ين، وِعناية اهلل هبم يف اإلجابة عامَّ سألوا عنه. حابة عىل السؤال عن أمور الدِّ ِحْرص الصَّ

انظر: صحيح البخاري )))45(، تفسري ابن كثري ))/))5(.  )((
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ة هو األش�هر  نيويَّ ينيَّة والدُّ وفيه�ا: أنَّ امليق�ات العامَلي الصحي�ح للناس يف أموره�م الدِّ
ة وال الشمس�يَّة، وأنَّ التوقيت باهلالل س�هٌل يس�رٌي، ُيناِسب مجيع الناس  ة، ال امليالديَّ القمريَّ
عىل اختالف مستوياهتم؛ فهو آية بيِّنة يَروهنا يف السامء، يعِرفون هبا بدايات الشهور، وهناياهتا.

وفيه�ا: َتْرك املعتق�دات اخلاطئة والع�ادات اجلاهليَّة، وااللت�زام بالتعريفات الصحيحة 
ع؛ فام وافقه  ْ للكلامت الرشعيَّة، وعدم إدخال ما ليس منها فيها، وَعْرض العادات عىل الرشَّ

ُأِخَذ به، وما خالفه ُنبَِذ وُتِرَك.

ويؤخَذ منها: أنَّ التزام الُمْحِرم بكشف رأسه للسامء طيلَة فرتة اإلحرام -بال َسْقف وال 
ين يف شء، بل جيوز له التظلُّل باملظلَّة وس�قف الس�يارة،  ، وال من الدِّ مظلَّ�ة- ليس من البِّ

وليس هذا من حمظورات اإلحرام.

وفيها: اختيار الطريق األسهل واأليس للقيام باألمور، ما ل يكن إثاًم.

ف إليه هو  وفيها: إجابة السائل بام ُيفيده، ولو ل يكن قَصَده بسؤاله؛ تنبيًها عىل أنَّ ما ُصِ
م يف مبدأ ترشيع جديد، واملس�ئول هو الرس�ول ، وكان الُمِهّم هلم أن  الُمِهّم، ألهنَّ
يسألوه عامَّ ينفعهم يف صالح ُدنياهم وأخراهم، وهو معرفة كون األِهلَّة ترتَّبت عليها آجال 

ة-. املعامالت والِعبادات -كاحلج، والصيام، والِعدَّ

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی(:

ول�امَّ ذكر تعال بعَض أركان اإلسالم من الِعبادات؛ أتبَع ذلك بِذكر ِذْرَوة َسنامه، وهو: 
اجلهاد يف س�بيل اهلل؛ فق�ال: )وئ( أي: جاِهدوا. و)املقاتلة( تك�ون من طَرَفني؛ أي: 
بنَي املس�لمني والكفار. )ۇئ ۇئ ۆئ( أي: يف طاعته وطلِب ِرْضوانه، وألْجِله، وإلعالء 

َكِلمته وإعزاز دينِه؛ ليكوَن القتال مبنيًّا عىل اإلخالص.

كم عن  ون له، قاصديَن صدَّ )ۆئ ۈئ( أي: الق�ادرون عىل قتالكم، املس�تِعدُّ

ار لنا فحسب،  دينكم. وهذا القيُد ليس املقصود منه وجوَب القتال يف حال مقاتلة الكفَّ
م ال يزال�ون ُيقاتلوَننا  ار؛ ألهنَّ ف�إذا ل ُيقاتلون�ا ل ُنقاتِْله�م! وإنَّام هو لإلغراء لقت�ال الكفَّ
وا عنكم  دائاًم وأبًدا؛ فكأنَّه يقول: أليُس�وا ُيقاتِلونكم، أليُس�وا يعَت�دون عليكم؟ وإن كفُّ
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الي�وم قاَتلوكم غ�ًدا، فالُعدوان من َطبِعهم، وقتال املس�لمني من غاياهِت�م. فلذلك أمر 
تع�ال بجهادهم، وأغرى عباَده املؤمنني لقتاهلم؛ لتق�وى العزاِئُم عىل القيام بأمر اجلهاد 

يف سبيل اهلل.

ِك  �ار، برَتْ )ۈئ ېئ( أي: يف القت�ال، بع�دم م�اوزة احل�دِّ الرشع�يِّ يف قت�ال الكفَّ

التمثيل بُجَثثهم -بَقْطع أعضائها- وَتْرِك قتال َمن ل ُيش�اِرك يف القتال من األطفال والنِّس�اء 
هبان، لكن إن بذل الشيوُخ رأهَيم وخبهَتم ُقوتِلوا، وال ُنقاتِل َمن ريَض بَدْفع  والشيوخ والرُّ

اجِلزية، وال نقطع شجًرا بغري مصلحة رشعيَّة.

تِِه بَِتْقَوى اهلل،  ٍة؛ َأْوَصاُه يِف َخاصَّ يَّ ر َأِمرًيا َعىَل َجْيٍش َأْو رَسِ وقد كان النبي  إذا أمَّ
ا، ُثمَّ َقاَل: »اْغُزوا بْس�ِم اهلل، يِف َس�بِيِل اهلل، َقاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاهلل،  َوَمْن َمَعُه من املس�لمنَي َخرْيً

اْغُزوا َواَل َتُغلُّوا، َواَل َتْغِدُروا، َواَل مَتُْثُلوا، َواَل َتْقُتُلوا َولِيًدا«))(.

وقول�ه )ېئ ىئ ىئ ىئ ی(: ه�ذه اجلملة لتعليل الُحك�م، وهو النهي 
عن االعتداء. و)االعتداء(: تاُوز ما ال حَيِلُّ تاُوُزه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع اهلل يف  ار، املعاِرضني لتحكيم رَشْ وجوب اجلهاد يف س�بيل اهلل، وأنَّه لكس َش�وكة الكفَّ
األرض.

�ار ُيعرض عليهم اإلس�الم، فإن أَب�وا: ُعِرَض عليهم دفُع اجِلزية -ليعيش�وا حتت  والكفَّ
حكم املسلمني- فإن أَبوا: ُقوتِلوا.

ار. وفيها: حتريم االعتداء، ولو عىل الكفَّ

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ  قول�ه:  يف  ك�ام  باحِلْكم�ة،  الُحك�م  رب�ط  وفيه�ا: 
ی(.

رواه مسلم )))7)(.  )((
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( :

�ار )ٻ ٻ( أي: أينام وجدمتوهم، يف احِللِّ  ث�م قال تعال: )ٱ( أي: الكفَّ
أو الَحَرم.

ار  )ٻ ٻ پ پ( أي: م�ن امل�كان ال�ذي أخَرجوك�م منه، فإذا أغ�ار الكفَّ

عىل بالد املس�لمني، وأخرجوا املسلمني منها؛ وجب عىل املسلمني قتاهُلم وطْرُدهم من بالد 
املسلمني؛ فإزالة االحتالل واجب.

ول��امَّ كان اجلهاد فيه إزهاق النفوس، وإتالف األم�وال، وحصول الضحايا واألرضار 
العظيمة؛ نبَّه تعال أنَّه رَشَعه مَلا يرتتَّب عليه من َدْرء املفسدة الكبى، وإزالة الرضر األعظم 

ك والُكفر باهلل. من هذا كلِّه؛ وهو الرشِّ

ك باهلل أش�دُّ  ك والُكفر باهلل. فالرشِّ فق�ال تعال: )پ ڀ ڀ ڀ( )الِفتنة( هي الرشِّ
ار ال يزالون يقاتلوَننا حتى  من َقْتل النفوس، وصدُّ الناس عن ِدينهم أشدُّ من َقْتلهم. والكفَّ
نا عن ِديننا ه�و الِفتنة؛ فوجَب َردُّ الِفتنة ولو بجهادهم،  ونا عن دينِنا إن اس�تطاعوا، وردُّ يُردُّ

مهام ترتَّب عىل ذلك من األرضار، ولو كان الَقْتل يف الَحَرم.

مه اهلل، إالَّ  ار يف منطقة الَحَرم ال�ذي حرَّ ث�م هنى اهلل تع�ال عباَده املؤمنني عن قت�ال الكفَّ
إذا ب�دأوا هم بالقتال، فحينئٍذ جيب قتاهلم دفًع�ا لعدواهنم؛ فقال تعال: )ٺ ٺ( أي: 
�ة، )ٿ ٿ ٿ( أي: يبدأوا  ال تب�دأوا قتاهَلم )ٺ ٺ ٿ( وهذا يش�مل: مكَّ

قتاَلكم يف الَحَرم.

�م ه�م الذي�ن هَتك�وا الُحْرمة؛  )ٹ ٹ( يف الَح�َرم؛ )ٹ( وال ُتبال�وا؛ ألهنَّ

وا العذاب. فاستَحقُّ

)ڤ( أي: مثل هذا اجلزاء )ڤ ڤ(: ُيفعل هبم ِمثل ما َفَعلوا.

�وا ع�ن قتالكم، وع�ن ُكفرهم؛ )ڦ ڄ ڄ( هلم ما س�لَف من  )ڦ ڦ( أي: كفُّ

الُكفر. )ڄ( هبم، بَقبول توبتهم.
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ويف اآليَتن من الفوائد:

ار، وأنَّه مرشوط بالُقدرة عىل ذلك، وأنَّه يف كلِّ زمان ومكان. وجوب قتال الكفَّ

وفيها: مبدأ املعاَملة بالِمْثل.

ار  �م ُيقيمون فيه�ا التوحيد والَع�ْدل، والكفَّ وفيه�ا: أنَّ املس�لمني أح�قُّ بأرض اهلل؛ ألهنَّ
ُيرِشكون فيها باهلل تعال، وَيْظِلمون، ويعَتدون عىل الُحُرمات.

ماء، وَسْلِب اخلريات، وإتالِف األموال. وفيها: أنَّ الِفتنة بالُكفر أسوأ وأشدُّ من إراقِة الدِّ

وفيها: دليٌل عىل القاعدة الرشعيَّة: »ارتكاب أدَنى املفسدَتني«.

وفيها: تعظيم ُحْرمة املسجد احلرام.

ار إذا انتَهوا عن الُكفر. وفيها: متام َعْدل اهلل ، بوجوب الكفِّ عن الكفَّ

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(:

ٌك، وَصدٌّ عن  �ار، يف احِللِّ والَحَرم؛ )ڃ ڃ ڃ چ( أي: رِشْ )ڃ( أي: الكفَّ

سبيل اهلل، )چ چ چ( أي: حتى يكوَن ِدين اهلل ظاهًرا وغالًبا عىل بقيَّة األديان.

�وا، ورجُع�وا عن الُكف�ر وقتال املس�لمني؛ )ڇ ڍ( أي: فال  )ڇ ڇ( أي: كفُّ

ين عىل الُكفر، أو املبتِدئني بالقتال. اعتداء )ڍ ڌ ڌ( أي: الُمصِّ

وفيها: أنَّ األمر بالقتال ُمقيَّد بغايَتني:

ك، والَصدُّ عن سبيل اهلل. األول: أالَّ توجد فِتنة، وهي الرشِّ

ين هلل، أي: ظاهًرا، غالًبا، عالًيا عىل غريه. والثانية: أن يكون الدِّ

ا أن ُيْس�ِلموا، أو يدفعوا  ار إذا انتَهوا عن القتال؛ َوجب الكفُّ عنهم، فإمَّ وفيها: أنَّ الكفَّ
اجِلزية.

وفيها: أنَّ الظال جُياَزى بِمثل ُعدوانه.

وفيها: أنَّ تسمية املجازاة )اعتداًء(؛ هو من باب ُمقابلة اليشء بمثله، واجلزاء من ِجنس 
العمل.
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(:
ول��امَّ ذكر تع�ال ُحكم انتهاك ُحرمة املكان يف قول�ه: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ(؛ ذك�ر ُحك�م انته�اك ُحرمة الزم�ان؛ فق�ال: )ڎ ڈ ڈ ژ( أي: إذا 

ار يف الشهر احلرام فقاتِلوهم فيه. قاتَلكم الكفَّ

ولذل�ك ل��امَّ خرج النبيُّ  يف ذي الَقعدة -وهو ش�هر ح�رام- قاصًدا العمرَة، 
ون�زل يف الُحديبَي�ة -قريًب�ا من الَح�َرم- ول يب�دأ املرِشكني بقت�اٍل، لكن ل�امَّ ُأش�يَع أنَّ أهل 
ز  مك�ة قتُلوا عثامن ، وكان النبيُّ  قد أرس�َله لُيفاِوَضهم يف دخول مكة؛ تهَّ
وأصحاُب�ه للَحْرب والقتال يف الش�هر احل�رام، ويف املكان احل�رام؛ ألنَّ املرِشكني هم الذين 

انتَهكوا ُحْرَمة الَحَرم.

وكذلك ل�امَّ امتدَّ ِقتال َهواِزن بعد معركة ُحننَي إل ِحصار الطاِئف؛ استمرَّ  يف 
القتال يف الشهر احلرام))(.

وقول�ه )ژ( )الُحُرم�ات(: مجع ُحْرمة -ك� )ُظُل�امت( و)ُظْلمة(- وهي: كلُّ ما 
جيب احرتامه، وال جيوز انتهاُكه.

وفائدة مجع )الُحُرمات( هنا؛ ألنَّه أراد: الشهَر احلرام، والبلَد احلرام، وُحرمَة اإلحرام.

)ڑ( أي: جي�رى فيه�ا الِقص�اص والب�َدل؛ فَمن انته�ك ُحرمة شء فإنَّ�ه ُتنتَهك 

ُحرمته؛ كَمن انتهك نفًس�ا معصومة؛ فُتنتَهك نفُس�ه بَقْتله، وَمن انتهك ُحرمة الش�هر احلرام 
بالقتال: ُقوتِل.

ثم بنيَّ ذلك تعال، بقوله: )ک ک ک( أي: بالقتال يف املكان احلرام، أو الزمان 
احل�رام، وتاوَز احل�دَّ يف معاملتكم، بأخذ املال، أو بَقْتل النف�س، أو االعتداء عىل الِعْرض، 
ه )اعتداًء(؛ ألنَّه مس�بَّب عن االعت�داء األول، والبادئ  ونح�و ذلك؛ )ک گ(: س�امَّ
أظَل�م، والِقصاص َع�ْدل، فعاِقبوه وقابِلوه بِمثل اجلناية الت�ي اعتدى عليكم هبا. ولذا قال: 

انظر: تفسري ابن كثري ))/7)5(.  )((
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)گ گ گ ڳ( أي: ليك�ن انتقاُمك�م مماثِ�اًل ومطابًِق�ا لالعت�داء األول؛ يف هيئت�ه 

وكيفيَّته، وزمانه ومكانه.

ر تعال بالتَّقوى، فقال: )ڳ  ونظ�ًرا ألنَّ ردَّ االعتداء قد حيُدث فيه ُظْلٌم وت�اُوٌز؛ ذكَّ
ڳ( أي: اتق�وا عذاَب�ه؛ فال َتْعَتُدوا يف الِقص�اص. )ڱ ڱ ڱ ڱ ں( أي: بنَصه 

وِحفظه ورعايته هلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َعْدل اهلل تعال يف الترشيع.

وفيها: مرشوعيَّة الِقصاص يف الُحُرمات.

ي. ، وليس للتشفِّ وفيها: أنَّ َردَّ الُعدوان بِمثله إنَّام ألخذ احلقِّ

ة املسلمني وُقدرهتم، وأنَّ عدم  دَّ عىل اعتداءاهتم، عالمُة قوَّ ار والرَّ وفيها: أنَّ ُمقاَبلة الكفَّ
دِّ عالمُة ذلٍّ وَضعٍف ومهانٍة. الرَّ

روا يف  ة، حت�ى ال يفكِّ ار من أنُفِس�هم ق�وَّ وفيه�ا: أنَّ�ه جي�ب عىل املس�لمني أن ُي�روا الكفَّ
العدوان وال َيْسَتْمِرئوه.

  ِّويف اآلية: معيَّة اهلل للمؤمنني وتأييده هلم؛ فإنَّ ُقَريًشا ل�امَّ افتخرت بَمنْع النبي
ن�ه اهلل تعال من  وأصحابِ�ه م�ن دخ�ول مكة للعم�رة يف ذي الَقْعدة م�ن ع�ام الُحديبَية؛ مكَّ

الِقصاص منهم، فدخل مكة يف السنة التي بعدها -يف ذي الَقعدة-؛ فقىض ُعمرته.

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(:

ول��امَّ كان القتال يف س�بيل اهلل حيتاج إل َب�ذل املال فيه؛ قال : )ڻ ڻ ڻ ڻ( 
أي: ابُذل�وا األم�وال يف اجله�اد يف س�بيل اهلل. وحُيَتم�ُل أن يكون امل�راد باآلي�ة أيًضا: األمر 
ِحم، واإلنفاق عىل  باإلنفاق يف سائر وجوه الُقُربات والطاعات، كاحلجِّ والُعمرة، وِصَلة الرَّ

النفس والعيال، ونحو ذلك.

)ۀ ۀ ہ( أي: ال تُوِقعوا أنفس�كم )ہ ہ( أي: اهلالك. وعبَّ ب� )األيدي( 
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ا جزٌء ُمِه�مٌّ منها، وهبا البط�ش واحلركة. واملعنى: ال ُتْلقوا أنفس�كم فيام  ع�ن األنف�س؛ ألهنَّ
ّ -كإلق�اء النف�س يف النَّ�ار، أو من ُعُلوٍّ ش�اهق، أو  هُيِلكه�ا، وه�ذا يش�مل اإله�الك احِليسِّ
يف م�اء َيغ�َرق في�ه، أو اخلروج يف الس�فر بغري زاٍد حيص�ل معه اهلالك من اجل�وع والعطش، 
نوب مع عدم التوبة،  ونح�و ذلك- واإلهالك املعنوّي -مثل: البخل، واالس�تكثار م�ن الذُّ

نيا وَتْرك اجلهاد يف سبيل اهلل، وترك اإلنفاق يف سبيل اهلل-. واالنشغال بالدُّ

ويدلُّ عىل ذلك: ما جاء عن َأْسَلَم َأِب ِعْمَراَن، َقاَل: َغَزْوَنا من الَمِدينَِة ُنِريُد الُقْسَطنْطِينِيََّة، 
وُم ُمْلِصُقو ُظُهوِرِه�ْم بَِحاِئِط الَمِدينَِة،  مْحَِن ْبُن َخالِِد ْب�ِن الَولِيِد، َوالرُّ َوَع�ىَل اجلَاَمَع�ِة َعْبُد الرَّ

، َفَقاَل النَّاُس: َمْه َمْه! اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل! ُيْلِقي بَِيَدْيِه إَِل التَّْهُلَكِة! َفَحَمَل َرُجٌل َعىَل الَعُدوِّ

�وَب : »إِنَّ�اَم َنَزَلْت َهِذِه اآلَي�ُة فِينَا -َمْع�رَشَ األَْنَصاِر- ل��امَّ َنَصَ اهلل  َفَق�اَل َأُب�و َأيُّ
َنبِيَّ�ُه  َوَأْظَهَر اإِلْس�اَلَم، ُقْلنَا: َهُلمَّ ُنِقي�ُم يِف َأْمَوالِنَا َوُنْصِلُحَه�ا؛ َفَأْنَزَل اهلل َتَعاَل: 
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(، َفاإِلْلَق�اُء بِاألَْي�ِدي إَِل التَّْهُلَك�ِة: َأْن ُنِقيَم يِف 

َأْمَوالِنَا َوُنْصِلَحَها، َوَنَدَع اجِلَهاَد«))(.

ويتعلَّق هبذا األثر مس�ألٌة، وهي: أن حيمَل رجٌل ع�ىل العُدوِّ وحَده، ويقتحم صفوَفهم، 
وينغمس فيهم، فام احلكم؟

فاجلواب: إْن غلب عىل ظنِّه أنَّه َيْسلم و ُينِكي فيهم نكاية كبرية، ويقُتل منهم وجيرح قبل 
أن يقُتل�وه؛ فهذه ُج�رأة حممودة وثواهبا عظيم؛ لِ�ام يف ذلك م�ن إرهاب األعداء، والفتِّ يف 
، وأن يرى العُدّو شجاعة املسِلم؛  َعُضِدهم، وتش�جيع املس�لمني عىل اقتحام صفوف العُدوِّ

اُت األعداء. فتضُعف معنويَّ

، سيكون بال فائدٍة  ا إذا غلب عىل ظنه أنَّ هذا االقتحام واالنغامس يف صفوف الَعدوِّ وأمَّ
ة، وس�يرتتَّب عليه َقْتله بال مصلحة؛ ف�ال جيوز؛ ملَِا فيه من إه�الِك النفس بال ُمقابِل،  مرج�وَّ
هتم، ورُسورهم بَقْتل املسلمني، وملَِا فيه من إضعاِف معنويَّات املسلمني،  ار بقوَّ واغرتاِر الكفَّ

وُحزهِنم عىل قتالهم.

رواه أبو داود )))5)(، والرتمذي ))97)(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )88))(.  )((
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وقول�ه تع�ال )ھ( أي: يف عب�ادة اخلالِق، ومعامل�ة الَخْلق، وأحِس�نوا أعامَلكم، 
وأحِسنوا يف اإلنفاق.

)ھ ھ ے ے(: ه�ذا تعلي�ٌل لألمر باإلحس�ان؛ ف�إذا َعِلَم العب�د أنَّ اهلل حيبُّه إذا 

أحسَن؛ بادَر إل اإلحسان.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ًة يف اجلهاد. َفْضل اإلنفاق يف سبيل اهلل، خاصَّ

وفيها: اإلخالص يف العمل؛ لقوله: )ڻ ڻ ڻ(.

وفيها: حتريم ما هُيِلك اإلنساَن يف دينه، وُدنياه.

وفيها: أنَّ كلَّ ما كان سَبًبا للرَضر فهو حرام، ويدُخل فيه: مسبِّبات األمراض -كالتدخني 
وغريه-.

وفيها: األمر باإلحسان يف الواجب واملستَحّب.

وفيها: إثبات صفة )املحبَّة( هلل ، كام يليق بجالله وَعَظمته.

وفيها: أنَّ َمن َويِلَ ش�يًئا من أمور املس�لمني؛ فعليه أالَّ ُيغاِمر هبم، وال يفعل ما يؤدِّي إل 
ن من  هالكه�م، ف�ال يدُخل هبم يف مفازة أو صح�راء ُمْهِلكة، وال يقَتِحم هبم يف ع�ُدوٍّ يتمكَّ
ار -إبقاًء  تصفيته�م، وإذا رأى أنَّ من املصلحة الرشعيَّة االنس�حاَب أو َعْق�َد ُهْدنة مع الكفَّ

عىل نفوس املسلمني، حتى ال ُيقَتلوا بال فائدة-؛ فله فِْعل ذلك.

وق�د ت�رَك النبيُّ  ِحص�ار الطائف، ل�امَّ كث�رت يف املس�لمني اجِلراحات، وأقرَّ 
خالًدا  عىل انسحابِه بجيش املسلمني يف ُمْؤتة.

وفيها: أنَّ التفريط يف االس�تعداد للجهاد حراٌم؛ ألنَّه إلقاٌء بنفوس املسلمني إل التهُلكة، 
ووباٌل عىل دين اإلسالم.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
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ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض(:

؛ ألنَّ ش�هور احلجِّ بعد ش�هر  ول��امَّ ذكَر تع�ال أحكام الصيام؛ أْتبَعها بِذكر أحكام احلجِّ
الصيام مبارشة؛ فقال تعال:

�ني، برُشوطه�ام، وأركاهن�ام، وواجباهت�ام، وإذا  )ۓ ڭ ڭ ڭ( أي: أدُّوه�ا تامَّ

أحرمُتم هبام فال ُبدَّ من إمتامهام.

وِمن متامهام: أن خيرج الرجل من أهله ال يريد إالَّ احلجَّ أو الُعمرة، ال لتجارة وال حلاجة.

ومن متامهام: أن ُيفِرَد كلَّ واحد منهام من اآلخر.

وم�ن متامه�ام: أن خيرج الرجل من أهله لَقْصد احلجِّ أو الُعم�رة، ثم يمّر بامليقات فُيْحِرم 
منه، وهذا أكمل ممَّن سافر حلاجة، ثم طرأ عليه َقْصُد الَحجِّ أو العمرة؛ فأحرَم من مكانه.

، أو املرض،  )ۇ ۇ( أي: ُمنِعُتم من إمتام احلجِّ أو الُعمرة أليِّ سَبٍب قاهر، كالعُدوِّ

�جن، أو الرتحيل -كام يف عصنا-؛ )ۆ ۆ( أي:  أو َكْس ُعْضٍو من األعضاء، أو السِّ
فعليكم َذْبح ما تيسَّ وسُهَل عليكم )ۈ ۈ( أي: من اإلبل أو البقر أو الغنَم الُمْجِزئة، 
ا وذبح َبَدنًة فَحَسٌن، وإن أهدى شاًة فهو كاٍف، وإن اشرتَك مع سبعة يف َبَدنة  فإن كان ُمورِسً

أوبقرة فال بأس بذلك.

�ْعر )ۅ ۉ ۉ ې( أي: يصل زماَن حلولِه  )ۋ ۋ ۅ( أي: ال ُتزيلوا الشَّ

-وه�و ي�وم العيد- ومكاَن حلولِه -وهو الَحَرم-. وقي�ل: حتى يذبح اهلدي، وتكون اآلية 
-حينئٍذ- فيَمن ساق اهلدي.

وقوله )ې ې ى ى( أي: فاحتاج إل َحْلق رأس�ه ملرضه، )ائ ائ ەئ ەئ وئ( 
ل أو غريه، فاحتاج إل الَحْلق، أو إل تغطية رأس�ه -مثاًل-؛ )وئ( أي: فعليه  مثل: الُقمَّ

ام، توز يف الَحَرم، ويف غريه. عند فِْعل املحظور فِْدية )ۇئ ۇئ( وهى: ثالثة أيَّ

َدقة. وهى: إطعام  )ۆئ ۆئ( )أو( هنا للتخيري؛ أي: إن شاء صاَم، وإن شاء أخرَج الصَّ

ستة مساكني، لكلِّ مسكني نصُف صاع من الطعام -من القمح، أو األرز، أو نحوها-.
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ق هبا، وال يأكل منها شيًئا. )ۈئ ۈئ( أي: وإن شاء ذبَح شاة، وتصدَّ

ويكون ذلك يف مكة، أو يف مكان فعل املحظور.

فام َوجب من الفدية بسبب ارتكاب حمظور من حمظورات اإلحرام، خيرّي فيه اإلنساُن بني 
فِعله يف احلرِم، أو يف حملِّ ارتكاب املحظور، إال جزاء الصيد فإنه يكون يف احلرم .

وا احلجَّ والُعمرة. )ېئ ېئ( من العُدوِّ واملانع؛ فأتِ�مُّ

ثم رشع تعال يف تفصيل املناسك؛ فقال: )ىئ ىئ ىئ ی ی(، وهذا يشمل َمن أحرم 
هب�ام مًع�ا -وهو »القارن«- أو أحرم بالُعمرة أواًل، ث�م إذا فرَغ منها متتَّع بام أحلَّه اهلل له ممَّا كان 

حمظوًرا عليه وقَت اإلحرام، ثم أحرَم باحلجِّ -وهو »التمتُّع« املعروف يف كالم الفقهاء-.

)ۆ ۆ ۈ ۈ( أي: فعليه َذبح ما تيسَّ وسُهل من هبيمة األنعام الُمجِزئة.

، ثم َحجَّ من العام نفِسه، ول  وجيب دُم التمتُّع اخلاّص عىل َمن أتى بالُعمرة يف أشهر احلجِّ
ط أالَّ يكون من َحارضي املسجد احلرام. يرِجع بينهام إل بلده، برَشْ

ام  )ىئ يئ جب( من املتمتِّعني اهلدَي أو ثمنَه؛ )حب خب مب( أي: فعليه صيام ثالثة أيَّ

. ، أوحال إحرامه باحلجِّ )ىب يب( أي: يف أثناء احلجِّ

ام  واألفض�ل أن يصوَمها قبل ي�وم عرفة، فإن فاَتْته أو فاَته بعُضه�ا؛ صاَمها أو أمتَّها يف أيَّ
ة-؛ حلديث عائش�ة  الترشي�ق -وه�ي احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش من ذي احِلجَّ

يِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلَّ ملَِْن َلْ جَيِِد اهلَْدَي«))(. اِم التَّرْشِ ْص يِف َأيَّ وابن عمر : »َلْ ُيَرخَّ

ام -تكملَة العرشة- إذا رجَع إل وطنه؛ حلديث:  )جت حت خت( أي: يصوم س�بعة أيَّ

، َوَسْبَعًة إَِذا َرَجَع إَِل َأْهِلِه«))(. اٍم يِف الَحجِّ »َفَمْن َلْ جَيِْد َهْدًيا؛ َفْلَيُصْم َثاَلَثَة َأيَّ

وا عدَدها، فهي كاملٌة يف الثواب  )ىت( أي: الثالثة والس�بعة )يت جث( أي: أتِ�مُّ

قة. واألجر، قائمٌة مقاَم اهلدي. وجيوز أن تكون متتابعة، أو متفرِّ

رواه البخاري )997)(.  )((
رواه البخاري ))69)(، ومسلم )7)))(.  )((
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)ىث( أي: املذكور من وجوب اهلدي -أو بدله- عىل املتمتع )يث حج مج جح( أي: 

َمْس�َكنه، وَمن يس�كن إليهم من زوج�ة وولد )مح جخ حخ( ِقي�ل: مكة، وقيل: 
أهل منطقة الَحَرم، وِقيل: َمن كان دون املواقيت، وِقيل: َمن كان عىل مس�افة من الَحَرم ال 

الة. ُتقَص فيها الصَّ

واألقرب: أن حارضي املسجد احلرام: هم أهل احلرم ))(.

)جس حس( أي: خاُفوا اهلل يف هذه املناسك وغريها، فافَعلوا ما أمر به، واجتنِبوا ما هنى 

عنه. )خس مس حص مص جض(ملن ترَك التَّقوى.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وج�وب إمتام احلجِّ والُعم�رة، فرًضا ونفاًل؛ فَم�ن تلبَّس باحلجِّ أو الُعم�رة، وأحرَم بأيٍّ 
منهام؛ صاَر فرًضا عليه إمتاُمه، ولو كان نافلة.

وفيه�ا: أنَّ اخل�روج م�ن اإلح�رام بدون طواف وال س�عي، جه�ٌل عظيٌم، ب�ل ال يمكنه 
اخلروج أصاًل.

وُيكَره قطع النفل يف غريها، إالَّ لَغَرض صحيح.

وفيه�ا: أنَّ�ه ال توز االس�تنابة يف أفعال احل�جِّ والُعمرة -كاإلحرام والطواف والس�عي 
مي للرضورة. والوقوف بعرفة- وجيوز التوكيل يف الرَّ

وفيه�ا: وجوب اإلخ�الص هلل يف املناس�ك؛ لقول�ه: )ۓ ڭ ڭ ڭ( أي: له ال 
لغريه.

وظاه�ر اآلي�ة: أنَّ كلَّ إحص�ار يمن�ع من إمت�ام النُُّس�ك؛ فإنَّه جي�وز التحلُّل ب�ه؛ لُعموم 
قول�ه: )ۇ ۇ(. وَمن اش�رتط عند إحرامه فقال: »إن حبَس�ني حابٌس؛ فمحيلِّ حيث 
ج�وع، وال شَء عليه، ال  حبس�َتني«؛ ث�م منَعه مانٌع من إمتام النُُّس�ك؛ جاز ل�ه التحلُّل والرُّ

فِْدية، وال َهدي، وال َحْلق.

وهو اختيار علامء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمني . انظر: فتاوى اللجنة )))/89)(، مموع فتاوى   )((
ابن عثيمني )))/)70،7(.
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وفيها: أنَّ الُمحَص ال جيب عليه القضاء؛ ألنَّ اهلل ل يكلِّفه بذلك.

وفيها: حتريم َحْلق الرأس عىل الُمحِرم، وأحلَق أكثر أهل الِعْلم به شعَر بقيَّة البَدن.

ة بالُموَس�ى ونحوها، وهو  وفيها: فضيلة َحْلق الش�عر يف النُُّس�ك، وهو إزالته إزالة تامَّ
أفضُل من التقصري.

وا إليه. وفيها: رمحة اهلل بالِعباد؛ أْن جعل هلم الِفْدية، كفارة عن فِْعل املحظور، إذا اْضُطرُّ

ر أو تعسَّ عليه اهلدُي فال  وفيه�ا: أنَّه ال جيب االق�رتاض عىل َمن ل جيد اهلدي؛ فَمن تعذَّ
يلزمه؛ لقوله تعال: )ۆ ۆ ۈ ۈ(.

 ، ، وال جيوز تأخري صيام الثالثة إل ما بعد احلجِّ وفيها: أنَّه ال جيوز صيام السبعة يف احلجِّ
دون ُعذر.

وفيها: تيسري اهلل تعال؛ أْن جعل السبعة -وهي العَدد األكب- بعد رجوع احلاجِّ إل بلِده.

واستدلَّ بعُض العلامء باآلية عىل: وجوب الُعمرة.

ويف اآلية: َفْضل التمتُّع.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(:

قول�ه تع�ال )ٱ ٻ ٻ( أي: احلجُّ ذو أش�هٍر معلوم�ات، أي: معروفات 
ة؛ ألنَّ احلجَّ يفوت  بنَي الناس. وأش�هر احلجِّ هي: ش�وال، وذو الَقْعدة، وعرٌش من ذي احِلجَّ

بطلوع َفْجر يوم النحر، فال جيوز اإلحرام باحلجِّ بعد فجر يوم العارش.

ِرَم  : َأْن حُتْ ؛ َفإِنَّ ِمْن ُس�نَِّة احلَجِّ ِرُم بِاحلَجِّ إاِلَّ يِف َأْش�ُهِر احلَجِّ قال ابن عبَّاس : »اَل حُيْ
.)((» بِاحلَجِّ يِف َأْشُهِر احلَجِّ

: »ِمَن  َحاِبِّ رواه اب�ن خزيم�ة يف صحيح�ه )596)(. وقال ابن كثري : »َوَهَذا إِْس�نَاٌد َصِحيٌح، َوَق�ْوُل الصَّ  )((
�نَِّة َكَذا« يِف َحَكِم امَلْرُفوِع ِعنَْد األَْكَثِريَن، َواَل ِس�يَّاَم َقْوُل اْبِن َعبَّاٍس َتْفِس�رًيا لِْلُقْرآِن، َوُهَو ُتْرمُجَاُنُه«. تفسري ابن  السُّ

كثري ))/)54(.
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، وينهياِن  ام كانا حُيِبَّان االعتامَر يف غري أش�هر احلجِّ وقد ثبَت عن عمر وعثامن ، أهنَّ
ة. ومعلوٌم  ))(. وهلذا َكِرَه َمن َكِرَه من العلامء االعتامَر يف بقيَّة ذي احِلجَّ عن ذلك يف أشهر احلجِّ

ام ِمنى. أنَّ أعامل احلجِّ تنقيض بانقضاء أيَّ

، وهو ركن من أركانه. وتش�مل اآلية  وقوله )ٻ پ پ پ( أي: أحرَم باحلجِّ
الُعمرة أيًضا.

)پ ڀ( أي: فعليه أن جيتنب اجِلامع، ودواعيه -كاللَّمس بشهوة، والتقبيل، والكالم 

يف ش�أن اجِلامع- والُفْحش من الكالم ُعموًما. )ڀ ڀ( أي: وعىل الُمحِرم اجتناب 
مجيع املعايص، ومن ذلك: الوقوع يف حمظورات اإلحرام.

: »َم�ْن َحجَّ َهَذا  َفث والفس�وق يف احلجِّ وق�د ق�ال النب�يُّ  يف َأْجر َمن ت�رك الرَّ
ُه«))(. الَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث َوَلْ َيْفُسْق؛ َرَجَع َكاَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

)ڀ ٺ ٺ ٺ( أي: ال مناَزع�ة، وال خصوم�ة، وال ِم�راء، وال فِْع�ل ما ُيغِضب 

ج�ال، واجلدال  ب ل�آلراء وأقوال الرِّ فق�ة وُيوِرث الش�حناء. وم�ن ذلك أيًض�ا: التعصُّ الرِّ
العقي�م مع الباعة وَمن يس�تأجرهم. وال بأس بالزجر والتأدي�ب والرضب -لولد أو َعْبد- 

إذا احتاَج إليه، وَتْرُكه َأْوَل.

وال يدخ�ل يف النه�ي عن اجِلدال: املناقش�ات املفيدة يف مس�ائل احل�جِّ الِعْلميَّة، من غري 
عوة. ب، واجلدال بالتي هي أحسن يف مقام الدَّ تعصُّ

؛ أرشَد إل فِْعل اخلري، وأخَب أنَّه به عليم؛ فقال: )ٿ ٿ  ِّ ول�امَّ هنى اهلل تعال عن الرشَّ
ٿ ٿ ٹ ٹ( أي: باخلري، يقَبله، وجيازي عليه خرًيا، سواًء كان قلياًل أو كثرًيا.

)ٹ( أي: ُخ�ذوا من الزاد ما يكفيكم يف الس�فر، حت�ى ال حتتاجوا إل الناس، 

دوا -م�ع غذاء اجلس�م- غ�ذاَء الَقْل�ب؛ )ڤ ڤ ڤ( أي: أفضله )ڤ(  وت�زوَّ
وهي: اتِّقاء عذاب اهلل، بِفْعل أوامره، واجتناب نواهيه.

تفسري ابن كثري ))/)54(.  )((
رواه البخاري )9)8)(، ومسلم )50))(.  )((
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ه عن سؤاِل الناس، واإلثقاِل عليهم. : ماٌل حالٌل طيٌِّب، ُيِعفُّ نيا للحاجِّ وِمن خري زاد الدُّ

وَن  وقد ورَد يف سَبب نزول هذه اآلية: عن ابن عبَّاس  قال: »َكاَن َأْهُل الَيَمِن حَيُجُّ
َة َس�َأُلوا النَّاَس، َفَأْنَزَل اهلل َتَعاَل:  ُلوَن! َفإَِذا َقِدُموا َمكَّ ُدوَن، َوَيُقوُلوَن: َنْحُن الُمَتَوكِّ َوالَ َيَتَزوَّ

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(«))(.

)ڦ( أي: خافوا ِعقاب، بامتِثال ما أمرُت واجتناب ما هنيُت )ڦ ڦ(: 

يا أصحاب العقول واألفهام.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ام. ، وأنَّ اهلل جعل له أشهًرا، مع أنَّ مناسَكه تتمُّ يف أيَّ تعظيم شأن احلجِّ

. وفيها: أنَّه ال جيوز تأخري أيِّ عمل من أعامل احلجِّ إل ما بعد أشهر احلجِّ

وفيها: أنَّ اإلحرام باحلجِّ قبل أشهره ال ينعقد؛ لقوله: )ٻ پ پ(.

َفث، وهو درجات: فمنه ما ُيفس�ُد احلجَّ وُيبطِله -وهو اجِلامع قبل  وفيه�ا: النه�ي عن الرَّ
أع�امل ي�وم النح�ر- ومنه ما ال ُيبطِل�ه ولكن يأثم ب�ه صاحُبه وجيب عليه فدي�ة أذى -وهو 
املب�ارشة بش�هوة- ومنه م�ا يأثم به صاحبه وُينِق�ص أجَره، لكن ال فدي�ة عليه -كالكالم يف 

أمور اجِلامع ونحوه-.

د عقد نيَّ�ة اإلحرام، ولو بق�َي عليه شٌء من  وفيه�ا: أنَّ حمظ�ورات اإلحرام تب�دأ بمجرَّ
املخيط مثاًل.

م، ويدخل  فُّ�ه والتَّنَعُّ َ ، م�ن الرتَّ ويف اآلي�ة: أنَّ ع�ىل احلاجِّ االبتع�اد عامَّ ين�اف معنى احلجِّ
�عر، ويبتعد كذلك عن الش�هوة وأسباهبا؛ فيُغّض البص،  فيه: الطِّيب، واملخيط، وقّص الشَّ
ها بغري شهوة -كأن  ويتحاَش�ى الكالم يف أمور اجِلامع، وال يَمسُّ امرأته بش�هوة، وجيوز مسُّ
يقودها يف الزحام-. وإذا كان حيرم عليه تعاطي الفسوق قبل اإلحرام؛ فابتعاده عنه يف حال 

اإلحرام آكد وأوَجب.

رواه البخاري )))5)(.  )((
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ش الِفْك�ر، كاجِلدال  وفيه�ا: أنَّ ع�ىل احل�اجِّ أن يبتع�د ع�ن كلِّ ما ُيق�يسِّ الَقْلب، وُيَش�وِّ
والِمراء.

وفيه�ا: احل�ثُّ عىل الزي�ادة من فِْعل اخلري يف مواس�م الطاع�ة؛ فأجُر العام�ل فيها يعُظم 
وُيضاَعف.

وفيها: تنبيه الِعباد لألخذ باألسباب.

نيا، بام ُيعني عىل طاعة اهلل. وفيها: األَْخذ باألسباب يف الدُّ

نيا بام ُيعينه عىل اآلخرة. وفيها: أنَّ العبد ُيؤَجر عىل األَْخذ من الدُّ

نيا. وفيها: أنَّ الِعبادة ال ُتنايف حتصيَل ما حيتاجه اإلنسان يف الدُّ

ق م�راد النفس  نيا فاٍن، وحيقِّ ني�ا؛ ألنَّ زاد الدُّ وفيه�ا: أنَّ زاد اآلخ�رة أفض�ل م�ن زاد الدُّ
ا زاد اآلخرة: فهو ُيوِصل إل النعيم املقيم يف اجلنَّة. ويوافق شهواهتا، أمَّ

مات. ا بَمن يفعل املحرَّ وفيها: أهيَّة التَّقوى يف أداء الِعبادات، وأنَّ التذكري هبا ليس خاصًّ

نيا، والزاد الباطن يف سفر العبد إل الدار اآلخرة. وفيها: التذكري بالزاد الظاهر يف سفر الدُّ

وفيها: العمل عىل االستغناء عن الناس، وَبْذل األسباب للتعفُّف عامَّ يف أيدهيم.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک(:

َفث والفس�وق واجلدال-  ول��امَّ هنى تعال يف مطلع اآلية عن أموٍر ُتنايف احلجَّ -وهي الرَّ
ب -باإلجارة  د يف الس�فر، وعدم نسيان التَّقوى؛ بنيَّ  ُحكم التكسُّ وأمر س�بحانه بالتزوُّ
، وإن  ا من األمور التي ال ُتنايف الَحجَّ ، وأهنَّ والبيع والرشاء ونحوها- للحاجِّ يف موسم احلجِّ

غ للعبادة أوَل وأفضل. كان ترُكها والتفرُّ

نيا يف هذه الِعبادة العظيمة؟ وه�ل ُتقَبل عبادُة َمن  فقد يس�أل س�ائٌل: هل جيوز عم�ل الدُّ
تعاطى أنواَع املعامالت والتجارة يف موسم الطاعة العظيم هذا؟
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تع�ال:  قول�ه  يف  اجل�واب  فج�اء 
چ(.

وقد ورَد يف سَبب نزول هذه اآلية: عن ابن عبَّاس  قال: »َكاَنْت ُعَكاٌظ َوَمَنَُّة َوُذو 
الَمَجاِز َأْس�َواًقا يِف الَجاِهِليَِّة، َفَلامَّ َكاَن اإِلْساَلُم َتَأثَُّموا من التَِّجاَرِة فِيَها، َفَأْنَزَل اهلل: )ڄ 

.)((» ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( يِف َمَواِسِم الَحجِّ

، يف األسواق التي أنشأها املرِشكون  ار يف موسم احلجِّ فليس عىل املسلمني َحرٌج من االتِّ
هلذا الغرض.

؟ َقاَل: َأَلْيَس  ا ُنْكِري))(، َفَهْل َلنَا من َحجٍّ وَع�ْن َأِب ُأَماَمَة التَّْيِميِّ َقاَل: ُقْلُت اِلْبِن ُعَمَر: إنَّ
ِلُقوَن ُرُءوَسُكْم؟ َقاَل: ُقْلنَا: َبىَل. َف))(، َوَتْرُموَن اجِلاَمَر، َوحَتْ َتُطوُفوَن بِالَبْيِت، َوَتْأُتوَن الُمَعرَّ

ِذي َسَأْلَتنِي، َفَلْم جُيِْبُه، َحتَّى  َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َجاَء َرُجٌل إَِل النَّبِيِّ ، َفَسَأَلُه َعِن الَّ
ي�ُل  هِبَ�ِذِه اآلَي�ِة: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  َن�َزَل َعَلْي�ِه ِجْبِ

اٌج«)4(. چ(، َفَدَعاُه النَّبِيُّ  َفَقاَل: »َأْنُتْم ُحجَّ

�اج )ڄ( أي: َحَرج  وقول�ه )ڄ ڄ( أي: ي�ا عب�اَد اهلل، م�ن الُحجَّ
وذن�ب )ڃ ڃ( وتطلب�وا )ڃ ڃ چ( أي: ِرزًق�ا، بالتج�ارة واإلجارة 

ونحوه.

)چ چ( أي دفعُتم، وذهبُت�م، ورجعُتم. و)اإلفاضة( هي: االندفاع )ڇ 

 : ؛ لقول النبي ڇ( وه�و اس�م للمكان املعروف، وهو عمدة أفعال احل�جِّ
»الَحجُّ َعَرَفُة«)5(.

رواه البخاري )098)(.  )((
نا يف عمل احلج، ونُحجُّ معهم تبًعا. ر دوابَّ أي: نؤجِّ  )((

أي: تقفون عرفة.  )((
قو املسنَد. حه حمقِّ رواه أمحد )4)64(، وصحَّ  )4(

حه األلباين يف  رواه أب�و داود )949)(، والرتمذي )889(، والنس�ائي )6)0)(، وابن ماجه )5)0)(، وصحَّ  )5(
اإلرواء )064)(.
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َي بذلك؛ ألنَّ إبراهيم  َعَرَف�ه ل�امَّ زاره مع جبيل ، وكان قد رآه  قيل: ُس�مِّ
قبل ذلك. وقيل: ألنَّ آدم تعاَرَف وزوجُته فيه، بعد ما ُأهبطا إل األرض. وقيل: ألنَّ الناس 
فون فيه بُذنوهبم. وقي�ل: ألنَّ عرفة مرتفعٌة عىل  م يعرَتِ يتعاَرف�ون فيه فيام بينه�م. وقيل: ألهنَّ

غريها.

ووق�ت الوق�وف بعرف�ة -عند أكثر العل�امء-: من بعد زوال الش�مس يوَم التاس�ع، إل 
وا ع�ىل ذلك بِفْعل النب�ي ، ولقوله:  طل�وع الفج�ر الثاين من يوم النَّْحر. واس�تَدلُّ
»لَِتْأُخُذوا َمنَاِس�َكُكْم«))(، وقول�ه : »َمْن َأْدَرَك َعَرَفَة َقْب�َل َأْن َيْطُلَع الَفْجُر))(؛ َفَقْد 

.)((» َأْدَرَك الَحجَّ

وقال بعض العلامء: وقُت الوقوف يبدأ من أول يوم عرفة؛ لقول النبي : »َمْن 
َشِهَد َصاَلَتنَا َهِذِه، َوَوَقَف َمَعنَا َحتَّى َنْدَفَع، َوَقْد َوَقَف بَِعَرَفَة َقْبَل َذلَِك َلْياًل َأْو هَنَاًرا؛ َفَقْد َأَتمَّ 

ُه َوَقىَض َتَفَثُه«)4(. َحجَّ

ا أبعد ما  ا خارج الَحَرم- و»املش�عر األقىص« -ألهنَّ ى عرفة ب� »املش�عر احلالل« -ألهنَّ وُتَس�مَّ
اج يف مناسكهم-. فيكون احلاجُّ بوقوفه فيها قد مجَع يف ُنسكه بنَي احِللِّ والَحَرم. يصل إليه الُحجَّ

كر، باللِّس�ان  ع�اء والتهليل والتكبري، وأنواع الذِّ )ڇ ڇ( أي: بالتلبي�ة والدُّ

والَقْل�ب واجل�وارح. وص�الة املغ�رب والعش�اء والَفْجر من ذك�ر اهلل. )ڍ ڍ 
ڌ( وه�و: اجلب�ل الصغ�ري يف آخ�ر ُمْزَدلِف�ة، الذي وق�ف عليه النب�ي  بعد 

ا -أي: انترش النُّور قبل طلوع الشمس-. الفجر، يذكر اهلل وَيدعو، حتى أسفَر جدًّ

و)ڍ(: اس�م للمكان الذي تؤدَّى فيه الش�عرية. وهو َمْعلُم الِعبادة. وصَفه ب� 
)احلرام( حلُْرمته، وألنَّه داخل حدود الَحَرم.

رواه مسلم )97))(.  )((
يعي: فجر يوم العارش -يوم النحر -.  )((

حه األلباين يف  رواه أبو داود )949)(، والرتمذي )975)(، والنسائي )6)0)(، وابن ماجه )5)0)(، وصحَّ  )((
اإلرواء )064)(.

حه األلباين يف  رواه أب�و داود )950)(، والرتمذي ))89(، والنس�ائي ))04)(، وابن ماجه )6)0)(، وصحَّ  )4(
اإلرواء )066)(.
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وُمْزَدلِف�ة كلُّها مكاٌن للوقوف؛ فقد قال : »ُكلُّ َعَرَف�اٍت َمْوِقٌف، َواْرَفُعوا َعْن 
�ٍر))(، َوُكلُّ فَِج�اِج ِمنًى َمنَْحٌر، َوُكلُّ  َبْط�ِن ُعَرَن�َة))(، َوُكلُّ ُمْزَدلَِفَة َمْوِقٌف، َواْرَفُعوا َعْن ُمَحسِّ

يِق َذْبٌح«))(. اِم التَّرْشِ َأيَّ

ة أخرى، وفيه دليل عىل مرشوعية  قوله )ڎ ڎ ڈ(: َأَمَر بذكره مرَّ
نا عىل هذه املناسك العظيمة. كر يف احلج، وتعليٌل بأنَّه هدانا لدينه، ودلَّ اإلكثار من الذِّ

)ڈ ژ ژ ڑ( أي: قبل هذه اهلداية والبيان واإلرش�اد -عن طريق الكتاب 

والرسول- )ڑ ک( أي: ال تعرفون كيف َتْذُكرون، وال كيف َتْعُبدون ربَّكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

به أن يرُقب فضَل اهلل، وال يتَِّكَل عىل ُقدرته ومهارته. أنَّه ينبغي للمسلم يف حال تكسُّ

�َب يف موس�م الِعب�ادة العظيم هذا، وال  وفيه�ا: ِمنَّ�ة اهلل تعال عىل عباده، بإباحته التكسُّ
تزال التجارة يف موسم احلجِّ من أعظم وسائل جنْي األرباح، وعليها اعتامُد كثرٍي من األفراد 

سات يف َدخِلهم السنوّي. كات واهليئات واملؤسَّ ِ واألرَُس والرشَّ

وفيها: أنَّه ُيشرَتط للوقوف بُمْزَدلِفة أن يكون بعد عرفة. وال ُيشرَتط أن يكون واقًفا عىل 
ِرْجَليه؛ فلو كان قاعًدا أو مضجًعا أجزأه ذلك. وهواء املناسك له ُحكم أرِضها وَقرارها.

الة من ِذكر اهلل. وفيها: أنَّ الصَّ

وفيها: أنَّ ُمْزَدلِفة من الَحَرم.

. وفيها: ُمقاَبلة نِعمة هدايته بكثرة ِذكره

ع، وهذا ُيفَهم من قوله تعال: )ڎ  ْ كر املرشوع هو ما وافق الرشَّ وفيه�ا: أنَّ الذِّ
ڎ ڈ(، إذا كانت )الكاف( للتشبيه.

وهو واٍد خارج عرفات.  )((
وهو واٍد بني ِمنى وُمزدلفة.  )((

حه األلباين يف التعليقات احلسان ))84)(. رواه أمحد ))675)(، وابن حبَّان )854)(، وصحَّ  )((
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كر يف احلجِّ -ويف عرفة خصوًصا-: التلبية، وقول )ال إله إالَّ اهلل، وحَده  ومن أفضل الذِّ
ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كلِّ شء قدير(.

وفيها: أنَّ تذكري اإلنسان بحاله قبل اهلداية؛ مفيٌد يف تعريفه بقيمتها.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک 

ڱ ڱ(:

قول�ه )ک( أي: بع�د وقوف الناس بعرفة وُمْزَدلِف�ة )ک( -يا ُقَريش- )گ 
، وكان يف ُقَريش  ة املس�لمني، الذين حرضوا موسم احلجِّ گ گ گ( أي:عامَّ
أَنَفة وِكْب، فال يتجاوزون ُمْزَدلِفة، وال يقفون مع الناس بعرفة، ويقولون: نحن أهل الَحَرم، 

فال نخرج من حدود الَحَرم!

فق�د جاء ع�ن أمِّ املؤمنني عائش�ة  قالت: »َكاَن�ْت ُقَرْيٌش َوَم�ْن َداَن ِدينََه�ا َيِقُفوَن 
ْوَن الُحْم�َس))(، َوَكاَن َس�اِئُر الَع�َرِب َيِقُف�وَن بَِعَرَف�اٍت، َفَلامَّ َجاَء  بالُمزَدلِف�ة، َوَكاُن�وا ُيَس�مَّ
اإِلْس�اَلُم َأَمَر اهلل َنبِيَّ�ُه  َأْن َيْأيِتَ َعَرَفاٍت، ُثمَّ َيِقَف هِبَا، ُثمَّ ُيِفي�َض ِمنَْها؛ َفَذلَِك َقْوُلُه 

َتَعاَل: )ک ک گ گ گ گ(«))(.

وق�د ج�اء عن اب�ن عبَّاس  م�ا يقتيض أنَّ امل�راد ب�� )اإلفاضة( هن�ا: اإلفاضة من 
الُمْزَدلِفة إل ِمنى، لرمي اجِلامر))(.

)ڳ ڳ( أي: اطلب�وا من�ه املغف�رة لُذنوبكم، وما وقَع منك�م من التقصري يف 

. أعامل احلجِّ

دة -غري هذا املوض�ع-؛ ومنها:  وق�د ورد االس�تغفاُر بع�د الِعب�ادات يف مواضع متع�دِّ
كر بعد  �َحر بعد قيام اللَّيل، ويف الذِّ الة، واالستغفار يف السَّ االس�تغفار بعد الس�الم من الصَّ

الوضوء، وغري ذلك.

دوا بام كان عليه آباؤهم. سوا يف دينهم، أي: تشدَّ وا بذلك؛ ألهنَّم حتمَّ ُسمُّ  )((
رواه البخاري )0)45(، ومسلم )9)))(.  )((

رواه البخاري )))45(.  )((
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وم�ن فوائد االس�تغفار بعد الِعب�ادة: أالَّ يدخل الُعْج�ُب إل النفس بعد أدائه�ا الِعبادة، 
دها وأتقنها. والتنبيه عىل أنَّ العبد ال خيلو من تقصرٍي يف أداء الِعبادات، مهام جوَّ

فع�ىل احلاجِّ أالَّ ينس�ى نصيَبه من االس�تغفاِر واإلكث�اِر منه، وأن يتخريَّ م�ن ذلك أدعَية 
نَّة، ومنها: سيِّد االستغفار. االستغفار الواردة يف الكتاب والسُّ

)ڳ ڱ ڱ ڱ(: ه�ذا تعليٌل لألمر باالس�تغفار، ب�أنَّ اهلل )ڱ( لُذنوب 

املستغِفرين، )ڱ( يتقبَّل توبتهم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ الناس يف أحكام اهلل سواء.

وفيها: أنَّ اإلفاضة تكون مع الناس دون إيذاٍء هلم، وقد ُس�ِئل أس�امة : كيف كان 
ِة الَوَداِع حنَي َدَفَع )يعني: من عرفة(؟ قال: »َكاَن َيِس�رُي  َرُس�وُل اهلل  َيس�رُي يف َحجَّ

.)((» الَعنََق، َفإَِذا َوَجَد َفْجَوًة َنصَّ

: رُسعة لإلبل أعىل من الَعنَق، فكان النبي  والَعنَق: السري بنَي اإلبطاء واإلرساع، والنصُّ
 إذا وجد ُمتَّسًعا أرسع، وإالَّ سار كام يسري الناس، ال ُيْؤِذهيم.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(:

يُت�م )ڻ( أي: أع�امَل  قول�ه تع�ال: )ں ں( أي: أهنيُت�م وأدَّ
ك�م، وفرغُت�م منها، وذبحُتم نس�اِئَككم، وحتلَّلُتم من ُنُس�ِككم، بعد َرْم�ي مجرة العقبة  حجِّ

�ام الترشي�ق يف ِمنَ�ى وغريه�ا. )ڻ  واالس�تقرار بمن�ى؛ )ڻ ڻ( أي: يف أيَّ
ا العَرب- وتفاخرون هبم بعد الفراغ من  ۀ( أي: كام كنتم تذكرون آباءكم -أهيُّ

رواه البخاري )666)(، ومسلم )86))(.  )((
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اج من ذكر اهلل، كام ُيكثِر الولُد  ا الُحجَّ ، وتنشغلون بِذكر مآثرهم. أو: أكثِروا أهيُّ موسم احلجِّ
ه وأبيه، وهو ال يعرف غريها. من ِذكر أمِّ

)ۀ ہ ہ( أي: بل أشّد ذكًرا من اآلباء، أو: إن ل َيِزد، فال ينُقص.

ام عظيٌم، وهو  عاُء يف املش�اعر يف تلك األيَّ ثم أرش�د تعال إل ُدعائه بعد كثرة ِذكره. والدُّ
ف املكان. ف الزمان ورَشَ َمظِنَّة االستجابة، جامٌع بنَي رَشَ

نيا، وينس�ى اآلخرة؛ فقال: )ہ  وقد ذمَّ تعال َمن ال يدعوه ويس�أله إالَّ يف أمور الدُّ
ھ( أي: بعضه�م )ھ ھ ھ ے( أي: أعطِن�ا )ے ۓ( أي: من أمور 
ة، واجلاه، وال�دار، واملرَكب )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( أي:  حَّ ني�ا، كاملال، والصِّ الدُّ

نيا. ليس له حظٌّ وال نصيب يف اآلخرة ألبتة؛ ألنَّه ل يكن يريد إالَّ الدُّ

اج وغريهم من املسلمني: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ  )ۆ ۆ ۈ( أي: من الُحجَّ

ار الواسعة،  ة والعافية، والزوجة احلسنة، والدَّ حَّ ۅ( أي: ما ُيستحَس�ن منها، من الصِّ
زق، ونحو ذلك. وسؤاله يدلُّ عىل فِقهه، بخالف  والِعْلم النافع، واملرَكب اهلنّيء، وَسَعة الرِّ

ة عليه. نيا ومتاعها ما ال حرام فيه، وال مرضَّ األول؛ فإنَّ الثاين يطلب من خري الدُّ

)ۅ ۉ ۉ( أي: نعي�اًم وَفْض�اًل، كنُ�ور الَوْج�ه، وإيت�اء الكت�اب باليمني، 

وختفي�ف احلس�اب، والتظلُّل يف ظ�لِّ العرش، وُس�قيا الَح�وض، وعىل رأس ذل�ك: اجلنَُّة 
ونعيمها -فهي الَحَسنة الُعظمى يف اآلخرة- وأعَظم نعيمها: رؤية اهلل تعال.

قال بعُض الس�لف: »َمن ُأعطَي َقْلًبا شاكًرا، ولس�اًنا ذاكًرا، وجسًدا صابًرا؛ فقد ُأويَت يف 
نيا َحَسنة ويف اآلخرة َحَسنة، وُوِقَي عذاب النَّار«))(. الدُّ

نيا َحَسنة ويف اآلخرة  وقيل: »َمن آتاه اهلل اإلسالم والقرآن، وأهاًل ومااًل؛ فقد ُأويَت يف الدُّ
َحَسنة«))(.

قول�ه )ې ې ې( أي: ادَفْع�ه عنَّ�ا، بِعصمتن�ا ِم�ن عم�ل أهل النَّ�ار، ومغفرة 
نوب التي ُتوِجُب دخول النَّار. الذُّ

تفسري ابن أب حاتم ))/59)(.  )((
فتح الباري )))/)9)(.  )((
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اع�ون باحلَس�نََتني )ى ائ( أي: ح�ظٌّ واف�ٌر )ائ  وقول�ه )ى( أي: الدَّ
عاء. أو: بسَبب ما قاموا به من األعامل الصاحلة. ەئ( أي: ألجِل ما َعِملوا من احلجِّ والدُّ

)وئ وئ ۇئ( أي: رسيع املحاَسبة للعباد، عىل كثرهتم وكثرة أعامهلم؛ فال َيْعُس 

ر  علي�ه حس�اهُبم، وال َيْعِج�ز عنهم. فيع�ِرُض أعامهلم عليه�م، وَيِزهنا بميزانه الَع�ْدل، وُيَقرِّ
املؤم�َن بُذنوب�ه إذا أدن�اه ِمنه، ث�م يغفرها ل�ه، وُيطيل وقوَف الكاف�ر والفاج�ر، وُيعاِمله بام 

، وحساهبم مجيًعا كحساب الواحد منهم. يستحقُّ

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ض التقصري فيها. كر بعد قضاء الِعبادة، وأنَّه يعوِّ أهيَّة الذِّ

وفيها: تقديم ِذكر اهلل عىل ِذكر الوالَدين.

�م عالية تطُلب خرَي  نيَّة، وِهَ نيا الدَّ م الناس إل: دنيئٍة ال هتت�مُّ إالَّ بالدُّ وفيه�ا: انقس�ام ِهَ
نيا واآلخرة. الدُّ

نيا، وأنَّ اإلنسان حُمتاج إليها. وفيها: مرشوعيَّة سؤاِل اهلل حسناِت الدُّ

ع�اء العظيم: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  وفيها: َفْضل هذا الدُّ
ې ې ې(.

ْنَيا  نَا آتِنَا يِف الدُّ وقد قال أنس بن مالك : َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء النَّبِيِّ : »اللُهمَّ َربَّ
َحَسنًَة، َويِف اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر«.

َوَكاَن َأَن�ٌس  إَِذا َأَراَد َأْن َيْدُع�َو بَِدْع�َوٍة َدَع�ا هِبَا، َف�إَِذا َأَراَد َأْن َيْدُع�َو بُِدَعاٍء َدَعا هِبَا 
عاء. فِيِه))(، وهو من جوامع الدُّ

وروى مس�لم َع�ْن َأَنٍس، َأنَّ َرُس�وَل اهلل  َع�اَد َرُجاًل ِمَن امُلْس�ِلِمنَي، َقْد َخَفَت 
اُه؟«  ٍء َأْو َتْس�َأُلُه إِيَّ َفَص�اَر ِمْث�َل الَفْرِخ، َفَقاَل َلُه َرُس�وُل اهلل : »َهْل ُكنَْت َتْدُعو بيَِشْ
ْنَيا، َفَقاَل َرُسوُل  ْلُه يِل يِف الدُّ َقاَل: َنَعْم، ُكنُْت َأُقوُل: اللُهمَّ َما ُكنَْت ُمَعاِقبِي بِِه يِف اآلِخَرِة، َفَعجِّ

رواه البخاري )89)6(، ومسلم )690)(.  )((
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ْنَيا  اهلل : »ُس�ْبَحاَن اهلل اَل ُتطِيُق�ُه -َأْو اَل َتْس�َتطِيُعُه- َأَف�اَل ُقْل�َت: اللُه�مَّ آتِنَ�ا يِف الدُّ
َحَسنًَة، َويِف اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر« َقاَل: َفَدَعا اهللَ َلُه، َفَشَفاُه))(.

نيا، ولكنَّه�ا إجابُة فِتنٍة، ال  وفيه�ا: أنَّ اهلل ق�د جييب دعوَة الكاف�ر والفاجر وطلَبه من الدُّ
إجابة تكريم.

فاع عن اآلباء. وفيها: أنَّه تب الَغرية هلل واحلميَّة له ولدينه، أشدُّ من الَغرية واحلميَّة والدِّ

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(:
اج، بالتكبري الُمطَلق واملقيَّد، والتحميد  ا الُحجَّ قوله تعال )ٻ ٻ( يعني: يا أهيُّ
�ام الترشيق الثالثة، وقيل: معها يوم  والتس�بيح والتهليل. )ٻ ٻ پ( وهي: أيَّ

النحر.

ك�ر فيها: م�ا يكون عند رم�ي اجلمرات،  . وم�ن الذِّ يت )پ(؛ لِقلَّته�نَّ وُس�مِّ
وخلَف الصلوات، وِذكر اهلل بالتس�مية والتكبري عند َذبح اهلدي واألضاحي، وِذكر اهلل عىل 

له، واحلمد يف آخره-. ب -بالتسمية يف أوَّ األكل والرشُّ

ٍب َوِذْكٍر هلل«))(. اُم َأْكٍل َورُشْ يِق َأيَّ اُم التَّرْشِ وقد قال النبي : »َأيَّ

يِق؛ ِعيُدَنا َأْهَل اإِلْس�اَلِم، َوِهَي  اُم التَّرْشِ ويف حدي�ٍث آخر: »َي�ْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم النَّْحِر، َوَأيَّ
ٍب«))(. اُم َأْكٍل َورُشْ َأيَّ

ام الترشيق  )پ پ ڀ ڀ( أي: فَمن اس�تعجَل بالنَّْفر من ِمنى إل مكة، يف ثاين أيَّ

ة(، قبل الغ�روب، بعد رمي اجِل�امر؛ )ڀ ڀ ٺ( أي: ال  )الث�اين عرش م�ن ذي احِلجَّ
له. حرج يف تعجُّ

رواه مسلم )688)(.  )((

رواه مسلم ))4))(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )0/4))(. رواه أبو داود )9)4)(، والرتمذي ))77(، وصحَّ  )((
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)ٺ ٺ( أي: ب�اَت يف ِمن�ى ليلة ثالث الترشيق، ورمى اجِل�امر بعد الزوال؛ )ڀ 

ره. ڀ ٺ( أي: يف تأخُّ

وجيتن�ب  باملأم�ورات،  منه�ام  واح�ٍد  كلُّ  في�أيت  �ر،  واملتأخِّ �ل  أي:املتعجِّ )ٿ ٹ( 

ه. املحظورات يف حجِّ

، )ڤ ڤ ڤ ڤ(  )ٹ ٹ( يف املستقَبل بعد االنصاف من احلجِّ

أي: ُتَمعون يوَم القيامة، بعد الَبْعث من قبوركم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ام الترشيق. كر يف أيَّ َفضل الذِّ

ل بالنَّْفر من منى. وفيها: ُرخصة اهلل يف التعجُّ

ل؛ ألنَّ معه زيادُة عمل، وهو زيادُة َرْمي إحدى وعرشين  ر عىل املتعجِّ وفيها: َفْضل املتأخِّ
َحصاة، واملبيت ليلًة بِمنى.

ل، مقيَّد بالتَّقوى. خصة بالتعجُّ وفيها: أنَّ انتفاء اإلثم ملن أخذ بالرُّ

وفيها: اقرتان املواعظ بالتخويف من اآلخرة.

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

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ں ں(:
نيا وال رغبة هلم  هم الدُّ ل�امَّ ذكر تعال يف اآليات السابقة قسَمني من الناس، وها: َمن هُّ
نيا واآلخرة؛ ذكَر بعد ذلك نوَعني آخَرين من الناس، يناسبان  يف اآلخرة، وَمن يريد خرَي الدُّ
م: نوٌع ُحْلو املنطِق، لكنَّه أَسوُد الَقْلب، ونوٌع ُتطابِق رسيرُته عالنيَته، ويسعى ملرضاة  ما تقدَّ

اهلل؛ فقال تعال:
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)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(: قي�ل: نزل�ت يف األخن�س بن رشيق 

�ة يف املنافِق�ني، الذين ق�ال اهلل فيه�م: )ې ې ې ې(  الثقف�ي، وقي�ل: ه�ي عامَّ
]املنافقون: 4[.

قال ابن كثري  : »وهو الصحيح«))(.

نيا وأس�باِب  وقول�ه )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( أي: َتْسَتْحِس�ن قوَله يف أموِر الدُّ
ِب، يلبس�ون للناس  املعاش، وهؤالء قوٌم ألِس�نَُتهم أحىَل ِمن الَعَس�ل، وُقُلوهبم أمرُّ ِمن الصَّ

ُجلوَد الضأن عىل ُقُلوب الذئاب، وحاهُلم كام قال الشاعر:

وَي�روُغ من�َك ك�ام َي�روُغ الثَّْعَلُبُيْعطي�َك ِمن َطَرِف اللِّس�ان حالوةاً

قول�ه )ڃ ڃ ڃ چ چ چ( أي: حيل�ف ب�اهلل أنَّ َقْلب�ه مواف�ٌق قوَل�ه، وأنَّ�ه ع�ىل 
اإلس�الم، وه�و يف احلقيقة كاِذٌب مس�تمرٌّ عىل النِّفاق، مباِرٌز هلل تعال ب�ام يف َقْلبه من الُكفر. 

ولذا قال: )چ ڇ ڇ( أي: شديد الُخُصومة والعداوة، يكِذب ويفُجر.

َث َكَذَب، َوإَِذا  وق�د ذكر النبيُّ  يف عالم�ات املنافِق: »إَِذا اْؤمُتَِن َخاَن، َوإَِذا َحدَّ
َج�اِل إَِل اهلل: اأَلَلدُّ  َعاَه�َد َغ�َدَر، َوإَِذا َخاَص�َم َفَجَر«))(، وق�ال : »إِنَّ َأْبَغ�َض الرِّ

. اخلَِصُم«))(، وهو شديد الُخُصومة بالباطل، بَكِذبه وُزوره، وَميله عن احلقِّ

ويف احلديث: »َمْن َخاَصَم يِف َباطٍِل َوُهَو َيْعَلُمُه؛ َلْ َيَزْل يِف َسَخِط اهلل َحتَّى َينِْزَع«)4(.

)ڇ ڍ( أي: ان�صف وذه�ب. وقي�ل: تولَّ مقاليد األم�ور؛ )ڍ ڌ ڌ( 

أي: َقَص�َد وَعَمَد ومش�ى حثيًثا )ڎ ڎ(: بقطع األرحام، وَس�فك الدماء، وتفريق 
الكلمة، ونحو ذل�ك. )ڈ ڈ(: ُيتِلف الزرع، باإلحراق ونحوه. )ژ(: 

ء الِفعال. ء املقال سِّ يقُتل أوالد البهائم وغريها، ُظْلاًم وعدواًنا، فجمَع إل سِّ

تفسري ابن كثري ))/)56(.  )((
رواه البخاري )4)(، ومسلم )58(.  )((

رواه البخاري )457)(، ومسلم )668)(.  )((
رواه أبو داود )597)(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )48))(.  )4(
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)ڑ ڑ ک ک( أي: يكَرُهه وال يرىض به، وُيعاِقب عليه.

)ک گ گ( يف َوْعظ�ه وتذك�ريه: )گ گ( أي: اخ�َش عقاب�ه، وات�ُرك الُكف�ر 

والفساد؛ )ڳ ڳ(: احلميَّة والغضب )ڳ( أي: بسَبِب اإلثم.

ف�كان ج�زاؤه: )ڱ ڱ( أي: كافي�ه ع�ذاب الس�عري، )ڱ ں(: 
قُبَحت فِراًشا وعذاًبا، يضطجع عليه.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

وا بظواهر األحوال، وأن جيتهدوا يف متييز حقائق الناس. أنَّ عىل املؤمنني أالَّ يغرتُّ

ق فعُله قوَله. د ليس داالًّ عىل ِصدق الشخص، حتى يصدِّ وفيها: أنَّ القول املجرَّ

وفيها: أهيَّة اختباِر الش�هود، والنظِر يف أفعال األش�خاص عند إرادة الُحكِم عليهم أو 
تزكيتهم.

وفيها: خطورة خمالفة الظاهر للباطن.

وفيها: َذمُّ النِّفاق، واجلدل الكاِذب، والُخُصومة الفاجرة.

وفيها: ِعلم اهلل  بام يف الصدور.

وفيها: أنَّ املعايص س�َبٌب هلالك الزرع والبهائم؛ ألنَّ الُمفِس�د يف األرض يكون فس�اُده 
سَبًبا ملنع املطر، فيموت الزرع، وهَتلك الدواب.

ة الُمفِس�دة  بات الكيامويَّ ويؤَخ�ذ منه�ا: أنَّ الذين يعَتدون ع�ىل ُزروع الناس اليوَم باملركَّ
ون يف اجلينات الوراثيَّة، ليوَلد َمْسٌخ ضارٌّ يف  وغريها، ويتالَعبون بَخْلق اهلل يف النَّسل، ويغريِّ

أكله واستعامله؛ هم يف احلقيقة ُمفِسدون يف األرض، داخلون يف هذه اآلية.

، وأن يركَب اإلنس�اُن  وفيها: التحذير من معاَندة الناِصحني، وخطورة التعايل عىل احلقِّ
رأَسه؛ بغًيا وُعدواًنا.

م يسَعون يف اإلفساد. وفيها: خطورة الوالة الظََّلمة؛ ألهنَّ
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)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(:

ي بام عنده يف سبيل  ول�امَّ ذكر تعال ُأْنُموذًجا للُمفِسدين؛ أعقبه بِذكر ُأنموذج الذي ُيَضحِّ
اهلل إلص�الح الن�اس؛ فقال: )ڻ ڻ( أي: بعض الن�اس )ڻ ڻ( أي: يبيع 

)ۀ( وما َيْمِلك؛ )ۀ(: ألجل )ہ ہ( أي: رضوانه.

ومي  وى بعُضها ببعٍض: أنَّ هذه اآلية نزلت يف ُصَهيب بن سنان الرُّ وجاء يف رواياٍت يتقَّ
َة َوَأَراَد اهِلْجَرَة، َمنََعت�ه ُقَريٌش َأْن هُيَاِجَر باَِملِِه، وقالوا له: َيا  ، َوَذلِ�َك أنَّه ل�امَّ َأْس�َلَم بَِمكَّ
صهيُب، َقِدمَت إَِلْينَا َوال َماَل لك، َوخَتُْرُج َأْنَت َوَماُلَك! َواهلل ال َيُكوُن َذلَِك َأَبًدا! فقال هلم: 

َأَرَأْيُتْم إِْن َدَفْعُت إَِلْيُكْم َمايِل خُتَلُّون َعنِّي؟ َقاُلوا: َنَعْم.

قال صهيب: »فدفعُت إَِلْيِهْم َمايِل، فخلَّوا َعنِّي، َفَخَرْجُت َحتَّى قدمُت الَمِدينََة«.

�اُه ُعَم�ُر ْبُن اخلَطَّاِب َومَجَاَع�ٌة، وقالوا: »َربح الَبْيُع«، وأخ�بوه أنَّ اهلل تعال أنزَل فيه  َفَتَلقَّ
هذه اآلية.

ين عىل أنَّ اآلية نزلت يف كلِّ ماهد يف سبيل اهلل))(. وأكثر املفسِّ

، وقاتَل حتى ُقتَِل، قال بعُض املس�لمني: ألقى هذا  ول��امَّ اقتح�م رجٌل يف صفوف العُدوِّ
بيَديه إل التْهُلكة، فكتب إليهم عمر: »ليس كام قالوا، هو من الذين قال اهلل فيهم: )ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(«))(.
وَصحَّ عن قتادة  أنَّه قال يف املراد باآلية: »هم املهاجرون واألنصار«))(.

وقي�ل يف معناه�ا: وَم�ن يبِع ويب�ُذل نفَس�ه يف طاعة اهلل -من ص�الٍة، وصي�اٍم، وجهاٍد، 
ي،  �ْلعة، وهو كالبائع، واهلل هو املشرَتِ وأمٍر بمعروف وهنٍي عن ُمنَكر-؛ صارت نفُس�ه كالسِّ

والثمن مرضات اهلل.

محة وألطفها،  وقوله )ہ ھ ھ( أي: ذو َرْأفة بالغة، و)الرأفة(: هي أرقُّ الرَّ
ِئق باهلل تعال، وبكامله وجالله. عىل الَوْجه الالَّ

انظر: تفسري الطبي )48/4)(، تفسري ابن كثري ))/565-564(.  )((
تفسري ابن أب حاتم ))/69)(.  )((

تفسري عبد الرزاق ))/0))(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َفْضل َمن باع نفسه هلل.

وفيها: املكانة العظيمة لإلخالص؛ كام يف قوله: )ۀ ہ ہ(.

ضا( هلل تعال، كام يليق بجالله وَعَظمته. وفيها: إثبات صفة )الرِّ

وفيها: تقديم مرضات اهلل عىل النفس.

�َور املتقابلة، كام يف  وفيه�ا -م�ع اآلي�ات التي قبَلها-: بالغ�ة القرآن، بِذكر املث�اين والصُّ
النوَعني املذكوَرين.

نفان املذك�وران يف اآليات مثاًل لطَريَف القت�ال يف املعركة، وهم:  ويصُل�ح أن يك�ون الصِّ
ار املفِسدون، وَمن جياهدهم من املسلمنَي الذين باعوا أنُفَسهم هلل تعال. الكفَّ

ة ُصَهيب : التضحية باملال ألجل اهلجرة يف سبيل اهلل. ويف ِقصَّ

ار ال يَدعون املسلمني، حتى يتسلَّطوا عليهم وعىل أمواهلم، وينَهبوا خرياهتم. وأنَّ الكفَّ

م يرتكون املبادئ ألجل األموال. وأهنَّ

. وشجاعة ُصَهيب

والثَّناء عىل َمن أحسن عمَله.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ(:

ث�م أمر تعال عب�اده املؤمنني أن يأخذوا بجميع رشائع اإلس�الم، ويعمل�وا بكلِّ ما ورَد 
في�ه؛ فق�ال: )ھ ے ے( عقي�دًة وق�واًل وعم�اًل )ۓ ۓ ڭ( أي: 
تلبَّس�وا باإلس�الم، وادخلوا يف طاع�ة اهلل )ہ( أي:مجيًعا، واعمل�وا بجميع أعامل 
�يطان،  ، )ڭ ڭ ۇ ۇ( أي: اجتنبوا ما يأمركم به الشَّ اخلري ووجوه البِّ
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ين وَتْرك بعضه، أو العمل بغري ما يف دين  نَّكم تزيينه وال َوْسَوسته، يف أخِذ بعض الدِّ وال يُغرَّ
اإلسالم. )ۆ ۈ ۈ ٴۇ( أي: ظاهر العداوة لبني آدم، وللمؤمنني خصوًصا.

)ۋ ۅ( أي: انحرفُت�م ع�ن احل�قِّ )ۅ ۉ ۉ ې ې( أي: 

 ، أَت�ْت وظهَرت الدالئل الواضحات، والباهني القاطعات؛ )ې ې ى ى(: قويٌّ
ِعه وَقَدِره. منيع الَجناب، )ائ( يف رَشْ

ويف اآليَتن من الفوائد:

دخول العمل يف اإليامن.

ع، مجلة وتفصياًل. ْ وفيها: وجوب تطبيق الرشَّ

وفيها: أنَّ للشيطان ُخُطوات، يستدرج هبا املؤمنني.

ا. وفيها: وجوب عداوة َمن جيعله اهلل عُدوًّ

. وفيها: خطورة االنحراف بعد الِعْلم وتبنيُّ احلقِّ

وفيه�ا: أث�ر أس�امء اهلل وصفاته -ك�� »العزيز« و»احلكي�م«- يف َخوِف املؤم�ن من ذنبه، 
ووجوِب عودته إل ربِّه.

ب�اع ُخُطوات  وفيه�ا: أنَّ النه�ي )ڭ ڭ( بع�د األم�ر )ۓ(؛ ي�دلُّ عىل أنَّ اتِّ
خول يف اإلسالم كافَّة. يطان خيالِف الدُّ الشَّ

الة  ة -كالصَّ ين، والعمل بام خيتص بالش�عائر التعبُّديَّ دُّ عىل َمن قال بتجزئة الدِّ وفيها: الرَّ
والصي�ام واحل�ج- أو األح�وال الش�خصيَّة -كامل�رياث والنِّ��كاح والطالق- فق�ط!! بل 

الواجب تنفيذ أحكام اإلسالم مجيًعا، وعدم التفريط يف شء منها.

يطان. وفيها: أنَّ العمل بجميع اإلسالم يستلِزم خمالفة سبيل الشَّ

خول فيه ظاهًرا وباطنًا، باللِّسان والَقْلب واجلوارح، وقد  وفيها: أنَّ اإليامن ال يتمُّ إالَّ بالدُّ
م: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]املائدة: 41[. وصف اهلل بعَض أهل الُكفر أهنَّ

وفيها: أنَّ عقوبة العالِ�م بالذنب، أعظُم من عقوبة اجلاهل به.

وفيها: أنَّ اإلسالم ُيغني عامَّ سواه.
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ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ 

ی ی ی(:
ًدا الكافري�ن بمجيئه لَفْصل القض�اء بنَي الِعباد ي�وم القيامة: )ەئ  ث�م قال تع�ال، مهدِّ
بون، الذي�ن كَفروا من بع�د ما جاءهتم  ەئ( أي: ينتظ�رون. واملقص�ود: ه�ؤالء املكذِّ

�يطان. واالس�تِفهام للنفي، واملعنى: م�ا ينتظرون )وئ وئ  البيِّن�ات، واتَّبع�وا ُخُطوات الشَّ
ۇئ ۇئ( أي:جييء بنفس�ه ، ميًئا وإتياًن�ا حقيقيًّا، يليق بجالله وَعَظمته )ۆئ ۆئ( 
ق السامء بالَغامم  �حاب األبيض الرقيق، فيكون تش�قُّ أي: مع ُظَلل )ۈئ ۈئ( وهو: السَّ

. ِّب مًة ملجيء الرَّ مقدِّ

)ېئ( تأيت صفوًفا، كام قال اهلل: )ى ائ ائ ەئ ەئ( ]الفجر: 22[.

)ېئ ېئ( أي: ُف�ِرَغ من إهالك ه�ؤالء، والَفْصل بنَي اخلالئق. )ىئ ىئ( ال إل 

غ�ريه )ی ی( أي: ُت�ردُّ أمور اخلالئق وُش�ؤوهنم؛ ليقيض بينه�م، وجياِزي كالًّ عىل 
عمله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وعيُد الظاملني يوَم القيامة.

بِّ تعال بنفس�ه ي�وَم القيامة، ليقيض بنَي عب�اده. ومن هنا ُيعَرف  وفيه�ا: إثباُت إتيان الرَّ
فوا الَكِلم عن مواضعه؛ فقالوا يف إتيان اهلل وميئه: إتيان أمِره، وميء أمِره! ضالل الذين حرَّ

وفيها: ختويف الِعباد، بَثوران الَغامم العظيم من كلِّ جانب، مقّدمًة ملجيء اجلبَّار تعال.

وفيها: إثباُت أنَّ املالئكة أجساٌم تأيت، خالًفا ملن قال: أرواح بال أجسام.

وفيه�ا: أنَّ األمور الرشعيَّة والكونيَّة مرِجعه�ا إل اهلل وحَده؛ فال جيوز أخُذ الترشيع من 
غريه.

وفيها: إثبات أفعال اهلل، ومنها: اإلتيان واملجيء.

. ِّب وفيها: زوال ُسلطان البرش يوَم القيامة؛ ألنَّ مرِجع األموِر كلِّها إل الرَّ
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٹ(:
ا املؤمنون الذي�ن حياِورون  د ، وي�ا أهيُّ قول�ه تعال )ٱ( أي: اس�أل ي�ا حممَّ
)ٻ ٻ( أي:   : ينتم�ي إل يعق�وب  َم�ن  )ٻ ٻ( وه�م كلُّ  اليه�ود 
 ، ِّب ة قاطعة، تُدلُّ ع�ىل ُقدرة الرَّ أعطيناه�م )پ پ پ(: ُمعِج�زة واضحة، وُحجَّ

وصدِق نبيِّه موسى ، ثم كَفروا وجحدوا وأعَرضوا.

)ڀ ڀ ڀ ڀ( أي: جيع�ل بدهل�ا ُكفًرا، مع أنَّ الواجب علي�ه أن يؤمن هبا، كام قال 

تعال يف اآلية األخرى: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]إبراهيم: 28[.

)ٺ ٺ ٺ ٺ( أي: وصَل�ت إلي�ه وعَرفها؛ )ٿ ٿ ٿ ٿ( أي: جزاء َمن 

ي )العقاب( عقاًبا؛ ألنَّه يقع َعِقب الذنب. فعَل ذلك هو العذاب الشديد. وُسمِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تس�لية النب�يِّ  يف ُكف�ر اليهود به؛ فقد أخ�به اهلل تعال يف ه�ذه اآلية أنَّ هؤالء 
اليهود قد كَفروا باآليات الكثرية التي أعطاها اهلل ملوسى ، فال غرابة أن يكفروا بك.

وفيها: تقريع اليهود وتوبيخهم.

وفيها: أنَّ معِجزات األنبياء من نَِعم اهلل تعال عىل عباِده.

كر -وهو اإليامن هبا- والتحذير من ُمقاَبلتها بالُكفر،  وفيها: وجوب ُمقاَبلة اآليات بالشُّ
خول فيه، وأس�وأ من�ه: االرتداد واخلروج  وأعظ�م نِعمة هي اإلس�الم، وُكفرها: رفض الدُّ

منه.

وفيها: ُمقاَبلة اهلل ملن كفَر نِْعَمته بالعقوبة الشديدة.

نيا، والُكفر هبا أشنع وأقبح. ين أخطر من نِعمة الدُّ وفيها: أنَّ نِعمة الدِّ

وفيها: أنَّ الُكفر بعد املعرفة والِعْلم واالطِّالع، أشنع وأقبح؛ لقوله: )ٺ ٺ ٺ ٺ(.

وفيها: وجوُب ُش�كر نِْعَمة اهلل تعال علينا يف هذا العص، يف التقنيات احلديثة، ووس�ائل 
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م التَقني الكبري -يف شبكات اإلنرتنت وغريها- باستخدامها فيام  التواصل املختلفة، والتقدُّ
ُيريض اهلل تعال، ال يف معصيته، وال يف تضييع األوقات.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(:
ابة، فَرُضوا  قول�ه تع�ال )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( أي: ُجِعَلت هلم هبيَّة مجيل�ة جذَّ
�يطان، كام قال تعال:  هب�ا، واطمأنوا إليها، وانش�غلوا بَجْمعها. والذي بارش التزيني هو الشَّ
ره هو اهلل ، كام قال تعال:  )ې ې ې ى( ]النمل: 24[، والذي قدَّ

)ڤ ڤ ڦ( ]النمل: 4[.

ني�ا، فحاهل�م أيًض�ا ه�و:  )ڤ ڤ ڦ ڦ( أي: باإلضاف�ة إل افتتاهن�م بالدُّ

�خرية من املؤمنني؛ لَفْقرهم، أو الش�تغاهلم بِدينهم وعم�ل الصاحلات، فهم يضحكون  السُّ
�م من الضالِّني، كام قال تعال: )ۇئ  وا هبم، وَيِصفوهنم بأهنَّ م�ن املؤمنني، ويتغاَمزون إذا مرُّ
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

فن: 32-29[. حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب( ]املطفِّ
)ڦ ڄ( أي: اجتنبوا غضب اهلل، باالش�تغال بعمل الصاحلات وعدم االهنامك 

�ا؛ ألنَّ املؤمن�ني يف ِعليِّ�ني  �يًّا ومعنويًّ ني�ا )ڄ ڄ ڄ( مرتب�ًة ومن�زل�ًة، ِحسِّ يف الدُّ
ار يف العذاب هُيانون، يس�خر  م�ون، والكفَّ �ار يف أس�فل س�افلني، وألنَّ املؤمنني مكرَّ والكفَّ

منه�م املؤمنون وَيْضَحكون، ك�ام قال تع�ال: )جث مث ىث يث حج مج جح ٱ 
فن: 36-34[. ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]املطفِّ

ني�ا املؤم�ن والكاف�ر، ويف اآلخ�رة ي�رزق املؤمنني  )ڃ ڃ ڃ چ(: ُيعط�ي يف الدُّ

نيا بغري حماَس�بة، وُيعطِي املؤمنني يف اآلخرة  جنَّ�ات النعيم )چ چ( أي: ُيعطِي يف الدُّ
بال حتديد وال عَدد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا؛ حتى ال يركن إليها املؤمن. التحذير من فِتنة الدُّ
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تهم، وأنَّ الِعبة بكامل النهاية؛ لقوله: )ڦ  ار وس�خريَّ ب عىل أذى الكفَّ وفيها: الصَّ
ڄ ڄ ڄ ڄ(.

وفيها: تثبيت اهلل للمؤمنني، وتصبريهم عىل أذى الكافرين.

هم يف اآلخرة عىل الكافرين. وفيها: البِشارة للمؤمنني، بُعُلوِّ

وفيها: إثبات أفعال اهلل ومشيئته.

ه. وفيها: ِرزق اهلل الوفري، الذي ال يستطيع احلاسبون عدَّ

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(:

نيا؛ ذكر بع�َده كيف كان ِدي�ن الَخْلق قبل  ول��امَّ ذك�ر تعال ض�الل الكافرين بس�َبِب الدُّ
االنح�راف والض�الل؛ فق�ال: )ڇ ڇ( من وق�ت آدم  إل ن�وح  )ڇ 
ك. ، واختلفوا بعد ذلك، فوقع فيهم الُكفر والرشِّ ڇ( أي: متَّفقني عىل التوحيد واحلقِّ

يَعٍة من  ُهْم َع�ىَل رَشِ ُة ُقُروٍن، ُكلُّ وق�د قال اب�ن عبَّاس : »َكاَن َب�نْيَ آَدَم َوُنوٍح َع�رَشَ
ًة َواِحَدًة«))(. ، َفَلامَّ اْخَتَلُفوا َبَعَث اهلل النَّبِيِّنَي والُمرَسلنَي، َوَأْنَزَل ِكَتاَبُه، َفَكاُنوا ُأمَّ احلَقِّ

)ڍ ڍ(: أرس�َل )ڌ ڌ( باجلنَّ�ة َم�ن أطاَع�ه )ڎ( خُمِِّوفِ�ني 

بالنَّار َمن كفَر باهلل وعصاه.

ى اهلل تعال منهم مجلًة -عددهم خسة وعرشون- وهلل تعال ِسواهم كثريون، ال  وقد سمَّ
يعِرف أسامَءهم وال أعداَدهم وال أزماهَنم وال تفاصيَل حياهتم وَقَصصهم مع أقوامهم؛ إالَّ 

. خالُِقهم ومرِسُلهم

حه األلباين يف الصحيحة )854/7(. رواه احلاكم ))/480(، وصحَّ  )((
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وقد ورَد تعداُدهم يف أحاديث متكلَّم يف أسانيدها؛ فنؤِمن هبم إيامًنا ُممال))(.

 ، ُس�ل كت�اب )ژ(: ببيان احلقِّ )ڎ ڈ ڈ( أي: م�ع كلِّ واح�د من الرُّ

وهي حقٌّ من عند اهلل، وما جاء فيها من الرشائع فهو حقٌّ وِصدٌق أيًضا.

)ژ( اهلل ، أو: كلُّ واح�د م�ن األنبي�اء، أو: ليكون ه�ذا الكتاب حاكاًم )ڑ 

ني�ا، وفيام اختلفوا فيه  ين والدُّ ڑ ک ک ک(: يف كلِّ صغ�رية وكب�رية من أمور الدِّ
، واختَصموا فيه من القضايا. من احلقِّ

ي�ن والكت�اب )گ ڳ ڳ( وه�م: األَُم�م  )گ گ گ( أي: يف احل�قِّ والدِّ

والناس الذين ُأْعُطوه )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( أي: اآليات والُحَجج الواضحات.

َده، ومنهم َمن كفَر به وأرشك. فاختلفوا يف اهلل : فمنهم َمن وحَّ

ة  ل�ه. واختلفوا يف نبوَّ فه وبدَّ �ك به، ومنهم َمن حرَّ واختلف�وا يف الكتاب: فمنهم َمن متسَّ
د : فمنهم َمن آمن به، ومنهم َمن كفَر. حممَّ

)ڱ ں( أي: ألجل البغي. و)البغي(: هو العدوان. فكان الباعث عىل االختالف 

الَحَسد والعدوان، وإرادة تغلُّب كلِّ فريق عىل اآلخر.

)ڻ ڻ ڻ ڻ(: وهذه هداية التوفيق، املس�بوقة هبداية الِعْلم واإلرشاد )ۀ 

 ، ۀ ہ( أي: الذي�ن أوت�وا الكت�اب )ہ ہ( أي: فه�َدى اهلل الذي�ن آمنوا للحقِّ
الذي حصل االختالف فيه )ہ(: بمشيئته وإرادته.

ا، وقالت  وم�ن أمثلة هذا: االختالف يف إبراهيم ، حيث قالت اليهود: كان هيوديًّ
النصارى: بل كان نصانيًّا. واحلقُّ أنَّه كان مسلاًم حنيًفا.

بت به اليهود، وجعلت�ه النصارى إهلًا، وهَدى  واالخت�الف يف عيس�ى ، حيث كذَّ
اهلل أهلَّ احلقِّ إل أنَّه رسوُل اهلل وَكِلمُته.

حي�ح ))/)))(، البداية والنِّهاي�ة ))/89(، لوامع األنوار  انظ�ر: مم�وع الفتاوى )409/7(، اجل�واب الصَّ  )((
اريني ))/58)، 64)(. فَّ البهيَّة للسَّ
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واالختالف يف عيد األس�بوع، حي�ث اختذ اليهود يوَم الس�بت، والنصارى يوَم األحد، 
د  ليوم اجلمعة؛ وق�د قال النبي : »َنْح�ُن اآلِخُروَن  �ة حممَّ فه�َدى اهلل أمَّ
ُْم ُأوُتوا الِكَتاَب من َقْبِلنَا، َوُأوتِينَاُه  ُل َمْن َيْدُخُل اجلَنََّة، َبْيَد َأهنَّ ُلوَن َيْوَم الِقَياَمِة، َوَنْحُن َأوَّ األَوَّ
ِذي اْخَتَلُفوا فِيِه،  ، َفَه�َذا َيْوُمُهُم الَّ م�ن َبْعِدِه�ْم، َفاْخَتَلُفوا، َفَهَداَنا اهللُ ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه من احلَقِّ

َهَداَنا اهللُ َلُه -َقاَل: َيْوُم اجلُُمَعِة- َفالَيْوَم َلنَا، َوَغًدا لِْلَيُهوِد، َوَبْعَد َغٍد لِلنََّصاَرى«))(.

، َتَبًعا ملش�يئته  )ھ ھ( هداية الداللة، وهداية التوفيق )ھ ے(: َمن يس�تحقُّ

. وِحكمته وِعْلمه )ے ۓ ۓ(: طريق احلقِّ

اِئيَل َوِميَكاِئيَل  وكان من ُدعاء النبيِّ  يف اس�تفتاح قيام اللَّيل: »اللُهمَّ َربَّ َجْبَ
ُكُم َب�نْيَ ِعَباِدَك فِياَم  �َهاَدِة، َأْنَت حَتْ �اَمَواِت َواألَْرِض، َعاِلَ الَغْيِب َوالشَّ افِي�َل، َفاطِ�َر السَّ َوإرِْسَ
اٍط  َتِلُفوَن، اْهِديِن ملَِا اْخُتِلَف فِي�ِه من احلَقِّ بِإِْذنَِك؛ إِنََّك هَتِْدي َمْن َتَش�اُء إَِل ِصَ َكاُن�وا فِي�ِه خَيْ

ُمْسَتِقيٍم«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة. أنَّ دين اإلسالم هو الِفطرة، وهو األصل يف البرشيَّ

ُسل. وفيها: أنَّ التبشري واإلنذار من احِلْكمة يف إرسال الرُّ

ع�وة: )الرتغيب  ع�اة أن جيمعوا بنَي هاَت�ني الطريقَتني للنجاح يف الدَّ وفيه�ا: أن ع�ىل الدُّ
والرتهيب، والتبشري واإلنذار(.

ين. وفيها: أنَّ من اخلطإ والضالل أن ُيطَلق عىل دعاة النصارى مبرشِّ

ة ال ُتنال بالَكْسب. وفيها: أنَّ النبوَّ

وفيه�ا: أنَّ الرشائع تنقس�م إل أوام�ر ونواهي؛ ألنَّ اإلنذار هو ع�ن الوقوع يف املخاَلفة، 
والبِشارة ملن امتثل وأطاع.

رواه البخاري )876(، ومسلم )855(، واللفظ له.  )((
رواه مسلم )770(.  )((
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نَّة عند الن�زاع. جوع إل الكتاب والسُّ وفيها: أنَّ الواجب: الرُّ

وفيها: أنَّ العقل بال وحي ال يكفي يف االهتداء إل احلقِّ بتفاصيله.

جوع إل الكتاب سَبُب التآُلف واالجتامع. وفيها: أنَّ الرُّ

ة. وفيها: خطورة االنحراف واالختالف بعد قيام الُحجَّ

. وفيها: أن املخالِف للحقِّ باٍغٍ وضالٌّ

ة اإليامن. وفيها: أنَّ إصابة احلقِّ تتناسب طرًدا مع قوَّ

�ك بام كان  وفيه�ا: الثبات عىل احلقِّ واالس�تمرار عليه عند حصول االختالف، والتمسُّ
عليه األمُر قبل وقوع االختالف.

وفيها: أنَّ اهلل ُيَيسِّ معرفَة احلقِّ واتِّباعه والثبات عليه، مَلن شاء من عباده.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:

ثم خاطب اهلل تعال نبيَّه  واملؤمنني بُس�نَّة قديمة جديدة، وطريقة له يف عباده، 
ُصه�م هب�ا وخيتبهم، ك�ام فعل باملؤمنني قبله�م؛ فقال تع�ال: )ڭ(: بل )ڭ(  ُيَمحِّ
د َدْعوى اإلي�امن، دون ابتالء واختب�ار. ولذا قال:  أي: ظنَنْت�م )ڭ ۇ ۇ( بمج�رَّ

وا له )ۈ  )ۆ ۆ( أي: ل حيُدث فيكم بعد، ولكنَّه متوقَّع حصوله، فارتِقبوه واستِعدُّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ( أي: ُس�نَّتنا وطريقتن�ا يف الذي�ن مَضوا من قبلك�م، عندما )ۅ(: 
أصابتهم مبارشًة )ۉ( من: الفقر، واخلوف، والباليا، والشدائد، والِمَحن )ۉ( 
م�ن: األمراض، واألوجاع، واملصائب البَدنيَّة. )ې( أي: ُزْلِزَلت ُقُلوهبم باخلوف من 

هم، فاجتمَعت عليهم املصائب يف النفس واملال والبَدن. عُدوِّ

ة َه�ْول ما نزَل هب�م من البالء، تس�اءلوا:  )ې ې ې ى ى ائ( م�ن ِش�دَّ

)ائ( يأتينا )ەئ ەئ( الذي ُوِعْدنا به؟!
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)وئ( وهي أداة تنبيه؛ أي: انتبهوا )ۇئ ۇئ ۆئ( ألوليائه )ۆئ(؛ فال تستبِعدوه.

ة يف مكة ما جعل بعَضهم يأيت إل النبي ، يقول:  �دَّ حابة من الشِّ وقد نزل بالصَّ
»َأالَ َتْسَتنِْصُ َلنَا؟ َأالَ َتْدُعو اهلل َلنَا؟«))(.

حابة م�ن الُكربات يف حصار األحزاب، حتى بل�غ األمر كام قال اهلل: )ڑ  ون�زل بالصَّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ ڱ( ]األحزاب: 11-10[.

ة، ونَص عباده املؤمنني، واحلمد  ة العُدوِّ عن املدينة النبويَّ ثم جاء اهلل بالفَرج، وَكَشَف ُغمَّ
هلل ربِّ العاملني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
تسلية املؤمنني يف الِمْحنَة، بام وقع لغريهم قبَلهم.

وفيها: أنَّ اإليامن ليس بالتمنِّي، لكنَّه صب ومثابرة.

ة، لبيان الصاِدق من الكاِذب. وفيها: أنَّ من ِحْكمة اهلل يف االبتالء: أن تقام الُحجَّ

وفيها: أنَّه ال جيوز طلب النص إالَّ من اهلل.

وفيها: أنَّه ينبغي عىل املؤمنني عدم اليأس واالستعجال.

ب عىل البالء يف ذات اهلل من أسباب دخول اجلنَّة. وفيها: أنَّ الصَّ

وفيها: تبشري املؤمنني بالنص، ولو بعد حني.

وفيها: أنَّ اجلنَّة ُحفَّت باملكاره.

وفيه�ا: أنَّ تنويع املصائب عىل الِعباد، فيه مزيٌد من اختبار إيامهنم يف األحوال واملقامات 
املختلفة.

. وفيها: أنَّ بعض األذى النفيسِّ أشدُّ من البَدينِّ

ب. وفيها: أنَّ العاقبة احلَسنة بالنص والتمكني، ال تكون إالَّ بعد االبتالء والصَّ

رواه البخاري )))6)(.  )((
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ين. وفيها: أهيَّة مصاحبة ُأويل الَعْزم والدِّ

ة اهلل لعباِده من األنبياء واملرَسلني. وفيها: ُنْصَ

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت(:
حابة ، يس�ألون النبي : )ېئ  وقوله تع�ال )ۈئ( أي: الصَّ

ع، قْدًرا وجنًسا. ېئ( يف نفقة التطوُّ

)ىئ( يف جواهب�م: )ىئ ىئ ی ی(: م�ن قلي�ل امل�ال أو كث�ريه؛ )ی(: 

ا ُتَصف للوالَدين -وه�ا األبَواِن وإن  فأجاهَب�م عن َق�ْدر النَّفقة ومَلن ُتعطى. فأخَبه�م أهنَّ
عَلْوا-.

)ی(: مج�ع )أق�رب(، وه�و: َم�ن كان أدنى إليك م�ن غريه، وه�م أخصُّ من 

ت، ونحوهم. األرحام، ويدخل فيهم: األوالد، واإلْخَوة، واألعامم، والعامَّ

)جئ(: مجع )يتيم(، وهو: َمن مات أبوه ول يبُلغ، ذكَرهم لِصَغِرهم وَعْجِزهم عن 

ب يف الغالب. التكسُّ

ه. )حئ(: مجع )مسكني(، وهو: َمن أسكنه الفقر وأذلَّ

)مئ ىئ( ه�و: الغريب املس�افِر املنقطع، نبَّ�ه عليه ألنَّه قد حيت�اج وال حُيِسُّ أحٌد 

بحاجته -لُِغربته-.

ث�م جاء اإلمجال بعد التفصيل؛ فقال تعال: )جب حب خب مب( مع هؤالء أو غريهم؛ 
)ىب يب جت حت(: بنيَّاتك�م، وبام أنفقتم وفعلُتم، فهو حمفوظ عنده، فيجازيكم وُيثيبكم 

عليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حابة عىل معرفة أوُجه الِبِّ واخلري. ِحْرص الصَّ

وفيها: فائدٌة للُمفتنِي، يف الُجود بالِعْلم، بجواب السائل جواًبا أشمَل أو أهمَّ من سؤاله.
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وفيها: َفْضل الَبْدء يف النَّفقة باألقرب فاألقرب.

. وفيها: احلثُّ عىل فِْعل اخلري من أيِّ نوع كان، وأالَّ حَيِْقر اإلنساُن شيًئا من فِْعل اخلري مهام َقلَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(:

وا رشَّ األعداء؛ فقال  ث�م أخب تعال املؤمنني بإجياب اجلهاد عليهم؛ لين�رشوا دينَه، ويكفُّ
ار )ٻ ٻ پ( أي  تع�ال: )ٱ ٻ( أي: ُف�ِرَض )ٻ( ألع�داء اهلل الكفَّ
ة واخلوف، وَخَطر تلف اجلسد أو بعضه،  ة؛ لِ�ام فيه من املش�قَّ تكَرُهه النفس بطبيعتها البرشيَّ

وذهاب املال.

قال الزهري : »اجلهاد واجب عىل كلِّ أحٍد، غزا أو قعد، القاعد عَليِه إذا اس�ُتعني 
أن ُيعني، وإذا اسُتِغيث أن ُيغيث، وإذا اسُتنِفر أن ينفر، وإن ل حُيتج إليه قعد«))(.

ْث بِِه َنْفَس�ُه؛ َماَت َعىَل ُش�ْعَبٍة من  وهل�ذا ثب�َت يف احلدي�ث: »َمْن َم�اَت َوَلْ َيْغ�ُز، َوَلْ حُيَدِّ
نَِفاٍق«))(، وقال : »َوإَِذا اْسُتنِْفْرُتْم َفاْنِفُروا«))(.

قول�ه )پ( أي: »وق�د«. ويمكن أن تكون )عس�ى( هنا للتوقُّ�ع والرتجية؛ فريجو 
املس�ِلم اخل�ري يف اليشء ال�ذي رَشَعه له ربُّ�ه. )پ ڀ( بطبيعة النف�س، وليس كراهية 

ة )ڀ  ة أو العاديَّ ُحك�م اهلل )ڀ( من األمور املرشوع�ة أو املباحة، ومن األمور التعبُّديَّ
نيا واآلخرة. وق�د فسهتا اآلية  ڀ ٺ(: يف عاقبت�ه احلمي�دة ونتيجت�ه اجلميل�ة، يف الدُّ

األخرى: )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]النساء: 19[.

هادة  ا الشَّ ا النص والغنيمة، وإمَّ ويف اجلهاد الذي تكَرُهه النفس نيُل إحدى الُحْسنََينْي: إمَّ
واجلنَّة.

)ٺ ٺ ٿ ٿ( كالقع�ود ع�ن الغ�زو، وغري ذلك من س�ائر األمور )ٿ ٿ 

تفسري ابن كثري ))/)57(.  )((
رواه مسلم )0)9)(.  )((

رواه البخاري )4)8)(، ومسلم ))5))(.  )((
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، كاس�تيالء العُدوِّ عىل بالد املس�لمني، وإلباس�هم  ٹ( بام يرتتَّب عليه من املفاس�د والرشِّ

لَّ والفقر نتيجة القعود عن اجلهاد. الذُّ

)ٹ ٹ( عواق�ب األمور، وم�ا فيه صالحكم، يف ُدنياك�م وأخراكم. )ڤ ڤ 

ڤ( ما هو اخلري لكم، وما هو الرشُّ لكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ته، ولكنَّ املؤمن�ني الصاِدقني حُيِبُّونه؛ لِ�ام فيه من الفضل  أنَّ اجلهاد تكرهه النفوس ملش�قَّ
بِّ عىل التعلُّق بالنفس واملال. العظيم، وتقديم رضا الرَّ

ة تكره القتال؛ لِ�ام فيه من املخاطر واآلالم، ولكن نفوس املؤمنني  وفيها: أنَّ النفس البرشيَّ
ا  راضيٌة بالُحكم الرشعيِّ الذي أوجَبه اهلل؛ فنفس املؤمن -وإن َكِرهت مشاقَّ اجلهاد-؛ فإهنَّ

ال تكَره ُحكمه أبًدا.

ض�ا ب�ام جرت ب�ه املقادير، وُربَّ�ام َكِرَه اإلنس�ان حدوث شء م�ن قضاء اهلل،  وفيه�ا: الرِّ
ويكون له فيه خري عظيم.

ْتنا. ا، ساَءْتنا أم رسَّ ضا بأقدار اهلل تعال، سواء كانت خرًيا أم رشًّ وفيها: الرِّ

وفيها: أنَّ البرش ال يعلمون الَغيب.

وفيه�ا: أدب العبد مع اهلل تع�ال، بأالَّ يقرتح عىل اهلل تعال ما ال يعلمه؛ بل يقول -كام يف 
نِي بِِه«، وذلك بعد اعرتافِه بَعْجِزه  دعاء االس�تخارة-: »َواْقُدْر يِل الَخرْيَ َحْي�ُث َكاَن، ُثمَّ َرضِّ

يف قوله: »َفإِنََّك َتْقِدُر َوالَ َأْقِدُر، َوَتْعَلُم َوالَ َأْعَلُم«))(.

ويؤَخ�ذ م�ن اآلية: عدم اخلج�ل أمام اآلَخرين م�ن اإلقرار بام َحَكَم اهلل ب�ه، كاجلهاد يف 
س�بيله، فال جيوز إنكاره، وإنَّام ُيَقرُّ بفرضيَّته، ويبنيَّ لغري املس�لمني: متى يكون اجلهاد؟ وما 

هو اهلدف منه؟ وما هي رشوطه؟ ونبذة من أحكامه.

وفيها: أنَّه جيب اعتقاد أنَّ كلَّ ترشيع هلل فيه اخلري والصالح.

رواه البخاري ))8)6(.  )((
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)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ ھ ے(:

د - )ڦ ڦ  وقول�ه تعال )ڦ( أي: الناس -ومنه�م أصحاب حممَّ
م، ورجب.  ة، وحمرَّ ڦ( املراد به: األش�هر الُحُرم األربعة، وهي: ذو الَقْعدة، وذو احِلجَّ

)ڄ ڄ( أي: يس�ألونك ع�ن ُحك�م القتال في�ه )ڄ( يف جواهبم: )ڃ ڃ ڃ( 

أي: ِوزره عظيم، وهو كبرية من الكبائر.

�ار؛ فقال: )چ  دِّ عىل الكفَّ ولك�ن هناك م�ا هو أعظم من�ه وأخطر، بيَّنه تع�ال يف الرَّ
چ چ چ( أي: صدُّ املرِشكني أنُفَس�هم وغرَيهم عن س�بيل اهلل، وطريِقه الُموِصل إليه، 

وه�ى رشيعت�ه التي أن�زل. )ڇ ڇ( أي: ب�اهلل ، )ڇ ڇ( أي: ُكفر 
هم املسلمنَي  باملسجد احلرام، بعدم احرتامه وتعظيمه، عندما أرشكوا باهلل فيه، وكذلك صدُّ
ع�ن املس�جد احل�رام، ومنُعهم من دخوله. ول�ذا قال: )ڍ ڍ( أي: أهل املس�جد 
احل�رام، وه�م: النب�يُّ  واملهاج�رون. )ڌ( أي: م�ن املس�جد احلرام، بس�َبِب 

اإليذاء والتضييق واالضطهاد.

م من اجلرائ�م )ڌ ڎ ڎ( أي: أعظ�م إثاًم وُجرًما من القتال يف الش�هر  كلُّ م�ا َتق�دَّ
احلرام.

ك، وفِتنة املؤمنني عن ِدينهم وإيذاؤهم، والصدُّ عن س�بيل اهلل  )ڈ( وهي: الرشِّ

)ڌ( أي: أعظم ِوزًرا )ژ ڑ( أي: من َقْتل املؤمنني للمرِشكني يف الشهر احلرام.

وق�د ج�اء يف س�َبب نزول ه�ذه اآلية: ع�ن ُجنْ�ُدب بن عب�د اهلل ، أنَّ رس�ول اهلل 
 َبَع�َث َرْهًط�ا، وبعَث عليه�م عبَد اهلل بَن َجْحٍش، وكتَب له كتاًب�ا، وأمَره أالَّ يقرأ 
الكتاب حتى يبلَغ كذا وكذا، وال ُتْكِرَهنَّ أحًدا من أصحابَِك عىل السري معك. فلامَّ قرأ عبُد 
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هم اخلب، وقرأ عليهم  اهلل الكتاَب اس�رتجَع، وقال: س�مًعا وطاعة ألمر اهلل ورس�وله. فخبَّ
، فقتُلوه، ول َيْدروا ذلك اليوَم  ميِّ الكتاب، فرجَع رجالن، ومىض بقيَّتهم. فلُقوا ابَن الَحرْضَ
م�ن رج�ب أو من مُجَادى. فقال املرِشكون للمس�لمني: فعلُتم كذا وكذا يف الش�هر احلرام؟! 

ثوه احلديث؛ فأن�زل اهلل : )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  فأَت�وا النب�يَّ ، فَحدَّ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( اآلية.

قال الطبي : »ال خالف بنَي أهل التأويل مجيًعا أنَّ هذه اآلية نزَلت عىل رسول اهلل 
ِميِّ وقاتله«))(.  يف سَبب َقْتل ابن الَحرْضَ

وقوله تعال )ک ک( أي: املرِشكون )ک( أي: جيتِهدون يف َحْربكم، )ک 
گ گ گ(: ُيرِجُعوك�م عن�ه إل الُكف�ر، وُيعيُدوك�م إل ِدينه�م الباط�ل )گ 

  َّ؛ فقد بني ڳ(: إن َقَدروا. ولن يس�تطيعوا ذل�ك مع أصحاب النبي

َف مجيع املؤمنني ع�ن ِدينهم؛ فقال: )ڦ ڄ ڄ  م لن يس�تطيعوا َصْ يف آي�ة أخرى أهنَّ
ڄ ڄ ڃ( ]املائدة: 3[.

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( أي: يرج�ع م�ن اإلس�الم إل الُكف�ر، )ڱ ں 

ون عىل الُكفر )ڻ(  تِه، ل يرجع إل اإلسالم؛ )ڻ( الُمِصُّ ں( أي: عىل ِردَّ

أي: بطَلت )ڻ( الصاحلة التي عِملوها )ڻ ۀ(؛ حيث تذهب آثاُر طاعتهم، 
زق، وتيس�ري األم�ور، واملحبَّة يف ُقُلوب  مث�ل: انرشاح الصدر، ونور الوجه، والَبكة يف الرِّ
نون،  لون وال ُيكفَّ ون- مع ذلك- الَقْتل، وال يِرثون وال ُيْوَرثون، وال يغسَّ الَخْلق، ويستحقُّ

وال ُيدَفنون مع املسلمني.

وحتَب�ط أعامهُل�م يف اآلخرة أيًض�ا، كام قال تع�ال: )ۀ(، وُحبوطه�ا بضياعها، 
م لقوا اهلل عىل الُكفر. وذهاب أجرها وثواهبا؛ ألهنَّ

)ہ ہ ہ( أي: أهلها املالِزمون هلا )ھ ھ ھ(: ُمقيمون، 

ال خيرجون منها، وال يموتون.

تفسري الطبي )4/)0)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

حابة يف الِعْلم؛ لقوله: )ڦ(. أنَّ النبيَّ  مرِجع الصَّ

ين. ؤال عن أمور الدِّ حابة  بالسُّ وفيها: اهتاِمم الصَّ

نوب. وأكثر العلامء عىل أنَّ هذا منس�وخ  وفيها: أنَّ القتال يف الش�هر احلرام من كبائر الذُّ
بقول�ه تع�ال: )ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]التوبة: 36[، 
وأنَّ الرس�ول  قات�ل َثقيًف�ا يف ش�هر ذي الَقع�دة، وكانت غزوة تب�وك يف رجب، 

وكالها من األشهر الُحرم.

ار لو بدأوا القتال يف الش�هر احلرام؛ قاتلناهم فيه، ولو بدأ  وق�د اتفق العلامء عىل أنَّ الكفَّ
املسلمون القتاَل يف غري األشهر الُحُرم، ثم امتدَّ القتال إل األشهر الُحُرم؛ واصَل املسلمون 

القتال بال حرج.

ويف اآلية: أنَّ اهلل خيتصُّ ما يشاء من الزمان بفضائل وأحكام.

نوب إل كبائر وصغائر. وفيها: تقسيم الذُّ

وفيها: أنَّ الصدَّ عن س�بيل اهلل وفِتنة عباد اهلل؛ أعظم من القتال يف األش�هر الُحُرم، ومن 
ة، أو إهلاؤهم وإش�غاهلم عنها -كام  الصدِّ عن س�بيل اهلل: َمنْع الناس من أداء عبادٍة ما بالقوَّ

حيدث اليوَم يف وسائل اإلعالم الُمفِسدة-.

ار، وهذا من َنْصه لعباده املؤمنني. دَّ عىل ُشُبهات الكفَّ وفيها: تويلِّ اهلل  الرَّ

ين عليهم بالِفتنة. نيا عىل الناس بالَقْتل، أهون من تفويت الدِّ وفيها: أنَّ تفويت الدُّ

وفيه�ا: بيان ِح�ْرص املرِشكني ع�ىل ارتداد املؤمن�ني؛ فلذلك جيته�دون يف غزو عقوهلم 
وبالدهم.

ار. وفيها: وجوب احلَذر من الكفَّ

ة ُمبطلة لألعامل. دَّ وفيها: أنَّ الرِّ
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ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے 

ۋ ۋ ۅ ۅ(:

سَبب نزول هذه اآلية:

عن ُجنُْدب بن عبد اهلل ، أنَّ رسول اهلل  َبَعَث َرْهًطا، وبعَث عليهم عبَد 
، ول  ميِّ م قتُلوا اب�َن الَحرْضَ مت يف اآلية الس�ابقة، وفيه�ا: أهنَّ �ة تقدَّ اهلل ب�َن َجْح�ٍش، يف قصَّ
َي�ْدروا ذلك اليوَم من رجب أو من مُجَادى؛ فقال املرِشكون للمس�لمني: فعلُتم كذا وكذا يف 
  الش�هر احل�رام؟!، وقال بعُضهم: إن ل يكونوا أصاُب�وا ِوزًرا فليس هلم َأْجٌر؛ فأنزل اهلل

هذه اآلية))(.

قوا ب�اهلل وعملوا الصاحلات، )ڭ ڭ(:  قول�ه )ے ۓ ۓ( أي: صدَّ
فارق�وا وطنَه�م يف بلد الُكفر إل بلد اإلس�الم، إلقامة دين اهلل، وكذل�ك هجروا ما هنى اهلل 
عنه، )ڭ(: بذلوا اجلهد يف قتال املرِشكني )ڭ ۇ ۇ( أي: إلعالء كلمة اهلل.

ف�ات. و)أولئ�ك(: اس�م إش�ارة للبعيد، وفي�ه التنويه  )ۆ( املتَِّصف�ون هب�ذه الصِّ

تهم ومن�ِزَلتِهم. )ۆ( )الرجاء(: هو الطمع يف حصول ما هو قريب  بَفْضِلهم، وُعُلوِّ ِهَّ
)ۈ ۈ( أي: يطمعون يف نيلها. وجنَّته من آثار رمحته.

)ۋ ۋ( هل�م، إن كان حص�ل منهم تفريٌط، أو تقص�رٌي. )ۅ( هبم، جُيِْزل هلم 

األجر والثواب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َفْضل األعامل الثالثة، وهي: اإليامن، واهلجرة، واجلهاد.

وفيها: تعزيٌة للُمْحِسنني -وإن أخطأوا- بالثَّناء عىل ما فَعلوه.

ار وَحْرهِبم النفسيَّة. فاع عنهم يف مواَجهة هجامِت الكفَّ وفيها: تثبيت نفوس املؤمنني، بالدِّ

وفيها: أنَّه ال ينبغي لإلنسان أن جَيِْزم بَقبول عمله؛ بل يكون راجًيا لرمحة ربِّه.

تفسري ابن أب حاتم ))/88)(.  )((
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وفيها: عدم االغرِتار باألعامل.

وفيها: ُحسن الظنِّ باهلل.

وفيها: َفْضل اهلل العظيم، بتوفيق عباده الصاحلني، بأن بنيَّ هلم ما هو العمل الصالح، ثم 
أقَدَرهم عليه، ثم أعطاهم عليه ثواًبا ُمضاَعًفا.

ة عب�ِد اهلل بِن َجْحش  وفيه�ا: بي�ان نجاح املس�لمني يف أول عمل جهاديٍّ قاموا به؛ فسيَّ
م يف اإلسالم.  ُتَعدُّ أول لواٍء ُعِقَد يف اإلسالم، وغنيمتهم أوَل مغنم ُقسِّ

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(:
ول�امَّ ذكر تعال من مصارف اإلنفاق يف الطاعات: اإلنفاَق عىل األقارب يف اجلهاد وغري 

: مات؛ فقال ذلك؛ ذكر ُحكَم بعِض ما ُتنَفق فيه األموال يف املحرَّ

�د - )ې ې( أي:  )ۉ( أي: الن�اس -ومنهم أصحاب حممَّ

ة والطَرب.  عن ُحكم تناوله وتعاطيه. و)اخلمر(: كلُّ ما أسكَر وغطَّى العقل، عىل وجه اللَّذَّ
)ې( هو: كلُّ َلِعب، فيه خماطرة بنَي ِرْبح وخسارة.

وقد ورَد يف سَبب نزول هذه اآلية: عن عمَر بِن اخلطَّاب  أنَّه قال: »اللهم بنيِّ لنا يف 
اخلمر بياًنا ش�افًيا«؛ فنزلت اآليُة التي يف البقرة: )ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ())(.

)ى( جواًب�ا ملن س�أل: )ى( أي: يف تعاطيه�ام )ائ ائ( أي: رَضر عظيم 

كثري؛ لِ�ام حيصل بس�َببِهام من الع�داوِة والبغضاِء، وإتالِف املال، وَس�ْلِب العقل، وصدٍّ عن 
الة، وَسْلِب أموال اآلَخرين. ِذكر اهلل وعن الصَّ

رواه أبو داود )670)(، والرتمذي )049)(، والنسائي )5540(، وصححه األلباين يف صحيح أب داود.  )((
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وقول�ه )ەئ ەئ( أي: مصال�ح، كأرباح التجارة، وإصابة امل�ال بال َتَعب، ومَحل 
د. فء يف الَبْ ة والطَرب، والدِّ البخيل عىل الَكَرم، واللَّذَّ

ولك�نَّ كلَّ هذه املصال�ح مغمورٌة يف أرضارها العظيم�ة؛ وهلذا قال: )وئ وئ 
نيا واآلخرة؛ أكب ممَّا حيصل من بعض املصالح. ۇئ ۇئ( أي: املفاسد والعقوبات يف الدُّ

ج بالترشيع؛ فإنَّه أنزل يف اخلمر آية ُتبيحه وتغِمز فيه؛  ويف اآلية: ِحْكمة الش�ارع يف التدرُّ
وه�ى قول�ه تع�ال: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]النحل: 

�ر منه؛ ليمتنع عنه أصحاب العقول الس�ليمة؛ وهى قوله: )ۉ  67[، ث�م أنزل آية ُتنفِّ

ې ې ې(، ث�م أن�زَل آية متنعه يف وق�ٍت دون وقت؛ وه�ى قوله: )ہ ہ 

مه حترياًم قطعيًّا؛ وهى آية املائدة: )ٻ  ہ ہ ھ( ]النساء: 43[، ثم أنزَل آية حترِّ
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]املائدة: 90[.

)ۆئ( وه�ذا ه�و الس�ؤال الث�اين يف اآلي�ات: )ۈئ ۈئ( أي: أّي شٍء 

قون به؟ يعني: ما مقداُر ما ُينِفقون من أمواهلم؟ ُينِفقون من أمواهلم فيتصدَّ

د ، يف اجلواب: )ېئ( أي: أنِفق�وا الَعْفو، وهو: ما زاد عن  )ى(ي�ا حممَّ

حاجة اإلنسان ونفقاته الواجبة. و)العفو( أيًضا: ما َسُهل وتيسَّ ول يُشقَّ عىل النفس.

ة عىل األحكام  )ىئ( أي: مثل ذلك البيان واإلظهار )ىئ ىئ ی ی( الدالَّ

ل�وا )ٱ( ُش�ؤون وأح�وال )ٻ(؛  الرشعيَّ�ة؛ )ی ی( أي: لك�ي تتأمَّ
روا  ا باقية، فُتقبِلوا عليها. وتتفكَّ ا فانية، فتزَهدوا فيها. )ٻ(؛ فتعِرفوا أهنَّ فتعِرفوا أهنَّ

أيًضا يف أحكام رشيعته، وما فيها من األرسار العظيمة.

َدق�ة، فإذا تعلَّقت  وفيه�ا: أنَّ�ه ال جيوز التقترُي ع�ىل األهل، وَمنُعه�م النَّفقَة من أجل الصَّ
دقُة به. حاجُة األهل باملال؛ فال جيوز الصَّ

ثم قال تعال )ٻ پ پ(:

وس�َبب ن�زول هذه اآلي�ة: ما جاء عن اب�ن عبَّاس  قال: »ل��امَّ نزلت )ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]اإلرساء: 34[؛ عَزُلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعاُم َيْفُسد، 
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واللَّح�م ينتِن؛ فُذِك�ر ذلك للنبيِّ ، فنزَل�ت: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ(، قال: فخاَلطوهم«))(.

قول�ه )ٻ پ پ( هذا هو الس�ؤال الثال�ث يف اآليات. وكان�وا يف اجلاهليَّة 
رهم اهلل من ذلك؛  ج�وا باليتيمة طمًعا يف ماهلا، فل�امَّ حذَّ يعَت�دون ع�ىل مال اليتيم، وربام تزوَّ
عَزل�وا ماَل اليتيم وطعاَمه، فش�قَّ ذلك عليهم، وس�ألوا النب�ي ؛ فجاب اجلواب: 
)پ ڀ ڀ ڀ( أي: َع�ْزُل أم�وال األيت�ام، أو إص�الُح أمواهل�م واس�تثامرها م�ن غري 

ُمقابِل، مع رعايتهم وتربيتهم دون ُمقابِل؛ خرٌي وأعظُم أجًرا.

�كن، واملرَكب، والنَّفقة؛ )ٺ( أي: الحرج  )ٺ ٺ( يف الطعام، والسَّ

عليكم؛ ألنَّ اإلخوان ُيِعني بعضهم بعًضا، وهم ليسوا أجانب منكم.

)ٿ ٿ ٿ( أي: اخلائ�ن، ال�ذي يريد باملخالطة االس�تيالَء عىل م�ال اليتيم 

ة.  وأخ�َذ أكث�ره. )ٿ ٹ( ال�ذي َيقِص�د اإلصالَح، وت�اليف احلَرج والضيق واملش�قَّ
فُيجاِزي كالًّ عىل َحَسب َقْصده.

د عليك�م بتحري�م  ة، وش�دَّ )ٹ ٹ ڤ ڤ( أي: ألوَقَعك�م يف احل�َرج واملش�قَّ

ِعه وقَدِره. املخاَلطة. )ڤ ڦ ڦ(: منيع اجلانب، ال ُيغَلب )ڦ( يف رَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
اإلحسان لليتيم، وابتغاء األصلح له، ورعايته ورعاية ماله.

ة تلب التيسري. وفيها: أنَّ املشقَّ

وفيها: أثر النِّ�يَّة احلَسنَة والسيِّئة يف الُحكم عىل العمل.

ة اإليامنيَّة. وفيها: التنبيه عىل ما جيمع اليتيم مع بقيَّة املسلمني، من رباط األُُخوَّ

ة والَحَرج، ورفِعها عنهم. وفيها: بيان رمحة اهلل ، يف تنيِب عباده املشقَّ

حابة من أم�وال اليتامى، وهذا دلي�ٌل عىل وَرِعهم، وِص�دِق إيامهنم،  ج الصَّ وفيه�ا: حت�رُّ
وخوفِهم من اهلل تعال.

رواه أمحد )000)(، وأبو داود ))87)(، وحسنه األلباين يف صحيح أب داود.  )((
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وفيها: أنَّ َمن قَصد اإلحسان يف مال اليتيم؛ فال ُيالم.

وفيه�ا: معامل�ة اليتي�م معامل�ة اإلخ�وان، والتحذي�ر م�ن إفس�اد أمواهِل�م والِغ�شِّ يف 
ة اهلل، وأنَّه َيْقَهر وَيْغِلب؛ حتى ال يقهروا األيتام  مصاحلهم، وتذكري القائمني عىل اليتامى بِعزَّ

وال َيْغِلبوهم عىل أمواهلم.

وفيه�ا: أهيَّة تربية اليتيم، وختليقه باألخالق احلَس�نَة، وتأديبه باآلداب الرشعيَّة، وأمره 
ين، وَدْرء املفاسد عنه، وموعظته، وتأهيله للَكْسب احلالل. بواجبات الدِّ

وفيها: أنَّ خمالطة اإلخوان يف اهلل، وإرشاكهم يف النَّفقة؛ مبنيٌّ عىل املساحَمة.

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(:

جوا وَتْعِقدوا  را من زواج امل�رِشكات: )ڄ ڄ( أي: وال تتزوَّ ث�م قال تعال، حم�ذِّ
: كلُّ َمن جعَلْت مع اهلل رشيًكا. وُيستثنى  ا املؤمنون- عىل )ڄ( وُهنَّ النِّ�كاح -أهيُّ
ص هذا  م�ن هذا الُحكم: الكتابيَّات، احلرائر، العفيفات -مع كوهننَّ ُمرِشكات-؛ فقد ُخصِّ

الُحكُم العامُّ بآية أخرى من كتاب اهلل، يف إباحة نساء أهل الكتاب؛ وهي قوله تعال: )ۆ 
ۈ ۈ( إل قول�ه: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
هل�نَّ  فجع�ل  5[؛  ]املائدة:  ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ُحكاًم خاًصا يف النِّ�كاح.

وهن�ى اهلل تع�ال ع�ن ن�كاح بقيَّ�ة امل�رِشكات، )ڄ ڃ( أي: يدُخل�َن يف ِدي�ن اهلل، 
دات املسِلامت. وُيْصبِحَن من املَوحِّ

)ڃ( أي: ممملوكة )ڃ( باهلل ورسوله؛ فالزواج منها )چ( أي: أفضل، 

ة، )چ ڇ(: جلامهل�ا، أو  وأنف�ع، وأصل�ح )چ چ( ب�اهلل، ول�و كان�ت ُح�رَّ
َحَسبها، أوماهلا، أو ذكائها، ونحو ذلك.
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ج�وا نس�اَءهم  وقول�ه )ڄ ڄ ڄ(: خط�اٌب ألولي�اء النِّس�اء، ب�أالَّ ُيَزوِّ
ار واملرِشكني، ولو كانوا من أهل الكتاب، )ڍ ڌ( باهلل. املؤمناِت من الكفَّ

قاء اململوكني )چ( أي: أصَلح لكم، وأفضل عن�د اهلل من  )ڎ ڎ( م�ن األرِّ

تزويج املس��لامِت، )ڈ ژ( باهلل، ولو كان حّرا )ژ ڑ(: حلََس�به، أو ماله، أو 
جاهه، أو غري ذلك.

ك والُكفر،  �ار واملرِشك�ني )ک( بأقواهل�م وأفعاهل�م )ک( ال�رشِّ )ک( الكفَّ

املؤدِّي إل دخول )ک( يف اآلخرة، فيتس�لَّط عىل املس�ِلمة، وحيملها عىل الُكفر، فيؤدِّي 
هبا إل النَّار.

)گ گ( الِعب�اد )گ ڳ(: بتعريِفه�م األع�امَل الصاحل�ة، وحثِّه�م عل�يه�ا، 

)ڳ(: بدعوهت�م إل التوبة؛ ليغفر هلم ُذنوهبم )ڳ( بتوفيقه ومش�يئته وكَرمه. 

�ح هل�م الُحج�َج والباهني، يف أحكام�ه وترشيعه؛ )ڱ  )ڱ ڱ ڱ(: ُيَوضِّ

ں( أي: يتَِّعظون ويعملون هبا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا. م عىل خري الدُّ ين ُمقدَّ أنَّ خري الدِّ

وفيها: ِحْكمة الرشيعة يف التفريق بنَي جعل املسِلمة حتت املرِشك؛ لئالَّ جُيِْبها عىل الُكفر، 
ة العفيفة؛ ألنَّه الطَرف األقوى. وبيان إباحة زواج املسِلم من الكتابيَّة احلرَّ

ة املرِشك�ة؛ ألنَّ املرِشك�ة تؤثِّر عىل أوالد املس�ِلم  وفيه�ا: أنَّ األََم�ة املؤمن�ة خرٌي م�ن احلرَّ
بالُكفر، وقد تفتِنه هو عن ِدينه.

ه اخِلطاب إليه بقوله: )ڄ  ؛ ألنَّه وجَّ وفيها: أنَّ الزوج هو ويلُّ نفس�ه، فال حيتاج إل ويلٍّ
ڄ(.

جوع إل  ة؛ ب�ل ينبغي الرُّ نيويَّ وفيه�ا: عدم االغرِتار بالظاهر والص�وَرة واالعتبارات الدُّ
احلقائق الرشعيَّة، وأنَّ التفضيل واالختيار يكون بناًء عليها.
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ان يف البلد  �كَّ دُّ عىل َمن ُيناِدي باملس�اواِة ب�نَي أتباع األديان، وإعطاِء مجيع السُّ وفيه�ا: الرَّ
الواحد حقوًقا متساوية؛ ألنَّ اهلل فاوَت بينهم، وال يستوي عنده الُكفر واإلسالم.

ق يف دراسة األحكام الرشعيَّة يقود إل زيادة اإليامن وااللتزام به. وفيها: أنَّ التعمُّ

عوِة إل ُكفرهم، وَجْذِب الناس إليهم، ومحِلهم عليه  ار ال يتواَنون عن الدَّ وفيها: أنَّ الكفَّ
بكلِّ وسيلة، كام تفعله اليوَم الكنائُس بإمكاناهتا اهلائلة.

وفيها: أنَّ اهلل ال جيعل للكافرين عىل املؤمنني س�بياًل، وال جُييز أن يتس�لَّط الرجل الكافر 
-وهو األقوى طَرًفا- عىل الزوجة املسِلمة -وهي األضعف-.

وفيه�ا: َخْط�ر جعِل املس�ِلم أو املس�ِلمة حت�ت س�لطان أو إدارة أو نفوذ كاف�ر أو كافرة، 
واحلَذر من خمالطة املرِشكني بدون مصلحة رشعيَّة راجحة.

ج نفسها. ا ال ُتزوِّ جوهنا، وأهنَّ وفيها: أنَّ أولياء املرأة هم الذين ُيَزوِّ

وفيها: أنَّ مسئوليَّة األولياء خطرية وعظيمة.

وفيها: أنَّ الُحكم يدور مع ِعلَّته -وجوًدا وعدًما-؛ فُحكم غري املؤمن يتغريَّ إذا آمن.

وفيها: إرادة اهلل اخلرَي لعباده.

ون باملظاهر، دون اعتبار احلقائق. وفيها: التثريب عىل الذين يغرَتُّ

وفيها: َعقد املقارنة بنَي األضداد؛ ليزداَد األمر وضوًحا.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۋ ۅ(:

جاء يف سَبب نزول اآلية: ما رواه مسِلم))(، عن أنس ، َأنَّ الَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َحاَضِت 
  ِّالَم�ْرَأُة فِيِه�ْم َلْ ُيَؤاِكُلوَه�ا، َوَلْ جُيَاِمُعوُه�نَّ يِف الُبُي�وِت، َفَس�َأَل َأْصَح�اُب النَّبِ�ي

صحيح مسلم ))0)(.  )((
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النَّبِ�يَّ ، َفَأْنَزَل اهللُ َتَع�اَل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ٍء إاِلَّ النِّ�َكاَح«. ھ( إَِل آِخِر اآلَيِة؛ َفَقاَل َرُسوُل اهلل : »اْصنَُعوا ُكلَّ َشْ

ُجُل َأْن َيَدَع من َأْمِرَنا َشْيًئا إاِلَّ َخاَلَفنَا فِيِه! َفَبَلَغ َذلَِك الَيُهوَد َفَقاُلوا: َما ُيِريُد َهَذا الرَّ

وقول�ه )ڻ( أي: أصحاب�ك، أو الناس، أو املس�لمون )ڻ ڻ( أي: 
عن إتيان النِّساء يف مكان الَحيض: أحِيلُّ ذلك أم حيُرم؟ وكان أهل اجلاهليَّة ُيشاهبون اليهود 

يف َنْبذ املرأة إذا حاضت، وكانت النصارى يطأون نساَءهم وال يبالون بالَحيض.

�د ، يف ج�واب الس�ؤال: )ۀ ہ( أي: قِذٌر،  فق�ال تع�ال: )ۀ( ي�ا حممَّ
ك َوطء احلائض؛ فقال : )ہ  ض�ارٌّ بالزوج والزوج�ة، ولذلك أمر اهلل عباَده ب�رَتْ
ہ( أي: اجتنِبوا مِجاعهنَّ )ہ ھ( أي: يف مكان الَحيض، وهو الَفْرج. )ھ 
ھ( أي: ال تقرب�وا مِجاعهنَّ )ے ے( أي: ينقط�ع الدم. وعالمة الطُّْهر: ن�زول 

السائل األبيض، أو اجلفاف التاّم.

)ۓ ڭ( أي: اغتس�لَن من بعد احليض؛ )ڭ( أي: جاِمعوهنَّ )ڭ ڭ 

ُبر. ۇ ۇ( أي: يف موضع خروج الدم، وهو الُقُبل، ال الدُّ
ن�وب واآلث�ام، التاِركني هل�ا بالنَّ�َدم، العاِزمني عىل عدم  )ۆ ۈ ۈ ٴۇ( م�ن الذُّ

هني عن املعايص  يَّة، واملتنزِّ الَعْود، )ۋ ۋ( من األحداث والنجاس�ات احِلسِّ
والفواحش، اجلاِمعني بنَي طهارة الباطن والظاهر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وَسطيَّة هذه الرشيعة، بنَي إفراط اليهود، وتفريط النصارى.

وفيه�ا: جواز االس�تمتاع باملرأة احلائض )من زوجة وَأَمة(، فيام ع�دا الَفْرج، وهذا قوُل 
ٍء إاِلَّ النِّ�َكاَح«))(، وكام صحَّ عن عائشة  م: »اْصنَُعوا ُكلَّ َشْ أكثر العلامء؛ كام يف احلديث املتقدِّ

 قالت: »له كلُّ ش إالَّ َفْرجها«))(.

مسلم ))0)(.  )((
تفسري الطبي )78/4)(.  )((
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وق�ال بعُضه�م: جيب تغطية ما حول م�كان خروج الدم أيًضا -ب�إزار ونحوه- إذا أراد 
االستمتاع هبا؛ لقوله : »َلَك َما َفْوَق اإِلَزاِر«))(؛ لئالَّ تؤدِّي مبارشهُتا إل الوقوع يف 

املحظور -وهو الَوطء يف الَفْرج-.

ة  َّ وَفِه�َم بعُض العلامء من قوله تعال )ھ ھ(: َتْرَك مبارشة احلائض فيام بنَي السُّ
د -وهو إتياهنا يف مكان خروج الدم-. كبة؛ خشية الوقوع يف املحظور املؤكَّ والرُّ

ويف اآلية: حتريم َوطء احلائض، وأنَّ َمن فعل ذلك فعليه التوبة.

ق بديناٍر إذا أتاها يف َفورة الدم، أو نصف دينار إذا  وقال بعض العلم�اء: عل�يه أن يتص�دَّ
حه بعض العلامء))(. أتاها يف آخِره وقبل الُغْسل. وقد ورد يف الباب حديٌث مرفوع، وصحَّ

حوا احلديث. وقال آخرون من أهل الِعْلم: ليس عليه إالَّ التوبة. ول يصحِّ

ر  م عند تعذُّ وفيها: أنَّ املرأة إذا انقطع َحيضها؛ ال حَيِلُّ َوطؤها حتى تغتسل باملاء، أو تتيمَّ
االغتسال.

حابة عىل الس�ؤال عن الِعْلم، وعدم االستحياء من السؤال عامَّ ال ُبدَّ  وفيها: ِحْرص الصَّ
من معرفته.

وفيها: ِذْكر ِعلَّة الُحكم؛ لتتهيَّأ النفوس لَقبوله.

وفيها: رمحة اهلل باملرأة والرجل؛ ألنَّ إتياهنا يف الَحيض مؤٍذ هلا وُمرِضٌّ به.

وفيها: أنَّ اهلل حُيِبُّ طهارة الباطن والظاهر.

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  )ۅ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:
�به حملَّ ال�َوطء باألرض،  قول�ه تع�ال )ۅ ۉ ۉ( أي: مزرع�ة ألوالدكم، فشَّ
�قيا؛ فكذلك ينمو  ؛ فكام ينمو الزرُع بالبذر واحلرث والسُّ والواط�َئ بالزارع، وماَءه باحل�بِّ

ولُد الواطئ.

حه األلباين يف صحيح أب داود )07)(. رواه أبو داود ))))(، وصحَّ  )((
حه األلباين يف اإلرواء )97)(. رواه أبو داود )64)(، والرتمذي )6))(، والنسائي )89)(، وابن ماجه )640(، وصحَّ  )((
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)ې ې ې ې( أي: م�ن أيِّ جه�ة كان الواطئ، فال ح�رج عليه أن يأيت املرأة 

ا  يف الَف�ْرج ومكان الولد، س�واًء كان الواطئ خل�ف املرأة، أو أمامها، أو ع�ن َجنْبها. وأمَّ
ُبر -م�كاَن خروج الغائط-؛ فقد ورَد يف النصوص الرشعيَّة  ال�َوطء واإليالج يف َفْتحة الدُّ
النه�ُي عن�ه، وَلْعُن َمن فعَله، وأنَّ اهلل ال ينظر إليه، وهو م�ن الُكفر األصغر، وهو اللُّوطيَّة 
الصغ�رى))(؛ فهو ُع�دوان وحرام، وُينايف احلي�اء. وقيل: إنَّ ذل�ك كان أوَل انحراِف قوم 

ُلوط.

وق�د ورَد يف س�َبب نزول هذه اآلي�ة: عن جابر بن عب�د اهلل  قال: »َكاَن�ِت الَيُهوُد 
َتُق�وُل: إَِذا َجاَمَعَها من َوَراِئَها))(؛ َجاَء الَوَلُد َأْحَوَل! َفنََزَلْت: )ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې(«))(؛ فأبطل اهلل  قوَل اليهود هذا.
ا: عن اب�ن عبَّاس  قال: َجاَء ُعَمُر إَِل َرُس�وِل اهلل  وورَد يف س�َبب ن�زول اآلية أيضاً
ْيَلَة)4(!  ْلُت َرْحيِل اللَّ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل، َهَلْكُت! َقاَل: »َوَما َأْهَلَكَك؟«، َقاَل: َحوَّ
َقاَل: َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َرُس�وُل اهلل  َش�ْيًئا، َقاَل: َفُأوِحَي إَِل َرُس�وِل اهلل  َهِذِه 

ُبَر َوالَحْيَضَة«)5(. ِق الدُّ اآلَيُة: )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(، »َأْقبِْل َوَأْدبِْر، َواتَّ

موا إل اآلخرة الطاعاِت واألعامَل الصاحلة، وال  وقوله تعال )ى ائ( أي: قدِّ
تنش�غلوا بالنِّس�اء عنها، وليُكن لكم أيًضا يف إتيان نس�ائكم عمٌل صالح تتَّخذوَنه لآلخرة، 
وذلك بالنِّ�يَّة الصاحلة يف الَوطء، من إعفاِف النفس، وإعفاِف الزوجة، وَوْضِع الش�هوة يف 
احل�الل، وَقب�ول ما أباحه اهلل، وابتغ�اِء الولد من هذا الَوطء؛ لعلَّ�ه أن يكون صاحلًا، ونحو 

ذلك من النيَّات احلَسنة.

 ، )ەئ ەئ(: بِفْع�ل أوامره، واجتناب نواهيه، ومن ه�ذه النواهي: َوطء َمن ال حَتِلُّ

انظر: تفسري ابن كثري ))/)59(، بلوغ املرام )ص09)(، صحيح الرتغيب والرتهيب )4)4) -4)4)(.  )((
يعني: من اخللف يف الَفْرج.  )((

رواه البخاري )8)45(، ومسلم )5)4)(.  )((
وه�ذا أدب لطي�ف، وكالم عفي�ف، يريد منه الفاروق  أنَّه جامع امرأته يف الَف�ْرج، لكن كان من ورائها،   )4(

ة استعمل هذه العبارة. فألدبه ومراعاة مقام النُُّبوَّ
نه األلباين يف آداب الزفاف )ص)0)(. رواه الرتمذي )980)(، وحسَّ  )5(
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ُب�ر، )وئ وئ ۇئ( أي: ي�وَم القيام�ة بع�د الَبْع�ث؛  وال�َوطء يف الَحْيض�ة والدُّ
وا هلذا اللِّقاء. فاسَتِعدُّ

هم، من الفوز العظيم، وجنَّات النعيم، إذا اتَقوا  )ۆئ ۆئ(: أْخِبُه�م بام يسُّ

م. رهبَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُمعارشة الزوجة باملعروف.

وفيها: اإلشارة إل احلثِّ عىل تكثري النَّْسل؛ ألنَّ الزارع يزرع أكب ما يمكن من األرض. 
ودعوة حتديد النَّْسل من دسائس أعداء اإلسالم، ومن ُخبث نواياهم.

وفيها: أنَّ العادات واملباحات تنَقِلب بالنِّ�يَّة الطيِّبة إل عبادات.

وفيها: أنَّ اإلنسان مع الشهوة يبتغي ما فيه احِلْكمة والفائدة.

ة زوجته، وتقوية ُقدرهتا عىل اإلنجاب،  وفيه�ا: أنَّه ينبغي عىل الزوج أن حيافظ عىل ِصحَّ
كام أنَّ صاحب األرض حيافظ عىل َحْرثه ويتعاَهُده.

مها اهلل -كحال  م�ه اهلل، واألحوال الت�ي حرَّ وفيه�ا: اجتناب امل�رأة يف املوضع الذي حرَّ
صيام الفريضة، واإلحرام، واالعتكاف، والَحيض والنِّفاس-.

وفيها: اإلشارة إل ِذكر اهلل عند اجِلامع؛ لقوله: )ى ائ(.

وفيها: تقوى اهلل يف األهل.

م سُيالقونه. وفيها: َوْعظ املخالفني ألمر اهلل، بأهنَّ

وفيها: فضيلة اإليامن؛ ألنَّ اهلل تعال علَّق الُبرشى عليه.

)ۈئ ېئ ڤ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

مئ ىئ يئ(:
قول�ه تع�ال )ۈئ ېئ ڤ ېئ ىئ( أي: ال تعل�وا الَحِلف ب�اهلل مانًعا 
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وحاج�ًزا لكم عن عمل الطاعات، وأن )ىئ ی ی ی ی(؛ فلو حلَف 
ْلح؛ فإنَّ عليه أن يأيت اخلري،  أالَّ يصنع خرًيا، أو أالَّ َيِصَل َرمِحًا، أو أالَّ يدُخل بنَي اثنني يف الصُّ
�ر ع�ن يمينه، كام قال : »إيِنِّ واهلل -إِْن َش�اَء اهلل- الَ َأْحِلُف َعىَل َيِمنٍي، َفَأَرى  وُيَكفِّ

ارة. ْلُتَها«))(؛ أي: جعلُتها حالالً بالكفَّ لَّ ، َوحَتَ ِذي ُهَو َخرْيٌ ا ِمنَْها؛ إاِلَّ َأَتْيُت الَّ َها َخرْيً َغرْيَ

َها  وع�ن أب هريرة  ع�ن النبي  قال: »َم�ْن َحَلَف َعىَل َيِمنٍي، َف�َرَأى َغرْيَ
ْر َعْن َيِمينِِه«))(. ، َوْلُيَكفِّ ِذي ُهَو َخرْيٌ ا ِمنَْها؛ َفْلَيْأِت الَّ َخرْيً

ظ�ون ب�ه م�ن األَيامن )ىئ( ب�كلِّ شء،  )حئ مئ(: يس�مع كلَّ شء، وم�ا تتلفَّ

وبنيَّاتكم، وأحوالكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِحف�ظ اليم�ني، وعدم اإلكثار من الَحِلف باهلل؛ ألنَّه ُجرأة ع�ىل اهلل، ويدلُّ عىل ِقلَّة التَّقوى، 
ارة إذا حنث.  ض اإلنسان نفَسه فيه إل خمالفة يمينه. ومن ُيكثِر من األيامن قلَّام خُيِرج الكفَّ وُيَعرِّ
وَم�ن أكث�َر الَحِلَف يف كلِّ حقٍّ وباطل، وعظيم وتافِه؛ ذهَبت هيبُة اليمني من نفس�ه، فينتهكها 
. ِة فِْعل البِّ ألدنى سَبٍب -شعَر أم ل يشعر- وهذا من أسباب ذهاِب تقوى اهلل من الَقْلب، وِقلَّ

م؛ فال جيوز له العمل بمقَتىض يمينه. وفيها: أنَّ َمن حلف عىل َتْرك واجب أوفِْعل حمرَّ

ة اليمني التي حلَفها؛ أش�دُّ  وفيه�ا: أنَّ الت�امدي يف الباط�ل، واإلصاَر عىل اخلط�إ، بُحجَّ
))( َأَحُدُكْم بَِيِمينِِه يِف  ارة؛ كام يف احلديث: »واهلل، أَلَْن َيَلجَّ إث�اًم من خماَلفِة اليم�ني وإعطاِء الكفَّ

تِي َفَرَض اهلل«)4(. اَرَتُه الَّ َأْهِلِه؛ آَثُم َلُه ِعنَْد اهلل من َأْن ُيْعطَِي َكفَّ

رون بعدم ِحنثه، ويكون احِلنث ليس  واملعن�ى: »أنَّ�ه إذا حلَف يمينًا تتعلَّق بأهله، ويترضَّ
ر عن يمينه. بمعصية؛ فينبغي له أن حينث فيفعل ذلك اليشء، ويكفِّ

رواه البخاري )))))(، ومسلم )649)(.  )((
رواه مسلم )650)(.  )((

أي: يقيم عىل يمينه وال حينث هبا.  )((
رواه البخاري )5)66(، ومسلم )655)(.  )4(
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ع ع�ن ارت�كاب احِلنث، وأخ�اف اإلثَم في�ه؛ فهو  ف�إن ق�ال: ال أحن�ث، بل أت�ورَّ
خمطئ هبذا القول، بل اس�تمراره يف عدم احِلنث وإدامة الرَضر عىل أهله، أكثر إثاًم من 

احِلنث«))(.

وفيها: احلثُّ عىل فِْعل البِّ والتَّقوى.

 - كر -مع أنَّه داخٌل يف ُعموم البِّ وفيها: فضيلة اإلصالح بنَي الناس؛ ألنَّ اهلل أفرَده بالذِّ
والتنصيص عىل اليشء بعد التعميم يدلُّ عىل الِعناية به.

�ا: حتري�م كلِّ م�ا ي�ؤدِّي إل عك�س اإلصالح، كاإلفس�اد ب�نَي الناس  وُيفه�م من�ه أيضاً
-بالنميمة ونحوها-.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(:

ارة. )ٻ ٻ پ(  قوله تعال )ٱ ٻ ٻ( أي: ال ُيعاقبكم، وال ُيْلِزمكم بالكفَّ
وهو: ما جرى عىل اللِّس�ان، ودرَج يف الكالم، م�ن غري َقصد اليمني وإرادة الَحِلف، كقول 

الشخص: »كال واهلل«، »بىل واهلل«.

ي�ن إل أنَّه يدخل يف اللَّْغ�و يف اليمني: ما لو حل�َف عىل شٍء يظنُّ  وذه�ب بع�ض املفسِّ
ارة عليه. وكذا لو حلَف أالَّ يفعل ش�يًئا،  نفَس�ه فيه صاِدًقا، ث�م تبنيَّ له خالف ذلك؛ فال كفَّ

ارة عليه. ففعَله ناسًيا؛ فال كفَّ

وقال بعضهم: يدخل فيه أيًضا: اليمني يف حال الَغَضب.

ره؛ فليس قوُله  ده وك�رَّ �ا َمن عق�د اليمني، وعزم عليه ون�واه، وأراَده وجزَم به، أو أكَّ أمَّ
ظ ب�ه؛ ولذلك قال تعال: )پ پ پ ڀ ڀ(  ل نتيجة ما تلفَّ َلغ�ًوا؛ بل يتحمَّ

أي َقَصَدْته وعَقَدْته.

رهم  )ڀ ٺ( لعب�اده، يف َلْغ�ِو أيامهن�م )ٺ( ال ُيعاِجله�م بالعقوب�ة؛ ب�ل يؤخِّ

ليتوبوا.

رشح النووي عىل صحيح مسلم )))/)))(.  )((



366

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املدار عىل ما يف الُقُلوب.

وفيها: أنَّ للُقُلوب َكْسًبا، كام أنَّ للجوارح َكْسًبا.

وفيها: أنَّ َمن حنَث يف يمينه، كاِذًبا أو عاِمًدا؛ فإنَّه ُيؤاَخذ بذلك.

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(:

قول�ه تع�ال )ٺ ٿ( )اإليالء(: الَحِل�ف عىل َت�ْرك َوطء الزوجة. )ٿ ٿ( 
أي: الزوج�ات احلرائ�ر -كام قال بذلك أكثر العلامء- وليس اإلم�اء، وقد َعِلَم اهلل ما يكون 
ب�نَي ال�زوج والزوجة من املغاَضب�ة، وأنَّ بعض األزواج يمتنع عن إتي�ان زوجته بالَحِلف؛ 
فجعل لذلك أمًدا -وهو أربعة أشهر- ال جيوز للزوج أن يزيد عليه؛ فلذلك قال: )ٿ( 

أي: انتظار )ٹ ٹ( قمريَّة.

)ٹ ڤ( أي: َرَجعوا إل زوجاهتم؛ )ڤ ڤ ڤ( لِ�ام حصل من التقصري يف حقِّ 

. )ڦ( باألزواج: حيث بنيَّ هلم  ؤ عىل الَحِلف بحرماهننَّ من حقهنَّ الزوجات، والتجرُّ
ارة، وبالزوجات: حني جعل أمَد اإليالء ال يزيُد عىل أربعة أشهر. الُحكم والكفَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حتري�م ُظْل�م الزوجة. وقد كان الواحد م�ن أهل اجلاهليَّة إذا أغضَبت�ه زوجته حلَف أالَّ 
يطأه�ا، ورب�ام ترَكها معلَّقة الس�نة والس�نَتني؛ فأبطَل اهلل ه�ذه العادة، وجع�َل للممتنِع عن 

ا أن ُيطلِّق؛ حتى ال يقع عليها الرَضر. ا أن َيْرجع، وإمَّ زوجته أمًدا، فإمَّ

وفيه�ا: أنَّ اإليالء ليس من املعارَشة باملعروف، لكنَّه ق�د يكون أحياًنا مطلوًبا للتأديب؛ 
ك�ام فعَله النب�يُّ ، ل�امَّ آَذْته زوجاُته بطل�ب زيادة النَّفقة، وملِا حصل بينهنَّ بس�َبِب 

. ة حتريم مارَية وحتريم الَعَسل، فامتنع عنهنَّ شهًرا؛ تأديًبا هلنَّ ة الَغرية، كام يف ِقصَّ ِشدَّ

ْت ِرْجُله، َفَأَقاَم  كام روى أنس : آَل َرُس�وُل اهلل  من نَِساِئِه، وكاَنت انَفكَّ
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ي�َن َلْيَلًة، ُث�مَّ َنَزَل. َفَقاُلوا: َيا َرُس�وَل اهلل، آَلْيَت َش�ْهًرا، َفَقاَل: »إِنَّ  َب�ٍة))( تِْس�ًعا َوِعرْشِ يِف َمرْشُ
يَن«))(. ْهَر َيُكوُن تِْسًعا َوِعرْشِ الشَّ

وقد جاء عن أمِّ املؤمنني عائش�ة  قالت: »كان إيالُء َرُس�وِل اهلل : ُأْقِسُم 
باهلل، ال أقرُبُكنَّ شهًرا«))(.

وفيه�ا: أنَّ ال�ذي حَيِْل�ف أالَّ يق�رب امرأته أق�لَّ من أربعة أش�هر، ال ينطبِ�ق عليه ُحكم 
اإليالء، يف ختيريه بنَي العودة والطالق.

وفيها: أنَّ رجوع اإلنسان عن خطئه، سَبٌب للمغفرة من اهلل.

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(:

ط، وجواب�ه حمذوف، تقديره:  ْ قول�ه )ڦ ڦ ڄ( أي: قَص�دوه. وهذا فِْعل الرشَّ
»فليوِقعوه«.

د ُميضِّ األربعة أشهر، وهو قول اجلمهور. ويف هذا دليٌل عىل أنَّ الطالق ال يقع بمجرَّ

وق�د ثب�ت عن عبِد اهلل ب�ِن عمر  أنه ق�ال: »إذا مَضت أربعُة أش�هر: ُيوَقف حتى 
ُيَطلِّق، وال يقع عليه الطالق حتى ُيَطلِّق«)4(.

ويف لف�ٍظ عن ابن عمر : »أيُّام رجٍل آل من امرأته؛ فإنَّه إذا مضت األربعة أش�هر، 
ُوِقف حتى ُيَطلِّق أو يفيء، وال يقع عليه طالٌق إذا مَضت األربعة أشهر حتى ُيوَقف«)5(.

ف�إن رفَض الرجُل الطالَق؛ أجَبه علي�ه القايض، ألنَّه ال جيوز تعليق الزوجة، وال جيوز 
ُظْلمها يف اإلسالم.

أي: ُغرفة عالية.  )((
رواه البخاري )))9)(.  )((

تفسري ابن أب حاتم ))/))4(.  )((
ْرَداِء، َوَعاِئَش�َة، َواْثنَْي َعرَشَ  ، َوَأِب الدَّ ًق�ا. وقال: »َوُيْذَكُر َذلِ�َك َعْن: ُعْثاَمَن، َوَعيِلٍّ رواه البخ�اري )90)5(، معلَّ  )4(

.» َِّرُجاًل، ِمْن َأْصَحاِب النَّبِي
موطأ مألك )8)(.  )5(
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ة. والطَّْلقة تكون َرْجعيَّة -عند مجهور العلامء-؛ فله أن ُيراِجع زوجته يف الِعدَّ

وقول�ه تع�ال )ڄ ڄ ڄ( أي: ألقواهل�م، وم�ن ذلك: اإلي�الء والطالق. )ڃ( 
بِنِّياهِتم وأحواهلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ الطالق بيد الزوج؛ لقوله: )ڦ ڦ ڄ(.

وفيه�ا: أنَّ حكم اإليالء يقع عىل غ�ري املدخول هبا أيًضا -وهو مذهب مجهور العلامء-؛ 
لدخوهلا يف ُعموم قوله: )ٿ ٿ(.

وفيها: أنَّ اإليالء بعد األربعة أشهر حراٌم.

م  جوع إل الزوجة أحبُّ إل اهلل من الطالق؛ ألنَّه قدَّ وفيها: أنَّ اهلل ال حُيِبُّ الطالق، والرُّ
الَفيَء عليه.

وفيه�ا: أنَّ املغف�رة والرمح�ة لل�ذي يرج�ع إل زوجته هو األحس�ن، واجل�زاء من ِجنس 
العمل.

ر عن َوطء زوجته أكثر من أربعة أش�هر، إالَّ برضاها،  وفيها: أنَّه ال جيوز للزوج أن يتأخَّ
زق، أو حلصول أمر طارئ، ونحو ذلك. كالسفر لطلب الرِّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(:

وقوله )ڃ(: مجع »مطلَّقة«، وهي: التي أوقَع عليها زوُجها الطالق. فام هي 
ة، وقد ال  هت�ا؟ وكم تنتظر للنَظ�ر ومراجعة احلال؟ فاملطلَّقة قد ُيراِجعه�ا زوُجها يف الِعدَّ ِعدَّ

ُيراِجعها فتخُرج من ِعصَمته.

ئى حَيِْضن.  ، غرِي احلوامل، من الالَّ فبيَّن�ت اآلية ُحكَم املطلَّقات من احلرائر املدخول هبنَّ
هَتن نصوٌص أخرى. وبقيَّة أنواع املطلَّقات بيَّنت ِعدَّ
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ة، وحَيْبِْس�ن أنفَس�ُهنَّ  فقال تعال: )ڃ ڃ چ( أي: ينتظرن يف الِعدَّ
ة هذا االنتظ�ار: )چ چ( أي: ثالث َحيض�ات، وهو قول أبى  ع�ن زواج جدي�د. وُمدَّ

حنيفة وأمحد وكثري من العلامء. وقال مالك والشافعي وآَخرين: بل ثالثة أطهار.

وي�دلُّ ع�ىل أنَّ األَْقراء ه�ي الَحيضات: ق�وُل النبي  لفاطمة بن�ت أب ُحَبيش 
 ، اَم َذلَِك ِعْرٌق، َفاْنُظِري إَِذا َأَت�ى َقْرُؤِك، َفاَل ُتَصيلِّ م-: »إِنَّ  -ل�امَّ ش�َكت إليه كثرَة ال�دَّ

ِري، ُثمَّ َصيلِّ َما َبنْيَ الَقْرِء إَِل الَقْرِء«))(. َفإَِذا َمرَّ َقْرُؤِك َفَتَطهَّ

)ڇ ڇ ڇ( أي: للمطلَّق�ات )ڇ ڍ(: خُيف�نَي )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( م�ن 

الَحْمل أو الَحيض، )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(: وهذا إغراٌء هلنَّ بالتزام الُحكم.

ف�ال حَيِلُّ للمطلَّقة أن تقول: إينِّ حائض، وهي ليس�ت بحائض، أو العكس. وال تقول: 
إين ُحبىل، وهي ليست حبىل، أو العكس.

ويف اآلي�ة: هتدي�ٌد، أي: إن ك�نَّ صاِدقات يف اإلي�امن باهلل واليوم اآلخر؛ ف�ال يكُتْمَن أمَر 
الَحْمل أو حقيقَة الَحيض.

وقول�ه )ک( أي: أزواج املطلَّق�ات. و)الَبْع�ل(: ه�و الس�يِّد املال�ك، ُأطِل�ق عىل 
الزوج؛ لقيامه بأمر زوجته وس�يادته عليها. )ک( أي: أوَل، حتى من أنفِس�هنَّ )ک( 
. )گ گ( أي: األزواج  ْجعيِّ ة الط�الِق الرَّ أي: بإرجاعه�نَّ )گ گ( أي يف زمن ِعدَّ

)ڳ(: معارشة باملعروف.

األزواج  حق�وق  م�ن  ڱ(  ڱ  )ڳ  احلق�وق  م�ن  للزوج�ات  أي:  )ڳ( 

ع، وتعاَرَف عليه الناس، من الَمْهر والنَّفقة والِكْسوة وُحسن  ْ )ڱ(: الذي عرَفه الرشَّ

الِعرشة.

. ة اخِلْلقة، وِعَظم احلقِّ ة العقل، وقوَّ )ں ں ڻ(: يف قوَّ

ة، منتِقٌم ممَّن عصاه. )ۀ(: ذو احِلكمة البالغة، يف  )ڻ ڻ( أي: غال�ب، ذو ِع�زَّ

ِعه وَقَدِره، وفيام حكَم يف الزوَجني. أمرِه ورَشْ

رواه أبو داود )80)(، والنسائي ))))(، وابن ماجه )0)6(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ))6))(.  )((
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ا: ويف هذه اآلية من الفوائد أيضاً

ة،  ، وأنَّ املرِج�ع إليهنَّ يف معرفة انقضاء الِعدَّ أنَّ املطلَّق�ات مؤمَتن�ات عىل ما يف أرحامهنَّ
بالَحيضات أو األطهار.

. وفيها: التخويف باليوم اآلخر، والتهديد به عىل قول خالِف احلقِّ

، من غري زيادة وال نقصان. وفيها: أنَّ الواجب عىل املطلَّقة وغريها اإلخبار باحلقِّ

، خصوًصا إذا تعلَّقت به حقوق اآلَخرين. ي يف قول احلقِّ وفيها: أنَّه جيب التحرِّ

وفيه�ا: مقاوم�ة النفس يف إجابة األغ�راض اخلبيثة؛ فقد تريد نف�س املطلَّقة أن تتخلَّص 
ت  ة احلقيقيَّة، فتفوِّ من الزوج بُسعة، فتكِذب عليه يف مرور الَحيضات قبل أن تنقيَض الِعدَّ
ر  ة َكِذًبا، فيترضَّ ة الِعدَّ ة املراجعة. وقد تدعوها نفُس�ها إل إطالة ُمدَّ ه الرشعيَّ يف ُمدَّ عليه حقَّ
جه  ها. وقد تكُتم مَحَْله�ا؛ حتى تعَله لرجل آخر تتزوَّ ال�زوج باإلنفاق عليها نفقًة ال تس�تِحقُّ

بعَده. ونحو ذلك من األغراض اخلبيثة.

، وعدِم َكْتِمه أو تغيريه. فأمَرُهنَّ اهلل تعال بقول احلقِّ

وفيها: تس�مية الُمطلِّ�ق »َبْعاًل« و»زوًجا«؛ ألنَّ َعالقة الزوجيَّ�ة ال تزال قائمًة؛ حيث إنَّ 
. الطالق َرْجعيٌّ

وفيها: إعطاء كلٍّ من الزوَجني احلقوَق لآلخر.

وفيها: ُبطالن قول َمن يقول بالتس�اوي بنَي ال�زوج والزوجة يف الدرجة واحلقوق؛ ألنَّ 
اهلل جعل الس�يادة للرجل، وجعل له َفْضاًل عىل زوجته؛ ولذا فعليها االحرتام والتعظيم له، 
ق  بس�َبِب َعقله وإنفاقه، وُمعاناته اهلموَم والغموَم والش�دائد واألهوال يف سبيل ذلك. وفرَّ
د،  َية، واإلمام�ة، والقضاء، والتعدُّ �هادة، واملرياث، والدِّ الش�ارع بنَي الذكر واألنثى يف: الشَّ

ه، وغري ذلك. ْجعة من حقِّ وجعل الطالق بيِده وحَده، والرَّ

يت حيْضن.  ، غ�رِي احلوامل، من ال�الَّ ة املطلَّقاِت احلرائ�ِر املدخوِل هب�نَّ وفيه�ا: ِذك�ر ِع�دَّ
وخرَج�ت من اآلية: املطلَّق�ة األََمة، واحلامل، وغري املدخول هبا، واليائس�ة التي ال حتيض؛ 

فبيَّنت أحكاَمُهنَّ نصوٌص أخرى.
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ويف اآلي�ة: احل�ثُّ ع�ىل ُحس�ن معارشة امل�رأة. وص�حَّ عن اب�ن عبَّاس  أنَّ�ه قال: 
»إينِّ ُأِح�بُّ أن أتزيَّ�ن للم�رأة، كام أحبُّ أن تتزيَّ�ن يل؛ ألنَّ اهلل يقول: )ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ(«))(.
نيوي، يف اخِلْلقة والطبيعة،  وفيها: أنَّ الدرجة التي للرجال عىل النِّساء هي: التفضيل الدُّ
�ا يف اآلخرة: فالدرجات عند اهلل  وَجْع�ِل الرجل أقَدَر عىل الَكْس�ب لإلنفاق عىل املرأة. وأمَّ

بَحَسب اإليامن والعمل الصالح.

ْجعة للزوج مرشوٌط بإرادة اإلصالح واالئتالف وااللتئام مع زوجته،  وفيها: أنَّ حقَّ الرَّ
ة عىل املرأة وهو ال يريدها، أو إمساِكها لتدفَع له الَمْهر ُمْرَغمة. ال اإلرضار، كتطويِل املدَّ

ة بثالث َحيضات عىل املطلَّقة، سواًء كانت بائنًا أم ال، فتعتدُّ بثالث  وفيها: وجوب الِعدَّ
َحيضات بعد الطلقة األول، أو الثانية، أو الثالثة.

وفيها: أنَّ الطالق ال يقع قبل النِّ�كاح؛ فلو قال: »إن تزوجتِك فأنِت طالق«؛ ل َتْطُلق إذا 
جت؛ ألنَّه ال طالق إالَّ بعد نكاح. تزوَّ

ا مؤمتَنة يف اإلخبار عن ذلك. هتا، وأهنَّ جوع إل قول املرأة يف ِعدَّ وفيها: الرُّ

وفيه�ا: أنَّ املطلَّق�ة الرجعيَّ�ة ال ت�زال زوج�ًة، هلا ح�قُّ النَّفقة والُس�ْكنى؛ لقول�ه تعال: 
)ک(.

جال بالنِّساء، وخالَف فِطرة اهلل؛ فإنَّ ذلك َيْطَعن يف رجولته،  �به من الرِّ وفيها: أنَّ من َتشَّ
ودرجة تفضيله.

نت هذه اآلي�ة: األمر يف قوله: )ڃ(، والنه�ي يف قوله: )ڇ ڇ(،  وق�د تضمَّ
واجلواز يف قوله: )ک(، والوجوب يف قوله: )ڳ(.

وفيها: تذكري الرجل بأنَّ اهلل عزيٌز غالٌب، لئالَّ يطغى عىل زوجته.

وفيه�ا: أنَّ ع�ىل كلٍّ م�ن الزوَج�ني أداَء ما جيب عليه م�ن احلقوق لآلخر؛ فك�ام أنَّه يليق 
بالرجل أن ُينِفق، فيليق بالزوجة أن خَتِْدم وترَعى.

مصنف ابن أب شيبة )96/4)(.  )((
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ْجعّي ما يلزم من الرشوط  ة الطالق الرَّ وفيه�ا: أنَّه ال يلزم إلرجاع الزوج زوجته يف ِع�دَّ
، وال رضا الطَرَفني. يف َعقد النِّ�كاح، فال ُيشرَتط الَمْهُر، وال الويلُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(:

؛ وكان الرجُل أحقَّ بَرْجعة امرأته،  كان الطالُق يف ابتداِء اإلس�الم غرَي مقيٍَّد بعَدٍد معنيَّ
ة، فل�امَّ كان هذا فيه رضٌر عىل  ة، وإن طلَّقها مائة مرَّ فيِح�قُّ ل�ه أن ُيراِجَعها ما دامت يف الِع�دَّ
هُتا راجَعها-؛ قَصَ اهلل تعال  الزوج�ات -وكان البعض يؤذي املرأة بتعليقها، ف�إذا دَنت ِعدَّ
ة والثنَتني، وأباهنا بالكليَّة يف الثالثة، بينونًة  ْجَع�ة يف املرَّ الط�الق إل ثالث َطْلقات، وأباَح الرَّ

وفِراًقا ال َرْجَعة فيه.

ْجع�ة )ہ(، لكلِّ واحدة م�ن الطلقَتني  فق�ال تع�ال: )ہ( أي: ال�ذي فيه الرَّ
ة. ول يقل: »طلقتاِن«؛ إشارًة إل عدم جواز إيقاِعهام ُدفعًة واحدًة. ِعدَّ

ْجع�ة أن ُيمِس�كها بام ه�و معروٌف يف  )ہ ھ( أي: ع�ىل ال�زوج إذا أراد الرَّ

ك املرأة حتى  ع، وما تعاَرَف عليه الناس، من الِعرشة الطيِّبة احلس�نة. )ھ ھ(: برَتْ ْ الرشَّ
هت�ا، )ھ( أي: حيِس�ن إليها، بأن ُيَمتِّعه�ا عند الِفراق ب�يشء جَيُْب َكْسها،  تنق�يَض ِعدَّ

وُيَطيِّب َقْلبها.

وق�ال اب�ن عبَّاس  يف تفس�ري اآلية: »إذا طلَّ�َق الرجل امرأَته تطليقَت�ني؛ فليتَِّق اهلل 
ا أن ُيمِس�كها بمعروٍف، فُيْحِس�ن ُصحَبتها، أو  يف التطليقة الثالثة )يعني: قبل إيقاِعها(؛ فإمَّ

ها شيًئا«))(. حها بإحسان؛ فال يظِلمها من حقِّ ُيَسِّ

ا األزواج )ڭ ڭ( بغرِي رضا الزوجات )ڭ  قوله )ے ۓ ۓ( يعني: يا أهيُّ
، وَوَهبُتموهنَّ )ۇ( قلياًل أو كثرًيا. )ۇ ۆ ۆ( أي: يظنُّ  ڭ:(أعطيُتموه�نَّ
�ه: فتخاف  الزوج�ان ويتوقَّع�ا )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( أي: أالَّ ُيعط�َي كلٌّ منه�ام اآلخ�ر حقَّ

تفسري الطبي )4/)54(.  )((
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الزوجة أن تعيص اهلل يف زوجها، فال تطيع له أمًرا، وُتظِهر النش�وَز وُس�وَء الُخلق والكراهية 
ى عليها. للزوج. وخياف الزوج إن ل ُتطِعه زوجته أن يتعدَّ

خل  )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( أي: خيَش ذلك الزوج والزوجة، أو أقارهبام، أو َمن تدَّ

لإلص�الح، أو احلاكم أو القايض، ونحوهم ممَّن له صلة باخِلالف بنَي الزوجني؛ )ې ې 
ى( أي: ال إث�م وال ح�َرج يف هذه احلالة عىل الرج�ل يف األَْخذ، وال عىل املرأة يف طلب 
  ُّالُخلع. )ى ائ ائ( ودَفَعْته وبذَلْته، لريىض زوُجها بمفارقتها، كام قال النبي
يَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟«، َقاَلْت: َنَعْم.  المرأة ثابت بن َقْيس، ل�امَّ أراَدت الُخلع من زوجها: »َأَتُردِّ

ْقَها َتْطِليَقًة«))(. َقاَل َرُسوُل اهلل : »اْقَبِل الَحِديَقَة، َوَطلِّ

؛ فإنَّ ذل�ك حراٌم عليها؛  �ا إذا طلَب�ت امل�رأة الطالق أو الُخلع من غري س�َبٍب رشعيٍّ فأمَّ
�اَم اْمَرَأٍة َس�َأَلْت َزْوَجَها َطاَلًق�ا يِف َغرْيِ َما َب�ْأٍس؛ َفَح�َراٌم َعَلْيَها َراِئَحُة  لقول�ه : »َأيُّ

اجلَنَّة«))(، ويف احلديث: »الُمْخَتِلَعاُت ُهنَّ الُمنَافَِقاُت«))(.

ده ورَشَع�ه لعباده. )ۇئ  )ەئ( أي: األح�كام املذك�ورة )ٴۇ ۋ( وه�و: م�ا حدَّ

ۇئ( أي: ال تتجاَوزوها للُمخالفة إل ما هناكم عنه. )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( أي: يتجاوز 
م. ضون لَسَخط رهبِّ أحكاَمه؛ )ېئ ېئ ىئ( ألنُفِسهم، املتعرِّ

مسألة:

ة املختِلعة: اختلف العلامء يف ِعدَّ

ا ثالث حيضات، وبنَوا ذلك عىل أنَّ الُخْلع طالٌق. فقال مجهوُرهم: إهنَّ

هتا حيضة، وه�و املروي عن عثامن ب�ن عفان، وابن  ويف ق�ول ع�ن اإلمام أمح�د : إن عدَّ
عمر، وابن عباس، وغريهم)4(.

رواه البخاري ))7)5(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )5)0)(. رواه أبو داود )6)))(، والرتمذي )87))(، وابن ماجه )055)(، وصحَّ  )((

رواه الرتمذي )86))(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ))668(.  )((
انظر: املوسوعة الفقهية )9)/)5)(.  )4(
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ة املختِلعة َحيضة واحدة -ألنَّ الُخلع َفس�خ-؛ لِ�ام ثبت أنَّ امرأة ثابت  والراجح: أنَّ ِعدَّ
اب�ن َقيس اْخَتَلَعْت من َزْوِجَها َعىَل َعْه�ِد النَّبِيِّ ، َفَأَمَرَها النَّبِيُّ  َأْن َتْعَتدَّ 
ذ، أهنَّا ُأِمَرت أن تعتدَّ بَحْيضة))(، وهو  َبيِّع بنت ُمعوِّ ة الرُّ بَِحْيَض�ٍة))(، وجاء ذلك أيًضا يف ِقصَّ

.)((
 َتَبًعا لقضاء رسول اهلل ، ان الذي قىض به عثامن بن عفَّ

هتا، بعد أن بذَلت له الِفدية وافتَدت  وعىل هذا: فال حَيِقُّ للزوج أن ُيراِجع املختِلعة يف عدِّ
هتا وملَكت أمَرها؛ جاز له أن  بنفس�ها -وإالَّ مَل�ا صار يف الُخِلع فائدة- لكن إن انقَض�ت ِعدَّ

َيْرِجع إليها بعقد جديد، إذا رضَيت بذلك.

ة الُخلع؟ ذهب مجهور العلامء إل أنَّه ال يقع. وهل يقع الطالق إذا طلَّقها زوُجها يف ِعدَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اها. رمحة اهلل بالزوجة؛ حيث حدَّ لزوجها ثالث طلقات، ال يستطيع أن يتعدَّ

وفيها: أنَّه ال جيوز اإلمساُك مع اإلرضار، وال التسيُح بإيذاء.

هتا، بتمتيعها  ا باإلحسان إليها إذا انتَهت ِعدَّ ا بردِّها، وإمَّ وفيها: َجْب َقْلِب املرأة املطلَّقة، إمَّ
بامٍل ونحِوه.

وفيها: اإلحسان عند إهناء الَعالقة الزوجيَّة.

وفيها: أنَّه ال جيوز للمرأة طلب الُخلع مع استقامة احلال بينها وبني زوجها.

وفيها: ِعناية الشارع باملحافظِة عىل األرسة، وعدِم تفكيكها.

هام؛ فقد يكون إهناء الَعالقة الزوجيَّة  وفيها: َدْفع أشدِّ املفسدَتني، بارتكاب أهوهِنام وأخفِّ
يف بعض األحيان أهوَن من اإلبقاء عليها.

ف املرأة يف ماهِلا باملعروف. وفيها: جواز تصُّ

حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. رواه أبو داود )9)))(، والرتمذي )85))(، وصحَّ  )((
حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. رواه الرتمذي )85))(، وصحَّ  )((

ن إسناَده األلباين يف صحيح أب داود )6/))4(. رواه النسائي )498)(، وابن ماجه )058)(، وحسَّ  )((
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وفيها: أنَّ الُخلع ال ُبدَّ أن يكون برضا الزوجة، إذا كانت الِفْدية منها.

وفيه�ا: م�ا اس�تدلَّ به بعُض العلامء ع�ىل أنَّه جيوز ل�زوج املختِلعة أن يأخ�َذ منها أكثر ممَّا 
أعطاها؛ لُعموم قوله تعال: )ې ې ى ى ائ ائ(.

واألعَدل: أالَّ يأخذ منها إالَّ ما أعطاها؛ وعليه حديُث النبيِّ  المرأة ثابت ابن 
يَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟«، َقاَلْت: َنَعْم. َقاَل َرُس�وُل اهلل  َقْيس، ل�امَّ أرادت الُخلع من زوجها: »َأَتُردِّ

ْقَها َتْطِليَقًة«))(. : »اْقَبِل الَحِديَقَة، َوَطلِّ

ة من الزوج. وهذا األَْخذ -عىل كلِّ حال- ُيشرَتط فيه عدُم املضارَّ

وظاهر اآلية: أنَّ الُخلع ليس بطالق، بل هو َفْسخ؛ ألنَّ اهلل تعال ذكَره بنَي قوله: )ہ 
ہ(.

)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ(:
قول�ه )ىئ ی( أي: التطليق�ة الثالث�ة؛ )ی ی ی جئ( أي: من بع�د الطَّلقة الثالثة، 
)مئ ىئ يئ جب( أي: غرَي املطلِّق هلا، فَينِكحها نكاًحا صحيًحا، ويدُخل هبا وجُياِمُعها، 

وُيشرَتط أن يكون هذا النِّ�كاح الثاين نكاَح رغبٍة، ال نكاَح حتليٍل.

هتا؛ )ىب  )ىئ ی( يعن�ي: ال�زوج الثاين، بعد أن دخَل هبا وجامَعه�ا، وانقَضت ِعدَّ

ط )مت  يب جت( يعني: عىل املرأة والزوج األول )حت خت( يعني: بعقٍد جديٍد. برَشْ
حبة، بعد  ىت يت جث مث ىث( أي: َعِل�اَم وَرَج�َوا أن يك�ون بينه�ام الصالُح وُحس�ن الصُّ

َنَدِمهام عىل ِعرشهِتام السابقة التي أوجَبت هلام الِفراق.

وقيل: إن َعِلاَم أنَّ نِكاَحهام عىل غري التحليل.

حها )مح جخ حخ( ما  دها وبيَّنها وَوضَّ )حج مج جح( أي: رشائُعه، التي َحدَّ

أمَرهم اهلل تعال به؛ فهم املنتِفعون هبا، النافِعون لغريهم.

رواه البخاري ))7)5(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ�ه َيِصحُّ رجوع الزوج�ة املطلَّقة ثالًثا إل زوجه�ا األول، إذا توافرت الرشوط، وهي: 
جها زوٌج آخر زواًجا صحيًحا رشًعا، وأن يكون  هتا من الزوج األول، ويتزوَّ أن تنق�يَض ِعدَّ
نكاُحه هلا نكاَح رغبة، َيقِصد فيه اس�تدامَة الِعرشة، وأن يطأها َوطًئا ُمباًحا يف هذا النِّ�كاح، 
هتا منه؛ ج�از أن َتْرجع إل األول بَعقد جدي�د. وكذا لو فارقها  ث�م إذا طلَّقه�ا وانقَض�ت ِعدَّ

الثاين بَموت، أو ُخلع، أو َفْسخ، بعد َوطئها.

وفيها: أنَّ نكاح الزوج الثاين إذا ل يكن صحيًحا؛ فال َيِصحُّ أن َتْرِجع بعده إل األول.

ج املطلَّقة ثالًثا ش�خٌص، بَقصِد  وم�ن أحكام اآلية: ُبطالن نكاح التحليل، وهو أن يتزوَّ
أن حُيلِّله�ا لزوجه�ا األول. وه�ذا حراٌم، س�واًء رشطوا عليه ذلك يف ُصل�ب الَعقد، أو قبل 
َل،  ع بذلك من تلقاء نفسه، وقد لعنَه النبيُّ  بقوله: »َلَعَن اهلل الُمَحلِّ الَعقد، أو تطوَّ
َل َلُه«))(، ووصَف النبيُّ  املحلَِّل ب� »التَّْيس الُمْسَتعار«، كام يف احلديث))(. َوالُمَحلَّ

ج م�ن ُمطلَّقة أخي�ه ثالًثا، من غري  ول��امَّ ُس�ِئل ابن عم�ر  عن رج�ٍل أراد أن يتزوَّ
.)((» مؤامرٍة منه، لُيِحلَّها ألخيه؛ فقال: »ُكنَّا َنُعدُّ َهَذا ِسَفاًحا عىل َعْهِد َرُسوِل اهلل

؛ لقوله تعال: )ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث(. وفيها: العمل بغَلبة الظنِّ

ط )وه�و غلبة الظَّ�نِّ بإقامة ح�دود اهلل( يكون إثاًم،  ْ وفيه�ا: أنَّ الرتاُج�ع بغري ه�ذا الرشَّ
وشقاًء ونكًدا، وخسارًة ماليَّة.

وفيها: تعظيم شأن النِّ�كاح؛ لِ�ام ورد فيه من التفصيل والبيان.

وفيه�ا: دالل�ٌة ع�ىل أنَّه ينبغ�ي لإلنس�ان إذا أراد أن يدخل يف أمر من األم�ور، خصوًصا 
ة عىل ذلك، وَوثِق  غار والكبار- أن ينظر يف نفس�ه، فإن رأى من نفس�ه ق�وَّ الوالي�ات -الصِّ

هبا؛ أقدَم، وإالَّ أحجَم.

رواه أبو داود )076)(، والرتمذي )9)))(، وابن ماجه )5)9)(، وهو يف صحيح اجلامع ))0)5(.  )((
نه األلباين يف اإلرواء )0/6))(. رواه ابن ماجه )6)9)(، وحسَّ  )((

حه األلباين يف اإلرواء )898)(. رواه احلاكم يف املستدرك ))/7))(، والبيهقي يف السنن الكبى )9/7))(، وصحَّ  )((
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م املقصودون  ا هبم، وأهنَّ وفيها: فضيلُة أهل الِعْلم؛ ألنَّ اهلل تعال جعل تبيينَه حلدوده خاصًّ
بذلك دون غريهم؛ فقال: )حج مج جح مح جخ حخ(.

َه فيها. وفيها: أنَّ اهلل تعال حُيِبُّ من عباده معرفَة حدوِد ما أنزل عىل رسوله، والتفقُّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٺ ٿ  ٺ  ٺ  ڀ ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(:
قول�ه تع�ال )ٱ ٻ ٻ( يعن�ي: طالًق�ا َرْجعيًّ�ا، يف الطلق�ة األول والثاني�ة. )ٻ 
م يف قوله تعال: )ک ک ک گ گ( ]البقرة: 228[. ة، كام تقدَّ ٻ( أي: قاربَن هناية الِعدَّ

ع من  ْ )پ( أي: راِجعوه�نَّ إذا ش�ئُتم )پ( وهو: ما ُع�ِرف من الرشَّ

ْجعة، وبام  إرجاعها، كاللَّفظ الدالِّ عىل ذلك، مثل قوله: »راجعُتِك«، واإلشهاد عىل هذه الرَّ
حبة واملعارشة. ع وعند الناس من ُحسن الصُّ ْ هو معروٌف يف الرشَّ

ة متاًم�ا، فتخرج من  )پ پ( يعن�ي: اتُركوه�نَّ ب�ال ُمراجع�ة، حتى تنق�يَض الِعدَّ

م�ة، وُيَمتِّعها بام  ِعْصم�ة زوج�ه�ا، فُيفاِرقه��ا. )پ(: َفُيخرجَه�ا إل بي�ت أهلها ُمَكرَّ
يطيِّب خاطرها، من غري خماصمٍة وال ُسوِء أدب.

)ڀ ڀ( أي: ال ُتراِجعوهنَّ إذا ل يكن لكم هبنَّ رغبة، وإنَّام تريدوَن )ٺ( 

ة، وَمنْعها من ال�زواج برجل آخر.  أي: اإلرضاَر بالزوج�ة، بس�وء ِع�رشة، أو تطوي�ل الِع�دَّ
ة املسِلم حراٌم، بأيِّ شكل كانت. ومضارَّ

ة،  ، بتطويل الِعدَّ ولذ ق�ال: )ٺ( أي: لتَقعوا يف الُعدوان عىل الزوجات، بُظْلِمِهنَّ
أو إجلائهنَّ إل االفتداء باملال وَطلب الُخلع.

)ٺ ٿ ٿ( وه�و: إمس�اك اإلرضار، املؤدِّي للُع�دوان؛ )ٿ ٿ ٹ( أي: 

أرضَّ بنفسه يف احلقيقة، باإلضافة إل ُظْلم الزوجة؛ ألنَّه جَلَب عىل نفسه اإلثَم وعقوبَة اهلل.
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�ا األزواج- )ڤ ڤ( التي يب�نيِّ فيها أحكاَمه  )ٹ ٹ( أي: ال تعل�وا -أهيُّ

)ڤ( أي: َمْوِضًعا لالستهزاء واالستخفاف واللَِّعب، وال تتهاَونوا هبا، أو ترتكوا العمل 

هبا.

ُهنَّ  وال ف�رَق يف وقوع الطالق بنَي اجلادِّ واهلاِزل؛ كام ق�ال النبيُّ : »َثاَلٌث َجدُّ
ْجَعُة«))(. : النِّ�َكاُح، َوالطَّاَلُق، َوالرَّ ، َوَهْزهُلُنَّ َجدٌّ َجدٌّ

)ڦ( -باللِّس�ان وبالَقْلب وباجل�وارح- )ڦ ڦ ڦ(: باإلس�الم، وببِْعثة 

النب�يِّ ، وببيان األحكام، وما س�وى ذلك. )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( وهو: 
ة، وقي�ل: أرسار الرشيعة. فالكتاب فيه الُحكم،  �نَّة النبويَّ القرآن، )ڃ( وهي: السُّ
واحِلْكم�ة فيها بيان ِحْكمة اهلل يف أوامِره ونواهي�ه. فاذكروها بالعمل هبام. وأفرَد هذه النَِّعم 

كر؛ تنبيًها عىل رشفها. بالذِّ

رك�م ويأمُرك�م وينهاكم هب�ذا الوحي ال�ذي أنزَله  وهل�ذا ق�ال: )ڃ ڃ چ( أي: ُيَذكِّ
عليكم، قرآًنا وُسنَّة.

)چ چ( أي: خاف�وا عقاَب�ه، بامتِثال أوامره، وَت�ْرك نواهيه. )چ ڇ ڇ ڇ 

ا وإعالًنا. ڇ ڍ(؛ فال خيفى عليه شٌء من أعاملكم، من طاعٍة ومعصيٍة، رسًّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ضها لعقاب اهلل. أنَّ ُظْلم الغري هو يف احلقيقة ُظْلٌم للنفس؛ ألنَّه ُيَعرِّ

وفيها: أنَّ املراجعة ال توز إذا كانت بقصد اإلرضار.

�د عليه أن  وفيه�ا: أنَّ ال�زوج إذا ل جي�د م�ا ُينِفق عىل زوجت�ه، ول تصِب علي�ه؛ فإنَّه يتأكَّ
يطلِّقها؛ ألنَّ إمساَكها -حينئٍذ- ال يكون إمساًكا بمعروف.

ة  وفيه�ا: أنَّ ل�كلِّ ط�الق أج�اًل، وأنَّ الِعَدد أنواع، وقد ج�اء يف آية ُأخ�رى تفصيل الِعدَّ
واآلجال الُمجَملة يف هذه اآلية.

�نه األلب�اين يف اإلرواء )6)8)(،  رواه أب�و داود )94))(، والرتم�ذي )84))(، واب�ن ماجه )9)0)(، وحسَّ  )((
وضعفه غريه.



379 ^\

وفيها: جواز ُمراجعة الُمَطلِّق لزوجته.

وق�د َفِه�م بع�ُض العلامء م�ن ظاه�ر اآلي�ة: أنَّ لل�زوج أن ُيراِج�ع زوجت�ه إذا انقَضت 
ة عندهم(، ما ل تغتِس�ل؛ لقوله تعال: )ٻ ٻ(، فإذا  الَحيضات الثالث )وهي الِعدَّ
ا  ا أن يراِجع قبل اغتس�اهلا، أو أهنَّ بلغت هناية َحيضتها بنزول الطُّْهر بعد الَحيضة الثالثة، فإمَّ

خترج من ِعصمته إذا اغتسَلت.

ة  ويف اآلي�ة: أنَّ اإلمس�اَك بمعروف أو التسيَح بإحس�ان واجٌب؛ ألنَّ�ه ال جيوز الُمضارَّ
بإمساك الزوجة، وال جيوز تسحُيها بإيذاء.

ة املس�ِلم حرام وُعدوان؛ لقوله تعال: )ڀ ڀ ٺ ٺ(،  وفيها: أنَّ مضارَّ
ويف احلديث: »َمن َضارَّ َضارَّ اهللُ بِه، وَمن َشاقَّ َشقَّ اهللُ َعَلْيِه«))(.

، أفعل ما أش�اء،  وفيه�ا: أنَّ املعصي�ة ُظْل�ٌم للنف�س، ويف هذا َردٌّ عىل َم�ن يقول: »أنا حرٌّ
وأصب عىل العذاب«!

وفيها: حتريم االستهزاء بآيات اهلل ورشائعه وأحكامه. واهلُْزء درجات: فمخالفة الُحكم 
خرية به درجة، واالستغفار مع اإلصار درجة. درجة، والُمزاح فيه درجة، والسُّ

وفيها: وجوب ِذكر نِعمة اهلل، وأنَّ ذلك يكون بالَقْلب واللِّسان واجلوارح.

ة حقَّ َقْدرها،  �نَّة النبويَّ روا نِعمة الكتاب العزيز والسُّ وفيه�ا: أنَّه جيب عىل الِعب�اد أن ُيقدِّ
وذلك بالتعلُّم والعمل.

وفيها: أهيَّة َفهم ِحْكمة الترشيع وأرساره، وهو: فائدة الُحكم، ومعرفة ملاذا رَشَعه اهلل، 
َك باألحكام. وهذا ممَّا َيزيد اإليامَن والتمسُّ

ف وأفضليَّة  ة- دليٌل عىل رَشَ كر -بع�د النِّعمة العامَّ ويف اآلي�ة: أنَّ إفراد بعض النَِّعم بالذِّ
ة. كر بعد النِّعمة العامَّ هذه النَِّعم، كام أفرد »الكتاب« و»احِلْكمة« بالذِّ

�نه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع  رواه أب�و داود )5)6)(، والرتم�ذي )940)(، واب�ن ماج�ه ))4))(، وحسَّ  )((
 .)6(7((
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ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(:

ا األزواج- )ڎ( أي: الزوجات، )ڎ ڈ(  قوله تعال )ڌ ڌ( -أهيُّ
�ا األولياء- من )ژ ڑ  ؛ )ڈ ژ( أي: ال متنعوهننَّ -أهيُّ هت�نَّ أي: انقَض�ت ِعدَّ

ڑ( بَعقٍد جديٍد، برشوطه، إذا كان الطالق َرْجعيًّا.

ة  ا األزواج السابِقني- من الزواج بأزواٍج آَخرين بعد انتهاء ِعدَّ وأيًضا، ال متنعوهنَّ -أهيُّ
الط�الق إذا أردَن. وكانوا يف اجلاهليَّة إذا طلَّ�َق الواحد زوجَته يمنَُعها من الزواج من بعده، 

َغرْيًة وأَنَفًة ومحيَّة.

