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كلمة النا�شر
ق�صة كتاب( :تف�سير الزهراوين)
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

كتاب ِقصةِ ،
ِّ
وق َّصة كتابنا هذا تعود ألكثر من مخس�ة عرش عا ًما؛ حيث بدأ الش�يخ
فلكل
ٍ َّ

دروس التفسير بجامع (عمر بن عبد العزيز) ُ
تفسير
ش�ارحا
بالخ رَب،
املنجد
ً
َ
حمم�د صالح ِّ
َ
وانتظم يف تدريسه ملدَّ ة تزيد
احلافظ ابن كثري  املعروف باس�م (تفسري القرآن العظيم)،
َ
عن ثالث عرشة سنة.
ِ
بج ْمع الفوائد ،والنُّكَت،
رس إىل إمالء «تفسري» عىل الطلبة ،مع االعتناء َ
تطور هذا الدَّ ُ
ثم َّ
وال َّل ِ
طائف ،واإلش�ارات ،من ُكتُب التفاسير املختلفة ،القديم�ة ،واملعارصة -والتي زادت
ٍ
ٍ
ٍ
واضح.
سهل،
بأسلوب
عن الثالثني -وترتيبها
ونظرا لعموم
ومع اكتِامل تفسير س�ورة (الفاحتة)
َّ
و(الز ْه َ
راوين) -البقرة وآل عمرانً -

الفائ�دة ،وحاج�ة الناس إىل مثل هذا التفسير الذي س�يكون فيه إثرا ٌء للمكتبة اإلسلام َّية
ُ ِ
لمي بمجموعة زاد عىل ُمراجعة التفسري ،وإعادة صياغة
عكف
بإذن اهلل-؛ فقدَ
الفريق الع ّ
امل�ادة العلم َّي�ة ،وترتيبها ،وهتذيبها ،وزي�ادة بعض الفوائد واالس�تنباطات من اآليات ،مع
الس َلف.
ختريج اآليات ،واألحاديث النبو َّية املرفوعة ،واآلثار الواردة عن َّ

ِ
إخراج هذا املرشوع الكبري إىل
راوين) باكورة
ونرجو من اهلل تعاىل أن يكون (تفسري َّ
الز ْه َ
ِ
أبواب العلم؛ ويكون
املنجد) ،وأن يكون إسها ًما من الشيخ يف هذا ال َباب من
النور (تفسري ِّ
حتقي ًقا عمل ًّيا لقول اهلل تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [اإلرساء.]9 :

ونس�أل اهلل تعاىل أن يو ِّفقنا واملس�لمني لِـام حي ُّبه ويرض�اه ،وأن َ
يرزق اجلميع اإلخالص

وال َقبول.

جمموعة زاد

\[
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رب العاملني ،وأش�هد أن ال إله إلاَّ اهلل ،وحدَ ه ال رشيك له ،وأش�هد َّ
أن حممدً ا
احلمد هلل ِّ

كثريا إىل يوم الدِّ ين .وبعد:
عبدُ ه ورسوله ،صىل اهلل عليه وسلم تسليماً
ً
نال بشرَ ف ما يتع َّل�ق به ،وبموضوعه ،وغايتهِ ،
َ ِ
َّ
وش�دَّ ة االحتياج
ف�إن
رشف الع ْل�م إنَّام ُي ُ َ
إليه.

ِ
ُصرف فيه األوقات،
ول�ذا،
أرشف ما ت َ
فتفسير القرآن الكري�م ،وتع ُّلمه وتعليم�ه؛ من َ
ُ
ِ
وت َ
ِ
وكالشمس للدُّ نيا.
الرؤوس،
ُبذل فيه األموال ،وأصحا ُبه هم
كالتاج عىل ُّ
فالقرآن الكريم هو كال ُم اهلل تعاىل ،ووح ُيه إىل نب ِّيه  ،ورسالتُه إىل خلقه.

ِ
ٌ
وفرقان ،وموعظ� ٌة ،قال اهلل تعاىل:
كر،
ونور ،وبلا ٌغ،
وبصائر ،وذ ٌ
ُ
وه�و هدً ى ،ورمح ٌةٌ ،

(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

[يونس.]57 :

ُ
ثبت يف احلدي�ثَ :
«خيرْ ُ ك ُْم َم ْن َت َع َّل َم
وأه�ل الق�رآن -تع ُّلماً وتعليماً  -هم خري الناس؛ كام َ
ال ُق ْر َ
آن َو َع َّل َم ُه»(((.
صرِ
ِ
ِ
وم�ن املعلوم َّ
مش�ار هُبا،
وتنوعت
أن ُكتُب التفسير قد ك ُث َرت ،و ُبس� َطت ،واخ ُت َ تَّ ،
واختل َفت ِ
هِ
أصحابا.
مناه ُج
يفس القرآن بالقرآن -أثر ًّيا،تفسريا قرآن ًيا
جرت املحاولة يف هذا التفسري أن يكون
رِّ
وقد َ
ً
ِ
ِ
َ
والعيش
ومواعظِه،
واالنتفاع بآياتِه
كتاب اهلل،
ت َْربو ًّياَ ،د َعو ًّياَ ،عصرْ ًّيا ،واقع ًّياُ ،ي َس ِّهل تد ُّب َـر
َ

((( رواه البخاري (. )5027
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ٍ
ٍ
م�ع القرآن ،و َي ْربِ�ط القرآن بواقع الناس ،ويكـون -مع ِّ
س�هل
بأس�لوب
كل هذاُ -مصا ًغا
ِ
مي ٍ  ،جَيمع بني األصال�ة والمعا ة -أصال�ة القديمِ ،
ومناس� ًبا ل ُعموم
وجدَّ ة احلديث-
ُ صرَ
َْ
َّس�رَّ
املجتمع املختلفة.
الراغبني من طبقات
َ
َ

أهداف هذا التَّفسري:
ُ

ربم .
* َر ْبط الناس بكالم هِّ

أقوم ،يف مجيع املجاالت :العقائد ،األحكام،
*إبراز هدايات القرآن املختلفة للتي هي َ
املعامالت ،اآلداب ،الر ِ
قائق ،فِقه الواقع ...إلخ.
َّ
َ
*الرتبية عىل اس�تِنباط الفوائد ،والنُّكَت ،واألحكام ،وال َّل ِ
طائف ،واإلشارات القرآن َّية
ٍ
ٍ
سهلة ،من خالل الفوائد ،واالستِنباطات،
بطريقة
ور ْبط القرآن بالواقع،
من اآلياتَ ،
وال َّلطائف املبثوثة يف ثنايا التفسري.
ِ
ِ
ال�واردة يف الباب ،واس�تِنباط
الروايات
أص ِّ
*االهتمام بأس�باب النُّ�زول ،واختيار َ
�ح ِّ
الفوائد ِ
والع رَب منها.
ِ
*اإلش�ارة إىل ٍ
والر ّد عىل ُّ
الش� ُبهات،
كثري من املس�ت ََجدَّ ات؛ كربط القرآن بفقه الواقعَّ ،
ونحو ذلك.
* ِخدمة الدُّ عاة واملر ّبني من خالل ربط التفسري بالدعوة والرتبية.

رب العاملني ،وصىل اهلل وس َّلم
والسداد ،والقبول ،واحلمد هلل ِّ
ونسأل اهلل تعاىل التوفيقَّ ،

حممد ،وآله ،وصحبه.
عىل نب ِّينا َّ
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\[
ورة مك َّية.
وهي ُس َ

س�بع آي�ات -عند مجيع علامء الع�دَ د-؛ لقول اهلل تع�اىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
آياهتا:
ُ

ﯡ) ِ
[احل ْجر.]87 :

اختلف العلام ُء :هل البس�مل ُة آي� ٌة منها -فتكون اآلية الس�ابعة هي قو َله( :ﭫ
لك�ن
َ
ﭬ ﭭ ﭮ) -أم ليس�ت منها -فتكون اآلية الس�ابعة هي قو َله( :ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ)-؟(((.

ألنا اش�تملت عىل مقاصد القرآن ك ِّله،
�مى (أ َّم الكتاب) ،و(أ َّم القرآن)؛ هَّ
أسماؤها :ت َُس َّ

َّ
(السبع املثاين)((( .
أيضا:
ُسمى ً
َ
وألن معاين الكتاب العزيز ترجع إليها .وت ّ

وتكرر يف ِّ
كل صالة ،والتي قال اهلل تعاىل
السبع املثاين التي تُثنَّى َّ
ورة الفاحتة :هي َّ
َف ْضل ُس َ

عنها( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) ِ
[احل ْجر.]87 :

الصلاَ َة َب ْينِي
�م ُت َّ
وسَّم�اَّ ها النب�ي  صالة؛ كام يف احلدي�ث« :قال اهلل تعاىلَ :ق َس ْ
َو َبينْ َ َع ْب ِدي نِ ْص َفينْ ِ َ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َ
�أ َلَ ،ف�إِ َذا َق َال ال َع ْبدُ ( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)
َق َال اهللُ َت َعالىَ  :حمَ ِدَ نيِ َع ْب ِدي.
َوإِ َذا َق َال( :ﭛ ﭜ) َق َال اهللُ َت َعالىَ َ :أ ْثنَى َع يَ َّل َع ْب ِدي.
ِ
و َق َال َم َّرةًَ :ف َّو َض إِ يَ َّل َع ْب ِدي.-َوإِ َذا َق َال( :ﭞ ﭟ ﭠ) َق َال :جَم َّدَ نيِ َع ْبدي َ

((( انظ�ر :تفسير ابن كثري ( ،)116/1تفسير القرطبي ( ،)92/1تفسير اب�ن عطي�ة ( ،)61/1الربهان يف علوم
القرآن (.)75/1
((( و ُأطلق عليها عدّ ة أسامء أخرى ،كاحلمد ،والصالة ،والشفاء ،وغري ذلك ،انظر :تفسري ابن كثري (.)102-101/1
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َفإِ َذا َق َال( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) َق َالَ :ه َذا َب ْينِي َو َبينْ َ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل.
َف�إِ َذا َق َ
�ال( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ) َق َالَ :ه َذا لِ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل»(((.

المعلىَّ
النبي  أبا س�عيد ب� َن ُ
�ورة يف الق�رآن ،كام أخبر ُّ
وه�ي أعظ�م ُس َ
بذلك ،وقال له« :لأَ ُ َع ِّلمن ََّك س�ور ًة ِهي َأ ْع َظم الس�و ِر فيِ ال ُقر ِ
آن» ،ثم قال له(« :ﭖ ﭗ
ُ ُّ َ
ْ
ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
الم َثانيِ َ ،وال ُق ْر ُ
يم ا َّلذي ُأوتي ُت ُه» .
آن ال َعظ ُ
الس ْب ُع َ
ﭘ ﭙ) ،ه َي َّ



يل ِم ْث َل ُأم ال ُقر ِ
اإلن ِ
وقال َ « :ما َأن َْز َل اهللُ فيِ الت َّْو َر ِاة َو ِ
ْج ِ
آن»(((.
ِّ ْ
والرقية بالفاحتة نافع ٌة ،كام فعل أبو ٍ
سعيد ُ
وأقره النبي  عىل ذلك(((.
الخ ُّ
دري َّ ،
ُّ
ِ
باب من السماء ،فنـزل منه َم َل ٌك إِلىَ األَ ْر ِ
ض ،مَل ْ َين ِْز ْل َق ُّط إِلاَّ ال َي ْو َمَ ،ف َس� َّل َم عىل
وقد ُفت َح ٌ
ِ
النبي  ،و َق َالَ « :أبشرِ بِنُوري ِن ُأوتِيتَه  ،مَل ي ْؤتهَ نَبِي َقب َل َكَ :فاتحِ َ ُة ِ
الكت ِ
يم
ُ ماَ ْ ُ ُماَ ٌّ ْ
ْ ْ َْ
َ
َابَ ،و َخ َوات ُ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
(((
ورة ال َب َق َرةَ ،ل ْن َت ْق َر َأ بِ َح ْرف من ُْهماَ إِلاَّ ُأ ْعطي َت ُه» .
ُس َ
الصلاة دون قراءهت�ا؛ لِـما يف «الصحي�ح» ع�ن أيب هري�رة َّ ،
أن النبي
وال تجُ�زئ َّ
ِ
ِ
ِ
اج -ثال ًثاَ -غيرْ ُ مَتَا ٍم»(((.
 قالَ « :م ْن َصلىَّ َصلاَ ًة مَل ْ َي ْق َر ْأ ف َيها بِ ُأ ِّم ال ُق ْرآن؛ َف ِه َي خدَ ٌ
ال َة َلمِن مَل ي ْقر ْأ بِ َفاتحِ َ ِة ِ
الكت ِ
َاب»(((.
وقال النبي « :الَ َص َ ْ ْ َ َ

مقاصد السورة:

فح َوت مجيع مقاصده وأغراضه عىل جهة اإلمجال.
جاءت السورة كاملقدِّ مة لكتاب اهلل؛ َ
منزلة من القرآن منزلة الدِّ يباجة للكتاب ،أو املقدِّ مة ُ
للخطبة.
وهي َّ

وحيتوي أسلوب الفاحتة عىل ثالث قواعد للمقدِّ مة:
((( رواه مسلم (.)395

((( رواه البخاري (.)4474

((( رواه الرتمذي ( ،)3125والنسائي ( ،)914وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)5560

((( رواه البخاري ( ،)2276ومسلم (.)2201
((( رواه مسلم (.)806
((( رواه مسلم (.)395

((( رواه البخاري ( ،)756ومسلم (.)394

\[
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األوىل :إجياز املقدِّ مة؛ لئلاَّ ّ
متل نفوس الس�امعني بط�ول انتظار املقصود ،ومن هذا يظهر

ورة قصرية.
الس َور الطوال ،مع هَّأنا ُس َ
وجه وضعها قبل ُّ

الثانية :أن تشري إىل الغرض املقصود ،وهو ما ُي َس َّمى «براعة االستهالل»؛ َّ
ألن ذلك هُي ِّيئ
فيتأهبوا لتل ِّقيه.
السامعني لسامع تفصيل ما سيرَ ِ د عليهمَّ ،
الثالث�ة :أن تك�ون املقدِّ مة م�ن جوامع الك َِلم ،وقد بَّي�نَّ ذلك علامء البي�ان ،عند ذكرهم
املواضع التي ينبغي للمتك ِّلم أن يتأنَّق فيها.

ورة:
الس َ
موضوعات ُّ

ال َّثن�اء على اهلل تعاىل ،والتوكُّل عليه ،وتقوية الرجاء برمحته ،واالس�تعانة به ،واس�تمداد

التوفيق منه سبحانه ،وطلب اهلداية والثبات منه وحدَ ه.
وتر ُّقب العبد للحساب واجلزاء يوم القيامة.
وختليص ِ
العبادة ِمن الشرِّ ك.

واالستقامة عىل الدِّ ين.
وطلب األمان ِمن غضب اهلل والضالل عن سبيله ،وجمانبة اليهود والنصارى ،وعدم التش ُّبه هبم.

تفسري االستِعاذة:

َأم�ر اهلل هب�ا عند البدء بق�راءة القرآن؛ فق�ال( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ) [النحل.]98 :

وكذل�ك أم�ر هب�ا إذا نزغ َّ
الش�يطان اإلنس�ان بمعصي�ة ،وإذا خـيش ِمن حض�وره ،وإذا

السنة.
وسوس له يف َّ
الصالة ،وعند الغضب ،كام ثبتت بذلك ُّ
واألم�ر باالس�تِعاذة قبل قراءة القرآن لتُدرأ وسوس�ة َّ
الش�يطان؛ وذل�ك ليحصل التد ُّبر
واالستمرار يف القراءة ،وكان النبي  يقول يف استفتاح صالته قبل أن يقرأ الفاحتة:
ِِ
ان الر ِجي ِمِ ،من مَ ِ
ِ ِ
« َأ ُعو ُذ بِاهلل ِ
الشي َط ِ
ِ ِ (((
هزه :اجلنون،
السمي ِع ال َعلي ِم م َن َّ ْ
ه ِزه َو َن ْفخه َو َن ْفثه»  ،و ْ مَ
ْ ْ
َّ
َّ
و َن ْفخهِ :
الكرب ،و َن ْفثهِّ :
الش ْعر القبيح.
وحسنه األلباين يف اإلرواء (.)54/2
((( رواه أبو داود ( ،)775والرتمذي (،)242
َّ
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ِ
ِ
ِ
رش
واالستعاذة طهارة للفم من ال َّلغو َّ
والر َفث ،والتجاء إىل اهلل ،وطلب احلامية منه ،من ِّ
َّ
خفي ،ال ينفع معه املداراة واملصانعة.
الشيطان؛ ألنَّه ّ
عدو باطن ّ
مشتق ِمن َ
َّ
«ش َط َن» إذا َب ُعدَ  ،وهو بعيد بطبعه عن طباع البرش ،وبعيدٌ ِبف ْسقه
و(الشيطان):
ٌ
وكُفره عن ِّ
كل خري.

أصل ُّ
وقيل :هو من باب «شاط» ،وهو ٌ
يدل عىل َذهاب اليشء ،إ َّما احرتا ًقا وإ َّما َغيرْ َ ذلك،
الر ُ
غض ًبا ،والنون يف َّ
«الشيطان» زائدة ،عىل وزن «فعالن»(((.
جل» إذا احتدَّ َ
ومنه« :استشاط َّ
و(الرجيم) :فعيل بمعنى مفعول؛ أي :املرجوم املطرود عن اجلنَّة ،وعن اخلري ك ِّله.
َّ

تفسري البسملة:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ):

ِ
�ورة النمل،
افتتح َّ
الصحاب ُة كتاب اهلل بالبس�ملة ،واتفق العلامء عىل هَّأنا بعض آية من ُس َ
واختلفوا :هل البسملة آية ِمن الفاحتة ،أم ال؟

السور ،كام روى ابن ع َّباس َّ ،
أن رسول اهلل 
وثبت هَّأنا نزلت للفصل َ
بني ُّ

ور ِة ،حتَّى ت ِ
َنز َل َع َل ْي ِه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)»(((.
«كان ال َي ْع ِر ُ
الس َ
ف َف ْص َل ُّ

وقد ثبت َّ
َت ِق َرا َء ُة
الصال َة هبا؛ فقد ُس ِ�ئ َل َأن ٌَسَ :ك ْي َ
ف كَان ْ
النبي  كان يفتتح َّ
أن َّ
النَّبِ ِّي ؟ َف َق َال« :كَان َْت َمدًّ ا»ُ ،ث َّم َق َر َأ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)َ « ،ي ُمدُّ بِـ (ﭑ
ﭒ)َ ،و َي ُمدُّ بِـ (ﭓ)َ ،و َي ُمدُّ بِـ (ﭔ)»(((.
كثري ِمن العلامء -وهو الثابت عن اخللفاء األربعة -إىل عدم اجلهر هبا قبل الفاحتة
وذهب ٌ

الصالة.
يف َّ

وقول�ه (ﭑ ﭒ) أي :أبتدئ قراءيت بـ (بس�م اهلل) ،أو :ابتداء القراءة بـ (بس�م اهلل)؛
ربكة بتقديم ِذكْر اسمه قبل العمل.
لالستعانة به  ،والتامس ال َ
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)115/1تفسري القرطبي (.)90/1

((( رواه أبو داود ( ،)788وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)754
((( رواه البخاري (.)5046
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�مى ب�ه غيره  ،وه�و أكثر األسماء ورو ًدا
(ﭒ) :لف�ظ اجلالل�ة ،اس�م ال ُي َس َّ

والسنَّة.
وت
َـكرارا يف الكتاب ُّ
ً
مش�تق ِمن « َألِه» ْيأ َله ،ومعناهاِ :
العب�ادة بمح َّبة و ُذ ٍّل وخضوع ،وأصل هذه اللفظة
وهو
ٌ
ُ
َ
ِ
ِ
«اإلل�ه» ،فلماَّ ُحذف�ت اهلمزة والتقت الالم باللام؛ ُأدغمتا ،فصارتا يف اللف�ظ حر ًفا واحدً ا
مشدَّ ًدا ،و ُف ِّخم تعظيماً .
(ﭓ ﭔ) :كالمه�ا مبالغ�ة م�ن «الرمحة» ،وكالمها ي�دلاَّ ن عىل ذات�ه ،وعىل صفة
الرمحة ،وهي رمحة حقيق َّية تليق بجالله و َع َظمته.
وإذا اجتمع االسامن -كام يف هذا املوضع-؛ فـ «الرمحن» ُّ
يدل عىل الرمحة التي هي صفته،
و«الرحيم» ُّ
يدل عىل فِ ْعله املتعدِّ ي بإيصال الرمحة إىل املرحوم.
خمتص باهلل سبحانه ،ال ُي َس َّمى به غريه ،بخالف «الرحيم».
و(الرمحن) اسم ّ

العرب؛ كام ق�ال اهلل عنهم( :ﮍ ﮎ
وه�ذا االس�م( :الرمحن) هو الذي أنك�ره ُمرشكو َ
ﮏ) ،لكنَّ�ه إن�كار جحود واس�تهزاء ،ال جهالة واس�تبعاد ،فقد كان االس�م معرو ًفا يف
ِ
أشعارهم ،كقول أحدهم:
َع ِ
ح�ن َي ْعقِ�د و ُي ْطلِ ِق
ُ�م
الر مْ َ
َو َم�ا َي َش�أ ّ
جلت�م َع َل ْينَ�ا َع ْج َلت ْينَ�ا عليك ُ

(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ):

وقول�ه (ﭖ ﭗ) :إثب�ات ِّ
كل املحامد هلل .و(احلمد) وص�ف املحمود بالكامل مع
املح َّبة والتعظيم ،والالم يف قوله (ﭗ) لالختِصاص واالستِحقاق.
ِ
ِ
المد ِّبر.
(ﭘ ﭙ)
ُّ
(الرب) :هو اخلالق ،املالكُ ،
و(العاملني) :مجع َع مَال ،وهو ُّ
كل ما سوى اهلل ِ ،من املالئكة واإلنس واجل ِّن والطري وغريها.
ِ
ألنم َع َل�م عىل خالقهم ؛ فف�ي ِّ
كل يشء من املخلوقات
وق�د ُوصف�وا بذلك؛ هَّ
وحكمته ،ورمحتهِ ،
تدل عىل اخلالق :عىل قدرتهِ ،
آية ُّ
وع َّزته ،وغري ذلك من معاين ربوب َّيته.
ال َف ْر ُق بني املدحِ َ
واحل ْم ِد:
بالصفات احلمي�دة ،لكن ال يلزم منه أن يك�ون حمبو ًبا مع َّظ ًما،
امل�دحَ :و ْص ُ
�ف املمدوح ِّ
ُ
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يمدحه ِمن أجل أن َ
يمدحه ِمن أجل أن يتَّقي شرَ َّ ه ،لكن احلمد ال
ين�ال َغ َر ًضا له ،وقد
فق�د
ُ
ُ
يكون إال مع حم َّب ٍة وتعظي ٍم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

مستحق للحمد؛ جلليل صفاته ،حتى قبل أن خيلق اخلليقة.
ال َّثناء عىل اهلل ،وأنه تعاىل
ٌّ
وفيها :حتقيق التوحيد ،بإثبات اختصاص اهلل بجميع املحامد ،وهذا ال ُي ِ
شاركه فيه غريه.
وفيها :إثبات ُربوب َّية اهلل تعاىل جلميع أصناف اخلليقة.

تنبيها عىل أمه َّية هذا النوع ِمن
بالربوب َّية؛ ً
وفيه�ا :تقدي�م وصف اهلل باأللوه َّية عىل وصفه ُّ
التوحيد الذي أنكره ِ
املرشكون وأكثر األُ َمم الذين بعث اهلل إليهم األنبياء.
خصوصا
وفيه�ا :تربية اهلل خلَ ْلقه ُعمو ًما؛ هبدايته هلم لِـام فيه مصاحلهم ،وتربيته ألوليائه
ً

هبدايتهم ،وتعليمهم وتوفيقهم لعبادته.

وفيه�اَّ :
«ر ِّب
أن م�ن أسماء اهلل
ّ
(ال�رب) ،وال ُيط َلق عىل غير اهلل إلاَّ باإلضافة -مث�لَ :
الدار».-

وفيها :إثبات عظمة اهلل َ
بخ ْلقه للعوامل املختلفة يف السماوات واألرض ،التي ال حيصيها
وال يعلمها إلاَّ هو.
فإنم ال ُي َزكُّون أن ُف َسهم.
وفيها :ثناء اهلل عىل نفسه ،ومحده لنفسه ،أ َّما البرش :هَّ
وفيها :تعليم ِ
العباد محدَ ه باالقتداء به .
وفيهاَ :ف ْضل افتتاح الكالم بحمد اهلل.

وفيه�اَ :ف ْض�ل التحميد ،وه�و أفضل ِمن التس�بيح ،وقد قال النب�ي َ « :أ ْف َض ُل
ِ
الح ْمدُ هلل»(((.
الدُّ َعاءَ :

(ﭛ ﭜ ﭝ):

وقول�ه (ﭛ ﭜ) :كالمها مبالغة من «الرمحة» ،ف�ـ (الرمحن) ُّ
يدل عىل الرمحة
التي هي صفته ،و(الرحيم) ُّ
يدل عىل فِ ْعله املتعدِّ ي بإيصال الرمحة إىل املرحوم.

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1104
((( رواه الرتمذي ( ،)3383وابن ماجه (،)3800
َّ
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الخ ْلقُّ ،
ي�دل على ذاتهُّ ،
و(ﭛ) ُّ
ويدل عىل صفة الرمحة ،وهو رمح�ن بجميع َ
وكل
النِّ َعم ِمن آثار رمحته ،وال جيوز أن ُيط َلق هذا االسم عىل غري اهلل.
و(ﭜ) :وهذه صيغة مبالغة ،تُقال لمِن كثرت منه الرمحةُّ ،
ويدل عىل الرمحة املتع ِّلقة
رحيم باملؤمنني ،هبدايته هلم و ُلطفه هبم.
بفعله ،وهو
ٌ
والرمحة المضافة إىل اهلل تعاىل نوعان:

النوع األول :رمحة ذات َّية ،موصوف هبا سبحانه عىل الوجه الالئق به ،كسائر صفاته.

والثانية :رمحة خملوقة ،أنزل اهلل عز وجل منها جز ًءا يرتاحم به اخلالئق فيام بينهم.
وهذه الرمحة المخلوقة أثر من آثار رمحته ،التي هي صفته الذاتية ِ
الفعل َّية.
َّ

ويف اآليتَني من الفوائد:

االسمني الكريمني هلل تعاىل.
إثبات هذين
َ

وفيهما :بي�ان َّ
متضمن�ة ومبن َّي ٌة عىل رمحته الواس�عة ،وجاري�ة عىل َوجه
أن ربوب َّيت�ه 
ِّ
الرمحة والرفق وال ِّلينْ  ،ال عىل وجه ِّ
والح َرج.
الشدة واألذى َ

ترغيب بعد الرتهيب؛
ويف قوله (ﭛ ﭜ) بعد قوله (ﭘ ﭙ):
ٌ
القوي ،وهو الس� ِّيد املالك املترصف يف َخ ْلقه من غير ِ
َّ
منازع ،وإِ ْت َباع
ال�رب ه�و القادر
ّ
ألن َّ
ِّ
الرتهيب بالرتغيب أعون عىل طاعته وعبادته.
ٍ
ِ
واآلخ َر ِة
«رحمْ َ�ن الدُّ ْن َي�ا
وق�ال النب�ي  يف ُدع�اء ع َّلم�ه صاح َبه مع�ا ًذا َ :
ِ
يمهماَ »(((.
َو َرح ُ

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ):

المل�ك التَّام يف ذلك اليوم -ي�وم القيامة -ال يملك
وقول�ه (ﭞ ﭟ ﭠ) :ل�ه ُ

أحدٌ فيه ُحكماً مع اهلل.
وقراءة ( َم ِل ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين) صحيحة متواترة؛ فـ ( َم ِل ِك) صفة لذاته ،و(ﭞ) صفة لفعله.
وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)1821
((( رواه الطرباين يف الكبري (،)154/20
َّ
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أن ُملكه َّ
جل وعال ُملك حقيقي؛ َّ
ويف اجلم�ع بين القراءتني فائدة عظيمة؛ وهي َّ
ألن ِمن
اخللق َمن يكون َم ِلكًا ،ولكن ليس باملك؛ ُي َس َّمى َم ِلك ًا اسماً  ،وليس له من التدبري يشء.
ِ
ومن الناس َمن يكون مالكًا ،وال يكون َم ِلكًا ،كعا َّمة الناس.
وجل :مالِ ٌك ِ
ملك.
الر َّب ّ
عز ّ َ
ولك َّن َّ
و(ﭠ) :هو احلساب واجلزاء ،بالعدْ ل ِ
والقسط.
َ

ويف هذه اآليات من الفوائد:

الملك املطلق هلل تعاىل يوم القيامة ،و َمن َم َل َك الزمان َف ْقد َم َل َك ما فيه ،وأ َّما ُم ْلكه
إثبات ُ
للدنيا :فهو ٌ
داخل يف قوله (ﭘ ﭙ).
أن من أسباب استِحقاق اهلل للحمدُ :ملكَه التَّام يوم القيامة ،وهو  يبعث َّ
وفيهاَّ :
كل
الع�وامل يف ذلك اليوم -حتى الطري وال�دواب -ويكون ِ
القصاص بينها ِمن متام الدِّ ين ،وهو

اجلزاء وإقامة ال َعدْ ل.

وفيه�ا :موعظ�ة ِ
العب�اد بِ ِذكْر يوم القيامة؛ ليعم�ل العبد بام ُين َِّجيه يف ذل�ك اليوم ،ويأخذ

حذره وحيتاط ويستعدّ .

وفيها :ظهور ُم ْلك اهلل جل ًّيا جلمع اخلالئق.

وفيها :زوال ُم ْلك مجيع املخلوقني يوم القيامة.

(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ):

ِ
و(العبادة) :كامل املح َّب�ة واخلوف ُّ
والذل
وقول�ه (ﭢ ﭣ) أي :ال نعب�د إلاَّ إ َّي�اك.

والطاعة للمعبود.

جامع ِّ
لكل ما حي ُّبه اهلل ويرضاه ،من األقوال واألفعال ،الباطنة والظاهرة.
والعبادة :اسم
ٌ

وتُبنى عىل أركان ثالثة:

الرجاء ،وكامل اخل�وف من اهلل تعاىل ،وقد مج�ع اهلل عز وجل هذه
الح ِّ
كمال ُ
ب ،وكمال َّ

املقام�ات الثالث�ة يف قول�ه( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ).

\[
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(ﭤ ﭥ) أي :ال نستعني إلاَّ بك عىل طاعتك ،وعىل أمورنا ك ِّلها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

العبادة هلل ،واالهتِامم بإفراده ِ
إخالص ِ
بالعبادة ،واالستعانة الكاملة به سبحانه.
ألن ِ
وقد َّ
دل عىل هذا تقديم (ﭢ ﭣ) عىل (ﭤ ﭥ)؛ َّ
العبادة له هي

ِ
فاألهم.
األهم
والح ْزم هو أن يقدَّ م ما هو
املقصودة ،واالستعانة وسيلة إليها ،واالهتامم َ
ّ
ّ
دل عليه تقديم (ﭢ) عىل ِ
ِ
العبادة واالس�تعانة الكاملة باهلل ،كما َّ
الف ْعل
ُ
وفيهاَ :حصرْ
(ﭣ) و(ﭥ).
وفيها :الرباءة ِمن الشرِّ ك.
وفيها :الت ِ
وقوته ،وإعالن توك ُّله واعتامده عىل ر ِّبه.
ربؤ من َحول العبد َّ
ُّ
ويف حتول الكالم ِمن الغَيبة إىل املواجهة بكاف ِ
اخلطاب :إش�ارة إىل اقرتاب قارئ الفاحتة
َ
ُّ
بين ي�دي اهلل َّ ،
يؤهل العبد
وحض�وره َ
وأن ه�ذا اإلق�رار بالعبود َّية هلل واالس�تعانة ب�ه ِّ

للطلب والدعاء؛ ولذلك يسأل بعدها ويقول( :ﭧ).
يِ
الصلاَ َة َب ْينِي َو َبينْ َ َع ْب ِدي
س« :قال اهلل تعاىلَ :ق َس ْم ُت َّ
وقد قال اهلل تعاىل يف احلديث ال ُقدْ ّ
نِ ْص َفينْ ِ َ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َ�أ َل ،»...وفيهَ « :فإِ َذا َق َ
�ال( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) َق َال:
َه َذا َب ْينِي َو َبينْ َ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل»(((.
وفيها :تقديم األهم عىل املهم؛ ألنَّه قدَّ م ِ
العبادة -وهي املقصودة -عىل االستعانة -وهي
ّ
ِّ
الوسيلة.-

ويف ن�ون اجلم�ع يف قوله (ﭣ) و(ﭥ) :إش�ارة إىل اجتماع املؤمنني عىل
ذلكَّ ،
وتسهل
الو ْحشة و ُغ ْربة الدِّ ين،
ُ
وأن قارئ الفاحتة ليس وحدَ ه يف هذا األمر ،فيأنس يف َ
ِ
ِ
واآلخرين معه فيها.
األولني
عليه العبادة إذا شعر باشرتاك إخوانه َّ
ويف قراءة اإلمام هلا :معنى اإلعالن بذلك هو واملأمومون.

أن العبد َتع ُظم منـزلته ويشرْ ف مقامه عند ربه ِ
أيضا :إش�ارة إىل َّ
بالعبادة
ويف نون اجلمع ً
ِّ
ْ
َ ُ
واالستعانة.
((( رواه مسلم (.)395
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ويف نون اجلمع يف قوله (ﭣ) :إشارة إىل َّ
الصالة مبن َّية عىل االجتامع.
أن عبادة َّ

منع لل ُع ْج ِ
وفيهاَّ :
ب
أن العبد ال يتمكَّن من عبادة اهلل إلاَّ إذا أعانه اهلل عىل ذلك ،ويف هذا ٌ
وال ُغ�رور ال�ذي قد يصيب بعض المكثرين من ِ
العبادة؛ فإنَّه إذا علم َّ
أن اجتهاده هذا مل يكن
ُ
ليحصل لوال إعانة اهلل؛ فإنَّه ال يقع يف ال ُع ْج ِ
ب وال ُغرور.
ويف هذه اآلية :شاهدٌ ملعنى احلوقلة (ال حول وال قوة إلاَّ باهلل)؛ فالعبد يستعني باهلل تعاىل

يف إنجاح حوائجه وأموره.

يس�تحق ِ
العب�ادة ،كام قال( :ﮘ
وفيه�ا :إش�ارة إىل أنَّ�ه ال ينبغي التوكُّل إلاَّ عىل َمن
ّ

ﮙ ﮚ) [هود.]123 :

اجلب َّية والقدَ ر َّية الضا َّلني؛ فإن قوله (ﭣ) ُّ
يدل عىل َّ
أن للعبد
وفيها :ر ٌّد عىل مذهبي رْ

اختي�ارا للفع�ل وإرادة ل�ه يف القيام بذلك ،وه�ذا ر ٌّد عىل اجلربية الذين يقول�ون :ال اختيار
ً

للعبد وأنَّه جمبور عىل أفعاله.

وقول�ه (ﭤ ﭥ) في�ه :بي�ان َّ
أن العب�د ال يمك�ن أن يفع�ل إلاَّ بع�ون اهلل
ومش�يئته ومتكينه ،ويف هذا ر ٌّد عىل القدَ ر َّية الذين يقولونَّ :
إن العبد يخَ ْ ُلق فِ ْع َله بنفس�ه ،دون
إرادة ومشيئة اهلل!

وفيه�ا :ح االس�تعانة باهلل فيام ال ِ
يقدر علي�ه إلاَّ اهللَّ ،
وأن اس�تعانة التفويض الكامل
َ صرْ
ِ
خاص ٌة باهلل  ،وجتوز االستعانة باملخلوق فيام يقدر عىل املعاونة فيه.

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ):

ِ
�ب أن َيس�أل العبد حاجت�ه؛ ولذلك قال:
َاس َ
وبع�د ال َّثناء على اهلل يف اآليات املت َّقدمة؛ ن َ
أرشدنا ،ود َّلناِ ،
(ﭧ) أيِ :
وأهلمنا.
ُ
(ﭨ) الطري�ق الواض�ح (ﭩ) الذي ال ِ
اعوجاج فيه ،وجاء تفسيره بـ:

واحلق.
والنبي ،
كتاب اهلل أو القرآن ،واإلسالم،
ّ
ّ

ٍ
وكل هذه التفسريات ترجع إىل ٍ
ُّ
واحد؛ وهو :طاعة اهلل ،واملتابعة لرسوله ،
أمر

احلق فق�د اتَّبع اإلسلام ،ومن اتَّبع
احلق ،وم�ن اتَّبع َّ
فم�ن اتَّب�ع النبي  فق�د اتَّبع َّ
َ
بعضا.
اإلسالم فقد اتَّبع
القرآن .فك ُّلها صحيحة ُيصدِّ ق بعضها ً

\[
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«ضب اهلل م َثلاً صرِ
فسه فقال« :والصرِّ ُ
اط:
وق�ال النبي  :رَ َ َ
ا ًطا ُم ْس�تَقيماً » ،ثم رَّ
َ
ِ
اإل ْسال ُم»(((.
َـكرار العبد للدُّ عاء بطلب اهلداية يف قراءة الفاحتة يف ِّ
كل صالة -وإن كان مستقيماً عىل
وت
ُ
احل�ق -لي�س حتصيل حاصل؛ َّ
فإن تَـكرار طلب اهلداية هو طلب الثبات عليها ،والرس�وخ
ِّ
فيها ،واالزدياد منها ،واالستمرار عليها ،وزوال موانعها وصوارفها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن املطلوب بعد ِ
َّ
العبادة واالس�تعانة هو :اتِّباع الرشيعة؛ ولذلك َيطلب العبدُ من ر ِّبه أن
يدُ َّله عليها ،ويو ِّف َقه إليها.
وقول�ه (ﭧ ﭨ) َأ ْب َل ُغ ِمن ق�ول (اهدنا إىل الصرِّ اط)؛ َّ
ألن العبارة األُوىل تعني
هداية التوفيق ،وليس جمرد هداية الداللة ،وتتضمن معنى ِ
ِ
و(ألزمنا).
(أهلمنا)
َّ
ِ
ِ
املنحرفة.
الس ُب ِل
وفيها:
التحذير من البِدَ ع ،واتِّباع ُّ
ُ
النبوة؛ َّ
ألن الصرِّ اط املستقيم ال يمكن معرفته إلاَّ بالوحي.
َ
ويؤخذ منها :إثبات َّ
ِ
ودعائه.
ويف هذه اآلية مع ما قبلها :أمهي ُة ال َّثناء عىل اهلل قبل سؤالِه

الم َص يِّل هل�ذه اآلية ِعدَّ ة فوائد؛ منها :طلب املقصود -وهو اهلداية -وحصول
ويف تلاوة ُ
ٍ
ٍ
َأج ِر ِ
ِ
وأجر تالوة القرآن ِّ
حسنات).
العبادة باللجوء إىل اهلل بالدُّ عاء،
ْ
(لكل حرف عَشرْ ُ

(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ):

ثم بينَّ تعاىل الصرِّ اط املستقيم؛ فقال( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) بطاعتك وعبادتك،
أيضا يف قوله تع�اىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
وتفسير هذا موجو ٌد ً

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [النساء.]69 :

(ﭯ ﭰ ﭱ) وه�م :اليه�ود ،الذي�ن ِ
احلق وكتم�وه وجحدوه،
عل ُم�وا َّ
فاستح ُّقوا غضب اهلل.

(ﭲ ﭳ) وهم :النصارى ،الذين فقدوا ِ
الع ْل َم ،فها ُموا يف الضاللة وتِ ِيه اجلهالة.

((( رواه أمحد ( ،)17634وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3887
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فهذا دعا ُء املؤمنني أن َيس ُل َك اهلل هبم رصاطه املستقيم ،رصاط النبي  واملؤمنني،
ال رصاط اليهود املغضوب عليهم ،وال النصارى الضا ِّلني.
الصالة:
الرب مع العب�د إذا قرأ الفاحتة يف َّ
وق�د ج�اء يف احلديث الصحيح ،يف بيان حال ِّ
الصلاَ َة َب ْينِي َو َبينْ َ َع ْب ِدي نِ ْص َفينْ ِ َ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل ،»...وفيهَ « :فإِ َذا
«قال اهلل تعاىلَ :ق َس ْم ُت َّ

َق َ
�ال( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ) َق َالَ :ه َذا لِ َع ْب ِدي َولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل»(((.
ِ
استجب.
الله َّم
وهلذا يقول العبد يف آخر مسألته هذه« :آمني»؛ أيُ :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن عقيدة املؤمنني واحدةٌ ،وليست ُس ُبلاً
َّ
متفرقة.
ِّ
وفيهاَّ :
أن اجلهل والعناد ِمن أسباب اخلروج عن ال

صرِّ اط املستقيم.

ِ
ِ
وفيهاَّ :
احلق وخالفوه وحاربوه ،أ َّما
ألنم عرفوا َّ
ُفر اليهود أشدُّ من كُفر النصارى؛ هَّ
أن ك َ
ِ
ُ
والضالل
أخص صفات اليهود،
النص�ارى :فقد َج ِهلوه وعادوه ،ولذلك كان
الغضب من ِّ
ُ
ِ
أخص أوصاف النصارى.
من ِّ
بني ِ
وفيه�اَّ :
باحلق،
الع ْل�م ِّ
الج ْمع َ
أن طريق�ة أه�ل اإليمان الذين أنع�م اهلل عليهم ه�يَ :
ِ
والعمل به.
ويف ه�ذه اآليةٌ :
بالس�نَّة ،ومها أعىل
مثال
عظيم لتفسير القرآن بالقرآن ،وتفسير القرآن ُّ
ٌ

أنواع التفسري:

فأما تفسير القرآن بالقرآن؛ فهو ما تقدَّ م ِمن تفسير قوله( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)
َّ

ورة «النِّساء»( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) اآلية [النساء.]69 :
بقوله يف ُس َ

ِ
�دي بن حات�م  عن النبي
بالس�نَّة؛ فهو م�ا ورد من حديث َع ِّ
وأ َّم�ا تفسير القرآن ُّ
وب َع َل ْي ِه ُم) ال َي ُهو ُدَّ ،
ني) الن ََّص َارى»(((.
(الضا ِّل َ
وإن َّ
(الم ْغ ُض َ
 قال« :إِ َّن َ

((( رواه مسلم (.)395

((( رواه أمحد ( ،)19381والرتمذي ( ،)2935وصححه األلباين يف الصحيحة (.)3263
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بالنص عىل َّ
أن طريقهم قد س�لكه
احل�ق وتثبيتهم يف أوقات ال ُغربة؛
وفيه�ا :إيناس أهل ِّ
ِّ
ويسلكه وسيسلكه ا ّلذين أنعم اهلل عليهم.

وفيها :بيان نِعمة اهلل عىل املؤمنني ،بس�لوك ال اط املستقيم يف الدُّ نيا الم ِ
وصل إىل جنَّته
ُ
صرِّ
َّ
أيضا.
يف
عب الصرِّ اط عىل متن جهنم سا ًملا ً
اآلخرة،وأن َمن سلكه يف الدُّ نيا رَ
وفيها :براءة أهل اإلسالم -أصحاب الصرِّ اط املستقيمِ -من اليهود والنصارى.
فإن َ
بني األديان؛ َّ
احلق
أهل ِّ
الوحدة َ
ويف هذا :ر ٌّد عىل القائلني بتقارب األديان ،أو إمكان َ
ال يمكن أن يقرتبوا ِمن أهل الغضب وال َّلعنة.
ويؤخذ منهاَّ :
أن العالِـم الفاجر فيه َش َب ٌه ِمن اليهود ،والعابد اجلاهل فيه َش َب ٌه ِمن النصارى.
َ
وفيهاَّ :
حمتاجا لطلب اهلداية ِمن ر ِّبه.
أن اإلنسان مهام َب َل َغ ِمن مراتب اإليامن؛ فإنَّه ال يزال
ً
بمواالة املؤمنني وحم َّبتهم ،ومعاداة الكافرين و ُب ْغ ِضهم.
وفيها:
تذكري ُ
ٌ
وفيها :تعليم ِ
األدب مع اهلل ،يف عدم نس�بة األش�ياء املكروهة إليه مبارشة؛ مع أنَّه
العباد
َ
ُ
هو الذي شا َءها وقدَّ َرها َ
وخل َقها:
ب الضالل إليهم؛ مع أنَّه قال يف آية أخرى( :ﯣ ﯤ
ففي قوله (ﭲ ﭳ) ن ََس َ

أيضا( :ﭯ ﭰ ﭱ) ،مع أنَّه قاله يف
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [األعراف  ،]186وق�ال هن�ا ً
آية أخرى (ﮌ ﮍ ﮎ) [املجادلة.]14 :
«والشرَّ ُّ َل ْي َس إِ َل ْي َك»(((.
وهذا كام يف احلديثَ :
احلق ،واحلذر من اتِّباع أهل الضالل.
وفيها :إشار ٌة إىل وجوب اتِّباع أهل ِّ

الصلاة وغريها أن يق�ول بعده�ا« :آمني»؛
ويف خت�ام ه�ذه الس�ورةُ ،يشرع لتاليه�ا يف َّ
ِ
استجب.
الله َّم
ومعناهاُ :
ِ
َّبي
والس�نَّة اجلهر هب�ا إذا جهر بالقراءة؛ حلدي�ث وائل بن ُحجر  قالَ :س�م ْع ُت الن َّ
ُّ
 ق�رأ (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ،فقال« :آمني»َ ،و َمدَّ هبا َص ْوتَه(((،
«ر َف َع هِبا َص ْوتَه»(((.
ويف روايةَ :
((( رواه مسلم (.)771

((( رواه الرتمذي (.)248

وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)863
((( رواه أبو داود (،)932
َّ
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وقد ورد يف َف ْضل التأمني:

ني المال َِئك ِ
ِ
ِ
حدي�ث« :إِ َذا َأ َّم� َن ِ
َ�ة؛ ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم
اإل َما ُم َف َأ ِّمنُوا؛ َفإِ َّن ُه َم� ْن َوا َف َق ت َْأمينُ ُه ت َْأم َ َ
ِم ْن َذنْبِ ِه»(((.
ِ
ِ
ِ
اها
السَم�اَ ءِ :آم َ
ويف رواية« :إِ َذا َق َال َأ َحدُ ك ُْمِ :آم َ
نيَ ،ف َوا َف َق ْت إِ ْحدَ مُ َ
المالَئ َك ُة فيِ َّ
نيَ ،و َقا َلت َ
األُ ْخ َرى؛ ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه»(((.
«وإِ ْذا َق َ
وج�اء يف حدي�ث أيب موس�ى األش�عري َّ ،
�ال
أن النب�ي  ق�الَ :
ني؛ جُ ِ
ُ�م اهللُ»(((،
(يعن�ي :اإلم�ام) (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)َ ،ف ُقو ُل�واِ :آم َ
ي ْبك ُ
ِ
ب ُدعا َءكم.
يعني:
يستج ْ
ٍ
السَل�اَ ِم
وق�ال النب�ي َ « :م�ا َح َس�دَ ْتك ُُم ال َي ُه�و ُد َعَل�ىَ شيَ ْ ءَ ،ما َح َس�دَ ْتك ُْم َعلىَ َّ
َوالت َّْأ ِم ِ
ني»(((.
أن اليهود مغضوب عليهم ِمن اهللِ ،
ومن عباده املؤمننيَّ .
وفيهاَّ :
وأن غضب املؤمنني َت َب ٌع
ٌ
الرب.
لغضب ِّ
وفيها :تقديم نِعمة الدِّ ين؛ وهي التي رزقها عبا َده املؤمنني.
وفيهاُّ :
احلث عىل اال ِّطالع عىل ِسيرَ الذين أنعم اهلل عليهم ِمن األنبياء والصاحلني؛ ألجل
االقتداء هبم.

((( رواه البخاري ( ،)780ومسلم (.)410
((( رواه البخاري (.)781
((( رواه مسلم (.)404

((( رواه ابن ماجه ( ،)856وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)515
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\^
تأخر ُ
�ورة مدن َّية -بال خالف -وهي ِمن أوائل ما نزل باملدينة ،وقد َّ
نزول بعض
وهي ُس َ

آياهتا.

آياهتا:

ٍ
خالف بني علامء العدَ د.-
ست وثامنون ومائتان -عىل
ٌّ

خب ،وألف أمر ،وألف هني».
قال ُ
بعض العلامء« :وهي مشتملة عىل ألف رَ

أسامؤها:

�ور َة آل عمران؛
�مى (البق�رة)
و(الز ْهراء)؛ حلديث« :ا ْق َ�ر ُءوا َّ
َّ
الز ْه َر َاو ْي ِن :ال َب َق َر َة َو ُس َ
ت َُس َّ
ِ
القيام ِة ك ََأ َغ مت ِ
ِ ِ
َان »...احلديث(((.
َفإِنهَّ ُام ت َْأت َيان َي ْو َم َ َ نهَّ ُماَ ماَ َ

وتُس�مى سنَام القرآن؛ حلديث ابن مس�عود « :إِ َّن لِك ُِّل يَش ٍء سنَاما ،وسنَام ال ُقر ِ
آن
ْ َ ً َ َ ُ ْ
َ َّ َ
ِ
(((
الر ْفعة.
والسنامِّ :
ور ُة ال َب َق َرة» َّ .
ُس َ

السورة:
مقاصد ُّ

أن القرآن الكريم ُهدً ى للناس ،ل ُي َّت َبع يف ِّ
ورة :إقامة الدَّ ليل عىل َّ
كل
الس َ
املقصود من هذه ُّ

حال.

ُ
وم ْ َمع�ه :اإليمان باآلخرة ،وم�داره :اإليامن
وأعظ�م ما هي�دي إلي�ه:
اإليامن بال َغي�ب ،جَ
((( رواه مسلم (.)804

وحسنه األلباين يف الصحيحة (.)588
((( رواه احلاكم يف املستدرك ( ،)748/1مرفوعا ،وموقوفا،
َّ
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ِ
�ميت هبا
بالبع�ث ،الذي أعر َب�ت عنه ق َّصة البقرة ،الت�ي مدارها اإليامن بال َغيب ،فلذلك ُس ِّ
أحق من ِق َّصة إبراهيم ؛ ألنهَّ ا يف نوع البرش.
ورة ،وكانت بذلك َّ
الس َ
ُّ

ورة:
الس َ
من موضوعات ُّ

َمدْ ح املتَّقني ومؤمني أهل الكتاب ،و َذ ُّم الك َّفار -ومنهم ك َّفار مكة -واملنافِقني -ومنهم

ُمنافقو املدينة.-

والرد عىل منكري النبوة ،والتحدِّ ي باإلتيان ِ
بمثل ُس َور القرآن.
َّ
َّ ُّ
ُ
وقصة خلق آدم  ،وتعليمه وتلقينه.
َّ
وذ ُّم علامء اليهود -يف مواضع ِعدَّ ة.-

وقص�ة موس�ى  ،واستس�قائه ،ومواعدته ر َّب�ه ،وقيادته لبني إرسائيل ،وش�كواه
َّ

منهم ،وحديث البقرة.
وحتريم السحرِ ،
وق َّصة ُسليامن  ،وهاروت وماروت.
ِّ ْ
والر ُّد عىل النصارى.
َّ

وابتالء إبراهيم اخلليل  ،وبناء الكعبة ،ووص َّية يعقوب  ألوالده.
وحتويل ِ
القبلة.
المصيبة وثواهبا.
وبيان َّ
الصرب عىل ُ

بني الصفا واملروة فيهام.
مرة ،ووجوب السعي َ
واألمر َ
بالح ِّج وال ُع َ
وبيان ُح َّجة التوحيد.

واألمر بصيام رمضان.

الح ُرم.
وحكم القتال يف األشهر ُ
ُ
وذكر بعض أحكام الحيض ،والطالق ،واألنكحةِ ،
ِ
والعدَّ ة.
َْ
وذكر الصدَ قات والنَّفقات ،واألمر باإلخالص يف اإلنفاق ِ
ِ
وذكر أجره.
َّ
الربا.
وحتريم ِّ

\^
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المداينات.
وبيان ُ
واستِسلام النب�ي  وأصحابه خلبر اهلل ،ونزول التخفي�ف يف حديث النفس،

واخلطأ ،والنسيان.
وغري ذلك.

ورة البقرة:
َف ْضل ُس َ

الش ِ
س�ورة البقرة متنع دخول َّ
وتطرده إذا كان يف البيت؛ حلديث« :لاَ جَ ْت َع ُلوا
يطان البيت،
ُ
ِ ِ
ِ ِ
الشي َط َ ِ ِ
ور ُة ال َب َق َر ِة»(((.
ُب ُيو َتك ُْم َم َقابِ َر؛ إِ َّن َّ ْ
ان َينْف ُر م َن ال َب ْيت ا َّلذي ُت ْق َر ُأ فيه ُس َ

واملالئك�ة نزلت لسماعها؛ كام جاء يف حديث ُأ َس� ْيد بن ُح َضيرْ َ :ب ْينََم�اَ ُه َو َي ْق َر ُأ ِم َن
ِ
ِ ِ
ِ
يِ
ِ
الم َصابِ ِ
يح،
السماَ ءَ ،فإِ َذا م ْث ُل ال ُّظ َّلة ،ف َيها َأ ْم َث ُال َ
ور َة ال َب َق َرة ،يقولَ « :ف َر َف ْع ُت َر ْأس إِ ىَل َّ
ال َّل ْي ِل ُس َ
ِ
المال َِئ َك ُة
َف َخ َر َج ْ
�ت َحتَّ�ى الَ َأ َر َاها» .وأنَّه لـماَّ حدَّ ث النبي  بذلك قال ل�ه« :ت ْل َك َ
دن ْ ِ ِ
َّاس إِ َل ْي َها ،الَ َتت ََو َارى ِمن ُْه ْم»(((.
َت ل َص ْوت َكَ ،و َل ْو َق َر ْأ َت لأَ َ ْص َب َح ْت َينْ ُظ ُر الن ُ
َ

�ور َة ال َب َق َر ِة؛
وق�د أمر النب�ي  بتع ُّلمها؛ فقال« :ا ْق َر ُءوا -ويف رواية :تع َّلمواُ -س َ
ِ
(((
ِ
الس َحرة.
سةٌَ ،ولاَ ت َْستَطي ُع َها ال َب َط َل ُة»  ،وال َب َط َلة همَّ :
َفإ َّن َأ ْخ َذ َها َب َر َك ٌةَ ،وت َْرك ََها َح رْ َ
ِ
الز ْه َر َاو ْي ِن:
�ورة «آل عمران»؛ كام يف احلديث« :ا ْق َر ُءوا َّ
وتُظ ُّل صاح َبها يوم القيامة مع ُس َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ور َة آل عمران؛ َفإِنهَّ ُام ت َْأت َيان َي ْو َم الق َيا َمة ك ََأنهَّ ُماَ َغماَ َمتَانَ ،أ ْو ك ََأنهَّ ُماَ َغ َيا َيتَانَ ،أ ْو ك ََأنهَّ ُماَ
ال َب َق َر َة َو ُس َ
اف ،تحُ َ اج ِ
فِر َق ِ
ان َع ْن َأ ْص َحابهِ ِماَ »(((.
ان ِم ْن َطيرْ ٍ َص َو َّ
َّ
ْ
ِ
حر املوقفَ ،أ ْو ك ََأنهَّ ُماَ طائفتان
واملعنى :يأيت ثواهبام كأنَّه َس�حابتان تُظلاَّ ن صاح َبهام ع�ن ِّ
وت ِ
بعضها ببع�ض ،تُدافِع جُ
ادل عن
الصف ،أو باس�طة أجنحتها متصلاً ُ
م�ن َطيرْ واقفة عىل َّ
أصحابهِ ام.
((( رواه مسلم (.)780

((( رواه البخاري ( ،)5018ومسلم (.)796
((( رواه مسلم ( ،)804وأمحد (.)22157
((( رواه مسلم (.)804
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ون بِ ِ
القيام ِ
ِ
ٍ
ِ
�ةَ ،و َأ ْه ِل ِه ا َّل ِذي� َن كَانُوا َي ْع َم ُل َ
�هَ ،ت ْقدُ ُم ُه
ويف حدي�ث آخ�رُ « :ي ْؤتَ�ى بِال ُق ْرآن َي ْو َم َ َ
ور ُة ال َب َق َر ِة َوآل عمران»(((.
ُس َ

الصحابة ،كام قال أن�س َ« :ك َ
َان
وكان َم�ن حيفظه�ا مع آل عم�ران َيع ُظم يف أعين َّ
الر ُج ُل إِ َذا َق َر َأ :ال َب َق َر َة َوآل عمران؛ َجدَّ فِينَا َ -ي ْعنِي َع ُظ َم ،»-ويف رواية« :عُدَّ فينا ذا شأن»(((.
َّ
ِ
أمريا عىل ال ُب ُعوث بس َب ِ
ب ذلك(((.
وربام ُجعل ً

ويف احلديثَ « :من َ
ب»(((؛ أي :عالِـم.
الس ْب َع األُ َو َل؛ فهو َح رْ ٌ
أخذ َّ
ِ
يت َمك َ
الس ْب َع ال ِّط َو َال»(((.
وقد قال النبي ُ « :أ ْعطِ ُ
َان الت َّْو َراة َّ
الس� ْبع الط�وال ،وهي :البق�رة ،وآل عم�ران ،والنِّس�اء ،واملائدة،
والس� ْبع األُ َول ه�يَّ :
َّ

واألنعام ،واألعراف ،والتوبة.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ):

الم َق َّطعة ٌ
أقوال ِعدَّ ة؛ منهاَّ :
للسور،
(ﭑ) :يف هذه
أن هلا معنى ،فقالوا :أسام ٌء ُّ
األحرف ُ
ُ

وقالوا :أسام ٌء هلل تعاىل ،وقيل :مفاتيح ألسامء اهلل ،وقالوا :أقسا ٌم أقسم اهلل هبا.

ومنهاَّ :
األحرف.
أن هلا معنى ال يعلمه إلاَّ اهلل .فتو َّقف بعض العلامء يف هذه
ُ

وقيل :ال معنى هلا؛ ألنهَّ ا ليست بكلامت ،وال تُقرأ عىل حسب الكتابة ،ولكن عىل حسب
اسم احلرف ،فال يقال « َأ مَل» ،وإنام ُيقال« :ألف الم ميم»؛ َّ
فدل هذا عىل أنَّه ليس هلا معاين.

أن اهلل تعاىل ل حتدَّ ى العرب باإلتيان ِ
ولكن هلا َم ْغ َزى؛ وهوَّ :
بمثل هذا القرآن؛ بينَّ أنَّه
َ
ـماَّ
ن�زل ب ُلغتهم ،وهبذه احل�روف التي يعرفوهنا من كالمهم ،وليس بحروف خارجة عن نطاق
ِ
ِ
العرب -لكن أهل
البرش ،فلم يأت القرآن بجديد من احلروف ،فهاتوا مثله -يا معرش ك َّفار َ
ال ُّلغة ال ُب َل َغاء ال ُف َص َحاء مل يستطيعوا اإلتيان بمثله.
((( رواه مسلم (.)805

((( رواه أمحد ( ،)12216 ،12215وابن ح َّبان (- 744إحسان).

((( رواه الرتمذي ( ،)2876وقال« :حسن» ،وض َّعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب (.)864
وحسنه األلباين يف الصحيحة (.)2305
((( رواه أمحد (،)2443
َّ

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1059
((( رواه البيهقي يف ُش َعب اإليامن (،)2192
َّ
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وقوله (ﭓ ﭔ) هذا القرآن (ﭕ ﭖ) ال َّ
و(الريب) :هو َّ
الم ْق ِلق
شك.
الش ّك ُ
َّ
للنَّ ْف ِ
س.
(ﭘ) ال ريب يف مصدره ،وال يف أحكامه ،وأخبارهِ ،
فآمنوا وال ترتابوا.

وخروج ِمن ال ُّظ ُلامت إىل النُّور.
نور وتِ ْب َيان وهداية ِمن الضاللة،
ٌ
(ﭚ) ٌ

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

حرم اهلل.
عنه ،واتقوا الشرِّ ك وما َّ

والوق�ف على قول�ه (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) َأ ْو َىل و َأ ْب َلغ ِمن الوقف على قوله (ﭕ ﭖ)؛ لتكون
َ

(ﭚ) صفة لـ (ﭔ) وهو :القرآن.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اإلشارة إىل ِ
َّ
الكتاب بأداة البعيد؛ دا َّل ٌة عىل ُع ُل ِّو مكانة القرآن ،ورشف منـزلته.

ويف وص�ف الق�رآن بـ (الكت�اب) ،بمعنى :مكتوب؛ إش�ارة إىل ِ
العناية ب�ه؛ َّ
ألن اهلل كتبه

عن�ده يف ال َّل�وح املحفوظ ،وجعله مكتو ًب�ا يف ُص ُحف املالئك�ة ،ويف املصاحف التي بأيدي

الناس كذلك.

أن الق�رآن هداي� ٌة للمتَّقني ،ولي�س للك َّفار املعاندي�ن ،واملنافِقين املرتابني؛ َّ
وفيه�اَّ :
فإن

عمى ،وربام ازدادوا به ضاللةَ ،ف ُهم يف ريبهم يرت َّددون.
هؤالء يكون القرآن عليهم ً

أن هداي�ة القرآن تزداد بازدي�اد التَّقوى؛ َّ
وفيه�اَّ :
الحكم -وه�و (اهلداية) -إذا ُع ِّل َق
ألن ُ
بوص ٍ
ف -وهو (التَّقوى) -فإنَّه يزداد بازدياده؛ ففي اآلية فضيلة التَّقوى.
َ ْ

(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ):

ذكر تعاىل صف ًة عظيم ًة للمتَّقني ،وهي إيامهنم بال َغيب؛ فقال( :ﭝ ﭞ) ُيصدِّ قون
ثم َ

ويعمل�ون وخيش�ون رهبم (ﭟ) بام غاب عنه�م؛ ممَّا أخرب اهلل به عن نفس�ه ،ومالئكته،
ور ُسله ،واليوم اآلخر ،و َقدَ ِره ،وجنَّته ،وناره ،ونحو ذلك.
وكتبهُ ،
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فرضا ونفلاً .
(ﭠ ﭡ)ُ :يتِ ُّموهنا برشوطها وأركاهنا وواجباهتا ومستح َّباهتاً ،

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

املستح َّبة والواجبة ،كالزكاة ،واإلنفاق عىل األهل والعيال.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َف ْضل اإليامن بال َغيب ودرجته العظيمة؛ َّ
شاهد املحسوس ال حيتاج إىل
بالم َ
فإن التصديق ُ

قوة إيامن.
إيامن؛ لكونه ال يمكن إنكاره ،أ َّما التصديق بام غاب :فيحتاج إىل َّ

النبي  عىل قو ٍم يأتون ِمن بعد أصحابه يؤمنون به ،فلماَّ سألوهَ :يا
ولذلك أثنى ُّ
ِ
َر ُس َ
اهدْ نَا َم َع َك؟ َق َالَ « :ن َع ْمَ ،ق ْو ٌم َيكُون َ
ُون ِم ْن
�ول اهللَ ،ه ْل َأ َحدٌ َخيرْ ٌ منَّاَ ،أ ْس َل ْمنَا َم َع َكَ ،و َج َ
َب ْع ِدك ُْمُ ،ي ْؤ ِمن َ
ُون يِبَ ،و مَل ْ َي َر ْونيِ »(((.
ِ
�ارق باطل ٌة؛ ألنَّ�ه ال ِ
والس ِ
ويمك�ن أن يؤخ�ذ من اآلي�ةَّ :
يملك املال
أن صدَ قة الغاصب َّ

الذي تصدَّ ق به.

َ
وفيه�اَّ :
رج ُع فيه إىل
أن
اإلنف�اق لي�س له حدٌّ حمدو ٌد إلاَّ م�ا ع َّينته الرشيعة ،وما مل تُع ِّين�ه ُي َ

خريا وأطيب.
ال ُعرف ،وك َّلام كان أكثر كان ً
وفيها :ذ ُّم البخل ،وأنَّه ُينايف التَّقوى.

وفيهاَّ :
ودائع عند بني آد َم ،يوشك أن يدَ عوها.
أن األموال
ٌ

كل املال؛ ألجل ِ
وفيها :أنَّه ال جيب إنفاق ِّ
(من) يف قوله (ﭢ ﭣ).
وفيها :منع التبذير واإلرساف.

وفيهاَّ :
احلق  ،واإلحسان إىل َ
الخ ْلق.
أن من صفات املتَّقني :عبادة ِّ

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ):

ذكر تعاىل صف ًة رابع ًة للمتَّقني؛ فق�ال( :ﭦ ﭧ) ُي َصدِّ ُق َ
ون ويوقنون (ﭨ ﭩ
ث�م َ

وصححه األلباين يف الصحيحة (.)907/7
((( رواه أمحد (،)16976
َّ

\^
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ِ
والسنة (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) عىل األنبياء السابقني ،كالتوراة،
ﭪ) من عند اهلل ،وهو القرآن ُّ
وص ُحف إبراهيم ،وغريه�ا ،يؤمنون هبا إيامنا جممًل�اً  ،وإن مل يعلموا
واإلنجي�لَّ ،
والزب�ورُ ،

تفاصيلها.

(ﭯ) ُس ِّميت (اآلخرة)؛ ألنهَّ ا بعد الدُّ نيا (ﭰ ﭱ) يؤمنون بال ٍ
ريب وال ٍّ
شك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

املنـزلةِ ،
ومن فوائد ذلك :إدراك َّ
أن اهلل مل يرتك البرش َّية
وجوب اإليامن بجميع كتب اهلل َّ

هلاً ؛ بل أنزل عليهم كت ًباَّ ،
إهلي ،حيك ُُم بينَهم.
وأن البرشية ال تص ُلح بغري ُحك ٍم ّ
مَ َ
ِ
وم�ن فوائ�د اإليامن بام ُأن ِ
ْـزل عىل َمن قبلنا :اس�تجالب ُق ُلوب أه�ل الكتاب هلذا الدِّ ين،
الذي ُي ِ
وجب اإليامن بام ُأن ِْز َل عىل أنبيائهم.

أن َّ
ويف اآلية مع ما س�بقها :بيان َّ
كل صفة ِمن صفات املتَّقني املذكورة تَس�تلزم األخرى،
ٌ
الصالة وإيتاء الزكاة إلاَّ مع اإليامن بام ُأن ِْزل
ورشط معه�ا؛ فال يصح اإليامن بال َغيب وإقام�ة َّ
الرسل ِمن قبله ،مع اليقني باآلخرة.
النبي  ،وعىل ُّ
عىل ِّ
وفيها :فضيل ٌة ل ّل ِذين يدخلون يف اإلسلام من أهل الكتاب ،ويؤمنون بام ُأن ِْزل إلينا ،وما
ُأن ِْزل إليهمَ ،ف ُي ْؤت َ
أجرهم مرتني.
َون َ

ويف احلدي�ث« :ثَلاَ َث� ٌة ي ْؤتَو َن َأجرهم مر َت ِ  :رج ٌ�ل ِمن َأه ِل ِ
الكت ِ
َاب آ َم� َن بِنَبِ ِّي ِهَ ،و َأ ْد َر َك
ْ ْ
ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َّ ينْ َ ُ
النَّبِي َ فآمن بِ ِه ،وا َّتبعه ،وصدَّ َقه؛ َف َله َأجر ِ
ان.(((»...
َ َ
َ ََُ َ َ ُ ُ َْ
َّ
ورشف ِّ
وجني.
وإنيس
وعجمي،
يب
وفيها :فضيل ٌة
ٌ
لكل مؤمن عر ّ
ّ
ّ
ّ

وفيهاَّ :
أن عدم معرفة تفاصيل ُكتُب اهلل السابقة ال يمنع من اإليامن هبا.

وق�د قال النب�ي « :ال تُصدِّ ُقوا َأه َل ِ
الكت ِ
وه ْمَ ،و ُقو ُلوا( :ﭤ
َابَ ،وال ُتك َِّذ ُب ُ
ْ
َ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) اآل َي َة»(((.

((( رواه البخاري ( ،)3011ومسلم ( )154واللفظ له.
((( رواه البخاري (.)7542
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أن ا ّل ِذين يؤمنون ببعض ِ
و ُيؤخ�ذ ِمن اآلي�ةَّ :
الكتاب ويكفرون ببعض ،أو ُي َف رِّسونه بغري
ِ
مواضعه :ليسوا مؤمنني ح ًّقا بام أنزل اهلل.
املقصود منه ،ويحُ َّ ِر ُفون الك َِل َم عن

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ):

بالصفات َ
الخ ْمس املتقدِّ مة؛ فقال( :ﭳ) وهذه إشار ٌة
ثم بينَّ تعاىل جزاء َمن ات ََّص َ
ف ِّ
إىل البعي�د؛ وذل�ك ل ِ ُع ُل ِّو مرتبته�م (ﭴ ﭵ) عىل ِع ْلم ونور وبصيرة وتوفيق (ﭶ ﭷ)
بيان مصدر اهلُدى ،وأنَّه ِمن تسديد اهلل إ َّياهم ،وتوفيقه هلم.
(ﭹ ﭺ ﭻ) يف الدُّ ني�ا واآلخرة .و(الفلاح) :هو الفوز باملطلوب ،والنجاة

من املرهوب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن اهلُدى احلقيقي ِمن اهلل ،ال ِمن غريه.

وفيهاَّ :
ذكره ِمن االعتقاد والعمل.
أن الوسيل َة لنيل الفالح هو ما تقدَّ م ُ

والتعبير ب�ـ (ﭴ) الذي فيه معنى االس�تعالء والفوقيةُ :ي َبينِّ متكُّ�ن هؤالء من الطريق
الذي يسريون عليه ،وهو طريق اهلُدى الواضح املستقيم ،وهذا ُّ
يدل عىل سالمة منهجهم.
إظهار ل َقدْ رهم،
بالصفات املتقدِّ مة ،ويف ال َّثناء عليهم
فيمن اتصف ِّ
ٌ
ص الفالح َ
وفيهاَ :ح رْ ُ

وترغيب لالقتداء هبم.
ٌ

وفيهاَّ :
الصفات ليسوا عىل ُهدً ى ،وال ينالون الفالح.
أن غري املتَّصفني هبذه ِّ

وفيهاَّ :
أن الفالح غاي ٌة ،واالعتقاد الصحيح والعمل الصالح وسيلة للفوز به.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ):

وبعد أن بينَّ تعاىل حال املتَّقني املؤمنني ،ذك ََر ما يقابلهم -وهم الك َّفار -فقال( :ﭑ ﭒ
وجح�دوه (ﭔ ﭕ) يس�توي األمر عندهم
احلق
ﭓ) بما جي�ب اإليامن ب�ه ،وغ َّطوا َّ
َ

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

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِعناية اهلل بنب ِّيه  ،وختفيفه عنه وتس�ليته؛ حتى ال تَذهب نفسه عليهم حرسات،
رِ
صين عىل الكُفر.
وال هيلك وحيزن من أجلهم ،وال ّ
يغتم إذا رآهم ُم ِّ
وفيه�اَّ :
احلق ،وقام بام جيب عليه من البي�ان واإلنكار؛ فإنَّه ال
أن الدَّ اعي�ة إىل اهلل إذا ب َّل�غ َّ

أص عىل الباطل.
يرضه إرصار َمن رَ َّ
ُّ

وفيهاَّ :
ف بالبيان والدَّ عوة ،ال بالنتائج وهداية ُق ُلوب َ
الخ ْلق.
أن الدَّ اعية ُمك َّل ٌ
وفيهاَّ :
كتب اهلل عليه الشقاء فال فائدة تُرجى من إنذاره.
أن َمن َ

الرشعي
وليس يف اآلية تيئيس الدُّ عاة ،وال َأ ْمر بترَ ْ ك الدَّ عوة؛ بل عليهم القيام بالواجب
ّ
أصر املد ُع ُّوون عىل الباطل :تو َّلوا عنهم ،وو َك ُلوا أمرهم إىل اهلل.
يف ذلك ،فإذا َّ
ويؤخ�ذ م�ن اآليةَّ :
أن َمن ال يش�عر باخلوف عند املوعظة ،فيه َش� َب ٌه ِم�ن الك َّفار ِمن هذا
َ

الوجه.

وفيه�اَّ :
مكت�وب عىل َم�ن يدعوهنم ،من
أن النب�ي  وغيره ال يعلم�ون ما هو
ٌ

الشقاوة والسعادة.

احلق،
الح َّجة وبيان ِّ
ولي�س معنى اآلي�ة :ت َْرك دعوة الكفار؛ فإنَّه من فوائد دعوهتم إقامة ُ

الصرب عىل دعوهتم ،وعىل االقتداء باألنبي�اء يف ذلك -كنوح  -ثم
وأج�ر الدَّ اعي�ة يف َّ

قد تكون هداية هؤالء تدرجي َّية؛ فيتأ َّثرون شي ًئا فشي ًئا ،ثم ُيسلمون.

ِ
وقد َّ
رصين عىل الكُفر يف عهد النبي .
تأخر إسالم عدد من الك َّفار ُ
الم ِّ

ث�م َّ
إن الدَّ اعي�ة ال َيعلم ما جرى يف ِعلم اهلل الس�ابق ،وال ما ه�و مكتوب عىل هؤالء ِمن

أرص املد ُع ُّوون عىل الباطل
اهلداية أو عدمها؛ ولذلك فهو يقوم بالدَّ عوة
ُّ
ويستمر عليها ،فإذا َّ
وعاندوا :ىَّ
تول عنهم ،واشتغل بغريهم.

مواجهتهم.
وفيها :تزويد الدَّ اعية بام حيتاج إليه ِمن معرفة أحوال املد ُع ِّووين عند
َ
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(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ):

المعرضني وعناد املعاندي�ن ِمن الكافرين؛ فإنهَّ م لـماَّ زاغوا
ثم بينَّ تعاىل س� َب َ
ب إعراض ُ
وأعرضوا (ﭝ ﭞ) أي :طبع (ﭟ ﭠ)؛ فال يدخل إليها خري ،وال خيرج منها خري.
خريا تنتفع به.
(ﭡ ﭢ) ختم عليها ً
أيضا؛ فال تستمع ً

والوقف هنا تا ٌّم؛ لتامم املعنى يف اجلملة السابقة.

ثم تبدأ مجلة جديدة( :ﭤ ﭥ ﭦ) أي :غطاء يحَ ُ ُ
احلق؛
ول بينها و َبينْ النظر إىل ِّ
َف ُهم ال يرونه نتيجة ُظ ُلامت الكُفر التي يعيشون فيها.
(ﭨ) هؤالء الك َّفار (ﭩ ﭪ)؛ ألنَّه ال عذاب أشدّ منه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الختْم عىل ال َق ْلب ،وال َّط ْبع عليه ،وأنَّه أخطر ِمن الران احلاصل برتاكم ُّ
خطورة َ
الذنوب،
احلق وال يقبله ،وال َق ْلب َم ِل ُك األعضاء ،وهي جنوده ،و َت َب ٌع له.
فإذا ُطبِ َع عليه صار ال يعقل َّ
احلق لـَّم�اَّ ُدعوا إليه،
وه�ؤالء اس�تح ُّقوا الطبع على ُق ُلوهبم؛ إلعراضه�م
وتكبهم عىل ِّ
رُّ
ُ
العادل فيه�م ،كام قال اهلل تع�اىل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [الصف،]5 :
وه�ذا ج�زا ُء اهلل
باحلق أول مرة لـماَّ ُع ِرض عليهم.
َف َق َل َبها؛ ألنهَّ م مل يؤمنوا ِّ
وفيه�ا :خط�ر ُّ
الذن�وب؛ فإنهَّ �ا إذا تتابعت على ال َق ْلب أغلقته ،ف�إذا أغلقته أتاه�ا ال َّط ْبع
َ
طريق.
والختْم ِمن اهلل تعاىل ،فال يكون لإليامن إليها َم ْس َل ٌك وال
ٌ
وفيها :رشف السمع؛ ولذلك قدَّ مه عىل البرص ،وهو ِمن أحوج احلواس للتع ُّلم.

وفيها :خطر ال َق ْلب ،وقد ُس ِّم َي ( َق ْل ًبا) ِمن تق ُّلبهَ ،
والختْم إحدى العقوبات الواقعة عليه
للحق.
احلق وال يقبله ،وإذا قسا ال َق ْلب وعاله الران صار َق ْل ًبا ُمن ِْك ًرا ِّ
إذا اتّبع هواه ،فال َي ْع ِقل َّ

احلق ،و ُيزيغه ،ويحَ ُ ول
فمن ابتُيل ب�ه يرصفه اهلل عن ِّ
وفيه�ا :خطر مح َّية اجلاهل َّية والنِّفاق؛ َ
ٍ
بينه وبني صاحبه ،ويطبع عليه َ
بختْم ال ّ
حينئذ -نسأل اهلل السالمة.-
ينفك ،فيموت ال َق ْلب
الختْ�م عليه بس� َب ِ
وه�ذا َ
ب كُفرهم ،كام ق�ال تع�اىل (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [النساء:
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 ،]155وكما ق�ال يف اآلي�ة األخ�رى( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
الختْم من اهلل عليها بال س َب ٍ
ﮫ) [املائدة ،]13 :فلم يكن َ
ب منهم.

وفيه�اِ :ذكْ�ر الع�ذاب العاجل -وه�و ختمه والغش�اوةِ -
وذكْر الع�ذاب اآلجل -وهو

عذاب النَّار العظيم.-

وفيهاَّ :
أن ُعقوبة اهلل للك َّفار يف الدُّ نيا شاملة؛ فع َّطل عليهم مركز االنتفاع وآالته.

(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ):

ذكر بعدهم الك َّفار ُ
�ورة املؤمنني ُ
ص،
الخ َّل َ
الخ َّل َ
ص ،ثم َ
الس َ
ذكر تعاىل يف أول هذه ُّ
ولـماَّ َ
�ث ِ
َث َّل َ
بذك�ر املنافِقين ا َّل ِذين وافق�وا يف الظاهر الطائف�ة األُوىل ،ويف الباطن الطائف�ة الثانية؛
اآليات يف وصفهم.
وألجل خفاء أمرهم ،زادت
ُ

�ت املؤمنين ،وآيت�ان يف َنع ِ
ق�ال جماه�دٌ « :أرب�ع آي�ات ِم�ن س�ورة البقرة يف َنع ِ
ت
ْ
ْ
ُ َ
الكافرين ،وثالث عرشة يف املنافِقني»(((.
ق�ال تع�اىل( :ﭬ ﭭ) أي :بع�ض الن�اس ،وأصلها «األُن�اس» ِم�ن «األُنس»؛ َّ
ألن

بعضا ويركَن إليه ،وحيبون االجتامع.
بعضهم يأنس ً

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

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

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حه�م ،ووصفهم؛ ليك�ون املؤمنون على بي ٍ
التنبي�ه على خط�ر املنافِقين ،و َف ْض ِ
نة ِمن
ِّ

أ ْم ِرهم.

مبكرا جدًّ ا؛ َّ
ورة «البقرة» ِمن أول ما نزل باملدينة،
وقد كان ِذكْرهم يف القرآن
فإن ُس َ
املدين ً
ّ

َ
للحذر منهم.
مبكرا
وهذا أعون للمسلمني عىل معرفة أعدائهم ،واكتشافهم ً
((( تفسري الطربي (.)239/1
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الرش ،ومنه اعتقادي يخُ َ َّلدُ صاحب ُه يف النَّار لكُفره ،ومنه
والنِّفاق :هو إظهار اخلري وإرسار ّ

عميل من كبائر ُّ
الذنوب.
ما هو
ّ

سرِ
ِ
خمرجه ،ومش�هدُ ه
ق�ال اب�ن ُج َريج« :املنافِق يخُ الِ ُ
ف قو ُل�ه ف ْع َله ،و ُّ ه عالنيتَه ،ومدخ ُله َ

مغي َبه»(((.

ِ
ِ
�ور املدني�ة؛ ألنَّه مل يك�ن بمكة نف�اق؛ فاملؤمنون كان�وا فيها
الس َ
وق�د ُذك َ�ر املنافق�ون يف ُّ

قوة املسلمني.
مستض َعفني ،والنِّفاق يوجد عادة يف مكان َّ

فلَّم�اَّ متَّ�ت اهلجرة النبو َّية ،وانترص املس�لمون يف ب�در ،وأظهر اهلل كلمته وأعىل اإلسلام
يب -رأس املنافِقني -الدُّ خول يف اإلسلام ،وأبطن الكُفر ،وصار
وأهل�ه؛ أظهر عبدُ اهلل ب ُن ُأ ٍّ
معه عدد ِمن أهل املدينة واألعراب عىل طريقته؛ حلفظ دمائهم وأمواهلم ،ولذلك مل يكن يف

املهاجرين منافِ ٌق واحدٌ .

ويف اآلية مع ما سبقها وما يليها من فوائد:

حس�ن التقس�ي ِم يف عرض أح�وال الناسِ ،
وذ ِ
ُ
التعامل
ك�ر أنواعهم؛ ملعرفة كيف يك�ون
ُ

معهم.

ٍ
اإلنس�انَّ ،
َ
وفيه�اَّ :
وأن اإلسلام
اعتقاد بال َق ْلب ال ينفع
أن القول بال ِّلس�ان وح�دَ ه دون
احلقيقي :هو استِسالم الظاهر والباطن ،وإسالم ال َق ْلب والبدَ ن.
أن املنافِقين ُي ِ
ٌ
وفيه�اَّ :
ش�أن
ظهرون اإليامن عند الناس ،فإذا خال بعضهم ببعض صار له

آخر.

ف اهلل باملؤمنني يف كشف عدُ ِّوهم.
وفيهاُ :ل ْط ُ

وفيه�ا :نف�ي اإليمان باجلمل�ة االس�م َّية يف قول�ه (ﭴ ﭵ ﭶ) ،م�ع اإلخب�ار عن

ا ِّدعائه�م اإليمان باجلملة الفعل َّية( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)؛ َّ
ألن النفي باجلملة االس�م َّية

أقوى وأ ْبلغ.

((( تفسري الطربي (.)270/1
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نفي إيامهنم ِّ
بكل ما جيب اإليامن به.
ويف هذا تأكيدُ تكذيبهم ،و ُعمومه يشمل َ
وفيها :ر ٌّد عىل بعض املبت َِدعة ،ا َّل ِذين يقولونَّ :
إن اإليامن قول بال ِّلسان فقط.
وفيهاَّ :
أن القول والفعل ال يكفيان لإليامن؛ بل ال ُبدَّ ِمن األساس ،وهو إيامن ال َق ْلب.
َّب ِمن قول ال َق ْلب (وهو التصديق اجلازم) ،وعمل
وهذا معنى قول العلامء :اإليامن ُم َرك ٌ
ال َق ْل�ب (من اخلوف والرجاء واملح َّبة ونحوها) ،وقول ال ِّلس�ان (وهو النُّطق بالش�هادتَني)،
الصالة وغريها).
وعمل اجلوارح (كإقامة َّ

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ):

ثم قال تعاىل يف وص ِ
ف حال املنافِقني( :ﭸ ﭹ) بإظهار اإلسالم وإبطان الكُفر،
َ ْ

ويظنُّون َّ
أن هذا ينفعهم عنده  وأنه يخَ فى عليه أمرهم.

ِ
والس� ْبي والعذاب
(ﭺ ﭻ) يخُ ادع�ون بذل�ك ً
أيض�ا ،تق َّية؛ للنَّج�اة م�ن ال َقتْل َّ

العاجل بأيدي املؤمنني ،ولكي يعصموا دماءهم وأمواهلم.

(ﭼ ﭽ) يف حقيق�ة األم�ر (ﭾ ﭿ)؛ ألنهَّ م َيرضوهن�ا و ُي ِ
وردوهنا العذاب
ُّ
بأن الرضر راجع عليهمَّ ،
(ﮀ ﮁ) ال َي ْفطِن�ون ،وال يحُ ِ ُّس�ون َّ
وأن اهلل س�يفضحهم يف
الدُّ نيا قبل اآلخرة.

صح عن قتادة قول�هَ « :ن ْع ُت املنافِقَ :خنِع األخالقُ ،يصدِّ ق بلس�انه ،و ُين ِْكر ب َق ْلبه،
وق�د َّ
ويخُ الِ�ف بعمله ،و ُيصبح عىل حال و ُيميس عىل غيره ،و ُيميس عىل حال و ُيصبح عىل غريه،
هب معها»(((.
ريح َّ
يتك َّفأ تك ُّف َؤ السفينة ،ك َّلام ه َّبت ٌ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن املنافِقني أهل مكر وخديعة.

يرضون أن ُف َسهم بنفاقهم ،وحيسبون أنهَّ م عىل يشء ،وليسوا
وفيها :أنهَّ م ال يشعرون بأنهَّ م ُّ

عىل يشء.
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وفيه�ا :تنبيه املؤمنني برضورة احلذر م�ن املنافِقني ،وعدم االغترِ ار ِ
بم ُخ َادعتهم؛ كام قال

َ
تع�اىل( :ﯲ ﯳ ﯴ) [املنافقونَّ ،]4 :
احل�ذ َر منه�م يك�ون بتت ُّب�ع أقواهلم وأفعاهلم،
وأن
وموازنتها ِمن حيث التطابق ،والتناقض ،واالنتباه لس�قطاهتم ،وما ِيز ُّلون به يف حلن القول؛

َّ
َّ
وألن يف كشفهم فائدة عظيمة لإلسالم واملسلمني.
ألن اهلل أمر بذلك؛ بقوله( :ﯴ)،
اليسء ال حييق إلاَّ بأهله؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن خمادعتهم هذه رجعت عليهم.
أن املكر ِّ

وفيهاَّ :
يرض بنفسه ِمن حيث يظن أنَّه ينفعها.
أن النِّفاق ُيعمي البصرية ،فال يشعر صاحبه أنَّه ُّ

ح�ق َق�دْ ره ل َع ِلموا َّ
أن اخلبير بالبواطن
وفيه�ا :جه�ل املنافِقين بربهِّ �م؛ ألنهَّ م لو قدَ روه َّ

والنِّ َّيات ال يمكن أن يخُ دَ ع.

واس�تعامل صيغة املفا َعلة يف قوله (ﭸ) يقتيض :االشرتاك يف حصول الفعل ِمن
ِ
الطر َفني ،وهذا معناهَّ :
خداعه هلم -إن شاء اهلل.-
أن اهلل خيَدع املنافِقني .وسيأيت ِذكر
َ

(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):

الوصف ُّ
ي�دل عىل متكُّن املرض من ُق ُلوهبم واس�تقراره
قول�ه (ﮃ ﮄ ﮅ) :هذا َ
ِ
الش ِ
َّب من ُّ
والش�هوة ،وهو
�بهة
فيها ،وليس املقصود مرض األجس�اد؛ وإنماَّ هو ٌ
مرض ُم َرك ٌ
ٌ
ٌّ
ونفاق.
شك ،وريا ٌء ،وجحو ٌد،

جس�ا إىل
ُف�ر عاقبهم بزيادة مرضهم ،وزيادهتم ِر ً
(ﮆ ﮇ ﮈ) :لـَّم�اَّ أرادوا الك َ
رشهم ،وضاللة إىل ضاللتهم.
ورشا إىل ِّ
رجسهمًّ ،
(ﮊ ﮋ ﮌ) م ِ
وج ٌع ش�ديدٌ (ﮍ ﮎ ﮏ) بس� َب ِ
ب ك َِذبهِ م فيام يدَّ عونه من
ُ

اإلسالم ،وتكذيبهم هلل ولرسوله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
ب إضلال اهلل للعب�د ه�و من العبد نفس�ه؛ كما قال تع�اىل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
أن س� َب َ

احل�ق (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯭ) [الصف ،]5 :وكما ق�ال( :ﯭ ﯮ) أي :أعرضوا عن ِّ

ﯴ ﯵ ﯶ) [املائدة.]49 :

\^
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ف�إن اهلل يزيد املؤمنني إيامنًا وهدً ى بس� َب ِ
المقابِ�لَّ :
ب إيامهن�م؛ كام قال ( :ﯱ
ويف ُ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [حممد.]17 :

وفيهاَّ :
أن الكُفر والنِّفاق والفسوق يزيد وينقص؛ لقوله( :ﮆ ﮇ ﮈ).

وفيهاَّ :
أن العقوبات ال تكون إلاَّ بأس�باب ،وال ُي َع ِّذب اهلل أحدً ا إلاَّ بذنب وس� َبب؛ كام

قال يف آخر هذه اآلية( :ﮍ ﮎ ﮏ).

ِ
الشديد.
للحق ،وأنَّه من أسباب العذاب
وفيها :خطورة الك َِذب ،والتكذيب
ِّ
ضعف الدِّ ين؛ كام ي ِ
أن مرض النِّفاق ي ِ
وفيهاَّ :
املرض البدَ َن.
ضعف ُ
ُ
ُ

املفسين يف قول�ه (ﮆ ﮇ
وفيه�ا :ج�واز الدُّ ع�اء على املنافِقين ،كام ق�ال ُ
بع�ض رِّ

ﮈ) :أنَّه دعا ٌء عليهم.

أن ِ
ومستمر؛ كام ُّ
وفيهاَّ :
يدل عليه قوله( :ﮎ).
كذب املنافِقني متجدِّ ٌد
ٌّ

وفيهاِ َّ :
نفس�ه بس� َب ِ
ب نفاقه؛ َّ
ألن اهلل سَّم�اَّ ه (ﮈ) ،وهذا ِمن عاجل
أن املنافق قد تتأمل ُ

العذاب له يف الدُّ نيا.

باحلقُ ،مريدً ا له ،حم ُ ًّبا له ،وعاملاً به.
وفيها :أمه َّية اعتناء املؤمن ب َق ْلبه ،بحيث يكون عار ًفا ِّ
وفيهاَّ :
أن مرض املنافِقني يتجدَّ د ويزداد ك َّلام أنعم اهلل عىل املؤمنني بمزيد ِمن النِّ َعم.

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ):

َ
َ
َ
العارفون هبم.
الناصحون
واملؤمنون
قوله (ﮑ ﮒ ﮓ) القائل :اهللُ ورسو ُله

(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) بالكُف�ر والنِّف�اق وم�والة الك َّف�ار ،وإفش�اء أرسار املس�لمني

احلق ،وعمل املعايص يف األرض ،وإفساد
بني املؤمنني ،وتنفري الناس عن ِّ
إليهم ،والتفريق َ

أهلها.

ِ
التهم�ة ع�ن أن ُف ِس�هم( :ﮙ ﮚ ﮛ) أي :لي�س حا ُلن�ا إلاَّ
(ﮘ) يف ر َّد
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ِ
غرضنا إلاَّ
بني
التقريب ،وإزال ُة
اخلالف َ
اإلصالح ،وليس فينا فسا ٌد وال إفسا ٌد إطال ًقا ،وما ُ
ُ
ُ
ِ
املتخاصمني ِمن املؤمنني وأهل الكتاب وغريهم ،فن ِ
ُداري الفريقني!
ال ُف َر َقاء
و َد ْعواهم هذه تشتمل عىل الك َِذب من جهة ،وعىل َّ
عني
أن بعض ما يظنُّونه
إصالحا هو ُ
ً

الفساد -من جهة أخرى.-

ِ
الكاذب�ة الكثيرة؛ كقوهل�م( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
وجواهب�م ه�ذا ه�و م�ن دعاواه�م

ﮏ) [النساء.]62 :

َّ
ولذل�ك َّ
ف�كأن الفس�ا َد
كذهب�م اهلل ور َّد دعواه�م ،بقول�ه( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)؛
كل ِ
نحص فيهم؛ ِ
م رِ
لشدَّ ة رضرهم .أو ألنَّه ال فسا َد أعظم من فسادهم ،فقد فاقوا َّ
املفسدين.
ُ
ٌ
(ﮡ ﮢ ﮣ) ِمن جهلهم وبالدهتمِ ،
وغ َلظ حجاب ُق ُلوهبم ،وانطامس بصائرهم،
َ
ِ
ال يشعرون بفسادهم ،مع َّ
درك بالشعور واإلحساس.
أمر حسيِّ ٌّ ُي َ
أن الفساد ٌ

ويف اآليتَني من الفوائد:

أن النِّفاق من أعظم الفساد يف األرض.
وفيهاَّ :
أن من الباليا العظيمة :أن ُي َز َّين لإلنسان سو ُء عمله فرياه حسنًا.
وفيها :خطورة انقالب األفهام ،بحيث يظن ِ
املفسدُ أنَّه م ِ
صلح.
ُّ
ُ

وفيهاِ :ق رَص نظر املنافِقني ،وأنهَّ م ال ُيدْ ِركون األبعاد احلقيق َّية لألمور.

وفيه�اَّ :
والتظاه َر
أن م�ن سياس�ة املنافِقين وتلبيس�هم وخداعه�م :ا ِّدع�ا َء اإلصلاح،
ُ
أم�ورا ،يف العمل هبا إفس�ا ٌد للدِّ ين واألخالق،
ق�ررون و ُين ِّفذون
ً
برف�ع لوائ�ه ورايته؛ فقد ُي ِّ
ُ
اإلداري
وحصول الفس�اد
وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم،
بني الناس،
وإش�اع ُة الفاحش�ة َ
ّ
ُ
والنفيس.
واالجتامعي
ّ
ّ

وفيها :أنَّه ليس ُّ
كل َمن ا ِّدعى شي ًئا ُيصدَّ ق يف َدعواه.

ِ
الر ِّد
وفيها :أمه َّية الر ِّد عىل أهل الباطل ،وكَشف حقيقة ما هم عليه ،وتبيني كَذهبمَّ ،
وقوة َّ
يتضح يف املؤكِّدات املتعدِّ دة يف قوله ( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ).
عليهم؛ كام
ُ

\^
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ويؤخذ من اآلية :أنَّه ال صالح يف األرض إلاَّ بطاعة اهلل.
َ

وفيها :توعية املؤمنني بعدم االنخداع لدَ عاوى املنافِقني العريضة ،واجلميلة يف الظاهر.
وفيهاَّ :
أن املنافِقني قد ال يشعرون بانفضاح أمرهم ،وانكشاف حاهلم عند املؤمنني.

ِ
وفيهاَّ :
�مون األش�يا َء القبيح َة باألسامء احلسنة؛ لنرش الفساد وتروجيه
أن أهل
الباطل ُي َّس ُ

املحرم فنًّا ،واملس�كرات
َ
والربا فوائ�دَ  ،والغن�اء َّ
توسلاِّ ،
�مون الِّش�رِّ ك ُّ
بين الن�اس ،كام ُي َّس ُ
حتر ًرا ،وفِ ْعل
ربج واالختالط
املح�رم ُّ
َّ
والر ْش�وة حالوة وإكرام َّي�ة ،وال َت ُّ
مرشوب�ات روح َّيةِّ ،
المنكَرات حر َّيات شخص َّية!
ُ

(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ):

ُصحا وموعظة( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) املؤمنون باهلل
ث�م قال تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ) ن ً

ور ُسله واليوم اآلخر وقدَ ره ،الذين صدَّ قوا بالوحي ،وأطاعوا وامتثلوا.
ومالئكته وكتبه ُ

(ﮬ) يف ر ِّد الناصحين( :ﮭ) االس�تِفهام للنف�ي والتحقير ،واملعن�ى :ال نؤمن

أصحاب رسول اهلل .
(ﮮ ﮯ ﮰ) يعنون -لعنهم اهلل-
َ

بني املص َلحة
و(ﮰ) :مجع «سفيه» ،وهو :اجلاهل بال ُرشد وال عقل ،الذي ال يم ِّيز َ

واملفسدة ،ضعيف الرأي ،قليل املعرفة.

وحرصا للسفاهة فيهم (ﯗ ﯘ
َف َر َّد اهلل عليهم ،بقوله( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) تأكيدً ا
ً
ﯙ) ِمن متام جهلهم وعماَ هم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن املنافِقني ال تنفعهم دعوة اخلري غال ًباَّ ،
َّ
احلق.
وأن إعجاهبم بباطلهم يدعوهم إىل رفض ِّ
وفيها :تنبيه املؤمنني عىل عدم التأ ُّثر بالدِّ عايات الباطلة التي ُي ْطلقها املنافِقون.
الصحابة واملؤمنني.
وفيها :دفاع اهلل عن َّ
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وفيها :إثبات جهل املنافِقني.

وفيهاِ :عناية اهلل باملؤمنني؛ حيث أطلعهم عىل ما يقول املنافِقون يف اخلفاء.
ٍ
أن َّ
وفيهاَّ :
باطل ال ُيدْ ِرك ُبطالن ما هو عليه :فهو سفيه.
كل صاحب

ِ
وفيه�اَّ :
بالصفات الس� ِّيئة؛ لتثبيط
أن م�ن طريقة أه�ل الباطل َر ْم�ي املؤمنني الصادقين ِّ
مِ ِ
�م َعتهم؛ إلشغاهلم عن َف ْض ِح املنافِقني،
همهم ،وتنفري الناس عنهم ،ومهامجتهم بتش�ويه ُس ْ
َ
والتصدِّ ي هلم.

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ):

ث�م قال تع�اىل يف َف ْضح املنافِقين( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) قابلوهم أو جلس�وا إليهم؛
(ﯟ) أي :ق�ال املنافِقون للمؤمنني( :ﯼ) كإيامنك�م ،وصدَّ قنا ،فأظهروا هلم املواال َة
واملتابع َة نِفا ًقا وتَق َّية ،ولِيعصموا دماءهم ،ويشاركوا املؤمنني يف الغنائم.

الرش والشرِّ ك
(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) انرصفوا ،وانفردوا بس�ادهتم وكُربائهم ،وقادة ِّ
ِ
املتمرد العايت
واملرشكني .و(الش�ياطني) :مجع «ش�يطان» ،وهو
املتعاونني معهم ،من اليهود
ِّ
البعيد عن اخلري ،ويكون ِمن ِ
اجلن واإلنس.

وح ْ�رب املس�لمني (ﯨ ﯩ ﯪ) أي :ن ِ
ُظه�ر م�ا
(ﯥ ﯦ ﯧ) على الكُف�ر َ
ن ِ
ُظهره؛ سخري ًة وخديع ًة و َل ِع ًبا باملؤمنني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ّ
حيملهم عىل النِّفاق.
أن ُذ َّل املنافقني وخو َفهم ،وطم َعهم يف الدُّ نيا ،هو الذي َ

حق؛ فهو ٌ
َ
أن َّ
وفيهاَّ :
ذليل.
كل َمن
استعمل التق َّية وت ََسترَّ َ بغري ٍّ

وفيه�ا :تع�اون املنافِقين مع بق َّية أع�داء اإلسلام من الكافري�ن ،واشتراكهم يف املكر

والح ْرب عىل اإلسالم.
َ

\^
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ِ
ص املنافِقني عىل َط ْمأن�ة الك َّفار أنهَّ م َت َب ٌع هلمَّ ،
ف،
تظاهرهم باإليامن مز َّي ٌ
وأن ُ
وفيه�ا :ح ْر ُ
ويف هذا :حتقيق ُمواالة املنافِقني للكافرين.
وفيها :فضيح ُة اهلل للمنافِقني؛ بكَشف ما يقولونه يف َ
والس.
الخ ْلوة رِّ ّ
ُ
اس�تعامل اجلملة الفعل َّية عن�د ِذكْر إيامهنم ،وه�ي أضعف من
وفيه�ا م�ن بالغة الق�رآن:
اجلملة االس�م َّية يف التقرير واإلثبات؛ حيث َّ
ف ،بينام اس�تعمل اجلملة
إن إيامن املنافِقني مز َّي ٌ
االس�م َّية يف قول�ه (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)؛ لتقري�ر ُمواالة املنافِقين للك َّفار ،وإثبات
استهزائهم باملؤمنني.
وفيها :خطورة االستهزاء باملؤمنني ،وأنَّه من صفات أهل النِّفاق والسخرية وال َّل ِعب.

ومن أنواع الكُفر المخرجة عن ِ
الم َّلة :االس�تهزاء باهلل ،أو برس�وله ،أو بيشء ِمن دينه،
ُ

أو بعب�اده املؤمنني ألجل إيامهنم؛ كام ق�ال تعاىل( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ) [التوبة.]66-65 :

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ):

ث�م قال تعاىل يف جمُازاهتم عىل صنيعهم( :ﯬ ﯭ ﯮ) يس�خر هبم؛ لالنتقام منهم،
ِ
والمقا َبلة بال َعدْ ل
واستهزاء اهلل باملنافقني صفة كامل ال صفة نقص؛ ألنهَّ ا عىل سبيل االنتقام ُ
واملجازاة ،وليست َل ِع ًبا و َع َب ًثا.
استدراجا (ﯰ ﯱ) (ال ُّطغيان) :جماوزة احلدِّ .
(ﯯ) يزيدهم
ً

(ﯲ) :يتمادون يف ضاللتهم ،ويترددون حيارى يف كُفرهم ،ال ي رِ
بصون ُر ْش�دً ا،
ُ
َّ
َ
َ

وال هيتدون سبيلاً .

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن مقابلة االس�تهزاء ِ
بم ْثله يف املجازاة واملعا َقبة هو ٌ
نقصا ،وكذلك ُيقال يف
كامل ،وليس ً
َّ ُ َ

املكر ،واخلديعة ،والكيد ،والسخرية.
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ِ
يس�تهزئون بعباد اهلل املؤمنني َّ
وفيه�اَّ :
فإن اهلل يس�تهزئ
أن اجلزا َء من ِجنس العمل؛ فكام
يدل عىل ُع ُلو ش�أن املؤمننيِ ،
هب�م ،وه�ذا ُّ
وع َظ�م َقدْ رهم عند ربهِّ م؛ حيث َّ
إن اهلل يس�تهزئ
ِّ

بأعدائهم.

ليأخ َذه ً
وفيهاَّ :
يميل للظامل؛ ُ
أخذا أليماً .
أن اهلل ُ

وفيهاَّ :
حي ِدث اهلل ُهلم نِعمة ك َّلام أحدثوا ذن ًبا؛ لتكون نِقم ًة عليهم.
أن من الناس من ُ

اس�تدراجا ملزيد من الطغيان ،وإذا
وفيه�ا :التحذي�ر من االغترِ ار بالنِّ َعم؛ ألنهَّ ا قد تكون
ً

خريا ،وجزا ًء يف الدُّ نيا قبل
كان الش�خص مس�تقيماً كانت زيادة اهلل له يف النِّ َعم وتواليها عليه ً
استدراجا ونِقمة.
اآلخرة ،وإذا كان مقيماً عىل معصية اهلل كان توايل النِّ َعم
ً
ِ
وفيهاَّ :
احلق.
حيجبه طغيانُه عن
معرفة ِّ
أن صاحب الطغيان ُيعميه هواه ،و ْ
ويف التعبري عن االس�تهزاء بالفعل املض�ارع (ﯭ) :إفادة لتَـكراره وجتدُّ د حدوثه،
ويف هذا زياد ُة ُع ٍ
قوبة وإيال ٍم هلؤالء املنافِقني.

(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ):

قول�ه تع�اىل (ﯴ) أي :املنافِقون (ﯵ ﯶ) اختاروا واس�تح ُّبوا (ﯷ)

ِ
للضالل�ة ،فأخذوا الضاللة واس�تح ُّبوها،
العم�ى والكُف�ر (ﯸ) :بذلوا اهلُ�دى ثمنًا
وتركوا اهلُدى وعَدَ ُلوا عنه.

ف�إن قيل :وكيف اشترى هؤالء القو ُم الضالل َة باهلدى ،مع أنهَّ �م إنَّام كانوا منافِقني ،ومل
يتقدَّ م نِفا َقهم ٌ
إيامن ،ف ُيقال فيهم :باعوا ُهداهم الذي كانوا عليه بضاللتهم ،حتى استبدَ لوها

منه؟

أن َّ
أن امل�راد هنا :أنهَّ �م أخذوا الضاللة ،وتركوا اهلدى؛ وذل�ك َّ
فاجل�وابَّ :
كل كافر باهلل
ِ
ُفر الذي ُو ِجد منه ،بدلاً من اإليامن الذي ُأ ِم َر به،
ُفرا ،باكتس�ابه الك َ
فإنَّه مس�تبد ٌل باإليامن ك ً
ٍ
ألن َّ
َ
وهذا هو معنى الشرِّ اء؛ َّ
مكان الذي ُيؤخذ منه -من البدل-
مشرت شي ًئا فإنَّام يستبدل
كل
آخر بديلاً منه.
َ

\^
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ِ
نور
فكذلك املناف ُق والكافر ،اس�تبدال باهلُدى الضالل َة والنِّفاق ،فأض َّلهام اهلل ،وس�ل َبهام َ
اهلدى ،فرتكهم مجي ًعا يف ُظ ُلامت ال ُيبرصون.
(ﯹ ﯺ ﯻ) :ما زادت ،وال نجحت صفقتُهم يف هذه ال َبيعة.

(ﯼﯽﯾ) :ليسوا براشدين يف صنيعهم؛ بل هم خارسون يف جتارهتم .ويدخل
استمروا
يف هذا :املنافِقون الذين حصل هلم اإليامن ،ثم رجعوا عنه إىل الكُفر ،وكذلك الذين
ُّ
يف الضاللة واستح ُّبوها عىل اهلُدى ،ومل يدخلوا يف اإليامن أصلاً  ،بل تظاهروا به نفا ًقا.

ق�ال قتادة « :ق�د واهلل رأيتموهم خرجوا من اهل�دى إىل الضاللةِ ،
ومن اجلامعة إىل
ُ
ِ
ِ ِ
السنَّة إىل البِدعة»(((.
ال ُف ْر َقة ،ومن األمن إىل اخلوف ،ومن ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
الس� َفه أن يدفع اإلنس�ان الثمن
بيان َس� َفه املنافقني بتقديمهم الضاللة عىل اهلدى ،ومن َّ
النفيس ليقبض ويأخذ ِس ْلعة رديئة!
وفيهاَ :ش� َغف املنافِقني بالضاللة وتع ُّلقهم هبا؛ َّ
بالسلعة
فإن املشتري يف العادة
ٌ
ش�غوف ِّ

حمب هلا ،وقد م َّثلت اآليات حاهلم بتجارة فيها بيع ورشاء ،وثمن مدفوع وسلعة مقبوضة.
ٌّ

والب�اء يف قوله (ﯸ) هي باء الثمن ِ
مدفوع ،وهذا ُّ
ٌ
يدل
مبذول
والع�وض ،فاهلُدى
ٌ

عىل ك ُْرههم له ،والضاللة عندهم مرغوبة مطلوبة.

وفيهاِ َّ :
الربح من وراء
أن املنافقني يظنُّون أن ُف َس�هم رابحني هبذه الصفقة ،والتاجر يرجو ِّ

جتارته ،بينام هم يف احلقيقة خارسون أشدَّ َ
الخسارة!

وفيه�ا :بي�ان َّ
خ�ارس ،وبام
راب�ح ،و َمن خالفه
احلقيق�ي ،فاملهتدي
الرب�ح
ٌ
ّ
أن اهلُ�دى هو ِّ
ٌ
ٍ
َّ
احتماالت :أن يربح التاجر ،أو خيسر ،أو ال يرب�ح وال خيرس؛ فإنَّه
أن التج�ارة فيه�ا ثالث�ة

بَّي�نَّ هنا أهن�م مل يربحوا بقول�ه( :ﯹ ﯺ ﯻ) ،وأكَّد خس�ارهتم بقوله( :ﯼ ﯽ
ﯾ).
((( تفسري الطربي ()317/1
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ورأس امل�ال ال�ذي خرسوه يف جتارهت�مِ :
الفطرة الت�ي كانوا عليها قب�ل النِّفاق ،والعقل
الذي ُأوتُوه.
كالصالة ،والشهادتني ال َّلتَني دخلوا هبا اإلسالم يف الظاهر ،أو
وقيل :األعامل الظاهرةَّ ،

اإليامن الذي بدءوا به إذا كانوا ممَّن أسلم ثم ارتدَّ .

الم َثل بام يفهمه الناس ويتعاملون ب�ه ،و ُيقبِلون عليه و َي ْرغبون فيه ،وهو
وفيه�ا :ضرَ ْ ُب َ

والربح.
هنا البيع والرشاء ،والتجارة ِّ

املس�تعمل للبعيد (ﯴ) :تنبي ٌه عىل ِش�دَّ ة
ويف اإلش�ارة إىل املنافِقني باس�م اإلش�ارة
َ

دون َّيتهم ،وال ُبعد عنهم ،والرباءة منهم.

وفيهاَّ :
أن املنافِقني ال هيتَدون غال ًبا.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ):

ذكر تع�اىل َم َثلاً نار ًّيا للمنافِقين؛ فقال( :ﭑ) وص ُفه�م وحالهُ م (ﭒ ﭓ
ث�م َ
ٍ
ٍ
ٍ
خائف ممَّا فيها.
مظلمة ،وهو
وحشة
أرض ُم
والتمس إيقا َدها يف
طلب
ٌ
َ
ﭔ ﭕ) َ
ِ
برؤية ما حوله؛ (ﭚ
(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) وأن�ارت؛ انتفع هبا ،و َأنِ َس واطم�أن

ﭛ ﭜ) وأطف�أ م�ا يس�تفا ُد منه�ا( ،ﭝ ﭞ ﭟ) ش�ديدة يف س�واد ال َّلي�ل( ،ﭠ

ﭡ) ممَّا حوهلم شي ًئا.

فش� َّبه اهلل تع�اىل املنافِقين يف حم َّبتهم للضلال ،وتقديمه على اهلُدى ،وكُفره�م بعد إيامهنم،
وأنارت طريقه ،فهذا َم َث ُل املنافِق يف حال إيامنه قبل أن يكفر.
نارا ،فاستفاد منهاَ ،
بالذي استوقد ً

الش ِّ
وبقي يف ُظ ُلامت َّ
�ك
ُّورَ ،
وبقي عىل اإلسلام يف الظاهر؛ ذهب الن ُ
كفر يف الباطنَ ،
فلماَّ َ
والكُفر والنِّفاق ،ال ي رِ
بص ح ًّقا ،وال هيتدي سبيلاً .
ُ
وق�ال ابن ع َّباس « :ه�ذا َم َث ٌل رضبه اهلل للمنافِقني ،أنهَّ م كانوا يعت َُّزون باإلسلام
ِ
(يعن�ي :يتظاهرون بذل�ك) ،في ِ
ناكحهم املس�لمون ،و ُي ِ
َ
ُ
وارثوهنم ،و ُيقاس�موهنم ال َف ْيء ،فلماَّ

\^
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ِ
ِ
ب صاحب النَّار ض�و َءه( ،ﭝ ﭞ ﭟ)أي :يف
مات�وا س�ل َبهم اهلل ذلك الع َّز ،كام ُس�ل َ
ٍ
عذاب»(((.
وقال احلس�ن « :فذلك حني يموت املنافِق ،في ِ
ُ
عمل الس�وء -فالظلم عليه عم ُله
ُ
يجَ ِد له عملاً من ٍ
خري َع ِم َل بهُ ،ي َصدِّ ق به قول (ال إله إال هو)»(((.

أيضا أنَّه قال« :رضب اهلل َم َثلاً للمنافِقني ،فقال( :ﭑ
وجاء عن ابن ع َّباس ً 
احل�ق ويقول�ون ب�ه ،حتى إذا خرجوا ب�ه من ُظلمة
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) أيُ :يبِص�رِ ون َّ
الكُفر أطفأوه بكُفرهم ونفاقهم فيه( ،ﭝ ﭞ ﭟ) :الكُفر؛ فهم (ﭠ ﭡ) ُهدى
حق»(((.
وال يستقيمون عىل ٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بالغة القرآن برضب األمثال ،للتفهيم وترسيخ املعاين.

وفيه�اَّ :
أن املنافِ�ق ال�ذي كان مؤمنًا ثم ارتدَّ ؛ قد ذه�ب نفا ُقه بأثر إيامنه وحم�اه ،فلم ي ُعد
الر َّدة والنِّفاق.
وأثر بعد ِّ
لتلك املدة من حياته األُوىل فائد ٌة ٌ

وفيهاَّ :
بني املؤمنني و ُيظهرون اإلسالم ملغانم الدُّ نيا ،ولِيدرءوا عن
أن املنافِقني يندَ ُّس�ون َ
ِ
ِ
أن ُف ِسهم العذاب فيهاَّ ،
وير ُّدهم إىل عذاب أشنع ممَّا
وأن املوت ُي ْذهب تلك الع َّزة واملصالحُ ،
فروا منه يف الدُّ نيا.
وفيهاَّ :
أن املنافِقني ال يس�تفيدون ش�ي ًئا من ضوء الوحي ،ون�ور نصوص الرشيعة ،وإذا

جملسا ُيرشدهم وهيدهيم أذهبوا َّ
كل فائدة فيه بكُفرهم ونفاقهم.
حرضوا ً

ِّباع واالمتِ ُ
ُ
وفيهاَّ :
ثال.
احلق ال تُغني شي ًئا إذا مل حيصل
أن معرفة ِّ
اإلذعان والطاع ُة واالت ُ

وفيه�ا :معاناة املنافِقني وتأ ُّملهم يف الدُّ ني�ا واآلخرة ،ولذلك قال اهلل يف اآلية( :ﭚ ﭛ

ﭜ) ومل يقل( :بنارهم)َ ،
وتر َك هلم اإلحراق.
فأخ َذ الفائد َة َ
((( تفسري الطربي ()321/1

((( تفسري ابن كثري ()189/1
((( تفسري الطربي ()312/1
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ٍ
وأن نفوسهم يف ُظ ُلامت وليس يف ُظ ٍ
بالحريةَّ ،
واحدة.
لمة
وفيها :عذابهُ م ً
أيضا َ

وفيهاَّ :
احلق واحدٌ  ،كام ذكره بصيغة املفرد يف قوله( :ﭜ) ،والباطل ُس ُب ٌل
أن طريق ِّ

كثرية وخمتلفة ،كام ذكره بصيغة اجلمع يف قوله( :ﭟ).

وفيه�ا :ختليِّ اهلل عن املنافِقني ،وحرماهنم من َم ِع َّيته وبركت�ه وتأييده ،كام يدُ ُل عليه قوله:

احلق.
(ﭝ) ،و َمن ختلىَّ اهلل عنه ُحرم
التوفيق والعودة إىل ِّ
ُ

أن املنافِقني -وإن أو َقدوا نار ِ
بني املؤمنني-؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن اهلل ُيطفئها ولو بعدَ حني،
الفتنة َ
بعضهم من هذه اآلية.
كام َف ِهم ُ
أن املنافِقني ال يس�تفيدون من خمالطة الصاحلني؛ بل َّ
وفيهاَّ :
إن نفاقهم يمن ُعهم من التأ ُّثر

هبم.

قال جماهد  يف قوله (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)« :أ َّما إضاءة النَّار فإقباهلم إىل املؤمنني

واهلدى»(((.

وفيه�اَّ :
والشر ،ويعرفون هذا من
بني احللال واحلرام ،واخلري
أن املنافِقين قد يم ِّيزون َ
ّ
هذا ،كام قال تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ،لكن هذا ِ
الع ْلم ال ُيفيدهم.
وفيهاَّ :
أن اهلل ينتزع ال َف ْضل ممَّن ال يستح ُّقه ،كام قال( :ﭚ ﭛ ﭜ).

وفيه�اَّ :
أن ق�ول املنافِقني يف الدُّ نيا :ال إله إلاَّ اهلل ،هلا إضاءة وفائدة ،ويأمن هبا عىل نفس�ه

بين املؤمنني ،لكن ُي ْس� َل ُبها عند امل�وت؛ ألنهَّ ا مل يكن هلا ٌ
أصل يف َق ْلب�ه ،وال حقيق ٌة يف عمله؛
َ
ولذلك َّ
فإن نور َّ
خارجي،
ظاهري
الش�هادة بالنس�بة للمنافِق ليس أصل ًّيا داخل ًّيا؛ وإنَّما هو
ّ
ّ
كما َّ
عارض وال ُظلم�ة أصل َّية؛ ولذلك ذهب
دل عليه قول�ه( :ﭗ ﭘ ﭙ) ،فالضو ُء
ٌ
ولبقي ُييضء.
النُّور ،ولو كان أصل ًّيا َلـام ذهب
َ

احلق ثم يرتكه ،أس�و ُأ من ال�ذي مل يعرفه أصلاً  ،كما َّ
وفيه�اَّ :
أن انطفا َء
أن ال�ذي يع�رف َّ
أثرا عىل النفس ممَّا لو كانت معتاد ًة عىل الظلمة.
الضوء بعد حصوله أسو ُأ ً
((( تفسري الطربي ()323/1

\^
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(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ):

ٍ
سامع َق ٍ
واستجابة.
بول
ثم وصف اهلل هؤالء املنافِقني بقوله( :ﭣ) عن ِّ
احلق ،ال يسمعونه َ

باحلق؛ لكراهيتهم له ،وعدم إقرارهم به.
(ﭤ) :ال ينطقون ِّ
(ﭥ) :ال َيرونه رؤية بصرية وانتفاع.

احلواس ،لكنهم ال ينت َِفعون هبا ،كام قال يف اآلية األخرى( :ﯓ
فهؤالء املنافِقني يملكون
َّ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [األحقاف.]62 :

واحل�ق ،وال يتوبون ،وال هم
(ﭦ ﭧ ﭨ) ع�ن غ ِّيه�م ،وال يرجعون إىل اإلسلام
ِّ

يذكَّرون.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

عدم انتفاع املنافِقني بام وهبهم اهلل من احلواس.

أن عم�ى ال َق ْلب والبصرية أش�دُّ من عمى البصرَّ ،
وفيه�اَّ :
وأن املنافِقني ال يرجعون عن

الباطل؛ الستحساهنم له.

وفيها :جواز نفي اليشء النتفاء االنتفاع به.

عوقب يف اآلخرة بع ٍ
أن من اتَّصف هبذه الصفات يف الدُّ نيا؛ ِ
قوبة من ِجنس�ها ،كام
ُ
ِّ
وفيهاَ َّ :

قال تعاىل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [اإلرساء.]97 :

احلق بعد معرفته ،أبعدُ من رجوع َمن مل ِ
وفيهاَّ :
يعرفه أصلاً .
أن رجوع َمن ترك َّ

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ):

ث�م رضب تعاىل َمثًَل�اً آخر مائ ًّي�ا للمنافِقني يف َحريهت�م وتر ُّددهم وش�كِّهم واضطراب
احلق تارةً ،ويشكُّون تار ًة أخرى.
ْف آخر يظهر هلم ُّ
ُق ُلوهبم ،وهم ِصن ٌ
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ِ
ِ
والحرية كحال أصحاب َص ِّيب.
فقال( :ﭪ ﭫ) أي :صفتهم وحاهلم يف الرت ُّدد َ

«الله َّم َص ِّي ًبا نَافِ ًعا»(((.
الم َط َر قالُ :
َ
َّبي  إذا َرأى َ
و(الص ِّيب) :هو املطر ،وكان الن ُّ

ِ
�و ٌ
ومنح�د ٌر( ،ﭮ ﭯ) :ظلمة ال َّلي�ل يف إطباقه،
ن�ازل
(ﭬ ﭭ) أي :م�ن ال ُع ُل ِّ

وظلمة الس�حاب يف تكا ُثفه ،وظلمة املطر يف تتابعه( ،ﭰ) :الصوت القاصف الشديد،

السحاب.
السحاب( ،ﭱ) :وهو النُّور الذي يلمع يف َّ
الملك إذا زجر َّ
وهو صوت َ

وق�د روى اإلم�ام أمح�د ،ع�ن اب�ن ع َّب�اس َّ ،
أن اليه�و َد أق َبل�وا إىل رس�ول اهلل
 ،فقالوا :يا َأبا ال َق ِ
اس� ِم ،إِنَّا ن َْس َ
خ َس ِة َأ ْش َيا َءَ ،فإِ ْن َأ ْن َب ْأ َتنَا بهِ ِ َّن َع َر ْفنَا َأن َ
َّك
�أ ُل َك َع ْن مَ ْ
َ َ
نَبِ ٌّي وا َّت َب ْع َ
ناك.

الئك ِ
�ال« :م َل ٌك م�ن م ِ
بنَ�ا َما َه َ
َ�ة اهلل ُ م َوك ٌَّل
َ
الرعْ�دُ ؟ َق َ َ
�ذا َّ
ف�كان منه�اَ :قا ُل�واَ :أ ْخ رِ ْ
ِ
�د ِه َ -أو فيِ ي ِ
اب ،بِي ِ
�د ِه -مخِ ْ َر ٌاق من ن ٍ
ابَ ،ي ُس�و ُق ُه َح ْي ُث َأ َم َر اهللُ»،
�ح َ
الس َ
ْ َ
�ح ِ َ
الس َ
َارَ ،ي ْز ُج ُر بِه َّ
بِ َّ
ِ
«ص ْو ُت ُه»َ ،قا ُلواَ :صدَ ْق َت(((.
الص ْو ُت ا َّلذي ن َْس َم ُع؟ َق َالَ :
َقا ُلواَ :فماَ َه َذا َّ
ِ
والم ْخ�راقُ :ه َو فيِ األَصل ِعنْدَ ال َع َر ِ
ُ
الصبيان َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا،
ف َو َيضرْ ِ ُب بِ ِه
�و ٌب ُي َل ّ
ب َث ْ
ِ
وتسوقه (((.
الس َح َ
َأراد َأهنا آ َل ٌة ُ
اب ُ
تزجر بهِ َا ا َمللاَ ئ َك ُة َّ
فهذا م َث ُل املنافِقني يف ُظ ُل ِ
الش ِّ
امت َّ
ور ْع ِد
�ك والكُفر والنِّفاق ،التي َأ ْظ َلمت منها ُق ُلوبهُ مَ ،
َ
ِ
ِ
اخلوف من وعيد القرآن الذي ُيزعجهم من جهة السمع ،و َب ْر ٍق من َو ْعد القرآن يلمع فيها،
ويخُ يفها من جهة البرص.
وهكذا املنافِق خيش�ى انكشاف أمره ،فهو َف ِزع خائف ،كام قال تعاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ) [املنافقون ،]4 :وكام قال (ﭫ ﭬ ﭭ) [التوبة.]56 :

ث�م َّ
الم َم َّث�ل هبم ،الذين أصاهب�م هذا الص ِّيب بما فيه (ﭲ ﭳ
إن ه�ؤالء القوم ُ

خ�وف الصواع�ق ،و(الصواعق) :مجع
ﭴ ﭵ) امل�راد :جيعل�ون أناملهم (ﭶ ﭷ)
َ
((( رواه البخاري (.)1032

((( رواه أمحد ( ،)2483وصححه األلباين يف الصحيحة (.)1872
((( لسان العرب ()76/10

\^
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الم َلك ،واملخراق :هي اآللة التي بيده يزجر هبا
صاعقة ،وهي :قطعة نار تنفصل من خمراق َ
السحاب( ،ﭸ ﭹ) خمافة اهلالك من صوهتا.

احلق عربها ،كام قال
الم َثل يبينِّ إرصار املنافِقني عىل إحكام إغالق املنافذ التي يصل ُّ
وهذا َ
تعاىل عن الك َّفار من قوم نوح ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [نوح.]7 :

(ﭻ ﭼ ﭽ) ِ
بع ْلمه و ُقدرته ،فال يفوته منهم يشء ،وهم حتت مشيئته وإرادته،

ولن ينف َعهم احلذر.

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

الم َثل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) أي :يقرب أن خيتلس�ها برسعة
ثم قال تعاىل يف تتمة َ
وضعف البرص؛ فتعمى.
من ِشدَّ ة ضوئهَ ،
الص ِّيب ،ولو ش�ي ًئا يسيرا؛ (ﮇ ﮈ) :انتهزوا الفرصة
(ﮄ ﮅ ﮆ) ألصحاب َ

وتقدَّ موا عىل َح َسب الرؤية.

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

ُمتحيرِّ ين.

وز ْجر كالرعد،
وه�ذا َم َث�ل رضبه اهلل للمنافِقني يف موقفهم من القرآن ،ال�ذي فيه وعيد َ
احلق ُي ْذ ِهب أبصارهم ،وي�كاد محُ ْكَم القرآن أن ُّ
يدل
وح َج�ج تبهره�م كالربق ،فيكاد َضو ُء ِّ
ُ

عىل عوراهتم.

احلق ،وك َّلام تك َّلموا بام ُي ِ
ظهرونه منه ،وك َّلام أصاب أهل اإلسلام
وهؤالء ك َّلام أضاء هلم ُّ
ونرص؛ اطمأنوا َ
ومش�وا مع املس�لمني ،وك َّلام نزلت تكاليف رشع َّية يكرهوهنا -كاجلهاد
ِع ٌّز
ٌّ
وال�زكاة -وك َّلام أتاه�م ما ال ُيوافِق هواهم ،وك َّلام أصاب اإلسلام نكب�ة ،أو أصابتهم فِتنة
الرجوع إىل الكُفر.
وبالء؛ قاموا متحيرِّ ين ،ووقفوا يريدون ُّ
وقوله (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) أي :لو أراد أن يأخذ أسما َعهم التي يف

وأبصارهم التي يف العني؛ ألخذها.
الرأس،
َ

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) من ِ
تركهم ،أو االنتقا ِم منهم (ﮚ) :ذو ُقدرة عظيمة.
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ويف اآليتَني من الفوائد:

َّ
استحق َذهاب سمعه وبرصه.
احلق بعد معرفته؛
َّ
أن َمن ت ََر َك َّ

وفيه�اَّ :
الس�مع دون
ق�ادر عىل أن يأخذ الس�مع والبرص بدون أس�بابَ ،ف ُي ْذ ِهب
أن اهلل
َ
ٌ

والبرص دون َب ْرق.
صواعق،
َ
وفيها :هتديد الكفار.

وفيه�اَّ :
أن م�ن طبيعة اإلنس�ان اجتن�اب ما يهُ لكُ�ه؛ لقول�ه (ﮌ) ،ولقوله (ﭲ

ﭳ).

ولذلك قيل :ينبغي َ
البق الشديد؛ لئلاَّ خيطف البرص.
احلذ ُر من النظر إىل رَ ْ

وفيها :أنَّه ينبغي لإلنسان أن يلجأ إىل اهلل  ،ويسأ َله أن ُيمتِّعه بسمعه وبرصه ،كام ورد يف
ِ
ِ
الو ِار َ
ث ِمنَّا»(((.
اج َع ْل ُه َ
«و َم ِّت ْعنَا بِ َأ ْسماَ عنَا َو َأ ْب َص ِارنَا َو ُق َّوتنَا َما َأ ْح َي ْي َتنَاَ ،و ْ
دعاء النبي َ :

ويف قول�ه (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) :تذك�رة بح�ال املنافِقين ي�وم

الصاط ،و ُت َق َّس�م األنوار عىل املؤمنني عىل َح َس�ب
القيام�ة ،عندما يذهبون مع املؤمنني إىل رِّ
أعامهلم ،وال ُيعطى املنافِقون ش�ي ًئا من النُّور ،فيسيرون وراء املؤمنني ليس�تنريوا بنورهم يف
عب�ور ال اط ِ
املظل�م ،ف ُيقال هلم :ارجع�وا وراءكم إىل امل�كان الذي ُق ِّس�مت فيه األنوار،
ِّص�رِّ
بس ٍ
�ور حيجزهم عنهم،
نورا هن�اك ،فريجعون ،فيضرب اهلل بينهم وبني املؤمنني ُ
فالتمس�وا ً
ويمنعه�م م�ن ال َّلحاق هب�م ،فيقعون يف النَّ�ار ،كام قال تع�اىل( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [احلديد.]13 :

وفيهاِ :شدَّ ة ُظ ْلمة َق ْلب املنافِق ،وأنهَّ ا ُظ ُلامت بأسباب متعدِّ دة.

وفيه�اَّ :
فحكمه بام
أن م�ن املنافِقني َمن تكون فيه ش�عبة إيامن ،وش�عب ُة نفاق
اعتق�اديُ ،
ّ
ٌ
بني املنافِق اخلالص ،واملنافِق املرت ِّدد.
غلب عليه منهام،
وفرق َ
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1268
((( رواه الرتمذي (،)3502
َّ

\^
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قوتهَّ ،
وفيهاَّ :
احلق،
وأن نفس�ه ال
تتحمل َّ
أن من الناس َمن ال يرى نور ِّ
احلق بالرغم من َّ
َّ

يتحمل َ
كام َّ
ملعان الربق الشديد.
أن البرص ال
َّ

ِ
وفيه�اَّ :
يت ال يفار ُقه ،فهو ُينري طري َقه ،بخالف املنافِق؛
أن نور الع ْلم واإليامن للمؤم�ن ذا ٌّ

فإنَّه ال يرى الطريق.

نجي ،واليعني َّ
وفيهاَّ :
معذور يف عدم إقامة
أن صاح َبه
أن اإلعراض عن سامع ِّ
احلق ال ُي ِّ
ٌ

الح َّجة عليه.
ُ

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ):

َ
الخ ْلق ،وبينَّ َّ
ذك�ر تعاىل أصناف َ
املذبذبني
أن منهم املؤمنين والكافرين واملنافِقني
َ
ولـَّم�اَّ
ِ
توحيده ،وعبادته وح�دَ ه ال رشيك له ،وذكَّرهم
بين ه�ؤالء وهؤالء؛ دعا الناس مجي ًع�ا إىل
َ
ببعض نِ َعمه عليهم؛ فقال تعاىل:
(ﮜ ﮝ) امل َك َّلفون من اإلنس واجلن (ﮞ ﮟ) :تذ َّللوا له بالطاعة ،امتِثالاً
و(الرب) :ه�و اخلالِق ،املالِ�ك ،املد ِّبر
ألوام�ره ،واجتنا ًب�ا لنواهي�ه ،مع املح َّب�ة والتعظي�م.
ُّ
لش�ؤون َ
ُ
الخ ْل�ق( ،ﮠﮡ) :أوجدكم من ال َع�دَ م ،وابتدعكم (ﮢﮣ ﮤ) من
األُ َمم املاضية.

فاعبدوه؛ خلَ ْلقه إ َّياكم و َمن سبقكم؛ (ﮥ ﮦ) فتجعلوا عبادته وقاي ًة لكم من عذابه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التنبي ُه بالنِّداء يف تبيان املقاصد العظيمة.
العناية ِ
وفيهاِ :
بالعبادة؛ إذ كان النِّداء هبا جلميع الناس.

وفيهاَّ :
بالربوب َّية يستلزم توحيدَ األلوه َّية؛ لقوله( :ﮞ ﮟ).
أن اإلقرار ُّ
ِ
الرب واخلالِق.
وفيها :بيان ع َّلة األمر بالعبادة؛ وهي أنَّه تعاىل ُّ
ُنال إلاَّ بإخالص ِ
أن التَّقوى مرتب ٌة عالي ٌة ،الت ُ
وفيهاَّ :
العبادة.

أعظم النِّ َعم الدنيو َّيةَّ ،
وفيهاَّ :
أن نِعمة َ
وكل النِّ َعم األخرى مرتتِّبة عليها.
الخ ْلق
ُ
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(ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ):

ذكر تعاىل تَتِ َم ًة لبعض نِ َعمه ،وع ّلة األمر بعبادته ،وبعض خصائص ربوب َّيته؛ فقال:
ثم َ

�ميت
وس ِّ
(ﮨ ﮩ) صَّي�رَّ َ (ﮪ ﮫ ﮬ) :بس�ا ًطا ،تقع�دون وتنامون عليهُ ،

أرضا؛ ألنهَّ ا َتت ََّأرض؛ أي :تأكل ما يف بطنها.
(األرض) ً
(ﮭ ﮮ) :سق ًفا مبن ًّيا فوق األرض.

َ
(ﮯ ﮰ ﮱ) (السامء)ُّ :
مو) أي :ال ُع ُل ّو ،وهو املراد
كل ما
(الس ِّ
عالك وأظ َّلك ،من ُّ

ٌ
وس�كان .وهي
وحرس
�م ٌك وأبواب وزينة
هنا ،وتُطلق ً
ٌ
أيضا عىل السماء املبن َّية التي هلا ُس ْ
الساموات السبع التي تقدَّ م ِذك ُْرها.
السحاب من جهة ال ُع ُل ِّو.
(ﯓ) :املطر النازل من َّ

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

املأك�والت ،من احلب�وب والفواكه وغريها (ﯘ) :غذا ًء وقوتً�ا (ﮪ) من اهلل تعاىل،

أنعم به عليكم.

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) :ال تتخذوا شرُ كاء معه يف عبادته ،و ُعدالء ومشاهبني بزعمكم
ِ
أن هذه األنداد ال تخَ ْ ُلق وال ت َْر ُزقَّ ،
(ﯟ ﯠ) َّ
الر ِازق.
وأن اهلل هو اخلالق َّ

الذن ِ
�ي َ :أ ُّي َّ
ْب
ويف
َ
«الصحيحين» ،عن ابن مس�عود  قالَ :س َ�أ ْل ُت النَّبِ َّ
َأ ْع َظ ُم ِعنْدَ اهلل؟ َق َالَ « :أ ْن جَ ْت َع َل هلل نِدًّ ا َو ُه َو َخ َل َق َك»(((.
وع�ن ابن ع َّباس  يف قول�ه تعاىل (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)« :األن�داد هو الشرِّ ك،

أخفى من دبيب النمل ،عىل صفاة سوداء (احلجارة امللساة) يف ُظلمة ال َّليل»(((.

ترض،
وق�ال ً
أيض�ا يف معنى اآلي�ة« :ال تُرشكوا باهلل غيره من األنداد ،الت�ي ال تنفع وال ُّ
((( رواه البخاري ( ،)4477ومسلم (.)86
((( تفسري ابن كثري (.)196/1
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غيره ،وق�د علمتُ�م َّ
أن ال�ذي يدعوكم إليه
(ﯟ ﯠ) أنَّ�ه ال َّ
رب لك�م يرزقك�م ُ

احلق الذي ال َّ
شك فيه»(((.
الرسول  من توحيده هو ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
رمحة اهلل تعاىل َ
بخ ْلقه ،وبيان ُقدرته العظيمة.
الس� َبب َّية يف قوله( :ﯔ ﯕ) أي :بس� َب ِ
ب
وفيه�ا :إثبات األس�باب؛ كام د َّلت عليه الباء َّ

ذلك املطر.

وفيهاَّ :
أن األسباب ال تكون ُمؤ ِّثر ًة فاعل ًة إلاَّ بإرادة اهلل ؛ لقوله تعاىل( :ﯔ ﯕ).
وفيها :بيان ُقدرة اهلل تعاىل يف إحياء األرض بعد موهتا باملطر.
وفيهاَّ :
أن اهلل يرزق الناس مجي ًعا ،مؤمنهم وكافرهم.

شرِ
بح َس�ب
وفيه�ا :حتري�م اتخِّ اذ األنداد هلل ،وقد يكون كًا أكرب أو أصغر ،جل ًّيا أو خف ًّياَ ،

اعتقاد صاحبه.

وق�د ق�ال اب�ن ع َّب�اس  يف تفسير األن�داد« :هو الِّش�رِّ ْ ك ،وه�و أن يق�ول :واهلل،

وحيات�ك يافلان ،وحيايت ،ويق�ول :لوال كلبة هذا ألتان�ا اللصوص ،ول�وال ال َب ُّط يف الدار

وشئت ،وقول الرجل :لوال اهلل وفالن
ألتى اللصوص ،وقول الرجل لصاحبه :ماش�اء اهلل
َ
ال جتعل فيهام «فالن»-؛ هذا ك ُّله به شرِ ْ ك»(((.الخلق ُّ
ملواجهة املالح�دة الذين ُينكرون وجود اهلل تع�اىل؛ َّ
فإن َ
يدل
وفيه�ا :أد َّلة عظيمة َ
تدل عىل ال َبعري ،واألثر ُّ
أن ال َب َعر َة ُّ
عىل اخلالِق ،كام َّ
يدل عىل املسري.
وفيهاٌ :
الح َجج يف املناظرات.
دليل عىل استعامل ُ
وفيها :ذ ُّم َمن ارتكب احلرا َم وهو يعلم.
((( تفسري ابن كثري (.)195/1
((( تفسري ابن كثري (.)196/1
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(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ):

حممد
ولـَّم�اَّ أم�ر تعاىل بتوحي�ده ،وهنى عن الِّش�رِّ ك به؛ انترص َلوحي�ه وكتابه
َّ
ونب�وة نب ِّيه َّ
 ،وحتدَّ ى الطاعنني يف القرآن ،والشاكِّني فيه؛ فقال :
(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) :يف ٍّ
ش�ك وقلق واضطراب عظيم (ﯦ ﯧ) وهو القرآن (ﯨ

حممد  ،واإلضاف ُة هنا للترشيف.
ﯩ) َّ

�ورة) :الطائفة من القرآن ،مأخوذة
(ﯪ) ه�ذا أمر تعجيز (ﯫ) واحدة،
و(الس َ
ُّ

«الس�ور»؛ ألنهَّ ا حميطة بآيات اهلل وما فيها ،كام حييط ُس�ور املدين�ة بأبنيتها ومافيها (ﯬ
م�ن ُّ

ﯭ) أي :م�ن ِم ْثل هذا القرآن الذي َّنزلناه عىل عبدنا( ،ﯮ ﯯ) :واس�تعينوا

وحكامئكم الذين حيضرُ ون مش�اهدكم ،وآهلتكم التي
على ذل�ك بأعوانكم ،وفصحائك�مُ ،
تعبدوهنا (ﯰ ﯱ ﯲ) .فتحدَّ ى العابدَ واملعبو َد.

إن ه�ذا القرآن م ْفرتى ،أو إنَّه ِ
ك�ذ ٌب ،أو َّ
(ﯳ ﯴ ﯵ) يف قولك�مَّ :
إن نب َّينا َت َق َّو َله
ُ

من عنده.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
احلق.
قوة ِّ
َّ

العرب الكافرين.
وفيها :حتدِّ ي صاحب الرشيعة ل ُف َصحاء َ

ِ
وفيهاَّ :
الم َعانِ ِدين هو هذا القرآن.
للنبي  حتدَّ ى هبا ُ
أن أعظم معجزة ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
وق�د ق�ال النبي َ « :ما من األَنْبِ َياء نَبِ ٌّي إِلاَّ ُأ ْعط َي َما م ْثل� ُه آ َم َن َع َل ْيه ال َبشرَ ُ َ ،وإِ َّنماَ
ُون َأ ْك َثرهم تَابِعا يوم ِ
ك َ
الق َيا َم ِة»(((.
َان ا َّل ِذي ُأوتِ ُ
يت َو ْح ًيا َأ ْو َحا ُه اهلل إِليَ َّ َ ،ف َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ َ ُ ْ ً َ ْ َ

كتاب م ْع ِج ٌز غري القرآن ،وليس هناك ِ
مستمر ٌة إىل قيام
معجز ٌة
َّ
وليس يف الكتب السابقة ٌ ُ

الساعة غري القرآن.

((( رواه البخاري ( ،)4981ومسلم (.)152
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للنبي .
ويف هذه اآلية:
االنتصار ِّ
ُ

وفيه�ا :إش�ار ٌة إىل كلم�ة التوحيد الثانية (أش�هد َّ
حممدً ا رس�ول اهلل) ،بعدما أش�ارت
أن َّ
اآليتان السابقتان إىل كلمة التوحيد األُوىل (أشهد أن ال إله إلاَّ اهلل).
ترشيف النبي  ،كام تقتضيه اإلضاف ُة يف قوله( :ﯩ).
وفيها:
ُ

�ف نب َّيه  هبا ،وأضافه إليه يف قوله:
وفيه�ا:
رشف مرتبة العبود َّية ،ولذلك َو َص َ
ُ

(ﯩ).

إثب�ات ُع ُل ِّو اهلل تعاىل يف قول�ه( :ﯧ)؛ َّ
ألن التنـزيل ال يك�ون إلاَّ من أعىل إىل
وفيه�ا:
ُ

أسفل.

ويف ه�ذه اآليةِ :
آخر منزلة للتدَ ُّرج يف التحدِّ ي؛ فإنه قال هلم يف مكة( :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ) [ا َل َقصص ،]49 :ثم قال هلم( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [هود ،]13 :ثم قال
هلم هنا( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ).

ِ
�ورة تُشبِه ُس َور القرآن يف ُح ِ
ومجال األسلوب والبالغة
سن النَّظم،
بس َ
فتحدَّ اهم أن يأتوا ُ
وحك ِ
واإلخب�ار بال َغيب ال�ذي وقع وس�يقعِ ،
ِ
ِ
ْمة
س�بق،
والفصاح�ة،
وتفصي�ل أنب�اء ما قد َ

ِ
والنهي واألحكام ،والو ْع ِد والو ِ
ِ
ِ
ِ
واألنباء.
صص
عيد ،وال َق
األمر
الترشيع من
َ
َ

ٌ
والتبديل إىل قيام الساعة!
حتريف
اليقع فيها
فقال هلم :هاتوا سور ًة ِم ْث َل هذا،
ٌ
ُ

اضطراب الك َّفار يف شأن النبي  ،وما ُأ ِنزل عليه ،كام ُّ
يدل عليه قوله:
ويف اآلية:
ُ

س�احر ،وتارةً :كاه ٌن،
(ﯤ ﯥ)؛ ولذلك اختلفت أقوالهُ م وعباراتهُ م فيه؛ فتار ًة يقولون:
ٌ
ٌ
جمنون ،وغري ذلك.
وتارةًُ :م َع َّل ٌم ،وتارةً :به ِجنَ ٌة ،وتارةً:

(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ):

مِ
همهم؛
ولـَّم�اَّ َ
عج َ�ز الك َّفار عن اإلتيان بام حتدَّ اه�م به ،رغم ما يف التحدِّ ي من اس�تثارة َ
ٍ
بس�ورة م�ن ِم ْث ِله( ،ﯺ ﯻ)
ق�ال ( :ﯷ ﯸ ﯹ) م�ا حتدَّ يناكم به ،من اإلتيان
ذلك أبدً ا يف املستق َبل؛ (ﯼ ﯽ) :اجعلوا بينكم وبني عذاب النَّار وقاية ،باإليامن باهلل
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مصريكم( ،ﯾ
وثبت َع ْج ُزكُم ،فإن مل تؤمنوا :فالن َُّار
الح َّجة،
َ
وكتابه ورسوله ،فقد ُأقيمت ُ
ُ
ﯿ ﰀ) تلتهب هبم ،و(الوقود) :ما ُيل َقى يف النَّار إلرضامها.

(ﰁ) ق�ال عبداهلل بن مس�عود « :هي حجار ٌة م�ن كربيت ،خل َقها اهلل يوم
خلق الساموات واألرض ،يف السامء الدُّ نياُ ،ي ِعدُّ ها للكافرين»(((.
ِ
األحجار جمَ ْ ًرا إذا حمَ َيت.
المنتنة ،هي أشدُّ
وهذه احلجارة العظيمة السوداءَّ ،
الصلبةُ ،

ِ
(احلجارة) :األصنا ُم واألندا ُد التي كانوا يعبدوهنا من دون اهلل ،ويف هذا
وقي�ل :املرا ُد بـ

رأوها حترتق معهم ،وحيرتقون هبا.
خزي لعابدهيا ،إذا ْ
ٌ

ور ُسله.
(ﰃ)ُ :أرصدت ُ
وه ِّيئت ،و(اإلعداد) :التهيئة لليشء( .ﰄ) باهلل وكتبه ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اإلتيان ِ
ِ
ِ
القرآن إىل ي�وم الدِّ ِ
ين ،كام قال تعاىل( :ﭜ ﭝ
بم ْثل
اإلخب�ار ب َع ْج�ز الك َّفار عن
ُ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ) [اإلرساء.]88 :

ِ
فإن َّ
للنب�ي ؛ َّ
كل َمن حاول اإلتيان بمثله
ومعجز ٌة
وفيه�اِ :صدْ ق خرب القرآن،
ِّ
فضحه اهلل ،وكان فِ ْع ُله سخري ًة عليه.
َ
أن النَّ�ار خملوق� ٌة وموج�ود ٌة اآلن ،كما َّ
وفيه�اَّ :
دل علي�ه قول�ه( :ﰃ) ،وكام ورد يف
حتاج�ج اجلنَّة والنَّ�ار ،واس�تئذان النَّ�ار ،واإلذن هلا بِنَ َفسين يف الصيف
األحادي�ث ،مث�لُ :

لقي من ش�فري جهنم فوص�ل إىل قعرها يف عه�د النبي
والش�تاء ،وص�وت َ
الح َج�ر ال�ذي ُأ َ
الصحاب ُة .
 ،وسمع صوتَه َّ

معجز ٌة -طويلها وقصريها -اليمكن اإلتيان ِ
ِ
القرآن ِ
وفيهاَّ :
بم ْثلها.
أن مجيع ُس َور

ِ
كافرَّ ،
وفيه�اَّ :
عج ُزوا عماَّ حتدَّ اهم به ثم مل
وأن جزاء املعاندين النَّار؛ ألنهَّ م إذا َ
الم َعاند ٌ
أن ُ
يؤمنوا؛ فال يكونون إلاَّ معانِدين.
((( رواه الطربي ( ،)381/1واحلاكم ( ،)3034وقال« :صحيح عىل رشط الشيخني» ،ووافقه الذهبي.
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ويؤخذ من اآلية :بقاء القرآن إىل آخر الزمان ،حتى يأذن اهلل َبر ْفعه ُق َ
بيل قيام الساعة.
َ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ):

ذكر
ولـَّم�اَّ كانت طريق ُة القرآن
اجلم�ع َ
والو ْع�د َ
بني الرتغيب والرتهيبَ ،
َ
والوعيد؛ فقد َ
ِ
جزاء الكافرين؛ فقال :
 جزا َء املؤمنني بعد
(ﭑ ﭒ ﭓ) (البش�ارة) :اإلخبار بام َيظهر أثره عىل البرشة ،ويكون غال ًبا يف

أثره والرسور عىل صاحبه.
اخلرب
السار ،الذي يظهر ُ
ّ

(ﭑ) ي�ا حممد  ،ويا ك َُّل من يص ُلح له ِ
اخلطاب (ﭒ ﭓ) بام جاء
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ورس�وله ،تصدي ًقا و َقبولاً وإذعانً�ا (ﮬ ﮭ) دليلاً عىل ص َّحة ِ
إيامهنم،
عن اهلل
ِ
لسنَّة رسول اهلل .
قاموا باألعامل خملصني هلل ،متابعني ُّ
الم ْث ِمرة الكثرية ،التي تَسرت ما فيها.
(ﭖ ﭗ ﭘ) َ
(الجنَّة) :البستان ذو األشجار ُ
و(اجلنَّ�ة) :اس�م دار الثواب التي أعدَّ ها اهللُ للمؤمنني ،وه�ي مراتب ودرجات ِ
وجنَان،
«جنَّ ُة الفردوس».
وأعالها وأوس ُطهاَ :

ُ
حتت أشجارها ومس�اكنها عىل وجه األرض،
(ﭙ)
تس�يل (ﭚ ﭛ ﭜ)َ :
من غري أخاديد ،وجريان النهر من أسباب ِ
طيب َطعمه.

الل -أو :من ِ
وقال النبي « :أهنار اجلن َِّة تخَ ْرج ِمن تحَ ْ ِ
حتت ِج ِ
ت تِ ِ
بالِ -م ْس ٍك»(((.
ُ
ُ

وطِينُها ِ
الم ُ
أهنار
اللؤلؤ
األذف�ر ،ذو الرائحة الط ِّيب�ة ،وحصباؤها
س�ك
ُ
واجلوه�ر ،وهي ٌ
ُ
ُ
ِ
كر بعض أنواعها ،من املاء ال َعذب ،وال َّل َبنَ ،
والخ ْمر ،وال َع َس ِل.
متعدِّ دةٌ ،وقد جاء يف القرآن ذ ُ
طعموا (ﭠ) من تلك اجل ِ
(ﭞ ﭟ) ُأعط�وا و ُأ ِ
نات (ﭡ ﭢ) من األنواع
َّ

نتفع به.
(الرزق) :ما ُي ُ
املختلفة (ﭣ) ِّ

((( رواه ابن ح َّبان ( ،)7408وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)3721
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(ﭥ) للمالئك�ة ِ
والولدان( :ﭦ) ال�ذي َأتيتمونا به (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) ِم ْث ُله
أن الذي ُأتُوا به ِ
و ُي ْش�بِ ُه ُه ،هكذا يظنُّون َّ
الح ًقا كالذي ُأتُوا به س�اب ًقا ،ولكنَّه يف احلقيقة -وإن
والش ُ
�كلَّ -
ُ
الل�ون َّ
ونعيم اجلن َِّة متج�دِّ ٌد ،يزيد
تكري�م،
خمتل�ف ،والتنويع
فإن الطعم
تَش�ابه
ٌ
ُ
ٌ
باستمرار.
وما يف اجلنَّة من ال ِّثامر ال ُيش�به ما يف الدُّ نيا إلاَّ يف االس�م ،كام قال ابن ع َّباس « :ال
يشبه يش ٌء ممَّا يف اجلن َِّة ما يف الدُّ نيا إلاَّ األسامء»(((.

بعضا ،يف اللون ،واملنظر ،واجلودة،
بعضه ً
(ﭬﭭ) :جيء به إليهم (ﭮ) ُي ْشبِ ُه ُ
لكنَّه خيتلف يف الطعم ،فإذا َط ِع ُموه وجدوه َّ
وأطيب.
ألذ
َ
«زوج» ،ويش�مل :الح�ور ِ
ٍ
العين ،واملؤمنات
(ﭰ ﭱ) يف اجلنَّ�ة (ﭲ) :جمَ ْ�ع
ُ
بني طه�ارة الظاهر -فال َ
والحيض
ب�ول وال غائط
م�ن نس�اء الدُّ ني�ا (ﭳ) قد جمَ َ ْع َن َ
َ
ِ
الم ْؤ ِذ ِية ،ونحو ذلك.
والقذر -وطهارة الباطن ،من الغ ِّل واحلقد والبغضاء وال َغرية ُ

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

ويف هذه اآلية من الفوائد:

املرسلني.
يسه ،والبِشارة من ُسنن َ
مرشوع َّية تبشري اإلنسان بام رُّ

وفيهاَّ :
بني اإليامن والعمل الصالح.
مجع َ
أن اجلنَّات التكون إلاَّ ملن َ
وفيهاَّ :
وأعظم من أعامهلم.
رب
ُ
أن جزاء أهل اجلنَّة أك ُ
وفيها :كامل ُقدرة اهلل.

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

وفيه�اِ :ذكر ألوان من النعيم ِ
نفوس
احلسيِّ ّ يف اجلنَّة ،من األكل والنِّـكاح؛ لتش�تاق إليها
ُ
أهل الدُّ نيا.
ف مش َّقة التكاليف ِ
والعبادات.
وفيها :ترغيب النفوس باجلنَّة؛ لِ َي ْس ُهل العمل ،وتخَ ِ َّ

((( رواه الطربي ( ،)392/1وابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)66/1بإسناد صحيح.
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وفيه�ا :رشف اجلنَّة؛ َّ
والمبشرَّ  :عب�اد اهلل املؤمنون ،وناقل
المبشرِّ هبا هو :اهلل ُ ،
ف�إن ُ

برشي .
لكي ،وأعظم رسول
ّ
البِشارة :أعظم رسول َم ّ

وفيه�ا :اجتماع نعيم أهل اجلنَّة م�ن مجيع أطرافه؛ فلهم نعيم جس�دي -ومن�ه الطعام-

ونعيم نفيس -ومنه األزواج -ونعيم ال َق ْلب بام يعلمونه من اخللود وغري ذلك.

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ):

ِ
َ
�ورة ،ور َّد عىل َمن َط َع َن يف الوحي،
ولـَّم�اَّ ضرَ َ َب اهللُ
الس َ
األمث�ال للمنافقني يف أول هذه ُّ
الض ِ
الل اس�تنكروا واس�تهزأوا من ضرَ ْ ِ
أن بعض ِ
وح َص َل َّ
الم َث ِل يف القرآن بالذباب
أهل َّ
َ
ب َ
والعنكبوت؛ ر َّد اهلل عليهم هنا وانترص لكتابه؛ فقال:
ٍ
ولوبيشء
(ﭺﭻﭼﭽ) اليمنعه احليا ُء (ﭾﭿﮀﮁ) من أن يرضب َم َثلاً ،
ٍ
حقير (ﮂ ﮃ ﮄ) أي :فما هو أكرب منها -كالذباب -أوما ه�و أدنى منها وأصغر
كالذر وصغار النمل -مادام يف التمثيل بذلك فائد ٌة ِوع رْبةٌ.
َّ ِّ
وكام أنَّه تعاىل مل يس�تنكف من َخ ْل ِقها ،ويف َخ ْلقها فوائد ،فكذلك مل يستنكف من ضرَ ْ ِ
ب
الم َثل هبا.
َ
َ
األمثال إليضاح املعاين واحلقائق للناس؛ لع َّلهم يعقلون ويتفكرون فيها.
ويرضب اهللُ

َ
س�معت امل َث َل
بعض الس�لف« :إذا
ولكن ال َي ْع ِق ُل هذه
ُ
األمثال إلاَّ العالِـمون ،ولذا قال ُ

بكيت عىل نفسي؛ َّ
ألن اهلل تعاىل يقول( :ﮣ ﮤ ﮥ
يف الق�رآن فل�م أفهمه؛
ُ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [العنكبوت.(((»]43 :

َ
واخلالص� ُةَّ :
األمثال باألش�ياء ،صغريها وكبريها؛ فيؤمن املؤمنون،
أن اهلل تعاىل يرضب

ويستهزيء ِّ
املكذبون.

((( تفسري ابن كثري (.)208/1
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قسمني:
وينقسم الن ُ
َّاس يف هذا األمر إىل َ
ُ

الم َث�ل املضروب (ﮋ ﮌ ﮍ)؛
(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) أيَ :

فيعقلون ،ويتفكرون ،ويزدادون إيامنًا.

ِ
واملرشكين والكافرين وغريهم ،فإنهَّ م يس�تهزؤن،
(ﮏ ﮐ ﮑ) م�ن اليه�ود
ِ
ويس�تنكرون ،ويقول�ون( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)َ ،ف ُي ْع ِر ُض َ
وجيادل�ون بالباط�ل،
�ون،

احلق.
وتنرصف ُق ُلوهبم عن ِّ

وق�د اقتض�ت ِحكْم ُة اهلل أن يرضب امل َث َ�ل؛ (ﮙ ﮚ ﮛ) من النَّاس ،من أهل

الم َثل (ﮛ) من أهل اإليمان والتصديق،
الكُف�ر والنِّف�اق( ،ﮜ ﮝ) هب�ذا َ
هدى وإيامنًا.
فيزيدهم ً

بالم َثل املرضوب (ﮣ ﮤ) :اخلارجني عن اإليامن إىل الكُفر
(ﮠ ﮡ ﮢ) َ

والنِّفاق ،كام جاءت أوصا ُفهم يف اآلية التي بعدها.

«فسقوا ،فأض َّلهم اهلل عىل فِ ْس ِقهم»(((.
قال قتادةَ :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثبات صفة (احلياء) هلل  ،كام يليق بجالله و َع َظمته ،وحياؤه ليس كحياء املخلوق.
ُ

ِ
ِ
واالعرتاض عليه.
االستهزاء بكالم اهلل تعاىل،
وفيها :خطورة

وفيه�اَّ :
أن اهلل الخيلق ش�ي ًئا َع َب ًثا ،حت�ى البعوضة مع كوهنا من أحق�ر املخلوقات ،فلله
مضاجع اجلبابرة ،و ُي ِذ ُّل اهلل هب�ا ال َّظ َل َمة ،وتص ُلح َم َثلاً ألهل
�ض
يف َخ ْلقه�ا ِحك ٌَم؛ فإنهَّ ا َت ُق ُّ
َ
أصحاب الدُّ نيا إذا استغنَوا ط َغوا،
الدُّ نيا؛ فإنهَّ ا حتيا إذ جاعت ،ومتوت إذا َش�بِ َعت! وهكذا
ُ
فأخذهم اهلل.

والبعوض�ة من آي�ات اهلل يف َ
الخ ْلق؛ فإنهَّ ا عىل ِص َغ ِرها يغ�وص ُخ ْر ُطومها يف جلد الفيل
واجلاموس واجلمل ،حتى إنَّه ربام يموت من َقرصتها؛ بام تنق ُله إليه من الو ِ
باء ِ
بإذن اهلل.
َ
ْ
((( تفسري الطربي (.)409/1
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ويف ه�ذا تقوية ل ُق ُل�وب ُضعفاء الناس ِ
بذكْ�ر ُض َعفاء األجناس؛ فالبعوض�ة تُدْ ِمي ُمقلة
َ
األسد ،وهي -عىل ِص َغ ِرها -أجرأ من األسد!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
إنكاره.
احلق الثابت من اهلل الجيوز
أن َّ
ُ

وفيهاَّ :
أن اليشء الواحد يكون س َب ًبا هلداية ُأناس ،وس َب ًبا لضالل آخرين.
أن الك َّف�ار و َم�ن ش�اهبهم َي ِقفون عن�د ظواهر األش�ياء ،وال ُي ِ
وفيه�اَّ :
درك�ون احلقائق،
واليعرفون ِ
احلكَم.
وفيها :خطور ُة اجلدال بالباطل؛ كام قال هؤالء( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ).

وفيهاَّ :
أن َفهم أمثال القرآن من أعظم أسباب اهلداية.
وفيه�اَّ :
أن أهل اهلدى -وإن كانوا ِق َّلة -لكن كثرتهَ �م يف خريهم ونفعهم للناس ،وأهل

ربكة.
الضالل -وإن كانوا كثريين يف ال َعدد -لكنَّهم قليل من جهة اخلري وال َ
وفيهاَ :ف ْضل اإليامن ،وأنَّه يمنع صاحبه من معارضة ما أنزل الرمحن.
َ
وفيهاَّ :
اإليامن.
أن االعرتاض عىل ُحك ِم اهلل ُينايف

وفيهاَّ :
استحق اإلضالل.
أن َمن َف َس َق وخرج عن طاعة اهلل؛
َّ
وفيهاَّ :
خروجا جزئ ًّيا.
كيل عن طاعة اهلل ،بينام يكون فِ ْسق العايص
أن فِ ْسق الكافر هو
ً
ٌ
خروج ٌّ
وفيه�اَّ :
ح�ق وفائدة ،ولو كان يف
أن على الدَّ اعي�ة إىل اهلل ألاَّ يمنعه احلي�ا ُء ِمن بيان ما فيه ٌّ
ذلك ٌ
جمال لِ َط ْعن الطاعنني.

(ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ):

ذكر تعاىل صفات هؤالء الفاسقني؛ فقال:
ثم َ

(ﮦ ﮧ) :يخُ َالِفون و َيرتكون (ﮨ ﮩ) :ميثا َق ُه املؤ َّكدَ  ،و(النقض) :هو ُّ
حل

اليشء بعد إبرامه (ﮪ ﮫ ﮬ) :توكيده وإجيابه.
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والنهي عن معصيته .و َن ْق ُضه :خمالفة ذلك.
األمر بطاعته،
َ
و(عهد اهلل) يشملَ :

ِ
حممد
ويش�مل :م�ا أخذه اهلل على أهل الكت�اب يف التوراة م�ن
العمل بما فيها ،واتّب�ا ِع َّ
العمل وتكذيبهم النبي ِ ،
َ
وك ُ
تامن أمره.
 إذا ُب ِع َث .و َن ْقضهم :تركُهم
ُ
َّ
أيضا :ما أخذه عىل مجيع ِ
العباد م�ن توحيده ،وما جعل يف فِ َط ِرهم من
ويش�مل عه�دُ اهلل ً
الوقوع يف الشرِّ ك.
موافقة ذلك .و َن ْقضه:
ُ

ويش�مل العه�د كذلك :ما أخذه اهلل على ذر َّية آدم ،من اإلق�رار بربوب َّيته .و َن ْقض ذلك:
ِ
امليثاق.
ت َْرك الوفاء هبذا
قال أبو العالية  يف هذه اآلية« :هي س�ت خص�ال يف املنافِقني ،إذا كانت فيهم ال َّظ َهر ُة
(الغلب�ة) عىل الناس أظهروا هذه اخلصال :إذا حدَّ ثوا كذبوا ،وإذا َوعَدُ وا َأخلفوا ،وإذا ائت ُِمنوا
خانوا ،ونقضوا عهد اهلل من بعد ميثاقه ،وقطعوا ما أمر اهلل به أن ي ِ
وصل ،وأفسدوا يف األرض.
ُ
وإذا كان�ت الظه�رة عليه�م؛ أظه�روا اخلصال الثلاث :إذا حدَّ ثوا كذب�وا ،وإذا َوعدوا
أخلفوا ،وإذا ائت ُِمنوا خانوا»(((.