ع،  ْ )ک ک( أي: النِّساء والُخطَّاب )ک(، واتَفقوا )ک(: ما عرَفه الرشَّ

من الَعقد والَمْهر.

ق�ال اب�ن عبَّ�اس  يف قول�ه تع�ال )ڈ ژ ژ ڑ ڑ(: »ه�ذا 
جها وأن  هت�ا، ثم يبدو ل�ه أن يتزوَّ يف الرج�ل ُيطلِّ�ق امرأت�ه تطيقًة أو تطليقَت�ني، فتنَقيض ِعدَّ
ُيراِجَعها، وُتريد املرأة ذلك، فيمنَُعها أولياؤها من ذلك؛ فنهى اهلل سبحانه أن يمنَعوها«))(.

؛ كام قال النبي  ج نفس�ها، وال ُب�دَّ هلا من ويلٍّ ويف ه�ذا دليٌل عىل: أنَّ املرأة ال مَتِلك أن ُتَزوِّ
�ْلَطاُن َويِلُّ َمن الَ َويِلَّ َلُه«))(، وقال  «))(، وقال : »السُّ : »اَلنَِكاَح إالَّ بَِويِلٍّ

ُج الَمْرَأُة َنْفَسَها«)4(. ُج الَمْرَأُة الَمْرَأَة، َواَل ُتَزوِّ : »اَل ُتَزوِّ

َج ُأْخَتُه َرُجاًل من  ُه َزوَّ وقد ورَد يف س�َبب نزول هذه اآلية: عن َمْعِقِل ْبِن َيَس�اٍر ، َأنَّ
َقَها َتْطِليَقًة، وَلْ  الُمْس�ِلِمنَي َعىَل َعْهِد َرُس�وِل اهلل ، َفَكاَن�ْت ِعنَْدُه َما َكاَنْت، ُث�مَّ َطلَّ

تفسري ابن كثري ))/))6(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )9)8)(. رواه أبو داود )085)(، والرتمذي ))0))(، وابن ماجه ))88)(، وصحَّ  )((
حه األلباين يف اإلرواء )840)(. رواه أبو داود ))08)(، والرتمذي ))0))(، وابن ماجه )879)(، وصحَّ  )((

حه األلباين يف اإلرواء ))84)(. رواه ابن ماجه ))88)(، وصحَّ  )4(
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ُة، َفَهِوهَيَا َوَهِوَيْتُه، ُثمَّ َخَطَبَها َمَع الُخطَّاِب، َفَقاَل َلُه: »َيا ُلَكُع))(،  ُيَراِجْعَها َحتَّى اْنَقَضِت الِعدَّ
ْقَتَها، واهلل اَل َتْرِجُع إَِلْيَك َأَبًدا، آِخر َما َعَلْيَك«. ْجُتَكَها، َفَطلَّ َأْكَرْمُتَك هِبَا َوَزوَّ

َق�اَل: َفَعِلَم اهلل َحاَجَت�ُه إَِلْيَها، َوَحاَجَتَها إَِل َبْعِلَها، َفَأْنَزَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل: )ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ( إل قول�ه: )ۀ ہ ہ(، َفَل�امَّ َس�ِمَعَها َمْعِقٌل َقاَل: »َس�ْمًعا لَِربِّ 

ُجَك َوُأْكِرُمَك«))(. َوَطاَعًة«، ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل: »ُأَزوِّ

حابة  ألمر اهلل تعال، وخمالفُة هوى النفس، والعمُل  ة: امتِثاُل الصَّ ويف ه�ذه الِقصَّ
برضا املرأة يف النِّ�كاح.

ث�م ق�ال : )گ( أي: الُحك�م املذكور، من النه�يِّ عن َحبس امل�رأة عن الزواج 
ر، فيمتثِل وينتِفع )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  بَم�ن تريد )گ گ( أي: ُيؤَمر به وُيَذكَّ

ڱ(؛ ألنَّ أهل اإليامن هم الذين ُيطيعون وَيْسَتْسِلمون.

قوله تعال )ں( أي: االتِّعاظ والعمل هبذا الُحكم )ں ڻ( أي: أصَلُح وأنفُع، 
نوب، ولنفوس النِّس�اء، وأش�فى هلا  وأكثُر خرًيا وبَركًة يف أعاملكم، )ڻ( لكم من الذُّ

من احِلْقد عىل األولياء، والتألُّ من َمنعهنَّ من الزواج بَمن ُيردن.

)ڻ ۀ(ما فيه صالُح أموركم، )ۀ ہ ہ( ما يعلُمه اهلل من املصالح.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة طالق الزوج األول. ُبطالن نكاح املرأة عىل زوج ثاٍن، إذا عقَد عليها يف ِعدَّ

ة َعقد النِّ�كاح. وفيها: أنَّ الرتايض من ِقَبل الزوَجني رشٌط يف ِصحَّ

ه اهلل عليها، بغري رضاها. ج َمن والَّ وفيها: أنَّه ال جيوز للويلِّ أن ُيَزوِّ

ع -كأن يكون فاس�ًقا أو  ْ وفيه�ا: أنَّ امل�رأة ل�و رضَيت بزوج عىل ِخ�الف ما عَرفه ال�رشَّ
فاجًرا-؛ فلوليِّها أن يمنَعها؛ لقوله تعال: )ک ک ک ک(.

يعني: يا َلئيم.  )((
ياق له. رواه البخاري )0))5(، وأبو داود )087)(، والرتمذي ))98)(، والسِّ  )((
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وفيها: ُمراعاة ما حيدث من نَدم الزوَجني بعد الطالق.

ي اإليامن. ي النفس، وُينَمِّ وفيها: أنَّ العمل بأحكام اهلل ُيَزكِّ

وفيها: اإلشارة إل ُقصور اإلنسان يف ِعْلمه، وأنَّ عىل العبِد القاِص االستِسالَم ألحكام 
اهلل تعال.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث(:
ْجعة، والَعْضل؛ ذكَر  ة، والرَّ ول��امَّ ذكر تعال أموًرا من أحكام النِّ�كاح، والطالق، والِعدَّ
بع�ض األح�كام املتعلِّقة بام يكون من نتيجة النِّ�كاح، من حق�وق املواليد، إرضاًعا، ونفقًة، 

وِكْسوًة.

وحي�ث إنَّ اخلالف�اِت الزوجيَّة والِفراق، ق��د ينتج عنها الرغبة يف انتق�ام أحد الطَرَفني 
م�ن اآلخر، فيرضُّ ذلك باألبرياء -كهؤالء املواليد-؛ ندب اهلل  الوالدات املطلَّقات إل 

رعاية األطفال، واالهتاِمم بُشؤوهنم، فقال تعال:

جات )ھ(: خب بمعنى األمر؛ فكأنَّه  هات، مطلَّقات، أو متزوِّ )ھ(: األُمَّ

شء مف�روغ من�ه خُيْ�ِب عن�ه )ھ( ذكوًرا، أو إناًثا )ھ(: س�نَتني، والس�نة: اثنا 
عرش شهًرا هالليًّا )ے( دوَن نقٍص؛ فالَحول ُيطَلق عىل الكامل، وعىل ُمعَظم السنة.

هات )ڭ ڭ ڭ( أي: ملن أرادها كاملًة -عىل  وه�ذا )ۓ ۓ( من اآلباء واألُمَّ
َوْجه التامم- من األبَوين.

وقول�ه )ۓ( يدلُّ عىل: عدم وجوب اإلمتام إل الس�نَتنْي، وأنَّه جيوز االقتصار عىل ما 
دوَنه، بام ال يرُضُّ بالولد.
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ضاعة بعدها غرُي مؤثِّرة، وال اعتباَر  ضاعة س�نتان، يدلُّ عىل أنَّ الرَّ واإلخبار بأنَّ متام الرَّ
ضاع�ة إالَّ ما كان دوَن  هب�ا، وأنَّ اللب�ن بعَدها صار بمنزلة س�ائر األغذي�ة، وال حيُرم من الرَّ

احلوَلني؛ فلو ارتضَع املولود وُعمُره فوَقهام ل حيُرم. وهذا مذهب مجهوِر العلامء.

 : َضاَعُة م�ن الَمَجاَعِة«))(، وبقوله وا بقول النبي : »إنَّام الرَّ واس�تَدلُّ
َضاَعِة إاِلَّ َما َفَتَق األَْمَعاَء يِف الثَّْدِي، َوَكاَن َقْبَل الِفَطاِم«))(. ُم من الرَّ »اَل حُيَرِّ

وعن ابن مسعود  قال: »ال َرضاع بعد فِصاٍل، أو بعد حوَلني«))(، وقال ابن عبَّاس 
نَتني«)4(. : »ال َرضاع بعد فِصال السَّ

)ۇ ۇ ۆ( وه�و األب؛ ألنَّ الول�د ُيوَلد بس�َببِه )ۆ( أي: ِرزق الُمرِضعات، 

من الطعام ونحوه )ۈ( أي: اللِّباس والِكس�وة، وهو: ما يكس�و به اإلنس�اُن بدَنه. 
زق والِكسوة ألجل الزوجيَّة واإلرضاع، وإن كانت مطلَّقة  فإذا كانت الُمرِضعة زوجًة فالرِّ

بائنًا؛ فالنَّفقة ألجل اإلرضاع.

وهذه النَّفقة تكون )ۈ( أي: بام تعاَرَف عليه الناس بينهم، من غري إرساف وال 
تقتري.

ة )ۅ ۅ ۉ( أي: يف النَّفق�ة  )ۋ ۋ( )التكلي�ف(: اإلل�زام ب�ام في�ه مش�قَّ

ضاع إالَّ بام تقِدر عليه أيًضا. والِكسوة، فال ُتلَزم إالَّ بام تقِدر عليه. وال ُتكلَّف األُمُّ من الرَّ

ة(: فِْعل ما يرضُّ بالغري )ې ې(: كأن ُيؤَخذ ولُدها منها  )ې ې( )املض�ارَّ

، أو ُيعَطى مُلْرِضعة أخرى، مع أنَّ والدته رضَيت بمثل ُأْجَرهتا. دون حقٍّ

ط به، أو: إذا  )ى( ُيض�ارَّ )ى ائ( أي: ل�ألب )ائ(: كأن ُيلَقى عليه ليتورَّ

ه ول يقَبل غرَيها؛ طرَحْته عىل أبيه، أو اشرتَطت إرضاَعه بأجرٍة ُمباَلٍغ فيها. ألَِف ثدَي ُأمِّ

رواه البخاري )647)(، ومسلم )455)(.  )((
حه األلباين يف اإلرواء )50))(. رواه الرتمذي ))5))(، وصحَّ  )((

تفسري الطبي )7/5)(.  )((
مصنف عبد الرزاق )464/7(.  )4(
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زق والِكسوة  )ەئ وئ وئ ۇئ( أي: عىل وارث املولود مثل ما عىل األب، من الرِّ

ة. وقيل: املقصود ب� )الوارث(: الصبّي نفس�ه؛ فينَفق عليه من ماله إْن كان له  وَت�ْرك املض�ارَّ
مال؛ ألنَّه وارث أبيه. وقيل غري ذلك.

وقول�ه )ۆئ ۆئ( أي: الوالداِن )ۈئ( أي: فِطاًم�ا للولد قبل متام احلوَلني، )ۈئ 
ل وإمعان  ېئ ېئ( أي: اتِّف�اق ب�نَي الطَرَفني، ال م�ن أحدها فق�ط. )ېئ( أي تأمُّ
ع، وأهل اخِلبة  ْ الس�تخراج ال�رأي الصواب. ويدخل يف ذلك: مش�اورة أهل الِعْلم بال�رشَّ

؛ ملعرفة األصَلح للطِّفل. بالطِّبِّ

ف�إذا كان األم�ر عن تراٍض وتش�اُوٍر؛ )ىئ ىئ ىئ( أي: ال حرَج وال إثَم يف فِطامه 
-حينئٍذ-.

)ی جئ حئ( أي: تطُلب�وا ألوالدك�م  �ا اآلب�اء-  )ی ی( -أهيُّ وقول�ه 
هاهتم، لوج�ود ُعذر أو حاج�ة؛ )ىئ ىئ ىئ( أي: ال إثم وال حرج  ُمْرِضع�اٍت غ�رِي ُأمَّ

يف ه�ذا االس�رتضاع. ب�رشط: )جب حب( أي: أعطيُتم الُمْرِضعات املس�تأَجرات )خب 
مب(: م�ن األُْج�رة املتَفق عليها )ۈ( أي: بطيب نفس، وبام تعاَرَف عليه الناس، 

دون نقص، وال تأخري.

)جت حت( أي: خاف�وه وراِقب�وه يف ه�ذه احلق�وق، )خت مت ىت يت جث مث(: 

ِلٌع عليكم، وعليٌم بنيَّانكم، وأفعالكم. حميٌط بكم، وُمطَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ِحفظ الرشيعة حلقوق الطفل.

. وفيها: أنَّ األصَل وجوُب اإلرضاع عىل األُمِّ

وفيها: أنَّ اهلل أرحُم بالولد من والدته.

ضاعة س�نتان، وجيوز النق�ص منها والزيادة عليه�ا إذا ل يوجد رَضر  وفيه�ا: أنَّ مت�ام الرَّ
بالطِّفل.

وفيها: أنَّه ال جيوز استبداد أحد الوالَدين برأيه دون اآلخر، يف فِطام الولد.
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د مصلحِة نفسها وال رضَر عليها  ضاع، ملجرَّ وفيها: أنَّ َمن قطَعْت مصلحُة ولدها يف الرَّ
-كرشاقة ِجْسِمها-؛ فهي ظاملة.

وفيها: استعطاف الُمخاَطب عند تبليغه باألحكام.

ضاعة ما يكون واجًبا -كال�ذي تتعلَّق به حاجة الولد- ومنه ما يكون  وفيه�ا: أنَّ من الرَّ
مستحبًّا يدخل يف باب الكامل.

وفيها: أنَّ الولد هبٌة للوالد.

وفيها: أنَّ الزوجة الُمطلَّقة أو الناشز هلا نفقٌة إذا أرضَعت الولد؛ مراعاًة حلقِّ الطفل.

وفيها: جواز االس�رتضاع عند وجود سَبب؛ كموت ُأمِّ الولد، أو َمَرِضها، أوُشحِّ َلَبنها، 
أو ك�ون لبن غريها أغنى للطفل، أو انش�غاهلا بحقِّ زوج آخ�ر بعد طالقها من والد الطِّفل، 

ونحو ذلك.

َع. ْ وفيها: اعتبار الُعرف بنَي الناس، ما ل خُيالِف الرشَّ

وفيها: أنَّ املعتَب يف النَّفقة هو حال الزوجة وحاجتها.

ا -يف الغالب- أشفُق عىل ولدها،  مة عىل غريها يف إْرضاعه؛ ألهنَّ وفيها: أنَّ ُأمَّ الولد ُمقدَّ
ولبنه�ا أطي�ب، وجيب تقديُمها ع�ىل غريها يف اإلرض�اع، إالَّ إذا اش�رتَطت اإلرضاع بنفقٍة 

ُمباَلٍغ فيها.

ولي�س هل�ا أن تطُل�ب أجرًة وه�ي يف ِعصمة والد الطف�ل؛ اكتفاًء بنفق�ة الزوجيَّة. وقال 
ضاع. بعضهم: جيوز. لكن إذا خرَجت من ِعصمته؛ جاز هلا أن تطُلَب أجرًة عىل الرَّ

وفيها: أنَّه جيب عىل اإلنسان أن ُيسلِّم الِعوض -كالثمن واألُْجرة- باملعروف.

ت األس�عار  وفيها: أنَّه ال جيوز لألجري طلُب زيادٍة عىل ما اُتِفَق عليه يف الَعقد، ولو تغريَّ
يف البلد؛ لقوله تعال: )جب حب خب مب ىب(.

وفيها: االجتهاد يف تقدير نفقة املرِضعة، عىل َحَسب املتعاَرف عليه.

وَفِه�َم بعُض العلامء من قول�ه تعاىل )ەئ وئ وئ ۇئ(: أنَّ الغن�يَّ الُمقتِدر تب 
عليه نفقُة قريبه املحتاج الذي َيِرثه.
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وفيها: التأكيد عىل تس�ليم األُجَرة للُمْرِضعة؛ ألنَّ املامَطلة والنقص ُربَّام تؤدِّي إل إهاِل 
الرضيع وُل�ُحوِق رَضٍر به.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(:

ومل�َّ�ا ذكر تعال ُحك�َم َمن فارقت زوَجها بالطالق والُخلع؛ ذكر تعال ُحكَم َمن فارقت 
هتا؛ فقال: زوَجها بالوفاة، وبنيَّ ِعدَّ

يرتك�ون  أي:  )ٻ(  ويموت�ون،  اهلل  يتوفَّاه�م  أي:  ٻ(  ٻ  )ٱ 

)ٻ(: زوجاٍت، حرائَر، غرَي حوامل.

: )پ پ( أي: ينَتظِ�ْرن، وَيْمَتنِْع�َن م�ن النِّ�كاح  �نَّ هت�نَّ أهنَّ فالُحْك�م يف ِعدَّ
)پ پ( هالليَّة )ڀ(، تبدأ من وقت وفاة الزوج، ال من وقت ِعْلِمها بوفاته.

ة احلامل -احلرة واألمة- الُمَتوفَّ  وهذا حكٌم عامٌّ يف الزوجات، إالَّ احلامَل واألََمة: فِعدَّ
عنه�ا زوُجها تنته�ي بَوْضع مَحْلها. واألََمة اململوكة ِمْلَك اليمني تعَتدُّ ملوت زوجها ش�هَرين 

وخَس لياٍل.

؛ )ٺ ٺ( أي: ال إثَم وال حرَج  هت�نَّ وقول�ه )ڀ ڀ ٺ( أي: انقَض�ت ِعدَّ
ام، والُقض�اة، واخلاطب�ون- )ٿ ٿ ٿ ٿ  �ا األولي�اء، واحل�كَّ )ٺ( -أهيُّ

ينة والطِّيب، واالنتقال من املس�كن، والظهور للخاطب،  ٹ( أي: من العودة إل الزِّ

والنِّ�كاح، ونحو ذلك من املعروف رشًعا.

)ٹ ٹ ڤ( من اخلري والرشِّ )ڤ( أي: عليٌم ببواطن األمور.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة عىل املرأة املتوفَّ عنها زوُجها. وجوب الِعدَّ

ة  وفيه�ا: وجوب اإلْحداد عىل الُمتوفَّ عنها زوُجها، س�واًء كان�ت صغرية أو كبرية، ُحرَّ
أو َأَمة، ُمسِلمة أو كافرة.
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ينة -من الُحيلِّ والثياب اجلميل�ة والُكْحل واحِلنَّاء، ونحوها من  واإلْح�داد: هو َتْرك الزِّ
جال، ولزوم بيت الزوج امليِّت يف املبيت، وَتْرك  األصب�اغ- وَتْرك الطِّيب وكلِّ ما جيذب الرِّ

عقِد النِّ�كاح.

فيل�زم امل�رأة املبيت يف بيت الزوجيَّة، وال خترج منه ولو حلجِّ الفريضة، وُيباح له اخلروج 
ر بَقَدرها. للرضورة، والرضورة ُتَقدَّ

واإلحداٌد واجٌب عىل َمن ُتويفِّ عنها زوُجها، عىل أيِّ حال، سواًء كان قتياًل، أو شهيًدا، 
أو مريًضا، أو مات حتَف أنفه، أو غري ذلك.

وق�د ُروي أنَّ�ه ل��امَّ ج�اءت الُفَريعة بنت مال�ك  إل النبيِّ  تس�تفتيه يف 
 : االنتقال إل بيِت أهلها بعد مقتِل زوجها، ول يكن بيُت زوجها ِمْلًكا له؛ قال هلا

»اْمُكثِي يِف َبْيتِِك، َحتَّى َيْبُلَغ الِكَتاُب َأَجَلُه«))(.

ة ِحداد املرأة عىل زوجها املتوفَّ عنها. ويف اآلية: بيان ُمدَّ

أم�ا إذا م�ات للمرأة ميٌِّت غرُي ال�زوج؛ فقد قال النبي : »الَ حَيِلُّ اِلْم�َرَأٍة ُتْؤِمُن باهلل 
ا«))(. َا حُتِدُّ َعَلْيِه َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشً َوالَيْوِم اآلِخِر، َأْن حُتِدَّ َعىَل َميٍِّت َفْوَق َثاَلٍث، إاِلَّ َعىَل َزْوٍج؛ َفإهِنَّ

وفيها: أنَّ ُحكم احِلَداد يش�مل الزوجة املدخول هبا وغري املدخول هبا؛ وقد ثبت أنَّ ابن 
مسعود  وافق قضاَء النبي  يف امرأة مات زوجها، ول يدخل هبا، ول َيفِرض 
ا املرَِياَث،  داق؛ فقال: »إِنَّ هَلَا َصَداًقا َكَصَداِق نَِساِئَها، اَل َوْكَس َواَل َشَطَط))(، َوإِنَّ هلََ هلا الصَّ

ُة«)4(. َوَعَلْيَها الِعدَّ

ة. ة من الزواج أثناء الِعدَّ وفيها: منع الُمعَتدَّ

ة، من احلزن عىل وفاة الزوج. وفيها: رمحة اإلسالم باملرأة، بُمراعاة مقتىَض طبيَعتِها البرشيَّ

فه األلباين يف  رواه أب�و داود )00))(، والرتمذي )04))(، والنس�ائي )0)5)(، وابن ماجه )))0)(، وضعَّ  )((
اإلرواء )))))(.

رواه البخاري )80))(، ومسلم )486)(.  )((
أي: ال نقص وال زيادة.  )((

حه األلباين يف  رواه أبو داود )6)))(، والرتمذي )45))(، والنسائي )4)5)(، وابن ماجه ))89)(، وصحَّ  )4(
اإلرواء )9)9)(.
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وفيها: تكريم الرشيعة للمرأة ورمحتها، هبذا اإلحداد، مقارنًة بام كانت عليه يف اجلاهليَّة، 
عندما كانت حُتَبس يف بيت صغرٍي قِذٍر، سنًة كاملة، وعليها رشُّ ثياهبا، ال مَتَسُّ طيًبا وال شيًئا، 
ٍة -محاٍر أو ش�اٍة أو طرٍي- فتمَس�ح به َفْرجها، فيموت يف الغالب من َنْتنها، فإذا  ثم تؤَتى بدابَّ
خرَجْت ُأعطَيت َبَعرًة لرتمَي هبا أماَمها، أو تنتظر كلًبا يمرُّ لرتمَيه هبا -إش�ارًة إل أنَّ ُقعوَدها 

هتا!! بعد زوجها أهَوُن عليها من َبَعرٍة ُرمي هبا كلٌب!- وختُرج هبذا من ِعدَّ

فهذا هو الفرق الكبري بنَي أحكام احِلداد يف اإلسالم، وبني ما كان عليه األمُر يف اجلاهليَّة.

ينة والزواِج  ويف اآلي�ة: ِعَظم ح�قِّ الزوج عىل زوجته، واحتباُس�ها ألجل وفاته ع�ن الزِّ
ة، ولزوُمها بيت الزوجيَّة. بغريه هذه املدَّ

وفيها: مس�ئوليَّة األولياء عن النِّس�اء، وأنَّه جيب عليهم منُعهنَّ من الُمنَكر، وال حيقُّ هلم 
منُعهنَّ من املعروف.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(:

ة واإلنفاق عليها،  ول�امَّ كانت املتوفَّ عنها زوُجها كثرًيا ما حتتاُج للزواج بعَده، طلًبا للِعفَّ
ة ال ُيناِس�ب حاَل اإلحداد؛ فقد بنيَّ اهلل تعال  وطلًبا للنَّْس�ل، لكن التصيَح بنِكاحها يف الِعدَّ

أمًرا َوَسًطا يف هذا؛ فقال:

جال- )ڦ ڦ ڄ( باإلشارة  ا الرِّ )ڤ ڦ( أي الحرَج وال إثَم )ڦ( -أهيُّ

ة الطالق البائن  اِت م�ن الوفاة، أويف ِع�دَّ والتلمي�ح، دون التصي�ح )ڄ ڄ ڄ( الُمْعَت�دَّ
-وهي املبتوتة ثالًثا-. و)اخِلطبة(: االستِْلطاف بالقول والِفْعل يف طلب الزواج من املرأة.

وأمثل�ة التعري�ض باخِلطبة كثرية؛ ومنها: أن يقول هلا: »إينِّ أري�د النِّ�كاح«، أو: »َوِددُت 
ُتِك فأخبينا«، أو: »مثُلِك صاحلٌة ُيرَغب  لو أنَّ اهلل رزقني امرأة صاحلة«، أو: »إذا انتَهت ِعدَّ

فيها«، ونحوها من األلفاظ التي فيها إشارٌة مفهومٌة غري صحية.
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ة الطالق األول أو الثاين؛ فال جيوز ِخطبُتها، ال تصحًيا وال  ْجعيَّ�ة يف ِعدَّ �ا املطلَّقُة الرَّ وأمَّ
ا ال تزال يف ِعصمة زوجها. تلميًحا؛ ألهنَّ

، فهذا ال  وقوله )ڃ ڃ ڃ ڃ( أي: أخفيُتم وأضمرُتم يف أنفسكم ِخْطبَتُهنَّ
حرَج عليكم فيه أيًضا، وهو من ختفيف اهلل تعال؛ وهلذا قال: )چ چ چ ڇ( 
كم  ، وال تصبون، أو أنَّكم تذكرون لبعض خواصِّ أي: يف أنفِس�كم، وترغبون يف نكاِحهنَّ

رغبَتكم يف نكاحها.

ُح�وا بالنِّ�كاح، كقوله هلا: »أريد نكاَحِك«، أو  )ڇ ڇ ڇ ڍ( أي: ال ُتَصِّ

ة اجِل�امع- أو بأخذ الَعهد  ُبُه�ا يف النِّ�كاح -كقوَّ بِذك�ر ُحبِّ�ه هلا ورغبتِه فيه�ا، أو بِذكر ما ُيَرغِّ
(: من أسامء النِّ�كاح عند العَرب. ُّ ج غريه. و)السِّ وامليثاق عىل املرأة أالَّ تتزوَّ

نا، فكان الرجل يدُخل عىل املرأة  ين: )ڇ ڇ ڍ( أي: للزِّ وقال كثرٌي من املفسِّ
ض بالنِّ�كاح، وهو يريد الفاحشة. ُيَعرِّ

هتا. ا يف ِعدَّ ة رسًّ ج املعتدَّ وال جيوز للرجل أن يتزوَّ

يِعَده�ا  م- وأن  تق�دَّ باخِلْطب�ة -ك�ام  التعري�ض  )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( وه�و: 

باإلحساِن إليها واالهتاِمِم بشأهنا ورعايِة مصلحتها، ونحو ذلك من القول املعروف.

د. )ژ ڑ( أي: َعقَده.  )ڈ ژ( )الَع�ْزم(: إرادُة فِْعل اليشء ب�ال تردُّ

ا مفروضة. ها )كتاًبا(؛ ألهنَّ ة. وسامَّ )ڑ ک ک ک( أي: حتى تنقيَض الِعدَّ

جال- )گ گ گ ڳ ڳ ڳ( أي: ما استقرَّ يف أنفسكم ممَّا  ا الرِّ )گ( -أهيُّ

أخفيُتموه؛ )ڳ( أي: خافوا عقابه، وال ُتْضِمُروا ما ُيْغِضبه.

)ڱ ڱ ڱ ں( مل�ن تاب، ِمن ارتكاب ما هن�ى اهلل عنه )ں(: ال ُيعاِجلكم 

بالعقوبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
تعطيل الوسائل املوِصلة إل احلرام؛ فإنَّ التصيح للمرأة بالنِّ�كاح ُربَّام يؤدِّي إل وقوعها 

هتا، أو تقع يف الِفتنة. يف الَكِذب بانقضاء ِعدَّ
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قَّة يف معرفتها. ول�و احتاجت املرأة إل كتابة  ة الوف�اة، بَضْبطها، والدِّ وفيه�ا: إحصاء ِعدَّ
تاريخ الوفاة، أو اإلشهاد عليه؛ فلتفَعل؛ لقوله: )ڑ ک ک ک(.

ة من الوفاة، يف نفسه، ولغريه. وفيها: جواز ِذكر اإلنساِن املرأَة املعتدَّ

. ويف اآلية: أنَّ عىل املسِلم أالَّ ُيْضِمر يف نفسه ما ال يرضاه اهلل

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ(:

ث�م ب�نيَّ تعال بعَض أحكاِم الط�الق، وحقوِق املطلَّقات، فيَمن عق�َد عليها زوُجها، ول 
يدُخل هبا، ول ُيَسمِّ هلا َمْهًرا؛ فقال:

)ہ  األزواج-  �ا  -أهيُّ ہ(  ۀ  )ۀ  َتبِع�ة  وال  إث�َم  ال  أي:  ڻ(  ڻ  )ڻ 

 : . ق�ال اب�ُن عبَّ�اس  وغ�رُيه: »الَم�سُّ ہ ہ( أي: ُتاِمُعوه�نَّ وتدُخل�وا هب�نَّ

دوا هلنَّ َمْهًرا. النِّ�كاح«))(، وهو الَوطء. )ھ ھ ھ ھ( أي: ل حُتدِّ

، ما ُدمُتم ل  خول هب�نَّ واملعن�ى: ال ح�رَج عليكم إذا طلَّقُتم النِّس�اء بعَد الَعقد، وقبل الدُّ
وا هلنَّ َمهًرا. تدخلوا هبنَّ ول ُتَسمُّ

)ے( أي: جي�ب متتي�ُع غري املدخول هبا يف ه�ذه احلالة؛ ج�ًبا خلاطرها، وختفيًفا 

لَوحشة الطالق.

ى هلا  و)الُمتعة( أو )التمتيع(: شٌء من املال، ُتعطاه املطلَّقُة غرُي املدخول هبا، وغرُي املسمَّ
مهٌر معنٌي. وجيوز أن ُتعَطى نقًدا، أو طعاًما، أو ثياًبا، ونحوه.

وليس هلذا التمتيع حدٌّ حمدوُد؛ بل هو عىل َحَس�ِب حاِل الزوج املطلِّق، وهلذا قال تعال: 
)ۓ ۓ( أي: الغن�يِّ ال�ذي يف َس�َعة )ڭ( أي: بَق�ْدر َس�َعته. )ڭ ڭ( أي: 

ًدا )ۇ( أي: بام يقتضيه  الفقري )ڭ( أي: عىل َقْدر إمكانه وطاقته. )ۇ( مؤكَّ
الُعْرف، وَتْسَتْحِسنه الرشيعُة والُمروءُة وأعراُف الناس.

تفسري الطبي )8/5))(.  )((
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)ۆ( أي: واجًب�ا، ال تفري�ط فيه )ۈ ۈ(: الذين حُيِس�نون إل أنُفِس�هم بطاعة 

اهلل، وإل غرِيهم من َخْلق اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

خول واملسيس. جواز الطالق قبل الدُّ

وفيه�ا: جواز النِّ�كاح بغري حتدي�د َمْهر، فإن دخَل هبا كان هلا َمْهُر ِمثِلها، وإن طلَّقها قبل 
خول؛ كان متتيُعها واجًبا -بَحَسب حاله وُقدرته-. الدُّ

وفيه�ا: مراعاة جانب األدب يف األلفاظ؛ فقد أطلق »املس�يس« ع�ىل »اجِلامع«، يف قوله: 
)ہ(.

وفيها: مراعاة الرشيعة ألحوال األزواج املاليَّة.

وفيها: أنَّ الرشيعة ال ُتكلُِّف بام ال ُيطاق.

وفيها: أنَّ للُعْرف اعتباًرا رشعيًّا.

وظاهر اآلية: أنَّ الزوَج إذا ل ُيَسمِّ لزوجته الَمْهر، ول يطأها؛ فليس هلا إالَّ التمتيع -وإْن 
خال هبا-.

ة إذا  حابة  الَخْلوة الكاملة ب� »املس�يس«، يف وجوب الَمْهِر والِعدَّ لك�ن أحلَق الصَّ
د هلا َمْهًرا؛ لِ�ام جاء َع�ْن ُزَراَرَة ْبِن َأْوَف َقاَل:  ُطلِّق�ت؛ فيج�ب إعطاؤها َمْهُر مثِلها إذا ل حُيَ�دِّ
َداُق  ا؛ َفَقْد َوَجَب الصَّ نَي َأنَّ�ُه: َمْن َأْغَلَق َباًبا َوَأْرَخى ِس�رْتً اِش�ِديَن الَمْهِديِّ »َقَض�اُء اخلَُلَفاِء الرَّ

ُة«))(. َوالِعدَّ

؛ فيكون التمتيُع ِعَوًضا عن َخيبِة  ويف اآلية: َجْب خاطر الزوجة الكسري، بالُمقابِل املاديِّ
األمل التي حصلت نتيجَة الطالق.

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ 

حه األلباينُّ عن عم�ر وعيل ، كام يف  رواه البيهق�ي يف الك�بى )7/7)4(، وق�ال: »ُمْرَس�ل«، وق�د صحَّ  )((
اإلرواء )7)9)(.
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ(:

ى  ث�م بنيَّ تعال ُحك�ام آخر للمطلَّقة، التي عق�َد عليها زوُجها، ول يدُخل هبا، لكنَّه س�مَّ
هلا َمْه�ًرا؛ فقال: )ۋ ۋ( أي: الزوج�ات )ۅ ۅ ۉ ۉ( أي: ُتاِمُعوهنَّ 
يُتم هل�نَّ َمْهرا معلوًما.  دُتم وس�مَّ )ې ې ې ې( أي: يف ح�ال م�ا إذا كنتم حدَّ

ى، وال  فالُحك�م هو: )ى ى ائ( أي: فلُهنَّ -يف هذه احلالة- نصُف املهر الُمَس�مَّ
ة عليها -كام بنيَّ يف اآلية األخرى-. ِعدَّ

هنَّ يف نص�ف الَمْهر، )وئ  )ائ ەئ ەئ( أي: تتن�ازل املطلَّق�ات، وُيس�احِمَْن بحقِّ

وئ(: ُيس�اِمح ويتن�ازل )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( وه�و الزوج؛ ألنَّ بيِده إب�راَم ُعقدة 

النِّ��كاح -بقول�ه: »َقبِْلُت«- وبي�ِده حلَّها بالطالق. فإذا أرس�ل هلا املهر كام�اًل، أو كان قد 
ك املطالبة بنِصفه؛ فقد عفا. اه من قبُل، َفرَتَ سلَّمها إيَّ

وقيل يف املراد ب� )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(: ويلُّ املرأة، وأنَّ له أن َيْعُفَو يف هذه احلالة، 
ِت املرأة؛ ألنَّ له َنوَع ُسلطٍة بالوالية، وألنَّ الَعْفَو مرغوٌب فيه يف الرشيعة. وإن َشحَّ

لكن هذا َيِرُد عليه: أنَّه ال جيوز له أن يتنازَل عن حقِّ غرِيه، فيكون املراد باآلية: الزوج.

كم )ېئ ېئ( أي: إل حصوهلا. جال والنِّساء- عن حقِّ ا الرِّ )ۈئ ېئ( -أهيُّ

َل بعِضكم عىل بعٍض، بالتسامح والَعْفو.  )ىئ ىئ ی ی( أي: ال ترتكوا تفضُّ

)ی جئ حئ مئ( م�ن خرٍي وَفْضٍل وإحس�اٍن، أو ِضدِّ ذل�ك )ىئ(: عليٌم، ال ُيضيع 

فضَلكم، بل جُيازيكم عليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ج�واز الطالق قبل املس�يس، مع حتديد الَمْهر، أو مع ع�دم حتديده -كام دلَّت عليه اآلية 
السابقة-.

وفيها: أنَّ تعيني الَمْهر موكوٌل إل الزوج؛ لقوله: )ې ې ې ې(، وللزوجة 
املواَفقُة أو عَدُمها.
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ًة بالغًة  وفيها: جواُز إسقاِط الزوجة ما وجب هلا من الَمْهر، وُيشرتط لذلك أن تكون ُحرَّ
عاقلًة رشيدة؛ لقوله: )ائ ەئ ەئ(.

ع املرأة بامهلا، أو ببعضه. ُ ويف اآلية: جواز تبَّ

وفيها: الرتغيب يف الَعْفو، واحلثُّ عىل اإلحسان ومكارم األخالق.

وفيها: أنَّ األعامل تتفاضل؛ ألنَّ الَعْفو أقرب للتقوى من َتْرك الَعْفو.

َل عىل إخوانه يف معاملتهم. وفيها: احلثُّ عىل ُحسن املعاملة، وأالَّ ينسى املسِلم التفضُّ

وفيه�ا: أنَّ الَفْض�ل أقرُب للتقوى من الَع�ْدل؛ فالَعْدل: هو إعط�اء الواجب فقط وَأْخذ 
، والَفْضل: إعطاء ما ليس بواجب والتنازل عن احلقوق. احلقِّ

والُخالصة يف حقوق املطلَّقات:
ى هلا َمْه�ًرا؛ فلها الَمْهر كاماًل. وإن ل ُيس�مِّ هلا َمْهًرا؛  أنَّ�ه إذا طلَّقها، وقد دخَل هبا وس�مَّ

فلها َمْهُر ِمثِلها.

ى هلا َمْهًرا؛ فلها نِْصف الَمْهر. وإن ل ُيسمِّ هلا َمْهًرا؛  خول هبا: فإْن سمَّ وإن طلَّقها قبل الدُّ
فعليه متتيعها بام َيْقِدر عليه.

ن معها من الَوْطء -لو أراد-؛ فلها الَمْهر كاماًل، وعليها  وإن خال هبا َخْلوة كاملة، يتمكَّ
ة -عند كثري من العلامء-. الِعدَّ

وقد استحبَّ أهُل الِعْلم متتيَع مجيع املطلَّقات، وهو من مكاِرم األخالق، ومن التسيِح 
باإلحسان.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(:
ول�امَّ ذكر تعال أحكاًما كثرية تتعلَّق باملخلوقني -من األزواج والزوجات- يف النِّ�كاح، 
ض�اع، والنَّفقة، والِعَدد، والتمتيع؛ َأَمَر عباده باملحافظة  ْجعة، والرَّ والَوطء، والطالق، والرَّ
ع�ىل الصل�وات اخلم�س -وهي م�ن أعظم حقوق�ه-؛ تنبيًه�ا للِعب�اد أالَّ ينش�غلوا بُحقوق 
جال عن حقِّ هذه  جاُل بالنِّس�اء والنِّس�اُء بالرِّ املخلوقني عن حقوق اخلالِق، وأالَّ ينش�غل الرِّ
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ي عىل هذه األمور، فقال  الة عىل التقوِّ الة- بل ُيستعان بالصَّ الفريضة العظيمة -فريضة الصَّ
تع�ال: )ٱ( أي: واظِبوا، واعَتن�وا، وداِوموا )ٻ ٻ(: بأدائها كام أمر اهلل، 

برشوطها، وأركاهنا، وواجباهتا، وُسنَنها، وآداهبا.

�الة الُوْس�طى؛ فقال: )ٻ  وخ�صَّ من األم�ر باملحافظ�ة عىل الصل�وات: الصَّ
ٻ( أي: الُفضىل، من »الَوَسط«، وهو اخليار واألفضل.

ا صالة  دة، أقواها: أهنَّ الة الُوْس�طى عىل أقوال متع�دِّ وق�د اختلف العل�امء يف تعيني الصَّ
العص؛ حلديث َعيِلٍّ َقاَل: ل�امَّ َكاَن َيْوُم األَْحَزاِب، َقاَل َرُسوُل اهلل : »َمأَلَ اهلل 

ْمُس«))(. اَلِة الُوْسَطى َحتَّى َغاَبِت الشَّ ُبُيوهَتُْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َشَغُلوَنا َعِن الصَّ

الة، حمافِظني عليها ومواظبني )پ( أي: خُمِلصني،  )پ( أي: عىل أقدامكم يف الصَّ

تريدون َوْجَهه )پ( أي: ُمطيعني، خاشعني، ممَتنِعني عن كالم الناس.

اَلِة َعىَل َعْهِد  ويف »الصحيَح�ني«، ع�ن زيد بن أرق�م  قال: »إِْن ُكنَّا َلنََتَكلَّ�ُم يِف الصَّ
النَّبِ�يِّ ، ُيَكلِّ�ُم َأَحُدَن�ا َصاِحَب�ُه بَِحاَجتِ�ِه، َحتَّى َنَزَل�ْت: )ٱ ٻ ٻ 

ُكوِت«))(. ٻ ٻ پ پ پ(، َفُأِمْرَنا بِالسُّ
اَم ُهَو  ٌء م�ن َكاَلِم النَّاِس؛ إِنَّ �اَلَة اَل َيْصُلُح فِيَها َشْ وق�ال النب�ي : »إِنَّ َهِذِه الصَّ

التَّْسبِيُح، َوالتَّْكبرُِي، َوِقَراَءُة الُقْرآِن«))(.

، أو حريق، أو َس�ْيل، أو حيوان مفرِتس، ونحو  وقوله )ڀ ڀ( مكروًها، كعُدوٍّ
الة قياًما، مع إمتام الركوع والسجود؛ )ڀ( أي: َصلُّوا ولو  ذلك، ول تقِدروا عىل الصَّ
كنُتم ماش�ني عىل أرُجِلكم، )ڀ ٺ( أي: أو كنُتم راكبني، عىل أيِّ حاٍل كنُتم -ُمستقبيِل 

الِقبلة أو غرَي ُمستقبِليها-.

)ٺ ٺ( ب�زوال اخل�وف، ك�ام ق�ال يف اآلي�ة األخ�رى: )ں ں ڻ 

ڻ( ]النساء: 103[.

رواه البخاري )))9)(، ومسلم )7)6(.  )((

رواه البخاري )00))(، ومسلم )9)5(.  )((
رواه مسلم )7)5(.  )((
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ها )ِذكًرا(؛ الش�تامهلا عىل األذكار.  ة. وس�امَّ �الة تامَّ )ٿ ٿ( أي: أقيم�وا الصَّ

أحكام�ه  م�ن  ٹ(  ٹ  ٹ  )ٹ  وعلَّمك�م  �الة،  الصَّ كيفيَّ�ة  ٿ(  )ٿ 

ورشائعه.

ويف اآليَتن من الفوائد:

املحافظة عىل الصلوات: وجوًبا يف الفرائض، واستحباًبا يف النوافل.

الة يف أوقاهتا فهو باطٌل، كاالنِشغال عنها باإلنرتنت،  وفيها: أنَّ كلَّ ما أشغَل عن أداء الصَّ
ح املواقع ووسائل التواصل، واهلََوس بالتقنيات احلديثة. االت، وتصفُّ واجلوَّ

�الة، وتأخريها عن أوقاهتا  ومن املؤِس�ف أنَّ هذه الوس�ائل صارت س�َبًبا يف ضياع الصَّ
ا إليه راجعون. ل فيها وعدم اخلشوع، وإنَّا هلل وإنَّ املفروضة، والتعجُّ

اَم ُوتَِر  ، َكَأنَّ �ِذي َتُفوُتُه َصاَلُة الَعْصِ وفيه�ا: َفْضل صالة العص، وقد قال : »الَّ
َأْهَلُه َوَماَلُه«))(، أي: ُسِلَب وُتِرَك بال أهٍل وال ماٍل

اَلَة ُعِرَضْت َعىَل َمْن  تني؛ ففي احلديث: »إِنَّ َهِذِه الصَّ وَمن حافظ عليها كان له أجُرها مرَّ
.)((» َتنْيِ َكاَن َقْبَلُكْم َفَضيَُّعوَها، َفَمْن َحاَفَظ َعَلْيَها َكاَن َلُه َأْجُرُه َمرَّ

ويف صالة العرص مع الفجر: اجتامُع املالئكة، وارتفاُع األعامل إل اهلل))(.

َدْيِن َدَخَل الَجنََّة«)4(، و»الَبدان«: ها الصبح والعص. وقال : »َمْن َصىلَّ الَبْ

�ْمِس، َوَقْبَل ُغُروهِبَا«، َيْعنِي:  ويف حدي�ٍث آخر: »َلْن َيِل�َج النَّاَر َأَحٌد َصىلَّ َقْبَل ُطُلوِع الشَّ
.)5( الَفْجَر َوالَعْصَ

الة، وهذا مع الُقدرة يف الفرائض، واستحباًبا يف النوافل. ويف اآلية: وجوب القيام يف الصَّ

رواه البخاري ))55(، ومسلم )6)6(.  )((
رواه مسلم)0)8(.  )((

رواه البخاري )555(، ومسلم )))6(.  )((

رواه البخاري )574(، ومسلم )5)6(.  )4(
رواه مسلم )4)6(.  )5(
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�الة -لغري َمْصَلحتِها- والَعَبث فيه�ا، ُينايف القنوت، وقد قال  وفيه�ا: أنَّ الكالَم يف الصَّ
اَم ُهَو التَّْس�بِيُح،  ٌء من َكاَلِم النَّاِس؛ إِنَّ اَلَة اَل َيْصُل�ُح فِيَها َشْ النب�ي : »إِنَّ َه�ِذِه الصَّ

َوالتَّْكبرُِي، َوِقَراَءُة الُقْرآِن«))(.

وفيها: تربية النفس باملداومة عىل الِعبادة.

الة. ز من النُّقصان يف الصَّ ظ والتحرُّ وفيها: التيقُّ

وفيها: تعظيم اهلل، واستحضار أمره، عند القيام بنَي يَديه.

وفيها: تيسري اهلل عىل عباده.

الة للرضورة. وفيها: جواز احلركة الكثرية يف الصَّ

وفيها: أنَّه جيب أداء الِعبادة عىل التامم، متى زال الُعذر.

�الة، وأنَّ�ه ُيَصيلِّ عىل َحَس�ب حال�ه، وال جيوز أن  ط الوق�ت يف الصَّ وفيه�ا: ُمراع�اة رَشْ
ره�ا حت�ى خيرج وقُتها، ولو صىلَّ ماش�ًيا أو راكًبا أو مضطجًع�ا، أو يومئ إيامًء، أو بغري  يؤخِّ
س�ة وال يس�تطيع إزالة النجاس�ة، ولو  إيامٍء إذا ل يقِدر عليه، ولو كانت ثياُبه أو فِراُش�ه ُمتنَجِّ
م؛  كان خيرج منه البول باس�تمرار، ولو كان عىل غري طهارة وال يس�تطيع الوضوء وال التيمُّ

الة الزمٌة يف وقتها يف كلِّ األحوال، وبَحَسب اإلمكان. فالصَّ

الة يف الوقت مع اخلوف -ول�و مع اإلخالل ببعض رشوطها وأركاهنا-  وفيه�ا: أنَّ الصَّ
الة خارج الوقت ُمطمئنًا. أوجب من الصَّ

انا ما عَرفنا كيف نعبده. وفيها: ِمنَّة اهلل عىل عباده بتعليمهم، وأنَّه لوال تعليُم اهلل إيَّ

وفيها: ُشكر اهلل عىل نِعمته.

وفيها: أنَّ األصل يف اإلنسان اجلهل.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ 

رواه مسلم )7)5(.  )((
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ(:

؛ فقال  ًة أخ�رى إل ِذكر حق�وق الزوجات املت�وفَّ عنهنَّ أزواُجه�نَّ ث�م عاد الس�ياق مرَّ
تع�ال: )ڤ ڤ ڤ( أي: ُيقارب�ون الوف�اة، )ڦ ڦ( أي: لدهيم 
زوج�اٌت يف ِعْصمته�م، فعليه�م )ڦ ڦ( أي: عليه�م أن ُيوص�وا لزوجاهتم 
ة، تبدأ من موت  �كنى )ڄ ڄ( إل متام سنٍة قمريَّ )ڄ( بالنَّفقة، والِكس�وة، والسُّ

ال�زوج. )ڄ ڃ( أي: للزوجات احلقُّ يف البقاء يف بيت الزوجيَّة، وال َيمِلك الوَرثة 
إخراُجهنَّ منه.

، قب�َل احل�ول؛ )چ چ( أي:  ، باختياره�نَّ )ڃ ڃ( م�ن من�ازل أزواجه�نَّ

الحرَج وال إثَم )چ( -يا أولياء الزوج والزوجة- )ٿ ٿ ٿ ٿ( من 
ع ول ُينِكره. ْ ينة، واالستعداد للِخْطبة، ونحو ذلك )ڍ ڍ( وهو ما عَرفه الرشَّ الزِّ

ة )ڎ(: ذو ِحْكمة وُحُكم. ٍة، وَغَلبٍة، وقوَّ )ڌ ڎ(: ذو ِعزَّ

وذهَب كثٌر من العلامء إىل: أنَّ هذه اآلية منسوخة، وأنَّ حقَّ الزوجة يف النَّفقة والُسكنى 
م�ن ماِل زوجها س�نًة كاملًة بعد وفاته، منس�وٌخ بآية امل�رياث. وأنَّ اعتداَدها يف بيت الزوج 

ورة؛ وهي قوله تعال: )ٱ ٻ  سنًة كاملًة، منسوٌخ باآلية التي سبَقْتها يف ترتيب السُّ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(.

ُبع  ق�ال اب�ُن عبَّ�اس  يف اآلية: »فنُِس�َخ ذلك بآي�ة املرياث، ب�ام فرَض هلنَّ م�ن الرُّ
والثُُّمن، وُنِسَخ أَجُل الَحْوِل بأْن ُجِعَل أجُلها أربعة أشهٍر وعرًشا«))(.

 : قال: قل�ُت لعثامن بن عفان  عن عبِد اهلل بِن الُّزبري ،)(( وأخ�رج البخ�اريُّ
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(، ق�د نس�َخْتها اآلية األخرى، فِل�َم تكُتبها -أو 

َتَدُعها-؟ فقال: »يا ابن أخي، ال ُأغريِّ شيًئا منه من مكانه«.

نه األلباين يف صحيح أب داود )989)(. رواه أبو داود )98))(، والنسائي ))54)(، وحسَّ  )((
صحيح البخاري )0)45(.  )((
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واملعنى: إذا كان ُحكُمها قد ُنِس�َخ باألربعة أش�هر، فام احِلْكمة يف إبقاء َرْسمها مع زوال 
، وأنَّه أثبَتها كام وجَدها. ُحْكمها، وهذا ُيوِهم بقاَء ُحْكِمها؟ فأجاَبه بأنَّ األمر توقيفيٌّ

وذه�َب بعُض العلامء -منهم ش�يخ اإلس�الم ابن تيميَّة - أنَّ اآلية غري منس�وخة، 
وللمرأة حقٌّ يف البقاء يف بيت الزوج بعد وفاته سنًة كاملًة))(. فاهلل أعلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الرمحة بالزوجة.

ياهِتم من النِّساء  م مؤاَخذون إذا ل يمنعوا ُمَولِّ جال، وأهنَّ وفيها: مس�ئوليَّة األولياء من الرِّ
من فِْعل الُمنَكرات.

ع، وتع�اَرَف عليه  ْ وفيه�ا: أنَّ امل�رأة ال جيوز هلا أن خت�رج عن املعروف ال�ذي عَرفه الرشَّ
أصحاُب العقول الس�ليمة والِفَطر املس�تقيمة، ال يف لباس�ها أو ِمش�يتها، أو صوهتا، أو غري 

ذلك.

ف�ال جيوز هلا اخِلدم�ة يف املطاعم، أو تنظيف الش�وارع، أو تنظيم امل�رور، أو متثيل البالد 
ة، أو التنقيب ع�ن النِّفط يف  يف الرياض�ات العامليَّ�ة، أو العم�ل يف البن�اء يف املق�اوالت العامَّ
َلع وَعْرض املبيعات، أو العمل  جال يف أماكنهم لتسويق السِّ خول عىل الرِّ الصحاري، أو الدُّ
ة، ونحو  ، أو صيانة إطارات السيارات، أو العمل يف احلراسات العامَّ يف اإلرش�اد الس�ياحيِّ

ذلك ممَّا ال يليق هبا.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

ا ُأطِلقت من َقْيد النِّ�كاح. و)الالم(  يت )مطلَّقة(؛ ألهنَّ قوله تعال )ڈ(: ُس�مِّ
يف قوله )ڈ( لبيان االستِحقاق.

َي هلا َمْهر أم ال، وس�واًء كانت مدخواًل  وظاهر هذا اللفظ ُعموُم املطلَّقات، س�واًء ُس�مِّ
هبا أم ال.

انظر: تفسري ابن كثري ))/659(.  )((
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، أو ِكس�وة، ونح�و ذلك.  فللجمي�ع )ژ( وه�و: م�ا تتمتَّ�ع ب�ه، م�ن َنْق�ٍد، أو ُح�يِلّ
ع، ويعرفه الناس، بَحَسب حال الزوَجني وما يليق هبام. ْ )ژ( وهو: ما عَرفه الرشَّ

)ڑ( أي: حت�اًم الِزًم�ا ثابًت�ا )ک ک(: الذين يتقون عق�اب اهلل، بِفْعِل ما 

أمَرهم به، وتْرِك ما هناهم عنه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ َمن ل ُيَمتِّع زوجته املطلَّقة؛ ففي تقواُه نقٌص.

ص بعُض العلامء التمتيع يف هذه اآلية بمفهوم  وفيها: وجوب الُمتعة لكلِّ مطلَّقة. وخصَّ
اآلية الس�ابقة؛ وهى قوله تع�ال: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ٌة بَمن ل ُيدَخل هبا، ول ُيَسمَّ هلا َمْهٌر. ھ ے ے(، فقالوا: إنَّ الُمتعة خاصَّ

ويف اآلية: التأكيد عىل احلقوق؛ لئالَّ يتهاون هبا الناس.

فات احلَس�نة، مثل:  وفيه�ا: اإلغ�راء واحلثَّ عىل أداِء احلق�وق، بَوْصف َمن يؤدِّهيا بالصِّ
»املحسنني« و»املتَّقني«.

وفيها: ترشيف وتعظيم أهِل التَّقوى.

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(:

م من أحكام املطلَّقات والِعَدد يف البيان الس�ابق؛  قوله تعال )ک( أي: كام تقدَّ
ح ما حتتاجون إليه، معاًشا ومعاًدا، من اآليات يف  )گ گ گ گ(: ُيْظِهُر ويَوضِّ

عه. )ڳ ڳ( أي: لتكونوا من أصحاب العقول الرشيدة، وتفَهموا  َخْلقه ويف رَشْ
ما بيَّنه لكم؛ لتِعَملوا به.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
رمحة اهلل بعباده، ببيان ما حيتاجون إل معرفته، من حدوده، وحالله وحرامه، واألحكام 

النافعة هلم.

عه؛ فهذا دليٌل عىل كامل عقله. وفيها: أنَّ َمن َعِلَم أحكام اهلل تعال يف َخْلقه ورَشْ
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(:

ة عىل ِحْكمت�ه؛ أْتَبَع ذلك  ول��امَّ ذك�ر تعال -فيام م�ىض- طائفًة من آياته الرشعيَّ�ة، الدالَّ
ِة عىل ُقدرته؛ فقال تعال: بِذكر بعِض اآليات الكونيَّة، الدالَّ

د ، ويش�مل أيًضا: كلَّ خماَطب هبذا القرآن. وهذا استِفهاٌم  )ڱ ڱ( يا حممَّ

تهم. ومعناه: أل تعل�م وتنظر يف حاِل )ڱ ں ں  ب والتش�ويق إل س�امع ِقصَّ للتعجُّ
ڻ( أي: من بيوهتم وأحيائهم وأوطاهنم )ڻ ڻ( كثرية؛ )ڻ ۀ( أي: 
خوًفا منه وفِراًرا. قيل: لَوباٍء نزل بأرضهم، وقيل: هرًبا من القتال. )ۀ ہ ہ ہ(؛ 

َي الِعباَد آياتِه. ٍة )ھ( أي: ردَّهم إل احلياة؛ لطًفا هبم، ولرُيِ فامتوا، )ہ( بعد مدَّ

)ھ ھ ے ے( وإحساٍن عظيٍم )ۓ ۓ( مجيًعا، فيام ُيرهيم من آياته الباهرة، 

والُحَجج القاطعة، والِدالالت الواضحة. )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( أي: 
ِله عليهم، بل يكُفرونه وَيْعُصونه. ال يقومون بُشكره، مع تفضُّ

وثب�ت ع�ن ابن عبَّاس  أنَّه قال: »كانوا أربع�ة آالٍف، خرجوا فِراًرا من الطاعون، 
قالوا: نأيت أرًضا ليس هبا موت، حتى إذا كانوا بَمْوضع كذا وكذا؛ قال اهلل هلم: )ہ(؛ 

فامتوا، فمرَّ عليهم نبيٌّ من األنبياء، فدعا ربَّه أن حيَيْيهم، فأحياهم؛ فذلك قوُله : )ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( اآلية«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ فيها ِعبًة ودلياًل قاطًعا عىل ُقدرة اهلل عىل بْعِث األجساد، يوَم القيامة.

ع العبَد عىل  وفيه�ا: أنَّ�ه ال ُيغنِي َحَذٌر من َقَدٍر، وأنَّه ال ملجأ من اهلل إالَّ إليه. وهذا ُيَش�جِّ
ْعر من امل�وت عن ُقُلوب املجاِهدين يف  اإلق�دام ع�ىل طاعة اهلل تعال كيفام كانت، وُيزيل الذُّ

سبيل اهلل.

تفسري الطبي )66/5)(.  )((
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ار. وفيها: نِعمة اهلل وَفْضله حتى عىل الكفَّ

وفيها: أنَّه ال يقوم بُشكر اهلل إالَّ القليُل من الناس.

وفيها: أنَّه ال خيرج أحٌد عن أمر اهلل.

وفيها: أنَّ اهلل تعال يأُمر بالكالم، كقوله: )ۅ(، وقوله: )ہ(.

وفيها: أنَّ ِمن طبيعة البرش الِفراَر من املوت.

وفيها: أنَّ البالء إذا نزَل والقَدر إذا حصل؛ فإنَّه ال ينفع الِفرار منه؛ ولذا صحَّ عن النبي 
 أنَّ�ه ق�ال يف نزول الطاعون: »إَِذا َس�ِمْعُتْم بِِه بِ�َأْرٍض َفاَل َتْقَدُموا َعَلْي�ِه، َوإَِذا َوَقَع 

بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَا َفاَل خَتُْرُجوا فَِراًرا ِمنُْه«))(.

لك�نَّ هذا ال ُينايف االحرتاَز م�ن املخاوف والُمهِلكات، والتوقِّي م�ن املكروهات، واألَْخَذ 
بأسباب النجاة، لكنَّ هذه األسباب ال تنفع إذا قىض اهلل بنزول قَدِره، وقد يموت اإلنسان وهو 
آخٌذ بسَبٍب يظنُّ أنَّه ينجو به من املوت، وكم من شخٍص مات وهو يف طريق َهَربِه من املوت!

ة وأمثاهلا بنَي الناس؛ ليتَّعظوا هبا. ويف اآلية: َقصُّ الَقَصص لالعتبار، وأهيَّة َنرْش هذه الِقصَّ

وُيؤَخذ من اآلية: ُشكر النِّعمة، بمعِرَفتها ونِْسبتها إل الُمنِْعم ، واإلقراِر بذلك، 
واستعاملِ�ها يف طاعته.

وفيها: احلثُّ عىل النظر يف أخبار السابقني.

وفيه�ا: َتْرك بعض التفاصيل يف بعض الَقَصص، ملصلحة الس�امعني؛ لئالَّ ينَش�ِغلوا عن 
ة. املقصود األساسِّ من إيراد الِقصَّ

)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(:

ول�امَّ بنيَّ تعال أنَّ الِفرار من املوت ال ُينجي منه؛ أَمَر عباده باجلهاد يف س�بيل اهلل؛ فقال: 
كم، وال هتُربوا كام َهَرَب أولئك. )ۆ( عُدوَّ اهلل وعُدوَّ

رواه البخاري ))47)(، ومسلم )8)))(.  )((



402

وأم�ر أن يك�ون هذا القتاُل )ۆ ۈ ۈ( أي: إلعالء ِدين�ه، ال لغنيمٍة، وال لعصبيٍَّة، 
وال إلظهار شجاعة. والِعبادات -ومنها اجلهاد- سبيٌل وطريٌق إل اهلل، يسُلكها صاحُبها.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ( لكالِمكم )ۅ( بنيَّاتكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

األمر بقتال الكافرين. وقد يكون فرَض َعنٍي، أو فرَض كفايٍة، أو مس�تحبًّا غرَي واجٍب، 
بَحَسب اختالف األحوال.

وفيها: التذكري باإلخالص يف األعامل.

�ة النِّ�يَّ�ة  وفيه�ا: أنَّ س�بيل اهلل -وه�ي الطري�ق املوِصل�ة إل اهلل- ال ُب�دَّ فيه�ا م�ن ِصحَّ
ة العمل -بأن يأيَت به عىل الوجه املرشوع-. -باإلخالص- وِصحَّ

ب عن�د اللِّقاء، وعدم  وفيه�ا: وجوب موافق�ة الرشيعة يف اجله�اد؛ كطاعة األمري، والصَّ
التويلِّ عند الزحف، وُحسن معاملة األرسى، وطريقة ِقسمة الغنائم، وغري ذلك.

وفيها: حتذير الُمَثبِّطني عن اجلهاد، بأنَّ اهلل سميٌع ألقواهلم، وسُيجازهيم عليها.

وفيه�ا -م�ع اآلية الت�ي قبلها-: التمهي�د للنفوس قب�ل ذِكر األمور الكب�رية؛ فكام أنَّ 
الِف�رار م�ن املوت ال ُيغني، فكذل�ك الِفرار من اجلهاد واالمتناع عن�ه ليس بالرضورة أن 
ُينج�ي فاعَل�ه من امل�وت، ويف هذا َردٌّ ع�ىل املنافِقني الذين قال�وا: )ڎ ڎ ڈ ڈ( 

]آل عمران: 168[.

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ 

ۆئ ۆئ ۈئ(:

ول�امَّ كان اجلهاد باملال َرديَف اجلهاد بالنفس؛ حثَّ اهلل تعال عليه بعَده؛ فقال:

)ۉ ې ې ې ې(: هذا االستِفهام للتشويق واإلغراء؛ ومعناه: أين الذي ُيقرض 

م؟ و)الَقْرض(: هو القطع، فالُمْقِرض يقتطع للمقرِتض جزًءا من ماله. اهلل، فليتقدَّ
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)ى ى( أي: طيًِّب�ا، مقروًن�ا باإلخالص، فيكون من ماٍل طيِّ�ٍب حالٍل، باِل منٍّ 

وال أذى.

فم�ن فعَل ذل�ك فجزاؤه الُمضاعف�ة؛ ولذا قال: )ائ( باألج�ر واجلزاء )ائ( 
�بَعامئة وتزيد عليها،  ق )ەئ ەئ( ال يعلمها إالَّ اهلل، قد تبُلغ السَّ للمنِف�ق واملتص�دِّ

كام قال تعال: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]البقرة: 261[.

)وئ ۇئ( أي: ُيمِس�ك وُيضيِّ�ق عىل بع�ض الِعباد؛ ابتالًء هل�م. )ۇئ( أي: 

�ع عىل َمن يش�اء؛ اختباًرا وامتحاًنا. كام أنَّه َيْقبِض بعَض الُقُلوب فال ُتْقِدم عىل الطاعة،  ُيَوسِّ
وَيْبُسط أخرى فُتساِرع إل اخلري.

)ۆئ(ال إل غ�ريه )ۆئ( ي�وَم القيام�ة، للحس�اب واجلزاء، فُيثي�ب املنِفق، 

ب البخيَل الُمْمِسك -إن شاَء-. ويعذِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

احلثُّ عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل، يف اجلهاد، ويف غريه.

�ا ُقروٌض، وأنَّ اهلل تعال يُردُّها  وفيه�ا: ترشيُف أهل اإلنفاق، بمعاملة صَدقاهتم عىل أهنَّ
بال ريب، ويضاعفها ألصحاهبا، مع استغنائه عنهم، وعن أمواهلم.

وفيه�ا: َن�ْدب الِعب�اد إل الَقْرض الَحَس�ن، وهو: م�ا يكون خالًصا هلل، م�ن ماٍل حالٍل، 
، مراعًيا املصلحَة الرشعيَّة، وال ُيتبِ�ع  ق بنَْفٍس طيِّبة، وَيَضُعه يف حملِّه الرشعيِّ خُيِرج�ه املتصدِّ

ذلك منًّا وال أًذى.

َدقة بس�َط يف األجر  وفيه�ا: َكْرم اهلل تع�ال باملضاَعفة أضعاًفا كث�رية، وأنَّه إذا قبَض الصَّ
واجلزاء.

وفيها: إشارٌة إل متام ُربوبيَّة اهلل تعال، بأنَّه يقبِض ويبُسط، وله يف ذلك احِلْكمة البالغة.

َدقة، كلٌّ عىل َحَسب حاله وماله. وفيها: َنْدب الِعباد إل الصَّ
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ضه،  َدقة خش�يَة النقص والفقر؛ ف�إنَّ اهلل َيزيده وُيَعوِّ وفيه�ا: أنَّ ع�ىل العبد أالَّ يرتك الصَّ
َدق�ة ال ُيبِقي الغنيَّ عىل ِغناه؛ فقد ينُقص ماُله نقًصا حقيقيًّا بأس�باب  وَيبُس�ط له، وَتْرك الصَّ

ق. أخرى، وكم من مُمِْسٍك بخيٍل احرتَق ماُله أو ضاع أو رُسِ

ا(: تأنيٌس للناس، وخماطبتهم بام يفهمونه. َدقة )قرضاً ويف تسمية الصَّ

د عليه اجلهاد بامله، ويا لس�عادَة َمن  ويف اآلية: أنَّ َمن ل يس�تطع اجلهاد بنفس�ه؛ فإنَّه يتأكَّ
مجَع بينهام.

جوع إل اهلل، ويوِقنون  وفيها: أنَّ ابتغاَء اآلِجل بالعمل العاجل، يفعله الذين يؤمنون بالرُّ
بُحسن جزائه.

وفيها: تذكري الِعباد باملعاد إل اهلل؛ كي يرغبوا يف اإلنفاق، وحَيَْذروا من الُبخل.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(:
ول�امَّ أمر اهلل تعال املؤمنني بالقتال يف سبيله؛ أخبهم بأنَّ هذا الترشيع قديٌم، وأنَّ اجلهاد 

كان مطلوًبا يف األَُمم السابقة؛ تشجيًعا وتثبيًتا للمؤمنني؛ فقال تعال:

)ٱ ٻ( أي: أل تعل�م ِعْل�َم اليق�ني كأنَّك ت�راه. واخِلطاب للنب�يِّ ، ولكلِّ 

ة، واحلثِّ عىل  ِب والتشويِق وتقريِر الِقصَّ َمن نزل القرآن من أْجِله. وهذا االس�تِفهام للتعجُّ
االعتبار منها.

)ٻ ٻ( م�ن األرشاف والُوَجه�اء )ٻ پ پ( وه�م أفض�ل األَُمم يف ذلك 

الوقت. )پ پ( وفاة )ڀ( ، وكان هذا بعَد موس�ى بدهٍر طويٍل، وكان يف 
. زمن داود

وكان بنو إرسائيل عىل طريق االس�تقامة، فكان�وا منصورين فاحتني، ثم كَفروا وعَصوا، 
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وا، فسلَّط اهلل عليهم أعداَءهم، فاحتلُّوا بالَدهم، وأخَرجوهم منها، وسَلبوهم  وخاَلفوا وتولَّ
التابوت، فاستيقَظت يف نفوس بني إرسائيل الرغبُة يف العودة لِ�ام كانوا عليه.

فلو رأيَتهم )ڀ ڀ ڀ ٺ( من أنبيائهم الكثريين، الذين كانوا َيُسوسوهَنم، ولو كان 
يف معرفة اسمه فائدٌة لبيَّنه اهلل لنا.

فقال�وا ل�ه: )ٺ ٺ(أي: أِقم وَعنيِّ )ٺ( يتولَّ علين�ا، ونرجع إليه، ويقودنا، 
)ٿ( مع�ه )ٿ ٿ ٿ(؛ لِتك�ون كلم�ُة اهلل هي الُعلي�ا. وقد قالوا ذل�ك لنبيِّهم؛ 

إغراًء له، وتشجيًعا.

ا عزيمَتهم وحقيقَة ادِّعائهم: )ٹ ٹ( أي: هل ُيتوقَّع  )ٹ( هلم نبيُّهم، خمتِبً

منكم )ڤ ڤ ڤ( أي: ُفِرض )ڤ( يف س�بيل اهلل )ڦ ڦ( وتُبنوا، 
وتتولَّوا؟!

فأجاب�وه: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( أي: م�ا ال�ذي يمنعن�ا م�ن ذل�ك، 
ار  )ڃ چ( ط�رًدا وإبع�اًدا )چ چ( وأوطانن�ا، )چ(، فاس�تول الكفَّ

بي؟! عىل بالدنا، وأخذوا أبناءنا يف السَّ

)ڇ ڇ ڇ ڍ( َوُف�ِرَض؛ )ڍ( أي: أعَرضوا ع�ن ذلك، ول يقوموا 

ب�ه، )ڌ ڌ ڎ(، فعصمه�م اهلل وثبتهم وق�ّوى قلوهبم، فالتزموا أم�َر اهلل، ووّطنوا 
أنفس�هم عىل مقارع�ة أعدائه، فحازوا رشف الدني�ا واآلخرة. )ڈ ڈ ژ( 
وه�م: الذي�ن ترُك�وا م�ا أوج�َب اهلل عليه�م، وظَلم�وا أنُفَس�هم، وظَلم�وا املس�تضَعفني؛ 

فسُيجازهيم العليُم هبم، اخلبرُي بام َعِملوه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حتريُم َتْرك اجلهاد يف سبيل اهلل.

وفيها: أنَّه ال ُبدَّ للجيوش من قائٍد يقودها.

وفيها: أنَّه ال ُبدَّ من طاعة القائد.
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م طلبوا من نبيِّهم أن يبعَث هلم َمِلًكا. ة أعىل من مرتبة الُملك؛ ألهنَّ وفيها: أنَّ مرتبة النبوَّ

ِعي لليشء؛ لتستبنَي حقيقُة َدعواه. وفيها: امتحان املدَّ

وفيها: استنهاض اهِلَمم للجهاد يف سبيل اهلل، بِذكر حال املظلومني من املسلمني.

. عي فِْعَل اخلري، ال يثُبت عليه إذا جاء وقُت اجِلدِّ وفيها: أنَّ بعض َمن يدَّ

وفيه�ا: أنَّ م�ن ُمبِيح�ات القت�ال: رف�َع الظُّْلم ع�ن املظلوم�ني، وإعادهَت�م إل ديارهم، 
يَّاهتم من أيدي الظاملني. واستنقاَذ ُذرِّ

مات. وفيها: ابتالء اهلل لعباده بِفْعل الواجبات، وَتْرك املحرَّ

وفيها: أنَّ عىل الِعباد الثباَت عند االبتالء.

وفيه�ا: اإلش�ارة إل أنَّ�ه ال َيِصحُّ االس�تهانُة باألعداء، ومتن�يِّ ُمقاَبلته�م؛ ألنَّ كثرًيا ممَّن 
ع�ي الش�جاعَة والثباَت أماَمه�م، ُربَّام َيِفُر إذا القاهم! ولذلك ق�ال النبيُّ : »الَ  يدَّ

وا«))(. ، َوَسُلوا اهلل الَعافَِيَة، َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصِبُ َتَتَمنَّْوا لَِقاَء الَعُدوِّ

وفيها: أنَّ َتْرك القيام بام أوجبه اهلل ُظْلٌم.

وفيه�ا: أنَّ األَْخَذ باألس�باب ملالقاِة األع�داء، واإلعداِد جلهادهم، م�ن َأْجِل حترير بالد 
املس�لمني، وإنق�اِذ َأرْساهم؛ واج�ٌب، وهذا خيتل�ف عن التمنيَّ�ات واالدِّع�اءات الفارغة، 

، واالغرتاِر بالنفس. القائمة عىل االستهانِة بالعُدوِّ

ويف اآلية: احلَذر من تغريُّ النِّيَّات، وانحالل اهِلَمم والعزاِئم يف فِْعل اخلري.

وفيها: أنَّ َسْلَب األبناء أشدُّ عىل النفس؛ ألجل احلاجة إليهم، حااًل ومستقَباًل.

هونه. ة وُيَوجِّ وفيها: أنَّ العلامء َيْضبِطون محاس العامَّ

ِعي عىل حقيقة نفسه. وفيها: إيقاف املدَّ

وفيها: أنَّ احلياة هتون يف نظر املظلوم املقهور املسلوب، فيكون أكثر استعداًدا للقتال.

رواه البخاري )966)(، ومسلم ))74)(.  )((
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ة  يَّ رِّ ي�ار املس�لوبة والذُّ وفيه�ا: أنَّ�ه ال تن�ايف بنَي اجلهاد يف س�بيل اهلل، وبني اس�رتجاع الدِّ
املأخوذة؛ بل ُيستثَمر الثاين لتعزيز االندفاع إل األول.

وفيها: تشديد العهود واملواثيق عىل َمن خُيَشى ُنكوُصه.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ(:
قول�ه تع�ال )ڑ ڑ ک( أي: ب�ام ُأوِح�ي إلي�ه: )ک ک ک گ( واخت�اَر 
واصطف�ى )گ( أي: م�ن أْجِلك�م ومصلحتِك�م )گ گ(؛ لتكونوا حتت 

إِمَرته.

وألنَّ�ه ل يك�ن من بي�ت ُمْلٍك، فق�د اعرتضوا علي�ه، وقال�وا: )ڳ( أي: كيف. وهذا 
�ة  يَّ اس�تِفهاٌم لإلن�كار واالع�رتاض )ڳ ڱ ڱ ڱ( واإلم�رة، ولي�س م�ن ُذرِّ
ُملوِكنا؟! ُثمَّ زادوا يف اإلس�اءة واالع�رتاض، فقالوا: )ڱ ں ں ڻ( وَأوَل، وقد 
ر عندهم أالَّ يرث الُملَك إالَّ كابٌر عن كابٍر، )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( أي: فليس  تقرَّ

صاحَب َحَسٍب، وال ماٍل واسع.

�د هلم أنَّ  فأجاهب�م نبيُّه�م عىل ه�ذا االع�رتاض: )ہ ہ ہ ھ ھ(، فأكَّ
ي�ن وِعْلَم احلروب،  اختي�اَره بوحٍي م�ن اهلل، )ھ ھ ے ے( يعن�ي: ِعْلَم الدِّ
ة؛ فه�و أعَلُم منكم،  �يَّة واملعنويَّ تان احِلسِّ )ۓ( وُط�وِل القام�ة؛ فاجتمع�ت له القوَّ

وأَشدُّ قوًة وصًبا يف الَحْرب، ومعرفًة هبا.

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( بِعْلم�ه وَكِلَمت�ه، ف�ال ُيس�أل ع�امَّ َيفع�ل، وال جيوز 

االعرتاض عليه سبحانه.

)ۆ ۆ( يف َفْضله )ۈ( بَمن يسَتِحقُّ الُملك، ويصُلح حاُل الناس به.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوُب السمع والطاعة هلل وُرُسله.

م، وُحسُن أدهبم معه، وَسعُيهم يف طاعِة الناس له، وإقناِعهم  وفيها: تعظيُم األنبياء لرهبِّ
بتنفيذ أمره.

ين والبَدن يف اختيار القائد. ويف اآلية: مراعاة الدِّ

وفيه�ا: أنَّ�ه كلَّام كان اخلليفة والَمِلك ذا صف�اٍت ومزايا أعىل؛ كان أعوَن له عىل الُحكِم، 
عيَِّة له. وانقياِد الرَّ

مة عىل املال. وفيها: أنَّ فضائل النفس ُمَقدَّ

اه؛ ابتالًء واختباًرا. وفيها: أنَّ ُملك الِعباد هو يف احلقيقة ُملٌك هلل، وأنَّ اهلل يؤتيهم إيَّ

ة املحسوسة، ويغُفل عن احلقائق  نيويَّ ة الدُّ وفيها: أنَّ من الناس َمن ينخِدع باألمور املاديَّ
ة. والفضائل النفسيَّة واملعنويَّ

مه باِلِذكر يف اآلية. ة البَدن؛ ألنَّه قدَّ وفيها: أنَّ الِعْلم أفضل من قوَّ

وفيها: أنَّ اإلمامة ال ُتستَحقُّ باإلرث وال الِغنَى.

وفيها: أنَّه ال ُيشرَتط يف والة األمر أن يكونوا أغنياء.

ة الرأي الالزمة للقيادة تنُبع من الِعْلم. وفيها: أنَّ قوَّ

م ل��امَّ اعرَتضوا عىل  �ُبهات؛ فإهنَّ وفيه�ا: ُحس�ن اإلجابة ع�ن االعرتاضات، وإزالة الشُّ
نبيِّه�م وألَقوا بُش�ُبهاهتم؛ ردَّ عليه�م وفنَّد كالَمهم؛ فأخَبه�م أواًل أنَّ القضيَّة اصطفاٌء من 
اهلل -الذي تب له الطاعة والتسليم واالنقياد حلُكمه-. ثم لفَت نظَرهم إل أنَّ هذا الرجل 
الصالح فيه من املميِّزات ما هو َأوَل من َنَس�ب الُملِك وَس�َعة املال. ثم بنيَّ هلم أنَّ اهلل أعَلُم 
بَم�ن يصُل�ح للُملك، وأنَّ اصطف�اَءه  حِلْكمة. ُث�مَّ ذكَر هلم ِمن صفات اهلل ما ُيناِس�ب 

احلاَل واملقاَل.
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(:

؛ زاَدهم اهلل آيًة  ول��امَّ كان بن�و إرسائيل قوًما فيهم ِج�داٌل وُمناَزعٌة واعرتاٌض عىل احل�قِّ
ة ما ُأخِبوا به من ُملك طالوت. م عىل ِصحَّ ومعِجزًة، تدهلُّ

قال : )ٴۇ ۋ ۋ( -بَوْحي من اهلل-: )ۅ ۅ ۉ( والعالمَة 
ندوق اخلشبيُّ الذي كان حيتفظ  ، هي )ۉ ې ې( وهو: الصُّ َة عىل أنَّه حقٌّ الدالَّ
به بنو إرسائيل، وَيْصطِحبونه يف املعاِرك، حتى اس�تول عليه أعداؤهم، فَفقدوه وعزَّ عليهم 
َفْق�ده. )ې ې ى ى(: رمح�ة ووق�ار، وج�الل، وُطمأنين�ة لنفوِس�كم. 
)ائ( أي: بقاي�ا وُرض�اض األل�واح )يعني: ُفتاهت�ا( التي كانت الت�وراة مكتوبة فيها، 

مع عصا موس�ى، وغري ذلك من اآلث�ار )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( واملراد: 
موسى وهارون أنُفسهام. )ۇئ ۆئ( وحتُرسه وتنُقله.

قال قتادة : »حتِمُله، حتى تضَعه يف بيت طالوت«))(.

ًة عىل  )ۈئ ۈئ ېئ( أي: يف رج�وع التابوت هبذه الطريق�ة املعِجزة )ېئ ېئ(، دالَّ

ِصدق نبيِّكم فيام أخَبكم به، من تعيني طالوَت َمِلًكا. هذا )ىئ ىئ ىئ( باهلل وُرُسِله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

رمح�ة اهلل بعب�اده؛ حيث يبعث من اآلي�ات وُيقيم من املعِجزات ما تطمئ�ن به النفوس، 
ويؤِمن عليه البرش.

وفيها: انتفاع أهِل اإليامن بآيات الرمحان.

وفيها: أثر السكينة يف النفوس.

وفيها: أنَّ املالئكة أجساٌم تطري، وحتِمل وتضع األشياء.

تفسري الطبي )6/5))(.  )((
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ڑ ک ک ک ک(:
ول��امَّ جاء التاب�وت، وأقرَّ بنو إرسائي�ل بالُمْلك لطالوت ، واس�تلَم ِزمام القيادة؛ 

ز جيَش بنى إرسائيل مُلالقاة األعداء. جهَّ

ق�ال تع�ال:)ٱ ٻ ٻ ٻ( أي: خرَج مع جيش�ه وَمن أطاع�ه من البلد؛ 
)ٻ پ پ پ( أي: خمتِبك�م -وكان ق�د أصاهَب��م حرٌّ وَعَطٌش- )پ( 

وهو: املاء اجلاري الكثري. وقيل: هو هنر الرشيعة املشهور، الذي بنَي األُرُدن وفَِلسطني.

)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( أي: ليس عىل طريقتي، وال من أتباعي، وأنا بريء منه.

)ٺ ٺ ٺ( أي: ل َيُذقه؛ )ٿ ٿ( أي: عىل ُسنَّ�تي وهنجى، لِصدقه وصبه.

ًة  )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( وه�و: ال�يشء القلي�ل، ال�ذي ُيغ�رَتف يف الك�فِّ م�رَّ

واح�دًة، فَمن فعَله فال بأس عليه. وكان هذا االبتالء من اهلل ليظَهر الذين يثُبتون من هؤالء 
ِعني االستعداَد للقتال. سني، املدَّ املتحمِّ

ب�وا بأفواِهه�م، ك�ام اش�تَهت نفوُس�هم، )ڤ ڤ  )ڤ ڤ( أي: َكَرُع�وا ورَشِ

م قد امتثلوا وأطاعوا، ول�م يتجاَوزوا الَغْرفة. ڦ(؛ فإهنَّ

 - د اء بُن ع�ازب : »ُكنَّا -أصحاَب حممَّ وق�د جاء عَدُدهم، كام قال الَبَ
ِة أصحاب طاُلوَت، الذي ج�اَوزوا معه النهر، ول  َة أصح�اب َبْدٍر عىل ِعدَّ ث: أنَّ ِعدَّ نتح�دَّ

جُياِوْز معه إالَّ مؤمٌن: بضعة عرش وثالث مائة«))(.

اه )ڄ( طال�وت )ڄ ڄ ڄ( وه�م الذي�ن  )ڦ ڦ( أي: تع�دَّ

رواه البخاري )958)(.  )((
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اقتصوا عىل الَغْرفة، أو ل يذوقوا املاء أصاًل. )ڃ( وهم: بعض َمن جاوز معه النهر، ممَّن 
ضُعَفت بصريُته، فليس كلُّ َمن صب أمام املاء يصِب أمام األع�داء: )ڃ ڃ ڃ چ( 
هم. )چ(  ة لنا. قالوا ذلك ل��امَّ َرَأوا ِقلَّة عَدِدهم وكث�رَة عُدوِّ أي: ال ُق�درة، وال ق�وَّ
ة. ار، قيل: كن جبَّاًرا من العاملقة. )چ( الكثريين عدًدا وُعدَّ وهو قائد جيش الكفَّ

)ڇ( العل�امء الصاِدقون يف ردِّهم، وه�م )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(، العالِمون 

( هنا بمعنى: اليقني. ، واملؤمنون بلقاء اهلل واليوم اآلخر. و)الظَّنُّ واملوِقنون بأنَّ َوْعد اهلل حقٌّ

)ڈ ڈ ژ( م�ن  املؤمن�ني  )ڌ ڌ ڎ ڎ( م�ن  قال�وا هل�م: 
)ک ک ک(: باملعون�ة،  ه وإرادت�ه.  )ژ ڑ( أي: بق�َدره وَن�ْصِ الكافري�ن، 

والنُصة، والتأييد.

وقوله )ڌ( يف هذه اآلية للتكثري؛ أي: ما أكثَر ما تغِلب الفئُة القليلُة الفئَة الكثريَة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

د جنوده، ويتدبَّر أحواهلم، يف خروجهم ومسريهم. أنَّه ينبغي للقائد أن يتفقَّ

وفيه�ا: أنَّه جيب عىل القائ�د أن يمنَع من اخلروج أو املواَصلة كلَّ َمن ال يصُلح للَحْرب، 
ًدا؛ لِ�ام ُيَس�بِّبه هؤالء من  ال ُمثبًِّط�ا، أو مْرِجًفا جباًن�ا خائًفا، أو عاصًي�ا متمرِّ س�واء كان خم�زِّ

إضعاِف عزيمة اجليش، وإلقاِء اخلوف يف ُقُلوهبم، أو إحداِث االنشقاق بينهم.

ل والثبات  ويف اآلي�ة: ُحس�ن اختياِر اجلن�ود، وتدريُبهم، واختب�اُر ُقدرهت�م ع�ىل التحمُّ
والطاعة.

وفيه�ا: ت�وال االختب�ارات؛ ملعرف�ِة حقائق اجلن�ود، وترويِضه�م ومترينِه�م للصب عىل 
، والطاعِة وامتِثاِل األوامر. املشاقِّ

ذ أمر اهلل. وفيها: أنَّ أكثر الِعباد ال ُينَفِّ

وفيها: جواز االختبار واالمتحان، بام ال يرتتب عليه مفسدٌة أو مهلكٌة.

ْعَف والُجْبَن. ل، ويمنع الَوْهَن والضَّ ب والتحمُّ وفيها: أنَّ اإليامن ُيوِجب الصَّ
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وفيها: أنَّ اهلل يبتيل عباَده باحِلرمان من بعض املحبوباِت أحياًنا.

وفيها: رمحة اهلل تعال بعباده، باإلذن بَغرفة اليد، لإلبقاء عىل احلياة.

ي األمل والرجاء، ويبعث عىل التفاؤل. وفيها: أنَّ اليقني بَوعد اهلل ولقائه، ُيَقوِّ

ا كثرًيا ما تنهِزم. وفيها: عدم االغرِتار بالكثرة، وأهنَّ

ب، وأهيَّته يف اجلهاد. وفيها: احلثُّ عىل الصَّ

وفيها: أنَّ بعض الناس يصِب عىل أموٍر دون أمور.

وفيها: تفاوت املؤمنني يف الِعْلم والبصرية.

وفيها: َفْضل أصحاب الِعْلم يف تثبيت الناس.

وفيها: أنَّ الِقلَّة ُربَّام ُتنِقذ املوقف.

ة والعَدد. وفيها: أنَّ املؤمنني ُيقاتِلون بأعامهلم أواًل، قبل الِعدَّ

وفيها: أثر التأييِد اإلهليِّ يف َجلب النص، ومعيَِّة النُصة والتأييِد للمؤمنني.

وفيها: متحيص احلامس الظاهر، واالدِّعاءات.

وفيها: أنَّ اهلل يكِشف حقائق الِعباد، بأقداره من احلوادث، واألوامر والنواهي.

وفيها: ُسنَّة اهلل يف َدفِع الكافرين باملؤمنني، واملواَجهِة بنَي أهل احلقِّ وأهل الباطل.

وفيها: وجوب طاعة القائد يف غري معصية اهلل.

وفيها: تشاُبه أحوال املؤمنني عىل مرِّ العصور وكرِّ الدهور، حتى شاَبه أهُل َبْدٍر أصحاَب 
طالوَت يف العَدد -وإن كاَن أهل َبْدٍر أفضل منهم-.

وفيه�ا: أهيَّة كالم املؤمنني الصاِدقني، يف تثبيت النفوس يف املواقف اخلطرية احلاس�مة، 
وتقوية الُقُلوب عند املواَجهة.

ة احلاجة. نيا يكفي الزاهدين، ويكِس ِحدَّ وفيها: أنَّ القليل من زاد الدُّ

. وفيها: مباركة اهلل يف القليل، إذا ُأِخَذ بحقٍّ
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َا ُمَباَرَكٌة،  ى ُطعاًم، وقد قال النبيُّ  عن ماء زمزم: »إهِنَّ وفيها: أنَّ َذْوق املاء ُيَس�مَّ
َا َطَعاُم ُطْعٍم«))(. إهِنَّ

ُة مع توفيق اهلل. وفيها: أنَّه ال تنفع الكثرُة مع ِخذالن اهلل، وال ترضُّ الِقلَّ

وفيها: أنَّ اجليش هُيَزم باملعايص، وإنامَّ ُيقاتِل املؤمنون بأعامهلم الصاحلة.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(:

قول�ه تع�ال )گ گ( أي: طال�وت وجن�وده املؤمن�ون، وظه�روا )گ 
گ( الكافرين، ودَنوا منهم لِلِّقاء.

عني إل اهلل، مسَتعينني به: )ڳ ڳ ڳ ڱ( أي: امأل ُقُلوَبنا  )ڳ( مترضِّ

ب، وأجساَدنا، حتى نثُبَت. )ڱ ڱ( حتى ال َنِفرَّ وال هنُرب. )ڱ  بالصَّ
ں ں ڻ( أي: أِعنَّا عليهم، حتى َنْغِلَبهم.

عاء؛ استجاب اهلل هلم، ل�امَّ التَحموا مع  ول�امَّ صَدقوا، وصَبوا، وجلأوا إل اهلل تعال بالدُّ
القوم الكافرين؛ )ڻ( أي: َكَسَ املؤمنون الكافرين، وغَلبوهم )ڻ ۀ(: 

بأمره، وإرادته، وتقديره.

ا من جنوِد طالوت، ُشجاًعا، مؤمنًا، وقد كتب اهلل عىل يَديه  )ۀ ہ( وكان ُجنديًّ

ار. وبَقْتِل القائد ينهِزم اجلنود. هالك )ہ( اجلبَّار، قائد الكفَّ

ُث�مَّ أت�مَّ اهلل نِعمت�ه ع�ىل داود ، )ہ ہ ھ(؛ فص�ار َمِل�َكا من بعد 
ة بعد النبيِّ الذي عنيَّ  طال�وت، وآت�اه احِلْكَمة أيًضا؛ ولذا قال: )ھ( أي: النب�وَّ

ة. طالوَت؛ فاجتمع لداود  الُملُك والنبوَّ

رواه مسلم ))47)(.  )((
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وقيل: ل جيتمعا يف بني إرسائيل ألحٍد قبَله.

ني�ا، كَصنع�ة  ي�ن وعل�وِم الدُّ )ھ ھ ے( أي: آت�ى اهلل داوَد م�ن عل�وم الدِّ

. احلديد، وكيفيَّة القضاء، والصوِت اجلميل، وغري ذلك، ممَّا شاءه

قوله )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( أي: لوال َدْفُع رشِّ الطُّغاة بجهاد املؤمنني 
ها الُكفر، واخلراب، واإلثم، والفس�اد. و)الفساد(:  هلم؛ )ۇ ۇ( أي: لعمَّ

ين. ِضدُّ الصالح. ومن ذلك: ختريب بيوت الِعبادة، وإزالتها، وذهاب اخلري والدِّ

)ٴۇ  الكث�ري  الواس�ع  والعط�اء  النَِّع�م،  صاح�ب  ۈ(:  ۈ  ۆ  )ۆ 

ۋ( وهم: مجيع الَخْلق.

ويف اآليَتن من الفوائد:
ل علي�ه، وأنَّه س�َبٌب عظيٌم لإلجاب�ة، وعَدم  اللُّج�وء إل اهلل تع�ال يف الش�دائد، والت�وكُّ

االعتامد عىل النفس واالغرتار هبا.

وفيها: حاجة املؤمن إل ربِّه، واضطراُره إليه.

وفيها: أنَّ ثباَت الَقْلب أساُس ثبات القَدم.

ب الكث�ري يف املعركة؛ لقوهل�م: )ڳ ڳ(، و)إفراغ( اليشء  وفيه�ا: احلاجة إل الصَّ
عىل اليشء يدلُّ عىل تعميمه به.

ين، ال للعداوة الشخصيَّة. وفيها: أنَّ القتال يكون للعداوة يف الدِّ

َب يف الَقْلب والبَدن،  م س�ألوا أواًل الصَّ عاء، والرتتيب اجليِّد فيه؛ إذ إهنَّ وفيها: ُحس�ن الدُّ
ثم ثباَت القَدم املرتتِّب عليه؛ فسألوا التثبيَت الظاهر والباطن، ثم النَص املرتتِّب عليهام.

ب ملبة ملعونة اهلل. ب، وأنَّ الصَّ وفيها: أنَّ النص ُينال مع الصَّ

 : عاء: ما يكون عند لقاء األعداء؛ كام قال النبي وفيها: أنَّ من أوقات إجابة الدُّ
َع�اُء ِعنَْد النَِّداِء، َوِعنْ�َد الَبْأِس ِحنَي ُيْلِح�ُم َبْعُضُهْم  اِن-: الدُّ اَم ُت�َردَّ اِن -َأْو َقلَّ »ثِنَْت�اِن اَل ُت�َردَّ

َبْعًضا«))(.

رواه أبو داود )540)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )079)(.  )((



415 ^\

وفيها: أنَّ التصبري ال يكون إالَّ من اهلل؛ ولذلك أثنى اهلل عىل هؤالء املؤمنني الذين سألوه 
هم. أن يصبِّ

وفيها: أنَّ َمن جلأ إل اهلل بِصْدق، وأحسَن الظنَّ به؛ أجاَب ُدعاءه.

وفيها: أنَّ النص من اهلل حقيقًة؛ فهو الذي يأَذُن به وُيِريُده.

. وفيها: شجاعة داود

د له، وهيَّأ له أسبابه؛ فكان َقْتُل داوَد جلالوت متهيًدا لظهوِر  وفيها: أنَّ اهلل إذا أراَد شيًئا َمهَّ
َة والقيادَة والُملَك. َأْمِر داوَد ، وإيتاِئه النبوَّ

وفيها: أنَّ األنبياء ليس عندهم من الِعْلم إالَّ ما علَّمهم اهلل.

وفيها: بيان أهيَّة اجلهاد يف إنقاِذ املؤمنني، وِحفِظ دينهم، وَدْرِء الرشِّ والُكفِر وإزالتِه من 
األرض، أو حماصتِه وإضعافِه، وَرْفِع الظلِم عن املظلومني.

وفيها: أنَّ اهلل قد يدَفُع البالَء عن الناس بوجود الصاحلني والُمصِلحني فيهم.

نيا عىل املؤمن والكافر، وَفْضِله يف  وفيها: إثبات َفْضِل اهلل عىل مجيع َخْلقه، وَفْضِله يف الدُّ
اآلخرة عىل املؤمنني فقط.

مة: ويؤَخذ من اآليات املتقدِّ

اإلع�راُض ع�ن التفاصيل التي ال حاجة إليها؛ فإنَّ اهلل تعال ل يذُكر لنا اس�َم ذلك النبيِّ 
الذي بعَث طالوَت، وال تفصيَل ما يف التابوت، وال اسَم النهر، وال كيفيَّة َقْتِل داوَد جلالوت، 

وغري هذا ممَّا ال يتعلَّق بِذكره فائدة.

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ(:

قوله تعال )ۅ( أي: هذه اآليات التي َقَصْصناها عليك، أو: القرآن كله )ۅ 
لة، التي فيها التوحيد، والترشيع، واألخبار، والَقَصص. ۉ( املن�زَّ

، وم�ا جاءت به  �ا ح�قٌّ )ۉ ې( بواس�طة جبي�ل  )ې( أي: أهنَّ

دق يف األخبار، والَعْدل يف األحكام. ، وهو: الصِّ ، وقد اشتمَلت عىل احلقِّ حقٌّ
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ًة. د  )ى ى( إل الناس كافَّ )ې( يا حممَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ا، وأنَّه مشتِمٌل عىل احلقِّ أنَّ القرآن نزَل من عند اهلل حقًّ

وفيها: إثبات رسالة النبي ، وأنَّ هناك ُمرَسلون غريه.

وفيها: تثبيت اإليامن بَِقصِّ الَقصص.

وفيها: أنَّ قَصَص احلقِّ ُتطابِق الواقع.

ة النبي  مة ال يعَلُمها إالَّ نبيٌّ ُمرَس�ل، ويف هذا إثباٌت لنبوَّ ة املتقدِّ وفيها: أنَّ تفاصيَل الِقصَّ
.

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(:

قول�ه تعال )ٻ( أي: مجاعة )ٻ ٻ ٻ پ پ( أي: جَعْلنا بعَضهم أفضل 
من بعض، يف الوحي، والكتب، واملعِجزات، واألتباع، واملراتب عند اهلل.

�د  )پ ڀ ڀ ڀ( أي: كلَّم�ه  ب�ال واس�طة، كموس�ى  يف الطُّ�ور، وحممَّ

 يف ليلة املعراج.

)ٺ ٺ( عىل بعض )ٺ( يف اجلنَّة، والفضائل، ويدخل يف ذلك: املنازل 

يف الساموات، التي لقَيهم فيها النبيُّ ، ل�امَّ ُعِرَج به.

وأع�ىل األنبي�اء درجًة يف اجلنَّة: ه�و نبيُّنا ، ودرجته هي الوس�يلة -وهي أعىل 
درجات اجلنَّة-.

ة عىل ِصدقه  )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( أي: أعطين�اه املعِج�زات الظاهرة، الدالَّ
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يناه )ٹ ٹ(  ته -كإحياء املوتى، وإبراء أصحاب العاهات- )ٹ(: قوَّ ونبوَّ
أي: جبيل : بالنَّْفخِة التي كانت سَبَب وجود عيسى ، وبالوحي والِعْلم الذي 

نقَله إليه، ُثمَّ مْحِله وَرْفِعه إل السامء.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( أي: ل حيُص�ل االخت�الف يف  أراَد  )ڤ ڤ ڤ(: 

ُسل، اختالًفا يؤدِّي إل قتاهلم، )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( أي: املعِجزات،  األَُمم بعد الرُّ
والدالئل الواضحات.

ي�ن، )چ چ چ( بنبيِّ�ه، وب�ام ُأن�ِزَل علي�ه، )چ ڇ  )ڃ ڃ( يف الدِّ

. ڇ( وجحَد، وأعرَض، وتولَّ

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( -بالرغم م�ن االختالف- )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(؛ فال 

رادَّ حلُْكمه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ الَفْضل بيِد اهلل وحَده، يؤتيه َمن يشاء.

وفيها: إثباُت التفاُضل بنَي األنبياء.

ُلوا َبنْيَ َأْنبَِياِء اهلل«))(؛  نَّة عن التفضيل بينهم، يف حديث: »الَ ُتَفضِّ ا النهي الوارد يف السُّ وأمَّ
ي والعصبيَّة -بغري دليل-  د الرأي واهلوى والتش�هِّ فمحموٌل عىل إذا ما كان التفضيل بمجرَّ
�ِم انتقاص املفضول أو الغضِّ  أو إذا كان عىل س�بيل التع�ايل واالفتخار، أو إذا أدَّى إل توهُّ
منه أو اإلزراء به، ويزداد النَّهي إذا كان يف مقام املجاَدلة أو الُخُصومة، أو أدَّى إل التخاُصم 

جار. والشِّ

ويف اآلية: أنَّ مرِجع التفضيل إل اهلل وحَده، ال إل آراء البرش.

. وفيها: إثبات ِصفة الكالم هلل

ُسل، بتأييدهم وتقويتهم. وفيها: َفْضل اهلل عىل الرُّ

رواه البخاري )4)4)(، ومسلم ))7))(.  )((
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دُّ عىل النصارى، الذين زعموا أنَّ عيسى  إلٌه. وفيها: الرَّ

ار للمؤمنني، إنَّام هو عن عناٍد واس�تكباٍر، وليس عن جهٍل؛ لقوله:  وفيها: أنَّ قتال الكفَّ
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(.

نيا إالَّ بقضاِء اهلل وقَدِره ومش�يئتِه، وله يف ذلك  وفيها: أنَّه ال يقع شٌء من االقتتال يف الدُّ
احِلْكمة البالغة جلَّ وعال.

ة. ِ احلقِّ وقياِم الُحجَّ ين، وأسوأ ذلك: ما يكون بعد تبنيُّ وفيها: ذمُّ االختالف يف الدِّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(:
ول�امَّ كان اجلهاد يف س�بيل اهلل من االقتتال املذكور يف اآلية الس�ابقة، وكان اجلهاد حيتاج 

: إل مال؛ أمر تعال باإلنفاق؛ فقال

)ڑ ڑ ک( ن�داٌء للحثِّ واإلغ�راء: )ک( أي: ُابُذلوا املال يف طاعة اهلل، 

قوا يف س�بيل اهلل )ک ک(: من بعض م�ا أعطيناكم وأنَعمنا عليكم. واإلنفاق  وتصدَّ
. يف اآلية َيُعمُّ الواجَب واملستَحبَّ

وب�اِدروا إل اإلنف�اق، )گ گ گ گ ڳ( وه�و يوُم القيام�ة )ڳ ڳ ڳ( أي: ال 
يؤَخذ فيه َبَدٌل، وال يستطيع اإلنسان أن يفتدي نفَسه من عذاب اهلل، ويشرتهيا من اهلالك.

ة واملحبَّة والصداقة تنفُعه يومئٍذ. )ڱ ڱ( وال أعىل املودَّ

)ڱ ڱ( وهي: الَوساطة لَدْفِع الرَضر وَجْلِب املنفعة، فال تفيد أيًضا.

ك والُكفر. )ں ڻ ڻ( ألنُفِسهم. وأعظم )الّظْلم(: هو الرشِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
أنَّ اإلنفاق يف سبيل اهلل من ُمقَتضيات اإليامن.

وفيها: رمحة اهلل بَخْلقه؛ حيث ل يأمرهم أن ُينِفقوا كلَّ أمواهلم؛ وإنَّام بعضها.

وفيها: أنَّ مانع اإلنفاق الواجب -كالزكاة وغريها- ظالٌ  لنفسه.
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اه. وفيها: أنَّه ال ِمنَّة للعبد عىل اهلل يف اإلنفاق من ماله؛ ألنَّه هو الذي رزَقه إيَّ

ار ال تنفعهم يوَم القيامة شفاعُة الشافعني. وفيها: أنَّ الكفَّ

�ه الدليل؛ مثل: م�اِل الوصيَّة،  وفيه�ا: أنَّ امل�ال ال ينف�ع صاحَبه بع�د املوت، إالَّ ما خصَّ
َدقِة اجلارية. والصَّ

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(:

 ، وهي أعظُم آيٍة يف كتاب اهلل تعال؛ كام دلَّ عليه حديُث ُأَبِّ بن َكْعب ، هذه آيُة الُكْرِسِّ
فقد سأله النبيُّ : »َيا َأَبا املنِذر، َأَتْدِري َأّي آَيٍة من ِكَتاِب اهلل َمَعَك َأْعَظُم؟«، فقال: )ڻ 

َب يِف َصْدِره، َوَقاَل: »واهلل، لَِيْهنَِك الِعْلُم َأَبا املنِْذر«))(. ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(، َفرَضَ

ة ُأبِّ بن َكْعٍب، أنَّه سأل  وهذه اآلية ِحْرٌز لنفوسنا وأموالنا من الشياطن، كام جاء يف ِقصَّ
، ُثمَّ  ِذي جُيِرُيَنا ِمنُْكْم؟ َقاَل: َهِذِه اآلَيُة آَيُة الُكْرِسِّ �يطان الذي كان يِسق من متره: َفاَم الَّ الشَّ

ُه، َفَقاَل النَّبِيُّ : »َصَدَق اخلَبِيُث«))(. َغَدا ُأَبٌّ إَِل النَّبِيِّ ، َفَأْخَبَ

وإذا ُقِرَئ�ت قب�ل الن�وم، فال يزال ع�ىل صاحبها م�ن اهلل حافظ، وال يقربه ش�يطان حتى 
يطان وحيثو الطعاَم،  ة أب هريرة  املشهورة، عندما كان يأتيه الشَّ ُيصبح، كام جاء يف قصَّ

ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب«))(. وقال له النبيُّ : »َأَما إِنَّ

ا اس�ُم اهلل األعظم، الذي إذا ُدعَي به أجاب؛ ففي احلديث: »اْس�ُم  ويف آي�ة الُكْرِسِّ أيضاً
�ِة  )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(، وفاحِتَ  : اهلل األَْعَظ�ُم يف هاَت�نْيِ اآليَت�نْيِ

آل عمران )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(«)4(.

رواه مسلم )0)8(.  )((
رواه النسائي يف السنن الكبى )0)07)(، وابن حبَّان )784(، وصححه األلباين يف الصحيحة )45))(.  )((

رواه البخاري )))))( معلقا مزوما، وابن خزيمة )4)4)(.  )((
نه األلباين يف صحيح اجلامع )980(. رواه أبو داود )496)(، والرتمذي )478)(، وابن ماجه )855)(، وحسَّ  )4(
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وق�ال النب�يُّ : »َمْن َق�َرَأ آَيَة الُك�ْرِسِّ يِف ُدُبِر ُكلِّ َص�اَلٍة َمْكُتوَب�ٍة؛ َلْ َيْمنَْعُه من 
ُدُخوِل اجلَنَِّة إاِلَّ َأْن َيُموَت«))(.

فات، من: اإلهليَّة،  وهذه اآلية عرُش مُجٍَل مستقلَّة، مجَعت أصوالاً عظيمة يف األسامء والصِّ
واحلي�اة، والقيوميَّة، والِعْلم، والُمل�ك، والُقدرة، واإلرادة، واإلحاط�ة، واحِلفظ، والُعُلّو، 
والعَظمة؛ ولذلك كانت أعظَم آية يف كتاب اهلل، فقراءهتا وتدبُّرها أعظُم يف األجر ممَّا سواها 

من اآليات.

وقول�ه )ڻ( عَلم عىل الذات اإلهلية. ومعناه: املأل�وه املعبود، املحبوب، املعظَّم، وال 
. يسَتِحقُّ هذا االسَم غرُيه

)ۀ ۀ ہ ہ( أي: ال معبود بحقٍّ إالَّ هو.

)ہ(: ذو احلي�اة الكامل�ة، ل يزل وال يزال حيًّا، ل يس�بِق حياَته م�وٌت، وال َيْلَحقها 

. ،موٌت، فهو األول واآلِخر

)ہ(: القائم بذاته، ال حيتاج إل أحد، والقاِئم عىل غريه، حيتاج إليه كلُّ أحٍد، يقوم 

، وهو القائم عىل كلِّ شء. بأمور الساموات واألرض وَمن فيهنَّ

مة النوم. )ے ے(؛ ألنَّ  )ھ ھ( أي: ال تعرَتي�ه )ھ( أي: ُنعاس، وهو مقدِّ

ه�ذا نق�ٌص ال يليُق باهلل تعال؛ ألنَّ النائم يغيب عامَّ حوَل�ه، وال يغيب عىل اهلل شء، والنوم 
غفلة، واهلل ال يغُفل عن شء س�بحانه. وقد قال النبي : »إنَّ اهلل  اَل َينَاُم، َواَل 

َينَْبِغي َلُه َأْن َينَاَم«))(.

ف فيه كام يشاء. )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(: ُملًكا وَخْلًقا، يتصَّ

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( أي: ال أحَد يش�َفُع عنده، من أهل الس�اموات واألرض يوم 

القيام�ة )ۋ ۅ( وأم�ِره، وإرادتِه، وذلك لكامل ُس�لطانه وَهيبته . و)الش�فاعة(: 
ة. و)اإلذن(: هو األمر. ط عند الغري، جلَْلب منفعٍة، أو َدْفع مرضَّ التوسُّ

رواه النسائي يف السنن الكبى )9848(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )595)(.  )((
رواه مسلم )79)(.  )((
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والنبي  ال يشفع يوَم القيامة حتى يستأِذَن وَيْسُجَد حتت العرش، ويسأل ربَّه، 
ْع«))(. حتى يقوَل له: »اْشَفْع ُتَشفَّ

وقوله )ۉ ۉ ې ې( أي: ما هو حارٌض أماَمهم وشاِهٌد، وما يكون يف املستقَبل. 
)ې ې( أي: ِعلم املايض.

)ى ائ( أي: ال ُيدِرك�ون، وال يطَِّلعون )ائ ەئ ەئ( أي: من ِعْلم نفس�ه 

وذات�ه، وأس�امئه وصفاته، وما يعلُم�ه يف الس�اموات واألرض، )وئ وئ ۇئ( أن ُيْطِلَعهم 
عليه.

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( أي: َش�ِمَل وأح�اط. والُك�ْرِسُّ أكُب من الس�اموات 

))(، وهو ممَّ�ا ال ُيقال 
 واألرض، و»الُك�ْرِسُّ موِض�ع القدَم�ني«، ك�ام قال اب�ُن عبَّاس

أي؛ فله ُحْكم الرفع. د الرَّ بمجرَّ

بُع  �مواُت السَّ ، ويف احلديث أنَّ النبي  قال: »َما السَّ والَعْرش أكُب من الُكْرِسِّ
يِف الُك�ْرِسِّ إاِلَّ َكَحْلَق�ٍة ُمْلَقاٍة بَِأْرِض َفاَلٍة، َوَفْضُل الَع�ْرِش َعىَل الُكْرِسِّ َكَفْضِل تِْلَك الَفاَلِة 

َعىَل تِْلَك احلَْلَقِة«))(.

ها بالِعلم فقد أخطأ. والَعْرش والُكْرِسّ حقيقيَّان، وَمن فسَّ

)ېئ ېئ( أي: ال ُيْثِقله، وال جُيِْهده، وال ُيْتِعبه، وال يُشقُّ عليه )ىئ( أي: ِحفظ 

الساموات واألرض.

)ىئ ی(: ال�ذي ع�ال وارتفع ف�وَق كّل األش�ياء، وله ُعُل�وُّ الَقْهر والغَلب�ة، وُعُلوُّ 

صفات الكامل واجلالل، وهو املتعايل عن األشباه واألنداد.

وهو سبحانه )ی(: ذو الَعَظمة، يف ذاته، وُسلطانه، وصفاته.

رواه البخاري )40))(، ومسلم )94)(.  )((
حه األلباين موقوًفا يف خمتص الُعُلّو  رواه اب�ن خزيمة يف كتاب التوحيد ))/48)(، واحلاكم ))/0))(، وصحَّ  )((

.)45(
رواه ابن أب شيبة يف العرش )ص))4(، وصححه األلباين يف الصحيحة )09)(، وضعفه غريه.  )((
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ويف هذه اآلية العظيمة من الفوائد:

، والعظيم. ، والقيُّوم، والعيلُّ إثباُت خسة أسامء هلل ؛ وهي: اهلل، واحليُّ

وفيها: إثباُت انفراد اهلل تعال باأللوهيَّة.

وفيها: إثبات صفة )احلياة( هلل. فعىل هذا؛ جيوز احلِلف ب� »حياة اهلل«.

وفيه�ا: حاجة املخل�وق إل اخلالِق؛ لقيوميَّ�ة اهلل عىل َخْلقه، وهو القائ�م عىل كلِّ نفٍس، 
واملخلوق ال يقوم بنفس�ه؛ بل هو حُمتاج إل غريه، فاهلل غنيٌّ عامَّ ِس�واه، وكلُّ شء حيتاج إل 

اهلل.

وفيه�ا: ُعم�وم ُملك اهلل؛ لقول�ه: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(. وعىل هذا؛ فال جيوز 
ف يف ُمْلك اهلل إالَّ بام يرضاه. التصُّ

وفيه�ا: عدُم إعجاب اإلنس�ان بعمل�ه وما حصل بِفْعل�ه؛ ألنَّ هذا م�ن اهلل، والُمْلك له 
وحَده.

وفيها: إثبات الشفاعة بإذن اهلل، يعني: بأمِره.

، وعظمة املخلوق تدلُّ عىل َعَظمة اخلالِق سبحانه. ويف اآلية: َعَظمة الُكْرِسّ

ة اهلل؛ لقوله: )ېئ ېئ ىئ(. وفيها: إثبات قوَّ

وفيها: أنَّ الساموات واألرض حتتاجان إل ِحفظ اهلل، ولوال ِحفظه لفسَدتا.

وفيها: موعظٌة ألهل الظُّْلم والطُّغيان، بأنَّ اهلل عيلٌّ عظيم، قادٌر عىل االنتقام منهم.

املقبوري�ن واألم�وات، ويس�ألوهنم احلاج�ات،  َم�ن يلج�أون إل  دُّ ع�ىل  ال�رَّ وفيه�ا: 
)ھ ھ ھ ے ے( ]يونس: 18[، وما أدراهم أنَّ هلم شفاعًة عنَده؟ ولو 

م سُيؤَذن هلم فيهم؟ كانت هلم شفاعة: فام أدراهم أهنَّ

ففيها: حتذيُر َمن يتَِّكل يف نجاته يوَم القيامة عىل شفاعِة غريه.

وفيها: إثباُت ُعُلوِّ اهلل  أزاًل وأبًدا؛ لقوله تعال: )ىئ ی(.
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)ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ(:

خول يف اإلس�الم؛ فإنَّ  قول�ه تع�ال )ی جئ حئ مئ( أي: ال ُتكِرُه�وا النَّاس عىل الدُّ
خول يف اإلسالم إنَّام يكون ملن أراد  دالئَل احلقِّ فيه وبراهينَه واضحٌة، وكافيٌة لإلقناع، والدُّ

اهلل به خرًيا، وال حُيتاج إل إكراِهه، ُثمَّ إنَّه لو دخَل يف اإلسالم ُمْكَرًها فإنَّ هذا ال ُيفيده.

�يف  ار -كآية السَّ وقد قال بعض العلامء: إنَّ هذه اآلية منس�وخٌة بآيات األمر بقتال الكفَّ
ونحوها-.

ة بأه�ل الكتاب وَم�ن يف ُحْكمهم؛ ف�ال ُيكَرهون عىل  وق�ال بعضه�م: هذه اآلي�ة خاصَّ
اإلسالم، ولو أرادوا َدفع اجِلْزية مع َتْركهم عىل ِدينهم؛ جاَز ذلك.

وق�د اس�تدلَّ بعُض العلامء هبذه اآلية عىل جواز َأْخذ اجِلْزية من غري أهل الكتاب أيًضا، 
إذا أرادوا البقاء عىل ِدينه�م.

وق�ال طائفٌة كثريٌة من العلامء: بل الذين ُتقَبل منهم اجِلْزية، وال ُيكَرهون عىل اإلس�الم، 
ة؛ ألنَّ النبيَّ  قاتَل العَرب واملرِشكني، ول يرَض منهم إالَّ  ه�م أهل الكت�اب خاصَّ

اإلسالم.

وال تع�اُرَض ب�نَي ه�ذه اآلية ومرشوعيَّ�ة اجلهاد يف اإلس�الم؛ فإنَّ املس�لمني ال ُيقاتِلون 
ة؛ وإنامَّ ُيقاتِل�ون َمن أبى أن يكون الُحكُم  خول يف اإلس�الم بالقوَّ النَّ�اس إلكراِههم عىل الدُّ
�اُر بيننا وبني بالِدهم لنحُكَمها بالرشيع�ة، وَنْعُمَر فيها  يف األرض هلل، ولذل�ك ل�و خىلَّ الكفَّ
عاة؛ فإنَّنا ال ُنقاتِلهم، بل جيوز لنا أن نقبَل منهم  املساجد، وُنرتَِّب فيها الُقضاة، وُنقيَم فيها الدُّ
اجِلْزي�ة -إذا كان�وا من أهل الكتاب أو َمن يف ُحْكمهم- يف ُمقابِل األمان الذي س�ينَالوَنه يف 
َعيش�هم حتت ُسلطان دولة اإلس�الم، ويكون القتاُل إلزالة ُحكم اجلاهليَّة وُسلطان الُكفر، 

وإخراج الناس من عبادة الِعباد إل عبادة ربِّ الِعباد.

خول يف اإلس�الم، ولو  ين: أن نُحثَّ الكافر وُنناِصَحه عىل الدُّ ولي�س من اإلكراه يف الدِّ
كان�ت نفُس�ه تكَره ذلك وتأباه، وه�ذا معنى قوِل النبيِّ  لرجٍل قال له: »أِس�ْلم«، 
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فقال: أِجُدين كارًها! فقال: »َأْس�ِلْم، َوإِْن ُكنَْت َكاِرًها«))(، واملعنى: أْس�ِلم وإن كنَت كاِرًها؛ 
فإنَّ اهلل تعال سريُزُقَك ُحسن النِّ�يَّة واإلخالص.

وق�د ورَد يف س�َبب نزول ه�ذه اآلية: عن اب�ن عبَّاس  ق�ال: »َكاَنِت امل�رأُة َتُكوُن 
َدُه، َفَلامَّ ُأْجِلَيْت َبنُو النَِّضرِي َكاَن فِيِهْم  �وِّ ا َوَلٌد َأْن هُتَ ِمْقاَلًت�ا))(، َفَتْجَعُل َعىَل َنْفِس�َها إِْن َعاَش هلََ

م�ن َأْبنَ�اِء األَْنَصاِر، َفَقاُلوا: اَل َنَدُع َأْبنَاَءَنا، َفَأْنَزَل اهلل : )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب(«))(.

ة أو نصانيَّة قبل ميء  وُيؤَخ�ُذ من هذا احلديث: أنَّ َمن انتقَل من ُكف�ٍر ورِشٍك إل هيوديَّ
دين اإلس�الم؛ جاز إقراُره عىل ما كان قد انتقَل إليه، وُيعاَمل معاملَة أهل الكتاب يف اجِلْزية 

بيحة واملناَكحة ونحوها. والذَّ

ة أو نصانيَّة بعد ميء دين اإلس�الم؛ فال ُيَقرُّ  �ا َم�ن انتقَل من ُكف�ٍر ورِشٍك إل هيوديَّ وأمَّ
عىل ذلك.

وقول�ه )يئ جب حب خب مب( أي: قد متيَّز اإلس�الُم من الُكف�ر، واحلقُّ من الباطل، 
واهلُدى من الضالل، وذلك لكثرة الدالئل والباهني.

�يطان، أو:  أ من�ه. و)الطاغ�وت(: هو الشَّ )يب جت حت( أي: ُينِك�ره ويت�بَّ

وء ورهباهنم، و: كلُّ َمن ُعبَِد من دون اهلل وهو راٍض. األصنام، أو: أحبار السُّ

جث  يت  )ىت  وصفات�ه؛  وأس�امئه  وإهليَّت�ه،  بربوبيَّت�ه،  مت(:  )خت 

ك واعتصَم وتعلَّق  اط املستقيم، ومتسَّ مث( أي: ثبَت عىل اإلس�الم، واس�تقام عىل الصِّ
ين، واملربوط ربًطا شديًدا، ف�)ىث يث حج( أي: ال انفكاك،  بالَعْقد الوثيق الُمْحَكم يف الدِّ

وال انقطاع من هذا الَعقد الوثيق، الذي سُيدِخله اجلنَّة.

)جح مح( ملِن يتكلم باحلقِّ )جخ( بام يف الُقُلوب من االعتقادات.

رواه أمحد ))06))(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )974(.  )((
أي: التي ال يعيش هلا ولد.  )((

حه األلباين يف صحيح سنن أب داود. رواه أبو داود ))68)(، وصحَّ  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

جواز َأْخذ اجِلْزية من أهل الكتاب، وَمن يف ُحْكمهم، مع بقائهم عىل ِدينهم.

ك. وفيها: أنَّ التوحيد ال َيتِمُّ إالَّ بالتخلُّص من مجيع الرشِّ

ؤ منها، والُكفِر هب�ا. وفيها: وجوب َخْلِع األنداد، التي ُتتََّخذ من دون اهلل، والتبُّ

وفيها: التَّْخلية قبل التَّْحلية.

ار؛ إلقناعهم. وفيها: أهيَّة َعْرض الدالئل والباهني عىل الكفَّ

وفيه�ا: تثبي�ت األق�دام عىل طريق اإلس�الم، واالستمس�اك ب�� )ال إل�ه إالَّ اهلل(، وهي: 
الُعْروة الوثَقى.

وفيها: أنَّ الُمْسَتمِس�ك ب� )ال إله إالَّ اهلل( يكون ثابًتا، ُمطمئَن النفس، رابَط الَجْأش، ال 
يضطرب وال يَتَزْلَزل.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(:
قول�ه تع�ال )ٱ ٻ ٻ ٻ( أي: حُيِبُّه�م وُيعينهم، ويت�ولَّ أموَرهم، وهيدهيم، 
و)ٻ( بنِعمته وتوفيقه )پ پ( أي: من ُظُلامت الُكفر والضالل، والبِدعة، 

والِفْسق، واجلهل )پ پ(: نوِر اإليامن، واهلداية، والطاعة.

د )النُّور(؛ ألنَّ  ا أجن�اٌس كلُّها باطلة. َوَوحَّ ومَجَ�َع )الظُُّلامت(؛ الختالف أنواعها، وألهنَّ
د. وه�ذا كقوله تع�ال: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  احل�قَّ واحٌد ال يتعدَّ

ڍ( ]األنعام: 153[.

وا ع�ىل ُكفره�م.  )ڀ ڀ( أي: ب�ام جي�ب اإلي�امن ب�ه، وأص�رُّ قول�ه تع�ال 
)ڀ(: الذين يتولَّون أموَرهم هم )ٺ( أي: الشياطني، والُمِضلُّون.

)ٺ( بالَوس�اِوس، والتزي�ني، وغريه�ا )ٺ ٺ( أي: ن�وِر اإلي�امن )ٿ 

ٿ(: ُظُلامِت الُكفر والنِّفاق والضالل.
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�ار، وأولياؤه�م م�ن الطواغي�ت )ٹ ٹ(: املالِزمون هلا،  )ٿ( الكفَّ

)ٹ ڤ ڤ( أي: ماِكثون، ال خيُرجون، وال يموتون.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اإليامن باهلل يؤدِّي إل تويلِّ اهلل للمؤمنني.

ة  �ٌة، بمعن�ى: أنَّ اهلل يتولَّ ُش�ؤون عباِده. ووالي�ٌة خاصَّ ووالي�ة اهلل نوع�ان: والي�ة عامَّ
نيا واآلخرة. باملؤمنني، ومنها: النُّصة والتأييد، وهى املذكورة هنا. واهلل يتولَّ املؤمنني يف الدُّ

م يتخلَّون عنهم يف اآلخرة. ثم شتَّاَن  نيا-: فإهنَّ ار يف الدُّ وا الكفَّ ا الطواغيت -وإن تولَّ وأمَّ
بنَي تويلِّ اخلالِق للمخلوق، وتولِّ املخلوق للمخلوق.

ار. وفيها: أنَّ اهلل ال يتولَّ الكفَّ

اط، ونور اجلنَّة يف اآلخرة.  نيا هم أهل نور القب، ونور الصِّ وفيه�ا: أنَّ أه�ل النُّور يف الدُّ
نيا هم أهل ُظُلامت القب، والَحرْش، والنَّار. ويف الُمقابِل؛ فإنَّ أهل الظُُّلامت يف الدُّ

وفيها: أنَّ اخللود يف النَّار خاصٌّ بالكافرين.

ين، الذين كان�وا يف نور  �ار من النُّ�ور يش�مل املرَتدِّ وفيه�ا: أنَّ إخ�راج الطواغي�ت للكفَّ
اإلس�الم ثم كَفروا، ويش�مل الذين كانوا يف نور الِفطرة ثم اجتاَلْتهم الش�ياطني، وأخَرَجْته 

عنها إل الُكفر.

وفيها: ِعَظم جريمة رؤوس الرشِّ والطواغيت، الذين ال يكَتفون بضالل أنُفِسهم، حتى 
ُيِضيفوا إل ذلك إضالَل غريهم.

وفيها: أنَّ التابَع بالباطل ومتبوَعه يف النَّار.

وفيها: اس�تمرار هداية اهلل وزيادهتا، واس�تمرار عمل الطواغي�ت يف اإلخراج من النُّور 
�ار ُكف�ًرا، وه�ذا م�ا يقتضيه التعب�ري بصيغة الِفْع�ل املضارع:  إل الظُُّل�امت، وزيادهت�م للكفَّ

)ٻ(، و)ٺ(.
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چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:

يه وتأييُده  يه لعباِده املؤمنني؛ أتبَع ذلك بِذكر مثال عىل ذلك؛ وهو تولِّ ول�امَّ ذكر تعال تولِّ
خلليله إبراهيم ؛ فقال تعال: )ڤ ڦ( بَقْلبك -ألنَّه ل ُيدِرك زمنَه حتى يراه بعينه- 
)ڦ ڦ ڦ ڄ( وه�و الَمِل�ك الكافر النُّْم�ُروذ )ڄ ڄ( أي: يف ربو بيَّته وإهليَّته. 

عاِء  وق�د محَله عىل ه�ذا: )ڄ ڃ ڃ ڃ(؛ فحَمَله ُمْلُكه عىل الِك�ْبِ والطُّغياِن، وادِّ
بوبيَّة. الرُّ

فكأنَّ�ه قال يف الُمناَظرة واملجاَدلة: َم�ن ربُّك؟ فقال إبراهيم : )چ چ ڇ 
  ڇ(، فيجع�ل اجل�امد حيًّا، ويُميت ما في�ه حياة. ففي ذلك إش�ارٌة من إبراهيم

للَمِلك: بأنَّ اهلل تعال هو الذي أحياك، وهو القاِدر عىل أنَّ يُميَتك.

)چ( النُّم�روذ يف جواب إبراهي�م : )ڇ ڍ ڍ(، فادَّعى ذلك مكابرًة 

وِعن�اًدا. وقي�ل: إنَّ�ه أتى برجل فقتَل�ه، وبآخر قد اس�تحقَّ الَقْتل فعفا عنه، فق�ال: أنا ُأحيي 
ة أنَّه حُييي وُيميت، فيقُتل َمن ُيريد، ويستبقي  بوبيَّة، بُحجَّ وأميت! فادَّعى النُّْمُروذ لنفسه الرُّ

عاٌء فارغ. َمن يريد! وليس هذا يف احلقيقة جواًبا عىل ما قاله إبراهيم؛ وإنَّام هو تلبيٌس وادِّ

ة الباهرة، فكأنَّه قال  ة القويَّ ولذلك جاَءه إبراهيم  بالدليل اآلخر الداِمغ، والُحجَّ
ف فيه  ْف فيام يتصَّ عي أنَّ�ك حُتيي ومُتيت، وأنَّك عىل كلِّ شء قدير، فت�َصَّ ل�ه: إن كنَت تدَّ

اهلل ، واعَمل عكَسه.

ها، لتطُلَع  ُ رها خالُقها ومسريِّ ِق( أي: سخَّ ْمِس ِمَن امَلرْشِ )َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللَ َيْأيِت بِالشَّ

كلَّ ي�وٍم م�ن املرِشق، فإن كنَت كام زعمَت أنَّك الذي حُتيي ومتيت؛ )ڑ ک ک ک( 
ْف يف حَركتها من غري اجلهة التي يأيت اهلل هبا منها،  ا النُّْمُروذ- ولو يوًما واحًدا، وتصَّ -يا أهيُّ
بوبيَّة، وإن كن�َت صاِدًقا يف أنَّك س�اويَت اهلل يف اإلحياء  عيه من الرُّ إن كن�َت صاِدًق�ا في�ام تدَّ

واإلماتة.
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وق�د كان النُّْمُروذ من قوٍم يعُب�دون الكواكب، وَيْعِرفون حَركته�ا جيًِّدا؛ ولذلك اختاَر 
إبراهيم  له هذا املثال الواضح.

ول��امَّ كان يف ج�واب اخلليل  إثب�اٌت لُربوبيَّة اهلل، وتزييُف ادِّع�اء النُّْمُروذ، وبياُن 
ف اهلل يف الكواك�ب املخلوقة، التي يعُبده�ا هؤالء القوم، وجاء ه�ذا الطَلُب الُمعِجُز  ت�صُّ
هش�ة؛ )ک گ گ( وانقطَع  للنُّْم�ُروذ، وهو ال َيْقِدر عليه قطًعا؛ أصاَبْته الَحرية والدَّ

وسكَت.

ة، وال ُيَوفِّقهم للهداية، بخالف  )گ ڳ ڳ ڳ ڳ( أي: ال ُيْلِهُمه�م الُحجَّ

أوليائه املتَّقني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َقصُّ أخبار السابقني؛ ألَخِذ الِعبة منها، واالستفادِة ممَّا جرى هلم.

وفيها: أنَّ الصاع بنَي أهل احلقِّ وأهل الباطل طويٌل قديٌم.

وفيها: أهيَّة ُمناَظرة أهل الباطل.

ته، ومجال  ، وذكاؤه وفِْطنته، وُحس�ن تدليل�ه، وِدقَّ وفيه�ا: ُج�رأة اخللي�ل  يف احلقِّ
اختياره، وَجودة َمْدَخِله يف الُمناَظرة، واس�تدراُجه خلَْصمه؛ فإنَّه بدأ بِذكر اإلحياء واإلماتة 
ٌف يف  ٌف يف احلياة َخْلًق�ا وإجياًدا، ومتصِّ بوبيَّ�ة- وأنَّ اهلل متصِّ -وه�ا أخصُّ خصائص الرُّ

املوت نزواًل وقضاًء.

ول��امَّ ادَّع�ى النُّْمُروذ أنَّه يفعل ذلك، وأنَّه ع�ىل كلِّ شء قدير؛ طلَب منه إبراهيم اخلليل 
 ذلك الطَلب، الذي جعَله ينقطع خائًبا خاسًئا وهو حسرٌي.

�ن كالُم إبراهيم : إثبات وجود البارئ ؛ فإنَّ األَحياَء ال ُبدَّ هلم من  وق�د تضمَّ
ف فيها. ف يتصَّ ك ومتصِّ كة ال ُبدَّ هلا من حمرِّ حُمٍي، والشمس املتحرِّ

ا: إبطاُل ُربوبيَّة الكواكب الت�ي كان يعتِقدها قوُمه، وأنَّ اهلل هو الذي  ويف الُمناَظ�رة أيضاً
كها. ُفها وحيرِّ ُيصِّ
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ويف اآلية: أنَّ املكابرة يف الُمناَظرة ال تأيت باألجوبة الصحيحة؛ فإنَّ النُّْمرُوذ قد كذَب يف 
وِح فيه  قوله: )ڇ ڍ ڍ(، فأين َخْلُقه للحياة يف شٍء ميِّت، وَبْعُثه له؟ وأين َنْفُخ الرُّ

إن كان صاِدًقا؟!

ة يف اهلل ُكفر. وفيها: أنَّ املحاجَّ

وفيه�ا: ُمفاج�أة الَخْصم يف الُمناَظ�رة بام ال يتوقَّعه، وَنقُله من قضيَّة إل أخرى، لتس�تمرَّ 
الُمناَظرة، وحيُصل اإلفهام.

وفيه�ا: أنَّ ع�ىل املج�اِدل باحلقِّ أن ي�أيَت الُمجاِدل بالباطل ب�ام ُيْس�ِكته، وأن يديَر احلوار 
بحيُث يزداد الُمْبطِل َضْعًفا، وتوريًطا يف موقفه.

اعي�ة تعلَُّم أص�ول املح�اَورة والُمناَظ�رة؛ ملواَجهة أع�داء اهلل وأهل  وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الدَّ
. الباطل؛ ألنَّ ذلك من وسائل إحقاق احلقِّ

وفيها: أنَّ ُمناَظرة أهِل الباطل من ُسنَن املرَسلني.

وفيها: أنَّ النَِّعم قد تكون سَبًبا للطُّغيان؛ فإنَّ الذي أوصل الَمِلك إل الُكفر هو الُمْلك، 
كام قال تعال: )ڄ ڃ ڃ ڃ(.

وفيها: أنَّ ُمْلك البرش ليس ذاتيًّا؛ وإنَّام هو إيتاٌء من اهلل تعال.

وفيها: االفتخار واالعتزاز باهلل تعال، كام قال إبراهيم اخلليل: )چ(.

ة، وبناؤها عليها يف الُمناَظرة. ة عىل الُحجَّ وفيها: تفريع الُحجَّ

ة بالباطل قد تؤدِّي إل الُكفر. وفيها: أنَّ املحاجَّ

. وفيها: أنَّ الذين كفروا جياِدلون بالباطل؛ لُيْدِحضوا به احلقَّ

وفيها: احِلْرص عىل استمرار الُمناَظرة إل النهاية؛ ليحُصل املقصود.

  ؛ ألجل مصلح�ٍة أكب؛ فإنَّ إبراهيم وفيه�ا: اإلعراض ع�ن بعض املجاَدلة باحلقِّ
ل جي�اِدل النُّْم�ُروذ يف أنَّ الَعف�و ع�ن القاتل ليس من اإلحي�اء؛ وإنَّام انتقَل مع�ه إل ما يقَطُعه 

ته إن كانت صحيحًة كام َيْزُعم. وُيْفِحُمه، بإلزاِمه بَطْرد ُحجَّ
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وفيها: أنَّ الظُّْلم ُمعاِكٌس ألسباب اهلداية.

ة أباطي�َل يف وقٍت واحٍد وردٍّ  وفيه�ا: إح�كام إبراهيم  للُمناَظرة؛ فإنَّ�ه قد َفنََّد ِعدَّ
واحٍد؛ فبنيَّ ُبطالَن ُربوبيَّة النُّْمروذ، وُبطالَن عبادة الكواكب، وأثبَت ُقدرَة اهلل تعال، وَعْجَز 

النُّْمروذ.

ي الَعْدل من أسباب اهلداية، كام أنَّ الظُّْلم سَبُب عَدِم هداية الظاملني. وفيها: أنَّ حترِّ

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(:
ث�م رضَب اهلل تع�ال َمَث�اًل آخ�ر، ع�ىل ُربوبيَّت�ه وُقدرته عىل إحي�اء املوت�ى؛ فقال: )ڱ 
ا:  ڱ( أي: أل ت�َر إل ال�ذي، واملش�هور أنَّه: عزيٌر  )ڱ ں ں( واملش�هور أهنَّ
بي�ت املقِدس، وكان ذلك بع�د ختريبها، ولذا قال: )ڻ ڻ ڻ ڻ( أي: س�اقطٌة 

ُجدراهُنا، وسقوُفها عىل األرض.

ًرا فيها، ُثمَّ )ۀ ۀ ہ( أي: كيف حُييي )ہ( القريَة اخلاويَة )ہ(  فوقَف متفكِّ
ر  ًبا من ُقدرة اهلل. وهذا اعرتاٌف بالَعْجز عن تصوُّ سبحانه )ہ ھ( أي: قال ذلك متعجِّ

ا وال استبعاًدا؛ فإرادة اهلل آيٌة يف نفسها. كيفيَّة اإلحياء، وليس شكًّ

ة الطويلة التي  ت ه�ذه امل�دَّ )ھ ھ ے ے(، وَقَبَض�ه يف ذل�ك امل�كان، حت�ى مرَّ

ت فيها األحوال. )ۓ ۓ( وأحياه. تغريَّ

)ڭ( بواسطة املَلك: )ڭ ڭ( أي: بعد املوت؟ )ۇ ۆ ۆ( واحًدا، )ۈ 

ۈ ٴۇ( -ألنَّه مات يف الصباح، وُبِعَث يف آخر النهار-.

)ۋ( اهلل : )ۅ ۅ( ميًِّتا )ۉ ۉ( بتامِمها وكامهِلا.
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)ې ې ې ې( ال�ذي كان مع�ك قبل امل�وت؛ )ى ى( أي: ل 

�نني واختالِف األوقات عليه؛ ففيه  ن؛ بل بقَي عىل حاله عىل تطاُوِل السِّ يتغريَّ وَيْفَس�د ويتعفَّ
أك�ُب دليٍل ع�ىل ُقدرة اهلل، حيث أبقاه وَحِفَظه عن التغريُّ والفس�اد، مع أنَّ الطعام والرشاب 

من أرسع األشياء فساًدا.

ق حلُمه-: كيف َبِل�َي الَجَس�ُد، ول يبَق إالَّ  )ائ ەئ ەئ( -وكان ق�د ماَت ومتزَّ

العظام؟!

ة هلم ولك عىل ُقدرة اهلل عىل إحياء املوتى،  )وئ وئ ۇئ( وعالمًة دالَّ

ولُربَّام رأى هذا الرجُل ولَده أو ولَد ولِده، وقد صاَر أكَب منه!

)ۆئ ۆئ ۈئ( قيل: عظام محاِره، وقيل غري ذلك. )ۈئ ېئ( أي: 

بها، )ېئ ېئ ىئ( َينُبت عليها وَيْسرُتها. نرَفُع بعَضها عىل بعض، وُنَركِّ

ًفا: )ی(  �ق لَديه ُقدرة اهلل عىل إحي�اء املوتى؛ )ۀ( معرَتِ )ىئ ی ی( وحتقَّ

أي: أزداُد إيامًن�ا وِعْلاًم، بعدما رأيُت )جئ حئ مئ ىئ يئ( ِمن اإلحياء واإلماتة وغريها 
)جب(؛ فال ُيعِجزه شء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َتعداد ِذكر األمثلة؛ للتأكيد عىل احلقائق العظيمة، كالبعث وإحياء املوتى.

ة املعتَب هبا. وفيها: َتْرك التفصيالت التي ال حيتاج إليها السامع، يف الِقصَّ

ِره، كام يدلُّ عليه ق�وُل الرجل: )ۀ ہ  وفيه�ا: قصور نَظِر اإلنس�ان، وَضْعف تص�وُّ
ہ ہ ہ ھ(.

ه يف  �ب لوقوع اليشء من أمر اهلل، فاس�تغرَبه، مع عدم ش�كِّ وفيه�ا: أنَّ اإلنس�ان إذا تعجَّ
ُقدرة اهلل؛ فال يكُفر هبذا.

وفيها: أنَّ إخبار الشخص بام يغلب عىل ظنِّه، ال ُيَعدُّ كِذًبا، ولو خالَف احلقيقة.

وفيها: ُقدرة اهلل العظيمة.
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وفيها: ِمنَّة اهلل عىل بعض عباده، بأن يرهَيم ما َيزيد به إيامهنم.

! واحلقُّ أنَّ اهلل خَيِْرقها متى  دُّ عىل َمن قال: إنَّ قوانني الطبيعة ال يمكن أن تتغريَّ وفيها: الرَّ
شاء، وكيف شاء.

وفيه�ا: جواز متلُّك احلامر؛ فإْن بِيَع احلامُر األهيلُّ لالنتفاع به فثمنُه حالل، وإن بِيَع ألكِل 
حَلِْمه فثمنُه حرام.

وفيها: أنَّ اهلل قد حُيِدث لبعض عباده ما فيه ِعبٌة لآلخرين.

وفيها: التأكيد عىل النَظِر يف آيات اهلل، واحلوادث التي جُيرهيا ، كام أمَر بالنظر يف قوله 
تعال: )ائ ەئ ەئ(، ويف قوله: )ۆئ ۆئ ۈئ(.

ر والتدبُّر يتبنيَّ له ما كان غافاًل عنه، ويزداد به إيامُنه ويقينُه. وفيها: أنَّ اإلنسان بالتفكُّ

وفيها: إثبات كرامات األولياء، أو ُمْعِجزات األنبياء، بَحَس�ب حال ذلك الرجل -فقد 
، وقيل غري ذلك-. قيل: إنَّه نبيٌّ

وفيها: اصطحاب الزاد يف السفر.

وفيها: امتحان العبد يف معلوماته؛ لقوله تعال: )ڭ ڭ(.

لني. وفيها: إخبار اآلخرين بَقَصص األوَّ

ة الطويلة  وفيه�ا: أنَّ م�ن آيات اهلل يف ُقدرته: إبقاء األش�ياء عىل ما هي علي�ه، َرْغم مرور املدَّ
ة الطويلة. ت عليها املدَّ التي تفنَى هبا، كام أنَّ من ُقدرته: إعادة األشياء إل ما كانت عليه، ولو مرَّ

وفيه�ا: أنَّ اهلل حيفظ ما يريد وَمن يريد بِحفظه، كام قال تعال: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ(.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(:

د  ًة ثالثًة يف إحياء املوتى؛ فقال: )ٱ ٻ ٻ( أي: واذكر -يا حممَّ ثم ذكر تعال ِقصَّ
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�ة إبراهي�م اخلليل، ل�امَّ س�أل ربَّه فق�ال: )ٻ ٻ پ پ پ(،  - ِقصَّ
بانيَّة، وأراد اخلليُل  أن يرتقَي بإيامنه،  فس�أله عن الكيفيَّة، مع إيامنه اجلاِزم بالُقدرة الرَّ

ة يف طلب زيادة اإليامن. من درجة ِعْلم اليقني إل درجة َعني اليقني، وهذا من ُعلُّو اهِلمَّ

)ڀ ڀ ڀ( أي: ألس�َت قد آمنَت؟ وهذا االس�تِفهام للتقرير، وليس لإلنكار وال 

للنفي؛ فهو كقول�ه تعال: )ۀ ہ ہ ہ( ]الرشح: 1[؛ أي: ق�د رَشْحنا لك َصْدَرك.

قُت وآمنُت، )ٺ ٺ ٿ( أي: ليزداَد يقينًا. )ٺ( إبراهيُم: )ٺ( قد صدَّ

ق�ال اب�ن عبَّ�اس : »أعل�م أنَّ�ك ُتيُبن�ي إذا دعوُتك، وُتعطين�ي إذا س�ألُتك«))(. 
و)الطُّمأنينة(: هي االستقرار.

فأج�اَب اهلل طلَب�ه؛ فق�ال: )ٿ ٹ ٹ ٹ(، ول يب�نيِّ تع�ال أنواَعه�ا، ولو كان 
تعيينُها مفيًدا لبيَّنه لنا.

، وامَجْعُهنَّ عندك، )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(  )ٹ ڤ( أي: اْضُمْمُهنَّ

ْقُه�نَّ ع�ىل رؤوس اجلب�ال بع�د الذب�ح، والَخْل�ط، والتجزئ�ة، )ڄ ڄ( أي:  أي: فرِّ
: تعاَلنْيَ بإذِن اهلل؛ )ڄ( -مش�ًيا أو طرياًنا- )ڄ( أي:  ناِدهنَّ بأس�امئهنَّ وُقل هلنَّ

عات. ُمْسِ

، ثم قطََّعُهنَّ  فأخَذ إبراهيم  أربعًة من الطري خمتلفة -اهلل أعلم بأنواعها- فذَبَحُهنَّ
أُهنَّ أج�زاًء، وجعَل عىل كلِّ جبل منهنَّ جزًءا،  ، وخل�َط بعَضُهنَّ يف بعض، ُثمَّ جزَّ َقُه�نَّ ومزَّ
م،  م إل الدَّ يش، والدَّ يش يطري إل الرِّ ُثمَّ دعا كلَّ واحدٍة -كام أمَره اهلل-؛ فجعَل ينظر إل الرِّ
واللَّْحم إل اللَّْحم، واألجزاء لكلِّ طائر يتصل بعضها ببعض، حتى قام كلُّ طائر عىل ِحَدة، 
ث�مَّ أتاه يس�َعى! ف�رأى اخلليُل  ُق�درَة اهلل العظيمة عىل إحي�اء املوتى؛ فاطمئ�نَّ َقْلُبه، 

وازداَد يقينًا.

)ڃ ڃ ڃ چ( أي: غال�ٌب، ال ُيعِج�زه شء، وال َيس�َتعيِص علي�ه إحي�اُء املوت�ى. 

)چ(: ذو ِحْكمة بالغة، يف أمِره وتدبرِيه، فال يفعل شيًئا َعَبًثا.

تفسري الطبي )494/5(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

بوبيَّ�ة، وُمناداته بذلك. وأكث�ر أدعية القرآن  �ل إل اهلل بالرُّ ع�اء: التوسُّ أنَّ م�ن آداب الدُّ
نا(. (، )ربَّ ُمصّدرة هبذا: )ربِّ

وفيها: أنَّه ال حرَج عىل اإلنسان أن يطُلَب ما يزداد به يقينُه.

وفيه�ا: أنَّ َع�ني اليقني أق�وى من ِعْلِم وخ�ِب اليقني، وقد قال النب�يُّ : »َلْيَس 
اخلََبُ َكالُمَعاَينَِة«))(.

ومراتب اليقن ثالثة: ِعْلم اليقني، كام يف قوله تعال: )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]التكاثر: 
5[، وَعني اليقني، كام يف قوله تعال: )ۀ ۀ ہ ہ( ]التكاثر: 7[، وحقُّ اليقني، كام 

يف قوله تعال: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الواقعة: 95[.

ويف اآلية: ُقدرة اهلل العظيمة عىل إحياء املوتى.

وفيها: إثبات أنَّ اإليامن يزيد.

وفيه�ا: أنَّ االختص�اَر بكلمة )ٺ( يف اجل�واب كاٍف، فلو قيل لرجٍل ع�الٍ بالنَّْحِو: أل 
ُتطلِّق زوجَتَك؟ فقال: »بىل«؛ فقد َطَلَقْت.

وفيه�ا: الك�فُّ عن البحث في�ام ال فائدة منه، وال طائ�ل من ورائ�ه، ويف احلديث: »ِمْن 
ُحْسِن إِْساَلِم املرء: َتْرُكُه َما اَل َيْعنِيِه«))(.

وفيه�ا: امتنان اهلل ع�ىل َعبده اخلليل  ب�ام زاَد إيامَنه، ولِيكون م�ن املوِقنني. وملنزلِة 
ا الذي مرَّ عىل القرية؛  اخلليل عند ربِّه، وُحس�ِن أدبِه يف الس�ؤال؛ أَراه اهلل اآليَة يف احلال، وأمَّ

فقد أراه ما أراه بعَد مائة عام.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ(:
ة ع�ىل الَبْعث؛ ذكَر ما ينف�ع يوَم الَبْعث،  ول��امَّ ذك�َر تعال ُقدرته ع�ىل إحياء املوتى، الدالَّ

رواه أمحد ))84)(، وهو يف صحيح اجلامع )74)5(.  )((
حه األلباين يف التعليقات احلسان )9))(. رواه الرتمذي )7)))(، وابن ماجه )976)(، وصحَّ  )((
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ومنه: النَّفقة يف سبيل اهلل. وَمن كان قادًرا عىل إحياء املبعوث؛ فهو قادر عىل إخراج َسْبِعامئة 
حبٍَّة من حبٍَّة واحدة.

فق�ال تع�ال: )چ( أي: َش�َبُه )ڇ ڇ(: َيْبُذلون )ڇ( يش�مل كلَّ ما 
ور، واملالبس، فاإلنفاق يشمل مجيع األنواع. له اإلنسان من أعيان، كالدراهم، والدُّ يتموَّ

بيل(:  )ڇ ڍ ڍ( أي: يف طاعِة اهلل، واجلهاِد يف سبيله، وكلِّ ما يوصل إليه. و)السَّ

هو الطريق.

)ڌ ڌ( أي: َنَفَقُته�م الت�ي بَذلوه�ا ُتضاَعف،ك�ام ُتضاَع�ف احلبَّة الت�ي زرَعها 

ح. )ڎ ڎ ڈ( أي: خرَج�ْت ونش�أْت منه�ا. )ڈ ژ ژ ڑ ڑ(؛  الف�الَّ
جلوَدِة احلبَّة، وجوَدِة َمنَبتِها، وجوَدِة رعايتِها؛ أخرَجْت كلَّ هذا العَدد.

)ک ک( أكثَر من َسْبِعامئة )ک گ(، وهذا بَحَسب إخالصه يف عمله، ويزيده 

ثواًبا بَحَسب ما تقتضيه ِحكمُته.

)گ گ(: ذو َس�َعة، يف الَفْض�ل، والِعْلم، والُق�درة، والرمحة، وغريها. )ڳ( 

بِنيَّات الُمنِفقني، وبَمن يستِحقُّ املضاَعفة.

 ، ِّوقد ورَدت املضاَعفة إل َس�ْبِعامئة ِضْعٍف، كام يف حديث َأِب َمْس�ُعوٍد األَْنَصاِري
َقاَل: َجاَء َرُجٌل بِنَاَقٍة خَمُْطوَمٍة))(، َفَقاَل: َهِذِه يِف َسبِيِل اهلل؛ َفَقاَل َرُسوُل اهلل : »َلَك 

َها خَمُْطوَمٌة«))(. هِبَا َيْوَم الِقَياَمِة َسْبُع ِماَئِة َناَقٍة، ُكلُّ

وقال : »َمْن َأْنَفَق َنَفَقًة يِف َسبِيِل اهلل؛ ُكتَِبْت َلُه بَِسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف«))(.

وتص�ل املضاَعف�ة إل أكثِر من َس�ْبِعامئة، كام يف احلدي�ث: »ُكلُّ َعَمِل اْب�ِن آَدَم ُيَضاَعُف، 
ْوَم، َفإِنَّ�ُه يِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه،  احلََس�نَُة َع�رْشُ َأْمَثاهِلَا، إَِل َس�ْبعاِمَئة ِضْعٍف، َقاَل اهللُ : إاِلَّ الصَّ

َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه من َأْجيِل«)4(.

أي: هلا ِخطام ُتقاد به.  )((
رواه مسلم ))89)(  )((

رواه الرتمذي )5)6)(، والنسائي )86))(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )6)))(.  )((
رواه البخاري )7)59( -خمتًصا- ومسلم ))5))(، واللفظ له.  )4(



436

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب األمثال؛ للتقريب لألفهام. رَضْ

وفيها: احلثُّ عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل، بِذكر َفْضِله، ومضاَعفِة أجره.

ع، كام ي�دلُّ عليه قوله  ْ ي موافق�ة الرشَّ وفيه�ا: التنبي�ُه ع�ىل اإلخالص يف اإلنف�اق، وحترِّ
تعال: )ڇ ڍ ڍ(.

وفيها: أنَّ ثواب اهلل أكثر من عمل العامل، وَفْضل اهلل أعظم من حسنات الِعباد.

وفيها: إثبات مشيئة اهلل، ومشيئته بَحَسب ما تقتضيه ِحكمته.

ْرع؛ ألنَّ اهلل رضب به الَمَثل. وفيها: َفْضل القيام بالزَّ

ويف اآلي�ة: ِذْك�ر مَجْ�ع الكثرة يف قول�ه: )ڈ(؛ ألنَّه ُيناِس�ب كثرة األج�ر والَفْضل، 
ؤيا يف ُس�وَرة »يوس�ف«-؛ ف� )ُس�نُبالت(  ة الرُّ بخالف قوله: )ۇئ ۇئ( -يف ِقصَّ

من مجوع الِقلَّة؛ ألنَّ املقام ال يقتيض التكثري.

وفيها: أنَّ األجر ُيضاَعف للعامل بَحَسب عمله وحاله، وما يكون يف َقْلبه من اإلخالص.

وفيه�ا: أنَّ ع�ىل العب�د أالَّ َيس�َتْبِعد املضاَعفات العظيم�ة يف األجر؛ ألنَّ َفْض�َل اهلل تعال 
عظيٌم.

وفيها: أنَّ َأْجر العمل املضاَعف ال حيُصل لكلِّ عامل؛ فعىل املس�لم أن يس�عى لتحصيل 
الَفْضل واألجر، ويرجو ويدعو ربَّه أن ُيْدِخَله فيَمن ُيضاَعف هلم أجُرهم.

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ(:
ُث�مَّ م�دَح تع�ال )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( أي: يف وج�وه اخل�ريات، الواجبة 
د إحس�اَنه عىل  (: أن ُيعدِّ َدقة. و)الَمنُّ واملس�تَحبَّة، )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( بع�د الصَّ

ًعا عليه، فيؤذيه وُينَغِّص عليه ما أخذ. َمن أحسن إليه، ترفُّ
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يهم، وهلم عذاٌب أليم  واملنَّان بام أعطى من الثالثة الذين ال يكلِّمهم اهلل يوم القيامة، وال ُيَزكِّ
 : ُق ِس�ْلَعَتُه بِاحلَِلِف ال�َكاِذِب«))(- وقال النبي -وهم: »الُمْس�بُِل، َوالَمنَّاُن، َوالُمنَفِّ

»َثاَلَثٌة اَل َيْدُخُلوَن اجلَنََّة: الَعاقُّ لَِوالَِدْيِه، َوالُمْدِمُن َعىَل اخلَْمِر، واملنَّان باَِم َأْعَطى«))(.

)ۀ ۀ( يشمل كلَّ إيذاٍء، بالقول أو الِفْعل.

ث�م ب�نيَّ اهلل تعال عظيَم أجوِر هؤالء الُمنِفقني م�ن غري َمنٍّ وال أذى؛ فقال: )ہ ہ 
ہ ھ( أي: ثواهب�م عن�د اهلل حمف�وظ. )ھ ھ ھ( يف املس�تقَبل، )ے ے 

نيا. ۓ( عىل ما مىض، وعىل فِراق ما تركوه من الدُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َدقة:  �ة الصَّ َدق�ة. وإذا كان م�ن ال�رشوط الس�ابقة لِصحَّ أنَّ الَم�نَّ واألذى ُيْبطِ�الن الصَّ
حقة: الَمنَّ واألذى. اإلخالص هلل واملتابعة؛ فإنَّ من الُمْبطِالت الالَّ

وفيه�ا: التحذي�ر من أن�واع الَمنِّ واألذى -ق�واًل وفع�اًل- كأن يق�ول: »أل ُأْعطَِك كذا 
د عليه ما أعطاه، وكقول�ه: »أنَت فقرٌي دائاًم، وقد ُبلي�ُت بك«، و »أراحني اهلل  وك�ذا«، ويع�دِّ
من�ك«. أو بالُعُب�وس يف َوْجهه، أو بنَْهِره. أو ب�أن يذكَر أماَم الناس أنَّه أعطى فالًنا؛ فهذا فيه 

إهانٌة لآلِخذ وإحراٌج له أمام الناس.

ها إل الُمْعطِ�ي، إذا َمنَّ عليه أو  َدقة أن َيُردَّ وق�د ق�ال بعض العلامء: األفضل آلِخ�ذ الصَّ
آذاه؛ تأديًبا له، وَدفًعا ل�ِم�نَّته.

وفيها: تقديم الَمنِّ عىل األذى؛ لكثرة وقوعه.

َدقة بسنني. َدقة، ولو حصَل بعد الصَّ وفيها: أنَّ الَمنَّ واألذى يرُضُّ صاحب الصَّ

ق أن َيْش�َهد ِمنَّة اهلل عليه؛ فقد رزَقه، ثم وفَّق�ه للصَدقة، وال َيُمنَّ  وفيه�ا: أنَّ ع�ىل املتصدِّ
ول�و بَقْلب�ه، فبعض الناس ُربَّام ال َيُمنُّ بلس�انه، لكن يش�ُعر عند العط�اء بالَفْخر والُخيالء، 

ٌم أيًضا. وهذا حمرَّ

رواه مسلم )06)(.  )((
رواه النسائي ))56)(، وهو يف الصحيحة )674(.  )((
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َدقة عن�د أدائها، واحلافظني لَعَمِلهم، بأنَّ أجرهم  ويف اآلي�ة: ترشيف الُمخِلصني يف الصَّ
عند اهلل.

قني، ممَّا قد حيُصل هلم من اإليذاء من أهل  وهذه اآلية نافعٌة يف تسكني َخْوِف بعض املتصدِّ
َدقة؛ فقد قال اهلل تعال عنهم: )ھ ھ ھ ے ے ۓ(. الباطل، نتيجة الصَّ

)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(:

َ أنَّ اإلحسان بالكالم مع  ب تعال باإلحس�ان بالكالم، مع اإلحس�ان باملال، وبنيَّ ُثمَّ رغَّ
عدم املال، خرٌي من إعطاء املال مع اإلساءة بالكالم؛ فقال تعال:

)ڭ ڭ( أي: كالم طيِّ�ب، وُدع�اء مجي�ل، ُيَردُّ به الس�ائل، يف حالة ع�َدم إعطائه 

ش�يًئا، )ڭ( أي: تاُوز، وَعْفو عن ُظْلم الس�ائل واعتدائه؛ )ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ( أي: من الَمنِّ والتعيري مع إعطائه.

ها. )ٴۇ ۋ( عن غريه، ال حيتاج إل أحد. )ۋ(؛ فال ُيعاِجل بالعقوبة َمن استَحقَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع وعَرفته الُقُلوب. ْ َفضيلة القول املعروف، الذي عَرفه الرشَّ

وفيها: أنَّ بعض الناس قد ينَتِفع بالكلمة الطيِّبة، أكثر ممَّا ينَتِفع باملال.

وفيها: َفْضل التجاُوز عن إيذاء الس�ائلني، كإحلاحهم، وإزعاجهم، واهتامهم للمس�ئول 
بالُبخل، ونحو ذلك.

وفيها: َفْضل املغفرة، ويشمل: َسرْت حالة املحتاج السيِّئة.

وفيه�ا: أنَّ املس�ئول إذا ل جي�د ما ُيعطيه الس�ائل؛ فال أقلَّ م�ن كلمٍة طيِّبٍة، وَوْعٍد َحَس�ٍن 
مجيل، وأن يدعَو له بالَفَرج، وحُيِسَن إليه، رجاَء ما عند اهلل.

م ه�م املنَتِفعون يف احلقيقة،  وفيه�ا: تذك�ري األغنياء بِغنَى اهلل؛ ك�ي جيودوا بأمواهلم؛ ألهنَّ
ْفح، ويتجاوزوا عنهم. وتذكريهم بِحْلم اهلل؛ كي ُيعاِملوا السائلني باحِلْلم والصَّ
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وفيها: أنَّ املعروف يكَتِمل، إذا ُأضيَف إل اإلحسان للغري: التجاُوز عن إيذائه.

ويف اآلي�ة: أنَّ حس�نَتني خرٌي من حَس�نٍة مقرونٍة ب�ام ُيبطِلها؛ وذلك أنَّ قول املعروف للس�ائل 
َدقة املتبوعة باألذى؛ فهي حَسنة مقرونة بام ُيبطِلها. ا الصَّ حَسنة، ومغفرة إيذائه حَسنة أخرى، وأمَّ

َدقة التي ال َيْتَبُعها أذى، خرٌي من قول معروٍف بال صَدقة. وُيؤَخذ من اآلية: أنَّ الصَّ

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب(:

قول�ه تع�ال )ۅ ۉ ۉ(: ن�داٌء ألهل اإليامن، حي�ثُّ عىل االهتِ�امم بموضوع 
اخِلطاب.

)ې ې ې( أي: ال حُتبِط�وا أجوَره�ا، وال ُتفِس�دوها. واملعن�ى: ال حُتبِط�وا 

أج�وَر صَدقاتكم، وال ُتفِس�دوها. و)إبطال( ال�يشء يكون بعَد وجوده، وبع�د متامه غالًبا. 
ًبا إل اهلل. َدقة(: ما يبُذله اإلنسان تقرُّ و)الصَّ

فال ُتْبطِلوها )ې( عىل الفقري، )ى( له، سواًء هبام أو بأحدها.

َدق�ة بامل�نِّ  وه�ذا الَم�نُّ واألذى )ى ائ ائ ەئ ەئ( أي: َمَث�ُل إبط�اِل الصَّ
ياء. واألذى، كَمَثل إبطاهلا بالرِّ

وقوله )ەئ ەئ( أي: لرَيوا َنَفَقته ويمَدحوه، ولُِيقال عنه: فالن جَواد كريم.

)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ(، وه�ذا يدلُّ عىل نِفاِقه؛ فإنَّه خُيِرج ماَله ابتغاَء َمْدح الناس، 

فال يرجو ثواًبا عليه يف اليوم اآلخر؛ لعَدم إيامنه به.

خ�ر  )ۈئ( أي: ه�ذا الُمرائ�ي، واملنافِ�ق، وحالُت�ه )ۈئ ېئ( -وه�و الصَّ

ْرع، وال ُتنْبِت، )ىئ ىئ(: مطٌر  األَْمَل�س- )ېئ ېئ(: طبقة رقيقة، ال تصُلح للزَّ
اب، )ىئ ی( أي: أج�رَد أمل�َس يابًس�ا، ال شَء عليه من هذا  ش�ديٌد أزاَل ال�رتُّ

اب، بل قد ذهَب كلُّه. الرتُّ
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ومعن�ى هذا الَمَثل: أنَّ َمن رأى الُمنافِق يف ظاهر حالِه؛ ظنَّ أنَّ عمَله س�ينَفُعه، فإذا كان 
يوَم القيامة أحبَط اهلل عمَله، وأبطَل أجَره؛ فال جيد عند اهلل ش�يًئا، كَمَثِل هذه الطبقة الرقيقة 
ْرع، فإذا جاء املطر الشديد  خر األْمَلس، حَيِْسُبها بعُض الناس تصُلح للزَّ اب عىل الصَّ من الرتُّ

أذهب ذلك الرتاب، وتبنيَّ أنَّه ال أمل يف النبات.

)ی ی جئ حئ مئ ىئ( أي: ال يقِدر هؤالء الُمراؤون والُمنافِقون عىل 

خر  اَب عن الصَّ نيا، فكام أزاَل املطُر الشديُد الرتُّ ثواب شء يف اآلخرة، نتيجَة ما أنَفقوه يف الدُّ
األْمَلس، فكذلك أزاَل الَمنُّ واألذى َأْجَر صَدقة هذا الُمرائي واملنافِق.

. وقوله تعال )جب حب خب مب ىب( أي: ال ُيَوفِّقهم للهداية، وال يفتح ُقُلوهَبم للحقِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�ام من كبائر  �ام ُيبطِ�الن ثواهَبا. وه�ذا يدلُّ عىل أهنَّ َدق�ة، وأهنَّ خط�ورة امل�نِّ واألذى يف الصَّ
ة -وهي هنا: اإلحباط- عىل ذنب، يدلُّ عىل أنَّه من الكبائر. نوب؛ ألنَّ ترتيب عقوبة خاصَّ الذُّ

ار. ام من صفات الكفَّ ويف أول اآلية: أنَّ الَمنَّ واألذى ُينافيان اإليامن، وآخرها يدلُّ عىل أهنَّ

ه�ن، ك�ام يف قول�ه: )ۈئ ۈئ  وفيه�ا: تش�بيه املعق�ول باملحس�وس؛ لتقريب�ه إل الذِّ
ېئ(.

ة  ويف اآلي�ة: حتري�م الُم�راءاة، وِمثلها التس�ميع. و)الُم�راءاة(: أن يعمل العم�ل بَحرْضَ
هم بام َعِمَل ليمَدحوه. الناس، لرَيوه فيمَدحوه. و)التسميع(: أن خُيِْبَ

وفيه�ا: أنَّ إخف�اء األعامل الصاحلة م�ن كامل اإليامن. وُيس�تثنَى من ذلك: م�ا ال ُيمِكن 
ع  ق بيشء كثري ُيَش�جِّ حت مصلحُة إظه�اره -كافتتاح التصدُّ إخف�اؤه -كاألذان- وم�ا ترجَّ

اآلَخرين، ونحو ذلك-.

َكاِء َعِن  َ : »َأَنا َأْغنَى ال�رشُّ ي�اء ُيبطِل العم�َل، وقد جاء يف احلديث الُق�ْدِسّ وفيه�ا: أنَّ الرِّ
َكُه«))(. ي؛ َتَرْكُتُه َورِشْ َك فِيِه َمِعي َغرْيِ ِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأرْشَ ْ الرشِّ

رواه مسلم )985)(.  )((
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وفيها: حتسُّ املنافِق والُمرائي يوَم القيامة، عند الَعْجز عن حتصيل شء من ثواب أعامل 
. اخلري والبِّ

وفيها: أنَّ َمن قىض اهلل عليه بالُكفر؛ ال يمِكن هدايته.

ق إذا خيَش أن يقع منه ذلك،  وفيها: َأْخذ الَحَذر والَحْيطة من الَمنِّ واألذى، وأنَّ املتصدِّ
فلُيوِكل غرَيه بتفريقها وإيصاهلا.

ْخر الصلب الشديد. وفيها: التعريض بقساوة َقْلب الُمنافِق والُمراِئي، وأنَّه كالصَّ

وفيه�ا: أنَّ أع�امل اخلري التي يفعله�ا الُمراِئي والُمنافِق، ال تزكو هبا نفُس�ه، وال ُتثبِّته عىل 
، كام أنَّ البِْذر ال ينبت عىل الصفا، وال َيْثُبت عليه. طريق احلقِّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ(:

م ِذكُرهم-؛  ثم رضَب تعال َمَثاًل للُمْخِلصني يف صَدقاهتم، يف ُمقابِل الُمراِئني -الذي تقدَّ
فقال تعال: )ٱ ٻ ٻ ٻ( أي: يبُذلوهنا )ٻ پ پ(: طلًبا 
لرضوان اهلل عنهم، )پ پ ڀ( أي: يقينًا بثواب اهلل، وتصديًقا بَوعده؛ ولذلك 
د أنُفُسهم باإلنفاق، وال تُشكُّ يف الثواب، وتثُبت عىل عمل اخلري. فحاهُلم وصفُتهم:  ال ترتدَّ

)ڀ ڀ( أي: بس�تان كثري الشجر، )ڀ(: عىل مرتَفٍع ظاهٍر ومستٍو، )ٺ 

ٺ( أي: مط�ر كثري، )ٺ ٺ ٿ( أي: أعَطت صاحَبها ثمَرها ُمضاَعًفا، 

وقد حتِمل يف السنة مرَتني، من جوَدة شجِرها وموقِعها، وغزارِة ما َيسقيها.

ذاُذ والنَدى، فُتؤيت  ، والرَّ ُ )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( أي: يكفيه�ا املطُر اخلفيُف اللَّ�نيِّ

ُأُكَلها أيًضا.

وه�ذا َمَث�ٌل رضَبه اهلل تعال للمؤمن الُمْخِلص يف صَدقته، بأنَّ عمله ال َيُبور، وال َيذَهب 
يه وُيضاِعفه. أجُره وال ينَقطِع، بل يكتبه اهلل له ويتقبَّله منه، وُيكثِّره وُينمِّ
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)ٹ ڤ ڤ ڤ( أي: فال ختفى عليه احلقائُق، والبواعُث عىل األعامل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َدقة ال تكون إالَّ من املال الذي يمِلُكه اإلنس�ان؛ لقوله: )ٻ ٻ(.  أنَّ الصَّ
َدقة من مال الغري؛ فال ُبدَّ هلا من إذنه. ا الصَّ وأمَّ

َدقة بامٍل حراٍم، فتكون للتخلُِّص من َتبَِعته والسالمِة من إثمه، ال ليؤَجر عليها  ا الصَّ وأمَّ
صاحُبها؛ فإنَّ اهلل طيٌِّب ال يقبل إالَّ طيًِّبا.

وفيها: أثر النِّ�يَّة الصاحلة يف َقبول العمل، وأنَّ اإلخالص رشٌط يف ذلك.

ضا( هلل ، كام يليق بجالله وَعَظمته. وفيها: إثبات صفة )الرِّ

وفيه�ا: أنَّ عىل املس�ِلم أن ُيَثبِّت نفَس�ه يف فِْع�ل اخلريات، بأن تكون ُمْطَمِئنَّة ال تُش�كُّ يف 
الثواب، فُتنِفق وهي راضية. بخالف املنافِقني الذين ال ُينِفقون إالَّ وهم كاِرهون.

وفيها: تدريب النفس عىل اإلنفاق، ابتغاَء رضوان اهلل.

وفيها: أنَّ اهلل ُيباِرك يف القليل، إذا كان طيًِّبا.

ق املكاَن الصحيح لصَدقته، والتثبُّت من مكان َوضعها، مع اليقني  وفيها: اختيار املتصدِّ
بَوْعد اهلل عند إخراجها.

وفيه�ا: أنَّ نفقة الُمخِلصني -يف تضاُعف أجِرها- كَمَثل الُبس�تان الذي ُيضاَعف ثمُره، 
نتيجة جوَدِة َمْوِقِعه، وما أصاَبه من بَرَكة املطر.

َدقة التي ختُرج من نفٍس س�خيَّة طيِّبة ُموِقنة، ب�ال مُماَنعة وال َخَور وال  وفيه�ا: َفْض�ل الصَّ
د. تردُّ

معة، تكون باإلخالِص وابتغاِء مرضات اهلل. ياء والسُّ وفيها: أنَّ معاجلة الرِّ

ِدها يف اإلنفاق، يكون بتش�جيعها وتقويتها  وأنَّ معاجل�ة َضْعِف النفس وتقاُعِس�ها وتردُّ
بَوْعِد اهلل وثوابه، واإلقداِم هبا عىل الَبْذل.
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ق الطيِّبة، باجلنَّة يف املكان املرتِفع الظاِهر املستوي، الذي يكون  وفيها: تشبيه نفس املتصدِّ
ُعرضًة للهواِء والرياِح والشمِس يف وقت طلوعها واستوائها وغروهبا.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ(:

  ول��امَّ رضَب اهلل تع�ال َمَثاًل للُمنافِق الُمرائي الذي ل ينُبت له شء من عمله؛ رضَب
ق، وأنفَق خُمِلًصا، فلامَّ نبَت زرُع أجِره انحرَف وانتكَس،  بعَده َمَثاًل ملِن َعِمَل بطاعة اهلل، وتصدَّ

وَعِمَل أعاماًل ُتْفِسده، فأبطَل عمَله، وأذهَب أجَره!

. و)الُوّد(: املحبَّة العظيمة لليشء. وهذا استِفهام  فقال تعال: )ڦ ڦ(: أحُيِبُّ
د إرادهتا. فقوله  ٌبليٌغ يف اإلنكار؛ ألنَّ حمبَّة هذه احلالة املذكورة ومتنِّيها، أقبُح وأش�نُع من مرَّ

)ڦ( أبلُغ من قولِه »أيريد«.

هام  )ڦ ڦ ڄ ڄ( وهي: الُبس�تان، عظيم الش�َجر. )ڄ ڄ ڃ(: خصَّ

ام أرَشُف الفواك�ه وأفضُلها وأكرُمها، وأكثُرها نفًع�ا، فمنهام: الُقوت والغذاء،  بالِذك�ر؛ ألهنَّ
والرشاب، والفاكهة، والدواء، والُحْلو واحلامض، ويؤكالن َرْطًبا ويابًسا.

�واقي. فهي منَترِشة  )ڃ ڃ ڃ( أي: من حتت أش�جارها )چ( وهي: السَّ

قة يف ذلك البستان العظيم، تسقيها بغري ُمؤنة وال ُكلفة. ومتفرِّ

)چ چ چ ڇ ڇ( واألن�واِع املش�تهاة، م�ن الفواكه وغريه�ا، ممَّ�ا َيفيض عن 

حاجته ويزيد. وهذا هو املشَهد األول من اآلية.

، فأضعَفه عن العمل، )ڍ ڍ  �نُّ م به السِّ واملش�هد الثاين: )ڇ ڇ( أي: تقدَّ
ڌ( أي: صغار، أو: عاِجزون ال يقِدرون عىل الَكْسب.

ة، التي تس�تدير يف األرض، ثم ترتفع  )ڌ ڎ( وه�و: الريح الش�ديدة القويَّ

ك. )ڈ( اجلنَُّة كلُّها بام  يف اجل�وِّ كالعمود. )ڎ ڈ( أي: مع ه�ذا اإلعصار املتحرِّ
هتا رماًدا! فيها، وأباَدت الريُح أشجاَرها، وسريَّ
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ا  ا ِمْلٌك ل�ه ال لغريه، وأهنَّ فهذا الرجل قد تعلَّق َقْلُبه هبذه اجلنَّ�ة من وجوه كثرية؛ منها: أهنَّ
بس�تان عظيم خُيفي ما بداخله من كثرة ش�جره، وأنَّ أشجاره نفيسة، من ثامٍر يف غاية النفع، 
ع الثمرات،  ع، كام يف قوله: )ڄ ڃ(، باإلضافة إل تنوُّ نف الواحد فيها يتنوَّ والصِّ

وماؤها جيري عىل أرضها، ال حيتاج إل َتَعب وَنَفقة يف استخراجه.

وقد كُبَت ِس�نُّ الرجل، وَضُعف عن الَكْس�ب والتجارة، واش�تدَّ ِحْرُصه -كام حيُصل 
هت�م، وال ُيعينوَن�ه لَعْجِزهم، بل هم عالٌة عليه،  ٌة ال ينَتِفع بقوَّ يَّ - ول�ه ُذرِّ �نِّ عادًة مع ِكَب السِّ
ته؛ فهي مصدر الَكْس�ب  يَّ وه�و ُمش�ِفٌق عليهم من بع�ده، فأَمُله يف ه�ذه اجلنَّة أن ُتقيَت�ه وُذرِّ

والعيش الوحيد هلم.

وبين�ام هو يف غاية التعلُّق واألَمل؛ هبَّ عليها فجأة ما أحرَقها وأتلَفها بالكليَّة؛ فذهَبت، 
ة أن ُيعيَد َزْرعها، وَيْغِرَس ِمْثلها، ال هو وال أوالده، وانقطع مصدُر َعْيِش�هم  وليس عنَده قوَّ
ته؟ وانظر إل م�ا لقَي ذلك الذي أصابه الِكَب من  مجيًع�ا، فكيف يكون حاُله وُبْؤُس�ه وَحْسَ

ر أنَّ الُحزن يقُتل صاحَبه لقتَله الُحْزن! اهلَمِّ والَغمِّ والُحزن، فلو ُقدِّ

َدقات الكثرية، ثم أذه�َب أجَره بالَمنِّ واألذى، والنُّ�كوِص  ق بالصَّ فه�ذا ِمْثل َمن تصدَّ
ع�ىل الَعِقَب�ني، والتغي�ري والتبديل، فس�اَءت خامتُت�ه، فيأيت ي�وَم القيامة أحوَج م�ا يكون إل 
مه لنفسه، فُيغني عنه يف مقام الشدائد  احلَس�نة الواحدة، فال جيد أجًرا وال ثواًبا، وال ش�يًئا قدَّ

والُكُربات يوَم القيامة بنَي يدي اهلل.

كذل�ك َم�ن َعِمَل عم�اًل لوجه اهلل، ف�إنَّ أعامله بمنزلة الَب�ذر للزروع والثِّ�امر، وال يزال 
كذلك حتى حيُصل له من عمله جنَّة موصوفة بغاية الُحسن والبهاء.

وتلك الُمْفِسدات التي ُتْفِسد األعامل بمنزلة اإلعصار الذي فيه نار.

والعب�ُد أحَوج م�ا يكون لعَمله إذا م�ات، وكان بحالٍة ال يقِدر معها ع�ىل العمل، فيجد 
ل نفَعه هب�اًء منثوًرا، ك�ام قال تع�ال: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  عَمَل�ه ال�ذي يؤمِّ

ژ ڑ( ]النور: 39[.

ة من عق�ل؛ ل ُيْقِدم عىل ما فيه  ر هذه احل�ال، وكان له أدنى ذرَّ فل�و َعِل�َم اإلنس�اُن وتصوَّ
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ت�ه، ولكن َضْعف اإليامن والعقل وقلَّة البص�رية ُيَصريِّ صاحَبه إل هذه  ُت�ه وهنايُة َحْسَ مرضَّ
احلالة، التي لو صدَرت من منون ال َيْعِقل؛ لكان ذلك عظياًم وخطُره جسياًم!

ر وحثَّ عليه؛ فق�ال: )ژ ڑ ڑ ک ک(  فله�ذا أمَر اهلل تع�ال بالتفكُّ
َدقة املقبولة واملردودة؛ )ک ک( يف هذه األمثال،  ب األمثال؛ لبيان الصَّ وَيرْضِ

وتفَهُموهنا، وتتَِّعُظون هبا.

يُّ : »هذا َمَثٌل قلَّ واهلل َمن َيْعِقله من الناس: ش�يٌخ كبري،  ول�ذا قال احلس�ُن الَب�ْصِ
َضُع�ف جس�ُمه وكُثر صبيانه، أفقر ما كان إل جنَّت�ه، وإنَّ أحدكم -واهلل- أفقر ما يكون إل 

عمله إذا انقطَعت عنه الدنيا«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حة للمقصود. ب األمثال العظيمة املؤثِّرة يف النَْفس، الُمَوضِّ بالغة القرآن، يف رَضْ

وفيه�ا: أنَّ الَم�نَّ واألذى إعص�اٌر َيذَه�ب باألَْج�ر كلِّه فج�أة، وَيْعُقُبه الَح�ْسة واخليبة 
والنَّدامة.

ة، نِعمة عظيمة. يَّ رِّ نِّ وَضْعِف الذُّ زق الوفري عند ِكَب السِّ وفيها: أنَّ الرِّ

ه  ته يوم القيامة، بَذهاب أجور األعامل وثواهبا؛ أعظُم من َهِّ وفيها: أنَّ غمَّ الَقْلب وَحْسَ
نيا وتَلِفه. ته بَذهاب مصَدِر الَعيش يف الدُّ وَحْسَ

نيا إل الطعام  وفيه�ا: أنَّ حاجة العبد يوَم القيامة إل احلس�نات، أعظم م�ن حاجته يف الدُّ
والرشاب.

وفيها: أنَّ املقصود بالَمَثِل التشبيه والتقريب، وليس مطاَبقة احلاَلني.

نهم من  وفيه�ا: رمح�ة اهلل بالِعب�اد؛ حي�ث بنيَّ هل�م اآليات، ورضَب هل�م األمث�ال؛ ليمكِّ
ر. التفكُّ

ب األمثال وسيلة. ر غاية، والبيان ورَضْ وفيها: أنَّ التفكُّ

طريق اهلجرتني البن القيِّم )ص70)(.  )((
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ويف اآلية: االقتصار عىل ِذكر املش�بَّه به، وَتْرك ِذْكر املش�بَّه؛ إلعامل الِفْكر يف االس�تنباط 
واملقاَرنة، التي تؤدِّي إل االعتباِر، وزيادِة اإليامن وتثبيته.

ء. وفيها: التحذير من التبديل والتغيري من احلَسن إل اليسِّ

وفيه�ا: أنَّ الذي يعمل املعايص بعد الطاعات، قد ُيْغِرق أعامَله الصاحلة كلَّها، وهذا من 
ُسوء اخلامتة -والعياذ باهلل-.

وثب�َت يف احلدي�ث أنَّ ُعَمَر بَن اخلطَّاب قال َيْوًما أِلَْصَحاِب النَّبِيِّ : فِيَم 
َتَرْوَن َهِذِه اآلَيَة َنَزَلْت: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(؟ َقاُلوا: اهلل َأْعَلُم! َفَغِضَب ُعَمُر، 
ٌء -َيا َأِمرَي الُمْؤِمننَِي- َقاَل  َفَقاَل: ُقوُلوا: َنْعَلُم َأْو الَ َنْعَلُم! َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: يِف َنْفيِس ِمنَْها َشْ

ِقْر َنْفَسَك. ُعَمُر: َيا اْبَن َأِخي، ُقْل َوالَ حَتْ

َبْت َمَثاًل لَِعَمٍل«، َقاَل ُعَمُر: َأيُّ َعَمٍل؟ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »لَِعَمٍل«. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »رُضِ

ْيَطاَن، َفَعِمَل باملعايِص،  ، َيْعَمُل بَِطاَعِة اهلل ، ُثمَّ َبَعَث اهلل َلُه الشَّ َقاَل ُعَمُر: »لَِرُجٍل َغنِيٍّ
َحتَّى َأْغَرَق َأْعاَمَلُه«))(.

وفيها: التحذير من ُسوء اخلامتة.

وفيها: أهيَّة ادِّخار احلَسنات للدار اآلخرة.

وفيها: التحذير من إفساد األعامل الصاحلة وختريبها.

ته. وفيها: أنَّ صاحب العقل والبصرية ال ُيْقِدم عىل ما فيه مرَضَّ

ر الذي أمَر اهلل به. وفيها: أنَّ تقوية العقل والبصرية حيُدث بالتفكُّ

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(:

َدقة؛ ب�نيَّ بعد ذلك ما هي  ر ممَّا ُيفِس�د الصَّ ول��امَّ أم�ر تعال باإلنف�اق ابتغاَء َوْجِهه، وحذَّ
َدقات؟ فقال تعال: ِصَفة الُمنَفق، ومن أيِّ شء خُتَرج الصَّ

رواه البخاري )8)45(.  )((
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)گ گ گ(: ه�ذا النِّداء باإليامن؛ لإلغراء واحل�ثِّ عىل فِْعل املأمور به، وهو 

دليٌل عىل أنَّ املأمور به هنا من ُمقَتضيات اإليامن، وخمالفته نقٌص يف اإليامن.

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( أي: م�ن خ�رِي املال، ونفيِس�ه، وحاللِه، من مصادر 

الَكْسب املختلفة -كالتجارة والزراعة وغريها-. و)الَكْسب(: كلُّ ماٍل حصَل بعمل.

)ڱ ڱ ڱ ں ں(: ف�كلُّ ما أخرَجه اهلل لن�ا من األرض طيٌِّب، مأموٌر َمن 

روَع، والثِّامَر، واملعادَن، وغرَيها. ق منه. وهذا اخلارج يشمل: الزُّ َمَلَكه أن يتصدَّ

، يف وجوه اخلري. وتشمل اآلية: اإلنفاَق الواجَب والُمسَتَحبَّ

�ون،  ُتَزكُّ أي:  ۀ(  )ۀ  ال�رديء  تقِص�دوا  ال  أي:  ڻ(  ڻ  )ڻ 

ق�ون. )ہ ہ ہ ہ ھ ھ( أي: لو أعطاُه أحٌد لكم؛ ما أخَذمُتوه إالَّ  وتتصدَّ
ه. عن إغامٍض وَحَياٍء، وتساُهٍل وتناُزٍل عن بعض حقِّ

اُم ُج�ذاذ النَّْخل )أي:  وق�د ورَد يف س�َبب نزول هذه اآلية: أنَّ األنص�اَر كانت إذا كان أيَّ
َقْط�ع َثَم�ره(، أخَرَجْت من بس�اتينها َأْقنَاء الُبْس )وهي العراج�ني أو العناقيد التي فيها ثمر 
النخل(، فعلَّقوه عىل َحْبٍل بنَي األُْس�طواَنَتنْيِ يف َمْس�ِجِد رسول اهلل ، فيأكل فقراُء 
املهاجرين منه، فَيْعِمد الرجُل منهم إل الَحَش�ف )وهو: التمر الرديء، الذي جَيِفُّ من غري 

أن ينُض�ج(، فُيْدِخله مع أقنَاء الُبْس، يُظ�نُّ أنَّ ذلك جائز؛ فأنزل اهلل فيَمن فعَل ذلك: )ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ(.

يُص )وها  ويف رواية: »كان أناٌس ممَّن ال َيْرَغبون يف اخلري، يأيت بالِقنِْو فيه الَحَشُف والشِّ
نوعان َرديئان من التمر(، ويأيت بالِقنِْو قد انكَس فُيَعلِّقه؛ فنزلت اآلية«.

َدقة، فنزلت اآلية«))(. مون رِشاَر ثامِرهم، ثم خُيِْرجوهنا يف الصَّ ويف رواية: »كان الناس يتيمَّ

)ھ ے ے ۓ( ع�ن َنَفَقاتك�م وصَدقاتِكم، فال حيت�اج إليها. )ۓ(: حمموٌد 

ع�ىل كلِّ حال، ومس�تِحقٌّ للَحْم�د، وحَيَْمد أصحاَب األعامل الصاحلة ع�ىل أعامهلم، فيقَبُلها 
وُيثيُبهم عليها.

انظر: تفسري ابن كثري ))/698-697(  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َدقة. إثبات الَعالقة الكبرية بني اإليامن والصَّ

وفيها: وجوب اإلنفاق من طيِّبات الَكْسب.

ا َكْسٌب باملعاَملة. ويف اآلية: دليٌل عل وجوب الزكاة يف ُعروض التجارة؛ ألهنَّ

َدق�ة م�ن امل�ال احل�رام؛ وإن�امَّ خُيِرجه�ا صاحُبها عىل س�بيل  وفيه�ا: أنَّ اهلل ال يقب�ل الصَّ
َدقة. التخلُّص، ال الصَّ

نَّة ذلك. لت السُّ روع والثِّامر، وقد فصَّ وفيها: وجوب الزكاة يف اخلارج من األرض، من الزُّ

ام اجلاهليَّة-. كاز -وهو الكنز املدفون من أيَّ وفيها: وجوب الزكاة يف املعادن والرِّ

ديء يف إخراج الزكاة. ِد الرَّ وفيها: حتريم تقصُّ

وفيها: أنَّ ما ال ترضاه لنفِسك؛ فال َترَضُه ألخيك املسِلم.

وفيها: َفْضل اإلنفاق من ِخيار املال ونفيسه وجيِّده، وأنَّه إذا أنفَق من األدنى بغري َقْصٍد 
ٍد -كأن يكون كلُّ ماله كذلك- فال بأس، وال حرج. وتعمُّ

)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ(:

�يطان، الذي حيِمل عىل الُبخِل واإلمس�اِك وإنف�اِق الرديء؛ فقال  ث�م بنيَّ تعال َمْكَر الشَّ
َدقة ب� )ڭ( يعني: ُس�وَء  ركم عند الصَّ فكم، وُيذكِّ تع�ال: )ڭ ڭ( أي: خُيوِّ

َة ذات اليد، وذلك لُِتْمِسُكوا وال ُتنِفُقوا. احلال، وِقلَّ

)ۇ ۇ( أي: ُيَوْسِوس لكم بالُبخِل وَمنِْع اإلنفاق، وُيْغِريكم بذلك، 

نه لكم. وحُيَسِّ

�يطان؛ فإنَّ اهلل َيِعُدكم بَس�رت  )ۆ ۈ ۈ ٴۇ( أي: يف ُمقابِل ما يأمُركم به الشَّ

نيا، وأجًرا وثواًبا يف اآلخرة. نوب إذا أنفقُتم، )ۋ( أي: َخَلًفا وزيادًة يف الدُّ الذُّ
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بنيَّاتك�م وصَدقاتك�م،  )ۉ(  بَفْضل�ه وإحس�انه.  العامل�ني  َوِس�َع  )ۅ ۅ(: 

فُيجازيكم عىل ذلك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

يطان يف إحجام العبد عن عمل اخلري. إثبات تأثري الشَّ

�يطان بالفقر، أكثر ممَّا يس�تجيب  وفيه�ا: أنَّ َمن نقَص إيامُنه ُربَّام يس�تجيب لتخويف الشَّ
لَوْعد اهلل بالَخَلف.

وفيها: أنَّ الُبخل من الفواحش.

يطان. وفيها: أنَّ َمن ثبََّط غرَيه عن اإلنفاق؛ فهو يعمل بَعَمل الشَّ

وفيها: َكَرم اهلل تعال، بالَجْمع بنَي املغفرة والَفْضل ملن أنفق.

وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغ�ي التف�اؤل بَوْع�د اهلل بالَخَلف ع�ىل اإلنفاق، وق�د يكون بَرَك�ًة يف مال 
الُمنِف�ق، أو وقاي�ًة لِ�ام بقَي من ماله من اآلف�ات، أو َفْتَح باِب ِرزٍق آخ�ر -فيزداد املال- أو 

انرشاَح صدٍر ورضا، ُيْسِعده يف دنياه َقْبل آخرتِه، أْو ُكلَّ ذلك.

وفيها: حثُّ العبد عىل أن يكون بام يف يدي اهلل، أوثق ممَّا يف يده.

يطان للعبد بالفقر ليس شفقًة عليه؛ وإنَّام حِلْرمانه من األجر والثواب. وفيها: أنَّ ختويف الشَّ

�يطان للعبد تدور بنَي اخلب والطَلب؛ ففي اخلب َيِعُده الفقَر، ويف  وفيها: أنَّ َوْسَوَس�ة الشَّ
الطَلب يأمُره بالَفْحشاء.

)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(:

ب بأطيبِها،  َدقة، وُمضاعفَتها، وهنى عامَّ ُيْبطِله�ا، وأمر بالتقرُّ ول��امَّ ذكر تعال ج�زاء الصَّ
ر بأنَّ احِلكمة خرٌي  ر من االس�تجابة لداعي الُبخل؛ أخَب أنَّ هذا كلَّه من احِلكمة، وذكَّ وحذَّ

نيا القليل؛ فقال تعال: ا أفضل من متاع الدُّ كثري، وأهنَّ
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�نة، ومعانيهام، والِعْل�م النافع،  )ې(: ُيعط�ي )ې( وه�ي: الق�رآن، والسُّ

ِئقة هبا.  ة، والوح�ي، والَفْهم، واإلتقان، ووضع األش�ياء يف مواضعه�ا الالَّ والِفق�ه، والنب�وَّ
فكلُّ ذلك من احِلْكمة التي يؤتيها اهلل )ې ې( من عباده.

وئ  ەئ  )ەئ  وال�رأي؛  والِفْع�ل  الق�ول  يف  واإلصاب�َة،  ائ(  ائ  )ى 

وئ( يف الداَرين، وهذا من َفْضل اهلل.

�ر باحِلكمة )ۆئ ۈئ ۈئ( وهم: أصحاُب  )ۇئ ۆئ( أي: وم�ا يتَِّعظ ويتفكَّ

شد. العقوِل الوافرِة الرُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ احِلكم�ة فض�ٌل وإيت�اٌء م�ن اهلل. ومنها ما يكون غري�زة موهوبة مع اخِلْلق�ة، ومنها ما 
يكون ُمكتَسًبا، حيُصل بالِمراِن والُمامرَسِة والتجاِرِب وخُمالَطِة العقالء.

�نَّة، وهو ما عند  ة -وهي أعىل احِلكمة- ويليها: الِفقه بالكتاب والسُّ وفيه�ا: َفْضل النب�وَّ
العلامء.

ر والتدبُّر، نقٌص يف العقل. ر والتذكُّ وفيها: أنَّ عدم التفكُّ

ة العمليَّة. ة الِعْلميَّة، والقوَّ وفيها: أنَّ إيتاء اهلل احِلكمة للعبد َتْكُمل به القوَّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ(:

ثم بنيَّ تعال ِعْلَمه بجميع النُّذور والنَّفقات؛ فقال تعال: )ٱ ٻ( أي: أخرجُتم 
ا أو عالني�ة، يف خرٍي أو غريه، م�ن ماٍل حالل أو  وبَذلُت�م )ٻ ٻ( قليل�ٍة أو كث�ريٍة، رِسًّ

حرام.

ًقا باملال أو  )ٻ پ پ پ( طاع�ٍة أو معصي�ٍة، مرشوًط�ا أو غرَي م�رشوط، متعلِّ

باألفعال. و)النَّْذر(: إلزام الُمَكلَِّف نفَسه بام ل ُتْلِزمه به الرشيعة.

)پ ڀ ڀ( أي: حُيْصيه، فُيجازيكم عليه.
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معِة،  ياِء والسُّ )ڀ ٺ( يف َمنِْع النَّفقات الواجبة، أو اإلنفاِق يف املعايص، أو الرِّ

ك واملعصي�ة، أو التاِركنَي الوف�اَء بنُذور الطاعة.  أو الَم�نِّ واألذى. أو الناِذري�ن ُن�ذوَر الرشِّ
)ٺ ٺ(: أعوان، َيْدَفعون عنهم عذاب اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا كانت، قليلها أو كثريها. أنَّ اهلل جُياِزي عىل النَّفقة أيًّ

وفيها: أنَّ اليقنَي بِعْلم اهلل بالنَّفقة، هو من احتساب األجر، الذي ُيضاَعف به عمُل الُمنِفق.

ا أن يكون اس�تِدراًجا هلم لَِيمَحَقهم،  وفيه�ا: أنَّ اهلل ال ين�ُص الظاملني، وإذا انتَصوا: فإمَّ
أو عقوبًة ملن انتَصوا عليهم.

وفيه�ا: موعظ�ٌة ملن نذَر َنْذَر معصية، وأنَّه ال جيوز الوفاء ب�ه؛ ففي احلديث: »َمْن َنَذَر َأْن 
ُيطِيَع اهلل َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفاَل َيْعِصِه«))(.

قني يف سبيله، وخَيُذل الُمْمِسكني القابِضني أهَل الُبخل. وفيها: أنَّ اهلل ينُص املتصدِّ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(:

ُث�مَّ ح�ثَّ تع�ال الُمنِفق�ني ع�ىل إخف�اء صَدقاهت�م؛ فق�ال: )ٿ ٿ( أي: ُتْظِهُروا 
)ٿ( الواجبة واملستحبَّة؛ )ٿ ٹ( وهي كلمة َمْدٍح ملن فعَل ذلك.

ا؛ )ڤ ڤ ڦ(  ق�وا هب�ا عليه�م رسًّ )ٹ ٹ ڤ ڤ( أي: تتصدَّ

من إظهاِرها وإبداِئها.

ع، دون صَدقة الفريضة  وقد قال بعض العلامء: إنَّ الفضيلة يف اإلخفاء هي لصَدقة التطوُّ
ع وإخفاَءها؛ أفضل وخرٌي من إظهارها، إال  -كالزكاة-. واتَّفقوا عىل أنَّ ِكتامَن صَدقة التطوُّ

إذا كان يف اإلظهار مصلحة راجحة.

رواه البخاري )6696(.  )((
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ِق املالمَة عن نفس�ه  �نَّة يف الصدقة الواجبة واألفضل إظهاُرها؛ لَدْفع املتصدِّ وقالوا: السُّ
وسوَء الظَّنِّ إذا أخفاها.

والكلُّ مقبوٌل -عىل كلِّ حال- إذا كانت النِّ�يَّة صاِدقة.

بعة الَّذين ُيظِلهم اهلل يف ظلِّ َعْرشه، يوَم ال ظِلَّ إالَّ ظِلُّه:  وقد قال النبي  يف السَّ
 : َق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها، َحتَّى الَ َتْعَلَم ِش�اَمُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُُه«))(، وقال »َوَرُج�ٌل َتَصدَّ

.)((» بِّ ِّ ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّ »َصَدَقُة السِّ

�رت. و)الس�يِّئة(: كلُّ ما َيُسوء  )ڦ ڦ ڄ ڄ( )التكفري(: هو السَّ

املرَء عمُله أو جزاؤه.

)ڄ ڃ ڃ( من اإلظهار واإلخفاء )ڃ(: عليٌم ببواطن األمور.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ياء وهوى النفس، وأبَعُد عن  َدقات أفضل من إظهارها؛ ألنَّه أبَعُد عن الرِّ أنَّ إخفاء الصَّ
إح�راج الفق�ري، إالَّ إذا كانت هناك مصلحٌة يف إظهارها -كأن َيقت�دَي به غرُيه، أو يكون يف 

ياء. ين-؛ فاإلظهار -حينئٍذ- أفضل، إذا أِمَن عىل نفسه الرِّ إظهارها إظهاٌر لشعائر الدِّ

َدقة ال ُتعتَبُ إالَّ إذا وصَلت إل الفقري؛ لقوله: )ڤ ڤ(. وفيها: أنَّ الصَّ

ويف اآلية: تفاُضل األعامل عند ربِّ العاملني؛ لقوله تعال: )ڤ ڤ ڦ(.

َدقة سَبٌب لتكفري السيِّئات. وفيها: أنَّ الصَّ

ي املحتاج والفقري، والبحث عنه إلعطائه. ويف اآلية: حترِّ

ق الفقرَي مبارشًة بنفسه، أفضُل من توكيل غرِيه بإيصاهلا، إالَّ إذا  وفيها: أنَّ إعطاء املُتصدِّ
ق، لقرابٍة أو معِرفٍة-. ح التوكيُل ملصلحة -كتأذِّي الفقري من رؤية املتصدِّ تَرجَّ

رواه البخاري )))4)(، ومسلم )))0)(.  )((
نه لغريه األلباينُّ يف صحيح الرتغيب )889(. رواه الطباين يف الكبري )8/)6)(، وحسَّ  )((
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)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:

َدقة عىل الكافر أحياًنا -لقرابتِه، أو تأليِف َقْلبه-؛ سأل  ول�امَّ كانت احلاجة تدعو إل الصَّ
ق عليهم؟ بعُض املسلمني عن ُحكم ذلك، وماذا لو ل هيتِد هؤالء املتصدَّ

وق�د ج�اء يف س�َبب نزول ه�ذه اآلية: عن اب�ن عبَّاس  ق�ال: »كان املس�ِلمون ال 
يرَضخ�ون لقراباهت�م م�ن الُمرِشك�ني )أي: كان�وا يكَرهون أن ُيعطوهم ش�يًئا م�ن أمواهلم 

َص هلم«))(. صَدقة(؛ فنزَلت هذه اآلية، فُرخِّ

فقال تع�ال: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( واملقصود: هداية 
د ، وال عىل  ، ال هداية البيان واإلرش�اد، فليس عليك -ي�ا حممَّ التوفي�ق إل احل�قِّ
َدقة برشوطها وآداهبا، إذا كانت  ار إل اإلس�الم، بل أعطِه�م الصَّ تك- هداية هؤالء الكفَّ ُأمَّ
ة، وإذا ل يكونوا حماِربني للمس�لمني؛ فاهلل تعال هيِدي َمن يش�اء إل  هن�اك مصلح�ة مرُج�وَّ

، وهيدي َمن يشاء للصَدقة ابتغاَء َوْجِهه. احلقِّ

)ڌ ڌ( كام أمَر اهلل )ڎ ڎ( من أنواِع املال واملنفعِة؛ )ڈ( أي: 

قُتم عليه  كم ُكْفر َمن تصدَّ فث�واُب ه�ذا اخلري والنفع لكم ال لغريكم، فال ُتفِس�دوه، وال يرُضُّ
ألجل املصلحة الرشعيَّة.

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک(: وهكذا َعَمل املؤمن ينبغي أن يبتغَي به َوْجَه اهلل 

ق خُمِْلًصا متهًدا؛ فقد وقَع أجُره عىل اهلل. وحَده، وإذا تصدَّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ( قلي�اًل أو كثرًيا؛ )گ ڳ( أي: ُتْعَطوَن ثوابه وافًيا، وافًرا 

غرَي منقوص، )ڳ ڳ ڳ( أي: ال ُتنَقصون شيًئا منه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

، ولو ل هيتِد َمن َدعاهم. اعية تبأ إذا بلَّغ وبنيَّ ة الدَّ أنَّ ِذمَّ

تفسري الطبي )587/5(.  )((
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وفيه�ا: أنَّ هداي�َة التوفيق، ودخوَل نوِر اإلي�امن إل الَقْلب؛ هي من اختصاص اهلل تعال 
وحمِض َفْضِله.

وفيها: أنَّ أعامل اإلنسان ال ينِصف جزاؤها إل غريه، ولكن قد ينتفع الغرُي بَعَمله.

وفيها: أنَّ اإلنفاَق لغري َوْجه اهلل ال ينَفع صاحَبه.

. وفيها: إثبات صفة )الَوْجه( هلل

وفيها: أنَّ اإلنفاق من احلرام ال ُيقَبل؛ لقوله تعال: )ڎ ڎ(، واحلرام ليس بخري.

َدقة، بوصول أجوِرهم عليها كاملًة موفورًة. وفيها: حثُّ املسلمني عىل الصَّ

وفيها: ِصَلُة القريب الكافر، وتأليُف َقْلبِه باملال، وأنَّ إعطاءه ال ُينايف الباءة من رِشِكه.

ا  َدقة، ما ل َيسَتِعن هبا عىل املعصية. وأمَّ وُيستنَبط من اآلية: جواز إعطاء العايص من الصَّ
فة ُقُلوهُبم. الكافر: فال ُيعَطى من الزكاة إالَّ من َأْسُهِم املؤلَّ

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(:

َدقات، وَمن هم األَول هبا؛ فقال تعال: ثم بنيَّ تعال مصاِرف الصَّ

َدق�ات للفقراء. و)الفقري(: ه�و الُمْعَدم، واخلايل  )ڱ( أي: اإلنف�اق وإيتاء الصَّ

ذاِت اليد، أو َمن ال جيُد إالَّ أقلَّ من نصف حاجته.

)ڱ ڱ ں ں ڻ( أي: َحبس�وا أنُفَس�هم يف طاعة اهلل، من جهاٍد 

وغرِيه، وكذلك الذين َحبَسهم العُدوُّ واملرُض.

ار هلم من ديارهم،  وقد بنيَّ تعال يف ُس�وَرة »احلرش«، أنَّ س�َبَب فقِرهم هو إخ�راُج الكفَّ
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تع�ال:  فق�ال  أمواهل�م؛  ع�ىل  واس�تيالؤهم 

ۇ( اآلية ]احلرش: 8[.
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فهؤالء )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( أي: ال يقِدرون عىل الس�فر لطَلب 
ين، أو خلوفِهم من األع�داء، أو لِ�ام أصاهبم من اجِلراح  ا الش�تغاهلم بصالح الدِّ املع�اش، إمَّ

واملرض، ونحو ذلك.

)ہ( أي: يظنُّه�م )ہ( بحاهل�م )ہ( غ�رَي حمتاِجني؛ )ہ 

كهم املسألَة، وإظهاِرهم الغنى. ھ( أي: لرَِتْ

�ل يف أحواهل�م وعالماهتم. )ھ ے  )ھ ھ( أي: بالِفراس�ة والتأمُّ

�ون يف الس�ؤال، وال ُيثِقل�ون ع�ىل النَّ�اس، بل ال يس�ألون  ے ۓ( أي: ال ُيِلحُّ
ل؛ فإنَّه ال يُمدُّ  ًف�ا، ويظنُّه اجلاهل غنيًّا، وال ُيعَرف حال�ه إالَّ بالتأمُّ أص�اًل؛ ألنَّ َم�ن كان متعفِّ

يَده وال يسأل، وإالَّ لصاَر أمُره واضًحا.

ِذي َيُطوُف َعىَل النَّاِس،  وهؤالء هم الذين قال فيهم النبيُّ : »َلْيَس الِمْسِكنُي الَّ
�ِذي الَ جَيُِد ِغنًى ُيْغنِيِه، َوالَ  ْقَمَتاِن، َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرَتاِن؛ َوَلِكِن الِمْس�ِكنُي الَّ ْقَمُة َواللُّ ُه اللُّ َت�ُردُّ

ُق َعَلْيِه، َوالَ َيُقوُم َفَيْسَأُل النَّاَس«))(. ُيْفَطُن بِِه َفُيَتَصدَّ

وقوله تعال )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(: ه���ذا َوْع��ٌد م��نه س�بحانه بأنَّه 
ق عىل الُملِحف أو عىل غري الُملِحف،  ق عىل اإلنفاق يف كلِّ األحوال، سواء تصدَّ جُياِزي املتصدِّ
؛ فإنَّ  ت حاجُته وعىل َمن ل تشتدَّ ن من َفْقره وعىل املشكوك يف َفْقره، وعىل َمن اشتدَّ وعىل الُمتيقَّ

ِعْلَم اهلل املحيَط ببواطن الُمنِفقني، وحقائَق السائلني، سيرتتَّب عليه اجلزاُء يوَم القيامة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع عىل الَبطالة؛  َدقة؛ حتى ال ُيش�جَّ �ب؛ فال ُيعَطى م�ن الصَّ أنَّ َم�ن كان ق�ادًرا عىل التكسُّ
لقوله تعال: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(.

ط عند البحث عن وظيفة رشوًطا صعبة، وال يقَبل باملتيسِّ له، وال  وبعض الناس يش�رَتِ
ة الطويلة! وهذا  ج يف الوظائف، ويرىَض -مع ذلك- أن يكون عالًة عىل الناس املدَّ أن يت�درَّ

َفْهٌم مغلوٌط.

رواه البخاري )479)(، ومسلم )9)0)(.  )((
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�ا َم�ن ل جيد وظيفة أصاًل، وال يس�تطيع مزاول�ة مهنة وال ت�ارة، أو كان له َعَمٌل ال  وأمَّ
يكفي حاجاته وحاجات أهله؛ فإنَّه ُيعَطى، ولو من الزكاة.

ب. ويف اآلية: فضيلة التعفُّف والصَّ

ن يف األحوال  س والتفطُّن ألحوال الناس، والتمعُّ ة النظر، والتف�رُّ وفيه�ا: احلثُّ عىل ِدقَّ
والقرائن؛ الكتشاف الُمحتاج العفيف الذي ال يسأل.

وفيها: إش�ارٌة إل النهي عن إيذاء الناس، يف اإلحلاح يف الس�ؤال، وإحراجهم، واإلثقال 
عليهم.

وفيها: أنَّ املضطر إذا سأل؛ فليتلطَّف.

ت حاجُة الش�خص، وعُظَمت مناقُبه وفضائُل�ه؛ كان إعطاؤه أكثَر  وفيها: أنَّه كلَّام اش�تدَّ
َدقة يف اآلية ِس�تَّ خصاٍل وصف�اٍت، عزيٌز أهُلها،  ي الصَّ أج�ًرا؛ وذل�ك أنَّ اهلل ذكَر ملس�تِحقِّ

وَمن يعِرفهم أقلُّ وأنَدر، ولكنَّ اهلل خيتصُّ بتوفيقه َمن يشاء.

وفيها: إشارٌة إل حتريم السؤال ملن عنده ما ُيغنيه، ويف احلديث: »َمْن َسَأَل النَّاَس َوَلُه َما 
ُيْغنِيِه؛ َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة َوَمْسَأَلُتُه يِف َوْجِهِه: ُخُوٌش، َأْو ُخُدوٌش، َأْو ُكُدوٌح«))(.

يعني: جاء أثُر مسألته ُجروًحا تظهر عىل اجللد واللَّحم.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ(:

قول�ه تع�ال )ۈ ٴۇ ۋ( يعن�ي: كلَّه�ا أو بعَضه�ا )ۋ ۅ 
ۅ ۉ( أي: يف مجي�ع األحوال واألوق�ات؛ حِلْرصهم عىل اخلري، وينَتِهزون اللَّيل 
َدقة عليه؛  روه، وباَدروا بالصَّ إلخفاء صَدقاهت�م، وإذا جاَءهم صاحُب حاجٍة بالنهار ل ُيَؤخِّ

لئالَّ تفوَت املصلحة واألجر.

رواه أب�و داود )6)6)(، والرتمذي )650(، والنس�ائي ))59)(، وابن ماجه )840)(، وصححه األلباين يف   )((
الصحيحة )499(.
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فه�ؤالء جزاؤه�م كام قال اهلل تع�ال: )ۉ ې ې ې( أي: ثواهبم عند اهلل 
يوم القيامة، )ې ى ى( يف املس�تقَبل واآلخرة، )ائ ائ ەئ( عىل ما 

نيا. فاهَتم من الدُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعميم اليوم واللَّيلة باألعامل الصاحلة، واالشتغال بطاعة اهلل عىل مدار اليوم.

. وفيها: أنَّ اإلنفاق يف سبيل اهلل سَبٌب النرشاح الصدر، وَطْرد اهلمِّ والغمِّ

قني، وأنَّه ُيْذِهب عنهم اخلوف من كالم الُمْرِجفني، فينبغي  وفيها: أماٌن من اهلل للمتَصدِّ
َدقة واالستمرار فيها. عدم االلتفات إل ختويفهم، واإلقدام عىل الصَّ

كر يف اآلية. مها بالذِّ ِّ عىل صَدقة العالنية؛ ولذلك قدَّ وفيها: َفْضل صَدقة السِّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(:

َدقة من الَكْس�ب الطيِّب؛ نبَّه عىل بعض الَكْس�ب اخلبيث؛  ول�امَّ حثَّ اهلل تعال عىل الصَّ
للتحذير منه، وِمن التصّدق به.

ول�امَّ ذكَر تعال حاَل الُمْحِس�نني يف األموال؛ ذكَر َطَرًفا من حال الُمس�يئني يف األموال، 
با؛ فقال تعال: وُهم َأَكَلة الرِّ

)ٱ ٻ ٻ( أي: يأخذون�ه، فينَتِفعون به، بأيِّ َوْجه -كاألكل والرشب، 

با(: زيادة يف شيَئني، منَع  َكن، أو املرَكب، أو الوقود، وغري ذلك-. و)الرِّ أو اللِّباس، أو السَّ
الشارُع من التفاُضل بينهام.

فه�ؤالء )ٻ ٻ( أي: ال ُيبَعث�ون م�ن قبوره�م ي�وَم القيام�ة )پ پ پ پ 
�يطاُن، فجعَل يتخبَّط )ڀ ڀ(  ڀ ڀ( أي: كامل�صوع، الذي تلَّبس به الشَّ

ع. أي: من الُجنون والصَّ
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با يوَم القيام�ة، فتكون فضيحته وأول  وِمش�ية املصوع عالمٌة َيْع�ِرف الناُس هبا آكَل الرِّ
عذابه عند الَبْعث.

با يس�َبُح يف هنٍر من َدٍم، وعليه  ا يف القب: فقد أخَب النبيُّ ، أنَّه رأى آكَل الرِّ وأمَّ
ه حيُث كان))(. رجٌل بني يَديه ِحجارة، فإذا أراد أن خيرَج رَماه بَحَجٍر يف فِيِه، فَردَّ

)ٺ( أي: عذاهب�م بقياِمه�م من ُقبورهم كهيئة املجان�ني املصوعني )ٺ ٺ( 

أي: بسَبب قوهلم: )ٿ ٿ ٿ ٿ(.

م عَكس�وا التش�بيه، فلم  با، لدرجة أهنَّ وه�ذه ُمكاب�رٌة وَتع�اٍم عن الفرق ب�نَي البي�ع والرِّ
با عندهم هو األصل  با ِمْثُل البيع«؛ وإنامَّ قالوا: )ٿ ٿ ٿ ٿ(؛ فالرِّ يقولوا: »إنامَّ الرِّ
با والبيَع  م جعلوا الرِّ الذي يُبيُحوَنه، ويقيسون البيَع عليه يف الُحكم! فكان عذاهُبم بسَبِب أهنَّ

كالها حالاًل.

هب�م اهلل تعال، وردَّ عليه�م بقوله: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( أي: أباح اهلل تعال  فكذَّ
با -ال�ذي من أنواعه: زيادة يف املال، ألجل تأخري  م الرِّ أرب�اَح التجارة بالبيع والرشاء، وحرَّ

األَجل يف الَقْرض-. واهلل حَيُْكم ما يشاء.

با والتخويف من فِْعل�ه، بعد أن تعامَل  )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( أي: بَلَغ�ه ُحك�ُم الرِّ

ب�ا بالتوبِة منه، والتوقُِّف عن َأْخ�ِذ الزيادة؛ )ڄ ڄ ڄ(  ب�ه )ڄ( أي: كفَّ عن الرِّ
أي: ما أخَذه قبل الِعْلم بالُحكم، )ڃ ڃ ڃ( أي: ش�أنه يف اآلخرة راجٌع إل مش�يئة 

اهلل تعال.

ب�ا وأخ�ِذه، بعد أن تبنيَّ له ُحكم�ه؛ )چ( العائدون  )چ چ( إل حتلي�ِل الرِّ

)چ ڇ( أي: أهُله�ا الُمالِزم�ون هلا، )ڇ ڇ ڍ( أي: ماِكثون فيها أبًدا، 

اًرا. باستحالهلم الذي جعَلهم ُكفَّ

ون العقوبة الطويلة يف  با؛ فيس�َتِحقُّ وا ع�ىل التعامل بالرِّ �ا إن اعتق�دوا التحريم، وأَصُّ أمَّ
النَّار.

رواه البخاري )085)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

با، وشناعة مصري صاحبه. التحذير من الرِّ

يطاِن لإلنسان. ِع الشَّ وفيها: إثبات َصَ

وفيها: ُمبالغة أهل الباطل يف ترويج باطلهم.

وفيها: أنَّ احلرام يبقى حراًما، سواًء َعِلمنا بِعلَّة التحريم، أم ل نعَلم.

ط أن يتوب وينتهي. با قبل الِعْلم؛ فهو له، برَشْ وفيها: أنَّ ما أخذه اإلنسان من الرِّ

وفيها: أنَّ الُمراب لو بقَي له شء من الزيادة؛ فإنَّه إذا تاَب جيب عليه إسقاُطها.

وفيها: التحذير من العودة إل املعصية بعد املوعظة.

وفيها: أنَّ التائب يبقى خائًفا من ذنبه؛ لقوله: )ڃ ڃ ڃ(، ولكن يرجو رمحة ربِّه.

با، باحِلَيِل والوس�ائل  وفيه�ا: عق�اب ومص�ري َمن يأكل�وَن أمواَل الن�اس عن طري�ق الرِّ
م  كاء- وأهنَّ املختلفة، والتفنُّن يف ُطُرق الَكْس�ب احلرام واالحتيال -معَتِقدين أنَّ هذا من الذَّ
ِذين َذَهَبت عقوهُلم، وهذا مصري  س�ُيعاَقبون بقياِمهم من القب كهيئة املجانني املصوعي، الَّ

با. َمن استعمَل ذكاَءه يف حتصيل األموال بالرِّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

قول�ه تع�ال )ڌ ڌ ڎ( أي: ُيذِهبه، أو ُيذِهب بَرَكته، وُيعاِق�ب عليه. وكثرًيا ما 
با بالتدريج. و)الَمْحق(: هو اإلزالة. َيذهب الرِّ

�يَّة بأن ُيَسلِّط  ة: فاإلزالة احِلسِّ �يَّة، أو إزالة معنويَّ وهذه اإلزالة حُيتَمل أن تكون إزالًة ِحسِّ
ة بأن َينِزع منه البكة. اهلل عىل مال الُمراب ما ُيْتِلفه، واملعنويَّ

َب�ا؛ إاِلَّ َكاَن َعاِقَبُة َأْم�ِرِه إَِل ِقلٍَّة«، ويف  وق�د ق�ال النبي : »َم�ا َأَحٌد َأْكَثَر م�ن الرِّ
«))(، أي: قلَّة. َبا َوإِْن َكُثَر، َفإِنَّ َعاِقَبَتُه َتِصرُي إَِل ُقلٍّ رواية: »الرِّ

رواه ابن ماجه )79))(، وأمحد )754)(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ))86)(.  )((
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يها ويباِرك فيها؛ ولذا قال: )ڎ ڈ( أي: َيزيدها  َدقات؛ فاهلل تعال ُينَمِّ ا الصَّ أمَّ
َق بَِعْدِل مَتَْرٍة من َكْسٍب َطيٍِّب، َوالَ َيْقَبُل اهلل إاِلَّ  يها، كام قال النبي : »َمْن َتَصدَّ وُينَمِّ
ُه))(، َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل  يَها لَِصاِحبِِه، َكاَم ُيَربِّ َأَحُدُكْم َفُلوَّ يَِّب، َوإِنَّ اهلل َيَتَقبَُّلَها بَِيِمينِِه، ُثمَّ ُيَربِّ الطَّ

الَجَبِل«))(؛ فتصري اللُّقمة والتمرة من الصدَقة ِمثل اجلبل.

)ژ ژ ڑ ڑ ک( وهو: كثري الُكفر أو عظيُمه، َكفور الَقْلب. وُكفره قد يكون ُكفًرا 

با. با، وإالَّ فهو واقٌع يف كبريٍة من الكبائر، باإلصار عىل الرِّ أكب باستحالل الرِّ

)ک( أي: كثري الوقوع يف اإِلْثم، ظلوٌم ألخِذه املاَل بالباطل. فهو أثيم القول والِفْعل.

ب املباح؛  فالُمراب ال يرىض بام قسَم اهلل له من احلالل، وال يكتفي بام رَشَع له من التكسُّ
فهو يس�عى يف أكِل أموال الناس بالباطل، بأنواع املكاسب اخلبيثة، فهو َجحوٌد لِ�ام عليه من 

النِّعمة، ظلوٌم آثٌِم بأكل أموال الناس بالباطل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا. يًّا أو معنويًّ با قد يكون ِحسِّ أنَّ حَمْق الرِّ

�يَّة -ب�أن خُيِْلف اهلل عىل صاحبها من  َدقة قد تكون زيادًة ِحسِّ وفيه�ا: أنَّ زيادة املال بالصَّ
ة -بأن ُيباِرك له فيام بقَي من املال- أو هبام مًعا. املال أكثر- أو معنويَّ

با من شعار أهل الُكفر. وفيها: أنَّ الرِّ

وفيها: أنَّ الُمراب كافٌر بنِعمة اهلل، ولو شكَر ألقرَض بغري زيادة، يرجو ثواب اهلل تعال.

َدقة  با َيزيد املاَل يف الظاهر، والصَّ وفيه�ا: تنبيه الِعباد عىل عدم االغرِتار بالظاهر؛ فإنَّ الرِّ
ُتنِقصه يف الظاهر، ولكنَّ احلقيقة هي عكس ذلك.

با،  َدقة من مال الرِّ َدقة: إشارٌة إل أنَّ اهلل ال يقبل الصَّ با ونامء الصَّ ويف التفريق بَن حمق الرِّ
وإنَّام يتقبَّلها من الَكْسب الطيِّب.

وهو: الصغري من اخليل.  )((
رواه البخاري )0)4)(، ومسلم )4)0)(.  )((
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)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(:
ه وحقِّ عباده: ثم قال تعال مادًحا املؤمنني، الذين يقومون بحقِّ

)گ  ب�ا  الرِّ حتري�م  ومنه��ا:  وأحكام�ه،  ب�اهلل  بُقُلوهب�م،  گ(  گ  )ک 

گ( بج�واِرحه�م )ڳ ڳ( أي: أمتُّوه�ا قويم�ًة، برشوطه�ا، وأركاهن�ا، 
يها. وواجباهتا، وُسنَنِها )ڳ ڳ( ملسَتِحقِّ

ه�ؤالء جزاؤهم كام أخب اهلل تع�ال: )ڱ ڱ( أي: ثواُب أعامهلم )ڱ ڱ( 
ًفا وضامًنا. ة( تفيد رَشَ يف اآلخرة، وهذه )الِعنديَّ

)ں ں ڻ( من مك�روٍه يف املس��تقَبل، )ڻ ڻ ڻ( عىل حمبوٍب فاَت يف 

املايض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اقرتان العمل باإليامن.

وفيها: أنَّ العمل الذي ينفع صاحَبه هو ما كان صاحلًا، أي: خالًِصا صواًبا.

الة  كنَ�ني العظيَم�ني العمليَّنْي من أركان اإلس�الم، وه�ا: الصَّ وفيه�ا: أهيَّ�ة هَذي�ن الرُّ
والزكاة.

فات يف اآلية. وفيها: حصول األمِن التامِّ للمتَِّصفني هبذه الصِّ

وفيها: أنَّ النفس تطمئنُّ إذا انتفى عنها الُحزن عىل املايض، واخلوف من املستقَبل.

�الة والزكاة- تِل�ب الراحة  وفيه�ا: أنَّ اإلي�امن واألع�امل الصاحلة -وعىل رأس�ها الصَّ
النفسيَّة ملن قام هبا.

ويف اآلية: َفْضل عمل اخلري، باألبدان واألموال.

ى. وفيها: أنَّ الُمراب خمَتلُّ اإليامن، وإن صىلَّ وزكَّ
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)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(:

ول�امَّ بيَّنت آيٌة س�ابقٌة أنَّ ما أخذه الُمراب من الزيادة قبل الِعْلم بالتحريم هو له؛ جاءت 
ه�ذه اآلية لتبنيِّ أنَّ الزي�ادة التي يقبِضها الُمراب بعد ِعْلم�ه بالتحري�م، ال جيوز املطاَلبة هبا، 

وال َأْخُذها.

با الذي ُيْس�ِخطه؛ فقال: )ۀ ہ ہ  فأمَر تعال عباَده بتقواه، وهناهم عن الرِّ
ہ ہ( أي: اخِتذوا وقايًة من عذابه، بِفْعل ما أمَركم به، وَتْرِك ما هناكم عنه، )ھ(: 
ُاْتُرك�وا )ھ ھ ھ ے( عن�َد َمن أقرضُتم�وه، واقتِصوا عىل املطاَلبة ب�رؤوس أموالِكم 

فقط.

با. وهذا أس�لوُب إغراٍء وإثارٍة، وحثٍّ عىل  م الرِّ هذا )ے ۓ ۓ( باهلل، الذي حرَّ
االمتِثال.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ ِم�ن بالغ�ة القرآن: اإلش�ارة إل أهيَّة األمر بالكل�امت التي تعل النف�وس قابلًة له، 
والتنبيه عليه بالنِّداء وغريه.

با، وإن جرى التعاُقُد عليه. وفيها: وجوب َتْرِك الرِّ

مة. با، وأنَّه ال جيوز تنفيذ العقود املحرَّ وفيها: إبطال العقود بالرِّ

�ار، أو كان بنَي غنيٍّ وغن�يٍّ -كالتاجر  ب�ا، وإن كان مأخوًذا م�ن الكفَّ وفيه�ا: حتري�م الرِّ
صاحب املصنَع، والبنك واملِصف-.

با؛ أليِّ غرٍض  ب�ا، أو أخذ ما زاَد عىل رأس املال م�ن الرِّ وفيه�ا: ع�دم جواز املطالبة بالرِّ
كه؛ ولو  فه يف وجوه الِبِّ ختلًُّصا منه؛ ألنَّ اهلل تعال أمَر برَتْ ِق به، أو َصْ كان، ول�و بنيَّ�ة التصدُّ

ُفه فيه؛ لبيَّنه اهلل تعال. كان هناك طريق يمكن َصْ

با ألصحاب املصاِرف، ولو  با، أن يرتكوا الرِّ وفيها: أنَّه ال يرُضُّ الُموِدعني يف مصارف الرِّ
استعملوها يف َحْرب املسلمني.
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با ليس ِمْلًكا للُمراب، وال أحّقيَّة له فيه. وفيها: أنَّ الرِّ

با ُينايف اإليامن. وفيها: أنَّ التعامل بالرِّ

وفيها: ابتالء اهلل تعال لدعاوى الِعباد -أمًرا أو هنًيا-؛ لتمحيِصهم.

وفيها: التمهيد قبل النهي باألحكام العظيمة، باألمر بالتَّقوى؛ ملوعظة النفوس، وهتيئتها 
للعمل بالُحكم.

عاة َوْعظ الناِس قبل أمِرهم وهنيِهم باألحكام. فعىل الدُّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 

ۉ ې ې ې(:
با كثرًيا ما تكون طائلة؛  ا عىل النفس؛ لتعلُّقها باملال، وأموال الرِّ با شاقًّ ول�امَّ كان َتْرُك الرِّ
ج�اء إع�داُد النف�وس لذلك بأس�لوِب التنبي�ه والنِّ�داء، واملوعظ�ِة، واإلغ�راِء باإليامن، ثم 

التخويف بالعقوبة العظيمة؛ فلذلك قال بعدها:

با؛ )ۇ( أي: اعَلُموا واستيِقنوا )ۇ  )ڭ ڭ ڭ( أي: ما ُأِمرُتم به من َتْرِك الرِّ

ْيف، ويف اآلخرة: بالعذاب والنَّار. نيا: بالقتال والسَّ ۆ ۆ ۈ( يف الدُّ

با ال َين�ِزع عنه، فحقٌّ عىل إمام املس�لمني  ق�ال اب�ُن عبَّاس : »َمن كان ُمقياًم عىل الرِّ
أن يسَتتيَبه، فإن نزَع وإالَّ رضَب ُعنَقه«))(.

با: ُخْذ ِسالَحَك للَحْرب«))(. وقال: »ُيقال يوَم القيامة آلِكل الرِّ

با برشوط  قول�ه تع�ال )ٴۇ ۋ( أي: رجعُتم إل طاعة اهلل بعد معصيت�ه، وتركُتم الرِّ
التوب�ة؛ )ۋ ۅ ۅ( أي: أص�واًل دون الزي�ادة، ف�� )ۉ ۉ( بأخ�ذ 

الزيادة، )ې ې( بإلزامكم بالتخيلِّ عن رأس املال.

ولذل�ك قال النب�يُّ  يف ُخْطبة الوداع: »َأاَل َوإِنَّ ُكلَّ ِرًب�ا يِف الَجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع، 

تفسري الطبي )5/6)(، تفسري ابن املنذر ))/60(.  )((
تفسري الطبي )9/6(.  )((
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ُه  َلُك�ْم ُرُءوُس َأْمَوالُِك�ْم، اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُم�وَن، َغرْيَ ِرَبا الَعبَّاِس ابِن َعْب�ِد الُمطَِّلِب؛ َفإِنَّ
ُه«))(. َمْوُضوٌع ُكلُّ

ٍء من َأْمِر اجلَاِهِليَِّة  ة النبي ، أنَّه قال: »َأاَل ُكلُّ َشْ وجاء يف حديث جابر يف َحجَّ
ُل ِرًبا َأَض�ُع ِرَباَنا، ِرَب�ا َعبَّاِس ْبِن  �َت َقَدَم�يَّ َمْوُض�وٌع ... َوِرَب�ا اجلَاِهِليَّ�ِة َمْوُض�وٌع، َوَأوَّ حَتْ

ُه«))(. ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ َعْبِد الُمطَِّلِب؛ َفإِنَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

با ُمعِلٌن الَحْرَب عىل اهلل ورسوله. أنَّ الُمِصَّ عىل الرِّ

ك-؛ فإنَّ اهلل تعال  با ما ل يأِت مثُله عىل ذنٍب آخر -غري الرشِّ وقد جاء يف الَوعيد عىل الرِّ
با من املفاسد الكثرية؛  ة ُظْلِمه، وما يرتتَّب عىل الرِّ با؛ لِش�دَّ ل يأَذن بُمحارب�ِة أحٍد إالَّ آكل الرِّ

ومنها:

- أنَّه أخُذ ماِل الغري بغري ِعَوٍض وال ُمقابِِل عمٍل يقوم به الُمراب.

با يمنع من االشتغال بالتجارة؛ فإنَّه إذا رأى شيًئا مضموًنا يأتيه بغري َتَعب؛  - أنَّ أكل الرِّ
فلامذا يدُخل يف خماطر التجارة والزراعة والصناعة وسائر األعامل؟!

- ومن مفاسده: أنَّه سَبٌب النقطاِع املعروف بنَي الناس، واندثاِر الَقْرض احلَسن.

با ثراًء فاحًش�ا، ويزداد  بة-؛ فيزداد آكُل الرِّ ًة يف الفوائد الُمركَّ - وفيه ُظْلٌم عظيٌم -خاصَّ
با- فقًرا ُمْدِقًعا. الفقرُي -دافُع الرِّ

با بَحْرب الل�ه هلم، وما يس�لِّطه عليهم م�ن البالء والعذاب،  ويف اآلي�ة: حتذي�ر َأَكَل�ة الرِّ
ة والوالة الذين م�ن وظائف�هم: حماربة َأَكَلة  وَح�ْرب رس�وله ، وخلفائه من األئمَّ

با. الرِّ

وفيها: رمحة اهلل تعال بعباده، وُمراعاة حاهلم؛ حيث ل حَيِْرم الُمرابني من رؤوس أمواهلم.

�نه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع  رواه أب�و داود )4)))(، والرتم�ذي )087)(، واب�ن ماج�ه )055)(، وحسَّ  )((
.)7880(

رواه مسلم )8)))(.  )((
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)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(:

ب عىل الُمعِس؛ فقال: با؛ أمَر الدائَن بالصَّ وملَّا بنيَّ تعال حتريم الرِّ

)ې ى( ِم�ن ُغرمائكم غريٌم )ى ائ( أي: عاج�ٌز عن أداء احلقِّ الذي عليه؛ 

)ائ ەئ ەئ( أي: فعليك�م إنظاُره وإمهاُله إل وقت َيَس�اِره، وُقدرتِه عىل الوفاء، ال 

ا  ْين: »إمَّ �داد له إذا حلَّ الدَّ ك�ام كان أه�ل اجلاهليَّة يفعلون، فيقول أحُدهم ملِن عَجَز عن السَّ
با! ر زاَده يف الرِّ «، فكلَّام تأخَّ ا أن ُتْرِبَ أن تقيَض، وإمَّ

ْين، والَوْضع من�ه، أو إلغاِئه بإبراء الُمْعِس،  ث�م حثَّ تعال الدائننَي عىل التس�اُمح يف الدَّ
ووعَد عىل ذلك اخلرَي والثواَب اجلزيل؛ فقال:

)وئ ۇئ( ع�ىل الُمْع�ِس بإبرائه؛ )ۇئ ۆئ( من إنظ�اِره وتأخرِيه )ۈئ ۈئ 

قوا وتناَزُلوا. ېئ( أي: إن كنُتم من ذوي الِعْلم، فتصدَّ

ِه«))(. ُه اهللُ يِف ظِلِّ ا َأْو َوَضَع َعنُْه؛ َأَظلَّ وقد قال النبي : »َمْن َأْنَظَر ُمْعِسً

َس َعْن َغِريِمِه َأْو حَمَا َعنُْه؛ َكاَن يِف ظِلِّ الَعْرِش َيْوَم الِقَياَمِة«))(. ويف حديٍث آخر: »َمْن َنفَّ

ْيُن، َفإَِذا َحلَّ  ا؛ َفَلُه بِ�ُكلِّ َيْوٍم َصَدَقٌة َقْبَل َأْن حَيِ�لَّ الدَّ وق�ال : »َم�ْن َأْنَظَر ُمْعِسً
ْيُن َفَأْنَظَرُه، َفَلُه بُِكلِّ َيْوٍم ِمْثَلْيِه َصَدَقٌة«))(. الدَّ

اَوُزوا  ا َقاَل لِِفْتَيانِِه: َتَ وقال النبي : »َكاَن َتاِجٌر ُيَداِيُن النَّاَس)4(، َفإَِذا َرَأى ُمْعِسً
َعنُْه؛ َلَعلَّ اهلل َأْن َيَتَجاَوَز َعنَّا، َفَتَجاَوَز اهلل َعنُْه«)5(.

ويف رواي�ة للحدي�ث: »إِنَّ َرُجاًل َكاَن فِيَم�ْن َكاَن َقْبَلُكْم، َأَتاُه الَمَل�ُك لَِيْقبَِض ُروَحُه، 
؟ َقاَل: َما َأْعَلُم، ِقيَل َلُه: اْنُظْر، َقاَل: َما َأْعَلُم َش�ْيًئا َغرْيَ َأينِّ  َفِقي�َل َل�ُه: َهْل َعِمْلَت من َخ�رْيٍ

رواه مسلم )006)(.  )((
رواه أمحد )559))(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )6576(.  )((

حه األلباين يف اإلرواء )8)4)(. رواه أمحد )046))(، وصحَّ  )((
أي: يبيعهم باألجل.  )4(

رواه البخاري )078)(، ومسلم ))56)(.  )5(
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. َفَأْدَخَلُه اهلل  اَوُز َعِن الُمْعِسِ ، َوَأَتَ ْنَيا َوُأَجاِزهيِ�ْم، َفُأْنظُِر الُمورِسَ ُكنْ�ُت ُأَباِيُع النَّاَس يِف الدُّ
الَجنََّة«))(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْين إذا كان ال يستطيع الوفاء. وجوب إنظار الُمْعِس، وعدم جواز ُمطالبتِه بالدَّ

ا اإلنظار والتأخري للعاجز: فهو  ْين، وأنَّه صَدقة َوُسنَّة. وأمَّ وفيها: فضيلة اإلبراء من الدَّ
واجٌب.

وفيها: أنَّ جهالة األَجل يف إنظار الُمْعِس إل حني امليَسة، ال َترُض.

)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب(:

نيا وفناِء ما فيها م�ن األموال، وإتياِن اآلخرة  ره�م بزواِل الدُّ ث�م وعَظ تعال عباَده، وذكَّ
وما فيها من الُمحاسبة عىل األعامل؛ فقال تعال:

)ېئ ىئ( أي: احَذروا عذاَب يوم. واملراد به: يوم القيامة )ىئ ىئ ی ی( 

أي: ُتَردُّون إليه للحساب.

)ی جئ حئ مئ(: ُتعَط�ى وُتس�توف)ىئ يئ( من ثواب احلس�نات، وعقوبة 

السيِّئات، )جب حب خب( أي: ال ُينَقصون شيًئا من ثواب حسناهتم، وال ُيزاد عليهم شء 
يف عقوبة سيِّئاهتم.

�امء، وآِخ�ُر القرآن عهًدا  وه�ذه اآلية هي آخ�ر وصيٍَّة نزَلت عىل نبيِّنا  من السَّ
بالَعرش وربِّه تعال، بعد استقراِر نزول األحكام واألوامر والنواهي واألخبار والَقَصص.

قال ابُن عبَّاس ، وس�عيُد بُن ُجَبري، وَعطيَُّة الَعْويف، وغرُيهم: »آخر آية نزلت عىل 
النبي : )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی(«))(.

رواه البخاري ))45)(، ومسلم )560)(.  )((
تفس�ري الطبي )40/6-)4(، تفس�ري ابن املنذر ))/65(، تفس�ري ابن أب حاتم ))/554(، تفس�ري ابن كثري   )((

.)7((/((
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ا نزَلت قبَل موته  بتس�ع لياٍل، وقي�ل: بثالٍث، وقيل غري ذلك،  حت�ى قيل: إهنَّ
ول ينِزل بعدها شٌء))(.

وج�اء يف »صحيح البخاري«))( ع�ن ابن عبَّاس  قال: »آِخُر آَي�ٍة َنَزَلْت َعىَل النَّبِيِّ 
َبا«. : آَيُة الرِّ

با؛ إْذ هي معطوفة  لة يف الرِّ ومجَع العلامُء بني القوَلني: بأنَّ هذه اآلية هي ِختام اآليات املن�زَّ
.)((  با خمتومة هبذه اآلية، وهي آخر ما نزل عىل النبي ؛ فتكون آيات الرِّ عليهنَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اتِّقاء عذاب يوم القيامة يكون بِفْعل أوامر اهلل، واجتناب نواهيه.

وفيها: أنَّ مرِجع اخلالئِق كلِّهم إل اهلل، ُحكاًم وَقَدًرا وجزاًء.

وفيها: أنَّ الصغري ُيكَتب له ثواب ما َعِمَل؛ لقوله: )ی جئ حئ مئ(.

با، بتذكريه�م بتقوى اهلل، واتِّقاِء عذاب�ه يف اليوم اآلخر،  وفيه�ا: فائ�دة يف دع�وة َأَكَلِة الرِّ
ِر احلساب واجلزاء يف ذلك اليوم. وتذكُّ

عاة بَوْعظ الُمرابني هبذه اآلية. وفيها: توجيه الدُّ

وفيها: استحباب ختام الوصايا باألمر بتقوى اهلل؛ فإنَّ هذه اآلية هي آخر وصيَّة من اهلل 
ة. للبرشيَّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

تفسري القرطبي ))/75)(، فتح الباري )05/8)(.  )((
صحيح البخاري )4544(.  )((

انظر: فتح الباري )05/8)(.  )((
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ی جئ حئ مئ(:
ْين. وقد أرش�َد اهلل تعال عباَده املؤمنني فيه�ا إل الكتابة، إذا تعاَملوا فيام  ه�ذه هي آية الدَّ
لة؛ ليكون ذل�ك أحفَظ هلا وأضبَط، وأعوَن ع�ىل الوفاِء هبا، وِحفِظ  بينه�م بمعام�الٍت مؤجَّ

: حقوق أطرافها؛ فقال

ْي�ن(: كلُّ م�ا ثب�ت يف  )ٱ ٻ ٻ( ب�اهلل وأحكام�ه )ٻ ٻ پ( )الدَّ

م�ة من حقٍّ لش�خص آخر. واملعن�ى: إذا عامَل بعُضكم بعًضا معامل�ًة فيها َدْين -كالَبيع  الذِّ
�ر ص�داق الزوجة، وغ�ري ذل�ك- )پ پ پ( ووقت  اآلِج�ل، والَق�ْرض، ومؤخَّ

ْين بَأَجِله؛ ألنَّ الكتابة َمرِجٌع حلَْسم اخلالف. معلوم؛ )ڀ( أي: اكُتبوا الدَّ

ل،  ل موصوف يف الذّمة، بثمن معجَّ َلم«، وهو: َبيع شٍء مؤجَّ ويدخل يف اآلية: »َبيُع السَّ
يعن�ي: البيع الذي يكون في�ه تقديم الثمن كاماًل يف ملس العق�د، وتأجيل املبيع املوصوِف 

. ة البائع- إل أجٍل معنيَّ -املتعلِّق بِذمَّ

ى، قد أحلَّه اهلل يف  �َلف املضموَن إل أجٍل مس�مَّ ق�ال ابن عبَّاس : »أش�َهد أنَّ السَّ
الكتاب، وأِذَن فيه«، ثم قرأ: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(«))(.

)ڀ ڀ( أي: ب�نَي الدائ�ن واملدين، والبائع واملش�رتي، ونحوهم. و»البينيَّة« 

تقتيض أالَّ ينَفِرَد أحُد املتعاِمَلنْي بالكتابة؛ بل تكون باطِّالع الطَرَفني.

)ٺ ٺ( أي: باحلقِّ واإلنصاف واالستقامة، فال يميل قلُمه ألحِد الطَرَفني 

عىل اآلخر.

رواه احلاكم )0)))(، والبيهقي ))08))(، وصححه األلباين يف اإلرواء )69))(.  )((
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)ٺ ٿ( أي: ال يمَتنِع )ٺ( َيْعِرف الكتابة )ٿ ٿ( إذا ُطِلَب منه ذلك، 

)ٹ ٹ ٹ(، فليكُتب عىل أصول الكتابة وطريقة التوثيق، وُش�كًرا لنِعمة اهلل الذي 

نه من تعلُّم الكتابة. مكَّ

لُِيم�ِل  أي:  )ڤ(  يمَتنِ�ع،  وال  الكتاب�ة،  من�ه  ُطِلَب�ت  إذا  ف�وًرا  )ڤ( 

-و)اإلم�الل( و)اإلمالء( بمعنى واح�د- )ڤ ڤ ڦ( وهو املديون. )ڦ ڦ 
ت�ه. )ڄ ڄ ڄ ڄ( أي: ال  ڦ( أي: ه�ذا املدي�ون، ال�ذي يُم�يل ويبنيِّ م�ا يف ِذمَّ

ْين الذي عليه. ُينِقص شيًئا من الدَّ

ف، )چ ڇ(  )ڃ ڃ ڃ چ چ چ( أي: ناقص العقل، ال حُيِسن التصُّ

يف بدن�ه، أو رأي�ه، كأن يكون صبيًّا أو منوًنا أو َهِرًما، )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( لَعْجٍز -من 
َخَرس، أو جهل باللُّغة، أو حبس، ونحو ذلك-؛ )ڌ ڎ( الذي يتولَّ ُشؤونه -من 
، دون  ، أو مرتِجم، أو وكيل، ونحوه�م- )ٺ( أي: بالصدق واحلقِّ وال�د، أو ويصٍّ

زيادة أو نقصان، أو حماباة.

)ڈ ژ( أي: ُاطُلب�وا ش�هادهَتام ع�ىل احلق�وق م�ع الكتابة. وه�ذا األمر 

لالستحباب.

)ژ ڑ( يعن�ي: األح�رار البالغني املس�لمني. )ک ک ک ک( أي: فإن 

ل يكن الش�اهداِن رجَلني؛ )گ گ( يش�هدون. وشهادة النِّس�اء هنا يف قضايا 
�ا يف غريه�ا م�ن القضايا -كاحل�دود والنِّ�كاح وغريه�ا- فال ُتقبل إالَّ ش�هادة  األم�وال، أمَّ

جال. الرِّ

�هوِد أن يكونوا )گ گ ڳ ڳ( أي: ممَّ�ن ُعِرَف عند ُعموم  واش�رتَط يف الشُّ
م َمْرِضيُّون يف ديانتهم وأمانتهم. الناس أهنَّ

هادة؛ بَس�َبب )ڳ ڳ ڱ( أي: إذا َنسَيت )ڱ  واش�رتَط امرأَتني يف الشَّ
اكرة، الضابطة )ڱ( الناسية. ڱ( الذَّ

عوة للش�هادة، ويكون ميُئهم  )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( أي: جي�ب عليه�م تلبي�ُة الدَّ
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لوها ف�رَض َعنْيٍ عليهم، إذا ل  ليش�َهدوا فرَض كفايٍة، وميُئهم لإلدالء بش�هادهتم التي حتمَّ
يكن احلقُّ َيْثُبت إالَّ بذلك.

كُث�َرت  ت�َم�لُّ�وا م�ن ذل�ك، مه�ام  )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( أي: ال 

الُمداينات )ھ ے(: إل وقت ُحلوله.

)ۓ( الذي أمرناكم ب�ه من الكتابة )ۓ ڭ ڭ(: أعدل، )ڭ ڭ( 

، )ۇ ۇ ۆ(  أي: أثَب�ت وأحَفظ هلا، وأعَون للش�اهد عىل إقامتها إذا نيَس أو َش�كَّ
. كُّ جوع إل الكتابة زال الشَّ ؛ ألنَّه إذا تمَّ الرُّ كِّ أي: أقرب إل انتفاء الشَّ

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( أي: إذا كان البي�ع باحلارض يًدا بيد، وليس باآلِجل؛ فال 

بح، فتشمل: البيع والرشاء واإلجارة.  ك الكتابة. و)التجارة(: كلُّ َصْفقة ُيراد هبا الرِّ بأس برَتْ
وأع�ىل من ذلك كلِّه: م�ا ذكَره اهلل بقول�ه: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ( اآلية ]الصف: 11-10[.

)ۅ ۅ( أي: تتعاَطوهنا، وتتعاَملون هبا.

ك  ف�إذا كان األم�ر كذل�ك؛ )ۉ ۉ ې ې ې( أي: ال إث�َم عليك�م ب�رَتْ
الكتابة يف هذه احلالة؛ ألَْمِن النِّسيان والتناُزع.

)ى ى ائ(: وه�ذا األم�ر لالس�تحباب. واإلش�هاد ع�ىل البي�ع أقَطع 

للتناُزع، وأدَفُع للخالف.

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( أي: ال جي�وز إحل�اُق الرَضر بالكاتب، وال الش�اهد؛ ألنَّ 

ور  �هادة، وس�يدَفع إل الوقوع يف كتابِة الزُّ هذا س�يؤدِّي إل اإلحجام عن َبْذل الكتابة والشَّ
وشهاَدتِه.

ارة التي هُنيتم عنها؛ )ۈئ ۈئ ېئ( أي: خروٌج عن  )ۆئ ۆئ( هذه الُمضَّ

الطاعة، وإثٌم عليكم.

بُِعوا أمَره، واتُركوا ما هنى عنه. )ېئ ىئ( أي: خاُفوه وَراِقبوه، واتَّ

)ىئ ی( يعني: إذا اتقيُتم؛ علَّمكم ما ينفُعكم.
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ني�ا واآلخرة )حئ(: واس�ع الِعْلم بحقائِقها  )ی ی جئ( م�ن مصالح الدُّ

وعواِقبها.

ْين من الفوائد: ويف آية الدَّ

ِعناية اهلل بحقوق الِعباد؛ فإنَّ هذه أطوُل آية يف كتاب اهلل تعال.

َدقة عىل َمن ال حُيِس�نها، بالكتابة له ماًنا.  وفيها: أنَّ ِمن ُش�كر نِعم�ة معرفة الكتابة: الصَّ
وجيوز َأْخذ األجرة عىل ذلك.

وفيه�ا: َقب�ول ش�هادة امل�رأة يف امل�ال -دون احل�دود والنِّ��كاح وغريه�ا-؛ ألنَّ قضايا 
ع الرشُع يف كيفيَّة إثباهتا. جال والنِّساء غالًبا؛ فوسَّ املعامالت املاليَّة كثرية، ويطَّلع عليها الرِّ

وفيها: أنَّه ال جيوز إرغام الكاتب عىل الكتابة، والشاهد عىل احلضور بدون رضاها، وال 
ل تكلفة السفر-. جيوز تكليُفهام بام يُشقُّ عليهام -كاإلتيان من بعيد، وحتمُّ

وفيها: تذكرٌي بنِعمة اإلس�الم، الذي أخرَجهم من اجلهالة إل الِعْلم بالرشيعة، وهو أكب 
العلوم وأنفعها، ووعٌد بدوام ذلك.

وفيها: أنَّ التَّقوى سَبُب إفاضة العلوم.

وفيه�ا: أنَّ تعلي�م اهلل للعبد يزداد بتقوى العبد هلل؛ كام قال تعال يف آيٍة أخرى: )ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ( ]األنفال: 29[.

ين خاصٌّ بالِعبادات، وإنَّ اهلل أوكَل إل الَخْلق ُش�ؤون  وفيه�ا: ردٌّ ع�ىل َمن يقول: إن الدِّ
املعام�الت! وه�ذا ضالٌل مب�نٌي؛ فإنَّ اهلل تعال قد بنيَّ احلالل واحل�رام يف كلِّ شٍء -بام فيها 

فات. املعامالت- ووضَع ضوابط لِ�ام يكون بنَي الناس من العقود وأنواع التصُّ

ه، كاليتيم؛  د ذلك فيَمن حُيتَم�ل ضياُع حقِّ ل. ويتأكَّ ي�ن املؤجَّ ويف اآلي�ة: األمر بكتابة الدَّ
ين الذي له. فيجب عىل ويلِّ اليتيم أن يكتَب الدَّ

. وفيها: إحسان الكتابة باألسلوب واخلطِّ

وفيها: أنَّ اإلنسان ال يتعلَّم إالَّ بتمكني اهلل له من ذلك، وهلذا ال ُبدَّ له من ُشكر النِّعمة.
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وفيها: أنَّ األفضل أن يكون الكاتب َطَرًفا ثالًثا. وجيوز ملن عليه احلقُّ أن يكتب.

ْين، أوِصفته، أو نوعه؛ لقوله: )ڄ  وفيها: أنَّه حيُرم عىل املدين َبْخُس الدائن يف كميَّة الدَّ
ڄ ڄ ڄ(.

وفيها: أنَّ الويلَّ يقوم مقام الُمولَّ عليه يف اإلمالء.

نَّة  وفيها: أنَّ البيِّنة يف القضايا املاليَّة هي ش�هادة َرُجلني، أو َرُجٍل وامرأتني، وجاءت السُّ
ِعي. ببيِّنة ثالثة، وهي: شهادة رجل مع يمني الُمدَّ

وفيه�ا: أنَّ ِحف�َظ امل�رأة وضبَطه�ا أق�لُّ م�ن حفظ الرج�ل وضبط�ه، وهذا ع�ىل األعمِّ 
جال. واألغلب؛ وإالَّ فالنُّبوغ واحِلفظ حاصٌل يف بعض النِّساء أكثر منه يف بعض الرِّ

ره بعد النسيان. هادة عىل أمٍر تذكَّ وفيها: جواز الشَّ

وفيها: ماهدة النفس يف َدْرء الَمَلل احلاصل بالتَّ�كرار؛ وذلك إلقامة املصالح.

ة رشعية، إذا كانت من ثقٍة معروٍف خطُّه. وفيها: العمل بالكتابة، واعتبارها ُحجَّ

. كَّ يبَة والشَّ وفيها: العمل عىل كلِّ ما يدفع الرِّ

ر؛ لقوله تعال: )ى ائ(. م وال يتأخَّ وفيها: أنَّ اإلشهاد يكون عند التباُيع، ال يتقدَّ

ة الَكَتبة والّش�هود فِْس�ٌق، يس�تِحقُّ صاحُبه اهلَْج�َر، ويرتتَّب عليه زواُل  وفيها: أنَّ ُمضارَّ
ة. ة واخلاصَّ الواليات العامَّ

وفيه�ا: أنَّ الش�خص الواح�د ق�د جيتم�ع في�ه الِفْس�ق والطاعة، ك�ام جيتمع في�ه اإليامن 
والنِّف�اق، فال يكون فاس�ًقا خالًصا، وال مؤمنً�ا خالًصا، فيواَل َوحُيَبُّ بَحَس�ب ما عنده من 

أ منه بَحَسب ما عنده من النِّفاق والُفُسوق. اإليامن والطاعة، وُيبَغض وُيتبَّ

وفيها: أنَّ الكتابة ليست ختوينًا لألطراف؛ ولكنها ضبٌط للحقوق.

ة ُيعَمل ب�ام فيها، ولو ماَت هو  وفيه�ا: أنَّ وثيق�ة الَعْدل -صاح�ب اخلطِّ املعروف- ُحجَّ
والشهود.

وفيها: أنَّ إقرار اإلنسان عىل نفسه مقبوٌل.
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ْين. َق به تنفيُذ األمر اإلهليِّ بكتابة الدَّ وفيها: أنَّ تعلُّم الكتابة فرُض كفاية؛ لكي يتحقَّ

وفيها: أنَّ شهادة الصبيِّ غري مقبولة؛ لقوله: )ژ ڑ(.

وفيها: أنَّ ش�هادة النِّس�اء ُمنَف�ِردات يف األموال ونحوها غ�رُي مقبولة؛ لقوله: )گ 
گ(.

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

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ(:

ى،  قول�ه تع�ال )ٻ ٻ ٻ ٻ( أي: مس�افرين، وتعاَملُتم بالُمداينة إل أجٍل مس�مَّ
)پ پ پ( يف س�فركم، أو ل تدوا آلة الكتاب�ة؛ )پ( تكون بداًل من الكتابة. 

، يمكن استيفاؤه منها، أو من بعضها. ْهن(: توثقة َدْيٍن بَعنْيٍ و)الرَّ

. وكيفيَّة القبض ُيرَجُع فيه إل الُعْرف. )ڀ( يف يد صاحب احلقِّ

ْهن مرشوٌع يف الس�فر وغريه، وقد ُتويفِّ رس�وُل اهلل  وِدْرُعه َمْرُهونٌة عند  والرَّ
، بثالثنَي صاًعا من شعري))(. هيوديٍّ

)ڀ ڀ ٺ ٺ( أي: َوثَِق كلٌّ منكم باآلخر، واختَذه أمينًا؛ فال بأس أالَّ تكتبوا 

وال ُتش�هدوا، وال َتْرَهن�وا. وإذا كان األم�ُر كذل�ك؛ )ٺ ٺ ٿ( وهو: املقرِتض، 
ين )ٿ( أي: حقَّ صاحبه، )ٿ ٿ ٹ( أي: ليخَش الَمديُن  ال�ذي اؤمتن عىل الدَّ

ا، بطريقة حَسنة، دون مم�اَطلة. يه تامًّ ين، فيؤدِّ ربَّه يف أداِء الدَّ

أي:  )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  خُتْف�وه�ا،  أي: ال  )ٹ ٹ ڤ( 

وقَع َقْلُبه يف اإلثم، والَقْلب عليه مدار الصالح والفساد.

�هادة وبياهِن�ا، أو ِكتامهنا -عىل َوْجه اخلصوص- ومن  )ڄ ڄ ڄ( من إقامة الشَّ

اخلري أو الرشِّ ُعموًما )ڄ(: حميط بكلِّ ذلك، فُيجازيكم به.

رواه البخاري )6)9)(، ومسلم ))60)(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
ة. ِعناية اهلل تعال بِحفظ أموال عباده، حتى ذكَر ُحكم هذه احلالة اخلاصَّ

قاق يف املستقَبل. وفيها: احتياط الرشيعة لَقْطِع النِّزاع، وَمنِْع حصول الشِّ

ْهن. م عىل الكتابة واإلشهاد والرَّ وفيها: ِعناية اهلل بِحفظ حقوق الِعباد؛ فدهلَّ

ْهن وال اإلشهاد وال الكتابة. وفيها: أنَّه إذا َوثَِق املتعاِملون بالُمداينة؛ ل جيب الرَّ

وفيها: وجوب أداء األمانة، وحتريم اخِليانة.

ا من الكبائر. وق�د ُأضيَف )اإلثم( فيها إل )الَقْلب(،  �هادة، وأهنَّ وفيها: حتريم ِكتامن الشَّ
وهو أعظم من إثم اجلوارح.

ك أدائها،  �هادة إثُمه برَتْ ك، كام يك�ون بالفعل؛ فإنَّ كاتم الشَّ وفيه�ا: أنَّ اإلث�م يكون بالرَتْ
وحملُّ هذه املعصية يف الصدر والَقْلب.

ين، وتسمية الوفاء به )أمانة(؛ ملا هلذه الكلمة من املهابة يف النفوس. وفيها: تعظيم َقْدر الدَّ

وفيه�ا: إثب�ات أع�امل الُقُل�وب، ومنها أفعال حَس�نة حمم�ودة -كاإلخ�الص، واملحبَّة، 
 ، ياء، وُسوء الظَّنِّ ل، وغريها- ومنها أفعال مذمومة أثيمة -كالنِّفاق، والرِّ والَخشية، والتوكُّ

هادة، وغريها-. والُعْجب، والِكْب، وِكتامن الشَّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(:

هادة، وهي ممَّا خيَفى يف النفوس؛ أخب  أنَّه حُياِسب عباَده  ول�امَّ هنى تعال عن َكْتم الشَّ
عىل ما ُيْظِهرونه وخُيْفونه؛ فقال تعال:

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(: وهذا ِذكٌر لَسَعة ُملكه سبحانه بعد َسَعة ِعلمه، فله ما 

فيهام َخْلًقا وُمْلًكا وتدبرًيا.

وا به  )ڇ ڇ(: ُتْظِه�روا )ڇ ڍ ڍ( وُقُلوبِك�م، )ڌ ڌ( أي: ُتِسُّ

وتكُتموه؛ )ڎ ڎ ڈ( أي: ُيؤاِخْذكم به وجُياِزُكم عليه إذا شاء.
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ولذل�ك قال: )ژ ژ ڑ( أي: يتجاوز بَفْضله، فيعفو وال ُيعاِقب. و)املغفرة(: 
َس�رْت الذنب مع التجاُوز عنه. )ڑ ک ک( بَعْدله. )ک گ گ گ گ(؛ 

فال ُيعِجزه شء.

ويف َخْتم اآلية بالُقدرة: إش�ارٌة إل الَبْعث الذي س�تحُدث بعَده الُمحاَس�بة، وإش�ارٌة إل 
ُقدرة اهلل عىل حُماَسبة هؤالء الِعباد كلِّهم، عىل أعامهلم الظاهرة واخلفيَّة.

ول��امَّ نزَلت هذه اآلية ش�قَّ ذلك عىل أصحاب النبيِّ ، واش�تدَّ عليهم؛ فأنزَل 
اهلل تعال التخفيَف.

فع�ن أب هري�رة قال: ل�امَّ َنَزَلْت َعىَل َرُس�وِل اهلل  )ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ک گ گ گ گ(، ق�ال: َفاْش�َتدَّ َذلِ�َك َعىَل َأْصَح�اِب َرُس�وِل اهلل ، َفَأَتْوا 

ْفنَا من األَْعاَمِل َما  َكِب، َفَقاُلوا: َأْي َرُس�وَل اهلل، ُكلِّ َرُس�وَل اهلل ، ُث�مَّ َبَرُكوا َع�ىَل الرُّ
َدَقَة- َوَقِد ُأْنِزَلْت َعَلْيَك َهِذِه اآلَيُة، َواَل ُنطِيُقَها! َياَم َواجِلَهاَد َوالصَّ اَلَة َوالصِّ ُنطِيُق -الصَّ

َقاَل َرُسوُل اهلل : »َأُتِريُدوَن َأْن َتُقوُلوا َكاَم َقاَل َأْهُل الِكَتاَبنْيِ من َقْبِلُكْم: َسِمْعنَا 
نَا َوإَِلْيَك الَمِصرُي«. َوَعَصْينَا؟ َبْل ُقوُلوا: َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا، ُغْفَراَنَك َربَّ

نَا َوإَِلْيَك الَمِصرُي. َقاُلوا: َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا، ُغْفَراَنَك َربَّ

ْت هِبَا َأْلِسنَُتُهْم، َفَأْنَزَل اهللُ يِف إِْثِرَها: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  َأَها الَقْوُم؛ َذلَّ َفَلامَّ اْقرَتَ
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(.

َفَلامَّ َفَعُلوا َذلَِك َنَس�َخَها اهللُ َتَعاَل، َفَأْنَزَل اهللُ : )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ())(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ُعموم ُملك اهلل تعال، وَسَعة ِعْلمه.

رواه مسلم )5))(.  )((
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وفيها: حتذير العبد من أن خُيِفي يف َقْلبه ما ال يرضاه اهلل.

بِّ للعبد. وفيها: إثبات حُماَسبة الرَّ

وفيه�ا: أنَّ�ه ال يلَزم من الُمحاَس�بة املؤاَخ�ذة واملعاَقبة؛ لقول�ه تعال: )ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک(، بعد قوله: )ڎ ڎ ڈ(.

وفيها: الُمحاَسبة عىل ما يف النفوس.

لت أنواَع هذه الُمحاَسبة: وقد بيَّنت نصوٌص أخرى وفصَّ

 : د واخلواطر؛ كام قال النبي فمنها: أنَّ اهلل تعال ال يؤاِخذ عىل حديث النَّْفس املجرَّ
َثْت بِِه َأْنُفَسَها، َما َلْ َتْعَمْل بِِه َأْو َتَكلَّْم«))(. تِي عامَّ َوْسَوَسْت، أو َحدَّ اَوَز أِلُمَّ »إِنَّ اهللَ َتَ

ومنه�ا: م�ا جاء يف »الصحيَح�ني«))(، أنَّ النبي  قال: »إِنَّ اهلل َكَتَب الَحَس�نَاِت 
َ َذلَِك: َفَمْن َهمَّ بَِحَس�نٍَة َفَلْم َيْعَمْلَها؛ َكَتَبَها اهلل َلُه ِعنَْدُه َحَسنًَة َكاِمَلًة، َفإِْن  �يَِّئاِت، ُثمَّ َبنيَّ َوالسَّ
ُهَو َهمَّ هِبَا َفَعِمَلَها؛ َكَتَبَها اهلل َلُه ِعنَْدُه َعرْشَ َحَسنَاٍت إَِل َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف إَِل َأْضَعاٍف َكثرَِيٍة. 
َوَم�ْن َهمَّ بَِس�يَِّئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها؛ َكَتَبَها اهلل َلُه ِعنَْدُه َحَس�نًَة َكاِمَلًة، َفإِْن ُه�َو َهمَّ هِبَا َفَعِمَلَها؛ َكَتَبَها 

اهلل َلُه َسيَِّئًة َواِحَدًة«.

َء، وجزَم ب�ه، وأصَّ عليه، وَعِمَل باألس�باب املوِصلة  ومنه�ا: أنَّ َمن ن�وى العمَل اليسِّ
إليه، لكنَّه عَجَز عنه؛ فعليه مثُل إثِم فاِعله؛ حلديث: »إَِذا الَتَقى الُمْس�ِلاَمِن بَِس�ْيَفْيِهاَم؛ َفالَقاتُِل 
ُه َكاَن َحِريًصا  َوالَمْقُتوُل يِف النَّاِر«، قيل: َيا َرُسوَل اهلل، َهَذا الَقاتُِل، َفاَم َباُل الَمْقُتوِل؟ َقاَل: »إِنَّ

َعىَل َقْتِل َصاِحبِِه«))(.

وحلدي�ث: »َوَعْب�ٍد َلْ َيْرُزْقُه اهلل َمااًل َواَل ِعْلاًم، َفُهَو َيُقوُل: َلْو َأنَّ يِل َمااًل َلَعِمْلُت فِيِه بَِعَمِل 
ا َسَواٌء«)4(. ُفاَلٍن. َفُهَو بِنِيَّتِِه، َفِوْزُرُهَ

رواه البخاري )6664(، ومسلم )7))(.  )((

رواه البخاري ))649(، ومسلم ))))(.  )((
رواه البخاري )))(، ومسلم )888)(.  )((

رواه الرتمذي )5)))(، وابن ماجه )8))4(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )6)(.  )4(
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�وَرة العظيم�ة بآيَتن كريمَت�ن هلام خصائ�ص جليلة  ث�م خت�َم اهلل تع�اىل ه�ذه السُّ
وفضائل عظيمة؛ ومها قوله سبحانه:

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

خت مت(:

فمن فضائل هاَتن اآليَتن:

م�ا ج�اء يف حديث النبي : »َم�ْن َقَرَأ بِاآلَيَت�نْيِ من آِخِر ُس�وَرِة الَبَق�َرِة يِف َلْيَلٍة؛ 
َكَفَتاُه«))(.

َتِمُل ِمَن  �ْيَطاِن، َوِقيَل ِمَن اآلَف�اِت، َوحَيْ ْيِل، َوِقيَل ِمَن الشَّ ِقي�َل: َمْعنَاُه: َكَفَت�اُه ِمْن ِقَياِم اللَّ
اجلميع))(.

ومنه�ا: أنَّ�ه ل ُيعَطها أح�ٌد قبل نبيِّنا ؛ فق�د قال : »ُأْعطِي�ُت َخَواتِيَم 
ِت الَعْرِش، َلْ ُيْعَطُهنَّ َنبِيٌّ َقْبيِل«))(. ُسوَرِة الَبَقَرِة من َبْيِت َكنٍْز من حَتْ

ومنها: أنَّ النبي  ُأعطَي خواتيم ُسوَرة البقرة يف السامء ل�امَّ ُعرج به)4(.

َمَواِت َواألَْرَض بَِأْلَفْي َعاٍم،  ُلَق السَّ ومنها: قوله : »إِنَّ اهلل َكَتَب ِكَتاًبا َقْبَل َأْن خَيْ
َأْنَزَل ِمنُْه آَيَتنْيِ َخَتَم هِبِاَم ُسوَرَة الَبَقَرِة، َواَل ُيْقَرآِن يِف َداٍر َثاَلَث َلَياٍل َفَيْقَرهُبَا َشْيَطاٌن«)5(.

رواه البخاري )5009(، ومسلم )807(.  )((
رشح النووي عىل مسلم )6/)9(.  )((

حه حمققو املسند. رواه أمحد )44)))(، وصحَّ  )((
رواه مسلم ))7)(.  )4(

رواه الرتمذي ))88)(، وهو يف صحيح اجلامع )799)(.  )5(
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�ام ملا نزلَتا ُفتَِح باٌب من الس�امء، فن�زل من�ه َمَل�ٌك إَِل األَْرِض، َلْ َينِْزْل َقطُّ إاِلَّ  ومنه�ا: أهنَّ
ُة  اَم َنبِيٌّ َقْبَلَك: َفاحِتَ الَي�ْوَم، َفَس�لََّم عىل النبيِّ ، َوَقاَل: »َأْبرِشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِيَتُه�اَم َلْ ُيْؤهَتُ

الِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسوَرِة الَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمنُْهاَم إاِلَّ ُأْعطِيَتُه«))(.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(:

وقد أخَب اهلل تعال عن نبيِّه  يف هذه اآلية، أنَّه قد آمَن، وُحقَّ له أن ُيؤِمن، كيف 
ال وهذه املعِجزات واآليات البيِّنات يسَمُعها ويراها َترْتَى؟

�د  )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( وهو: القرآن  فق�ال : )ڳ ڳ( حممَّ
نَّة. )ں( كذلك تاَبعوه وآَمنوا. والسُّ

)ڻ( أي: كلٌّ واحٍد منهم )ڻ ڻ(: بربوبيَّته، وإهليَّته، وأسامئه وصفاته، وأفعالِه، 

وأحكاِمه.

ري�ن، املخلوقني من نور، الذين ال َيعص�ون اهلل، القائمنَي  )ڻ( الك�رام الُمَطهَّ

فراء بنَي اهلل وُرُسِله. بتنفيذ أوامِره وما كلَّفهم من املهام، ومنهم السُّ

ُبور، وُصُحف إبراهيم،  لِة عىل األنبياء، ومنها: التوراة، واإلنجيل، والزَّ )ۀ( الُمن�زَّ

وخاَت�مها: القرآن الكريم.

ٍع وُأِمَر بتبليغه. )ہ ہ ہ  )ۀ(: مَجْع »رس�ول«، وهو: َمن ُأوِحي إليه ب�رَشْ

ہ ھ ھ( يف اإلي�امن؛ ب�ل نؤمن هب�م كلِّه�م، وال َنْكُفر ببعٍض ونؤم�ن ببعٍض -كام 
فعَلت اليهود والنصارى-.

حاب�ة واملؤمنون: )ے(م�ا أَمْرَتنا به، وهنيَتنا عنه، )ے(  )ھ( أي: الصَّ

أي: امتَثْلنا، بِفْعِل املأمور، وَتْرِك املحظور.

ن�وب. )ڭ ڭ(: املرِج�ع واملآب،  )ۓ ڭ( أي: نس�أُلك مغف�رة الذُّ

يوَم يقوم احلساب.

رواه مسلم )806(.  )((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثبات ُعُلوِّ اهلل عىل َخْلِقه.

. ِّوفيها: أنَّ املؤمنني َتَبٌع للنبي

وفيها: أنَّه كلَّام زاَد اإليامُن؛ زاَد االتِّباع.

وفيها: َفْضل أركان اإليامن املذكورة.

ُسل والُكُتب عىل وجه اإلمجال، وإن ل نعِرف كلَّ التفاصيل. وفيها: أنَّه جيب أن نؤِمن بالرُّ

وفيها: أنَّ من صفات املؤمنني: الس�مع والطاعة، وأنَّ الس�مع طري�ق الِعْلم، وال ُبدَّ منه 
قبل الطاعة واالمتِثال. فِمن الناس َمن يس�مع وال ُيطيع؛ فهو ُمْعِرض. ومنهم َمن ال يس�مع 

ا. وال يطيع؛ فهو ُمستكِب. ومنهم َمن يسمع وُيطيع؛ وهم املؤمنون حقًّ

وفيه�ا: أنَّ ِمن أه�مِّ أدعية املؤمنني: طَلب املغفرة، وهو م�ن جواِمع الَكِلم، وهو قوهُلم: 
)ۓ(.

�ل إل اهلل تعال بالعمل الصالح، من الس�مع والطاعة، قبل سؤاله وُدعائه،  وفيها: التوسُّ
عاء واإلجابة. وهذا أدَعى لَقبول الدُّ

حابة  هلل تعال؛ ل�امَّ ذلَّت ألِسنَُتهم بقوهلم: )ے ے(. وفيها: تواُضع الصَّ

حابة  وفيه�ا: أنَّ استِس�الَم العبد هلل من أس�باب ثناء اهلل عليه، والتخفي�ف عنه؛ ألنَّ الصَّ
 ل��امَّ استس�لموا بقوهل�م: )ے ے(؛ ذك�َر اهلل حاهل�م يف هذه اآلي�ة، وأنزَل 

التخفيف يف اآلية التي بعدها.

حابة  لبني إرسائيل، الذين قالوا: »َسِمْعنا وَعَصينا«. وفيها: خمالفة الصَّ

َل�ه أعباَء  وفيه�ا: أنَّ النب�يَّ  ُمَكلَّ�ٌف باإلي�امن بام ُأن�ِزَل إليه، وه�ذا يقتيض حتمُّ
الرسالة، وقياَمه بالتبليغ والعمل.

عاء،  ل هلل بالسمع والطاعة، والدُّ وفيها: َفْضل هذه األعامل العظيمة؛ وهي: اإليامن، والذُّ
وطلب املغفرة، واإلقرار باملصري إل اهلل يوَم القيامة.



480

نيا إل اهلل تعال وحَده. وفيها: أنَّ املرِجع يف الُحكم يف الدُّ

وفيها: أنَّ اإليامن بكلِّ ُركن من أركان اإليامن، يؤدِّي إل اآلَخر.

وفيها: أنَّ العبد مهام امتثَل ألمر اهلل؛ فال خيلو من تقصري، ولذلك حيتاج إل سؤال املغفرة.

وفيها: أنَّه ينبغي أن يكون املؤمنون عىل َقْلٍب واحٍد، وهَنٍْج واحٍد.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

خت مت(:

وا بالس�مع والطاعة؛ أن�زل اهلل تعال  حابة ، وأَقرُّ ول��امَّ متَّت االس�تجابُة م�ن الصَّ
التخفي�ف؛ فق�ال: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( أي: ال ُيَكلِّ�ف أح�ًدا ف�وق طاقت�ه. 

ة. و)التكليف(: اإللزام بام فيه مشقَّ

ف�كلُّ نف�ٍس )ۋ ۋ ۅ( أي: ثواب ما َعِمَلته م�ن خرٍي، )ۅ ۉ ۉ( أي: 
ُب أحٌد  ؛ فليس لإلنس�ان إالَّ س�عُيه، ال يأُخذ أحٌد َأْجَر أحٍد، وال ُيعذَّ ِوْزر ما َعِمَلته من رشٍّ

عن أحٍد.

ث�م أرش�َد اهلل تعال عباَده إل س�ؤاله، وعلَّمهم أن يقول�وا: )ې ې ې( أي: ال 
ًما، نِس�ياًنا. و)النِّس�يان(: ُذهول الَقْلب عن  ُتعاِقبن�ا )ى ى(: َتَرْكنا واجًبا أو َفَعْلنا حُمرَّ

معلوم، فيغيب عنه ما كان يْعَلمه من قبل.

)ائ ائ( بِفْع�ل ما خالَف الص�واَب جهاًل. و)اخلطأ(: هو ارت�كاب املخاَلفة بغري 

ٍد، كام حيدث يف َقْتل اخلطأ -مثاًل-. قصٍد هلا وال تعمُّ

تِي: اخلََطَأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«))(. وقد قال النبي : »إِنَّ اهلل َوَضَع َعْن ُأمَّ

)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( أي: ال ُتكلِّفنا بام َيُش�قُّ علينا ويثُقل، )ۆئ ۆئ ۈئ 

د اهلل عليهم. ۈئ ېئ ېئ( من بني إرسائيل وغرِيهم، الذين شدَّ

رواه ابن ماجه )045)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )6)8)(.  )((
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ل�ه، م�ن التكاليِف،  )ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( أي: م�ا ال ُق�درة لن�ا ع�ىل حتمُّ

واملصائِب والبالِء.

ك. نا فيه من حقِّ )مئ ىئ( فيام قصَّ

)يئ جب( ُذنوَبنا، واسرُت مساِوَئنا.

)حب( فيام ُيسَتقَبل؛ حتى ال نقع يف فِْعل حمظور، أو َتْرك واجب.

ولذا؛ فالُمذنِب حيتاج إل ثالثة أشياء:

أن يعفَو اهلل عنه فيام بينه وبينه.

ه بني عباده، فال َيْفَضحه بذنبه بينهم. وأن يسرُتَ

وأن َيْعِصَمه من الوقوع يف الذنب مرة أخرى.

حت  جت  )يب  ُأُمورن�ا؛  ومت�ويلِّ  وحافُِظن�ا،  ن�ا،  ناِصُ أي:  ىب(  )مب 

نا عىل َمن كفَر بك، وأرشَك مع�ك، وعاَدى نبيَّك  ي�ك لن�ا، انُصْ خت( أي: بتولِّ
نَان. يف والسِّ ِة واللِّساِن، والسَّ وأولياَءك، واكُتْب لنا النَص التامَّ عليهم، بالُحجَّ

حابة ، ل�امَّ َدعوا اهلل هبذه الَدعوات؛ قال اهلل:  م: أنَّ الصَّ وقد جاء يف احلديث املتقدِّ
»َنَعم«، ويف رواية: »َقْد َفَعْلُت«))(.

فلله الَحْمُد عىل نِعمته وَفْضله، واحلمد هلل ربِّ العاملني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
د، والقيام من النوم  ٌة -كالوضوء يف الَبْ أنَّ التكالي�ف الرشعيَّة وإن كان يف بعضها مش�قَّ
لصالة الفجر، واجلهاد وما فيه من الَقْتل واجِلراح وذهاب املال-؛ إالَّ أنَّ هذه التكاليف تقع 
يف ُحدود ُقدرة البرش وطاقتهم، ويمكنهم القيام هبا، فإذا عَجُزوا أليِّ س�َبب رشعيٍّ معتَب؛ 

سقط عنهم هذا التكليف.

وفيها: أنَّ ما ال طاقة لإلنسان به؛ فهو غرُي مكلٍَّف به، وال ُمَؤاَخٍذ عليه، كهجوم خواطر 
يطانيَّة؛ فإنَّه ال َيْمِلك منَع ُوروِدها، لكن عليه ُمَداَفعُتها. ، أو الوساوس الشَّ الرشَّ

رواه مسلم )5))(.  )((
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وفيها: أنَّ َكْسَب اإلنسان للحَسنات وفِْعَله اخلرَي، هو يف األصل سهٌل وميسوٌر؛ ملوافقته 
لل�رشع والِفط�رة، ِوملا حيصل للُمطيع من إعانة اهلل، ولكثرة ُط�ُرِق اخلري، بل إنَّه يؤَجر حتى 

عىل نيِّته.

ا اكتس�اب املعصية: ففيه ُمعاجلة وتكلُّف؛ ألنَّه خَيْ�ِرق الرشيعة، وخُيالف الِفطرة، بل  وأمَّ
يرتتَّب عليه أرضاٌر، وفيه فضيحته.

ويف اآلية: أنَّ اهلل ينَسخ ما يشاء، ويفعل ما ُيريد.

. وفيها: أنَّ من رمحة اهلل بعباده: التخفيف، وَنْسخ ُحكم األثقل إل األخفِّ

م مع الُقدرة. وفيها: أنَّه ال واجب مع الَعْجز، وال حمرَّ

وفيها: اس�تجابة اهلل لُدع�اء املؤمنني، وَرْفع املؤاخ�ذة عنهم بالنِّس�يان والَجْهل واخلطأ. 
لكن ال يلزم من ذلك ُس�قوط الطَلب. فلو نيَس صالَة فريضٍة مثاًل؛ فال يس�ُقط عنه قضاؤها 

رها، مع كونه ال يأَثُم عىل هذا النِّسيان. إذا تذكَّ

وفيها: َضْعف العبد وقصوره؛ فإنَّه ينسى وجيهل.

وفيها: رمحة اهلل بعباده املس�لمني، بَوْضع اآلصار واألغالل التي كانت عىل بني إرسائيل 
ز اهلل هلم أخَذ  عنه�م، فل�م ُيقَبل ممَّن عب�َد الِعْجَل إالَّ أن تك�ون توبُتهم َقْتَل النفس، ول جي�وِّ

م مرشوعة هلم؛ فاحلمد هلل عىل نِعمته. الغنائم، وال كانت ُرخصة التيمُّ

وفيها: حاجة اإلنسان إل َعْفو ربِّه؛ ألنَّه ال خيلو من التقصري.

وفيها: أنَّ اهلل ويلُّ الذين آمنوا.

وفيها: أنَّ من نِعمة اهلل عىل عباده املؤمنني: أن ينَصهم عىل القوم الكافرين.

انتهى تفسُر ُسوَرة البقرة
واحلمُد هلل ربِّ العاملن
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وهي ُس�وَرة مدنيَّ�ة -باإلمجاع-؛ ألنَّ َصدَره�ا إىل ثالٍث وثامننَي آية منه�ا نزَلت يف َوْفد 
نص�ارى َنْجران، وكان ُقدوُمهم املدينة يف س�نة تِْس�ٍع من اهلج�رة. وألنَّ فيها بعَض اآليات 

نزَلت يف شأِن غزوة ُأُحد.

آياهتا:
مائتا آية -عند مجيع علامء العَدد-.

أسامؤها:
ْهراء«. ى »آل عمران«، و»الزَّ ُتسمَّ

ورة: مقاصد السُّ
وَرة: التوحيد. املقصود من هذه السُّ

وَرة: من موضوعات السُّ
توحيُد اهلل.

وبيان ما أنزل من الكتب.

وبيان الُمحَكم واملتشابِه.

ار، واليهود. وَذمُّ الكفَّ

نيا، وَمْدح اآلخرة، وبيان رَشفِها. وَذمُّ الدُّ

حابة. وَمْدح الصَّ

_\
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وُمناَظرة أهل الكتاب من النصارى، وخرب الُمباَهَلة.

  هلا، ووالدة عيس�ى  وَكفال�ة نب�يِّ اهلل زكرّيا ، ة والدة مري�م� وِقصَّ
ومعِجزاته.

ديَّة. ة املحمَّ وَفْضل هذه األُمَّ

والكالم عن غزوة ُأُحد.

َهداء. وَفْضل الشُّ

ر يف َخْلق الساموات واألرض. وَفْضل التفكُّ

وأدعية املؤمنني.

رب واملرابطة. والوصيَّة بالصَّ

دِّ عىل  دِّ ع�ىل النصارى، كام متيَّزت ُس�وَرة البق�رة بالرَّ وق�د متيَّزت ُس�وَرة آل عم�ران بالرَّ
اليهود.

فضلها:
 : ا ُتظِلُّ صاحَبها يوَم القيامة مع ُس�وَرة »البقرة«؛ فقد قال ثبَت يف احلديث أنَّ
اَُم َغاَمَمَتاِن، َأْو  اُم َتْأتَِياِن َيْوَم الِقَياَم�ِة َكَأنَّ ْهَراَوْيِن: الَبَقَرَة َوُس�وَرَة آل عمران؛ َفإِنَّ »اْق�َرُءوا الزَّ

اِن َعْن َأْصَحاِبِاَم«))). اجَّ ، ُتَ اَُم فِْرَقاِن من َطْيٍ َصَوافَّ اَُم َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأنَّ َكَأنَّ

اَُم طائفتان  ن صاحَبهام ع�ن حرِّ املوقف، َأْو َكَأنَّ واملعنى: يأيت ثوابام كأنَّه َس�حابتان ُتظِالَّ
ف، أو باس�طة أجنحتها متصالاً بعُضها ببع�ض، ُتدافِع وُتاِدل عن  م�ن َطْي واقفة عىل الصَّ

أصحاِبام.

ِذي�َن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِ�ِه، َتْقُدُمُه  ويف حدي�ٍث آخ�ر: »ُيْؤَت�ى بِالُقْرآِن َيْوَم الِقَياَم�ِة، َوَأْهِلِه الَّ
ُسوَرُة الَبَقَرِة، َوآل عمران«))).

رواه مسلم )804(.  (((

رواه مسلم )805(.  (((
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(:

م-  دِّ عىل نصارى َنْجران -كام تقدَّ وَرة إىل ثالٍث وثامنني آية منها يف الرَّ نزَل َمْطَلع هذه السُّ
ة عليهم، وناظَرهم. ل�امَّ جاءوا إىل النبيِّ  املدينَة، وأقاَم الُحجَّ

م -يف أول ُس�وَرة »البق�رة«- ِذكُر اخلالف  �وَرة )ٱ(: تقدَّ وقول�ه تع�اىل يف َمْطَلع السُّ
ا ليس�ت كلامٍت، فال معنى هلا، لكن هلا  �َور؛ فقيل: إنَّ يف هذه األحُرف املقطَّعة يف أوائل السُّ
ب  بني أْن يأتوا بِمثل هذا القرآن -املركَّ ار العَرب وغيهم من املكذِّ ي كفَّ َمْغ�َزى؛ وهو: َت�دِّ

من هذه احلروف- وقيل غي ذلك.

وقول�ه )ٻ( ه�و: املألوه املعبود حبًّا وتعظياماً )ٻ ٻ( أي: ال معبود بحقٍّ )پ پ( 
سبحانه.

)پ(: املتَّصف باحلياة الدائمة، األول فليس قبَله يشء، واآلِخر فليس بعَده يشء.

)پ(: القاِئم بذاته فال حيتاج إىل أحٍد، والقاِئم بتدبي َخْلقه فيحتاُج إليه كلُّ أحٍد، وهو 

، وهو القائم عىل كلِّ يشء. املستغنِي عن غيه، يقوم بأمور الساموات واألرض وَمن فيهنَّ

وق�د ج�اء يف َفْضل هذه اآلي�ة عن النب�يِّ  قوُله: »اْس�ُم اهلل األَْعَظ�ُم يف هاَتنْيِ 
�ِة آل عمران )ٱ ٻ ٻ  : )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(، وفاِتَ اآليَت�نْيِ

ٻ ٻ پ پ پ پ(«))).

ويف اآليَتني من الفوائد:

التأكيد عىل حقيقة ألوهيَّة اهلل ووحدانيَّته سبحانه، املنافية لعقيدة التثليث عند النصارى.

وفيها: استغناء اهلل عن َخْلقه.

دُّ ع�ىل النص�ارى يف ادِّعائه�م الولَد ل�ه؛ إذ إنَّ�ه ال حيتاجه ؛ فه�و القيُّوم  وفيه�ا: ال�رَّ
سبحانه، والكلُّ مفتِقٌر إليه.

وفيها: أنَّ الَخْلق يفَتِقرون إىل اهلل يف اإلجياد واإلمداد.

نه األلباين يف صحيح اجلامع )980(. رواه أبو داود )496)(، والرتمذي )3478(، وابن ماجه )3855(، وحسَّ  (((
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(:
د  د ؛ فقال: )ڀ ڀ( أي: يا حممَّ ة حممَّ ول��امَّ أثبَت اهلل وحدانيَّته؛ أثبَت نبوَّ
�ا بَحَس�ب الوقائ�ع )ٺ(: فال ش�كَّ فيه وال  قاً  )ڀ( أي: الق�رآن، مفرَّ
َرْي�َب، ع�دٌل يف أحكامه، وِص�دٌق يف أخباره، أنزَل�ه بالرباهني القاطعة والُحَجج الس�اطعة 
ا؛  قه أيضاً مه من الكت�ب اإلهليَّة، وهي تصدِّ �ا )ٺ ٺ ٿ(: لِ�ام تقدَّ )ٺ( أي: ُموافِقاً

ت بنزوله. بام أخرَبت به، وبشَّ

)ٿ ٿ( عىل الكليِم موس�ى بن ِعمران ، )ٿ( أنزَله عىل عيس�ى 

 )ٹ ٹ( أي: من قبل نزول القرآن.

)ٹ ڤ(: َيْدياِن من الضاللة يف زماِنام -زماِن بني إرسائيل-.

)ڤ ڤ( وه�و القرآن، الفارق بنَي اهلدى والض�الل، واحلقِّ والباطل، املعِجز يف 

ا لنزوله من عنده، وبياناًا لصفة أخرى له. ذاته. وأعاد ِذكَره؛ تأكيداً

ب�وا )ڦ ڄ( الس�ابقة يف الكت�ب، والالحق�ة يف  )ڦ ڦ ڦ( وجَح�دوا، وكذَّ

: )ڄ ڄ ڄ( بالنَّار يوَم القيامة. والَقْتل،  الق�رآن، وكذلك املعِجزات. جزاؤه�م أنَّ
نيا. واألرَْس، والَغَلبة، واجِلْزية، والقواِرع، يف الدُّ

. ب وتوىلَّ )ڃ ڃ(: َمنيع اجلنَاب، ال ُيغَلب )ڃ چ( ممَّن كذَّ

ويف اآليَتني من الفوائد:

إثبات ُعُلوِّ اهلل عىل َخْلقه؛ ألنَّ التنزيل ال يكون إالَّ من أعىل إىل أسفل.

اه، كام ُيفيد قوله: )ڀ(. وفيها: تأنيس النبيِّ  بالوحي، وأنَّه كان يتَغشَّ

ا بَحَس�ب  قاً وفيه�ا: َفْض�ل الق�رآن الكريم عىل الكت�ب الس�ابقة؛ ألنَّ اهلل تعاىل أنزَله مفرَّ
، ويف هذا مزي�ُد ُمراعاٍة وِعنايٍة ملن  الوقائ�ع واألحداث، وأنزل الكتب الس�ابقة مجلةاً واحدةاً

كان يف وقِت التنزيل -وهم: النبيُّ  وأصحابه-.
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؛ فسَيِجده يف هذا الكتاب. وفيها: أنَّ َمن أراد احلقَّ

تبة والَفْضل. ا، وإن تفاوَتْت يف الرُّ وفيها: أنَّ كتب اهلل تتشاَبُه، ويؤيِّد بعُضها بعضاً

وفيها: رمحة اهلل بالبش، وإرادة اهلداية للَخْلق.

ة اهلل وانتقامه. بني، وَوْعظهم بقوَّ وفيها: إنذار املكذِّ

د بالعقوبة  ب باجلميع، مهدَّ ب ببعض الكتب -أو ببعض ما فيها- مكذِّ وفيه�ا: أنَّ املك�ذِّ
نيا واآلخرة. يف الدُّ

باع القرآن. وفيها: َكْشف تناُقض أهل الكتاب، وإلزامهم باتِّ

نيا؛ كام ُيفيد قوله: )ڤ ڤ(،  وفيها: اإلشارة إىل نزول القرآن مجلةاً واحدةاً إىل السامء الدُّ
ا بَحَسب الوقائع واألحداث؛ كام ُيفيد قوله: )ڀ ڀ ڀ(. قاً اماً مفرَّ ثم نزوله منجَّ

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(:

ثم ذكر اهلل تعاىل َسَعة ِعْلمه وإحاطته، وأنَّه يعلم كلَّ يشء، وهذا من ُمقتضيات قيوميَّته؛ 
فقال تعاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ(: ال َيغيب وال َيْسَترِت )ڇ( صغي أو كبي، قليل أو كثي 
)ڍ ڍ( ونواحيها، )ڌ ڌ ڎ( وأرجائها. وِعلمه تعاىل أوس�ع ممَّا يف الساموات 

واألرض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. كامل ِعْلمه

وفيها: أنَّ املخلوقني ختَفى عليهم أموٌر كثية، ال ختَفى عليه سبحانه.

ل عليهم ما فيه صالُحهم. وفيها: أنَّ اهلل َيْعَلم ما يصُلح خلَْلقه، فينزِّ

وفيها: أنَّ اهلل َيْعَلم َمن آمن وكفَر، وَيْعَلم خائنة األعنُي وما خُتِْفي الصدور، وَيْعَلم ما يف 
الربِّ والبحر، وما يف ُظُلامت األرض.

. وفيها: َردٌّ عىل النصارى؛ من جهة أنَّ هذا الِعْلم الكامل ليس لعيسى
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)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(:

ثم ذكَر تعاىل مثاالاً لِعْلمه وُقدرته؛ فقال: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ( أي: خيُلقكم 
دة، من ُنْطف�ٍة إىل َعَلقٍة  هاتك�م )ڑ ک(: عىل ُصَور خمتلف�ة، وأطوار متعدِّ يف أرح�ام ُأمَّ
إىل ُمْضغ�ٍة -فام فوق ذلك- وم�ن ذكورة إىل أنوثة، وطول وِقَص، وبياض وس�واد، وكامل 

وُنقصان، وُحسن وُقبح، وشقاء وسعادة.

)ک ک گ گ( أي: ال معب�ود بح�قٍّ إالَّ هو )گ( يف ُمْلكه، فال ُيغَلب. )گ( 

عه. يف َخْلقه ورَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ره يف َرِحم  اإلشارة إىل ُبطالن ما ادَّعته النصارى من ألوهيَّة املسيح ؛ فإنَّ اهلل صوَّ
ه مريم ، وخلَقه من غي أب، وهذا دليل عىل ُقدرته تعاىل يف َخْلقه، ال أنَّه ابُن اهلل،  ُأمِّ

ا-. ا كبياً بل هو عبٌد-تعاىل اهلل عامَّ يقول الظاملون ُعُلوًّ

ويف اآلية: كامل ُقدرته وِعْلمه ، وإحياؤه لألِجنَّة.

وفيها: أنَّ ِعْلم عيس�ى ببعض الغيوب، وإحياَءه لبعض املوتى؛ مل يكن إالَّ عن تعليٍم من 
اهلل ومشيئته، وإْذٍن منه سبحانه بذلك ومتكني.

وفيها: َردٌّ عىل الطََّبعيِّني، الذين يقولون: إنَّ الطبيعة تفعل بنفسها وُتَدبِّر وختُلق من دون 
ر  ر ما يف األرحام، ولك�نَّ اهلل هو الُمَصوِّ اهلل! وه�ذا باطٌل؛ فليس�ت الطبيعة هي الت�ي ُتَصوِّ

سبحانه.

ِح�م، وَأَجُل اجلنني،  وفيه�ا: دلي�ٌل عىل ِعْل�م اهلل باخلفيَّات، وم�ن ذلك: ما خيف�ى يف الرَّ
وَعَمُله، وشقيٌّ هو أم سعيد.

وفيه�ا -م�ع التي قبلها-: بي�اُن بعِض مراتب الق�َدر، وهي: الِعْلم، واملش�يئة، والَخْلق، 
والرابعة هي: الكتابة.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
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ۆ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ(:

يغ م�ن النصارى وغيهم، ُي�وِردون -يف االحتجاج ع�ىل باطِلهم-  ول��امَّ كان أه�ل الزَّ
بعَض آيات القرآن التي خيَفى معناها ويلَتبِس عىل الكثي؛ قال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ( 

د - )ڱ( القرآَن العظيَم، منقِساماً إىل ِقسَمني: -يا حممَّ

)ڱ ڱ ں( أي: واِضح�ات الداللة، ال خيفى معناها عىل أحد. و)الُمحَكم(: 

ا، وال حيت�اج إىل بيان. فال ُش�بهة فيه وال  ا واح�داً م�ا ُع�ِرَف امل�راد منه، وال حيَتِم�ل إالَّ وجهاً
إش�كال، مثل: احل�الل واحل�رام، واألحكام، واحل�دود، والفرائ�ض، والَوْع�د، والَوعيد، 

والَقصص، واألمثال، والناسخ، وكلُّ ما جيب العمل به.

وه�ذه اآليات الُمحَك�امت )ں ڻ ڻ( أي: فُه�نَّ األصل والُعم�دة، ُيرَجع إليها 
عند تفس�ي الكتاب. وقيل: مكتوبات من مجيع الكتب، قد أمجَع عليهنَّ أهُل األديان. وهذا 

الِقْسم -وهو الُمحَكامت- أكثر القرآن.

ة معاٍن،  والِقْس�م الث�اين: ما ذكَره اهلل تع�اىل بقول�ه: )ڻ ڻ( أي: تتمل ِع�دَّ
فيخفى عىل كثي من الناس: أيُّ املعاين هو املقصود، أو يلَتبِس معناها عىل كثي من األذهان؛ 

لكون داللتها ُمَملة، أو يتبادر إىل بعض األذهان غُي املراد منها.

ا: ما وقع اخلالُف فيه؛ الشتباه معناه، وغموِض املقصود منه. وهي أيضاً

وقيل: هي التي تتاج إىل غيها من الُمحَكامت لبيانا.

وقيل: الُمتشاِبات: هي املنسوخ، الذي ال ُيعَمل به.

وقي�ل: ما أس�تأثَر اهلل بِعْلمه، ف�ال يعلمه غُيه، مثل: وقت قيام الس�اعة، وكيفيَّة صفات 
وح، ونحو ذلك. اهلل، وحقيقة الرُّ

رت ألفاُظه. وقيل: هو الذي تكرَّ

ا. وقيل: الذي ُيْشبِه بعُضه بعضاً
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؛ فقد  وأشهر األقوال هو األول، وقال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة : »التشاُبه أمٌر نِْسبيٌّ
يتشاَبه عند هذا ما ال يتشابه عند غيه«))).

يغ وأهِل احلقِّ من الُمتشاِبات؛ فقال: ثم بنيَّ اهلل تعاىل موقَف أهِل الزَّ

باٌع للهوى؛ )ھ  )ۀ ہ ہ ہ ہ( أي: َمْي�ٌل ع�ن احلقِّ إىل الباطل، واتِّ

ل�وه ع�ىل مقاصدهم  ھ ھ ھ( أي: يرتك�ون الُمحَك�م، ويأخ�ذون بالُمتش�ابِه، لُينَزِّ
الفاس�دة وآرآئهم الباطلة، مس�َتِغلِّني جهَل كثي م�ن الناس بذا الُمتش�ابِِه، والغموِض 

الذي فيه، ويس�َتعِملون الُمتش�ابِه يف تش�كيك الناس يف الُمْحكامت؛ ولذا قال: )ے 
نوا هلم البِدعة، ولِيْلبِس�وا احلقَّ بالباطل،  ے( أي: لِيفتِن�وا الن�اس عن دينه�م، ولُيَزيِّ

ُبهات. وَيْبتغوا الشُّ

)ۓ ۓ( أي: يريدون تفسَيه عىل غي ُمراد اهلل، بام ُيوافِق أهواَءهم وعقائَدهم 

الفاسدة.

ِذيَن َيتَّبُِعوَن َما  رنا النبيُّ  منهم، ل�امَّ تال هذه اآلية؛ فقال: »إَِذا َرَأْيُتُم الَّ وقد حذَّ
ى اهلل؛ َفاْحَذُروُهْم«))). ِذيَن َسمَّ َتَشاَبَه ِمنُْه؛ َفُأوَلِئِك الَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اهلل تعاىل جعل الُمتش�ابِه يف القرآن لالبت�الء واالمتحان. فلو قال قائل: وملاذا مل يكن 
؟ القرآن ُكلُّه حُمْكاماً

فاجل�واب: أنَّ اهلل تع�اىل َيبتيل عباده بذا الُمتش�ابِه؛ ليظَهر املؤمُن ممَّ�ن َيزيغ، ويظهر قدُر 
العلامء ومنزلُتهم يف معرفة الُمتشابِه.

ويف اآلي�ة: التحذي�ر من أه�ل البَِدع واملنافِقني، الذي�ن يف ُقُلوُبم َزي�غ، وُيريدون تفريَق 
ة؛ فيتَّبِعون البِدعة، ويبحثون عامَّ  ة، والتش�ويَش عىل املسلمني، وتش�تيَت األوضاع احلقَّ األُمَّ
�نَّة، وينَتِهزون خفاَءه عىل كث�ي من الناس، واحتامَل  ُيَؤيِّده�ا من الُمتش�ابِه من الكتاب والسُّ

مموع الفتاوى )3)/44)(.  (((
رواه البخاري )4547(، ومسلم )665)(.  (((
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ة، وإضالِل املسلمني عن  سون بَِدَعهم؛ ابتغاَء الِفتنِة يف األُمَّ ة وجوٍه ومعاٍن؛ فيؤسِّ ألفاظه لِعدَّ
نَّة. ، وتريِف معاين القرآن والسُّ احلقِّ

. وفيها: التحذير من تفسي كالم اهلل عىل غي ُمراده

ث�م قال تع�اىل )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( أي: تأويل الُمتش�ابِه. و)التأوي�ل( ُيطَلق عىل 
معنَينْي:

األول: حقيق�ة اليشء وُكنْهه، وما َيؤول إلي�ه. مثل: كيفيَّة صفات اهلل تعاىل، وكيفيَّة ما يف 
اجلنَّ�ة وما يف النَّ�ار. وهذا النوع من التأويل هو املذكور يف قوله تعاىل: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( اآلية ]األعراف: 53[.

واملعن�ى الثاين: هو التفس�ي واإليضاح، ومعرفة املعنى والتعبي عن�ه. وهو الُمراد بقوله 
تع�اىل: )ەئ وئ( ]يوسف: 36[، واملذك�ور يف ُدع�اء النب�يِّ  الب�ن عبَّ�اس 

ْمُه التَّْأِويَل«))). يِن، َوَعلِّ ْهُه يِف الدِّ : »اللُهمَّ َفقِّ

ا يف  ين اإلم�اُم الطرَبيُّ ؛ فيق�ول كثياً وُيكثِ�ر من اس�تعاملِه بذا املعنى ش�يُخ املفسِّ
»تفسيه«: »القول يف تأويل قوله تعاىل...«، »اختلف أهُل التأويل يف كذا...«.

والتأويل عىل املعنى األول: ال َيْعَلمه إالَّ اهلل تعاىل؛ فال يعَلمه الراِسخون يف الِعْلم -َفْضالاً 
ع�ن غيه�م من البش-. وع�ىل هذا املعنى؛ فيج�ب الوقُف يف التالوة ع�ىل لفظ اجلاللة يف 
قوله: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(، وتكون )الواو( يف قوله )ۆ( ابتدائيَّة عىل معنى 

االستئناف، و)الراِسخون( ُمبتدأ.

، واملعنى: »وال  وع�ىل املعنى الثاين؛ ف�ال َوْقَف إالَّ يف آخر اآلية، وتكون )ال�واو( عاطفةاً
اِس�خني( َيْعَلمون معنى الُمتش�ابِه،  يعل�م تأويَل�ه إالَّ اهلل والراِس�خون يف الِعْل�م«؛ ألنَّ )الرَّ

ونه إىل الُمْحَكم، وال يكون ذلك ممَّا اختصَّ اهلل بِعْلمه. وَيُردُّ

ا. و)الراِس�خ(: هو  فقول�ه -عىل املعنى الث�اين- )ۆ ۈ ۈ( أي: َيْعَلمونه أيضاً

رواه أمحد )397)(، وصححه األلباين يف الصحيحة )589)(. وأصله يف البخاري )43)(، ومسلم )477))   (((
يادة يف آخره -التي هي حملُّ الشاهد-. بدون الزِّ
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ن منه. )ٴۇ ۋ ۋ( أي: بالُمتش�ابِه، عىل ُمراد اهلل به. وهذا  ال�ذي ثبَت يف الِعْلم ومتكَّ
عىل القوَلني، سواءاً َعِلُموا التأويل ومعناه، أم مل َيْعَلموا حقيقَته وُكنَهه.

)ۅ( من الُمحَكم واملتشابِه )ۅ ۉ ۉ( نزَل، وُأوتِيناه.

)ې ې( أي: يتَِّع�ظ، ويقَب�ل، وينَتِفع )ې ى ى( وه�م: أصحاب العقوِل 

السليمة والُقُلوِب احليَّة؛ فهم ُلبُّ الِعْلم، وخالصة بني آدم.

وع�ىل أح�د القوَل�ني يف اآلية ُيفَه�م معنى قوِل اب�ن عبَّاس : »التفس�ي عىل أربعة 
َأْوُج�ٍه: َوْج�ه تعِرف�ه العَرب من كالمه�ا، وتفس�ي ال ُيعَذر أح�ٌد بجهالته، وتفس�ي َيْعَلمه 

العلامء، وتفسي ال َيْعَلمه إالَّ اهلل«))).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُبهات، وأنَّ من ُطُرقهم: أن يرِضبوا كالَم اهلل بعَضه ببعض. التحذير من مثيي الشُّ

وفيه�ا: أنَّ عىل طالب الِعْلم الِعناية بالُمحَك�امت، وهي: األصول والثوابت التي ُيرجع 
إليها عند التشاُبه، فُيَفسَّ با الُمتشابِه، ويزول با الغموض.

وفيها: أنَّ من صفات أهل البَِدع: َتْرك الُمحَكم واإلعراض عنه.

وفيها: أنَّ أهل الِعْلم يؤمنون بالقرآن كلِّه، سواءاً عَرفوا معناه، أو مل يعِرفوا.

ط، ومنهم الراِسخ. وفيها: أنَّ أهل الِعْلم درجات؛ فمنهم املبتدئ، ومنهم املتوسِّ

سوخ يف الِعْلم. ة اإليامن تقود إىل الرُّ وفيها: أنَّ قوَّ

وفيها: أنَّ بعض الناس ال ينَتِفع بكالم اهلل تعاىل.

دِّ عىل النصارى وغِيهم من أهل البَِدع، باالحتجاج عليهم  وفيها: إرش�اٌد إىل طريقة الرَّ
ُبهات. بالُمحَكم، إذا أوردوا اإلشكاالت من الشُّ

وفيها: أنَّ من احِلَكم يف وجود الُمتشاِبات يف القرآن: امتحان اإليامن، وابتالء اهلل لعباده؛ 

تفسي الطربي ))/75(.  (((
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كون وُيَزيِّف�ون. وفيه ماٌل إلعامل أهل الِعْلم  لينظ�ر كيف يعَملون، وهل يؤمنون، أو يتش�كَّ
عقوهَل�م، يف َكْش�ِف وتلي�ة غاِمِضه، ومعرفِة معن�اه؛ فيتميَّزون عن غيهم ممَّن ال يس�تطيع 

ذلك، وتظَهر أقداُرهم، وَيْرَتِفعون عند اهلل درجات.

ا؛ ألنَّ�ه ِمن عند  وفيه�ا: أنَّ كالم اهلل ال يمك�ن أن يتناق�ض، وال أن خُيالِ�ف بعُض�ه بعضاً
احلكي�م اخلب�ي العليم. والتعاُرض بني النص�وص الشعيَّة -قرآناًا وُس�نَّة- إنَّام هو تعاُرٌض 

، فليس هناك تعاُرٌض عىل احلقيقة. ، بَحَسب عقول البش وما يبدو هلا؛ وإالَّ ظاهريٌّ

ون القرآن بام ُيوافِق أهواَءهم؛ ليكُثر أتباُعهم، ويس�َتنِدوا  ويف اآلية: أنَّ أهل البِدعة ُيَفسِّ
عىل ذلك يف َدعوهتم.

وفيها: أنَّه ال جيوز الكالم يف التفس�ي بال ِعْلم، وال ابتغاُء تأويِله وتفس�ِيه ممَّن ليس أهالاً 
للتأويل؛ فال جيوز أن خيوض يف التفسي َمن ال حُيِْسنه.

وفيها: أنَّه ال جيوز اخلوُض يف تفسي ما اختصَّ اهلل بِعْلمه.

)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(:

م -مع إيامنم بكالِمه حُمَكمه وُمتشاِبه-  ثم أخرَب تعاىل عن هؤالء الراسِخني يف الِعْلم، أنَّ
يغ واالنحراف عن�ه، فيقولون يف ُدعائهم:  م بالثباِت ع�ىل دينه، وعدِم الزَّ �م َيْدُعون ربَّ فإنَّ
ي�غ(: هو الَمي�ل. أي: ال مُتِل ُقُلوَبنا عن دينِك واحلقِّ واهلدى، وال  )ائ ەئ ەئ وئ( و)الزَّ

تَعْلنا ممَّن َيِضلُّون بالُمتشابه، ممَّن يف ُقُلوبم َزيغ.

باِع دينك، واإليامِن بالقرآن حُمَكمه وُمتشاِبه. وقوله )وئ ۇئ ۇئ( أي: وفَّقتنا التِّ

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( أي: أعطِن�ا من عندك، بَفْضل�ك وكَرمك )ېئ( تثبِّت با ُقُلوَبنا 

ع�ىل احل�قِّ واإلي�امِن بكتابك، وَتزيدن�ا با إيامناً�ا وُه�دى. )ېئ ىئ ىئ(: كثي اهِلبات 
والَعطايا، بال ِعَوض وال ُمقابِل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

يغ واهلداية من عنده تعاىل؛ ولذلك كان النبيُّ  ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل: »َيا ُمَقلَِّب  أنَّ الزَّ
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الُقُل�وِب؛ َثبِّ�ْت َقْلبِي َعىَل ِدينِ�َك«، فقيل: َيا َرُس�وَل اهلل، آَمنَّا بَِك َوباَِم ِجْئَت بِ�ِه؛ َفَهْل خَتَاُف 
ُبَها َكْيَف َيَش�اُء«)))، ودعا  َعَلْينَ�ا؟ َق�اَل: »َنَعْم، إِنَّ الُقُل�وَب َبنْيَ ُأْصُبَعنْيِ من َأَصابِ�ِع اهلل، ُيَقلِّ

ْف ُقُلوَبنَا َعىَل َطاَعتَِك«))). َف الُقُلوِب، َصِّ : »اللُهمَّ ُمَصِّ

وفيها: سؤال اهلل التثبيَت عىل اهلداية، بعد سؤال اهلداية نفِسها، كام يفعل املؤمنون.

ه. وفيها: سؤاُل اهلل اخلَي، واالستِعاذُة به من ِضدِّ

)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب(:

�لني إليه بأفعاله -بعد أس�امئه- وربوبيَّته  م، متوسِّ وال ي�زال ه�ؤالء املؤمنون َيْدُعون ربَّ
هلم؛ فيقولون: )ی ی ی ی( أي: سَتْجَمع بنَي َخْلقك يوَم َمعادهم.

لنَِي َواآلِخِري�َن، يِف َصِعيٍد َواِحٍد،  َمُع َي�ْوَم الِقَياَمِة األَوَّ ق�ال النب�ي : »إِنَّ اهلل جَيْ
ْمُس ِمنُْهْم«)3). ، َوَتْدُنو الشَّ اِعي، َوُينِْفُذُهُم الَبَصُ َفُيْسِمُعُهُم الدَّ

نا-  عاء معنى: جاِزنا يف ذلك اليوم -يا َربَّ وهذا مجٌع للجزاء واحلس�اب، فَيْحِمل هذا الدُّ
ا. ا يسياً بأحسِن اجلزاء، وحاِسبنا حساباً

)جئ حئ مئ ىئ( أي: ال ش�كَّ يف وقوع�ه. )جب حب خب مب ىب(؛ فاهلل تعاىل 

. سَيفي بام وعَد، وال ُبدَّ

وه�ذا م�ن بقيَّة كالم الراِس�خني يف الِعْل�م، فغايُتهم م�ن ِعْلِمهم وُدعاِئه�م: النجاة يوَم 
القيامة ويوَم الَجْمع، والُمجازاة بأحسِن اجلزاء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

م، وقد قال تع�اىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  خش�ية الراِس�خني يف الِعْلم لربِّ
]فاطر: 28[.

رواه الرتمذي )40))(، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.  (((
رواه مسلم )654)(.  (((

رواه البخاري ))336(، ومسلم )94)(.  (3(
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وفيها: أنَّ الِعْلم بالقرآن يدَفع صاحَبه إىل السعي للنَّجاة يوم القيامة.

وفيها: ُحسن ُدعاء أهل الِعْلم.

وفيه�ا -مع اآليات الس�ابقة-: أنَّ م�ن صفات الراِس�خني يف الِعْلم: االتِّص�اف بالِعْلم 
يغ، واعرتافِهم  �ق، الذي قاَدهم إىل اإليامِن بجميع القرآن، وس�ؤاِل اهلل العافي�ة من الزَّ املحقِّ
بِمنَّ�ة اهلل عليه�م باهلداية، وس�ؤاهِلم رمحَته، وُدعاِئهم بأس�امئه وصفاته، وَخش�يتِهم من يوم 

نِهم بوقوعه. وعيِده، وتيقُّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(:

ول�امَّ ذكَر تعاىل سَبَب ثباِت عباده الراِسخني يف الِعْلم -بإيامنم وُدعائهم-؛ ذكَر الكافرين 
: نيا، وما هلم من املال والبنني؛ فقال وسَبَب ُكفرهم، وهو: اغرتاُرهم بذه احلياة الدُّ

ار  ب�وا ُرُس�َله، وخاَلف�وا كتاب�ه. وهذا يش�مل: كفَّ )ٱ ٻ ٻ( بآي�ات اهلل، وكذَّ

�ا )ٻ ٻ پ( أي: ل�ن  �ار أه�ل الكت�اب، وكلَّ كاف�ر. فه�ؤالء مجيعاً الع�َرب، وكفَّ
يهم )پ( الت�ي جيمعون�ا، )پ پ( الذين يتناَصون  تدف�َع عنهم، ول�ن ُتنَجِّ

ويتفاَخرون بم، ويعَتِمدون عليهم يف النوازل )ڀ ڀ ڀ( أي: من بأسه وعذابه.

ر وُتوَقد به. وهذا كقوله  )ٺ( أي: الَكَفرة )ٺ ٺ ٺ(: َحَطبها الذي ُتسعَّ

تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]األنبياء: 98[.

م س�يكونون وقوَد النَّار؛ فقال:  ة بأنَّ وق�د أخرَب النبيُّ  عن ُأناٍس من هذه األُمَّ
»َلَيْظَه�َرنَّ اإِلي�اَمُن َحتَّى َي�ُردَّ الُكْفَر إىَِل َمَواطِنِ�ِه، َوَلُيَخاُض البَِح�اُر بِاإِلْس�اَلِم، َوَلَيْأتنَِيَّ َعىَل 
النَّ�اِس َزَماٌن َيَتَعلَُّموَن فِيِه الُقْرآَن َوَيْقَرُءوَنُه، ُثمَّ َيُقوُلوَن: َقْد َقَرْأَنا الُقْرآَن، َوَعِلْمنَا، َفَمْن َهَذا 

؟«. ِذي ُهَو َخْيٌ ِمنَّا؟ َفَهْل يِف ُأوَلِئَك ِمْن َخْيٍ الَّ

َقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل اهلل. َوَمْن ُأوَلِئَك؟ َقاَل: »ُأوَلِئَك ِمنُْكْم، َوُأوَلِئَك ُهْم َوُقوُد النَّاِر«))).

�نه لغ�يه األلباينُّ يف صحيح  رواه الط�رباين يف الكب�ي )9)30)(، وابن أيب حاتم يف تفس�يه ))/603(، وحسَّ  (((
الرتغيب )35)(.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب�م عند اهلل، وتنفعه�م يف اآلخرة،  تفني�د دع�وى الكافرين بأنَّ أمواهل�م وأوالدهم ُتَقرِّ
ومتنع عنهم العذاب.

ني�ا، وظنُّوا أنَّ  ار وُس�وء رأيم، حيث قاُس�وا اآلخرَة ع�ىل الدُّ وفيه�ا: فس�اد َعق�ل الكفَّ
يهم. األموال واألوالد ستدَفع عنهم عذاَب اهلل، وُتنَجِّ

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(:

م س�يهِلكون كام  وا يف ُكفرهم، أنَّ ث�م بنيَّ اهلل تعاىل أنَّ حال هؤالء الكافرين، إذا اس�تمرُّ
ار من قبلهم، ثم يصيون إىل عذاب النَّار يوَم القيامة؛ فقال تعاىل: أهلَك اهلل الكفَّ

ا  �داً )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( أي: ش�أن ه�ؤالء الَكَف�رة يف تكذيبه�م حممَّ

 كش�أِن آل فرعون، وحاهِلم وصنيِعهم، وما جرى هلم من اهلالك، وكذلك األَُمم 
بوا فأهلَكهم اهلل يف  األخرى من قبلهم -كقوم نوح وعاد وثمود ولوط وُشَعيب- كلُّهم كذَّ

نيا، ثم يصيون إىل عذاب النَّار يوم القيامة. الدُّ

ِة عىل ِصدِق ُرُس�لنا.  فه�ؤالء )ڤ ڤ( التي أنزلناها عىل أنبيائنا، ومعِجزاتِنا الدالَّ
)ڤ ڤ( أي: أهلَكه�م )ڦ( أي: بس�َببها، وعىل رأس�ها: ُكفُره�م، وتكذيُبهم، 

وارتكاُب�م الُموبِق�ات -كفاحش�ة ق�وم لوط، وتطفي�ف املكي�ال وامليزان يف قوم ُش�َعيب، 
وغيها-.

)ڦ ڦ ڄ( أي: ألي�م الع�ذاب، ش�ديد الَبْط�ش، ال يفوته يشء، وال خيش�ى 

ا. أحداً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االتِّعاظ بام حصل لأُلَمم السابقة.

ا؛ لُيعَلم أنَّ الُقدرة عىل َمن بعدهم -ممَّن  ة وماالاً ونفراً وفيها: ِذْكر هالك األشدِّ واألكثر قوَّ
هو أقلُّ منهم- تكون من باب أوىل.



497_\

نوب َسَبٌب لَبْطِش اهلل وَأخِذه. وفيها: أنَّ الذُّ

نيا قبل اآلخرة. ة عقاب اهلل يف الدُّ بني، ببيان ِشدَّ وفيها: موعظٌة للُعصاة واملكذِّ

ار إالَّ بع�د أن كان َدْأبم ونش�اطهم وعادهتم  وفيه�ا: ِحْل�م اهلل تعاىل؛ فإنَّ�ه مل يأخذ الكفَّ
نوب والُموبِقات. الُكفَر والتكذيَب، والوقوَع يف الذُّ

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(:

د  ني�ا واآلخ�رة؛ فق�ال: )ڄ( ي�ا حممَّ �ار، بالعق�اب يف الدُّ د اهلل  الكفَّ ث�م هت�دَّ
ب�ني ل�ك، م�ن اليه�ود وُمِشكي مكة   )ڄ ڃ( أي: للكافري�ن، الُمَكذِّ
نيا. وق�د صدَق اهلل  وغِيه�م: )ڃ( أي: س�َيْغِلبكم املس�لمون عن قري�ب يف الدُّ

َقت للمؤمنني بعَده. َقت هذه الَغلبة يف حياة النبيِّ ، وتقَّ وعَده، وتقَّ

ة. ين: هذا التهديد لليهود خاصَّ وقال بعُض املفسِّ

وق�د ق�ال ابُن عبَّاس : ل�امَّ أصاَب رس�وُل اهلل  من أهل َبْدر ما أصاَب، 
ورجَع إىل املدينة، مجَع اليهوَد يف ُس�وق بني َقْينُقاع، وقال: »يا معش يوَد، أس�ِلموا قبل أن 
ا من  نَّك من نفِس�ك أن قتلَت نفراً �د، ال َيُغرَّ �ا«، فقالوا: يا حممَّ ُيصيَبك�م اهلل ب�ام أصاَب ُقَريشاً
ا ال يعِرفون القتال! إنَّك -واهلل- لو قاتْلَتنا لعَرفَت أنَّا نحن الناس، وأنَّك  ُقَريش، كانوا أغامراً

مل تلَق مثَلنا! فأنزل اهلل يف ذلك: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ(، إىل قوله: )ڱ ڱ ں())).

ثم بنيَّ اهلل تعاىل عقاَبم يف اآلخرة؛ فقال: )ڃ( أي: ُتَمعون وُتس�اقون يوم 
دُتم ألنُفِسكم، وبئساَم  القيامة )ڃ چ چ چ چ( )الِمهاد(: هو الِفراش. فبئساَم َمهَّ

أوردمتوها من العذاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا. البِشارة للنبيِّ  -واملؤمنني يف َعْهده وبعَده- بَغَلَبتهم عىل الكافرين يف الدُّ

رواه أبو داود ))300(، والبيهقي )9)86)(، وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود.  (((
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نيا واآلخرة. ار يشمل الدُّ وفيها: أنَّ انتقام اهلل من الكفَّ

ا؛ كام يف قوله  وفيه�ا: أنَّ ِمن ع�ذاب النَّار أن يكون فِراُش الكافر منها، ب�ل وِغطاؤه أيضاً
تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]األعراف: 41[.

وفيها: َوْعٌد من اهلل تعاىل للمؤمنني، ووعيٌد للكافرين.

وَوْعده تعاىل ال يتخلَّف؛ فقد انتَص املس�لمون عىل اليهود من بني ُقَريظة، وبني َقْينُقاع، 
وبن�ي النَّض�ي، وُفتَِحت خي�رب. وانتصوا ع�ىل ُمشكي الَعَرب؛ ك�ام حصَل يف َب�ْدٍر وُأُحٍد 

وغِيها من الَغَزوات.

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں(:

ثم خاطَب اهلل تعاىل اليهوَد؛ ليعَترِبوا بام أصاب ُمشكي ُقَريش من اهلزيمة؛ فقال: )ڇ 
ڇ ڇ( -يا معش اليهود- )ڍ( أي: عالمٌة عظيمٌة عىل ِصدق اهلل يف َوْعده لنبيِّه، 

بالنص عليكم، وأنَّكم سُتغَلبون.

)ڍ ڌ( فِْرقَتني )ڌ( أي: اجتمعَتا يف َيْوم َبْدر للقتال:

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ( وه�م: النب�يُّ  وأصحابه، فقد كان�وا ُيقاتِلون 

. إلعالء كلمة اهلل، وكان عَدُدهم ثالَثامئة وثالثة عش رجالاً

ا من ألف. )ڑ ڑ( باهلل ورسوله، وهم: ُمِشكو ُقَريش، وكان عَدُدهم نحواً

)ک ک( يعن�ي: ي�رى املِشك�ون الُمس�ِلمني مثَلْيه�م؛ ذل�ك أنَّ الُمِشكني 

عن�د التحامهم باملس�لمني َرَأوا عدَد املس�لمني ِضعَف عَدِدهم؛ فكثَّر اهلل املس�لمني يف أعنُي 
ْعُر واهلَلع يف نفوِسهم، وكان هذا من أسباب  ا من ألَفني؛ فحصَل الذُّ املِشكني، فرَأوهم نحواً

هزيمتهم. وهذا أقرب ما قيل يف تفسي اآلية.

وقيل: كان املس�لمون يَرون الُمِشكني مثيَل عَدِد أنُفِس�هم؛ فقلَّله�م اهلل تعاىل يف أعُينهم 
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حتى رَأوهم س�تَّامئة وس�تَّةاً وعشين، ثم قلَّلهم اهلل يف أعُينهم يف حالٍة أخرى، حتى رَأوُهم 
مثل عَدِد أنُفِسهم.

فإن قيل: فام َوْجه الَجْمع بنَي التأويل األول، وقوِل اهلل تعاىل يف ُسوَرة »األنفال« -يف غزوة 
َبْدر-: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]األنفال: 44[؟

فاجل�واب: أنَّ اهلل تعاىل قلَّل املس�لمني يف أعنُي املِشكني قب�ل القتال، ليجرتئ املِشكون 
عليه�م وال ينِصف�وا، فلامَّ أخذوا يف القتال كثَّرهم اهلل يف أعنُي املِشكني -لَيْجُبنوا- وقلَّلهم 

ئوا-؛ فُهِزَم املِشكون بَفْضل اهلل وَعونه. يف أعنُي املؤمنني -ليجرَتِ

. ا وال خياالاً قة، ليست َوْهاً وقوله )ک ک( أي: رؤية ظاِهرة حمقَّ

ي )گ( وَعونه )ڳ ڳ( من عباِده وأهِل طاعته. )گ گ( ويقوِّ

�د  وأصحابِ�ه ي�وَم ب�در -وه�م ِقلَّ�ة- ع�ىل  )ڳ ڱ ڱ( الن�ِص ملحمَّ

املِشك�ني -وه�م كث�رة- )ڱ( أي: ِعَظ�ة عظيمة وآي�ة )ڱ ں( وهم: 
أصحاب العقول السليمة، واألفهام املستقيمة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َكْس ُغُرور اليهود، بتذكيهم بنَْص النبيِّ  وأصحابِه عىل املِشكني.

ار بمصائر أشباِههم. وفيها: َوعُظ الكفَّ

هم بالنص. وفيها: النِّعمة العظيمة من اهلل تعاىل عىل املسلمني، وأنَّه تعاىل اصطفاهم وخصَّ

ر هذا  وفيها: سَبٌب عجيٌب من أسباب النص؛ وهو: التكثي والتقليل، وأنَّ اهلل تعاىل يقدِّ
ر هذا أخرى، بَحَسب مصلحة أوليائه. ، ويقدِّ تارةاً

نيا قبل اآلخرة. ار يف الدُّ وفيها: عذاب الكفَّ

ا للنص واهلزيمة؛ بل الِعربة باإليامن والُكفر، واليقني  وفيها: أنَّ عَدد اجليش ليس ِمقياساً
ّك. والشَّ

وفيها: أنَّ العاقل هو َمن اعترَب بغيه، وال يعَترِب إالَّ أصحاُب البصية.
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ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ ۆ ۈ(:

م س�ينَتِصون  �الح؛ وظنُّوا أنَّ ة والكثرة واملال والسِّ وا بالقوَّ ول��امَّ كان اليه�ود قد اغ�رَتُّ
نيا الزائلة، وأنَّ اآلخ�رة خٌي وأبقى؛ فقال  ب�ذا؛ بنيَّ اهلل تعاىل أنَّ هذه األش�ياء من مت�اع الدُّ

تعاىل:

ن�ة يف ُقُلوبم. والُمزيِّن  )ڻ ڻ( أي: ُجِعَلت هذه األش�ياء الس�بعة -اآلتية- ُمزيَّ

ا جعَلت الُقُلوب متعلِّقة با. ا للعباد. واملعنى: أنَّ هو اهلل ؛ ابتالءاً واختباراً

�ْهوة(: َتَوقان النف�س إىل اليشء،  وقول�ه )ڻ ڻ( وه�ي مج�ع »َش�ْهوة«، و)الشَّ
بعة املذكورة. وَميُلها إليه. واملراد: األشياء الُمشتهاة. وقد انَمَك الناس يف حمبة هذه السَّ

 ، َهوات؛ فقال: )ۀ ۀ(، وبدأ بالنِّساء؛ ألنَّ الِفتنة بنَّ أشدُّ ثم بنيَّ تعاىل هذه الشَّ
َجاِل ِمْن النَِّساء«))). يطان؛ ففي احلديث: »َما َتَرْكُت َبْعِدي فِْتنَةاً َأَضَّ َعىَل الرِّ وُهنَّ حبائُل الشَّ

: الزوجات واإلماء. ويدخل فيهنَّ

ا لنفس�ه، وابتغاءاً لكثرة الولد؛  وليس يف اآلية ذمٌّ للنِّس�اء؛ فَمن اختذ املرأة الصاحلة إعفافاً
ْنَيا  ْنَيا َمَتاٌع، َوَخ�ْيُ َمَتاِع الدُّ ٌب فيه؛ كام يف احلدي�ث: »الدُّ ا، وه�ذا مطل�وٌب مرغَّ كان مأج�وراً

احِلَُة«))). املرأُة الصَّ

أما إذا كان فيها ُشغٌل عن الطاعة وأمور اآلخرة، أو كان بطريق احلرام؛ فهذا هو املذموم.

؛ فهم  ة الَميل إليهم، والِفتنة بم أش�دُّ ك�ر دون اإلناث؛ لِش�دَّ ه�م بالذِّ )ہ( خصَّ

ا فِتنة؛ كام قال تعاىل: )ڱ  . واألوالد ُعموماً زين�ٌة وفِتنة تؤدِّي إىل التفاُخر والبغ�ي والتكربُّ
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]التغابن: 15[.

رواه البخاري )5096(، ومسلم )740)(.  (((
رواه مسلم )467)(.  (((
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�ة النبي ، ممَّن يعبد اهلل  �ا إذا كان ُحبُّ البنني ألجل تكثِي النَّْس�ل، وتكثِي ُأمَّ أمَّ
وح�َده ال رشيك له، وألجل املنفع�ة يف احلياة وبعد املامت؛ فهذا ممدوح؛ ففي احلديث: »إَِذا 
َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه، إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد 

َصالٍِح َيْدُعو َلُه«))).

)ہ ہ( أي: األم�وال الكث�ية والكن�وز الوفية. و)الِقنط�ار(: هو املال 

ا، وقيل:  اجلزي�ل بعُض�ه عىل بعض. وقيل: هو أل�ف دينار من الذهب، وقيل: اثن�ا عش ألفاً
ا، وقيل غي ذلك. أربعون ألفاً

ثم بنيَّ نوَعني من األموال الُمش�تهاة؛ فقال: )ہ ھ ھ(، وخصَّ هَذين 
اجلوهَرين؛ لتعلُّق الُقُلوب بام أكثر من غيها.

وُح�بُّ امل�ال إذا كان للنَّفقة يف الُقُربات، وِصَلة األرحام، ووج�وه الرِبِّ والطاعات؛ كان 
ا؛  عفاء؛ كان مذموماً ا ُيثاب عليه. وإن كان للفخر والُخيالء، والتكربُّ والتجربُّ عىل الضُّ حمموداً
ُه، َوَيِصُل  ، َفُه�َو َيتَِّقي فِيِه َربَّ ْنَيا أِلَْرَبَع�ِة َنَفٍر: َعْبٍد َرَزَقُه اهلل َماالاً َوِعْلاماً اَم الدُّ فف�ي احلدي�ث: »إِنَّ
 ، ا؛ َفَه�َذا بَِأْفَضِل الَمنَاِزِل... َوَعْبٍد َرَزَقُه اهلل َم�االاً َومَلْ َيْرُزْقُه ِعْلاماً فِي�ِه َرمِحَ�ُه، َوَيْعَلُم هلل فِيِه َحقًّ
ا؛ َفَهَذا  ُه، َواَل َيِصُل فِيِه َرمِحَُه، َواَل َيْعَلُم هلل فِيِه َحقًّ َفُهَو خَيْبُِط يِف َمالِِه بَِغْيِ ِعْلٍم، اَل َيتَِّقي فِيِه َربَّ

بَِأْخَبِث الَمنَاِزِل...« احلديَث))).

�اِرحة  �َهوات؛ فقال: )ھ ھ( أي: السَّ ا آخر من الشَّ ث�م ذكَر اهلل تعاىل نوعاً
(؛ ألنا ختتال يف ِمش�يتها، أو ألن صاحبها ُيبتىَل  يت )خيالاً عي، واملعلَّمة، احِلس�ان. ُس�مِّ بالرَّ

بالُخيالء بسَببها.

ا وُخَيالء؛ فهو مأزور، وَمن  فَم�ن اختَذها لُيجاِهد عليها؛ فهو مأجور. وم�ن اختَذها فخراً
اختَذها لتتناَس�ل عنَده، فيبيعها ويتعفَّف من َكْسبها، ومل ينَس حقَّ اهلل يف رقابا؛ فهو مستور؛ 

كام جاء معناه يف احلديث)3).

رواه مسلم ))63)(.  (((
رواه الرتمذي )5)3)(، وابن ماجه )8))4(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )4)30(.  (((

رواه البخاري )860)(، ومسلم )987(.  (3(
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)ے( هي املوايش، من اإلبل، والبقر، والغنَم، وهي مجع »َنَعم«. وفيها املرَكب، 

ينة. واملطَعم، والزِّ

راعة والِغراس. )ے(: األرض املتَّخذة للزِّ

مة )ڭ ڭ ڭ( أي: ما  )ۓ( أي: املذكور من األصناف الس�بعة املتقدِّ

يت )ُدنيا(؛ لُدُنوِّ َمرتبتِها بالنسبة لآلخرة. م به أهُلها، ثم يذهب ويفنَى. وُسمِّ يتنعَّ

)ۇ ۇ ۆ ۆ( أي: املرِجع احلَسن الدائم يف اآلخرة، وهو اجلنَّة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�َهوات يف ُقُلوبم، ابتالءاً هلم. ولوال هذا  ِحكمة هلل تعاىل بابتالء الناس، بتزيني ُحبِّ الشَّ
ة، ومل يتبنيَّ للناس َمن يستجيب ويطيع ممَّن يأَبى ويعِص. مل تُقم الُحجَّ

ها  وفيها: أنَّ هذه الس�بعة املذكورة يف اآلية، ليس�ت مذمومةاً بإط�الق؛ وإنَّام َمْدُحها وَذمُّ
بَحَسب ما اسُتعِمَلت فيه، وبَحَسب َموِقعها من الَقْلب.

كر. وفيها: تقديم األشدِّ فاألشّد من الِفتنة يف الذِّ

ا من بقيَّة األم�وال؛ لِعَظم االفتت�ان بام، وتعلُّق  ة أش�دُّ خط�راً وفيه�ا: أنَّ الذه�ب والِفضَّ
الُقُلوب بام أكثر من غيها.

وفيها: أنَّ املال كلَّام كُثر، ازداَدت الِفتنة به.

نة. ا، السيَّام إن كانت معلَّمة مزيَّ وفيها: أنَّ اخليل أعظم املركوبات من الدوابِّ فخراً

ه ذلك عن طاعة اهلل. راعة، فيُصدُّ وفيها: أنَّ من الناس َمن ُيفَتن بالزِّ

وفيها: تزهيُد النفوس عن التعلُّق بذه األصناف السبعة، واحلثُّ عىل استعامهلا يف طاعة 
اهلل تعاىل.

نيا، وبي�ان حقارهتا بالنس�بة لآلخرة؛ لئ�الَّ تتعلَّق بمتاعها  وفيه�ا: تنقيص ش�أن هذه الدُّ
الُقُلوب.
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َهوات. مة عىل هذه الشَّ وفيها: أنَّه ينبغي أن تكون حمبَّة اهلل يف الَقْلب، مقدَّ

وفيها: ابتغاء البيئة احلَسنة يف استعامل هذه األشياء يف طاعة اهلل.

وفيها: َذمُّ االفتخار بالبنني، وأنَّه ينبغي احِلْرص عىل أْن يكونوا أعواناًا عىل طاعة اهلل.

ا بعَدم  ني�ا ال ُبدَّ أن حُيَرم اإلنس�ان منه، أو من بعض�ه، إمَّ وفيه�ا: التنبي�ه ع�ىل أنَّ نعيم الدُّ
حصوله، أو بفنائه، أو بنَقصه، أو بُمفارقة صاحبه له.

َهوات. وفيها: هتذيب النفوس، وماهدهتا يف عدم التعلُّق بذه الشَّ

ا إىل النفوس؛  ناًا يف الُقُلوب، مجيالاً يف األعنُي، مرغوباً نيا ُمَزيَّ وفيه�ا: أنَّه مهام كان مت�اع الدُّ
فال جيوز أن ُيْبِعد عن ذكر اهلل، بل ينبغي أن ُيسَتعمل يف طاعة اهلل.

نيا واآلخرة، والقرب أول منازل اآلخرة. وفيها: أنَّه ليس هناك دار ثالثة غي الدُّ

�َهوات أو أكثرها؛ ببيان  وفيها: ُمواس�اة الفقراء، الذين ال يمكنهم احلصول عىل هذه الشَّ
نيا قليل. أنَّ متاع الدُّ

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(:
نيا الفانية؛ فقال: َدهم يف الدُّ م املؤمنني للعمل لآلخرة، وزهَّ ثم استنهَض اهلل تعاىل ِهَ

كم بخرب عظيم )ۋ ۅ  د - للناس )ۋ( أي: َأُأخرِبُ )ٴۇ( -ي�ا حممَّ

نيا وَشَهواهتا؟ و)امليم( يف قوله )ۅ( عالمة  ۅ( أي: بام هو أفضل من زينة الدُّ
م ذكُرها. مجع الذكور، وهي إشارة إىل املذكور من األصناف السبعة التي تقدَّ

)ۉ ې ې ې ې(: ه�ذا ه�و ج�واب االس�تِفهام، وم�ا تنتظ�ره النف�وس. 

ر املبتدأ؛ لُيفيد الَحْص  واألصل يف ترتيب اجلملة هو »جناٌت للذين اتَقوا«، فبدأ باخلرب وأخَّ
واختص�اص املتَّق�ني بذه اجلنَّات، وهم الذين اتَقوا، فَعِمل�وا بطاعته، عىل نوٍر منه، َيْرجون 
نيا وَش�َهواهُتا عن عبادة اهلل؛  ثواَب�ه، وتَرك�وا ما ناهم عنه -عن ِعْلم- ومل َتْش�َغْلهم زينة الدُّ

خشيَة عقابه.
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ا عند الَع�يِلِّ الذي ال خُيِلف  وقول�ه )ې ې( يفي�د: أنَّ هذه اجلنَّات مضمون�ة؛ ألنَّ
�ا: الُق�ْرَب من�ه ، ومعل�وٌم أنَّ َعْرش الرمحن س�قُف  امليع�اد. وتفي�د لفظ�ة »عن�د« أيضاً

الِفْرَدوس األعىل يف اجلنَّة.

عة. ا كثية متنوِّ وجاءت )ې( بَلفظ اجلمع؛ لإلشارة إىل أنَّ

)ى ى ائ ائ( أي: من تت أشجارها وقصورها، ال من تت أرضها؛ ألنَّ 

من عجائب اجلنَّة أنَّ أنارها تري فوق األرض، بال أخاديد، دون أن ينساَح املاُء وُيغِرق.

عة؛ فمنها: أنار املاء، واللََّبن، والَخْمر، والَعَسل. ا خمتلفة متنوِّ ومجَع )األنار(؛ ألنَّ

)ەئ ەئ( أي: ُمقيمني، ال يموتون، وال َيَْرمون، وال َيْمرضون، وال َيبأُسون؛ كام 

َيْوا  ا، َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتْ وا َفاَل َتْسَقُموا َأَبداً أخرب النبيُّ : »ُينَاِدي ُمنَاٍد: إِنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ
ا«،  ا، َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتنَْعُموا َفاَل َتْبَأُس�وا َأَبداً ا، َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتِش�بُّوا َف�اَل هَتَْرُموا َأَبداً َف�اَل مَتُوُتوا َأَبداً

َفَذلَِك َقْوُلُه : )مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( ]األعراف: 43[«))).

َذ الَفْرج؛ فقال: َذ البطن؛ ذكَر تلذُّ ول�امَّ ذكر اهلل تعاىل تلذُّ

نيا، واحلور الِعني  يت كنَّ معه�م يف الدُّ )وئ( وهي تش�مل: زوجاهتم املس�ِلامت الالَّ

يت ُيعطِيهنَّ اهلل هلم يف اجلنَّة. الالَّ

�يَّة -كالبول والغائ�ط، واملخاط،  )وئ( أي: نظيف�ة، بريئ�ة م�ن األرجاس احِلسِّ

، واحِلقد، والفجور، واخِليان�ة، والَكِذب،  ة -كالِغ�لِّ ونح�و ذلك- ومن األرج�اس املعنويَّ
واملعاَندة، واالستِعصاء، ونحو ذلك-.

ا من نعيم اجلنَّة؛ نبَّه عىل ما هو أعىل وأعظم من مجيع ما سبق؛ فقال:  ول�امَّ ذكر تعاىل أنواعاً
)ۇئ ۇئ ۆئ(، وهذا كام قال يف اآلية األخرى: )ۋ ۅ ۅ ۉ( 

]التوبة: 72[.

وإنَّ�ام كان ِرض�واُن اهلل أك�رب؛ ألنَّه نعيُم ُروٍح وَقْل�ٍب، وما قبَله نعيُم َبَدٍن وَجَس�ٍد، وهلذا 

رواه مسلم )837)(.  (((
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عندما َيْعِرض اهلل عىل أهل اجلنَّة املزيَد، وأن يعطَيهم أفضَل ممَّا أعطاهم؛ فيتس�اءلون: »َوَأيُّ 
ا«))). ٍء َأْفَضُل من َذلَِك؟ َفَيُقوُل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَوايِن، َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبداً يَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِهها إىل اجلواب. ميء الكالم بصوَرة االستِفهام؛ لتشويِق النفس، وتوجُّ

وفيها: أنَّ اجلنَّة ليست واحدة؛ وإنَّام هي جنات، ومنها: األربعة املذكورة يف قوله تعاىل: 
)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]الرمحن: 46[، ويف قوله: )ائ ائ ەئ( ]الرمحن: 62[.

�ٍة، آنَِيُتُهاَم َوَم�ا فِيِهاَم، َوَجنََّت�اِن من َذَهٍب،  وق�ال َرُس�ول اهلل : »َجنََّتاِن من فِضَّ
ِ�ْم إاِلَّ ِرَداُء الِكرْبِ َعىَل َوْجِهِه يِف َجنَِّة  آنَِيُتُه�اَم َوَم�ا فِيِهاَم، َوَما َبنْيَ الَق�ْوِم َوَبنْيَ َأْن َينُْظُروا إىَِل َربِّ

َعْدٍن«))).

وفيها: َفْضل التَّقوى؛ لِ�ام ورَد من نعيم أهلها، وما هلم من ِجوار اهلل؛ كام يف قوله: )ۉ 
ې ې ې(.

وفيها: َفْضل اجلنَّات.

ة؛ فقال: )ې(. بوبيَّة اخلاصَّ وفيها: ِعناية اهلل باملؤمنني؛ حيث أضاَفهم إليه بالرُّ

ات البَدن. ات الَقْلب، ولذَّ وفيها: اكتامل نعيم اجلنَّة، بالَجْمع بنَي لذَّ

ا ومعناًى. رات، ِحسًّ وفيها: َفْضل األزواج يف اجلنَّة؛ بكوننَّ ُمَطهَّ

ضا( هلل ، كام يليق بجالله وَعَظمته. وفيها: إثبات صفة )الرِّ

وفيها: الَوْعد للمتَّقني.

وفيها: الَوعيد للُمخالفني، وهو مفهوٌم من قوله: )ۈئ ۈئ ېئ(.

نيا؛ لتنشَط  ات الدُّ عاة اإلكثار من تذكي الناس بنعيم اجلنَّة، يف ُمقابِل لذَّ وفيها: أنَّ عىل الدُّ
نفوُسهم لطَلب اآلخرة.

رواه البخاري )6549(، ومسلم )9)8)(.  (((
رواه البخاري )4878(، ومسلم )80)(.  (((



506

ني�ا- املذكورة يف اآلية الس�ابقة، يمكن أن  ات الدُّ �هوات الس�بعة -من لذَّ وفيها: أنَّ الشَّ
ا لصاحبها؛ كام يُدلُّ عىل ذلك قوله: )ۋ ۅ ۅ(. تكون خياً

وفيها: أنَّ العبد إذا َعِلَم أنَّ اهلل تعاىل قد ريَض عنه؛ كان ذلك أتمَّ لُسوِره وَفَرِحه.

وفيه�ا: أنَّ إح�الَل اهلل بِرضوانه عىل أهل اجلنَّة، أعظم من س�ائر م�ا فيها من النعيم، وال 
. يزيد عليه إالَّ نعيُم رؤيِة َوْجه اهلل

وفيها: أنَّ عىل العبد أن حياِس�ب نفَس�ه عىل التَّقوى؛ ألنَّ اهلل بصي بالِعباد، فيعَلم املتَّقني 
نيا وحظوَظ النفس. م، وغيهم الذين ُيؤثِرون َشَهواِت الدُّ الذين ُيؤثِرون ما عند ربِّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(:

وا بتلك اجلنَّات؛ فذكَر أنَّ أول صفاهتم  ثم بنيَّ تعاىل َمن هم هؤالء املتَّقون، الذين اخُتصُّ
لني يف ُدعائهم: )ٻ ٻ ٻ( استجابةاً ألمرك؛  اإليامن؛ فقال: )ٱ ٻ( متَوسِّ

ها، وامُح آثاَرها. )پ پ پ( أي: اسرُتْ

ُه، َفَيُقوُل: َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا،  ويف احلديث: »إِنَّ اهلل ُيْديِن الُمْؤِمَن، َفَيَضُع َعَلْيِه َكنََفُه َوَيْسرُتُ
ُه َهَلَك؛  َرُه بُِذُنوبِِه، َوَرَأى يِف َنْفِس�ِه َأنَّ . َحتَّى إَِذا َقرَّ َأَتْع�ِرُف َذْنَب َكَذا؟ َفَيُق�وُل: َنَعْم، َأْي َربِّ

ْنَيا، َوَأَنا َأْغِفُرَها َلَك الَيْوَم، َفُيْعَطى ِكَتاَب َحَسنَاتِِه«))). هُتَا َعَلْيَك يِف الدُّ َقاَل: َسرَتْ

ومن متام ُدعاء املتَّقني: )پ ڀ ڀ( أي: ادَفع عنَّا عذاَبا، بَفْضلك ورمحتك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ل املؤمنني إىل اهلل بُربوبيَّته. توسُّ

وفيه�ا: اس�تجابة املؤمنني ألم�ر اهلل؛ لقوله: )ٻ ٻ(، وهذه االس�تجابة تش�مل: 
الَقْلب واللِّسان واجلوارح.

نوب، وأنَّه كلَّام قوَي قوَيت املغفرة. وفيها: أنَّ اإليامن سَبٌب ملغفرة الذُّ

رواه البخاري ))44)(، ومسلم )768)(.  (((
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م غي معصومني، ولكنَّهم يتوبون ويسَتْغِفرون. وفيها: أنَّ املؤمنني ُيْذنِبون، وأنَّ

ا  نوب وَتْرك الَفْضح أمام الناس؛ بل يطُلب أيضاً وفيها: عدم اكتفاء املسلم بطَلب َسرْت الذُّ
النجاة من العذاب.

اِعي. ل إىل اهلل باألعامل الصاحلة للدَّ عاء، بالتوسُّ وفيها: ُحسن املدخل يف الدُّ

وفيها: أنَّ املؤمنني -مع إيامنم- خيافون عذاَب اهلل، وال يأَمنون َمْكَره.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(:

رب بعد اإليامن؛ فقال: ا من صفات أولئك املتَّقني؛ فثنَّى بالصَّ ثم ذكَر اهلل تعاىل َمزيداً

)ڀ( أي: عىل أقدار اهلل، وعىل طاعته، وحَيْبِسون أنُفَسهم عن معصيته.

)ٺ(: بالقول، والِفْعل، والنِّ�يَّة، مع اهلل ومع َخْلقه.

ق�ال قتادة : »ق�وٌم صَدَقْت أفواُههم، واس�تقاَمت ُقُلوُبم وألِس�نَُتهم، وصَدقوا يف 
ِّ والعالنية«))). السِّ

م، املواظِبني عىل عبادته. )ٺ(: الُمطيعني ربَّ

)ٺ(: الباذلني أمواهَلم يف وجوه اخلي.

َحر� وهو آخر اللَّيل،  م املغفرَة يف وقت السَّ )ٺ ٿ(: السائلني ربَّ

ُقَبيل الفجر- وهو وقت النُّزول اإلهلّي.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
دق، والُقنُوت، واإلنفاق، واالس�تغفار يف األس�حار.  �رب، والصِّ َفْض�ل االتِّصاف بالصَّ
�ّح،  �ا َذمَّ أضدادها، من: الَج�َزع، والَكِذب، والِعصيان، والُبْخل، والشُّ ن أيضاً وه�ذا يتضمَّ

وَتْرك االستغفار.

ل نفس�ه  فات العظيمة، وكمَّ وفيها: أنَّ ِس�ْلعة اهلل غالية، ال يناهلا إالَّ َمن اتَّصَف بذه الصِّ
ا وباطناًا. يف كلِّ واحدة منها، ظاهراً

تفسي الطربي )64/6)(.  (((
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ين حيتاجون إىل االستغفار. وفيها: أنَّ املتَّقني مهام َعِملوا من الطاعات؛ َيَرون أنُفَسهم ُمَقصِّ

َحر، واإلكثار من االستغفار  عاء، ومن ذلك: وقت السَّ ي أوقات اإلجابة يف الدُّ وفيها: ترِّ
بِّ تبارك وتعاىل: »َمْن َيْسَتْغِفُريِن َفَأْغِفَر َلُه«))). ، وقول الرَّ فيه؛ فهو وقت النُّزوِل اإلهليِّ

َحر، كام قال  الة؛ فُيَصلُّون قبل السَّ وفيها: أنَّ أهَل االستغفار باألسحار هم من أهل الصَّ
َحر، ثم استغَفروا«))). الة إىل السَّ وا الصَّ يُّ : »َمدُّ احلسُن الَبْصِ

بح  ْبح؛ كام قال َزْيد بن أس�َلم: »ه�م الذين ُيَصلُّون الصُّ وُيْتبِعون االس�تغفار بصالة الصُّ
يف اجلامعة«)3).

َحر؛ فالِعبادة فيها  وفيها: َفْضل الِعبادة يف أوقات َغْفَلة الناس وَنْوِمهم، ومنها: وقت السَّ
، والنفس أصَفى، مع ُقْرِب اهلل تعاىل. أشقُّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

ڃ ڃ(:

ول��امَّ َذمَّ اهلل تع�اىل الكافرين، ومدَح عباده املؤمنني؛ بنيَّ أص�ل اإليامن والُعْروة الُوثقى، 
وَش�ِهَد لنفس�ه بالوحدانيَّ�ة؛ فق�ال تع�اىل: )ٿ ٿ( أي: حكَم وقىض، وب�نيَّ وأخرَب. 

هادة( قائمٌة عىل الِعْلم واإلعالم. و)الشَّ

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( أي: ال معب�ود بح�قٍّ إالَّ هو س�بحانه. )ڤ( أي: َش�ِهَدت 

ا، )ڤ ڤ( َشِهدوا كذلك بوحدانيَّته. واملراد ب� )الِعْلم(: الِعْلم باهلل ، ورشعه. أيضاً

ده سبحانه، فهو متَِّصٌف بالَعْدل دائاماً يف أفعاله، وأحكامه،  )ڦ ڦ( أي: مع تفرُّ

وتدبي أمور َخْلقه.

�هادَة  �ا بع�د أن َش�ِهد، فاجتم�ع يف كالمه  الشَّ )ٹ ٹ ٹ ڤ(: حك�َم لنفس�ه أيضاً

رواه البخاري )45))(، ومسلم )758(.  (((
تفسي البغوي ))/7)(.  (((
تفسي البغوي ))/6)(.  (3(
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ة والَعَظم�ة والكربياء. )ڃ(: ذو  والُحك�َم بألوهيَّت�ه تع�اىل. )ڄ(: ذو الِعزَّ
ِعه وقَدِره. الُحكم، واحِلكمة، واإلحكام، يف أقوالِه وأفعالِه، ورَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َفْضل التوحيد.

هادة بالتوحيد. وفيها: وجوب الشَّ

وفيها: َفْضل املالئكة.

َهداء. ة عىل الَخْلق، بشهادة هؤالء الشُّ وفيها: إقامة الُحجَّ

ظ،  وفيها: إش�ارة إىل ما يلزم الذي َيْشهد أن )ال إله إالَّ اهلل(، من: الِعْلم، واليقني، والتلفُّ
واإلخبار واإلعالم.

وفيها: اإللزام للشاِهد بُمقتىَض ما َشِهَد به.

ف العلامء وَفْضلهم؛ فإنَّه أش�هَدهم عىل أعظم حقيقة، وقرَنم  وفيها: َفْضل الِعْلم، ورَشَ
باسمه تعاىل وبمالئكته، ولو كان أحٌد أرشَف من العلامء لقرَنم اهلل باسِمه واسِم مالئكته.

َي إهلاًا. وفيها: أنَّ كلَّ ما ُعبَِد من دون اهلل فهو باطل، وإن ُسمِّ

ا شهادة الِفْعل؛ فقد أظهَرها اهلل  هادة بالقول، كام ذكر تعاىل عن نفسه. وأمَّ وفيها: ِذكر الشَّ
تعاىل يف مجيع الكائنات، والتي يُدلُّ َخْلُقها عىل وحدانيَّته بلسان احلال.

ة، وإعادهتا؛ لتثبت يف النفوس. وفيها: التأكيد عىل األمور الُمِهمَّ

ة املنافية  ك، والَعْدل املنايف للظُّْلم، والِعزَّ وفيها: إثبات اهلل لنفس�ه الوحدانيَّة املنافية للشِّ
ْعف، واحِلكمة املنافية للَعَبث. للضَّ

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(:

ول��امَّ ب�نَي تعاىل أنَّه ال معبود بحقٍّ إالَّ هو؛ بنيَّ لعباده كيف جيب أن يعُبدوه؛ فقال: )ڃ 
، املريضَّ املقبول )چ چ( تعاىل، هو: )چ( وهو بمعناه  ڃ( أي: الشع�يَّ
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ا اإلسالم بمعناه  ا لوجهه. وأمَّ ، والتعبُّد له بام رَشَع، خالصاً : االستِسالم، واالنقياد التامُّ العامُّ
. د ع الذي أنزَله عىل حممَّ ْ : فهو التعبُّد هلل بالشَّ اخلاصُّ

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( م�ن اليه�ود والنصارى. وقد وق�َع اخِلالُف بينهم 

ا يف  ا، واختل�ف النصارى يف عيس�ى ، واختلفوا أيضاً ا وِش�َيعاً يف دينه�م، فصاروا فَِرقاً
. موقفهم من نبيِّنا

الت�وراة واإلنجي�ل األصليَّ�ة، وعَرف�وا الشيع�ة  )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( أي: 

وَفِهموها، وكذلك جاَءهم الِعْلم بحقيقة نبيِّنا ، ودينه.

ق والتش�تُّت، ثم  )ڈ ژ( أي: ُظْلاماً لبعضهم البعض، محَلهم عىل التقاُتل والتفرُّ

قوا يف مواقفه�م: فمنهم َمن كفَر بنبيِّنا  ا لنبيِّنا ، وبغياًا عىل املس�لمني، ثم تفرَّ َحَس�داً
وحارَبه، ومنهم َمن سالَمه ووادَعه، ومنهم َمن آمن به ودخَل يف دينه.

الكونيَّ�ة  ک(  )ک  وُيعانِ�د  يس�تكرِب  أو  ب،  وُيَك�ذِّ جَيَْح�د  أي:  ڑ(  )ڑ 

والشعيَّ�ة، فُينِك�ر أنَّ اهلل هو الذي خلَق اآلي�ات الكونيَّة، أو جَيَْح�د أو ُيعانِد آياته الشعيَّة 
التي أنزهلا يف كتبه؛ )ک ک گ گ( أي: سُيحاِسبه عىل ُكفره، وجُيازيه عليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُس�ل، كام قال تع�اىل -حكايةاً عن يعقوب  ، الذي هو دين مجيع الرُّ َمعِرف�ة اإلس�الم العامِّ
 يف وصيَّت�ه لَبني�ه-: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 132[، وقال عن التوراة: 

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]املائدة: 44[.

�َدت رشائ�ُع األنبي�اء يف الدالل�ة ع�ىل التوحي�د، وإص�الح الُقُل�وب، ومكارم  وق�د اتَّ
. األخالق، واختلَفت رشائعهم يف بعض األحكام؛ حِلَكم يريدها اهلل

د ، والت�ي قال اهلل  يف  ، وه�و رشيعة حممَّ وفيه�ا: َمعِرفة اإلس�الم اخلاصُّ
شأنا: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]آل عمران: 85[.

ة الواحدة. ومن أسباب  وفيها: أنَّ البغي والظُّْلم س�َبٌب عظيم لوقوع االختالف يف األُمَّ
ا: الَحَسد، وُحبُّ الرئاسة. ذلك أيضاً
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ة ممَّا وقع يف األَُمم قبلهم. وفيها: تذير هذه األُمَّ

وفيها: بيان سَبب عداوة أهل الكتاب للمسلمني.

وفيه�ا: أنَّ�ه مل يبَق إس�الٌم إالَّ الذي أنزَله اهلل عىل نبيِّ�ه ، وأنَّ بقيَّة أديان األنبياء 
ورشائعهم قد أصاَبا التحريُف والتبديُل والتغيُي.

. ين إىل اهلل وفيها: أنَّ املرِجع يف الدِّ

وفيها: أنَّ االختالف بعد الِعْلم، أقبُح من وقوعه عن َجْهل.

ني�ا ال تلبث أن ت�زول ويأيت  ق�ه؛ فالدُّ وفيه�ا: رُسع�ة حس�اب اهلل، من جه�ة ُقْرب�ه وتقُّ
ا،  ره�م بُذنوبم مجيعاً احلس�اب، وم�ن جهة أنَّ اهلل رسيٌع يف حماَس�بة الَخْلق، فُيناِقش�هم ويقرِّ

كِحسابه لنفس واحدة.

ة. وفيها: ُقبح املخاَلفة بعد ميء الِعْلم وقيام الُحجَّ

وفيها: أنَّ ميء الِعْلم إذا مل ُيقاَبل باالنقياد والطاعة، والَفْهم واالستِسالم؛ فال ينفع وال 
ي صاحَبه. ُينَجِّ

؛ وإنَّام الظُّْلم  وفيه�ا: أنَّ س�َبب االختالف بنَي أه�ل الكتاب، ليس هو البحث عن احل�قِّ
والبغي.

وفيه�ا: أنَّ َمن اختلفوا يف نبيِّهم، فجدي�ٌر بم أن خيَتِلفوا يف نبيِّنا ؛ فقد اختلَف 
النص�ارى يف عيس�ى ، فمنهم َمن ق�ال: هو اهلل، ومنهم َمن قال: ه�و ابن اهلل، ومنهم 
به وعاداه، ومنهم َمن قال:  َمن قال: ثالث ثالثة! واختلفوا يف نبيِّنا ؛ فمنهم َمن كذَّ
باَعه، ومنه�م َمن عَرَفه وجحَده، ومنهم َمن  ته ومل يلتزم اتِّ رج�ل حكي�م، ومنهم َمن أقرَّ بنبوَّ

وم-. منَعه ُحبُّ الرئاسة من اتِّباعه -كَقْيَص َمِلك الرُّ

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ(:

ث�م بنيَّ اهلل تع�اىل لنبيِّه  م�ا يقوله يف ُماَدل�ة أهل الكتاب؛ فق�ال تعاىل: )گ 
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ا  خ�وِل يف اإلس�الم؛ )ڳ( -ردًّ ڳ( أي: خاَصم�وك، وجاَدل�وك يف التوحي�ِد والدُّ
عليه�م ودع�وةاً هل�م-: )ڳ ڳ( أي: أخَلص�ُت َقْص�دي وعَميل وعب�اديت )ڱ( 
ا أس�َلموا وجوَههم هلل، وأخَلصوا  وح�َده، ال ُأرِشك به غ�يه، أنا )ڱ ڱ(؛ فهم أيضاً

دينَهم له.

)ں ں ڻ ڻ( م�ن اليهود والنصارى )ڻ( وهم ُمشكو العَرب، 

ا:  تهم جهال. ُق�ل هلم مجيعاً ؛ ألنَّ عامَّ يِّ�ني(؛ نس�بةاً إىل األُمِّ وا )ُأمِّ الذي�ن ال كت�اب هلم. وُس�مُّ
؛  )ڻ( وهذا اس�تِفهام تقريري، معناه األمر؛ أي: أسِلموا. وهو حَيِْمل معنى احلضِّ

أي: هالَّ أسلمُتم بعد أن أَتْت�كم الرباهني والبيِّنات؟!

وفيه: توبيٌخ للذين ال ُيْسِلمون.

ا وباطناًا؛ )ہ ہ( هدايَة  )ۀ ہ( أي: اسَتْسلموا هلل، وانقادوا له ظاهراً

نيا واآلخرة. ، والفوِز بخِي الدُّ التوفيق للحقِّ

ي�َت م�ا ه�و  ؛ )ھ ھ ے( أي: أدَّ )ھ ھ( وأعَرض�وا ع�ن قب�ول احل�قِّ

واجٌب عليك؛ فال تزن عليهم، ولسَت بَملوم؛ فليس عليك إالَّ هداية الداللة واإلرشاد فقط.

)ۓ ۓ ڭ(: علي�ٌم بأحواهل�م، وبَمن يؤمن ومن ال يؤمن، واحلس�اب عنَده 

تعاىل؛ كام قال  يف اآلية األخرى: )ې ى ى ائ ائ( ]الرعد: 40[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِجدال املِشكني للمؤمنني.

وفيها: أنَّه ينبغي عىل املؤمنني االستعداُد بُحسن اجلواب يف ماَدلة املِشكني.

. وفيها: أهيَّة الَجْمع بنَي اإلخالص هلل، واملتابعة لرسوله

باع النبيِّ  من مقَتضيات اإلسالم. وفيها: أنَّ اتِّ

ة أن يكونوا تابِعني للنب�يِّ ، وليس فيهم متبوع لذاته  وفيه�ا: أنَّ ح�قَّ مجيِع األُمَّ
ع وحَده. ْ ته؛ فاالتِّباع للشَّ وال لِصدق ُحجَّ
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، فإذا  وفيه�ا: أنَّ العالِ��َم -مهام بلغ م�ن اجلاللة واملكانة- فال ُيتَّبع إالَّ مل�ا عنده من احلقِّ
تبنيَّ عكُسه: فال جيوز اتِّباعه.

ا  منهم. داً وفيها: ِمنَّة اهلل عىل العَرب؛ لَبْعثه حممَّ

وفيها: أنَّ َمن مل ُيْسِلم؛ فهو ضالٌّ منحِرٌف.

عاة:  وفيه�ا: أنَّ اهلل تعاىل أعَلُم بَم�ن هو أهٌل للهداية، وَمن ليس أهالاً له، وهو أعلم بالدُّ
وا يف التبليغ؟ هل بلَّغوا، أم قصَّ

ع�اة هداية الداللة واإلرش�اد -وه�ي البالغ- ولي�س عليهم هداية  وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الدُّ
التوفيق واإلهلام.

. ، إذا دَعاه فرفَض احلقَّ اعية ال ُيسأل عن عمل املدُعوِّ وفيها: أنَّ الدَّ

ون عن دعوهتم. عاة إذا أعرَض املدُعوُّ وفيها: ُمواساة الدُّ

وقد ُنِس�َخ االكتفاُء بالتبليغ واألم�ُر بالتولِّ وَتْرِك الُمعِرضني -بآي�ات اجلهاد والقتال- 
ا البالغ: فليس بَمنسوخ. وأمَّ

، لِعناده وبالدته. وفيها: توبيخ الُمعِرض عن احلقِّ

عوة. وفيها: أهيَّة اجلدال بالُحسنى يف الدَّ

وفيه�ا: أنَّ احلقَّ قد ال يتَِّضح لبعض الن�اس، إالَّ بعد اجِلدال والُمناَظرة؛ لِ�ام عنَدهم من 
َبه، وإالَّ فالنفوس والِفَطر املستقيمة تقبُل احلقَّ -يف األصل- بال ِجدال. الشُّ

وفيه�ا: ُعم�وم بِْعثة النب�يِّ  إىل مجي�ع الَخْلق، كام يف قول�ه تعاىل: )ں ں 
خول يف اإلسالم الذي جاء به نبيُّنا  ڻ ڻ ڻ ڻ(، وأنَّه جيب عليهم الدُّ

؛ ك�ام قال اهلل تع�اىل يف آية أخ�رى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ( ]األعراف: 158[.

عوة بالقول، والِفْعل، واألحوال. وفيها: الدَّ
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ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(:

ره�م بجريمٍة من أعظم اجلرائم  ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل ُمعاَقبة أهل الكتاب واملِشكني؛ ذكَّ
-أو أعظمها- ممَّا اقرتَفه بعُضهم، وهي: مَجُْعهم بنَي الُكفِر باهلل، وَقْتِلهم خياَر الناس.

فق�ال : )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( الكونيَّة -التي ال يس�تطيع البش أن خيُلقوا 
ا أو  بون وجَيَْحدون، استكباراً ِمثَلها- والشعيَّة -التي ال ُيمِكن للبش أن يأتوا بِمثلها- فُيَكذِّ

ا. ِعناداً

َع  م يقُتلون الذين ُيَبلِّغونم رَشْ )ۆ ۈ ۈ ٴۇ( وهذا غاية الِك�رْب؛ فإنَّ

اهلل. وم�ا أكثَر حصوَل ه�ذا من اليه�ود! )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
. ۉ( من اآلِمرين باملعروف والناهني عن املعصية والُمنَكر. يفعلون هذا ُعدواناًا وُظْلاماً

هم بالعقوبة املوِجعة  ثم أخرَب عن جزائهم؛ فقال: )ې ې ې( أي: أخرِبْ
يت بذلك؛ بسَبِب  ، ُسمِّ املؤلِ�مة. و)البِش�ارة(: هي اإلخبار بام َيُسُّ -وهذا أكثر- أو بام يرُضُّ

ة عند سامعها. تغيُّ الَبَشَ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

كر لشناعته. هم بالذِّ أنَّ َقْتل النبيِّني من مجلة الُكفر، وإنَّام خصَّ

كر لشناعته. وفيها: خطورة جريمة الَقْتل، وخصَّ َقْتل األخيار بالذِّ

ار الُمعِرضني بالنَّار. وفيها: أنَّه ينبغي تبشي الكفَّ

هم بإذالهلم بالعذاب املهني. وفيها: ُمناسبة اجلزاء للعمل؛ فقابَل ِكرْبَ

وفيه�ا: فضيل�ة الثبات ع�ىل األمر بالَعْدل واخل�ي واملعروف، ولو أدَّى ذل�ك إىل الَقْتل، 
هادة عند ربِّ العاملني. وهذا الَقْتل من أعظم الشَّ

م  وفيه�ا: ُمواس�اة األخي�ار املقتولني ُظْلاماً يف س�بيل دعوهت�م، يف كلِّ زماٍن وم�كاٍن، بأنَّ
ساروا يف َرْكب األنبياء.
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ا  �َبب؛ فاليهود هم أكثر الناس اش�تهاراً وفيها: أنَّ الِعربة بُعموم اللَّفظ، ال بخصوص السَّ
، فيش�مل  ب�ذه اجلريم�ة، وهي الَجْمع ب�نَي الُكفر وَقْتل األنبي�اء واألخيار، لكن اللَّفظ عامٌّ

فات. مجيَع َمن اتَّصف بذه الصِّ

مة، وهو من  وفيه�ا: أنَّ األم�ر باملعروف والنهي ع�ن الُمنَكر كان من عمل األَُم�م املتقدِّ
سالة. ة وخالفتها، وبه يتمُّ تبليغ الرِّ ِوراثة النبوَّ

وفيه�ا: أنَّه جيب ع�ىل ُعموم الناس األمر باملع�روف والنهي عن الُمنَك�ر، ولو كانوا من 
ة باألبرار. أهل التقصي يف حقِّ اهلل، وأنَّ هذه الوظيفة ليست خمتصَّ

يهم من العذاب  نيا ومتتَُّعهم بزينتها، مل َتُعد عليهم بفائدٍة ُتنَجِّ ار يف الدُّ وفيها: أنَّ حياة الكفَّ
يف اآلخرة.

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(:

قول�ه تع�اىل )ى( أي: الُمجِرمون الس�ابُق ِذكُره�م )ى ائ ائ ەئ 
ەئ( )الُحبوط(: َذهاب اليشء وزواله، وعدم االس�تفادة منه. فهتَك اهلل أستاَرهم، وأبَدى 
ا، ومل ينال�وا عليها ثناءاً  �ة، ومل َيْرَفع هلم ب�ذه األعامل ِذك�راً خمازي�م وس�وآهتم، وأبق�ى هلم املذمَّ
ة  لَّ ، وُعوِملوا ُمعامَلة أهل الس�يِّئات بالذِّ م�ن املؤمنني؛ ب�ل أبَغضوهم ونالوا الثَّناَء عليه�م بالشِّ
نيا بِعصمة ِدمائهم وأمواهلم؛ فصاَرت ُمستباَحةاً للمسلمني. غار، ومل تنَفْعهم أعامهلم يف الدُّ والصَّ

)وئ(: فال ثواب هلم فيها؛ بل عقوبة وعذاب.

وهذا )الُحبوط( هو املذك�ور يف قوله تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ( ]الفرقان: 23[.

وقول�ه )وئ ۇئ ۇئ ۆئ( أي: لي�س هلم َمن ينُصهم من عذاب اهلل، أو يدَفع 
عنهم عقاَبه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا. أنَّ الكافر ال يستفيد شيئاًا من أعامل اخلي التي يعملها يف الدُّ
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نيا واآلخرة. وفيها: ُشْؤم الُكفر، املانع من فائدة العمل يف الدُّ

نيا. وفيها: إذالل اهلل وِخذالنه ملن استعىَل عىل عباده املؤمنني يف الدُّ

وفيها: تعجيل العقوبات عىل الكافرين، إضافةاً لِ�ام سيحصل يف اآلخرة.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٿ(:
ك بام يف أيديم من التوراة واإلنجيل؛ بنيَّ اهلل  ُعون التمسُّ ول�امَّ كان اليهود والنصارى يدَّ

َكِذَبم يف هذا االدِّعاء؛ فقال تعاىل:

�ْب، وتنُظ�ر )ٻ ٻ ٻ  �ب؛ أي: أمل تعَل�ْم، وتتعجَّ )ٱ ٻ(: االس�تِفهام للتعجُّ

م مل يتَّبِعوا ما فيه )پ پ( الذي  ا؛ فإنَّ پ( أي: حظًّا، س�واءاً كان قليالاً أو كثياً
�ا بنَي أيديم -مل َيْطِمث�ه التحريف- ومنه: ما فيه  أنزَل�ه اهلل ع�ىل نبيِّهم، وبقَي بعُضه صحيحاً

. َوْصُف النبي

�ا ه�ؤالء اليهود، الذين ُدُع�وا لتحكيم التوراة  فه�ؤالِء )پ ڀ ڀ ڀ(، وخصوصاً
الباقية يف أيديم. وقيل: )كتاب اهلل( هنا: هو القرآن.

 ، د ِة حممَّ �ة ديِن اإلس�الم ونب�وَّ )ڀ( ذل�ك الكت�اُب )ٺ( يف ِصحَّ

نا-. وبعِض احلدود التي وقَع فيها بعُضهم -كَحدِّ الزِّ

وقيل: بل التحكيم -املدُعوُّ له- كان يف الُمناَزعة يف ش�أن إبراهيم ، وقد جاء 
عن ابن عبَّاس  قال: دخَل رسوُل اهلل  بيَت املدِراس عىل مجاعة من اليهود، 
فدَعاه�م إىل اهلل، فق�ال له ُنَعيم بن عمرو واحلارث بن زيد -وها من اليهود-: عىل أيِّ دين 
ا!  د؟ فقال : »عىل ِملَّة إبراهيم ودينه«، فق�اال: فإنَّ إبراهيم كان يوديًّ أن�َت ي�ا حممَّ
وا إىل الت�وراة؛ فهي بينَنا وبينَكم«، فأَبوا عليه؛ فأنزل  فقال هلام رس�وُل اهلل : »فَهُلمُّ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : اهلل 
ٺ ٿ ٿ ٿ(، إىل قوله: )ڄ ڄ ڄ())).

تفسي البغوي ))/))(.  (((
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قول�ه تع�اىل )ٺ ٺ ٺ ٿ( أي: ُيْدبِ�ر بعُضه�م، وين�ِصف م�ن مل�س النب�يِّ 
بني: التولِّ بالبَدن، واإلعراض بالَقْلب، ولذا  . وقد اجتمع يف هؤالء اليهود املكذِّ

قال: )ٿ ٿ( أي: وهم قوٌم عادهتم اإلعراض، فهذا حاهُلم.

وقليٌل منهم قد هَداه اهلل، فلم يتولَّ -كابن ساَلم وغيه-.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة عىل  ، وزيادَة ُحجَّ أنَّ�ه لي�س كلُّ ِعْلم ينَتِفع ب�ه صاحُبه؛ بل بعض الِعْلم قد يكون َوب�االاً
أصحابه.

ة. وفيها: ُقْبح اإلعراض بعد قيام الُحجَّ

. وفيها: وجوب التحاكم إىل كتاب اهلل

وكتاب اهلل احلاكُم، الناسُخ جلميع ما سبق هو: القرآن، وإنَّام كانت دعوة اليهود للتحاُكم 
بون بالقرآن. م ُيَكذِّ إىل التوراة؛ إللزاِمهم وإفحاِمهم بام فيها ممَّا كفروا به؛ ألنَّ

ع جي�ب أن يك�ون يف كلِّ األمور، م�ن: العقائ�د، واملعامالت،  ْ وفيه�ا: أنَّ تكي�م ال�شَّ
واحلدود، واجلنايات، وغيها.

؛ ألنَّ بعَضهم قد  �م الُحكم عليهم بالت�ولِّ ع لليهود؛ حيث مل ُيَعمِّ ْ وفيه�ا: إنصاف ال�شَّ
. أسلَم ومل يتولَّ

ة، بتحذيرها من التشبُّه بحال اليهود الُمعِرضني. وفيها: موعظة هلذه األُمَّ

وفيها: أنَّ عىل اجلميع السمع والطاعة واالنقياد للقرآن.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ 

ڄ ڃ(:

ث�م ذك�َر اهلل  س�َبَب التولِّ احلاص�ل من اليه�ود، وأنَّه بس�َبب اغرتارهم ب�ام ادَّعوه 
ألنُفِس�هم من األم�اينِّ الباطلة؛ فقال : )ٹ( أي: الت�ولِّ واإلعراض )ٹ ٹ( 



518

أي: بس�َبب قوهل�م: )ٹ ڤ ڤ( أي: ل�ن ُتصيَبن�ا يف اآلخ�رة )ڤ ڤ ڦ( 
قالئ�ل، ث�م خيرج�ون منه�ا بَزْعمه�م، )ڦ ڦ ڄ( أي: أبقاه�م عىل دينه�م الباطل، 

وخدَعهم )ڄ ڄ ڄ(: خيَتِلقون من الَكِذب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا الباطلة، وأنَّ ذلك من ُصنع أهل الكتاب.  ، وخصوصاً التحذير من االتِّكال عىل األماينِّ
ين يتش�بَّهون ب�م يف ذلك؛ فيقع�ون يف املع�ايص، اتِّكاالاً ع�ىل رمحة اهلل،  وكث�ٌي م�ن املقصِّ

وُيَمنُّون أنُفَسهم باملغفرة!

يُّ : »إنَّ املؤمن مجَع إحس�اناًا وَش�َفقة، وإنَّ املنافِق مجَع إس�اءةاً  ق�ال احلس�ن الَب�ْصِ
وأمناً�ا«، ث�م ت�ال: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( إىل قول�ه: )پ پ پ ڀ( 

]املؤمنون: 57-60[، »وقال الُمنافِق: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]الَقَصص: 78[«))).

ي صاحَبه يوم القيامة. وفيها: أنَّ اإليامن بالَبعث وحَده ال ُينَجِّ

�هم إالَّ  وفيها: اس�تخفاف اليه�ود بعقوبة اهلل، واغرتارهم بام يفرَتون من أنَّ النَّار لن متسَّ
ا معدودة، وباالنتساب إىل األنبياء، واعتقادهم أنَّ هذا كاٍف يف النجاة! اماً أيَّ

وفيه�ا: أنَّ َجْزم اإلنس�ان لنفس�ه بحص�ول املغفرة له، ي�ؤدِّي إىل الته�اوِن يف الطاعات، 
وعدِم املباالة يف انتهاك الُحُرمات.

ويف اآلي�ة: تذير الُعصاة -ُمرتكبي الكبائر واآلثام والفواحش- من َجْزمهم ألنُفِس�هم 
ارات، ُمتناِس�ني أنَّ رمحة اهلل قريٌب من الُمحِس�نني، ال  بالنجاة من النَّار، بالش�فاعات والكفَّ
ضون للعقوبة، وأنَّ الش�فاعة ال تُصل إالَّ بإذن اهلل، وقد ال  م معرَّ طني، وأنَّ الُمس�يئني املفرِّ
نوب، فيبقى ع�ىل العايص ما  �ارات قد ال تِفي بجمي�ع الذُّ ي�أَذن يف الش�فاعة هلم، وأنَّ الكفَّ

ُيِْلكه.

ها، بأن ُيْطِمَعها فيام ال حيُصل. وفيها: أنَّ اإلنسان قد خيَدع نفَسه ويرضُّ

ْهد البن املبارك )985(، تفسي الطربي )9)/45(. الزُّ  (((
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ك بدينهم الباطل، وَمْدحه، وادِّعاء  وفيها: ما كان عليه اليهود -وال يزالون- من التمسُّ
الفضائل ألنُفِسهم.

ويؤَخ�ذ منها: أنَّ الذين يكِذبون عىل رس�ول اهلل ، وخيَتِلقون أحاديَث يف عدم 
دخول أهل فِْرَقتهم أو طائَفتِهم النَّاَر؛ هم متشبِّهون باليهود يف افرتائهم.

وفيها: التحذير من تزكية النفس.

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(:

ين؛ فقال س�بحانه: )ڃ(  ث�م َردَّ اهلل تع�اىل عىل اليه�ود، يف ادِّعائهم النجاَة يوَم الدِّ
هم، وهتويل ما  أي: كيف يكون حاهلم يف ذلك الوقت. وهذا االس�تِفهام لتعظيم ما س�َيْدَهُ
س�َيِحيق بم من العذاب. )ڃ ڃ چ( أي: للحس�اب واجل�زاء، أي: لِ�ام حيدث يف 

يوٍم )چ چ چ(: ال شكَّ يف ميئه ووقوعه.

ة أو فاجرة، من اجل�نِّ أو اإلنس من املكلَّفني  )ڇ(: ُأعطَي�ت )ڇ ڇ( ب�ارَّ

، )ڍ ڌ ڌ( يف ه�ذه الُمج�ازاة والتوفية؛ فال  )ڇ ڍ( م�ن خ�ٍي أو رشٍّ

. ، وال ُيزاد يف سيِّئاته بغي حقٍّ ُينَقص أحٌد من حسناته بغي حقٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ التوفية الكاملة عىل األعامل هي يف يوم القيامة، وأنَّ اإلنس�ان قد ُيَوفَّ ش�يئاًا من عمله 
نيا -بَس�َعٍة يف ِرزقه عىل حَس�نة، أو بُمصيبٍة عىل س�يِّئة- لكن اجلزاء التامَّ ال يكون إالَّ  يف الدُّ

يوَم الّدين.

ب باهلل. وفيها: إثبات اليوم اآلخر، وأنَّ َمن شكَّ فيه فهو ُمَكذِّ

وفيها: ترغيٌب للُمحِس�نني يف االزدياد من الطاعات، وموعظٌة للُمس�يئني يف الكفِّ عن 
السيِّئات.

وفيها: َعْدل اهلل الكامل، وتنزيه عن الظُّْلم، وقضاؤه الفاصل يوَم القيامة.



520

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(:
َة دين اإلس�الم، وحاَل النبيِّ  مع  ول��امَّ ذكَر اهلل تعاىل دالئ�َل التوحيد، وِصحَّ
ع�وة -من املِشكني وأهل الكت�اب- وكان أهُل الكت�اب يريدون أن تكون  املخاَطب�ني بالدَّ
َ اهلل  يف هذه اآلية  ة يف غي بني إرسائيل: بنيَّ ينيَّة هلم، وُينِكرون أن تكون النبوَّ السيادُة الدِّ

أنَّه جيعلها فيَمن يشاء، وينُقُلها وينُقُل الُمْلَك إىل َمن يشاء.

ته، ووعَد  وم يف ُأمَّ ه  أن جَيْعل ُمْلَك ف�اِرَس والرُّ وقي�ل: إنَّ النبيَّ  س�أل ربَّ
�د ُمْلُك فاِرَس  صحابَت�ه بذلك؛ فق�ال الُمنافِقون واليه�ود: َهْيهاَت َهْيَه�ات! من أين ملحمَّ

وم؟! فأنزل اهلل هذه اآلية))). والرُّ

وأم�ر اهلل تع�اىل نبيَّ�ه  واملؤمن�ني أن ُيَعظِّموه؛ فقال هل�م: )ڎ ڈ( أي: يا 
، وتدبُي األمور؛ فهو مالك اململوكات، ومالك تدبي  ف التامُّ اهلل )ڈ ژ(: ل�ه التصُّ

اخلالئق كلِّها.

َف والتدبي يف الُمْلك باإليتاء والنَّ�ْزع؛ فقال: )ژ ڑ( أي:  ث�م فسَّ هذا الت�صُّ
�لطان والغَلبة )ڑ ک( وتريد، فُتَملِّكه وُتَس�لِّطه عىل َمن تش�اء. ومن األنبياء  تعطي السُّ
�لطان -كداوَد وس�ليامن - ومنهم َمن آتاه  ة والُمْلك والسُّ َم�ن مج�َع اهلل له بنَي النبوَّ

ا وال ُسْلطاناًا. ةاً ومل يؤتِه ُملكاً نبوَّ

)ک ک( أي: مَتْنعه وَتْس�ِلبه )ک گ(: باملوت، أو تس�ليط غيه عليه، وقد 

يكون ابتالءاً أو عقوبة.

�لطَة، أو النَص  )گ گ گ( )اإلع�زاز(: التقوية، وقد يكون بإعطائه الُملَك والسُّ

ة  والغنيم�ة، أو الِغن�ى، أو بإلق�اِء اهلَيب�ة يف ُقُلوب الن�اس. وأعظم من ذلك: اإلع�زاز بالنبوَّ
سالة، واإلعزاز باإليامن والِعْلم والطاعة. والرِّ

ِب اجِلْزي�ة علي�ه. وأس�وأ اإلذالل: ما يكون  )ڳ ڳ ڳ(: بَس�ْلب ُمْلِك�ه، أو َضْ

بالُكفر واملعصية.

تفسي القرطبي )4/)5(.  (((
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ة  نيويَّ ث�م أثن�ى اهلل تعاىل عىل نفس�ه؛ فق�ال: )ڱ ڱ( أي: املصال�ح واملناف�ع، الدُّ
( ها هنا؛ ألنَّ املقاَم مقاُم ثناء وَمْدح. ة. ومل يذكر )الشَّ واألُخرويَّ

)ڱ ں ں ڻ ڻ(؛ فال يمتنع عليك يشٌء، وال ُيعِجزك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعليم الِعباد ُشكر النِّعمة.

ة من بني إرسائي�ل إىل هذا النبيِّ العريبِّ  ة، بنقل النبوَّ وفيه�ا: ِذكر نِعمة اهلل ع�ىل هذه األُمَّ
�يِّ ، خاَت�ِم األنبي�اء، وأفض�ِل الَخْلق، ورس�وِل اهلل إىل مجيع  الُق�َريشِّ املك�يِّ األُمِّ

الثقَلني اإلنس واجلن.

ة  وفيه�ا: تفوي�ض األمور إىل اهلل، وأنَّه ال جيوز االعرتاض عىل اهلل يف َنْقل الُملك أو النبوَّ
إىل َمن يشاء.

وفيها: متام ُمْلك اهلل ، وُنقصان ُملِك غيه؛ فإنَّ ُملَك غيه ينَتِقل وَيُزول، وُمْلك اهلل 
دائٌم ال حيول وال َيُزول.

وفيها: أنَّ اهلل ُيِذلُّ اجلبابرة، وُيْذِهب ُمْلَكهم، كام فعَل بِفرعون والنُّْمُروذ.

عاء. وفيها: االستغناء بالثَّناء، عن الطَلب والسؤال يف الدُّ

وفيها: إثبات )اليد( هلل تعاىل، كام يليق بجالله وَعَظمته.

وفيها: أنَّ اخلي بيد اهلل، ال بيد غيه؛ ولذلك ينبغي سؤاُله، ال سؤال املخلوقني.

ويؤَخذ منها: التحذير من ارتكاب األسباب التي ُتزيل النَِّعم.

، فيجب ع�ىل بني إرسائيل اإليامُن  وفيه�ا: أنَّ انتق�ال اخلي إىل الغ�ي، ال جُييز رفَض احلقِّ
د ، مع كونا قد انتقَلْت منهم إىل غيهم. ة حممَّ بنبوَّ

لطان  وفيها: أنَّ الِعزَّ الباطن -من اإليامن والِعْلم- أقوى وأفضل من الِعزِّ الظاهر -كالسُّ
لِّ  ا؛ ف�إنَّ ُذلَّ الباطن -من الُكفر والعصيان- أس�وأ بكثٍي من الذُّ وامل�ال واألعوان-. وأيضاً

ْعف-. الظاهر -كالَفقر واملسَكنة والضَّ
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(:

عاء؛ فقال:  َل إليه بأفعالِه يف الدُّ ته من بعده- التوسُّ ثم علَّم اهلل تعاىل نبيَّه  -وُأمَّ
)ڻ ۀ ۀ ہ( أي: ُتْدِخل�ه في�ه، فيكون النه�اُر أطوَل بَقْدر ما نق�َص من اللَّيل -كام 

ي�ف-. )ہ ہ ہ ھ( أي: ُتْدِخل بعَض النهار يف اللَّيل -كام يكون  يك�ون يف الصَّ
تاء-. وال َيقِدر عىل هذا اإليالج إالَّ اهلل. يف الشِّ

وقيل: املراد ب� )اإليالج( يف اآلية: تعاُقب اللَّيل والنهار، وميء هذا بعد هذا.

)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ويدخ�ل يف ذلك: املوت احِلسِّ واحلياة 

يَّة، كإخراج النُّْطفة من اإلنسان واإلنسان من النُّطفة، والَبيضة من الدجاجة والدجاجة  احِلسِّ
من الَبيضة، والنواة من النخلة والنخلة من النواة.

ة، كإخراج املؤمن من الكافر والكافر  ا: املوت املعنوّي واحلي�اة املعنويَّ ويدخ�ل فيها أيضاً
من املؤمن، والعالِ�م من اجلاهل واجلاهل من العالِ�م.

ه  زق الكثي الوف�ي، الذي َيعِجز عن َعدِّ )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( أي: ُتعطي�ه الرِّ

ل من غي اس�تِحقاق، ومن غ�ي تضييق وال  وإحصاِئ�ه ومعرف�ِة مقداره، عىل س�بيل التفضُّ
تقتي.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ُقدرة اهلل تعاىل.

وفيها: إيالج اللَّيل يف النهار وعكسه، ويكون بالتدريج، وهذا من ِحكمته تعاىل ورمحته 
ة  بعباده؛ لئَّال خيَتلَّ نظاُم العاَل�م، ولِتتابَع فصوُل السنة األربعة، ولو أنَّ الناس انتقلوا من ِشدَّ

؛ حلصَل عليهم ضٌر عظيم. ة الربد فجأةاً احلرِّ إىل ِشدَّ

وفيها: ِمنَّة اهلل تعاىل عىل الِعباد، بتفاوت اللَّيل والنهار.

زق بيد اهلل؛ فينبغي طلُبه منه. وفيها: أنَّ الرِّ
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وفيها: أنَّ عطاء اهلل بال ِعَوض.

وفيه�ا: أنَّ اهلل يرزق املؤمن والكافر، وال�رَبَّ والفاجر، بل والبهائم، كام أنَّه  يرزق ما 
وح -من الِعْلم واإليامن-. تقوم به األبدان، ويرزق ما فيه َقوام الَقْلب والرُّ

وفيها: أنَّ اهلل يرزق العبد بسَبٍب وسعٍي منه عىل ِرزقه، وقد يرزقه بال سَبب -كأن يموَت 
ُثه-. قريُبه فَيِ

وفيها: أنَّ اهلل قد يرزق العبد من حيث ال حَيَْتِسب، وال َيْكَتِسب.

ف يف اللَّيل والنهار،  ة، كام يتصَّ ف يف الُمْلك والنبوَّ وفيها -مع التي قبلها-: أنَّ اهلل يتصَّ
واحلياة واملوت.

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(:
ة إالَّ  ول��امَّ ذكر اهلل  أنَّ الُمْلك بيده، ُيِعزُّ َمن يش�اء وُيِذلُّ َمن يش�اء، ف�ال ُتطَلب الِعزَّ

: منه؛ نى عباَده املؤمنني عن ُمواالة الكافرين، ابتغاَء الِعزِّ والنَّص منهم؛ فقال

ا  أنص�اراً أي:  ۅ(  )ۋ  خيت�ارون  وال  جيعل�ون  ال  أي:  ۋ(  ٴۇ  )ۈ 

ا )ۅ ۉ ۉ(: من غيهم وسواهم. وأعواناً

كون إليهم، واالعتامُد عليه�م؛ كام قال  يف اآليات  ف�ال جيوز ُم�واالة الكافرين، والرُّ
)ٻ ٻ پ پ  ]املائدة: 51[، وق�ال:  )ٻ پ پ پ پ(  األخ�رى: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  وق�ال:   ،]1 ]املمتحنة:  پ( 

ہ( ]النساء: 144[؛ فال جيوز تولِّ الكافرين وَتْرُك املؤمنني.

)ې ې ې( أي: يرَتِكب ه�ذا النهي، بُمواالة غي املؤمنني؛ )ى ى ائ ائ 

  ەئ( أي: فليس من والية اهلل ودينه يف يشٍء -قليل وال كثي- واهلل بريء منه. وقال
يف اآلية األخرى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]املمتحنة: 1[.

وقول�ه تع�اىل )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( أي: إالَّ َم�ن خ�اف -يف بع�ض األحوال، أو 
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ا؛ فله أن يتقَيهم  هم وتسلُّطهم وإضاِرهم له، فكان ُمستضَعفاً األوقات، أو الُبلدان- من رشِّ
�ا أو ماالاً  وُيدارَي�م، بظاه�ره ال بباطن�ه ونيَّت�ه، ويتقَيهم بلس�انه ال بعَمله -فال يس�َتِحلُّ دماً

ا لُبغضهم يف الباطن. ا- ما دام َقْلُبه ُمطمئناًا باإليامن، ُمضِمراً حراماً

قال ابن عبَّاس : »ليست التَّقيَّة بالعمل؛ إنَّام التقيَّة بالقول«))).

فكم عقاَبه ونِقمته، وَس�طوته، وغضَبه،  قول�ه تع�اىل )ۆئ ۈئ ۈئ( أي: خُيَوِّ
ووعيَده.

)ېئ ېئ( ال إىل غ�يه )ىئ(: املرِج�ع والُمنقَل�ب واملآب، فُيج�اِزي كلَّ واحٍد 

بعَمله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار أولياء. اذ الكفَّ تريم اختِّ

ار ُتنايف أصَل اإليامن. وفيها: أنَّ ُمواالة الكفَّ

ا مع املؤمنني. ، وال اشرتاكاً وفيها: أنَّه ال جيوز ُمواالة الكافرين، ال استقالالاً

ون، والُغالة من أصحاب  ار بأنواعهم، ويدخل فيهم: الُمرَتدُّ وفيه�ا: تريم ُمواالة الكفَّ
رة. البَِدع املكفِّ

يطان وأوليائه، وال االستنصار بم. وفيها: أنه ال جيوز ُنصة شيعة الشَّ

ار وُبغضهم. وفيها: أنَّه كلَّام َكُمل اإليامن؛ كُمَلت عداوة الكفَّ

ن توىلَّ أعداَءه. وفيها: أنَّ اهلل تعاىل يتخىلَّ عمَّ

وفيها: ُمواالة أولياء اهلل تعاىل، كام قال سبحانه يف آية أخرى: )ې ې ې ى ى 
ائ( ]املائدة: 55[.

وفيها: أنَّه ال جيوز ُمداَهنة أعداء اهلل، وال إرضاؤهم؛ وإنَّام توز الُمداراة عند االضطرار 
أو الرضورة أو املصلحة.

تفسي ابن أيب حاتم ))/9)6(، وإسناده ضعيف.  (((
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هم، ال يكون إالَّ عن�د االضطرار، وال ُبدَّ أن  ار ب�كالٍم ُيتَقى به رشُّ وفيه�ا: أنَّ اتِّق�اء الكفَّ
، والَقْلُب ُمطِمئناًا باإليامن. يكون الباطن سلياماً

ا بام يفعلوَنه وال  ار وأذاهم، وليس�ت رضاً وفيه�ا: أنَّ ه�ذه التُّقاة إنَّام هي لَدْفع َضر الكفَّ
ا إليهم. اطمئناناً

ار، فال يكون إالَّ ملصلحة املس�لمني، ويكونون هم  وفيها: أنَّه إذا جاز التحاُلف مع الكفَّ
ار ِضدَّ  �ار، كَعْقد ِحْلٍف مع بعض الكفَّ الطَرَف األقوى، ويكون هذا بنيَّة ش�قِّ صفوف الكفَّ
بعضهم اآلخر، كام فعل النبيُّ  يف حمالَفتِه ُخزاعَة -وفيهم مسلمون- ضدَّ بني بكر 

وُحلفاِئهم من ُقَريش.

ار ضدَّ املس�لمني، بنقِل أخبار املس�لمني إليهم، أو إظهاِر َعورة  وفيها: تريم ُمواالة الكفَّ
هم ألجله؛  املس�لمني وَضْعفهم هلم، أو تفضيِلهم عىل املس�لمني. وَمن ريَض بُكفرهم وتوالَّ

ا. صار كافراً

ار يف حال خوف الرَضر منهم، إذا كانوا  وفيها: رمحة اهلل بعباده، بالرتخيص بُمداراة الكفَّ
جن  غالِبني وهلم ُس�لطاٌن عىل املس�لمني، أو كان يعيش بينهم وخياف عىل نفسه الَقْتَل أو السِّ

ونحَوه.

وفيه�ا: ُمداراُة الَكَفرة والَفَس�قة والظََّلمة، إذا صاروا أقوياء ُمتس�لِّطني، وإاَِلنُة الكالم 
ا  ا لُقُلوبم، أو َدفعاً �ِم يف وجوِههم، وب�ذِل يشء من املال هلم؛ اس�تجالباً هل�م، وجواز التبسُّ

ألذاهم.