النس�ب َّية :بقط�ع األرح�ام -والقراب�ات
(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) م�ن القراب�ات َ
الدينية :بِترَ ِك ن ِ
احلق بقطع الوالء للمؤمنني ،وإيذاء آل بيت رسول اهلل
الر ُس�ل ،وإيذاء أهل ِّ
َِّ َّ
ُصة ُّ
رْ َ

 ،ونحو ذلك.

(ﯕ ﯖ ﯗ) باملعايص والفتن ،والصدّ عن س�بيل اهلل ،وهذا من الفس�اد
املعنوي .و ُي ْف ِسدون كذلك إفسا ًدا ِح ِّسيا ،بتخريب الدِّ يار ،و َقتْل األنفس ،ونحو ذلك.

«خارس» ،وهو :الذي فاته الربح .واملراد به هنا :الذي
(ﯙ ﯚ ﯛ) :مجع
ٌ
فاتته املثوب ُة واجلنَّ ُة ،وصار إىل الع ِ
قوبة والن َِّار.
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ووجوب الوفاء بام عاهد عليه العبدُ ر َّبه
وجوب الوفاء بعهد اهلل الذي أخذه عىل عباده،
ُ
ُ

باملعاهدات املباحة مع َ
الخ ْلق.
من الطاعات ،ووجوب الوفاء
َ
((( تفسري ابن كثري ()211/1
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رضرها وينترش أثرها.
وفيها :خطورة املعايص ،ومن أشدِّ ها :التي يتعدَّ ى ُ
وفيها :خطورة ِ
الف ْسق؛ َّ
ص اخلسارة فيه.
ألن اهلل َح رَ َ

أوج�ب اهللُ بيانَه ،وهذا م�ن امليثاق الذي أخ�ذه اهلل عىل
التحذي�ر م�ن ِكتامن م�ا
وفيه�ا:
َ
ُ

العلامء ،كام قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)

[آل عمران.]187 :

وفيه�ا :األمر بصلة الرحم ،واإلصلاح يف األرض؛ َّ
النهي عن اليشء وذ َّم ُه يقتيض
ألن
َ
العمل ِ
ِ
بضدِّ ه.
ووجوب
األمر
َ
َ

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ):

ِ
َّعج ِ
�ب (ﯞ ﯟ) :جتحدون�ه،
وقول�ه (ﯝ) :اس�تِفها ٌم
لإلن�كار والت ُّ
وت ِّ
ُكذبون به ،وتستكربون عن عبادته ،وتُنكرون بع َثه لكم يوم القيامة (ﯠ ﯡ)
عد ًم�ا أو ترا ًب�ا ،أو يف أصلاب آبائك�م ،مل تكون�وا ش�ي ًئا حت�ى َخ َل َقكُ�م( ،ﯢ):
بإخراجكم إىل الوجودَ ،
ِ
األرواح يف أجسادكم.
وخ ْل ِقكم ،و َن ْف ِخ

احلق ،بِ ْق ِ
بض أرواحكم ،وخروجكم من الدُّ نيا( ،ﯦ ﯧ)
(ﯤ ﯥ) موت َة ِّ

بنفخة ال َب ْعث ،وعودة األرواح يف أجسادكم.

أيضا يف قول�ه تعاىل( :ﮃ ﮄ
وهات�ان امليتت�ان واحلياتان يف هذه اآلية مه�ا املذكورتان ً

ﮅ ﮆ ﮇ) [غافر.]11 :

(ﯨ ﯩ ﯪ) أي :بعد بعثِكم تُر ُّدون إليه للحساب واجلزاء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّعجب من كُفر َمن يعلم حاله ومآله.
االستنكار والت ُّ

ُ
توبيخ الك َّفار.
وفيها:
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وفيهاَّ :
املوت ُيط َل ُق عىل ما ال روح فيه ،وإن مل يسبقه حياةٌ؛ ولذلك َي ِص ُّح أن ُيوصف
أن
َ

اجلام ُد بأنَّه م ِّي ٌت ،كام قال تعاىل عن األصنام( :ﮊ ﮋ ﮌ) [النحل.]21 :

احل�ي ،وهلذا ال
ال�روح فيه فليس له ُحكم
َ
ِّ
ويؤخ�ذ منه�ا :أن اجلنني إذا َس� َق َط قب�ل َن ْف ِخ ُّ

ورث.
غس ُل وال ُيك َّف ُن وال ُيصىل عليه ،وال يرث وال ُي َ
ُي َّ

وإثبات ال َب ْعثَّ ،
وأن مصري َ
جوع إىل اهلل.
ويف اآلية :متا ُم ُقدرة اهلل ،
ُ
الر ُ
الخ ْلق ك ِّلهم ُّ
أن نِعمة اإلجياد من العدَ م تستوجب ُشكر ِ
وفيهاَّ :
املنعم ،بعبادته ،ال بالكُفر به.
َ

ِ
ِ
اجلاح ِدين عىل أول نِعمة عىل اإلنس�ان ،وهي
الكفار ،وتنبي ُه
و ُيس�تفاد من اآليةُ :منا َظرة

اإلجياد من العدَ م.

َّزود بالصاحل�ات ،وت َْرك
ويف اآلي�ة :التنبي� ُه عىل االس�تعداد للرجوع إىل اهلل ،وذل�ك بالت ُّ

املعايص.

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ):

ذكر بعض آيات�ه يف اآلفاق ،ولـماَّ ذكَّرهم بنِعمة
ذك�ر تعاىل بعض آياته يف األن ُفس؛ َ
َ
ولـَّم�اَّ
ذكر نِعمة َخ ْل ِق الساموات واألرض؛ فقال تعاىل -مم َتنًّا عىل عباده:-
إجيادهم َ
ِ
ألجلك�م ،ومنفعتك�م (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) وهذا َي ُع ُّم َّ
كل
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)

ما يف األرض من املخلوقات ،من األشجار ،والزروع ،واملعادن ،واحليوانات ،ونحو ذلك.
أن األص�ل فيها مجيعا ِ
احل ُّل واإلباحة ،حتى َي ِ
وه�ذا ُّ
يدل عىل َّ
�رد الدليل عىل حتريم يشء
ً

منها.

(ﯴﯵ ﯶ) َق َصدَ وأراد (ﯷ) وكانت ُد َخانًا( ،ﯸ)َ :خ َل َق ُه َّن و َأتمَ َّ ُه َّن
(ﯹ ﯺ) طِباقا ،محُ ْك ََمة ،متينة ،ال شقوق فيها ،وال تفاوت.
(ﯼ) ( ﯽ ﯾ ﯿ) :قد أحاط به ،فال يخَ فى عليه منه يشء.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

�ق األرض كان قب�ل َخ ْل ِ
َّ
�ورة
أن َخ ْل َ
�ق السماوات ،كما د َّل�ت علي�ه اآلية األخرى يف ُس َ

« ُف ِّصل�ت»( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) ،إىل ْ
أن ق�ال (ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ) [ ُف ِّصلت.]12-11 :

�ورة النازع�ات( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
وال يتناق�ض ه�ذا مع قوله تع�اىل يف ُس َ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [النازعات]30-27 :؛

َّ
ألن الذي َح َص َل بعد خلق الساموات واألرض هو َد ْحي األرض ،وإخراج املاء واملرعى ،وليس
خلق األرض وإجيادها؛ فإنه كان قبل خلق الساموات ،كام جاء ذلك عن ابن ع َّباس .(((

األصل يف األش�ياء اإلباح ُة ِ
َ
ويف اآليةَّ :
واحل ُّل ،وال يحَ ْ ُرم يشء ممَّا يف األرض إلاَّ ما قام
أن

عليه الدليل ،كام تقدَّ م.

وفيها :التنبيه عىل َّ
أن َمن َس َّخر اهلل له الدُّ نيا ،ال ينبغي له أن ُي َس ِّخ َر نفسه هلا؛ فإهنا ُج ِع َلت
مهه َه َل َك.
رب ِّ
لتخد َمه ال ليخد َمها ،و َمن كانت الدُّ نيا أك َ
وفيها :التذكري بنِعم اهلل؛ ليقوم ِ
العباد ُ
بشكره.
َ
َ
وفيهاَ :س َعة ِع ْلم اهلل و ُعمومه.

وفيها :تنبيه ِ
العباد عىل التذكُّر واالعتبار بام َخ َل َقه اهلل تعاىل؛ ليس�تد ُّلوا بذلك عىل عظمته

ووحدانيته؛ فيطيعوه ويعبدوه ال يرشكون به شي ًئا.

فهم من اآلية :حتريم اخلبائث ،وتناول منع ِّ
كل ما يضرُ ُّ ؛ َّ
ألن اهلل ال يمت ُّن عىل عباده هبا.
و ُي َ

(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):

الس�اكنِ ،
أرضا وسماءَ ،أ ْتبع ذل�ك ِ
وذ ِ
ِ
ِ
كر ِمن ٍَّة
بذكر َخ ْل ِق
ذكر تعاىل َخ ْل َق
املس�كن ً
ً ََ
ولـَّم�اَّ َ

((( انظر :تفسري ابن كثري (.)316/8( ،)215/1
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أخرى من نِعمه عىل ِ
العباد ،وهيَ :خ ْل ُق أبيهم آدم ،واستخالفه يف األرض؛ فقال :
َ

حممد  ،إذ قال رب�ك (ﭔ) َو ُه ْم مَ
(ﭑ ﭒ ﭓ) واذك�ر ي�ا َّ
عال ٌ
ٍ
َغ ْيبِ ٌّيَ ،خ َل َق ُهم اهلل من ٍ
مشتق من «األلوكة»
بأعامل ،و(املالئكة) :جمَ ْ ُع «مألك»،
نورَ ،و َأ َم َر ُهم
ٌ
ِ
وح ِذ َفت اهلم�ز ُة ختفي ًف�ا ،فصارت :
وه�ي :الرس�الة .ث�م نُق َل�ت حرك� ُة اهلم�زة إىل اللامُ ،
(((
« َم َلك».

عضا،
�ق َو ُم َصِّي�رِّ ٌ (ﭗ ﭘ ﭙ) َأ ْيَ :قو ًم�ا ،يخَ ْ ُل ُ
(ﭕ ﭖ) خالِ ٌ
عض ُهم َب ً
�ف َب ُ
َق ْرنًا َب ْعدَ َق ْر ٍنَ ،و ِجيلاً َب ْعدَ ِج ٍ
يل.
وقيل :يخَ ْ ُل ُفون َمن سبقهم من املخلوقات التي كانت يف األرض ِمن قبلهم .
واستكشاف عن ِ
ٍ
ُ
احلكْمة،
سؤال استعال ٍم
(ﭛ) أي :املالئك ُة (ﭜ ﭝ) وهذا
ٍ
ٍ
َ
واستنكار؛ َّ
فإن املالئك َة اليعصون اهلل.
اعرتاض
سؤال
وليس

(ﭞ ﭟ ﭠ) بالشرِّ ك واملعايص (ﭡ ﭢ) ُ
فيقتل ظلماً وعدوانًا.
ألن اهلل أطلعهم عىل ٍ
ُ
وق�ول املالئك�ة هذا ع�ن يشء مل حيدث بعد؛ إ َّم�ا َّ
يشء ممَّا س�يفعله
ِ
مستغربني.
البرش يف األرض من الفساد ،فلذلك سألوا
ُ
البشر عىل َمن كانوا يس�كنون األرض قبلهم من اجل� ِّن ،الذين كانوا قد
أو أهن�م قاس�وا
َ
أفسدوا يف األرض وسفكوا الدماء ،فظنَّت املالئك ُة َّ
أن هؤالء سيكونون ِم َثل أولئك.

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

وقول�ه (ﭣ ﭤ) أي :واحل�ال أنن�ا ُنن َِّـزهك ع�ن ِّ
كل ما ال يليق ب�ك ،وعماَّ افرتاه
عليك أهل الشرِّ ك ،وعن ِّ
كل نقص.

((( انظر :تفسري القرطبي ( ،)262/1تفسري النيسابوري ( ،)213/1الدر املصون ( ،)249/1املصباح املنري (.)18/1

((( تفسري عبد الرزاق (.)264/1
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تس�بيحا مصحو ًب�ا باحلم�د ،مقرونًا به ،فيحمدونه على كامله ،وجليل
(ﭥ) أي:
ً

صفاته. ،

(ﭦ ﭧ) :و ُن َع ِّظ ُم�ك ،و ُنكِّب�رِّ ُ ك ،ونصليِّ ل�ك ،وال نعصي�ك ،ون َِص ُفك بام يليق

بك.

و(التقديس) :التطهري ،أيُ :ن َط ِّهر أنفسنا لطاعتك ،وال َي ْع َلق فيها يشء ممَّا ال يليق بك.

(ﭒ)  جواب�ا هل�م( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) من ِ
احلكْم�ة واملصلحة يف َخ ْل ِق آدم
ً

والصدِّ يقني ُّ
والش َهداء والصاحلني ،الذين يعبدونني
وذر َّيته ،وما س�أجعل منهم من األنبياء ِّ

يف األرض ،وجياهدون يف سبييل ،ويعمروهنا بشرَ ْ ع اهلل ،وما سيكون من إبليس من املعصية.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اهلل يبتيل خملوقاتهَّ ،
َّ
وأن املالئكة ابتُليت بخلق آدم ،ف َتبينَّ هلم بعد ابتالئهم عد ُم ِع ْلمهم
بام َع ِل َمه اهلل من املصلحة يف خلق آدم و َبنيه.
ِ

ب  للتقدي�س ،كام تفيده «الالم» يف قول�ه (ﭧ)؛ فهو 
الر ِّ
وفيه�ا :اس�تحقاق َّ

أهل أن ُيقدَّ َس.

ويف اآليةَّ :
أن املالئكة ذوو عقول ،وأنهَّ م سألوا ربهَّ م؛ فأجاهبم ،وخاطبهم.
ِ
ِ
نسهم.
وفيها :حكْمة اهلل يف َج ْع ِل البرش خلفاء يتناسلون؛ ليبقى ج ُ

وخصوصا عند َمن
ستحق ال َّثناء ،وإظهار َف ْضل صاحب ال َف ْضل،
وفيها :ال َّثناء عىل َمن َي
ُّ
ً

ال يعرفه ،كام أثنى اهلل تعاىل عىل آدم.

أن من يقدِّ س اهلل ال يعرتض عىل ح ِ
كمه و ُي َس ِّلم ألمره.
ُ
وفيهاُ َ َّ :
وفيها :كراهة املالئكة لإلفساد يف األرض.

ْب الشخص عن نفسه بام يفعله من اخلري للحاجة؛ إذا كان املقصود
وفيها :أنَّه جيوز أن يخُ رِ َ

اإلخبار وليس االفتخار ،كام قالت املالئكة( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ).
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ٍ
وكام قال النبي َ « :أنَا سيدُ و َل ِد آدم يوم ِ
الق َيا َم ِة»((( ،ويف
حديث آخرَ « :أنَا َس ِّيدُ
َ ِّ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الح ْم ِد َولاَ َف ْخ َر.(((»..
َو َلد آ َد َم َي ْو َم الق َيا َمة َولاَ َف ْخ َرَ ،وبِ َيدي ل َوا ُء َ

وفيها :جواز السؤال عن ِحكْمة اهلل يف َخ ْلقه؛ إذا كان املقصود ال َت َع ُّل َم ،وليس االعرتاض

واالستنكار.

ِ
الم ِ
ِ
السائل إىل مايريدُ معر َفتَه.
حتار ،وهداي ُة
وفيها :إزال ُة َح َرية ُ
ِ
انتهار السائل املستفيد.
وفيها :عد ُم
وفيهاَّ :
التعلم ال َغيب.
أن املالئك َة
ُ

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ):

ث�م ذك�ر تعاىل َف ْض َل آدم ،وما رشفه ب�ه من ِ
الع ْلم ،وما فاق به املالئك� َة يف هذا ،وإخباره
َ
َّ
ِ
إ َّياه�م بما مل يعلموه ،وه�ذه احلادث ُة وإن كانت بعدَ َأ ْم ِر اهلل للمالئكة بالس�جود آلدم ،لكنها
ُقدِّ مت هنا للمناس�بة؛ ولتع ُّل ِقها ِ
بع ْلم اهلل ،وما ُختِمت به اآلي ُة الس�ابق ُة من قوله( :ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ).

ِ
البرش .
اسم َع َل ٍم أليب
فقال ( :ﭰ) أي :اهلل ( ﭱ) ُ

مشتق من األديم؛ فعن سعيد بن ُج َبري  قال:
أعجمي -كآزر -وقيل :هو
اسم
ٌ
ٌ
وهو ٌ
وجه َها .وقيل :من ُاأل ْدمة،
«س ِّمي آدم؛ ألنَّه ُخ ِل َق من أديم األرض»(((،
وأديم األرض :هو ُ
ُ
ُ
السمرة.
وهي ُّ

(ﭲﭳ) أي :أسام َء األشياء مجي ًعا ،التي كانت موجود ًة يف مَ
العالِ يف ذلك الوقت.
إظهار اليش للغري.
و(العرض):
واملسميات،
(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) أي :األسامء
ُ
ْ
َّ

((( رواه مسلم (.)2278

((( رواه الرتمذي ( ،)3148وابن ماجه ( ،)4308وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1468
((( الطبقات الكربى (.)23/1
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(ﭸ) اهلل ( :ﭹ) أخِب�رِ وين (ﭺ ﭻ) األش�ياء احل�ارضة ،ف�إذا
ِ
أعج�ز (ﭼ ﭽ ﭾ) يف أنَّكم أفضل من هذا
الغائب
عج ُ�زوا عنه�ا َف ُهم عن تس�مية
ُ
َ
َ
اخلليفة ،أو يف ظنِّكم َّ
املخلوق ال يكون منه إلاَّ الفساد.
أن هذا

امتحان ،وتعلي ٍم ،وك َْش ٍ
ٍ
ُ
ف للحقيقة.
سؤال
وقوله (ﭹ)

ومس�لم ،عن أنس ب�ن مالك  ،ع�ن النبي  قال:
البخاري
وق�د َأخ�رج
ُّ
ٌ
ُون يوم ِ
ِ
ِ
ُون آ َد َمَ ،ف َي ُقو ُل َ
است َْش� َف ْعنَا إِ ىَل َر ِّبنَاَ ،ف َي ْأت َ
الق َيا َم ِةَ ،ف َي ُقو ُل َ
ْت
ونَ :أن َ
ونَ :ل ِو ْ
الم ْؤمن َ َ ْ َ
«يجَ ْ تَم ُع ُ
ِ
ِ ِ
َأ ُبو الن ِ
ش ٍءَ ،ف ْ
اش َف ْع َلنَا ِعنْدَ
َّاسَ ،خ َل َق َك اهلل بِ َيدهَ ،و َأ ْس َ
�جدَ َل َك َمالَئ َك َت ُهَ ،و َع َّل َم َك َأ ْسماَ َء ك ُِّل يَ ْ
حينَا من َمكَانِنَا َه َذا »...احلديث(((.
َر ِّب َك؛ َحتَّى ُي ِر َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اهلل ع َّلم آد َم مبارش ًة بال واس�طة ،وهذا ُ
َّ
نبي ُمك َّل ٌم ،كام ثبت عن
يدل عىل شرَ َ فه ،فآد ُم ٌ

النبي .(((

ٍ
ثت هبا آد َم»(((.
وعن
جماهد  يف قوله (ﭺ ﭻ) قال« :بأسامء هذه التي حدَّ ُ

ويف اآليةَّ :
أن أسماء األش�ياء -وكذلك أصل اللغات -توقيف َّية ،من تعليم اهلل ،وليست

توقيفيَّ ،
كس�بي
كثريا منها
اللغات مبدؤها
جتريب َّية من اخرتاع البرش ،ولكن وإن كانت
ُ
ٌّ
ّ
فإن ً
جتريبي يض ُعه الناس ،ويستعملونه ويشيع بينهم.
ٌّ

(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ):

ِ
وس�ع ُة ِع ْلمه؛ (ﮀ)
للمالئكة َع ْج ُزه�م ،و َتبينَّ هلم عظم ُة
فلَّم�اَّ تَبين
ِّ
ال�رب و ُقدرتُه َ

نـزهني له عن النقائص( :ﮁ) الاعرتاض عىل ُحكمك (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
ُم ِّ

اعرتاف بال َع ْج ِز ،وثنا ٌء عىل اهلل بام ع َّلمهم.
ٌ
((( رواه البخاري ( ،)4476ومسلم (.)193

األلباين يف الصحيحة (.)2668
وصححه
((( رواه ابن ح َّبان (،)6190
َّ
ُّ
((( تفسري الطربي (.)489/1
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ٍ
علمه ِّ
بكل األشياء ،فال ختفى عليه خافية.
(ﮉ ﮊ)
ُ
أسلوب تأكيد (ﮋ) :الذي أحاط ُ

ِ
ِ
احلك ِ
(ﮌ) :ذو ِ
وضع اليشء يف موضعه
و(احلكْمة):
البالغة ،يف شرَ ْ ِعه و َقدَ ِره.
ْم�ة
ُ
اللاَّ ِئق به.
حيكم ما يشاء.
ب لحِ كمه،
و(احلكيم) ً
الحك ِم ،ال ُمع ِّق َ
أيضا :ذو ُ
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُ
امتحان ا ِّدعاءات األشخاص فيام يزعمون اإلجاد َة فيه.

جواز امتحان اإلنسان بام مل يعلمه؛ ليتواضع ويتبينَّ له قدْ َر ِع ْلمه.
وفيها:
ُ
ِ
وأقروا َّ
بأن
وفيه�اُ :
أدب املالئك�ة م�ع اهلل وتعظيمهم له؛ حيث اعرتف�وا بع ْلمه وكامل�هُّ ،
ِع ْل َمهم حمدو ٌدَّ ،
وأن ال َف ْض َل فيام يعلمون هلل وحده.
المكا َبرة.
احلق،
ُ
جوع إىل ِّ
الر ُ
واالعرتاف بال َع ْجز ،وعدم ُ
وفيهاُّ :

احلكْمة من آثار ِ
أن ِ
العلم عىل ِ
ويف تقديم ِ
احلكْمة :إشار ٌة إىل َّ
الع ْلم ،ومرتتِّب ٌة عليه.

َ
املسئول إذا ُس ِئ َل عن يشء ال يعرفه؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن عليه ألاَّ يستحي من قول :اهلل أعلم،
أن
صف العلم»(((.
أو :ال أدري ،أو :ال ِعلم يل ،ونحو ذلك؛ ولذلك قال العلامء« :الأدري :نِ ُ

ِ
ِ
صحيح إلاَّ بام أتى منه .
لم
ٌ
وفيها :ر ُّد العلم إىل اهلل ،وأنَّه ال يحَ ُصل ع ٌ
ِ
وفيه�اَّ :
البرش ه�و من تعليم اهلل إ َّياهم ،كما قال ( ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
أن كل ِع ْل�م لدى
ﮒ) [العلق.]5 :
ويف اآليةٌ :
دليل لتفضيل األنبياء عىل املالئكة.

وفيهاُ :قدرة اهلل تعاىل عىل تعليم اليشء الكثري يف الوقت اليسري.
وفيهاَّ :
أن من ُحس�ن التعليم :أن يكون بالتدريج؛ لقوله( :ﭰ) ،الذي ُيفيد إعطاء

ِ
َ
مراحل.
العلم عىل

((( انظر :الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ( ،)368/2جامع بيان العلم وفضله (.)841/2

\^
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وفيها :االهتِامم ِ
بع ْلم ال ُّلغة؛ ألنَّه حيوي أسامء األشياء.

والربط بينهامَّ ،
َ
وفيهاَّ :
سمى.
وأن هذا
واملسمى،
االسم
أن اهلل َع َّل َم آد َم
الم َّ
االسم هلذا ُ
َ
َّ
َ

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ):

ِ
ِ
باألسماء؛ (ﮎ) اهللُ ( :ﮏ ﮐ) رِ
أخب
اإلتيان
عج َزت املالئك ُة عن
ولـَّم�اَّ َ
ِ
ِ
اإلتيان هبا.
عج ُزوا عن
املالئك َة وأعل ْم ُهم (ﮑ) التي َ
كل ٍ
وس�مى هل�م َّ
يشء باس�مه على التفصيل؛ َتبَّي�نَّ للمالئكة
(ﮓ ﮔ ﮕ)،
َّ
فض ُل آد َم ورش ُفه.
ْ
قلت لكم:
(ﮎ) هل�م رهب�م عند ذلك( :ﮗ ﮘ ﮙ) اس�تِفها ٌم
تقري�ري ،أي :قد ُ
ٌ

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

كقوهلم( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ).

ُرسون يف أنفسكمَّ :
أعلم وال أكر َم منهم.
أن اهلل لن خيلق خل ًقا َ
(ﮢ ﮣ ﮤ) ت ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ُقدرة اهلل ،وس ِ
عة ِع ْلمه ببواطن األمور وظواهرها.
َ
وفيهاَ :ف ْضل آد َم عىل املالئكة.

رشف ِ
وارتفاع منـزلة آدم .
الع ْلم،
وفيها:
ُ
ُ

تأه ٍل هلا.
غري ُم ِّ
وفيها :جواز عتاب َمن ا َّدعى دعوى َ
ثال آد َم ِ
وفيها :امتِ ُ
ألمر اهلل وطاعتُه له.

تقرير املخا َط ِ
ب بام ال يمكنه دفعه.
وفيها:
ُ

وفيهاَّ :
إرادات ،وأهنا تُبدي وتخُ في.
أن املالئكة هلا
ٌ
ِ
لم اهلل باملكنونات ،وما يف الصدور.
وفيها :ع ُ
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وفيهاِ ُ :
ونرشه.
تبليغ الع ْلم ُ
الع ْل�م ِ
بني ِ
ِ
اجلاه�ل العابدّ ،
والعبادة هو
وفيه�اَ :ف ْض�ل العالِـ�م العابد عىل
الج ْم�ع َ
وأن َ
املطلوب من املؤمن.
وفيها :اختصاص اهلل ِ
بع ْلم الغ َيب.
ُ
املتعج ُل
بالحكم عىل األش�ياء؛ حت�ى ال يقف
ِّ
وفيه�ا -مع ما قبلها :-عد ُم االس�تعجال ُ

موقف النَّدَ م.

ِ
أن فوق ِّ
عليمَّ ،
وفيهاَّ :
رت بنفس�ه ،وال يزدري غريه؛
وأن عىل اإلنس�ان ألاَّ يغ َّ
كل ذي ع ْلم ٌ

َ
وأفضل.
أعلم منه
فلربام كان َ

وإظهار شرَ َ فِه عند َمن انتقصه.
تبيني َف ْضل صاحب ال َف ْض ِل،
وفيهاُ :
ُ
أن ِع ْلم املالئكة ُ
وفيهاَّ :
يقبل الزيادة.

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ):

ِ
املفسين.
ولـماَّ تبينَّ َف ْض ُل آد َم ،وشرَ َ ُفه ،وع ْل ُمه؛ ُأمر املالئكة بالسجود له ،كام قال بعض رِّ
بعضهمَّ :
إن األمر بالسجود بعد َخ ْل ِق آد َم وقبل التعليم.
وقال ُ
وقد ورد يف ٍ
آيات أخرى َّ
أن األمر بالسجود كان قبل َخ ْل ِق آدم؛ كام يف قوله تعاىل( :ﯬ
َ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) ِ
[احل ْجر ،29 :ص.]72 :

�ورة «البقرة» َأ ْم َر ُه املالئك َة بالس�جود آلدم ،فقال( :ﮦ ﮧ)
ذكر تعاىل هنا يف ُس َ
وقد َ

حمم�د  إ ْذ قلن�ا ،وضمير اجلمع للتعظي�م ،والقائ�ل :هو اهلل 
أي :واذك�ر ي�ا َّ

ظاهره َّ
أن األمر جلميع املالئكة.
(ﭔ)
ُ

وض�ع اجلبه�ة عىل األرض (ﮪ) س�جو َد حت َّي�ة وإكرام،
(ﮩ) (الس�جود):
ُ
الع ِ
فإن س�جود ِ
ٍ
عبادة؛ َّ
جائزا يف
وليس س�جو َد
بادة ال جيوز لغري اهلل ،وقد كان سجو ُد التح َّية ً
َ
األُ َمم قبلنا ،كام فعل أهل يوس�ف ل�ه( :ﮎ ﮏ ﮐ) [يوسف ،]100 :ثم صار يف رشعنا

أي وجه كان.
ممنو ًعا لغري اهلل عىل ّ

\^
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ٍ
تأخري؛ امتِثالاً ألمر اهلل.
(ﮫ) عىل الفور ،من غري

(ﮬ ﮭ) وهو َّ
أبلس؛ أي :أيس من رمحة اهلل.
الشيطانُ ،س ِّم َي بـ (إبليس)؛ ألنَّه َ

(ﮮ ﮯ) :امتن�ع معاندة ،وأظهر ِك رْبه( ،ﮰ ﮱ ﯓ) كام هو يف ِع ْلم اهلل
السابق .أو (كان) بمعنى :صار؛ فدخل يف مجلة الكافرين بس َب ِ
ب إبائه واستكباره.

وم�ع َّ
أن إبلي�س ليس م�ن املالئكة ،بل هو م�ن اجلن ،كام قال تع�اىل( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ) [الكهف ،]50 :إلاَّ أنَّه ُأ ِم َر مع املالئكة بالسجود.

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

ويف هذه اآلية من الفوائد:

كرام ٌة عظيم ٌة آلدم  وذر َّيته.

احلق ،وعىل َ
الخ ْلق.
وفيها :بيان كُفر إبليس ،واستكباره عن ِّ

وفيهاَّ :
وبعض اإلباء واالمتناع خي ُِرج عن دائرة اإلسالم.
ُفراَ ،
أن َ
بعض املعايص قد يكون ك ً
وفيهاَ :ف ْضل املالئكة باملسارعة إىل االمتِثال والطاعة.

وفيه�اَّ :
أن اهلل حيك�م م�ا يريد ،فيأمر َمن ش�اء بالس�جود ملن يش�اء ،ويمنع َمن ش�اء من
السجود -كام من َعه يف هذه األُ َّمة.-
ِ
َّ
الصالةَّ ،
وأن الذي ال يسجد هلل البتة فهو
واستدل بعض العلامء هبذه اآلية عىل ُك ْف ِر تارك َّ
من الكافرين اخلارجني عن ِم َّلة اإلسالم.
ويف اآلية :وجوب امتِثال أمر اهللُ ،ع ِر َفت ِ
الع َّل ُة ،أم مل ُت ْع َرف.

وفيها :وجوب اتِّباع أمر اهلل ،سوا ًء وافق هوى النفس ،أو خالفه.
وفيها :اإلشار ُة إىل وجوب سرُ عة تنفيذ َأ ْم ِر اهلل؛ اقتدا ًء باملالئكة.
ُ
وفيهاُ :
أفضل ما ُت ُق ِّر َب به إىل اهلل .
بيان َف ْضل السجود ،وأنَّه
وفيهاِ َّ :
ب للكُفر.
ب عىل طاعة اهلل س َب ٌ
أن الك رْ َ
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(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ):

ٍ
بكرامة أخرى؛ وهي :إسكانُه اجلنَّ َة؛ فقال :
زوجه
ثم أكر َم اهللُ آد َم بعدما َخ َل َق له َ

(ﯕ ﯖ) وهذا ُ
يدل عىل َّ
عظيم آلدم .
رشف
أن اهللَ ك َّلمه بال واسطة ،وهذا
ٌ
ٌ

وقد سأل ٌ
أنبي كان آ َد ُم؟ قالَ « :ن َعمُ ،م َك َّل ٌم»(((.
النبي ٌّ :
رجل َّ

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)ِ :أق�م وامكُ�ثِ ،
و(المس�كن)ُّ :
حمل
واخت�ذ اجلنَّ َة َمس�كنًا.
َ

حواء باجلنَّة.
السكون .واألمر؛ لإلذن واإلباحة ،فأكر َم اهللُ آد َم وزوجه َّ
ُّ

أن حواء ُخ ِلقت قبل دخول آدم اجلنَّة ،وهذا من النِّعمة :أن ي ِ
السياق يقتيض َّ
ُ
دخ َلها
وهذا
ُ
َ
ِ
ستوحش.
معه لتؤنِ َسه ،فال َي
أن املقصود باجلن َِّة :هي جنَّ ُة ُ ِ
ِ
وأكثر العلام ُء عىل َّ
ثواب املؤمنني.
ودار
َ
الخلد املعروف ُةُ ،
ُ
ِ
اجلمعة؛ كام َّ
ُ
دل عىل ذلك احلديث الصحيحَ :
دخول آد َم  اجلنَّ َة يو َم
وقد كان
«خيرْ ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َي ْو ٍم َط َل َع ْت َع َل ْي ِه َّ
جلنَّ َةَ ،وفِ ِيه ُأ ْخ ِر َج ِمن َْها»(((.
جل ُم َعة ،فيه ُخل َق آ َد ُمَ ،وفيه ُأ ْدخ َل ا َ
الش ْم ُسَ :ي ْو ُم ا ُ
واألمر؛ لإلباح�ة واإلكرام (ﯝ) :أكلاً واس� ًعا ،ط ِّي ًبا،
(ﯛ ﯜ) م�ن ثامره�ا،
ُ
هني ًئا ،ال تنغيص فيه والعناء .وقال جُم ِ
اهد « :الحساب عليهم»(((.

ِ
ٍ
ومقدارا.
فوس َع عليهام يف األكل ،مكانًا،
ً
(ﯞﯟ) :من أي مكان من اجلنَّة أردتمُ اَّ ،
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) :هنامه�ا ع�ن األكل م�ن ش�جرة مع َّين�ة ،و َمنَ َعهام م�ن ُقرباهنا،

مبالغ ًة يف اجتناهبا.

يرض اجلهل بنوع هذه الشجرة ،ولو كان يف تعيينها فائدة لنا ،لب َّينه اهلل .
وال ُّ

(ﯤ ﯥ ﯦ) :ا َّل ِذين َيظلمون أن ُف َسهم بمعصية اهلل.
األلباين يف الصحيحة (.)2668
وصححه
((( رواه ابن ح َّبان (،)6190
َّ
ُّ
((( رواه مسلم (.)854

((( تفسري الطربي (.)515/1

\^
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
ِ
األبوين.
منَّ ُة اهلل عىل َ

بني البرش.
وفيهاُ :سنَّة اهلل يف النِّـكاح َ

أن ثامر اجلنَّة موجودة يف ِّ
وفيهاَّ :
كل وقت.
وفيها :ابتالء اهلل لعباده باملمنوعات.

األصل يف النَّهي التحريم ،ما مل تكن هناك قرينة ت رْ ِ
َ
وفيهاَّ :
َصفه إىل غريه.
أن

كل ما ي ِ
وفيه�اَّ :
وص ُل إليه ،وهذا ما ُي ْعرف بـ (س�دِّ
حرمت ش�ي ًئا َمنع�ت َّ ُ
أن الرشيعة إذا َّ

الذرائع) ،وهو من احتياط الرشيعة ،وكامهلا ،وحماسنها.

النهي ع�ن تعاطيه وارتكابه ،وت َْر ُك ِّ
كل س� َبب وطريق
فالنه�ي عن ُقرب�ان اليشء معناه:
ُ

يؤ ِّدي إليه.

وفيهاَّ :
أن عىل العبد أن يحَ ْ َذ َر من املعصية ،ومن أسباب الوقوع فيها.

الكف عن البحث فيما ال فائدة منه ،وال طائل من ورائه ،ويف
ويف ع�دم تعيني الش�جرة:
ُّ
ِ
املر ِء :ت َْر ُك ُه َما لاَ َي ْعنِ ِيه»(((.
احلديث« :م ْن ُح ْس ِن إِ ْسلاَ ِم ْ
ِ
ُ
أمرا وهن ًيا ،إلاَّ م�ا َّ
وفيها :تس�اوي َّ
الدليل عىل
دل
الذك�ر واألنثى يف اخلطاب الرشع�يً ،

التفريق بينهام فيه.

وفيهاَّ :
واملطعم من أعظم النِّ َعم.
أن املسك َن
َ
وفيهاَّ :
املحرمات.
أن املباحات أكثر من َّ

أن :يف النهي عن يشء من اجلنَّة إش�ارة إىل أنهَّ ام ال يخُ َ َّلدان فيها؛ َّ
ألن
�م بعض العلامء َّ
و َف ِه َ

الم َخ َّلد فيها ال ُيمنع من يشء منها.
ُ
وفيهاَّ :
ظلم للنَّ ْفس.
أن املعصي َة ٌ

وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي.
((( رواه الرتمذي ( ،)2317وابن ماجه (،)3976
َّ
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وفيها :رد عىل الم ِ
بتدعة الذين يقولونَّ :
وست ْ
ُخ َلق يوم القيامة.
ٌّ
إن اجلنَّة غري موجودةَ ،
ُ

ويف اآلية :الرتغيب يف النِّـكاح.

ّعيني يكون باإلشارة ،كام يكون بالن ِ
وفيهاَّ :
َّص عىل اسم اليشء؛ لقوله( :ﯢﯣ).
أن الت َ

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ):

الزلل ،فأزاهلام وأبعدمها (ﯩ).
وقوله تعاىل (ﯨ) أي :أو َق َع ُهام يف َّ

والش�يطان فيِ ُل َغ ِة ال َع َر ِ
بُ :م ْش�ت ٌَّق ِم ْن َش� َطن ،إِ َذا َب ُعدَ َ ،ف ُه َو َب ِعيدٌ بِ َط ْب ِع ِه َع ْن طِ َبا ِع ال َبشرَ ِ ،
َو َب ِعيدٌ بِ ِف ْس ِق ِه َع ْن ك ُِّل َخيرْ ٍ (((.

ِ
الو ْس َوس�ة
(ﯪ) أي :عن اجلن َِّة بوسوس�ته ،وتزيينه للمعصية.
واليمنع أن يقد َر عىل َ
ُ
خارج اجلن َِّة ،ومها داخ َلها.
هلام وهو
َ
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) من الكرامة والنعيم.

ُ
�ورة «طه»
وقد ورد
تفصيل هذه الوسوس�ة ،واس�تدراج إبليس آلدم وزوجه ،كام يف ُس َ

وغريها.

إخراج آدم من اجلنَّة ي�و َم اجلمعة ،كام ثبت يف احلديثَ :
«خيرْ ُ َي ْو ٍم َط َل َع ْت َع َل ْي ِه
وق�د كان
ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ
جلنَّ َةَ ،وفِ ِيه ُأ ْخ ِر َج ِمن َْها»(((.
جل ُم َعة ،فيه ُخل َق آ َد ُمَ ،وفيه ُأ ْدخ َل ا َ
الش ْم ُسَ :ي ْو ُم ا ُ
(ﯰ) آلدم وحواء وإبليس( :ﯱ) انزلوا (ﯲ ﯳ ﯴ).

وزوجه من جهة ،وإبليس من ٍ
ِ
ِ
جهة أخرى.
بني آد َم
تقرير
ويف هذا:
العداوة َ
َ
ُ

ِ
انقض�اء
مؤق�ت (ﯻ ﯼ)
ُّ�ع بالنِّ َع�م ،لكنَّ�ه
(ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ):
ٌ
ق�رار ومتت ٌ
ٌ
ِ
ِ
الساعة.
اآلجال ،باملوت ،وقيا ِم َّ
((( تفسري ابن كثري (.)115/1
((( رواه مسلم (.)854
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
إبليس.
احلذر من الوقو ِع يف املعايص والزلل ،وهذا ما يسعى إليه
ُ
ُ

الشيطانِ ،
الع ِ
وفيها :تذكري ِ
باد بعداوة َّ
وح ْر ِصه عىل زوال النِّعمة عن ابن آدم.
ُ

ُ
وفيه�اَّ :
واهلب�وط :ال يكون إلاَّ من أعىل
أن اجلنَّة أعىل م�ن األرض؛ لقوله( :ﯱ)،

إىل أسفل.

وفيه�ا :أنَّ�ه ال يمك�ن لبن�ي آدم العي�ش إلاَّ يف األرضَّ ،
وأن كل حم�اوالت العي�ش عىل

الكواكب األخرى س�تبوء بالفش�ل؛ لقوله تع�اىل( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) ،ولقوله( :ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [األعراف.]25 :

ويف اآلية :أنَّه ال دوام لبني آدم يف الدُّ نياَّ ،
وأن عيشهم فيها مؤ َّقت؛ لقوله( :ﯻ ﯼ).

وفيها :رمحة اهلل بأن أعدَّ السكن للساكن قبل إنزالهَّ ،
وأن آدم لـماَّ هبط إىل األرض كانت
جاهز ًة ملعيشته عليها ،بل قد َثبت عن أيب موسى  أنَّه قالَّ :
«إن اهلل حني َأ ْه َبط آد َم من

اجلنَّ�ة إىل األرض ،ع َّلم�ه َصنْعة ِّ
فثامركُم هذه من ثامراجلنَّة،
كل يشءَّ ،
وزوده من ثمار اجلنَّةُ ،
غري َّ
أن هذه تتغيرَّ وتلك ال تتغيرَّ »(((.

ويف اآليةَّ :
أن اإلخراج من دار الراحة -وهي اجلنَّ ُة -إىل األرض؛ للعمل وال َّت َعب.

وفيها :خطور ُة الذنب وعقوبتُه ،وعد ُم االستهانة باملعصية؛ َّ
وزوجه ُأخرجا من
فإن آد َم
َ

اجلنَّة بذنب واحد.

ِ
ْ�ر افتت�ان آد َم بزوجته ،واس�تاملة إبليس حل�واء يف إغواء
وق�د ورد يف بع�ض اآلث�ار :ذك ُ

زوجها.

ويؤخ�ذ من�ه :التحذي�ر من فِتنة الزوجةَّ ،
وأن َّ
الش�يطان يس�تعني هبا على تزيني املعصية
َ
للرج�ل ،وإذا زينت املرأ ُة املعصي َة لزوجها فوافقها عىل ذلك واس�تجاب هل�ا؛ ُع ِ
وقبا مجي ًعا،
َّ
كام قال اهلل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ).
((( رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)92/1بإسناد صحيح.
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ٍ
ٍ
ٍ
وفيهاَّ :
معيشة شا َّق ٍة؛
رغيدة ،إىل
معيشة
أن اإلنسان إذا جرى عليه َقدَ ُر اهلل ،باالنتقال من

فإنَّه ُيو ِّط ُن نفسه عىل التعامل مع الواقع اجلديد ،و َيرىض بقضاء اهلل تعاىل.
املعصيةِ :
ِ
احل َ
وفيهاَّ :
رمان من َر َغد العيش.
أن من ُش ْؤ ِم

وفيهاَّ :
بني آد َم وذر َّيته مع إبليس هي عداو ٌة دين َّي ٌة ،فال ترتفع ما بقي الدِّ ي ُن.
أن العداو َة َ

الطريق يف
هتييج النفوس السرتجاع اإلقامة يف اجلنَّة ،بامتِثال أوامر اهلل ،وهذا هو
ُ
وفيهاُ :
ِ
الناجتة عن ُفقدان اجلنَّة؛ بس َب ِ
ب ما َح َص َل من إيقا ِع َّ
باألبوين.
الشيطان
الح رْس ِة
َ
َد ْف ِع َ
قال اب ُن الق ِّيم :

(((

َفح�ي عَل�ىَ جن ِ
َّ�ات َع�دْ ٍن َفإِ هَّنَ�ا
َ
َ َّ َ
َولك َّننَ�ا َس� ْب ُي ال َع�دُ ِّو َف َه ْ
�ل ت َُرى

ِ
َمن ِ
َاز ُل َ
�م
المخَ َّي ُ
�ك األُولىَ َوف َيه�ا ُ
َّ ()1
َن ُع�و ُد إِلىَ َأ ْو َطانِنَ�ا َون َُس�ل ُم

ويؤخذ منهاَّ :
أمرا تكليف ًّيا.
َ
أن هبوط آدم إىل األرضَ ،قدَ ٌر َج َرى عليه من اهلل ،وليس ً

(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ):

ذك�ر تعاىل توبت�ه عىل آدم ،وكان ذلك بع�د خروجه من اجلنَّة ،وبع�د األمر باهلبوط،
ث�م َ

وقبل أن حيدث اهلبوط؛ فقال تعاىل:

الربوب َّي�ة
(ﯾ ﯿ) أي :اس�تقبل باألَ ْخ�ذ ،والقب�ول ،والعم�ل (ﰀ ﰁ) ه�ذه ُّ

اخلاص�ة ،الدَّ الة على املح َّبة (ﰂ) وهي املذكورة يف قول�ه تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [األعراف.]23 :

(ﰃ ﰄ) َقبِ َ�ل توبته ،ورجع عليه باملغفرة وال َف ْضل والرمحة؛ (ﰆ ﰇ ﰈ) :كثري

التوبة عىل َمن تاب (ﰉ) :كثري الرمحة الواسعة ،الواصلة إىل َمن يشاء من عباده.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِمنَّ ُة اهلل تعاىل عىل أبينا آد َم ،حني ع َّل َمه كيف يتوب ،وو َّفقه للتوبة ،ومل يرتكه للذنب.
((( إغاثة اللهفان (.)71/1
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المنَّ ُة األُوىل قبل توب�ة آدمِ ،
وكذل�ك ِمنَّ ٌة أخرى عندما َقبِ َ�ل توبته؛ فكانت ِ
والمنَّ ُة الثانية

بعد توبته.

وفيهاَّ :
أثرا بالغا يف َقبوهلا.
أن للكلامت التي يقوهلا العبد يف التوبة ً

أن املذنِب إذا صدق يف توبته َقبِ َل اهللُ منه ومل ِ
ويف اآليةَّ :
يؤاخ ْذه بذنبه.

ِ
الصادق�ة :ند ٌم عىل ما كان ،وت َْر ُك الذنب اآلن ،والع�ز ُم عىل عدم العودة إليه يف
والتوب�ة
الع ِ
مستقبل الزمان ،ورد مظاملِ ِ
ُ
واستدراك ما فات.
بآدمي-
باد -إن كان الذنب متع ِّل ًقا
ُّ
َ
ّ
ِ
قدح يف
َ
ويؤخ�ذ م�ن ق َّص�ة آدم  :إمكان وق�وع الصغائر م�ن األنبياء ،وذل�ك ال َي ُ
نبوهتم ،بل يدُ ُّل عىل َبشرَ ّيتِهم.
َّ
وأم�ا عصمتُه�م من اخلطأ يف تبليغ الوحي ،وعصمتهم م�ن الشرِّ ك والكُفرِ ،
وعصمتهم
َّ

من الكبائر؛ فهي باقية.

ث�م َّ
ن�ادر ،وسرَ ْ عان ما يس�تغفرون ويتوب�ون ،و ُذنوهبم
إن
َ
الذن�ب إذا حص�ل منهم فهو ٌ
َف هبا ما يخُ َ ِّففها يف حالة وقوعها منهم.
مشمول ٌة بمغفرة اهلل ،وحيت ُّ
فمعصي�ة آدم  كان�ت مع النِّس�يان ،وألنَّه ل س ِ
ف ل�ه؛ ظ َّن أنَّه ال
�مع إبليس َح َل َ
ـماَّ َ
ِ
رب
قرب من ِّ
يمك�ن أن حيل�ف أحدٌ كَذ ًبا ،ولع َّل�ه أراد باألكل أن خي َّل�د أو يصبح م َل�كًا ،ف ُي َّ

تزيني الزوج�ة ،وربام ظن َّ
أن مصلحة األكل من الش�جرة تزيد
العاملين ،واجتم�ع مع ذلك
ُ
عىل املفسدة ،ونحو ذلك من األعذار.

ويف اآلية :درس للدُّ ِ
عاة إىل اهلل يف تعليم املذنبِني التوب َة ،ودعوتهِ م إليها ،وهذا أعظم من
ٌ

التوبيخ.

ِ
ويف اآلي�ةَّ :
عجب
أن التوفي�ق إىل التوب�ة منَّ� ٌة من اهلل ،فيجب على التائب ألاَّ يغَّت�رَّ َ وال ُي َ
توفيق اهلل َلـام تاب.
بنفسه؛ ألنَّه لوال
ُ
ِ
وحس ُن ال َّظ ِّن به َّ
جل وعال إذا تابوا إليه؛ فإنَّه ذكر
ويف هذه اآلية :تقوي ُة رجاء املذنبِني يف اهللُ ،

فيها توبته عىل آدم ،ثم ختمها بتلك اجلملة االس�مية الدَّ الة عىل حتقيق حصول توبته( :ﰆ ﰇ
ِ
َابَ ،و َه َذا ِم ْن ُل ْط ِف ِه بِ َخ ْل ِق ِهَ ،و َرحمْ َتِ ِه بِ َعبِ ِيده.
َاب إِ َل ْيه َو َأن َ
ُوب َعلىَ َم ْن ت َ
ﰈ ﰉ)َ ،أ ْي :إ َّن ُه َيت ُ
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بين التوبة والرمحة ،وضمير الفصل (هو) يف قول�ه تعاىل (ﰆ ﰇ ﰈ):
الج ْم� ِع َ
ويف َ
دالل� ٌة عىل اختصاص اهلل تعاىل بالتوبة والرمحة العظيمتَني الش�املتَني ،ال َّلتني ال ِ
يقدر عليهام
غريه.
ُ

ور ْف ُع منـزلتهم؛ َّ
ف�إن آدم بعد الذنب والتوبة صار
وفيه�ا :إعان ُة اهلل للتائبين ،وحف ُظهم َ
وأرف�ع منـزل� ًة ممَّا كان قبل الذن�ب ،فام أهب َط�ه إلاَّ لريف َعه ،وما كتب علي�ه الذنب إلاَّ
خيرا
َ
ً
الم َخال َفة إلاَّ ليع ِّل َمه.
ليقر َبه ،وما قدَّ ر عليه املعصية إلاَّ لريحمَ َه ،ومل يشأ له ُ
ِّ

ويف اآلي�ةَّ :
ينقلب إىل خير عظيم ،وأنَّه ق�د يحَ ْ ُص ُل م�ن الفوائد بعد
وق�وع الَّش�رَّ ِّ ق�د
أن
ُ
َ
املعصية ما ال يعلمه إلاَّ اهلل.

أن املرأة َت َب ٌع للرجلَّ ،
حواءَّ :
والحرمة؛
ويؤخذ من إغفال ِذك ِْر
َ
السرت ُ
مبني عىل ِّ
وأن أمرها ٌّ
َ
ِ
ِ
الم َذك َِّر.
ولذلك جاءت
ُ
أغلب اخلطابات يف القرآن بصيغة ُ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ):

ِ
وحتقيقه ال حمالة،
تَـك�رار األم�ر باهلبوط يف قوله تع�اىل (ﭑ ﭒ) يدُ ُّل عىل حتت ُِّم�ه
ِ
ِ
الرسيعة إىل اجلنَّة.
واستبعاد أمن َّية العودة
مق�رون بِ ِذك ِ
َ
ٌ
كما َّ
بين آدم وإبليس ،واالس�تقرار يف األرض،
األول
األم�ر
أن
ْ�ر العداوة َ
َ
ٌ
يح ُص ُل من التكليف ،وثواب َمن أطاع ،و ُعقوبة َمن عىص.
واهلبوط الثاين
مقرون بام َس ْ
(ﭓ) من اجلنَّة إىل األرض (ﭔ) :آدم ،وحواء ،وإبليسُّ ،
والذر َّية.
والر ُس ُل والبيان من اهلل تعاىل.
(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) األنبيا ُء ُّ

أي مكروه
أطاع ُر ُسلي ،وعمل بما
ُ
أنزلت؛ (ﭝ ﭞ ﭟ) من ِّ
(ﭚ ﭛ ﭜ)َ :

يف املستق َبل( ،ﭠ ﭡ ﭢ) عىل يشء مىض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن اهلُدى من عند اهلل؛ ولذلك ال ُيط َلب وال ُيسأل إلاَّ منه سبحانه.
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وفيه�اَّ :
أن اتِّب�اع اهلُدى يؤ ِّدي إىل حص�ول األمن والطمأنينة النفس� َّية ،فال يخَ ش�ى ُمتَّبِ ُع
اغتنمه باألعامل الصاحلة ،فال خياف
اهلُدى املكروهات ،وكذلك ال حيزن عىل ما مىض؛ ألنَّه
َ
مما هو ٍ
فات.
آت ،والحيزن عىل ما َ
َّ
أن اهلل تعاىل ابتىل عباده بشرَ ْ ِع ِه؛ ل َيظهر َمن يتبعه ،ممَّن َي ْك ُفر به و ُي ِّ
وفيهاَّ :
كذب.

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ):

الم ِ
ضني؛ فقال( :ﭤ ﭥ) باهلل ،فاس�تكربوا عن طاعته ،ومل
عر َ
ثم بينَّ تعاىل عاقب َة ُ
ينقادوا.
بني الكُفر باألمر ،والتكذيب باخلرب.
(ﭦ ﭧ) الرشع َّية التي أنزلناها ،فجمعوا َ

و(اآلي�ات) :مج�ع «آية» ،وهي :العالم� ُة الظاه�رةُ ،والدليل البينِّ ُ  .وق�د تكون رشعي ًة،
وهي :ما َأ َنزل اهلل يف كتبه ،أو كوني ًة ،وهي :الدَّ ال ُة عىل ربوب َّيته و َع َظمته ،ممَّا خل َقه يف الكون.
ِ
اإلشارة الدَّ ِ
ِ
البعيد؛ النحطاط رتبتهم (ﭩ
الة عىل
(ﭨ) :إشار ٌة إليهم باس�م

المالزمون هلا ال يفارقوهنا ،و(الصاحب) ال ُبدَّ أن يالزم صاحبه (ﭬ ﭭ ﭮ)
ﭪ) ُ

ماكثون دائماً وأبدً ا ،ال محَ يد عنها ،وال حميص.

ق�ال النب�ي َ « :أم�ا َأه ُ�ل الن ِ ِ
ُ�ون فِ َيها َولاَ
�م لاَ َي ُموت َ
َّ ْ
�م َأ ْه ُل َه�ا؛ َفإِنهَّ ُ ْ
َّ�ار ا َّلذي َن ُه ْ
يحَ ْ َي ْو َن»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
ُفرا
ُفره ك ً
أن م�ن أس�باب اخللود يف النَّار :التكذيب بآي�ات اهلل ،والكُفر هبا ،و َم�ن كان ك ُ
ِ
أصحاب الك ِ
فغري خم َّلدين.
ُفر
أكب فهو خالدٌ يف الن َِّار ،وأ َّما
ُ
رَ
األصغرُ :

كذب بآيات اهلل الرشع َّي�ة َي ْك ُفر ،حتى لو آمن بآيات�ه الكون َّية؛ َّ
أن َم�ن َّ
وفيه�اَّ :
فإن بعض
الك َّفار يؤمنون َّ
بأن من آيات اهلل :ال َّليل والنهار والشمس والقمر ،وال يمنع هذا من احلكم

عليهم بالكُفر.

((( رواه مسلم (.)185
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والمك َِّذبِي َن بال ِّلسان.
المك َِّذبي َن بال َق ْلبُ ،
ويف اآلية :سو ُء َمصري ُ

بين الرتغيب
وفيه�ا -م�ع اآلي�ة التي قبله�اِ :-ذك ُْر َمصير الفريقين املتقاب َلني؛ للجمع َ

وأظهر يف بيان املقصود.
أثرا يف النفوس،
ُ
أكثر ً
والرتهيب؛ وذلك ُ

دلي�ل عىل ِ
ويف اآلي�ةٌ :
بق�اء النَّار ،وعد ِم فنائها؛ َّ
ألن الك َّفار إذا كان�وا خالدين فيها فال ُبدَّ

أن تبقى.

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ):

ولـَّم�اَّ تقدَّ م�ت دعو ُة النَّاس مجي ًع�ا للعبادة؛ ب�دأ بالتفصيل بدعوة بن�ي إرسائيل باإليامن
ومكتوب عندهم يف التوراة واإلنجيل.
بالنبي ؛ حيث إهنَّم يعرفونه،
ٌ

ف مع املد ُعو ،وحسن مناداتِهِ ،
ول كانت ِ
وذك َْر منـزلتِه؛
احلكْمة يف الدَّ عوة تقتيض التل ُّط َ
ّ ُ َ
ـماَّ
ِ
ناداه�م باس� ٍم حم َّب ٍ
ب إليهم ،وبَّي�نَّ نعمته عليهمَّ ،
وأن هلم مكان ًة تارخي َّي ًة وش�أنًا فيام مىض من
نبي اهلل يعقوب .
الزمان .فقال( :ﭰ ﭱ) (إرسائيل) :هو ّ

احلق.
واملقصود :يا أبناء العبد الصالح املطيع هلل ،كونوا ِمثل أبيكم يف اتِّباع ِّ

وق�د روى اإلم�ام أمحد ،عن ابن ع َّب�اس َّ ،
نبي اهلل
أن عصاب ًة من اليه�ود حرضوا َّ
؛ فق�ال هلمَ « :أن ُْش�دُ ك ُْم بِا َّل ِذي َأ َ
وس�ى َ :ه ْل َت ْع َل ُم َ
ون
ن�زل الت َّْو َرا َة َعلىَ ُم َ
ِ
ِ
«الله َّم ْاش َهدْ
الله َّم َن َع ْمَ ،ق َالُ :
وب َ م ِر َض َم َر ًضا َش�ديدً اَ ،»...قا ُلواُ :
َأ َّن إِسرْ َ ائ َيل َي ْع ُق َ
َع َل ْي ِهم»(((.
وقول�ه (ﭲ) ِ
وتدارس�وها ،وال تغ ُفل�وا عنه�ا .واذكروه�ا
بألس�نَتكم (ﭳ)،
َ
ب ُق ُلوبك�م باالس�تيقاظ واالنتب�اه إىل الم ِ
نع�م؛ لتتن َّبه�وا ل�ه س�بحانه فتش�كروه .واذكروه�ا
ُ
بجوارحكم؛ أي :قوموا ُ
بشكرها عمل ًّيا.

ختليصه�م من فرعون وقومه ،وبع ِ
ِ
�ث األنبياء وامللوك منهم،
(ﭴ ﭵ ﭶ) مث�ل:
َْ

وحسنه حم ِّققو املسند.
((( رواه أمحد (،)2514
َّ
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الح َجر
والس ْل َوى ،وتفجري َ
بالم ِّن َّ
وإنزال الكتب املع َّظمة عليهم ،والتظليل بالغامم ،والرزق َ
عيونًا ملرشهبم ،ونحو ذلك.

وقوله (ﭴ ﭵ ﭶ) إشار ٌة إىل َّ
حمض من اهلل .
أن هذه النِّ َعم َف ْض ٌل ٌ

ِ
ـموا (ﭸ) وهو ما َع ِهدَ به إليهم ،من اإليامن به وعبادته وحدَ ه الرشيك
(ﭷ) أت ُّ

ل�ه ،والقيام بام أمرهم به ،كام يف قوله ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [املائدة.]12 :

وقيل يف (العهد) :هو التوراة ،وما أخذه اهلل عليهم من لزوم اإليامن بالنبي الذي سيبعثه،

حممد .
وهو َّ

املجم ُل هن�ا ،جاء تفصي ُل�ه يف قوله تع�اىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
وه�ذا العه�د
َ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ) [املائدة.]12 :

أيض�ا( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ويف قول�ه تع�اىل ً

ﭛ) [املائدة.]187 :

حممدً ا ؛ (ﭹ ﭺ) أيُ :أمتم
ف�إذا َقبِ ْلتم هذا امليثاق ،وأوفيتُم به ،وا َّت َبعتُم َّ

لكم جزاءكم بحسن الثواب والقبول ،وتكفري الس ِّيئات ،وإدخالكم اجلنَّة.

و(العهد) :هو امليثاق والوص َّية ،والوفاء به :حفظه ومراعاته يف ِّ
كل األحوال.
وباجلملةَّ :
فإن قوله (ﭷ ﭸ) أيُ :ا ُ
دخلوا يف اإلسال ِم.

(ﭻ ﭼ) :فاخشوين وخافوين ،وال ترهبوا وختافوا غريي.

ِ
اي.
الحْص�رْ ؛ أي :ال ترهب�وا إلاَّ إ َّي َّ
اي) على لفظة (ﭼ) ُيفيد َ
وتقدي�م لفظ�ة (إِ َّي َ
ُ
والرهبةِ :شدَّ ة اخلوف ،ورهبتُه تعاىل عباد ٌة عظيم ٌة ،فأمر اهلل هبا وأمر بإخالصها.
َّ
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ِ
ِ
ٌ
والج ْمع بينهام يؤ ِّثر يف النفوس.
الرتغيب إىل
انتقال من
وهذا
الرتهيبَ ،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
احلق.
للح َّجة عليه ،وأد َعى التِّباع ِّ
أن تذكري العبد بنعمة اهلل عليه َأ ْق َوم ُ
وفيها :نِعمة اهلل العظيمة عىل بني إرسائيل.

أن النِّعمة عىل األجداد هي نِعمة عىل األحفادِ .
وفيهاَّ :
واخلطاب يف اآلية وإن كان لليهود

أن النِّعمة عىل أسالفهم َ
املتأخرين ،إلاَّ َّ
ِّ
أثرها إليهم ،فلوال نجاة أولئك ما جاء هؤالء.
وصل ُ
وكذلك من نِعمة اهلل عىل بني إرسائيل ِّ
الر ُسل
املتأخرين :التاريخ الذي رشفوا به ،من جميء ُّ

بمحم�د  الكتملت
م�ن آبائه�م املتقدِّ مني ،وإن�زال الكتب عليهم ،ول�و أهنم آمنوا
َّ
النِّعمة عليهم من ِّ
كل وجه؛ فالنِّعمة عىل هؤالء ِّ
النبي  عظيمة.
املتأخرين ببعثة ِّ

وفيها :وجوب إخالص الرهبة هلل ،وأنهَّ ا عبادة من عبادات ال َق ْلب .وأ َّما اخلوف الطبيعي
ِ
اجلبِليِّ -كاخلوف من سبع وعدُ ّو :-فال ُينايف ذلك.
�ارا؛ اس�تجال ًبا ل ُق ُلوهبم،
وفيه�ا :ن�داء املد ُع ِّوين باألسماء املح َّببة إليه�م ،وإن كانوا ك َّف ً

وتألي ًفا لنفوسهم.

بشكر النِّ َعمِّ ،
التذكري ُ
فالذكْر ُشكر ،والنِّسيان كُفران.
ويف اآلية:
ُ
وجوب وفاء اإلنسان بنذره ،وبام عاهد اهلل عليه.
وفيها:
ُ
بني الرتغيب والرتهيب يف الدَّ عوة.
الج ْم ُع َ
وفيهاَ :

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ):

ولـَّم�اَّ أمرهم بالوفاء بالعهد ،وأن َيرهبوه وحدَ ه ؛ َأ َم َرهم بعد ذلك باإليامن بالقرآن
الذي أنزله؛ فقال:
(ﭾ) :صدِّ قوا يا أهل الكتاب ،واعملوا (ﭿ ﮀ) من القرآن ،الذي أنزلتُه

\^
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حمم�د ( ،ﮁ) موافِ ًق�ا ومؤ ِّك�دً ا (ﮂ ﮃ) من الت�وراة واإلنجيل،
على َّ
حمم�د  ،وبِ ْعثته ،ووج�وب اإليامن ب�ه ،واألم�ر بالتوحيد،
املكت�وب فيهما صف�ة َّ
بالص�دق عىل نزول الكتب املتقدِّ مة ،وتحَ َ َّقق بنـزوله م�ا جاء فيهام من اإلخبار عن
وش�اهدً ا ِّ
ِ
صفة مب َعثه .
(ﮄ ﮅ) يا معرش أهل الكتاب (ﮆ ﮇ) من الناس؛ أي :ال ت ِ
ُسارعوا إىل الكُفر

حممد  ،و َمن
كفر
بالنب�ي َّ
ِّ
كف�ر بالقرآن فقد َ
بالق�رآن ،وال بالنب�ي  ،و َمن َ

كفر بالقرآن.
كفر
بمحمد  فقد َ
َّ
َ

(ﮈ) أي :بالنب�ي  ،أو هب�ذا الق�رآن؛ َّ
ألن الواج�ب عليك�م أن تكونوا أول
ٍ
مؤم�ن به ،حي�ث َّ
إن صفته  مكتوب ٌة عندك�م يف التوراة واإلنجي�ل؛ فال يليق بكم
تكذبوا به؛ ألنَّك�م إذا كفرتم َك َفر من بعدكم ،رِ
احل�ق أن ِّ
وصتم ُقدو ًة س� ِّيئ ًة
وأنت�م تعلمون َّ
َ َ
فإن ِو ْزر ِ
لذريتك�م ،ف َتب�وءوا بإ ْث ِمكم ِ
ُ
وإثمهم؛ َّ
المبتَدي -باالضافة
املقتدي
ُ
ِّ
يك�ون مثله عىل ُ
المبتدي.-
إىل ِو ْزر ُ
(ﮊ ﮋ ﮌ) :ال تأخذوا عىل ِكتامهنا وحتريفها ثمنًا قليلاً من الرياس�ة ،أو املال ،أو

غير ذل�ك ،ولو كان هذا الثمن هو الدُّ نيا كلها؛ فإنهَّ �ا كام قال اهلل تعاىل( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)

[النساء.]77 :

ض الدُّ نيا الذي تأخذونه من ِ
ِ
فوات َع َر ِ
أتباعكم ،وختافون
أنزلت خشي َة
أي :ال تكفروا بام
ُ

َفقده إذا آمنـتُم ،وختافون عىل جاهكم ورئاستكم.

وق�د كان رؤس�ا ُء اليهود وعا َّمتهم ُيعطون أحبارهم نصي ًبا م�ن الزروع وال ِّثامر ،ويهُ دون
ِ
ِ
ِ
بتحريف
بع�ض الرشائع
وتغيري
إليه�م اهلدايا ،وأحيانًا يكون ذل�ك مقابل اإلفتاء بالباطل،

األحبار إذا آ َمن�وا بالنب�ي  أن يفقدوا ذلك املال ،وتلك الرياس�ة
الك َِل�م ،فخ�اف
ُ
وحرفوا ما يف كتبهم من ِصفته ومبعثه؛ لئلاَّ يفوهتم
أمر النب�ي َّ ،
واملكان�ة ،فكتموا َ
هذا النصيب من الدُّ نيا!
احل�ق ،وإظهاره ،وعدم
(ﮏ ﮐ) أي :اتق�وا ع�ذايب ،باإليامن بما
أنزلت ،واتِّباع ِّ
ُ

ِكتامنه.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن الك َّفار مجي ًعا خما َطبون باإلسالم.

وفيهاَّ :
أن تصديق القرآن لِـام تقدَّ م من الكتب كان باملوافقة واملطا َبقة لـماَ فيها ،وبتحقيق
ذلك عمل ًّيا ،وحصوله يف الواقع.
بإثمه ِ
أن من َك َفر أولاً صار ُقدو ًة سيئ ًة لذريته ولغريه ،فيبوء ِ
وإثمهم.
َّ
ِّ
ُ
َ
وفيهاَ َّ :
وفيهاَّ :
أن َمن اشرتى بآيات اهلل ثمنًا قليلاً ؛ ففيه َش َب ٌه من اليهود.

وم�ن قصد بتع ُّل ِم ِ
ومتاع احلياة الدُّ ني�ا؛ فإنَّه ٌ
�ه العلو َم الرشع َّية أو تعليمه�ا َ
داخل يف
املال
َ
َ
الوعي�د الذي أخرب به النبي  بقولهَ « :م� ْن َت َع َّل َم ِع ْلماً ممَّا ُي ْب َت َغى بِ ِه َو ْج ُه اهلل  ،لاَ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي َها(((.
يب بِه َع َر ًضا من الدُّ ْن َيا؛ مَل ْ يجَ ِدْ َع ْر َ
َي َت َع َّل ُم ُه إِلاَّ ل ُيص َ
جلنَّة َي ْو َم الق َيا َمة» َي ْعنيِ :ر َ
فا َ
فمن َ
جعل تع ُّلمه للدين لنيل ش�هادة يفتخر هبا عىل الناس ،أو جعل تع ُّلم الدِّ ين وس�يلة

لتحصيل الدُّ نيا فقط؛ فهو عىل خطر عظيم.

املس�لمني ،وخدم َة الدِّ ين م�ن خالل ما يكون في�ه من املنصب
نف�ع
َ
أ َّم�ا إذا كان قص�دُ ه َ

الرشعيَّ ،
التفرغ لتعليم
وأن ما حيصل له من املال إنَّام هو َت َب ٌع وليس بأصل ،وليتمكَّن به من ُّ
ّ

الوعيد.
الدِّ ين؛ فهذا مأجور عىل ن َّيته ،وال يدخل يف َ

ِ
ليتف�رغ للتعليم ،وال ينش�غل عنه
�ي م�ن بيت املال م�ا يق�وم بحاله وعيال�ه،
َّ
وم�ن ُأعط َ
ألن قصده نرش ِ
بالتكسب؛ فال بأس عليه؛ َّ
الع ْلم ،وما ُيعطاه وسيلة لتحقيق ذلك.
ُّ
ُ
للمع ِّلم يشء من بيت
وعلى هذا ،فيجوز أخ�ذ األُ ْجرة عىل تعليم القرآن ،إذا مل ُيف�رض ُ
�ب ،وكان ممن يتع عليه وجي�ب هذا التعليمِ ،
التكس ِ
فم ْث ُله
التعليم يقط ُعه عن
امل�ال ،وكان
ُ
َّ ينَّ
ُّ
ُ
ِ
ِ
ُ
َاب اهلل»(((.
يدخل يف حديث النبي « :إِ َّن َأ َح َّق َما َأ َخ ْذت ُْم َع َل ْيه َأ ْج ًرا كت ُ
بين َمن يتع َّلم الرشيعة ليأخذ َع َر ًضا من الدُّ ني�ا ،وبني َمن يأخذ ألجل أن يتمكَّن
ف َف ْ�ر ٌق َ

((( رواه أبو داود ( ،)3664وابن ماجه ( ،)252وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)105
((( رواه البخاري (.)5737
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ِ
ُ
وتعليمه وسيلة،
الدين
فاألول َج َع َل األَ ْخ َذ من الدُّ نيا هو الغاي َة و َت َع ُّل َم
من التع ُّلم والتعليم؛
َ
والثاين َج َع َل خدم َة الدِّ ِ
ين غاي ًة واألَ ْخ َذ من الدُّ نيا وسيل ًة.
احلق َع َر ًضا
احلق،
ويف اآلي�ة:
وحتريم ِكتامنِه ،ويش�تدُ التحر ُيم إذا َأ َخ َذ عىل ِّ
وجوب بيان ِّ
ُ
ُ

من الدُّ نيا.

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ):

ولـماَّ هناهم تعاىل عن الكُفر املناقض لإليامن ،وأن يشرتوا بآياته ثمنًا قليلاً  ،وهو يناقض
ٍ
عظيمنيُّ ،
واحد منهام جريمة عظيمة؛ فقال :
كل
أمرين
َ
اإلخالص؛ هناهم  عن َ
رتع من
(ﮒ ﮓ) :وال ختلط�وا (ﮔ)
َّ
املنـ�زل م�ن عن�د اهلل (ﮕ) املخ َ

والص َ
�دق بالكذب ،وال تس�تعملوا أس�اليب التمويه والتضليل لتحسين الباطل
عندك�مِّ ،
الصدق بالكذب.
وتقبيح ِّ
احلق ،وأ ُّدوا النصيحة لعباد اهلل ،وال تشوبوا ِّ

وص�ح عن قتادة  أنَّه قال يف اآلية« :ال َت ْلبِس�وا اليهود َّية والنرصان َّية باإلسلام؛ َّ
إن
َّ
دين اهلل اإلسالمَّ ،
وإن اليهود َّية والنرصان َّية بِدعة ليست من اهلل»(((.
ويف هذا :ر ٌّد عىل بعض ُ
الخبثاء يف عرصنا ،الذين ُينادون باحرتام مجيع أصحاب األديان،

واملساواة بينهاَّ ،
وأن األديان املوجودة اليوم ك َّلها صحيحة!.

وقد قال تعاىل( :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ)

[آل عمران.]85 :

والسكوت عن تبليغه؛ بل عليكم البيان.
تتعمدوا إخفا َءه،
َ
وقوله (ﮖﮗ) أي :ال َّ
احلق :نبوة النبي ِ ،
وصفته التي جيدوهنا مكتوب ًة عندهم يف التوراة واإلنجيل.
ومن ِّ َّ
(ﮘ ﮙ) :ال تقوموا بالتلبيس ِ
باحلق.
والكتامن ،وأنتم عاملون ِّ
حمم�د  ،وأنت�م تعرفون�ه ح ًّق�ا ،وجتدون وصف�ه مكتو ًبا
أي :ال تكتم�وا َّ
نب�و َة َّ

عندكم ،وتعلمون أنَّه ُه َو.

((( رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)98/1بسند صحيح .
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بالبيان وهو ضد ِ
الك ِ
ِ
تامن.
فعليكم بالنصيحة وهي ضدُ التلبيس ،وعليكم

ويف هذه اآلية من الفوائد:

احلق.
احلق ،ومتييزه عن الباطل،
وحتريم ِكتامن ِّ
وجوب بيان ِّ
ُ
ُ

والش� ُبهات التي ت َُش ِّوش عىل الناس؛ َّ
وجوب القيام بإزالة اإلش�كاالت ُّ
ألن هذا
وفيها:
ُ
م�ن لوازم البيانَّ ،
وأن َمن َت َعينَّ َ عليه أدا ُء ِع ْل ٍم حلاجة الناس إليه ،واليس�تطيعه إلاَّ هو؛ فإنه
جيب عليه أداؤه.
الوعيد عىل خمالفة هذا ،فقال الرس�ول َ « :م ْن ُس ِ�ئ َل َع ْن ِع ْل ٍم َف َكت ََم ُه؛
وقد جاء َ
َار يوم ِ
ِ
الق َيا َم ِة»(((.
َألجْ َ َم ُه اهلل بِل َجا ٍم من ن ٍ َ ْ َ

وفيها :حتريم زخرفة الباطل بالقول لتحسينه ،وحتريم إيراد ُّ
احلق لتقبيحه.
الش ُبهات عىل ِّ
احلق بالباطل؛ تلبيسا عىل الناس ،كام فعلوا يف َخ ْل ِ
وفيهاَّ :
ط
أن من أساليب اليهودَ ،خ ْل َط ِّ
ً

صفة النبي  ،بصفة املسيح الدَّ َّجال.

كخ ْل ِ
ِ
بأي نوع من الباطلَ ،
ط ال َعدْ ِل
أي نوع من ِّ
َ
احلق ِّ
ويؤخ�ذ م�ن اآلية :النهي عن َخ ْلط ِّ
والص ِ
بالر ْشوة ،ونحو ذلك.
دق بالكذبُ ،
بالجورِّ ،
َ
والحكم ِّ
احلق ِ
وكتامنه ،خو ًفا أو َهيبة من أحد ،وال طم ًعا يف
وفيه�ا :أنَّ�ه ال جيوز االمتناع عن قول ِّ
ُدنيا.

وفيها :بيان األثر اليسء لعلامء الضاللة عىل الناس.

الح َّجة عليهم.
وفيها :أمه َّية إعالن ِّ
احلق وبيانه وتوضيحه؛ هلداية الضا ِّلني ،وإقامة ُ

احلق؛ لينخدع الناس ويأخذوا به ،كام ُي َقدَّ م اليو َم
وفيه�ا :حتريم ترويج الباطل يف صورة ِّ
ِ
ِ
ِ
املتنورين ،وكام تفعله وسائل اإلعالم
المصلحني ِّ
كثري من املنافقني واملفسدين عىل أنهَّ م من ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
بالصف�ات القبيحة،
حقائ�ق احلوادث،
يف إخف�اء
وتنفير الناس عن ِّ
احل�ق وأهل�ه ،بنَ ْعتهم ِّ
وتزيني الباطل وأهله ،بال َّثناء عليهم ،وهذه طريقة اليهود املغضوب عليهم.

((( رواه أبو داود ( ،)3658والرتمذي ( ،)2649وابن ماجه ( ،)266وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)6284
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(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ):

ولـَّم�اَّ َأ َم َ�ر اهلل باإليامن يف قول�ه (ﭾ ﭿ ﮀ) ،وهنى عماَّ يناقض�ه ،و َأ َم َر ببيان
احل�ق ،وهن�ى ع يناقضه؛ َأم�ر بل�زوم الرشائ�ع ،وأداء ِ
العبادات؛ فق�ال تعاىل( :ﮛ
ِّ
َ َ
َّم�اَّ

ﮜ).

ِ
ِ ِ
بس�نَنها
وإقامته�ا :باعتقاد َف ْرض َّيته�ا ،وإقامتها برشوطها وأركاهنا وواجباهتا ،واالهتامم ُ

والصالة تش�مل :الفريضة والنافل�ة ،فيكون األمر هبا للفريضة للوجوب ،والنافلة
وآداهباَّ .

لالستحباب.

بالصالة ،أي :صالة املس�لمني الت�ي شرَ َ َعها يف هذا
واملقص�ود بأم�ر اليه�ود والنصارى َّ

الدِّ ين ،ال صالة اليهود والنصارى.

الم َعَّي�نَّ يف أم�وال
(ﮝ) َأعط�وا (ﮞ) الواجب�ة يف أموالك�م ،وه�ي النصي�ب ُ
�ميت (زكاة)؛ ألنهَّ �ا ت َُزكِّي
وس ِّ
خمصوص�ة ،وتُدف�ع ألهلها ومس�تح ِّقيها الذي�ن َع َّين َُهم اهللُ .
النفس وتُطهرها.

أيضا.
ويدخل يف اآلية :زكاة الفطر ً
ومل يبِّي�نِّ هن�ا مقدار الواجب ،وال األموال الزكو َّية ،وال أهل ال�زكاة الذين تُد َفع إليهم،
ولكنها مب َّينة يف مواضع أخرى من القرآن الكريم.
وص ُّلوا
الصالةَ -
(ﮟ ﮠ ﮡ) أي :كونوا مع املؤمنني يف أفضل أعامهلم -وهي َّ

مع النبي  وأصحابه.

َّ
استدل كثري من العلامء هبذه اآلية عىل وجوب صالة اجلامعة.
وقد
َّ
كوع) ِّ
وألن اليهود ال ركوع يف صالهتم،
بالذكر ل َف ْضله،
(الر َ
َّ
وخص اهلل س�بحانة وتعاىل ُّ

ولكونه ثقيلاً عىل أهل اجلاهل َّية.

(الصالة) ركو ًع�ا؛ َّ
ألن الركوع من أفضل
�ميت َّ
املجرد ،وإنَّام ُس ِّ
بالرك�وع َّ
وال ُيتع َّب�د هلل ُّ

أركاهنا ،وهو عالمة خضوع هلل؛ ولذلك جاء األمر به.

90

تطهريا للنفوس واألموال.
تطهريا للنفوس ،وبالزكاة
بالصالة
فأمر يف هذه اآلية َّ
َ
ً
ً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اإليامن ي ْتبعه القيام ِ
َّ
بالعبادات.
َ َ

والصالة مع املس�لمني ،م�ع َّ
الصالة التي
أن َّ
وفيه�اَ :أ ْم�ر اليهود بالدُّ خول يف اإلسلامَّ ،

ُف ِرض�ت عليه�م يف رشيعته�م فيه�ا ركوع وس�جود ،كما قال تع�اىل( :ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [آل عمران ،]43 :وهذا ّ
يدل عىل َّ
ٌ
ناسخ لِـام قب َله
أن اإلسالم

من الرشائع.

ويف اآليةُ :
طهر النفوس واألموال.
وحسنُها؛ بمجيئها بام ُي ِّ
كامل الرشيعة ُ

وفيها :امتحان اهلل لعباده ،بإخراج بعض أمواهلم ،وعالج ُب ْخ ِل النفوس.

وفيها :جواز التعبري عن اليشء ِ
الصالة بـ (الركوع).
بذكْر بعض أجزائه ،كام َو َص َ
ف َّ
وفيهاَ :ف ْضل صالة اجلامعة.

أن العبد ُي َضا َعف أجره بمشاركته إلخوانه املص ِّلني ،مع َّ
فيهاَّ :
أن صورة العمل واحدة،
العبادة ي ِ
وأن اجتامع املؤمنني بعضهم إىل بعض يف ِ
ضاعف َأ ْج َر ِّ
َّ
كل واحد منهم.
ُ

(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ):

والصالة مع اجلامعة؛ و َّبخهم
الصالة وإيتاء ال�زكاةَّ ،
ولـَّم�اَّ َأ َم َر تعاىل أه�ل الكتاب بإقام َّ
على م�ا كان منهم من ِ
رب مع تركه�م لهِ ،
وهني الناس عن املعايص مع وقوعهم
أمر الناس بال ِّ
فيها؛ فقال:

(ﮤ ﮥ) :وه�ذا االس�تِفهام لإلن�كار والتقري�عِ ،
واخلط�اب لبن�ي إرسائيل،
ُ

وخصوصا أحبارهم ورهباهنم؛ فقد كانوا يأمرون الناس بطاعة اهلل وتقواه ،و(ﮦ) وهو
ً
مجيع خصال اخلري.

وقول�ه (ﮧ ﮨ) :ترتكوهن�ا من اخلير ،وال حتملوهنا علي�ه ،وال متنعوهنا من

تقرأون كتاب
املع�ايص .أفيليق بكم أن تفعلوا ذلك( ،ﮩ ﮪ ﮫ) :حال كونكم َ
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اهلل ،وهو التوراة التي كانت يف أيدي أحبارهم ورهباهنم ،الذين يأمرون وينهون ،وخيالفون،
مع َّ
الرش.
أن الواجب البدء بالنفس أولاً يف إلزامها بال ِّ
رب ومنعها من ِّ

[الصف ،]2 :وقال نبي اهلل
وقد قال تعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) َّ

شعيب ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [هود.]88 :

ِ
ار َض من ن ٍ
اه ُه ْم بِ َم َق ِ
َار،
«ر َأ ْي ُت َل ْي َل َة ُأسرْ ِ َي يِب ِر َجالاً ُت ْق َر ُض ش� َف ُ
وقال النبي َ :
َف ُق ْل ُتَ :م ْن َه ُؤلاَ ِء َيا ِج رْ ِب ُيل؟ َف َق َال :اخلُ َط َبا ُء من ُأ َّمتِ َكَ ،ي ْأ ُم ُر َ
الب َو َين َْس ْو َن َأ ْن ُف َس ُه ْم
ون الن َ
َّاس بِ رِ ِّ
وهم ي ْت ُل َ ِ
َاب َأفَلاَ َي ْع ِق ُل َ
ون؟»(((.
ون الكت َ
َ ُ ْ َ
وق�ال النب�ي « :يجُ اء بِالرج ِل ي�وم ِ
�ق َأ ْقتَا ُب ُه((( فيِ
الق َيا َم ِة َف ُي ْل َق�ى فيِ الن َِّارَ ،ف َتنْدَ لِ ُ
َ ُ َّ ُ َ ْ َ
الن َِّارَ ،فيدُ ور َك يدُ ور ِ
احلماَ ُر بِ َر َحا ُهَ ،ف َي ْجت َِم ُع َأ ْه ُل الن َِّار َع َل ْي ِه َف َي ُقو ُل َ
ونَ :أ ْي ُفال َُنَ ،ما َش ْأن َُك؟
َ ُ ماَ َ ُ
ْ�ت آمركُم بِالمعر ِ
ِ
وف َوالَ آتِ ِيه،
�س ُكن َ
َأ َل ْي َ
المنْك َِر؟ َق َالُ :كن ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ
الم ْع ُروف َو َتن َْهانَا َع ِن ُ
ْ�ت ت َْأ ُم ُرنَا بِ َ
المنْك َِر َوآتِ ِيه»(((.
َو َأنهْ َاك ُْم َع ِن ُ

مِ ِ
الس ِ
اج،
وقال النبي َ « :م َث ُل ال َعالِ ا َّلذي ُي َع ِّل ُم الن َ
َّاس اخلَيرْ َ و َين َْسى َن ْف َس ُه؛ ك ََم َث ِل رِّ َ
ُيضيِ ُء لِلن ِ
َّاس ويحَ ْ ِر ُق َن ْف َس ُه»(((.
وقال الشاعر:
ِ
يِ
ال َتنْ� َه َع�ن ُخ ُل ٍ
وت�أت م ْث َل� ُه
�ق
َ
اب�دأ ِ
بنفس َ
فانَه�ا ع�ن غ ِّيه�ا
�ك هْ

َ
عظي�م
فعل�ت
علي�ك إذا
ع�ار
َ
ُ
ٌ
حكيم
فأن�ت
�ت عن�ه
َ
انته ْ
ف�إذا َ
ُ

وقول�ه (ﮭ ﮮ) :االس�تِفهام للتوبي�خ؛ أي :أفلا يكون لكم عق�ول تُدْ ِركون هبا

خطأكم وضاللكم؟!

والعقل عقالن :عقل اإلدراك :وهو َف ْهم األشياء ،ويرتتَّب التكليف عليه.
((( رواه ابن ح َّبان ( ،)53وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)2327
((( أي :خترج أمعاء بطنه من مكاهنا.

((( رواه البخاري ( ،)3267ومسلم (.)2989
ِ
((( رواه الطرباين يف الكبري ( ،)165/2وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب ( ،)131و ُأع ّل بالوقف.

92

يرضه .وهو املقصود
وعقل ُّ
الر ْشد :وهو الذي حيمل صاحبه عىل ما ينفعه ،وحيجزه عماَّ ُّ
هنا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّه ينبغي عىل ِ
املسلم أن يكون إما ًما ِبف ْعله قبل قوله.
ويؤخذ من اآلية :أمه َّية الرتبية بال ُقدوة.
َ
وفيها :خطورة خمالفة القول بالفعل.
وفيها :توبيخ علامء السوء.

ِ
وفيهاَّ :
الحكم ،أشدُّ يف ال َّلوم من اجلاهل الذي ال يعلمه.
أن املخالف الذي يعلم ُ
وفيهاَّ :
أن مراتب الناس يف األمر باملعروف والعمل به متفاوتة:

المنكَر ويرتكه ،وهذا أرشف املنازل.
فمنهم َمن يأمر باملعروف ويعمل به ،وينهى عن ُ

المنكَر ويقع فيه ،وهذا ُّ
أحط املنازل.
ومنهم َمن ال يأمر باملعروف وال يفعله ،وال ينهى عن ُ

المنكَر ويأتيه ،فهذا َ
مؤاخ ٌذ مذموم،
وبينهما الذي يأمر باملعروف وال يأتيه ،وينهى ع�ن ُ
ِ
ولكنَّه ُّ
وجاهد نفس�ك يف فعله ،وان َه عن
أقل س�و ًءا ممَّن حتته؛ ولذلك ُيقال لهُ :مر باملعروف
ِ
وجاهد نفسك يف تركه.
المنكَر
ُ
ويف اآلي�ةَّ :
قوي
الر ْش�د ،وأنَّه إذا َ
أن العق�ل يمن�ع صاحبه من إتيان القبي�ح ،وهذا عقل ُّ
ص ِ
بعض َن ْق ِ
الع ْلم.
َع ّو َض َ

(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ):

قوله تعاىل (ﮰ) أي :عىل أمور الدُّ نيا واآلخرة ،وما حيدث لكم.

والصالة عىل مرض�اة اهلل ،واعلموا أنهَّ ام من
بالصرب َّ
ق�ال أبو العالية « :واس�تعينوا َّ

طاعة اهلل»(((.

((( تفسري الطربي (.)15/1
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ِ
موج ًها ألحبار أهل الكتاب وبني إرسائيل-؛ فإنه عا ٌّم جلميع الناس.
وهذا اخلطاب -وإن كان َّ

الصرب.
(ﮱ) :حمَ ْل النفس عىل الطاعة ،وك ّفها عن املعصية .والصوم من َّ

(ﯓ) ْفرضها ونفلها ،و«ك َ
َان النَّبِ ُّي  إِ َذا َح َز َب ُه َأ ْم ٌر َصلىَّ »(((.
ِ
تنحى عن الطريق
ونُع�ي إىل ابن ع َّباس  أخوه ُق َثم وهو يف س�فر ،فاسترجع ،ث�م َّ
فأن�اخ راحلت�ه وصَّل�ىَّ ركعتني ،ثم ق�ام يمشي إىل راحلته وهو يق�ول( :ﮰ ﮱ

ﯓ) اآلية(((.

نفس�ه فيها،
شي على عب�د الرمحن ب�ن عوف  غش�ية ،حت�ى ظنُّوا أنَّ�ه فاضت ُ
و ُغ َ
فخرجت امرأته أ ُّم كلثوم -وكانت من املهاجرات األوائل -إىل املس�جد ،تستعني بام ُأمرت

والصالة(((.
الصرب َّ
باالستعانة به من َّ

الصلاة ،وقي�ل :االس�تعانة ،أو الوص َّية بام تقدَّ م (ﯖ) ش�ا َّقة ثقيلة
(ﯕ) أيَّ :

(ﯗ ﯘ ﯙ) املتواضعين هلل ،اخلاضعين لطاعت�ه ،اخلائفين من�ه ،املس�تكينني ألمره،
املصدِّ قني بام َأنزل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
يسه اهلل عليه.
ع َظم َقدْ ر َّ
الصالة ،وأنهَّ ا عظيمة لكنَّها يسرية عىل َمن رَّ

وفيهاَّ :
المخبِتني هلل ،اخلائفني من عقابه ،فإنهَّ ا
أن َّ
الصالة ش�ا َّقة صعبة االحتامل ،إلاَّ عىل ُ
سهل ٌة عليهم ،وقال النبي « :وج ِع َل ُقر ُة َعينِي فيِ الص ِ
الة»(((.
َّ
َّ ْ
َ ُ
ويف اآليةَّ :
أن َمن كان هلل أخشع ،فهو له أطوع.

وفيه�ا :االس�تعانة ِ
بالعبادات عىل ُش�ؤون احلياةَّ ،
وأن ذلك ال ُين�ايف قصدَ وجه اهلل هبذه

ِ
العبادات ،ورجا َء ثواب اآلخرة مع خري الدُّ نيا.

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)4703
((( رواه أبو داود (،)1319
َّ
((( شعب اإليامن (.)9233

((( تفسري عبد الرزاق (.)298/1

((( رواه النسائي ( ،)3939وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3124
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وفيهاَّ :
والصالة ُي َس ِّليان عند املصائب ،وخي ِّففان األحزان.
الصرب َّ
أن َّ
أن التصديق بوعد اهلل وخشيته واخلوف منه ،خي ِّفف ثِقل ِ
وفيهاَّ :
العبادة عىل النفس.
لذة ِ
وفيها :أثر اخلشوع يف حصول َّ
العبادة ،واالستمتاع هبا.

والصرب ع�ن معصية اهلل،
الصرب عىل طاع�ة اهللَّ ،
الصرب ،وه�ذا يش�ملَّ :
وفيه�ا :فضيل�ة َّ

والصرب عىل أقدار اهلل املؤملة.
َّ

والصالة تُر ِّغب
الصرب يف اآلية بالصوم((( ،فالصوم َيز ِّهد يف الدُّ نياَّ ،
وفَّس�رَّ جماهد وغريه َّ
يف اآلخرة.
وفيهاَّ :
الصالة ال تكمل إلاَّ بالصرب.
أن َّ

وفيها :أنَّه ينبغي حتصيل اخلشوع؛ لتحقيق ما أمر اهلل به.

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ):

ثم بينَّ تعاىل َمن ُهم اخلاشعون ،الذين َي ُ
والصالة؛ فقال:
الصرب َّ
سهل عليهم َّ
(ﯛ ﯜ)ُ :يوقنِ�ون ،و َيعلمون ،و َيعتقدون اعتق�ا ًدا جاز ًما .و(ال َّظن) يأيت بمعنى
اليقني ،ويأيت حاملاً ملعنى َّ
الش ّك ،واملرا ُد به هنا األول.
(ﯝ ﯞ ﯟ) بع�د امل�وت ،ويوم ال َب ْعث ،وسيرونه ،وس ُيحاس�بهم وجيزهيم عىل

الصالة ،وتنفيذ الوصية.
أعامهلم؛ ولذلك َس ُهلت عليهم َّ
ِ
ومنقلبون إىل اهلل.
(ﯠ ﯡ ﯢ) :صائرون

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
املس�لم يحُ ْ ِس�ن العمل الذي َيلقى اهلل علي�ه ،وال ييسء فيه؛
أن اعتق�اد مالق�اة اهلل ،جيعل

فريىض اهلل عنه.

بالرجوع إىل اهلل يف مجيع األمور ،وهذا يستلزم اخلوف منه ،واحلياء،
وفيها :أثر االعتقاد ُّ
ومراقبته ،بحيث اليفقدُ ك حيث َأ َم َرك ،وال جيدُ ك حيث هناك.

((( انظر :تفسري ابن كثري (.)251/1

\^

95

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ):
ثم أعاد تعاىل تذكري بني إرسائيل بنِعمته عليهم؛ فقال:

اخلطاب لليهود( :ﯦ) ِ
(ﯤ ﯥ) ِ
بألس�نَتكم و ُق ُلوبكم ،قولاً وعملاً (ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ) وتش�مل :مجي�ع النَّع�م الدِّ ين َّي�ة والدُّ نيو َّي�ة ،مث�ل :أن َج َع َل فيه�م أنبياء،
والسلوى،
وجعلهم ملوكًاَ ،
ونجاهم من ِّ
وأنزل عليهم كت ًبا عظيمةَّ ،
عدوهم ،وأطعمهم امل َّن َّ

الح َجر ،وغري ذلك.
وظ َّلل عليهم الغامم ،و َف َّج َر هلم املاء من َ

ل�ت آباءكم ،أي :يف ذلك
(ﯫ ﯬ) (ال َف ْض�ل) :الزي�ادة يف اخلري ،واملقصودَ :ف َّض ُ
َ
أفضل األُ َم�م يف الع�امل ،وأ َّما بعد ب ْعث�ة النبي
الوق�ت -زم�ن آبائه�م -حي�ث كانت أ َّمتُه�م
 ،فقد صارت هذه األُ َّمة أفضل من بني إرسائيل ،ومن غريهم ممَّن س�بق ،كام قال

تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) اآلية [آل عمران.]110 :

ُ�م تُو ُف َ
ُ�م َخيرْ ُ َها
ون -ويف رواي�ة :تُتِ ُّمونَ -س� ْب ِع َ
ني ُأ َّم ًةَ ،أ ْنت ْ
وق�ال النب�ي َ « :أ ْنت ْ

َو َأك َْر ُم َها َعلىَ اهلل»(((.

عال ،واملقصود :مَ
(ﯭ ﯮ) (العاملون) :جمَ ْع مَ
عال ذلك الزمان.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
حممدً ا
أنَّ�ه جيب على بني إرسائيل ُش�كر نعم�ة اهلل عليهم ،وم�ن ذل�ك :أن َيتَّبِ ُعوا نب َّين�ا َّ

.

ٌ
وفيه�اَّ :
تفضي�ل يف زمن خمصوص؛ لِـام كان عليه كثري منهم
أن تفضيل بني إرسائيل هو
وقت ذاك من ِ
الع ْلم واإليامن والعمل الصالح.
َ
عصوا وخان�وا واحتالوا عىل شرَ ْ ع اهلل ،وقتلوا األنبياء ،ون َقضوا العهد ،رضب اهلل
ولـَّم�اَّ َ
عليه�م ِّ
غريهم عليهم ،و َن َق َل الرئاس�ة
الذ َّلة ،ولعنهم ،وب�اءوا بغضب عىل غضبَّ ،
وفضل َ
الدِّ ينية منهم إىل غريهم.

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)2301
((( رواه الرتمذي ( ،)3001وابن ماجه ( ،)4288وأمحد (َّ ،)20015
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وأن َّ
َّاس يتفاضلون ،وأنهَّ م درجاتَّ ،
وفيهاَّ :
كل س َبب مرشوع من أسباب التفضيل
أن الن َ
هو نِعمة من اهلل.

(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ):

َ
إرسائيل بنِعمه عليهم؛ َّ
حذرهم من يوم القيامة ،فقال:
لـماَّ ذك ََّر تعاىل بني
ِ
ِ
بطاعة ر ِّبكُم (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
عذاب ذلك اليو ِم،
(ﯰ ﯱ) :اخت�ذوا وقاي ًة م�ن
ِ
ُ
وتزول
عذاب اهلل ،وال تَقيض عنها ح ًّقا من حقوقها،
َدفع عنها شي ًئا من
ﯷ) :التُغني ،وال ت ُ
ِ
شغ ُله عن ِ
ِ
ٍ
ووالده والن ِ
القات ،ويأيت َّ
َّاس أمجعني.
ولده
وتنقطع ال َع
األسباب
ُ
كل واحد ما ُي ُ
ُ
ُ

ِ
(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) (الش�فاعة) :طلب اخلِي�رِ
للغري ،فال ُيق َبل ي�و َم القيامة من ٍ
نفس
ولوكانت مؤمن ًة -شفاع ٌة ،عن ٍنفس إذا كانت كافرةً.
ِ
(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) :ال ُي ُ
عذاب اهلل.
قبل منها فدا ٌء من

(ﰀ ﰁ ﰂ) (النصر) :اإلعان�ة لِدف� ِع الرضر .واملعن�ى هنا :ال أح�د ُي ِنقذهم من

عذاب اهلل ،وال َيدفعه عنهم؛ كام قال تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [الطارق.]10 :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِشدَّ ة يوم القيامة ،الذي تب ُطل فيه منفع ُة األنساب ،وتتقطع فيه األسباب -بمنع العذاب
أو ختفيفه -وهي ثالثة :الشفاعة ،أو ِ
الفدْ ية ،أو النرص ،وك ُّلها ممنوعة يف ذلك اليوم.
بني الدُّ نيا واآلخرة يف أداء احلقوق؛ ففي الدُّ نيا جتوز جمازاة الواحد عن
وفيها :بيان الفرق َ

صاحبه ،أما يو َم القيامة فال.

وفيه�ا :نفي الش�فاعة للك َّفار .أما الش�فاعة املقبول�ة فقد د َّلت ِ
األد َّلة على حصوهلا يوم
َّ

رب السماوات واألرض ،ملن شاء سبحانه ،كام قال تعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ
القيامة بإذن ِّ

ﭼ ﭽ) [األنبياء ،]28 :وق�ال( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)

[طه.]109 :

\^
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وفيها :تذكري األحفاد بأنهَّ م إذا ك َفروا فال ينفعهم صالح األجداد.

وفيه�اُ :بطلان قياس أم�ور اآلخرة عىل أم�ور الدُّ نيا؛ ف�إن الدُّ نيا حيصل فيها ش�فاعات
األسير ومس�ت ِ
َ�اص وفِدْ ي�ة ،بخلاف اآلخ�رة ،والدُّ نيا يمكن فيه�ا فِ ُ
َح ِّق ال َقتْل يف
كاك
ِ ُ
و َتن رُ
ِ
القصاص باألموال -من د َية وفِدْ ية -بخالف اآلخرة.
وفيه�اُ :بطلان املحاباة يوم القيام�ةَّ ،
الحكم يصري إىل اجل َّبار ال َع�دْ ل ،الذي ال ينفع
وأن ُ

لديه ُّ
الش َفعاء والن رَُّصاء.

وفيه�اَ :ق ْط�ع الطريق عىل النفوس ِ
وفرطت،
املراوغ�ة ،التي تُؤ ِّمل إذا أس�اءت يف الدُّ نيا َّ
بأ ا ستنجو يف اآلخرةِ ،
بم ْثل ما تستعمله يف الدُّ نيا من أسباب النجاة والفكاك.
نهَّ
واملفرطين ،وبيان أنَّه ل�ن ينجو يف اآلخ�رة إلاَّ َمن عمل
حتذي�ر بلي�غ لل ُعصاة
ويف ه�ذا:
ِّ
ٌ

حلا.
صا ً

وفيه�ا :عدم الس�كون إىل املخلوقني من ن رَُصاء ُ
وش� َفعاء؛ ألنهَّ م ال ينفع�ون يوم الدِّ ين،

القوي املتني ،وحدَ ه ال رشيك له.
والتوكُّل ال يكون إلاَّ عىل
ّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ):

َ
إرسائيل يف قول�ه( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)؛
ذكر تعاىل ما أنع�م به عىل بني
ولـَّم�اَّ َ
شرَ َ َع بعدها يف تفصيل ذلك؛ فقال:
نجينا آباءكم،
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) :أنقذناك�م ،وخ َّلصناكم ،واملقصودَّ :
ِ
وإنجا ُء اآلباء نِعم ٌة عىل األبناء؛ َّ
وجودهم.
ب
ألن ذلك س َب ُ
(ﭖ)ُ :يذيقونَكم ،و ُي ِ
ور ُدونكم ،و ُيك ِّلفونكم ،و ُيو ُلونَكم (ﭗ ﭘ) :أشدَّ ه

وأسوأه .وقيل :ما سا َءهم من العذاب.

فإن قال قائل :وما ذلك العذاب -الذي كانوا َي ُسوموهنم -الذي كان يسوؤهم؟

وفسه بقول�ه( :ﭙ) ُيبالِ ُغون ،و ُيكْثِرون من َقت ِْل
قي�ل :هو ما وصفه اهلل تعاىل هنا رَّ
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(ﭚ) أي :الذك�ور م�ن األوالد( .ﭛ ﭜ)َ :يرتكوهن� ّن على قيد احلياة
ِ
للخدمة ،ولِ َي ِلدْ ن اخلدَ م يف املستق َبل.
التعذيب َق ْب َل ب ْعثة موسى  وبعده ،كام قال تعاىل عىل لسان قوم موسى:
وكان هذا
ُ

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [األعراف ،]129 :لكنَّ�ه بع�د ب ْعثت�ه 

أش�دُّ ؛ لقوله تعاىل حكاي� ًة عن فرعون وهامان وق�ارون( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ) [غافر ،]25 :ولقول�ه تع�اىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ) [األعراف.]127 :

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) :ابتلا ٌء باملك�روه هبذا الع�ذاب ،أو ابتال ٌء باخلري يف
ِ
ختليصكم ممَّا كنتم فيه نِعم ٌة عظيم ٌة عليكم من ر ِّبكم.
اإلنجاء الذي َح َص َل بعده ،ويف

س؛ ليش�ك َُر العبدُ ر َّبه ،وتار ًة بام يضرُ ُّ ؛
و(البالء) :االختبار واالمتحان ،وتار ًة يكون بام َي رُ ُّ
ِ
ب.
ب و َي ْر َه َ
رب ،وتار ًة هبام م ًعا؛ ليرَ َغ َ
ليص َ
ِ
ِ
وختليصهم
إنجائهم
وق�د كان يف تعذي�ب قوم فرعون لبني إرسائيل ابتال ٌء باملكروه ،ويف
بال ٌء باخلري.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االبتالء بتسليط األعداءَّ ،
وأن اإلنجاء منهم نِعم ٌة عظيم ٌة.

وفيهاَ :مك ُْر قو ِم فرعون؛ فإنهَّ م أرادوا حتديد ن َْسل بني إرسائيل ،وتقليل عدَ ِدهم.
وفيهاَّ :
عظيم عىل اآلباء.
عذاب
أن بقا َء البنات يف حال االمتهان،
ٌ
ٌ
الناس ،وتسخريهم ِ
ِ
َ
وفيهاَّ :
للخدمة.
إذالل
أن ِمن شأن ال ُّطغاة
َ

الضعفاء واملظلومني ،من األقوياء الظاملني.
وفيهاُ :قدرة اهلل عىل ختليص ُّ

أن ال�رب تبارك وتعاىل ل�ه مط َل ُق التَّرص ِ
اعرتاض
والرش؛ فال
ف يف َخ ْلقه باخلير
َ
وفيه�اَّ َّ َّ :
ُ
ِّ
ُّ
عىل ح ِ
كمه و َقدَ ِره.
ُ

\^
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وفيها :نسب ُة النِّ َعم إىل مصدرها ،وهو اهلل .

(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ):

الناجين بنِعمته عىل وجه ال ُعم�وم؛ َف َّص َل بعد ذل�ك؛ فذكَّرهم بكيف َّية
ولـَّم�اَّ ذكَّ�ر أحفا َد
َ
إنجائهم؛ فقال:

ُ
س�لوك
ليتيرس لكم
(ﭥ ﭦ) :ش�ققنا ،وفلقنا (ﭧ) لكم و بس� َببِكم (ﭨ)
َ
ِ
الساحل( ،ﭪ ﭫ
الطريق فيه؛ (ﭩ) من فرعون وجنوده ،وأخرجناكم إىل َّ
اه َ رِ
ﭬ) يف البحر (ﭭ ﭮ) وقع هذا ،وأنتم ت َُش ِ
ص َ
ون آي َة اهلل البالغة.
َ َ
دون و ُت ْب ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أق�ر أعينهم بإهالك عدُ ِّوهم ،وقد كانت النِّعم ُة
عظي�م َف ْض ِل اهلل عىل بني إرسائيل ،وأنَّه َّ
ُ

عىل بني إرسائيل مضا َعف ًة.

فإن رؤية عدُ وهم َل ُك فيه شفاء صدورهم ،وذهاب ِ
وكذلكَّ ،
غيظ ُق ُلوهبم.
ُ
ُ
ِّ يهَ ْ

وكان ذلك يوم عاشوراء ،كام يف حديث ابن ع َّباس َ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهلل َ ق ِد َم
�ورا َءَ ،ف َق َال لهَ ُ ْم َر ُس ُ
الم ِدينَ َةَ ،ف َو َجدَ ال َي ُهو َد ِص َيا ًما َي ْو َم َع ُ
�ول اهلل َ « :ما َه َذا ال َي ْو ُم
اش َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا َّل�ذي ت َُصو ُمونَ� ُه؟»َ .ف َقا ُلواَ :ه َ
وس�ى َو َق ْو َم� ُهَ ،و َغ َّر َق ف ْر َع ْو َن
يمَ ،أن َْجى اهللُ فيه ُم َ
�ذا َي ْو ٌم َعظ ٌ
وسى ُشك ًْرا؛ َفن َْح ُن ن َُصو ُم ُه.
َو َق ْو َم ُهَ ،ف َصا َم ُه ُم َ

وس�ى ِمنْك ُْم»؛ َف َصا َم ُه َر ُس ُ
�ال َر ُس ُ
َف َق َ
�ول اهلل
�ول اهلل َ « :فن َْح� ُن َأ َح ُّ
�ق َو َأ ْو ىَل بِ ُم َ
َ ،و َأ َم َر بِ ِص َي ِام ِه(((.

البحر ينفلق إىل فِ ْر َقنيٌّ ،
كل منهام كاجلبل العظيم.
وفيهاُ :قدرة اهلل العظيمة؛ حيث َج َع َل
َ
وفيهاُ :
�لب املاء
الناس؛ فقد َس َ
بيان ُقدرة اهلل تعاىل عىل تغيري أحوال الطبيعة ،وما اعتاده ُ

خاص َّي َة الس�يالن ،فت ََج َّمدَ عىل جانبي الطريق الذي سلكه موسى وبني إرسائيل؛ ليعو َد بعد
ِّ
ذلك وينطبق عىل فرعون وقومه ،فالذي خل َقه أثبته ثم ر َّده.

((( رواه البخاري ( ،)3943ومسلم ( )1130واللفظ له.
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بيان كيف س ِ
َ
وفيهاُ :
فرعون؛ حيث َأ ْه َلكَه بام كان يفتخر به ،وهو املاء ،كام قال
خ َر اهللُ من
َ

فرعون( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [الزخرف.]51 :

ِ
أع�داء اهلل اليو َم ،حت�ى ظنُّوا أنهَّ �م ال يمكن
صنائ�ع
ويف اآلي�ة :ر ٌّد على الذي�ن بهَ رتهْ �م
ُ

َ
فرعون دا َّل ٌة عىل ُقدرة اهلل يف إهالك الك َّفار ،مهام
االنتصار عليهم؛ فهذه اآلية يف إهالك قوم
ُ

قوهتم.
كانت َّ

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ):

َ
ونجى بني إرسائيل؛ قا َدهم موسى  ،وهت َّيأوا ل َقبول
ولـماَّ َأ ْغ َر َق اهللُ
فرعون وقو َمهَّ ،
ِ
أوام�ر اهلل ،يف املوع�د الذي أخرب اهلل عنه ،بقول�ه( :ﭰ ﭱ) أي :واذكروا يابني إرسائيل
ِ
ِ
الوعْدُ له من اهلل؛ ليوحي إليه باألوامر إىل بني إرسائيل.
ق َّص َة وعدنا (ﭲ)؛ حيث َصدَ َر َ

ٍ
بعشرَ ،ت َف َّرغ فيها
(ﭳ ﭴ) يك�ون يف هنايته�ا املوعد ،وكان�ت ثالثني ،ثم أمتَّها اهلل

ينـزهلا عليه.
موسى  للعبادة والته ُّيؤ لتل ِّقي وحي اهلل والتوراة التي َس ِّ

وق�د جاء ُ
�ورة «طه»؛ فق�ال ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
بي�ان املواعدة يف ُس َ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [طه ،]80 :وكان مع موسى  سبعون رجلاً
َ
منتخ ًبا حلضور

هذا املوعد.

(ﭵ ﭶ ﭷ) :جعلت�م َ
متث�ال َّ
الس�امري إهلًا تعبدونه( ،ﭸ
الذهب الذي صنعه
ُّ
ِ
ظاملني
ذه�اب موس�ى مليق�ات اهلل( .ﭺ ﭻ) يف حال كونك�م
ﭹ) :م�ن بع�د
َ
ألنفسكم ،بوضع ِ
العبادة يف غري موضعها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الته ُّيؤ لتل ِّقي كالم اهلل ،وما يأمر به من التكاليف.
املوعد لتل ِّقي ِ
ِ
الع ْلم.
وفيها :ضرَ ْ ُب

وأن من ِ
أن بني إرسائيل مل يكونوا معذورين أبدً ا يف الشرِّ ك الذي وقعوا فيهَّ ،
وفيهاَّ :
سوء
انتهاز فرصة غياب نبيهم؛ ليكفروا وي ِ
ِ
وينحرفوا.
فسدوا يف األرض
بني إرسائيل:
َ
ُ
ِّ
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وفيهاَّ :
غياب العالِـم عن الناس من أسباب ظهور الشرِّ ك والبِدعة فيهم.
أن
َ
ِ
بتامثيل َّ
ُ
الذهب.
افتتان بني إرسائيل
وفيها:

ِ
حر َم الشرَّ ْ ُع اتخِّ ا َذها.
وفيها :فتن ُة ُّ
الص َو ِر لذوات األرواح؛ ولذلك َّ
وفيهاَّ :
عظيم.
ظلم
ٌ
أن عبادة غري اهلل ٌ

ُ
الو ْع�د م�ن اهلل ،بإيتاء موس�ى التوراة
وفيه�ا:
اش�تامل املواع�دة َ
بين موس�ى ور ِّبه على َ
وتكليمه ،وو ْعد موسى لربه بتل ِّقيها و َق ِ
ِ
والعمل هبا.
بوهلا
ِّ
َ َ
الشهر بال َّليلة.
تسبق األ َّيا َم ،فتأيت ليل ُة اليوم قب َله ،ويبدأ
وفيها :التأريخ بالليايل؛ ألنهَّ ا ُ
ُ
العبادة تهُ يئ النَّفس لتل ِّقي ِ
أن مواصلة ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم.
َ
ِّ

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ):

فإن احلليم  مل ُي ِ
وبالرغم من ُق ْب ِح جريمة بني إرسائيل؛ َّ
عاج ْلهم باإلهالك؛ فقال
َ
( :ﭽﭾﭿ) أي :جتاوزنا عن عقوبتِكم ،و َقبِ ْلنا توبتكم ،وحمونا عنكم جريمتَكم

(ﮀ ﮁ ﮂ) الشرِّ ك الذي َح َص َل منكم ،باتخِّ اذكم العجل إهلًا ،وب َقتْل أنفسكم بعدها.

ِ
بواج�ب ُش�كر النِّعمة ،إيامنً�ا بال َق ْلب ،وحتدُّ ًث�ا واعرتا ًفا
(ﮃ ﮄ) :تقوم�ون

بال ِّلسان ،وقيا ًما بالطاعة باجلوارح.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ظهور أثر اس ٍم من أسامء اهلل ،وهو ال َع ُف ُّو.
ُ

ح�دوث الن ِ
العف�و م ِ
َ
للش�كر ،وكما َّ
وفيه�اَ :س� َعة ِح ْلم�ه َّ ،
�ب ُّ
ِّعمة
أن
وأن
وج ٌ
َ ُ

يستوجب ُّ
كر ،فكذلك زوال النِّقم.
ُ
الش َ

وفيهاَّ :
أن اهلل يغفر الشرِّ ك ملن تاب منه.

ِ
االبتعاد عن الشرِّ ِك.
املستعم ُل للبعيد :تنبي ٌه عىل
ويف جميء اسم اإلشارة (ﮂ)
َ
وفيهاَّ :
أن العفو َّ
تأخر عن بني إرسائيل حتى قتلوا أن ُف َسهم.
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(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ):

أيضا( :ﮆ ﮇ ﮈ) أعطينا
ثم َأ َم َر تعاىل بني إرسائيل أن َي ْذكروا من نِ َعمه عليهم ً

َ
احلق والباطل،
وأنزلن�ا عليه ،وأوحين�ا إليه (ﮉ) التورا َة (ﮊ):
بين ِّ
الفارق َ
َ
واحلالل واحلرام.

ُ
�ت للتوراة وصفة هلا.
بني ِّ
احلق والباطل ،وهو َن ْع ٌ
والفرق�ان :الكت�اب الذي َّفرق اهللُ ب�ه َ
ٍ
بني
وفرقنا هبا َ
فيكون تأويل اآلية حينئذ :وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له يف األلواحَّ ،
احلق والباطل.
ِّ

زات التي أعطاها اهلل ملوسى  ،من العصا ِ
ِ
واليد وغريمها.
الح َج ُج
واملعج ُ
أو املراد هناُ :

احلق واهلدى ،وه�ذه هداي ُة
ن�ز َل اهلل ،من الضالل�ة إىل ِّ
(ﮋ ﮌ) :لتهت�دوا بما َأ َ

ِ
العلم والتوفيق.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

احلكْم� ُة اإلهلي� ُة العظيم� ُة يف ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وقومه؛
فرعون
النجاة م�ن
إيتاء بني إرسائيل الت�وراةَ ،بعد
َّ

وتكون هلم رسال ٌة يحَ ْ َي َ
َ
ون هبا ويعملون هبا.
ل ُيقيموا جمتمعهم عىل الرشيعة اإلهل َّية،
وفيهاَّ :
المن ََّـز ِلة نِعم ٌة عظيم ٌة من اهلل.
أن
الوحى بالكتب ُ
َ
ونورا وفرقانًا.
وفيهاَ :ف ْض ُل التوراة التي َ
أنزهلا اهللً ،
هدى ً

وفيه�اَّ :
�ب اهلداي ُة من
أن إن َ
َ�ز َال الكت�ب اإلهل َّية ه�و من َأ َج ِّل هداي�ات البرش َّية ،فال تُط َل ُ

األساطري ومناهج البرش الوضع َّية ،وغريها من األباطيل.

ُ
وفيهاَّ :
أفضل من إيتاء الدُّ نيا ،كقوله
أن إيتا َء الشرَّ ْ ع -كقوله (ﭨ ﭩﭪ)-
عن قارون (ﮰ ﮱ ﯓ) [ال َق َصص.]76 :

(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):
ِ
َ
ُ
بني الذنب والتوبة؛ فقال تعاىل:
لتفصيل
السياق
ثم عاد
ماحصل َ
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(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) واذك�روا يا بني إرسائيل َ
قول موس�ى لقومه؛ ت�و ُّد ًدا ،أو حت ُّب ًبا

ُصح�ا( :ﮒ) يا أصحايب( ،ﮓ) للتأكيد (ﮔ ﮕ) :أنقصتم ح َّقها،
ون ً

بإيقاعها يف الشرِّ ك (ﮖ ﮗ) -وهو ولدُ البقر -إهلًا ُيع َبد من دون اهلل.

(ﮘ ﮙ ﮚ) :ارجع�وا م�ن معصية اهلل إىل طاعتهِ ،
ومن الِّش�رِّ ك به إىل توحيده.
ِ
ِ
وبرأها ،وأنشأها من العدَ م إىل الوجود.
و(البارئ) :اخلالق ،الذي خلق مجيع املوجوداتَ ،
ِ
غريه.
ويف هذا تنبي ٌه عىل ع َظم ُجرمهم؛ أي :فتوبوا إىل الذي خلقكم وقد عبدتُم معه َ
رِ
واصبوا
وارضوا ب�ه،
تفسير لطريقة التوبة ،فس� ِّلموا بذلك،
(ﮛ ﮜ) :ه�ذا
َ
ٌ
ٍ
ٍ
بعضا ،ولتأخذوا أس�لحتكم ،فيقتُ�ل ُّ
قريب
واحد َمن َيلقاه -من
كل
بعضكم ً
عليه ،فليقتُل ُ
ِ
وغريه.-

وقيل :الربيء الذي مل يعبد ِ
العجل ،يقتُل ِ
املجرم الذي عبدَ ه.
َ
ُ

َ
وق�د قي�لَّ :
ليحص�ل ال َقت ُْل فيها ،وقي�ل :إنهَّ م ُأ ِم�روا أن َيقت َُل
إن اهلل ألقى عليه�م ُظلمة
ِ
بعضا ِعيانًا ،وهذا أبلغ يف ِصدْ ق
التوبة(((.
بعضهم ً

وقول�ه (ﮝ) التوب� ُة التي ُأ ِم ْرتُم هبا (ﮞ ﮟ) من ت َْر ِك التوب�ة ،وت َْر ِك ال َقت ِْل (ﮠ
ﮡ)؛ لِـام يف ِ
تنفيذ أمره من الثواب والتطهري ،ولِـام يف االمتناع من العذاب والعقاب.
(ﮢ ﮣ) َقبِ َل توبتكم ،وعفا عنكم؛ لـماَّ فعلتم ما أمركم به.
تفضل ب َقبوهلا منهم.
(ﰆ ﰇ ﰈ) :كثري التوبةُ ،ي َو ِّفق إليها املذنِبني ،و َي َّ
واسع الرمحة ،حيث َت َق َّبل املقتولني ُش َهداء ،وك َّفر عن القاتِلني.
(ﮨ):
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اس�تعامل الدَّ اعي�ة ألس�لوب الت�ود ِد والتل ُّط ِ
ُ
ُ
نفوس الن�اس إليه؛
س�تميل ب�ه
ف ،الذي َي
َ
ُّ

ليسمعوا كالمه.

وفيهاَّ :
عظيم للنفس.
لم
ٌ
أن عبادة األصنام ُظ ٌ

((( انظر :تفسري ابن كثري (.)262/1
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وفيها :وجوب التوبة مبارشة بعد الذنب.

أن األُ َّم َة كالنف�س الواحدة ،وكان َمن َ
وفيه�اَّ :
قتل من بني إرسائي�ل غريه يف التوبة كأنَّام

َ
قتل نفسه ،كام قال تعاىل( :ﮛ ﮜ).

وفيهاَّ :
الذنب.
أن اهلل يتوب عىل التائبني مهام َع ُظ َم
ُ

وفيهاَّ :
ترشيع َقت ِْلهم.
أن الذي أنشأهم من العدَ م يحَ ِ ُّق له
ُ

حتذير هلم من كُفران نِ َعم�ه ،وعبادة ِ
ويف ِذك ِ
غريه ،وقد
مرتين:
ٌ
ْ�ر اس� ِم (البارئ) يف اآلية َّ

خل َقهم وأحسن ُص َو َرهم.

وفيه�ا :تذكير املذنِب بام ي ْش ِ
فإن موس�ى َ ذكَّرهم َّ
�عره بإس�اءته؛ َّ
ب�أن اهلل َب َرأهم،
ُ
ُ
فاعتنى َ
واحلواس.
بخ ْل ِقهم وجع َلهم يف أحسن تقويم ،ورزقهم العقول
ّ
تذكري هلذه األُ َّمة بوضع اآلصار واألغالل التي كانت عىل بني إرسائيل عنهم،
ويف اآلية:
ٌ

فال تَستلز ُم التوب ُة من الشرِّ ك يف هذه األمة َقت َْل النفس؛ وإنَّام يكفي :صدقة التوبة واإلنابة.
أن من عالمات ِص ِ
وفيهاَّ :
دق التوبة القيا َم بام تقتضيه ،مهام كان شا ًّقا عىل النفس.

(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ):

ول ذكر تعاىل حماور َة موس�ى لقومه ،ودعوتهَ م للتوبة من عبادة ِ
أعقب ذلك
العجل؛
َ
ـماَّ َ
ِ
تهِ
بِ ِذك ِ
حي�ق هلم ،وال يمكن حصول�ه يف الدُّ نيا؛
با وعن�ا ًدا ،وطلبِهم ما ال ُّ
ْ�ر حماور �م ل�ه؛ ك رْ ً
فقال:

أيضا ،لـماَّ ذهب الس�بعون مع نب ِّيهم موس�ى
(ﮪ ﮫ) أي :واذكروا نِعمتي عليكم ً
إىل الطور ،لالعتذار إىل اهلل عن عبادة ِ
الع ْجل.
والقول اآلخرَّ :
حيق هلم وعاندوا هم قوم موس�ى ،لـماَّ رجع إليهم
أن الذين طلبوا ما ال ُّ
بالت�وراة م�ن عند اهلل؛ فقالوا( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) لن ن َُصدِّ ق�ك َّ
كتاب اهلل ،ولن
بأن هذا ُ
ِ
ساتر بيننا وبينه!
ُن ِّقر بام تأمرنا به( ،ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) عالنية عيانًا ،ال َ
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عظي�م ،وصيح ٌة من السماء .وقيل :ن�ار ،فامتوا مجي ًعا.
ص�وت
(ﯕ ﯖ):
ٌ
ٌ

(ﯗ ﯘ) :ينظر بعضكم إىل بعض ،تتساقطون أمواتًا .وكان ذلك ُعقوبة هلم.
ثم بينَّ تعاىل ِمنَّته عىل بني إرسائيل -وهذا هو اإلنعام السادس-؛ فقال:

(ﯚ ﯛ) :أح َي ْيناك�م (ﯜ ﯝ ﯞ) موتً�ا حقيق ًّيا بالصاعقة ،فجعل بعضهم

ينظر إىل بعض ،وهو حييا ،وعاشوا بعد ذلك؛ ليستَوفوا بق َّية آجاهلم وأرزاقهم.
ُ

إحيائه لكم بعد موتك�مِ ،
ِ
فتؤمنوا بام ُأ ِنز َل عليكم،
(ﮃ ﮄ) ر َّبك�م عىل نِعمة
أنزله.
وتشكروا نِعم َة كتابه الذي َ

ويف اآليتني من الفوائد:

المميتة ،ث�م بع ُثهم لريت َِدعوا،
ُعقوب� ُة اهلل هلؤالء
املتمردين من بن�ي إرسائيل ،بالصاعقة ُ
ِّ

َ
وليكون ذلك ك َّفارة هلم.

وفيهاَّ :
حري بال ُعقوبة.
أن َمن سأل ما ال يمكن ،فهو
ٌّ

بني س�ؤال هؤالء ال ُعصاة وبني سؤال موسى  ،حني قال( :ﯗ ﯘ ﯙ
و َف ْر ٌق َ

َّ
ﯚ)؛ َّ
وليتلذ َذ برؤية ر ِّبه ،وليزدا َد إيامنًا.
ألن موسى  قال ذلك شو ًقا إىل اهلل ؛

بني احلا َلني.
أ َّما هؤالء :فقد جعلوا الرؤية رش ًطا لإليامن ،والفرق كبري َ

�ع ال ُعقوبة عىل النفس أش�دُّ إذا كان�ت تنظر إليها ،كام َّ
وفيه�اَّ :
أن وق�ع النِّعمة عىل
أن َو ْق َ

تأثريا إذا حصلت وصاحبها ينظر.
النفس أكثر ً

وفيهاُ :قدرة اهلل العظيمة عىل إحياء املوتى ،وهو ٌ
الربوب َّية.
مثال لتوحيد ُّ

ورة «البقرة» ،وهي :إحياء القتيل ببعض
وهذا اإلحياء أحد األمثلة اخلمسة املرضوبة يف ُس َ
ِ
البق�رةِ ،
املوت فأماهت�م اهلل ،ثم أحياهم،
وق َّص�ة الذين خرجوا م�ن ديارهم وهم ألوف ح�ذر
وقصة الذي مر عىل قريةِ ،
ِ
وق َّصة إحياء الطري إلبراهيم  ،وهذا اإلحياء لبني إرسائيل.
َّ
َ َّ

ويف قوهل�م (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)َّ :
َ�ر َك النِّعم�ة ألج�ل طل�ب الزي�ادة
أن ت ْ

ك ٌ
ُفران هبا.
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وفيهاَّ :
أن اهلل ال ُيرى يف الدُّ نيا ،ولذا أخذهتم الصاعقة لـماَّ سألوا ذلك ُعقوب ًة هلم.
وفيها :مكانة موسى  عند ر ِّبه ،لـماَّ أحيا قومه له.

النبي  عىل
َ
ويؤخذ من هذه املواقف لبني إرسائيل وما ش�اهبهاَ :ف ْضل صحابة ِّ
أصحاب موس�ى؛ َّ
أصحاب نب ِّينا  مل َيس�ألوا ويتعنَّتوا و ُيعانِ�دوا كهؤالء ،ومل
ف�إن
َ
يشرتطوا لإليامن ِمثل ما اشرتط قوم موسى .

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ):

السابع عليهم يف هذه
ذكر اإلنعا َم
َ
ذكر تعاىل ما دفع عن بني إرسائيل من العذابَ ،
ولـماَّ َ
ورة؛ فقال تعاىل:
الس َ
ُّ
حرها .و(ال َغامم):
(ﯢ ﯣ ﯤ) :جعلناه ظلاًّ عليكم من الشمس ،يقيكم َّ

ربد اجلو.
السحاب الرقيق الذي ُي ِّ
هو َّ

لو
(ﯥ ﯦ) :جعلن�اه رز ًق�ا ن�ازلاً عىل حم َّلتكم وأش�جاركم (ﯧ) :طع�ا ٌم ُح ٌ
لذيذ ،يسقط عليهم يف ِّ
ٌ
رشاب.
كل يوم ما يكفيهم .وقال بعضهم :إنه
ٌ
كل م�ا امت� َّن اهلل عليهم به ،من طعام ورشاب وغري ذل�ك ،ممَّا ليس هلم فيه ٌ
وقي�لُّ :
عمل

حتصل يف األرض بغري
وال
تع�ب؛ ولذل�ك قال النبي « :الك َْمأ ُة من امل ِّن»(((؛ ألنهَّا ُ
ٌ
ٍ
تعاه ٍد.
زرع وال ماء وال ُ
طائر ُ
لذيذ اللحم ،يأتيهم سهلاً فيذبحونه ،ويأخذون منه حاجتهم.
(ﯨ)ٌ :

َف َح َص َ�ل هلم ال ِّظ ُ�ل والرشاب ،وكان ذلك يف وق�ت التِّيه -ظ ُّلوا أربعني س�نة يتيهون يف
األرضَ -فرحمِ َهم ربهُّ م ،ورزقهم هذه النِّ َعم.
(ﯪ) األم�ر لإلباح�ة واالمتنان (ﯫ ﯬ) (الط ِّيب) :م�ا ال تعافه النفس طب ًعا،

وليس بمحظور رش ًعا( .ﯭ ﯮ) أعطيناكم ،وأنعمنا عليكم.
((( رواه البخاري ( ،)4478ومسلم (.)2049

\^ 107

ِ
ويفس�د ،ولذلك قال النبي
ومل يكونوا يف حاجة لال ِّدخار ،فلماَّ ا َّدخروا ال َّلحم صار ينتن ُ
َ « :ل ْوالَ َبنُو إِسرْ َ ِائ َيل مَل ْ يخَ ْ ن َِز ال َّل ْح ُم»((( ،أي :ينتِن.
(ﯰ ﯱ) :ما نقصونا ش�ي ًئا بمعصيتهم؛ َّ
ترضه معصي ُة العاصني ،كام أنَّه
ألن اهلل ال ُّ
ال تنفع�ه طاع�ة الطائعني؛ كام قال يف احلديث ال ُق�دْ يِس« :يا ِعب ِ
ادي ،إِ َّنك ُْم َل� ْن َت ْب ُل ُغوا ضرَ ِّ ي
ّ َ َ
َفتَضرُ ُّ ونيِ َ ،و َل ْن َت ْب ُل ُغوا َن ْف ِعي َف َتنْ َف ُعونيِ »(((.
يرضوهنا ،بتعريضها لعذاب اهلل يف اآلخرة ،ويف الدُّ نيا
(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)ُّ :

الرزق.
بقطع ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن ال ِّظ َل البارد ،والطعام املفيد ،والرشاب اهلنيء ،من أعظم نِ َعم اهلل.

وفيه�اَّ :
أن حل�م الطيور م�ن أفضل ال َّلحم؛ ولذل�ك كان حلم أهل اجلنَّة ،كما قال تعاىل:

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [الواقعة.]21 :

ويف األم�ر (ﯪ ﯫ ﯬ)َّ :
أن َم�ن تع َّفف عن اليشء املباح الطي�ب ،و َمن امتنع من

أكل الط ِّيبات من غري س َبب -كمرض-؛ فهو مذمو ٌم.

فه�م م�ن اآلية :حتري�م أكل اخلبي�ث؛ َّ
هني عن
و ُي َ
ألن األمر بالشيء (ﯪ ﯫ ﯬ) ٌ

كالميتة واخلنـزير -أو خبيثة يفض�ده -وهو تناول اخلبائث -س�واء كانت خبيثة يف ذاهت�ا
َ
الر َبا واملأخوذ بالغش.-
كسبها -كامل ِّ

وفيها :كامل ذات اهلل ،واستغناؤه عن خملوقاته.

وفيه�ا :كثرة ُظ ْلم بني إرسائيل ألن ُف ِس�هم؛ لقول�ه (ﯵ) ،وهذا بخالف أصحاب
املعج ِ
حمم�د  الذي�ن صبروا وثبت�وا ،ومل يتعنَّت�وا بس�ؤال نب ِّيه�م ِ 
�زات
َّ
ورصف العادات.
َ
((( رواه البخاري ( ،)3330ومسلم (.)1470
((( رواه مسلم (.)2577
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وفيهاَّ :
لم.
أن ُمقا َبلة النِّ َعم باملعايص ُظ ٌ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ):

النبي الذي كان يقودهم( :ﭓ ﭔ ﭕ):
(ﭑ ﭒ) بالوح�ي الذي أوحيناه إىل ِّ
ِ
أمرهم بدخوهل�ا ،بقوله( :ﮬ ﮭ
َ
بي�ت املقدس ،وهي التي كان موس�ى  ق�د َ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) [املائدة.]21 :
أي
(ﭖ ﭗ) األم�ر لإلباح�ة ،أي :أبحن�ا لك�م األكل منه�ا (ﭘ ﭙ) :يف ِّ
مكان كنتم من البلد ،تأكلون ما تشاءون (ﭚ) :هني ًئا ُمطمئنني.

(ﭛﭜ) أي :باب البلد ،وكانت املدن هلا أسوار وأبواب حلاميتها( .ﭝ)

أي :ادخلوها راكعني ،أو :اسجدوا إذا دخلتموها سجو َد ُّ
الشكر .أو :ص ُّلوا هلل بعد دخوهلا،
ِ
أصح.
كرا عىل نعمة الفتح ،واألول ّ
ُش ً
أيضا.
ُفأ ِمروا أن يتواضعوا بالفعل ،كام ُأ ِمروا باخلضوع هلل بالقول ً
�ط عن�ا ُذنوبن�اِ ،
(ﭞ ﭟ) أيُ :ح َّ
واغفر لن�ا خطايان�ا( .ﭠ ﭡ) أي :إذا فعلتم
َ

م�ا أمرناكم به م�ن اخلضوع والتواضع ،وطلب املغفرةُّ ،
والش�كر عىل النرص؛ فإنَّنا سنسُت�رُ

ُذنوبكم ،ونتجاوز عنها ،وال نعاقبكم عليها.

(ﭢ) :مج�ع َ
«خطِيئ�ة» ،وهي :م�ا يرتكبه اإلنس�ان من املعايص عم�دً ا ،فيكون
خطأ دون ٍ
خاط ًئا ،بخالف ما يرتكبه ً
عمدَ ،ف ُي َس َّمى خمط ًئا.
أج�را وثوابا ،ونِ َعًم�اً أخرى ،ه�ؤالء (ﭥ) :الذين
(ﭤ) على املغف�رة ً
يحُ ْ ِسنون عبادة ربهِّ م ،ويحُ ِسنون إىل َخ ْلقه يف املعاملة و َب ْذ ِل املعروف.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
املحسنني.
شكور ،يزيد عباده
أن اهلل
ٌ

وفيها :وجوب ُشكر النِّ َعم بالقول والفعل.
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وش�كره عىل نِعم�ة الفت�ح؛ ولذلك ج�اء َّ
وفيه�ا :خض�وع الفاحتين هلل تع�اىلُ ،
أن النبي

رأس�ه ،متواض ًع�ا هلل ،حتى كا َدت
 دخ�ل مكة ي�و َم الفتح خاض ًع�ا لر ِّبه ،مطأط ًئا َ

متس َر ْح َله(((.
رأسه أن َّ
ُ

كرا -أو سجود ُّ
الشكر -عند فتح البالد ،واالنتصار عىل األعداء.
وفيهاَّ :
الصالة هلل ُش ً
وفيهاَّ :
ب للمغفرة.
أن اجلهاد مع
ُ
التواضع هلل س َب ٌ

َ
وفيهاَّ :
للزيادة من اخلريات والنِّ َعم.
أن
ب ِّ
اإلحسان س َب ٌ

ِ
عجبوا
رتوا بأن ُفسهم ،وال ُي َ
وفيها :أنَّه جيب عىل املجاهدين يف سبيل اهلل إذا انترصوا ألاَّ يغ ُّ

بأعامهلم.

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ):

ث�م ذكر تعاىل ع�ن ِ
َ
إرسائيل ومعصيته�م ،أهنم لـَّم�اَّ ُأ ِمروا باخلض�وع ،بالقول
عناد بن�ي
والفعل عند دخول األرض املقدَّ سةَ ،أ َبوا ذلك:

قبيحا
وحرف وغَّي�رَّ (ﭨ ﭩ) بمعصية اهلل (ﭪ) آخر ً
(ﭧ) :خال�ف َّ
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ).
وق�د بينه النبي  بقول�هِ َ :
َ
ائي�ل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
َّ
«قيل ل َبني إسرْ
ون عىل أس�ت ِ
ﭟ) ،ف َبدَّ ُل�وا ،فدَ َخ ُل�وا َي ْز َح ُف َ
َاه ِه ْم ،وقا ُل�واَ :ح َّب ٌة يف َش� ْع َرة»((( ،ويف رواية:
ْ
« َبدَّ ُلوا َف َقا ُلواِ :حنْ َط ٌة فيِ َش َع َر ٍة»(((.
فبدلاً من أن يقولوا« :اح ُطط عنَّا ُذنوبنا» ،استهزءوا ،وبدّ لوا ما أمرهم اهلل به.

ولـماَّ حصلت منهم هذه املخالف ُة واملعاند ُة يف القول والفعل -استخفا ًفا بأمر اهلل تعاىل-؛
((( انظر :املستدرك ( ،)7888السرية النبوية البن هشام ( ،)405/2زاد املعاد (.)477/3
((( رواه البخاري ( ،)3403ومسلم (.)3015

((( رواه أمحد ( ،)8110وصححه حمققو املسند عىل رشط الشيخني.
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ِ
ِ
والتحري�ف (ﭰ ﭱ ﭲ)
التبديل
بأس�ه؛ فقال( :ﭯ) أي :بع�د
َ
أن�زل اهلل هبم َ
أن ُف َسهمِ ،بف ْسقهم وخروجهم عن طاعة اهلل (ﭳ) :عذا ًبا وغض ًبا وبال ًء ،ومنه الطاعون،
كما قال النبي « :ال َّطا ُع ُ
ابُ ،أ ْر ِس َ�ل َعَل�ىَ َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل َ -أ ْو َعلىَ َم ْن
ون ِر ْج ٌز َأ ْو َع َذ ٌ
ك َ
َان َق ْب َلك ُْم.(((»-

(ﭴ ﭵ) من فوقهم( .ﭶ ﭷ ﭸ) :بس� َب ِ
ب فِ ْسقهم وخروجهم عن طاعة

َ
فهلك منهم العد ُد العظيم.
اهلل تعاىل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن ُظلم بني إرسائيل كان كبريا؛ فقد وصفهم بال ُّظ ْلم مرتنيِ ،
أيضا؛ دالل ًة عىل
وبالف ْس�ق ً
َّ َ
ً
ِ
ِ
َّ
والتحريف يف ذلك املوقف؛ بل أضافوا إليه
بالتبديل
أن مافعلوه هو من الكبائر ،ومل يكتفوا
أيضا فِ ْس ًقا من ُ
قبل ومن بعدُ .
ً
ِ
حتريف كالم اهلل ،سواء كان بتحريف ال َّلفظ ،أو بتحريف املعنى.
وفيهاُ :ق ْبح
وفيهاَّ :
عظيم.
لم
ٌ
أن تبديل كالم اهلل ُظ ٌ

وفيها :موعظة الذين يتالعبون بكالم اهلل ،وأنهَّ م يستح ُّقون عذا ًبا من السامء.
وفيها :عَدْ ل اهلل تعاىل ورمحته؛ َّ
خمصوصا بالذين ظلموا.
ألن العذاب كان
ً

وفيها :خطورة االستهزاء واالستخفاف بكالم اهللَّ ،
عظيم.
لم وفِ ْس ٌق
ٌ
وأن ذلك ُظ ٌ

ِ
ِ
والف ْس�ق نوعان :فِ ْس�ق أكربِ ،
ويوجب اخللود يف النَّار .وفِ ْس�ق أصغر،
خيرج من الدِّ ين،

وهو ما دون ذلك من أنواع املعايص.

أن تبديل بني إرسائيل كان كل ًّيا غَّي�رَّ املعنى متا ًما ،وليس جزئ ًّيا؛ ُّ
وفيه�اَّ :
ويدل عليه قو ُله
تعاىل( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ).
ويؤخذ من ذلك :أمهية اإلتيان باأللفاظ كام هي ،يف ِ
العبادات -من األذكار والصلوات
َ
َّ

وغريها.-

((( رواه البخاري ( ،)3473ومسلم ( )2218واللفظ له.
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وفيها :إثبات ِحكْمة اهلل يف العذاب؛ كام يف قوله( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ).

الس َبب يف النتيجة ،كام يف قوله( :ﭶ ﭷ ﭸ).
وفيها :إثبات األسباب ،وتأثري َّ

(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ):

ِ
السقيا؛ فقال:
ثم ذكَّرهم اهلل سبحانه بنِعمته عليهم يف إجابة
طلب ُّ

الس�قيا (ﭾ) .واملعنى :واذك�روا نِعمتي عليكم يف
(ﭻ ﭼ ﭽ) طل�ب ُّ

إجابتي لنب ِّيكم موسى ،حني استسقاين لكم.

يستسقي هلم ،ففعل ،وأوحى اهلل إليه أن
وذلك أنهَّ م َعطِش�وا يف التِّيه ،فس�ألوا موسى أن
َ

الح َجر ،كما قال( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) :إ َّم�ا َح َجر خمصوص
ارضب بعص�اك َ
أي حجر كان.
معلوم عنده ،وإ َّما اسم جنس ،يشمل ّ

لكل ِس ٍ
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)ِّ ،
�بط منهم َعني ،وكان�ت قبائل بني إرسائيل

اثنتي عرشة قبيلة.

كل ِس�ب ٍ
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)ُّ :
ط م�ن بني إرسائي�ل االثني عرش (ﮎ) :مكان
ْ

رشهبم؛ لئلاَّ
بعضا.
َ
يضايق بعضهم ً

(ﮐ ﮑ)
األم�ر لإلباح�ة (ﮒ ﮓ ﮔ) و َف ْضل�ه وعطائه ،يأتيك�م من غري كدٍّ
ُ

منكم وال تعب.

ولـَّم�اَّ كان تو ُّفر األكل والرشب قد يؤ ِّدي للطغيان واإلفس�اد؛ هناههم عن ذلك ،فقال:
(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) :ال تعتدوا فيها باملعايص ،وتنرشوا فيها الفساد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

مرشوع َّي�ة االستس�قاء عن�د احلاجة إىل امل�اء ،وقد ج�اء رش ُعنا بموافقة ذل�ك عىل صفة

خمصوصة ،بصالة ،أو دعاء .
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وفيهاَّ :
السقيا تكون بام ينبع من األرض ،كام تكون بام ينـزل من السامء.
أن ُّ
وفيهاَّ :
مسهم الضرُّ ُّ فإليه جيأرون.
الملجأ للخلق ،إذا َّ
أن اهلل هو َ

الر ُسل بأقوامهم ،ورأف ُة موسى بقومه بإجابة طلبهم.
وفيها :رمح ُة ُّ

وفيها :كر ُم اهلل تعاىل و ُقدرته؛ َّ
فإن العاجز ال يسقي ،والبخيل ال ُيعطي.

ويف اآليةِ :
األص ِّم ،من عدَّ ة
الح َجر َ
معجز ٌة ظاهر ٌة ملوس�ى  ،بخروج املاء من هذا َ

وجوه:

أنَّه حجر يابس منفصل عن األرض.
وأنَّه ال يمكن أن يكون املا ُء خمزونًا فيه عادة.

بمجرد رضبه بالعصا ،ال حيتاج إىل ٍ
ٍ
تنقيب.
حفر وال
و أنَّه خيرج
َّ

موز ٌع عىل هذه العيون االثنتي عرشة -عدد قبائل بني إرسائيل.-
وأنَّه َّ

وأنَّ�ه خيرج من�ه ما ٌء كثٌي�رٌ  ،يتد َّفق ب َق�دْ ِر حاجتهم ،ويكف�ي القوم مجي ًعا ،ث�م ينقطع عند
استغنائهم عنه.
عظيم عىل ُقدرة اهلل تعاىل؛ فإنَّه أخرجه هبذه الكم َّية الكبرية من غري َح ْف ٍر
ويف ذلك شاهدٌ
ٌ
وال ٍ
تعب ،فأين كان املاء خمزونًا؟!
وفيهاُ :حس ُن تنظيم القوم عند ازدحامهم ،أو وجود العصب َّية بينهم؛ لئلاَّ يتنازعوا ،ولئلاَّ

ِ
الوقت باالنتظار الكثري.
يع
ُ
َيض َ

َدفع العداو َة والنِّزاع.
وفيها :اتخِّ ا ُذ األسباب التي ت ُ

أن من أعظم ك ِ
وفيهاَّ :
ُفران النِّ َعم ُمقا َبلتَها بإشاعة الفساد يف األرض.

ويف اآلي�ة :تعلي�م ِ
ق�ادر عىل ْ
العب�اد األَ ْخ َذ باألس�باب؛ َّ
أن يخُ �رج املاء من
ف�إن اهلل تعاىل
ٌ
ُ
أمر برضبه بالعصا -مع كونه س َب ًبا ضعي ًفا ،وال يخُ ِرج املاء
َ
الح َجر بغري رضبه بالعصا ،ولكن َ
يف العادة-؛ تعلي للعباد ،ورب ًطا للمسببات باألسباب ،وليكون ذلك عىل يد موسى -عبدهِ
ّ
ماً
ِ
وكليمه -تكريماً له.
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أن من ُح ِ
سن إدارة القوم وقيادهتم :تقسيمهم وتوزيعهم ،وتعليم ِّ
وفيهاَّ :
كل فريق ِح َّصته

َ
خيصهَّ ،
التداخل املؤ ِّدي إىل الفوىض واالعتداء والظلم.
يمنع
وأن التخصيص بالتوزيع ُ
وما ُّ
ٍ
ٍ
وفيه�اَّ :
وتعب فهو
بعمل
أن رزق اهلل ق�د يحَ صل للعبد بغري عمل منه وال تعب ،وما كان

أيضا.
من رزق اهلل ً

ِ
اليهود بالفساد يف األرض ،وال يزالون؛ وألجل ذلك هناهم عنه.
وفيها :اشتهار

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

ولـماَّ كان بنو إرسائيل اليشكرون النِّ َعم؛ أصاهبم ال َب َطر ،وم ُّلوا من الطعام الط ِّيب السهل
والس�لوى -و َب َل َغ م�ن انحراف أمزجتهم أن يطلبوا من موس�ى األطعمة الدَّ ن َّية
-وهو امل ّن َّ

م�ن البقول وغريه�ا -ولع َّلهم تذكَّروا َعيش�هم األول بمرص ،وقد كان�وا يف عهد فرعون

يأكلون الثوم والبصل والعدس ونحوه؛ فطلبوا ذلك من موسى .

(ﮛ ﮜ) أي :واذك�روا يا بني إرسائيل إذ كنتم يف التِّيه ،فقلتُم لنب ِّيكم( :ﮝ ﮞ

والسلوى.
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) وهو امل ُّن َّ

(ﮣ ﮤ ﮥ) اس�أله (ﮦ ﮧ) ُي ِ
وجدْ و ُي ْظ ِه ْر (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) :من
ساق ،كالكر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النبات الذي ليس له ٌ
ونحوها.
والفجل
والسلق
اث
َّ
ِ
ونحو
معروف ،يش�به اخليار ،وقيل :خرضوات ،كالبِ ّطيخ والقرع
(ﮭ) :نبات
ٌ
فالبقول :ما يؤكَل ساقهِ ،
ُ
والق َّثا ُء :ما يؤكَل ثمره.
ذلك.
ُ
احلم�ص( .ﮯ ﮰ):
(ﮮ) (الث�و ُم) املع�روف ،وقي�ل :احلنط�ة ،أو ّ

طعامان معروفان.
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توجد يف مكاهنم.
فسألوا هذه األطمعة التي ال َ

(ﯓ) هلم موس�ى ( :ﯔ) االستِفها ُم لإلنكار ،واملعنى :أتَسألون

َ
وتفضلونه (ﯘ
تبديل (ﯕ ﯖ ﯗ) أي :أردأ ،فتأخذونه ألنفسكم ،وختتارونه
ِّ

وأنفس .واملعنى :تأخذون الذي هو أدنى ،بدلاً عن الذي هو خري؟!
ﯙ ﯚ) يعني :أحس َن
َ

ِ
ٍ
ِ
ِ
أي ِم ٍ
رص
صر م�ن
األمص�ارَّ ،
(ﯜ ﯝ) َّ
وأي بل�د م�ن ال ُبل�دان .وقي�ل :هي م ُ
فرع�ون( .ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) أي :يحَ ُص�ل لك�م م�ا تطلبونه ،فبينَّ هل�م َّ
َ
أن طلبهم ليس
عزيز ،وإنَّام يكفي أن هيبطوا أي ٍ
بأمر ٍ
ٍ
بلد؛ ليجدوا مطلوهبم.
َّ
(ﯣ ﯤ) :لزم�ت بن�ي إرسائي�ل إىل قيام الس�اعة ،وأحاطت هبم بلا انفكاك
(ﯥ) :اهل�وان ،فلا ُيقاتِلون عدُ ًّوا إلاَّ مع اخلوف الش�ديد منه ،والش�قاق فيام بينهم ،كام
ق�ال اهلل عنه�م( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [احلرش.]14 :
أخ ِذ ِ
ومن ِّ
الذ َّلة :ما َح َص َل من ْ
اجل ْزية منهم.
(ﯦ) :الفقر ،سواء كان فقر النفس ،أو فقر املال ،فليس عندهم كر ٌم ،حتى

هيودي؛ فإنَّه وإن َك ُث َر ماله فهو ش�ديدُ الطمع ال َيش�بع ،فقري ال َق ْلب ،يده
قي�ل :ال أبخل من
ّ

مغلولة.

ُ
ول�زوم ُّ
أصدق من اهلل
رب صدق ويقين ،و َم ْن
والصغار هلم ٌّ
ال�ذ ِّل َّ
ح�ق عىل احلقيقة ،وخ ُ
قيًل�اً ؟ فإ �م كانوا َع التاريخ مقهوري�ن ِ
أذلاّ ء-وال يزالون -قد تس� َّلطت عليهم األُ َمم،
ْب�رْ َ
نهَّ
املجوس ِ
اجل ْزي َة منهم!.
حتى َأ َخ َذ
ُ

ِ
وقوة؟!
وص ْولة ،وع ٌّز َّ
فإن قال قائل :فام باهلم اليو َم قد صارت هلم دولة َ

الس�يلُّ ،
ظاهر
مكتوب عليهم،
والذ ُّل
ٌ
ٌ
فاجل�واب :أنهَّ م وإن َط َغوا وب َغوا فهم ُغثاء ك ُغثاء َّ
َمل�ن تأ َّمله ،كام ق�ال تع�اىل( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ) [األعراف.]167 :

إن ِ
باألع�م األغلب؛ َّ
ث�م َّ
ظاهر فيه
ف�إن أكثر تاريخ اليه�ود حتى الزمن القري�ب
العبرة
ٌ
ِّ
ترشيدُ ه�م يف األرض ،وتقطي ُعهم ،وكُر ُه األُ َمم هلم ،ومهام َب َل َغ اليهودي من مال وس�لطان،

\^ 115

فإنَّه ال يزال عند أغلب أهل األرض منبوذا محُ ْ َت َق ًرا خبي ًثا ،بل َّ
إن الشعوب من حوهلم ترفض
-يف اجلملة -خمالطتهم ومصا َدقتهم والعيش معهم.

ٍ
جه�ة أخرى :اليزالون ُج َبناء ،يبنون األس�وار ،وال يعيش�ون إلاَّ يف املس�تو َطنات
وم�ن

وج ْبنهم،
املح َّصنة -ولو كانوا أقوى
مواجهة حقيق َّية ل َف ُّروا؛ من ذُلهِّ مُ ،
سالحا -ولو صارت َ
ً
ُ
ِ
وهواهنم عند أن ُفسهم.
وحتمل�وا غض�ب اهلل ،كما وصفه�م بـ
(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) :انرصف�وا ،ورجع�واَّ ،

(ﭰ ﭱ) [الفاحتة.]7 :

وأ َّما عن س� َبب حصول ِّ
كل ذلك هلم وتقدي�ره عليهم :فقد ب َّينه اهلل تعاىل؛ فقال( :ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)؛ َف ُيك َِّذ ُب َ
�ون بآيات�ه الرشع َّي�ة ،وجيح�دون آيات�ه الكون َّية،
وفيهاِ :
معجزات نب ِّيهم موسى .
(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) كيحي�ى وزكر ّي�ا وغريه�م ،وق�د حاول�وا َقتْل عيس�ى
الس�م له ،يف ِق َّصة
بدس�هم ُّ
حممد ؛ ِّ
 ،فرفعه اهلل إليه ،وتس� َّببوا يف موت نب ِّينا َّ
َّاس َع َذابا يوم ِ
الش�اة املعروفة ،وقد قال النبي َ « :أ َش�دُّ الن ِ
الق َيا َم ِةَ :ر ُج ٌل َق َت َل ُه نَبِ ٌّي،
ً َْ َ
َأ ْو َقت ََل نَبِ ًّيا.(((»...
(ﯬ) أي :اجلرائم الس�ابقة ،وس� َبب ما ن ََز َل هب�م؛ (ﯸ ﯹ)َ :خا َل ُفوا َما نهُ ُوا عنه،

(ﯺ ﯻ) بتجاوزهم حدو َد اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َ
وفضلوه عىل األعىل.
سفاه ُة بني
إرسائيل؛ حيث اختاروا األدنىَّ ،
«ادع لنا ر َّبنا».
وفيها :جفاؤهم ،يف قوهلم( :ﮣ ﮤ ﮥ) ،ومل يقولواُ :

ِ
وفيه�اَّ :
خيتار
أن َم�ن اختار األدنى عىل األعىل؛ ففيه َش� َب ٌه من اليهود ،وم�ن ذلك :الذي ُ
كالزنا ويس ُلكُه سبيلاً  ،بدلاً من احلالل وهو النِّـكاح.
احلرا َم ِّ
((( رواه أمحد ( ،)3868وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1000
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وفيهاَّ :
هبمتِه و َيطلب معايل األمور.
أن عىل املرء أن
َ
يرتفع َّ

ٍ
أورض ٍر.
إرساف
التوسع يف املآكل واملشارب ،ما مل يؤ ِّد إىل
وفيها :إباح ُة
ُّ
َ

ِ
ِ
ِ
ونحوها؛ لقوله تعاىل( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
والبص�ل والثو ِم
البقول
وفيهاِ :ح ُّل

ﯠ ﯡ).

ِ
ِ
اليهود ِ
بفقر ال ُق ُل ِ
الطمع ،وأنهَّ م اليشبعون.
اتصاف
وفيها:
ُ
وب ،وشدَّ ة َ

ٍ
ٍ
وفيهاَّ :
وإيامن.
بصدق
أن اليهو َد اليث ُبتون أما َم املسلمني ،إذا حاربوهم

ِ
وفيهاَّ :
اليهود :تعدِّ ي حدود اهلل ،واالعتداء عىل عباد اهلل.
أن من صفات

فاعل ذلك قد يعا َقب ِ
ِ
وأن َ
احتقار نِ َعم اهللَّ ،
باحلرمان منها.
وفيها :خطور ُة
َُ ُ

التوس ِل بدعاء َمن تُرجى إجابته من األحياء ،كالصاحلني والوالدَ ين.
جواز
وفيها:
ُ
ُّ

ٍ
ف�إن ُّ
أوس�لطان يف الظاهر؛ َّ
الذ َّل يف
قو ٍة
ويف اآلي�ة :ع�دم االغترِ ار بما يحَ ْ ُصل لليهود من َّ

َ
مرضوب عليهم.
واهلوان
ُق ُلوهبم،
ٌ

ِ
أن تعدِّ ي حدود اهلل وخمالفة أوامرهُّ ،
وفيهاَّ :
املعتدي
يدل عىل َضعف َهيبته تعاىل يف َق ْلب
واملخالِف؛ فيكون أهلاً لل ُعقوبة ُّ
بالذ ِّل واهلوان.
ِ
ملواجهة الطوارئ واألحوال
وفيه�ا :تعويدُ النفس عىل ت َْرك املألوفات؛ لتكون مس�تعدَّ ة َ
املختلفة.
أن ِخسة الطبع تؤدي إىل دنُو ِ
اهل َّمة ،حتى يف أمور الدُّ نيا ،كاملآكل.
ُ ِّ
ِّ
وفيهاَّ َّ :

(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):

وعصوا وخا َلفوا
ذك�ر تعاىل ما فعل�ه باليهود من العقوبات؛ لـَّم�اَّ تعدَّ وا ح�دو َدهَ ،
َ
ولـَّم�اَّ
ِ
ِ
ِ
العم�ل ،وبينَّ ما للمؤمنني
وإحس�ان
ب تعاىل يف اإليامن به،
أوام�ره ،وانتهك�وا ُحرماته؛ َر َّغ َ
عنده من اجلزاء يف الدُّ نيا واآلخرة؛ فقال تعاىل:
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ور ُس�له ،وصدَّ قوا إيامهن�م بالعمل الصال�ح .فقيل :هم
(ﭑ ﭒ ﭓ) ب�اهلل وكتب�ه ُ
مؤمن�و هذه األُم�ة ،وقيل :من آمن باألنبي�اء املاضني قبل بِع ِثة حمم ٍ
�د  ،وكان عىل
ْ
َّ
َ
َّ
وو َرقة بن ن َْو َفل ،و َب ِح َريى الراهب وغريهم.
التوحيد ،ك ُق ِّس بن ساعدةَ ،
النبي  واتبعوه من أهل الدِّ يانات األخرى.
وقيل :هم الذين صدَّ قوا َّ

ِ
«الته�ود» ،وهي:
«اهل�وادة» ،وهي :امل�و َّدةُ .وقي�ل :من
(ﭔ ﭕ) قي�ل :م�ن
ُّ
ِ
أوالد يعقوب .(((
التوبة .وقيل :نسبة إىل (هيودا) وهو أكرب
«س�كارى» و«س�كران»،
(ﭖ) مج�ع «نصراين» .وقي�ل« :نصران» -كما يف
َ

و«نش�اوى» و«نشوان»ُ .-س ُّموا بذلك؛ ألنهَّ م نرصوا املسيح  ،أو ألنهَّ م كانوا معه يف
َ
ِ
لتناصهم فيام بينهم(((.
أوس ُّموا بذلك؛ رُ
بلدة النارصةُ .
ين .وقيل :هم قوم عىل ِ
ين إىل ِد ٍ
(ﭗ) «ص َب َأ» :خرج من ِد ٍ
الفطرة يعرفون اهلل،
ٌ
وليس هلم ِدي ٌن معينَّ ٌ يتَّبعونه.
ٍ
وقيلَّ :
الز ُبور.
يقرأون َّ
إن دينَهم ُم َرك ٌ
َّب من أديان أخرى كاليهود َّية واملجوس� َّية .وقيلَ :

وقيل :يعبدون املالئكة .وقيلُ :يص ُّلون إىل غري القبلة .وقيل غري ذلك(((.

ِ
�مى «الصابئة» ،يعب�دون الكواكب ،ويعتقدون َّ
أن
ويوج�د يف العراق إىل اليوم فرق ٌة ت َُس َّ

تأثريا يف األرض ،ويف حياة الناس!
للنجوم ً

(ﭘ ﭙ) من هؤالء مجي ًعا (ﭚ) ر ًّبا ،وا َّت َب َع ما أنزله( ،ﭛ ﭜ) وما فيه من

خالصا هلل،وعىل سنة رسوله  خاتم
ال َب ْعث واحلساب واجلزاء( ،ﭝ ﭞ) ً
النبيني؛ صار عم ُله مرض ًّيا مقبولاً .

وثواب أعامهلم ،مدَّ خرا هلم (ﭡ ﭢ) حيفظه ويضاعفه هلم.
(ﭟ ﭠ)
ُ

(ﭣ ﭤ ﭥ) يف اآلخ�رة يو َم الفزع( ،ﭦ ﭧ ﭨ) ي�وم يحَ ُ
قصون
الم رِّ
زن ُ
((( انظر :تفسري القرطبي (.)432/1

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)285/1التبيان يف إعراب القرآن (.)105/1

((( انظر :زاد املسري ( ،)73/1تفسري القرطبي ( ،)434/1تفسري ابن كثري (.)286/1
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على تضييع العم�ر ،وتفويت الثواب ،فال حيزنون عىل ما خ َّلف�وا وراءهم من الدُّ نيا؛ لطيب

َعيشهم ،وما سيكونون فيه من النعيم املقيم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االهتِامم بدعوة أهل األديان األخرى.

بيان حكم اهلل تعاىل يف أهل ِ
وفيها :أمهية ِ
الم َلل األخرى من غري املسلمني.
ُ
َّ
وفيهاُ :
النبي اجلديد.
بقي عىل التوحيد ،ومل َت ْب ُل ْغه دعو ُة ِّ
بيان مصري َمن َ

ِ
ِ
والعم�ل الصال�حَّ ،
وأن صاحب�ه يأ َمن م�ن اخلوف ممَّ�ا يكون يف
اإليمان
وفيه�اَ :ف ْض�ل

املستق َبل ،واحلزن عىل ما مىض.

وفيهاَ :ف ْضل َمن ت ََر َك ِدينَه الباطل إىل ِد ِ
احلق.
ين ِّ

وفيهاُ :
بيان ضامن األجر؛ ولذا أضافه إىل اهلل ،يف قوله( :ﭡ ﭢ).