�نَّة والتقيَّة عند أهل البِدعة؛ فأه�ل البَِدع ُيْظِهرون احلقَّ  وفيه�ا: الَفْرق بنَي تقيَّة أهل السُّ
واإليامن، وُيْبطِنون الباطل والبِدعة.

؛  ل ال�رضر لُيْظِهَر احلقَّ وفيه�ا: أنَّ التقيَّ�ة ُرْخصة، فلو صرَب عىل احل�قِّ حتى ُقتَِل، أو تمَّ
حابة  فله َأْجٌر عظيٌم، كام فعله رس�وُل اهلل  م�ع ُقَريش بمكة، وكام فعَله بعُض الصَّ

انيِّني. بَّ معهم، واألمثلة كثية عىل مرِّ التاريخ، ويف حياة العلامء الرَّ

ة  هتم. ولذا قال ماهد : »كانت التقيَّة يف ِجدَّ وفيها: أنَّه ال تقيَّة يف ِعزِّ املس�لمني وقوَّ
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�ا اليوَم: فق�د أعزَّ اهلل اإلس�الم أن يتَّقوا من  ة املس�لمني، فأمَّ اإلس�الم )أي: بدايت�ه( قبل قوَّ
هم«))). عدوِّ

لكن هذا خيَتِلف باختالف الُبلدان واألزمان واألشخاص واألحوال.

ار، وتعظيِمهم، وحمبَّتهم، وُنصهِتم،  مة هي ما كانت يف ديِن الكفَّ وفيها: أنَّ املواالة املحرَّ
وقد تصل إىل الُكفر.

وال يدُخ�ل فيه�ا: ُمالطفته�م عن�د دعوهت�م إىل اهلل، وال التعام�ُل معهم ببي�ع أو رشاء، 
وال ن�كاح الُمحصنات من أهل الكت�اب، وال حمبَّة الزوج لزوجته الكتابيَّ�ة املحبَّة الطبيعية 

-كمحبَّة اجلائع للطعام- مع ُبْغضه لدينها، ولدين قوِمها.

ة. وفيها: عدم جواز تولية الكافر عىل ُشؤون املسلمني ومصاحلهم العامَّ

ار، وُمعارشهتم، وش�هود أعياده�م، واإلقامة بينهم،  وفيه�ا: التحذي�ر من ُمصاِدقة الكفَّ
والتقاُرب معهم.

وفيها: املوعظة باآلخرِة وعذاِب اهلل، ملن يرتكب ما نى اهلل عنه.

وفيها: التحذير من َغَضب اهلل.

. وفيها: وجوب َردِّ األحكام إىل اهلل

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  )ىئ 

ىت يت جث مث ىث(:

ا َقْلبيًّا، وقد خيفى عىل الِعباد؛ نبَّه اهلل تعاىل أنَّه ال خيفى عليه يشء؛  ول�امَّ كانت املواالة أمراً
ار وَمَودَّهتم يف ُقُلوبكم  وا ُمواالة الكفَّ فقال تعاىل: )ىئ ی ی ی ی جئ( أي: ُتِسُّ
ٍد  وأصحابِه وأتباِعه  ون الُبغَض والعداوة ملحمَّ ا املؤمنون-. أو: إن كنُتم ُتِسُّ -أيُّ

ا املنافِقون واليهود- )حئ مئ(: ُتْظِهروا ذلك. -أيُّ

. واآلية تشمل: كلَّ ما خُتفيه الُقُلوب، من خٍي ورشٍّ

تفسي القرطبي )57/4(.  (((
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ف�كلُّ ما خُتفوه أو ُتْظِهروه )ىئ يئ(، وال خيفى عليه، وحيَفظه فُيجازيكم به، )حب 
. ا وتفصيالاً خب مب ىب يب جت حت( وما بينهام، ُعموماً

)مت ىت يت جث مث(: خت�َم اآلي�ة ببيان ُقدرته -بعد بي�ان ِعْلمه-؛ فهو القادر 

عىل عقوبة َمن َعِلَم عصياَنه وُمواالَته ألعدائه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ أص�ل وحملَّ الوالء وال�رباء هو الَقْلُب، وحملُّه الصدر، ك�ام قال تعاىل: )ېئ ىئ ىئ 
ىئ( ]احلج: 46[.

، فَمن كان ال خيفى عليه يشء يف السموات  وفيها: التنبيه بالِعْلم العامِّ بعد الِعْلم اخلاصِّ
واألرض؛ فكيف خيفى عليه ما يف ُقُلوب َخْلقه؟!

وفيه�ا: أنَّه  َعِلَم ما انط�َوْت عليه ُقُلوُب أوليائه من ُمواالة املؤمنني. وَيْعَلم اطمئناَن 
ُقُلوبم باإليامن يف حال اضطرارهم إىل التَّقيَّة باللِّسان؛ فال ُيعاِقبهم عىل ذلك. وهو عليٌم بام 
انط�َوْت عليه ُقُلوُب أعدائه من ُبغض املؤمنني، وما انطَوْت عليه ُقُلوُب املنافِقني من ُمواالة 

الكافرين؛ فُيعاِقبهم عىل ذلك وجُيازيم عليه.

وفيها: أنَّ اهلل قادر عىل أهل الساموات واألرض، يفعل فيهم ما يشاء.

وفيه�ا: تذك�ي أعداِء اهلل وأهِل املعايص بِعْلم اهلل وُقدرت�ه؛ لعلَّهم َيْرِجعون عن ُكفرهم، 
وال جيرِتئون عىل معصية اهلل.

وفيه�ا: أنَّ اهلل َيْعَل�م أع�امل الِعباد قبل وقوعها وبعد وقوعها، لك�نَّ ِعْلَمه األزلَّ قبل أن 
�ا ِعْلمه بأعامهلم بعد وقوعه�ا: فيرتتَّب عليه  خيُلَقه�م ال يرتتَّب علي�ه ثواب وال عقاب، وأمَّ

ة عىل الِعباد. الثواب والعقاب؛ لقيام الُحجَّ

وفيها: التحذير من املعايص، يف السِّ والعَلن.

، ثم تظهر يف العَلن. وفيها: إشارٌة لطيفة إىل أنَّ األعامل تكون خفيَّة يف الضامئر أوالاً

وفيها: أنَّ النِّ�يَّة تسبِق العمل؛ وهذا مأخوٌذ من تقديم )اإلخفاء( عىل )اإلبداء( يف اآلية.



528

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(:
رهم بيوم احلساب؛ فقال: )ٱ( أي: اذُكروا ذلك اليوَم،  ثم وعَظ اهلل  عباَده، وذكَّ
�ا وجنًّا- )ٻ پ پ پ پ( أي:  �روا به )ٻ ٻ ٻ( من املكلِّفني -إنساً وذكِّ

ا، ولكنها )ٺ ٺ  ا أيضاً يف صحائف األعامل التي ُتنَش. )ڀ ڀ ڀ ڀ( تِده حُمرَضاً
، ومسافة طويلة. ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( وزمناًا طويالاً

فكم عقابه. ر وعيَده؛ فقال: )ٹ ٹ ٹ( أي: خيوِّ د تعاىل هتديَده، وكرَّ ثم أكَّ

)ڤ ڤ( )الرأف�ة( أش�دُّ م�ن الرمحة، فهي رمح�ٌة مع ل�ني. )ڤ( أي: رحيٌم 

بَخْلقه. وهذه َتْرجيٌة بعد التخويف؛ ليعيَش املسلُم بنَي اخلوف والرجاء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التذكُي املستمرُّ بيوم القيامة.

وفيه�ا: إحضار األعامل املكتوبة ب�نَي أيديم يف ذلك اليوم؛ كام قال تعاىل: )ڄ ڃ 
ڃ( ]التكوير: 10[، ليقرأ كلُّ واحٍد ما َعِمَل، قال تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
�ة من نفس�ه عىل نفس�ه، كام قال يف اآلي�ة التي بعَدها:  ھ( ]اإلرساء: 13[، ولِتق�وَم الُحجَّ

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]اإلرساء: 14[.

ه يوَم القيامة ُقْرُبه منه. وَيُس�وُءه ما َعِمَل  وفيه�ا: أنَّ العب�د حُيِّب ما َعِمَل من اخلي، وَيُسُّ
ا عنه غاية الُبعد. من الشِّ وُقْرُبه منه، ويتمنَّى لو كان بعيداً

وفيها: التحذير من َسَخط اهلل وعذابه.

وِء وعمِله. ح جانَب اخلِي وعمَله، عىل جانب السُّ وفيها: أنَّ عىل العبد أن ُيَرجِّ

وفيها: أنَّ َت�كرار التحذير مفيٌد يف َت�كراِر التأثي، وتذكِي الغافل.

عوة. وفيها: الَجْمع بني الرتغيب والرتهيب يف الدَّ

وفيها: أهيَّة إحلاق التخويف بِذكر الرجاء؛ لئالَّ َيْقنَط الِعباد من رمحة اهلل تعاىل.
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أفة بم. وفيها: أنَّ تذير اهلل لعباده من عذابه، هو من الرَّ

د اهلل إىل عباده، ورمحته بم. وفيها: تودُّ

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(:

م ُمواالة أعداِئه؛  ول��امَّ ذكر اهلل  ُقدرَت�ه، وانفراَده يف ُملكه، وأوجَب ُمواالت�ه، وحرَّ
هان عىل حمبَّة الرمحن هو طاعُة سيِّد  ذكَر حمبَّته، وبنيَّ طريَق الوصول إليها، وأنَّ الدليل والرُبْ

. ولِد عدنان

�َلف »آية الِمْحنة« -أي: االختبار واالمتحان- وذلك أنَّ  يها بعُض السَّ وهذه اآلية ُيَس�مِّ
هم بذا امليزان، فقال: َعوا حمبَّة اهلل، فأمَر اهلل نبيَّه  أن خُيرِبَ ا ادَّ قوماً

د دعوى،  ا، ولي�س مرَّ �د - : )ڦ ڦ ڦ ڄ( ِصدقاً )ڦ( هل�م -يا حممَّ

ا، واقَت�دوا يب، بامتِثال ما  ، وفِْعالاً وَتْركاً ، وق�والاً ب إليه؛ )ڄ( عقيدةاً وتري�دون التق�رُّ
. فإْن فعلُتم؛ )ڄ ڄ(. ُأوِحَي إلَّ

م حُيِبُّون اهلل؛ فابتالهم اهلل  يُّ  وغُيه من الس�لف: »زعَم قوٌم أنَّ قال احلس�ن الَبْصِ
بذه اآلية؛ فقال: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(«))).

وحمبَّة اهلل للعبد أعَظم من حمبَّة العبد هلل، كام قال بعض العلامء: »ليس الشأن أن ُتِب اهلل؛ 
ولكّن الشأن أن حيّبك اهلل«))).

طُتم فيه، ويمحو  باع؛ فيتج�اوز اهلل عامَّ فرَّ )ڃ ڃ ڃ( وه�ذه الفائدة الثانية لالتِّ

نوب، وُيَيسِّ لكم أسباَب املغفرة. و)الذنب(: هو املعصية. الذُّ

نوب املغفورة. فهو سبحانه يسرت  )چ چ(: بالغ املغفرة؛ لكثرة املغفور هلم وكثرة الذُّ

. باع نبيِّه ب إليه، باتِّ نب، ويتجاوز عنه، ويمحو أثَره. )چ( بَمن تقرَّ الذَّ

فجمَع هلم بنَي الوقاية والِعناية.

تفسي ابن كثي ))/)3(.  (((
روضة املحبني البن القيم )ص66))  (((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

باع أمِره، واتِّباع رسوله،  أنَّ املحبَّة هلل عالمٌة، ونتيجٌة وثمرٌة؛ فحبُّ املؤمنني هلل يكون باتِّ
وإيثار طاعته، وابتغاء مرضاته.

وفيه�ا: ابتالء اهلل لعباده، وامتحانه هلم بذا امليزان؛ ليظَهر الُمِحبُّ الصاِدُق من الُمِحبِّ 
عي. الُمدَّ

تها؛ فقد ادَّعى  وفيه�ا: أنَّ الدع�وى وحَدها ال تكفي؛ بل ال ُبدَّ من إقام�ة البيِّنة عىل ِصحَّ
باع ميزاناًا حاكاماً  م حُيِبُّ�ون اهلل؛ فكان االتِّ عي كثٌي من الناس أنَّ �م أحباُب اهلل، ويدَّ اليه�ود أنَّ

ة هذه الدعاوى. يف ِصحَّ

عي والية اهلل عىل هذا امليزان. وفيها: َعْرض حال َمن يدَّ

باع النب�ي ، بال زي�ادة وال نقصان، وأنَّ هذا يش�مل أعامل  وفيه�ا: وج�وب اتِّ
الَقْلب واجلوارح.

وفيها: بيان طريق نيل حمبَّة اهلل.

نوب-. وفيها: َكْرم اهلل تعاىل؛ فإنَّه ُيقابِل املحبَّة الصاِدقة بمحبٍَّة أعىل، وزيادٍة -وهي مغفرة الذُّ

وفيها: أنَّ حَسنة االتِّباع عظيمة؛ فهي متحو الذنب، وُتوِجب عدم العقوبة.

ي، وطلب تقديم الدليل والربهان. عي بالتحدِّ وفيها: جواز خُماَطبة املدَّ

دُّ عليهم. وقد قي�ل: إنَّ املخاَطبني بذه اآلية هم  ار حمبََّة الرمحن، والرَّ وفيه�ا: ادِّع�اء الكفَّ
ٍع للمحبَّة. اليهود والنصارى، أو املنافِقون، لكن الِعرْبة بُعموم اللَّفظ؛ فهي لكلِّ ُمدَّ

ت حمبَّة اهلل له. باع العبِد للنبيِّ ؛ اشتدَّ وفيها: أنَّه كلَّام اشتدَّ اتِّ

ِئق به. وفيها: إثبات صفة )املحبَّة( هلل ، عىل الَوْجه الالَّ

وفيها: أنَّ اجلزاء من ِجنس العمل.

ا  ا تكون من اخلالِق ومن املخلوق، خالفاً وفيها: إثبات املحبَّة بنَي اخلالِق واملخلوق، وأنَّ
ملن أثبتها من جانب العبد وحَده.
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نَّة، ذا َقبول يف األرض. ا للسُّ ا، ُمتَّبِعاً داً ا ُمَسدَّ وفيها: أنَّ الصاِدق يف حمبَّته هلل، يكون مهديًّ

ة، واحِلْرص عىل اتِّباعها يف مجيع األمور. نَّة النبويَّ وفيها: تعظيم شأن السُّ

نَّة عىل كالم كلِّ أحد. وفيها: تقديم السُّ

لني،  باع الدلي�ل، لكنَّ ه�ذا للمتأهِّ وفيه�ا: االرتِق�اء بالنفس من مس�توى التقلي�د إىل اتِّ
بضوابطه.

. ُّوفيها: َردُّ األعامل املخالِفة لِ�ام عليه النبي

باع، والتزام  وفيه�ا: اإلش�ارة إىل رشَطي َقبول العم�ل الصالح؛ وها: اإلخ�الص واالتِّ
اهل�دي النب�وي يف طريقة العمل. فاإلس�الم مبنيٌّ ع�ىل أصَلني: أالَّ نعب�َد إالَّ اهلل وحَده، وال 

نعبده إالَّ بام رَشَع.

باع واملحبَّة. وفيها: تفاوت الِعباد يف االتِّ

وفيها: أنَّه كلَّام زاَدت حمبَّة العبد هلل ازداَد اتباُعه لنبيِّه ؛ فازدادت حمبَّة اهلل له.

ة. نَّة النبويَّ وفيها: التسليم وَتْرك االعرتاض عىل السُّ

يَّة واألُُسس العظيمة، التي ينبغي الَبْدُء با يف َدعوة  ومضمون هذه اآلية من القواعد الُكلِّ
الناس، وتربيُتهم عليها.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(:

: باع إنَّام حيصل بالطاعة؛ فقال ثم بنيَّ تعاىل أنَّ االتِّ

باِع ُس�نَّته،  )ڇ ڇ ڇ(: بامتِث�اِل أوام�ره، واجتن�اِب نواهيه )ڇ(: باتِّ

والتزاِم َهديه. و)الطاعة( هي: االنقياد واملواَفقة.

ي�رىض  )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(، وال  أم�َرك؛  أعَرض�وا، وخالف�وا  أي:  )ڍ ڌ( 

ا من الِملَّ�ة؛ إذا كان  ا أك�رَب، خمرجاً فِْعَله�م، وَيْس�َخط عليه�م. وهذا )الُكفر( ق�د يكون ُكفراً
ا أصغر، ال خُيرج م�ن الِملَّة؛ إذا كان  . وقد يكون ُكفراً الت�ولِّ واإلع�راُض عن الطاعة كام�الاً

اإلعراُض واملعصيُة وخمالفُة الطاعة يف أموٍر دون أخرى، مع بقاء أصل اإليامن.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ طاعة الرسول  داخلٌة يف طاعة اهلل.

وفيها: أنَّ طاعة اهلل واجبة، وهي دليٌل عىل املحبَّة.

باع أوامره، واجتناب نواهيه. وفيها: أنَّ من إعظام اهلل وإجالله: إيثار طاعته، واتِّ

ون  �نَّة، وبياُن ضالل الذين ُيَسمُّ دُّ عىل َمن زعم العمَل بالقرآن وحَده دون السُّ وفيها: الرَّ
باع الق�رآن التَّبعوا النبيَّ  �نَّة، ولو كانوا صاِدقني يف اتِّ أنُفَس�هم ب�� )الُقرآنيِّني(، وُينِكرون السُّ

 وأخذوا بُسنَّته؛ فإنَّ هذا مأموٌر به ومنصوٌص عليه يف القرآن!

ب�ل قال اإلمام أمحد بن حنبل : »نظرُت يف الُمصَحف، فوجدُت فيه طاعَة رس�ول 
ا«))). اهلل  يف ثالثة وثالثني موضعاً

د ِصدقه  وفيه�ا: أنَّ طاع�ة النب�يِّ  إنَّام هي لكونه رس�والاً من عن�د اهلل، ال ملجرَّ
ته. وبشيَّ

ة، مل تذكر  وفيها: وجوب طاعة اهلل ورسوله، وُعموُم الطاعة يف مجيع األمور؛ فاآلية عامَّ
ماالاً للطاعة دون آخر.

ح  وا فإنَّ اهلل ال حيبُّهم«؛ وإنَّام صَّ وفيها: إظهاٌر يف موضع اإلضامر؛ فإنَّه مل يقل: »فإن تولَّ
بتسميتهم فقال: )ڎ ڈ ڈ(، ويف هذا فوائد:

منها: مراعاة فواصل اآليات.

ار. م كفَّ وبيان ُحكم هؤالء، وأنَّ

وتعميم الُحكم عىل غيهم؛ وهو أن حمبَّة اهلل ُمنتفية عن كلِّ كافر.

وتعليل احلكم، ببيان أنَّ عدم حمبَّة اهلل هلم إنَّام نشأت عن ُكفرهم.

وليتبنيَّ -باملفهوم- أنَّ اهلل تعاىل حُيِبُّ املؤمنني، وأنَّ حمبَّته خمصوصٌة بم.

اإلبانة الكربى البن بطَّة ))/60)(.  (((
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ويف اآلية: التحذير من تقديس األش�خاص والعلامء، والُغُلوِّ فيهم، وتقليدهم يف كلِّ ما 
ا من الن�اس يف كلِّ يشء؛ ففي طاعتِه هلل  �م غي معصومني، وأنَّ َم�ن قلَّد أحداً يقولون�ه؛ ألنَّ

ورسولِه نقٌص.

يَّة، التي ينبغ�ي الَبْدء با يف دعوة  وه�ذه اآلي�ة أيًضا من القواعد األساس�يَّة واألمور الُكلِّ
الناس.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(:
باِع نبيِّه  ، واختالَف أهِل الكتاب، ووجوَب طاع�ِة اهلل واتِّ ول��امَّ ذكر اهلل تعاىل دي�َن احلقِّ
ا من الذين  ، وكان س�ياق اآليات يف دعوة َوفد نصارى َنْجران؛ ذكر اهلل  نفراً
ه  من األنبياء  أحبَّهم واصطفاهم ورفَع درجاهتم؛ فبدأ بأبرِز َمن يف نَسب عيسى وُأمِّ

: وهم ثالثٌة كبار-؛ فقال-

)ڑ ڑ ک( أي: اخت�اَر )ک(، بأن خلَقه بيِده، وأس�جَد له مالئكته. واصطفاؤه 

، وجعله  تابٌع ملش�يئته. و)آدم(: هو أبو البَش، علَّمه اهلل أس�امَء كلِّ يشء، وأس�كنَه اجلنَّة أوالاً
نبيًّا.

له  ة، اخت�اَره اهلل واصطف�اه، وفضَّ )ک( وه�و األص�ل الثاين، واألب الث�اين للبشيَّ

ته ه�م الباقنَي بعد  يَّ س�الة؛ فه�و أول ُرُس�ل اهلل إىل أهل األرض، وجع�َل اهلل ُذرِّ ة والرِّ بالنب�وَّ
الطُّوفان.

)ک گ( ومنهم: إس�امعيل، وإس�حاق، ويعقوب، واألسباط. وعىل رأس آل 

، وجعَله خليَله من أهل  إبراهيم: إبراهيم نفس�ه ؛ فاصطفاه اهلل بأْن جعَله نبيًّا رس�والاً
. د ته وحَدهم، ومنهم: آخر األنبياء حممَّ يَّ ة من بعده يف ُذرِّ األرض، وجعل النبوَّ

. گ گ( يعني: أهَله. و)ِعمران(: هو والد مريم ُأمِّ عيسى(

. گ ڳ( يعني: يف زمانم. و)العاَل�م( يشمل كلَّ َمن سوى اهلل(
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النََّس�ب،  يف  بعضه�م  م�ن  وُمتناِس�لون  اخِلْلق�ة،  يف  يعن�ي:  ڱ(  ڱ  ڳ  )ڳ 

ين والتُّقى والصالح. وُمتجانِسون يف الدِّ

وَص�حَّ عن قتادة ، أنَّه قال يف تفس�ي ه�ذه اآلية: »يف النِّيَّ�ة، والعمل، واإلخالص 
والتوحيد له«))).

�ة( مأخوذة من »ذَرأ« بمعنى: خلَق. وعىل هذا فهي تش�مل األصوَل والفروَع؛  يَّ رِّ و)الذُّ
ألنَّ الكلَّ خملوق.

)ڱ ں( ألقوال الِعباد )ں( بام يفعلون.

ويف اآليَتني من الفوائد:

أنَّ م�ن أفع�ال اهلل تعاىل: االصطف�اء واالختيار؛ كام قال يف آي�ة أخرى: )ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ( ]الَقَصص: 68[.

وفيها: أنَّ البش ِجنس واحد.

رون من ِجنس آخر، كالِقَرَدة أو فصيلة الثَّْدييات؛  دُّ عىل َمن زعم أنَّ البش متطوِّ وفيها: الرَّ
فاآلية صحيٌة يف أنَّ أولئك املصطَفني األخيار بعُضهم من َنْسل بعض؛ فهم ُمتَِّصلو النَسب؛ 
ا  ة آل إبراهيم؛ فهم مجيعاً يَّ ة نوح، وآل عمران من ُذرِّ يَّ ة آدم، وآُل إبراهيم من ُذرِّ يَّ فنوٌح من ُذرِّ
ر وال  ِسْلِس�َلة متَّصلة الَحْلقات يف النَس�ب واخلصال احلميدة، وهم ِجنس واحد، غي متطوِّ

ل من غيه. متحوِّ

وفيها: أنَّ االصطفاء نِعمة من اهلل، ينبغي ُش�كرها. فاملس�لم احلقُّ املس�تقيُم حيَمد ربَّه أن 
�نَّة ال من  ا، وجعَله من أهل السُّ ا، وإنس�اناًا ال بيمة، وجعَله مس�لاماً ال كافراً جعَله حيًّا ال مجاداً
أهل البِدعة، وجعَله مس�تقياماً عىل طاعته غَي منحِرٍف باملعصية والُفس�وق، وإذا كان يدعو 
، وجعَله داعيةاً إىل اهلل  إىل اهلل ع�ىل بص�ية؛ فيحَمد ربَّه أن جعَله صاحَب ِعْل�ٍم وليس جاهالاً

غَي قاعٍد وال متكاِسٍل.

تفسي الطربي )8/6)3(.  (((
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ويف قول�ه تعاىل )ڱ ں ں(: موعظٌة للنصارى، بأنَّ اهلل يس�مع قوهلم بأنَّ املس�يح 
ابنُه -تعاىل اهلل عن ذلك- وأنَّه عليٌم بُعقوبتهم عىل باطلهم.

وفيها: ِذكر أصفياء اهلل؛ لنتَّبَِعهم، ونقتدَي بديم.

وفيها: َردٌّ عىل النصارى، الذين يزعمون ألوهيَّة املسيح، وأنَّه ابن اهلل، وليس من البش؛ 
فبنيَّ اهلل  أنَّ جدَّ عيسى  هو ِعمران، وهو من َنْسل إبراهيم اخلليل ، الذي 

.- وكلُّهم من َنْسل أيب البش وأصِلهم -وهو آدم ، هو من َنْسل نوح

وفيها: أنَّ اهلل َيْعَلم َمن يس�تِحقُّ الَفْضل والتفضيل، فيضع َفْضَله حيث اقتَضت ِحكمُته 
سبحانه.

ين والتَّقوى والصالح، وأنَّه سَبٌب لثناِء اهلل  وفيها: َفْضل َتنشئة املسِلم ألهل بيته عىل الدِّ
عليهم، واصطفاِئهم عىل غيهم.

قال قتادة  يف قوله )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(: 
د  لهم ع�ىل العالَمني؛ ف�كان حممَّ »ذك�َر اهلل أه�َل بيَت�نْيِ صالَح�نِي، وَرُجَلنْيِ صاحِلَ�نِي، فَفضَّ

 من آل إبراهيم«))).

ة؛ ف�إنَّ اهلل  يصطف�ى الصاحلني واألخيار  ا بالنبوَّ وفيه�ا: أنَّ االصطف�اء لي�س خاصًّ
واألبرار، ويكون هذا سَبباًا لِوراثتهم الِعْلَم، وَجْعِل اخلِي والرَبكِة فيهم؛ كام قال : )ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]فاطر: 32[، ومنهم العلامء.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ 

ڭ ڭ(:
دِّ عىل النصارى، وبياِن احلقِّ يف عيس�ى ؛ بنيَّ اهلل  �وَرة لل�رَّ ول��امَّ كان أول هذه السُّ

: ته؛ فقال ه وَجدَّ ة والَدتِه، وَنَسبِه، وِذكر َخرْب َجدِّ  َمبدأ أمِر عيسى، وِقصَّ

د - هل�ؤالء النصارى وغيهم،  )ڻ ڻ ڻ ۀ( أي: واذك�ر -يا حممَّ

تفسي الطربي )6/6)3(، تفسي ابن أيب حاتم ))/635(.  (((
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ِمل، فاش�تَهت  �ة امل�رأِة الصاحلة ام�رأِة ِعمران -وه�ي ُأمُّ مري�م - وكانت ال َتْ ِقصَّ
اه، ونذَرت إْن ولَدْته أن هتَبه خِلدمة مس�جد بيت املقِدس،  ا أن َيْرُزقه�ا إيَّ الول�د، فَدَع�ت ربَّ
كور من األوالد خِلدمة بيوت اهلل من مجلة عباداهتم، وكان  وتوِقَفه عىل ِخدمته. وكان َنْذُر الذُّ

ا عىل األوالد طاعُة آبائهم يف هذه النُّذور. مفروضاً

َكر. ِمل بابنتها َمْريم، وكانت تتمنَّى الولَد الذَّ لكن شاء اهلل أن َتْ

فقالت: )ۀ ہ ہ ہ( أي: التزمُت، وأوجبُت عىل نفس )ہ ھ ھ( من الولد 
�ا خلدمة بيتك.  غاً �ا لطاعتك، ومفرَّ نيا، خالصاً �ا من أم�ر الدُّ �ا كان- )ھ( أي: عتيقاً -أيًّ

ي عىل َوْجه الرضا. )ھ ے( َنْذري وُقربتي. و)الَقبول(: هو التلقِّ

)ۓ ۓ ڭ( لُدعائي، فتستجيَبه )ڭ( بنيَّتي وما يف َقْلبي.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة؛ ألنَّ اهلل تعاىل أمر نبيَّه  أن ُيَبيِّنها للناس. تعظيم أمر هذه الِقصَّ

ق بام يف  - فلو قال: »هلل عيلَّ أن أتصدَّ وفيه�ا: جواز النَّْذر بام يف البط�ن -وإْن كان مهوالاً
ا أو أكثر. ا أو أنثى، واحداً ق به، سواءاً كان ذكراً بطن ناقتي«؛ لِزَمه أن يتصدَّ

ق املرأة بدون إذن زوجها. ويمكن أن ُيفَهم من اآلية: جواز تصدُّ

ا ال تس�تخِدمه يف ِخدمة  ا، بمعنى: أنَّ راً ا نذَرْته حمرَّ ه وأب�اه؛ ألنَّ وفيه�ا: أنَّ الول�د خيِدم ُأمَّ
نفسها وال غيها؛ وإنَّام تعله موقوفاًا عىل ِخدمة مسجد بيت املقِدس.

عاء بَقبول العمل، وأنَّ ذلك من وسائل َطْرد الُعْجب من النفس. وفيها: الدُّ

وفيها: تفريغ النفس للعبادة.

وفيها: أنَّه كان من عبادات َمن سبقنا: االعتكاف -أو الُعُكوف- عىل ِخدمة املساجد.

م كانوا ينُذرون أوالَدهم خِلدمته. وفيها: َفْضل مسجد بيت املقِدس؛ ألنَّ

عاء. ل به يف الدُّ وفيها: اختيار ما ُيناِسب من أسامء اهلل تعاىل، للتوسُّ
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نيا. وفيها: ختليص الِعبادة من شوائب الدُّ

وفيه�ا: َق�ْص بع�ض م�ا َيْمِلك�ه اإلنس�ان عىل طاع�ة اهلل ، وه�ذا قريٌب م�ن معنى 
)الَوْقف(.

ا آَثَرت  وفيه�ا: فضيل�ة ظاهرة للمرأة الصاحلة ام�رأة ِعمران )وكان رجالاً صاحلاً�ا(؛ فإنَّ
ا. ِخدمة بيت اهلل عىل حاجة نفسها، وكانت َحَسنَة الظنِّ بربِّ

وفيها: توجيه الولد لطاعة اهلل من أوِل أمره، وحداثِة ِسنِّه.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(:
ول��امَّ مل تك�ن امرأة ِعمران َتْعَل�م ِجنس اجلنني الذي يف بطنه�ا -وكانت قد نذَرْت ذلك 

النَّذر-؛ ُفوِجَئت عند والدهتا بأنَّ املولوَد أنثى.

�ا  ، معت�ِذرة إىل ربِّ ةاً ق�ال : )ڭ ۇ( وول�َدت املن�ذوَر؛ )ۇ( متَح�سِّ
-ألجِل عدم اس�تطاعتها الوفاَء بالنَّْذر-: )ۆ ۆ ۈ ۈ(؛ ألنَّ النَّذر خلدمة املساجد 

كور. ا عىل األوالد الذُّ كان قاصاً

قوله )ٴۇ ۋ ۋ ۅ( أي: أعَلم بالذي ولَدْته، وأعلم بذلك من كلِّ أحد، وأنَّه 
سيجعل من ابنَتِها هذه أفضل نساء زمانا، وسيجعل منها ومن ابنِها آيةاً للعاملني.

وق�رأ اب�ُن عامٍر وغُيه -وهي قراءة صحيحة-: )واهلل أعَل�ُم بام وضعُت( -برفع التاء- 
ا  فيك�ون ه�ذا من متام كالِم ام�رأة ِعمران، ويكون ه�ذا منها من باب ك�امِل األدب؛ احرتازاً
ا عامَّ ال َيْعَلم؛ فيك�ون التقدير: »إين  ا خت�رب ربَّ م�ن أن ُيَظ�نَّ بقوهلا )ۆ ۆ ۈ ۈ( أنَّ
وضعُتها أنثى، واهلل أعلُم بام وضعُت؛ فلسُت أخرِبُ اهلل بأمٍر خيفى عليه؛ بل هو سبحانه أعلم 

منِّي بام وضعُت«.

قول�ه )ۅ ۉ ۉ( يعن�ي: ف�ال متاثل بينهام وال مس�اواة؛ بل لكلٍّ منه�ام ِميزاته 
وخصائصه.
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ا  كور؛ ألنَّ الذكر أقوى، وأدوم يف العمل، وأكثر جَلداً والنذر خلدمة املساجد يقع عىل الذُّ
كر كاألنثى. يف الِعبادة، واألنثى إذا حاَضْت ال تستطيع أن ختِدم يف املسجد؛ فليس الذَّ

ر للكنيس�ة،  ق�ال قتادة : »كانت املرأة ال ُيس�تطاع أن ُيصنَع با ذلك، يعني: أن ترَّ
فُتجَعل فيها، تقوم عليها وَتْكنُسها، فال َترَبُحها؛ ممَّا يصيبها من الَحْيض واألذى؛ فعند ذلك 

قالت: )ۅ ۉ ۉ(«))).

تها به ي�وَم والدهتا، وهو اس�م  )ې ې ې(: اخت�اَرت هل�ا هذا االس�م، وس�مَّ

ا عندهم. قيل يف معناه: العابدة، أو اخلادمة، أو اجلارية. أْعَجِمّي، وقد يكون مشهوراً

قول�ه تعاىل )ى ى ائ ائ( أي: ُأجُيه�ا وأوالَدها، بِحفظك وِعصمتك. 
و)االستِعاذة(: االلتِجاء واالعتِصام.

، اللَّعني، وهو مش�تٌق ِمن »َش�َطَن« إذا َبُعَد؛ ألنَّه  )ەئ ەئ( وهو: إبليس، أبو اجلنِّ

بعيٌد مطروٌد من رمحة اهلل؛ فهو )وئ( أي: املرجوم املطرود.

�ْيَطاُن  وقد اس�تجاَب اهلل ُدعاَء امرأة ِعمران؛ ففي احلديث: »َما ِمن َمْوُلوٍد ُيوَلُد إاِلَّ َوالشَّ
اُه، إاِلَّ َمْرَي�َم َواْبنََها«، ثم يقول أبو  �ْيَطاِن إِيَّ ا من َمسِّ الشَّ �ُه ِحنَي ُيوَلُد، َفَيْس�َتِهلُّ َصاِرخاً َيَمسُّ

هريرة: اقرأوا إْن ِشْئُتم: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ())).

ْيَطاُن يِف َجنَْبْيِه بِإِْصَبِعِه، ِحنَي ُيوَلُد، َغْيَ ِعيَسى  ويف حديٍث آخر: »ُكلُّ َبنِي آَدَم َيْطُعُن الشَّ
اْب�ِن َمْرَيَم، َذَهَب َيْطُع�ُن، َفَطَعَن يِف احِلَجاِب«)3)، و)احِلجاب( هو »الَمش�يمة«، التي يكون 

فيها الوَلد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا تِمل ولَدها  ها واإلحس�اِن إليها؛ ألنَّ ، وكبُي َفْضِلها، ووجوُب بِرِّ تعظي�ُم ح�قِّ األُمِّ
، وعىل مجيع أحواهِل�ا، يصحُبها  ، مس�تيقظةاً ونائم�ةاً يف بطنها تس�عة أش�هر، قاعدةاً وقائمةاً

تفسي الطربي )335/6(.  (((
رواه البخاري )4548(، ومسلم )366)(.  (((

رواه البخاري )86)3(.  (3(
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حي�ث كان�ت، وتتكلَّف هذا الَحْم�ل وُتعاين فيه حتى تضَعه؛ كام أش�اَر إلي�ه قوُله تعاىل: 
)ۇ(.

وفيها: اعتذار اإلنس�ان لربِّه، إذا وقع األمُر عىل خالف ما أراَده من الطاعة والُقْربة، كام 
ا. اعتذرت امرأُة ِعمران لربِّ

ه كالُمه من املعاين الباطلة. وفيها: احرتاز اإلنسان عامَّ ُيمكن أن ُيوِهَ

وفيها: إثبات الفروق العظيمة بنَي الذكور واإلناث، وأنَّ هذين اجلنَسني ال يستويان، ال 
ل. ففيها  يف الطبيعة، وال يف اجِلْسم واخِلْلقة، وال يف الَفْضل والُقدرة، وال يف العاطفة والتحمُّ

جال! َردٌّ عىل ُدعاة املساواِة بنَي اجلنَسني، وتوليِة املرأة وظائف الرِّ

جال هم األنسب واألفضل خِلدمة املساجد. وفيها: أنَّ الرِّ

ْيَلَة ُغاَلٌم،  وفيه�ا: تس�مية املولود يف يوم والدته، وق�د قال النبي : »ُولِ�َد ِل اللَّ
ه )عبَد اهلل(  ى النبيُّ  أخا أنِس بن مالك من أمِّ ْيُتُه بِاْسِم َأيِب إِْبَراِهيَم«)))، وسمَّ َفَسمَّ

بعد والدته)))، وهو: عبد اهلل بن أيب طلحة.

ى املولوُد يف اليوم السابع من والدته، أو يوم الوالدة«)3). قال النووي : » السنة: أن ُيَسمَّ

يطان الرجيم، ومن رشِّ الَخْلق. وفيها: تعويذ اإلنساِن أوالَده باهلل العظيم، من الشَّ

عاء للمعدوم م�ن األوالد -الذي مل ُيوَلد بعد-؛ لقوهلا: )ى ى  وفيه�ا: جواز الدُّ
عاء هلا. ة مريم مل تكن موجودةاً عند الدُّ يَّ ائ ائ(، ومعلوٌم أنَّ ُذرِّ

وفيها: أنَّ دعاء الوالَدين الصالَحني ينفع الولَد، ولو كان ال َيْعِقل.

ة الولد، بالس�المة واس�تمرار  يَّ عاء لُذرِّ وفيه�ا: التفاؤل، وُحس�ن الظنِّ باهلل تع�اىل، بالدُّ
احلياة؛ لُينِجَب ويكوَن له أحفاٌد. وفيه تفاؤل وُحسُن ظنٍّ ال خيفى.

رواه مسلم )5)3)(.  (((
رواه البخاري )5470(، ومسلم )44))(.  (((

األذكار )ص86)(.  (3(
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عاء. وقد قيل: إنَّ  ؛ فينبغي اإلكثار له من الدُّ يطان عىل املولود قويٌّ وفيها: أنَّ تس�لُّط الشَّ
يطان عىل املولود؛ فاهلل أعلم. العقيقة من أسباب فكِّ تسلُّط الشَّ

وفيها: جواز تسمية األُمِّ للمولود، بشط موافقة األب.

ويف قول�ه )ٴۇ ۋ ۋ ۅ(: دليٌل عىل ِعَظِم ش�أن املولودة مريم ، وُعُلوِّ 
�دانة وِخدمة املس�جد؛ فإنَّ يف طاعتِها وعبادهِتا وَس�ْبِقها إىل  ا وإن مل تصُلح للسِّ منزلتها، وأنَّ

اهلل ما ُيَعوض عن ذلك.

َج�اِل َكثٌِي، َومَلْ َيْكُمْل من النَِّس�اِء إاِلَّ آِس�َيُة اْم�َرَأُة فِْرَعْوَن،  ويف احلدي�ث: »َكَم�َل من الرِّ
َوَمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن...« احلديث))).

ويف اآلية: التسليم لقَدر اهلل، إذا جاءت النتيجة عىل غي ما يتمنَّى العبد، وهذا عىل قراءة 
)بام وضعُت(.

وفيها: أنَّ عىل العبد أن ُيَسلِّم بأنَّ ما قضاه اهلل له خٌي ممَّا كان يتمنَّى وقوَعه.

يطان عند الوالدة. وفيها: فضيلٌة ملريَم وابنِها عيسى ، يف ِحفظهام من َطْعن الشَّ

وفيه�ا: ج�واز اختصاص املفض�ول بخصائَص ال يناهل�ا الفاِضل؛ فمريم وابنها عيس�ى 
�يطاُن عند  �يطان عند ال�والدة، وال يعني هذا أنَّ َمن طعنَه الشَّ  ُعِص�ام من طعن الشَّ
والدته -من األنبياء- أقلُّ درجةاً أو فيه نقٌص، أو أنَّ هذا ُينايف ِعْصمته؛ بل األنبياء معصومون 
�يطان ال من إيذائه، وإيذاؤه من ِجنس األم�راض واآلالم واملصائب التي ال  م�ن إغواء الشَّ

خيلو منها بٌش.

د -بال اش�رتاط، أو تعليق�ه عىل حصول  ويف اآلي�ة: مشوعيَّ�ة ن�ذر الرِبِّ والطاع�ة املجرَّ
ا نذر الُمعاَوضة -بتعليق الطاعة عىل حصول يشء أو َدْفعه، بحيث لو مل حيصل  يشء-. وأمَّ

هذا اليشء مل يُقم بالطاعة-: فمكروه، وعليه ُتَمل النصوص الواردة يف النهي عن النذر.

ا ملعنى اسمه. وفيها: التفاؤل بتسمية املولود باسم َحَسن، لَعَمٍل َيْعَمُله يكون ُمطابِقاً

رواه البخاري )))34(، ومسلم ))43)(.  (((
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ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ 

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث  جب  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
يث حج مج(:

ث�م ذكَر تعاىل اس�تجابَته لُدعاء امرأة عمران؛ فق�ال: )ۇئ ۇئ( أي: َقبَِل النَّْذر، 
رةاً للعبادِة، وِخدمة بيته -عىل ِصَغرها وأنوثتِها-. و)التقبُّل( أبَلُغ  وريَض أن تكون مريُم حمرَّ
ها للُيسى،  م�ن )الَقبول(؛ فيُدلُّ عىل مزيٍد من الرعاية والِعناي�ة. )ۆئ ۆئ( أي: يسَّ

ل هلا أمرها، وحبَّب إليها اخلي. وسهَّ

ى َخْلَقها  )ۈئ ۈئ ېئ( يعني: مريم . فأنَبتها اهلل تعاىل نباتاًا حس�ناًا، فس�وَّ

ة، وجعَل ش�كلها  وجَس�َدها من غي زي�ادٍة وال ُنقصان، حتى متَّت وصاَرت امرأة بالغة تامَّ
�ا، ومجَّلها بكامل األدب واألخالق، ويسَّ هلا أس�باب الَقب�ول، وقرَنا بالصاحلني ِمن  مليحاً

ين. عباده، تتعلَّم منهم اخلَي والِعْلم والدِّ

ها إليه بعد  ا كانت يتيم�ة، وضمَّ وهل�ذا قال: )ېئ ېئ( أي: جعَل�ه كافالاً هلا؛ ألنَّ
الُقرع�ة، ف�كان ُمَرّبياً�ا هلا، وقائاماً عىل ُش�ؤونا، وكانت تقَتبِس منه ِعْلاماً مجًّ�ا، وعمالاً صاحلاًا. 

. ة سليامن بن داود يَّ و)زكرّيا(  من أنبياء اهلل، من ُذرِّ

ا كان َش�كُله-  )ىئ ىئ ی ېئ( يف أيِّ وقت )ی( وهو مكان الِعبادة -أيًّ

ا، لقيام بَدنا، ُيعينها  يطان. )ی جئ حئ(: طعاماً َي بذلك؛ ألنَّ املتعبِّد فيه حُياِرب الشَّ ُسمِّ
يف، وفاكهة الصيف يف الشتاء. تاء يف الصَّ عىل الِعبادة. فقيل: كان جيد عندها فاكهة الشِّ

قال ماهد : »ِعنَباًا وجَده زكرّيا عند مريم يف غي زمانه«))).

�ا كان األم�ر؛ فوجود طعام -م�ن أيِّ نوع- عند امرأٍة ُمنقطعٍة للعبادة، ال تكَتِس�ب؛  وأيًّ
هو كرامٌة هلا.

زق، وكيف جَييُئِك  )ىئ( زكرّي�ا: )يئ جب حب خب( يعني: من أين لِك ه�ذا الرِّ

واألبواب ُمغلقة عليِك؟!

تفسي الطربي )355/6(، تفسي ابن املنذر ))/)8)(.  (((
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زق(:  اق )ىت يت جث مث ىث( )الرِّ زَّ )ىب يب جت حت خت(، ال من عند غِيه، يأيت به الرَّ

وح والَقْل�ب. )يث حج( أي: يرُزق  ا للرُّ ا للَب�َدن، أو ِرزقاً ه�و الَعط�اء، وقد يكون رزقاً
ا، لغي س�َبب معلوم، ومن غي ُمكافأة وال اس�تِحقاق، وُربَّام بغي مس�ألة؛  ا وفياً �ا كث�ياً رزقاً

الاً منه وِمنَّة. تَفضُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثبات كرامات األولياء، وأنَّ اهلل  قد خَيِْرق العادة لبعض أوليائه؛ تثبيتاًا هلم، وترغيباًا 
للناس يف مثِل حاهلم.

�يطانيَّة، هو حاُل  الني الشَّ جَّ �حرة والدَّ والفرق بنَي كرامات األولياء اإلهليَّة وخوارق السَّ
صاِح�ب كلٍّ منهام؛ فقد وصَف اهلل األولياء بقوله: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]يونس: 63-62[.

ا هلام،  �نَّة، ف�إن مل يكن خُمالفاً والضاب�ط يف ه�ذا: أن ُيعَرض هذا اخلاِرق عىل الكتاب والسُّ
وتوفَّرت فيه رُشوط الكَرامة -كصالح صاحبها، وعدم استعانته بذا اخلاِرق يف املعصية أو 

يطان الرجيم. ، فهو تلبيٌس من الشَّ ، وإالَّ ترك واجب، وغي ذلك-؛ كانت كرامةاً

وفيها: أنَّ صالح الراعي وُحسن ُدعائه، له أثٌر يف درجة االستجابة وُحسن الَقبول.

كور، وأنَّ البنت قد تكون أصَلح  ا من الذُّ وفيه�ا: أنَّ بَركة البنت الصاحلة قد تفوق كث�ياً
لوالَديا من كلِّ أبنائهام.

وفيها: أهيَّة تنشئة األوالد عىل طاعة اهلل.

به، ويكون  وفيه�ا: أهيَّة اقرتان الولد بم�ربٍّ صالح، يعَتني به ويتعاَه�ُده، وُيَعلِّمه وُيَؤدِّ
ُقدوةاً صاحلة له.

َغ�ر، تؤدِّي إىل َغْرس مع�اين التوحيد  وفيه�ا: أنَّ ُمصاحب�ة األخي�ار والصاحلني من الصِّ
واألخالق الفاضلة يف النفس.

وفيها: أهيَّة الرتبية باالقتداء.
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اها إىل ما هو  وفيه�ا: َفْض�ل َكفالة األيتام، وأنَّ ذلك ال يقتص ع�ىل النَّفقة املاليَّة؛ بل يتعدَّ
، وهو الرتبية والتعليم. أهمُّ

ا عىل  وفيه�ا: َفْض�ل زكرّي�ا ، ال�ذي س�ابَق يف األع�امل الصاحل�ة وس�ارَع؛ ِحْرصاً
َكفال�ة اليتيم�ة. وقد قال اهلل تعاىل عن هذا البي�ت الُمباَرك: )ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]األنبياء: 90[.

وفيها: أنَّ اهلل قد َيْرُزق بغي سَبب ظاهر، وعىل خالف ما يتوقَّعه الِعباد.

بِّ تعاىل. وفيها: استحباب ختصيص مكان طاهر طيِّب للعبادة، والَخلوة بالرَّ

زق. وفيها: أنَّ الِعبادة قد تكون سَبباًا جلَْلب الرِّ

زِق املستِمّر والعطاِء الواسع. وفيها: َفْضل اهلل تعاىل عىل مريم، بالرِّ

ب حلال أولياء اهلل وكراماهتم. وفيها: جواز إظهار التعجُّ

زق إليه. وفيها: ُحسن اعتقاد مريم  يف اهلل ؛ حيث نسَبت الرِّ

زق َتَبٌع ملشيئة اهلل، ومشيئته َتَبٌع حِلكمته. وفيها: أنَّ الرِّ

وفيها: أنَّ صالح األبَوين سَبٌب حِلفظ األوالد وِرزِقهم.

وفيها: اعتناء األخيار بأوالد األخيار.

�ده ويصونه  وفيه�ا: أنَّ َم�ن ت�وىلَّ َكفال�ة يتي�م أو ضعيف -كامل�رأة-؛ فإنَّ علي�ه أن يتفقَّ
باستمرار، مع ُمراعاة الضوابط الشعيَّة.

وفيه�ا: أنَّ النُم�وَّ الَحَس�ن للطِّف�ل يف بدن�ه نِعم�ة من اهلل، وجيب ع�ىل الوالَدي�ن األَْخذ 
ه. بأسبابا، ووقاية الطفل ممَّا يرُضُّ

ين والُخُلق نِعمة م�ن اهلل، وجيب عىل األبَوين -أو َمن  وفيه�ا: أنَّ النبات الَحَس�ن يف الدِّ
يكُفل الطِّفل- بذُل األسباب لَغْرس ذلك يف نفسه وتنمَيته.

ا هلل؛ فقد صارت  وفيه�ا: أنَّ الرتبي�ة الصاحلة للصغ�ي تقوُد -يف العادة- إىل َجْعل�ه طائعاً
مريم  من العابدات القانتات، بفضل ُحسن تربيتها وهي صغية.
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ا، وأنَّ اهلل ال ُيضيع عباده. وفيها: أنَّ لكلِّ َضْعف ُلطفاً

وفيه�ا: االع�رتاف للُمنِعم بالنِّعمة، ونِس�بُتها إلي�ه، وَردُّ الَفْضل ألهل�ه؛ وذلك يف قول 
مريم: )يب جت حت خت(.

؛ فقد يوجد منهنَّ َمن تكون ُقدوةاً للناس. وفيها: عدم احتقار البنات، واالستهانة بنَّ

زق، ال ُيشرَتط أن يكون بنزوٍل من السامء، أو بإتيان املالئكة به؛  وفيها: أنَّ تسخي اهلل للرِّ
ُلُقه اهلل  يف مكانه. بل قد خَيْ

وفيها: أنَّ توحيد العبد لربِّه، وُحس�َن عبادته له؛ يكون س�َبباًا يف استغنائه عن املخلوقني، 
وعدِم احلاجة إليهم.

وفيها: أنَّ رعاية اهلل للمكفول، أعَظم من رعاية كفيله له.

وفيه�ا: ج�واز اختص�اص املفضول بخصائ�َص ال يناهل�ا الفاِضل، ف�اهلل  قد خُيصُّ 
األدنى بفضيلة ال ُيعطيها مَلن هو أعىل منه، مع اختصاص الفاِضل بفضائل أكثَر غِيها، كام 
- مع االعتقاد بأنَّ  يقة- مقارنةاً بح�ال زكرّيا  -وهو نبيٌّ حص�ل مع مريم -وهي ِصدِّ

معِجزات األنبياء أعَظم من كرامات األولياء.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(:

فل�امَّ رأى زكرّي�ا  تلك الكرامة العظيم�ة التي حصلت ملريم بدون س�َبٍب ظاهر، 
- أن ُيوَلد له ولٌد، وكان قد أيَس من  �نِّ ا للمتوقَّع؛ َطِمع -وهو الش�يخ الكبي يف السِّ وخالفاً

الولد.

ق�ال تع�اىل: )ٱ( أي: يف تل�ك احلال، ويف ذل�ك املكان )ٻ( وطلَب وس�أَل 
، قيل: يف جوف اللَّيل. )ٻ ٻ( بنداٍء خفيٍّ

د انتفاع  ٌع ُيقَصد به مرَّ )پ پ پ پ(: أعطني. و)اهِلبة( هي إحساٌن بال ُمقابِل، وتربُّ

ة(  يَّ رِّ املوه�وب له )ڀ ڀ( من عن�دك )ڀ ڀ(: مباَركة، نقيَّة، صاحل�ة. و)الذُّ
ُتطَل�ق عىل الواحد واجلمع، والذكر واألنثى، وه�ي بمعنى »َمْذروءة« أي: خملوقة. )ٺ 

ٺ ٺ( أي: ُتيب ساِئليك.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُحسن ظنِّ زكرّيا  بربِّه.

وفيها: أنَّ رؤية املؤمن لنَِعم اهلل عىل اآلَخرين، تدفعه إىل سؤال ما حيتاجه هو؛ فإنَّ زكرّيا 
زق ملريم ع�ىل َوْجٍه غي معتاد؛ َطِمَع أن يك�ون له ولٌد يف حاٍل غي   مل�ا رأى إتي�اَن الرِّ

ا، وامرأته عاقٌر ال َتِلد. ا كبياً معتاد؛ فقد كان شيخاً

نيا ال يمنَع العبد من سؤال اهلل حصوَل املقصود. وفيها: أنَّ انغالق أبواب الدُّ

ا. ا رشعاً ، إذا كان جائزاً عاء سؤاُل ما ال حيُصل عادةاً وفيها: أنَّه ليس من االعتداء يف الدُّ

وفيها: أنَّ اهلل ُيعطِي الِعباد بال مقابِل.

ة الصاحلة -بَدناًا وِديناًا-. يَّ رِّ وفيها: سؤال اهلل الذُّ

عاء بام ُيناِسب من صفات اهلل. وفيها: َخْتم الدُّ

عاء بِب�ة الولد من اهلل، بأن يكون طيِّباً�ا؛ ألنَّ الولد يمكن أن  وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي تقييد الدُّ
ة موس�ى والَخ�رِض : )ۀ ہ ہ ہ  ا وفِتن�ةاً لوالده؛ كام يف ِقصَّ َيص�ي نك�داً

ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]الكهف: 80[.

ة. يَّ رِّ عاء من أعظم أسباب صالح الذُّ وفيها: أنَّ الدُّ

نيا واآلخرة. ة الطيِّبة سَبٌب حلصول خِي الدُّ يَّ رِّ وفيها: أنَّ الذُّ

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(:
ث�م ذك�َر اهلل تعاىل رُسعة إجابته لُدعاء عب�ده زكرّيا ؛ فقال: )ٿ ٿ( 
�ا م�ن املالئك�ة )ٿ ٹ ٹ( أي: يف ح�اِل قيامه يف  يعن�ي: جربي�ل ، أو: مجعاً
عاء )ٹ ٹ( وهو م�كاُن عبادتِه، وحمّل  الة« هن�ا: الدُّ صالت�ه، وقيل: امل�راد ب� »الصَّ

خلوته، وملُس مناجاته وصالته.
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يت  . ُس�مِّ فناَدت�ه املالئكة: )ۆئ ۆئ ۈئ( بوالدِة َوَلد. و)البِش�ارة(: اإلخبار بام َيُسُّ
 ِّ ور. وقد ُتستعَمل يف الشَّ ة عند سامعها، فيظهر عليها الفرُح والسُّ بذلك؛ بسَبِب تغيُّ الَبَشَ

ا، وقد تقّدم هذا. أيضاً

ه )ڤ( وهو اسم الوَلد، مشَتقٌّ من »احلياة«؛ إشارةاً إىل أنَّه  فأخربوه أنَّ اهلل تعاىل ُيَبشِّ
سيحيا وَيكرُب. وقيل: ألنَّ اهلل أحيا َقْلَبه باإليامن، أو أحياه بالطاعة.

 ، ڦ(: مؤمناً�ا )ڦ ڦ ڦ( وه�ي كلم�ة »ك�ن«؛ إش�ارةاً إىل عيس�ى(

ق بعيس�ى ابن مريم، وكان عىل  املخل�وِق بالكلمة. فقي�ل: إنَّ حييى  هو أول َمن صدَّ
ُس�نَّته ومنهاجه، وكان حييى وعيس�ى ابنَي خاَلة، متقاِرَبني يف العمل. وُقتَِل حييى  قبَل 

ة يسية. َرْفِع عيسى إىل السامء بُمدَّ

)ڄ( يف الِعْلم والِعبادة، حلياماً تقيًّا، وهو الذي ال َيْغِلبه الغضب، والفقيه العالِ�م، 

ين والِعْلم والَشف. الكريم عىل اهلل ، ساَد قوَمه يف الدِّ

�َهوات  نوب والشَّ ا من الذُّ ا نفَس�ه عن الرذائ�ل، ومعصوماً ا ومانِعاً )ڄ(: ح�اِصاً

مة، والفواِحش، والقاذورات. املحرَّ

وأما تفس�ُي )احلصور( بأنَّه: كان ال يأيت النِّس�اء، وال يس�تطيع ذلك؛ فمردود؛ ألنَّ هذا 
يَّة. ِئق باألنبياء ، وال ُيسَتبعد أن يكون ليحيى  ُذرِّ ليس من الكامل الالَّ

! وليس فيها ما يُدلُّ عىل  وأبَعُد منه: َمن زعَم أنَّ اآلية تُدلُّ عىل أنَّ َتْرك النِّ�كاح ُمستَحبٌّ
ذلك، بل ُسنَّة األنبياء بخالفه.

)ڄ ڄ ڃ(: هذه بِش�ارة ثانية لزكرّيا  يف وَلده حييى -وهي أعىل من 

ا يف مجلة  األوىل- أنَّ ولَده س�يكون من الصاحلني؛ لكونه من َنْس�ل األنبياء، وهو داخٌل أيضاً
عباِد اهلل الصاحلني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ من وظائف املالئكة: اإلرسال بالُبشى لعباد اهلل الصاحلني.
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وفيها: أنَّ املالئكة يتكلَّمون بصوت مسموع.

ه. وفيها: مشوعيَّة تبشي اإلنسان بام يُسُّ

ش عليه. ة؛ لئالَّ ُيَشوِّ ، واألفضل َتْرُكه، إالَّ حلاجة ُمِلحَّ وفيها: جواز تكليم املصيلِّ

وفيها: جواز اختيار اسم املولود قبل والدته.

ا عن الفواحش. وفيها: أنَّ من أوصاف )السيِّد(: أن يكون ُمتباِعداً

الة. وفيها: َفْضل إطالة القيام يف الصَّ

ته، وقد ج�اء عن النبي  أنَّه قال: »َما من َأَحٍد  وفيه�ا: َفْضل حييى ، وِعفَّ
ا«))). من َوَلِد آَدَم إاِلَّ َقْد َأْخَطَأ، َأْو َهمَّ بَِخطِيَئٍة، َلْيَس حَيَْيى ْبَن َزَكِريَّ

حابة كعباً�ا  من فوق اجلبل،  وفيه�ا: َرْفع الصوت بالبِش�ارة، وقد نادى أح�ُد الصَّ
ه بتوبة اهلل عليه))). يبشِّ

ه -ما مل تكن هناك مفسدة من ذلك-؛ فإنَّ حييى  وفيها: جواز َمْدح الش�خص بام َيس�َتِحقُّ
، ومن معاين )السيِّد(: َمن فاق أقراَنه يف ِخصال الَخي. لكن  يادة حقيقةاً  اس�تحقَّ السِّ

ه. ال ُيَسف يف إطالق الَمْدح، وإعطائه َمن ال يسَتِحقُّ

فات الطيِّبة، ومَجِْعها يف نواحي الكامل، من الِعبادة  وفيها: احلثُّ عىل تكميِل النفس بالصِّ
والِعْلم والُخُلق احلَسن.

ويمكن أن يؤَخذ من اآلية: أنَّ َمن حيمل نفَسه عىل اخلي، وجُياِهدها يف االمتناع عن الشِّ 
-كام هو حال حييى - أجَدُر باملدح ممَّن ُجبَِل عىل ذلك ِخْلقة.

ل  يادة عىل اآلَخرين: َبْذل الندى، وكّف األذى، واحِلْلم، وتمُّ وفيها: أنَّ من أسباب السِّ
أذى اآلَخرين.

مة. َهوات املحرَّ وفيها: أنَّ من توفيق اهلل للعبد أن ُيباِعد بينه وبني الشَّ

رواه أمحد )94))(، وصححه األلباين يف الصحيحة )984)(.  (((
رواه البخاري )8)44(، ومسلم )769)(.  (((
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ة، والنبيُّ ال يكون إالَّ صاحلاًا. وفيها: أنَّ الصالح أعمُّ من النبوَّ

عاء سَبٌب لتحقيق ما يتمنَّاه اإلنسان، وسَبٌب لنيل عطايا الرمحن. وفيها: أنَّ الدُّ

عاة والُمصِلحني. وفيها: تأييد اهلل تعاىل لألنبياء والدُّ

مه وَدعواه. وفيها: أنَّ األصَل تصديُق صاحِب احلقِّ يف كالِّ

وفيها: الَجْمع بنَي القيام بحقوق اهلل، وحقوق املخلوقني.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژ(:
باًا: )ڃ چ( أي: كيَف. وهذا السؤال  ول�امَّ ُبش زكرّيا  بالوَلد؛ )ڃ( متَعجِّ
لالستعظام واالستْثبات، وليس لالستِنكار واالستِبعاد )چ چ چ(: وهذا باعتبار ما 
س�يكون -ألنَّ�ه مل ُيوَلد بعد- )ڇ ڇ ڇ( أي: وحال أنَّني ق�د بلغُت من الِكرَب 
ْيُب، وُيْبس املفاصل والعظام، فال إنجاب وال إخصاب؛ فكيف  ِعتِيًّا، فأصابني الَوْهُن والشَّ

س�يأتيني اآلن، ومل ُأرَزق به حال الشباب؟ كام قال: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]مريم: 4[.

ِمل، وال َتِلد. )ڇ ڍ(: عقيٌم، ال َتْ

فأجاَبْت�ه املالئكة ع�ن اهلل : )ڌ ڎ( أي: األمر ل�ه )ڎ ڈ ڈ( ِمن 
رزقكام الولَد، وغِي ذلك، وال حيول دون مش�يئته يشء. فاألمر كام كان يقول  يف 

الة: »اللُهمَّ الَ َمانَِع لِ�ام َأْعَطْيَت، َوالَ ُمْعطَِي لِ�ام َمنَْعَت«))). ُدعائه إذا فرَغ من الصَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

مشوعيَّة طَلب االزدياد من اإليامن واليقني، وكان من شأن األنبياء  االرتقاء يف 
مدارج الكامل، كام فعل إبراهيُم اخلليُل  حني قال: )ٻ ٻ پ پ پ(.

رواه البخاري )844(، ومسلم )593(.  (((
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وفيها: شكوى الضعيِف حاَله إىل ربِّه.

. فإذا انخرَق�ت ألهل الُكفر  ، أو كرامةاً ل�ولٍّ وفيه�ا: أنَّ اهلل خَيْ�ِرق الع�ادة ُمعِج�زةاً لنب�يٍّ
. ؛ ليزدادوا إثاماً ا وفِتنةاً والعصيان كانت استِدراجاً

وفيها: َضْعُف اإلنسان، وَعْجُزه عن إدراك أفعال اهلل تعاىل.

وفيه�ا: بيان ُقدرة اهلل العظيمة؛ فإنَّ عدم الصالحَية للولد حاصلٌة من الطَرَفني؛ فالزوج 
، والزوجة عقيٌم، ومع ذلك فقد رزَق اهلل زكرّيا  الولَد دون أن ُيَردَّ إىل  نِّ طاعٌن يف السِّ

الشباب، ودون زواٍج بامرأة أخرى غِي عقيم.

ا. ا واستبشاراً وفيها: مشوعيَّة طَلب ما يزداد به املؤِمن فرحاً

وفيه�ا: ج�واز وصف الَغ�ي بام يك�ره، إذا كان املقصوُد البي�اَن للحاج�ة، وليس الَعيب 
واإليذاء.

ة، تابعٌة ملش�يئته؛ فمنها ما يتعلَّق به -ككالِمه، واستواِئه عىل  وفيها: أنَّ أفعال اهلل اختياريَّ
نيا، ونحوها- ومنه�ا ما يتعلَّق بعب�اده -كإحياِئهم وِرْزقهم  الع�رش، ونزولِه إىل الس�امء الدُّ

وَقْبِضهم ونحو ذلك-.

وفيها: تطمني نفوس املؤمنني باهلل ربِّ العاملني.

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ(:
ول�امَّ كان َبْدء الَحْمل خفيًّا، ال تكاد تشُعر به املرأُة وال زوُجها؛ أراَد زكرّيا  عالمةاً 
ع�ىل َبْدئ�ه وُحُصوله، وليكوَن أتمَّ لَفَرح�ه ورُسوره، وليزداَد ارتباطاً�ا بالنِّعمة، ويقيناًا بُقدرة 

َربِّ العاملني.

ف� )ژ( زكرّيا  -فيام أخربنا اهلل عنه-: )ڑ ڑ ک ک( أي: عالمة تُدلُّ 
عىل مَحْل امرأيت.

)ک گ( التي تُدلُّك عىل ذلك عند حصوله: )گ گ گ( أي: ال َتْقِدر 



550

ع�ىل كالمهم، وال تس�تطيع خطاَبم، من غي ِعلٍَّة وال م�رٍض وال َخَرس، )ڳ ڳ( 
، بالشفَتني والعيننَي واحلاجَبني ونحوها، ويف  متوالية، بلياليها )ڳ ڳ( أي: إيامءاً وإشارةاً

به، ولربِّه، وهذا من إكراِم اهلل تعاىل له. ا مع رِّ ام الثالثة يكون زكرّيا  خالصاً هذه األيَّ

ا عىل نِعمته. ولذلك أمَره فقال: )ڱ ڱ ڱ(: باللِّسان والَقْلب، عبادةاً له، وُشكراً

)ں( )التسبيح(: هو تنزيه اهلل  عامَّ ال َيليق به، بقول: »ُسبحان اهلل« ونحِوها. 

�الة. )ں( وهو آخ�ر النهار، ويب�دأ من بعد  وقي�ل: ب�ل املقصود بالتس�بيح هنا: الصَّ
ال�زوال. )ڻ( وه�و أول النه�ار، قيل: من طل�وع الفجر إىل ارتفاع الش�مس. 

واملعنى: أنَّه يستغِرق هَذين الوقَتني يف التسبيح.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

جواز طَلب ما يزيد اإليامن.

. وفيها: بيان ُقدرة اهلل العظيمة، بَخْرق العادة، آيةاً لعبده زكرّيا

ا عند الَعْجز عن الكالم. وفيها: أنَّ اإلشارة تقوم مقام العبارة يف اإلفهام، وخصوصاً

. وفيها: أنَّ اإلنسان إذا انقَطع عن الناس؛ فينبغي أن يشَتِغَل بِذكر اهلل

كر الكثي، واستغراُق األوقات فيه. وفيها: تربيُة النفس عىل الذِّ

كر يف هَذين الوقَتني العظيَمني، وها: أول النهار وآخره؛ كام  وفيها: َفْضل التس�بيح والذِّ
قال تعاىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]طه: 130[.

وفيها: ُشكر اهلل عىل النَِّعم، بعبادته وِذكره وتسبيحه.

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ 

ھ ے(:
ة مريم ؛ إلكامهل�ا، وليحُصل البياُن يف تربئتها ممَّا َرَماها به  �ياق إىل ِقصَّ ثم عاَد السِّ

. دُّ عىل النصارى فيام ادَّعوه من ُألوهيَّة وَلِدها عيسى اليهود، وليكَتِمَل الرَّ
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د - خرَب مريم ، عندما )ڻ  فقال : )ڻ( أي: واذُكر -يا حممَّ
، كام أمَرهم اهلل. اها ُمشاَفهةاً ۀ ۀ( خماطِبةاً إيَّ

)ہ ہ ہ( أي: اخت�اَرِك له -لكث�رة عباَدتِك- وجعَل لِك اخلصال احلميدة، 

واملزاي�ا العظيم�ة، ومنها: أنَّ�ه تقبَّلِك من ُأمِّك اس�تثناءاً -فق�د كان ال ُيقَب�ل يف َنْذر األوالد 
ا؛ لُيْحِسن تربيَتِك،  للمس�اجد إالَّ الذكور- وأنبَتِك نباتاًا حس�ناًا، وجعَلِك يف َكفالة نبيِّه زكريَّ
. غي لعبادته، وأرسَل لِك مالئكَته خُتاطُِبِك ُمشاَفهةاً ا عىل َوْجٍه غِي معتاٍد؛ لتتفرَّ ورَزقِك إكراماً

ة، كاألفع�ال الذميمة، واألخ�الق الرديئة،  )ہ( يعن�ي: من األرج�اس املعنويَّ

�يَّة -كالبول والغائط  ا األرجاس احِلسِّ جال. وأمَّ والوس�اوس، واملعايص، ومن مس�يس الرِّ
ا كانت كَغيها من النِّساء. والَحيض-؛ فالظاهر أنَّ

ا لنبيِّه  ا من الَفْض�ل، كاختياِرِك لتكوين ُأمًّ ة، وجعل لِك مزيداً ةاً بعد مرَّ )ھ( م�رَّ

. ا لنَْفخِة َرُسوله جربيل عيسى ، ومكاناً

َل�ِك )ھ ھ ھ( يف ذل�ك الوق�ت. فه�ذا التفضيل خاصٌّ  �ا، فضَّ وأيضاً
جال؛ فقد قال النبي : »َخْيُ نَِساِئَها: َمْرَيُم اْبنَُة ِعْمَراَن، َوَخْيُ  بنساء زمانا دون الرِّ

نَِساِئَها: َخِدجَيُة«))).

ويف حديٍث آخر: »َحْس�ُبَك من نَِس�اِء الَعامَلنَِي: َمْرَيُم اْبنَُة ِعْمَراَن، َوَخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد، 
ٍد، َوآِسَيُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن«))). َوَفاطَِمُة بِنُْت حُمَمَّ

َجاِل َكثٌِي، َومَلْ َيْكُمْل من النَِّس�اِء إاِلَّ آِس�َيُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن،  ويف حديث آخر: »َكَمَل من الرِّ
َوَمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن...« احلديث)3).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة مريم ؛ لُتْذَكر وُتنَش، ولتكوَن ُقْدوةاً لنساء العاملني. االعتناء بِقصَّ

رواه البخاري ))343(، ومسلم )430)(.  (((
رواه الرتمذي )3878(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )43)3(.  (((

رواه البخاري )))34(، ومسلم ))43)(.  (3(
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ا  وفيه�ا: أنَّ م�ن ُلط�ف اهلل : هتيئة األمور قب�ل ُوقوعها؛ فهيَّأ لنبيِّه عيس�ى  ُأمًّ
صاحلة، اختاَرها من بني النِّساء، وجعَل هلا املزايا العظيمة.

وفيها: نش ِسَي النِّساء الفاضالت، والُقدوات يف اخلي؛ لَطْمس ُقدواِت النِّساء يف الشِّ 
والضالل.

وا عليها، بَوْصفها بالبِغاء، وقالوا يف نبيِّ  وفيها: براءة مريم  ممَّا رماها به اليهود، وافرَتَ
ا باهلل-؛ ففي اآلية َردٌّ بليٌغ عىل إخوان الِقَرَدة واخلنازير، كام  اهلل عيسى : إنَّه وَلُد ِزنا -عياذاً

قال اهلل عنهم يف آيٍة أخرى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النساء: 156[.

ا  وفيه�ا: كرامٌة ملريم ، بس�امِعها اخِلط�اَب املبارِش من املالئكة، ولي�س يف هذا أنَّ
نبيَّة؛ لقول اهلل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]النحل: 43[.

وفيها: تفضيل مريم  عىل نِساء العامَلني يف زمانا.

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(:

ا  ول�امَّ أخربت املالئكُة مريَم  بنَِعم اهلل العظيمة عليها؛ أمَرهْتا بكثرة الِعبادة، ُشكراً
ا هلا لِ�ام ُيريده اهلل  من والدهتا نبيَّه عيسى ؛ فقالت املالئكة: هلل عىل ذلك، وإعداداً

ا )ۓ( )الُقنُ�وت(: الطاعة ودوام  )ے(: إع�ادة النِّداء باالس�م تكرياماً وتنبيهاً

الة. الِعبادة، وإطالة القيام يف الصَّ

الة -يعني: الُقنُوت-«)))، وقال قتادة يف معنى اآلية:  كوَد يف الصَّ ق�ال ماهد: »أطييل الرُّ
»أطيعي ربَِّك«))).

ك وال رياء.  �ا هلل، ب�ال رِشْ )ۓ( )ال�الم( لالختص�اص؛ أي: اجع�يل ُقنُوَت�ِك خالصاً

ا -لُس�كونا،  فقي�ل: أطاَل�ت القيام حتى َوِرَمت قَدماه�ا، وحطَّت الطي عليها؛ تُظنُّها مجاداً
وطول قيامها-.

تفسي الطربي )6/)40(.  (((
تفسي عبد الرزاق ))/393(.  (((
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ك�وع(؛ لفضله. وقيل: ألنَّ املقام مقام ُش�كر،  �جوَد( عىل )الرُّ م )السُّ )ڭ(: ق�دَّ

جود من أفضل  �جوَد يف عبادهتم كان قبل الركوع. والسُّ �جود يقَتضيه. وقيل: ألنَّ السُّ والسُّ
َعاَء«))). ِه َوُهَو َساِجٌد؛ َفَأْكثُِروا الدُّ الطاعات؛ ففي احلديث: »َأْقَرُب َما َيُكوُن الَعْبُد ِمْن َربِّ

م�ع  أي:  ڭ(  )ڭ    هلل  عب�ادةاً  الظه�ر  انحن�اء  ك�وع(:  )الرُّ )ڭ( 

الُمَصلِّني. فاملراد: أن تصيلِّ مع املصّلني قّراء بيت املقدس، أو تكون من مُجلة الذين َيْرَكعون 
. هلل

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َعت ُمقاَبلُتها بمزيٍد من الِعبادة. أنَّ نَِعم اهلل إذا زاَدت؛ رُشِ

كوع هي من إع�داد اهلل للعبد  �جود والرُّ وفيه�ا: أنَّ الِعب�ادة بالُخش�وع والُخضوع والسُّ
الصالح، وهتيئته ملواَجهاِت املستقَبل، وأداِء ما ُيطَلب منه من املهامِّ الشاقَّة.

وفيها: األمر بدوام الِعبادة، وعدم االنقطاع.

جود بالبَدن،  كوع والسُّ وفيها: َفْضل الَجْمع بنَي الِعبادات البَدنيَّة والِعبادات الَقْلبيَّة؛ فالرُّ
والُخضوع والُخشوع بالَقْلب.

الة كان َدْأب الصاحلني قبَلنا. وفيها: أنَّ طوَل القيام يف الصَّ

وفيها: وجوب االمتِثاِل ألوامر اهلل، واإلخالِص له يف الِعبادة.

ج�ال أكث�ُر م�ن العابدات م�ن النِّس�اء؛ لقول�ه: )ڭ ڭ  وفيه�ا: أنَّ الُعّب�اد م�ن الرِّ
اكعات«. ڭ(، ومل يُقل: »واركعي مع الرَّ

الة كانت من عبادات األَُمم السابقة. وفيها: أنَّ الصَّ

ا من ربِّه. وفيها: أنَّ ُمالَزمة الطاعة تَفظ النَِّعم، وَتزيد العبَد ُقرباً

الة، أفضُل وأتمُّ من مجاعة النِّساء. جال يف الصَّ وفيها: أنَّ مجاعة الرِّ

جود؛ حفظاًا له من الُعْجب والُغرور. كوع والسُّ وفيها: تواُضع العبد لربِّه بالرُّ

رواه مسلم ))48(.  (((
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)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ(:
، الذي ال َيْعَلُمه إالَّ اهلل: ثم قال تعاىل لنبيِّه ، بعد أن أوَحى إليه هذا األمَر الَغيبيَّ

)ۇ( أي: ال�ذي كان م�ن أخب�ار زكرّيا ومري�م  )ۆ ۆ ۈ( الذي 

غاَب عنك وعن قوِمك، فلم تعَلموا به. و)النَّبأ(: هو اخلرب العظيم، أو اخلفّي.

)ۈ ٴۇ( )الوح�ي(: هو اإلعالم بُسعة وَخفاء. وُيطَلق عىل ما ينقله املَلك للنبيِّ 

م�ن كالم اهلل، وعىل اإلهلام، كام يف قوله تع�اىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ( ]الَقَصص: 7[، وعىل 
اإلشارة، كقوله: )ې ې ى ى ائ ائ( ]مريم: 11[.

ا عن�د زكرّي�ا  وقوِمه املتنافِس�ني يف َكفالة مريم، )ۉ  )ۋ ۅ ۅ( ح�اضاً

ۉ ې(: َيْرُمونا، وهي األقالم املعروفة التي ُيكَتب با. وقيل: بل هي ِسهامهم، 
ا ُتشبِه القَلم. واألقرب األول؛ ألنَّه ظاهر القرآن. )ې ې ې(:  يت بذلك؛ ألنَّ ُسمِّ

ُيَربِّيها ويقوم بمصاحلها.

�م ألَقوها يف امل�اء، واتَّفقوا أنَّ َمن يثُب�ت َقَلُمه يف َجْرَية امل�اء؛ فهو الذي يكُفل  فقي�ل: إنَّ
مريم. فألَقوا أقالَمهم، فاحتمَلها املاء وجرى با، إالَّ قلَم زكرّيا ؛ فقد ثبَت.

ا عىل َكفالتها. ا )ائ ەئ(: يتناَزعون؛ تناُفساً ا وحاِضاً )ۋ ۅ ۅ( شاِهداً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التناُفس يف اخليات، ولو أدَّى ذلك إىل إجراء الُقرعة بني الُمتنافِسني.

وفيها: الَوفاء للصاحلني، برتبية أبنائهم وبناهتم، وَكفالتهم من بعدهم.

ا ال يعلمه إالَّ اهلل  -كحوادث املس�تقَبل- ومنه  وفيها: أنَّ الَغيَب منه ما يكون ُمطَلقاً
ة مري�م ؛ فالنبيُّ  م�ا يك�ون غيباًا نس�بيًّا، خيف�ى عىل بعض الن�اس دون بع�ض، كقصَّ
اها عن أحد،  ة، ال هو وال قومه، ومل جَيِدها يف كتاٍب، وال تلقَّ  مل ُي�ْدِرك ه�ذه الِقصَّ

ن عاش يف زمن زكرّيا ومريم، واطلَع عىل تلك األحداث. لكنَّها ليست َغيباًا عمَّ
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ة، بإخبارها خرَب َم�ن كان قبلنا؛  وفيه�ا: امتنان اهلل ع�ىل نبيِّه ، وعىل ه�ذه األُمَّ
لنستفيد من ذلك يف االقتداِء واالتِّعاظ واالعتبار.

وفيها: إكرام اهلل لزكرّيا ، بأن جعَل باَب اخلي يف َكفالة مريم  من نصيبه.

وفيها: أنَّ اهلل حيَفظ أوالد العبد بصالحه.

ة واالختِصام. وفيها: مشوعيَّة استعامل الُقرعة، عند املشاحَّ

اذ الوس�ائل إلناء النِّ�زاع، ومنها الُقرعة، وقد اس�تعمَلها ثالثٌة من أنبياء اهلل؛  وفيها: اختِّ
. د وهم: يونس، وزكرّيا، ونبيُّنا حممَّ

د ؛ فإنَّه أخرَب الناس عن  ة نبيِّنا حممَّ ة عىل نبوَّ وفيها: آيٌة من اآليات البيِّنات الدالَّ
أموٍر ال يعلمونا، ممَّا غاب يف املايض. وهذا كام أخرَبهم عن أمور يف املستقَبل، فحدَثت كام 

أخرَب، ومنها أموٌر ستحُدث يف آخر الزمان.

ة مريم ؛  وفيها: أنَّ ِمن وسائل دعوة النصارى: إخبارهم بذه التفاصيل، يف ِقصَّ
وَرة قد نزل يف َوْفد نصارى َنْجران. فإنَّ أول السُّ

ة-؛ فقد  �ه- من بقيَّة أقاربه -ما عدا اجلدَّ وفيه�ا: أنَّ اخلالة أحقُّ بَحضانة الطِّفل -بعد ُأمِّ
. كانت خالة مريم تت زكرّيا

وفيها: رعاية الَوْقِف املنذوِر لبيت اهلل.

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ 

ی ی ی جئ حئ مئ(:
ثم جاءت املالئكة ببِشارٍة من اهلل  ملريم ، بأنَّه سُيوَلد هلا ولٌد عظيٌم، سيكون 

له شأٌن كبٌي؛ فقال تعاىل:

�ة املالئكة يف قوهلا  د - ِقصَّ )وئ وئ ۇئ ۇئ( أي: اذُك�ر -ي�ا حممَّ

. م مَجٌْع من املالئكة، وقيل: إنَّه جربيل وندائها. قيل: إنَّ

، )ۈئ ېئ( أي: ُمبتدأة وناش�ئة من  ِك بام َيُسُّ فقالوا هلا: )ۆئ ۆئ ۈئ( أي: خُيرِبُ
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اهلل، صدَرت منه ال من غيه، وهي كلمة »ُكن«؛ فيكون وجوُد عيسى  بذه الكلمة، 
وليس عيسى هو الكلمة.

ب بذلك؛ ألنَّه ال يمَس�ُح  )ېئ( أي: اس�ُم ذل�ك الول�د )ېئ( ه�ذا َلقبه. قي�ل: ُلقِّ

ا يف األرض  بي�ِده ذا عاه�ٍة -من أبرص وَأْكَمه وغيه- إالَّ َبرأ بإذن اهلل. وقيل: ألنَّه كان س�ائحاً
والُبلدان، َيسيُح فيها يدُعو إىل اهلل. وقيل: ألنَّه كان عليه َمْسَحة من مجال )أي: أثر ظاِهر منه(.

ب من »َيُشوع« أو »َيُسوع« أو »إيشوع«  واس�مه: )ىئ( قيل: هو اس�م أعَجمّي، ُمَعرَّ
-ومعناه بالِعربانيَّة: السيِّد أو املباَرك-. وقيل: ُمشَتقٌّ من »الِعيس«، وهو بياٌض َيعلوه مُحرة. 

وقيل: بل مشَتقٌّ من »ساَس«، إذا قاَم عىل اليشء ورعاه.

ه؛ ألنَّه ال أب له. )ىئ ىئ(: هذا َنَسُبه، وإنَّام ُنِسَب إىل ُأمِّ

ة، وبالُمعِجزات التي  ا، ذا جاه وَقْدر وسيادة )ی ی(: بالنبوَّ ا رفيعاً )ی(: رشيفاً

تري عىل يَديه -مثل: إحياء املوتى، وإبراء األَْكَمه واألبَرص بإذن اهلل- وبَرْفِعه إىل الس�امء 
ساملاًا، وبنزوله لَيْحُكم األرض يف آخر الزمان.

ت�ه -كام لبقيَّة  ته، ويك�ون له َحوٌض خاصٌّ ب�ه، َتِرُده ُأمَّ ا ألُمَّ )ی(: بكون�ه ش�فيعاً

األنبياء-.

ُس�ل، الذي�ن هم يف أعىل  )جئ حئ( عن�َد اهلل ي�وَم القيام�ة، م�ع أول الَعْزم من الرُّ

درجات اجلنَّة.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(:

قول�ه تع�اىل )ٱ ٻ ٻ ٻ( أي: زمن الطفولة. و)الَمْه�د(: فِراش الطفولة، 
ضاعة. وهو املوِضع الذي ُييَّأ للصبيِّ زمَن الرَّ

ْم يِف الَمْه�ِد إاِلَّ َثاَلَثٌة: ِعيَس�ى...« احلديث، وفيه كالم  وق�ال النب�ي : »مَلْ َيَتَكلَّ
ة صاحب الشاَرة))). ة ُجَرْيج، والصبيِّ الثالث يف ِقصَّ الصبيِّ يف ِقصَّ

رواه البخاري )3436(، ومسلم )550)(.  (((
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ة أصحاب األخدود، يف املرأة التي َقاَل هَلَا ُغالُمها:  ا ُنْط�ُق الرضيع يف ِقصَّ وق�د ثبَت أيضاً
.(((» ي َفإِنَِّك َعىَل احلَقِّ ْه، اْصرِبِ »َيا ُأمَّ

وكالم عيس�ى  هل�م يف الَمْهد، الُمراد به غ�ُي التكليم املعتاد، بل امل�راد: أنَّه يكلِّم 
الناس بام فيه صالُحهم وفالُحهم، وهو تكليم الُمْرَسلني، ففي هذا: إرساُله ودعوُته الَخْلَق 

م. إىل ربِّ

ا. و)الُكُهول�ة(: مرحلٌة يف العمر، من احلادية والثالثني إىل  �ا كبياً )ٻ( أي: بالغاً

األربعني، وقيل: من ثالث وثالثني إىل متام اخلمسني.

)پ پ( أي: مع�دوٌد فيه�م. و)الصال�ح(: َم�ن َصَلَحت رسيرُت�ه وعالنيُته، 

. باإلخالص هلل، واملتابعة لرسول اهلل

فخت�َم اهلل تعاىل أوصاَف عيس�ى  بالصالح، وهو ُرتبة ِمن أعظم املراتب وأش�هر 
املقامات.

والصالح يقتيض املواظبَة عىل الطاعات، حتى املامت.

ويف اآليَتني من الفوائد:

ف مريم ، يف إرسال املالئكة لتكليمها وتبشيها. بيان رَشَ

ه. وفيها: استحباب تبشي املرء بام َيُسُّ

ه. وُيكَتب االس�م -حينئٍذ- بإثبات األلف يف كلمة  وفيها: أنَّ َمن ال أب له ُينَس�ب إىل ُأمِّ
: )عيسى ابن مريم(. )ابن( بني االسم واسم األُمِّ

وفيها: جواز استعامل اللَّقب الغالب عىل الشخص، ما مل يكن فيه إيذاٌء وتنقيص.

ا يف اآلخرة عند اهلل. نيا عند الناس، يكون وجيهاً وفيها: أنَّه ليس كلُّ وجيه يف الدُّ

لطان والنََّسب، ونحوها  ا ليس�ت باللِّباس واملال والسُّ وفيها: بيان حقيقة الَوجاهة، وأنَّ
عوة إىل سبيله. نيا؛ وإنَّام الَوجاهة: بطاعِة اهلل وعبادتِه، وتعلُِّم دينه، والدَّ من أمور الدُّ

رواه مسلم )3005(.  (((
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وفيها: أنَّ تقريب اهلل لعبِده منه يوم القيامة، ُيَعدُّ من أعظم املراتب.

وفيه�ا: إظهار ُقدرة اهلل ، بإنطاِق عيس�ى ، وكالِمه يف ح�ال ِصَغره -معِجزةاً 
- ويف حال ُكُهولته -بالَوحي الذي أنزَله عليه-. وآيةاً

َعوا ُألوهيَّة عيس�ى ، بأنَّ َمن كان طفالاً يرَضع،  وفيها: َردٌّ عىل النصارى، الذين ادَّ
، كيف ُيمِكن أن يكون  ب، وَيْمَرض، ويتألَّ�م، ويبكي، ثم يكرُب فيصي َكْهالاً ث�م يأكل وَيْشَ

، يتناف مع صفات اإلله. إهلاًا؟ وهذا التغيُّ يف النُُّموِّ واالنتقال من ِسنٍّ إىل ِسنٍّ

دت املالئكُة األمَر  وفيها: التوطِئة للحواِدث العظيمة؛ لتتهيَّأ النفوُس الستقباهلا، فقد مهَّ
ملريم ، بأنَّه سيكون هلا ابٌن ِمن غي زوٍج.

وفيها: بِشارة اهلل ملريم ، بأنَّ ولَدها سيكرُب، وَيِصُل َحدَّ الُكُهولة.

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(:
بت من  ول��امَّ أخ�رب اهلل تع�اىل مريم  بام س�يكون منها، م�ن ولٍد بغ�ي زوج؛ تعجَّ

ا تعاىل، ومل خُتاطِب املالئكة الذين أخرَبوها. )ڀ ڀ  ذل�ك، و)پ ڀ( فخاطبت ربَّ
ڀ ٺ( أي: كيف يوجد هذا الولد مني؟

)ٺ ٺ ٺ( أي: وح�ال أينِّ مل َيَط�ْأين ب�ٌش، ولس�ُت ذاَت زوٍج، وال َعَزمُت أن 

�ني رجٌل، كام يف اآلية األخرى: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ج، ولس�ُت بغيًّا، فلم َيَمسَّ أتزوَّ
ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]مريم: 20[.

ا(؛ لظهورهم، والَبشة:  ي الَبَشُ )َب�َشاً وكلمة )بش( ُتطَلق عىل الواحد واجلمع. وُس�مِّ
ظاهر جلد اإلنسان، وأبشت األرض: أخرجت نباهتا.

فأجابا اهلل تعاىل، بالوحي عن طريق مالئكته: )ٿ( أي: األمُر كام أخربتِك )ٿ 
ا وكامًّ  ٹ ٹ ٹ(، كي�ف يش�اء، وعىل أيِّ هيئ�ٍة أراَد، َوفق الع�ادة، أو عىل ِخالفه�ا، كيفاً

ا، ال ُيعِجُزه يشٌء س�بحانه، كام ق�ال يف اآلية األخرى: )ہ ھ ھ ھ ھ ے  وَنوعاً
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]مريم: 21[.
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ا: ِمْثل هذا الَخْلق العظيم، واإلحداث البديع، خيلق اهلل ما  ويمك�ن أن يكون املعنى أيضاً
يشاء.

، الذي ال ُبدَّ أن يقع )ڤ ڦ ڦ( أي: لذلك  )ڤ ڤ ڤ(: هذا هو القضاُء الكوينُّ

األم�ر )ڦ ڦ( أي: ُيوَج�د بُسع�ة دون تأخي؛ كام ق�ال : )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ( ]القمر: 50[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب املؤمن من أمر ربِّه، عىل سبيل االستِثبات. تعجُّ

وفيها: جواز طَلب الزيادة يف اليقني.

خ اليقنَي يف ُقدرة الرمحن. وفيها: أنَّ معرفة كيفيَّة حدوث األشياء َيزيد اإليامَن، وُيَرسِّ

كِّ يف ُقدرته. وفيها: عدُم اعرِتاض املؤمن عىل أمر اهلل، وعدُم الشَّ

جال األجانب، وال تسَمح هلم أن َيْقَربوها. ا ال َتْقَرب الرِّ ة املرأة الصاحلة، وأنَّ وفيها: ِعفَّ

وفيه�ا: اس�تعامل الكلم�ة األقوى يف املوض�ع الذي ُيناِس�بها؛ فإنَّه قال يف َخْلق عيس�ى: 
]آل عمران: 40[؛ ألنَّ َخْل�ق عيس�ى  )ٹ ٹ ٹ(، ويف َخْل�ق حيي�ى: )ڎ ڈ ڈ( 

، لكنَّهام ال  ا حييى: فهو من أٍب وُأمٍّ أعجُب يف إجياد ولٍد بال أب -فاس�تعمل )الَخْلق(- وأمَّ
ُينِجبان عادةاً -فاستعمَل )الِفْعل(-.

 : الذي ال ُبدَّ أن يق�َع َوفق ُمراد اهلل تع�اىل، كام قال ، وفيه�ا: بي�ان قض�اء اهلل الك�وينِّ
؛ فإنَّه قد يقُع، وقد ال  )ېئ ىئ ىئ ىئ( اآلي�ة ]سبأ: 14[، بخالف القضاء الشعيِّ

يقُع، عىل َحَس�ب حال املقيضِّ بينه�م وإليهم، كام يف قوله تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ( ]اإلرساء: 23[.

؛  وم�ن جه�ة أخرى: فالقضاء الشعيُّ ال يكون إالَّ فيام حيبُّه اهلل، بخالف القضاء الكوينِّ
فقد يكون بام ال حُيِبُّ -ابتالءاً وفِتنةاً للعباد-؛ كام يف قوله تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( اآلية ]اإلرساء: 4[.
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ا عىل غي الَوْجه املعروف والُمعتاد عند الناس؛ ليكون آيةاً  وفيها: أنَّ اهلل  خيُلق أموراً
للكافر، وِعربةاً للناس، ولِيزداَد الذين آمنوا إيامناًا مع إيامنم.

. وفيها: استِسالم مريم ألمر اهلل

وفيها: جواز السؤال عن األمور الغاِمضة؛ ملعرفة أرساِرها وِحْكمتها.

وفيها: ُسُهولة الَخْلق عىل اهلل ؛ إذ خيُلق ما يشاء بكلمٍة واحدٍة منه، وهي: »ُكن«.

وفيها: أنَّ اهلل ُيعطِي الولَد بغي وجود أسباب، ويمنع الولد مع وجود األسباب.

ع َخْلق اهلل ؛ فمنه ما خُيَلق بالتدريج، ومنه ما خُيَلق عىل الفور. وفيها: تنوُّ

وفيها: ُنفوذ أمِر اهلل، بُسعة دون تأخي.

وفيه�ا: دليٌل عىل ُقدرة اهلل تع�اىل، بتنويع حاالت وجود البش؛ فمنهم َمن ُوجَد بال ذكر 
وال أنث�ى -وه�و آدم - ومنهم َمن ُوِجَد من ذكر بال أنث�ى -وهي حواء- ومنهم َمن 
ُوِج�َد م�ن أنثى بال ذك�ر -وهو عيس�ى - ومنهم َمن يوج�د من ذكر وأنث�ى -كبقيَّة 

البش-.

ا عجيباًا، يف َخْلق  ويف اآلية: طريقٌة رائعٌة يف َقصِّ الَقَصص عىل الناس؛ فإنَّه ذكَر أوالاً أمراً
حييى  من شيخ كبي وزوجة عاقر، ثم ذكَر واقعةاً أعجَب، يف َخْلق عيسى  من 

أنثى بال ذكر، وختَم ذلك بذكر ُقدرتِه، وأمرِه النافذ.

وفيها: أنَّ غرائب املخلوقات وعجائب َخْلق اهلل ، هي ممَّا َيزيد اإليامن باهلل؛ ولذلك 
أمَر تعاىل بالنظر يف َخْلقه؛ كام يف قوله: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]يونس: 101[، 
وك�ام يف قول�ه: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]ق: 6[، 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  وق�ال: 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]الغاشية: 20-17[.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(:

ه؛  ا من البِش�ارات ألُمِّ ثم ذكر اهلل تعاىل توال نَِعمه عىل عبده ونبيِّه عيس�ى ، ومزيداً
فقال: )ڄ ڄ( أي: املكتوب، فَيفَهمه وحيفظه. أو: يعلِّمه الكتابَة واخلطَّ باليد.
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ا: إصابة  ين. ويدخل يف تعليم احِلكمة أيضاً )ڄ( أي: الشيعة، وتفصيل الدِّ

ن بالعمل، ووضع األشياء يف مواضعها. ، والِعْلم املقرَتِ احلقِّ

. ڃ( وهو: الكتاب الذي أنزَله اهلل عىل موسى بن ِعمران(

الاً للتوراة.  )ڃ( وه�و: الكت�اب الذي أنزَله اهلل عىل عيس�ى ، وكان مكمِّ

وكان عيسى  حيفظ التوراة واإلنجيل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْمنِي  ْمَتنِي، َوَعلِّ ة: »اللُهمَّ اْنَفْعنِي باَِم َعلَّ أنَّ اهلل ُيَعلِّ�م البش؛ ولذلك ورَد يف األدعية النبويَّ
. عاء، وطلُب التعليم من اهلل َما َينَْفُعنِي، واْرُزْقنِي ِعْلاماً تنَفُعني بِه«)))، فينبغي الدُّ

وفيها: أهيَّة إْتباع القول بالعمل.

ا، واالرتقاء من البش�ارة  ا ورسوراً وفيه�ا: ُمواالة تتاُبع البش�ائر عىل املؤم�ن؛ ليزداد فرحاً
األدنى إىل األعىل.

. يعَلم التوراَة، التي ُأنِزَلت عىل موسى  وفيها: أنَّ عيسى

وفيها: أهيَّة تعلُّم الكتابة والَخّط.

وفيها: أنَّ من نَِعم اهلل عىل العبد: أن َيْرُزقه اإلصابة يف القول والعمل، وهو أحد األقوال 
يف تعريف )احِلْكمة(.

وفيها: تبشي اخلائف، وإيراد األنباء الُمفِرحة عليه؛ ليطمئنَّ َقْلُبه؛ فإنَّ اهلل  أمَر املالئكة 
ام،  ها، وكان�ت يف َقلٍق عظيم من خوف االهتِّ ج هَّ أن خُت�رِب مري�م  بام يطيِّب َقْلَبها، ويفرِّ
ا من عند اهلل، ويؤَتى احِلكمة -بَفْضل اهلل-. ، يؤَتى كتاباً ، معلَّاماً ها بأنَّ ابنها سيكون رسوالاً فبشَّ

وفيها: أهيَّة الَجْمع بنَي تعلُّم اللَّفظ واملعنى.

وفيها: تكميل النفس بِحيازِة الفضائل، واجتامِعها فيها.

. وفيها: ذكر البِشارة ب� )اإلنجيل( قبل ُنُزولِه عىل عيسى

عاء )405)(، وهو يف الصحيحة ))5)3(. رواه احلاكم ))/690(، والطرباين يف الدُّ  (((
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ(:
ُس�ول(: هو الذي  . و)الرَّ قول�ه تع�اىل )ڃ( أي: وَنجع�ل عيس�ى  رس�والاً
ُس�ل؛  (: َمن ُأِمَر بتبليغ وتقريِر رشِع َمن قبَله من الرُّ ٍع، وُأِمَر بتبليغه. و)النبيُّ ُأوِحَي إليه بَشْ

فهو تابٌع لشيعة َمن سبَقه.

)چ چ چ( وهم: القبيلة من أبناء يعقوب  وَمن تناسل منهم. وهذا يعني 

ةاً جلميع البش -بخالف رسالة  ة ببني إرسائيل، وليست عامَّ أنَّ رس�الة عيسى  خاصَّ
.- نبيِّنا حممد

)چ ڇ ڇ ڇ( أي: يأتيه�م قائالاً هلم: إنَّه ُمْرَس�ل إليه�م بعالمة تُدلُّ عىل ِصدق 

ل )ڎ(: من أجل هدايتكم، ولِتتَّبِعوين  ر وُأشكِّ رسالته، وهي: )ڌ ڌ( أي: أصوِّ
ق�وين )ڎ ڈ ڈ ژ(: عىل ش�كل َط�ْي، )ژ ڑ( قيل: ينفخ يف  وُتَصدِّ

ا يطي أمامهم. فِمه، فيصي طياً

وال حاج�ة لن�ا ملعرفة نوع هذا الطي، ولو كان فيه فائ�دٌة لبيَّنه لنا اهلل تعاىل. )ک ک( 
أي: بأم�ره وإحيائ�ه؛ فه�و الذي حييي املوتى. ونس�َب اإلحي�اَء إىل اهلل تعاىل؛ لئ�الَّ يُظنُّوا أنَّ 

عيسى  هو الذي حُيييه.

)گ گ( )ال�رباءة( م�ن اليشء: الس�المة من�ه، و)األَْكَمه(: ه�و الذي ال 

ة. وقيل: هو  ا. وقي�ل العكس. وقيل: هو ال�ذي ال ُيبِص إالَّ بمش�قَّ ُيب�ِص لي�الاً وُيبِص ناراً
ي. األعمى، وهذا أبَلغ يف املعِجزة، وأقوى يف التَحدِّ

، يظهر بس�َببِه بياٌض ش�ديٌد يف ِجْلد صاحبه.  )گ( )ال�رَبَص(: َعي�ٌب ِجلديٌّ

فكان عيسى  ُيزيل ِعلَّة األَْكَمه واألَْبَرص، باملسح عليهام؛ فيرَبآن بإذن اهلل تعاىل.

)گ ڳ( )امليِّت(: هو َمن فارق احلياة )ک ک( أي: بأمِره ومش�يئته؛ ألنَّه هو 
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الُمحيي والُمميت . فكان عيس�ى  َيُدعو بعَض األموات من قبورهم، فيقومون 
بنَي يديه أماَم الناس، يكلِّمهم.

�نَّة اإلهليَّة: أن تك�ون ُمعِجزة كلِّ نبيٍّ من ِجنس ما اش�تهر يف زمنِه، فل�امَّ  وق�د جَرت السُّ
حَرَة، فانقادوا لإلسالم. حر؛ بَرت ُمعِجزاُته السَّ كان الغالُِب عىل زمن موسى  السِّ

وكان قوُم عيسى  معروفني بعلوم الطِّبِّ والطبيعة، بارعني فيها؛ فجاَءهم عيسى 
ت األطباء. فِمن أين للطَّبيب الُقدرة عىل إحياء اجلامدات، وُمداواة   باآليات التي حيَّ

العاهات التي ليس هلا عالج؟!

)ڱ ڱ ڱ(: ُأخرِبكم بطعامكم، )ڱ ں ں ڻ(، مع أنَّ ذلك 

َخِف�يٌّ غائ�ب، لك�ن َيْعَلمه عيس�ى ، بإخباِر اهلل ل�ه، فُيْخرِبهم بام يأكل�ون اليوَم، وما 
ُيْمِسكون لَغِدهم.

ة  )ڻ ڻ ۀ( أي: اإلب�راء، واإلحياء، واإلخبار باملغيَّب�ات )ۀ ہ(: ُمعِجزة قويَّ

)ہ ہ ہ( بِصدقي ورسالتي؛ ألنَّ غي املؤِمن ال ينَتِفع باآليات.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تأييد اهلل لنبيِّه عيسى ، وبيان ُقدرة اهلل العظيمة.

وفيها: ِذكر إذِن اهلل تعاىل. وهو نوعان: إذن رشعّي، وإذن كويّن.

وعيس�ى  حيت�اج إلذن اهلل الشعّي يف تصوي�ر ذوات األرواح؛ ألنَّ األصل أنَّه ال 
: »َوَمْن َأْظَلُم  ر عىل هيئة تصوير اهلل ؛ كام قال اهلل يف احلديث الُقْدِسّ جيوز ألحٍد أن ُيَصوِّ

.(((» ةاً ، َوْلَيْخُلُقوا َذرَّ ُلُق َكَخْلِقي، َفْلَيْخُلُقوا َحبَّةاً ممَّن َذَهَب خَيْ

ومن اإلذن الشعي: ما جاء يف قولِه تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]احلرش: 5[.

واإلذن الك�ويّن ه�و: ما ال ُبدَّ من وقوع�ه؛ ألنَّ اهلل أِذَن بذلك وش�اَءه؛ ومنه قوله تعاىل: 

رواه البخاري )5953(، ومسلم )))))(.  (((
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)ٺ  وقول�ه:   ،]145 ]آل عمران:  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]التغابن: 11[.
وفيها: أنَّه قد ُيباح للنبيِّ أو الرسول، ما ال ُيباح لبقيَّة البش.

وفيه�ا: أنَّ اإلذن الشع�يَّ -وه�و اإلباحة والرتخي�ص- يتعلَّق بالشيع�ة واألحكام، 
واإلذن الكوين -وهو ما ال ُبدَّ من وقوعه- متعلِّق بالَخْلق.

وفيه�ا: أنَّ )الَخْل�ق( ُيطَل�ق عىل تصوير األش�ياء وتش�كيلها، كام ُيطَلق ع�ىل اإلجياد من 
العَدم.

؛ وإنَّام  وفيها: أنَّ ما صدر عن عيسى  من اآليات واملعِجزات، مل يكن منه استقالالاً
بإذن اهلل وأمِره؛ فال َيْمِلك اإلحياَء وال الشفاَء وال ِعْلَم الَغيب إالَّ هو سبحانه.

وفيه�ا: أنَّ ِم�ن ِحكمة اهلل: أنَّه ُيعطِي األنبياء ما َيعِج�ز عنه َمن كان حملَّ تعظيم الناس يف 
عراء  �َحَرة يف زمن موسى ، والشُّ هتم؛ كاألطباء يف زمن عيس�ى ، والسَّ زمن نبوَّ

. د يف زمن حممَّ

بوبية لعيس�ى ؛ ألنَّ اهلل  ذكَر يف اآلية  وفيه�ا: َردٌّ ع�ىل النص�ارى، يف ادِّعاء الرُّ
اه عىل يد نبيِّه عيسى،  بوبيَّة، لكنَّه أراُهم إيَّ أنَّ اإلحياَء واإلبراَء تمَّ بإذنه، وهذا من توحيد الرُّ

د واسطٍة لبيان اآليات والُمعِجزات. فكان مرَّ

�ُبهة إىل األذه�ان، واالحرِتاز بِذكر م�ا َيدفع ذلك؛ فإنَّ  ق الشُّ وفيه�ا: االحتياط مَلنع تطرُّ
عيس�ى  ل�امَّ ذكَر اإلحياء واإلبراء؛ نس�َب ذلك إىل اهلل تعاىل، فقال: )ک ک(، ومل 
بهة ُمنَتفية هنا؛ فِعْلم ما  خرون يف بيوهتم؛ ألنَّ الشُّ ينِسب إىل اهلل إخباَره هلم بام يأكلون وما يدَّ

يف البيوت يمكن حُصوله للبش ببعض الوسائل.

وفيها: أنَّه لوال متكنُي اهلل لعيس�ى  من أن ُيرَيم تلك اآليات؛ ما استطاع أن يفعل 
ذلك.

وفيها: حمبَّة اهلل لعبِده ونبيِّه عيسى ، بتأييده، وإعانته يف َدعوته، وهداية قوِمه.

وفيها: أنَّ اإليامن حَيِمل صاحَبه عىل َقبول اآليات، واالنتفاع برؤية املعِجزات.
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ر هنا لفظ )اآلية( ولفظ  ة؛ فتكرَّ وفيه�ا: أنَّه ينبغ�ي التَّ�كرار يف مقام َعْرض األمور الُمِهمَّ
َبه عنها. سيخ احلقائق، وإبعاد الشُّ )اإلذن(؛ اعتناءاً برَتْ

ويف إْط�اع اهلل  عيس�ى  عىل م�ا خيبِّئه قوُمه يف بيوهتم: ختوي�ٌف هلم من إخفاِء 
. أو تدبِي أمر ُسوٍء ِخفيةاً ضدَّ نبيِّه عيسى ، يشء ال يرضاه اهلل

وفيه�ا: أنَّ إجراء اآليات عىل يد عيس�ى ، مل يكن لُربوبيَّت�ه؛ وإنَّام هو من نِعمة اهلل 
علي�ه؛ كام قال  يف آيٍة أخرى: )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 

]الزخرف: 59[.

بوبيَّ�ة لربِّه، بغاي�ة البيان؛ فق�ال: )ۅ ۉ ۉ ې  وق�د أثب�َت عيس�ى  الرُّ
ې ې ې ى ى( ]آل عمران: 51[.

ين. وفيها: أنَّ اجتامع الُحَجج، وتوال الدالئل والرباهني؛ أجَدى وأنفع يف إقناع املدعوِّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(:
ثم قال تعاىل يف نِعمته عىل بني إرسائيل، بإرسال عيسى ، حاكياًا قوَله: )ھ( 
ا )ھ ھ ے ے ۓ( أي: لِ�ام س�بَقني من الكتاب  راً ا ومقرِّ داً أي: وجئُتكم مؤكِّ
ا عىل ِصدِق ما جاء يف التوراة من بِْعثتي  الذي أنزَله اهلل عىل موس�ى ، وألكوَن ش�اِهداً

يت. ونبوَّ

ا عىل رشيعة التوراة، وعامالاً با، إالَّ يف أحكاٍم معيَّنٍة كانت  داً وقد جاء عيسى  مؤكِّ
�ا يف الت�وراة، فخفَّف اهلل ع�ن بني إرسائي�ل؛ فأحلَّها هلم يف اإلنجي�ل، وهي املذكورة  حراماً

بقوله: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(.

مت عليكم يف  أي: وألبنيِّ لكم َنْس�َخ الُحكم الس�ابق، وإباحَة بعِض الطيِّب�ات التي ُحرِّ
حوم، وأشياء  رشيعة موس�ى  -بس�َبب ُظْلمكم وكثرِة س�ؤالكم- مثل: اإلبل، والشُّ

ْبت، وغيها. من الطَّْي، واحليتان، وبعض املشوبات، والعمل يف يوم السَّ
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مة يف قوله تعاىل: )ۉ ې ې ې  وقد جاء تفصيُل بعِض هذه األمور املحرَّ
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
قول�ه:  ]األنعام: 146[، ويف  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]النساء: 160[.

ة رسالتي. قوله )ۆ ۆ ۈ ۈ( أي: دالئل وبيِّنات متوالية، شاهدة عىل ِصحَّ

)ٴۇ ۋ( أي: خاف�وا عذاَب�ه، واجَعلوا بينك�م وبينه ِوقاي�ة، )ۋ(: امَتثِلوا 

. أمري ونيي؛ فإنَّام ُأخرِبكم عن اهلل

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ(:

ف. ( هو: اخلالِق، املالِك، املتصِّ بُّ )الرَّ

فب�نيَّ هلم عيس�ى  أنَّه مربوٌب -مثُلهم- وليس ربًّ�ا، وأنَّ اهلل ربُّ اجلميع؛ ولذلك 
وه، وال ُتِشكوا به شيئاًا، وأطيعوه  طالَب قوَمه بعبادة اهلل وحَده؛ فقال: )ې( أي: َوِحدُّ

فيام يأُمُركم وينهاكم.

)ې( أي: الَجم�ع بنَي التوحي�د والِعبادة )ى ى(: دي�ن قويم، وطريق 

مستقيم، يؤدِّي إىل مرضاِة اهلل  ودخوِل جنَّته.

ويف اآليَتني من الفوائد:
؛ حلَْمل الناس عىل اتِّباعه. التأكيد عىل احلقِّ

وفيه�ا: نِعم�ة اهلل ع�ىل بني إرسائي�ل ورمحته بم، بنَْس�خ بعض األحكام م�ن األثقل إىل 
. األخفِّ

وفيه�ا: أنَّ العقوبة مل تس�تمرَّ عىل بني إرسائيل، بام فع�ل أجداُدهم؛ بل خفَّف اهلل عنهم، 
م عىل َمن قبَلهم. وأباَح هلم بعَض ما ُحرِّ

بوبيَّة مس�تلِزٌم  بوبيَّة يق�ود إىل توحي�د األُلوهيَّة، وأنَّ اإلق�رار بالرُّ وفيه�ا: أنَّ توحي�د الرُّ
ة. لإلقرار بالعبوديَّ

ف. ، اخلالِق، املالِك، املتصِّ بُّ وفيها: أنَّ عبادة اهلل  مبنيَّة عىل أنَّه هو: الرَّ
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َعوا أُلوهيَّة عيسى ؛ فبنيَّ عيسى  هلم أنَّه  دُّ عىل النصارى، الذين ادَّ وفيها: الرَّ
ا، واهلل ربُّ العاملني. مربوٌب -مثُلهم- وليس ربًّ

وفيه�ا: إص�الُح عيس�ى  يف بن�ي إرسائيل؛ فب�نيَّ هلم الت�وراة واإلنجي�ل، وأزاَل 
مه األحباُر عىل الناس، وبنيَّ َفْصَل  التحري�ف الذي حصَل من بن�ي إرسائيل، ونقَض ما حرَّ

النِّ�زاع فيام اختلَف في�ه بنو إرسائيل؛ كام قال تعاىل يف آي�ٍة أخرى: )ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الزخرف: 63[.

اط  ، وينُقض الباطل، وُينهي النزاع، وحَيِْمل الناس عىل الصِّ وهكذا الُمصِلح يبنيِّ احلقَّ
املستقيم.

م�ت عىل بني  وفيه�ا: أنَّ م�ا ج�اء به عيس�ى  م�ن التخفي�ف، كان يف طيِّب�اٍت ُحرِّ
ب�ا، والَقْتل،  ن�ا، والرِّ م�ة يف األص�ل -كالزِّ إرسائي�ل عقوب�ةاً هل�م، ولي�س تليالاً ألم�وٍر حمرَّ

قة، ونحوها-. ِ والسَّ

وفيها: أنَّ اإلنجيل َأْلنَي من التوراة.

بِّ ، قب�ل أن يأمَر غَيه، كام قال  اعية بنفس�ه؛ ليك�ون أوَل ُمْذِعٍن للرَّ وفيه�ا: َبْدء الدَّ
عيسى : )ۅ ۉ ۉ ې(، فبدأ بنفسه قبَل اآلَخرين.

وفيه�ا: أنَّ الَجْم�ع ب�نَي التوحيد والِعبادة هو الطريق الواس�ع املس�تقيم املعَت�ِدل، الذي 
ُيوِصل َمن سلَكه بُسعة إىل اجلنَّة وِرضوان اهلل.

ا،  د بعُضه بعضاً ا، ويؤكِّ وفيها: أنَّ كالَم أهِل احلقِّ -كاألنبياء وغيهم- ُيشبِه بعُضه بعضاً
بخالف كالم أهل الباطل؛ فإنَّه ُمتضاِرٌب وُمتناِقٌض.

وفيها: إظهار عيسى  اخلضوَع لَربِّه.

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ(:
ل�امَّ ذكر اهلل تعاىل بِشارة املالئكة ملريم بعيسى ، ومنزلته، وشيئاًا من آياته؛ ذكَر بعد 

دِّ واإلعراض؛ فقال تعاىل: ه مع قومه، وما لِقَيه منهم من الصَّ ذلك َخرَبَ
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)ەئ ەئ وئ( أي: استشعَر وأدرَك )وئ ۇئ(؛ فاستشعَر تصميَم قوِمه عىل 

�خرية واالس�تهزاء،  الُكفر، واس�تمراَرهم عىل الضالل والِعناد. ولقَي من بني إرسائيل السُّ
اها. ْغم من اآليات التي أراهم إيَّ بالرَّ

ْعوة؛ ف� )ۇئ ۆئ  فلجأ عيس�ى  -حينئٍذ- إىل اختيار األصفياء، وانتخاب األْكفاء للدَّ
. ا؛ فَمن منكم يتَّبعني إىل اهلل، وينُصين ألُبلِّغ دين ريبِّ ۆئ ۈئ ۈئ( أي: إذا مل ُتؤِمنوا مجيعاً

وحاُله كحاِل نبيِّنا ؛ فقد كان َيْعِرض نفَس�ه عىل الناس يف املوقف قبل اهلجرة، 
«)))، ويف رواية:  َغ َكاَلَم َريبِّ ا َقْد َمنَُعويِن َأْن ُأَبلِّ ِمُلنِي إىَِل َقْوِمِه؛ َفإِنَّ ُقَرْيشاً ويقول: »َأاَل َرُجٌل حَيْ
ْم  َة َعْشَ ِس�ننَِي َيْتَبُع النَّاَس يِف َمنَاِزهِلِ َعْن َجابٍِر  َقاَل: َمَكَث َرُس�وُل اهلل  بَِمكَّ
 ، َغ ِرَس�اَلَة َريبِّ يِن، َحتَّى ُأَبلِّ بُعَكاٍظ َوَمَنََّة، َويِف املواِس�ِم بِِمناًى، َيُقوُل: »َمْن ُيْؤِوينِي، َمْن َينُْصُ

َوَلُه اجلَنَُّة؟«))).

فانُتِدب لعيس�ى  طائفٌة من أصحابة، )ېئ ېئ( األصفياء ِمن أتباِعه 
وا بذلك؛ لبياض ُقُلوبم،  هم. و)احلوارّي(: مأخوٌذ من الَحور، وهو البياض. ُسمُّ وخواصِّ

وسالمتها من أثر املعايص. واحلوارّي: الناص.

فقالوا: )ىئ ىئ ىئ( أي: ننُص دينَه، وننُُصك -يا عيسى- لُتَبلِّغه.

بِّ  )ی ی(: بتصدي�ٍق وإقراٍر، وقياٍم بام يلَزمه هذا اإليامن، من ُنصِة دين اهلل، والذَّ

عن أوليائه، واملحاربِة ألعدائه.

اهلل،  ُمنق�اُدون ألوام�ر  أي:  )ی جئ(  نبيَّن�ا عيس�ى-  )ی( -ي�ا 

ُسُل ألقوامهم. خُمِلصون له. واشَهْد لنا يوم القيامة حني َتْشَهد الرُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ين وأحواهلم وكالمهم؛ ليتَِّخَذ املوقَف املناس�َب  اعي�ة ملواقف املدعوِّ أهيَّة استش�عار الدَّ
لكلِّ واحٍد منهم ولكلِّ حالٍة.

حه األلباين يف الصحيحة )947)(. رواه أبو داود )4734(، والرتمذي )5)9)(، وابن ماجه ))0)(، وصحَّ  (((
حه األلباين يف التعليقات احلسان ))4)6(. رواه أمحد )4047)(، وصحَّ  (((



569_\

 ، ، والتفريِق بنَي الذي�ن َيِقفون مع احلقِّ عوة إىل ُن�صِة احلقِّ وفيه�ا: متيي�ز الصفوف، بالدَّ
والذين ُيعاُدوَنه.

عوة. وفيها: أهيَّة اجلنود واألتباع يف ُنصة الدَّ

ُبل الكفيلة بتمكينه من تبليغ دين اهلل. اَذ السُّ اعية: اختِّ وفيها: أنَّ عىل الدَّ

وفيها: االستعانة بعد اهلل بالُمخِلصني يف احلامية والنُّصة.

وفيها: أنَّ املواقف الصعبة متيِّز األشخاص، وُتْظِهر احلقائق.

م أفَقُه وأفَهُم  بني، واألصفياء واخلواصِّ الُمخِلصني؛ ألنَّ وفيها: أهيَّة األصحاب الُمَقرَّ
فاع عنه. ين، وأصرَبُ وأثَبُت وأقَوى يف الدِّ وأعَلُم يف نقل الدِّ

وفيه�ا: أنَّ ع�ىل ُمريد القيام بأمر اهلل، أن ُيَبنيِّ ذلك مل�ن ينَتِدُبه، كام قال احلواريُّون: )ىئ 
�ْمعة؛  ياء وال السُّ ىئ ىئ(. وِمْثل هذا البيان يف مثل تلك املواقف العصيبة، ليس من الرِّ

بل هو حمموٌد، ممدوٌح صاحُبه.

وفيها: الَجْمع بنَي ُحسن الباطن وُحسن الظاهر؛ فقد قيل: إنَّ سَبَب تسمية )احلواريِّني( 
بذا االسم: بياُض ُقُلوبم ونقاؤها، وبياُض ثيابم وطهارهُتا.

نيا. ين يف الدُّ ا عىل الَعَمل للدِّ وفيها: طَلب النجاة يف اآلخرة؛ أجراً

وفيها: استِشهاد َمن ُتعترَب شهاَدته عند ربِّ العاملني.

ُس�ل كان�وا َيدُعون إىل اهلل، ال إىل أنُفِس�هم، كام قال عيس�ى : )ۆئ  وفيه�ا: أنَّ الرُّ
ۆئ ۈئ ۈئ(.

ه َمن يتَّبعه خِلدمة دين اهلل، ال خلدمته هو. اعية أن ُيَوجِّ وفيها: أنَّ عىل الدَّ

هم من  ُس�ل -مع ُعُل�وِّ مقامهم وتأييِدهم من اهلل- حيتاج�ون إىل َمن ينُصُ وفيه�ا: أنَّ الرُّ
الناس، وبذا جَرت ُس�نَّة اهلل، مع اس�تغناِئه عن هؤالء الناِصين؛ ليظَه�َر َفْضُلهم، وَيْعُظَم 

. أجُرهم، وَتعلَو مكانُتهم عند اهلل

ُسل وأتباعهم. ، الذي كان عليه مجيع الرُّ وفيها: ِذكر اإلسالم العامِّ
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ُسل ال يعلمون الَغيب. وفيها: أنَّ الرُّ

ا. وفيها: جواز قول اإلنسان: »أنا مسِلم«، إذا كان صاِدقاً

ُس�ل، كام فعَل  ي�ن والرُّ وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغ�ي -عن�د احلاج�ة- أن ُيْعِلن املس�لم ُنصته للدِّ
ة موس�ى  احلواريُّ�ون، وك�ام فعل مؤِمن آل ياس�ني، واملؤِمن ال�ذي كان يكُتم إيامَنه -يف ِقصَّ

.-

وفيها: َفْضل اجلامعة يف املعاونة عىل الرِبِّ والتَّقوى.

وفيها: أنَّ املسِلم قويٌّ بإخوانه وأنصاره.

ع�وة: ُم�رور األنبياء ودعوهت�م بمراحِل االس�تضعاِف،  وفيه�ا: أنَّ ِم�ن ُس�نَن اهلل يف الدَّ
عوة. ، وعدِم الُقدرة عىل الَجْهر بالدَّ واخلوِف من َبْطش العُدوِّ

وفيه�ا: َمْك�ر اليهود، وُخبثه�م، حتى أجلأوا نبيَّ اهلل عيس�ى  واضطروه إىل طَلب 
النُّ�صة واحلامية، بعدما أظَهروا التكذيب، بل س�َعوا يف َقْتله، حت�ى قيل: إنَّه اختفى عنهم، 

ه يسيحاِن يف األرض، َيعُبداِن اهلل، وَيْدُعوان إليه. وخرَج هو وُأمُّ

اذ الوسائل لتحصيل املقصود،  وفيها: أنَّ طلَب األنبياء النُّصة واألنصار، هو من باب اختِّ
وهو التبليغ.

وفيها: ُحس�ن تربية عيس�ى  ألصحابه؛ فقد تبنيَّ -من كالمهم- تعلُُّقهم باهلل، ال 
بشخص نبيِّهم؛ فقالوا: )ىئ ىئ ىئ ی ی(.

ة، وأالَّ جيعل  نيويَّ اعية عن املآِرب الش�خصيَّة، واألغ�راض واألطامع الدُّ د الدَّ وفيها: ترُّ
ين، وعمَلهم يف  ون؛ وإنَّام جيعل التفاَفهم ح�وَل الدِّ نفَس�ه الِمْحوَر الذي ي�دور حوَله املدُعوُّ

ُنصة ربِّ العاملني.

ص با  ة احلاجة، يعُظم با األج�ر، ويتمحَّ وفيه�ا: أنَّ ُن�صة احل�قِّ يف وقت اخلَطر وِش�دَّ
الُمخِلصون من املنافِقني.

اعية إىل احلقِّ إذا طلَب النُّصة؛ تب إجابُته. وفيها: أنَّ الدَّ
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(:

عوا إىل اهلل تعاىل،  ول�امَّ أشهد احلواريُّون نبيَّهم عيسى  عىل إيامنم وإسالمهم؛ ترضَّ
قائلني: )ٱ ٻ ٻ ٻ( عىل نبيِّنا، ِمن كتابك اإلنجيل، وما سبَق من الكتب.

)ٻ پ( أي: امتَثْلنا، وأَطْعنا ما جاَء به نبيُّنا؛ )پ پ پ( 

أي: اْجَعْلنا يف مُجَلتهم، واكُتْب أسامَءنا مع أسامِئهم.

، ومنه�م: أه�ُل الِعْل�م؛ كام قال  س�ل باحل�قِّ ويدُخ�ل يف الش�اِهدين: كلُّ َم�ن َش�ِهَد للرُّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تع�اىل: 

ڃ( ]آل عمران: 18[.
وقول�ه )پ( للُمصاَحب�ة، وال تقت�يض الُمخاَلط�ة وال الُمواَفق�ة يف الزم�ن؛ ولذل�ك 
د  ة حممَّ ص�حَّ ع�ن ابن عبَّاس  يف قوله )پ پ پ(، ق�ال: »مع ُأمَّ

.(((»

ويف هذه اآلية من الفوائد:
�ل احلواريُّ�ون باإلي�امن بُكُتبِه،  �ل إىل اهلل س�بحانه باألع�امل الت�ي حُيِبُّه�ا، كام توسَّ التوسُّ

. باِعهم نبيَّه واتِّ

وفيها: أنَّه جيب اإليامن بجميع ما أنزَل اهلل من الكتب.

فة؛ ألنَّ احلواريِّني قالوا: )ٻ ٻ(. وفيها: االحرتاز عن الكتب الُمَحرَّ

باع الرسول الُمرَسل من اهلل، هو ثمرة اإليامن. وفيها: أنَّ اتِّ

وفيه�ا: أنَّه كلَّام قوَي اإليامن قوَي االتِّباع، وكلَّام نقَص اإليامُن نقَص االتِّباع؛ ألنَّ املؤمن 
، الذي  ف عىل ما آمَن به، ويعَمل به، وهذا ال يمكن إالَّ بمعرفة عَمِل النبيِّ ا ال ُبدَّ أن يتعرَّ حقًّ

يبنيِّ ما أنزَله اهلل إليه.

وفيه�ا: أنَّ�ه ال ُبدَّ من العمل الصالح م�ع اإليامن، والعمل الصال�ح ال ُيمِكن معرفُته إالَّ 
باالتِّباع.

تفسي ابن كثي ))/46(.  (((
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وفيها: احِلْرص عىل ُصحبة األخيار.

م ُش�َهداء عىل الناس، يش�َهدون يوَم القيامة لكلِّ  ة النبيِّ ؛ فإنَّ وفيها: َفْضل ُأمَّ
اها. سالة وأدَّ نبيٍّ عىل قوِمه أنَّه بلَّغ الرِّ

. ُسل باحلقِّ وفيها: َفْضل َمن يشهد للرُّ

باع منهِجهم يف اإليامن. وفيها: االقتداء بالصاحلني، واتِّ

ة يف سبيل ُنصة  وفيها: أنَّ َمن أراَد َمقام الش�اهدين؛ فإنَّه ال ُيبال بام يناُله من أذاًى ومش�قَّ
ين. الدِّ

، وه�ذا يقتيض الِعْلَم باملش�هود ب�ه، واعتق�اَده، وإعالَنه،  �هادة باحلقِّ وفيه�ا: َفْض�ل الشَّ
والقياَم بام يقتضيه من العمل.

خول مع أهل الَفْضل؛ لنيل ما ُيعطيهم اهلل من الثواِب وُحس�ِن اجلزاء  وفيها: الطمع بالدُّ
يوَم القيامة.

عاء، ُينايف أن يك�ون قوهُلم )ىئ ىئ ىئ(  م بالدُّ �َل احلواريِّ�ني إىل ربِّ وفيها: أنَّ توسُّ
د ادِّعاء. مرَّ

�ل املؤم�ن بعمِله الصالح، واملواقِف العظيمِة التي َش�ِهَدها، وُحس�ِن البالء  وفيها: توسُّ
الذي أباله.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(:

ثم أخرَب اهلل تعاىل عن َمْكِر الُمجرمني من بني إرسائيل، بَعبده ونبيِّه عيسى ؛ فقال:

وا به من الَفْتك بعيس�ى ، ع�ىل عادهتم يف َقْتل النبيِّني،  )ڀ( أي: بام هُّ

فتامَلؤوا عىل ذلك، واس�تعَملوا احليلَة واخِلداع والِوش�اية، وحاَكوا املؤامرة، واس�تثاروا َمن 
عاون�م، وأحاُطوا بمنزل عيس�ى  لَقْتل�ه. و)الَمْكر(: االنتقام من الَخْصم بأس�باٍب 

خفيٍَّة، من حيث ال َيْشُعر.

)ڀ ڀ(: وه�ذا َمْكٌر يليق بجالله وَعَظمت�ه؛ فإنَّه يف ُمقاَبلة َمْكِرهم، واهلل تعاىل 
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ال َيمُكر بالربيء؛ وإنَّام يمُكر باخلبيث املخاِدع، ويمُكر بأعدائه، وبَمن يمُكر بُرُسله وِدينه.

ى عبَده ونبيَّه  وكان ِم�ن مكر اهلل بم: أنَّه أبطَل عمَلهم، وأفش�َل َمْكَره�م وكيَدهم، ونجَّ
عيس�ى  ِمن بينِهم، ورفَعه إىل الس�امء، وألقى ش�بَهه عىل رجٍل آخر، فأَخذوه وقَتلوه 

وَصَلُب�وه، كام ق�ال تعاىل يف آيٍة أخ�رى: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]النساء: 158-157[.
ول�ذا ق�ال )ٺ ٺ ٺ( أي: ال يمُكر أحٌد إالَّ وَمْك�ُر اهلل فوَقه، وخٌي منه، واهلل 

أقوى وأقَدر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ُج�ْرم بن�ي إرسائيل يف َقْتل األنبياء، واس�تعامهُلم احليل�َة واخلديعَة والَمْك�َر لتحقيق هذه 

الغايِة اخلبيثِة.

وفيها: إثبات ِصفة )الَمْكر( هلل ، كام يليق بجالله وَعَظمته. وهي صفة كامل يف حّق 
فة اس�اماً هلل؛ فال  اهلل تع�اىل؛ ألنَّ�ه يمُكر بأعدائه املاِكرين. لكن ال جيوز أن نش�تقَّ من هذه الصِّ
ُيقال عن اهلل: »ماكر«؛ ألنَّه مل ُيَس�مِّ نفَس�ه بذلك، وألنَّ الَمْكر ليس صفَة كامٍل بإطالق؛ فال 

-: »اهلل يمُكر بَِمن مكَر باملؤمنني«. ُبدَّ من تقييِدها؛ فُيقال -َمَثالاً

ة. وفيها: أنَّ ُمقاَبلة املّسء بام َيُسوؤه َعْدٌل وحَمَْمدة وكامٌل، دالٌّ عىل الُقدرة والقوَّ

ويف اآلية: أنَّ الَمْكر من أفعال اهلل تعاىل، جُياِزي به أعداَءه، وُيدافِع به عن أوليائه؛ ولذلك 
.(((» جاء يف احلديث، أنَّ النبي  كان يقول يف دعائه: »َواْمُكْر ِل، َواَل َت�ْمُكْر َعيَلَّ

ت�ه، يف إبطاِل َمْك�ر أعدائه، ودفاِعه ع�ن أوليائه، وق�د يكون هذا  وفيه�ا: ُق�درة اهلل وقوَّ
ر بم من حيُث  َ باالس�تدراِج، وإتياِن�م من حيث ال حيَتِس�بون، وخماَدعتِهم، وإحلاِق ال�رضَّ
ال يش�عرون، واالنتقام منهم بطريق خفّي، واإليقاِع بم وه�م غافِلون، ومعاقبتِهم بنقيض 

مقصوِدهم وهم يف ضالهلم َيْعَمهون.

رواه أبو داود )0)5)(، والرتمذي ))355(، وابن ماجه )3830(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )3485(.  (((
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م ظِفروا بمطلوبم،  ى اهلل تعاىل عيس�ى  من أيدي اليهود، وهم يظنُّون أنَّ فقد نجَّ
ق�وا غرَضه�م، ولكنَّ اهلل رفَعه إلي�ه، لَينِزل بإذن اهلل يف آخر الزم�ان، فُيقاتِلهم، وُيرِغم  وحقَّ

أنوَفهم، فال يقَبل منهم اجِلْزية؛ وإنَّام اإلسالم، أو الَقْتل.

ب به اليهود يف آخر الزمان. فأبقاه اهلل تعاىل لُيَعذِّ

ب�ون املعانِ�دون يمكرون  وفيه�ا: أنَّ اهلل خ�ي املاِكري�ن: يمُك�ر باحل�قِّ والَع�ْدل، واملكذِّ
ِعه.  ار يكون س�عياًا يف إبطال دينه، وَمْكره  إلعالِء وَنْصِ ِدينه ورَشْ بالباطل. وَمْكُر الكفَّ

وَمْكر الِعباد ُظْلٌم، وَمْكر اهلل تعاىل َعْدل.

ا َمْكُر املخلوقني وتدبيهم: فَيعرتيه  وفيه�ا: أنَّ تدبي اهلل حُمَكم؛ فال ُيفِلت من�ه أحد، وأمَّ
القصوُر واخلَلُل والفَشُل.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڇ  چ چ  چ  ڃ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڄ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍ(:

ى عبَده ونبيَّه عيسى ؛ فقال: ثم بنيَّ اهلل تعاىل كيف َمْكَر بؤالء اليهود، ونجَّ

ين: قابِضك. تقول العَرب:  )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( قال بعض املفسِّ

« فالٌن َدينه من فالن، أي: حاَزه وقبَضه. »توفَّ

ين عىل أنَّ الوفاة هنا هي: وفاة النوم، وهي الَموتة الصغرى، كام قال تعاىل:  وأكثر املفسِّ
)ٱ ٻ ٻ ٻ( ]األنعام: 60[، وليست الوفاَة الكربى باملوت. واملعنى: ُيْلِقي 

عليه النوم.

)ٹ ڤ( أي: يف حال نومه، ليمُكث يف السامء حيًّا، حتى ينزل يف آخر الزمان قبل 

قيام الساعة.

ئ�ك ممَّا اهتموك به واف�رَتوا عليك بالباطل،  )ڤ ڤ ڤ ڦ( أي: مربِّ

 . ه زانية، وأنَّه ابن زنا -والعي�اذ باهلل- فبنيَّ اهلل براءَته من ذلك فيام أنزَل كقوهل�م: إنَّ ُأمَّ
هم. اه منهم، وخلَّصه من رشِّ ا من الذين كفروا، بأن نجَّ ره أيضاً وطهَّ
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)ڦ ڦ ڦ( وآمن�وا أنَّ�ك عبُد اهلل ورس�وله، واتَّبع�وا رشيعَتك )ڄ ڄ 

ڄ( -م�ن اليهود وغيه�م- )ڄ ڃ ڃ(، واملراد: أنَّ هذه الَفوقيَّة واالس�تِعالء 
ة  ة إىل أن ي�رَث اهلل األرض وَمن عليها. وهذه الَفوقيَّة تش�مل: َفوقية الُحجَّ والَغَلب�ة مس�تمرَّ

لطان. نان والسُّ يف والسِّ والبيان، وَفوقيَّة الَقْهر بالسَّ

َبعوه عىل فِطرته وِملَّته وُس�نَّته، فال يزالوَن  قال قتادة : »هم أهل اإلس�الم، الذيَن اتَّ
ظاهرين عىل َمن ناَوَأُهم إىل يوم القيامة«))).

�ق ذل�ك وحصَل َوْع�ُد اهلل؛ فانت�َص أتباُع املس�يح  عىل َم�ن َناَوَأُهم من  وق�د تقَّ
اليه�ود، فذه�ب ُمل�ك اليه�ود. وحصَل التحري�ُف يف دين النص�ارى، ولكنَّه�م -عىل كلِّ 
ا ؛ فكان صحابُته هم أهَل  داً ا من اليهود، حتى بعَث اهلل نبيَّنا حممَّ حال- أخفُّ ُكفراً
ا؛ فجعَلهم اهلل ظاهرين يف األرض،  ا، وأوىَل باملسيح عيسى  َعْدالاً وحقًّ التوحيد ِصدقاً
وأورَثه�م بالَد النصارى، ففتحوا الش�ام وغَيها، وال يزال اإلس�الُم يف األرض، والطائفُة 
�لطان، حتى  �ة والبيان، أو الَقهر والسُّ املنص�ورة -أتب�اُع النبيِّ - ظاهرين بالُحجَّ
خي�رَج امله�ديُّ ، فُيقاتِلون النصارى، وينت�صون عليهم، ويقُتلونم َقْت�الاً مل ُيَر ِمثُله، 
ال، وُيِلك اهللُ  جَّ ويفَتحون الُقْسَطنطينيَّة، ثم ينزل عيسى ، فُيقاتِلون معه اليهود والدَّ

اَر عىل أيديم، وتتمُّ الَفوقيَّة والظُّهور، إىل أنَّ َيِرَث اهلل األرض وَمن عليها. الكفَّ

نيا وقيام الس�اعة )چ چ( ومصيك�م، إىل اهلل ال إىل  )ڃ( بع�د انقضاء الدُّ

ين. غيه، )چ چ( -يومئٍذ- )ڇ ڇ ڇ ڇ( من أمور الدِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اه من ُس�وء  ا- فنجَّ �يًّا ومعنويًّ ار -ِحسِّ تطهي اهلل لعيس�ى ، وختليصه من أذى الكفَّ
ار. اجلوار، ومن ُمعارشِة َمن آذاه من الكفَّ

وفيه�ا: دلي�ٌل بنيِّ ع�ىل ُعُلوِّ اهلل تعاىل، ك�ام يف قول�ه: )ٹ ڤ( أي: من األرض إىل 
السامء.

تفسي الطربي )6/)46(، تفسي ابن املنذر ))/3))(.  (((
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وفيها: أنَّ َرْفع عيسى  إىل السامء كان ببَدنه وُروحه، وأنَّه ُرفَِع وهو نائم.

وفيها: إيناس اهلل لعيس�ى ، بإخباره َعن رفعه إليه، وما س�يقع له قبل أن يقَع، ويف 
هذا إعداد نفسٌّ له وُطمأنينة.

ٌف عظيم لعيس�ى ، بخطاب اهلل له، وبَرْفِعه إلي�ه، وِحفظه أثناَء َرفعه،  وفيه�ا: رَشَ
وتربئته من الُبهتان العظيم، وتقدير النص ألتباعه.

يهم من  وفيه�ا: أنَّ اهلل ينَت�ِص ألنبيائ�ه، وُيدافِع ع�ن أوليائه، وحيفظه�م بِحفظ�ه، وُينَجِّ
أعدائهم.

نيا؛ فقد كتَب  وفيه�ا: أنَّ عيس�ى  مل ينَت�ِه ُعمُره بعد، ومل يس�توِف أجَله يف ه�ذه الدُّ
ا- وهو يعيش اآلن يف حملِّ كرامة اهلل،  ا وُروحاً ، وأنَّه ال يزال حيًّا -جس�داً ا طويالاً اهلل له ُعمراً

ومقرِّ مالئكته.

ه من التَُّهم الباطلة. وفيها: شناعة فِْعل اليهود، فيام نَسُبوه لعيسى  وألُمِّ

وفيها: أنَّ إيذاء األنبياء ُكفر؛ لقوله تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڦ(.

�يف  ة والبيان، أو بالسَّ وفيها: أنَّ الظُّهور ألهل احلقِّ باٍق إىل قيام الس�اعة، س�واءاً بالُحجَّ
نان. والسِّ

وفيها: أنَّ اهلل كتب النص ألتباع األنبياء.

وفيها: أنَّ ُنصة األتباع ُنصة للمتبوع.

دون الُمس�َتجيبون  وفيها: أنَّ أتباع عيس�ى  بعد بِْعثة النبيِّ ، هم الُمَوحِّ
. د ة حممَّ من ُأمِّ

ٌف عظي�ٌم للذي�ن ُيدافِع�ون عن عيس�ى ، وُيظِهرون براءته م�ن التَُّهِم  وفيه�ا: رَشَ
ق َوْعُد اهلل احلَس�ُن عىل يَديه -وهو مؤمن-؛ فهو صاحُب  �وء؛ ألنَّ َمن تقَّ الباطلة وقالِة السُّ

منزلة رفيعة.

نْهم اهلل ممَّا كانوا  �وا بام مل ينالوا، فل�م ُيَمكِّ وفيه�ا: َمْكُر اهلل بأعداء عيس�ى ؛ فقد َهُّ
ُيريدوَنه، ال يف َجَسده، وال يف نفِسه.
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�م ال يزالون  وفيه�ا: إخب�ار اهلل تعاىل ع�ن ُذلِّ اليه�ود، وهم أعداء عيس�ى ، وأنَّ
َمغلوبني إىل قيام الساعة.

وفيها: أنَّ الُغُلوَّ احلاصَل يف عيسى ، ليس هو من حقيقِة اتِّباعه.

ني�ا، ال ُينايف َوْع�َد اهلل بالَغَلبة للمؤمنني؛  ار عىل املس�لمني يف الدُّ وفيه�ا: أنَّ انتص�ار الكفَّ
�ار ال يدوم، وما َيْلَحق بم من اخلس�ائر واهلزائ�م واألذى أضعاُف ما يقع  ألنَّ انتص�ار الكفَّ

للمسلمني، وال ُبدَّ أن تعوَد الَغَلبُة ألهل اإليامن.

�الح والطُّغيان، وليس انتصاَر منه�ٍج وعقيدٍة، واالنتصاُر  ث�م إنَّ انتصاَرهم ماديٌّ بالسِّ
احلقيقيُّ هو ُعُلوُّ املنهج والعقيدة -وهو انتصار أهل اإلس�الم يف كلِّ زماٍن ومكاٍن- وَغَلَبة 

ة والبيان تكون ألهل اإليامن، ال غيهم عىل كلِّ حال. الُحجَّ

ار يف بعض الَجْوالت؛ فإنَّام هو استِدراٌج وَمْكٌر من اهلل بم،  وما حيُصل من انتصار الكفَّ
ثم تأتيهم اهلزيمة.

وم�ا حيُص�ل م�ن هزيمة املس�لمني -إذا حصَل�ت- فإنَّام هو م�ن التمحي�ص واالبتالء، 
�َهداء، والتطه�ِي من الُعْج�ب والُغرور وغِيه�ا من آفات  اِذ الشُّ ولِرفع�ِة الدرج�ات، واختِّ

الُقُلوب، وليكونوا ُقدوةاً لغيهم يف الثبات.

ا: فالن�ص يف اآلخرة ال يكون إالَّ للمؤمن�ني، كام قال تعاىل: )ٿ ٹ ٹ  وأخ�ياً
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]غافر: 51[.

ويف اآلي�ة: أنَّ مرِجع اخلالئ�ق إىل اهلل يوم القيامة، وأنَّ الُحكم راجٌع إليه، وأنَّه س�بحانه 
نيا واآلخرة. الَحَكم يف الدُّ

ار، وَمن قىض  وفيها: بِش�ارٌة للمؤمنني، بأنَّ اهلل  هو الذي س�يقيض بينهم وبني الكفَّ
اهلل له فهو منصور، وَمن كان اهللُ َخْصَمه فهو مغلوٌب مدحوٌر.

نيا، كام  ا خلُصومة الدُّ وفيها: أنَّ الُخُصومة تقع بنَي املؤمنني والكافرين يوَم القيامة، امتداداً
قال تعاىل يف آية أخرى: )حب خب مب ىب يب جت حت( ]الزمر: 31[.

، وأنَّه ال  ، وأنَّه خالف تضادٍّ ار جوهريٌّ أس�اسٌّ وفيها: أنَّ اخلالف بنَي املس�لمني والكفَّ
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ا عىل يشٍء  ُيمِكن انتزاُع العداوة من ُقُلوب املؤمنني للذين كفروا، وال ُيمِكن اجتامُعهم مجيعاً
واحد، إالَّ بدخوهلم يف اإلسالم.

ويف اآلية: َوْعٌد للمؤمنني، ووعيٌد للكافرين.

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

ل اهلل تعاىل َوعَده للمؤمنني، ووعيَده للكافرين؛ فبدأ بجزاء الكافِرين؛ فقال: ُثمَّ فصَّ

ا( َحْرف رشط وتفصيل، وما بعدها َفرٌع عامَّ قبلها. )ڍ( )الفاء( لالستئناف، و)أمَّ

ي الكافر بذلك؛ لتغطيتِه  رت، وُسمِّ )ڌ ڌ( باهلل وُرُس�له. و)الُكفر( يف اللُّغة: السَّ

ة، وجحِدها، وَسرْتِ نَِعم اهلل وعدِم االعرتاف با. حقيقَة األُلوهيَّة والعبوديَّ

�بي، واألرَْس، واجِلْزية، والتس�ليط  )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(: بالَقْتل، والسَّ

يِق والَحْسة يف ُقُلوبم، وما حيصل هلم من القلِق واالضطراب واحلية  عليهم، وإيقاع الضِّ
ة،  . و)العذاب(: هو وقوع املشقَّ نْك؛ فيجتمع عليهم األملُ الَقْلبيُّ واألملُ البَدينُّ واملعيش�ة الضَّ

بذنب أو بغي ذنب، فإذا وقَع بذنب فهو عذاُب عقوبٍة، وهو املراد هنا.

بم  فكذل�ك فعَل اهلل تعاىل بَمن كفَر باملس�يح من اليهود، أو غ�ال فيه من النصارى؛ فَعذَّ
بي، وأخِذ األموال، وإخراِجهم من بيوهتم، وإزالة أيديم عن املاملك  نيا بالَقْتل، والسَّ يف الدُّ

يار. والدِّ

)ژ(: يعذب�م فيها باخلل�ود يف النَّ�ار، )ٿ ٿ ٹ ٹ( ]طه: 127[. 

وظاهر اآلية أنَّه حيصل هلم العذاُب يف الداَرين.

)ڑ ڑ ک ک( أي: ال جَيدون َمن ينُصهم وَيدفُع عنهم عذاب اهلل.

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک 

ڱ ڱ(:
ثم بنيَّ سبحاَنه ُحسَن جزائه للمؤمنني؛ فقال: )ک گ گ( باهلل وُرُسله، وما 
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�نَّة، وامتَثلوا األوامَر،  أنزَله اهلل عىل ُرس�له، )گ گ( خالصةاً هلل، صواباًا عىل السُّ
ا كامالاً غَي منقوص.  راً واجتنَبوا النواهي؛ )ڳ ڳ( أي: ُيعطيهم جزاَء أعامهلم موفَّ

وليس للعباد حقٌّ واجٌب عىل اهلل، ولكن -بَمنِّه وكَرِمه- أوجَب األجَر عىل نفسه.

نيا: بالنَِّص واإلعزاِز والَغَلبِة، واإلكرام، واحلياة الطيِّبة، ويف  وهذه )التوفية( تكون يف الدُّ
اآلخرة: بأنواع النعيم، وِقْسمِة منازِل اجلنَِّة عليِهم.

ي�اء، وُظْل�م العم�ل بالنق�ص  ك والرِّ )ڳ ڱ ڱ ڱ(: ُظْل�م اإلخ�الص بال�شِّ

والبِدعة. وَمن وقع يف ذلك؛ فاهلل ال حُيِبُّه، وهو مسَتِحقٌّ للعذاب.

)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(:

ه�ا وزكرّيا وحيي�ى ، وخرب  �ه وُأمِّ )ں( أي: املذك�ور، م�ن َخ�رب عيس�ى وُأمِّ

احلواريِّ�ني، واليه�ود، والثواب والعق�اب. كلُّ ذلك )ں(: نقرؤه متتالياً�ا، يتلو بعُضه 
�د - بواس�طة رس�ولِنا جربي�ل )ڻ( وه�ي بيانيِّة  �ا )ڻ( -ي�ا حممَّ بعضاً
د  تك -يا حممَّ ة عىل نبوَّ -ُتَبنيِّ املش�ار إليه يف قوله )ذلك(- )ڻ( أي: العالمات الدالَّ

- وُقدرة ربِّك.

ف العظيم.  َ ا الشَّ )ڻ(: ما حيُصل به التذكي واالنتفاع، واملوعظة ِذْكَرى، وهو أيضاً

)ۀ( أي: الُمحَكم الُمتَقن، الذي ال خلَل فيه، واحلاكم بنَي الناس.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

نيا، وتعجيل يشء من  �ار يف الدُّ أنَّ ِم�ن ِحكم�ة اهلل تعاىل: تعجي�َل يشء من العقوبة للكفَّ
وا عىل  �ار؛ لعلَّهم َيْرِجع�ون، وتثبيتاًا للمؤمنني؛ ليس�تمرُّ ا للكفَّ املثوب�ة للمؤمن�ني فيه�ا؛ َرْدعاً

. طريق احلقِّ

وفيها: استعامل القرآن طريقَة الَوْعد والَوعيد يف املوعظة.

ار، كام يف أسلوب املواَجهة وضمي املتكلِّم يف  ة اهلل تعاىل يف اخِلطاب مع الكفَّ وفيها: ِشدَّ
قوله: )ڎ(.
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د اهلل تع�اىل للمؤمن�ني، وتلطُّف�ه معه�م؛ ك�ام يف ضم�ي الغائ�ب يف قول�ه:  وفيه�ا: ت�ودُّ
)ڳ(.

�ار؛ فإنه مَجَع -يف إخب�اره عن ذلك- بنَي قيامه به بنفس�ه،  ة عذاب اهلل للكفَّ وفيه�ا: ِش�دَّ
ة، وتأكيِده له، فقال: )ڎ ڎ(، وأنَّ�ه ال ناص هلم يمنَُعه، وال  �دَّ اه بالشِّ وَوْصِف�ه إيَّ

فه. َيْرَفعه، وال خَيفِّ

نيا عامٌّ وش�امٌل، وهذا يدخ�ل فيه: ما كان بأيدي  وفيه�ا: أنَّ ع�ذاب اهلل للكافرين يف الدُّ
املؤمن�ني م�ن الَقْت�ل واألرَْس واجِلْزية، وما ُيْرِس�له اهلل ع�ىل الكافرين من األوبئ�ة والزالزل 

واألعاصي والفيضانات ونحوها.

وفيها: أنَّ وفاَء األجِر للمؤمنني ُمرتبٌِط بَوْصَفني؛ ها: اإليامُن والعمُل الصالح.

يت )دنيا(؛ لُدُنوِّ منزلتها عن اآلخرة؛  نيا، وإنَّام ُسمِّ وفيها: ُعُلوُّ منزلة اآلخرة عىل منزلة الدُّ
ٌص باآلفات، َفاٍن  نيا داٍن نازٌل عن مرتبة نعيم اآلخرة، وهو َمش�وٌب بالَكَدر، منغَّ فنعي�م الدُّ

باهلََرم واملوت.

ها وُقْربا، ووقوِعها قبل اآلخرة يف الرتتيب الزمني. ا؛ لُدُنوِّ نيا( بذلك أيضاً يت )الدُّ وُسمِّ

ار عن عذاب اآلخرة. نيا ال ُيغنِي الكفَّ وفيها: أنَّ عذاب الدُّ

�ار ال ن�اص هلم من ع�ذاب اهلل، وال تنفعهم الش�فاعة، وال ُيؤَذن ألحٍد  وفيه�ا: أنَّ الكفَّ
. بالشفاعة فيهم أصالاً

ته. يه، وَيشهد بِصحَّ يه وُينَمِّ وفيها: أنَّ اإليامن ال ُبدَّ له من عمل ُيَغذِّ

وفيه�ا: َك�َرُم اهلل تع�اىل وِمنَّته عىل املؤمن�ني؛ فقد أوجَب عىل نفس�ه األجر للصاحلني من 
(((: عباده، مع أنَّه ليس للعباد حقٌّ واجٌب عليه، كام قال ابُن القيم

َواِج��ٌب َح��قٌّ  َعَلْيِه  للِعباِد   َما 
ضائُِع َل��َدْي��ِه  َعَمٌل  وال   ك��اَّ 
ُموا ُنعِّ أو  فَبْعِدله،  بوا  ُعذِّ إْن 

الشاِن العظيَم  األَْجَر  أوَجَب   ُهَو 

واإِلْحَساِن باإِلْخاِص  كاَن  إْن 
للَمنَّ��ان)1( والَحْمُد  فبَِف�ْضلِِه، 

النونية )ص08)(.  (((
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وفيه�ا: ِمنَّ�ة اهلل تعاىل عىل املؤمنني؛ حي�ث جعل اجلزاء كاألجر ال�الِزم الوفاء، ولو قيل 
هل�م: إنَّ أعاملك�م الصاحلة هي يف ُمقابِل نَِعم اهلل عليكم؛ َلَبُق�وا َمدينني مهام فعلوا. ولو قيل 
نيا، ث�م خُتَرجون؛ لكان يف ذلك  ة عبادتكم يف الدُّ ة بقائكم يف اجلنَّة هي بَحَس�ب ُمدَّ هل�م: ُم�دَّ
زيادُة َفْضٍل وإنعام، فكيف وهو ُيعطيهم نعياماً ال يفنى، وهم فيها خالدون؟! كام قال تعاىل: 

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]احِلْجر: 48[.

وفيها: ُش�ؤم الظُّْلم عىل اإلنس�ان، وأنَّه س�َبٌب النتفاء حمبَّة اهلل للظامل، فاهلل يكَرُهه، وهو 
نوب. من كبائر الذُّ

وفيها: أنَّ اإلخالل باإلخالص واملتابعة للنبيِّ ، من الظُّْلم.

ة يف ب�اب العقوبة، وإظهاُر الَفْضل واإلحس�ان  �لطة والَعَظم�ة والِعزَّ وفيه�ا: إظهاُر السُّ
واللِّني يف باب املثوبة.

ويؤَخ�ذ م�ن اآليات: الَف�ْرق بنَي طريقة خط�اب الكافرين، وخط�اب املؤمنني، كام قال 
حابة : )پ پ پ ڀ ڀ( ]الفتح: 29[. تعاىل يف وصف الصَّ

وفيها: تثبيت النبيِّ ، بَقصص النبيِّني ِمن قبله.

كرى )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  �ة، وأنَّه أعظم الذِّ ٌف عظيٌم هلذه األُمَّ وفيه�ا: أنَّ هذا القرآن رَشَ
ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ق: 37[.

ر به  ٌف بِرْفعته، وِذكٌر يتذكَّ وفيه�ا: أنَّ القرآن ِذكٌر باللِّس�ان بتالوته، وِذكٌر للمس�لم ورَشَ
املؤمن بَموعظته.

ْكر احلكيم(؛ فهو مجَع ب�نَي اإلحكام، واحِلكمة، والُحكم:  وفيه�ا: َوْصف القرآن ب� )الذِّ
ِئقة با، وهو  فهو ُمتَقن ليس فيه اختالٌف وال اضطراب، وهو يضع األمور يف مواضعها الالَّ

احلاِكم والقايض الذي َيْفِصل بنَي الناس، وإليه َيْرِجعون يف معرفة األحكام.

. ِّعىل النبي ، وفيها: أنَّ هذا القرآن قد تاله جربيل  كامالاً

د،  ل�ِة أحداُثها، املبيَّنِة أش�خاُصها، الواِضح�ِة يف السَّ وفيه�ا: أنَّ َق�صَّ الَقَصِص الُمَفصَّ
د ، وآيٌة ش�اهدٌة عىل ِصدقه في�ام خُيرِب به من  ة حممَّ املقرون�ِة بالِع�رَب؛ دلي�ٌل عىل نب�وَّ

ر تلك األحداث وأجرى هذه الوقائع. الوحي عن اهلل ؛ فهو الذي قدَّ
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ا ما َيعرتيا التض�اُرب والتناُقض، وغياُب  �ا كتب التاريخ وحكاي�ات الناس: فكثياً وأمَّ
التفاصيل، والَجهُل ببعض األحداث.

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(:

�وَرة العظيمة قد نزل أوهلا يف شأن نصارى َنْجران، الذين جاءوا إىل  ول�امَّ كانت هذه السُّ
النبي ، وهم يعَتِقدون أنَّ عيسى ابن اهلل، وكانت ُشْبَهتهم يف هذا أنَّه ُولَِد بال أب: 
�وَرة تفنِّد ُش�ْبَهَتهم، وتبنيِّ هلم أمَر عيس�ى ، وأنَّ َخْلقه بال  جاءت اآليات يف هذه السُّ
أب ال ُيوِج�ب أن يك�ون ابناً�ا هلل، كام أنَّ َخْلق آدَم  ب�ال أٍب وال أمٍّ ال خُيِرجه عن كونه 

ا هلل. ا خملوقاً عبداً

فقال : )ہ ہ ہ( أي: ش�أنه وِصفته، يف َخْلق اهلل له )ہ ھ( يف ُقدرته؛ 
)ھ ھ( أي: كش�أِن آدم ومبدإِ أمره؛ فقد )ے(: أوجَده اهلل وابتدأ َخْلَقه )ے 

ا، وهيكالاً وجس�اماً بال ُروح، )ۓ ڭ ڭ ڭ(؛ فخلَقه  ۓ( ميِّ�ٍت مجاٍد، ثم صاَر طيناًا َلِزجاً
 ، ا ُمتكلِّاماً ا ناطقاً بالكلم�ة، وجعَله ب�ا حيًّ�ا ذا ُروٍح. )ڭ( أي: فقام بنَي يدي اهلل َب�َشاً

مستوَي األعضاء واجلوارح.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ُقدرة اهلل تعاىل يف الَخْلق.

وفيه�ا: إثبات القياس الصحيح، واس�تعامل التش�بيه لبي�ان احلقِّ وتوضيح�ه لألذهان، 
جوع يف الُمناَظرة إىل ما ُيسلِّم به الَخْصم للبناء عليه. والرُّ

وفيها: أنَّ اهلل خيُلق بالكلمة واألمر.

وفيها: إفحام النصارى، وتفنيد ُشْبَهتهم يف عيسى ؛ فإنَّ َمن َخلَق آدم بال أٍب وال 
، يقِدر -من باب أوىل- عىل َخْلق عيسى من أمٍّ بال أب، وأنَّ َمن خلَق آدم من تراب قادٌر  أمٍّ
عىل أنَّ خيُلق عيس�ى من دِم مريم؛ بل تولُّد اإلنس�ان من الدم أقرُب إىل العقل من تولُّده من 

. الرتاب اليابس. وخروُج احليِّ من اجلامد امليِّت أعَجُب من خروج احليِّ من احليِّ
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�ا للَخْصم،  وفيه�ا: تش�بيٌه للعجي�ب باألعجب؛ ليك�وَن أوقَع يف النفس، وأش�دَّ إفحاماً
بهة. وأحسَم للشُّ

وفيها: حكايُة ما حصل يف املايض بصيغة املضارع؛ فقال: )ڭ ڭ(، ومل يقل: »ُكن 
فكان« -كام هو املتبادر-؛ وهذا تصويٌر للحال، وَعْرٌض له كأنَّه حيُدث اآلن، وتنبيٌه عىل أنَّ 

هذا هو الشأن دائاماً يف َخْلق اهلل.

. ة عيسى وفيها: إثباُت بشيَّ

ر من احلوادث، ما فيه متحيٌص إليامن البش،  وفيها: أنَّ اهلل تعاىل خيُلق من األش�ياء وُيَقدِّ
بهة، ويزداد إيامُن بعِضهم ويصبح أشدَّ بصية؛ فيكون احلَدُث  فَيزيغ بعُضهم ويستجيب للشُّ

الواحد نِعمةاً وفائدةاً لقوم، وفِتنةاً وبالءاً آلخرين.

بني. عاة يف تفنيد ُشُبهات الكافرين واملكذِّ ويف اآلية: َمَثٌل للدُّ

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(:

، مهام  �كِّ �د  ما أخرَب ب�ه نبيَّه ، وناه -بعدم�ا جاَءه البياُن- عن الشَّ ث�م أكَّ
كانت ُشُبهات هؤالء النصارى.

 ، ه- هو اخلرب احلقُّ فق�ال : )ۇ( أي: ما َقصصناه عليك -يف ش�أن عيس�ى وُأمِّ
(: هو اليشء الثابت. دق، الذي ال شكَّ فيه. وأصل )احلقِّ والقول الصِّ

)ۆ ۆ( أي: َمصَدره من اهلل، فال تطلب احلقَّ من غيه.

، ودْع باطل الذين  ني في�ه، فاب�َق عىل يقينك، واطمئ�نَّ )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( أي: الش�اكِّ

قالوا: إنَّ عيسى هو اهلل، أو ابن اهلل، أو ثالث ثالثة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. أنَّ اهلل تعاىل ال يقول إالَّ احلقَّ

. كِّ فيام أخرب به اهلل وفيها: النهي عن الشَّ
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وفيها: عدم جواز التأثُّر بُشُبهات أهل الباطل.

، وهذا هو الواجب عليه. ني ال َتفتِن َمن هو عىل احلقِّ وفيها: أنَّ كثرة الشاكِّ

، واالستمراِر عليه. وفيها: وجوب الثباِت عىل احلقِّ

. ه وفيها: أنَّ النصارى واليهود ليسوا عىل حقٍّ يف اعتقادهم بشأن عيسى وُأمِّ

كِّ -مع  ا ، إذا ُخوطِب بالنهي عن الشَّ داً وفيها: أنَّ صاحب اليقني العظيم حممَّ
ة إيامنه وُرُسوخه وِعصمته-؛ فغيه -من باب أوىَل- عليه أن حيَذر. قوَّ

. وفيها: أثر كالم اهلل يف ُطمأنينة النفوس، وتثبيتها عىل احلقِّ

جوُع إىل مصدر اليقني، والتس�ليُم  �بهة، الرُّ وفيها: أنَّه جيب عند االختالف وحصول الشُّ
له، ومعاجلُة النفس به، وهو كالم اهلل تعاىل وما أنزَله يف القرآن.

( ُيوَصف ب�ه اخلرب، كام يوَصف ب�ه الُحكم؛ فاهلل يق�صُّ احلقَّ ويقيض  وفيه�ا: أنَّ )احل�قَّ
�ا يف األخبار؛ كام قال تعاىل:  ا: عدالاً يف األحكام، وِصدقاً �ت كلمُته عدالاً وِصدقاً ، فتمَّ باحل�قِّ

)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]األنعام: 115[.

�بهة، بعد َع�ْرض احلقِّ عليهم،  �كِّ والشُّ عاة، لتحذير الناس من الشَّ وفيه�ا: إرش�اٌد للدُّ
وَقصِّ الَقَصص من الوحي.

وفيها: إغالُق الباب أماَم الوساوس، بعد تبنيُّ األمور واتِّضاح احلقائق.

، وجزَم  �ة عىل أنَّه حقٌّ ويف ه�ذه اآلية: دليٌل ع�ىل قاعدٍة رشيفٍة؛ وهي: أنَّ ما قامت األدلَّ
به العبد -من مس�ائل العقائد وغيها-؛ فيجب أن جيزم يف الُمقابِل بأنَّ كلَّ ما عارض هذا 

احلقَّ فهو باطٌل، وكلَّ ُشبهة ُتوَرد عليه فهي فاِسدة، سواء َعِلَم جواَبا وَفِهَمه، أم ال.

ويف هذه القاعدِة الشعيَِّة حلٌّ إلشكاالت كثية، وبا َتْذَهُب الوساوُس واألباطيُل عن 
املسلمني.

ت�ه، بتبينِي ما اخَتل�َف فيه غُيهم،  د ، وإىل ُأمَّ وفيه�ا: إحس�اُن اهلل إىل نبيِّ�ه حممَّ
وتعريِفهم احلقَّ يف ذلك.
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ا  وفيه�ا: أنَّه ال جيوز َقبوُل أخباِر بني إرسائيل ورواياهِتم، قبل َعْرضها عىل الوحي -قرآناً
وُسنَّة- فإذا عارَضت الوحي فهي باطلٌة، وال وزن هلا.

وأخبار أهل الكتاب )اإلرسائيليَّات( ثاثة أقسام))):

دق.  �نَّة، ممَّا يش�هد له بالصِّ ته بام دلَّ عليه الدليل من الكتاب أو السُّ األول: ما َعِلمنا ِصحَّ
فهذا صحيح، وإن كان ال حاجة بنا إليه؛ استغناءاً بام عندنا.

�نَّة. فهذا َكِذٌب  الث�اين: م�ا َعِلمنا َكِذَبه وبطالنه، ب�ام عندنا ممَّا خُيالِفه م�ن الكتاب أو السُّ
مردوٌد، ال توز حكايته إالَّ عىل سبيل اإلنكار واإلبطال.

ب�ه. فهذا ه�و املأذون يف  قه أو يكذِّ الثال�ث: م�ا هو مس�كوت عنه، لي�س عندنا م�ا يصدِّ
قه وال  اِئي�َل َوالَ َحَرَج«)))، لك�ن ال ُنَصدِّ ُثوا َع�ْن َبنِي إرِْسَ روايت�ه وحكايت�ه؛ حلدي�ث: »َحدِّ
ُبوُهْم«)3)، وإن كان غالُب هذا  ُقوا َأْهَل الِكَتاِب َوال ُتَكذِّ ب�ه؛ لقوله : »ال ُتَصدِّ ُنَكذِّ

. املسكوِت عنه، ممَّا ال فائدة فيه تعود إىل أمٍر دينيٍّ

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(:
 ، بُمباهلِة َم�ن عاند احلقَّ يف أمر عيس�ى  ا �داً ث�م أم�َر اهلل تع�اىل نبيَّه حممَّ

عاء باهلالِك ولعنِة اهلل عىل َمن كذَب يف هذا. والدُّ

  ۅ ۅ( أي: خاصَمك وجادَلك )ۉ( أي: يف شأن عيسى( : فقال
)ۉ ې ې ې ې ى( اليقينيِّ والوحِي، باآليات البيِّنات.

كور  ا املخالِفون، من النصارى وغيهم- )ائ ەئ ەئ( الذُّ )ى ائ( -أيُّ

-م�ن الطَرَفني- )وئ وئ( للخروج إىل م�كان الُمباَهلة، )ۇئ ۇئ( 
ا يف مكان واحد. جال البالغني الُعقالء، ونجتمع مجيعاً من الرِّ

انظر: تفسي ابن كثي )8/3)5(.  (((
رواه البخاري ))346(.  (((
رواه البخاري )4485(.  (3(
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ع ونجتهد وُنبالغ يف الدعاء. و)االبتهال(: كلُّ دعاء جُيتَهد فيه.  )ۆئ ۆئ( أي: نترضَّ

، املعانِدين له،  )ۈئ ۈئ ېئ( أن ت�لَّ وتنِزل )ېئ ېئ( املخالِفني احلقَّ

منَّا أو منكم.

ول��امَّ نزلت هذه اآلية؛ دعا النبيُّ  وفد نصارى َنْجران إىل املباَهلة والُمالَعنة؛ 
، أو ُيعانِ�دوا وُيباِهل�وا وَيدخلوا يف  ا أن ُيس�ِلموا ويتبعوا احل�قَّ فكان�وا ب�نَي ثالثة أم�ور: إمَّ

الُمالَعنة، أو َينَسِحبوا ويبَقوا عىل دينهم -مع دفع اجِلْزية-.

فتشاَوروا فيام بينهم، ثم اتفقت كلمُتهم عىل االنِسحاب، ووقَع يف ُقُلوبم اخلوُف واهللُع.

 ، يُِّد -َصاِحَبا َنْجَراَن- إىَِل َرُسوِل اهلل فعن ُحَذيفة  قال: َجاَء الَعاِقُب َوالسَّ
�ا لَِصاِحبِِه: الَ َتْفَعْل؛ فواهلل، َلِئ�ْن َكاَن َنبِيًّا َفاَلَعنَّا؛ الَ ُنْفِلُح  ُيِري�َداِن َأْن ُياَلِعنَ�اُه، َفَقاَل َأَحُدُهَ

َنْحُن، َوالَ َعِقُبنَا ِمن َبْعِدَنا!

َق�االَ: إِنَّ�ا ُنْعطِيَك َما َس�َأْلَتنَا، َواْبَعْث َمَعنَ�ا َرُجالاً َأِميناً�ا، َوالَ َتْبَعْث َمَعنَ�ا إاِلَّ َأِميناًا. َفَقاَل 
َف َلُه َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل ، َفَقاَل:  »أَلَْبَعَثنَّ َمَعُكْم َرُجالاً َأِميناًا َحقَّ َأِمنٍي«، َفاْسَتْشَ
ِة«))). اِح«، َفَلامَّ َقاَم، َقاَل َرُسوُل اهلل : »َهَذا َأِمنُي َهِذِه األُمَّ »ُقْم َيا َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن الَجرَّ

وع�ن س�عد ب�ن أيب وقَّ�اص  قال: ل��امَّ َنَزَل�ْت َه�ِذِه اآلَي�ُة )ى ائ ائ ەئ 
ەئ(؛ َدَعا َرُس�وُل اهلل  َعِليًّا َوَفاطَِمَة َوَحَسناًا َوُحَسْيناًا، َفَقاَل: »اللُهمَّ َهُؤاَلِء 

َأْهيِل«))).

وق�ال ابن عبَّ�اس : »لو خرَج الذي�ن ُيباِهلون رس�وَل اهلل ؛ لَرَجُعوا ال 
.(3(» جِيدون ماالاً وال أهالاً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ع�وة إىل الُمباَهلة من أول األم�ر؛ وإنَّام جُياَدلون  أنَّ مواَجه�ة أه�ل الباطل ال تك�ون بالدَّ

ا -. رواه البخاري )4380(، ومسلم )0)4)( -خمتصاً  (((
رواه مسلم )404)(.  (((

رواه أمحد )5)))(، وصححه حمققو املسند.  (3(
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وا جاَزت  بالت�ي هي أحس�ن، وُتقام عليهم الُحَجج والرباهني، وُتفنَّد ُش�ُبهاهتم، ف�إذا أصُّ
الُمباَهلة.

ة عليه؛ ينبغي َتْرُك اجِلدال معه؛ ألنَّه  وفيه�ا: أنَّ َمن عانَد احلقَّ بعد ظهوِره وإقام�ِة الُحجَّ
. ال فائدة منه، وتوز دعوُته إىل الُمباَهلة؛ إلجباره عىل االعرتاف باحلقِّ

هم يف عقيدهتم، فاحلقُّ أبَلُج،  د أهل الباطل وش�كُّ وفيه�ا: ثقُة أهل احلقِّ بأنُفِس�هم، وتردُّ
والباطل َل�ْجَلٌج.

وهم  ، حتى أخرجوا أبناَءهم ونس�اَءهم، وضمُّ وفيه�ا: ما عليه أهل احلقِّ من الثقة باحلقِّ
إليهم يف الُمباَهلة؛ ليقينِهم بالنِص والَغَلبِة، وِحفِظ اهلل هلم، مع أنَّه ليس من رشوط الُمباَهلة 

إخراُج األبناء والنِّساء، لكنَّ هذا من كامهلا ومتامها.

ته، وجيوز أن ُيباِهل وحَده  يَّ وإن مل يوَجد أبناٌء ألحد الطَرَفني؛ فيخُرج بأقرب أقاربه وُذرِّ
دون أحٍد من أقاربه.

نيا، وخش�يُتهم عىل نس�اِئهم وأوالِدهم أكثر من خش�يتهم  وفيها: تعلُّق أهِل الباطل بالدُّ
عذاَب اآلخرة.

وفيها: اختيار أحبِّ األشياء إىل الَخْصم يف الُمباَهلة؛ ألنَّ هذا أبلغ يف الزجر، وأقوى يف 
ختويف الَخْصم.

عاء باهلالك، عىل َمن أصَّ عىل ُكفره وِعناده. وفيها: جواز اللَّْعن والدُّ

وفيه�ا: أنَّ أه�ل احل�قِّ خيت�ارون أعلَمه�م وأتقاه�م وأصلَحه�م للُمباَهلة؛ ألنَّ�ه أدعى 
الستجابة ُدعائه.

وفيه�ا: أنَّ األص�ل يف الُمباَهل�ة أن تك�ون بنَي أهل احل�قِّ وأهل الباط�ل، وال تكون بنَي 
املسلمني إالَّ لرضورة، وقريب منها: الُمالَعنة بنَي الزوَجني.

، بإحاطة املتخاِصمني بام أمكَن من اهلَيبة واحلَرج  وفيها: االس�تعانة عىل اس�تخراج احلقِّ
. النفسِّ



588

ض نفَسه للخطر. وفيها: أنَّ من كان يف شكٍّ من األمر؛ فال ُيعرِّ

؛ لقوله تعاىل: )ۉ ې ې ې ې ى( . وفيها: أنَّه ال توز الُمباَهلة إالَّ بِعْلٍم يقينيٍّ

ة؛ وإنَّام يف األم�ور الشعيَّة العظيمة  وفيه�ا: أنَّ الُمباَهل�ة ال تكون يف األم�ور االجتهاديَّ
نَّة والبدعة، واحلّق والباطل. ك، والسُّ الواضحة، كقضايا اإلسالم والُكفر، والتوحيد والشِّ

وفيها: أنَّ الُمباَهلة ال تكون إالَّ بعد ِعناد الَخْصم.

، يكون بالَوصف ال بالشخص. عاء يف الُمباَهلة عىل َمن خالف احلقَّ وفيها: أنَّ الدُّ

. ويف الُمباَهلة: إثبات وإبراز َدور املرأة املسِلمة يف إظهار احلقِّ

ي يف األمر، عند االجت�امع للُمباَهلة وقبل  ويف اآلي�ة: إعط�اء الُمهلة يف التفكي، وال�رتوِّ
ع�اء، ك�ام يفي�ده ح�رف )ۆئ( يف اآلي�ة، وه�و ي�ُدلُّ عىل الرتاخ�ي. ويف ذل�ك موعظٌة  الدُّ

للنصارى وإمهاهلم للتفكي، كأنَّه يقول هلم: تأنَّوا وال َتْعَجلوا، وانُظروا يف أمركم.

ة الُمباَهَلة: وايات الواردة يف ِقصَّ فوائد من الرِّ

فيها: أنَّ َمن باهَل النبيَّ ؛ فهو هالٌِك ال حمالة.

وفيها: جواز مصاحَلة أهل الكتاب -غِي الُمحاِربني- وإقرارهم عىل دينهم عىل رشوٍط 
معيَّنة.

وفيها: اختياُر اإلمام للرجل العامل األمني، وَبْعُثه إىل أهل اهلُْدنة يف مصلحة اإلسالم.

  ِّيف ش�هادة النبي ، اح وفيه�ا: منقب�ة عظيمة للصحايبِّ أيب ُعبيدة بن اجلرَّ
له باألمانة.

حابة عىل الفوز بذه املنقبة. وفيها: ِحْرص الصَّ

ة يف نفسه، ال ُيْدِخله يف اإلسالم، حتى ينطَق الشهادَتني. وفيها: أنَّ إقرار الكافر بالنبوَّ

ويف طلب َوفد نصارى َنْجران إرساَل رجٍل مسلٍِم حيكم بينهم: دليٌل عىل عدِل املسلمني، 
م ال َيْظِلمون. وعدالتهم، ورضا أهل الكتاب بُحكمهم، وشهادهتم هلم بأنَّ
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؛ فقد ادَّعى نصارى َنْجران  �يطان: إلباَس الباطل لباَس احل�قِّ وفيه�ا: أنَّ ِمن مداخل الشَّ
ا، ويسَتِحلُّون أكَل اخلنزير، ويعبدون الصليب! عون هلل ولداً م َيدَّ اإلسالم، مع أنَّ

وفيها: استشارة أهل العقل واحِلكمة يف األمور العظيمة.

وفيها: أنَّ االستشارة من وسائل تصيل الصواب.

، وُيعِمي صاحَبه عن رؤيته. باع اهلوى َيُصدُّ عن احلقِّ وفيها: أنَّ ُحبَّ الرئاسة واتِّ

�م خافوا عىل  وفيه�ا: َن�ٌص عظيٌم للمس�لمني، بانس�حاب النصارى م�ن الُمباَهلة؛ ألنَّ
أنُفِسهم اهلالك، وقد َعِلَم بذا االنسحاب ُخصوُم املسلمني اآلَخرون -كاليهود واملنافِقني-.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(:

قول�ه تع�اىل )ٱ ٻ( أي: املذك�ور يف القرآن، من ش�أن عيس�ى  )ٻ ٻ 
ا. و)الَقص�ص( يف اللُّغة: هو  ا وتوكيداً �دق، والقول القاطع، ح�صاً ٻ( أي: اخل�رب الصِّ
ا، وه�و: تتبُّع الوقائ�ع، باإلخبار عنها ش�يئاًا بعد يشٍء، عىل  ال�كالم ال�ذي َيْتَبع بعُض�ه بعضاً

ترتيبها.

)پ پ پ( أي: مأل�وه، وه�و: املعب�ود حمبَّةاً وتعظياماً )ڀ ڀ( ، ال عيس�ى 

وال غيه.

)ڀ ٺ ٺ ٺ(: ال�ذي َيْغِل�ب وال ُيمنَ�ع )ٺ(: ل�ه احِلكم�ة البالغة، وله 

احلكم والَفْصل، يشع ما يشاء، وقد أحكَم كلَّ يشٍء.

ة( ب� )احِلكمة( فقد كَمَلت. وإذا اقرتَنت )الِعزَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

، وكثرُة  �كُّ �دات، عند َعْرض احلقائق الت�ي وقع التكذيُب با، أو الشَّ اإلكث�ار من املؤكِّ
اجِلدال.

ه؛ فهو َكِذٌب وباطٌل. وفيها: أنَّ كلَّ ما خالف َقصَص القرآن عن عيسى وُأمِّ
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عايات الباطلة. عاة يف استعامل أساليب التأكيد يف الكالم، عند مواَجهة الدِّ وفيها: درٌس للدُّ

. ا، ومنها ما يكون باطالاً وفيها: أنَّ ِمن الَقَصص ما يكون حقًّ

وفيها: َكِذب النصارى، يف ادِّعاء الشيك هلل والوَلد والزوجة.

وفيه�ا: انفراد اهلل تعاىل بصف�ات الّربوبيَّ�ة واألُلوهيَّة، كالُقدرة ع�ىل اإلحياء، واإلخبار 
فات. ا لِ�ام ادَّعته النصارى لعيسى  من هذه الصِّ بالغيوب، خالفاً

ة والَمنَعة-  ة -وهي القوَّ ة( إذا اقرتَنت ب� )احِلْكمة( فقد كَملت؛ ألنَّ الِعزَّ وفيها: أنَّ )الِعزَّ
إذا كانت بغي ِحكمٍة؛ أدَّت إىل الطَّْيش.

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(:

قول�ه تع�اىل )ٿ ٿ( أي: أعَرض�وا ع�ن اتِّباِعك وتصديِق�ك، ومل يقَبل�وا التوحيد، 
ي�ن، وبنيَّاهتم  ومل جييب�وك إىل الُمباَهل�ة. ف�إن فعلوا ذل�ك؛ )ٿ ٹ ٹ ٹ( يف الدِّ

وأغراِضهم الفاسدة، وسُيجازيم عىل رسائِرهم اخلبيثة وأعامهلم السيِّئة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ َمن توىلَّ عن دين اهلل، وعدَل عن احلقِّ إىل الباطل؛ فهو ُمْفِسٌد.

وفيها: هتديُد اهلل تعاىل هلؤالء الُمفِسدين، بأنَّ حاهلم ال خيفى عليه.

وفيها: أنَّ ديَن اهلل صالٌح، وما سواه فساٌد وسَبٌب للفساد.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ ژ(:

ول��امَّ ب�نيَّ اهلل تعاىل حاَل عيس�ى ، ودعا الناَس إىل التوحيد واإلس�الم، وأمر نبيَّه 
  نبيَّه  بدعوة أهل الكتاب إىل الُمباَهلة -بعد ظهور ِعنادهم-: أمر 

ين. بَدعوهتم إىل أمٍر َعْدٍل، وسواٍء بنَي الفريَقني؛ وهو العودة إىل أصل الدِّ
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فق�ال تع�اىل: )ڤ ڤ ڤ( وهذا اخِلطاب َيُع�مُّ اليهود والنص�ارى، وَمن جرى 
مراهم )ڤ ڦ ڦ( )الكلمة( ُتطَلق عىل: كلِّ مجلة مفيدة.

ثم وصَفها تعاىل، فقال: )ڦ ڦ ڄ( أي: كلمة َعْدل، نستوي فيها نحن وأنتم.

ه -وهو  ها، فقال: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(؛ فذكَر التوحيد وِضدَّ ثم فسَّ
عوة إىل اليشء، ومن جهة النهي عن  ك-؛ ليكتمل األس�اُس من اجلهَتني: من جه�ة الدَّ الشِّ

ه. ِضدِّ

ليب، أو الطاغوت،  نَم، أو الصَّ اذ الوَثن، أو الصَّ ك يف الِعبادة يكون بعَدِم اختِّ ونف�ُي ال�شِّ
ا من دون اهلل. أو النَّار -أو غِيها ممَّا ُيعَبد من دون اهلل- ندًّ

ؤس�اء  ا من الرُّ وقول�ه )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( أي: ال يطيع أحٌد أحداً
َع اهلل، من التحليل والتحريم. وغِيهم يف معصية اهلل تعاىل، وفيام خاَلفوا فيه رَشْ

ع�وة العاِدل�ة الُمنِصف�ة، وأعَرضوا ع�ن التوحي�د، وَأَبوا إالَّ  )ڌ ڌ(ع�ن ه�ذه الدَّ

ين عىل الباطل: )ڎ  ا املؤمنون- ألهِل الكتاب الُمِصِّ ك؛ )ڎ( أنُتم -أيُّ الشِّ
ون ل�ه بالشيعة،  ڈ ڈ( أي: ُمنق�ادون ألم�ر اهلل، خمِلص�ون ل�ه بالِعب�ادة، ُمِق�رُّ

ون عىل اإلسالم الذي رَشَعه. ُمسَتِمرُّ

وهذه اآلية قد كتَبها النبيُّ  يف خطابه إىل النصارى، يدعوُهم با إىل اهلل، فقرأه 
ٍد َعْب�ِد اهلل َوَرُس�ولِِه، إىَِل ِهَرْقَل َعظِيِم  ِحيِم، من حُمَمَّ مْحَ�ِن الرَّ ِهَرق�ل، ف�إذا فيِه: »بِْس�ِم اهلل الرَّ
ا َبْعُد، َفإيِنِّ َأْدُعوَك بِِدَعاَيِة اإِلْساَلِم، َأْسِلْم َتْسَلْم، ُيْؤتَِك  َبَع اهلَُدى. َأمَّ وِم: َساَلٌم َعىَل َمِن اتَّ الرُّ

ْيَت َف�إِنَّ َعَلْيَك إِْث�َم األَِريِس�يِّنَي)))، و)ڤ ڤ ڤ ڦ  ، َف�إِْن َتَولَّ َت�نْيِ اهلل َأْج�َرَك َمرَّ
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(«))).
وق�د بلَغ م�ن ِعناية النبي  هب�ذه اآلية: أنَّ�ه كان يقرؤها أحياناً�ا بُمفردها -بعد 

اث والفالَّح. وهم: األتباع من أهل مملكته، وهي مجع »أريس« وهو: احلرَّ  (((
رواه البخاري )7(، ومسلم )773)(.  (((
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  أنَّ َرُس�وَل اهلل ، الفات�ة- يف إح�َدى ركعَتي ُس�نَّة الفجر: فعن ابن عبَّاس
»كان يقرأ يف َرْكَعَتي الَفْجِر: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(، والتي يف آل عمران: )ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(«))).
ويف رواي�ة: »َكاَن َيْق�َرُأ يِف َرْكَعَتِي الَفْج�ِر، يِف األُوىَل ِمنُْهاَم: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( اآلَيَة 

تِي يِف الَبَقَرِة، َويِف اآلِخَرِة ِمنُْهاَم: )ی ی ی ی جئ(«))). الَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إظهار الَعْدل مع الَخْصم، واإلنصاف عند الُمناَظرة.

ُس�ل هو هذه الكلمة: )ڄ ڄ ڄ  وفيها: أنَّ اإلس�الم العامَّ الذي جاءت به مجيع الرُّ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ(.

ى اليوم ب� »احلوار بنَي األديان«. وفيها: أنَّ هذه الكلمة جيب أن تكون أساَس ما ُيَسمَّ

ع للناس من دون اهلل، وال جيوز ألحٍد أن ُيطيَعه يف ذلك. وفيها: أنَّه ال جيوز ألحٍد أن ُيَشِّ

باع الُحكم والتشيع من ُصلب الِعبادة. وفيها: أنَّ اتِّ

مه  وفيه�ا: أنَّ�ه جيب دعوُة الناس إىل أخِذ احلالل الذي أحلَّ�ه اهلل، وَتْرِك احلرام الذي حرَّ
اهلل.

ة عليه. ، بعد إقامة الُحجَّ وفيها: إعالن الرَباءة من الَخْصم إذا توىلَّ

، والثباِت عىل اإلسالم. وفيها: إعالن االلتزاِم باحلقِّ

ا لِ�ام يفعله اليوَم بعُض  وفيها: أنَّه ينبغي للمس�لم أن يعَتزَّ بدينه، وُيعِلنَه وُيْش�ِهره، خالفاً
ين  ي -بال ضورة- عند أدائهم لش�عائِر الدِّ َعفاء املنَهِزمني نفس�يًّا، من التواري والتخفِّ الضُّ

العظيم!

. وفيها: إشهاد الَخْصم عىل االلتزام باحلقِّ

رواه مسلم )7)7(.  (((

رواه مسلم )7)7(.  (((
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ؤساء يف املعصية. وفيها: أنَّه ال جيوز طاعُة أحٍد من الرُّ

ع اهلل. جال يف خمالفة رَشْ وفيها: اإلزراء عىل َمن قلَّد الرِّ

ا من  اذ عيس�ى وُعَزيٍر  أرباباً وفيه�ا: إبطال ما زعَمت�ه اليهود والنصارى، من اختِّ
دون اهلل تعاىل.

وفيها: إظهار خمالفة الكافِرين.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ 

ڳ ڱ ڱ(:
ُة يف ش�أن إبراهيم  -وهو أبو األنبياء- وحاول  ول��امَّ حصَلت الُمجاَدلُة واملحاجَّ
عيه وَينِس�َبه إليه، وزعَم أنَّ�ه كان منهم، أو حاول أن  كلُّ فري�ٍق م�ن اليهود والنصارى أن يدَّ

ين: أنكَر اهلل تعاىل عليهم، وأبطَل ادِّعاءاهِتم ومزاِعَمهم. ينَتِسَب إليه يف الِملَّة والدِّ

فع�ن اب�ن عبَّاس  ق�ال: »اجتمَعت نصارى َنْج�ران وأحباُر يوَد عند رس�ول اهلل 
ا، وقالت النصارى: ما  ، فتناَزعوا عنده، فقالت األحبار: ما كان إبراهيم إالَّ يوديًّ

كان إبراهي�م إالَّ نصانيًّا! فأنزل اهلل فيهم: )ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(«))).

وقول�ه تع�اىل )ژ ڑ( أي: ي�ا معش اليه�ود والنص�ارى. ناداهم بذلك؛ 
ا . وَرْغم التحريف الذي  داً م هم الذين بقَيت كتُبهم قائمةاً إىل أن َبعث اهلل حممَّ ألنَّ

أصابا، إالَّ أنَّ ِصفته  بقَيت فيها.

�ة(؛ ألنَّ كلَّ فريق من  يت )حماجَّ )ڑ ک( أي: مل�اذا ُتاِدلون وُتناِزعون. وُس�مِّ

ته. املتخاِصَمني ُيْدل بُحجَّ

)ک ک( أي: يف ش�أنه ودين�ه، فيق�ول اليه�ود: إبراهيم عىل دينن�ا، ونحن عىل دين 

إبراهيم، ويقول النصارى: إبراهيم عىل ديننا، ونحن عىل دين إبراهيم.

دالئل النبوة للبيهقي )384/5(.  (((
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)ک گ گ گ گ ڳ ڳ( أي: كي�ف تزُعم�ون أنَّ�ه ع�ىل دينِك�م، 

�ة بعد نزول التوراة، والنصانيَّة بعد  ة والنصانيَّة، وقد حدَثت اليهوديَّ ودينُك�م هو اليهوديَّ
ن�زول اإلنجي�ل، وإنَّام ُأنِزَل�ت التوراُة واإلنجيل م�ن بعد إبراهيم  بزم�اٍن طويٍل؛ فام 
�ة وال النصانيَّة إالَّ بعَد زمنه بَدْه�ٍر طويٍل، وكان وجوُده قب�ل إنزال التوراة  كان�ت اليهوديَّ

واإلنجيل؛ فكيف يكون من أهِلهام؟! وكيف يكون عىل ِدين كتاٍب مل ينزل إالَّ بعد وفاته؟

وقد قيل: إنَّ إبراهيم  كان قبل موسى بألف سنة، وكان بينه وبني عيسى ألفا سنة 
خني-. -عىل تقديرات بعض املؤرِّ

ولذا قال: )ڳ ڱ( ُبطالَن قولِكم؟ أي: أفال يكون لكم عقُل ُرْش�ٍد، ُتدِركون 
به فساَد ادِّعائكم؟

ويف هذه اآلية من الفوائد:
استعامُل التاريِخ وترتيِب الوجود الزمنيِّ يف الُمناَظرة.

وفيها: توبيُخ أهل الكتاب عىل ُماَدلتهم بالباطل.

وفيها: ُعُلوُّ شأن اخلليل ، ومكانته بنَي مجيع الطوائف.

ُع الصحي�ح ال يمكن أن خُيالَِفه  ْ ع. والشَّ ْ ، ما مل خيالِف ال�شَّ وفيه�ا: اعتب�اُر العقل دليالاً
العقُل الصيح.

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ(:
ا أهَل الكتاب عىل دخوهلم فيام الحُيِسنونه وال َيْعَلمونه-: ثم قال تعاىل -ُمَوبِّخاً

)ڱ( )اهل�اء( للتنبي�ه )ڱ(: ُمن�اَدى، والتقدير: يا ه�ؤالء. أي: انتبهوا -يا 

معش اليهود والنصارى-؛ فإنَّكم )ں( وخاَصْمُتم )ں ڻ ڻ ڻ( أي: فيام 
. وجدمُتوه يف كتبكم، يف شأن أنبيائكم موسى وعيسى وغيِها

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(: أي لي�س يف كتبكم، ِمن أنَّ إبراهيم  كان 

ا أو نصانيًّا. يوديًّ
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ي�ن ال�ذي كان عليه إبراهي�م ، وهو ب�كلِّ يشٍء عليم،  )ھ ھ( حقيق�َة الدِّ

)ھ ے ے( حقائَق كثٍي من األمور وما خفَي عنكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ة إلظهار  ا الُمحاجَّ �ة الت�ي ُيراد با إثباُت الباطل وإبطاُل احل�قِّ مذمومٌة، وأمَّ أنَّ الُمحاجَّ

احلقِّ وإبطال الباطل: فمحمودٌة مشوعٌة مطلوبٌة.

ة جيب أن تكون عن ِعْلم. وفيها: أنَّ الُمحاجَّ

، فِمن الناس َمن يستعمل ِعْلَمه يف التلبيس  وفيها: أنَّ الِعْلم جيب أن ُيستعَمل لنُصة احلقِّ
والتدليس، وُنصة الباطل.

ين  وفيها: أنَّ نفي الِعْلم ال يستلِزم َرْفَع اإلثم؛ فإنَّ اجلاهل يأَثم عىل َخْوِضه يف مسائل الدِّ
بغي ِعْلم، وعىل تقصيه وتفريطه يف التعلُّم.

وفيها: َذمُّ ُماَدلة اجلاهل للعالِ�م، وأنَّه كان ينبغي عليه االستامع له، والتعلُّم منه، وَقبول 
. اه من احلقِّ ما يتلقَّ

ة، إضافةاً إىل  وفيها: أنَّه ال ُبدَّ من ُحس�ن الَقْصد واإلخالص وإرادة َوْجه اهلل يف الُمحاجَّ
كونا مبنيَّةاً عىل الِعْلم.

وفيها: اس�تعامل أس�اليب التنبيه والنِّداء وغيها يف دع�وة املخالِفني؛ الجتالب عقوهلم 
وأفهاِمهم وأنظاِرهم.

وفيه�ا: َرْفع احل�َرج عن املتناظِري�ن بِعْلٍم -م�ع أنَّ الصواب مع أحدها-. قال احلس�ن 
 -ل�امَّ ُسئل عن هذه اآلية-: »ُيعَذر َمن حاجَّ بِعْلم، وال ُيعَذر َمن حاجَّ باجلهل«))).

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(:

فة عن  �ا ِملَّة حمرَّ ة؛ فإنَّ قول�ه تع�اىل )ۓ ڭ ڭ ڭ( أي: م�ا كان عىل دي�ن اليهوديَّ
. ع موسى رَشْ

تفسي ابن أيب حاتم ))/)67(.  (((
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. ع عيسى فة عن رَشْ ا ِملَّة حمرَّ ا عىل دين النصانيَّة؛ فإنَّ )ڭ ۇ( أي: مل يكن أيضاً

ين احلقِّ القويم  ك، إىل الدِّ )ۇ ۆ ۆ( أي: مائالاً عن األديان الباطلة وعن الشِّ

ا وباطناًا.  ا ألمر اهلل، ظاه�راً ا، ُمنقاداً �داً والتوحي�د. ول�ذا بنيَّ هذا فق�ال: )ۈ( أي: ُمَوحِّ
ا عىل  ك، صاب�راً �ا لل�شِّ ا، وال خفيًّ�ا؛ ب�ل كان حماِرباً ا ظاه�راً كاً )ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ال رِشْ

ك. ا عن التوحيد وحماربةاً للشِّ التوحيد، وُألقَي يف النَّار؛ دفاعاً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة والنصانيَّة؛ إذ كيف يتديَّن بِدين حَدَث بعَده، ثم  ئة إبراهيم  من دين اليهوديَّ َترْبِ
ٌف؟! هو دين حمرَّ

ب الذي وقَع في�ه اليهوُد  ، وبراءُته م�ن التعصُّ وفيه�ا: استِس�الُم إبراهي�م  للح�قِّ
والنصارى.

م كانوا ُمِشكني؛ بقول اليهود: »ُعَزيٌر ابن اهلل«،  وفيه�ا: تعريٌض بأصحاب الِملَّتني، بأنَّ
وقول النصارى: »املسيح ابن اهلل«.

وفيه�ا: أنَّ إبراهي�م  كان ع�ىل اإلس�الم الع�امِّ -كغيه م�ن األنبياء- واإلس�الم 
ا وباطناًا- وه�و دين مجيع األنبياء؛ كام قال تعاىل:  العامُّ هو التوحيد واالستِس�الم هلل -ظاهراً
د  )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران: 19[. واإلس�الم اخل�اصُّ ه�و رشيع�ة نبيِّنا حممَّ

.

وفيها: التَّْخلية قبل التَّْحلية، والَبْدء بنفي الباطل قبل الَوصِف باحلقِّ والثَّناِء عىل الربيء؛ 
، ثم إثبات ُحْسنه؛ أوىل يف الكامل. ألنَّ ختلية اليشء ممَّا ُيشينه أوالاً

: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(، ثم قال يف اإلثبات ثانياًا:  فقد قال تعاىل يف النفي أوالاً
)ۇ ۆ ۆ ۈ(.

ك؛ كام قال تع�اىل: )ۇ ۆ ۆ  ويف اآلي�ة: أنَّ التوحي�د ال يكَتِم�ل إالَّ بنفي ال�شِّ
ا، ثم  داً ك، قد ع�دَل وانحرَف عنه، ثم ق�ال: )ۈ( أي: ُمَوحِّ ا لل�شِّ ۈ( أي: ت�اِركاً

ك عنه بقوله: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ(؛ فالتوحيد ال يتِمُّ إالَّ بإثباٍت ونفٍي. د نفَي الشِّ أكَّ
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م عىل دين  وفيه�ا: َردٌّ ع�ىل ُقَريش -وَم�ن وافقهم من ُمشك�ي العَرب- يف زعمه�م أنَّ
إبراهيم وِملَّته؛ فإنَّ هؤالء ُمِشكون، واهلل تعاىل نفى أن يكون إبراهيُم من املِشكني.

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(:

ثم حكَم اهلل تعاىل بنَي الُخُصوم الثالثة -املسلمني واليهود والنصارى- يف قضيَّة إبراهيم 
؛ فقال:

)ې  )ې( أي: باالنتس�اب إلي�ه  ه�م  )ۅ ۉ ۉ( أي: أقَرب�م وأحقَّ

ې( وسَلكوا طريَقه، يف حياته وبعد مماته.
ا، هذه اإلشارة  كر تعظياماً له، وكفى با فخراً د . وإفراده بالذِّ )ې ى( حممَّ

إليه من ربِّ العاملني.

د ، من أصحاب�ه املهاِجرين واألنصار، وَمن بعَدهم  )ى ائ( بمحمَّ

ة. من هذه األُمَّ

والتوفي�ق  بالتأيي�د،  ه�م  يتوالَّ ناِصه�م وحافِظه�م، وه�و  )ەئ ەئ وئ( أي: 

والتسديد، واجلزاء الَحَسن.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املس�لمني أح�قُّ من اليهود والنصارى وغيهم من املِشك�ني بُمتاَبعِة إبراهيم اخلليل 
، واالنتساِب إليه.

اع، كام جرى  �دات يف بي�ان الُحكم يف قضاي�ا االختالف وال�صِّ وفيه�ا: اس�تعامل املؤكِّ
التأكيد عليه يف اآلية ب� )إن( و)الالم(.

وفيه�ا: تشيف اهلل لنبيِّه ، باإلش�ارة إليه يف قوله: )ې ى(، واس�تعامل 
 - ه ، وهو -بال شكٍّ د  من ربِّ اسم اإلشارة للقريب، يدلُّ عىل ُقْرب النبيِّ حممَّ

أقرُب الناس إىل اهلل منزلة.

ِحقون، ِمن أتب�اع إبراهيم  وفيه�ا: أنَّ طري�ق اإلي�امن واحد، يدخ�ل فيه الس�ابقون والالَّ
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 يف َع�ْصه -كإس�امعيل وإس�حاق ويعقوب- وَم�ن بعدهم من أوالِده�م املؤمنني، 
ين. د  وأصحابه وتابعوهم بإحساٍن، وَمن سار عىل َهديم إىل يوم الدِّ وكذلك حممَّ

باَع كلِّ الشيعة. وفيها: أنَّ اإليامن يسَتلِزم الَقبوَل واإلذعاَن، واتِّ

ة من اهلل، التي تقتيض تيس�َي األمور، وإصالَح الش�أن،  ويف اآلي�ة: بي�ان الوالي�ة اخلاصَّ
والنُّصَة، واحِلفَظ، واإلكرام، وُحسَن الثواب. وهذه الوالية ال تكون إالَّ للمؤمنني.

ة والوالية -فه�ي درجات-؛ فهناك َمن هو أش�دُّ يف  وفيه�ا: تفاُض�ل الن�اس يف األولويَّ
االتِّباع وأحقُّ بالوالية من غيه.

وفيه�ا: أنَّ َم�ن كان أكمَل إيامناًا؛ فوالية اهلل له أكم�ل؛ ألنَّ الُحكم )وهو الوالية( املعلَّق 
ة هذا الَوص�ف الذي ُعلِّق علي�ه الُحكم، يف قوله:  ة بقوَّ بَوْص�ف -وه�و اإليامن- يزداد ق�وَّ

)ەئ ەئ وئ(.

ف النبيِّ  وَمن آمن معه؛ لكونم أوىل الناس بإبراهيم  الذي  وفيها: رَشَ
تناَزْعته األَُمم.

وفيه�ا: أنَّ اإلي�امن باهلل ه�و طريق والي�ة اهلل؛ ألنَّ اهلل علَّ�ق )واليته( باإلي�امن، وتعليق 
الُحكم بَوْصف ما، ُيْشِعر أنَّ هذا الوصف ِعلَّة هلذا الُحكم.

وفيها: أنَّ رشيعة النبيِّ  أقرب إىل رشيعة إبراهيم  من غيه من األنبياء. 
- أسهل وأسَمح من رشيعة موسى ؛ فقد عاقَب  فشيعة إبراهيم  كانت -مثالاً

اهلل بني إرسائيل ببعِض التكاليف الصعبة واآلصار واألغالل؛ جزاءاً لِعنادهم وتكذيبهم.

ة املواالة. وفيها: أنَّ االتِّباع هو الدليُل عىل ِصحَّ

)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی(:

ا  عوَة إىل ذلك -َحَسداً ، وإضالِل املس�لمني، والدَّ ثم بنيَّ اهلل تعاىل ُحبَّ اليهود لنِش الشِّ
من عند أنفسهم-؛ فقال:

ا، ومتنَّت )ۇئ( مجاعة )ۆئ ۆئ ۈئ( وهم:  )ۇئ( أي: أحبَّت ُحبًّا شديداً
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اليهود والنصارى. وكان اليهود أكثَر أهل الكتاَبني خماَلطةاً للمسلمني يف املدينة، وقَت نزول 
هذه اآليات.

روكم عنه،  وا )ۈئ ېئ( أي: أن ُيِضلُّوك�م ع�ن دينك�م، وخُيِرجوك�م من�ه، وُينَفِّ ف�َودُّ
عوة إىل ديانتهم الباطلة،  ك والُكفر، بالدَّ وُيوِقعوكم يف الضالل، وُيعيدوكم إىل ُظُلامت الشِّ

ُبهات والتشكيك يف دين اإلسالم. وإلقاء الشُّ

صٌف  احلقيق�ة  يف  ه�و  بإضاللك�م  اش�تغاهلم  أنَّ  أي:  ىئ(  ىئ  ېئ  )ېئ 

، وسلَك  ؛ ألنَّ َمن اش�تغَل بإضالل غيه؛ فقد انش�غَل عن اهلدى واحلقِّ ألنُفِس�هم عن احلقِّ
- وبذا يكون قد أضلَّ  ا ونتيجةاً ة للدعوة إىل الباطل، َفَضلَّ عن احلقِّ -َمْس�لكاً �ُبل الضالَّ السُّ

ضها للهالِك والعقوبِة يف اآلخرة. نفَسه، وعرَّ

م أضاُع�وا الوقت يف حماول�ة إضاللكم؛ ألنَّكم  )ىئ ی( أي: م�ا يعَلم�ون أنَّ

م قد ازَدادوا إثاماً بتمنِّيهم الباطَل، وِحْرِصهم وَسعيهم  ، وال ُيدِرك هؤالء أنَّ ثابِتون عىل احلقِّ
عىل إفساد اآلَخرين.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمني، وأنَّ هذه احلقيقة جيب أالَّ تغيب عن َوعي املسلمني.

�عي يف اإلض�الل، ومتنِّ�ي زوال النِّعم�ة عن  وفيه�ا: أنَّ الَحَس�د يدف�ع إىل الَبغ�ي، والسَّ
اآلَخرين -ومنها: نِعمة اهلداية عن املهَتِدي-.

ار، التي سَتسُلك َمْسَلك هذه الطائفة من  وفيها: التحذير من الطوائف األخرى من الكفَّ
ْعي إىل إضالل املسلمني. أهل الكتاب، يف السَّ

وفيها: أنَّ صاحب الضالل يسَعى إلضالل اآلَخرين؛ ليكونوا ِمثَله، فال يتميَّزون عليه؛ 
كام قال تعاىل يف آية أخرى: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]النساء: 89[.

وفيها: أنَّ العُدوَّ اللَّدود للمس�ِلم هو: َمن يس�عى يف َس�ْلب نِعمة اإلس�الم عنه؛ فيجب 
احلَذُر منه، واملحافظُة عىل نِعمة اإلسالم.
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وفيه�ا: م�ازاُة اهلل تعاىل للمعَتِدي بِمث�ل ُعدوانه، وُمعاملُته بنقيض َقص�ِده، والَمْكُر به؛ 
ا -وهو ال يشعر- حينام ينَشِغل بإضالل اآلَخرين. حيث يزداد ضالالاً وإثاماً وهالكاً

؛ فإنَّ  وفيه�ا: تثبي�ٌت للمس�لمني؛ ف�كأنَّ اهلل يقول هلم: اثُبتوا ع�ىل ما أنتم عليه م�ن احلقِّ
ون أنُفَس�هم، وس�عيهم يف إضاللكم س�يذهب َهباءاً  وكم ش�يئاًا، وإنَّام يرضُّ ه�ؤالء ل�ن يرضُّ

قوا هلم أمنيَّتهم. قِّ ، ولن ُتتابِعوهم يف الباطل، ولن ُتَ ا؛ ألنَّكم لن ترتكوا احلقَّ منثوراً

وفيها:أن اإلنسان قد يعَمى عن الباطل، مع مماَرسته له.

( و)التمنِّي( حمّل�ه الَقْلب، وهو خمفيٌّ  وفيه�ا: أنَّ اهلل ق�د أحاط بام يف الُقُل�وب؛ فإنَّ )الُودَّ
فيه، ومع هذا: أخرَب اهلل املسلمني به.

ا. م ُيريدون باملسلمني خياً ويف اآلية: َردٌّ عىل َمن حُيِْسن الظنَّ بأهل الكتاب، ويزعم أنَّ

 ، وفيه�ا: ِمنَّة اهلل عىل املؤمنني، بإخبارهم عن مؤامرات األعداء، وما ُيضِمرونه من الشِّ
وما خُيَطِّطون له؛ ليكون املسلمون عىل حَذر منهم.

وفيها: ُقبح جريمة اليهود، الذين ترُكوا اإليامن بالنبيِّ ، املعلوِم عنَدهم ِصفُته، 
ومكاُن ِهجرته، وحاُله وأخباُره، واشتغلوا -بدالاً من ذلك- بعداوته والتنفي عنه!

)ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(:

ثم وبَّخ اهلل تعاىل أهَل الكتاب عىل إصارهم عىل الُكفر؛ فقال:

- )جئ حئ مئ  �ةاً )ی ی( م�ن اليهود والنص�ارى -واليهود خاصَّ

ىئ( أي: تَحدون�ا وَتْرُفضون�ا، ومنها: اآليات الواردة عندك�م يف التوراة واإلنجيل، يف 
صفة النبيِّ ، والبِشارة به، ووجوب اتِّباعه. و)اآليات(: مجع »آية«، وهي العالمة 

ة البيِّنة. الدالَّ

كم وعقولكم، وتقرأون ما هو  ولذا قال: )يئ جب( أي: تعلمون يقيناًا بحواسِّ
مكتوٌب عندكم يف كُتبكم، وتَرون معِجزاِت هذا النبيِّ  أماَمكم، وَتس�َمعون هذا 

القرآن ُيتىل عليكم، وتشَهدون إعجاَزه بُقُلوبكم وعقولكم؟!
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

استعامل أسلوب االستِفهام التوبيخّي، يف دعوة املعانِدين.

�هادة تكون  �هادة أقوى م�ن الِعْلم؛ ألنَّ الِعْلم يكون بالَقْلب وحده، والشَّ وفيها: أنَّ الشَّ
ؤية بالَعني، مع يقني الَقْلب-. بالَقْلب واحِلسِّ -كالرُّ

وفيها: نصٌّ واضٌح، وحكٌم صيٌح، يف ُكفر أهل الكتاب. وبذا يتبَّني ضالُل َمن َيصفهم 
يانات السابقة  -من أهل زماننا- باملؤمنني، وأنَّ اليهود والنصارى وغيهم من أصحاب الدِّ
ع�ىل حقٍّ كاملس�لمني! فهذا ضالٌل وكفٌر مب�نٌي، خمالٌف ومناقٌض لِ�ام حك�َم اهلل به عىل أهل 

ين بالرضورة. الكتاب، وهو معلوٌم من الدِّ

وفيها: أنَّ َمن يكُفر عن ِعْلم وشهادة، أقبُح بكثي ممَّن يكُفر عن جهٍل وُشبهة.

ع�ون اإليامَن بالتوراة  ويف اآلي�ة: بي�اُن تناُقِض أهل الكتاب مع أنُفِس�هم؛ فإذا كانوا يدَّ
�د ؟! كام قال  واإلنجي�ل؛ فكي�ف يكُفرون ب�ام فيهام من وج�وِب اإليامن بمحمَّ
تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( ]األعراف: 

.]157

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(:

ثم وبَّخ اهلل تعاىل أهَل الكتاب عىل جريمٍة أخرى من جرائمهم، ووس�يلٍة من وس�ائِلهم 
يف إضالل الناس؛ فقال تعاىل:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(، فتخِلط�ون م�ا أن�زل اهلل تع�اىل ب�ام كتبُتم�وه 

ا  نبيٌّ  داً ون كالم اهلل عىل غي ُمراده، وُتوِقنون يف أنفسكم بأنَّ حممَّ بأيديكم، وُتَفسِّ
ته يف الظاهر، أو تأتون بعباراٍت  ُمرَس�ل، ثم تقولون: إنَّه ليس ُمرس�الاً إلينا، أو تَحدون نبوَّ

؛ بغرض التلبيس عىل الناس. ا وباطالاً ُمَملة تَتِمل حقًّ

)پ پ( املذك�وَر يف كُتبك�م، م�ن صفة النب�ي  )پ ڀ( أنَّه 

ا، وتعلمون عقوبة الِكتامن. رسول اهلل حقًّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
م لو جاءوا بالباطل  َمْكُر أحباِر وُرهباِن أهِل الكتاب، يف التلبيس عىل الناس؛ لِعْلمهم أنَّ

صحياًا ل�اَم َتبَِعهم أحد، والْنكشَف أمُرهم؛ فعِمدوا إىل التمويه واخلداع.

وفيها: أنَّ أهل الباطل يس�َتعِملون شيئاًا من احلقِّ يف التلبيس والتضليل، كام يفعله بعُض 
كيَّة ببعِض اآلياِت القرآنيَّة، والتأكيد  َحرة واملشعِوذين، ِمن َخْلط ُرقاُهم الشِّ افني والسَّ العرَّ

ا وإضالالاً للناس! عىل الناس أنَّ الَغيَب ال يعلمه إالَّ اهلل، تلبيساً

وفيه�ا: وج�وُب احلَذر من املخاِدع�ني، وعدم االغ�رِتار بُزْخُرف الق�ول، والتبصُّ عند 
سامع كالم أهل الباطل.

ام من َمس�الِك طائفٍة من أه�ل الكتاب يف  وفيه�ا: ذك�ر َجريم�ِة التلبيس والِكت�امن، وأنَّ
إضالل الناس.

�َبه وإبطاهُلا وتفنيُدها، وبياُن احلقِّ  وفيها: أنَّ الواجب عىل أهل الِعْلم والتوحيد حلُّ الشُّ
ه. وإظهاُره وَنْشُ

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ(:
ا من َمْكره�م وَكيدهم؛  ث�م ب�نيَّ اهلل تعاىل ش�يئاًا من َكيد اليهود، وكش�َف للمؤمن�ني أمراً
فق�ال تع�اىل: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(: مجاعٌة م�ن أحبارهم ورؤس�ائهم، متآِمرين 
في�ام بينهم: )ٺ( أي: أظِهروا املتاَبع�ة والتصديق )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( وهو: 
ل�ه، وذل�ك بصالتك�م الفجَر مع املس�لمني ِجهة  الق�رآن والشيع�ة )ٹ ٹ( أي: أوَّ
وا إىل دينكم )ڤ( أي:  ل عليهم، أي: اْرِجع�وا عنه، وارت�دُّ الكعب�ة )ٹ( بام ُأن�ِزَ

آخَر النهار، وُعودوا لصالتكم إىل بيت املقِدس.

�ا عىل ع�وامِّ الناس؛ ول�ذا قالوا: )ڤ(  ف منه�م تضليالاً وتلبيساً وكان ه�ذا الت�صُّ
ون عنه، ويقولون: ما  كون اإلس�الم وَيرَت�دُّ �ة وَجَهلة الناس )ڤ( أي: َيرْتُ أي: العامَّ
رجَع أولئك األحبار إىل دينهم وتَرُكوا اإلس�الم، إالَّ لنقائَص وعيوٍب اطَّلعوا عليها، وأهل 

ين! بوا دينَهم، وهذا الدِّ الكتاب أعَلُم، وقد جرَّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
تأييد اهلل تعاىل لعباده؛ بإْطالِع نبيِّه  وأوليائه من املؤمنني عىل أرساِر اليهود وَمْكِرهم.

وفيها: َفْضح أهل الباطل؛ ليكون أهُل احلقِّ عىل بيِّنة، فيحَذروا منهم.

وفيها: ِعْلم اهلل باخلفيَّات، كام قال تعاىل يف آيٍة أخرى: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]املجادلة: 7[.
وفيها: َسْعي أهل الباطل إىل تشكيك أهل احلقِّ يف دينهم، واستعامل أنواع الَمْكر واحليلة 

ل إىل آخر. ألجل ذلك، والتظاُهر بأمٍر للتوصُّ

ويف اآلية: ُمعِجزة للنبيِّ ، باطِّالعه عىل أموٍر من اخلبايا واخلفايا.

وفيها: تثبيت املؤمنني َبْتك أستار َمن يرتبَّص بم ِمن املجِرمني.

وفيه�ا: َرْدٌع ألولئ�ك املجِرم�ني ووازٌع؛ حتى ال يع�ودوا إىل ِمثل فِعله�م، إذا َعِلموا أنَّ 
عاقبَتهم: الَفْضُح واالنِكشاف.

حاء قد يسُلكون َمسالِك املنافِقني، ويسَتعِملون أساليَبهم. َ وفيها: أنَّ أهل الُكفر الصُّ

وفيه�ا: أنَّ ع�ىل أه�ل اإليامن احل�َذَر من املواَفق�ة املفاِجئة م�ن أعدائهم هل�م؛ فقد يكون 
خول يف دين  ار بالدُّ هاء؛ فق�د يتظاهُر اليوَم بعُض الكفَّ وراء ذل�ك ما وراَءه من الُخبث والدَّ
ة وجيزة، وجيَهرون بذا يف الناس، ويعلِّلون هذا  ون بعد ُمدَّ اإلسالم، وُيعِلنون ذلك، ثم يرَتدُّ
ا، ال ُيناسب ُروح العص... إىل  ا َنِكداً بوه فوَجدوه ُمرًّ م جرَّ ين، وأنَّ م مل َيْس�عدوا بذا الدِّ بأنَّ
آخر هذه االفرتاءات! ثم ُتس�َتغلُّ مثل هذه املواقف واألحداث من ِقَبل األعداء، فُيرِبزونا 

مونا يف َحْربم النفسيَّة عىل املسلمني!! يف إعالِمهم، وُيَضخِّ

ا  ين، وِحفاظاًا ع�ىل َهيبته، وقطعاً ؛ محايةاً جلَنَاب الدِّ ول�ذا: جاء التشيُع اإلس�الميُّ بَقْتل املرَت�دِّ
خول فيه ملعرفة أرسار املس�لمني  لداب�ر أمث�ال هؤالء الُمفِس�دين، الذين ُيمِكن أن يلج�أوا إىل الدُّ
ا لكيانم،  ة بعد ذلك، أو يفعلون هذا؛ َخْلَخلةاً لصفوف املؤمنني، وَهدماً دَّ وَكشف عوراهتم، ثم الرِّ

َل ِدينَُه َفاْقُتُلوُه«))). ين؛ ففي احلديث: »َمْن َبدَّ كوك يف ُقُلوب الُبسطاء تاه هذا الدِّ وإدخاالاً للشُّ

رواه البخاري )7)30(.  (((
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ة من الزمن،  وقري�ٌب م�ن هذا: ما قد تفعله بعُض الفاِس�قات، م�ن ارتداء احِلجاب ُم�دَّ
واعتزال بعض املعايص، وإظهار التوبة، ثم ما َتلبث أن تعوَد إىل س�ابق عهدها من الِفْس�ق 
�كُّ يف ُقُلوب عوامِّ املس�لمني، ويعتقدون أنَّ حياة التديُّن صعبة  ج؛ فيقع الشَّ والُفجور والتربُّ
ا َحْرٌب نفس�يٌَّة للتائبات  ال ُتطاق، وُيقَطع الطريق عىل َمن يريد العودَة إىل اهلل. ويف هذا أيضاً
يت َيْعِزمَن عىل هذا؛ فيحُصل هلن من  يت تَرْكَن هذه األوس�اط الَعِفنة، أو الالَّ الصاِدقات، الالَّ

التثبيط والتشكيك ما ال خيفى. واهلل املستعان عىل َمْكر هؤالء.

ا( حلُْس�نه، وه�و ما بعد طلوع الفج�ر، وهو أفضل  ى )وجهاً وفيه�ا: أنَّ أول النهار ُيَس�مَّ
أوقات النهار، ويف الُبكور بَركة.

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

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:

وه فيام بينهم، وتواصيهم عىل الِكتامن،  ا من كالم اليهود، الذي أرَسُّ ثم ذكَر اهلل تعاىل مزيداً
كم، وال  بقوهلم: )ڦ ڦ( أي: ال َتْطَمِئنُّوا، وُتْظِهروا َمْكَركم وِحيلَتكم، وال ُتفشوا رِسَّ
تكِش�فوا م�ا يف أيديكم من كُتبكم للمس�لمني -وفيها صفة النبيِّ  والبِش�ارة به- 
وا به عليكم. فال تفعلوا ه�ذا )ڦ ڦ ڄ ڄ( وَتْطَمِئنُّون إليه؛ فال  فيؤِمن�وا ب�ه، وحيَتجُّ

بأس أن يطَّلع عىل ذلك.

ة. قوا إالَّ َمن َتبَِع دينَكم، ووافَق ملَّتكم اليهوديَّ وقيل يف معنى اآلية: ال ُتَصدِّ

فردَّ اهلل تعاىل عليهم بقوله: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( فيهدي َمن يشاء، وإن َكتمُتم ما يف 
ة أحٍد غِي نبيِّكم؛ ف�إنَّ ذلك لن يرُضَّ املهَتدين؛  ، وامتنعُتم ع�ن اإلقرار بنبوَّ كُتبك�م من احلقِّ
له عىل عبده ورس�وله حممد  ف�اهلل تعاىل هو الذي يِدي ُقُلوَب املؤمنني إىل أتمِّ اإليامن، بام ينزِّ

 من اآليات البيِّنات، والُحَجج القاطِعات.

ثم ذكَر تعاىل س�َبَب ِكتامن اليهود وعدِم إيامنم، وهو: َخش�يتهم أن يظهَر ما عنَدهم من 
ة عليهم. الِعْلم للُمسلمني، فُيساووهم فيه، أو يتَِّخذوا ذلك ُحجَّ



605_\

فتقدي�ر الكالم: ال تؤِمنوا إالَّ مَلن َتبِ�َع دينَكم، وال تؤِمنوا )ڃ چ چ چ چ ڇ( 
أي: لئ�الَّ يؤَت�ى أحٌد مثل ما ُأوتيُتم، م�ن الِعْلم والكتاب واحِلكم�ة والُمعِجزات واآليات. 
ة لغي نبيِّه�م، ويمَتنِعون ع�ن اإليامن بفضائَل  فق�د كان اليه�ود يمَتنِعون عن اإلق�رار بالنبوَّ
ٌة عليهم من  ومعِجزاٍت لغي نبيِّهم؛ حتى ال يكوَن ذلك إدانةاً هلم، وال يكوَن للمسلمني ُحجَّ
ُة عليكم يوَم  كالم أنُفِسهم، ولذا قالوا: )ڇ ڇ ڇ ڍ( أي: فتكوَن للُمسلمني الُحجَّ

د ، ومل تدُخلوا يف دينه. ة حممَّ القيامة، إذا أقررُتم بنبوَّ

ف�ردَّ اهلل تع�اىل عليهم بقول�ه: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(؛ فاألمور كلُّها تت 
ا وَبغياًا- فل�ن متنَعوا أمَر اهلل  تصيف�ه، وهو الُمعط�ي املانِع، فمهام حاولُتم اإلخفاَء -َحَس�داً
ته بذه  د ، وتأييَده بالُمعِج�زات، وإكراَم ُأمَّ ة ملحمَّ الواق�ع، وإيتاَءه الَفْض�َل والنبوَّ

ا عىل الفضائل التي آتاكم اهلل إياها. الفضائل والشائع، التي تزيد وتربو كثياً

)ڑ ک( يف َفْضله وإحس�انه، ومجيِع صفاته، أي: واسع الِعْلم، واسع الرمحة، واسع 

احِلكمة. )ک(بَمن يصُلح لإلحسان، وإيتاء الَفْضل.

ة َمن يشاء، وَيب الَفْضل  ولذا قال بعَدها: )ک گ گ گ( أي: يؤيت النبوَّ
واهلداية َمن يشاء، ويؤيت اإلسالم والقرآن َمن يشاء.

)ڳ ڳ ڳ ڳ( والِمنَ�ن الكثية، وقد اختصَّ املس�لمني بالفضائل العظيمة 

الكثية.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ة. ؛ خلشيتهم من اهلزيمة يف معركة الُمحاجَّ َمْكر اليهود، وجلوؤهم إىل ِكتامن احلقِّ

وفيها: َحَسد اليهود، الذي يدفعهم إىل حماَولة منِع َفْضل اهلل من الوصول إىل عباده!

وفيها: تطمني املؤمنني إىل أنَّ حماوالت اليهود سَتبوء بالَفَشل.

م ال يريدون أن يتعلَّم أحٌد شيئاًا من الِعْلم؛ لِئالَّ ُيساوَيم  وفيها: ُشحُّ اليهود بالِعْلم، وأنَّ
أو يمتاَز عليهم.
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وفيه�ا: عصبيَّة اليه�ود البغيضة، التي يريدون با َحْص املزايا يف دائ�رة )َمن َتبَِع دينَهم( 
فقط!

وفيه�ا: أنَّ ُه�دى اهلل يص�ل إىل َم�ن يري�ُده ، مه�ام كان�ت الُحُجب وموان�ع البش، 
عايات الُمضلِّلة، كام قال تعاىل يف آية أخرى: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  وحم�اوالت التعتيم والدِّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]فاطر: 2[.
ة، ومن ذلك: م�ا متاَلؤوا عليه من إظهار  يَّ وفيه�ا: ِحْرص اليه�ود أن تبقى مؤامراهتم رِسِّ

اإلسالم يف أول النهار، والُكفر به يف آخره.

ة  �ار، َرْغ�م إيامن�م بي�وم القيامة، وم�ا س�يكون فيه م�ن الُمحاجَّ وفيه�ا: أنَّ اليه�ود كفَّ
والُمجاَدلة والُمخاَصمة.

ة املسلمني. ْعي يف تشكيك عامَّ وفيها: ِعناية اليهود بتثبيت أشياعهم ومجاعتهم، والسَّ

ص اهلدى لطائفة أو ش�عب أو جن�س بعينه؛ وإنَّام يدي َمن  وفيه�ا: أنَّ اهلل تعاىل ال خُيَصِّ
عوب واألجناس والطوائف واألفراد. يشاء من الشُّ

وفيها: َجْحد اليهود لفضائل غيهم، مهام كانت واضحة.

وفيها: أنَّ ُخْبث النِّ�يَّة وُسوء الَقْصد من أسباب ِحرمان التوفيق واهلداية.

وفيها: أنَّه ينبغي نش الفضائل واملحاِسن، ونقلها إىل أهل األرض.

وفيها: عدم الُبخل بالِعْلم، وأالَّ حيزَن املرُء إذا صار غُيه أفضَل وأعلَم منه، بس�َبِب هذا 
الِعْلم.

اه. وفيها: أنَّه ال جيوز حَسُد الغي عىل َفْضٍل آتاه اهلل إيَّ

ِئق به. وفيها: إثبات صفة )اليد( هلل تعاىل، عىل الَوْجه الالَّ

ويف قول�ه )ک گ گ گ(: إمج�اٌل؛ ليبق�ى مع�ه رج�اُء الراج�ي وخ�وُف 
عاء به، وختش�ى ِحرمانه باملعصية، فتتوب  اخلائ�ف؛ فتتطلَّع النفوس إىل رج�اء الَفْضل والدُّ

منها؛ لعلَّ الَفْضَل يشَمُلها.
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ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ(:

ي�ن والِعْلم، ومكَرهم وِكتامَنم؛ َذكَر خيانَتهم يف  ول��امَّ ذكَر اهلل تعاىل ِخيانَة اليهود يف الدِّ
م قسامن؛ فقال: املال، وأنَّ منهم اخلائن واألمني، وأنَّ

)ڱ ڱ ں( وهذا يش�مل: اليهود والنص�ارى )ں ڻ ڻ( أي: ُتوِدع عنده 

أمان�ة، وتعل�ه أميناًا عليها )ڻ( وهو: املال الكث�ي اجلزيل من الذهب )ڻ ۀ( 
أي: َيُرّده إليك س�املاًا من غي نقص وال مُماَطلة، وهو عىل األمانة فيام دون الِقنطار، من باب 

أوىل.

�اق  م-؛ ففي ُفسَّ ولي�س يف هذه اآلي�ة تعديٌل ألهل الكت�اب وال لبعِضهم -كام قد ُيَتَوهَّ
د هذا؛  املس�لمني َم�ن يؤدِّي األمانة ويؤمتَن عىل املال الكثي، ومع ه�ذا ال يكون عدالاً بمجرَّ
فكي�ف باليهود الذين يعتِقدون اس�تباحَة أموالِنا وحريِمنا بغي َحَرٍج؟! ولو كان ذلك كافياًا 

يف َعدالتهم؛ لُقبلت شهادهُتم عىل املسلمني، لكن هذا مل ولن حيُصل.

�ة- )ہ ہ ہ ہ( أي: املال  )ۀ( أي: م�ن أهل الكتاب -واليهود خاصَّ

ه فهو َدين�ه، وَمن أخَذه بغي  ا(؛ ألنَّه َدين ون�ار، فَمن أخَذه بحقِّ َي )ديناراً القلي�ل، قيل: ُس�مِّ
ه فله النَّار))). حقِّ

فِمن هؤالء اليهود َمن إذا اس�تؤِمَن عىل ماٍل قليٍل؛ )ھ ھ ھ( وال َيُرّده س�املاًا، بل 
ينار من باب أوىل. ُينِقصه وخيون فيه، فهو عىل اخِليانة فيام فوَق الدِّ

ا أحواَله،  �ا عليه، ناظِراً ا له وُمِلحًّ اللُه�مَّ )ھ ے ے ۓ ۓ( أي: عىل رأس�ه، مالِزماً
ه. ا يف ُمطاَلبته. فإذا َغَفْلَت عنه خانَك، وأكَل ماَلك، وُربَّام أنكَره ومل َيُردَّ غَي غافٍِل عنه، ُمبالِغاً

ين: األمانة التي يف أهل الكتاب هي إىل النصارى أقَرب، واخِليانة التي  قال بعض املفسِّ
فيهم هي إىل اليهود أقرب.

ُروي ذلك عن مالك بن دينار، انظر: تفسي ابن أيب حاتم ))/683(، تفسي ابن كثي ))/60(.  (((
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م )ڭ ۇ ۇ( فيام َأَخْذنا )ۆ ۆ(  )ڭ ڭ( أي: خيانتهم تلك بَسَبب أنَّ

 ) يُّ م كانوا ال يقَرأون وال يكتبون، فنُِس�ب )األُمِّ يُّون(: هم العَرب؛ ألنَّ من أمواهلم. و)األُمِّ
ه، التي ولدَته عىل هذا الَجْهل. إىل ُأمِّ

يِّني(: َمن س�وى اليهود، أو: َمن س�وى أهل  ي�ن: املقصود ب�� )األُمِّ وق�ال بع�ض املفسِّ
الكتاب.

ق  فقال�وا: لي�س في�ام أخذنا من أم�وال ه�ؤالء )ۈ( أي: إث�ٌم وَح�َرٌج، وال يتطرَّ
إلين�ا َل�ْوٌم. واملعنى: أنَّ ه�ؤالء اليهود يعَتِقدون أنَّ�ه ليس عليهم -فيام يأُخ�ذون وجَيَْحدون 
م  َتِلسون من أموال العَرب- مؤاخذٌة وال إثٌم، وأنَّ أموال العَرب حالٌل عىل اليهود؛ ألنَّ وخَيْ
م أبن�اء اهلل وأحباؤه؛ فليس عليهم  ليس�وا ع�ىل دينهم، وال ُحرمة هل�م، واليهود يعَتِقدون أنَّ

حرٌج -بزعمهم- إذا أَكُلوا أمواَل عباده!

)ۈئ  اهلل،  م�ن  ٌع  رَشْ ه�ذا  أنَّ  ع�ون  ويدَّ يف�رَتون  أي:  )ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 

م كاِذبون فيام نَسبوه إىل رشيعتهم. ۈئ( أنَّ أكَل أموال الناس بالباطل حراٌم، وأنَّ

ث�م َردَّ اهلل تعاىل عليه�م، وأبطَل مقولَتهم وَزْعَمهم؛ فق�ال: )ۉ(، وهذا حرُف إبطال 
-أي: ملا قالوه-. واملعنى: بىل، عليهم سبيٌل وإثٌم وَحَرٌج، هم، وكلُّ َمن خان األمانة.

ث�م ق�ال تعاىل -مبيِّناً�ا حمبَّته الوف�اَء بالَعْهد، وِحف�َظ حقوق الَخْل�ق-: )ې ې( وأتمَّ 
)ې( ال�ذي بينَه وب�ني اهلل من اإليامن، وبينَ�ه وبني الناس م�ن أداء األمانة )ې( 

أي: َفَع�ل م�ا ُأِمَر به، واجتنَب ما ُنِي عنه -من الُكفَر واخِليانِة وَنْقِض العهد- وَعِمَل بطاعة 
اهلل، يتَّقي عذابه وخيش�ى عقابه؛ )ى ى ائ ائ(: وهذه حمبٌَّة حقيقيٌَّة، تقتيض إكراَم 

هؤالء وإثابَتهم.

ويف اآليَتني من الفوائد:

الَعْدل يف الُحكم عىل األعداء والُخُصوم.

وفيه�ا: احل�َذر يف املعاَملة مع أه�ل الكتاب؛ فاخِليان�ة فيهم كثية، وخيانته�م قائمٌة عىل 
اعتقاٍد باطٍل عنَدهم، بجواز أكِل أموال اآلَخرين!
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م سَيْس�َعون  وفيه�ا: احل�َذر من ائت�امن اليه�ود والنصارى ع�ىل مصالح املس�لمني؛ ألنَّ
اَذه رجالاً نصانيًّا  لإلضار واإلفس�اد واخِليانة؛ ولذلك أنكر عمُر عىل أيب موسى  اختِّ
كاتباً�ا -َرْغم إتقانه الكتابَة- وقال له: »الَ ُتْكِرُموُه�ْم إِْذ َأَهاَنُُم اهللُ، َوالَ ُتْدُنوُهْم إِْذ َأْقَصاُهُم 

.(((» َنُُم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ اهللُ، َوالَ َتْأمَتِنُوُهْم إِْذ َخوَّ

وإذا كان اليهود والنصارى خيونون يف األموال؛ فخيانتهم بَكش�ف أرسار املسلمني أشدُّ 
، وقد قال اهلل تعاىل: )ٻ پ پ پ پ( ]املائدة: 51[، وقال: )ڍ  وأكثُر حصوالاً

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]آل عمران: 118[.
وفيه�ا: اغ�رتار أه�ل الكت�اب بأنُفِس�هم، واحتقاره�م لغيهم، وه�ذا هو الِك�رْب؛ ففي 
( أي: َدْفع�ه وإنكاُره  ، َوَغْمُط النَّ�اِس«)))، ومعنى )َبَط�ر الَحقِّ احلدي�ث: »الِك�رْبُ َبَطُر احلَ�قِّ

ا- و)َغْمط الناس(: احتِقارهم. اً ا وتربُّ عاً -ترفُّ

ا هل�وى النفس،  باعاً وفيه�ا: أنَّ أه�ل الكت�اب َيْظِلم�ون ويعَتدون ع�ىل أموال الن�اس، اتِّ
وينِسبون هذا -َكِذباًا- لشيعتهم ودينهم.

وفيها: أنَّ َمن افرتى عىل اهلل الَكِذب يف الفتوى؛ ففيه َشَبٌه من أهل الكتاب.

وفيها: أنَّ َمن افرتى عىل اهلل الَكِذَب وهو يعَلم، أشدُّ إثاماً ممَّن فعل هذا وهو ال َيْعَلم.

وفيها: أنَّ التَّقوى والوفاء بالَعهد من أسباب حمبَّة اهلل.

وفيها: تعظيم شأن العهود والعقود. و)الَعقد(: َعهٌد بنَي املتعاِقَدْين.

ا،  �فقة عىل َخْلق اهلل، وأنَّ الوفاء بالَعهد يش�تمل عليهام مجيعاً وفيها: تعظيم أمر اهلل، والشَّ
وأنَّ عىل املؤمن أن يفَي بام التزَم به لربِّه من الَعهد، وما التزَم به للَخْلق من العقود واألمانات.

ر يف االس�تثناء  م وال يؤخِّ وفيها: أنَّ االنتِس�اب إىل جنس أو ش�عب أو قبيلة معيَّنة، اليقدِّ
من الواجبات.

السنن الكربى للبيهقي )0)/7))(.  (((
رواه مسلم ))9(.  (((
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وفيها: أنَّه ينبغي ُمراقبُة اخلاِئن والقياُم عليه، إذا اضطُّر اإلنسان إىل التعامل معه.

وفيها: أنَّ من التضييع: ائتامن اخلائن.

رون ألنُفِسهم ما يفعلون؛ ليفعوا عنها تأنيب الضمي. وفيها: أنَّ الَخَونة ُربَّام يربِّ

وفيها: أنَّ اخلائن يف األموال اليؤمتَن عىل ما هو أخطر -كاألعراض واألرسار-.

وفيها: أنَّ احتِقار اآلَخرين يؤدِّي إىل أكل حقوقهم، واالستهانة با.

وفيها: ُقْبح اخِليانة يف مجيع الشائع.

ها إىل الربِّ والفاجر. وفيها: تعظيم األمانة عند اهلل، ووجوب ردِّ

وفيها: أنَّ االعتقاد الفاسد جيرُّ إىل العمل الفاسد.

وفيه�ا: إثبات صف�ة )املحبَّة( هلل تعاىل، كام يليق بجالله وَعَظمت�ه. وال جيوز تأويُلها إىل: 
ضا ونحوها من املعاين؛ بل هذا من لواِزمها، وما يرتتَّب عليها، فنُثبِت  اإلثابة واإلكرام والرِّ

)املحبَّة( هلل، وُنثبِت لواِزَمها -من اإلثابة واإلكرام وغيها-.

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب(:
ول��امَّ مدَح اهلل تعاىل الذين ُيوف�ون بعهوِدهم؛ َذمَّ خائني العهود؛ فقال تعاىل: )ەئ وئ 
وئ( أي: يس�َتبدلون )ۇئ ۇئ(؛ فه�م يتخلَّ�ون ع�ن َعْه�د اهلل وَيبيعونه، ف�� )الباء( 

تدُخل عىل املرتوك.

و)َعْه�د اهلل(: ه�و ما ُأِخَذ عليه ميثاق الِعباد، مث�ل: عبادته وحَده ال رشيك له، واإليامن 
الة، وإيتاء ال�زكاة، وغيها من  ُس�ل، وَنصه�م، وتبيني احلقِّ وعدم ِكتامن�ه، وإقام الصَّ بالرُّ

ا: العه�ود م�ع الَخْلق، كام ق�ال تع�اىل: )ڑ ک ک ک  العه�ود. ويدخ�ل في�ه أيضاً
ک( ]النحل: 91[.

)ۆئ(: مجع »يمني«، وهو: الَقَسم والَحِلف.

نيا الفانية الزائل�ة، ُمقابِل ِخيانة الَعهد والَحِلف  )ۆئ ۈئ( يأخذون�ه من ُعُروض الدُّ

عىل الَكِذب، فال ُيوفون بام عاَهدوا اهلل عليه، وال ما عاَهدوا عليه الَخْلق.
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ده�م اهلل تعاىل باحِلرمان م�ن النعيم، وبالعذاب األلي�م؛ فقال: )ۈئ ېئ ېئ  فتوعَّ
ېئ( أي: ال ح�ظَّ وال نصي�َب م�ن اخلي )ىئ ىئ( أي: م�ن نعيمها )ىئ ی 
ی( كالَم ِرض�ا؛ ب�ل خُياطِبه�م خط�اَب إهان�ٍة وتقري�ع وتوبيخ؛ كقول�ه: )ڤ ڤ ڦ 

ڦ( ]املؤمنون: 108[.
وقول�ه )ی ی جئ( أي: نظ�َر رمح�ة ورأف�ة وإحس�ان، )ىئ يئ( أي: ال 

م ليس�وا أه�الاً للتزكية. )جب حب  َنس، وال يغِفر هلم؛ ألنَّ نوب والدَّ ره�م من الذُّ ُيَطهِّ
خب(: نكاٌل، وعقوبٌة ُموِجعٌة.

وقد ورَد يف س�َبب نزول هذه اآلية: عن عبِد اهلل بِن مس�عوٍد  قال: َقاَل َرُس�وُل اهلل 
: »َمْن َحَلَف َعىَل َيِمنٍي َوُهَو فِيَها َفاِجٌر، لَِيْقَتطَِع ِبَا َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم؛ َلِقَي اهللَ َوُهَو 

َعَلْيِه َغْضَباُن«.

َفَقاَل األَْش�َعُث بُن َقيٍس: يِفَّ -َواهلل- َكاَن َذلَِك: َكاَن َبْينِي َوَبنْيَ َرُجٍل من الَيُهوِد َأْرٌض، 
ْمُتُه إىَِل النَّبِيِّ ، َفَقاَل ِل َرُس�وُل اهلل : »َأَلَك َبيِّنٌَة؟«، ُقْلُت:  َفَجَحَديِن، َفَقدَّ
ا حَيِْلَف َوَيْذَهَب باَِمِل! َفَأْنَزَل اهللُ  : »اْحِلْف«، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُس�وَل اهلل، إِذاً اَل، َفَقاَل لِْلَيُهوِديِّ

َتَعاىَل: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( إىَِل آِخِر اآلَيِة))).

ويف ه�ذا دلي�ٌل عىل: أنَّ قض�اء القايض وُحكم احلاك�م ال يغيِّ حقيقة األم�ر؛ فلو حكَم 
ِعي  الق�ايض بامل�ال املتناَزع عليه لغي صاحبه -بَحَس�ب ما ظه�ر له، أو نتيجة اس�تعامل املدَّ

ور أو اليمني الكاِذبة-؛ فإنَّ هذا احلكم ال ُيصيِّ املال حالالاً للظامل. بالباطل لشهود الزُّ

�ُه َيأتِينِي اخلَْصُم، َفَلَع�لَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن  ، َوإِنَّ اَم َأَنا َبَشٌ وق�د قال النب�يُّ : »إِنَّ
اَم ِهَي  ُه َصاِدٌق، َفَأْقيِض َلُه بَِذلَِك. َفَمْن َقَضْيُت َلُه بَِحقِّ ُمْسِلٍم، َفإِنَّ َأْبَلَغ ِمْن َبْعٍض، َفَأْحِسُب َأنَّ

ْكَها«))). ِقْطَعٌة ِمَن النَّاِر، َفْلَيأُخْذَها، َأْو لَِيرْتُ

�وِق، َفَحَلَف باهلل َلَقْد  وعن َعْبِد اهلل ْبِن َأيِب َأْوَف ، َأنَّ َرُجالاً َأَقاَم ِس�ْلَعةاً َوُهَو يِف السُّ

رواه البخاري )6)4)(، ومسلم )38)(.  (((
رواه البخاري )458)(، ومسلم )3)7)(.  (((
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َأْعَط�ى ِبَا َم�ا مَلْ ُيْعِط، لُِيوِقَع فِيَها َرُجالاً من الُمْس�ِلِمنَي! َفنََزَلْت: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ( اآلية))).

يِهْم،  ُمُهْم اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة، َواَل َينُْظُر إَِلْيِهْم، َواَل ُيَزكِّ وقال النبي : »َثاَلَثٌة اَل ُيَكلِّ
ا. َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم«، َفَقَرَأَها َرُسوُل اهلل  َثاَلَث ِمَراراً

وا، َمْن ُهْم: َيا َرُسوَل اهلل؟ : َخاُبوا َوَخِسُ َقاَل َأُبو َذرٍّ

ُق ِسْلَعَتُه بِاحلَِلِف الَكاِذِب«))). َقاَل: »الُمْسبُِل، َوالَمنَّاُن، َوالُمنَفِّ

ُمُهُم اهلل َيْوَم الِقَياَمِة، َوالَ َينُْظُر إَِلْيِهْم: َرُجٌل َحَلَف َعىَل ِسْلَعٍة:  ويف احلديث: »َثاَلَثٌة الَ ُيَكلِّ
، لَِيْقَتطَِع  َلَقْد َأْعَطى ِبَا َأْكَثَر ممَّا َأْعَطى، َوُهَو َكاِذٌب. َوَرُجٌل َحَلَف َعىَل َيِمنٍي َكاِذَبٍة َبْعَد الَعْصِ
ِبَا َماَل َرُجٍل ُمْسِلٍم. َوَرُجٌل َمنََع َفْضَل َماٍء، َفَيُقوُل اهلل: الَيْوَم َأْمنَُعَك َفْضيِل، َكاَم َمنَْعَت َفْضَل 

َما مَلْ َتْعَمْل َيَداَك«)3).

ويف هذه اآلية من الفوائد:
تعظيُم َعهِد اهلل.

. وفيها: تريم اليمني الَغُموس، الذي ُيقتَطع به ماُل امرئ مسلم بغي حقٍّ

نيا. وفيها: تقديم اآلخرة عىل الدُّ

وفيها: إثبات الكالم هلل.

وفيه�ا: أنَّ انتف�اء النَظر اخلاصِّ هلل إىل بعض َخْلقه، ال ينفي نظ�َره العامَّ إليهم؛ ألنَّه يرى 
ا من َخْلقه عنه. اجلميع، وال حَيُْجب يشٌء أحداً

�َخط واالحتِجاب-  ع الع�ذاب عىل اخلاِئن�ني؛ فمنه: ع�ذاب للنفس -كالسَّ وفيه�ا: تنوُّ
وع�ذاٌب للجس�د -كالنَّار- واخلاِئن�ون درجات -من الُكف�ر، فام دوَنه م�ن نقض العهود، 

وأكل احلقوق- وكلُّ خائن يأخذ من وعيد اآلية عىل َقْدِر جريمته.

رواه البخاري )088)(.  (((
رواه مسلم )06)(.  (((

رواه البخاري )369)(، ومسلم )08)(.  (3(
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وفيه�ا: أنَّ من العقوب�ات العظيمة: احِلرمان من التطهي؛ فيأيت املحروُم يوَم القيامة وهو 
نوب الِعظام. متدنٌِّس متلطٌِّخ باجلرائم القبيحة، والذُّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ ڦ(:

- تريَفهم لكالم اهلل؛  ث�م ذكَر اهلل تعاىل من جرائ�م أهل الكتاب -واليهود عىل األخصِّ
ون وَيْعطِفون، بالتحريف  فقال: )ٱ ٻ ٻ( أي: طائفة )ٻ ٻ(: ُيغيِّ

: ، واليلَّ املعنويَّ والتغيي. وهذا يشمل اليلَّ اللَّفظيَّ

نونه كام يقرأون التوراة،  ا اليّل اللفظي: فتارةاً يكون بكالم خمرَتع أنشأوه، يقرأونه وُيَلحِّ فأمَّ
- ليحَس�ب َمن ال ِعْلَم عنده  وت�ارةاً بتحريف الَكِلم، بإضافة حرٍف أو إنقاص حرف -مثالاً
بالت�وراة أنَّ ه�ذا ممَّا أنزله اهلل فيها. وهذا معن�ى قوله تعاىل )پ پ پ( أي: 

ل عليهم. لَِتُظنُّوه من كتاب اهلل املنزَّ

�ا التحريف املعنوي: فهو تفس�ي كالم اهلل عىل غي ُمراده؛ لِيُظنَّ الس�امع أنَّ هذا هو  وأمَّ
مراد اهلل.

الاً من عند  ف ليس منزَّ وقول�ه )ڀ ڀ ڀ ڀ( فيه ردٌّ عليهم؛ فإنَّ ه�ذا املحرَّ
اهلل تعاىل.

ف )ٺ ٺ ٿ(: من الكتب التي أنزهلا  )ٺ( أي: اليه�ود )ڀ( أي: املحرَّ

عىل أنبيائه، كتوراة موسى، وَزبور داود، وإنجيل عيسى.

ا عليهم وعىل ُجرأهتم  ا لَكِذبم، وتش�نيعاً )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(: َت�ك�راٌر للنف�ي؛ تأكي�داً

التي بلَغت حدَّ االفرتاء عىل اهلل تعاىل.

)ٹ ٹ ڤ ڤ( يف أسامئه وصفاته، كقوهلم: »يد اهلل مغلولة«، »إنَّ اهلل فقي«، 

»إنَّ اهلل َتِع�َب مل�َّا خلَق الس�اموات واألرض، واس�رتاح يوم الس�بت«، وقوهل�م: »ُعَزيٌر ابن 
اهلل«، وغيها من االفرتاءات واألكاذيب.
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�ا يف أحكام�ه؛ كقوهل�م: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(؛  وَيْكِذب�ون ع�ىل اهلل تع�اىل أيضاً
فيسَتِحلُّون أموال الناس، ويزُعمون أنَّه ال حرَج عليهم وال إثم يف هذا!

دون  )ڤ ڤ( أنَّ هذا َكِذٌب، ويعلمون ُحكَمه، وأنَّه إثٌم وحراٌم، ومع ذلك يتعمَّ

فِْعَله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بيان جريمة الَكِذِب عىل اهلل واالفرتاِء عليه.

وفيها: التحذير من االنخداع بأالعيب وأكاذيب وافرتاءات أهل الكتاب.

ة. وفيها: أنَّ أهل الكتاب َيْسَعون إىل إضالِل املسلمني، والتلبيِس عىل العامَّ

وفيها: أنَّ أهل الكتاب ال يؤمَتنون عىل كُتبهم.

، وإثباِت  وفيها: ُجرأُة اليهود، بالَكِذِب عىل اهلل، ونِْس�بِة ما مل َيُقْله إليه، ونفِي املعنى احلقِّ
املعنى الباطل.

وفيها: مَجُْع اليهود بني الَكِذب يف القول والِفْعل.

م َيْعطِفون ألِسنَتهم وَيْلوونا  وفيها: َسْعي أعداء اهلل إىل تريف اللَّفظ وإفساد املعنى، وأنَّ
ف. ل إىل املحرَّ عن اللَّفظ املنزَّ

�ة أن ُتافِظ عىل كتاب اهلل، بِحفِظ ألفاظه ومعرَفِة ُمراد اهلل تعاىل  وفيه�ا: أنَّ عىل هذه األُمَّ
من كالمه.

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(:

ول��امَّ ب�نيَّ اهلل تعاىل افرتاَء اليهود علي�ه؛ أردَف ذلك بِذكر افرتائهم ع�ىل أنبيائه، وإثباِت 
براءة األنبياء؛ فقال:

ا(؛ لظه�ور َبَشت�ه وعدم  َي )َب�َشاً )ڦ ڦ ڦ( أي: ال ينبغ�ي وال َيلي�ق. وإنَّ�ام ُس�مِّ

.- استتاِرها -بخالف َبَشة الدوابِّ
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ل من عنده  )ڄ ڄ ڄ( أي: يصطفَي�ه نبيًّا، وُيعطيه )ڄ( وهو: الوحي املنزَّ

-كالت�وراة واإلنجي�ل والق�رآن- )ڃ( أي: َفْهم الكت�اب والعمل به )ڃ(: 
الرسالة والوحي.

: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ( أي: ُاعُبدوين بأيِّ  )ڃ ڃ چ(: يأُمره�م قائ�الاً

نوع من أنواع الِعبادة، من دون اهلل -أي: مع اهلل- ُمِشكني به.

ِئ�ق بذا النب�يِّ أن يق�وَل لقوم�ه: )ڇ ڍ ڍ( أي: ُحَك�امء، ُعَلامء،  وإنَّ�ام الالَّ
ُحَلامء، ُفَقهاء، خُمِلصني، تَمعون بنَي الِعبادة والتَّقوى، وُتَربُّون الناس عىل رشيعة اهلل بالِعْلم 

عوة، وُتَربون الَخْلق عىل ما تقتضيه الشيعة. والدَّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ( أي: بس�َبب كونِك�م ُمَعلِّم�ني الن�اَس م�ا أنزله اهلل، )ڈ 

راسة(: هي  ڈ ژ( أي: تقرأون وتَفظون وتفَهمون، فتتعلَّمون ثم تعلِّمون. و)الدِّ
تعلُّم األلفاظ.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ َمن علَّمه اهلل الكتاب واحِلكمة، ال يمكن أن يدعو الناس إىل عبادة نفسه.

هوا الناَس إىل اهلل، دون َرْبطِهم  عاة باإلخالص هلل يف دعوهتم، وأن يوجِّ وفيها: تذكي الدُّ
بأشخاِصهم أو مجاعاهِتم.

وفيها: أنَّ الُغُلوَّ يف طاعة األشخاص نوٌع من عبادهتم.

وفيه�ا: أنَّ َمن ألزم الناس أو طلَب منه�م أن يتَّبعوا قوَله -مهام كان-؛ فهو إنَّام يدعوهم 
لعبادة نفس�ه، وقد قال تعاىل عن رِشك الطاعة: )ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ( ]التوبة: 31[، وق�د ج�اء يف حديث َع�ِديِّ ْبِن َحاتٍِم ، أنَّه َس�ِمَع النَّبِيَّ 
ُْم مَلْ َيُكوُنوا َيْعُبُدوَنُْم؛ َوَلِكنَُّهْم َكاُنوا   يق�رأ ه�ذه اآلية، ثم قال : »َأَما إِنَّ

ُموُه«))). ُموا َعَلْيِهْم َشْيئاًا َحرَّ إَِذا َأَحلُّوا هَلُْم َشْيئاًا اْسَتَحلُّوُه، َوإَِذا َحرَّ

نه األلباين يف الصحيحة )93)3(. رواه الرتمذي )3095(، وحسَّ  (((
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عوة لعبادة غي اهلل أن يقول الداعي للناس: ارَكعوا ل، واسُجدوا ل؛ بل إذا  فليست الدَّ
ا بطاعته من دون اهلل؛ فقد دعاهم إىل عبادته مع اهلل. ألزَمهم أيضاً

انيًّ�ا، يتأدَّب وي�ؤدِّب، ويتعلَّم وُيعلِّم،  وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي ملعلِّم الن�اِس اخلَي أن يكون ربَّ
بالُقدوة.

وفيها: أهيَّة العمل بالِعْلم، ويدخل فيه: تعليمه الناَس.

وفيها: أنَّ اهلل يرزق أنبياَءه َفْهَم ما أنزله عليهم، والعمَل به.

وفيها: أنَّ الِعْلم طريُق العمل؛ فكيف يعمل َمن ال ِعْلَم عنده؟!

ك. وفيها: استحالة َكِذِب األنبياء عىل اهلل تعاىل، ودعوهِتم إىل الشِّ

بَّاينَّ هو: الذي ُيَريبِّ الناس عىل م�ا أنزله اهلل، ويدعوهم إىل التعلُّم  وفيه�ا: أنَّ العالِ��م الرَّ
يَّات وأص�ول الِعْلم، قبل  ج بم يف مس�ائل الِعْل�م، ويبدأ بالقواع�د والُكلِّ والعم�ل، ويت�درَّ

التفاصيل واجلزئيَّات.

 ، وفيها: أهيَّة )ِدراس�ة( الكتاب الذي أنزَل�ه اهلل، وهذا حيتاج إىل ُمذاكرة، وَفْهم، وتبصُّ
ومواظبة عىل الِقراءة.

. ك به؛ فهو ربَّاينٌّ وفيها: أنَّ َمن تعّلم ما أنزل اهلل ومتسَّ

بَّاينَّ ال ُبدَّ أن ينفع الناس، وال يقَتِص نفُعه عىل نفسه. وفيها: أنَّ الرَّ

انيَّة؛ وهي املذكورة يف  بَّ ويف اآلية: بيان األسباِب التي يؤدِّي األَْخُذ با إىل بلوغ مرتبة الرَّ
قوله تعاىل: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(.

َد َحْش�ِو األذهان باملعلومات؛ وإنَّام ال ُبدَّ من ُظُهور أثر  وفيها: أنَّ التعليم النافع ليس مرَّ
الِعْلم وثَمرته، باألعامل الصاحلة، واألخالق واآلداب الكريمة الطيِّبة.

وفيه�ا: أهيَّ�ة الَبَص بسياس�ة الن�اس، وقيادهت�م للعمل ب�ام أنزَله اهلل، وااللت�زام بذلك 
ك به. والتمسُّ

انيَّ�ة: تولِّ أمور الناس، وإرش�ادهم إىل ما في�ه صالُحهم ونفُعهم يف  بَّ وفيه�ا: أنَّ م�ن الرَّ
العاجل واآلجل.
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ْعي يف إصالِح الَخْلق، ومحِلهم عىل طاعة اهلل. ي، والسَّ وفيها: أهيَّة النَّْفع املتعدِّ

وفيها: أنَّ منهج األنبياء: ِعْلٌم، وَعَمٌل، وتربيٌة.

(، بتعلُِّم ما أنزَله، والعمِل به. بِّ وفيها: تفخيم شأن املنَتِسب إىل )الرَّ

انيَّة: العمل به بعد َدْرِسه. بَّ وفيها: أنَّ من أسباب ترسيخ الِعْلم يف النفوس الرَّ

ا. ه ُمنَقطِعة، إذا مل حيُصل الِعْلم والعمل معاً وفيها: أنَّ النِّسبة بنَي العبد وَربِّ

)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(:

ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل أنَّ النبيَّ الُمرَسل ِمن عنِده، ال يمكن أن يدعَو قومه إىل أن يعبدوه من 
انيِّني، والوسيلة لذلك هي: ِدراسة الكتاب والعمل  دون اهلل؛ وإنَّام يدعوهم إىل أْن يكونوا ربَّ

ا أنَّه ال يمكن للنبيِّ أن يأُمَر الناس بعبادة أحٍد مع اهلل؛ فقال: به؛ ذكر تعاىل أيضاً

بني )ک(  )ڑ ڑ( أي: وما كان له أن يأمركم )ک ک ک( املقرَّ

واملرَسلني )گ( تعُبدونم من دون اهلل.

)گ گ(: االس�تِفهام للنف�ي؛ أي: ال يمك�ن أن يدعو إىل ذل�ك؛ ألنَّ َمن دعا إىل 

عبادِة غِي اهلل فقد دعا إىل الُكفِر، واألنبياء إنَّام يأمرون بالتوحيِد وعبادِة اهلل وحَده ال رشيك له.

. )ڳ ڳ ڳ ڳ( أي: بعد أن ثبَت إسالُمكم واستقرَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا النصارى الذي�ن عبدوا نبيَّهم، ثم قال�وا: هو أمرنا  دُّ ع�ىل أهل الكت�اب، وخصوصاً ال�رَّ
بذلك، واهلل تعاىل يقول لنبّيه عيسى يوَم القيامة: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ( ]املائدة: 116[.

عوة، التي َيْدعون الناس إليها. وفيها: أنَّ األنبياء ال يمِكن أن ُيناِقضوا مبادئ الدَّ

ار واملِشكني، من عب�ادة املالئكة والنبيِّني، وقد عبَد  دُّ عىل ما اش�تهر بنَي الكفَّ وفيه�ا: الرَّ
ا، وعبَد النصارى املسيح، وأرشكوا بم مع اهلل. ار العَرب املالئكة، وعبَد اليهود عزيراً كفَّ

ا من الِعبادة،  ف�ون له أنواعاً وفيه�ا: َردٌّ بلي�غ عىل الذين َيْغُلون يف النبيِّ ، وَيْصِ
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مثل: االس�تغاثة به، ودعائه مع اهلل، واللُّجوء إليه يف الش�دائد بعد موت�ه، والُغُلّو يف َمْدحه، 
نوب، وش�فاء األم�راض، ومعرفة الَغيب،  بَوْصف�ه بأوص�اف ال تليق إالَّ باهلل -كمغفرة الذُّ

ونحوها-.

وفيه�ا: أنَّ األنبي�اء تَرك�وا أقوامه�م عىل اإلس�الم، ثم حص�َل التحري�ُف والتبديُل ِمن 
ك  د  ترَكنا عىل الَبيضاء، ليُلها كنَهارها، ثم حَدث الُكفر والشِّ بعدهم. ونبيُّنا حممَّ

بعد ذلك.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(:

  باِعهم له؛ بنيَّ اهلل ة النبيِّ  ووجوَب اتِّ ول�امَّ كان أهل الكتاب ُينِكرون نبوَّ
د  وأخ�رَب أنَّ�ه أخَذ الَعهد عىل مجيع األنبياء  -من آدم إىل عيس�ى- بأنَّ�ه إذا ُبعث حممَّ

م سيتَّبعونه وينُصونه؛ فقال تعاىل:  وهم أحياء، أنَّ

د - ملن أرس�لناك إليهم، بأنَّ ربَّك قد أخَذ  )ڱ ڱ ڱ( أي: اذُك�ر -يا حممَّ

د باليمني. )ں ں( و)امليثاق( هو: العهد املؤكَّ

-كالت�وراة  كت�اب  م�ن  أعطيُت�ك�م  مه�ام  أي:  ۀ(  ڻ ڻ  ڻ  )ڻ 

واإلنجيل-وأنزلُت عليكم من َوحي، ورزقُتكم من احِلكمِة، والصواِب والَفهِم، والقضاِء 
د  )پ( أي:  بنَي الناس، )ۀ ہ( من عندي )ہ( وهو حممَّ
ُموافِ�ق وُمطابِق )ہ ھ( ممَّ�ا أنزلُته عليكم، وأخربُتكم عن�ه يف كتبكم؛ )ھ ھ( 

قون به أنُتم وَمن معكم، وتعملون بام يأيت به. أي: ُتَصدِّ

)ھ(: ُتعينونه يف َنْش رسالته، وتاِهدون معه أعداءه.

)ے( اهلل تعاىل: )ۓ(: االس�تِفهام للتقرير؛ أي: هل اعرتفُتم بذلك والتَزمُتم 

به، )ۓ( َقبِْلتم )ڭ ڭ( اإليامن والنُّصة )ڭ( )اإِلْص( هنا: الَعهد الثقيل، 
وامليثاق الشديد.
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ْفنا، وَقبِْلنا، والتَزْمنا. )ۇ( -أي: األنبياء-: )ۇ( واعرَتَ

)ۆ ۈ( أي: عىل أنُفِس�كم بذلك، وعىل أتباعكم، وليشَهْد بعُضكم عىل بعض 

ب�ه )ۈ ٴۇ ۋ ۋ( أي: ش�اهٌد معكم؛ فَش�ِهَد اهلل تعاىل بنفس�ه عىل ه�ذا الَعهد، 
ا. وكفى به شهيداً

. وقيل: كلٌّ عىل ِحَدة،  رِّ وق�د قي�ل: إنَّ اهلل أخذ امليث�اق عىل األنبياء مَتمعني، يف عامل ال�ذَّ
ا، واهلل أعلم. يف حياته ووقته -ل�امَّ بعَثه وأوحى إليه-. وال مانع من حصول األمَرين مجيعاً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

باِعه. د ، واتِّ إلزام أهل الكتاب باإليامِن بالنبيِّ حممَّ

خوِل يف  ته ، دون اعتق�اِد لُزوِم اتِّباع�ه، والدُّ وفيه�ا: أنَّ�ه ال يكفي اإلي�امن بنبوَّ
دين�ه، وُنصته؛ فإنَّ بعض طوائف أهل الكتاب كان�وا يقولون: نؤمن به نبيًّا، لكن للعَرب، 

وليس لنا!

ا، وأن يؤِمن األوُل بام  ق بعُضهم بعضاً وفيها: أنَّ اهلل تعاىل أخَذ الَعهد عىل األنبياء أن ُيَصدِّ
ا  لو ظهَر فيهم، وقد حصَلت  داً ا سيتَّبعون حممَّ م مجيعاً جاء به اآلِخر، وينُصه، وأنَّ
اإلش�ارة إىل ذلك بإمامته  هلم يف بيت املق�ِدس ليلَة اإلرساء؛ فهو  خي 

الَخْلق، وله املقام املحمود، والشفاعة الُعظَمى يوم القيامة.

وفيها: أنَّ خرب نبيِّنا  موجوٌد يف مجيع الكتب التي أنزهلا اهلل عىل أنبيائه، ومنها: 
كت�اب موس�ى وعيس�ى ، ك�ام قال تع�اىل يف آي�ة أخ�رى: )ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ( ]األعراف: 157[.

وفيها: أنَّ األنبياء صاروا أهالاً هلذا امليثاق العظيم، بام آتاهم اهلل من الكتاب واحِلكمة.

وفيها: َفْضل نبيِّنا  عىل مجيع األنبياء، وهو خامَتهم وإمامهم.

وفيها: أنَّ ما كان واجباًا عىل النبيِّ ؛ فهو واجٌب عىل أْتباعه؛ ألنَّ ما وجَب عىل 
اإلمام وجَب عىل تابِعه.
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�د ؛ فق�د كفَر بنبيِّ�ه الذي يزُع�م اتِّباع�ه، وقد قال  وفيه�ا: أنَّ َم�ن كف�َر بمحمَّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ  تع�اىل:  اهلل 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڈ ڈ ژ ژ( ]النساء: 151-150[.

وع�ىل ه�ذا: فَم�ن أنكَر ما ج�اء به  -م�ن أهل الكت�اب-؛ فقد كفَر بموس�ى 
وعيسى، وبالتوراة واإلنجيل.

وفيها: َت�كرار َأْخذ الَعهد، وتوثيقه، والَحِلف عليه، واإلش�هاد عليه، يف األمور اجلليلة 
العظيمة.

وفيها: ِعَظم مس�ئوليَِّة املس�لمني وواجبِه�م نحو النبيِّ ؛ ألنَّ�ه جيب عليهم أن 
.- يقوموا بام كان سيقوم به األنبياء -لو ظهَر فيهم نبيُّنا

. ِّين؛ ُنصةاً للنبي نَّة، ونِص الدِّ وفيها: وجوُب اجلهاِد عىل املسلمني، ونِش السُّ

ٌف للمس�لمني، بأنَّه صاَر من وظيفتهم ما ُكلَِّف ب�ه األنبياء من قبُل، وَلِزَمهم  وفيه�ا: رَشَ
ما كانوا قد التَزموا به.

ا لِعنادهم. ة عليهم، وإظهاراً وفيها: َكْشف احلقيقة التي خُيفيها أهُل الكتاب؛ إقامةاً للُحجَّ

َل املشهوِد به، واعتقاَده، وأداَءه وتبليَغه. هادة تقتيض تمُّ وفيها: أنَّ الشَّ

. ِّوفيها: أنَّ كلَّ نبيٍّ قد ُأِمَر قوُمه بنُصة النبي

د  كانت معلومةاً لدى مجيع األنبياء يف حياهتم. وفيها: أنَّ صفة نبيِّنا حممَّ

وفيه�ا: أّن َأْخ�ذ اإلق�رار واالعرتاف بع�د امليثاق، ثم اإلش�هاد عىل ذلك؛ ه�و من باب 
باع النبيِّ ؛  التأكيد، وهذا يبنيِّ ش�ناعة جريمة أهل الكتاب وغيهم ممَّن يرفض اتِّ

م كَفروا بامليثاِق واإلقراِر واإلشهاِد. ألنَّ

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى(:

ث�م ذكَر اهلل تعاىل ُحكم الُمعِرض عن ه�ذا امليثاق؛ فقال: )ۅ ۉ( أي: أعرَض عن 
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اإلي�امن ب�ذا النبيِّ  وُنصت�ه )ۉ ې( أي: بعدما أخ�َذ اهلل الَعهد وامليثاق؛ 
عه ودينه. )ې ې ې(: اخلاِرجون عن طاعة اهلل، اجلاِحدون لَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إطالق الِفْس�ق ع�ىل الُكفر، وه�ذا كقوله تع�اىل: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۇ(، ثم قال: )ې ې ى ى ائ( ]السجدة: 18-20[، والِفْس�ق األكرب منه 

ُيوِجب اخللود يف النَّار.

ويف اآلي�ة: أنَّ الشائ�ع ال َتل�َزم قبل الِعْل�م؛ فَمن كان يف بادي�ٍة أو بالٍد نائي�ٍة، فلم تبُلْغه 
ب عىل خُماَلفة ما ال َيْعلم، وأمره إىل اهلل تعاىل يوَم القيامة، ُيَكلِّفه  س�الة؛ فال يعذَّ عوة والرِّ الدَّ
ويمَتِحنه، وهو بصٌي به وبَمصيه. وكذلك املس�لم الذي مل َيبُلغه ُحكٌم رشعيٌّ -بال تفريط 

منه-؛ فهو معذوٌر، حتى يبُلَغه الُحكم.

ة اهلل إىل َخْلقه، ببياٍن ووضوح، بُلغاهتم وألِسنَتهم؛  عاة إىل اهلل إبالغ ُحجَّ وفيها: أنَّ عىل الدُّ
ألنَّ هذا ممَّا رَشَعه اهلل وأوجَبه وأحبَّه؛ كام قال يف آية أخرى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ( ]النساء: 165[.

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى 

ۈئ ېئ ېئ(:

ا عىل َمن أراد ديناًا س�وى دينه الذي أنزَل به كتبه، وأرس�َل به ُرُس�له،  ثم قال تعاىل، ُمنِكراً
وهو عبادته وحَده ال رشيك له:

)ى(: االس�تِفهام لإلن�كار والتوبي�خ )ائ ائ( ورشيعتِ�ه الت�ي رَشَعها لعباده 

)ەئ( أي: يطُلبون وُيريدون.

ومعن�ى اآلي�ة -بالنظ�ر إىل ما س�بقها-: أيتولَّون وُيعِرض�ون عن احلقِّ بعدم�ا تبنيَّ هلم، 
ويطلبون ديناًا غَي دين اهلل -وهو اإلسالم، واإلخالص هلل يف الِعبادة-؟!

)ەئ وئ( )ال�واو( للح�ال، أي: واحل�ال أنَّه أس�لَم له س�بحانه، وخض�َع، وانقاَد 
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حلُ�كم�ه )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( وه�ذا ه�و اإلس�الم واالنقي�اد االختياري، 
ا كونيًّا، وهذا يش�مل كلَّ ما يف الس�اموات واألرض،  ، انقياداً )ۈئ( أي: انقاَد ُمْرغاماً

من الُعقالِء واجلامداِت، وغِيها من املخلوقات.

ا. ا، و)الَكْره(: ما ُفِعل اضطراراً و)الطَّوع(: ما ُفِعل اختياراً

)ۈئ ېئ( أي: َتْرِجع اخلالئُق كلُّها إليه سبحانه يوَم القيامة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار بام يلَزُمهم. خماَطبة الكفَّ

ا -يف مثل املرض، وَقْسم  م إذا كانوا ُمنقاِدين هلل َكْرهاً ار؛ بأنَّ ة عىل الكفَّ وفيها: إقامة الُحجَّ
عه؟! ا، فُيْسِلمون له ويتَّبِعون رَشْ زق، واألَجل واملوت-؛ فلامذا ال ينقاُدون إليه َطوعاً الرِّ

وفيها: أنَّ اإلعراض عن ُحكم اهلل تعاىل ال َيليق بالُعقالء.

وفيها: أنَّ َمن ابتغى غي دين اهلل؛ فهو مسَتِحقٌّ للتوبيخ العظيم.

ع اهلل، مبنيًّا عىل اإلخالص له  ا ل�َشْ ة العمل: أن يكون موافقاً وفيه�ا: أنَّ ِم�ن رشط ِصحَّ
وحَده.

وفيها: ُعموم ُملك اهلل وُس�لطانه، وَهيمنت�ه عىل خملوقاته، وأنَّه  ال خُياَلف، وال 
ُيامَنع.

نيا: بالِعبادة والتشيع، ويف اآلخرة: باحلساب واجلزاء. ويف اآلية: أنَّ املرِجع إىل اهلل يف الدُّ

َجعون إىل اهلل يوَم القيامة،  م س�ُيْ وفيها: هتديٌد ووعيٌد للُممَتنِعني عن اتِّباع دين اهلل، بأنَّ
لُيحاِسبهم وجُيازيم.

ين  ا َمن انقاَد إىل الدِّ وفيه�ا: أنَّ االنقي�اَد االختياريَّ هو الذي ينفع العبَد وُيث�اب عليه، أمَّ
يف -دون انقياد الَقْلب-: فال ينَتِفع بذا االنقياد يوَم القيامة. ة والسَّ بالقوَّ

�يف والسالِس�ل والتهديد، كام  لكن، قد ينقاُد بعُض الناس يف بداية أمرهم َكرها -بالسَّ
حصَل مع بني إرسائيل يف َرْفع اجلبل عىل رؤسهم- ثم يدخل اإليامُن إىل القلوب، فينقاُدون 
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ا؛ فيدخلون اجلنَّة، كام يف احلديث: »َعِجَب اهلل ِمْن َقْوٍم َيْدُخُلوَن  ا، ويعبُدون اهلل اختياراً َطوعاً
اَلِسِل«))). الَجنََّة يِف السَّ

ا: معرفة الثواب والعقاب. وفيها: أنَّ ممَّا ُيعني عىل االنقياد َطوعاً

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ(:

د  ملن قبله م�ن األنبياء؛ فقال: )ٱ( -يا  ث�م ب�نيَّ اهلل تعاىل تصديَق النبيِّ حممَّ
ُس�ل- ويدخل يف هذا  �د - مبيِّناً�ا اعتقاَدك فيَمن س�بَقك م�ن إخوانك من الرُّ حممَّ

ا-. ته  أيضاً اخِلطاب ُأمَّ

ا: )ٻ ٻ( أي: بُربوبيَّته، وإهليَّته، وأسامئه وصفاته. فقولوا مجيعاً

م )القرآن(  نَّة التي تبيِّنه. وقدَّ )ٻ ٻ پ( من الوحي والتنزيل، وهو القرآن والسُّ

لة. كر؛ ألنَّه أرشف الكتب املنزَّ بالذِّ

  ُحف، وما ُأويَت أوالُده من الوحي. وإبراهيم )پ پ پ ڀ(: من الصُّ

هو أبو األنبياء.

)ڀ( وه�و الوَلد األكرب إلبراهيم، وهو الذبيح، )ڀ( وهو الذي ييل 

ب  أخاه إس�امعيل يف الرتتيب الزمني، ويف الَفْضل كذلك، )ڀ( ابن إس�حق، امللقَّ
ب�� )إرسائي�ل(، )ٺ(: مج�ع )ِس�بط(، وأصله يف اللُّغ�ة: ابن البن�ت، ويطَلق عىل 
الذي�ن َيْرِجع�ون إىل أب واحد. واملراد هنا: أوالد يعقوب  االثنا عش، وَمن تش�عَّب 

منهم من بطون بني إرسائيل.

و)اإلن�زال( قد حصَل عىل أنبياِء ش�عوب بن�ي إرسائيل، لكن ما ُأنِزَل ع�ىل النبي فكأنَّام 
ته وقومه. ُأنِزَل عىل ُأمَّ

رواه البخاري )0)30(.  (((
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)ٺ ٺ ٺ ٿ( ِم�ن ُكتب اهلل -التوراة واإلنجيل- وِمن اآليات واملعِجزات. 

ن قبلهام؛ لِ�ام حصل بام م�ن التغيي الكبي واألثر العظيم يف بني إرسائيل،  وق�د أفرَدها عمَّ
وألنَّ سياق الكالم يف اآلية مع اليهود والنصارى، وموسى وعيسى ها نبيَّا أهل الكتاب.

. ويدخل  وقوله )ٿ( أي: ما ُأعطَِي النبيُّون )ٿ ٿ( َوْحياًا وَفْضالاً وِمنَّةاً
. يف )النبيِّني( هنا: داود وسليامن وأيوب وغيهم

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( يف اإليامن والتصديق؛ بل نؤمن باجلميع.

)ڤ ڤ(: الضمي يعود عىل األصل يف سياق الكالم، وهو اهلل  )ڤ( 

ا. ا وَقَدراً ا وباطناًا، بالَقْلب واللِّسان واجلوارح، رشعاً أي: ُمسَتسِلمون ظاهراً

ويف هذه اآلية من الفوائد:
م )ما ُأنِزَل  كر ع�ىل األنبياء، وقدَّ مه يف الذِّ ٍد ؛ فقد قدَّ إج�الُل اهلل لَق�ْدر نبيِّه حممَّ

عليه( عىل )ما ُأنِزَل عليهم(.

وفيه�ا: وج�وُب اإليامن بام ُأنِزَل علين�ا -وهو القرآن- وهذا يقت�يض التصديَق بأخباره، 
وامتِثاَل أوامره، واجتناَب نواهيه.

لة عىل األنبياء الس�ابقني، وإن مل نعِرف أسامَءها وما اشتمَلت  وفيها: اإليامن بالكتب املنزَّ
. عليه تفصيالاً

وفيها: أنَّ ما ُأنِزَل عىل األنبياء فقد ُأنِزَل عىل أقوامهم.

وفيها: وجوب اإليامن بُمعِجزات األنبياء.

وفيه�ا: احلَذر من اإليامن ببعض األنبياء دون بع�ض، بالتفريق بينهم يف اإليامن، واحلَذر 
ة بعضهم -كام فعَل اليه�وُد وغُيهم، بالتكذيب بغي  م�ن العصبيَّ�ة التي تؤدِّي إىل إنكار نبوَّ

أنبيائهم-.

وفيها: أنَّ االستِس�الَم هلل يقتيض تقديَم طاعته عىل طاعة كلِّ أحد، واالستِس�الَم بام جاء 
ضا بقَدره. عه، والرِّ به نبيُّه ، واالنقياَد لَشْ

ا لِ�ام قبله. وهذا ال يتعاَرض  وفيها: أنَّ االستِس�الَم هلل يقتيض العمَل بام جاء منه، ناس�خاً
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م�ع اإلي�امن بام ُأنِزَل عىل النبيِّني من قب�ُل؛ فنحن نقَتدي بم، ونؤمن بام ُأن�ِزَل عليهم، لكْن؛ 
عة وِمنهاٌج، وما جاء رشُعنا به يلَزمنا األَخُذ به دون غِيه. لكلٍّ رِشْ

ين واإليامن هي رأُس العطايا، وس�َبُب الس�عادة يف اآلخرة؛ فيجب  وفيه�ا: أنَّ عطيَّة الدِّ
نيا. االهتاِمُم والفَرح با أكثُر من االهتامم والفرح بعطايا الدُّ

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(:

خيرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية: أنَّ كلَّ ديٍن غِي اإلسالم فهو باطٌل ومرفوٌض.

)ڦ ڄ( والتوحي�ِد، واالنقي�اِد حلُك�م اهلل،  )ڦ ڦ( أي: يطُل�ب  وقول�ه 
ا،  د  )ڄ( يتعبَّد به، ويس�ُلكه منهجاً والطريقِة يف التعبُّد التي أنزهلا اهلل عىل حممَّ

ويعَتنِقه، وَيدين اهلل به يرجو الثواب.

ي�ن( ُيطَلق عىل العمل، كقوله تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ( ]الكافرون: 6[، وُيطَلق  و)الدِّ
عىل اجلزاء، كقوله تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ( ]االنفطار: 17[ أي: يوم اجلزاء.

چ  ڃ  ڃ  )ڃ  علي�ه  ُيث�اب  وال  وم�ردوٌد،  مرف�وٌض  أي:  ڃ(  ڄ  )ڄ 

چ( أي: املحرومني من الثواب، الواِقعني يف العقاب، الناِدمني حيث ال ينفع النََّدم؛ 

نيا باملسلك الباطل، وَخِسوا أنُفَسهم وأهليهم يوَم القيامة. م َتِعبوا يف الدُّ ألنَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا اإلس�الم  ، وهو رشيعة النبيِّ . وأمَّ أنَّ اإلس�الم يف اآلية هو اإلس�الم اخلاصُّ
باملعنى العاّم فهو: االستِس�الم هلل تعاىل، وه�و دين مجيع األنبياء، كام قال تعاىل -حكايةاً عن 
يعق�وب  يف وصيَّته لَبنيه-: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 132[، وكام قالت 

َمِلكة سبأ: )حس خس مس حص مص جض( ]النمل: 44[.

. ِّويف اآلية: أنَّه ال جيوز إقراُر أحٍد عىل ديٍن خُيالِف رشيعَة النبي

ا يف  وفيها: أنَّ َمن داَن بغي اإلس�الم -يف أصٍل أو فرٍع-؛ فلن ُيقَبل منه، ولن ُيعَطى ثواباً
ا باهلل-. اآلخرة؛ بل سَيْخَس نفَسه يف النَّار -عياذاً
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 ، وفيها: أنَّ َمن داَن بغي اإلسالم؛ فإنَّ دينَه مرفوٌض من ِقَبل اهلل تعاىل، ورسولِه
واملؤمنني؛ كام يدلُّ عليه بِناُء الِفْعل للمجهول يف قوله: )ڄ ڄ(.

وهذا يدلُّ عىل ُبطالن مبدإ »احرتام مجيع األديان«؛ إذ كيف ُترَتم األديان الباطلة؟!

ة مجيع األديان املوجودة عىل ظهر األرض، وناَدى  وفيها: بياُن ُبطالِن قول َمن قال بِصحَّ
ة،  ة، والبوذيَّ بعَدم الطعن فيها! وهذا ضالٌل مبنٌي؛ فجميع األديان -من النصانيَّة، واليهوديَّ

وغيها- باطلٌة، وال ديَن إالَّ ديُن اإلسالم.

وفيه�ا: أنَّ َم�ن داَن بغي اإلس�الم؛ ُيتِعب نفَس�ه، وال ُيقَب�ل عمُله، ومه�ام أنفَق يف اخلي 
فق�د أضاَع ماَله؛ ألنَّ اهلل تعاىل قال عن ه�ؤالء: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ( ]الفرقان: 23[.
وفيها: بياُن الَغْبن العظيم يوَم القيامة للكافِرين، عندما َيْلَحُقهم الُخساُن املبني.

ين الصحيح، وأنَّه اإلسالُم ال غي. وفيها: توفُي الوقت عىل َمن يبحث عن الدِّ

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  )چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

سَبب نزول اآلية:

ِك،  ْ �َق بِالشِّ ع�ن اب�ن عبَّاس  ق�ال: »َكاَن َرُجٌل م�ن األَْنَصاِر َأْس�َلَم، ُثمَّ اْرَتدَّ َوحَلِ
َم، َفَأْرَس�َل إىَِل َقْوِمِه: َس�ُلوا ِل َرُس�وَل اهلل : َه�ْل ِل من َتْوَبٍة؟ َفَج�اَء َقْوُمُه  ُث�مَّ َتنَدَّ
ُه َأَمَرَنا َأْن َنْس�َأَلَك: َهْل َلُه من َتْوَبٍة؟  ا َقْد َنِدَم، َوإِنَّ إىَِل َرُس�وِل اهلل ، َفَقاُلوا: إِنَّ ُفاَلناً
َفنََزَلْت: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( إىل قوله: )ھ ھ ے ے(، 

َفَأْرَسَل إَِلْيِه َفَأْسَلَم«))).

وقي�ل: نزَلت اآلي�ة يف أهل الكتاب -م�ن اليهود والنص�ارى- الذي�ن َرَأوا َنْعَت النبي 
، ثم كَفروا به بعد بِْعثته))). وا به، وَشِهدوا أنَّه حقٌّ  وِصفَته يف كتاِبم، وأَقرُّ

رواه النسائي )4068(، وصححه األلباين يف الصحيحة )3066(.  (((
انظر: تفسي الطربي )574/6(، تفسي ابن املنذر ))/80)(.  (((
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وقوله تعاىل )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(: االستِفهام لإلنكار. وجيوز 
ب من ُكفرهم بعد إيامنم، أو للتوبيخ واالستِبعاد. أن يكون للتعجُّ

؛ واختاروا  وا بعد أن آمنوا وعَرف�وا احلقَّ �ا ارَتدُّ واملعن�ى: ِمن املس�تبَعد أن يدَي اهلل قوماً
الُكفر والضالل بعد اإليامن؛ فإنَّ هداية مثل هؤالء بعيدة؛ ألنَّ َمن عرف احلقَّ ثم ارتدَّ عنه، 
ا ممَّن مل يع�ِرف احلقَّ وبقَي عىل ُكفره. ولذلك كانت عقوب�ة املرَتدِّ هي الَقْتل بكلِّ  أش�دُّ ُجْرماً

َل ِدينَُه َفاْقُتُلوُه«))). حال، إالَّ أن ُيْسلم؛ لقوله : »َمْن َبدَّ

ا  )ڎ( ثابٌت، وخربه  داً وا بألِس�نَتهم )ڌ ڎ( حممَّ )ڌ(، وأقرُّ

ِصدق، وال ِمرية يف كونه ُمرَسالاً ِمن ِعنِْد اهلل، )ڈ ڈ( أي: الُحَجج والرباهني 
ته. ة ُنُبوَّ واملعِجزات، التي تبنيِّ ِصدقه  وتدلُّ عىل ِصحَّ

م  )ژ ڑ ڑ ک ک(؛ ف�ال ُيوفِّقه�م للهداية، وال ُييسِّ هلم أس�باَبا؛ ألنَّ

. ظَلموا أنُفَسهم، بإصارهم عىل الُكفر، بعدما تبنيَّ هلم احلقُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
قت  ون ببِْعثة النبيِّ  قبل أن ُيبَعث، وأنَّ ُقُلوبم صدَّ أنَّ أه�ل الكتاب كانوا ُيِقرُّ

بذلك، ونطَقت به ألِسنَُتهم.

ة والرباهني. ، بعدما تبنيَّ له، وعَرفه باألدلَّ وفيها: استِبعاد هداية َمن جحَد احلقَّ

. ا من الكافِر األصيلِّ وفيها: أنَّ املرَتدَّ أعظُم ُكفراً

وفيه�ا: أنَّ اهلداية أقرب إىل الكافر الذي مل يع�رف احلقَّ ثم ُعِرَض عليه، من الذي عَرفه 
وأصَّ عىل الُكفر.

 ، وفيه�ا: أنَّ اهلداية واإلضالل بيد اهلل، وهي تابعة حِلكمته تعاىل، فمنهم َمن يديه َفْضالاً
. ت عليه الضاللة َعْدالاً ومنهم َمن حقَّ

وفيه�ا: ِحكمة اهلل تعاىل ورمحته وَعْدله؛ حيث أقاَم للناس من البيِّنات الشعيَّة والعقليَّة 
. م عىل احلقِّ يَّة ما يُدهلُّ واحِلسِّ

رواه البخاري )7)30(.  (((
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ف له؛ فإنَّه جديٌر باهلداية. اه، وتشوَّ ، وترَّ وفيها: أنَّ َمن طلَب احلقَّ

وفيها: تسمية الكافر أو املِشك )ظاملاًا(؛ ألنَّه وضَع الِعبادة يف غي موِضعها.

لة  نيا -باالس�تمرار يف الضاللة- ومؤجَّ لة يف الدُّ دة، وأنَّ عقوبتها ُمَعجَّ وفيها: ش�ناعة الرِّ
يف اآلخرة -باخللوِد يف النَّار-.

وفيها: أنَّ َمن أضلَّه اهلل؛ فهو ظاملٌ لنفسه.

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ(:

وا وكَفروا  ث�م ب�نيَّ اهلل تعاىل عاقبَة ه�ؤالء الظاملني؛ فقال: )ک( أي: الذي�ن ارَتدُّ
بعد إيامنم. وصيغة اإلشارة للبعيد هنا؛ تُدلُّ عىل انِحطاط مرَتبتهم.

َس�َخطه  )گ گ گ ڳ( أي:  ُكفره�م:  ُمكافأهت�م ع�ىل  أنَّ  )گ( أي: 

وَغضبه عليه�م، وَطْرده هلم وإبعادهم عن رمحت�ه )ڳ ڳ ڳ( يلعنُونم 
ون للَّْعن. م مطبوعون عىل الُكفر، مستِحقُّ ا؛ ألنَّ أيضاً

وقول�ه تع�اىل )ڱ ڱ( أي: يف اللَّعن�ة، أو: يف عذاب النَّ�ار. و)اخللود( ُيطَلق عىل 
الُمك�ث الطوي�ل، وامل�راد به هن�ا: الدائم، ول�ذا ق�ال: )ڱ ں ں ڻ( أي: ال 

ُينَق�ص، َفْضالاً عن خروجهم منها، ولذلك ُين�اُدون املالئكَة بقوهلم: )ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ( ]غافر: 49[.

، وُيَوفَّونه  ل�ون؛ بل ُيباَدرون بالعذاب ُمب�اَدرةاً �رون ويؤجَّ )ڻ ڻ ڻ( أي: يؤخَّ

. مبارشةاً

؛ فق�ال: )ۀ ہ ہ( ورَجعوا إىل  ث�م اس�تثنى اهلل تعاىل من هذا كلِّ�ه طائفةاً واحدةاً
�م، وآمن�وا بعد ُكفره�م )ہ ہ ھ( أي: من بعد ِردَّهتم. وأش�ار إىل الُكفر بإش�ارة  ربِّ

البعيد؛ النِحطاط مرَتبته.
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)ھ( ما أفَس�دوه، وعملوا الصاحلات، وأعَلن�وا براءهتم من الُكفر الذي كانوا 

عليه، وَدَعوا َمن َتبَِعهم إىل أنَّ يتوب مثَلهم، وَفنَّدوا الباطل الذي نَشوه.

ف�إن فعل�وا كلَّ ذلك؛ )ھ ھ ے ے(: مقتىَض هذين االس�َمني أنَّه س�َيغِفر هلم 
نوب،  ويرمحهم، ويسرُت ُذنوبم، ويتجاَوز عنهم ؛ فهو )غفوٌر( بإزالة العذاب وآثار الذُّ

و)رحيٌم( بإعطاء الثواب.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ة لَلْعن�ِة اهلل، ومالئكته، وعباِده الصاحلني، ولعنة  دَّ بيان اس�تِحقاق الذي يموتون عىل الرِّ
ا، كام ق�ال تعاىل: )ڄ ڄ  ار يلَع�ُن بعُضهم بعضاً الن�اس أمَجع�ني يف اآلخ�رة، حتى إنَّ الكفَّ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]العنكبوت: 

25[، وكام قال: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]األعراف: 38[.

ا من  وفيها: أنَّ هؤالء ال ُيمَهلون ليعَتِذروا؛ وإنَّام يساَرع هلم يف العذاب دون تأجيل، َبدءاً
عذاب القرب، ثم يوم يقوم األشهاد، ويستمرُّ أبَد اآلبِدين.

وفيها: أنَّ رمحة اهلل سبَقت غضَبه؛ ولذلك استثنى من الَوعيد: التائبني من الُكفر.

وفيها: َفْتُح الباب هلؤالء، وتذكيهم بالُفرصة؛ ليعودوا عن ضالهلم، وُيصِلحوا ما أفَسدوه.

وفيها: أنَّ التوبة جيب أن تعُظم كلَّام عُظم الذنب.

ه بدعوِة غيه إىل الُكفر، وتزيينِه لآلخرين؛ فإنَّ من رشوط  ى رشُّ وفيها: أنَّ املرتدَّ إذا تعدَّ
َ عىل املأل ضالَل ما كان عليه، ويُردَّ عىل الباطل الذي كان  توبته: أن ُيصِلح ما أفسَده، ويبنيِّ

. قد اعتنَقه، ويدعَو َمن أضلَّهم إىل احلقِّ

وفيه�ا: أنَّ التوبة إذا كانت يف وقت الَقبول -قبَل حضور األجل، وقبل طلوع الش�مس 
ة. دَّ من مغربا-؛ فإنا تنفع، ولو كانت توبةاً من الرِّ

وفيها: َسَعُة رمحة اهلل وَكَرمه وَعْفوه؛ فيجمُع للتائب بنَي زواِل املكروِه -بمغفرِة الذنب، 
وَسرِت أَثره- وحصوِل املطلوب -من الرمحِة، والنِّعمة، واإلحسان-.
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�ار َمن يتوب توبةاً صاِدق�ةاً تنفعه، ومنهم َمن توبته فاس�دٌة ال تنفعه،  وفيه�ا: أنَّ ِم�ن الكفَّ
. ومنهم َمن ال يتوب أصالاً

وفيها: أنَّ التوبة التي ال أثَر هلا يف العمل، ال تنفع صاحَبها.

تة. وفيها: وجوب االستقامة بعد التوبة، وأالَّ تكون التوبة مؤقَّ

ين -عىل الُعموم- ال عىل س�بيل التعيني؛ فال ندري  ار واملرَتدِّ ويف اآلية: جواُز َلْعن الكفَّ
بَِم خُيَتم هلم.

ا، ال بالتخلُّص من العذاب، وال بتخفيِفه. وفيها: أنَّ اخلالدين يف النَّار ال ينَتظِرون َفَرجاً

نيا، ثم  ار بالعذاب، ومنه�م َمن ُيذيقه بعَض العذاب يف الدُّ وفيه�ا: ُمباَدرة اهلل تعاىل للكفَّ
عن�د امل�وت، ويف القرب، ثم يكون العذاُب األكرُب يف اآلخرة عن�د دخول النَّار، كام قال تعاىل 
پ(  پ پ  ٻ ٻ پ  ٻ  ٻ  )ٱ  أخ�رى:  آي�ٍة  يف 

]السجدة: 21[.

وفيه�ا: الثَّن�اء عىل الُمصِلحني بع�د توبتهم. ومن رشوط الُمصِل�ح: أن يكون صاحلاًا يف 
ا لغِيه ما فسَد بسَببه. نفسه، تائباًا إىل ربِّه، ُمصِلحاً

ا. ، إذا رجَع إىل اإلسالم خمِلصاً وفيها: َقبول توبة املرتدِّ

. ا، خمِلصةاً صاِدقةاً وفيها: أنَّ اهلل يغفر أكرَب ذنٍب إذا تاَب منه صاحُبه توبةاً نصوحاً

ه، وإنق�اٌذ للناس من إفس�اِده؛  وفيه�ا: أنَّ َفْت�ح الب�اب للُمفِس�د ليت�وَب؛ في�ه كفٌّ ل�شِّ
فاملصلحة له، ولآلخرين.

ا. وفيها: عَدم اليأس من توبة أسوإِ وأشدِّ الناس ُجْرماً

وفيها: أنَّ اجلزاء من ِجنس العمل، والعذاب يعُظم كلَّام عُظم الذنب.

وفيه�ا: أنَّ عقوبة املرتدِّ هي: اخلل�ود الدائم يف النَّار، وال راحة له فيها، ال بتخفيٍف، وال 
تأجيٍل.

ت الُفرصة عىل نفس�ه بالتوبة، ومل يس�َتِفد م�ن إمهال اهلل له يف  وفيه�ا: أنَّ املرتدَّ الذي فوَّ
له. نيا؛ ُيباِدره اهلل بالعذاب، وال يؤجِّ الدُّ
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)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(:

ث�م ذك�َر اهلل تع�اىل أه�َل التوب�ة الفاس�دة؛ فق�ال: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( م�ن 
وا عىل ذلك إىل املامت. ين، واستمرُّ الُمرَتدِّ

وقيل: هم أهل الكتاب، الذين كفروا بعيسى واإلنجيل، وموسى والتوراة.

)ۇ ۇ ۆ(؛ فص�اروا ينَح�ِدرون يف َدَركات الُكف�ر. وقيل: ه�م أهل الكتاب، 

ة النبيِّ ، وما أنزَل اهلل عليه من القرآن))). ا بَجْحد نبوَّ الذين ازدادوا ُكفراً

�روا التوب�ة إىل  ا، يعن�ي: إذا أخَّ فه�ؤالء )ۆ ۈ ۈ( إذا َغْرَغ�روا ومات�وا كف�اراً
حضور املوت، فتاُبوا حينئٍذ.

وه�ذا التفس�ي يش�َهد له قول�ه تع�اىل: )ک ک گ گ گ 
ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ  گ ڳ ڳ ڳ 

ۀ ہ ہ ہ( ]النساء: 18[.

بوا طريَقه بعدما عَرفوه. ، وتنكَّ )ٴۇ ۋ ۋ(: الذين ضلُّوا عن سبيل احلقِّ

وا،  ا أسَلموا ثم ارَتدُّ وقد ورَد يف س�َبب نزول هذه اآلية: عن ابن عبَّاس : »أنَّ قوماً
وا، فأرَسلوا إىل قومهم يسألون هلم؛ فَذكروا ذلك لرسول اهلل ؛  ثم أسَلموا ثم ارَتدُّ

فنزلت هذه اآلية: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(«))).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا، كام أنَّ املؤمن يزداد إيامناًا. أنَّ املرتدَّ يزداد ُكفراً

ا؛ كان أبعَد من التوبة. وفيها: أنَّه كلَّام ازداَد العبُد ُكفراً

؛ كام ق�ال تعاىل يف آيٍة أخرى: )ی  ؛ فهو ضالٌّ وفيه�ا: أنَّ كلَّ َم�ن اجتنب طريَق احلقِّ
ی ی جئ حئ( ]يونس: 32[.

انظر: تفسي الطربي )578/6-)58(.  (((
تفسي ابن كثي ))/)7(.  (((
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، وذاَق ح�الوة اإليامن، ثم ريَض بأن  وفيه�ا: أنَّ املرت�دَّ ُمنتِكُس الِفطرة؛ ألنَّه عَرَف احلقَّ
يعوَد إىل ُظُلامت الُكفر، ويرتدَّ عىل َعِقَبيه.

وفيه�ا: ش�ناعة ُكف�ر أهل الكت�اب؛ فقد آمن�وا ب�ام َرأوه يف كُتبه�م أوالاً من نع�ت النبي 
ا بإصارهم وِعنادهم وَحْربم له   وِصفته، ثم كفروا به بعد بِْعثته، ثم ازدادوا ُكفراً

هم عن سبيل اهلل.  وللمؤمنني، وَصدِّ

. ِّة النبي ا بَجْحد نبوَّ واليهود كفروا بعيسى ، وازدادوا ُكفراً

�ن فيها الضالل، وأحاَط�ت با اخلطيئة؛  �ل فيها الُكفر، ومتكَّ وفيه�ا: أنَّ النف�س إذا توغَّ
ا أن َتْرِج�ع وتت�وب؛ فال ُيَوفِّ�ق اهلل صاحَبها للع�ودة إىل احل�قِّ -يف الغالب- بل  فيبُع�د ج�دًّ
، كام قال تع�اىل يف آيٍة  ُيعاِقبه�ا بمزي�ٍد م�ن الضالل، ويِصفه�ا عامَّ انَصف�ت عنه من احل�قِّ

أخرى: )جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب( ]األنعام: 110[.

وفيه�ا: أنَّ ِم�ن التوبة ما ال يقَبله اهلل، مثل: التوب�ة عند املوت ومعاينة الَمَلك، وعند قيام 
خ�ول يف ُكفر آخر. والكافر ال تنفُعه  ا، أو التوبة من ُكفٍر للدُّ الس�اعة، وَم�ن أظهر التوبة نِفاقاً

نا واخلمر- ما دام باقياًا عىل الُكفر. توبُته من بعض املعايص -كالزِّ

وفيها: أنَّ ِمن الناس َمن يُسدُّ عىل نفسه باَب اخلي.

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(:

�د اهللُ تع�اىل الكافرين املّصي�ن عىل الكف�ِر؛ فق�ال: )ۅ ۉ ۉ ې ې  ث�م توعَّ
وا ع�ىل الُكف�ر إىل امل�وت، ومل يتوب�وا. )ې ى ى ائ( ل�و  ې( أي: اس�َتَمرُّ

مه يف اآلخرة فِْديةاً من الع�ذاب )ائ ەئ ەئ( أي: بوزن  ني�ا، أو قدَّ ق يف الدُّ تص�دَّ
ها وَبْحرها. جباهلا وتالهلا، وُترابا ورماهلا، وَسْهلها وَوْعرها، وَبرِّ

�ا ل�ه من عذاِب ي�وِم القيامِة. ومعل�وم أنَّ الكافر ال  م�ه ختليصاً )وئ وئ ۇئ( أي: قدَّ

يمِلك شيئاًا يف اآلخرة، ولكن جرى الكالُم يف اآلية عىل سبيل الَفْرِض والتقدير.
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)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  واملعن�ى مذك�وٌر يف قول�ه تع�اىل: 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]املائدة: 36[.

وقول�ه تع�اىل )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( أي: ُموِج��ع )ېئ ېئ ېئ ىئ( ينصوَن�م، 
ويدَفعون عنهم عذاب اهلل.

ويف »الصحيَح�ني«، ع�ن أن�س بن مالك ، ع�ن النبي  ق�ال: »َيُقوُل اهلل 
ٍء، َأُكنَْت َتْفَتِدي  ا َيْوَم الِقَياَمِة: َلْو َأنَّ َلَك َم�ا يِف األَْرِض من يَشْ َتَع�اىَل أِلَْه�َوِن َأْهِل النَّاِر َعَذاباً
َك يِب َشْيئاًا،  بِِه؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َفَيُقوُل: َأَرْدُت ِمنَْك َأْهَوَن من َهَذا، َوَأْنَت يِف ُصْلِب آَدَم: َأالَّ ُتْشِ

َك يِب«))). َفَأَبْيَت إاِلَّ َأْن ُتْشِ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ني�ا، ويبُذلون فيها أمواهل�م خدمةاً للَبَش  ار يف الدُّ مه�ا الكفَّ أنَّ مجي�ع أع�امل الرِبِّ التي يقدِّ
سات التعليميَّة،  -كمساعدة الفقراء واملحتاجني، وإطعام الطعام، وبناء املستشفيات واملؤسَّ
�ة- لن يقبَلها اهلل منهم ي�وَم القيامة،  ومتوي�ل األبح�اث الطبيَّة، واملس�اَهة يف األعامل اخلييَّ
ا مل تُقم عىل أس�اٍس صحيٍح من اإليامِن  ا؛ ألنَّ ول�ن ُيثيَبهم عليها، بل س�يجعلها هباءاً منث�وراً

باهلل وتوحيِده.

ِحَم  وق�د ُس�ِئَل النبي  عن َعْبِد اهلل بِن ُجْدعان، وق�د َكاَن يِف اجلَاِهِليَِّة َيِصُل الرَّ
ا: َربِّ اْغِفْر ِل َخطِيَئتِي َيْوَم  ُه مَلْ َيُقْل َيْوماً َوُيْطِعُم املِْسِكنَي، َفَهْل َذاَك َنافُِعُه؟ َقاَل: »اَل َينَْفُعُه، إِنَّ

يِن«))). الدِّ

ين ورِشُكه باهلل؛ منَعه من االنتفاع بعَمله يوَم القيامة. فتكذيُب هذا الكافر بيوم الدِّ

وفيها: أنَّ الكافر ال ُيقَبل منه يوَم القيامة التزلُّف، بتقديم ِمْلء األرض َذَهباًا لو كان معه، 
اه عىل سبيل الُمعاَوضة والِفداء، لفكِّ نفسه من العذاب. وال ُيقَبل منه إعطاؤه إيَّ

وفيها: أنَّ الُكفر حُيبِط األعامل، وَيمحو احلسنات.

رواه البخاري )6557(، ومسلم )805)(.  (((
رواه مسلم )4))(.  (((
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وفيها: أنَّ املرتدَّ ال ُيقَبل منه خٌي.

وفيه�ا: رمح�ة اهلل بالناس، بأنَّه مل يطلب منهم تقديَم ما ال ُيطيق�ون َدْفَعه؛ بل كلَّفهم بأمر 
يستطيعونه، وهو: أن يعبدوه وحَده، وال ُيِشكوا به شيئاًا.

ين، وإنزال األمل النفسِّ بم، حني ال جيدون  ين يوَم الدِّ �ار واملرتدِّ وفيه�ا: إذالل اهلل للكفَّ
نيا من األقرباء واألصدقاء  أولياء وال ناصين يدَفعون عنهم العذاب، كام كانوا جيدون يف الدُّ

واألعوان.

َهب وكلَّ األموال ال تنفع يوم القيامة؛ وإنَّام تنفع احلسنات. وفيها: أنَّ الذَّ

وق والواجبات املاليَّة عليه، مع اإليامن واالستقامة؛ فإنَّ اهلل يقَبل  وفيها: أنَّ َمن قام باحلقِّ
ا، وليس�ت الِعربة عند اهلل بكثرة اإلنفاق؛ ولكن الِعربة بقيمة العمل،  مه ولو كان يس�ياً ما قدَّ

وما قام يف الَقْلب من اإليامن.

َه�ب َأْنَف�س األموال، ومع ذلك ي�ون عىل الكافر بذُله لو كان يس�تطيع؛  وفيه�ا: أنَّ الذَّ
افتداءاً لنفسه ممَّا يرى من َهْول العذاب.

ار تعلَُّق نفوِسهم باملال. ة عذاب اآلخرة، الذي ُينِس هؤالء الكفَّ وفيها: ِشدَّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(:

ول��امَّ ذكر اهلل تعاىل م�ا ال ُيقَبل من الَكَفرة وال ينفعهم؛ ذكَر م�ا ينفع أهَل اإليامن وُيقَبل 
منهم؛ فقال:

)ٱ ٻ( أي: لن ُتدِركوا وتصيبوا )ٻ( وهو: اس�م جامع لكلِّ خي. واملعنى: لن 

ا. أو: لن تبلغوا اجلنَّة. أو: لن تنالوا  ين، ومرتبَة الرِبِّ ودرجته، فتكونوا أبراراً تبُلغوا رَشف الدِّ
بِرَّ اهلل ورمحته وخَيه: )ٻ ٻ( وخُتِْرجوا )پ پ( من أنواع املال.

وق�د ق�ال تع�اىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الفجر: 20[، والنف�س إذا تعلَّقت باليشء 
ت به وَبِخَلت. وأحبَّته؛ َشحَّ

)پ ڀ ڀ ڀ( قليٍل أو كثٍي، طّيٍب أو خبيٍث، سواءاً بإخالص أو ِمنَّة ورياء؛ )ڀ 

ٺ ٺ ٺ(؛ فسُيجازيكم عليه بَحَسبه، وبَحَسب نيَّاتكم وإخالصكم.
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ول��امَّ نزل�ت ه�ذه اآلية؛ ق�اَم أب�و َطْلَح�ة  إىل رس�ول اهلل  -وَكاَن َأْكَثَر 
َحاَء )وهو اس�م ُبس�تان له(،  األَْنَصاِر بِالَمِدينَِة َماالاً من َنْخٍل- وقال: إِنَّ َأَحبَّ َأْمَواِل إَِلَّ َبْيُ

َها َوُذْخَرَها ِعنَْد اهلل، َفَضْعَها َيا َرُسوَل اهلل َحْيُث َأَراَك اهلل. َا َصَدَقٌة هلل، َأْرُجو بِرَّ َوإِنَّ

َفَق�اَل َرُس�وُل اهلل : »َب�ٍخ، َذلَِك َم�اٌل َرابٌِح، َذلَِك َم�اٌل َرابٌِح، َوَقْد َس�ِمْعُت َما 
َعَلَها يِف األَْقَربنَِي«. ُقْلَت، َوإيِنِّ َأَرى َأْن َتْ

ِه))). َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: َأْفَعُل َيا َرُسوَل اهلل. َفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحَة يِف َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

  ََّفَأَتى النَّبِي ، ا بَِخْيرَبَ وعن ابن ُعَمر ، َأْن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َأَصاَب َأْرضاً
، مَلْ ُأِصْب َماالاً َقطُّ َأْنَفَس ِعنِْدي  ا بَِخْيرَبَ َيْس�َتْأِمُرُه فِيَها، َفَقاَل: َيا َرُس�وَل اهلل، إيِنِّ َأَصْبُت َأْرضاً

َق ِبَا ُعَمُر))). ْقَت ِبَا«، َفَتَصدَّ ِمنُْه، َفاَم َتْأُمُر بِِه؟ َقاَل: »إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

؛  ة تعلُّق نفوِس�هم بنَّ �َلف جوارَيم، مع ِش�دَّ وألج�ِل ه�ذه اآلي�ة؛ أعتَق عدٌد م�ن السَّ
ب اهلل فيه. ة امتِثاهلم لِ�ام َرغَّ ومنهم: عمر وابنه عبد اهلل ، وهذا من قوَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

احلثُّ عىل اإلنفاق ممَّا حيبه اإلنسان.

وفيها: أنَّ درجة الرِبِّ تكون بَحَسب اإلنفاق من املحبوبات.

ف األبرار، وُعُلوُّ َمن بلغ تلك املنزلة. وفيها: رَشَ

وفيها: أنَّ بِرَّ اهلل ُينال برِبِّ َخْلقه.

وفيها: تغليب َمرضاة اهلل عىل َشَهوات النفس.

وفيها: َذمُّ َمن ُينِفق من أردإِ ما عنده من األموال وغيها.

ق بكرائم األم�وال، كام كان يفعل  وفيه�ا: أنَّ م�ن ُطُرق مقاوم�ة هوى النفوس: التص�دُّ
. َلف حابة والسَّ الصَّ

رواه البخاري ))46)(، ومسلم )998(.  (((
رواه البخاري )737)(، ومسلم ))63)(.  (((
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وفيها: َسَعة ِعْلم اهلل، وأنَّه بصٌي بنيَّات عباده، عليٌم بنفقاهتم.

ياء  ويف أول اآلي�ة ترغي�ٌب، ويف آخره�ا ترهيٌب: لُتْق�ِدَم النفُس عىل اإلنفاق، وت�َذر الرِّ
واإليذاء.

وفيه�ا: ج�واز إنفاق املرء مجيَع ماله، إذا كانت )ِم�ن( يف قوله )پ ڀ ڀ ڀ( لبيان 
رَب هو وأهله، واألماِن من سؤال الناس،  اجِلنس، لكن هذا اإلنفاق مشوٌط باستطاعتِه الصَّ
ل عىل اهلل واألَْخِذ  ِة التوكُّ وعدِم النََّدم يف املس�تقَبل عىل هذا اإلنفاق، وأن يكون عنَده من قوَّ

. يق دِّ باألسباب ما ُيغنيه، كام كان هو حال أيب بكر الصِّ

َدقة هلل تنفع صاحبها، مهام كانت قليلة. ويف قوله )پ ڀ ڀ ڀ(: دليٌل عىل أنَّ الصَّ

َدقات الواجبة واملستحبَّة. ، من الصَّ وفيها: َفْضل اإلنفاق يف أوجه الرِبِّ

وفيه�ا: أنَّ اإلنفاق من نفاِئ�س األموال يف حال تعلُّق النفس با، ويف حال احلاجة إليها، 
ق، وَتقَوى نفِسه. ة؛ يدلُّ عىل برِّ َقْلِب املتصدِّ حَّ ويف حال الصِّ

وفيه�ا: أنَّ اإلنفاق من املحبوبات أع�مُّ من أن يكون باألموال، فيدخل فيه: اإلنفاق من 
ة لقضاء حوائج الن�اس، وإيثار التَّع�ب يف الطاعات عىل إمجام  حَّ أوق�ات الراحة وم�ن الصِّ
ة اجلس�د، والرأي  النف�س وتنزيه�ا وُمتعتها، واإلنفاق م�ن اجلاه، والِعْلم، واألخالق، وقوَّ
م باملبالغ الطائلة يف عامل االستِشارات-. فَمن فعَل هذا؛ فقد نال درجةاً  واخلربات -وهي ُتقوَّ

. عظيمةاً من الرِبِّ

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(:

ول��امَّ ذكَر اهلل تع�اىل اإلنفاَق من حمبوبات النفس وُمش�َتهياهتا؛ ذكَر مث�االاً من عبادِة َمن 
َقبَلنا، يف نذِرهم هلل ترَك بعَض املحبوبات، فقال تعاىل:

�ا )ٿ ٹ ٹ  )ٿ ٿ( أي: م�ن الطيِّب�ات، ويدخ�ل في�ه ال�شاب أيضاً

ٹ( أي: ح�الالاً ع�ىل يعق�وَب ، وأوالِده، وَش�ْعِب بن�ي إرسائي�ل. ومعن�ى 
)إرسائيل(: عبد اهلل.
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)ٹ ڤ ڤ ڤ( يعقوب  )ڤ ڦ( بالنَّْذر. وكان لذلك االمتِناع من 

ة: يعقوب  ِقصَّ

فعن ابن عبَّاس ، أنَّ اليهوَد أقَبلوا إىل رسول اهلل ، فقالوا: َيا َأَبا الَقاِسِم، 
َبْعناَك. ، واتَّ ا َنْسَأُلَك َعْن َخَْسِة َأْشَياَء، َفإِْن َأْنَبْأَتنَا ِبِنَّ َعَرْفنَا َأنََّك َنبِيٌّ إِنَّ

اِئيُل َعىَل َنْفِس�ِه؟ َقاَل: »َكاَن َيْش�َتِكي ِعْرَق النََّس�ا،  َم إرِْسَ َنا َما َحرَّ فكان منها: َقاُلوا: َأْخرِبْ
َم حُلُوَمَها«، َقاُلوا:  َفَلْم جَيِْد َشْيئاًا ُيالِئُمُه إاِل َأْلَباَن َكَذا َوَكَذا -َقاَل َبْعُضُهْم: َيْعنِي اإِلبَِل- َفَحرَّ

َصَدْقَت))).

ِذي َأن�زَل التَّْوَراَة َعىَل ُموَس�ى  ويف رواي�ة: أنَّ النب�يَّ  ق�ال هل�م: »َأْنُش�ُدُكْم بِالَّ
ا، َوَطاَل َس�َقُمُه،  ا َش�ِديداً اِئيَل َيْعُقوَب  َمِرَض َمَرضاً : َه�ْل َتْعَلُم�وَن َأنَّ إرِْسَ
اِب إَِلْيِه، َوَأَحبَّ الطََّعاِم  َ َمنَّ َأَحبَّ ال�شَّ ا: َلِئْن َش�َفاُه اهللُ َتَعاىَل من َس�َقِمِه، َلُيَحرِّ َفنَ�َذَر هلل َنْذراً
اِب إَِلْيِه َأْلَباُنَا؟«، َقاُلوا: اللُهمَّ َنَعْم،  َ إَِلْيِه، َوَكاَن َأَحبَّ الطََّعاِم إَِلْيِه حُلْاَمُن اإِلبِِل، َوَأَحبَّ الشَّ

َقاَل: »اللُهمَّ اْشَهْد َعَلْيِهم«))).

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ع�ىل موس�ى . فضيَّ�ق اهلل ع�ىل الذين ه�ادوا بُذنوبم، 

م�ة عليهم يف رشيعة يعقوب ؛  ا من الطعام مل تكن حمرَّ م عليه�م يف التوراة أنواعاً وح�رَّ
كام قال تعاىل: )ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
 ،]146 ]األنعام:  ىئ(  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
وق�ال: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

]النساء: 160[.

وعىل هذا: فشيعة يعقوب  أوَسع من رشيعة موسى ، يف باب األطِعمة.

ا لليهود-: )ڃ ڃ( وأحرِضوها )ڃ(  ياً ا النبيُّ  تدِّ )ڄ( -يا أيُّ

، لتكون حاكمة بيني وبينكم؛ حتى يتبنيَّ لكم أنَّ ما جئُت به هو احلقُّ )ڃ چ  واقرأوه�ا ع�يلَّ

رواه أمحد )483)(، وحسنه حمققو املسند.  (((

قو املسند. نه حمقِّ رواه أمحد )4)5)(، وحسَّ  (((
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ا  ال يعلم خرَب َمن قد س�بق،  داً عونه ب�أنَّ التحريم قديٌم، وأنَّ حممَّ چ( في�ام تدَّ
ل، واألحكام ال ُتنَسخ، ونحو ذلك من افرتاءات اليهود. وأنَّ الشائع ال تتبدَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

جواز النَّْسخ يف الشائع.

ة عىل أهل الكتاب من كُتبهم. وفيها: إقامة الُحجَّ

ة َكِذبه. ي بأدلَّ وفيها: مواَجهة املفرَتِ

م ما يشاء، وأنَّه ينَسخ ما يشاء حِلكمة، وهو أعلم بمصالح  وفيها: أنَّ اهلل حُيِلُّ ما يشاء وحُيَرِّ
الِعباد، ومصالح الِعباد ختتلف من زمن إىل آخر.

ته. ة عليه بيشٍء يعَتِقد ِصحَّ وفيها: ُمناَظرة الَخْصم، وإقامة الُحجَّ

ي أهِل احلقِّ للُمبطِلني. وفيها: تدِّ

ا. لة عىل أنبيائه يؤيِّد بعُضها بعضاً وفيها: أنَّ ُكتب اهلل املنزَّ

وفيها: إنصاف الُخُصوم، واالحتِجاج عليهم بكُتبهم.

وفيها: ُمناَظرة أهل الكتاب، بأمور ال يعلمها إالَّ ُهم.

وفيها: أنَّ األصل يف األطِعمة اإلباحة، إالَّ ما جاء النصُّ بتحريِمه.

ا-. ا وَقَدراً عاً وفيها: أنَّ املعايص سَبٌب مُلعاَقبة الِعباد -رَشْ

ع َمن  ا يف رَشْ ا إىل اهلل- كان س�ائغاً باً وفيه�ا: أنَّ َت�ْرك بعض الطيِّب�ات واالمتِناع عنها -تقرُّ
ِعن�ا؛ فإنَّ كلَّ الطيِّبات حالٌل لنا، وال َيِصحُّ النَّ�ْذر باالمتناع عن بعِضها،  قبلن�ا. بخالف رَشْ

م اهلل علين�ا إالَّ اخلبائ�ث، ك�ام ق�ال تع�اىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ومل حُيَ�رِّ
ژ( ]األعراف: 157[.

ة؛ حيث أحلَّ هل�ا الطيِّبات، ومل يَشع هلا النَّ�ْذَر والتعبَُّد  وفيه�ا: َفْض�ل اهلل عىل ه�ذه األُمَّ
باالمتِناِع عنها، بل التعبُُّد باالمتِناع عن الطيِّبات بِدعٌة وضاللٌة.

وفيها: أنَّ التحليل والتحريم يف الشيعة واألحكام، حقٌّ خالٌص هلل تعاىل.
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)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(:

ث�م قال تعاىل -يف بيان ُظْلم اليهود وَكِذبم-: )چ ڇ( أي: اختلَق. و)االفرِتاء(: 
، وأن تنِسب إىل شخٍص ما مل يُقْله. ل بغي حقٍّ هو التقوُّ

)ڇ ڇ ڇ( ب�أن رَشَع أو أخ�رَب بخالف ما أنزل اهلل، كادِّعاء اليهود أنَّ التوراة ال 

ُتنَسخ، وأنَّه ال نبيَّ يقيض عىل رشيعة موسى، ونحو هذا من أكاذيبِهم وافرتاءاهِتم.

ة وظهورها. )ڍ ڍ ڌ( أي: من بعد ظهور احلقِّ واتِّضاحه، وقيام الُحجَّ

)ڎ ڎ( ألنُفِس�هم بإيراده�ا املهالِ�َك،  ون ع�ىل االف�رِتاء  )ڌ( الُم�ِصُّ

ولغيهم فيام ُيِضلُّونم به، وُيوِردونم معهم العذاَب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

خطورُة الَكِذب عىل اهلل.

ين عىل اهلل كَذبوا يف األخبار واألحكام. وفيها: أنَّ املفرَتِ

. وا بعد ِعْلمهم باحلقِّ وفيها: بيان أنَّ اليهود قد افرَتَ

م ُرُس�ُله، والواس�طُة بينه وبني  وفيه�ا: أنَّ االف�رِتاء ع�ىل األنبياء هو اف�رتاٌء عىل اهلل؛ ألنَّ
ِعه واألنباِء التي خُيرِب با. َخْلقه، والطريُق إىل معرفة رَشْ

وفيها: أنَّ َمن افرتى عىل اهلل تعاىل؛ فافرتاؤه عىل أنبيائه أسهُل عليه عنده.

وفيه�ا: أنَّ االف�رِتاء ع�ىل اهلل ه�و رأس الظُّْل�م؛ ألنَّ )ڎ( يف اآلية ضم�ي َفْصل، ُيفيد 
الَحْص والتوكيد.

ينيَّة، ولو باستعامل الَكِذب عىل اهلل. ئاسة الدِّ وفيها: ِحْرص اليهود عىل الرِّ

ك بباطِلهم، الذي يميِّزون به أنُفَسهم عن غيهم،  وفيها: ِحْرص أهل الباطل عىل التمسُّ
بت. كام افرَتت اليهود عىل اهلل بأنَّه رَشع هلم السَّ

ة- ُظْلٌم عظيٌم. وفيها: أنَّ اإلصار عىل الباطل -بعد قيام الُحجَّ
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�ة ما جاء به النب�ي ، وأنَّه  ويف اآلي�ة -م�ع الت�ي قبلها-: دلي�ٌل عظيٌم عىل ِصحَّ
صاِدٌق فيام أخرَب به.

ا من كُتب ُخصومه. داً وفيها: ظهوُر ِصدق النبي ، مؤيَّ

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(:

�ا النب�يُّ : )ژ ژ( في�ام رَشَع�ه وأخ�رَب به، وم�ن ذلك: ما  )ڈ( ي�ا أيُّ

أخ�رَب به من ِحلِّ األطعمة عىل بني إرسائي�ل، وأنَّ تريَم بعِضها كان جزاَء أفعاهلم القبيحة. 
دق( هو: مطاَبقة اخلرب للواقع. و)الصِّ

)ڑ(: اخِلط�اب جلمي�ع الناس -بام فيهم املس�لمون واليه�ود- )ک ک( أي: 

ك؛ وهلذا قال: )ک( أي: ماِئالاً  دي�َن إبراهيم ، وهو التوحيد والرباءة من ال�شِّ
. عن كلِّ رِشك ودين باطل، إىل التوحيد ودين احلقِّ

ك. )ک گ گ گ(: تأكيٌد لرباءة إبراهيم  من أهل الشِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

دق؛ كام قال تع�اىل يف آيٍة أخرى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  الثَّن�اء عىل اهلل تعاىل بالصِّ
]النساء: 122[.

وفيه�ا: أنَّ اهلل تع�اىل صاِدٌق يف كلِّ يشء أخرَب ب�ه، كام قال: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 
]النساء: 87[، وقال: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]النساء: 122[.

وفيها: أنَّ أساس دين النبيِّ  هو أساُس دين إبراهيم ، وهلذا قال تعاىل: 
 ،]123 ]النحل:  ک(  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

وقال: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 
]األنعام: 161[.

ويف اآلية: الثَّناء عىل إبراهيم ، بأنَّه إماٌم، وحنيٌف.

باع احلقِّ أينام كان. وفيها: وجوب اتِّ
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ُسل السابقني. وفيها: وجوب اإليامن بالرُّ

وفيها: أنَّ النبي  عَرف َكِذَب اليهود بواسطة ما أخرَبه اهلل به من الوحي، وميَّز 
ثونه به عن أنبيائهم- بام أوحاه اهلل إليه يف ذلك. ِصدَقهم من َكِذبم -فيام حُيَدِّ

وفيه�ا: أنَّ األنبياء -وإن اختلَفت رشائعهم يف بعض األحكام، بَحَس�ب حاجات ُأمَمهم 
ومصاحله�ا- ف�إنَّ أصل رشائعهم واحد، وه�و التوحيد الذي بعَثهم اهلل ب�ه؛ كام قال تعاىل: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]األنبياء: 25[.

ك يف عبادهتم، والتعريض بِشك اليه�ود -وهم الذين  وفيه�ا: َذمُّ الذي�ن ُيدِخلون ال�شِّ
قالوا: »عزير ابن اهلل«-.

وفيها: إيراد هذه الكلمة العظيمة: )ژ ژ( يف ُمناَظرِة الُخُصوم.

ين عىل اهلل. بني، وَفْضُح املفرَتِ دُّ عىل املكذِّ وفيها: الرَّ

، وتس�لياماً بام جاء عن اهلل من  ا هلل هم أكثرهم ِعلاماً وعمالاً وفيها: أنَّ أعظم الناس تصديقاً
األخبار واألحكام.

َعوا ذلك. ويف اآلية: أنَّ اليهود ليسوا عىل ِملَّة إبراهيم، ولو ادَّ

م  عون أنَّ ون بإبراهيم ، ويدَّ م إذا كانوا يعَت�زُّ وفيه�ا: إلزاُم اليه�ود بالتوحيد، وأنَّ
أولياؤه؛ فليتَّبعوا ِملَّته -إن كانوا صاِدقني يف ذلك-.

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(:

باع ِملَّة إبراهيم؛ ذكر  أنَّ من أعظم شعائر ِملَّة إبراهيم: الَحجَّ  ول�امَّ أمَر اهلل تعاىل باتِّ
ُعون أنَّ بيت املقِدس أفضُل من الكعبة، وأحقُّ باالس�تِقبال يف  إىل الكعب�ة، وكان اليه�ود يدَّ

الة، وأنَّه قد ُبنَِي قبَلها؛ فَردَّ اهلل عليهم بذا، فقال: الصَّ

الة،  )ڳ ڳ ڳ ڳ( أي: ُبنَِي )ڱ( أي: لعباداهتم وُنُسكهم، كالطواف، والصَّ

ة(؛ ألنَّه يُبكُّ بعُضهم فيها  يت )بكَّ ة. وُس�مِّ واالعتكاف )ڱ( البيت )ڱ( أي: بمكَّ
ا تُبكُّ أعناَق الظََّلمة، أي: هُتِلكهم. ا، أي: يزَدمِحون فيها للطواف. وقيل: ألنَّ بعضاً
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. وقيل: ألنَّ رقابم ختَضع فيها وَتِذلُّ

ة( هي الكعبة واملسجد، و)مكة( هي ما وراء ذلك))). وقيل: )بكَّ

وقد س�أَل أبو ذر  رس�وَل اهلل  فقال: َيا َرُسوَل اهلل، َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع يِف 
؟ َقاَل »الَمْسِجُد األَْقَص«، ُقْلُت:  َل؟ َقاَل: »الَمْسِجُد الَحَراُم«، َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ األَْرِض َأوَّ

.(((» َكْم َكاَن َبْينَُهاَم؟ َقاَل: »َأْرَبُعوَن َسنَةاً

دة؛ فمنها: مغفرة ُذنوب َمن حجَّ إليه،  )ڱ( أي: ُوِض�َع وفيه الرَبك�ة. وبركاته متعدِّ

وأنَّ احلسنات فيه ُمضاَعفة، وأنَّ َمن دخله كان آمناًا، وفيه املاء املبارك ماُء َزْمَزم، وغي ذلك 
من الربكات.

ا يَت�دي به الع�امَل؛ فه�و ِقبَلتهم، وجيَتمع�ون فيه للصالة،  )ں ں( أي: من�اراً

، وتعليم اجلاهل، وإقامة  وه�و مأوى أفئدهتم للَح�جِّ والُعمرة. فيحُصل فيه: هداية الض�الِّ
الِعبادات.

)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(:

)ڻ( أي: يف ذل�ك البي�ت )ڻ(: دالئ�ل وعالمات )ڻ( ت�دلُّ عىل ُحْرمته 

وَفْضله. ويدخل يف تلك العالمات: موضع املناِس�ك واملش�اعر، كِمنى وُمْزَدلِفة، و)ۀ 
ۀ( وهو: الَحَجر الذي وقَف عليه اخلليُل لبناء الكعبة، حنَي ارتفع الُبنيان.

خرة لَغوصه فيها، وبقاء  ء، وإالنُة الصَّ امَّ خرة الصَّ ومن املعِجزات: بقاُء أثر قدَميه يف الصَّ
األثر آالف السنني!

ره عمر  إىل ناحية الشق، ل�امَّ كُثر املس�لمون  ا بالكعبة، فأخَّ وكان الَحَج�ر ُملَتِصقاً
الة خلَف املقام. يف الفتوحات؛ لئالَّ يتعاَرض الطواُف بالبيت مع الصَّ

انظر: الدّر املنثور ))/67)،66)(، تفسي الطربي )5/6)،4)(، تفسي ابن كثي ))/78(.  (((
رواه البخاري )3366(، ومسلم )0)5(.  (((
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ين: املراد ب� )مقام إبراهيم(: كلُّ َمقام قاَمه اخلليل يف مناِسك احلج. وقال بعض املفسِّ

قول�ه تع�اىل: )ہ ہ( أي: هذا البيت، وامل�راد: مجيع الَحَرم؛ ك�ام دلَّت عىل ذلك 
�وء واألذى. وقيل: من النَّار، -يعن�ي: إذا دخله معظِّام له،  �نَّة )ہ ھ( أي: من السُّ السُّ

عارفا بحّقه، متقّربا إىل اهلل-.

ر، وال جيوز أخُذه، وأنَّ الش�جر واحلش�يش  يد فيه ال ُينفَّ ومن هذا األمن: أنَّ الطَّي والصَّ
ْمَها النَّاُس، َفاَل حَيِلُّ  َمَها اهلل، َومَلْ حُيَرِّ َة َحرَّ فيه ال ُيقَطع، وال جيوز قلُعه؛ ففي احلديث: »إِنَّ َمكَّ
«)))، يعني: يقطعها. ا، َوالَ َيْعِضَد ِبَا َشَجَرةاً اِلْمِرٍئ ُيْؤِمُن باهلل َوالَيْوِم اآلِخِر َأْن َيْسِفَك ِبَا َدماً

وهذا األمن يف الَحَرم كان اس�تجابةاً لدعوة إبراهيم اخلليل، عندما قال: )ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی( ]البقرة: 126[.

ا -يف الغال�ب-؛ كام قال تعاىل -ممتنًّا عىل  ا- وقَدراً ا -قطعاً عاً وق�د جعَل�ه اهلل تعاىل آِمناًا رَشْ
ُقَريش-: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]العنكبوت: 67[.

م مس�لمون؛  ول��امَّ كان تأمنُي الَحَرم وس�يلةاً إلقامة الِعبادات فيه، ول�امَّ ادعى اليهود أنَّ
عي اإلس�الم، ثم ال يأيت  ا حلقيقة َمن يدَّ ا لفائدة األمن، وَكش�فاً ؛ إظهاراً أم�َر اهلل تع�اىل بالَحجِّ

: فقال ، بيته للَحجِّ

�ا هلل )ھ ے ے ۓ( أي: أن  )ھ( )ال�الم( لالس�تِحقاق، أي: جي�ب حقًّ

َيقِصدوا بيَته ألداء املناسك، عىل الَوْجه الذي رَشَعه.

وا«،  ، َفُحجُّ َا النَّاُس، َقْد َفَرَض اهللُ َعَلْيُكُم احلَجَّ وق�د خطَب النبيُّ ، فقال: »َأيُّ
 : ا، َفَقاَل َرُسوُل اهلل َفَقاَل َرُجٌل: َأُكلَّ َعاٍم َيا َرُس�وَل اهلل؟ َفَس�َكَت، َحتَّى َقاهَلَا َثاَلثاً

»َلْو ُقْلُت: َنَعْم؛ َلَوَجَبْت، َومَلَا اْسَتَطْعُتْم«))).

ويف حدي�ٍث آخر: »َلْو ُقْلُت: َنَعْم؛ َلَوَجَبْت، َوَل�ْو َوَجَبْت مَلْ َتُقوُموا ِبَا، َوَلْو مَلْ َتُقوُموا ِبَا 
ْبُتْم«)3). ُعذِّ

رواه البخاري )04)(، ومسلم )354)(.  (((
رواه مسلم )337)(.  (((

رواه ابن ماجه )885)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )77)5(.  (3(
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وقوله تعاىل )ۓ ڭ( وأطاَق وقَدر )ڭ ڭ( أي: بلوَغ البيت، بوجود راحلٍة 
وزاٍد ونفقٍة لعياله، مع أمن الطريق، حتى َيْرِجع.

ك  ا أصغر برَتْ ا أك�رب بَجْحده�ا، أو ُكف�راً وقول�ه )ۇ ۇ( ب�ذه الفريض�ة، س�واء ُكفراً
أدائها مع االس�تطاعة واإلقرار بوجوبا؛ )ۆ ۆ ۈ( أي: ُمسَتغٍن )ۈ ٴۇ( وعن 

هم وعبادهتم. َحجِّ

؛ فسواٌء عليه  ، فلم حُيجَّ وقال َصحَّ عن عمَر بِن اخلطَّاب  أنَّه قال: »َمن أطاَق الَحجَّ
ا ماَت أو نصانيًّا«))). يوديًّ

ويف اآليَتني من الفوائد:

أنَّ أول َبيت ُوِضع للعبادِة، وإتياِن الناس إليه يف األرض، هو الكعبة.

ودلَّ احلديث عىل أنَّ آخر بيت ُوِضَع، يأتيه الناس للعبادة، هو املس�جد النبوّي، وبينهام 
حال إليها للعبادة. بيت املقِدس، وهذه هي املساجد الثالثة التي جيوز السفر وَشدُّ الرِّ

ليَّة  وفيها: أنَّ املس�جد األسَبق يف اإلقامة أفضل، ما مل يتميَّز اآلَخر بفضائل أخرى؛ فاألوَّ
أحُد أسباب التفضيل يف املساجد.

وفيها: َردٌّ عىل اليهود، الذين قالوا: إنَّ بيت املقِدس أوىل من غيه بأن يكون ِقبَلة ُتستقَبل 
الة. يف الصَّ

ْعُي يف هداية الناس، واألَْخُذ باألسباب التي  وفيها: أنَّه ينبغي عىل أهل الَحَرم املكيِّ السَّ
تعل من الَحَرم هدايةاً للعاملني.

الة؛ من أس�باب  ه إىل الكعبة يف الصَّ وفيها: أنَّ إقامة الش�عاِئر يف املس�جد احلرام، والتوجُّ
اهلداية.

وفيها: أنَّه ال تصُلح ُقُلوب الناس إالَّ ببيت جيتِمعون عليه، وهتوي أفئدهتم إليه.

ا؛ فينبغي التامُسها وإصابُتها هناك. عاً ا ورَشْ وفيها: أنَّ البيت احلرام قد حلَّت فيه الرَبكة َقَدراً

تفسي ابن كثي ))/85(.  (((



645_\

وفيه�ا: فضيلٌة عظيمٌة للمس�جد احلرام؛ ب�ام جعَل اهلل فيه من اآلي�ات البيِّنات، الظاهرة 
لكلِّ أحد، ومنها: الكعبة، وَمقام إبراهيم، وماء زمزم، وغيها.

وفيها: فضيلة ظاهرة إلبراهيم اخلليل ؛ ألنَّ مقاماتِه يف املناِس�ك صاَرت ش�عائَر 
جلميع الناس.

وفيها: وجوب احِلْرص البالغ عىل تأمني منطقِة الَحَرم، وَمن يدخلها.

ة وَرْهبة هذا الَحَرم املكّي، الذي أذلَّ أعناق اجلبابِرة. وفيها: قوَّ

، ورمحة اهلل بم؛ حيث قيَّد الوجوب باالستِطاعة. وفيها: بيان حقِّ اهلل عىل عباده باحلجِّ

وفيها: أنَّ إطالق )االس�تِطاعة( يف اآلية، ُيفيد ش�موهلا للبَدن واملال؛ فَمن استطاع بامله 
دون بَدن�ه؛ وج�َب عليه احل�جُّ عن طريق االس�تِنابة. ويدخل يف االس�تطاعة: االس�تطاعة 

ا. الشعيَّة، كأن تد املرأُة القادرُة عىل احلّج حَمَْرماً

ا أكرب أو أصغر، بَحَسب حاله. وفيها: أنَّ تارك احلجِّ يكفر ُكفراً

وفيها: أنَّ اهلل مل يأُمر عباده باحلجِّ لينَتِفع بذلك؛ فهو س�بحانه غنيٌّ عن الِعباد وعبادهتم، 
ويِن، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي  ي َفَترُضُّ ُكْم َلْن َتْبُلُغوا َضِّ : »َيا ِعَباِدي، إِنَّ كام قال يف احلديث الُقْدِسّ

َفَتنَْفُعويِن«))).

ا فقراَء إليه. وفيها: أنَّ استِغناء اهلل عن العامَل، يلَزم منه أن يكونوا مجيعاً

ام يف رشائع األنبياء السابقني. ، وأنَّ الة واحلجِّ ويف اآليتني: ِقَدُم الصَّ

وفيه�ا: َفْضل الكعبة، فاآلِمر ببنائها هو: املوىل اجلليل، بواس�طة األمني جربيل، والقائم 
بالُبنيان: إبراهيم اخلليل، واملساعد له: ولده إسامعيل.

نوب، واخل�روج منها، وإتيانه  وفيه�ا: أنَّ إتي�اَن البيت للعبادة من أس�باب األمن من الذُّ
للنُُّسك سَبٌب لألمن من النَّار.

�ا- عىل ح�ال الَحَرم ه�و األمن، حتى إنَّ أه�ل اجلاهليَّة  وفيه�ا: أنَّ الغالِ�ب -واقعاً

رواه مسلم )577)(.  (((
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ض له  -وه�م أرباب رِشك- كان أحدهم لو وجَد قاتِ�َل أبيه أو أخيه يف الَحَرم؛ مل يتعرَّ
بأذى))).

اج بن  ع اهلل، كالقراِمطة، واحلجَّ وفيه�ا: ِعَظ�م ُجْرم َمن خرَق أم�َن الَحَرم، وخال�َف رَشْ
ُيوُسف الثقفّي الظامل.

ا،  ةاً وَمَرضاً ا، ِصحَّ ا، غنىاً وفقراً ا وُقرباً وفيها: أنَّ األش�خاص يتفاَوتون يف االستطاعة، ُبعداً
ا وأمناًا. َخوفاً

وفيه�ا: فضيلة عظيمة للَح�َرم؛ حيث اخُتصَّ بعباداٍت ال ت�ؤدَّى يف غيه، وأجٍر وَفْضٍل 
الة فيه بامئة ألف صالة. فيه ال ُيكتَسب إالَّ فيه؛ كالطواف، وتقبيل الَحَجر األسود، والصَّ

ِف مكانا؛  وفيها: أنَّ ِمن وس�ائل تبي�ب الناس يف الِعبادة: االبتداء بِذْك�ِر َفْضلها، ورَشَ
ق النفوُس إليها، وُتساِرع إىل أدائها. لتتشوَّ

)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ(:

ا؛ فقال: )ۋ  ثم أمَر اهلل تعاىل نبيَّه  أن يس�أل أهل الكتاب عن ُكفرهم، توبيخاً
ۅ ۅ ۉ ۉ( أي: أليِّ س�َبب ُتعانِ�دون وُتنِك�رون وتَحدون )ې ې( 

التي دلَّتكم عىل ِصدق النبيِّ  فيام جاء به، من وجوب احلجِّ وغيه.

)ې ې ى ى ائ(: هذا هتديٌد من اهلل تعاىل، بأنَّه شاهٌد عىل ُكفرهم، ومطَّلٌع عىل 

أعامهلم السيِّئة، وسُيجازيم عليها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ َمن كفَر بآيات اهلل؛ فهو مسَتِحقٌّ للتوبيخ.

وفيها: خطورُة الُكفر بآيات اهلل، وهذا يش�مل: آيات�ه الكونيَّة، والُكفر با يكون: بإنكاِر 
ا يف إجياِدها، أو ُمعيناًا له فيها. أنَّ اهلل خالُقها، أو اعتقاِد أنَّ له رشيكاً

تفسي الطربي ))/9)(، تفسي ابن كثي ))/3)4(، تفسي القرطبي )6/6)3(.  (((
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وآيات�ه الشعيَّ�ة، والُكف�ر با يك�ون: بتكذيِب ميئها من عن�د اهلل، أو َردِّه�ا وخمالفتها. 
ى ونحوه- فهو  ة جلميع اآليات الشعيَّة ُكفٌر أكرب، وإذا خالَف بعَضها -هلواً واملخالفُة التامَّ

ُكفر أصغر.

ويف اآلية: إثبات شهادة اهلل تعاىل عىل أعامل بني آدم، وأنَّه حُيصيها.

ا، أو  وفيها: أنَّ حديث النفس بالشِّ ال ُيؤاَخذ عليه اإلنسان، إالَّ إذا َعِمَل به بَقْلبِه اعتقاداً
بلسانِه وجوارحه.

ة عىل أهل الكتاب، وإظهار َعْجزهم ع�ن إقامة الُعذر عىل ُكفرهم؛  وفيه�ا: إقام�ة الُحجَّ
ألنَّ من معنى اآلية: هاتوا ُعذَركم بعَدم اتِّباعكم آليات اهلل. فلم يأتوا بيشء.

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی ی جئ(:

ول��امَّ أمَر اهلل نبيَّه  بتوبيخ أهل الكتاب عىل ُكفرهم -القاِص عىل أنُفِس�هم-؛ 
ي إىل غيهم؛ فقال تعاىل: هم املتعدِّ - بتوبيخهم عىل رشِّ أمَره -ثانيةاً

�ة متنَعون وَتِصفون )ۇئ  )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( أي: أليِّ يشء وب�أيِّ ُحجَّ

�بيل( إىل )اهلل(؛ ألنَّه هو الذي  عه -وهو اإلس�الم-. وُأضيف )السَّ ۆئ ۆئ( ودين�ه ورَشْ
وضَع�ه للَخْل�ق ليس�ُلكوه، وهو ال�ذي ُيوِصلهم إليه س�بحانه، ف� )س�بيل اهلل(: هو الطريق 

الُموِصل إليه، وإىل جنَّته وثوابه.

جال والنساء، فَتفتِنوهم عن دينهم ليكفروا، أو ُتغروهم  )ۈئ ۈئ( باإلسالم، من الرِّ

. وتسَتميلوا قلوَبم ليرتكوا دينَهم احلقَّ

وقوله )ېئ( أي: تطلبونا )ېئ( يعني: مائلةاً عن احلقِّ )ېئ ىئ( أي: 
 ، ِّواحلال أنكم ُش�َهداء عىل ما تفعلون، وُشَهداء تَرون وتسَمعون معِجزات النبي

، بام تشاِهدون من عالماته وآياته. التي تُدلُّ عىل ِصدقه، وُشَهداء عىل احلقِّ

 ، دِّ )ىئ ی ی( أي: لي�س بتارٍك وال س�اٍه وال ناٍس )ی ی( من الُكفر والصَّ

فيحص عليكم أعاملكم، ثم جُيازيكم عليها.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ من أقبِح األمور أالَّ يكتفي الكافر بالُكفر يف نفسه، حتى جيرَّ غَيه إليه، وُيوِقَعه فيه.

وفيها: خطورُة الصدِّ عن سبيل اهلل، والُعدوان عىل الغي.

؛ ففيه َشَبٌه من اليهود والنصارى. به يف الشِّ وفيها: أنَّ َمن ثبَّط غَيه عن اخلي ورغَّ

وفيها: خطورة الصدِّ عن سبيل اهلل بأيِّ وسيلة، سواءاً كان بإعالن الَجْحد واإلنكار، أو 
خرية منهم، أو اضطهادهم، أو  ُبهات، أو بِفتنة َضَعفة املسلمني -بالسُّ التش�كيك وإلقاء الشُّ
ين، أو بَمنْع  اس�تاِملتهم، أو إغرائهم ليهُجروا دينَهم- أو بتأليب بعِض األعداء عىل هذا الدِّ
خوَل فيه من الدخوِل فيه، أو القيام بتش�ويه ُس�معة أهله، أو تنفي اآلَخرين عنه  َمن يريد الدُّ

عايات الباطلة -باملقاالت والكتب واألفالم ونحوها-. بالدِّ

ك ما أمَر اهلل به، أو فِْعل ما نى عنه:  اط املستقيم، برَتْ وفيها: خطورة االعِوجاج عن الصِّ
فاالعِوج�اج يف األوامر يكون بالته�اون فيها والتفريط، أو اإلفراط والُغُلّو. واالعِوجاج يف 

النواهي يكون بانتهاكها وارتكابا.

ِك به، ولو تكالَب األعداُء عىل املسلمني. ع والتمسُّ ْ وفيها: احلثُّ عىل لزوِم الشَّ

ا من َمنعه. ا وَضراً وفيها: أنَّ َرْفع اخلي أشدُّ ُقبحاً

ة املس�لم، أسوُأ من التس�بُّب يف بقاء الكافر عىل ُكفره. وأنَّ َرفع  وفيها: أنَّ التس�بُّب يف ِردَّ
اخلي عن الَغي، أسوُأ من َمنع وصولِه إليه.

ة دين اإلسالم. وفيها: أنَّ رؤساء أهل الكتاب يميِّزون احلقَّ من الباطل، ويعلمون ِصحَّ

ه�م َتَب�ٌع لُكرَبائهم وُعلامئه�م وُمِرميهم،  ا؛ ألنَّ عوامَّ وفيه�ا: توبي�ُخ أهل الكت�اب مجيعاً
ين عن سبيل اهلل. املعانِدين والصادِّ

 ، َهداء عىل احلقِّ م ِمن أكرب الشُّ هم؛ ألنَّ ا من عوامِّ وفيها: أنَّ أحبار أهل الكتاب أشدُّ ُجرماً
هم. م ُموثوقون ومرضيُّون ومتََّبعون عند عوامِّ وأكثِر الناس معرفةاً به، وألنَّ

وفيها: ُقبح جريمة َمن يكفر باحلقِّ وهو َيعِقل ويَفهم، ويشَهد دالئَله وآياتِه.



649_\

وفيها: كامُل ُمراقبة اهلل تعاىل خلَْلقه؛ كام قال اهلل  يف آية أخرى: )ک ک ک ک گ 
گ( ]األحزاب: 52[.

وفيها: انتِفاُء الَغفلة عن اهلل تعاىل، وتنزُيه عن َتْرك ُمازاة الُمجِرمني.

)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت(:

ر اهلل تعاىل عباَده املؤمنني  ؛ حذَّ ول�امَّ كان أهل الكتاب بذه اخلطورة، وهذا الَقْدر من الشِّ
من طاعتهم؛ فقال تعاىل:

)حئ مئ ىئ(: النِّداء باإليامن إغراٌء لَقبول ما يأيت من خرٍب للتصديق به، أو أمٍر 

ونٍي المتِثاله.

)يئ جب( أي: ُتوافِق�وا وتتَّبِع�وا )حب( مجاع�ة وطائفة )خب مب ىب يب( 

وهم: اليهود والنصارى، واملقصود: رؤساؤهم وأحبارهم، ورؤوس الشِّ منهم؛ )جت 
كم إىل تقديم  ُبهات بينكم، أو جرِّ حت خت مت( بام َيْسَعون إليه من تشكيِككم، وإلقاِء الشُّ
تناُزالت خُتِرجكم عن اإلسالم، أو بام ُيريدون من إشعاِل الِفتنة بينكم وإغراِئكم باالقتِتال.

وقد ُروي أنَّ ش�اَس بَن َقْيس اليهوديَّ -وكان عظيَم الُكفر، شديَد الطَّْعن يف اإلسالم- 
ق�د مت�األَ مع بعض َمن معه، لتذكي األَْوس والَخْزَرج ب�ام كان بينَهم من احلروب والثارات 

ين؛ فنزَلت هذه اآلية))). ا هلم عىل االقتِتال أو الِفتنة عن الدِّ ام اجلاهليَّة؛ هتييجاً أيَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

م يس�َعون يف إخراجنا ع�ن دينِنا، بل  تذي�ر املؤمن�ني من َمْك�ر اليهود والنص�ارى، وأنَّ
َي�َودُّون ذل�ك؛ ك�ام ق�ال تع�اىل: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ( ]البقرة: 109[، وَمن ودَّ شيئاًا سَعى يف تقيقه بكلِّ سبيل.

وفيها: أنَّ طائفةاً من أهل الكتاب َيْس�َعون لتحقيق أس�وإ ما ُيمِكن فِْعله باملسلمني، وهو 
ة، بإخراِجهم من اإليامن إىل الُكفر. دَّ الرِّ

سية ابن هشام ))/46)(، تفسي البغوي ))/75(.  (((
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نيا  ا يف الدُّ ار، وأنَّ االس�تجابة هلم س�تؤدِّي إىل اهلالك، إمَّ وفيها: التحذير من طاعة الكفَّ
ة-. دَّ -كاالقتِتال بني طوائف املسلمني- أو يف اآلخرة -بالعذاب عىل الرِّ

وفيه�ا: تذير املس�لمني من َس�ْعي أهل الكت�اب إلخراجهم ع�ن دينه�م، وإن أظَهروا 
م يس�َتعِملون س�ائر الوس�ائل الستِدراج  داقة والوالية؛ ألنَّ الُمس�اَل�مة والُمداَهنة، والصَّ
�عارات الكاِذب�ة، والطْع�ِن والتش�كيِك يف  املس�لمني إىل الُكف�ر، بالتموي�ِه والتلبي�ِس بالشِّ

ج يف ذلك. التشيعات، والتدرُّ

وفيه�ا: أنَّ ِحْرص أهل الكتاب عىل إخراج املس�لمني من دينهم، إنَّام هو ألجل ما َيَرون 
ك املؤمنني بإيامنم وَوحَدهتم. من متسُّ

ة املس�لمني، لكن  �ْعي يف ِردَّ وفيها: بيان أنَّه قد يوجد يف أهل الكتاب َمن ال يش�َتِغل بالسَّ
ا منه�م يعَملون ع�ىل ذلك؛ بدليل قول�ه تعاىل يف اآلية األخ�رى: )ک ک ک  كث�ياً
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]البقرة: 109[، وهم مسَترِتون خيَفون 

علينا؛ فوجَب الَحذُر من اجلميع.

وفيها: أنَّ هؤالء املفِسدين ال يرَضون منَّا بام دون الُكفر. ولو أظهروا الَقبول بيشٍء دونه؛ 
ة، وهي أعظُم غاياهِتم وَمطالِبهم. دَّ ا للمسلمني، إليقاعهم يف الرِّ فإنَّام يفعلون ذلك استِدراجاً

وفيه�ا: احلَذر م�ن التبعيَّة لليه�ود والنصارى، والتش�بُّه بم، ووج�وب ممانعتِهم وعدم 
طاعتهم.

وفيه�ا: احلَذُر من أس�اليب أهل الكتاب اخلبيثة يف إضالل املس�لمني وإغوائهم؛ ومنها: 
ع يف الدع�وة إىل الَقبول  ع�وة إىل دينه�م يف قال�ب النُّص�ح والرتغيب والرتهي�ب، والتنوُّ الدَّ
ة الُمطلقة، وُمس�اواة املرأة بالرجل،  يمقراطيَّة واحلريَّ بمباِدئه�م وأفكاِرهم؛ كالدعوة إىل الدِّ
ج والس�فور واالختِ�الط، واعتِ�امد القوانني اجلاهليَّ�ة الوضعيَّة األرضيَّة  ع�وة إىل التربُّ والدَّ
ة االعتِقاد، والتقاُرب بنَي األدي�ان، وإزالة الفواِرق  ع�وة إىل ُحريَّ الُمصاِدم�ة للشيعة، والدَّ
ين عن احلياة العمليَّة، وَتْرك بعض التشيعات -كاحلجاب،  بنَي املس�لم وغيه، وَفْصل الدِّ
ينّي  وإقام�ة احلدود، واألمر باملعروف والنهي عن الُمنَك�ر، واجلهاد- واحلّد من التعليم الدِّ

الشعّي، واعتامد التفسي املادّي يف األحداث واحلياة.
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�يطرة واهلَيمنة عىل  نهم من السَّ ة التج�ارة من ِجَهتهم، ب�ام يمكِّ وم�ن ذل�ك: إطالق حريَّ
ة للطُّالب،  ع�وة إىل الَبْعثات اخلارجيَّ�ة -خاصَّ با، والدَّ اقتصاد املس�لمني، وإيقاعه�م يف الرِّ
موم  وللنِّساء من غي حَمَْرم-؛ ليتشبَّعوا بأفكاِرهم وثقافاهِتم ومعتقداهِتم، ثم يعودوا لَبثِّ السُّ

امة يف املجتمعات املسلمة. ونش األفكار اهلدَّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(:
ثم ذكَر اهلل تعاىل استِبعاَد وقوع الُكفر من أصحاب نبيِّه ، وهم ُيعاينون تنزيَله 

ويتعلَّمون تأويَله؛ فقال:

ب، يعن�ي: أنَّ الُكفر بعيٌد منكم -يا  )ٱ ٻ(: االس�تِفهام لالس�تِبعاد والتعجُّ

أصحاب النبيِّ - وحاشاكم منه.

 ، ا، فيتلوها عليكم نبيُّ�كم )ٻ ٻ ٻ پ پ( أي: تنِزل ليالاً وناراً

، فيها البيان واهلدى. )پ پ( أي: معكم، يعلِّمكم  �ةاً ةاً طريَّ اها غضَّ ويبلِّغك�م إيَّ
الكتاب واحِلكمة.

ا ألصحابه: »َأيُّ اخلَْلِق َأْعَج�ُب إِياَمناًا؟«، َقاُلوا: املالِئَكُة،  وقد ق�ال النبيُّ  يوماً
َق�اَل: »الَمالِئَكُة َكْيَف اَل ُيْؤِمنُوَن؟!«، َقاَل: النَّبِيُّوَن، َق�اَل: »النَّبِيُّوَن ُيوَحى إَِلْيِهْم، َفَكْيَف اَل 
َحاَب�ُة َيُكوُنوَن َمَع األَْنبَِي�اِء، َفَكْيَف ال ُيْؤِمنُوَن؟!  َحاَبُة، َقاَل: »الصَّ ُيْؤِمنُ�وَن؟!«، َقاُل�وا: الصَّ
ا من الَوْحِي، َفُيْؤِمنُوَن بِِه  َولكن َأْعَجَب النَّاِس إِياَمناًا: َقْوٌم جييؤون من َبْعِدُكْم، َفَيِجُدوَن ِكَتاباً

َوَيتَّبُِعوَنُه، َفُهْم َأْعَجُب النَّاِس -َأِو اخلَْلِق- إِياَمناًا«))).

حاب�ة ، واحلال أنَّ آيات اهلل ُتت�ىَل عليهم، ونبيُّهم  ق الُكفر إىل الصَّ فم�ن أي�ن َيتطرَّ
 يسي با فيهم، ويمَتثِلها، ويبيِّنها هلم؟!

ْل عليه، ويسَتِعْن به، ويلجْأ إليه، وَيْسَتمِسْك بدينه وكتابه؛  )ڀ ڀ ڀ( أي: يتوكَّ

، وهو اإلسالم املؤدِّي إىل اجلنَّة. )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( أي: طريق واسٍع غِي ُمْعَوجٍّ

رواه البزار )94)7(، وهو يف الصحيحة )5))3(.  (((
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هُلَُم: ِكَتاُب اهلل، فِيِه اهلَُدى َوالنُّوُر،  : َأوَّ ِ وق�د قال النبيُّ : »َوَأَنا َتاِرٌك فِيُكمنْ َثَقَلينْ
ِسُكوا بِِه...« احلديث))). َتمنْ َفُخُذوا بِِكَتاِب اهلل َواسنْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

 ، ِّتيئيس أهل الكتاب -َمهم حاولوا- من َنيل ُمرادهم يف ارتِداد أصحاِب النبي
ة يف َعهده  نادرًة، وإنَّم ارتدَّ بعُض الناِس بعد موته. دَّ ولذلك كانت الرِّ

وا بعَده  وفيها: َردٌّ عىل بعض املبتِدعة، الذين يقولون: إنَّ أصحاَب النبيِّ  ارتدُّ
وكف�روا -إلَّ أربع�ة، أو س�بعة-! وه�ذا من أعظ�م الظُّلنْم للنبيِّ  نفِس�ه؛ ألنَّ فيه 
ام هلل تعاىل بأنَّه اصطفى  اًما له بالَفَش�ل يف تربية أصحابه -وحاشاه - بل فيه اتِّ اتِّ
ة!  دَّ ين، وس�يقعوا يف الرِّ م لن يثُبتوا عىل الدِّ لنبيِّ�ه وخ�ر خلقه  أصحاًبا، يعَل�م أنَّ

ا كبًرا.  عمَّ يقول الظاملون ُعُلوًّ

وفيها: أنَّ العتِصاَم بكتاب اهلل، واإلقباَل عىل حديث رسول اهلل ؛ أعظُم مانٍع 
يمنع من الُكفر.

حابة، بأن جعَل نبيَّ�ه  فيهم وبينهم، وقد قال  ل اهلل تع�اىل عىل الصَّ وفيه�ا: َفضنْ
عبُد اهلل بُن َرَواَحة  يف هذه النِّعمة:)))

كتاَبُه َيْتُلو  اهلل  َرُس���وُل   وفينا 
فُقُلوُبنا الَعَمى،  بعَد  الُهَدى   أَرانا 
فِ��َراِش��ِه َع��ْن  َجنَْبُه  ُيَ��ايِف  َيبِيُت 

ساطُِع الِفْجِر  مَن  َمْعروٌف  انَشقَّ   إذا 
واِق��ُع ق�اَل  ما  أنَّ  ُموِقن�اٌت   ب��ِه 
كنَِي الَمَضاِجُع)2( إَِذا اْسَتْثَقَلْت بِالُمْشِ

ين. وفيها: أنَّ العيش والُمخاَلطة للُقدوات العظيمة، من أسباب الثَّبات عىل الدِّ

ين. َبه، وتثبيِت الناس عىل الدِّ وفيها: أثُر أهل الِعلنْم والُقدوة يف دفِع الشُّ

نَّة بَي الناس -ببيان تفسر القرآن، ورشوح احلديث-  وفيها: أنَّ بقاء أنوار الكتاب والسُّ
ة. دَّ ُيَثبِّتهم، وُيبنِْعدهم عن الرِّ

رواه مسلم )408)).  (((
رواه البخاري )55))).  (((
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ين. ياَذ به، من أعظم وسائل الثَّبات عىل الدِّ وفيها: أنَّ اللُّجوَء إىل اهلل واللِّ

؛  �ُبهات، وَفِزَع إليه عند َوْسَوسة شياطني اإلنس واجلنِّ وفيها: أنَّ َمن جلأ إىل اهلل عند الشُّ
فإنَّ اهلل َيْعِصمه وُيَثبِّته.

وفيها: ضامُن اهلداية وتأكيُد ُوقوِعها ملن يعَتِصم باهلل.

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(:

ين؛ أمَرهم بالتَّقوى، وأوصاهم  ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل ثباَت أصحاب نبيِّه  عىل الدِّ
باالستِمرار عىل الثَّبات حتى املامت؛ فقال:

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(: ف�سَّ اب�ُن مس�عود  التَّق�وى بقول�ه: »أن ُيطاع فال 

ُيعَص، وُيذَكر فال ُينَسى، وُيشَكر فال ُيكَفر«))).

اذ  وقول�ه )ٹ ڤ( أي: أبَل�غ التَّق�وى وأدَوُمها وأكَمُلها، باس�تِفراغ الُوْس�ِع يف اختِّ
وقاية من عذاب اهلل، بِفْعل أوامره، واجتِناب نواهيه.

وقال ابن عبَّاس  يف معنى )ٹ ڤ(: »أن جُياِهدوا يف سبيله حقَّ ِجهاده، وال 
تأخذهم يف اهلل لومَة الِئم، ويقوموا هلل بالِقْسط ولو عىل أنُفِسهم وآبائهم وأبنائهم«))).

ين: إنَّ قوله تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ڤ( منسوٌخ بقوله تعاىل:  وقد قال كثٌي من املفسِّ
)ہ ہ ہ ھ( ]التغابن: 16[.

ة بذه اآلية، يعني: )ہ ہ ہ  وقال آخرون: ليس�ت منس�وخة؛ بل هي مقيَّدة ومفسَّ
ھ(.

تكم  قول�ه تع�اىل )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( أي: حافِظوا عىل اإلس�الم يف ح�ال ِصحَّ
وسالمتكم؛ لتموتوا عليه؛ فإنَّ الكريم سبحانه قد أجَرى عادته أنَّ َمن عاش عىل يشٍء ماَت 
عليه، وَمن مات عىل يشٍء ُبِعث عليه؛ ولذا قال النبيُّ : »َمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن 

رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )3)/97)(، واحلاكم يف املستدرك )59)3(، وإسناده صحيح.  (((
تفسي ابن كثي ))/87(.  (((
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ِذي حُيِبُّ  النَّاِر َوُيْدَخَل اجلَنََّة؛ َفْلَتْأتِِه َمنِيَُّتُه َوُهَو ُيْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر، َوْلَيْأِت إىَِل النَّاِس الَّ
َأْن ُيْؤَتى إَِلْيِه«))).

.(((» وقال : »اَل َيُموَتنَّ َأَحُدُكْم إاِلَّ َوُهَو حُيِْسُن بِاهلل الظَّنَّ

وذكَر اهلل تعاىل من أدعية الصاحلني: )ۆئ ۆئ( ]يوسف: 101[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ا من ُمقَتضيات اإليامن. وجوب الِعناية واالهتاِمم بالتَّقوى، وأنَّ

وفيها: وجوب املباَدرة إىل اإلسالم، والبقاء عليه.

ل. وبذا تظهر  وفيه�ا: أنَّ َم�دار املص�ي ع�ىل اخلامتة، وأنَّ عىل املس�ِلم أالَّ ُيَغ�يِّ وال يب�دِّ
الَعالقة بنَي هذه اآلية، وقولِه تعاىل يف آيٍة قبَلها: )جت حت خت مت( ]آل عمران: 100[.

وفيه�ا: االس�تِعداد للموت بعمل الصاحل�ات؛ ليحُصَل التوفيق، للثَّبات عىل اإلس�الم 
حتى املامت.

وفيها: إشارٌة وتذيٌر ممَّا بعد املوت.

وفيها: أنَّ التَّقوى يف الُقُلوب تتفاَوت.

وفيها: بيان الَعالقة بنَي التَّقوى وُحسن اخلامتة.

ا عىل تقوى اهلل وطاعته واإلنابة إليه؛  ته ونش�اطه ُمداِوماً وفيه�ا: أنَّ َمن كان يف حال ِصحَّ
ثبَّته اهلل عند موته، ورزَقه ُحسَن اخلامتة.

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

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ک ک گ گ گ گ(:

ين حتى املامت؛ فقال: ثم بنيَّ اهلل تعاىل وسيلَة الثَّبات عىل الدِّ

رواه مسلم )844)(.  (((

رواه مسلم )877)(.  (((
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�كوا بدين�ه ال�ذي رَشَع�ه -وه�و اإلس�الم- وبكتابه  )ڦ ڄ ڄ( أي: متسَّ

َي بذلك؛ ألنَّه الُموِصل إليه،  عه، ُس�مِّ -وه�و القرآن-. و)َحْبل اهلل(: هو َعهده وكتابه ورَشْ
وُأضيف إىل )اهلل(؛ ألنَّه هو الذي أنزَله.

�ك ب�ه. وق�د ق�ال النبي  وقول�ه )ڄ( أي: كلُّك�م، فكون�وا مَتِمع�ني ع�ىل التمسُّ
هُلاَُم: ِكَتاُب اهلل، فِيِه اهلَُدى َوالنُّوُر، َفُخُذوا بِِكَتاِب اهلل  : َأوَّ : »َوَأَنا َتاِرٌك فِيُكْم َثَقَلنْيِ

َواْسَتْمِسُكوا بِِه...« احلديث))).

ا َأْعَظُم من اآلَخِر:  ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي، َأَحُدُهَ ويف روايٍة: »إيِنِّ َتاِرٌك فِيُكْم َما إِْن مَتَسَّ
يِت َأْهُل َبْيتِي...«))). اَمِء إىَِل األَْرِض، َوِعرْتَ ِكَتاُب اهلل، َحْبٌل مَمُْدوٌد من السَّ

قال عبُد اهلل بُن مسعود : »َحْبل اهلل: القرآن«)3)، وقال أبو العالية : »اعَتِصموا 
باإلخالص هلل وحَده«)4).

ا وأحزاباًا، وال ختَتِلفوا اختاِلَف  ق الذين من قبِلكم ِشَيعاً وقوله )ڄ ڃ( أي: كام تفرَّ
ن األم�ر باالجتاِمع.  ق هنا يتضمَّ �ا-. والنهُي عن التف�رُّ أه�ل اجلاهليَّ�ة -يقُتل بعضهم بعضاً

قوا، وعليكم باجلامعة. فاملعنى: ال تفرَّ

ىَض َلُكْم: َأْن  ا، َفَيْ ا، َوَيْكَرُه َلُكْم َثاَلثاً وقد قال النبي : »إِنَّ اهللَ َيْرىَض َلُكْم َثاَلثاً
ُقوا، َوَيْكَرُه َلُكْم: ِقيَل  �ا َواَل َتَفرَّ ُكوا بِِه َش�ْيئاًا، َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلل مَجِيعاً َتْعُب�ُدوُه، َواَل ُتْشِ

َؤاِل، َوإَِضاَعِة الَماِل«)5). َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ

ا ال تَتِمع عىل ضاللٍة، وإمجاعها معصوٌم؛ كام يف احلديث: »إِنَّ  ة: أنَّ ومن مزايا هذه األُمَّ
ٍد - َعىَل َضاَلَلٍة«)6). َة حُمَمَّ تِي -َأْو َقاَل: ُأمَّ َمُع ُأمَّ اهلل اَل جَيْ

رواه مسلم )408)(.  (((
رواه الرتمذي )3788(، وهو يف صحيح اجلامع )458)(.  (((

رواه الدارمي يف سننه )7)33(، بإسناد صحيح.  (3(
تفسي ابن أيب حاتم )4/3)7(.  (4(

رواه مسلم )5)7)(.  (5(
رواه الرتمذي )67))(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )848)(.  (6(
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ق،  روا ما كنُتم فيه يف اجلاهليَّة من العداوة والتفرُّ )ڃ( بألِسنَتكم وُقُلوبكم، وتذكَّ

وما أصبحُتم عليه يف اإلس�الم من األُْلف�ة واالجتاِمع. وهذه هي )ڃ چ چ( وِمنَّته 
وَفْضله )چ چ ڇ( تتقاَتلون بينكم، يف حروٍب وفَِتن وثارات.

 ، الاً وق�د قال النبيُّ  لألنص�ار -وه�م األَْوس والَخ�ْزَرج-: »َأمَلْ َأِجْدُكْم ُضالَّ
ِقنَي، َفَجَمَعُكُم اهللُ يِب؟«))). ، َفَأْغنَاُكُم اهللُ يِب؟ َوُمَتَفرِّ َفَهَداُكُم اهللُ يِب؟ َوَعاَلةاً

ت�م  وه�ذا معن�ى قول�ه )ڇ ڇ ڇ( أي: مجَعه�ا ع�ىل املحبَّ�ة؛ )ڍ( ِصْ
ين، متحابِّني  )ڍ( وه�ي: نِعمة اإلس�الم، الذي أنعَم اهللُ به عليك�م )ڌ( يف الدِّ

مَتِمعني.

وق�د قال النب�يُّ : »َمْن َخَرَج م�ن الطَّاَعِة، َوَف�اَرَق اجلَاَمَعَة، َف�اَمَت؛ َماَت ِميَتةاً 
 ، يٍَّة، َيْغَضُب لَِعَصَب�ٍة، َأْو َيْدُعو إىَِل َعَصَبٍة، َأْو َينُْصُ َعَصَبةاً َت َراَيٍة ِعمِّ . َوَم�ْن َقاَتَل َتْ َجاِهِليَّ�ةاً

َفُقتَِل؛ َفِقْتَلٌة َجاِهِليٌَّة...« احلديث))).

)ڌ( -يا معش األَْوس والَخْزَرج- قبل اإلس�الم )ڎ ڎ( أي: َطَرف وَحْرف 

)ڈ ڈ ژ( م�ن جهنَّ�م، لي�س بينكم وب�ني الوقوع فيه�ا إالَّ أن متوتوا ع�ىل ُكفركم؛ 

اكم. )ژ ڑ( ونجَّ

ة عىل  ل )گ( وهي: العالماُت الدالَّ قوله )ک ک ک ک( أي: ُيظِهر وُيَفصِّ
ُربوبيَّته ووحدانيَّته وِحكمته، سواءاً يف ذلك اآليات الكونيَّة، أو الشعيَّة.

، فتخُرجوا من  )گ گ( هداي�َة الّدالل�ة واإلرش�اد، وهداي�َة التوفي�ق إىل احل�قِّ

اللة، وتسُلكوا سبيل االستِقامة. الضَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوُب االجتاِمع عىل طاعة اهلل.

ع اهلل. وفيها: وجوب التحاُكم إىل رَشْ

رواه البخاري )4330(، ومسلم ))06)( -واللفظ له-.  (((
رواه مسلم )848)(.  (((
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قت:  ة ِعصمٌة هل�ا من الباطل، وِعصمٌة هلا من األع�داء، وإذا تفرَّ وفيه�ا: أنَّ اجتِ�امع األُمَّ
وقَعت يف البِدعة والضاللة، وتسلَّط عليها أعداؤها.

ق األبدان واالجتِهادات: فال بأس به، لكن بال  ق الُقُلوب، أما تفرُّ ويف اآلي�ة: تريم تفرُّ
ب. ِهجران، وال تعصُّ

ث با. وفيها: استِحضار نَِعم اهلل عىل العبد، والتحدُّ

ق سَبٌب لَسْلب النِّعمة. وفيها: أنَّ التفرُّ

. حابة وفيها: َفْضل اهلل تعاىل عىل الصَّ

وفيها: أنَّ النَّاَر فيها ُحَفٌر للعذاب.

ين. وفيها: تريم االبتِداع يف الدِّ

ب للقبيلة، أو البلد، أو اجلنسيَّة. ق، كالتعصُّ وفيها: النهي عن كلِّ سَبب يؤدِّي إىل التفرُّ

وفيها: خطورة املوت عىل الُكفر.

وفيها: أنَّ االختاِلف يف الرأي ال بأس به، إذا كان ال يؤدِّي إىل تناُفر الُقُلوب.

وفيها: أنَّ اجلامعة رمحٌة، والُفرقة عذاب.

وفيها: أنَّ اجلامعة من أعظم نَِعم اهلل عىل العبد، بعد اهلداية إىل اإلسالم.

ع اهلل، وُشكر نِعمته؛ من أسباب اهلداية. وفيها: أنَّ االعتِصام بَشْ

وفيه�ا: ِمنَّ�ة اهلل تع�اىل عىل املؤمن�ني، بالتأليِف ب�نَي ُقُلوبم، واإلنق�اِذ من النَّ�ار، وتبينِي 
اآليات.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ۀ ۀ(:
رهم بام جيب عليه�م تاه دينِه؛  حابِة والُمؤمن�ني؛ ذكَّ ول��امَّ ذكَر اهلل تع�اىل ِمنَّته ع�ىل الصَّ

فقال:



658

)ڳ( )ال�الم( لألم�ر، أي: وْلتوج�د )ڳ( ي�ا مع�ش الُمؤمن�ني. واملعن�ى: 

ا )ڳ ڳ( أي: مجاعٌة قائمٌة وُمنَتِصبٌة َيْدُعون الناس  بعضك�م، أو: ولتكونوا أنتم مجيعاً
نيا واآلخرة، وما فيه صالح الناس يف معاشهم ومعادهم. )ڱ ڱ(: يشمل خَي الدُّ

ه، وه�و  ع وأق�رَّ ْ )ڱ( الن�اس )ڱ( )املع�روف(: كلُّ م�ا استحس�نَه ال�شَّ

معروٌف عند الُعقالء وأصحاب الِفَطر السليمة.

وا )ں  )ں( )النه�ي(: طَلب الَكفِّ ع�ن اليشء، أي: يطلبون من الناس أن يُكفُّ

ع، وعَرَف ُقبَحه الُعقالُء، وأصحاُب الِفَطر السليمة. ْ ڻ(. و)الُمنَكر(: ما أنكرُه الشَّ
اع�ون إىل اخل�ي، اآلِم�رون باملع�روف، الناُه�ون ع�ن الُمنَك�ر )ڻ  )ڻ( الدَّ

�المة  ۀ(: الذين أدَركوا ما طَلبوا، ونَجوا من رشِّ ما منه هَربوا؛ فجَمعوا بنَي السَّ
والغنيمة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ة َمن يقوم بفريضة األمر باملعروف والنهي عن الُمنَكر، فإن مل  أنَّ�ه جي�ب أن يكون يف األُمَّ
ا، وكان اجلزاء  ة القيام بذلك، وإالَّ أثُِموا مجيعاً حيُصل االكتفاُء ببعِضهم؛ وجَب عىل مجيع األُمَّ
ِذي َنْفِس بَِيِدِه، َلَتْأُمُرنَّ بِالَمْع�ُروِف، َوَلَتنَْهُونَّ َعِن املنَْكِر، َأْو  ك�ام قال النب�يُّ : »َوالَّ

ا ِمنْه، ُثمَّ َتْدُعوَنه َفاَل ُيْستجاُب َلُكْم«))). َلُيوِشَكنَّ اهللُ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاباً

عوة إىل اخلي، والرتغيُب فيه، واحلثُّ عليه، وأنَّ هذا من صفات أهل  وفيه�ا: فضيلُة الدَّ
الفالح.

عوة، واألمر، والنهي، وحُيِسن ذلك. وفيها: أنَّه جيب إعداد َمن يقوم بفريضة الدَّ

وفيها: أنَّه جيب االس�تِمرار يف العمل ب�ذه الواجبات الثالثة -الدعوة إىل اخلي، واألمر 
. ق البالُغ واملقصوُد الشعيُّ باملعروف، و النهي عن الُمنَكر-؛ حتى يتحقَّ

فها؛ نابٌع من القيام بذه الواجبات الثالثة. ة ورَشَ وفيها: أنَّ فضيلة هذه األُمَّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع )7070(. رواه الرتمذي )69))(، وحسَّ  (((
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وفيه�ا: أنَّ ه�ذه األمور الثالثة ف�رٌض عىل الكفاية؛ بدليل: )الم األم��ر( يف قوله تعاىل: 
)ڳ(.

عاة َيْدعون الن�اس إىل اخلي، ال إىل  ع�وة؛ ألنَّ هؤالء الدُّ وفيه�ا: أهيَّ�ة اإلخالص يف الدَّ
أنُفِسهم.

ع،  ْ عوة إليه-؛ ف�ال ُبدَّ للداعية م�ن الِعْلم بالشَّ وفيه�ا: وج�وب تعلُّم اخلي -ألج�ل الدَّ
ين، وُلَغتِهم، والوس�ائِل واألس�اليِب  والِعْل�م باحلال، وهذا يش�مل: معرفة ُش�ؤوِن املْدُعوِّ

الناِجحة، والُمناِسبة يف دعوهتم.

جال، وال إىل  نَّة، ال إىل آراء الرِّ عوة إىل الكتاب والسُّ عوة الصحيحة هي الدَّ وفيها: أنَّ الدَّ
اعي عىل ما هو عليه. ُمواَفقة الدَّ

ع�اة واآلِمرين باملع�روف والناهني عن الُمنَك�ر، وتأييدهم وإعانتهم،  وفيه�ا: ُنصة الدُّ
م من أهل الفالح، القاِئمني بأمر اهلل. وإكرامهم؛ ألنَّ

عوة إىل اخلي بالقول والعَمل، والَكِلمة والُقْدوة. وفيها: الدَّ

ة، وُتَيلِّ ش�خصيَّتها،  ة ه�ذه األُمَّ وفيه�ا: أنَّ ه�ذه األم�ور الثالثة املأم�ور با، ُتب�نيِّ ُهويَّ
ومتيَُّزها.

ا الُمنَكر: فإنَّه  وفيها: فضيلة األمر باملعروف، سواءاً كان املعروف واجباًا أو ُمستحبًّا، وأمَّ
م. كلَّه حمرَّ

�لطان؛ لُقدرهتم  وفيه�ا: أنَّ أوىل الن�اس بذه اآلية ه�م: أصحاب الِعْلم، وأصحاب السُّ
عىل القيام بذا الواجب العظيم.

عوة إىل اخلي،  ام يدخالن يف الدَّ وفيها: أهيَّة األمر باملعروف والنهي عن الُمنَكر؛ فمع أنَّ
كر؛ خلطورِة شأنام. هام اهلل تعاىل بالذِّ لكن خصَّ

اء والنِّ�كاح- واآلخرة  نيا -كالبيع وال�شِّ وفيه�ا: أنَّه ال تع�اُرض يف الَجْمع بنَي خِي الدُّ
.- الة والصيام والَحجِّ -كالصَّ
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)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(:

ق  ره�م من التفرُّ عوة إليه؛ حذَّ ي�ن بالدَّ ول��امَّ أم�َر اهلل تعاىل عباَده باالجتِ�امع، وإقامِة الدِّ
واالختاِلف؛ فقال تعاىل:

)ہ ہ( -ي�ا مع�َش املؤمن�ني- )ہ ہ( وتناَف�َرت ُقُلوب�م بالعداوة، 

ا )ھ ھ ھ ے ے(  ا وأحزاباً ين، وكانوا ِشَيعاً كاليهود والنصارى )ھ( يف الدِّ
. ة عىل احلقِّ أي: اآليات الواِضحات، الدالَّ

، َوإِنَّ  ةاً ُقوا َعىَل ثِنَْتنْيِ َوَس�ْبِعنَي ِملَّ ويف احلدي�ث: »َأاَل إِنَّ َم�ْن َقْبَلُكْم من َأْهِل الِكَتاِب اْفرَتَ
ُق َعىَل َثاَلٍث َوَس�ْبِعنَي: ثِنَْتاِن َوَس�ْبُعوَن يِف النَّاِر، َوَواِح�َدٌة يِف اجلَنَِّة، َوِهَي  َه�ِذِه املِلَّ�َة َس�َتْفرَتِ

اجلَاَمَعُة«))).

«، َقاُلوا: َوَمْن ِهَي َيا َرُس�وَل اهلل؟ َقاَل: »َما َأَنا  ةاً َواِحَدةاً ُه�ْم يِف النَّاِر إاِلَّ ِملَّ ويف رواي�ة: »ُكلُّ
َعَلْيِه َوَأْصَحايِب«))).

ث�م ذكَر تع�اىل عاقب�َة املخَتِلف�ني؛ فقال: )ۓ(: اس�م إش�ارة للبعي�د؛ داللةاً عىل 
، ويف اآلخرة:  لِّ ْعف والذُّ نيا: باالقتِتال والضَّ انِحطاط مرَتبته�م )ڭ ڭ ڭ( يف الدُّ

بالعذاب األليم يف النَّار.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

النهي عن التشبُّه بأهل الكتاب.

ق واالختاِلف. وفيها: التحذير من الوقوع فيام وقَعت فيه األَُمم قبَلنا، من التفرُّ

َة عىل الناس، ببيان اآليات هلم. وفيها: إقامة اهلل الُحجَّ

باِع اهلوى،  ق مل حيُصل فيَمن قبلنا بس�َبب اجلهل؛ وإنَّام حصَل بس�َبب اتِّ وفيه�ا: أنَّ التف�رُّ
وإعجاِب كلِّ ذي رأٍي برأيه، وبسبِبه نشأت البَِدع.

حه األلباين يف صحيح اجلامع ))64)(. رواه أبو داود )4597(، وصحَّ  (((
نه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. رواه الرتمذي ))64)(، وحسَّ  (((
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حناء والبغضاء،  ق يف املناِهج واملسالِك يؤدِّي إىل اختالف الُقُلوب، والشَّ وفيها: أنَّ التفرُّ
واالقتِتال.

ب للبِدعة. ين، ثم التعصُّ وفيها: خطورة االبتِداع يف الدِّ

ة وهزيمتِها، وإراقِة دمائها، وَطَمِع األَُمم األخرى  ِق األُمَّ وفيها: أنَّ البَِدع من أسباب تفرُّ
فيها.

ة: فإنَّ اختاِلف  ا املس�ائل االجتهاديَّ ين. وأمَّ وفيه�ا: التحذي�ر من االختاِلف يف أصل الدِّ
ا؛ ألنَّ اهلل تعاىل ف�اوَت بنَي عقول الِعباد، فال ُيمكن  آراء العل�امء فيه�ا ليس عيباًا، وال مذموماً

اتِّفاُقهم عىل رأٍي واحد يف كلِّ األمور.

ق بسَبب خفائه. ا من التفرُّ ، أشدُّ قبحاً ق بعد بيان احلقِّ وفيها: أنَّ التفرُّ

ة، بالعذاب العظيم. وفيها: َوعيٌد من اهلل للُمبتِدعة يف األَُمم السابقة، ويف هذه األُمَّ

ع�وِة إىل اخلي واألم�ِر باملعروف  ويؤَخ�ذ م�ن هذه اآلية -م�ع التي قبله�ا-: أنَّ َتْرك الدَّ
عوة إىل اخلي متنَع ُنش�وء البِ�َدع، وإنكار  ق؛ ألنَّ الدَّ والنه�ي ع�ن الُمنَكر، من أس�باب التفرُّ

الُمنَكر يقيض عليها إذا نشأت.

�نَّة؛ س�َبٌب للوقاية من العذاب، وإنقاذ  �ك بالكتاب والسُّ وفيهام: أنَّ َتْرك البَِدع، والتمسُّ
الغي منه.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى   ى  ې  ې  ې  ې 
ۆئ ۆئ ۈئ(:

ث�م ب�نيَّ اهلل تعاىل زماَن وق�وع هذا العذاب؛ فق�ال: )ۇ ۇ( أي: فاْذُكروا ي�وَم القيامة، 
ور بحَسناهتم. الذي تستني فيه وتتألأل )ۆ( وهي: وجوه املؤمنني، ممَّا يَروَنه من الَفَرح والسُّ

رة، بس�َبِب ما ت�راه من الكآبة  ار، وأهل البَِدع املكفِّ )ۆ ۈ( وه�ي: وج�وه الكفَّ

والَغمِّ بسيِّئاهتا.
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وق�د ق�رأ أب�و ُأمامة  ه�ذه اآلية، حين�ام رأى رؤوَس اخل�وارج منصوب�ةاً عىل َدَرج 
مسجِد دمشق، بعد َقْتِلهم))).

واد الذي يقع للوجوه عىل حقيقته؛ وهو بسَبِب ما ُيَبشَّ به هؤالء، وهؤالء. وهذا البياض والسَّ

ين واملنافِقني  �ا( للتفري�ع والتفصيل )ۋ ۋ ۅ( م�ن املرتدِّ )ٴۇ( )أمَّ

رة- وَمن كان مؤمناًا من أهل الكتاب ثم ارتدَّ بعد بِْعثة النبي  واملَبتِدعة -أصحاب البَِدع املكفِّ
بانَية:  ، وكّل كافر بعد اإليامن: فُيلَقون يف النَّار، ويقول هلم اهلل تعاىل ومالئكُته الزَّ
)ۅ ۉ ۉ(: اس�تِفهام توبيخ�ي؛ أي: هل كان ُكفرك�م إالَّ بعد إيامنِكم وظهوِر ما 

ة-؟! يوجب اإليامن -من دالئل التوحيد والنبوَّ

)ې ې( وادُخلوه. ويف هذا مَجٌْع هلم بنَي األمل البَدينِّ باإلحراق، واألمل الَقْلبيِّ 

النفسِّ بالتوبيخ واإلهانة )ې ې ى( باهلل، ورسوله، وما ُأنِزَل عليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نيا. انِقسام الناس يف اآلخرة، كام انقَسموا يف الدُّ

ار يف اآلخرة. وفيها: الَجْمع بنَي العذاب البَدينِّ والنفسِّ للكفَّ

دائد واألهوال  ار بعضه أشدُّ َوْطَأة من بعض؛ فِمن الشَّ وفيها: أنَّ ما يقع يوَم القيامة للكفَّ
ُحف، وعند وزن األعامل،  التي تصيُبهم: رؤية األهوال بعد القيام من القرب، وعند قراءة الصُّ

وعند فتح أبواب النَّار.

وفيها: الُمقاَبلة بِذكر حال أهل اجلنَّة وأهل النَّار، واملقاَرنة بينهام؛ ليعُظم يف نفس املؤمن 
رجاُء رمحة اهلل، واخلوُف من عذابه.

ا يف َوْجهه،  نيا، ُيْكِس�به يوَم القيامة نوراً وفيها: أنَّ نور احلقِّ الذي كان عليه صاحُبه يف الدُّ
ا يف اجلنَّة. كام أنَّ ُظْلمة الباطل ُتْكِس�ب صاحَبها ُظْلمَة الوجه يوَم  اط، ونوراً ا عىل الصِّ ونوراً

الَبْعث، وظلمةاً يف النَّار.

رواه الرتمذي )3000(، وقال األلباين يف صحيح سنن الرتمذي: »حسن صحيح«.  (((
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ويف هذه اآلية: أنَّ سَبب سواد الَوجه هو الُكفر والبِدعة.

ويف آيٍة أخرى: أنَّ س�َببه الَكِذب عىل اهلل، فقال تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ( ]الزمر: 60[.

�ا الس�يِّئات، ك�ام يف قول�ه: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ويف آي�ة أخ�رى: أنَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]يونس: 27[.

ا، كام يف قول�ه تعاىل: )يث حج مج جح مح  ويف آي�ة أخرى: أنَّ س�َببه الُفجور أيضاً
واد. جخ حخ مخ جس حس خس مس( ]عبس: 40-42[، و)الَقرَتة( هي: السَّ

ويف اآلية: أنَّ اجلزاء من ِجنس العمل.

ل من حال اإليامن إىل الُكفر  ا لتبديل االعتقاد؛ فالتحوُّ وفيها: أنَّ تبديل اللَّون حيُصل َتَبعاً
نيا أبيَض  �واد والعذاب يوَم القيامة، ولو كان صاحُبه يف الدُّ ٌل إىل السَّ نيا، س�ُيقابِله توُّ يف الدُّ

. اماً ُمنَعَّ

ا  �قاء بألوانم، خالفاً وفيه�ا: أنَّ الن�اس يوَم القيام�ة ُيعَرفون وُيميَّزون يف الس�عادة والشَّ
نيا؛ فال َفْضل ألبيض عىل أسود وال غيه، إالَّ بالتَّقوى. حلاهلم يف الدُّ

وفيها: انِكشاف املجِرمني وافتِضاحهم يوَم القيامة.

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:

ول��امَّ ذكَر اهلل تعاىل حاَل الذين اس�ودَّت وجوُههم من أهل الُكف�ر والبِدعة، وابتدأ بم 
ب ذلك بِذكر حال أهل اإليامن؛ فقال: للتحذير من حاهلم؛ عقَّ

ور؛  ، وهو من استنارهتا بالَفَرح والسُّ )ائ ائ ەئ ەئ(: وهذا البياض حقيقيٌّ

ة وَمن س�بقها،  لِ�ام يَرون من حس�ناهتم وثوابا. وهذا البياض عامٌّ ألهل اإليامن، من هذه األُمَّ
ة زيادة بياٍض خاصٍّ ونوٍر يف أعضائهم؛ من أَثر الُوضوء. ولكن ملؤمني هذه األُمَّ

�ا: )وئ وئ ۇئ( واملراد ب�ا: اجلنَّة )ۇئ ۆئ  ث�م قال تعاىل ع�ن مصي املؤمن�ني مجيعاً
لون وال خُيَرجون. ۆئ( أي: داِئمون، ال يموتون، وال يتحوَّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املؤمنني ال يدخلون اجلنَّة إالَّ برمحة اهلل، وأنَّ ِمن رمحة اهلل: نجاهَتم من النَّار.

نَّة. باع السُّ وفيها: َفْضل اتِّ

. وفيها: أنَّ ُخُلود املؤمنني يف اجلنَّة ُيراد به هنا: التأبيد؛ فهو خلوٌد أبديٌّ

وفيه�ا: إطالق )الرمحة( ع�ىل اجلنَّة، واجلنَّة أثر من آثار رمح�ة اهلل تعاىل؛ فالرمحة رمحتان: 
رمح�ة خملوق�ة، ومنها: اجلنَّة، والرمحة التي أنزهل�ا اهلل إىل األرض يرتاَحُم با الِعباد والبهائم، 

مَحَات التِّسع والتسعون التي أمَسكها اهلل عنده، والرمحة باملطر. والرَّ

محة التي هي صفة من صفات اهلل تعاىل. ورمحة غي خملوقة، وهي الرَّ

)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ(:

قول�ه تعاىل )ۈئ ېئ ېئ( أي: ُحَججه وبيِّناته التي أنزهلا، وهي: اآليات الشعيَّة يف 
ا النبيُّ - بواسطة جربيل )ىئ(  كتابه )ېئ ىئ(: نقرؤها عليك -يا أيُّ
ا بال  ا يف األخبار، وَع�ْدالاً يف األحكام، فهي من عند اهلل حقًّ أي: نازل�ةاً ومصحوب�ةاً به، ِصدقاً

نة للحقِّ فيام اشتمَلت عليه. ، ومتضمِّ شكٍّ

ت وجوُههم وال الذين اسودَّت  )ی ی ی ی جئ( أي: فال يظِلم الذين ابيضَّ

ا بغي ُجْرم منه، وال يزيد يف عقاِب أحٍد بغي ذنب، وال  وجوُههم من عباده، وال يأخذ أحداً
ُينِقص من ثواب الُمحِس�ن. وهو س�بحانه ما أراَد بام أنزَله عليهم إالَّ هدايتهم. و)الظُّْلم(: 

وضع اليشء يف غي موضعه.

و)العامَلون(: كلُّ يشء سوى اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إضاف�ة )اآلي�ات( إىل اهلل، واملقص�ود: آيات القرآن -وهي غي خملوق�ة- وهذا من باب 
فة إىل املوصوف، ال من باب إضافة املخلوق إىل خالِقه. إضافة الصِّ
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، نزل من احلقِّ تعاىل، فال ُش�بهة فيه، وال باطَل، وال تناُقَض، وال  وفيه�ا: أنَّ الق�رآن حقٌّ
اختالَف.

م الظُّْلم عىل نفس�ه، ونفى  وفيه�ا: َمدٌح عظي�ٌم هلل ، وبيان َفْضِله عىل عباده؛ بأن حرَّ
بم وهو غُي ظامل هلم؛ ألنَّه  ا؛ لعذَّ ب َخْلقه مجيعاً إرادَة الظُّْلم بعباده، ولو أراَد سبحانه أن ُيَعذِّ

مالِكهم، يفعل فيهم ما يشاء.

ويف اآلي�ة: أنَّ�ه إذا انتَفت إرادُة الظُّْلم من�ه تعاىل؛ انتفى الظُّْل�م؛ ألنَّ اهلل ال ُمْكِره له، وما 
أراَده فال ُبدَّ أن يكون.

ار ال ُظْلَم فيه؛ بل هو من َفْضل اهلل  وَعْدله. وفيها: أنَّ تنعيَم األبرار وتعذيَب الكفَّ

وفيها: إرشاد الِعباد إىل ُمازاة الُمْحِسن واملسء، بام يستوجُبه عمُل كلٍّ منهام.

وفيها: إيامٌء إىل أنَّ الَكَفرة هم الذين يظِلمون أنُفَسهم، بتعريضها للعذاب.

وفيه�ا: نفي الظُّْلم القليل والكثي عن اهلل تع�اىل؛ لقوله يف اآلية: )ی(، والنَّ�ِكرة يف 
سياق النفي ُتفيد الُعموم.

وفيه�ا: أنَّ اهلل ال ُيري�د ُظْل�اماً بالِعب�اد، ال فيام رَشَعه هل�م من األوام�ر والنواهي، وال فيام 
َيصيون إليه من الثواب والعقاب.

وفيه�ا: أنَّ بيان الَوْع�د والَوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب؛ يدلُّ عىل متاِم َعْدل اهلل، 
ْلَم بعباده. وعدِم إرادته الظُّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(:

ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل أنَّه ال ُيريد ظلاماً للعامَلني؛ بنيَّ َسَعة ُملكه واستغناَءه عنهم. والظامل إنَّام 
ه أو يعَتدي عليه؛ ليزَداد هو ماالاً أو ُسلطاناًا، واهلل ُمسَتغٍن عن ذلك؛  يظِلم غَيه، وُينِقصه حقَّ

ألنَّ له ُملك الساموات واألرض.