ٍ
احلق فال يرضه ما كان عليه يف ماضيه من ٍ
وفيهاَّ :
باطلة.
ديانة
أن َمن ا َّت َب َع َّ
ُّ

ويف اآلي�ة :طريق� ٌة حس�نة ملخا َطبة أهل الكت�اب ودعوهتِم ،بِ ِذك ِْر َمن هو أحس�ن منهم:

(ﭒ ﭓ) ،و َمن هو أسوأ منهم( :ﭗ).

ويؤخذ من اآليةَّ :
ناجني فائزي َن ،سواء َمن آمنوا بالتوحيد
أن من اليهود والنصارى قو ًما
َ
َ
ال�ذي كان عليه أنبياؤهمِ ،
وعملوا بام وصل إليهم من رشائع أنبيائهم ،وماتوا قبل بعثة نب ِّينا
 ،أو الذين أدركوا اإلسالم فدخلوا فيه ،وتركوا دينَهم األول.
رشط للن ِ
َ
ٌ
وفيهاَّ :
َّجاة.
الصالح
العمل
أن
َ

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ):

ِ
َ
إرسائيل؛ فقال خماط ًبا أحفا َدهم( :ﭪ ﭫ)
ألسالف بني
ذكر تعاىل جناي ًة أخرى
ثم َ
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ِ
وق�ت َأ ْخ ِذنا (ﭬ) أي :العهد عىل آبائكم ب َق ِ
التوراة ،والعمل بام
ب�ول
أي :واذك�روا
َ
ِ
ِ
الثقي�ل املؤك َِّد ،فرفع اهلل
العهد
اإلقرار بذلك
فيه�ا ،وعب�ادة اهلل وحدَ ه ال رشيك له ،فأ َب ْيتُ�م
َ
ٍ مِ
ِ
وه ٍة وامتِ ٍ
َ
ثال:
اجلبل عىل رؤوسهم؛ ل ُيق ُّروا ويأخذوا العهدَ َّ
بقوة َّ

(ﭭ ﭮ ﭯ) وه�وُ :
َ
امليثاق؛ وذلك أنهَّ م
املع�روف ،حتى َقبِ ْلتُم وأعطيتُ�م
اجلبل
ُ
الطور من أصلهَ ،و َج َعله فوقهم ،ف َع ِلموا أنهَّ م إذا مل يمتثلوا فس َي ْه ِوي عليهم.
لـماَّ رفضوا َق َل َع اهللُ
َ
مهرب هلم َقبِلوا وسجدواَ ،فرحمِ َهم اهلل وكشف عنهم ،وقال هلم( :ﭰ
فلام َر َأوا أنَّه ال
َ
ٍ
ٍ
واجتهاد،
وعزيمة
ﭱ ﭲ) من الكتاب -وهو التوراة -واعملوا بام فيه (ﭳ) :بِجدٍّ
ِ
املواعظ واألحكا ِم ،وال تنس�وه وتغ ُفلوا عنه؛
واقرأوا (ﭵ ﭶ) م�ن
ادر ُس�وا َ
(ﭴ) ُ
(ﭷ ﭸ) :تنجون من العذاب.
ِ
امليثاق
ولكنَّهم مل يث ُبتوا عىل ذلك؛ فقال اهلل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) :أعرضتم عن

العظي ِم ،ونقضتموه ،وتو َّليتم ،بعدما رأيتم ما رأيتم!.

بول التوبة ،وم ِ
ِ
(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) بتأخير الع�ذاب ،و َق ِ
إرس�ال
واالة
ُ
ِ
واآلخرة.
النب ِّيني عليكم؛ (ﮅ ﮆ ﮇ) مجي ًعا يف الدُّ نيا

ويف اآليتني من الفوائد:

ِ
ِ
ُ
ور ْف ِع ِه وإمس�اكه فوقهم ُم َع َّل ًقا ،كام
بيان ُقدرة اهلل العظيمة َّ
وقوته ،بِ َق ْل ِع اجلبل من مكانهَ ،

يف اآلية األخرى( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) [األعراف.]171 :

ٍ
أن الواجب عىل املؤمنني العمل بغري َضع ٍ
داهنة وال فت ٍ
وفيهاَّ :
ُور.
ف وال ُم
ْ
َ
وفيهاَّ :
والنجاح ال يحَ ْ ُص ُل إلاَّ بتوفيق اهلل و َف ْضله.
الفالح
أن
َ
َ

َ
كرهني.
وفيها :استعصا ُء بني
ومتر ُدهم وعنا ُدهم؛ فإنهَّ م مل ُيعطوا امليثاق إلاَّ ُم َ
إرسائيل ُّ

وأعرضوا بع�د أن رجع ُ
وخ ُ
وفيه�ا :ل�ؤ ُم بني إرسائيل ُ
اجلبل
بث نفوس�هم ،فإنهَّ �م تو َّلوا َ

أن الذي رفع َ
قادر عىل َّ
إىل مكان�ه ،ومل يعلم�وا َّ
أن ير َف َعه مرة
اجلبل فوقهم ث�م ر َّده إىل مكانهٌ ،
أخرى ِ
وهيوي به عليهم.
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وفيها :حم َّبة اهلل هلداية عباده؛ فإنَّه أراهم من آياته الرشع َّية والكون َّية ما هيتدون به.
وفيها :سعة ِ
رمحة اهلل تعاىل ،وأنَّه مل يهُ ِلك بني إرسائيل بالرغم ممَّا َح َص َل منهم.
َ َ

ِ
ِ
الس َ
ُ
�بيل الذي سلكَه
وفيها:
توبيخ اليهود يف عهد النبي  وما بعده؛ لس�لوكهم َّ

احلق ،والتوليِّ عن العمل به.
أجدا ُدهم ،من اإلعراض عن ِّ

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ):

ِّ�را هلم ٍ
بأم�ر يعلمونه ج ِّي�دً ا ،ممَّا فعله أسلا ُفهم ،من
ث�م خاط�ب اهلل تع�اىل اليهو َد ،مذك ً
ِ
ِ
َ
االحتي�ال على شرَ ْ ع اهلل؛ وذل�ك َّ
الس�بت،
اليهود يو َم
العمل عىل
ح�رم
أن اهلل  كان قد َّ
ِ ِ
ليتفرغوا للعبادة.
وم ْن ضمنه الصيد؛ َّ

فق�ال( :ﮉ ﮊ) واملعن�ى :لقد علمتُم ِعلماً يقين ًّيا ،بخبر أهل هذه القرية( ،ﮋ
ﮌ) جت�اوزوا حدو َد اهلل؛ ظلًم�اً وطغيانًا (ﮍ) يا بن�ي إرسائيل (ﮎ ﮏ) وهو
َ
ليتفرغوا للعب�ادة ،وهناهم عن صيد
حرم اهللُ عليهم
العم�ل فيه؛ َّ
الي�و ُم من األس�بوع الذي َّ

احليتان فيه ،وابتالهم بقدوم األسماك إىل الس�احل يف هذا اليوم ،ورجوعها يف بق َّية األ َّيام،
الش�باك وحفروا الح َفر ،وأخذوا ما ِ
فاحتالوا عىل شرَ ْ ِع اهلل ،فنصبوا ِّ
علق فيها من األسماك
ُ
ِ
األحد ،وقالوا :ما ِصدْ نا يف السبت!
يو َم
ِ
�ورة «األع�راف» ،يف قول�ه( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
وق�د َف َّص َ�ل اهلل ق َّصتهم يف ُس َ

ﮯ ﮰ ﮱ) اآلية [األعراف.]163 :

ِ
ورغماً عنكم،
فلماَّ فعلوا ذلك غض َ
قهرا َ
ب اهلل عليهم ولعنَهم ،وقال( :ﮐ ﮑ ﮒ) ً
فتحولوا
وه�ذا أ ْم ُر تكوين وتصيير ،وليس أ ْم َر إجياب؛ أيِ :صريوا رغًم�اً عنكم (ﮓ)؛
َّ
من أشكال اآلدميني ،وم ِسخوا عىل أشكال ِ
ني صاغرين.
الق َردة( ،ﮔ) َذلِ ِيل َ
ِّ
ُ
وقد روى ابن مسعود ،عن النبي  ،أنَّه ُذ ِكرت ِعندَ ه ِ
واخلنازير من َم ْس ٍخ؛
الق َر َدة
ُ
َ
ِ
ِ
فقال« :إِ َّن اهللَ مَل يجَ ع ْل َلمِس ٍخ نَسلاً ولاَ َع ِقبا ،و َقدْ كَان ِ
(((
َت الق َر َد ُة َواخلَن َِاز ُير َق ْب َل َذل َك» .
ً َ
ْ َ
ْ َْ ْ

((( رواه مسلم (.)2663
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طلق عىل اليهود «أحفاد ِ
الق َردة واخلنازير» ،ولكن ُيقال
ويؤخذ من هذا احلديث :أنَّه ال ُي ُ
َ
ُ
الصحاب ُة.
هلم:
«إخوان القردة واخلنازير» ،كام أط َلق عليهم َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
التحايل عىل شرَ ْ ِع اهللَّ ،
الم َح َّر ِم
حتريم
وأن هذه احل َيل اعتدا ٌء ،وهي أشدُّ حتريماً من إتيان ُ
ُ
املعصية ِ
ِ
رصيح؛ َّ
ٍ
واخلداعِ.
وج ٍه
ألن فيها مج ًعا بينْ َ
عىل ْ
أن املنافِقني أشدُّ جرما من الك َّفار الصح ِ
كام َّ
اء.
رُّ َ َ
ُْ ً

الميت�ة؛ ولذلك قال النبي
الربا وش�حو ِم َ
وق�د اش�تهر اليهو ُد باحل َيل ،كام فعلوا يف أنواع ِّ
ارم اهلل بِ َأدنَى ِ
ِ
ِ
ِ
احل َي ِل»(((.
ْ
« :لاَ ت َْرتَك ُبوا َما ْار َت َك َبت ال َي ُهو ُد؛ َفت َْستَح ُّلوا محَ َ ِ َ
ويف اآلية :مناس�ب ُة الع ِ
ِ
غري
قوبة
ُ
للذنب ،فلماَّ كان�ت صور ُة ما فعلوه مباح ًة ،واحلقيق ُة أنهَّ ا ُ
ٍ
مباحة ،كذلك صارت صور ُهتم الظاهر ُة ِق َر َدةً ،ويف احلقيقة ال يزالون آدم ِّيني.
بمجرد قولِه تعاىل( :ﮒ ﮓ) ،وقد كان
حتولوا إىل ِق َر َد ٍة
وفيها :عظم ُة َأ ْم ِر اهلل؛ فإنهَّ م َّ
َّ
ُ
املسخ حقيق ًّيا ،ال معنو ًّيا فقط.
بصورة ِ
ِ
ُ
وفيه�اَّ :
أن من أنواع العذاب األليم يف الدُّ نيا :أن َ
الق ْرد القبيحة،
اإلنس�ان
يعيش
ُ
و َيبقى معه ُ
وإدراك اإلنسان.
عقل

ِ
ِ
ٌ
التطور واالرتقاء ،التي قال هبا دارون وغريه
لنظرية
إبطال
ويف اآلية مع احلديث املتقدِّ م:
ِ
قاتلهم اهلل -حيث زعموا َّمتطو ٌر عن القردة!
البرش
جنس
ِّ
أن َ
ِ
أن اهلل تعاىل خاطبنا بـ (بني آدم) ،وأخربن�ا عن َخ ْلق آدمَّ ،
املس�لم أن يعل�م َّ
وأن
ويكف�ي

آدم هو أبونا.

تفس مجيع ظواهر احلياة؛
أما غري املس�لمني ف ُيقال هلم :هذه نظر َّية قارصة فاش�لة؛ فهي مل رِّ

تفسيرا ألصل نش�أة احلرشات ،مع أهنا متث�ل  %80من جمم�وع احليوانات ،فهل
فل�م تقدِّ م
ً
مِ
ول مل ِ
جير عليها قانون التطور؟
َّ
تطورت احلرشات أم بق َيت عىل ما هي عليه؟ َ
وجود إسنا َده اب ُن كثري
وحسنه ابن تيم َّية يف جمموع الفتاوى (َّ ،)29/29
((( رواه ابن ب َّطة يف إبطال احل َيل (صَّ ،)47
واأللباين يف الضعيفة ( ،)608/1لكنَّه مال إىل َض ْعفه يف اإلرواء (.)1535
يف تفسريه (،)293/1
ُّ
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جمرد خدعة ،ال حقيقة هلا!.
ولذا :فقد ماتت هذه النظر َّية أو كادت ،وتبينَّ للعامل أهنا َّ
ِ
اجة ِ
الكتاب ،وو ْع ُظهم بام يعلمونه من احلقائق.
أهل
ويف اآلية :حم ُ َّ

التمر ِد ،والعن�اد ،والتحايل،
وفيه�ا:
حتذير اجليل الالحق من ُمش�اهبة اجليل الس�ابق يف ُّ
ُ

واملعصية.

أن ِّ
وفيه�اَّ :
غ�ار من عقوب�ات املتحايلني على شرَ ْ ِع اهلل؛ ألنهَّ م ُي َل ِّب ُس�ون عىل
الذل� َة َّ
والص َ
ويس�تهزئون بالدِّ ين؛ ولذلك قال العلامء عنه�م« :إ م يخُ ِ
ِ
َ
ادعون اهلل كام خيادعون
اآلخرين،
نهَّ
الص ْبيان»(((.
ِّ
ِ
صص هؤالء املتحايلني موعظ ٌة هلذه األُ َّمة؛ حتى ال تَس ُل َك سبي َلهم.
ويف ِذك ِْر َق

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ):

ذكر تعاىل ما أن�زل ِ
بأهل تلك القرية من ال ُعقوب�ة البليغة ،قال ( :ﮖ)
ولـَّم�اَّ َ

أي :صيرَّ ن�ا هذه القرية بعد َم ْس ِ
�خ املعتَدين من أهلها ِق ْردة (ﮗِ ):عْب�رْ َ ةً ،ت َْر َد ُع غريهم
م�ن فِ ْعل مث�ل ما فعلوا (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) أي :لِـام َح ْولهَ ا من القرى ،ا َّل ِذين َو َص َل
إليه�م خربه�م (ﮝ) ِعرب ًة وتذك�ر ًة لمِن يأيت بعده�م من األُ َم�م (ﮞ) ا َّل ِذين
خيافون أن ِ
ينزل هبم من عذاب اهلل ِم ْث ُل ما ن ََز َل بتلك القرية.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ِ
صص لالعتبار.
ص ال َق
َق ُّ

وفيه�اَّ :
أن العقوبات اإلهل َّية تكون رادع� ًة ملن وقعت عليه؛ حتى ال يعود ،ولغريه؛ حتى

ال يتش َّبه به.

وفيهاَّ :
أن الذي ينتفع باملواعظ هم املتَّقون.

وفيه�اَّ :
أن املواعظ كام تكون رشع َّي� ًة -باآليات ،واألحاديث ،والكالم النافع لل َق ْلب-؛

فمنها ما يكون كون ًّيا قدَ ر ًّيا ،كذلك منها ما يكون بعقوبات تقع ،وعذاب ينـزل.
((( انظر :إعالم املوقعني (.)99/3
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فأ َّم�ا عبا ُد اهلل املؤمنين :فإنهَّ م ينت َِفعون باملواعظ الرشع َّية ،وأ َّم�ا غريهم :فقد ال يتأ َّثرون

الريح
وإكراها ،كام حيدث للك َّف�ار إذا جاءهم
اضطرارا،
إلاَّ باملواع�ظ الكون َّية؛
ٌ
ً
قاصف من ِّ
ً
يف البحر.

ألخ ِذ ِ
وفيها :اال ِّطالع عىل أخبار املاضني؛ ْ
العربة.

الذ ِ
وأن تراكم ُّ
الذنوبَّ ،
أن ال ُعقوب� َة تأيت عىل الذنب اجلديد ،وما تقدَّ م م�ن ُّ
وفيه�اَّ :
نوب

ب لل ُعقوبة عليها مجي ًعا.
س َب ٌ

وفيها :أنَّه يستفيد من املواعظ املتَّقون من ِّ
كل ُأ َّم ٍة.
حتذير هذه األُ َّمة من العقوبات اإلهلَّية.
وفيها:
ُ

وفيهاَّ :
أن بعض َمن مل ُي ْم َس�خ جس�ده من املذنِبني قد ُم ِس َ
�خ َق ْل ُبه ،فصار مش�ا ًهبا لبعض
اخلس�ة ،وكاخلنـزير يف عدم ال َغرية ،ونحو ذلكِ -
ِ
ومن عالمات َم ْس ِخ
البهائم -كالكلب يف َّ
ال ُق ُلوب :ألاَّ جيد حالو َة الطاعة ،وال خياف من املعصية ،وال يعترب بموت أحد.
التحذير هلذه األُ َّمة من التحايل عىل شرَ ْ ِع اهلل ،ومن ذلك:
وفيها:
ُ

ُ
واالحتيال إلس�قاط
�ق ثال ًثا،
الربا ،والتحا ُي�ل يف ن�كاح التحليل إذا َط َّل َ
التحا ُي�ل على ِّ
احلدود الرشعي ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ألكل
واالحتيال
�ة،
احلق يف املرياث ،وإس�قاط
الش�فعة ،وإس�قاط
صاحب ِّ
َّ
ُ
واالحتيال يف الوص َّية.
املال بالباطل،

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ):

ِ
قبائح بني إرسائيل ،من َن ْق ِ
آخر من
ض
ذكر تع�اىل َ
املواثيق واالعت�داء؛ أرد َفه بنو ٍع َ
ولـَّم�اَّ َ
ِ
أوامر الوحي،
مساوئهم ،يف تكذيبهم ألنبيائهم ،وخمالفتهم هلم ،وعدم مسارعتهم يف امتِثال

مع كثرة ال ِّل ِ
جاج والعناد؛ فقال تعاىل:

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) أي :واذكروا يا بني إرسائيل ِق َّص َة موس�ى  إذ قال

ينص�ح لغريهم( :-ﮤ ﮥ
أكثر ممَّا
لقوم�ه -وإذا كان
ُ
الش�خص من ق�و ٍم؛ فإنه َي ُ
ُ
نصح هل�م َ
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ِ
األمر :أنَّه كان قد ُقتِ َل ٌ
فتخاصموا فيه
قتيل فيام بينهم،
ب هذا
َ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) ،وس َب ُ
تثور بينهم فِتن ٌة.
وتدا َفعوا ،حتى كادت ُ
فلَّم�اَّ رجع�وا إىل نب ِّيه�م يس�ألونه ،ليخربهم م�ن الوحي ع�ن القاتل؛ أوح�ى اهلل إليه أن
يأمرهم ِ
بذبح بقرة.
َ
ِ
الس َب ِ
ب ِّ
متأخ ًرا يف قوله( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)؛ من باب التفنُّن
وقد جاء ذك ُْر َّ
ِ
الس َب ِ
ب الذي س ُيذكَر الح ًقا.
يف العرض ،والتجديد ،والتشويق ،وشحذ الذهن؛ ملعرفة َّ

(ﮫ) -جوا ًب�ا لنب ِّيه�م على َأ ْم ِ
لله ْ�ز ِء
�ره هل�م( :-ﮬ ﮭ) :جتعلن�ا مكانً�ا ُ
ِ
وتلعب بنا .وهذه جهال ٌة عظيم ٌة منهم ،وسو ُء ٍ
أدب مع نب ِّيهم موسى .
والسخرية،
ُ

َ
اجلاهل هو
فأجاهب�م نب ُّيهم بقوله( :ﮰ ﮱ) من (ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)؛ فإن
ِ
يستهز ُئ بالناس.
الذي يتك ّلم بالكالم الذي ال فائدة فيه ،وهو الذي

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َ
فوراَّ ،
جيب ُ
َّ
وأن الرتاخي يف التنفيذ معصي ٌة.
األمر
األصل يف
أن
الوجوب ،وأنَّه ُ
ُ
تنفيذه ً
العباد ِ
بعض األوامر قد ال يعلم ِ
ُ
وفيهاَّ :
والتنفيذ.
احلكْم َة منها ،فعليهم االستِسال ُم
أن َ
ِ
وفيهاَّ :
بني الناس.
خاصامت َ
الم َ
أن من حكْمة الشرَّ ْ ع أن يأ َ
يت بام يقيض عىل ُ
بيان سوء ِ
وفيهاُ :
أدب بني إرسائيل مع نب ِّيهم موسى .
أن االستهزاء بالناس ٌ
وفيهاَّ :
وس َف ٌه ومحاقة.
جهل َ

وفيها :التجاء ُموسى إىل ر ِّبه ،حمتم ًيا به من إيذاء قومه.

صب موس�ى عىل إي�ذاء قوم�ه ،وأنَّه مل يقابِ�ل إيذا َءه�م باإليذاء؛ وإنَّما و َع َظ ُهم
وفيه�ا :رُ

و َذك ََّرهم باهلل لـماَّ استعاذ به.

وفيه�اَّ :
ضي�ف
أن على الدَّ اعي�ة أن ُي
َ
األوامر والنواه�ي إىل اهلل  ،ال إىل نفس�ه ،ل ُيبينِّ
َ
املصدَ ر ،وليكون أقرب إىل َقبول األمر واالمتِثال له ،واطمئنان النفوس له.
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أن اإلجابة عىل السؤال بام ال َعالق َة له به ٌ
وفيها :اإلشارة إىل َّ
جهل ،ويف ر ِّد موسى 

تعريض بجهل قومه.
ٌ

ِ
األنبياء وأحواهلم عىل ِ
اجلدِّ  ،ويف هذا ر ٌّد عىل بعض َمن يظ ُّن
وفيه�ا :أنَّه جيب حمَ ْ ُل أوام�ر
يف أح�كام الَّش�رَّ ْ ع وإطالقاته أنهَّ ا من امل�زاح ،قال اهلل تع�اىل( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)

[الطارق.]14-13 :

وفيها :أنَّه ال ُ ِ
زاح واهل ُ ْز ُء عند تبليغ أحكام اهلل.
جيوز الم ُ

َ
وفيهاَّ :
يستقبل أوامر اهلل باإلجالل والتوقري.
أن عىل املدعو واملستفتي أن
ِ
ُ
ويف اآليةَّ :
خيتص
البقرة
ذبح
خيتص بالبقر والغنم ،والنحر ُّ
أفضل من نحرها ،فالذبح ُّ
أن َ
باإلبل.

َ
َّ
ولعل يف أمرهم ِ
العجل بعبادته من دون اهلل.
بذبح البقرة؛ معاجل ًة لنفوسهم التي ع َّظمت
ِ
ِ
أن م ِ
�ع الن ِ
حدوث اإلش�كاالت إىل األنبي�اء ،وورثتِهم -وهم
َّ�اس عند
رج َ
ويف الق َّص�ةَ َّ :
العلامء.-

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ):

وجدٌّ ال بدَّ منه ،ووحي م�ن اهلل؛ جلأوا إىل التعن ِ
ِ
ِ
البقرة ع�زم ِ
�م القو ُم َّ
ُّت
أن َذ ْب َح
ُ
َ
ٌ
ٌ
ولـَّم�اَّ َعل َ
والتشدُّ ِد ،وهذا من ِ
كثرة سؤاهلم املذموم ،واختالفِهم عىل أنبيائهم.

وض�ح و ُيعِّي�نِّ (ﯞ
(ﯘ) ي�ا موس�ى( :ﯙ ﯚ ﯛ) اس�أله ألجلن�ا (ﯜ ﯝ)ُ :ي ِّ
ﯟ) ،أي :ما ِس�نُّها؟ صغري ٌة أم كبريةٌ؟ وهذا تش�ديدٌ منهم عىل أن ُف ِس�هم ،فلماَّ شدَّ دوا شدَّ د

اهللُ عليهم ،ولـماَّ ضيقوا ض َّيق اهلل عليهم.

(ﯡ) موس�ى ( :ﯢ) أي :اهللُ ( ﯣ ﯤ ﯥ) أي :املأم�ور بِ َذ ْب ِحه�ا
(ﯦ ﯧ) :ليس�ت م ِس�نَّ ًة ه ِرم�ة ،انقطع�ت ع�ن الوالدة ِ
لكَب�رَ ِس�نِّها (ﯨ ﯩ) وهي
َ َ
ُ
وس ٌ
�ط َبينْ َ
الصغير ُة التي مل تلدْ  ،أو التي ولدت مر ًة واحدةً؛ بل هي (ﯪ ﯫ ﯬ)َ :
ِ
ِ
ِ
والبقر ،وأحسنُه.
الدواب
والصغرية ،وهي أقوى ما يكون من
الكبرية
ِّ
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(ﯮ ﯯ ﯰ) من َذ ْب ِحها ،وال تُكثِروا السؤال وال تتعنَّتوا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
أن التن ُّط َع يف الدِّ ين والتشدُّ َد يؤ ِّدي إىل التشديد عىل صاحبه يف األحكام.

أن الطبيع َة الس ِّيئ َة لبني إرسائيل جعلتهم يسألون عن أمور ال وجه هلا؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن البقر َة
معلوم� ٌة ،واللف�ظ المط َلق ال حيتاج إىل ٍ
ِ
لوضوح معناه ،ولكنَّه�م مل يكتفوا بام طلبه اهلل
بيان؛
ُ
منهم.
قيود يف األمور المط َلقة ،يف ِ
والسؤال عن ٍ
ُ
ُ
وقت نزول الوحي؛
البحث
وفيها :أنَّه ال جيوز
ُ
ِ
َّ
الناس
ألن َمن شدَّ َد شدَّ د اهللُ عليه ،وقد يتَس َّبب يف التشديد عىل باقي األُ َّمة ،وهذا من أعظ ِم
ش ٍء مَل ْ يحُ َ َّر ْمَ ،ف ُح ِّر َم
الم ْس ِل ِم َ
ُج ْر ًما عند اهلل؛ ففي احلديث« :إِ َّن َأ ْع َظ َم ُ
ني ُج ْر ًماَ :م ْن َس َأ َل َع ْن يَ ْ
من َأ ْج ِل َم ْس َأ َلتِ ِه»(((.
ٍ
ُ
المط َلق�ة يف النصوص الرشع َّية بعد انقط�اع الوحي؛ فال
أ َّم�ا
البح�ث عن قي�ود لألمور ُ
ٍ
ٍ
مكان ،يمكن ْ
بأس به؛ َّ
مكان آخر.
أن ُي َف َّص َل و ُي َق َّيدَ يف
فإن ما ُأ ْط ِل َق و ُأمجل يف
ِ
وإعادة تذكريهم بذلك ،كام
تذكري املتعنِّتني املتن ِّطعني بوج�وب فِ ْع ِل ما ُأ ِمروا به،
وفيه�ا:
ُ

قال موسى ( :ﯮ ﯯ ﯰ).

ِ
وفيهاَّ :
أن اإلنس�ان إذا أراد أن يبحث عن األكمل يف ِ
القرابني -كاألضحية واهلَدي
ذبح
بني اهل َ ِرمة والصغرية.
للزكاة؛ فإنه خيتار
األوسط ِسنًّا َ
والعقيقة -وما خيُرجه َّ
َ

(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ):

يكفهم ما تقدَّ م من الوصف ،ولو َأخذوا أي ٍ
ُّت؛ مل ِ
عن�اد وتعن ِ
ٍ
ولـَّم�اَّ كان القو ُم َ
بقرة
أهل
َّ
َ
ِ
اللون:
الس ِن إىل
ألجزأهتم ،لكنَّهم جعلوا يزيدون يف السؤال واالستفصال ،فانتقلوا بعد ِّ
((( رواه البخاري ( ،)7289ومسلم (.)2358
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(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) ،والوجه لسؤاهلم هذا ،ولو أهنم َأخذوا بقر ًة
بأي ٍ
لون فذبحوها ألجزأهم ذلك.
ِّ

(ﯻ) موس�ى ( :ﯼ) اهلل ( ﯽ ﯾ) املأم�ور بذبحه�ا (ﯿ
ٍ
ﰀ ﰁ ﰂ) :ش�ديدُ الص ِ
ص�اف لونهُ �ا ،مل خيال ْط�ه ٌ
ل�ون آخ�ر؛ فهي (ﰃ
ف�رة،
ُّ
ُعجبه�م ،وت ِ
ﰄ) :ت ِ
والرسور عىل نفوس�هم؛ لحِ ُ ِ
س�ن صورهتا ،ومتا ِم
ُدخ ُ�ل البهج َة
َ
ِ
ِخلقتِها ،وتَوس ِ
وصفاء لونهِ ا.
ط ِسنِّها،
ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
ٍ
ُ
َّ
بعض؛ ولذل�ك قال النب�ي َ « :د ُم َع ْف َرا َء
أفضل من
القرابين
أل�وان
أن بع�ض
�و َد َاو ْي ِن»((( ،والعفرا ُء من ال َغنَ�م :البيضا ُء املائلة إىل ْحمُ َ�رة ،واملرادَّ :
أن
�ب إِليَ َّ م�ن َد ِم َس ْ
َأ َح ُّ
خري من التضحية بالسوداء.
التضحية بعفراء ٌ

ِ
وفيهاَّ :
الم َحا َّد ُة من ُل ْبسه.
أن
األصفر من الزينة؛ ولذلك تمُ ُ
نع ُ
َ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ):

ِ
َ
الرغ�م من ِّ
إرسائيل ع�ن تعنُّتِهم
الس� ِّن وال َّلون ،مل يتو َّق�ف بنو
كل ه�ذا البيان يف ِّ
وعلى ُّ
وجمادلتهم؛ فـ (ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ) أي :ما حاهلُا؟ هل هي عامل ٌة تَسقي وتحَ ُ
رث،

أم هي سائم ٌة كريم ٌة عند أهلها ،ال يستعملوهنا يف األعامل الشا َّقة؟

املوصوف ساب ًقا (ﭛ ﭜ)َ :أ ْشك ََل ،واشتب َه َأ ْم ُرها من كثرة البقر ،فلم
(ﭙ ﭚ)
َ

ِ
املأمور بذبحها؟
ندر ما هي
ُ

وقد َ
ربهم عن ِسنِّها ولوهنا؟! ولكن هذا من عنادهم،
كذبوا يف هذا ،فأين التشا ُبه وقد أخ َ

وتباطئهم يف تنفيذ أمر اهلل.

(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) إىل ه�ذه البقرة ،وس�نعرفها يف النهاية .وقيل :مهتدون إىل
احلكْمة من ِ
القاتل .وقيل :إىل ِ
وراء َذ ْب ِح البقرة.
((( رواه أمحد ( ،)9404وحسنه األلباين يف الصحيحة (.)1861
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ق�ال عكرمة « :لو َأخ�ذ بنو إرسائيل بقر ًة ألجزأت عنهم ،ولوال قولهُ م( :ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ) َمل َا وجدوها»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن بن�ي إرسائيل لـَّم�اَّ زادوا نب َّيهم أ ًذى وتعنُّتًا؛ زا َدهم اهلل تضيي ًقا وتش�ديدً ا ،واجلزاء من
ِجنس العمل.
ٍ
وفيهاَّ :
سؤال ،هو َع َب ٌث وتن ُّط ٌع.
أن السؤال عن األمر الواضح الذي ال حيتاج إىل
أن االستثناء ِ
وفيهاَّ :
بذكر املشيئة ُي ِعينُ عىل حتقيق املقصود.
َ
وفيهاَّ :
أن اهلداي َة ال ْحت ُص ُل إلاَّ بمشيئة اهلل.

إرسائيل ،وما لقي�ه منهم من ِ
َ
ويف اآلي�ةٌ :
كثرة
مث�ال لِ ِذك ِْر معاناة موس�ى  مع بن�ي
َ
سؤاهلم واختالفِهم عليه ،وهذا هو االستِفهام الرابع هلم يف هذه ِ
ِ
الق َّصة.

(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):

ولـماَّ زاد بنو إرسائيل نب َّيهم أ ًذى وتعنُّتًا؛ زادهم اهلل تضيي ًقا وتش�ديدً ا؛ فـ (ﭣ ﭤ ﭥ
ِ
األرض ،وتقليبها
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) :ليس�ت ُم َذ َّل َل� ًة عن�د أهلها بالعمل يف إث�ارة
غري ُم َعدَّ ٍة للسقي بالسواقي ،وحمَ ْ ِل املاء لسقي الزرع.
للزراعة( .ﭬ ﭭ ﭮ)َ :
(ﭯ) :سليم ٌة من مجيع العيوب.

األصفر الفا َق َع ٌ
آخر ،ال بياض ،وال س�واد؛ بل هي
(ﭰ ﭱ ﭲ) :مل خيالط لونهَ ا
لون ُ
َ

عيب فيها.
صافي ٌة خالص ٌة ،ال َ

(ﭴ) -عندم�ا س�معوا ه�ذه النع�وت والتفصيلات( :-ﭵ) يف إجابت�ك هذه
األخرية (ﭶ ﭷ) والو ِ
صف التام ،الذي ي ِ
وص ُلنا إىل البقرة املطلوبة.
ُ
َ
ِّ

((( تفسري الطربي (.)204/2
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(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) :وق�د كادوا ألاَّ يذبحوه�ا ،وأوش�كوا على املعصي�ة
ِ
واالمتناع وعدم التنفيذ .فمع ِّ
البيان السابق واألسئلة واألجوبة واإليضاح ،ما ذبحوها
كل

الج ْهد!
إلاَّ بعد َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ذ ُّم بني إرسائيل؛ لس�وء َق ْص ِدهم؛ فلم يكونوا يريدون ذبحها يف احلقيقة؛ ولذلك تعنَّتوا

و َك ُث َرت أسئلتُهم؛ ألنهَّ م كانوا يريدون االمتناع.

ِ
ِ
وتس�ويفهم ،فلم
واس�تعصائهم علي�ه ،ومراوغتِهم،
و َذ ُّمه�م؛ لع�دم مطاوعتهم نب َّيهم،
ٍ
ورضا ،وإذا فعلوا فال يكون إلاَّ بعد ٍ
حملون عىل فِ ْع ِل األمر
ُيطيع�وه
اختيارا ً
رأي َ
وج ْهد ،ف ُي َ
ً
صاَ ،ف ُهم بطيئون يف طاعة اهلل ،رسيعون يف معصيته سبحانه.
َق رْ ً
وه�ذا َأوىل من أن يقال :إنهَّ م ما كادوا يذبحوهنا ألجل غالء ثمنها ،أو خش�ية الفضيحة

بمعرفة القاتل.

ويف اآليةِ ٌ :
ِ
تقديم الثم َن
الس� َل ِم يف احليوان ،وهو
ُ
دليل ملن ذهب من العلامء إىل ص َّحة بيع َّ
ِ
ٍ
ِ
حليوان يمكن وصفه وص ًفا منضب ًطا ،يكون يف ِذ َّم ِة البائعُ ،ي َس ِّلمه يف
العقد،
جملس
كاملاً يف
ٍ
ُ
وضبط صفاته وتعيينُه(((.
وصف احليوان
وقت حمدَّ ٍد ،فاآلية تَدُّ ُل عىل أنَّه يمكن
ُ
وفيه�اَّ :
�ف اهللُ ب�ه عب�ا َده ُيْس�رْ ٌ  ،ولك َّن عب�ا َده هم الذي�ن يتك َّلفون
أن الدِّ ي� َن ال�ذي ُي َك ِّل ُ
ويتن َّطعون ويتشدَّ دون.
ِ
ات الع ِ
ف عىل نفس�ي ِ
ع�اة إىل اهلل؛ للتع�ر ِ
وفيه�ا :درس للدُّ ِ
وطرائقهم يف
صاة املراوغين،
ُ
َّ
ٌ
ُّ
التهر ِ
ب من القيام بالتكاليف الرشع َّية.
ُّ

ِ
وإقبال ٍ
وفيهاَّ :
نفس ،وأ َّما املنافِ ُق :فإنه
أوامر اهلل عن رضا وطواعية،
أن عىل املؤمن أن ُينَ ِّف َذ َ
إذا رض�خ فعىل َم َض ٍ
ض َوك ُْر ٍه؛ كام ق�ال تعاىل فيهم (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [التوبة.]54 :

((( انظر :الذخرية للقرايف ( ،)244/5تفسري ابن كثري (.)301/1
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وفيهاَ :ج ْه ُل بني إرسائيل ،وس�و ُء أدهبم مع نب ِّيه�م ،عندما قالوا( :ﭵ ﭶ ﭷ)؛

فكأنَّه ما جاءهم بالبيان الشايف إلاَّ
َ
اآلن! مع أنَّه  قد جاءهم بالبيان الشايف من البداية.

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ):

ث�م ذك�ر تعاىل س�بب األمر بذبح البق�رة .وهو أول ِ
الق َّص�ة؛ َّ
ألن ترتي�ب أحداثها :أهنم
َ َ
َ

فأمرهم
وجدوا قتيلاً بينهم ،ال َيدْ رون َمن َق َت َل ُه ،فأتَوا نبي اهلل موس�ى؛
َ
ليكش�ف هلم القاتلَ ،
خب عن قاتِله.
رضب القتيل ببعضها؛ ف َيحيا بأمر اهلل؛ ل ُي رِ َ
بذبح البقرة؛ ل ُي َ

فقال تعاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ) أي :واذكروا يا بني إرسائيل ِق َّصة َقتْل بعض أسلافكم
حمرمة (ﮁ) :تدافعتُم ،واختلفتُم ،واختصمتُم (ﮂ) :يف شأن قت ِْلها ،وحتديد
نفسا َّ
ً
القاتل.
ختاصموا فيها؛ صار ُّ
كل واحد من ُ
الخ َصامء يدافع اآلخر ،فيدفع عن نفسه ،ويرمي
َ
ولـماَّ
التهم�ة عىل غيره( ،ﮄ ﮅ)ُ :م ْظ ِهر احلقيقة ،و ُمبينِّ َمن ه�و القاتل ،ال حمالة( .ﮆ ﮇ

ﮈ) :تخُ ْ ُفونه ،وتَسرتونه من تعيني القاتل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ُظ ْلم بني إرسائيل بكَتم احلقائق.

أن تبادل االهتامات يؤدي إىل ِ
وفيهاَّ :
الفتنة ،وتبيني احلقيقة َي ْق َطع ذلك.
ِّ
وفيهاَّ :
أن اهلل قادر عىل إظهار املكنونات ،وكشف املخف َّيات.

ق�ال املس� ّيب ب�ن رافع « :م�ا عمل ٌ
رجل حس�نة يف س�بعة أبي�ات إلاَّ أظهرها اهلل،

وما عمل ٌ
رجل س� ِّيئة يف س�بعة أبي�ات إلاَّ أظهرها اهلل ،وتصدي�ق ذلك( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ)»(((.

وقد قال تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲ) [األنعام.]67 :

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)144/1
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وفيها :إحاطة ِع ْلم اهلل بام ي ْظ ِهره ِ
العباد وما يخُ فونَه عىل حدٍّ سواء ،ويف ذلك التحذير من
ُ

املعايص الظاهرة واخلف َّية ك ِّلها.

وفيها :أمهية البحث والتحري يف اجلرائم الغامضة لكش�ف احلقيقة؛ حتى ترتفع ِ
الفتن،
َّ
ِّ

وال يتفاقم األمر.

وفيهاَّ :
التوصل إىل كشف أرسار اجلرائم نِعمة من اهلل.
أن
ُّ

(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ):

ث�م بينَّ تع�اىل فائدة ذبح البقرة ،وعالقته بكش�ف القاتل؛ فق�ال( :ﮊ ﮋ) أي:
ارضبوا هذا القتيل (ﮌ) أي :بجزء من أجزاء البقرة.

ومل ُيبِّي�نِّ لن�ا ما هو :ه�ل كان الرأس ،أو الفخذ ،أو ال ِّلس�ان ،أو غري ذل�ك؟ ولو كان يف
تعيينه فائدة لنا لبينه ؛ ألنَّه كريم ،ال ي ِ
مسك عن عباده ما يستفيدون منه.
ُ
َّ
ِ
ث�م َّ
بأي جزء من أجزاء البقرة ،وهذا يكفي
إن
املعجزة حاصلة بإحياء القتيل عند رضبه ِّ

لالعتبار.

ويف الكالم ْ
حذف ُيفهم من سياق اآلية ،تقديره :فرضبوه ببعضها ،فقام القتيل ح ًّيا بإذن
اهلل ،فأخرب عن قاتِله.
وقيل :إنه عاد وسقط م ِّيتًا بعدها.

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) كما أحي�ا ه�ذا القتي�ل؛ فن َّبه تعاىل على ُقدرته على ال َب ْعث ،بام

شاهده بنو إرسائيل من إحياء ذلك القتيل ،وهو قادر عىل َب ْعث األموات بكلمة واحدة؛ كام

قال تعاىل( :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [لقامن.]28 :

(ﮒ ﮓ)ُ :يظهر لكم الدالئل الب ِّينات عىل ُقدرته؛ َّ
نفسا واحدة
ألن َمن أحيا ً

قادر عىل إحياء مجيع النفوس.
بعد موهتاٌ ،

(ﮔ ﮕ) :ألج�ل أن تعقل�وا عن اهلل آيات�ه الكون َّية والرشع َّي�ة ،وتعلموا ُقدرته

سبحانه.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
واالشتغال بمعرفة ما ال فائدة هلا من معرفته.
تربية النفس عىل عد ِم التط ُّلع
وفيهاَّ :
والتعمق :البحث عن املس�كوت عنه ،واالس�تقصاء عن األشياء
أن من التك ُّلف
ُّ

الغامض�ة ،وعَّم�اَّ ال فائ�دة من ورائ�ه ،وعماَّ مل نؤ َم�ر به ،كالس�ؤال والبحث عن اس�م كلب
أصحاف الكهف ،ولونه ،واس�م الغالم الذي قت َله َ ضرِ
أي
الخ  ،وخش�ب نوح  :من ِّ

ش�جر هو ،وكم طول الس�فينة ،وعرضها ،وكم فيها من الطبقات ،إىل غري ذلك ممَّا ال فائدة
يف البحث عنه ،وال دليل عىل ٍ
قول فيه.
يق�ول العلاَّ مة األمني الش�نقيطي« :ففي القرآن العظيم أش�ياء كثيرة مل يب ِّينها اهلل لنا وال

رسوله ،ومل يثبت يف بياهنا يشء ،والبحث عنها ال طائل حتته ،وال فائدة فيه»(((.
الم َتنَ ِّط ُع َ
ون»َ ،قالهَ َا َ ثال ًثا(((.
ويف احلديثَ :
«ه َل َك ُ
وفيها :حجة عىل م ِ
نكري ال َب ْعث.
ُ َّ
ُ

وفيها :ن ْقل ملن حرض ِ
الق َّصة من بني إرسائيل من مرتبة ِع ْلم اليقني إىل مرتبة عني اليقني؛
فإنهَّ م وإن كانوا ُي ِق ُّرون بإحياء املوتى ،إلاَّ أنَّه أراد أن ُيريهَ م ذلك ِعيانًا.
وفيها :الرتكيز عىل املعاين واملقاصد األساس�ية ِ
للق َّصة ،وعدم االش�تغال بتت ُّبع اجلزئ َّيات
َّ
الت�ي تَرصف عن املقصود ،وت ِ
ُوقع يف التك ُّلف ،والكالم فيام ال دليل عليه ،قال تعاىل( :ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [اإلرساء.]36 :

ويف إحي�اء القتيل هبذه الطريقة ِعدَّ ة فوائد -وكان باإلمكان أن حييا بأمر اهلل ،دون حاجة

إىل ذبح البقرة -فمنها:

اً
أولَّ :
رضب م ِّيت بم ِّيت ليحيا بأمر اهلل؛ أبلغ يف بيان ُقدرته تعاىل ،وتوجيه األمر لبني
أن ْ

الح َّجة عليهم.
إرسائيل بذلك أبلغ يف نفوسهم ،وأقوى يف إقامة ُ
((( أضواء البيان (.)226/3
((( رواه مسلم (.)2670
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والتوسل إليه هبا.
التقرب إىل اهلل بذبح ال ُقربان؛ لزيادة الطاعة،
ُّ
ثان ًياُّ :

ثال ًثا :إزالة ما َع ِلق يف نفوس القوم من تقديس ِ
الع ْجل الذي عبدوه.

راب ًعا :يف ذلك فائدة ألصحاب البقرة ،إذا كانوا فقراء أو يتامى؛ بام حصل هلم من الغنى

برشاء البقرة منهم؛ فقد ُذكر أهنم اشرتوها منهم بامل كثري .

العق�ل ِ
ُ
احلكْم َة منه؛ وذلك بحص�ول الفوائد
وفيه�اَ :برك�ة تنفي�ذ أمر اهلل ،ولو مل ُي�دْ ِرك

املتعدِّ دة ،وظهور األوامر الباهرة ،وزيادة اإليامن ،ورؤية العجائب.

وفيها :العمل باألسباب املؤ ِّدية إىل ظهور احلقائقْ ،
وكشف اجلرائم.

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ):

وعىل الرغم من ظهور آيات اهلل العظيمةِ ،
ِ
واملعجزات اخلارقة؛ َّ
فإن بني
واحلكَم الباهرة،
ُّ
ِ
ِ
إرسائيل مل تَلن ُق ُلوبهُ م ،ومل تستقم نفوسهم؛ فقال تعاىل مو ِّب ًخا هلم:
(ﮗ ﮘ ﮙ) :صارت غليظة صلبة ،ال تتأثر ،وال ت ِ
ُذعن ،وال تقبل املواعظ (ﮚ

ﮛ ﮜ) :ممَّ�ا م� َّن اهلل به عليكم من اآليات الباهرة يف ِق َّصة البقرة ،وإحياء القتيل ،وكذلك
بعد ن ْق ِ
ض امليثاق ،وطول األمد.
(ﮝ) أيُ :ق ُلوبك�م (ﮞ) :مثله�ا يف الش�دَّ ة والقس�وة (ﮟ ﮠ ﮡ) أي:

َأ ْزيد قس�اوة وصالبة من احلجارة ،فإن مل تكن أش�دَّ منها ،فهي مثلها ،ال َّ
أقل من ذلك .أو:
َّ
إن ُق ُلوبكم عىل احلا َلني .أو :بعضكم َق ْلبه كاحلجارة ،وبعضكم َق ْلبه أشدُّ من احلجارة.

ث�م بَّي�نَّ تعاىل َّ
خري من ُق ُلوب ه�ؤالء يف الفائدة واخلش�ية؛ فقال( :ﮣ ﮤ
أن احلج�ارة ٌ
وس� َعة ،فيس�يل
ﮥ) يف منفعت�ه (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أي :يتد َّف�ق منه املاء بكثرة َ

أهنارا ينتفع هبا الناس ،فيرشبون ،و َيسقون زروعهم ودوابهَّ م.
ً

عرض�ا ،ولك�ن دون األول،
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) :يتفتَّ�ح ،ويتش� َّقق بامل�اء ط�ولاً أو ً
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(ﮯ ﮰ ﮱ) أيَ :يس�يل ،ولك�ن دون األول ،كاآلب�ار والعي�ون والينابي�ع ،و ُيفيد
الناس بعذوبة مائه.
َ

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) :ينـ�زل ويتر َّدى بس� َب ِ
ب خش�ية اهلل ،وانقي�ا ًدا
ألمره .و(اخلشية) :هي خوف مع ِع ْلم.
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) :نفى  الغفلة عن نفسه؛ لكامل ِع ْلمه وإحاطته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تأثرها
اس�تعامل التش�بيه لتقري�ب املعنى؛ فش� َّبه ُق ُل�وب بني إرسائيل يف قس�وهتا وع�دم ُّ
وغ َلظها ِ
للحق ،باحلجارة يف صالبتها ِ
وشدَّ هتا.
باملواعظ ،ورفضها
ِّ
بني ال ُق ُلوب القاس�ية واحلجارة ،و ُق ُلوب اليهود ال تلني وال ختش�ع،
وفيهاَ :عقد املقارنة َ

وتتحرك ،وتنقاد
تتح�رك من خ�وف اهلل ،واحلجارة تنـزاح ع�ن أماكنها من خش�ية اهلل
وال
َّ
َّ

ألمره سبحانه!

وفيه�اَّ :
أن اجلمادات تنفعل وتتأ َّثر ب ُقدرة اهلل ،فتكون فيها اخلش�ية كه�ذه احلجارة ،ولو

القرآن عىل ٍ
ُ
جبل لظهر عليه اخلش�وع وتصدَّ ع من خش�ية اهلل ،وهذه السماوات السبع
نـزل
واألرض وما فيها تس ِّبح بحمد اهلل ،وإن مل يفقه الناس ذلك.

وكان اإلباء واإلشفاق من الساموات واألرض واجلبال عند عرض األمانة عليها ،وكان

رب العاملني.
القول الصحيح« :أتينا طائعني» إجاب َة الساموات واألرض لنداء ِّ

تس�جد هلل ،وتكون فيها املح َّبة ألولياء اهلل -كجبل ُأ ُحد -ويكون فيها احلنني
واجلامدات
ُ
الذكر -كام َح َص َل ِ
لفق�د ِّ
للج ْذع الذي كان خيطب عنده النبي  -وأنطق اهلل بعض
الح َجر األس�ود يوم القيامة ،فيش�هد ملن
احلج�ارة بالسلام على النبي  ،وينط�ق َ
الصفات فيام يشاء من املخلوقات ،وهو عىل ِّ
كل يشء
اس�تلمه ّ
بحق ،واهلل جيعل ما يشاء من ِّ

قدير.

وفيها من بالغة القرآن :تشبيه املعقول باملحسوس.
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عليم بام يفعلون ،ومعنى ذلك :أنَّه س� ُيجازهيم عىل
ويف اآلية :هتديد الغافلني؛ بأنَّه تعاىل ٌ

أفعاهلم.

وفيهاَّ :
المثل يف القسوة ،فهي أقسى من احلديد الذي
رضب به َ
أن احلجارة أقىص يشء ُي َ
ِ
ِ
ينصهر.
والح َجر يتفتَّت وال
ينصهر بالنَّارَ ،
وفيهاَّ :
أن إعراض ال َق ْلب بعد رؤية اآليات ،أسوأ من إعراضه قبل رؤيتها.

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ):

ذكر تع�اىل ِعناد اليهود ،وع�د َم انقيادهم ألمره  ،وتعنُّتهم م�ع أنبيائهم الذين
ولـَّم�اَّ َ
ِ
حمم�د  وأصحابه،
َ
مض�وا؛ أردف ذل�ك بذكْر قبائح أخرى ارتكبوها مع رس�وله َّ
الصحابةُ ،يي ِّئ ُسهم من إيامن اليهود؛ فقال:
وخاطب تعاىل َّ
حممد  ،أنت وأصحابك ،وكان  شديد احلرص عىل
(ﯣ) يا َّ

فقص اهلل عليه ما ُيس� ِّليه يف إعراضهم عنه ،وق َّلة قبوهلم واس�تجابتهم.
هداية أهل الكتابَّ ،

و(الطمع) :هو الرجاء املقرون بالرغبة األكيدة.

واستبعادي.
إنكاري
واالستِفهام يف قوله (ﯣ)
ّ
ّ

قروا لكم ،وينقادوا معكم.
(ﯤ ﯥ ﯦ)ُ :يصدِّ قوكم ،و ُي ُّ

واملعنى :أتسمعون أخبارهم ،وتعلمون أحواهلم ،ثم تطمعون يف إيامهنم؟!
َ�ر اهلل تع�اىل بع�ض أح�وال اليه�ود؛ فق�ال( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) طائفة ،وهم
و َذك َ

علامؤهم ،وأحبارهم (ﯫ ﯬ ﯭ) وهي :التوراة التي سمعوها من نب ِّيهم موسى

 ،ويتلوهنا فيام بينهم.

(ﯮ ﯯ) :يغيرِّ ونه ،ويبدِّ لونه ،ويكتُمونه ،وهذا يش�مل حتريف اللفظ :بالزيادة
والنقصان ،وحتريف املعنى :بتفسريه عىل غري مراد اهلل.
يبق هلم ُشبهة فيه ،وال إشكال.
(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)َ :ف ِهموه وضبطوه ،ومل َ
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احلق ،ويعلمون
(ﯴ ﯵ) أنهَّ م يفعلون الباطل ،ويقولون الك َِذب ،ويكتُمون َّ

ما يف حتريف الكالم من ال ُعقوبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الصحابة  عن إيامن اليهود ،وكأنَّه ق�ال هلم :ال تطمعوا فيام ال َم ْط َمع
َق ْط�ع أطماع َّ
لكم فيه؛ َّ
فإن هؤالء اليهود الذين معكم لن ُي ْس ِلموا.
وفيه�ا :بي�ان ما َي ْع رُس على الدُّ عاة؛ لئلاَّ ُينفق�وا فيه اجلهود واألوق�ات ،ف ُيصابوا باليأس

واإلحباط.

وفيه�اَّ :
يتعمدون حتري�ف كتاهبم ،فقيامهم بتحري�ف كُتب األديان
أن اليه�ود إذا كان�وا َّ
األخ�رى من ب�اب َأوىل؛ فكم حاولوا حتريف القرآن ،وهم املس�ئولون ع�ن أكثر التحريف

الذي حصل لإلنجيل.

أن املعصي�ة إذا ارت ِ
وفيه�اَّ :
ُك َب�ت عن ِع ْل�م و َف ْهم؛ فإنهَّ ا أخطر وأس�وأ م�ن املعصية التي

تُرتكَب عن جهل.

وفيه�اِ :ح ْ�رص النب�ي  وأصحابه عىل هداي�ة َ
الخ ْلق وأه�ل الكتاب -ومنهم
ِ
أطامعهم يف إيامهنم.
اليهود-؛ ولذلك بينَّ اهلل هلم أنهَّ م ال يستجيبون وال يؤمنون؛ لقطع
�وة ،ويأكلون
الر ْش َ
وفيها :جريمة أحبار اليهود الذين كانوا ُ
حي ِّرفون الكتاب ،ويأخذون ِّ

املال بالباطل.

وفيها :تسلية الدُّ عاة بام ي ِ
ذهب عنهم األسى واألحزان.
ُ

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
�ؤت إيامنًا
املحرمات ،إذا مل ُي َ
أن صاح�ب الع ْل�م ال ينفع�ه ع ْلمه ،وال يمنعه م�ن َّ
وزكا َء َن ْف ٍ
س.

(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ):

ث�م ق�ال تع�اىل ع�ن َمكْ�ر اليه�ود( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) أي :إذا قابل�وا املؤمنين
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واجتمع�وا هب�م؛ (ﯻ) أي :قال منافِقو اليهود ِ
بألس�نَتهم (ﯼ) :دخلنا يف اإليامن كام
وصنا مسلمني مثلكم .وهذا ادعاء ِ
رِ
كاذب وخديعة.
ِّ
آمنتمْ ،
(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) :رج�ع الذي�ن نافق�وا من اليه�ود إىل الذي�ن مل ُينافِقوا

منه�م ،وانف�ر َد األتب�اع بأحباره�م ورؤس�ائهم؛ (ﯻ) لبعضه�م( :ﰃ)

االس�تِفهام لإلنكار والتعج�ب ،أي :كيف حتدِّ ثون املؤمنين (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) :بام
بينه لكم يف التوراة من نبوة حممد ِ 
وصفته ،وبام قىض عىل أسالفكم من العذاب
َّ
َّ َّ

احلق
بعضا عىل كش�ف ِّ
والعقوب�ات؛ (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) ،فيل�وم بع�ض اليهود ً
الح َّجة
املوجود يف التوراة للمس�لمني؛ ال يس�تعمله املس�لمون يف مخُ اصمة اليهود ،وإقامة ُ

خاصمة عند اهلل يوم
الم َ
عليهم ،وإفحامهم؛ فيكونوا أوىل باهلل منهم ،وينترصوا عليهم يف ُ

القيامة.

أمورا ستُعني املسلمني عليكم؟!
(ﰍ ﰎ) :أين عقولكم ،وأنتم تكشفون ً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
يتجسس�ون على املس�لمني ،وأنهَّ �م يحَ ذرون م�ن ا ِّطالع
أن يف اليه�ود منافِقين ،وأنهَّ �م
َّ

يتواصون ب َكتْم احلقيقة.
املسلمني عىل يشء يستخدمونه ُح َّجة عىل اليهود ،وأنهَّ م
َ

اخلاصة ،وعقد االجتامعات لذلك.
وفيها :تآ ُمر اليهود عىل املسلمني يف جمالسهم
َّ

وفيها :أنَّه إذا كان اليهود حي ِ
بعضا عىل طريقتهم مع املسلمنيَّ ،
فإن الدُّ عاة
اس�ب بعضهم ً
ُ
إىل اهلل عليهم أن يتناقشوا فيام بينهم ،و ُي ِ
بعضا يف طريقتهم مع املد ُع ِّوين.
راجع بعضهم ً
وفيها :أنَّه إذا كان اليهود لدهيم مرجع َّية ،برجوعهم إىل كربائهم وأحبارهم؛ فاملسلمون

َأوىل بأن يرجعوا إىل علامئهم و ُدعاهتم؛ لالستفادة منهم ،والتشاور معهم.

وفيهاَّ :
فتحا؛ ألنَّه قبل أن ُي َبينَّ كان ُمغل ًقا عىل الناس.
أن البيان من اهلل ُي َس َّمى ً

وفيها :هترب اليهود من احلقيقة ،وح َذرهم من اس�تعامل أقواهلم يف إدانتهمِ ،
وح ْر ُصهم
َ ُ
َ ُّ
عىل عدم اإلدالء بأي ترصيح يفيد املسلمني ،وتوبيخ ِ
بعضا لو حصل ذلك.
بعضهم ً
ُ
ِّ
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ):

ثم وعظ اهلل هؤالء اليهود ،وذكَّرهم بأنَّه يعلم ما ُي ِ
ظهرونه وما يكتُمونه؛ فقال تعاىل:

بمحم�د
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) :م�ا يخُ فون�ه م�ن النِّف�اق ،والكُف�ر
َّ

رسه
سره الواحد منهم يف نفس�ه ،وم�ا ُي ُّ
 ،والكَي�د للمؤمنين .وه�ذا يش�مل ما ُي ُّ
املقربني منه.
ألصحابه َّ

يتضم�ن توبيخ هؤالء
واهلم�زة يف قول�ه (ﭑ) لالس�تِفهام .وهو اس�تِفها ٌم إنكاري،
َّ
أيضا اس�تِفها ٌم تقريري؛ حلمل املخا َطب عىل اإلقرار واالعرتاف َّ
بأن اهلل يعلم
اليهود .وهو ً
الس والع َلن.
رِّ َّ
واملعنى :إذا كان ِع ْلم اهلل حمي ًطا بالظاهر والباطن ،فكيف ُينافِق هؤالءَ ،ف ُي ِ
ظهرون ش�ي ًئا،
بعضا عىل ك َْشف أشياء من التوراة؟!
بعضهم ً
و ُيبطِنون ضدَّ ه ،ثم ُيؤنِّب ُ
(ﭘ ﭙ)ُ :يظهرونه ألصحاب النبي  ،من املوافقة واإليامن يف الظاهر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
الس والعالنية.
َس َعة ع ْلم اهلل تعاىل ،وإحاطته بعامل رِّ

وفيه�ا :هتديد املنافِقينَّ ،
وأن املنافِق بنفاقه يكون قد َّنزل نفس�ه منـزلة اجلاهل ،فلو كان

عا ًملا با ِّطالع اهلل عليه ما نافق.

عدوهم يف اخلفاء.
بالصحابة واملؤمنني؛ فإنَّه أطل َعهم عىل ما يفعله ُّ
وفيهاُ :لطف اهلل َّ

واملؤمن�ون يف هذا الزمان يقيس�ون ما يفعله أع�داء اليوم عىل ما فعله أعداء األمس ،فقد
تش�اهبت ُق ُلوهبم ،ويعرفون عن أهل النِّفاق ما ِتز ُّل به ِ
ألس�نَتُهم ،وما يكون من حلن قولهِ م،

ويكونون عىل حذر من هؤالء ،ويستعينون باهلل عليهم.

ِ
خاصته�م وأحبارهم؛
وفيه�اَ :ذ ُّم الذي�ن نافق�وا من عا َّم�ة اليهود ،والذي�ن مل ُينافق�وا من َّ
ِ
أحبارهم
وكتمه
ُ
أرسه َ
أرسه منافقوهم :الكُفر ،والذي أعلنوه قوهلم( :ﯼ) ،والذي َّ
فالذي َّ
ِ
ونبوته ،والذي أعلنوهَ :ج ْحدُ هم بذلك ،وتكذي ُبهم به.
حممد َّ 
َّ
وخاصتُهم :هو صفة َّ
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ويف تقدي�م لفظ�ة (ﭗ) على لفظ�ة (ﭙ) يف اآلي�ة :إي�ذان بفضيحته�م،

وك َْشف أرسارهم.

(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ):

وج َه َلتهم( :ﭛ)
ذكر تعاىل َ
بعض جرائم ك رَُبائهم وأحبارهم؛ قال عن عا َّمتهم َ
ولـماَّ َ

أي :من اليهودٌ ،
رهط (ﭜ) ال يعرفون القراءة والكتابة.

و(األُ ِّم ُّي) :منس�وب إىل ُأ ِّمه؛ َّ
الرجال ،وكذلك كانت حاله
ألن هذا يف النِّس�اء أكثر م�ن ِّ

حين والدهت�ا له ،كما ق�ال تع�اىل( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

[النحل.]78 :

يفهمون املعنى ،و َمن
(ﭝ ﭞ ﭟ) :ال ي�درون م�ا يف التوراة ،وإذا قرأوا ال َ
كان كذلك كان بمثابة األُ ِّم ّي.
ِ
الكاذب�ة؛ كام ق�ال اهلل( :ﭠ ﭡ) وهو:
وه�ؤالء ليس عنده�م إلاَّ التقلي�د واألماين
ِ
الكاذب،كقوهلم :نح�ن أبناء اهلل وأحباؤهَّ ،
وأن اهلل ال
ال�كالم الذي ال أس�اس له ،واال ِّدعاء
يعذهبم ُ
ِّ
بذنوهبم ،وأنهَّ م إذا دخلوا النَّار فلن يمكثوا إلاَّ أ َّياما معدودات!

وقد ر َّد اهلل َّ
كل ذلك بقوله( :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ) [النساء.]123 :

وه�ؤالء ح ُّظه�م من كتاهبم السماع ،دون الق�راءة والفه�م( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) غري
ِ
ويكذبون.
احلق،
ِّ

وه�ذه األماين الت�ي يتمنَّاها هؤالء األم ُّيون قد تكون ِمن تلقاء أن ُف ِس�هم ،وقد تكون من
ِ
أحباره�م وعلامئهم ،كما َي ِعدونهَ م باملغف�رة والعفو واجلنَّ�ة؛ ليبق�وا ملت ِّفني حوهلم،
وح�ي

ذك�ر األجور اخليال َّية ملن
س�ائرين خلفهم؛ ولذلك َيكثر يف كالم هؤالء الرؤس�اء واملض ِّلني ُ
واعتنق مذهبهم ،وعمل ب�ه ،ويفعلون ذلك ليبق�وا ِ
منتفعني من أتباعهم،
س�لك طريقه�م،
َ
باملال واجلاه والرياسة عليهم.

باألماين
الس�نَّة والتوحيد ال ُي َمنُّ�ون َمن حضر عندهم وجلس إليه�م
بينما علامء أه�ل ُّ
ِّ
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ِ
بني اخلوف والرجاء ،وعدم األمن من مكر اهلل ،وال اليأس
الكاذب�ة؛ وإنَّام ُي َع ِّلموهنم العيش َ
من رمحته ،وال يقطعون هلم باملغفرة واجلنَّة ،إنام ُي َع ِّلموهنم ُس ُبل حتصيلها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َذ ُّم َمن ال يعتني بمعرفة معاين كتاب اهلل.

أن َم�ن ال يفهم املعن�ى فليس عنده إلاَّ الظنَّ ،
وفيه�اَّ :
احلق ش�ي ًئا،
وأن الظ َّن ال ُيغنِي من ِّ
والظ ّن ال ُي َس َّمى ِع ْلماً .
والس�نَّة بآرائهم الش�خص َّية ،وخيوضون يف األحكام
وفيه�اَ :ذ ُّم الذين ُي َف رِّسون الكتاب ُّ
ِ
ِ
ودراس�ة ما
معرفة قواعد الدِّ ين،
الرجو ِع إىل العلماء ،واألَ ْخ ِذ عنهم ،ودون
الرشع َّي�ة دون ُّ
َيلزم من علوم اآللة ،ونحو ذلك.
وكالم مثل هؤالء ال يعدو أن يكون ظنًّا ،وال ُيط َلق عليه ِع ْل ٌم بحال.

أن الق�راءة والكتاب�ة إذا مل ي ِ
و ُيس�تفاد م�ن ذل�كَّ :
صاحبه�ا َفهم وعقل ومعرف�ة للمعنى
ُ

همه
مدحا ،ول�ذا نجد َ
واس�تيعاب ل�ه ،ال تك�ون ً
بعض َمن ال يق�رأ وال يكتب ربما يكون َف ُ
وعق ُله أحس َن من غريه ،ممَّن يقرأ ويكتب.

ول�ذا ،فمكافح�ة األم َّي�ة ال تك�ون فقط بتعلي�م الق�راءة والكتاب�ة؛ وإنَّام بتعلي�م املعاين

وتفهيمها.

بر « :واملق ِّلد ال ِع ْل َم له ،ومل خيتلفوا
ويف اآلي�ة :أن املق ِّل�د ليس بعامل ،قال ابن عبد ال ّ

يف ذلك»(((.

أن تع ُّل�م الق�راءة والكتاب�ة من أهم ال ُّط�رق لنيل ِ
وفيه�اَّ :
َ
أيضا بالسماع
الع ْل�م،
ويؤخذ ً
ُ

واملشا َفهة.

ويف ه�ذه اآلي�ة مع ما قبلهاَ :ع ْر ٌض ألقس�ام اليهود ،وهذا مفيدٌ يف َف ْه�م القوم والتعامل
معه�م؛ فإن�ه  ذكر علام َءهم وعوا َّمه�م ،و ُمنافقيهم و َمن مل ُينافِ�ق منهم ،ولذلك ختتلف
((( جامع بيان العلم وفضله (.)992/2
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كل طائف�ة؛ فنفرق يف ِ
طريق�ة التعامل واألحكام مع ِّ
أئمتهم وعوا ِّمهم،
املبتدعة -مثلاً َ -
بني َّ
ِّ
وبني الدَّ اعية إىل البِدعة وغري الدَّ اعية.

(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):

حرفوا كتاب اهلل الذي َّنزله
ث�م َهتدَّ د اهلل ال َك َفرة من أهل الكتاب -وهم اليه�ود -الذين َّ
ِ
ٍ
عرض من الدُّ نيا ،فقال :
النبي  املكتوبة عندهم؛ ابتغا َء
عليهم ،وغيرَّ وا صفة ِّ
(ﭧ) :كلم�ة وعي�د ،ودع�اء باهلالك .وقي�لٍ :
واد يف جهنم ،أو :صديد ،يس�يل يف

أصل جهنم.

حرفوا التوراة ،واخت َلقوا
(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) وهم :أحبار اليهود ،الذين َّ
ِمن ِ
عند أن ُف ِسهم كال ًما مواف ًقا هلواهم ،وكتبوه بأيدهيم ،وقدَّ موه للناس عىل أنَّه كتاب اهلل.
المبدَّ ل (ﭯ
ح�رف ُ
الم َّ
العرب( :ﭮ) ُ
(ﭬ ﭭ) ألتباعه�م اجلهل�ة ،و ُمرشكي َ
ﭰ ﭱ) أنز َل�ه اهلل؛ (ﭲ ﭳ) ليأخ�ذوا ُمقابِلاً عليه (ﭴ ﭵ)ِ :ع َوضا زائلاً
من الدُّ نيا ،من املال ،أو اجلاه.

ِ
ُ
وذلك َّ
زوال
نبوته؛ خافوا من
أن رؤس�اء اليهود لـماَّ َق ِد َم
وعرفوا َّ
رس�ول اهلل َ ،
النبي ؛
رياس�تهم ،وانقط�ا ِع ما يأخذونه م�ن أتباعهم من األموال ،إذا ُه�م اتَّبعوا َّ
ِ
فعمدوا إىل ِصفته يف التوراة فغيرَّ وها؛ َح َسدً ا وبغ ًيا.
ِ
حممد ،
ق�ال أب�و العالي�ة « :عم�دوا إىل ما أن�زل اهلل يف كتاهبم من َن ْع�ت َّ
فحرفوه عن مواضعهَ ،ي ْبتَغون بذلك َع َر ًضا من َع َرض الدُّ نيا»(((.
َّ

ث�م أع�اد تع�اىل هتديدَ ه�م بالع�ذاب الش�ديد؛ فق�ال( :ﭷ ﭸ)؛ وذل�ك لثبوت
ال ُعقوبة العظيمة عليهم يوم القيامة (ﭹ ﭺ ﭻ) أي :بس� َب ِ
ب ما كتبته أيدهيم من
التحريف.

((( تفسري الطربي (.)271/2
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(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) أي :سيحصل هلم العذاب الشديد ،من أجل ِ
أخذهم احلرام،
وكسبِهم له ،وكذلك اكتساهبم الس ِّيئات.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

والح رْسة ،ملن بدَّ ل كالم اهلل،
الوعيد بال ُعقوبة ،والعذاب الشديد ،واهلالك ،والفضيحةَ ،
َ

حرف هل�م عىل أنَّه كالم اهلل؛ ليأخذ على ذلك نصي ًبا من
أو
َ
الم َّ
ك�ذب على الناس ،بتقديمه ُ
الدُّ نيا.

ِ
ِ
أي فِ ْعل من
مرات؛ ل ُيفيد اس�تحقاق الع�ذاب ملن فعل َّ
كرر ذكر (الويل) ثالث َّ
ولذل�ك َّ
ِ
والكذب عىل اهلل ،و َأ ْخذ الثمن عىل ذلك.
الثالث؛ وهي :حتريف الكتاب،

ِ
نيوي -من م�ال أوجاه -فهو
وفيه�ا :أنَّه مهما َح َص َل لصاحب الباطل م�ن الع َوض الدُّ ّ
قلي�ل ،حتى لو أخذ الدُّ نيا ك َّلها ِع َو ًض�ا؛ َّ
ألن اهلل قال( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) [النساء]77 :؛ أي:
بالنسبة لآلخرة.

أن حب الدُّ نيا حيمل عىل اجلرائم العظيمة ،كتحريف كالم اهللِ ،
وخداع الناس به.
وفيهاَّ ُ َّ :
أن اجلزاء من ِجنس العم�لَّ ،
وفيه�اَّ :
وأن ال ُعقوبة نتيجة للمعصية ،كام ُيفيده قوله تعاىل:

(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭾ ﭿ).

وفيه�اَّ :
حرفوه
الرؤس�اء الدِّ ين ِّيين أله�ل الكت�اب ال ُيؤتمَ نون على ما أنزل اهلل؛ فق�د َّ
أن ُّ

وبدَّ لوه؛ ولذلك ال جيوز س�ؤاهلم بقصد االستفادة ممَّا عندهم ،بل سؤاهلم عىل َو ْجه اإلنكار

عليهم.

ون َأه َل ِ
كام قال ابن عباس « :يا معشرَ المس ِ
الك ِ
ش ٍء،
ني! َك ْي َ
�ل ِم َ
ف ت َْس َ�أ ُل َ ْ
ّ
َْ َ ُ ْ
تاب َع ْن يَ ْ
َو ِكتا ُبكُم ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َعلىَ رس ِ
ول اهلل َ أ ْحدَ ُ
بَ ،و َقدْ َحدَّ َثك ُْم
ثَ ،ت ْق َر ُءو َن ُه محَ ْ ًضا مَل ْ ُي َش ْ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َّن َأ ْه َ�ل الك ِ
تابَ ،وقا ُلواُ :ه َو م ْن عنْد اهلل
�م الك َ
ت�اب َبدَّ ُلوا ك َ
تاب اهلل َو َغيرَّ ُ و ُهَ ،و َك َت ُبوا بِ َأ ْيدهيِ ُ
لِي ْشَت�رَ وا بِ ِه َثمنًا َق ِليلاً ؟ َأالَ ينْهاكُم ما جاءكُم ِمن ِ
الع ْل ِم َع ْن َم ْس َ�أ َلتِ ِه ْم؟ الَ واهلل ما َر َأ ْينا ِمن ُْه ْم
َ ْ َ
َ
ْ
َ
َ ُ
ِ
(((
َر ُجلاً َي ْس َأ ُلك ُْم َع ِن ا َّلذي ُأن ِْز َل َع َل ْيك ُْم» .
((( رواه البخاري (.)7363
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ِ
وفيهاَّ :
الوعيد.
المبتدع يف دين اهلل يشمله هذا َ
أن ُ
وفيهاُ :عقوبة العامل املعانِد.

أن أخ�ذ املال عىل حتريف الدِّ ين ،أعظم إثماً من رَّ ِ
وفيه�اَّ :
السقة وال َغ ْصب؛ ألنَّه حرا ٌم من
حمرم ،ومن جهة خمادعة الناس والتلبيس عليهم وتضليلهم.
جهة أنَّه ك َْسب َّ
َّ
وأن ْ
حق باس�م الدِّ ين ،أو ألجل املكانة واملرجع َّي�ة الدِّ ين َّية هو من أعظم
أخ�ذ املال بغري ٍّ

الباطل.

أن َمن َ
نيوي؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن صاحبه يأثم عىل عمله،
حمر ًما ترتَّب عليه ك َْس�ب ُد ّ
عمل عملاً َّ

ويأثم عىل ما أخذه من الك َْسب.

(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):

ِ
الكاذبة؛ فقال:
األماين
ذكر تعاىل بعض ا ِّدعاءات اليهود من
ثم َ
ّ

املحرف�ون من اليه�ود( :ﮂ ﮃ ﮄ) لن تصيبن�ا نار اآلخرة
(ﮁ) ه�ؤالء ِّ
(ﮅ ﮆ ﮇ) قالئل حمصورة ،قيل :بعدد أيام عبادة ِ
الع ْجل.
َّ
وقيلَّ :
إن اليهود كانت تقول :مدَّ ة الدُّ نيا س�بعة آالف س�نة ،والعذاب يوم واحد يف النَّار عىل

ِّ
كل ألف سنة من أ َّيام الدُّ نيا ،فإنَّام هي سبعة أ َّيام ،ثم ينقطع العذاب ،كام ُروي عن ابن ع َّباس(((.

ال�ر ِّد عليه�م( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
حمم�د  يف َّ
(ﮉ) ي�ا َّ

األمرين.
ﮑ) ،وهو استِفهام
ّ
تقريري؛ إلجلائهم إىل االعرتاف بأصدق َ
و(العهد) :هو امليثاق وااللتزام املؤكَّد ،و(اإلخالف) :نقض العهد.

واملعن�ى :هل لكم َم ْوثِ�ق وأمان عند اهلل ألاَّ يعذبكم إلاَّ ه�ذه األ َّيام املعدودة ،بحيث ال

يخُ ِلف وعده لكم بذلك؟!

((( تفسري الطربي ( ،)277/2تفسري ابن أيب حاتم (.)155/1
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إن ه�ذا ادع�اء ِ
كاذب ،وأ م ليس هلم عند اهلل أمان وعه�د ف ُي ِ
وحي�ث َّ
نجزه هلم ،وحيث
ِّ
نهَّ

َّ
إن ه�ذا ك�ذب وافرتاء عىل اهلل؛ ق�ال تع�اىل( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) أي :بل

تكذبون عليه.

ولذل�ك ج�اء يف «الصحي�ح» ،ع�ن أيب هري�رة َّ ،
أن النبي  ق�ال لليهود
ِ
ل ُفتحت َخيب« :من َأه ُل الن َِّار؟»َ ،قا ُلواَ :نك ُ ِ
�م تخَ ْ ُل ُفونَا فِ َيها! َف َق َال النَّبِ ُّي
ْ رَ َ ْ ْ
يراُ ،ث َّ
ـَّم�اَّ
ُون ف َيها َيس ً
ِ
ِ
«اخ َسأوا ف َيها ،واهلل ،الَ ن ْ
ْ :
َخ ُل ُفك ُْم ف َيها َأ َبدً ا»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اليهود ُي ِق ُّرون باآلخرةَّ ،
َّ
وأن فيها النَّار ،ولكن إقرارهم ال ينفعهم عند اهلل؛ لتكذيبهم

بمحمد .
َّ

وفيهاُ :حسن جمادلة القرآن لليهود.

وفيه�ا :حتري�م القول عىل اهلل بال ِع ْل�م ،والقول عىل اهلل بال ِع ْلم من ش�أن اليهود ،فإنهَّ م
ِ
با أو جهلاً .
يفعلونه ك رْ ً
وفيهاَّ :
الصدق ،وال ُقدرة.
أن اهلل ال يخُ ِلف امليعاد ،وهذا
يتضمن صفتَني عظيمتَني؛ ومهاِّ :
َّ

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ):

ولـَّم�اَّ ا َّدع�ى اليه�ود ذلك اال ِّدع�اء الباطل ،من أنهَّ �م لن يخُ َّل�دوا يف النَّ�ارَّ ،
وأن عذاهبم
س�يكون أ َّيا ًم�ا معدودة؛ ر َّد اهلل عليهم ذل�ك بقوله( :ﮛ) ،وهذا إثب�ات لِـام بعد النفي؛
ستمسكم النَّار ،وخت َّلدون فيها أبدً ا.
أي :بىل،
ُّ
متسه النَّار؛ فقال:
ثم بينَّ تعاىل َمن الذي
ستمسه النَّار ،و َمن الذي ال ُّ
ُّ

(ﮜ ﮝ) عم�ل وارتك�ب (ﮞ) املقصود هبا هنا :الِّش�رِّ ك أو الكُفر ،كام جاء

((( رواه البخاري (.)3169
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أئمة التفسير(((؛ َّ
ألن َمن وقع يف ذلك يس�توجب اخللود
ع�ن اب�ن ع َّباس  وغريه من َّ

يف النَّار.

والس�ور عليه ،واكتنفته من كل جانب ،واس�تو َلت
(ﮟ ﮠ) :ص�ارت كاحلائط ُّ

عليه يف َق ْلبه ولسانه ويده .و(اإلحاطة) :هي الشمول.

(ﮡ) (اخلطيئة) هنا :ما دون الكُفر ،من الكبائر املوجبة لدخول النَّار.

ُالزمه�م ،كام ُي ِ
الزموهن�ا وت ِ
(ﮢ ﮣ ﮤ) أيُ :ي ِ
لازم الصاحب صاح َبه

(ﮦ ﮧ ﮨ)  :ماكثون فيها دائماً .

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
بح َس�ب النَّس�ب أو االنتماء؛ وإنَّام هو
أن الث�واب والعقاب ال يرتتَّب عىل األش�خاص َ

بح َسب العمل.
َ

وفيه�اَّ :
أن َمن ارتكب س� ِّيئة دون الشرِّ ك ومل تحُ َ ط به خطيئت�ه؛ فإنَّه ال خي َّلد يف النَّار ،وإنَّام

يكون حتت مشيئة اهلل ،إن شاء َّ
عذبه عىل س ِّيئاته ،وإن شاء عفا عنه.

وفيه�ا :ر ٌّد عىل اليهود الذين قالوا( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)؛ فبينَّ هلم
أنهَّ م إذا َبقوا عىل س ِّيئة الشرِّ ك فلن خيرجوا منها أبدً ا.

وفيهاَّ :
أن َمن أحاطت به خطيئته ومل يكن له حسنة ،فإنَّه يكون ممَّن ال خيرجون من النَّار.

وفيهاَّ :
أن بعض مرتكبي اخلطايا تُوثِقهم خطاياهمَ ،
وتغش�ى ُق ُلوهبم ،وحتيط هبم إحاطة
رِ
ِ
صين عليهاْ .
فإن كانت خطاياهم شرِ كًا
العدوُ ،
وتس�دُّ عليهم َمس�الك النجاة ،ويموتون ُم ِّ
ُف�را؛ فخلوده�م دائ�م يف النَّ�ار ،وإن كانت دون الِّش�رِّ ك فيكون خلوده�م يف النَّار ـإن
أو ك ً

دخلوهاـ بمعنى :اإلقامة وال ُّلبث الطويل ،ثم خيرجون منها يو ًما من األ َّيام.

أئمة التفسري -كابن ع َّباس  وغريه -يف تفسري (الس ِّيئة) بالشرِّ ك :ر ٌّد عىل
ويف كلاِّ م َّ

احتجوا هبذه اآلية عىل خلود صاحب الكبرية يف النَّار.
اخلوارج الذين
ُّ
((( تفسري الطربي ( ،)280/2تفسري ابن كثري (.)315/1
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الر ُّد عىل املزاعم الباطلة للطوائف الضا َّلة ،وعدم الس�كوت عن ذلك؛ ليتبينَّ
ويف اآليةَّ :
رت ُ
أهل الباطل بباطلهم.
ُّ
احلق ،وال يغ َّ

(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ):
ثم قابل تعاىل ِذكر أصحاب النَّار ِ
بذكر أصحاب اجلنَّة؛ فقال:

ور ُس�له ،وقام�ت أركان اإليمان يف ُق ُلوهب�م ،ف�أ َّدى إيامهن�م
(ﮪ ﮫ) ب�اهلل ُ

وتصديقهم إىل اإلذعان والتسليم واالنقياد.

حلا إلاَّ
(ﮬ ﮭ)؛ َّ
بأمرين:
َ
ألن العمل ُيصدِّ ق القول ،وال يكون العمل صا ً
اإلخالص هلل  ،واملتابعة لرسول اهلل .
(ﮮ ﮯ ﮰ) أيُ :م ِ
الزموه�ا (ﯓ ﯔ ﯕ) ال يموت�ون فيه�ا،

وال خيرجون منها أبدً ا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ�ه ال ُب�دَّ من العم�ل الصالح لدخ�ول اجلنَّةَّ ،
وأن العم�ل وحدَ ه ال يكف�ي حتى يكون

صادرا عن إيامن.
ً

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):

ث�م بينَّ تعاىل ما هي األعامل الصاحلة التي أ َع َل�م هبا بني إرسائيل؛ ليدخلوا اجلنَّة؛ فقال:
(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) ،و(امليثاق) :هو العهد املؤكَّد باليمني ،فهو يوثِق المع ِ
اهد
ُ َ
كام تو َثق األيدي واألرجل باحلبال؛ وذلك للزومه.
و(امليثاق) هنا :ميثاق النبوة والرس�الة؛ وذلك تأكيدً ا لعهد اخلليقة ِ
والفطرة الذي أخذه
َّ

الذر ،و َف َطرهم عليه.
اهلل عىل بني آدم يف عامل ِّ
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ث�م فصل تعاىل هذا امليثاق؛ فق�ال تعاىل( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) ِ
خملصني له ،ال ت ِ
ُرشكون
َّ
ِ
احلب هلل تعاىل ،مع كامل ّ
الذل(((.
به شي ًئا ،و(العبادة) :اسم جيمع كامل ّ
ول ذكر تعاىل ح َّقه؛ أتبعه ِ
حق الوالدَ ين ،فقال( :ﯠ
بذكرحقوق عباده ،وأوهلاُّ :
َ
ـَّم�اَّ َ
ﯡ) أي :أحسنوا إىل الوالدَ ين ،وهذا يشمل مجيع ُط ُرق اإلحسان ،من القول ،والفعل،
واملال ،واجلاهّ ،
وكل ما ُي َس َّمى إحسانًا.

حق الوالدَ ين عىل ح ِّقه؛ ُيع ِّظم ح َّقهام؛ فهام س َبب وجود الولد ،وهلام ال َف ْضل
ف َع ْط ُفه تعاىل َّ
عليه يف الرتبية ِ
والعناية واإلنفاق.
بصلة الرحم وبق َّية األقارب؛ فقال( :ﯢ ﯣ) أي :أحس�نوا
أتبع ذلك باألمر ِّ
ثم َ
بح َسب درجاهتم
الب َ
إليهم ،وهذا يشمل القرابة من جهة األب ومن جهة األم ،ويقدَّ مون يف رِ ّ
يف القرابة.

(ﯤ) أي :أحسنوا إليهم .و(اليتيم) من اآلدم ِّينيَ :من فقد أباه قبل بلوغه ،وقد
احتِلاَ ٍم»(((.
قال النبي « :لاَ ُيت َْم َب ْعدَ ْ
وحس�ن تربيت�ه ،والعطف علي�ه ،والرأفة به ،وحفظ
واإلحس�ان إلي�ه يكون بـ :كفالتهُ ،

لضعفه ،وذهاب َمن كان يقوم عليه.
حقوقه؛ وذلك َ

(ﯥ) أي :أحس�نوا إىل املس�اكني .و(املس�كني) :ه�و الذي َأس�كنه الفقر،

و َق َعدَ ت به احلاجة.

والصدَ قة ،والس�عي يف قض�اء حوائجه،
واإلحس�ان إلي�ه :يش�مل إعط�ا َءه م�ن ال�زكاة َّ

ألـمه.
ومواساته وتصبريه؛ لريىض بالقضاء
َّ
وخيف ُ

وقد قال النبي « :الس ِ
ني؛ كالم ِ
اعي َعلىَ األَ ْر َم َل ِة َواملِ ْس ِك ِ
جاه ِد فيِ َسبِ ِ
يل اهللَ ،أ ْو
ُ
َّ
كَا َّل ِذي َي ُصو ُم الن ََّه َارَ ،و َي ُقو ُم ال َّل ْي َل»(((.
((( انظر :جمموع الفتاوى ( ،)162/15( ،)19/10( ،)141/8مدارج السالكني (.)95/1
وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1244
((( رواه أبو داود (،)2873
َّ
((( رواه البخاري ( ،)6006ومسلم (.)2982
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ول أمر باإلحس�ان ِ
بالف ْع�ل؛ أتب َعه باألمر باإلحس�ان بالق�ول؛ فقال( :ﯦ ﯧ
ـَّم�اَّ
ﯨ) أي :ألينوا هلم القول ،وتل َّطفوا معهم يف الكالم.

يسع َّ
الكل؛ كان من ُحسن املعاملة ألاَّ يحُ َرموا منك قولاً مجيلاً  ،وكال ًما
ولـماَّ كان املال ال َ
ِ
َّاس بِ ُخ ُل ٍق َح َس ٍن»(((.
«و َخال ِق الن َ
ط ِّي ًبا ،وقد قال النبي َ :
وق�ال أب�و العالية يف اآلية« :قول�وا للناس معرو ًفا»((( ،ويدخل يف القول احلس�ن :األمر

المنكَر -كام جاء عن ابن ع َّباس .(((-
باملعروف ،والنهي عن ُ

ولـماَّ بدأ تعاىل امليثاق باألمر بعبادته عىل وجه اإلمجال ،وذكر اإلحس�ان إىل َ
الخ ْلق؛ أتبع
العبادات البدَ نية ،وأرشف ِ
بذكر أرشف ِ
ذلك ِ
العبادات املال َّية ،فقال:
َّ

(ﯩ ﯪ) :أ ُّدوه�ا تا َّم�ة ،قويمة بال نق�ص( .ﯫ ﯬ) :أعطوها
ملستح ِّقيها عن طِيب نفس؛ تبتغون األجر من اهلل.
فكان�ت ه�ذه التكالي�ف الثامنية هي مقتضى امليثاق ال�ذي أخذه اهلل عىل بن�ي إرسائيل،

ولكنَّهم مل يلتزموا بذلك ،ومل يقوموا به ،فقال تعاىل:

(ﯭ ﯮ) بع�د َقبولك�م للميثاق .و(الت�وليِّ ) :ت َْرك الشيء وراء الظهر ،عالم ًة عىل
احلق ،وعملوا به.
االستخفاف والرفض( .ﯯ ﯰ ﯱ)؛ فإنهَّ م َقبِلوا َّ
(ﯲ ﯳ) أي :الذي�ن تو َّل�وا كانوا يف ٍ
حال من اإلع�راض ،بالبدَ ن وال َق ْلب،
فكيف ُي ْرجى أن ُي ْقبِل هؤالء؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
يقره عىل باطل.
ُحسن الكالم مع الناس ،حتى مع الكافر ،لكن دون أن ُيداهنَه ،أو َّ

وفيها :مراعاة األَوىل فاألَوىل يف املعاملة.

األلباين يف صحيح الرتغيب (.)3160
وحسنه
((( رواه الرتمذي (،)1987
َّ
ُّ
((( تفسري الطربي (.)296/2

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)161/1
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الخ ْل�ق ،وهذا يقتيض عدم اإلس�اءة؛ َّ
وفيه�ا :أمه َّي�ة اإلحس�ان يف التعامل مع َ
ألن األمر
النهي عن ِضدِّ ه.
يتضمن
والسنَّة
َ
َّ
باليشء يف القرآن ُّ
الح َسن منهَّ ،
بح َسن
وأن األفضل ت َْرك الكالم الذي ليس َ
وفيها :انتقاء الكالم ،واختيار َ

واليسء.

وفيه�اَّ :
أن القواع�د العا َّمة يف املعاملة مع اهلل َ
وخ ْلقه موجودة يف س�ائر رشائع األُ َمم ِمن

قبلنا.

الس�وء؛
وفيه�ا :تذكير اليهود يف زمن النبي  وما بعده ،بام فعله أسلافهم من ُّ
ل َي ْحذروا من متابعتهم يف ذلكَّ ،
وأن َ
الرش.
الخ َلف ال جيوز له أن يتَّبِع َمن َسل َفه يف ِّ
وفيهاَّ :
أن َمن ىَّ
رش اخلليقة.
تول بجسمه وأعرض ب َق ْلبه؛ فهو من ِّ

حق الوالدَ ين عىل حقوق س�ائر الن�اس ،كام َّ
ُ
اقتران ح ِّقهام
دل عىل ذلك
وفيه�ا :تقدي�م ِّ
بتوحيد اهلل؛ وذلك َّ
أن النشأة األُوىل من اهلل ،والنشأة الثانية -يعني يف الدنيا -من الوالدَ ين.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ):

أتبع ذلك بِذكر طائفة من
ذك�ر تعاىل طائفة من األوامر التي أمر هبا بني إرسائي�ل؛ َ
َ
ولـَّم�اَّ
أمرهم يف امليثاق بصيانة حقوق اهلل ،وحقوق عباده.
النواهي التي هناهم عنها ،وكان قد َ
وكان مم�ا أخ�ذه عليهم أربعة أمور :ألاَّ ي ِ
بعضهم
بعضهم دماء بع�ض ،وال يخُ ِرج ُ
س�فك ُ
َّ
َ
بعضا من ديارهم ،وال ُي ِ
بعضا
بعضهم ً
بعضا عىل اإلثم والعدوان ،وإن َوجد ُ
بعضهم ً
عاون ُ
ً

أسريا فدَ اه -ولو بجميع ما يملك.-
ً

فذكَّ�ر اهلل تع�اىل اليهود هبذا امليث�اق ،فق�ال( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :واذكروا يا أيهُّ ا

وق�ت أن ج َع ْلنا العهد على آبائكم يف الت�وراة (ﭔ ﭕ ﭖ) :ال تُريقوهنا
اليه�ود،
َ
ظلماً وعدوانًا .وهذا يش�مل هني الواحد منهم عن َقتْل نفس�ه ،وهنيه عن َقتْل أخيه من أهل
ِم َّلته.
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بعضا من داره ووطنهُّ .
وكل
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) أي :ال يخُ ِرج بعضكم ً
أهل دين كنَفس واحدة ،فإذا َأخرج أخاه فكأنَّام أخرج نفسه.
و(الدِّ ي�ار) :مجع دار ،وهو منـ�زل اإلقامة ،بخالف منـزل االرحتال .ويدخل يف هذا :ال

تُسيئوا جوار جريانكم؛ فتضطروهم للرحيل.

(ﭜ ﭝ) هبذا امليثاق ،و َقبِ ْلتموه ،فال يزال مأخو ًذا عليكم ،كام ُأ ِخذ عىل أسلافكم.

(ﭞ ﭟ) عليه.

أقر به أسلا ُفهم،
ويدخ�ل يف ه�ذا :إقرار َمن كان يف زمن النبي  بامليثاق الذي َّ

وهم يشهدون عىل أسالفهم هبذا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن أه�ل ِ
َّ
أيض�ا ،كام ق�ال النبي
الم َّل�ة الواح�دة كالنف�س الواح�دة ،وه�ذا يف املس�لمني ً
ين فيِ تَواد ِهم وتَراحمُ ِ ِهم و َتعا ُط ِف ِهم م َث ُل اجلس ِ
�د؛ إِ َذا ْاش� َتكَى ِمنْ ُه
الم ْؤ ِمنِ َ
ْ َ َ
ََ
ْ َ
َ ِّ ْ َ َ
َ « :م َث ُ�ل ُ
ِ
ِ
ِ
(((
الم ْس ِل ِم َني
الس َ
حل َّمى»  ،وقال النبي « :ذ َّم ُة ُ
�ه ِر َوا ُ
جل َس�د بِ َّ
ُع ْض ٌو تَدَ ا َعى َل ُه َس�ائ ُر ا َ
ِ
َاه ْم»(((.
َواحدَ ةٌَ ،ي ْس َعى بهِ َا َأ ْدن ُ
ويف اآلي�ةَّ :
أن إخ�راج اإلنس�ان ألخيه م�ن داره ووطنه ،في�ه إيذاء عظيم ،ومش� َّقة عىل

حرمه الشرَّ ْ ُع احلنيف.
النفس؛ ولذلك َّ

ويف اآليةَّ :
أن َمن اعتدى عىل أخيه يف الدِّ ين ،فكأنَّام اعتدى عىل نفسه.

ِ
االنتحار و َقت ِْل اإلنسان نفسه ،مهام أصابه من ِّ
الشدَّ ة والبالء.
وفيها :حتريم

ِ
أقروا عىل أن ُف ِسهم
وفيها :ع َظم ُج ْرم بني إرسائيل؛ ألنهَّ م نقضوا عهد اهلل وميثاقه ،بعد أن ُّ
بامليثاقَ ،
بعضهم عىل بعض بذلك.
وش ِهدَ ُ

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
((( رواه البخاري ( ،)6011ومسلم ( )2586واللفظ له.
((( رواه البخاري ( ،)7300ومسلم (.)1370
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) :
ثم بينَّ تعاىل كيف خالف بنو إرسائيل هذا امليثاق الذي أخذه عليهم؛ فقال:

بعضا ،قبل
(ﭡ ﭢ ﭣ) يا معرش اليهود (ﭤ ﭥ) كام قاتل بعضهم ً

جم�يء النبي  إىل املدين�ة( ،ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) :جُت ُلون إخوانكم
ع�ن ديارهم وأوطاهنم( .ﭫ ﭬ) مس�تعينني بحلفائكم من ِ
املرشكني (ﭭ)
التجاوز يف الظلم ،واالعتداء عىل الغري بغري
أي :متل ِّبسني باملعصية والذنب( ،ﭮ):
ُ

حق.
ٍّ

(ﭯ ﭰ) أي :إذا ج�اء إليك�م إخوانك�م الذين اعتدَ يت�م عليهم (ﭱ) :قد
اس�توىل عليه�م حلفاؤكم من ِ
املرشكين وأوثقوه�م؛ (ﭲ) :تقوم�ون بفكِّهم من
ِ
نص كتابكم عىل حتريم
األَرس ،بفدي�ة تدفعوهن�ا( ،ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) أي :قد َّ
جهة -باالعتداء عليهم ،وتوافقون -من ٍ
إخراجهم من ديارهم ،فأنتم ختالفون -من ٍ
جهة-
بفدائهم!

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) :وه�ذا االس�تِفهام ،لإلن�كار
يسفكون دماء إخواهنم ،ويخُ رجوهنم من ديارهم ،ثم يقومون بدفع ِ
والتوبيخ ،فكيف ِ
الفدية

عنهم ل َفكِّهم من األَرس؟!

وق�د جاء عن ابن ع َّب�اس َّ :
أن بني َق ْينُقاع من اليهود كان�وا حلفاء اخلزرج ،وبني
والخ ْز َرج قاتل ُّ
بين األَ ْوس َ
كل
الح ْرب َ
النضير و ُق َريظة كانوا حلفاء األوس ،فإذا نش�بت َ
فري�ق م�ن اليهود مع حلفائه�م ،فيؤ ِّدي ذل�ك إىل َّ
اليهودي أخ�اه يف الدِّ ين ،ويخُ ِرج
أن يقتُل
ُّ

بعضا من بيوهتم ،وينهبون ما فيها ،وهم يعلمون َّ
حمرم عليهم يف التوراة.
بعضهم ً
ُ
أن ذلك َّ

الح ْ�ر ُب أوزارها؛ قام اليهود الذي�ن قاتلوا مع الفري�ق الغالب ب َف ِّك أرس
ف�إذا وضع�ت َ
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اليه�ود الذين قاتلوا مع الفريق املغلوب؛ تطبي ًقا ملا يف التوراة -بزعمهم !-فأنكر اهلل عليهم

َّ
ووبخهم عليه؛ فقال( :ﭸﭹﭺﭻﭼ)(((.
هذا التناقض،
وهذا من اتِّباع اهلوى؛ َّ
يتجزأ.
ألن اإليامن باألحكام ال جيوز أن َّ

ث�م هدَّ دهم على ه�ذا؛ فق�ال( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) أي :لي�س ثوابه

و ُمقا َبلت�ه على عمل�ه (ﮄ ﮅ)ُ :ذ ٌّل وه�وان (ﮆ ﮇ ﮈ) :بما حيص�ل هل�م م�ن
وأخذ ِ
اجل ْزية ،ونحو ذلك؛ بس� َب ِ
الفضيح�ة ،واإلجالء ،وال َقتْل ،وتس�ليط الع�دُ ّوْ ،
ب خمالفة

شرَ ْ ع اهلل وأ ْمره.

ل�رب العاملين ،ولقيام
�م َي بذل�ك؛ لقي�ام الن�اس م�ن قبورهم فيه
ِّ
(ﮊ ﮋ) ُس ِّ
ِ
وعذاب القرب (ﮍ
األش�هاد فيه ،وألنَّه ُيقام فيه بال َعدْ ل( .ﮌ) من ُذ ِّل الدُّ نيا وخزهيا،
ِ
وأعظمه يف نار جهنم.
ﮎ ﮏ)

(ﮑ ﮒ ﮓ) :نفى عن نفس�ه صفة الغفلة؛ لكامل ِع ْلمه وإحاطته (ﮔ ﮕ)

والمنكَرات.
من القبائح ُ

ثم قال تعاىل( :ﮗ) أي :اليهود الذين نقضوا العهد ،و َمن ش�اهبهم (ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ) :اس�تح ُّبوها على اآلخرة ،واختاروها ،فالدُّ ني�ا مرغوب فيها عندهم

خري وأبقى.-
-مع أهنا دن َّية -واآلخرة مزهود فيها عندهم -مع أهنا ٌ

�ون عليه�م يف الزمن ،وال يف ِّ
الش�دَّ ة ،فال ينقطع وال
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) :ال يهُ َ َّ
َي ِق ّل؛ مع كوهنم يرجون ذلك ،كام قال تعاىلَ ( :و َق َال ا َّل ِذي َن فيِ الن َِّار لخِ َ َزن َِة َج َهن ََّم ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [غافر]49 :؛ َف ُهم يائسون من اخلروج ،ويائسون من التخفيف.
نارص ،يدفع عنهم عذاب اهلل.
(ﮢ ﮣ ﮤ) :ليس هلم ٌ

ويف اآليتني من الفوائد:

َّ
أن األ ّمة كالنفس الواحدة.
((( انظر :تفسري الطربي ( ،)305/2تفسري ابن كثري (.)319/1
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وفيهاَّ :
أن الكُفر ببعض الرشيعة كُفر بجميعها.
وفيها :حتذير هذه األُ َّمة ممَّا وقع فيه اليهود.

وفيه�ا -م�ع التي قبلهاِ :-ذكر امليثا َقني ال َّل َذين أخذمه�ا اهلل عىل بني إرسائيل ،ويف األول

األوامر ،ويف الثاين النواهي؛ وذلك َّ
ألن التكاليف الرشع َّية مبن َّية عىل األوامر والنواهي.

تتضمن أفعالاً  -ث�م بالنواهي -وهي تتضمن
وفيه�ا :البدء يف الدَّ ع�وة باألوامر -وهي
َّ

أشق من الرتوك ،و ُت َقدَّ م األوامر ألنهَّ ا أوجب.
تروكًا -واألفعال ُّ

وفيها :توبيخ َمن اختار الدُّ نيا عىل اآلخرة؛ َّ
ألن َمن اختار الفاين عىل الباقي فهو مغبون.
حق وصدق.
وفيها :أنَّه جيب األَ ْخذ بجميع الدِّ ين؛ ألنَّه ٌّ

ختفيف العذاب ،فانتفاء رفعه من باب َأوىل.
وفيها :التنبيه باألدنى عىل األعىل؛ ألنَّه إذا انتفى
ُ
وفيها :التحريم الشديد لالستعانة بأعداء الدِّ ين عىل اإلخوان يف الدِّ ين.

وفيه�اَّ :
أن اتِّباع اهلوى يؤ ِّدي إىل التنا ُقض ،كام حصل لبني إرسائيل من مقاتلة إخواهنم،

وإخراجهم ،ثم افتدائهم!

بني اإلثم الالزم ،واإلثم املتعدِّ ي.
وفيها :العذاب الشديد ملن مجع َ

وفيها :وجوب صيانة دم ِ
املسلم ،وتأمينه يف داره وبلده ،وفكِّه من األَرس ،ولو بدفع املال

الكثري.

وفيهاَّ :
معجلة يف الدُّ نيا -كاخلزي -وبعضها مؤخر يف عذاب
أن بعض عقوبات املعايص َّ

النَّار.

وفيهاَّ :
وضاعف ال ُعقوبة عليهم ،وجعلهم يوم القيامة
أن اهلل كتب عىل اليهود العذا َبني،
َ

يف أشدِّ العذاب.

وفيها -مع التي قبلهاَّ :-
أن اإليامن يقتيض فعل األوامر ،واجتناب النواهي.

الذ َّم؛ َّ
يستحق َّ
وفيهاَّ :
فإن اهلل قد أمر
يستحق املدح؛ بل
أن َمن قام ببعض الرشيعة فقط ال
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
باآلخرين عليهم،
ظاهرة
الم َ
اليهود بترَ ْ ك َقتْل إخواهنم ،وت َْرك إخراجهم من ديارهم ،وت َْرك ُ

154

ِ
وافتدائهم إذا وقعوا يف األَرس ،فخالفوا ثال ًثا ،وقاموا بالرابعة؛ فذ َّمهم أش�دَّ َّ
الذ ِّم ،وجعلهم
يف أشدِّ العذاب.

وفيهاَّ :
أن االشتغال بالدُّ نيا عن اآلخرة يؤ ِّدي إىل تضييع األوامر ،وارتكاب النواهي.

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ):

ولـماَّ كانت خمالفة أمر اهلل وهنيه َد ْأ ًبا وعاد ًة الزم ًة لليهود؛ ذكَّرهم بذلك ،وأنهَّ م قد ك َفروا
ِ
ِ
ِ
وتكذيب و َقت ِْل من ُأرس�ل
وحتريف ما ُأنزل عليهم من الكتب،
بمخالف�ة
نِعم�ة اهلل عليهم،

الر ُسل؛ فقال تعاىل:
إليهم من ُّ

(ﮦ ﮧ) :أعطين�ا ،وه�ذا يش�مل :اإلنـ�زال ،والتفهي�م (ﮨ) اب�ن عم�ران

 ،وه�و أفض�ل أنبي�اء بني إرسائيل عىل اإلطلاق( .ﮩ) :الت�وراة ،التي أنزهلا
عليه مجلة واحدة .وأكدَّ تعاىل هذه النِّعمة بـ (الم التأكيد ،و(قد) ،وال َق َسم املقدَّ ر.

(ﮪ) :أت َبعنا وأردفنا (ﮫ ﮬ) من بعد موس�ى ( ﮭ) كيوشع،

وداود ،وس�ليامن ،وزكر ّيا ،وحييى  ،كام قال تع�اىل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [املؤمنون:

 ،]44حتى كان آخر أنبياء بني إرسائيل عيسى ابن مريم .

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) :أعطين�اه (ﯔ) وه�ي :اآليات الظاه�رات ،الدا َّلة عىل
ِ
ونبوت�ه .وه�ي رشع َّية كاإلنجي�ل ،وكون َّي�ة كإحياء الطير واملوتى ،وإب�راء األَك َْمه
صدْ ق�ه َّ
واألبرص ،وتنبئة الناس بام يخُ ْفون.
َ
ضيف (عيسى) إىل أ ِّمه (مريم)؛ ألنَّه ليس له أب ،ور َّدا عىل َمن يقول :إنَّه ابن اهلل.
و ُأ
َ

قوين�اه وأعنَّاه (ﯖ ﯗ) وهو جربي�ل  .و(ال ُقدُ س) :الطاهر،
(ﯕ)َّ :

وه�ذا كما ق�ال تع�اىل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [النحل ،]102 :وق�ال النب�ي
وح ال ُقدُ ِ
«الله َّم أ ِّيدْ ُه ُبر ِ
س»(((.
حلسان بن ثابتُ :
َّ 
((( رواه البخاري ( ،)453ومسلم (.)2485
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وكان تأيي�د عيس�ى بجربي�ل  بأم�ور؛ منه�ا :محايت�ه من َّ
الش�يطان عن�د الوالدة،

ور ْفعه إىل السامء حني أراد اليهو ُد َق ْت َله.
والنـزول باإلنجيل عليه ،وتلقينه ُ
الح َّجةَ ،

(ﯙ ﯚ ﯛ) م�ن عن�د اهلل .واالس�تِفهام لإلن�كار والتوبي�خ( .ﯜ ﯝ ﯞ
ِ
احلق،
ﯟ) :ال تُريده ،وال يوافِق هواها( .ﯠ) :تعا َل ْيتم عليه.
و(الك رْب)َ :ر ْفض ِّ
واحتقار الناس.
الصالة
وحممد عليهما َّ
(ﯡ) طائف�ة م�ن األنبي�اء (ﯢ) كما فعلوا مع عيس�ى َّ

الس َّم
والسلام( .ﯣ ﯤ) كام فعلوا مع زكر ّيا وحييى  ،وكذلك وضعوا ُّ
ملحمد ؛ فامت متأ ِّث ًرا به شهيدً ا.
َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
احلق.
ُمواالة األنبياء؛ لتثبيت ِّ

وفيهاَّ :
أن املالئكة تؤ ِّيد َمن أمرهم اهلل بتأييده.

املؤكدات يف خما َطبة ِ
وفيها :استعامل ِ
املنكر واملرت ِّدد يف تصديق اخلرب ذي األمه َّية البالغة.
وفيهاَّ :
نسب إىل أ ِّمه.
أن َمن ليس له أب؛ فإنَّه ُي َ
أن ِ
وفيهاَّ :
الك رْب يدفع إىل التكذيب.

وفيه�اَّ :
احلق ،وما كانوا يقبل�ون إلاَّ ما وافق هواهم،
أن بني إرسائي�ل مل يكونوا يريدون َّ

وإنَّام ُس ِّم َي اهلوى بذلك؛ ألنَّه هيوي بصاحبه يف النَّار.

وفيهاَّ :
الس ِّم لنب ِّينا ،
أن بني إرسائيل
الر ُسل ،حتى كان وضع ُّ
استمروا يف َقتْل ُّ
ُّ
مات فيهَ « :يا َع ِائ َش� ُةَ ،ما َأ َز ُال
فامت متأ ِّث ًرا بذلك ،حتى قال لعائش�ة  يف مرضه الذي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بَ ،ف َه َذا َأ َو ُ
الس ِّم»(((.
ان َو َجدْ ُت انْق َط َ
اع َأبهْ َ ِري من َذل َك ُّ
َأجدُ َأ مَل َ ال َّط َعا ِم ا َّلذي َأ َك ْل ُت بِ َخ ْي رَ َ
أن َّ
وفيهاَّ :
احلق؛ ففيه َش َب ٌه من اليهود.
كل َمن استكرب عن ِّ

((( رواه البخ�اري ( )4428معلق�ا ،ووصل�ه احلاك�م ( ،)4393وصحح�ه األلباين يف صحي�ح اجلامع (.)7929
مات صاح ُبه.
و(األ َهبر)ِ :عرق متصل بال َق ْلب ،إذا انقطع َ
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وفيهاَّ :
املتكب.
احلق :خمالفته هلوى
أن من أسباب
التكب عن ِّ
رِّ
رُّ

وفيهاَّ :
أن الناس ال يزالون حيتاجون إىل مواصلة تذكريهم باخلري ،وهنيهم عن الشرَّ ِّ .

(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ):

ذك�ر تعاىل ما قالته اليه�ود ،الذين رفض�وا دعوة النب�ي  ،مقتَدين يف ذلك
ث�م َ

احلق:
بأسالفهم ،يف إرصارهم عىل َر ْفض ِّ

(ﯦ) مل�ن دعاه�م لإلسلام( :ﯧ ﯨ) يف ِغطاء ،وعليها طابع وغش�اوة ،فال
تف َقه ،وبعيدة عن اخلري .وقيل :املعنيُ :ق ُلوبنا ُغ ُلف ،وأوعية مملوءة ِع ْلماً  ،فال حتتاج إىل ِع ْلم
حممد ،وال غريه.
َّ

وكل ه�ذا ال�كالم ُح َّجة باطلة عند رب العاملني؛ وهلذا قال (ﯪ) وهذا ُّ
ُّ
يدل عىل إبطال
ُح َّجته�م (ﯫ ﯬ) :طر َده�م ،وأبعدَ ه�م عن رمحت�ه (ﯭ) أي :بس� َب ِ
ب كُفرهم؛
ألنهَّ م اختاروه وقدَّ موه عىل اإليامن ،فخذ َلـهم اهلل تعاىل ،وختلىَّ عنهم.

(ﯮ ﯯ ﯰ) أي :ال يؤم�ن منه�م إلاَّ القلي�ل ،أو :إيامهنم قلي�ل ،وهو مع ذلك ال
ينفعهم؛ ألنهَّ م َخ َلطوه بالكُفر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بح َجج لتقوية موقفهم ،ولو كانت ُح َج ُجهم باطلة.
حماولة الك َّفار لإلتيان ُ

وفيه�اَّ :
املتمردين م�ن املد ُع ِّوين :تيئيس الدَّ اعي�ة ،وإخباره أنَّه ال
أن من أس�اليب ال ُعتاة
ِّ

فائدة من كالمه ،وأنَّه مهام دعاهم فلن يستجيبوا ولن يتأ َّثروا.

الر ُسل هذا األسلوب؛ فقالوا( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
وقد استعمل أعداء ُّ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [ ُف ِّصلت.]5 :

ِ
وفيها :استكبار اليهود،
ُ
رصحوا أنهَّ م ُمستَغنون عماَّ
وفرحهم بام عندهم من الع ْلم ،حتى َّ
عند النبي  من اهلدى ِ
والع ْلم.
وفيهاَّ :
واستحق ال َّلعنة.
أعرض اهلل عنه،
أن َمن أعرض؛
َّ
َ
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وفيها :تفنيد ُح َجج الك َّفار ُ
وش ُبها هتم؛ ل َي ْه ِلك َمن هلك عن ب ِّينة.

احل�ق ،ولكن أه�ل الباطل ي ِ
وفيه�اَّ :
فس�دوهنا،
أن ال ُق ُل�وب يف أصله�ا وفِطرهت�ا تتق َّب�ل َّ
ُ
و ُي ِ
وجدون فيها موانع التأ ُّثر.

وفيهاَّ :
تتم إلاَّ بوجود أسباهبا ،وانتفاء موانعها.
أن اهلداية ال ُّ
ِ
وفيهاَّ :
املدح املذموم ،واالغرتار بام عندهم.
أن ممَّا أهلك اليهود :تزكية أن ُفسهم ،ومدحها َ
وفيهاَّ :
أن ال ُغرور يمنع التع ُّلم.

وفيها :تفنيد ُح َجج املد ُع ِّوين من أهل الباطل؛ حتى ال ييأس الدُّ عاة ،وال تلتبس عليهم

األمور.

أقل الناس دخولاً يف اإلسالمُّ ،
أن اليهود ُّ
وفيهاَّ :
وأقل الناس إيامنًا بام يف أيدهيم.

(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):

بمحمد  وبما ُأنزل عليه�م؛ فقال( :ﭑ
تكذيب اليه�ود
ذك�ر اهلل تع�اىل
َ
َّ
ث�م َ

وص َف�ه
ﭒ) أي :اليه�ود يف زمن�ه ( ﭓ) وه�و الق�رآن (ﭔ ﭕ ﭖ) َ

بذلك ترشي ًفا وتعظيماً  ،وأنَّه كتاب جدير بال َقبول والعمل بام فيه؛ ألنَّه نازل من عند اهلل.

(ﭗ ﭘ ﭙ) :مواف�ق ملا معهم من التوراة ،املذكور فيها صفة النبي ،
بأن ما ُأ ِ
فإن هذا القرآن يش�هد َّ
وكذلك َّ
نـزل عىل أنبياء بني إرسائيل -من التوراة واإلنجيل

حق من عند اهلل.
والزبورٌّ -

(ﭚ) أي :اليه�ود (ﭛ ﭜ)َ :
قبل البِ ْعث�ة النبو َّية ونـزول القرآن (ﭝ

العرب ،ويقولون يف دعائهم:
ﭞ ﭟ ﭠ) :يطلبون من اهلل الفتح والنرص عىل ُمرشكي َ
بالنبي األُ ِّم ِّي املبعوث يف آخر الزمان».
«الله َّم انرصنا عىل أعدائنا،
ُ
ِّ
الع�رب ،من األوس واخل�زرج وغريهم م�ن ِ
املرشكني قبل
وكان�وا يقول�ون ألعدائه�م َ
ٍ
نبي يف آخر الزمان ،نقتُلكم معه َ
وإرم».
قتل عاد َ
البِ ْعثة« :إنَّه س ُيب َعث ٌّ
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رِ
العرب،
تس�تنص
وق�ال أب�و العالي�ة« :كانت اليهود
بمحم�د  عىل ُمرشك�ي َ
َّ
يع�ذب ِ
النب�ي ال�ذي نج�ده مكتو ًب�ا عندن�ا ،حت�ى ِّ
املرشكني
�م ابع�ث ه�ذا
يقول�ونُ :
َّ
الله َّ
ويقتُلهم»(((.

الصف�ة املذك�ورة عنده�م؛
حمم�د  ،على ِّ
(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) أيَّ :

وح َسدً ا.
نبوته؛ بغ ًيا َ
(ﭥ ﭦ) :جحدوا َّ

(ﭨ ﭩ) وهي :الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل (ﭪ ﭫ) ِ
حت ُّل عليهم اللعنة،
ِ
وتنـزل هبم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اليهود كانوا يعرفون َّ
َّ
أن النبي  س ُيب َعث ،وتكون له الغ َلبة.
وفيهاَّ :
أقروا به ساب ًقا.
أن اليهود مل خيضعوا
ِّ
للحق الذي ُّ

ِ
وفيهاِ :شدَّ ة كُفر اليهود؛ ألنهَّ م ك َفروا َّ
بنبوته.
وكذبوا بالنبي  ،مع علمهم َّ

وفيهاَّ :
مستحق للعنة اهلل ،وأنهَّ ا نازلة به ال حمالة إذا مات عىل الكُفر ،قال تعاىل:
أن الكافر
ٌّ

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البقرة.]161 :
وفيها :جواز َل ْعن ِجنس الك َّفار ،أو الكافر غري امل َعينَّ .

بالرجال.
احلق ِّ
وفيها :أنَّه جيب عىل اإلنسان أن يعرف َّ
باحلق ،ال ِّ

كنت وحدَ ك»(((.
قال ابن مسعود « :إنَّام اجلامعة ما وافق طاعة اهلل ،وإن َ

ِ
تس�توحش لق َّلة الس�الكني،
احلق ،وال
وق�ال ال ُف َضيل بن عياض « :عليك بطريق ِّ
ِ
رت بكثرة اهلالِكني»(((.
وإ َّياك
َ
وطريق الباطل ،وال تغ َّ
((( تفسري الطربي ( ،)335/2هداية احليارى (.)371/2
السنَّة لاللكائي (.)160
((( رشح أصول اعتقاد أهل ُّ

((( االعتصام للشاطبي ( ،)136/1مدارج السالكني (.)46/1
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(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):

ث�م ذ َّم اهلل تع�اىل اليهود عىل ما فعلوه؛ فقال ( :ﭭ) ،و(بئس) :فِ ْعل ُيس�تعمل

للذ ِّم.

�ح الشيء الذي اختاروه ألن ُف ِس�هم؛ حي�ث دفعوا
(ﭮ ﭯ ﭰ) املعن�ىَ :ق ُب َ

احلق وأخذوا الباطل ،والذي يبيع اإليامن ويشتري الكُفر
اإليمان وأخذوا الكُف�ر ،ودفعوا َّ

حق نفسه.
فهو مغبون؛ قد ض َّيع َّ

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) أيَّ :
أن هؤالء اليهود ك َفروا بالنبي  ،بدلاً من

أن يؤمنوا به ،وك َفروا بالقرآن الذي أنـزله اهلل.

والح َسد والعدوان.
(ﭶ) أي :كان
ب كُفرهم ،وهو :ال ُّظ ْلم َ
البغي س َب َ
ُ

وكان ِ
احلق ،واحلاس�د با ٍغ وظامل؛ ألنَّ�ه يريد أن ينتـزع
أيضا من أس�باب رفضهم َّ
الكْب�رْ ً
لنفسه ما آتى اهللُ املحسو َد من ال َف ْضل.
(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) (ال َف ْضل) :هو زيادة العطاء ،واملراد به هنا :الوحي والقرآن،

كام قال تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [يونس.]58 :

فاملعنى إذن :بئس البيع عندما َأع َطوا اإليامن وأخذوا الكُفر؛ َح َس�دً ا للمس�لمني عىل ما

أنـزل اهلل إليهم من َف ْضله.

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) وهم :األنبياء ،الذين يصطفيهم وخيتارهم.

(ﮂ) :استوجب هؤالء اليهود اجلاحدون واستح ُّقوا ،ورجعوا (ﮃ) من اهلل
ب توايل كُفرهم ،من عبادة ِ
آخ�ر فوق األول؛ بس� َب ِ
الع ْجل ،والكُفر بعيس�ى
(ﮄ ﮅ) َ

بمحمد  والقرآن .فبه�ذا الكُفر اللاَّ حق مع الكُفر
 واإلنجي�ل ،إىل كُفرهم
َّ
السابق استح ُّقوا لعن ًة من اهلل وغضبا ،يف إثر ٍ
لعنة وغضب.
ً
(ﮇ ﮈ ﮉ) :ذو إهانة وإذالل.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
وحي اهلل والقرآن.
ورفض
حممد ،
َ
كفر َّ
َ
بنبوة َّ
ال ُعقوبة الشديدة ملن َ

أن الحسد ِ
والك رْب من أعظم أسباب الكُفرَّ ،
احلق بس َببِهام فهو متش ِّبه باليهود.
وأن َمن ر َّد َّ
وفيهاَ َ َّ :
والنبوة ،وأنهَّ ا أعظم نِ َعم اهلل .
وفيها :معرفة نِعمة الوحي
َّ

وفيهاَّ :
أن َمن آتاه اهلل منه َف ْضلاً  ،فينبغي أن يكون من أعبد الناس ،وأكثرهم تواض ًعا.
وفيهاَّ :
يتحمل أعبا َءها ،ويص ُلح هلا.
بمن
َّ
أن اهلل أع َل ُم حيث جيعل رسالته ،وأع َل ُم َ
أن توايل ُّ
وفيهاَّ :
الذنوب وتراكمها يؤ ِّدي إىل لعنات اهلل وغضبه ،عىل ُمقترَ فيها.

رِ
تكبا يف الدُّ نياَّ ،
وفيهاَّ :
فإن اهلل ُيذيقه
أن
املستكب ُيعا َقب بنقيض حاله ،وكام رفض َّ
احلق رُّ ً

والصغار ُّ
والذ َّل يف عذاب اآلخرة.
اهلوان َّ

ِ ِ
الذر((( فيِ ُص َو ِر الر َج ِ
َب َ
ال،
ون َي ْو َم الق َيا َمة َأ ْم َث َال َّ ِّ
الم َتك رِّ ُ
وقد قال النبي « :يحُ ْ شرَ ُ ُ
ِّ
الذ ُّل من ك ُِّل مك ٍ
اه ُم ُّ
َان»(((.
َي ْغ َش ُ
َ

وفيهاَّ :
االعرتاض عىل تفضيل اهلل ،وال
أن املراتب الدِّ ين َّية من َف ْضل اهلل تعاىل ،وال جيوز
ُ
حسدُ من فض َّله اهلل ،إلاَّ من باب ِ
الغبطة.
َ َ َ
الوجه اللاَّ ِئق به سبحانه.
وفيها :إثبات َ
الغضب هلل  ،عىل َ

وفيهاَّ :
أن موافقة اجليل ِّ
املتأخر للجيل املتقدِّ م يف الكُفر؛ يؤ ِّدي إىل اشرتاكهم يف العذاب،

ونـزول ال َّلعنة والغضب عىل اجلميع.

(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):

ِ
والر ِّد عليهم( :-ﮋ ﮌ
ث�م قال تع�اىل -يف إفحام اليهود ،وبيان تنا ُقضهم ،وكذبهِ مَّ ،

الصغَر واحلقارة.
((( أي :أمثال النمل الصغري ،يف ِّ

األلباين يف صحيح األدب املفرد (.)434
وحسنه
((( رواه الرتمذي (،)2492
ُّ
والبخاري يف األدب املفرد (َّ ،)557
ُّ
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ﮍ) يف دعوهت�م وجمادلتهم( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) وهذا يش�مل القرآن الذي أنـزله اهلل

حممد  ،وكذا مجيع الكتب اإلهل َّية.
عىل َّ

نس�تمر عىل اإليامن بالت�وراة ،ونكتفي
(ﮒ) يف جواهب�م( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ):
ُّ
بذلك ،وال نؤمن بسواها( ،ﮗ ﮘ ﮙ) أي :وحاهلم أنهَّ م جيحدون بام ُأنـزل
منـ�زل من عن�د اهلل ،وهو ِصدْ ق
بع�د الت�وراة (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) أي :م�ع أنَّ�ه َّ
أيضا.
ُيوافق التوراة يف أمور اإليامن والعقيدة وغري ذلك ،ويف التوراة اإلشارة إليه ً

وكل داعية يجُ ِ
حمم�د ّ ،
باحلق ،ف ُيخاطِبه�م إلزا ًما وبيانًا:
�ادل اليهود ِّ
(ﮠ) ي�ا َّ
(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أي :إن كنت�م ِ
صادقين يف ا ِّدعائك�م
َ
اإليامن بالتوراة التي ُأنـزلت عليكم ،فلامذا قتلتُم األنبياء الذين جاءوكم حيكمون بالتوراة؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن اإليمان ال َي ِص ُّح إلاَّ باإلقرار بجميع م�ا أنـزل اهلل من الكتب ،وعدم التفريق بينها يف

اإليامن.

وفيهاَّ :
أن اليهود أهل بغي واعتداء ،فيقتُلون َمن خالف هواهم ،ولو كان من أنبياء اهلل،

ُ
اإليامن بجميع
ومكتوب عندهم
ح�ق،
مكتوب عندهم يف التوراة
م�ع أنَّ�ه
حتريم ال َقتْل بغري ٍّ
ٌ
ٌ
ُ

أنبياء اهلل.

وفيه�ا :بيان ِ
مكتوب عندهم يف
كذب اليه�ود يف قوهلم( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)؛ ألنَّ�ه
ٌ
ِ
النبي األُ ِّم ّي  ،ومع ذلك ك َفروا به.
التوراة صف ُة الرسول ِّ
احلق من ِّ
كل َمن جاء به.
وفيها :وجوب َقبول ِّ

وفيهاٌ :
الح َّجة عليهم ،وبيان تنا ُقض أصحاب الباطل.
مثال عظيم إلفحام اليهود ،وإقامة ُ
الملتو َية.
وفيهاِ :ذكر َح ْيدة اليهود عن اإلقرار ِّ
باحلق ،وإجابتهم ُ

وفيهاَّ :
أن موافقة ِّ
عتب مشاركة فيها.
املتأخرين عىل جريمة املتقدِّ منيُ ،ي رَ
وفيهاَّ :
ريض باملعصية فكأنَّام فع َلها.
أن َمن
َ
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(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ):

ِ
ذكر تعاىل َّ
املعجزات فيهم؛ فقال
أن اليهود ك َفروا مع وضوح اآليات أمامهم ،وقيام
ث�م َ

ٌ
رس�ول
( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) أي :مصحو ًبا بالدالئل القاطعة عىل أنَّه

من عند اهلل.

ومن هذه البينات :ال ُّطوفان ،واجلراد ،وال ُقملِ َّ ،
والرعاف بالدَّ م ،أو انقالب
ِّ
والضفادعُّ ،
َّ
َ

ُنـ�زع بيضاء من غري ُس�وء ،و َف ْلق البحر،
امل�اء د ًم�ا ،والعصا التي تصير ثعبانًا ،واليد التي ت َ

الح َجر ،وغير ذلك ممَّا
والس� ْلوى ،وتفجري العيون م�ن َ
وتظليله�م بال َغمام ،وإنـزال امل� ِّن َّ
شاهدوه وعاينوه بأن ُف ِسهم.
ِ
ِ
ري
الس�ـام ُّ
(ﮰ ﮱ ﯓ) معب�و ًدا م�ن دون اهلل ،و(العجل) :ولدُ البقر ،صنـعه َّ
الضال ِ
والذهب ،عىل هيئة هذا احليوان ،ودعاهم لعبادته ،فأطاعوه.
الح ِّيل
َ
المض ُّل من ُ
ُّ ُ
(ﯔ ﯕ) أي :اختذوه إهلًا ،من بعد أن ذهب موسى  إىل ال ُّطور ملناجاة اهلل.

(ﯖ ﯗ) أي :واحل�ال أنَّك�م ظامل�ون ألنفس�كم ،بوقوعك�م يف الِّش�رِّ ك،
وبوضع ِ
العبادة يف غري موضعها .والشرِّ ك ُظ ْلم عظيم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
سفاهة اليهود الذين عبدوا شي ًئا مصنو ًعا بأيدهيم.

أن ط�ول العهد وبعد املدَّ ة من النب�ي والعالِـم واملرب ،ي َق ال َق ْلب ،وي ِ
وفيه�اَّ :
وقع يف
ُ
ُ
َ
يِّ ُ ِّس�يِّ
ِّ
الشرِّ ك والبِدعة واملعصية.

وفيهاَ :هيبة موسى ؛ فإنهَّ م مل يكونوا يستطيعون يف وجوده وحضوره أن ُي ِ
رشكوا.
تضيق
الزمة املد ُع ِّوين ما أمك�ن؛ حتى
َ
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي على الدَّ اعية أن حيرص على ُم َ

ُفرصة َّ
الشيطان يف إضالهلم.

النبي أو العامل أو ال ُقدوة؛
وفيها :أنَّه جيب التع ُّلق ِّ
باحلق ال باألشخاص ،وأنَّه مهام غاب ُّ
فال جيوز تَرك الواجبات أو فِ ْعل املحرمات يف غيابه.
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أن اليهود وقعوا يف الشرِّ ك عن ُظ ْلم ِ
وفيهاَّ :
وع ْلم ،وليس عن جهل وغفلة.

وفيها :بيان ِ
كذب اليهود يف ا ِّدعاءاهتم ،ومنها قوهلم( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ).
وفيهاَّ :
أن من خصال اليهودُ :مقا َبلة النِّ َعم بالشرِّ ك والكُفران.

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ):

ول ذكر تعاىل مثالاً آخر ملعاندة اليهود ،وإرصارهم عىل الشرِّ كِ ،
وكذهبم يف ا ِّدعائهم؛
ـَّم�اَّ
ق�ال ( :ﯙ ﯚ ﯛ) أي :واذكروا ي�ا بني إرسائيل حني أخذنا عليكم ال َعهد

املؤكَّ�د للعم�ل بما يف الت�وراة( .ﯜ ﯝ ﯞ) :قلعنا ذلك اجلبل ،وحبس�ناه

للحق ،وأ َبوا اتِّباع ما
فوق رؤوس�كم؛ هتديدً ا بس�قوطه عليهم ،إذا امتنعوا عن االس�تجابة
ِّ

أمرهم اهلل به.

وقال  هلم( :ﯟ ﯠﯡ) :اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه (ﯢ)

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
سامع َق ٍ
واستجابة وطاعة.
بول
بجدٍّ واجتهاد ،وعزيمة ونشاط( .ﯣ) أيَ :

ف�كان ردهم :اإلع�راض والت�وليِّ  ،فعلاً وق�ولاً ( :ﯥ ﯦ ﯧ) أي :س ِ
�معنا
ُّ
َ
وعصين�ا بأفعالن�ا ،وخا َل ْفن�ا .و(العصي�ان) :هو اخل�روج عن الطاع�ة ،بترَ ْ ك
بآذانن�ا فق�طَ ،
املأمور ،أو فِ ْعل املحظور.
ولع َّلهم قالوا ذلك بعد رجوع اجلبل إىل مكانه ،وزواله من فوق رؤوسهم!

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) أيَ :ت َغ ْل َغل حب ِ
العجل يف ُق ُلوهبم ،وامتألت به.
ُ ُّ
قال قتادةُ « :أ ِ
ص ذلك إىل ُق ُلوهبم»(((.
رشبوا ح َّبه ،حتى خ َل َ

(ﯬ) أي :بس َب ِ
بقي يف ُق ُلوهبم من اآلثام السابقة،
ب كُفرهم باهلل  ،وبام َ
ِ
ِ
ِ
ري.
السام ُّ
ُفتنُوا بالع ْجل لـماَّ صن َعه هلم َّ
((( تفسري عبد الرزاق (.)280/1
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حمم�د  ،و َم�ن جي�ادل ه�ؤالء اليه�ود( :ﯯ ﯰ ﯱ
(ﯮ) ي�ا َّ
الذم ،أي :بئسما يأمركم به إيامنكم عب�ادة ِ
ﯲ) (بئ�س) :م�ن أفعال َّ
العجل ،فإذا كان

مقتضى اإليمان عندك�م أن تعبدوا هذا ِ
العج�ل ،فبئس هذا اإليمان( .ﯳ ﯴ ﯵ)

أيِ :
صادقين يف دعوى اإليامن ،واملقصود :إن كنتم مؤمنني حقيقة ،فكيف يأمركم إيامنكم

بالعمل القبيح؟

و(اإليامن) يف األصل :ضدُّ الشرِّ ك والكُفر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن بن�ي إرسائي�ل ما آمن�وا إلاَّ عن كُ�ره ،وما أظه�روا الطاعة إلاَّ حني ص�ار اجلبل فوق

رؤوسهم.

وفيها :عظيم ُقدرة اهلل؛ ب َق ْلع اجلبل من مكانه ،وإمساكه يف اهلواء.

وفيها :وجوب َت َل ِّقى رشيعة اهلل بالنشاط واجلدِّ َّية ،وليس بالكسل والفتور.
وفيها :وقاحة بني إرسائيل ِ
وعنادهم ،يف قوهلم( :ﯦ ﯧ).

وفيهاَّ :
أن سامع اإلدراك ال َيعني االستجابة ،واملؤمن إذا سمع استجاب.
وفيهاَّ :
والرش.
احلق ال يأمره إيامنه باملعصية
أن املؤمن َّ
ِّ

وفيه�ا :أمه َّي�ة تطهري ال َق ْلب من األدران الس�ابقة ،واآلثام املاضي�ة؛ حتى ال ُيصبح قابلاً

لالفتتان.

وفيها :أنَّه ينبغي عىل َمن تاب إىل اهلل وأناب ،أن يتخ َّلص من ِّ
كل شوائب اجلاهل َّية ،سوا ًء
ُف�را أو بِدعة أو معصي�ة؛ حتى ال يعود إىل ما كان علي�ه ،وال َي ْفتَتِن بام ِ
عرض
جيدُّ و ُي َ
كان�ت ك ً
عليه من أنواع الشرِّ ك واملعايص.

وفيه�اَّ :
حب يشء؛ فإنَّه ُيعميه عن رؤية عيوبه ،و ُي ِص ُّمه عن سماع ما
ترشب َق ْل ُبه َّ
أن َمن َّ
لهِ
«ح ُّبك اليشء ُي ْع ِمي و ُي ِص ُّم».
َيط َعن فيه ،وهذا معنى قو مُ :
وفيها :أنَّه ينبغي تقوية إيامن َمن أسلم خائ ًفا؛ حتى ال يعود إىل الكُفر ،بإزالة ما يخُ يفه.
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وفيها :التهكُّم بمن ادعى اإليامن وهو ِ
أمره أمام نفسه ،وأمام َ
اآلخرين.
كاذب؛
َ
َ َّ
َ
لينكشف ُ
وفيه�اَّ :
أن مري�ض ال َق ْلب مهما رأى من اآليات ،فإنَّه ال يؤم�ن حقيقة؛ بل تكون طاعته

مؤ َّقتة ظاهرة ،حتى إذا زالت اآليات رجع إىل ما كان فيه.

ِ
الرش إليه مبارشة ،مع أنَّه خالِقه ومقدِّ ره،
وفيها :تع ُّلم األدب مع اهلل ،يف عدم نس�بة ف ْعل ِّ

كما ُيفي�ده بن�اء الفع�ل للمجه�ول يف قول�ه( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) ،وال�ذي
َأرشهبم إ َّياه يف ُق ُلوهبم حقيق ًة :هو اهلل .

«والَّش�رَّ ُّ َل ْي َس إِ َل ْي َك»((( ،وق�ول مؤمني اجل ّن( :ﯙ ﯚ
وه�ذا كقول النبي َ :
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [اجلن.]10 :

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ):

أن اجلنَّة خالصة هلم من دون الن�اسَّ ،
ولـَّم�اَّ ا َّدع�ى اليهود -عليهم لعن�ة اهللَ -
وأن النَّار
لن متسهم إلاَّ أياما معدودات ،وأ م أبناء اهلل وأحباؤه؛ ب اهلل تعاىل ِ
كذهبم ،وحتدَّ اهم هبذه
ينَّ
نهَّ
َّ ً
حممد  هل�ؤالء اليهود( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
اآلي�ة؛ فقال ( :ﭑ) أي :يا َّ

خاصة بكم ،وس�املة
ﭖ) املقصود :نعيم اآلخرة ،وهو اجلنَّة (ﭗ ﭘ ﭙ) أيَّ :
من ُمشاركة غريكم لكم فيها( ،ﭚ ﭛ ﭜ) :بق َّية األُ َمم ،بام فيهم املسلمون.
(ﭝ ﭞ) أيَ :أريدوه ،واش�تَهوه ب ُق ُلوبكم ،واط ُلبوه واد ُعوا به ِ
بألسنَتكم؛ َّ
ألن
ْ

أحب إليه من احلياة الدُّ نيا.
َمن اعتقد أنَّه من أهل اجلنَّة؛ كان
ُ
املوت َّ

ولذا قال( :ﭟ ﭠ ﭡ) يف دعواكم َّ
أن اجلنَّة خالصة لكم.

ومل جي�رؤ اليهود عىل ذلك ،ومل يتمنَّوا املوت وال س�ألوه ،وقد قال النبي َ « :ل ْو
َأ َّن اليهود تمَ نَّوا المو َت لمََاتُوا ،ور َأوا م َق ِ
اعدَ ُه ْم من الن َِّار»(((.
َُ َ َ ْ َ ْ
َ َ
((( رواه مسلم (.)771

وصححه األلباين يف الصحيحة (.)871/7
((( رواه أمحد (،)2225
َّ
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املباهل�ة ،وهي أن يق�وم اليه�ود بالدُّ عاء عىل
املفسي�ن :املقصود باآلي�ةَ :
وق�ال بع�ض رِّ
ِ
ال�كاذب من الفريقني (أي :هم واملس�لمون) ،وهذا كقول�ه تعاىل( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [آل عمران.]61 :

ِ
الكاذبون ،واحلياة
ولكنَّهم مل يس�تجيبوا هلذا؛ ألنهَّ م يعلمون يف قرارة أن ُف ِس�هم أنهَّ م ه�م
ٍ
بيشء يكرهونه ،وهم يعلمون أنَّه سيرجع عليهم،
عنده�م عظيم�ة عزيزة ،فكيف َيدْ ُع�ون
وينـزل هبم ،وليس باملسلمني؟

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بالح َجج والرباهني،
تفني�د مزاعم الكافرين ،وإفحام اليهود امللعونني ،وتزويد املؤمنني ُ
و ُطرق منا َظرة هؤالء اليهود الم ِ
فسدين.
ُ
ُ
وهذا من َتوليِّ اهلل للمؤمنني ،وتأييده هلم.

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ):

ول حتدَّ ى اهللُ اليه�ود أن يتمنَّوا املوت إن كانوا ِ
صادقين؛ قال( :ﭣ ﭤ ﭥ)،
ـَّم�اَّ
ورة «اجلمعة»( :ﯗ ﯘ ﯙ) [اجلمعة.]7 :
ويف ُس َ
أي :لن حيدث ذلك منهم يف املس�تقبل ك ِّله ،ويف طول الدُّ نيا؛ أل م يعلمون ِ
كذهبم ،وما
َ
نهَّ

هلم بعد املوت من العذاب.

وأ َّما يف اآلخرةَّ :
فإن مجيع أهل النَّار -بام فيهم اليهود -يتمنَّون املوت؛ لينتهي عذابهُ م ،وما

هم بم ِّيتني ،كام قال تعاىل( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [الزخرف.]77 :

وقول�ه (ﭦ ﭧ ﭨ) أي :بس� َب ِ
ب ما َع ِملت�ه أيدي هؤالء اليهود وأن ُف ِس�هم ،من
املعايص ِ
بمحمد .
املوجبة للخلود يف النَّار ،كالكُفر
َّ
ٌ ِ
لم�ه هبم ،وبال َّظ َلمة من بني آدم -عىل اختالف ِم َل ِلهم -وبام
(ﭪ ﭫ ﭬ):
حمي�ط ع ُ
وختويف هلم؛ ألنَّه س ُيجازهيم عىل أعامهلم التي أحاط هبا علام.
ٌ
قالوه وفعلوه .ويف هذا هتديدٌ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

مس�تمر يف املس�تق َبل ،وه�و َّ
َّ
أن اليهود لن
أن م�ن إعجاز القرآن الكريم :إخباره عن أمر
ٍّ

يتمنَّوا املوت ،وهذا ما تراه فيهم حتى اآلن.

ِ
ُكتسب به األعامل.
وفيها :نسبة العمل إىل األيدي؛ ألنهَّ ا أكثر ما ت َ

وفيهاَّ :
أن َمن ساء عم ُله خاف من املوت ،و َمن َح ُسن عم ُله ال يكون أمره كذلك.

ب عدم متنِّي اليهود للموت ،خيتلف عن س َب ِ
وفيهاَّ :
ب عدم متنِّي املؤمن للموت.
أن س َب َ

الم ْو َت ،إِ َّما محُ ْ ِسنًا َف َل َع َّل ُه َأ ْن َي ْز َدا َد َخيرْ ً ا،
فاملؤمن حا ُله كام يف احلديث« :لاَ َيت ََمنَّينَ َّ َأ َحدُ كُم َ
ِ
ِ
ب»((( ،أي :يتوب ويرجع عن اإلساءة ،ويطلب رضا ر ِّبه بالتوبة.
َوإِ َّما ُمسي ًئا َف َل َع َّل ُه َأ ْن َي ْس َت ْعت َ
ٍ
قدمت ِ
أما إذا ِ
حينئذ ،كام يف
وخيش املؤم ُن عىل ِدينه؛ فإنَّه ال بأس أن يتمنَّى املوت
الفتنة،
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ (((
«وإِ َذا َأ َر ْد َت بِع َباد َك ف ْتنَ ًة؛ َفا ْقبِ ْضني إِ َل ْي َك َغيرْ َ َم ْفتُون» .
ُدعائه َ :

(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):

حممد ّ ،
وكل متأ ِّمل
ث�م قال تعاىل يف وصف ه�ؤالء اليهود( :ﭮ) يا َّ
يف حاهل�م إىل قي�ام الس�اعة (ﭯ ﭰ) :أش�دَّ الن�اس ِح ْر ًصا ،مؤمنه�م وكافرهم.
و(احل�رص) :الطم�ع يف الشيء ،مع اخل�وف من فواته ،مع ب�ذل اجلهد يف حتصيلهِ ،
ِ
وش�دَّ ة
ْ

الطلب له.

أي حياة كانت ،ولو حلظة!
(ﭱ ﭲ)َّ :

أن اليهود أحرص من ِ
املرشكني عىل البقاء أحياء؛ وذلك َّ
(ﭳ ﭴ ﭵ) أيَّ :
ألن
شرك ِ
الم ِ
املنك�ر للبعث حيرص عىل هذه احلياة الدُّ نيا؛ ألنهَّ ا فرصته الوحيدة يف اعتقاده ،فهو
ُ
يريد البقاء يف الدُّ نيا لالستمتاع أكثر ما يمكن.

((( رواه البخاري (.)5673

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)684
((( رواه الرتمذي (،)3233
َّ
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وأ َّما حرص اليهود عىل احلياة -وهم يؤمنون بال َبعث والنشور ،وحياة اآلخرة-؛ فذلك
ألنهَّ م يعلمون يف قرارة أن ُف ِسهم ما هلم من العذاب يف اآلخرة.
حرصا عىل احلياة ممَّن ال يتو َّقع شي ًئا أصلاً .
والذي يتو َّقع عذا ًبا بعد املوت ،أشدُّ
ً

(ﭷ) :يتمنَّ�ى وحيب جدًّ ا .و(الود) :خالص املح َّب�ة( .ﭸ) :أحد هؤالء اليهود
أو ِ
املرشكني( .ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) :أن يمتدَّ به العمر والبقاء يف الدُّ نيا هذه املدَّ ة.
بم ْب ِع�ده ومانعه و ُمن َِّحيه (ﮀ
(ﭽ ﭾ) :ولي�س تعمريه وط�ول حياته (ﭿ)ُ :

ﮁ) :عذاب اهلل بعد املوت ،ويف اآلخرة (ﮂ ﮃ) هذه املدَّ ة الطويلة.

الس والعالنية،
(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) :ذو إبص�ار بام يعملونٌ ،
عليم بأعامهلم ،يف رِّ ِّ
المبِص�رِ  ،العالِـم به،
الع�ربُ :
ال خيف�ى علي�ه يشء م�ن ذل�ك .و(البصير) باليشء يف لغ�ة َ
و(البص)ِ :
الع ْلم.
َ رَ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
اليهود َّي يكره املوت؛ لِـام يعلم من سوء العاقبة.
أن
أن الناس يتفاوتون يف ِ
وفيهاَّ :
احل ْرص عىل احلياة.

وفيهاَّ :
أن امليسء الالهي يريد طول العمر؛ ملزيد من االستمتاع بالدُّ نيا ،وخشية العقاب

يف اآلخرة.

وفيهاَّ :
أن طول العمر ال ُيفيد صاح َبه شي ًئا ،إذا كان يف معصية اهلل.

ويف ذل�ك اإلش�ارة إىل تقييد الدُّ عاء بطول العمر والبق�اء ،بأن يقول -مثلاً « :-أطال اهلل

عمرك وبقاءك يف طاعة اهلل» ،ونحو ذلك.

الشر ،فتعميره َو ٌ
وفيه�اَّ :
ب�ال عليه .وقد ُس�ئل
أح�ب ال ُّلب�ث يف الدُّ ني�ا لعم�ل
أن َم�ن
َّ
ِّ
َ :أ ُّي الن ِ
َّاس شرَ ٌّ ؟ َق َالَ « :م ْن َط َال ُع ُم ُر ُه َو َسا َء َع َم ُل ُه»(((.
أحب البقاء يف الدُّ نيا لعمل الصاحلات ،فنِ ِعماَّ هو.
وأ َّما َمن َّ

((( رواه الرتمذي ( ،)2330وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3297
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(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ):

للنبي  بعداوهتم ملن َين ِ
ْـزل عليه
رصحوا ِّ
ثم قال تعاىل يف جواب اليهود الذين َّ

بالقرآن ،وهو جربيل ؛ فقال تعاىل:

فليمت غي ًظا؛ َّ
ألن َمن عاداه فقد
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) أي :من
أضمر عداوتَه؛ ُ
َ

عادى اهلل ،وقد جعله اهلل واسط ًة بينه وبني ُر ُسله .وقيل :معنى (جربيل) :عبد اهلل.

حمم�د
(ﮏ) أي :جربي�ل األمين (ﮐ) أي :الق�رآن الكري�م (ﮑ ﮒ) ي�ا َّ

 ،وهذا كقوله تعاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الشعراء.]194-193 :
(ﮓ ﮔ) :بأمره ومشيئته ،فال وجه للعداوة؛ َّ
ألن جربيل  مأمور.

(ﮕ) مواف ًقا ومطاب ًقا (ﮖ ﮗ ﮘ) من الكتب اإلهل َّية املتقدِّ مة( ،ﮙ)

الس�ار.
احل�ق (ﮚ) أي :باجلنَّ�ة والنعيم .و(البِش�ارة) :هي اخلرب
هاد ًي�ا ودليًل�اً إىل ِّ
ُّ
ِ
ِ
ورسلهِّ ،
وكل ما جيب اإليامن به.
ومالئكته وكتبِه
(ﮛ) باهلل
وقد ور َد يف س َبب نزول هذه اآلية :ما رواه اإلمام أمحد ،عن ابن ع َّباس َّ ،
أن اليهو َد
أقبلوا إىل رسول اهلل  ،فقالوا :يا َأبا ال َق ِ
خ َس ِة َأ ْش َيا َءَ ،فإِ ْن َأ ْن َب ْأ َتنَا
اس ِم ،إِنَّا ن َْس َأ ُل َك َع ْن مَ ْ
َ
َ َ
بهِ ِ َّن َع َر ْفنَا َأن ََّك نَبِ ٌّي ،وا َّت َب ْع َ
ناك.

�ك ي ْأتِ ِيه بِاخل ِ َ ،ف َأ ْخ رِبنَا م�ن ص ِ
اح َ
بك؟ َق َال:
ْ َ ْ َ
�ي إِال َل ُه َم َل ٌ َ
ََب�رَ
ف�كان منه�اَ :فإِ َّن ُه َل ْي َس من نَبِ ٍّ
بو ِ
ي�ل َ ،»قا ُل�واِ :ج ِب ُيل َذ َ ِ
ِ
القت ِ
�ذ ِ
«ج رْ ِب ُ
َال َوال َع َ
اب ،عَدُ ُّونَا! َل ْو
حل ْ�ر ِ َ
اك ا َّل�ذي َين ِْز ُل بِا َ
رْ
�ذي ين ِْز ُل بِالرحمْ َ ِة والنَّب ِ
َائ َيل ا َّل ِ
�تِ :ميك ِ
�ات َوال َق ْط ِر؛ َل�ك َ
َان! َف َأن َْز َل اهللُ ( :ﮋ ﮌ
ُق ْل َ
َ َ
َ
َّ
ﮍ ﮎ) إِ ىَل ِ
آخ ِر اآل َي َة(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
دفاع اهلل تعاىل عن عبده ورسوله جربيل .
((( رواه أمحد ( ،)2483وحسنه حمققو املسند.
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أن ال َق ْلب ٌّ
وفيهاَّ :
حمل للحفظ؛ ولذلك كان نـزول القرآن عليه ،كام يف قوله( :ﮐ ﮑ

ﮒ).

بين املؤمنين ،ويدخل فيه�م املالئكة ،وعلى رأس�هم جربيل ،
وفيه�ا :امل�واالة َ

ومواالته تقتيض اإليامن به ،وحم َّبته ،ونرصته ،وبيان منـزلته ،والدِّ فاع عنه.

ويف اآلية :بيان كُره اليهود جلربيل ؛ ألنَّه كان ينـزل بالقرآن املشتمل عىل َف ْضحهم

وال�ر ِّد عليه�م؛ وألنَّه كان ينـزل مع املالئكة لنُرصة املؤمنين يف قتال اليهود ،وهو الذي أمر
َّ

يميض بعد اخلندق لقتال بني ُقر يظة.
النبي  أن
َ

وفيه�اَّ :
أن املالئك�ة الت�ي تنـزل بأم�ر اهلل وإذنه ،بالوحي والعذاب وغير ذلك ،ال وجه

يتنـزلون بأمر رهبم.
ل ُبغضهم؛ ألنهَّ م إنَّام َّ

وفيهاَّ :
أن القرآن ُبرشى للمؤمنني؛ ألنهَّ م َقبِ ُلوه وانتفعوا به.

وفيهاَّ :
النبي  عن ر ِّبه
الر ُس�ل .وقد قال ُّ
أن َمن عادى رس�ولاً فقد عادى مجيع ُّ
ِ
الح ْر ِ
ب»(((.
َ « :م ْن َعا َدى ليِ َول ًّيا؛ َف َقدْ آ َذ ْن ُت ُه بِ َ
تتنـزل إلاَّ
وفيه�اَّ :
أن املالئك�ة ال َّ

.]64

بأمر اهلل ،كام قال تعاىل( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) [مريم:

ويف اآلي�ة مع األد َّلة األخرىَّ :
أن جربي�ل  يتلو الوحي عىل النبي  حتى
يسم َعه ،ف َي ْع ِق َله ب َق ْلبه.
ويف اآليةَ :ف ْضل ال َق ْلب؛ ألنَّه موضع العقل ِ
والع ْلم ،وأرشف ما يف اجلسد.
الح َج َج ،وماذا يقول هلم
مواجهته مع اليهود ،بتلقينه ُ
وفيها :تأييد اهلل لنب ِّيه  يف َ

عند جمادلتهم ومناظرهتم.

النبي  هذه اآلية عىل عبد اهلل بن سَل�اَ م  ،لـماَّ س�أله عن أس�ئلة
وقد قرأ ُّ
بنيِ بهِ ِ َّن ِج رْ ِب ُيل آنِ ًف�ا»َ ،ق َالِ :ج رْ ِب ُيل؟ َق َال:
نبي ،وأجابه عنه�ا ،وقال لهَ « :أ ْخ رَ َ
ال يعلمه�ا إلاَّ ٌّ
((( رواه البخاري (.)6502
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ِ
« َن َع ْم»َ ،ق َالَ :ذ َ
المال َِئك َِةَ .ف َق َر َأ َه ِذ ِه اآل َي َة( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
اك عَدُ ُّو ال َي ُهود من َ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)(((.

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ):
ثم بينَّ تعاىل ُحكم َمن ُيعاديه و ُيعادي رس َله -أو واحدً ا منهم-؛ فقال:

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) :بمخالف�ة أمره عنا ًدا ،ومعصيته مكابرةً ،واالس�تكبار عن عبادته،

أو معاداة أوليائه( ،ﮡ) :مَ
غيبي ،خل َقه اهلل من نور ،يعبدونه ويطيعونه.
عال ّ

(ﮢ) :صف�وة َ
الخ ْلق ،الذي�ن أوحى إليه�م بشرَ ْ عه ،وأمره�م بتبليغه ،ويدخل

فيهم الرس�ول امللكي ،والرس�ول البرشي ،كام ق�ال تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ) [احلج.]75 :

(ﮣ ﮤ) :أفردمه�ا ِّ
بالذكر -مع كوهنام داخلني يف (املالئكة)-؛ لبيان شرَ َ فِهام
و َف ْض ِلهام ،و ُع ُل ِّو منـزلتهام عنده سبحانه.
للر ِّد عىل اليه�ود ،وبيان َّ
َ
أن َمن ع�ادى أحدمها فقد عادى
وق�رن (مي�كال) بـ (جربي�ل) َّ

أيضا.
اآلخر ،وعادى اهلل ً 

ور ُس�له ،وميكال هو ميكائيل ،وهو املوكَّل
وجربيل موكَّل بإبالغ الوحي من اهلل إىل أنبيائه ُ

باملطر والنبات ،فجربيل موكَّل بام حتيا به ال ُق ُلوب ،وميكائيل موكَّل بام حتيا به األرض واألبدان.
ذكره�م النبي
ومه�ا م�ع إرسافي�ل -امل�وكَّل بالنف�خ يف الصور -أفض�ل املالئك�ة ،وقد َ
ي�ل و ِميك ِ
 يف دعائ�ه يف اس�تفتاح قي�ام ال َّليل؛ فكان يق�ول« :اللهم رب ج ِ
َائ َيل
بائ َ َ
ُ
ُ َّ َ َّ َ رْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
مِ
َ ِ
ال ال َغ ْي ِ
َوإِسرْ َ افِ َ
ب َو َّ
�ها َد ِةَ ،أن َ
الش َ
ْت تحَ ْ ك ُُم َبْي�نْ َ ع َباد َك فيماَ
ي�لَ ،فاط َ�ر َّ
السَم�اَ َوات َواأل ْرضَ ،ع َ
كَانُ�وا فِ ِ
ي�ه من احل ِّق بِإِ ْذنِ َك؛ إِن ََّك تهَ ِدي من ت ََش�اء إِ ىَل رِص ٍ
ف فِ ِ
ي�ه يخَ ْ ت َِل ُف َ
ونْ ،اه ِدنيِ َلمِا ْ
اط
اخت ُِل َ
َ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُم ْست َِقي ٍم»(((.
((( رواه البخاري (.)4480
((( رواه مسلم (.)770
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عدوا هلل،
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) :ه�ذا ج�واب الش�ـرط الس�ابق؛ أيَ :م�ن كان ًّ

عدو له ،و َمن عاداه وعادى ُر ُس� َله ومالئكتَه ،فإنَّه كافر باهلل العظيم ،وقد قال تعاىل يف
فاهلل ٌّ
ِ
يِ
الح ْر ِ
ب»(((.
س املتقدِّ مَ « :م ْن َعا َدى ليِ َول ًّيا؛ َف َقدْ آ َذ ْن ُت ُه بِ َ
احلديث ال ُقدْ ّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ارتباط أركان اإليامن بعضها ببعضَّ ،
كفر باجلميع.
كفر بواحد منها فقد َ
وأن َمن َ

ويف اآلية :بيان تنا ُقض اليهود يف زعمهم ُمواال َة ميكائيل وحم َّبته ،ثم ك ُْره جربيل ومعاداته،

مع أنهَّ ام م َلكان مأموران.

وفيها :إثبات صفة (العداوة) من اهلل ملن ُيعاديه ،أو ُيعادي أولياءه.
وفيها :انتصار اهلل ألوليائه.

أن َّ
وفيهاَّ :
عدو له.
كل كافر فاهلل ٌّ

وفيها :إشارة إىل َّ
أن غذاء ال َق ْلب مقدَّ م عىل غذاء البدَ ن.
وفيه�ا :التحذير من أن يتس� َّبب العبد يف مع�اداة اهلل له؛ َّ
ألن َمن عادى اهلل فهو خمذول ال

ي ِ
فلح ،وعذابه أليم ،وعاقبته وخيمة.
ُ

أن من عادى رسولاً فقد عادى الذي أرس َله ،وما ُأ ِ
رس َل به.
وفيهاَ َّ :

(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ):

ولـماَّ زعمت اليهود َّ
أن النبي  مل يأتِه من ر ِّبه آي ٌة ب ِّينة دليلاً عىل صدقه ،ليتبعوه؛
«وعزيت وجاليل،
ر َّد عليهم بقوله( :ﮪ ﮫ) (الالم) يف (ﮫ) لل َق َسم ،واملعنى:
َّ
حمم�د ( ﮭ) :مجع «آية» ،وه�ي :العالمة والدليل
لق�د أنزلن�ا» (ﮬ) يا َّ
والربه�ان ،واملقصود :آيات الق�رآن العزيز( .ﮮ) :واضحات يف ذاهتا ،ويف دالالهتا،
مفصالت باحلالل ،واحلرام ،واألخبارِ ،
والعظات ،واألحكام.
َّ

((( رواه البخاري (.)6502
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(ﮰ ﮱ ﯓ) :جيحده�ا وي ِ
ِّ
ويكذب هب�ا (ﯔ ﯕ) :اخلارجون عن
نكره�ا،
ُ
ِ
ِ
الفسق األكرب ِ
املوجب للخلود يف النَّار.
طاعة اهلل .واملراد بـ (الف ْسق) هناْ :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الر ِّد عىل مزاعم اليهود.
تأييد اهلل تعاىل لنب ِّيه  ،يف َّ

وفيها :دليل عىل ُع ُل ِّو اهلل عىل َخ ْلقه؛ َّ
ألن اإلنـزال يكون من أعىل إىل أسفل.

وفيهاِ :ذكر أحد نوعي اآليات ،وهي اآليات الرشع َّية ،وما أنـزل اهلل عىل أنبيائه .والنوع

اآلخر :هي اآليات الكون َّية من خملوقات اهلل ،كالش�مس والقمر وال َّليل والنهار ،واختالف

األلسن واأللوان.
ُ

وفيهاَّ :
والتنقيص من َقدْ ِر كتابه؛ ألنَّه يكشف حقيقتهم،
أن اليهود حاولوا إطفا َء نور اهلل،
َ
ِ
وينترص لكتابه.
نوره،
ويبينِّ خمازهيم ،ولكن يأبى اهلل إلاَّ أن ُيت َّم َ
َ
أن من ِ
وفيهاَّ :
الف ْسق ما يكون سببا للخلود يف النَّار ،وهذا هو الفسق األكرب ،قال تعاىل:
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [السجدة]20 :؛ فهذا من إطالق الفاسق عىل الكافر.
ِ
وفيها :أنَّه ك َّلام ازداد اإلنس�ان طاعة هلل ،وابتعد عن الف ْس�ق؛ كانت آيات اهلل يف َق ْلبه َأ ْبينَ
وضح.
و َأ َ

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ):

ث�م ذك�ر تعاىل َخصل�ة ذميمة يف اليهود توجد فيه�م دائ ؛ وهي ِ
اخليان�ة ،ونقض العهود
َ
ماً

واملواثيق؛ فقال تعاىل:

(ﯗ) (اهلم�زة) لالس�تِفهام ،وه�و إن�كاري ،و(ال�واو) للعطف عىل م�ا تقدَّ م،

و(ك َّلام) :أداة شرَ ْ ط تفيد التَّـكرار.

(ﯘ)َ :أعطوا امليثاق املغ َّلظ املؤكَد باليمني (ﯙ) مع اهلل  ،أو مع ُر ُسله،
بمحمد  إذا ُب ِع�ث ،ونرصته ،والقتال
كما عاهدوا باتِّباع م�ا أنـزله اهلل ،واإليمان
َّ
معه.
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أو عهودهم مع َ
كاملعاهدات التي أبرموها مع املسلمني يف املدينة النبو َّية.
الخ ْلق،
َ

يوف (ﯛ ﯜ) :طـائفة
ونقض�ه ،وت ََر َك العمل به،
وخالف ومل ِّ
َ
طرحه َ
(ﯚ)َ :

ومجاعة.

صي « :ليس يف األرض َعهد ي ِ
عاه�دون عليه إلاَّ نقضوه ون َبذوه،
ُ
ق�ال احلس� ُن ال َب رْ ِ ُّ
ي ِ
عاهدون اليو َم ،وين ُقضون غدً ا»(((!
ُ
(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) :فلا ُيرج�ى إيامهنم؛ َّ
ألن الضالل قد اس�تحو َذ عليهم ،ولو

كانوا يؤمنون ما نقضوا ال َعهد.

وقد قال النبي « :لاَ إِيماَ َن َلمِ ْن لاَ َأ َما َن َة َل ُهَ ،ولاَ ِدي َن َلمِ ْن لاَ َع ْهدَ َل ُه»(((.

وقد ور َد يف س َبب نزول هذه اآلية :عن ابن ع َّباس َّ :
اليهودي،
أن مالك بن الصيف
ّ
وذكر هلم ما َ
ق�ال حني ُب ِع َ
أخذ اهلل عليهم من امليثاق ،وما َع ِهدَ اهلل إليهم
ث النب�ي 
َ
حممد  ،وما َ
أخذ له علينا ميثا ًقا!.
فيه :واهلل ،ما َع ِهد إلينا يف َّ

فأنزل اهلل ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن الغ�در ِ
َّ
واخليان�ة من طبيعة اليه�ود ،وأنَّه ال ُبدَّ أن يوجد فيهم َمن ينق�ض العهود ،وأنهَّ م ال

الم ْسلمني.
يؤمنون حتى بكتاهبم ،وأنَّه ال يو َثق هبم يف يشء ،وأنهَّ م ينقضون العهود حتى مع غري ُ
ويف اآليةَّ :
أن املؤمن يفي بال َعهد ،وال ين ُقضه.