فق�ال تع�اىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(: تقدي�م اخل�رب ع�ىل املبت�دأ هن�ا ُيفيد 
�ا له ال لغيه. وهذا يش�مل ما فيهام من: املالئك�ة، واجلّن واإلنس، ومجيع  الَح�ْص؛ أي: أنَّ

ا. ا، ومصياً ا، وتدبياً ا وإجياداً ا، وَخْلقاً املخلوقات. فهي له ُملكاً
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)پ ڀ( ال إىل غيه )ڀ ڀ( أي: تصي إليه أموُر اخلالئق وُشؤونا، فيحُكم 

ب له، وإليه ُيْرَجعون يوَم القيامة. فيها بام يشاء، وال مفرَّ ألحٍد من ُحكمه، وال ُمعقِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُعموُم ُملك اهلل تعاىل لِ�ام يف الساموات وما يف األرض، وانفراُده  بذلك.

ع هلم  ه أن ُيَشِّ وفيه�ا: أنَّ مرِجع ُش�ؤون الَخْلق إىل اهلل؛ ألنَّه هو ال�ذي خلَقهم، وِمن حقِّ
ا مع اهلل،  ما يشاء، وَمن حاوَل التشيع للخلق بخالِف ما رَشَعه اهلل؛ فقد جعَل نفَسه رشيكاً

فويٌل له!

فالُحكم والتشيع َفْرٌع عن اإلجياد والَخْلق؛ إذ إنَّ الذي خلَق أعلُم وأبُص بَخْلقه؛ فهو 
ع هلم من األحكام ما ُينَظِّم أموَرهم، ويكون فيه صالُحهم وسعادهتم  أحقُّ وأجَدر بأن ُيَشِّ

نيا واآلخرة. يف الدُّ

ويف اآلي�ة: َس�َعة ِعْل�م اهلل، وعظي�م ُقدرت�ه؛ فكلُّ األم�ور -دقيِقه�ا وجليِله�ا- جلميع 
املخلوقات -صغِيها وكبِيها- َتْرِجع إليه ؛ فيدبِّر أموَرها، وجُيِْري فيها قَدَره.

م وَيعُبدوه، ما دام هو ال�ذي يمِلكهم، وإليه َتْرِجع  وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الِعباد أن يس�ألوا ربَّ
أموُرهم.

ة، واجلزائيَّة  وفيها: أنَّ هلل الُحكم املطَلق يف عباده، فتصُدر عنه األحكام الشعيَّة، والقَدريَّ
-من الثواب والعقاب-.

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ ڃ(:

ر من  ول�امَّ أمَر اهلل تعاىل باالعتِصام بَحبله، وذكَر ِمنَّته عىل املؤمنني بتأليف ُقُلوبم، وحذَّ
ا من  م خُي الناس؛ بنيَّ  مزيداً ين، وذكَر فساَد أهِل الكتاب الذين ادَّعوا أنَّ ق يف الدِّ التفرُّ

م خُي األَُمم، ال غيهم؛ فقال: ة، وأنَّ َفْضله عىل هذه األُمَّ
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ا يف كتب  )ٺ( أي: يف ِعْل�م اهلل الس�ابق، ويف اللَّ�وح املحفوظ، وهذا مذك�وٌر أيضاً

األَُم�م الس�ابقة )ٺ ٺ( أي: أفضل مجاع�ة وطائفة )ٺ(: أظهَره�ا اهلل وأبرَزها 
)ٿ(، قال أبو هريرة : »خي النَّاس للنَّاس«))).

وقد قيل: إنَّ املقصود بذه اآلية هم أصحاُب النبيِّ . وقيل: الذين هاَجروا معه.

ة، كلُّ َقْرٍن وزماٍن منها بَحَسبه، وخُي القرون  ة يف مجيع األُمَّ والصحيح: أنَّ هذه اآلية عامَّ
َمن ُبِعَث فيهم رسوُل اهلل ، وهم أوىل الناس بذه اآلية.

ع،  ْ ة؛ فق�ال: )ٿ ٿ( وهو: ما عرَفه الشَّ ة األُمَّ ثم ذكر  أس�باَب خييَّ
ع، وعىل رأسه:  ْ وعىل رأسه: توحيد اهلل )ٿ ٹ ٹ( وهو: ما أنكَره الشَّ

ك باهلل. الشِّ

ع�ه وما أنزَله، فتعَملون  قون بَشْ ا، ال تعُبدون غيه، وُتصدِّ )ٹ ٹ( ربًّ�ا واح�داً

بذلك.

م )األم�ر باملع�روف والنهي عن الُمنَك�ر( عىل )اإلي�امن( -مع أنَّه داخ�ٌل فيه ومن  وق�دَّ
ة. ُشَعبه-؛ للداللة عىل أهيَّته وَفْضله، وأنَّه من أسباب تفضيل هذه األُمَّ

ة عىل  وق�د ورَدت ع�ن النب�يِّ  أحادي�ُث كثية صحيح�ة، يف َفْضل ه�ذه األُمَّ
 ، ةاً ون- َس�ْبِعنَي ُأمَّ غيه�ا م�ن األَُمم؛ ومنها: قوله : »َأْنُتْم ُتوُفوَن -ويف رواية: ُتتِمُّ

َها َوَأْكَرُمَها َعىَل اهلل«))). َأْنُتْم َخْيُ

اط، وأول  م أول األَُمم يف احلساب، وأول َمن جيوز الصِّ ة وفضائِلها: أنَّ ومن مزايا هذه األُمَّ
ا  ، ويدخل اجلنَّة منهم سبعون ألفاً األَُمم دخوالاً اجلنَّة، وهم ُثُلثا أهل اجلنَّة، وأعظم األَُمم شفاعةاً

. ِّب ا، وثالُث َحَثَيات من َحَثَيات الرَّ بال حساب وال عذاب، مع كلِّ ألٍف سبعون ألفاً

م ُش�َهداء اهلل يف األرض، ويش�َهدون ع�ىل األَُمم األخرى ي�وَم القيامة، وصفوفهم  وأنَّ
ا. ا، واألكثر َأْجراً الة، وال جيَتِمعون عىل ضاللة، وهم األقص ُعمراً كصفوف املالئكة يف الصَّ

رواه البخاري )4557(.  (((
نه األلباين يف صحيح اجلامع ))30)(. رواه الرتمذي ))300(، وابن ماجه )88)4(، وأمحد )5)00)(، وحسَّ  (((
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م، وبيوم اجلمعة، وُيعَذرون باإلكراه،  ُحور، والتيمُّ ومتيَّزوا بوقت صالة الِعش�اء، وبالسُّ
وسياحتهم اجلهاد، وُأِحلَّت هلم الغنائم.

نيا، وقد  لٌة يف الدُّ وال حُياَس�بون عىل الَوْسَوس�ة، وهلم أس�هل توَبة، وأكثر عقوبتهم ُمَعجَّ
وضَع اهلل عنهم اآلصاَر واألغالَل التي كانت عىل غيهم.

ل اهلل هلم بِحفظ كتابم،  ة اإلس�ناد، وليس لبقيَّة األَُمم أس�انيد معروفة، وقد تكفَّ وهم ُأمَّ
وِحفظ ُسنَّة نبيِّهم  -التي تبنيِّ الكتاب-.

ونبيُّهم  خي الَخْلق وخي األنبياء؛ له املقام املحمود، والش�فاعة الُعظَمى يوم 
القيامة، إىل غي ذلك من الفضائل.

لوا نقَص غيهم  لوا أنُفَس�هم باإليامن، وكمَّ م كمَّ ة؛ ألنَّ وكلُّ هذه الفضائل وهذه اخلييَّ
باألمر باملعروف والنهي عن الُمنَكر.

ول��امَّ مدَحه�م اهلل تع�اىل بذل�ك؛ ذمَّ َم�ن خالَفهم يف اإلي�امن واألمر والنه�ي -من أهل 
الكتاب-؛ فقال:

ة النبيِّ ، وما جاء به من رشيعة اإلسالم؛  )ڤ ڤ ڤ ڦ( بنبوَّ

ة والنصانيَّة، ولكن محَلهم  )ڦ( إيامُن�م )ڦ ڦ( من بقائهم عىل الُكفر واليهوديَّ

ئاسة واهلوى والَحَسُد والِكرُب عىل البقاء عىل الُكفر، ومل ُيسِلم منهم إالَّ القليل. حبُّ الرِّ

)ڄ ڄ( الذي�ن آمن�وا بالنبيِّ  -كعبِد اهلل بِن س�اَلم، وعديِّ بن 

ّ عن  حات�م، والنج�ايّش- )ڄ ڃ( امل�راد ب� )الِفْس�ق( هنا: اخل�روج الُكيلِّ
طاعة اهلل، وهو الُكفر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. ِّة النبي َفْضل ُأمَّ

ة، واألَْخِذ بأسبابا؛ لتستمرَّ له  وفيها: أنَّ الفاِضل عليه أن يس�َعى يف املحافظِة عىل اخلييَّ
هذه املنِزلة.
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ْعي يف إصالح الغي، بعد إصالح النفس. وفيها: السَّ

وفيها: أنَّ خَي الناس أنفُعهم للناس.

ة عىل األَُمم السابقة، باألمر باملعروف، والنهي عن الُمنَكر. وفيها: متيُّز هذه األُمَّ

ة -وهو األم�ر باملعروف،  لت به ه�ذه األُمَّ وفيه�ا: أنَّ َم�ن زاَل عن�ه الَوصف ال�ذي ُفضِّ
ة. والنهي عن الُمنَكر-؛ خرَج من اخلييَّ

، وإذا َضُعَف َضُعَف. وفيها: أنَّه متى قاَم األمُر باملعروف، والنهُي عن الُمنَكر؛ قاَم اخلي واشتدَّ

ا. وفيها: أنَّ َمن كان أشدَّ َسعياًا يف األمر باملعروف، والنهي عن الُمنَكر؛ كان أكثَر َفْضالاً وخياً

م خُي الناس، م�ع الَعْدل فيهم، والثَّناء  دُّ عىل أهل الكتاب، الذين زَعموا أنَّ وفيه�ا: ال�رَّ
عىل َمن آمَن منهم.

ة. وفيها: تيئيس أهل الكتاب من إضالل هذه األُمَّ

ا  ة، بِذكر َفْضلهم ورَشفهم؛ ليزدادوا طاعةاً وُشكراً وفيها: تثبيت أهل اإليامن من هذه األُمَّ
للنِّعمة.

ا للغي عىل االقتِداء به. ه، وتشجيعاً وفيها: اإلشادة بالفاِضل، وإبراز خربه؛ وفاءاً بحقِّ

نيا واآلخ�رة، ويؤَتى أجَره مرتني؛  وفيه�ا: أنَّ املؤم�ن من أهل الكتاب جيَمع بنَي خِي الدُّ
: َرُجٌل ِمْن َأْهِل الِكَتاِب آَمَن بِنَبِيِِّه، َوَأْدَرَك النَّبِيَّ  َتنْيِ فف�ي احلديث: »َثاَلَث�ٌة ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

َقُه؛ َفَلُه َأْجَراِن...«))). َبَعُه َوَصدَّ  َفآَمَن بِِه َواتَّ

ة والتوبيخ ألجل  �دَّ وفيه�ا: دع�وة املعانِد، بأس�لوب جيَمع ب�نَي التوبيخ والنُّص�ح؛ فالشِّ
. ِعناده، واإلغراء والنُّصح ألجل ترغيبه يف احلقِّ

ا-. قال قتادة  باع احلقِّ -وإن كان أقلَّ أْتباعاً ة، واحلضُّ عىل اتِّ وفيها: عدُم االغرتاِر باألكثريَّ
 يف قوله تعاىل )ڄ ڄ ڄ ڃ(: »ذمَّ اهلل أكثَر الناس«))).

رواه البخاري )))30(، ومسلم )54)( -واللفظ له-.  (((
تفسي الطربي )08/7)(، تفسي ابن أيب حاتم )734/3(.  (((
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. باِع احلقِّ نيا من اإليامِن واتِّ وفيها: َذمُّ َمن منَعْته الدُّ

�ُر بام كتَب اهلل له  �ة ال تتوقَّف عىل األس�بقيَّة يف الزمن؛ فقد يفوق املتأخِّ وفيه�ا: أنَّ اخلييَّ
من الَفْضل.

ة تُعمُّ مجيَع طبقاهتا وُقرونا، وقد قال النبيُّ : »َمَثُل  ة هذه األُمَّ وفيه�ا: أنَّ خييَّ
، َأْم آِخُرُه«))). ُلُه َخْيٌ تِي َمَثُل الَمَطِر، اَل ُيْدَرى َأوَّ ُأمَّ

ة تس�َتِحقُّ التفضيَل عىل س�ائر األَُمم، بقيامها بام  وفيه�ا: ِعْل�م اهلل بالَغيب، وأنَّ هذه األُمَّ
أمَرها اهلل به.

، أو الوجوِد في�ه زمناً�ا؛ ألنَّ الِعربة  وفيه�ا: ع�دم االغ�رِتار باالنتِس�اِب إىل ال�يشء اس�اماً
باالختِصاص باألوصاف، وااللتِزام بأسباب التفضيل.

ة تزداد بإيامِن أفرادها وعَمِلهم، وهذا يعني أنَّ املؤمن  ة املذكورة هلذه األُمَّ وفيها: أنَّ اخلييَّ
ا  ا بانِضامم أمثاله إليه، وأنَّ االجتامع عىل اخلي ُيْكِسب كلَّ واحد منهم أجراً فاً يزداد َفْضالاً ورَشَ
- يزيد عن  ال َيْكِسبه لو انفرَد بنفسه، ولو قام بنفس العمل. فأجر الُمَصلِّني يف مجاعة -مثالاً

مموِع أجوِرهم ُمنَفِردين.

وفيها: أهيَّة االجتاِمع واالشرِتاك والتعاون يف إقامة فريضة األمر باملعروف، والنهي عن 
ةاً إذا قلَّ املعروُف، وكُثر الُمنَكُر. الُمنَكر، خاصَّ

ة، والعمل با. س أسباِب الَفْضل واخلييَّ وفيها: تلمُّ

وفيه�ا: أهيَّ�ة الَبدء باخل�ي، واالس�تِمرار عليه؛ ك�ام تدلُّ علي�ه صيغة الِفْع�ل املضارع: 
)ُتؤِمنون(، و)تأُمرون(، و)َتنَهون(.

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(:

ر؛ خفَّف اهلل ذلك عن عباده املؤمنني؛  َ ة الفاِس�قة جالبةاً لل�رضَّ ول�امَّ كانت خماَلفة األكثريَّ
فقال:

)ڃ ڃ( أي: هؤالء اليهود وأهل الكتاب )چ چ( بألِس�نَتهم، كالطَّْعن 

رواه الرتمذي )869)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )5854(.  (((
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�ْتم، والتخويف واإلرهاب، وهذا كلُّه  باب والشَّ ُبهات، وبالسِّ يف دين اإلس�الم، وإثارة الشُّ
رب والتَّقوى. لوه بالصَّ يمكن للمسلمني أن يتحمَّ

اُر الوصوَل إىل ما ُيريدون، من استِئصاِل املسلمني والقضاِء  لكن لن يستطيَع هؤالء الكفَّ
ِر التامِّ بم، ما داموا ُمْسَتمِسكني بَحْبل اهلل. َ عليهم، أو إخراِجهم عن دينهم، أو إحلاِق الرضَّ

)چ ڇ( وُيقابِلوك�م يف َمْي�دان املعرك�ة؛ )ڇ ڇ( ُمنَهِزم�ني، جاِعلني 

ةاً  ا، وال جيدون قوَّ يهم وانزاِمهم )ڍ ڍ( عليكم أبداً ( بعد تولِّ ظهوَرهم إليكم، )ُثمَّ
نهم منكم. وال منََعةاً مُتكِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بِشارة للنبيِّ ، وأصحابِه، واملؤمنني ِمن بعدهم، وَمن التحَق بم ممَّن أسلَم من 
أهل الكتاب، بأنَّ الَكَفرة الَفَسقة لن يستطيعوا استئصاهَلم وال القضاَء عليهم، وإنَّام غايُة ما 

يمكن أن يِصلوا إليه هو )يشٌء( من اإليذاء.

: »ُيْؤِذينِي  وفيه�ا: أنَّه ال يلَزم من اإليذاء وقوُع َضٍر؛ وه�ذا كام جاء يف احلديث الُقْدِسّ
ْهُر، بَِيِدي األَْمُر ُأَقلُِّب اللَّيل َوالنََّهاَر«)))، مع قوله تعاىل: )ڃ  ْهَر َوَأَنا الدَّ اْبُن آَدَم، َيُس�بُّ الدَّ
ُكْم َلْن  : »َيا ِعَب�اِدي، إِنَّ ڃ ڃ ڃ( ]آل عمران: 176[، وقول�ه تع�اىل يف احلدي�ث الُقْدِسّ

ويِن، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتنَْفُعويِن«))). ي َفَترُضُّ َتْبُلُغوا َضِّ

ة بأالَّ يناهل�ا َضٌر من أعدائها، م�شوٌط بقياِم صفات  ويف اآلي�ة: أنَّ َوْع�َد اهلل هل�ذه األُمَّ
ِقها، من األمر باملعروف، والنهي ع�ن الُمنَكر، واإليامن باهلل، فإذا ختلَّفت  �ة فيها وتقُّ اخلييَّ

وا با. ط؛ تسلَّط عليها األعداُء وأضُّ عن تقيق الشَّ

وفيه�ا: أنَّ املواَجه�ة القتاليَّ�ة إذا حصَلت بنَي املس�لمني الصاِدق�ني، وأعدائهم من أهل 
اُر أدباَرهم ُمنَهِزمني. الكتاب؛ فال ُبدَّ أن يولِّ الكفَّ

ار، إذا صدَق املؤمنون. وفيها: نفُي وقوع االنتصار للكفَّ

رواه البخاري )6)48(، ومسلم )46))(.  (((
رواه مسلم )577)(.  (((
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وفيها: أنَّ الُكفر من أسباب اخِلذالن واهلزيمة.

وفيها: تبشُي املسلمني بالنَّْص والظََّفر، وبثُّ الثقة يف نفوِسهم.

ا عند القتال. ة َمن ُيولِّ ُدُبَره منهِزماً وفيها: انِحطاط وِخسَّ

اَر. وفيها: تأييد اهلل للمؤمنني، وعدم ختلِّيه عن أوليائه، عند مواَجهتهم الكفَّ

ار، اللِّساين والنفّس. وفيها: إعداد املؤمنني ملواَجهة إيذاء الكفَّ

�ار وَغيظهم م�ن املس�لمني؛ حي�ث مل يس�تطيعوا اإلضاَر وال إيقاَع  وفيه�ا: َحنَ�ق الكفَّ
د اإليذاء -باهلجو القبيح، والطَّعن يف  النِّ�كاية بم، وغاية ما استطاعوا أن يظَفروا به هو مرَّ

دين املسلمني، واخلوض يف أعراضهم، ونحو ذلك-.

ار  وفيها: أنَّ َوْعَد اهلل باٍق إىل قيام الس�اعة، م�ا دام املؤمنون عىل إيامِنم وَخيهم، والكفَّ
عىل فِْسقهم.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(:

ث�م زاَد اهلل تع�اىل يف بِش�ارة املؤمنني بزيم�ة أعداِئهم الكافرين من أه�ل الكتاب، وذكَر 
سَبب انزاِمهم؛ فقال:

غار واهلوان،  ةاً )ڎ( وهو: الصَّ )ڌ ڎ( أي: ُجِعَلت عليهم مطبوعةاً مستمرَّ

اه�ا- )ڈ ڈ ژ(: حيثام ُوِجدوا  ة م�ن ُقُلوبم -ألنَّ اهلل ألزَمه�م إيَّ لَّ ف�ال خت�رج هذه الذِّ
ب اجلزية  �ٍة وَعهٍد من�ه، وهو َعْقد الّذّمة هل�م، وَضْ يف مجي�ع الب�الد )ژ ڑ ڑ ک( بِذمَّ
َي بذلك؛ ألنَّ�ه ُيوَصل به إىل  �َبب، ُس�مِّ عليه�م، وإلزامه�م أحكام امللة. و)الَحْبل(: هو السَّ

املقصود. وهو هنا: األمن وزوال اخلوف.

ار س�يبقون  وقي�ل: املقصود بقوله تعاىل )ڑ ڑ ک(: اإلس�الم، أي: أنَّ هؤالء الكفَّ
لَّة. ء، إالَّ أن ُيْسِلموا، فتزوَل عنهم الذِّ أِذالَّ
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نه واحٌد  )ک ک ک( أي: بَعهٍد من املؤمنني وأماٍن، كام يف الُمعاَهد واألسي إذا أمَّ

من املسلمني، ودخوهلم يف َعقٍد مع املسلمني حَيميهم.

وق�ال اب�ُن عب�اس : »)ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک( أي: بعهد من اهلل، وعهد 
من الناس«.

بِيع  ي، والرَّ دِّ اك، واحلس�ن، وقتادة، والسُّ حَّ وهكذا قال ُماهد، وِعْكِرمة، وَعَطاء، والضَّ
ابن أنس))).

وا، وانَصف�وا ورَجع�وا )گ گ گ( وَلْعنَت�ه  )گ( أي: اس�توَجبوا واس�تحقُّ

وعقوبت�ه، )ڳ ڳ ڳ( أي: الَفقر واخلضوع، فص�ار عليهم كالَبيت الذي 
ب عىل أهله. ُضِ

ة والَمْسكنة )ڱ ڱ(  لَّ )ڱ( يعني: ما باُءوا ورَجعوا به، من َغَضب اهلل والذِّ

أي: بس�َبِب كونم )ڱ ں ں( وجيَحدون ه�ذه البيِّنات وُينِكرونا، )ڻ 
ح أنَّ املقصود  ا، بال سَبٍب ارتكَبه األنبياء. وهذا ممَّا ُيرجِّ ا وإجراماً ڻ ڻ ڻ( أي: عمداً

م املعروفون عرب التاريخ بَقْتل األنبياء. باآلية: اليهود؛ فإنَّ

دهم وخمالفتهم أمَر اهلل )ہ  )ڱ( الُكف�ر والَقْتل )ہ ہ( أي: بس�َبِب مترُّ

ہ(: يتجاَوزون حدوَد اهلل، وَيْغَشون معاصيه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ء  ة املباركة- كانوا أِذالَّ أنَّ اليه�ود يف أكثر األوقات، وعىل مرِّ األزمان -يف َعهد هذه األُمَّ
ر من  دي�ن، ومغلوبني، وما حصَل هلم يف ه�ذا الزمن املتأخِّ صاِغري�ن، فقراء مس�اكني، ُمشَّ
ة وإعالميَّة؛  ة وعس�كريَّ قي�اِم دولة مغتَصبة، وَجْولٍة وَصْولٍة، وغناًى وَثْروة، وهيمنٍة اقتصاديَّ
ْعف والُبعد  إنَّام هو اس�تثناٌء من األصل، وما حصَل إالَّ بس�َبِب ما أصاب املس�لمني من الضَّ

ع اهلل. عن رَشْ

ٌة من حبِل الناس، املذك�وِر يف اآلية: )ژ ڑ  تة- مس�َتَمدَّ ة والَغَلبة -املؤقَّ وه�ذه الق�وَّ

تفسي ابن كثي ))/04)(.  (((
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ڑ ک ک ک ک(؛ فبينَه�م وبني الناس حبٌل، بواس�طة الُمعاَه�دات واالتفاقيَّات التي 
ة -من  ليبيِّ�ني الذين نَصوهم؛ فاس�تمدَّ منهم اليهوُد أس�باَب القوَّ قام�ت ب�نَي اليهود والصَّ

سالٍح، وماٍل، وُمسانداٍت سياسيَّة وإعالميَّة، وغيها-.

لَّة  ل، واهلل ال خُيِلف امليعاد؛ فسيعود هؤالء اليهوُد إىل الذِّ وألنَّ َوْعَد اهلل ال يتغيَّ وال يتبدَّ
غار، ولن يطوَل أمُد دولتهم، )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]النساء: 122[. والصَّ

لها، وبينهم وبنَي أنفِس�هم  ة ال تزال موج�ودةاً يف ُقلوبم، ظاهرٌة مَلن تأمَّ لَّ ه�ذا م�ع أنَّ الذِّ
عداوات واختالفات، أخباُرها باِرزٌة للِعيان، واليزالون ُجَبناء، َيبنون األسوار، وال يعيشون 
وا؛  ا- ولو صاَرت مواَجهة حقيقيَّة لَفرُّ نة -ولو كانوا أقوى سالحاً إالَّ يف املستوَطنات املُحصَّ

م وُجْبنهم وهوانم عند أنُفِسهم. من ُذهلِّ

ة يف بواطنهم َهواناًا، والَمْسكنة  لَّ وفيها: انتقام اهلل من اليهود؛ الجرِتائهم عليه؛ فجعَل الذِّ
ا، وكتَب عليهم اهلزيمة والتشيد. يف ظواهرهم َفقراً

وفيها: أنَّ َعهد املسلمني متنٌي، فإذا َأعَطوه ألحٍد صار يف محايٍة وأمٍن.

وفيها: أنَّ املعصيَة واالعتداَء سَبٌب لعقوبات اهلل.

وفيه�ا: ترغي�ُب الكافر يف اإلس�الم، بأنَّه إذا أس�لَم ُحِقَن دُمه، وصاَر له ما للمس�لمني، 
وعليه ما عليهم.

وفيها: إثبات صفة )الغَضب( هلل تعاىل، كام يليق بجالله وَعَظمته.

وفيه�ا: عظي�ُم مكان�ة األنبياء عن�د ربِّ العاملني؛ حيث انتق�َم اهلل هلم م�ن أعدائهم هذا 
االنتقاَم الطويَل األليَم.

دة؛ وهي:  دة؛ فالعقوبات التي ُذِكرت متعدِّ وفيه�ا: جواز تعليل ُحْكم واحد بِعَلل متع�دِّ
�َبب أو الُحكم واحد، وه�و املعصية، لكن له  �ة(، و)الَغَض�ب(، و)الَمْس�َكنة(، والسَّ لَّ )الذِّ
دة؛ منها: االعتِداء، والكفر، وَقْتل األنبياء. وجيوز أن تكون الِعلَّة واحدة،  أنواع وُصَور متعدِّ

دة. واألسباب أو األحكام متعدِّ

وفيها: أنَّ االعتِداء عىل الغي، قد يكون أشدَّ من املعصية التي تقتِص عىل النفس.
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ة واهلَوان، الذي  لَّ ار، هو َلوٌن من الذِّ ب اجِلْزية عىل اليهود وغيهم من الكفَّ وفيها: أنَّ َضْ
خول يف اإلسالم؛ ابتغاَء الُحصوِل عىل  نيا عىل ُكفرهم، وقد َيدَفُعهم إىل الدُّ ُيعاَقبون به يف الدُّ

لِّ والَمهانة. ة، والتخلُِّص من األمل النفسِّ للذُّ الِعزَّ

مني، ما داموا راضنَي  رين يناهلم نصيٌب من عقوبة آبائه�م املتقدِّ وفيه�ا: أنَّ اليه�ود املتأخِّ
بأفعاهلم، متَّبعني لسَيهتم، مقلِّدين ملن سبَقهم.

وفيه�ا: أنَّه كلَّام عُظ�َم الُجْرم؛ َعُظَمت العقوب�ة، وأنَّ َقْتل أنبياء اهلل لي�س كَقْتل أحٍد من 
. الناس، وانتقاُم اهلل فيه أشدُّ

وفيها: ُشْؤم املعصية، وأنَّ أثَرها يكون يف الظاهر والباطن.

وفيه�ا: أنَّ اليه�ود ق�د ب�اُءوا بنصي�ٍب كبٍي م�ن َغَض�ب اهلل، وق�د وصَفه�م يف كتابه ب� 
)املغض�وب عليه�م(، ك�ام يف ُس�وَرة »الفات�ة«: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(، ويف 

نَي( النََّصاَرى«))). الِّ احلديث: »إِنَّ )الَمْغُضوَب َعَلْيِهُم( الَيُهوُد، وإنَّ )الضَّ

ا، كام يف قوله تعاىل: )ک ک ک(؛ فإنه  وفيه�ا: أنَّ أهل الباطل ينُص بعُضه�م بعضاً
ة  ونه منهم من أس�باب القوَّ ة، وما يس�َتِمدُّ يدُخ�ل فيه تاُل�ف اليهود م�ع ُدَول الُكف�ر القويَّ

واملنََعة، التي يسَتعينون با عىل الُعدوان عىل الناس.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۈئ ېئ ېئ(:

ا ع�ىل ُكفرهم ومعصيته�م واعتدائهم، أثنى عىل  ول��امَّ ذمَّ اهلل تعاىل أه�َل الكتاب ُعموماً
 ، ِّين، كالقالئل الذي�ن كانوا قبل بِْعثة النبي طائف�ٍة منه�م؛ لِ�ام فيهم من اخلي والدِّ

أو الذين آمنوا من أهل الكتاب بالنبيِّ  بعد بِْعثته؛ فقال تعاىل:

رواه أمحد ))938)(، والرتمذي )935)(، وصححه األلباين يف الصحيحة )63)3(.  (((
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)ھ ھ( أي: لي�س مجي�ُع أه�ل الكت�اب ُمس�َتوين؛ بل منه�م املؤمن�ون وأكثرهم 

ين. الفاِسقون. هذا هو املشهور عند كثٍي من املفسِّ

وا بام جاء عن ابن عبَّاس  قال: »ل�امَّ أس�لَم عبُد اهلل بن س�اَلم، وَثْعَلبة بن  واس�َتدلُّ
قوا وَرِغبوا يف  َس�ْعية، وُأَس�ْيد بن َس�ْعية، وغيهم ممَّن أس�لَم ِمن اليهود معهم، فآَمنوا وصدَّ
د وَتبَِع�ه إالَّ أرشاُرنا، ولو  اإلس�الم؛ فقال�ت أحباُر يوَد وأه�ُل الُكفر منهم: ما آم�ن بمحمَّ

كان�وا م�ن ِخيارنا م�ا تَرُكوا ديَن آبائه�م وذهبوا إىل غيه! فأن�زل اهلل  يف ذلك: )ھ 
ھ(، إىل قوله تعاىل: )ى ائ ائ(«))).

مِّ من أهل الكتاب -يف اآليات الس�ابقة- وهؤالء  م ِذكُرهم بالذَّ أي: ال يس�َتوي َمن تقدَّ
الذين أس�َلموا؛ فليس�وا كلُّهم عىل حدٍّ س�واء؛ بل منه�م املؤِمن ومنهم الُمج�ِرم، ولذا قال 
، قائمة بأمر اهلل،  بعَدها: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( أي: منهم مجاعة مستقيمة عىل احلقِّ
ٌة عىل  ٌة مذمومٌة كاف�رٌة، ُمِصَّ ِعه، آَمن�ت بالنبيِّ  ل�امَّ ُبِع�ث، ومنهم ُأمَّ مطيع�ة لَشْ

الُكفر.

ين -منهم ابن مس�عود - يف معنى املقاَرن�ة املذكورة يف اآلية:  وق�ال بع�ُض املفسِّ
د  -القائمة بحقِّ اهلل- سواءاً عند اهلل«))). ة حممَّ »ليس أهُل الكتاب وُأمَّ

َر َرُس�ول اهلل  َصاَلة الِعَشاء ُثمَّ  وا بام رواه ابُن مس�عود  قال: َأخَّ واس�َتدلُّ
ُه َلْيَس من َأْهِل َهِذِه األَْدَياِن  اَلة؛ َفَقاَل: »َأَما إِنَّ َخَرَج إىَِل الَمْس�ِجد، َفإَِذا النَّاس َينَْتظُِروَن الصَّ

ُك�ْم«، َق�اَل: وُأنِزَلت َه�ِذِه اآلَي�ات: )ھ ھ ے ے ۓ  �اَعة َغْيُ َأَح�ٌد َيْذُك�ر اهلل َه�ِذِه السَّ
ۓ(، حتَّى بلَغ: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ()3).

ة املؤِمنة: وقد ذكَر اهلل تعاىل يف هذه اآلية وما بعَدها ثامنيَة صفات وأوصاف لأُلمَّ

ا )ڭ ڭ( أي: ثابتة، ُمستقيمة عىل أمر اهلل. أوهلا: أنَّ

سية ابن هشام ))/47)(، دالئل النبوة للبيهقي ))/533(.  (((
تفسي الطربي )7/)))(، تفسي القرطبي )75/4)(.  (((

نه حمققو املسند. رواه أمحد )3760(، وحسَّ  (3(
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وثانيه�ا: )ڭ ڭ ۇ( أي: يق�رأون الق�رآن، ويقومون ب�ه )ۇ ۆ( أي: يف 
أوقاته وساعاته.

ف�ة الثالث�ة: )ۆ ۈ( أي: ُيَصلُّ�ون، وهذا من باب تس�مية اليشء ببَعِض  والصِّ
الة، ولداللته  كر؛ لَفْضله من بنَي أركان الصَّ �جود( بالذِّ أجزائه وأفضِل ما فيه. وَخصَّ )السُّ

عىل كامل الُخضوع والُخشوع.

م مَجعوا بنَي التالوة -حال القيام- والسجود؛ كقوله تعاىل: )ۋ  أو يكون املعنى: أنَّ
ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  وقول�ه:   ،]64 ]الفرقان:  ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ 

كر، ووصَفهم بأفضل احلاالت. ەئ( ]الزمر: 9[؛ فوفَّقهم اهلل لتالوِة أفضِل الذِّ
ف�ة الرابعة: قوله )ٴۇ ۋ( أي: بوجوده وُربوبيَّته، وأُلوهيَّته، وأس�امئه  والصِّ
َي بذلك؛ ألنَّه ال يوَم بعده، وه�و منتَهى اخلالئق، وهو  وصفات�ه، )ۋ ۅ(: ُس�مِّ
يوٌم واحٌد، ال ليل فيه وال نار، وال ش�مس وال قمر، فهو مس�تقرُّ الِعباد، وآِخُر ما يكونون 

ا يف النَّار. ا يف اجلنَّة وإمَّ فيه، إمَّ

ف�ة اخلامس�ة: )ۅ ۉ(، وُيْرِش�دون غَيهم إىل م�ا ينبغي عليهم  والصِّ
؛ سعَوا يف تكميل غيهم. لوا أنُفَسهم ِعلاماً وعمالاً ع، فهم ل�امَّ كمَّ ْ فِعُله ممَّا عَرفه الشَّ

ف�ة السادس�ة: )ۉ ې ې(؛ فَيْزُجرون ويمنَع�ون غَيهم من الوقوع فيام  والصِّ
وا أنُفَسهم ومنَعوها من معصية اهلل. ع، بعد أن كفُّ ْ أنكَره الشَّ

فة السابعة: )ې ې ى( أي: ُيباِدرون فيها ويعَملون، غَي ُمتثاِقلني،  والصِّ
وه�ذا ِمن رغبتهم يف احلَس�نات، وُحبِّهم لِ�ام ُيريض اهلل عنه�م. و)اخليات(: كلُّ ما حيبُّه اهلل 

من األقوال واألفعال.

م فيام ينبغي  ولف�ظ )املس�اَرعة( يف اآلية أبَلُغ من )الَعَجلة(؛ ألنَّ )املس�اَرعة( ه�ي: التقدُّ
ها  م في�ه، وِضدُّ م في�ام ال ينبغي التقدُّ ا )الَعَجل�ة( فهي: التقدُّ ه�ا اإلبط�اء، أمَّ تقديُم�ه، وِضدُّ

، فاملسارعة حممودٌة، والَعَجلة مذمومٌة. التأينِّ

وقول�ه )ې ې ى( أبل�غ م�ن )وُيس�اِرعون إىل اخليات(؛ ألنَّ اس�تعامل 
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حرف اجلرِّ )يف( ُيفيد املساَرعة إليها وإمتامها -وكأنَّ )اخليات( طريٌق ُيساِرعون يف قطعه- 
ا أثناَء القيام با، ال أن ُيساِرَع إليها ثم إذا وصَل توقَّف؛  ْعي إىل غِيها من اخليات أيضاً والسَّ

فهم ينتِقلون من طاعة إىل طاعة، فُيساِرعون إىل الطاعة، وهم متلبِّسون بطاعة أخرى.

ف�ة الثامن�ة: )ى ائ ائ( أي: الذين َصَلَحت أحواهلم، وحُس�نَت  والصِّ
أعامهلم، وقاموا بحقِّ اهلل، وحقِّ عباده.

ثم ذكَر اهلل تعاىل جزاَءهم وثوابم؛ فقال: )ەئ وئ وئ ۇئ( إيامناًا وطاعة. و)اخلي(: 
ب إىل اهلل )ۇئ ۆئ( أي: فلن حُيَرموا ثواَبه، ولن ُيمنَعوا جزاَءه. كلُّ ما يقرِّ

)ۈئ ۈئ ېئ(؛ فُيجازي�م ع�ىل تقواه�م، وُيثيبه�م بَحَس�ب م�ا َيْعَلُم من 

أحواهِلم ورسائِرهم.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

الَعْدل واإلنصاف مع أهل الكتاب، والثَّناء عىل أهل اخلي منهم.

وفيها: اإلشادة بَمن يقوم بطاعة اهلل؛ ترغيباًا يف االقتداء به.

ر باليوم اآلخر، وُتَثبِّت اإليامن به، ولذلك جاء ِذكر )اإليامن(  وفيها: أنَّ تالوة اآليات تذكِّ
بعد ذكر )التِّالوة(.

وع فيه�ا وإكامهلا،  وفيه�ا: َفْضل املس�اَرعة يف أن�واع الطاعات، والتس�اُبق إليه�ا، والشُّ
واالنتقال إىل غيها؛ فِمن طاعة إىل طاعة، فُيساِرع إىل طاعة وهو متلبِّس بطاعة أخرى.

د.  ه: اجلهل والُكفر والتمرُّ �الح، وهو يدور عىل الِعْلم والعمل، وِضدُّ وفيها: َفْضل الصَّ
ا. ، ولكنَّه ُيكتَسب أيضاً الح فِطريٌّ وأصُل الصَّ

الة، واإلي�امَن باهلل واليوم  وفيه�ا: أنَّ ِمن أس�باب الصالح: تالوَة آي�ات اهلل، وكثرَة الصَّ
اآلخر، والقياَم بفريضة األمر باملعروف، والنهي عن الُمنَكر.

ا-؛ لقوله: )وئ ۇئ(. وفيها: ثبوت الثواب عىل عمل اخلي -قليالاً كان أو كثياً

ُ األشياء. ها تتبنيَّ وفيها: أنَّ َعْقد املقارنة بنَي الَحَسن والقبيح، َيزيد بياَن هذا وهذا؛ فبِضدِّ
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وفيه�ا: ِذك�ر خ�رب الصاحلني ِمن قبلن�ا؛ لالقتداِء ب�م، وقياِم رابط�ة املحبَّ�ة اإليامنيَّة بنَي 
اإلْخوة يف اهلل من مجيع األَُمم.

ته. وفيها: أنَّ لإليامن ثمراٍت وأعامالاً صاحلة، تُدلُّ عىل وجوده وقوَّ

وفيها: أنَّ الصالح منه ما يقوم بالَقْلب، ومنه ما يقوم بالبَدن.

وفيها: أنَّ الصاحلني ال يتثاَقلون وال يتباَطؤون يف عمل اخلي.

وفيها: االرتباط بنَي اإليامن باليوم اآلخر، وحصول الثواب واجلزاء يف ذلك اليوم.

وفيها: أنَّ ِذكر أحد طَريَف املقاَرنة ُيغنِي عن ِذكر اآلخر، وهذا عىل أحد األقوال يف تفسي 
قوله: )ھ ھ(.

وفيها: انتِهاُز الُفرصة لعمِل اخلي، والقياُم به يف أول َوقته.

وفيها: الثَّناء عىل أصحاب اهِلَمم العالية يف عمل اخلي؛ ليكونوا ُقدوةاً وِمثاالاً لغيهم.

وفيها: تفيز نفوس املؤمنني إىل العَمل، بذكر ِسَي أسالفهم؛ كي يتشبَّهوا بم، ويسيوا 
عىل ِمنواهلم.

وفيها: أنَّ معرفَة فوائِد اليشء وُحسِن عوائده؛ يدَفع إىل فِْعله.

ين،  وفيها: أنَّ اهلل تعاىل ش�كوٌر، ال َيْكُفر أعامَل الصاحلني، ويسرُتها؛ بل ُيْظِهرها يوَم الدِّ
وجيزيم با اجلزاَء األَْوف.

وفيها: أنَّ ثواب األعامل ال يتوقَّف عىل الظاهر؛ وإنَّام ال ُبدَّ من أساٍس من التَّقوى يقوم عليه، 
وحيث إنَّ أصل التَّقوى باطٌن ال يعلمه إالَّ اهلل؛ قال يف اآلية: )ۈئ ۈئ ېئ(.

وفيها: بَركة االشرِتاك يف الطاعة.

وفيها: التناُفس يف اخليات مع الصاحلني، واالشرِتاك يف ذلك بنَي املؤمنني؛ كام تدلُّ عليه 
لفظة )ې(، التي تفيد وقوَع االشرتاك يف الِفْعل بنَي مجاعٍة.

وفيه�ا: أنَّ�ه ال يكفي أن يكون اإلنس�ان صاحلاًا يف نفس�ه، بل ال ُبدَّ أن يس�َعى يف إصالح 
غ�يه؛ ألنَّ الصاحل�ني الذين أثنى اهلل عليهم يف اآلية يأمرون باملعروف وينَهون عن الُمنَكر، 

ى إىل غيهم، وال يقتِص عىل أنفِسهم. وهذا معناه: أنَّ خيهم يتعدَّ



680

وفيها: َفضيلة الكتايبِّ إذا أسلَم وَحُسن إسالُمه، وقد قال النبي : »َثاَلَثٌة ُيْؤَتْوَن 
َبَعُه  : َرُجٌل من َأْهِل الِكَت�اِب آَمَن بِنَبِيِِّه، َوَأْدَرَك النَّبِ�يَّ  َفآَمَن بِِه َواتَّ َت�نْيِ َأْجَرُه�ْم َمرَّ

َقُه؛ َفَلُه َأْجَراِن...«))). َوَصدَّ

ا يف ميزان العبد. وفيها: أنَّ املساَرعة يف اخليات أشدُّ مرضاةاً للرّب، وأكثر أجراً

وفيها: تفيز الغي إىل فعل اخلي.

وفيها: القيام بالعَمل قبل حضور األجل، ونزول ما يقَطعه -من مرض أو ُشْغل-.

وفيها: إشغال النفس بالطاعة عن املعايص.

زخ؛ فإنَّ العم�َل الصالَح -كام يف احلدي�ث- يأيت العبَد يف  وفيها: ُحس�ن الث�واب يف الرَبْ
يح، َحَسِن الثِّياب، ويقول: »َأْبِشْ بَِكَراَمٍة ِمَن  قرِبه، يف صورة رجٍل َحَس�ِن الَوْجه، طيِّب الرِّ
الُِح،  ؛ َمْن َأْنَت؟ فيقول: »َأَنا َعَمُلَك الصَّ َك اهللُ بَِخْيٍ َ اهلل َوَنِعي�ٍم ُمِقي�ٍم«، َفَيُقوُل: َوَأْنَت، َفَبشَّ

ا«))). ا يِف َطاَعِة اهلل، َبطِيئاًا َعْن َمْعِصَيِة اهلل، َفَجَزاَك اهللُ َخْياً يعاً ُكنَْت -واهلل- رَسِ

وفيها: الَجْمع بنَي ُحس�ن القول وُحس�ن الفعل؛ لِ�ام ورد يف صفة الصاحلني من الَجْمع 
جود. بنَي التالوة والسُّ

وفيها: احلثُّ عىل إخفاء العمل، وأنَّه من شواهد اإلخالص؛ كام يف قوله: )ۇ ۆ(؛ 
فهم يسَترِتون بُظْلمة اللَّيل عن عيون الَخْلق.

د، ضاِربني يف كلِّ واٍد من اخلي بَسْهم وَنصيب. ع وتتعدَّ وفيها: أنَّ أعامل الصاحلني تتنوَّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(:
ار  �ب بِذكر ح�ال الكفَّ ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل ح�اَل مؤمني أه�ل الكت�اب وجزاَءهم؛ عقَّ

وعاقبتهم؛ فقال:

رواه البخاري )))30(، ومسلم )54)( -واللفظ له-.  (((
حه األلباين يف أحكام اجلنائز )ص59)(. رواه أمحد )4)86)(، وصحَّ  (((
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)ٱ ٻ ٻ( وهذا يشمل كلَّ كافٍر، كتايبٍّ وغِي كتايبٍّ )ٻ ٻ پ( أي: لن 

تدَفع عنهم )پ( مهام كُثرت. وقد جَرت عادة الناس أن يفَتدوا باألموال أنُفَسهم يف 
مواطن الَحَرج.

، وقد  م أش�دُّ الناس قرابةاً كر؛ ألنَّ هم بالذِّ كور واإلناث. وخصَّ )پ پ( من الذُّ

هاهتم. ا عن آبائهم وُأمَّ م أشدُّ الناس دفاعاً جَرت العادة أنَّ

دُّ والبيان لنفي ما َزَعموه فيام حكى اهلل  )ڀ ڀ ڀ( أي: من عذابه وَبْطشه. وهذا الرَّ

عنهم: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]سبأ: 35[.

د اهلل تعاىل وقوَع العذاب عليه�م؛ فقال: )ٺ ٺ ٺ( أي: ُمالِزموها  ث�م أكَّ
)ٿ ٿ ٿ(: داِئمون وماِكثون.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ا؛ فال َمردَّ له. أنَّ اهلل إذا أراد بقوم سوءاً

ا ال تُردُّ  �ار ال ينَتِفعون بيشء من أمواهلم وأوالدهم ي�وَم القيامة، وكام أنَّ وفيه�ا: أنَّ الكفَّ
بم إليه؛ كام قال تعاىل يف آية أخرى: )ھ ے ے ۓ  عنه�م عذاَب اهلل؛ فهي ال تقرِّ

ۓ ڭ ڭ ڭ( ]سبأ: 37[.
ار، مهام بلَغت. ة وِغنى الكفَّ وفيها: عدم االغرِتار بقوَّ

وفيها: متام ُقدرة اهلل عىل عباده.

ب يف اآلخرة  نيا ينفع ويقرِّ وفيه�ا: التحذير من االغ�رِتار بالنَِّعم، ومن الظنِّ بأنَّ متاع الدُّ
من اهلل.

ا به  وفيه�ا: أنَّ من أنواع العذاب يف اآلخ�رة: أن يزول عن الكافر فائدُة كلِّ ما كان منَتِفعاً
نيا. يف الدُّ

نيا قد يكون سَبباًا للعذاِب ودخوِل النَّار. وفيها: أنَّ متاع الدُّ

ار يف النَّار، وتيئيُسهم من أن جَيِدوا شيئاًا يدَفع عنهم العذاب يوم القيامة. وفيها: خلوُد الكفَّ
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وفيه�ا -مع ما قبلها-: الَجمع بنَي الَوْع�د والَوعيد، والرتغيب والرتهيب، بِذكر ما أعدَّ 
اهلل للمؤمنني، وما أعدَّ للكافرين.

وفيها: تسخي األموال واألوالد يف طاعة اهلل؛ لتكون سَبباًا للنَّجاة يوم القيامة.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(:
وا عن س�بيل اهلل، وبعضهم ُينِفق ماله يف بعض  �ار ُينِفقون أمواهلم ليُصدُّ ول��امَّ كان الكفَّ

وجوه اخلي؛ ضَب اهلل تعاىل َمَثالاً ملصي هذه النَّفقات بقوله:

)ٹ ٹ ٹ( م�ن األموال واجله�ود واألوق�ات )ٹ ڤ ڤ ڤ( أي: يف 

َدقات، كَكفال�ِة األيتام واألرامل، والقياِم عىل أمور الَعَجزة والُمِس�نِّني،  وج�وه اخلي والصَّ
وعالِج األمراض واألوبئة، واإلحساِن إىل احليوانات، ونحو ذلك.

دِّ عن س�بيل اهلل تعاىل، يف حُماربة اإلس�الم واملس�لمني، كاحلمالت  أو ما ُينِفقونه يف الصَّ
ة واإلعالميَّة، وُمس�اندةاً ألعوانم من  ليبيَّ�ة -قدي�اماً وحديثاً�ا- ويف محالهِت�م العس�كريَّ الصَّ
ا  باً�ا وتعبُّداً املنافِق�ني الطاِعن�ني يف ظه�ور املس�لمني، ونحو ذل�ك، وبعضهم يفع�ل ذلك تقرُّ

بَحَسب معتقداهتم.

ف�إنَّ إنفاَقهم يف كلِّ ه�ذه األمور، َمَثله )ڤ ڦ( ش�ديدٍة عاتيٍة )ڦ ڦ( أي: 
هتا  ب�رٌد ش�ديٌد وجلي�ٌد، أو: فيها ن�اٌر حُمِرق�ة، أو: هلا صيٌر وص�وٌت ُمزِعٌج خميٌف، ِمن ِش�دَّ
)ڦ ڄ ڄ( أي: ُزروَعهم وبساتينَهم وثامَرهم )ڄ ڄ( بأنواع املعايص 

َرْته وأفسَدْته، وأعدَمت ُزروَعه وثامَره، مع ِعَظم  وَمنِْع حقِّ اهلل )ڃ(: أحرَقْته ودمَّ
حاجة أصحابِه إليه.

نيا، عندما ُينِفقون أمواهلم للصدِّ عن س�بيل اهلل، ثم ينَتِش  �ار يف الدُّ فه�ذا َمَثل َخيبة الكفَّ
اإلس�الم وَيْعُل�و، وَيتِمُّ ن�وُر اهلل رغاماً عنهم، وتفَش�ل خُمطَّطاهُتم، وتذه�ب جهوُدهم أدراج 

ياح. الرِّ

ة -من اإلطعام  ويف اآلخ�رة تزداد الَحْسة والَخيبة، إذا وَج�دوا أنَّ ثواب أعامهلم اخلييَّ
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ا، وليس هلم عليها حَس�نٌة واحدٌة؛ ألنَّ  واإلي�واء والع�الج ونحوها- قد ذهَب�ت َهَباءاً منثوراً
م مل َيبنُوها عىل أصٍل صحيٍح  ة، بس�َبِب ُكفرهم ورِشِكه�م؛ ألنَّ اهلل حمََق ثواَب أعامهلم اخلييَّ

وأساٍس سليٍم، وهو اإليامن باهلل وتوحيده.

ِحَم  وق�د ُس�ِئَل النبي  عن َعْبِد اهلل بِن ُجْدعان، وق�د َكاَن يِف اجلَاِهِليَِّة َيِصُل الرَّ
�ا: َربِّ اْغِفْر ِل َخطِيَئتِي  ُه مَلْ َيُقْل َيْوماً َوُيْطِع�ُم املِْس�ِكنَي، َفَه�ْل َذاَك َنافُِعُه؟ َقاَل: »اَل َينَْفُع�ُه، إِنَّ
ين ورِشُكه باهلل؛ منَع�ه من االنتفاع بعَمله يوَم  يِن«)))؛ فتكذي�ُب هذا الكافر بيوم الدِّ َي�ْوَم الدِّ

القيامة.

هم؛ )چ  )ڃ ڃ چ( ح�ني أذهَب ثمرَة أعامهلم، ومل َيْبَخْس�هم وُينِقْصهم حقَّ

نوب واملعايص. ك والُكفر، والذُّ چ چ( بالشِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

استِعامل التشبيه البليغ يف بياِن املعنى، وإيصالِه لألذهان.

ار  ب؛ حيث شبَّه إنفاَق الكفَّ وفيها: بالغة القرآن العظيمة، بإيراد التشبيه التمثييلِّ أو املركَّ
ا؛ لبي�ان عدِم انتفاع  رت�ه وجعَلْته ُحطاماً يح العاصف�ة الباِردة، فدمَّ ْرع الذي أصاَبْت�ه الرِّ بال�زَّ

ار بَثَمرة أعامهلم. الكفَّ

ني�ا؛ فام يتمُّ إنفاُق�ه يف املفاِخر واملكاِرم  وفيه�ا: ِع�ربٌة للُمرائي، وِعظٌة مل�ن أراَد بعمله الدُّ
ا؛ ألنَّه فقَد اإلخالَص وإرادَة َوْجه اهلل. وَكْسِب الثَّناء، َيْذَهب َهَباءاً َمنثوراً

ك وناَر الُكفر ُمهِلكٌة وحُمِْرقة  ْ ، وأنَّ َزْمَهريَر الشِّ وفيه�ا: أنَّ الُكفر حُمبٌِط جلمي�ع أعامل الرِبِّ
َدقات. لثمَرات النَّفقات والصَّ

وفيها: َخيبة الكافر عندما تذهب حسناُته، أحَوج ما يكون إليها.

وفيه�ا: أنَّ اجلواِئ�ح قد تنِزل بأموال الن�اس، وهُتِْلك حرَثهم وَنْس�َلهم؛ عقوبةاً عىل ُظْلم 
نوب. فونه من الذُّ أنُفِسهم، بام يقرَتِ

رواه مسلم )4))(.  (((
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وفيه�ا: انتص�اٌر للنب�يِّ ، وِخ�زٌي ألعدائه، حيث ذهَب�ت نفقاهُت�م يف عداَوتِه 
ا، كنََفقات ُمِشكي مك�ة واليهود واملنافِقني، يف التآمر وَش�نِّ الَحْرب عىل النبيِّ  َهَب�اءاً منث�وراً

يادة عليهم.  وأصحابه، ثم كان للمسلمني النُص والتمكني والسِّ

وفيها: أنَّ ما ُبنَِي عىل فاِسٍد وباطٍل؛ فهو فاِسد.

وفيها: ِحفظ اهلل حلسناِت أهل التوحيد وُأجوِر أعامهلم.

وفيها: تسبيُح اهلل وتنزُيه، ونفُي النقائص عنه.

، وَمن خالَف ذلك  وفيه�ا: أنَّ َمن بذل األس�باَب الشعيَّة؛ جاءت�ه النتائج عىل ما حُيِ�بُّ
خاَب أمُله.

وفيها: ُمعاقبة النفوس بُظْلِمها، بأنواع املعايص وَمنِْع حق اهلل.

نيا، ال يمنع عنهم عذاَب اهلل يوَم القيامة. ة يف الدُّ ار بأعامهلم اخلييَّ وفيها: أنَّ انتفاَع الكفَّ

نيا؛ ف�إنَّ املؤمن يصرِب فيؤَجر، والكافر  وفيه�ا: الَفْرق بنَي املؤمن والكافر يف مصائب الدُّ
، بخالف ما ُيصيب املؤمَن؛ فهو له تطهٌي  ال يرُجو عند اهلل ش�يئاًا؛ بل يكون ما أصاَبه عقوبةاً

ارة. وكفَّ

ة واالختيار يف عَمله،  ويف قول�ه تعاىل )چ چ چ(: بيان أنَّ للعب�د احلريَّ
ين. وعليه تكون الُمجازاة يوَم الدِّ

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ں ں(:

ار واملنافِق�ني، وناهم عن ائتاِمنم وإقامة  ر اهلل تعاىل عب�اَده املؤمنني من رشِّ الكفَّ ث�م حذَّ
األحالف معهم؛ فقال تعاىل:

اللة ع�ىل أهيَّة اخِلطاب، وإلغ�راِء املؤمنني  )ڇ ڇ ڇ(: النِّ�داء باإلي�امن للدَّ

ا وأصفياَء، َيْس�َتْبطِنون  باالمتِثال )ڍ ڍ( وتَعلوا ألنُفِس�كم )ڌ( أي: خواصًّ



685_\

ة ُشؤونكم. و)البِطانة(:  أموَركم، وُتْطِلعونم عىل أرسار املس�لمني، وتستشيوَنم يف خاصَّ
ا أقرب إىل البَدن من ظاهره. مأخوذة من »بِطانة« الثوب؛ ألنَّ

ار واملنافِقني. )ڌ ڎ( أي: من غيكم، من الكفَّ

سَبب نزول هذه اآلية:

ع�ن ابن عبَّاس  قال: »كان رجاٌل من املس�لمني ُيواِصلون رجاالاً من اليهود؛ لِ�ام 
كان بينه�م م�ن اجِلوار واحِلْل�ِف يف اجلاهليَّة؛ فأن�زل اهلل  فيهم -ينَهاُهم ع�ن ُمباَطنَتِهم 
َف الِفتنة عليه�م منه�م-: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(، إىل قوله  خت�وُّ

)ۀ ہ ہ(«))).

وقال ماهد: »نزَلت يف املنافِقني من أهل املدينة، نى اهلل  املؤمنني أن يتولَّوهم«))).

ثم وصَف اهلل تعاىل هذه البِطانة اخلبيثة بأربع صفات:

تِك�م وعداوتِكم  ون، ب�ل جيَتِه�دون يف مرضَّ األوىل: )ڎ ڈ ڈ( أي: ال يق�صِّ
ا« يعني: ال  وإفساِد أموركم، وهذا شأنم وَدْيَدنم. و)األَْلو(: التقصي، ُيقال: »ال آلو ُجهداً

أقصِّ بَحَسب اجلهد. و)الَخبال(: هو الفساد يف الرأي والعقل.

ة عليكم، واإلضار بكم. والصفة الثانية: )ژ ژ ڑ( أي: أحبُّوا ومتنَّوا املشقَّ

ک(  )ک  لك�م  الع�داوُة  )ک(  ظه�َرت  ک(:  )ڑ  الثالث�ة:  الصف�ة 
وألِسنَتهم، بالوقيعِة فيكم، وَشْتِمكم، وتكذيِب نبيِّ�كم ، وانتقاِص دينِكم.

ار، خُيرِبونم  ا من أف�واه املنافِقني إىل إخوانم م�ن الكفَّ وق�د ظه�َرت هذه البغض�اُء أيضاً
هم اإلسالَم وأهَله، وُبْغِضهم املسلمني. بِغشِّ

الصفة الرابعة: )گ گ گ( أي: ما تشَتِمل عليه وُتْضِمره من احِلْقد والَغيظ 
)گ(: أعظُم وأشدُّ ممَّا يظهر عىل اللِّسان.

سية ابن هشام ))/48)(، تفسي الطربي )7/)4)(.  (((
تفسي الطربي )7/)4)(.  (((
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ثم بنيَّ اهلل تعاىل أنَّه قد امتنَّ عىل عباده املؤمنني، بأن أنزَل عليهم يف كتابه التحذيَر الواضَح 
ة عىل عداوهتم  الَّ م�ن هؤالء؛ فقال: )ڳ ڳ ڳ ڱ( أي: أظهرنا لك�م العالماِت الدَّ

فناكم احلقَّ والصواب يف هذه األمور. وَحَسدهم، وُحكَم مواالهتم، وعرَّ

)ڱ ڱ ں( أي: لن يظَهر هذا البياُن إالَّ ألصحاب العقول وذوي األلباب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار بِطانةاً هو من مقَتضيات اإليامن، واإلخالَل به نقٌص يف اإليامن. اذ الكفَّ أنَّ اجتِناَب اختِّ

ا من توفيق اهلل له، وبِطانة الشِّ إذا ُقيِّضت  وفيها: أنَّ بِطانة اخلي إذا ُقيَِّضت لشخص؛ فإنَّ
لشخص فهو من َمْكر اهلل به. وقد تتمع عىل الشخص بِطانتان من األخيار واألرشار؛ ففي 
، َوالَ اْس�َتْخَلَف من َخِليَفٍة؛ إاِلَّ َكاَنْت َلُه بَِطاَنَتاِن: بَِطاَنٌة َتْأُمُرُه  احلديث: »َما َبَعَث اهلل من َنبِيٍّ
ُه َعَلْيِه، َفاملْعُصوُم َمْن َعَصَم اهلل تعاىل«))). ِّ َوَتُضُّ ُه َعَلْيِه، َوبَِطاَنٌة َتْأُمُرُه بِالشَّ بِاملْعُروِف َوَتُضُّ

ة مهام كان فيه من  وفيها: أنَّه ال جيوز ائتامُن الكافر عىل أرسار املس�لمني ومصاحلهم العامَّ
ة. نيويَّ الت الدُّ الِميزات الشخصيَّة واملؤهِّ

وق�د قي�َل لعمر : إنَّ هاهنا رجالاً من نصارى احِل�َية، ال أحَد أكتَب منه وال أخطَّ 
بقلٍم، أفال يكُتب عنك؟ فقال: ال آُخُذ بطانةاً من دون املؤمنني))).

اَذه رجالاً نصانيًّ�ا كاتباًا -َرْغم إتقانه الكتابَة-  وقد أنكر عمُر عىل أيب موس�ى  اختِّ
َنُُم  وق�ال ل�ه: »الَ ُتْكِرُموُهْم إِْذ َأَهاَنُُم اهللُ، َوالَ ُتْدُنوُهْم إِْذ َأْقَصاُهُم اهللُ، َوالَ َتْأمَتِنُوُهْم إِْذ َخوَّ

.(3(» اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

ول�ذا ق�ال اب�ُن القيِّ�م : »ول�و َعِل�َم مل�وُك اإلس�الم بِخيان�ِة النص�ارى الُكّتاب، 
ومكاتبتِهم الِفرنج أعداء اإلسالم، ومتنِّيهم أن يستأِصلوا اإلسالَم وأهَله، وسعيِهم يف ذلك 

بَجهد اإلمكان؛ لَثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم األعامل«)4).

رواه البخاري )98)7(.  (((
تفسي القرطبي )79/4)(.  (((

السنن الكربى للبيهقي )0)/7))(.  (3(
ة ))/499(. مَّ أحكام أهل الذِّ  (4(
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ين يدفع إىل العداوة. وفيها: أنَّ التغاُير يف الدِّ

اذ البِطانة من األعداء خُمالٌِف للعقل واحِلكمة. وفيها: أنَّ اختِّ

وفيه�ا: أنَّ ع�داوة أهل الكتاب واملنافِقني للمس�لمني يف الباطن، أش�دُّ من الظاهر، ولو 
ن�وا منه�م ألظَه�روا أضعاَف م�ا كانوا ُيْظِهرون�ه من قبُل م�ن العداوة، كام َش�ِهَد بذلك  متكَّ

التاريخ:

فقد قام اليهوُد بُظْلم املس�لمني، ل�امَّ تولَّت الدولة الفاطميَّة الباطنيَّة احلاقدة، وصار الِعزُّ 
فيها لليهود عىل املسلمني!

ضون إخواَنم والُمِشكني عىل غزو املس�لمني، كام فعلت يوُد  وكان هؤالء الَكَفرة حيرِّ
املدينة يف تريض ُقَريش عىل قتال املسلمني.

وكان خِليان�ة الوزير ابن الَعْلَقمّي س�نة 656ه� دوٌر كب�ي يف متكني التتار من دمار بغداد 
واملشق اإلس�المي والعريب، فس�َقَطت اخلالفة العبَّاس�يَّة، وُقتَِل أكثر م�ن ثامنامئة ألف من 

املسلمني، بام فيهم اخلليفة املستعِصم باهلل وأركان دولته)))!

وعندما غزا التتاُر ِدمشَق سنة 658ه�؛ استطاَل النصارى عىل املسلمني فيها، واستخَرجوا 
�ونا عىل  بوا اخلمر َعَلناًا يف نار رمضان، وكان يُرشُّ م�ن هوالكو قانوناًا بإظهار دينه�م، فَشِ
ثياب املسلمني يف الطُُّرقات، وصبُّوها عىل أبواب املساجد! وألَزموا املسلمني بالقيام هلم إذا 
ين الصحيح، ديُن املسيح«)))! ا: »ظهر الدِّ وا بصليبهم يف الشوارع! وكانوا يقولون جهراً مرُّ

ليبيَّة عىل َعْورات  وكان النصارى يف بالد الش�ام يُدلُّون إخوانم الُغزاة يف احلمالت الصَّ
املس�لمني؛ ليدُخلوا من خالهلا، وعىل أموال املس�لمني لينَهبوها، وشاَركوا يف الَقْتل واألرَْس 

بي والنَّْهب واإلحراق! والسَّ

ين. نيا، أسهُل ممَّن ُيغايرك يف الدِّ ويف اآلية: أنَّ َمن ُيغايرك يف الدُّ

انظر: البداية والنهاية )7)/356(.  (((
انظر: تاريخ اإلسالم للذهبي )59/48(، البداية والنهاية )7)/398(، السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي   (((

.)5((/((
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ا  ار يتمنَّون للمس�لمني التَعب واإلره�اق، ويعملون عىل إناِكهم -فكريًّ وفيها: أنَّ الكفَّ
وبدنيًّا وماليًّا-.

ة، ولكن  ار حيِرصون عىل َكْتم ُبْغضهم وعداوهتم، إذا كان يف املسلمني قوَّ وفيها: أنَّ الكفَّ
اهلل تع�اىل يكِش�ف حاهلم للمس�لمني من َفَلتات ألِس�نَتهم؛ ك�ام يُدلُّ علي�ه قوُله: )ڑ ک 

ک ک ک(.
رهم ممَّا قد خيَفى عليهم. ويف اآلية: ِعناية اهلل بعباده املؤمنني، حيث حذَّ

وفيها: أنَّ أعداءنا يعملون عىل إحلاق الرَضر بديننا وُدنيانا، وُيريدون تدمَي عقيدتنا، كام 
ة، ويعملون عىل بثِّ اهلزيمة النفسيَّة  ة والبشيَّ ة والعس�كريَّ تنا االقتصاديَّ يس�َعون لتدمي قوَّ
يف نفوس�نا، بام ُيش�يعوَنه فينا من أجواء اإلحباط واليأس واالستِس�الم؛ لُيصاب املس�لمون 

بالكآبة واحلزن.

، والولِّ احلميم  وفيه�ا: أنَّ آي�ات الكتاب العزي�ز ُتعني عىل التفريق ب�نَي النافع والض�ارِّ
والعُدوِّ املبني.

ة، وإْطالعهم ع�ىل األرسار، أخطر  ار يف أمور املس�لمني العامَّ وفيه�ا: أنَّ استش�ارة الكفَّ
ة، كاستش�ارة الطبيب الكافر يف العالج  بكثي من استش�ارهتم يف األمور الشخصيَّة والفرديَّ
وال�دواء، واستش�ارة اخلبي االس�تثامرّي الكاف�ر يف التج�ارة والصناعة والزراع�ة والبناء، 
كات واخلرباء ألفراد املسلمني  ِ مها بعض الشَّ ة التي تقدِّ ونحوها من الَخدمات االستش�اريَّ

ساهتم الشخصيَّة. ومؤسَّ

ار، واجتامعهم عىل َحْرِب املسلمني واإلضاِر بم. وفيها: التعاون بنَي املنافِقني والكفَّ

ا؛ لوجود  فات أمٌر صعب ج�دًّ �ار من ه�ذه الصِّ �د م�ن ُخُلوِّ بعض الكفَّ وفيه�ا: أن التأكُّ
ة وغيهم من  مَّ بعضه�ا يف الباط�ن، وهو ما ال يطَِّلع عليه إالَّ اهلل؛ ولذا فاالس�تعانة بأهل الذِّ

ار ينبغي أن تقيَّد بالقيود واحلَذر. الكفَّ

فمن رشوط جواز االستعانة: أالَّ يرتتَّب عليها تولِّ الكافرين يف والية عىل املسلمني فال 
ا عىل مسلمني تَته. ا أو مديراً جُيعل الكافر رئيساً
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ار أو درس ديننا وتبني  وأن يكون حسن الرأي يف املسلمني، كبعض من خالطنا من الكفَّ
له من حماسنه ما َغيَّ رأيه يف هذه الشيعة.

وكذلك أال يس�تعان بم إالَّ عند احلاجة إليهم، وقد اس�تأجر النبي  يف اهلجرة 
ا بالطرق، ولكنه كان مأموناًا. ا خبياً دليالاً مِشكاً

، كام يظهر يف التعبي ب� )ک( بدالاً  ا عظياماً وفيه�ا: أنَّ ُبغض الكافرين لنا بلَغ مبلغاً
ا  م�ن »ألِس�نَتهم«، والتعبي ب� )گ( بدالاً من »ُقُلوبم«؛ وذل�ك لبيان امتالئهم ُبغضاً

وَغيظاًا عىل املسلمني.

اذ املستش�اِرين، من األتقياء الُمخِلصني، اخلرباء،  وفيه�ا: احِلْرص عىل تولية األمور واختِّ
األُمناء، الثِّقات.

وفيها: أنَّه ال جيوز أن َتدَفع املصالُِح الشخصيَُّة املسلَم إىل فِْعل ما يرضُّ بإخوانه املسلمني؛ 
داقة  اذ اليهود واملنافِقني أولياَء، تت تأثي الَقرابة والصَّ ألنَّ اهلل نى املسلمني يف املدينة عن اختِّ

ضاع -الذي حصَل بينهم يف السابق-. واحِلْلف واجلوار والرَّ

وفيها: احِلْرص عىل مصلحة املسلمني، وتسهيل أمورهم، وإزالة ما يشقُّ عليهم، وابتغاء 
اخلي هلم، وتقديم النصيحة اخلالِصة املفيدة لتحسنِي أحواهلم، ودفِع الرَضر عنهم.

ار وانحطاطها؛ لقوله تعاىل يف اآلية: )ڌ ڎ(. وفيها: ُسفوُل منزلة الكفَّ

ينيَّ�ة تدَفع إىل االجتهاِد يف اإلضار بالَخْص�م، وعدم التقصِي يف  وفيه�ا: أنَّ العداوة الدِّ
ذلك بكلِّ سبيل.

ن بالِعلَّة؛ حتى يكَتِمل االقتِناع. وفيها: أنَّ التحذير من اليشء ينبغي أن يقرَتِ

وفيه�ا: أنَّ كلَّ بِطان�ة ُمفِس�دة هلا نصي�ٌب من الذمِّ ال�وارد يف هذه اآلية، بَحَس�ب درجة 
اإلفساد.

وفيه�ا: أنَّ صاح�ب النِّ�يَّة احلَس�نة الصافية، ينبغ�ي أالَّ يغُفل عن ع�داوِة األعداء وكيِد 
الكائدين.
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وفيه�ا: دلي�ٌل عىل عدم َقبول ش�هادة أصحاب الع�داوة عىل بعضهُم البع�ض، فإذا تبنيَّ 
للقايض وجوُد عداوة بنَي الشاهد واملشهود عليه؛ وجَب عليه أن يمَتنِع عن َقبول شهادته.

وفيها: أنَّ اطِّالع صاحب العداوة عىل األرسار، ُيفيِض إىل َضر بالغ.

�ار واألَْخ�َذ بآرائهم، دون متحي�ص؛ فيه ضٌر بال�ٌغ عىل املجتمع  وفيه�ا: أنَّ استِش�ارَة الكفَّ
بح  املس�ِلم، وإن أخل�َص بعُضه�م فيها؛ فإنَّ مقص�وَده -يف الغالب- هو َكْس�ب الثِّقة ألجل الرِّ
وتصيل املال، وقد خُيِلص بعُضهم يف الدراسة املبدئيَّة واملشورة األوليَّة، ليحُصل عىل ما بعدها 
ن غشَّ وخدَع، وأحلق الرَضر البالغ باملسلمني. من العقود الكبية واملصالح الُمْربِحة، فإذا متكَّ

�ار، الذين خُيِْلص�ون يف النصيح�ة حقيقةاً دون  وال َيْقِل�ب ه�ذا املي�زاَن الن�وادُر من الكفَّ
ُمقابِل؛ فالشاذُّ ال ُحكَم له.

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(:
ثم استمرَّ تذيُر ربِّ العاملني  عباَده املؤمنني، من اليهود واملنافِقني؛ فنهى عن حمبَّتهم 

اذهم بِطانة-؛ فقال تعاىل: -بعد أن نى عن اختِّ

)ڻ ڻ( -يا معش املؤمنني- )ڻ(، وكان ذلك يف أول األمِر قبل انِكشاِف 

احلقائق، وظهوِر خيانات اليهود واملنافِقني، وكانت املحبَّة مبنيَّة عىل ُحس�ن الظن؛ لِ�ام كان 
ا ألس�باب القرابة  ُيظِه�ره املنافِق�ون من اإلس�الم، واليه�وُد من املهاَدن�ة، وكان ذل�ك أيضاً

والُمصاَهرة واحِلْلف والُمشاَركات ونحوها.

وقي�ل: )املحبَّ�ة( هنا بمعنى: الرمحة هل�م؛ لِ�ام يفَعلون من املعايص الت�ي ُيقابِلها العذاُب 
الشديد.

وقيل: إنَّ )املحبَّة( هنا بمعنى: إرادة اإلسالم هلم، وهم ُيريدون املسلمني عىل الُكفر.

ين، واس�تقراِر الُكفر يف  ا، بس�َبِب اختالِف الدِّ )ڻ ۀ( أي: ال باطناً�ا وال ظاه�راً

بواطنهم، والَحَسد.
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)ۀ ہ ہ( أي: م�ع أنَّ�كم -يا مع�ش املؤمنني، تؤِمنون بكتاِبم وكتابِكم، 

ونبيِّهم ونبيِّ�كم، بينام هم يكُفرون بكتابِكم ونبيِّ�كم.

ا  )ہ ہ(، واجتم�َع معك�م هؤالء اليهود واملنافِق�ون يف املجالِس؛ )ھ( نِفاقاً

! ا داً : )ھ( بام أنزل اهلل من القرآن، وبام َبعث به حممَّ وُمداهنةاً

)ھ ھ( أي: انف�رَد بعُضه�م ببع�ض، ورَجع�وا إىل حي�ث ال َيراه�م املؤمن�ون؛ 

وا  ة الع�داوة، حت�ى بلغ األم�ُر أْن َعضُّ )ے ے ۓ ۓ ڭ( أي: أظه�روا ِش�دَّ

ة الغيظ عليكم؛ لِ�ام َرَأوا من ائتالفِكم، واجتامِع كلمتِكم، ونِص  أطراَف أصابِعهم من ِشدَّ
اهلل لكم.

ا النبيُّ ، وكّل مؤمن. واالنتِقال من صيغة اجلمع إىل صيغة املفَرد؛  )ڭ( يا أيُّ

للتفنُِّن يف اخِلطاب، واستِجالب االنتباه.

ا: )ڭ ۇ(، وهذا ُدعاٌء عليهم باملوت يف حال الَغيظ والَحنَق،  فقول�وا هلم مجيعاً
قبل بلوغ ما يتمنَّونه، وُربَّام يموتون غامًّ من ازدياِد اخلِي والنِص للمسلمني.

، وما انطوى عليه من  )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( أي: يعَل�م م�ا يف الَقْلب من خٍي أو رشٍّ

األمور املضَمرة واخلواطِر، واهلل جُياِزي عىل ما يف الَقْلب من االعتقاد، وما يقوم بالَقْلب من 
. ا فشٌّ ا فخٌي، وإن رشًّ األعامل، إن خياً

دور، وهي: النوايا واخلواطِر واألحوال القائمة بالَقْلب،  دور(: صاحبة الصُّ و)ذات الصُّ
يت بذلك؛ ملالَزمتِها الَقْل�َب وعدِم انِفكاكها  واِعي والص�واِرف املوجودة فيه. ُس�مِّ م�ن الدَّ

عنه؛ كام قال تعاىل: )ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]احلج: 46[.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِعناي�ة اهلل باملؤمن�ني يف َكْش�ف ما خفَي عنهم من َكيد عدوهم، س�واءاً يف مالس األعداء 
ة، أو يف نفوس األعداء وُقُلوبم. اخلاصَّ

وفيها: َشَفقة املؤمن، وحمبَّته اخلَي ألعدائه -مع ُكْرِههم له-.
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قال قتادة  يف هذه اآلية: »فواهلل، إنَّ املؤمن لُيِحبُّ املنافَِق، ويأوي إليه وَيْرمحه، ولو 
أنَّ املنافِق َيْقِدر عىل ما يقِدر عليه املؤمن منه؛ ألباَد َخرضاَءه«))).

واملراد بكالمه: حمبَّة اهلدايِة واخلِي للمنافِق.

وفيه�ا: أنَّ خوف املنافِقني عىل دمائهم وأمواهلم، يدَفُعه�م إىل املصاَنعة وماَملة املؤمنني 
بإظهار اإليامن.

وفيها: أنَّ عىل املؤمن أالَّ يغرَتَّ بام ُيْظِهره األعداُء من املواَفقة واملداَهنة؛ بل عليه أن يكون 
ا َفطِناًا. َحِذراً

، وأنَّ ُمقاَبلة إيذاء  ينيَّة ال تمل املؤمن عىل التكذيب بيشء من احلقِّ وفيها: أنَّ العداوة الدِّ
األع�داء ال تك�ون بَجْحد ما ُأويَت أجداُدهم من الكتاب. ول�ذا، فمن أركان اإليامن: اإليامن 

ا. لة مجيعاً بكتب اهلل املنزَّ

وفيها: أنَّ ُبغَض املسِلم لُكفر أهل الكتاب، ال حيِمله عىل َجْحد ما أنزل اهلل عىل أنبيائهم.

ار ببعضهم. وفيها: أخذ الَحيطة من َخْلوة الكفَّ

عاء عىل األعداء ببقاء الَغيظ إىل املوت، والتعجيل بموهتم بسَبِب الَغيظ. وِمن  وفيها: الدُّ
ة احلزن  الُمش�اَهد املعروف: أنَّ اش�تداد بعض احلاالت النفسيَّة عىل اإلنسان قد يقُتله؛ كِشدَّ
ة اخلوف والفَزع، بل ربَّام  ة الَغَضب واالنفعال، وِشدَّ ة الَغيظ والَحنَق، وِش�دَّ والَكَمد، وِش�دَّ

ة الفَرح والدهشة! مات من ِشدَّ

وفيها: أهيَّة الَقْلب، وأنَّه حملُّ العقل واإلدراك والتدبي للَجَسد.

وفيها: النظر إىل األفعال، وعدم االكتِفاء باألقوال، عند الُحكم عىل شخص ما.

؛ إليامنا بام كفَر به غُيها ممَّا أنزله اهلل. ة أوىل باحلقِّ وفيها: أنَّ هذه األُمَّ

ة والَحْزم مع األعداء، والتجلُّد هل�م، وعدم إظهار اخلوف منهم، ومواَجهة  وفيه�ا: القوَّ
املعانِدين واملنافِقني بمثل عبارة: )ڭ ۇ(.

تفسي الطربي )7/)5)(.  (((
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اُر أصلَب يف الباطل، من أهل اإليامن  وفيه�ا: تنبيه املؤمنني بأنَّه: ال َيِصحُّ أن يك�ون الكفَّ
. يف احلقِّ

ة املسلمني. وفيها: أنَّ من أعظم ما َيغيظ املنافِقني: ازدياَد قوَّ

وا إالَّ أنُفَسهم. وفيها: بِشارة للمؤمنني، بأنَّ هؤالء الذين َيقِصدون اإلضاَر بم لن يرضُّ

وفيه�ا: الَفْرق ب�نَي راحِة املؤمن يف انِشاح صدره، وحمبَِّة اخل�ي لآلَخرين، وُخبِث َنْفس 
الكافر واملنافِق، وتعاسِة َقْلبه، وَنَكِد نفسه، وتأملُّه بالَغيظ والَحَسد.

ار غيظاًا ما هم ببالغيه، وال يقِدرون عىل إنفاذه. وفيها: أنَّ يف ُقُلوب الكفَّ

نَّة؛ فهو من ِجنس املنافِقني  وفيها: أنَّ َمن اغتاظ من املؤمنني ألجِل إيامنم واتِّباعهم للسُّ
ة، يف عداوهت�م وِحقدهم  �ار، وق�د وقع مث�ُل هذا من بع�ِض أصحاب البِ�َدع الُكفريَّ والكفَّ

نَّة، كاخلواِرج. وَغيظهم عىل أهل السُّ

فة قد ترتتَّب يف أهل بَِدع من الناس، إىل يوم القيامة«))). قال ابن عطيَّة : »وهذه الصِّ

ويف ه�ذه اآلي�ة: ردٌّ عظي�م عىل أرباب مب�دإ »التقريب بنَي األديان«، وم�ا زَعموه من أنَّ 
ة يمكن أن تعيش مع بعضها يف سالم وحمبَّة، وتقاُرب وإخاء! فكيف يمكن  طوائف البشيَّ
أن نعي�َش مع أعدائن�ا، وقد أخربنا اهلل تعاىل عنهم بام أخرب، من الَكْي�د والَمْكر وإرادة الشِّ 

لنا؟!

هم؛ ليتَّخذوا املوقف الصحيح  وفيها: ُمعاَتبة اهلل املؤمنني، بعقد املقارنة بينهم وبني عُدوِّ
منهم، وُيبِغضوهم يف اهلل، وتزول حمبَُّتهم من ُقُلوبم.

ار. ة املسلمني من صفات الكفَّ وفيها: أنَّ الَغيظ من قوَّ

وفيها: أنَّ اليهود واملنافِقني ُجَبناء، ال جيُرؤون عىل املواَجهة.

وفيها: أنَّ النِّفاق كان من صفات بعض اليهود.

ر الوجيز ))/498(. املحرَّ  (((
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ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(:
ا من عداوة أهِل الكتاب وَغيظهم من املسلمني؛ فقال: ثم ذكَر اهلل تعاىل مزيداً

ا املؤمنون- )ۅ( سواء كانت حَسنة دينيَّة أو  )ۋ ۅ( أي: إن يِصلكم -أيُّ

�ة، مثل: نزول الوح�ي، واجتامعكم عىل الِعبادات العظيمة، والنص من اهلل، والغنيمة  ُدنيويَّ
ة  ة األبدان، والقوَّ من العُدّو، وتتاُبع دخول الناس يف اإلس�الم، وحص�ول اخِلْصب، وِصحَّ

ط، تفيد الُعموم. ْ املاليَّة، ونحو ذلك. وكلمة )ۅ( َن�ِكرة يف سياق الشَّ

ِزنم. فإن حصَل هذا؛ )ۉ( أي: ُتْ

، أو  )ۉ ې ې( كم�رٍض، أو فق�ٍر، أو ح�دوِث اختالٍف، أو هزيم�ة من عُدوٍّ

ون بذلك ويبَتِهجون. حصول َجْدب وَقْحط؛ )ې ې( أي: اليهود واملنافِقون، فُيَسُّ

. فاملقصود: أنَّ ِمثل هؤالء ال ُيمِكن أن ُيتَّخذوا بِطانةاً

ث�م أرش�َد اهلل تعاىل املؤمن�ني إىل طريقة مواَجه�ة هؤالء؛ فق�ال: )ى ائ( عىل 
- وتَتنِبوا  اذه�م أولياَء وبِطانةاً تهم )ائ( ربَّكم فيام ناكم عنه -من اختِّ عداوهت�م وأذيَّ
ل إىل  أس�باب َس�َخطه؛ )ەئ ەئ وئ( وَمْكُرهم وِحَيلهم. و)الَكْي�د(: هو التوصُّ

اإليقاع بالَخْصم، باألسباب اخلفيَّة.

ا. ، أو كثياً وقوله )وئ( يعني: قليالاً

)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( م�ن الع�داوة والَمْكر )ۈئ(: علي�ٌم به، ال َيغيب عنه من 

ذلك يشء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِعناية اهلل باملؤمنني، يف َداللتهم عىل ما ُينجيهم من َكْيد أعدائهم.

ار، ويكون س�َبباًا  وفيها: أنَّه ينبغي عىل املس�لمني أالَّ يتس�بَُّبوا يف ُحصول ما يبتهج به الكفَّ
قاق والنِّزاع. لشامتتهم يف املسلمني، كإظهار اخلالفات فيام بينهم، وكثرة الشِّ
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ة، التي تتاج إىل َصرب. ار هو من التكاليف الشاقَّ وفيها: أنَّ َتْرك ُمواالة الكفَّ

ة، فاتقى وصرب؛ فإنَّ اهلل حيفظه من الرَضر. وفيها: أنَّ َمن وفَّ هلل بالعبوديَّ

ار. وفيها: َذمُّ الَكيد اخلبيث -وهو: االحتيال إليقاع الغي يف مكروه- وأنَّه من أعامل الكفَّ

ه؛ فليجتهد يف اكتِساب الفضائل. وفيها: أنَّ َمن أراد أن يْكبِت عُدوَّ

رب يف كلِّ مقام يُشقُّ عليها احتامُله. وفيها: أنَّ من تربية النفوس: ِذْكَر الصَّ

وفيه�ا: أنَّ احل�َذر من األعداء الذي�ن خيالطهم املؤِمن ويعارِشهم أم�ٌر صعٌب، حيتاج إىل 
ا إذا كانوا من عشيته وأقاربه. ماَهدة، خصوصاً

رب والتَّقوى. وفيها: أنَّ اهلل مل يأُمر بُمقاَبلة الشِّ بمثله؛ بل أمَر بُمقاَبلته بالصَّ

ر َدْفعه باألحس�ن؛ جاز دفُع السيِّئة  وفيها: أنَّ اتِّقاء رشِّ العُدوِّ يكون باألحس�ن، فإذا تعذَّ
بمثلها، من غي َبْغي.

ه. يه ربُّه من كيد عُدوِّ رب والتَّقوى ينجِّ وفيها: أنَّ صاحب الصَّ

ه فَرُحك. ويذكر العلامُء  ه َمَساءُتك، وغمَّ ، وهو: َمن رسَّ ويؤَخذ من اآلية: تعريف العُدوِّ
هذا التعريف يف باب »الشهادات« من كتب الفقه))).

داقة فهم كاِذبون؛ ألنَّ الذي َتُس�وءه حس�نَُتنا  ار مهام أظَهروا لنا من الصَّ وفيه�ا: أنَّ الكفَّ
ا؛ فكيف ُيَوىلَّ عىل يشء من أمور املسلمني؟! ه ُمصيبُتنا ال يمكن أن يكون صديقاً وتُسُّ

�رب عىل ما فَعلوا، وأن يتقَي اهلل  وفيه�ا: أنَّ املؤم�ن ُمطاَلٌب يف معاملة أعدائه بأمَرين: الصَّ
فيام َيْفَعل بم.

ة يف مواَجهته. ه، وهذا ُيكِسبه القوَّ رب والتَّقوى ال ُيبال بَكيد عدوِّ ع بالصَّ وفيها: أنَّ املتدرِّ

يناه ش�يئاًا من أمورنا؛ سيس�َعى إليذائنا، ثم  وفيها: أنَّ العدوَّ الذي ُتفِرحه ُمصيبُتنا، إذا ولَّ
يفرح بذلك!

اف القناع للُبُهويت )6/)43(، روضة الطالبني للنَّووي )))/37)(. انظر: اإلنصاف للَمرداوي )))/74(، كشَّ  (((
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وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي عىل املؤمنني أن يتجلَّدوا ويتامَس�كوا إذا نزَلت بم ُمصيبة؛ لئالَّ ُيعطوا 
هم فرصَة الشامتة بم. لعُدوِّ

�ار؛ كام يُدلُّ علي�ه التعبي ب�  وفيه�ا: أنَّ أدنى حس�نَة تُصل للمس�لمني فهي تُس�وء الكفَّ
(: أدنى درجات اإلصابة. )ۅ(، فإنَّ )الَمسَّ

ن املصائب من املس�لمني؛ كام يُدلُّ ع�ىل ذلك التعبي ب�  ويف املقاب�ل: فه�م يفرحون بتمكُّ
)ې(.

)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(:

ار وعداوهَتم، وفرَحهم بام يصيب املس�لمني من مصائب؛  ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل َكْيَد الكفَّ
ار وعداوهِتم. ت باملسلمني، نتيجَة َكْيِد الكفَّ أعقَب ذلك بِمثاٍل عميلٍّ وُمصيبٍة كبيٍة أل�مَّ

رب والتَّقوى يف مواَجهتهم، وكيف كانت عاقبُته النص،  وذكَر سبحانه مثاالاً لاللتِزام بالصَّ
كام حصَل يف غزوة بدر.

�رب والتَّق�وى يف املواَجه�ة؛ فكان�ت نتيجت�ه الُمصيبة  ومث�االاً آخ�ر لع�دم االلتِ�زام بالصَّ
واهلزيمة، كام حصَل يف غزوة ُأُحد.

فبدأ سبحانه بِذكر أمر اهلزيمة يف غزوة ُأُحد؛ فقال تعاىل:

�ا النب�يُّ - إْذ )ېئ( أي: خرج�َت يف أول  )ېئ( أي: واذك�ر -ي�ا أيُّ

ا إىل غزوة ُأُحد، وكان ذلك صباح يوم  النهار )ىئ ىئ(: من بيت عائش�ة ، خاِرجاً
السبت، إلحدى عشة ليلة خَلْت من شهر شوال، سنة ثالٍث للهجرة.

)ىئ ی( أي: ُتنِزهلم وهُتيِّئ هلم )ی ی( أي: أماكن ومراكز، يثُبتون 

ماة، وللُفْرسان، ولسائِر جيش املسلمني. هم، فعنيَّ  مراكَز للرُّ فيها لقتال عُدوِّ

م  مون مشورهَتم لنبيِّه ، وَيْدُعون ربَّ )جئ حئ( ألقواِل املؤمنني، وهم يقدِّ

ا، ويتآَمرون،  س�بحانه. وس�ميٌع ألقوال املنافِقني، وهم ُيش�يون بام ُيش�يون به ُجْبناًا وَهَلعاً
ون للنُّ�كوص واالنسحاب. )مئ( بالنِّ�يَّات واألحوال. وُيِعدُّ
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وكانت قريٌش قد اغتاَظت من انتِصار املسلمني يف َبْدٍر، وما َغنِموه من أمواهلم، ورَجَعت 
جيوُش�هم مقهورةاً إىل مكة. فَعَقدوا الَعْزَم وتعاَهدوا عىل أن جيتمعوا حلَْرب املس�لمني، فلامَّ 

ا يوَم األربعاء. وا وتكامَل مَجُْعهم يف ثالثة آالف، خَرجوا حتى نزلوا ُأُحداً استَعدُّ

وانته�َز النبيُّ  ُفرصَة اجتِ�امع أصحابه يوَم اجلمعة، فش�اوَرهم، وقصَّ عليهم 
ن با للقت�ال، ورأى بقيَّتهم اخلروج؛  رؤي�ا رآها، فأش�اَر بعُضهم بالُمقام يف املدينة والتحصُّ
فأخ�َذ النب�يُّ  برأي�م، وَلبِ�َس أَلَْمته )ِدْرَع�ه(، وظاهَر ب�نَي ِدْرَع�ني )يعني: لبَس 

أحَدها فوق اآلخر(.

أي رأُيك! َفَقاَل : »َما  فلامَّ َرَأوه َلبِس�ها َنِدموا، وقالوا: يا رس�وَل اهلل، أِقْم، فالرَّ
َينَْبِغي لِنَبِيٍّ َأْن َيَضع َأَداته َبْعد َأْن َلبَِسَها، َحتَّى حَيُْكم اهللُ َبْينه َوَبنْي َعُدّوُه«))).

واس�تعرَض النب�يُّ  أصحاَب�ه، َف�َردَّ َم�ن اس�تصغَره منه�م -مثل: اب�ن عمر، 
والرباء- وأجاَز َمن رآهم ُمطيقني للقتال -كرافِع بن َخِديج، وَسُمَرة بن ُجنُدب-.

وخرَج  يف نحٍو من ألف مقاتل.

َقت به كتيبٌة من اليهود للقتال معه؛ فردَّهم ، وقال: »إنا  فلامَّ بلغ ثنيَّة الوَداع؛ حَلِ
ال َنْسَتعنُي بالُمِشكنَي عىل الُمِشكني«))).

ْوط -وهو موضٌع بنَي املدينة وُأُحد-؛ رجَع رأُس النِّفاق عبُد اهلل  ول�امَّ بلغ  الشَّ
ابن ُأيَبٍّ بُثُلث اجليش، وانسحَب ُمغَضباًا، يزُعم أنَّه مل ُيؤَخذ برأيه.

ماة  وهتيَّ�أ النبيُّ  للقتال يف َس�ْبِعامئة من أصحابه، وجعَل خس�ني رجالاً من الرُّ
ُحوا، إِْن َرَأْيُتُموَنا َظَهْرَنا  ر عليهم عبَد اهلل بَن ُجَبي ، وقال هلم: »الَ َترْبَ فوَق اجلبل، وأمَّ

ُحوا، َوإِْن َرَأْيُتُموُهْم َظَهُروا َعَلْينَا َفاَل ُتِعينُوَنا«)3). َعَلْيِهْم َفاَل َترْبَ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ُحسن تدبي النبيِّ  يف الَحْرب، وبراعته يف ذلك.

حه األلباينُّ يف فقه السية )ص57)(. رواه احلاكم ))/)4)(، وعلَّقه البخاري بصيغة اجلزم )9/)))(، وصحَّ  (((
رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ))/48(، واحلاكم ))/33)(، وانظر: الصحيحة ))0))(.  (((

رواه البخاري )4043(.  (3(
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وفيه�ا: أنَّه ينبغي عىل القائد تعينُي أماكن املقاتِلني، وترتيُب اجليش، وتعريُف كلِّ واحد 
بمهامه، وأنَّ األفضل أن يتوىلَّ ذلك بنفسه.

ا؛ ألنَّ املنافِقني انخَذلوا قبل أن َيِصلوا إىل مكان  وفيها: شهادة اهلل باإليامن ملن شهد ُأُحداً
القتال.

ا من أه�ل نبيِّه، وقد خرَج النبيُّ  وفيه�ا: َفْضل عائش�ة ؛ ألنَّ اهلل تعاىل نصَّ عىل أنَّ
 من عندها للقتال.

وفيها: استحباب اخلروج للقتال من أول النهار؛ لقوله: )ېئ(.

وفيه�ا: ح�ثُّ املقاتِلني املس�لمني عىل الثبات يف األماك�ن التي عيَّنها اإلم�ام هلم للقتال، 
وعدم تغييها إالَّ بإذنه، َفْضالاً عن التولِّ واالنسحاب. ومعلوٌم أنَّ املقاتِل حيتاج إىل احلركة 
م والتأخر عند القتال؛ فكان املقصود ب� )املقاعد(: ثبات املقاتِلني ولزومهم أماكنهم. والتقدُّ

وفيها: معيَّة اهلل تعاىل للمؤمنني؛ فهو س�بحانه َيْس�َمع كالمهم، ويعَلم حاهلم، وُيَثبِّتهم، 
وجييب دعاَءهم.

وفيه�ا: أنَّ حمبَّ�ة األه�ل ينبغي أالَّ متنع من اخل�روج للقتال يف س�بيل اهلل، وال َتُول دون 
التضحية.

ُه عىل َمن بعَدهم يف  وفيه�ا: تذكُي النب�يِّ  واملؤمنني بذا املوقف العظيم، وقصُّ
الكتاب العزيز؛ ألخذ الِعربة والِعظة منه.

وفيها: إطالق )األهل( عىل الزوجة.

اذ األسباب ملالقاة العدو. وفيها: اختِّ

وفيه�ا: أنَّ اجله�اد يلَزم بالشوع في�ه، وأنَّ األصل فيَمن هتيَّأ وخرَج أنَّ�ه ال َيْرِجع، ولذا 
قال النبي  بعد أن َلبَِس ِدْرَعه: »َما َينَْبِغي لِنَبِيٍّ َأْن َيَضع َأَداته َبْعد َأْن َلبَِس�َها، َحتَّى 

ه«))). حَيُْكم اهلل َبْينه َوَبنْي َعُدوِّ

حه األلباينُّ يف فقه السية )ص57)(. رواه احلاكم ))/)4)(، وعلَّقه البخاري بصيغة اجلزم )9/)))(، وصحَّ  (((
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وفيه�ا: أنَّ اهلل ُمطَِّل�ٌع ع�ىل ُقُل�وب املنافِقني، عليٌم بام فيها، َيْس�َمع كالمه�م وما حُييكوَنه 
ويدبِّرونه من مؤامرات. كام أنَّه عليٌم بام يف نفوس املؤمنني، وسُيجاِزي هؤالء وهؤالء، كلٌّ 

بنيَّته وعَمله.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(:

ل��امَّ انخ�ذَل رأُس النِّفاق عبُد اهلل بُن أيبِّ وَمن مع�ه، ورجَع بُثُلث اجليش؛ هَّت مجاعتان 
من املسلمني أن يتخلَّفوا وَيْرِجعوا معه، ولكنَّ اهلل عصَمهم من ذلك، وثبَّتهم، وامتنَّ عليهم 

وعىل نبيِّه  وعىل املؤمنني بذا؛ فقال تعاىل:

�ا النب�يُّ - إْذ قص�َدْت وأراَدْت )ٻ  )ٱ ٻ( أي: واذك�ر -ي�ا أيُّ

ٻ( وه�م: بن�و حاِرث�ة من األَْوس، وبنو س�ِلَمة م�ن الَخْزرج، وكانا جنَاَحي عس�كر 
رس�ول اهلل  )ٻ پ( أي: َتضُعفا وْتُبنا، وَتْرِجعا عن القتال. و)الَفَش�ل(: هو 
د حديث النفس،  (: ُيطَلق ع�ىل مرَّ ْع�ف، والرتاخي، والَخ�َوُر والُجْبن. و)اهلمُّ الَكَس�ل والضَّ
وُيطَلق كذلك عىل الَعْزم والتصميم. ولعلَّ املقصود هنا األول؛ ألنَّه مل يِصل إىل َحدِّ الِعصيان.

ة باملؤمنني، تقتيض  )پ پ( أي: َيْعِصمهام، ويت�وىلَّ أمورها. وهذه الوالية خاصَّ

الِعناية واحلامية والنُّصة.

ول�ذا قال جابر بن عبد اهلل : »َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة فِينَا: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
َا مَلْ َتنِْزْل، واهلل َيُقوُل: )پ پ(«))). ٻ پ(: َبنِي َسِلَمَة وَبنِي حاِرَثَة، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ

)ڀ ڀ ڀ ڀ( أي: فليعَتِم�دوا علي�ه، ولَيثِقوا ب�ه يف أمورهم، ال بَحوهلم 

ل( ع�ىل اهلل: هو تفويض األمر إليه، ثقةاً بُحْس�ن تدبيه، مع األخذ يف  هت�م. و)التوكُّ وال بقوَّ
األسباب املشوعة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْعف يف بعض األحوال؛ فينبغي عليه أن يعَتِصم باهلل. أنَّ املؤمن قد يعرَتيه الضَّ

رواه البخاري ))405(، ومسلم )505)(.  (((
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وفيه�ا: أنَّ املثبِّطني واملتخاِذل�ني هلم تأثٌي سٌء يف نفوس غيه�م؛ فينبغي عدُم االغرِتار 
باِعهم. بمواِقفهم، وَتْرُك تقليِدهم واتِّ

. وفيها: ُلطف اهلل باملؤمنني، يف تثبيتهم عىل احلقِّ

وفيها: أنَّ من مقَتضيات والية اهلل للمؤمن: أن َيْعِصَمه ربُّه من الشِّ والوقوِع يف احلرام.

ة. دَّ ة يف أحوال الشِّ ل عىل اهلل، خاصَّ وفيها: أنَّ عىل املؤمن أن يتوكَّ

ل. وفيها: أنَّه كلَّام قوَي اإليامُن؛ قوَي التوكُّ

وفيها: تريم تقليد الغي يف املعصية.

وفيها: إعانة اهلل للمؤمنني عىل إمتام الِعبادة والقيام بالطاعة.

ل عليه، يقتيض األَْخذ باألسباب. وفيها: أنَّ ِصدق االعتاِمد عىل اهلل والتوكُّ

وفيها: أنَّ مّرد حديث النفس باملعصية، ال خُيرج صاحَبه عن والية اهلل تعاىل.

ل  وفيه�ا: أنَّ َمن عرض له عارُض َنْق�ٍص أو ُن�كوص؛ فإنَّه ينبغي عليه أن ُيقاِوَمه بالتوكُّ
عىل اهلل.

وفيها: إطالق )الَفَشل( عىل َمن توىلَّ عن اجلهاد يف سبيل اهلل.

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(:

�رب والتَّقوى يف مواَجه�ة األعداء،  وه�ذا ه�و املثال الذي ذك�َره اهلل تع�اىل لاللتِزام بالصَّ
وكيف كانت عاقبُته النص.

نيا،  فل�امَّ ذكر تعاىل َمْطَلع غزوة ُأُحد، وكان فيها ما كان من التناُزع والِعصيان، وإرادة الدُّ
�ر املؤمنني بغزوة َبْدٍر، وم�ا كان فيها من  والُمصيب�ة الكبية التي حصَلت بس�َبِب ذلك؛ ذكَّ

رب والتَّقوى، فكان النُص. ل عليه والصَّ التوكُّ

: رهم بِمنَّته عليهم فيها؛ لُيَخفِّف عنهم ما وقَع عليهم يف ُأُحد؛ فقال فذكَّ

لكم )ٿ(. ا املؤمنون- بصربكم وتوكُّ )ٺ ٺ ٺ( -أيُّ
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يت عىل اس�م بئ�ٍر فيها، ُتنَس�ب إىل رجٍل  و)َب�ْدر(: اس�م موضع بنَي مكة واملدينة، ُس�مِّ
حفَرها، ُيقال له: »بدر بن ُقَريش«))).

وكان�ت عنَده�ا املوقع�ة العظيم�ة، التي خرَج فيها رس�وُل اهلل ، م�ع ثالثامئة 
ا، وأكثرهم ُمشاة، حتى لُقوا  وثالثة عش رجالاً من املس�لمني، فيهم َفَرس�اِن وس�بعون بعياً
ار قريش يف الس�ابع عش من رمضان، سنة اثنتني من اهلجرة، وكان العُدوُّ بنَي التِّْسعامئة  كفَّ
مة، والُحِل��ّي، والَفْخر  ة كاملة، م�ن احلدي�د واألَْدَراع واخليل املس�وَّ إىل األل�ف، م�ع ُع�دَّ

والُخَيالء.

�يطاَن وجن�َده، فنَكَص  لك�ن اهلل تع�اىل أَعزَّ نبيَّ�ه ، وأظهَر دينَ�ه، وأخزى الشَّ
ار ُمنَهِزمني، واملسلمون يقُتلون فيهم وَيْأرِسون. يطاُن عىل َعِقَبيه، ووىلَّ الكفَّ الشَّ

ء؛ ولذا قال تعاىل: )ٿ ٿ( أي: ُضَعفاء بِقلَّة  هذا مع أنَّ املسلمني كانوا ُضَعفاء أِذالَّ
�الح والعَدد، فلم يتجاوز عَدُد املس�لمني ُثُلث ع�َدد املِشكني؛ لتعَلموا  احل�ال واملال، والسِّ

أنَّ الن�ص إنَّام ه�و من عند اهلل، ال بكثرة العَدد وال الُعَدد؛ ولذا قال تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]التوبة: 25[.

ل، وطاعة األمي،  �رب، والت�وكُّ )ٹ ٹ( بِفْع�ل م�ا أمَركم به عن�د القتال، من: الصَّ

نيا. ، وإرادة اآلخرة، ال إرادة الدُّ والثَّبات، وعدم التولِّ

)ٹ ٹ( أي: تقومون بُشكر نِعمة النص، التي حصَلت لكم بالتَّقوى واألَْخِذ 

باألسباب، وال ُتصابون باألرََش والَبَطر إذا انتصُتم.

ول�ذا: ل��امَّ جاَء ُعمَر ب�َن اخلطَّاب  خط�اٌب من بعِض أمرائ�ه يف معركة اليموك، 
ا  وين، وإينِّ أُدلُّكم عىل َمن هو أعزُّ نصاً يطُلب منه املَدَد؛ قال: »إنَّه قد جاَءين كتاُبكم تس�َتِمدُّ
ا  قد ُنِصَ يوَم َب�ْدٍر يف أقلَّ من  داً ا: اهلل ، فاس�َتنِْصوه؛ ف�إنَّ حممَّ وأح�رُض ُجنداً

تكم، فإذا أتاُكم كتايب هذا فقاتِلوهم، وال ُتراِجعوين«. فقاَتلوهم فهَزُموهم))). ِعدَّ

انظر: عيون األثر ))/354(، البداية والنهاية )4/3))(.  (((
ح إسناَده احلافظ ابن كثي  يف التفسي ))/)))(. رواه أمحد )344(، وصحَّ  (((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َعقد املقاَرنات، وإجراء التعقيبات عىل األحداث؛ لرتبية النفوس.

وفيها: تذكي اهلل لعباده بِمنَّته؛ ليشكروه عليها.

ة؛ ألنَّه كان من أسباب بقاء ِدينها. وفيها: أنَّ النَص يف َبْدٍر نِعمٌة عىل مجيع األُمَّ

وفيها: أنَّ النص من عند اهلل، ال بكثرة الَعَدد والُعَدد.

ل عىل اهلل نَصه؛ فاستعامل مجع الِقلَّة يف قوله: )ٿ(، يدلُّ  وفيها: أنَّ الضعيف إذا توكَّ
ع�ىل م�ا كان عليه املس�لمون يف َبْدٍر من َضعف احل�ال، وأنَّه كلَّام كان اإلنس�اُن أذلَّ هلل؛ كان 

أقرَب إىل َنْص اهلل، وإذا شعَر أنَّه مسَتغٍن عن ربِّه؛ عاقَبه وأذلَّه.

وفيها: أنَّ تقوى اهلل من ُشكره سبحانه.

اء، بام يت�واىل عليهم من  َّ اء وال�رضَّ َّ �ة نفوس املؤمن�ني يف ال�سَّ وفيه�ا: اس�تخراج عبوديَّ
االنتصار، واالنكسار.

ة احلال. ة التَّقوى واإليامن، ال بقلَّة املال وِذلَّ وفيها: أنَّ الِعربة بِعزَّ

ة. وفيها: تقيق والية اهلل تعاىل، واالفتِقار إليه، قبل إعداد السالح والَعَدد والُعدَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(:

ث�م ذك�َر اهلل تعاىل عن نبيِّه ، أنَّه وعَد املؤمنني بَم�َدد من اهلل يأتيهم، وهو ثالثة 
ار من َفْوِرهم؛ يزيد العدد إىل خسة آالف؛  آالف من املالئكة، وإذا صرَبوا واتَقوا وجاء الكفَّ

ا هلم. ار وِخزياً َكْبتاًا للكفَّ

ون يف هذا الَوعد: هل كان يف غزوة َبْدر أم يف ُأُحد؟ وقد اختلَف املفسِّ

فقي�ل: كان ه�ذا يف غ�زوة َبْدٍر؛ ويدلُّ ع�ىل هذا أنَّ قول اهلل تع�اىل )ڤ ڤ ڤ( 
ار،  ا من الكفَّ متعلِّ�ٌق بقول�ه: )ٺ ٺ ٺ ٿ(، وهي الغزوة التي قط�َع اهلل فيها َطَرفاً

وقتَل منهم سبعني، وأخزاهم وردَّهم خائبني.
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فإن قيل: فام َوْجه الَجْمع بني قول اهلل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ( ]األنفال: 9[ وبني هذه اآلية؟

فاجلواب: أنَّ اهلل تعاىل أمدَّ املؤمنني يوَم َبْدٍر بألٍف من املالئكة، بمقدار جيش املِشكني، 
ون إخواَنم بزيادٍة عن األلف، فشقَّ عليهم؛  وكان املس�لمون قد َسِمعوا أنَّ املِشكني سيُمدُّ
فوعَدهم اهلل تعاىل -يف آية »آل عمران« هذه- بالَمَدد إن فعلوا إىل ثالثة آالف، ثم إىل خسة 

آالف؛ بِشارةاً من اهلل وتثبيتاًا للمؤمنني.

�ا؛ ألنَّ معناه: أنَّ�ه ُيْرِدفهم  وقول�ه تع�اىل يف آية »األنف�ال« )ڀ( يُدلُّ عليه أيضاً
ا مثَلهم. غَيهم، وُيتبِعهم ألوفاً

وا عىل هذا بأنَّ ِس�ياق اآلياِت  والق�ول الثاين: أنَّ هذا الَوْع�َد كان يف غزوة ُأُحٍد، واحَتجُّ
�ياق  ا، ثم رجَع السِّ يف ُس�وَرة »آل عمران« إنَّام هو عن غزوة ُأُحد، وجاء ِذكُر يوم بدٍر َعَرضاً

إىل غزوة ُأُحد؛ فقوله تعاىل )ڤ ڤ ڤ( متعلٌِّق بقوله: )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی(.

هم بثالث�ة آالف من املالئكة  قال�وا: وقد وعَد النبيُّ  املس�لمني بأنَّ اهلل س�ُيِمدُّ
ار الذين كانوا يف ُأُحد- وأنَّ العدد سيزيد إىل خسة آالف إذا صرَبوا واتَقوا؛  -عىل عدد الكفَّ

فهو َوْعٌد مشوط.

ُط؛ مل حيُصل اإلمداد، فلم  ْ فلامَّ وقعت املعصيُة وحصَل الِفراُر من املسلمني، وختلَّف الشَّ
وا بمَلٍك واحٍد. ُيَمدُّ

ار هو قتالُه�م يف ُأُحد، وَخْيبُتهم بع�َدِم َقْتِل النبيِّ  قال�وا: والطَّ�َرف الذي ُقطَِع م�ن الكفَّ
، وعَدِم استِئصال املسلمني.

ا: ب�أنَّ إنزاَل املالئك�ة يف َبْدٍر كاَن غ�ي مشوط -كام يف  �وا ع�ىل ه�ذا القول أيضاً واحَتجُّ
آي�ة »األنفال«- بينام هو هنا -يف ُس�وَرة »آل عمران«- م�شوط، وكان الَوْعد هناك من اهلل 

، وُهنا من نبيِّه  للمؤمنني، وأنَّ املِشكني يف َبْدر مل يأُتوا من َفْوِرهم. مبارشةاً

ي�ن عىل القول األول -أنَّ هذه اآليات نزَل�ت يف َبْدٍر-. وعىل هذا؛ فيكون  وأكث�ر املفسِّ
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�ياق القرآين إىل غ�زوة ُأُحد هو من قوله تع�اىل: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  ابت�داُء َعْود السِّ
]آل عمران: 137[ -كام سيأيت-.

حابة )ڦ  ا النب�يُّ - )ڤ( وهم: الصَّ وقول�ه : )ڤ ڤ( -أيُّ
ڦ( )الِكفاي�ة(: َس�دُّ الَخلَّ�ة، والقيام باألم�ر. واالس�تِفهام لإلن�كار؛ أي: أنَّ النبيَّ 

 ُينِكر عليهم عدَم اكتِفائهم بذلك املَدد من املالئكة.

وقيل: االستِفهام للتقرير بام استقرَّ يف نفوِسهم واعَتقدوه، من ِكفاية املَدد بؤالء املالئكة.

)ڦ ڦ ڄ( وُيعينكم )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( من الس�امء لنُصتكم. 

م ال ينِزلون إالَّ بأمره. واهلل هو الُمنِْزل؛ ألنَّ

)ڃ(: حرف إثبات؛ أي: بىل، يكفيكم اإلمداد بم.

ط، فق�ال: )چ چ( مع نبيِّ�كم  ث�م وعَدهم اهلل تعاىل بزي�ادٍة، لكنَّها معلَّقة عىل رَشْ
، وتثُبت�وا، )چ( معصية اهلل، بعدِم خمالفة أم�ِر نبيِّه ، وعدِم  ع�ىل لق�اء العُدوِّ

التولِّ يوَم الزحف.

)ڇ( أي: املِشك�ون )ڇ ڇ ڇ( أي: م�ن س�اَعتهم ه�ذه، أو من ِجَهتهم 

التي جاءوا منها، أو من الَغْضبة التي َغِضبوها.

، من غي ت�راٍخ وال تأخي )ڌ ڌ ڎ ڎ(  ا وحاالاً )ڍ ڍ( ف�وراً

ا يف خيوهل�م -يف نواصيها  ا ِم�ن ِعن�ِده )ڈ( أي: مَعلَّم�ني بعالمات القت�ال، إمَّ م�َدداً
- وهكذا  ا أن تكون العالمة للمَلك نفِس�ه -بُصفرٍة يف اللَّون مثالاً وأعرافها، أو أذنابا- وإمَّ

جعان جيَعلون هلم عالمات يف الَحْرب لُيعَرفوا با. الشُّ

ويف اآليَتني من الفوائد:

ِحرُص النبيِّ  عىل تعزيز نفوس املؤمنني، بنقل البِشارة إليهم من اهلل.

وفيها: ِحْرص القائد عىل َبْعث األمل والتفاؤل، يف نفوس جنوده.

ا. وفيها: تذكي اخلارجني إىل اجلهاد يف سبيل اهلل بَوعد اهلل بالنص؛ ليزدادوا إقداماً



705_\

وفيها: شاهٌد لقوله تعاىل عن املالئكة: )حب خب مب ىب يب( ]مريم: 64[.

وفيها: خطورة املعصية عىل اجليش.

وفيها: أنَّ تقوى اهلل من رشوط النص.

وفيه�ا: أنَّ الَمعونة من اهلل عىل َقْدر الَمُئونة؛ لقوله: )ڇ ڇ ڇ ڇ(، فإذا زاَد 
ار؛ زاَد املَدُد للمسلمني من اهلل. اخلطُر بُسعة قدوِم الكفَّ

وفيها: تأييد اهلل للمجاِهدين يف سبيله باملالئكة -وهلم وظائُف يف هذا-.

�ار، وَزْلَزلة ُقُلوب  وفيه�ا: تثبي�ت املؤمنني، وتكث�ي عَددهم، ومبارشة القت�ال ضد الكفَّ
الكافرين، وهذا التأييد مستمرٌّ إىل قيام الساعة.

وفيه�ا: عدم االكتِفاء باألس�باب الظاهرة من الَعدد والُعدد، وعدم اليأس بس�بِب الِقلَّة 
لة. والذِّ

وفيها: أنَّ املالئكة أجساٌم، وحُيَصْون بالَعَدد.

وفيها: أنَّ َمْوطِن املالئكة يف السامء.

�ح للنص، قد ال يكون مرئيًّا، ك�ام قال تعاىل: )ڦ  وفيه�ا: أنَّ امل�َدد األعظم والُمرجِّ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]األحزاب: 9[.

وفيها: استِعامل الشاَرة والعالمة؛ لتمييز املقاتِلني وكتائبِهم.

ة البش. ة املالئكة أكرب من قوَّ وفيها: أنَّ قوَّ

ا، ووعد  ف�إن قيل: إذا كان املَل�ك الواحُد كافياًا لَقْلِب موازين املعركة؛ فلامذا أنزَل اهلل ألفاً
بثالثة آالف وخسة آالف؟

فاجل�واب: أنَّ ِذك�ر العَدد الكثي أعظ�ُم يف التأييد، وأمكُن يف التثبي�ت، ويكون املالئكة 
كاملَدد، بينام يتوىلَّ املجاِهدون مبارشة القتال بأنُفسهم.

ل عىل اهلل ال ُينايف األَْخَذ باألس�باب. ومع أنَّ األصل هو االعتاِمد الكامل  وفيها: أنَّ التوكُّ
ة والكونيَّة  اذ األسباب َيزيد نفوَس املؤمنني ُطمأنينة، ويوافِق ُسنَّة اهلل القَدريَّ عىل اهلل؛ إالَّ أن اختِّ
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اذ ما أمكنَه من األسباب -ولو  يف ارتباط النتائج باألس�باب، ولذلك فاملطلوب من العبد: اختِّ
ل عىل اهلل. َبب الضعيف يكون له نتيجٌة وأثٌر كبٌي بالتوكُّ كانت ضعيفة- والسَّ

ا باألَْخذ باألسباب. َعفاء مطاَلبون مجيعاً وفيها: أنَّ األقوياء والضُّ

ا يف وقت واحد. وفيها: أنَّ َبْعَث املَدد شيئاًا بعد يشٍء، أبلُغ من إرساله مجيعاً

ة. دَّ ا، وأّن الَفْرج بعد الشِّ رب، وأنَّ مع الُعس ُيساً وفيها: أنَّ النص مع الصَّ

ق إالَّ بتحقيق  وفيها: أنَّ البِش�ارَة املشوطة -بتعليَق املَدد والنص عىل رشوٍط-؛ ال تتحقَّ
وط. هذه الشُّ

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(:

ثم قال تعاىل عن احِلكمة من البِشارة، وإخبار املؤمنني با:

  ژ ژ ڑ( أي: اإلم�داد باملالئك�ة، والَوْعد بذل�ك، واإلخبار من نبيِّه(

 . )ڑ ک ک( وتطييباً�ا لُقُلوبك�م، وتطميناً�ا، ولتكون�وا أنش�َط وأقوى يف قت�ال العُدوِّ

. و)الُبشى(: هي اخلرب بام َيُسُّ

)ک ک گ( أي: تثُبت وَتْسُكن، ويزول عنها اخلوف.

)گ گ( ع�ىل األع�داء )ڳ ڳ ڳ ڳ( س�بحانه، ال من عن�د غيه )ڱ(: 

ِعه. القوّي، الذي ال ُيغَلب )ڱ(: ذو احِلكمة واإلحكام، يف قَدِره ورَشْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ور عىل ُقُلوب املؤمنني. إدخال السُّ

وفيها: ُلطف اهلل بأوليائه، يف تثبيت ُقُلوبم.

وفيه�ا: أنَّ إم�داد املؤمن بام ُيعينه عىل الطاعِة وتقيِق ُمراد اهلل، هو ِمن أس�باب ُطمأنينَتِه 
ورُسوِره.

وفيها: أنَّ رجاء النص ِمَن اهلل، ال ِمن غيه.
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ة إىل املقاتِلني يف س�بيل اهلل، وعدم التش�ويش عليهم وتكدير  وفيها: َنقل األخبار الس�ارَّ
خواطرهم باألخبار الُمحِزنة والُمقِلقة، وهذا من التعبئة النفسيَّة للُمجاِهدين يف سبيل اهلل.

وفيها: أنَّ اهلل ال ينُص إالَّ َمن اقتَضت ِحكمُته نَصه.

ة َضعٌف ونقٌص،  ا، واحِلكمة بال ق�وَّ �ا وَس�َفهاً ة بال ِحكمة قد تكون َطيشاً وفيه�ا: أنَّ القوَّ
ته. ا أفعال اهلل تعاىل: فهي مبنيَّة عىل ِحْكمته وقوَّ فيه الضعيف أسوأ املراتب. وأمَّ والسَّ

وفيها: أنَّ ختلُّف النص عن املسلمني -أحياناًا- فيه ِحكمٌة بالغٌة؛ كالتمحيص، واالبتالء، 
َهداء. اذ الشُّ واختِّ

ل والتفوي�ض الُكيلِّ  اذها، وَجْع�ل الت�وكُّ وفيه�ا: ع�دم االعتِ�امد عىل األس�باب م�ع اختِّ
واالعتاِمد التاّم: عىل اهلل  وحَده.

نيويَّة. وفيها: عدم اليأس من النص، ولو ُفِقدت أسباُبه الدُّ

وفيه�ا: أنَّ املؤمن�ني ال يعَتِم�دون يف النص عىل امل�َدد -ولو كان ن�زوَل املالئكة-؛ وإنَّام 
يعَتِم�دون عىل اهلل ، القاِدر عىل نِصهم بأمِره، وقد قال: )ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ( ]النحل: 40[.
اُذهم لألسباب،  وفيها: ماَهدة النفوس لتجريد التوحيد؛ فإنَّ أكثر الناس كلَّام اش�تدَّ اختِّ

ا عليها. وإعداُدهم وإحكاُمهم هلا؛ ازدادوا اعتاِمداً

)ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(:

ث�م ذكَر اهلل تعاىل املقصوَد والِعلَّة من َفْرِض اجله�اِد، واإلمداِد باملالئكة، وإنزاِل النص؛ 
: فقال

)ڱ ں     ں ڻ ڻ( )الطَّ�َرف(: هو منتهى اليشء، من أس�فله أو من أعاله. 

ار، أو: طَرف املِشكني القريب من املسلمني، أو: هم الذين  واملراد هنا: املحاِربون من الكفَّ
يبدأ اجلهاُد والقتاُل معهم.

ار. واملعنى: إنَّام أَمركم اهللُ باجلهاد ومقاَتَلة األعداء؛ لُيهِلك طائفةاً من الكفَّ
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ف�إْن كانت اآلية يف غزوة َب�ْدر؛ فاألمر واضٌح بام حصل من َقْتل صناديدهم. وإن كانت 
ار الذين ُقتلوا يوَمها. اآلية يف غزوة ُأُحد؛ فاملقصود: الثامنية عش من الكفَّ

)ڻ ڻ( أي: خُي�زي، وحُي�ِزن، وَيغي�ظ ه�ؤالء الَكَف�رة؛ )ۀ( أي: َيْرِجع�وا 

ي�ن منَهِزمني،  ا، ك�ام حصَل يوم َب�ْدٍر ِمن عودهتم فارِّ إىل بالده�م )ۀ(: مل ينال�وا خ�ياً
وك�ام حصَل ي�وم ُأُحد ِمن عودهتم دوَن حصوِل مقصوِدهم ال�ذي خَرجوا من أجِله -وهو 
اس�تئصال املس�لمني والقضاء التاّم عليهم- وكام حصَل يوم الَخنَْدق من رجوِعهم دوَن أن 

ُلوه. ق يشٌء ممَّا أمَّ ينالوا شيئاًا من مقصوِدهم، ودون أن يتحقَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َكم عظيمة، ومن أس�امئه س�بحانه: )احلكيم(،  أنَّ أح�كام اهلل وتشيعات�ه إنَّام فرَضها حِلِ
م( يف قوله )ڱ( للتعليل، والتعليل: هو بيان احِلْكمة  ومن ِصفات�ه: )احلكمة(، و)الالَّ

من اليشء.

ار، ولكن عىل َط�َرٍف منهم، وُيبقي  وفيه�ا: أنَّ القض�اَء باهلالك لن يك�ون عىل مجيع الكفَّ
اهلل منه�م َمن ُيبق�ي إلبقاء ُس�نَّة التداُفِع بنَي اإلي�امن والُكفر، والصاِع بنَي احل�قِّ والباطل. 
اُذ  ويف ذلك ِحَكم عظيمة؛ منها: تبينُي أهل اإليامن، وَكْش�ُف أهل النِّفاق، والتمحيُص، واختِّ

َهداء، وغي ذلك. الشُّ

ا بإهالكهم، أو إذالهلم وِخذالنم. وفيها: أنَّ اهلل ينَتِقم من أعدائه: إمَّ

وفيها: أنَّ إهالَك أعداء اهلل وَكْبَتهم، هو عادٌة لربِّ العاملني معهم؛ كام يدلُّ عليه استعامل 
الِفْعل املضارع )َيْقَطع( و)ي�ْكبِت(.

م األخطُر والعُدوُّ  ار قبل غيهم؛ ألنَّ وفيها: الَبْدء بقتال الذين َيُلون املس�لمني من الكفَّ
ا، مبَتِدئ�ني بأقرِبا إليهم، ثمَّ  ا بلداً �ار بلداً األق�رب، وألنَّ املس�لمني ُمطاَلبون بَفْتح بالد الكفَّ

ع الفتوحات. تتوسَّ

�ار؛ ألنَّ الَخيبة ال تكون إالَّ بعد أمٍل، فتذَهب  ة َوقع الَخيبة عىل نفوس الكفَّ وفيها: ِش�دَّ
آماهُلم، وختيب مساعيهم.
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وفيها: أنَّ احلزن الش�ديَد ُيصيب الَكبَِد، كام دلَّ عليه قوُله تعاىل: )ڻ ڻ(، وأصُله 
-عند كثي من أهل العلم-: »َيْكبَِدهم«، أي: ُيصيبهم بالُحزن والَغيظ يف أكباِدهم، فُأْبِدَلت 

.((( )الدال( تاءاً

ا. ة أيضاً ع اآلالم النفسيَّة، كام يصيُبهم باآلالم اجلسديَّ ار بتجرُّ وفيها: أنَّ اهلل تعاىل يقيض عىل الكفَّ

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(:

ْت َرَباِعَيُتُه)))  ورَد يف س�َبب ن�زول ه�ذه اآلية: عن أن�س ، أنَّ النب�ي  ُك�ِسَ
وا َنبِيَُّهْم،  َم َعنُْه َوَيُقوُل: »َكْيَف ُيْفِلُح َقْوٌم َشجُّ َيْوَم ُأُحٍد، َوُش�جَّ يِف َرْأِس�ِه، َفَجَعَل َيْس�ُلُت الدَّ

وا َرَباِعَيَتُه، َوُهَو َيْدُعوُهْم إىَِل اهلل؟«، َفَأْنَزَل اهللُ : )ہ ہ ہ ھ ھ()3). َوَكَسُ

  ُه َسِمَع َرُسوَل اهلل وقد ورد سَبٌب آخر يف نزول هذه اآلية: فعن ابِن ُعَمَر ، َأنَّ
ا  ا َوُفاَلناً ْكَعِة اآلِخَرِة من الَفْج�ِر َيُقوُل: »اللُهمَّ الَع�ْن ُفاَلناً ُكوِع م�ن الرَّ إَِذا َرَف�َع َرْأَس�ُه من الرُّ

نَا َوَلَك الَحْم�ُد«، َفَأْنَزَل اهلل: )ہ ہ ہ  َوُفاَلناً�ا«، َبْع�َد َما َيُقوُل: »َس�ِمَع اهلل ملَِْن مَحَِدُه، َربَّ
ھ ھ( إىل قوله: )ۓ ڭ()4).

وايات ذكُر أسامء َمن ورَد لعنُهم، وقد أسَلموا يوَم الَفْتح؛ فقد كان  وقد جاء يف بعض الرِّ
رس�وُل اهلل  يقول: »اللُهمَّ الَعْن َأَبا ُس�ْفَياَن، اللُهمَّ الَعِن الَحاِرَث ْبَن ِهَشاٍم، اللُهمَّ 

الَعْن َصْفَواَن ْبَن ُأَميََّة«... َفَتاَب اهللُ َعَلْيِهم، فأْسَلُموا، َفَحُسَن إسالُمهم.

ويف رواية: »فتيَب عَلْيِهم ُكلِّهم«)5).

�َبب يف ُمعاتبة اهلل لنبيِّه ، بقوله: )ہ ہ ہ ھ ھ(،  ولعلَّ هذا هو السَّ
يعني: إنَّ أمَر هؤالء كلَّه بيِد اهلل وحَده.

انظر: مشكل إعراب القرآن للقيس ))/74)(، تفسي البغوي ))/)0)(، تفسي القرطبي )98/4)(.  (((
ّن التي تيل الثنيَّة من كل جانب، ولإلنسان أربع رباعَيات. وهي: السِّ  (((

رواه مسلم ))79)(.  (3(
رواه البخاري )4069(.  (4(

حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي. رواه الرتمذي )3004(، وأمحد )5674(، وصحَّ  (5(
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ويمكن الَجْمع بني روايات س�َبب النزول: بأنَّ النبي  ل�امَّ ُأوذَي يف ُأُحد، دعا 
ا. عليهم يف صالته؛ فنزَلت اآلية يف األمَرين معاً

�ا النب�يُّ - )ہ ھ ھ( أي: م�ن ُحكِم  وقول�ه تع�اىل )ہ ہ( -أيُّ
نيا واآلخرة، وحس�اِبم وتدب�ِي أمِرهم، وليس لك أن تدع�َو عليهم باهلالك؛  ه�ؤالء يف الدُّ

فُربَّام يديم اهلل، ويتجاَوز عنهم.

فلذلك قال: )ھ ھ ے( بإسالمهم بعد الُكفر.

وا عىل الُكفر؛ )ۓ ڭ( أي: من أجل َبغيهم وُعدوانم  )ے ۓ( إذا أصُّ

سَيحيق بم العذاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ مصَي األش�خاص بَي�د اهلل وحَده، وليس ألحٍد من الن�اس -كائناًا َمن كان- الُحكم 
يف ذلك.

، ومن ذلك: هداية التوفيق  وفيه�ا: أنَّ النبي  ال يمِلك ش�يئاًا من األمر الك�وينِّ
واإلهلام.

ا، ويديه. هم ُكفراً وفيها: أنَّ اهلل قد يتوب عىل أعَتى الناس وأشدِّ

ب إالَّ بذنب. وفيها: أنَّ اهلل  ال ُيَعذِّ

ا تدبي أمور الِعباد وحسابم: فَعىَل اهلل تعاىل،  عوة، وأمَّ اعية البالغ والدَّ وفيها: أنَّ عىل الدَّ
كام قال يف آيٍة أخرى: )ې ى ى ائ ائ( ]الرعد: 40[.

؛ ألنَّه قد ُيْس�ِلم، وال ندري بَِم خُيَتم له. لكن جيوز  وفيه�ا: ع�َدم َلعن الكافر احليِّ الُمَعنيَّ
َلْع�ُن ِجن�س أصحاب الُكف�ر واملعصية، فنقول: »لعن�ة اهلل عىل الكافري�ن«، و»لعنة اهلل عىل 

الظاملني«، ونحو ذلك.

وفيها: أنَّ الُمِصَّ عىل الُكفر ظاملٌ لنفسه، مسَتِحقٌّ للعذاب.

وفيها: أنَّ العبد قد خيتار شيئاًا، واملصلحة يف غيه.
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وفيها: أنَّ النبيَّ  ال يعَلم الَغيب.

عاء  عوة املس�َتجابة أن جيعل دع�اَءه فيام ينفع الَخْل�ق، كالدُّ وفيه�ا: أنَّ ع�ىل صاح�ب الدَّ
بدايتهم.

وفيها: عدم استِبعاد هداية صناديد الُكفر.

ار؛ فإنَّ املس�لم ال يدعو عىل أعيان�م باللَّْعن، وال يقطع  وفيه�ا: أنَّه مهام اش�تدَّ أذى الكفَّ
هم وبأَس�هم،  بع�َدم فالحهم؛ فقد ُيس�ِلمون ويَت�دون، ولكن له أن يدعَو اهلل بأن يُكفَّ رشَّ

وأن َيُردَّ كيَدهم يف َنْحرهم.

�ا يمِك�ن أن ُت�دِرك صنادي�د الُكفر، فيدخل�ون يف دين  ويف اآلي�ة: َس�َعة رمح�ة اهلل، وأنَّ
تِهم لنبيِّه ، وَقْتِلهم املؤمنني. اإلسالم، ويتوب اهللُ عليهم من أذيِّ

وفيه�ا: أنَّ هداي�َة اهلل هل�ؤالء وتوبته�م إليه، ه�و َفْضٌل خال�ٌص منه تعاىل، وِمنَّ�ٌة وكرٌم، 
ولذلك أسنَد الِفْعل إليه فقال: )ھ ھ ے(، ومل ُيْسنِده إليهم بقوله: »يتوبوا«.

ا م�ن عنده، ال بأيدي املؤمنني،  ا مبارشاً ب هؤالء الكافرين عذاباً �ا: فيمك�ن أن يعذِّ وأيضاً
)ٱ ٻ ٻ  أخ�رى:  آي�ٍة  م�ا ج�اء يف  )ے ۓ(، بخ�الف  ق�ال:  ك�ام 

ٻ( ]التوبة: 14[.

وفيه�ا: أنَّ النبيَّ  قد يقع منه ما هو خ�الف األوىل واألفَضل، ولكن اهلل -ِمن 
ته،  ِئق ب�ه، ولبياِن بشيَّ حمبَّت�ه له- ُيْرِش�ده إىل األفضل واألكمل؛ ليصَي دائ�اماً يف الكامل الالَّ
وليك�ون ُق�دوةاً ملن بعده. ويف ه�ذا: ردٌّ عىل الُغالة، الذي�ن يرَفعون األنبي�اء واألولياء فوق 

اها. منزلتهم التي أنزهَلم اهلل إيَّ

ين -بالنقص، أو  ا من البش احلقَّ يف التشي�ع يف الدِّ وفيه�ا: ردٌّ ع�ىل كلِّ َمن أعط�ى أحداً
اإلضافة، أو النَّسخ، أو التغيي- كام فعل الُغالة باألئمة االثني عَش، وغيهم.

ت عداوُة  اعي�ة أن َيْعَلم أنَّ�ه يدعو إىل اهلل، ال إىل نفس�ه؛ فمهام اش�تدَّ وفيه�ا: أنَّ ع�ىل الدَّ
ي�ن وإيذاؤه�م ل�ه؛ ف�ال ينبغي أن يدع�َو عليهم باهل�الك واالس�تِئصال واللَّعن؛ فقد  املدُعوِّ

يديم اهلل.
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ا؛ فقد يأَذن اهلل  �اراً وال يدع�و ع�ىل أعيانم باللَّْعن، ويقَطع بع�دم فالحهم، ولو كانوا ُكفَّ
بإسالمهم، أو خُيِرج من أصالبم َمن يعُبده ال ُيِشك به شيئاًا؛ فليدُع هلم باهلداية والصالح، 

ه وبأَسه، ونحو ذلك. وله أن يدعَو عىل َمن آذى املسلمني منهم، بأن يُكفَّ اهلل رشَّ

ا، وقد يكون يف تأخيها أو عدم إيقاعها  وفيها: أنَّه ليس كلُّ مسَتِحقٍّ للعقوبة ُيعاَقب فوراً
صالٌح له، ورجوٌع عن الباطل.

وفيه�ا: أنَّ النِّعم�ة ق�د تُصل للعبد من غي س�َبب من�ه؛ رمحةاً من اهلل، لك�ن العذاَب ال 
حيُصل إالَّ بظلٍم من العبد.

وفيها: أنَّ والية اهلل للعبد، ال متنَع حصوَل األذى له.

وفيه�ا: أنَّ َقبول توبة التائب خاصٌّ باهلل تعاىل وحَده، وليس ألحٍد من البش َقبوُل ذلك 
ه. أو ردُّ

)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(:

�د اهلل تعاىل أنَّ بيِده األمَر كلَّه، وأنَّ مجيع ما يف الس�اموات وما يف األرض هو تَت  ث�م أكَّ
فه، ليس ألحٍد نصيٌب يف ذلك؛ فقال: ُحكمه وتصُّ

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  والُمل�ك واالختِص�اص  هن�ا لالس�تِحقاق  )ال�الم(  )ڭ( 

ف فيها كام  ۈ( م�ن األمالك، واجل�نِّ واإلنس، واجلامدات، ومجيع املخلوق�ات، يتصَّ

يشاء، ويقيض يف َخْلقه بام يشاء.

)ٴۇ ۋ ۋ( بَفْضله ورمحته )ۅ ۅ ۉ( بَعْدله وِحكمته.

)ې ې( ملن تاب )ې( َيْعفو وَيْصَفح سبحانه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ب حلُكمه. ف يف َخْلقه كيف يشاء، وال ُمَعقِّ أنَّ اهلل يتصَّ

نوب حقٌّ هلل تعاىل، ال ُيشاِركه فيه غُيه. وفيها: أنَّ مغفرة الذُّ
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اموات. د السَّ وفيها: إثبات تعدُّ

وفيه�ا: إثباُت متاِم ُس�لطاِن اهلل تعاىل يف ُملكه، وأنَّ له األم�ر يف التعذيب واملغفرة، وهذا 
مقرون باحِلكمة.

ويف تقديم ِذكر )املغفرة( عىل )العذاب( يف اآلية: دليٌل عىل أنَّ رمحته تسبِق غَضبه.

ل، ال عىل سبيل الوجوب، وال جيب عىل اهلل إالَّ ما  وفيها: أنَّ مغفرة اهلل عىل سبيل التفضُّ
أوجَبه سبحانه عىل نفسه.

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ(:

ا ُمضاَعفة، كام كانت عادُة املِشكني  با أضعافاً ثم نى اهلل تعاىل عباَده املؤمنني عن َأْكِل الرِّ
يف هذا الوقت.

با، يف سياق آيات غزوة ُأُحٍد، أو َبْدر. ون يف ُمناسبة ِذكر حتريم الرِّ وقد اختلف املفسِّ

فقيل: ال يلَزم وجود ُمناَس�بة؛ وإنَّام هو انتِقال من موضوع آلخر، ثم رجوع له، بَحَس�ب 
نزول اآليات، ثم كتابتها يف املصَحف.

�ار؛ نى اهلل تعاىل عن  وقي�ل: ل�امَّ كان س�ياق اآليات الس�ابقة هو يف اجلهاد وحمارَبة الكفَّ
با، الذي فيه حُماَربة اهلل ورسوله مَلن أصَّ عليه. الرِّ

وقيل: ل�امَّ كان اجلهاد حيتاج إىل نفقات، وكان املِشكون قد أنَفقوا عىل جيوشهم أمواالاً 
با؛ نى اهلل تعاىل املؤمنني عن اتِّباع س�بيلهم -وس�بيل اليهود- ولو يف تهيز  مَجعوه�ا من الرِّ

اجليش للجهاد.

ي�ن واجلهاد؛ أْتبَع ذلك بيشٍء  وقي�ل: ل�امَّ أرش�َد اهلل تعاىل املؤمنني إىل األصلح يف أمر الدِّ
با. من األمر والنهي والتكاليف الشعيَّة؛ فنهى عباَده عن الرِّ

ر اهلل تعاىل األمَر بالتَّقوى -فيام س�بق- وبنيَّ أثَر التَّقوى يف حصول النص  وقيل: ل�امَّ كرَّ
نوب التي هي سَبٌب للهزيمة يف املعركة،  يف اجلهاد؛ نى عن بعِض ما خُيالِف التَّقوى من الذُّ

با. ومن أعظمها: الرِّ
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با، الذي  وقيل: إنَّه ل�امَّ أمَر عباَده باجلهاد، الذي فيه إنفاُق املال يف س�بيله؛ ناهم عن الرِّ
فيه أكُل املال بالباطل.

وقيل غي ذلك.

ا يِف  وم�ن لطائ�ف ما ُيذَكر هنا: ما رواه أبو ُهَرْي�َرَة ، أنَّ َعْمَرو ْبَن ُأَقْيٍش، َكاَن َلُه ِرباً
ي؟ َقاُلوا بُِأُحٍد،  اجلَاِهِليَّ�ِة، َفَكِرَه َأْن ُيْس�ِلَم َحتَّى َيْأُخَذُه، َفَج�اَء َيْوُم ُأُحٍد، َفَقاَل: َأْيَن َبنُ�و َعمِّ
َق�اَل: َأْيَن ُف�اَلٌن؟ َقاُلوا بُِأُحٍد، َقاَل: َفَأْيَن ُف�اَلٌن؟ َقاُلوا: بُِأُحٍد، َفَلبَِس أَلَْمَتُه، َوَرِكَب َفَرَس�ُه، 
�َه ِقَبَلُهْم، َفَلامَّ َرآُه الُمْس�ِلُموَن، َقاُلوا: إَِلْيَك َعنَّا َيا َعْمُرو! َق�اَل: إيِنِّ َقْد آَمنُْت، َفَقاَتَل  ُث�مَّ َتَوجَّ
َحتَّى ُجِرَح، َفُحِمَل إىَِل َأْهِلِه َجِرحياًا، َفَجاَءُه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل أِلُْختِِه: َسِليِه: مَحِيَّةاً لَِقْوِمَك، 
َأْو َغَضباً�ا هَلُْم، َأْم َغَضباًا هلل؟ َفَقاَل: َبْل َغَضباًا هلل َولَِرُس�ولِِه، َف�اَمَت َفَدَخَل اجلَنََّة، َوَما َصىلَّ هلل 

.(((» َصاَلةاً

وقوله تعاىل )ى ى ائ(: النِّداء إليقاظ املخاَطب وتنبِيِهه. وتوجيه النِّداء إىل 
املؤمنني فيه إغراٌء وحثٌّ هلم، عىل االلتِزام بام سيأيت من األحكام.

ا: هو ربا نس�يئة وربا َفْضل، وربا  يادة، ورشعاً با( يف اللُّغة: الزِّ )ائ ەئ ەئ( )الرِّ

يادة فيه، بأن ُيقِرضه إىل َأَجل، فإذا جاء األََجل  ْين نظي األََجل أو الزِّ يادة يف الدَّ النَّس�يئة: الزِّ
لك وأزيد عليك«. ا أن تقيَض ما عليك، أو أؤجِّ يقول له: »إمَّ

َهب،  َهب بالذَّ ة -الذَّ بويَّ ورب�ا الَفْضل: هو التفاُض�ل يف اجِلنس الواحد من األصناف الرِّ
ة، وغيها- كَبْيع ِدْرَهم بِدْرَهَني، أو صاع َقْمٍح بصاَعني. ة بالِفضَّ والِفضَّ

فإْن كان بغي تقاُبض فهو ربا نسيئة -وإن كان متامثاِلاً يف الَوْزن والكيل-.

با يف بعض العقود. وقد جيتمع نوعا الرِّ

ة، كلَّام  ة بعد ُمدَّ رة، بس�َبِب تأجيل القضاء، ُم�دَّ )وئ وئ( أي: زي�ادات مكرَّ

زاد يف األجل زاَده يف النقد.

نه األلباين يف صحيح أيب داود )88))(. رواه أبو داود )537)(، وحسَّ  (((
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ا يف التحريم؛ بل كلُّ زيادة عىل الَقْرض فهي  وليس قوله تعاىل )وئ وئ( َقْيداً
رباً�ا -قلَّت أو كُثَرت- وإنَّ�ام خرج الكالُم هنا خمرَج الغالِب، وما كان جيري عليه عمُل أهل 

ة. اجلاهليَّة، من استِمرار املضاعفات كلَّام طالت الُمدَّ

با، وغيه من أسباب عذاب اهلل )ۆئ ۈئ( فتظَفرون  )ۇئ ۆئ( باجتِناب الرِّ

بثواب اهلل، وتنجون من عقابه. و)الفالح(: كلمة جامعة حلصول املطلوب، وزوال املكروه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

م اهلل. أنَّه كلَّام قوَي اإليامن؛ كان أعوَن لصاحبه عىل َتْرك ما حرَّ

با يضادُّ اإليامن وُينِقصه، وقد دلَّت النصوص عىل تريِمه. وفيها: أنَّ َأْكَل الرِّ

د عليه بالنَّار. با من الكبائر؛ ألنَّ اهلل توعَّ وفيها: أنَّ الرِّ

دون بالنَّار. با متوعَّ وفيها: أنَّ َأَكَلة الرِّ

وفيها: أنَّ الكالَم إذا خرَج خمرَج الواِقِع والغالِب؛ فالَقيُد ال مفهوم له.

وفيها: ختويف الُمرابني بعذاب اهلل.

وفيها: أنَّ َتْرك احلرام من أسباب الفالح.

وفيها: شناعة اإلضار بالغي، وأكل املال بالباطِل دون َتَعب.

ا  ا وسوءاً بة« أشدُّ ُفْحشاً ى ب� »الفوائد املركَّ با كلَّام زاَد؛ كان أفَحش، وما ُيَس�مَّ وفيها: أنَّ الرِّ
من النسبة القليلة الثابتة، وكالها حرام.

با ال  ج يف التشيع؛ فقد جاءت اإلش�ارُة -قبل ن�زول هذه اآلية- إىل أنَّ الرِّ وفيه�ا: التدرُّ
ينفع عند اهلل، وهذا يف قوله تعاىل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 

]الروم: 39[.

با بالكليَّة  ا ُمضاَعفة -بذه اآلية- ثم ن�زَل تريُم الرِّ با أضعافاً ث�م نزل النهُي ع�ن أكل الرِّ
-مهام كان مق�داُره- يف قوله تعاىل: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]البقرة: 

.]278
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�ا، أو مس�كناًا، أو مركباًا، أو غَي  ، أو ُلبساً با حراٌم، س�واءاً كان أكالاً وفيها: أنَّ االنتِفاع بالرِّ
ذلك، لكن يف اآلية عربَّ ب� )األكل(؛ ألنَّه أش�دُّ أنواع االنتِفاع وأس�وؤها، واجلَس�د إذا نبَت 

منه؛ فالنَّار أوىل به.

ى ضُرها، أش�دُّ -غالباًا- من املعصية التي يقتِص ضُرها  وفيه�ا: أنَّ املعصية التي يتعدَّ
ر س�داُده  بة واألضعاف املضاعفة- يتعذَّ ة يف الفوائد املركَّ با -خاصَّ ع�ىل ُمرتِكبها، وه�ذا الرِّ
سات والدُول، فتصبِح َمدينة لألطراف الُمرابية  يف النهاية، ويصل ضُره إىل األفراد واملؤسَّ

الَجِشَعة.

وفيها: َبذل املال يف سبيل اهلل، واإلحسان إىل عباد اهلل دون ُمراباة.

وفيها: أنَّ الفالح يتوقَّف عىل التَّقوى.

م بجميع أنواعه، وقد جيتمع نوعا ربا الَفْضل والنسيئة يف َعقد واحد،  با حمرَّ وفيها: أنَّ الرِّ
نة فيه. ل بأقلَّ من القيمة املدوَّ مثل: بيع الشيك املؤجَّ

ت للكافرين. با يكُفر، ويكون مصيه التخليد يف النَّار التي ُأِعدَّ وفيها: أنَّ َمن استحلَّ الرِّ

: فإنَّه مس�َتِحقٌّ للنار، وإذا ماَت عىل التوحيد؛ فهو يف مشيئة  با غُي املس�َتِحلِّ ا آِكل الرِّ وأمَّ
به بمقدار َذنبه، ثم يكون مصُيه اجلنَّة، وإن ش�اء غفَر له. وعذابه -عىل  اهلل: إن ش�اء اهلل عذَّ
كلِّ ح�ال- خيَتِلف عن عذاب املس�َتِحّل؛ فالنَّار -وإن كانت واح�دة- لكنَّ العذاب خُيَفَّف 

، بَحَسب عمِل َمن دخَل النَّار. ل، وينَقطِع ويستمرُّ وُيثقَّ

)ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ(:

ا هلل، وَتْرك النواهي تذلُّالاً له،  ول��امَّ أمَر اهلل تعاىل بتقواه -التي معناها: فِْعل األوامر تعبُّداً
دة هلا؛ وهي: اتقاء النَّار -التي  ا منه-؛ أمَر  بتقوى داخلٍة يف التَّقوى األوىل، ومؤكِّ وخوفاً

هي عذاب اهلل األكرب-؛ فقال:

ِ�ذوا م�ا َيقيكم منه�ا. والَفْرق بنَي هذه التَّق�وى وتقوى اهلل: أنَّ  )ېئ ېئ( أي: اختَّ

ٌل وتعبٌُّد، بخالف تقوى النَّار. تقوى اهلل فيها تذلُّ
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ك  بني. فاتُقوها برَتْ وه�ذه النَّار هي )ېئ ىئ( وهيِّئ�ت )ىئ( اجلاِحدين املكذِّ
ُمتاَبعتِهم، واالبتعاِد عن أفعاهلم.

ق�ال اإلم�ام أبو حنيفة : »هذه أخ�َوف آيٍة يف القرآن؛ ألنَّ اهلل أوع�َد املؤمنني بالنَّار 
ة للكافرين، إن مل يتَّقوه يف اجتِناب حمارمه«))). املعدَّ

جاء، وذكِر سبيل الرمحة؛ فقال: ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل التخويَف؛ أْتبَعه بَفْتِح باب الرَّ

ا ؛  داً )ی ی( أي: امَتثِل�وا أمَره، واتُرك�وا ما نى عنه )ی( حممَّ

( هن�ا: َوْعٌد من اهلل واجٌب؛  ألنَّ طاعت�ه داخل�ٌة يف طاعة اهلل )ی جئ( )لعلَّ
أي: إذا حصَل�ت التَّق�وى منكم؛ فال ُب�دَّ أن تُصل لكم الرمح�ة؛ ألنَّ اهلل تعاىل وعَد بذلك، 

وهو ال خُيِلف امليعاد.

ويف اآليَتني من الفوائد:

ا به أو فعل منهيًّا عنه؛ فليس بطائٍع هلل وال رسوله. أنَّ َمن ترَك مأموراً

وفيها: أنَّ االنقياد من عالمات اإليامن.

ها هو اهلل  وفيه�ا: أنَّ النَّ�ار خملوقة وموج�ودة اآلن؛ لقوله: )ېئ ىئ(، وال�ذي أعدَّ
�نَّة يقولون:  . وهذا فيه: ردٌّ عىل اجلهميَّة الذين يقولون: إن النَّار مل خُتَلق بعد، وأهل السُّ

قد ُخِلَقت قبل َخْلق الِعباد.

ويف إخبارنا بأنَّ النَّار خملوقة: زيادُة ختويٍف؛ ليتَّقَيها الِعباد.

وفيها: جواز اقرِتان اس�م الرس�ول  باس�م اهلل تعاىل، يف األمر املش�رَتك -وهو 
: »اهلل ورسوله أعلم«. األمر الشعّي- وجيوز العطف ب� )الواو( يف هذه احلالة، فتقول مثالاً

ة، املتعلِّقة بمش�يئة اهلل تعاىل؛ فال جيوز العطف ب� )الواو(؛  ا يف األمور الكونيَّة القَدريَّ وأمَّ
: متى حيدث كذا؟  فاألمر هلل وحَده. فإذا س�أل ش�خٌص عن مكان إنس�ان، أو عن أمٍر غيبيٍّ
فال جيوز أن نقول: »اهلل ورسوله أعلم«؛ ألنَّ هذا يف باب الَقَدر واملشيئة، وال يمكن أن جُيَعل 

ة بعد وفاته. ا هلل يف ذلك، خاصَّ الرسول  مشاِركاً

البحر املحيط أليب حيان األندلس )58/3(.  (((
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 : َُّما َش�اَء اهلل َوِش�ْئَت! َقاَل َل�ُه النَّبِي : ِّول�ذا: ل��امَّ قال رج�ل للنبي
ا-؟ َبْل: َما َشاَء اهلل َوْحَدُه«))). »َأَجَعْلَتنِي َواهللَ َعْدالاً -ويف رواية: ندًّ

ة، التي با سعادة  وفيها: أنَّ طاعة اهلل ورسوله سَبٌب للرمحة، واملقصود با: الرمحة اخلاصَّ
ة تشمل اجلميع. نيا واآلخرة؛ ألنَّ الرمحة العامَّ الدُّ

ويف هاتني اآليتني: ردٌّ عىل طوائف من أهل البَِدع، كاملرجئة الذين يقولون: »ال يرضُّ مع 
�نَّة  اإلي�امن ذنب«، واملعتزل�ة الذين يقولون: »مل ختَلق النَّار بعد«، واملمَتنِعني عن األَْخذ بالسُّ

الذين يقولون: »ال نأخذ إالَّ بام يف القرآن، وال يعنينا احلديث«.

! وفيها: َردٌّ عىل املالِحدة، الذين يقولون بعَدم وجود النَّار أصالاً

وفيها: هتديٌد للُمرابني وختويٌف؛ لضبط َشْهوة املال.

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(:

ول��امَّ ذكَر اهلل تعاىل أنَّه أع�دَّ النَّار للكافرين؛ ذكَر أنَّه أعدَّ اجلنَّة للمتَّقني، وذكَر ش�يئاًا من 
أوصافِه�م؛ فق�ال تعاىل: )ٻ(: وهو معطوف عىل قوله )ی(. أي: س�ابِقوا 

ا بني اثنني فأكثر، بخالف »أرِسعوا«. وباِدروا. و)املساَرعة( ُمفاعَلة، تقتيض اشرتاكاً

)ٻ ٻ( )املغفرة(: َس�رْت الذنب، وحَمْو آثاره؛ بالتج�اُوز عنه وعدم العقوبة عليه. 

ا عظيم�ة. فنَدَبم إىل املبادرة إىل األعامل التي تُصل با  وتنك�ي كلمة )ٻ(؛ لبيان أنَّ
املغفرة.

ا ُتوِجب املغفرة. فقيل يف هذه األعامل: اإلسالم؛ ألنَّه يمحو ما قبَله. وقيل: التوبة؛ ألنَّ

وقي�ل: تكبية اإلحرام، وقيل: اإلخالص يف األع�امل. وقيل: اهلجرة أو اجلهاد. وقيل: 
الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، وقيل غي ذلك.

واملقصود باآلية: عموم الطاعات واألعامل الصاحلة، التي تشمل هذا كلَّه وغَيه))).

حه األلباين يف صحيح األدب املفرد )605(. رواه أمحد ))84)(، وصحَّ  (((
انظر: تفسي القرطبي )03/4)(.  (((
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�عي إىل أسباب املغفرة؛ من: التوبة النَّصوح،  فاملس�اَرعة إىل َمغفرة اهلل وجنَّته تكون بالسَّ
ا، واملسابقة إىل رضوان اهلل بالعمل الصالح،  نوب ومظانِّ واالستِغفار النافع، والُبعد عن الذُّ
واحِل�رص ع�ىل م�ا ُيريض اهلل عىل ال�دوام، من: اإلحس�ان يف عبادة اخلالق، واإلحس�ان إىل 

الَخْلق بجميع وجوه النَّفع.

وهل�ذا ذك�َر اهلل تعاىل األع�امَل املوجبة لذل�ك يف آيٍة أخرى؛ فق�ال: )گ گ گ 
]احلديد: 21[،  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 

ين وفروعه. واإليامن باهلل وُرُسله يدُخل فيه أصول الدِّ

ا صادرٌة من اهلل تعاىل مبارشة. وقوله )ٻ پ( ال من غيه، وهذا يبنيِّ رَشف املغفرة، وأنَّ

)پ(: ذَكر إيصاَل الثواب بعد إزالة العقاب. و)اجلنَّة(: هي الُبس�تان كثي الشجر، 

ها اهلل ألوليائه وعباده املؤمنني. ار التي أعدَّ واملقصود: جنَّة اآلخرة، وهي الدَّ

ڱ  )ڱ  األخ�رى:  اآلي�ة  يف  ق�ال  ك�ام  وه�و  ڀ(،  پ  )پ 

ڱ( ]احلديد: 21[؛ فلي�س املعن�ى أنَّ اجلنَّة توي الس�امء واألرض؛ بل ه�ي كَعْرِضِهام، 
وإن كانت يف حملٍّ آخر: فوَق الساموات واألرض.

واملقص�ود: بيان ِعَظم َس�َعتها، وقد ذكَر الَعْرَض ع�ىل الُمباَلَغة؛ ألنَّ طوَل كلِّ يشء -يف 
األغَل�ب- أكث�ر من َعْرض�ه، وكأنَّه يقول: هذه ِصف�ة عرِضها، فكيف طوهُل�ا؟ فلو ُجِعَلت 
الس�موات واألرض بعُضها إىل بعض، كام ُتبَس�ط الثِّياب وُيوَص�ل بعضها ببعض؛ لكانت 

مثَل َعْرض اجلنَّة؛ فكيف بطوهلا؟!

ولذل�ك ل��امَّ أثار بعُض أه�ل الكتاب ُش�بهةاً حول هذا اآلي�ة، فس�ألوا: إن كان َعْرُض 
اجلنَّة هو الس�اموات واألرض؛ فأين النَّار؟ كان اجلواب: »س�بحان اهلل! فأين اللَّيل إذا جاء 

.(((
 ا إىل النبي النهار؟!« وقد ُروي هذا مرفوعاً

رواه أمحد )5655)(، وضعفه حمققو املسند. وروى ابن حبان )03)( َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل   (((
 : ُّاَمَواُت َواألَْرُض، َفَأْيَن النَّاُر؟ َفَقاَل النَّبِي� ُد، َأَرَأْيَت َجنَّةاً َعْرُضَها السَّ اهلل  َفَق�اَل: َي�ا حُمَمَّ
ٌء، َأْيَن ُجِعَل؟« َقاَل: اهللُ َأْعَلُم َقاَل: »َفإِنَّ اهللَ َيْفَعُل َما َيَش�اُء«. وصححه  ْيَل قد كان، ُثمَّ َلْيَس يَشْ »َأَرَأْي�َت َه�َذا اللَّ

األلباين يف الصحيحة ))89)( عىل رشط مسلم.
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ا من اليهود سألوه عن ذلك؛ فأجاب بذا))). وجاء موقوفاًا عن ُعمر ، أنَّ ناساً

واملعن�ى: أنَّ�ه ال يلَزم من عَدِم ُمش�اهدتنا اللَّيل أثناء النهار، أالَّ يك�ون للَّيل مكان. وإذا 
كانت اجلنَّة يف أعىل علِّيِّني؛ فإنَّ النَّار يف أسَفل سافِلني.

ا خملوقٌة موجودٌة اآلن. ثم قال تعاىل عن اجلنَّة: )ڀ( أي: ُهيِّئت، وهذا معناه أنَّ

)ڀ(: الذين يتَّقون عذاب اهلل، بامتِثال املأمورات واجتِناب املنهيَّات.

ُمهم، ويتسابقوا يف اخليات التي تُصل  والنِّداء يف اآلية يشمل مجيَع املؤمنني؛ لتنهَض ِهَ
با املغفرة.

نوب  ا؛ فيكون املعنى: س�اِرعوا إىل توبٍة، تُصل با مغفرة الذُّ وتش�مل اآليُة الُعصاَة أيضاً
واخلطايا.

خول يف اإلسالم، الذي  ار؛ فيكون املعنى: وساِرعوا إىل الدُّ ا: الكفَّ ويدخل يف األمر أيضاً
نوب. يمحو ما سبَق، وُتغَفر بدخوله الذُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
إث�ارة التناُف�س ب�نَي املؤمن�ني يف عمل اخل�يات؛ ويف ه�ذا اس�تفراٌغ لقواه�م وِهَمهم؛ 

لالزدياد من الطاعات.

�ْعي إىل اجلنة، بِذكر َوْصِفها وطوهلا واتِّساعها؛ فإنَّ النفوس  وفيها: ترغيٌب للعباد يف السَّ
إذا عَرفت الَوصف اجلميل للجائزة تاقْت واشتاقْت؛ فَعِمَلت.

ر قبَل�ه، وإذا أطعَم  الة: بكِّ �ر إىل الصَّ وفيه�ا: أنَّ َم�ن نافس�ك يف اآلخرة فنافِْس�ه، فإذا بكَّ
نيا: فألِقها يف  ا َمن نافَس�ك يف الدُّ مس�كيناًا: أطِعم اثننَي، وإذا حفظ ُس�وَرة: فاحَفظ أكثر. أمَّ

َوْجهه؛ ألنَّ مال التناُفس يف اآلية هو يف أعامل اآلخرة، املؤدَية للمغفرة.

وفيها: احلثُّ عىل االستِغفار؛ ألنَّه ِمن أوىل ما تُصل به املغفرة.

م. وبي�ان مصدر املغفرة )ٻ  ٌف عظيٌم للمؤمن�ني؛ بحصول املغفرة من ربِّ وفيه�ا: رَشَ
ي التوحيد. پ( حيثُّ عىل املزيد من العمل، ويقوِّ

حه األلباين يف الصحيحة )6/)39(. تفسي الطربي )7/)))(، وصحَّ  (((
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ق له ما هو  وفيها: ازدياد حمبَّة اهلل يف نفس املؤمن، وهو ُيوِقن أنَّ املغفرة من ربِّه، وأنَّه حيقِّ
حمبوٌب ومرغوٌب ومطلوٌب.

وفيها: املباَدرة إىل األعامل قبل املوت، وقبل نزول املانع، كام قال الشاعر:)))

وأواِن س��اَع��ٍة  ك��لِّ  يف   َل��ْي��َس 

إَلْيها ف��ب��اِدر  أم��َك��نَ��ْت  ف��إذا 
اإِلْح��س��اِن َص��ن��ائِ��ُع   تتهيأ 
اإلمكاِن)1( ِر  َتَعذُّ ِمن  َح��َذًرا 

ن من ُمناَفستهم. وفيها: خماَلطة األخيار، ومصاَحبة الصاحلني؛ ليتمكَّ

وفيه�ا: أنَّ الس�عادة ال تتِ�مُّ إالَّ بأمَري�ن: زوال املك�روه -وه�و هنا باملغف�رة- وحصول 
املطلوب -وهو جنَّة الُخلد-.

ويف اآلي�ة: بي�اُن َس�َعة اجلنَّة. وقد َفِه�َم بعُض العل�امء أنَّ طوهلا أكثُر م�ن َعْرضها. وقال 
ا مس�َتديرة، والِفْرَدوس أوَس�ط اجلنَّة وأعىل اجلنَّة،  آخرون: بل َعْرضها وطوهلا واحد؛ ألنَّ

. وفوَقه َعْرُش الرمحن

وفيه�ا: َك�ْرم اهلل تعاىل، الذي أعطى عب�اَده هذه اجلنَّة العظيمة -عىل َس�َعتها- بأعامٍل ال 
ُتكافِئها، وال تويّف ثمنَها.

�َبب املوِصل إىل اليشء، قبل ِذكر اليشء نفِس�ه؛ ألنَّه ذك�َر )املغفرة( قبل  وفيه�ا: ِذكر السَّ
)اجلنَّة(.

وفيها: أنَّ َسَعة الدار من أسباب السعادة.

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ(:

ت للمتَّقني؛ رشع يف تفصيِل حاهلم، وبعِض أوصافِهم؛  ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل أنَّ اجلنَّة ُأِعدَّ
فقال:

بجة املجالس البن عبد الرب )ص75(.  (((
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م من  )ٺ ٺ( أمواهل�م يف وج�وه الرِبِّ واخلي. ويف ذكر )اإلنفاق( هنا بعد ما تقدَّ

با: إشارٌة إىل أنَّه جيب إعانة املحتاج، ال استغالل حاجته. و)اإلنفاق( هنا ِضدُّ  تريم أكل الرِّ
ق، وش�تَّاَن بنَي املعطِ�ي يف اخلي، واآلِخذ من  با؛ مدَح املنِفق واملتَصدِّ ب�ا، فل�امَّ ذمَّ آِكل الرِّ الرِّ

. احلرام والشِّ

ة واملنَْشط. حَّ خاء، والصِّ عة والرَّ )ٺ ٺ(: السَّ

ة، واملرض، ونحوه. يق، والُحزن، والِشدَّ )ٿ(: الفقر والضِّ

�حِّ -وهو م�ن األخالق  ول��امَّ م�دَح اهلل تع�اىل ه�ؤالء املتَّق�ني، بتطه�ي باطنهم من الشُّ
الذميمة-؛ ذكَر ِمن أخالقهم احلَسنة: َكْظَم الَغيظ؛ فقال:

، وَحْبس اليشء عند امتالئه. )ٿ(  )ٿ( )الَكْظم(: هو املنع والكفُّ

وهو: أشدُّ الَغَضب. فُيدُّ هؤالء املتَّقون غيَظهم يف أجوافِهم، وال ُيْظِهرونه بقول وال فِْعل؛ 
هم، وحيَتِسبوَن األجر يف كلِّ هذا. ون رشَّ بل يصرِبون، ويكُتمون ويكفُّ

وقد ورَد يف َفْضل َكْظم الَغيظ عن النبيِّ  أحاديُث كثية؛ فمنها:

قول�ه : »َم�ْن َكَظ�َم َغْيظاًا َوُهَو َقاِدٌر َع�ىَل َأْن ُينِْفَذُه؛ َدَع�اُه اهلل  َعىَل ُرُءوِس 
ُه اهلل من احلُوِر الِعنِي َما َشاَء«))). َ اخلاََلِئِق َيْوَم الِقَياَمِة، َحتَّى خُيَيِّ

ا ِعنَْد اهلل، من ُجْرَعِة َغْيٍظ َكَظَمَها َعْبٌد اْبتَِغاَء َوْجِه اهلل«))). وحديث: »َما من ُجْرَعٍة َأْعَظُم َأْجراً

َع�ِة؛ إِنَّاَم  َ �ِديُد بِالصُّ وق�د ح�ثَّ النبيُّ  ع�ىل عدم الغَض�ب؛ فقال: »َلْي�َس الشَّ
ِذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعنَْد الَغَضِب«)3). ِديُد الَّ الشَّ

ا،  َد ِمَراراً ويف وصيَّت�ه  للرُج�ل الذي قال له: َأْوِصنِي، َقاَل: »الَ َتْغَض�ْب«، َفَردَّ
َقاَل: »الَ َتْغَضْب«)4).

نه األلباين يف صحيح اجلامع )))65(. رواه أبو داود )47)4(، والرتمذي )))0)(، وابن ماجه )76)4(، وحسَّ  (((
رواه ابن ماجه )89)4(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ))75)( لغيه.   (((

رواه البخاري )4))6(، ومسلم )609)(.  (3(
رواه البخاري )6))6(.  (4(
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ا توجيُه َمن َغِضَب إىل أنَّ يكون يف أسَكن حال؛ فقال : »إَِذا َغِضَب  وورَد أيضاً
َأَحُدُكْم َوُهَو َقاِئٌم َفْلَيْجِلْس، َفإِْن َذَهَب َعنُْه الَغَضُب، َوإاِلَّ َفْلَيْضَطِجْع«))).

ن ظلَمهم، وال يبَقى  قول�ه تعاىل )ٿ ٹ ٹ( أي: ُيس�احمونم، وَيعفون عمَّ
يف نفوس�هم يشٌء عليهم. و)الَعْفو(: هو َتْرك الُمؤاَخذة عىل اإلس�اءة. وأعاله: ما يكون مع 

الُقدرة عىل االنتِقام.

ث�م هم ال يكَتفون بذلك؛ بل حُيِس�نون إىل َمن أس�اء إليهم؛ كام ق�ال تعاىل: )ٹ ڤ 
لون عىل الَخْلق خُمِلصني هلل. ا، فيتفضَّ ڤ( أي: إىل الناس ُعموماً

وقد ُروي أنَّ جاريةاً لعيلِّ بن الُحَس�ني  جعَلت تس�ُكب علي�ه املاء، ليتهيَّأ للصالة، 
ه، فرف�َع ع�يلٌّ رأَس�ه إليه�ا، فقال�ت: إنَّ اهلل  يقول:  فس�قَط اإلبري�ُق م�ن يِده�ا، فش�جَّ
)ٿ ٿ(؛ فق�ال هلا: قد كظمُت َغيظي. قالت: )ٿ ٹ ٹ(؛ 

ة))). فقال هلا: قد عفا اهلل عنِك. قالت: )ٹ ڤ ڤ(؛ فقال: اذهبي فأنِت ُحرَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْعي لُسكنى الدار. ب يف السَّ أنَّ ِذكَر صفات الُمجاِورين الطيِّبة، ممَّا ُيَرغِّ

َدقة من صفات املتَّقني، وأنَّ ِمن عالمات التَّقوى: َبْذل املال. ويف اآلية: أن الصَّ

َدقة؛ كام يفيده الفعل املضارع: )ٺ(. وفيها: املداَومة عىل الصَّ

وفيه�ا: ُعم�وم اإلنف�اق؛ ك�ام دلَّ علي�ه ح�ذُف املفعول ب�ه يف قول�ه: )ٺ ٺ ٺ 
م ينِفقون من كلِّ يشء ُينتَفع به -كاملال،  ٺ(؛ فل�م يذك�ر ما ُينِفقون، وهذا يدلُّ عىل أنَّ

والطعام، والثِّياب، والوقت، واجلاه، والراحة-.

ق بحبَّة ِعنَب،  َلف التصدُّ وُعموم اإلنفاق يشمل القليل والكثي، كام ورَد عن بعض السَّ
وبالتمرة، وبالَبصلة، ونحو ذلك ممَّا تيسَّ هلم.

رواه أبو داود ))478(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )694(.  (((
ُشَعب اإليامن للبيهقي )0)/545(.  (((
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ا. ة، وهلذا يكون أجُره كبياً دَّ وفيها: ِذكر ما ُيعانيه كاظِم الَغيظ من الشِّ

ا، ويمنع اآلث�اَم واملصائب، مثل: اللَّْعن،  ا كثياً وفيه�ا: َفْضل َكْظم الغي�ظ؛ ألنَّه َيْدرأ رشًّ
والقذف، والرضب واالعتداء، واإلتالف، والطالق.

وفيها: عدم ُمقاَبلة اإلساءة باإلساءة.

وفيها: الرمحة بالَخْلق.

-؛ لعموم قوله تعاىل: )ٿ ٹ ٹ(. وفيها: اإلحسان إىل الكافر -غي الَحْريبِّ

وفيه�ا: الرتقِّي يف األح�وال من األدنى إىل األعىل؛ ألنَّه ل�امَّ ذكر )الَعفو( -وهو إس�قاط 
ه-؛ ذكَر حاالاً أخرى أكمَل منها، وهي )اإلحسان(. اإلنساِن حقَّ

وفيها: أنَّ اإلحسان سَبٌب ملحبَّة اهلل.

وفيها: أنَّ َكْظم الَغيظ والَعفو، من اإلحسان.

وفيها: إيصال النفع إىل الغي، وَدْفع الرَضر عنه، وهذا من تعريفات )اإلحسان(.

اء َمدعاٌة  َّ اء؛ ألنَّ السَّ َّ وفيها: ُمقاَومة ما ُيلِهي عن طاعة اهلل، ومن ذلك: اإلنفاق يف السَّ
للَّْهو واالنِشغال عن الطاعات.

وفيها: االس�تِمرار يف الطاعات، مهام اشتدت األحوال؛ فإنَّ الُغموم واهلُموم واألحزان 
اء- قد ُتْقِعد العبَد عن الطاعة وُتشِغله عنها. َّ -وغيها من أحوال الرضَّ

وفيها: أنَّ عىل ابن آدم أن يغِلب الشَّ باخلي.

وفيها: أنَّ اإلنفاق، وَكظم الغيظ، والَعفو، واإلحس�ان -مع التَّقوى- كّلها من أس�باب 
دخوِل اجلنَّة، التي عرُضها الساموات واألرض.

ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(:

ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل صف�اِت املتَّق�ني، ومعاملَتهم احلَس�نة للَخْلق؛ أْتبَعه�م بِصنف آخر 
دونم، لكنَّهم َيْلَحقون بم يف املأوى إىل اجلنَّة العريضة؛ وهم: التائبون من ُذنوبم.
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وقيل: بل هم أنُفُسهم املتَّقون، املذكورون يف اآلية التي قبَلها؛ فهم بٌش ُيْذنِبون وخُيطِئون، 
م ويتوبون، فذكَر اهلل تعاىل حاهَلم عند وقوع الذنب منهم. عان ما يعودون إىل ربِّ لكنَّهم رَسْ

ا،  فق�ال تع�اىل: )ڤ ڦ ڦ( أي: وَقع�وا واقرَتف�وا )ڦ( أي: ذنباًا قبيحاً
نا والِغيبة-. ى أثُره للغي -كالزِّ ا، ويتعدَّ وهو: ما ُيسَتْفَحش رشعاً

)ڦ ڄ ڄ( بُذنوٍب يقَتِص أثُرها عليهم.

وقيل: املراد ب� )الفاحشة(: الكبائر، و)ُظْلم النفس(: هو الصغائر.

روا  نوب؛ )ڄ ڄ( بُقُلوبم، وألِسنَتهم، وجوارحهم، وتذكَّ فهؤالء إذا وقعوا يف الذُّ
م أن يغِفَره�ا، ويتجاوَز  عظمَت�ه وَوع�ده وَوعي�ده؛ )ڃ    ڃ( أي: س�ألوا ربَّ

ها. عنها، ويسرُتَ

)ڃ ڃ چ چ چ(؛ ولذلك رَجعوا إليه ال إىل غيه، وسألوه وحَده.

)چ ڇ( وُيقيم�وا وُيداِوم�وا )ڇ ڇ ڇ( وارتكب�وا، م�ن الفواِحش واآلثام 

)ڍ ڍ( أنَّ اإلصار حَيِْرم من املغفرة.

ون عىل ذنوب�م عاِمدين للُمقام عليها،  م ال ُيِصُّ ا معصية؛ فاملعن�ى: أنَّ أو: يعَلم�ون أنَّ
وهم يعَلمون أنَّ اهلل نى عنها وأوعَد عليها العقوبة.

نوب،  ن�وب، وأنَّ اهلل ال يتعاَظُمه العفو عن الذُّ ا يغِفر الذُّ وقي�ل: وه�م يعَلمون أنَّ هلم ربًّ
وإن كُثَرت.

وَن َعىَل َما  ِذيَن ُيِصُّ يَن، الَّ وق�د ثب�َت يف احلديث، أنَّ النبي  قال: »َوْيٌل لِْلُمِصِّ
َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن«))).

، ُثمَّ َيْس�َتْغِفُر اهللَ؛ إاِلَّ  ُر، ُثمَّ ُيَصيلِّ ويف احلدي�ث: »َم�ا من َرُجٍل ُيْذنُِب َذْنباًا، ُثمَّ َيُقوُم َفَيَتَطهَّ
َغَف�َر اهللُ َل�ُه«، ُثمَّ َق�َرَأ  َهِذِه اآلَي�َة: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ    ڃ())).

رواه أمحد ))654(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )897(.  (((
رواه أبو داود )))5)(، والرتمذي )406(، وابن ماجه )395)(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )680(.  (((
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِعَظم ش�أِن االس�تغفار ومنزلتِه عن�د ربِّ العاملني، وداللته عىل التوحي�د؛ ألنَّ فيه جلوء 
ِذي َنْفِس بَِيِدِه، َلْو مَلْ  بِّ يف طَلب مغفرة الذنب. ولذلك ج�اء يف احلديث: »َوالَّ العب�د إىل الرَّ

ُتْذنُِبوا َلَذَهَب اهللُ بُِكْم، َوجَلَاَء بَِقْوٍم ُيْذنُِبوَن، َفَيْسَتْغِفُروَن اهللَ، َفَيْغِفُر هَلُْم«))).

وفيه�ا: أنَّه ال ُبدَّ أن يكون ألس�امء اهلل تع�اىل أثٌر ومعنى يف الَخْلق؛ فل�و مل يكن ِمن َخْلق 
�تِّي(، و)الَعُفّو(،  اب(، و)السِّ اهلل َمن ُيْذنِب، فكيف س�يظَهر أثُر أس�امئه: )الغف�ور(، و)التوَّ

ونحوها؟

ا. وفيها: أنَّه ليس من رشط املتَّقي أن يكون معصوماً

ن�وب، وأنَّ منه�ا كبائر وصغائ�ر، والكبائر بعضها أش�دُّ من بعض،  وفيه�ا: تف�اوت الذُّ
والصغائر بعضها أهون من بعض.

�ة أو ُأخرويَّة-. وقيل: كلُّ ذنٍب  ة -ُدنيويَّ والكب�ية: كلُّ ذن�ٍب ورَدت عليه عقوبٌة خاصَّ
د عليه بَلْعن، أو غضب، أو نار، أو عذاب، أو حدٍّ يف الّدنيا، أو أيِّ وعيٍد يف اآلخرة. ُتُوعِّ

ا. ظ ُقُلوُبم رسيعاً ويف اآلية: رُسعة انتباه املتَّقني عند فِْعل الذنب، وأنَّ من الُمذنِبني َمن تتيقَّ

، بعد وقوعه يف الذن�ب؛ لقوله تعاىل:  وفيه�ا: أنَّ عىل الُمذنِب أن يس�تغِفر لذنب�ه مبارشةاً
)ڃ    ڃ(، و)الفاء( ُتفيد التعقيب بال تراٍخ.

وفيها: أنَّ ِذكر اهلل سَبٌب للتوبة.

وفيها: أنَّ الِعْلم يمنَع صاحَبه من فِْعل الذنب، أو اإلصار عليه.

ا يف اجتِناب  م اهلل، ومعرفة الَوعي�د املرتتِّب عىل ذلك؛ ُيعني كثياً وفيه�ا: أنَّ معرفة ما حرَّ
مات. املحرَّ

وفيها: أنَّ الُمِصَّ عىل الذنب مع الِعْلم، أسوأ ممَّن ارتكَب الذنب وهو ال َيْعَلم ُحكمه.

وفيه�ا: خط�ورة اإلصار عىل الذنب، وهذا معنى ما ُي�روى عن ابن عبَّاس : »ال 

رواه مسلم )749)(.  (((
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كبيَة مع اس�تغفار، وال صغ�يَة مع إصار«)))، وقد عنون البخ�اريُّ  عىل هذه اآلية: 
»باب: خوُف املؤمن ِمن أن حيَبط عمُله وهو ال َيْشُعر«))).

وفيها: أنَّ النفس عند اإلنسان أمانٌة، جيب عليه رعايتها، وال جيوز له أن َيْظِلَمها.

وفيها: أنَّ ِذكر الَقْلب، ُيوِرث استغفاَر اللِّسان.

ا بمخلوق، ولو س�امَح أو عفا  قاً وفيه�ا: أنَّ التوب�ة إىل اهلل واجب�ٌة، ولو كان الذن�ُب متعلِّ
ان: حقُّ اهلل -وخيرج منه بالتوبة- وحقُّ املخلوق  ية فيها حقَّ ن ظلَمه؛ ألنَّ املعايص املتعدِّ عمَّ

-وخيرج منه بأداء احلقوق، أو الَعفو واملساحَمة-.

ون إليه من ُذنوبم؛  وفيه�ا: أنَّه ال َمْف�َزع للمذنِبني إالَّ إىل اهلل ورمحته وَعفوه؛ ولذلك َيِفرُّ
كام قال تعاىل: )ىئ يئ جب( ]الذاريات: 50[.

ا يف التعلُّم، فيأَثم  اً وفيها: أنَّ َمن عص اهلل جاِهالاً بُحكِم ما فعَل؛ ُيعَذر، إالَّ إذا كان مقصِّ
عىل تهيله لنفسه.

وفيه�ا: أنَّه ق�د ينجو ُمرتِكب الكبية بُحس�ن توبته، وَيِْلك ُمرتِك�ب الصغية بإصاِره 
واستهانتِه.

وفيها: أنَّ اإلصاَر عىل فِْعل املعصية، والعزَم التامَّ عليها، مع العمل باألسباب املوِصَلة 
إليه�ا؛ يأثم ب�ه صاحُبه، ول�و مل َيْفَعْلها؛ حلدي�ث: »إَِذا الَتَق�ى الُمْس�ِلاَمِن بَِس�ْيَفْيِهاَم؛ َفالَقاتُِل 
ا  ُه َكاَن َحِريصاً َوالَمْقُتوُل يِف النَّاِر«، قيل: َيا َرُسوَل اهلل، َهَذا الَقاتُِل، َفاَم َباُل الَمْقُتوِل؟ َقاَل: »إِنَّ

َعىَل َقْتِل َصاِحبِِه«)3).

، َفُهَو َيُقوُل: َلْو َأنَّ ِل َم�االاً َلَعِمْلُت فِيِه  وحلدي�ث: »... َوَعْب�ٍد مَلْ َيْرُزْق�ُه اهلل َماالاً َواَل ِعْل�اماً
ا َسَواٌء«)4). بَِعَمِل ُفاَلٍن. َفُهَو بِنِيَّتِِه، َفِوْزُرُهَ

تفسي الطربي )45/8)(.  (((
صحيح البخاري ))/8)(.  (((

رواه البخاري ))3(، ومسلم )888)(.  (3(
رواه الرتمذي )5)3)(، وابن ماجه )8))4(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب )6)( لغيه.  (4(
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وفيها: أثر اجلملة االعرتاضيَّة يف التنبيه عىل املعاين العظيمة؛ كام جاءت مجلة: )ڃ ڃ 
. ضةاً يف سياق َوْصف حال املذنِبني التائبني، وأفاَدت معنى عظياماً چ چ چ( معرَتِ

وفيها: أنَّ ِذكَر اهلل، ومعرفَة َوعده وَوعيده؛ هو الباعث القويُّ عىل التوبة.

وفيه�ا: أن الَجْم�ع بنَي هذه اآلية وقول�ه تعاىل يف ُس�وَرة »احلديد«: )گ گ گ 
 : ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(، يفي�د ب�أنَّ

اإليامن يستلِزم العمل الصالح.

رت توبُته بع�د كلِّ ذنب، وكانت توب�ةاً صحيحةاً  رت ُذنوُبه، وتك�رَّ وفيه�ا: أنَّ َم�ن تك�رَّ
ين عىل الذنب. بشوطها؛ فإنَّه ال يعترَب من الُمصِّ

وفيها: أنَّ اإلصار ذنٌب، جيب االستغفاُر والتوبُة منه.

وفيها: أهيَّة استحضار الذنب، عند االستغفار منه.

وللتوبة من الذنب أحوال:

. فمنها: أن يتوَب بعد فِْعل الذنب مبارشةاً

ر ذنَبه املايض، ويتوب منه. ة ال يتوب، ثم يديه اهلل، فيتذكَّ ومنها: أن يبقى ُمدَّ

ة من  ، لكنَّه يعلم أنَّ�ه أذنَب. فهذا يف�َزع إىل التوبة العامَّ �ر الذنَب أص�الاً ومنه�ا: أالَّ يتذكَّ
ن�وب، وعليه بجوام�ع أْدعية االس�تغفار والتوبة؛ كُدعاء النب�يِّ : »َربِّ  مجي�ع الذُّ
ايِف يِف َأْم�ِري ُكلِّ�ِه، َوَما َأْن�َت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي. اللُه�مَّ اْغِفْر ِل  اْغِف�ْر ِل َخطِيَئتِ�ي َوَجْه�يِل، َوإرِْسَ
ْرُت،  ْمُت َوَما َأخَّ َخَطاَي�اَي، َوَعْمِدي َوَجْهيِل َوَهْزِل، َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي. اللُهمَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّ

ٍء َقِديٌر«))). ُر، َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ يَشْ ُم َوَأْنَت الُمَؤخِّ ْرُت َوَما َأْعَلنُْت، َأْنَت الُمَقدِّ َوَما َأرْسَ

َلُه َوآِخَرُه،  ُه، َوَأوَّ ُه َوِجلَّ ُه، ِدقَّ وكان  يقول يف ُس�جوِده: »اللُهمَّ اْغِفْر ِل َذْنبِي ُكلَّ
ُه«))). َوَعاَلنَِيَتُه َورِسَّ

رواه البخاري )6398(، ومسلم )9)7)(.  (((
رواه مسلم )483(.  (((
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  ا- وقد قال عمر ره ِم�راراً ر ذنَبه أن يس�تغِفر من�ه -ولو تذكَّ وع�ىل املس�لم كلَّام تذكَّ
عن كالِمه الذي اعرتَض به عىل النبي  يوَم الُحَديبَية: »َفَعِملُت لذلَك أعامال«))).

ا لالكتئاب؛  ويف اآلية: أنَّ العالَج النفسَّ بَجْعل املذنِب ينسى املايض -وفيه ُذنوبه-؛ منعاً
هو عالٌج فاسٌد، ُمصاِدٌم لقوله تعاىل: )ڄ ڄ ڃ    ڃ(.

والواج�ب عىل املس�لم: أن يذُكر ذنَبه، ويذُكر ربَّ�ه، وأن ُيِقرَّ بالذنب، كام جاء يف حديث 
سيِّد االستغفار: »َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي، َفاْغِفْر ِل«))).

�ا احلال�ة التي تتاج إىل عالج؛ فهي حالة َمن يص�ل إىل اليأس من رمحة اهلل -والعياذ  وأمَّ
نوب، لكنَّه ُينَصح بأن يرجَو رمحة اهلل  باهلل- عند التفكي يف ُذنوبه؛ فهذا ال ُينصح بنِسيان الذُّ
ا مَلن تاب منها، ال أن  نوب مجيعاً ل يف َمغفرته، ويس�تحرِضَ َوْعَد اهلل بمغفرة الذُّ وَعفوه، ويؤمِّ
يتجاه�َل ما مىض ويتناس�اه؛ فإنَّ اهلل تعاىل قال عن أهل الغفل�ة، الذين يغُفلون عن ُذنوِبم: 

)ۈئ ېئ ېئ( ]املجادلة: 6[.

ويف ه�ذه اآلي�ة -مع التي قبلها-: ِذكر حال املؤمن�ني مع اهلل، بعد ِذكر حاهلم مع الَخْلق؛ 
ني: حّق اهلل وحّق الِعباد. ا باحلقَّ تذكياً

وفيها: أنَّه ال َيِصحُّ االستغفار مع اإلصار، وهذا معنى قول بعض السلف: »استِغفارنا 
حيتاُج إىل استِغفار«)3).

وفيها: أنَّ ِذكر اهلل عند الذنب، يكون بالَقْلب واللِّسان واجلوارح:

ر َعَظمته، وحقوقه، وَوعده وَوعيده. فبالَقْلب: بتذكُّ

و باللِّسان: كاالستِغفار، والتهليل، ونحوه.

رواه البخ�اري ))73)( يف أثن�اء حدي�ث احلديبية عن الزهري قال: قال عم�ر ... فذكره. قال احلافظ يف الفتح   (((
)346/5( : »وهو منقطع بني الزهري وعمر ... واملراد به: األعامُل الصاحلُة ليكّفر عنه ما مىض من التوّقف يف 

 .» االمتثال ابتداءاً
رواه البخاري )6306(.  (((

األذكار للنووي )ص405(، جامع العلوم واحِلَكم البن رجب ))/0)4(.  (3(
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نوب واخلطايا، مثل:  ر الذُّ وِذك�ر اهلل بالِفْعل وأعامل اجلوارح: كالقيام باألعامل التي تكفِّ
َدقة التي ُتطفئ اخلطيئة، والوضوء الذي خُيِرج اخلطايا من األعضاء، وصالة ركعَتني ال  الصَّ

ث فيهام نفَسه بعد إسباِغ الوضوء، ونحو ذلك. حُيَدِّ

وفيها: أنَّ النفي بصيغة االس�تِفهام -كام يف قوله تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( 
ي؛ كأنَّه يقول: »ائ�ِت ل بأحٍد غِي اهلل  د، فاألول حيِم�ل معنى التحدِّ -أبل�غ م�ن النفي املجرَّ
نوب«؛ فلو اجتمَع أهل األرض ما اس�تطاعوا أن يغِفروا ذنباًا إلنس�ان، ولو ساحَموه  يغفر الذُّ

يف حقوِقهم فيبقى حقُّ اهلل تعاىل.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ(:

ون؛ ذكر  ول��امَّ ذكَر اهلل تع�اىل املتَّقني وثوابم وصفاهت�م؛ ثم ذكر التائبني الذي�ن ال ُيِصُّ
ا؛ فقال: جزاَءهم مجيعاً

ف�ات الس�ابقة )ڎ( ثواب�م ومكافآهت�م ع�ىل  )ڌ( أي: املوصوف�ون بالصِّ

نوب، وَسرٌت هلا عن الَخْلق )ڈ ڈ(: ويف  أعامهلم: )ڎ( أي: َعْفٌو وتاوٌز عن الذُّ
ا صادرٌة من اهلل تعاىل. هذا زيادُة ثقٍة وتأكيِد حصوِل املغفرة؛ ألنَّ

ا درجات  )ژ(: جاءت هنا بصيغة اجلمع -مع أن اجلنَّة يف األصل واحدة-؛ ألنَّ

عة. كثية، ومنازل متنوِّ

)ژ ڑ ڑ ک( أي: م�ن تت أش�جارها وُقصورها ومس�اِكنها، عىل َوْجه 

دٌة، وقد ج�اء يف القرآن ِذكُر بعض أنواعها، من  األرض، م�ن غ�ي أخاديد، وهي أناٌر متعدِّ
املاء الَعذب، واللَّبن، والَخْمر، والَعَسِل.

)ک ک( فال يموتون، وال خُيَرجون.

اه�ا يف ُمقاَبل�ة أعامهلم،  )گ( ه�ذا م�دٌح للجنَّ�ة )گ گ(: أعطاه�م اهلل إيَّ

وجزاءاً وثواباًا عىل طاعاهتم، َفْضالاً منه س�بحانه ونِْعمة؛ فاألعامل ليس�ت ثمناًا للجنَّة، لكنَّها 
رشٌط لدخوهلا.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

تفي�ز الِعباد لالرتِق�اء بالطاعات، واالزدياد يف اخليات؛ وذل�ك بتنبيِههم عىل أنَّ اجلنَّة 
مراتب ودرجات -بصيغة اجلمع- كام يف قوله تعاىل: )ژ(.

م الِعب�اد؛ بحيث ال يقَتِص مطلوُبم عىل دخ�ول اجلنَّة، بل عىل تصيل  وفيه�ا: تفيز ِهَ
الدرجات الُعىل منها.

وفيها: ِذكر الثواب واألجر؛ ليطمئنَّ العاملون، ويزدادوا عمالاً وَسعياًا لنَْيل األجر العظيم.

وفيها: الَجْمع يف املكافأة بنَي زوال املكروه وحصول املطلوب، كام يف قوله: )ٻ(، 
وقوله )ژ(.

وفيها: أنَّ املغفرة من أعظم الثواب.

 . وفيها: أنَّ اجلنَّة عظيمة؛ ألنَّ اهلل تعاىل إذا أثنى عىل يشٍء ومدَحه؛ فال ُبدَّ أن يكون عظياماً
عراء-. بخالف البش؛ فُربَّام مَدُحوا ما ليس بعظيم -كام يصنع كثٌي من الشُّ

وفيه�ا: َفْض�ل اهلل العظيم عىل عباده التاِئبني؛ حيث جعل ه�ذه اجلنَّات جزاءهم، مع أنَّ 
أعامهلم ال ُتكافئ اجلنَّة، لكنَّه جعَل هذه األعامل سَبباًا لنَْيلها، ثم ِمن كرِمه : أنَّه أعطاهم 

أضعاَف أضعاِف ما ُيقابِل أعامهلم.

وفيه�ا: ِعَظ�م وفخامة ثواِب اهلل وَفْضل�ه، وما يأيت ِمن عنده؛ كام ي�دلُّ عليه قوله: )ڈ 
ڈ(.

وفيها: أنَّ نعيم اجلنَّة ال حَيُول وال َيُزول، وأنَّه يشٌء كثٌي يف ُمقابِل عمٍل قليٍل.

وفيه�ا: أنَّ دخ�ول اجلنَّة ال ُب�دَّ له من َعَمل؛ ك�ام يُدلُّ عليه التعب�ي ب� )گ گ(؛ 
ِخره لصاحبه. يه، ويدَّ فاألجر ال ُيستَحقُّ إالَّ بعد عَمل، ولكنَّ الكريم ُيضاِعف األجَر وُينَمِّ

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(:

ياق لبيان ما حصَل يف غزوة ُأُحد؛ فقال تعاىل -خماطِباًا عباَده املؤمنني، الذين  ثم رجَع السِّ
ُأصيبوا بُمصيبة عظيمة يف تلك املوِقعة-:
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قة؛ ألنَّ )قد( إذا دخَل�ت عىل الِفْعل املايض؛  )ڳ ڳ( أي: مَض�ْت. وه�ذه مجلة حمقَّ

أف�اَدت التحقي�ق )ڳ ڳ( يف األَُم�م املاضية )ڱ(: مجع »ُس�نَّة«، وه�ي: الطريقة. 
واملراد: عادُة اهلل اجلارية يف الناس.

ل، وَسي الُقُلوب  ي(: هو امليش، ويشمل سي األقدام بالتنقُّ )ڱ ڱ ڱ( )السَّ

ر. بالَفهم والتفكُّ

روا )ں ڻ ڻ ڻ( أي:  لوا وتفكَّ )ں( بَعني البص والبصية، وتأمَّ

مار. ُسل؛ فجرى عليهم من اهلل اهلالك والدَّ مآهلم، ونتيجة أعامهلم، ل�امَّ كّذبوا الرُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ة  ا يف تربية املسلمني -مع ِشدَّ املعاجَلة النفسيَّة للُمصيبة العظيمة، التي كان حصوهلا مفيداً
ا تري  أملِه�ا-؛ فجاء التأكيُد من اهلل تعاىل بأنَّ له ُس�نناًا يف األَُمم وفيَمن مىض من عباده، وأنَّ
ِحقني، وأنَّ أتباع األنبياء ُيبَتَلون وُيصابون باملصائب العظيمة، ثم تكون  عىل السابِقني والالَّ

هلم العاقبُة والنص عىل أعدائهم.

 : ن أو ُيبتىَل؟ فقال ولذا ل�امَّ ُسِئل اإلمام الشافعي : أيام أفضل للعبِد: أن ُيَمكَّ
ن حتى ُيبتىَل«))). »ال ُيَمكَّ

ة الكبار والعظام منها- بِذك�ر ما يتعلَّق با من  وفيها: االس�تفادة من األح�داث -خاصَّ
روس والِعرَب. الدُّ

�ي يف األرض ألخذ الِع�رَب؛ كام قال تعاىل يف آي�ة أخرى: )ڇ ڍ ڍ  وفيه�ا: السَّ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]الصافات: 138-137[.

ومن وظيفة اإلعام اإلس�امي: أن تتنِقَل العَدس�اُت ليى املش�اِهدون واملشاِهدات ما 
حصل للسابِقني، مع ذكِر اآليات املناِسبة لتلك األيام املاضية.

وفيه�ا: أهيَّة ِعْل�م التاريخ، ومعرفة أخبار األوائل، وأس�باب صالح األَُمم وفس�ادها، 
ل املعنويُّ -وهو النظر يف كتب التاريخ-. وهذا من التنقُّ

زاد املعاد البن القيِّم )3/3)(.  (((
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وفيها: اإلرشاد إىل الِعْلم الصحيح، املبنّي عىل الُمشاَهدة.

وفيها: أنَّ الصاع بنَي احلقِّ والباطل قد حصَل يف األَُمم السالفة.

وفيها: أنَّ العاقبة والَغَلبة تكون دائاماً ألهل احلقِّ عىل أهل الباطل.

ا، وَجْعِلها يف املتاحف  وفيها: أنَّ االس�تفادة من آثار األَُمم املاضية ال يك�ون بَبْيِعها ُكنوزاً
للتسلية؛ وإنَّام هي للِعَظة واالعتِبار.

وفيه�ا: تس�لية املؤمنني إذا ُأصيبوا عىل يِد أعدائهم، بام حص�ل ألمثال هؤالء األعداء يف 
املايض، من األَْخذ واإلهالك.

�ي  ا من السَّ �ْي بالق�َدم يف مواقع َمن ب�اُدوا وانَدثروا، قد يكون أش�دُّ وقعاً وفيه�ا: أنَّ السَّ
بالَقْلب؛ ألنَّه جيتمع فيه َعنُي اليقني وحقُّ اليقني.

مة، أو  �ي يف األرض ينبغ�ي أن يكون ألغراٍض رشعيَّ�ة، ال ألغراٍض حمرَّ وفيه�ا: أنَّ السَّ
�ياحة -كح�ال كثٍي ممَّن يضيِّع�ون أوقاهَتم  د التس�لية والسِّ إلضاع�ة الوق�ت واملال، أو ملجرَّ

ار، وال يسلمون من احلرام-. وأمواهَلم وأعامَرهم يف السفر إىل بالد الكفَّ

�ي والنَظ�ر لالس�تحباب، ال للوجوب؛ فلو حص�َل بالَوصف أو  وفيه�ا: أنَّ األمر بالسَّ
ر واالتِّعاظ؛ فقد حص�َل املقصود، ولكن يبقى  �امع، عىل س�بيل التفكُّ الق�راءة أو النَّقل والسَّ

ملن شاهد َفْضٌل وِميزة.

وفيها: أنَّ تويل أماكن العذاب واالتِّعاظ واالعتِبار إىل مناطق س�ياحيَّة، تشمل: فنادق 
ومطاعم ومالعب ومالهي؛ ُينايف ُمراَد اهلل تعاىل من عباده.

ا للمؤمنني- لكنَّه يش�مل غَيهم؛  هاً وفيها: أنَّ اخِلطاب بالس�ي لالتِّعاظ -وإن كان موجَّ
بني الُجُدد لالتِّعاظ بام أصاب أس�الَفهم، ربام  ليتَّعظوا بام أصاب أس�الَفهم، بل حاجة املكذِّ

تكون أشدَّ وأوىل.

ب�ني، وأنَّ عاقبة ذلك  وفيه�ا: خط�ورة التكذيب بآي�ات اهلل، وم�ا أنزله تعاىل ع�ىل املكذِّ
اهلالك.
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ب�ني الُجُدد -عند دعوهت�م- إىل ما حصَل من أس�الفهم، وأنَّ  وفيه�ا: َلْف�ت أنظار املكذِّ
الِعلَّة املشرَتكة التي أدَّت إىل إهالك أولئك، حاصلٌة وقائمٌة يف هؤالء؛ فليحَذروا، وليتوبوا، 

. وليجعوا إىل احلقِّ

يار، وحصول اهلالك، كّلها ش�واهد عىل  ة، وَخواء الدِّ وفيها: أنَّ نزول العقوبات الّدنيويَّ
ا للخرب-. ِصدق ما أخرب اهلل به، وهذا ممَّا َيزيد اإليامن -أن تد الواقَع مطابِقاً

وفيها: الَجْمع بني التسلية والتحذير، والَجْمع بنَي اخلرب والنَظر.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(:

ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل من ش�واهد النَظر، ما يدلُّ عىل ِصدق اخلرب الذي جاء من عنده؛ قال 
عن مصَدر اخلرب:

)ۀ( الق�رآن ال�ذي أنزَل�ه اهلل ع�ىل النبيِّ ، بخ�رِبه، وأمِره ونِي�ه، وَوعِده 

ة؛ فهو داللة ظاهرة، تبنيِّ للناس احلقَّ من  وَوعي�ِده )ۀ( إيضاٌح وج�الٌء )ہ( عامَّ
الباطل، بام فيه من الُحَجج والرباهني الساطعة.

ا، وتفصيالاً يف احلالل واحلرام. ، وأحكاماً ا )بياٌن( للمؤمنني، يبنيِّ هلم دينَهم: عقيدةاً وهو أيضاً

)ہ( وداللٌة وإرشاٌد، وُمنِقٌذ من الضاللة والَغواية، وخُمِرٌج من الظُُّلامت إىل النُّور.

م هم  )ہ( َتل�ني به الُقُل�وب، فتحُصل الطاع�ة واالمتِث�ال )ہ(؛ ألنَّ

ا لنهي�ه؛ لَيْدَرُءوا عن أنُفِس�هم  الذي�ن يس�َتفيدون منه، ويعملون ب�ه، امتِثاالاً ألم�ره واجتِناباً
عذاَب اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
أنَّ القرآن صالٌح هلداية املؤمن والكافر، والرَبِّ والفاجر.

وفيها: أنَّ القرآن ِعْلٌم، لكن ال ينَتِفع به إالَّ املتَّقون؛ فَمن مل يتَِّعظ بالقرآن فلَيتَِّهم نفَسه.

ا سَبب لالتِّعاظ بالقرآن، وكلَّام زادت زاَد االنتِفاع بكتاب اهلل. وفيها: فضيلة التَّقوى، وأنَّ

وفيها: أنَّ القرآن بياٌن جلميع الناس -عىل اختالف ألِس�نَتهم-. وأولو الِعْلم من العَرب 
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�ا ترمجة معانيه لألعاج�م -لُلغاهتم املختلفة- ففي�ه البيان الكايف  َيْعِقلون�ه قب�َل غيهم، وأمَّ
ة عليهم، وعليهم أن يتعلَّموا لغة القرآن؛ ليتدبَّروا آياته. لقيام الُحجَّ

وفيه�ا: اش�تاِمل الق�رآن عىل التخوي�ف والتذكرة، التي تي�ا با الُقُل�وب؛ فالقرآن ليس 
ا للمعرفة فحسُب؛ بل هو هدايٌة للُقُلوب، وفيه ما ُيعني عىل استقامة النفوس، ويني  مصدراً

الطريَق يف كلِّ األحوال، وينقل الناس من حال إىل حال.

ِر يف معانيه. وفيها: إشعار الناس بأهيَّة القرآن، وَلْفت االنتِباه إىل َعَظَمتِه، والتدبُّ

ا، وخاٌص ُبداه وموعظته للمتَّقني. وفيها: أنَّ القرآن عامٌّ ببيانه للناس مجيعاً

ة. ة، وُيتَدى به إىل الَمحجَّ وفيها: أنَّ القرآن تقوم به الُحجَّ

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(:

ياًا عباَده املؤمنني، الذين  ول��امَّ مدَح اهلل كتاَبه، وبنيَّ ما فيه من البيان واهلدى؛ قال -مس�لِّ
نزَلت بم الُمصيبة العظيمة يف معركة ُأُحد-:

كم، ألجل م�ا أصابكم )ھ ے(  )ھ ھ( أي: ال َتْضُعف�وا ع�ن جه�اد عدوِّ

�وا لِ�ام وقَع بكم م�ن الَقْتل واجِلراح، وما فاتكم من الغنيمة. ف�ال َتْضُعف أبداُن�كم،  وتغَتمُّ
كم يف آخر األمر  وال ت�َزن ُقُلوبك�م )ے ۓ( أي: الغالِبون، املنَتِصون ع�ىل عدوِّ

قني وُموِقنني بَوْعد اهلل. )ۓ ڭ ڭ( أي: ُمَصدِّ

ي أصحاَب النبيِّ  -كام تسَمعون- وحيثُّهم  قال قتادة  يف هذه اآلية: »ُيعزِّ
هم يف سبيل اهلل«))). هم، وينهاهم عن الَعْجز والَوْهن يف طَلب عُدوِّ عىل قتاِل عُدوِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املس�لم إذا حصَل�ت له ُمصيبٌة يف املايض، أو فاَته خٌي؛ ف�ال ينبغي أن يمنََعه ُحزُنه من 
العمِل واالجتهاِد يف املستقَبل.

وفيها: بِشارة من اهلل للمؤمنني، بأنَّ العاقبة والَغَلبة والنص ستكون هلم.

تفسي الطربي )34/7)(.  (((
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ْعف، ويف ح�ال إدبارهم عن  وفيه�ا: ن�ُي املؤمنني يف ح�ال إقدامهم يف اجلهاد ع�ن الضَّ
الُحزن.

وفيه�ا: اإلع�راض عامَّ مىض م�ن الُغموم، وااللتِفات إىل اس�تِدراِك األم�ر، وتصيِل ما 
ينفع.

. وفيها: أنَّ األعىل ال َيليق به أن ينَخِفَض ويِذلَّ

م املحزونني. وفيها: إعادة َشْحِذ ِهَ

ة، وبثُّ روح األمل. وفيها: تشجيُع األُمَّ

وفيها: أنَّ الِعربة بَغَلبة النهاية، والنص احلاسم.

. ٌط للُعُلوِّ وفيها: أنَّ اإليامن رَشْ

ا عليه. ماً ، هذا إذا مل يكن مقدَّ وفيها: أنَّ العالج النفّس ال يِقلُّ أهيَّة عن العالج البَدينِّ

وفيها: أنَّ االستِسالَم للُحزن والُقعوَد عن العمل خالُف العقل؛ ألنَّه ال يُردُّ الفاِئت، بل 
ُيضِعف العزيمة، وجيِلب التَّعب، وينغِّص الَعيش.

وفيها: أنَّ الَوْهن يمنع من ُمقاَبلة األمور بِجدٍّ وَحْزم؛ فال ُبدَّ من َتْرك االستِسالم له.

وفيها: أثر اإليامن يف تقوية العزاِئم.

ف املؤمنني عامَّ ال يليق بم. وفيها: َصْ

َة الَقْلب، والثقَة بنص اهلل، وعدَم التهيُّب من األعداء. وفيها: أنَّ اإليامن ُيوِجب قوَّ

وفيه�ا: أهيَّ�ُة التدبِي للقتال، ووض�ِع الُخَطط للمس�تقَبل، وأثُر التصدي�ق بَوعد اهلل يف 
إنجاز ذلك.

وفيها: معاجَلة النفس باملجاَهدة، والتكلُّف والتناس، وإخراجها من َنَفق اإلحباط.

وفيها: احلثُّ عىل تعويض اخلساِئر، واستِدراك ما فات، واإلفاقة بعد الُمصيبة.

وفيها: أهيَّة سالمة الَقْلب والبَدن، يف مواَجهة األعداء.
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وفيها: النهي عن االستِسالم لليأس، واالستِسالم لألعداء.

وفيه�ا: أنَّ املؤمن�ني أوىل بالَع�ودة إىل ُمغاَلب�ة العُدوِّ بع�د ُمصيبة ُأُحد، م�ن قريٍش الذين 
عاُدوا إىل مهامَجة املسلمني بعد هزيمة َبْدٍر.

�ا ُعُلوُّ اإليامن: فهو خاصٌّ  ك فيه املؤمن والكافر، وأمَّ تة يش�رَتِ وفيه�ا: أنَّ ُعُلوَّ الَغَلبة املؤقَّ
باملؤمنني، باٍق هلم، سواءاً َغَلبوا، أو ُغِلبوا.

وفيه�ا: البِش�ارة للُمص�اب، بام خيفِّف عنه أث�َر الُمصيب�ة، ويدَفعه للَعَمل؛ ك�ام يف قوله: 
)ے ۓ(.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 

ٻ  ٱ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ٻ ٻ ٻ پ پ(:

بني، وَلَفَت النظَر  ول�امَّ ذَكر اهلل تعاىل أنَّ له ُسنناًا ماضيةاً يف ابتالِء املؤمنني، وإهالِك الُمكذِّ
هم  ْعف والُحزن، وبشَّ إىل م�ا يف كتابه من البيان واهلدى، ون�ى الُمصابني يف ُأُحد عن الضَّ

بالُعُلوِّ والَغَلبة: أتى بمزيٍد من الُمواساة للصحابة ؛ فقال:

)ڭ ۇ( أي: ُيِصبك�م )ۇ( ق�ال ُماه�د: »ِج�راٌح وَقْت�ٌل«)))؛ )ۆ ۆ 

ار مكة )ۈ ٴۇ( كام حصَل يف َبْدٍر من َقْتل س�بعنَي، وَأرْسِ س�بعني،  ۈ( وهم كفَّ
وما حصَل يف أول معركة ُأُحد ِمن َقْتل َنْحِو عشين منهم، وَجْرح كثيين.

فها وُنناِوبا )ۉ ۉ(  ام الَغلَبة والنص )ۅ( ُنصِّ )ۋ ۅ( أي: أيَّ

ار، والُقَدماء والُجدد؛ فيوٌم هلم، ويوٌم عليهم. املؤمنني والكفَّ

ا-: »يوٌم َبْيوِم َبْدٍر، والَحْرُب ِسَجاٌل«))). وقد قال أبو ُسفيان يوَم ُأُحد -وكان ُمِشكاً

�ة،  ا تق�وم ب�ه الُحجَّ )ې ې ې ې( أي: ليظَه�ر ِعلُم�ه يف الواق�ع، ظه�وراً

تفسي الطربي )37/7)(.  (((
رواه البخاري )3039(.  (((
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ويرتتَّ�ب علي�ه اجلزاء يف اآلخرة، ويظَهر إي�امُن املؤمنني، وُيعَرَف َفْضُله�م، ويقَتِدي بم َمن 
بعدهم.

ر الَقْت�ل واجِلراح يف  ا؛ فإنَّ�ه ُيقدِّ )ى ى ائ(: وه�ذا م�ن ِحَكمه تع�اىل أيضاً

م يف سبيل  هادة، ويفوز اجلريح بثواب الَكْلم، وسيالن الدَّ املسلمني؛ ليناَل بعُضهم مرتبة الشَّ
اهلل.

اِر، َوبَِسَببه. وُسمي  َهداء(: مجع »شهيد«، وهو: َمْن َماَت ِمَن املْسِلِمنَي يِف ِقَتال الُكفَّ و)الشُّ
ا له باجلنَّة، أو: لكونه كاملش�اِهد للجنَّة، أو: ألنَّ َقْتَله شاهٌد عىل إيامنه  بذلك؛ لكونه مش�هوداً

وِصدقه، وقيل غي ذلك.

ه وحقَّ ِعباده. )ەئ ەئ وئ وئ(: الذين نَقصوا حقَّ

وقول�ه تع�اىل )ٱ ٻ ٻ ٻ(: معطوٌف عىل قوله )ې(؛ أي: أنَّ ِمن 
ا: التمحيص. وهو التطهي والتصفية، وختليص اليشء  ِحكمة اإلصابة بالَقْتل واجِلراح أيضاً
ديئة يف النفس، وتنقيتها من الشواِئب؛  نوب والدواِخل الرَّ من كلِّ عيب. وهذا يكون من الذُّ

لتكون خالصةاً هلل تعاىل.

م إذا انتَصوا بَغوا واس�تكرَبوا  )ٻ پ( أي: ُيِلكه�م ويس�تأِصلهم؛ ألنَّ

وَبطِروا؛ فيكون ذلك سَبب دماِرهم وهالِكهم، وحَمِْقهم وَفناِئهم.

ويف اآليَتني من الفوائد:

ا، ال يعن�ي أنَّ النتيجة واألثر واحٌد؛ ألنَّ  أنَّ وق�وع الُمصيب�ة عىل املؤمنني والكافرين معاً
ا للمؤمنني. ا وتطهياً ذلك يكون عقوبةاً للكافرين، وَرْفعاً

وفيه�ا: تن�اول الُمصيب�ة بالَجْم�ع ب�نَي ع�الِج آثارها النفس�يَّة، وأخ�ِذ الِع�رَب والِعظات 
روس منها. وهذا نٌج فريٌد. والدُّ

ه قد أصاَبه مثُل ال�ذي أصاَبه، هاَنْت عليه  وفيه�ا: أنَّ املس�لم الُمصاب إذا َعِلَم أنَّ ع�ُدوَّ
الُمصيبة.
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ل الَغلَبة ب�نَي الناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فلو بقَيت  وفيه�ا: ِحكمة اهلل العظيمة، يف تنقُّ
هادة العظيمة. ولو بقَيت  دائاماً للمؤمنني؛ ألصاَبم الُعْجب والُغرور، وُحِرموا من منزلة الشَّ
ا مغلوباًا، وص�اَر أتباُعه يف ه�وان، وال تقوم هلم  الَغَلب�ة للكافري�ن؛ ألصبَح دي�ُن اهلل مقهوراً

ين يف األرض، أو زوالِه وانقراِضه. قائمة، وُربَّام أدَّى ذلك إىل عدِم انتشار الدِّ

ويف اآلية: بيان يشٍء من ِحكمة اهلل البالغة، يف تقدير هذه الُمصيبة.

ويف ذكر الظاملني يف اآلية: إش�ارٌة للمنافِقني، الذين ظَلموا أنُفَس�هم بالتخلُّف عن غزوة 
َهداء،  ا إش�ارٌة إىل الكافرين، الذين ظَلموا املؤمنني الشُّ ُأُحد، واالنس�ِحاب منها. وفيها أيضاً

. فقتُلوهم بغياًا وُعدواناًا بغي حقٍّ

ويف اآليَتني: أنَّ االبتالء طريق التمكني.

وفيه�ا: أنَّه ال ينبغي للمس�لمني أن ُتقِعَدهم املصائب عن مواصل�ة الطريق، إلقامة ديِن 
اهلل يف األرض.

وفيه�ا: أنَّ األع�داء إذا كان�وا يعَمل�ون َرْغم ما ُيصيبه�م من َجهد ونفق�ات -وهم عىل 
ة وعزيمة منهم؛ ليقينِهم بُحس�ن العاقبة،  باطِِله�م-؛ فاملؤمنون أجَدر بمواصل�ة العمل بقوَّ

وإيامِنم بَوْعد اهلل تعاىل.

نيا: أالَّ تدوم أفراُحها، وال أحزاُنا. وفيها: أنَّ ِمن حال الدُّ

ا أحَد الفريَقني  وفيها: أنَّ الناس ال يبَقون عىل حال واحدة، وأنَّ النص ال يس�تمرُّ ُمالِزماً
ا، وال يدوم للمؤمنني  دون اآلخر؛ فالنص منصٌب رشيٌف، ال َيليق أن يكون للكافر دائاماً وأبداً

َهداء. ا؛ لئالَّ تفوَت ِحكمُة االبتالِء والتمحيِص وامتحاِن الثبات، واصطِفاء الشُّ أيضاً

وفيها: أنَّ ُمداَولة الَغلَبة بنَي الُمِحقِّ والُمبطِل، من ُس�نَن اهلل يف البش. وأنَّ رجوَعها إىل 
م أهٌل هلا. وذهاب�ا إىل أهل الباطل يكون  أهل احلقِّ يكون بس�َبب َبْذهل�م وتضحيتهم، وأنَّ

، وتناُزِعهم، وعَدم رعايتهم لِ�ام أمَرهم اهلل به. بسَبب معصية أهل احلقِّ

نَن اإلهليَّة. وفيها: أنَّه ال حُماباة يف السُّ

َهداَء. اِذ اهلل الشُّ وفيها: أنَّ االبتالء له جانُب إكرام، كاختِّ
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ته  �لطة وثب�ات الدولة؛ بل قوَّ �هادة، وال لدوام السُّ وفيه�ا: أنَّ الظ�امل ليس أهالاً ملقام الشَّ
رسيعة الزوال، قريبة االنِحالل.

وفيه�ا: تعزي�ة الُمصاب�ني، بِذكر يشٍء من فوائ�د الُمصيبة، وما انطَوت علي�ه من احِلَكم 
اإلهليَّة، وأنَّ أثرها يضُعف بالنَظر إىل ما أصاب األعداَء منها.

وفيها: أنَّ اس�تِعادة الن�ص والَغَلبة من األعداء، ال ُبدَّ له م�ن عمٍل َدؤوب وتضحيات، 
َعة. نيا، وأصاَبم الَكَسل والدَّ ولو دام النُص للمؤمنني؛ لَركنوا إىل الدُّ

، وِعْلَمه  وفيها: أنَّ ِعْلم اهلل يش�مل: ِعْلَمه بام مىض، وِعْلَمه السابق بام سيحُدث مستقَبالاً
باليشء حني حصولِه ووقوِعه.

ا  ر م�ن احل�وادث، ما يظَهر بس�َببِه ِعْلُمه الس�ابق، ويراه الن�اس واقعاً وفيه�ا: أنَّ اهلل ُيق�دِّ
ا. حاضاً

ر املكروَه وال غَيه عبثاًا؛ وإنَّام حِلَكم بالغة. وفيها: أنَّ اهلل ال ُيَقدِّ

َهداء؛ لقوله )ى ى ائ(؛ أي: يتَِّخذهم وخيتارهم لنفسه. وفيها: َفْضل الشُّ

وفيها: َفْضل ُشَهداء ُأُحد.

وفيها: أنَّ اهلل ال ُيَوفِّق الظاملني للثبات، وال لعمل الطاعات.

ك النفوس باملصائب. وفيها: أنَّ اهلل قد يسَتْدِرج بالنِّعم، وحيرِّ

�ام والَغَلبة بنَي الناس هل�ا فوائد كثية؛ منها: إح�داث َحراك بني  وفيه�ا: أنَّ ُمداَول�ة األيَّ
ي، والعمل لإلعداد،  املس�لمني، وَدْفُعهم للعمل، واستنهاُض اهِلَمم، واإلحس�اس بالتَحدِّ
ق، وتطوير  وحش�د الطاقات، وبذل اجلهود والتضحيات، وَطْرد الكَسل، والَعْزم عىل التفوُّ
الُق�درات، وحص�ول ال�رَبكات، وُمراغم�ة األع�داء، ومعاجَل�ة أدواء النف�وس، وحصول 

املواَجهة بني املسلمني والكافرين؛ فيكون با النُص واألجر العظيم.

وفيها: إثارة االنتِباه إىل أهيَّة اليشء، بأس�لوب االلتِفات البالغّي، باالنتقال من احلاض 
يف قوله: )ۅ(، إىل الَغيبة يف قوله: )ې(، و)ى(.
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ه، كام وقع يف )ائ(، و)وئ(،  ا: ِذكر اليشِء وِضدِّ ومن األساليب البالغيَّة أيضاً
وهذا َيزيد يف البيان.

وفيها: أنَّه شتَّاَن بنَي َمن يصيبه الَقْرُح يف طاعة اهلل ورسوله، وَمن يصيبه الَقْرُح يف عداوة 
اهلل ورسوله.

اع بينهم وبنَي الكافرين. وفيها: أنَّ اهلل ينَتِقم لعباده املؤمنني، يف ناية الصِّ

نيا،  ياء والنِّفاق، والُعْجب والُغرور، وُحبِّ الدُّ وفيها: أنَّ تصفية النفوس من شواِئب الرِّ
لني للنص. وُحظوظ النفس، وُذنوبا، ال ُبدَّ منه؛ ليكون أهُل اإليامن مؤهَّ

ا ما يش�َتبِه عليه أمُر نفس�ه، وال تتجىلَّ له احلقيقة، إالَّ باالمتِحان  وفيها: أنَّ اإلنس�ان كثياً
بالشدائد الِعظام.

وفيه�ا: أنَّ الكافري�ن ال يثُب�ت هلم حاٌل، وال تس�تقرُّ هلم األمور، إالَّ يف ح�ال غياب َمن 
يواجههم وُيقاِومهم -من أهل احلقِّ والَعْدل واإليامن-.

ار إذا انتَصوا يف أول األمر؛ أصاَبم الَفْخر والِكرْب، فُيغريم هذا بإعادة  وفيه�ا: أنَّ الكفَّ
ة لقتال املسلمني، فيكون يف ذلك هالُكهم ودماُرهم. الكرَّ

ارةاً لُذنوب�م، فإن مل يكن هلم  وفيه�ا: أنَّ االبتِ�الء إذا أص�اَب أهَل اإلي�امن؛ كان ذلك كفَّ
ة ابتالِئهم وما أصاَبم. ُذنوٌب؛ ُرفَِعت درجاهتم، بَحَسب ِشدَّ

وفيها: أنَّ نِعمة التغلُّب، قد تكون سَبباًا لنِقمٍة قاِصمة الظَّْهر.

وفيها: أنَّ حَمْق الكافرين يكون بعد متحيص املؤمنني.

وفيه�ا: ِحكم�ة اهلل تع�اىل، يف ختلي�ِص صف�وف املؤمن�ني م�ن املنافِق�ني املختِلطني بم، 
ومتحيِص مواقف أهل اإليامن، واختباِر َصرْبهم عىل ُمناَجزة األعداء.

)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(:

ثم خاطَب اهلل تعاىل املؤمنني، الذين انَزموا وعَصوا يف غزوة ُأُحد:
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)پ پ( أي: ه�ل ظنَنُتم. واالس�تِفهام لإلن�كار والتقري�ع والَعْتب )ڀ ڀ 

ڀ( وتفوزوا َبنعيمها، دون اختباٍر وابتالٍء.

ولذا قال: )ڀ ٺ ٺ( أي: مل يظَهر ِعْلُمه يف الواقع بعُد. فهذا ِعْلم الوقوع والظُّهور 
)ٺ ٺ ٿ( بالقتال يف سبيله )ٿ ٿ( عىل طاعته باخلروج للجهاد، 

ة. دَّ وعن معصيته بعَدِم التولِّ والِفرار، وعىل أقداره من الَقْتل واجِلراح والشِّ

واملعن�ى: أظنَنُت�م -يا مع�ش املؤمنني- أن تناُل�وا كرامَة ربِّك�م، دون ابت�الٍء يظَهر به يف 
اء وحني البأس؟!  ا، والصابرين عىل البأس�اء والرضَّ الواقع ِعْلُم اهلل الس�ابق باملجاهدين حقًّ
ا املنَهِزمون- أن تدخلوا اجلنَّة، كام دخَلها الذين ُقتِلوا يف س�بيل اهلل، وبَذلوا  وهل ظنَنُتم -أيُّ
موا، وتبُذلوا أنُفَس�كم  موا كام قدَّ نفوَس�هم ألجله، وصرَبوا عىل م�ا أصاَبم، إالَّ بعد أن ُتَقدِّ

هلل؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ حمبَّة اهلل للمؤمنني ال متنَع من ُمعاَتبتِهم، وبياِن تقصيهم، وتوضيِح معصَيتِهم.

رب. وفيها: أنَّ دخول اجلنَّة ال يتِمُّ إالَّ باجلهاد والصَّ

ة، واخل�وف، وكلِّ  �رب ع�ىل عواِق�ب اجله�اد، م�ن اجِل�راح، واألمل والِش�دَّ وفيه�ا: الصَّ
املكروهات.

وفيها: تربية النفوس عىل مواَجهة شدائِد الَحْرب.

رِب، من السابقني واحلاضين. وفيها: وجوب ُسُلوك طريق أهل اإليامِن والصَّ

وفيه�ا: أنَّ ِس�ْلعة اهلل غالية، فال ُتنال إالَّ باقتِحام امل�كاِره؛ ولذلك ُحفَّت اجلنَّة با؛ كام يف 
َهَواِت«))). ِت النَّاُر بِالشَّ ِت اجلَنَُّة بالَمكاِرِه، َوُحفَّ احلديث: »ُحفَّ

ل ما حيُدث يف ذات اهلل وسبيله، من اآلالم واملكاِره. وفيها: تمُّ

وفيها: أنَّ ِعْلَم اهلل األزلَّ الس�ابَق ال يرتتَّب عليه الثواب والعقاب؛ وإنَّام يرتتَّب الثواب 

رواه مسلم )))8)(.  (((
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والعق�اب عىل ِعْل�م الظُّهور -وهو ِعْلم اليشء عند حصوله ووج�وده- وهو الذي تقوم به 
�ة ع�ىل الِعباد؛ ألنَّ اهلل س�بحانه لو حاس�َبهم بَحَس�ب ِعْلمه الس�ابِق األزلٍّ لقالوا: ما  الُحجَّ

َعِملنا، فِلَم ُنعاَقب ونؤاَخذ؟

�رب مطل�وٌب قب�ل الِقت�ال وبعَده، وه�و بعد القت�ال أصعُب وأش�قُّ عىل  وفيه�ا: أنَّ الصَّ
يوف فرَّ وأصاَبه الَفَزع. ا، فإذا رأى بارقَة السُّ النفوس؛ فقد يظنُّ البعُض من نفسه صرباً

وفيها: أنَّ اهلل تعاىل يمَتِحن عباَده؛ ليظَهر صرُبهم أو َضَجُرهم.

نيا، وأنَّ نعيم اآلخرة ال ُينال  وفيها: أنَّ راحة اآلخرة ال ُتدَرك إالَّ برَتْك يشء من راحة الدُّ
نيا، الُمشِغل عن العمل لآلخرة. ك نعيم الدُّ إالَّ برَتْ

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(:

حابة  الذين مل خيُرجوا يف َبْدٍر، قد َرَأوا ما فاهتم من املشاِهد العظيمِة  ول�امَّ كان الصَّ
ا، من رضوان اهلل تعاىل، واملغفرة، وقتال املالئكة، والنص،  واملناق�ِب الشيفِة ملن حرَض بدراً
ار؛ صار  ى ُقَريش مع العائدين من َبْدر، وَسِمعوا أخبار َمن ُقتِل من الكفَّ وَرَأوا الغناِئَم وَأرْسَ

، ويناُلوا مثل تلك املناِقب والفضاِئل. ا عظياماً هلم ليلَقوا العُدوَّ ذلك دافعاً

بونه،  ومل يكن ذلك ليتمَّ إالَّ بمعركٍة ولقاٍء آخر معهم، فلامَّ حصل ذلك يف ُأُحد، وهم يرتقَّ
وا عىل اخلروج من املدينة ألجِله، ثم حصَل ما حصَل من الِعصيان  قوا إليه، وأصُّ وقد تشوَّ

؛ قال اهلل هلم: والتناُزع والتولِّ

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( أي: كنُت�م -أيا املؤمنون- تتمنَّون لقاَء العُدوِّ 

هادَة يف سبيل اهلل. قبل هذا اليوم، وتَودُّون ُمنازلته وُمصاَبرته، وكنُتم تطلبون الَقْتَل والشَّ

فوف،  ماح واشتباِك الصُّ يوف وحدِّ الرِّ )ڦ ڦ( وأبصُتم أسباَبه، يف َل�َمعاِن السُّ

. ورأيُتم ِمن إخوانكم َمن ُيقَتل أماَمكم )ڦ ڦ( إىل ذلك حقيقةاً ال خياالاً

�هادة يف س�بيل اهلل؛ فلامذا مل تصرِبوا وتثُبتوا  فام دامت قد حصَلت لكم الُفرصة لنَْيل الشَّ
وُتقاتِلوا لنَيل ذلك؟!
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

احِلْرص عىل استِدراك ما فاَت.

هادة يف س�بيل اهلل، وأنَّ مَتنِّي مالقاِة العُدّو ألجل هذه الغاية أمٌر  �ْعي لنَيل الشَّ وفيها: السَّ
حسٌن حمموٌد. لكن إذا كان التمنِّي باستِهانة واستِخفاف، واغرتار بالنفس؛ فيكون -حينئٍذ- 
، َوَسُلوا اهلل الَعافَِيَة،  ا؛ ولذلك نى النبيُّ  عنه بقوله: »الَ َتَتَمنَّْوا لَِقاَء الَعُدوِّ مذموماً

وا«))). َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصرِبُ

ي،  د حديث النفس، واألماينِّ الكاِذبة والتشهِّ وفيها: تنبيه املؤمنني إىل اتِّقاء الُغرور، بمجرَّ
بال إعداٍد وال صرٍب.

وفيها: أنَّ اهلل يبتيل النفوَس باملواِقف الصعبة واألعامل الشاقَّة؛ لتظهر حقيقُة األمنيَّات.

ِزَنه وقوُعه، أو أن يسوَءه لقاؤه. وفيها: أنَّ َمن متنَّى اليشء وسعى إليه؛ ال ينبغي أن حُيْ

ا. ا حاِضاً ة األهوال ُتري املرَء اليشء املعنويَّ الغائَب، حمسوساً وفيها: أنَّ ِشدَّ

وفيها: أنَّه ينبغي عىل املؤمن أن يفَي بام عاهَد اهللَ عليه.

َذ هل�ا مكاناًا عالياًا، وزع�َم ما ال يقِدر  ا، واختَّ ويف اآلي�ة: تربي�ة عظيمٌة ملن ظنَّ بنفس�ه خياً
ت احلقاِئق. ف ويتجىلَّ إذا حقَّ عليه، بأنَّ ذلك كلَّه سيتكشَّ

  حابَة �هادة يف س�بيل اهلل أمٌر حمموٌد؛ ولذلك أقرَّ اهلل عليه الصَّ وفيها: أنَّ متنِّي الشَّ
-كام يف اآلية- وإنَّام املذموم عدُم العمل بمقَتضيات هذه األمنيَّة.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(:
ول��امَّ كانت الَغَلبُة للُمس�لمني يف أول املعركة، وفرَّ املِشكون، وس�قَط لِواؤهم؛ خالَف 
ماة أمَر رس�ول اهلل ، فنَزلوا وجَعل�وا يأُخذون الغناِئَم، والتَقت صفوُف  بعُض الرُّ

رواه البخاري )966)(، ومسلم ))74)(.  (((
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املس�لمني بعُضهم مع بعض والتَبس�وا، ففاجأهتم خيُل املِشكني من الَخْلف، فوقعوا فيهم 
ا، وُقتَِل من املس�لمني  ، واضط�رَب أمُر املس�لمني، حتى جع�َل بعُضهم ي�رِضب بعضاً َقْت�الاً

كثيون!

د! يطاُن: ُقتِل حممَّ فعند ذلك صاح الشَّ

، واضطرب أمُرهم،  وا فيه أنَّه حقٌّ فوقع ذلك اخلرب يف ُقُلوب كثي من املؤمنني، ومل يُش�كُّ
فصاروا ثالَث فَِرق: ُثُلٌث جريح، وُثُلٌث مقتوٌل، وُثُلٌث ُمنَهِزم.

ر عن القتال  ْعف، والتأخُّ فعات�َب اهلل تع�اىل املؤمنني عىل ما حصَل منهم من الَوهن والضَّ
: بسَبِب تلك اإلشاعة؛ فقال

ة )ڃ ڃ ڃ چ  )ڄ ڄ(  )ڄ ڃ( ب�ٌش، ُمْرَس�ٌل إىل الناس كافَّ

چ( أي: مَض�ْت وانقرَض�ْت، فامُت�وا أو قتَلهم أقواُمهم وأعداؤهم، فهو س�يموت كام 
ماتوا قبَله، وسيخلو كام خَلوا.

)چ ڇ( ك�ام ماَت ن�وٌح وإبراهيُم وموس�ى وغُيهم )ڇ ڇ( ك�ام ُقتَِل زكرّيا 

وحيي�ى وغُيها؛ )ڇ( رجعُتم ونَكصُت�م )ڍ ڍ( وأدباِركم، وارتَددُتم عن 
يُتم ع�ن ُنصته؟! أفال تقَتدون بأتباِع األنبياء الس�ابقني، الذين َبقوا عىل دينِهم  ي�ن، وتولَّ الدِّ

بعد رحيِل أنبيائهم؟

ك، ويت�وىلَّ عن ُنصة اهلل ورس�وله؛ )ڈ  )ڌ ڎ ڎ ڈ( وَيْرِج�ع إىل ال�شِّ

ر بمعصية العاصني، وإنَّام يرضُّ  ژ ژ ڑ(؛ ألنَّ اهلل ال ينَتِفع بطاعة الطائعني، وال يترضَّ
ض لَسَخط اهلل وعذابِه. املنقِلُب نفَسه، ويتعرَّ

)ک ک ک(: س�ُيكافئهم ع�ىل ُش�كرهم نِعَمه، وعىل رأس�ها: اهلداية 

لدين اإلسالم، بثباهتم عليه، وعَملهم به، وَبْذهلم من أجله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُسل من قبله. أنَّ النبيَّ  بٌش، َيْلَحقه املوت، كام َل�ِحَق مجيَع الرُّ
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ا بالَقْتل. وفيها: إمكان َمْوت النبيِّ  شهيداً

وفيها: َردٌّ عىل َمن زعم أنَّ النبيَّ  مل يُمت.

وفيها: انتِفاء الرَضر عن اهلل تعاىل.

وفيها: احلثُّ عىل ُشكر النَِّعم.

وفيه�ا: تربية اهلل لعب�اده املؤمنني، عىل التعلُّق به، وبدينه، وأن يس�تمرَّ عَمُلهم بعد موت 
ا عىل وجوده بينَهم، ولو م�ات النبيُّ  فإنَّ اهلل  نبيِّ�ه ، وال يكون مقَت�ِصاً

- حيٌّ ال يموت. -املعبوَد بحقٍّ

وفيها: التأسِّ بَمن سلَف من األنبياِء وأتباِعهم.

وفيها: قياس احلاض عىل املايض، يف الُسنَن اإلهليَّة.

ين واهلداية،  ا لذاته؛ ولكنَّه مقصوٌد لِ�ام ُأرِسَل به من الدِّ وفيها: أنَّ الرسول ليس مقصوداً
وأنَّه ُمبلٌِّغ ال معبود، والُمبلِّغ يموت، واملعبود حيٌّ باٍق ال يموت.

اعية، وأنَّ َمن اهتدى عىل  ين، إذا مات الُمبلِّغ أو الدَّ جوع عن الدِّ وفيها: التحذير من الرُّ
يَديه فعليه أن ُيْكِمَل الطريق.

ين، ال باألشخاص. وفيها: أنَّه جيب أن ترَتبَِط االستقامة والثبات بالدِّ

وفيه�ا: إرش�اٌد من اهلل تعاىل، بأن يكون عباُده املؤمنون ع�ىل حالٍة، ال ُيَزْعِزعهم فيها عن 
ين  إيامنم فْقُد كبٍي أو ُقدوٍة -مهام عَلْت منزلُته- وذلك باالستعداد يف كلِّ أمٍر من أمور الدِّ

بعَدٍد من أهل الكفاءات، بحيث إذا ُفِقَد أحُدهم قاَم باألمر َمن بعَده.

عوة، بحيث يكون ل�كلِّ عمل ُمِهمٍّ  ويف ه�ذا: أهيَّ�ة إعداد الص�ف الثاين يف الِعْل�م والدَّ
ه قاَم غُيه مقاَمه. وبذا ال تنَِفرط  بون للقيام به، فإذا ُفِقَد َمن يتوالَّ وخطٍي رجاٌل كثيون ُمرَّ

األمور، وال تُدث الثَّْغرات.

. وفيها: الثبات عىل احلقِّ

وفيها: وجوب االستِمرار يف ُمناَجزة األعداء.
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عفاء واملنافِقني. وفيها: عدم املباالة بارتِداد الضُّ

وفيه�ا: أنَّ املصاِئب التي تلُّ باإلنس�ان، ال َعالقة هلا بكونه ع�ىل احلقِّ أو الباطل؛ فأهل 
احلقِّ أصحاب مصائب وابتالءات.

�ة؛ فقد يكونون عىل حقٍّ لكنَّهم  وفيه�ا: أنَّ�ه ال ُيعتَمد يف معرفة احلقِّ عىل َغَلبة أهِله املاديَّ
ُمستضَعفون.

ين، فإذا تمَّ البالغ فقد حصَل املقصود  ُسل هي تبيلغ الدِّ وفيها: أنَّ احِلكمة من إرسال الرُّ
من اإلرسال.

وفيها: أنَّ القتال يف اجلهاد ال َيِصحُّ أن يرَتبَِط ببقاء القائد أو حياته؛ فيجب إكامُل املعركة، 
ولو ُقتَِل أو ُأصيَب القائد.

ُسل قد ماتوا؛ فليس منهم أحٌد حيٌّ عىل األرض، ال الَخرِض وال النبّي  وفيها: أنَّ مجيع الرُّ
، وسينزل يف آخر   وال غيها. أما عيس�ى : فقد ُرفَِع إىل الس�امء، وهو حيٌّ

الزمان.

ا  ه�و خاَت�م الُمرَس�لني؛ لقول�ه تع�اىل: )ڃ ڃ ڃ چ  �داً وفيه�ا: أنَّ حممَّ
ا. چ(؛ أي مجيعاً

وفيها: أنَّ رسالة النبيِّ  ال تنَقطِع بموته.

م وال يس�تقيم؛  ى؛ بل يس�قط عىل قفاه، وال يتقدَّ وفيه�ا: أنَّ املنَت�ِك�س يس�ي إىل غي ُهداً
فقد ُش�بِّه يف اآلية ب� )املنقِلب عىل َعِقَبيه(، و)الَعِقب(: هو الُعرقوب يف مؤّخرة القَدم، وَمن 
ى، وع�ىل غي اهليئة  ينَقِل�ب ع�ىل َعِقَبي�ه فهو كالذي يم�يش ُمِكبًّا عىل َوْجهه، يس�ي بغي ُهداً

املعتادة، فيسقط، أو ال يستقيم يف ِمشيته.

ة جاريةاً عىل نظام ثابت، ومصُيها غَي مرَتبِط  وفيه�ا: أنَّه ينبغ�ي أن تكون املصالح العامَّ
بأشخاص.

وفيها: أنَّ الُحزن عىل الُمصيبة العظيمة، ال َيِصحُّ أن يمنَع من مواصلة الطريق يف ُنصة 
ين. الدِّ
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ة لِ�ام س�يأيت من األحداث الِعظام، ومنها: وفاة النبيِّ ؛  ويف اآلية: إعداُد األُمَّ
ا َبْع�ُد، َفَمْن َكاَن  ولذل�ك استش�هَد أبو بكر  باآلي�ة يف هذا املقام العظيم؛ فق�ال: »َأمَّ
ا  َقْد َماَت، َوَم�ْن َكاَن َيْعُب�ُد اهلل؛ َفإِنَّ  �داً ا ؛ َف�إِنَّ حُمَمَّ �داً ِمنُْك�ْم َيْعُب�ُد حُمَمَّ
اهلل َح�يٌّ اَل َيُم�وُت، َق�اَل اهلل َتَع�اىَل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( إىل: 

)ک(.

ق�ال ابن عبَّاس : »واهلل، َلَكَأنَّ النَّ�اَس مَلْ َيُكوُنوا َيْعَلُموَن َأنَّ اهلل َأْنَزهَلَا، َحتَّى َتاَلَها 
اَها ِمنُْه النَّاُس، َفاَم ُيْسَمُع َبَشٌ إاِلَّ َيْتُلوَها«))). َأُبو َبْكٍر ، َفَتَلقَّ

ة الع�َرب بعَد وفاة النبيِّ ؛  ة بذه اآلية، ملواَجهة ِردَّ وكذل�ك جرى إع�داُد األُمَّ
حابُة الذين تَلوا هذه اآلية، وعَرفوا حقيقَتها. فثبَت الصَّ

ويف اآلية مع سَبب نزوهلا:

ا تُفتُّ يف الَعُضد، وُتقِعد عن العَمل. احلَذر من اإلشاعات املثبِّطة؛ ألنَّ

يطان ُيشيع اإلشاعات. وفيها: أنَّ الشَّ

وفيها: احلَذر من أخبار املجاهيل.

ڻ  ڻ  ں  ں     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(:
ث�م ذك�َر اهلل تعاىل أنَّ وفاة نبيِّ�ه  -أو غيه من الناس- إنَّام ه�ي بأمِر اهلل وإذنِه 
ين-؛ فال يمكن أن  وق�َدِره ، وأنَّ�ه إذا بقَي من ُعمره  بقيَّة -إلك�امل إبالِغ الدِّ
يموَت قبل ذلك؛ ألنَّ آجال النفوس مكتوبة، وال ُبدَّ أن ُتس�توَف، واهلل تعاىل هو الذي قىض 

بذلك.

فق�ال: )گ گ گ( أي: ُيمتنَ�ع غاي�ة االمتن�اع، وليس من ش�أن النفوس 
وال م�ن ُس�نَّة اهلل فيه�ا )گ ڳ( مهام ح�اوَل الن�اس )ڳ ڳ ڳ( أي: بأمِره، 

رواه البخاري ))4))(.  (((
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 ، وقضاِئ�ه وقَدِره، وِعْلِمه، وإرادته ومش�يئته. واملقصود ب�� )اإلذن( هنا: اإلذن الكوينُّ
. ال الشعيُّ

، فال يزيد وال ينُقص. )ڱ( كتَبه اهلل )ڱ( أي: ألَجل معنيَّ

)ڱ ں    ں ڻ( أي: يك�ون عُمل�ه هل�ا وم�ن أجله�ا، ولِ�َحظِّه�ا ومنفَعتِها؛ 

ا، وليس له يف  نيا، قليالاً أو كث�ياً رنا له م�ن الدُّ )ڻ ڻ( أي: ُنعطِ�ه ج�زاَء عَمله م�ا قدَّ

اآلخرة من نصيب.

)ڻ ۀ ۀ ہ( وَيقِص�د بعَمل�ه الصال�ح َأْج�َر اهلل ونعي�َم اآلخرة؛ )ہ 

ہ( األضعاَف املضاَعفة.

وهذه القاعدة -وإن كانت قد نزَلت يف سياق آياِت اجلهاد-؛ لكنَّها تُعمُّ سائَر األعامل.

ين له بَفْضله، الشاكريَن لنَِعمه، املسَتعِملني  )ھ ھ(، ونثيب الثَّابِتني، املقرِّ

هلا يف طاعته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِذْكر قضاِء اهلل يف املوت، وَقْبِض أرواح الِعباد.

وفيها: أنَّه مهام اجتمَع الناُس عىل َقْتِل أو إماتِة أحٍد مل يأَذن اهلل بموته؛ فلن يستطيعوا إىل 
. ذلك سبيالاً

وفيها: تش�جيع املقاتِلني يف سبيل اهلل عىل َخوض ِغامر احلروب، واقتِحام األهوال، وأنَّ 
ه�ذا لن ي�ؤدِّي بالرضورة إىل امل�وت؛ فقد يعيش الّش�جاع وُيقَتل اجلَبان، ويموت الش�ابُّ 

ويمَتدُّ العمر بالشيخ الضعيف؛ فلألعامر آجاٌل، ولآلجاِل أقداٌر.

ْعف. وفيها: أنَّه ال ُعذَر يف الَوْهن والضَّ

، وأنَّ آجاهلم ل�ن تنتهَي قبل الوقت املعلوم عند  وفيه�ا: تش�جيع املؤمنني عىل لقاء العُدوِّ
ٌر مكتوٌب. اهلل، والعمر مقدَّ

ويف اآلية: إشارٌة إىل ِحفظ اهلل لنبيِّه ، مع َغَلبِة العدو، والتفافِهم عليه يف غزوة 
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ُأُحد، وَقْتِل َمن ُقتَِل من املسلمني، وهزيمِة َمن انزم، وُجْرِح َمن ُجِرَح، ومل يبَق إالَّ الِقلَّة من 
ه يشٌء. ا فلن يرضَّ املؤمنني، والكافرون كثرة، ولكنَّ اهلل إذا َحِفَظ أحداً

ا. وفيها: أنَّ اهلل إذا أراد ِحفَظ أحٍد من املوت؛ هيَّأ لذلك أسباباً

ومن أسباب حفظ نبيِّه  يف معركة ُأُحد:

حابة َمن يقاتل  ، وجعَل ِم�ن الصَّ ار وصَفهم عن�ه تارةاً أنَّ�ه أخف�ى مكاَنه ع�ن أعنُي الكفَّ
، حتى وقَعت يف  ا يقيه س�هاَم العُدوِّ ذ من جَس�ِده ِدْرعاً دوَنه تارةاً أخرى، وجعَل منهم َمن اختَّ
- وتارةاً كان احِلفُظ بإنزال جربيل  ظهور بعضهم -وقد َشلَّت يُد طلحة  مل�َّا وقاه َسهاماً

وميكائيل  يقاتاِلن عن نبيِّه  -وهو بينهام-.

فهذه كلُّها أسباٌب يف ِحفظ اهلل نبيَّه ، وِكالئته له.

نيا؛ أعطاه تعاىل منها ما شاء، وَمن  وفيها: أنَّ الِعربة باألعامل هو نيَّة العبد. فَمن أراَد بعَمله الدُّ
نيا ما يكفيه، وأوف له أجَره يف اآلخرة. أراد بعَمله اآلخرة؛ جعَل ِغناه يف َقْلبه، وآتاه من الدُّ

وفيه�ا: أنَّ املؤثِّ�ر يف َجْلب الثواب والعقاب ه�و: الدواعي والنيَّ�ات واملقاِصد، وليس 
ظواهَر األعامل فقط.

نيا ال ُيش�رَتط أن حيُدث ل�ه كلُّ ما يريد؛ فإنَّ اهلل تعاىل قال: )ڻ  وفيه�ا: أنَّ ُمبَتِغي الدُّ
ڻ(؛ فقد ال حيُصل له إالَّ النْزُر اليسُي، واليشُء التافِه.

وفيها: أنَّ َمن أراد اآلخرة؛ فهو من الشاِكرين.

ره اهلل من اآلجال. وفيها: أنَّه جيب االستِسالم لِ�ام قدَّ

وفيها: أنَّ الناس هلم مشاِرب ومسالِك خمتلفة يف الدوافِع.

نيا عن طاعة اهلل ورس�وله، والتعريض به يف  وفيها: تذير َمن انش�غل بالغنائِم ومتاِع الدُّ
قوله: )ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ(.

ا، وهذا يُدلُّ عىل  ا وال حدًّ وفيها: عظيم جزاء الش�اكرين؛ ألنَّ اهلل تعاىل مل يذُكر له مقداراً
ِعَظمه.
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ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(:
ث�م ضَب اهلل تع�اىل َمَث�الاً للمؤمنني الُمصاب�ني يف ُأُحد، بحال املؤمن�ني الذين كانوا مع 
ِحقون بالس�ابقني، ويقَتدوا بم، ويص�رِبوا كصربهم، ويثُبتوا  �ى الالَّ األنبياء املاضني؛ ليتأسَّ

ا تسليٌة هلم عامَّ أصابم. كثباهتم، ويكون يف ذلك أيضاً

م كثي )ۓ( إلعالء  . واملقصود: أنَّ فقال تعاىل: )ھ ے ے( أي: وكم من نبيٍّ
 ، َّب كلم�ة اهلل، ويف س�بيل اهلل )ۓ( م�ن أصحابه وأنصاره )ڭ( يعُب�دون الرَّ

ومنهم الفقهاء والعلامء، وقد ربَّاهم األنبياء وتعاَهدوهم )ڭ( ألوٌف، ومجوٌع كثية.

انيُّون )ۈ ٴۇ(  بَّ )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( أي: م�ا َجُبن وال فرَت هؤالء الرَّ

ه�م بس�َبب ما أصَبه�م من ج�راح، أو َوَص�ب وَنَصب، )ۋ  وال عَج�ُزوا ع�ن قت�ال عُدوِّ
وا. هم، وال ارتدُّ وا وال خَضعوا، وال اسَتْسلموا لعُدوِّ ۋ( أي: ما َذلُّ

. م )ۅ ۉ ۉ( عىل مشاقِّ اجلهاد، وشدائِد التكاليف، وعىل ما أمَرهم به ربُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد -مع ما قبلها وما بعدها-:

الَجْمع بنَي املواساِة يف الُمصيبة، واللَّوِم عىل التقصي.

مني. رين بمصائب املتقدِّ ِحقني بام أصاب السابِقني، وتصبي املتأخِّ وفيها: تسلية الالَّ

ب املَث�ل للحاِضين بثب�ات َمن مىض من أهل اإلي�امن؛ ليفعلوا فِْعَلهم، وال  وفيه�ا: َضْ
وا. ينَهِزموا أو يِفرُّ

ا قد  داً وفيه�ا: ِعت�اٌب من اهلل ملن ان�زَم يف ُأُحد، وَتَرَك القتال ل�امَّ َس�ِمَع الصاِئح: »إنَّ حممَّ
ُقتَِل«؛ فقيل هلم: إنَّ أصحاب األنبياء الس�ابِقني ق�د ثَبتوا َرْغم َقْتِل أنبيائهم، ومل َيْضُعفوا ومل 

وا يف العمل. جيُبنوا؛ بل واَصلوا الطريق واستمرُّ

رب والتثبيت. َبب العظيم يف الصَّ وفيها: أنَّ الِعْلم والِفقه والرتبية، هي السَّ

وفيها: اجتامع أهل اإليامن عىل ُنصِة األنبياء، واملواصلِة يف تقيق ما أمَر به الرمحن.
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وفيها: أنَّ البصية متنَع من االرتِداد.

وفيها: أنَّ صاحب اإليامن ال َيِذلُّ وال يسَت�كني.

رَب عند اللِّقاء، واالستمراَر يف العطاء. بِّ  ُتوِرث الصَّ وفيها: أنَّ عبادة الرَّ

ين. َهداء، يف سبيل نص احلقِّ والدِّ مون التضحيات الكبية، والشُّ وفيها: أنَّ أهل احلقِّ يقدِّ

ين. وفيها: أنَّ اجلهاَد واالستمراَر فيه من وسائل إعزاِز الدِّ

وفيها: ُمعاَتبة ِقصار النََفس، الذين تقُعد بم املصاِعب واملصاِئب.

لِّ والُخنوع. وفيها: النهي عن الذُّ

ة بِخربات وتاِرب َمن سبَقها. وفيها: إثراء هذه األُمَّ

ا مَلن كان قبَلنا. وفيها: أنَّ اجلهاد كان مشوعاً

انيِّني،  بَّ ع اإلنس�اَن عىل االقتِداء بَمن س�لَف من الرَّ وفيها: أنَّ ِذكر النامذج العظيمة ُيَش�جِّ
وُيغريه للَّحاق بم.

وفيه�ا: انِحطاط مرتبة الذين َيِذلُّون ألع�داء اهلل، كام يؤَخذ من قوله: )ۋ ۋ(، 
ه. وأنَّه ال ينبغي للمسِلم أن َيِذلَّ أمام عُدوِّ

وفيها: أن أْتباع األنبياء يبَقون أوفياء.

وفيها: أنَّ املؤمن عزيٌز بدينه.

الح. ة البَدن والسِّ ة الَقْلب، باإلضافة إىل قوَّ ين تتاج إىل قوَّ وفيها: أنَّ ُنصة الدِّ

، وذلك عىل قراءة َم�ن قرأ: )َوَكَأيِّن من  وفيه�ا: َكْث�َرة َمن ُقتَِل من األنبياء يف س�بيل احلقِّ
بِيٍّ ُقتِل(. نَّ

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې 

ۈئ ېئ ېئ ېئ(:
ث�م ذك�َر اهلل تع�اىل بعَض كالم ه�ؤالء، الذي�ن ثَبتوا عن�د لقاء الع�ُدوِّ -ممَّن س�بقونا يف 

: اإليامن-؛ فقال
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دائد واألهوال، وساحات القتال، أو عندما ُقتَِل أنبياؤهم  )ې ې ې( يف تلك الشَّ

)ى ى ائ( -وه�ذا ش�أنم، وَدْأب�م وعادهت�م-: )ائ ەئ ەئ( أي: اس�رُت وت�اَوز 

)وئ( كبَيه�ا وصغَيه�ا )وئ ۇئ ۇئ( أي: تاُوَزن�ا احلدَّ يف أمِر دينِنا وش�أنِنا، 

بُغُلوٍّ أو تقصي.

ا، واربط ع�ىل ُقُلوبنا؛ حتى ال  )ۆئ ۆئ( عن�د ُمالقاة األع�داء، وأفِرغ علينا صرباً

نفرَّ منهم )ۈئ( أي: واجَعل لنا الَغلَبة )ۈئ ېئ ېئ( بك، وبَمن أرس�لَته، 
وبام أنزلَته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تواُضع املؤمنني بِذكر ُذنوبم.

ة وقياِم املعركة. دَّ وفيها: أهيَّة التوبة واالعرِتاف بالذنب، يف وقِت الشِّ

وفيها: اللُّجوء إىل اهلل عند القتال.

عاء عند مواَجهة األعداء. وفيها: اعتياد الدُّ

وفيها: طَلب النص باالعرِتاف بالذنب.

نوب واإلرساف  وفيه�ا: َهْض�م النفس، باالع�رتاِف بتقصيه�ا وتاوِزها، وإضاف�ة الذُّ
انيِّني. بَّ إليها، مع أنَّ أصحابا من الرَّ

عاء بالُمصاَبرة والُمجاَهدة. وفيها: اقرِتان الدُّ

وفيها: املواَظبة عىل اللُّجوء إىل اهلل، وعدم الَجَزع والتَزْلُزل، وأنَّ ذلك حَيِْمي من الَفَش�ل 
واهلزيمة.

نوَب واإلرساَف من عوامل اخِلذالن والِفرار. وفيها: أنَّ الذُّ

عاء املذكور عند القتال. وفيها: أهيَّة الدُّ

هوات. وفيها: أهيَّة طَلب الثبات عند مواَجهة األعداء، وعند الُشُبهات والشَّ
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وفيها -مع التي قبلها-:

اقرِتان كامل األقوال، بكامل األفعال واألحوال.

ْعَب من نتائج الذنب، والثباَت من ثمرات الطاعة. وفيها: إشارٌة إىل أنَّ الرُّ

اِن  ؛ كام قال النبي : »ثِنَْتاِن اَل ُتَردَّ عاء عند التِقاء الصفوف ال ُيَردُّ وفيه�ا: أنَّ الدُّ
ا«))). َعاُء ِعنَْد النَِّداِء، َوِعنَْد الَبْأِس ِحنَي ُيْلِحُم َبْعُضُهْم َبْعضاً اِن-: الدُّ اَم ُتَردَّ -َأْو َقلَّ

ويف طلب )املغفرة( قبل طَلب )تثبيت األقدام(: تقديٌم لطَلب التَّْخلية عىل طَلب التَّْحلية.

)ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ     ىئ يئ(:

انيِّني؛  بَّ ت األفعال من هؤالء املؤمنني الرَّ ول�امَّ حُسنَت النوايا، وصَدَقت األقوال، وصحَّ
ا؛ ولذا قال تعاىل عنهم: اَرين كامالاً َموفوراً كان جزاؤهم يف الدَّ

بالغنيم�ة،  والظََّف�ر  بالن�ص ع�ىل األع�داء،  )ىئ ی(:  أعطاه�م  )ىئ ىئ( 

ة والكرامة، واألمن، والثَّناء اجلميل. والتمكني يف األرض، والِعزَّ

رجات يف جنَّات النعيم، والنجاة من عذاب اجلحيم. )ی ی ی(: بِرفعة الدَّ

ا بَشف�ه وَفْضله، وأنَّه خالٌص نقيٌّ من  وإنَّام خصَّ )ثواب اآلخرة( ب� )الُحس�ن(؛ إعالماً
كلِّ ش�ائبة، ال خُيالِط�ه َعناٌء وال َيْلَحقه َفناء، وهو ث�واب ُمضاَعفة. فَجَمَع ثواُب اآلخرة بنَي 

الُحسن والَفْضل.

نيا(؛ فهو ال خيلو من َعناٍء وكَدر، وهو ثواب ُمكافأة ال ُمضاَعفة. بخالف )ثواب الدُّ

م، وُنصهتم ألنبيائه، وإقامِة دين اهلل يف األرض،  )حئ مئ    ىئ( يف عبادهت�م لربِّ

ومعاملتِهم للَخْلق.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إجابُة اهلل دعاَء املؤمنني، وإعطاؤهم أكثَر ممَّا سألوا.

رواه أبو داود )540)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )3079(.  (((
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وفيها: الَجْمع للمؤمنني بنَي احلَس�نَتنْي، كام قال تعاىل يف آيٍة أخرى عن دعائهم: )ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]البقرة: 201[.

مون طيباِت ما أحلَّ اهلل هلم، ويظنُّون أنَّ هذا  وفيها: َردٌّ عىل الغالني املتنطِّعني، الذين حُيَرِّ
من�اٍف للتقوى، وقد قال اهلل تع�اىل: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]املائدة: 87[.

ل عىل الطاعِة وامتِثاِل أوامر اهلل  نيا ب� )الثواب(؛ ألنَّه جزاٌء ُمَعجَّ وفيها: تسمية حَسنة الدُّ
تعاىل.

نيا؛ فإنَّه  وفيها: صفاء ثواب اآلخرة، وأنَّه ال يش�وبه أذاًى وال تنغيٌص، بخالف ثواب الدُّ
مهام َكُثر ُيَعدُّ قليالاً رسيَع الزوال.

نيا -كاملغانم وغيها- ال ُينايف  وفيها: أنَّ االستِمتاع بام أفاء اهلل عىل املؤمنني من ثواب الدُّ
ْهَد فيها، وال يتعاَرض مع ِرضواِن اهلل، ومضاَعفِة ثواب اآلخرة. الزُّ

وفيها: أنَّ من صفات الُمحِس�نني: االعرِتاف باإلس�اءِة والتقصِي، فقد كان من ُدعائهم 
-كام يف اآلية السابقة-: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(.

. ِّب وفيها: أنَّ اإلحسان سبيٌل إىل حمبَّة الرَّ

لَّ  ة أعىَل من ثواب غيه�ا؛ ألنَّ املغانِم ُأِحلَّت لنا ومل ُتَ نيا هلذه األُمَّ وفيه�ا: أنَّ ث�واب الدُّ
نيا هلم بالنص واألمن والتمكني، دون غنائم املعركة. ملن قبَلنا، وإنَّام كان ثواب الدُّ

ا العايص  نيا واآلخرة، وأمَّ وفيها: َس�َعة رمحِة اهلل وَكْرِمه؛ فإنه ُيثيب املطي�َع بثواَبنْي يف الدُّ
نيا؛ فال ُيعاَقب به يف اآلخرة. إذا ُأقيَم عليه احلدُّ يف الدُّ

ة هلل  املتعلِّقة  فات االختياريَّ ا حقيقيَّة، وهي من الصِّ وفيها: إثبات صفة )املحبَّة( هلل، وأنَّ
ضا ونحوها من املعاين؛ بل هذا من لواِزمها  بمشيئته، وال جيوز تأويُلها إىل: اإلثابة واإلكرام والرِّ

وما يرتتَّب عليها، فنُثبِت )املحبَّة( هلل، وُنثبِت لواِزَمها -من اإلثابة واإلكرام وغيها-.

فة، الذين قالوا: إنَّ الُحبَّ ال يكون إالَّ بنَي املتجانَِس�نْي  ففيها َردٌّ عىل الُمنِكرين هلذه الصِّ
-كالبش مع بعضهم البعض-!
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واجلواب: أنَّ الُحبَّ مُتباَدٌل بني األجناس املختلفة، كاحلبِّ بني املؤمنني واملالئكة، وقد 
قال النبيُّ  عن َجَبل ُأُحٍد -وهو مجاد-: »َهَذا َجَبٌل حُيِبُّنا وُنِحبُّه«))).

ة تنزيِه اهلل عامَّ ال يليق به؛ هو يف  فات من تأويل املحبَّة وغيه�ا، بُحجَّ ف�ام يَفعُل�ه ُنفاة الصِّ
فات، وتريٌف هلا عن معانيها، وَجْحٌد لِ�ام أثبَته اهلل تعاىل لنفسه. احلقيقة تعطيٌل للصِّ

نيويَّ ال يؤثِّر عىل الث�واب األُخروّي، إذا خَلَصت  وفيه�ا: دلي�ٌل ملن قال: إن الَمغن�َم الدُّ
نيا، فام حيصل هلم دوَن إرادٍة منهم ال ُينِقص ش�يئاًا من  النِّ�يَّ�ة، ومل تتعلَّ�ق ُقُلوب املقاتِلني بالدُّ

ة. بخالف َمن كان قصُده السعَي إىل تلك الغناِئم، وتعلََّق قلُبه با. أجوِرهم األُخرويَّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(:

ر -الصحابة واملؤمنني- من اتِّباع س�بيل  ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل حاَل املقَتِدين باألنبياء؛ حذَّ
ين- يف مس�ية جهاِدهم املباَرك؛  �ار واألع�داء -وهم مصاِدر اخلط�ر اخلارجّي عىل الدِّ الكفَّ

فقال:

ا هلم عىل االعتِناء بام  )ٱ ٻ ٻ(: نداٌء من اهلل تعاىل لعباده املؤمنني، تنبيهاً

رهم منه. وناداهم بَوْصف اإليامن؛ إغراءاً هلم عىل االلتِزام بذلك. سُيَحذِّ

)ٻ ٻ( وُتتابِعوا )پ پ( بام أنزلُت وبَمن أرسلُت )پ( 

ع�ن اإلي�امن )پ ڀ( وأدباِرك�م )ڀ( أي: َتْرِجع�وا. و)االنِقالب(: هو 
نيا:  ا ُخسان الدُّ ني�ا واآلخرة؛ فأمَّ ل من حال إىل حال )ڀ(: َمغبونني يف الدُّ التح�وُّ
ا ُخسان  فبُخضوعك�م لُس�لطانم، وِذلَّتكم هلم، وِحرمانكم من الس�عادة والتمك�ني. وأمَّ

اآلخرة: فباحِلرمان من الثواب، والوقوع يف العذاب.

ا يف زماننا، واهلل املس�تعان، ونس�أل اهلل تعاىل  وال يبُع�د أن يك�ون الُخ�ساُن األول واقعاً
التوبة واإلنابة وإصالَح األحوال.

رواه البخاري )889)(، ومسلم )365)(.  (((
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كم إذا  )ٺ ٺ ٺ( أي: ال ُتطيعوه�م؛ ف�إنَّ لك�م َمن ه�و خٌي منه�م، يتوالَّ

يُتموه، وينُصكم إذا أطعُتموه؛ وهو ربُّكم سبحانه. تولَّ

)ٿ ٿ ٿ( وأقواه�م وأفَضله�م؛ فال حاج�ة معه إىل ُنصة أح�ٍد، كائناًا َمن 

كان.

ويف اآليَتني من الفوائد:

التنبي�ه بالنِّ�داء، للِعناية باليشء واالهتِ�امم به، والنِّداء بصفة اإليامن في�ه إغراٌء للمؤِمنني 
وتشجيٌع هلم، عىل االلتزاِم بام يأمرهم اهلل به، وَتْرِك ما ينهاهم عنه.

ار ختالِف مقَتضيات اإليامن. وفيها: أنَّ طاعة الكفَّ

كوِن إليهم، س�واءاً كان  وفيه�ا: التحذير م�ن ُمتاَبعِة اليهود والنص�ارى واملِشكني، والرُّ
نوه من الكالم واآلراء. ا لِ�ام زيَّ ا منهم، أو إعجاباًا بم، أو انِجذاباً خوفاً

ا االنتِفاع  ين والِعب�ادة، وأمَّ وفيه�ا: أنَّ التحذي�ر من متابعة املِشكني إنَّام ه�و يف أمور الدِّ
م التكنولوجي،  ة، والتقدُّ نيويَّ ة الدُّ ناعات، وأس�باب القوَّ نيا املحضة -كالصِّ ب�م يف أمور الدُّ
ونحو ذلك-: فال حرَج فيه؛ بل هو مطلوٌب، وهو من األَْخذ باألس�باب، وُيس�تعان به عىل 

ِجهاِدهم وُمواَجهتهم.

ِل من اإلسالم إىل الُكفر. دِة، والتحوُّ وفيها: التحذير من الرِّ

وفيه�ا: تذي�ر املؤمنني من طاعة املنافِق�ني، الذين قالوا هلم يوم ُأُح�د: »اْرِجعوا إىل دين 
د«! آبائكم، واتُركوا ديَن حممَّ

وفيها: أنَّ اهلل تعاىل يتوىلَّ املؤِمنني، وخيُذل الكافرين.

ه؛ فال خُيَذل، وال ُيغَلب. وفيها: أنَّ َمن نَصه اهلل وتوالَّ

ة. دَّ وفيها: أنَّ طاعة الكافرين وسيلٌة إىل الُكفر والرِّ

وفيها: أنَّ الُكفر خسارٌة، واإليامن ِربٌح.

ة من ربِّ العاملني. وفيها: تكريم املؤمنني بالوالية اخلاصَّ
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�الح والقتال، أو يف  نيا، قد يك�ون بالَغَلبة يف معارك السِّ وفيه�ا: أنَّ ن�ص املؤمن�ني يف الدُّ
ة والبيان. وقد يكون يف حياة بعض املؤِمنني ممَّن ش�ارَك يف القتال،  املناَظ�رات بظهور الُحجَّ
أو بعَد موهتم -فياه َمن بعَدهم ِمن إخوانم-. والنص يوَم القيامة هلم، ال لغيهم، كام قال 

تعاىل: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]غافر: 51[.

ة َمن استنص باألعداء، وأنَّ اخِلذالن عاقبُته -ولو بعد حني-. وفيها: ِذلَّ

ين وخماَلفة الكافرين، هو انتصاٌر بَحدِّ ذاته. وفيها: أنَّ الثبات عىل الدِّ

وفيها: التحذير من ُش�ُبهات الكافرين. قال احلس�ن  يف هذه اآلية: »ال تسَتنِْصحوا 
م كانوا يس�تغوون املؤمنني، وُيوِقعون هلم الُش�َبه يف  اليه�ود والنصارى، وَتْقبلوا منهم؛ ألنَّ
ا ل�اَم ُغِل�َب، ول�اَم أصاَبه وأصحاُبه م�ا أصاَبم، وإنَّام هو  ي�ن، ويقول�ون: لو كان نبيًّا حقًّ الدِّ

ا عليه«))). ا له، ويوماً رجٌل حاله كحال غيه من الناس: يوماً

ار، أو النزول ع�ىل ُحْكِمهم، أو استش�ارهتم، واحلَذر من  وفيه�ا: ع�َدم االس�تكانِة للكفَّ
استئامِنم؛ فالِغشُّ طبُعهم، وِخيانة األمانة من صفاهتم.

وفيها: َتْرُك االستِنصار بغي اهلل، وطَلُب النِص منه وحَده سبحانه.

وفيها: أنَّ املؤمنني ال حيتاجون إىل نص أحٍد مع نص اهلل. وأنَّ ما يقيِّضه اهلل هلم من ُنصة 
بع�ض الَخْلق هل�م، أو دفاعهم عنهم، أو إعانتهم -بأيِّ وجه من الوجوه-؛ فهو س�َبٌب من 

اهلل، وتوفيٌق منه.

ار لن ُيسلِّموا  ار األقوياء؛ ألنَّ هؤالء الكفَّ خول مع الكفَّ ة بالدُّ م َنْيل الِعزَّ وفيها: َدْفع توهُّ
مقالي�َد األم�ور للمؤمن�ني، ولن يرتكوا هلم القيادة؛ بل س�ُيدِخلونم معه�م يف تاُلفاِت ُذلٍّ 
وَصغ�اٍر وتبعيَّ�ٍة، ُيْلِزموَنم فيها ب�ام يَرونه، ويأمروَنم ب�ام يريدوَنه، وُيِذلُّونم ويتس�لَّطون 
ار )وهم عىل دينهم(  ار ُيِذلُّ�ون إخواَنم الكفَّ مون فيهم. وهذا واقٌع، فالكفَّ عليه�م، ويتحكَّ
ة -إذا دخلوا معهم يف تاُلفات سياسيَّة-؛ فإذالهلم للمسلمني من باب أوىل. ممَّن هم أقلُّ قوَّ

تفسي البحر املحيط )3/)8(.  (((
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(:

ا يف طريق العودة: ملاذا مل يستأِصلوا  ول�امَّ انصَف املِشكون من ُأُحد؛ راجَع بعُضهم بعضاً
جوع هلذا الغَرض، وَس�ِمَع املس�لمون  املس�لمني؟ وجُيِهزوا ع�ىل َمن بقَي منهم، وأرادوا الرُّ
�ا لن َيْرِجعوا، وأنَّه س�ُيلِقي يف قلوِبم  باألمر، فأصاَبم اخلوُف؛ فَطْمأَنم اهلل تعاىل بأنَّ ُقَريشاً

ْعب؛ لئالَّ يفَعلوا ما أراُدوا. الرُّ

فق�ال تعاىل )ٹ(: َذك�َر الِفْعل هن بصيغ�ة الَجْمع للتعظيم، و)الس�ني( تُدلُّ عىل 
ُقْرِب وقوع اإللقاء، وتأكيِده وتقيِقه.

)ٹ ٹ ٹ ڤ(: يف تقدي�م ِذْكر مكان اإللق�اء -وهو الَقْلب- عىل الُملَقى؛ 

عب؛ فال يمكن للبَدن  اهتاِمٌم باملحلِّ )ڤ( وهو أش�دُّ اخلوف. والَقْل�ب إذا دخَله الرُّ
أن يثُبت.

�ا ملَْ ُيْعَطُهنَّ  وقد ثبَت يف »الصحيَحني«)))، عن النبي  أنَّه قال: »ُأْعطِيُت َخْمساً
ْعِب َمِسَيَة َشْهٍر...« احلديث. ُت بِالرُّ َأَحٌد َقْبيِل: ُنِصْ

كه�م ب�اهلل )ڦ ڦ ڦ ڄ  �َببيَّة، أي: بس�َبِب رِشْ )ڤ ڤ ڦ( )الب�اء( للسَّ

ة. ڄ( وال ُبرهاناًا، وال ُحجَّ

ت لتعذيبهم )ڃ ڃ  ار الت�ي ُأِع�دَّ )ڄ ڃ( أي: َمْرِجعه�م، وال�دَّ

چ( )املثوى(: هو مكان اإلقامة الطويلة. وِذْكُر )املثوى( بعد )املأوى( للرتتيب؛ 
هم. ألنَّ اإلنسان يأوي إىل املكان، ثم َيْثوي فيه؛ فالنَّار مصُيهم ومقرُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْعب يف ُقُلوب أعدائهم. ُنصة اهلل لنبيِّه  واملؤمنني، بإلقاء الرُّ

ْعب يف الُقُلوب؛ حصَلت اهلزيمة. وفيها: أنَّه إذا نزَل الرُّ

رواه البخاري )335(، ومسلم )))5(.  (((
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وفيها: َحيلولة اهلل تعاىل بنَي املِشكني، وبني الوصول إىل تقيق مآِربم.

ْعب. وفيها: أنَّ اإلرشاك باهلل سَبٌب حلصول الرُّ

م يكَرهون املوت، ويْؤثِرون احلياة  ْعب من غيهم؛ ألنَّ ا بالرُّ راً ار أشدُّ تأثُّ وفيها: أنَّ الكفَّ
نيا، وال آمال هلم يف اآلخرة. الدُّ

ة والربهان، وأنَّه تقليٌد أعمى. وفيها: فساد مذهب املِشكني، الفاِقد للُحجَّ

، ممتلئةاً باهلََلع. وفيها: إلقاء اهلل هيبَة املؤمنني يف نفوس أعدائهم؛ لُتصبَِح مضطربةاً

ا. ا وتأثياً راً وفيها: أنَّ الَقْلب هو أشدُّ األعضاء تأثُّ

ْعب أقوى أسباب  ْعب، بعد قوله )ٿ ٿ ٿ(: بياٌن بأنَّ الرُّ ويف ِذْكر إلقاء الرُّ
النص، وهو تأييٌد من اهلل تعاىل، يُعمُّ املؤمنني يف وقت النبي ، وبعَده.

ومفه�وم اآلية ي�دلُّ عىل: أنَّ األمن ُيلَقى يف ُقُلوب املؤمن�ني -لتوحيِدهم-؛ ألنَّ ما ثبَت 
ه. ه لضدِّ ليشٍء، ثبَت ِضدُّ

ا-. ك -عقالاً وِحسًّ وفيها: ُبطالن الشِّ

وفيها: ُقبح وُبْؤس مساِكن املِشكني يوَم القيامة.

وفيها: أنَّ النص الذي وقَع للمسلمني يف بداية املعركة، ثم أعقَبْته اهلزيمة؛ قد أعقبه نٌص 
آخ�ر من اهلل تعاىل؛ فكانت اهلزيمة بنَي نَصين -س�ابٍق والح�ٍق-. ويف هذا: ختفيٌف لوقوع 

اهلزيمة، ومداواٌة للنفوس، وفيه يشٌء من التعويض.

هِتا ونفوِذها وُسطوِعها. ة )ُسْلطاناًا(، ويف ذلك دليٌل عىل قوَّ وفيها: تسميُة الُحجَّ

ْعب. ؛ أصاَبا اهلل بالرُّ ار ل�امَّ عطَّلوا عقوهَلم عن استعامهلا يف احلقِّ وفيها: أنَّ الكفَّ

وفيها: أهيَّة الَحْرب النفسيَّة.

، النازل من عنده س�بحانه، دون آراء البش  ة هو الرُبهاُن اإلهليُّ وفيها: أنَّ الِعربة بالُحجَّ
ع من الُحَجج: فال قيمة له. ْ دة؛ فام مل يعترِبه الشَّ املجرَّ

ار نٌص للمؤمنني، بال ُكْلفة، وال خسائر. ْعب يف نفوس الكفَّ وفيها: أنَّ إلقاء الرُّ
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(:

ث�م ذك�َر اهلل تعاىل كيف ب�دأت معَركُة ُأُح�د، وما حصَل بع�د ذلك من التغيي، بس�َبب 
اَر عن العودة  َفه الكفَّ تقصِي املؤمنني ومعصيتهم، وما نتَج عن ذلك من اهلزيمة، ثم ذكَر َصْ

الستِْئصال املؤمنني، ثم ذكر ِمنَّته وَفْضَله عىل عباده؛ فقال تعاىل:

يت وجالل، لقد صدَق اهلل  م( و)قد(؛ فالتقدير: »وعزَّ )چ(: تأكيٌد بالَقَسم و)الالَّ

املؤمنني وعَده«.

كم يف أول املعركة؛  قه، بنصكم عىل عُدوِّ )چ ڇ ڇ( أي: أنجَزه وحقَّ

ا )ڍ(: بإرادته، ومعونته، وتس�ليطه  )ڇ ڇ( أي: تقُتلون�م َقْت�الاً ش�ديداً

إياكم عليهم.

اختلفُت�م  ڈ(  ڈ  )ڎ  وعَجزُت�م  َجُبنُْت�م  ڎ(:  ڌ  )ڌ 

)ژ( أْم�َر النبيِّ  بالثَّبات يف مواقعكم، وعصيُتم ربَّ�كم بالتولِّ والِفرار 

)ژ ڑ ڑ ک( يف أول النه�ار وأول املعركة، رأَي َعنْيٍ )ک ک( من الظََّفر، 

، وَتْرِكه املغانِم. واِنزام العُدوِّ

)گ گ گ( بقتال�ه -حينئ�ٍذ- )گ( واملقص�ود: الغنائم، )ڳ 

ڳ ڳ( بِجهاده )ڳ( أي: ثوابا.

ا من أصحاب رسول اهلل  ُيريد  قال ابُن مسعود : »ما كنُت أرى أنَّ أحداً
ني�ا، حت�ى نزَل فين�ا ما نزل ي�وم ُأُح�د: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  الدُّ

ڳ(«))).

: َلِئِن اهللُ َأْش�َهَديِن ِقَتاَل  ول��امَّ غاَب أنُس بُن النَّرْض  عن غزوة َبْدٍر؛ عاهَد اهلل قائالاً

تفسي ابن أيب حاتم )788/3(.  (((
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َينَّ اهلل َما َأْصنَُع! َفَلامَّ َكاَن َيْوُم ُأُحٍد، َواْنَكَش�َف الُمْس�ِلُموَن؛ قال: الَجنََّة َوَربِّ  ِكنَي َلَيَ الُمْشِ
، إيِنِّ َأِجُد ِرحَيَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد! النَّرْضِ

ْيِف َأْو َطْعنَةاً  َبةاً بِالسَّ ا َوَثاَمننَِي َضْ م وجدوا به بِْضعاً ى بنفسه، حتى إنَّ فقاتَل وُقتِل، وضحَّ
بُِرْمٍح َأْو َرْمَيةاً بَِسْهٍم، ومثَّل به املشكون، فام عرفته إالَّ ُأْخُتُه بَِبنَانِِه!

يقول أنس بن مالك : »ُكنَّا ُنَرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اآلَيَة َنَزَلْت فِيِه َويِف َأْشَباِهِه: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]األحزاب: 23[«))).

ار؛  قول�ه تعاىل )ڱ ڱ ڱ( باهلزيمة، التي حصَلت لكم، فردَّكم عن الكفَّ
)ں( وخيتربكم، ويمتحن صرَبكم يف املصائب، وثباَت�كم عىل اإليامن.

�ار من العودة  )ڻ ڻ ڻ( وت�اوَز، م�ع ُقدرته ع�ىل العقوبة، ومنَع الكفَّ

الستِئصالكم، وأبقى َمن أبقى منكم.

نبيِّه�م  وِحف�ِظ  ُذنوب�م،  مغف�رِة  يف  ہ(:  )ہ  وإحس�اٍن  ہ(  ۀ  )ۀ 

، وبقاء دولتهم، وتربيتهم باألحداث.

�ا من  ِكنَي َيْوَمِئ�ٍذ، َوَأْجَلَس النَّبِيُّ  َجْيشاً وع�ن الرباء  ق�ال: َلِقينَ�ا الُمْشِ
ُح�وا، إِْن َرَأْيُتُموَنا َظَهْرَن�ا َعَلْيِهْم َفاَل  �َر َعَلْيِهْم َعْبَد اهلل ب�َن ُجَبْي، َوَقاَل: »الَ َترْبَ َم�اِة، َوَأمَّ الرُّ

ُحوا، َوإِْن َرَأْيُتُموُهْم َظَهُروا َعَلْينَا َفاَل ُتِعينُوَنا«. َترْبَ

، َقْد َبَدْت  َفَل�امَّ َلِقينَ�ا َهَرُبوا، َحتَّى َرَأْيُت النَِّس�اَء َيْش�َتِدْدَن يِف الَجَبِل، َرَفْعَن َعْن ُس�وِقِهنَّ
، َفَأَخُذوا َيُقوُلوَن: الَغنِيَمَة الَغنِيَمَة، َفَقاَل َعْبُد اهلل: َعِهَد إَِلَّ النَّبِيُّ  َأْن الَ  َخاَلِخُلُهنَّ

. َف ُوُجوُهُهْم، َفُأِصيَب َسْبُعوَن َقتِيالاً ُحوا، َفَأَبْوا، َفَلامَّ َأَبْوا ُصِ َترْبَ

ٌد؟ َفَقاَل: »الَ ُتِيُب�وُه«، َفَقاَل: َأيِف الَقْوِم اْبُن َأيِب  َف َأُب�و ُس�ْفَياَن َفَقاَل: َأيِف الَقْوِم حُمَمَّ َوَأرْشَ
ُقَحاَف�َة؟ َق�اَل: »الَ ُتِيُبوُه«، َفَقاَل: َأيِف الَقْوِم اْبُن الَخطَّاِب؟ َفَقاَل: إِنَّ َهُؤالَِء ُقتُِلوا، َفَلْو َكاُنوا 

َأْحَياءاً أَلََجاُبوا!

رواه البخاري )805)(، ومسلم )903)(.  (((
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َفَل�ْم َيْمِل�ْك ُعَمُر َنْفَس�ُه، َفَق�اَل: َكَذْبَت َيا َع�ُدوَّ اهلل، َأْبَقى اهلل َعَلْيَك َما خُيِْزي�َك! َقاَل َأُبو 
ُس�ْفَياَن: اْعُل ُهَبُل! َفَقاَل النَّبِيُّ : »َأِجيُبوُه« َقاُلوا: َما َنُقوُل؟ َقاَل: »ُقوُلوا: اهلل َأْعىَل 

.» َوَأَجلُّ

ى َلُكْم! َفَقاَل النَّبِ�يُّ : »َأِجيُبوُه«، َقاُلوا: َما  ى َوالَ ُعزَّ َق�اَل َأُبو ُس�ْفَياَن: َلنَا الُعزَّ
َنُقوُل؟ َقاَل: »ُقوُلوا: اهلل َمْوالََنا، َوالَ َمْوىَل َلُكْم«.

، مَلْ آُمْر ِبَا َومَلْ َتُسْؤين))). َقاَل َأُبو ُسْفَياَن: َيْوٌم بَِيْوِم َبْدٍر، َوالَحْرُب ِسَجاٌل، َوَتُِدوَن ُمْثَلةاً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اهلل تعاىل ال خُيِلف امليعاد، وأنَّه  قد صدَق وعَده املؤمنني.

ار  ا، وأنَّه ُقتَِل من الكفَّ ا وكاسحاً وفيها: أنَّ انتصار املسلمني يف أول معركة ُأُحد، كان قويًّ
عدٌد ال بأس به.

ا يف املعارك، وخطورة تناُزع اجليش يف وقت  وفيها: احلثُّ عىل اجتاِمع الَكِلمة، وخصوصاً
الَحْرب.

دها ألفراد اجليش. وفيها: ُشْؤم معصية األمي، ووجوب التِزام املواِقع التي حدَّ

نيا، وتأثي ذلك يف اهلزيمة، وأنَّه ُيْضِعف الرأي والعمل. وفيها: خطورة إرادة الدُّ

نيا، َرْغم أنَّ�ه يف قتاٍل  وفيه�ا: أنَّ بعض املس�لمني مل يس�َتطِع حبَس نفِس�ه ع�ن إغ�راء الدُّ
وجهاٍد.

وفيها: أنَّ املعصية تقِلب النص إىل هزيمة.

وفيها: أنَّ النِّزاع واملعصية سَبٌب للِخذالن.

وفيه�ا: أنَّ املعصي�ة بعد النِّعمة، أش�دُّ م�ن املعصية قبل النِّعمة؛ ك�ام يف قوله تعاىل: )ژ 
ڑ ڑ ک ک ک(.

رواه البخاري )4043(.  (((
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رب من أهل الَجَزع. وفيها: أنَّ اهلل يبتيل؛ ليميِّز الصاِدَق من املنافِق، وأهَل الصَّ

وفيها: أنَّ املؤمن قد يرَتِكب الكبية.

وفيها: ُبْعُد نَظِر النبيِّ ، وُحسُن معرفتِه بإدارة املعاِرك.

. وفيها: االجتِهاد يف َسدِّ الثَّْغرة، التي ُيمِكن أن يأيت منها العُدوُّ

وفيها: أنَّ املؤمنني َرَأوا النَص بأعُينهم.

نيا ُتِدث االنِقساَم يف صفوف املؤمنني. وفيها: أنَّ إغراءات الدُّ

وا  وفيه�ا: َفْضل اهلل تع�اىل عىل املؤمنني؛ حيث عفا عن مجيع املؤمنني، الذين عَصوا أو فرُّ
من معركة ُأُحد، وأنَّه ال جيوز التثريُب عليهم، وال تعيُي أحٍد منهم بذلك.

حابة ع�ىل أعداء اهلل؛ ك�ام ح�دَث يف أول املعركة، من إيقاعه�م الَقْتَل  ة الصَّ وفيه�ا: ِش�دَّ
الشديد فيهم، وقد وصَفهم اهلل تعاىل يف آيٍة أخرى بقوله: )پ پ پ( ]الفتح: 29[.

نيا مع اآلخرة. وفيها: َضر النِّ�يَّات املختَلطة بإرادة الدُّ

ا بمعصي�ِة بعضهم، فقال:  حاب�ة مجيعاً وفيه�ا: َس�رْت العايص؛ ألنَّ اهلل تع�اىل خاطَب الصَّ
)ڎ(، )ڎ(، )ژ(.

وفيها: أنَّ الواجب عىل َمن أنعَم اهلل عليه، أعظُم ممَّا جيب عىل غيه.

روس والِعرَب والفواِئد. وفيها: االستِفادة من الُمصيبة، يف أخذ الدُّ

وفيها: تربية املؤِمنني من خالل األحداث التي تقع هلم.

وفيها: أنَّ معصية بعض املسلمني تكون سَبباًا لوقوع الَقْتل فيهم، ولكن ال يلَزم أن يكون 
ماة -مع ثباته-  ؛ فقد ُقتَِل عبُد اهلل بُن ُجَبي أمُي الرُّ ا، أو أن يكون الَقْتل عقوبةاً اً املقتول ُمَقصِّ

. بسَبِب تولِّ أصحابه

ن�وب، والرمحة يف  �ل ع�ىل املؤمن�ني، ول�و يف الُمصيب�ة؛ بتكف�ي الذُّ وفيه�ا: أنَّ اهلل يتَفضَّ
االبتالء، وتطهي النفوس من املعايب، وأن جيعَلها تذكرةاً هلم، وآيةاً وِعربة يف املستقَبل.



765_\

وفيها: أنَّ الَفْضل ال يمنَع الُعقوبة.

حابة  ما أصاَبم  وفيها: التحذير البليغ من االس�تِهانة باملعصية؛ فقد أصاَب الصَّ
من البالء والَغمِّ والَقْتل واجِلراح واهلزيمة بس�َببها، وهم أصحاب النبيِّ ، وكانوا 
مع�ه، وخرجوا يف س�بيل اهلل، وقاتل�وا أعداء اهلل. فام ب�اُل بعض الُعصاة والفاِس�قني اليوَم، 
ن�وَب واجلناي�اِت، وُيِصُّ عليها، وال خيش�ى آثاَرها، وحيَتجُّ بعفو اهلل وَس�رته؟!  يرتك�ب الذُّ

وهذه استهانٌة وُجرأة عىل اهلل.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې(:

ُث�م قاَل اهلل تعاىل، يف َوْصف اهلزيمة التي حصَلت يوَم ُأُحد: )ھ ھ(: أي 
عيد -وهو األرض املستوية- وهذا هو )اإِلْصعاد(. ا يف الصَّ هَتُربون رِساعاً

ا، ُثم رَجعوا وتاَب اهلل عليهم. فالتقدير:  واملقصود باآلية: َمْن َوىلَّ من الُمس�لمني ُمنهِزماً
ولقد عفا اهلل عنكم، إْذ ُتْصِعدون هاِربني. أو: صَفكم عنهم إذ ُتْصِعدون هاِربني.

وقيَل: إنَّ بعض الُمسلمني ل�امَّ ضيََّق عليُهم الُكفار يف الوادي؛ صَعدوا اجلبل.

ا- وال يلَتِفت  ا وفِراراً وقول�ه )ھ ے ے ۓ( أي: ال تلَتِفتون وراءُكم -َهَرباً
هشة واخلوف. ة الدَّ بعُضكم إىل بعض، وال يقف الواحد منكم لآلخر، من ِشدَّ

ِجعوا  : »إلَّ عباد اهلل، إلَّ عب�اد اهلل«، وُيناِديكم لرَِتْ )ۓ ڭ( قائ�الاً

رة، ويف س�اقة اجليش. وهذا  )ڭ ڭ( م�ن وراِئكم، وهو واِقٌف يف مجاَعتِكم الُمتأخِّ

موقف األبطال يف أعقاب الناس.

: الَغنِيَمَة، َأْي َقْوِم  ة ُأُحد، قال: »َفَقاَل َأْصَحاُب َعْبِد اهلل ْبِن ُجَبْيٍ عن الرباء  يف قصَّ
: َأَنِسيُتْم َما َقاَل َلُكْم َرُسوُل اهلل  الَغنِيَمَة، َظَهَر َأْصَحاُبُكْم، َفاَم َتنَْتظُِروَن؟ َفَقاَل َعْبُد اهلل ْبُن ُجَبْيٍ
َفْت ُوُجوُهُهْم،  ؟ َقاُلوا: واهلل، َلنَْأتنَِيَّ النَّاَس، َفَلنُِصيَبنَّ من الَغنِيَمِة! َفَلامَّ َأَتْوُهْم ُصِ
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ُس�وُل يِف ُأْخَراُه�ْم، َفَلْم َيْبَق َمَع النَّبِيِّ  َغْيُ  َفَأْقَبُل�وا ُمنَْهِزِمنَي، َفَذاَك إِْذ َيْدُعوُهُم الرَّ
، َفَأَصاُبوا ِمنَّا َسْبِعنَي...«))). اْثنَْي َعَشَ َرُجالاً

)ڭ ۇ ۇ( )ث�اب( أي: رجَع، و)الثواب(: كلُّ ما يعود عىل الفاعل من 

ا-. ا أو رشًّ جزاء فِْعله -خياً

ف�إذا كاَنت )اإلثابة( هنا بمعنى: العقاب عىل اهلَرب والِفرار: فالَغمُّ األول: هو: اهلزيمة 
وما فاهَتم من الظََّفر والغنيمة، والَغمُّ الثاين هو: ما ناهَلم من الَقْتل واجِلراح واهلزيمة.

وإذا كان املقصود ب� )اإلثابة(: الِمنْحة، والُمواساة عىل املصيبة؛ فيكون الَغمُّ األول هو: 
اهلزيمة وما أصاَبم من الَقْتل واجلِراح وفوات الغنيمة، والغمُّ الثاين هو: َصدَمتهم بإش�اعة 
ة اإلشاعة؛  مقَتل النبي ، فأنساُهم الغمُّ الثاين الغمَّ األول! فلامَّ تبنيَّ هلم عدُم ِصحَّ

انكشَف الغمُّ الثاين، وكان الغمُّ األول قد هاَن!

�فوا )ۈ ۈ ٴۇ( من  )ۆ ۆ( أي: م�ن أجل أالَّ تَزنوا وتتأسَّ

النص والغنيمة )ۋ ۋ ۅ( من الَقْتل واجِلراح واهلزيمة.

ِلٌع  )ۉ ۉ ې ې(: علي�ٌم ببواطن األم�ور، وبمقاصِدك�م، ونيَّاتكم، وُمطَّ

.- عىل أعاملكم -من خٍي أو رشٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اهم  ة؛ ليشكروه، وتذكُيه هلم بعقوبته إيَّ دَّ تذكُي اهلل املؤمنني بنَِعمه عليهم يف أوقات الشِّ
ا. عىل تقصيهم؛ ليسَتْدِركوا وال يعودوا ملثله أبداً

وفيها: ثبات النبيِّ  يف املعركة، وتذكُي املؤمنني بذلك؛ ليقَتدوا به.

�اٍص ، َقاَل: »َرَأْي�ُت َعْن َيِميِن  وق�د ثب�َت يف الصحيَحني)))، َعْن َس�ْعِد ْبِن َأيِب َوقَّ
َرُس�وِل اهلل  َوَعْن ِش�اَملِِه َيْوَم ُأُحٍد َرُجَلنْيِ َعَلْيِهاَم ثَِياُب َبَي�اٍض، َما َرَأْيُتُهاَم َقْبُل َواَل 

. يَل َوِميَكاِئيَل َبْعُد«، َيْعنِي: ِجرْبِ

رواه البخاري )3039(.  (((
رواه البخاري )4054(، ومسلم )306)(.  (((
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ا منها، وحتى يستحيي املنهِزم؛  وا ُمدبِرين بيئتهم املذمومة؛ تنفياً وفيها: تذكي الذين ولَّ
ا. فال يعود ملثلها أبداً

حاب�ة  يعرَتيم ما يع�رَتي بقيَّة البش، من اخل�وف ونحوه،  وفيه�ا: أنَّ خي�ار الصَّ
عان ما َيؤوبون، ويتوبون، وال يعودوَن ملثله. لكنَّهم رَسْ

وفيه�ا: ِحكم�ة النَّبيِّ ، يف اللُّجوء إىل اجلبل، يف م�كاٍن جيَتمع فيه َمْن رجَع من 
جنوده.

نيا؛ لئالَّ يتعلَّق با اإلنسان. ا من طبيعة هذه الدُّ ا، وأنَّ وفيها: أنَّ الُغموم ُينِس بعُضها بعضاً

دة؛ منها: الَقْتل، واجِلراح،  وفيها: أنَّ املسلمني يف ُأُحٍد قد اجتمَعت عليهم مصائُب متعدِّ
واهلزيمة، وَفوات الغنيمة، وإشاعة َمقتل النبيِّ ، وما حصَل من إصابته وَجْرحه.

وفيها: تواُضع النبيِّ  يف قيادته للجيش؛ حيث كان يسُي خلَفهم أحياناًا.

وفيها: َتسلية املؤمنني، واملعاجَلة النفسيَّة لِ�ام أصاَبم.

وفيها: نداء القائد جنوَده الشاِردين؛ لَيفيؤوا إليه، ويقاتِلوا معه.

دائد. وفيها: متريٌن للصحابة  عىل املصاِئِب، واحتامِل الشَّ

وفيها: منقبٌة عظيمٌة ملن استجاَب لُدعاء النبيِّ ، وقاَتَل دونه، كَطْلحَة، وَسْعٍد، 
. بعِة واألنصاِر السَّ

وفيه�ا: أنَّ التذك�ي بِعْل�م اهلل ببواط�ن األمور، موعظٌة متن�ُع أهَل اإليامن م�ن الوقوع يف 
الِعصيان.

ِف عىل ما فاَت من الُدنيا. وفيها: تربية النفوس عىل عَدم التأسُّ

ا للعَمل يف املستقَبل. وفيها: تاوز أثِر الُمصيبة؛ استعداداً

حاب�ة بُعُل�وِّ املِشكني عليهم ف�وَق اجلبل، وه�ذا من إِباِئه�م، ومَحيَِّة  وفيه�ا: اغتِ�امم الصَّ
نفوِسهم لإلسالم، وُبْغِضهم للُكفر وأهله.

ا وِحَكاماً يف ثنايا الباليا والِمَحن. وفيها: أنَّ هلل أرساراً
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حابة للنَّب�يِّ ، حتى كان خرُب َقْتِله أش�دَّ عندهم من كلِّ  ة حمبَّة الصَّ وفيه�ا: ِش�دَّ
ُمصيبة، وكانوا َيفدوَنه بأنُفِسهم.

: ويف إشاعة َقْتله

تربيٌة هلم عىل تقبُِّل خرب موته، واستمراِرهم للعَمل لدين اهلل بعد وفاته.

يطان، واملِشكني باملؤمنني. ويف تلك اإلشاعة أيًضا: إرجاُف الشَّ

ا عظي�اماً ملصاِئب  ويف اآلي�ة: أنَّ ظه�ور َك�ِذب إش�اعة َمقت�ل النب�يِّ ، كان عالجاً
حابة يف تلك املعركة؛ فقد كان َفَرُحهم بَكِذب اإلشاعة طاغياًا عىل ما أصابم من األحزان. الصَّ

وفيها: أنَّ الُمصيبَة بالنَّبيِّ  ُتنس املؤمنني مجيَع مصائبِهم.

وفيها: أنَّ اختِفاء القائد سَبٌب لظهور اإلشاعات.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڌ  ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ  ڇ ڇ  چ چ  ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڳ ڳ  گ گ  گ  ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(:
ول�امَّ نزَلت باملسلمني الُمصيبُة العظيمُة، بالَقْتِل واجِلراِح وُعُلوِّ األعداء عليهم؛ أصابم 
ه املِشكون إىل املدينة بعد انِصافهم من  ا أن يتوجَّ غمٌّ كبٌي بسَبِب ذلك، وكانوا خيافون أيضاً
س�ه، بنُعاٍس غش�َيهم يف  املعركة؛ فكان من رمحة اهلل تعاىل بم: أن خفَّف عنهم هذا الغمَّ وَنفَّ

آخر املعركة، كان سَبباًا يف إراحة أجساِدهم الُمنَهكِة، وَطْمأنِة نفوِسهم.

قال اهلل : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( أي: ُطمأنينة يف الَقْلب.

وم�ن الف�روق بنَي )األم�ن( و)األََمنَ�ة(: أنَّ )األمن( يك�ون مع زوال أس�باب اخلوف، 
و)األََمنَة( ُطمأنينة مع بقاء أسباب اخلوف. وكان سَبُب اخلوف ال يزال باقياًا؛ ألنَّ الصحابَة 

 كانوا خيَشون من عودِة املِشكني الستِئصاهلم، أو ذهاِبم الجتياح املدينة.
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ة، ويذَهب عنهم اإلرهاُق  وا ما فَقدوا من الق�وَّ دُّ )پ( أي: غش�َيهم ُنعاٌس؛ ليس�رَتِ

والتعُب الذي أصابم بالقتال.

وقول�ه تع�اىل: )پ ڀ ڀ(: هم املؤمن�ون الذين بُقوا واجتَمع�وا يف َمْيدان 
املعركة -من املهاجرين واألنصار-.

�اُه النَُّعاُس َيْوَم ُأُحٍد، َحتَّى َس�َقَط َسْيِفي من  وقد قال أبو طلحة : »ُكنُْت فِيَمْن َتَغشَّ
ا، َيْسُقُط َوآُخُذُه، َوَيْسُقُط َفآُخُذُه«))). َيِدي ِمَراراً

ويف رواي�ة عن�ه  قال: »َرَفْعُت َرْأِس َيْوَم ُأُحٍد َفَجَعْلُت َأْنُظُر، َوَما ِمنُْهْم َيْوَمِئٍذ َأَحٌد 
َت َحَجَفتِِه))) من النَُّعاِس«، َفَذلَِك َقْوُلُه : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  إاِلَّ َيِمي�ُد َتْ

پ()3).
)ڀ( أي: مجاع�ة من املنافِقني، أو م�ن ِضعاف اإليامن )ٺ ٺ ٺ( 

ه�م يف َخ�الص أنُفِس�هم، ونجاهتا م�ن الَقْت�ل، فأْذَهَلهم اخل�وُف، حتى صاروا  أي: كلُّ هِّ
مشغولني عامَّ سواهم.

ا )ٿ ٿ(: م�ن الباطل، بأنَّ اهلل  ا س�يِّئاًا وفاس�داً )ٺ ٿ( ويعَتِق�دون اعتقاداً

ا  -ونحو ذلك- وظنُّهم ه�ذا )ٿ ٹ( أي: قول أهل  داً ال ين�ص نبيَّ�ه حممَّ
ار! ا؛ ما سلَّط اهلل عليه الكفَّ ٌد نبيًّا حقًّ الَجْهل، كقوهلم: لو كان حممَّ

)ٹ( بن�اءاً ع�ىل ظنِّه�م اجلاه�يّل: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( أي: ه�ل لنا من 

د؟ أي: ال نصيَب لنا من ذلك. نص أو فتح، ممَّا وعدنا به حممَّ

ا النبيُّ - هلؤالء املنافِقني: )ڦ ڄ  ا عليهم: )ڦ( -يا أيُّ ثم قال تعاىل ردًّ
ڄ( م�ن الن�ص والَغَلبة، أو اهلزيم�ة والُمصيبة، وغيها من األمور الت�ي هي من َقَدر اهلل 

فه كيف يشاء. )ڄ(: يقيض به كام يشاء، وُيَدبِّره وُيَصِّ

رواه البخاري )4068(.  (((
ك ويميل من جانب إىل جانب، تت ُتْرسه. أي: يتحرَّ  (((

حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي . رواه الرتمذي )3007(، وصحَّ  (3(
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)ڃ ڃ ڃ( يعن�ي اعتقاَده�م الباط�ل، وما س�بق من كالمه�م )ڃ چ چ 

چ( أي: ما ال جيرؤون عىل إظهاره لك.
وال�رأي  التدب�ي  م�ن  ڌ(  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  الَخف�اء:  يف  �ا  أيضاً )ٹ( 

 ، ا جعَل لنا منزلةاً داً واالختي�ار؛ )ڌ ڎ ڎ( أي: يف أرض املعركة. واملعنى: ل�و أنَّ حممَّ
�اذ القرار، وأخَذ برأينا عندما أرشَنا عليه بعدم اخلروج من املدينة؛ ل�امَّ  وأعطان�ا نصيباًا يف اختِّ

حصَلت هذه املقتلة الكبية يف أرض ُأُحد!

ا النبيُّ -: )ژ ژ( بقيُتم )ڑ  ا عليهم: )ڈ( هلم -يا أيُّ فق�ال اهلل تعاىل ردًّ
ڑ( أي: يف املدين�ة، ومل ختُرج�وا إىل ُأُح�د؛ )ک( أي: ظه�َر وخرَج )ک ک 
ر  ک گ( -يف اللَّ�وح املحف�وظ- من بيوهت�م )گ گ( أي: املواضع التي قدَّ

اهلل تعاىل أن ُيقَتلوا فيها.

ر له سَبباًا خيرج به من بيته، إىل  ر اهلل موَته وَقْتَله بموضٍع؛ فسُيهيِّئ، ويقدِّ واملعنى: أنَّ َمن قدَّ
ا: القبور؛ ألنَّ األموات ُيضَجعون فيها. ره اهلل عليه. و)املضاجع( أيضاً هذا املكان الذي قدَّ

ر اهلل هذه األقداَر واألحداَث؛ ليخترب )ڳ ڳ ڱ(  )ڳ ڳ( أي: إنَّام قدَّ

أي: الُقُلوب، كام قال تعاىل: )ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]احلج: 46[.

اِئر واالعتِق�ادات، وما انطَوْت  واملقص�ود ب� )ابت�الء الُقُلوب(: إظهار ما فيها م�ن السَّ
عليه من اإلخالص أو النِّفاق.

�يطان،  �ر )ڳ ڳ ڱ( م�ن وس�اوس الشَّ �ي وُيَطهِّ )ڱ( أي: ُيَصفِّ

كِّ واالرتياب. والشَّ

)ڻ ڻ ڻ ڻ( أي: ُمطَّلٌع عىل السائر والضامئر، وما فيها من اخلفايا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

، وامله�زوَم دائاماً عىل  انِق�الب املوازي�ن عند املنافِق�ني، فيظنُّون أنَّ املنَت�ِص دائاماً عىل حقٍّ
باط�ل! وه�ذا باط�ٌل؛ فقد يبت�يل اهلل أهَل احل�قِّ بُمصيبٍة يف معركة، ويس�َتْدِرج أه�َل الباطل 

بانتِصارهم فيها.
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ويف اآلي�ة: َكْش�ُف اهلل خبيئ�ات نف�وس املنافِقني؛ بإظه�ار ما أخَف�وه يف صدورهم، وما 
وه فيام بينَهم من الكالم، كقوهلم: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(. أرسُّ

وفيها: أنَّ إساءة الظنِّ باهلل من ِخصال املنافِقني.

وفيها: أنَّ إساءة الظنِّ باهلل من اجلاهليَّة. فَمن ظنَّ بأنَّ اهلل ال ُيعِل�ي دينَه، وال ينُص عباَده 
املؤمنني؛ ففيه َلْوَثة من َلْوثات اجلاهليَّة؛ أي: أنَّه جاهٌل باهلل، جاهٌل بُسنَنه يف الِعباد.

ا املؤمن بقَدر اهلل، الُمطَمِئنَّ لَوعده؛  وفيها: أنَّ صاحب الَجَزع ال ينأ بنوم وال راحة. وأمَّ
فُي�كافئه اهلل براحِة نفِسه، وينام قريَر الَعني.

ده معركة واحدة. دِّ وفيها: أنَّ مصي دين اإلسالم ال ُتَ

وفيها: أنَّ من ُسنَّة اهلل: إظهاَر أقواِل املنافِقني، وأفعاهِلم، وَكْشَفها للمؤمنني.

وفيه�ا: أنَّ اهلل يبت�يل عباَده؛ الس�تخراج م�ا يف صدورهم من اإلي�امن أو الُكفر والنِّفاق، 
وليتبنيَّ للناس ما انطَوْت عليه من ُحسن الظنِّ أو سوء الظنِّ باهلل.

وفيها: أنَّ اهلل ال يَدُع أهَل األخالط؛ حتى ُيميِّز اخلبيث من الطَّيِّب.

ة، ال ُينايف ابت�الَء النَّبيِّ  بأذاًى يف جَس�ِده، أو  ف منِزل�ة النُّب�وَّ ويف اآلي�ة: أنَّ رَشَ
نفِسه.

وفيها: أنَّ احلَذر ال يدَفع القَدر، والتدبي ال يمنع التقدير.

وفيه�ا: أنَّ األس�باب -مه�ام عُظَم�ت- إنَّام تنف�ع إذا مل ُيعاِرضه�ا القَدر والقض�اء، فإذا 
عارَضه�ا القَدر مل تنَفع ش�يئاًا، بل ال ُبدَّ أن يميَض اهلل ما كت�َب يف اللَّوح املحفوظ، من املوت 

أو احلياة.

ويف اآلية: رمحة اهلل باملؤمنني، يف إذهاِب ُغموم نفوِس�هم وإراحِة أبدانم، بإلقاء النُّعاس 
الة من  عليه�م. وق�د قال اب�ن مس�عود : »النُّع�اس يف القتال أَمنَ�ة م�ن اهلل، ويف الصَّ

يطان«))). الشَّ

رواه عبد الرزاق يف مصنفه ))/499(، والطربي يف تفسيه )9/7)3( .  (((
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وفيها: أنَّ شديد اخلوِف والَغمِّ ال يكاد ينام.

وفيها: إثبات الكرامات ألهل اإليامن.

وفيها: تقديم مصلحة اإلسالم عىل مصلحة النفس، وأنَّ املنافِقني قد خاَلفوا ذلك.

وا يف ذلك. وفيها: وجوب الوثوق بَوعد اهلل، وأنَّ املنافِقني قد شكُّ

وفيها: متييز الصفِّ باالبتاِلء.

وفيها: استِخراج ما يف نفوس املنافِقني من الباطل، ولِيظَهر أمُرهم وينكشَف؛ فيحَذرهم 
املؤمنون.

ا من اهلل هلم وألعداِئهم. وفيها: أنَّ أهل احلقِّ قد ال ينَتِصون يف بعض املعارك؛ اختباراً

وفيها: أنَّ النص بَيد اهلل، يؤتيه َمن يشاء.

وفيها: أنَّ الَغَلبة للحقِّ يف النهاية، وإن صار للباطل قبَل ذلك َصْوالت وَجْوالت.

وفيها: ُجْبن املنافِقني، وعدم تصحيهم َعَلناًا بام يف نفوسهم.

ين. وفيها: انتهاز أهِل النِّفاق للُمصيبة؛ ليطَعنوا يف الدِّ

وفيها: ِعْلم اهلل بام مل يكن، لو كان كيف كان يكون.

انيَّة يف االبتاِلءات. بَّ وفيها: أنَّ اختِباَر الَقْلب وتنقيَته، من أعظم املقاِصد الرَّ

وفيها: ترهيب اهلل لعباده، بأنَّه َيْعَلم ما خُيفوَنه.

وفيها: أنَّ األمر الشعيَّ واألمر الكوينَّ هلل.

َهداء يف مكان َقْتِلهم؛ يف قوله تعاىل: )ک ک ک ک  وفيها: إشارٌة إىل َدْفن الشُّ
َهداء من املدينة إىل ُأُحد لُيدَفنوا فيه. گ گ گ(، وقد أمَر النَّبيُّ  بَردِّ الشُّ

وفيه�ا: أنَّ اهلل َيْعَل�م م�ا يف نفوس الِعب�اد، دون حاج�ٍة إىل ابتالِئه�م واختباِرهم، ولكن 
االبتالء لفائدِة عباِده ومصلحتِهم.

ر، ال تفيد شيئاًا. وفيها: أنَّ لفظة )لو( بعد حصول املكتوب واملقدَّ
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ع، أو عىل أقدار اهلل تعاىل،  وفيها: أنَّ استعامل )لو( الشطيَّة إذا كان لالعرتاض عىل الشَّ
ٌم أشّد التحريم. أو لالحتجاج بالقَدر عىل املعصية؛ فاستعامهلا عىل هذا الَوْجه حمرَّ

ومنه�ا ق�وُل املنافِقني هن�ا: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(، ومثل�ه قوهُلم فيام 
ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  ي�أيت: 

]آل عمران: 156[؛ فهذا اعرِتاٌض عىل أقدار اهلل تعاىل.

ا بالقَدر عىل املعصية: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ومثله: قول املِشكني احتِجاجاً
خُرف: 20[. ٹ ڤ ڤ ڤ( ]األنعام: 148[، وقوهلم: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]الزُّ

�ا، إذا كان�ت )لو( للنَّ�دم والتحسُّ عىل يشٍء ف�اَت -كأن يقوَل عىل س�بيل النََّدم:  وأيضاً
ا تفتح باَب الُح�زن والنََّدم وعمَل  م؛ ألنَّ �لعة لربحُت«-؛ فاس�تعامهلا حمرَّ »لو بعُت هذا السِّ
ٌء؛ َفاَل َتُقْل: َلْو َأينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا؛ َوَلِكْن  يطان؛ كام يف احلديث: »َوإِْن َأَصاَبَك يَشْ الشَّ

ْيَطاِن«))). ُقْل: َقَدُر اهلل َوَما َشاَء َفَعَل؛ َفإِنَّ )َلْو( َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

د اخلرب -كقول: »لو ُزرَتني ألكرمُتك«-؛ فال حرَج فيه، فإن كان  أما اس�تعامل )لو( ملجرَّ
ا فهو حراٌم. ا فهو صدق، وإن كان َكِذباً اخلرب ِصدقاً

؛ لنفعُت به الناس«- فال  وكذا استعامهلا لتمنِّي أمٍر ُمباٍح -كأن يقوَل: »لو َرَزقني اهلل ِعلاماً
حرَج فيه.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ(:
: ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل حاَل املنافِقني؛ أعقَبه بتوجيه اخِلطاب إىل املسلمني؛ فقال

أي�ا  )ہ(  مواقعه�م  م�ن  وانَس�حبوا  وهَرب�وا،  أدَب�روا  أي:  )ۀ ہ ہ( 

املس�لمون. وقد انزَم أكثُر جيش املس�لمني، حتى مل يبَق مع النبي  إالَّ نحو ثالثة 
ار، يف غزوة ُأُحد. عش رجالاً )ہ ھ ھ( وها: مَجْع املسلمني ومَجْع الكفَّ

رواه مسلم )664)(.  (((
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َل�ل  �وا وهَرب�وا )ھ ھ ے( أي: أوقَعه�م يف الزَّ إنَّ ه�ؤالء الذي�ن تولَّ
ن�وب، والِعصيان  واخلطيئ�ة )ے ۓ ۓ( أي: بس�َبِب بع�ِض ما وق�َع منهم من الذُّ

. ِّواملخاَلفة ألمر النبي

م قريباًا من  )ڭ ڭ ڭ ۇ(: س�امَح وت�اوَز. وأعاَد ِذكَر )الَعْفو( هنا -م�ع ما تقدَّ

قوله : )ڻ ڻ ڻ(-؛ لتأكيد الَعْفو.

و)الَعْفو(: َتْرك املؤاَخذة عىل الذنب، ويكون غالباًا يف َتْرك الواجبات. و)املغفرة( تكون 
مات. ملن وقَع يف املحرَّ

�ة، وجعَلها مقَتِصةاً عىل م�ا وقَع فيهم من  فعف�ا اهلل تعاىل عن عقوبة املس�لمني األُخرويَّ
الَقْتل واجِلراح، والُمصيبة، والتمحيص.

)ۆ ۆ ۈ( أي: ذو مغفرة، وسرت للذنب، وتاُوز عنه وعن أثره. )ۈ(: ُيْمِهل 

ِعباَده، وال ُيعاِجلهم بعقوبته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وا يوم ُأُحد؛ فال جيوز الطَّْعن فيهم بذا األمر. حابة  الذي فرُّ مغفرة اهلل جلميع الصَّ

نوب واخلطايا  �يطان يس�َتِجرُّ املس�لَم إليقاعه يف اخلطيئة، ويوال علي�ه الذُّ وفيها: أنَّ الشَّ
الواحدة بعد األخرى.

وفيها: أنَّ املصاِئب التي تقع للناس، إنَّام هي آثاٌر طبيعيَّة ملعاصيهم.

وفيه�ا: أنَّ اإلنس�ان قد ُيعاَقب بوقوع�ه يف معصية، ألجل معصية أخ�رى ارتكَبها، وأنَّ 
وا يوم التقى الَجْمعان. ا، وتولَّ ماة الذين عَصوا انَزموا أيضاً الذنب يتولَّد من الذنب؛ فالرُّ

وفيه�ا: أنَّ العقوب�ة ال ختَتصُّ بأمل البَدن، أو خس�ارة املال والولد، ونح�و ذلك؛ وإنَّام قد 
تك�ون بِخذالٍن عن الطاعات، كام قال احلس�ن : »إنَّ الرجل لُيذنِب الذنب، فُيحَرم به 

قيام الليل«))).

ينََوري. املجاَلسة وجواهر العلم ))/)6)( للدِّ  (((
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وفيها: ِحْلم اهلل تعاىل، بَعفوه عن ُعقوبة َمن يسَتِحقُّ الُعقوبة.

يطان ليس له َمْدخٌل عىل َمن اعتصم باهلل، وال يستطيع أن يتسلَّط عليه إالَّ  وفيها: أنَّ الشَّ
م. ك واجٍب، أو فِْعِل حمرَّ إذا أدخَله العبد عىل نفسه بنفسه، وفتح له الثَّْغرة، برَتْ

وفيه�ا: أنَّ َم�ن ص�دق يف توبته، وَن�ِدَم عىل تفريطه؛ فإنَّ اهلل حُيِْس�ن إلي�ه، ويفَتح له باب 
التوبة واألَْوَبة.

وفيها: أنَّ املعايص تقع من الصاحلني ومن الفاس�قني، ولكنَّها ختَتِلف من ِجهة: اإلكثار، 
واإلصار، والدَرجة.

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
جئ حئ مئ ىئ يئ(:

�يطاُن ُقُلوبم  ث�م ن�ى اهلل تعاىل عب�اَده املؤمنني عن ُمش�ابة الكافرين، الذين أفس�َد الشَّ
: بالَوساوس واملعَتقدات الباطلة؛ فقال

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( أي: ال تتش�بَّهوا بالكافري�ن، أو املنافق�ني يف 

اعتقاِدهم الفاسد )ې ې( أي: عن إخوانم -يف الُكفر أو النََّسب- )ې ى 
ى ائ( أي: س�اَفروا فيها للتجارة والَكْس�ب، فامتوا )ائ ەئ ەئ( أي: خرجوا يف 

الَغْزو، فُقتِلوا.

قالوا: )وئ وئ ۇئ( أي: ُمقيمني مل خيُرجوا؛ )ۇئ ۆئ( يف سفرهم )ۆئ ۈئ( يف 
َغزوهم.

)ۈئ ېئ ېئ( أي: اعتقاَده�م وقوهَل�م وظنَّه�م الباط�ل )ېئ ىئ ىئ( أي: 

بون به عىل موِت إخوانم وَقْتِلهم. ا، يتعذَّ ا وُحزناًا، وغامًّ وأَسفاً نَدماً

ا عليهم: )ی ی ی( أي: بيده األمر والَخْلق، فال حييا أحٌد، وال  ثم قال تعاىل ردًّ
يموت إالَّ بمشيئتِه وقَدِره، وال ُيزاد يف ُعمر أحٍد، وال ُينَقص منه إالَّ بقضاِئه وقَدِره.
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فاعتِق�اد أنَّ »الِقتال يقَطع اآلجال« اعتقاٌد باطٌل؛ فق�د حُييي اهلل الغازي، وُيميت القاِعد 
يف البلد.

)جئ حئ مئ( من خٍي أو رشٍّ )ىئ( أي: ُمطَّلٌع عليه، فُيجازيكم به.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار. تريم التشبُّه بالكفَّ

وفيها: أنَّ املسلم يتميَّز عن غي املسلم بقولِه، وعَمِله، واعتقاِده.

وفيه�ا: أنَّ اإليامن باهلل وقضاِئه وقَدِره يمنَع الَحْسة، وُيعني عىل مواَجهة املصاِئب؛ ألنَّ 
َمن ُيؤِمن باهلل يِد َقْلَبه، فَيْثُبت، كام قال تعاىل يف آيٍة أخرى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]التغابن: 11[.
، واألمل والَحْسة. قاء النَّفسِّ وفيها: أنَّ االعتِقادات الباطلة سَبٌب للشَّ

وفيه�ا: معاجَلة نفس�يَّة للُمصابني يف ُأُحد، ب�ام يمنَع من زيادة آالمه�م، وبام خُيَفِّف عنهم 
ضا بالقضاء، والتسليم بأنَّ احلياة واملوت قَدٌر من اهلل، ال ُبدَّ أن يقع كام  الُمصيبة، باألمر بالرِّ
ا املؤمنون- بام حصَل من موت أقاِربِكم؛ فإنَّ أَجل اهلل إذا جاء  يريد ، فال َتْبَتِئس�وا -أيُّ

ٌر، وليس السَبُب يف حصوله اخلروَج من املدينة. ر، واملوت مكتوٌب مقدَّ ال يؤخَّ

، والَحْسة، والندامة عىل فوت  نيا قبل اآلخرة، بالَغمِّ وفيها: تعذيب اهلل للكافرين يف الدُّ
املحبوب.

وفيها: أنَّ ِقلَّة اليقني باهلل سَبٌب للَحْسة.

ويف اآلي�ة: النهي عن القول الباطل، وأنَّه ينش�أ عن اعتقاد باط�ل؛ فمقوالت أهل البَِدع 
- ناِشئة عامَّ وقَر يف ُقُلوبم من اعتقاداهتم الفاسدة. -مثالاً

وفيها: أنَّ اإلقامة والسفر ليستا مؤثِّرَتني يف احلياة واملوت؛ فقد حُييي اهلل املسافِر، وُيميت 
املقيم، وحُييي الغازي، وُيميت القاعد.

وفيها: اطِّالع اهلل عىل العقائد الُمخبَّأة يف الصدور.
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وفيه�ا: ُس�وء مقصد املنافِق�ني وُخبثهم، يف إرادهت�م تنفَي املؤمنني عن اجله�اد، بمقولة: 
�م يقولون هل�م: ال ختُرجوا للغزوات القادمة حتى  )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(، فكأنَّ

ال متوتوا!

وفيها: أنَّ َمن يموت يف اجلهاد، ويسَتوِجب الثواب؛ خٌي ممَّن يموت يف بيته موتَة البعي.

وفيه�ا: أنَّ النَّ�َدَم عىل ما وقع من القضاء، ال ُيَغيِّ الواِقع، وال ينفع الناِدم، بخالف النََّدم 
عىل التفريط؛ فهو موِجٌب للتوبِة، واستِدراِك ما فاَت.

ع، أو عىل أقدار اهلل تعاىل، أو لالحتجاج  وفيها: َذمُّ استِعامل )لو(، يف االعرتاض عىل الشَّ
م عىل أمٍر قد فاَت. بالقَدر عىل املعصية، أو التحسُّ والتَّندُّ

ط فيه اإلنسان. ويف اآلية: توجيٌه بعَدم النََّدم عىل ما مل يفرِّ

وفيها: تفيز املؤمنني للجهاد يف سبيل اهلل، وتشجيعهم عىل قتال أعداء اهلل، والنهي عن 
التأثُّر بكالِم َمن يثبِّطهم عن ذلك.

ار واملنافِقني  ا ملن ُيش�ابِه الكفَّ ن هتديداً وفيه�ا: أنَّ املوعظة باطِّالع اهلل عىل األعامل، تتضمَّ
يف أقواهلم واعتقاداهتم الباطلة.

؛ فال ُب�دَّ أن ينتهَي بس�َبٍب آخر، كام قيل:  وفيه�ا: أنَّ األََج�ل املكت�وب إذا مل ينَتِه بس�َبٍب معنيَّ
ف الِميتات ومواقعها يتفاَوت، فام دام املوت سيأيت  دت األسباُب، واملوت واحد«. لكن رَشَ »تعدَّ

بكلِّ حال؛ فليحِرص اإلنسان أن تأتَيه َمنيَّته عىل عمل صالح، وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر.

)جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(:
ثم بشَّ اهلل تعاىل َمن ُيقَتل من املؤمنني أو يموت يف س�بيل اهلل، بُحس�ن اجلزاء والعاقبة؛ 
يت وجالل،  فق�ال تعاىل: )جب حب(: هذا حيِمل معنى الَقَس�م، وتقدير ال�كالم: »وِعزِّ
ا، أو معَتِمرين،  اجاً لئن ُقتِلتم« )خب مب ىب( أي: يف اجلهاد. أو خرجُتم ُمهاِجرين، أو ُحجَّ

أو دعاةاً يف سبيله، فُقتِلُتم.
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)يب جت( يف بيوتك�م، أو يف أيِّ م�كان آخر، وكنُتم عىل التوحي�د خمِلصني هلل، عاِملني 

بطاعته.

)حت خت مت( يس�رُت با ُذنوبكم، ويتجاوز با عنكم )ىت( منه يش�َمُلكم با؛ 

نيا الفاين. )يت جث مث( من األموال وُحطام الدُّ

)ٱ ٻ( يف َحرَضٍ أو َس�َفٍر )ٻ ٻ( يف اجلهاد أو يف غيه؛ )ٻ پ پ( 

أي: ُتَمعون، فُتالقونه لُيجازَيكم عىل أعاملكم.

وتقديم ِذكر )الَقْتل( يف اآلية األوىل عىل ِذكر )املوت(؛ بياناًا لَشفه ومنزلته؛ ألنَّه ش�هادٌة 
يف سبيل اهلل.

ا من الَقْتل. وتقديم ِذكر )املوت( عىل )الَقْتل( يف اآلية الثانية؛ إشارةاً إىل أنَّه أكثر وقوعاً

ويف اآليَتني من الفوائد:

املوعظ�ة بع�د الرتغيب؛ فإنَّه ق�ال يف اآلي�ة األوىل: )حت خت مت ىت(، وقال يف 
الثانية: )ٻ پ پ(.

ار حريصون عىل مَجْع األموال. وفيها: أنَّ املنافِقني والكفَّ

وفيها: َفْضل الَقْتل يف س�بيل اهلل -وعىل رأس�ه: اجلهاد-. ويدخل فيه: َمن ُقتَِل يف األمر 
عوة إىل اهلل، ويف طريقه لطَلب الِعْلم،  ، ويف الدَّ باملعروف والنهي عن الُمنَكر، ويف بيان احلقِّ

ين. وكلُّ َمن ُقتَِل يف مصلحة الدِّ

ار،  وفيها: َفْضل َمن مات يف سبيل اهلل يف َسَفر اجلهاد، ولو كان مِمَّْن َماَت بغي أيدي الكفَّ
كَمن ماَت من مرٍض أو سقوٍط عن دابَّة، ونحو ذلك.

نيا. وفيها: أنَّ انِقضاء األجل يف سبيل اهلل، ينَتِقل به اإلنساُن إىل ما هو خٌي من الدُّ

وفيه�ا: تس�لية اهلل للمؤمن�ني الُمصاب�ني، والَجْمع بنَي املغف�رة والرمحة لتكَتِمَل س�عادُة 
َهداء. الشُّ

وفيها: أنَّ املرِجع إىل اهلل، مهام طاَلْت حياُة اإلنسان.
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�هادة، واخلروُج  �هادة التنافُس لنَيل الشَّ ب الشَّ نيا؛ ليس�ُهَل عىل طالَّ وفيها: تقي أمر الدُّ
نيا. من الدُّ

ويف ِذْك�ر )املغف�رة( قب�ل )الرمح�ة(: التَّْخلية قبل التَّْحلي�ة، وفيها إش�ارٌة إىل الَجْمع بنَي: 
اخلوف من العقاب، وطَلب الثواب.

موا أرواحهم يف س�بيل اهلل، والبِش�ارة لقتىل ُأُحد  حابة الذين قدَّ ويف اآليت�ني: َفْض�ل الصَّ
. من املؤمنني

وفيها: أنَّ الَقْتل واملوت يف سبيل اهلل ليس ممَّا حُيَذر؛ وإنَّام هو ممَّا ُيطَلب، وحُيَرص عليه.

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(:
، خالَف فيها اجلنوُد أمَر قائدهم،  ول�امَّ كان ما حصَل يف ُأُحد من اهلزيمة: ُمصيبةاً عظيمةاً
ج�وع؛ َذَك�َر اهلل  هن�ا مكانَة هذا  وان�زَم أكثُره�م، فثب�َت ، ودعاه�م إىل الرُّ
القائد، وَفْضَله، وُحسَن ُخُلقه، وما ينبغي عليه تاه جنوِدِه، الَّذين تسبَّبوا يف اهلزيمة؛ فقال 

سبحانه:

)پ ڀ ڀ ڀ( )الب�اء( س�َببيَّة، أي: بس�َبِب رمح�ة اهلل العظيمة؛ ص�اَر اللِّني من 

لَت ما  �ُهولة م�ن أخالق�ك )ڀ ٺ( أي: يف قول�ك، وُمعاملت�ك، وتمَّ طبع�ك، والسُّ
جرى منهم.

)ٿ ٿ( وقاس�ياًا؛  ا  �ا ش�ديداً )ٺ ٺ ٿ( أي: جافياً�ا يف كالم�ك، عنيفاً

قوا عنك، وتباَعدوا. لوك، ولتَفرَّ )ٿ ٹ ٹ( أي: ما تمَّ

ك. وا فيه من حقِّ هتم وما قصَّ )ٹ ڤ( أي: ساِم�ْحهم، وتاَوْز عن زالَّ

)ڤ ڤ( أي: ادُع هلم باملغفرة، عن تقصيهم يف حقِّ اهلل تعاىل.

نيا، التي َتِرُد عليك، ممَّا  ي�ن والدُّ )ڤ ڦ ڦ( أي: اس�َتْطِلع رأيم يف أمور الدِّ

ليس هلل فيه ُحكٌم، مثل: أمور الَحْرب ولقاء العدو، وإرسال الُبعوث، ونحوها.
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انيَِّة؛ فش�اوَر أصحاَب�ه يف َب�ْدٍر، وُأُحد،  بَّ وق�د َعِم�َل النب�يُّ  ب�ذه الوصيَّ�ِة الرَّ
واخلن�َدق، والُحديبَية، واستش�ار عليًّا وأس�امة  يف حادثة اإلف�ك)))، وعىل رأس َمن 

. كان يستشيهم: وزيراه: أبو بكر وعمُر

وقال : »الُمْسَتَشاُر ُمْؤمَتٌَن«))).

)ڦ ڄ( وجَزمَت عىل فِْعل يشٍء -بعد املشاَورة- وقصدَت إمضاَءه؛ )ڄ ڄ 

ڄ( واعَتِمد عليه، وثِق به سبحانه.
)ڃ ڃ ڃ چ( واملعَتِمدين عليه، يف مجيع أمورهم، فُيِشدهم إىل ما فيه اخلي 

والصالح هلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
. هو من توفيق اهلل له، ومن إكرامه تعاىل ألصحابه  ِّأنَّ لِ�ني جانب النبي

ويف اآلية: الثَّناء عىل قيادة النَّبيِّ  ألصحابه يف معركة ُأُحد وغيها.

ويؤَخذ منها: براءته  من أيِّ سَبب يف اهلزيمة.

وفيها: أنَّه كان يف املسلمني َمن يسَتِحقُّ الَمالمة والتعنيف عىل ما صدَر منه من الُمخاَلفة 
ا بالُحسنى. واهلزيمة، ومع ذلك ُأِمَر النبيُّ  بمعاملتهم مجيعاً

وا عن الصاحب. وفيها: الَعفو عن األصحاب، وعدم مؤاخذهتم؛ حتى ال ينِفروا، وال ينَفضُّ

: غليَظ الَقْلب، ال جيتمع حوَله أحٌد. وفيها: أنَّ الفظَّ

وفيها: أنَّ ُسوء الُخُلق من أسباب انِفراط َعْقد اجلامعة.

وفيها: استِغفار اإلمام والعالِ�م ألصحابه.

�ورى وفضله�ا؛ حيث ُأِم�َر النب�يُّ  بُمش�اَورة أصحابه، مع  وفيه�ا: أهيَّة الشُّ
وَرى، لكان  اه، ولو اس�تغنى أحٌد عن الشُّ اس�تغنائه بالوحي، وكامِل العقل الذي وهَبه اهلل إيَّ

النبيُّ  أغنى الناس عنها.

رواه البخاري ))66)(، ومسلم )770)(.  (((
حه األلباين يف صحيح اجلامع )6700(. رواه أبو داود )8))5(، والرتمذي )))8)(، وابن ماجه )3745(، وصحَّ  (((
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وفيه�ا: أهيَّ�ة معرفة مقادير الُعق�ول واألفهام، وصالح اآلراء؛ النتخ�اب أصَلِحها، أو 
الَجْمع بينها.

�ورى: عدم االس�تِبداد بال�رأي، واجتاِمع الُقُل�وب، وحصول  وفيه�ا: أنَّ م�ن فوائد الشُّ
املطلوب، وَدْفع َلوم النَّفس والغي عن املسَتشي.

وفيه�ا: تصيل األجر والث�واب، بامتِثال األمر، وإزالة ما يق�ع يف الُقُلوب عند حدوث 
املكروب.

وفيها: تواُضع املسَتشي، وتطييب خواطر املسَتشارين، وظهور منزلتهم عند املسَتشي.

يِّد ينبغي أن يكون ليِّناًا. ويف اآلية: أنَّ السَّ

وفيها: تدريب األفراد عىل اس�تِنباط الصواب، وتنش�يط النفوس واس�تِجالب احلامس 
كاء فيه ل�امَّ بَذلوا رأَيم. م صاروا رُشَ للُمشاركة يف األمر؛ ألنَّ

د والتَّذبُذب، وأنَّ عىل القائد أن جَيَْمع بنَي الَحْزم والَعْزم واللِّني. دُّ وفيها: حُماَربة الرتَّ

ا للش�ورى-؛ فال َيِصحُّ أن ينُقَض  وفيه�ا: أنَّ الرئي�س والقائد إذا رَشَع يف العمل -تنفيذاً
اُجع ضٌر، وَضْعٌف، وَفَشٌل. ْ ُوجوُد ُمعاِرٍض راجٍح؛ ألنَّ الرتَّ عزيمَته، ما مل يتبنيَّ

ل. ل عىل اهلل، وحمبَّة اهلل ألهل التَّوكُّ وفيها: َفْضل التوكُّ

وفيه�ا: أنَّ تفوي�ض األم�ر إىل اهلل ال ُين�ايف األَْخَذ باألس�باب، واالستِش�ارة س�َبٌب من 
األسباب.

ة والقادة- إليها؛  وفيها: أنَّ َأْمَر النبيِّ  باملشاَورة هو دعوٌة ملن دونه -من األِئمَّ
ألنَّ ُصدوَر األمر إىل األعىل شأناًا -مع استغنائه عنه- يدلُّ عىل أنَّ األدنى مقصوٌد بذلك من 

باب أوىل.

حابة  ؛ ألنَّه أمَر نبيَّه  بالَعفو عنهم، واآلِمر أوىل  وفيها: َعفو اهلل عن الصَّ
بِفْعل ما أمَر به.

وفيها: استِش�ارة َمْن هو أهٌل لالستِش�ارة؛ فإنَّ اهلل تعاىل أمَر نبيَّه  باستِش�ارة 
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ينيَّة أن  أصحاب�ه -وهم الُعدول الثِّقات-؛ فينبغي عند االستِش�ارة يف املس�ائل الشعيَّة الدِّ
ا.  باً نيا عليه أن يسَتش�ي عاِقالاً مرِّ ، صاحَب دي�ن، ويف أمور الدُّ ، ثقةاً يك�ون املسَتش�ار عالِ�اماً
- قادة اجلي�ش فيام يتعلَّ�ق بالَحْرب، وأعي�ان النَّاس فيام يتعلَّ�ق باملصالح  فيستش�ي -مث�الاً

ة. العامَّ

ويف اآلية: النَّهي عن الَفظاظة يف األقوال، وِغَلظ الَقْلب يف األفعال.

وفيها: الَجْمع بنَي األَْخذ باألسباب، واالعتِصام بُمَسبِّبها وخالِقها.

وفيه�ا: أنَّ الَقْل�ب إذا رشَد عن اهلل؛ فإنَّه قد ُيعيده إليه بُمصيب�ة، أو بداية، أو يتخىلَّ عنه 
-والعياذ باهلل-.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک(:
رهم اهلل  ول�امَّ حصَلت اهلزيمُة يف ُأُحد؛ بس�َبِب تقصي بعض املس�لمني ومعصيتهم؛ حذَّ
وا عنه خذهلم؛  م إذا عاُدوا إليه نَصهم، وإذا تولَّ تعاىل من فِْعل أسباب اخِلذالن، وبنيَّ هلم أنَّ

فقال تعاىل:

)چ چ ڇ( أي: َيَ�ْب لك�م النَّ�َص، وُيِعنْك�م علي�ه؛ )ڇ ڇ ڇ( وال 

ته. َيْقَهْركم أحٌد، مهام كانت قوَّ

ْك ُنصتك�م. و)اخِل�ذالن(: ِض�ّد النص.  )ڍ ڌ( أي: يتخ�لَّ عنك�م، وَي�رْتُ

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(: اس�تِفهام بمعنى النَّفي؛ أي: ال أحَد ينُصكم من بعد 

ِخذالنه لكم.

�وه باالعتِ�امد، وال يِصفوا  )ڑ ڑ( الغالِ�ب القاِه�ر )ک ک( وخيصُّ

ل إىل غيه. شيئاًا من التوكُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب تعليق الَقْلب باهلل وحَده يف طَلب االنتِصار.
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وفيه�ا: وج�وب األَْخ�ذ بأس�باب الن�ص، وق�د ج�اء ذكُره�ا يف اآليَت�ني 55، 56 م�ن 
. ومَمُلها: اإلخالص هلل، وطاعة رس�وله  س�ورة النُّور واآليَتني 40، )4 من س�ورة الَحجِّ

الة، وإيتاء الزكاة، واألمر باملعروف والنهي عن الُمنَكر. ، وإقام الصَّ

وفيها: التحذير من فِْعل أس�باب اخِلذالن، وقد جاء ذكُرها يف آياٍت أخرى؛ ومنها: تولِّ 
ار وُمناَصهتم. الكفَّ

ل عليه، ووجوب ذلك؛ كام يف قوله: )ڑ ڑ ک  ويف اآلية: إفراد اهلل تعاىل بالتوكُّ
ل املؤمنون  ه التأخي ُيفيد الَح�ْص، بخالف ما لو قيل: »فليتوكَّ ک(، وتقدي�م ما حقُّ

عىل اهلل«.

ك يف مواطِن  وفيه�ا: خطورة اخِلذالن ع�ىل املؤمنني؛ ألنَّ )اخِل�ذالن( هو: التخيلِّ وال�رَتْ
ل أعظم ما يك�ون يف مقام احلاجة؛ كام يظه�ر جليًّا يف طلب النص،  االحتي�اج. ول�ذا فالتوكُّ
ا غي اهلل، وال  ل(: »أالَّ تطُلب لنفس�ك ناِصاً �فاء، كام قيل يف تعري�ف )التوكُّ زق، والشِّ وال�رِّ
زق بمعصي�ة اهلل ُمناٍف  ا غي اهلل«، وطل�ب الرِّ لِرزق�ك خاِزناً�ا غ�ي اهلل، وال لعَمِلك ش�اِهداً

ماة يف َتْرك مواِقعهم، طلباًا للغناِئم؛ فكانت اهلزيمة. ل، كام فعل الرُّ للتوكُّ

وفيها: بالغة القرآن. ومن أمثلته يف اآلية: إيراُد االستِفهام بمعنى النفي؛ ليكون أبلغ يف 
النفي؛ كقوله: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( أي: ال أحَد ينصكم.

ومنه�ا: اس�تعامل النف�ي املقَت�يِض للُعم�وم، يف قول�ه: )ڇ ڇ ڇ(، و)ال( نافي�ة 
للجنس، و)غالِب( نِكرة، والنَّ�ِكرة يف سياق النفي ُتفيد الُعموم.

�ه التأخي؛ لُيفي�د االختِصاص والَحْص، ك�ام يف قوله: )ڑ ڑ  ومنه�ا: تقديم ما حقُّ
ک ک(.

ا يف املعنى إذا ُقِرَن معها  ؛ ألنَّ الكلمة تزداد ظه�وراً دِّ ومنه�ا: اس�تِعامل الُمقابِل وِذُكر الضِّ
ها، كام جاء يف ِذكر )اخِلذالن( ُمقابِل )النص(. ِضدُّ

ومنه�ا: اس�تِعامل االلتِف�ات، وهو: االنتق�ال من اخِلط�اب إىل الَغيبة، أي: من أس�لوب 
املخاَط�ب إىل الغاِئ�ب، أو العك�س؛ للتنبيه. فقد خاطَبه�م يف أول اآلية بقوله: )چ(، 
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وبقول�ه: )ڌ(، ث�م انتقل إىل الغائب يف آخر اآلية فق�ال: )ڑ ڑ ک(، ومل 
لوا«. يقل: »فتوكَّ

، يف قوله: )ڇ ڇ(؛ ليطمئنُّوا. واس�تِعامل  ومنها: اس�تِعامل أس�لوب النفي األش�دِّ
ة- يف قول�ه: )ڌ ڎ ڎ ڈ(؛ وذلك  أس�لوب النفي باالس�تِفهام -وهو أقل ِش�دَّ

ا باملؤمنني. تلطُّفاً

  ل، واحلثُّ عليه؛ فإنَّه قد أمَر نبيَّه ويف اآلية -مع التي قبلها-: التأكيد عىل التوكُّ
ا به فقال: )ڑ ڑ ک ک(،  به فقال: )ڄ ڄ ڄ(، ثم أمَر املؤمنني ُعموماً

ولبيان أنَّه من أعظم أسباب النص.

ل عىل اهلل من مقَتضي�ات اإليامن، وكام يزيد اإلي�امن وينُقص؛ فكذلك  وفيه�ا: أنَّ التَّ�وكُّ
ا له-. ل وينُقص -َتَبعاً يزيد التوكُّ

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ(:
ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل ُحسَن ُخُلِق نبيِّه ؛ ذكَر هنا براءَته ممَّا اهتَمه به بعُض املنافِقني، 

من أنَّه غلَّ من غنيمٍة قبل ِقْسَمتها؛ فقال تعاىل:

)ک گ گ( أي: ال َيلي�ق ذل�ك بَمقامه الشي�ف )گ گ( أي: خيون، ال باألَْخِذ 

ل عليه. من غنائم املعركة ِخفيةاً لنفسه، وال بإخفاء يشٍء من الَوحي املنزَّ

، بأن خيوَنه أحٌد. ا، فال جيوز أن ُيَغلَّ وأيضاً

)ڳ ڳ( أي: َي�ُخ�ن، باألَْخ�ِذ م�ن الغنيمة؛ )ڳ ڱ ڱ( كام ه�و، حَيِْمله عىل 

ُعنُقه )ڱ ڱ(؛ ليكوَن له فضيحةاً عىل رؤوس األشهاد.

ا: اخِليان�ة يف الغنيمة. ويدخل  ، واخِليانة فيه. ورشعاً : َأْخُذ اليشء ِخفي�ةاً و)الُغل�ول( لغ�ةاً
فيه: االختاِلس من بيت مال املسلمني.

نوب، قد جاء الَوعيُد الش�ديُد يف عقوبة الغالِّ ي�وَم القيامة؛ فعن أيب  وه�و من كبائ�ر الذُّ
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ُهَرْي�َرَة ، َقاَل: َقاَم فِينَا َرُس�وُل اهلل  َذاَت َيْوٍم، َفَذَك�َر الُغُلوَل، َفَعظََّمُه َوَعظََّم 
َأْم�َرُه، ُث�مَّ َق�اَل: »اَل ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم جَيِ�يُء َيْوَم الِقَياَمِة َع�ىَل َرَقَبتِِه َبِعٌي َل�ُه ُرَغاٌء )وهو صوت 

البعي(، َيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلل، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيئاًا، َقْد َأْبَلْغُتَك!

اَل ُأْلِف�نَيَّ َأَحَدُك�ْم جَيِيُء َيْوَم الِقَياَمِة َعىَل َرَقَبتِِه َفَرٌس َلُه مَحَْحَمٌة )صوت الفرس(، َفَيُقوُل: 
َيا َرُسوَل اهلل، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيئاًا، َقْد َأْبَلْغُتَك!

اَل ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم جَيِيُء َيْوَم الِقَياَمِة َعىَل َرَقَبتِِه َشاٌة هَلَا ُثَغاٌء )صوت الشاة(، َيُقوُل: َيا َرُسوَل 
اهلل، َأِغْثنِي، َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك َشْيئاًا، َقْد َأْبَلْغُتَك!...«، ثم ذكَر الشاة، والنَّفس، والثِّياب، 

ة))). هب والِفضَّ والذَّ

اُه َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َس�ْبِع  َق�ُه اهللُ إِيَّ ؛ َطوَّ ا ِم�َن األَْرِض ُظْلاماً ويف احلدي�ث: »َم�ِن اْقَتَطَع ِش�رْباً
َأَرِضنَي«))).

�ةاً أو غي ذلك )ڻ  )ں ڻ( أي: ُت�اَزى وُتعَط�ى )ڻ ڻ( س�واءاً كان�ت غالَّ

ۀ( أي: ما اقرتَفت وفعَلت )ۀ ہ ہ( ال بنَقص ثواب، وال بزيادة عقاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ماة؛ فكأنَّه يقول هلم: ملاذا تركُت�م مواِقعكم لتصيبوا من الغناِئم؟  اإلش�ارة إىل ُمعاَتب�ة الرُّ
أكنُتم ختَش�ون أن ُتَرموا من نصيبكم منها؟ أَو ما َعِلمُتم أنَّ نبيَّكم  ال خيون، وال 

يأخذ منها شيئاًا، وسيعطيكم نصيبكم؟ فلامذا عصيُتموه وتركُتم مواِقعكم؟

وفيه�ا: أنَّ النب�يَّ  ال َيليق به ُغلول املال، وال ُغلول الِعْل�م، وأنَّ الُغلول دناَءة 
ة  �ة؛ ف�ال يليق ه�ذا بمقام األنبي�اء، وليس من ِش�َيمهم اخِليانة بجميع أنواعه�ا؛ فالنُّبوَّ وِخسَّ

واخِليانة ال تَتِمعان.

وفيه�ا: تري�م الُغل�ول، وأنَّه م�ن الكباِئ�ر، وأنَّ الفضيحَة ي�وَم القيامة زي�ادٌة يف عذاب 
صاحبه.

رواه البخاري )3073(، ومسلم ))83)( -واللفظ له-.  (((

رواه البخاري )98)3(، ومسلم )0)6)( -واللفظ له-.  (((
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وفيها: أنَّ األَْخذ من غناِئم املعركة قبل ِقْس�َمتها ِخيانٌة للمسلمني، سواءاً ألفراد اجليش، 
أو جلمي�ع املس�لمني -بالُخُمس الذي يذهب لبيت املال- وتزداد إث�اماً إذا ُأِخَذت وهي عند 

نبيٍّ ُيِشف عىل ِقْسمتها.

ا  ينيَّة. وليس الُغلول خاصًّ ا يف حقِّ أصحاب املناص�ب الدِّ وفيه�ا: أنَّ الُغل�ول يزداد ُقبحاً
ا:  ؛ فهو داخٌل فيه. ويدخ�ل فيه أيضاً بغناِئ�م املعرك�ة؛ ف�كلُّ َمن أخَذ م�ن ماٍل عامٍّ بغي ح�قٍّ

ها إىل أصحابا. ُغلول الكُتب، باستعارهتا ثم َمنِع َردِّ

وفيها: أنَّ اجلزاء من ِجنس العمل؛ لقوله: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(.

نيا؛ فيأيت به اهلل  يوَم  وفيه�ا: إثب�ات ُقدرة اهلل تعاىل؛ فإنَّ املغلول يك�ون قد فنَي يف الدُّ
ين. الدِّ

وفيه�ا: أنَّ اإلنس�ان ال ينَتِفع بث�واب ما مل َيْكِس�به؛ فال فائدة من إهداء ث�واب الطاعات 
لألم�وات أو األحياء. وُيس�تثنَى من هذا: م�ا دلَّ الدليل عىل وصوله، كاحل�جِّ والُعمرة عن 

َدقة، وغيها. عاء، وصيام النَّْذر عنه، والصَّ امليِّت، والدُّ

وفيها: تعظيم حقِّ املسلم عىل املسلم، وُحْرمة أموال املسلمني.

وفيه�ا: أنَّ بعض َم�ن يذهب للجهاد يق�ع يف اخِليانة واملعصية؛ كاالنتِحار، وش�قِّ عصا 
ي�اء بالقتال -لُيق�ال: ُش�جاٌع- أو القتال  ْح�ف، أو الرِّ الطاع�ة ع�ىل أم�يه، والتولِّ ي�وَم الزَّ
ت�ي تُدث حتى يف  عصبيَّ�ة، ال بنيَّ�ة إع�الء كلم�ة اهلل، ونحو ذلك من املع�ايص والكبائر، الَّ

األحوال العِصيبة اخلطية.

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(:

ول��امَّ ذك�َر اهلل تع�اىل توفيَت�ه كلَّ نف�س ما كس�َبت -ع�ىل وج�ه الُعم�وم-؛ أردَف ذلك 
بالتفصيل واملقاَرنة، وأنَّ جزاء املطيعني ليس كجزاء املسيئني؛ فقال تعاىل:

)ہ ھ ھ ھ( أي: س�عى يف تصيل ِرضاه، بِفعِل الطاعات وَتْرِك املعايص 

َخط(: هو الغضب الشديد  -ومنها الُغلول- )ھ ے( ورجَع )ے ۓ ۓ( )السَّ
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)ڭ( َمْرِجع�ه وَمس�كنه )ڭ( وه�و اس�ٌم م�ن أس�امء النَّ�ار. قيل: مش�تقٌّ من 

ا  يت بذلك؛ ألنَّ )الَجْه�م(، وه�و الكراهة، ُيقال: »َجَهَم�ه« إذا عبَس يف َوْجِهه وقطََّبه، ُس�مِّ
م -والعياذ باهلل-. تلقى َمن يدُخلها بَوجه عابس متَجهِّ

)ڭ ۇ( أي: َقُبح، وساَء هذا املرِجع والُمنقَلب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َعْدل اهلل تعاىل، وأنَّه ال ُيساِوي بنَي أوليائه وأعدائه.

ْعي لتحصيل مرضاة اهلل، بِفْعل ما أمَر به، وَتْرِك ما نى عنه. وفيها: وجوب السَّ

وفيه�ا: املوعظ�ة والتحذي�ر من أس�باب دخول النَّ�ار، ومنه�ا الُغلول املذك�ور يف اآلية 
السابقة.

َخط( هلل تعاىل، كام يليق بجالله وَعَظمته. وها  ضا(، وصفِة)السَّ وفيها: إثبات صفِة )الرِّ
ة الثابتة هلل تعاىل، فال جيوز نفُيها، أو تريُفها، أو تأويلها. فات الفعليَّة االختياريَّ من الصِّ

ويف اآلي�ة: دلي�ٌل عىل خط�أ قول بعِض الناس، إذا م�ات امليِّت وُدفَِن يف قربه: »ُش�يَِّع إىل 
ا اجلن�ة أو النَّار، أما القرب فهو  مث�واه األخ�ي«؛ فاملثوى األخي ه�و املنقَلب واملصي، وهو إمَّ

. مزاٌر، ودار ممرٍّ ال دار مقرٍّ

ْجِر عن املعايص،  وفيه�ا: أنَّ التفصي�ل يف املصي، وَعقد املقارنة بني مصَيين؛ أبلغ يف الزَّ
والتحريِض عىل الطاعات.

)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(:

ثم قال تعاىل يف الفريَقني -َمن اتَبع ِرضوان اهلل، وَمن باَء بَسَخطه-:

)ۆ ۆ( يعن�ي: أهَل اخلي وأهَل الشِّ درجاٌت، أي: أصحاب َطَبقات ومراتب 

خمتلف�ة )ۈ ۈ( ويف ُحكمه، يتفاوتون يف درجات الثواب والعقاب، بَحَس�ب درجاهتم 
ْرك األسفل. فيق األعىل إىل الدَّ يف الطاعات واملعايص، من الرَّ
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وهذا كام قال تعاىل: )ى ى ائ ائ( ]األحقاف: 19[.

وه�ذا بَحَس�ب ِعْلمه تع�اىل؛ وهل�ذا ق�ال: )ۋ ۋ ۅ ۅ(: علي�ٌم بأعامهلم، 
ا. ا وال َيزيدهم رشًّ اها، وجُيازيم عليها، ال يظِلمهم خياً وسُيَوفِّيهم إيَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ اإليامن يزيد وينُقص، وأنَّ األقوال واألفعال تتفاَضل.

وفيها: أنَّ أهل اخلي كام هم درجاٌت فيه، فأهل الشِّ َدَركاٌت فيه.

وفيها: إحاطة اهلل تعاىل بأعامل الِعباد.

)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(:
ول��امَّ نف�ى اهلل تع�اىل الُغل�ول واخِليانة ع�ن نبيِّ�ه ؛ مدَحه وبنيَّ منَّ�ة اهلل به عىل 

املؤمنني؛ فقال سبحانه:

ل عليهم، وأحسَن إليهم )ى ى ائ(  )ۉ ې ې ې ې( أي: أنعَم وتفضَّ

ا خُتِرج الناس من  س�الة( َبْعثاًا؛ ألنَّ يت )الرِّ وأرس�َل إليهم. وأصل )الَبْعث(: اإلنشاء، وُسمِّ
ا )ائ( ُمْرسالاً من عنده. ا جديداً م ُبِعثوا، وُأنِشئوا َخْلقاً حال إىل حال، فكأنَّ

نون  وقوله )ەئ ەئ( أي: من ِجنِسهم، عربيًّا مثلهم، نشأ بينهم، يعِرفون حاَله، ويتمكَّ
من خماَطبته وسؤاله، وماَلسته، واالنتفاع به.

ويأمره�م  ُيَربِّيه�م،  أي:  )ۇئ(  كتاب�ه وقرآن�ه  أي:  )وئ وئ ۇئ( 

ة،  باملع�روف وينهاه�م ع�ن الُمنَك�ر؛ لتزك�َو نفوُس�هم، وتتخلََّص م�ن النَّجاس�ات املعنويَّ
�يَّة، بام أمَرهم به من  ا من النَّجاس�ات احِلسِّ رهم أيضاً ك، وَخَبث اجلاهليَّة. وُيَطهِّ وَدَنس الشِّ

االستِنجاء والوضوء والُغْسل.

نَّة واحلديث،  )ۆئ ۆئ( يعني: معاين القرآن )ۈئ( وهي: السُّ

وهي بياٌن للكتاب.
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)ۈئ ېئ ېئ ېئ( أي: قب�ل بِْعثته  )ىئ ىئ( وَغيٍّ وجهٍل، حُييط بم 

)ىئ( ظاهٍر، جيلٍّ لكلِّ أحد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ر، و)الم( التأكيد، و)ق�د( التي تفيد  التأكي�د عىل بِْعث�ة النَّبيِّ ، بالَقَس�م املق�دَّ
التحقي�ق، يف قول�ه: )ۉ ې ې ې ې(، وتقدير ال�كالم: »واهلل، لقد َمنَّ اهلل عىل 
املؤمن�ني«، ويف ه�ذا بياٌن لَق�ْدر النِّعمة وأهيَّته�ا؛ ليَعوها، ويتعلَّقوا با، ويس�َتفيدوا منها، 

وحيِرصوا عليها، ال لشكٍّ أو إنكاٍر منهم.

ار ُينِكرون�ا، وُيعِرضون عنها، وال  وفيه�ا: أنَّ أهل اإليامن تتبنيَّ هل�م ِمنَّ�ُة اهلل، بينام الكفَّ
ا، فُيحَرموا خَيها. يرَفعون با رأساً

ٌف هل�م. وإذا كان إبراهي�ُم  قد  وفيه�ا: أنَّ النَّب�يَّ  فخ�ٌر للع�َرب، ورَشَ
اش�رتَك فيه اليهود والنصارى والعَرب، وموس�ى قد افتخَر به اليهود، وعيس�ى قد افتخَر به 

. ٍُّف للعَرب: أن ُبِعَث فيهم النبي النصارى؛ فإنَّ أعَظَم رَشَ

�ا هي أكَرُم  وفيها: أنَّ النبيَّ  أنَفُس العَرب -نَس�باًا وَحَس�باًا- وما خلَق اهلل نفساً
. ِّعليه من النَّبي

وفيه�ا: أنَّ النبيَّ  ُبِعَث معروَف احلال، قد اس�تباَن أم�ُره ملن حوَله؛ ولذا قال: 
)ى ائ(؛ فل�م يك�ن أم�ُره ليخفى عليهم، والش�خص املعروف عند ق�وم إذا جاَءهم 

بيشٍء؛ كانت معرفُتهم السابقة له سَبباًا يف تصديِقه وَقبوِل ما جاِء به.

عاة املعروفني يف أقواِمه�م وقباِئلهم، واالهتاِمم  وفيه�ا: أنَّه ينبغي التأكيد ع�ىل اختيار الدُّ
بتعليمه�م وتدريبهم وتربيتهم؛ ليقوموا بالواجب املطلوب، ويكونوا أقدَر عىل تقيقه، وأنَّ 

قيام املعروفني يف األقاليم والقبائل بدعوة َمن حوهلم؛ خيتِص الوقَت واجلهَد.

ا من ِجنس العَرب، أدَعى إىل ُمتابعتِه واإليامِن  وفيه�ا: أنَّ اختيار اهلل لنبيِّه  َبَشاً
؛ ما ألَِفه الناس، وال اس�تطاعوا االقتِداء به، وإنَّام كان  ب�ه؛ ألنَّ�ه لو كان من املالئكة أو اجل�نِّ
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 ِمثَلهم يأكل الطعام، ويميش يف األسواق، وجعَله عربيًّا؛ ألنَّه لو كان أعجميًّا ل�اَم 
َفِقه قوُمه منه، وما َفِهموا عنه.

وفيه�ا: أهيَّ�ة التِّ�الوة اللَّفظيَّة للق�رآن -بإقام�ة حروفه وتوي�ده- والت�الوة الُحكميَّة 
-بالعمل بأحكامه-.

ة  يَّة -من النجاسات واألخباث- والطهارة املعنويَّ وفيها: أهيَّة الَجْمع بنَي الطهارة احِلسِّ
ك، والنِّفاق، وُسوء األخالق-. ْ -من الشِّ

ة، والعمل بام. نَّة النبويَّ وفيها: أهيَّة الَجْمع بنَي قراءة القرآن والسُّ

وفيه�ا: أنَّ م�ن وظائف الرس�ول ، وَوَرَثته من أهل الِعْل�م: الَجْمع بنَي تالوِة 
نه يكون  اه. والتعليم أخصُّ من التالوة؛ ف�إنَّ َمن قرأه وُلقِّ الق�رآن عىل الن�اس، وتعليِمهم إيَّ

تالياًا له، أما التعليم فيشمل: تعليم اللَّفظ، وتعليم املعنى، وتعليم الُحكم والعَمل.

وفيها: أنَّ تعليم القرآن س�َبٌب لُفُش�وِّ الكتابة. والقرآن مكتوٌب يف اللَّوح املحفوظ، ويف 
َفرة- ومكتوٌب يف املصاحف التي بنَي أيدي املسلمني. صحائف املالئكة -بأيدي السَّ

وفيها: تعليم الناِس وضَع األش�ياء يف مواِضعه�ا، وأرساَر التشيع، ومصالِ�َحه، وِعَلل 
األحكام. وكلُّ هذا من معاين )احِلكمة(.

ويف اآلية: وجوب ُش�كر نِْعمة إرس�ال النبيِّ ؛ باإليامن به، واتِّباعه، واالقتداء 
به، ونش ُسنَّته، وُنصته.

سول بَحَسب َمن أرسَله. ف الرَّ وفيها: أنَّ رَشَ

ة، والطَبعيَّة؛  وفيها: أنَّ مماَثلة النَّبيِّ  ملن ُبِعَث فيهم، إنَّام هي يف اجلوانب البشيَّ
ه اهلل تعاىل به من اخلصائص العظيمة  كالنََّسِب، واللُّغة والوطن، وَيفوقهم بالوحي، وما خصَّ

الشيفة.

حاب�ة ، بِذك�ر مكانة النَّب�يِّ العظيم  وفيه�ا: ختفي�ُف ُمصيب�ة َوقع�ة ُأُحٍد ع�ىل الصَّ
، الَّذي سلَّمه اهلل من املِشكني، فرجَع مع املؤمنني إىل املدينة.

ِف وَفْضِل املتَّهم الربيء، ُيعني عىل إبعاد التُّْهمة عنه. وفيها: أنَّ ِذْكر رَشَ
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)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

ىت يت جث مث ىث(:
ث�م عاَدت اآلياُت إىل َأْخِذ الِعَظة والِعربِة مْن هزيمة ُأُحد، وبياِن س�َبب حصوهلا، وكان 

حابة  َدهشٌة لِ�ام وقع، ويتساءلون عن سَببه؛ فقال تعاىل: يف الصَّ

)ی( يعني: أَوحني، و)اهلمزة( لالستِفهام، وهو استِفهاُم إنكار وتقريع.

�بعني، وما  )ی ی( وه�ي هزيم�ة املس�لمني، وَغَلبة املِشك�ني، وَقْتل السَّ

ُتم  حصَل من اجِلراح يوم ُأُحد )جئ حئ مئ( يوَم َبْدٍر، حينام قتلُتم منهم سبعني، وَأرَسْ
سبعني -وهم يف حكم املقتولني؛ لُقدرتكم عىل َقْتلهم-.

بني: كي�ف حصَل لنا  ل��امَّ حص�َل هذا تس�اءلُتم و)ىئ يئ جب( أي: تتس�اَءلون ُمتَعجِّ
ار عىل الباطل،  ، وأعداؤن�ا كفَّ نا الَغَلبة، ونحن ُمس�لمون عىل احلقِّ الَقْت�ل واهلزيم�ة، ولعُدوِّ

ورسول اهلل  معنا، أفَلْسنا أحقَّ بالنص؟!

�بهة: )مب ىب يب  ا ع�ن هذا التس�اؤل وهذه الشُّ �ا النب�يُّ - جواباً )خب( -ي�ا أيُّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  تع�اىل:  قول�ه  تفصيُل�ه يف  ج�اء  وق�د  جت(. 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( اآلية ]آل عمران: 152[.

�َبب يف ذلك،  بوا م�امَّ حلَّ بكم؛ فأنُتم السَّ : إَذن، ال ينبغي لكم أن تتعجَّ فاملعن�ى اإلمج�الُّ
بمعصيتِكم وفِراِركم.

ث�م ه�ل نس�يُتم َفْض�ل اهلل عليكم يف َب�ْدٍر، وقد كان نُصه لك�م أعظَم م�ن اهلزيمة التي 
ُتم سبعني، بينام يف ُأُحد ُقتَِل منكم  حلَّت بكم يف ُأُحد؟ فإنَّكم يوَم َبْدٍر قد قتلُتم سبعني وَأرَسْ

سبعون فقط.

هتم؟ وهل نسيُتم أنَّكم اخرتُتم أخَذ الِفداء يف َبْدٍر، فُقتَِل منكم سبعون رجالاً بِعدَّ

وقول�ه تع�اىل )خت مت ىت يت جث مث( أي: أنَّ اهلل تع�اىل ق�ادٌر أن ي�ِزم ه�ؤالء 
ر ما جرى حِلكمة ُيريده�ا ، كام قال يف  املِشك�ني، وينَصك�م عليهم، ولكنَّه قىض وق�دَّ

د: 4[. اآلية األخرى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]حممَّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

حابِة أخَذ الِفداء يف َبْدٍر -وما يرتتَّب  ٌب من أمَرين: اختيار الصَّ أنَّ سَبب ُمصيبة ُأُحٍد ُمركَّ
عليه- ومعصية َمن عص يف ُأُحٍد.

، أو أَشّد. وفيها: أنَّ األرَْسَ قد يكون ِمثَل الَقْتل يف الُذلِّ

 ، ني�ا ال تدوم عىل ح�اٍل واحٍد؛ حتى أهل اإلس�الم ينَت�ِصون تارةاً وفيه�ا: أنَّ أم�ور الدُّ
وينَهِزمون أخرى.

وفيها: أنَّ أهل احلقِّ ال ُيشرَتط أن ينَتِصوا يف كلِّ املعارك.

قوا رشوط النص؛ فال ُبدَّ أن ينَت�ِصوا، وال يتخلَّف النص  وفيه�ا: أنَّ أهل احل�قِّ إذا حقَّ
ِط  عنه�م إالَّ بذنٍب َعِملوه، والُعقوبات آثاٌر الزمة لألعامل، واهلل تعاىل إنَّام وعَد بالنص بَشْ

َتْرك املعصية؛ كام قال يف آيٍة أخرى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ( ]آل عمران: 125[.

وفيه�ا: التَّحذي�ر من ُش�ْؤم املعصية، وأنَّ ُش�ْؤَمها قد َيطال األبري�اء الذين ال ذنَب هلم، 
ويك�ون م�ا أصاب�م ِرفعةاً هلم عن�د اهلل؛ فالنب�يُّ  قد ابُت�يِلَ بس�َبِب معصيِة بعض 
ت َرَباِعَيَت�ُه، وُهِش�َمت الَبْيضة عىل رأس�ه، وس�ال الدُم ع�ىل َوْجِهه  أصحاب�ه؛ فق�د ُك�ِسَ

. الشيف

نيا يؤثِّر يف األمر املس�تقَبيّل، ولي�س يف احلاّل وحَده؛ فقد كان  وفيه�ا: أنَّ احِلْرص عىل الدُّ
أخُذ الِفْدية يف بدٍر سَبباًا من أسباب ُمصيبة ُأُحد.

د وجود النبيِّ  بنَي الناس، ال يمن�ع عنهم الُمصيبة، كام حصَل  وفيه�ا: أنَّ م�رَّ
، كام ق�ال اهلل تعاىل: )ائ ەئ ەئ وئ  يف ُأُح�د، ولكنَّ�ه يمنع عنهم العذاَب العامَّ

وئ ۇئ( ]األنفال: 33[.

ي نفَسه بام ناَله من النِّعمة من قبل. وفيها: أنَّ اإلنسان إذا أصاَبْته ُمصيبٌة؛ فعَليه أن ُيَعزِّ

َبب أوالاً فيام َكَسبْته يداه. وفيها: أنَّ اإلنسان إذا أصاَبْته ُمصيبٌة؛ فعَليه أن يبحث عن السَّ
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 ، وفيه�ا: أنَّ م�ن فوائ�د الب�الء: التَّنبيَه ع�ىل األخطاء؛ للحَذر م�ن الوقوع فيها مس�تقَبالاً
وإلصالح مكاِمن اخلَلل وهوى النُّفوس.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(:

ر اهلل تعاىل عباَده املؤمنني، بأنَّ كلَّ ما حصَل يوم ُأُحد من املصائب إنَّام هو بتقديره  ثم ذكَّ
وقضائه، وإذنه ومشيئته؛ فقال سبحانه:

)ٱ ٻ( م�ن اهلزيم�ة والَقْت�ل واجِل�راح )ٻ ٻ ٻ( أي: تقاَب�ل مَجْ�ُع 

ره. املسلمني ومَجُْع املِشكني )پ پ( أي: اإلذن القَدرّي، واهلل هو الذي قدَّ

ر ه�ذه الُمصيبة؛ ليظَهر ِعْلُمه  م( للتعليل، أي: أنَّ اهلل تعاىل قدَّ )پ پ( )ال�الَّ

بأهل اإليامن، ويتبنيَّ ِرضاهم بقضائه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

�ْعي يف ختفيف الُمصيبة. وِمن رمحة اهلل تع�اىل باملؤمنني: أنَّه أنزَل عليهم ما ُيعالِج أثَر  السَّ
الُمصيبة يف نفوسهم.

وفيه�ا: اإليامن بقضاِء اهلل وقَدِره، وأنَّه ال حيُصل يشٌء يف العامل إالَّ بإذنه ومش�يئته، وهذا 
من أعظم ما خيفِّف َوْقع املصاِئب.

، وهو املتعلِّق بالتكوين والَخْلق. ومما ورد بش�أنه يف القرآن  وفيه�ا: ِذْكُر إذن اهلل القَدريِّ
ا: قوله تعاىل: )گ گ گ گ( ]املائدة: 110[. أيضاً

، املتعلِّق بام رَشَع�ه اهلل لعباده، كام يف قوله تعاىل:  �ا اإلذن اآلخ�ر، فهو اإلذن الشعيُّ وأمَّ
وقول�ه:   ،]21 ]الشورى:  ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ 

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]يونس: 59[.

؛  واإلذن الكوينُّ ال ُبدَّ أن يقع، ويكون فيام حيبُّه اهلل، وفيام ال حيبُّه. بخالف اإلذن الشعيِّ
ف�ال يك�ون إالَّ في�ام حيبُّ�ه اهلل، ويرض�اه، وق�د يق�ع أو ال يق�ع -عىل َحَس�ب أح�واِل العباد 

واستِجابتِهم أو إعراِضهم-.
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وفيه�ا: أنَّ ِعْل�َم اهلل األزلَّ الس�ابَق -ومن�ه ِعْلم�ه باملؤمن�ني- ال يرتتَّ�ب علي�ه الث�واب 
والعق�اب؛ وإنَّام يرتتَّب الثواب والعقاب عىل ِعْل�م الظُّهور -وهو ِعْلم اليشء عند حصوله 
ة عىل الِعباد؛ ألنَّ اهلل سبحانه لو  ووجوده- وهو املذكور يف اآلية. وهو الذي تقوم به الُحجَّ

، لقالوا: ما َعِملنا، فِلَم ُنعاَقب ونؤاَخذ؟ حاسَبهم بَحَسب ِعْلمه السابِق األزلِّ

وفيها: تربيُة أهل اإليامن، من خالل املصاِئب.

ره! فكلُّ  ، وال ُيَقدِّ ة، الذين يقولون: إنَّ اهلل تعاىل ال خيُلق الشَّ دُّ عىل القَدريَّ ويف اآلية: الرَّ
-؛ فإنَّام هو بتقدير اهلل ومشيئته. ما جيري يف العامَل -من خي أو رشٍّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ(:

ا: أْن يظَهر أهُل النِّفاق، وينَكِش�َف  ث�م َذك�َر اهلل تعاىل من ِحكمة تقديره مُلصيبة ُأُحٍد أيضاً
حاهلم؛ فقال تعاىل:

)ڀ ڀ ڀ( أي: لَيظَه�ر ِعْلُم�ه بم، وتتب�نيَّ أحواهلم للمؤمن�ني، فيحَذروهم 

  ٺ ٺ( أي: ق�ال بع�ُض املس�لمني -كعبد اهلل ب�ن عمرو بن َح�َرام، والد جابر(

جوع بعدما انسحبوا: ضونم عىل الرُّ وغيه- للمنافِقني، حُيَرِّ

)ٺ( معنا إىل ُأُحد )ٿ( املِشكني )ٿ ٿ    ٿ( إلعالء كلمته، )ٹ ٹ( 

محيَّة عن أنفِسكم، وأهليكم، وأموالِكم، وبلِدكم. أو: ادفعوا املِشكني بتكثي سواد املسلمني 
. واد إذا َكُثر كان أرهَب للعُدوِّ -وإن مل تقاتلوا-؛ فإنَّ السَّ

)ٹ( -أي: املنافِقني- يف جواب َمن دعاهم ملواصلة املسي: )ڤ ڤ ڤ( أي: 

ل�و نعَلم أنَّكم س�تلَقون العُدوَّ وُتقاتِلونم، أو: لو كنَّا نعرف القتال وُنْحِس�نه، ونقِدر عليه؛ 
)ڤ( أي: ذهبنا معكم.

)ڦ( أي: املنافِق�ون )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( أي: يف ذلك اليوم الذي 
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انخَذلوا ورَجعوا فيه، كانوا للُكفر أقرب -وإن كان معهم يشٌء من اإليامن- بام ُيش�اَهد من 
م ُيْبطِنون الُكفر، فأعذاُرهم ظاهرة الَكِذب. أحواهلم، وُيسَتَدلُّ به عىل أنَّ

وقيل: هم ألهل الُكفر -يومئٍذ- أقرب ُنصةاً منهم ألهل اإليامن.

ا -كالنُّْطق بالش�هادَتني- وُيظهرون من اإليامن )ڃ ڃ چ  )ڃ ڃ( كالماً

؛ ألنَّ ُقُلوبم قد خالَطها الُكفر. چ( حقيقةاً

)چ ڇ ڇ ڇ( أي: أعَلم من غيه س�بحانه، وهو عليٌم بام خُيفون يف أنُفِس�هم 

ِع القتال، والعداوِة للمؤمنني. من: الُكفِر، وتوقُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد -مع التي قبلها-:

أنَّ اإلي�امن ه�و األصل يف النُّفوس، والنِّفاق طارئ عىل َم�ن نافَق؛ ولذلك عربَّ عن أهل 
اإليامن بالَوصف؛ فقال: )پ پ(، وعربَّ عن أهل النِّفاق بالِفْعل؛ فقال: )ڀ 

ڀ ڀ(.

وفيها: متييز اخلبيث من الطَّيِّب، ومتييز أهل النِّفاق من أهل اإليامن؛ وممَّا يُدلُّ عىل ذلك: 
إع�ادة الِفْعل وتكريره؛ فق�ال: )پ پ(، )ڀ ڀ ڀ(؛ لئالَّ َيْرِجَع نفُس 
ا؛ ليكَتِم�َل التمييُز بنَي ه�ؤالء وهؤالء، وتنزياًا  الِفْع�ل )وليعل�م( إىل املنافِق�ني واملؤمنني معاً

ا وتكرياماً للمؤمنني من االنتِظام يف ِسْلك الُمنافِقني. وتشيفاً

وهك�ذا حص�ل يف الواقع؛ فقد انفصَل عبُد اهلل ب�ُن ُأيَبٍّ بَمن معه من املنافِقني، عن جيش 
أهل اإليامن!

وفيها: أهيَّة العوامل النَّفسيَّة يف القتال؛ فإنَّ كثرة عَدد اجليش يف نَظر َعنْيِ العُدوِّ ُيْرِهبه، 
ه. ويكون أبَلغ يف َدْفعه وَصدِّ

ومثله�ا: الُمرابط�ة عىل اخليل مع اجليش؛ فه�ي ُتْرِهب األعداء -ول�و بغي قتال-؛ ألنَّ 
املرابَِط ُمدافِع.

وفيها: استِعامل املنافِقني لألعذار الواهية يف التَّخلُّف عن اجلهاد، ومن ذلك: َزْعمهم أنَّ 
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م ال حُيِْس�نون القت�ال -فيكون خروُجهم بَزعمهم من باب إلقاء  الَحْرب غي متوقَّعة، أو أنَّ
النفس إىل التَّهُلكة-.

م َيْكِذبون؛ فإنَّ كلَّ الدالئل كانت ُتشي إىل وقوع َحْرب؛ ألنَّ  وقد َعِلموا يف أنُفِسهم أنَّ
�ا قد خرَج�ت يف جيٍش كبٍي، تريد الثأر ممَّ�ا أصابم يوَم َبْدٍر، وقد نصبوا َعْس�كَرهم،  قريشاً

ا؟! ونزلوا ُقرَب املدينة، أَفَبْعد هذا كلِّه ال يكون القتال متوّقعاً

ة رجال العَرب كانوا يعِرفون فنون القتال، ويسَتعِملونه يف الغارات فيام بينهم،  ثم إنَّ عامَّ
فاع عن أنُفِسهم، ونحو ذلك! ويف الدِّ

ث�م لو كانوا صاِدقني؛ خلَرجوا مع املس�لمني، فإن حصل قت�اٌل قاَتلوا، وإالَّ فلن يكلَِّفهم 
جوُع شيئاًا. الرُّ

ويف اآلية: أنَّ الشخص قد تتقلَّب به األحوال، فيكون يف حاٍل أقرَب إىل الُكفر، ويف حاٍل 
أقرَب إىل اإليامن.

وفيه�ا: أنَّ املنافِق�ني أن�واع؛ فمنهم: َمن نفاقه خال�ٌص ليس معه إيامٌن ألبت�ة، ومنهم َمن 
يكون معه يشٌء من اإليامن خُيالِطه بعُض النِّفاق -يِقلُّ ويكُثر بَحَسب حاله-.

�م خَيُذلون  وفيه�ا: أنَّ املنافِق�ني يقوم�ون باألعامل الت�ي هي يف صالح أه�ل الُكفر، وأنَّ
. املسلمني يف املواقف الَحِرجة؛ ألنَّ انِسحابم بعد اخلروج أسوأ من عَدم ُخروِجهم أصالاً

وفيها: أنَّ األحداث والِمَحن تكِشف املنافِقني.

وفيها: وجوب ُمواطأة الظاِهر للباطِن، والَقْلب للِّسان، يف اإليامن.

وفيه�ا: أنَّ العلي�م بَمكنون�ات ُقُل�وب املنافِقني، ق�ادٌر ع�ىل أنَّ َيْتِك أس�تاَرهم، وُيظهر 
أرساَرهم، ويفَضح بواطِنَهم، ويكشف أمَرهم للمؤمنني.

وفيها: أنَّ الَكِذَب مْن صفات املنافِقني املالِزمة هلم.

ار م�ْن بلده�م، ومَجْعهم لعس�كرهم، ونزوهلم ُقرَب املس�لمني  وفيه�ا: أنَّ خ�روج الكفَّ
بجيشهم؛ دليٌل واضٌح عىل رغبتهم وَعْزمهم عىل القتال.
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وفيه�ا: أنَّ الق�ول املعترَب هو ما كان له يف الَقْلب أس�اٌس، وأنَّ َم�ن نطق بقوٍل دون َقْصِد 
ا. َقْلبه؛ فيعترَب قوُله َلْغواً

وفيها: أنَّ املنافِق ال ُيفيد املسلمني، يف قليل وال كثي.

وفيها: أنَّ اإليامن يزيد وينُقص، وكذلك الُكفر يزيد وينُقص.

ان- ولكن إيامٌن جزئيٌّ  ام ِضدَّ وفيه�ا: أنَّ اإليامن والُكف�ر جيَتِمعان يف َقْلٍب واحٍد -مع أنَّ
ا. ا يف َقْلٍب واحٍد أبداً ا اإليامن املطَلق، والُكفر املطَلق فال جيَتِمعان معاً ، فأمَّ وكفٌر جزئيٌّ

، وقد جيمع الش�خُص الواحد بنَي يشٍء من  ، وللُكفر خصاالاً وفيه�ا: أنَّ لإلي�امن ِخصاالاً
خصال اإليامن ويشٍء من خصال الُكفر.

ة والَعْدل يف إطالق الُحكم عىل األشخاص. قَّ وفيها: الدِّ

وفيه�ا: أنَّ قول�ه )ڇ( -وإْن كان يعن�ي االش�رِتاك يف بع�ض الِعْل�م ب�نَي اخلال�ق 
واملخل�وق- لكن الُمامَثلة ممَتنعة، فأين هذا م�ن ذاك؟ وقد قال تعاىل: )ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی( ]اإلرساء: 85[، وق�ال الَخ�رِض ملوس�ى  -وقد جاء ُعصف�وٌر فنقَر يف البحر 
َنْقَرة-: »َما ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم اهلل، إاِلَّ ِمْثُل َما َنَقَص َهَذا الُعْصُفوُر ِمْن َهَذا الَبْحِر«))).

 - وفيه�ا: فِْع�ل أدن�ى املصلحَتنِي عند الَعْجز ع�ن أعالها؛ فَمن مل يس�تطِع القتال -مثالاً
فليخُرج لتكثي عَدد اجليش.

ار يف القتال؛ ألنَّ طَلب القتال ممَّن انس�َحب  وال يؤَخذ من اآلية: جواُز االس�تِعانة بالكفَّ
إنَّام كان إلظهاِرهم اإلسالم، واملعاَملة تكون بناءاً عىل الظاهر.

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ 

ک گ گ(:

ث�م ذك�َر اهلل تع�اىل مقولَة أه�ِل النِّفاق: )ڍ( وه�م: عبد اهلل ب�ن ُأيَبٍّ وأصحابه )ڍ 
ڌ( أي: الذين هم عىل شاِكَلتهم يف النِّفاق )ڌ( عن القتال، وختلَّفوا عن اجلهاد.

رواه البخاري )5)47(، ومسلم )380)(.  (((
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�ُبهات، فكانوا يتباَهون بس�المتهم  ث�م أضافوا إلث�م الُقعود إث�اماً آخر، وهو: إلق�اء الشُّ
وُقعوده�م، وَيْش�َمتون بَمن خالَفهم من املؤمنني وُقتِ�َل، ويقولون عنهم: )ڎ ڎ( يف 

عدِم اخلروج، واالنِسحاب كام انسَحْبنا )ڈ ڈ( يومئٍذ، وَلسِلموا كام َسِلمنا.

وحيتَم�ل أن يك�ون املعن�ى: )ڍ( أي: املنافِق�ني )ڍ ڌ( أي: عن إخوانم 
ون ع�ىل َفْقدهم: )ڎ  �َهداء الذي�ن ُقتلوا يف ُأُح�د، يتحسَّ يف النَّس�ب م�ن اخلزَرج، من الشُّ

ڎ( يف عَدم اخلروج مع النَّبيِّ ؛ )ڈ ڈ(.

ته�م، وأب�اَن َكِذب�م؛ فقال لنبيِّ�ه  لُيدَّ عليه�م: )ژ( -يا  فدح�َض اهلل ُحجَّ
�بهة: )ڑ( أي: ادَفُعوا )ڑ ک  �ا النب�يُّ - يف جواب ه�ذه الشُّ أيُّ
�ي م�ن امل�وت -كام زعمُت�م- فينبغ�ي أالَّ متوتوا! ولكن  ک( أي: إْن كان القع�ود ُينجِّ

الواقع أنَّ املوت يأتيكم حتى يف حال الُقعود؛ فاْدَفعوه إذا جاءكم!

)ک ک گ( يف أنَّ احلَذر ُيغني من القَدر، وأنَّ القاِعد سال�ٌم، وممتنٌِع عن املوت.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ املنافِق�ني ال يكَتف�ون بالتَّبطِئ�ة والتَّعوي�ق ع�ن اجلهاد قب�ل اخلروج؛ بل َيْش�َمتون يف 
جوع. ُبهات بعد الرُّ الُمْسِلمني، وُيْلقون الشُّ

ة- بش�أن ما حصَل  ة واخلاصَّ يَّ ِّ وفيها: أنَّ املنافِقني يتناَجون فيام بينهم -يف مالس�هم السِّ
للمؤمنني، لكنَّ اهلل تعاىل هلم بالِمْرصاد؛ فَيْهتِك أستاَرهم، ويكِشف للمؤمنني أرساَرهم.

وفيها: أنَّ املنافِق ال خيُلو من شامتٍة باملؤمنني عند ُمصيبتهم، أو َحْسٍة عند ُمصيبة نفِسه.

ُبهات. وهكذا العايص  هم إىل إلقاء الشُّ وفيها: أنَّ اإلثم جُيرُّ إىل اإلثم؛ فقعود املنافِقني َجرَّ
ا ملعصيت�ه -وهكذا فعَل  ا لنفس�ه وتس�ويغاً ه معصيُته إىل معصية أخرى، كالَكِذب س�رتاً ت�رُّ

ا لقعودهم عن القتال-. املنافِقون، تسويغاً

دِّ عىل ُشُبهات املنافِقني. وفيها: تلقني املؤمنني الُحَجج يف الرَّ

ا كثية، وَمن  وفيها: أنَّ القعود عن اجلهاد ال يعني بالرضورة السالمة؛ فإنَّ للموت أسباباً
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يموت�ون م�ن غي قتاٍل يف ح�ال األمن -ملرض أو حادث- قد يكونون أكث�َر ممَّن ُيقَتلون مع 
اجليش إذا خرَج جلهاٍد وَغْزٍو.

وفيها: أنَّ املنافِقني جَيَْمعون بنَي ُقبح الِفْعل وُقبح القول.

وفيه�ا: اع�رِتاض املنافِق�ني عىل الق�َدر، يف قوهل�م: )ڎ ڎ ڈ ڈ(، وفي�ه خماَلفة 
ٌء؛ َفاَل َتُقْل: َلْو َأينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا؛  صحيٌة حلديِث النبي : »َوإِْن َأَصاَبَك يَشْ

ْيَطاِن«))). َوَلِكْن ُقْل: َقَدُر اهلل َوَما َشاَء َفَعَل؛ َفإِنَّ )َلْو( َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

يه للمنافِقني أن يْدَرُءوه عن أنُفِسهم. وفيها: َقْهر اهلل لعباده باملوت، وتدِّ

ي به يف القرآن ال ُيمِكن وقوعه، وإالَّ  وفيها: أنَّه ال ُيمكن َدْرُء املوت؛ ألنَّ ما جاء التحدِّ
ي -وحاشاه سبحانه-. ي به فائدٌة، ولدلَّ ذلك عىل َعْجز املتحدِّ مل يكن للتَحدِّ

وفيها: أنَّ احلَذر -مع أهيَّته- ال يمنَع القَدر.

ةاً التي ينشونا يف وسائل اإلعالم؛  عاة لُشُبهات املنافِقني، خاصَّ ي الدُّ يَّة تصدِّ وفيها: أهِّ
ة. حتى ال تنطيل عىل العامَّ

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(:

ن ُقتَِل من  ى اهلل  نبيَّه  وأولياَءه املؤمنني  أحس�َن تعزية، عمَّ ث�م عزَّ
: املسلمني يف املعركة، وبنيَّ حاَل الذين تسَّ املنافِقون أو َشِمتوا بمقَتِلهم؛ فقال

ا النب�يُّ - ويدخل غُيه يف هذا اخِلطاب  )گ گ( أي: ال تُظنَّ�نَّ -يا أيُّ

ا )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( يشمل: ُشَهداء ُأُحد، وبئر َمُعوَنة، وغيهم ممَّن ُقتَِل يف املعركة  تَبعاً
فاًا -كَمن ارتدَّ عليه س�هُمه فقتَله- )ڱ(  ، أو َمن ُقتَِل متحرِّ ار، س�واءاً بيد العُدوِّ مع الكفَّ

مون. ون، وال يتنعَّ م ال حُيِسُّ أي: ال تُظنَّ أنَّ

نيا،  مون )ں ڻ(؛ فهم ق�د فاَرقوا الدُّ �ون ويتنعَّ )ڱ ں( حي�اَة األرواح، حُيِسُّ

ة( رَشٌف وتكريٌم هل�م )ڻ( أي: ُيعَطون من النَّعيم.  فص�اروا عند اهلل، وه�ذه )الِعنديَّ
زق(: العطاء. وأصل )الرِّ

رواه مسلم )664)(.  (((
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وقد قيل: إنَّ هذه اآلية نزَلت يف محزة وأصحابه  من قتىل ُأُحد.

وقد جاء يف سَبب نزول هذه اآلية:

ع�ن اب�ن عبَّاس ، قال: قال رس�ول اهلل : »ل�امَّ ُأِصي�َب إْخَواُنُكْم بُِأُحٍد؛ 
، َتِرُد َأْنَاَر اجلَنَِّة، َتْأُكُل ِمن ثاَِمِرَها، َوَتْأِوي إىَِل َقنَاِديَل  َجَعَل اهللُ َأْرَواَحُهْم يِف َجْوِف َطْيٍ ُخرْضٍ
ِبِْم َوَمقيِلهم؛ َقاُلوا: َمن  م�ن َذَهٍب ُمعلَّقٍة يِف ظِلِّ الَعْرِش، َفَلامَّ َوَجُدوا طِيَب َمْأَكِلِه�ْم وَمْشَ
ا أْحياٌء يف الَجنَّة ُنْرَزُق؛ لَِئال َيْزَه�ُدوا يِف اجِلَهاِد، َوال َينُْكُلوا ِعنَد احلَْرِب  ُيَبلِّ�ُغ إْخواَنن�ا عنَّا، أنَّ

ُغُهْم َعنُْكْم. َفَأنزَل اهللُ: )گ گ ڳ  روا(! َفَقاَل اهللُ سبحانه: َأَنا ُأَبلِّ )أي: جيُبنوا ويتأخَّ
ڳ ڳ ڳ ڱ( إىل آخر اآلية«))).

م سألوا رسوَل اهلل  عن هذه اآلية؛ َفقاَل:  وعن عبد اهلل بن مسعوٍد ، أنَّ
ُح ِمَن اجلَنَِّة َحْيُث ش�اَءْت،  َقٌة بِالَعْرِش، َتْسَ ، هَلَا َقناِديُل ُمَعلَّ »َأْرواُحُهْم يِف َجْوِف َطْيٍ ُخرْضٍ
، َفقاَل: َهْل َتْشَتُهوَن َشْيئاًا؟ قاُلوا: َأيَّ  ُُم اطِّاَلَعةاً َلَع إَِلْيِهْم َربُّ ُثمَّ َتْأِوي إىِل تِْلَك الَقناِديِل، َفاطَّ
اٍت، َفَلامَّ َرَأْوا  ُح ِمَن اجلَنَِّة َحْيُث ِش�ْئنَا؟ َفَفَعَل َذلَِك ِبِْم َث�الَث َمرَّ ٍء َنْش�َتِهي، َوَنْح�ُن َنْسَ يَشْ
، ُنِريُد َأْن َتُردَّ َأرواَحنَا يِف َأْجساِدَنا، َحتَّى ُنْقَتَل يِف  ُكوا ِمْن َأْن ُيْسَأُلوا، قاُلوا: يا َربِّ ُْم َلْن ُيرْتَ َأنَّ

ةاً ُأْخَرى، َفَلامَّ َرَأى َأْن َلْيَس هلم حاَجٌة ُتِرُكوا«))). َسبيِلَك َمرَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التعزية بعد الُمصيبة، وهي: ختفيُف أثِرها عىل الُمصاب.

ٌة؛  م أحياٌء، وهلل بم ِعنايٌة خاصَّ �َهداء يف س�بيل اهلل، ومن كراَمتِهم: أنَّ وفيها: َفْضل الشُّ
مون. فهم عنَده يتنعَّ

هادة. وفيها: الرتغيب يف اجلهاد؛ للحصول عىل الشَّ

َهداء العالية فيه. َزخ، ومنزلة الشُّ وفيها: إثبات نعيم الرَبْ

نه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. رواه أبو داود )0)5)(، وحسَّ  (((
رواه مسلم )887)(.  (((
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زخ، وهو دون نعيمهم بعد قيام الس�اعة؛ ألنَّ النعيَم  �َهداء يف الرَبْ وفيها: ثبوت نعيم الشُّ
بعد عودة األرواح إىل أجسادها -بال مفارقٍة بعد ذلك- أكمُل من النَّعيم الذي يقع للَجَسد 

وُح بعد املوت. إذا فاَرَقْته الرُّ

َهداء ُيرزقون وهم أمواٌت، بال أسباٍب يبُذلونا. وفيها: أنَّ الشُّ

ة، وهي أن يكون َأحٌد من أهل اإليامن عند اهلل. ة( اخلاصَّ ف )الِعنديَّ وفيها: رَشَ

َهداء، وأنَّه يبدأ من حني الَقْتل. وفيها: استِمرار ِرزق الشُّ

َهداء، وقد  وح. وقد تأكل األرُض أجس�اَد الشُّ وفيها: أنَّ َفناء اجلَس�د ال يلَزم منه فناء الرُّ
ا. ا األنبياء فاألرض ال تأُكل أجساُدهم أبداً ال تأكل بعَضهم. أمَّ

دِّ عىل املنافِقني، الذين َش�ِمتوا بمقتل ُشَهداء املسلمني، فبنيَّ اهلل  أنَّ  وفيها: إكامٌل للرَّ
- يف حاٍل عظيٍم من النعيم. هؤالء -الذين هم يف َموِضع الشامتة أو التَّحسُّ

ا فقط؛ وقد  ا نفس�يًّا أو معنويًّ ، وليس أمراً �َهداء ِرزٌق حقيقيٌّ زق املذكور للشُّ وفيها: أنَّ الرِّ
ُرُج  اَء، خَيْ �َهَداُء َعىَل َباِرٍق -َنْ�ٍر بَِباِب اجلَنَِّة- يِف ُقبٍَّة َخ�رْضَ ثب�َت يف احلدي�ث الصحيح: »الشُّ

َعَلْيِهْم ِرْزُقُهْم ِمَن الَجنَِّة ُبْكَرةاً َوَعِشيًّا«))).

ضا بالقضاء. ي الرِّ وفيها: أنَّ التَّعزية ُتَقوِّ

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(:

م-؛ فقال  َهداء نعياماً نفسيًّا -باإلضافة إىل النعيم املحسوس املتقدِّ ثم ذكَر اهلل تعاىل أنَّ للشُّ
عن حاهلم:

ور، ومنه املحمود واملذموم  )ڻ( )الَفَرح(: ِضدُّ الُحزن، وهو قريٌب من معنى السُّ

�ل عليه�م، م�ن الكرامة وألوان  )ۀ ۀ ہ ہ ہ( أي: بال�ذي أعطاه�م وتَفضَّ

يادة. النعيم. و)الَفْضل( يف اللُّغة: الزِّ

نه األلباين يف صحيح اجلامع ))374(. رواه أمحد )390)(، وابن حبَّان )4658(، وحسَّ  (((
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�ا مسورين. و)الُبشى(: اخلرب الس�اّر )ھ ھ  )ہ( يب�شِّ بعضهم بعضاً

نيا بعَدهم،  �هادة من إخوان�م )ے ے( أي: ممَّن بقَي يف الدُّ ھ ھ( يف الَقْتل والشَّ
ين، ُيريدون اللَّحاق بإخوانم الذين سَبقوهم. ثابتني عىل الدِّ

أو يكون املقصود بقوله )ے ے(: الذين مل ُيْدِركوا َفْضَلهم وَمنزلتهم.