وفيه�اَّ :
بالحكم؛
أن م�ن ال َع�دْ ل أنَّه إذا حص�ل اإلثم من بعض الق�وم ،ألاَّ ُي َع َّمم مجي ًع�ا ُ

لقوله( :ﯚ ﯛ ﯜ).

ِ
وفيهاَّ :
ف بال َعهد ُمشاب ٌه لليهود.
أن
املستخ َّ

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)184/1

((( رواه أمحد ( ،)12383وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)7179

((( سرية ابن هشام ( ،)140/2تفسري الطربي ( ،)400/2وإسناده ضعيف.
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(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ):

بالرغم من َّ
أن العهد قد ُأ ِخذ
امتناع اليهود عن اإليامن
ثم ذكر تعاىل
َ
بمحمد َّ ،
َّ
عليه�م باإليامن ب�ه ،واتِّباعه ونُرصت�ه إذا ُب ِعث؛ فقال تعاىل( :ﯣ ﯤ)ُ :أرس�ل إىل
حمم�د ( ﯩ) موافق (ﯪ
اليه�ود وأتاه�م (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) وه�و َّ
اإليامن به وات ِ
ِ
ِّباعه.
ووجوب
ﯫ) من التوراة وغريها من كتبهم املذكور فيها ِصفتُه،
ُ

(ﯬ)َ :ألقى ورم�ى (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) :طائفة من هؤالء اليهود ،وهم

أحباره�م وكرباؤه�م (ﯲ ﯳ) الذي عنده�م (ﯴ ﯵ) ،وهذا ُّ
يدل عىل
ِ
املنبوذ
اإلعراض التا ِّم ،وعدم االلتفات ،واالس�تغناء ،والك ُْره واإلمه�ال ،فجعلوه كاليشء
المحت َقر.
املرمي ُ
ِّ
قال َّ
بني أيدهيم يقرأونه ،ولكن نبذوا العمل به»((( ،وقال ُسفيان ابن
عبي « :هو َ
الش ُّ
ِ
حي ِّلوا حالله ومل
ُع َيين�ة َ « :أدرجوه يف احلري�ر والدِّ يباجَ ،
وح َّل ْوه بالذهب والف َّض�ة ،ومل ُ

حيرموا حرامه؛ فذلك النَّ ْبذ»(((.
ِّ

ِ
النبي،
(ﯶ ﯷ ﯸ):
تظاه�را باجلهل به ،وكأنهَّ �م ليس عندهم ع ْلم بصفة هذا ِّ
ً

و َمبعثه ،وح ِّقه.

ق�ال قت�ادة « :أيَّ :
أن القوم كانوا يعلم�ون ،ولكنَّهم أفس�دوا ِع ْلمهم ،وجحدوا،

وك َفروا ،وكتموا»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

كُفر اليهود بالنِّعمة ،فبدلاً من أن يؤمنوا هبذا القرآن -ألنَّه مؤ ِّيد ملا معهم -ك َفروا به.
وفيهاٌ :
مثال لكُفر اإلعراض والتوليِّ .

((( تفسري الطربي ( ،)463/7تفسري ابن املنذر (.)528/2
((( تفسري القرطبي (.)41/2
((( تفسري الطربي ()404/2
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وفيهاَّ :
ربت به الكتب السابقة.
حممدً ا  قد أخ َ
أن الرسول َّ
وفيهاِ :شدَّ ة كراهية اليهود للقرآن ،واستهانتِهم به.

وفيه�ا :موافق�ة الق�رآن ملا قبل�ه من الكتب السماوية يف أم�ور كثرية؛ منه�ا :توحيد اهلل،
وأركان اإليمانِ ،
وذك�ر الي�وم اآلخر ،واملواعظ م�ن اهلل خلَ ْلقه ،والقواع�د العا َّمة للترشيع،
وصفت�هِ ،
واألم�ر بأعمال الرب واخلير ،ووج�وب اإليمان بالنبي حمم�د ِ ،
وصفة
ِّ َّ
ِّ
أصحابه ،وأخبار األُ َمم املاضية ،وغري ذلك.
ويف اآليةُ :قبح التظاهر باجلهل مع ِكتامن ِ
الع ْلم.
وفيها :خطورة ت َْرك العمل بكتاب اهلل.

وفيهاَّ :
أن ت َْرك بعض الكتاب كترَ ْ كه ك ِّله.
احلق بعد ِ
الع ْلم به.
وفيها :سوء َمن ر َّد َّ

أن من ال يعمل ِ
بع ْلمه؛ فهوكاجلاهل ،أو أشدّ .
وفيهاَ َّ :

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ):

النبي  ما هو مذكور عند اليهود
ولـَّم�اَّ اتفقت التوراة والقرآن ،وطابق
ُ
وصف ِّ
الس ْحر ،وأعرضوا عن كتاب اهلل الذي بأيدهيم؛
يف التوراة؛ نبذوا كتاب اهلل ،وأخذوا بكتب ِّ
وقد قال اهلل تعاىل عنهم:

(ﭑ) أي :اليه�ود (ﭒ ﭓ ﭔ) :م�ا تأخذ به ،وتتِّبِعه ،وتقدِّ مه ،وما ترويه
وختبر به ِ
كاذب�ة( .ﭕ ﭖ ﭗ) أي :يف زمنه وعهد ُملكه ،وم�ا أقحموه وزادوه من
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الس ْحر والكُفر يف الكتب التي كان سليامن  يكتب فيها ممَّا نـزل عليه من الوحي ،وما
ِّ
ِ
خ َلطوه من الكَذب ،مع األخبار التي كانوا يسترَ ِ ُقوهنا من السامء.
كل ٍ
كاتب يكت�ب َّ
يشء بأمر
�ح عن ابن ع َّباس  ،أنَّه كان لس�ليامن 
ٌ
وق�د َص َّ

بني ِّ
كل
س�ليامن ،ويدفنه حتت كرس� ِّيه ،فلماَّ مات سليامن  أخرجته الش�ياطني ،فكتبوا َ
ِ
جهال الناس من
ُفرا ،وقالوا :هذا الذي كان سليامن يعمل به .قال :فربئ ّ
حرا وك ً
سطرين س ً
َ
حممدً ا  ،وأنزل عليه هذه اآليات(((.
سليامن وأكفروه ،حتى بعث اهلل َّ
ويحُ تمل أن يكون هذا ممَّا أخذه ابن ع َّباس  عن أهل الكتاب.

أيضاَّ :
أن الش�ياطني كان يسترَ ِ قون السمع من السامء ،فيأيت
وجاء عن ابن ع َّباس ً 
حق قد َس ِم َعها ،ويخَ ِْلط معها سبعني ِكذبة ،ف ُي ِ
وب الناس؛ فأطلع اهلل
أحدُ هم بكلمة ٍّ
رشبهُ ا ُق ُل َ

عليها سليامن ،فدفنها حتت كرس ِّيه ،فلماَّ مات سليامن َّ 
ٌ
الناس عليه ،وقال:
دل
شيطان َ
ألاَ أ ُد ُّلكم عىل ِ
كنز مثله؟ فأخرجوه -وهم اليهود -وقالوا :هذا ِس ْحر،
الم َمنَّع الذي ال َ
كنزه ُ
وا َّت َبعوه و َع ِم ُلوا به ،فأنزل اهلل ُعذر سليامن يف هذه اآلية(((.
�حر ويعمل به ،وحيث َّ
بعضهم َّ
�حر
فق�د ظ� َّن ُ
الس ْ
بالس ْ
إن ِّ
أن س�ليامن  كان يأخذ ِّ

لنبي اهلل أن َ
يعمل به؛ لذا فقد َّبرأ اهلل نب َّيه س�ليامن  ممَّا افرتاه عليه هؤالء
كُفر ال يمكن ِّ

الس ْحر ،أو تعليمه( .ﭜ
الشياطني واليهود؛ فقال تعاىل( :ﭙﭚﭛ) بتع ُّلم ِّ
الس ْحر ،واإلعانة عليه.
ﭝ ﭞ) بتعليم ِّ

بك ِ
�حر) يف ال ُّلغةُّ :
كل ش�ئ
ُفره�م بقوله( :ﭟ ﭠ ﭡ)،
و(الس ْ
وبينَّ س� َب َ
ِّ
ِ
والرقى التي َينْ ُف ُث فيها الساحر ،فينتج عن
والس�حر املذموم رش ًعا :هو ال ُع َقد ُّ
َخف َي س� َب ُب ُهِّ .

تأثري يف بدن املسحور ،أو عقله.
ذلك ٌ

ومنه ما يقتُل ،ومنه ما ُي ِ
مر ُض ،ومنه ما ُيزيل العقل ،ومنه ما ُيغيرِّ احلواس ،فريى اليشء
متحركًا ونحو ذلك -وهو ِس ْحر التخييل والتمثيل.-
املتحرك ساكنًا والساكن
ِّ
ِّ
((( تفسري ابن كثري (.)346/1
((( تفسري الطربي (.)415/2
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الصف
ومن�ه م�ا يغيرِّ مش�اعر اإلنس�ان ،فيقلب
احل�ب ُب ً
َّ
غض�ا ،وال ُبغ�ض ح ًّبا -وه�و رَّ ْ
ِ
وأبويه ،و ُيك َِّرهه فيهم،
فيرصف الرجل عن
وال َع ْط�ف-
أح�ب الناس إليه كزوجته وأوالده َ
ِّ

ش�خصا ،ويميل إليه ميلاً قو ًّي�ا وينقاد له؛ حتى ال
�حر
ً
الس ْ
ور َّبما ك َِره نفس�ه ،أو ُّ
حيب نتيج َة ِّ
ُ
يستطيع اخلروج عن أمره!

والس ْحر قديم يف البرش؛ فقد كان معرو ًفا يف قوم صالح ،وقوم فرعون.
ِّ

املفسين:
وقال تعاىل( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) ،قال كثري من رِّ

(ه�اروت) و(م�اروت) :اسمان مللكَين أنزهلما اهلل يف أرض باب�ل بالع�راق؛ لـَّم�اَّ خلطت
الس ْحر
الس ْحر والكُفر فيهم ،فم َّيز امل َلكان للناس َ
بني ِّ
الشياطني األمور عىل الناس ،ونرشوا ِّ
�حر ،وصارا ُي َع ِّلامن الناس ذلكِّ ،
وحيذراهنم من العمل به ،ويف
الس ْ
َّ
والنبوة؛ لتوضيح ماه َّية ِّ
الرش لتو ِّقيه ،ال للعمل به(((.
هذا ابتالء وامتحان من اهلل ،وكان ُ
تبيني ِّ

أيضا بام
الس ْحر ،ويعملون ً
ولكن هؤالء اليهود صاروا يتَّبعون الش�ياطني فيام نرشته من ِّ

جاء امل َلكان من التحذير منه.

ومن رمحة اهلل :أنَّه أمر هذين امل َلكني ببيان حكم هذا للناس؛ فقال تعاىل( :ﭪ ﭫ)

أي :ه�اروت وماروت (ﭬ ﭭ) من الن�اس (ﭮ ﭯ) له( :ﭰ ﭱ ﭲ) أي:

الس ْحر ويعمل به ،ممَّن يحَ ذره ويرفضه.
ابتال ٌء
واختبار من اهلل؛ ليتبينَّ َمن يريد ِّ
ٌ
ِّ
الس ْحر ،والعمل به.
وحيذرانه بقوهلام( :ﭳ ﭴ) أي :بتع ُّلم ِّ

إن املعنىَّ :
املفسينَّ :
الس ْحر ،وز َعموا
أن اليهود اتَّبعوا ما تتلو الشياطني من ِّ
وقال بعض رِّ

َّ
وب�رأ امللكَني.
ربأ اهلل س�ليامن َّ
أن امللكَين قد نـزال بالس�حر َو ْح ًيا من اهلل لس�ليامن  ،ف َّ
�حر على امللكَني( ،ﭜ
الس َ
كفر س�ليامن ،وال أنـزل اهلل ِّ
ويك�ون املعن�ى عىل ه�ذا :وما َ

ﭝ ﭞ) ،ومنهم هاروت وماروت.
والقول األول َأوىل؛ ملوافقته لظاهر اآلية.

((( انظر :تفسير الطبري ( ،)436-420/2تفسير ابن كثير ( ،)365-344/1التحري�ر والتنوير (-643/1
 ،)645تفسري ابن عثيمني (.)345/3
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قص�ص كثرية يف افتتان ه�اروت وماروت ،ووقوعهما يف الكبائر ،لكن ال
وق�د وردت َ

ِ
الصحابة والتابعين يف ذلك مصدره
�ح منه�ا يشء عن النب�ي  ،وما جاء ع�ن َّ
َيص ُّ

حيتج هبا(((.
كتب بني إرسائيل ،وما رواه كعب األحبار وغريه منها ،وهذه اإلرسائيل َّيات ال ّ
ُ

وقول�ه (ﭶ ﭷ) أي :فيتع َّلم الناس من هاروت وماروت (ﭸ ﭹ
الس ْحر الذي ِ
يرصف الزوج عن زوجته ،والزوجة عن زوجها،
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) أيِّ :

فيؤ ِّدي إىل التفريق بينهام ،وهذا عند إبليس من أعظم إنجازات جنوده؛ كام يف حديث جابر
اب�ن عب�د اهلل  ،ع�ن النبي  أنَّه قال« :إِ َّن إِب ِليس يضع عر َش�ه عَل�ىَ الم ِ
اءُ ،ث َّم
ْ َ َ َ ُ َْ ُ َ
َ
َاه ْم ِمنْ� ُه َمن ِْز َل ًة َأ ْع َظ ُم ُه ْم فِ ْتنَ� ًة ،يجَ ِي ُء َأ َحدُ ُه ْم َف َي ُق ُ
َي ْب َع ُ
�ولَ :ف َع ْل ُت ك ََذا َوك ََذا،
�ث سرَ َ ا َي�ا ُهَ ،ف َأ ْدن ُ
َف َي ُق ُ
�م َف َي ُق ُ
ولَ :ما ت ََر ْك ُت ُه َحتَّى َف َّر ْق ُت َب ْينَ� ُه َو َبينْ َ ا ْم َر َأتِ ِه،
�ولَ :ما َصنَ ْع َت َش� ْي ًئا! ُث َّم يجَ ِي ُء َأ َحدُ ُه ْ
َف ُيدْ نِ ِيه ِمنْ ُهَ ،و َي ُق ُ
ْت»(((.
ول :نِ ْع َم َأن َ
بالس ْحر قادرين عىل إحلاق يشء من
(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) :ليس املتعاملون ِّ

الضرَّ َ ر بأحد من الناس( ،ﮅ ﮆ ﮇ) بمشيئته وإرادته.

وقال احلس ُن ال َب رْ ِ
الس ْح ُر إلاَّ َمن دخل فيه»(((.
يرض هذا ِّ
ص ُّي « :ال ُّ

(ﮉ ﮊ ﮋ) يف الدُّ ني�ا واآلخرة( ،ﮌ ﮍ) :هذا بيان َّ
�حر
الس ْ
بأن ِّ

ٌ
ودلي�ل على َّ
رضر ال منفع�ة فيه أبدً ا ،فهو أس�وأ من اخلمر
رضر خال�ص،
الس ْ
�حر ٌ
أن تع ُّلم ِّ
َ
وامليسر ،فقد قال اهلل عنهما( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [البقرة.]219 :

عل�م ُ
َ
أه�ل الكت�اب َّ
وأخذه
�حر
الس ْ
أن م�ن اخت�ار ِّ
(ﮏ ﮐﮑ ﮒ) أيَ :
ِ
الس� ْلعة ،واعتم�ده بدلاً م�ن اإليامن والوح�ي؛ (ﮓ ﮔ ﮕ
ورغ َ
�ب في�ه ،رغبة املشتري يف ِّ
َ
ﮖ ﮗ ﮘ) :ليس له ٌّ
حظ ونصيب يف اآلخرة.
((( انظ�ر :تفسير ابن كثير ( ،)360/1البداية والنهاي�ة ( ،)109/1السلس�لة الضعيفة للعلاَّم�ة األلباين (،170
.)913 ،912 ،910

((( رواه مسلم (.)2813

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)193/1

180

قال قتادة « :قد علم ذلك ُ
أهل الكتاب يف عهد اهلل إليهمَّ :
أن الس�احر الخالق له

عند اهلل يوم القيامة»(((.

وقال« :ليس له يف اآلخرة جنَّة عند اهلل»((( ،وقال احلسن« :ليس له ِدين»(((.

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) :هذا الكالم حيمل معنى ال َق َسم املؤكَّد ،والتقدير:

رشوا ب�ه أن ُف َس�هم» .ومعن�ى (ﮜ) هن�ا :باع�وا؛ ألنهَّ م لـماَّ اشَت�رَ وا
«واهلل،
َ
لبئ�س م�ا َ
�حر ُأعطوا مقابِ َله خس�ار َة أن ُف ِس�هم ،فباعوها هبذا الكُفر ،فبئس البيع هو (ﮠ ﮡ
الس ْ
ِّ
ِ
ِ
ﮢ) أي :ل�و كان�وا يع َلمون مآل ِ
�حر وال َعم ُلوا
الس ْ
أمرهم علماً يقين ًّيا؛ َلـماَ تع َّلموا ِّ
يعملوا بام َع ِلموا؛ فكأنهَّ م مل يع َلموا.
به ،فهم لـماَّ مل َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بالس ْحر ،واتِّباعهم له ،وت َْرك ما أنـزل اهلل عليهم.
عمل اليهود ِّ
وفيهاَ :س ْعي الشياطني يف إضالل الناس.

الس ْحر.
وفيها :دفاع اهلل عن أنبيائه ،وتربئة سليامن  من ِّ

وأن تع ُّلمه كُفرَّ ،
الس ْحر من الكُفر ،ومن أعامل الشياطنيَّ ،
وفيهاَّ :
وأن الساحر كافر.
أن ِّ

والتحقي�قَّ :
كفر،
الس ْ
تضم�ن ما يقتىض الكُفر َ
�حر وتعليمه حرا ٌم بإطالق ،فإن َّ
أن تع ُّل َم ِّ

ُتيب منه.
وإلاَّ فال ،وإذا مل يكن فيه ما يقتىض الكُفر؛ ُع ِّزر ،واست َ

وفيها :إرس�ال املالئكة البتالء البرش ،وقد حصل مثل ذلك يف ِق َّصة األبرص واألعمى

واألقرع.

ِ
وفيهاَّ :
لينجو َمن يريد النجاة.
احلكَم مع قيام االبتالء؛
َ
أن اهلل يبينِّ
وفيه�اَّ :
أن اهلل تعاىل قد هي ِّيئ لبعض الناس أس�باب املعصية؛ فِتن� ًة وابتال ًء هلم وامتحانًا،

((( تفسري الطربي (.)451/2

((( تفسري عبد الرزاق (.)284/1
((( تفسري عبد الرزاق (.)284/1
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ِ
الس ْبت ،يف قوله تعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
مر ً
أيضا يف ق َّصة أصحاب َّ
وهذا كام َّ

ﮎ ﮏ).

فعىل ِ
املسلم ألاَّ يعيص ر َّبه ،ولو توفرت له أسباب املعصية.

�حر ،أو النَّميمة
بين
وفيه�ا :اإلث�م العظي�م لإلفس�اد َ
بالس ْ
َ
الزوجين والتفري�ق بينهماِّ ،

والتخبيب ،ونحو ذلك.

وفيها :أنَّه ليس ُّ ِ
يرض.
كل س ْحر ُّ

رضر إلاَّ بإذن اهلل.
وفيها :أنَّه ال حيدث َ

ترض وال تنفع ،ومثله ما كانت مفسدته أكرب من منفعته.
وفيها :حتريم تع ُّلم العلوم التي ُّ

الع ْلم النافع يأبى عىل صاحبه تع ُّلم ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
الضار.
الع ْلم
ّ

احلق ،كما قال امل َل�كان( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
وفيه�ا :وج�وب النصيحة للن�اس وتبيني ِّ

ﭴ).

صحيحا؛ َّ
وفيهاَّ :
الرش.
أن َمن آمن باهلل واليوم اآلخر إيامنًا
ً
فإن إيامنه يرصفه عن ِّ
وفيهاَّ :
الس ْحر من أعامل الشياطني.
أن ِّ

وفيهاَّ :
أن اليهود يتل َّقون عن الشياطني ،وال َعالقة بينهم وطيدة.

وفيه�ا :خطورة عمل الس�احر؛ ولذلك كان الراجح يف ُحكم�ه ال َقتْل ،واختلف العلامء

يف َقب�ول توبت�ه ،والراجح :أنَّه إن صدق فيها تُقبل بينه وبني اهلل  ،وأ َّما يف أحكام الدُّ نيا:
فيرُ َجع يف َقتْله إىل اجتهاد احلاكم -بنا ًء عىل القواعد الرشع َّية.-
وفيهاَّ :
أن ُقدرة اهلل  فوق األسباب.

أن األصل يف كُفر الساحر أنَّه كُفر أكرب ،خمرج من ِ
وفيهاَّ :
الم َّلة؛ لقوله تعاىل( :ﮓ ﮔ ﮕ
ٌ

ﮖ ﮗ ﮘ).

والتحقي�قَّ :
ُف�را -بل معصيته
ُف�را ،وقد ال يكون ك ً
أن يف املس�ألة تفصيًل�اً  :فقد يكون ك ً
ِ
كبرية :-فإن كان فيه ٌ
كفر ،وإلاَّ فال.
قول أو ف ْع ٌل يقتىض الكُفر َ
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وفيهاَّ :
�حر يف عهد س�ليامن  ،وصنعت ُ
الخ َّطة؛ ليفتنوا
بالس ْ
أن الش�ياطني تآمرت ِّ

الناس بعد موت سليامن .

وفيها :اتهِّ ام اليهود ألنبيائهم بالباطل.

وفيهاَّ :
ُفر ،حتى يف رشيعة سليامن .
الس ْحر ك ٌ
أن ِّ

وفيهاَّ :
جمرد خدا ٍع للبرص.
الس ْحر له حقيقة وتأثري ،وليس َّ
أن ِّ
وفيها :تربئة املالئكة من العصيان.
وفيهاَّ :
أن من العلوم ما يكون فِتنة للناس.
وفيهاَّ :
يرضه.
أن َمن فسد إيامنُه يشتهي ما ُّ

وفيهاَّ :
الس ْحر إما ًما يأمتُّون به ،ويس َعون خلفه.
أن اليهود جعلوا ِّ

وفيهاَّ :
يرضه.
أن َمن ترك االشتغال بام ينفعه؛ ابت َُيل بام ُّ
بني ِ
الس َحرة.
وفيها :بيان الفرق العظيم َ
معجزات َّ
النبوة ،وخوارق َّ
أن الشياطني ت ِ
وفيهاَّ :
ُعاون َمن يتش َّبه هبم ،بنجاسة القول والعمل واالعتقاد.
وفيهاَّ :
مرضة يف الدِّ ين والدُّ نيا.
أن السحر َّ

الس ْحر.
وفيها :حتريم أخذ املال أو دفعه من أجل ِّ

وفيهاَّ :
الزوجني االنفصال التا ّم ،أو عدم ال ُقدرة عىل اإلتيان والوطء.
الس ْحر عىل
َ
أن من أثر ِّ
نسب إىل األنبياء ،ونفي املسائل الباطلة عنهم.
وفيها :وجوب التح ُّقق فيام ُي َ

وفيهاَّ :
زورا وهبتانًا.
ُنسب إىل بعض الصاحلني ً
أن الكتب الباطلة قد ت َ
وفيها :أنَّه ال جيوز التعرض ِ
للفتنة؛ بل عىل ِ
املسلم أن يبتعد عنها ،ويسأل اهلل العافية.
ُّ

�حر ،ووج�وب إتالفها ،ومن�ع وقوعها يف أيدي
والس ْ
وفيه�ا :احل�ذر من كتب الضالل ِّ

الناس.

ِ
�حر كي يتق َيه؛ َّ
وفيهاَّ :
املعوذات الرشع َّية
ألن عنده من ِّ
الس ْ
أن املس�لم ال حيتاج إىل تع ُّلم ِّ

ما يكفيه.

وفيها :خطورة ت َْرك الوحي ،واالستعاضة عنه بالعلوم األخرى.
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ِ
وفيهاَّ :
ب يف انتش�ار البِدعة والفساد والشرِّ ك يف األرض؛ فقد
المصلحني س� َب ٌ
أن غياب ُ

نشطت الشياطني بعد وفاة سليامن .
وفيهاَ :مكْر شياطني اإلنس واجل ّن.

الرش ِّ
بكل وسيلة.
وفيها :حتايل شياطني اجل ّن؛ إليقاع الناس يف ِّ

َ
وفيهاَّ :
لتفعل فيهم ما تشاء ،فقد
السحرة عىل الناس
أن من رمحة اهلل بعباده :أنَّه مل يس ِّلط َّ

يرضونه بيشء.
يكيد َس َحر ٌة كثريون بأسحار متعدِّ دة لشخص واحد ،لكن ال ُّ
وفيه�ا :خطورة املي�ل وحم َّبة وتقديم علوم الك َّف�ار عىل ِع ْلم الوحي ،وم�ن ذلك :افتتان
بعض املسلمني يف هذا الزمن ِّ
املتأخر بنظر َّيات الرشق والغرب ،واتِّباعها بدلاً من الوحي.

(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ):

ثم قال تعاىل( :ﮤ ﮥ) أي :ولو َّ
وحي اهلل ،واتَّبعوا ما تتلو
أن اليهود -الذين تركوا
َ
بمحمد  ،وبام ُأ ِنزل عليه ،ب ُق ُلوهبم،
الس ْحر( -ﮦ) أي:
َّ
الش�ياطني ،وتع َّلموا ِّ
�حر -فآ َمنوا ب ُق ُلوهب�م ،وات َقوا بجوارحه�م ،واجتَنبوا
الس ْ
حرم�ه اهلل -ومنه ِّ
(ﮧ) م�ا َّ
ألج�ر وث�واب (ﮩ ﮪ ﮫ) :أض�اف (الث�واب) إىل نفس�ه
الكُف�ر؛ (ﮨ) أي:
ٌ

وافر؛ َّ
ألن عط َّية الكريم كثرية .و(الثواب) :هو
كثري ٌ
ليطمئ� َن العب�د إىل حصوله ،وليعلم أنَّه ٌ
األجر واجلزاء عىل العمل.

(ﮬ) أيَّ :
الس ْحر.
خري من ِّ
خري ملن آمن واتقى يف الدُّ نيا ،أوٌ :
أن ثواب اهلل يف اآلخرة ٌ
ِ
ِ
�حر
الس ْ
(ﮮ ﮯ ﮰ) علًم�اً ينفعه�م .أي :ل�و كانوا من أصحاب الع ْلم؛ ما قدَّ موا ِّ
بمحمد  ،واتِّباعه.
عىل اإليامن
َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َو ْعظ املذنِبني ب َع ْرض اإليامن والتَّقوى عليهم ،وبيان أنهَّ ام س َببان لنَ ْيل ثواب اهلل.

وفيهاَّ :
خري من الدُّ نيا وما فيها.
أن اليشء القليل من ثواب اهلل ٌ

وفيها :ضامن الثواب للمؤمن املتَّقى؛ لقوله( :ﮩ ﮪ ﮫ) ،فيطمئن املؤمن حلصوله؛
َّ
ألن اهلل ال يخُ ِلف امليعاد.
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الع ْل�م النافع حيمل صاحبه عىل تَرك املحرمات ،وه�و ِ
أن ِ
وفيه�اَّ :
الع ْلم املتصل بال َق ْلب،
َّ
ْ
وليس ِ
املجرد.
الع ْل َم
َّ
النظري َّ
أن من ال يعمل بام َع ِلم فإنَّه جاهلِ َّ ،
عمل به صاحبه :وجو ُده
وأن الع ْلم الذي ال َي َ
َ
وفيهاَ َّ :
ك َعدَ مه.

(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ):

ِ
ِ
�م اهلل عليـهم من أفعاهلم القبيحة؛
وبع�د تناول اآليات الس�ابقة اليهو َد ،وما قابلوا به ن ْع َ
اخلط�اب للمؤمنين ،فن�ادى اهلل املؤمنين يف أول ٍ
توج�ه ِ
نداء م�ن نوعه يف الق�رآن يف ترتيب
َّ
املصحف؛ فقال تعاىل( :ﯓ ﯔ ﯕ).
وقد ورد هذا النِّداء يف القرآن يف تسعة وثامنني موض ًعا.

وتصدي�ر احلكم بالنِّداء ٌ
دليل على االهتِامم هبذا التوجيه وتنفيذ ه�ذا احلكم؛ َّ
ألن النِّداء
يوجب انتباه املنا َدىَّ ،
وأن صاحب اإليامن يتل َّقى أوامر اهلل تعاىل ونواهيه بالطاعة واالمتِثال.
س�معت اهلل يق�ول( :يا أيهُّ ا الذي�ن آمن�وا)؛ َفأ ْر ِعها
وق�د ق�ال ابن مس�عود « :إذا
َ
رش ينهى عنه»(((.
خري يأمر به ،أو ٌّ
َس ْم َعك؛ فإنَّه ٌ
فقال هلم -مع ِّلماً إ َّياهم أد ًبا من اآلداب مع نب ِّيهم ِّ ،
وحمذ ًرا هلم مش�اهبة الك َّفار
واليه�ود يف أقواهلم وأفعاهلم( :-ﯖ ﯗ) لنب ِّيك�م ( :ﯘ) أيَ :أ ْر ِعنا
والتفت إلينا ،من (املراعاة) ،وهىِ :
وراقبناِ ،
س�معكِ ،
العناية باليشء واملحافظة عليه .أي:
تأنَّى بنا يا رسول اهللِ ،
نفه َم كالمك.
وأمهل يف اإللقاء حتى َ
النبي  قال له هذه الكلمة ،وكانوا
وقد كان ُ
بعض املسلمني إذا أراد حاجة من ِّ
أيضا إذا أل َقى عليهم ش�ي ًئا من ِ
الع ْلم ،وتابع فيه ،وص ُع َبت عليهم املواالة ،وأرادوا اإلمهال
ً
والتأنيِّ يف اإللقاء ليحفظوا؛ قالوا( :ﯘ) أيِ :
أمه ْلنا وأنظِ ْرنا.
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وم�ع َّ
حذرا وتالف ًيا من
أن هذا املعن�ى ج ِّيد ،واملقصود منه ط ِّيب ،لكن جاء
النه�ي عنه؛ ً
ُ

النبي ؛ فإنهَّ م
اليسء هلذه الكلمة ،الذي كان يفع ُله اليهود ب َق ْصد ِّ
س�ب ِّ
االس�تعامل ِّ
كان�وا يقول�ونِ :
الح ْمق
(الرعونة) ،وه�يُ :
حممد» ،ويريدون معنى فاس�دً ا ،م�ن ُّ
«راعنا ي�ا َّ
َ
ِ
حيمقوا إنسانًا قالوا له« :راعنا» ،بمعنى« :يا أمحق» .فنهى اهلل
وال َّط ْيش ،وكانوا إذا أرادوا أن ِّ
املؤمنني عن هذه الكلمة؛ سدًّ ا هلذا الباب.

الس�ب والش�تيمة ،فاس�تعملوها
وقي�ل :إنهَّ �ا كانت كلم�ة ِعربان َّية ،هلا معنى عندهم يف
ِّ

النبي  ،فنهى اهلل املسلمني عنها تفويتًا لل ُفرصة عىل اليهود باستعامل
قاصدين إيذا َء ِّ
بعض املسلمني ي ُظنُّون َّ
أن األنبياء كانوا ُي َف َّخمون
هذه الكلمة بمقصودهم القبيح ،وقد كان ُ
هبذا ،فنهاهم اهلل عنها.

وقيل :كانت لغ ًة يف األنصار يف اجلاهل َّية ،فنهاهم اهلل عنها.

وأرش�د اهلل املس�لمني إىل كلم�ة أخرى بديلة ،ت�ؤ ِّدى املقصود املب�اح ،دون أن يكون هلا
ونعي
وج ٌه آخر قبيح؛ فقال تعاىل( :ﯙ ﯚ) أي :انتظِرنا و َأ ْم ِهلنا ،حتى نفهم عنك
َ
كالم�ك ،ورا ِع حا َلنا ،وت َف َّقدنا بنظرك ،وانظر يف مصاحلنا ،ونحو ذلك من املعاين واملقاصد

النبي .
التى كان املسلمون َي ْر ُجوهنا من ِّ

النبي
المقابِ�ل -باالس�تامع وحض�ور الذه�ن ،حت�ى ال حيت�اج ُّ
وأم�ر اهلل املؤمنين -يف ُ
َ
 إىل إع�ادة ال�كالم ،وال تك ُث�ر ُمراجعتُه�م ل�ه؛ فق�ال( :ﯛ) أي :سماع
استجابة و َقبول ،بآذان واعية ،و ُق ُلوب حارضة ،فأطيعوا ،واستَجيبوا له.

ثم َّ
حذر َمن خيالف ذلك ،و َذكَّر بعقوبته؛ فقال( :ﯝ) أي :هلؤالء اليهود،
وغريه�م م�ن الذي�ن ي�ؤذون النب�ي ( ﯞ) أيُ :عقوب�ة (ﯟ) :مِ
مؤل
م ِ
وجع.
ُ

وو ْص�ف اليه�ود هن�ا ب�ـ (الكافري�ن) ُّ
يدل على َّ
تعمد س�وء األدب يف خما َطب�ة النبي
َ
أن ُّ

يستحق صاحبه عليه العذاب األليم.
ُفر،
ُّ
ك ٌ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

والوعيد للمتش� ِّبهني بالك َّفار ،يف أقواهلم وأفعاهلم ،ويدخل يف
النهى الش�ديد والتهديد َ

ذلك :لباسهم وأعيادهم وعباداهتم.
وفيه�اُ :ل ْؤم اليه�ودِ ،
وح ْرصهم عىل إيذاء النب�ي  ،والتال ُعب باأللفاظ ألجل
أيضا عند التحية« :السام عليك» أي :املوت.
ذلك ،كقوهلـم ً
خاصة يف خما َطبة اهلل ورس�وله ،وت َْرك الكالم الذي
وفيها :اس�تعامل األدب يف األلفاظَّ ،

ال يناسب ذلك.

َ�رك الكالم
وفيه�ا :اس�تعامل األلف�اظ الت�ي ال حتتم�ل إلاَّ ُ
الحس� َن وع�د َم ال ُف ْحش ،وت ْ
ِ
الح َسن ،وفيها القبيح ،أو
الم ْشكل الذي حيتمل معنًى س ِّي ًئا ،أو حيتمل معن َيني أو أكثر ،فيها َ
ُ
ٍ
احتامل ٍ
ٍ
ألمر غري الئق ،والعدول عن ِّ
كل ذلك إىل الكالم
تشويش أو
نوع
األلفاظ التي فيها ُ

البينِّ الواضح ،الذي ال حيتمل إلاَّ
صحيحا َح َسنًا.
وجها واحدً ا
ً
ً
ِ
خاص ًة للكرباء والعلامء.
وفيها :جتنُّب األلفاظ التي تُوه ُم س ًّبا وشتماً َّ ،

حمرم.
وفيها :النهي عن األمر اجلائز أو التو ُّقف فيه ،إذا كان وسيل ًة إىل َّ
وفيها :مراعاة األخالق الفاضلة.

وأن الذي ينهى الناس عن يشء َّ
وفيها :اإلرش�اد إىل البدائل احلس�نةَّ ،
فإن عليه أن يدُ لهَّ م

عىل بدَ له من املرشوع واملباح َقدْ َر الطاقة.

وفيها :ارتباط األخالق الفاضلة باإليامن.

وفيهاَّ :
النبي  فهو كافر.
أن َمن آذى َّ

طلب إعادة الكالم.
وفيها :إرشاد الطالب إىل االنتباه للمع ِّلم؛ حتى ال َي ُشقوا عليه بكثرة َ
ٍ
وفيه�اَّ :
بمعان
أن بع�ض األلف�اظ العرب َّية قد تك�ون موجودة يف لغات أعجم َّي�ة ،ولكن
مغايرة هلا ،فينبغي االنتباه هلذا عند احلديث مع أولئك القوم ،أو تل ِّقى حديثهم.
وفيها :العدول عن بعض االس�تعامالت اللفظ َّية؛ تفويتً�ا للفرصة عىل الك َّفار واملنافِقني
الرش والفساد.
بالطعن يف الدِّ ين ،واالستهزاء بعباد اهلل املؤمننيَ ،
وح ْسماً ومن ًعا ل ُط ُرق ِّ
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ويف اآليةٌ :
املهمة.
«سدِّ الذرائع» ،وهو من أبواب أصول الفقه َّ
دليل لباب َ

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

ولـَّم�اَّ هنى تع�اىل عن التش� ُّبه بالكافرين ،وهنى عن تل�ك الكلمة التي اس�تعملها اليهود
ِ
الس� َبب الباعث هل�م ولغريهم م�ن الك َّفار على مثل هذا،
قاصدي�ن هب�ا معنى س�ي ًئا؛ ذك�ر َّ

ورشهم ،وال يس�لكوا
فذك�ر عداوهت�م للمؤمنني؛ ليأخذوا
َ
َ
احل�ذر منهم ،ويتن َّبهوا لكيدهم ِّ
مسلكَهم ،أو يتش َّبهوا هبم.

(الو ّد) :خال�ص املح َّبة (ﯣ ﯤ) بام ُأنزل
فق�ال تع�اىل( :ﯡ) نافية (ﯢ) ُ

حممد  ،وج�اء به (ﯥ ﯦ ﯧ) :اليهود والنصارى (ﯨ ﯩ)
عىل َّ

العرب وعبدَ ة األوثان وغريهم.
باهلل ،من ك َّفار َ

ويو ُّدون هلم اخلري ،فبينَّ اهلل
وكان بع�ض أهل الكتاب يـزعمون أنهَّ م حي ُّبون املـس�لمنيَ ،
حممد  ،وأ َّمته
كذبهَ م يف هذه اآلية ،وأخرب أنهَّ م ال حي ُّبون (ﯪ ﯫ ﯬ) َّ

كثيرا (ﯯ ﯰ) (من) هنا
نيوي ،قليلاً  ،أو
ديني أو ُد ّ
(ﯭ ﯮ) يش�ملَّ :
أي خيرّ ،
ً
الر ِّب .
لبيان مصدر النِّعمة وابتدائها ،وأنهَّ ا من َّ

وأحق باخلري وال َّث ْروات،
بالنبوة والوح�ي،
أحق
َّ
فه�ؤالء اليهود والكفار َيرون أن ُف َس�هم َّ
َّ

فحسدونا عىل ما آتانا اهلل من َف ْضله ،وال يزالون يفعلون ،وال يتمنَّون اخلري للمسلمني ،وإن
َ

قالوا ذلك بأفواههم ،ولو أمكنَهم أن يمنعوا ال َق ْطر من السامء عن املسلمني لف َعلوا! ولذلك
فهم يس َعون ِّ
بكل سبيل إىل نهَ ْب َث ْروات املسلمني.

النبي ،وهذا الق�رآن ،وكانوا ال يريدون أن
حس�دوا املس�لمني على هذا ِّ
وكان اليهود قد َ

حممد - من بني إسامعيل-
النبوة بني إسحاق ،فلماَّ صارت َّ
تتعدَّ ى َّ
النبوة واخلري يف َّ
حس�دوا وب َغوا .وكذلك ِ
املرشكون قال�وا( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)
َ
[الزخرف.]31 :

ولك�ن لي�س هؤالء َي ْق ِس�مون رمحة اهلل ،وإنَّما األمر كام قال تعاىل يف ه�ذه اآلية( :ﯲ
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ونبوته ورس�الته (ﯵ ﯶ)
خيص َبوحيه َّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)؛ فهو س�بحنه ُّ

ِ
ِ
ِ
باحلكْمة،
بحكمت�ه؛ أيَ :م�ن خيت�ار من عب�اده و َي ْص َطفي ،ومش�يئته س�بحانه مقرونة دائًم�اً
مبني عىل ِحكمته سبحانه.
بالرمحة ٌّ
فاختصاصه َمن يشاء َّ
و(رمحته) تشمل رمحة الدِّ ين والدُّ نيا.

الم ِّن الكبري ،والعطاء الواس�ع الكثريَ ،ف ْضله
(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) :صاح�ب َ
واسع غري حمدود ،و َف ْض ُل ِ
غريه حمدود.
النبوة ،كام يف قوله تع�اىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [الزخرف:
وتُط َل�ق (الرمحة) عىل َّ

 ،]32وكما ه�و الراج�ح يف قول�ه تعاىل ع�ن َ
الخِض�رِ ( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)

[الكهف.]65 :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثبات رمحة اهلل ،ومشيئته ،وإرادته ،و َف ْضله.

ِ
وفيهاَّ :
واملرشكني.
أن الذي ال َي َو ُّد اخلري للمسلمني فيه َش َب ٌه من اليهود والنصارى

ِ
واملرشكني؛
ويف اآلي�ة :بي�ان عداوة ِصن َفني من الك َّفار للمس�لمني ،ومها :أه�ل الكتاب

حيس�دون املس�لمني عىل م�ا آتاهم اهلل م�ن النِّ َعم
َح َس�دً ا وبغ ًي�ا ،وال ي�زال الك َّف�ار إىل اليوم ُ

وال َّث ْروات الدُّ نيو َّية ،و َي َو ُّدون لو مل تكن بأيدينا ،فيس َعون يف نهَ ْبها ِّ
بكل سبيل.

ويف اآلي�ة :حتذير املس�لمني من االغترِ ار بما ي ِ
طلقه الك َّفار من العبارات املعس�ولة ،التي
ُ

يزعمون فيها إرادة اخلري للمسلمني.

وفيهاَّ :
أن اختصاص شخص أو طائفة بنِعمة؛ من أسباب َح َسد َ
اآلخرين له.

أن َّ
وفيهاَّ :
تفض ٍل منه تعاىل
حمض ُّ
فم ْصدره من اهلل ،وهو ُ
كل خري ناله عبدٌ يف دينه ودنياه؛ َ

ِ
ومنَّة.

مؤمن ِ
ٍ
وفيهاَّ :
ِّ
بحكْمة
بني عباده ،غري
أن
املتس�خط عىل ِقس�مة اهلل تعاىل لل َف ْضل والعطاء َ
ِ
قضاء اهلل وقدَ ِره.
معرتض عىل
اهلل ومشيئته ،وهو يف احلقيقة
ٌ
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تس�ليمهم ُم ِهَّم�اَّ ت القي�ادة أو الريادة أو
وفيه�ا :التحذي�ر م�ن الثق�ة بالك َّفار؛ فلا جيوز
ُ

التخطيط للمسلمني؛ َّ
أي جمال.
ألن ك ُْر َههم لنا جيع ُلهم يمنعوننا من التقدُّ م يف ِّ
وفيهاَّ :
أن َف ْضل اهلل ال يمن ُعه ك ُْر ُه كاره.

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ):

أتبع ذلك
ولـَّم�اَّ بينَّ تع�اىل حقيق َة الوحي ،وذكر تعاىل الر َّد عىل اليه�ود يف أمور متعدِّ دة؛ َ
ِ
ِ
واملرشك�ون -الذين كانوا
والكارهني ل�ه -ومنهم اليه�ود
بال�ر ِّد على الطاعنين يف الوحي
َّ
ُيثريون ُّ
الش ُبهات حول القرآن وناسخه ومنسوخه ،واغتاظوا من القرآن الذي نَسخ التوراة،
حممد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ،ويقول اليوم قولاً ثم
وكان�وا يقول�ون :ألاَ ترون إىل َّ

يرجع عنه غدً ا ،ونحو ذلك من مقاالت الطاعنني.

فقال تعاىل -دفا ًعا عن كتابه( :-ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)،

ونمح.
وقوله (ﭒ ﭓ) :أي ما ُن َبدِّ ْل
ُ

ٍ
رشعي ِّ
متأخر ،وقد يكون
بدليل
رشعي متقدِّ م ،أو لفظ�ه،
و(الن َّْس�خ)َ :ر ْف�ع ُحكم دليل
ٍّ
ّ

وحكمه م ًعا ،أو ألحدمها دون اآلخر ،وس�وا ًء كان الن َّْس�خ من أثقل إىل
النص ُ
الرف�ع للفظ ِّ
أخف إىل أثقل -كن َْسخ فرض صوم عاشوراء
أخف -كن َْسخ مخسني صالة إىل مخس -أو من
ّ
ّ
مس�او يف ال ِّث َقل ِ
ٍ
واخل َّفة -كن َْسخ استقبال القبلة
إىل فرض صوم رمضان -أو الن َّْس�خ إىل يشء
من بيت ِ
�خا إىل ٍ
بدل -كاألمثلة الس�ابقة -أو ن َْس ً
املقدس إىل الكعبة -أو كان ن َْس ً
�خا إىل غري
ٍ
كثري من العلامء.
بدل -كن َْسخ وجوب َّ
الصدَ قة قبل مناجاة النبي  -كام يقول به ٌ
كل هذا النَّس�خ بجميع أنواعه صادر عن مش�يئة اهلل تعاىل ِ
فإن َّ
َّ
َ
نس�خ
وحكمته ،وأنَّه إذا
ٌ
ْ

شي ًئا أتى بخري منه ،أو بمثله.

وقول�ه (ﭖ ﭗ) :م�ن (النِّس�يان) ،وه�و ذه�ول ال َق ْلب عَّم�اَّ كان معلو ًم�ا .فمعنى
(ﭗ) أي :ن ُْذ ِهبها من ُق ُلوبكم.
ويف قراءة ( َننْسأها) أيِّ :
نؤخرها ،ومعناه :تأخري إنزاهلا ،أو تأخري ُحكمها ،أو إبقاؤه مع

َر ْف ِع تالوهتا ون َْس ِخ لفظها.
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وقول�ه (ﭘ ﭙ ﭚ) أي :م�ا هو أفض�ل للعباد وأرفق هبم وأس�هل عليهم ،وأكثر

أجرا وثوا ًبا( .ﭛ ﭜ) أي :مثل املنسوخة يف النفع والثواب والعمل.
ً

وقوله (ﭞ ﭟ) (اهلمزة) لالس�تِفهام ،واملراد به التقري�ر؛ أيَّ :
يقرر املخا َطب
أن اهلل ِّ
ِ
علم�ت ُق�درة اهلل على ِّ
كل يشء ،ومن ذلك:
بحقيق�ة (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) أي :لق�د
َ
ُقدرته عىل النَّسخ؛ فال ي ِ
داخلك ٌّ
شك وال ريب.
ُ
ْ

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ):

فملكهام وم�ا فيهام وما بينهام له
قول�ه (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)؛ ُ
ال لغيره ،حيك�م فيهام ،وفيام بينهام ،بام ش�اء من ٍ
ٍ
أمر ٍ
وهني ،ون َْس ٍ
وتبديل ،فيفعل ما يش�اء
�خ
الترصف فيه.
وحيكم ما يريد ،فالذي يملك اليشء َي ْق ِدر عىل
ُّ
والن َّْسخ من أفعال اهلل ،يفعله متى شاء ،كيف شاء ،وليس للعباد إلاَّ السمع والطاعة.

وقول�ه (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) أي :م�ا لكم س�وى اهلل (ﭵ ﭶ) أي :نارص أو

خريا( .ﭷ ﭸ) أي :وال ن�ارص ،يدفع عنكم
قري�ب أو معين ،يتولاَّ كم وجيلب لك�م ً

رشا ،ويقيكم عذاب اهلل.
ًّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن فيها تقوية للمؤمنني يف َو ْجه ُش ُبهات اليهود حول الن َّْسخ وغريه .فاعتصموا باهلل أهيا

ونارصكم
املؤمنون ،وال تهَ ُو َلنَّكم ُشبهات اليهود ،وتوكَّلوا عىل اهلل؛ فهو ول ُّيكم من دوهنم،
ُ

عليهم.

أيضا :أن ُيقال هلمَّ :
إن النسخ موجود عندكم يف رشيعتكم
ومما ُي َر ُّد به عىل هؤالء اليهود ً
والرشائع السابقة ،فلامذا ت ِ
ُنكرون وجوده يف رشيعتنا؟!
مباحا ،ثم ُح ِّر َم بعد ذلك؟
أمل يكن تزويج آدم لبناته من َبنيه ً

مباحا ليعقوب وبنيه ،ثم ُح ِّر َم بعد ذلك؟
أمل يكن نكاح األختَني ً
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أمل يؤ َمر إبراهيم َ
بذ ْبح ولده ،ثم نُسخ هذا األمر وجاء اهلل ب َبدله ،وهو الكبش العظيم؟!
إىل غري ذلك من األمثلة.

ِ
ويف اآلي�ةَّ :
قادر عىل تغيري
أن الق�ادر عىل تغيري األمور احل ِّس� َّية يف السماوات واألرضٌ ،

األمور املعنو َّية يف األحكام والرشائع.

ويف الن َّْسخ ِحك ٌَم ومصالح؛ ومنها :اختبار امتِثال املك َّلف هبذه األحكام.

الصالة
ومنه�ا :الرت ُّف�ق مع املك َّلفني،
بالت�درج يف فرض األحكام عليهم ،كما حصل يف َّ
ُّ

والصيام وحتريم اخلمر.

وق�د يكون الن َّْس�خ جزا ًء َح َس�نًا م�ن اهلل عىل االمتِث�ال والطاعة ،كام حص�ل يف ِق َّصة

الصحاب�ة م�ن قول�ه تع�اىل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
إبراهي�م  ،وكما حص�ل يف موق�ف َّ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [البقرة ،]284 :فلَّم�اَّ خضع�وا هلل وقال�وا( :ﮮ
ﮯ)؛ أنزل اهلل التخفيف يف عدم املؤاخذة عىل اإلكراه والنِّسيان واخلطإ(((.
وقد يكون الن َّْس�خ ُعقوبة ،كام حصـل مع بن�ي إرسائيـل ،كام يف قوله تعاىل( :ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [النساء.]160 :

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ):

وقول�ه (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) أي :حمم�دً ا ِ ،
واخلط�اب
َّ
ِ
واملرشكين
للمؤمنين والكافري�ن؛ فه�و رس�ول اهلل إىل اجلمي�ع ،م�ن اليه�ود والنص�ارى

واملسلمني وغريهم.

النبي  الس�ؤال املذكور يف قوله
وقيل :املقصود هبذه اآلية :اليهود ،لـماَّ س�ألوا َّ
تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [النساء.]153 :
وقي�ل :املقصودِ :
املرشك�ون ،كام جاء عن ابن ع َّباس  قال :ق�ال رافع بن ُح َر ْيملة

((( رواه مسلم (.)125
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ب لرس�ول اهلل « :ائتنا بكتاب ُتن َِّزله علينا من السماء نقرأه،
ووه�ب بن َزيد َو َو ْه ُ
َ
أهنارا؛ نتَّبِعك ونصدِّ قك»؛ فأنزل اهلل هذه اآلية(((.
و َف ِّجر لنا ً
وقوله (ﭺ ﭻ) :إ َّما أن تكون (ﭺ) بمعنى (بل)؛ أي :بل تريدون ،وإ َّما أن
يكون املراد هبا االس�تِفهام ،واملقصود :االس�تِفهام اإلنكاري؛ أي :اإلنكار عىل َمن ُيكثِرون
َ
النبي .
سؤال ِّ

وق�د ورد َّ
النبي  امتنعوا عن س�ؤاله ،كام قـ�ال أنس ابن مـالك:
أن أصح�اب ِّ
ول اهلل  عن يَ ٍ
َان يع ِجبنَا َأ ْن يجَ ِيء الرج ُل ِمن َأه ِل الب ِ
«نهُ ِينَا َأ ْن ن َْس َأ َل َر ُس َ
اد َي ِة
شءَ ،فك َ ُ ْ ُ
ْ ْ َ
َ َّ ُ
َ ْ ْ
الع ِ
اق ُلَ ،ف َي ْس َأ َل ُهَ ،ون َْح ُن ن َْس َم ُع»((( ،وورد أنهَّم سألوه عن مسائل.
َ
والج ْم�ع بينهامَّ :
غري الذي َك ُّفوا عن�ه ،فام ك ُّفوا عنه هو أس�ئلة التعنُّت
َ
أن ما س�ألوا عن�ه ُ

احلق ،والتلكُّؤ يف تنفيذ األمر ،كما كان بنو إرسائيل يفعلون
قصد هبا ر ُّد ِّ
واملعان�دة ،والت�ي ُي َ
مع أنبيائهم.

قصد به إحراج املس�ئول ال
ومثل�ه :ك ُّ
الصحابة عن الس�ؤال عن األُ ْغ ُلوطات ،وعماَّ ُي َ
َف َّ
ف وإضاعة وقت.
أيضا عن السؤال عماَّ ال يقع عادة؛ ألنَّه تك ُّل ٌ
االستفادة منه .و َك ُّفوا ً
أيضا عن الس�ؤال عماَّ س�كت اهلل عنه؛ َّ
ألن اهلل تعاىل ال ينس�ى ،وس�كوته عن
وقد َك ُّفوا ً
يشء ُّ
ي�دل على إباحته ،ولذلك َّ
حذر النبي  املس�لمني يف َع ْهده من هذا النوع من
األس�ئلة؛ فقال« :إِ َّن َأ ْع َظم المس ِ
ش ٍء مَل ْ يحُ َ َّر ْمَ ،ف ُح ِّ�ر َم من َأ ْج ِل
�ل ِم َ
َ ُ ْ
ني ُج ْر ًماَ :م ْن َس َ�أ َل َع� ْن يَ ْ
َم ْس َأ َلتِ ِه»((( .ونحو ذلك من األسئلة املكروهة.
لكنَّهم كانوا يسألون رسول اهلل  عن األمور التي تقع هلم ،وما ُيفيدهم يف أمر

ِدينهم؛ عملاً بقوله تعاىل( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [النحل ،43 :واألنبياء.]7 :

واملقص�ود م�ن هذه اآليةَّ :
أن اهلل ذ َّم َمن س�أل الرس�ول  عن يشء عىل س�بيل
ِ
َّ
فإن أمرها إىل اهلل.-املعجزات
التعنُّت واالعرتاض ،واقرتاح

((( تفسري الطربي (.)490/2
((( رواه مسلم(.)12

((( رواه البخاري ( ،)7289ومسلم (.)2358
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وقوله (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) أي :كام س�أله بنو إرسائيل أن ُيريهَ م اهلل َج ْه َرة ،وقد

النبي  أن جيعل اهلل هلم الصفا ذه ًبا.
سأل ك َّف ُار ُق َريش َّ

وقول�ه (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) أي :يأخذ الكُفر ،وخيت�اره بديلاً عن اإليامن؛

الوس�ط املس�تقيم -طريق
(ﮉ ﮊ) أي :انحرف وتاه (ﮋ ﮌ) أي :الطريق َ
احلق واهلدى.-
ِّ

واملقص�ودَّ :
املنـزلة ،واس�تبدهلا بأس�ئلة
أن َم�ن ترك الثق�ة واإلقبال عىل اآليات الب ِّينات َّ
حص�ول ِ
َ
معجزات أخرى يقرتحها
وطلب
والمعانَدة،
َ
التعنُّ�ت التي ُي َ
قصد منها التكذي�ب ُ
وكأن ما رآه ال يكفيه؛ فقد َّ
َّ
ضل طريق اإليامن ووقع يف الكُفر.
عىل اهلل،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
أن املس�لم يف زمن الوحي مطا َل ٌ
ب بأن يس�كت عماَّ
ما أراد -من ٍ
أمر أو هني.-

ينـزل اهلل 
س�كت اهلل عنه؛ حتى ِّ

ِ
واملرشكني.
وفيها :النهي عن مشاهبة اليهود
ٍ
ٍ
وفيها :أنَّه ال ينبغي إلقاء السؤال عىل مِ
العال إلاَّ
فائدة.
ملصلحة أو
وفيها :أنَّه جيب عىل السائل أن َ
يعمل بام ُأجيب به.

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ):

قيل يف س َبب نزول اآليةَّ :
أن عد ًدا من أحبار اليهود ورؤسا َءهم -ككعب ابن األرشف،

يي بن أخ َطب ،وأيب يارس بن أخ َطب -كانوا قد َح َسدوا النبي  واملسلمني عىل
ُ
وح َي ِّ

ونبوة النبي ؛ فصار هؤالء
النِّعم�ة العظيمة التي آتاهم اهلل ،من اإلسلام والقرآن َّ

وي�و ُّدون أن يرتدَّ هؤالء املس�لمون ،و َيرجعوا إىل الكُف�ر ،فصاروا يقومون
اليه�ود يتمنَّون َ
ِ
ِّ
لصف املسلمني عن التوحيد واإلسالم؛ فأنزل اهلل هذه اآلية(((.
بكل ما يقدرون عليه رَ ْ
((( تفسري الطربي (.)499/2
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الح َس�د ،وهو ال�ذي محلهم عىل الكُفر
وقول�ه (ﮙ) أي :الباعث هلم عىل هذا هو َ
بنب ِّينا ورشيعتنا؛ فو َّبخهم اهلل  ،وعيرَّ هم ،وال َمهم أشدَّ ال َّلوم.
وز ْيغهم
وقول�ه (ﮚ ﮛ ﮜ) أي :لي�س من عن�د اهلل؛ وإنَّام م�ن ِق َب ِل أهوائه�م َ
ُ ِ
الح َسد ،ومتنِّي زوال النِّعمة عن َ
اآلخرين.
وخ ْبث نفوسهم ،املنطوية عىل َ
(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) أي :ظهـ�ر بما ال َي�دع جم�الاً
ِّ
للش�ك (ﮡ) أي :هل�ؤالء اليهود

الصدق يف األخبار ،وال َعدْ ل يف األحكام.
(ﮢ) أي :دين اإلسالم ،الذي اشتمل عىل ِّ
ِ
واملعجزات
احلق من خالل األوصاف املوجودة يف كتاهبم ،ومن خالل اآليات
وقد تبينَّ هلم ُّ
للنبي  أمامهم.
الب ِّينات الظاهرات التي حدثت ِّ
احلق ،وال يريدون لغريهم الدُّ َ
ولـماَّ بينَّ ُخ َ
خول
بث هؤالء اليهود الذين ال يريدون اتِّباع ِّ
مرحلة زمني ٍ
ٍ
�ة مع َّي ٍنة ،فقال:
ذكر تعاىل طريق� َة معاملة هؤالء ،يف
َّ
في�ه ،وال االس�تمرار عليه؛ َ
َ�رك املؤاخ�ذة على الذن�ب.
(ﮤ) أي :اتركوه�م ،وال تنتقم�وا منه�م .و(العف�و) :ت ْ
(ﮥ) أيَ :أ ْع ِرض�وا عنه�م ،واترك�وا لو َمهم ،م�ن غري رضا ِبف ْعله�م ،وال حاهلم.
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أي :يأ َذن بقتاهلم.

املفسي�نَّ :
إن قـوله تع�اىل (ﮤ
وم�ن هنـ�ا ق�ال اب�ن ع َّب�اس  وغيره مـ�ن رِّ

ٌ
الس� ْيف؛ وه�ي قول�ه تع�اىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮥ)
منس�وخ بآي�ة َّ

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 « :ك َ
�ي َ و َأ ْص َحا ُب� ُه
َان النَّبِ ُّ
ني و َأه ِل ِ
ِ
الكت ِ
ون َعلىَ األَ َذىَ ...وك َ
ب َ
َي ْع ُف َ
َان النَّبِ ُّي
المشرْ ِ ك َ َ ْ
َابَ ،كَم�اَ َأ َم َر ُه ُم اهللَ ،و َي ْص رِ ُ
�ون َع ِن ُ
َ�أو ُل الع ْف�و ما َأمره اهلل بِ ِ
�هَ ،حتَّى َأ ِذ َن اهلل فِ ِيه ْمَ ،ف َلماَّ َغ َزا َر ُس ُ
�ول اهلل 
َ َ َ ََ ُ
َ يت َ َّ
ِ
�ه صن ِ
ِ
َاديدَ ُك َّف ِ
ار ُق َر ْي ٍ
ب ا ْب ُن َس� ُل َ
َب�دْ ًراَ ،ف َقت َ
ني
المشرْ ِ ِك َ
�شَ ،ق َال ا ْب ُن ُأ يَ ٍّ
َ�ل اهلل بِ َ
ول َو َم ْن َم َع ُه م� َن ُ
ِ
ِ
ول َ علىَ ِ
الر ُس َ
اإل ْس َ
ال ِمَ ،ف َأ ْس َل ُموا»(((.
َو َع َبدَ ة األَ ْو َثانَ :ه َذا َأ ْم ٌر َقدْ ت ََو َّج َهَ ،ف َبا َي ُعوا َّ
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)383/1تفسري القرطبي (.)17/2
((( صحيح البخاري (.)4566
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وقول�ه (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) أي :عن�ده كمال ال ُق�درة يف االنتق�ام م�ن هؤالء

نقص،
األعداء ،بال َقتْل أو اإلجالء لو شاء ،أو هدايتهم إذا أراد ،ال َيعترَ يه َع ْج ٌز ،وال َي ْل َحقه ٌ

.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ِشدَّ ة عداوة اليهود والنصارى للمسلمني.

أن الكُفر بعد اإلسالم ُي َس َّمى ِ
وفيهاَّ :
(ر َّدة)؛ لقول اهلل تعاىل( :ﮓ ﮔ).
الح َسدَّ ،
وأن صاحبه متش ِّبه باليهود.
وفيها :حتريم َ
وفيها :بيان ُخبث طو َّية أهل الكتاب.
وفيها :مراعاة اهلل ألحوال املؤمنني.

قوة.
وفيها :جواز ُمها َدنة الك َّفار إذا مل يكن للمسلمني َّ

أن اهلل س�يغ حاهلم إىل ٍ
ويف اآلية :بِش�ارة للمؤمننيَّ ،
حال يستطيعون فيه اجلهاد؛ لقوله:
يرّ
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ).

(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ):

وس�نَنها ،عىل
قول�ه (ﯓ ﯔ) :أي :أ ُّدوه�ا برشوطها ،وأركاهنا ،وواجباهتاُ ،

َو ْجه الكامل.

(ﯕ ﯖ) أي :ادف َعوها بطِيب َن ْف ٍ
وسميت (زكاة)؛ ألنهَّ ا تزكِّي
س إىل مصارفهاِّ .

وتطهره.
اإلنسان
ِّ

أي يشء تفعلون�ه ملصلح�ة
وقول�ه (ﯘ ﯙ ﯚ) (م�ا) :أداة رشط ،واملعن�ىُّ :

أي خير وعم�ل صال�ح كان( .ﯝ) :ج�واب الشرط؛ أي:
أنفس�كم( .ﯛ ﯜ) ّ
مضاعف األجر.
خرا لكم،
َ
جتدون ثوابه وجزاءه ،وتل َقونه يوم القيامة مدَّ ً
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(ﯞ ﯟ) :ه�ذا يبِّي�نِّ شرَ َ ف هذه األعامل؛ ألنهَّ ا ما دام�ت حمفوظة عنده فلن تضيع،
كريم.
وس ُيضا َعف لفاعلها األجر؛ ألنَّه 
شكور ٌ
ٌ
(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) أي :م�ن اخليرات (ﯥ) أي :علي�م بن َّياتكم ،ال خيفى

عليه يشء من أعاملكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حال املسلمني يف زمن االستضعاف ،من االهتِامم ِ
بيان ما ينبغي أن يكون عليه ُ
بالعبادات،

والصرب ،واس�تصحاب األم�ل بتغيرُّ احلال،
وإع�داد النفس بالطاعات ،مع االس�تعانة باهلل َّ
وال ُقدرة عىل جهاد الكفار.
ويف اآلية :إقامة الفرائض والنوافل.

وفيهاَّ :
الصالة آكد من الزكاة؛ ألنَّه قدَّ مها عليها.
أن َّ

وفيه�اَّ :
الصلاة والزكاة -من أس�باب النرص والتمكني يفأن إقامة هاتَني الش�عريتَني
َّ

األرض.

فاألهم من الدِّ ين.
باألهم
وفيها :أنَّه ينبغي للمسلم أن يشتغل
ّ
ِّ

كل عمل يعمله ِ
أن َّ
وفيهاَّ :
صغريا -فإنَّه ُيثاب عليه.
املسلم -مهام كان
ً

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ):

النبوي:
(ﯧ) أي :أه�ل الكت�اب ،مثل :هيود املدين�ة ،ونصارى ن َْج�ران يف العهد
ّ
(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) أي :قال�ت اليه�ود« :ل�ن يدخ�ل اجلنَّ�ة إلاَّ

هيودى» ،وقالت النصارى« :لن يدخل اجلنَّة إلاَّ
نرصاين».
ّ
ّ

والز ْعم بغري مس�تنَد (ﯳ) مجع «أمن َّية»،
وقوله (ﯲ) أي :املقالة الباطلةَّ ،
بي ِ
وص ُل ُه إىل ما يتمنَّاهَ .فز ْع ُم اليهود والنصارى هذا
وهي :ما يتمنَّاه اإلنسان بدون اتخِّ اذ س َب ٍ ُ
متن ِ
كاذب ،وشهوة باطلة ،وغرور وضالل وأحالم.
ٍّ
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حممد ( ﯶ ﯷ)
ال�ر ِّد عليهم( :ﯵ) أي :ي�ا َّ
ث�م قال تعاىل يف َّ

ِض�رِ
وح َّجتكم عىل اختصاصك�م باجلنَّة (ﯸ ﯹ ﯺ)
أي :أح وا دليلك�مُ ،
أسلوب حتدٍّ هلؤالء من أهل الكتاب.
وز ْعمكم ،وهذا
أي :يف مقالتكم َ
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعصب اليهود والنصارى ،وحتجريهم رمح َة اهلل الواسعة.
بيان ُّ

وفيه�اَّ :
باألماين ،وفيه َش� َب ٌه من
تر
أن َم�ن طمع يف املن�ازل العالية ب�دون عمل؛ فهو ُمغ ٌّ
ّ

اليهود والنصارى.

(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ):

َ
النف�ي املتقدِّ م يف قول أه�ل الكتاب( :ﯨ
إبطال
حرف ج�وابُ ،يفيد
وقول�ه (ﯼ)
ُ
ِّ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) .فكأنهَّ �م لـَّم�اَّ قال�وا :ل�ن يدخ�ل اجلنَّ�ة غرين�ا؛
وز ْعمكم باطل!
ُأ ِجيبوا :بىل يدخل اجلنَّة غريكمَ ،
ثم بينَّ تعاىل صفات الذين سيدخلون اجلنَّة؛ فقال( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) ،و(إسالم)
ٍ
فمن َ
جعل اجتاهه وقصده
اليشء لليشءَ :ج ْع ُله سا ًملا له ،بحيث ال يكون
ألحد آخر ٌّ
حق فيهَ ،
وإرادته خالصا هلل ؛ كان ِ
مسلماً له.
ً
وجاء التعبري بـ (الوجه)؛ ألنَّه ُّ
يدل عىل قصد اإلنس�ان .وهذا هو اإلخالص ،الذي هو

الركن األول من ُركنَي العمل الصالح.

لس�ـنَّة النبي ،
والرك�ن الث�اين هو :إحس�ان ه�ذا العمـل ،وهو جعل�ه مواف ًقا ُ

ولـذلك قال( :ﰁ ﰂ) أي :يف حال كونه حمسنا.

خالصا صوا ًبا؛ كان جزاؤه ما ذكره اهلل( :ﰃ ﰄ) أي :ثوابه .وقوله
فإذا كان عمله
ً

(ﰅ ﰆ) ُيفي�د تعظي�م هذا األجر؛ ألنَّه من عن�د اهللَّ ،
وأن هذا األجر حمفوظ ال يضيع؛
ألنَّه عند اهلل احلفيظ الكريم.
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فمن خاف اهللَ يف الدُّ نيا َأ ِم َن يوم
وقوله (ﰇ ﰈ ﰉ) أي :يف املستق َبل يف اآلخرةَ ،

القيامة.

واخلوف إنَّام يكون ممَّا ُيتوقع يف املستق َبل ،كام َّ
الحزن يكون عىل ما وقع ساب ًقا ،ولذلك
أن ُ

نفاه عنهم بقوله( :ﰊ ﰋ ﰌ) أي :فيام مىض من أمرهم.

بني األمن وعدم احلزن.
بني اإلخالص هلل واتِّباع شرَ ْ عه؛ مجع اهلل هلم َ
فلماَّ مجع هؤالء َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن إخلاص النِّـ َّي�ة وح�دَ ه ال يكفيَّ ،
َّ
وأن العم�ل إذا كان ُمبتدَ ًعا ال يقبل�ه اهلل ،ولو كان
ِ
ِ
الرهبان؛ فال ُيتق َّبل منهم.
العامل خمل ًصا هلل ،وهذا مثل عمل ُّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ):

بعضا؛ فقال:
ثم بينَّ تعاىل تبا ُغ َض أهل الكتاب فيام بينهم ،وتعانُدَ هم ،و ُمعاند َة بعضهم ً
احل�ق والصواب ،ولذا :ك َفروا بعيس�ى
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) أي :م�ن ِّ
واإلنجيل.

(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)؛ فك َفروا بموسى والتوراة.

(ﭝ ﭞ ﭟ) أي :قالوا قوهلم هذا يف حال كوهنم يقرأون التوراة واإلنجيل.

وقد قيل يف س َبب نزول هذه اآليةَّ :
أن وفد نصارى ن َْجران قد اجتمعوا مع أحبار اليهود

اليه�ودي للنصارى« :ما أنتُم
عن�د رس�ول اهلل  ،فتنازعوا ،فقال رافع بن ُح َر ْيملة
ّ

وكفر بعيس�ى واإلنجيل ،فقال ٌ
رجل من أهل ن َْجران من النصارى لليهود« :ما
عىل يشء»،
َ
وكفر بالتوراة ،فأنزل اهلل هذه اآلية(((.
نبوة موسى،
أنتم عىل يشء» ،وجحدَ َّ
َ
((( تفسري الطربي ( ،)513/2تفسري البغوي (.)138/1
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واحلقَّ :
وتفرقوا بعد ذلك.
ُّ
أن أوائل اليهود والنصارى كانوا عىل دين صحيح ،ولكنَّهم ابتدعوا َّ

قول ِّ
وقول�ه (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) يش�ملَ :
كل جاه�ل ،من اليهود،

الع�رب ،أو غريه�م؛ َّ
حممد
العرب قال�وا :ليس َّ
فإن بعض ك َّف�ار َ
أو النص�ارى ،أو ُمرشك�ي َ
 عىل يشء.

(ﭡ) أي :مث�ل ذل�ك الق�ول ال�ذي قال�ت ب�ه اليه�ود والنص�ارى (ﭢ ﭣ ﭤ
الع�رب و َع َبدة األصن�ام ،وطوائف أخرى م�ن اجلهلة واألُ َمم
ﭥ) أي :م�ن ُمرشك�ي َ
السابقة (ﭦ ﭧ) أي :مثل قول اليهود والنصارى.

ِ
احلق،
(ﭩ ﭪ ﭫ) أي :يفصل ويقيض يف هؤالء
املختلفني ،فيبينِّ َ من هم أهل ِّ
وس ِّمي بذلك؛ َّ
ألن
و َمن هم أهل الباطل ،ثم جيازهيم (ﭬ ﭭ) :وهو يوم اجلزاء وال َف ْصلُ .
لرب العاملني ،ولقيام األشهاد فيه ،و ُيقام فيه ال َعدْ ل.
الناس يقومون فيـه من قبورهم ِّ
احلق.
(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) من أمور الدِّ ين ،وتعيني ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن ِ
بعضاَّ ،
َّ
رتك جلميع الكفار.
الم َلل الباطلـة ُيك ِّفر بعضـها ً
وأن اإلسـالم عدُ ٌّو مش َ
احلق وهو يعلم.
وفيهاِ :شدَّ ة ُق ْبح َمن خالف َّ
الحكم هلل .
وفيها :إثبات ُ

كوين -كام يف قوله
وحكم اهلل :منه ما هو
ُ
ّ
رشعي -كأحكام احلالل واحلرام -ومنه ما هو ّ

تعاىل حكاي ًة عن أخي يوس�ف( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [يوسف]80 :؛ فهو القضاء والقدَ ر -ومنه
الرشعي ،كام هو املقصود يف هذه اآلية.
الحكم
ما هو جزائي ،وهو ثمرة ُ
ّ

(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):

وقول�ه (ﭳ ﭴ) أي :ال أحدَ أظلم وأش�دَّ تعدِّ ًي�ا (ﭵ ﭶ) أيِ :من الذي منع

جل وعال ترشي ًفا هلا؛ ألنهَّ ا ُّ
(ﭷ ﭸ) :أضافها إليه َّ
حمل عبادته.
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ِ
(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) :هذا يش�مل َّ
الصالةِّ ،
والذكر ،واألذان،
كل أنواع ذكر اهلل ،م�ن َّ
واالعتكاف ،ومدارسة ِ
الع ْلم ،وتدريسه ،ونحو ذلك.
ُ

ِ
واملعنوي.
ّ
(ﭽ) أي :جدَّ واجتهد (ﭾ ﭿ) يشمل :التخريب احلسيِّ
والتخريب ِ
احلسيِّ مثل :هدمها ،أو َق ْصفها ،أو إزالتها ،أوحتريقها ،أو حتويلها إىل متاحف
أو ُدور لـ َْهو أو مستو َدعات أو كنائس ،ونحو ذلك.

الصالة ،ومنع ال�دُّ روس ،أو االعتكاف ،ونحو ذلك
والتخري�ب
املعنوي مث�ل :تعطيل َّ
ّ
من أنواع ِذكْر اهلل.
طول مناراهتا -ابتغا ًء للشهرة واملفاخرة
وبعض الظلمة يبني املساجد وينقشها ويز ِّينها و ُي ِّ
ٌ
ونوع
تعطيل لوظيفة املس�جد،
والس�معة -ثم جيعلها خ ْل ًوا من أنواع ذكر اهلل! وهذا
ٌ
والرياء ُّ
ِّ
من التخريب بال ٍّ
شك.

قارصا عىل أن�وا ٍع من ِّ
الذك�ر ،دون أنواع أخرى
ور املس�جد
وم�ن ال ُّظ ْل�م :أن يجُ َع�ل َد ُ
ً

ُم ِه َّمة.

املفسون يف املراد من هؤالء الذين منعوا مساجدَ اهلل أن ُيذكَر فيها اسمه:
وقد اختلف رِّ

فقيل :هم النصارى؛ فكانوا يطرحون يف بيت ِ
املقدس األ َذى ،ويمنعون الناس أن ُي َص ُّلوا
َ
ِ
ِ
وح ْر ِقه ،و َقت ِْل ال ُع َّباد
املجويس-
فيه ،وقد قام ُب ْخ َتن رََّص -امللك
بتخريب مسجد بيت املقدس َ
ّ
ِ
فيه ،وجع َله حملاًّ
للج َيف والقاذورات ،يف ِق َّصة مشهورة حدثت يف التاريخ.
وقيل :هم ُمرشكو ُق َريش؛ حيث منعوا رسول اهلل  من إتيان البيت احلرام ،كام

يصدُّ ون عن البيت احل�رام يف قوله( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وصفه�م اهلل بأنهَّ م ُ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [الفتح.]25 :

ِ
كل ٍ
حال -تش�مل بلفظِها َّ
واآلي�ة -على ِّ
واملعنوي
ّ
كل نوع م�ن أنواع التخريب احلِّس�يِّ ّ
لبيوت اهلل ،يف ِّ
كل عرص ومرص.
ث�م ق�ال اهلل تعاىل عن ه�ؤالء املانعني من ذكر اس�مه يف املس�اجد ،الس�اعني يف خراهبا:

(ﮁ) :اس�م إش�ارة يعود إىل الذين منعوا مس�اجد اهلل أن ُيذكر فيها اسمه ،وس َعوا يف
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خراهبا (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) أي :من املس�لمني أن َي ْبطِش�وا هبم .وقال
سارقة»(((.
قتادة« :ال يدخلون املسجد إلاَّ ُم َ

حق أن يدخلوا املساجد إلاَّ خائفني.
وقيل :املعنى :ليس هلم ٌّ

وقي�لَّ :
حيمل معن�ى النهي ،أي :ال تَدَ ُعوهم أيهُّ ا املؤمنون أن يدخلوها -إذا
إن اخلرب هنا َ

تغ َّلبتم عليهم -إلاَّ خائفني.

إن هذه اآلية بِشار ٌة من اهلل  للمؤمنني ،بأنهَّ م سينترصون عىل ِ
وقيلَّ :
املرشكني الذين
ٍ
منعوهم من دخول املس�جد احلرام ،فال يدخل هؤالء ِ
عندئذ املسجدَ إلاَّ خائفني،
املرشكون

ترجف ُق ُلوهبم.
ُ

(ﮄ) أي :هل�ؤالء املانعين (ﮋ ﮌ ﮍ) أيُ :ذ ٌّل وع�ار وه�وان ،بال َقت ِ
ْ�ل،
ورضب ِ
ِ
اجلزية عليهم.
والسبي،
َّ
املهدي ،ونزول عيس�ى ابن مريم؛ َّ
فإن الشرِّ ك ودين أهل الكتاب
وقيل :اخلزي بخروج
ّ

سينتهي من األرض.

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) أيُ :عقوبة عظيمة أشدُّ ممَّا حصل هلم يف الدُّ نيا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وضع فيها ما
تطهريه�ا
إضاف�ة املس�اجد إىل اهلل -ترشي ًفا هلا -يقتيض
وتعظيمه�ا ،وألاَّ ُي َ
َ
َ

كرضي�ح ونحوه-؛ ٍَّ
إخراجا هل�ا عن موضوعها ،فال
ألن يف ذلك
يك�ون س� َب ًبا للشرِّ ك باهلل
ً
ٍ
حينئذ ،وقد قال تعاىل( :ﭷ ﭸ ﭹ) [اجلن.]18 :
تصبح هلل
أن الناس يف املس�اجد سواء؛ ألنَّه لـماَّ قال (ﭷ ﭸ) ،والناس عبا ٌد هلل؛ ّ
وفيهاَّ :
فكل
َمن أتى إىل هذه املساجد فال فرق بينه وبني َ
اآلخرين.

ليقيض أصحابهُ ا الوقت الطويل خارج
وبناء عليه؛ فال جيوز َح ْج ُز األماكن يف املس�اجد
َ
املس�اجد -لتجارة ،أو نوم ،أو طعام ،أو اس�تمتاع عند األهل -فيكون قد منع ِذكر اهلل فيها،
أحق منه ِّ
بالذكْر يف تلك ال ُبقعة املحجوزة.
ومنع
شخصا َّ
ً
َ

((( تفسري عبد الرزاق (.)287/1
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ويمك�ن أن يؤخذ م�ن اآلية :أنَّه كام يحَ رم إغالق املس�اجد يف وج�ه الذاكرين هلل ،ويحَ رم
منعه�م من ِّ
الذك�ر فيها ،فإنَّ�ه يف اجلانب املقابِل جي�وز إغالقها ملصلحة رشع َّي�ة ،كاملحافظة

على ُمقتنياهتا املوقوفة من رَّ ِ
السقة ،وصيانة ألجهزهتا من ال َع َبث ،أو إغالقها جزئ ًّيا أو مؤ َّقتًا
للرتميم ونحوه ،أو إغالقها يف أوقات ِ
الفتَن إذا ُخشيِ َ عليها االعتداء والتحريق ونحو ذلك.

(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ):

أن ِ
العبادة تكون يف ِّ
إثم ختريب املس�اجد ،أتب َعه ببي�ان َّ
كل مكان -وإن مل
ولـَّم�اَّ ذكر تعاىل َ
يوجد مسجدِ َّ -
خاصة باملساجد.
وأن العبادة ليست َّ
للمفسين:
وهل هذه اآلية منسوخة ،أم محُ ْكَمة غري منسوخة؟ قوالن
رِّ

فقال ابن ع َّباس « :أول ما ن ُِس َخ من القرآن فيام ُذكر لنا -واهلل أعلمُ -
شأن القبلة،

قال تعاىل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) ،فاس�تقبل رسول اهلل 

فصلىَّ نحو بيت ِ
َ
َ
ونسخها؛ فقال:
وترك البيت العتيق ،ثم رص َفه اهلل إىل بيته العتيق،
املقدس،

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)

[البقرة.(((»]150 :

والق�ول اآلخ�ر :أهن�ا محُ ْكَمة غري منس�وخةَّ ،
وأن املراد هب�ا :صالة النافلة على الراحلة يف
َان َر ُس ُ
السفر؛ حلديث ابن عمر  قال« :ك َ
ول اهلل ُ ي َصليِّ َو ُه َو ُم ْقبِ ٌل ِم ْن َم َّك َة إِ ىَل
املدين َِة َعلىَ ر ِ
اح َلتِ ِه َح ْي ُث ك َ
َان َو ْج ُه ُه» ،قـال :وفيه نز َل ْت( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)»(((.
َ
أيضا :الصالة إىل أي جهة كانت ،عند العجز عن استقبال ِ
القبلة ،كحال
ويدخل يف هذا ً
َ ْ
ِّ
َّ
َ
التوجه إىل
اجليشني ،وكذلك األسري ،واملريض الذي ال يستطيع
بالعدو ،واشتباك
االلتحام
ُّ
ّ
ِ
القبلة ،وليس هناك َمن ُي َو ِّجهه.
(ﮔ) (الالم) لالختصاص أيَّ :
بملك املرشق واملغرب؛ فهام له وحدَ ه،
أن اهلل خمت ٌّ
َص ُ

ال لغريه.

((( رواه النسائي ( )3499خمترصا ،والطربي ( ،)138/3وابن أيب حاتم يف التفسري (- )212/1واللفظ له .-
((( رواه مسلم (.)700
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األرض
و(ﮕ) :مكان رشوق الش�مس( ،ﮖ) :مكان غروب الشمس؛ فله
ُ

ك ُّلها؛ َّ
ألن املرشق واملغرب يشمالن مجيع نواحي األرض.

التوجه إىل
توجهتم للصالة ،وذل�ك يف حال عدم ال ُقدرة عىل
ُّ
(ﮘ ﮙ) أي :أينما َّ

ِ
املفسين :يعني :اجلهة.
القبل�ة -كام تق�دم-؛ (ﮚ) أي :هناك (ﮛ ﮜ) :قال بع�ض رِّ

وقال بعضهم :بل املرادَ :و ْجه اهلل الذي هو صفة من صفاته تليق بجالله و َع َظمته.

تتوجهون
فتوجهتم يف صالتكم؛ فإنَّكم َّ
أي مكان كنتم م�ن األرضَّ ،
واملعن�ى :أنَّكم يف ِّ

إىل اهلل.

ويف احلديث ،يف وصايا حييى بن زكر ّيا  لبني إرسائيلَ « :فإِ َذا َص َّل ْيت ُْم فَلاَ َت ْلت َِفتُوا؛
ِ
ب َو ْج َه ُه لِ َو ْج ِه َع ْب ِد ِه فيِ َصلاَ تِ ِهَ ،ما مَل ْ َي ْلت َِف ْت»(((.
َفإِ َّن اهلل َينْص ُ
وقوله (ﮞ ﮟ ﮠ) أي :واسع اإلحاطة ،وواسع ِ
الع ْلم وال ُقدرة ،وواسع الرمحة

بجوده و َف ْضله.
يسع خل َقه ك َّلهم ُ
وال َف ْضلَ ،

ب�كل يشء ،ومن ذلك :أعمال ِ
(ﮡ) أي :ذو ِع ْل�مِ ،
وع ْلم�ه حميط ِّ
العباد ،ال يغيب

عنه منها يشء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
الملك ،وألنَّه يملك
ُعم�وم ُمل�ك اهلل تعاىل للمرشق واملغرب وما بينهام ،وانف�راده هبذا ُ
ِ
الصالة ،فال جيوز ألحد
أي اجلهات شاء ،لتكون قبل ًة يف َّ
اجلهات؛ فهو الذي يأمر باستقبال ِّ
االعرتاض عىل اهلل يف هذا -كام فعلت اليهود.-

والو ْجه صفة عظيمة نعتقدها هلل ،من غري تشبيه ،وال
(الو ْجه) هلل تعاىلَ ،
ويف اآلية :إثبات َ

متثيل ،وال تكييف ،وال تعطيل.

أن هلل تعاىل مكانًا ،كام َّ
ويف اآليةَّ :
دل عليه قوله( :ﮚ) ،وهي إِشار ٌة إىل املكان ،وهو 

فوق سامواته عىل عرشه.

((( رواه الرتمذي ( ،)2863وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)552
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السَم�اَ ِءَ ،ق َالَ « :م ْن
ولـماَّ اخترب النبي  اجلاريةَ ،ف َق َال لهَ َاَ « :أ ْي َن اهللُ؟»َ ،قا َل ْت :فيِ َّ
ْت َر ُس ُ
�ول اهلل؛ َق َال ملواله�اَ « :أ ْعتِ ْق َها؛ َفإِنهَّ َا ُم ْؤ ِمنَ ٌة»((( ،فصدَّ قها وش�هد هلا
َأنَ�ا؟»َ ،قا َل ْتَ :أن َ
إن اهلل يف ِّ
باإليامن .وهذا ُّ
يدل عىل ُبطالن قول َمن قالَّ :
كل مكان.

أن من اشتبهت عليه ِ
القبلة ،ومل جيد َمن يسأله ممَّن يعرفها ،فاجتهد وصلىَّ ؛ فال
ويف اآليةَ َّ :
إعادة عليه ،وإن تب له أنَّه صلىَّ إىل غري ِ
القبلة.
ينَّ
وفيه�اِ َّ :
ختتص ِص َّحتها ببق�ا ٍع مع َّينة من األرض؛ بل ُّ
كل األرض
والصالة ال ُّ
أن العب�ادة َّ
رش ًقا وغر ًبا تص ُلح للصالة.

(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 ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ):

الر ِّد عىل النصارى
وقوله (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) :اش�تملت هذه اآلية الكريم�ة عىل َّ

العرب وغريهم ،ممَّن زعم الولدَ هلل.
واليهود و ُمرشكي َ

ٍ
آي�ات ُأ َخر ،كقول�ه تعاىل( :ﮛ ﮜ
مفصلاً يف
وه�ذا الول�د املزعوم قد ج�اء َّ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [التوبة ،]30 :وقوله  عن ُمرشكي
العرب( :ﭨ ﭩ ﭪ) [النحل.]57 :
َ

كذب تعاىل هؤالء يف م ِ
وق�د َّ
ونزه نفس�ه ع�ن كُفرهم هذا ،بقوله( :ﮨ)،
زاعمهمَّ ،
َ

وهذه كلمة تنـزيه ،فتعاىل اهلل أن يكون له ولد؛ ألنَّه ال حيتاج إىل ولد كام حيتاج املخلوق ،والولد
يتو َّل�د م�ن ذكر وأنثى ،واهلل ليس له نظري وال زوجة ،والولد يكون عادة من ِجنس والده ،واهلل

أح�دٌ فر ٌد ال ُي ْش�بِهه يشء؛ فكيف يك�ون له ولد ،وليس كمثل�ه يشء؟! والولد يكون عادة عن
ً
منزه عن ِّ
كل هذا.
بني الزوج والزوجة ،وهذا يقتيض شهوة
ووطأ ،واهلل تعاىل َّ
جمِ اع َ
وهل�ذا كان من َّ
للر َّب  :ا ِّدعا ُء الول�د له ،وألجل ذلك أور َد اإلمام
الش�تيمة العظيمة َّ
يِ
َ
سَ « :ق َال اهلل :ك ََّذ َبنِي ا ْب ُن
البخاري  يف «صحيحه» ،يف تفسري هذه اآلية،
احلديث ال ُقدْ َّ
((( رواه مسلم (.)537
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ِ
آ َد َم َو مَل ْ َيكُ� ْن َل� ُه َذلِ َكَ ،و َش�ت ََمنِي َو مَل ْ َي ُك ْن َل ُه َذلِ َ
�م َأنيِّ الَ َأ ْق ِد ُر َأ ْن
�كَ :ف َأ َّما َتكْذي ُب ُه إِ َّي َ
ايَ :ف َز َع َ
َان .و َأما َشتْمه إِيايَ :ف َقو ُله :ليِ و َلدٌ َ ،فسبحانيِ َأ ْن َأتخَّ ِ َذ ص ِ
ِ
اح َب ًة َأ ْو َو َلدً ا»(((.
َ
ُ ْ َ
َ
ْ ُ
ُ ُ َّ َ
ُأعيدَ ُه َكماَ ك َ َ َّ
وقول�ه (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) :يبِّي�نِّ َّ
أن مجيع األش�ياء مربوبة خملوقة ،فكيف
يك�ون منها ولدٌ هلل تع�اىل؟ وهل الذي له ُملك السماوات واألرض حيتاج إىل ولد؟ ف ُعموم
ُ
املخلوق ولدً ا للخالق؟!
ُملكه يستلزم استغنا َءه عن الولد ،وكيف يكون

وقوله (ﮱ ﯓ ﯔ) أي :خاضعون ذليلون .و(القنوت) :هو الطاعة واالستكانة هلل.

اختيارا وطاع ًة لربه.
خاص ،يفعله املؤمن
رشعي
والقنوت منه ما هو
ٌّ
ً
ٌّ

ومن�ه ن�وع قدَ ِري عامَ ،قهر اهلل ِ
العب�اد عليه ،ومنه :قنوت األش�ياء هلل تعاىل يف هذا الكون،
ٌ
ٌّ ٌّ َ َ
ِ
الك�وين ،وعدم ال ُقدرة على اخلروج عن
الكافر ،بمعنى :اخلض�وع حتت أمر اهلل
قن�وت
ومن�ه
ُ
ِّ
قضائه وأمره ،إذا قال لليشء« :كُن»؛ ُّ
ذر ٍة يف بدن هذا الكافر ويف الكون ختضع هلل .
فكل َّ
أيضا تظهر يو َم القيامة طاعتُه هلل و ُقنوتُه وخضو ُعه له.
والكافر ً

وقوله (ﯖ ﯗ ﯘ) أي :مب ِدع الساموات واألرض .والم ِ
بدع :هو الذي
ُْ
ُ
ٍ
ِ
�م َي املبتدع يف
ي�أيت بيشء مل يس�بقه إلي�ه أحد ،أو يصنع ش�ي ًئا ليس له مماثل س�ابق ،وهلذا ُس ِّ
أحدث قولاً وفعلاً مل ِ
الدين م ِ
َ
يأت به أحدٌ س�ب َقه ،وال دليل عليه ،وقد قال النبي
بتد ًعا؛ ألنَّه
ُ
ٍ
ٍ
ِ
«وإِ َّياك ُْم َومحُ ْدَ َثات األُ ُم ِ
ور؛ َفإِ َّن ك َُّل محُ ْدَ َثة بِدْ َع ٌةَ ،وك َُّل بِدْ َعة َضلاَ َل ٌة(((.
َ :
أبدع األش�ياء ،وأحدَ ثها وأنش�أها عىل ش�كل فائق ،ليس له مثال سابق .وهو
واهلل تعاىل َ
ِ
َ
خيلق شي ًئا أصلاً .
يوجد أحدٌ قبله
ليفعل أو َ
األول يف ف ْعله ،فلم َ
وإذا كان ه�و الذي خلق السماوات واألرض من غري أص�ل وال مثال؛ فكيف يكون له

ولدٌ ؟ تعاىل وتقدَّ س سبحانه.

أم�را وأراد أن يقض َي�ه ،كما ق�ال تع�اىل يف اآلية
وقول�ه (ﯚ ﯛ ﯜ) أي :إذا ق�دَّ ر ً

األخرى( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [يس.]82 :
((( رواه البخاري ( ،)4482باب( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ).

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)2455
((( رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي (،)2676
َّ
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وقوله (ﯝ ﯞ) سبحانه (ﯟ) أي :لذلك الذي أراد إجيا َده( :ﯠ) أيُ :احدُ ث،

م�رة واحدة؛ (ﯡ) أي :يحَ ْ دث ذلك األمر كما أراد اهلل ،من غري تو ُّقف وال إباء
يقوهل�ا َّ
وال ُّ
تأخر ،كام قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [القمر.]50 :

و(الف�اء) يف قول�ه (ﯠ ﯡ) ُّ
الفوري،
تدل عىل الرتتيب والتعقي�ب ،وهو احلدوث
ّ

ٌ
فورا بكلمة «كُن» ،كام قال تعاىل( :ﮦ
فعيس�ى - مثلاً  -هو كلمة اهلل ،أي:
خملوق ً

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ).

ويف اآليتَني من الفوائد:

ِ
بأن هلل ولدً ا ،من ستة أوجه:
إبطال دعوى الك َّفار
الكاذبة َّ

نقص.
1.1أنَّه َّنزه نفسـه عـن النقـص ،بقوله( :ﮨ) ،والولد يف ح ِّقه ٌ

2.2وأنَّ�ه َذك�ر ُعم�و َم ُملك�ه ،بقول�ه( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) ،و ُعم�وم ُملكه
يستلزم استغنا َءه عن الولد.

وأن املل�ك يف قول�ه (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) يرتتَّب عليه َّ
َّ 3.3
أن اململوك ال يكـون
ولدً ا للاملك.

خاضع ٌ
وأن قوله (ﮱ ﯓ ﯔ) ُّ
يدل عىل َّ
َّ 4.4
ذليل له ،فكيف يكون
أن ما س�وى اهلل
ٌ
للر ِّب؟!
العبدُ اخلاضع الذليل ولدً ا َّ

قادر عىل َّ
َّ 5.5
أن
وأن (ﯖ ﯗ ﯘ) ال�ذي أوجدَ ه�ا من غري مثال س�ابقٌ ،
خيلق عيسى من غري أب.

وأن قـول�ه (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) ُّ
َّ 6.6
يدل على كامل ُقدرته ،التي ال
يستحيل معها أن ُي ِ
وجدَ ولدً ا بدون أب.

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ):

العرب.
قوله (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) قيل :هم اليهود ،وقيل :هم النصارى ،وقيل :هم ك َّفار َ
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ِ
ٌ
رس�ول من عنده.
حممد
(ﯧ) أي :هَّل�اَّ (ﯨ ﯩ) أي :عيانًا مبارشة ،بأنَّك يا َّ
ِ
ومعجزةُّ ،
تدل عىل ِصدقك؟!
(ﯪ ﯫ ﯬ) أيُ :ح َّجة
وقد اقرتحوا وحدَّ دوا أمورا من ذلك؛ مثل :أن ي ْفجر هلم من األرض ينبو ًعا ،أو يس ِ
�قط
ُْ
َ َُ
ً
السامء عليهم ِك َس ًفا -أيِ :ق َط ًعا -أو يأتيهم باهلل واملالئكة َقبيلاً -أي :جُمتَمعني -أو يكون له
َ
يدخل فيها وهم يرونَه! ونحو
بس َّلم يف السامء حتى
خرف -أي :ذهب -أو يرقى ُ
بيت من ُز ُ
ِ
ِ
ومتردهم و ُعت ُِّوهم.
ذلك من تقدُّ مهم عىل اهلل بآرائهم واقرتاحاهتم ،وهذا من عنادهم ُّ

وقول�ه (ﯮ) أي :مث�ل هذا الق�ول الش�نيع (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) أي :من
ِ
ِ
وطلب اآليات.
االقرتاحات
ك َّفار األُ َمم املاضية ألنبيائهم (ﯳ ﯴ) أي :مثل هذه
(ﯶ ﯷ) أي :متاث َل�ت وتوا َفق�ت .واملعن�ىَّ :
األولين
أن ُق ُل�وب الك َّف�ار َّ
احل�ق ِ
ِ
والعن�اد واجلح�ودَ ،ف ُه�م -وإن اختلفت أس�اليبهم،
واآلخري�ن متش�اهبة يف رف�ض ِّ
واألش�ياء املطلوب�ة من ِق َب ِ
�ل ٍّ
العمى
تواطأت
كل منهم -لك� َّن ُق ُلوهبم ق�د
ْ
ْ
واجتمع�ت عىل َ
ِ
احلق.
والعناد ورفض ِّ
احلق
ووضحنا (ﯻ) أي :العالمات الدا َّلة عىل ِّ
وقول�ه (ﯹ ﯺ) أي :أظهرن�ا َّ
(ﯼ ﯽ) أي :يطلبون اليقني .و(اليقني) :هو أبلغ ِ
الع ْلم وآكده.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن أهل الباطل يجُ ِ
َّ
ادلون بالباطل.

وفيهاَّ :
للحق فهو جاهل.
أن الذي ال ينقاد
ِّ

أن بعض املبتدعة من هذه األُمة ي ِ
وفيها :إثبات ِ
املرشكني لكالم اهلل ،ومن العجيب َّ
نكره!
َّ ُ
وفيهاَّ :
مر العصور.
أن أقوال أهل الباطل تتشابه عىل ِّ

وفيهاَّ :
أن تشابه ال ُق ُلوب يؤ ِّدي إىل تشابه األقوال.
ِ
وفيها :أنَّه ال ينتفع باآليات إلاَّ
املوقنون ،وأ َّما أهل َّ
والر ْيب :فال ينتفعون.
الش ِّك َّ
الع ْلم ،ويزيد ِ
أن اليقني يزيد ِ
وفيهاَّ :
بالع ْلم.
َ
ُّ
واحلث عىل بلوغها.
وفيهاَ :مدْ ح هذه املرتبة -وهي مرتبة اليقني-
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(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ):

وقوله (ﯿﰀ) :حقيقة مؤكَّدة بـ َّ
(إن) ،وهذه احلقيقة هي بِ ْعثة النبي .
ِ
الرس�الةَّ ،
حممدً ا
وأن َّ
املرس�ل إليه؛ إلفادة ُعم�وم ِّ
رس�ل ،ومل يذكر َ
والم َ
المرس�ل ُ
َ�ر ُ
و َذك َ

العالمني ،وإىل الناس كا َّفة.
رسل إىل
َ
ُ م َ

باحلق ،حاملاً له،
وقوله (ﰁ) (الباء)
للمصاحبة واملال َبس�ة؛ أي :أرسلناك متل ِّب ًسا ِّ
َ
رت بتبليغه
حق يف نفس�ها ،ورس�التك مصحوب ٌة ِّ
مب ِّل ًغا إ َّياه ،ف َبعثتك ٌّ
باحلق ،والدِّ ين الذي ُأ ِم َ
وصدق يف األخبار ،وعَدْ ٌل ِ
حقِ ،
وق ْس ٌط يف األحكام.
أيضا؛ فهو ٌّ
ٌّ
حق ً

وقول�ه (ﰂ) أي :مبِّش�رِّ ً ا للمؤمنني بالث�واب العظيم وجنَّ�ات النعيم( .ﰃ)

ِ
وخمو ًفا للكافرين من
(اإلنذار) :اإلعالم باملكروه وبام يخُ ُ
َاف منه .واملقصود :أرسلناك ُمنذ ًرا ِّ
العقاب األليم ،وعذاب اجلحيم.

وقوله (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) أي :ال يس�ألك اهلل عنه�م ملاذا مل يؤمنوا ،ما ُد ْم َت

غت ،فإنَّام عليك البالغ ،وعىل اهلل احلساب.
نت وب َّل َ
َب َّي َ

ِ
املالزم .و(ﰉ) :النَّ�ار العظيمة ،وهذا أحد
و(ﰈ) :مج�ع (صاحب) ،وه�و

أسامئها.

بالنص ،كام جاء يف حديث
النبي  بأنَّه بشري ونذير موجود يف التوراة
وو ْص ُ
ِّ
َ
ف ِّ
بنيِ َع ْن ِص َف ِة
لقيت عبدَ اهلل ب َن عمرو بن العاص ُ ،
عطاء بن َي َس�ار ،ق�الُ :
قل�تَ :أ ْخ رِ ْ
رس ِ
َّ�و َر ِاة بِ َب ْع ِ
ض ِص َفتِ ِه
َّ�و َر ِاةَ ،ق َالَ « :أ َج ْل ،واهلل ،إِ َّن ُه لمََ ْو ُص ٌ
وف فيِ الت ْ
�ول اهلل  فيِ الت ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
فيِ ال ُقر ِ
ْت َع ْبدي
نيَ ،أن َ
آن( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)َ ،وح ْر ًزا للأْ ُ ِّم ِّي َ
ْ

ورسوليِ  ،سميت َُك املتَوك َِّلَ ،ليس بِ َف ٍّظ والَ َغ ِل ٍ
ِ
يظَ ،والَ َس َّخ ٍ
الس ِّي َئ ِة
َ
ْ َ
َ
َ َّ ْ
اب فيِ األَ ْس َواقَ ،والَ َيدْ َف ُع بِ َّ
ََ ُ
الس�ي َئ َة ،و َل ِكن يع ُفو وي ْغ ِفر ،و َلن ي ْقبِ َضه اهلل حتَّى ي ِقيم بِ ِه ِ
الم َّل َة ال َع ْو َجا َء ،بِ َأ ْن َي ُقو ُلوا :الَ إِ َل َه
ُ
َّ ِّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
َ ُ َ

إِلاَّ اهللَ ،و َي ْفت َُح بهِ َا َأ ْع ُينًا ُع ْم ًياَ ،وآ َذانًا ُصماًّ َ ،و ُق ُلو ًبا ُغ ْل ًفا»(((.
((( رواه البخاري (.)2125
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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):

حممد ( ﭔ) ،ول�ن يحُ ِ ُّبوا دينك ولو
قول�ه تع�اىل (ﭑ ﭒ ﭓ) أي :يا َّ

أن َّ
خل َّيت شأهنم( ،ﭕ ﭖ) (ال) للتأكيد ،أيَّ :
كل طائفة لن ترىض.
وهذا ُيشبِه قوله تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ).

َّ
ولعل النبي  عندما هاجر إىل املدينة كان يطمع يف أهل الكتاب أن يوافقوه ،وأن
ِ
كثريا ما يتأ َّلفهم وحياول اس�تجالهبم ،فأيأس اهلل نب َّيه 
َ
يرضوا عن م َّلته،ولذلك كان ً
ِ
ِ
والطمع
إرضائهم،
حماوالت
يرضوا عنه فل َيترْ ك
من رضاهم عنه وعن املسلمني ،وما داموا لن َ
َ
يف موافقتهم ،ول ُيقبِل عىل االشتغال برضا اهلل .
لكن هذا األمل املفقود يف رضا الطائفتَني ُعمو ًما ،ليس مفقو ًدا يف هداية بعض أفرادهم؛
النبي  يدعو أفرادهم ،ومل َي ُعد يطمع فيهم جمت َِمعني.
بقي ُّ
ولذلك فقد َ
يتم اخلالص منهم
وستبقى عداو ُة اليهود والنصارى للمسلمني قائم ًة يف األرض ،حتى َّ

مجي ًعا عىل يد عيسى .

وقول�ه (ﭗ ﭘ ﭙ) أي :تدخ�ل يف دينه�م ،وتصِّل�يِّ إىل قبلتهم .ويف ذك�ر ِ
(الم َّلة)
بصيغة املفرد ٌ
دليل عىل َّ
أن الكُفر ك َّله ِم َّلة واحدة ،كام قال تعاىل عن طوائف الك َّفار ك ِّلهم يف

ورة «الكافرون»( :ﭬ ﭭ).
ُس َ

ِ
مس�لم حتى
أي
وه�ذا البي�ان من اهلل عن موقف اليهود والنصارى :أنهَّ م لن َ
يرضوا عن ِّ
ُيصبح هيود ًّيا أو نرصان ًّيا؛ فيه ر ٌّد عىل الذين يحُ ِ
بني األديان ،ويؤ ِّملون الوصول
اولون التقريب َ

ٍ
مع اليهود والنصارى إىل ٍّ
ترك يلتزم به اجلميع؛ فاآلية واضحة أنَّه
وس�ط ،أو ميثاق مش َ
حل َ

وح ْربنا.
ال سبيل إىل االتِّفاق معهم أبدً ا عىل يشء ُيرضيهم ،وجيع ُلهم ي ُك ُّفون عن عداوتنا َ

حمم�د ( :ﭜ ﭝ ﭞ) أي :دين
ث�م ق�ال تع�اىل( :ﭛ) أي :هل�م جمي ًبا ي�ا َّ
اإلسالم الذي ُأ ِنزل ُ ِ
واحلق ،وليس ما أنتم
الصاط املستقيم
ّ
وخت َم به (ﭟ ﭠ) أي :هو رِّ

عليه يا أيهُّ ا اليهود والنصارى.
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ث�م ق�ال تعاىل خمطا ًب�ا نب َّي�ه  ،خطا ًبا فيه هتدي�دٌ ووعي�دٌ ( :ﭢ ﭣ) أي:

«وعزيت وجاليل ،لئن
�م؛ تقديره:
َّ
عىل س�بيل الفرض والتقدير .وهذه مجلة رشط َّية فيها َق َس ٌ

وسايرت.
وافقت
اتبعت» ،أي:
َ
َ
َ

(ﭤ) مجع (هوى) ،وهو الرأي الصادر عن ش�هوة ،واخلايل من الدليل ،واملؤ ِّدي

إىل الضالل ،هيوي بصاحبـه إىل اهلـاوية.

واإلتي�ان بصـيغ�ة اجلمع يف قول�ه (ﭤ)؛ لبيان َّ
أن كل طائفة هل�ا هوى غري هوى
مفرتقني ِ
األخرى؛ بل هم يف أن ُف ِسهم ِ
خمتلفني!
املتضم�ن لدين
وقول�ه (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) أي :الوح�ي ال�ذي أنزل�ه اهلل علي�ك،
ِّ
اإلسالم ،وبيان بطالن ما عليه أصحاب ِ
الم َلل 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 ىَّ
يتول غريه باحلفظ والصيان�ة( ،ﭱ ﭲ) أي :وال نارص
ينرصك و َيدْ َفع عنك العذاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ِعناد اليهود والنصارى ،وأمه َّية احلذر منهم ،وحتريم اتِّباعهم.

بالر ِّد عىل الك َّفار ،وبيان َّ
أن ما هم عليه ليس دينًا ،وإنَّام هوى.
وفيها :القيام َّ
أن من اتبع اهلوى بعد ِ
الع ْلم أشدُّ ضاللة ممَّن اتَّبعه بغري ِع ْلم.
وفيهاَ َّ :
وفيها :وجوب طلب النرص من اهلل ،واالعتامد عليه يف ِ
احلفظ.

ِ
للنبي  -فإنه يشمل ُأ َّمته.
واخلطاب يف اآلية -وإن كان ِّ

وقوة األس�لوب يف اآلية -بام اش�تمل عليه من التهديد والوعيد -مع َّ ِ
للنبي
َ
َّ
أن اخلطاب ِّ
ِ
القوة يف التحذير من الباطل ،وعدم
 وهو ال يمكن أن يتَّبع م َّلة الكُفر؛ يؤخذ منهَّ :

أحب
املجا َمل�ة يف ذل�ك ،وإذا كان اهلل ق�د ه�دَّ د نب َّي�ه - إن اتبع أهواءه�م -وهو ُّ
ِ
َ
املنحرفني من ُأ َّمته اليو َم ،الذين
احلق-؛ فكيف هبؤالء
الخ ْلق إليه ،ومعلوم أنَّه س�يث ُبت عىل ِّ
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ويطمعون يف استرضاء الك َّف�ار ،وااللتقاء معهم عىل ٍّ
حل
بني األديان،
ُيطالِب�ون بالتقريب َ
َ
وس ٍ
ط بزعمهم؟!
َ

(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ):

ِ
أتبع ذلك بمدح
ولـَّم�اَّ ذكر تعاىل َ
المعاندين من املغضوب عليهم والضا ِّلين؛ َ
بعض قبائ�ح ُ
َمن آمن بام َأنـزل اهلل واتب َعه؛ فقال تعاىل( :ﭴ ﭵ ﭶ) ،وهذا يشمل مجيع املؤمنني،

س�وا ًء من أهل الكتاب الذين آمنوا بكتاهبم ونب ِّيهم ،ثم آمنوا بكتابنا ونب ِّينا -كعبد اهلل بن سَل�اَ م
ِ
أصحاب رس�ول اهلل َّ ،
مس�لم من
وكل
وأيضا
وو َرقة بن ن َْو َفل والن
َّجايش وغريهمً -
َ
َ
ّ
ِ
املنـزلة عىل األنبياء من قبل ،وبالكتاب املهيمن وهو القرآن.
هذه األُ َّمة؛ فهم يؤمنون بالكتب َّ
(ﭷ ﭸ ﭹ) :وه�ذا يش�مل تلاوة اللف�ظ ،وهي :الق�راءة ،فيقرأونه س�ا ًملا من

حتري�ف اللفظ واملعنى ،ويعرفون تفسيره ،ويب ِّينونه لغريهم .ويش�مل تالوة احلكم ،وهي:
ِ
وحيرمون حرام�ه ،ويتد َّبرون معانيه ،ويقفون عند آياته،
اتِّباع�ه والعمل به ،ف ُيح ُّلون حالله ِّ
فيسألون ويستفيدون.
املس�تلزم باإليامن بنب ِّينا وما ُأ ِ
ِ
ن�زل عليه ،إن كانوا من
(ﭺ ﭻ ﭼ) أي :بكتاهب�م،
أهل الكتاب .وإن كانوا من هذه األُ َّمة؛ فيؤمنون به :أي بالقرآن الذي ُأوتوه.

ِّ
ويكذب بالكتب الس�ابقة ،أو هبذا القرآن ،والذي ن ُِّزل عليه
(ﭾ ﭿ ﮀ) أي :جيح�د
الم ْغبونون ،الذين َخ رِسوا
حممد -؛ (ﮁ ﮂ ﮃ) :املنقوص�ون َ
وه�و َّأن ُف َسهم يوم القيامة ،فصاروا هالِكني يف النَّار.

النبي  هلاك ُ
وخسران َمن مل يؤم�ن به م�ن أهل الكت�اب؛ فقال:
وق�د ذك�ر ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ
ِ
وت
َصانيِ ٌّ ُ ،ث َّم َي ُم ُ
َ
«وا َّل�ذي َن ْف ُس محُ َ َّمد بِ َيده ،لاَ َي ْس َ
�م ُع يِب َأ َحدٌ من َهذه األُ َّمة ،يهَ ُ�ود ٌّي َولاَ ن رْ َ
َان من َأ ْص َح ِ
َو مَل ْ ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس� ْل ُت بِ ِه؛ إِلاَّ ك َ
اب الن َِّار»((( ،وهذا كقوله ( :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) [هود.]17 :
((( رواه مسلم (.)153
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِذك�ر نِعمت�ه تعاىل ِ
املنـزلة عليه�م ،وأنَّه آتاهم إ َّياها لتالوهتا،
ومنَّته عىل أصحاب الكتب َّ

والعمل بام فيها.

وفيهاَّ :
أن لإليامن عالمة ،وهي :العمل.
والعميل.
االعتقادي
وفيها :التحذير من الكُفر
ّ
ّ

وفيهاَّ :
أن َمن خالف شي ًئا من القرآن؛ فإيامنه ناقص.

حممد
�ي ،وهو َّ
النبي األُ ِّم َّ
وفيه�اَ :ف ْض�ل ُمؤمني أهل الكت�اب ،الذي�ن يتبعون الرس�ول َّ

مرتَني.
أجرهم َّ
 ،املكتوب عندهم يف التوراة واإلنجيل؛ فيؤتَون َ

وفيهاَّ :
احلقيقي؛ فال ُبدَّ لِزا ًما أن يؤمنوا بكتابنا ونب ِّينا.
أن أهل الكتاب إذا أقاموا كتاهبم
َّ
الر ُسل.
وفيها :وجوب اإليامن بجميع الكتب ،ومجيع ُّ
وفيهاُ :ع ُل ُّو مرتبة املؤمنني؛ لقوله( :ﭺ).

وفيها :وجوب اتِّباع القرآن لف ًظا ومعنى ،وحتريم حتريفه لف ًظا ومعنى.

الصحابة ومؤمني هذه األُ َّمة؛ إليامهنم بجميع الكتب اإلهل َّية ومجيع األنبياء
وفيهاَ :ف ْضل َّ

واملرسلني.
َ

املنـزلُ ،
وشكر نِعمة اهلل ،بتالوته ،والعمل به.
وفيها :معرفة َقدْ ر هذا الكتاب َّ

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):

ِ
ورة بتذكريهم بنِعمته التي أنعم هبا عليهم؛
الس َ
ولـماَّ ابتدأ تعاىل ق َّصة بني إرسائيل يف هذه ُّ
أيضا بالتذكري بتلك النِّعمة ،وذلك من متام التذكرة واملوعظة ،وإيذانًا بنهاية
ختم َقصصهم ً
ِ
الق َّصة.

فناداهم بنسبتهم إىل أبيهم إرسائيل -وهو يعقوب  -فقال( :ﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ ﮋ) ،وه�ي نِ َع�م كثرية ،دين َّي�ة و ُدنيو َّية ،ومنها :إنجاؤهم م�ن فرعون ،وإيتاؤهم
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التوراة ،وغريها كثري( .ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) يف ذلك الوقت؛ لتش�كروا هذه النِّ َعم ،ومن

بمحمد - املكتوب عندهم يف التوراة.-
ُشكرها :اإليامن والعمل ،والتصديق
َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الم ِ
َّ
عرضني :تذكريهم بنِ َعم اهلل عليهم؛ لع َّلهم يرجعون ،ويقومون
أن من أساليب دعوة ُ

ُ
بشكر تلك النِّ َعم.

وفيهاَّ :
حممد  املذكور فيها ،واتِّباعه.
أن ِمن ُشكر ُكتُب اهلل َّ
املنـزلة :اإليامن َّ
بنبوة َّ
وفيه�ا :تذكير الدُّ ع�اة بأمه َّي�ة تذكري الن�اس بنِ َعم اهلل عليه�م؛ لرتقيق ُق ُلوهب�م ،وكذلك

تذكريهم باليوم اآلخر.

ولذلك قال تعاىل بعدها:
(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)

عذاب ي�وم رهيب ،واجتنبوا عقاب اهلل فيه ،وهو يوم
وقول�ه (ﮑ ﮒ) أي :خافوا
َ

القيامة.

(ﮓ ﮔ ﮕ) :ال تدف�ع وال تقضي (ﮖ ﮗ) ُأخ�رى (ﮘ) م�ن احلق�وق الت�ي

تتحملها عنها يوم القيامة.
وج َبت عليها هلل ،وللمخلوقني يف الدُّ نيا ،فال تستطيع أن
َّ

ِ
بذنب أخرى( ،ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) أي :ال َ
وكذلك ال َ
يؤخذ منها فِدْ ية تنجو
نفس
تؤخذ ٌ
ِ
املعادل.
هبا من النَّار ،وال جتد ما تفتدي به أصلاً  .و(العدل) معناه :اليشء
التوس�ط للغري؛ بدفع
(ﮝ ﮞ ﮟ)؛ فتُنجيه�ا م�ن العذاب .و(الش�فاعة) :هي
ُّ

�ميت بذلك؛ َّ
انضم إىل املش�فوع صار َش�ف ًعا ،بعد
ألن الش�افع إذا
َّ
مرضة أوجلب منفعةُ .س ِّ
َّ
أن كان ِو ًترا.
بم�ن يمنع عنه�م عذاب اهلل .وقد قال النب�ي  البنته فاطمة
(ﮠ ﮡ ﮢ) َ
« :س ِلينِي ما ِش ْئ ِ
ت من َماليِ  ،الَ ُأ ْغنِي َعن ِْك من اهلل َش ْي ًئا»(((.
َ
َ

((( رواه البخاري ( ،)2753ومسلم (.)206
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

موعظ�ة املعانِدي�ن بتذكريهم باليوم اآلخ�ر ،وبيان أنَّه ال يؤ ِّدي فيه أحدٌ عن أحد ش�ي ًئا،
وإنَّام فيه أداء احلقوق ورد املظامل إىل أصحاهباِ ،
والقصاص فيه يكون باحلسنات والس ِّيئات.
َ ُّ
وفيه�اَّ :
أن بع�ض الن�اس -كاخلالِدين يف النَّار -ال تنفعهم ش�فاع ُة الش�افعني ،وال تنال

أذن فيه أرحم الرامحني ،وال يستطيع أن يشفع إلاَّ من ِ
الشفاعة إلاَّ من ِ
أذ َن له سبحانه.
َ
ُ
َ

وفيه�اَّ :
املرضة فيه هو
أن رأس َج ْلب املنفعة يف ذلك اليوم هو دخول اجلنَّة ،وأعظم َد ْفع َّ

النجاة من النَّار.

وفيه�ا :أنَّه ال جيزي أحدٌ عن أحد ،حت�ى الوالد ال جيزي عن ولده ،وال املولود جيزي

وأن َّ
عن والده شي ًئاَّ ،
كل إنسان يؤ ِّدي بنفسه ما عليه من احلقوق ،كام قال تعاىل( :ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

[لقامن.]33 :

بكل وس�يلة ،فيطلبون تقديم ِ
أن أهل النَّار يريدون يوم القيامة النجاة ِّ
وفيهاَّ :
الفداء ،ثم
الشفعاء قبل ِ
بالشفعاء تارة ،وتار ًة يطلبون ُّ
االستنجاد ُّ
الفداء ،إذا مل ينفع األول.

(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ):

بذكر ِ
حال أهل الكتاب؛ أشاد ِ
ِ
ولـماَّ ذكر تعاىل َ
وخليله إبراهيم  ،الذي يزعم
عبده
أهل الكتاب حمبته وتعظيمه ،وينت ِ
ُ
َحلون ِم َّلته ،مع أنهَّ م ليسوا عليها.
َ
َّ
حممد  لقومك
فذك�ر تعاىل حا َل�ه ومنـزلته؛ فقال( :ﮥ ﮦ) أي :واذك�ر يا َّ
ِ
املرشكين ،وألهل الكتا َبينِ ،ق َّصة ابتالء اهلل إلبراهيم .و(االبتلاء) :االختبار واالمتحان.

أعجمي ،قيل معناه :األب الرحيم.
(ﮧ) ويف قراءة (إبراهام) ،وهو اسم
ٌّ

ِ
ِ
(ﮨ) وه�و ِل�يِ
تظهر منـزل ُة
ليظهر ع ْل ُمه تعاىل يف الواقع ،ول َ
المب َت  .وهذا االبتالء؛ َ
ُ

اخلليل  وأحوا ُله؛ ف َيحصل االقتداء به.
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(ﮩ) رشع َّي�ة ك َّلف�ه هبا -من أوامر ونواه�ي -وقدَ ر َّية كت َبها علي�ه .فقام بالكلامت

واحتسب.
الرشع َّية وأمتَّها وو َّفاها ،وصرب عىل القدَ ر َّية
َ

فم�ن األمور الرشع َّية :ما َص َّح عن ابن ع َّباس  يف تفسير هذه اآلية ،قال« :ابتاله

والم ْض َمضة،
اهلل بالطهارة :مخس يف الرأس ،ومخس يف اجلس�د .يف الرأسّ :
قص الش�اربَ ،
والسواك ،و َف ْرق الرأس ،ويف اجلسد :تقليم األظفار ،وحلق العانة ،واخلتان،
واالستنشاقِّ ،
اإلبِط ،و َغ ْسل ِ
و َنتْف ِ
أثر الغائط وال َبول باملاء»(((.
أيضا :اإلسالم ،واحلج ،واإلحرام به ،والطواف ،والسعي ،ورمي اجلامر.
ومن ذلك ً

وحماجة
وأ َّم�ا م�ا ابتاله به ممَّا كتبه وق�دَّ ره عليه :فمخالف�ة أبيه وقومه ،ومناظرت�ه قو َمه،
َّ

الن ُّْم ُروذ ،وإلقاؤه يف النَّار ،واهلجرة من بلده العراق إىل الشام ،وابتالؤه بذبح ولده ،ثم تركه
مع أمه هاجر ٍ
بواد غري ذي َز ْرع.
ِّ
ح�ق القيام ،من غري تفريط وال تقصري
(ﮪ) أي :أ َّد ُاه َّن أحس� َن التأدية ،وقام هب َّن َّ

وال تأخير ،فق�ام بالكلمات الرشع َّية ىَّ
ووف هب�ا ،وصرب عىل القدَ ر َّية واحتس�ب ،وصرب عىل
طاعة اهلل ،وعىل أقدار اهلل؛ ولذلك رفع اهلل منزلتَه ،وكافأه عىل ذلك يف الدُّ نيا قبل اآلخرة.

فقال( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) أي :يأمتُّون بك يف هذه اخلصال ،ويقتدي بك الصاحلون

بس�نَّتك .و(اإلمام):
إىل يوم القيامة؛ فتكون قدوة هلم يف الدِّ ين ،هيتَدون هبديك ،ويس�تنون ُ

هو َمن ُيقتدَ ى به.

ِ
ب أن يكون هذا يف
فلما رأى
إبراهي�م ما يف ذلك من اخلري العميم والث�واب العظيم؛ َرغ َ
ُ

اخلري هلم-؛ فقال طال ًبا من ر ِّبه( :ﯔ ﯕ) أي :اجعل منهم
ذر َّيته ً
أيضا -وهذا من حم َّبته َ

أئمة.
َّ

فاس�تجاب اهلل ُدع�اء إبراهي�م ،مق َّي�دً ا ومرشو ًط�ا ،فق�ال( :ﯘ ﯙ) أي :ال ُيصي�ب
�وة ،واإلمام�ة يف الدِّ ين (ﯛ) أي :ألن ُف ِس�هم،
حيص�ل على (ﯚ) أي :النُّ ُب َّ
وال ُ
ولغريهم.
((( تفسري عبد الرزاق ( ،)289/1تفسري الطربي (.)9/2
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فد َّلت اآلية عىلَّ :
تنفري من الظلم.
أن الظاملني ال يكونون َّ
أئمة وقدو ًة للناس ،ويف هذا ٌ

املفسين (العهدَ ) يف قول�ه تع�اىل (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) بأنَّه :األمان
ُ
بع�ض رِّ
وفَّس�رَّ
صح عن قتادة وإبراهيم ،قاال« :ال ينال عهدَ اهلل يف اآلخرة الظاملون،
واألكل والعي�ش ،كام َّ
فأما يف الدُّ نيا :فقد ناله الظاملِ ،
فأم َن بهَ ،
وأبرص ،وعاش»(((.
وأكل،
َّ
َ
الربيع بن أنس  يف اآليةَ « :ع ْهد اهلل الذي
وفس بعضهم (العهد) بأنه :الدِّ ين ،فقال َّ
رَّ

َع ِهدَ إىل عباده :دينُه ،يقول :ال ينال دينُه الظاملني»(((.

بعضهمَّ :
عاهدت
إن معنى اآلية :أنَّ�ه ال عهد عليك لظامل أن تطي َعه يف ُظ ْلمه ،فلو
َ
وق�ال ُ

أمرك بمعصية؛ فال جيوز لك أن تُطي َعه يف ذلك؛ ألنَّه
أمريا أو إما ًما عىل السمع والطاعة ،ثم َ
ً
ِ
ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(((.

أيضا:
ويف هذه اآلية من الفوائد ً
منزلة إبراهيم اخلليل .

وفيها :أنَّه بالصرب واليقني والعمل بالشرَّ ْ ع املتني ،تُنال اإلمامة يف الدِّ ين.

يدعو لذر َّيته بالصالح واهلداي�ة ،وأن يكون منهم قاد ًة يف
وفيه�ا :أنَّه ينبغي لإلنس�ان أن
َ

اخلري.

ٍ
وفيه�اَّ :
صالة ،وال
أن الظ�امل ال يص ُلح أن يكون خليفة ،وال حاكًم�اً  ،وال ُمفت ًيا ،وال إما َم
راويا ِ
للع ْلم واحلديث.
ً
وفيه�ا :أنَّ�ه ليس ُّ
احل�ق؛ بل منهم ظاملون ،كما قال تعاىل:
كل ذر َّي�ة إبراهيم  عىل ِّ

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [الصافات.]113 :

بعض دعوة إبراهي�م  ،كام يف قوله( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
وقد اس�تجاب اهلل َ

ﮜ) [العنكبوت.]27 :
((( تفسري الطربي (.)23/2
((( تفسري الطربي ()23/2

((( انظر :املحرر الوجيز ( ،)193/1تفسري املاوردي (.)185/1
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�و منـزلته ،حت�ى اجتمع ُ
أه�ل األديان عىل
وفيه�اَ :ف ْض�ل اخللي�ل إبراهيم  ،و ُع ُل ُّ

تعظيمه.

أئمة
وفيه�ا :مكافأة اهلل أله�ل َّ
الصرب واليقني ،بأبواب األجر الت�ي يكتبها هلم ،بجعلهم َّ

َيقتدي هبم الناس.

وفيها :عاقبة ال ُّظ ْلم الوخيمةَّ ،
وأن ال ُّظلم ينـزل بأهله إىل أسفل سافلني.
وفيها :أنَّه ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل.

وفيهاَّ :
أن الن ََّسب ال ينفع الظامل وال يرفعه ،فاستثنى اهلل من اخلري ال َّظلمة ،ولو كانوا من

ذر َّية اخلليل .

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):

حممد  لقومك أنَّنا صيرَّ نا (ﯟ) وهو:
وقول�ه (ﯝ ﯞ) أي :واذكُر يا َّ
الكعبة ،بيت اهلل  .وقد أفادت (الـ) يف قوله (ﯟ) أنَّه البيت املعهود الذي ال يجُ ْ َهل.

َج َع َله اهلل (ﯠﯡ) أيِ :
مرج ًعا ومعا ًدا ،ك َّلام انرصفوا منه اشتاقوا إليه ،فعادوا وثابوا
إليه يف احلج والعمرة ِ
والعبادة ،فال ينقيض منه الو َطر ،وال تش�بع منه النفوس .ويثوبون إليه
ُ
ِّ
ويتوجهون إليه بأجسادهم ،ويتذكَّرونه يف ِّ
كل يوم وليلة.
الصالة ب ُق ُلوهبم،
ً
َّ
أيضا يف َّ

وقوله (ﯢ) أي :جعلناه آمنًا ،يأ َمن فيه الناس عىل دمائهم وأمواهلم ،ويأ َمن فيه حتى
حمل ٍ
الصيد واألش�جار أن تُقطع .وهو ُّ
أمن ملن يس�كنه ،وكان الرجل يف اجلاهل َّية يرى قاتل
يتعرض له ،وكانوا ال ُي ِغ َ
ريون عىل مكة مع شرِ ْ كهم.
أبيه أو أخيه يف َ
الح َرم فال َّ
وألج�ل توفري األم�ن فيه؛ هنى النبي  عن محل السلاح يف مكَّ�ة؛ فقال« :ولاَ
ِ
الح ِلق ٍ
تال»(((.
يحُ ْ َم ُل فيها س ٌ

الح َج�ر الذي
وقول�ه (ﯣ) أي :اج َعل�وا (ﯤ ﯥ) أي :م�كان القي�ام ،وه�و َ

((( رواه مسلم (.)1374
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ِ
ِ
وأداء ركعتَي
للصلاة،
نب�ي اهلل إبراهيم  لبن�اء الكعبة (ﯧ) أي:مكانًا
ق�ام عليه ُّ
الطواف خل َفه.

ِ
النبي  هب�ذا؛ فلماَّ فرغ من الط�واف اجته إىل َمق�ام إبراهيم ،
وق�د َعم َ�ل ُّ
فقرأ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) ،وصلىَّ ركعتَني(((.
احلج كله ،أي :املش�اعر وأماكن املناسك،
الح َرم ك ُّله .وقيلُّ :
وقيل( :مقام إبراهيم) هو َ

واتخِّ اذها مصلىَّ  :يعني :الدُّ عاء فيها.

قوله (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) أي :أمرنامها وأوصينامها ،و(العهد) :هو الوص َّية
بام هو ُم ِه ّم( .ﯭ ﯮ) هذا تفسري (العهد) (ﯯ) أضاف (البيت) إليه؛ لبيان رشفه.
البي�ت و َيبني�اه عىل التوحي�د واإلخالص هلل،
يؤسس�ا
فأمرمه�ا اهلل
َ
َ
وأوج�ب عليهام أن ِّ
ويطهراه من األوثان واألرجاس ِ
احل ِّس� َّية واملعنو َّي�ة ،وأن حيفظاه فال ُين َْصب حو َله يش ٌء من
ُ ِّ
والتنازع عنده.
الزور،
ُ
والر َفث وقول ُّ
األوثان ،و ُيصان عن النجاسات ،وعن ال َّلغو َّ

(ﯰ) أي :حو َله ،فيكون التطهري ألجلهم ،وإلعانتهم عىل عبادهتم ،وكثري منهم
ٍ
ومكان بعيد.
قد جاء من ُغ ْر ٍبة،
وبدأ بـ (الطائفني)؛ َّ
خاصة باملس�جد احلرام .ثم ثنَّى بـ (ﯱ) أي:
ألن عبادهتم َّ
ِ
ِ
املجاورين له ،ال يرحتلون منه وال يذهبون .فالطائفون غرباء،
املعتكفني فيه،
املقيمني عندَ ه،

والعاكفون أهل املكان.

ثم ث َّلث بـ (ﯲ ﯳ) أي :املص ِّلني ،وهذا يشمل القريب والبعيد من الكعبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

والعرب ،الذين كان�وا يعبدون األوثان عن�د الكعبةَّ ،
بأن اهلل
ال�ر ُّد على ُمرشكي ُق َري�ش
َ
َّ

يؤسس�اه عىل توحيد وإخالص ،ابتغا َء َو ْجه اهلل ،ويصوناه عن
تعاىل قد أمر اخلليل وابنه أن ِّ
الشرِّ ك ،فخالفتُم ذلك أيهُّ ا ِ
املرشكون.
((( رواه مسلم ( ،)1218يف حديث جابر  ،يف وصف َح َّجة النبي .
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وفيه�ا :اشتراط طهارة م�كان الط�واف ،واشتراط طهارة لب�اس الطائفين؛ فال جيوز
ِ
يطوف يف ُب ْق َعة ن ِ
وب ن ِ
يطوف ب َث ٍ
َج ٍ
َجسة.
س ،كام ال جيوز أن
للطائف أن
َ
َ
واس�تفاد بعض العلامء من اآليةَّ :
أن الطواف ال يكون إلاَّ حول الكعبة ،وداخل املسجد
خارج املسجد مل يجُ ْ ِزئه.
احلرام ،فلو طاف
َ
والسجود.
والركوعُّ ،
وفيهاَ :ف ْضل الطواف ،واالعتكافُّ ،

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ):

حمم�د  إذ قال إبراهيم ،أي :يف ُدعائه:
وقول�ه (ﯵ ﯶ ﯷ) أي :واذكر يا َّ

(ﯸ ﯹ ﯺ) أي :ال�وادي املهجور اخلايل ،الذي ليس فيه زرع وال ماء وال بناء (ﯻ)

(البلد) :اس�م ِّ
كبريا( .ﯼ) أي :ذا أمن ،يأمن
لكل مكان َم ْسكون ،س�واء كان
صغريا أو ً
ً
أهله فيه من ال َق ْحطَ ،
والم ْسخ،
والرعب واخلوفَ ،
والس ْلب ،والنَّهبُّ ،
والخ ْسف ،وال َقتْلَّ ،
واجلوع ،ونحو ذلك.

األعم األغلب
وقد اس�تجاب اهلل دعا َء إبراهيم ؛ فجعل مكة بل�دً ا آمنًا ،وهذا يف
ِّ

م�ر العصور وك َِّر الدُّ ه�ور .وال ُينايف ذلك ما وقع يف مكة من ح�وادث قليلة ُت َعكِّر هذا
على ِّ
لألعم األغل�ب؛ َّ
األم�ن ،والقاع�دة تبقى قاع�دة وإن ُو ِجد هلا ش�وا ّذ؛ َّ
فإن مكة
ألن احلكم
ِّ
مرت عليها .هذا من الناحية القدَ ر َّية.
رشفها اهلل -كانت آمن ًة يف غالب األزمان التي ََّّ
فإن اهلل أوجب علينا أن نحف�ظ األمن يف مكة ،وال ن ِ
وأ َّم�ا م�ن الناحية الرشع َّية؛ َّ
ُخ َّل به،

ونعتني به أكثر ممَّا نعتني به يف األماكن األخرى.
َ

ِ
(ﯽ) أيِ :
س�اكنيه واملقيمني فيه (ﯿ ﰀ) بأنواعها ،فيؤتى
أعط (ﯾ) أي:

هبا إىل مكة من سائر أنحاء العامل.

(ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) :أراد اخللي�ل  أن تك�ون ه�ذه الدَّ عوة للمؤمنني؛

بالرزق عىل طاعة اهلل.
ليستعينوا ّ
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أيضا( ،ﰋ) أي :أمدُّ له من الدُّ نيا
(ﯶ) أي :اهلل ( :ﰉ ﰊ) أي :س�أرزقه ً

(ﰌ) أي :من الزمان ،وهو مدَّ ة حياهتم ،واملتاع -بل الدُّ نيا ك ُّلها -لو حصلت لشخص

فهي قليلة ،كام قال اهلل تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ) [النساء.]77 :

(ﰍ ﰎ) أيُ :أ ِجلئ�ه وأس�وقه (ﰏ ﰐ ﰑ) أي :ال�ذي ال حميص له عنه ،وال
منجى له منه .وهذا جزاء ِوفا ًقا عىل كُفره( .ﰓ ﰔ) أيِ :
املرجع الذي يصري إليه.
َ
ً

ويف هذه اآلية من الفوائد:
أنَّه ال غنى لإلنسان عن ُدعاء اهلل ،مهام كانت مرتبته.
وفيهاَّ :
ب يف حصول املقصود.
أن الدُّ عاء س َب ٌ

بمن يؤ ُّم البيت احلرام.
وفيها :رأفة إبراهيم اخلليل َ

الرزق ملن آمن باهلل واليوم اآلخر.
وفيها :احتياطه يف الدعاء؛ لـماَّ طلب أن يكون ِّ
وفيهاَّ :
أن اهلل يرزق املؤمن والكافر.

وفيها :أنَّه ل كانت اإلمامة نِعمة دينية استثنى اهلل الظاملني منها؛ أل م ال يست ِ
َح ُّقون هذا
َّ
نهَّ
ـماَّ
ِ
ِ
ِ
يس�تثن الكافر منه؛ َّ
ألن
الرزق :فنعمة ُدنيو َّية؛ فأعطاه اهلل املس�لم والكافر ،ومل
الشرَّ َ ف .أ َّما ِّ
ِ
ِ
ب.
ب ،و َمن ال يحُ ُّ
متاع الدُّ نيا قليل ،وال ُيساوي عند اهلل َجناح بعوضة ،فلذلك ُيعطيه َمن يحُ ُّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ):

حمم�د  إذ يرف�ع إبراهي�م 
وقول�ه (ﭑ ﭒ ﭓ) أي :واذك�ر ي�ا َّ

(ﭔ) يف بناء البيت ،وهي مجـع (قاعـدة) ،وقاعدة الش�ـيء :أسـاسه( .ﭕ ﭖ)

أي :الكعبـة.

(ﭗ) ابنهُ ،ي ِ
شارك أباه يف رفع القـواعد.

(ﭘ ﭙ ﭚ) أي :يدع�و ٌّ
بالرضا،
ال�ر َّب  ب َقب�ول عملهام ،وأن يتل َّق�اه ِّ
كل منهما َّ
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اعتراف من اخلليل وابنه بق َّل�ة العمل ،والتقصري فيه .و(تق ُّب�ل) اهلل للعمل أي:
وه�ذا كأنَّه
ٌ

تل ِّقـيه بالرضا واإلثابة.

(ﭜ ﭝ ﭞ) أي :لدُ عائنا (ﭟ) بحالنا ،وتقصرينا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
املعاونة يف فِ ْعل اخلري.

وفيها :بِ ُّر االبن ألبيه.

ِ
رارا من االغترِ ار
وفيه�ا :ن َظر العبد املؤمن ل َع َمله ب َعين النقص مهام كان؛ تواض ًعا هلل ،وف ً

وال ُع ْجب.

ومن فوائد اآليةَّ :
أن من إِحكام البناء تأس َيسه عىل قواعد.

وق�د َف ِه َم بعض العلماء من اآليةَّ :
أن أس�اس البيت كان موجو ًدا قب�ل إبراهيم اخلليل،

فجاء فرف َعه .لكن ال يلزم من اآلية وجود القواعد قبل إبراهيم ؛ فهو الذي وض َعها،
وه�و الذي رف َعها ،وقد كان حتديد مكان البيت وحدود البنيان بوحي من اهلل  ،كام قال

وعرفناه به.
تعاىل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) أي :ع َّينا له حم َّله َّ

وق�د روى البخ�اري  يف «صحيح�ه» ،ع�ن اب�ن ع َّب�اس  ،أن إبراهي�م قال
ِ
َ�ع َما َأ َم َر َك َر ُّب َكَ ،ق َ
�الَ :وت ُِعينُنِي؟
اصن ْ
إلسماعيلَ « :يا إِ ْسَم�اَ ع ُيل ،إِ َّن اهلل َأ َم َ�رنيِ بِ َأ ْم ٍرَ ،ق َالَ :ف ْ
َق َالَ :و ُأ ِعين َُك.

ِ
َق َ
�ار إِ ىَل َأك ََم ٍة ُم ْرت َِف َع ٍة َعلىَ َم�ا َح ْولهَ َاَ -ق َال:
�ي َها ُهنَا َب ْيتًا َ
و َأ َش َ�الَ :ف�إِ َّن اهلل َأ َم َرنيِ َأ ْن َأ ْبن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َي ْبنِيَ ،حتَّى إِ َذا
َفعنْدَ َذل َك َر َف َعا ال َق َواعدَ من ال َب ْيتَ ،ف َج َع َل إِ ْسماَ ع ُيل َي ْأتيِ بِاحل َج َارةَ ،وإِ ْب َراه ُ
َاو ُله ِ
ِ
ِ
ِ
احل َج َارةَ،
الح َج ِر َف َو َض َع ُه َل ُهَ ،ف َقا َم َع َل ْيه َو ُه َو َي ْبنيَ ،وإِ ْسَم�اَ ع ُيل ُين ِ ُ
ْار َت َف َع البِنَا ُءَ ،جا َء بهِ َ َذا َ
ها َي ُقوالَ ِن( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ).
َو مُ َ
ِ
�الَ :فجع َ ِ ِ
ها َي ُق�والَ ِن( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ورا َح ْ
َق َ َ َ
�و َل ال َب ْي�تَ ،و مُ َ
لا َي ْبن َي�ان َحتَّى َيدُ َ

ﭞ ﭟ)»(((.

((( صحيح البخاري (.)3364
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س�س ُق َر ٌ
الس ْيل ،وكانت القواعدُ حجار ًة
وقد رأت هذه األُ َ
يش لـماَّ بنوها ،بعدما هد َمها َّ
خرضاء ِ
متامسكة.

ِ
مس�لم»((( َّ
أن عبد اهلل بن الزبير  لـماَّ أعا َد بنا َءها كش�ف عن
وثب�ت يف «صحي�ح
أساس�اتهِ ا ،حت�ى نظر إليها ال ُع ُ
دول من أهل مكة ،ثم بنى عليه�ا ال ُبنيان وجع َلها عىل قواعد
إبراهيم  ،ثم ُأعيدَ ت إىل ما كانت عليه بعد مقتله .

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ):

حلكمك
ث�م ق�ال تع�اىل يف ُدع�اء اخللي�ل وابن�ه( :ﭡ ﭢ ﭣ) أيُ :منقا َدي�ن ُ
خملصني بالتوحيد ِ
ِ
(ﭤ) أيِ :
والعبادة .وال َّ
َس�لمني ،ولكنَّهام
ش�ك أنهَّ ام كانا خمل َصني مست َ
أرادا طلب املزيد والتثبيت.
(ﭥ ﭦ) أي :واجعل م�ن أوالدنا (ﭧ ﭨ ﭩ) أي :مجاعة ُمنقادة ألمرك،

ِ
تفرع منه.
مخُ لصة .و(ذر َّية) اإلنسانَ :من َّ

العرب
العرب؛ ألنهَّ م من ذر َّية إسماعيل  ،وغري َ
ويدخ�ل يف ُدعاء اخللي�ل وابنهَ :
َان فيِ و َلد إبر ِ
اهيم :ال َعرب َو َغري ال َع َرب.
ً
أيضاَ ،وقدْ ك َ َ
َ
احلج
وقول�ه (ﭪ ﭫ) أي :ع ِّلمن�ا مواض�ع ن ُُس�كنا وعباداتنا ،و َب رِّصن�ا بأفعال ِّ
العبادة فيه .و(املنسك) :مكان ِ
ومواقيته ،ومواضع ِ
العبادة.

ويؤخَ ذ من هذاِ َّ :
ِ
الرشعي.
رش َعه اهلل ،وتتو َّقف عىل الدليل
ّ
أن العبادات توقيف َّية ،ال تَص ُّح إلاَّ بام َ
محِ
وجتاو ْز
قصنا فيه من طاعتك،
َ
(ﭬﭭ) أي :و ِّفقنا للتوبة فيام فر َّطنا فيه ،وسا نا فيام رَّ
تواضع اخلليل وابنه .
عنَّا .ويف هذا ُ
بمن
(ﭯ ﭰ ﭱ) أي :كثير التوب�ة على التائبني( ،ﭲ) أي :كثير الرمحة َ

يشاء من عباده.

((( صحيح مسلم (.)1333
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
أنَّه ينبغي لإلنسان أن يشمل ذر َّيته بالدُّ عاء.

وفيهاَّ :
أن األصل يف اإلنسان اجلهل ،فيحتاج إىل تعليم من ر ِّبه.

ِ
وفيهاَّ :
يت الدليل عىل مرشوع َّيتها.
أن األصل يف العبادات املنع ،حتى يأ َ
أن الناس م ِ
وفيهاَّ :
فتقرون إىل توبة اهلل ،حتى األنبياء .
ُ

(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ):

أيضا( :ﭴ ﭵ) أيِ :
أرس�ل (ﭶ) أي :يف األُ َّمة
ث�م قال تعاىل يف ُدعاء اخلليل ً
ِ
ِ
ونسبهم (ﭹ
العرب (ﭷ ﭸ) أي :من أن ُفسهم َ
املسلمة من أوالدنا ،واملقصود هناَ :
ﭺ) يقرأ عليهم (ﭻ) أيُ :يميل عليهم آيات القرآن؛ ليأخذوها منه.

(ﭼﭽ) أي :معاين القرآن ،وما فيه من دالئل التوحيد ،والنُّ ُب َّوة ،واألخبار
ِ
السنة ،وحقائق الرشيعة ،وال َفهم يف الدِّ ين.
الصادقة ،واألحكام العادلة( .ﭾ) أيُّ :
ويطهرهم من
(ﭿ)ُ :ين َِّم�ي فيهم طاعة اهلل ،واإلخالص ،واألخلاق الفاضلة،
ِّ

َدنَس الشرِّ ك ،وأنواع املعايص والرذائل.

إبراهيم اخلليل هب�ذه الدعوات الثلاث؛ ختمها بال َّثناء على اهلل؛ ألنَّه أرجى
ولـَّم�اَّ دع�ا
ُ
لقب�ول الدُّ ع�اء؛ فق�ال( :ﮁ ﮂ ﮃ) أي :الغال�ب ال�ذي ال ُيغ َل�ب ،مني�ع اجلان�ب.
ِ
و(احلكْمة) :وضع األش�ياء يف مواضعها املناسبة هلا،
(ﮄ) أي :من له احلكمة التامة.
ِ
ومراعاة مصالح عباده.
فتصدُ ر أفعاله عن ِحكمتِه،

ويف هذه اآلية من الفوائد:
الر ُسل ،وقيامهم بتعليم الوحي.
حاجة الناس إىل ُّ

وفيها :أمه َّية 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):

ث�م قال تعاىل ،ر ًّدا عىل الك َّفار فيام أحدث�وه من الشرِّ ك باهلل ،وعىل اليهود والنصارى فيام
ِ
ابتدَ عوه من الك ِ
واملخالفة ملِ َّلة إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء( :ﮆ ﮇ) :وهذا
ُفر باهلل،
اس�تِفهام إن�كاري توبيخي ،املراد ب�ه النفي؛ أي :ال َيرغ�ب وال ُي ِ
عرض (ﮈ ﮉ ﮊ)
ِ
(الم َّلة) هي :الدِّ ين والرشيعة.
وم َّل�ة اخللي�ل  قائمة على التوحيد ،والرباءة م�ن الشرِّ ك ،وإخلاص ِ
ِ
العبادة هلل،
والبراءة ممَّا ُيع َبد من دون اهللُّ ،
والش�كر لنِ َعم اهلل ،والصلاح يف النفس ،واإلصالح للغري،
المنكَ�ر ،كما جاء يف آي�ات كثرية يف وص�ف ِم َّلة اخللي�ل ؛ ومنها( :ﮠ ﮡ
وإن�كار ُ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [األنعام.]161 :

الرشد .واملعنى :ال يرتك ِم َّلة إبراهيم إلاَّ َمن
(الس� َفه) :ضد ُّ
وقوله (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) َّ
وأي َس َف ٍه أعظم من الوقوع يف الشرِّ ك؟!
أ َّذل نفسه ،وأهلكَها،
وظلمها ،وض َّيعهاُّ ،
َ
(ﮐ ﮑ) أي :اخرتن�اه ،وجعلن�اه صف ًّي�ا من اخلل�ق (ﮒ ﮓ) أي :اختذناه

الرس�الة ،والقيام بالدَّ ع�وة والبلاغ( .ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
خليًل�اً  ،وبعثن�اه َ
بح ْم�ل أعب�اء ِّ

بالرضا والكرامة يوم القيامة ،املش�هود له باخلري واالس�تقامة
ﮙ) أي :من الفائزين ِّ

عىل رؤوس األشهاد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
الر ُس�ل س�فهاء ،وإن كانوا أذكي�اء يف الدُّ نيا ،مهما كان عندَ هم من
أن املخالفين لدعوة ُّ
ِ
وهيمنة.
قوة َ
الع ْلم بالصناعة ،واخلربة بالسياسة واإلدارة ،ومهام ُأوتُوا من َّ

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ):

حممد  أل َّمت�ك ،إذ قال اهلل إلبراهيم:
وقول�ه (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) أي :واذك�ر يا َّ
(ﮟ) أيِ :
أخل�ص دينَ�ك وعم َل�ك هلل؛ فاس�تجاب ،وأج�اب قائًل�اً ( :ﮢ ﮣ
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ض�ت أم�ري إلي�ه .وهذا يش�مل إسلام الباطن
وفو
ُ
ﮤ) أي :أخ َل ُ
ص�ت دين�ي ل�هَّ ،
والظاهر.

وما أكثر الذين ُأ ِم ُروا باإلسالم ،ومل ُي ْس ِلموا!

الربوب َّية
وقول�ه (ﮣ ﮤ) أي :مالِ�ك اخلالئق ومد ِّبرها .وهذا
يتضم�ن :توحيد ُّ
َّ

والصفات.
واألسامء ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وأقر.
َف ْضل إبراهيم اخلليل؛ حيث مل يستكرب عن تنفيذ األمر ،بل أذع َن َّ
ِ
وفيهاَّ :
الر ُّب اخلالِق.
أن الذي
ُّ
يستحق االستسال َم له :هو َّ

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ):

وقول�ه تع�اىل (ﮦ) (التوصي�ة) :ه�ي ال َعه�د املؤكَّ�د يف األم�ر اهل�ا ِّم (ﮧ) أي:
هب�ذه الكلمة العظيم�ة ،وهي( :ﮢ ﮣ ﮤ) ،وهذه ِ
الم َّل�ة -وهي ِم َّلة التوحيد
وص هبا
وص هب�ذه الكلم�ة
ُ
يعقوب َبني�ه ،كام ىَّ
واإلسلام( .-ﮨ ﮩ ﮪ) أي :ىَّ
إبراهيم -من ُ
قبلَ -بنيه.
جدُّ ه
ُ

وس�ارة؛ َّ
والظاه�ر -واهلل أعل�مَّ -
ألن البِش�ارة
أن يعق�وب ُ ولِدَ يف حياة إبراهيم
َ

ب�ه وبأبيه ج�اءت إلبراهيم ،كام يف قوله تع�اىل( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ،وهذا
يقتيض َّ
أن يعقوب ُو ِجدَ يف حياة جدِّ ه.
أقرب إىل ال َقبول واالس�تجابة.
(ﮫ) أي :ي�ا أبنائي .وإنَّام ناداهم هبذا ال ِّلني؛ ليكون
َ

بني سائر
(ﮬ ﮭ ﮮ) أي :اختار (ﮯ ﮰ) أي :دين اإلسلام ،اصطفاه لكم من َ
أيضا هوِ :
العبادة والعمل.
األديان .و(الدِّ ين) ً
(ﮱ ﯓ) أي :ال يأتيك�م امل�وت وينـزل بك�م (ﯔ ﯕ ﯖ) أي :وحا ُلكم

واالستمرار عىل اإلسالم.
البقا ُء
ُ
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ِ
وأحس�نوا يف حال احلياة،
ومعن�ى ه�ذه الوص َّية :اث ُبتوا عىل اإلسلام حتى متوت�وا عليه،

والزم�وا ه�ذا الدِّ ي�ن؛ لريزقك�م اهلل الوفاة عليه؛ َّ
ف�إن املرء يم�وت غال ًبا عىل م�ا كان عليه،
َ

و ُيب َعث عىل ما مات عليه ،كام قال تعاىل( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ) [الليل.]7-5 :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االهتِمام باألوالدِ ،
واحل ْرص عىل صالحهم ،وأمه َّية الوصي�ة إليهم قبل املوت ،وح ُّثهم

التمسك بالدِّ ين.
عىل
ُّ

والصرب؛ حتى ال يأت َيه املوت وهو
يتعهد نفس�ه دائام ِّ
باحلق َّ
وفيها :أنَّه ينبغي لإلنس�ان أن َّ

غافل.

ويف اآليةَّ :
أن األعامل باخلواتيم.

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ):

َ
تفصيل ما قال يعقوب  ل َبني�ه؛ فقال ( :ﯘ ﯙ) أي :يا أهل
ث�م بَّي�نَّ تعاىل
ِ
املجادلون يف التوحيد ،الواقعون يف الشرِّ ْ ك ،يا َمن تنسبون
الكتاب ،ويا أيهُّ ا اليهود ،ويا أيهُّ ا
إىل األنبي�اء أق�والاً مل يقولوه�ا .ه�ل (ﯙ ﯚ) :مجع (ش�هيد) أو (ش�اهد) ،بمعنى:
ح�ارض .أي :ه�ل كنت�م حارضين وص َّيته؟! وه�م بالتأكيد مل حيرضوا ،فل َي ْس�معوها من اهلل
الشهيد ،الذي يخُ رِب بأنباء ال َغيب ،وما حصل يف املايض.
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) أي :أس�باب امل�وت ومقدِّ مات�ه (ﯟ ﯠ ﯡ) االثن�ي

عرش( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أيَ :من هو إهلكم الذي تعبدونه من بعد مويت؟ وإنَّام قصد
ِ
العبادة الصحيحة املرشوعة فقط.
وه�ذا م�ن باب ْ
رس�وخ ما ر َّبى عليه أبناءه يف حياته،
أخذ امليثاق عليهم؛ وليتأكَّد األب من ُ

وليؤكِّد عليهم عند مماته ،وليكون ذلك ر ًّدا عىل َمن سيفرتي عليه من أهل الكتاب بعد ذلك.
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َّ
حماج ًة لليهودَ ،مفادها :إذا كنتم مل حترضوا وص َّية يعقوب؛ فكيف تنسبونه
فكأن يف اآلية َّ
إىل ِ
دين اليهود َّي ِة الباطل؟!
ِ
يتوجه هبا
وقوله (ﯢ ﯣ) يش�مل مجيع أنواع العبادة ،من األقوال واألفعال ،التي َّ

العابد إىل ر ِّبه.

ِ
واآلخري�ن .ث�م ب َّين�وا ه�ؤالء اآلب�اء،
األولين
رب َّ
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) ّ
الجدِّ أب ولو كان
الجدُّ  ،و ُيط َلق عىل َ
فقالوا( :ﯫ ﯬ ﯭ) ،وإبراهيم هو َ
بعيدً ا ،كقوله تعاىل( :ﯓ ﯔ ﯕ) [احلج.]78 :

وقدَّ موا (إسامعيل) عىل (إسحق) -مع أنَّه عم-؛ ألنَّه كان أكرب سنًّا من إسحق .وإطالق
األب عىل العم من باب التغليب ،كام تُطلق األُ ّم عىل اخلالة.

(ﯮﯯ)؛ للتأكي�د على توحي�د األلوهي�ة ،ورصف ِ
العب�ادات إىل اهلل وحدَ ه ال رشيك
َّ
له( .ﯰ ﯱ ﯲ) أي :مطيعون ،خاضعون ،منقادون .فحرصوا ِ
العبادة يف ربهِّ م .
َ
ُ ُ
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
أن التوحيد وص َّية األنبياء.

وفيهاَّ :
حق عىل األنبياء وغريهم.
أن املوت ٌّ

وفيهاَّ :
أن أبناء يعقوب -وهم إخوة يوسف -كانوا عىل التوحيد.

ِ
الموصيِ َيعي
رشط ص َّحتها :أن يكون ُ
وفيه�ا :أمه َّية الوص َّية عند حضور األجل ،وم�ن ْ

ما يقول.

(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ):

وقول�ه تع�اىل (ﯴ ﯵ) أي :إبراهي�م وإسماعيل وإس�حق ويعق�وب ،وأبناؤه�م،

مضت وسل َفت باملوت.
و(ﯵ) أي :مجاعة (ﯶ ﯷ)َ :

(ﯹ ﯺ ﯻ) أي :ج�زاء ما فعلته م�ن اخلريات (ﯼ) أي :يا أيهُّ ا ِّ
املتأخرون ،أو:

ي�ا معرش اليهود والنص�ارى (ﯽ ﯾ) من العم�ل( .ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) أي :ال
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ت َ
ُؤاخذون بس� ِّيئاهتم ،وال تُس�ألون عن أعامل َمن س�بقكم ،فال تنالون ممَّا كس�بوا ش�ي ًئا ،وال

ينالون ممَّا كسبتُم شي ًئا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن االعتامد عىل أعامل اآلباء ال يجُ دي شي ًئا ،و َمن أبطأ به عم ُله مل ُي رْ ِ
َّ
سع به ن ََس ُبه.

وفيها :أن ِ
اآلخر ال ُيسأل عن عمل األَول.

وفيها :إثبات سؤال الناس يوم القيامة عن أعامهلم.

اإلمس�اك ع حصل من ِ
بني الصاحلني؛ َّ
ألن ذلك قد يؤ ِّدي إىل
و ُيس�تفاد من اآلية:
الفتَن َ
ُ ماَّ
الوقيعة يف بعضهم ،ونقول( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) ،وال نُسأل عماَّ َع ِملوه.
ويف اآلية :إثبات عَدْ ل اهلل تعاىل.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ):

ول ذكر تعاىل َّ ِ
�محة؛ دعا أهل الكتاب إىل اتِّباعها ،ور َّد
الس ْ
أن م َّلة إبراهيم هي احلنيف َّية َّ
ـماَّ
على دعواهم( :ﭑ) أي :اليهود والنصارى -خياطِبون املس�لمني( :-ﭒ ﭓ)
أي :عىل ِم َّلة اليهود (ﭔ ﭕ) أي :عىل ِم َّلة النصارى؛ (ﭖ) أي :تكونوا ُمهتَدين،
ِ
وتصلوا إىل اخلري ،وتظ َفروا بالسعادة!
وق�د ور َد يف س� َبب نزول هذه اآلية :عن ابن ع َّب�اس  قال :قال عبد اهلل بن ُصور َيا
األع�ور لرس�ول اهلل  :ما اهل�دى إلاَّ ما نحن علي�ه ،فاتَّبِعنا يا حمم�د ِ
هتتد! وقالت
ْ
َّ
ُ
النصارى مثل ذلك .فأنزل اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) اآلية(((.

حممد  يف جواهبم( :ﭙ ﭚ ﭛ) أي :ال نتبع إلاَّ ِم َّلة إبراهيم؛
(ﭘ) أي :يا َّ

فاهلُدى فيها ،ونحن أوىل به.
((( تفسري الطربي ()102/3
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ِ
ص.
(ﭜ) أي :مائلاً عن األديان الباطلة إىل دين ِّ
احلق ،فهو مستقيم خمل ٌ

�ص إبراهي�م ِّ
ُ
بالذكر هنا دون غريه من األنبياء؛ ملكانته عن�د أهل الكتا َبني ،وإمامته،
وخ َّ

ومنـزلته من رب العاملني.

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) :هذا تأكيدٌ لقوله( :ﭜ).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تربئة إبراهيم  من الشرِّ ك األكرب واألصغر.

وفيها :تعريض بأهل الكتا َبني؛ لإلشارة إىل ما هم عليه من الشرِّ ك.

ويف اآلي�ةَّ :
أن أصح�اب األديان الباطلة ،وك�ذا أصحاب البدع ،يدَّ ع�ون دائماً أنهَّ م عىل
حقَّ ،
وأن اتِّباعهم يؤ ِّدي إىل اهلداية.
ٍّ

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ):

وبر ُس�له ،ويؤمنوا بام
ث�م أم�ر تعاىل عباده املؤمنين أن يؤمنوا به ،ويصدِّ ق�وا ب ُكتُبه ك ِّلهاُ ،
بني ٍ
أحد منه�م يف اإليامن ،وأن
َأن�زل على أنبيائه املتقدِّ مني على وجه اإلمج�ال ،وألاَّ ُيفرقوا َ

يقولوا ذلك لليهود والنصارى؛ ر ًّدا عىل دعواهم املتقدِّ مة.

فق�ال تع�اىل( :ﭣ) ِ
للنب�ي  وأ َّمت�ه مجي ًع�ا( :ﭰ ﭱ) أي:
واخلط�اب
ِّ
تصدي ًق�ا بال َق ْل�ب ،ونط ًق�ا بال ِّلس�ان ،وعمًل�اً بما يرتتَّب على ذل�ك( .ﭦ ﭧ ﭨ) أي:
�ورة
الس�نَّة( .-ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) أي :يف ُص ُحفه -كام يف ُس َ
م�ن الق�رآن ،وبيانه -وه�و ُّ

«األعىل» -ومما جاء فيها(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األعىل.]17-16 :
منـزل إليه قط ًعا( ،ﭮ ﭯ) كذلك ،وإن مل نعلم ما ُأ ِنزل
نبي َّ
(ﭭ) فه�و ٌّ

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 ُ
وشعوب بني إرسائيل.
قبائل
ُ

وقوله (ﭱ ﭲ ﭳ) أي :من اآليات الرشع َّية يف التوراة ،واآليات الكون َّية -كاليد

والعصا( .-ﭴ) :الذي أويت آيات رشع َّية يف اإلنجيل ،وآيات كون َّية -كإحياء املوتى،
وإبراء األَك َْمه واألبرص بإذن اهلل.-
اخلاص.
(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) ُعمو ًما .وهذا من باب عطف العا ِّم عىل
ّ

بني ٍ
أحد منهم ،كام
نف�رق يف اإليامن َ
(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)؛ فاجلمي�ع أنبياء اهلل ،وال ِّ
ٍ
ٍ
ببعض -وهذا ُيبينِّ َف ْض َل املس�لمني عىل
ببعض وك َفروا
فعل�ت اليهود والنصارى -فآمن�وا

غريهم.

ِ
ظاهرا وباطنًا ،له س�بحانه ،ال
ستس�لمونُ ،منق�ا ُدون
وقول�ه (ﭿ ﮀ ﮁ) أيُ :م
ً

لغريه.

ِ
أن َر ُس َ
مس�لم  (((ع�ن ابن ع َّب�اس َّ ،
�ول اهلل
وم�ن فضائ�ل ه�ذه اآلية :م�ا رواه
« ك َ
َان َي ْق َ�ر ُأ فيِ َر ْك َعت ِ
َ�ي ال َف ْج ِر ،فيِ األُ ىَ
ول ِمن ُْهماَ ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) اآل َي َة ا َّلتِي
ِ
فيِ ال َب َق َر ِةَ ،وفيِ
اآلخ َر ِة ِمن ُْهماَ ( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)».
ويف رواي�ة :أنَّه «كان يق�رأ يف َر ْك َعتَي ال َف ْج ِر( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) ،والتي يف

آل عمران( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)»(((.