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( أي: َيْس�َتْبِشون بع�َدم اخل�وف والُح�زن ع�ىل 

هادة. إخوانم األحياء؛ لثباهِتم عىل اإليامن، ورغبتِهم يف الشَّ

أو: ال خيافون ممَّا أماَمهم -من املصي- وال حيَزنون عىل ما تركوه وراَءهم.

�وء يف  والَف�ْرق ب�نَي )اخلوف( و)الُحزن(: أنَّ )اخلوف(: غمٌّ بام يتوقَّعه اإلنس�ان من السُّ
ة، يف املايض أو احلاض. املستقَبل، و)الُحزن(: غمٌّ نتيجة َفْوت منفعٍة، أو حصول مرضَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َهداء. اجتاِمع الَفَرح واالستِبشار للشُّ

َهداء. وفيها: اجتاِمع األمن بزوال املحذور، والنِّعمة بحصول املأمول، ملن سلَك سبيل الشُّ

�َهداء؛ ألنَّ االستِبش�ار والَفَرح كاله�ا تظَهر آثاُره عىل  وفيه�ا: ظهور َفْضل اهلل عىل الشُّ
الَوْجه والَبَشة.

ة اإليامنيَّة: حمبَّة ش�مول الَفْض�ل والنِّعم�ة ألهل اإليامن  وفيه�ا: أنَّ م�ن مقَتضي�ات األُُخ�وَّ
ِحق؛ ليحُصل له من النعيم مثُل ما حصَل لألول. هادة لالَّ اآلَخرين، ومتنِّي السابق حصوَل الشَّ

َهداَء بَمن سيقُدم عليهم، من ُنظراِئهم وأشباِههم. ف اهللُ الشُّ وفيها: احتاِمل أن ُيعرِّ

وفيها: متنِّي اخلي ألهل اإليامن.

وفيها: استِحباب تبشي املؤمن ألخيه املؤمن.

َهداء؛ ألقَدموا عىل َبْذِل نفوِسهم يف سبيل اهلل. َهداء لو عَرفوا ما حصل للشُّ وفيها: أنَّ غي الشُّ

وفيه�ا: أنَّ الَعالق�ة بنَي األحياء واألموات من أهل اإلي�امن، ال تنَقطِع باملوت؛ فاألحياء 
]احلرش: 10[،  )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(  َيْدُع�ون اهلل لألم�وات: 

واألموات يسَتْبِشون لألحياء بالنِّعمة والَفْضل.
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زخ؛ هلم لقاٌء ببعضهم، وحديٌث متباَدٌل. َهداء واملؤمنني يف الرَبْ وفيها: أنَّ الشُّ

وفيها: أنَّ رسوَر املؤمنني يكَتِمل باجتاِمعهم بإخوانم.

ين من اآلية: أنَّ فيها بِش�ارة ملن بق�َي حيًّا يف غزوة ُأُحد، أنَّه ال ُتصيبه  وَفِه�َم بعُض املفسِّ
نكبٌة بعَد ذلك اليوم.

)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(:

د استِبش�اَرهم بام حصَل ألنُفِسهم،  �َهداء بإخوانم؛ أكَّ ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل استِبش�اَر الشُّ
ون به من الُخلود الذي ال  فقال: )ۆ( بام وعَدهم اهلل به من دار الُخلد، وبام سُيبشَّ
ا بأعَظم ُمهنَّأ به- أو:  ( أي: بشَّ غيه -فهم ُيَنِّي بعُضهم بعضاً موَت بعده. ومعنى )استبَشَ

دخَلت عليه الُبشى بتبشي غِيه له.

)ۆ( قي�ل: ثواب أعامهلم، وقيل: اجلنَّ�ة )ٻ ٻ( بياٌن ملصدر النِّعمة )ٴۇ( 

قي�ل: )الَفْضل( داخٌل يف )النِّعمة(، بمعنى: الزي�ادة فيها. وقيل: كرامٌة زائدٌة عليها، وقيل: 
النَظر إىل َوْجه اهلل.

ين يف امل�راد ب� )ۆ(: ه�م األحياء، الذي�ن نَصهم اهلل يف  وق�ال بع�ض املفسِّ
ا بام حصَل هلم م�ن )النِّعمة( وهي: النص والَغَلبة، و)الَفْضل(  اجله�اد، فُيَبشِّ بعُضهم بعضاً

وهو: الغنيمة، وما وقَع بأيديم من أموال العُدوِّ وأرساهم.

ى؛ بل ال ُب�دَّ أن ُيثيَبهم عىل  الاً وُس�داً )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( أي: ال يرتكه�م َهَ

أعامهل�م، فيفَرح�ون أنَّ اهلل مل َيْبَخْس�هم أجَره�م، ومل ُيَضيِّ�ع ُجهَدهم وعمَله�م؛ بل كافأهم 
بالنِّعمِة، والفوِز املبني، وُحسِن اخلامتة، وجنَّاِت النعيم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

م  م يسَتبِشون ألنُفِسهم، ويس�َتبِشون لغيهم، وأنَّ �َهداء، وأنَّ اجتاِمع البِش�ارات للشُّ
َفِرحون بام حصَل، ويسَتبِشون بالذي سيحُصل.

هادة. وفيها: الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ للحصول عىل الشَّ
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هادة عظيم؛ ألنَّه من اهلل، والثواب يعُظم بِعَظم الُمثيب. وفيها: أنَّ ثواب الشَّ

نيا واآلخرة. وفيها: الَفْضل هلل يف الدُّ

�َهداء من الُحْزن عىل ما مىض، ومن الَغمِّ بام حيُصل، ومن اخلوف من  وفيها: س�المة الشُّ
املستقَبل.

. وفيها: نِسبة النِّعمة إىل خالِقها، وإسناُدها إىل مصَدِرها، وهو اهلل

َهداء. ا، باإلضافة إىل الشُّ وفيها: البِشارة ألهل اإليامن ُعموماً

وفيها -مع التي قبلها-: تقديُم االستِبش�ار للغي عىل االستِبشار للنَّفس، وهذا من كامل 
ة. وأين هذا ممَّ�ن يتمنَّى زواَل النِّعمة عن الغي، بل ويفَرح إذا زاَلْت عنه؟! نعوذ باهلل  األُُخ�وَّ

من الَحَسد، ومن رشِّ احلاِسدين.

ويف اآلية: ُحبوط أعامِل فاقِد اإليامن، وأنَّه ال ثواب له عليها عند اهلل تعاىل.

وفيها: أنَّ الِمْحنة التي أصاَبت املسلمني يف ُأُحد، هي ِمنْحٌة ملن ُقتَِل منهم يف سبيل اهلل.

هادَة أعَظُم من الغنيمة. وفيها: أنَّ الشَّ

ائمة، والُقرب  �َهداء؛ ومنها: احلياة الدَّ وفيه�ا -مع اآليَتني قبلها-: مموعة من مزايا الشُّ
زق املستمّر عليهم، وَفَرحهم واستِبشارهم. م ِعنَده، وَجَريان الرِّ من اهلل، والكرامة بأنَّ

ومن فوائد آيات التَّعزية:

م�ن قول�ه: )ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ(، إىل قوله: )ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(:

حابة  بعظيم نِعمته عليهم، يف إرس�ال هذا الرس�ول، الذي  ر الصَّ أنَّ اهلل تعاىل ذكَّ
يهم، وخُيِْرجهم من الضاللة إىل اهلداي�ة، ومن الظُّْلمة إىل  كان من أنُفِس�هم، ُيَعلِّمه�م، وُيَزكِّ

النُّور، فَتُهون كلُّ بليَّة وحِمْنة بجانب هذه النِّعمة.

ث�م أخرَبهم س�بحانه عن س�َبِب الُمصيب�ة -ليحَذروا أنُفَس�هم- وأنَّ الُمصيب�ة بقضاِئه 
لوا عليه، وال خيافوا غيه. دوه، ويتوكَّ وقَدِره؛ لُيَوحِّ
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امه يف قضائِه  وأخرَبه�م ببع�ض ما فيها م�ن احِلَكم؛ لئالَّ يق�ع يف النُّفوس يشٌء -م�ن اهتِّ
وقَدِره- وأنَّه أعطاهم أعظَم ممَّا فاهَتم.

�َهداء من ثوابه وكراَمته؛ لُينافِس�وهم، وال حيَزنوا  اهم عن قتالهم، بِذكر ما ناَله الشُّ وعزَّ
عليهم؛ فله احلمُد سبحانه، وله احِلكمة البالغة.

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې 

ۈئ ۈئ(:

�َهداء، وُحْس�َن مآِب ُش�َهداء ُأُحٍد؛ أثنى عىل الذين بُقوا  ه للشُّ ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل ما أَعدَّ
أحي�اءاً ُيواِصل�ون اجلهاَد بع�د تلك الغزوة، رغ�َم ما أصاَبم م�ن ِجراٍح وَتَع�ٍب -طاعةاً هلل 

: ورسوله-؛ فقال

)ې ې( أي: أطاُعوا وانقاُدوا )ې ى( يف األمر باخلروج إىل الَغْزو، يف 

اليوم التال ليوم ُأُحد، جهَة مَحْراء األََسد؛ مطاردةاً للمِشكني )ى ائ ائ ەئ ەئ( 
ووقَع باملسلمني ما وقَع، من اجِلراح، واألمل، والَقْتل. فلبُّوا النِّداء، بال تواٍن وال تباُطؤ.

الح يف البَدن، والُجْرح الذي اجتمع فيه الَقْيح. و)الَقْرح(: أثر السِّ

ا هلم، وليَيم  ؛ إرهاباً وقد َندَب النَّبيُّ  املس�لمني إىل النُّهوض يف طَل�ب العُدوِّ
  ا -رغم ما أصاب املسلمني يف ُأُحد من ِجراح وإصابات- وأمَر ة وجَلداً أنَّ بم قوَّ

ا. أالَّ خيرج معه إالَّ َمن حرَض ُأُحداً

ْغ�م ممّ�ا بم من إصاب�ات وِجراح  )وئ ۇئ ۇئ( باإلجاب�ة واخل�روج، ع�ىل الرَّ

وا العمَل عىل أكمِل َوْجٍه؛ فهؤالء هلم  )ۆئ( الع�ذاب، بعَدِم ختلُِّفهم وُقعوِدهم -وأت�مُّ

)ۆئ ۈئ( أي: ثواٌب كبٌي، وأجٌر جزيٌل.

وروى البخ�اري يف صحيحه)))، عن عائش�َة : )ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(، َقاَل�ْت لُِع�ْرَوَة: َيا اْبَن ُأْختِي، َكاَن 

ا. برقم )4077(، ومسلم )8)4)( خمتصاً  (((
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َف  َبْيُ َوَأُبو َبْكٍر، ل�امَّ َأَصاَب َرُسوَل اهلل  َما َأَصاَب َيْوَم ُأُحٍد َواْنَصَ َأَبَواَك ِمنُْهْم: الزُّ
ُك�وَن، َخاَف َأْن َيْرِجُعوا، َق�اَل: »َمْن َيْذَهُب يِف إِْثِرِهْم؟«، َفاْنَتَدَب ِمنُْهْم َس�ْبُعوَن  َعنْ�ُه الُمْشِ

. َبْيُ ، َكاَن فِيِهْم َأُبو َبْكٍر َوالزُّ َرُجالاً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. حابة ثناء اهلل عىل الصَّ

وفيها: َفْضل َمن خرَج إىل غزوة مَحْراء األََسد.

وفيها: أنَّ اخلروج إىل مَحْراء األسد كان بأمٍر من اهلل.

. وفيها: االستجابة هلل ورسوله، مهام كان التَعب البَدينُّ والنفسُّ

وفيها: عدم القعود بعد الُمصيبة، والعَمل عىل تاليف آثاِرها، والتَّغلُِّب عىل نتائجها.

ي املِشكني بمواَصلة العمل واجلهاد؛ حتى ال هتنأ نفوُسهم بأيِّ إنجاز. وفيها: تدِّ

وفيه�ا: ِخ�ذالن اهلل للمِشك�ني، الذي�ن انَس�حبوا بعد غ�زوة ُأُحد، دون أن يس�تأِصلوا 
وا عىل املدينة -كام كانوا يتمنَّون-. املسلمني، ويَكرُّ

ار، والقيام باألعامل الت�ي ُتْرِعبهم،  وفيها: اس�تِعامل أس�اليب الَحْرب النَّفس�يَّة مع الكفَّ
وُتبنيِّ أنَّ املسلمني ال يزالون عىل استِعداٍد كبٍي ملواَجهتهم.

وفيها: أنَّ القيام باألعامل عند الُمصيبة يمنَع من االستِسالم هلا، وخيفِّف من آثاِرها.

وفيه�ا: فضيلة الَجْمع بنَي اإلحس�ان والتَّق�وى، وأنَّ َمن اجتمعا فيه كان ل�ه َأْجٌر عظيٌم 
عند اهلل.

جال. وفيها: أنَّ املصاِئب ِم�َحكُّ الرِّ

. ة هلا َأْجٌر خاصٌّ دَّ وفيها: أنَّ الطَّاعة يف وقت الشِّ

وفيه�ا: أنَّ الُمصيب�ة البَدنيَّة والنفس�يَّة ال َتُول بنَي العبد وبني قيام�ه بمواصلة العَمل يف 
ين. ُنصة الدِّ

ة. دَّ ل التكليف يف وقت الشِّ وفيها: أنَّ اإلحسان والتَّقوى ُيعيناِن العبَد عىل تمُّ
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ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  )ېئ 

يئ جب حب خب(:

ا- قد أغَرى َرْكباًا لقَيهم يف الطريق -بعد الرجوع من  ول�امَّ كان أبو ُسفيان -وكان ُمِشكاً
جوع إىل املسلمني الستِئصاهلم، وأنَّه  ُأُحد- بإبالغ املسلمني، أنَّه وَمن معه قد عَزموا عىل الرُّ
جيم�ع اجلموع لَي�ُكرَّ عليهم، ووص�َل اخلرُب إىل النبيِّ ؛ فقد ذكَر اهلل تعاىل ما جرى 

من النبيِّ  وأصحابه ل�امَّ سمعوا اخلرب.

فق�ال : )ېئ( أه�ل اإليامن )ېئ ېئ ىئ( وهم َمن بلَّغوا خرَب أيب س�فيان: 
ار قريش )ی ی ی( اجلموَع واجليوَش، لقتالِكم واستِئصالكم؛  )ىئ ىئ( أي: كفَّ

)ی( أي: خاُفوهم واحَذروهم، واْرِجعوا؛ ألنَّه ال طاقة لكم بم.

ا بَوعد اهلل،  )جئ( أي: زاَد املؤمنني ذلك اخلرُب والقوُل املنقوُل )حئ( وتصديقاً

وثقةاً به، فلم يلَتِفتوا إىل التَّخويف، وثَبتوا.

هم،  )مئ ىئ يئ( يعن�ي: كافين�ا أم�َر ه�ؤالء املِشكني، وهو ق�ادٌر ع�ىل َردِّ رَشِّ

وَبغيهم، وَكيدهم.

ل عليه يف أموِرنا كلِّها، ونلجأ إليه بالنص عىل أعدائنا. )جب حب(: نتوكَّ

وعن ابن عبَّاٍس ، قال: »)ىئ يئ جب حب( َقاهَلَا إِْبَراِهيُم  ِحنَي 
ٌد  ِحنَي َقاُلوا: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ُأْلِقَي يِف النَّاِر، َوَقاهَلَا حُمَمَّ

حئ مئ ىئ يئ جب حب(«))).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الثِّق�ة باهلل تعاىل، واليقني بَوعده ، وهذا يدعو إىل الثَّبات، ويدَفع نفوَس املؤمنني إىل 
الَعْزم والتصميم.

داِئد. ل عىل اهلل، واللُّجوء إليه يف الشَّ وفيها: َفْضل التَّوكُّ

رواه البخاري )4563(.  (((
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م، وُحسن ظنِّهم فيه، وأنَّه يكفيهم مجيَع  ة إيامن النَّبيِّ  وأصحابه بربِّ وفيها: قوَّ
ور. الشُّ

ار يس�َتعِملون احلروب النَّفس�يَّة يف ختويِف املس�لمني، وتسيِب األخبار  وفيها: أنَّ الكفَّ
ل عىل اهلل. الُمرِعبة إليهم، وأنَّ طريقة ُمواجهة ذلك تكون بالتَّوكُّ

وفيها: أنَّ اإليامن يزيد، وينُقص.

ل واإليامن. وفيها: الَعالقة بنَي التَّوكُّ

ة، وعند  دَّ كر العظيم »َحْسُبنا اهلل ونِْعَم الَوكيل«، واستعامله يف وقت الشِّ وفيها: َفْضل الذِّ
سامع األخبار الُمخيفة.

ور، فقال: »َكْيَف َأْنَعُم َوَصاِحُب  ول��امَّ أخرَب النَّبيُّ  أصحاَبه عِن النَّْفِخ يف الصُّ
الَق�ْرِن َق�ِد الَتَقَم الَقْرَن، َواْس�َتَمَع اإِلْذَن، َمَتى ُيْؤَم�ُر بِالنَّْفِخ َفَينُْفُخ؟«، َف�َكَأنَّ َذلَِك َثُقَل َعىَل 
ْلنَا«))). َأْصَحاِب النَّبِيِّ ، َفَقاَل هَلُْم: »ُقوُلوا: َحْسُبنَا اهلل َونِْعَم الَوِكيُل، َعىَل اهلل َتَوكَّ

هتم. ار مهام كانت قوَّ وفيها: أنَّ املؤمنني إذا قوَي إيامنم؛ مل ُتْرِهْبهم مجوُع الكفَّ

ت. دائِد والُمِل�امَّ وفيها: أنَّ اهلل وكيُل عباده، وإليه يلجأون يف الشَّ

ل بُش�ؤون عب�اده، وليس  وفيه�ا: إثب�ات )الوكيل( من أس�امء اهلل تع�اىل، ومعناه: املتكفِّ
معناه: أنَّه يقوم باألمِر نيابةاً عنهم.

وع، وُتزيل  وفيه�ا: أنَّ )َحْس�بَِي اهلل ونِْع�َم الوكي�ل( أماٌن لكلِّ خائ�ٍف؛ فهي ُتْذِهب ال�رَّ
الَخوَف.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(:

ضوا أمَرهم إليه سبحانه؛  لوا عليه، وفوَّ ول�امَّ قال املؤمنون ذلك، وصَدقوا مع اهلل، وتوكَّ
هم، وَردَّ عنهم بأَس َمن أراَد َكْيَدهم؛ فقال تعاىل: كفاهم ما أهَّ

حه األلباين يف صحيح اجلامع ))459(. رواه الرتمذي ))43)(، وصحَّ  (((
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)ٱ( أي: رجَع الذين اس�تجابوا هلل ورس�وله إىل بلِدهم )ٻ ٻ ٻ( س�المة 

ا )ٻ( َأْجر وثواب، وما حصل من ربح التجارة. وعافية، مل يلَقوا عُدوًّ

ام  ت -وكان يف أيَّ ا مرَّ م َس�ِلموا، والَفْض�ل: أنَّ ِعياً ق�ال ابن عبَّاٍس : »النِّعمة: أنَّ
، فقَسمه بنَي أصحابه«))). املوِسم- فاشرتاها رسوُل اهلل ، فَربَِح فيها ماالاً

وقول�ه تع�اىل )پ پ پ( أي: مل ُيِصْبه�م م�ا َيُس�وؤهم، ال يف ذهاب�م وال يف 
عودهتم )پ ڀ ڀ( أي: امتَثلوا أمَره، فنالوا ِرضاه.

ل عىل النبيِّ  وأصحابه  )ڀ ٺ ٺ ٺ( أي: صاحب ِمنَّة كبية، فتفضَّ

 بُرجوعهم سالِ�مني مأُجورين.

ين عىل أنَّ هذه اآليات نزَلت يف َغْزوة مَحْراء األََسد. ومجهور املفسِّ

ى )َب�ْدر الَمْوِعد(، أو )َبْدر  غرى -التي ُتَس�مَّ وق�ال بعُضهم: بل نزَلت يف غزوة َبْدر الصُّ
الثاني�ة(- ذلك أنَّ أبا س�فيان ق�ال للنبيِّ  بعد ُأُح�د: َمْوِعدك َمْوِس�م بدر، حيث 
قتلُتم أصحاَبنا، فأخذ املس�لمون ُأْهبة القتال، ورجع جيش ُقَريش! وأَتى املس�لمون َمْوِسَم 

ا، فابتاُعوا؛ فذل�ك قوُله : )ٱ ٻ ٻ  َبْدٍر -حَس�َب املوِع�د- فلم جيدوا به أحداً
ٻ ٻ پ پ پ(.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ل عىل اهلل: السالمة والعافية. أنَّ من عاقبة التَّوكُّ

. وفيها: َفْضل االستجابة هلل تعاىل ورسوله

ضا( هلل تعاىل، كام يليق بجالله وَعَظمته. وفيها: إثبات صفة )الرِّ

َل عليه. نيا واآلخرة، ملن استجاَب هلل، وتوكَّ وفيها: اجتامع خِي الدُّ

. وفيها: أنَّ اهلل ُيَوفِّق العبَد للعمل الصالح، ثم ُيثيبه عليه، وهذا حمُض َفْضٍل منه

هم. وفيها: أنَّ َأْجَر الَغزو حيُصل ألصحابه، ولو مل يلَقوا عدوَّ

رواه البيهقي يف دالئل النبوة )8/3)3(. قال املحقق: وإسناده صحيح، تفسي ابن كثي، طبعة أوالد الشيخ.  (((
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وا األدبار هاِربني! َقهم النبيُّ  وأصحاُبه ولَّ وفيها: أنَّ املِشكني ُجَبناء؛ فحينام حَلِ

ا فيام َتكَرُهه النَّفُس، ويُشقُّ عليها. ا كثياً وفيها: أنَّ اهلل قد جيعل خياً

وفيه�ا: أنَّ املس�لمني ل��امَّ أطاعوا اهلل ورس�وَله يف مَحْراِء األس�د؛ َغنِموا وَس�ِلموا، ول�امَّ 
عَصوا يف غزوة ُأُحد؛ ُأصيبوا وُهِزُموا.

ا؛ فإنه ال ُيْذِهب أجَره. وفيها: أنَّ ِربح التجارة إذا حصَل يف سفر اجلهاد َتَبعاً

ل عىل اهلل، واتِّباع مرضاته. وفيها: أنَّ حصول النِّعمة والَفْضل يكون باإليامن، والتوكُّ

ا، وقد فاَتْتهم  �م مل ينالوا خ�ياً ويف اآلي�ة: تس�ُي َمْن ختلَّف عن الغ�زو من املنافِقني، بأنَّ
النِّعمة والَفْضل.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(:

�يطان؛  ث�م ب�نيَّ اهلل تع�اىل أنَّ أخبار التخويف التي نقَله�ا املِشكون، إنَّام هي من َكْيد الشَّ
لتخذيِل املسلمني.

فق�ال : )ٿ ٿ( أي: املثبِّ�ط ال�ذي نق�َل اخل�رَب، وم�ا نش�أ عنه م�ن التخويف 
فك�م  �يطان وَكْي�ده وَوْسَوس�ته )ٿ ٹ( أي: خيوِّ )ٿ( أي: ِم�ن فِْع�ل الشَّ

بأوليائه ويعظمهم يف أعينكم؛ لترتكوا اخلروَج إليهم، وْتُبنوا عن ُمقاَتلتهم.

ثوا باألقوال املنقولة  )ٹ ٹ( أي: ال تتأثَّروا بم، وال تقُعدوا عن قتاهلم، وال تكرَتِ

لتخويفكم.

ا لكم للجهاِد يف س�بيله، وعدِم القعود عن ُمقاَتلة  )ٹ( أي: ليكن َخوُف اهلل دافِعاً

أعدائه.

قني باهلل، وَوْعِده بالنص، وتأمي�نِه عباَده وِحفظِه هلم. وقوله )ڤ ڤ ڤ( أي: ُمَصدِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

يطان: تعظيم األعداء يف ُصدور املؤمنني؛ ليخافوهم، ويرُتكوا اجلهاد. أنَّ من كيد الشَّ
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ٍل هلم، ومثبٍِّط هِلَممهم، وناقٍل لِ�ام خُييفهم؛ هو من  وفيها: أنَّ كلَّ عُدوٍّ للمؤمنني، وُم�َخذِّ
يطان وأعوانه. أولياِء الشَّ

يطان: إرعاَب املؤمنني. وفيها: أنَّ من وسائل الشَّ

يطان ُياِجم بأوليائه، ويسَتعِملهم يف التخويف. وفيها: أنَّ الشَّ

وفيها: أنَّ َمْن ُيَثبِّط املسلمني عن اجلهاد؛ إنَّام هو من أتباع الشياطني.

وفيها: أنَّه ال جيوز َتْرك اجلهاد ألجل الشائعات الُمخيفة.

ويف قول�ه تع�اىل )ٹ ڤ ڤ ڤ(: دليٌل ع�ىل أنَّه كلَّام قوَي إيامُن اإلنس�ان باهلل؛ 
قوَي خوُفه منه، وَضُعَف خوُفه من أعدائه.

م؛  ويف اآلي�ة: النَّه�ي عن اخل�وف الطبيعي، إذا كان ي�ؤدِّي إىل َتْرك واج�ب، أو فِْعل حمرَّ
فاخلوف قسامن:

. فهذا ال جيوز صُفه إالَّ هلل؛ فلو خاَف ش�خٌص  ِّ األول: خ�وف ِعب�ادة، وهو خوف السِّ
ا. كاً - لكان رِشْ من ميٍِّت -مثالاً

. وهو الذي يعرَتي اإلنس�اَن بس�َبِب وجوِد ما  ُّ واخل�وف الث�اين: اخلوُف الطَّبيع�يُّ اجِلبيِلِّ
-؛ فهذا ال ُيالم عليه العبُد، إالَّ إذا أدَّى إىل َتْرك واجب أو فِْعل  خُييف حقيقةاً -كَسْبٍع وعُدوٍّ

م. حمرَّ

وهناك خوٌف ثالث، وهو خوف الُجبناء، الذين ُربَّام خياف الواحُد منهم من ظِلِّه! وهذا 
أقرب إىل املرض، فيحتاج إىل عالٍج.

ويف اآلية: أنَّ َمن توىلَّ اهلل؛ فإنَّه سُيجاِهد يف سبيله، ويكون له من اهلل نٌص وِحفٌظ.

وفيها: أنَّ التصديق بَوعد اهلل يثبِّت يف اجلهاد.

ة اهلل وُقدرته  وفيه�ا: أنَّ أس�باب اخلوف إذا قاَمت؛ فع�ىل العبد أن ُيواِجَهها باإلي�امن بقوَّ
-التي ال يقف أمامها يشء-.

وفيها: أنَّه ال خياف الشيطاَن إال ولُّ الشيطاِن.
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(:
  يطان؛ نى رسوله ول�امَّ نى اهلل تعاىل عباَده املؤمنني عن اخلوف من أولياء الشَّ

عن الُحزن عىل حاِل َمن سارع يف الُكفر؛ فقال تعاىل:

نَّ�ك )ڦ ڦ ڄ ڄ( أي: ُيباِدرون�ه، ويدخل�ون في�ه  )ڦ ڦ( وال ُيِمَّ

بُسع�ة، وجيمعون الُجموع ملحارَبتك وَم�ن معك؛ ف� )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( أي: مهام 
ا باهلل تعاىل، ولن ُيبطِلوا دينَ�ه، ولن يْكبِتوا نبيَّه  فَعُل�وا، ومَجُع�وا، وكاُدوا؛ فلن ُيلِحق�وا َضراً

ون إالَّ أنُفَسهم.  وأصحاَبه؛ بل إنم ال يرُضُّ

قيل: املقصود كفار قريش، وقيل: املنافقون، ويؤيده آية املائدة.

( يف اللُّغة: هو النَّصيُب، من يشٍء  )چ چ چ ڇ ڇ ڇ( أي: نصيباً�ا. و)احل�ظُّ

ناف�ع )ڇ ڍ( أي: يف اجلنَّة، وذلك ألجل ُكفرهم وُطغيانم. )ڌ ڌ ڎ( أي: 
عقوبٌة شديدٌة يف النَّار، وبئس املصي.

قال ماهٌد : »هم الُمنافِقون«)))، وكذا قال يف اآلية التي تليها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ار، وِحْرصه عىل هدايتهم. َشَفقة النَّبيِّ  عىل الكفَّ

اعي�ة ال ينبغ�ي أن يقُعد ب�ه احلزُن، وتتس�لَّط عليه الُغموم؛ بس�َبب خمالَفِة  وفيه�ا: أنَّ الدَّ
ِدهم. اآلَخرين للَحّق،ِ وِعصياِنم، ومترُّ

ار من اخلي يف اآلخرة، ودخوهَلم يف العذاب  وفيه�ا: أنَّ ِحكم�ة اهلل اقتَضت ِحرماَن الكفَّ
وا عىل الُكفر، وماتوا عىل ذلك. األليم؛ إذا عاَندوا وأصُّ

عاة؛ بسَبب  ل يف ِحكمة اهلل، ُيعني عىل عالج الَغمِّ الذي ُيصيب ُنفوَس الدُّ وفيها: أنَّ التَّأمُّ
ُمسارعة كثي من الناس يف الُكفر.

تفسي الطربي )58/6)(، تفسي ابن أيب حاتم )3/))8(.  (((
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ار يف َحْربم لإلسالم، وُمسارعتهم يف ذلك، وِحْرصهم عىل  وفيها: اجتِهاد كثي من الكفَّ
ك بالُكفر، واملقاَتلة من أجله. التَّمسُّ

ار يف اآلخرة، خيفِّف عىل نف�وس املؤمنني ما يلَقونه من  وفيه�ا: أنَّ اإليامن بتعذي�ب الكفَّ
َكيدهم.

اعيِة املسلِم اخلَي جلميع الَخْلق. وفيها: حمبَّة الدَّ

هم، وُيِْلكهم. وفيها: أنَّ بعض ُسَفهاء بني آدم ُيساِرعون فيام يرُضُّ

ه معصي�ُة العاصني وال ُكف�ُر الكافرين، ك�ام ال تنفُعه طاعُة  وفيه�ا: أنَّ اهلل تع�اىل ال ت�رُضُّ
ويِن، َوَلْن  ي َفَترُضُّ ُكْم َلْن َتْبُلُغ�وا َضِّ : »َيا ِعَباِدي، إِنَّ الطائع�ني؛ كام قال يف احلدي�ث الُقْدِسّ

َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتنَْفُعويِن«))).

ار،  ا ممَّ�ن ُيْسع وحَده. ولذا يتع�اوُن الكفَّ وفيه�ا: أنَّ َمن ُيس�اِرع مع الغي، أش�دُّ اجتهاداً
ويتناَصوَن، وجيَتِمعوَن لنَْشِ ُكفرهم، والقتاِل من أجله.

وفيها: أنَّ الُكفر أعظُم سَبٍب للِحرمان من اخلي.

نيا، ولكن ال ُيمِكن أن يكون له حظٌّ يف اآلخرة؛  وفيها: أنَّ الكافر قد يكون له حظٌّ يف الدُّ
بل ليس له إالَّ العذاب األليم.

وفيها: تس�لية اهلل لنبيِّه وس�يِّد املؤمنني ، واالعتِناء بُش�ؤونه، وتبشيه، وإلقاء 
ار-. الطُّمأنينة يف نفسه، بأنَّ دينه باٍق ال يزول -مهام كاَد الكفَّ

ا؛ الفتِتانه به، وِحْرصه عليه؛ ولذا جاء التعبُي  وفيها: أنَّ بعض الناس يقع يف الُكفر رسيعاً
يف اآلي�ة ب�� )املس�اَرعة يف الُكفر(، وهو أبَلُغ من )املس�ارعة إىل الُكفر(؛ م�ن جهة االنِغامِس 

، والتَّلبُِّس الكامِل. التامِّ

وفيه�ا: ِذك�ُر اإلرادة الكونيَّة هلل تع�اىل. وأما النوع اآلخر من نوَع�ي اإلرادة هو: اإلرادة 
الشعيَّة.

رواه مسلم )577)(.  (((
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وق�د تَتِمع اإلرادت�ان -كوقوع هداية مؤِمن وطاع�ة ُمطيع- وقد تق�ع اإلرادة الكونيَّة 
دون الشعيَّة -كإرادته ُكفَر كافٍر ومعصيَة عاٍص-.

وق�د تنف�ِرد اإلرادة الشعيَّ�ة، كإرادة اهلل إي�امَن الكاف�ر أو طاعَة العايص، م�ع أنَّ الكفر 
؛ فكونا حمبوبة هلل فهي رشعيَّة، وكونا مل تقع -مع أمِر اهلل با وحمبَّتِه  واملعصي�ة واق�ٌع وال ُبدَّ

ا رشعيَّة فحسب؛ فهي ُمرادة حمبوبة مل تقع. هلا- دليٌل عىل أنَّ

وقد تنَتِفي اإلرادتان، كُكفر املؤِمن الذي ماَت عىل اإليامن؛ فهذا ال حيبُّه اهلل، ومل يقع هلذا 
املؤمن.

 ، ة، من الُح�زن، واهلَمِّ وفيه�ا: أنَّ النف�وس الكاِملة ق�د يعرَتيا ما يعرَتي النَّف�َس البشيَّ
. والَغمِّ

عاة، بأالَّ تذهَب أنُفُس�هم حساٍت ع�ىل َمن ضلَّ وكفَر، وال َيْبَتِئس�وا  وفيه�ا: تس�لية الدُّ
ب�ام يصنَع�ه هؤالء من إيذاِئهم وَحْربم؛ ف�إنَّ املؤمن إذا ثبَت س�ينُجو، والكافر -مهام كاَد- 

سَيْهِلك.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(:

مه،  ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل عاقبَة الُمس�اِرعنَي؛ ذك�َر بعَدها عذاَب َم�ِن اختاَر الُكف�ر، وقدَّ
وآثَره؛ فقال:

م�وه عليه، واختاُروه، وترُكوا اإليامن؛ فش�بَّه  )ڈ ڈ ژ ژ ڑ( أي: قدَّ

ل، وخيتار. ْلعة، والكافر باملشرتي الذي ُيفضِّ الُكفر بالسِّ

ا: هو اإلقرار، املستلِزم للَقبول واإلذعان، ويشمل:  : هو التصديق، ورشعاً و)اإليامن( لغةاً
اعتقاد الَقْلب، وقول اللِّسان، وعمل اجلوارح؛ فاإليامن قول وعمل واعتقاد.

�م )ڑ ک ک ک( بَتفضيله�م الُكفَر عىل اإليامن  ار، أنَّ فكان ج�زاء هؤالء الكفَّ
ال�ذي حُيِبُّه اهلل، وتك�رار )ڑ ک ک ک( يف اآلية التي قبلها ع�ن املنافقني وهذه عن 

الكفار، وقيل التكرار للتأكيد، )ک گ گ( موِجع، خيُلص إىل ُقُلوبم.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
أنَّ الذي يشرتي الُكفر باإليامن؛ راغٌب فيام أخَذ، ُمعرٌض عامَّ ترَك.

ٍة؛ ألنَّ قوله )ک( نكرٌة يف سياق  وفيها: أنَّ الكافر ال يقِدر عىل أن يرُضَّ اهلل ِمثقال َذرَّ
ا. ، وال كثياً النفي ب� )لن(؛ فهي تفيد الُعموم، يعني: ال يرُضُّ اهللَ قليالاً

م كان�وا َمغبوننَي يف  ون يف اآلخ�رة أنَّ م س�َيَ �ار، ومحاَقته�م؛ ألنَّ ويف اآلي�ة: َغب�اء الكفَّ
��م؛ ولذلك ناس�َب أن يكون هلم يف  ني�ا، ومن ع�ادة املغبون أن يتألَّ اش�رتاِئهم الُكف�َر يف الدُّ

اآلخرة عذاٌب أليٌم.

ة عذاب الراِغب يف الُكفر. وفيها: ِشدَّ

وفيها: أنَّ أخذ الُكفر بدالاً عن اإليامن، أخُس صفقة عىل َوْجه األرض.

وفيها: أنَّ تقديم الُكفر عىل اإليامن انتِكاٌس للِفطرة؛ ألنَّ األصل يف البش أنَّ اهلل فطَرهم 
نه له إبليس- واختاَره عىل اإليامِن  م الُكفر -الذي زيَّ ع�ىل اإلي�امن، فإذا كفَر أحُدهم؛ فقد قدَّ

الذي فطَره اهلل عليه.

ويف اآلية -مع التي قبلها والتي بعدها-: تكريٌر للتأكيد.

ا  عت أعامهلم؛ جعَل اهلل تعاىل هلم أنواعاً ار، وتنوَّ دت صفاُت الكفَّ وفيها مجيًعا: أنَّه ل�امَّ تعدَّ
خمتلفةاً من العذاب:

.) ا )عظياماً فجعل للَّذين )ُيساِرعون يف الُكفر( عذاباً

.) ا )ألياماً موه( عذاباً وللَّذين )اختاُروا الُكفر وقدَّ

ا )ُمهيناًا(. نيا، وازداُدوا من عمل الُكفر( عذاباً وللَّذين )كَفروا، واستحبُّوا احلياة الدُّ

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

ہ ہ ہ(:
فاِع عن�ه، وُمقاتلِة املؤمنني  ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل ُحكَم الُمس�اِرعني إىل ُنصِة الُكف�ر والدِّ

م حياِربون اهلل، واهلل غالٌب. ألجله، وأرشد أنَّه ال ُيْؤَبه بم؛ ألنَّ
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وذك�َر عاقب�َة تقديم الُكفر عىل اإليامن؛ بنيَّ بعد ذلك أنَّ رغبة الكافرين يف احلياة ليس�ت 
وا عىل الُكفر؛ فقال تعاىل: ا هلم، إذا استمرُّ خياً

ار أن يظنُّوا )ڳ ڱ ڱ( أي: أنَّ إمهاَلنا هلم،  )گ ڳ ڳ ڳ(: ينهى اهلل الكفَّ

نيا )ڱ ڱ( ويف  بتأخ�ِي األََجل وإطال�ة العمر، وع�دِم ُمعاَجلتهم بالعقوب�ة يف الدُّ
مصلحتهم.

ره�م، وُنَمتِّعه�م بَرَغ�د العي�ش؛ )ڻ ڻ( وذنباً�ا  ؛ )ں ڻ ڻ( ونؤخِّ كالَّ
�هم اهلل به، كام اس�تكرَبوا  وُطغياناً�ا يف أنُفِس�هم، وإضالالاً لغيهم )ۀ ہ ہ( ُيِذلُّ

يف األرض، وعَلو فيها.

اء لعلَّهم  َّ �ار أوالاً بالبأس�اء وال�رضَّ وق�د َذك�َر اهلل تعاىل يف آي�ات أخرى، أنَّ�ه يأخذ الكفَّ
اِء وأب�واِب كلِّ يشء؛ حت�ى إذا َفِرحوا بام  َّ ع�ون. ف�إذا مل ُيْؤِمن�وا يفتح عليه�م من السَّ يترضَّ

ُأوُت�وا؛ أخَذه�م بغت�ةاً وه�م ال َيْش�ُعرون، ك�ام ق�ال تع�اىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ٱ  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]األنعام: 42- 45[.
وه�ذا اإلمهال واالس�تِدراج من َكْيِد اهلل املتني؛ كام ق�ال تعاىل: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ( ]األعراف: 183[.

ٍة وال فاجرٍة، إالَّ واملوُت خٌي هلا«،  وقد قال عبُد اهلل بُن مس�عوٍد : »ما من َنْفٍس َبرَّ
وق�رأ: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(، وقرأ: 

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ())).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

. أنَّ تأخي اهلل للكافر ليس ِعنايةاً به؛ بل ليزداَد إثاماً

رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )09/7)(، والطربي يف تفسيه )3/7)4(.  (((
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ار من أسباب ُغرورهم، واسرِتساهلم يف ُفجورهم. وفيها: أنَّ إمهال الكفَّ

ا بطول الُعمر. وفيها: أنَّ من الناس َمن يزداد ُكفراً

ويؤَخ�ذ من مفه�وم اآلية: أنَّ زي�ادة ُعمر املؤمن خٌي ل�ه؛ ليزداَد من الطاع�ات، وتزكَو 
نفُس�ه باالستِمرار يف عمل الصاحلات، فتكُثَر حسناُته، ويتضاعَف أجُره عند ربِّه، وقد ُسئل 
؟  ؟ َقاَل: »َمْن َطاَل ُعُمُرُه، َوَحُس�َن َعَمُلُه«، قيل: فَأيُّ النَّاِس رَشٌّ : َأيُّ النَّ�اِس َخْيٌ

َقاَل: »َمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَساَء َعَمُلُه«))).

ويف اآلية: أنَّ إمهال الكافرين والفاِسقني ليس َعَبثاًا؛ وإنَّام هو حِلكمة من اهلل.

د فيه من اخلي؟  وفيها: أنَّ عىل اإلنسان أن يعَترِب يف ُعمره: هل أمضاه يف طاعٍة؟ وهل تزوَّ
وليحَذر من االنِشغال باملعايص.

وفيها: أنَّ اإلنسان قد يغرَتُّ بظاهر احلال، كام قال تعاىل عن اليهود: )ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]البقرة: 96[.

وفيه�ا: أنَّ اجل�زاء من ِجن�س العمل؛ فاهلل تعاىل ُيني وُيِذلُّ يف اآلخ�رة َمن تكربَّ وعال يف 
نيا. الدُّ

�ار العاِئدي�ن من ُأُح�د، بأنَّ س�المتهم وعودهتم إىل مكة ليس�َت يف  وفيه�ا: تقري�ع الكفَّ
ا، بُمعاندِة احلقِّ واالستِمراِر يف حُماَربة  صاحلهم -كام ظنُّوا-؛ بل هي رشٌّ هلم، إذا ازدادوا ُكفراً

أهله.

ا من اهلل؛  ار، وَس�ِلَم يف َرَغد العيش، أنَّ ه�ذا ليس إكراماً وفيه�ا: تنبيه َمْن عاش من الكفَّ
ك�ام قال تعاىل: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]الفجر: 15[، ثم 

قال: )ھ(.

نيا ال يُدلُّ عىل ِرضا اهلل عن صاحبه. وفيها: أنَّ العطاء يف الدُّ

ۈ ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ  )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

حه األلباين يف صحيح اجلامع )97)3(. رواه الرتمذي )330)(، وصححه، وصحَّ  (((
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ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ(:

: ُثمَّ بنيَّ اهللُ تعاىل ِحَكاماً عظيمةاً أخرى، لِ�اَم حصَل للمسلمني يف ُأُحٍد؛ فقال

)ہ ھ ھ ھ ھ(، أي: يت�ُركه�م )ے ے ۓ ۓ(: ِم�َن اختِ�الِط املنافِقني 

َق )ڭ(: املنافِق )ڭ  ب�م، ووجوِد الُكفر يف بع�ِض الُقُلوب )ڭ ڭ(، أي: ُيف�رِّ
ۇ(: املؤمن؛ فيزول االلتِباُس، وتظهُر احلقائُق.

�قاِء«)))، وقال قت�ادَة: »ُيَميِّز  �عادِة مْن أهِل الشَّ ق�اَل اب�ُن عبَّاٍس : »َفَيِميُز أهَل السَّ
بينهم باجلهاِد واهِلجرِة«))).

ا. )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(؛ ألنَّه استأثَر بِعْلمه؛ فال يْكِشفه لكم َسَلفاً

)ۉ ۉ ې ې(؛ فُيْطِلع�ه  )ۋ ۅ ۅ( أي: خيت�ار ويس�تخلص وخيت�صُّ 

بالوحي عىل بعِض الَغيب الذي يشاؤه، ومْن ذلك: أسامُء املنافِقنَي.

وقد ق�ال تع�اىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 
]اجلن: 27-26[.

�ا  )ې ى(: بوج�وده، وُربوبيَّت�ه، وإهليَّت�ه، وأس�امئه وصفات�ه )ى(: تصديقاً

ع اهلل. بالوحي الذي أخرَبوا به عن اهلل، وعمالاً بام جاُءوا به من رَشْ

)ائ ەئ( ب�ام جاء م�ن الَغيب بُقُلوبكم، )ەئ( بجوارحك�م، فتمَتثِلوا أواِمَر 

اهلل، وتَتنِبوا نواهيه؛ )وئ وئ ۇئ( وثواٌب جزيٌل عىل ذلك.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الفوائِد -)وهي من كنوز القرآن(-:

داِئَد ِمَحكُّ ِصدِق اإليامن. أنَّ الشَّ

�ني وْس�ط املؤمن�ني، دوَن َكْش�ف أحواهلم، وأنَّ  وفيه�ا: أنَّ اهلل ال ي�رُتك املنافِقني املنَدسِّ

دالئل النبوة -للبيهقي )76/3(.  (((
))( تفسي ابن أيب حاتم )5/3)8(.
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 ُ ِحكمته تعاىل متنَع بقاَء األمور خمَتِلطة؛ بل إنَّه جُيري من األحداث ما َيْكِش�ُف اخلفايا، ويبنيِّ
املنافِق مَن املؤمن.

وفيه�ا: أنَّ اهلل تع�اىل ق�د ُيبِقي األموَر ُملَتبِس�ةاً بعَض الوقت؛ حِلكم�ة جليلٍة، كتمحيِص 
األموِر، وإجراِء األحداِث التي حيُصل با امتحاُن الِعباد.

ا من الِمْحنة؛ لُيْظِهر أولياَءَه، وَيْفَضَح أعداَءه. ويف اآلية: أنَّ اهلل تعاىل َيْعِقد أسباباً

ابريَن، ومُتيُِّزهم عن املنافِقنَي. وفيها: أنَّ الِمَحن تكِشُف الصَّ

حابِة ، الَّذين ظهَر إيامُنم وثباهُتم وطاعُتهم يوَم ُأُحٍد. وُهتَِكت  وفيها: َفْضُل الصَّ
فيه أستاُر املنافِقني؛ فظهَرت خمالفُتهم وُن�كوُصهم وخيانُتهم.

ا؛ فلُيخرِبنا بَمن يؤمن به  ٌد صاِدقاً دُّ عىل املنافِقني، الذين قالوا: »إْن كاَن حممَّ ويف اآلي�ة: الرَّ
. ِّة النَّبي منَّا ممَّن يكُفر به«؛ فأنزَل اهللُ هذه اآلية. ويف هذا: إثباُت نبوَّ

داِئد. وفيها: أنَّ احلقائق ُتعَرف بالقراِئن، واملواِقف، وأفعاِل األشخاص عند الشَّ

ِة  ُ للمؤمننَي حقائَق أنُفِسهم، فيطمئنَّ املؤمُن لسالمِة حالِه وِصحَّ �داِئد ُتبنيِّ وفيها: أنَّ الشَّ
، وال يأخذوَن  �ا حاَل املنافِق؛ فيح�َذُره أهُل اإلي�امِن، وال ُيَولُّونه عم�الاً عَمل�ه، وُتظِه�ر أيضاً

. بكالِمه، وال يعَتِمدون عىل رأيه؛ ألنَّه عُدوٌّ

ة الناس عىل الَغيب، وليس من طبيعة الَبَش معرفُة الَغيب. وفيها: أنَّ اهلل ال ُيْطِلع عامَّ

وفيها: أنَّ انِكشاف احلقائِق، ال يكون إالَّ بشداِئد االمتِحاناِت.

فه اهلل تعاىل بذلك. وفيها: أنَّ معرفَة بعض الَغيب َمنِصٌب جليٌل، ال ُيؤتاه إالَّ َمن رشَّ

ويف اآلي�ة: َقْطع أمِل النفوس من املعرف�ة اليقينيَّة بالَغيب، إالَّ ما جاء عن طريق الوحي؛ 
�عوذِة، وإتياِن  َجِل والشَّ �ُر املؤمُن ُجه�َده، ووقَته، وماَله م�ْن أن ُي�َصَف يف الدَّ وبذل�ك يوفِّ

اِن، ويَدُع االشتغاَل بام يستحيُل معِرفُته. الُكهَّ

َع وبعَض الَغيب  ْ نا ما َعِلمنا الشَّ ُسل، وإنزاهِلم مناِزهَلم؛ ألنَّ وفيها: التنبيه عىل احرِتاِم الرُّ
إالَّ من طريقهم.
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وفيها: االرتباُط بنَي اإليامِن والتَّقوى، واستِلزام كلٍّ منهام لآلخر.

ُ أله�ِل اإليامِن م�ا تدُعو حاجُته�م إىل بيان�ه؛ فاملؤمن معروف  وفيه�ا: أنَّ اهلل تع�اىل ُيب�نيِّ
والكافر معروف، لكنَّ العُدوَّ اخلفيَّ املشَتبِه أمُره هو َمن حيتاجون إىل معرفته وتبيينه.

دور؛ ِمْن الَغيب الذي ال يعلمه إالَّ اهلل. وفيها: أنَّ بواطَن الُقُلوب وحقائَق ما يف الصُّ

وفيها: أنَّ اهلل يبتيل عباَده؛ ليسَتخِرَج ما يف ُصدورهم، وُيْظِهره للعَلِن.

وفيها: أنَّ اهلل راٍض عن أنبيائه وُرُسله.

وفيه�ا: أهيَّ�ة تقي�ق اإلي�امن، واالنقي�اد هلل، واإلذعان، وع�َدم االعرتاض ع�ىل القَدر 
ع، وأنَّه إذا نزل االبتالُء بالِعباد؛ فالواجب عىل املسلم الثبات واالنقياد ألمر اهلل، وأن  ْ والشَّ

ا. ُيرَي ربَّه من نفسه خياً

وفيه�ا: أنَّ أعي�اَن املنافِقنَي إذا كانوا ُيعَلمون بالوح�ي يقيناًا -يف زمن النَّبيِّ -؛ 
م ينَكِشفون بعد انقطاِع الوحي بالقرائن، وحَلْن القول، ومواقف األشخاص. فإنَّ

وفيها: انِقس�اُم النَّاس إىل خبي�ٍث، وطيٍِّب، -والُخْبُث والطِّي�ُب يف النُّفوِس متفاوٌت-؛ 
فالَبعض يغِلب عليه الُخبث، وآَخرون يغِلب عليهم الطِّيب.

وفيها: أنَّ اهلل يفَضح ما يقوله املنافِقون، إذا غابوا عن الناس.

. نيا -بالفضيحة وغيها- وعذاب اآلخرة أَشدُّ ُب املنافِقني يف الدُّ وفيها: أنَّ اهلل يعذِّ

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث(:
َض اهلل تعاىل املؤمنني عىل َبْذل النُّفوس يف س�بيله؛ أعقَب ذلك بالتحريض عىل  ول�امَّ حرَّ
- واملنافِقني يف ُبخلهم، وذكَر عاقبَتهم  َبْذل األموال يف ذلك، وَذمَّ َمن أمىَل هلم -ليزدادوا إثاماً

يف اآلخرة؛ فقال تعاىل:

ا-. و)الُبخل(:  )ۆئ ۆئ( أي: ال َيُظنَّنَّ )ۈئ ۈئ( ويمنَعون حقَّ اهلل -ُعموماً

ه�و من�ع احل�قِّ الواج�ب )ېئ ېئ ېئ( أعطاه�م )ىئ ىئ( وخ�يه. و)الَفْضل( 
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يادة )ىئ ی ی( أي: لي�س مجعُهم املاَل، واس�تمتاُعهم به، وادِّخاُره،  يف األص�ل: ه�و الزِّ
ا من إخراِج احلقِّ والَبْذِل والعطاِء. وَمنُْعهم حقَّ اهلل فيه؛ خياً

)ی جئ حئ مئ( وضٌر عليهم يف احلقيقة؛ ألنَّ أمواهلم سَتزول عنهم، وهم سيزولون 

عنها، ويبقى َوباُل الُبْخل عليهم.

م )يئ جب حب خب مب ىب( أي: س�ُتجَعل أمواهلم التي منَعوها  فاجلزاء: أنَّ
بون با يوَم احلساب. ا حُييط بأعناِقهم، وُيالِزمهم، فُيَعذَّ َطوقاً

ا  ، َفَلْم ُيَؤدِّ َزَكاَتُه؛ ُمثَِّل َلُه َماُلُه َيْوَم الِقَياَمِة ُش�َجاعاً ك�ام ج�اء يف احلديث: »َمْن آَتاُه اهلل َماالاً
ُق�ُه َيْوَم الِقَياَمِة، ُث�مَّ َيْأُخُذ بِِلْهِزَمَتْيِه -َيْعنِي: بِِش�ْدَقْيِه- ُث�مَّ َيُقوُل: َأَنا  َأْق�َرَع، َل�ُه َزبِيَبَتاِن، ُيَطوَّ

َماُلَك، َأَنا َكنُْزَك«، ُثمَّ َتاَل: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( اآلية)1(.

وقول�ه تع�اىل: )جت حت خت مت( أي: ل�ه ما فيه�ام، ممَّا يتوارَث�ه أهُلها، من 
م�اٍل وغ�يه، واألمور كلُّها راجعٌة إليه، كام قال تعاىل يف آيٍة أخرى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ( ]مريم: 40[.

و)املياُث(: انتِقال املال من سابٍق إىل الِحٍق.

وَمنِْعك�م  وضامئِرك�م،  ونيَّاتِك�م  أعاملِك�م،  ع�ىل  ُمطَّل�ٌع  أي:  ىث(  مث  جث  )يت 

وعطاِئكم، فُيجازيكم عىل كلِّ ذلك.

ويف هذه اآليِة ِمَن الفوائِد:

�معة الس�يِّئة  نيا بالسُّ ين بنَْقصه، ويف الدُّ نيا واآلخرة: ففي الدِّ ين والدُّ ة الُبخل يف الدِّ مرضَّ
ونحوها، ويف اآلخرة بالعذاب.

وفيها: عدُم االغرِتاِر بتكثِي املاِل، وَحْبِسه، وزيادتِه.

ل إليه  وفيه�ا: ُمعاقبة البخيل يوَم القيامة بجزاٍء من ِجنس عمل�ه؛ فالثُّعباُن -الذي يتحوَّ
ماُله- يبدأ بَقْضم يِده املغلولة التي َبِخَلت!

رواه البخاري )403)(.  (((
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، أو إطعاَم  ، أو ضيافةاً ، أو نفقةاً ويف اآلية: تريم َمنِْع الواجبات املاليَّة، س�واءاً كانت زكاةاً
ا عىل أمٍر ضوريٍّ ال يقِدر عىل  ا لعُدوٍّ جيتاح البلد، أو إنفاقاً جائع ُمِشٍف عىل املوت، أو صدًّ

إزالته إالَّ صاحُب املال، أو أيَّ َبْذٍل واجٍب للامل.

امواِت، واألرض، بعد َفناء الَخْلق. وفيها: انفراد اهلل تعاىل بالسَّ

ات، وادِّخاِره لدفِع الغواِئل  وفيها: أنَّ إنفاَق املال يف سبيل اهلل؛ خٌي من التمتُِّع به يف اللَّذَّ
واملصاِئب واآلفات.

ا يف اآلخ�رة؛ فْلُيباِدر  نيا -كبذل املال- س�يكون معس�وراً وفيه�ا: أنَّ ما هو ميس�وٌر يف الدُّ
العبد.

وفيها: أنَّ ُس�وء العم�ل حُييط بصاحبه ي�وَم القيامة، وُيِلك�ه، وأنَّ التطويق يف التعذيب 
. حقيقيٌّ

ة، وراحٍة،  وفيها: وجوب َبْذِل ما أفاء اهلل عىل العبد من َفْضٍل؛ كامٍل، وجاٍه، وِعْلٍم، وقوَّ
ونحوها.

وفيها: أنَّ كلَّ ماٍل وَفْضٍل يف السامء واألرض ال يسَتِقرُّ يف يد أحد، وال ينَفِرُد به إالَّ ربُّ 
العاملني.

ل مجيع املمتَلكات إليه. وفيها: بقاء الُملك هلل وحَده، وتوُّ

، خارجةاً عن ُملكهم، وراجعةاً هلل. ةاً وفيها: تفيز الناس لإلنفاق، بكون املال عاريةاً مسرَتدَّ

وفيها: أنَّ العاقل ال َيْسَتْبقي ما يفنَى.

. وفيها: أنَّ العطاء خٌي، واملنع رشٌّ

وفيه�ا: ُمعاقب�ة البخيل بنقي�ِض مقصوده؛ فإنه يُظ�نُّ أنَّ ما يبَخل به س�يبَقى له، وهو يف 
احلقيقة سيخرج منه.

وفيه�ا: أنَّ أرساَر الن�اس -بام فيها: ممتلكاهتم وأرصدهت�م املاليَّة- معلومٌة عند اهلل، وهو 
مطَِّلع عليها.
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يطان، الذي يقول للعبد: ال ُتنِفق حتى ال يفنَى املال! وفيها: عدم االستجابة لداِعي الشَّ

وفيه�ا: ع�دم االغرِتار بام حيُصل لإلنس�ان من م�اٍل أو َمت�اٍع؛ ألنَّه من إيت�اء اهلل له؛ فهو 
َمصَدُره ومالُِكه عىل احلقيقة.

وفيها: أنَّ َكنز املاِل: سَبٌب للعذاِب، وقد يضطر البخيُل لإلنفاِق منه بباليا يبَتليه اهلل با.

صيَد احلقيقيَّ لإلنساِن، هو: ما أنفَقه يف سبيل اهلل. وفيها: أنَّ الرَّ

وفيها: محاقة البخيل، الذي يُظنُّ أنَّ َكنز املال سُيبقي املاَل، ولو أراَد بقاَءه حقيقةاً ألقرَضه 
ربَّه.

ا، إذا أخرَج حقَّ اهلل فيه. وفيها: أنَّ ادِّخار املال وَكنَزه ليس مذموماً

َبهم يف  وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغ�ي عىل َم�ن يت�وىلَّ أم�وَر الن�اس أن ُيْلِزَمه�م بالواجب�اِت، وُيَرغِّ
ا. املستَحبَّاِت، وال ُيلِزمهم بام ال جيب عليهم رشعاً

وفيها: تريُض العبِد عىل اإلنفاِق؛ لكونِه سُيفاِرق ماَله.

وفيها: أنَّ إيتاَء اهلل للعبد ال يدلُّ عىل ِرضاه عنه.

ا. ا، أو رشًّ ُء خياً ا أْن يكوَن اليشَّ ؛ فإمَّ وفيها: أنَّه ال أمَر وَسٌط بنَي الَخِي والشِّ

وفيها: فضيحة البخيل بحقِّ اهلل يف أرض الَمْحش، حينام يرى عذاَبه األولون واآلِخرون، 
وهو َيِفرُّ من َكنزه.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(:
�الح؛ أتبَعه بِذكر يشٍء من َكيد  ول�امَّ ذكَر اهلل تعاىل َكْيد املِشكني يف حُماَربة املس�لمني بالسِّ

ُبهات. اليهود يف حُماَربة املسلمني، بالتشكيك وإلقاء الشُّ

م هم أه�ُل الُبْخل باملال، وأه�ُل الُبْخل بالِعْلم؛  وَذَكَره�م اهلل  بع�د َذمِّ الُبْخ�ل؛ ألنَّ
فكتموا ِصفة نبيِّنا ، وَسَعوا يف َقْتله -كام قتُلوا األنبياء من قبل-.
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ا(؛ استغلَّ اليهوُد ذلك  فل�امَّ تبَّب اهلل تعاىل إىل عباده املؤمنني، بتس�ميته َصَدقاهتم )َقْرضاً
ا عليهم-: يف َسبِّ اهلل تعاىل وَوْصِفه بالَفقر؛ فقال  -حاكياًا قوهلم ورادًّ

)ٱ ٻ ٻ( وَعِل�َم، وأحص )ٻ ٻ( -وهم أحبار اليهود- )پ پ پ 

پ( وحُمتاٌج إلينا )ڀ ڀ( ال نحتاُج إليه!

سَبُب نزوِل اآليِة:

ق�اَل ابُن عبَّاٍس : »ل�امَّ نزَل قوُله: )ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ُد، افتقَر ربُّك، َيس�أُل عباَده الَقْرَض؟!  ەئ ەئ( ]البقرة: 245[؛ قالِت اليهوُد: يا حُممَّ

فأنزَل اهلل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( اآلية«))).

وي�روى عن ابن عباس أنه قال: دخ�ل أبوبكٍر الّصّديق  بيت املدارس، فوجد من 
ا قد اجتمعوا إىل رجٍل منهم يقال له فنحاٌص، كان من علامئهم وأحبارهم،  �ا كثياً يود ناساً
ومعه حرٌب يقال له أش�يع فقال أبوبكٍر  لفنحاٍص: وحيك يا فنحاص، اّتق اهلل وأس�لم، 
ا عندكم  ا رسول اهلل، قد جاءكم باحلّق من عند اهلل، تدونه مكتوباً فواهلل إّنك لتعلم أّن حمّمداً
يف الّت�وراة واإلنجي�ل، قال فنح�اٌص: واهلل يا أبا بكٍر ما بنا إىل اهلل من فق�ٍر، وإّنه إلينا لفقٌي، 
وم�ا نت�رّضع إليه كام يترّضع إلينا، وإّنا عن�ه ألغنياء، ولو كان عنّا غنيًّا ما اس�تقرضنا أموالنا 
ك�ام يزع�م صاحبكم، ينهاكم عن الّربا ويعطيناه، ول�و كان غنيًّا عنّا ما أعطانا الّربا، فغضب 
، وقال: والذي نفس بيده، لوال العهد  أبوبكٍر ، فرضب وجه فنحاٍص ضبةاً ش�ديدةاً
الذي بيننا وبينك لرضبت عنقك يا عدّو اهلل، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقني، فذهب 
فنحاٌص إىل رس�ول اهلل ، فقال: يا حمّمد انظر ما صنع يب صاحبك، فقال رس�ول 
اهلل  أليب بك�ٍر: م�ا محل�ك عىل م�ا صنعت؟ فقال: يا رس�ول اهلل إّن ع�دّو اهلل قال 
، زعم أّن اهلل فقٌي، وأّنم عنه أغنياء، فلاّم قال ذلك غضبت هلل ممّا قال، فرضبت  ق�والاً عظي�اماً
وجهه، فجحد ذلك فنحاٌص، وقال: ما قلت ذلك، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل فيام قال فنحاٌص 

ا أليب بكٍر : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ا علي�ه وتصديقاً ردًّ
ق�ول  ويف  ٹ(،  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

تفسي ابن أيب حاتم ))/460(.  (((



825_\

أيب بك�ٍر   وم�ا بلغه يف ذلك من الغض�ب: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئ())).

نيعِة، وُنْثبِته يف ُصُحف وقوُله تعاىل )ڀ ٺ ٺ( أي: مْن هذه املقالِة الشَّ

َرهم به يوَم القيام�ة، ونعاقَبهم عليه، وعىل جريمتهم األخرى،  مالئكتِن�ا وَنحفُظه؛ لنَُقرِّ
 ، وهي: )ٺ ٺ ٿ ٿ(؛ فقد اعتَدوا عىل حقِّ اهلل، وعىل حقِّ أنبيائه

وهم يعَلمون شناعَة جريمِة َقْتِل األنبياِء، فسنُعاِقُبهم عىل أقواهِلم وأفعاهِلم.

)ٿ ٿ ٹ ٹ( وب�ارِشوه، وادُخلوا أبواب جهنَّم، يف العذاِب األليِم 

ديِد، الُمْحِرِق. و)الَحريُق( يف اللُّغة: هو النَّار الُمضَطِرمة ذات اللهب. الشَّ

ويف هذِه اآليِة مَن الفوائِد:

هتديُد اهلل لليهوِد، بأنَّه َسِمَع كالَمهم، وكَت�َبْته مالئكُته.

وفيها: أنَّ اهلل ُيْدِرك األصواَت مهام خفَيْت.

ويف اآلية: مثاٌل لَس�ْمع التَّهديِد، بخالِف َسْمع التأييد؛ كقوله تعاىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې( ]طه: 46[.

هم؛ فهم َيِصفون اهلل بالنَْقص وأنُفَس�هم بالكامل!  وفيه�ا: ُجرأة اليهود عىل اهلل، مع تكربُّ
سالة. وجيَمعون يف أفعاهلم بنَي االعتِداء عىل مقاِم التوحيد ومقاِم الرِّ

ُبهاِت بنَي املسلمني، وأنَّ  ؛ إللقاء الشُّ وفيها: أنَّ َدْأَب اليهوِد، هو: انتِهاُز ما يُظنُّونه ُفرصةاً
ت عىل اليهوِد غرَضهم هذا. معرفَة أهِل اإلسالِم بمعاين ما أنزَل اهللُ؛ ُيفوِّ

ويف اآلية: استعامُل الكتابِة لإلثباِت.

َة عند الُمحاَسبِة. وفيها: أنَّ الكتابَة ُتقيُم الُحجَّ

ين به،  وفيه�ا: أنَّ�ه جيوُز نِس�بُة الِفْعل جلامع�ٍة، ول�و كاَن الفاعُل بعَضه�م، إذا كان�وا ُمِقرِّ

رواه الطربي )7/)44(، وابن أيب حاتم )837/3(، وإسناده ضعيف.  (((
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وراضنَي عنه، أو مش�اِركني وُمعينني؛ كام دلَّ َعليه حديُث: »إَِذا ُعِمَلِت اخلَطِيَئُة يِف األَْرِض؛ 
َمْن َش�ِهَدَها َفَكِرَهَها -ويف رواية: َأْنَكَرَها- كاَن َكَمْن َغ�اَب َعنَْها، َوَمْن َغاَب َعنَْها َفَرِضَيَها 
َكاَن َكَمْن َش�ِهَدَها«)1(، وقد أخرج ابن املنذر وابن أيب حاتم عن العالء بن بدر أنه ُس�ِئل عن 
قول�ه: )ٺ ٺ ٿ ٿ( وه�م مل يدركوا ذلك )أي اليه�ود يف العهد النبوي( 

فقال: بمواالهتم َمن َقتَل األنبياء.

وفيه�ا: ُمقاَبل�ة املجِرِم ب�ام ُيامثِل جريمَته؛ فك�ام أنَّ اليهوَد مَجع�وا يف جريَمتِهم بنَي القوِل 
والِفْعل؛ فقد مجَع اهلل عليهم يف العذاِب بنَي القوِل والِفْعل.

ا  يِن: أْن يكوَن أش�دَّ توقياً وفيها: َش�ناعُة َجريمِة ُعلامِء اليهوِد، مع أنَّ األصَل يف عاملِ الدِّ
ا مْن  وتعظياماً وخش�يةاً هلل مْن س�ائِر النَّ�اِس، ولِكنَّ ُعلامَء اليه�وِد وأحباَرهم كانوا أش�دَّ ُكفراً

تهم، وأكثَر استهزاءاً باهلل تعاىل منهم! عامَّ

�ٌخ فيهم الُكف�َر، وأنَّ َمْن قتَل األنبياَء؛ فليس بُمس�َتْغَرٍب منه أْن  وفيه�ا: أنَّ اليهوَد مرتسِّ
يفرتَي عىل اهلل، وَيْشُتَمه.

ُم�وه بالَفقِر، وقتلوا  وفيه�ا: أنَّ ُكفَر اليه�وِد، كاَن بالقوِل، والِفْعل؛ فس�بُّوا اهلل تعاىل واهتَّ
اِة املسمومِة،  ة الشَّ ة؛ كام يف ِقصَّ أنبياَءه ، وقد حاولوا َقتَل النَّبِيِّ  أكثر من مرَّ
�ِة خ�روِج ثالثٍة مَن اليهوِد قد اش�تَملوا عىل الَخناِجِر، وأراُدوا الَفْتَك بِه -يف س�َبب  ويف ِقصَّ

غزوة بني النَّضي-.

د  م يذوقوَنه، وهذا أشدُّ مْن مرَّ ؛ ولذلك فإنَّ وفيها: أنَّ التَّعذيَب باإلحراِق بالنَّار حقيقيٌّ
اإلحساِس.

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(:

ديِد هلؤالء اليهوِد؛ فقال: َ اهللُ تعاىل سَبب هذا العذاِب الشَّ ُثمَّ بنيَّ

)ٹ( أي: احلري�ق )ڤ( بس�َبِب )ڤ ڤ( أي: م�ا َعِمْلُتم�وه، واآلث�اُم 

نه األلباين يف صحيح اجلامع )689(. رواه أبو داود )4345(، وحسَّ  (((
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ج�ِل، واللِّس�ان، والَف�ْرِج، والعني،  واجلراِئ�ُم، ُتكتَس�ب بالي�د -كالَقْت�ل والبط�ش- وبالرِّ
وغيها. وإنَّام ذكر )األيدي( تغليباًا؛ ألنَّ أكثَر اجلرائِم ُترتَكب با.

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( أي: ليس بذي ُظْلٍم خلَْلِقه، ال يف قليٍل، وال كثٍي، كام 

قاَل يف اآليِة األخرى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]النساء: 40[.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:

ه َعنْه ما ال َيليُق به. نا ُننَزِّ فاِت املذمومِة عِن اهلل، فكام ُنثبِت الكامَل هلل تعاىل؛ فإنَّ َنْفُي الصِّ

نيا. ويف َنْفِي الظُّْلِم عِن اهللِ: َتطمنٌي للَخْلِق، الَّذيَن يذوقوَن ُظْلَم بعِضهم لبعٍض يف الدُّ

(؛ كام يف قولِه: )ڤ ڤ ڤ( أي: بسَبِب  ويف اآلية: إطالُق )البعِض( عىل )الُكلِّ
فتموه، وَعِملُتموه بكلِّيتكم، و)األيدي( مْن وسائِل العَمل. ما اقرَتَ

ا -مع الُقدرِة عليه- هو نوٌع م�َن الَمْدِح، ونفُي الظُّْلم عِن  ْلِم اختياراً وفيه�ا: أنَّ َت�ْرك الظُّ
اهلل؛ ليس لعَدِم ُقدرتِه عليه -حاشا وكال-؛ بل لعَدِم رضاُه بِه.

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ک(:

م يف َش�ْتِمهم له، وموقَفهم من أنبيائه يف َقْتِلهم  ول�امَّ َذَكَر اهلل تعاىل موقَف اليهوِد ِمْن ربِّ
باِع النَّبيِّ ، وإباِئهم عليه؛ فقاَل َتعاىل:ِ هلم؛ أْتبَع ذلك بِِذكِر موِقفهم مْن َرفِض اتِّ

)ڄ( وُه�ْم مَجاع�ٌة مَن اليه�وِد: مْن ُزَعامِئه�م، وأحباِرهم، ِقيَل: منه�م َكْعُب بُن 

ِف، وُحَييُّ بُن األَْخَطِب. األرَْشَ

قالوا للنَّب�يِّ  وأصحابِه: )ڄ ڃ ڃ ڃ( أي: أمَرنا وأوصانا يف التوراة 
ڇ  ڇ  چ  )چ  س�الة  الرِّ دع�واه  يف  )چ(  ق  ُنَص�دِّ وال  چ(  )ڃ 

به إىل اهلل. وكان أنبياُء بني إرسائيل إذا مَجعوا صَدقاِت القوم،  ڇ( أي: بناٍر، تأُكل ما نقرِّ
امِء فتأُكلها. وغناِئَم املعارِك؛ تنزُل ناٌر ِمَن السَّ
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- يف جوابم: )ڍ ڌ( يا مع�ش اليهود )ڌ ڎ ڎ(  �ا النَّبِيُّ )ڍ( -ي�ا َأيُّ

كزكرّي�ا وحييى وغيها )ڈ(: اآلياِت الواِضحات عىل ِصدِقهم )ڈ ژ( 
تِي تأُكُل الَقرابنَي. ِمَن النَّاِر الَّ

يف  ک(  ک  )ڑ  وِزي�ادةاً  التَّكذي�َب،  �ن  يتضمَّ والَقْت�ُل  ڑ(،  )ژ 

ُسوِل، الَّذي يأتيكم بام اقرَتْحُتموه؟! مقالتِكم، أنَّكم ُتؤمنوَن بالرَّ

! فام أنُتم -يا َمعش يود- إالَّ كأسالفِكم، يف التعنُِّت، وَرْفِض احلقِّ

ويف هذِه اآليِة ِمَن الَفوائِِد:

استِمراُر ُمَسْلَسِل التَّكذيِب لدى اليهود، مْن عهِد أنبياِئهم إىل َعْهد َنبِيِّنَا.

ته التي أتى با؛ ألنَّ�ه إذا ُخوِصم بام  دِّ عىل الَخْصم َدْح�ُض ُحجَّ وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي يف ال�رَّ
ة. يقوله ال يبقى له ُحجَّ

وفيه�ا: أنَّ األنبياَء  ق�د ُأعُطوا من اآليات ما آَمن عىل ِمثله الَب�َش؛ كام قاَل النَّبِيُّ 
ِذي ُأوتِيُت  اَم َكاَن الَّ ، َوإِنَّ : »َم�ا ِمَن األَْنبَِي�اِء َنبِيٌّ إاِلَّ ُأْعطَِي َما ِمْثلُه آَمَن َعَلْيِه الَب�َشُ

ا َيْوَم الِقَياَمِة«)1(. ، َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابِعاً َوْحياًا َأْوَحاُه اهلل إَِلَّ

دِّ عليهم. ار ُيعني يف الرَّ وفيها: أنَّ معرفة تاريخ الكفَّ

حون املعِج�زات وُيطالِبون با،  م يقرَتِ ار عىل اهلل وأنبيائ�ه، أنَّ وفيه�ا: أنَّ م�ن ُج�رأة الكفَّ
وكان الواج�ب عليه�م االنتِظ�ار، وأن يرَضوا بام يأتيه�م به نبيُّهم من املعِج�زات -من عند 

اهلل- إذا شاَء اهللُ، وأراَد.

ا. ا وتثبيتاًا، وبني طَلبها تعنُّ�تاًا وِعناداً ويف اآلية: إشارٌة إىل الَفْرق بنَي طَلب املعِجزة اسرِتشاداً

ِحق�ني، مع أنَّ الذي اقرتَفه هم الس�ابقون؛ وذلك إلقراِرهم  وفيها: نِْس�بة الِفْعل إىل الالَّ
وِرضاهم به.

ة ما  وفيها: أنَّ من اإلفحام يف الُمناَظرة -أحياناًا-: الُعدول عن ُمناَقش�ة الَخْصم يف ِصحَّ

رواه البخاري ))498(، ومسلم ))5)(.  (((
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ل معه، واالنتقال لألهمِّ  يقوُله، إىل ُمناَقش�ته يف خُماَلفته لِ�ام يقوله، ويكون هذا من باب التنزُّ
الُمفِحم. وهذا إلزاٌم هلم بعَدم ِصدقهم يف قوهلم بيشٍء َيْعِرفونه.

ة للرس�ول -الذي يأيت بشيعة جديدة مس�تقلَّة- ولكنَّها  وفيه�ا: أنَّ املعِج�زات ضوريَّ
ة للنبيِّ -الذي يأيت لتقرير رشيعة رسوٍل قبَله-. ليست ضوريَّ

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(:

ياًا َنبِيِّه  فيام ُيواِجهه مْن تكذيِب اليهوِد: ثم قاَل اهللُ تعاىل، ُمَسلِّ

تِ�ك، ورشيعتِ�ك، وم�ا جئَتهم ب�ه مَن املعِج�زاِت الواِضحاِت  )ک گ( يف ُنبوَّ

�بيِل-؛ فال تَزْن وال تفَزْع مْن هذا التَّكذيِب،  -وعىل رأس�ها: القرآُن، اهلاِدي إىل س�واِء السَّ
وال تزْن وتأَس عليهم.

ولك ُأْس�َوٌة فيَم�ْن م�ىض؛ )گ گ گ ڳ ڳ(، فجحَدت أقواُمه�م ما ُأوحَي 
ِع الَّذي ُأِمروا بتبليغه. ْ إليهم، مَن الشَّ

يَّة الواِضحِة. عيَِّة، واحِلسِّ وقد )ڳ ڳ( واآلياِت الشَّ

)ڱ( قال قتادة: كتب األنبياء.

ُب�ور( بمعنى: املزب�ور، أي: املكتوب. وهو  ُب�ر( يف اللُّغ�ِة: الكالم والكت�اب، و)الزَّ )الزُّ
ا(؛  ي الكتاب )َزبوراً هيِب، واملواِعظ والزواِجر. وُسمِّ غيِب والرتَّ ُحف املشَتِملة عىل الرتَّ الصُّ

. ألنَّه َيْزبُر عِن الباطل، وَيْدُعو إىل احلقِّ

الِل، واملنِي لطريِق احلقِّ س�بيَل  )ڱ ڱ( للظُُّل�امِت، الُمزيِل للَجْهِل والضَّ

النجاة.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الفوائِد:

تس�ليُة النَّبِيِّ  بَمن مىض قبَله من األنبياء، الذين جاُءوا باملعِجزاِت، واآليات 
ب�وا مْن أقوامه�م، وجَحدوا رس�الَتهم، فصرَبوا عىل م�ا ناهَلم ِمَن  البيِّن�ات، وم�ع ذلك ُكذِّ

األذى.
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به ويؤذيه، كام  ه عىل كلِّ َم�ن يكذِّ وفيه�ا: بِش�ارة للنبيِّ ، بأنَّ اهلل تعاىل س�ينُصُ
نَص َمْن قبَله ِمَن األنبياء.

ب�نَي، ِمْن ُمِشك�ي ُقريش،  وفيه�ا: مواَجه�ُة النب�يِّ  ألصناٍف كث�يٍة ِمَن املكذِّ
واليهود والنصارى وغيهم.

وفيه�ا: أنَّ اإلنس�اَن إذا َعِل�َم أنَّ غ�يه ُأصيَب بام ُأصي�َب به؛ كاَن يف ذل�ك ختفيٌف عنه، 
وتسليٌة له.

م أصَدُق البِش. ُسل: اإليذاُء بالتَّكذيِب؛ ألنَّ وفيها: أنَّ ِمْن أَشقِّ األموِر عىل الرُّ

اعية املسلِم أْن يصرَب عىل ما ُيالقيه مْن َأذاًى يف سبيِل دعوته؛ اقتداءاً بنبيِِّه  وفيها: أنَّ عىل الدَّ
، واألنبياِء قبَله.

وفيها: أنَّه ما مْن رسوٍل إالَّ نزَل عليه كتاٌب ِمَن اهلل تعاىل؛ كام قال سبحانه: )ڇ ڇ ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  ]البقرة: 213[، وق�ال:  ک ک( 

، سواءاً عرفنا بعَض تفاصيِلها، أْم مل نعِرْف. ]احلديد: 25[؛ فنؤِمُن بجميِع هذه الكتِب إمجاالاً

بيل ملن أراد املسي، وهتدي إىل احلقِّ بإذن اهلل. وفيها: أنَّ ُكُتَب اهلل تعاىل ُتنُي السَّ

وفيه�ا: أنَّ�ه ينبغي عىل َم�ْن ُيواِج�ه الظُُّل�امِت، واالضط�راَب، والَح�يَة، والتَّش�كيَك، 
والتَّش�ويَش، وعدَم الوض�وِح يف اآلراِء واملواقِف؛ أْن يعوَد إىل الق�رآِن الكريِم؛ ألنَّه ُينُي له 
، بنَي  �بيل، ويقيض عىل كلِّ ش�كٍّ وُش�ْبهٍة، وُييضُء له َطريَق احلقِّ الطَّريَق، ويديه س�واَء السَّ

اللِة. ُظُلامِت اجلهِل والضَّ

)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(:
َد الُمسَء، وبشَّ  ا، بأنَّه حكَم عليهم بالَفن�اِء، وهدَّ ُث�مَّ أخرَب اهللُ تعاىل عِن اخلليق�ة ُعموماً

: نيا؛ فقال الُمحِسَن، ووعَظهم بزواِل الدُّ
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)ں ں ڻ ڻ( أي: ُكلُّ ُروٍح س�َتذوُق طعَم املوِت، بخروجها ِمْن جَس�دها، 

( مْن ألفاظ الُعموم؛ فيدخل يف هذا: كلُّ  وَح ال تفنَى. و)ُكلُّ وكذلك البَدن يذوُقه، ولكنَّ الرُّ
ا وغيهم، حتى املالئكَة يموتون. ذات ُروٍح من األحياء، جنًّا وإنساً

وُيس�تثنَى من ذلك: كلُّ َمن ُخِلَق للبقاء؛ كالِولداِن الُمخلَّدون، والُحور العنِي يف اجلنَّة، 
م ال يموتون-. وَخَزنِة اجلنَّة والنَّاِر -فإنَّ

)ڻ ۀ ۀ( أي: ُتعَط�ون ج�زاَء أعاملِك�م كام�الاً )ہ ہ(: 

وهو اليوم الذي َيبتدُئ بعد النَّفخِة الثَّانية، بقياِم النَّاِس ِمَن القبوِر.

نيا، أو يف  واملراُد بِ� )التَّوفيِة( هنا: َتوفيُة الكامِل؛ ألنَّ اإلنس�اَن قد ُيَوفَّ بعَض َأْجِره يف الدُّ
الربزخ.

ٍة )ھ  ْحَزحة( يف اللُّغة: اإلبعاُد بُبطٍء، ومش�قَّ )ہ ھ( أي: ُأْبِع�َد وُأِزي�َل. و)الزَّ

ھ ھ ے ے ۓ(؛ ألنَّ�ه نج�ا ِم�َن املره�وِب، وحصَل عىل املطل�وِب، وَظِفر 
باملحبوِب.

وق�د قال النَّب�يُّ  : »َمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّاِر َوُيْدَخ�َل اجلَنََّة؛ َفْلَتْأتِِه َمنِيَُّتُه 
ِذي حُيِبُّ َأْن ُيْؤَتى إَِلْيِه«)1(. َوُهَو ُيْؤِمُن بِاهلل َوالَيْوِم اآلِخِر، َوْلَيْأِت إىَِل النَّاِس الَّ

ا؛ فه�ي قبل اآلخرة، وال  ه�ا زمناًا وَقْدراً نيا(؛ لُدُنوِّ يت ب�� )الدُّ )ڭ ڭ ڭ( ُس�مِّ

نيا ُمتعٌة عابرٌة، َتُغرُّ صاحَبها وختَدعه،  نِسبة بينها وبني اآلخرة )ڭ ۇ ۇ( فُمتعة الدُّ
واملتاع ما يتمتع به اإلنسان وينتفع به ثم يزول وال يبقى.

ويف احلديث، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهلل : »إِنَّ َمْوِضَع َس�ْوٍط 
ْنَيا َوَما فِيَها، اْقَرأوا إِْن ِش�ْئُتْم: )ہ ھ ھ ھ ھ ے  يِف اجلَنَّ�ِة؛ َخ�ْيٌ من الدُّ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(«)2(.

رواه مسلم )844)(.  (((
نه األلباين يف الصحيحة )978)(. رواه الرتمذي )3)30(، وحسَّ  (((
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واحلديث ثابٌت يف صحيح البخاري)1( -من حديث َسْهل بن َسْعد - بدون زيادِة 
اآلية.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الفوائِد:

َتعزيُة املؤمننَي، الَّذيَن ناَلْتهم ُمصيبٌة يف ُأُحٍد، بأنَّ املوَت مصُي اجلميِع.

اِر اليهوِد وغِيهم. وفيها: تسليٌة للنَّبيِّ ، بِأنَّ اهلل سُيعاِقب كلَّ َمْن عانَده ِمْن كفَّ

وح تذوق َطْعَم ُمفاَرقِة البَدِن، وُتِسُّ به. وفيها: أنَّ الرُّ

وفيه�ا: َأنَّ كلَّ نف�ٍس س�تموُت. وُيس�تثنَى ِم�ْن ذل�ك: كلُّ َمْن ُخِل�َق للبق�اِء؛ كالِولداِن 
م ال يموتون-. الُمخلَّدون، والُحور العني يف اجلنَّة، وَخَزنة اجلنَّة والنَّار -فإنَّ

ائُق ِمَن ِعْلم اليقنِي إىل  وَق حَيُصل بِه درجٌة مْن درجاِت اليقنِي، وينَتِقُل الذَّ وفيه�ا: أنَّ الذَّ
َحقِّ اليقنِي، بعد مروره بَعنِي اليقنِي.

ا  غ�رى- وأمَّ َزِخ -وه�و القيامة الصُّ ني�ا والرَبْ وفيه�ا: أنَّ بع�َض اجلزاِء ق�د حَيُصل يف الدُّ
خُر إىل القيامِة الُكربى. التوفية الكاملة فُتدَّ

ْت ِبا النَّاُر، وتنَجِذُب إليها؛ فال  تي ُحفَّ َهواِت، الَّ وفيها: أنَّ النُّفوَس مَتيُل، وتنَدفُِع إىل الشَّ
ِة. ة واملشقَّ دَّ ُف عنها إالَّ بَزْحَزحٍة مشَتِمَلٍة عىل الشِّ َتكاُد تنَصِ

وفيها: أنَّ الفوَز احلقيقيَّ ال يكوُن إالَّ بالنَّجاِة ِمَن النَّاِر، ودخوِل اجلنَّة.

نيا َزائٌل ال َيْبقى؛ فال َيِصحُّ أن ُيْشِغَل اإلنساَن عِن العمِل لآلخرِة. وفيها: أنَّ متاَع الدُّ

ق�اَل قت�ادُة يف قول�ه تع�اىل )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(: »ه�ي مت�اٌع مرتوٌك، 
أوَشَكْت -واهلل الَِّذي ال إله إالَّ ُهو- أن َتْضَمِحلَّ عْن أهِلها، فُخُذوا من هذا املتاع طاعَة اهلل 

ة إالَّ باهلل«))). -إْن استطعُتم- وال قوَّ

وفيها: هتديد ووعيد ملن قال: إن اهلل فقي، وسائر املكذبني.

رواه البخاري ))89)(.  (((
رواه ابن أيب حاتم يف تفسيه )833/3( .  (((
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وفيها: وعد حسن للمؤمنني.

واِم، والبقاِء، وباِم ُتْلهيهم بِه ِمَن  نيا ختَدع أهَلها، بام ُت�َمنِّيهم بِه ِمْن ُطوِل الدَّ وفيها: أنَّ الدُّ
اِت الَعاِجلِة. اللَّذَّ

َا َدنِيئٌة َزاِئلٌة. نيا، وَتقٌي ألَْمِرها، وأنَّ وفيها: َتْصغٌي لشأِن الدُّ

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ ۆئ ۈئ(:

رِب عىل األذى  ُث�مَّ َزاَد اهللُ تعاىل يف َتس�ليِة املؤمننِي، عامَّ أصابم يف ُأُح�ٍد، وَدَعاُهْم إىل الصَّ
م س�ُيبَتَلوَن يف  �ِذي َيلَقوَن�ه ِمْن أهِل الكت�اِب، وأخرَبهم -وأخرَب املؤمننَي مْن بعِدهم- أنَّ الَّ

م وأنُفِسهم.ِ أمواهِلِ

فق�اَل تع�اىل: )ۈ ۈ ٴۇ(: مَن النَّفق�اِت الواجبِة، والُمس�تحبَّة، ومَن 
قِة، ونحِو ذلك. ِ ِضها للجوائِح، والَفقِد، والسَّ ِض إلتالفها يف سبيِل اهلل، وتعرُّ التعرُّ

ُم( يف قولِ�ه )ۈ( للتأكي�ِد، وفي�ه معنى الَقَس�م، و)النُّ�وُن( لتأكيِد  و)ال�الَّ
الَقَسِم.

)ۋ(: بأعباِء التَّكاليِف الثَّقيلِة عىل كثٍي من النَّاِس؛ كاجلهاِد يف س�بيِل اهلل، 

تِي ُتصيبكم يف النَّفِس،  ، واجِلراِح- وباألم�راِض الَّ ِض في�ه للتَّعِب، والَقْتِل، واألرَْسِ والتَّع�رُّ
وفيَمْن ُتِبُّوَن، وباملصاِئِب.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تع�اىل:  كقولِ�ه  وه�ذا 
ٹ ڤ ڤ ڤ( ]البقرة: 155[.

قوُل�ه تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ(: ِمَن الطَّعِن فيكم، ويف ِدينِكم، وكتابِكم، ورسولِكم .

وقْد س�ىلَّ اهللُ تعاىل املؤمن�نَي بذِه اآليِة -عند َمْقَدِمهم املدينَة، َقب�ل وقعة َبْدٍر- عامَّ َناهلم 
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َج اهللُ  ْفِح والَعْفِو؛ حتَّى يفرِّ رِب والصَّ ِم�َن األذى ِمْن أهِل الكت�اِب، واملِشكنَي، وأمَرهم بالصَّ
َعنُْهْم.

وق�د روى البخاري)1(، عْن ُأس�امَة ب�ِن َزيٍد : »َكاَن النَّبِ�يُّ َوَأْصَحاُب�ُه َيْعُفوَن َعِن 
وَن َعىَل األََذى، قال اهلل : )ۋ  ِكنَي َوَأْهِل الِكَتاِب، َكاَم َأَمَرُهُم اهلل، َوَيْصرِبُ الُمْشِ
َوَكاَن  ائ(...  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ا، َفَقَتَل اهلل بِِه  ُل الَعْفَو َما َأَمَرُه اهلل بِِه، َحتَّى َأِذَن اهلل فِيِهْم، َفَلامَّ َغَزا َرُس�وُل اهلل َبْدراً النَّبِ�يُّ َيَت�َأوَّ

اِر ُقَرْيٍش«. َصنَاِديَد ُكفَّ

رِب عليه إذا  نا بذا قبل وقوعه؛ لُيَوطِّنوا أنفَس�هم عىل وق�وِع ذلك، والصَّ وق�د أخرَبهم ربُّ
وقَع، فيهوَن يف أنُفِسهم؛ وهلذا قال: )ەئ ەئ وئ(: أي: إن تصرِبوا عىل ما ناَلكم 
ِة الظَّامل�نَي، وتتُقوا اهللَ يف ذلك  يف أموالِك�م وأْنفِس�كم، ِم�َن االبتالِء، واالمتح�اِن، وعىل أذيَّ
رِب،  عيَّ ِمَن الصَّ وا يف َصربكم احلدَّ الشَّ َب إليه، ومل تتَعدَّ رِب، بأْن تنووا به َوْجه اهلل، والتقرُّ الصَّ

يف موضٍع ال حِيلُّ لكم فيه االحتاِمُل؛ بْل وظيفُتكم فيِه: االنتِقاُم ِمْن أعداِء اهلل.

تي ُيعَزم عليها، وُيناَفس  إن فعلُتم هذا؛ )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( أي: ِمَن األموِر الَّ
فيه�ا، وال ُيوفَّ�ق هلا إالَّ أه�ُل العزاِئم واهِلَم�ِم العاليِة؛ كام قاَل تع�اىل: )ڱ ں ں ڻ 

ه وأصلحه. َلت: 35[، وعزم األمر: أي شدَّ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]ُفصِّ

ا، وكاَن َيُْجو  ِف الَيُهوِديَّ كاَن ش�اِعراً وعن َكْعِب ْبِن مالٍِك : َأنَّ َكْعَب بَن األرَْشَ
  اَر ُقَرْيٍش يِف ِش�ْعِرِه، َوكاَن َرُس�وُل اهلل ُض َعَلْيِه ُكفَّ َرُس�وَل اهلل ، َوحُيَرِّ
 ، َمُعُهْم َدْعَوُة َرُسوِل اهلل ِذيَن َتْ َقِدَم الَمِدينََة، َوَأْهُلها َأْخالٌط، ِمنُْهُم الُمْسِلُموَن الَّ
ِذيَن َيْعُبُدوَن األَْوثاَن، َوِمنُْهُم الَيُهوُد، َوُهْم َأْهُل الَحْلَقِة والُحُصوِن،  َوِمنُْهُم الُمْش�ِرُكوَن الَّ
َوُه�ْم ُحَلف�اُء لِْلَحيَّ�نْيِ األَْوِس والَخْزَرِج، َفَأراَد َرُس�وُل اهلل  ِحنَي َق�ِدَم الَمِدينََة 
ا  ُجُل َيُكوُن ُمْس�ِلماً ٌك، والرَّ ا َوَأُب�وُه ُمْشِ ُجُل َيُكوُن ُمْس�ِلماً اْس�تِْصالَحُهْم ُكلَُّه�ْم، َوكاَن الرَّ
  ٌك، َوكاَن الُمْشِرُكوَن والَيُهوُد ِمْن َأْهِل الَمِدينَِة ِحنَي َقِدَم َرُسوُل اهلل َوَأُخوُه ُمْشِ
رِبِ  ُيْؤُذوَن َرُس�وَل اهلل  َوَأْصحاَبُه َأَش�دَّ األََذى، َفَأَمَر اهللُ َرُسوَلُه والُمْسِلِميَن بِالصَّ

برقم )4566(.  (((
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َعىَل َذلَِك، والَعْفِو َعنُْهْم، َفِفيِهْم َأْنَزَل اهللُ َجلَّ َثناُؤُه: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
اآلَي�ِة،  آِخ�ِر  إىَِل   ]186 عمران:  ]آل  ائ(  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

َوفِيِه�ْم َأْن�َزَل اهللُ َج�لَّ َثن�اُؤُه: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( 
ِف َأْن َينِْزَع َعْن َأَذى َرُس�وِل اهلل  َوَأَذى  ]البقرة: 109[، َفَل�اّم َأَب�ى َكْعُب ب�ُن األرَْشَ

الُمْسِلِميَن، َأَمَر َرُسوُل اهلل  َسْعَد ْبَن ُمعاٍذ  َأْن َيْبَعَث َرْهطاًا لَِيْقُتُلوُه، َفَبَعَث 
، واحلاِرَث اْبَن َأِخي  ، َوَأبا َعْبٍس األَْنصاِريَّ َد ْبَن َمْسَلَمَة األَْنصاِريَّ إَِلْيِه َس�ْعُد ْبُن ُمعاٍذ حُمَمَّ
َس�ْعِد ْبِن ُمعاٍذ، يِف َخَْس�ِة َرْه�ٍط، َوَذَكَر الَحِدي�َث يِف َقْتِلِه. ق�اَل: َفَلاّم َقَتُلوُه َفِزَع�ِت الَيُهوُد 
َوَمْن كاَن َمَعُهْم ِمَن الُمْش�ِرِكيَن، َفَغَدْوا َعىَل َرُس�وِل اهلل  ِح�نَي َأْصَبُحوا َفقاُلوا: 
  ْيَلَة، َوُهَو َس�يٌِّد ِمْن س�اَدتِنا، َفُقتَِل. َفَذَكَر هَلُْم َرُس�وُل اهلل إِنَّ�ُه ُط�ِرَق صاِحُبن�ا اللَّ
الَِّذي كاَن َيُقوُل يِف َأْش�عاِرِه، َوَينْهاُهْم بِِه، َوَدعاُهْم َرُسوُل اهلل  إىَِل َأْن َيْكُتَب َبْينَُه 
ا، َينَْتُهوا إىَِل ما فِي�ِه، َفَكَتَب النَّبِيُّ  َبْينَُه َوَبْينَُهْم َوَبنْيَ  َوَبْينَُهْم َوَبنْيَ الُمْس�ِلِميَن ِكتاباً

.)1( ة َصِحيَفةاً الُمْسِلِميَن عامًّ

ويف هذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:

أنَّه ال ُبدَّ أن ُيبتىَل املؤمُن يف يشٍء مْن مالِه، أو نفِسه، أو ولِده، أو أهِله.

وفيها: أنَّ املؤمن يُبتىَل عىل َقْدر دينِه؛ وأن الصالح ال يمنع البالء، فعن َسْعٍد قاَل: ُقْلُت: 
ُجُل َعىَل  ؟ َقاَل: »األَْنبَِياُء، ُثمَّ األَْمَث�ُل َفاألَْمَثُل، َفُيْبَتىَل الرَّ َيا َرُس�وَل اهلل، َأيُّ النَّاِس َأَش�دُّ َباَلءاً
ٌة اْبُتيِلَ َعىَل َحَسِب ِدينِِه، َفاَم  َحَسِب ِدينِِه، َفإِْن َكاَن ِدينُُه ُصْلباًا اْشَتدَّ َباَلُؤُه، َوإِْن َكاَن يِف ِدينِِه ِرقَّ

َكُه َيْميِش َعىَل األَْرِض ما َعَلْيِه َخطِيَئٌة«)2(. ُح الَباَلُء بِالَعْبِد َحتَّى َيرْتُ َيرْبَ

، أو أمَر بمعروٍف، أو نى عْن ُمنَكٍر؛ فال ُبدَّ أْن يؤَذى؛ فام له دواٌء  وفيها: أنَّ َمْن قام بحقٍّ
. جوُع إىل اهلل رُب يف اهلل، واالستعانُة باهلل، والرُّ إالَّ الصَّ

رواه أب�وداود )3000(، والط�رباين يف الكبي )54)(، والبيهقي يف س�ننه )8)86)( -واللفظ له-، وصححه   (((
األلباين يف صحيح أيب داود.

حه األلباين يف الصحيحة )43)(. رواه الرتمذي )398)(، وابن ماجه )3)40(، وصحَّ  (((
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ة املِشكني  وفيها: أنَّ من ِحكمة اهلل تعاىل يف عباِده: أن يبتلَيهم يف أمواهلم وأنُفِسهم، وبأذيَّ
هلم؛ ليتميَّز املؤمن الصاِدق من غيه، وليكون يف ذلك رفعة لدرجاهتم.

ار هلم قبل وقوعها: زيادٌة إليامنم ويقينهم؛ فإنَّه  ة الكفَّ ويف إخبار اهلل تعاىل املسلمنَي بأذيَّ
إذا أخرَبه�م بذل�ك ووقَع ك�ام أخ�رب )جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

يت جث مث ىث( ]األحزاب: 22[.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(:
، وعدِم  رب عىل إيذاء أهل الكتاب؛ بنيَّ  أنَّه أمَرهم ببياِن احلقِّ ول�امَّ أمَر اهلل تعاىل بالصَّ

ة أهله! ، وزادوا عىل ذلك أذيَّ َكْتم الِعْلم، فكتموا احلقَّ

ة  تك ِقصَّ �ا النب�يُّ - ألُمَّ فق�ال س�بحانه: )ٱ ٻ ٻ( أي: واذُك�ر -ي�ا أيُّ
هؤالء.

د باليم�ني )ٻ پ پ( وهم:  )ٻ( )امليث�اق(: هو الَعه�د الثقيل، املؤكَّ

أحباره�م ورهبان�م )پ پ( أي: لُتْظِه�ُرنَّ للن�اس مجي�َع م�ا في�ه ِم�َن األحكاِم، 
.- ِّة النَّبي تي ِمْن مجلتها: ُنبوَّ واألخبار ِ� الَّ

)ڀ ڀ(: وال خُتفوَنه، سواء بِكتامِن بعضه، أو بتحريِف معانيه.

ُقنَّه بالَعَمل«))). ، وَلُيَصدِّ يُّ : »َلَيَت�َكلَُّمنَّ باحلقِّ قال احلسن الَبْصِ

اكم  وقاَل قتادُة : »هذا ميثاٌق أخَذه اهلل عىل أهِل الِعْلم، فمن َعِلم شيئاًا فْلُيَعلِّْمه، وإيَّ
وِكت�امَن الِعْلم؛ ف�إنَّ ِكتامن الِعْلم َهَلكٌة، وال يتكلََّفنَّ رجٌل م�ا ال ِعْلَم له به، فيخُرج من دين 

اهلل، فيكون من املتكلِّفنَي.

كان ُيق�ال: َمَث�ُل ِعْل�ٍم ال ُيقال به؛ كَمَثِل َكنْ�ٍز ال ُينَفُق منه. وَمَثُل ِحْكم�ٍة ال ختُرُج، كَمَثِل 
َصنٍَم قائٍم ال يأُكل وال يَشب.

رواه الطربي يف تفسيه )7/)46( .  (((



837_\

وكان ُيق�ال: ُطوب�ى لعالِ��ٍم ناطٍِق، وطوبى ملس�َتِمٍع واٍع؛ ه�ذا رجٌل َعِلم ِعْل�اماً فعلََّمه، 
ا فَحِفَظه، ووَعاه، وانتفَع به«))). وبَذَله، ودَعا إليه، ورجٌل َسِمَع خياً

م مل ُيلُقوه  )ڀ( أي: طَرحوه وألَقوه )ڀ ٺ( زيادةاً يف اإلعراض؛ فإنَّ

م َكِرهوه، واستكرَبوا عنه، وأَهلوه، ومل يبالوا به. أماَمهم؛ وإنَّام ألَقوه خلَفهم؛ داللةاً عىل أنَّ

م قد كانوا يقرأونه، إنَّام َنَبُذوا العمَل به«))). : »إنَّ عبيُّ قاَل الشَّ

نيا، وأمواهلا،  ا زائالاً مْن ُحطاِم الدُّ ا ُدنيويًّ )ٺ ٺ ٺ ٿ( أي: اس�تبَدلوا به متاعاً

ا فعل�وا ذلك؛ حتى ال تذه�َب ُأْعطَِياهُتُ�م، ومنزلُتهم  ئاس�ِة، واجل�اِه، وأيضاً وَش�َهواهتا؛ كالرِّ
ومناصُبهم عند قوِمهم.

اُء. )ٿ ٿ ٹ( أي: َقُبَح هذا الثَّمُن، وهذا الشِّ

قاَل ماهٌد : »أي: تبديُل اليهوِد التوراَة«)3).

ويف هذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:

ٌة للنَّاِس. َتهم ُمِضلَّ َخطُر َتأثِي الُعلامِء، وأنَّ َزلَّ

وفيها: وجوُب إظهار الِعْلم، وتريُم ِكتامنه، وأنَّه يدخُل يف إظهارِه: َتوضيُح معانيه -ال 
تبليَغ ألفاظه فحسُب- ويدخل يف ِكتامنه: تريُف معانيه.

وفيها: بياُن الكتاِب للنَّاِس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فتبيينُه للمؤمنني هلدايتِهم وإرشاِدهم، 
وتبيينه لغي املؤمننَي بَدعوهِتم إليه.

وفيه�ا: أنَّ مْن أه�ْل الكتاِب َمْن َيبِيُعه بَثمٍن َبْخٍس، ويس�تهنُي به، وُيْع�ِرُض عنه؛ كام أنَّ 
فه عْن مواضِعه، وال َيْعَلُم ِمنُْه إالَّ أماينَّ يتمنَّاها، وَمنْهم َمن ال يستفيُد منه شيئاًا،  منهم َمْن حُيَرِّ

ا. فهو كاحِلامِر حيِمُل أسفاراً

تفسي الطربي )7/)46(، تفسي ابن املنذر ))/7)5(.  (((

تفسي الطربي )463/7(، تفسي ابن املنذر ))/8)5(.  (((
تفسي الطربي )464/7(، تفسي ابن أيب حاتم )837/3(.  (3(
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�وء يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، وقد قال : »َمْن ُس�ِئَل َعْن  ويف اآلية: تذيٌر لعلامِء السُّ
ِعْلٍم َفَكَتَمُه؛ َأجْلََمُه اهلل بِِلَجاٍم من َناٍر َيْوَم الِقَياَمِة«)1(.

اِت  ا يف اللَّذَّ وفيها: التَّحذيُر مَن األسباب الباِعثة عىل ِكتامِن الوحي وتريِف معناه؛ طمعاً
اِم، وس�عياًا يف إرضائهم، أو  ا ِمَن الُحكَّ �َهواِت الفاس�دِة، واملاِل واجلاِه، أو خوفاً الفانيِة، والشَّ

موافقةاً ألهواء النَّاِس، ونحَو ذلك.

وفيها: أنَّه كلَّام زاَد ِعْلم اإلنساِن؛ ازداَد ثَِقُل الَعْهِد املأخوِذ عليِه.

وفيها: أنَّه جيُب عىل أهِل الِعْلم توضيُحه، ببياٍن، ال لبَس فيه.

عه. فقِة، والَعهِد، الَّذي بنَي اهلل والعالِ�منَي بِه، وبَشْ ُف الصَّ وفيها: رَشَ

وفيها: أنَّ رَشَف الِعْلم ال ُبدَّ أن ُيقابَِله التَّكليُف؛ بَبْذلِه وتعليِمه.

ئاس�ِة واجلاِه، وأنَّ خ�وَف زواهلام ُربَّام دف�َع صاحَبهام إىل ِكت�امِن الِعْلِم،  وفيه�ا: َخط�ُر الرِّ
. وإخفاِء احلقِّ

وفيه�ا: أنَّ�ه جيب األَْخُذ بكلِّ وس�يلة لتبلي�غ الِعْلم، س�واءاً بالقول، أو الكتاب�ة، أو َعقد 
ل إبالَغه للقريب والبعيد-. املجالس، وباغتِنام واستِثامر الوسائل التقنيَّة احلديثة -التي ُتَسهِّ

نيئَة، والنُّفوَس اخلسيسَة، ترىَض باألدنى، بدالاً من األعىل. وفيها: أنَّ اهِلَمم الدَّ

ؤساء والوَجهاء واألغنياء، عىل حساب احلقِّ وبيانِه. ويف احلديث:  وفيها: تريم حُماباة الرُّ
»َأْفَضُل اجِلَهاِد: َكِلَمُة َعْدٍل ِعنَْد ُسْلَطاٍن َجاِئٍر -َأْو َأِمٍي َجاِئٍر-«)2(.

ا بالبياِن، وعَدِم الِكتامن. داً ا غليظاًا مؤكَّ ن ميثاقاً د إيتاِء اهلل الِعْلَم للعالِ�م، يتضمَّ وفيها: أنَّ مرَّ

وفيه�ا: أنَّه حي�ُرم عىل أهل الِعْل�م ِكتامُن ألفاظ الوح�ي، أو ِكتامُن معاني�ه، كاالمتِناع عن 
تفسيه، أو تريِف معناه، وتفسِيه عىل غي ُمراد اهلل، كقول بعض النصارى: إنَّ الذي بشَّ 
د(  د؛ فليس هو! مع أنَّه معل�وٌم أنَّ )أمحد( و)حممَّ به عيس�ى ِمن بعِده اس�مه أمح�د، وهذا حممَّ

. ِّاسامن للنبي

حه األلباين يف صحيح اجلامع )84)6(. نه، وابن ماجه )66)(، وصحَّ رواه أبو داود )3658(، والرتمذي )649)( وحسَّ  (((
ح�ه األلباين يف صحيح  �نه، واب�ن ماجه )))40(، وصحَّ رواه أب�و داود )4344(، والرتم�ذي )74))( وحسَّ  (((

اجلامع )09))(.
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وفيها: أنَّ َتْرك العمل بالوحي هو ِمن َنْبِذه، واإلعراِض عنه.

وفيها: احتِساب األجر يف تعليِم الِعْلم، والنَّشاِط يف تبليغه.

ا: )ڻ ڻ  ْثُتُكْم َش�ْيئاًا َأَبداً ق�ال أبو هريرَة : »َواهلل َلْوالَ آَيَتاِن يِف ِكَتاِب اهلل، َما َحدَّ
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]البقرة: 159[ إىَِل َقْولِِه )ۉ( ]البقرة: 160[«))).

وفيها: أنَّه جيب عىل العالِ�م بذُل الِعْلم للناس، سواءاً سألوا عنه، أم مل يسألوا.

وفيها: أنَّ ما ال يتِمُّ الواجُب إالَّ به؛ فهو واجٌب.

اد ِجنس الُحكم، والِعلَّة فيه. املسلمني؛ التِّ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(:
ُث�مَّ َذمَّ اهلل تعاىل اليه�وَد -وَمْن وافقهم- يف َفَرِحهم باملعايص، وُمراءاهِتم، وتش�بُِّعهم بام 

دهم عىل ذلك؛ فقال تعاىل: ليس عنَدهم، وتوعَّ

ون  )ٹ ٹ( أي: ال َتُظنَّ�نَّ )ڤ( ِمَن اليهوِد، وغيهم )ڤ ڤ ڤ( ُيَسُّ

بون با إىل اهلل  ب�ام فَعلوه م�ن تريف ألفاظ التوراة ومعانيها، وباألعامل الفاس�دة الت�ي يتقرَّ
-عىل َزْعمهم- ويفَرحون َفَرَح َأرَشٍ وَبَطٍر، وِمنٍَّة عىل اهلل ورسولِه!

)ڦ ڦ ڦ( أي: ُيوَصف�وا وُيذَك�روا وُيمَدح�وا )ڦ ڄ ڄ( وم�ا ليس 

ين، وكقول الناس عنهم:» علامء«، وليسوا هم أهَل ِعْلم. دق والَفْضل والدِّ فيهم، كالصِّ

)ڄ ڄ ڃ( أي: ناج�ني. و)املفازة(: مكان الفوز والنجاة من املكروه )ڃ 

غار، ونحو  ة والصَّ لَّ ب اجِلْزية، والذِّ ني�ا: بالَحْرب، والَقْت�ل، واألرَْس، وَضْ ڃ( يف الدُّ
ذلك.

�ا يف اآلخ�رِة؛ فق�د ق�ال تع�اىل: )چ چ چ( أي مؤلِ�ٌم موِج�ع. واملعنى: ال  أمَّ
حيسبنَّ هؤالء أنَّ فَرَحهم ُمنٍج هلم من العذاب.

رواه البخاري )350)(.  (((
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وقد جاء يف سَبب نزول هذه اآلية:

اَم ُأْنِزَل�ْت َهِذِه اآلَيُة يِف َأْهِل الِكَتاِب«، ُث�مَّ َتاَل اْبُن َعبَّاٍس:  ع�ن اب�ن عبَّاٍس ، قال: »إِنَّ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( اآلَي�َة، َوَت�اَل اْبُن َعبَّاٍس: 

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(، َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »َس�َأهَلُُم 

وُه باَِم  ِه، َفَخَرُجوا َقْد َأَرْوُه َأْن َق�ْد َأْخرَبُ وُه بَِغ�ْيِ �اُه، َوَأْخرَبُ ٍء َفَكَتُموُه إِيَّ النَّبِ�يُّ َع�ْن يَشْ
اُه، َما َسَأهَلُْم َعنُْه«)1(. َسَأهَلُْم َعنُْه، َواْسَتْحَمُدوا بَِذلَِك إَِلْيِه، َوَفِرُحوا باَِم َأَتْوا من ِكْتاَمِنِْم إِيَّ

وجاء أيًضا أنَّ هذِه اآليَة َنزلْت يف املنافِقنَي:

  َأنَّ ِرَج�االاً من الُمنَافِِقنَي َعىَل َعْهِد َرُس�وِل اهلل ، فع�ن أيب س�عيد اخلدري
لَُّفوا َعنُْه، َوَفِرُحوا بَِمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُس�وِل  َكاَن إَِذا َخَرَج َرُس�وُل اهلل  إىَِل الَغْزِو خَتَ
اهلل ، َفإَِذا َقِدَم َرُس�وُل اهلل اْعَتَذُروا إَِلْي�ِه، َوَحَلُفوا َوَأَحبُّوا َأْن حُيَْمُدوا باَِم مَلْ 
َيْفَعُلوا«، َفنََزَلْت: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( اآلية)2(.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الفوائِد:

ب إىل اهلل بِعصيانه، وَفَرح املنافِقني  التَّحذيُر من َفَرح اليهود بِكتامن الِعْلم وتريِفه، والتقرُّ
بالَغْدِر واخِليانة، والتخلُّف عن اجلهاد.

وفيها: أنَّ بعض الناس ال يكَتِفي باملعصية، حتى ُيضيَف إليها معصيةاً أعظَم منها؛ وهي 
الَفَرح با.

الِح،  وفيه�ا: تذيُر اإلنس�اِن ِم�ْن حمبَِّة مَحِْد النَّاس َله ع�ىل يشٍء مل َيْفَعْل�ه، كالتَّظاُهر بالصَّ
ا مل يفَعْل�ه؛ لُيقال َعنُْه: ُمْؤم�ٌن، وَصاِحُب ِدي�ٍن! أو التَّصيِح  أِو إي�اِم الس�امِع أنَّه فع�َل خياً
�ا بأنَّ�ه َعِمَل عمالاً صاحلاً�ا؛ لِيمَدَحه النَّاُس! وهذا ِمْن أعظِم التَّس�ميِع، وق�د قاَل النَّبيُّ  كاِذباً

َع اهلل بِِه«)3(، أي: فضَحه يوَم القيامة. َع َسمَّ : »َمْن َسمَّ

رواه البخاري )4568(، ومسلم )778)(.  (((

رواه البخاري )4567(، ومسلم )777)(.  (((

رواه البخاري )6499(، ومسلم )987)(.  (3(
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: َمْن أحبَّ أن حُيَْمد عىل خٍي فعَله، ولكنَّه مل يتظاَهر بيشٍء، ومل يتكلَّم  مِّ وال يدخل يف الذَّ
ا، وأخفاُه، ُثمَّ أظهَرُه اهللُ؛ فإنَّ َفَرَحه مْن عاِجل ُبْشى املؤمن؛ كام يف  ب�ه. وكذا َمْن فعَل خ�ياً
َمُدُه  ، َوحَيْ ُج�َل َيْعَمُل الَعَمَل ِمَن اخلَ�ْيِ احلدي�ث، أنَّ�ه ِقيَل لَِرُس�وِل اهلل : َأَرَأْيَت الرَّ

ى الُمْؤِمِن«)1(. النَّاُس َعَلْيِه؟ َقاَل: »تِْلَك َعاِجُل ُبْشَ

 : ويف اآلية: التَّحذيُر ِمْن َتش�بُِّع اإلنس�اِن بام ليَس َلُه، ومل ُيعَطه، وقد قال النبي
»الُمَتَشبُِّع باَِم مَلْ ُيْعَط؛ َكاَلبِِس َثْويَبْ ُزوٍر«)2(.

ع بعمٍل مل َيْعَمْله. ويدخُل يف هذا: َمن يتظاَهر بالتديُّن إلقناِع أهل املخطوبة بتزوجيه، وَمْن ُيَسمِّ

نيا، كَمْن يدفع  ق عمَل غيه، وينَتِحله ليناَل ب�ه مغناماً من الدُّ ا: َمن َيْسِ ويدخ�ل في�ه أيضاً
ماالاً مَلن يكُتب له رسالَة ماجستٍي، أو دكتوراه؛ ليناَل با شهادَة ُزوٍر، يفتِخر با عىل الناس، 

ويزيُد با منِصُبه وماُله!

ا أو َبحثاًا علميًّا، فينِسبه إىل نفسه، ليشَتِهر به بنَي الناس! أو يسق  فاً ق مؤلَّ ومثله: َمْن َيْسِ
 ، ! أو ينِس�ب إىل نفِس�ه أعامالاً بطوليَّةاً ، أو جائزةاً �ا لغ�يه؛ ليناَل عليه ترقيةاً ا أو اخرِتاعاً إنج�ازاً

فعِة بني النَّاِس! هرِة والرِّ ومواقَف رجولٍة، مل يُقم با، ابتغاَء الشُّ

كيَّاِت، ُثم حُيِبُّ أن حُيَْمَد، وُيوَصَف  ِء: أنَّ البعَض يقُع يف البَِدع والشِّ ِّ ومَن العجيِب السَّ
نَّة واجلامعة! بأنَّه مْن أهل السُّ

ويف اآلي�ة: أنَّ ِمَن النَّاِس َم�ن ال يكتفي بالُمراءاة فيام يفعُله؛ حتَّى يرائي بام مل َيْفَعْله. وإذا 
كان األول حُيْبِط العمَل؛ فهذا عذاُبه أعَظُم.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(:

مت  ب با َمْن تقدَّ ُث�مَّ َذك�َر اهلل تعاىل ُعموَم ُملِكه، وُقدرتِه الُمطَلقة، التي لو ش�اء أن ُيَعذِّ
: يِن- لفعَل ذلَك؛ فقال أقواهلم وأفعاهلم -مْن أعداِء الدِّ

رواه مسلم ))64)(.  (((
رواه البخاري )9))5(، ومسلم )30))(.  (((
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)ڇ( َأْي: لُه، وليس لغيِه )ڇ ڇ ڇ( وتدبُيها، وخزائنُهام.

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( أي: ف�ال ُيعِجزه يشء، فخاُف�وه وال خُتالِفوه، واحَذروا غضَبه 

ن من  ة(: هي التمكُّ ن من الِفْعل بال َعْجٍز، كام أنَّ )القوَّ وال َتْعُص�وه. و)الُقدرة(: ه�ي التمكُّ
الِفْعل بال َضْعٍف.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الفوائِد:
ِذين قالوا: إنَّ اهلل فقي. ردٌّ عىل اليهوِد، الَّ

م ِذكُرهم-. ِذين تقدَّ ار واملنافِقني -الَّ وفيها: ُقدرة اهلل تعاىل عىل ِعقاب هؤالء الكفَّ

، وبي�اِن الِعْلم، وعدِم اخلوف ِمَن الَخْلق؛ فإنَّ  ْدِع باحلقِّ وفيه�ا: تقويٌة للمؤمنني، يف الصَّ
اهلل قادٌر عىل كلِّ يشء؛ فهو يكفيهم وُيغنيهم، وِمَن اليسِي عليه: التَّعجيُل بعذاِب ُخصوِمهم 

-من أهل الكتاب واملِشكني-.

وفيه�ا: أنَّ الُمل�ك املطَلق هلل وحَده؛ ك�ام أفاده تقديم اخلرب عىل املبت�دأِ، يف قوله: )ڇ 
ه التأخي ُيفيد الَحْص. ڇ(، وتقديم ما حقُّ

ف فيام يمِلك. بخ�الف البش؛ فالبع�ض يمِلك وال  وفيه�ا: كامل ُق�درة اهلل؛ فإنَّه يت�صَّ
ف يف ُملكه؛ بسَبب َحْجٍر، أو َحْبٍس، أو مَرٍض، ونحو ذلك. يستطيع التصُّ

عه تعاىل. ف يف ُملك اهلل، إالَّ بإذنه ورَشْ وفيها: أنَّه ال جيوز لإلنسان أن يتصَّ

وفيه�ا: أنَّ ُملك املخلوق لألش�ياء ناقٌص وحمدوٌد، واهلل تعاىل هو ال�ذي له الُملك التامُّ 
واملطَلق لكلِّ يشء.

ويف اآلي�ة: عالٌج لليأس؛ ف�إنَّ َمن آمن بأنَّ اهلل عىل كلِّ يشء قدير؛ فال يقُعد عن العمل، 
وال ُيصيبه يأٌس من حصول املأمول؛ ألنَّه ُيوِقن أنَّ ربَّه قادٌر عىل تقيق ذلك.

تي تثوُر يف نْفِس اإلنساِن، واالستِشكاالِت،  ُبهاِت، الَّ وفيها: عالٌج عظيٌم للَوْسَوسِة، والشُّ
- اس�تحالة  يَّل إليه -مثالاً ت�ي َتْعِرض ملْن يبَتِدُئ يف طلِب الِعْلم، وقراءِة النُّصوص؛ فقد خُيَ الَّ
تي ال ُتْدِركها العقوُل -ِمْن ُأموِر  بعِض الُمعِجزاِت، وبعِض الكراماِت، وبعِض األخباِر، الَّ

الَغيِب- وبعِض أفعاِل اهلل تعاىل.
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: »إنَّ اهللَ عىل كلِّ يشء قدير«. فاجلواُب َعنَْها دائاماً

�اموات واألرِض، واخلوُف منه؛ ألنَّه قادٌر  غبُة فيام عند اهلل؛ ألنَّه يمِلك السَّ ويف اآلية: الرَّ
عىل العذاِب.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(:

�اموات واألرض؛ ذك�ر أنَّ يف َخْلقهام دالالٍت واضحةاً  ول��امَّ ذكَر اهلل تعاىل أنَّه َمالُِك السَّ
لذوي العقوِل.

دُّ عىل ُش�ُبهات نصارى َوْفد َنْج�راَن -وغِيهم مْن  �وَرِة: الرَّ ول��امَّ كاَن يف بدايِة هذِه السُّ
كهم وُكفِرهم؛ خَتَمها  بِذكِر ما يدلُّ عىل التَّوحيِد واألُلوهيَّة. أهِل الباطِل- يف رِشْ

وق�د روى اب�ُن ِحبَّاَن)1(، عْن عطاٍء، ق�ال: َدَخْلُت َأَنا َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمْيٍ َعىَل َعاِئَش�َة، فَقاَل 
ٍء َرَأْيتِِه من رس�ول اهلل ، َفَس�َكَتْت، ُثمَّ َقاَلْت: ل�امَّ  ينَا بَِأْعَجِب يَشْ : َأْخرِبِ ابن ُعَمْيٍ
«، ُقْلُت: َواهلل إيِنِّ أَلُِحبُّ ُقْرَبَك،  ْيَلَة لَِريبِّ َياِل َقاَل: »َيا َعاِئَشُة، َذِرينِي َأَتَعبَُّد اللَّ َكاَن َلْيَلٌة من اللَّ

َك. َوُأِحبُّ َما رَسَّ

، َقاَلْت: َفَلْم َي�َزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ ِحْج�َرُه، َقاَلْت: ُثمَّ  َر، ُثمَّ َقاَم ُيَص�يلِّ َقاَل�ْت: َفَق�اَم َفَتَطهَّ
َبَكى، َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ حِلَْيَتُه، َقاَلْت: ُثمَّ َبَكى، َفَلْم َيَزْل َيْبِكي َحتَّى َبلَّ األَْرَض.

اَلِة، َفَلامَّ َرآُه َيْبِكي َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل، مِلَ َتْبِكي َوَقْد َغَفَر اهلل َلَك َما  َفَجاَء باَِلٌل ُيْؤِذُنُه بِالصَّ
ْيَلَة آَيٌة َوْيٌل ملَِْن َقَرَأَها َومَلْ  ا؟ َلَقْد َنَزَلْت َعيَلَّ اللَّ ا َش�ُكوراً َر؟ َقاَل: »َأَفاَل َأُكوُن َعْبداً َم َوَما َتَأخَّ َتَقدَّ

ْر فِيَها: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ(«. َيَتَفكَّ

وق�د ثب�ت أنَّ النبي  اْس�َتْيَقَظ، َفَجَلَس َيْمَس�ُح النَّْوَم َع�ْن َوْجِهِه بَِي�ِدِه، ُثمَّ َقَرَأ 
َأ ِمنَْها، َفَأْحَس�َن  َقٍة، َفَتَوضَّ الَعْشَ اآلَياِت الَخَواتَِم من ُس�وَرِة آل عمران، ُثمَّ َقاَم إىَِل َش�نٍّ ُمَعلَّ

(: الِوعاء والِقربة)3(. نُّ ...)2(، و)الشَّ ُوُضوَءُه، ُثمَّ َقاَم ُيَصيلِّ

نه األلباين يف صحيح الرتغيب )469)(. برقم )0)6(، وحسَّ  (((
رواه البخاري )83)(، ومسلم )763(.  (((

ينظر: فتح الباري ))/88)(.  (3(
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وقول�ه تع�اىل )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( أي: يف إجياِده�ا وإنش�اِئهام ع�ىل هذه 
فات، مَن اإلبداِع، واإلحكاِم: الصِّ

مِس، والقمِر، والنُّجوِم، والكواكِب  اموات: يف ارتفاعها واتِّساعها، وما فيها مَن الشَّ فالسَّ
ينِة. يَّارِة، والثَّابتة، والزِّ السَّ

واألرض: يف انِخفاضه�ا، وَبْس�طها، وَتذليلها، وما فيها ِمَن البح�اِر، واجلباِل، والِقفاِر، 
والنَّباِت، واألشجاِر، والثِّامِر، وأنواِع املعادِن، واحليواِن، وغِي ذلك.

)ک ک ک( أي: تعاُقبهام، وتفاوهُتام، يف الُظْلمة والنُّور، والطُّول والِقَص، 

ةاً  ا، وِصحَّ ا، وَسعةاً وضيقاً ، وهزيمةاً ونصاً ا وُذالًّ ، وِعزًّ ةاً ا، ورخاءاً وِشدَّ ا وبرداً واختالفهام: حرًّ
ا. وَمَرضاً

)ک( واضحٍة، وبراهنَي قاطعٍة ساطعٍة، عىل ُقدرته وُربوبيَّته سبحانه.

. ويقُص  واللَّي�ل والنه�ار ها ُمس�تودعا األعامل، وخزائن ما ُيفَعل فيهام م�ن خٍي أو رشٍّ
ذ بالقيام. النهار، فُيعني عىل الصيام، ويطول اللَّيل فُيَتلذَّ

ي )العق�ل( ُلبًّ�ا؛ ألنَّه  )گ گ(: ألصح�اب العق�ول الصافي�ة النقيَّ�ة. وُس�مِّ

خالُِص اإلنساِن؛ كام أنَّ اللُّبَّ خالُص احلبَّة.

؛ حتَّى يستجيَب  ُجِل ُلبٌّ وأولو األلباب: هم الذين يعَلمون احلقَّ فيتَّبِعونه، فال يكوُن للرَّ
. ، ويتَّبِعه؛ وإالَّ فلو عَرَفه، وعصاه مل يكن ذا ُلبٍّ للحقِّ

ويف هذِه اآليِة ِمَن الفوائِد:

انِع، وأنَّ َخْلقه تعاىل هو ابتِداٌع عىل غي مثاٍل سابٍق. نعِة عىل َعَظمِة الصَّ االستِدالُل بالصَّ

ها، وَس�َعُتها، واس�تدارهُتا،  دة؛ منها: »ُعُلوُّ �اموات آيٌة، م�ْن وجوٍه متع�دِّ وفيه�ا: أنَّ السَّ
وِعَظُم خلقها، وُحسُن بنائها، وعجاِئُب شمِسها وقمِرها وكواكبِها، ومقاديُرها، وأشكاهُلَا، 

َة فيها تنفكُّ َعن ِحْكَمٍة. وتفاوُت مشارِقها ومغاِربا، فال ذرَّ

ا، وَأمْجُع للعجائِب ِمْن بَدِن اإلنساِن، بل ال نِسبَة جلميِع  ا، وأتقُن ُصنعاً َبْل ِهَي َأْحكُم َخْلقاً
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�َمَواِت، ق�اَل اهللُ تع�اىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  م�ا يف األرِض إىل عجائ�ِب السَّ
گ گ( ]النازعات: 28-27[.

امواِت؛ كقطرٍة يف بحٍر. امواِت، باإلضافِة إىل السَّ فاألرُض، والبحاُر، واهلواُء، وكلُّ ما تَت السَّ

ا عن ِعَظمها وَس�َعتها،  ا إخباراً وهل�ذا قلَّ أْن تيَء ُس�وَرٌة يف الق�رآن إالَّ وفيها ِذكُرها، إمَّ
وا با عىل ِعَظم بانيها  ا للعباد أن يسَتِدلُّ ا إرشاداً ا ُدعاءاً إىل النَّظر فيها، وإمَّ ا با، وإمَّ ا إقساماً وإمَّ

ا استِدالالاً منه ُسبحاَنه بَخْلقها عىل ما أخرَب به مَن املعاِد، والقيامِة. ورافِعها سبحانه، وإمَّ

ا استِدالالاً  ا استِدالالاً منه بربوبيَّتِه هلا عىل وحدانِيَّتِِه، وأنَّه اهللُ الَّذي ال إله إالَّ ُهو، وإمَّ وإمَّ
منه بُحْسنها، واستواِئها، والتئاِم أجزاِئها، وعَدِم الُفطوِر فيها، عىل متاِم ِحكمتِه وُقدرتِه.

ت�ي تتقاَص ُعقوُل  �مِس، والقم�ِر، والَعجائِب، الَّ وكذل�ك م�ا فيها ِمَن الكواكِب، والشَّ
البش ِعْن قليلها«)1(.

ع ِقَطعه�ا -م�ع تاوِره�ا- وما س�لَك اهلل فيها ِمَن  وفيه�ا: أنَّ يف األرض آي�اٍت؛ يف تن�وُّ
�كنى، وما فيها ِمَن  ها للسُّ ، وما أحاَطها ِم�َن البحاِر، وأعدَّ وابِّ األن�اِر، وَبثَّ فيها ِم�َن الدَّ

زِق، واملاِل، وطعاِم النَّاِس. املنافِع العظيمِة، وما َأودَع اهللُ فيها ِمْن مصادِر الرِّ

وفيه�ا: أنَّ�ه ال يس�تفيُد، ويعترِبُ ِم�ْن آي�اِت اهلل الَكونيَّة إالَّ أول�و العقوِل اخلالِص�ِة -ِمْن 
عيَِّة. ِذين ينَتِفعوَن بآياِت اهلل الشَّ ا الَّ ْشِد- وهم أيضاً أصحاِب ُعقوِل الرُّ

. وقْد يكوُن  والعقُل عقالِن: َعقُل إدراٍك، وتدبِي املعيش�ِة، وعقُل ُرْشٍد، ُيتَدى بِه للحقِّ
، ويقَبُله، ويس�تجيُب له،  ُجُل مَن األذكياِء، لكْن ليس ِعنَْدُه َعْقُل ُرْش�ٍد، يتدي بِه للحقِّ الرَّ

وينَتِفُع به ِمَن اآلياِت.

)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(:
ا، وعىل س�ائر  ا، وقعوداً ا، قياماً ا، وِذك�راً ُث�مَّ َذك�َر اهللُ تع�اىل أنَّ ُأول األلب�اب يعُبدون�ه: فِكراً
ا، بساِئره�م، وضامئرهم،  أحواهل�م؛ فق�ال: )گ ڳ ڳ(؛ ف�ال يقَطع�ون ل�ه ِذك�راً

ف. مفتاح دار السعادة ))/96)( البن القيِّم، باختصار وتصُّ  (((
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وبقلوبم: باستحضاِر َخشيتِه، وَعَظمتِه سبحانه، وألِسنَتهم: بِالتَّهليِل، والتَّسبيِح، والتَّحميِد، 
ونحِوه، وبِاجلواِرِح: بالعمِل عىل طاعتِه، واجتِناِب معصيتِه، فيذُكروَن أمَره، ونَيه.

ا. كر: ما َتواطَأ عليِه الَقْلُب واللِّسان معاً وَأفضُل الذِّ

وه�م يذُكرون اهللَ تع�اىل )ڳ ڳ ڱ ڱ( أي: حاَل كوِن�م ُمضطِجعنَي، 
وُمسَتلقنَي؛ فال يغُفلوَن َعْن َذكرِه.

ق�اَل قت�ادُة : »هذه حاالُتك كلُّها -يا ابَن آدَم- اذُكر اهللَ وأنَت قائٌم، فإْن مل َتْس�َتطِْع 
فاذُكره وأنَت قاعٌد، فإْن مل َتْسَتطِع فاذُكره وأنَت عىل جنبِك، ُيْسٌ من اهلل وختفيٌف«))).

د القل�ِب، بالنَّظ�ِر، والتَّدبُّر لطلب  )ڱ( )الِفْك�ر(: ه�و نظُر العق�ِل، وتردُّ

، أو ظنًّا. ُل با إىل مطلوٍب، يكوُن علاماً هِن، ُيتَوصَّ املعاين، وترتيِب أموٍر يف الذِّ

ا، يف ُصنعه�ام وإتقاِن�ام، وما أبدَع اهللُ  )ژ ژ ڑ ڑ( اس�تِدالالاً واعتِب�اراً

م عىل كامِل ُقدرتِه، فُيَعظِّموه وخيَشوه. فيهام، فيقودهم هذا إىل َتعظيِم خالِقهام، وليُدهلَّ

ويقولون: )ڻ ڻ ڻ ۀ( الذي ُنش�اِهده يف السامء واألرض )ۀ( أي: َعَبثاًا 
؛ لتجزَي الذين أس�اُءوا بام  �ا ب�ال ِحكمة؛ بل خلقَته ألم�ٍر عظيٍم جليٍل، وخلقَته باحلقِّ ضاِئعاً

َعِملوا، وتزَي َمن َعِمَل صاحلاًا بالُحسنى.

ُهك عن  ، وُننَزِّ ه�ك ع�ْن هذا الَعَبث والباطِل، وأن ختُلَق ش�يئاًا باطالاً )ہ( أي: ُننَزِّ

كلِّ عيٍب ونقٍص. وأصُل )التَّسبيِح(: هو التَّنزيُه، والتَّقديُس، والتَّرِبَئُة ِمَن النَّقاِئِص والُعيوِب.

ريَن: فيه طَلُب التوفيق للعمل الصالح، واهلداية إليه، ليهدَيم يف  وتس�بيُح هؤالء املتفكِّ
النِّهاي�ِة إىل جنَّ�اِت النَّعيِم، ويقَيهم عذاَب اجلحيِم؛ ولذا قالوا: )ہ ہ ہ( أي: حتَّى 

ا عنَّا عذاَب النَّار. يكون ما وفَّقتنا إليه واقياًا وحامياًا، ودافِعاً

  َذاَت َلْيَلٍة، َفَقاَم َنبِيُّ اهلل  ِّأنَّه َباَت ِعنَْد النَّبِي ، وعن ابن عبَّاٍس
�اَمِء، ُث�مَّ َتاَل َه�ِذِه اآلَيَة يِف آل عم�ران: )ڈ ژ ژ  ِم�ْن آِخ�ِر اللَّي�ل، َفَخ�َرَج َفنََظَر يِف السَّ

تفسي الطربي )475/7(، تفسي ابن أيب حاتم )3/)84(.  (((
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ڑ ڑ ک ک ک( َحتَّ�ى َبَل�َغ: )ہ ہ ہ(، ُث�مَّ َرَج�َع إىَِل 
�اَمِء َفَتاَل َهِذِه  �َأ، ُثمَّ َقاَم َفَصىلَّ ُثمَّ اْضَطَجَع ُثمَّ َقاَم، َفَخَرَج َفنََظَر إىَِل السَّ َك َوَتَوضَّ الَبْيِت َفَتَس�وَّ

.)1(» َأ، ُثمَّ َقاَم َفَصىلَّ َك َفَتَوضَّ اآلَيَة، ُثمَّ َرَجَع َفَتَسوَّ

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(:

عاء؛  ول��امَّ ذك�َر اهلل تع�اىل ُدعاَء املؤمن�نَي بالوقايِة ِمَن النَّ�ار؛ أْتبَعه بِذكر التَّعلي�ل هلذا الدُّ
نا )ھ ھ ے ے ۓ ۓ( أي:  فحك�ى عن ُدعائهم: )ھ( مناَدى، أي: ي�ا ربَّ

أَهنْ�َته وأذَلْلَته غايَة اإلذالل.

)ڭ ڭ ڭ ۇ( يمنَعون عنهم عذاب اهلل.

ويف اآليَتنِي ِمَن الَفوائِد:
عاِء بالوقاية من النَّار. َبب الذي محَل املؤمنني عىل الدُّ بياُن السَّ

وفيها: أنَّ الظُّْلم سَبٌب لدخول النَّار.

وفيها: أنَّ خالَق األكواِن ال ُيمِكن ألحٍد أن ينَتِص عليه.

وفيها: أنَّ ُظْلَم النَّفِس، وُظْلَم الغِي، عاقبُته وخيمٌة.

وفيه�ا: أنَّ أه�ل النَّار ال جِيدون أعواناً�ا جُييوَنم منها، وال يِصف�ون عنهم عذابا، وال 
خُيِرجونم إذا سقطوا فيها.

�ل إىل اهلل تعاىل بأس�امئه، وصفاته  ع�اء وفِقِه�ه؛ مث�ل: التَّوسُّ وفيه�ا: يشٌء م�ن آداب الدُّ
ِذي َيعمل�ه العبُد، واالس�تِعاذِة باهلل تعاىل ِمَن النَّ�اِر، وعَدم  ال�ِح الَّ الُحس�نى، وبالعم�ِل الصَّ

عاِء. االعتداِء يف الدُّ

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(:
�يِّئاِت،  نوب وتكفِي السَّ ول�امَّ س�ألوا اهلل الوقاية مَن النَّار؛ أْتَبعوا ذلك بس�ؤال مغفرِة الذُّ

رواه مسلم )56)(.  (((



848

َغنا ما  �لني يف ُدعائه�م بإيامهنم؛ فقال�وا: )ۆ ۆ ۈ ۈ( يدُع�و إىل اهلل، وبلَّ متوسِّ
نادى به. و)النِّداء(: هو َرْفع الصوت. )ٴۇ ۋ(: هذا تفسرٌي لنداء الُمناِدي.

م( بداًل من )إىل(؛ داللًة عىل  م( يف قوله )ۋ( لإللصاق. والتعب�ري ب� )اللَّ و)ال�لَّ
ُقْرب اإليامن، و)إىل( تُدلُّ عىل الُبعد.

�دوه. واإلي�امُن ب�اهلل هو:  ق�وا ب�ه وَوحِّ ة، يعن�ي: صدِّ )ۋ ۅ ۅ( )أن( تفس�رييَّ

ُن للَقُبوِل واإلذعاِن، وُهَو: قوٌل، وعمٌل، واعتقاٌد. اإلقراُر، املتضمِّ

َبْعن�ا الُمن�اِدي، في�ام أمَرن�ا به ِم�َن التوحيد  قال�وا: )ۉ( أي: اس�َتَجْبنا للنِّ�داِء، واتَّ
والطاعة، وأقَرْرنا مع االنقياد.

ه اهلل تعاىل يف القرآن  ين عىل أنَّ املناِدي هو: رس�ول اهلل ، وقد س�امَّ وأكثر املفسِّ
)داعًيا( يف قوله: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]األحزاب: 46[.

ع�اء؛ فقالوا: )ې ې ې ې(  �ل باإليامِن؛ َجاَء الطَلُب يف الدُّ ول�امَّ اكتمَل التَّوسُّ
نوب(: هي املعايص، وتشمل الكبائر. أي: اعُف عنها، وجتاَوز، وامُح آثاَرها. و)الذُّ

ها. )ى ى ائ( أي: اسُتْ

ت والتغطية. ن عىل: السَّ و)الَغفر( و)الَكفر( ُمتقاِربان، ومها يُدالَّ

نوب( و)السيِّئات(: وقيل يف الفرِق بني )الذُّ

يِّئات(: هي الصغائر. نوب(: هي الكبائُر، و)السَّ أن )الذُّ

م يف املايض، و)السيِّئات( ما سيكوُن يف املستقَبل. نوب( ما تقدَّ وقيل: )الذُّ

يِّئات( ما كاَن يف حقِّ الِعباِد. نوب( ما كان يف حقِّ اهلل، و)السَّ وقيل: )الذُّ

يِّئة(: ما يفعلها مع اجلهِل بُحكمها. نُب( ما يفعُله العبُد مع ِعْلمه بتحريِمه، و)السَّ وقيل: )الذَّ

يِّئاُت( واحدٌة؛ والتَّ�كراُر للُمبالغة والتَّأكيد. نوب( و)السَّ وقيَل: بِل )الذُّ

ا  �يِّئات؛ ألهنَّ نوِب؛ ألنَّه ال ُبدَّ فيها ِمَن التَّوبِة، وتكفرِي السَّ م َمغفرَة الذُّ وق�ْد طَلُبوا ِمْن ربِّ
رِة، ودعاِء املؤمننَي، ونحِو ذلك. تزول باحلَسناِت املاحيِة، واملصائِب املكفِّ

م؛  م س�أُلوها ربَّ �نَِّة، وَعَم�ِل اخلري أمًرا عظياًم؛ فإهنَّ يِن، والسُّ ول��امَّ كان�ِت الوفاُة عىل الدِّ
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فقال�وا: )ائ( أي: اقبِضن�ا إلي�ك )ەئ ەئ( أي: اْجَعْلن�ا يف ُحكمهم، ومُجَلتهم، 
وعىل أعامهلم، وُمصاِحبني هلم.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:

ه إىل اهلل. عاء بالنِّداِء؛ داللةاً عىل كامِل التَّوجُّ َتصدير الدُّ

عاِء. مة الدُّ ث بنِعمِة اهلل تعاىل يف ُمقدِّ وفيها: التَّحدُّ

ل إىل اهلل بالعمل  عاء، وهو التوسُّ �ل املشوع يف الدُّ وفيها: دليٌل عىل نوٍع من أنواع التَّوسُّ
ل إليه بأسامئه وصفاته وأفعاله. الصالح، والتوسُّ

�ل  �ل إليه تعاىل بدع�اء الصاحلني األحياء، والتوسُّ ا: التوسُّ �ل امل�شوع أيضاً وِمْن التوسُّ
إىل اهلل بح�ال الداع�ي؛ كِذك�ر االفتقاِر إىل اهلل تع�اىل، كام قال موس�ى : )ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]الَقَصص: 24[، وكقوِل أيوَب : )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ( ]األنبياء: 83[.

ين وهدايتهم. وفيها: أهيَّة النِّداء باخلي؛ لِ�ام يرتتَّب عليه من استِجابة املدُعوِّ

وإذا كان املقصود باملناِدي يف قوهلم )ۆ ۆ ۈ ۈ(: رس�وَل اهلل ؛ 
 - �امع املبارش -كام حص�ل للصحابة واجِلنِّ ف�إنَّ قول أول األلباب )ۈ( يش�َمل: السَّ
عاة إىل سبيله-. امع غي املبارش -كالسامع من َوَرثة النبيِّ ، وهم العلامء والدُّ والسَّ

وفيها: أنَّ اإليامَن ليس هو: اإلقراَر فقط؛ بل ال ُبدَّ فيه من االنقياد واإلذعان.

الِة، والوضوِء، واجلمعِة  َة -كالتَّكفِي بالصَّ ارَة العامَّ يِّئِة َيشمُل: الكفَّ وفيها: أنَّ تكفَي السَّ
ارِة الظِّه�اِر، واجلامِع يف ناِر  �َة -ككفَّ ارَة اخلاصَّ إىل اجلمع�ِة، ورمض�اَن إىل رمض�اَن- والكفَّ

ارهتا دفنها(، ونحِو ذلك-. رمضاَن، وصيِد الُمْحِرم، وإلقاِء النُّخامِة يف املسجِد )وكفَّ

ويف اآلي�ة: َفْض�ل ُصحبة األخيار بعد املوت؛ كام ق�ال تعاىل: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ( اآلية ]النساء: 69[.

وفيه�ا: َفْضل املوت عىل ِمثل أعامل الصاحلني، وقد قال يوس�ف : )ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ( ]يوسف: 101[.
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نوب وتكفي السيِّئات. باع ُسنَّته؛ سَبٌب ملغفرة الذُّ وفيها: أنَّ االستِجابة للرسول ، واتِّ

وفيها: حَذر املؤمنني الشديد مَن الفضيحِة يف اآلخرة.

وِت إلسامِع النَّاِس. عوِة إىل اهللِ، ومْن ذلَك: رفُع الصَّ وفيها: َبْذل الُجهِد يف الدَّ

وفيه�ا: أنَّ الكل�امِت اجلاِمع�َة ُيس�تغنَى بَمضمون�ا ع�ْن تفصيلها؛ ف�إنَّ قوله: )ۅ 
ا: قوَل الَقْلب وعمَله، وقوَل  �َن أيضاً �ن: كلَّ أركاِن اإليامِن األخرى، ويتضمَّ ۅ( يتضمَّ

اللِّسان، وعمَل اجلوارح.

وفيها: أنَّ سؤاَل املوِت عىل َعَمل األخيار؛ ليس استِعجاالاً بطَلب املوت.

بِق إىل اإليامن؛ كام تُدلُّ عليه الفاء يف قوله: )ۉ(. وفيها: َفْضل املباَدرِة والسَّ

ر واخلوف من اهلل؛ لذلك قال: )ہ ہ ہ ہ(. وفيها: الَعالقة بنَي التفكُّ

رون يف َخْلقه، وُيَسبِّحون له، وَيْدُعونه. وفيها: أنَّ املؤمنني يذُكرون اهلل، ويتفكَّ

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(:

مة، وتكفي السيِّئات الُمستقَبلة، وأْن تكوَن  نوب املتقدِّ ول�امَّ سأل ُأولو األلباب ُغفران الذُّ
ذون بَت�كرار ندائه-  م املزيَد من َفْضله؛ فقالوا: )وئ( -يتلذَّ وفاهتم مع األبرار؛ سألوا ربَّ
نيا،  �دَت به من ُحس�ن اجل�زاء، كالنَّ�ِص يف الدُّ )ۇئ(: أِعطن�ا )ۇئ ۆئ( أي: م�ا تعهَّ

نَّا بالَوْعد. قناهم وتيقَّ والنَّعيِم يف اآلخرِة )ۆئ ۈئ(: الذين نَقلوا َوْعَدك إلينا، ونحن صدَّ

نا )ېئ ېئ(: الذي يقوم  )ۈئ ېئ( أي: ال َتْفَضْحنا عىل رؤوس اخلالئق، وال ُتِذلَّ

فيه النَّاُس ِمْن قبوِرهم، ويقوُم فيه األشهاُد، وُيقام فيه بالَعْدل.

نيا، أو  �يادِة يف الدُّ �ِذي وع�دَت ب�ه عبادَك املؤمننَي، س�واءاً بالسِّ )ىئ ىئ ی ی( الَّ

بسعادِة اآلخرِة.

ويف هذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:
ع. ( عنَد السؤاِل؛ مبالغةاً يف التَّرضُّ َت�كراُر لفظِة )وئ( أو )َربِّ

وفيها: كامُل إيامِن املؤمننَي بَوْعد اهلل.
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م قد اش�رَتكوا يف أش�ياء  ا فيام جاُءوا به، وأنَّ ُس�ل، وتصديُقهم مجيعاً وفيه�ا: اإلي�امُن بالرُّ
نيا واآلخرة. كثية ممَّا أخربوا به، ومنها: َوْعد اهلل للمؤمنني بُحسن اجلزاء والعاقبة يف الدُّ

وفيها: َشناعُة موقِف الفضيحِة، واخِلزِي َيوَم القيامِة؛ َحتَّى ُربَّام يتمنَّى بعُض املفضوحنَي 
أن ُيؤَمر به إىل النَّار، وال يطول مقاُمه يف اخِلزي!

ا لَكِذبه أو لَعْجِزه،  وفيه�ا: كامل َوْعد اهلل وِصدقه، مع ك�امل ُقدرته؛ فإنَّ الواِعد خُيِلف إمَّ
وها منتفيان يف حقِّ اهلل.

قوا بذلك ما سألوه. م لو مل ُيَصدِّ ويف اآلية: تصديق املؤمنني بَوعد اهلل؛ فإنَّ

م، وبكامل ُقدرته. وفيها: ثقة املؤمنني بربِّ

ها اهلل تعاىل علينا يف كتابه. وفيها: التعلُّم من أدعية الصاحِلني، التي قصَّ

وفيها: استِنجاز َوْعد اهلل، وسؤاُله التعجيَل به.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(:

م، ِم�َن اإلقب�اِل عىل اهلل  ول��امَّ مج�َع ُأول�و األلب�اب رُشوَط االس�تِجابة يف ُدعائه�م لربِّ
م، وس�ألوه  �لوا يف ُدعائهم بإيامِنم بربِّ ِر، وَطَلِب الوقايِة ِمْن عذابِه، وتوسَّ بالِعبادِة، والتَّفكُّ
�يِّئات، والوَفاَة مع األبراِر، وس�ألوه إنج�اَز َوْعِده، والنَّجاَة مْن  نوِب، وتكفَي السَّ مغفرَة الذُّ

الِح؛ استجاَب اهلل تعاىل ُدعاَءهم. ِخزِي يوِم القيامِة، ومَجعوا بنَي اإليامِن والعمِل الصَّ

فق�ال : )ٱ ٻ ٻ( أي: أجاب�م )ٻ ٻ پ( ال ُأْبطِل وال ُأْحبِط 
ك�وُر واإلناُث  )پ پ پ(، س�واءاً كان )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( أي: الذُّ

يِن، والنُّصِة، واملواالِة، واألَْصِل. كون يف الدِّ يف الثَّواب سواٌء؛ فهم يشرَتِ

ُثمَّ ذكَر اهللُ تعاىل هلم خسَة أوصاٍف:

ك إىل دار اإليامِن، وفاَرُقوا األموال  الوصف األول: )ٿ ٿ( وتَركوا دار الشِّ
َن، واجلياَن، يف مرضاة اهلل. واألحباب، واخِلالَّ
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ار، وَقْهِرهم هلم؛حتَّى أجلأوهم  الوص�ف الثاين: )ٿ ٹ ٹ(، بمضايقِة الكفَّ
للخروِج منها.

الوصف الثالث: )ٹ ٹ ڤ( بأنواِع اإليذاِء، بسَبِب اإليامِن.

ا يف سبيلِه، وإعالءاً لكِلمته. الوصف الرابع: )ڤ( أعداَء اهلل، جهاداً

الوص�ف اخلام�س: )ڤ(، ويف قراءٍة ُأخ�رى بَفتح القاف )َقَتُل�وا(. وكلُّ ذلك يف 
املعركِة، وكانوا صابريَن.

ها )ڦ  فكاَن جزاُؤهم: )ڤ ڦ ڦ( وَأْم�ُح�َونَّ ُذنوبم، وأسرُتَ
ڦ ڄ ڄ ڄ( أي: خالهلا، وتَت أشجارها، وقصورها، ومساكنها )ڄ( 

َبِن، والَعَسِل، والَخْمِر. بأنواع املشاِرب، ِمَن املاِء، واللَّ

)ڃ ڃ ڃ ڃ( أي: ِمْن َفْضِله، وإحسانه.

)چ چ چ ڇ( أي: اجلزاُء املوفوُر يف اجلنَِّة. و)الثواب(: هو ما ُيْعطاه اإلنساُن.

سَبُب ُنزوِل اآليِة:

عن أمِّ َس�َلمَة ، قالت: َيا َرُس�وَل اهلل، اَل َأْس�َمُع اهلل ذكَر النَِّس�اَء يِف اهِلْجَرِة، َفَأْنَزَل 
اهلل َتَع�اىَل: )ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ()1(، وكان�ت ُأمُّ 

.)2( َل َظِعينٍَة )امرأة(، َقِدَمِت الَمِدينََة ُمَهاِجَرةاً سلمَة، َأوَّ

ويف َهذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:
عاء. بِّ تعاىل للدُّ رُسعة استِجابة الرَّ

وفيها: َكَرم اهلل، وَس�َعة عطائه، بإيتاء املؤمننَي كلَّ ما س�ألوه -عىل َكْثَرة مطلوباهتم-؛ كام 
تُدلُّ عليه لفظة )اسَتجاب(، التي َتزيد يف حروفها ومبناها عىل لفظة )أجاَب(.

وفيها: أنَّه ال َيضيع عمُل عامٍل عند اهلل، وأنَّه تعاىل يضَمن األجور.

ِة، والتَّضحيِة. ويف اآليِة: َفْضُل اهِلجرة؛ لِ�ام فيها ِمَن األملِ، واملشقَّ

حه لغيه األلباينُّ يف صحيح سنن الرتمذي. رواه الرتمذي )3)30(، وصحَّ  (((
رواه الرتمذي )))30(.  (((
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م اهللُ، واهِلج�رَة ِمْن بلِد الُكفِر إىل بلِد اإلس�الِم،  واهِلج�رة الرشعيَّ�ة َتش�مُل: َهْجَر ما حرَّ
واهِلجرَة ِمْن بلِد الِفْسِق إىل بلِد الطَّاعِة.

ف�األول: واج�ٌب عىل اجلميع، والثاين: واجٌب عىل َمن عَج�َز عن إظهار دينه، والثَّالث: 
واجٌب عىل َمْن خيَش عىل نفسه الِفتنة.

، أو ضايَقه  وفيه�ا: أنَّ ُمفاَرق�ة اإلنس�اِن داَره -بإي�ذاء الغي- س�واءاً ُط�ِرد منها مب�ارشةاً
ُع مرارِة الظُّْلم، وأل�ُم َتْرك ما يألفه وحُيِبُّه. األعداء حتى خرَج منها؛ فيه ترُّ

ا  ويف اآلية: أنَّ اهِلجرَة ِمْن داِر الُكفر إىل دار اإلسالم أجُرها عظيٌم، سواءاً حصَلت اختياراً
ا. أو اضطراراً

ع، واشتدَّ فال َيضيع أجُره عند اهلل. وفيها: احتِساب َأْجِر اإليذاِء يف سبيل اهلل؛ فإنَّه مهام تنوَّ

ار، سواءاً قتَل منهم، أو قَتلوه. وفيها: َفْضُل اجلهاِد، والثَّباُت يف املعركِة، وُمقاَتلُة الكفَّ

يِّئات بأنواعها. ر السَّ وفيها: أنَّ األعامَل العظيمَة ُتكفِّ

�يِّئات( يف ِس�ياٍق واحٍد؛ فإنَّ )املغفرَة(  نوِب(، و)تكفِي السَّ وإذا اجتمَع ِذْكُر )مغفرِة الذُّ
غائِر. َتكوُن يف الكبائِر، و)التَّكفَي( يكوُن يف الصَّ

نوب(؛ فُيحتَمل أْن ُيراَد با: كّل  �ياق، ومل ُتقَرن با )الذُّ وإذا ُأفِرَد ِذكر )الس�يِّئات( يف السِّ
أنواع السيِّئات.

وفيها: أنَّ اجلنَّاِت أنواٌع، وكذلك األنار.

وفيها: تفخيُم الثَّواِب وتعظيُمه؛ إذا كان من عند اهلل.

َعواِت. كِر واألنثى يف اجلزاِء واحلسناِت، ويف إجابِة الدَّ وفيها: استواُء الذَّ

ا. كَر ال َيزيُد عىل األنثى يف الثَّواِب، إذا كاَن عمُلهام واحداً وفيها: أنَّ الذَّ

يِفة املذكورِة يف اآليِة -وهي: اهلجرُة، واإلخراُج  وفيها: أنَّ لكلِّ واحٍد ِمَن األعامِل اخلمسِة الشَّ
ا يف ُحصوِل األجِر العظيِم املرتَِّب عليها. ياِر، واإليذاُء، والِقتاُل، والَقْتُل- تأثياً ِمَن الدِّ

ا ع�ىل األعامل الصاحلة، ولو  ا وإقداماً وفيه�ا: أنَّ معرفَة األجر وِذك�َره، َيزيد املؤمن صرباً
كانت شاقَّة.
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وفيها: َفْضُل الَقْتل والِقتال يف سبيل اهلل.

رجات واألنواع. ويف اآلية: التَّشويُق إىل اجلنَّة، بِذكر الدَّ

وفيها: أنَّ العطيََّة تعُظم بَحَسب ُمعطِيها.

تِه، ورئاسته عىل املرأة. وفيها: أنَّ عىل الرجل ألَّ يغَتَّ بقوَّ

ويف قول�ه )ٺ ٺ ٺ(: بيياُن َنوٍع من املسياواة بن الرجل واملرأة، وأنَّ اجلنَسين ل 
جِل. جُل مولوٌد ِمَن املرأة، واملرأُة مولودٌة ِمَن الرَّ ة، وبعضهام من بعٍض؛ فالرَّ فرَق بينهام يف البرشيَّ

جال. ، ويف ُنفوِس الرِّ وفيها: َرْفُع َقْدِر النِّساِء املسِلامِت، يف أنُفِسهنَّ

ِة اجلسيِد، واملرياِث، ونحِو ذلك؛ ل  جاِل عىل النِّسياِء، يف الَعقِل، وقوَّ ق الرِّ وفيها: أنَّ تفوُّ
دخَل له يف التَّفاُضل عند اهلل يف الثواب.

الِح. ن بالعمِل الصَّ وفيها: أنَّ اإليامَن جيُب أن يقَتِ

حابِة. لَن، واملهاِجراِت ِمَن الصَّ وفيها: َفْضُل املهاِجريَن األوَّ

هادِة -كُمصَعِب بِن ُعمري-. وفيها: َفْضُل َمن مجَع بَن اهِلجرِة، واجِلهاِد، والشَّ

عاِء. احلَة ِمْن أعَظِم أسباِب استِجابِة الدُّ وفيها: أنَّ األعامَل الصَّ

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(:

اهم،  ار للمسيلمَن، وإخراَجهم مين ديارهم، وقتاَليهم إيَّ وليامَّ ذكَر اهللُ تعاىل إيذاَء الكفَّ
ار مكة يف الَحَرِم الذي ُتَبى إليه ثمراُت كلِّ يشء، وكان فقراُء املهاِجرين يف املدينة  وكان كفَّ
-لييس عندهم يشء- وَذَكَر اهللُ تعاىل أيًضا ما أَعدَّ للمؤمنَن ِمَن الثَّواِب؛ كاَن ِمَن املناِسيِب 

أن ُيْتبَِع ذلك بِذْكِر ما أعدَّ للكافريَن يف اآلخرِة ِمَن العذاِب.

ِة: دَّ ًيا نبيَّه  واملؤمنن عامَّ هم فيه ِمَن الشِّ فقال ، ُمَسلِّ

)ڇ ڇ( أي: ل َيَْدَعنَّيك -وأنيَت تيرى حاَل الفريَقيِن- )ڍ ڍ ڌ ڌ 

اِت. ول تنُظروا  ُلهم فيها للمكاِسيِب والتجاراِت، وُحسيِن املعايِش واللَّذَّ ڎ( أي: تنقُّ

ور التي  اِر، ول يَدَعنَّيكم ألواُن النَّعيِم، والِغبطة والسُّ ا املؤمنوَن- إىل َتَرِف هؤلء الكفَّ -أيُّ
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ناعاِت، واملاديَّات؛  ِل يف َع�املِ الصِّ نه�م ِمْن هذا التَّقلُِّب، والتنقُّ فيه�ا يتقلَّبوَن؛ فاهللُ الذي مكَّ
اه، وَأْخِذهم وما يمِلكون، وإذهاِب نعيِمهم، وحَمِْق َثْرواهِتم. قادٌر عىل إفقاِرهم وَسْلبِهم إيَّ

نيا، بقوله: )ڈ ڈ( )املتاع(: ما تُصل  ُث�مَّ وص�َف اهلل تعاىل ما هم فيه مْن نعيم الدُّ
ة، كام قال يف اآلية األخرى:  ة واالنبِس�اط، س�واء كان ُمتعةاً نفسيَّة، أو جسديَّ به الُمتعة واللَّذَّ

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]حممد: 12[.

نيا( بأنَّه )قليل(؛ يعني: أنَّه زائٌل ال يدوم، وهو قليٌل يف َقْدره،  وَوْصف�ه  ل� )متاع الدُّ
ه اهلل تعاىل ألصحابِه يف اآلخرِة ِمَن العذاِب؛ ولذا قال سبحانه:  قليٌل يف وقته، ُمقاَرنةاً بام أعدَّ
نيا،  )ژ ژ( أي: َمْرِجعه�م وَمنزهل�م )ڑ( ينَتِقل�ون إليه�ا بع�د تقلُّبه�م يف الدُّ

ون فيها. ويسَتِقرُّ

ا هو: مكان االس�تِقرار، كام قال تعاىل:  )ک ک( أي: الِف�راش، و)الِمه�اد( أيضاً

)ٿ ٿ ٹ ٹ(.

ويف اآليَتنِي ِمَن الَفوائِد:
نيا؛ لئ�الَّ حيُصل به االغ�رِتار، وال ُيعَطى حجاماً أكرب من  بي�ان النظ�رة الصحيحة ملتاع الدُّ

َحجمه، وال ينَشِغل به اإلنسان عن العمل لآلخرة.

بهات، وشفاٌء للصدور. وفيها: جواٌب عن بعض الشُّ

م، واالزِدهار، وَرَغد  ار باملال، والثَّْروات، والتقدُّ كق�ول بعضهم: لقد أنعَم اهلل عىل الكفَّ
م ُيِشكون  ، واالخرتاعاِت احلديثِة، مع أنَّ ِر التكنولوجيِّ يَّة، والتط�وُّ حِّ العي�ش، والبيئة الصِّ

! بوَن نبيَّه، ويُسبُّونه باهلل، وجيعلوَن له الولَد، وُيكذِّ

وأهل اإلسالم يؤِمنون باهلل تعاىل وبنبيِّه ، وُيَصلُّون، وُيقيموَن شعائَر اإلسالِم، 
ومع هذا؛ فهم يعيش�وَن يف فقٍر، وجوٍع، وختلُّ�ٍف، ومصائَب، وابتالءاٍت عظيمٍة، وأوضاٍع 

َمعيشيَّة صعبٍة! فأيَن احِلْكمة يف هذا؟

بهِة يف هاَتنِي اآليَتنِي: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  واجلواُب عْن َهذِه الشُّ
وا بام هم  ا هلم؛ ليغرَتُّ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک(؛ ف�اهللُ تع�اىل ما أعطاهم إالَّ اس�تِدراجاً
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فيه، ولِيكوَن ِمنْهم الُعُلوُّ والفساُد يف األرِض، وهذا ُيؤِذُن بالِكهم وزواهِلم، وَأْخِذ اهلل هلم، وَبْطِشه 
نيا عن أمور اآلخرة؛ فيكون عذاُبم يوَم القيامة  وانتقاِمه منهم. وليشَتِغلوا بام هم فيه من نعيم الدُّ
نيا س�يبَقى بعد عذاِب اآلخرِة، وَغْمس�ٌة واحدٌة يف  ا، وبئس الِمهاد! وأيُّ نعيٍم من نعيم الدُّ موفوراً
، بجانِب  نيويِّ ِف، والنَّعيِم الدُّ اِر؟! وما قيمة التقلُِّب يف البالِد، والرتَّ النَّار ُتنِس كلَّ نعيٍم كاَن للكفَّ

هذا العذاِب الُمهنِي، املقيِم، العظيِم، األليِم؟! فام هم فيه اآلن ما هو إالَّ متاع قليٌل زائٌل.

ٍة تصيبهم، وقاِرعٍة َتُلُّ بم،  نيا ال خيلو أمُرهم من ِش�دَّ ار يف الدُّ أِضْف إىل ذلك: أنَّ الكفَّ
ا هلم؛  وَقْح�ٍط، ومَرٍض، وَأعاصَي، وأنَّ ما يتمتَّع�ون به ِمَن األمواِل، واألوالِد، َليَس خالصاً

ني�ا، كام قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ا َوباالاً عليهم يف الدُّ وإنَّ�ام يكوُن أحياناً
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]التوبة: 55[.

 ، نيا من: التمكني والنص، والُعُلوِّ كام أنَّ أهل اإليامن -يف الُمقابِل- ال خيلو أمُرهم يف الدُّ
والِغنى، والَفتح، واحلياة السعيدة اهلانئة.

ائِل، ُثمَّ  نيا، ُث�مَّ النَّعيُم يف اآلخرِة؛ خٌي م�ن الُكفر مع النَّعي�م الزَّ واإلس�الُم م�ع بالِء الدُّ
العذاُب األبديُّ يف اآلخرِة.

اٌم ل�ه تعاىل بالظُّْلم؛  �بهة فيها اع�رتاٌض عىل قضاِء اهلل، وقَدِره، وِقس�َمتِه، واهتِّ وهذه الشُّ
ُة الواضحُة. فنعوُذ باهلل مَن اخِلذالن، وهلل سبحانه احِلكمُة البالغُة، والُحجَّ

زِق، ونحِوه- َليَس  خاِء، وَس�َعة ال�رِّ نيا -ِمَن الرَّ ويف اآليَت�نِي: أنَّ عط�اَء اهلل للعب�ِد يف الدُّ
دلي�الاً عىل ِرض�اه َعنُْه؛ َفقْد َيس�َتْدِرُج اهللُ املرَء بإغداِق النَّعي�ِم َعليِه؛ فِتنةاً َل�ُه، َكام قاَل تعاىل: 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 

ہ( ]آل عمران: 178[.
نيا؛ فإنَّه قليٌل. وفيهام: أنَّه مهام ُأعطَي اإلنساُن ِمَن الدُّ

وفيه�ا: أنَّ »االبت�الَء قب�َل التَّمكنِي« ِمن ُس�نَّة اهلل تعاىل يف املؤمن�نَي، واهلل تعاىل قد ُيعطي 
ر عىل املؤمننَي  ة، واملال؛ زيادةاً ل�ه يف اإلثم، وُيقدِّ حَّ خاء، والصِّ ني�ا األمَن، والرَّ الكاف�ر يف الدُّ
ا عْن سيِّئاهتم، ُثمَّ  ا هلم، وِرفعة لدرجاهتم، وتكفياً التضييَق، واخلوَف، واالبتالءاِت؛ متحيصاً

تكوُن الَغَلبُة هلم.



857_\

نيا إىل عذاِب  نيا ِس�جُن املؤم�ِن، وجنَُّة الَكافِر؛ فالكافُر ينتِقل م�ْن نعيِم الدُّ وفيها: أنَّ الدُّ
هتا إىل َسَعة اجلنَّة ونعيِمها. نيا، وِشدَّ النَّاِر، واملؤِمُن ينتقُل مْن ضيِق الدُّ

وفيها: أنَّ التَّحذيَر للنبيِّ  هو تذيٌر لغيه -مْن باب أوىل-.

نيا، ال يعني أنَّه وقَع فيه، وال أنَّه سيقُع فيه؛  وفيها: أنَّ تذيَره  مَن االغرِتار بالدُّ
وإنَّام هو تربيٌة مَن اهلل لنبيِّه  وتأكيد.

ا؛ فهو مغروٌر. وفيها: أنَّ َمْن ظنَّ اليشَء الضارَّ نافعاً

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(:

ار، وأنَّه إىل النَّار؛ ذكَر بعَده م�آَل املؤمنني، وأنَّه إىل اجلنَّة؛ فقال  ول��امَّ َذَكَر اهللُ تعاىل م�آَل الكفَّ
م. واملعنى: أنَّ )گ گ گ(  : )ک( )لكن( تأيت يف اللُّغة لالستِدراِك، وَدْفِع التوهُّ
َفِر للتِّجاراِت، والتَّمكنِي  اِر، مَن التَّقلُِّب يف البالِد، والسَّ نيا ِمثَل ما حصَل للكفَّ لو حصَل هلم يف الدُّ
يف األرِض؛ ف�إنَّ ذل�َك ال يرُضُّ أجَره�م يف اآلخرِة؛ بْل )گ ڳ( وبس�اتني )ڳ( أي: 

َتسيل )ڳ ڳ ڱ( بأنواعها )ڱ ڱ(؛ فال يموتون، وال خُيَرجون منها.

ا، وَفْضالاً منه سبحانه؛ ألنَّ  ا )ں ں ڻ( كرماً ، وإكراماً ، وعطاءاً )ڱ( أي: ِضيافةاً

النَّازلنَي يف اجلنَّاِت: هم ُضيوُفه.

م، كرؤي�ة َوْجِهه - )ۀ ہ( الذين  )ڻ ڻ ۀ( ِم�َن الكرام�ة -فوَق ما تقدَّ

وَن غَيهم -كاآلباِء واألبناِء- وال ُيؤُذوَن َحتَّى ِصغاَر احليواناِت. ُيكثِرون فِْعَل اخلياِت، ويرَبُّ

ويف َهذِه اآليِة ِمَن الفوائِد:

ه�م، وال ُينِقُص  نيا، ال يرُضُّ أنَّ م�ا َيكُت�ُب اهللُ للمؤمن�ني ِمَن النَّ�ِص، واملكاس�ب يف الدُّ
أجَرهم وثواَبم، ما داموا بَرَرة أتقياَء.

ام سَبُب اكتامِل األجِر، ونفاَستِه. وفيها: َفْضُل الَجْمِع بنَي الربِّ والتَّقوى، وأنَّ

. وابِّ ى خُيه إىل غيِه، ِمَن القريبنَي، والبعيديَن، حتَّى الدَّ وفيها: أنَّ البارَّ يتعدَّ
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نيا. ، ِمْن جهة أنَّ ما عند اهلل له -من األجر والثواب- أفضُل ممَّا يف الدُّ وفيها: أنَّ املوَت خٌي للبارِّ

ار فيها متاَم املخالفِة؛ ألنَّ املؤمننَي  وفيها: أنَّ س�يَة املؤمنني يف األرِض خُتالِف س�يَة الكفَّ
ا، ورمحةاً عىل الِعباِد والبالدِ. نوا؛ صاروا خياً إذا حَكموا ومتكَّ

ويف اآلية: أنَّ اجلنَّة عاليٌة؛ ألنَّ األناَر تري مْن تتِها؛ وهذا يُدلُّ عىل ُعُلوِّ ُقصوِرها وأشجاِرها.

ْيِف، بتعجيِل يشٍء َلُه عند ُقدوِمه؛ ألنَّ )النُُّزل( يف اللُّغِة: ُيطَلق عىل:  ويف اآلية: إكراُم الضَّ
م للضيِف مَن الطَّعاِم. أول ما يُقدَّ

وفيه�ا: إك�راُم اهلل تعاىل ملْن جاوَره يف دار كرامته، ونزَل به يف حملِّ ِضيافته، وهو س�بحانه 
أكَرم األكَرمنَي، وأجَود األجَودين.

نيا، وتاراهِتا، ومكاِسبِها، ومن التسلُِّط  وفيها: أنَّ نعيم اجلنَّة أعظُم وأفضُل من أرباِح الدُّ
والُعُلوِّ فيها.

وفيها: أنَّ َمِن اتقى، وخاَف ِعقاَب ربِّه، بِفْعِل املأموراِت، واجتِناب املنهيَّاِت؛ سَتْحُس�ُن 
سيُته يف التِّجارِة، وابتِغاء املكاِسب.

اِعُر:))) َع؛ فليَس بمذموٍم، كام قاَل الشَّ ْ نيا، بام ال خُيالِف الشَّ وفيها: أنَّ َمْن حصَل هلم َسَعٌة يف الدُّ
إذا اجتَمَعا نيا  يَن والدُّ الدِّ َأْحَسَن  ُجِل)1(ما  بالرَّ واإلفاَس  الُكفَر  وأقبَح 

يف قبل قدومه. يافِة، وهتيئُة النُُّزِل للضَّ وفيها: إعداُد الكرامِة والضِّ

(، وهو ِضدُّ )الُفُجور(. وفيها: احلثُّ عىل ُحسن العمِل، وهذا معنى )الرِبِّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ى ى(:

َ أنَّ بعض أهل الكتاب هلم نصيٌب  ول��امَّ ذكَر اهلل تع�اىل ما أعدَّ للمتَّقنَي من الثَّواِب؛ ب�نيَّ
من هذا الثواب؛ ألجل إيامنم.

هذا البيت منسوب أليب دالمة األسدي. ينظر: ديوان أيب دالمة األسدي )ص33(، إعداد: رشدي عيل حسن.  (((
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ه�ةاً لَدْعَوة أه�ل الكت�اب -من نص�ارى َنْجران  �وَرة موجَّ ول��امَّ كان�ت بداي�ُة ه�ذه السُّ
: وغيهم-؛ فقد بيَّنت خاتِ�َمُتها أنَّ بعَضهم قد استجاَب لذلك؛ فقال

 - )ہ ہ ھ ھ( أي: طائفٌة ِمَن اليهود والنصارى -كعبِد اهلل بِن ساَلٍم، والنَّجايشِّ

)ھ ھ ے( ح�قَّ اإليامن )ے ۓ ۓ( ِم�َن القرآِن، وهذا ال َيتِ�مُّ إالَّ باإليامِن بالنبيِّ 

ته.  )ٿ ٿ ٿ( ِمَن التَّوراِة، واإلنجيِل، وما فيهام ِمْن ِصفِة النَّبيِّ  ونبوَّ

م: )ڭ ۇ( ُمطيعني له، خاِضعني، متَذلِّلني بنَي يديه. وحاهلم أنَّ

)ۇ ۆ ۆ ۈ( أي: ال يأخ�ذوَن، وال يطُلب�وَن ب�َدالاً ع�ْن آياِت اهلل )ۈ 

فوَن كُتبهم، وال يكُتموَن  نيا، ِمْن جاٍه، أو رئاسٍة، أو ماٍل؛ فهم ال حُيرِّ ا ِمَن الدُّ ٴۇ( وال كثياً

اُء( ُهنا بمعنى: األَْخُذ. َشأَن النَّبيِّ  ِمْن َأجِل ِرْشَوٍة، أْو حمافظٍة عىل ِرَئاسٍة. و)الشِّ

نيا بَدالاً  م مل يأخذوا م�ن الدُّ ا؛ ألنَّ )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( كام�الاً موف�وراً

عْن طاعِة اهلل، واإليامِن به، وآَثروا ما عند اهلل.

)ې ې ې ى( أي: ُيوِصل األجَر والثَّواَب إىل صاحبِه بُسعٍة، وحُياِسب 

ا يوَم القيامة يف وقٍت قصٍي؛ حتى إنَّه  لُيحاِسُب اخلالِئَق كلَّهم يف نِْصف يوٍم؛  الناس مجيعاً
فتكوُن قيلولُة أهِل اجلنَّة يف اجلنَّة، وأهِل النَّار يف النَّار، و)القيلولة( إنَّام تكون يف نِْصف النَّهار، 

كام قال تعاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الفرقان: 24[.

سَبب ُنزوِل اآليِة:

َع�ْن َجابِ�ِر بِن َعْب�ِد اهلل ، َأنَّ النَّبِيَّ  َقاَل: »اْخُرُجوا َفَصلُّ�وا َعىَل َأٍخ َلُكْم« َفَصىلَّ 
َ َأْرَبَع َتْكبِ�َياٍت، َفَقاَل: »َهَذا النََّجايِشُّ َأْصَحَمُة«، َفَقاَل املنَافُِق�وَن: اْنُظُروا َهَذا ُيَصيلِّ َعىَل  بِنَ�ا، َفَكربَّ
، َفَأْنَزَل اهللُ: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے())) ]آل عمران: 199[. ايِنٍّ مَلْ َيَرُه َقطُّ ِعْلٍج َنْصَ

ويف َهذِه اآليِة ِمَن الَفوائِِد:

نيا وما  م آَثروا ما عند اهلل عىل الدُّ الثَّناُء عىل َمْن آمَن ِمْن أهِل الكتاِب، واإلشادِة بم؛ ألنَّ

رواه الطربي يف تفسيه )497/7(، وضعفه الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه عىل التفسي.  (((
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فيه�ا. وق�د ورَد مْدُحهم يف آياٍت أخرى ِمَن الق�رآن؛ كقوله تعاىل: )پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( اآلية ]الَقَصص: 54-52[.

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تع�اىل:  وكقول�ه 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ   : وكقول�ه   ،]121 ]البقرة  ڍ(  ڍ  ڇ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]اإلرساء: 107-109[، وغيه�ا 

تي ُيناِسُب ِذكُرها؛ كَمْدَخل ُمِهمٍّ يف دعوِة أهِل الكتاِب. ِمَن اآلياِت، الَّ

ويف اآلي�ِة: ِعَظ�ُم أجِر َمْن آمَن ِمْن أهِل الكتاِب بِالنَّبِ�يِّ ، ويف احلديِث: »َثاَلَثٌة 
: َرُجٌل من َأْهِل الِكَتاِب آَمَن بِنَبِيِّ�ِه، َوَأْدَرَك النَّبِيَّ  َفآَمَن بِِه،  َتنْيِ ُيْؤَت�ْوَن َأْجَرُه�ْم َمرَّ

َقُه، َفَلُه َأْجَراِن...«)1(. َبَعُه َوَصدَّ َواتَّ

 ، ِّويف اآلية: أنَّ ِمَن اليهوِد والنَّصارى َمْن يدخُل يف ديِن اإلسالِم، وُيؤمُن بالنَّبي
وما ُأنِزَل عليه، لِكْن َمْن َيدخُل اإلسالَم ِمَن النَّصارى أكثُر ممَّن يدخُله ِمَن اليهوِد؛ حتَّى إنَّه مل 
ُيؤِمْن بالنبيِّ  مْن أحبار اليهود ورؤسائهم إالَّ أقلُّ ِمْن َعشٍة؛ كام يف احلديث: »َلْو 

ٌة ِمَن الَيُهوِد؛ مَلْ َيْبَق َعىَل َظْهِرَها َيُوِديٌّ إاِلَّ َأْسَلَم«)2(. َتاَبَعنِي َعَشَ

 ، ويف اآليِة: أنَّ اإليامَن َيقوُد إىل الُخُشوِع. وقْد َثبَت يف احلديِث، أنَّ جعفَر بَن أيب طالٍب
، َمِلَك الَحَبشِة، وعنَده البطاِركُة والَقساِوَسُة؛ بكى وبَكوا  ِة النَّجايشِّ ل�امَّ قرأ ُسوَرة َمريَم بَحرْضَ

مع�ه، حتى أخَضل�وا حِلاهم)3(، كام قال تع�اىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 83[.

ٌق لِ�ام معهم؛ فَفِرحوا بالوحي اجلديد. وذلك لِ�ام َرأوا أنَّ ما يف القرآن ُمَصدِّ

رواه البخاري )))30(، ومسلم )54)( واللفظ له.  (((
رواه البخاري ))394(، ومسلم )793)( - واللفظ له -.  (((

ن إسناَده األلباينُّ يف صحيح السية )ص 80)(. رواه أمحد )740)(، وحسَّ  (3(
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فِمثل هؤالء جديٌر أن ُيش�اَد بم، وُيذَكر َفْضُلهم -وق�د كاَد النَّجايشُّ أن َيْفِقَد ُملكه من 
أجل اإلسالم-.

ولذا ثبَت يف الصحيَحني، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َأنَّ َرُسوَل اهلل  َنَعى النََّجايِشَّ 
ا)1(. َ َأْرَبعاً ، َفَصفَّ ِبِْم َوَكربَّ ِذي َماَت فِيِه، َخَرَج إىَِل الُمَصىلَّ يِف الَيْوِم الَّ

نيا؛ بِْل  ويف اآلي�ة: أنَّ أه�ل الِعْل�م الصاِدق�ني ال يأُخذون ع�ىل تبليغ الِعْلم ش�يئاًا ِم�َن الدُّ
يبُذلونه ماناًا، وال يكُتمون ما عنَدهم ِمَن الِعْلم؛ بل ُيَبيِّنونه للنَّاِس.

ين، يَتدون بدي األنبياء، وُيضيفون  وفيها: أنَّ ُمس�ِلمة أهل الكتاب ُهم إخواننا يف الدِّ
ف منها- االهتداَء بذا القرآن. إىل اهلداية بالُكتب السابقة -ممَّا مل حُيرَّ

دُّ عىل َم�ن زعَم أنَّ أهل الكت�اب -بعد بِْعثة النب�ي - من املؤمنني،  وفيه�ا: ال�رَّ
ف! م سيدخلون اجلنَّة، ولو بَقوا عىل دينهم املحرَّ وأنَّ

فقد َش�ِهَد القرآن بعدم إيامنم حتى يؤمنوا بالنبيِّ  وما ُأنِزَل عليه، وقد أقس�َم 
ِة،  ٍد بَِيِدِه، اَل َيْسَمُع يِب َأَحٌد من َهِذِه األُمَّ ِذي َنْفُس حُمَمَّ النبيُّ  عىل هذا؛ فقال: »َوالَّ
ِذي ُأْرِسْلُت بِِه؛ إاِلَّ َكاَن من َأْصَحاِب النَّاِر«)2(. ، ُثمَّ َيُموُت َومَلْ ُيْؤِمْن بِالَّ ايِنٌّ َيُوِديٌّ َواَل َنْصَ

وفيه�ا: رُسعة حس�اب اهلل تعاىل للَب�َش، مع َكْثَرة عَدِدهم، وم�ع أنَّه  خيلو بكلِّ 
واحٍد منهم، وذلك عىل اهلل يسٌي.

وفيها: أنَّ الِعْلم بام يف ُكتب اهلل ينفع صاحَبه، إذا كان عنَده خشيٌة هلل.

نيا، كام فعَلْته الطائفة املرذولة من أهل  ب�اع احلقِّ من أجل الدُّ وفيه�ا: تعريٌض بَمن ترَك اتِّ
هم  نيا الزاِئل! وقد َذمَّ الكتاب، الذين كَتموا ما عنَدهم من الِعْلم؛ لئالَّ خيَسوا بعَض متاِع الدُّ

اهلل تع�اىل يف آي�ٍة س�بَقت، بقول�ه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]آل عمران: 187[.

رواه البخاري )45))(، ومسلم ))95(.  (((
رواه مسلم )53)(.  (((
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)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(:

ول��امَّ ذك�َر اهلل تعاىل ح�اَل املؤمنني، وحاَل الكافرين، وما كان م�ن قتاِل أعداء اهلل ألهل 
وَرة بوصايا  هم عن سبيل اهلل؛ ختَم اهلل  هذه السُّ اإليامن، وعداوهِتم الشديدة هلم، وصدِّ
ار، وِحراس�ُة ُثغوِر  ين، والُمصاَبرة عند لقاء الكفَّ رِب عىل الدِّ عظيمٍة جامعٍة، فيها: األمر بالصَّ

َم املؤمننَي، وباِعثاًا للحامِس يف نفوسهم-: ا ِهَ املسلمنَي يف سبيِل اهلل؛ فقال  -مسَتنِْهضاً

)ائ ائ ەئ(: النِّ�داُء للتنبيِه، ولبياِن أموٍر مْن مقَتضياِت اإليامِن، وإلغراِء 

َمن ُيناديم باملحاَفظة عليها.

)ەئ( ع�ىل أداِء ما أوجَبه اهلل عليكم، والقي�اِم بتكاليف دينِكم، وعىل َتْرِك ما ناكم 

ني�ا ومصائبِه�ا -كاملرض والفق�ر واخلوف-.  اهلل عن�ه، وع�ىل قض�اِء اهلل وق�َدِره، وآالِم الدُّ
رب إنَّام يكون يف كلِّ ما خيالِف هوى النفس. والصَّ

ا ب�ني اثنني فأكثر. وعىل هذا؛ فالُمراد  )وئ( )الُمصاَبرة( ُمفاَعلة، تقتيض اش�رتاكاً

�رُب ع�ىل األذى الذي حيُصل م�ن الغي، وَت�ْرُك االنتق�اِم؛ ف� )املصاب�رة( تكون مع  ب�ا: الصَّ
شخص ُيضادُّك.

الِة. الِة بعد الصَّ )وئ( أي: أقيموا عىل الطاعاِت، ومْن ذلك: انتِظاُر الصَّ

باِط: م�ا يكوُن يف اجلهاِد، يف س�بيِل اهلل، بَرْبِط اخليِل يف الثُّغ�وِر واحلدوِد مع  وأعظ�ُم الرِّ
�ِة اإلس�الميَِّة، واألَْخِذ  �واحِل البحريَّ �اِر، ويف السَّ األع�داِء، واألماك�ِن املش�رَتكِة م�ع الكفَّ

باألسباِب مَلنِْع العُدوِّ ِمَن الُمباَغتِة.

)ۆئ ۆئ( أي: تظَف�رون  أم�ِره ونِي�ه.  )ۇئ ۇئ( واح�َذروا خمالف�َة 

نيا واآلخرة. ة يف الدُّ عادة األَبديَّ بالسَّ

ويف َهذِه اآليِة ِمَن الَفوائِد:

�رب، والُمراَبط�ة، والتَّق�وى ِمْن صفات املؤمن�ني؛ ولذلك ناداه�م بَلْفظ اإليامِن،  أنَّ الصَّ
وأغراهم بذه األعامِل.

ة إرضاءاً هلل تعاىل. ِل املشقَّ وفيها: َفْضل خُماَلفِة هوى النَّفِس، وتمُّ
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رِب عند لقاِء األع�داِء؛ ألنَّ املصاَبرة )ُمفاعلة(، فال تكوُن إالَّ  وفيه�ا: ُمغاَلبُة النَّفِس، بالصَّ
ِء. رِب؛ فإنه يكوُن بَحْبس النَّْفس َِعِن اليشَّ بني اثننَِي. بخالِف الصَّ

يعَة. يَن، وُيعانِد الشَّ ويف اآلية: َفْضُل الثَّباِت أماَم َمْن ُيضادُّ الدِّ

باط(. وفيها: َفْضل )الرِّ

الة،  �الة بعد الصَّ : املداَوم�ُة يف مكاِن الِعب�ادة والثَّباُت. ويش�مل: انتظار الصَّ ومعن�اه الع�امُّ
واإلقامة يف َنْحر العُدوِّ -ِحفظاًا لثغور اإلسالم، وصيانتها عن دخوِل األعداء واقتحاِمهم هلا-.

  ِّا يف عهد النبي� وق�د احتاج املس�لمون إىل املراَبط�ة ل�امَّ ُفتَِحت الفتوحاُت، أمَّ
فكانت املراَبطة قليلة؛ ألنَّه  كان خيُرج إىل العُدوِّ ويغزوه، ثم َيْرِجع.

رب،  وفيه�ا: أنَّ العاقب�َة احلمي�دَة -وِه�ي الف�الُح- تك�ون ملن ق�اَم بأوامر اهلل، م�ن: الصَّ
واملصاَبرة، واملراَبطة، والتَّقوى.

باط وِعَظم أجره؛ لِ�ام يش�تمل عليه من َتَعِب احلراسة، واخلوف والَقَلق  وفيها: َفْضل الرِّ
زق ونحوها-،  ة -كالتجارة وطلِب الرِّ نيويَّ ، واالحتِباس عن املصالح الدُّ من هجوم الع�ُدوِّ

ا طيلَة الوقت، وُمراغمة أعداء اهلل، والعمل الطويل الشاّق. والبقاء ُمنَتبِهاً

ْنَيا  وقد جاء يف احلديِث، عِن النَّبيِّ  قال: »ِرَباُط َيْوٍم يِف َس�بِيِل اهلل؛ َخْيٌ من الدُّ
َوَما َعَلْيَها«)1(.

باط إىل يوِم القيامِة،  باِط؛ جرى عليه عمُله، وُيكَتب له َأْجُر الرِّ وإذا م�اَت الُمرابُِط يف الرِّ
وجُيَرى عليه ِرزُقه، وهو يف قربه، وَيأمُن فِتنة القرِب.

فف�ي احلدي�ِث: »ِرَباُط َيْوٍم َوَلْيَل�ٍة؛ َخْيٌ من ِصَياِم َش�ْهٍر َوِقَياِمِه. َوإِْن َم�اَت؛ َجَرى َعَلْيِه 
ِذي َكاَن َيْعَمُلُه، َوُأْجِرَي َعَلْيِه ِرْزُقُه، َوَأِمَن الَفتَّاَن«)2(. َعَمُلُه الَّ

و)الَفتَّان( يعني: فِتنة القرِب)3(.

رواه البخاري ))89)(.  (((
رواه مسلم )3)9)(.  (((

ينظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )4)/)6(.  (3(
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ُهاَم النَّاُر: َعنْيٌ  ويف اآلية: َفْضُل احلراسِة يف سبيِل اهلل، وقد جاَء يف احلديِث: »َعْينَاِن اَل مَتَسُّ
ُرُس يِف َسبِيِل اهلل«)1(. َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اهلل، َوَعنْيٌ َباَتْت َتْ

وفيها: أنَّ َمن اتقى ربَّه؛ أفلَح إذا لقَيه.

�رِب(، و)املراَبطُة(  ج ِمَن األخ�فِّ إىل األثقِل؛ ف� )املصاَبرُة( أش�دُّ ِمَن )الصَّ وفيه�ا: الت�درُّ
َتشتمُل عليهام.

( و)عس�ى( ونحوها- ُتفي�د التَّحقيَق والوقوَع  ي ِمَن اهلل -)لعلَّ وفيه�ا: أنَّ أفعاَل الرتجِّ
ُط-؛ ألنَّ اهللَ تعاىل ال خُيِلف امليعاُد. َق الشَّ -إذا تقَّ

ي ِمَن البِش؛ فقد َيقُع املوعوُد بِه، وقد ال يقع. ا الرتجِّ وأمَّ

اِر، وَشياطنِي اإلنِس. وفيها: ِذْكُر ما يلَزم جلهاِد الكفَّ

؛ ف�إنَّ املصاَبرة واملراَبطة معه َتقتيض ِحراس�َة الثُّغ�وِر، التي ُيمكن أْن  ا ش�يطان اجِلنِّ وأمَّ
مه اهلل،  �مِع، والبِص، وأْن حيُرَس�ها صاِحُبه�ا؛ لئالَّ َينُْفَذ إليه�ا يشٌء؛ ممَّا حرَّ ينُف�َذ منها؛ كالسَّ

يطاُن ِمنْها لإلفساِد واخلراِب. فيدخَل الشَّ

ة إالَّ به. واهللُ املستعاُن، وال حوَل وال قوَّ

انتهى تفسرُي ُسوَرة آل عمران

ْهراَوين وبه َت�مَّ تفسري الزَّ

واحلمُد هلل ربِّ العاملنيَ

حه األلباين يف صحيح اجلامع ))))4(. رواه الرتمذي )639)(، وصحَّ  (((
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	وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35
	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36
	فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37
	قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40
	وَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41
	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43
	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44
	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45
	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48
	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49
	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50
	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51
	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52
	وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55
	ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56
	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57
	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58
	فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59
	وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
	كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
	قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ
	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63
	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64
	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65
	فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70
	قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71
	وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72
	فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73
	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
	وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74
	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75
	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76
	أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77
	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78
	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79
	وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80
	بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81
	وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ
	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84
	ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
	أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86
	وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
	أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89
	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا
	قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93
	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94
	وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95
	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96
	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97
	مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99
	أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101
	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
	وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
	وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102
	وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104
	مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105
	مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106
	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107
	أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108
	وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
	فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110
	وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111
	بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
	كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
	لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114
	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115
	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116
	بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119
	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120
	الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123
	وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124
	وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
	قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126
	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127
	رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128
	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129
	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130
	إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131
	وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132
	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134
	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135
	قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
	وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136
	فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137
	صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138
	قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139
	أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
	وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
	وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143
	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
	وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144
	وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ
	وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145
	الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146
	الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147
	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148
	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149
	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
	وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150
	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151
	فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153
	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155
	الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156
	أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157
	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161
	خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162
	وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
	وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
	وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165
	إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166
	وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168
	إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170
	وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176
	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
	وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
	وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
	ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178
	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179
	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180
	فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181
	فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183
	أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
	فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
	وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185
	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186
	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
	فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
	ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187
	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190
	وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
	وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191
	فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192
	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193
	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194
	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195
	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
	فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196
	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198
	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199
	فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201
	أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202
	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204
	وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205
	وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208
	فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210
	سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211
	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212
	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
	وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
	مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215
	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
	وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ
	وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
	وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219
	فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220
	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
	أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
	فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222
	نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223
	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225
	لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226
	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227
	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
	وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228
	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
	فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229
	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
	وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
	ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232
	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
	وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234
	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
	وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235
	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236
	وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
	وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237
	حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238
	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240
	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241
	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
	قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ
	قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248
	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
	فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
	قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249
	وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250
	فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251
	تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255
	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256
	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
	قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258
	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
	قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا
	فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
	قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260
	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262
	قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264
	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
	وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265
	أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
	وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267
	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268
	يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَابِ (269
	وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270
	إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271
	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272
	لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا
	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274
	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
	فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275
	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276
	إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278
	فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279
	وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280
	وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
	فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
	وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا
	إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
	وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282
	وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
	وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283
	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284
	آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285
	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286

	3 - سورة آل عمران
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	الم (1
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2
	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3
	مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5
	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَابِ (7
	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8
	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10
	كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12
	قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13
	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ (14
	قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15
	الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16
	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17
	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18
	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19
	فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21
	أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24
	فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25
	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26
	تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27
	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28
	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29
	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30
	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31
	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32
	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33
	ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34
	إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35
	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36
	فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا
	قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37
	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38
	فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41
	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42
	يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44
	إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45
	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46
	قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47
	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48
	وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49
	وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50
	إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51
	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52
	رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53
	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55
	فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56
	وَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57
	ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58
	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59
	الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60
	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66
	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67
	إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68
	وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71
	وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72
	وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73
	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74
	وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75
	بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76
	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77
	وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78
	مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79
	وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
	قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81
	فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82
	أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83
	قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
	وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84
	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85
	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86
	أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87
	خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91
	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92
	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93
	فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94
	قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96
	فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100
	وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102
	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103
	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105
	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106
	وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107
	تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109
	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110
	لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111
	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112
	لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113
	يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114
	وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116
	مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ
	قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118
	هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
	قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119
	إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120
	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121
	إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122
	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123
	إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124
	بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125
	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126
	لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127
	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130
	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132
	وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134
	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135
	أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136
	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137
	هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138
	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139
	إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140
	وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142
	وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145
	وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146
	وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147
	فَآَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149
	بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150
	سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151
	وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ
	ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152
	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153
	ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ
	قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا
	قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
	وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156
	وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157
	وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158
	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
	فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159
	إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160
	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161
	أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162
	هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163
	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164
	أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165
	وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166
	وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
	يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167
	الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168
	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169
	فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170
	يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171
	الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172
	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173
	فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174
	إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175
	وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176
	إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178
	مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ
	فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180
	لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181
	ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182
	الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183
	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185
	لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188
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