وهذا احلديث يبينِّ ُس�نَّة أخ�رى يف القراءة بعد الفاحتة ،يف ركعتَ�ي الفجر ،باإلضافة إىل
ُسورتيَ «الكافرون» و«اإلخالص».
البخ�اري  (((عن أيب هري�رة  قال :ك َ
َان
أيضا :م�ا رواه
وم�ن فضائ�ل ه�ذه اآلية ً
ُّ
((( صحيح مسلم (.)727
((( رواه مسلم (.)727

((( صحيح البخاري (.)7542
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الع ِ ِ
ِ
َأه ُل ِ
سونهَ َا بِال َع َربِ َّي ِة لأِ َ ْه ِل ِ
الكت ِ
ال ِم؛ فقال َر ُس ُ
َاب َي ْق َر ُء َ
اإل ْس َ
ول اهلل
ْ
ون الت َّْو َرا َة بِ رْ َ
بان َّيةَ ،و ُي َف رِّ ُ
« :ال تُصدِّ ُق�وا َأه َل ِ
الكت ِ
�مَ ،و ُقو ُلوا( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)
َاب َوال ُتك َِّذ ُب ُ
ْ
َ
وه ْ
اآل َي َة».

ويف هذه اآلية من الفوائد:

األه�م ،وإن كان ِّ
متأخ ًرا يف احلدوث؛ فإنه ق�ال( :ﭩ ﭪ ﭫ)؛ فقدَّ م ِذكر (ما
تقدي�م
ِّ
ُأ ِنزل إلينا) عىل ِذكر (ما ُأ ِنزل عىل إبراهيم وإسامعيل).
وفيها :أنَّنا ُأ ِمرنا أن نؤمن بالتوراة واإلنجيل والكتب املتقدِّ مة ،مع أنَّنا ال نعمل بام فيها.
خوة اإليامن َّية بيننا وبني مجيع املؤمنني املتقدِّ مني.
وفيها :اإلشارة إىل رباط األُ َّ

(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ):

ثم قال تعاىل( :ﮃ ﮄ) أي :الك َّفار -من أهل الكتاب وغريهم( -ﮅ ﮆ ﮇ

ور ُسله ،إيامنًا مماثلاً إليامنكم.
ﮈ) أهيا املؤمنون ،من اإليامن بجميع كتب اهلل ُ

فح َصل بينكم
(ﮉ ﮊ) أي :فقد أصابوا َّ
والرش�د ،وس�لكُوا سبيل التوفيقَ ،
احلق ُّ

االتِّفاق ،وصاروا مسلمني مثلكم.

الح َّجة عليهم؛ (ﮎ ﮏ)
(ﮌ ﮍ) أي :ع�ن ِّ
وأعرضوا بعد قي�ام ُ
احل�ق إىل الباطلَ ،

احلق ،وع�داوة لكم.
أي :يف احلقيق�ة (ﮐ ﮑ) أي :ف�راق وخلاف عظي�م ،و ُبعد عن ِّ

خالف ،مع ابتغاء املش َّقة عىل َ
ِّ
الطر َفني
و(الشقاق):
ٌ
الخ ْصم ،وتبا ُعد كُليِّ  ،بحيث يكون أحد َ
يف ِش ٍّق ،والثاين يف ِش ٍّق آخر.
و قوله (ﮐ ﮑ) ُيفيدَّ :
أن ِّ
الشقاق حميط هبم من كل جانب ،وهم ُمن َغ ِمسون فيه.

وه�ذا حيس�م األمر يف املوقف مع أه�ل الكتاب؛ فإ َّما أن يؤمنوا بمثل م�ا آمنَّا به فيكونوا
املواجهة.
مؤمنني مثلنا ،وإ َّما أن يتو َّلوا ف ُيصبِح بيننا وبينهم عداو ٌة وتباعُدٌ  ،ممَّا يؤ ِّدي إىل
َ
وبام َّ
الرهبة من هؤالء الكفار؛ َف ْقد طمأن اهلل
أن هذا قد ُيلقي يف ُق ُلوب بعض املس�لمني َّ
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ورشه�م ،و ُيبطِل مكرهم،
املؤمنني بقوله( :ﮓ ﮔ) أي :س�يكفيك َ
بأس�هم َّ
ُ
(السني) يف قوله (ﮓ)؛
وخيذهلم ،وينرصك عليهم عاجلاً غري آجل ،كام تفيده ِّ

أيضا.
فإنهَّ ا تفيد حت ُّقق وقوع الكفاية واحلامية ،و ُقرب الوقوع ً

ِ
ِ
وأهل الكتاب ،ونرص نب َّيه عليهم؛
اليهود
رش
وقد أنجز اهلل وعدَ ه؛ فكفى نب َّيه َّ 
َ
وأخرجهم م�ن ديارهم ،وفتح َخيرب وانترص
فقت�ل بني ُقريظة وس�باهم ،وأجىل بني النَّضري
َ
على أهلها ،و َغنِ َم املس�لمون غنائم عظيمة منها ،ومكَّ�ن نب َّيه  من نصارى ن َْجران
وس َّلطه عليهم ،وجع َلهم يف ُذ ٍّل ،يؤ ُّدون ِ
اجل ْزية إىل نب ِّيه .
(ﮖ) س�بحانه (ﮗ) ألق�وال الكافرين ،و ُدع�اء املؤمنني( ،ﮘ) بأحوال

اجلميع ،ون َّياهتم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّه ال يمكن أن يلتقي املسلمون وأهل الكتاب يف منتصف الطريق ،وال أن يتَّفقوا.

بين األديان ،فإما أن ي ِ
س�لموا ،وإ َّم�ا أن يتو َّلوا ،فتقوم
ويف ه�ذاُ :بطلان دعوة التقارب َ
َّ ُ
ِ
الصادقني.
املواجهة ،فيأيت نرص اهلل للمسلمني
العداوة ،ثم
َ

احلق ،فلا متييع حلقائ�ق العقيدة ،استرضا ًء هل�ؤالء ال َك َف�رة من أهل
وه�ذا ه�و طريق ِّ
َ
ونكون عىل دينهم.
َّبع ِم َّلتهم،
الكتاب ،وهم لن يرضوا عنَّا أبدً ا ،مهام تنازلنا ،حتى نت َ

ويف اآلية :أمه َّية التوكُّل عىل اهلل ،وأنَّه يكفى املسلمني عدُ َّوهم ،وحيفظهم من رشورهم.
الس والع َلن ،وإصالح الظاهر والباطن؛ ألنَّه سميع
وفىها :موعظ ٌة بمراقبة اهلل تعاىل يف رِّ ّ

لألقوال ،عليم بالبواطن والنِّ ِّيات.

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ):

(((
�مي
وس ِّ
فسه�ا ابن ع َّباس  وغريه بـ :دين اهلل ُ .
وقول�ه تعاىل (ﮚ ﮛ) :رَّ
ِ
الصب�غ يف األلوان يف األش�ياء
الدِّ ي�ن صبغ�ة؛ لظه�ور أث�ره عىل صاحب�ه ،مثلام َيظه�ر أثر َّ

((( انظر :تفسري الطربي ( ،)118/3تفسري عبد الرزاق ( ،)294/1تفسري البغوي (.)157/1
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املصبوغ�ة ،فكذل�ك املتد ِّي�ن بدين اهلل يظهر أث�ر الدِّ ين عليه يف صفحة وجهه ،ومس�لكه،

وس ْمته ،وهيئته.
َ

وبما َّ
َلزم اليشء املصبوغ وتَب َقى علي�ه؛ فكذلك املتد ِّين َيث ُبت عىل هذا الدِّ ين
الصبغة ت َ
أن ِّ

ويستمر عليه ،ويلزمه كلزوم ال َّلون لليشء املصبوغ.
ُّ

ومن جهة أخرىَّ :
فإن اهلل َ 
بني
صبغ األش�ياء يف الطبيعة باأللوان املختلفة ،وش�تَّان َ

الطبيعي الذي خلق اهللُ األشياء عليه ،وبني ألوان البرش الصناع َّية.
ال َّلون
ِّ

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) :اس�تِفهام بمعن�ى النف�ي؛ أي :ال أحدَ أحس�ن من اهلل
ومنهاجا؛ َّ
ألن دين اهلل يشتمل عىل حتقيق املصالح،
ِصبغة ،وال أحدَ أحسن منه دينًا وشرِ ْ عة
ً
ودرء املفاسد ،بام ال يوجد مثله يف أي دين ِ
وم َّلة أخرى من أهواء البرش.
ِّ

ِ
املجرد؛ ألنَّه حيمل معنى التحدِّ ي؛ فكأنه يقول:
والنفي بطريقة االستفهام أبلغ من النفي َّ
شك َّ
هاتوا أحسن من اهلل ِصبغة ،وال َّ
أن هذا أبلغ يف اإلقناعِ.

ِ
ِ
فمن كان
(ﮣ ﮤ ﮥ) (العبادة) :التذ ُّلل إىل اهلل بف ْعل أوامره ،واجتناب نواهيهَ ،
عىل ِصبغة اهلل ودينه َل ِزم ِ
العبادة ،وز َّين نفسه بطاعة اهلل.
َ
يدل عىل حص ِ
وقوله (ﮣ ﮤ ﮥ) ُّ
العبادة واختصاصها باهلل .
َ رْ

(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ):

ِ
ِّ
ولكل َمن يقوم بدعوة هؤالء الك َّفار من أهل
للنبي ،
وقوله (ﮧ) اخلطاب ِّ

الكت�اب( :ﮨ) يا أيهُّ ا اليهود والنصارى ،تقولون -مثلاً َّ :-
إن دينكم أقدم ،وإنَّكم

وإن أكثر األنبياء منكمَّ ،
احلقَّ ،
وإن األنبياء عىل دينكم ،ولن يدخل اجلنَّة غريكم ،ونحو
عىل ِّ
ذلك؟!

و(املحاجة) :أن ُيدْ يل ُّ
ليدحض ُح َّجة َ
الخ ْصم اآلخر.
بح َّجته؛
َ
كل َخ ْصم ُ
َّ

فمعن�ى قول�ه (ﮨ) أي :أتُناظِروننا يف توحي�د اهلل واإلخالص له( .ﮫ ﮬ
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وبمن
ﮭ) أي :خالِقن�ا وخالقكم،
واملترصف فينا وفيكم ،وهو أعلم يف تدبري َخ ْلقهَ ،
ِّ
للرسالة ،وبام َينسخ من الدِّ ين؟
يص ُلح ِّ

رشا -وال تُسألون عنَّا( .ﮰ ﮱ)
ُجازى عليها
(ﮮ ﮯ) أي :ن َ
خريا أو ًًّ

ُحاسبون عليها ،وال نُسأل نحن عنها .وهذا كقوله تعاىل( :ﰈ
أي :التي ك ََسبتموها ،وست َ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ) [يونس.]41 :

والتوجه إلي�ه .و(اإلخالص) :تنقية اليشء
وقول�ه (ﯓ ﯔ ﯕ) أي :يف عبادت�ه
ُّ
ُخ ِلص ِ
من ِّ
كل شائبة .واملعنى :أنَّنا ن ْ
العبادة هلل ،وال نشوهبا بيشء من الشرِّ ْ ك.
ومن تعريفات اإلخالص :تصفية العمل عن مالحظة املخلوقني ،فالعمل ألجل الناس

شرِ ْ ك ،وترك العمل الصالح من أجل الناس رياء ،واإلخالص :املعافاة منهام.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب الرباءة من أعامل الك َّفار؛ لقوله( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ).

وفيها :أنَّه ينبغي عىل ِ
باحلق؛ لقوله( :ﮮ ﮯ).
املسلم أن يفتخر ِّ

وفيها :أنَّه ال جيوز التش ُّبه بأعداء اهلل ،وأنَّه جيب التميز عنهم؛ لقوله( :ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ).

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉ ﰊ):

الس ُ
حياجون يف اهلل وجيادلون يف توحيده،
�ياق القرآين من توبيخ هؤالء الذين ُّ
وقد انتقل ِّ

توبي�خ آخر ،وهو :دعواهم َّ
ٍ
أن ُرس�ل اهلل هؤالء كان�وا هو ًدا أو نصارى ،فز َعمت اليهود
إىل

َّ
أن إبراهيم كان هيود ًّيا ،وزعمت النصارى أنَّه كان نرصان ًّيا!

قال تعاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) (أم) هنا :لالنتقال من موضوع إىل موضوع.
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ورة «آل عمران» بقوله( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
وقد نفى اهلل هذه املزاعم يف ُس َ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [آل عمران.]67 :

الح َّجة يف إثبات ُبطالن دعواهم هي اس�تعامل التاري�خ؛ فقال تعاىل( :ﮋ
وكان�ت ُ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ) ،فموسى والتوراة كانا بعد إبراهيم بز َمن ،وعيسى واإلنجيل كانا بعد إبراهيم
بز َمن ،فكيف يكون إبراهيم هيود ًّيا أو نرصان ًّيا؟!

وقوله (ﯛ) وهو :أكرب أوالد إبراهيم (ﯜ) :أخو إسماعيل -الولد

أيضا (ﯞ)
الثاين إلبراهيم( -ﯝ) وهو :ابن اسحق ،و ُي َس َّمى إرسائيل ً

وهم :أبناء يعقوب االثنا عرش.

أن َّ
وقول�ه (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) أي :تزعمون َّ
كل هؤالء كان�وا عىل الدِّ يانة اليهود َّية

أو النرصانية؟!

الر ِّد عىل مزاعمهم؛ فقد أبطل اهلل تعاىل دعوى اليهود
وباإلضافة إىل اس�تعامل ُح َّجة التاريخ يف َّ

والنصارى هذه بطريق آخر؛ فقال هاهنا( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) ،وال يس�تطيعون أن يقولوا :إنهَّ م
أعلم من اهلل .فمن املعلوم أنَّه أع َلم .وهذا كقوله( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [النمل.]59 :

وهذا االس�تِفهام من أجل إفحام َ
الخ ْصم وإلزامه ،فإذا قال اهلل ش�ي ًئا ،وقال هؤالء شي ًئا
عارضه ،فكالم من املعتَرب واملصدَّ ق؟! الش�ك أنَّه كالم اهلل .فكأنَّه يقول للم ِ
ُي ِ
جادلني :أأنتم
ُ
َ
بدين هؤالء الرسل ،أم اهلل أعلم ِ
أعلم ِ
بدينهم؟!
ُّ ُ
وقوله (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) أي :ال أحد أشدَّ ظلماً يف باب ِكتامن َّ
الشهادة،
ممَّن أخفى وسرت عن الناس شهاد ًة ثابت ًة عنده ،يف كتاب ِدينه( .ﯰ ﯱ) صادرة منه .
ف�ال قت�ادة وأب�و العالية يف قوله تع�اىل (ﯪ ﯫ)« :ه�م اليهود والنص�ارى ،كتموا

حممدً ا 
اإلسلام وهم يعلمون أنَّه دين اهلل ،واختذوا اليهود َّية والنرصان َّية ،وكتموا َّ

وهم يعلمون أنَّه رسول اهلل ،وهم جيدونه مكتو ًبا عندهم يف التوراة واإلنجيل»(((.
((( تفسري الطربي ( ،)126/3تفسري ابن أيب حاتم (.)246/1
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(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) أي :ال يغفل وال يسهو سبحانه عن عمل هؤالء الكامتني
املرشكني؛ فهو عالِـم هبم ،وسوف ِ
ِ
حياسبهم عليه.
وقول�ه (ﯹ) الش�خص َّيات املذكورة -من إبراهي�م  و َمن معه( -ﯺ) أي:

مض�ت وس� َل َفت (ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) أي :من األعامل
مجاع�ة (ﯻ ﯼ) أيَ :
رشا( -ﰅ ﰆ) أي :يوم القيامة (ﰇ ﰈ ﰉ) أي :يف الدُّ نيا.
خريا أو ًًّ

ويف اآليتَني من الفوائد:

ِ
والر ُّد عليها.
إبطال الدَّ عاوى الكاذبةَّ ،
وفيهاِ :عظم جريمة من كتم ِ
الع ْلم.
َ

وفيها :مسئول َّية العامل عن عمله.

ِ
اإلنس�ان إلاَّ
اليهود ِّ
َ
وكل َمن يتكل عىل َف ْضل اآلباء وشرَ َ فهم ،وأنَّه ال ينفع
وفيهاَ :و ْعظ

عم ُله.

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ):

لـَّم�اَّ َذكَ�ر تعاىل يف اآليات الس�ابقة ا ِّدع�ا َء اليه�ود والنص�ارىَّ ،
أن إبراهيم  و َمن
مع�ه م�ن األنبياء ه�م عىل ِم َّلته�م ودينهم ،وكان�ت ِقبل ُة اليهود على ِقبلة األنبي�اء ،إىل بيت

املق�دس ،وكان النب�ي  مأمورا بالتوج�ه إىل بيت ِ
ِ
املقدس ،وكان اليه�ود ُي ِ
عجبهم
ُّ
ً
ُّ
ذلك ويفرحون هبذه املوافقة يف ِقبلتهم ،فل نزل األمر بتحويل ِ
القبلة؛ استا َء اليهود ،وقاموا
ماَّ
بالطعن والتشكيك ،وانطلقت ِ
ألسنَتُهم بإثارة ُّ
الش ُبهات ،هم وأهل النِّفاق.

ِ
املعج�زات النبو َّي�ةَّ :
أن اهلل أخبر نب َّي�ه  بام س�يقوله اليه�ود قبل أن
وكان م�ن
لتحمل أذاهم.
لري َّد عليهم ،بعد أن ُي ِعدَّ نفسه
يقولوه ،ول َّقنه َّ
ُّ
احلجة الدامغة ُ
فق�ال - خمِب�رِ ً ا نب َّيه  واملس�لمني بأقوالهِ �م( :-ﭒ) أي :س�يقع هذا
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و(الس�فهاء) :مجع
الق�ول يقينًا عماَّ قري�ب (ﭓ) قال ابن ع َّباس « :اليهود»(((،
ُّ
ف ويخُ الِف ِ
«س�فيه» ،وهوُّ :
احلكْمة فيه .فهؤالء الك َّفار ُس�فهاء يف
كل َمن ال يحُ ْ ِس�ن
التصر َ
ُّ
الترصف يف األموال( .ﭔ ﭕ) :بيان لنوع هؤالء السفهاء.
دينهم ،وإن كانوا يحُ ِسنون
ُّ
النب�ي  واملؤمنني إىل
رصف
(ﭖ ﭗ) :اس�تِفهام لإلن�كار ،يعني :ما الذي
َ
َّ
املقدسِ .
ِجه�ة الكعبة (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) وهي :بيت ِ
و(قبلة) املصليِّ  :هي اجلهة التي
يستقبلها يف صالتهُ ،س ِّميت بذلك؛ ألنهَّ ا تُقابِله و ُيقابِلها.

صف�ت ِ
وج�اء يف س� َبب نزول هذه اآلي�ة :عن ابن ع َّب�اس  قال« :لـماَّ رُ ِ
القبلة عن
ش�هرا من َمقدَ م رس�ول اهلل 
الش�ام إىل الكعب�ة ،يف رج�ب عىل رأس س�بع َة عرش
ً
َ
حمم�د ،ما ولاَّ ك
املدين�ة؛ أت�ى
رس�ول اهلل  مجاع ٌة من اليهود -سَّم�اَّ هم -فقالوا :يا َّ
كنت عليها ،وأنت تزع�م أنَّك عىل ِم َّلة إبراهيم ودين�ه؟! ِ
ارجع إىل ِقبلتك
ع�ن ِقبلت�ك التي َ
كنت عليها نتَّبِعك ونصدِّ قك! وإنَّام يريدون فتنته عن دينه؛ فأنـزل اهلل فيهم( :ﭒ
التي َ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)»(((.

حممد  ،يف إجابة ه�ؤالء( :ﭟ ﭠ ﭡ) أي :الذي
(ﭞ) أي :ي�ا َّ
ِ
القهار ،مالِك مجيع اجلهات ،ومنها املرشق واملغرب.
رصفنا هو امللك َّ

الحْص�رْ  ،أيَّ :
أن ُملك اجلهات ل�ه ،ال لغريه ،ال
وقول�ه (ﭟ ﭠ ﭡ) ُيفي�د َ
ٍ
شاركه فيها غريه ،وإذا كان مالكًا هلا فإنَّه يترصف يف توجيه عباده أل ا شاء ،وال ِ
ُي ِ
ألحد
حي ُّق
يهِّ
َّ
أن ِ
يعرتض عليه.
(ﭣ ﭤ ﭥ) أي :يدُ ُّل�ه ويو ِّفق�ه (ﭦ ﭧ ﭨ) أي :طري�ق واض�ح قوي�م

س�هل س�لوكه ،وتَظهر عالماته ،وهو طريق اإلسالم والقرآن .واس�تقبال الكعبة
واس�عَ ،ي ُ
َمعلم من معامل هذا الطريق.

الشبهات والضالالت ِ
ِ
والفتَنة»(((.
وقال أبو العالية « :يهَ ْدهيم إىل املخرج من ُّ ُ

((( وكذا قال الرباء بن عازب وجماهد واحلسن ،انظر :تفسري الطربي ( ،)130/3تفسري ابن أيب حاتم (.)247/1
((( تفسري الطربي (.)132/3

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)248/1
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن َّ
َّ
كل َمن اعرتض عىل ُحكم اهلل؛ فهو سفيه.

الق�وي القاط�ع الذي
بال�ر ِّد
الصحاب�ة
ّ
َ
وفيه�ا :إع�داد نف�وس َّ
للمواجه�ة ،وجتهيزه�م َّ
ِ
الر ِّد عىل ُّ
الش ُبهات.
س َي ْستَعملونَه يف َّ
وفيه�ا :أنَّ�ه يكفي لإليامن واالنقياد معرفة َّ
الرشعي ِمن عند اهلل ،وإن مل تظهر
الحك�م
أن ُ
ّ
ِع َّلته ِ
وحكمتُه لل َع ْبد.
وفيهاَّ :
أن اهلداية بيد اهلل تعاىل.

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ):

الصاط املس�تقيم ،وهديناكم إىل
قول�ه تع�اىل (ﭪ) أي :كام جعلناكم ُمهتَدين إىل رِّ
ِ
حممد ( ﭬ
ه�ذه القبل�ة العظيمة؛ فكذل�ك (ﭫ) أي :صيرَّ ناكم يا ُأ َّم�ة َّ
ِ
ِ
ؤهلني (ﭮ) يوم القيامة
ي�ارا ُع�دولاً  ،ممدوحني بالع ْلم والعم�لُ ،م َّ
ﭭ) أي :خ ً
ِ
تشهدون عىل الناس واألُ َممَّ ،
رساالت ربهِّ م.
بأن ُر ُس َلهم قد ب َّلغتهم
(ﭯ) أيَ :

البخاري((( ،عن أبى س�عيد ُ
وقد روى
الخدْ ِر ّي  قال :قال رسول اهلل :
ُّ
«يدْ َعى نُوح يوم ِ
ولَ :ه ْل َب َّل ْغ َت؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ل َّب ْي َك َو َس� ْعدَ ْي َك َيا َر ِّبَ ،ف َي ُق ُ
الق َيا َم ِةَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ن َع ْم،
ُ
ٌ َْ َ
�هدُ َل َك؟ َف َي ُق ُ
ونَ :ما َأتَانَا ِم ْن ن َِذ ٍير! َف َي ُق ُ
َف ُي َق ُال لأِ ُ َّمتِ ِهَ :ه ْل َب َّل َغك ُْم؟ َف َي ُقو ُل َ
ول :محُ َ َّمدٌ
ولَ :م ْن َي ْش َ
َو ُأ َّم ُت ُهَ ،فت َْش َهدُ َ
ون َأ َّن ُه َقدْ َب َّل َغَ ،ف َذلِ َك َق ْو ُل ُه َج َّل ِذك ُْر ُه( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)».
حمم�د
وقول�ه (ﭲ ﭳ) أيَّ :

((( صحيح البخاري (.)4487



(ﭴ ﭵ) أي :يش�هد
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بعدالتكم ِ
وصدْ قكم يف ش�هادتكم عىل األُ َمم األخرى ،وكذلك يش�هد عىل ُأ َّمته يوم القيامة
بأنَّ�ه ب َّلغ البلاغ املبني ،كام قال تع�اىل( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ) [النساء.]41 :

(ﭷ ﭸ) أي :ص ن�ا (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) وهى :اجتاهك لبيت ِ
املقدس (ﭽ
َ
يرَّ
ِ
الح َّجة عىل الناس ،واهلل
لمن�ا يف الواقع ،فيرتتَّب عليه اجلزاء ،وتق�وم ُ
ﭾ) أيَ :
ليظه�ر ع ُ
القبلة ،وقبل أن يخَ ُلق ِ
يع َلم من يزيغ ومن يثبت قبل حتويل ِ
العباد أصلاً َ ،فشرَ َ َع حتويل القبلة؛
َ
َ
ِ
ويظهر للناس.
لمه يف الواقع،
َ
ليتح َّقق ع ُ
(ﭿ ﮀ ﮁ) يف التوج�ه إىل ِ
القبل�ة اجلدي�دة (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) فريج�ع
ُّ

أهل اليقني من ِ
كافرا مرتدًّ ا شاكًّا يف الدِّ ين ،فيتم َّيز ُ
ويظهر حال َمن يتَّبع
والريبة،
َ
أهل الشرِّ ك ِّ
ً
ِ
و ُيطيع ممَّن يزيغ وينقلب.
ِ
املق�دس إىل الكعبة
التوج�ه ع�ن بيت
صف
ُّ
(ﮇ ﮈ) أي :ه�ذه التولي�ة ،وه�ى :رَ ْ
(ﯖ) أي :ش�ا َّقة عىل النف�وس ،ثقيلة (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)؛ فإنهَّ ا يسيرة خفيفة؛

لتوفيق اهلل هلم باتِّباع رسول اهلل  ،وتثبيتهم عىل اإليامن.

(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) أيُ :يذهبه ُسدً ى ،ويرتكه بدون جزاء (ﮔ) أي :صالتكم
املقدس ،وتصديقكم ِ
نحو بيت ِ
بالقبلة األوىل.
الصالة (إيامنًا) ،وهذا ُّ
أن العمل من صميم اإليامن.
يدل عىل َّ
فسمى اهلل َّ
َّ

َّ
ولعل ِمن َمكْر اليهود :أنهَّ م لـماَّ اغتاظوا من حتويل القبلة؛ صاروا يقولون للمسلمنيَّ :
إن
القبلة األوىل ،وماتوا قبل التحويل إىل ِ
الذين ص َّلوا منكم إىل ِ
القبلة الثانية ،ضا َعت صالهتم،

وليس هلم ثواب عليها! فجاءت اآلية ر ًّدا عليهم.

ات َعلىَ ِ
الق ْب َل ِة َق ْب َل َأ ْن تحُ َ َّو َل
الباء َ « ،أ َّن ُه َم َ
وقد َّ
صح يف س َبب نزول هذه اآلية :عن رَ َ
ِر َج ٌال َو ُقتِ ُلواَ ،ف َل ْم نَدْ ِر َما َن ُق ُ
ول فِ ِيه ْم؛ َف َأن َْز َل اهلل َت َع ىَال( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ)».

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) أي :كثري الرأفة (ﮚ) كثري الرمحة ،فال يمكن أن ُي َض ِّيع
ِ
حلا.
إيامن َمن آمن،
َ
وثواب َمن َعم َل صا ً
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أع�م من (الرأفة) -كام قال بعضهم-؛ َّ
ختتص بدفع املكروه وإزالة
ألن الرأفة ُّ
و(الرمح�ة) ُّ

والتفضل
الرضر ،والرمحة تش�مل -باإلضاف�ة إىل ذلك -جلب املنفعة ،وحتقي�ق املصلحة،
ُّ

بالنِّعم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ومن ذلك :حس�دُ هم لنا عىل ه�ذه ِ
حس�د اليه�ود هل�ذه األُمةِ ،
القبلة الت�ي هدانا اهلل هلا،
َ َ
َّ
َ َ

وض ُّلوا عنها.

وفيهاَّ :
أن الشاهد جيب أن يكون عدلاً  ،أي :مستقيماً عىل دين اهلل.
النبي .
وفيها :وجوب متابعة ِّ

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ):

ِ
«كان َر ُس ُ
الباء  قالَ :
ب َأ ْن
ول اهلل  يحُ ُّ
َص َّح يف س َبب نزول هذه اآلية :عن رَ َ
ُي َو َّج َه إِ ىَل ال َك ْع َب ِة؛ َف َأن َْز َل اهلل( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)َ ،فت ََو َّج َه ن َْح َو ال َك ْع َب ِة»(((.
حتو َل َو ْجهك إىل السماء،
وقول�ه (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) أي :ح ًّق�ا ن�رى ُّ
وتَر ُّد َد ِ
نظرك فيها ،طال ًبا ِقبلة تتمنَّاها.

أن النب�ي  كان يرجو -وهو يف املدينة -أن يوحى إليه بتحويل ِ
ذل�ك َّ
القبلة من
ُ َ
ِ
َّ
العرب من
املق�دس إىل الكعبة؛ ألنهَّ ا ِقبل�ة أبيه إبراهيم،
بي�ت
وألن هذا أقرب إىل اس�تجابة َ
أيضا من خمالفة اليه�ود ،ولكنَّه  من كامل أدبه مع
ُق َري�ش وغريه�م .ولِـام يف ذلك ً
ر ِّبه انتظر ومل يسأل ،فح َّقق اهلل رجا َءه .

فق�ال (ﮣ) أيَ :ف َلن ِ
َّ�ك ،و َلن َُح ِّو َلن َ
ُوج َهن َ
َّ�ك إىل (ﮤ ﮥ) أي :حت ُّبه�ا،

وتطمئن إليها.

((( رواه البخاري (.)399
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أن الكعبة كانت أحب ِ
قال أبو العالية « :وذلك َّ
القبلتَني إىل رسول اهلل ،
َّ
وكان ُي َق ِّلب َو ْج َهه يف السامء ،وكان يهَ ْ َوى الكعبة ،فولاَّ ه اهلل ِقبل ًة كان هيواها ويرضاها»(((.
أيضا (ﮩ) أي :جهة (ﮪ
(ﮧ ﮨ) أي :اس�تقبِل َبو ْجهك ،وب َبدنك ً
ذات الكعب�ة و َعينها إذا كان قري ًبا منه�اِ ،
وج َهتها إذا
ﮫ) أي :تلق�اء الكعبة ،فيس�تقبل َ

كان بعيدً ا عنها.

ج�وا؛ (ﮰ
بح�را أو ًّ
(ﮭ ﮮ ﮯ) :يف ِّ
ب�را أو ً
أي جه�ة م�ن جه�ات األرضًّ ،
ِ
فارصفوا وجوهكم جهة الكعبة.
ﮱ ﯓ) أي:

وال ُيستثنَى من هذا يش ٌء سوى :النافلة عىل الراحلة يف السفر ،وحال االلتحام يف القتال

العدو واهلرب منه ،يف صالة الطالب واملطلوب.
مع األعداء ،و ُمطاردة
ّ

ِ
جتب
وكذلك َمن جاز له االجتهاد يف معرفة جهة القبلة فأخطأ ،فصلىَّ إىل غري جهتها؛ ال ُ

عليه اإلعادة.

أي جهة شاء.
وكذا َمن صلىَّ داخل الكعبة؛ صىل إىل ِّ

عج َز عن اس�تقباهلا حلال مرض ،أو توثيق ب َق ْيد ،أو نح�و ذلك من حاالت ال َع ْجز
و َم�ن َ

عن االستقبال؛ صلىَّ عىل حسب حاله.

(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) ِمن َقبلكم ،من اليهود والنصارى (ﯙ ﯚ) أي :استقبال
ِ
ِ
الصادق (ﯜ
والحكم العادل ،واخلرب
املسجد احلرام بعد بيت املقدس (ﯛ) األمر الثابتُ ،
ﯝ) أي :ممَّا أوحاه اهلل إىل أنبيائهم ،وما وجدوه يف كتبهم ،من ِصفة نب ِّينا  وخربه،
وأنَّه يصليِّ إىل القبلتَنيَّ ،
وأن آخرمها الكعبة.
�هو عن اليشء -تعاىل اهلل عن ذلك( .-ﯢ
والس ْ
(ﯟ ﯠ ﯡ) (الغفلة) :هي ْ
اللهو َّ

أي عم�ل يعملونه ،بجوارحهم أو ب ُق ُلوهبم ،وم�ا قاموا به من التكذيب
ﯣ) أي :ع�ن ِّ
والتشكيك ِ
والكتامن ،وسيجازهيم عليه .وهذا هتديدٌ هلم بالعقاب.
((( تفسري ابن أيب حاتم (.)253/1
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
إثبات صفة (الرؤية) هلل .

كان لتمييز ِ
أن النظر إىل السماء قد يكون عبادة ،كام لو َ
وفيهاَّ :
القبلة ،أو للتفكُّر يف خلق

السامء ،أو التامس الفرج من اهلل.

الوحي.
انتظر
وفيهاُ :
َ
أدب النبي  مع ر ِّبه؛ حيث إنَّه مل يسأله تغيري القبلة ولكنه َ
وفيهاَّ :
أرشف األعضاء؛ لقوله( :ﮧ ﮨ).
أن الوجه
ُ

توجههم مجي ًعا إىل ِقبلة واحدة.
وفيها :مظهر من مظاهر َوحدة املسلمني ،يف ُّ

وفيهاَّ :
حق.
احلق ،مع ِع ْلمهم بأنَّه ٌّ
أن ِمن أسباب كُفر أهل الكتاب :معاندهتم َّ

دليل ِ
وفيهاٌ :
لص َّحة تقسيم صفات اهلل تعاىل إىل :صفات نفي وصفات إثباتَّ ،
وأن قوله

تع�اىل (ﯟ ﯠ ﯡ) ٌ
مثال للصف�ات املنف َّية ،وهذا كقول�ه( :ﮤ ﮥ ﮦ) [األحقاف:
( ،]33ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [ق( ،]38 :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [الكهف.]49 :

وم�ن املواضع الت�ي اجتمعت فيها صف� ٌة ُمث َبتة وأخرى منف َّية :قول�ه تعاىل( :ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [الفرقان ،]58 :وقوله( :ﮨ ﮩ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [البقرة.]255 :

أيضا:
ومن الفوائد التي تُؤخذ من ِق َّصة حتويل القبلة ً
ِ
الصحابة بتعليم إخواهنم.
1.1اهتامم َّ
احلرص عىل نقل ِ
ِ
الع ْلم.
ْ 2.2
3.3العمل بخرب الواحد الثقة.

فالصحاب�ة الذين كانوا ُي َص ُّلون بمس�جد ُقب�اء ،عندما جاءهم
ُ 4.4حج َّي�ة خبر اآلحاد؛ َّ
ٍ
ربا آخر.
األمر بتحويل القبلة من شخص عَدْ ل؛ ن َّفذوا األمر ومل ينتظروا خ ً
5.5يطع ُن أعدا ُء اهلل بالقول بالن َّْسخ يف الدِّ ين.
ِ
الصالة كام هم ،حتى اس�تقبلوا جهة الكعبة ،ويف هذا
الصحابة ،الذين داروا يف َّ
6.6فقه َّ
سرُ عة امتِثال األمر ،واالستجابة له.
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7.7م�ن رأف�ة اهلل ورمحت�ه :تثبيت أجور من ن َّف�ذوا األمر األول باس�تقبال بيت ِ
املقدس،
َ
وعدم تضييعها عليهم؛ ألنَّه الذنب هلم؛ بل هم ممتثِلون ِ
خملصون.
8.8كامل إيامن النبي  ،ل استمر عىل تنفيذ األمر بالتوجه إىل بيت ِ
املقدس بعد
ُّ
َّ
ـماَّ
غريه.
اهلجرة ،مع أنَّه كان هيوى َ
ِ
الرشعي ،ولوخالف هواه.
بالحكم
9.9عىل املسلم أن يعمل ُ
ِّ

الترصف
1010السفاهة يف الدِّ ين أسوأ من السفاهة يف املال؛ فقد يكون الشخص ذك ًّيا يف
ُّ
يف املال ،لكنَّه سفيه يف أمور الدِّ ين -كاليهود.-

الصحابة عىل إخواهنم املسلمني الذين ماتوا قبل حتويل القبلة ،وسؤاهلم عن
َ 1111شفقة َّ
حاهلم ،واهتِاممهم بأمرهم.
1212يف َف َ�رح أعداء املس�لمني بموافقة املس�لمني هلم يف ِقبلتهم قب�ل حتويلها؛ تأكيدٌ عىل
أمه َّية خمالفة الك َّفار ،وعدم التش ُّبه هبم.

ِ
املس�لم بام ُيتو َّقع ليكون مس�ت ًّعدا له؛ ومن ذلك:
بالح َجج ،وإعال ُم
1313تزوي�د الدُّ عاة ُ
النبي  لصاحبه معاذ بن جبل  لـماَّ بعثه إىل اليمن ،فقال له:
وص َّية ِّ
«إِن ََّك َست َْأتيِ َق ْو ًما َأ ْه َل ِكت ٍ
َابَ ،فإِ َذا ِج ْئت َُه ْمَ ،فا ْد ُع ُه ْم إِ ىَل َأ ْن َي ْش َهدُ وا َأ ْن الَ إِ َل َه إِلاَّ اهلل،

َو َأ َّن محُ َ َّمدً ا َر ُس ُ
ول اهلل »...احلديث(((.

رش َع اهلل كذا؟ ومل�اذا أمر بكذا؟
1414االحتج�اج بمش�يئة اهلل تعاىل عىل َمن س�أل :ملاذا َ
ف ُيقال له :ر ُّبك حيكم ما يشاء ،ويفعل ما يريد.

الردود عىل ُّ
الشبهات ،والدِّ فاع
1515عىل الدُّ عاة والعلامء استخدام األساليب القرآنية يف ُّ
عن الدِّ ين.

ِ
كاجتامعهم عىل
اجتامع املس�لمني عىل يشء واح�د،
ِ 1616م�ن أش�دِّ ما يغيظ أع�دا َء اهلل:
ُ
ِ
والجمعة ،والعيدَ ين ،وغري ذلك.
القبلة ،والتأمني ،وصالة اجلامعةُ ،
((( رواه البخاري ( ،)1496ومسلم (.)19
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احلق ،بخالف غريهم من
ِ 1717منَّة اهلل تعاىل عىل عباده املسلمني ،هبدايتهم وتثبيتهم عىل ِّ
املنافِقني وأهل َّ
الش ِّك واالرتياب.

الرشع�ي يزيد املؤمنني إيامنً�ا وتثبيتًا ،ويزيد املنافِقني ش�كًّا وارتيا ًبا،
الحكم
1818ن َْس�خ ُ
ّ
فإذا كان يف ال َق ْلب ٌ
احلكم اجلديد باالستِسالم واالمتِثال ،وإذا كان يف
إيامن استقبل
َ
ِ
ِ
ِ
والرفض والتشكيك.
واالرتياب
باالعرتاض
احلكم اجلديد
مرض استقبل
ال َق ْلب ٌ
َ
والتأس بأفعاله وأقواله.
1919أمه َّية اتِّباع النبي ،
يِّ
2020خطورة ِ
رز ُقه إلاَّ َمن و َّفقه اهلل وث َّبته وأعانَه.
وع َظم شأن الثبات عىل الدِّ ين ،وأنَّه ال ُي َ
2121ابتالء اهلل للعباد باألحكام والرشائع.

َ 2222
بعض
احل�ذر من محالت تش�كيك أعداء الدِّ ين يف أحكام اإلسلام؛ فق�د يتأثر هبا ُ
ُض َعفاء اإليامن ،ف َيزيغون ويسقطون.

بح َس�ب حال ٍّ
كل من
الحكم الواحد قد يكون ثقيلاً عىل قوم ،خفي ًفا عىل آخرينَ ،
ُ 2323
الطر َفني.
َ

تنفيذ أم�ره ،فيصبح عليهم س�هلاً
�هل عليه�م َ
َّ 2424
قوة ت َُس ِّ
إن اهلل ي�رزق أه�ل اإليمان َّ

ميس�ورا ،كما ق�ال تع�اىل( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ً
ﮰ) [الليل.]7-5 :

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ):

ٍ
قيمت عليهم ُّ
كل األد َّلة عىل
ثم أخرب تعاىل عن مزيد من كُفر اليهود و ُمعاندهتم ،بأنَّه لو ُأ َ
نبوة حممد ِ 
وصح ِة ما جاء به؛ فلن يتَّبعوه ،ولن ي ِ
سلموا له.
ُ
َّ
َّ َّ

جئت (ﯧ ﯨ ﯩ) م�ن اليهود والنصارى
فق�ال تع�اىل( :ﯥ ﯦ) أيَ :
ِ
كل ُح َّجة ودليل وعالمة ُّ
مصطح ًبا َّ
تدل عىل ِصدقك؛ (ﯬ ﯭ ﯮ)
(ﯪ ﯫ) أي:
أي :الكعبة ،وال دخلوا يف دينك؛ ِ
لعنادهم واستكبارهم.
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حممد ( ﯲ ﯳ).
(ﯰ ﯱ) يا َّ

في�ه :بيان اس�تحالة اتِّباع النب�ي  لدين أهل الكت�اب ِ
وقبلتهم ،ويف ه�ذا َق ْط ٌع
ألطامعهم يف استاملته.
والنف�ي يف قول�ه (ﯰ ﯱ) حيم�ل معن�ى النه�ي؛ أي :ينهى اهلل تع�اىل نب َّيه 

واملؤمنين عن اتِّباع ِقبلة اليه�ود والنصارى ،ويطلب منهم الدوام واالس�تمرار بالبقاء عىل
ِ
وجههم اهلل إليها.
القبلة التي َّ
(ﯵ ﯶ) أي :الذين أوتوا الكتاب (ﯷ ﯸ ﯹ) أي :لن يتَّبع اليهود ِقبلة
النصارى -وهي مطلع الشمس -ولن يتَّبع النصارى ِقبلة اليهود -وهي بيت ِ
املقدس.-

(ﯻ ﯼ) :ه�ذا حيم�ل معنى ال َقس�م ،وتقدير الكالمِ :
«وع َّ�زيت وجاليل ،لئن
َ

حممد ( »ﯽ) أي :ما يشتهونه وحي ُّبونه ويميلون إليه (ﯾ ﯿ
َ
اتبعت يا َّ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) أي :الوحي بدين اإلسلام ،وحتويل ِ
القبلة إىل الكعبة؛ (ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ) ألن ُف ِسهم ،املعتَدين عىل ُحكم ربهِّ م.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن فيه�ا هتديدً ا عظيماً
أحب اخللق إليه -هبذا األس�لوب الش�ديد ،مع كونه  م�ن املحال أن يتَّبع
وه�و ُّبمن هو دونه ممَّن يتبعون األهواء والبِدَ ع والضالالت؟
أهواءهم؛ فكيف َ

وزج�را بلي ًغا ،للمتَّبعني للهوى ،ف�إذا خاطب اهلل نب َّيه 
،
ً

ويف اآليةِ :ح ْرص النبي  عىل هداية أهل الكتاب.

وفيها :أمه َّية عدم رصف الدَّ اعية وقتَه فيام ال فائدة من ورائه ،وحتى ال ُيصاب باإلحباط.

بهة؛ ف جى زواله ِ
أن الكُفر لو كان عن جهل أو ُش ٍ
وفيهاَّ :
بالع ْلم والبيان ،ولكن إذا كان
يرُ َ
ُفر عناد واستكبار؛ فليس لزواله رجاء ،إال أن يشاء اهلل.
ك َ
َصواَّ ،
وفيهاَّ :
وأن النصارى لن َيت ََه َّو ُدوا ،إىل قيام الساعة.
أن اليهود لن َي َتن رَّ ُ
للحق إذا ظهرت دالئ ُله.
وفيها :وجوب االنقياد
ِّ
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وفيها :بيان استحالة خروج النبي  عن رشيعة اإلسالم.
وفيها :حتريم اتِّباع اليهود والنصارى يف رشائع دينهم ،وحرمة التش ُّبه هبم.
وفيهاَّ :
أن اإلنسان ال َ
الح َّجة عليه.
يؤاخذ إلاَّ بعد قيام ُ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ):

ِ
ولـَّم�اَّ ذكر تع�اىل َّ
وبالقبلة -وهي
أن أه�ل الكتاب ك َف�روا بالنب�ي  وبالق�رآن
احلق من ربهِّ �م؛ زاد ذلك تأكيدً ا بأنهَّ م يعرفونه ح ًّقا ال َّ
ش�ك فيه
الكعب�ة -وه�م يعلمون أنَّه ُّ
عندهم وال ِمرية ،كام َيعرف الواحد ولدَ ه ،ويم ِّيزه ِمن بني سائر أبناء الناس.
فق�ال تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :أعطيناه�م ِع ْل�م الت�وراة واإلنجي�ل

نبي اهلل ،معرفة جل َّي�ة واضحة ،ويم ِّيزونه
حمم�دً ا  بأنَّ�ه ُّ
(ﭔ) أي :يعرف�ون َّ
وأن البيت احلرام هو ِ
عن غريه ،وكذلك يعرفون القرآنَّ ،
القبلة.
(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
احلق عن
ﭝ) َل ُيخفون�ه ،وال ُيبدون�ه،
ويتواص�ون بذل�ك (ﭞ ﭟ) أيِ :كتامهنم َّ
َ
ِع ْلم ،وليس عن جهلَ ،ف ُهم يعلمون أنَّه من عند اهلل ،ويعلمون حتريم ِكتامنه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
مع�روف عن�د أه�ل الكت�اب معرفة تا َّم�ة ،كام ق�ال تعاىل( :ﭴ
أن النب�ي 
ٌ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

[األعراف.]157 :

ويف اآلية :أنَّه ال عذر ألهل الكتاب يف إنكارهم رسالة نب ِّينا .

وفيه�ا :ال َعدْ ل مع أهل الكتاب؛ َّ
يوجد منهم -عىل
فإن الذين يكتُمون طائفة منهم ،وقد َ
ِ
ِ
والنجايش .
ق َّلتهمَ -من ال يكتم ،كعبد اهلل بن سلاَ م 
ِّ
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(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ):

ثم أخرب تعاىل َّ
احلق الذي ال ِمرية فيه وال َّ
شك؛ فقال
النبي  ،هو ُّ
بأن ما أنزله عىل ِّ
كتم�ه هؤالءَّ ،
وكذبوا به،
( :ﭡ ﭢ ﭣ) أي :ال�ذي َ
وحي إليك ،ممَّا َ
أن�ت عليه ،و ُأ َ

هو من اهلل ح ًّقا ،ومصدره منه ( .ﭥ ﭦ) هني مؤكَّد (ﭧ ﭨ) أي :الشاكِّني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حقَّ ،
أن َّ
َّ
وكل ما خالفه فهو باطل ،كام قال تعاىل( :ﯽ ﯾ
كل ما جاء من عند اهلل فهو ٌّ

ﯿ ﰀ ﰁ) [يونس.]32 :

وفىها :تقوية اهلل تعاىل إليامن نب ِّيه  وتثبيته ،وهذا ما جيب عىل الدُّ عاة أن يفعلوه

مع الناس.

وفيهاَّ :
الش ِّ
أن عىل اإلنس�ان أن يس�عى يف نفي َّ
�ك عن نفس�ه ،واس�تعامل ما يزيد اإليامن
واليقني من التدبر يف الكتاب العزيز ،وقراءة كالم أهل ِ
الع ْلم ،وجمالستهم ،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):

وقول�ه تع�اىل( :ﭪ) أيِّ :
لكل أهل ِدين ،س�وا ًء كان ح ًّق�ا أو باطلاً (ﭫ) أي:
وقبلة يستقبلها؛ فلليهودي ِقبلة ،وللنرصاين ِقبلة ،وهدَ ى اهلل هذه األُمة إىل ِ
جهة ِ
احلق.
القبلة ِّ
َّ
ِ ِ
أن ِّ
موجهه إليها ،أوَّ :
نفس�ه
(ﭬ ﭭ) أي :هو تعاىل ِّ
لكل صاحب م َّلة قبلة هو ُم َو ِّج ٌه َ
إليها.
وقول�ه (ﭯ ﭰ) أيِ :
ِ
وس�ارعوا يف األعامل الصاحلة،
ب�ادروا إىل الطاعات،
وتسابقوا فيها ،وقوموا هبا وافعلوها ،من التوجه إىل ِ
القبلة وغري ذلك.
ُّ
َ
أي م�كان تكون�وا ،م�ن َب ٍّ�ر أو ٍ
تفرق�ت أجزاؤكم أو
بح�ر أو ٍّ
(ﯜ ﯝ) يف ِّ
ج�وَّ ،

اجتم َع�ت؛ (ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) أي :يبعثك�م خ ْل ًق�ا كامًل�اً  ،وحيرشك�م ي�وم القيامة؛

ليجاز َيكم عىل أعاملكم.
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مج ِعك�م وغيره (ﭿ) عليه ،وعلى ال َب ْعث بعد
(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) أراده وش�ا َءه ،م�ن ْ
املوت ،واإلثابة عىل الطاعة ،والعقاب للميسء ،وغري ذلك مما أراد ،ي ِ
قدر عليه بال َع ْج ٍز سبحانه.
َّ
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

العباد لألمور ِ
أن توجيه ِ
َّ
احل ِّس� َّية واملعنو َّية هو من اهلل ،س�وا ًء كان يف أدياهنم ،أو ِق ْبالتهِ م،
أو ِح َرفِهم وأعامهلم ،أو آرائهم ونظرياهتم ،أو جماالت طاعاهتم وأنواع ُقرباهتم.
وفيهاَّ :
أن اإليامن بال َب ْعث والنشور يدفع للتسا ُبق يف اخلريات.

وفيه�اَّ :
بح َس�ب مي�ول النف�س يف جماالت
أن التس�ابق يف اخليرات ال ب�أس أن يك�ون َ
الع ْل�م ،وآخر جيتهد يف اجله�اد ،وثالث جيته�د يف ِ
الطاع�ات؛ فه�ذا جيتهد يف ِ
العبادة ،ورابع
ِ
وترك املحظور.
جيتهد يف الدَّ عوة وإنكار املنكر ،وهكذا ،مع قيام اجلميع بف ْعل الواجب ْ
وفيها :إحاطة اهلل تعاىل َ
بخ ْلقه أينام كانوا.

أن م�ن ِ
احلكْمة َب ْ
وفيه�اَّ :
ال�ر ُّب تعاىل للعبد،
�ذل اجلهد ،والعمل يف الب�اب الذي يفتحه َّ

ويوجهه إليه.
وييسه له،
ِّ
وهي ِّيئه رِّ

(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ):

وقول�ه (ﮕ ﮖ ﮗ) ِ
ِ
اخلطاب للرس�ول ِّ ،
مس�لم .واملعنى :من
ولكل

خرجت يف أس�فارك ومغازيك ،من املنازل القريبة والبعيدة؛ (ﮘ ﮙ) أي:
أي موضع
َ
ِّ

الصالة (ﮚ ﮛ ﮜ) أي :جهته.
يف َّ

التوجه َش� ْط َر املس�جد احلرام (ﮋ) أي :هو حقيقة األمر املوافِق
(ﮊ) أي :هذا
ُّ
ِ
المن ََّز ُل ُحكمه من عند اهلل.
للحكْمة ،الثابت (ﮌ ﮍ) أي :الصادر من اهللُ ،
(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) يا أيهُّ ا املسلمون ،من عباداتكم؛ فيثيبكم عليها.

وي�ا أيهُّ �ا الك َّف�ار :لي�س اهلل بغافل ع�ن شرِ ْ كك�م ،و ُظ ْلمك�م ،وعداوتكم للمس�لمني،

وإثارتكم ُّ
للش ُبهات ،وسوف جيازيكم بام تستح ُّقون.

\^ 249

ويف هذه اآلية من الفوائد:
تأكيد ُحرمة املسجد احلرام.

وفيها :وجوب التوجه إىل ِ
القبلة حيثام كان اإلنسان.
ُّ

القبلة من بيت ِ
أن تغيري ِ
وفيهاَّ :
حق ليس بباطل ،وأنَّه من عند اهلل،
املقدس إىل الكعبة هو ٌّ

وليس رأ ًيا وال اجتها ًدا من البرش.

ِ
وفيها :إشارة للبِشارة ِ
وانتشار اإلسالم يف األرض.
بفتح مكة،

رشَّ -
جمبورا
وأن العبد ليس
ً
وفيه�ا :إضافة العمل والكس�ب إىل اإلنس�ان -من خير أو ٍّ
ِ
اس�ب عليها ،وما
على ف ْعله ،وكذلك ليس مس�تقلاًّ ع�ن إرادة اهلل؛ فللعبد إرادة واختيار ُ
حي َ
وواقع بأمر اهلل ومشيئته.
مكتوب
أراده واختاره فهو
ٌ
ٌ

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ):

مرات؛ فقال بعض العلامء :إنَّه
تكر َر األمر باستقبال املسجد احلرام يف هذه اآليات ثالث َّ
َّ

للتأكيد؛ ألنَّه أول ن َْسخ وقع يف اإلسالم.

ِ
وأمر ملن
وأمر ملن هو يف مكةٌ ،
فأمر ُملشاهد الكعبةٌ ،
وقيل :التَّـكرار الختالف األحوال؛ ٌ

وأمر ملن خرج يف األسفار .وقيل :غري ذلك(((.
هو يف بق َّية البلدانٌ ،

حممد  -من األرض ،مقيمني
(ﮞ ﮟ ﮠ) أي :يف ِّ
أي مكان كنتم -يا أ َّمة َّ
أو مسافرين ،يف ٍّبر أو ٍ
توجهوا إىل املسجد احلرام.
جو؛ (ﮡ ﮢ ﮣ)َّ :
بحر أو ٍّ
املحمد َّية (ﮨ) أي:
(ﮤ ﮥ ﮦ) أي :اليهود وغريهم (ﮧ) أ َّيتها األ َّمة
َّ

حيتجون به بالباطل.
جما َدلة
ومعارضة ،ويشء ُّ
َ

((( انظ�ر :اللب�اب يف علوم الكتاب أليب حفص الدمش�قي ( ،)65/3تفسير القرطبي ( ،)168/2تفسير اخلازن
( ،)124/1تفسري النيسابوري ( ،)367/1مفاتح الغيب (.)125/4
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واملعنى :حو َّلنا ِقبلتكم -يا أ ا املسلمون -من بيت ِ
املقدس إىل الكعبة؛ لئلاَّ
حيتج اليهو ُد
َّ
يهُّ
عليك�م بأنَّك�م تابعون هلم يف ِ
القبل�ة ،فانقطع الطريق عليهم يف املجا َدل�ة؛ ألنَّه قد صار لكم
ِقبلة مستق َّلة ومم َّيزة عنهم.
فإن حتويل ِ
القبلة منَع ِ
ومن جهة أخرىَّ :
املرشكني -ومنهم ك َّفار ُق َريش -من االحتجاج
ت�رك ِقبلة أبيه إبراهيم؟ فلَّم�اَّ صار حتويل
على النب�ي  ،عندما كان�وا يقولون :ملاذا َ
ِ
ِ
النبي
القبل�ة جه�ة الكعب�ة؛ انقطع�ت ُح َّجتهم ً
أيضا؛ فل�م يعودوا قادري�ن عىل ا ِّدعاء اتب�ا ِع ِّ
ِ م َّل َة أبيه إبراهيم  ،ثم خيالِف ِقبلته.

يبق إلاَّ املعانِدون واملكابِرون الذين
الح َجج؛ مل َ
ولـماَّ ُس�دَّ الطريق عىل األعداء يف اس�تعامل ُ
فبقي هنالك َمن
لي�س عندهم ُح َّجة أصلاً ؛ ولذلك قال اهلل عنهم( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)َ ،
يقول من األعداء املعانِدين :تَر َك بيت ِ
املقدس واجت َه إىل الكعبة؛ حنينًا إىل َب َلده ،وحم َّبة لقومه!
َ
ِ
يرضون املس�لمني شي ًئا ،ولذلك هنانا
وهؤالء املعاندون -أصحاب األقوال التافهة -ال ُّ
اهلل عن َخش�يتهم ،فقال( :ﮭ ﮮ) أي :مهام استعملوا من زخارف القول وال ُّظ ْلم يف

الكالم( ،ﮯ) أي :احذروا عقايب ،وال ختالفوا أمري .و(اخلشية) :خوف من عظيم،
مقرون ِ
بالع ْلم(((.
(ﮰ ﮱ ﯓ) (إمتام) اليشء :بلوغ غايته وكامله .واملعنى :شرَ َ ْعنا لكم اس�تقبال
القبلة األعظ�م واألكرم ،ولن ِ
البي�ت العتيق؛ إلمتام نِعمة اهلداية عليكم إىل ِ
ُنع َم عليكم ب َقطع
ُح َجج األعداء.

الع ْلم والعم�ل الصالح ِ
(ﯔ ﯕ) أي :إىل مزي�د م�ن ِ
والعب�ادة ،جهة هذه
ِ
َّ
غريكم.
القبلة التي هديناكم إليها،
وضل عنها ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الم ِه ِّم؛ لتثبيته والثبات عليه ،ودفع ُّ
الشبه املثارة حوله.
تَـكرار األمر ُ

وفيها :تأكيد ُحرمة املسجد احلرام.
((( انظر  :مدارج السالكني (.)513/1
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وفيها :وجوب التوجه إىل ِ
القبلة حيثام كان املصليِّ .
ُّ

ويف اآلي�ةَّ :
أن النِّ َع�م من عن�د اهلل ال من غريه؛ ولذل�ك أضاف النِّعمة إىل نفس�ه؛ فقال:

(ﮱ).

ِ
وفيها :إشارة للبِشارة ِ
وانتشار اإلسالم يف األرض.
بفتح مكة،
وفيها :دفاع اهلل عن املؤمنني و َك ْبت الظاملني.

وفيها :بيان َّ
الح َجج ما هو داحض وباطل.
أن من ُ

املسلم أن يعمل برشيعة اهلل ،وال خياف يف ذلك لومة ِ
أن عىل ِ
وفيهاَّ :
الئم.
وفيهاَّ :
أن تنفيذ أوامر اهلل َ
وخشيته من أسباب اهلداية.

وفيه�اَّ :
َ�ر اهلل تعاىل يف
أن أح�كام اهلل وشرَ ْ َع�ه فيه�ا مصالح عظيمة للمس�لمني ،وقد َذك َ
اآلي�ة ثالث ِع َلل يف حتويل ِ
القبلة ،ك ّلها ملصلحة املس�لمني ،وهى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ)( ،ﮰ ﮱ ﯓ)( ،ﯔ ﯕ).

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ):

ول ذك�ر تع�اىل نِعمه عىل املؤمنين يف حتويل ِ
القبل�ة ،ذكَّرهم بنِعمته عليهم يف إرس�ال
َ
ـَّم�اَّ
الرس�ول  منه�م وفيه�م؛ فق�ال تع�اىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)
تعرفون نَسبه وحاله ،فهو مفخر ٌة هلم؛ ولذلك ع ُظمت به ِ
يعنى :من أنفسكمِ ،
المنَّة عليهم.
َ

(ﯜ ﯝ ﯞ) :يقرؤها عليهم ،بام اشتملت عليه من ِ
احلكَم واألحكام ،مع كونه
أم ًّي�ا ال يق�رأ وال يكتب ،فتك�ون ِ
أيضا باقية( .ﯟ)
معجزته فيهم ظاهرة ،وه�ى ً
ِّ
يطهركم من الشرِّ ك واملعايص ،وحيملكم عىل حماس�ن األخالق ،و ُين َِّمي فيكم اخلصال
أيِّ :
احلسنة ،واألفعال اجلميلة.

الس�نَّة
(ﯠ ﯡ) أي :الق�رآن ،وي ِّبين معاني�ه لكم( .ﯢ) هي ُّ

وو ْضع األشياء يف مواضعها.
والفقه يف الدِّ ينَ ،
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أمورا مل تكونوا عاملني هبا قبل بِ ْعثته إليكم .وهذا يشمل:
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) أيً :
أخبار األُ َمم املاضية ،والقرون اخلالية ،وشي ًئا من حوادث املستق َبل ،وتفصيل أمور اآلخرة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن على املس�لمني من الواجب يف َفه�م الدِّ ين ،وتعليمه ،ونرشه ،والدَّ ع�وة إليه ،أكثر ممَّا
عىل غريهم.
وفيه�اَّ :
أيضا أن يبِّي�نِّ املعنى،
أن على الدَّ اعي�ة ألاَّ يكتفي بَس�رَ ْ د املعلومات؛ وإنَّما جيب ً
ويعمل عىل تزكية نفوس الناس.
وفيهاَّ :
أن زوال اجلهل نِعمة؛ لقوله تعاىل -ممُ َتنًّا عىل املسلمني( :-ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ).

(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ):

أنعمت عليكم بإرس�ال هذا الرس�ول ،وبغري ذلك من
قول�ه تع�اىل (ﯩ) أي :كام
ُ
النِّ َعم؛ (ﯩ) أي :بال ِّلس�ان ،وال َق ْلب ،وأفضله :ما تواطأ عليه القلب واللس�ان ،وهو
الذكر الذي يثمر معرفة اهلل ،وحمبته ،وكثرة ثوابه(((.

ِ
كرا حقيق ًّيا ،يكون رمحة لكم ،ونِعمة عليكم ،وإحسانًا إليكم.
(ﯪ) ذ ً

و(الشكر) :ال َّثناء عىل الم ِ
ُّ
(ﯫ ﯬ) أي :قوموا ُ
نعم ،ويكون بال ِّلسان
بشكري.
ُ
وال َق ْل�ب واجل�وارح .ومن ذلك :االعرتاف بالنِّعمة ،ونس�بتها إىل الم ِ
نعم -وهو اهلل -ال إىل
ُ
غيره ،واس�تعامهلا يف طاعت�ه ،ال يف معصيته .و(اللام) يف قول�ه (ﯬ) لالختصاص ،أي:
خمتصا باهلل.
اجعلوا ُشكركم ًّ

ِ
وأعلنوها.
(ﯭ ﯮ) أي :ال جتحدوا نِعمتي عليكم؛ بل اعرتفوا هبا

كف�ره ،وعىل العبد أن يطي�ع ر َّبه وال يعصيه،
ذكر اهللَ فقد َش�ك ََر ُه ،و َمن نس� َيه فقد َ
و َم�ن َ

ويذكره والينساه ،ويشكره وال يكفره.

((( انظر :الفوائد البن القيم (ص ،)128تفسري السعدي (ص.)74
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ويف اآليتني من الفوائد:

ِ
عر َفنَا كيف نعبدُ ر َّبنا.
نعمة اهلل العظيمة بإرسال الرسول  ،الذي َّ

وفيه�اِ َّ :
العرب -أعظم م�ن ِمنَّته عىل غريه�م؛ فعليهم من
أن منَّ�ة اهلل على ُق َريش -ث�م َ

ُّ
الشكر أكثر ممَّا عىل غريهم.

ويف اآلي�ة :وج�وب ِذك�ر اهلل يف اجلملة؛ َّ
ألن اهلل أمر ب�ه ،ثم منه ما يك�ون واج ًبا ومنه ما

يكون مستح ًّبا.

وفيه�اَّ :
ذك�ر اهلل تعاىل حصلت له منقبة عظيمة ،أال وه�ى ذكر اهلل له ،كام جاء يف
أن َم�ن َ
احلديث ال ُقدْ يِسَ « :أنَا ِعنْدَ َظن َعب ِدي يِب ،و َأنَا معه إِ َذا َذكَرنيِ َ ،فإِ ْن َذكَرنيِ فيِ َن ْف ِس ِ
�ه َذك َْر ُت ُه فيِ
َ ََُ
ِّ ْ
َ
َ
ّ
ِ
(((
نيِ
فيِ
فيِ
َملإَ ٍ َذك َْر ُت ُه َملإَ ٍ َخيرْ ٍ من ُْه ْم» .
َن ْفسيِ َ ،وإِ ْن َذك ََر
رب»،
وق�د
ص�ح ع�ن أب�ى عثمان النه�دي  أنَّ�ه ق�ال« :إنيِّ ألعلم حين يذك�رين يِّ
َّ

ذكرين»(((.
قالوا:وكيف ذاك؟ قال« :إن اهلل يقول( :ﯩ ﯪ) ،فإذا
ُ
ذكرت اهلل َ

ويف اآلي�ةَّ :
أن معرف�ة النِّ َع�م تَدف�ع إىل مزيد من ُّ
التع�رف عليها
الش�كر؛ ولذل�ك ينبغي
ُّ

واستحضارها.

يوجه ُّ
الشكر إىل اهلل؛ لقوله( :ﯫ ﯬ).
وفيها :اإلخالص يف ُشكر النِّعمة ،بأن َّ

(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ):

ولـَّم�اَّ أمر تعاىل ُّ
بالش�كر -وهو نصف اإليامن -أمر بالصبر -وهو نصفه اآلخر-؛ فقال
تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲ) ،والكالم إذا بدأ بالنِّداء فهو دليل عىل أمه َّيته.
مر ،ولكن
والصالةَّ .
الصبر َّ
(ﯳ) أي :اطلبوا ال َعون من اهلل ،باس�تعامل َّ
والصرب ٌّ

عاقبت�ه محي�دة ،وهو أنواع :صبر هلل عىل طاعته ،وصرب هلل باالمتناع ع�ن معصيته ،وصرب له
ِ
قضائه وقدَ ِره.
عىل
((( رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
((( مصنَّف ابن أيب شيبة (.)206/7
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الصرب؛ ألنهَّ ا صرب عىل طاعة اهلل ،وقد أرشد تعاىل هنا إىل َّ
أن أجو َد ما
والصالة داخل ٌة يف َّ
َّ
والصالة ،و«ك َ
َان النَّبِ ُّي  إِ َذا َح َز َب ُه َأ ْم ٌر َصلىَّ »(((.
الصرب َّ
ُيستعان به عىل املصائب هوَّ :
ثم ذكر تعاىل مع َّيته للصابرين؛ فقال( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) ،وهذه مع َّية إعانة وتأييد.
الصحابة هبذه اآليات:
وقد عمل َّ

ِ
تنحى عن الطريق،
فلماَّ نُعي إىل ابن ع َّباس  أخوه ُق َثم وهو يف س�فر ،اسرتجع ،ثم َّ
فأن�اخ راحلت�ه وصَّل�ىَّ ركعتني ،ثم ق�ام يمشي إىل راحلته وهو يق�ول( :ﮰ ﮱ

ﯓ) اآلية(((.

نفس�ه فيها،
شي عىل عبد الرمحن بن عوف  غش�ية ،حتى ظنُّوا أنَّه فاضت ُ
ولـَّم�اَّ ُغ َ
خرجت امرأته أ ُّم كلثوم -وكانت من املهاجرات األوائل -إىل املس�جد ،تس�تعني بام ُأمرت

والصالة(((.
أن
َ
الصرب َّ
تستعني به من َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِذك�ر معي�ة اهلل اخلاص�ة للمؤمنين ،وه�ى معية النصر والتأييد ،وه�ي غري معي�ة ِ
الع ْلم
َّ
َّ
َّ
َّ

واإلحاطة ،العا َّمة جلميع اخللق.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ):

ِ
ووص َفهم بعض الناس بأنهَّ م أم�وات؛ ن َّبه اهلل
ولـَّم�اَّ ُقت َ�ل بعض املس�لمني يف س�بيل اهللَ ،
خاصة ،يف غاية من النَّعيم،
تعاىل بأنهَّ م ولو ماتوا ،فهم ليسوا كسائر األموات؛ وإنَّام هلم حياة َّ
فقال تعاىل:

(ﭑ ﭒ) أيهُّ �ا الن�اس (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) وه�و :الذي ُيقاتِ�ل لتكون كلمة

أرواحهم أجسا َدهم( .ﭚ
اهلل هي العليا (ﭘ)؛ فليس�وا كس�ائر األموات ،ولو فار َقت
ُ
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)4703
((( رواه أبو داود (،)1319
َّ
((( شعب اإليامن (.)114/7

((( جامع معمر بن راشد (.)308/2
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خاص�ة؛ فمنهم َمن أرواحهم يف َج ْوف طري ُخْض�رْ  ،هلا قناديل مع َّلقة
ﭛ) أي :هل�م حياة َّ

(((
�مى «بارق» عند باب
ترسح من اجلنَّة حيث ش�اءت  ،ومنهم َمن ُروحه بنهر ُي َس َّ
بالعرشَ ،

اجلنَّة((( -كام ثبت يف األحاديث الصحيحة -وهذا خيتلف باختالف مراتبهم يف اجلنَّة.

وحياهت�م ه�ذه ح َّي�اة َب ْرزخ َّي�ة ،يف ع�امل ال َغيب ال�ذي ال يعلم�ه إلاَّ اهلل ( ،ﭜ ﭝ
ﭞ) بحياهتم ،وال ت ِ
ُدركون ما هم فيه من النعيم والكرامة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

النهي عن َو ْصف َمن ُقتِ َل يف سبيل اهلل بـ (امل ِّيت).
وفيها :التنبيه عىل اإلخالص يف القتال.
وفيها :إثبات حياة ُّ
الش َهداء.

بني الدُّ نيا واآلخرة.
البزخَ ،
وفيها :إثبات احلياة يف رَ ْ
والبزخ.
وفيها :إثبات نعيم القرب رَ ْ

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ):

ذكر أنواع هذه املصائب،
بالصرب َّ
ولـماَّ أمر تعاىل عباده باالستعانة َّ
والصالة عند املصائب؛ َ
ومزيدً ا ممَّا يقال عندها؛ فقال:
ه�ر الصاب�رون وليتم َّيزوا عن
(ﭠ):
أقس�م تع�اىل بأنَّه خيتربن�ا ويمتحننا؛ ل َي ْظ َ
َ

غريهم.

و َذك�ر مخ�س مصائب ،نفس� َّية وبدن َّية ومال َّي�ة؛ فقال( :ﭡ) أي :بقلي�ل ،ومن رمحته

تعاىل أنَّه ال يأخذ َّ
كل ما عند البرش؛ بل يرتك هلم األكثر.
((( رواه مسلم (.)1887

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3742
((( رواه أمحد ( ،)2390وابن ح َّبان (،)4658
َّ
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(ﭢ ﭣ) أيُّ :
خاصا -كاإلنس�ان
الذع�ر ،س�وا ًء كان عا ًّم�ا
كعدو هي�دِّ د البالد -أو ًٍّّ

�و البطن من الطعام،
بمن خييفه و ُي َر ِّوع�ه( .-ﭤ) وهو :ما يكون نتيجة ُخ ُل ِّ
ال�ذي ُي ْب َتَل�ىَ َ
وله أسباب؛ ِ
كق َّلة الطعام  -كالقحط -أو ِق َّلة املال الذي ُيشرتى به ،أو مرض يمنع من األكل.
يتموله اإلنس�ان -من نقود
(ﭥ ﭦ ﭧ) أي :ذه�اب بعضها .و(املال) :كل ما َّ

ومت�اع وحي�وان( .-ﭨ) واملراد :األرواح التي تَذهب ،باألم�راض أو ال َقتْل ونحو

ذل�ك ،فيفق�د اإلنس�ان هب�ا األصحاب واألق�ارب واألحب�اب( .ﭩ) وه�و :ناتج
الشجر ،الذي َيذهب بالكوارث واآلفات وعوامل الت َلف.

ُّ
َّ
وتسخط أو اعرتض:
فمن صرب أثابه ،و َمن قنط
وكل هذا وأمثاله ،ممَّا خيترب اهلل به عبادهَ ،

عاق َبه اهلل إن شاء.

الصرب؛ وهلذا ق�ال تعاىل( :ﭫ ﭬ) أي:
المصيبة إلاَّ َّ
ولي�س للعبد عند ن�زول ُ
أخبهم بام َي رُّسهم ممَّا أعددناه هلم من جنَّات النعيم ،والثواب العظيم.
رِ ْ

المصيبة؛ فقال( :ﭮ
ث�م بينَّ تعاىل َمن هم الصاب�رون ،ثم ع َّلمنا تعاىل ماذا نقول عند ُ
وش�دَّ ة؛ (ﭲ) ب ُق ُلوهبم ِ
ﭯ ﭰ ﭱ) أي :ح َّل�ت هبم نائبة ِ
وألس�نَتهم( :ﭳ ﭴ)
المل�ك؛ أي :نحن وما عندنا ُملك هلل  ،يفعل بنا ما يش�اء (ﭵ ﭶ) أي:
(اللام) الم ُ
إىل لقائه (ﭷ) أي :صائرون إليه ال إىل غريه ،بال َب ْعث والنشور.
وقد ورد يف َف ْضل هذه العبارة العظيمة أحاديث صحيحة:

منها :حديث أم س�لمة َ أ ا َقا َل ْت :س ِ
�ول اهلل َ ي ُق ُ
�م ْع ُت َر ُس َ
ولَ « :ما من
َ
ِّ
نهَّ َ
ِ
ِ
مس ِ
�ل ٍم ت ُِصي ُب ُه ُم ِصي َب ٌةَ ،ف َي ُق ُ
الله َّم ْأ ُج ْرنيِ فيِ ُمصي َبتي،
ول َما َأ َم َر ُه اهللُ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)ُ ،
ُ ْ
ف اهللُ َل ُه َخيرْ ً ا ِمنْها».
ف ليِ َخيرْ ً ا ِمن َْها؛ إِلاَّ َأ ْخ َل َ
َو َأ ْخ ِل ْ

ني َخ من َأ يِب س َلم َة؟ َأو ُل بي ٍ
ِِ
ت
قا َل ْت ُأ ُّم َس� َل َمةَ :ف َلماّ َ
َّ َ ْ
َ َ
مات َأ ُبو َس� َل َم َة ُق ْل ُتَ :أ ُّي ُ
الم ْس�لم َ يرْ ٌ
هاجر إِ ىَل رس ِ
ف اهللُ ليِ َر ُس َ
ول اهلل .(((
ول اهلل ُ .ث َّم إِنيِّ ُق ْلتُهاَ ،ف َأ ْخ َل َ
َ ُ
ََ
قال اهلل َلمِ ِ
مات َو َلدُ ال َع ْب ِد َ
الئكَتِ ِهَ :ق َب ْضت ُْم َو َلدَ َع ْب ِدي؟ َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ن َع ْم،
ويف احلدي�ث« :إِذا َ

((( رواه مسلم (.)918
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�ولَ :قب ْضتُ�م َثمر َة ُف ِ
ول :ماذا َ
�مَ ،ف َي ُق ُ
ق�ال َع ْب ِدي؟ َف َي ُقو ُل َ
�ؤاد ِه؟ َف َي ُقو ُل َ
�ون :حمَ ِدَ َك
َف َي ُق ُ َ
ونَ :ن َع ْ
ْ ََ
ِ
ِ ِ
واسترَ ْ َج َعَ ،ف َي ُق ُ
الح ْم ِد»(((.
الجنَّةَ ،و َس ُّمو ُه َب ْي َت َ
ول اهلل :ا ْبنُوا ل َع ْبدي َب ْيتًا فيِ َ
ْ

ِ
المصيبة (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)
وقوله (ﭹ) أي :الصابرون ،املسرتجعون عند ُ

لذكْرهم( .ﭾ) ي ِ
ورفع ًة ِ
أن اهلل ُيثني عليهم يف املإل األعىل؛ إعال ًء لشأهنم ِ
أيَّ :
نعم هبا
ُ

حيس�ن هبا إليهم ،و(الصلوات) تدخ�ل يف (الرمحة)( .ﮀ ﮁ ﮂ)
عليهم ،و ُ

احلق والصواب ،وطريق اجلنَّة والفوز بالثواب.
أي :إىل ِّ

ِ
وقي�لَّ :
ك�ر ع َّلم�ه اهلل هذه األم�ة ،مل تع َلم�ه األُ َمم من قب�ل؛ وإلاّ لقا َله
إن االسترجاع ذ ٌ
يعقوب  عند َف ْقد ِ
ولده يوسف .

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ال ُبرشى للصابرين.
ِ
المصيبة.
وفيها :انقسام العباد إىل صابر وغري صابر عند ُ
وفيها :إثبات ال َب ْعث والنشور.

(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):

ول أمر تعاىل ِ
بذكْره ُ
والصالة ،وأثنى عىل
بالصرب َّ
وشكره ،ودعا املؤمنني إىل االستعانة َّ
ـماَّ
حيتاج إىل صرب؛
الصابري�ن ،وكان
ُّ
احل�ج من األعامل الش�ا َّقة الت�ي فيها بذل املال والب�دَ ن ،و َ
َذك ََره بعدما تَقدَّ م ،وأشار إىل بعض أركانه؛ فقال تعاىل( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ).
الص ْلب األملس ،واملقصود به هنا :رأس هناية جبل أبى ُق َب ْيس،
و(ﮆ) :هو الصخر َّ

للم ْسعى.
وهو احلدُّ األول َ

الصغار البيض ،وهو هنا :رأس منتهى جبل ُق َع ْي ِقعان ،وهو احلدُّ
(ﮇ) :احلجارة ِّ
للم ْسعى(((.
المقابِل َ
ُ
األلباين بمجموع طرقه يف الصحيحة (.)1408
وحسنه
((( رواه الرتمذي (،)1021
َّ
ُّ
((( انظر :التحرير والتنوير ( ،)60/2لسان العرب ()257/15
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(ﮨ ﮩ ﮪ) أي :من معامل الدِّ ين الظاهرة ،واملقصودَّ :
الس ْعي بينهام من أحكام
أن َّ

رش َعه�ا وجع َلها من دينه،
دي�ن اهلل وعبادت�ه .وإضافة (الش�عائر) إىل (اهلل)؛ ألنَّ�ه هو الذي َ
فليست من أمر اجلاهل َّية ،وإنَّام هي من عبادة اهلل.

(ﮌ ﮍ ﮎ) أي :قص�د الكعب�ةِ ،
بالعب�ادة املخصوصة املعروف�ة يف الشرَّ ْ ع( ،ﮏ

ﮐ) أي :زار الكعب�ة ألداء عبادة ال ُعمرة ،املعروفة يف الشرَّ ْ ع؛ (ﮑ ﮒ ﮓ) أي:
احلاج أو املعتمر (ﮔ ﮕ ﮖ) أيَ :ي ْسعى بينهام.
ال ذنب وال إثم عىل
ِّ

وس� َبب ه�ذا البيان من اهللَّ :
أن أه�ل اجلاهل َّية كانوا ق�د نصبوا عىل جبَل�يَ الصفا واملروة

بني اجلب َلني؛ ألجل ما عليهام
الس� ْعي َ
أوثانًا يعبدوهنا ،ويطوفون هبا ،فت ََح َّر َج املس�لمون من َّ
من األصنام ،فنـزلت هذه اآلية.

ِ
�و َل اهلل َت َعا ىَل( :ﮅ
ويف «الصحيحين»((( ،ع�ن ُع ْروة ،أنَّه قال لعائش�ة َ :أ َر َأ ْيت َق ْ

�و
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)؟ َف َ
ٍ
الم ْر َو ِة!
َاح ألاَّ َي ُط َ
وف بِ َّ
اهللَ ،ما َعلىَ َأ َحد ُجن ٌ
الص َفا َو َ

َاح
َت َكماَ َأ َّو ْلت ََه�ا َع َل ْي ِه ،كَان ْ
�س َما ُق ْل َت َيا ا ْب� َن ُأ ْختِي! إِ َّن َه ِذ ِه َل ْو كَان ْ
َقا َل ْ
َت( :الَ ُجن َ
�ت :بِ ْئ َ
ون َلمِنَا َة ال َّط ِ
ف بهِ ِماَ )َ ،و َل ِكن ََّها ُأن ِْز َل ْت فيِ األَن َْص ِ
ار ،كَانُوا َق ْب َل َأ ْن ُي ْس ِل ُموا يهُ ِ ُّل َ
اغ َي ِة،
َع َل ْي ِه َألاَّ َي َت َط َّو َ
ِ
ِ
ِ
الم َش� َّل ِلَ ،فك َ
َان َم ْن َأ َه َّل َيت ََح َّر ُج َأ ْن َي ُط َ
�وف بِ َّ
الم ْر َوةَ ،ف َلماَّ
الص َفا َو َ
ا َّلت�ي كَانُوا َي ْع ُبدُ ونهَ َا عنْدَ ُ
ول اهلل َ ع ْن َذلِ َكَ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
َأ ْس َل ُمواَ ،س َأ ُلوا َر ُس َ
وف
ول اهلل ،إِنَّا ُكنَّا َنت ََح َّر ُج َأ ْن َن ُط َ
الم ْر َو ِةَ ،ف َأن َْز َل اهلل َت َع ىَال( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) اآل َي َة.
َبينْ َ َّ
الص َفا َو َ
ِ
«و َقدْ َس� َّن َر ُس ُ
اف َب ْين َُهماَ َ ،ف َل ْي َس لأِ َ َح ٍد َأ ْن
�ول اهلل  ال َّط َو َ
َقا َل ْت َعائ َش� ُة َ :
اف َب ْين َُهماَ ».
َيترْ ُ َك ال َّط َو َ

ِ ٍ
ِ
الم ْر َو ِة؛ َف َق َال:
وع�ن َعاص ِم ْب ِن ُس� َل ْيماَ َن َق َالَ :س َ�أ ْل ُت َأن ََس ْب َن َمالك َ ع ِن َّ
الص َف�ا َو َ
ِمن َأم ِر الج ِ
َان ِ
اه ِل َّي ِةَ ،ف َلماَّ ك َ
اإل ْس َ
ْ�ز َل اهلل َت َع ىَال( :ﮅ
لا ُم َأ ْم َس� ْكنَا َعن ُْهماَ َ ،ف َأن َ
« ُكنَّ�ا ن ََرى َأنهَّ َُم�اَ ْ ْ َ
((( رواه البخاري ( ،)1643ومسلم (.)1277
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)»(((.

ب و ُع ْمرة
بح ٍّج
مس�تح ٍّ
َ
برع ،وزا َد عىل الواجب ،فأتى َ
وقول�ه (ﮈ ﮉ ﮊ) أي :ت َّ

نافل�ة ،فيهام َس� ْعي( .ﮛ ﮜ ﮝ) أيُ :يثي�ب العامل أكثر من عمل�ه ،ويقبل منه طاعته.
(ﮞ) أي :بن َّيته ،و َقدْ ر جزائه ،وقد أحاط ِّ
بكل يشء ِع ْلماً .

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بين الصف�ا وامل�روة ،والراجح أنَّ�ه ُركن؛ لق�ول النبي :
مرشوع َّي�ة الط�واف َ
الس ْع َي»(((.
«اس َع ْوا؛ َفإِ َّن اهللَ َكت َ
َب َع َل ْيك ُُم َّ
ْ
وفيهاَّ :
أن بِدَ ع أهل اجلاهل َّية ومحُ دَ ثاهتا ال ُت ْلغي شعائر اهلل.
ِ
وفيهاَّ :
خري للعبد.
أن
ُّ
التطوع بالعبادة ٌ

بين اجلب َلني؛
بين الصفا وامل�روة:
هاجر َ 
ويف مرشوع َّي�ة الط�واف َ
بس� ْعي َ
تذكري َ
ٌ
بني اجلب َلين التفكُّر يف فقره
لطل�ب امل�اء لو َل ِدها ،وه�ى متذ ِّللة فقرية إىل اهلل .فعىل الس�اعي َ
و ُذ ِّله ،وحاجته إىل رب ِّه يف صالح َق ْلبه وغفران َذنبه.

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ):

ث�م قال تع�اىل يف أحبار اليهود ،و َمن فع�ل مثلهم من ه�ذه األُ َّمة( :ﮠ ﮡ ﮢ)

أي :يخُ ْف�ون ِ
الع ْل�م يف ح�ال حاج�ة الناس إلي�ه (ﮣ ﮤ) أي :م�ن الوحي ممَّ�ا جاءت به
الرس�ل (ﮥ ﮦ) أي :اآليات الواضحات (ﮧ) أيِ :
الع ْلم النافع الذي هيدي
ُّ ُ
اخللق إىل ربهِّ م (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) أوضحناه (ﮬ) مجي ًعا -مؤمنهم وكافرهم( -ﮭ
الم َّنزلة من عند اهلل.
ﮮ) أي :مجيع الكتب ُ

(ﮰ) أي :الكامت�ون (ﮱ ﯓ) يطردهم من رمحته (ﯔ ﯕ) أي:

من املالئكة ،واملؤمنني ،والبهائم ،ومجيع اخلالئق.
((( رواه البخاري ( ،)4496ومسلم (.)1278

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1072
((( رواه أمحد (،)27367
َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َوعيد َمن كتم ِع ْلماً َّ ،
وأن ذنبه من الكبائر ،وقد قال النبي َ « :م ْن ُس ِئ َل َع ْن ِع ْل ٍم
َار يوم ِ
ِ
الق َيا َم ِة»(((.
َف َكت ََم ُه؛ َألجْ َ َم ُه اهلل بِل َجا ٍم من ن ٍ َ ْ َ

ِ
يقيني ،لي�س بظ ٍّن ،وإذا احت�اج إليه الناس
�م
و َي
ُّ
س�تحق ه�ذا َ
ٌّ
الوعي�د :إذا كان عندَ ه ع ْل ٌ
ِ
يوجد
س�وا ًء س�ألوا عنه بألس�نَتهم ،أو احتاج حالهُ م إىل بيانه -وإذا َقصد اإلخفاء ،وإذا مل َغريه رِ
خيب به.

وفيه�ا :إش�ارة إىل م�ا كان يفعله أحبار اليه�ود من َكتْم ِ
الع ْل�م ،كصفة النبي ،
وحكم رجم الزاين املحصن ،وحتويل ِ
القبلة ،وغري ذلك.
َ
َ ْ
ُ
ويف اآلية :أمهية إبالغ ِ
الع ْلم.
َّ
وعن أبى هريرة  قال« :واهللَ ،لوالَ آيت ِ
َان فيِ ِكت ِ
َاب اهللَ ،ما َحدَّ ْث ُتك ُْم َش ْي ًئا َأ َبدً ا( :ﮠ
ْ َ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) إىل قوله (ﯢ)»(((.
أن املطلوب م�ن أهل ِ
وفىه�اَّ :
الع ْلم :التبيين والتوضيح ،عىل النحو ال�ذي يفهمه عا َّمة

الناس.

وفيها :إش�ارة إىل ُع ُل ِّو اهلل عىل َخ ْلقه؛ لقوله تعاىل (ﮤ) ،واإلنزال يكون من أعىل إىل

أسفل.

وفىها :خطورة املعايص واإلفساد يف األرض؛ أل ا من أسباب لعنة البهائم للم ِ
فسدين،
ُ
نهَّ

كام أنهَّ ا تستغفر للعلامء العاملني.

وفيه�اَّ :
أن م�ا احت�اج الناس إىل بيان�ه من األحكام الرشع َّي�ة؛ جيب بيانُه بلا ُمقابِل وال

أجرة.

املبتد ِ
وأن ما حيصل الرضر بتعليمه من األمور الرشعية جيوز كَتمه أو جيب ،مثل :تعليم ِ
َّ
عة
َّ

((( رواه أب�و داود ( ،)3658والرتم�ذي ( ،)2649واب�ن ماج�ه ( ،)266وصحح�ه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع
(.)6284

((( رواه البخاري ( ،)2350ومسلم (.)2493
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ِ
َ
أمورا رشع َّية يمكن أن يس�تعملوها يف
المنا َظرة ،وتعلي� ِم بعض الك َّفار واملنافقين ً
أص�ول ُ
إثارة ُّ
الش ُبهات ،وخدا ِع العا َّمة والبسطاء من املسلمني.

ليتوصل من
ومث�ل :تعليم الكافر والفاس�ق ما يمكِّنه م�ن توليِّ منصب عند املس�لمني؛
َّ

خالله إىل اإلفساد.

للسفهاء ،الذين يستعملوهنا يف ارتكاب املحظورات.
الر َخص ُّ
ومثل :نرش ُّ

ومثل :تعليم ال َّظلمة بعض النصوص الرشع َّية التى يوردوهنا يف ُخ َطبهم عىل املس�لمني،

حيتجون هبا عىل ُظ ْلمهم.
فيخدعوهنم ،أو َّ

ومث�ل :إخبار بعض الناس بأمور رشع َّية ال يفهموهنا عىل حقيقتها ،ف ُيفتَنون هبا .ومثله:
ِ
املس�لم اجلديد ،أو الراغب يف اإلسلام ،بأمور تص ِّعب عليه اإلسلام ،ف ُينت َظر حتى
إخب�ار
حيسن إسالمه ،ثم ُيع َّلم تلك األمور الرشع َّية.
ُ

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) :

ول ذك�ر تعاىل جرم الذين يكتُمون ِ
الع ْلم؛ اس�تثنى من ذلك أه�ل التوبة منهم؛ فقال:
ُْ
ـَّم�اَّ
(ﯗ ﯘ ﯙ) أي :رجع�وا م�ن معصية اهلل إىل طاعت�ه( ،ﯚ) عملهم وما بينهم
وبني اهلل( ،ﯛ) أي :فعلوا ِضدَّ ما كانوا يعملونه من الذنب ،فبينوا بعد ِ
الكتامن.
َّ
(ﯜ) أي :الذي�ن قام�وا هبذه األعامل الثالث�ة -التوبة ،واإلصلاح ،والبيان-
(ﯝ ﯞ) أي :أقب ُل توبتهم( ،ﯠ ﯡ) :كثري التوبة (ﯢ)ُ :أ ِ
حس�ن إليهم
َ
بالرمحة ،بعد دفع ال ُعقوبة عنهم بالتوبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن ِكتامن ِ
الع ْلم يؤ ِّدي إىل حصول الفسادَّ ،
َّ
وأن الفساد ال ُبدَّ من إصالحه.
وفيها :معاجلة آثار اجلريمة ،واستدراك ما فات.

ُفراَّ ،
ويؤخ�ذ منه�اَّ :
فإن من رشوط توبته أن
َ
أن َمن نشرَ باطلاً  ،أو َّ
روج بِدعة ،أو أعلن ك ً
ِ
احلق.
رت به ،وإلظهار ِّ
ربأ ممَّا كان ُيعلنه عىل رؤوس األشهاد ،وأن ُي َبينِّ َ ُبطالنه؛ لتنبيه َمن اغ َّ
يت َّ
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رسا ،ويس�كتوا عماَّ فعلوه؛
وال يكفي ألصحاب املذاهب اهلدَّ امة إذا تابوا أن جيعلوا توبتهم ًّ

احلق.
فال ُبدَّ من الرباءة ممَّا كانوا عليه ،وبيان ُبطالنه ،وإعالن ِّ

ويف اآلية :إشارة إىل ِ
يتحمله العلامء.
احل ْمل الثقيل والعبء العظيم الذي
َّ

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

اس�تمروا
اس�تكبارا (ﯧ)
قول�ه تع�اىل (ﯤ ﯥ ﯦ) أي :جح�دوا ،ك َِذ ًبا أو
ُّ
ً

مههم املوت (ﯨ ﯩ) أي :عىل هذه احلالة من الكُفر ،مل يتوبوا ومل
على الكُفر حت�ى دا َ
يرجعوا.

(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) :مط�رودون م�ن رمحت�ه( ،ﯮ) تلعنه�م( ،ﯯ

ﯰ) يم ُقتوهنم ،و َي ْلعنوهنم ،والس َّيام يوم القيامة (ﯲ ﯳ) أي :يف ال َّلعنة والنَّار.

مهل�ون وال
طرف� َة َعْي�نْ ( ،ﯹ ﯺ ﯻ) أي :ال ُي َ
(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) حلظ� ًة وال ْ
ؤجلون؛ بل ُي َ
ؤخذون إىل العذاب من حني املوت.
ُي َّ

ويف اآليتَني من الفوائد:
ٌ
أن الكافر يستحق ال َّلعنةَّ ،
َّ
مرشوط ببقائه عىل الكُفر حتى املوت.
وأن هذا
أي يشء يموت .لكن
ولذل�ك
الم َعينّ ؛ ألننَّا ال ندري على ِّ
َ
فاألح�وط عدم َل ْع�ن الكافر ُ
شرع َل ْع� ُن ِجنس أصحاب الكُفر واملعصية ،فنقول« :لعنة اهلل على الكافرين» ،و«لعنة اهلل
ُي َ

عىل الظاملني» ،ونحو ذلك.

رب م�ن الوحي بموت�ه عىل الكُف�ر ب َعينه،
وجي�وز لع� ُن َم�ن لعنه اهلل ورس�وله ،وج�اء اخل ُ
كإبليس ،وفِ ْر َعون ،وأبى جهل ،ونحوهم.
ويف اآلي�ةَّ :
أن الكاف�ر يلعنه الكافر ،وقد قال تعاىل ع�ن أهل النَّار( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ) [األعراف.]38 :
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(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ):

قول�ه تعاىل( :ﯽ) أيهُّ ا الن�اس (ﯾ) أيَ :مألوه ،ومعناه :املعب�ود ُح ًّبا وتعظيماً .

(ﯿ) :الرشيك له يف ألوه َّيته ،وربوب َّيته ،وأسامئه وصفاته.

ويف ه�ذا :ر ٌّد على ِ
املرشكني الذي�ن كانوا يعب�دون أصنا ًما كثرية ،ويقولون :كيف يس�ع

الناس إل ٌه واحد؟

بح�ق إلاَّ ه�و ،كام ق�ال تع�اىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
(ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) :ال معب�ود ٍّ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [احلج.]62 :

وقول�ه (ﰅ) أي :واس�ع الرمح�ة (ﰆ) :ال�ذي ي ِ
وصل رمحت�ه إىل َخ ْلقه .وله
ُ

خاصة باملؤمنني.
رمحة عا َّمة جلميع اخللق ،ورمحة َّ

«اس ُم اهلل األَ ْع َظ ُم
وقد جاء يف حديث أسامء بنت يزيد  ،عن النبي  قالْ :
يف ها َتْي�نْ ِ اآلي َتينْ ِ ( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) ،وفاتحِ َ ِة آل عمران (ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)»(((.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ):

َ
دالئل عىل وحدان َّيته ،لتك�ون ُب ْرهانًا؛ فقد ورد
ذك�ر
تـفرده باأللوه َّية؛ َ
ولـَّم�اَّ َذكَر تع�اىل ُّ
الضحى  قال« :لـَّم�اَّ نزلت (ﯽ ﯾ ﯿ)؛ قال ِ
املرشكونْ :
إن كان هذا
ع�ن أبى ُّ
هك�ذا فليأتِنا بآية؛ فأن�زل اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)

إىل قوله( :ﭻ)»(((.

وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع
((( رواه أب�و داود ( ،)1496والرتم�ذي ( ،)3478واب�ن ماج�ه (َّ ،)3855
(.)980

((( تفسري الطربي (.)269/3
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فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :إجياد (ﭔ) :مجع (سماء) ،ومن آياته فيها :أنَّه ابتد َعها

وح َر ًس�ا ،وز َّينها بالنجوم،
وسكَّانًا َ
�مكًا (سق ًفا) وأبوا ًبا ُ
عىل غري مثال س�ابق ،وجعل هلا َس ْ
ورف َعها بغري أعمدة.

(ﭕ) يف َخ ْلقه�ا على غري مثال س�ابق ،ويف َمدِّ ها و َب ْس�طها ،وما فيه�ا من اجلبال

الم َعدَّ ة لسكَّاهنا.
والبحار واألشجار واملعادن
ِّ
والدواب ،وغري ذلك من املنافع ُ

(ﭖ ﭗ ﭘ) أي :يف الط�ول ِ
والقَص�رَ  ،والزي�ادة والنقص�ان ،والنُّ�ور
وال ُّظ ْلم�ة ،وتعاقبهما ،وطلب أحدمه�ا لآلخر حثي ًثا ،وما حيصل فيهام م�ن احلوادث التي ال
يعلمها إلاَّ اهلل.

الس� ُفن (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) أي :تسير طافي ًة وال تغرق( .ﭞ ﭟ
(ﭙ) أيُّ :

أكثر
ﭠ) أي :من األمتعة واألرزاق والتجارات ،فلو مل جيعل اهلل قانونًا لل َّط ْفو؛ لتع َّط َلت ُ
جتارات الناس؛ َّ
الس� َلع ،ومنها النِّ ْفط.
فالش ْ
�حن ال َب ْحري هو األكثر ش�يو ًعا يف العامل يف نَقل ِّ
ومهام كانت الناقالت واحلاويات ضخمة؛ فهي تسير بأمر اهلل فوق املاء وال تغرق ،كام قال

تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [الشورى.]32 :

أيضا :ما ين�زل (ﭤ ﭥ) أي :من جهة
(ﭡ ﭢ ﭣ) أي :وم�ن آي�ات الوحدان َّية ً

الس َحاب ،ويتك َّثف فيها ،و ُينزله اهلل ب َقدَ ر ليحصل
ال ُع ُل ِّو( .ﭦ ﭧ) أي :املطر ،فيجتمع يف َّ
االنتف�اع( .ﭨ ﭩ) أي :بذل�ك امل�اء (ﭪ) أي :النب�ات ال�ذي يف األرض (ﭫ
ﭬ) أي :بعد أن كانت يابسة ِ
هامدةً ،جُم ْ ِدبة ،فتُصبِح خمضرَ َّ ة.

وق�د ج�اء يف حديث أبى َر ِزي�ن ال ُع َقييل َ ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ف يحُ ْ ِيي اهللُ
�ول اهللَ ،ك ْي َ
�الَ « :أما مرر َت بِو ٍ
الم ْوتَ�ى؟ َف َق َ
اد ممُ ْ ِح ٍلُ ،ث َّم َم َر ْر َت بِ ِه ِخ ْص ًبا -ويف روايةُ :ث َّم تمَ ُ ُّر بِ ِه َخضرِ ً ا-
َ
َ ََ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
(((
الم ْجدب.
الم ْمحل) أيُ :
الم ْوتَى»  ،و(الوادي ُ
؟»َ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :بلىَ َ ،ق َال« :ك ََذل َك يحُ ْ ِيي اهللُ َ
وحكْمة ،وآية عىل ُقدرة اهلل تعاىل عىل بعث ِ
ففي إنزال املطر من السامء رمحة ِ
العباد بعد املوت.
َْ

(ﭭ) أي :نشر ،و َف َّ�ر َق (ﭮ) أي :يف األرض (ﯚ ﯛ ﯜ) وه�ي :م�ا ي�دُ ُّب
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1334
((( رواه أمحد (،)16196 ،16193
َّ
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ويتح�رك على وج�ه األرض من أنواع احلي�وان ،وهذا التن�وع يف ِ
اخل ْلقة َّ
والش�كل وطريقة
ُّ
َ ْ
َّ
احلركة آي ٌة ُت ْب ِهر العقول ،شاهد ًة عىل ُقدرته ووحدان َّيته تعاىل.
(ﭲ ﭳ) أي :تنويعه�ا ،يف اجتاهاهت�ا ِ
وش�دَّ هتا ومنافعها ،ت�أيت بالرمحة ،وتأيت

السحاب ،و ُت َف ِّر ُق ُه ،وت َُسوقه.
بالعذاب ،وجتمع َّ

ِ
اجلو بإذن اهلل( .ﭵ):
�مي بذلك؛ ألنَّه َين َْس�حب انس�حا ًبا يف ِّ
(ﭴ) ُس ِّ
املذ َّلل ملصالح املخلوقني ب ُقدرة اهلل (ﭶ ﭷ ﭸ) حيمل املطر ،و ُيظِ ُّل الناس.
يف ه�ذا ك ُّل�ه (ﭹ) أي :دالئ�ل وبراهين عظيم�ة (ﭺ ﭻ) :يتفكَّرون بعني

العقل؛ فينتفعون.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الر ُّد عىل الفالس�فة الذين يقولون ِبقدَ ِم العامل وأزل َّيته ،وأنَّه ليس له بداية ،وقد َبينَّ َ تعاىل
َّ
أنَّه َخ َل َق ُه وابتدأه.
الخ ْلق ٌ
وفيهاَّ :
تنوع َ
دليل عىل ُقدرة اخلالِق.
أن ُّ
احلق.
وفيهاَ :مدْ ح العقل الذي يقود صاح َبه إىل ِّ

وفيها :التفكُّر يف آيات اهللَّ ،
وأن ذلك يزيد اإليامن ،وهيدي إىل الرمحن.

أن االزدياد من التفكُّر والتد ُّبر يف خملوقاته وآياته؛ ٌ
وفيه�اَّ :
دليل عىل زيادة العقل ،ويقود

ملزيد من اإليامن.

َ
أنواع الناس ،عىل اختالف طبقات عقوهلم.
ليتعظ هبا
وفيها :تنويع ذكر اآليات
ُ
وفيهاَّ :
أمرها ُ
وشؤوهنا.
أن املخلوقات ال تُد ِّبر نفسها ،ولكن اهلل يد ِّبر َ

(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):

آيات بي ٍ
ول ذكر تعاىل التوحيد ،وأنَّه ال إله إلاَّ هو ،و َذكَر ٍ
نات دا َّل ًة عىل وحدان َّيته؛ أعقب
ِّ
َ
ـماَّ
ذلك ِ
وذكر عاقبة ِ
املرشكني ومصريهم يف نار جهنم؛ فقال:
بذكر الشرِّ ك ،ومنه :شرِ ك املح َّبة،
َ
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ِ
واملرشكين (ﭿ ﮀ) أي :يعب�د وجيع�ل (ﮁ
(ﭽ ﭾ) أي :م�ن الك َّف�ار

ﮂ ﮃ)غير اهلل (ﮄ) :أمث�الاً
وأش�باها ونظ�را َء ،من األحبار والرؤس�اء واألصنام
ً
ِ
وحيرمون
واألوث�ان .فقد كان أهل الكتاب يتخذون أحبارهم ورهباهن�م َأنْدَ ا ًدا ،يحُ ُّلون هلم ِّ

م�ن دون اهلل .وكان ِ
الع�رب وغريه�م يتخذون األصن�ام واألوث�ان أندا ًدا،
املرشك�ون م�ن َ
ِ
املرضة.
يعتمدون عليها يف َج ْلب املنفعة ،ودفع
َّ
بين
�وون َ
كح ِّبه�م هلل ،ف ُي َس ُّ
(ﮅ)ُ :يو ُّدوهن�م ويع ِّظموهن�م (ﮆ ﮇ) أيُ :

أحبارهم وأصنامهم وبني اهلل يف املح َّبة.

شرِ
للنبي َ :ما َشا َء اهلل َو ِش ْئ َت! َق َال َل ُه النَّبِ ُّي :
وهذا ك؛ فلماَّ قال رجل ِّ
« َأ َج َع ْلتَنِي َواهللَ عَدْ لاً -ويف رواية :ندًّ ا-؟ َب ْلَ :ما َشا َء اهلل َو ْحدَ ُه»(((.

الذن ِ
�ي َ :أ ُّي َّ
ْب
ويف
َ
«الصحيحين» ،عن ابن مس�عود  قالَ :س َ�أ ْل ُت النَّبِ َّ
َأ ْع َظ ُم ِعنْدَ اهلل؟ َق َالَ « :أ ْن جَ ْت َع َل هلل نِدًّ ا َو ُه َو َخ َل َق َك»(((.
حب هؤالء ِ
املرشكني
(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) أي :املؤمن�ون حي ُّبون ربهَّ م أش�دَّ من ِّ

لألن�داد الت�ي اختذوه�ا؛ وذلك َّ
ألن حم َّب�ة املؤمنني لربهِّ م خالص� ٌة ،وحم َّبة الك َّف�ار لربهِّ م فيها
والرضاء ،أما ِ
املرشكون :فينا ُد َ
ش�وائب ،كام َّ
ون ربهَّ م
الرساء
َّ
أن حم َّبة املؤمنني لربهِّ م تكون يف َّ
الرساء.
الرضاء دون َّ
ويلجأون إليه يف َّ

ث�م ق�ال تع�اىل( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ) ،واملعن�ى :ولو رأى وش�اهد الذين ظ َلموا أن ُف َس�هم بالِّش�رِّ ك يف الدُّ نيا ،عذاب اهلل
وأن اهلل ش�ديد العذابَّ ،
القوة هلل مجي ًعاَّ ،
يو َم القيامة؛ ل َع ِلموا وأيقنوا َّ
وأن األنداد عاجزة
أن َّ
ترض.
ال تنفع وال ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وأن اتخِّ �اذ ِ
أنَّ�ه لي�س هلل تعاىل نِ�دٌّ يف احلقيق�ةَّ ،
تصوراهتم
مبني على ُّ
املرشكني لألن�داد ٌّ
وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد (.)605
((( رواه أمحد (،)1842
َّ
((( رواه البخاري ( ،)4477ومسلم (.)86
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الفاس�دة واعتقاداهت�م الباطلةَّ ،
ونظيرا ،وإلاَّ فال يوجد يف احلقيقة هلل ش�بي ٌه
ش�بيها
بأن هلل
ً
ً
وال نظري ألبتة.
ويف اآلية :بيان شناعة شرِ ك املح َّبة.
أن املحبة أساس ِ
العبادةَّ ،
وفيهاَّ :
احلب والتعظيم؛ فباحلب ُيف َعل
وأن عبادة اهلل مبن َّية عىل ِّ
َّ
املأمور ،وبالتعظيم يجُ تنَب املحظور.
وفيهاَّ :
أن َمن جعل هلل ندًّ ا فهو ظامل؛ لقوله( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ).

بالقوة يوم القيامة؛ َّ
ألن (الالم) يف قوله (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) هي
وفيها :اختصاص اهلل َّ

الم االختصاص.
وفيهاَّ :
أن ِع ْلم اليقني باآلخرة يدفع إىل ت َْرك الشرِّ ك واملعصية يف الدُّ نيا.
وفيها :انكشاف أمر املعت َقدات الباطلة يوم القيامة ،حينام يرى ِ
املرشكون َّ
أن األنداد التي
ٍ
ق�وة هلا ألبتة ،ب�ل جُ ْت َعل يف النَّار -مع ه�ؤالء ِ
مجادات ،أو
املرشكني -إذا كان�ت
اختذوه�ا ال َّ
كانت أحيا ًء ُعبِدَ ْت من دون اهلل وهى راضية ،كام قال تعاىل( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [األنبياء.]98 :

أن من ُط ُرق دعوة ِ
وفيهاَّ :
املرشك :أن يبينَّ له عاقبة الشرِّ ك الوخيمة ،يف الدُّ نيا واآلخرة.

(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ):

ثم أخرب تعاىل عن كُفر ِ
ربؤ املتبوعني من أتباعهم؛ فقال( :ﮟ ﮠ
املرشكني بأوثاهنم ،وت ُّ

ربأ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) أي :ول�و ي�رى الذين ظلموا وأرشكوا حالهَ �م ،عندما يت َّ
الرؤس�اء من أتباعهم ،وهكذا يكون حال رؤس�اء الكُفر والضلال ِ
كف ْر َعون وغريه -معُّ
بعضا.
بعضهم ً
جنوده وأتباعهَ :يكْفر بعضهم ببعض ،ويلعن ُ
وأ َّم�ا َم�ن ُعبِدَ ِمن دون اهلل وهو ِ
ربأ ممَّن َع َب�دَ ُه ،لكن ال يدخل النَّار معه ،كام
كار ٌه؛ فإنَّه يت َّ

ربأ عيس�ى
قال اهلل عن املالئكة( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [ال َق َصص ،]63 :وكام يت َّ

ممَّن عبده مع اهلل ،كام قال تعاىل -حاك ًيا قو َلهَ ( :-ما ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ) [املائدة.]117 :
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والتعبير ِ
بالف ْع�ل املايض يف قوله تعاىل (ﮦ ﮧ) ،مع َّ
أن األمر يف املس�تق َبل يوم

العذاب بأع ُينهم.
واقع ال حمالة ،فهم َيرون
َ
القيامة؛ لبيان أنَّه ٌ

متس�ك ب�ه للنَّج�اة م�ن الغ�رق.
بم�ن َّ
(ﮨ ﮩ ﮪ) ،كما ينقط�ع احلب�ل َ

فكل َعالقة كانت موجودة يف الدُّ نياُّ ،
يتوصل به إىل غيرهُّ .
وكل س� َبب
و(الس� َبب) :ه�و ما َّ
َّ
ِ
انقطع وزال ،وانقلبت املو َّدة عداوة ،والعبادة لعنة
كانوا يؤ ِّملون أن ينتفعوا به يف اآلخرة ،قد
َ
أس�باب اخلالص،
وبراءة ،وانقطعت األرحام التي كانت يف الدُّ نيا فلم َت ُعد تنفع ،وتق َّطعت
ُ
فلم جيدوا عن النَّار حميدً ا وال ِ
مرص ًفا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
ربأون منهم ،ثم يجُ َمع بينهم يف
أن رؤس�اء الضالل ال ينفعون أتباعهم يوم القيامة ،بل يت َّ

وجها لوجه ،يف نار جهنم!
النَّار؛ زياد ًة حلَ رَساهتم ،حيث يجُ َمع َ
بني التابع واملتبوعً ،

واملحرمة ال تنفع أصحاهبا يوم القيامةَّ ،
وفىهاَّ :
وكل َعالقة مل
أن مجيع األس�باب الباطلة
َّ

تكن هلل يف الدُّ نيا فستزول يوم القيامة ،كام قال تعاىل( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ) [الزخرف.]67 :

(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ):

بني األتباع واملتبوعني؛ فقال:
ثم ذكر تعاىل مجل ًة من احلوار الذي يكون يوم القيامة َ
(ﮬ ﮭ ﮮ) وهم األتباع( :ﮯ ﮰ ﮱ) يا ليت لنا (ﯓ) أيَ :ر ْجعة وعودة

احلق يف الدُّ نْيا ،أي:
إىل دار الدُّ ني�ا( ،ﯔ ﯕ) أي :حت�ى نتخ َّلص منهم ،و َن ْلزم س�بيل ِّ
إذا رجعن�ا إليهم( .ﯖ ﯗ ﯘ) يف هذا الي�وم العصيب يو َم القيامة ،ولك َّن هذا التمنِّي

ال ينفعهم؛ َّ
والح رْسة!
ألن اهلل قىض ألاَّ رجوع إىل الدُّ نيا ،فلم َ
يبق هلم إلاَّ النَّدَ م َ

ق�ال تع�اىل( :ﯚ) أي :كما أراهم ِش�دَّ ة عذاب�ه (ﯛ ﯜ ﯝ) من الشرِّ ك
وحزنًاَ ،
وخيبة ،وخرسانًا( .ﯡ ﯢ ﯣ
والسيئات (ﯞ ﯟ) ندامات شديدةُ ،

ﯤ ﯥ) بعد دخوهلا؛ بل هم فيها خالدون.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

الرجوع إىل الدُّ نيا.
متنِّي الك َّفار يف اآلخرة ُّ

أبدي .وهذا من أد َّلة ُبطالن قول َمن قال َّ
وفيهاَّ :
بأن النَّار تفنى
أن خلود الك َّفار يف النَّار ٌّ

وتزول؛ وذلك َّ
ألن خلود املاكث فيها يعنى خلو َده مكانه.

املعنوي يف الدُّ نيا ِح ِّس� ًّيا يوم القيام�ة ،كام تصبح أعامل
وفيه�اُ :ق�درة اهلل تع�اىل أن يقلب
َّ
الك َّفار املعنوية حس ٍ
ٍ
رجل مجيل
ات ِح ِّس َّية مرئ َّية ،وكام يأيت العمل الصالح يف القرب عىل هيئة
َّ َ رَ

املنظ�ر ط ّيب الرائح�ة ،والعكس للكافر والفاج�ر ،وكام يؤتَى باملوت ي�و َم القيامة عىل هيئة
َك ْبش أ ْم َلح ،وكام تصبح األعامل املعنو َّية ُ
كالخشوع والنِّفاق ذات وزن ِحسيِّ ّ يف ِك َّفتى امليزان
يوم القيامة.

وفيه�اَّ :
ي�روا أعامل اخلير التي َع ِملوه�ا يف الدُّ نيا
أن م�ن َحْس�رْ ة الك َّفار ي�وم القيامة أن َ
كب الوالدَ ين ،وإعانة املحتاج ،وإطعام اجلائع ،واملس�اعدة بالشفاعة واجلاه -ك ّلها تذهبرِ ِّ
ألن األس�اس ِ
وت َْض َم ِحل ،وتُصبِح رسا ًبا ال يس�تفيدون منها؛ َّ
فاسدٌ -وهو الشرِّ ك -كام قال

تعاىل فيهم( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [الفرقان.]23 :

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ):

ولـماَّ ذكر تعاىل التوحيد ودالئله ،والشرِّ ك وعاقبته؛ ذكر نِ َع َمه عىل عباده وإحسانَه جلميع
َ
الخ ْلق؛ فقال:
(ﯧ ﯨ) امل�راد :بن�و آدم ،ويش�مل املؤم�ن والكاف�ر (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) من

حترموا منها ش�ي ًئا بأهوائكم( .ﯭ) أي يف
أصن�اف األطعم�ة التي خل َقه�ا اهلل لكم ،وال ِّ

حال كونه حاللاً
مباحا .و(احلالل) :هو ما أباحه الشرَّ ْ ع.
ً

(ﯮ) أي :يف حال كونه ط ِّي ًبا .و(ال ِّطيب) :هو ما استطابه الشرَّ ْ ع والطبيعة السليمة،
أيضا .وقيل :هو الطاهر؛ َّ
تكره الن َِّجس وتَعا ُفه.
وما ُي ْس َت َل ُّذ ً
ألن النفس السليمة َ
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وقي�ل يف معن�ى اآلي�ة :احللال يف الك َْس�ب الط ِّي�ب ،أي :يف ذات�ه ،وهو ِض�دُّ اخلبيث

والر ْجس.
ِّ

ِ
ووساوس�ه،
(ﯯ ﯰ) أي :ال تس� ُلكوا ،وتقت�دوا ب�ـ (ﯱ ﯲ)ُ :ط ُرقه،

وأعامل�ه ،وهذا يش�مل الشرِّ ك وما دون�ه ،ومن ذلك :حتريم احلالل الط ِّي�ب؛ فإنَّه من أعظم

ُخ ُطوات َّ
الشيطان( .ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) أي :ظاهر العداوة .وقد أكَّد عداوته لنا؛ للتنفري
عنه ،والتحذير منه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
إبطال ما كان عليه أهل اجلاهل َّية من حتريم احلالل.

وفيه�اَّ :
أن حتريم املباحات هو من القول عىل اهلل بغير ِع ْلم ،ومن الكبائر العظيمة؛ ألنَّه

الحكم والتحليل والتحريم.
اعتداء عىل ِّ
حق اهلل يف ُ

ويف اآلية :النهي عن التش� ُّبه َّ
بالش�يطان ،ويدخل يف ذلك :التش ُّبه به يف األكل والرشب،
واألَ ْخذ واإلعطاء بالشامل ،وامليش يف النَّ ْعل الواحدة -ألنهَّ ا ِمشية َّ
الشيطان -ونحو ذلك.
ومن ُخطوات َّ
بعض الناس عند الغضب ،من حتريم زوجاهتم،
الشيطان :ما يحَ ْ ِمل عليه َ

وما أباحه اهلل هلم -من طعام وغريه.-

وفيه�ا :بي�ان حقيقة العدُ ِّو ،والتأكيد على عداوته؛ ل ُي َ
حذر منه؛ فالعاق�ل إذا علم عداوة

شخص فال يمكن أن يتَّبعه.

أن األصل يف األشياء اإلباحة ،إلاَّ ما َّ
وفيهاَّ :
دل الدليل عىل حتريمه.
كالميتة فال ُّحمر ًما لعارض ،مثل:
حمر ًما لذاته
حتل إلاَّ للمضطر -وقد يكون َّ
َ
وقد يكون َّ
م�ا ُأ ِخ�ذ بال َغ ْصب رَّ ِ
ْ
وإن كان يف األص�ل ط ِّي ًباُ -كالخبز
حمرم
والربا والغ�ش ،فهو َّ
والسقة ِّ
واملاء وال َّلبن ونحوها.

الضارة ،ولو كانت حاللاً  ،كالرتاب.
ويف اآلية :أنَّه ال جيوز تناول األشياء
َّ
وفيها :وجوب أكل ما ُي ِبقي اإلنسان عىل َقيد احلياة.
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(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ):

ثم بينَّ تعاىل أفعال هذا العدُ ِّو َّ
وفصل لنا يف كيف َّية إفساده؛ فقال:
يطاينَّ ،
الش ّ
الش�يطانِ ،
(ﯹ ﯺ) أيَّ :
واخلطاب للناس (ﯻ) أي :ما يس�وء من املعايص

والزنا( ،ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)
كالربا ِّ
والس� ِّيئات( ،ﯼ) وهي :الكبائرِّ ،

من الكالم يف الدِّ ين واألحكام ،بغري ِع ْلم وال يقني وال ظ ٍّن غالب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن َّ
الش�يطان ال يأم�ر باخلير؛ لقول�ه( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) ،وم�ن ذل�ك:
مهمت بشرَ ٍّ فاعلم أنَّه من أوامر َّ
الشيطان.
َو ْس َوسته يف َق ْلب العبد بالس ّيئة ،فإذا
َ

ِ
مبني عىل
وفيها :أنَّه ال جيوز الكالم يف األحكام الرشع َّية بغري ع ْلم أو يقني أو ظ ٍّن غالب ٍّ
ِ
وجيوز
ب العبد إىل اهلل أشياء
فيحرم ِّ
االجتهاد السائغ رش ًعا .فال جيوز أن َينْس َ
بمجرد ال َّظ ِّنِّ ،
َّ
بدون ِع ْلم ويقني.

ِ
والسنَّة بال ِع ْلم ،وإثبات ما
ويدخل يف القول عىل اهلل بغري ع ْلم :اخلوض يف تفسري القرآن ُّ
والصفات.
والصفات ،أو نفي ما أثبته لنفسه من األسامء ِّ
مل ُي ْثبِته اهلل تعاىل لنفسه من األسامء ِّ
املنجمني والك َُّهان.
ويدخل يف ذلك ً
أيضا :كالم ِّ

وفيه�اَّ :
أن على املفتي احلذر م�ن الفتوى بغري ِع ْلم ،وأنَّه ال جت�وز الفتوى بالظ ِّن إلاَّ عند
ُ
مؤهلاً للنظر واالجتهاد.
تعذر اليقني ،برشط أن يكون َّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ):

قول�ه (ﭑ ﭒ ﭓ) أي :للك َّف�ار ،الذين ا َّت َبعوا خطوات َّ
الش�يطان( :ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ) أي :اعملوا بام أوحى اهلل إىل نب ِّيه  ،عقيدة وقولاً وفعلاً .

يتضمن :ت َْرك ما
ولـَّم�اَّ كان األمر باليشء هن ًي�ا عن ضده؛ كان قوله (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)
َّ
وحي اهلل ،من الشرِّ ك والضالل و َموروثات اجلاهل َّية.
خيالف
َ
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(ﭘ) أي :ه�ؤالء ِ
وحي اهلل ،بل
املرشك�ون ،يف جواهبم( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) أي :ال نتبع َ

نتبع ما وجدنا (ﭝ ﭞ) أي :أسالفنا ،من عبادة األصنام وحتريم الط ِّيبات ونحو ذلك.

وق�د أبط�ل اهلل جواهبم ه�ذا ،بقوله (ﭠ ﭡ ﭢ) أي :الذي�ن يقتَدون هبم
ويتَّبعوهنم (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) أي :ليس عندهم ُ
احلق،
عقل ُر ْش ٍد هيدهيم إىل ِّ
ستحق ُ
وال يعلمون ما ُأ ِنزل إليهم ،وال َيعملون َ
ِّباع؟!
عمل املهتَدين ،فكيف َي
ُّ
مثل هؤالء االت َ

وقد جاء عن ابن ع َّباس َّ :
أن هذه اآلية نزلت يف طائفة من اليهود ،دعاهم رسول
اهلل  إىل اإلسلام ور َّغبهم فيه؛ َّ
عق�اب اهلل ونِقمته؛ فقالوا( :ﭙ ﭚ ﭛ
وحذرهم
َ
وخريا منَّا! فأنزل اهلل هذه اآلية(((.
أعلم
ﭜ ﭝ ﭞ)؛ فإنهَّ م كانوا َ
ً

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التعصب لآلباء بغري ُهدى من اهلل.
َذ ُّم
ُّ

ويؤخ�ذ منه�اَّ :
تعصب ملذهب أو ش�يخ ،مع خمالفة الدليل؛ ففيه َش� َب ٌه من هؤالء
َ
أن َمن َّ

املذكورين يف اآلية.

أن َّ
وفيهاَّ :
احلق فليس بعاقل.
كل َمن خالف َّ

للحق .وقد يكون
والعقل عقالن :عقل إدراك وتدبري املعيش�ة ،وعقل ُر ْش�د يهُ تدَ ى ب�ه
ِّ

للحق.
الرجل من األذكياء ،لكن ليس عنده عقل ُر ْشد هيتدي به
ِّ

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ):

ث�م رضب اهلل تع�اىل َم َثلاً للك َّف�ار ،ودعاهم إىل اهل�دى؛ فقال( :ﯤ ﯥ ﯦ)

يف غ ِّيه�م وضالهل�م وجهلهم (ﭬ) الراع�ي (ﭭ ﭮ) َيصي�ح (ﭯ ﭰ ﭱ) أي:
جمرد سماع
َيصيح بالبهائم التي ال تفهم ما يقول (ﭲ ﭳ ﭴ) أي :يقترص إدراكُه عىل َّ

الصوت ،بال َف ْهم ملعناه .و(الدُّ عاء) للقريب ،و(النِّداء) للبعيد.
((( تفسري الطربي (.)305/3
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فاملعنىَّ :
كالدواب السارحة التي ال تفقه
الغي والضالل واجلهل،
ِّ
أن َم َث َل ما هم فيه من ِّ
وزجرها ،أي :دعاها إىل ما ُي ْر ِشدها؛ ال تفقه ما
ما ُيقال هلا ،بل إذا َن َعق هبا راعيها وصاح هبا
َ
يقول وال تفهمه؛ بل إنَّام تسمع صوته فقط.
(أص ّم) ،وهو الذي ال يسمع( .ﭷ) :مجع (أبكَم) ،وهو الذي ال ينطق.
(ﭶ) :مجع َ

(ﭸ) :مجع (أعمى) ،وهو الذي ال يرى.

احلق سامع َقبول واستجابة ،وال ينطقون به نُطق إذعان و َقبول ،وال
فهؤالء ال يسمعون َّ
َيرونه رؤي َة املستَجيب الباحث عنه( .ﭹ ﭺ ﭻ) أي :ال يفقهون أمر اهلل ،وال ينت َِفعون
كمن ال عقل له.
بعقوهلم التي وه َبها اهلل هلم ،فصاروا َ
الم َثل للك َّفار يف تقليدهم آلبائهم ،وعدم اس�تجابتهم للدَّ اعي
وقد رضب اهلل تعاىل هذا َ

احلق.
الذي يدعوهم إىل ِّ

فش� َّبههم بالراع�ي الذي َيصي�ح بغنَمهَ ،يدعوه�ا وينادهيا ،وهى ال تعق�ل ما يقول ،وال
تفهم معناه ،وإنَّام تس�مع أصواتًا ُت ْقبِ ُل هبا وتُدبِر ،نتيجة التعويد والرتويض ،ال نتيجة الفهم

والعقل.

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ):

املرة؛ فقال:
أمره السابق باألكل من احلالل الط ِّيب ،لكنَّه نادى املؤمنني هذه َّ
ثم أكَّد تعاىل َ
مرارا-؛ ُّ
يدل عىل االهتِامم به،
(ﭽ ﭾ ﭿ) ،وتصدي�ر احلكم بالنِّداء -كام تق�دَّ م ً
ِ
واسرتعاء انتباه املنُا َدى.

(ﮀ) :األم�ر لالمتن�ان واإلباحة ،ويكون للوجوب يف حال�ة ِحفظ النفس (ﮁ)

ومكتس� ًبا
وه�ي هن�ا لبي�ان جنس املأك�ول (ﮂ ﮃ ﮄ) وهو :م�ا كان حاللاً يف ذاته،
َ
(الش�كر) :هو ال َّثن�اء عىل الم ِ
بطريق�ة رشع َّية( .ﮅ ﮆ) ُّ
نعم ،وقد أمر ب�ه هنا بعد ِذكر
ُ
بال�رزق( .ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) أي :إن كنت�م تعبدون�ه ح ًّقا ،فاش�كروه عىل
النِّعم�ة ِّ
ِ
ِ
احلبِ -بف ْعل أوامره ،واجتناب نواهيه.
ن َعمه .و(العبادة) :هي التذ ُّلل هلل بالطاعة -مع كامل ّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن املؤمن ينتفع باألكل أكثر من غري املؤمن؛ ألنَّه يستعني به عىل طاعة اهلل.

حمرمة؛ ألنَّه لـماَّ أمر باألكل من الط ِّيبات َّ
وفيهاَّ :
دل ذلك باملفهوم عىل حتريم
أن اخلبائث َّ
عكسها -وهي اخلبائث.-
كل ما حيصل لإلنس�ان من مأكول؛ فإنام هو من رزق اهلل ،وليس للعبد فيه إلاَّ
أن َّ
وفيهاَّ :

الس َبب فقط.
َّ

الرزق من اهلل؛ ألنَّه هو الذي يرزق.
وفيها :طلب ِّ
وفيها :وجوب ُشكر النِّعمة.

وفيها :اإلخالص يف ُّ
الشكر؛ وهو مأخوذ من (الالم) يف قوله( :ﮅ ﮆ).
الش ِ
العبادة ،وقد صح عن النبي  أنَّه قال« :ال َّط ِ
الش�كر من ِ
وفيهاَّ :
اع ُم َّ
أن ُّ
�اك ُر
َّ
ِ
ِ
الصابِ ِر»(((.
الصائ ِم َّ
بِ َمن ِْز َلة َّ
ويف اآلية :رمح ُة اهلل للعباد؛ ألنَّه ه َّيأ هلم الط ِّيبات الكثرية ليأكلوا منها.
حرم الط ِّيبات.
الر ُّد عىل من َّ
وفىهاَّ :

وفيه�ا :حتريم اإلرضاب عن الطعام حتى املوت؛ لقوله( :ﮀ) ،واألمر للوجوب
يف حالة ِحفظ النفس.
وفيهاَّ :
ؤجر عىل األكل بالنِّـ َّية احلسنة.
أن العبد ُي َ

الش ُبهات يف األطعمة؛ َّ
وفيهاَ :
احلذر من ُّ
ألن الط ِّيب هو احلالل الواضح ال َبينِّ .

(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):

املحرمات؛
ولـماَّ أباح تعاىل لعباده األكل من الط ِّيبات -وهي كثرية ال تنحرص-؛ بينَّ هلم َّ
ألنهَّ ا قليلة حمصورة؛ فقال تعاىل:
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و(الم ْيتة):
(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) (التحريم) ه�و :املنع ،واملقصود منع األكل.
َ
ما مات حتف أنفه من غري تذكية ،واملقصود هبا رش ًعا :ما مات بغري ٍ
ذكاة رشع َّية.
َ

ذبحها كافر ليس من أهل الكتاب،
الم ْيتة ،سوا ًء ماتت حتف أنفها ،أو َ
ويف اآلية :حتريم َ
ِ
أن لبنها و َبيضها ن ِ
غري اسم اهلل ،ونحو ذلك .واملشهور عند العلامءَّ :
َجس.
أو ُذكر عليها ُ
ِ
ُّ
كم ْيتته ،فإن كانت َم ْيتته حاللاً -كاحلوت -فهو حالل ،وإن
وكل م�ا ُقط َ
حي فهو َ
�ع من ٍّ
َجسا -كبهيمة األنعام -فهو حرام ن ِ
ِ
َجس.
كانت حرا ًما ن ً
(ﮐ) هو :املسفوح اجلاري .واستُثني من ذلك :الكبد وال ُّطحال؛ حلديثُ « :أ ِح َّل ْت
�وت واجلراد ،و َأم�ا الدَّ م ِ
ِ
ِ
ِ
انَ :فالكَبِ�دُ َوال ِّط َح ُال»(((،
َ
حل ُ َ َ َ ُ َ َّ
الم ْي َتتَانَ :فا ُ
َلنَ�ا َم ْي َتتَ�ان َو َد َم�انَ :ف َأ َّما َ
ألن تصفيتَه بالكلية عسري ،وفيه حرج عىل ِ
وكذلك بقايا الدم يف عروق املذبوح؛ َّ
العباد.
ََ ٌ
َّ
ِ
حمرم�ة ،و َأ ْك ُل ُه
وقول�ه (ﮑ ﮒ) وهو :احلي�وان املعروف الق�ذر ،ومجيع أجزائه َّ
ضار ،ويصاب ِ
ِ
باألمراض ،و َذ ِ
هاب ال َغيرْ ة.
آك ُله
ٌّ ُ
ِ
اسم غري اهلل عند ذبحه ،مثل أن يقول« :باسم
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) أي :ما ُذك َر عليه ُ
اللاَّ ت»« ،باسم ال ُع َّزى»« ،باسم املسيح» ،ونحو ذلك.
(ﮙ ﮚ) أي :أجلأت�ه الضرورة للأكل ،بشرط أن يك�ون (ﮛ ﮜ) أي :غري
مس�ت ِ
ِ
َح ٍّل ،وال يأكله�ا عن َّ
لذة ،وال خ�ارج يف معصي�ة اهلل( ،ﮝ ﮞ) أي:
متجاوز للحدِّ

َ
احلالل إىل احل�رام ،وهو جيد بديًل�اً  ،وكذلك ال يكون
ب�األكل أكثر م�ن الرضورة ،ومتع�دٍّ
متعدِّ ًي�ا عىل املس�لمني بقط�ع الطريق .ف�إذا كان كذل�ك( :ﮟ ﮠ ﮡ) أي :فلا ُعقوبة.
واجب إذا كان يهَ لك بدونه.
الم ْيتة للرضورة
ٌ
واألكل من َ

(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) :يستر عىل العبد الذنب ،ويقي من العذاب َبرمحته التي َو ِس َعت

َّ
كل يشء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اآلدمي عند االضطرار.
جواز األكل من َم ْيتة
ِّ
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وفيهاَّ :
أن الرضورة ُت َقدَّ ُر بقدَ رها ،فال جيوز أن يأكل أكثر من ال َقدْ ر الذي ُيزيل الرضورة،
وحيمل منه معه ما ي ِ
َ
احلالل ألقى احلرا َم.
وصله إىل الطعام احلالل ،فإذا بلغ
ُ
وفيهاَّ :
حق هلل تعاىل.
أن التحريم ٌّ

وفيهاَّ :
الم ْيتة واخلنزير حرا ٌم ،شحماً وحلماً وعظماً .
أن مجيع أجزاء َ
وفيها :تأثري الشرِّ ك يف ُخ ْبث ال َّل ْحم.

وفيهاَّ :
أن الرضورات تُبيح املحظورات.

وفيهاَّ :
أن صاحب سفر املعصية ال تُباح له املحظورات.

ذكر
اسم اهلل عىل الذبيحة ،أو َ
ذكر َ
وفيها :عدم جواز الذبح تعظيماً ألحد غري اهلل ،فسوا ًء َ
ذبحها تعظيماً لشخص عند مروره -مثلاً -؛ ُّ
فكل ذلك حرام،
اسم اهلل وغريه مقرتنًا معه ،أو َ
َ

وال جيوز األكل منها.

(ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ):

كثري من
ولـَّم�اَّ ب َّين�ت اآليات الس�ابقة إباح�ة أكل الط ِّيبات ،على خالف ما كانت علي�ه ٌ
ِ
ُحترم ما َّ
مرة أخ�رى إىل ِذكر اليهود وأخبارهم،
أحل اهلل؛ عاد الس�ياق َّ
الم َل�ل األُخرى التي ِّ
حيرمه اهلل افرتا ًء عليه ،وكتَموا شرَ ْ عه.
حرموا ما مل ِّ
الذين َّ

فق�ال تع�اىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) وه�م :علماء أه�ل
الكت�اب ،وعىل رأس�هم :أحبار اليهود ،الذين كتموا ما أن�زل اهلل عليهم يف كتاهبم من ِص ِ
فة

النبي ِ ،
نبوته.
وأمر َّ

حقريا من ُحطام
وقول�ه (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) أي :ويأخ�ذون عىل ِكتامنه ِع َو ًض�ا
ً

النبي
العرب اهلداي�ا واألم�وال؛ معاون ًة هل�م عىل َح ْ�رب ِّ
الدُّ ني�ا ،فق�د كان�وا يأخذون م�ن َ
 ب َكتْ�م ش�أن ُن ُب َّوتِ�ه ،وحتى ال تضيع رئاس�تُهم إذا اعرتفوا به نب ًّيا؛ ألنَّه َس� َت ْل َز ُم ُهم
متابعتُه حينها.
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(ﯖ) الكامت�ون ،ال ُبع�داء ،النحطاط مرتبتهم وس�فوهلا (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

تتأجج يف بطوهنم يوم القيامة.
نارا َّ
والس ْحت الذي أخذوه ،يكون ً
ﯜ) أي :هذا احلرام ُّ

ٍ
(ﯝ ﯞ ﯟ) كالم رض�ا و َت َل ُّط ٍ
ورمح�ة ،وإنَّما يك ِّلمه�م كال َم الغضب�ان
�ف
َ
الس�اخط عليه�م ،وهذا نوع من الع�ذاب (ﯠ ﯡ) أيُ :ي ْع ِ
�ر ُض عنهم يف ذلك اليوم
يطهرهم من ُّ
الذنوب،
ويغضب عليه�م( ،ﯢ ﯣ) أي :ال ُيثني عليهم بخري ،وال ِّ

(ﯤ ﯥ ﯦ) أي :شديد األمل ،يصل ألمَُ ُه إىل ُق ُلوهبم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب نرش ِ
الع ْلم الذي تتو َّقف عليه حياة الناس.
احلق.
وفيها :وجوب معرفة ِّ

أن ُعقوبة الذين يكتُمون ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم ،ويشرتون به متاع الدُّ نيا ،أعظم من عقوبة الذين

يكتُمون�ه فق�ط .وقد مىض يف آيات س�ابقة عقوب�ة الكامتنيَّ ،
وأن اهلل تع�اىل يلعنهم ويلعنهم
اللاَّ عنون .وذكر يف هذه اآلية عقوبة الذين يكتُمون ويأخذون عىل ِكتامهنم ثمنًا و َع َر ًضا من
الدُّ نيا.
وفيهاَ :ف ْضل من بذل ِ
الع ْلم هلل دون ُمقابِل ،وهذا بخالف َمن يكتمه ُبخلاً به ،أو ال يبذله
َ
نيوي.
بمقابِل ُد ّ
إلاَّ ُ

اآلخذين عىل ِ
ألن عقوبة ِ
وفيها :ال َعدْ ل يف اجلزاء؛ َّ
الكتامن بالنَّار ب َقدْ ر ما أكلوه يف الدُّ نيا،
واجلزاء من ِجنس العمل.

وفيه�اَّ :
بمدْ حه ،وفِ ْعًل�اً َبر ْفعه،
أن هن�اك َم�ن ُي َزكِّيه اهلل ي�وم القيامة ،و ُيثن�ي عليه ق�ولاً َ
وج ْعله عىل ِمنرب من نور ،ونحو ذلك من التكريم.
وإظالله ،وإيتائه كتا َبه بيمينهَ ،
احلق واشرتى به ثمنًا قليلاً َّ ،
وأن إعراض اهلل عنه أمر شديد.
وفيهاِ :غ َلظ عقوبة َمن كتم َّ
الذنوب العظيمةِ ،
أن اإلعراض وت َْر َك كال ِم الرضا من اهلل تعاىل يكون عىل ُّ
وفيه�اَّ :
ومن
كاذبا ،وم�ن حلف عىل يمين ِ
ِ
ِ
كاذبة بعد ال َعْص�رْ ليقتطع هبا
ه�ؤالءَ :م�ن حلف عىل س�لعة ً َ
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ِ
إزاره خيالء ،واملنَّان
والم ْس�بِ ُل َ
م�ال مس�لم ،و َمن َمن ََع املحتاج ممَّا زاد ع�ن حاجته من املاءُ ،
بما أعطى ،والش�يخ الزاينِ ،
رِ
ّ
َّ
والعاق لوالدَ يه،
املس�تكب،
المختال
وامللك
الك�ذاب ،والفقري ُ
ِ
ِ
كره يف
بالرج�ال ،والدَّ يوث الذي ُيق ُّ�ر اخلبث يف أهله ،وغريهم ممَّ�ن جاء ذ ُ
وامل�رأة املتش� ِّبهة ِّ
األحاديث الصحيحة.

وم�ن فوائد اآليةِ َّ :
بدين
نفيس -كاإلعراض -ومنه ما هو ٌّ
أن من عذاب الكافري�ن ما هو ٌّ
-كاحرتاق اجللود بالنَّار.-

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):

برا ع�ن الكامتين للح�ق( :-ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) أي:
ث�م قال تع�اىل -خم ً
أخذوه�ا واختاروه�اِ ،
الس�لعة .و(الضاللة) هنا
ورغب�وا فيها ،وكذلك يفعل املشتري مع ِّ
َ
ه�يَ :كتْ�م ِ
الع ْل�م .وقوله (ﯬ) أي :بدَ ل اهل�دى ،فجعلوا اهلدى ه�و الثمن املدفوع
املبذول الذي خت َّلصوا منه ،وكذلك يفعل البائع.
وقول�ه (ﯭ ﯮ) أي :اختاروا العذاب عىل املغفرة؛ فكان العذاب جزا ًء
ِ
احلق.
لكتامهنم َّ
والتعجب من حاهلم ،فام هو
(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) :اس�تِفهام بمعنى التوبيخ هلم،
ُّ

وأي يشء جعل عندهم اجلس�ارة القتحامها؟ فام
ربهم عىل النَّار يا تُرى؟! ُّ
الشيء الذي أص َ

حبسهم فيها!
يقرهبم إىل النَّار ،وما أطول َ
أجرأهم عىل العمل الذي ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن نرش ِ
َّ
الع ْلم من أسباب املغفرة والنجاة من النَّار.

وفيهاَّ :
احلق يف جهنم :أن تكون النَّار يف بطوهنم عىل احلقيقة.
أن من عذاب كامتي ِّ

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ):
ِ
كره من جزائهم وعذاهبم( .ﯶ ﯷ) أي:
وقوله تعاىل (ﯵ) :إش�ارة إىل ما تقدَّ م ذ ُ
بس َب ِ
ب أنَّه ( ﯸ ﯹ) أي :التوراة ،أوّ :
املنـزلة (ﯺ) أي:
كل الكتب َّ
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ِ
ونبوته وبِ ْعثته؛ لذلك َّ
ف�إن كَتمه جريم ٌة
ببي�ان ِّ
حمم�د َّ 
احل�ق وحتقيقه ،ومنه :صف ُة َّ
يستحق صاحبها العذاب.
ُّ

فحرفوه�ا وبدَّ لوه�ا .وقيل:
(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) أي :اختلف�وا يف معاني�هَّ ،

نازعة
كف�ر( .ﰁ ﰂ) أي :خلاف و ُم َ
اختلف�وا يف أصل�ه ،فمنه�م َم�ن آمن ،ومنه�م َمن َ
احلق والصواب.
(ﰃ) عن ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

باحلق.
المن ََّزلة ،وأنهَّ ا نزلت ِّ
ال َّثناء عىل كتب اهلل ُ
وفيها :إثبات ِ
الع َلل واألسباب.

ِ
وفيه�اَّ :
املختلفين بالباطل ال جيتمعون عىل يشء واح�د وال يلتقون؛ بل ال يزالون يف
أن

نازعة.
ُم َ

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ):

بعض الناس يظن َّ ِ
ول ن ََز َل حتويل ِ
التوجه إىل جهة مع َّينة
رب لزوم
القبلة ،وكان ُ
ُّ
ُّ
أن من ال ِّ
ـَّم�اَّ
ِ
ِ
ِ
يتوجه�ون رشق بيت املق�دس ،واليهود
يف قبل�ة العب�ادة ،وعدم تغيريه�ا ،وكان النصارى َّ
يس�تقبلون غ�رب بيت ِ
املقدس؛ بينَّ اهلل تع�اىل َّ
الب ليس لزوم جهة مع َّين�ة رش ًقا أو غر ًبا،
أن رِ َّ
ولكن الرب هو طاعة اهلل وامتِثال أوامره ،والتوجه حيث وجه ِ
املسلم ،والعمل بأركان اإليامن
ُ ِّ
ُّ
َّ
ُ
وش َعبِه.

(الب) :هو اخلري
فق�ال تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) رِ ُّ
الكثري ،وهو :اسم جامع ِّ
الم َق ِّر ِبة إىل اهلل ،واملؤدية إىل اجلنَّة.
لكل الطاعات وأعامل اخلري ُ
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الب( ،ﭟ ﭠ) أي :صدَّ ق بال َب ْعث وما بعدَ ه من
(ﭜ ﭝ ﭞ) وهذا أس�اس رِ ِّ

وسمي باليوم اآلخر؛ ألنَّه ليس بعدَ ه يوم.
اجلزاءُ .

مَ
يب�ي ،الذي خلق�ه اهلل من نور،
أيض�ا بذل�ك
(ﭡ) أي :وص�دَّ ق ً
الع�ال ال َغ ّ
ِ
السفارة بينه وبني َخ ْلقه.
وو َّك َل ُهم
َ
بوظائف وأعامل ِّ

(ﭢ) :اسم ِجنس ،يشمل َّ
الب :اإليامن هبا ك ِّلها.
كل الكتب التي أنزهلا اهلل .فمن رِ ِّ
(ﭣ) أي :صدَّ ق بنبوهتمِ ،
وص َّحة ما جاءوا به من عند اهلل ،واقتدى هبم .ويدخل
َّ

الرسل.
فيهم ُّ

الب؛ أتبع�ه ِ
بذكر بعض فروعه وأركان�ه العمل َّية؛ فقال( :ﭤ ﭥ
ولـماَّ ذكر أس�اس رِ ِّ َ
ﭦ ﭧ) أيَّ :
الب�ار -باإلضاف�ة إىل ما تقدَّ م من إيامنه ب�األركان -فهو يعطى املال
أن ه�ذا
َّ

وح ِّبه ل�ه ،كام ق�ال تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ملس�تح ِّقيه ،م�ع تع ُّل�ق نفس�ه بامل�ال ُ
ﭗ) [آل عمران ،]92 :وحب اهلل يف َق ْلبه أعظم من حب املال ،وهو من الذين ي ِ
طعمون
ُ
ِّ
ُّ
ِ
وحيب إيتا َء املال يف مرضاة اهلل.
والرغبة فيه،
الطعام عىل ُح ِّبه
ُّ
(ﭨﭩ) وهم :قرابة املعطِي بس َب ِ
ب الوالدة -من جهة أبيه أو أ ِّمه .-وبدأ هبم؛
ألن ح َّقهم آكد ،وإعطاءهم أوىل؛ كام قال النبي « :الصدَ َق ُة َعلىَ املِس ِ
�ك ِ
َّ
ني َصدَ َق ٌة،
َّ
ْ
َ
و ِه�ي َعَل�ىَ ِذي الر ِح ِم ثِنْت ِ
بنت ِ
احلارث 
َانَ :صدَ َق� ٌة َو ِص َل ٌة»((( ،ولـماَّ َأعتقت ميمون� ُة ُ
َّ
َ َ
جاري ًة هلا ،قال هلا النبي َ « :أما إِن ِ
َّك َل ْو َأ ْع َط ْيتِ َها َأ ْخ َوا َل ِك؛ ك َ
َان َأ ْع َظ َم لأِ َ ْج ِر ِك»(((.
َ
ُّ
النبي  أبا طلحة عندما تصدَّ ق بِبس�تانِه َبيرْ ُ حاء ،أن جيع َله يف املحتاجني
ونصح ُّ
فقس�مها أبو طلحة يف أقاربه وبني
ني»،
«وإِنيِّ َأ َرى َأ ْن جَ ْت َع َل َها فيِ األَ ْق َربِ َ
م�ن أقارب�ه؛ فقال لهَ :
َ

عمه(((.
ِّ

�مي
وس ِّ
(ﭪ) :مجع (يتيم) ،وهوَ :من مات أبوه قبل بلوغه -ذك ًَرا كان أو أنثىُ -

وحسنه األلباين يف اإلرواء (.)883
((( رواه الرتمذي ( ،)658والنسائي ( ،)2582وابن ماجه (،)1844
َّ
((( رواه البخاري ( ،)2592ومسلم (.)999
((( رواه البخاري ( ،)1461ومسلم (.)998
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ْ�م باالحتلام؛ كام
ْ�م َب ْعدَ
َّ
ص�ح يف احلدي�ث« :لاَ ُيت َ
يتيًم�اً النف�راده ع�ن األب ،وينته�ي ال ُيت ُ
احتِلاَ ٍم»(((.
ْ
الصغار الفقراء الذين ال والد هلم وال كاسب؛ ِحلفظهم من الضياع.
ف ُيع َطى هؤالء ِّ

(ﭫ) :مجع (مس�كني) ،وهو الذي أس�كنه الفق�ر وأذ َّله ،وليس عن�ده كفايته،

يسدُّ ها.
ف ُيع َطى ما ُ

المس ِ
ِ
َّاس ،تَرده ال ُّل ْقم ُة وال ُّل ْقمت ِ
َان َوالت َّْم َر ُة
ني ا َّل ِذي َي ُط ُ
�ك ُ
وف َعلىَ الن ِ ُ ُّ ُ
َ َ َ
ويف احلديثَ « :ل ْي َس ْ
َان؛ و َل ِك ِن ِ
ِ
ني :ا َّل ِذي الَ يجَ ِدُ ِغنًى ُي ْغنِ ِيهَ ،والَ ُي ْف َط ُن بِ ِه َف ُيت ََصدَّ ُق َع َل ْي ِهَ ،والَ َي ُقو ُم
الم ْس ِك ُ
َوالت َّْم َرت َ
َّاس»(((.
َف َي ْس َأ ُل الن َ

(ﭬ ﭭ) أي :وآت�ى َ
الس�بيل ،وهو :املس�افر املنقطِع ال�ذي انتهت به
امل�ال اب َن َّ
نفقتُ�ه .فيع َطى ما ي ِ
الس�بيل؛ ملالزمته
وصله إىل بلده.
ُ
ُ
�مي ابن َّ
وس ِّ
و(الس�بيل) هو :الطريقُ .
َّ
الس َ
بيل وبقائه فيه ،ينتظر الفرج.
َّ
أيض�ا -من وجوه الِب�رِ ِّ  :-التك ُّف�ل بنفقات َمن يس�افر يف طاع�ة ذها ًبا
ويدخ�ل يف ه�ذا ً

ورجو ًعا ،ونفقة الضيف وإكرامه.

(ﭮ) أي :الطالبني لإلحسان ،الذين اضطروا ملدِّ اليد ِ
لشدَّ ة فقرهم .وقد يسأل

بلس�ان املقال فيقول« :أعطني» ،وقد يس�أل بلسان احلال ،فيأيت عىل هيئة ر َّثة ذليلة تستدعي
إعطا َءه.

(ﭯ ﭰ) أي :يف ِعت�ق الرق�اب وحتريره�ا وفكِّها من األَسرْ  .وهذا يش�مل رشاء
ِ
المكاتَب -وهو
العبيد واإلماء ثم إعتاقهم ،ومس�اعدة األرسى عىل حترير أن ُفسهم ،وإعانة ُ
العبد الذي اتفق مع ِ
أن يشرتي نفسه منه بأقساط -ف ُي ُ
سيده عىل ْ
عان عىل حترير نفسه.
أت�م أفعاهل�ا وأقواهل�ا ،يف أوقاهتا ،يف خش�وع و ُطمأنينة ،متأس� ًيا
(ﭱ ﭲ) أيَّ :

بالنبي  ،يف الفرض والنفل.
ِّ

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1244
((( رواه أبو داود (،)2873
َّ
((( رواه البخاري ( ،)1479ومسلم (.)1039
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ِ
نفسه .ويدخل يف هذا
(ﭳ ﭴ) أي :أعطى زكاة ماله ملستح ِّقيها ،كامل ًة ،ط ِّيبة هبا ُ

أيض�ا :تزكية النف�س ،وختليصها من الرذائل واألخالق الذميم�ة ،كام قال تعاىل( :ﭰ ﭱ
ً

ﭲ ﭳ) [الشمس.]9 :

ِ
املحرتمون له يف
املتمم�ون للعه�د إذا َأع َطوه،
(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) أيِّ :
حال�ة َعق�ده ،فلا ينكُثون وال ِ
انتق�م اهلل منه ،و َمن
نقضه
يغدرون .و َم�ن أعطى عهد اهلل ثم َ
َ
َ
أعطى ِذ َّمة رس�ول اهلل  ثم غدر هبا؛ فرسول اهلل َ خ ْص ُمه يوم القيامة(((،
ِ ِ
ويف احلدي�ثَ « :ق َال اهللَ :ث َ
اع
ال َث ٌة َأنَا َخ ْص ُم ُه ْم َي ْو َم الق َيا َمةَ :ر ُج ٌل َأ ْع َطى يِب ُث َّم َغدَ َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
حرا َف َأك ََل َثمنَه ،ورج ٌل است َْأجر َأ ِجريا َفاستَو ىَف ِمنْه ،و مَل يع ِ
ط َأ ْج َر ُه»(((.
ُ َ ُْْ
ً ْ ْ
َ ُ ََ ُ ْ ََ
ُ ًّ
ص الصابرين ِّ
(ﭺ) :كأنَّه ق�الُ :
ورشف َع َملهم.
«وأخ ُّ
بالذكر»؛ ل ُع ُل ِّو منزلتهم َ
ٍ
و(الصرب) ليس هو َ
حتمل
وهذا التغيري يف أس�لوب الكالم أد َعى لالنتباه.
َّ
بذل يشء ،ولكنَّه ُّ
ٍ
(الصرب) هو َح ْبس النفس عىل
يشء ما .وما َ
الب كان أفعالاً مبذولة ،ولكن َّ
س�بق من أعامل رِ ِّ
طاعة اهلل ،وعن معصية اهلل ،وعىل أقدار اهلل املؤلمِة.
ثم ذكر ثالثة مواطن عظيمة للصرب؛ َّ
ألن َمن صرب فيها كان عىل غريها ويف غريها أصرب،

وتَر َّقى فيها بذكر الشديد إىل َ
األشدِّ ؛ فقال:

(ﭻ ﭼ) أي :الفقر( ،ﭽ) أي :املرض ،و َفقد األهل والولد واملال( ،ﭾ
ﭿ) أي :يف وقت ِش�دَّ ة القتال يف س�بيل اهلل ،وكثرة الضرب والطعن يف حال االلتحا ِم
ِ
واشتداد املعركة.
باألعداء،

َ
اإليامن ،وصدَّ قوا اعتقادهم وأقواهلم باألفعال؛
(ﮁ ﮂ ﮃ) أي :يف دعواهم

َّ
(الصدق) هو :مطا َبقة اليشء للواقع.
ألن ِّ

وس َخ َطهِ ،بف ْعل ما ذكره يف هذه اآلية،
(ﮅ ﮆ ﮇ) أي :املجتَنِبون
َ
عذاب اهلل َ
َ
استكمل اإليامن ،ونال رضا الرمحن.
فمن َع ِم َل هبذه اآلية :فقد
فجمعوا َ
رب والتَّقوىَ ،
بني ال ِّ
َ

((( انظر :تفسري الطربي ( ،)348/3تفسري ابن أيب حاتم (.)291/1
((( رواه البخاري (.)2227
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

توسيع اآلفاق واملدارك يف َف ْهم الكلامت ذات املدلول الواسع ،وعدم َق رْصها عىل معنى

معين ؛ وهلذا فائ�دة عظيمة يف تقدير كت�اب اهلل وإجالله وتعظيمه ،وإثراء التفسير باملعاين

الكثرية.

ِ
الصدَ قة باليشء النفيس
الصدَ قة يف حال ق َّلة املال وتع ُّلق النفس به ،وكذلك َّ
وفىهاَ :ف ْضل َّ
إخراجه.
الذي َي ِع ُّز عىل اإلنسان
ُ
وفيهاَّ :
أن إعطاء ذوي ال ُقربى َأوىل من إعطاء اليتامى واملس�اكني ،إلاَّ إذا كان يف اليتامى

ُرجح إعطاءهم.
واملساكني رضور ٌة أشدُّ  ،ت ِّ

وفيه�اَّ :
والمع َطى
أن إعطاء الس�ائل من الِب�رِ ِّ  ،وإن كان غن ًّي�ا ،ويكون املعطِي
ً
ممدوح�اُ ،

مذمو ًما.

وفيه�ا :الوفاء بال َع ْهد ُعمو ًما ،س�وا ًء كان مع اهلل ،أو مع الناس يف املعامالت ،وحتى مع

املعاهدات.
الك َّفار يف
َ

وفيها :أمه َّية موافقة العمل للقول ،والتدليل عىل ِص َّحة القول بالعمل.

وفيه�ا :تذكير أصح�اب النِّ َعم بنِ َع�م اهلل عليه�م ،ووص َّيتُهم باملحرومين منها ،فيعطي
املستقر بوطنِه ِ
وبلده َمن ُح ِرم نِعمة االستقرار واحتاج يف األسفار ،وهكذا.
ُّ
أن الرب يشمل ِ
العبادات ال َق ْلب َّية ،والبدَ ن َّية ،واملال َّية.
وفيهاَّ َّ :

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ):

حق؛ ذكر
املحرمات يف املطاع�م،
املحرمات يف أخذ امل�ال بغري ٍّ
َ
وبعض َّ
ولـَّم�اَّ ذك�ر تعاىل َّ
تع�اىل هنا حتريم الدِّ ماء ،وأنَّ�ه رشع الِقصاص للمحافظة عليها وصيانته�اَّ ،
وأن من املال ما
جائز ُ
أخذه ألولياء القتيل ُمقابِ َل ال َعفو.
هو ٌ
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وكان بنو إرسائيل ممنوعني من أخذ الدِّ ية وليس هلم إلاَّ ِ
القصاص ،فأنزل اهلل التخفيف عىل
هذه األُمة يف إباحة أخذ ِ
الد َّية ُمقابِ َل ال َعفو يف َقتْل ال َع ْمد ،كام جاء عن ابن ع َّباس .(((
َّ

أيضا ال ِ
تعدل يف قتلىَ قبائلها ،فإذا َ
ش�خص م�ن قبيلة أعىل عندهم
قتل
وكان�ت اليه�ود ً
ٌ
ِ
بالمفاداة ،وإذا حصل العكس
ً
ش�خصا م�ن قبيلة أدنى؛ مل يقيموا عليه القصاص ويكتَف�ون ُ
ِ
ِ
األمر بال َعدْ ل يف القصاص،
ُفرا و َبغ ًيا؛ فأنزل اهلل  عىل املؤمنني َ
أقاموا عليه القصاص ،ك ً
وألاَّ يفعلوا فِ ْعل اليهود.
فق�ال تع�اىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) أيُ :ف ِ
�رض وكُتِ�ب يف ال َّل�وح املحف�وظ

(ﮎ ﮏ ﮐ) أي :القي�ام به واس�تيفاؤه ،وال َعدْ ل فيه ،يف إزه�اق النفس وما دوهنا.
و(القصاص) :هو املساواة واملامثلة ،ومقابلة ِ
ِ
الف ْعل بمثله.
ُ
(ﮒ ﮓ) أي :إذا َ
و(الح ُّر) :هو َمن ليس بمملوك( .ﮔ
الح ُّر ُح ًّرا ُقتِل به.
ُ
قت�ل ُ
ﮕ) أي :العبد ُيقتَل بالعبد .و(العبد) :هو اململوك( .ﮖ ﮗ) أي :األنثى تُقتَل
باألنث�ى .وق�د كانوا يف اجلاهل َّي�ة ال يقتُلون الرجل بامل�رأة ،ولكن يقتُل�ون الرجل بالرجل،
واملرأة باملرأة؛ فجعل اهلل األحرار يف ِ
القصاص سوا ًء يف َقتْل ال َع ْمد -رجاهلم ونسا َءهم.-
ِ
احل�ر ال ُيقتَل بالعب�د((( ،كام ذهبوا إىل َّ
وذه�ب مجه�ور العلامء :إىل َّ
املس�لم ال ُيقتَل
أن
أن َّ
عظي�م ،وتلزم�ه الدِّ َية ،يدفعها أله�ل الكاف�ر -إن كان من أهل
إثم
ٌ
بالكاف�ر ،ولك�ن علي�ه ٌ
امليثاق -واستدَ ُّلوا بقول النبي « :ال ُيقتَل ُم ْس ِل ٌم بكَافِ ٍر»(((.
كما ذهب س�ائر أه�ل العلم :إىل َّ
أن اجلامعة ل�و قت ُلوا واحدً ا فإنهَّ م ُيقتَل�ون به ،كام فعل

عمر .(((

ثم َّ
فأي قاتل
حث تعاىل عىل
الرتاحم وال َف ْضل؛ فقال( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) أيُّ :
ُ
((( رواه البخاري (.)4498

احلر ُيقتل
((( وذه�ب اإلم�ام أب�و حنيف�ة ،وهو رواية عن اإلمام أمحد ،اختارها ش�يخ اإلسلام اب�ن تيمي�ة  :إىل أن ّ
بالعبد؛ لعموم قوله « :املؤمنون تتكافأ دماؤهم ،ويسعى بذمتهم أدناهم» رواه أبو داود (،)4530
وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» ،وهذا القول هو الصواب .انظر :الرشح املمتع (.)40/ 14

((( رواه البخاري (.)3047

((( انظر« :املوسوعة الفقهية» ()113/14
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س�قط ِ
َ
القصاص .وقوله (ﮞ) يش�مل القلي�ل والكثري ،فإذا
ف�ي له من دم أخيه يش ٌء؛
ُع َ
ِ
ور ُضوا بامل ُيد َفع إليه�م ،أو بالدِّ ية ،أو بيشء منها ،أو
تن�ازل أولياء القتيل عن القص�اصَ ،
بعضه�م دون البق َّية؛ ُّ
فكل ذلك من ال َع ْفو ،و َي ْس�لم القاتل من
تنازل�وا بلا ُمقابِل ،أو تنازل ُ
َ
ِ
صاصا.
ال َقتْل ق ً
تنازلوا عن ِ
ٍ
القصاص إىل ُمقابِل ،أن ُيطالِبوا
ويكون الواجب
حينئذ عىل أولياء القتيل إذا َ
القاتل به باملعروف ،وهذا معنى قوله (ﮟﮠ) أيُ :يطالِبونه عىل الوجه املعروف
رش ًعا ،من غري تشديد عليه وال عنف ،وأن يستعملوا اإلمهال والتسهيل.
المقابِل :جيب عىل القاتل أن يؤ ِّدي ما وقع االتِّفاق عليه إىل أولياء القتيل بإحس�ان،
ويف ُ

أي :بس�هولة ،من غري مماطلة وال تس�ويف ،وال َب ْخس للحقوق ،مع طيب النفس وطالقة

الوجه والقول اجلميل ،وهذا معنى قوله تعاىل (ﮡ ﮢ ﮣ).

والتنازل ع�ن ِ
القصاص (ﮦ ﮧ
وقول�ه (ﮥ) أي :ج�واز ال َعفو ع�ن القات�ل،
ُ

ورخصة من اهلل.
ﮨ) أي :تسهيل ُ

بعض من كان قب َلنا من األُمم السابقة ِ
القصاص من غري أخذ ال َعفو،
فرض اهلل عىل
وقد َ
َ
ِ َ
وأوج�ب على ِ
املحمد َّية،
بعضهم ال َعفو بال ُمقابِ�ل ،وكان التخفيف من اهلل عىل ه�ذه األُ َّمة
َ
َّ
بني ِ
القصاص وبني ال َعفو أو الدِّ َية.
بجواز ختيري أهل القتيل َ
وقول�ه (ﮩ) أي :هب�ذا القاتل ،ال�ذي ينفعه ال َعفو يف بقائه ح ًّياَ ،ف َي ْس� َلم من ال َقتْل،

ويستفيد ُ
أهل القتيل من الدِّ َية ،إذا أرادوها.

ٍ
حينئ�ذ االعتداء عىل القاتل ،وج�اء التهديد عىل هذا
تنازل�وا و َقبِ ُل�وا؛ فال جيوز هلم
وإذا َ

بقول�ه تع�اىل( :ﮫ ﮬ) أي :م�ن أولياء القتيل (ﮭ ﮮ) أي :بع�د َع ْفوه ،أو قبول
الدِّ َية وأخذها؛ (ﮯ) أي :فللمعت َِدي (ﮰ ﮱ) أي :شديد م ِ
وجع ،يف الدُّ نيا ب َقتْله،
ُ
ُ
ويف اآلخرة بعذاب النَّار.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وأن تَرك تنفيذ ِ
ِ
َّ
القصاص نقص يف اإليامن.
أن تنفيذ القصاص من مقتضىَ اإليامنْ َّ ،
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س�قط ِ
أن تن�ازل بع�ض الورثة ي ِ
وفىه�اَّ :
القصاص ،ويك�ون للبق َّية نصي ُبهم م�ن د َية َقتْل
ََ ُ

ال َع ْمد.

وفيه�اَّ :
بالح ِّر ،والعب�د ُيقتَل بالعبد ،واألنثى تُقتَ�ل باألنثى ،ولو اختلفت
احل�ر ُيقتَل ُ
أن َّ

وجيه�اَ ،
الصفات؛ فلو َّ
فقريا أعمى جاهلاً َوضي ًعا؛ فإنه
أن ُح ًّرا عاقلاً غن ًّيا حس�ي ًبا
ً
ِّ
قتل ُح ًّرا ً
ُيقتَل به؛ ل ُعموم اآلية.

بعض العلامء من ذكر ِ
�م ُ
القصاص يف اآلية :أنَّه َيدخ�ل فيه التام ُثل يف أداة ال َقتْل؛
وق�د َف ِه َ
ِ
ِ
بح ْب�ل ُخنِ َق به ،وهكذا .واس�تدَ ُّلوا
بح َجر ُقت َل ب�ه ،أو خن َقه َ
ف�إذا قت َل�ه بخش�بة ُقت َل هب�ا ،أو َ
َس َ ،أ َّن ِ
ود ًّي�ا َر َّض َر ْأ َس َج ِ
ار َي ٍة َبينْ َ َح َج َر ْي ِ
على ه�ذا :بحديث َأن ٍ
�نَ « ،ف َأ َم َر بِ ِه النَّبِ ُّي
يهَ ُ
َ ف ُر َّض َر ْأ ُس ُه َبينْ َ َح َج َر ْي ِن»(((.

الرفق باإلنس�ان» ،الذي�ن ُيطالِبون بإلغاء
�مى بـ «مجاعات ِّ
وفيه�ا :ر ٌّد على مزاعم ما ُي َس َّ
عقوب�ة ال َقتْل؛ فدعواهم م ِ
صاد َم ٌة لشرَ ْ ع اهلل ،وال جيوز االس�تجابة هلم وال التأ ُّثر بمطالبهم؛
ُ
بل جيب التربؤ منهم؛ فشرَ ع اهلل فيه املصلحة ِ
واحلكْمة.
ُّ
ْ
أن عىل املؤمنني تطبيق ِ
القصاص ،وعدم محاية القاتلَّ ،
وفيهاَّ :
تس�ليمه إىل
وأن عىل أهله
َ
بني ِ
القصاص ،أو قبول الدية ،أو ال َعفو.
أولياء القتيل؛ ليختاروا َ
أن ِ
وفيهاَّ :
القصاص عىل القاتل أ ًّيا كان ،وال جيوز أن ُيقتَل أحدٌ مكانه.

ِ
وفيهاَّ :
مذهب
كافرا ،وعىل هذا
أن ال َقتْل
ُ
بمجرده ال يخُ ِرج القاتل عن الم َّلة ،وال ُيصيرِّ ه ً
َّ
ِ
بمجرد الذنب.
أهل السنة واجلامعة ،يف عدم تكفري مرتكب الكبرية
َّ
غري قاتله ،وال جيوز التعدِّ ي عىل غريه بالثأر ،و َقتْل َ
اآلخرين
وفيه�ا :أنَّه ال ُيقتَل باملقتول ُ

العرب تفعل ُعدوانًا و ُظلم.
معه من أقاربه أو قبيلته ،كام كانت َ

�وة اإليامن والدِّ ين،
وفيه�ا :تذكري القات�ل وأهل القتيل بال َعالق�ة العا َّمة بينهم ،وهي ُأ ُخ َّ
وأ ا مل ِ
الرتاحم.
تنتف بال َقتْل؛ بل هي باقية؛ كام قال تعاىل( :ﮜ ﮝ)؛ فيبقى
ُ
نهَّ
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(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ):

احلكْمة م�ن ترشيع ِ
ِ
القصاص؛
وبع�د أن ر َّغ َ
�ب تعاىل يف ال َعفو ،وت ََوعَّ�دَ عىل ال َغدْ ر؛ بينَّ
لرتس�يخ الحك ِم يف نفوس ِ
العباد ،وترغيبِه�م يف العمل به؛ فقال تعاىل( :ﯔ ﯕ ﯖ
ِ ُ
ﯗ) أي :يف مرشوعيت�ه بق�اء لكمِ ،
فظ ألرواحكم ،وصيان ٌة م�ن اعتداء ِ
وح ٌ
بعضكم عىل
َّ
ٌ
فبالقصاص ِ
بعض؛ ِ
سولت له نفسه االعتداء؛ َّ
ألن
يرتدع َمن أراد ال َقتْل وخياف ،ويك ُّ
ُف َمن َّ
ف أنَّه ُيقتَل ،واجلارح إذا َع ِلم أنَّه يجُ َرح؛ كان ذلك س� َب ًبا ملنعه ممَّا يريد اإلقدا َم
القات�ل إذا َع َ�ر َ
عليه.

ولـَّم�اَّ كانت ِحكْمة هذا الترشيع عظيم�ة ،وإدراكها حيتاج إىل َعقل وبصرية؛ خاطب اهلل

أصحاب العقول الراجحة؛ فقال( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) أي :جتتنبون
تعاىل
َ
االعتداء ،وتنتَهون عن ال َقتْل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

د ْعوة أصحاب العقول للتدبر والتأمل يف أرسار ِ
وح َك ِم الترشيع ،واس�تعامل عقوهلم يف
ُّ
َ
ُّ
َفهم ِع َلل األحكام.
وفيه�اُ :
بيان فس�اد مذه�ب الذين ُينادون بإلغ�اء عقوبة اإلعدام ،ونظ�رة متأنية من أويل

وعم فيها من االعتداء؛
األلب�اب ،إىل بالد أولئك وجمتمعاهت�م ،وما انترش فيها من اجلريمةَّ ،
كفيل ٌة بمعرفة َف ْضل هذه الرشيعة وأحكامها ،و ُقدرهتا عىل َض ْبط النفس ومحاية األبرياء.

نفس�هَّ ،
وفيه�اَّ :
أن علي�ه أن يعيد النظر
أن َم�ن ارت�اب يف ُحكم
رشع�ي ،ومل تطمئن إليه ُ
ٍّ

احلق.
والتأ ُّمل يف أحكام الرشيعة ،حتى هيدي اهللُ َق ْل َبه ،و ُي َث ِّبته عىل ِّ

وفيه�ا :مث�ال واضح عىل إعج�از القرآن البالغ�ي والترشيعي؛ ففي م�وت القاتل حياة

املجتم�ع ،وب َقتْل هذا حييا آخرون ،وكان التعبير عن هذا عند العرب« :ال َقتْل أنفى لل َقتْل»،

وأوجز عبارة؛ فق�ال( :ﯔ ﯕ ﯖ
وأفص�ح
فج�اء التعبير
َ
الق�رآين عن ذلك بأب َل�غ َ
ُّ
ﯗ)
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(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ):

وبعد أن ذكر اهلل تعاىل حكم ِ
أيضا ،فقال:
القصاص املتع ِّلق باملوت؛ ذكر ُحكماً آخر متع ِّل ًقا به ً
ُ
(ﯝ ﯞ) أيُ :ف ِر َض عليكم يا معرش املؤمنني (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) أي:

وأعراضه( ،ﯣ ﯤ ﯥ) (اخلري) ُيط َلق عىل :املال الكثري.
إذا نزلت به أسبا ُبه ومقدِّ ماتُه
ُ

نصح به َمن نزل به
املهم ،وهذا ما ُي َ
(ﯦ) وهي يف األصل :ال َع ْهد إىل الغري باألمر ّ
املوت ،فيفعله لف ًظا أو كتابة ،و ُي ِ
شهد عليه.
فيك�ون وص َّي�ة رشع َّية (ﯧ) ومها :األم واألب( ،ﯨ)َ :من س�واهم من

املقربين ،كاإلخوة واألعامم ونحوه�م( .ﯩ) أي :بال َع�دْ ل الذي عرفه
األق�ارب َّ

وأقره.
الشرَّ ْ ُع َّ

(ﯫ) مؤ َّكدً ا (ﯬ ﯭ) :الذين يتَّقون عذاب اهلل ،بامتِثال أوامره ،واجتناب نواهيه.
ورة «النِّساء».
والوص َّية للوالدَ ين يف هذه اآلية منسوخة بآيات املواريث التي نزلت يف ُس َ

جرت الوص َّية للوالدَ ين واألقربني يف أول األمر؛ َّ
ألن أهل اجلاهل َّية كانوا ُيوصون
وإنَّما َ
األقربين الفقراء ،فأمر اهلل تعاىل بعدم نِس�يان
والرياء -ويرتكون َ
لألب َعدي�ن -طل ًب�ا للفخ�ر ِّ
الوالدَ ي�ن واألقربني ،ث�م أنزل حقو ًقا مفروضة ِ
وأنصبة معلومة ،وأعطى َّ
حق ح َّقه،
كل ذي ٍّ
لألقربني
نص�ت الرشيعة عىل توريثه�م .وبق َيت الوص َّي�ة
للو َرث�ة الذين َّ
فلا جت�وز الوص َّية َ
َ
ِ
وغريهم مستح َّبة من الث ُلث.

وذه�ب مجاع ٌة من أهل ِ
الع ْل�م إىل َّ
واألقربني يف اآلية محُ ْكَمة؛ قالوا:
أن الوص َّية للوالدَ ين
َ
وه�ي -وإن كان�ت عا َّم�ة -فمعناه�ا اخلص�وص ،واملراد هب�ا م�ن الوالدَ ينَ :م� ْن ال ِيرث،
ِ
الو َرثة منهم.
األقربنيَ :من عدا َ
َ
الر ّق ،ومن َ
كاألبوين الكاف َرين ،و َم ْن هو يف ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
بح َس�ب درجة
كثرياَ ،
أن األق�ارب م�ن غير َ
الو َرثة ُي ىَ
وص هلم م�ن الث ُلث ،إذا كان املال ً

قراباهتم وأحواهلم.
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فإن وص َّيته ت َِص ُّح بالث ُلث ّ
أن َمن حرضه املوت وقد َب ِق َي عق ُله ووع ُيه؛ َّ
وفيهاَّ :
فأقل ،وهو

املعروف الذي َع َر َفه الشرَّ ْ ع.

والوصي�ة ال جت�وز بأكثر م�ن الثلث ،وال تصح لوارث ،إال أن يش�اء الورثة املرش�دون

بنصيبهم.

ف َّ
أن وص َّيته خمالفة للرشع أن يغيرِّ ها؛ لتكون مطا َبقة للرشع.
الموصيِ إذا َع َر َ
وجيب عىل ُ
وجيوز له أن يحُ ِدث فيها ما شاء من التغيري بحسب ما يتب له من ِ
احلكْمة واملصلحة.
ينَّ
َ َ
وجتب الوصي ُة يف حاالت ،كام لو كان عندَ ه حقوق تضيع لو مل ُي ِ
وص.

خريا ،وفيه إشار ٌة إىل أنَّه جيب أن يكون جممو ًعا من حالل.
ويف اآلية :تسمية (املال) ً
ِ
الر ِحم.
وفيها :أمه َّية صلة َّ

(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ):

ولـَّم�اَّ أمر تع�اىل بالوص َّية؛ َّ
حذر ُّ
وغريهم من التال ُع�ب هبا؛ فقال :
الش َ
�هدا َء عليها َ
صيِ
بأي نوع من التغيري ،س�وا ًء كان
الم�و  ،أو م�ا أوىص به ،فغيرَّ َ ه ِّ
(ﯯ ﯰ) أي :ق�ول ُ
بإنكار الوص َّية من أصلها ،أو بالنقص فيها ،أو بالزيادة عليها ،أو بإدخال َمن مل ُي ِ
وص إليهم
الموصيِ  ،أو َح ْذف بعض َمن أوىص إليهم ،أو التقليل من نصيب البعض ،ونحو ذلك.
ُ
(ﯱ ﯲ ﯳ) و َع ِل َم�ه ،وتحَ َ َّقق�ه؛ (ﯴ ﯵ) أي :إث�م التبدي�ل والتغيير (ﯶ ﯷ
ﯸ) ،س�واء كانوا ُش�هداء ،أو أولياء ،أو أوصياء؛ فاإلثم عليهم ،ويكون َأجر املوصيِ
ْ
َ
ً

قد وقع عىل اهلل ،وال ذنب له بتغيري هؤالء.

(ﯺ ﯻ ﯼ)ألقوال الم ِ
وصني ،واملبدِّ لني (ﯽ) بن َّياهتم ،وما يفعلونه.
ُ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ):

ول كان بع�ض الم ِ
وصني قد خيالِف الشرَّ ْ َع يف وص َّيتهً ،
خطأ أو عمدً ا؛ فقد اس�تثنى اهلل
ُ
ـَّم�اَّ
تع�اىل من إثم التبديل َمن َّ
يتدخل إلصالحها؛ فق�ال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) أيَ :من
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خالف الشرَّ ْ ع (ﭕ) ً
ٍ
خطأ من غري
موص خمالف َة الَّش�رَّ ْ ع ،أو َع ِل َم بأنَّه
خشي أو ظ َّن من
َ
َ
صيِ
المو بال َعدْ ل،
قص�د( ،ﭖ ﭗ) أيُ :ظ ْلماً وخمالفة ع�ن قصد( ،ﭘ ﭙ) أي :أ َمر ُ
ِ
الموصيِ ؛ لتك�ون موافقة للرشع،
وأن ُيصل�ح وص َّيت�ه قبل موت�ه ،أو ُي َعدِّ ل فيها بع�د موت ُ
بني مقصود الموصيِ
وحكم الشرَّ ْ ع.
جامعة َ
ُ
ُ
بني الموصيِ
أيضا لي ِ
والو َرثة؛ فإنَّه َّ
صلح بينهم بام يوافِق
وحيث إنَّه قد يقع ُ
يتدخل ً ُ
َ
تناز ٌع َ ُ
بني الورثة والموص إليهم ،لي ِ
تنازع.
الرشيعة،
صلح بينهم إذا حدث ُ
ُ
ُ ىَ
ويتوسط َ َ َ
َّ
كل ه�ذا مأجور( ،ﭚ ﭛ ﭜ) أي :فال حرج وال ذن�ب عىل هذا الم ِ
وه�و يف ِّ
صلح.
ُ
ِّ
ول�كل مذنب إذا تاب (ﭡ) :ذو الرمحة الكثرية الواس�عة
(ﭞ ﭟ ﭠ) مل�ن أخطأ،
َ
بخ ْلقه.

ويف اآليتني من الفوائد:

أن ِ
َّ
أيضا ،أو
الع ْل�م بالوص َّي�ة يكون بالس�مع ،لكن ال ُيقتَص�رَ عليه؛ فقد يك�ون بالكتابة ً
باإلشارة ،ونحوها.
ِ
أن َم�ن َ
وفيه�اَّ :
يضره َمن اعتدَ ى عىل
فعل ما يقدر علي�ه من اخلري؛ ُيكتَب له ُ
أجره ،وال ُّ

عمله.

وفيهاَّ :
أن التبديل يف الوص َّية إذا وقع بطريق اخلطإ؛ فال إثم فيه.

وفيها :رضورة ُمراعاة الدِّ َّقة واإلتقان يف نقل الوص َّية وتنفيذها.

وفيهاَّ :
أن َمن َع ِل َم بالتبديل والتغيري يف الوص َّية؛ فال ُبدَّ أن ُين ِْكر.

حق يف الوص َّية أن يأخذه ،إذا َع ِل َم أنَّه نتيجة التبديل ،ولو
وفيها :أنَّه ال جيوز ملن ليس له ٌّ

مل يكن هو املبدِّ ل.

وفيهاَّ :
أن الوص َّية إذا اش�تملت عىل منكَر -كام لو أوىص بعامرة معابِد الشرِّ ك وأرضحة
املوتى ،وطباعة كتب الكُفر والبِدعة ،ودعم أنش�طة ِ
الف ْس�ق والفجور-؛ فال جيوز ُ
تنفيذها،
بل جيب تبديلها لتكون ُموافِقة للرشع.
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الص ْلح مع
بمن تنازل عن يشء م�ن ح ِّقه ،ليحصل ُّ
وفيه�ا :إش�ارة إىل مغفرة اهلل ورمحته َ

َ
وص إليهم.
اآلخرين ،سوا ًء كان من َ
الم ىَ
الو َرثة ،أو ُ

وفيه�ا :فضيل�ة اإلصالح ،وما فيه من املصالح ،م�نَ :د ْرء اإلثم عن املوصيِ  ،أو ختفيفه،
بني املوصيِ
واملوص إليهم.
الو َرثة
والو َرثة ،أو َ
وإزالة العداوة والشحناء َ
بني َ
َ
ىَ
وفيه�ا :أنَّ�ه عىل ال�ويل -الذي يق�وم عىل الوصي�ة -الرجوع أله�ل ِ
الع ْل�م ملعرفة حكم
َّ
ُّ
ِّ
الوص َّية ،وهل فيها َجنَف أم ال ،وكيف يكون التبديل عند احلاجة إليه ،وتعيني ما هو أقرب
َ ِ
األش�ياء إىل َقصد امل�وصيِ  ،وهل جيوز صفها يف ٍ
املو ىَص به؟ ونحو
وجه
أفضل م�ن الوجه ُ
ْ
رَ ْ
ذلك.

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ):

القاتل نفس�ه لل َقتْ�ل ،وأتبعه ِ
ول ذكر تعاىل حكم ِ
بذكر
القصاص ،وما فيه من إسلام
َ
ُ
ِ َ
ـَّم�اَّ
ِ
الوص َّي�ة ،وما فيها من إخراج املال -وهو أمر ٌّ
ش�اق عىل النف�س-؛ أتبع ذلك بذكر الصيام،
ِ
وهو ُّ
والصالة والزكاة؛
أقل مش َّقة ممَّا تقدَّ م ،وقد مىض ً
كر اإليامن َّ
ورة ذ ُ
الس َ
أيضا قب َله يف هذه ُّ
الركن الرابع؛ فقال:
فنادى املؤمنني هبذا ُّ

تنبيه�ا هل�م على اس�تامع م�ا ُيل َق�ى إليهم من
(ﭣ ﭤ ﭥ) :ناداه�م باإليمان؛ ً

التكليف.

(ﭦ ﭧ) أيُ :ف ِ
�ر َض عليك�م -وال�ذي فرض�ه ه�و اهلل ( -ﭨ)

الم َف ِّطرات ،من طل�وع الفجر إىل غروب الش�مس( .ﭩ ﭪ ﭫ
وه�و :التع ُّب�د هلل بترك ُ
ﭬ ﭭ ﭮ) أي :كام ُفرض عىل األُ َمم الس�ابقة ممَّن قبلنا ،كبني إرسائيل وغريهم.
عمن قبلنا
واملقصود :تشبيه الفرض َّية بالفرض َّية ،وليس الكيف َّية بالكيف َّية؛ فصيامنا قد خيتلف َّ

والحكم.
يف تفاصيله ،ولكن املشابهَ ة يف الوجوب ُ

(ﭯ ﭰ) أي :تتقون اهلل ،وختافون عقابه ،وجتتنبون معصيته ،وهذه هي ِ
احلكْمة

الص ّح َّية ،والش�عور بحال اجلو َعى،
م�ن الصيام .وفيه مصالح أخ�رى تأيت َت َب ًع�ا؛ كالفوائد ِّ
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وتوحي�د األُ َّم�ة ،وأجر تفطير الصائمين ،والتضييق على َّ
الش�يطان ،وتقليل تس� ُّلطِه عىل

جتر إىل طاعة ،وإضعاف الشهوة ،وغري ذلك.
اإلنسان ،وجعل الطاعة ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثارة املنافسة عند هذه األُ َّمة؛ لت َُح ِّص َل مجيع فضائل َمن سب َقها ،وتَزيد عليها.

وفيها :أمه َّية الصيام؛ َّ
ألن اهلل صدَّ ره بالنِّداء باإليامن؛ َفترَ ْ كُه مخُ ِ ٌّل باإليامن.

ِ
هونه عليه�م؛ إذ َّ
إن
وفيه�ا :تس�لية املؤمنين بذكر وج�وب الصي�ام عىل َم�ن قبله�م؛ ل ُي ِّ

ِّ
الشاق خي ِّففه.
االشرتاك يف اليشء

َ
فضائل َمن تقدَّ مها.
وفيهاَ :ف ْضل هذه األمة ،وأنهَّ ا مجعت إىل فضائلها
وفيهاَ :ف ْضل التَّقوى ،واألَ ْخذ باألسباب ِ
املوصلة إليها.

كل سبب ي ِ
وفيهاَّ :
وصل إىل فضيلة؛ يأخذ ُحكم تلك الفضيلة.
أن َّ َ ُ

ِ
صيامنا بصيام َمن قبلنا ،ال يلزم منه املشابهَ ة يف التفاصيل ،وقد قيلَّ :
وفيهاَّ :
إن
أن تشبيه

صيامهم كان ثالثة أ َّيام من ِّ
األخف إىل األثقل يف عدد األ َّيام.
كل ش�هر ،وصيامنا انتقل من
ِّ
وكان اهلل تعاىل قد فرض عىل هذه األُ َّمة صيام يوم عاش�وراء ،ثم ن ُِس�خ وجو ُبه بصيام ش�هر

رمضان.

ويف اآلي�ةَّ :
أن علين�ا ألاَّ نتالعب بالصيام ،كام تالعب َم�ن قبلنا حني ُف ِر َض عليهم .وقد

قيلَّ :
ش�ق عليهم الصوم يف الصي�ف؛ نقلوه إىل الربيع ،وزادوا عليه عرشة
إن النصارى لـماَّ َّ
أ َّيام! فعلينا أن نصو َم كام أمر اهلل ،بال تبديل وال تغيري.
ِ
وفيهاِ ِ َّ :
حي ُّث النفس عىل العمل به.
أن ذكر ع َّلة احلكم واحلكْمة منه؛ ُ

وفيهاَّ :
غني
أن فائدة الصيام للعباد :هو رجاء حتصيل التَّقوى ،وليس هلل فيه حاجة؛ فاهلل ٌّ
عن عباده ،وعن أعامهلم.
أن معنى التَّقوى موجود يف الصيام؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن معناها :رجاء ما عند اهللِ ،بف ْعل املأمور

-وهو اإلخالص فيه -وت َْرك املحظور -وهي املف ِّطراتَ -خشية العقاب.
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وفيه�اَّ :
بالب ،كام يف قوله (ﯠ ﯡ ﯢ
أن التَّقوى ُل ُّ
ب األعامل وثمرهتا .وهي مرتبطة رِ ِّ
ﯣ) [البقرةِ .]189 :
والقص�اص مرتب�ط بالتَّقوى ،كما يف قوله( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [البقرة .]179 :والوص َّي�ة مرتبط�ة بالتَّق�وى ،كما يف قوله
فيها( :ﯫ ﯬ ﯭ) [البقرة.]180 :

(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ):

ث�م َه َّو َن اهلل تع�اىل الصيام عىل نفوس املؤمنني ،بقول�ه( :ﭲ ﭳ) وهي أ َّيام
ِ ِ
بأشهر وال سنوات؛
شهر رمضان ،و(ﭳ) :مجع ق َّلة ،وذلك لتقليله وبيان أنَّه ليس ُ
وإنَّام هي أ َّيا ٌم سرَ ْ عان ما تنقيض.
مرضا َي ُش ُّق به الصيام ،أو َّ
يتأخر بالصيام
(ﭵ ﭶ ﭷ) يا أ َّمة اإلسالم (ﭸ) ً

�وت به العلاج ،أو يزيدُ به امل�رض ،أو حيدُ ث ب�ه .أو كان (ﭺ ﭻ)
الش�فا ُء من�ه ،أو َي ُف ُ

ِ
سفر معصية؛ (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) أي:
س�فر طاعة ،أو
برشط أن يكون
س�فرا ً
مباحا ،ال َ
ً
َ

متفرق ًة.
ٌ
فواجب عليه الصيا َم أ َّيا ًما أخرى ،بعدد التي أفطرها من رمضان لل ُعذر ،متتابع ًة أو ِّ
واملرض�ع؛ فيجوز هلام ِ
ِ
الفط�ر ،وعليهام القض�اء فقط -عىل
لح�ق باملري�ض :احلامل،
و ُي َ
الم َسافِ ِر
الراجح -س�واء ألجل َن ْف َس� ْي ِهماَ أو َو َلدَ يهْ ِماَ ؛ ففي احلديث« :إِ َّن اهلل َت َع ىَال َو َض َع َع ِن ُ
ِ
ِ
ِ
الص ْو َم»(((.
الم ْرض ِع َّ
الصلاَ ةَ ،و َع ِن َ
الص ْو َم َو َش ْط َر َّ
َّ
الحام ِل َأ ِو ُ
(ﮁ ﮂ ﮃ) أي :يستطيعون الصوم ِ
ويقدرون عليه( :ﮄ) َيفدون هبا
مقدار (ﮅ ﮆ) أيِّ :
لكل يوم ،ف ُيغدِّ يه أو ُي َع ِّشيه.
أن ُف َسهم من الصيام،
َ
ِ
الصدَ قة؛
(ﮈ ﮉ ﮊ) أي :زاد يف الفدْ ي�ة على ال َقدْ ر الواجب ،أو صام مع إخراج َّ

التطوع (ﮌ ﮍ) بالثواب.
(ﮋ) أي :ذلك
ُّ

وحس�نه األلباين يف
((( رواه أب�و داود ( ،)2408والرتم�ذي ( ،)715والنس�ائي ( ،)2274وابن ماجه (َّ ،)1667
صحيح اجلامع (.)1835
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(ﮏ ﮐ) ي�ا أ �ا الق�ادرون (ﮑ ﮒ) م�ن اإلفط�ار ِ
والفدْ ي�ة( ،ﮔ ﮕ
يهُّ

ﮖ) ما يف الصيام من الفضيلة والفائدة العظيمة.

وختيري الصائم ِ
ِ
ِ
األمر ،ثم صار
بني الصيام وبني اإلفطار مع اإلطعام ،كان يف أول
القادر َ
ً
منس�وخا؛ حلديث َس� َل َم َة ْب ِن األَك َْو ِع قال« :لـماَّ ن ََز َل ْت( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
َان من َأراد َأ ْن ي ْفطِر وي ْفت َِدي ،حتَّى ن ََز َل ِ
ت اآل َي ُة ا َّلتِي َب ْعدَ َها؛ َفن ََس َخت َْها»(((.
ﮆ)؛ ك َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
كالصداع اليسري،
أن ما ال يخُ ِْر ُج
الص َّحة إىل املرض؛ ال ُيبيح له الفطرُّ ،
الشخص عن حدِّ ِّ
َّ

والسعال اخلفيف.
ُّ

يقدرون عليه ،دون أن خيرج عن ِ
وفيها :رمحة اهلل بعباده يف َفرض ما ِ
وسعهم.
ْ

ِ
ِ
أن املش� َّقة جتلب التيسير؛ َّ
وفيهاَّ :
طر متع ِّل ٌق
ألن املرض والس�فر َمظنَّة املش� َّقة ،لكن الف َ
يرتخص ِ
بالفطر .أ َّم�ا املريضْ :
حيا ،فل�ه أن َّ
رضه
بالس�فر ال باملش� َّقة؛ فلو كان
س�فره مر ً
ُ
فإن َّ
شق عليه ك ُِره له الصوم.
حرم عليه ،وإن َّ
الصوم ف َي ُ
وفيهاَّ :
�ق عليه مش� َّق ًة كبرية -لِ ِك رَب ِسنِّه-؛ فإنه ُيفطِر
أن العاجز عن الصيام ،أو الذي َي ُش ُّ
ويخُ رج ِ
الفدْ ية عن ِّ
أفطره.
كل يو ٍم َ
تفاضل األعاملَّ ،
وأن بعضها أفضل من بعض.
وفيهاُ :
أن ِمن بركة ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم معرفة األفضل؛ ليفع َله.
َ

أن قض�اء الصوم بصيام األ َّيام الباردة عن األ َّيام احلارة ال بأس به؛ ألنَّه ٌ
وفيه�اَّ :
داخل يف

ُعموم قوله تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ).

(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

((( رواه البخاري ( ،)4507ومسلم (.)1145

\^ 295

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ):

ثم بينَّ تعاىل شي ًئا من فضائل رمضان؛ فقال:

بني اهلال َلني( .ﮙ) :مشتق
�م َي الشهر هبذا؛ الشتهاره وهو :مدَّ ة ما َ
(ﮘ)ُ :س ِّ
حر شديد َ
العرب.
(الر َمض) ،وهوِ :شدَّ ة احلرارة؛ ألنَّه
َ
أول ما ُس ِّم َي عند َ
صادف وقت ٍّ
من َّ

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) أي :تلك األ َّيام املعدودات املفروض صو ُمها ،هي الشهر
ال�ذي ُأ ِ
ُ
الق�رآن مجل ًة واحدة ،م�ن ال َّلوح املحفوظ إىل السماء الدُّ ني�ا ،أو ابتدأ نزول
ن�زل فيه
القرآن فيه.

ِ
يم  فيِ َأ َّو ِل
األس� َقع  مرفو ًعاُ « :أن ِْز َل ْت ُص ُح ُ
�ف إِ ْب َراه َ
ويف حدي�ث واثلة بن ْ
ان ،و ُأن ِْز َل ِ
ٍ ِ
اإلن ِ
انَ ،و ِ
ْج ُيل لِ َثلاَ َ
�ت َم َضينْ َ ِم ْن َر َم َض َ
ث عَشرْ َ َة َخ َل ْت
ت الت َّْو َرا ُة لِ ِس ٍّ
َل ْي َلة م ْن َر َم َض َ َ
انَ ،و ُأن ِْز َل ال ُف ْر َق ُ
ِم ْن َر َم َض َ
ان لأِ َ ْر َب ٍع َو ِعشرْ ِ ي َن َخ َل ْت ِم ْن َر َم َض َ
ان»(((.
اختاره اهلل إلنزال القرآن العظيم فيه ،وكذلك الكتب
فرمضان هو الش�هر العظيم الذي
َ

اإلهل َّية املذكورة.

ُّ
و«الشكران» -بمعنى :املقروء.
و(القرآن)َ :م ْصدَ ر -مثل «ال ُغفران»

(ﮞ) أي :هاد ًي�ا للن�اس ،م�ن الِّش�رِّ ك إىل التوحي�د ،ومن الضالل�ة إىل اهلداية،
وم�ن اجله�ل إىل ِ
الع ْلم؛ فهو هداية وداللة ،يس�ت َِد ُّلون به عىل ما ينفعه�م يف دينهم و ُدنياهم.
وقوله( :ﮟ) ُّ
يدل عىل أنَّه يمكن أن هيتدي به اجلميع -املؤمن والكافر -هداية ِع ْلم َّية
و َع َمل َّية.

ٍ
(ﮠ) :هذا مزيد َمدْ ٍح للقرآن ،وبيان َّ
وآيات ب ِّينات واضحة
وح َج ًجا
أن فيه دالئل ُ

احل�ق والباطل،
بني ِّ
يف�رق ب�ه َ
(ﮡ ﮢ) أي :الدالل�ة واإلرش�اد (ﮣ) :م�ا َّ
والرش.
واحلالل واحلرام ،واخلري
ِّ

وحس�نه األلباين يف
((( رواه أمح�د ( ،)16984والطبراين يف املعج�م الكبري ( ،)75/22ويف األوس�ط (َّ ،)3740
الصحيحة ( ،)1575وضعفه حمققو املسند ،وهو األقرب.
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حرض أو َع ِل َم ،وقيلَ :ش ِهد هالل الشهر ،ويدخل فيه :من َث ُبتت
وقوله (ﮥ ﮦ) أي:
َ

حارضا
عن�ده رؤيتُ�ه بخرب الثقة( .ﮧ) أيهّ �ا املؤمنون ،هذا (ﮨ) أي :رمض�ان ،وكان
ً

هناره.
صحيحا ،ليس عندَ ه مانع وال عذر يمنعه من الصوم( :ﮩ) أيُ :
ً
فليصم َ
مقيماً

(ﮫ ﮬ ﮭ) يف ش�هر رمض�ان -وإن كان مقيًم�اً ( -ﮮ ﮯ ﮰ) أي :يف
ٍ
ٍ
قض�اء (ﯓ ﯔ ﯕ) أي :من غري
س�فر ،فأفط�ر؛(ﮱ) أي :فعلي�ه صي�ا ُم
أثن�اء
رمضان ،بعدَ د األ َّيام التي أفطرها.

بني الصيام وعدَ مه مع الفدية؛ فصار
وهذه اآلية ناسخ ٌة َلمِا تقدَّ م من ختيري املقيم الصحيح َ
كل مك َّل ٍ
ف ِ
غري معذور
الصي�ام بقوله تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) واج ًبا على ِّ ُ
بترَ ْ ك الصيام ،ون ُِسخ التخيري.
ِ
كر املريض واملس�افر؛ ليبِّي�نِّ َّ
ذرمها ليس بمنس�وخ ،وأنَّه جيوز هلام
أن ُع َ
لكنَّ�ه أع�اد هن�ا ذ َ
الفطر ،ثم القضاء.

الفطر يف الس�فر ،وإن كان الس�فر ليس به مش� َّقة؛ ِ
وال بدَّ من اعتقاد جواز ِ
فالفطر متع ِّلق
ُ
ٍ
حيق ألحد منعه من األَ ْخذ
بالسفر ،ال باملش َّقة ،وال جيوز اإلنكار عىل َمن أفطر يف السفر ،وال ُّ
ُبرخصة اهلل.

وقد اختلف العلامء :هل األفضل ِ
الف ْطر يف السفر ،أم الصيام؟
والتحقيق  :أن لذلك حاالت:

احل�ال األوىل  :إذا كان الصو ُم والفطر س�واء ،بمعن�ى أن الصوم ال يؤثر عليه ،ففي هذه

احلالة يكون الصو ُم أفضل .

ش�ق عليه
الفط�ر أرفق به ،فهنا نق�ول  :إن
احل�ال الثاني�ة  :أن يك�ون
الفطر أفضل ،وإذا ّ
َ
ُ

وها ؛ ألن ارتكاب املش� ّقة مع وجود الرخصة ُيش�عر
مكر ً
بعض اليشء صار الصو ُم يف حقه ُ
ِ
رخصة اهلل عز وجل .
بالعدول عن

احلال الثالثة  :أن يشق عليه مشقة شديدة غري حمتملة ،فهنا يكون الصو ُم يف ح ّقه حرا ًما.

والرخص�ة ،للمري�ض
وقول�ه (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) :في�ه بي�ان س� َبب التخفي�ف ُّ
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واملسافرَّ ،
وأن اهلل يريد التسهيل عىل املسلمني ،وتيسري عباداهتم عليهم .و(اإلرادة) املذكورة
هنا هي :اإلرادة الرشع َّية.

ألوج�ب عليك�م
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) أي :ال يري�د التش�ديد عليك�م ،ول�و أراده
َ

الصوم يف السفر واملرض.

(ﯟ ﯠ) أي :ويري�د اهلل منك�م -أيهُّ �ا املؤمن�ون -إكمال عدَ د أ َّيام ش�هر
رمضان ،فأمركم بالقضاء؛ الستدراك ما فات من ِعدَّ ة رمضان.
(ﯡ ﯢ) أي :ولتذك�روا اهلل بالتكبير ،فتقول�وا« :اهلل أكبر» (ﯣ ﯤ
ﯥ) أي :تك وه على هدايت�ه إياكم إىل هذه ِ
العب�ادة ،وتكربوه عند انقضاء الش�هر،
َّ
ِّب�رِّ
ويدخل يف ذلك التكبري عند رؤية هالل شوال ،إىل فراغ خطبة العيد.
ُّ
(ﯦ ﯧ) أي :تقوم�وا ُ
و(الش�كر) هو :ال َّثناء
بش�كر ر ِّبكم عىل نِ َعمه.
عىل الم ِ
نعم.
ُ
ِ
وفيه�ا :إراد ُة ال ُي ِ
أمر
الرخصة لكم ،وأنَّه ع َّلمكم َ
رس لكم ،وإكامل عدَّ ة ش�هركم ،وإباحة ُّ
دينِكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن ثبوت الش�هر يكون بالرؤية الرشع َّية؛ لقوله( :ﮥ ﮦ) ،ولقوله « :الَ
َّ
تَصوموا حتَّى تَروا ِ
اهللاَ َلَ ،والَ ُت ْفطِ ُروا َحتَّى ت ََر ْو ُه»(((؛ فيثبت دخول الشهر بالرؤية البرص َّية
َ ُ
ُ ُ َ
للثقة ،وبالسامع عن خرب الثقة.

وفيهاَّ :
رب العاملني وحدَ ه ،وليس
أن حتديد فضائل األ َّيام والش�هور هو من اختصاص ِّ
ٍ
ألي وقت بدون دليل.
ألحد من البرش ا ِّدعا ُء فضيلة أو خاص َّية رشع َّية ِّ
املس�لم إىل مزيد ِ
ِ
العناية بالقرآن يف
بني الصيام والقرآن ،بام يدفع
وفيه�ا :ال َعالق�ة الوثيقة َ

شهر الصيام.

((( رواه البخاري ( ،)1906ومسلم (.)1080
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وفيها :مرشوعية تكبري اهلل عند هناية ِ
التكبري بعدها؛ كالتكبري
ثبت بالدليل
العبادات التي َ
َّ
ُ

يف أدبار الصلوات ،والتكبري بعد إكامل عدَّ ة رمضان.

واستحب مجهور العلامء التكبري ليلة دخول عيد ِ
الف ْطر؛ هلذه اآلية.
َّ

أن اهلداية تش�مل هداية ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم والعم�ل ،فيهدينا اهلل بتعليمنا ،وهيدينا ببيان كيف َّية

العمل بام رشع ،وكيف نستدرك ما فات.

بأن اهلل أكرب بعد الفراغ من ِ
العبادة :لئلاَّ تُصاب بال ُع ْجب ،ويف التكبري
ويف تذكري النفس َّ
ٍ
وصفات.
إعالن لعظمة اهلل وكربيائه ،وأنَّه الكبري ذاتًا
وفيها :أنَّه ال ُيصام الشهر قبل ثبوت دخولهَّ ،
وأن صيام يوم َّ
الش ّك -وهو اليوم الذي ال

�درى :هل هو الثالثون من ش�عبان أو األول من رمضان -هو ٌ
عمل غري مرشوع؛ َّ
ألن اهلل
ُي َ

قال( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) ،فإذا مل ن َْش َهده مل نصمه .وقد قال عماَّ ر َ « :م ْن
فيه؛ َف َقدْ َع َأبا ال َق ِ
صام اليوم الذي ي َش ُّك ِ
اس ِم .(((»
صىَ َ
ُ
َ َ َْ َ
وفيهاَّ :
احلرج.
ور ْفع َ
أن الرشيعة مبن َّية عىل ال ُي رْسَ ،
وفيهاَّ :
أن املش َّقة جتلب التيسري.

وفيهاَّ :
أن اهلل ال ُيشرَ ِّ ع شي ًئا إلاَّ ِحلكْمة.

وفيه�ا :االهتِمام بقضاء رمضان ،والنِّـ َّية له ،وعدم تأخيره إىل رمضان الذي بعدَ ه؛ َّ
ألن
اهلل يريد منَّا املسارعة بإكامل ِ
العدَّ ة.
أن التمكُّن من إمتام ِ
ِ
وفيهاَّ :
تستوجب ُّ
الشكر.
العبادة نِعمة

وفيه�اَّ :
أن ابت�داء التكبير يف عي�د الفطر يك�ون بنهاية آخ�ر يوم من رمض�ان ،وغروب

شمسه ،وبداية ليلة العيد.

البخ�اري مع َّل ًقا ( ،)27/3ووص َله :أبو داود ( ،)2334والرتمذي ( ،)686والنس�ائي ( )2188واللفظ
((( رواه
ُّ
وصححه األلباين يف اإلرواء (.)961
له ،وابن ماجه (،)1645
َّ

\^ 299

(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

َ
ش�أن الدُّ عاء يف ثنايا آيات الصيام؛
ولـماَّ كان الصيام َمظِنَّ ًة الس�تجابة الدُّ عاء؛ ذكر تعاىل
فقال تعاىل:

حمم�د ( ﯫ) أي :املؤمن�ون (ﯬ) أي:
(ﯩ ﯪ) ي�ا َّ
ع�ن ُق�ريب وبع�دي؛ (ﯭ ﯮ) أيُ :فق�ل هل�م :إنيِّ قريب منه�مِ ،
بالع ْل�م واإلحاطة،
ُ
واإلجاب�ة والس�مع لدعائه�م( .ﯰ ﯱ ﯲ) أي :أس�معه ،وأق َبل دع�ا َءه ،و ُأ ِ
رسع
ٍ
ص�دق يف ُدعائه إ َّياي ،ودعا ب َق ْل ٍ
َ
حارض ،وحت َّققت رشوط الدُّ عاء
ب
تلبيت�ه (ﯳ ﯴ) أي:
-كاإلخالص فيه -وانتفت موانع اإلجابة -كأكل احلرام ،واالعتداء يف الدُّ عاء.-

ٍ
خيصص هذه اآلية؛ فقال مب ِّينًا تقييدَ إجابة الدُّ عاء بمشيئته:
وقد بينَّ تعاىل يف آية أخرى ما ِّ
(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ).
وقوله (ﯶ ﯷ) أي :فل ُي ِجي ُبوا يل ،ول َي ْست َْس ِلموا ألوامري ،وينقادوا لرشعي.

فـ (اإلجابة) من العبد :الطاعة واالنقياد ،ومن اهلل :اإلثابة والعطاء.

(ﯸ ﯹ) أي :ب ُق�ريب وإجابت�ي .و(اللام) يف قول�ه (ﯶ) ويف قول�ه

(ﯸ) هي الم األمر ،فأمر تعاىل عباده باإليامن به وطاعته.

الترصف.
(الر ْشد)ُ :حس ُن
(ﯺ ﯻ) أي :هيتَدون .ومن معاين ُّ
ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َف ُ
بعضهم من ِذكر الدُّ ع�اء يف آخر آيات الصيام :أنَّه ينبغي
ض�ل دع�وة الصائم .وقد َف ِه َم ُ

االجتهاد يف الدُّ عاء يف آخر الصيام عند اإلفطار.

أن إجابة الدَّ عوة أ َع ُّم من إجابة مس�ألة الداعي املع َّينة؛ َّ
ويف اآليةَّ :
ألن اهلل ال ُبدَّ أن جييب
ٍ
يؤخرها إىل ٍ
عجل له مسألته .وإ َّما أن ِّ
حني ،ليزداد
دعوة الداعي بوجه من الوجوه؛ فإ َّما أن ُي ِّ
السوء ما هو أعظم
الداعي دعا ًء
ً
أجرا وثوا ًبا .وإ َّما أن يدفع عن الداعي من ُّ
وإحلاحا ،فيزداد ً
فائدة له من مس�ألته املع َّينة التي س�أهلا؛ أو أن يدَّ ِخر له دعوته إىل يوم القيامة ،فيعط َيه عليها
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أجرا وثوا ًبا ،هو أعظم للداعي من إجابة مسألته املع َّينة؛ ففي احلديثَ « :ما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم َيدْ ُعو
ً
ٍ
ِ
بِدَ ْع ٍ
ثالث :إِ َّم�ا َأ ْن ُت َع َّج َل َل ُه
�م والَ َقطِي َع ُة َر ِح� ٍم؛ إلاَّ َأ ْع َطا ُه اهلل بهِ َ�ا إِ ْحدَ ى
�وة َل ْي َ
َ
�س ف َيها إِ ْث ٌ
ف عنْه ِمن الس ِ
ِ
َد ْع َوتُ� ُهَ ،وإِ َّم�ا َأ ْن َيدَّ ِخ َر َه�ا َل ُه فيِ
اآلخ َر ِةَ ،وإِ َّما َأ ْن َي رْ ِ
�وء ِم ْث َل َه�ا»َ ،قا ُلوا :إِ ًذا
ص َ َ ُ ْ ُّ
ُنكْثِ ُر! َق َال« :اهلل أك َث ُر»(((.
قال احلافظ ابن حجر ُّ :
تتنوع اإلجابة :فتار ًة تقع بعني
«كل دا ٍع ُيستجاب له ،لكن َّ
ما دعا به ،وتار ًة بِ ِع َوضه»(((.
قوي حلصول املطلوب .ومن ُس�نَن اهلل اجلاريةَّ :
وفيهاَّ :
أن األمور تقع
ب ٌّ
أن الدُّ عاء س� َب ٌ

بأس�باب ،ول�و كان الدُّ عاء ال يؤ ِّث�ر يف حصول اليشء َملا أمر اهلل ب�ه؛ َّ
يأمر
ألن اهلل حكيم ،ال ُ
ٍ
بيشء ال فائدة فيه.
عبا َده
ٍ
ب َف ْق ِ
والدُّ ع�اء إذا مل ُيس�ت ََجب للداع�ي؛ فإ َّم�ا أن يك�ون ذل�ك بس� َب ِ
رشط يف الدُّ ع�اء
�د

كحض�ور ال َق ْل�ب ،وعدم غفلته و َلـه�وه -أو يكون لوجود مان�ع -كأكل احلرام -أو ألنَّهالتأخري هو
ال مصلح�ة للداع�ي يف إجابة مس�ألته املع َّينة ،ف ُيعطي�ه اهلل ِع َوضها ،وقد يك�ون
ُ
األصلح له يف الدُّ نيا واآلخرة.

فيؤجر عليه الداعي ،س�وا ًء ُأجيب أم ال ،وهو ٌ
دليل عىل عبود َّي ِة
والدعاء عباد ٌة يف ذاته؛ َ
ِ
ِ
ِ
ب عليه.
بني يدَ يه ،و َمن مل
وإظهار حاجته إليه،
العبد لر ِّبه،
يسأل اهللَ َ
وافتقاره و ُذ ِّله َ
يغض ْ
الر ِ
وعظيم عطائه.
ب ،
ُ
ويف اآلية :ك ََر ُم َّ

واملضطر.
وفيهاَ :ف ْضل الدُّ عاء يف حال االنكسار ،كدَ عوة الصائم ،واملسافِر ،واملظلوم،
ّ
الصدق يف إجابة الدعاء؛ لقوله تعاىل( :ﯳ ﯴ).
وفيها :أثر ِّ

وفيهاَّ :
ب للهداية إىل الرشاد والصواب.
أن اإلنابة واالستجابة هلل س َب ٌ
وفيها :ترشيف اهلل ملن َعبده؛ حيث أضافه إىل نفسه؛ فقال( :ﯩ ﯪ ﯫ).
((( رواه البخاري يف األدب املفرد ( ،)710وأمحد ( ،)11149وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد (.)550
((( فتح الباري (.)96/11
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وفيه�اُ :ق ْرب اهلل من أهل الدُّ عاء ،وأنَّ�ه معهم ،وهذه هي املع َّية اخلاصة .أ َّما املع َّية العا َّمة
وهي معية ِالع ْلم واإلحاطة :-فهي جلميع َ
الخ ْلق.
َّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ):

العليم بحاهلمُ ،رخص ًة أخرى للمس�لمني يف
الرحيم هبم،
ؤوف بعباده،
الر ُ
ُ
ُ
ث�م ذكر ر ُّبنا َّ

أفطر أحدُ هم
حال صيامهم؛ َ
فرفع عنهم ما كان عليه األمر يف ابتداء اإلسلام ،فإنَّه كان إذا َ
واجلامع إىل صالة ِ
إنَّما يحَ ِ ُّ�ل ل�ه األكل والُّش�رُّ ب ِ
العش�اء ،أو ين�ام قبل ذلك ،فمت�ى نام قبل
ْ
ِ
حرم عليه الطعام والرشاب ِ
واجلامع إىل ال َّليلة التي تليها ،فوجدوا
اإلفطار أو صلىَّ العش�اءُ :
الرخصة والتخفيف(((.
من ذلك مش َّقة كبرية؛ فأنزل اهلل ُّ

وقول�ه (ﭑ ﭒ) أيِ :م�ن اهلل تع�اىل (ﭓ ﭔ) وه�ذه تش�مل مجي�ع ليايل
رمضان (ﭕ) هوِ :
اجلامع واإلفضاء واملبارشة بشهوة (ﭖ ﭗ) يشمل :الزوجات
واإلماء.

الطر َفين ع�ن اآلخر؛ فهو
(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) أي :ال يس�تغني أح�دٌ م�ن َ

ويامس�ه ،ويس�ترت وحيتمي به ،وحيفظه عن معصية الشهوة املؤذية،
بمنزلة ال ِّلباس له ،خيالط ُه
ُّ

احلر والربد.
كام حيفظ
ُ
البسه عماَّ يؤذيه من ِّ
الثوب َ

َ
الصحابة من املش َّقة العظيمة ،بعدم األكل
وكان س َبب نزول هذه اآلية :ما
حصل لبعض َّ
يف ال َّلي�ل ألج�ل ِ
نومهم ،وما حصل لبعضهم من معصية إتيان الزوجة يف ال َّليل ،وكان ذلك

ممنو ًعا عليهم إذا ص َّلوا العشاء ،أو ناموا قبل اإلفطار.
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)510/1
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ِ
َان َأصحاب محُ َم ٍ
ف َع ِ
�د  إِ َذا ك َ
َان َّ
�ن الَب�رَ َ اء َ ق َال« :ك َ ْ َ ُ َّ
الر ُج ُل َصائماً َ ،ف َحضرَ َ
رِ
ِس�يِ
ِ
ِ
ِ
ص َم َة
اإل ْف َط ُ
�ارَ ،فنَ�ا َم َق ْب َ�ل َأ ْن ُي ْفط َ�ر؛ مَل ْ َي ْ�أك ُْل َل ْي َلتَ� ُه َوالَ َي ْو َم� ُه َحتَّى ُي ْم َ َ ،وإ َّن َق ْي َس ْب� َن ْ
األَن َْص ِ
َان َص ِائماً َ ،ف َلماَّ َحَض�رَ َ ِ
�ار َّي ك َ
اإل ْف َط ُار َأتَى ا ْم َر َأ َت ُهَ ،ف َق َال لهَ َاَ :أ ِعنْ�دَ ِك َط َعا ٌم؟ َقا َل ْت :الَ،
ِ
ِ
ب َل َكَ ،وك َ
َان َي ْو َم� ُه َي ْع َم ُلَ ،ف َغ َل َب ْت ُه َع ْينَا ُهَ ،ف َجا َء ْت ُه ا ْم َر َأ ُت ُهَ ،ف َلماَّ َر َأ ْت ُه َقا َل ْت:
َو َلك� ْن َأ ْن َطل ُق َف َأ ْط ُل ُ
َخ ْي َب� ًة َل َ
ف الن ََّه ُار ُغشيِ َ َع َل ْي ِهَ ،ف ُذ ِك َر َذلِ َ
�ك لِلنَّبِ ِّي ؛ َفن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآل َي ُة:
�ك! َف َلماَّ ا ْنت ََص َ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)َ ،ف َف ِرح�وا بهِ ا َفرحا َش ِ
�ديدً اَ ،ون ََز َل ْت( :ﭳ
َ َ ً
ُ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)»(((.

ان ُك َّل ُهَ ،وك َ
ون الن َِّس�ا َء َر َم َض َ
ان؛ كَانُوا الَ َي ْق َر ُب َ
وعن�ه  قال« :لـَّم�اَّ ن ََز َل َص ْو ُم َر َم َض َ
َان
ِر َج ٌ
�ال يخَ ُون َ
ْ�ز َل اهلل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
�ه ْم؛ َف َأن َ
ُ�ون َأ ْن ُف َس ُ

ﭧ ﭨ ﭩ)»(((.

ِ
وتظلموهن�ا ِ
باجلماع يف لي�ايل
أنفس�كم
وقول�ه (ﭤ ﭥ) أي :ختون�ون َ
ِ
رمض�ان ،وأنتم ممنوعون منه ،وت ِ
وختادعوهنا بإتيان
ُنقصون َأ ْج َر أن ُف ِس�كم بام حيص�ل منكم،
ما ُمنِعتم منه.
ُ
النسخ
أمرا كان -لوال توس�عته -موج ًبا لإلثم ،وكان
وس�ع لكم ً
(ﭦ ﭧ) بأن َّ
ُ
النسخ لوقع الكثريون يف فِ ْعل املحظـور.
رمح ًة؛ ألنَّه لوال
وجتاوز ع وقع منكم ،ومل ِ
يعاقبكم.
(ﭨ ﭩ) أي :حما ُذنو َبكم،
َ ماَّ

(ﭫ ﭬ) :ه�ذا األم�ر لإلباحة؛ ألنَّه جاء بع�د التحريم ،واملراد ب�ـ (املبارشة):

ِ
اجلامع؛ ملا حيصل فيه من التقاء َبرشة الرجل ب َبرشة املرأة.

(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) أي :اطلب�وا ِ
وقس�م م�ن الولد،
باجلماع م�ا قدَّ ر اهلل لكم َ
باحلرص على ِ
ِ
العبادة يف ليايل الش�هر الرشيف�ة -وفيها ليلة
وابتغ�وا ً
أيض�ا األجر والث�واب ْ
ال َقدْ ر -والتشغلنَّكم َّ
امللذات عنها.
((( رواه البخاري (.)1915
((( رواه البخاري (.)4508
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أيضا:
ويف هذه اآلية من الفوائد ً

ِ
جمرد قضاء الشهوة.
المجامع لزوجته ابتغا َء الولد ،ال َّ
استحباب أن تكون ن َّية ُ
ويؤخذ من اآلية :كراهية ال َع ْزل ،و َمنْع احلمل.
َ

ِ
أمر ِ
باجلامع لتحصيل الولد.
وفيها :تعليم العباد األَ ْخذ باألسباب؛ ألنَّه َ

ِ
َّ
باملل�ذات -ولو كانت مباحة -عن اكتس�اب
املس�لم ألاَّ ينش�غل
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي عىل
األجر والثواب ِ
بالعبادات ،وفِ ْعل الطاعات.
عط�ف على م�ا تق�دَّ م ،م�ن إباح�ة مب�ارشة النِّس�اء ،وإباح�ة األكل
(ﭳ ﭴ):
ٌ

ظهورا جل ًّيا ،ويتم َّيز
والشرب؛ أي :لك�م أن تأكلوا وترشبوا (ﭵ ﭶ) :يتضح ويظه�ر
ً

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) واملقصود :بياض النهار ،وسواد ال َّليل (ﭽ ﭾ) أي:
ِ
ف ٍّ
كل منهام بـ (اخليط)؛ ألنَّه
وس ِّمى
وو ْص ُ
يتفجر ،وينترش منه النُّورَ .
(فجرا)؛ ألنَّه َّ
ً
الصادقُ ،
ِ
الصادق ،املعترَ ِ ض يف األُ ُفق ،املنتشرِ يف
طلوع الفجر
يبدو يف األ ُفق ممتدًّ ا كاخليط ،فإذا حت َّقق
ُ
جهة املرشق؛ فقد َح ُرم عىل الصائم الطعام والرشاب ِ
واجلامع ،إىل غروب الشمس.
ولذل�ك قال تع�اىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) أيِ :
أكملوه من طل�وع الفجر إىل دخول

ال َّليل ،وذلك بغروب الشمس.

وكان�ت هذه اآلية قد نزل�ت دون قوله تعاىل (ﭽ ﭾ) ،فلماَّ حصل ال َّل ْبس عند بعض
والخ ْيط األس�ـود؛ َ
الخ ْيط األبيض َ
الصحابة يف َف ْهم املقصود من َ
أنزل اهلل تعاىل قو َله( :ﭽ
َّ

ﭾ)؛ رف ًعا ل َّل ْبس ،وبيانًا للمقصود.

�ت (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
�ه ِل ْب ِن َس� ْع ٍد َ ق َالُ « :أن ِْز َل ْ
ف َع ْن َس ْ
�م فيِ
َان ِر َج ٌ
�و َم َر َب َ
ﭻ ﭼ)َ ،و مَل ْ ُين َْ�ز ْل( :ﭽ ﭾ)َ ،وك َ
الص ْ
�ال إِ َذا َأ َرا ُدوا َّ
�ط َأ َحدُ ُه ْ
ِرج َلي ِ
الخ ْي َ
�ط األَ ْب َي َض َو َ
�ه َ
�و َدَ ،والَ َي َز ُال َي ْأك ُُل َحتَّى َي َت َبينَّ َ َل� ُه ُر ْؤ َيت ُُهماَ َ ،ف َأن َْز َل اهلل
الخ ْي َط األَ ْس َ
ْ ْ
َب ْعدَ ُه( :ﭽ ﭾ)َ ،ف َع ِل ُموا َأ َّنماَ َي ْعنِي ال َّل ْي َل ِم َن الن ََّه ِ
ار»(((.
((( رواه البخاري ( ،)4511ومسلم (.)1091
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و َع�ن َع ِ
�د ِّي ْب ِ
�ن َحاتِ ٍم َ ق َ
�ت( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
�ال :لـَّم�اَّ ن ََز َل ْ
ْ
ال َأس َو َدَ ،وإِ ىَل ِع َق ٍ
ِ ٍ
ال َأ ْب َي َضَ ،ف َج َع ْلت ُُهماَ تحَ ْ َت ِو َسا َدتيِ َ ،ف َج َع ْل ُت َأ ْن ُظ ُر
ﭼ) َع َمدْ ُت إِ ىَل ع َق ْ
ِ
ِ
فيِ ال َّل ْي ِلَ ،ف َ
ال َي ْس�تَبِ ُ
ني ليِ ! َف َغدَ ْو ُت َعلىَ َر ُس�ول اهلل َ ،ف َذك َْر ُت َل ُه َذل َك؛ َف َق َال« :إِ َّنماَ
اض الن ََّه ِ
ار»(((.
َذلِ َك َس َوا ُد ال َّل ْي ِلَ ،و َب َي ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
فالس�حور أعون عىل الصيام ،وفيه َب َركة ،وخمالفة ألهل الكتاب،
الس�حور؛ ُّ
اس�تحباب ُّ

املتسحرين.
و ُيعني عىل القيام لصالة الفجر ،واهلل ومالئكته ُي َص ُّلون عىل
ِّ

ؤخ�ذ من اآلي�ةَّ :
فن�زع مبارشةً ،ودخل
الفجر،
أن َمن جامع قبل الفج�ر ،فطلع عليه
و ُي َ
َ
ُ

ترض صيا َم�ه؛ َّ
ألن الز َم إباحة
علي�ه ي�و ُم الصيام وه�و ُجنُب؛ فصومه صحي�ح ،وجنابته ال ُّ
ِ
حق.
احلق ٌّ
اجلامع إىل طلوع الفجر :أن ُيدْ ِركَه الفجر وهو ُجنُب ،والزم ِّ
(((
�هدُ َع رس ِ
ول
وقد ثبت يف
َ
«الصحيحني»  ،عن ُأ ِّم املؤمنني عائش�ة  قالتَ « :أ ْش َ لىَ َ ُ
ِ
اهلل  إِ ْن ك َ
احتِ َ
ال ٍمُ ،ث َّم َي ُصو ُم ُه».
َان َل ُي ْصبِ ُح ُجنُ ًبا م ْن جمِ َا ٍع َغيرْ ِ ْ

ؤخ�ذ م�ن قول�ه تع�اىل (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) :ع�دم مواصـل�ة الص�وم إىل ما بعد
و ُي َ
املغرب ،بل يس�تحب تعجيل ِ
والتقرب إىل اهلل .ويف
الف ْطر ،ويف ذلك خمالفة ألهل الكتاب،
َ ُّ
ُ
ُّ
احلديث« :الَ ي َز ُال النَّاس بِ َخ ٍ ما َعج ُلوا ِ
الف ْط َر»(((.
ُ يرْ َ َّ
َ
وفيه�ا :محاي�ة ِ
خ�اص بالنبي
الزي�ادة ،وم�ا ورد من التع ُّب�د بالوص�ال فهو
العب�ادة م�ن ِّ
ٌّ
؛ َّ
ألن ر َّبه ُي ْط ِعمه و َي ْسقيه.

ولـماَّ أباح تعاىل مبارش َة النِّس�اء يف ال َّليل يف ش�هر الصيام؛ ذكر حال ًة ال جيوز فيها املبارشة
بشهوة ،ال يف ال َّليل ،وال يف النهار ،وهي حالة االعتكاف؛ فقال تعاىل( :ﮆ ﮇ)
و(املب�ارشة)َ :م ّس ال َبرشة لل َبرشة ،وأعظمهاِ :
اجلماع( .ﭜ) واحلال أنَّكم (ﮉ)

((( رواه البخاري ( ،)1916ومسلم (.)1090
((( رواه البخاري ( ،)1931ومسلم (.)1109
((( رواه البخاري ( ،)1957ومسلم (.)1098
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ِ
أيُ :م ِ
وماكثون (ﮊ ﮋ) أي :بن َّية االعتكاف .و(االعتكاف) :لزوم املس�جد
الزمون

لطاعة اهلل.

واملقصود هنا :وال تقربوا النِّس�اء ما ُدمتم ُمعتَكفني يف املس�اجد ،يف ال َّليل والنهار ،حتى
خترجوا من االعتكاف ،فال جيوز للمعت ِ
َكف أن يبارش زوجته َ
�هوة ،ال يف املس�جد وال يف
بش ْ
ٍ
حلاجة ال ُبدَّ منها أثناء االعتكاف.-
غريه -كام لو ذهب إىل بيته
ِ
كره من األح�كام املتع ِّلقة بالصي�ام واالعتكاف (ﮎ ﮏ)
(ﮍ) أي :م�ا س�بق ذ ُ
«حدّ » ،وهو يف ال ُّلغة :املنع.
(احلدود) :مجع َ
املحرمات،
وحدود اهلل عىل نو َعني :حدود متنع َمن كان خارجها من الدُّ خول فيها ،وهي َّ

وهي املقصودة بقوله( :ﮐ ﮑ).

وح�دود متنع م�ن كان فيها من اخلروج منه�ا ،وهي الواجبات ،وه�ى املقصودة بقوله:

(ﯰ ﯱ) [البقرة.]229 :

واملحرمات ،كاألكل والشربِ ،
واجلامع يف الصيام،
(ﮐ ﮑ) أي :املمنوع�ات
َّ

ومبارشة النِّساء أثناء االعتكاف.

والنهي عن االقرتاب من احلرام أب َلغ من النهي عن الوقوع فيه؛ َّ
ألن معناهَ :س�دُّ الطرق
والذرائ�ع ِ
ِ
املس�لم ألاَّ يق�ع يف احلرام ،وألاَّ يدخل فيام يؤ ِّدي إىل
املوصلة للحرام ،فينبغي عىل

احلرام.

(ﮓ ﮔ ﮕ) أي :مث�ل ذل�ك البي�ان ُي َبـ ِّيـنُ�ه اهلل( .ﮖ ﮗ) أي :مع�امل
دينه ،وأحكام رشيعته .و(اآلية) :هي العالمة( .ﮘ ﮙ) أي :يتَّخذون من فِ ْعل
الواجبات وت َْرك املحرمات وقاي ًة من عذاب اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
األخف.
رمحة اهلل بعباده ،بالن َّْسخ من األثقل إىل
ّ

الزوجني يف أمور ِ
اجلامع ،بام ُيستحيا ِمن ِذ ِ
كره عند الناس؛ لقوله
بني
وفيها :جواز الكالم َ
َ
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تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) ،ويدخ�ل يف الر َف�ث :الكالم املتع ِّلق
ِ
باجلامع والشهوة.
حرمته الرشيعة
وفيه�ا :جواز مجيع أنواع وأش�كال االس�تمتاع بالزوجة واألَمة ،إلاَّ م�ا َّ

والوطء حال احليض أو النفاس.-
كالوطء يف الدُّ ُبرَ ،َ

مِ
ِ
جمرد فعل املباح ،إىل طلب األجر من اهلل؛ لقوله( :ﭭ ﭮ
هة املس�لم من َّ
وفيهاَ :ر ْفع َّ

ﭯ ﭰ ﭱ).

وفيه�اَّ :
أن َم�ن َّ
ش�ك يف طل�وع الفجر؛ فل�ه أن يأكل ويشرب حتى يتأكَّد م�ن طلوعه؛

لقـوله( :ﭵ ﭶ).

وفيه�اُ :بطالن بِدعة االحتياط للصوم ،باإلمس�اك َ
قبل الفجر بدقائ�ق ،كام يفعله بعض

وخيصصون له خانة يف التقاويم املطبوعة ،وحيدِّ دوهنا بعرش دقائق قبل طلوع الفجر!
اجله َلة،
ِّ
وفيها :مرشوع َّية االعتكاف ،وهو عبادة عظيمة ،وأنَّه ال يكون إلاَّ يف املسجد ،وأنَّه جيوز

خيتص باملساجد الثالثة؛ لقوله تعاىل( :ﮊ ﮋ) ،وحديث
أي مسجد ،وال ُّ
أن يكون يف ِّ
�اج ِد ال َّثال َث ِ
َاف إلاَّ يف المس ِ
�ة»((( ْ
�ح-؛ فاملقصود ب�ه :االعتكاف
حذيف�ة« :لاَ ا ْعتِ�ك َ
إن َص ََّ َ

الكامل.

أن ِ
و ُيؤخذ من اآليةَّ :
اجلامع ُمبطِل لالعتكاف.

وفيها :استحباب الصيام َ
حال االعتكاف؛ َّ
ذكره يف آيات الصيام.
ألن اهلل تعاىل َ

وفيهاِ َّ :
وأن َ
ب للتقوىَّ ،
بيان األحكام للناس من أسباب إيصاهلم إىل مرتبة
أن الع ْلم س� َب ٌ

التَّقوى.

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ):

وجديرا أن يكون
ولـماَّ كان الذي حبس نفسه عن املباحات ومنعها منها يف الصيام ،خلي ًقا
ً

وصححه األلباين يف الصحيحة (.)2786
((( رواه البيهقي يف السنن الكربى (،)519/4
َّ
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دخل جوفه احلرام ،وهو هبذه املثابة من ِ
مطعمه ومرشبه ومكسبه حاللاً  ،وألاَّ ي ِ
العبادة؛ َّ
فإن
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
اهلل تعاىل هنى عن ِ
املحرم؛ فقال ( :ﮛ ﮜ ﮝ
أكل املال بالباطل ،واس�تعامله يف َّ
ﮞ ﮟ) ،فذك�ر التحري�م الع�ا َّم يف أخذ املال احل�رام وإعطائه ،بع�د التحريم اخلاص

الذي حيصل يف الصيام واالعتكاف.

وقول�ه (ﮛ ﮜ) أي :ال يأخ�ذ بعضكم َ
كالربا وال َغ ْصب
حم�رمِّ ،
مال بعض بطريق َّ
ِ
ِ
رَّ ِ
املحرمات ،أو أخذ ما ال جيوز أخذه
والرش�وة واخليانة ،وأخذ األُ ْجرة عىل َّ
والسقة والقامر ِّ
م�ن أم�وال ال�زكاة أو الصدَ قات ،أو أخ�ذ األُجرة عىل ِ
العب�ادات -كالذين يق�رأون القرآن
ْ
َّ
املحرم ،حتى
ويس�ألون به الن�اس .-وهذا النهي يف اآلية يش�مل ً
أيضاَّ -أي انتفاع بامل�ال َّ

حمر ًما.
ولو مل يكن أكلاً ؛ فال جيوز أن يفرتش أو يسكن أو يركب أو يلبس َّ

ويف قوله (ﮝ) :إشار ٌة إىل أنَّه ينبغي عىل ِ
املسلم أن ُين َِّزل أموال إخوانه منزلة ماله،
ِ
املس�لم
ف�إذا كان ال ي�رىض أن يأكل أحدٌ ماله بالباطل؛ فكيف يرىض هو أن يأكل مال أخيه

بالباطل؟!

وقوله (ﮞ)ٌ :
المربمة
بيان أنَّه ال جيوز أكل املال بالباطل ،انتهاكًا للعقود واملعامالت ُ

والر ْهن ونحوه�ا( .ﮟ) أيّ :
كل ما يؤخذ
َ
بين األطراف املختلف�ة ،كالبيع واإلجارة َّ

حق.
توصل إليه بغري ٍّ
و ُي َّ

بالرش�وة ،ليحكموا
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) أي :تس�تميلوا هب�ا ُ
الحكَّام وال ُقضاة ِّ

احلق عن املخاصمة إىل القايض ،واإلدالء
هني َمن عليه ُّ
ملصلحتكم .ومعنى اآلية ً
أيضاُ :-بالح َج�ج الباطل�ة ،يف ٍ
املفسون« :ال ختاصم
أمر ليس فيه ب ِّينة لصاحب ِّ
ُ
احلق ،ولذل�ك قال رِّ
وأنت تعلم أنك ظامل».

حق َ
لتتوصلوا ُ
اآلخرين( .ﮥ)
(ﮤ) أي:
بالرش�وة إىل أخذ ِّ
َّ
بالخ ُصومة أو ِّ

أي :قطع�ة (ﮦ ﮧ ﮨ) أي :ممَّ�ا م َلكوه رش ًعا ،وهذا ُّ
يدل -بطريق األَوىل -عىل عدم
الطرف اآلخر.
جواز املخاصمة بالباطل ألكل مجيع أموال َ

ِ
الكاذبة( .ﮪ ﮫ)
الزور ،واليمني
(ﮩ) أي :بال ُّظ ْلم والعدوان ،كش�هادة ُّ

حق لكم يف هذا املال.
أنَّه ال َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
الرشوة.
ح ْرص الشارع عىل حفظ األموال ،وحتريم ِّ

وفيهاَّ :
املتنازع عليه لغري
أن قضاء القايض ال يغيرِّ حقيقة األمر؛ فلو حكم القايض باملال
َ
ال�زور أو اليمني
بح َس�ب ما ظهر له ،أو نتيجة اس�تعامل املدَّ ِعي بالباطل لش�هود ُّصاحب�ه َ
ِ
الكاذبة-؛ َّ
فإن هذا احلكم ال ُيصيرِّ املال حاللاً للظامل.
النب�ي « :إِ َّنماَ َأنَا َبشرَ ٌ َ ،وإِنَّ� ُه َيأتِينِي اخلَ ْص ُمَ ،ف َل َع َّ�ل َب ْع َضك ُْم َأ ْن َيك َ
ُون
وق�د قال
ُّ
ضَ ،ف َأح ِسب َأ َّنه ص ِ
ِ
اد ٌقَ ،ف َأ ْقضيِ َل ُه بِ َذلِ َكَ .ف َم ْن َق َض ْي ُت َل ُه بِ َح ِّق ُم ْس ِل ٍم؛ َفإِ َّنماَ ِه َي
َأ ْب َل َغ م ْن َب ْع ٍ ْ ُ ُ َ
ِق ْط َع ٌة ِم َن الن َِّارَ ،ف ْل َي ُ
أخ ْذ َهاَ ،أ ْو لِ َيترْ ُ ك َْها»(((.
وفيها :احلكم بالظاهرَّ ،
وأن اهلل ال يك ِّلفنا ببواطن األمور.

وفيه�ا :حتري�م أكل املال احلرام ،ول�و ريض به َمن دف َعه ،مثل :أج�رة الزانية ،واهلد َّية إىل
ِ
طرفيَ العقد
الس�احر والكاهن ،وثم�ن اخلمر ،ونحو ذلك .فليس مناط ح ِّل امل�ال هو رضا َ
رب العاملني.
فقط؛ بل ال ُبدَّ من رضا ِّ

(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ):

بعض الناس سألوا رسول اهلل  عن زيادة ِ
قيل يف س� َبب نزول اآليةَّ :
األه َّلة
أن َ
ِ
نهِ
الس يف اختالف حاهلا عن حال الشمس ،التي هي دائم ٌة
ونُقصا ا واختالف أحواهلا ،وما رِّ ُّ
ٍ
ٍ
بزيادة وال نُقصان؟! فنزلت هذه اآلية(((.
أبدً ا عىل حال واحدة ،فال تتغيرَّ
ِ
�مي هلالاً م�ن
و(األه َّل�ة) :مج�ع «هلال» ،وه�و:
وس ِّ
اس�م للقم�ر يف أول الش�هرُ .
ٌ

«االستهالل» ،وهو رفع الصوت؛ وذلك َّ
أن الناس كانوا يرفعون أصواهتم عند رؤيته.
((( رواه البخاري ( ،)2458ومسلم (.)1713
((( تفسري الطربي (.)553/3
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فل سألوا عن ِ
األه َّلة وزيادهتا ونُقصاهنا؛ أوحى اهلل إىل نب ِّيه  أن جيي َبهم( :ﯓ
ماَّ
ﯔ ﯕ) أي :عالم�ات (ﯖ) أي :يف أمورهم الدِّ ين َّية والدُّ نيو َّية ،كآجال ُديوهنم،
وأوقات َزرعهم ،وبدء صومهم وفِ ْطرهم ،ودخول وقت حجهمِ ،
وعدَ د نسائهم.
َ ِّ
َ
ْ

ٍ
�ج وخروجه؛ َّ
أش�هر
للحج يكون يف
ألن اإلح�رام
ِّ
الح ِّ
(ﯗ) أي :دخ�ول وق�ت َ
ٍ
معلومات ،تبدأ بدخول شوال.

بالذكر؛ اعتناء بش�أنه ،وألنَّه ال ي ِص�ح فِع ُله أداء وال قض�اء إلاَّ يف ٍ
(احل�ج) ِّ
وقت
وأف�رد
َ ُّ ْ
َّ
ً
ً
ً
معلو ٍم.
ِ
ك�ر الصي�ام وارتباط�ه باهللال ،يف قول�ه تع�اىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
وق�د تق�دَّ م ذ ُ

ﮩ) [البقرة.]185 :

بر) ه�و :اخلير الكثير (ﯛ ﯜ ﯝ) أي :يف ح�ال
وقول�ه (ﯙ ﯚ) (ال ُّ

أيضا.
العرب تفعل ذل�ك يف االعتكاف والعيد وعند إلغاء الس�فر ً
اإلح�رام .وقي�ل :كانت َ
أحرموا؛ فال جيوز هلم أن يدخلوا بيوهتم من أبواهبا ،ويزعمون َّ
أن
فكان�وا يعتق�دون أنهَّ م إذا َ

التق�رب إىل اهلل  !فنفى اهلل هذا وأبط َله ،وبينَّ َّ
رب؛ وإنَّام هو
ه�ذا م�ن
أن ذلك لي�س من ال ِّ
ُّ
تعسري وس َفه وخمالف ٌة ِ
للحكْمة(((.
ٌ َ ٌ
بر) بأنَّه (التَّق�وى) ،وهي :أن
فع�رف (ال َّ
وقول�ه (ﯠ ﯡ) حقيق� ًة (ﯢ ﯣ)؛ َّ
ِ
ِ
حرمه.
جيعل بينه وبني عذاب اهلل وقاية ،بف ْع ِل ما أوج َبه وت َْرك ما َّ
ث�م أمر تع�اىل بذلك وأ َّكدَ ه؛ فق�ال( :ﯪ ﯫ) أي :يف تنفي�ذ أحكامه ،وغري ذلك؛

(ﯬ ﯭ) أي :ألجل أن تنال�وا (الفالح) ،وهو :الفوز باملطلوب ،والنجاة
من املرهوب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِحرص الصحابة عىل السؤال عن أمور الدِّ ينِ ،
وعناية اهلل هبم يف اإلجابة عماَّ سألوا عنه.
َّ
ْ
((( انظر :صحيح البخاري ( ،)4512تفسري ابن كثري (.)522/1
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وفيه�اَّ :
أن امليق�ات العالمَي الصحي�ح للناس يف أموره�م الدِّ ين َّية والدُّ نيو َّية هو األش�هر
س�هل يسير ،ي ِ
ٌ
القمر َّية ،ال امليالد َّية وال الشمس� َّيةَّ ،
ناسب مجيع الناس
وأن التوقيت باهلالل
ٌ ُ
عىل اختالف مستوياهتم؛ فهو آية ب ِّينة َيروهنا يف السامءِ ،
يعرفون هبا بدايات الشهور ،وهناياهتا.
وفيه�ا :ت َْرك املعتق�دات اخلاطئة والع�ادات اجلاهل َّية ،وااللت�زام بالتعريفات الصحيحة

للكلامت الرشع َّية ،وعدم إدخال ما ليس منها فيها ،و َع ْرض العادات عىل الشرَّ ْ ع؛ فام وافقه
ُأ ِخ َذ به ،وما خالفه نُبِ َذ وت ُِر َك.
َ
ويؤخذ منهاَّ :
الم ْح ِرم بكشف رأسه للسامء طيل َة فرتة اإلحرام -بال َس ْقف وال
أن التزام ُ

رب ،وال من الدِّ ين يف يشء ،بل جيوز له التظ ُّلل باملظ َّلة وس�قف الس�يارة،
مظ َّل�ة -ليس من ال ِّ
وليس هذا من حمظورات اإلحرام.

وفيها :اختيار الطريق األسهل واأليرس للقيام باألمور ،ما مل يكن إثماً .

أن ما رُ ِ
تنبيها عىل َّ
صف إليه هو
قصدَ ه بسؤاله؛ ً
وفيها :إجابة السائل بام ُيفيده ،ولو مل يكن َ
الم ِه ّم هلم أن
الم ِه ّم ،ألنهَّ م يف مبدأ ترشيع جديد ،واملس�ئول هو الرس�ول  ،وكان ُ
ُ
ِ
يسألوه عماَّ ينفعهم يف صالح ُدنياهم وأخراهم ،وهو معرفة كون األه َّلة ترتَّبت عليها آجال
والعبادات -كاحلج ،والصيامِ ،
املعامالت ِ
والعدَّ ة.-

(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ):

العبادات؛ أتبع ذلك ِ
بعض أركان اإلسالم من ِ
بذكر ِذ ْر َوة َسنامه ،وهو:
ولـماَّ ذكر تعاىل َ
َ
ِ
طر َفني؛ أي:
اجلهاد يف س�بيل اهلل؛ فق�ال( :ﯯ) أي :جاهدوا .و(املقاتلة) تك�ون من َ
ِ
وألج ِله ،وإلعالء
وطلب ِر ْضوانه،
بني املس�لمني والكفار( .ﯰ ﯱ ﯲ) أي :يف طاعته
َ
ْ
َ
ليكون القتال مبن ًّيا عىل اإلخالص.
ك َِلمته وإعزاز دينِه؛
ِ
قاصدين صدَّ كم عن
املس�تعدُّ ون له،
(ﯳ ﯴ) أي :الق�ادرون عىل قتالكم،
َ

وجوب القتال يف حال مقاتلة الك َّفار لنا فحسب،
دينكم .وهذا القيدُ ليس املقصود منه
َ
ف�إذا مل ُيقاتلون�ا مل نُقاتِ ْله�م! وإنَّام هو لإلغراء لقت�ال الك َّفار؛ ألنهَّ م ال يزال�ون ُيقاتلونَنا
ِ
أليس�وا يعتَ�دون عليكم؟ وإن ك ُّفوا عنكم
أليس�وا ُيقاتلونكمُ ،
دائماً وأبدً ا؛ فكأنَّه يقولُ :
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ط ِ
الي�وم قاتَلوكم غ�دً ا ،فال ُعدوان من َ
بعهم ،وقتال املس�لمني من غاياتهِ �م .فلذلك أمر
ِ
العزائ ُم عىل القيام بأمر اجلهاد
تع�اىل بجهادهم ،وأغرى عبا َده املؤمنني لقتاهلم؛ لتق�وى
يف سبيل اهلل.

الرشع�ي يف قت�ال الك َّف�ار ،بترَ ْ ِك
(ﯵ ﯶ) أي :يف القت�ال ،بع�دم جم�اوزة احل�دِّ
ِّ
بج َثثهم -ب َق ْطع أعضائها -وت َْر ِك قتال َمن مل ُي ِ
ش�ارك يف القتال من األطفال والنِّس�اء
التمثيل ُ
ِ
ِ
ُ
ريض بدَ ْفع
والرهبان ،لكن إن بذل
والشيوخ ُّ
الشيوخ رأيهَ م وخربتهَ م ُقوتلوا ،وال نُقاتل َمن َ
ِ
شجرا بغري مصلحة رشع َّية.
اجلزية ،وال نقطع
ً
ٍ
وقد كان النبي  إذا أ َّمر َأ ِم ًريا َعلىَ َج ْي ٍ
اصتِ ِه بِ َت ْق َوى اهلل،
ش َأ ْو سرَ ِ َّية؛ َأ ْو َصا ُه فيِ َخ َّ
بس� ِم اهلل ،فيِ َس�بِ ِ
يل اهللَ ،قاتِ ُلوا َم ْن َك َف َر بِاهلل،
َو َم ْن َم َع ُه من
َ
املس�لمني َخيرْ ً اُ ،ث َّم َق َال« :ا ْغ ُزوا ْ
ا ْغ ُزوا َولاَ َت ُغ ُّلواَ ،ولاَ َت ْغ ِد ُرواَ ،ولاَ تمَ ْ ُث ُلواَ ،ولاَ َت ْق ُت ُلوا َولِيدً ا»(((.
الحك�م ،وهو النهي
وقول�ه (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) :ه�ذه اجلملة لتعليل ُ
ِ
جتاو ُزه.
جتاوز ما ال يحَ ُّل ُ
عن االعتداء .و(االعتداء)ُ :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
املعارضني لتحكيم شرَ ْ ع اهلل يف
وجوب اجلهاد يف س�بيل اهلل ،وأنَّه لكرس َش�وكة الك َّفار،

األرض.

دفع ِ
اجلزية -ليعيش�وا حتت
والك َّف�ار ُيعرض عليهم اإلسلام ،فإن أ َب�واُ :ع ِر َض عليهم ُ
حكم املسلمني -فإن أ َبواُ :قوتِلوا.
وفيها :حتريم االعتداء ،ولو عىل الك َّفار.

وفيه�ا :رب�ط الحك�م ِ
باحلكْم�ة ،كما يف قول�ه( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ُ

ﯼ).

((( رواه مسلم (.)1731
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) :

ث�م قال تعاىل( :ﭑ) أي :الك َّف�ار (ﭒ ﭓ) أي :أينام وجدمتوهم ،يف ِ
احل ِّل

الح َرم.
أو َ

أخرجوك�م منه ،فإذا أغ�ار الك َّفار
(ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) أي :م�ن امل�كان ال�ذي َ

وطر ُدهم من بالد
عىل بالد املس�لمني ،وأخرجوا املسلمني منها؛ وجب عىل املسلمني قتالهُ م ْ
املسلمني؛ فإزالة االحتالل واجب.

ولـَّم�اَّ كان اجلهاد فيه إزهاق النفوس ،وإتالف األم�وال ،وحصول الضحايا واألرضار
رش َعه َملا يرتتَّب عليه من َد ْرء املفسدة الكربى ،وإزالة الرضر األعظم
العظيمة؛ ن َّبه تعاىل أنَّه َ
من هذا ك ِّله؛ وهو الشرِّ ك والكُفر باهلل.

فق�ال تعاىل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) ِ
(الفتنة) هي الشرِّ ك والكُفر باهلل .فالشرِّ ك باهلل أش�دُّ
من َقتْل النفوس ،وصدُّ الناس عن ِدينهم أشدُّ من َقتْلهم .والك َّفار ال يزالون يقاتلونَنا حتى
الفتنة؛ فوجب رد ِ
يردونا عن دينِنا إن اس�تطاعوا ،وردنا عن ِديننا ه�و ِ
الفتنة ولو بجهادهم،
َ َ ُّ
ُّ
ُ ُّ
الح َرم.
مهام ترتَّب عىل ذلك من األرضار ،ولو كان ال َقتْل يف َ
حرمه اهلل ،إلاَّ
ث�م هنى اهلل تع�اىل عبا َده املؤمنني عن قت�ال الك َّفار يف منطقة َ
الح َرم ال�ذي َّ
ٍ
فحينئذ جيب قتاهلم دف ًع�ا لعدواهنم؛ فقال تعاىل( :ﭞ ﭟ) أي:
إذا ب�دأوا هم بالقتال،
ال تب�دأوا قتالهَ م (ﭠ ﭡ ﭢ) وهذا يش�مل :مكَّ�ة( ،ﭣ ﭤ ﭥ) أي :يبدأوا

الح َرم.
قتا َلكم يف َ

الح ْرمة؛
الح َ�رم؛ (ﭩ) وال تُبال�وا؛ ألنهَّ �م ه�م الذي�ن هتَك�وا ُ
(ﭧ ﭨ) يف َ

فاستح ُّقوا العذاب.
َ

(ﭫ) أي :مثل هذا اجلزاء (ﭬ ﭭ)ُ :يفعل هبم ِمثل ما َف َعلوا.

س�لف من
(ﭯ ﭰ) أي :ك ُّف�وا ع�ن قتالكم ،وع�ن كُفرهم؛ (ﭱ ﭲ ﭳ) هلم ما
َ

الكُفر( .ﭴ) هبم ،ب َقبول توبتهم.
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ويف اآليتَني من الفوائد:

وجوب قتال الك َّفار ،وأنَّه مرشوط بال ُقدرة عىل ذلك ،وأنَّه يف ِّ
كل زمان ومكان.
وفيها :مبدأ املعاملة ِ
بالم ْثل.
َ

وفيه�اَّ :
أح�ق بأرض اهلل؛ ألنهَّ �م ُيقيمون فيه�ا التوحيد وال َع�دْ ل ،والك َّفار
أن املس�لمني ُّ
ِ
ُي ِ
الح ُرمات.
رشكون فيها باهلل تعاىل ،و َي ْظلمون ،ويعتَدون عىل ُ
ِ
ِ
وفيهاِ َّ :
وس ْل ِ
وإتالف األموال.
ب اخلريات،
أن الفتنة بالكُفر أسوأ وأشدُّ من إراقة الدِّ ماءَ ،
وفيهاٌ :
دليل عىل القاعدة الرشع َّية« :ارتكاب أدنَى املفسدتَني».
وفيها :تعظيم ُح ْرمة املسجد احلرام.

انتهوا عن الكُفر.
وفيها :متام عَدْ ل اهلل  ،بوجوب
ِّ
الكف عن الك َّفار إذا َ

(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ):

شرِ
ِ
وصدٌّ عن
والح َرم؛ (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) أيٌ ْ :كَ ،
(ﭶ) أي :الك َّف�ار ،يف احل ِّل َ
َ
ظاهرا وغال ًبا عىل بق َّية األديان.
يكون ِدين اهلل
سبيل اهلل( ،ﭻ ﭼ ﭽ) أي :حتى
ً
(ﭿ ﮀ) أي :ك ُّف�وا ،ورج ُع�وا عن الكُف�ر وقتال املس�لمني؛ (ﮁ ﮂ) أي :فال
اعتداء (ﮃ ﮄ ﮅ) أي :المرصين عىل الكُفر ،أو ِ
املبتدئني بالقتال.
ُ ِّ
وفيهاَّ :
أن األمر بالقتال ُمق َّيد بغايتَني:
ِ
والصدُّ عن سبيل اهلل.
األوىل :ألاَّ توجد فتنة ،وهي الشرِّ كَ ،

ظاهرا ،غال ًبا ،عال ًيا عىل غريه.
والثانية :أن يكون الدِّ ين هلل ،أي:
ً

الكف عنهم ،فإما أن يس ِ
وفيهاَّ :
�لموا ،أو يدفعوا
انتهوا عن القتال؛ َوجب
ُّ
أن الك َّفار إذا َ
َّ ُ ْ

ِ
اجلزية.

أن الظامل يجُ َازى ِ
وفيهاَّ :
بمثل ُعدوانه.

وفيهاَّ :
أن تسمية املجازاة (اعتدا ًء)؛ هو من باب ُمقابلة اليشء بمثله ،واجلزاء من ِجنس

العمل.
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(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):

ولـَّم�اَّ ذكر تع�اىل ُ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
قات َلكم الك َّفار يف الشهر احلرام فقاتِلوهم فيه.

النبي  يف ذي ال َقعدة -وهو ش�هر ح�رام -قاصدً ا العمرةَ،
ولذل�ك لـَّم�اَّ خرج ُّ
ٍ
الح َ�رم -ومل يب�دأ ِ
ش�يع َّ
أن أهل
املرشكني
بقت�ال ،لكن لـماَّ ُأ َ
الحديب َي�ة -قري ًب�ا من َ
ون�زل يف ُ
النبي  قد أرس� َله ل ُي ِ
جتهز
فاو َضهم يف دخول مكة؛ َّ
مك�ة قت ُلوا عثامن  ،وكان ُّ
ألن ِ
للح ْرب والقتال يف الش�هر احل�رام ،ويف املكان احل�رام؛ َّ
املرشكني هم الذين
وأصحا ُب�ه َ

الح َرم.
انتهكوا ُح ْر َمة َ
َ

ِ
وكذلك لـماَّ امتدَّ ِقتال َه ِ
استمر  يف
الطائف؛
وازن بعد معركة ُحنَني إىل ِحصار
َّ
القتال يف الشهر احلرام(((.
(الح ُرم�ات) :مجع ُح ْرمة -كـ ( ُظ ُلمات) و( ُظ ْلمة) -وهيُّ :
كل ما
وقول�ه (ﮋ) ُ

جيب احرتامه ،وال جيوز انتهاكُه.

وحرم َة اإلحرام.
(الح ُرمات) هنا؛ ألنَّه أراد:
الشهر احلرام ،والبلدَ احلرامُ ،
وفائدة مجع ُ
َ

ِ
ُنتهك
فمن انته�ك ُحرمة يشء فإنَّ�ه ت َ
(ﮌ) أي :جي�رى فيه�ا القص�اص والب�دَ ل؛ َ

نفس�ه ب َقتْله ،و َمن انتهك ُحرمة الش�هر احلرام
نفس�ا معصومة؛ فت َ
ُنتهك ُ
كمن انتهك ً
ُحرمته؛ َ
بالقتالُ :قوتِل.
ثم بينَّ ذلك تعاىل ،بقوله( :ﮎ ﮏ ﮐ) أي :بالقتال يف املكان احلرام ،أو الزمان
وجتاوز احل�دَّ يف معاملتكم ،بأخذ املال ،أو ب َقتْل النف�س ،أو االعتداء عىل ِ
الع ْرض،
احل�رام،
َ
ونح�و ذلك؛ (ﮑ ﮒ) :سَّم�اَّ ه (اعتدا ًء)؛ ألنَّه مس� َّبب عن االعت�داء األول ،والبادئ
فعاقبوه وقابِلوه ِ
والقصاص عَ�دْ لِ ،
أظ َل�مِ ،
بمثل اجلناية الت�ي اعتدى عليكم هبا .ولذا قال:
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)527/1
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(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) أي :ليك�ن انتقا ُمك�م مماثًِل�اً ومطابِ ًق�ا لالعت�داء األول؛ يف هيئت�ه
وكيف َّيته ،وزمانه ومكانه.

ونظ�را َّ
وجت�او ٌز؛ ذكَّر تعاىل بالتَّقوى ،فقال( :ﮘ
ألن ر َّد االعتداء قد حيدُ ث فيه ُظ ْل ٌم
ُ
ً
ِ
ﮙ) أي :اتق�وا عذا َب�ه؛ فال َت ْعتَدُ وا يف القص�اص( .ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) أي :بنَرصه
ِ
وحفظه ورعايته هلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
عَدْ ل اهلل تعاىل يف الترشيع.

ِ
الح ُرمات.
وفيها :مرشوع َّية القصاص يف ُ

أن رد العدوان ِ
احلق ،وليس للتش ِّفي.
بمثله إنَّام ألخذ ِّ
وفيهاُ َّ َ َّ :

قوة املسلمني و ُقدرهتمَّ ،
وفيهاَّ :
وأن عدم
والر َّد عىل اعتداءاهتم ،عالم ُة َّ
أن ُمقا َبلة الك َّفار َّ
ٍ
وض ٍ
الر ِّد عالم ُة ٍّ
ومهانة.
عف
ذل َ
َّ
ِ
ق�وة ،حت�ى ال يفكِّروا يف
وفيه�ا :أنَّ�ه جي�ب عىل املس�لمني أن ُي�روا الك َّفار من أن ُفس�هم َّ
العدوان وال َي ْست َْم ِرئوه.

ويف اآلية :مع َّية اهلل للمؤمنني وتأييده هلم؛ َّ
فإن ُق َر ً
يشا لـماَّ
الحديب َية؛ مكَّن�ه اهلل تعاىل من
وأصحابِ�ه م�ن دخ�ول مكة للعم�رة يف ذي ال َق ْعدة م�ن ع�ام ُ
ِ
القصاص منهم ،فدخل مكة يف السنة التي بعدها -يف ذي ال َقعدة-؛ فقىض ُعمرته.

النبي 
بمنْع ِّ
افتخرت َ

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ):

ولـَّم�اَّ كان القتال يف س�بيل اهلل حيتاج إىل َب�ذل املال فيه؛ قال ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)

ابذل�وا األم�وال يف اجله�اد يف س�بيل اهلل .ويحُ ت ُ
أيُ :
أيضا :األمر
َم�ل أن يكون امل�راد باآلي�ة ً
ِ
الر ِحم ،واإلنفاق عىل
باإلنفاق يف سائر وجوه ال ُق ُربات والطاعات،
ِّ
كاحلج وال ُعمرة ،وص َلة َّ
النفس والعيال ،ونحو ذلك.
ِ
وعب بـ (األيدي)
(ﮤ ﮥ ﮦ) أي :ال ُتوقعوا أنفس�كم (ﮧ ﮨ) أي :اهلالك .رَّ
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�م منها ،وهبا البط�ش واحلركة .واملعنى :ال ُت ْلقوا أنفس�كم فيام
ع�ن األنف�س؛ ألنهَّ ا جز ٌء ُم ِه ٌّ
ِلكه�ا ،وه�ذا يش�مل اإلهلاك ِ
احلسيِّ ّ -كإلق�اء النف�س يف النَّ�ار ،أو من ُع ُل ٍّو ش�اهق ،أو
يهُ
يف م�اء يغ�رق في�ه ،أو اخلروج يف الس�فر بغري ٍ
زاد حيص�ل معه اهلالك من اجل�وع والعطش،
َ َ
املعنوي -مثل :البخل ،واالس�تكثار م�ن ُّ
الذنوب مع عدم التوبة،
ونح�و ذلك -واإلهالك
ّ
واالنشغال بالدُّ نيا وت َْرك اجلهاد يف سبيل اهلل ،وترك اإلنفاق يف سبيل اهلل.-

ُّ
ويدل عىل ذلك :ما جاء عن َأ ْس َل َم َأ يِب ِع ْم َر َ
الم ِدين َِة ن ُِريدُ ال ُق ْس َطنْطِينِ َّي َة،
انَ ،ق َالَ :غ َز ْونَا من َ
ِ ِ
�ن ِ ِ
ِِ
ِ
يد ،والروم م ْل ِص ُقو ُظه ِ ِ
الم ِدين َِة،
ُ
الرحمْ َ ِن ْب ُن َخالد ْب ِ َ
�م بِ َحائط َ
وره ْ
الول َ ُّ ُ ُ
َو َعَل�ىَ اجلَماَ َع�ة َع ْبدُ َّ
َّاسَ :م ْه َم ْه! لاَ إِ َل َه إِلاَّ اهلل! ُي ْل ِقي بِ َيدَ ْي ِه إِ ىَل الت َّْه ُلك َِة!
َف َح َم َل َر ُج ٌل َعلىَ ال َعدُ ِّوَ ،ف َق َال الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َف َق َ
َص اهلل
�ال َأ ُب�و َأ ُّي َ
�وب « :إ َّنَم�اَ ن ََز َل ْت َهذه اآل َي� ُة فينَا َ -م ْعَش�رَ َ األَن َْصار -لـَّم�اَّ ن رَ َ
ِ
نَبِ َّي� ُه َ و َأ ْظ َه َر ِ
ي�م فيِ َأ ْم َوالِنَا َون ُْص ِل ُح َه�ا؛ َف َأن َْز َل اهلل َت َع ىَال:
اإل ْسَل�اَ َمُ ،ق ْلنَاَ :ه ُل َّم نُق ُ
ِ
ِ
ِ
يم فيِ
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)َ ،ف ِ
اإل ْل َق�ا ُء بِاألَ ْي�دي إِ ىَل الت َّْه ُلكَ�ةَ :أ ْن نُق َ
َأ ْم َوالِنَا َون ُْص ِل َح َهاَ ،ونَدَ َع ِ
اجل َها َد»(((.
حيمل ٌ
ويتع َّلق هبذا األثر مس�أل ٌة ،وهي :أن َ
رجل على العدُ ِّو وحدَ ه ،ويقتحم صفو َفهم،

وينغمس فيهم ،فام احلكم؟

إن غلب عىل ظنِّه أنَّه يسلم و ي ِ
فاجلوابْ :
نكي فيهم نكاية كبرية ،ويقتُل منهم وجيرح قبل
ُ
َْ
والفت يف
أن يقتُل�وه؛ فهذه ُج�رأة حممودة وثواهبا عظيم؛ لِـام يف ذلك م�ن إرهاب األعداء،
ِّ
َع ُض ِدهم ،وتش�جيع املس�لمني عىل اقتحام صفوف العدُ و ،وأن يرى العدُ و شجاعة ِ
املسلم؛
ّ
ِّ
ات األعداء.
فتض ُعف معنو َّي ُ

ٍ
وأ َّما إذا غلب عىل ظنه َّ
فائدة
دو ،سيكون بال
أن هذا االقتحام واالنغامس يف صفوف ال َع ِّ
ِ
إهلاك النفس بال ُمقابِل،
مرج�وة ،وس�يرتتَّب عليه َقتْله بال مصلحة؛ فلا جيوز؛ َلمِا فيه من
َّ
لمِ
ِ
ِ
بقوهتم ،وسرُ ورهم ب َقتْل املسلمني ،و َا فيه من إضعاف معنو َّيات املسلمني،
واغرتار الك َّفار َّ
وحزنهِ م عىل قتالهم.
ُ
((( رواه أبو داود ( ،)2512والرتمذي ( ،)2972وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)1388
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ِ
وقول�ه تع�اىل (ﮪ) أي :يف عب�ادة اخلالِق ،ومعامل�ة َ
وأحس�نوا أعام َلكم،
الخ ْلق،
ِ
وأحسنوا يف اإلنفاق.
ٌ
تعلي�ل لألمر باإلحس�ان؛ ف�إذا َع ِل َم العب�د َّ
أن اهلل حي ُّبه إذا
(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) :ه�ذا

بادر إىل اإلحسان.
أحس َن؛ َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

خاص ًة يف اجلهاد.
َف ْضل اإلنفاق يف سبيل اهللَّ ،

وفيها :اإلخالص يف العمل؛ لقوله( :ﮡ ﮢ ﮣ).
َ
اإلنسان يف دينه ،و ُدنياه.
وفيها :حتريم ما يهُ ِلك

أن َّ
وفيهاَّ :
ُ
ويدخل فيه :مس ِّببات األمراض -كالتدخني
للرضر فهو حرام،
كل ما كان س َب ًبا َ

وغريه.-

ب.
وفيها :األمر باإلحسان يف الواجب
واملستح ّ
َ

وفيها :إثبات صفة (املح َّبة) هلل  ،كام يليق بجالله و َع َظمته.
أن من وليِ ش�ي ًئا من أمور املس�لمني؛ فعليه ألاَّ ي ِ
غامر هبم ،وال يفعل ما يؤ ِّدي إىل
ُ
وفيهاَ َ َ َّ :
يدخل هبم يف مفازة أو صح�راء مه ِلكة ،وال يقت ِ
هالكه�م ،فلا ُ
َحم هبم يف ع�دُ ٍّو يتمكَّن من
ُْ

تصفيته�م ،وإذا رأى َّ
االنس�حاب أو َع ْق�دَ ُهدْ نة مع الك َّفار -إبقا ًء
أن من املصلحة الرشع َّية
َ
عىل نفوس املسلمني ،حتى ال ُيقتَلوا بال فائدة-؛ فله فِ ْعل ذلك.
النبي ِ حص�ار الطائف ،لـماَّ كث�رت يف املس�لمني ِ
وق�د َ
وأقر
اجلراحاتَّ ،
ت�رك ُّ
خالدً ا  عىل انسحابِه بجيش املسلمني يف ُم ْؤتة.
وفيهاَّ :
أن التفريط يف االس�تعداد للجهاد حرا ٌم؛ ألنَّه إلقا ٌء بنفوس املسلمني إىل الته ُلكة،

ٌ
ووبال عىل دين اإلسالم.

(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
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ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ):

ِ
احلج؛ َّ
احلج بعد ش�هر
ألن ش�هور ِّ
ذكر تع�اىل أحكام الصيام؛ أتْب َعها بذكر أحكام ِّ
ولـَّم�اَّ َ
الصيام مبارشة؛ فقال تعاىل:
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) أي :أ ُّدومه�ا تا َّمين ،بشرُ وطهما ،وأركاهنما ،وواجباهتما ،وإذا

أحرمتُم هبام فال ُبدَّ من إمتامهام.

ِ
ومن متامهام :أن خيرج الرجل من أهله ال يريد إلاَّ
احلج أو ال ُعمرة ،ال لتجارة وال حلاجة.
َّ

ومن متامهام :أن ُي ِ
فر َد َّ
كل واحد منهام من اآلخر.

يمر بامليقات ف ُي ْح ِرم
وم�ن متامهما :أن خيرج الرجل من أهله ل َق ْصد ِّ
احلج أو ال ُعم�رة ،ثم ّ

الح ِّج أو العمرة؛ فأحر َم من مكانه.
منه ،وهذا أكمل ممَّن سافر حلاجة ،ثم طرأ عليه َق ْصدُ َ

ِ
ألي س َب ٍ
ب قاهر ،كالعدُ ِّو ،أو املرض،
احلج أو ال ُعمرة ِّ
(ﯗ ﯘ) أيُ :منعتُم من إمتام ِّ
الس�جن ،أو الرتحيل -كام يف عرصنا-؛ (ﯙ ﯚ) أي:
أو ك رَْس ُع ْض ٍو من األعضاء ،أو ِّ

الم ْج ِزئة،
تيس ُ
وسه َل عليكم (ﯛ ﯜ) أي :من اإلبل أو البقر أو الغنَم ُ
فعليكم َذ ْبح ما رَّ
فإن كان موسرِ ا وذبح بدَ ن ًة فحسن ،وإن أهدى شا ًة فهو ٍ
َ
اشرتك مع سبعة يف َبدَ نة
كاف ،وإن
َ َ ٌ
َ
ُ ً
أوبقرة فال بأس بذلك.

الش� ْعر (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) أي :يصل َ
(ﯞ ﯟ ﯠ) أي :ال تُزيلوا َّ
زمان حلولِه
ِ
َ
الح َرم .-وقي�ل :حتى يذبح اهلدي ،وتكون اآلية
وه�و ي�وم العيد-ومكان حلوله -وهو َ
ٍ
فيمن ساق اهلدي.
حينئذَ -وقوله (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) أي :فاحتاج إىل َح ْلق رأس�ه ملرضه( ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)

الح ْلق ،أو إىل تغطية رأس�ه -مثلاً -؛ (ﯯ) أي :فعليه
مثل :ال ُق َّمل أو غريه ،فاحتاج إىل َ
ِ
ِ
الح َرم ،ويف غريه.
عند ف ْعل املحظور فدْ ية (ﯰ ﯱ) وهى :ثالثة أ َّيام ،جتوز يف َ
الصدَ قة .وهى :إطعام
(ﯲ ﯳ) (أو) هنا للتخيري؛ أي :إن شاء صا َم ،وإن شاء
أخرج َّ
َ

ستة مساكنيِّ ،
نصف صاع من الطعام -من القمح ،أو األرز ،أو نحومها.-
لكل مسكني
ُ
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ذبح شاة ،وتصدَّ ق هبا ،وال يأكل منها شي ًئا.
(ﯴ ﯵ) أي :وإن شاء َ

ويكون ذلك يف مكة ،أو يف مكان فعل املحظور.

ُ
اإلنسان بني
فام َوجب من الفدية بسبب ارتكاب حمظور من حمظورات اإلحرام ،خييرّ فيه
فِعله يف احلر ِم ،أو يف ِّ
حمل ارتكاب املحظور ،إال جزاء الصيد فإنه يكون يف احلرم .
ِ
احلج وال ُعمرة.
ـموا َّ
(ﯷ ﯸ) من العدُ ِّو واملانع؛ فأت ُّ

ثم رشع تعاىل يف تفصيل املناسك؛ فقال( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) ،وهذا يشمل َمن أحرم

هبما م ًع�ا -وهو «القارن» -أو أحرم بال ُعمرة أولاً  ،ث�م إذا فر َغ منها متتَّع بام أح َّله اهلل له ممَّا كان

باحلج -وهو «التمتُّع» املعروف يف كالم الفقهاء.-
وقت اإلحرام ،ثم أحر َم
حمظورا عليه َ
ِّ
ً
الم ِ
جزئة.
تيس ُ
وسهل من هبيمة األنعام ُ
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) أي :فعليه َذبح ما رَّ

وجيب دم التمتُّع اخلاص عىل من أتى بالعمرة يف أشهر احلج ،ثم حج من العام ِ
نفسه ،ومل
َ َّ
ِّ
ُ
ّ
َ
ُ

ِ
يرجع بينهام إىل بلده ،بشرَ ْ ط ألاَّ يكون من َحارضي املسجد احلرام.

اهلدي أو ثمنَه؛ (ﰆ ﰇ ﰈ) أي :فعليه صيام ثالثة أ َّيام
(ﰃ ﰄ ﰅ) من املتمتِّعني
َ

باحلج.
احلج ،أوحال إحرامه
ِّ
(ﰉ ﰊ) أي :يف أثناء ِّ

بعضه�ا؛ صا َمها أو أمتَّها يف أ َّيام
واألفض�ل أن يصو َمها قبل ي�وم عرفة ،فإن فا َتتْه أو فاتَه ُ
الترشي�ق -وه�ي احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش من ذي ِ
احل َّجة-؛ حلديث عائش�ة
وابن عمر  :مَ
ص فيِ َأ َّيا ِم التَّشرْ ِ ِيق َأ ْن ُي َص ْم َن ،إِلاَّ َلمِ ْن مَل ْ يجَ ِ ِد اهلَدْ َي»(((.
«ل ْ ُي َر َّخ ْ

رجع إىل وطنه؛ حلديث:
(ﰋ ﰌ ﰍ) أي :يصوم س�بعة أ َّيام -تكمل َة العرشة -إذا َ
« َف َم ْن مَل ْ يجَ ِدْ َهدْ ًيا؛ َف ْل َي ُص ْم َث َ
الح ِّجَ ،و َس ْب َع ًة إِ َذا َر َج َع إِ ىَل َأ ْه ِل ِه»(((.
ال َث َة َأ َّيا ٍم فيِ َ
ِ
ـموا عد َدها ،فهي كامل ٌة يف الثواب
(ﰏ) أي :الثالثة والس�بعة (ﰐ ﰑ) أي :أت ُّ
متفرقة.
واألجر ،قائم ٌة مقا َم اهلدي .وجيوز أن تكون متتابعة ،أو ِّ
((( رواه البخاري (.)1997
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(ﰓ) أي :املذكور من وجوب اهلدي -أو بدله -عىل املتمتع (ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ) أي:
َم ْس�كَنه ،و َمن يس�كن إليهم من زوج�ة وولد (ﰘ ﰙ ﰚ) ِقي�ل :مكة ،وقيل:
ِ
ِ
الح َرم ال
الح َرم ،وقيلَ :من كان دون املواقيت ،وقيلَ :من كان عىل مس�افة من َ
أهل منطقة َ
الصالة.
ُقص فيها َّ
ت رَ

واألقرب :أن حارضي املسجد احلرام :هم أهل احلرم (((.

(ﰜ ﰝ) أي :خا ُفوا اهلل يف هذه املناسك وغريها ،فاف َعلوا ما أمر به ،واجتنِبوا ما هنى
عنه( .ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ)ملن َ
ترك التَّقوى.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بأي
فم�ن تل َّبس
احلج وال ُعم�رةً ،
باحلج أو ال ُعم�رة ،وأحر َم ٍّ
ِّ
وج�وب إمتام ِّ
فرضا ونفلاً ؛ َ
فرضا عليه إمتا ُمه ،ولو كان نافلة.
صار ً
منهام؛ َ
ٌ
وفيه�اَّ :
عظيم ،ب�ل ال يمكنه
جه�ل
أن اخل�روج م�ن اإلح�رام بدون طواف وال س�عي،
ٌ

اخلروج أصلاً .

كره قطع النفل يف غريمها ،إلاَّ ل َغ َرض صحيح.
و ُي َ

احل�ج وال ُعمرة -كاإلحرام والطواف والس�عي
وفيه�ا :أنَّ�ه ال جتوز االس�تنابة يف أفعال
ِّ

الرمي للرضورة.
والوقوف بعرفة -وجيوز التوكيل يف َّ

وفيه�ا :وجوب اإلخلاص هلل يف املناس�ك؛ لقول�ه( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) أي :له ال

لغريه.

أن َّ
وظاه�ر اآلي�ةَّ :
كل إحص�ار يمن�ع من إمت�ام الن ُُّس�ك؛ فإنَّه جي�وز التح ُّلل ب�ه؛ ل ُعموم

حابس؛ فمحليِّ حيث
حبس�ني
ٌ
قول�ه( :ﯗ ﯘ) .و َمن اشترط عند إحرامه فقال« :إن َ
والرج�وع ،وال يش َء عليه ،ال
حبس�تَني»؛ ث�م من َعه ٌ
مانع من إمتام الن ُُّس�ك؛ جاز ل�ه التح ُّلل ُّ
فِدْ ية ،وال َهدي ،وال َح ْلق.
((( وهو اختيار علامء اللجنة الدائمة ،والشيخ ابن عثيمني  .انظر :فتاوى اللجنة ( ،)389/11جمموع فتاوى
ابن عثيمني (.)70،71/22
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حص ال جيب عليه القضاء؛ َّ
وفيهاَّ :
ألن اهلل مل يك ِّلفه بذلك.
الم رَ
أن ُ

ِ
الم ِ
شعر بق َّية البدَ ن.
حرم،
َ
وأحلق أكثر أهل الع ْلم به َ
وفيها :حتريم َح ْلق الرأس عىل ُ

وس�ى ونحوها ،وهو
بالم َ
وفيها :فضيلة َح ْلق الش�عر يف الن ُُّس�ك ،وهو إزالته إزالة تا َّمة ُ

ُ
أفضل من التقصري.

أن جعل هلم ِ
وفيها :رمحة اهلل ِ
بالعباد؛ ْ
اض ُط ُّروا إليه.
الفدْ ية ،كفارة عن فِ ْعل املحظور ،إذا ْ
فمن َّ
اهلدي فال
تعس عليه
ُ
تعذر أو رَّ
وفيه�ا :أنَّه ال جيب االقتراض عىل َمن مل جيد اهلدي؛ َ

يلزمه؛ لقوله تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ).

احلج،
احلج ،وال جيوز تأخري صيام الثالثة إىل ما بعد ِّ
وفيها :أنَّه ال جيوز صيام السبعة يف ِّ

دون ُعذر.

أن جعل السبعة -وهي العدَ د األكرب -بعد رجوع احلاج إىل ِ
وفيها :تيسري اهلل تعاىل؛ ْ
بلده.
ِّ
َّ
واستدل ُ
بعض العلامء باآلية عىل :وجوب ال ُعمرة.

ويف اآليةَ :ف ْضل التمتُّع.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ):

ٍ
أش�هر معلوم�ات ،أي :معروفات
احلج ذو
قول�ه تع�اىل (ﭑ ﭒ ﭓ) أيُّ :
بني الناس .وأش�هر احلج هي :ش�وال ،وذو ال َقعدة ،وعرش من ذي ِ
احل َّجة؛ َّ
احلج يفوت
َ
ألن َّ
ْ
ِّ
ٌ
باحلج بعد فجر يوم العارش.
بطلوع َف ْجر يوم النحر ،فال جيوز اإلحرام
ِّ
�ه ِر احلَ ِّج؛ َفإِ َّن ِم ْن ُس�ن َِّة احلَ ِّجَ :أ ْن تحُ ْ ِر َم
قال ابن ع َّباس « :لاَ يحُ ْ ِر ُم بِاحلَ ِّج إِلاَّ فيِ َأ ْش ُ
حل ِّج»(((.
حل ِّج فيِ َأ ْش ُه ِر ا َ
بِا َ
ابِ :
ِ
«م َن
الص َح يِِّ
�و ُل َّ
يحَ ،و َق ْ
«و َه َذا إِ ْس�نَا ٌد َصح ٌ
((( رواه اب�ن خزيم�ة يف صحيح�ه ( .)2596وقال ابن كثري َ :
ِ
ِ
ِ
الس�ن َِّة ك ََذا» فيِ َح َك ِم ا َمل ْر ُفو ِع ِعنْدَ األَ ْك َث ِري َنَ ،ولاَ ِس� َّيماَ َق ْو ُل ا ْب ِن َع َّب ٍ
يرا ل ْل ُق ْرآنَ ،و ُه َو ت ُْرجمُ َا ُن ُه» .تفسري ابن
ُّ
اس َت ْفس ً
كثري (.)541/1
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ِ
وينهيان
احلج،
ثبت عن عمر وعثامن  ،أنهَّ ام كانا يحُ ِ َّبان
وقد َ
االعتامر يف غري أش�هر ِّ
َ
عن ذلك يف أشهر احلج((( .وهلذا ك َِره من ك َِره من العلامء االعتامر يف بقية ذي ِ
احل َّجة .ومعلو ٌم
ِّ
َّ
َ
َ
َ َ
ِ
َّ
احلج تنقيض بانقضاء أ َّيام منى.
أن أعامل ِّ
باحلج ،وهو ركن من أركانه .وتش�مل اآلية
وقوله (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) أي :أحر َم
ِّ

أيضا.
ال ُعمرة ً

(ﭙ ﭚ) أي :فعليه أن جيتنب ِ
اجلامع ،ودواعيه -كال َّلمس بشهوة ،والتقبيل ،والكالم
يف ش�أن ِ
الم ِ
حرم اجتناب
اجلامع -وال ُف ْحش من الكالم ُعمو ًما( .ﭛ ﭜ) أي :وعىل ُ
مجيع املعايص ،ومن ذلك :الوقوع يف حمظورات اإلحرام.

احلجَ « :م� ْن َح َّج َه َذا
وق�د ق�ال
الر َفث والفس�وق يف ِّ
النب�ي  يف َأ ْجر َمن ت�رك َّ
ُّ
ال َب ْي َتَ ،ف َل ْم َي ْر ُف ْث َو مَل ْ َي ْف ُس ْق؛ َر َج َع َكماَ َو َلدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه»(((.
منازع�ة ،وال خصوم�ة ،وال ِم�راء ،وال فِع�ل ما ي ِ
غضب
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) أي :ال َ
ُ
ْ
الرفق�ة و ُي ِ
الرج�ال ،واجلدال
أيض�ا:
ورث الش�حناء .وم�ن ذلك ً
ُّ
التعصب للآراء وأقوال ِّ
ِّ
العقي�م مع الباعة و َمن يس�تأجرهم .وال بأس بالزجر والتأدي�ب والرضب -لولد أو َع ْبد-
احتاج إليه ،وت َْركُه َأ ْو ىَل.
إذا
َ
اجلدال :املناقش�ات املفيدة يف مس�ائل احل�ج ِ
وال يدخ�ل يف النه�ي عن ِ
الع ْلم َّية ،من غري
ِّ

تعصب ،واجلدال بالتي هي أحسن يف مقام الدَّ عوة.
ُّ

ِ
رب أنَّه به عليم؛ فقال( :ﭢ ﭣ
ولـماَّ هنى اهلل تعاىل عن الشرَّ ِّ ؛ أرشدَ إىل ف ْعل اخلري ،وأخ َ
كثريا.
خريا ،سوا ًء كان قليلاً أو ً
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) أي :باخلري ،يق َبله ،وجيازي عليه ً

(ﭩ) أيُ :خ�ذوا من الزاد ما يكفيكم يف الس�فر ،حت�ى ال حتتاجوا إىل الناس،

وت�زودوا -م�ع غذاء اجلس�م -غ�ذا َء ال َق ْل�ب؛ (ﭪ ﭫ ﭬ) أي :أفضله (ﭭ)
َّ

وهي :اتِّقاء عذاب اهللِ ،بف ْعل أوامره ،واجتناب نواهيه.
((( تفسري ابن كثري (.)543/1

((( رواه البخاري ( ،)1819ومسلم (.)1350
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ِ
ِ
ِ
ٌ
للحاجٌ :
واإلثقال عليهم.
سؤال الناس،
بُ ،ي ِع ُّفه عن
مال
ومن خري زاد الدُّ نيا
حالل ط ِّي ٌ
ِّ

َان َأ ْه ُل ال َي َم ِن يحَ ُ ُّج َ
وقد ور َد يف س َبب نزول هذه اآلية :عن ابن ع َّباس  قال« :ك َ
ون
ِ
المت ََو ِّك ُل َ
ونَ ،و َي ُقو ُل َ
َوالَ َيت ََز َّو ُد َ
َّاسَ ،ف َأن َْز َل اهلل َت َع ىَال:
ون! َفإِ َذا َقد ُموا َم َّك َة َس َ�أ ُلوا الن َ
ون :ن َْح ُن ُ

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)»(((.

هنيت (ﭰﭱ):
(ﭯ) أي :خافوا ِعقايب ،بامتِثال ما
أمرت واجتناب ما ُ
ُ

يا أصحاب العقول واألفهام.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أشهرا ،مع َّ
احلجَّ ،
تتم يف أ َّيام.
وأن اهلل جعل له
تعظيم شأن ِّ
أن مناسكَه ُّ
ً

احلج.
احلج إىل ما بعد أشهر ِّ
أي عمل من أعامل ِّ
وفيها :أنَّه ال جيوز تأخري ِّ

وفيهاَّ :
باحلج قبل أشهره ال ينعقد؛ لقوله( :ﭕ ﭖ ﭗ).
أن اإلحرام
ِّ

احلج و ُيبطِله -وهو ِ
اجلامع قبل
الر َفث ،وهو درجات :فمنه ما ُيفس�دُ َّ
وفيه�ا :النه�ي عن َّ
أعمال ي�وم النح�ر -ومنه ما ال ُيبطِل�ه ولكن يأثم ب�ه صاح ُبه وجيب عليه فدي�ة أذى -وهو
ِ
أجره ،لكن ال فدي�ة عليه -كالكالم يف
املب�ارشة بش�هوة -ومنه م�ا يأثم به صاحبه و ُينق�ص َ
أمور ِ
اجلامع ونحوه.-
وفيه�اَّ :
بق�ي عليه يش ٌء من
أن حمظ�ورات اإلحرام تب�دأ
بمجرد عقد ن َّي�ة اإلحرام ،ولو َ
َّ

املخيط مثلاً .

ويف اآلي�ةَّ :
احلج ،م�ن الترَّ َ ُّف�ه وال َّتنَ ُّعم ،ويدخل
أن على
احلاج االبتع�اد عماَّ ين�اىف معنى ِّ
ِّ
وقص َّ
الش�عر ،ويبتعد كذلك عن الش�هوة وأسباهبا؛ في ُغ ّض البرص،
فيه :ال ِّطيب ،واملخيطّ ،
ويتحاش�ى الكالم يف أمور ِ
َ
مسها بغري شهوة -كأن
يم ُّس امرأته بش�هوة ،وجيوز ُّ
اجلامع ،وال َ
يقودها يف الزحام .-وإذا كان حيرم عليه تعاطي الفسوق قبل اإلحرام؛ فابتعاده عنه يف حال
وأوجب.
اإلحرام آكد
َ

((( رواه البخاري (.)1523
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كل ما يق ال َق ْلب ،وي َش�وش ِ
الفكْ�رِ ،
وفيه�اَّ :
كاجلدال
أن على
ُ ِّ
ِّ
احل�اج أن يبتع�د ع�ن ِّ ُ ِّس�يِّ
ِ
والمراء.
ِ
ُّ
فأجر العام�ل فيها يع ُظم
وفيه�ا:
احل�ث عىل الزي�ادة من ف ْعل اخلري يف مواس�م الطاع�ة؛ ُ
و ُيضا َعف.

وفيها :تنبيه ِ
العباد لألخذ باألسباب.

وفيها :األَ ْخذ باألسباب يف الدُّ نيا ،بام ُيعني عىل طاعة اهلل.

وفيهاَّ :
ؤجر عىل األَ ْخذ من الدُّ نيا بام ُيعينه عىل اآلخرة.
أن العبد ُي َ
أن ِ
َ
وفيهاَّ :
حتصيل ما حيتاجه اإلنسان يف الدُّ نيا.
العبادة ال تُنايف

ألن زاد الدُّ نيا ٍ
أن زاد اآلخ�رة أفض�ل م�ن زاد الدُّ ني�ا؛ َّ
وفيه�اَّ :
فان ،وحي ِّقق م�راد النفس
ويوافق شهواهتا ،أما زاد اآلخرة :فهو ي ِ
وصل إىل النعيم املقيم يف اجلنَّة.
ُ
َّ
وفيها :أمهية التَّقوى يف أداء ِ
العباداتَّ ،
املحرمات.
وأن التذكري هبا ليس ًّ
َّ
بمن يفعل َّ
خاصا َ
وفيها :التذكري بالزاد الظاهر يف سفر الدُّ نيا ،والزاد الباطن يف سفر العبد إىل الدار اآلخرة.
وفيها :العمل عىل االستغناء عن الناس ،و َب ْذل األسباب للتع ُّفف عماَّ يف أيدهيم.

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ):

ولـَّم�اَّ هنى تعاىل يف مطلع اآلية عن ٍ
الر َفث والفس�وق واجلدال-
أمور تُنايف َّ
احلج -وهي َّ
التكسب -باإلجارة
بالتزود يف الس�فر ،وعدم نسيان التَّقوى؛ بينَّ ُ حكم
وأمر س�بحانه
ُّ
ُّ

الح َّج ،وإن
والبيع والرشاء ونحوها-
احلج ،وأنهَّ ا من األمور التي ال تُنايف َ
للحاج يف موسم ِّ
ِّ

والتفرغ للعبادة ىَ
أول وأفضل.
كان تركُها
ُّ

س�ائل :هل جيوز عم�ل الدُّ نيا يف هذه ِ
ٌ
العبادة العظيمة؟ وه�ل تُق َبل عباد ُة َمن
فقد يس�أل

أنواع املعامالت والتجارة يف موسم الطاعة العظيم هذا؟
تعاطى
َ
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فج�اء اجل�واب يف قول�ه تع�اىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ).

َت ُعك ٌ
َاظ َو جَمَنَّ ُة َو ُذو
وقد ور َد يف س َبب نزول هذه اآلية :عن ابن ع َّباس  قال« :كَان ْ
از َأس�وا ًقا فيِ الج ِ
َان ِ
اه ِل َّي ِةَ ،ف َلماَّ ك َ
اإل ْس َ
ال ُم ت ََأ َّث ُموا من الت َِّج َار ِة فِ َيهاَ ،ف َأن َْز َل اهلل( :ﭳ
َ
الم َج ِ ْ َ
َ
ِ
الح ِّج»(((.
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) فيِ َم َواس ِم َ
احلج ،يف األسواق التي أنشأها ِ
رج من جِّ
املرشكون
االتار يف موسم ِّ
فليس عىل املسلمني َح ٌ

هلذا الغرض.

و َع� ْن َأ يِب ُأ َما َم َة ال َّت ْي ِم ِّي َق َالُ :ق ْل ُت لاِ ْب ِن ُع َم َر :إنَّا ُنك ِْري(((َ ،ف َه ْل َلنَا من َح ٍّج؟ َق َالَ :أ َل ْي َس
ون بِالبي ِ
ون ِ
ف(((َ ،وت َْر ُم َ
اجلماَ َرَ ،و ْتحَ ِل ُق َ
تَ ،وت َْأت َ
وسك ُْم؟ َق َالُ :ق ْلنَاَ :بلىَ .
الم َع َّر َ
َت ُطو ُف َ َ ْ
ون ُر ُء َ
ُون ُ
َف َق َال ا ْب ُن ُع َم َرَ :جا َء َر ُج ٌل إِ ىَل النَّبِ ِّي َ ،ف َس َأ َل ُه َع ِن ا َّل ِذي َس َأ ْلتَنِيَ ،ف َل ْم يجُ ِ ْب ُهَ ،حتَّى
�ذ ِه اآلي ِ
ي�ل  بهِ ِ
َ�ز َل َع َلي ِ
�ه ِج رْ ِب ُ
�ة( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ن َ
َ
ْ
َ
اج»(((.
ﭺ)َ ،فدَ َعا ُه النَّبِ ُّي َ ف َق َالَ « :أ ْنت ُْم ُح َّج ٌ
الح َّج�اج (ﭵ) أيَ :ح َرج
وقول�ه (ﭳ ﭴ) أي :ي�ا عب�ا َد اهلل ،م�ن ُ
وذن�ب (ﭶ ﭷ) وتطلب�وا (ﭸ ﭹ ﭺ) أيِ :رز ًق�ا ،بالتج�ارة واإلجارة

ونحوه.

(ﭼ ﭽ) أي دفعتُم ،وذهبتُ�م ،ورجعتُم .و(اإلفاضة) هي :االندفاع (ﭾ

احل�ج؛ لقول النبي :
ﭿ) وه�و اس�م للمكان املعروف ،وهو عمدة أفعال
ِّ

«الح ُّج َع َر َف ُة»(((.
َ

((( رواه البخاري (.)2098

ونح ُّج معهم تب ًعا.
نؤجر دوا َّبنا يف عمل احلجُ ،
((( أيِّ :
((( أي :تقفون عرفة.

وصححه حم ِّققو املسنَد.
((( رواه أمحد (،)6434
َّ

وصححه األلباين يف
((( رواه أب�و داود ( ،)1949والرتمذي ( ،)889والنس�ائي ( ،)3016وابن ماجه (،)3015
َّ
اإلرواء (.)1064
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�م َي بذلك؛ َّ
ألن إبراهيم َ ع َر َف�ه لـماَّ زاره مع جربيل  ،وكان قد رآه
قيلُ :س ِّ
ف وزوجتُه فيه ،بعد ما ُأهبطا إىل األرض .وقيلَّ :
قبل ذلك .وقيلَّ :
ألن الناس
تعار َ
ألن آدم َ
بذنوهبم .وقي�لَّ :
يتعارف�ون فيه فيام بينه�م .وقيل :ألنهَّ م يعترَ ِ فون فيه ُ
ألن عرفة مرتفع ٌة عىل
َ
غريها.

ووق�ت الوق�وف بعرف�ة -عند أكثر العلماء :-من بعد زوال الش�مس يو َم التاس�ع ،إىل
طل�وع الفج�ر الثاين من يوم الن َّْحر .واس�تدَ ُّلوا على ذلك ِبف ْعل النب�ي  ،ولقوله:
«لِت َْأ ُخ ُذوا من ِ
َاس� َكك ُْم»((( ،وقول�ه َ « :م ْن َأ ْد َر َك َع َر َف َة َق ْب َ�ل َأ ْن َي ْط ُل َع ال َف ْج ُر(((؛ َف َقدْ
َ
الح َّج»(((.
َأ ْد َر َك َ

وقت الوقوف يبدأ من أول يوم عرفة؛ لقول النبي َ « :م ْن
وقال بعض العلامءُ :
ف بِ َع َر َف َة َق ْب َل َذلِ َك َل ْيلاً َأ ْو نهَ َ ًارا؛ َف َقدْ َأت ََّم
ف َم َعنَا َحتَّى نَدْ َف َعَ ،و َقدْ َو َق َ
َش ِهدَ َصلاَ َتنَا َه ِذ ِهَ ،و َو َق َ
َح َّج ُه َو َقضىَ َت َف َث ُه»(((.

الح َرم -و«املش�عر األقىص» -ألنهَّ ا أبعد ما
�مى عرفة بـ «املش�عر احلالل» -ألنهَّ ا خارج َ
وت َُس َّ
يصل إليه الحجاج يف مناسكهم .-فيكون احلاج بوقوفه فيها قد مجع يف نُسكه َ ِ
والح َرم.
بني احل ِّل َ
َ
ُّ
ُ َّ
(ﮀ ﮁ) أي :بالتلبي�ة والدُّ ع�اء والتهليل والتكبري ،وأنواع ِّ
الذكر ،بال ِّلس�ان

وال َق ْل�ب واجل�وارح .وصلاة املغ�رب والعش�اء وال َف ْجر من ذك�ر اهلل( .ﮂ ﮃ
ﮄ) وه�و :اجلب�ل الصغير يف آخ�ر ُم ْز َدلِف�ة ،الذي وق�ف عليه النب�ي  بعد
أسفر جدًّ ا -أي :انترش النُّور قبل طلوع الشمس.-
الفجر ،يذكر اهلل و َيدعو ،حتى َ
و(ﮃ) :اس�م للمكان الذي تؤدى فيه الش�عرية .وهو معلم ِ
العبادة .وص َفه بـ
َّ
َْ ُ

الح َرم.
حل ْرمته ،وألنَّه داخل حدود َ
(احلرام) ُ
((( رواه مسلم (.)1297

((( يعي :فجر يوم العارش -يوم النحر .-

وصححه األلباين يف
((( رواه أبو داود ( ،)1949والرتمذي ( ،)2975والنسائي ( ،)3016وابن ماجه (،)3015
َّ
اإلرواء (.)1064

وصححه األلباين يف
((( رواه أب�و داود ( ،)1950والرتمذي ( ،)891والنس�ائي ( ،)3042وابن ماجه (،)3016
َّ
اإلرواء (.)1066
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مكان للوقوف؛ فقد قال « :ك ُُّل َعر َف ٍ
ٌ
فَ ،و ْار َف ُعوا َع ْن
و ُم ْز َدلِف�ة ك ُّلها
�ات َم ْو ِق ٌ
َ
فَ ،و ْار َف ُعوا َع ْن ُم َح ِّس ٍ
َب ْط ِ
�ر(((َ ،وك ُُّل فِ َج ِ
�اج ِمنًى َمن َْح ٌرَ ،وك ُُّل
�ن ُع َرنَ� َة(((َ ،وك ُُّل ُم ْز َدلِ َف َة َم ْو ِق ٌ
َأ َّيا ِم التَّشرْ ِ ِيق َذ ْب ٌح»(((.

مرة أخرى ،وفيه دليل عىل مرشوعية
قوله (ﮆ ﮇ ﮈ)َ :أ َم َر بذكره َّ

ٌ
اإلكثار من ِّ
وتعليل بأنَّه هدانا لدينه ،ود َّلنا عىل هذه املناسك العظيمة.
الذكر يف احلج،

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) أي :قبل هذه اهلداية والبيان واإلرش�اد -عن طريق الكتاب

والرسول( -ﮍ ﮎ) أي :ال تعرفون كيف ت َْذكُرون ،وال كيف َت ْع ُبدون ر َّبكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

فضل اهلل ،وال يت ِ
تكسبه أن ير ُقب َ
َّك َل عىل ُقدرته ومهارته.
أنَّه ينبغي للمسلم يف حال ُّ

وفيه�اِ :منَّ�ة اهلل تعاىل عىل عباده ،بإباحته التكس�ب يف موس�م ِ
العب�ادة العظيم هذا ،وال
ُّ َ
احلج من أعظم وسائل جنْي األرباح ،وعليها اعتام ُد ٍ
كثري من األفراد
تزال التجارة يف موسم ِّ

واألُ والشرَّ ِ كات واهليئات واملؤسسات يف د ِ
السنوي.
خلهم
ّ
َ
َّ
سرَ
ِ
رتط أن يكون واق ًفا عىل
بم ْز َدلفة أن يكون بعد عرفة .وال ُيش َ
رتط للوقوف ُ
وفيها :أنَّه ُيش َ
ِرج َليه؛ فلو كان قاعدً ا أو مضجعا أجزأه ذلك .وهواء املناسك له حكم ِ
أرضها و َقرارها.
ُ
ً
ْ
وفيهاَّ :
الصالة من ِذكر اهلل.
أن َّ
ِ
وفيهاَّ :
الح َرم.
أن ُم ْز َدلفة من َ

وفيهاُ :مقا َبلة نِعمة هدايته بكثرة ِذكره .

أن ِّ
وفيه�اَّ :
فهم من قوله تعاىل( :ﮆ
الذكر املرشوع هو ما وافق الشرَّ ْ ع ،وهذا ُي َ

ﮇ ﮈ) ،إذا كانت (الكاف) للتشبيه.

((( وهو ٍ
واد خارج عرفات.
((( وهو ٍ
واد بني ِمنى و ُمزدلفة.
وصححه األلباين يف التعليقات احلسان (.)3843
((( رواه أمحد ( ،)16751وابن ح َّبان (،)3854
َّ
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ومن أفضل ِّ
خصوصا :-التلبية ،وقول (ال إله إلاَّ اهلل ،وحدَ ه
احلج -ويف عرفة
ً
الذكر يف ِّ

ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل ِّ
كل يشء قدير).

وفيهاَّ :
أن تذكري اإلنسان بحاله قبل اهلداية؛ مفيدٌ يف تعريفه بقيمتها.

(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ):

قول�ه (ﮐ) أي :بع�د وقوف الناس بعرفة و ُم ْز َدلِف�ة (ﮑ) -يا ُق َريش( -ﮒ

احلج ،وكان يف ُق َريش
ﮓ ﮔ ﮕ) أي:عا َّمة املس�لمني ،الذين حرضوا موسم ِّ
ِ
ِ
الح َرم،
أ َن َفة وك رْب ،فال يتجاوزون ُم ْز َدلفة ،وال يقفون مع الناس بعرفة ،ويقولون :نحن أهل َ
الح َرم!
فال نخرج من حدود َ
ان ِدين ََه�ا َي ِق ُف َ
َ�ت ُق َر ْي ٌش َو َم� ْن َد َ
ون
فق�د جاء ع�ن أ ِّم املؤمنني عائش�ة  قالت« :كَان ْ
ِ
�ون بِعر َف ٍ
�ائر الع�ر ِ ِ
ِ
�س(((َ ،وك َ
�اتَ ،فلَماَّ َجا َء
الح ْم َ
�م ْو َن ُ
بالمز َدلف�ةَ ،وكَانُ�وا ُي َس َّ
ُ
ب َيق ُف َ َ َ
َان َس ُ َ َ
لام َأمر اهلل نَبِي�ه َ أ ْن ي ْأتيِ َعر َف ٍ
ِ
ي�ض ِمن َْها؛ َف َذلِ َك َق ْو ُل ُه
اتُ ،ث َّم َي ِق َ
ف بهِ َاُ ،ث َّم ُي ِف َ
َّ ُ
َ َ َ
اإل ْس َ ُ َ َ

َت َع ىَال( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)»(((.

وق�د ج�اء عن اب�ن ع َّباس  م�ا يقتيض َّ
أن امل�راد ب�ـ (اإلفاضة) هن�ا :اإلفاضة من
الم ْز َدلِفة إىل ِمنى ،لرمي ِ
اجلامر(((.
ُ
(ﮖ ﮗ) أي :اطلب�وا من�ه املغف�رة ُ
وقع منك�م من التقصري يف
لذنوبكم ،وما َ

احلج.
أعامل ِّ

وق�د ورد االس�تغفار بع�د ِ
العب�ادات يف مواضع متع�دِّ دة -غري هذا املوض�ع-؛ ومنها:
ُ

�حر بعد قيام ال َّليل ،ويف ِّ
الذكر بعد
الس َ
االس�تغفار بعد السلام من َّ
الصالة ،واالستغفار يف َّ

الوضوء ،وغري ذلك.

حتمسوا يف دينهم ،أي :تشدَّ دوا بام كان عليه آباؤهم.
((( ُس ُّموا بذلك؛ ألنهَّم َّ

((( رواه البخاري ( ،)4520ومسلم (.)1219
((( رواه البخاري (.)4521
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العب�ادة :ألاَّ يدخل العج�ب إىل النفس بعد أدائه�ا ِ
وم�ن فوائد االس�تغفار بعد ِ
العبادة،
ُ ْ ُ
ِ
ٍ
والتنبيه عىل َّ
جودها وأتقنها.
أن العبد ال خيلو من
تقصري يف أداء العبادات ،مهام َّ
ِ
ِ
واإلكث�ار منه ،وأن يتخيرَّ م�ن ذلك أدع َية
االس�تغفار
احلاج ألاَّ ينس�ى نصي َبه من
فعلى
ِّ
والسنَّة ،ومنها :س ِّيد االستغفار.
االستغفار الواردة يف الكتاب ُّ

(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) :ه�ذا ٌ
ب�أن اهلل (ﮛ) ُ
تعليل لألمر باالس�تغفارَّ ،
لذنوب
ِ
املستغفرين( ،ﮜ) يتق َّبل توبتهم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن الناس يف أحكام اهلل سواء.

أن اإلفاضة تكون مع الناس دون ٍ
وفيهاَّ :
إيذاء هلم ،وقد ُس ِ�ئل أس�امة  :كيف كان
حني د َفع (يعني :من عرفة)؟ قال« :ك َ ِ
ِ
َر ُس ُ
ير
الو َدا ِع َ َ َ
سير يف َح َّجة َ
َان َيس ُ
�ول اهلل َ ي ُ
َص»(((.
ال َعن ََقَ ،فإِ َذا َو َجدَ َف ْج َو ًة ن َّ
والنص :سرُ عة لإلبل أعىل من ال َعنَق ،فكان النبي
بني اإلبطاء واإلرساع،
وال َعنَق :السري َ
ُّ
 إذا وجد ُمتَّس ًعا أرسع ،وإلاَّ سار كام يسري الناس ،ال ُي ْؤ ِذهيم.

(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ):

َ
أعمال
قول�ه تع�اىل( :ﮞ ﮟ) أي :أهنيتُ�م وأ َّديتُ�م (ﮠ) أي:
نس�ائكَكم ،وحت َّللتُم من نُس ِ
ِ
�ككم ،بعد َر ْم�ي مجرة العقبة
حجك�م ،وفرغتُ�م منها ،وذبحتُم
ِّ
ُ
واالس�تقرار بمن�ى؛ (ﮡ ﮢ) أي :يف أ َّي�ام الترشي�ق يف ِمنَ�ى وغريه�ا( .ﮣ
العرب -وتفاخرون هبم بعد الفراغ من
ﮤ) أي :كام كنتم تذكرون آباءكم -أيهُّ ا َ

((( رواه البخاري ( ،)1666ومسلم (.)1286
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ِ
ِ
الح َّجاج من ذكر اهلل ،كام ُيكثِر الولدُ
احلج ،وتنشغلون بذكر مآثرهم .أو :أكثروا أيهُّ ا ُ
موسم ِّ
من ِذكر أ ِّمه وأبيه ،وهو ال يعرف غريمها.
ذكرا من اآلباء ،أو :إن مل َي ِزد ،فال ين ُقص.
(ﮥ ﮦ ﮧ) أي :بل أشدّ ً

عظيم ،وهو
ثم أرش�د تعاىل إىل ُدعائه بعد كثرة ِذكره .والدُّ عا ُء يف املش�اعر يف تلك األ َّيام
ٌ

بني شرَ َ ف الزمان وشرَ َ ف املكان.
َمظِنَّة االستجابة،
جامع َ
ٌ

وقد ذ َّم تعاىل َمن ال يدعوه ويس�أله إلاَّ يف أمور الدُّ نيا ،وينس�ى اآلخرة؛ فقال( :ﮩ
ﮪ) أي :بعضه�م (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) أي :أعطِن�ا (ﮯ ﮰ) أي :من أمور
والص َّحة ،واجلاه ،وال�دار ،واملركَب (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) أي:
الدُّ ني�ا ،كاملالِّ ،

ليس له ٌّ
حظ وال نصيب يف اآلخرة ألبتة؛ ألنَّه مل يكن يريد إلاَّ الدُّ نيا.

الح َّجاج وغريهم من املسلمني( :ﯜﯝﯞﯟ
(ﯙﯚﯛ) أي :من ُ

الص َّحة والعافية ،والزوجة احلسنة ،والدَّ ار الواسعة،
ﯠ) أي :ما ُي
ستحس�ن منها ،من ِّ
َ
ِ
الرزق ،ونحو ذلك .وسؤاله ُّ
يدل عىل فِقهه ،بخالف
وس َعة ِّ
اهلنيءَ ،
والع ْلم النافع ،واملركَب ّ
األول؛ َّ
مرضة عليه.
فإن الثاين يطلب من خري الدُّ نيا ومتاعها ما ال حرام فيه ،وال َّ

الو ْج�ه ،وإيت�اء الكت�اب باليمني،
(ﯡ ﯢ ﯣ) أي :نعيًم�اً و َف ْضًل�اً  ،كنُ�ور َ
وختفي�ف احلس�اب ،والتظ ُّلل يف ِّ
الح�وض ،وعىل رأس ذل�ك :اجلنَّ ُة
وس�قيا َ
ظ�ل العرشُ ،

الح َسنة ال ُعظمى يف اآلخرة -وأع َظم نعيمها :رؤية اهلل تعاىل.
ونعيمها -فهي َ

يت يف
ذاكرا ،وجسدً ا
عطي َق ْل ًبا
قال ُ
صابرا؛ فقد ُأو َ
ً
شاكرا ،ولس�انًا ً
ً
بعض الس�لفَ « :من ُأ َ
وو ِق َي عذاب النَّار»(((.
الدُّ نيا َح َسنة ويف اآلخرة َح َسنةُ ،
يت يف الدُّ نيا َح َسنة ويف اآلخرة
وقيلَ « :من آتاه اهلل اإلسالم والقرآن ،وأهلاً ومالاً ؛ فقد ُأو َ

َح َسنة»(((.

قول�ه (ﯤ ﯥ ﯦ) أي :اد َفع�ه عنَّ�اِ ،
بعصمتن�ا ِم�ن عم�ل أهل النَّ�ار ،ومغفرة
ْ
الذنوب التي ت ِ
ُّ
ب دخول النَّار.
ُوج ُ
((( تفسري ابن أيب حاتم (.)359/2
((( فتح الباري (.)192/11
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ٌّ
واف�ر (ﯫ
ح�ظ
باحلس�نَتَني (ﯩ ﯪ) أي:
وقول�ه (ﯨ) أي :الدَّ اع�ون
ٌ
َ
ِ
ِ
احلج والدُّ عاء .أو :بس َبب ما قاموا به من األعامل الصاحلة.
ﯬ) أي:
ألجل ما َعملوا من ِّ

املحاسبة للعباد ،عىل كثرهتم وكثرة أعامهلم؛ فال َي ْع رُس
(ﯮ ﯯ ﯰ) أي :رسيع
َ
ِ
فيع�ر ُض أعامهلم عليه�م ،و َي ِزهنا بميزانه ال َع�دْ ل ،و ُي َق ِّرر
علي�ه حس�ابهُ م ،وال َي ْع ِج�ز عنهم.
وقوف الكاف�ر والفاج�ر ،وي ِ
املؤم� َن ُ
عامله بام
بذنوب�ه إذا أدن�اه ِمنه ،ث�م يغفرها ل�ه ،و ُيطيل
َ
ُ
يستحق ،وحساهبم مجي ًعا كحساب الواحد منهم.
ُّ

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ِ
أمه َّية ِّ
يعوض التقصري فيها.
الذكر بعد قضاء العبادة ،وأنَّه ِّ
وفيها :تقديم ِذكر اهلل عىل ِذكر الوالدَ ين.

مِ
ٍ
مِ
خري
هتت�م إلاَّ بالدُّ نيا الدَّ ن َّيةَ ،
هم الناس إىل :دنيئة ال ُّ
وفيه�ا :انقس�ام َ
وه�م عالية تط ُلب َ
الدُّ نيا واآلخرة.
ِ
ِ
حسنات الدُّ نياَّ ،
وأن اإلنسان محُ تاج إليها.
سؤال اهلل
وفيها :مرشوع َّية

وفيهاَ :ف ْضل هذا الدُّ ع�اء العظيم( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ).

ِ
وقد قال أنس بن مالك  :ك َ
«الله َّم َر َّبنَا آتِنَا فيِ الدُّ ْن َيا
َان َأ ْك َث ُر ُد َعاء النَّبِ ِّي ُ :
ِ
ِ ِ
اب الن َِّار».
َح َسنَ ًةَ ،وفيِ اآلخ َرة َح َسنَ ًةَ ،وقنَا َع َذ َ
َان َأنَ�س  إِ َذا َأراد َأ ْن يدْ ع�و بِدَ ع�و ٍة دع�ا بهِ اَ ،ف�إِ َذا َأراد َأ ْن يدْ ع�و بِدُ ع ٍ
اء َد َعا بهِ َا
َ َ َ ُ َ َ
َوك َ ٌ
َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ

فِ ِيه((( ،وهو من جوامع الدُّ عاء.

�ول اهلل َ ع�اد رجلاً ِمن ا ُملس ِ
وروى مس�لم َع� ْن َأن ٍ
َسَ ،أ َّن َر ُس َ
نيَ ،قدْ َخ َف َت
�ل ِم َ
َ َ ُ
َ ْ
�ار ِم ْث َ�ل ال َف ْرخِ َ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
«ه ْل ُكن َْت تَدْ ُعو بِشيَ ْ ٍء َأ ْو ت َْس َ�أ ُل ُه إِ َّيا ُه؟»
�ول اهلل َ :
َف َص َ
ِ
ول :اللهم ما ُكن َْت مع ِ
اقبِي بِ ِه فيِ
اآلخ َر ِةَ ،ف َع ِّج ْل ُه ليِ فيِ الدُّ ْن َياَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َق َالَ :ن َع ْمُ ،كن ُْت َأ ُق ُ
ول
َُ
ُ َّ َ
((( رواه البخاري ( ،)6389ومسلم (.)2690
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«س� ْب َح َ
�م آتِنَ�ا فيِ الدُّ ْن َيا
ان اهلل لاَ تُطِي ُق� ُه َ -أ ْو لاَ ت َْس�تَطِي ُع ُهَ -أفََل�اَ ُق ْل َ
�تُ :
الله َّ
اهلل ُ :
ِ
ِ ِ
اب الن َِّار» َق َالَ :فدَ َعا اهللَ َل ُهَ ،ف َش َفا ُه(((.
َح َسنَ ًةَ ،وفيِ اآلخ َرة َح َسنَ ًةَ ،وقنَا َع َذ َ
أن اهلل ق�د جييب دعو َة الكاف�ر والفاجر وطلبه من الدُّ نيا ،ولكنَّه�ا إجاب ُة فِ ٍ
وفيه�اَّ :
تنة ،ال
َ

إجابة تكريم.

وفيها :أنَّه جتب ال َغرية هلل واحلم َّية له ولدينه ،أشدُّ من ال َغرية واحلم َّية والدِّ فاع عن اآلباء.

(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):

المط َلق واملق َّيد ،والتحميد
قوله تعاىل (ﭒﭓ) يعني :يا أيهُّ ا ُ
الح َّجاج ،بالتكبري ُ

والتس�بيح والتهليل( .ﭔ ﭕ ﭖ) وهي :أ َّي�ام الترشيق الثالثة ،وقيل :معها يوم

النحر.

�ميت (ﭖ)؛ ِلق َّلته� َّن .وم�ن ِّ
الذك�ر فيها :م�ا يكون عند رم�ي اجلمرات،
وس ِّ
ُ
وذكر اهلل بالتس�مية والتكبري عند َذبح اهلدي واألضاحيِ ،
وخلف الصلواتِ ،
وذكر اهلل عىل
َ

األكل والشرُّ ب -بالتسمية يف َّأوله ،واحلمد يف آخره.-

ْل َوشرُ ْ ٍ
وقد قال النبي َ « :أ َّيا ُم التَّشرْ ِ ِيق َأ َّيا ُم َأك ٍ
ب َو ِذك ٍْر هلل»(((.
ٍ
�و ُم َع َر َف َةَ ،و َي ْو ُم الن َّْح ِرَ ،و َأ َّيا ُم التَّشرْ ِ ِيق؛ ِعيدُ نَا َأ ْه َل ِ
اإل ْسَل�اَ ِمَ ،و ِه َي
ويف حدي�ث آخرَ « :ي ْ
ْل َوشرُ ْ ٍ
َأ َّيا ُم َأك ٍ
ب»(((.
َ
اس�تعجل بالنَّ ْفر من ِمنى إىل مكة ،يف ثاين أ َّيام الترشيق
فمن
(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) أيَ :
(الث�اين عرش م�ن ذي ِ
احل َّجة) ،قبل الغ�روب ،بعد رمي ِ
اجلمار؛ (ﭜ ﭝ ﭞ) أي :ال

تعجله.
حرج يف ُّ

((( رواه مسلم (.)2688
((( رواه مسلم (.)1141
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ب�ات يف ِمن�ى ليلة ثالث الترشيق ،ورمى ِ
اجلمار بعد الزوال؛ (ﭜ
(ﭟ ﭠ) أيَ :

ﭝ ﭞ) أي :يف ُّ
تأخره.

ٍ
واملتأخ�ر ،في�أيت ُّ
ِّ
واح�د منهما باملأم�ورات ،وجيتن�ب
كل
أي:املتعج�ل
(ﭥ ﭦ)
ِّ

حجه.
املحظورات يف ِّ

احلج( ،ﭪﭫﭬﭭ)
(ﭨﭩ) يف املستق َبل بعد االنرصاف من ِّ

أي :جُت َمعون يو َم القيامة ،بعد ال َب ْعث من قبوركم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َفضل ِّ
الذكر يف أ َّيام الترشيق.

التعجل بالنَّ ْفر من منى.
وفيهاُ :رخصة اهلل يف
ُّ

املتعجل؛ َّ
وفيهاَ :ف ْضل ِّ
ألن معه زياد ُة عمل ،وهو زياد ُة َر ْمي إحدى وعرشين
املتأخر عىل
ِّ
حصاة ،واملبيت ليل ًة ِ
بمنى.
َ
وفيهاَّ :
بالتعجل ،مق َّيد بالتَّقوى.
بالرخصة
ُّ
أن انتفاء اإلثم ملن أخذ ُّ
وفيها :اقرتان املواعظ بالتخويف من اآلخرة.

(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ):

مههم الدُّ نيا وال رغبة هلم
قسمني من الناس ،ومهاَ :من ُّ
لـماَّ ذكر تعاىل يف اآليات السابقة َ
آخرين من الناس ،يناسبان
ذكر بعد ذلك نو َعني َ
خري الدُّ نيا واآلخرة؛ َ
يف اآلخرة ،و َمن يريد َ
ِ
ونوع تُطابِق رسيرتُه عالنيتَه ،ويسعى ملرضاة
أسو ُد ال َق ْلب،
ٌ
ما تقدَّ مٌ :
نوع ُح ْلو املنطق ،لكنَّه َ
اهلل؛ فقال تعاىل:
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(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) :قي�ل :نزل�ت يف األخن�س بن رشيق
الثقف�ي ،وقي�ل :ه�ي عا َّم�ة يف املنافِقين ،الذين ق�ال اهلل فيه�م( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)
[املنافقون.]4 :
قال ابن كثري « : وهو الصحيح»(((.

وقول�ه (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) أي :ت َْست َْح ِس�ن قو َله يف ِ
ِ
وأس�باب
أمور الدُّ نيا
ِ
ِ
ِ
الص رِب ،يلبس�ون للناس
أمر من َّ
املعاش ،وهؤالء قو ٌم ألس�نَتُهم أحلىَ من ال َع َس�ل ،و ُق ُلوهبم ُّ
ُجلو َد الضأن عىل ُق ُلوب الذئاب ،وحالهُ م كام قال الشاعر:
طي�ك ِمن َطر ِ
َ
ف ال ِّلس�ان حالو ًة
ُي ْع
َ

َ
ب
و َي�رو ُغ
من�ك كما َي�رو ُغ ال َّث ْع َل ُ

قول�ه (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) أي :حيل�ف ب�اهلل َّ
مواف�ق قو َل�ه ،وأنَّ�ه على
أن َق ْلب�ه
ٌ
اإلسلام ،وه�و يف احلقيقة ِ
مس�تمر عىل النِّفاقِ ،
مبار ٌز هلل تعاىل بما يف َق ْلبه من الكُفر.
كاذ ٌب
ٌّ
الخصومة والعداوةِ ،
ويفجر.
يكذب
ُ
ولذا قال( :ﭽ ﭾ ﭿ) أي :شديد ُ ُ
انَ ،وإِ َذا َحدَّ َ
النبي  يف عالم�ات املنافِق« :إِ َذا ْاؤتمُ ِ َن َخ َ
ث ك ََذ َبَ ،وإِ َذا
وق�د ذكر ُّ
(((
�ض الر َج ِ
�ال إِ ىَل اهللَ :األ َلدُّ
َع َ
اه�دَ َغ�دَ َرَ ،وإِ َذا َخ َ
�م َف َج َر»  ،وق�ال « :إِ َّن َأ ْب َغ َ ِّ
اص َ
اخلَ ِص ُم»((( ،وهو شديد ُ
احلق.
وزوره ،و َميله عن ِّ
الخ ُصومة بالباطل ،بك َِذبه ُ
ويف احلديث« :من َخاصم فيِ باطِ ٍل وهو يع َلمه؛ مَل ي َز ْل فيِ س َخ ِ
ط اهلل َحتَّى َين ِْز َع»(((.
َ ُ َ َْ ُ ُ َْ
َ َ َ
َ ْ
َ

(ﮁ ﮂ) أي :انصرف وذه�ب .وقي�ل :ىَّ
تول مقاليد األم�ور؛ (ﮃ ﮄ ﮅ)

وس�فك الدماء ،وتفريق
أيَ :ق َص�دَ و َع َمدَ ومش�ى حثي ًثا (ﮆ ﮇ) :بقطع األرحامَ ،
الكلمة ،ونحو ذل�ك( .ﮈ ﮉ)ُ :ي ِتلف الزرع ،باإلحراق ونحوه( .ﮊ):
يقتُل أوالد البهائم وغريهاُ ،ظ ْل وعدوانًا ،فجمع إىل يسء املقال يسء ِ
الفعال.
َ
ماً
ِّ
ِّ
((( تفسري ابن كثري (.)562/1

((( رواه البخاري ( ،)34ومسلم (.)58

((( رواه البخاري ( ،)2457ومسلم (.)2668

((( رواه أبو داود ( ،)3597وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)2248
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(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) أي :يكرهه وال يرىض به ،وي ِ
عاقب عليه.
َ ُ
ُ

َ
وات�رك الكُف�ر
اخ�ش عقاب�ه،
(ﮑ ﮒ ﮓ) يف َو ْعظ�ه وتذكيره( :ﮔ ﮕ) أي:
ُ
والفساد؛ (ﮖ ﮗ) :احلم َّية والغضب (ﮘ) أي :بس َب ِ
ب اإلثم.

ف�كان ج�زاؤه( :ﮚ ﮛ) أي :كافي�ه ع�ذاب الس�عري( ،ﮝ ﮞ):
ق ُب َحت فِ ً
راشا وعذا ًبا ،يضطجع عليه.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

َّ
رتوا بظواهر األحوال ،وأن جيتهدوا يف متييز حقائق الناس.
أن عىل املؤمنني ألاَّ يغ ُّ
وفيهاَّ :
املجرد ليس دالاًّ عىل ِصدق الشخص ،حتى يصدِّ ق فع ُله قو َله.
أن القول َّ

ِ
ِ
الحك ِم عليهم أو
اختبار الش�هود،
وفيها :أمه َّية
والنظر يف أفعال األش�خاص عند إرادة ُ

تزكيتهم.

وفيها :خطورة خمالفة الظاهر للباطن.

ِ
الكاذبُ ،
والخ ُصومة الفاجرة.
وفيهاَ :ذ ُّم النِّفاق ،واجلدل
وفيهاِ :علم اهلل  بام يف الصدور.

ألن الم ِ
وفيهاَّ :
فس�د يف األرض يكون فس�ا ُده
أن املعايص س� َب ٌ
ب هلالك الزرع والبهائم؛ َّ ُ

س َب ًبا ملنع املطر ،فيموت الزرع ،وتهَ لك الدواب.

أن الذين يعتَدون على ُزروع الناس اليوم باملركَّبات الكياموية الم ِ
ويؤخ�ذ منه�اَّ :
فس�دة
َ
َّ ُ
َ

وغريها ،ويتال َعبون َ
ضار يف
بخ ْلق اهلل يف النَّسل ،ويغيرِّ ون يف اجلينات الوراث َّية ،ليو َلد َم ْس ٌخ ٌّ
أكله واستعامله؛ هم يف احلقيقة م ِ
فسدون يف األرض ،داخلون يف هذه اآلية.
ُ
وفيها :التحذير من معانَدة ِ
ُ
اإلنس�ان
يركب
احلق ،وأن
الناصحني ،وخطورة التعايل عىل ِّ
َ

رأسه؛ بغ ًيا و ُعدوانًا.
َ

وفيها :خطورة الوالة ال َّظ َلمة؛ ألنهَّ م يس َعون يف اإلفساد.
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(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ):
فسدين؛ أعقبه ِ
ول ذكر تعاىل ُأنْموذجا للم ِ
بذكر ُأنموذج الذي ُي َض ِّحي بام عنده يف سبيل
ُ ً ُ
ـماَّ
اهلل إلصلاح الن�اس؛ فقال( :ﮠ ﮡ) أي :بعض الن�اس (ﮢ ﮣ) أي :يبيع
(ﮤ) وما َي ْم ِلك؛ (ﮥ) :ألجل (ﮦ ﮧ) أي :رضوانه.
ٍ
ٍ
ببعضَّ :
الرومي
بعضها
وجاء يف
روايات يت َّقوى ُ
أن هذه اآلية نزلت يف ُص َهيب بن سنان ُّ
�ك أنَّه ل َأس� َلم بِم َّك َة و َأراد ِ
يش َأ ْن ِ
اهل ْج َرةََ ،منَ َعت�ه ُق َر ٌ
َ ،و َذلِ َ
اج َر بِماَ لِ ِه ،وقالوا لهَ :يا
ـماَّ ْ َ َ َ َ َ
يهُ َ
ْت َو َما ُل َك! َواهلل ال َيك ُ
ُون َذلِ َك َأ َبدً ا! فقال هلم:
مت إِ َل ْينَا َوال َم َال لكَ ،وتخَ ُْر ُج َأن َ
صهيبَ ،ق ِد َ
ُ
َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َد َف ْع ُت إِ َل ْيك ُْم َماليِ تخُ َ ُّلون َعنِّي؟ َقا ُلواَ :ن َع ْم.
الم ِدينَ َة».
«فدفعت إِ َل ْي ِه ْم َماليِ  ،فخ َّلوا َعنِّيَ ،ف َخ َر ْج ُت َحتَّى
قال صهيب:
ُ
ُ
قدمت َ

َف َت َل َّق�ا ُه ُع َم ُ�ر ْب ُن اخلَ َّط ِ
أن اهلل تعاىل َ
«ربح ال َب ْي ُع» ،وأخبروه َّ
أنزل فيه
اب َوجمَ َا َع� ٌة ،وقالواَ :

هذه اآلية.

أن اآلية نزلت يف ِّ
املفسين عىل َّ
كل جماهد يف سبيل اهلل(((.
وأكثر رِّ
َ
ولـَّم�اَّ اقتح�م ٌ
بعض املس�لمني :ألقى هذا
رجل يف صفوف العدُ ِّو،
وقاتل حتى ُقتِ َل ،قال ُ
الته ُلكة ،فكتب إليهم عمر« :ليس كام قالوا ،هو من الذين قال اهلل فيهم( :ﮠ
بيدَ يه إىل ْ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)»(((.

وص َّح عن قتادة  أنَّه قال يف املراد باآلية« :هم املهاجرون واألنصار»(((.
َ
ٍ
ٍ
ُ
وجهاد،
صلاة ،وصي�ا ٍم،
نفس�ه يف طاعة اهلل -من
وقي�ل يف معناه�ا :و َم�ن يبِع
ويب�ذل َ
ٍ
وأمر بمعروف ٍ
كالس� ْلعة ،وهو كالبائع ،واهلل هو املشترَ ِ ي،
نفس�ه ِّ
وهني عن ُمنكَر-؛ صارت ُ

والثمن مرضات اهلل.

وقوله (ﮩ ﮪ ﮫ) أي :ذو َر ْأفة بالغة ،و(الرأفة) :هي ُّ
الرمحة وألطفها،
أرق َّ
الو ْجه اللاَّ ِئق باهلل تعاىل ،وبكامله وجالله.
عىل َ
((( انظر :تفسري الطربي ( ،)248/4تفسري ابن كثري (.)565-564/1
((( تفسري ابن أيب حاتم (.)369/2
((( تفسري عبد الرزاق (.)330/1
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
َف ْضل َمن باع نفسه هلل.

وفيها :املكانة العظيمة لإلخالص؛ كام يف قوله( :ﮥ ﮦ ﮧ).
(الرضا) هلل تعاىل ،كام يليق بجالله و َع َظمته.
وفيها :إثبات صفة ِّ
وفيها :تقديم مرضات اهلل عىل النفس.

ِ
�ور املتقابلة ،كام يف
والص َ
وفيه�ا -م�ع اآلي�ات التي قب َلها :-بالغ�ة القرآن ،بذكر املث�اين ُّ

املذكورين.
النو َعني
َ

لطرفيَ القت�ال يف املعركة ،وهم:
ويص ُل�ح أن يك�ون ِّ
الصنفان املذك�وران يف اآليات مثلاً َ
الك َّفار ِ
املسلمني الذين باعوا أن ُف َسهم هلل تعاىل.
املفسدون ،و َمن جياهدهم من
َ
ويف ِق َّصة ُص َهيب  :التضحية باملال ألجل اهلجرة يف سبيل اهلل.

َّ
وينهبوا خرياهتم.
وأن الك َّفار ال يدَ عون املسلمني ،حتى يتس َّلطوا عليهم وعىل أمواهلمَ ،
وأنهَّ م يرتكون املبادئ ألجل األموال.

وشجاعة ُص َهيب .

وال َّثناء عىل َمن أحسن عم َله.

(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ):

ث�م أمر تعاىل عب�اده املؤمنني أن يأخذوا بجميع رشائع اإلسلام ،ويعمل�وا ِّ
بكل ما ور َد
في�ه؛ فق�ال( :ﮭ ﮮ ﮯ) عقي�د ًة وق�ولاً وعمًل�اً (ﮰ ﮱ ﯓ) أي:

تل َّبس�وا باإلسلام ،وادخلوا يف طاع�ة اهلل (ﮨ) أي:مجي ًعا ،واعمل�وا بجميع أعامل
رب( ،ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) أي :اجتنبوا ما يأمركم به َّ
الش�يطان،
اخلري ووجوه ال ِّ
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وال ي ُغرنَّكم تزيينه وال وسوسته ،يف ِ
أخذ بعض الدِّ ين وت َْرك بعضه ،أو العمل بغري ما يف دين
َ ْ َ
َّ

خصوصا.
اإلسالم( .ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) أي :ظاهر العداوة لبني آدم ،وللمؤمنني
ً

احل�ق (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أي:
(ﯟ ﯠ) أي :انحرفتُ�م ع�ن
ِّ

قوي،
َ�ت
أت ْ
وظهرت الدالئل الواضحات ،والرباهني القاطعات؛ (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)ٌّ :
َ
الجناب( ،ﯪ) يف شرَ ْ ِعه و َقدَ ِره.
منيع َ

ويف اآليتَني من الفوائد:

دخول العمل يف اإليامن.

وفيها :وجوب تطبيق الشرَّ ْ ع ،مجلة وتفصيلاً .

وفيهاَّ :
أن للشيطان ُخ ُطوات ،يستدرج هبا املؤمنني.
وفيها :وجوب عداوة َمن جيعله اهلل عدُ ًّوا.
ِ
احلق.
ِّ
وفيها :خطورة االنحراف بعد الع ْلم وتبينُّ

وفيه�ا :أث�ر أسماء اهلل وصفاته -ك�ـ «العزيز» و«احلكي�م» -يف َخ ِ
وف املؤم�ن من ذنبه،
ِ
ووجوب عودته إىل ر ِّبه.

أن النه�ي (ﯕ ﯖ) بع�د األم�ر (ﮰ)؛ ُّ
ي�دل عىل َّ
وفيه�اَّ :
أن اتِّب�اع ُخ ُطوات
َّ
الشيطان خيالِف الدُّ خول يف اإلسالم كا َّفة.
كالصالةالر ُّد عىل َمن قال بتجزئة الدِّ ين ،والعمل بام خيتص بالش�عائر التع ُّبد َّية
َّ
وفيهاَّ :

والصي�ام واحل�ج -أو األح�وال الش�خص َّية -كامليراث والنِّـ�كاح والطالق -فق�ط!! بل

الواجب تنفيذ أحكام اإلسالم مجي ًعا ،وعدم التفريط يف يشء منها.

ِ
وفيهاَّ :
يستلزم خمالفة سبيل َّ
الشيطان.
أن العمل بجميع اإلسالم

وفيهاَّ :
ظاهرا وباطنًا ،بال ِّلسان وال َق ْلب واجلوارح ،وقد
يتم إلاَّ بالدُّ خول فيه
ً
أن اإليامن ال ُّ
بعض أهل الكُفر أنهَّ م( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [املائدة.]41 :
وصف اهلل َ
وفيهاَّ :
أعظم من عقوبة اجلاهل به.
أن عقوبة العالِـم بالذنب،
ُ
وفيهاَّ :
أن اإلسالم ُيغني عماَّ سواه.
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(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ):

بني ِ
العباد ي�وم القيامة( :ﯬ
ث�م قال تع�اىل ،مهدِّ ًدا الكافري�ن بمجيئه ل َف ْصل القض�اء َ

ﯭ) أي :ينتظ�رون .واملقص�ود :ه�ؤالء ِّ
املكذبون ،الذي�ن ك َفروا من بع�د ما جاءهتم
الب ِّين�ات ،واتَّبع�وا ُخ ُطوات َّ
الش�يطان .واالس�تِفهام للنفي ،واملعنى :م�ا ينتظرون (ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ) أي:جييء بنفس�ه  ،جمي ًئا وإتيانً�ا حقيق ًّيا ،يليق بجالله و َع َ
ظمته (ﯲ ﯳ)
الس�حاب األبيض الرقيق ،فيكون تش� ُّقق السامء بال َغامم
أي :مع ُظ َلل (ﯴ ﯵ) وهوَّ :
الر ِّب .
مقدِّ م ًة ملجيء َّ

(ﯶ) تأيت صفو ًفا ،كام قال اهلل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [الفجر.]22 :

(ﯷ ﯸ) أيُ :ف ِ
بني اخلالئق( .ﯺ ﯻ) ال إىل
�ر َغ من إهالك ه�ؤالء ،وال َف ْصل َ
ِ
غيره (ﯼ ﯽ) أي :تُ�ر ُّد أمور اخلالئق ُ
وجيازي كلاًّ عىل
وش�ؤوهنم؛ ليقيض بينه�م،

عمله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
وعيدُ الظاملني يو َم القيامة.

عرف
وفيه�ا:
ُ
الر ِّب تعاىل بنفس�ه ي�و َم القيامة ،ليقيض َ
بني عب�اده .ومن هنا ُي َ
إثبات إتيان َّ
أمره ،وجميء ِ
حرفوا الك َِلم عن مواضعه؛ فقالوا يف إتيان اهلل وجميئه :إتيان ِ
أمره!
ضالل الذين َّ
وفيها :ختويف ِ
العباد ،ب َثوران ال َغامم العظيم من ِّ
كل جانب ،مقدّ م ًة ملجيء اجل َّبار تعاىل.
إثبات َّ
أن املالئكة أجسا ٌم تأيت ،خال ًفا ملن قال :أرواح بال أجسام.
وفيها:
ُ

أن األمور الرشع َّية والكون َّية ِ
مرجعه�ا إىل اهلل وحدَ ه؛ فال جيوز ُ
وفيه�اَّ :
أخذ الترشيع من

غريه.

وفيها :إثبات أفعال اهلل ،ومنها :اإلتيان واملجيء.

ألن ِ
ِ
وفيها :زوال ُسلطان البرش يو َم القيامة؛ َّ
الر ِّب .
مرجع
األمور ك ِّلها إىل َّ
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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):

حممد  ،وي�ا أيهُّ ا املؤمنون الذي�ن ِ
حياورون
قول�ه تعاىل (ﭑ) أي :اس�أل ي�ا َّ

اليه�ود (ﭒ ﭓ) وه�م ُّ
كل َم�ن ينتم�ي إىل يعق�وب ( :ﭔ ﭕ) أي:
أعطيناه�م (ﭖ ﭗ ﭘ) :م ِ
الر ِّب ،
عج�زة واضحةُ ،
وح َّجة قاطعة ،تدُ ُّل على ُقدرة َّ
ُ
ِ
وأعرضوا.
وصدق نب ِّيه موسى  ،ثم ك َفروا وجحدوا َ
ُفرا ،مع َّ
أن الواجب علي�ه أن يؤمن هبا ،كام قال
(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) أي :جيع�ل بدهل�ا ك ً

تعاىل يف اآلية األخرى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [إبراهيم.]28 :

وعرفها؛ (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) أي :جزاء َمن
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) أي :وص َل�ت إلي�ه َ
َ
وس ِّمي (العقاب) عقا ًبا؛ ألنَّه يقع َع ِقب الذنب.
فعل ذلك هو العذاب الشديدُ .

ويف هذه اآلية من الفوائد:

النب�ي  يف كُف�ر اليهود به؛ فقد أخبره اهلل تعاىل يف ه�ذه اآلية َّ
أن هؤالء
تس�لية
ِّ

اليهود قد ك َفروا باآليات الكثرية التي أعطاها اهلل ملوسى  ،فال غرابة أن يكفروا بك.
وفيها :تقريع اليهود وتوبيخهم.

معجزات األنبياء من نِعم اهلل تعاىل عىل ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
عباده.
َ

وفيها :وجوب ُمقا َبلة اآليات ُّ
بالشكر -وهو اإليامن هبا -والتحذير من ُمقا َبلتها بالكُفر،
وأعظ�م نِعمة هي اإلسلام ،وكُفرها :رفض الدُّ خول فيه ،وأس�وأ من�ه :االرتداد واخلروج

منه.

كفر نِ ْع َمته بالعقوبة الشديدة.
وفيهاُ :مقا َبلة اهلل ملن َ

وفيهاَّ :
أن نِعمة الدِّ ين أخطر من نِعمة الدُّ نيا ،والكُفر هبا أشنع وأقبح.

أن الكُفر بعد املعرفة ِ
وفيهاَّ :
والع ْلم واال ِّطالع ،أشنع وأقبح؛ لقوله( :ﭞﭟﭠﭡ).
وجوب ُش�كر نِ ْع َمة اهلل تعاىل علينا يف هذا العرص ،يف التقنيات احلديثة ،ووس�ائل
وفيها:
ُ
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التواصل املختلفة ،والتقدُّ م الت َقني الكبري -يف شبكات اإلنرتنت وغريها -باستخدامها فيام
ُيريض اهلل تعاىل ،ال يف معصيته ،وال يف تضييع األوقات.

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ):

قول�ه تع�اىل (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) أيُ :ج ِع َلت هلم هب َّية مجيل�ة َّ
جذابةَ ،فر ُضوا

بج ْمعها .والذي بارش التزيني هو َّ
الش�يطان ،كام قال تعاىل:
هب�ا ،واطمأنوا إليها ،وانش�غلوا َ
(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [النمل ،]24 :والذي قدَّ ره هو اهلل  ،كام قال تعاىل:
(ﭬ ﭭ ﭮ) [النمل.]4 :

أيض�ا ه�و:
(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) أي :باإلضاف�ة إىل افتتاهن�م بالدُّ ني�ا ،فحاهل�م ً
الس�خرية من املؤمنني؛ ل َف ْقرهم ،أو الش�تغاهلم ِ
بدينهم وعم�ل الصاحلات ،فهم يضحكون
ُّ
ِ
مروا هبم ،و َيصفوهنم بأنهَّ �م من الضا ِّلني ،كام قال تعاىل( :ﯰ
م�ن املؤمنني ،ويتغا َمزون إذا ُّ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) [املط ِّففني.]32-29 :

(ﭱ ﭲ) أي :اجتنبوا غضب اهلل ،باالش�تغال بعمل الصاحلات وعدم االهنامك
يف الدُّ ني�ا (ﭳ ﭴ ﭵ) مرتب� ًة ومنـزل� ًةِ ،ح ِّس� ًّيا ومعنو ًّي�ا؛ َّ
ألن املؤمنين يف ِعل ِّيين
َّ
مكرم�ون ،والك َّفار يف العذاب يهُ انون ،يس�خر
والك َّف�ار يف أس�فل س�افلني،
وألن املؤمنني َّ
منه�م املؤمنون و َي ْض َحكون ،كما قال تع�اىل( :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [املط ِّففني.]36-34 :

(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)ُ :يعط�ي يف الدُّ ني�ا املؤم�ن والكاف�ر ،ويف اآلخ�رة ي�رزق املؤمنني
ِ
حماس�بة ،و ُيعطِي املؤمنني يف اآلخرة
جنَّ�ات النعيم (ﭻ ﭼ) أيُ :يعطي يف الدُّ نيا بغري َ
بال حتديد وال عدَ د.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

التحذير من فِتنة الدُّ نيا؛ حتى ال يركن إليها املؤمن.
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وأن ِ
الصرب عىل أذى الك َّفار وس�خر َّيتهمَّ ،
العربة بكامل النهاية؛ لقوله( :ﭱ
وفيهاَّ :

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ).

وفيها :تثبيت اهلل للمؤمنني ،وتصبريهم عىل أذى الكافرين.

وفيها :البِشارة للمؤمنني ،ب ُع ُل ِّوهم يف اآلخرة عىل الكافرين.
وفيها :إثبات أفعال اهلل ومشيئته.

وفيهاِ :رزق اهلل الوفري ،الذي ال يستطيع احلاسبون عدَّ ه.

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ):

ولـَّم�اَّ ذك�ر تعاىل ضلال الكافرين بس� َب ِ
ب الدُّ نيا؛ ذكر بع�دَ ه كيف كان ِدي�ن َ
الخ ْلق قبل
االنح�راف والضلال؛ فق�ال( :ﭾ ﭿ) من وق�ت آدم  إىل ن�وح ( ﮀ

واحلق ،واختلفوا بعد ذلك ،فوقع فيهم الكُفر والشرِّ ك.
ﮁ) أي :متَّفقني عىل التوحيد
ِّ

ُوح عََش�رَ ُة ُقر ٍ
وق�د قال اب�ن ع َّباس « :ك َ
َان َبْي�نْ َ آ َد َم َون ٍ
ونُ ،ك ُّل ُه ْم َعَل�ىَ شرَ ِ ي َع ٍة من
َ ُ
لني ،و َأن َْز َل ِكتَابهَ ،فكَانُوا ُأم ًة و ِ
احلَ ِّقَ ،ف َلماَّ ْ
احدَ ةً»(((.
اخ َت َل ُفوا َب َع َث اهلل النَّبِ ِّي َ
َّ َ
َُ
رس َ َ
والم َ
ني ُ
َ
أرس�ل (ﮄ ﮅ) باجلنَّ�ة َم�ن أطا َع�ه (ﮆ) مخُ ِّ ِوفِين
(ﮂ ﮃ):

كفر باهلل وعصاه.
بالنَّار َمن َ

سمى اهلل تعاىل منهم مجل ًة -عددهم مخسة وعرشون -وهلل تعاىل ِسواهم كثريون ،ال
وقد َّ

ِ
تفاصيل حياهتم و َق َصصهم مع أقوامهم؛ إلاَّ
َ
يعرف أسام َءهم وال أعدا َدهم وال أزمانهَ م وال
ِ
ومرس ُلهم .
خالِ ُقهم
وصححه األلباين يف الصحيحة (.)854/7
((( رواه احلاكم (،)480/2
َّ
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وقد ورد تعدادهم يف أحاديث متك َّلم يف أسانيدها؛ ِ
فنؤمن هبم إيامنًا جُممل(((.
ُ
َ

(ﮇ ﮈ ﮉ) أي :م�ع ِّ
احلق،
الر ُس�ل كت�اب (ﮊ) :ببيان ِّ
كل واح�د من ُّ
حق ِ
وص ٌ
أيضا.
حق من عند اهلل ،وما جاء فيها من الرشائع فهو ٌّ
وهي ٌّ
دق ً
(ﮋ) اهلل  ،أوُّ :
كل واح�د م�ن األنبي�اء ،أو :ليكون ه�ذا الكتاب حاكماً (ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) :يف ِّ
كل صغيرة وكبيرة من أمور الدِّ ين والدُّ ني�ا ،وفيام اختلفوا فيه
واختصموا فيه من القضايا.
احلق،
من ِّ
َ

احل�ق والدِّ ي�ن والكت�اب (ﮕ ﮖ ﮗ) وه�م :األُ َم�م
(ﮒ ﮓ ﮔ) أي :يف
ِّ
والح َجج الواضحات.
والناس الذين ُأ ْع ُطوه (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) أي :اآليات ُ
كفر به وأرشك.
فاختلفوا يف اهلل  :فمنهم َمن َّ
وحدَ ه ،ومنهم َمن َ

نبوة
حرفه وبدَّ ل�ه .واختلفوا يف َّ
متس�ك به ،ومنهم َمن َّ
واختلف�وا يف الكتاب :فمنهم َمن َّ

كفر.
حممد  :فمنهم َمن آمن به ،ومنهم َمن َ
َّ

(ﮝ ﮞ) أي :ألجل البغي .و(البغي) :هو العدوان .فكان الباعث عىل االختالف

الح َسد والعدوان ،وإرادة تغ ُّلب ِّ
كل فريق عىل اآلخر.
َ

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) :وهذه هداية التوفيق ،املس�بوقة هبداية ِ
الع ْلم واإلرشاد (ﮤ

للحق،
ﮥ ﮦ) أي :الذي�ن أوت�وا الكت�اب (ﮧ ﮨ) أي :فه�دَ ى اهلل الذي�ن آمنوا ِّ
الذي حصل االختالف فيه (ﮩ) :بمشيئته وإرادته.

وم�ن أمثلة هذا :االختالف يف إبراهيم  ،حيث قالت اليهود :كان هيود ًّيا ،وقالت

واحلق أنَّه كان مسلماً حني ًفا.
النصارى :بل كان نرصان ًّيا.
ُّ

واالختلاف يف عيس�ى  ،حيث َّ
كذبت به اليهود ،وجعلت�ه النصارى إهلًا ،وهدَ ى
ُ
اهلل َّ
رسول اهلل وك َِلمتُه.
احلق إىل أنَّه
أهل ِّ
الصحي�ح ( ،)231/2البداية والنِّهاي�ة ( ،)89/3لوامع األنوار
((( انظ�ر :جمم�وع الفتاوى ( ،)409/7اجل�واب َّ
للس َّفاريني (.)264 ،258/2
البه َّية َّ
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واالختالف يف عيد األس�بوع ،حي�ث اختذ اليهود يو َم الس�بت ،والنصارى يو َم األحد،
فه�دَ ى اهلل أم�ة حممد  ليوم اجلمعة؛ وق�د قال النبي « :نَح�ن ِ
اآلخ ُر َ
ون
ْ ُ
َّ
َّ
ِ
ِ ِ
األَ َّو ُل َ
َاب من َق ْب ِلنَاَ ،و ُأوتِينَا ُه
جلنَّ َةَ ،ب ْيدَ َأنهَّ ُ ْم ُأوتُوا الكت َ
ون َي ْو َم الق َيا َمةَ ،ون َْح ُن َأ َّو ُل َم ْن َيدْ ُخ ُل ا َ
ِ ِ
ِ ِ
حل ِّقَ ،ف َه َ
�مَ ،ف ْ
�ذا َي ْو ُم ُه ُم ا َّل ِذي ْ
اخ َت َل ُفواَ ،ف َهدَ انَا اهللُ َلمِا ْ
اخ َت َل ُفوا فِ ِيه،
م�ن َب ْعده ْ
اخ َت َل ُفوا فيه من ا َ
هدَ انَا اهللُ َله َ -ق َال :يوم اجلمع ِةَ -فاليوم َلنَا ،و َغدً ا لِ ْليه ِ
ودَ ،و َب ْعدَ َغ ٍد لِلن ََّص َارى»(((.
َ
َُ
َ
َْ ُ ُُ َ
ُ
َْ َ
يس�تحقَ ،ت َب ًعا ملش�يئته
(ﮫ ﮬ) هداية الداللة ،وهداية التوفيق (ﮭ ﮮ)َ :من
ُّ
وحكمته ِ
ِ
احلق.
وع ْلمه (ﮯ ﮰ ﮱ) :طريق ِّ

وكان من دعاء النبي  يف اس�تفتاح قيام ال َّليل« :اللهم رب جب ِائ َيل و ِميك ِ
َائ َيل
َ
ُ
ُ َّ َ َّ َ رْ َ
ِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
مِ
َ ِ
ال ال َغ ْي ِ
َوإِسرْ َ افِ َ
ب َو َّ
�ها َد ِةَ ،أن َ
الش َ
ْت تحَ ْ ك ُُم َبْي�نْ َ ع َباد َك فيماَ
ي�لَ ،فاط َ�ر َّ
السَم�اَ َوات َواأل ْرضَ ،ع َ
كَانُ�وا فِ ِ
ي�ه من احل ِّق بِإِ ْذنِ َك؛ إِن ََّك تهَ ِدي من ت ََش�اء إِ ىَل رِص ٍ
ف فِ ِ
ي�ه يخَ ْ ت َِل ُف َ
ونْ ،اه ِدنيِ َلمِا ْ
اط
اخت ُِل َ
َ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُم ْست َِقي ٍم»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن دين اإلسالم هو ِ
َّ
الفطرة ،وهو األصل يف البرش َّية.

ِ
وفيهاَّ :
الر ُسل.
أن التبشري واإلنذار من احلكْمة يف إرسال ُّ

بني هاتَين الطريقتَني للنجاح يف الدَّ ع�وة( :الرتغيب
وفيه�ا :أن على الدُّ ع�اة أن جيمعوا َ

والرتهيب ،والتبشري واإلنذار).

وفيهاَّ :
أن من اخلطإ والضالل أن ُيط َلق عىل دعاة النصارى مبشرِّ ين.
وفيهاَّ :
النبوة ال تُنال بالك َْسب.
أن َّ

أن الرشائع تنقس�م إىل أوام�ر ونواهي؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن اإلنذار هو ع�ن الوقوع يف املخا َلفة،
والبِشارة ملن امتثل وأطاع.
((( رواه البخاري ( ،)876ومسلم ( ،)855واللفظ له.
((( رواه مسلم (.)770
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وفيهاَّ :
والسنَّة عند النـزاع.
الرجوع إىل الكتاب ُّ
أن الواجبُّ :

وفيهاَّ :
احلق بتفاصيله.
أن العقل بال وحي ال يكفي يف االهتداء إىل ِّ
وفيهاَّ :
ب التآ ُلف واالجتامع.
الرجوع إىل الكتاب س َب ُ
أن ُّ

الح َّجة.
وفيها :خطورة االنحراف واالختالف بعد قيام ُ
ٌّ
وضال.
للحق با ٍغ
وفيها :أن املخالِف
ِّ

وفيهاَّ :
قوة اإليامن.
أن إصابة ِّ
احلق تتناسب طر ًدا مع َّ
والتمس�ك بام كان
احلق واالس�تمرار عليه عند حصول االختالف،
وفيه�ا :الثبات عىل ِّ
ُّ

األمر قبل وقوع االختالف.
عليه ُ

وفيهاَّ :
احلق واتِّباعه والثبات عليهَ ،ملن شاء من عباده.
أن اهلل ُي َي رِّس معرف َة ِّ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):
بس�نَّة قديمة جديدة ،وطريقة له يف عباده،
ثم خاطب اهلل تعاىل نب َّيه  واملؤمنني ُ

ُي َم ِّح ُصه�م هب�ا وخيتربهم ،كما فعل باملؤمنني قبله�م؛ فقال تع�اىل( :ﯔ) :بل (ﯕ)

بمج�رد َد ْعوى اإليمان ،دون ابتالء واختب�ار .ولذا قال:
أي :ظنَنْت�م (ﯖ ﯗ ﯘ)
َّ
ِ
ِ
واستعدُّ وا له (ﯛ
فارتقبوه
(ﯙ ﯚ) أي :مل حيدُ ث فيكم بعد ،ولكنَّه متو َّقع حصوله،

مضوا من قبلك�م ،عندما (ﯡ):
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) أيُ :س�نَّتنا وطريقتن�ا يف الذي�ن َ
أصابتهم مبارش ًة (ﯢ) من :الفقر ،واخلوف ،والباليا ،والشدائدِ ،
والم َحن (ﯣ)
م�ن :األمراض ،واألوجاع ،واملصائب البدَ ن َّية( .ﯤ) أيُ :ز ْل ِز َلت ُق ُلوهبم باخلوف من
عدُ ِّوهم ،فاجتم َعت عليهم املصائب يف النفس واملال والبدَ ن.

ِ
�ول ما َ
نزل هب�م من البالء ،تس�اءلوا:
(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) م�ن ش�دَّ ة َه ْ
(ﯫ) يأتينا (ﯬ ﯭ) الذي ُو ِعدْ نا به؟!
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ِ
تستبعدوه.
(ﯯ) وهي أداة تنبيه؛ أي :انتبهوا (ﯰ ﯱ ﯲ) ألوليائه (ﯳ)؛ فال

بالصحابة من ِّ
بعضهم يأيت إىل النبي  ،يقول:
الش�دَّ ة يف مكة ما جعل َ
وقد نزل َّ
رِ
ْص َلنَا؟ َأالَ تَدْ ُعو اهلل َلنَا؟»(((.
« َأالَ ت َْس َتن ُ
بالصحابة م�ن الكُربات يف حصار األحزاب ،حتى بل�غ األمر كام قال اهلل( :ﮌ
ون�زل َّ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ) [األحزاب.]11-10 :

ونص عباده املؤمنني ،واحلمد
بالفرج ،وك ََش َ
ف ُغ َّمة العدُ ِّو عن املدينة النبو َّية ،رَ
ثم جاء اهلل َ

رب العاملني.
هلل ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تسلية املؤمنني يف ِ
الم ْحنَة ،بام وقع لغريهم قب َلهم.

وفيهاَّ :
أن اإليامن ليس بالتمنِّي ،لكنَّه صرب ومثابرة.
ِ
ِ
ِ
وفيهاَّ :
الكاذب.
الصادق من
الح َّجة ،لبيان
أن من حكْمة اهلل يف االبتالء :أن تقام ُ
وفيها :أنَّه ال جيوز طلب النرص إلاَّ من اهلل.

وفيها :أنَّه ينبغي عىل املؤمنني عدم اليأس واالستعجال.

وفيهاَّ :
الصرب عىل البالء يف ذات اهلل من أسباب دخول اجلنَّة.
أن َّ
وفيها :تبشري املؤمنني بالنرص ،ولو بعد حني.
وفيهاَّ :
أن اجلنَّة ُح َّفت باملكاره.

أن تنويع املصائب عىل ِ
وفيه�اَّ :
العباد ،فيه مزيدٌ من اختبار إيامهنم يف األحوال واملقامات

املختلفة.

وفيهاَّ :
النفيس أشدُّ من البدَ ِّين.
أن بعض األذى
ِّ

وفيهاَّ :
والصرب.
احلسنة بالنرص والتمكني ،ال تكون إلاَّ بعد االبتالء َّ
أن العاقبة َ
((( رواه البخاري (.)3612
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وفيها :أمه َّية مصاحبة ُأويل ال َع ْزم والدِّ ين.
ِ
واملرسلني.
لعباده من األنبياء
ُصة اهلل
َ
وفيها :ن رْ َ

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ):

الصحابة  ،يس�ألون النبي ( :ﯶ
وقوله تع�اىل (ﯵ) أيَّ :

وجنسا.
التطوع ،قدْ ًرا
ﯷ) يف نفقة
ُّ
ً

(ﯹ) يف جواهب�م( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) :م�ن قلي�ل امل�ال أو كثيره؛ (ﯾ):
فأجا �م عن َق�دْ ر النَّفقة و َملن تُعطى .فأخربه�م أ ا تُرصف للوالدَ ين -ومه�ا األبو ِ
ان وإن
َ
نهَّ
َ
بهَ
َ

ع َل ْوا.-

أخص من
(ﯿ) :مج�ع (أق�رب) ،وه�وَ :م�ن كان أدنى إليك م�ن غريه ،وه�م ُّ

ْ
واإلخ َوة ،واألعامم ،والعماَّ ت ،ونحوهم.
األرحام ،ويدخل فيهم :األوالد،

(ﰀ) :مجع (يتيم) ،وهو :من مات أبوه ومل يب ُلغ ،ذكرهم ِ
لص َغ ِرهم و َع ْج ِزهم عن
َ
َ

التكسب يف الغالب.
ُّ

(ﰁ) :مجع (مسكني) ،وهوَ :من أسكنه الفقر وأذ َّله.

(ﰂ ﰃ) ه�و :الغريب املس�افِر املنقطع ،ن َّب�ه عليه ألنَّه قد حيت�اج وال يحُ ِ ُّس أحدٌ
بحاجته -لِ ُغربته.-
ث�م جاء اإلمجال بعد التفصيل؛ فقال تعاىل( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) مع هؤالء أو غريهم؛

(ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) :بن َّياتك�م ،وبام أنفقتم وفعلتُم ،فهو حمفوظ عنده ،فيجازيكم و ُيثيبكم

عليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
الب واخلري.
الصحابة عىل معرفة ُ
ح ْرص َّ
أوجه رِ ِّ

وفيها :فائد ٌة للمفتِني ،يف الجود ِ
َ
أهم من سؤاله.
بالع ْلم ،بجواب السائل جوا ًبا
ُ
أشمل أو َّ
ُ
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وفيهاَ :ف ْضل ال َبدْ ء يف النَّفقة باألقرب فاألقرب.

ِ
ُ
وفيهاُّ :
اإلنسان شي ًئا من فِ ْعل اخلري مهام َق َّل.
أي نوع كان ،وألاَّ يحَ ْ ِقر
احلث عىل ف ْعل اخلري من ِّ

(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):

رش األعداء؛ فقال
ث�م أخرب تعاىل املؤمنني بإجياب اجلهاد عليهم؛ لينشروا دينَه ،ويك ُّفوا َّ
تع�اىل( :ﭑ ﭒ) أيُ :ف ِ
�ر َض (ﭓ) ألع�داء اهلل الك َّفار (ﭔ ﭕ ﭖ) أي
تكر ُهه النفس بطبيعتها البرش َّية؛ لِـام فيه من املش� َّقة واخلوفَ ،
وخ َطر تلف اجلسد أو بعضه،
َ
وذهاب املال.
كل ٍ
قال الزهري « :اجلهاد واجب عىل ِّ
أحد ،غزا أو قعد ،القاعد ع َل ِيه إذا اس�تُعني
أن ُيعني ،وإذا است ُِغيث أن ُيغيث ،وإذا است ُِنفر أن ينفر ،وإن مل يحُ تج إليه قعد»(((.
�ات َو مَل ْ َي ْغ ُ�زَ ،و مَل ْ يحُ َ دِّ ْ
ات َعلىَ ُش� ْع َب ٍة من
ث بِ ِه َن ْف َس� ُه؛ َم َ
ثب�ت يف احلدي�ثَ « :م ْن َم َ
وهل�ذا َ
نِ َف ٍ
اس ُتن ِْف ْرت ُْم َفان ِْف ُروا»(((.
اق»((( ،وقال َ :
«وإِ َذا ْ

قول�ه (ﭘ) أي« :وق�د» .ويمكن أن تكون (عس�ى) هنا للتو ُّق�ع والرتجية؛ فريجو
ِ
رش َعه له ر ُّب�ه( .ﭙ ﭚ) بطبيعة النف�س ،وليس كراهية
املس�لم اخلير يف اليشء ال�ذي َ
ُحك�م اهلل (ﭛ) من األمور املرشوع�ة أو املباحة ،ومن األمور التع ُّبد َّية أو العاد َّية (ﭜ
ﭝ ﭞ) :يف عاقبت�ه احلمي�دة ونتيجت�ه اجلميل�ة ،يف الدُّ نيا واآلخرة .وق�د فرسهتا اآلية
األخرى( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [النساء.]19 :

تكر ُهه النفس ُ
الح ْسنَ َيينْ  :إ َّما النرص والغنيمة ،وإ َّما َّ
الشهادة
نيل إحدى ُ
ويف اجلهاد الذي َ
واجلنَّة.

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) كالقع�ود ع�ن الغ�زو ،وغري ذلك من س�ائر األمور (ﭤ ﭥ
((( تفسري ابن كثري (.)573/1
((( رواه مسلم (.)1910

((( رواه البخاري ( ،)1834ومسلم (.)1353
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والرش ،كاس�تيالء العدُ ِّو عىل بالد املس�لمني ،وإلباس�هم
ﭦ) بام يرتتَّب عليه من املفاس�د
ِّ
ُّ
الذ َّل والفقر نتيجة القعود عن اجلهاد.

(ﭨ ﭩ) عواق�ب األمور ،وم�ا فيه صالحكم ،يف ُدنياك�م وأخراكم( .ﭪ ﭫ

الرش لكم.
ﭬ) ما هو اخلري لكم ،وما هو ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
الصادقني يحُ ِ ُّبونه؛ لِـام فيه من الفضل
أن اجلهاد تكرهه النفوس ملش� َّقته ،ولك َّن املؤمنين

الر ِّب عىل التع ُّلق بالنفس واملال.
العظيم ،وتقديم رضا َّ

وفيهاَّ :
أن النفس البرش َّية تكره القتال؛ لِـام فيه من املخاطر واآلالم ،ولكن نفوس املؤمنني
َّ
مشاق اجلهاد-؛ فإنهَّ ا
الرشعي الذي أوج َبه اهلل؛ فنفس املؤمن -وإن ك َِرهت
بالحكم
راضي ٌة ُ
ِّ
تكره ُحكمه أبدً ا.
ال َ

ور َّبما ك َِر َه اإلنس�ان حدوث يشء م�ن قضاء اهلل،
الرض�ا بما جرت ب�ه املقاديرُ ،
وفيه�اِّ :

ويكون له فيه خري عظيم.

رستْنا.
وفيهاِّ :
رشا ،سا َءتْنا أم َّ
خريا أم ًّ
الرضا بأقدار اهلل تعاىل ،سواء كانت ً
وفيهاَّ :
أن البرش ال يعلمون ال َغيب.

وفيه�ا :أدب العبد مع اهلل تع�اىل ،بألاَّ يقرتح عىل اهلل تعاىل ما ال يعلمه؛ بل يقول -كام يف
�ث ك َ
الخيرْ َ َح ْي ُ
«وا ْقدُ ْر ليِ َ
َانُ ،ث َّم َر ِّضنِي بِ ِه» ،وذلك بعد اعرتافِه ب َع ْج ِزه
دعاء االس�تخارةَ :-
يف قولهَ « :فإِن ََّك َت ْق ِد ُر َوالَ َأ ْق ِد ُرَ ،و َت ْع َل ُم َوالَ َأ ْع َل ُم»(((.
ويؤخ�ذ م�ن اآلية :عدم اخلج�ل أمام َ
اآلخرين م�ن اإلقرار بام َحك ََم اهلل ب�ه ،كاجلهاد يف
َ

س�بيله ،فال جيوز إنكاره ،وإنَّام ُي َق ُّر بفرض َّيته ،ويبينَّ لغري املس�لمني :متى يكون اجلهاد؟ وما
هو اهلدف منه؟ وما هي رشوطه؟ ونبذة من أحكامه.
أن َّ
وفيها :أنَّه جيب اعتقاد َّ
كل ترشيع هلل فيه اخلري والصالح.
((( رواه البخاري (.)6382
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(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ):

حممد ( -ﭯ ﭰ
وقول�ه تعاىل (ﭮ) أي :الناس -ومنه�م أصحاب َّ
ِ
وحمرم ،ورجب.
ﭱ) املراد به :األش�هر ُ
الح ُرم األربعة ،وهي :ذو ال َق ْعدة ،وذو احل َّجةَّ ،
(ﭲ ﭳ) أي :يس�ألونك ع�ن ُحك�م القتال في�ه (ﭵ) يف جواهبم( :ﭶ ﭷ ﭸ)
أيِ :وزره عظيم ،وهو كبرية من الكبائر.
الر ِّد عىل الك َّف�ار؛ فقال( :ﭺ
ولك�ن هناك م�ا هو أعظم من�ه وأخطر ،ب َّينه تع�اىل يف َّ
ِ
وطريقه الم ِ
ﭻ ﭼ ﭽ) أي :صدُّ ِ
وصل إليه،
وغريهم عن س�بيل اهلل،
املرشكني أن ُف َس�هم
ُ
َ

وه�ى رشيعت�ه التي أن�زل( .ﭾ ﭿ) أي :ب�اهلل ( ،ﮀ ﮁ) أي :كُفر
املسلمني
باملسجد احلرام ،بعدم احرتامه وتعظيمه ،عندما أرشكوا باهلل فيه ،وكذلك صدُّ هم
َ

ع�ن املس�جد احل�رام ،ومن ُعهم من دخوله .ول�ذا قال( :ﮂ ﮃ) أي :أهل املس�جد
النب�ي  واملهاج�رون( .ﮄ) أي :م�ن املس�جد احلرام ،بس� َب ِ
ب
احل�رام ،وه�م:
ُّ
اإليذاء والتضييق واالضطهاد.

ُّ
وجر ًما من القتال يف الش�هر
كل م�ا تَق�دَّ م من اجلرائ�م (ﮅ ﮆ ﮇ) أي :أعظ�م إثماً ُ
احلرام.

(ﮉ) وهي :الشرِّ ك ،وفِتنة املؤمنني عن ِدينهم وإيذاؤهم ،والصدُّ عن س�بيل اهلل
ِ
للمرشكني يف الشهر احلرام.
زرا (ﮋ ﮌ) أي :من َقتْل املؤمنني
(ﮅ) أي :أعظم ِو ً
وق�د ج�اء يف س� َبب نزول ه�ذه اآلية :ع�ن ُجنْ�دُ ب بن عب�د اهلل َّ ،
أن رس�ول اهلل
وبعث عليه�م عبدَ اهلل ب َن َج ْح ٍ
َ
َ ب َع َ
وأمره ألاَّ يقرأ
ش،
�ث َر ْه ًط�ا،
َ
وكتب له كتا ًب�اَ ،
الكتاب حتى َ
يبلغ كذا وكذا ،وال ُتك ِْر َه َّن أحدً ا من أصحابِ َك عىل السري معك .فلماَّ قرأ عبدُ
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فخبهم اخلرب ،وقرأ عليهم
الكتاب
اهلل
َ
َ
استرجع ،وقال :س�م ًعا وطاعة ألمر اهلل ورس�وله .رَّ
الكتاب،
مي ،فقت ُلوه ،ومل َيدْ روا ذلك اليو َم
فرجع رجالن ،ومىض بق َّيتهم .فل ُقوا اب َن َ
َ
الحضرْ َ ِّ
م�ن رج�ب أو من جمُ َادى .فقال ِ
املرشكون للمس�لمني :فعلتُم كذا وكذا يف الش�هر احلرام؟!

فحدَّ ثوه احلديث؛ فأن�زل اهلل ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
فأتَ�وا
النب�ي َ ،
َّ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) اآلية.

بني أهل التأويل مجي ًعا َّ
أن هذه اآلية نز َلت عىل رسول اهلل
قال الطربي « :ال خالف َ
الحضرْ َ ِم ِّي وقاتله»(((.
 يف س َبب َقتْل ابن َ

املرشكون (ﮐ) أيِ :
وقوله تعاىل (ﮎ ﮏ) أيِ :
جيتهدون يف َح ْربكم( ،ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ)ُ :ي ِ
رج ُعوك�م عن�ه إىل الكُف�ر ،و ُيعيدُ وك�م إىل ِدينه�م الباط�ل (ﮕ
ﮖ) :إن َقدَ روا .ولن يس�تطيعوا ذل�ك مع أصحاب النبي ؛ فقد بينَّ
ف مجيع املؤمنني ع�ن ِدينهم؛ فقال( :ﭱ ﭲ ﭳ
ص َ
يف آي�ة أخرى أنهَّ م لن يس�تطيعوا رَ ْ



ﭴ ﭵ ﭶ) [املائدة.]3 :

(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) أي :يرج�ع م�ن اإلسلام إىل الكُف�ر( ،ﮝ ﮞ
ﮟ) أي :عىل ِردتِه ،مل يرجع إىل اإلسالم؛ (ﮠ) رِ
صون عىل الكُفر (ﮡ)
َّ
ُ
الم ُّ
ِ
آثار طاعتهم،
أي :بط َلت (ﮢ) الصاحلة التي عملوها (ﮣ ﮤ)؛ حيث تذهب ُ
الرزق ،وتيسير األم�ور ،واملح َّبة يف ُق ُلوب
ربكة يف ِّ
مث�ل :انرشاح الصدر ،ونور الوجه ،وال َ
َ
يغسلون وال ُيك َّفنون،
الخ ْلق ،ويستح ُّقون -مع ذلك -ال َقتْل ،وال ِيرثون وال ُي ْو َرثون ،وال َّ
وال ُيد َفنون مع املسلمني.

وحبوطه�ا بضياعها،
وحت َب�ط أعاملهُ �م يف اآلخرة ً
أيض�ا ،كام قال تع�اىل( :ﮥ)ُ ،

وذهاب أجرها وثواهبا؛ ألنهَّ م لقوا اهلل عىل الكُفر.

ِ
املالزمون هلا (ﮫ ﮬ ﮭ)ُ :مقيمون،
(ﮧ ﮨ ﮩ) أي :أهلها

ال خيرجون منها ،وال يموتون.
((( تفسري الطربي (.)302/4
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

مرجع الصحابة يف ِ
أن النبي ِ 
َّ
الع ْلم؛ لقوله( :ﭮ).
َّ
َّ
ِ
بالسؤال عن أمور الدِّ ين.
وفيها :اهتامم َّ
الصحابة ُّ 

الذنوب .وأكثر العلامء عىل َّ
أن القتال يف الش�هر احلرام من كبائر ُّ
وفيهاَّ :
أن هذا منس�وخ

بقول�ه تع�اىل( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [التوبة،]36 :
َّ
وأن الرس�ول  قات�ل َثقي ًف�ا يف ش�هر ذي ال َقع�دة ،وكانت غزوة تب�وك يف رجب،

الحرم.
وكالمها من األشهر ُ

وق�د اتفق العلامء عىل َّ
أن الك َّفار لو بدأوا القتال يف الش�هر احلرام؛ قاتلناهم فيه ،ولو بدأ

َ
َ
واصل املسلمون
الح ُرم؛
املسلمون
الح ُرم ،ثم امتدَّ القتال إىل األشهر ُ
القتال يف غري األشهر ُ
القتال بال حرج.

ويف اآليةَّ :
خيتص ما يشاء من الزمان بفضائل وأحكام.
أن اهلل ُّ
وفيها :تقسيم ُّ
الذنوب إىل كبائر وصغائر.

ِ
وفيهاَّ :
الح ُرم ،ومن
أن الصدَّ عن س�بيل اهلل وفتنة عباد اهلل؛ أعظم من القتال يف األش�هر ُ
ٍ
بالقوة ،أو إهلاؤهم وإش�غاهلم عنها -كام
الصدِّ عن س�بيل اهللَ :منْع الناس من أداء عبادة ما َّ
حيدث اليوم يف وسائل اإلعالم الم ِ
فسدة.-
ُ
َ
الر َّد عىل ُش ُبهات الك َّفار ،وهذا من ن رَْصه لعباده املؤمنني.
وفيها :توليِّ اهلل َّ 

أن تفويت الدُّ نيا عىل الناس بال َقتْل ،أهون من تفويت الدِّ ين عليهم ِ
وفيهاَّ :
بالفتنة.

وفيه�ا :بيان ِح ْ�رص ِ
املرشكني على ارتداد املؤمنين؛ فلذلك جيته�دون يف غزو عقوهلم

وبالدهم.

وفيها :وجوب َ
احلذر من الك َّفار.
وفيهاَّ :
الر َّدة ُمبطلة لألعامل.
أن ِّ
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(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ):

س َبب نزول هذه اآلية:

َ
عن ُجنْدُ ب بن عبد اهلل َّ ،
أن رسول اهلل َ ب َع َث َر ْه ًطا،
وبعث عليهم عبدَ
اهلل ب� َن َج ْح ٍ
مي ،ومل
قص�ة تقدَّ مت يف اآلية الس�ابقة ،وفيه�ا :أنهَّ م قت ُلوا اب� َن َ
�ش ،يف َّ
الحضرْ َ ِّ

َي�دْ روا ذلك اليو َم من رجب أو من جمُ َادى؛ فقال ِ
املرشكون للمس�لمني :فعلتُم كذا وكذا يف
ج ٌر؛ فأنزل اهلل 
الش�هر احل�رام؟! ،وقال ُ
زرا فليس هلم َأ ْ
بعضهم :إن مل يكونوا أصا ُب�وا ِو ً
هذه اآلية(((.

قول�ه (ﮯ ﮰ ﮱ) أي :صدَّ قوا ب�اهلل وعملوا الصاحلات( ،ﯓ ﯔ):

فارق�وا وطنَه�م يف بلد الكُفر إىل بلد اإلسلام ،إلقامة دين اهلل ،وكذل�ك هجروا ما هنى اهلل
عنه( ،ﯕ) :بذلوا اجلهد يف قتال ِ
املرشكني (ﯖ ﯗ ﯘ) أي :إلعالء كلمة اهلل.

ِ
الصف�ات .و(أولئ�ك) :اس�م إش�ارة للبعيد ،وفي�ه التنويه
(ﯙ) املتَّصف�ون هب�ذه ِّ
مِ
ِ
ِ
ومنـز َلتِهم( .ﯚ) (الرجاء) :هو الطمع يف حصول ما هو قريب
هتهم
ب َف ْضلهم ،و ُع ُل ِّو َّ
(ﯛ ﯜ) أي :يطمعون يف نيلها .وجنَّته من آثار رمحته.
ٌ
تقصير( .ﯠ) هبم ،يجُ ْ ِزل هلم
تفريط ،أو
(ﯞ ﯟ) هل�م ،إن كان حص�ل منهم
ٌ

األجر والثواب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َف ْضل األعامل الثالثة ،وهي :اإليامن ،واهلجرة ،واجلهاد.

للم ْح ِسنني -وإن أخطأوا -بال َّثناء عىل ما ف َعلوه.
وفيها :تعزي ٌة ُ

ِ
وح ْربهِ م النفس َّية.
مواجهة هجامت الك َّفار َ
وفيها :تثبيت نفوس املؤمنني ،بالدِّ فاع عنهم يف َ
وفيها :أنَّه ال ينبغي لإلنسان أن يجَ ْ ِزم ب َقبول عمله؛ بل يكون راج ًيا لرمحة ر ِّبه.

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)388/2
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وفيها :عدم االغترِ ار باألعامل.
وفيهاُ :حسن الظ ِّن باهلل.

وفيهاَ :ف ْضل اهلل العظيم ،بتوفيق عباده الصاحلني ،بأن بينَّ هلم ما هو العمل الصالح ،ثم
أقدَ َرهم عليه ،ثم أعطاهم عليه ثوا ًبا ُمضا َع ًفا.
وفيه�ا :بي�ان نجاح املس�لمني يف أول عمل جهادي قاموا به؛ فرسية ِ
عب�د اهلل ِ
بن َج ْحش
َّ
ٍّ
ُ تعدُّ أول ٍ
لواء ُع ِقدَ يف اإلسالم ،وغنيمتهم َ
أول مغنم ُق ِّسم يف اإلسالم.
َ

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ):

َ
اإلنفاق عىل األقارب يف اجلهاد وغري
ولـماَّ ذكر تعاىل من مصارف اإلنفاق يف الطاعات:
ِ
املحرمات؛ فقال :
كم
بعض ما تُن َفق فيه األموال يف َّ
ذلك؛ ذكر ُح َ
حمم�د ( -ﯤ ﯥ) أي:
(ﯣ) أي :الن�اس -ومنهم أصحاب َّ

عن ُحكم تناوله وتعاطيه .و(اخلمر)ُّ :
والطرب.
أسكر وغ َّطى العقل ،عىل وجه ال َّل َّذة
كل ما
َ
َ
(ﯦ) هوُّ :
بني ِر ْبح وخسارة.
كل َل ِعب ،فيه خماطرة َ
عمر ِ
بن اخل َّطاب  أنَّه قال« :اللهم بينِّ لنا يف
وقد ور َد يف س َبب نزول هذه اآلية :عن َ
اخلمر بيانًا ش�اف ًيا»؛ فنزلت اآلي ُة التي يف البقرة( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(((.

رضر عظيم
(ﯨ) جوا ًب�ا ملن س�أل( :ﯩ) أي :يف تعاطيهما (ﯪ ﯫ) أيَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
وس� ْل ِ
ب العقل ،وصدٍّ عن
كثري؛ لـام حيصل بس� َببِهام من الع�داوة والبغضاء ،وإتالف املالَ ،
ِ
وس ْل ِ
ب أموال َ
اآلخرين.
ذكر اهلل وعن َّ
الصالةَ ،
((( رواه أبو داود ( ،)3670والرتمذي ( ،)3049والنسائي ( ،)5540وصححه األلباين يف صحيح أيب داود.
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وقول�ه (ﯬ ﯭ) أي :مصال�ح ،كأرباح التجارة ،وإصابة امل�ال بال َت َعب ،وحمَ ل

البد.
البخيل عىل الك ََرم ،وال َّل َّذة
والطرب ،والدِّ فء يف رَ ْ
َ

ولك� َّن َّ
كل هذه املصال�ح مغمور ٌة يف أرضارمها العظيم�ة؛ وهلذا قال( :ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ) أي :املفاسد والعقوبات يف الدُّ نيا واآلخرة؛ أكرب ممَّا حيصل من بعض املصالح.
ِ
ِ
وتغمز فيه؛
التدرج بالترشيع؛ فإنَّه أنزل يف اخلمر آية تُبيحه
ويف اآلية :حكْمة الش�ارع يف ُّ

وه�ى قول�ه تع�اىل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [النحل:

 ،]67ث�م أنزل آية تُن ِّف�ر منه؛ ليمتنع عنه أصحاب العقول الس�ليمة؛ وهى قوله( :ﯣ
ٍ
ﯤ ﯥ ﯦ) ،ث�م َ
وق�ت دون وقت؛ وه�ى قوله( :ﮦ ﮧ
أن�زل آية متنعه يف

ﮨ ﮩ ﮪ) [النساء ،]43 :ثم َ
حترمه حتريماً قطع ًّيا؛ وهى آية املائدة( :ﭔ
أنزل آية ِّ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [املائدة.]90 :

(ﯳ) وه�ذا ه�و الس�ؤال الث�اين يف اآلي�ات( :ﯴ ﯵ) أي :أي ٍ
يشء
ّ
مقدار ما ُي ِنفقون من أمواهلم؟
ُي ِنفقون من أمواهلم فيتصدَّ قون به؟ يعني :ما
ُ
(ﯨ)ي�ا حممد  ،يف اجلواب( :ﯷ) أيِ :
أنفق�وا ال َع ْفو ،وهو :ما زاد عن
َّ
وتيس ومل ُ
يش َّق عىل النفس.
حاجة اإلنسان ونفقاته الواجبة .و(العفو) ً
أيضا :ما َس ُهل رَّ
(ﯹ) أي :مثل ذلك البيان واإلظهار (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) الدا َّلة عىل األحكام

الرشع َّي�ة؛ (ﯾ ﯿ) أي :لك�ي تتأ َّمل�وا (ﭑ) ُش�ؤون وأح�وال (ﭒ)؛
فتزهدوا فيها( .ﭓ)؛ ِ
ِ
فتعرفوا أنهَّ ا باقية ،فتُقبِلوا عليها .وتتفكَّروا
فتعرفوا أنهَّ ا فانيةَ ،
أيضا يف أحكام رشيعته ،وما فيها من األرسار العظيمة.
ً

الصدَ ق�ة ،فإذا تع َّلقت
وفيه�ا :أنَّ�ه ال جيوز
التقتري على األهل ،و َمن ُعه�م النَّفق َة من أجل َّ
ُ

الصدق ُة به.
حاج ُة األهل باملال؛ فال جيوز َّ

ثم قال تعاىل (ﭕ ﭖ ﭗ):

وس� َبب ن�زول هذه اآلي�ة :ما جاء عن اب�ن ع َّباس  قال« :لـَّم�اَّ نزلت (ﮭ ﮮ
عز ُلوا أموال اليتامى ،حتى جعل الطعا ُم َي ْف ُسد،
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [اإلرساء]34 :؛ َ
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وال َّلح�م ينتِن؛ ُ ِ
للنبي  ،فنز َل�ت( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
فذك�ر ذلك ِّ
ﭤ ﭥ ﭦ) ،قال :فخا َلطوهم»(((.

قول�ه (ﭕ ﭖ ﭗ) هذا هو الس�ؤال الثال�ث يف اآليات .وكان�وا يف اجلاهل َّية

تزوج�وا باليتيمة طم ًعا يف ماهلا ،فلَّم�اَّ َّ
حذرهم اهلل من ذلك؛
يعتَ�دون على مال اليتيم ،وربام َّ
عزل�وا َ
فش�ق ذلك عليهم ،وس�ألوا النب�ي ؛ فجاب اجلواب:
مال اليتيم وطعا َمهَّ ،
َ
إصلاح أمواهل�م واس�تثامرها م�ن غري
(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) أيَ :ع ْ�ز ُل أم�وال األيت�ام ،أو
ُ
أجرا.
خري
وأعظم ً
ُ
ُمقابِل ،مع رعايتهم وتربيتهم دون ُمقابِل؛ ٌ
والس�كن ،واملركَب ،والنَّفقة؛ (ﭠ) أي :الحرج
(ﭞ ﭟ) يف الطعامَّ ،
عليكم؛ َّ
بعضا ،وهم ليسوا أجانب منكم.
ألن اإلخوان ُي ِعني بعضهم ً
(ﭢ ﭣ ﭤ) أي :اخلائ�ن ،ال�ذي يريد باملخالطة االس�تيال َء عىل م�ال اليتيم
وأخ�ذ أكث�ره( .ﭥ ﭦ) ال�ذي ي ِ
َ
احلرج والضيق واملش� َّقة.
قص�د
َ
َ
اإلصالح ،وتلايف َ
ف ُي ِ
جازي كلاًّ عىل َح َسب َق ْصده.

احل�رج واملش� َّقة ،وش�دَّ د عليك�م بتحري�م
(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) أي :ألو َق َعك�م يف َ
املخا َلطة( .ﭭ ﭮ ﭯ) :منيع اجلانب ،ال ُيغ َلب (ﭰ) يف شرَ ْ ِعه وقدَ ِره.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اإلحسان لليتيم ،وابتغاء األصلح له ،ورعايته ورعاية ماله.

وفيهاَّ :
أن املش َّقة جتلب التيسري.

الحكم عىل العمل.
احلسنَة والس ِّيئة يف ُ
وفيها :أثر النِّـ َّية َ

وفيها :التنبيه عىل ما جيمع اليتيم مع بق َّية املسلمني ،من رباط األُ ُخ َّوة اإليامن َّية.
ِ
ِ
ورفعها عنهم.
والح َرج،
وفيها :بيان رمحة اهلل  ،يف
جتنيب عباده املش َّقة َ
دلي�ل عىل ور ِعهمِ ،
وص ِ
الصحابة من أم�وال اليتامى ،وهذا ٌ
�دق إيامهنم،
حت�رج َّ
َ
وفيه�اُّ :
وخوفِهم من اهلل تعاىل.
((( رواه أمحد ( ،)3000وأبو داود ( ،)2871وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود.
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وفيهاَّ :
قصد اإلحسان يف مال اليتيم؛ فال ُيالم.
أن َمن َ

وفيه�ا :معامل�ة اليتي�م معامل�ة اإلخ�وان ،والتحذي�ر م�ن إفس�اد أموالهِ �م ِ
والغ ِّ
�ش يف
مصاحلهم ،وتذكري القائمني عىل اليتامى ِ
بع َّزة اهلل ،وأنَّه َي ْق َهر و َي ْغ ِلب؛ حتى ال يقهروا األيتام
وال َي ْغ ِلبوهم عىل أمواهلم.
احلس�نَة ،وتأديبه باآلداب الرشع َّية ،وأمره
وفيه�ا :أمه َّية تربية اليتيم ،وختليقه باألخالق َ

بواجبات الدِّ ين ،و َد ْرء املفاسد عنه ،وموعظته ،وتأهيله للك َْسب احلالل.

وفيهاَّ :
مبني عىل املسامحَ ة.
أن خمالطة اإلخوان يف اهلل ،وإرشاكهم يف النَّفقة؛ ٌّ

(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ):

ِ
ث�م قال تعاىلِّ ،
تتزوجوا و َت ْع ِقدوا
حم�ذرا من زواج
املشركات( :ﭲ ﭳ) أي :وال َّ

وه َّنُّ :
كل َمن جع َل ْت مع اهلل رشيكًا .و ُيستثنى
النِّـكاح -أيهُّ ا املؤمنون -عىل (ﭴ) ُ
الحكم :الكتاب َّيات ،احلرائر ،العفيفات -مع كوهن َّن ُم ِ
رشكات-؛ فقد ُخ ِّصص هذا
م�ن هذا ُ

كم العا ُّم بآية أخرى من كتاب اهلل ،يف إباحة نساء أهل الكتاب؛ وهي قوله تعاىل( :ﯚ
ُ
الح ُ

ﯛ ﯜ) إىل قول�ه( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [املائدة]5 :؛ فجع�ل هل� َّن

خاصا يف النِّـكاح.
ً
ُحكماً

ِ
املشركات( ،ﭵ ﭶ) أيُ :
يدخل� َن يف ِدي�ن اهلل،
وهن�ى اهلل تع�اىل ع�ن ن�كاح بق َّي�ة
ويصبِحن من املوحدات ِ
املسلامت.
َ ِّ
َ
ُ ْ
(ﭸ) أي :ممملوكة (ﭹ) باهلل ورسوله؛ فالزواج منها (ﭺ) أي :أفضل،

وأنف�ع ،وأصل�ح (ﭻ ﭼ) ب�اهلل ،ول�و كان�ت ُح َّ�رة( ،ﭽ ﭾ) :جلامهل�ا ،أو
َح َسبها ،أوماهلا ،أو ذكائها ،ونحو ذلك.
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خط�اب ألولي�اء النِّس�اء ،ب�ألاَّ ُي َز ِّوج�وا نس�ا َءهم
وقول�ه (ﭲ ﭳ ﭴ):
ٌ
ِ
ِ
واملرشكني ،ولو كانوا من أهل الكتاب( ،ﮃ ﮄ) باهلل.
املؤمنات من الك َّفار
األرقاء اململوكني (ﭺ) أي :أص َلح لكم ،وأفضل عنـد اهلل من
(ﮆ ﮇ) م�ن ِّ
ِ
حل َس�به ،أو ماله ،أو
حرا (ﮋ ﮌ)َ :
تزويج املس�ـلامت( ،ﮉ ﮊ) باهلل ،ولو كان ّ
جاهه ،أو غري ذلك.
ِ
واملرشكين (ﮏ) بأقواهل�م وأفعاهل�م (ﮐ) الِّش�رِّ ك والكُفر،
(ﮎ) الك َّف�ار
ِ
املس�لمة ،وحيملها عىل الكُفر ،فيؤ ِّدي
املؤ ِّدي إىل دخول (ﮑ) يف اآلخرة ،فيتس� َّلط عىل

هبا إىل النَّار.

ِ
(ﮓ ﮔ) ِ
َ
األعمال الصاحل�ة ،وح ِّثه�م علـيه�ا،
بتعريفه�م
العب�اد (ﮕ ﮖ):

وكرمه.
(ﮗ) :بدعوهت�م إىل التوبة؛ ليغفر هلم ُذنوهبم (ﮘ) بتوفيقه ومش�يئته َ
ج�ج والرباهني ،يف أحكام�ه وترشيعه؛ (ﮝ
الح َ
(ﮚ ﮛ ﮜ)ُ :ي َو ِّض�ح هل�م ُ
ﮞ) أي :يت َِّعظون ويعملون هبا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
أن خري الدِّ ين ُمقدَّ م عىل خري الدُّ نيا.

بني جعل ِ
املسلمة حتت ِ
املرشك؛ لئلاَّ يجُ ْ رِبها عىل الكُفر،
وفيهاِ :حكْمة الرشيعة يف التفريق َ
ِ
الطرف األقوى.
احلرة العفيفة؛ ألنَّه َ
وبيان إباحة زواج املسلم من الكتاب َّية َّ

ِ
ألن ِ
احلرة ِ
املرشك�ة؛ َّ
وفيه�اَّ :
املس�لم
املرشك�ة تؤ ِّثر عىل أوالد
خري م�ن َّ
أن األَ َم�ة املؤمن�ة ٌ
بالكُفر ،وقد تفتِنه هو عن ِدينه.
أن الزوج هو ويل نفس�ه ،فال حيتاج إىل ويل؛ ألنَّه وجه ِ
وفيهاَّ :
اخلطاب إليه بقوله( :ﭲ
َّ
ٍّ
ُّ

ﭳ).

الرجوع إىل
وفيه�ا :عدم االغترِ ار بالظاهر
والص�ورة واالعتبارات الدُّ نيو َّية؛ ب�ل ينبغي ُّ
َ

احلقائق الرشع َّيةَّ ،
وأن التفضيل واالختيار يكون بنا ًء عليها.
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ِ
ِ
وفيه�ا :الرد عىل من ي ِ
الس�كَّان يف البلد
نادي
باملس�اواة َ
َ ُ
َّ ُّ
بين أتباع األديان ،وإعطاء مجيع ُّ

الواحد حقو ًقا متساوية؛ َّ
فاوت بينهم ،وال يستوي عنده الكُفر واإلسالم.
ألن اهلل
َ

وفيهاَّ :
التعمق يف دراسة األحكام الرشع َّية يقود إىل زيادة اإليامن وااللتزام به.
أن
ُّ

ِ
ب الناس إليهمِ ،
وج ْذ ِ
وفيهاَّ :
ومحلهم عليه
أن الك َّفار ال يتوانَون عن الدَّ عوة إىل كُفرهمَ ،

ِّ
الكنائس بإمكاناهتا اهلائلة.
بكل وسيلة ،كام تفعله اليو َم
ُ

وفيهاَّ :
أن اهلل ال جيعل للكافرين عىل املؤمنني س�بيلاً  ،وال يجُ يز أن يتس� َّلط الرجل الكافر
وهو األقوى طر ًفا -عىل الزوجة ِاملسلمة -وهي األضعف.-
َ
ِ
ِ
ِ
املس�لمة حت�ت س�لطان أو إدارة أو نفوذ كاف�ر أو كافرة،
املس�لم أو
جعل
وفيه�اَ :خ ْط�ر
واحلذر من خمالطة ِ
َ
املرشكني بدون مصلحة رشع َّية راجحة.

وفيهاَّ :
ُزوج نفسها.
أن أولياء املرأة هم الذين ُي َز ِّوجوهنا ،وأنهَّ ا ال ت ِّ
وفيهاَّ :
أن مسئول َّية األولياء خطرية وعظيمة.

ِ
وفيهاَّ :
فحكم غري املؤمن يتغيرَّ إذا آمن.
الحكم يدور مع ع َّلته -وجو ًدا وعد ًما-؛ ُ
أن ُ
اخلري لعباده.
وفيها :إرادة اهلل َ

وفيها :التثريب عىل الذين يغترَ ُّ ون باملظاهر ،دون اعتبار احلقائق.
وضوحا.
بني األضداد؛ ليزدا َد األمر
وفيهاَ :عقد املقارنة َ
ً

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ):

اض ِ
جاء يف سبب نزول اآلية :ما رواه ِ
ت
مسلم((( ،عن أنس َ ،أ َّن ال َي ُهو َد كَانُوا إِ َذا َح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ي 
وه�اَ ،و مَل ْ يجُ َ ام ُع ُ
�م مَل ْ ُي َؤاك ُل َ
وه� َّن فيِ ال ُب ُي�وتَ ،ف َس َ�أ َل َأ ْص َح ُ
�اب النَّبِ ِّ
الم ْ�ر َأ ُة ف ِيه ْ
َ
((( صحيح مسلم (.)302
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�ي َ ،ف َأن َْز َل اهللُ َت َع ىَ
�ال( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
النَّبِ َّ
ول اهلل « :اصنَعوا ك َُّل يَ ٍ
ﮪ) إِ ىَل ِ
آخ ِر اآل َي ِة؛ َف َق َال َر ُس ُ
َاح».
شء إِلاَّ النِّـك َ
ْ ُ
ْ
ِ
الر ُج ُل َأ ْن َيدَ َع من َأ ْم ِرنَا َش ْي ًئا إِلاَّ َخا َل َفنَا فِ ِيه!
َف َب َل َغ َذل َك ال َي ُهو َد َف َقا ُلواَ :ما ُي ِريدُ َه َذا َّ

وقول�ه (ﮠ) أي :أصحاب�ك ،أو الناس ،أو املس�لمون (ﮡ ﮢ) أي:
ِ
حيرم؟ وكان أهل اجلاهل َّية ُيشاهبون اليهود
عن إتيان النِّساء يف مكان َ
الحيض :أحي ُّل ذلك أم ُ
بالحيض.
يف َن ْبذ املرأة إذا حاضت ،وكانت النصارى يطأون نسا َءهم وال يبالون َ
فق�ال تع�اىل( :ﮤ) ي�ا حمم�د  ،يف ج�واب الس�ؤال( :ﮥ ﮦ) أيِ :
قذ ٌر،
َّ

ض�ار بالزوج والزوج�ة ،ولذلك أمر اهلل عبا َده بَت�رَ ْ ك َوطء احلائض؛ فقال ( :ﮧ
ٌّ
ِ
الحيض ،وهو ال َف ْرج( .ﮬ
ﮨ) أي :اجتنبوا جمِ اعه َّن (ﮩ ﮪ) أي :يف مكان َ

ﮭ) أي :ال تقرب�وا جمِ اعه َّن (ﮮ ﮯ) أي :ينقط�ع الدم .وعالمة ال ُّط ْهر :نـزول
السائل األبيض ،أو اجلفاف التا ّم.

(ﮱ ﯓ) أي :اغتس�لن من بعد احليض؛ (ﯔ) أيِ :
جامعوه َّن (ﯕ ﯖ
َ

ﯗ ﯘ) أي :يف موضع خروج الدم ،وهو ال ُق ُبل ،ال الدُّ ُبر.

التاركني هل�ا بالنَّ�دَ مِ ،
الذن�وب واآلث�امِ ،
(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) م�ن ُّ
العازمني عىل عدم
العود( ،ﯞ ﯟ) من األحداث والنجاس�ات ِ
واملتنزهني عن املعايص
احل ِّس َّية،
ِّ
َْ
والفواحشِ ،
بني طهارة الباطن والظاهر.
اجلامعني َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بني إفراط اليهود ،وتفريط النصارى.
وسط َّية هذه الرشيعةَ ،
َ

وفيه�ا :جواز االس�تمتاع باملرأة احلائض (من زوجة و َأ َمة) ،فيام ع�دا ال َف ْرج ،وهذا ُ
قول
أكثر العلامء؛ كام يف احلديث املتقدِّ م« :اصنَعوا ك َُّل يَ ٍ
صح عن عائشة
َاح»((( ،وكام َّ
شء إِلاَّ النِّـك َ
ْ ُ
ْ
 قالت« :له ُّ
كل يش إلاَّ َف ْرجها»(((.
((( مسلم (.)302

((( تفسري الطربي (.)378/4
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أيضا -ب�إزار ونحوه -إذا أراد
بعضه�م :جيب تغطية ما حول م�كان خروج الدم ً
وق�ال ُ
االستمتاع هبا؛ لقوله َ « :ل َك َما َف ْو َق ِ
اإل َز ِار»(((؛ لئلاَّ تؤ ِّدي مبارشتهُا إىل الوقوع يف

الوطء يف ال َف ْرج.-
املحظور -وهو َ

السة
بعض العلامء من قوله تعاىل (ﮬ ﮭ) :ت َْر َك مبارشة احلائض فيام َ
�م ُ
و َف ِه َ
بني رُّ َّ

والركبة؛ خشية الوقوع يف املحظور املؤكَّد -وهو إتياهنا يف مكان خروج الدم.-
ُّ
ويف اآلية :حتريم َوطء احلائضَّ ،
وأن َمن فعل ذلك فعليه التوبة.

ٍ
بدينار إذا أتاها يف َفورة الدم ،أو نصف دينار إذا
وقال بعض العلمـاء :علـيه أن يتصـدَّ ق
أتاها يف ِ
ٌ
وصححه بعض العلامء(((.
حديث مرفوع،
آخره وقبل ال ُغ ْسل .وقد ورد يف الباب
َّ

وقال آخرون من أهل ِ
يصححوا احلديث.
الع ْلم :ليس عليه إلاَّ التوبة .ومل
ِّ
ِ
تتيمم عند ُّ
وفيهاَّ :
تعذر
أن املرأة إذا انقطع َحيضها؛ ال يحَ ُّل َوطؤها حتى تغتسل باملاء ،أو َّ
االغتسال.
وفيهاِ :حرص الصحابة عىل الس�ؤال عن ِ
الع ْلم ،وعدم االستحياء من السؤال عماَّ ال ُبدَّ
َّ
ْ
من معرفته.
ِ ِ
الحكم؛ لتته َّيأ النفوس ل َقبوله.
وفيها :ذكْر ع َّلة ُ
ألن إتياهنا يف الحيض ٍ
وفيها :رمحة اهلل باملرأة والرجل؛ َّ
مؤذ هلا و ُمضرِ ٌّ به.
َ
ِ
وفيهاَّ :
ب طهارة الباطن والظاهر.
أن اهلل يحُ ُّ

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):

فش�به َّ
قول�ه تع�اىل (ﯡ ﯢ ﯣ) أي :مزرع�ة ألوالدكمَّ ،
ال�وطء باألرض،
حمل َ

والس�قيا؛ فكذلك ينمو
باحل�ب؛ فكام ينمو
والواط�ئ بالزارع ،وما َءه
ُ
ِّ
الزرع بالبذر واحلرث ُّ
َ
ولدُ الواطئ.

وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)207
((( رواه أبو داود (،)212
َّ

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)197
((( رواه أبو داود ( ،)264والرتمذي ( ،)136والنسائي ( ،)289وابن ماجه (،)640
َّ
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أي جه�ة كان الواطئ ،فال ح�رج عليه أن يأيت املرأة
(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) أي :م�ن ِّ

�رج ومكان الولد ،س�وا ًء كان الواطئ خل�ف املرأة ،أو أمامها ،أو ع�ن َجنْبها .وأ َّما
يف ال َف ْ
َ
م�كان خروج الغائط-؛ فقد ور َد يف النصوص الرشع َّيةال�وطء واإليالج يف َفتْحة الدُّ ُبر
َ

النه�ي عن�ه ،و َل ْع ُن َمن فع َلهَّ ،
وأن اهلل ال ينظر إليه ،وهو م�ن الكُفر األصغر ،وهو ال ُّلوط َّية
ُ
ِ
إن ذل�ك كان َ
الصغ�رى(((؛ فهو ُع�دوان وحرام ،و ُينايف احلي�اء .وقيلَّ :
انحراف قوم
أول
ُلوط.

وق�د ورد يف س�بب نزول هذه اآلي�ة :عن جابر بن عب�د اهلل  قال« :كَان ِ
َ�ت ال َي ُهو ُد
َ
َ
ِ
َت ُق ُ
الو َلدُ َأ ْح َو َل! َفن ََز َل ْت( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
�ول :إِ َذا َجا َم َع َها من َو َرائ َها(((؛ َجا َء َ
ﯦ ﯧ)»(((؛ فأبطل اهلل َ 
قول اليهود هذا.

أيضا :عن اب�ن ع َّباس  قالَ :جاء ُعمر إِ ىَل رس ِ
�ول اهلل
وور َد يف س� َبب ن�زول اآلية ً
َ َُ َ ُ
َ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
«و َما َأ ْه َلك َ
َك؟»َ ،ق َالَ :ح َّو ْل ُت َر ْحليِ ال َّل ْي َل َة(((!
ول اهللَ ،ه َلك ُ
ْت! َق َالَ :
ِ
وحي إِ ىَل رس ِ
َق َالَ :ف َل ْم َي ُر َّد َع َل ْي ِه َر ُس ُ
�ول اهلل َ ه ِذ ِه
�ول اهلل َ ش� ْي ًئاَ ،ق َالَ :ف ُأ َ َ ُ
الح ْي َض َة»(((.
اآل َي ُة( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)َ « ،أ ْقبِ ْل َو َأ ْدبِ ْرَ ،وات َِّق الدُّ ُب َر َو َ
ِ
َ
واألعامل الصاحلة ،وال
الطاعات
وقوله تعاىل (ﯩ ﯪ) أي :قدِّ موا إىل اآلخرة

أيضا يف إتيان نس�ائكم ٌ
عمل صالح تتَّخذونَه لآلخرة،
تنش�غلوا بالنِّس�اء عنها ،وليكُن لكم ً
ِ
ِ
وو ْض ِع الش�هوة يف
الوطء ،من إعفاف النفس ،وإعفاف الزوجةَ ،
وذلك بالنِّـ َّية الصاحلة يف َ
ِ
الوطء؛ لع َّل�ه أن يكون صاحلًا ،ونحو
احللال ،و َقب�ول ما أباحه اهلل ،وابتغ�اء الولد من هذا َ
احلسنة.
ذلك من الن َّيات َ

(ﯬ ﯭ)ِ :بف ْع�ل أوامره ،واجتناب نواهيه ،ومن ه�ذه النواهيَ :وطء َمن ال تحَ ِ ُّل،

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)592/1بلوغ املرام (ص ،)309صحيح الرتغيب والرتهيب (.)2434- 2424
((( يعني :من اخللف يف ال َف ْرج.

((( رواه البخاري ( ،)4528ومسلم (.)1435

((( وه�ذا أدب لطي�ف ،وكالم عفي�ف ،يريد منه الفاروق  أنَّه جامع امرأته يف ال َف ْ�رج ،لكن كان من ورائها،
فألدبه ومراعاة مقام النُّ ُب َّوة استعمل هذه العبارة.

وحسنه األلباين يف آداب الزفاف (ص.)103
((( رواه الرتمذي (،)2980
َّ
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الح ْيض�ة والدُّ ُب�ر( ،ﯮ ﯯ ﯰ) أي :ي�و َم القيام�ة بع�د ال َب ْع�ث؛
وال�وطء يف َ
َ
فاست َِعدُّ وا هلذا ال ِّلقاء.
(ﯲ ﯳ)ْ :
يسهم ،من الفوز العظيم ،وجنَّات النعيم ،إذا ات َقوا
أخ رِب ُه�م بام رُّ

ربهَّ م.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ُمعارشة الزوجة باملعروف.

احلث عىل تكثري الن َّْسل؛ َّ
وفيها :اإلشارة إىل ِّ
ألن الزارع يزرع أكرب ما يمكن من األرض.

ودعوة حتديد الن َّْسل من دسائس أعداء اإلسالم ،ومن ُخبث نواياهم.
وفيهاَّ :
أن العادات واملباحات تن َق ِلب بالنِّـ َّية الط ِّيبة إىل عبادات.
أن اإلنسان مع الشهوة يبتغي ما فيه ِ
وفيهاَّ :
احلكْمة والفائدة.

وفيه�ا :أنَّه ينبغي عىل الزوج أن حيافظ عىل ِص َّحة زوجته ،وتقوية ُقدرهتا عىل اإلنجاب،

كام َّ
ويتعاهدُ ه.
أن صاحب األرض حيافظ عىل َح ْرثه
َ

حرمها اهلل -كحال
حرم�ه اهلل ،واألحوال الت�ي َّ
وفيه�ا :اجتناب امل�رأة يف املوضع الذي َّ

والحيض والنِّفاس.-
صيام الفريضة ،واإلحرام ،واالعتكافَ ،

وفيها :اإلشارة إىل ِذكر اهلل عند ِ
اجلامع؛ لقوله( :ﯩ ﯪ).
وفيها :تقوى اهلل يف األهل.

وفيهاَ :و ْعظ املخالفني ألمر اهلل ،بأنهَّ م س ُيالقونه.

وفيها :فضيلة اإليامن؛ َّ
ألن اهلل تعاىل ع َّلق ال ُبرشى عليه.

(ﯵ ﯶ ﭬ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ):

الح ِلف ب�اهلل مان ًعا
قول�ه تع�اىل (ﯵ ﯶ ﭬ ﯸ ﯹ) أي :ال جتعل�وا َ
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حلف
وحاج�زا لكم عن عمل الطاعات ،وأن (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)؛ فلو
َ
ً
خريا ،أو ألاَّ َي ِص َل َرحمِ ًا ،أو ألاَّ
الص ْلح؛ َّ
ُ
فإن عليه أن يأيت اخلري،
يدخل َ
بني اثنني يف ُّ
ألاَّ يصنع ً
ف َعلىَ َي ِم ٍ
نيَ ،ف َأ َرى
و ُي َك ِّف�ر ع�ن يمينه ،كام قال « :إِنيِّ واهلل -إِ ْن َش�ا َء اهلل -الَ َأ ْح ِل ُ
َغيرْ َ َها َخيرْ ً ا ِمن َْها؛ إِلاَّ َأ َت ْي ُت ا َّل ِذي ُه َو َخيرْ ٌ َ ،وتحَ َ َّل ْلت َُها»(((؛ أي :جعلتُها حاللاً بالك َّفارة.
ف َعلىَ َي ِم ٍ
نيَ ،ف َ�ر َأى َغيرْ َ َها
وع�ن أيب هريرة  ع�ن النبي  قالَ « :م� ْن َح َل َ
َخ ا ِمنْها؛ َف ْلي ْأ ِ
ت ا َّل ِذي ُه َو َخيرْ ٌ َ ،و ْل ُي َك ِّف ْر َع ْن َي ِمينِ ِه»(((.
َ
يرْ ً َ
كل يشء ،وم�ا تتل َّفظ�ون ب�ه م�ن األَيامن (ﰃ) ِّ
(ﰁ ﰂ) :يس�مع َّ
ب�كل يشء،

وبن َّياتكم ،وأحوالكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
الح ِلف باهلل؛ ألنَّه ُجرأة على اهللُّ ،
ويدل عىل ِق َّلة التَّقوى،
حف�ظ اليمين ،وعدم اإلكثار من َ
نفسه فيه إىل خمالفة يمينه .ومن ُيكثِر من األيامن ق َّلام يخُ ِرج الك َّفارة إذا حنث.
و ُي َع ِّرض اإلنسان َ
ف يف ِّ
حق وباطل ،وعظيم وتافِه؛ ذه َبت هيب ُة اليمني من نفس�ه ،فينتهكها
كل ٍّ
الح ِل َ
أكث�ر َ
و َم�ن َ
ِ ِ ِ
ِ
ألدنى س َب ٍ
رب.
شعر أم مل يشعر -وهذا من أسبابب
ذهاب تقوى اهلل من ال َق ْلب ،وق َّلة ف ْعل ال ِّ
َ
ِ
وفيهاَّ :
حمرم؛ فال جيوز له العمل بمقتَىض يمينه.
أن َمن حلف عىل ت َْرك واجب أوف ْعل َّ

وفيه�اَّ :
أن التمادي يف الباط�ل،
بح َّجة اليمني التي حل َفها؛ أش�دُّ
واإلرصار عىل اخلط�إُ ،
َ
ِ
إث من خما َل ِ
وإعطاء الك َّفارة؛ كام يف احلديث« :واهلل ،لأَ َ ْن َي َل َّج((( َأ َحدُ ك ُْم بِ َي ِمينِ ِه فيِ
فة اليمين
ًم�اً
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْه ِله؛ آ َث ُم َل ُه عنْدَ اهلل من َأ ْن ُي ْعط َي َك َّف َار َت ُه ا َّلتي َف َر َض اهلل»(((.

حلف يمينًا تتع َّلق بأهله ،ويترضرون بعدم ِحنثه ،ويكون ِ
احلنث ليس
واملعن�ى« :أنَّ�ه إذا
َ
َّ

بمعصية؛ فينبغي له أن حينث فيفعل ذلك اليشء ،ويك ِّفر عن يمينه.
((( رواه البخاري ( ،)3133ومسلم (.)1649
((( رواه مسلم (.)1650

((( أي :يقيم عىل يمينه وال حينث هبا.

((( رواه البخاري ( ،)6625ومسلم (.)1655
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ف�إن ق�ال :ال أحن�ث ،بل أت�ورع ع�ن ارت�كاب ِ
اإلثم في�ه؛ فهو
احلنث ،وأخ�اف
َ
َّ
خمطئ هبذا القول ،بل اس�تمراره يف عدم ِ
الرضر عىل أهله ،أكثر إثماً من
احلنث وإدامة
َ
ِ
احلنث»(((.
ِ
وفيهاُّ :
رب والتَّقوى.
احلث عىل ف ْعل ال ِّ

بالذكر -مع أنَّه ٌ
ألن اهلل أفر َده ِّ
بني الناس؛ َّ
رب-
وفيها :فضيلة اإلصالح َ
داخل يف ُعموم ال ِّ
يدل عىل ِ
والتنصيص عىل اليشء بعد التعميم ُّ
العناية به.
أيض�ا :حتري�م ِّ
بين الناس
و ُيفه�م من�ه ً
كل م�ا ي�ؤ ِّدي إىل عك�س اإلصالح ،كاإلفس�اد َ

-بالنميمة ونحوها.-

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ):

قوله تعاىل (ﭑ ﭒ ﭓ) أي :ال ُيعاقبكم ،وال ُي ْل ِزمكم بالك َّفارة( .ﭔ ﭕ ﭖ)

الح ِلف ،كقول
وهو :ما جرى عىل ال ِّلس�ان،
ودرج يف الكالم ،م�ن غري َقصد اليمني وإرادة َ
َ
الشخص« :كال واهلل»« ،بىل واهلل».

حل�ف عىل ٍ
يشء يظ ُّن
املفسي�ن إىل أنَّه يدخل يف ال َّل ْغ�و يف اليمني :ما لو
َ
وذه�ب بع�ض رِّ
نفس�ه فيه ِ
حلف ألاَّ يفعل ش�ي ًئا،
صاد ًقا ،ث�م تبينَّ له خالف ذلك؛ فال ك َّفارة عليه .وكذا لو
َ
َ
ففع َله ناس ًيا؛ فال ك َّفارة عليه.

أيضا :اليمني يف حال ال َغ َضب.
وقال بعضهم :يدخل فيه ً

وك�رره؛ فليس قو ُله
أ َّم�ا َمن عق�د اليمني ،وعزم عليه ون�واه ،وأرا َده وجز َم به ،أو أكَّده َّ

يتحمل نتيجة ما تل َّفظ ب�ه؛ ولذلك قال تعاىل( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)
غ�وا؛ بل
َل ً
َّ

أي َق َصدَ تْه وع َقدَ تْه.

�و أيامهن�م (ﭟ) ال ُي ِ
(ﭝ ﭞ) لعب�اده ،يف َل ْغ ِ
عاجله�م بالعقوب�ة؛ ب�ل ِّ
يؤخرهم

ليتوبوا.

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)123/11
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
أن املدار عىل ما يف ال ُق ُلوب.
أن لل ُق ُلوب ك َْس ًبا ،كام َّ
وفيهاَّ :
أن للجوارح ك َْس ًبا.

كاذبا أو ِ
ِ
أن َمن َ
وفيهاَّ :
عامدً ا؛ فإنَّه ُي َ
ؤاخذ بذلك.
حنث يف يمينهً ،

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ):

قول�ه تع�اىل (ﭡ ﭢ) (اإليالء)ِ :
َ�رك َوطء الزوجة( .ﭣ ﭤ)
َ
الحل�ف عىل ت ْ

أي :الزوج�ات احلرائ�ر -كام قال بذلك أكثر العلامء -وليس اإلم�اء ،وقد َع ِل َم اهلل ما يكون
املغاضب�ةَّ ،
بالح ِلف؛
بين ال�زوج والزوجة من
َ
َ
وأن بعض األزواج يمتنع عن إتي�ان زوجته َ

فجعل لذلك أمدً ا -وهو أربعة أشهر -ال جيوز للزوج أن يزيد عليه؛ فلذلك قال( :ﭥ)

أي :انتظار (ﭦ ﭧ) قمر َّية.

حق
(ﭩ ﭪ) أيَ :ر َجعوا إىل زوجاهتم؛ (ﭫ ﭬ ﭭ) لِـام حصل من التقصري يف ِّ
الح ِلف بحرماهن َّن من حقه َّن( .ﭮ) باألزواج :حيث بينَّ هلم
الزوجات،
والتجرؤ عىل َ
ُّ
الحكم والك َّفارة ،وبالزوجات :حني جعل أمدَ اإليالء ال يزيدُ عىل أربعة أشهر.
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
حلف ألاَّ
حتري�م ُظ ْل�م الزوجة .وقد كان الواحد م�ن أهل اجلاهل َّية إذا أغض َبت�ه زوجته
َ
َ
َ
وجع�ل للممتنِع عن
فأبطل اهلل ه�ذه العادة،
يطأه�ا ،وربما تركَها مع َّلقة الس�نة والس�نتَني؛
الرضر.
زوجته أمدً ا ،فإ َّما أن َي ْرجع ،وإ َّما أن ُيط ِّلق؛ حتى ال يقع عليها َ

وفيه�اَّ :
أن اإليالء ليس من املعاشرَ ة باملعروف ،لكنَّه ق�د يكون أحيانًا مطلو ًبا للتأديب؛
النب�ي  ،لـماَّ آ َذتْه زوجاتُه بطل�ب زيادة النَّفقة ،ولمِا حصل بينه َّن بس� َب ِ
ب
كما فع َله
ُّ
ِ
ِ
شهرا؛ تأدي ًبا هل َّن.
شدَّ ة ال َغرية ،كام يف ق َّصة حتريم مار َية وحتريم ال َع َسل ،فامتنع عنه َّن ً
كام روى أنس  :ىَآل َر ُس ُ
َّت ِر ْج ُلهَ ،ف َأ َقا َم
�ول اهلل  من نِ َس ِائ ِه ،وكانَت ان َفك ْ
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ِ ِ
ٍ ((( ِ
�م ن ََز َلَ .ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
�ه ًراَ ،ف َق َال« :إِ َّن
�ول اهلل ،آ َل ْي َت َش ْ
فيِ َمشرْ ُ َب�ة ت ْس� ًعا َوعشرْ ي� َن َل ْي َل ًةُ ،ث َّ
الش ْه َر َيك ُ
َّ
ُون تِ ْس ًعا َو ِعشرْ ِ ي َن»(((.

وقد جاء عن أم املؤمنني عائش�ة  قالت« :كان إيالء رس ِ
�ول اهلل ُ :أ ْق ِس ُم
ُ َ ُ
ِّ
شهرا»(((.
باهلل ،ال أقر ُب ُك َّن ً
أن ال�ذي يحَ ْ ِل�ف ألاَّ يق�رب امرأته َّ
وفيه�اَّ :
أق�ل من أربعة أش�هر ،ال ينطبِ�ق عليه ُحكم

بني العودة والطالق.
اإليالء ،يف ختيريه َ

وفيهاَّ :
ب للمغفرة من اهلل.
أن رجوع اإلنسان عن خطئه ،س َب ٌ

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ):

قص�دوه .وهذا فِ ْعل الشرَّ ْ ط ،وجواب�ه حمذوف ،تقديره:
قول�ه (ﭰ ﭱ ﭲ) أيَ :
ِ
«فليوقعوه».
ويف هذا ٌ
دليل عىل َّ
يض األربعة أشهر ،وهو قول اجلمهور.
أن الطالق ال يقع
َّ
بمجرد ُم ِّ

وق�د ثب�ت عن ِ
عبد اهلل ِ
مضت أربع ُة أش�هرُ :يو َقف حتى
ب�ن عمر  أنه ق�ال« :إذا َ

ُي َط ِّلق ،وال يقع عليه الطالق حتى ُي َط ِّلق»(((.

ٍ
ٍ
رجل آىل من امرأته؛ فإنَّه إذا مضت األربعة أش�هر،
لف�ظ عن ابن عمر « :أ ُّيام
ويف

ٌ
مضت األربعة أشهر حتى ُيو َقف»(((.
ُو ِقف حتى ُي َط ِّلق أو يفيء ،وال يقع عليه
طالق إذا َ

ُ
َ
ربه علي�ه القايض ،ألنَّه ال جيوز تعليق الزوجة ،وال جيوز
الرجل
رفض
ف�إن َ
الطالق؛ أج َ

ُظ ْلمها يف اإلسالم.
((( أي :غُرفة عالية.

((( رواه البخاري (.)1911

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)411/2
ِ
ِ
ِ
َ
�ك َع ْنُ :عثْماَ َنَ ،و َعليِ ٍّ َ ،وأ يِ
«و ُي ْذك َُر َذل َ
((( رواه البخ�اري ( ،)5290مع َّل ًق�ا .وقالَ :
ب الدَّ ْر َداءَ ،وعَائ َش� َةَ ،وا ْثن َْي َع َشرَ
َر ُجلاً ِ ،م ْن َأ ْص َح ِ
اب النَّبِ ِّي .»
((( موطأ مألك (.)18
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راجع زوجته يف ِ
وال َّط ْلقة تكون ر ْجع َّية -عند مجهور العلامء-؛ فله أن ُي ِ
العدَّ ة.
َ

وقول�ه تع�اىل (ﭳ ﭴ ﭵ) أي :ألقواهل�م ،وم�ن ذلك :اإليلاء والطالق( .ﭶ)

بِنِّياتهِ م وأحواهلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن الطالق بيد الزوج؛ لقوله( :ﭰ ﭱ ﭲ).

وفيه�اَّ :
أيضا -وهو مذهب مجهور العلامء-؛
أن حكم اإليالء يقع عىل غير املدخول هبا ً

لدخوهلا يف ُعموم قوله( :ﭣ ﭤ).

وفيهاَّ :
أن اإليالء بعد األربعة أشهر حرا ٌم.

ِ
وفيهاَّ :
أحب إىل اهلل من الطالق؛ ألنَّه قدَّ م
والرجوع إىل الزوجة ُّ
أن اهلل ال يحُ ُّ
ب الطالقُّ ،

ال َفي َء عليه.

وفيه�اَّ :
أن املغف�رة والرمح�ة لل�ذي يرج�ع إىل زوجته هو األحس�ن ،واجل�زاء من ِجنس

العمل.

وفيها :أنَّه ال جيوز للزوج أن َّ
يتأخر عن َوطء زوجته أكثر من أربعة أش�هر ،إلاَّ برضاها،

الرزق ،أو حلصول أمر طارئ ،ونحو ذلك.
كالسفر لطلب ِّ

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ):

زوجها الطالق .فام هي
أوقع عليها ُ
وقوله (ﭸ) :مجع «مط َّلقة» ،وهي :التي َ
راجعه�ا زوجها يف ِ
ِعدَّ هت�ا؟ وكم تنتظر للن َظ�ر ومراجعة احلال؟ فاملط َّلقة قد ُي ِ
العدَّ ة ،وقد ال
ُ
ِ
ِ
صمته.
فتخرج من ع َ
ُيراجعها ُ
كم املط َّلقات من احلرائر املدخول هب َّنِ ،
غري احلوامل ،من اللاَّ ئى يحَ ِ ْضن.
فب َّين�ت اآلية ُح َ
نصوص أخرى.
وبق َّية أنواع املط َّلقات ب َّينت ِعدَّ تهَ ن
ٌ
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ِ
�ه َّن
أنفس ُ
فقال تعاىل( :ﭸ ﭹ ﭺ) أي :ينتظرن يف العدَّ ة ،ويحَ ْ بِ ْس�ن َ
ع�ن زواج جدي�د .و ُمدَّ ة هذا االنتظ�ار( :ﭻ ﭼ) أي :ثالث َحيض�ات ،وهو قول أبى
حنيفة وأمحد وكثري من العلامء .وقال مالك والشافعي َ
وآخرين :بل ثالثة أطهار.

الحيضاتُ :
ُّ
وي�دل على َّ
ق�ول النبي  لفاطمة بن�ت أيب ُح َبيش
أن األَ ْقراء ه�ي َ
- لـماَّ ش�كَت إليه كثر َة ال�دَّ م« :-إِ َّنماَ َذلِ َك ِع ْر ٌقَ ،فا ْن ُظ ِري إِ َذا َأتَ�ى َق ْر ُؤ ِك ،فَلاَ ت َُصليِّ ،
َفإِ َذا َم َّر َق ْر ُؤ ِك َف َت َط َّه ِريُ ،ث َّم َصليِّ َما َبينْ َ ال َق ْر ِء إِ ىَل ال َق ْر ِء»(((.
فين (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) م�ن
(ﭾ ﭿ ﮀ) أي :للمط َّلق�ات (ﮁ ﮂ) :يخُ َ

الحكم.
الحيض( ،ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) :وهذا إغرا ٌء هل َّن بالتزام ُ
الح ْمل أو َ
َ

فلا يحَ ِ ُّل للمط َّلقة أن تقول :إنيِّ حائض ،وهي ليس�ت بحائض ،أو العكس .وال تقول:

إين ُحبىل ،وهي ليست حبىل ،أو العكس.

ِ
أمر
ويف اآلي�ة :هتدي�دٌ  ،أي :إن ك� َّن صادقات يف اإليمان باهلل واليوم اآلخر؛ فلا يكت ُْم َن َ
الحيض.
الح ْمل أو حقيق َة َ
َ

وقول�ه (ﮏ) أي :أزواج املط َّلق�ات .و(البع�ل) :ه�و الس�يد املال�كُ ،أ ِ
طل�ق عىل
ِّ
َْ
ِ
الزوج؛ لقيامه بأمر زوجته وس�يادته عليها( .ﮐ) أي :ىَ
أول ،حتى من أنفس�ه َّن (ﮑ)
ِ
ِ
عي( .ﮔ ﮕ) أي :األزواج
الر ْج ِّ
أي :بإرجاعه� َّن (ﮒ ﮓ) أي يف زمن عدَّ ة الطلاق َّ

(ﮖ) :معارشة باملعروف.

(ﮘ) أي :للزوج�ات م�ن احلق�وق (ﮙ ﮚ ﮛ) م�ن حق�وق األزواج
ِ
وحسن
(ﮜ) :الذي عر َفه الشرَّ ْ ع،
وتعار َ
الم ْهر والنَّفقة والك ْسوة ُ
ف عليه الناس ،من َ
َ
ِ
العرشة.
اخل ْلقةِ ،
(ﮞ ﮟ ﮠ) :يف قوة العقل ،وقوة ِ
احلق.
وع َظم ِّ
َّ
َّ

منتقم ممن عصاه( .ﮤ) :ذو ِ
(ﮢ ﮣ) أي :غال�ب ،ذو ِع َّ�زةِ ،
احلكمة البالغة ،يف
ٌ َّ
ِ
الزوجني.
حكم يف
أمره وشرَ ْ ِعه و َقدَ ِره ،وفيام
َ
َ
((( رواه أبو داود ( ،)280والنسائي ( ،)211وابن ماجه ( ،)620وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)2363
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أيضا:
ويف هذه اآلية من الفوائد ً

املرج�ع إليهن يف معرفة انقضاء ِ
وأن ِ
أن املط َّلق�ات مؤتمَ ن�ات عىل ما يف أرحامه َّنَّ ،
َّ
العدَّ ة،
َّ

بالحيضات أو األطهار.
َ

ِ
احلق.
وفيها :التخويف باليوم اآلخر ،والتهديد به عىل قول
خالف ِّ

وفيهاَّ :
باحلق ،من غري زيادة وال نقصان.
أن الواجب عىل املط َّلقة وغريها اإلخبار ِّ
خصوصا إذا تع َّلقت به حقوق َ
اآلخرين.
احلق،
وفيها :أنَّه جيب
التحري يف قول ِّ
ً
ِّ

وفيه�ا :مقاوم�ة النفس يف إجابة األغ�راض اخلبيثة؛ فقد تريد نف�س املط َّلقة أن تتخ َّلص
ِ
ِ
فتفوت
الحيضات قبل أن
تنقيض العدَّ ة احلقيق َّيةِّ ،
بسعة ،فتكذب عليه يف مرور َ
من الزوج رُ
َ
عليه ح َّقه الرشعي يف مدَّ ة املراجعة .وقد تدعوها نفس�ها إىل إطالة مدَّ ة ِ
فيترضر
العدَّ ة ك َِذ ًبا،
ُ
ُ
َّ ُ
َّ
ِ
تتزوجه
ال�زوج باإلنفاق عليها نفق ًة ال تس�تح ُّقها .وقد تكتُم حمَ ْ َله�ا؛ حتى جتع َله لرجل آخر َّ
بعدَ ه .ونحو ذلك من األغراض اخلبيثة.

احلق ،وعد ِم َكت ِْمه أو تغيريه.
فأمر ُه َّن اهلل تعاىل بقول ِّ
َ

ألن َعالقة الزوج َّي�ة ال تزال قائم ًة؛ حيث َّ
و«زوجا»؛ َّ
إن
المط ِّل�ق « َب ْعلاً »
ً
وفيها :تس�مية ُ

عي.
الطالق َر ْج ٌّ

وفيها :إعطاء ٍّ
َ
احلقوق لآلخر.
الزوجني
كل من
َ

بني ال�زوج والزوجة يف الدرجة واحلقوق؛ َّ
ألن
وفيهاُ :بطالن قول َمن يقول بالتس�اوي َ

اهلل جعل الس�يادة للرجل ،وجعل له َف ْضلاً عىل زوجته؛ ولذا فعليها االحرتام والتعظيم له،
بس� َب ِ
وفرق
ب َعقله وإنفاقه ،و ُمعاناته اهلمو َم والغمو َم والش�دائد واألهوال يف سبيل ذلكَّ .

بني الذكر واألنثى يفَّ :
الش�هادة ،واملرياث ،والدِّ َية ،واإلمام�ة ،والقضاء ،والتعدُّ د،
الش�ارع َ
ِ
والر ْجعة من ح ِّقه ،وغري ذلك.
وجعل الطالق بيده وحدَ هَّ ،
وفيه�اِ :ذك�ر ِع�دَّ ة املط َّل ِ
ِ
املدخول هب� َّنِ ،
ِ
حيضن.
احلرائ�ر
قات
غير احلوامل ،من الَّل�اَّ يت ْ
وخرج�ت من اآلية :املط َّلق�ة األَ َمة ،واحلامل ،وغري املدخول هبا ،واليائس�ة التي ال حتيض؛
َ
نصوص أخرى.
فب َّينت أحكا َم ُه َّن
ٌ
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ُّ
وص�ح عن اب�ن ع َّباس  أنَّ�ه قال:
احل�ث على ُحس�ن معارشة امل�رأة.
ويف اآلي�ة:
َّ
ِ
أحب أن تتز َّي�ن يل؛ َّ
ألن اهلل يقول( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
�ب أن أتز َّي�ن للم�رأة ،كام ُّ
«إنيِّ ُأح ُّ

ﮜ)»(((.

أن الدرجة التي للرجال عىل النِّساء هي :التفضيل الدُّ نيوي ،يف ِ
وفيهاَّ :
اخل ْلقة والطبيعة،

وج ْع ِ
�ل الرجل أقدَ َر عىل الك َْس�ب لإلنفاق عىل املرأة .وأ َّم�ا يف اآلخرة :فالدرجات عند اهلل
َ
بح َسب اإليامن والعمل الصالح.
َ

ٌ
وفيهاَّ :
مرشوط بإرادة اإلصالح واالئتالف وااللتئام مع زوجته،
الر ْجعة للزوج
أن َّ
حق َّ
ِ
ِ
الم ْهر ُم ْر َغمة.
إمساكها
كتطويل املدَّ ة عىل املرأة وهو ال يريدها ،أو
ال اإلرضار،
َ
لتدفع له َ
وفيها :وجوب ِ
العدَّ ة بثالث َحيضات عىل املط َّلقة ،سوا ًء كانت بائنًا أم ال ،فتعتدُّ بثالث
َحيضات بعد الطلقة األوىل ،أو الثانية ،أو الثالثة.

تزوجتك ِ
ِ
وفيهاَّ :
فأنت طالق»؛ مل َت ْط ُلق إذا
أن الطالق ال يقع قبل النِّـكاح؛ فلو قال« :إن

تزوجت؛ ألنَّه ال طالق إلاَّ بعد نكاح.
َّ
الرجوع إىل قول املرأة يف ِعدَّ هتا ،وأنهَّ ا مؤمتَنة يف اإلخبار عن ذلك.
وفيهاُّ :

وفيه�اَّ :
والس�كْنى؛ لقول�ه تعاىل:
أن املط َّلق�ة الرجع َّي�ة ال ت�زال زوج� ًة ،هلا ُّ
ح�ق النَّفقة ُ

(ﮏ).

وخالف فِطرة اهلل؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن ذلك َي ْط َعن يف رجولته،
الرجال بالنِّساء،
َ
أن من ت ََّش�به من ِّ

ودرجة تفضيله.

تضمنت هذه اآلي�ة :األمر يف قوله( :ﭹ) ،والنه�ي يف قوله( :ﭾ ﭿ)،
وق�د َّ

واجلواز يف قوله( :ﮐ) ،والوجوب يف قوله( :ﮘ).

وفيها :تذكري الرجل َّ
غالب ،لئلاَّ يطغى عىل زوجته.
عزيز
بأن اهلل ٌ
ٌ

أن على ٍّ
وفيه�اَّ :
الزوجين أدا َء ما جيب عليه م�ن احلقوق لآلخر؛ فكما أنَّه يليق
كل م�ن
َ
بالرجل أن ُي ِنفق ،فيليق بالزوجة أن تخَ ِْدم وتر َعى.
((( مصنف ابن أيب شيبة (.)196/4
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ِ
عي ما يلزم من الرشوط
الر ْج ّ
وفيه�ا :أنَّه ال يلزم إلرجاع الزوج زوجته يف ع�دَّ ة الطالق َّ

الطر َفني.
الم ْه ُر ،وال الو ُّيل ،وال رضا َ
رتط َ
يف َعقد النِّـكاح ،فال ُيش َ

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ):

ِ
ُ
ُ
أحق َبر ْجعة امرأته،
غري مق َّي ٍد بعدَ ٍد معينَّ ؛ وكان
كان
الرجل َّ
الطالق يف ابتداء اإلسلام َ
ِ
ِ
ِ
رضر عىل
فيح ُّ
مرة ،فلَّم�اَّ كان هذا فيه ٌ
�ق ل�ه أن ُيراج َعها ما دامت يف الع�دَّ ة ،وإن ط َّلقها مائة َّ
ِ
قص اهلل تعاىل
الزوج�ات -وكان البعض يؤذي املرأة بتعليقها ،ف�إذا دنَت عدَّ تهُ ا راج َعها-؛ رَ َ
املرة والثنتَني ،وأباهنا بالكل َّية يف الثالثة ،بينون ًة
الطلاق إىل ثالث َط ْلقات،
َ
الر ْج َع�ة يف َّ
وأباح َّ
وفِرا ًقا ال َر ْج َعة فيه.
الر ْجع�ة (ﮧ)ِّ ،
لكل واحدة م�ن الطلقتَني
فق�ال تع�اىل( :ﮦ) أي :ال�ذي فيه َّ
ِ
ِ
إيقاعهام ُدفع ًة واحدةً.
«طلقتان»؛ إشار ًة إىل عدم جواز
ِعدَّ ة .ومل يقل:
(ﮩ ﮪ) أي :على ال�زوج إذا أراد الرجع�ة أن ي ِ
معروف يف
مس�كها بام ه�و
ٌ
ُ
َّ ْ
ف عليه الناس ،من ِ
العرشة الط ِّيبة احلس�نة( .ﮫ ﮬ) :بترَ ْ ك املرأة حتى
تعار َ
الشرَّ ْ ع ،وما َ
حيس�ن إليها ،بأن يمتِّعه�ا عند ِ
تنقضي ِعدَّ هت�ا( ،ﮭ) أيِ :
الفراق بشيء يجَ ْ رُب ك رَْسها،
َُ
َ
و ُي َط ِّيب َق ْلبها.
�ق الرجل امرأتَه تطليقتَين؛ فليت َِّق اهلل
وق�ال اب�ن ع َّباس  يف تفسير اآلية« :إذا ط َّل َ
ٍ
إيقاعها)؛ فإما أن ي ِ
ِ
بمعروف ،ف ُي ْح ِس�ن ُصح َبتها ،أو
مس�كها
يف التطليقة الثالثة (يعني :قبل
َّ ُ
يسحها بإحسان؛ فال ِ
يظلمها من ح ِّقها شي ًئا»(((.
ُ رَ ِّ
قوله (ﮯ ﮰ ﮱ) يعني :يا أيهُّ ا األزواج (ﯓ ﯔ) ِ
بغري رضا الزوجات (ﯕ

كثريا( .ﯘ ﯙ ﯚ) أي :يظ ُّن
ﯖ):أعطيتُموه� َّنَ ،
وو َهبتُموه َّن (ﯗ) قليلاً أو ً
عط�ي ٌّ
كل منهما اآلخ�ر ح َّق�ه :فتخاف
الزوج�ان ويتو َّقع�ا (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) أي :ألاَّ ُي
َ
((( تفسري الطربي (.)543/4
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أمرا ،وت ِ
وس�و َء ُ
الخلق والكراهية
ُظهر
َ
النش�وز ُ
الزوجة أن تعيص اهلل يف زوجها ،فال تطيع له ً
للزوج .وخياف الزوج إن مل تُطِعه زوجته أن يتعدَّ ى عليها.
خيش ذلك الزوج والزوجة ،أو أقارهبام ،أو َمن تدَّ خل
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أيَ :
لإلصلاح ،أو احلاكم أو القايض ،ونحوهم ممن له صلة ِ
بني الزوجني؛ (ﯦ ﯧ
باخلالف َ
َّ
ح�رج يف هذه احلالة عىل الرج�ل يف األَ ْخذ ،وال عىل املرأة يف طلب
ﯨ) أي :ال إث�م وال َ

ُ
النبي 
الخلع( .ﯩ ﯪ ﯫ) ود َف َعتْه وبذ َلتْه ،لريىض ُ
زوجها بمفارقتها ،كام قال ُّ

المرأة ثابت بن َق ْيس ،لـماَّ أرا َدت ُ
الخلع من زوجهاَ « :أت َُر ِّدي َن َع َل ْي ِه َح ِدي َق َت ُه؟»َ ،قا َل ْتَ :ن َع ْم.
َق َال َر ُس ُ
الح ِدي َق َةَ ،و َط ِّل ْق َها َت ْط ِلي َق ًة»(((.
ول اهلل « :ا ْق َب ِل َ
الخلع من غري س� َب ٍ
رشعي؛ َّ
فأ َّم�ا إذا طل َب�ت امل�رأة الطالق أو ُ
فإن ذل�ك حرا ٌم عليها؛
ب
ٍّ
لقول�ه َ « :أ ُّيَم�اَ ا ْم َر َأ ٍة َس َ�أ َل ْت َز ْو َج َها طَلاَ ًق�ا فيِ َغيرْ ِ َما َب ْ�أ ٍ
س؛ َف َح َ�را ٌم َع َل ْي َها َر ِائ َح ُة
(((
ات»(((.
المنَافِ َق ُ
«الم ْخت َِل َع ُ
ات ُه َّن ُ
اجلَنَّة»  ،ويف احلديثُ :
ورش َع�ه لعباده( .ﯰ
(ﯭ) أي :األح�كام املذك�ورة (ﯝ ﯞ) وه�و :م�ا حدَّ ده َ

للمخالفة إىل ما هناكم عنه( .ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) أي :يتجاوز
ﯱ) أي :ال
َ
تتجاوزوها ُ
ِ
لس َخط ربهِّ م.
املتعرضون َ
أحكا َمه؛ (ﯷ ﯸ ﯹ) ألن ُفسهمِّ ،

مسألة:

ِ
املختلعة:
اختلف العلامء يف ِعدَّ ة
ٌ
مجهورهم :إنهَّ ا ثالث حيضات ،وبنَوا ذلك عىل َّ
أن ُ
طالق.
الخ ْلع
فقال
ُ

ويف ق�ول ع�ن اإلمام أمح�د  :إن عدَّ هتا حيضة ،وه�و املروي عن عثامن ب�ن عفان ،وابن

عمر ،وابن عباس ،وغريهم(((.
((( رواه البخاري (.)5273

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)2035
((( رواه أبو داود ( ،)2226والرتمذي ( ،)1187وابن ماجه (،)2055
َّ
((( رواه الرتمذي ( ،)1186وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)6681
((( انظر :املوسوعة الفقهية (.)252/19
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ِ
الخلع َفس�خ-؛ لِـام ثبت َّ
َّ
والراجحَّ :
ألن ُأن امرأة ثابت
املختلعة َحيضة واحدة
أن ِعدَّ ة
اخ َت َلع ْت من َزو ِجها َعلىَ َعه ِ
�د النَّبِ ِّي َ ،ف َأ َم َر َها النَّبِ ُّي َ أ ْن َت ْعتَدَّ
ْ
ْ َ
اب�ن َقيس ْ َ
بِحي َض ٍ
ِ
ِ
بح ْيضة((( ،وهو
�ة((( ،وجاء ذلك ً
َْ
عوذ ،أنهَّا ُأم َرت أن تعتدَّ َ
الر َب ِّيع بنت ُم ِّ
أيضا يف ق َّصة ُّ
الذي قىض به عثامن بن ع َّفان َ ،ت َب ًعا لقضاء رسول اهلل .(((
املختلعة يف عدِّ هتا ،بعد أن بذ َلت له ِ
ِ
وعىل هذا :فال يحَ ِ ُّق للزوج أن ُي ِ
الفدية وافتدَ ت
راجع
ِ
بنفس�ها -وإلاَّ َمل�ا صار يف ُ
أمرها؛ جاز له أن
الخ ِلع فائدة -لكن إن َ
انقض�ت عدَّ هتا وملكَت َ
َي ْر ِجع إليها بعقد جديد ،إذا رض َيت بذلك.
زوجها يف ِعدَّ ة ُ
الخلع؟ ذهب مجهور العلامء إىل أنَّه ال يقع.
وهل يقع الطالق إذا ط َّلقها ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
رمحة اهلل بالزوجة؛ حيث حدَّ لزوجها ثالث طلقات ،ال يستطيع أن يتعدَّ اها.
ُ
الترسيح بإيذاء.
اإلمساك مع اإلرضار ،وال
وفيها :أنَّه ال جيوز
ُ

وفيهاَ :ج رْب َق ْل ِ
انتهت ِعدَّ هتا ،بتمتيعها
ب املرأة املط َّلقة ،إ َّما بر ِّدها ،وإ َّما باإلحسان إليها إذا َ
ٍ
ِ
ونحوه.
بامل
وفيها :اإلحسان عند إهناء ال َعالقة الزوج َّية.

وفيها :أنَّه ال جيوز للمرأة طلب ُ
الخلع مع استقامة احلال بينها وبني زوجها.
ِ
باملحافظة عىل األرسة ،وعد ِم تفكيكها.
وفيهاِ :عناية الشارع

وفيهاَ :د ْفع أشدِّ املفسدتَني ،بارتكاب أهونهِ ام وأخ ِّفهام؛ فقد يكون إهناء ال َعالقة الزوج َّية

َ
أهون من اإلبقاء عليها.
يف بعض األحيان

ترصف املرأة يف مالهِ ا باملعروف.
وفيها :جواز ُّ

وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
((( رواه أبو داود ( ،)2229والرتمذي (،)1185
َّ
وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
((( رواه الرتمذي (،)1185
َّ

وحسن إسنا َده األلباين يف صحيح أيب داود (.)431/6
((( رواه النسائي ( ،)3498وابن ماجه (،)2058
َّ
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الخلع ال بدَّ أن يكون برضا الزوجة ،إذا كانت ِ
وفيهاَّ :
أن ُ
الفدْ ية منها.
ُ

ِ
َّ
َ
يأخ�ذ منها أكثر ممَّا
املختلعة أن
بعض العلامء على أنَّه جيوز ل�زوج
وفيه�ا :م�ا
اس�تدل به ُ

أعطاها؛ ل ُعموم قوله تعاىل( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ).

ُ
النبي  المرأة ثابت ابن
واألعدَ ل :ألاَّ يأخذ منها إلاَّ ما أعطاها؛ وعليه
حديث ِّ
الخلع من زوجهاَ « :أت َُر ِّدي َن َع َل ْي ِه َح ِدي َق َت ُه؟»َ ،قا َل ْتَ :ن َع ْمَ .ق َال َر ُس ُ
َق ْيس ،لـماَّ أرادت ُ
�ول اهلل
الح ِدي َق َةَ ،و َط ِّل ْق َها َت ْط ِلي َق ًة»(((.
« :ا ْق َب ِل َ
وهذا األَ ْخذ -عىل ِّ
املضارة من الزوج.
رتط فيه عد ُم
َّ
كل حالُ -يش َ

الخلع ليس بطالق ،بل هو َف ْسخ؛ َّ
وظاهر اآليةَّ :
أن ُ
بني قوله( :ﮦ
ذكره َ
ألن اهلل تعاىل َ

ﮧ).

(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ):

قول�ه (ﯻ ﯼ) أي :التطليق�ة الثالث�ة؛ (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) أي :من بع�د ال َّطلقة الثالثة،
ِ
ُ
ويدخل هبا ويجُ ِام ُعها،
صحيحا،
نكاحا
ً
غري املط ِّلق هلا ،ف َينكحها ً
(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) أيَ :
ٍ
ٍ
حتليل.
نكاح
نكاح رغبة ،ال َ
رتط أن يكون هذا النِّـكاح الثاين َ
و ُيش َ
(ﯻ ﯼ) يعن�ي :ال�زوج الثاين ،بعد أن َ
وانقضت ِعدَّ هتا؛ (ﰉ
دخل هبا وجام َعه�ا،
َ
ٍ
ﰊ ﰋ) يعني :عىل املرأة والزوج األول (ﰌ ﰍ) يعنيٍ :
جديد .بشرَ ْ ط (ﰎ
بعقد
ِ
الصحبة ،بعد
�وا أن يك�ون بينهما
وحس�ن ُّ
الصالح ُ
ُ
ور َج َ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) أيَ :علَم�اَ َ
نَدَ ِمهام عىل ِعرشتهِ ام السابقة التي أوجبت هلام ِ
الفراق.
َ
وقيل :إن َع ِل َّ ِ
كاحهام عىل غري التحليل.
أن ن َ
ماَ

وو َّضحها (ﰘ ﰙ ﰚ) ما
(ﰕ ﰖ ﰗ) أي :رشائ ُعه ،التي َحدَّ دها وب َّينها َ
أمرهم اهلل تعاىل به؛ فهم ِ
املنتفعون هبا ،النافِعون لغريهم.
َ
((( رواه البخاري (.)5273
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّ�ه َي ِص ُّح رجوع الزوج�ة املط َّلقة ثال ًثا إىل زوجه�ا األول ،إذا توافرت الرشوط ،وهي:
صحيحا رش ًعا ،وأن يكون
زواجا
زوج آخر
تنقضي ِعدَّ هتا من الزوج األول،
أن
ً
ً
ويتزوجها ٌ
َّ
َ
ِ
ِ
باحا يف هذا النِّـكاح،
نكاح رغبةَ ،يقصد فيه اس�تدام َة العرشة ،وأن يطأها َوط ًئا ُم ً
نكاحه هلا َ
ُ
ِ
وانقض�ت عدَّ هتا منه؛ ج�از أن ت َْرجع إىل األول ب َعقد جدي�د .وكذا لو فارقها
ث�م إذا ط َّلقه�ا
َ
بموت ،أو ُخلع ،أو َف ْسخ ،بعد َوطئها.
الثاين َ

وفيهاَّ :
صحيحا؛ فال َي ِص ُّح أن ت َْر ِجع بعده إىل األول.
أن نكاح الزوج الثاين إذا مل يكن
ً

وم�ن أحكام اآلية :بطالن نكاح التحليل ،وهو أن يتزوج املط َّلقة ثال ًثا ش�خص ،ب َق ِ
صد
ٌ
َّ
ُ

أن يحُ ِّلله�ا لزوجه�ا األول .وه�ذا حرا ٌم ،س�وا ًء رشطوا عليه ذلك يف ُصل�ب ال َعقد ،أو قبل

الم َح ِّل َل،
ال َعقد ،أو َّ
النبي  بقولهَ « :ل َع َن اهلل ُ
تطوع بذلك من تلقاء نفسه ،وقد لعنَه ُّ

الم ْستَعار» ،كام يف احلديث(((.
الم َح َّل َل َل ُه»(((،
َ
النبي  املح ِّل َل بـ «ال َّت ْيس ُ
ووصف ُّ
َو ُ

ٍ
يتزوج م�ن ُمط َّلقة أخي�ه ثال ًثا ،من غري
ولـَّم�اَّ ُس ِ�ئل ابن عم�ر  عن
رج�ل أراد أن َّ
ِ
ِ
ٍ
احا عىل َع ْه ِد رس ِ
ول اهلل .(((»
مؤامرة منه ،ل ُيح َّلها ألخيه؛ فقالُ « :كنَّا َن ُعدُّ َه َذا س َف ً
َ ُ
وفيها :العمل بغ َلبة الظ ِّن؛ لقوله تعاىل( :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ).

وفيه�اَّ :
الرتاج�ع بغري ه�ذا الشرَّ ْ ط (وه�و غلبة ال َّظ� ِّن بإقامة ح�دود اهلل) يكون إثماً ،
أن
ُ

وشقا ًء ونكدً ا ،وخسار ًة مال َّية.

وفيها :تعظيم شأن النِّـكاح؛ لِـام ورد فيه من التفصيل والبيان.

خصوصا
وفيه�ا :دالل� ٌة على أنَّه ينبغ�ي لإلنس�ان إذا أراد أن يدخل يف أمر من األم�ور،
ً
ووثِق
الوالي�ات
ق�وة عىل ذلكَ ،
الصغار والكبار -أن ينظر يف نفس�ه ،فإن رأى من نفس�ه َِّّ
هبا؛ أقد َم ،وإلاَّ
أحجم.
َ
((( رواه أبو داود ( ،)2076والرتمذي ( ،)1119وابن ماجه ( ،)1935وهو يف صحيح اجلامع (.)5101
وحسنه األلباين يف اإلرواء (.)310/6
((( رواه ابن ماجه (،)1936
َّ

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1898
((( رواه احلاكم يف املستدرك ( ،)217/2والبيهقي يف السنن الكربى (،)339/7
َّ
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وفيها :فضيل ُة أهل ِ
الع ْلم؛ َّ
خاصا هبم ،وأنهَّ م املقصودون
ألن اهلل تعاىل جعل تبيينَه حلدوده ًّ

بذلك دون غريهم؛ فقال( :ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ).

ِ
ِ
وفيهاَّ :
حدود ما أنزل عىل رسوله ،والتف ُّق َه فيها.
ب من عباده معرف َة
أن اهلل تعاىل يحُ ُّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ):

قول�ه تع�اىل (ﭑ ﭒ ﭓ) يعن�ي :طال ًق�ا َر ْجع ًّي�ا ،يف الطلق�ة األوىل والثاني�ة( .ﭔ
ﭕ) أي :قاربن هناية ِ
العدَّ ة ،كام تقدَّ م يف قوله تعاىل( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [البقرة.]228 :
َ
(ﭖ) أيِ :
راجعوه� َّن إذا ش�ئتُم (ﭗ) وهو :ما ُع ِ
�رف من الشرَّ ْ ع من
ِ
إرجاعها ،كال َّلفظ ِّ
الر ْجعة ،وبام
الدال عىل ذلك ،مثل قوله« :راجعتُك» ،واإلشهاد عىل هذه َّ
الصحبة واملعارشة.
هو
ٌ
معروف يف الشرَّ ْ ع وعند الناس من ُحسن ُّ

(ﭘ ﭙ) يعن�ي :اتركوه�ن بلا مراجع�ة ،حتى تنقضي ِ
العدَّ ة متا ًم�ا ،فتخرج من
َّ
ُ
ُ
َ
ِع ْصم�ة زوجـه�ا ،ف ُي ِ
خرجه�ا إىل بي�ت أهلها ُمك ََّرم�ة ،و ُي َمتِّعها بام
فارقهـ�ا( .ﭗ)َ :ف ُي
َ
خماصمة وال س ِ
ٍ
وء أدب.
يط ِّيب خاطرها ،من غري
ُ

(ﭜ ﭝ) أي :ال ت ِ
َ
تريدون (ﭞ)
ُراجعوه َّن إذا مل يكن لكم هب َّن رغبة ،وإنَّام

أي :اإلرضار بالزوج�ة ،بس�وء ِعشرة ،أو تطوي�ل ِ
الع�دَّ ة ،و َمنْعها من ال�زواج برجل آخر.
َ
ِ
بأي شكل كانت.
ومضارة املسلم حرا ٌمِّ ،
َّ
ولذ ق�ال( :ﭟ) أي :لت َقعوا يف العدوان عىل الزوجات ،ب ُظ ْل ِم ِهن ،بتطويل ِ
العدَّ ة،
َّ
ُ
أو إجلائه َّن إىل االفتداء باملال و َطلب ُ
الخلع.
(ﭡ ﭢ ﭣ) وه�و :إمس�اك اإلرضار ،املؤ ِّدي لل ُع�دوان؛ (ﭤ ﭥ ﭦ) أي:

اإلثم وعقوب َة اهلل.
ب عىل نفسه
أرض بنفسه يف احلقيقة ،باإلضافة إىل ُظ ْلم الزوجة؛ ألنَّه ج َل َ
َ
َّ
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(ﭨ ﭩ) أي :ال جتعل�وا -أيهُّ �ا األزواج( -ﭪ ﭫ) التي يبِّي�نِّ فيها أحكا َمه
ِ
ِ
تتهاونوا هبا ،أو ترتكوا العمل
(ﭬ) أيَ :م ْوض ًعا لالستهزاء واالستخفاف وال َّلعب ،وال َ

هبا.

ِ
النبي « :ثَلاَ ٌ
وال َ
ث َجدُّ ُه َّن
بني اجلا ِّد
ف�رق يف وقوع الطالق َ
واهلازل؛ كام ق�ال ُّ
الر ْج َع ُة»(((.
َجدٌّ َ ،و َه ْزلهُ ُ َّن َجدٌّ  :النِّـك ُ
َاحَ ،والطَّلاَ ُقَ ،و َّ
(ﭮ) -بال ِّلس�ان وبال َق ْلب وباجل�وارح( -ﭯ ﭰ ﭱ) :باإلسلام ،وببِ ْعثة

النب�ي  ،وببيان األحكام ،وما س�وى ذلك( .ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) وهو:
ِّ

الحكم،
الس�نَّة النبو َّية ،وقي�ل :أرسار الرشيعة .فالكتاب فيه ُ
القرآن( ،ﭷ) وهيُّ :
ِ
ِ
أوامره ونواهي�ه .فاذكرومها بالعمل هبام .وأفر َد هذه النِّ َعم
واحلكْم�ة فيها بيان ِحكْمة اهلل يف

ِّ
تنبيها عىل رشفها.
بالذكر؛ ً

ويأمرك�م وينهاكم هب�ذا الوحي ال�ذي أنز َله
وهل�ذا ق�ال( :ﭸ ﭹ ﭺ) أيُ :ي َذكِّرك�م
ُ

وسنَّة.
عليكم ،قرآنًا ُ

ِ
َ�رك نواهيه( .ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
(ﭻ ﭼ) أي :خاف�وا عقا َب�ه ،بامتثال أوامره ،وت ْ
ٍ
ٍ
رسا وإعالنًا.
ﮁ ﮂ)؛ فال خيفى عليه يش ٌء من أعاملكم ،من طاعة ومعصيةًّ ،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن ُظ ْلم الغري هو يف احلقيقة ُظ ْل ٌم للنفس؛ ألنَّه ُي َع ِّرضها لعقاب اهلل.
وفيهاَّ :
أن املراجعة ال جتوز إذا كانت بقصد اإلرضار.

أن ال�زوج إذا مل جي�د م�ا ُي ِنفق عىل زوجت�ه ،ومل رِ
وفيه�اَّ :
تصب علي�ه؛ فإنَّه يتأكَّ�د عليه أن
ٍ
يط ِّلقها؛ َّ
حينئذ -ال يكون إمساكًا بمعروف.ألن إمساكَها
العدَ د أنواع ،وقد ج�اء يف آية ُأخ�رى تفصيل ِ
وأن ِ
أن ِّ
ل�كل طلاق أجًل�اً َّ ،
وفيه�اَّ :
العدَّ ة

جملة يف هذه اآلية.
الم َ
واآلجال ُ

وحس�نه األلب�اين يف اإلرواء (،)1826
((( رواه أب�و داود ( ،)2194والرتم�ذي ( ،)1184واب�ن ماجه (َّ ،)2039
وضعفه غريه.
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الم َط ِّلق لزوجته.
وفيها :جواز ُمراجعة ُ

أن لل�زوج أن ُي ِ
بع�ض العلامء م�ن ظاه�ر اآلي�ةَّ :
وق�د َف ِه�م ُ
انقضت
راج�ع زوجت�ه إذا َ
العدَّ ة عندهم) ،ما مل ِ
الحيضات الثالث (وهي ِ
تغتس�ل؛ لقوله تعاىل( :ﭔ ﭕ) ،فإذا
َ
الحيضة الثالثة ،فإما أن ِ
يراجع قبل اغتس�اهلا ،أو أنهَّ ا
بلغت هناية َحيضتها بنزول ال ُّط ْهر بعد َ
َّ
خترج من ِعصمته إذا اغتس َلت.
َ
ويف اآلي�ةَّ :
ضارة
الترسيح بإحس�ان
اإلمس�اك بمعروف أو
أن
ٌ
َ
الم َّ
واجب؛ ألنَّ�ه ال جيوز ُ

حيها بإيذاء.
بإمساك الزوجة ،وال جيوز ترس ُ

ِ
وفيهاَّ :
املس�لم حرام و ُعدوان؛ لقوله تعاىل( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)،
مضارة
أن
َّ
ويف احلديثَ « :من َض َّار َض َّار اهللُ ِبه ،و َمن َش َّ
اق َش َّق اهللُ َع َل ْي ِه»(((.
وفيه�اَّ :
حر ،أفعل ما أش�اء،
�م للنف�س ،ويف هذا َر ٌّد عىل َم�ن يقول« :أنا ٌّ
أن املعصي�ة ُظ ْل ٌ

وأصرب عىل العذاب»!

الحكم
وفيها :حتريم االستهزاء بآيات اهلل ورشائعه وأحكامه .واهل ُ ْزء درجات :فمخالفة ُ

والسخرية به درجة ،واالستغفار مع اإلرصار درجة.
والمزاح فيه درجةُّ ،
درجةُ ،
وفيها :وجوب ِذكر نِعمة اهللَّ ،
وأن ذلك يكون بال َق ْلب وال ِّلسان واجلوارح.

ِ
ِ
حق َقدْ رها،
والس�نَّة النبو َّية َّ
وفيه�ا :أنَّه جيب عىل العب�اد أن ُيقدِّ روا نعمة الكتاب العزيز ُّ

وذلك بالتع ُّلم والعمل.

ِ
رش َعه اهلل،
وفيها :أمه َّية َفهم حكْمة الترشيع وأرساره ،وهو :فائدة ُ
الحكم ،ومعرفة ملاذا َ

َ
والتمس َك باألحكام.
اإليامن
وهذا ممَّا َيزيد
ُّ

بالذكر -بع�د النِّعمة العا َّمةٌ -
أن إفراد بعض النِّ َعم ِّ
ويف اآلي�ةَّ :
دليل عىل شرَ َ ف وأفضل َّية
ِ
و«احلكْمة» ِّ
بالذكر بعد النِّعمة العا َّمة.
هذه النِّ َعم ،كام أفرد «الكتاب»
وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع
((( رواه أب�و داود ( ،)3635والرتم�ذي ( ،)1940واب�ن ماج�ه (َّ ،)2342
(.)6372
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(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ):

قوله تعاىل (ﮄ ﮅ) -أيهُّ ا األزواج( -ﮆ) أي :الزوجات( ،ﮇ ﮈ)

انقض�ت ِعدَّ هت� َّن؛ (ﮉ ﮊ) أي :ال متنعوهن َّن -أيهُّ �ا األولياء -من (ﮋ ﮌ
أيَ :
ٍ
ﮍ) بع ٍ
جديد ،برشوطه ،إذا كان الطالق َر ْجع ًّيا.
قد
َ
بأزواج َ
ٍ
آخرين بعد انتهاء ِعدَّ ة
وأيضا ،ال متنعوه َّن -أيهُّ ا األزواج السابِقني -من الزواج
ً
الطلاق إذا َ
�ق الواحد زوجتَه يمنَ ُعها من الزواج من بعده،
أردن .وكانوا يف اجلاهل َّية إذا ط َّل َ
َغيرْ ًة وأ َن َف ًة ومح َّية.

(ﮎ ﮏ) أي :النِّساء ُ
والخ َّطاب (ﮐ) ،وات َفقوا (ﮑ) :ما عر َفه الشرَّ ْ ع،

والم ْهر.
من ال َعقد َ

ق�ال اب�ن ع َّب�اس  يف قول�ه تع�اىل (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)« :ه�ذا
ِ
يتزوجها وأن
يف الرج�ل ُيط ِّل�ق امرأت�ه تطيق ًة أو تطليقتَين ،فتن َقيض عدَّ هت�ا ،ثم يبدو ل�ه أن َّ
ُي ِ
راج َعها ،وتُريد املرأة ذلك ،فيمنَ ُعها أولياؤها من ذلك؛ فنهى اهلل سبحانه أن يمنَعوها»(((.
ويف ه�ذا ٌ
دليل عىلَّ :
أن املرأة ال تمَ ِلك أن ت َُز ِّوج نفس�ها ،وال ُب�دَّ هلا من و ٍّيل؛ كام قال النبي
ِ
(((
«الس� ْل َط ُ
ان َو ُّليِ َمن لاَ َو َّليِ َل ُه»((( ،وقال
« :لاَ نك َ
َاح إلاَّ بِ َوليِ ٍّ »  ،وقال ُّ :
الم ْر َأ ُة َن ْف َس َها»(((.
الم ْر َأةََ ،ولاَ ت َُز ِّو ُج َ
الم ْر َأ ُة َ
« :لاَ ت َُز ِّو ُج َ

وقد ور َد يف س� َبب نزول هذه اآلية :عن َم ْع ِق ِل ْب ِن َي َس ٍ
�ار َ ،أ َّن ُه َز َّو َج ُأ ْخ َت ُه َر ُجلاً من
المس ِ
ني َعلىَ َع ْه ِد رس ِ
�م َط َّل َق َها َت ْط ِلي َق ًة ،مَ
َ�ت ِعنْدَ ُه َما كَان ْ
�ول اهلل َ ،فكَان ْ
�ل ِم َ
َتُ ،ث َّ
َ ُ
ُ ْ
ول ْ

((( تفسري ابن كثري (.)631/1

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1839
((( رواه أبو داود ( ،)2085والرتمذي ( ،)1101وابن ماجه (،)1881
َّ
وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1840
((( رواه أبو داود ( ،)2083والرتمذي ( ،)1102وابن ماجه (،)1879
َّ
وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1841
((( رواه ابن ماجه (،)1882
َّ
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ت ِ
اجعها حتَّى ا ْن َق َض ِ
الخ َّط ِ
العدَّ ةَُ ،ف َه ِويهَ َا َو َه ِو َي ْت ُهُ ،ث َّم َخ َط َب َها َم َع ُ
ابَ ،ف َق َال َل ُهَ « :يا ُلك َُع(((،
ُي َر ِ ْ َ َ
َأكْرمت َُك بهِ ا و َزوج ُتكَهاَ ،ف َط َّل ْقتَها ،واهلل لاَ تَر ِجع إِ َلي َك َأبدً اِ ،
آخر َما َع َل ْي َك».
ْ ُ ْ َ
َ
َ َ َّ ْ َ
َ ْ
ِ
َق َ
اجت ََها إِ ىَل َب ْع ِل َهاَ ،ف َأن َْز َل اهلل َت َب َار َك َو َت َع ىَال( :ﮄ ﮅ
اجتَ� ُه إِ َل ْي َهاَ ،و َح َ
�الَ :ف َعل َم اهلل َح َ
ِ
ِ
�م ًعا لِ َر يِّب
«س ْ
ﮆ ﮇ ﮈ) إىل قول�ه( :ﮥ ﮦ ﮧ)َ ،ف َلَّم�اَّ َس�م َع َها َم ْعق ٌل َق َالَ :
َو َطا َع ًة»ُ ،ث َّم َد َعا ُه َف َق َالُ « :أ َز ِّو ُج َك َو ُأك ِْر ُم َك»(((.
ويف ه�ذه ِ
ُ
الق َّصة :امتِ ُ
والعمل
الصحابة  ألمر اهلل تعاىل ،وخمالف ُة هوى النفس،
ثال َّ

برضا املرأة يف النِّـكاح.

النه�ي عن َحبس امل�رأة عن الزواج
الحك�م املذكور ،من
ث�م ق�ال ( :ﮓ) أيُ :
ِّ
بم�ن تريد (ﮔ ﮕ) أي :يؤمر به وي َذكَّر ،فيمتثِل ِ
وينتفع (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ُ
ُ َ
َ
ﮜ)؛ َّ
ألن أهل اإليامن هم الذين ُيطيعون و َي ْست َْس ِلمون.
وأنفع،
الحكم (ﮟ ﮠ) أي :أص َل ُح
ُ
قوله تعاىل (ﮞ) أي :االتِّعاظ والعمل هبذا ُ

وبرك ًة يف أعاملكم( ،ﮡ) لكم من ُّ
الذنوب ،ولنفوس النِّس�اء ،وأش�فى هلا
خريا َ
ُ
وأكثر ً
من ِ
مُّ
بمن ُيردن.
احل ْقد عىل األولياء،
والتأل من َمنعه َّن من الزواج َ
يعلمه اهلل من املصالح.
(ﮣ ﮤ)ما فيه
ُ
صالح أموركم( ،ﮥ ﮦ ﮧ) ما ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بطالن نكاح املرأة عىل زوج ٍ
ثان ،إذا عقدَ عليها يف ِعدَّ ة طالق الزوج األول.
ُ
ٌ
وفيهاَّ :
رشط يف ِص َّحة َعقد النِّـكاح.
الزوجني
أن الرتايض من ِق َبل
َ

وفيها :أنَّه ال جيوز للو ِّيل أن ُي َز ِّوج َمن ولاَّ ه اهلل عليها ،بغري رضاها.

ِ
وفيه�اَّ :
عرفه الَّش�رَّ ْ ع -كأن يكون فاس� ًقا أو
أن امل�رأة ل�و رض َيت بزوج عىل خلاف ما َ

فاجرا-؛ فلول ِّيها أن يمن َعها؛ لقوله تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ).
ً
((( يعني :يا َلئيم.

والسياق له.
((( رواه البخاري ( ،)5130وأبو داود ( ،)2087والرتمذي (ِّ ،)2981
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الزوجني بعد الطالق.
وفيهاُ :مراعاة ما حيدث من ندَ م
َ

وفيهاَّ :
أن العمل بأحكام اهلل ُي َزكِّي النفس ،و ُين َِّمي اإليامن.

وأن عىل ِ
ِ
وفيها :اإلشارة إىل ُقصور اإلنسان يف ِع ْلمهَّ ،
القارص االستِسال َم ألحكام
العبد

اهلل تعاىل.

(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ):

ِ
ذكر
والر ْجعة ،وال َع ْضل؛ َ
أمورا من أحكام النِّـكاح ،والطالق ،والعدَّ ةَّ ،
ولـَّم�اَّ ذكر تعاىل ً
بع�ض األح�كام املتع ِّلقة بام يكون من نتيجة النِّـكاح ،من حق�وق املواليد ،إرضا ًعا ،ونفق ًة،
ِ
وك ْسوةً.
ِ
ِ
وحي�ث َّ
الطر َفني
إن اخلالف�ات الزوج َّية والفراق ،قـ�د ينتج عنها الرغبة يف انتق�ام أحد َ
فيرض ذلك باألبرياء -كهؤالء املواليد-؛ ندب اهلل  الوالدات املط َّلقات إىل
م�ن اآلخر،
ُّ
رعاية األطفال ،واالهتِامم ُ
بشؤوهنم ،فقال تعاىل:
متزوجات (ﮫ) :خرب بمعنى األمر؛ فكأنَّه
(ﮪ) :األُ َّمهات ،مط َّلقات ،أو ِّ
ذكورا ،أو إنا ًثا (ﮭ) :س�نتَني ،والس�نة :اثنا
يشء مف�روغ من�ه يخُ ْ ِب�رِ عنـه (ﮬ)
ً

ٍ
شهرا هالل ًّيا (ﮮ) َ
فالحول ُيط َلق عىل الكامل ،وعىل ُمع َظم السنة.
دون
نقص؛ َ
عرش ً

وه�ذا (ﮰ ﮱ) من اآلباء واألُ َّمهات (ﯓ ﯔ ﯕ) أي :ملن أرادها كامل ًة -عىل

األبوين.
َو ْجه التامم -من َ

وقول�ه (ﮱ) ُّ
يدل عىل :عدم وجوب اإلمتام إىل الس�ن َتينْ  ،وأنَّه جيوز االقتصار عىل ما
دونَه ،بام ال يضرُ ُّ بالولد.
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الرضاعة س�نتانُّ ،
يدل عىل َّ
واإلخبار َّ
اعتبار
غري مؤ ِّثرة ،وال
َ
أن َّ
بأن متام َّ
الرضاعة بعدمها ُ
الرضاع�ة إلاَّ ما كان َ
هب�اَّ ،
دون
حيرم من َّ
وأن اللب�ن بعدَ ها صار بمنزلة س�ائر األغذي�ة ،وال ُ
ِ
مجهور العلامء.
حيرم .وهذا مذهب
احلو َلني؛ فلو
َ
مره فو َقهام مل ُ
ارتضع املولود و ُع ُ
الم َجا َع ِة»((( ،وبقوله :
الر َضا َع ُة م�ن َ
واس�تدَ ُّلوا بقول النبي « :إنَّام َّ
َان َقب َل ِ
ِ
الف َطا ِم»(((.
الر َضا َعة إِلاَّ َما َفت ََق األَ ْم َعا َء فيِ ال َّثدْ ِيَ ،وك َ ْ
«لاَ يحُ َ ِّر ُم من َّ

وعن ابن مسعود  قال« :ال رضاع بعد فِ ٍ
صال ،أو بعد حو َلني»((( ،وقال ابن ع َّباس
َ
ِ
السنتَني»(((.
« :ال َرضاع بعد فصال َّ
ألن الول�د يو َلد بس�ببِه (ﯚ) أيِ :رزق الم ِ
(ﯗ ﯘ ﯙ) وه�و األب؛ َّ
رضعات،
َ
ُ
ُ
من الطعام ونحوه (ﯛ) أي :ال ِّلباس ِ
ُ
اإلنس�ان بدنَه.
والكس�وة ،وهو :ما يكس�و به
رضعة زوج ًة فالرزق ِ
فإذا كانت الم ِ
والكسوة ألجل الزوج َّية واإلرضاع ،وإن كانت مط َّلقة
ِّ
ُ
بائنًا؛ فالنَّفقة ألجل اإلرضاع.
ف عليه الناس بينهم ،من غري إرساف وال
تعار َ
وهذه النَّفقة تكون (ﯜ) أي :بام َ

تقتري.

(ﯞ ﯟ) (التكلي�ف) :اإلل�زام بما في�ه مش� َّقة (ﯠ ﯡ ﯢ) أي :يف النَّفق�ة
تقدر عليه .وال تُك َّلف األُم من الرضاع إلاَّ بام ِ
ُلزم إلاَّ بام ِ
ِ
أيضا.
تقدر عليه ً
والكسوة ،فال ت َ
َّ
ُّ

ِ
يرض بالغري (ﯦ ﯧ) :كأن ُي َ
ؤخذ ولدُ ها منها
(ﯤ ﯥ)
َّ
(املض�ارة) :ف ْعل ما ُّ
حق ،أو ُيع َطى ُمل ْر ِضعة أخرى ،مع َّ
أن والدته رض َيت بمثل ُأ ْج َرهتا.
دون ٍّ

ليتورط به ،أو :إذا
ض�ار (ﯩ ﯪ) أي :للأب (ﯫ) :كأن ُيل َقى عليه َّ
(ﯨ) ُي َّ
ٍ
بأجرة ُمبا َل ٍغ فيها.
طرحتْه عىل أبيه ،أو اشرت َطت إرضا َعه
ألِ َ
غريها؛ َ
ف َ
ثدي ُأ ِّمه ومل يق َبل َ
((( رواه البخاري ( ،)2647ومسلم (.)1455

وصححه األلباين يف اإلرواء (.)2150
((( رواه الرتمذي (،)1152
َّ
((( تفسري الطربي (.)37/5

((( مصنف عبد الرزاق (.)464/7
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(ﯭﯮ ﯯ ﯰ) أي :عىل وارث املولود مثل ما عىل األب ،من الرزق ِ
والكسوة
ِّ

الصبي نفس�ه؛ فين َفق عليه من ماله ْ
إن كان له
املض�ارة .وقيل :املقصود بـ (الوارث):
َ�رك
ّ
َّ
وت ْ

مال؛ ألنَّه وارث أبيه .وقيل غري ذلك.

ِ
الوالدان (ﯴ) أي :فِطا ًم�ا للولد قبل متام احلو َلني( ،ﯵ
وقول�ه (ﯲ ﯳ) أي:

الطر َفني ،ال م�ن أحدمها فق�ط( .ﯸ) أي تأ ُّمل وإمعان
ﯶ ﯷ) أي :اتِّف�اق َ
بين َ
الع ْلم بالَّش�رَّ ع ،وأهل ِ
الس�تخراج ال�رأي الصواب .ويدخل يف ذلك :مش�اورة أهل ِ
اخلربة
ْ
ب؛ ملعرفة األص َلح لل ِّطفل.
بال ِّط ِّ
ٍ
إثم يف فِطامه
تراض
ف�إذا كان األم�ر عن
وتش�او ٍر؛ (ﯹ ﯺ ﯻ) أي :ال َ
ُ
حرج وال َ
ٍ
حينئذ.-وقول�ه (ﯽ ﯾ) -أيهُّ �ا اآلب�اء( -ﯿ ﰀ ﰁ) أي :تط ُلب�وا ألوالدك�م
مر ِض ٍ
ع�ات ِ
غير ُأ َّمهاهتم ،لوج�ود ُعذر أو حاج�ة؛ (ﯹ ﯺ ﯻ) أي :ال إثم وال حرج
ُْ
املس�تأجرات (ﰇ
الم ْر ِضعات
َ
يف ه�ذا االسترضاع .بشرط( :ﰅ ﰆ) أي :أعطيتُم ُ
ف عليه الناس،
تعار َ
ﰈ) :م�ن األُ ْج�رة املت َفق عليها (ﯜ) أي :بطيب نفس ،وبام َ
دون نقص ،وال تأخري.

(ﰋ ﰌ) أي :خاف�وه ِ
وراقب�وه يف ه�ذه احلق�وق( ،ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ):
ٌ
وعليم بن َّيانكم ،وأفعالكم.
حميط بكم ،و ُم َّط ِل ٌع عليكم،
ٌ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِحفظ الرشيعة حلقوق الطفل.

َ
وفيهاَّ :
وجوب اإلرضاع عىل األُ ِّم.
األصل
أن
ُ
وفيهاَّ :
أرحم بالولد من والدته.
أن اهلل
ُ

وفيه�اَّ :
رضر
أن مت�ام َّ
الرضاعة س�نتان ،وجيوز النق�ص منها والزيادة عليه�ا إذا مل يوجد َ

بال ِّطفل.

وفيها :أنَّه ال جيوز استبداد أحد الوالدَ ين برأيه دون اآلخر ،يف فِطام الولد.
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ِ
وفيهاَّ :
رضر عليها
ملجرد مصلحة نفسها وال َ
الرضاعَّ ،
أن َمن قط َع ْت مصلح ُة ولدها يف َّ
كرشاقة ِج ْس ِمها-؛ فهي ظاملة.المخا َطب عند تبليغه باألحكام.
وفيها :استعطاف ُ

وفيه�اَّ :
الرضاعة ما يكون واج ًبا -كال�ذي تتع َّلق به حاجة الولد -ومنه ما يكون
أن من َّ

مستح ًّبا يدخل يف باب الكامل.

وفيهاَّ :
أن الولد هب ٌة للوالد.

وفيهاَّ :
حلق الطفل.
المط َّلقة أو الناشز هلا نفق ٌة إذا أرض َعت الولد؛ مراعا ًة ِّ
أن الزوجة ُ
وفيها :جواز االسترضاع عند وجود س َبب؛ كموت ُأ ِّم الولد ،أو َم َر ِضهاُ ،
أوش ِّح َل َبنها،
بحق زوج آخ�ر بعد طالقها من والد ال ِّطفل،
أو ك�ون لبن غريها أغنى للطفل ،أو انش�غاهلا ِّ

ونحو ذلك.

بني الناس ،ما مل يخُ الِف الشرَّ ْ َع.
وفيها :اعتبار ال ُعرف َ

وفيهاَّ :
املعتب يف النَّفقة هو حال الزوجة وحاجتها.
أن رَ

وفيهاَّ :
أشفق عىل ولدها،
أن ُأ َّم الولد ُمقدَّ مة عىل غريها يف ْإرضاعه؛ ألنهَّ ا -يف الغالبُ -
ٍ
بنفقة
تقديمها على غريها يف اإلرض�اع ،إلاَّ إذا اشتر َطت اإلرضاع
ولبنه�ا أطي�ب ،وجيب
ُ
ُمبا َل ٍغ فيها.
ولي�س هل�ا أن تط ُل�ب أجر ًة وه�ي يف ِعصمة والد الطف�ل؛ اكتفا ًء بنفق�ة الزوج َّية .وقال
ِ
الرضاع.
خرجت من عصمته؛ جاز هلا أن تط ُل َ
بعضهم :جيوز .لكن إذا َ
ب أجر ًة عىل َّ
وفيها :أنَّه جيب عىل اإلنسان أن يس ِّلم ِ
العوض -كالثمن واألُ ْجرة -باملعروف.
ُ
ٍ
زيادة عىل ما ات ُِف َق عليه يف ال َعقد ،ولو تغيرَّ ت األس�عار
طلب
وفيها :أنَّه ال جيوز لألجري ُ
يف البلد؛ لقوله تعاىل( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ).
وفيها :االجتهاد يف تقدير نفقة ِ
املتعارف عليه.
املرضعة ،عىل َح َسب
َ
أن الغن�ي الم ِ
بعض العلامء من قول�ه تعاىل (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)َّ :
�م ُ
قتدر جتب
َّ ُ
و َف ِه َ
عليه نفق ُة قريبه املحتاج الذي َي ِرثه.
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ِ
للم ْر ِضعة؛ َّ
إمهال
ألن املام َطلة والنقص ُر َّبام تؤ ِّدي إىل
جرة ُ
وفيها :التأكيد عىل تس�ليم األُ َ
الرضيع و ُل ُ ِ
رض ٍر به.
ـحوق َ

(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):

زوجها بالطالق ُ
كم َمن فارقت
ك�م َمن فارقت َ
والخلع؛ ذكر تعاىل ُح َ
وملـَّ�ا ذكر تعاىل ُح َ
زوجها بالوفاة ،وبينَّ ِعدَّ هتا؛ فقال:
َ

(ﭑ ﭒ ﭓ) أي :يتو َّفاه�م اهلل ويموت�ون( ،ﭔ) أي :يرتك�ون
ٍ
غري حوامل.
زوجات،
(ﭕ):
َ
حرائرَ ،
فالحكْ�م يف ِعدَّ هت� َّن أنهَّ � َّن( :ﭖ ﭗ) أي :ينتَظِ ْ�رن ،و َي ْمتَنِ ْع� َن م�ن النِّـكاح
ُ
ِ
ِ
(ﭘ ﭙ) هالل َّية (ﭚ) ،تبدأ من وقت وفاة الزوج ،ال من وقت ع ْلمها بوفاته.

ِ
حكم عا ٌّم يف الزوجات ،إلاَّ
َ
المت ىَّ
َوف
وهذا
احلامل واألَ َمة :فعدَّ ة احلامل -احلرة واألمةُ -
ٌ
ش�هرين
زوجها تنته�ي َبو ْضع حمَ ْلها .واألَ َمة اململوكة ِم ْل َك اليمني تعتَدُّ ملوت زوجها
عنه�ا ُ
َ
ومخس ٍ
ليال.
َ
ِ
حرج
وقول�ه (ﭜ ﭝ ﭞ) أيَ :
إثم وال َ
انقض�ت عدَّ هت� َّن؛ (ﭟ ﭠ) أي :ال َ
(ﭡ) -أيهُّ �ا األولي�اء ،واحل�كَّام ،وال ُقض�اة ،واخلاطب�ون( -ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
الزينة وال ِّطيب ،واالنتقال من املس�كن ،والظهور للخاطب،
ﭦ) أي :من العودة إىل ِّ
والنِّـكاح ،ونحو ذلك من املعروف رش ًعا.

عليم ببواطن األمور.
(ﭨ ﭩ ﭪ) من اخلري
والرش (ﭫ) أيٌ :
ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب ِ
ىَّ
زوجها.
العدَّ ة عىل املرأة
املتوف عنها ُ

الم ىَّ
زوجها ،س�وا ًء كان�ت صغرية أو كبريةُ ،ح َّرة
توف عنها ُ
وفيه�ا :وجوب ْ
اإلحداد عىل ُ
أو َأمة ،م ِ
سلمة أو كافرة.
َ ُ
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الزينة -من الحيل والثياب اجلميل�ة والكُحل ِ
واحلنَّاء ،ونحوها من
واإلح�داد :هو ت َْرك ِّ
ْ
ْ
ُ ِّ

األصب�اغ -وت َْرك ال ِّطيب ِّ
الرجال ،ولزوم بيت الزوج امل ِّيت يف املبيت ،وت َْرك
وكل ما جيذب ِّ
ِ
عقد النِّـكاح.
حلج الفريضة ،و ُيباح له اخلروج
فيل�زم امل�رأة املبيت يف بيت الزوج َّية ،وال خترج منه ولو ِّ

للرضورة ،والرضورة ُت َقدَّ ر ب َقدَ رها.

أي حال ،سوا ًء كان قتيلاً  ،أو شهيدً ا،
واإلحدا ٌد
زوجها ،عىل ِّ
واجب عىل َمن ُتوفيِّ عنها ُ
ٌ

حتف أنفه ،أو غري ذلك.
مريضا ،أو مات
َ
أو ً

النبي  تس�تفتيه يف
وق�د ُروي أنَّ�ه لـَّم�اَّ ج�اءت ال ُف َريعة بنت مال�ك  إىل ِّ
االنتقال إىل ِ
بيت أهلها بعد ِ
بيت زوجها ِم ْلكًا له؛ قال هلا :
مقتل زوجها ،ومل يكن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َاب َأ َج َل ُه»(((.
«ا ْمكُثي فيِ َب ْيتكَ ،حتَّى َي ْب ُل َغ الكت ُ
ىَّ
املتوف عنها.
ويف اآلية :بيان ُمدَّ ة ِحداد املرأة عىل زوجها

غري ال�زوج؛ فقد قال النبي « :الَ يحَ ِ ُّل لاِ ْم َ�ر َأ ٍة ت ُْؤ ِم ُن باهلل
أم�ا إذا م�ات للمرأة م ِّي ٌت ُ
اآلخ ِرَ ،أ ْن تحُ ِدَّ َعلىَ مي ٍت َفو َق َثال ٍ
واليو ِم ِ
َث ،إِلاَّ َعلىَ َز ْوجٍ ؛ َفإِنهَّ َا تحُ ِدُّ َع َل ْي ِه َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوعَشرْ ً ا»(((.
َ ِّ ْ
َ َْ
أن حكم ِ
احلدَ اد يش�مل الزوجة املدخول هبا وغري املدخول هبا؛ وقد ثبت َّ
أن ابن
وفيهاُ َّ :
مسعود  وافق قضا َء النبي  يف امرأة مات زوجها ،ومل يدخل هبا ،ومل َي ِ
فرض
ِ ِ
ْس َولاَ َش َط َط(((َ ،وإِ َّن َلهَا املِ َري َ
اث،
هلا َّ
َصدَ ِاق ن َسائ َها ،لاَ َوك َ
الصداق؛ فقال« :إِ َّن لهَ َا َصدَ ا ًقا ك َ
و َع َليها ِ
العدَّ ةُ»(((.
َ َْ
وفيها :منع المعتَدَّ ة من الزواج أثناء ِ
العدَّ ة.
ُ
بمراعاة مقتضىَ طبي َعتِها البرش َّية ،من احلزن عىل وفاة الزوج.
وفيها :رمحة اإلسالم باملرأةُ ،
((( رواه أب�و داود ( ،)2300والرتمذي ( ،)1204والنس�ائي ( ،)3530وابن ماجه ( ،)2031وض َّعفه األلباين يف
اإلرواء (.)2131

((( رواه البخاري ( ،)1280ومسلم (.)1486
((( أي :ال نقص وال زيادة.

وصححه األلباين يف
((( رواه أبو داود ( ،)2116والرتمذي ( ،)1145والنسائي ( ،)3524وابن ماجه (،)1891
َّ
اإلرواء (.)1939
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وفيها :تكريم الرشيعة للمرأة ورمحتها ،هبذا اإلحداد ،مقارن ًة بام كانت عليه يف اجلاهل َّية،
ٍ ِ ٍ
رش ثياهبا ،ال تمَ َ ُّس طي ًبا وال شي ًئا،
عندما كانت تحُ َبس يف بيت صغري قذر ،سن ًة كاملة ،وعليها ُّ
محار أو ٍٍ
ش�اة أو ٍ
فتمس�ح به َف ْرجها ،فيموت يف الغالب من َنتْنها ،فإذا
ثم تؤتَى بدا َّب ٍة
طريَ -

يمر لرتم َيه هبا -إش�ار ًة إىل َّ
أن ُقعو َدها
خرج ْت ُأعط َيت َب َعر ًة
َ
لرتمي هبا أما َمها ،أو تنتظر كل ًبا ُّ
َ
ِ
ٍ
وخترج هبذا من عدَّ هتا!!
أهو ُن عليها من َب َعرة ُرمي هبا ٌ
بعد زوجها َ
كلب!ُ -
ِ
األمر يف اجلاهل َّية.
فهذا هو الفرق الكبري َ
بني أحكام احلداد يف اإلسالم ،وبني ما كان عليه ُ
ِ
والزواج
الزينة
ح�ق الزوج عىل زوجته،
ويف اآلي�ةِ :ع َظم ِّ
واحتباس�ها ألجل وفاته ع�ن ِّ
ُ
بغريه هذه املدَّ ة ،ولزو ُمها بيت الزوج َّية.
حيق هلم
المنكَر ،وال ُّ
وفيها :مس�ئول َّية األولياء عن النِّس�اء ،وأنَّه جيب عليهم من ُعه َّن من ُ

من ُعه َّن من املعروف.

(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ):

املتوف عنها زوجها كثريا ما حتتاج للزواج بعدَ ه ،طلبا ِ
ىَّ
للع َّفة واإلنفاق عليها،
ولـماَّ كانت
ً
ُ
ُ
ً
العدَّ ة ال ي ِ
وطلبا للنَّس�ل ،لكن الترصيح بنِكاحها يف ِ
ناس�ب َ
حال اإلحداد؛ فقد بينَّ اهلل تعاىل
ُ
َ
ً ْ
أمرا َو َس ًطا يف هذا؛ فقال:
ً

الرجال( -ﭰ ﭱ ﭲ) باإلشارة
(ﭭ ﭮ) أي
َ
إثم (ﭯ) -أيهُّ ا ِّ
الحرج وال َ
والتلمي�ح ،دون الترصي�ح (ﭳ ﭴ ﭵ) المعتَ�دَّ ِ
ات م�ن الوفاة ،أويف ِع�دَّ ة الطالق البائن
ُ ْ
و(اخلطبة) :االستِ ْلطاف بالقول ِ
ِ
والف ْعل يف طلب الزواج من املرأة.
-وهي املبتوتة ثال ًثا.-

ِ
دت
«و ِد ُ
وأمثل�ة التعري�ض باخلطبة كثرية؛ ومنها :أن يقول هلا« :إنيِّ أري�د النِّـكاح» ،أوَ :
أن اهلل رزقني امرأة صاحلة» ،أو« :إذا انتهت ِعدَّ ت ِ
لو َّ
ُك فأخربينا» ،أو« :مث ُل ِك صاحل ٌة ُير َغب
َ

فيها» ،ونحوها من األلفاظ التي فيها إشار ٌة مفهوم ٌة غري رصحية.
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ِ
ِ
حيا وال
الر ْجع َّي�ة يف عدَّ ة الطالق األول أو الثاين؛ فال جيوز خطبتُها ،ال ترص ً
وأ َّم�ا املط َّلق ُة َّ
تلميحا؛ ألنهَّ ا ال تزال يف ِعصمة زوجها.
ً
وقوله (ﭶﭷﭸﭹ) أي :أخفيتُم وأضمرتُم يف أنفسكم ِخ ْطبت َُه َّن ،فهذا ال

أيضا ،وهو من ختفيف اهلل تعاىل؛ وهلذا قال( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)
حرج عليكم فيه ً
َ

ِ
أي :يف ِ
خواصكم
نكاحه َّن ،وال تصربون ،أو أنَّكم تذكرون لبعض
أنفس�كم ،وترغبون يف
ِّ
رغبتَكم يف نكاحها.

نكاح ِك» ،أو
ُص ُح�وا بالنِّـكاح ،كقوله هلا« :أريد َ
(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) أي :ال ت رَ ِّ
بذك�ر حب�ه هلا ورغبتِه فيه�ا ،أو ِ
ِ
كقوة ِاجلماع -أو بأخذ ال َعهد
بذكر ما ُي َر ِّغ ُب ُه�ا يف النِّـكاح
َّ
ُ ِّ
وامليثاق عىل املرأة ألاَّ
العرب.
تتزوج غريه.
َّ
و(الس) :من أسامء النِّـكاح عند َ
رِّ ُّ

للزنا ،فكان الرجل ُ
يدخل عىل املرأة
املفسين( :ﮀ ﮁ ﮂ) أيِّ :
كثري من رِّ
وقال ٌ

ُي َع ِّرض بالنِّـكاح ،وهو يريد الفاحشة.

رسا يف ِعدَّ هتا.
وال جيوز للرجل أن َّ
يتزوج املعتدَّ ة ًّ

باخل ْطب�ة -كما تق�دَّ م -وأن ِ
(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) وه�و :التعري�ض ِ
يعدَ ه�ا
ِ
ِ
ورعاية مصلحتها ،ونحو ذلك من القول املعروف.
باإلحسان إليها واالهتِام ِم بشأهنا

(ﮉ ﮊ) (ال َع ْ�زم) :إراد ُة فِ ْعل اليشء بلا تر ُّدد( .ﮋ ﮌ) أي :عَقدَ ه.
(ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) أي :حتى تنقيض ِ
العدَّ ة .وسماَّ ها (كتا ًبا)؛ ألنهَّ ا مفروضة.
َ

استقر يف أنفسكم ممَّا
الرجال( -ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) أي :ما
َّ
(ﮒ) -أيهُّ ا ِّ
أخفيتُموه؛ (ﮙ) أي :خافوا عقابه ،وال ت ُْض ِم ُروا ما ُي ْغ ِضبه.
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) مل�ن تابِ ،من ارتكاب ما هن�ى اهلل عنه (ﮟ) :ال ُي ِ
عاجلكم

بالعقوبة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعطيل الوسائل ِ
املوصلة إىل احلرام؛ َّ
فإن الترصيح للمرأة بالنِّـكاح ُر َّبام يؤ ِّدي إىل وقوعها
يف الك َِذب بانقضاء ِعدَّ هتا ،أو تقع يف ِ
الفتنة.
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بض ْبطها ،والدِّ َّقة يف معرفتها .ول�و احتاجت املرأة إىل كتابة
وفيه�ا :إحصاء ِعدَّ ة الوف�اةَ ،

تاريخ الوفاة ،أو اإلشهاد عليه؛ فلتف َعل؛ لقوله( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ).
ِ
اإلنسان املرأ َة املعتدَّ ة من الوفاة ،يف نفسه ،ولغريه.
وفيها :جواز ِذكر

أن عىل ِ
ويف اآليةَّ :
املسلم ألاَّ ُي ْض ِمر يف نفسه ما ال يرضاه اهلل .

(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 ﯝ):

ِ
زوجها ،ومل
ث�م بَّي�نَّ تعاىل َ
فيمن عق�دَ عليها ُ
بعض أحكا ِم الطلاق ،وحقوق املط َّلقاتَ ،
ُ
يدخل هبا ،ومل ُي َس ِّم هلا َم ْه ًرا؛ فقال:

إث�م وال تَبِع�ة (ﮤ ﮥ ﮦ) -أيهُّ �ا األزواج( -ﮧ
(ﮡ ﮢ ﮣ) أي :ال َ
ُ
�س:
ن ع َّب�اس 
ﮨ ﮩ) أي :جُت ِام ُعوه� َّن
«الم ُّ
وتدخل�وا هب� َّن .ق�ال اب� ُ
وغيرهَ :
ُ
الوطء( .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) أي :مل تحُدِّ دوا هل َّن َم ْه ًرا.
النِّـكاح»((( ،وهو َ
ح�رج عليكم إذا ط َّلقتُم النِّس�اء بعدَ ال َعقد ،وقبل الدُّ خول هب� َّن ،ما ُدمتُم مل
واملعن�ى :ال
َ

هرا.
تدخلوا هب َّن ومل ت َُس ُّموا هل َّن َم ً

برا خلاطرها ،وختفي ًفا
(ﮯ) أي :جي�ب
ُ
متتي�ع غري املدخول هبا يف ه�ذه احلالة؛ ج ً

َلوحشة الطالق.

املسمى هلا
وغري
َّ
ُ
غري املدخول هباُ ،
و(المتعة) أو (التمتيع) :يش ٌء من املال ،تُعطاه املط َّلق ُة ُ

معني .وجيوز أن تُع َطى نقدً ا ،أو طعا ًما ،أو ثيا ًبا ،ونحوه.
مهر ٌ
ٌ

�ب ِ
وليس هلذا التمتيع حدٌّ حمدو ُد؛ بل هو عىل َح َس ِ
حال الزوج املط ِّلق ،وهلذا قال تعاىل:

الغن�ي ال�ذي يف َس� َعة (ﯓ) أي :ب َق�دْ ر َس� َعته( .ﯔ ﯕ) أي:
(ﮰ ﮱ) أي:
ِّ
الفقري (ﯓ) أي :عىل َقدْ ر إمكانه وطاقته( .ﯗ) مؤ َّكدً ا (ﯘ) أي :بام يقتضيه
ِ
وأعراف الناس.
والمروء ُة
ُ
ال ُع ْرف ،وت َْست َْحسنه الرشيع ُة ُ

((( تفسري الطربي (.)118/5
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(ﯚ) أي :واج ًب�ا ،ال تفري�ط فيه (ﯛ ﯜ) :الذين يحُ ِس�نون إىل أن ُف ِس�هم بطاعة
اهلل ،وإىل ِ
غريهم من َخ ْلق اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

جواز الطالق قبل الدُّ خول واملسيس.

وفيه�ا :جواز النِّـكاح بغري حتدي�د َم ْهر ،فإن َ
دخل هبا كان هلا َم ْه ُر ِم ِثلها ،وإن ط َّلقها قبل

بح َسب حاله و ُقدرته.-الدُّ خول؛ كان متتي ُعها واج ًبا َ

وفيه�ا :مراعاة جانب األدب يف األلفاظ؛ فقد أطلق «املس�يس» على ِ
«اجلامع» ،يف قوله:

(ﮩ).

وفيها :مراعاة الرشيعة ألحوال األزواج املال َّية.
وفيهاَّ :
ف بام ال ُيطاق.
أن الرشيعة ال تُك ِّل ُ
وفيهاَّ :
اعتبارا رشع ًّيا.
أن لل ُع ْرف
ً

ْ
وظاهر اآليةَّ :
وإنالم ْهر ،ومل يطأها؛ فليس هلا إلاَّ التمتيع
أن
َ
الزوج إذا مل ُي َس ِّم لزوجته َ

خال هبا.-

الخ ْلوة الكاملة بـ «املس�يس» ،يف وجوب المه ِر ِ
الصحابة َ 
والعدَّ ة إذا
لك�ن َ
َْ
أحلق َّ
ُط ِّلق�ت؛ فيج�ب إعطاؤها مهر ِ
مثلها إذا مل يحُ َ �دِّ د هلا َم ْه ًرا؛ لِـام جاء َع� ْن ُز َر َار َة ْب ِن َأ ْو ىَف َق َال:
َُْ
ِ
ِ
ِ
اء ِ ِ
الصدَ ُاق
الم ْهد ِّي َ
ب َّ
ني َأنَّ� ُهَ :م ْن َأ ْغ َل َق َبا ًبا َو َأ ْر َخى سْت�رْ ً ا؛ َف َقدْ َو َج َ
الراش�دي َن َ
« َق َض�ا ُء اخلُ َل َف َّ
و ِ
العدَّ ةُ»(((.
َ
ويف اآلية :جب خاطر الزوجة الكسري ،بالمقابِل املادي؛ فيكون التمتيع ِعو ًضا عن َخ ِ
يبة
ُ َ
ِّ
ُ
َ رْ
األمل التي حصلت نتيج َة الطالق.

(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
األلباين عن عم�ر وعيل  ،كام يف
صححه
((( رواه البيهق�ي يف الكبرى ( ،)417/7وق�الُ « :م ْر َس�ل» ،وق�د َّ
ُّ
اإلرواء (.)1937
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ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ):

زوجها ،ومل ُ
س�مى
ث�م بينَّ تعاىل ُحكما آخر للمط َّلقة ،التي عق�دَ عليها ُ
يدخل هبا ،لكنَّه َّ
هلا َم ْه ً�را؛ فقال( :ﯞ ﯟ) أي :الزوج�ات (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) أي :جُت ِام ُعوه َّن
وس�ميتُم هل� َّن َم ْهرا معلو ًما.
(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) أي :يف ح�ال م�ا إذا كنتم حدَّ دتُم
َّ

�مى ،وال
فله َّن -يف هذه احلالة-
ُ
فالحك�م هو( :ﯨ ﯩ ﯪ) أيُ :
ُ
الم َس َّ
نصف املهر ُ
ِعدَّ ة عليها -كام بينَّ يف اآلية األخرى.-
محِ
الم ْهر( ،ﯮ
(ﯫ ﯬ ﯭ) أي :تتن�ازل املط َّلق�ات ،و ُيس�ا ْ َن بح ِّقه َّن يف نص�ف َ
ألن ِ
ﯯ) :ي ِ
س�امح ويتن�ازل (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) وه�و الزوج؛ َّ
بيده إب�را َم ُعقدة
ُ
ِ
وبي�ده ح َّلها بالطالق .فإذا أرس�ل هلا املهر كامًل�اً  ،أو كان قد
النِّـ�كاح -بقول�هَ « :قبِ ْل ُت»-
س َّلمها إ َّياه من ُ
قبلَ ،فترَ َ ك املطالبة بنِصفه؛ فقد عفا.

وقيل يف املراد بـ (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) :و ُّيل املرأةَّ ،
وأن له أن َي ْع ُف َو يف هذه احلالة،
ألن له نَوع س ٍ
وإن َشح ِ
َّ
ت املرأة؛ َّ
مرغوب فيه يف الرشيعة.
وألن ال َع ْف َو
لطة بالوالية،
ٌ
َّ
َ ُ
حق ِ
َ
غريه ،فيكون املراد باآلية :الزوج.
لكن هذا َي ِر ُد عليه :أنَّه ال جيوز له أن
يتنازل عن ِّ

الرجال والنِّساء -عن ح ِّقكم (ﯷﯸ) أي :إىل حصوهلا.
(ﯵﯶ) -أيهُّ ا ِّ

تفض َل ِ
ٍ
بعض ،بالتسامح وال َع ْفو.
بعضكم عىل
(ﯺﯻﯼﯽ) أي :ال ترتكوا ُّ
ٍ
ِ
(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) م�ن ٍ
عليم ،ال ُيضيع
خري و َف ْض ٍل وإحس�ان ،أو ضدِّ ذل�ك (ﰃ)ٌ :
فض َلكم ،بل يجُ ازيكم عليه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الم ْهر ،أو مع ع�دم حتديده -كام د َّلت عليه اآلية
ج�واز الطالق قبل املس�يس ،مع حتديد َ

السابقة.-

ٌ
وفيهاَّ :
موكول إىل الزوج؛ لقوله( :ﯤﯥﯦﯧ) ،وللزوجة
الم ْهر
أن تعيني َ

املوا َفق ُة أو عدَ ُمها.
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ِ
الم ْهر ،و ُيشرتط لذلك أن تكون ُح َّر ًة بالغ ًة
وفيها:
ُ
جواز إسقاط الزوجة ما وجب هلا من َ

عاقل ًة رشيدة؛ لقوله( :ﯫ ﯬ ﯭ).

تبع املرأة بامهلا ،أو ببعضه.
ويف اآلية :جواز رَّ ُ

ُّ
واحلث عىل اإلحسان ومكارم األخالق.
وفيها :الرتغيب يف ال َع ْفو،

أن األعامل تتفاضل؛ َّ
وفيهاَّ :
ألن ال َع ْفو أقرب للتقوى من ت َْرك ال َع ْفو.
احلث عىل حسن املعاملة ،وألاَّ ينسى ِ
وفيهاُّ :
التفض َل عىل إخوانه يف معاملتهم.
املسلم
ُّ
ُ
وفيه�اَّ :
أقرب للتقوى من ال َع�دْ ل؛ فال َعدْ ل :هو إعط�اء الواجب فقط و َأ ْخذ
أن ال َف ْض�ل
ُ

احلق ،وال َف ْضل :إعطاء ما ليس بواجب والتنازل عن احلقوق.
ِّ

والخُ الصة يف حقوق املط َّلقات:

أنَّ�ه إذا ط َّلقها ،وقد َ
س�م هلا َم ْه ًرا؛
دخل هبا
الم ْهر كاملاً  .وإن مل ُي ِّ
وس�مى هلا َم ْه ً�را؛ فلها َ
َّ
فلها َم ْه ُر ِم ِثلها.
ِ
وإن ط َّلقها قبل الدُّ خول هباْ :
سم هلا َم ْه ًرا؛
الم ْهر .وإن مل ُي ِّ
سمى هلا َم ْه ًرا؛ فلها ن ْصف َ
فإن َّ
فعليه متتيعها بام َي ْق ِدر عليه.
الم ْهر كاملاً  ،وعليها
وإن خال هبا َخ ْلوة كاملة ،يتمكَّن معها من َ
الو ْطء -لو أراد-؛ فلها َ

ِ
العدَّ ة -عند كثري من العلامء.-
وقد استحب ُ ِ
ِ
ِ
الترسيح
مكارم األخالق ،ومن
متتيع مجيع املط َّلقات ،وهو من
أهل الع ْلم َ
َّ
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):

ولـماَّ ذكر تعاىل أحكا ًما كثرية تتع َّلق باملخلوقني -من األزواج والزوجات -يف النِّـكاح،
والوطء ،والطالق ،والرجعة ،والرض�اع ،والنَّفقةِ ،
والعدَ د ،والتمتيع؛ َأ َم َر عباده باملحافظة
َّ ْ
َ
َّ
ِ
بحقوق
تنبيه�ا للعب�اد ألاَّ ينش�غلوا ُ
على الصل�وات اخلم�س -وهي م�ن أعظم حقوق�ه-؛ ً
ِ
الر ُ
حق هذه
بالرجال عن ِّ
جال بالنِّس�اء والنِّس�ا ُء ِّ
املخلوقني عن حقوق اخلالق ،وألاَّ ينش�غل ِّ
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التقوي عىل هذه األمور ،فقال
بالصالة عىل ِّ
الصالة -بل ُيستعان َّ
الفريضة العظيمة -فريضة َّ
تع�اىل( :ﭑ) أي :واظِبوا ،واعتَن�واِ ،
وداوموا (ﭒ ﭓ) :بأدائها كام أمر اهلل،
وسنَنها ،وآداهبا.
برشوطها ،وأركاهنا ،وواجباهتاُ ،

الو ْس�طى؛ فقال( :ﭔ
الصلاة ُ
وخ�ص من األم�ر باملحافظ�ة عىل الصل�واتَّ :
َّ

«الو َسط» ،وهو اخليار واألفضل.
ﭕ) أي :ال ُفضىل ،من َ

الو ْس�طى عىل أقوال متع�دِّ دة ،أقواها :أنهَّ ا صالة
الصالة ُ
وق�د اختلف العلماء يف تعيني َّ
َان َي ْو ُم األَ ْح َز ِ
ابَ ،ق َال َر ُس ُ
العرص؛ حلديث َعليِ ٍّ َ ق َال :لـماَّ ك َ
ول اهلل َ « :ملأَ َ اهلل
بيوتهَ م و ُقبورهم نَاراَ ،ش َغ ُلونَا َع ِن الصال َِة الوس َطى حتَّى َغاب ِ
ت َّ
الش ْم ُس»(((.
َ
َ
َّ
ُ ْ
ُُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ً
الصالة ،حمافِظني عليها ومواظبني (ﭗ) أي :مخُ ِلصني،
(ﭖ) أي :عىل أقدامكم يف َّ
تريدون َو ْج َهه (ﭘ) أيُ :مطيعني ،خاشعني ،ممتَنِعني عن كالم الناس.
الصال َِة َعلىَ َع ْه ِد
ويف
�م فيِ َّ
َ
«الصحيحين» ،ع�ن زيد بن أرق�م  قال« :إِ ْن ُكنَّا َلنَ َت َك َّل ُ
احب�ه بِحاجتِ ِ
ِ
�ت( :ﭑ ﭒ ﭓ
�هَ ،حتَّى ن ََز َل ْ
�م َأ َحدُ نَ�ا َص َ ُ َ َ
�ي ُ ،ي َك ِّل ُ
النَّبِ ِّ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)َ ،ف ُأ ِمرنَا بِالسك ِ
ُوت»(((.
ُّ
ْ
ِ
ِ ِ
ش ٌء م�ن َكلاَ ِم الن ِ
َّاس؛ إِ َّنماَ ُه َو
وق�ال النب�ي « :إِ َّن َهذه َّ
الصَل�اَ َة لاَ َي ْص ُل ُح ف َيها يَ ْ
التَّسبِيح ،وال َّتكْبِري ،و ِقراء ُة ال ُقر ِ
آن»(((.
ْ ُ َ
ُ َ َ َ ْ
مكروها ،كعدُ ٍّو ،أو حريق ،أو َس� ْيل ،أو حيوان ِ
مفرتس ،ونحو
وقوله (ﭚ ﭛ)
ً
ِ
الصالة قيا ًما ،مع إمتام الركوع والسجود؛ (ﭜ) أيَ :ص ُّلوا ولو
ذلك ،ومل تقدروا عىل َّ
ِ
أي ٍ
حال كنتُم ُ -مستقبِيل
أرجلكم( ،ﭝ ﭞ) أي :أو كنتُم راكبني ،عىل ِّ
كنتُم ماشين عىل ُ
ِ
غري ُمستقبِليها.-
القبلة أو َ
(ﭠ ﭡ) ب�زوال اخل�وف ،كما ق�ال يف اآلي�ة األخ�رى( :ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ) [النساء.]103 :

((( رواه البخاري ( ،)2931ومسلم (.)627
((( رواه البخاري ( ،)1200ومسلم (.)539
((( رواه مسلم (.)537
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ِ
كرا)؛ الش�تامهلا عىل األذكار.
(ﭢ ﭣ) أي :أقيم�وا َّ
الصلاة تا َّمة .وسَّم�اَّ ها (ذ ً

الصلاة ،وع َّلمك�م (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) م�ن أحكام�ه
(ﭤ ﭥ) كيف َّي�ة َّ
ورشائعه.

ويف اآليتَني من الفوائد:
املحافظة عىل الصلوات :وجو ًبا يف الفرائض ،واستحبا ًبا يف النوافل.

ِ
الصالة يف أوقاهتا فهو ٌ
كل ما َ
أن َّ
وفيهاَّ :
كاالنشغال عنها باإلنرتنت،
باطل،
أشغل عن أداء َّ

واجلواالت ،وتص ُّفح املواقع ووسائل التواصل ،واهل َ َوس بالتقنيات احلديثة.
َّ

ومن ِ
املؤس�ف َّ
الصلاة ،وتأخريها عن أوقاهتا
أن هذه الوس�ائل صارت س� َب ًبا يف ضياع َّ

والتعجل فيها وعدم اخلشوع ،وإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون.
املفروضة،
ُّ

وفيه�اَ :ف ْضل صالة العرص ،وقد قال « :ا َّل ِ
ال ُة ال َع رْ ِ
�ذي َت ُفو ُت ُه َص َ
ص ،ك ََأ َّنماَ ُوتِ َر
ِ
أهل وال ٍ
ب وت ُِر َك بال ٍ
مال
َأ ْه َل ُه َو َما َل ُه»((( ،أيُ :سل َ
ِ ِ
الصلاَ َة ُع ِر َض ْت َعلىَ َم ْن
مرتني؛ ففي احلديث« :إِ َّن َهذه َّ
أجرها َّ
و َمن حافظ عليها كان له ُ
وهاَ ،ف َم ْن َحا َف َظ َع َل ْي َها ك َ
ك َ
َان َل ُه َأ ْج ُر ُه َم َّر َتينْ ِ »(((.
َان َق ْب َلك ُْم َف َض َّي ُع َ
وارتفاع األعامل إىل اهلل(((.
اجتامع املالئكة،
ويف صالة العرص مع الفجر:
ُ
ُ

(((
بدان» :مها الصبح والعرص.
الب َد ْي ِن َد َخ َل َ
الجنَّ َة»  ،و«ال رَ
وقال َ « :م ْن َصلىَّ رَ ْ

ٍ
ِ
�م ِ
�ج الن ََّار َأ َحدٌ َصلىَّ َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
سَ ،و َق ْب َل ُغ ُروبهِ َا»َ ،ي ْعنِي:
ويف حدي�ث آخرَ « :ل ْن َيل َ
الش ْ

ص(((.
ال َف ْج َر َوال َع رْ َ

الصالة ،وهذا مع ال ُقدرة يف الفرائض ،واستحبا ًبا يف النوافل.
ويف اآلية :وجوب القيام يف َّ

((( رواه البخاري ( ،)552ومسلم (.)626
((( رواه مسلم(.)830

((( رواه البخاري ( ،)555ومسلم (.)632
((( رواه البخاري ( ،)574ومسلم (.)635
((( رواه مسلم (.)634

396

وفيه�اَّ :
الصلاة -لغري َم ْص َلحتِها -وال َع َبث فيه�اُ ،ينايف القنوت ،وقد قال
أن الكال َم يف َّ
�ذ ِه الصلاَ َة لاَ يص ُل ِ
النب�ي « :إِ َّن ه ِ
ش ٌء من َكلاَ ِم الن ِ
يح،
َ
َّاس؛ إِ َّنماَ ُه َو الت َّْس�بِ ُ
َ ْ ُ
َّ
�ح ف َيها يَ ْ
وال َّتكْبِري ،و ِقراء ُة ال ُقر ِ
آن»(((.
َ
ُ َ َ َ ْ
وفيها :تربية النفس باملداومة عىل ِ
العبادة.
الصالة.
وفيها :التي ُّقظ
والتحرز من النُّقصان يف َّ
ُّ

بني يدَ يه.
وفيها :تعظيم اهلل ،واستحضار أمره ،عند القيام َ
وفيها :تيسري اهلل عىل عباده.
الصالة للرضورة.
وفيها :جواز احلركة الكثرية يف َّ

وفيها :أنَّه جيب أداء ِ
العبادة عىل التامم ،متى زال ال ُعذر.

الصلاة ،وأنَّ�ه ُي َصليِّ عىل َح َس�ب حال�ه ،وال جيوز أن
وفيه�اُ :مراع�اة شرَ ْ ط الوق�ت يف َّ

ِّ
يؤخره�ا حت�ى خيرج وقتُها ،ولو صلىَّ ماش� ًيا أو راك ًبا أو مضطج ًع�ا ،أو يومئ إيام ًء ،أو بغري
ٍ
إيامء إذا مل ِ
يقدر عليه ،ولو كانت ثيا ُبه أو فِ ُ
راش�ه ُمتن َِّجس�ة وال يس�تطيع إزالة النجاس�ة ،ولو
التيمم؛
كان خيرج منه البول باس�تمرار ،ولو كان عىل غري طهارة وال يس�تطيع الوضوء وال ُّ

فالصالة الزم ٌة يف وقتها يف ِّ
وبح َسب اإلمكان.
كل األحوالَ ،
َّ

وفيه�اَّ :
الصالة يف الوقت مع اخلوف -ول�و مع اإلخالل ببعض رشوطها وأركاهنا-
أن َّ

الصالة خارج الوقت ُمطمئنًا.
أوجب من َّ

عرفنا كيف نعبده.
وفيهاِ :منَّة اهلل عىل عباده بتعليمهم ،وأنَّه لوال
تعليم اهلل إ َّيانا ما َ
ُ
وفيهاُ :شكر اهلل عىل نِعمته.

وفيهاَّ :
أن األصل يف اإلنسان اجلهل.

(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
((( رواه مسلم (.)537
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ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ):

ىَّ
أزواجه� َّن؛ فقال
املت�وف عنه َّن
مر ًة أخ�رى إىل ِذكر حق�وق الزوجات
ُ
ث�م عاد الس�ياق َّ

تع�اىل( :ﭫ ﭬ ﭭ) أيُ :يقارب�ون الوف�اة( ،ﭮ ﭯ) أي :لدهيم
زوج�ات يف ِع ْصمته�م ،فعليه�م (ﭰ ﭱ) أي :عليه�م أن ُيوص�وا لزوجاهتم
ٌ
والكس�وة ،والس�كنى (ﭳ ﭴ) إىل متام ٍ
(ﭲ) بالنَّفقةِ ،
سنة قمر َّية ،تبدأ من موت
ُّ
ِ
الورثة
ال�زوج( .ﭵ ﭶ) أي :للزوجات ُّ
احلق يف البقاء يف بيت الزوج َّية ،وال َيملك َ
إخراجه َّن منه.
ُ

(ﭸ ﭹ) م�ن من�ازل أزواجه� َّن ،باختياره� َّنَ ،
قب�ل احل�ول؛ (ﭺ ﭻ) أي:

إثم (ﭼ) -يا أولياء الزوج والزوجة( -ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) من
َ
الحرج وال َ
للخ ْطبة ،ونحو ذلك (ﮂ ﮃ) وهو ما عرفه الشرَّ ع ومل ي ِ
الزينة ،واالستعداد ِ
نكره.
ِّ
ُ
َ
ْ
ِ
ٍ
ِ ٍ
وحكُم.
وقوة (ﮇ) :ذو حكْمة ُ
(ﮅ ﮆ) :ذو ع َّزة ،و َغ َلبةَّ ،

أن هذه اآلية منسوخةَّ ،
والسكنى
وأن َّ
كثري من العلامء إىلَّ :
َ
حق الزوجة يف النَّفقة ُ
وذهب ٌ
م�ن ِ
منس�وخ بآية امليراثَّ .
ٌ
وأن اعتدا َدها يف بيت الزوج
مال زوجها س�ن ًة كامل ًة بعد وفاته،
ٌ
السورة؛ وهي قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ
سن ًة كامل ًة،
منسوخ باآلية التي سب َقتْها يف ترتيب ُّ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ).

ق�ال اب� ُن ع َّب�اس  يف اآلية« :فن ُِس َ
الر ُبع
�خ ذلك بآي�ة املرياث ،بما َ
فرض هل َّن م�ن ُّ
ِ
ٍ
الح ْو ِل ْ
وعرشا»(((.
أشهر
بأن ُج ِع َل أج ُلها أربعة
أج ُل َ
وال ُّث ُمن ،ونُس َخ َ
ً
وأخ�رج البخ�اري((( ،عن ِ
عبد اهلل ِ
قل�ت لعثامن بن عفان :
بن ا ُّلزبري  قالُ :
ُّ
ِ
َ
�م تكتُبها -أو
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) ،ق�د
نس�ختْها اآلية األخرى ،فل َ
تَدَ ُعها-؟ فقال« :يا ابن أخي ،ال ُأغيرِّ شي ًئا منه من مكانه».

وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود (.)1989
((( رواه أبو داود ( ،)2298والنسائي (،)3543
َّ
((( صحيح البخاري (.)4530
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�خ باألربعة أش�هر ،فام ِ
كمها قد ن ُِس َ
احلكْمة يف إبقاء َر ْسمها مع زوال
واملعنى :إذا كان ُح ُ
حكْمها ،وهذا ي ِ
وهم بقا َء ُحك ِْمها؟ فأجا َبه َّ
توقيفي ،وأنَّه أثبتَها كام وجدَ ها.
بأن األمر
ُ
ُ
ٌّ
بعض العلامء -منهم ش�يخ اإلسلام ابن تيم َّية َّ -
أن اآلية غري منس�وخة،
وذه�ب ُ
َ

حق يف البقاء يف بيت الزوج بعد وفاته سن ًة كامل ًة((( .فاهلل أعلم.
وللمرأة ٌّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
الرمحة بالزوجة.

الرجال ،وأنهَّ م َ
مؤاخذون إذا مل يمنعوا ُم َو ِّلياتهِ م من النِّساء
وفيها :مس�ئول َّية األولياء من ِّ
ِ
المنكَرات.
من ف ْعل ُ

وفيه�اَّ :
ف عليه
عرفه الشرَّ ْ ع،
وتع�ار َ
َ
أن امل�رأة ال جيوز هلا أن خت�رج عن املعروف ال�ذي َ
أصحاب العقول الس�ليمة ِ
والف َطر املس�تقيمة ،ال يف لباس�ها أو ِمش�يتها ،أو صوهتا ،أو غري
ُ
ذلك.

فلا جيوز هلا ِ
اخلدم�ة يف املطاعم ،أو تنظيف الش�وارع ،أو تنظيم امل�رور ،أو متثيل البالد

يف الرياض�ات العامل َّي�ة ،أو العم�ل يف البن�اء يف املق�اوالت العا َّمة ،أو التنقيب ع�ن النِّفط يف

الس َلع و َع ْرض املبيعات ،أو العمل
الرجال يف أماكنهم لتسويق ِّ
الصحاري ،أو الدُّ خول عىل ِّ

الس�ياحي ،أو صيانة إطارات السيارات ،أو العمل يف احلراسات العا َّمة ،ونحو
يف اإلرش�اد
ِّ

ذلك ممَّا ال يليق هبا.

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):

قوله تعاىل (ﮉ) :س�ميت (مط َّلقة)؛ أل ا ُأ ِ
طلقت من َق ْيد النِّـكاح .و(الالم)
نهَّ
ُ ِّ
يف قوله (ﮉ) لبيان االستِحقاق.
�م َي هلا َم ْهر أم ال ،وس�وا ًء كانت مدخولاً
وظاهر هذا اللفظ ُعمو ُم املط َّلقات ،س�وا ًء ُس ِّ

هبا أم ال.

((( انظر :تفسري ابن كثري (.)659/1
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فللجمي�ع (ﮊ) وه�و :م�ا تتمتَّ�ع ب�ه ،م�ن َن ْق ٍ
�د ،أو ُحِل�يِ ّ  ،أو ِكس�وة ،ونح�و ذلك.
الزوجني وما يليق هبام.
بح َسب حال
َ
عرفه الشرَّ ْ ع ،ويعرفه الناسَ ،
(ﮋ) وهو :ما َ
(ﮍ) أي :حتًم�اً ِ
الز ًم�ا ثابتً�ا (ﮎ ﮏ) :الذين يتقون عق�اب اهللِ ،بف ْع ِل ما
وتر ِك ما هناهم عنه.
أمرهم بهْ ،
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
نقص.
أن َمن مل ُي َمتِّع زوجته املط َّلقة؛ ففي تقوا ُه ٌ

المتعة ِّ
بعض العلامء التمتيع يف هذه اآلية بمفهوم
لكل مط َّلقة.
وخصص ُ
َّ
وفيها :وجوب ُ

اآلية الس�ابقة؛ وهى قوله تع�اىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ) ،فقالواَّ :
بمن مل ُي َ
دخل هبا ،ومل ُي َس َّم هلا َم ْه ٌر.
المتعة َّ
خاص ٌة َ
إن ُ

ويف اآلية :التأكيد عىل احلقوق؛ لئلاَّ يتهاون هبا الناس.
ِ
َّ
احلس�نة ،مثل:
وفيه�ا :اإلغ�راء
واحلث عىل أداء احلق�وقَ ،بو ْصف َمن يؤ ِّدهيا ِّ
بالصفات َ
«املحسنني» و«املتَّقني».
وفيها :ترشيف وتعظيم ِ
أهل التَّقوى.

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ):

قوله تعاىل (ﮑ) أي :كام تقدَّ م من أحكام املط َّلقات ِ
والعدَ د يف البيان الس�ابق؛
ويو ِّضح ما حتتاجون إليهً ،
معاشا ومعا ًدا ،من اآليات يف
(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)ُ :ي ْظ ِه ُر َ
وتفهموا
َخ ْلقه ويف شرَ ْ عه( .ﮖ ﮗ) أي :لتكونوا من أصحاب العقول الرشيدةَ ،
ِ
عملوا به.
ما ب َّينه لكم؛ لت َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

رمحة اهلل بعباده ،ببيان ما حيتاجون إىل معرفته ،من حدوده ،وحالله وحرامه ،واألحكام

النافعة هلم.

أن َمن َع ِل َم أحكام اهلل تعاىل يف َخ ْلقه وشرَ ْ عه؛ فهذا ٌ
وفيهاَّ :
دليل عىل كامل عقله.
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(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 ﯗ ﯘ):

ولـَّم�اَّ ذك�ر تعاىل -فيام مضى -طائف ًة من آياته الرشع َّي�ة ،الدا َّلة عىل ِحكْمت�ه؛ أ ْت َب َع ذلك
ِ
ِ
بعض اآليات الكون َّية ،الدا َّل ِة عىل ُقدرته؛ فقال تعاىل:
بذكر

أيضاَّ :
كل خما َطب هبذا القرآن .وهذا استِفها ٌم
حممد  ،ويش�مل ً
(ﮚ ﮛ) يا َّ
للتعجب والتش�ويق إىل سماع ِق َّصتهم .ومعناه :أمل تعل�م وتنظر يف ِ
حال (ﮝ ﮞ ﮟ
ُّ

ﮠ) أي :من بيوهتم وأحيائهم وأوطاهنم (ﮡ ﮢ) كثرية؛ (ﮣ ﮤ) أي:
خو ًفا منه وفِرارا .قيل :لو ٍ
باء نزل بأرضهم ،وقيل :هر ًبا من القتال( .ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)؛
َ
ً
ِ
ِ
ٍ
فامتوا( ،ﮩ) بعد مدَّ ة (ﮪ) أي :ر َّدهم إىل احلياة؛ لط ًفا هبم ،وليرُ ِ َي العبا َد آياته.

ٍ
وإحسان عظي ٍم (ﮰ ﮱ) مجي ًعا ،فيام ُيرهيم من آياته الباهرة،
(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)
والحجج القاطعةِ ،
والدالالت الواضحة( .ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) أي:
ُ َ
ال يقومون ُ
تفض ِله عليهم ،بل يك ُفرونه و َي ْع ُصونه.
بشكره ،مع ُّ
ِ
ٍ
رارا من الطاعون،
وثب�ت ع�ن ابن ع َّباس  أنَّه قال« :كانوا أربع�ة آالف ،خرجوا ف ً

بم ْوضع كذا وكذا؛ قال اهلل هلم( :ﮨ)؛
قالوا :نأيت ً
أرضا ليس هبا موت ،حتى إذا كانوا َ
نبي من األنبياء ،فدعا ر َّبه أن حي َي ْيهم ،فأحياهم؛ فذلك قو ُله ( :ﮚ
فمر عليهم ٌّ
فامتواَّ ،

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) اآلية»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن فيها ِعرب ًة ودليلاً قاطعا عىل ُقدرة اهلل عىل بع ِ
َّ
ث األجساد ،يو َم القيامة.
ْ
ً

ِ
�جع العبدَ عىل
وفيه�ا :أنَّ�ه ال ُيغني َح َذ ٌر من َقدَ ٍر ،وأنَّه ال ملجأ من اهلل إلاَّ إليه .وهذا ُي َش ِّ
ِ
اإلق�دام على طاعة اهلل تعاىل كيفام كانت ،و ُيزيل ُّ
املجاهدين يف
الذ ْعر من امل�وت عن ُق ُلوب

سبيل اهلل.

((( تفسري الطربي (.)266/5
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وفيها :نِعمة اهلل و َف ْضله حتى عىل الك َّفار.

بشكر اهلل إلاَّ
ُ
وفيها :أنَّه ال يقوم ُ
القليل من الناس.
وفيها :أنَّه ال خيرج أحدٌ عن أمر اهلل.
وفيهاَّ :
أن اهلل تعاىل يأ ُمر بالكالم ،كقوله( :ﯠ) ،وقوله( :ﮨ).
ِ
وفيهاِ َّ :
رار من املوت.
أن من طبيعة البرش الف َ

ِ
أن البالء إذا َ
وفيهاَّ :
صح عن النبي
نزل والقدَ ر إذا حصل؛ فإنَّه ال ينفع الفرار منه؛ ولذا َّ
ال َت ْقدَ موا َع َلي ِ
 أنَّ�ه ق�ال يف نزول الطاعون« :إِ َذا س ِ
�م ْعت ُْم بِ ِه بِ َ�أ ْر ٍ
�هَ ،وإِ َذا َو َق َع
ْ
ض َف َ ُ
َ
بِ َأ ْر ٍ
ض َو َأ ْنت ُْم بهِ َا َف َ
ال تخَ ُْر ُجوا فِ َر ًارا ِمنْ ُه»(((.
االحرتاز م�ن املخاوف والم ِ
هلكات ،والتو ِّقي م�ن املكروهات ،واألَ ْخ َذ
لك� َّن هذا ال ُينايف
َ
ُ
بأسباب النجاة ،لك َّن هذه األسباب ال تنفع إذا قىض اهلل بنزول قدَ ِره ،وقد يموت اإلنسان وهو
ٍ
آخذ بس َب ٍ
ٌ
شخص مات وهو يف طريق َه َربِه من املوت!
ب يظ ُّن أنَّه ينجو به من املوت ،وكم من

ويف اآليةَ :قص ال َقصص لالعتبار ،وأمهية نَشرْ هذه ِ
بني الناس؛ ليتَّعظوا هبا.
الق َّصة وأمثاهلا َ
َّ
َ
ُّ
ِ
ِ
ؤخذ من اآليةُ :شكر النِّعمةِ ،
واإلقرار بذلك،
المن ِْعم ،
و ُي َ
بمعر َفتها ون ْسبتها إىل ُ
واستعاملِـها يف طاعته.
وفيهاُّ :
احلث عىل النظر يف أخبار السابقني.

ينش ِ
وفيه�ا :ت َْرك بعض التفاصيل يف بعض ال َق َصص ،ملصلحة الس�امعني؛ لئلاَّ َ
�غلوا عن
املقصود األسايس من إيراد ِ
الق َّصة.
ِّ

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ):

أن ِ
ولـماَّ بينَّ تعاىل َّ
الفرار من املوت ال ُينجي منه؛ أ َم َر عباده باجلهاد يف س�بيل اهلل؛ فقال:
هتربوا كام َه َر َب أولئك.
(ﯙ) عدُ َّو اهلل وعدُ َّوكم ،وال ُ
((( رواه البخاري ( ،)3473ومسلم (.)2218
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ٍ
ُ
لغنيمة ،وال لعصب َّي ٍة،
القتال (ﯚ ﯛ ﯜ) أي :إلعالء ِدين�ه ،ال
وأم�ر أن يك�ون هذا
وال إلظهار شجاعةِ .
والعبادات -ومنها اجلهادٌ -
وطريق إىل اهلل ،يس ُلكها صاح ُبها.
سبيل
ٌ
ِ
لكالمكم (ﯡ) بن َّياتكم.
(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ٍ
فرض َع ٍ
ٍ
واجب،
غري
ني ،أو َ
األمر بقتال الكافرين .وقد يكون َ
فرض كفاية ،أو مس�تح ًّبا َ

بح َسب اختالف األحوال.
َ

وفيها :التذكري باإلخالص يف األعامل.

أن س�بيل اهلل -وه�ي الطري�ق ِ
وفيه�اَّ :
املوصل�ة إىل اهلل -ال ُب�دَّ فيه�ا م�ن ِص َّح�ة النِّـ َّي�ة
ِ
يت به عىل الوجه املرشوع.-
-باإلخالص -وص َّحة العمل -بأن يأ َ

والصرب عن�د ال ِّلقاء ،وعدم
وفيه�ا :وجوب موافق�ة الرشيعة يف اجله�اد؛ كطاعة األمريَّ ،
وحسن معاملة األرسى ،وطريقة ِقسمة الغنائم ،وغري ذلك.
التوليِّ عند الزحفُ ،
الم َث ِّبطني عن اجلهادَّ ،
سميع ألقواهلم ،وس ُيجازهيم عليها.
بأن اهلل
ٌ
وفيها :حتذير ُ

وفيه�ا -م�ع اآلية الت�ي قبلها :-التمهي�د للنفوس قب�ل ِ
ذكر األمور الكبيرة؛ فكام َّ
أن
الف�رار م�ن املوت ال يغني ،فكذل�ك ِ
ِ
الفرار من اجلهاد واالمتناع عن�ه ليس بالرضورة أن
ُ
ُينج�ي فاع َل�ه من امل�وت ،ويف هذا َر ٌّد على املنافِقني الذين قال�وا( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)

[آل عمران.]168 :

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ):

ديف اجلهاد بالنفس؛ َّ
حث اهلل تعاىل عليه بعدَ ه؛ فقال:
ولـماَّ كان اجلهاد باملال َر َ
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) :هذا االستِفهام للتشويق واإلغراء؛ ومعناه :أين الذي ُيقرض
ِ
للمقرتض جز ًءا من ماله.
فالم ْق ِرض يقتطع
اهلل ،فليتقدَّ م؟ و(ال َق ْرض) :هو القطعُ ،
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ٍ
(ﯨ ﯩ) أي :ط ِّي ًب�ا ،مقرونً�ا باإلخالص ،فيكون من ٍ
مال ط ِّي ٍ
حالل ،بِال م ٍّن
�ب

وال أذى.

فم�ن َ
المضاعف�ة؛ ولذا قال( :ﯪ) باألج�ر واجلزاء (ﯫ)
فعل ذل�ك فجزاؤه ُ

ِ
الس�ب َعامئة وتزيد عليها،
للمنف�ق واملتص�دِّ ق (ﯬ ﯭ) ال يعلمها إلاَّ اهلل ،قد تب ُلغ َّ

كام قال تعاىل( :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 :

مس�ك ويضي�ق عىل بع�ض ِ
(ﯯ ﯰ) أي :ي ِ
العباد؛ ابتال ًء هل�م( .ﯱ) أي:
ُ ِّ
ُ
ِ
بعض ال ُق ُلوب فال ُت ْقدم عىل الطاعة،
ُي َو ِّس�ع عىل َمن يش�اء؛
اختبارا وامتحانًا .كام أنَّه َي ْقبِض َ
ً
و َي ْب ُسط أخرى فت ِ
ُسارع إىل اخلري.

(ﯲ)ال إىل غيره (ﯳ) ي�وم القيام�ة ،للحس�اب واجلزاء ،فيثي�ب ِ
املنفق،
ُ
َ
َ
ِّ
الم ْم ِسك -إن شا َء.-
ويعذب
البخيل ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُّ
احلث عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل ،يف اجلهاد ،ويف غريه.

روضَّ ،
وأن اهلل تعاىل ُير ُّدها
وفيه�ا:
ُ
ترشيف أهل اإلنفاق ،بمعاملة صدَ قاهتم عىل أنهَّ �ا ُق ٌ

بال ريب ،ويضاعفها ألصحاهبا ،مع استغنائه عنهم ،وعن أمواهلم.

ِ
ٍ
خالصا هلل ،م�ن ٍ
حالل،
مال
الح َس�ن ،وهو :م�ا يكون
ً
وفيه�ا :نَ�دْ ب العب�اد إىل ال َق ْرض َ
يخُ ِرج�ه املتصدِّ ق بنَ ْف ٍ
الرشعي ،مراع ًيا املصلح َة الرشع َّية ،وال ُيتبِـع
س ط ِّيبة ،و َي َض ُعه يف حم ِّله
ِّ

ذلك منًّا وال أ ًذى.

َ
بس�ط يف األجر
الصدَ قة
وفيه�ا :ك َْرم اهلل تع�اىل باملضا َعفة أضعا ًفا كثيرة ،وأنَّه إذا َ
قبض َّ

واجلزاء.

وفيها :إشار ٌة إىل متام ربوبية اهلل تعاىل ،بأنَّه يقبِض ويبسط ،وله يف ذلك ِ
احلكْمة البالغة.
ُ َّ
ُ
ِ
الصدَ قةٌّ ،
كل عىل َح َسب حاله وماله.
وفيها :نَدْ ب العباد إىل َّ
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الصدَ قة خش�ي َة النقص والفقر؛ َّ
وفيه�اَّ :
ف�إن اهلل َيزيده و ُي َع ِّوضه،
أن على العبد ألاَّ يرتك َّ
ِ
نقصا حقيق ًّيا بأس�باب
الصدَ ق�ة ال ُي ِبقي
الغني عىل غناه؛ فقد ين ُقص ما ُله ً
بس�ط له ،وت َْرك َّ
َّ
و َي ُ
ٍ
َ
احرتق ما ُله أو ضاع أو سرُ ِ ق.
بخيل
أخرى ،وكم من ممُ ْ ِس ٍك
ً
تأنيس للناس ،وخماطبتهم بام يفهمونه.
(قرضا):
الصدَ قة
ٌ
ويف تسمية َّ

ويف اآليةَّ :
أن َمن مل يس�تطع اجلهاد بنفس�ه؛ فإنَّه يتأكَّد عليه اجلهاد بامله ،ويا لس�عاد َة َمن

مجع بينهام.
َ

اآلجل بالعمل العاجل ،يفعله الذين يؤمنون بالرجوع إىل اهللِ ،
أن ابتغاء ِ
وفيهاَّ :
ويوقنون
ُّ
َ

بحسن جزائه.
ُ

وفيها :تذكري ِ
العباد باملعاد إىل اهلل؛ كي يرغبوا يف اإلنفاق ،ويحَ ْ َذروا من ال ُبخل.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ):

قديمَّ ،
ولـماَّ أمر اهلل تعاىل املؤمنني بالقتال يف سبيله؛ أخربهم َّ
وأن اجلهاد
بأن هذا الترشيع ٌ
كان مطلو ًبا يف األُ َمم السابقة؛ تشجي ًعا وتثبيتًا للمؤمنني؛ فقال تعاىل:
(ﭑ ﭒ) أي :أمل تعل�م ِع ْل�م اليقين كأنَّك ت�راهِ .
ِّ
ولكل
للنب�ي ،
واخلطاب
ِّ
َ
وتقرير ِ
ِ
ِ
للتعج ِ
ِّ
واحلث عىل
الق َّصة،
والتشويق
ب
أج ِله .وهذا االس�تِفهام
ُّ
َمن نزل القرآن من ْ

االعتبار منها.

والو َجه�اء (ﭕ ﭖ ﭗ) وه�م أفض�ل األُ َمم يف ذلك
(ﭓ ﭔ) م�ن األرشاف ُ
الوقت( .ﭘ ﭙ) وفاة (ﭚ)  ،وكان هذا بعدَ موس�ى ٍ
ٍ
طويل ،وكان يف
بدهر
زمن داود .

وعصوا،
وكان بنو إرسائيل عىل طريق االس�تقامة ،فكان�وا منصورين فاحتني ،ثم ك َفروا َ
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وأخرجوهم منها ،وس َلبوهم
وخا َلفوا وتو َّلوا ،فس َّلط اهلل عليهم أعدا َءهم ،فاحت ُّلوا بال َدهم،
َ
التابوت ،فاستيق َظت يف نفوس بني إرسائيل الرغب ُة يف العودة لِـام كانوا عليه.
فلو رأيتَهم (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) من أنبيائهم الكثريين ،الذين كانوا َي ُسوسونهَ م ،ولو كان

يف معرفة اسمه فائد ٌة لب َّينه اهلل لنا.

فقال�وا ل�ه( :ﭟ ﭠ)أيِ :أقم و َعينِّ (ﭡ) ىَّ
يتول علين�ا ،ونرجع إليه ،ويقودنا،
(ﭢ) مع�ه (ﭣ ﭤ ﭥ)؛ لِتك�ون كلم� ُة اهلل هي ال ُعلي�ا .وقد قالوا ذل�ك لنب ِّيهم؛
إغرا ًء له ،وتشجي ًعا.

خمتبا عزيمتَهم وحقيق َة ا ِّدعائهم( :ﭨ ﭩ) أي :هل ُيتو َّقع
(ﭧ) هلم نب ُّيهم ،رِ ً
منكم (ﭪ ﭫ ﭬ) أيُ :ف ِرض (ﭭ) يف س�بيل اهلل (ﭮ ﭯ) وجت ُبنوا،

وتتو َّلوا؟!

فأجاب�وه( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) أي :م�ا ال�ذي يمنعن�ا م�ن ذل�ك،

(ﭹ ﭺ) ط�ر ًدا وإبع�ا ًدا (ﭻ ﭼ) وأوطانن�ا( ،ﭽ) ،فاس�توىل الك َّفار
السبي؟!
عىل بالدنا ،وأخذوا أبناءنا يف َّ

(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) َو ُف ِ
أعرضوا ع�ن ذلك ،ومل يقوموا
�ر َض؛ (ﮃ) أيَ :

أم�ر اهلل ،وو ّطنوا
ب�ه( ،ﮄ ﮅ ﮆ) ،فعصمه�م اهلل وثبتهم ّ
وق�وى قلوهبم ،فالتزموا َ

أنفس�هم عىل مقارع�ة أعدائه ،فحازوا رشف الدني�ا واآلخرة( .ﮈ ﮉ ﮊ)

أوج�ب اهلل عليه�م ،وظ َلم�وا أن ُف َس�هم ،وظ َلم�وا املس�تض َعفني؛
وه�م :الذي�ن تركُ�وا م�ا
َ
اخلبري بام َع ِملوه.
العليم هبم،
فس ُيجازهيم
ُ
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

حتريم ت َْرك اجلهاد يف سبيل اهلل.
ُ

وفيها :أنَّه ال بدَّ للجيوش من ٍ
قائد يقودها.
ُ
وفيها :أنَّه ال ُبدَّ من طاعة القائد.
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الملك؛ ألنهَّ م طلبوا من نب ِّيهم أن َ
وفيهاَّ :
يبعث هلم َم ِلكًا.
أن مرتبة َّ
النبوة أعىل من مرتبة ُ
لتستبني حقيق ُة َدعواه.
وفيها :امتحان املدَّ ِعي لليشء؛
َ

وفيها :استنهاض ِ
اهل َمم للجهاد يف سبيل اهلل ،بِذكر حال املظلومني من املسلمني.
وقت ِ
وفيهاَّ :
اجلدِّ .
أن بعض َمن يدَّ عي فِ ْع َل اخلري ،ال يث ُبت عليه إذا جاء ُ

وفيه�اَّ :
رف�ع ال ُّظ ْلم ع�ن املظلومين ،وإعادتهَ �م إىل ديارهم،
أن م�ن ُمبِيح�ات القت�الَ :

واستنقا َذ ُذ ِّر َّياهتم من أيدي الظاملني.

ِ
املحرمات.
وفيها :ابتالء اهلل لعباده بف ْعل الواجبات ،وت َْرك َّ
أن عىل ِ
وفيهاَّ :
الثبات عند االبتالء.
العباد
َ

ومتن�ي ُمقا َبلته�م؛ َّ
كثريا ممَّن
وفيه�ا :اإلش�ارة إىل أنَّ�ه ال َي ِص ُّح االس�تهان ُة باألعداء،
ِّ
ألن ً
ِ
النبي « :الَ
يدَّ ع�ي الش�جاع َة
َ
والثبات أما َمه�مُ ،ر َّبام َيف ُر إذا القاهم! ولذلك ق�ال ُّ
ِ
ِ
ِ
بوا»(((.
َتت ََمن َّْوا ل َقا َء ال َعدُ ِّوَ ،و َس ُلوا اهلل ال َعاف َي َةَ ،فإِ َذا َلقيت ُُم ُ
وه ْم َف ْ
اص رِ ُ
وفيهاَّ :
أن ت َْرك القيام بام أوجبه اهلل ُظ ْل ٌم.

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
واإلعداد جلهادهم ،م�ن َأ ْج ِل حترير بالد
ملالقاة األع�داء،
أن األَ ْخ َذ باألس�باب
ِ
واج�ب ،وهذا خيتل�ف عن التمن َّي�ات واال ِّدع�اءات الفارغة،
وإنق�اذ َأسرْ اهم؛
املس�لمني،
ٌ
ِ
ِ
واالغرتار بالنفس.
االستهانة بالعدُ ِّو،
القائمة عىل
ِ
احلذر من تغ النِّيات ،وانحالل ِ
ويف اآليةَ :
والعزائم يف فِ ْعل اخلري.
اهل َمم
يرُّ َّ
وفيهاَّ :
ب األبناء أشدُّ عىل النفس؛ ألجل احلاجة إليهم ،حالاً ومستق َبلاً .
أن َس ْل َ
وفيهاَّ :
أن العلامء َي ْضبِطون محاس العا َّمة و ُي َو ِّجهونه.
وفيها :إيقاف املدَّ ِعي عىل حقيقة نفسه.

وفيهاَّ :
أن احلياة هتون يف نظر املظلوم املقهور املسلوب ،فيكون أكثر استعدا ًدا للقتال.
((( رواه البخاري ( ،)2966ومسلم (.)1742
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بني اجلهاد يف س�بيل اهلل ،وبني استرجاع الدِّ ي�ار املس�لوبة ُّ
والذ ِّر َّية
وفيه�ا :أنَّ�ه ال تن�ايف َ

ستثمر الثاين لتعزيز االندفاع إىل األول.
املأخوذة؛ بل ُي َ

ُكوصه.
وفيها :تشديد العهود واملواثيق عىل َمن خي َُشى ن ُ

(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ):

قول�ه تع�اىل (ﮌ ﮍ ﮎ) أي :بما ُأ ِ
واخت�ار
وح�ي إلي�ه( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)
َ
أج ِلك�م ومصلحتِك�م (ﮔ ﮕ)؛ لتكونوا حتت
واصطف�ى (ﮓ) أي :م�ن ْ
مرته.
إِ َ

وألنَّ�ه مل يك�ن من بي�ت ُم ْل ٍك ،فق�د اعرتضوا علي�ه ،وقال�وا( :ﮘ) أي :كيف .وهذا
اس�تِفها ٌم لإلن�كار واالعتراض (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) واإلم�رة ،ولي�س م�ن ُذ ِّر َّي�ة
م ِ
لوكنا؟! ُث َّم زادوا يف اإلس�اءة واالعتراض ،فقالوا( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) و َأ ىَ
ول ،وقد
ُ
كابر عن ٍ
لك إلاَّ
الم َ
كابر( ،ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) أي :فليس
ٌ
تقرر عندهم ألاَّ يرث ُ
َّ
ب ،وال ٍ
صاحب َح َس ٍ
مال واسع.
َ

فأجاهب�م نب ُّيه�م عىل ه�ذا االعتراض( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) ،فأكَّ�د هلم َّ
أن
بوحي م�ن اهلل( ،ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) يعن�يِ :ع ْلم الدِّ ي�ن ِ
ٍ
وع ْل َم احلروب،
اختي�اره
َ
َ
�ول القام�ة؛ فاجتمع�ت له القوتان ِ
(ﮰ) و ُط ِ
احل ِّس� َّية واملعنو َّية؛ فه�و أع َل ُم منكم،
َّ
َ
الح ْرب ،ومعرف ًة هبا.
ربا يف َ
وأشدُّ قو ًة وص ً

(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) ِ
بع ْلم�ه وك َِل َمت�ه ،فلا ُيس�أل عَّم�اَّ َيفع�ل ،وال جيوز
االعرتاض عليه سبحانه.
ِ
الملك ،ويص ُلح ُ
حال الناس به.
بمن يستَح ُّق ُ
(ﯙ ﯚ) يف َف ْضله (ﯛ) َ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
ور ُسله.
ُ
وجوب السمع والطاعة هلل ُ

ِ
ِ
وإقناعهم
طاعة الناس له،
وسع ُيهم يف
وفيها:
تعظيم األنبياء لربهِّ مُ ،
وحس ُن أدهبم معهَ ،
ُ

بتنفيذ أمره.

ويف اآلية :مراعاة الدِّ ين والبدَ ن يف اختيار القائد.

ٍ
َ
الحك ِم،
صف�ات ومزايا أعىل؛ كان
والم ِلك ذا
أعون له عىل ُ
وفيه�ا :أنَّ�ه ك َّلام كان اخلليفة َ
ِ
الرع َّي ِة له.
وانقياد َّ
وفيهاَّ :
أن فضائل النفس ُم َقدَّ مة عىل املال.

أن ملك ِ
لك هللَّ ،
العباد هو يف احلقيقة ُم ٌ
واختبارا.
وأن اهلل يؤتيهم إ َّياه؛ ابتال ًء
ً
وفيهاُ َّ :

ِ
وفيهاَّ :
ينخدع باألمور املاد َّية الدُّ نيو َّية املحسوسة ،ويغ ُفل عن احلقائق
أن من الناس َمن

والفضائل النفس َّية واملعنو َّية.

الع ْلم أفضل من قوة البدَ ن؛ ألنَّه قدَّ مه باِ ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
لذكر يف اآلية.
َّ
أن اإلمامة ال تُستح ُّق باإلرث وال ِ
وفيهاَّ :
الغنَى.
َ

رتط يف والة األمر أن يكونوا أغنياء.
وفيها :أنَّه ال ُيش َ
أن قوة الرأي الالزمة للقيادة تنبع من ِ
الع ْلم.
ُ
وفيهاَّ َّ :

وفيه�اُ :حس�ن اإلجابة ع�ن االعرتاضات ،وإزالة ُّ
رتضوا عىل
الش� ُبهات؛ فإنهَّ م لـَّم�اَّ اع َ
ربه�م أولاً َّ
نب ِّيه�م وأل َقوا ُ
أن القض َّية اصطفا ٌء من
بش� ُبهاهتم؛ ر َّد عليه�م وفنَّد كال َمهم؛ فأخ َ

نظرهم إىل َّ
أن هذا الرجل
اهلل -الذي جتب له الطاعة والتسليم واالنقياد حلُكمه .-ثم َ
لفت َ
ِ
وس� َعة املال .ثم بينَّ هلم َّ
الصالح فيه من املم ِّيزات ما هو َأ ىَ
أن اهلل أع َل ُم
الملك َ
ول من ن ََس�ب ُ
وأن اصطف�اءه ِ حلكْمةُ .ث�م ذكر هلم ِمن صفات اهلل ما ي ِ
للملكَّ ،
ناس�ب
ُ
َّ َ
َ
بم�ن يص ُل�ح ُ
َ
َ
َ
واملقال.
احلال
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(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

ولـَّم�اَّ كان بن�و إرسائيل قو ًما فيهم ِج ٌ
احل�ق؛ زا َدهم اهلل آي ًة
نازع ٌة
واعرتاض عىل ِّ
ٌ
�دال و ُم َ
ِ
ومعجزةً ،تدلهُّ م عىل ِص َّحة ما ُأ رِ
خبوا به من ُملك طالوت.
بو ْحي من اهلل( :-ﯠ ﯡ ﯢ) والعالم َةقال ( :ﯝ ﯞ ﯟ) َ

اخلشبي الذي كان حيتفظ
الصندوق
الدا َّل َة عىل أنَّه ٌّ
حق ،هي (ﯣ ﯤ ﯥ) وهوُّ :
ُّ
به بنو إرسائيل ،ويص ِ
ِ
وعز عليهم
طحبونه يف
املعارك ،حتى اس�توىل عليه أعداؤهم ،ف َفقدوه َّ
َ ْ
ِ
لنفوس�كم.
َف ْق�ده( .ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) :رمح�ة ووق�ار ،وجلال ،و ُطمأنين�ة
ورض�اض األل�واح (يعنيُ :فتاهت�ا) التي كانت الت�وراة مكتوبة فيها،
(ﯪ) أي :بقاي�ا ُ
مع عصا موس�ى ،وغري ذلك من اآلث�ار (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) واملراد:

وحترسه وتن ُقله.
موسى وهارون أن ُفسهام( .ﯱ ﯲ) ُ
قال قتادة ِ :
«حتم ُله ،حتى تض َعه يف بيت طالوت»(((.

(ﯴ ﯵ ﯶ) أي :يف رج�وع التابوت هبذه الطريق�ة ِ
املعجزة (ﯷ ﯸ) ،دا َّل ًة عىل
َ ِ
ور ُس ِله.
ِصدق نب ِّيكم فيام أخ َربكم به ،من تعيني
طالوت َملكًا .هذا (ﯹ ﯺ ﯻ) باهلل ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
املعجزات ما تطمئ�ن به النفوس،
رمح�ة اهلل بعب�اده؛ حيث يبعث من اآلي�ات و ُيقيم من
ِ
ويؤمن عليه البرش.
وفيها :انتفاع ِ
أهل اإليامن بآيات الرمحان.
وفيها :أثر السكينة يف النفوس.

أن املالئكة أجسام تطريِ ،
وفيهاَّ :
وحتمل وتضع األشياء.
ٌ
((( تفسري الطربي (.)336/5
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ):

واس�تلم ِزمام القيادة؛
بالم ْلك لطالوت ،
َ
وأقر بنو إرسائي�ل ُ
ولـَّم�اَّ جاء التاب�وتَّ ،
جهز َ
جيش بنى إرسائيل ُملالقاة األعداء.
َّ

خرج مع جيش�ه و َمن أطاع�ه من البلد؛
ق�ال تع�اىل(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) أيَ :
(ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) أي :رِ
حر و َع َ
ط ٌش( -ﭙ)
خمتبك�م -وكان قـد أصابهَـ�م ٌّ
بني األُر ُدن وفِ َلسطني.
وهو :املاء اجلاري الكثري .وقيل :هو هنر الرشيعة املشهور ،الذي َ
(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) أي :ليس عىل طريقتي ،وال من أتباعي ،وأنا بريء منه.

(ﭟ ﭠ ﭡ) أي :مل ي ُذقه؛ (ﭢ ﭣ) أي :عىل سنَّـتي وهنجىِ ،
لصدقه وصربه.
َ
ُ
م�ر ًة
ترف يف
ِّ
الك�ف َّ
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) وه�و :الشيء القلي�ل ،ال�ذي ُيغ َ

ليظهر الذين يث ُبتون من هؤالء
فمن فع َله فال بأس عليه .وكان هذا االبتالء من اهلل َ
واح�دةًَ ،
املتحمسني ،املدَّ ِعني االستعدا َد للقتال.
ِّ
ِ
نفوس�هم( ،ﭬ ﭭ
بأفواهه�م ،كما
(ﭪ ﭫ) أي :ك ََر ُع�وا وشرَ ِ ب�وا
َ
اش�تهت ُ
يتجاوزوا ال َغ ْرفة.
ﭮ)؛ فإنهَّ م قد امتثلوا وأطاعوا ،ولـم
َ

حممد -
الباء ب ُن ع�ازب ُ « :كنَّا
َ
أصحاب َّوق�د جاء عدَ ُدهم ،كام قال رَ َ
نتح�دَّ ثَّ :
ج�اوزوا معه النهر ،ومل
وت ،الذي
أن ِعدَّ َة أصح�اب َبدْ ٍر عىل ِعدَّ ِة أصحاب طا ُل َ
َ
يجُ ِ
او ْز معه إلاَّ مؤم ٌن :بضعة عرش وثالث مائة»(((.

(ﭰ ﭱ) أي :تع�دَّ اه (ﭲ) طال�وت (ﭳ ﭴ ﭵ) وه�م الذي�ن

((( رواه البخاري (.)3958
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اقترصوا عىل ال َغ ْرفة ،أو مل يذوقوا املاء أصلاً ( .ﭶ) وهم :بعض َمن جاوز معه النهر ،ممَّن
كل َمن صرب أمام املاء رِ
ض ُع َفت بصريتُه ،فليس ُّ
يصب أمام األعـداء( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)
ق�وة لنا .قالوا ذلك لـَّم�اَّ َر َأوا ِق َّلة عدَ ِدهم وكث�ر َة عدُ ِّوهم( .ﭻ)
أي :ال ُق�درة ،وال َّ
وهو قائد جيش الك َّفار ،قيل :كن ج َّب ًارا من العاملقة( .ﭼ) الكثريين عد ًدا وعُدَّ ة.
ِ
ِ
العالمون
الصادقون يف ر ِّدهم ،وه�م (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)،
(ﭾ) العلماء
ِ
واملوقنون َّ
حق ،واملؤمنون بلقاء اهلل واليوم اآلخر .و(ال َّظ ُّن) هنا بمعنى :اليقني.
بأن َو ْعد اهلل ٌّ

قال�وا هل�م( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) م�ن املؤمنين (ﮈ ﮉ ﮊ) م�ن
الكافري�ن( ،ﮋ ﮌ) أي :بق�دَ ره و َنْص�رْ ِ ه وإرادت�ه( .ﮎ ﮏ ﮐ) :باملعون�ة،
والنُرصة ،والتأييد.

وقوله (ﮄ) يف هذه اآلية للتكثري؛ أي :ما أكثر ما ِ
تغلب الفئ ُة القليل ُة الفئ َة الكثريةَ.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أنَّه ينبغي للقائد أن يتف َّقد جنوده ،ويتد َّبر أحواهلم ،يف خروجهم ومسريهم.

املواصلة َّ
للح ْرب،
يمنع من اخلروج أو
كل َمن ال يص ُلح َ
َ
وفيه�ا :أنَّه جيب عىل القائ�د أن َ
خم�زال مث ِّب ًط�ا ،أو ِ
متمر ًدا؛ لِـام ُي َس� ِّببه هؤالء من
مرج ًفا جبانً�ا خائ ًفا ،أو عاص ًي�ا ِّ
ْ
س�واء كان ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
إحداث االنشقاق بينهم.
وإلقاء اخلوف يف ُق ُلوهبم ،أو
إضعاف عزيمة اجليش،
ِ
التحمل والثبات
واختب�ار ُقدرهتـم على
اختيار اجلن�ود ،وتدري ُبهم،
ويف اآلي�ةُ :حس�ن
ُّ
ُ

والطاعة.

ِ
ِ
وترويضه�م ومترينِه�م للصرب عىل
ملعرف�ة حقائق اجلن�ود،
وفيه�ا :ت�واىل االختب�ارات؛
ِ
والطاعة وامتِ ِ
ِّ
ثال األوامر.
املشاق،
أن أكثر ِ
وفيهاَّ :
العباد ال ُينَ ِّفذ أمر اهلل.

وفيها :جواز االختبار واالمتحان ،بام ال يرتتب عليه مفسد ٌة أو مهلك ٌة.

أن اإليامن ُي ِ
وفيهاَّ :
والج ْب َن.
الصرب
والض ْع َ
الو ْه َن َّ
ف ُ
والتحمل ،ويمنع َ
وجب َّ
ُّ
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ِ
أن اهلل يبتيل عباده ِ
وفيهاَّ :
املحبوبات أحيانًا.
باحلرمان من بعض
َ

وفيها :رمحة اهلل تعاىل بعباده ،باإلذن ب َغرفة اليد ،لإلبقاء عىل احلياة.

وفيهاَّ :
أن اليقني َبوعد اهلل ولقائهُ ،ي َق ِّوي األمل والرجاء ،ويبعث عىل التفاؤل.
ترِ
كثريا ما ِ
تنهزم.
وفيها :عدم االغ ار بالكثرة ،وأنهَّ ا ً
وفيهاُّ :
الصرب ،وأمه َّيته يف اجلهاد.
احلث عىل َّ

يصب عىل ٍ
أن بعض الناس رِ
وفيهاَّ :
أمور دون أمور.
وفيها :تفاوت املؤمنني يف ِ
الع ْلم والبصرية.

وفيهاَ :ف ْضل أصحاب ِ
الع ْلم يف تثبيت الناس.
الق َّلة ربام ت ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
ُنقذ املوقف.
ُ َّ

أن املؤمنني يقاتِلون بأعامهلم أولاً  ،قبل ِ
وفيهاَّ :
العدَّ ة والعدَ د.
ُ

ِ
ِ
والتأييد للمؤمنني.
اإلهلي يف َجلب النرص ،ومع َّي ِة النُرصة
التأييد
وفيها :أثر
ِّ
وفيها :متحيص احلامس الظاهر ،واال ِّدعاءات.

يكشف حقائق ِ
أن اهلل ِ
وفيهاَّ :
العباد ،بأقداره من احلوادث ،واألوامر والنواهي.

وفيها :سنَّة اهلل يف دف ِع الكافرين باملؤمنني ،واملواج ِ
احلق وأهل الباطل.
بني أهل ِّ
هة َ
َ
َ
ُ
وفيها :وجوب طاعة القائد يف غري معصية اهلل.

وكر الدهور ،حتى شا َبه ُ
أصحاب
أهل َبدْ ٍر
َ
مر العصور ِّ
وفيها :تشا ُبه أحوال املؤمنني عىل ِّ
طالوت يف العدَ د -وإن َ
كان أهل َبدْ ٍر أفضل منهم.-
َ
ِ
الصادقني ،يف تثبيت النفوس يف املواقف اخلطرية احلاس�مة،
وفيه�ا :أمه َّية كالم املؤمنني
املواجهة.
وتقوية ال ُق ُلوب عند
َ
رِ
وفيهاَّ :
ويكس ِحدَّ ة احلاجة.
أن القليل من زاد الدُّ نيا يكفي الزاهدين،
بحق.
وفيها :مباركة اهلل يف القليل ،إذا ُأ ِخ َذ ٍّ
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وفيهاَّ :
النبي  عن ماء زمزم« :إِنهَّ َا ُم َب َار َك ٌة،
�مى ُطعماً  ،وقد قال ُّ
أن َذ ْوق املاء ُي َس َّ

إِنهَّ َا َط َعا ُم ُط ْع ٍم»(((.

وفيها :أنَّه ال تنفع الكثر ُة مع ِخذالن اهلل ،وال ترض ِ
الق َّل ُة مع توفيق اهلل.
ُّ

وفيهاَّ :
أن اجليش يهُ َزم باملعايص ،وإنماَّ ُيقاتِل املؤمنون بأعامهلم الصاحلة.

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ):

قول�ه تع�اىل (ﮒ ﮓ) أي :طال�وت وجن�وده املؤمن�ون ،وظه�روا (ﮔ
ﮕ) الكافرين ،ودنَوا منهم لِ ِّلقاء.

مترضعني إىل اهلل ،مستَعينني به( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) أي :امأل ُق ُلو َبنا
(ﮖ)
ِّ
ِ
هنرب( .ﮝ
َّ
بالصرب ،وأجسا َدنا ،حتى نث ُب َت( .ﮛﮜ) حتى ال نَف َّر وال ُ
ﮞ ﮟ ﮠ) أيِ :
أعنَّا عليهم ،حتى َن ْغ ِل َبهم.

التحموا مع
ولـماَّ صدَ قوا،
َ
وصبوا ،وجلأوا إىل اهلل تعاىل بالدُّ عاء؛ استجاب اهلل هلم ،لـماَّ
رَ
َس املؤمنون الكافرين ،وغ َلبوهم (ﮣ ﮤ):
القوم الكافرين؛ (ﮢ) أي :ك رَ َ
بأمره ،وإرادته ،وتقديره.

ِ
جنود طالوتُ ،شجا ًعا ،مؤمنًا ،وقد كتب اهلل عىل يدَ يه
(ﮥ ﮦ) وكان ُجند ًّيا من
هالك (ﮧ) اجل َّبار ،قائد الك َّفار .وب َقت ِْل القائد ِ
ينهزم اجلنود.

أت�م اهلل نِعمت�ه على داود ( ،ﮨ ﮩ ﮪ)؛ فص�ار َم ِل�كَا من بعد
�م َّ
ُث َّ
طال�وت ،وآت�اه ِ
أيضا؛ ولذا قال( :ﮫ) أي:
احلك َْمة ً
َّ
النبي الذي عينَّ
النب�وة بعد ِّ
الم ُ
والنبوة.
لك
َ
َّ
طالوت؛ فاجتمع لداود ُ 
((( رواه مسلم (.)2473
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ٍ
ألحد قب َله.
وقيل :مل جيتمعا يف بني إرسائيل
كصنع�ة
(ﮬ ﮭ ﮮ) أي :آت�ى اهلل داو َد م�ن عل�وم الدِّ ي�ن وعل�و ِم الدُّ ني�اَ ،
ِ
والصوت اجلميل ،وغري ذلك ،ممَّا شاءه .
احلديد ،وكيف َّية القضاء،
رش ال ُّطغاة بجهاد املؤمنني
قوله (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) أي :لوال َد ْف ُع ِّ

لعمها الكُفر ،واخلراب ،واإلثم ،والفس�اد .و(الفساد):
هلم؛ (ﯗ ﯘ) أيَّ :
ِضدُّ الصالح .ومن ذلك :ختريب بيوت ِ
العبادة ،وإزالتها ،وذهاب اخلري والدِّ ين.
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) :صاح�ب النِّ َع�م ،والعط�اء الواس�ع الكثير (ﯝ
ﯞ) وهم :مجيع َ
الخ ْلق.

ويف اآليتَني من الفوائد:

عظيم لإلجاب�ة ،وعدَ م
ب
ال ُّلج�وء إىل اهلل تع�اىل يف الش�دائد ،والت�وكُّل علي�ه ،وأنَّه س� َب ٌ
ٌ

االعتامد عىل النفس واالغرتار هبا.

واضطراره إليه.
وفيها :حاجة املؤمن إىل ر ِّبه،
ُ
وفيهاَّ :
أساس ثبات القدَ م.
ثبات ال َق ْلب
أن َ
ُ

الصرب الكثير يف املعركة؛ لقوهل�م( :ﮘ ﮙ) ،و(إفراغ) اليشء
وفيه�ا :احلاجة إىل َّ
عىل اليشء ُّ
يدل عىل تعميمه به.
وفيهاَّ :
أن القتال يكون للعداوة يف الدِّ ين ،ال للعداوة الشخص َّية.

رب يف ال َق ْلب والبدَ ن،
وفيهاُ :حس�ن الدُّ عاء ،والرتتيب اجل ِّيد فيه؛ إذ إنهَّ م س�ألوا أولاً َّ
الص َ

النرص املرتتِّب عليهام.
التثبيت الظاهر والباطن ،ثم
ثبات القدَ م املرتتِّب عليه؛ فسألوا
َ
ثم َ
َ
الصربَّ ،
وفيهاَّ :
الصرب جملبة ملعونة اهلل.
وأن َّ
أن النرص ُينال مع َّ

وفيهاَّ :
أن من أوقات إجابة الدُّ عاء :ما يكون عند لقاء األعداء؛ كام قال النبي :
س ِح َ ِ
ان َ -أو َق َّل تُ�رد ِ
َ�ان لاَ تُ�رد ِ
«ثِنْت ِ
ان :-الدُّ َع�ا ُء ِعنْدَ النِّدَ ِاءَ ،و ِعنْ�دَ ال َب ْأ ِ
�م َب ْع ُض ُه ْم
ْ ماَ َ َّ
َ َّ
ني ُي ْلح ُ
َب ْع ًضا»(((.

((( رواه أبو داود ( ،)2540وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3079
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وفيهاَّ :
أن التصبري ال يكون إلاَّ من اهلل؛ ولذلك أثنى اهلل عىل هؤالء املؤمنني الذين سألوه

يصبهم.
أن رِّ

أن من جلأ إىل اهلل ِ
أجاب ُدعاءه.
بصدْ ق ،وأحس َن الظ َّن به؛
َ
وفيهاَ َّ :
وفيهاَّ :
أن النرص من اهلل حقيق ًة؛ فهو الذي يأ َذ ُن به و ُي ِريدُ ه.
وفيها :شجاعة داود .

ِ
وفيهاَّ :
لظهور
أن اهلل إذا أرا َد شي ًئا َم َّهد له ،وه َّيأ له أسبابه؛ فكان َقت ُْل داو َد جلالوت متهيدً ا
ِ
والم َ
لك.
َأ ْم ِر داو َد  ،وإيتائه َّ
النبو َة والقياد َة ُ
أن األنبياء ليس عندهم من ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم إلاَّ ما ع َّلمهم اهلل.
ِ
ِ ِ
ِ
الرش والك ِ
ُفر وإزالتِه من
وفيها :بيان أمه َّية اجلهاد يف إنقاذ املؤمنني ،وحفظ دينهم ،و َد ْرء ِّ
ِ
ِ
ور ْف ِع الظل ِم عن املظلومني.
األرض ،أو حمارصته وإضعافهَ ،
أن اهلل قد يد َفع البالء عن الناس بوجود الصاحلني والم ِ
وفيهاَّ :
صلحني فيهم.
ُ
ُ
َ
وفيها :إثبات َف ْض ِل اهلل عىل مجيع َخ ْلقه ،و َف ْض ِله يف الدُّ نيا عىل املؤمن والكافر ،و َف ْض ِله يف
اآلخرة عىل املؤمنني فقط.

ويؤخذ من اآليات املتقدِّ مة:
َ

اإلع�راض ع�ن التفاصيل التي ال حاجة إليها؛ َّ
النبي
فإن اهلل تعاىل مل يذكُر لنا
ُ
اس�م ذلك ِّ
َ
َ
الذي َ
اسم النهر ،وال كيف َّية َقت ِْل داو َد جلالوت،
طالوت ،وال
بعث
َ
تفصيل ما يف التابوت ،وال َ
وغري هذا مما ال يتع َّلق ِ
بذكره فائدة.
َّ

(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ):

قوله تعاىل (ﯠ) أي :هذه اآليات التي َق َص ْصناها عليك ،أو :القرآن كله (ﯡ

املنـزلة ،التي فيها التوحيد ،والترشيع ،واألخبار ،وال َق َصص.
ﯢ) َّ

ح�ق ،وم�ا جاءت به
(ﯣ ﯤ) بواس�طة جربي�ل ( ﯥ) أي :أنهَّ �ا ٌّ

الصدق يف األخبار ،وال َعدْ ل يف األحكام.
حق ،وقد اشتم َلت عىل ِّ
ٌّ
احلق ،وهوِّ :
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حممد ( ﯨ ﯩ) إىل الناس كا َّف ًة.
(ﯧ) يا َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
أن القرآن َ
َّ
احلق.
نزل من عند اهلل ح ًّقا ،وأنَّه
مشتم ٌل عىل ِّ
وفيها :إثبات رسالة النبي َّ ،
رسلون غريه.
وأن هناك ُم َ
ص ال َقصص.
وفيها :تثبيت اإليامن بِ َق ِّ

وفيهاَّ :
احلق تُطابِق الواقع.
ص ِّ
قص َ
أن َ

َ ِ
وفيهاَّ :
لنبوة النبي
رس�ل ،ويف هذا
أن
ٌ
إثبات َّ
نبي ُم َ
تفاصيل الق َّصة املتقدِّ مة ال يع َل ُمها إلاَّ ٌّ

.

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ):

بعضهم أفضل
قول�ه تعاىل (ﭒ) أي :مجاعة (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) أي :ج َع ْلنا َ
ِ
واملعجزات ،واألتباع ،واملراتب عند اهلل.
من بعض ،يف الوحي ،والكتب،
وحمم�د
(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) أي :ك َّلم�ه  بلا واس�طة ،كموس�ى  يف ال ُّط�ورَّ ،

 يف ليلة املعراج.

(ﭞ ﭟ) عىل بعض (ﭠ) يف اجلنَّة ،والفضائل ،ويدخل يف ذلك :املنازل
النبي  ،لـماَّ ُع ِر َج به.
يف الساموات ،التي لق َيهم فيها ُّ
وأعلى األنبي�اء درج ًة يف اجلنَّة :ه�و نب ُّينا  ،ودرجته هي الوس�يلة -وهي أعىل

درجات اجلنَّة.-

(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) أي :أعطين�اه ِ
املعج�زات الظاهرة ،الدا َّلة عىل ِصدقه
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قويناه (ﭨﭩ)
ونبوته -كإحياء املوتى ،وإبراء أصحاب العاهات( -ﭧ)َّ :
َّ

خة التي كانت سبب وجود عيسى  ،وبالوحي ِ
أي :جربيل  :بالنَّ ْف ِ
والع ْلم الذي
َ َ
نق َله إليهُ ،ثم ْ ِ
ور ْف ِعه إىل السامء.
محله َ
َّ

حيص�ل االختلاف يف
(ﭫ ﭬ ﭭ) :أرا َد (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) أي :مل ُ
األُمم بعد الرسل ،اختال ًفا يؤ ِّدي إىل قتاهلم( ،ﭳﭴﭵﭶﭷ) أيِ :
املعجزات،
ُّ ُ
َ
والدالئل الواضحات.
(ﭸ ﭹ) يف الدِّ ي�ن( ،ﭺ ﭻ ﭼ) بنب ِّي�ه ،وبما ُأ ِ
ن�ز َل علي�ه( ،ﭽ ﭾ

وأعرض ،ىَّ
وتول.
ﭿ) وجحدَ ،
َ

(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) -بالرغم م�ن االختالف( -ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)؛ فال

حلكْمه.
را َّد ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن ال َف ْضل ِ
َّ
بيد اهلل وحدَ ه ،يؤتيه َمن يشاء.
بني األنبياء.
إثبات
وفيها:
ُ
التفاضل َ
ُ

وأما النهي الوارد يف السنَّة عن التفضيل بينهم ،يف حديث« :الَ ُت َفض ُلوا ب َأنْبِي ِ
اء اهلل»(((؛
ِّ
َ ينْ َ َ
ُّ
َّ
ٌ
والتش�هي والعصب َّية -بغري دليل-
بمجرد الرأي واهلوى
فمحمول عىل إذا ما كان التفضيل
ِّ
َّ

الغض
توه� ِم انتقاص املفضول أو ِّ
أو إذا كان عىل س�بيل التع�ايل واالفتخار ،أو إذا أ َّدى إىل ُّ
منه أو اإلزراء به ،ويزداد النَّهي إذا كان يف مقام املجا َدلة أو ُ
التخاصم
الخ ُصومة ،أو أ َّدى إىل
ُ
ِّ
والشجار.

أن ِ
ويف اآليةَّ :
مرجع التفضيل إىل اهلل وحدَ ه ،ال إىل آراء البرش.
وفيها :إثبات ِصفة الكالم هلل .

الر ُسل ،بتأييدهم وتقويتهم.
وفيهاَ :ف ْضل اهلل عىل ُّ
((( رواه البخاري ( ،)3414ومسلم (.)2373
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الر ُّد عىل النصارى ،الذين زعموا َّ
أن عيسى  إل ٌه.
وفيهاَّ :

أن قتال الك َّفار للمؤمنني ،إنَّام هو عن ٍ
ٍ
ٍ
وفيهاَّ :
جهل؛ لقوله:
واس�تكبار ،وليس عن
عناد

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ).

ِ
وفيها :أنَّه ال يقع يش ٌء من االقتتال يف الدُّ نيا إلاَّ
بقضاء اهلل وقدَ ِره ومش�يئتِه ،وله يف ذلك

ِ
احلكْمة البالغة َّ
جل وعال.

الح َّجة.
وفيها :ذ ُّم االختالف يف الدِّ ين ،وأسوأ ذلك :ما يكون بعد تبينُّ ِ ِّ
احلق وقيا ِم ُ

(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ):

ولـماَّ كان اجلهاد يف س�بيل اهلل من االقتتال املذكور يف اآلية الس�ابقة ،وكان اجلهاد حيتاج
إىل مال؛ أمر تعاىل باإلنفاق؛ فقال :
للحث واإلغ�راء( :ﮏ) أيُ :ا ُ
ِّ
بذلوا املال يف طاعة اهلل،
(ﮌ ﮍ ﮎ) ن�دا ٌء

وتصدَّ قوا يف س�بيل اهلل (ﮐ ﮑ) :من بعض م�ا أعطيناكم وأن َعمنا عليكم .واإلنفاق

ب.
الواجب
يف اآلية َي ُع ُّم
واملستح َّ
َ
َ
ِ
وب�ادروا إىل اإلنف�اق( ،ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) وه�و يو ُم القيام�ة (ﮗ ﮘ ﮙ) أي :ال
َ
نفسه من عذاب اهلل ،ويشرتهيا من اهلالك.
يؤخذ فيه َبدَ ٌل ،وال يستطيع اإلنسان أن يفتدي َ
ٍ
يومئذ.
(ﮚ ﮛ) وال أعىل املو َّدة واملح َّبة والصداقة تنف ُعه
وج ْل ِ
أيضا.
ب املنفعة ،فال تفيد ً
الرضر َ
(ﮜ ﮝ) وهيَ :
الوساطة لدَ ْف ِع َ
(ﮟ ﮠ ﮡ) ألن ُف ِسهم .وأعظم (ال ّظ ْلم) :هو الشرِّ ك والكُفر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن اإلنفاق يف سبيل اهلل من ُمقتَضيات اإليامن.
بخ ْلقه؛ حيث مل يأمرهم أن ُي ِنفقوا َّ
وفيها :رمحة اهلل َ
كل أمواهلم؛ وإنَّام بعضها.
وفيهاَّ :
أن مانع اإلنفاق الواجب -كالزكاة وغريها -ظامل ٌ لنفسه.
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وفيها :أنَّه ال ِمنَّة للعبد عىل اهلل يف اإلنفاق من ماله؛ ألنَّه هو الذي رز َقه إ َّياه.
وفيهاَّ :
أن الك َّفار ال تنفعهم يو َم القيامة شفاع ُة الشافعني.

خص�ه الدليل؛ مثلِ :
وفيه�اَّ :
م�ال الوص َّية،
أن امل�ال ال ينف�ع صاح َبه بع�د املوت ،إلاَّ ما َّ
والصدَ ِ
قة اجلارية.
َّ

(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ):

هذه آي ُة الكُر يِس ،وهي أعظم ٍ
آية يف كتاب اهلل تعاىل؛ كام َّ
ُ
حديث ُأ يَ ِّب بن َك ْعب ،
دل عليه
ُ
ْ ِّ
فقد سأله النبي « :يا َأبا ِ
املنذرَ ،أتَدْ ِري َأ ّي آ َي ٍة من ِكت ِ
َاب اهلل َم َع َك َأ ْع َظ ُم؟» ،فقال( :ﮣ
َ َ
ُّ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)َ ،فضرَ ب فيِ صدْ ِره ،و َق َال« :واهلل ،لِيهنِ َك ِ
الع ْل ُم َأ َبا املن ِْذر»(((.
َْ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
يب بن َك ْع ٍ
ب ،أنَّه سأل
وهذه اآلية ح ْر ٌز لنفوسنا وأموالنا من الشياطني ،كام جاء يف ق َّصة ُأ ِّ
ِ
يِ
ِ ِ
ِ ِ
الش�يطان الذي كان ِ
َّ
سُ ،ث َّم
يرسق من مترهَ :فماَ ا َّلذي يجُ ُرينَا منْك ُْم؟ َق َالَ :هذه اآل َي ُة آ َي ُة الك ُْر ِّ
«صدَ َق اخلَبِ ُ
يث»(((.
ب ُهَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َ :
َغدَ ا ُأ يَ ٌّ
ب إِ ىَل النَّبِ ِّي َ ،ف َأ ْخ رَ َ
وإذا ُق ِرئَ�ت قب�ل الن�وم ،فال يزال على صاحبها م�ن اهلل حافظ ،وال يقربه ش�يطان حتى

قصة أيب هريرة  املشهورة ،عندما كان يأتيه َّ
الشيطان وحيثو الطعا َم،
ُيصبح ،كام جاء يف َّ
وب»(((.
النبي َ « :أ َما إِ َّن ُه َقدْ َصدَ َق َك َو ُه َو ك َُذ ٌ
وقال له ُّ

يِ
�م
أيضا
س ً
«اس ُ
عي به أجاب؛ ففي احلديثْ :
اس�م اهلل األعظم ،الذي إذا ُد َ
ُ
ويف آي�ة الك ُْر ِّ
اهلل األَ ْع َظ�م يف ها َت ِ اآلي َت ِ ( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) ،وفاتحِ َ ِ
�ة
ْي�نْ
ْي�نْ
ُ
آل عمران (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)»(((.
((( رواه مسلم (.)810

((( رواه النسائي يف السنن الكربى ( ،)10730وابن ح َّبان ( ،)784وصححه األلباين يف الصحيحة (.)3245
((( رواه البخاري ( )2311معلقا جمزوما ،وابن خزيمة (.)2424

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)980
((( رواه أبو داود ( ،)1496والرتمذي ( ،)3478وابن ماجه (َّ ،)3855
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وق�ال النب�ي « :من َق�ر َأ آي َة الكُ�ر يِس فيِ دب ِر ك ُِّل صَل�اَ ٍة م ْكتُوب ٍ
�ة؛ مَل ْ َي ْمنَ ْع ُه من
َ َ
َ
ْ ِّ ُ ُ
َ ْ َ َ
ُّ
ِ
وت»(((.
جلن َِّة إِلاَّ َأ ْن َي ُم َ
ُد ُخول ا َ

اً
والصفات ،من :اإلهل َّية،
عرش جمُ َ ٍل مستق َّلة ،مج َعت
أصول عظيمة يف األسامء ِّ
وهذه اآلية ُ
والع ْلم ،والمل�ك ،وال ُقدرة ،واإلرادة ،واإلحاط�ةِ ،
واحلي�اة ،والقيوميةِ ،
واحلفظ ،وال ُع ُل ّو،
َّ
ُ
أعظم يف األجر ممَّا سواها
أعظم آية يف كتاب اهلل ،فقراءهتا وتد ُّبرها
والع َظمة؛ ولذلك كانت
ُ
َ
من اآليات.

وقول�ه (ﮣ) ع َلم عىل الذات اإلهلية .ومعناه :املأل�وه املعبود ،املحبوب ،املع َّظم ،وال
يست ِ
غريه .
َح ُّق هذا
َ
االسم ُ
بحق إلاَّ هو.
(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) أي :ال معبود ٍّ

م�وت ،وال َي ْل َحقها
(ﮨ) :ذو احلي�اة الكامل�ة ،مل يزل وال يزال ح ًّيا ،مل يس�بِق حياتَه
ٌ
ِ
واآلخر. ،
موت ،فهو األول
ٌ
كل ٍ
ِ
والقائم عىل غريه ،حيتاج إليه ُّ
أحد ،يقوم
(ﮩ) :القائم بذاته ،ال حيتاج إىل أحد،

بأمور الساموات واألرض و َمن فيه َّن ،وهو القائم عىل ِّ
كل يشء.

(ﮫ ﮬ) أي :ال تعترَ ي�ه (ﮭ) أي :نُعاس ،وهو مقدِّ مة النوم( .ﮮ ﮯ)؛ َّ
ألن

يليق باهلل تعاىل؛ َّ
ألن النائم يغيب عماَّ حو َل�ه ،وال يغيب عىل اهلل يشء ،والنوم
ه�ذا
نق�ص ال ُ
ٌ
«إن اهلل  لاَ َينَا ُمَ ،ولاَ
غفلة ،واهلل ال يغ ُفل عن يشء س�بحانه .وقد قال النبي َّ :
َينْ َب ِغي َل ُه َأ ْن َينَا َم»(((.
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)ُ :ملكًا َ
يترصف فيه كام يشاء.
وخ ْل ًقاَّ ،

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) أي :ال أحدَ يش� َف ُع عنده ،من أهل السماوات واألرض يوم
ِ
ِ
وهيبته  .و(الش�فاعة):
القيام�ة (ﯟ ﯠ)
وأم�ره ،وإرادته ،وذلك لكامل ُس�لطانه َ
ٍ
مرضة .و(اإلذن) :هو األمر.
التوسط عند الغريَ ،
ُّ
جل ْلب منفعة ،أو َد ْفع َّ
((( رواه النسائي يف السنن الكربى ( ،)9848وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)1595
((( رواه مسلم (.)179
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ِ
يستأذ َن و َي ْس ُجدَ حتت العرش ،ويسأل ر َّبه،
والنبي  ال يشفع يو َم القيامة حتى

حتى َ
يقول لهْ :
«اش َف ْع ت َُش َّف ْع»(((.

ِ
وشاهدٌ  ،وما يكون يف املستق َبل.
حارض أما َمهم
وقوله (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أي :ما هو
ٌ
(ﯦ ﯧ) أيِ :علم املايض.

(ﯩ ﯪ) أي :ال ُي ِ
درك�ون ،وال ي َّط ِلعون (ﯫ ﯬ ﯭ) أي :من ِع ْلم نفس�ه
يعلم�ه يف السماوات واألرض( ،ﯮ ﯯ ﯰ) أن ُي ْط ِل َعهم
وذات�ه ،وأسمائه وصفاته ،وما ُ
عليه.
�م َل وأح�اط .والك يِ
(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) أيَ :ش ِ
رب من السماوات
س أك ُ
ْ
ُ�ر ُّ
واألرض ،و«الكُ�ر يِس ِ
موض�ع القد َمين» ،كما قال اب� ُن ع َّباس  ،(((وهو ممَّ�ا ال ُيقال
ْ ُّ
الرأي؛ فله ُحكْم الرفع.
بمجرد َّ
َّ
يِ
س ،ويف احلديث َّ
بع
الس
ُ
الس ُ
�موات َّ
أن النبي  قالَ « :ما َّ
وال َع ْرش أك ُ
رب من الك ُْر ِّ
يِ
فيِ الكُ�ر يِس إِلاَّ كَح ْل َق ٍ
�ة ُم ْل َق ٍاة بِ َأ ْر ِ
ض فَلاَ ٍةَ ،و َف ْض ُل ال َع ْ�ر ِ
س َك َف ْض ِل تِ ْل َك الفَلاَ ِة
َ
ش َعلىَ الك ُْر ِّ
ْ ِّ
َعلىَ تِ ْل َك احلَ ْل َق ِة»(((.
رَّمها ِ
يِ
بالعلم فقد أخطأ.
س حقيق َّيان ،و َمن فس
وال َع ْرش والك ُْر ّ

(ﯷ ﯸ) أي :ال ُي ْث ِقله ،وال يجُ ْ ِهده ،وال ُيت ِْعبه ،وال ُ
يش ُّق عليه (ﯹ) أيِ :حفظ

الساموات واألرض.

ف�وق ّ
(ﯻ ﯼ) :ال�ذي علا وارتفع َ
�و ال َق ْهر والغ َلب�ة ،و ُع ُل ُّو
كل األش�ياء ،وله ُع ُل ُّ

صفات الكامل واجلالل ،وهو املتعايل عن األشباه واألنداد.

وسلطانه ،وصفاته.
وهو سبحانه (ﯽ) :ذو ال َع َظمة ،يف ذاتهُ ،
((( رواه البخاري ( ،)3340ومسلم (.)194

وصححه األلباين موقو ًفا يف خمترص ال ُع ُل ّو
((( رواه اب�ن خزيمة يف كتاب التوحيد ( ،)248/1واحلاكم (،)310/2
َّ
(.)45
((( رواه ابن أيب شيبة يف العرش (ص ،)433وصححه األلباين يف الصحيحة ( ،)109وضعفه غريه.
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ويف هذه اآلية العظيمة من الفوائد:
والعيل ،والعظيم.
واحلي ،والق ُّيوم،
إثبات مخسة أسامء هلل ؛ وهي :اهلل،
ُ
ُّ
ُّ

إثبات انفراد اهلل تعاىل باأللوه َّية.
وفيها:
ُ

وفيها :إثبات صفة (احلياة) هلل .فعىل هذا؛ جيوز ِ
احللف بـ «حياة اهلل».

كل ٍ
وفيه�ا :حاجة املخل�وق إىل اخلالِق؛ لقيوم َّي�ة اهلل عىل َخ ْلقه ،وهو القائ�م عىل ِّ
نفس،
غني عماَّ ِس�واهُّ ،
وكل يشء حيتاج إىل
واملخلوق ال يقوم بنفس�ه؛ بل هو محُ تاج إىل غريه ،فاهلل ٌّ
اهلل.
وفيه�اُ :عم�وم ُملك اهلل؛ لقول�ه( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) .وعىل هذا؛ فال جيوز

الترصف يف ُم ْلك اهلل إلاَّ بام يرضاه.
ُّ

وفيه�ا :عد ُم إعجاب اإلنس�ان بعمل�ه وما حصل ِبف ْعل�ه؛ َّ
والم ْلك له
ألن هذا م�ن اهللُ ،

وحدَ ه.

وفيها :إثبات الشفاعة بإذن اهلل ،يعنيِ :
بأمره.

يِ
س ،وعظمة املخلوق ُّ
تدل عىل َع َظمة اخلالِق سبحانه.
ويف اآليةَ :ع َظمة الك ُْر ّ
قوة اهلل؛ لقوله( :ﯷ ﯸ ﯹ).
وفيها :إثبات َّ

وفيهاَّ :
أن الساموات واألرض حتتاجان إىل ِحفظ اهلل ،ولوال ِحفظه لفسدَ تا.
وفيها :موعظ ٌة ألهل ال ُّظ ْلم وال ُّطغيانَّ ،
قادر عىل االنتقام منهم.
عيل عظيمٌ ،
بأن اهلل ٌّ

ال�ر ُّد على َم�ن يلج�أون إىل املقبوري�ن واألم�وات ،ويس�ألوهنم احلاج�ات،
وفيه�اَّ :

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [يونس ،]18 :وما أدراهم َّ
أن هلم شفاع ًة عندَ ه؟ ولو

كانت هلم شفاعة :فام أدراهم أنهَّ م س ُيؤ َذن هلم فيهم؟

ِ
ففيها :حتذير من يت ِ
شفاعة غريه.
َّكل يف نجاته يو َم القيامة عىل
ُ َ

إثبات ُع ُل ِّو اهلل  أزلاً وأبدً ا؛ لقوله تعاىل( :ﯻ ﯼ).
وفيها:
ُ
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(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ):

قول�ه تع�اىل (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) أي :ال ت ِ
ُكر ُه�وا النَّاس عىل الدُّ خول يف اإلسلام؛ َّ
فإن

َ
احلق فيه وبراهينَه واضح ٌة ،وكافي ٌة لإلقناع ،والدُّ خول يف اإلسالم إنَّام يكون ملن أراد
دالئل ِّ
ِ
إكراههُ ،ث َّم إنَّه لو َ
دخل يف اإلسالم ُمك َْر ًها َّ
فإن هذا ال ُيفيده.
خريا ،وال يحُ تاج إىل
اهلل به ً
وقد قال بعض العلامءَّ :
الس�يف
إن هذه اآلية منس�وخ ٌة بآيات األمر بقتال الك َّفار -كآية َّ

ونحوها.-

كرهون عىل
وق�ال بعضه�م :هذه اآلي�ة َّ
خاصة بأه�ل الكتاب و َم�ن يف ُحكْمهم؛ فلا ُي َ
اإلسالم ،ولو أرادوا َدفع ِ
جاز ذلك.
اجل ْزية مع ت َْركهم عىل ِدينهم؛ َ
بعض العلامء هبذه اآلية عىل جواز َأ ْخذ ِ
َّ
أيضا،
وقـد
اجل ْزية من غري أهل الكتاب ً
اس�تدل ُ
إذا أرادوا البقاء عىل ِدينهـم.

وق�ال طائف ٌة كثري ٌة من العلامء :بل الذين تُق َبل منهم ِ
كرهون عىل اإلسلام،
اجل ْزية ،وال ُي َ
ِ
يرض منهم إلاَّ
النبي َ 
خاصة؛ َّ
العرب
واملرشكني ،ومل َ
ه�م أهل الكت�اب َّ
قاتل َ
ألن َّ

اإلسالم.

بين ه�ذه اآلية ومرشوع َّي�ة اجلهاد يف اإلسلام؛ َّ
فإن املس�لمني ال ُيقاتِلون
تع�ار َض َ
وال ُ
ِ
ِ
كم
بالقوة؛ وإنماَّ ُيقاتل�ون َمن أبى أن يكون ُ
النَّ�اس إلكراههم عىل الدُّ خول يف اإلسلام َّ
الح ُ
يف األرض هلل ،ولذل�ك ل�و خلىَّ الك َّف�ار بيننا وبني ِ
بالدهم لنحك َُمها بالرشيع�ة ،و َن ْع ُم َر فيها
ُ
ِ
ُقيم فيها الدُّ عاة؛ فإنَّنا ال نُقاتلهم ،بل جيوز لنا أن َ
نقبل منهم
املساجد ،ونُرت َ
ِّب فيها ال ُقضاة ،ون َ
ِ
اجل ْزي�ة -إذا كان�وا من أهل الكتاب أو َمن يف ُحكْمهم -يف ُمقابِل األمان الذي س�ينَالونَه يف

ُ
وسلطان الكُفر،
َعيش�هم حتت ُسلطان دولة اإلسلام ،ويكون
القتال إلزالة ُحكم اجلاهل َّية ُ
العباد إىل عبادة رب ِ
وإخراج الناس من عبادة ِ
العباد.
ِّ
ولي�س من اإلكراه يف الدِّ ين :أن نح َّث الكافر ون ِ
ُناص َحه عىل الدُّ خول يف اإلسلام ،ولو
ُ
لرجل قال لهِ :
ِ
ٍ
«أس� ْلم»،
النبي 
تكره ذلك وتأباه ،وه�ذا معنى قول ِّ
نفس�ه َ
كان�ت ُ
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َار ًها»((( ،واملعنى :أس ِ
كارها! فقالَ « :أس ِ
فقالِ :
كنت ِ
�ل ْمَ ،وإِ ْن ُكن َْت ك ِ
كار ًها؛
�لم وإن َ
أجدُ ين ً
ْ
ْ

َّ
سريز ُق َك ُحسن النِّـ َّية واإلخالص.
فإن اهلل تعاىل
ُ

وق�د ورد يف س�بب نزول ه�ذه اآلية :عن اب�ن عباس  ق�ال« :كَان ِ
َت امل�رأ ُة َتك ُ
ُون
َّ
َ
َ
ِ
ِ
�و َد ُهَ ،فلَماَّ ُأ ْج ِل َي ْت َبنُو الن َِّض ِري ك َ
�ها إِ ْن َع َ
َان فِ ِيه ْم
اش َلهَا َو َلدٌ َأ ْن َتهُ ِّ
مقْلاَ تً�ا(((َ ،فت َْج َع ُل َعلىَ َن ْفس َ
م�ن َأبن ِ
َ�اء األَن َْص ِ
ارَ ،ف َقا ُلوا :لاَ نَدَ ُع َأ ْبنَا َءنَاَ ،ف َأن َْز َل اهلل ( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ْ
ﰇ ﰈ)»(((.
انتقل من ك ٍ
ؤخ ُ
أن َمن َ
�ذ من هذا احلديثَّ :
ُف�ر وشرِ ٍك إىل هيود َّية أو نرصان َّية قبل جميء
و ُي َ
انتقل إليه ،و ُيعا َمل معامل َة أهل الكتاب يف ِ
إقراره عىل ما كان قد َ
اجل ْزية
دين اإلسلام؛ جاز ُ
َّ
والذبيحة واملناكَحة ونحوها.

انتقل من ك ٍ
وأ َّم�ا َم�ن َ
ُف�ر وشرِ ٍك إىل هيود َّية أو نرصان َّية بعد جميء دين اإلسلام؛ فال ُي َق ُّر
عىل ذلك.
واحلق من الباطل،
وقول�ه (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) أي :قد مت َّيز اإلسلا ُم من الكُف�ر،
ُّ

واهلُدى من الضالل ،وذلك لكثرة الدالئل والرباهني.

ِ
برأ من�ه .و(الطاغ�وت) :هو َّ
الش�يطان ،أو:
(ﰊ ﰋ ﰌ) أيُ :ينك�ره ويت َّ
ٍ
السوء ورهباهنم ،وُّ :
راض.
كل َمن ُعبِدَ من دون اهلل وهو
األصنام ،أو :أحبار ُّ
(ﰍ ﰎ) :بربوب َّيت�ه ،وإهل َّيت�ه ،وأسمائه وصفات�ه؛ (ﰏ ﰐ ﰑ

واعتصم وتع َّلق
ومتسك
ﰒ) أيَ :
َ
الصاط املستقيمَّ ،
ثبت عىل اإلسلام ،واس�تقام عىل رِّ

الم ْحكَم يف الدِّ ين ،واملربوط رب ًطا شديدً ا ،فـ(ﰓ ﰔ ﰕ) أي :ال انفكاك،
بال َع ْقد الوثيق ُ
وال انقطاع من هذا العقد الوثيق ،الذي سي ِ
دخله اجلنَّة.
ُ
َ
باحلق (ﰙ) بام يف ال ُق ُلوب من االعتقادات.
(ﰗ ﰘ) ملِن يتكلم ِّ

((( رواه أمحد ( ،)12061وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)974
((( أي :التي ال يعيش هلا ولد.

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
((( رواه أبو داود (،)2682
َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

جواز َأ ْخذ ِ
اجل ْزية من أهل الكتاب ،و َمن يف ُحكْمهم ،مع بقائهم عىل ِدينهم.

وفيهاَّ :
أن التوحيد ال َيتِ ُّم إلاَّ بالتخ ُّلص من مجيع الشرِّ ك.

ربؤ منها ،والك ِ
وفيها :وجوب َخ ْل ِع األنداد ،التي ُتت َ
ُفر هبـا.
َّخذ من دون اهلل ،والت ُّ
وفيها :الت ْ
َّخلية قبل الت َّْحلية.

وفيها :أمه َّية َع ْرض الدالئل والرباهني عىل الك َّفار؛ إلقناعهم.

وفيه�ا :تثبي�ت األق�دام عىل طريق اإلسلام ،واالستمس�اك ب�ـ (ال إل�ه إلاَّ اهلل) ،وهي:

ال ُع ْروة الوث َقى.

أن المست ِ
َمس�ك بـ (ال إله إلاَّ اهلل) يكون ثابتًاُ ،مطمئ َن النفسَ ،
الج ْأش ،ال
رابط َ
وفيهاْ ُ َّ :
يضطرب وال يت ََز ْل َزل.

(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):

ىَّ
أمورهم ،وهيدهيم،
قول�ه تع�اىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) أي :يحُ ِ ُّبه�م و ُيعينهم،
ويت�ول َ
و(ﭕ) بنِعمته وتوفيقه (ﭖﭗ) أي :من ُظ ُلامت الكُفر والضالل ،والبِدعة،
ِ
والف ْسق ،واجلهل (ﭘ ﭙ)ِ :
نور اإليامن ،واهلداية ،والطاعة.
أجن�اس ك ُّلها باطلةَ .و َو َّحد (النُّور)؛ َّ
ألن
�ع (ال ُّظ ُلامت)؛ الختالف أنواعها ،وألنهَّ ا
ٌ
وجمَ َ َ

احل�ق واحدٌ ال يتعدَّ د .وه�ذا كقوله تع�اىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
َّ

ﮂ) [األنعام.]153 :

وأص�روا على كُفره�م.
قول�ه تع�اىل (ﭛ ﭜ) أي :بما جي�ب اإليمان ب�ه،
ُّ
والم ِض ُّلون.
أمورهم هم (ﭞ) أي :الشياطنيُ ،
(ﭝ) :الذين يتو َّلون َ
بالو ِ
س�اوس ،والتزيين ،وغريه�ا (ﭠ ﭡ) أيِ :
ن�ور اإليمان (ﭢ
(ﭟ) َ
ﭣ)ُ :ظ ُل ِ
امت الكُفر والنِّفاق والضالل.
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ِ
املالزمون هلا،
(ﭥ) الك َّف�ار ،وأولياؤه�م م�ن الطواغي�ت (ﭦ ﭧ):
ِ
خيرجون ،وال يموتون.
(ﭩ ﭪ ﭫ) أي :ماكثون ،ال ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
أن اإليامن باهلل يؤ ِّدي إىل تو ِّيل اهلل للمؤمنني.

ِ
ووالي�ة اهلل نوع�ان :والي�ة عا َّم� ٌة ،بمعن�ىَّ :
أن اهلل ىَّ
خاصة
يتول ُش�ؤون عباده .ووالي� ٌة َّ

باملؤمنني ،ومنها :النُّرصة والتأييد ،وهى املذكورة هنا .واهلل ىَّ
يتول املؤمنني يف الدُّ نيا واآلخرة.
وأ َّما الطواغيت -وإن تو َّلوا الك َّفار يف الدُّ نيا :-فإنهَّ م يتخ َّلون عنهم يف اآلخرة .ثم شت َ
َّان
بني توليِّ اخلالِق للمخلوق ،وتو ِّىل املخلوق للمخلوق.
َ
وفيهاَّ :
أن اهلل ال ىَّ
يتول الك َّفار.

وفيه�اَّ :
الصاط ،ونور اجلنَّة يف اآلخرة.
أن أه�ل النُّور يف الدُّ نيا هم أهل نور القرب ،ونور رِّ
المقابِل؛ َّ
والحشرْ  ،والنَّار.
فإن أهل ال ُّظ ُلامت يف الدُّ نيا هم أهل ُظ ُلامت القربَ ،
ويف ُ
وفىهاَّ :
خاص بالكافرين.
أن اخللود يف النَّار
ٌّ

وفيه�اَّ :
أن إخ�راج الطواغي�ت للك َّف�ار من النُّ�ور يش�مل املرتَدِّ ين ،الذين كان�وا يف نور
اإلسلام ثم ك َفروا ،ويش�مل الذين كانوا يف نور ِ
وأخر َجتْه
الفطرة ثم اجتا َلتْهم الش�ياطني،
َ

عنها إىل الكُفر.

ِ
الرش والطواغيت ،الذين ال يكتَفون بضالل أن ُف ِسهم ،حتى
وفيها :ع َظم جريمة رؤوس ِّ

َ
إضالل غريهم.
ُي ِضيفوا إىل ذلك

وفيهاَّ :
التابع بالباطل ومتبو َعه يف النَّار.
أن
َ

وفىها :اس�تمرار هداية اهلل وزيادهتا ،واس�تمرار عمل الطواغي�ت يف اإلخراج من النُّور
إىل ال ُّظ ُلمات ،وزيادهت�م للك َّف�ار كُف�را ،وه�ذا م�ا يقتضيه التعبير بصيغة ِ
الف ْع�ل املضارع:
ً
(ﭕ) ،و(ﭟ).
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(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ):

لعباده املؤمنني؛ أتبع ذلك ِ
ِ
بذكر مثال عىل ذلك؛ وهو تو ِّليه وتأييدُ ه
ولـماَّ ذكر تعاىل تو ِّليه
َ
خلليله إبراهيم ؛ فقال تعاىل( :ﭭ ﭮ) ب َق ْلبك -ألنَّه مل ُي ِ
درك زمنَه حتى يراه بعينه-

الم ِل�ك الكافر الن ُّْم ُ�روذ (ﭳ ﭴ) أي :يف ربو ب َّيته وإهل َّيته.
(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) وه�و َ
غيان ،واد ِ
ِ
الك ِ وال ُّط ِ
عاء
ِّ
فحم َله ُم ْلكُه عىل ْب�رْ
وق�د مح َله عىل ه�ذا( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)؛ َ
الربوب َّية.
ُّ
المنا َظرة واملجا َدلةَ :م�ن ر ُّبك؟ فقال إبراهيم ( :ﭼ ﭽ ﭾ
فكأنَّ�ه قال يف ُ

ويميت ما في�ه حياة .ففي ذلك إش�ار ٌة من إبراهيم 
ﭿ) ،فيجع�ل اجلماد ح ًّياُ ،

بأن اهلل تعاىل هو الذي أحياك ،وهو ِ
القادر عىل َّ
للم ِلكَّ :
يميتَك.
أن ُ
َ

(ﭺ) النُّم�روذ يف جواب إبراهي�م ( :ﮁ ﮂ ﮃ) ،فا َّدعى ذلك مكابر ًة
ِ
اس�تحق ال َقتْل فعفا عنه ،فق�ال :أنا ُأحيي
وعن�ا ًدا .وقي�ل :إنَّ�ه أتى برجل فقت َل�ه ،وبآخر قد
َّ

بح َّجة أنَّه يحُ يي و ُيميت ،فيقتُل َمن ُيريد ،ويستبقي
الربوب َّيةُ ،
وأميت! فا َّدعى الن ُّْم ُروذ لنفسه ُّ
تلبيس وا ِّدعا ٌء فارغ.
َمن يريد! وليس هذا يف احلقيقة جوا ًبا عىل ما قاله إبراهيم؛ وإنَّام هو
ٌ

ِ
والح َّجة القو َّية الباهرة ،فكأنَّه قال
ولذلك جا َءه إبراهيم  بالدليل اآلخر الدامغُ ،

كنت تدَّ عي أنَّ�ك ُحتيي وتمُ يت ،وأنَّك عىل ِّ
يترصف فيه
كل يشء قدير ،فتَص�رَ َّ ْ
ل�ه :إن َ
ف فيام َّ
عكسه.
اهلل ،
واعمل َ
َ

ِ
الش ْم ِ
س ِم َن ا َملشرْ ِ ِق) أيَّ :
يم َفإِ َّن اهللَ َي ْأتيِ بِ َّ
سخرها خال ُقها ومسيرِّ ُ ها ،لتط ُل َع
( َق َال إِ ْب َراه ُ
كل ي�و ٍم م�ن ِ
َّ
زعمت أنَّك الذي تحُ يي ومتيت؛ (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)
كنت كام
َ
املرشق ،فإن َ
حركتها من غري اجلهة التي يأيت اهلل هبا منها،
يا أيهُّ ا الن ُّْم ُروذ -ولو يو ًما واحدً ا،وترص ْ
ف يف َ
َّ
كن�ت ِ
ِ
س�اويت اهلل يف اإلحياء
صاد ًقا يف أنَّك
الربوب َّية ،وإن
إن
َ
َ
َ
كن�ت صاد ًق�ا فيما تدَّ عيه من ُّ
واإلماتة.
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اختار
حركته�ا ج ِّيدً ا؛ ولذلك
َ
وق�د كان الن ُّْم ُروذ من قو ٍم يع ُب�دون الكواكب ،و َي ْع ِرفون َ
إبراهيم  له هذا املثال الواضح.
ُ
وبيان
وتزييف ا ِّدع�اء الن ُّْم ُروذ،
إثب�ات ُلربوب َّية اهلل،
ولـَّم�اَّ كان يف ج�واب اخلليل 
ُ
ٌ
ب الم ِ
عج ُز
تصرف اهلل يف الكواك�ب املخلوقة ،التي يع ُبده�ا هؤالء القوم ،وجاء ه�ذا الط َل ُ ُ
ُّ
ِ
وانقطع
الحرية والدَّ هش�ة؛ (ﮑ ﮒ ﮓ)
َ
للن ُّْم ُ�روذ ،وهو ال َي ْقدر عليه قط ًعا؛ أصا َبتْه َ
وسكت.
َ

الح َّجة ،وال ُي َو ِّفقهم للهداية ،بخالف
(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) أي :ال ُي ْل ِه ُمه�م ُ

أوليائه املتَّقني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
خذ ِ
َقص أخبار السابقني؛ ألَ ِ
واالستفادة ممَّا جرى هلم.
العربة منها،
ُّ

ٌ
وفيهاَّ :
قديم.
احلق وأهل الباطل
بني أهل ِّ
أن الرصاع َ
طويل ٌ
وفيها :أمه َّية ُمنا َظرة أهل الباطل.

احلق ،وذكاؤه وفِ ْطنته ،وحس�ن تدليل�هِ ،
ود َّقته ،ومجال
وفيه�اُ :ج�رأة اخللي�ل  يف ِّ
ُ
اختياره ،وجودة مدْ َخ ِله يف المنا َظرة ،واس�تدراجه خلصمه؛ فإنَّه بدأ ِ
بذكر اإلحياء واإلماتة
ُ َ ْ
َ
ُ
َ
الربوب َّي�ةَّ -
ف يف
ف يف احلياة َخ ْل ًق�ا وإجيا ًدا،
وأن اهلل
ومترص ٌ
مترص ٌ
ومه�ا ُّأخص خصائص ُّ
ِّ
ِّ
املوت نزولاً وقضا ًء.

ولـَّم�اَّ ا َّدع�ى الن ُّْم ُروذ أنَّه يفعل ذلك ،وأنَّه على ِّ
طلب منه إبراهيم اخلليل
كل يشء قدير؛ َ
حسري.
 ذلك الط َلب ،الذي جع َله ينقطع خائ ًبا خاس ًئا وهو
ٌ
تضم�ن كال ُم إبراهيم  :إثبات وجود البارئ ؛ َّ
فإن األَحيا َء ال ُبدَّ هلم من
وق�د َّ

يترصف فيها.
حمرك
محُ ٍي ،والشمس
املتحركة ال ُبدَّ هلا من ِّ
ِّ
ومترصف َّ
ِّ

إبطال ربوبية الكواكب الت�ي كان ِ
يعتقدها قو ُمهَّ ،
وأن اهلل هو الذي
أيضا:
المنا َظ�رة ً
ُ ُ َّ
ويف ُ

وحيركها.
رص ُفها ِّ
ُي ِّ
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المنا َظرة ال تأيت باألجوبة الصحيحة؛ َّ
ويف اآليةَّ :
كذب يف
روذ قد َ
فإن الن ُّْم ُ
أن املكابرة يف ُ
ٍ
الر ِ
وح فيه
قوله( :ﮁ ﮂ ﮃ) ،فأين َخ ْل ُقه للحياة يف يشء م ِّيت ،و َب ْع ُثه له؟ وأين َن ْف ُخ ُّ
إن كان ِ
صاد ًقا؟!
وفيهاَّ :
املحاجة يف اهلل كُفر.
أن
َّ

وفيه�اُ :مفاج�أة َ
لتس�تمر
المنا َظ�رة بام ال يتو َّقعه ،ونَق ُله من قض َّية إىل أخرى،
َّ
الخ ْصم يف ُ
وحيصل اإلفهام.
المنا َظرة،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
وفيه�اَّ :
يدير احلوار
أن على
املج�ادل ِّ
باحلق أن ي�أ َ
المجادل بالباطل بما ُي ْس�كته ،وأن َ
يت ُ
ُ
الم ْبطِل َض ْع ًفا ،وتوري ًطا يف موقفه.
بحيث يزداد ُ
وفيه�اَّ :
ملواجهة أع�داء اهلل وأهل
أن على الدَّ اعي�ة تع ُّل َم أص�ول
والمنا َظ�رة؛ َ
َ
املح�اورة ُ

الباطل؛ َّ
احلق.
ألن ذلك من وسائل إحقاق ِّ

أن ُمنا َظرة ِ
وفيهاَّ :
املرسلني.
أهل الباطل من ُسنَن َ

فإن الذي أوصل ِ
أن النِّ َعم قد تكون س َب ًبا لل ُّطغيان؛ َّ
وفيهاَّ :
الم ْلك،
الملك إىل الكُفر هو ُ
َ

كام قال تعاىل( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ).

وفيهاَّ :
أن ُم ْلك البرش ليس ذات ًّيا؛ وإنَّام هو إيتا ٌء من اهلل تعاىل.

وفيها :االفتخار واالعتزاز باهلل تعاىل ،كام قال إبراهيم اخلليل( :ﭼ).
المنا َظرة.
الح َّجة عىل ُ
وفيها :تفريع ُ
الح َّجة ،وبناؤها عليها يف ُ
وفيهاَّ :
املحاجة بالباطل قد تؤ ِّدي إىل الكُفر.
أن
َّ

أن الذين كفروا ِ
وفيهاَّ :
احلق.
جيادلون بالباطل؛ ل ُيدْ ِحضوا به َّ

ِ
ليحصل املقصود.
المنا َظرة إىل النهاية؛
ُ
وفيها :احل ْرص عىل استمرار ُ
ٍ

باحلق؛ ألجل مصلح�ة أكرب؛ َّ
فإن إبراهيم 
وفيه�ا :اإلعراض ع�ن بعض املجا َدلة ِّ

ِ
أن ال َعف�و ع�ن القاتل ليس من اإلحي�اء؛ وإنَّام َ
جي�ادل الن ُّْم ُ�روذ يف َّ
انتقل مع�ه إىل ما يق َط ُعه
مل
ِ
بإلزامه ب َط ْرد ُح َّجته إن كانت صحيح ًة كام َي ْز ُعم.
و ُي ْف ِح ُمه،
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أن ال ُّظ ْلم م ِ
وفيهاَّ :
عاك ٌس ألسباب اهلداية.
ُ

ٍ
أباطي�ل يف ٍ
َ
واحد ور ٍّد
وقت
للمنا َظرة؛ فإنَّ�ه قد َفنَّدَ ِعدَّ ة
وفيه�ا :إح�كام إبراهيم ُ 
ٍ
َ
َ
وأثبت ُقدر َة اهلل تعاىل ،و َع ْج َز
طالن عبادة الكواكب،
طالن ُربوب َّية الن ُّْمروذ ،و ُب
واحد؛ فبينَّ ُب
َ
الن ُّْمروذ.

حتري ال َعدْ ل من أسباب اهلداية ،كام َّ
وفيهاَّ :
ب عدَ ِم هداية الظاملني.
أن ال ُّظ ْلم س َب ُ
أن ِّ

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ):

رضب اهلل تع�اىل َمثًَل�اً آخ�ر ،على ُربوب َّيت�ه و ُقدرته عىل إحي�اء املوت�ى؛ فقال( :ﮛ
ث�م
َ
عزير ( ﮝ ﮞ ﮟ) واملش�هور أنهَّ ا:
ت�ر إىل ال�ذي ،واملش�هور أنَّهٌ :
ﮜ) أي :أمل َ
بي�ت ِ
املقدس ،وكان ذلك بع�د ختريبها ،ولذا قال( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) أي :س�اقط ٌة
ُجدرانهُ ا ،وسقو ُفها عىل األرض.

فوقف متفك ًِّرا فيهاُ ،ث َّم (ﮤ ﮥ ﮦ) أي :كيف يحُ يي (ﮧ) القري َة اخلاوي َة (ﮨ)
َ

تصور
متعج ًبا من ُقدرة اهلل .وهذا
سبحانه (ﮩ ﮪ) أي :قال ذلك
ٌ
اعرتاف بال َع ْجز عن ُّ
ِّ
كيف َّية اإلحياء ،وليس شكًّا وال استبعا ًدا؛ فإرادة اهلل آي ٌة يف نفسها.

مرت ه�ذه امل�دَّ ة الطويلة التي
(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) ،و َق َب َض�ه يف ذل�ك امل�كان ،حت�ى َّ

تغيرَّ ت فيها األحوال( .ﮰ ﮱ) وأحياه.

(ﯔ) بواسطة امل َلك( :ﯕ ﯖ) أي :بعد املوت؟ (ﯘ ﯙ ﯚ) واحدً ا( ،ﯛ
ﯜ ﯝ) -ألنَّه مات يف الصباح ،و ُب ِع َث يف آخر النهار.-
(ﯟ) اهلل ( :ﯠ ﯡ) ميتًا (ﯢ ﯣ) ِ
بتاممها وكاملهِ ا.
ِّ
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(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) ال�ذي كان مع�ك قبل امل�وت؛ (ﯨ ﯩ) أي :مل
ِ
يتغ و َي ْفس�د ويتع َّفن؛ بل بقي عىل حاله عىل ُ ِ
واختالف األوقات عليه؛ ففيه
الس�نني
تطاول ِّ
َ
َ
يرَّ
بر ٍ
وح ِف َظه عن التغيرُّ والفس�اد ،مع َّ
أن الطعام والرشاب
دليل على ُقدرة اهلل ،حيث أبقاه َ
أك ُ
من أرسع األشياء فسا ًدا.

ِ
يبق إلاَّ
الج َس�دُ  ،ومل َ
(ﯫ ﯬ ﯭ) -وكان ق�د َ
مات َّ
ـي َ
حلمه :-كيف َبل َ
ومتزق ُ

العظام؟!

(ﯮ ﯯ ﯰ) وعالم ًة دا َّلة هلم ولك عىل ُقدرة اهلل عىل إحياء املوتى،
ِ
ُ
رب منه!
ولر َّبام رأى هذا
صار أك َ
الرجل ولدَ ه أو ولدَ ولده ،وقد َ
ُ
(ﯲ ﯳ ﯴ) قيل :عظام ِ
محاره ،وقيل غري ذلك( .ﯵ ﯶ) أي:

بعضها عىل بعض ،ون َُركِّبها( ،ﯷ ﯸ ﯹ) َين ُبت عليها و َي ْسترُ ها.
نر َف ُع َ

(ﯻ ﯼ ﯽ) وحت َّق�ق لدَ يه ُقدرة اهلل عىل إحي�اء املوتى؛ (ﮤ) معترَ ِ ًفا( :ﯿ)

أي :أزداد إيامنً�ا ِ
رأيت (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) ِمن اإلحياء واإلماتة وغريها
وع ْلماً  ،بعدما ُ
ُ
(ﰅ)؛ فال ُي ِ
عجزه يشء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تَعداد ِذكر األمثلة؛ للتأكيد عىل احلقائق العظيمة ،كالبعث وإحياء املوتى.
ِ
املعتب هبا.
وفيها :ت َْرك التفصيالت التي ال حيتاج إليها السامع ،يف الق َّصة رَ

يدل عليه ُ
تص�و ِره ،كام ُّ
ق�ول الرجل( :ﮥ ﮦ
وض ْعف
وفيه�ا :قصور ن َظ ِر اإلنس�انَ ،
ُّ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ).

وفيه�اَّ :
تعج�ب لوقوع اليشء من أمر اهلل ،فاس�تغر َبه ،مع عدم ش�كِّه يف
أن اإلنس�ان إذا َّ

ُقدرة اهلل؛ فال يك ُفر هبذا.

أن إخبار الشخص بام يغلب عىل ظنِّه ،ال يعدُّ ِ
وفيهاَّ :
خالف احلقيقة.
كذ ًبا ،ولو
َ
َُ
وفيهاُ :قدرة اهلل العظيمة.
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وفيهاِ :منَّة اهلل عىل بعض عباده ،بأن يريهَ م ما َيزيد به إيامهنم.

واحلق َّ
الر ُّد عىل َمن قالَّ :
إن قوانني الطبيعة ال يمكن أن تتغيرَّ !
أن اهلل يخَ ِْرقها متى
ُّ
وفيهاَّ :
شاء ،وكيف شاء.
ِ
وفيه�ا :جواز مت ُّلك احلامر؛ ْ
ألكل
يع
احلامر
يع
األهيل لالنتفاع به فثمنُه حالل ،وإن بِ َ
فإن بِ َ
ُ
ُّ

لحَ ْ ِمه فثمنُه حرام.

وفيهاَّ :
أن اهلل قد يحُ ِدث لبعض عباده ما فيه ِعرب ٌة لآلخرين.

أمر بالنظر يف قوله
وفيها :التأكيد عىل الن َظ ِر يف آيات اهلل ،واحلوادث التي يجُ رهيا  ،كام َ

تعاىل( :ﯫ ﯬ ﯭ) ،ويف قوله( :ﯲ ﯳ ﯴ).

وفيهاَّ :
أن اإلنسان بالتفكُّر والتد ُّبر يتبينَّ له ما كان غافلاً عنه ،ويزداد به إيامنُه ويقينُه.
بح َس�ب حال ذلك الرجل -فقد
وفيها :إثبات كرامات األولياء ،أو ُم ْع ِجزات األنبياءَ ،
نبي ،وقيل غري ذلك.-
قيل :إنَّه ٌّ
وفيها :اصطحاب الزاد يف السفر.

وفيها :امتحان العبد يف معلوماته؛ لقوله تعاىل( :ﯕ ﯖ).
األولني.
وفيها :إخبار اآلخرين ب َق َصص َّ

وفيه�اَّ :
أن م�ن آيات اهلل يف ُقدرته :إبقاء األش�ياء عىل ما هي علي�هَ ،ر ْغم مرور املدَّ ة الطويلة

التي تفنَى هبا ،كام َّ
مرت عليها املدَّ ة الطويلة.
أن من ُقدرته :إعادة األشياء إىل ما كانت عليه ،ولو َّ
أن اهلل حيفظ ما يريد ومن يريد ِ
وفيه�اَّ :
بحفظه ،كام قال تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
َ

ﭣ).

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ):

ِ
حممد
ثم ذكر تعاىل ق َّص ًة ثالث ًة يف إحياء املوتى؛ فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :واذكر -يا َّ
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ِ -ق َّص�ة إبراهي�م اخلليل ،لـماَّ س�أل ر َّبه فق�ال( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)،
فس�أله عن الكيف َّية ،مع إيامنه ِ
ُ
يرتقي بإيامنه،
اخلليل  أن
الربان َّية ،وأراد
َ
اجلازم بال ُقدرة َّ
من درجة ِع ْلم اليقني إىل درجة َعني اليقني ،وهذا من ُع ُّلو ِ
اهل َّمة يف طلب زيادة اإليامن.
آمنت؟ وهذا االس�تِفهام للتقرير ،وليس لإلنكار وال
(ﭚ ﭛ ﭜ) أي:
ألس�ت قد َ
َ

رش ْحنا لك َصدْ َرك.
للنفي؛ فهو كقولـه تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [الرشح]1 :؛ أي :قـد َ

وآمنت( ،ﭠ ﭡ ﭢ) أي :ليزدا َد يقينًا.
قت
(ﭞ)
ُ
إبراهيم( :ﭟ) قد صدَّ ُ
ُ

ق�ال اب�ن ع َّب�اس « :أعل�م أنَّ�ك جُتي ُبن�ي إذا دعوتُك ،وتُعطين�ي إذا س�ألتُك»(((.

و(ال ُّطمأنينة) :هي االستقرار.

فأج�اب اهلل طل َب�ه؛ فق�ال( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) ،ومل يبِّي�نِّ تع�اىل أنوا َعه�ا ،ولو كان
َ
تعيينُها مفيدً ا لب َّينه لنا.

مج ْع ُه َّن عندك( ،ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)
اض ُم ْم ُه َّن ،وا َ
(ﭩ ﭪ) أيْ :

أيِّ :فر ْق ُه� َّن على رؤوس اجلب�ال بع�د الذب�حَ ،
والخ ْل�ط ،والتجزئ�ة( ،ﭲ ﭳ) أي:
ِ
ِ
بإذن اهلل؛ (ﭴ) -مش� ًيا أو طريانًا( -ﭵ) أي:
ناده َّن بأسمائه َّن و ُقل هل َّن :تعا َلينْ َ
ُم رْ ِ
سعات.
َ
فأخذ إبراهيم  أربع ًة من الطري خمتلفة -اهلل أعلم بأنواعها -فذ َب َح ُه َّن ،ثم ق َّط َع ُه َّن
وجعل عىل ِّ
َ
َ
كل جبل منه َّن جز ًءا،
أه َّن أج�زا ًء،
ومز َق ُه� َّن،
بعض ُه َّن يف بعضُ ،ث َّم َّ
وخل�ط َ
َّ
جز ُ
ٍ
َ
ُث َّم دعا َّ
الريش ،والدَّ م إىل الدَّ م،
أمره اهلل-؛
الريش يطري إىل ِّ
فجعل ينظر إىل ِّ
كل واحدة -كام َ
لكل طائر يتصل بعضها ببعض ،حتى قام ُّ
وال َّل ْحم إىل ال َّل ْحم ،واألجزاء ِّ
كل طائر عىل ِحدَ ة،
ُ
اخلليل ُ ق�در َة اهلل العظيمة عىل إحي�اء املوتى؛ فاطمئ� َّن َق ْل ُبه،
ث�م أتاه يس� َعى! ف�رأى
َّ
وازدا َد يقينًا.

غال�ب ،ال ُي ِ
عج�زه يشء ،وال َيس�تَعصيِ علي�ه إحي�ا ُء املوت�ى.
(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) أي:
ٌ
ِ
(ﭻ) :ذو ِحكْمة بالغة ،يف ِ
وتدبريه ،فال يفعل شي ًئا َع َب ًثا.
أمره
((( تفسري الطربي (.)494/5
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
بالربوب َّي�ة ،و ُمناداته بذلك .وأكث�ر أدعية القرآن
أن م�ن آداب الدُّ ع�اء:
التوس�ل إىل اهلل ُّ
ُّ

(رب)( ،ر َّبنا).
ُمصدّ رة هبذاِّ :

ب ما يزداد به يقينُه.
حرج عىل اإلنسان أن يط ُل َ
وفيها :أنَّه ال َ
ِ
وفيه�اَّ :
النب�ي َ « :ل ْي َس
وخبر اليقني ،وقد قال
أن َعين اليقني أق�وى من ِع ْل ِم
ُّ
َالم َعا َين َِة»(((.
بك ُ
اخلَ رَ ُ
ِ
ومراتب اليقني ثالثة :ع ْلم اليقني ،كام يف قوله تعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [التكاثر:

وحق اليقني ،كام
 ،]5و َعني اليقني ،كام يف قوله تعاىل( :ﮤﮥﮦﮧ) [التكاثرُّ ،]7 :

يف قوله تعاىل( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [الواقعة.]95 :
ويف اآليةُ :قدرة اهلل العظيمة عىل إحياء املوتى.
وفيها :إثبات َّ
أن اإليامن يزيد.

أن االختص�ار بكلمة (ﭟ) يف اجل�واب ٍ
ٍ
وفيه�اَّ :
لرجل ع�املٍ بالن َّْح ِو :أمل
كاف ،فلو قيل
َ
تُط ِّلق زوجت ََك؟ فقال« :بىل»؛ فقد َط َل َق ْت.
الك�ف عن البحث فيما ال فائدة منه ،وال طائ�ل من ورائ�ه ،ويف احلديثِ :
«م ْن
وفيه�ا:
ُّ
ُح ْس ِن إِ ْسلاَ ِم املرء :ت َْر ُك ُه َما لاَ َي ْعنِ ِيه»(((.
ِ
وليكون م�ن ِ
وفيه�ا :امتنان اهلل على َعبده اخلليل  بما زا َد إيامنَهِ ،
وملنزلة
املوقنني.
وح ِ
مر عىل القرية؛
اخلليل عند ر ِّبهُ ،
س�ن أدبِه يف الس�ؤال؛ َأراه اهلل اآلي َة يف احلال ،وأ َّما الذي َّ
فقد أراه ما أراه بعدَ مائة عام.

(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):

ذكر ما ينف�ع يو َم ال َب ْعث،
ذك�ر تعاىل ُقدرته على إحياء املوتى ،الدا َّلة على ال َب ْعث؛ َ
َ
ولـَّم�اَّ

((( رواه أمحد ( ،)1842وهو يف صحيح اجلامع (.)5374

وصححه األلباين يف التعليقات احلسان (.)229
((( رواه الرتمذي ( ،)2317وابن ماجه (،)3976
َّ

\^ 435

قادرا عىل إحياء املبعوث؛ فهو قادر عىل إخراج َس ْب ِعامئة
ومنه :النَّفقة يف سبيل اهلل .و َمن كان ً
ح َّب ٍة من ح َّب ٍة واحدة.
فق�ال تع�اىل( :ﭽ) أيَ :ش� َب ُه (ﭾ ﭿ)َ :ي ْب ُذلون (ﮀ) يش�مل َّ
كل ما

يتموله اإلنسان من أعيان ،كالدراهم ،والدُّ ور ،واملالبس ،فاإلنفاق يشمل مجيع األنواع.
َّ
ِ
ِ
واجلهاد يف سبيلهِّ ،
و(السبيل):
وكل ما يوصل إليه.
طاعة اهلل،
(ﮁ ﮂ ﮃ) أي :يف
َّ
هو الطريق.
(ﮄ ﮅ) أيَ :ن َف َقتُه�م الت�ي َ
بذلوه�ا تُضا َعف،كما تُضا َع�ف احل َّبة الت�ي زر َعها

ونش�أت منه�ا( .ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)؛
�ت
الفَّل�اَّ ح( .ﮆ ﮇ ﮈ) أي:
ْ
خرج ْ
َ
أخرج ْت َّ
كل هذا العدَ د.
جلو َد ِة احل َّبة ،وجو َد ِة َمن َبتِها ،وجو َد ِة رعايتِها؛
َ
ِ
بح َسب إخالصه يف عمله ،ويزيده
أكثر من َس ْبعامئة (ﮑﮒ) ،وهذا َ
(ﮏﮐ) َ
بح َسب ما تقتضيه ِحكمتُه.
ثوا ًبا َ
(ﮔ ﮕ) :ذو س�عة ،يف ال َف ْض�لِ ،
والع ْلم ،وال ُق�درة ،والرمحة ،وغريها( .ﮖ)
َ َ
ِ
بِنيات ِ
يستح ُّق املضا َعفة.
وبمن
َّ
المنفقنيَ ،
ُ
ف ،كام يف حديث َأ يِب مس�ع ٍ
وقد وردت املضا َعفة إىل س�ب ِعامئة ِضع ٍ
ود األَن َْص ِ
ار ِّي ،
َ ْ ُ
ْ
َ ْ
َ
َق َالَ :جا َء َر ُج ٌل بِنَا َق ٍة مخَ ْ ُطو َم ٍة(((َ ،ف َق َالَ :ه ِذ ِه فيِ َسبِ ِ
يل اهلل؛ َف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل َ « :ل َك
بهِ ا يوم ِ
الق َيا َم ِة َس ْب ُع ِمائ َِة نَا َق ٍةُ ،ك ُّل َها مخَ ْ ُطو َم ٌة»(((.
َ َْ َ
يل اهلل؛ كُتِب ْت َله بِسب ِع ِمائ َِة ِضع ٍ
وقال َ « :م ْن َأ ْن َف َق َن َف َق ًة فيِ َسبِ ِ
ف»(((.
ْ
َ ُ َ ْ
وتص�ل املضا َعف�ة إىل ِ
أكثر من َس� ْب ِعامئة ،كام يف احلدي�ث« :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِ
ف،
�ن آ َد َم ُي َضا َع ُ
ِ ٍ
لهِ
الص ْو َمَ ،فإِنَّ� ُه ليِ َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه،
حل َس�نَ ُة عَْش�رْ ُ َأ ْم َثا َا ،إِ ىَل َس� ْبعماِ ئَة ض ْعفَ ،ق َال اهللُ  :إِلاَّ َّ
ا َ
َيدَ ُع َش ْه َو َت ُه َو َط َعا َم ُه من َأ ْجليِ »(((.

((( أي :هلا ِخطام تُقاد به.
((( رواه مسلم ()1892

((( رواه الرتمذي ( ،)1625والنسائي ( ،)3186وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)1236
خمترصا -ومسلم ( ،)1151واللفظ له.((( رواه البخاري ()5927
ً
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
ضرَ ْ ب األمثال؛ للتقريب لألفهام.

بذكر َف ْض ِله ،ومضا َع ِ
احلث عىل اإلنفاق يف سبيل اهللِ ،
وفيهاُّ :
فة أجره.

وحتري موافق�ة الشرَّ ْ ع ،كام ُّ
ي�دل عليه قوله
وفيه�ا :التنبي� ُه على اإلخالص يف اإلنف�اقِّ ،

تعاىل( :ﮁ ﮂ ﮃ).

أن ثواب اهلل أكثر من عمل العامل ،و َف ْضل اهلل أعظم من حسنات ِ
وفيهاَّ :
العباد.
بح َسب ما تقتضيه ِحكمته.
وفيها :إثبات مشيئة اهلل ،ومشيئته َ
بالز ْرع؛ َّ
الم َثل.
وفيهاَ :ف ْضل القيام َّ
ألن اهلل رضب به َ

ويف اآلي�ةِ :ذكْ�ر جمَ ْ�ع الكثرة يف قول�ه( :ﮈ)؛ ألنَّه ي ِ
ناس�ب كثرة األج�ر وال َف ْضل،
ُ
ِ
(س�ن ُبالت)
�ورة «يوس�ف»-؛ فـ ُ
الرؤيا يف ُس َ
بخالف قوله( :ﯰ ﯱ) -يف ق َّصة ُّ
من مجوع ِ
الق َّلة؛ َّ
ألن املقام ال يقتيض التكثري.
وفيهاَّ :
بح َسب عمله وحاله ،وما يكون يف َق ْلبه من اإلخالص.
أن األجر ُيضا َعف للعامل َ

أن على العب�د ألاَّ َيس� َت ْب ِعد املضا َعفات العظيم�ة يف األجر؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن َف ْض َ�ل اهلل تعاىل

عظيم.
ٌ

حيصل ِّ
وفيهاَّ :
لكل عامل؛ فعىل املس�لم أن يس�عى لتحصيل
أن َأ ْجر العمل املضا َعف ال ُ
ِ
أجرهم.
فيمن ُيضا َعف هلم ُ
ال َف ْضل واألجر ،ويرجو ويدعو ر َّبه أن ُيدْ خ َله َ

(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):

م�دح تع�اىل (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) أي :يف وج�وه اخليرات ،الواجبة
�م
َ
ُث َّ

و(الم ُّن) :أن ُيعدِّ د إحس�انَه عىل
الصدَ قة.
واملس�تح َّبة( ،ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) بع�د َّ
َ
َ

َمن أحسن إليه ،تر ُّف ًعا عليه ،فيؤذيه و ُينَ ِّغص عليه ما أخذ.
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عذاب أليم
واملنَّان بام أعطى من الثالثة الذين ال يك ِّلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ُي َزكِّيهم ،وهلم
ٌ
ف ال�ك ِ
َّان ،والمنَ ِّف ُق ِس� ْلع َته بِاحل ِل ِ
َاذ ِ
ب»((( -وقال النبي :
َ ُ َ
المن ُ َ ُ
«الم ْس�بِ ُلَ ،و َ
وهمُ :ون اجلنَّ َة :الع ُّ ِ ِ ِ
المدْ ِم ُن َعلىَ اخلَ ْم ِر ،واملنَّان بِماَ َأ ْع َطى»(((.
َ
اق ل َوالدَ ْيهَ ،و ُ
«ثَلاَ َث ٌة لاَ َيدْ ُخ ُل َ َ
ٍ
إيذاء ،بالقول أو ِ
(ﮤ ﮥ) يشمل َّ
الف ْعل.
كل

ِ
الم ِنفقني م�ن غري َم ٍّن وال أذى؛ فقال( :ﮧ ﮨ
عظيم
ث�م بَّي�نَّ اهلل تعاىل
أجور هؤالء ُ
َ
ﮩ ﮪ) أي :ثواهب�م عن�د اهلل حمف�وظ( .ﮫ ﮬ ﮭ) يف املس�تق َبل( ،ﮮ ﮯ
ﮰ) عىل ما مىض ،وعىل فِراق ما تركوه من الدُّ نيا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
َّ
الصدَ قة:
الصدَ ق�ة .وإذا كان م�ن الشروط الس�ابقة لص َّح�ة َّ
الم� َّن واألذى ُي ْبطلان َّ
أن َ
ِ
اإلخالص هلل واملتابعة؛ َّ
الم َّن واألذى.
الم ْبطالت اللاَّ حقةَ :
فإن من ُ
الم ِّن واألذى -ق�ولاً وفعًل�اً  -كأن يق�ول« :أمل ُأ ْعطِ َك كذا
وفيه�ا :التحذي�ر من أن�واع َ
لي�ت بك» ،و «أراحني اهلل
فقري دائماً  ،وقد ُب ُ
وك�ذا» ،ويع�دِّ د عليه ما أعطاه ،وكقول�هَ :
«أنت ٌ
يذكر أما َم الناس أنَّه أعطى فالنًا؛ فهذا فيه
من�ك» .أو بال ُع ُب�وس يف َو ْجهه ،أو بن َْه ِره .أو ب�أن َ
إهان ٌة ِ
وإحراج له أمام الناس.
لآلخذ
ٌ
ِ
الم ْعطِ�ي ،إذا َم َّن عليه أو
وق�د ق�ال بعض العلامء :األفضل آلخ�ذ َّ
الصدَ قة أن َي ُر َّدها إىل ُ
آذاه؛ تأديبا له ،ودفعا ِ
لـمـنَّته.
َ ً
ً
الم ِّن عىل األذى؛ لكثرة وقوعه.
وفيها :تقديم َ

َ
وفيهاَّ :
الصدَ قة بسنني.
الصدَ قة ،ولو
حصل بعد َّ
الم َّن واألذى يضرُ ُّ صاحب َّ
أن َ
وفيه�اَّ :
�هد ِمنَّة اهلل عليه؛ فقد رز َقه ،ثم و َّفق�ه للصدَ قة ،وال َي ُم َّن
أن على املتصدِّ ق أن َي ْش َ
ول�و ب َق ْلب�ه ،فبعض الناس ُر َّبام ال َي ُم ُّن بلس�انه ،لكن يش� ُعر عند العط�اء بال َف ْخر ُ
والخيالء،
أيضا.
حمر ٌم ً
وهذا َّ

((( رواه مسلم (.)106

((( رواه النسائي ( ،)2562وهو يف الصحيحة (.)674
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ِ
الصدَ قة عن�د أدائها ،واحلافظني ل َع َم ِلهمَّ ،
بأن أجرهم
المخلصني يف َّ
ويف اآلي�ة :ترشيف ُ

عند اهلل.

ِ
حيصل هلم من اإليذاء من أهل
وهذه اآلية نافع ٌة يف تسكني َخ ْوف بعض املتصدِّ قني ،ممَّا قد ُ

الصدَ قة؛ فقد قال اهلل تعاىل عنهم( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ).
الباطل ،نتيجة َّ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ):

ُث َّم ر َّغب تعاىل باإلحس�ان بالكالم ،مع اإلحس�ان باملال ،وبينَّ َ َّ
أن اإلحسان بالكالم مع
خري من إعطاء املال مع اإلساءة بالكالم؛ فقال تعاىل:
عدم املالٌ ،
(ﯔ ﯕ) أي :كالم ط ِّي�ب ،و ُدع�اء مجي�لُ ،ي َر ُّد به الس�ائل ،يف حالة ع�دَ م إعطائه

جتاوز ،و َع ْفو عن ُظ ْلم الس�ائل واعتدائه؛ (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ش�ي ًئا( ،ﯖ) أيُ :
الم ِّن والتعيري مع إعطائه.
ﯛ) أي :من َ

(ﯝﯞ) عن غريه ،ال حيتاج إىل أحد( .ﯟ)؛ فال ُي ِ
استح َّقها.
عاجل بالعقوبة َمن
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وعرفته ال ُق ُلوب.
عرفه الشرَّ ْ ع َ
َفضيلة القول املعروف ،الذي َ

وفيهاَّ :
أن بعض الناس قد ينت َِفع بالكلمة الط ِّيبة ،أكثر ممَّا ينت َِفع باملال.

التجاوز عن إيذاء الس�ائلني ،كإحلاحهم ،وإزعاجهم ،واهتامهم للمس�ئول
وفيهاَ :ف ْضل
ُ

بال ُبخل ،ونحو ذلك.

وفيهاَ :ف ْضل املغفرة ،ويشملَ :سترْ حالة املحتاج الس ِّيئة.

ٍ ٍ
وو ْع ٍد َح َس ٍ
أن املس�ئول إذا مل جي�د ما ُيعطيه الس�ائل؛ فال َّ
وفيه�اَّ :
�ن
أقل م�ن كلمة ط ِّيبةَ ،
يدعو له بال َف َرج ،ويحُ ِس َن إليه ،رجا َء ما عند اهلل.
مجيل ،وأن
َ

وفيه�ا :تذكير األغنياء ِ
بغنَى اهلل؛ ك�ي جيودوا بأمواهلم؛ ألنهَّ م ه�م املنت َِفعون يف احلقيقة،
ِ
ِ
ِ
والص ْفح ،ويتجاوزوا عنهم.
وتذكريهم بح ْلم اهلل؛ كي ُيعاملوا السائلني باحل ْلم َّ
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وفيهاَّ :
التجاوز عن إيذائه.
ضيف إىل اإلحسان للغري:
أن املعروف يكت َِمل ،إذا ُأ
َ
ُ

ٍ
أن حس�نتَني خري من حس ٍ
مقرونة بما ُيبطِلها؛ وذلك َّ
ويف اآلي�ةَّ :
أن قول املعروف للس�ائل
�نة
َ
ٌ
حسنة مقرونة بام ُيبطِلها.
حسنة أخرى ،وأ َّما َّ
الصدَ قة املتبوعة باألذى؛ فهي َ
حسنة ،ومغفرة إيذائه َ
َ
ٍ
ؤخذ من اآليةَّ :
معروف بال صدَ قة.
خري من قول
و ُي َ
أن َّ
الصدَ قة التي ال َي ْت َب ُعها أذىٌ ،

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ):

قول�ه تع�اىل (ﯡ ﯢ ﯣ) :ن�دا ٌء ألهل اإليامنُّ ،
حي�ث عىل االهتِمام بموضوع

ِ
اخلطاب.

(ﯤ ﯥ ﯦ) أي :ال تحُ بِط�وا أجوره�ا ،وال ت ِ
ُفس�دوها .واملعن�ى :ال تحُ بِط�وا
َ
أج�ور صدَ قاتكم ،وال ت ِ
ُفس�دوها .و(إبطال) الشيء يكون بعدَ وجوده ،وبع�د متامه غال ًبا.
َ
و(الصدَ قة) :ما ُ
تقر ًبا إىل اهلل.
َّ
يبذله اإلنسان ُّ
فال ُت ْبطِلوها (ﯧ) عىل الفقري( ،ﯨ) له ،سوا ًء هبام أو بأحدمها.

ِ
الصدَ ق�ة بامل� ِّن
الم� ُّن واألذى (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) أيَ :م َث ُ�ل
إبط�ال َّ
وه�ذا َ
بالرياء.
كم َثل إبطاهلا ِّ
واألذىَ ،
ِ
جواد كريم.
لريوا َن َف َقته ويمدَ حوه ،ول ُيقال عنه :فالن َ
وقوله (ﯬ ﯭ) أيَ :

يدل عىل نِ ِ
(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ،وه�ذا ُّ
فاقه؛ فإنَّه يخُ ِرج ما َله ابتغا َء َمدْ ح الناس،

فال يرجو ثوا ًبا عليه يف اليوم اآلخر؛ لعدَ م إيامنه به.

ِ
الصخ�ر
المرائ�ي ،واملناف�ق ،وحالتُ�ه (ﯵ ﯶ) -وه�و َّ
(ﯴ) أي :ه�ذا ُ
مطر
األَ ْم َل�س( -ﯷ ﯸ) :طبقة رقيقة ،ال تص ُلح َّ
للز ْرع ،وال ُتنْبِت( ،ﯹ ﯺ)ٌ :
ش�ديدٌ َ
يابس�ا ،ال يش َء عليه من هذا
أزال الُّت�رُّ اب( ،ﯻ ﯼ) أي :أج�ر َد
َ
أمل�س ً
ذهب ك ُّله.
الترُّ اب ،بل قد َ
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المنافِق يف ظاهر حالِه؛ ظ َّن َّ
الم َثلَّ :
أن عم َله س�ين َف ُعه ،فإذا كان
أن َمن رأى ُ
ومعن�ى هذا َ

َ
َ
كم َث ِل هذه الطبقة الرقيقة
أحبط اهلل عم َله،
يو َم القيامة
أجره؛ فال جيد عند اهلل ش�ي ًئاَ ،
وأبطل َ
للز ْرع ،فإذا جاء املطر الشديد
بعض الناس تص ُلح َّ
الصخر األ ْم َلس ،يحَ ْ ِس ُبها ُ
من الترُّ اب عىل َّ
أذهب ذلك الرتاب ،وتبينَّ أنَّه ال أمل يف النبات.
ِ
والمنافِقون عىل
المراؤون ُ
(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) أي :ال يقدر هؤالء ُ

ثواب يشء يف اآلخرة ،نتيج َة ما أن َفقوه يف الدُّ نيا ،فكام َ
الصخر
اب عن َّ
املطر الشديدُ الترُّ َ
أزال ُ
األ ْم َلس ،فكذلك َ
المرائي واملنافِق.
الم ُّن واألذى َأ ْج َر صدَ قة هذا ُ
أزال َ

للحق.
وقوله تعاىل (ﰅﰆﰇﰈﰉ) أي :ال ُي َو ِّفقهم للهداية ،وال يفتح ُق ُلوبهَ م ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الصدَ ق�ة ،وأنهَّما ُيبطِلان ثوابهَ ا .وه�ذا ُّ
يدل عىل أنهَّما من كبائر
خط�ورة امل� ِّن واألذى يف َّ

خاصة -وهي هنا :اإلحباط -عىل ذنبُّ ،
الذنوب؛ َّ
ُّ
يدل عىل أنَّه من الكبائر.
ألن ترتيب عقوبة َّ
الم َّن واألذى ُينافيان اإليامن ،وآخرها ُّ
ويف أول اآليةَّ :
يدل عىل أنهَّ ام من صفات الك َّفار.
أن َ
وفيه�ا :تش�بيه املعق�ول باملحس�وس؛ لتقريب�ه إىل ِّ
الذه�ن ،كما يف قول�ه( :ﯴ ﯵ

ﯶ).

ويف اآلي�ة :حتري�م الم�راءاةِ ،
ومثلها التس�ميع.
بحضرْ َ ة
و(الم�راءاة) :أن يعمل العم�ل َ
ُ
ُ
ْبهم بام َع ِم َل ليمدَ حوه.
لريوه فيمدَ حوه .و(التسميع) :أن يخُ رِ َ
الناسَ ،
أن إخف�اء األعامل الصاحلة م�ن كامل اإليامن .ويس�تثنَى من ذلك :م�ا ال ي ِ
وفيه�اَّ :
مكن
ُ
ُ

�جع
ترجحت مصلح ُة إظه�اره -كافتتاح التصدُّ ق بيشء كثري ُي َش ِّ
إخف�اؤه -كاألذان -وم�ا َّ

َ
اآلخرين ،ونحو ذلك.-

العم�ل ،وقد جاء يف احلديث ال ُق�دْ يِسَ « :أنَا َأ ْغنَى ال ك ِ
َ
وفيه�اَّ :
َاء َع ِن
الري�اء ُيبطِل
أن ِّ
ُّش�رُّ َ
ّ
الشرِّ ْ ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َملاً َأشرْ َ َك فِ ِيه َم ِعي َغيرْ ِ ي؛ ت ََر ْك ُت ُه َوشرِ ْ َك ُه»(((.

((( رواه مسلم (.)2985

\^ 441

ِ
والمرائي يو َم القيامة ،عند ال َع ْجز عن حتصيل يشء من ثواب أعامل
حتس املنافق ُ
وفيها :رُّ

رب.
اخلري وال ِّ

أن من قىض اهلل عليه بالكُفر؛ ال ِ
يمكن هدايته.
وفيهاَ َّ :

الم ِّن واألذىَّ ،
خيش أن يقع منه ذلك،
وأن املتصدِّ ق إذا
الح َذر َ
وفيهاَ :أ ْخذ َ
والح ْيطة من َ
َ
ِ
غريه بتفريقها وإيصاهلا.
فل ُيوكل َ
ِ
ِ
كالص ْخر الصلب الشديد.
والمرائي ،وأنَّه َّ
المنافق ُ
وفيها :التعريض بقساوة َق ْلب ُ
ِ
ِ
وفيه�اَّ :
نفس�ه ،وال تُث ِّبته عىل
والمنافق ،ال تزكو هبا ُ
المرائي ُ
أن أعمال اخلري التي يفعله�ا ُ
احلق ،كام َّ
أن البِ ْذر ال ينبت عىل الصفا ،وال َي ْث ُبت عليه.
طريق ِّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ):

ِ
ِ
ِ
كرهم-؛
ثم
َ
المرائني -الذي تقدَّ م ذ ُ
للم ْخلصني يف صدَ قاهتم ،يف ُمقابِل ُ
رضب تعاىل َم َثلاً ُ
فقال تعاىل( :ﭑﭒﭓ ﭔ) أيُ :
يبذلوهنا (ﭕﭖ ﭗ) :طل ًبا

لرضوان اهلل عنهم( ،ﭘ ﭙ ﭚ) أي :يقينًا بثواب اهلل ،وتصدي ًقا َبوعده؛ ولذلك
ال ترت َّدد أن ُف ُسهم باإلنفاق ،وال ُ
تش ُّك يف الثواب ،وتث ُبت عىل عمل اخلري .فحالهُ م وصفتُهم:
ٍ
ٍ
ومستو( ،ﭞ
ظاهر
(ﭛ ﭜ) أي :بس�تان كثري الشجر( ،ﭝ) :عىل مرت َف ٍع
ثمرها ُمضا َع ًفا،
ﭟ) أي :مط�ر كثري( ،ﭠ ﭡ ﭢ) أي :أع َطت صاح َبها َ
ِ
ِ
وقد ِ
ِ
وغزارة ما َيسقيها.
وموقعها،
شجرها
حتمل يف السنة مرتَني ،من جو َدة
والرذا ُذ والندَ ى ،فتُؤيت
املطر
ُ
اخلفيف ال َّلِّي�نِّ ُ َّ ،
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) أي :يكفيه�ا ُ
أيضا.
ُأ ُك َلها ً

الم ْخ ِلص يف صدَ قتهَّ ،
ذهب
بأن عمله ال َي ُبور ،وال َي َ
وه�ذا َم َث ٌ�ل رض َبه اهلل تعاىل للمؤمن ُ
أجره وال ين َقطِع ،بل يكتبه اهلل له ويتقبله منه ،ويك ِّثره وينميه وي ِ
ضاعفه.
ُ ِّ ُ
ُ
َّ
ُ
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ُ
والبواعث عىل األعامل.
احلقائق،
(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) أي :فال ختفى عليه
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن الصدَ قة ال تكون إلاَّ من املال الذي ِ
يملكُه اإلنس�ان؛ لقوله( :ﭓ ﭔ).
َّ َّ

الصدَ قة من مال الغري؛ فال ُبدَّ هلا من إذنه.
وأ َّما َّ

ِ
الصدَ قة ٍ
بامل حرا ٍم ،فتكون للتخ ُّل ِ
ليؤجر عليها
ص من تَبِ َعته والسالمة من إثمه ،ال َ
وأ َّما َّ

صاح ُبها؛ َّ
ب ال يقبل إلاَّ ط ِّي ًبا.
فإن اهلل ط ِّي ٌ

ٌ
وفيها :أثر النِّـ َّية الصاحلة يف َقبول العملَّ ،
رشط يف ذلك.
وأن اإلخالص
(الرضا) هلل  ،كام يليق بجالله و َع َظمته.
وفيها :إثبات صفة ِّ

ِ
وفيه�اَّ :
تش ُّ
نفس�ه يف فِ ْع�ل اخلريات ،بأن تكون ُم ْط َم ِئنَّة ال ُ
�ك يف
أن عىل املس�لم أن ُي َث ِّبت َ
الثواب ،فت ُِنفق وهي راضية .بخالف املنافِقني الذين ال ُي ِنفقون إلاَّ وهم ِ
كارهون.
وفيها :تدريب النفس عىل اإلنفاق ،ابتغا َء رضوان اهلل.
أن اهلل ُي ِ
وفيهاَّ :
بارك يف القليل ،إذا كان ط ِّي ًبا.

َ
املكان الصحيح لصدَ قته ،والتث ُّبت من مكان َوضعها ،مع اليقني
وفيها :اختيار املتصدِّ ق

َبو ْعد اهلل عند إخراجها.

أن نفقة الم ِ
خلصني -يف تضا ُعف ِ
وفيه�اَّ :
ثمره،
كم َثل ال ُبس�تان الذي ُيضا َعف ُ
أجرهاَ -
ُ
نتيجة جو َد ِة َم ْو ِق ِعه ،وما أصا َبه من َبركَة املطر.
نفس س�خية طيبة م ِ
خترج من ٍ
وقنة ،بلا ممُ انَعة وال َخ َور وال
وفيه�اَ :ف ْض�ل َّ
َّ ِّ ُ
الصدَ قة التي ُ

تر ُّدد.

ِ
ِ
وفيهاَّ :
وابتغاء مرضات اهلل.
باإلخالص
والسمعة ،تكون
الرياء ُّ
أن معاجلة ِّ

وأن معاجل�ة َضع ِ
َّ
ف النفس وتقا ُع ِس�ها وتر ُّد ِدها يف اإلنفاق ،يكون بتش�جيعها وتقويتها
ْ
َبو ْع ِد اهلل وثوابه ،واإلقدا ِم هبا عىل ال َب ْذل.
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وفيها :تشبيه نفس املتصدِّ ق الطيبة ،باجلنَّة يف املكان ِ
ِ
الظاهر املستوي ،الذي يكون
املرتفع
ِّ
ِ
ِ
ِ
والشمس يف وقت طلوعها واستوائها وغروهبا.
والرياح
للهواء
ُعرض ًة

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ):
ِ

رضب اهلل تع�اىل َم َثلاً
َ
ولـَّم�اَّ
زرع ِ
وانتكس،
انحرف
أجره
بعدَ ه َم َثلاً لمِن َع ِم َل بطاعة اهلل ،وتصدَّ ق،
َ
َ
وأنفق مخُ ِل ًصا ،فلماَّ َ
َ
نبت ُ
َ
أجره!
فأبطل عم َله،
و َع ِم َل أعاملاً ُت ْف ِسده،
َ
وأذهب َ
ِ
و(الو ّد) :املح َّبة العظيمة لليشء .وهذا استِفهام
ب.
ُ
فقال تعاىل( :ﭮ ﭯ) :أيحُ ُّ
ٌبليغ يف اإلنكار؛ َّ
ٌ
جمرد إرادهتا .فقوله
أقبح
ُ
ألن حم َّبة هذه احلالة املذكورة ومتنِّيهاُ ،
وأش�نع من َّ
(ﭮ) ُ
أبلغ من قولِه «أيريد».

رضب 
المرائي الذي مل ين ُبت له يشء من عمله؛
َ
للمنافق ُ
ُ

خصهام
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) وهي :ال ُبس�تان ،عظيم
الش�جر( .ﭴ ﭵ ﭶ)َّ :
َ

ِ
وأكثرها نف ًع�ا ،فمنهام :ال ُقوت والغذاء،
ف الفواك�ه وأفض ُلها وأكر ُمها،
أرش ُ
ُ
بالذك�ر؛ ألنهَّ ام َ
ويابسا.
والح ْلو واحلامض ،ويؤكالن َر ْط ًبا
والرشاب ،والفاكهة ،والدواءُ ،
ً

الس�واقي .فهي من َتشرِ ة
(ﭷ ﭸ ﭹ) أي :من حتت أش�جارها (ﭺ) وهيَّ :

ومتفرقة يف ذلك البستان العظيم ،تسقيها بغري ُمؤنة وال كُلفة.
ِّ

(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) واألن�وا ِع املش�تهاة ،م�ن الفواكه وغريه�ا ،ممَّـا َيفيض عن

املشهد األول من اآلية.
حاجته ويزيد .وهذا هو َ

الس� ُّن ،فأضع َفه عن العمل( ،ﮂ ﮃ
واملش�هد الثاين( :ﮀ ﮁ) أي :تقدَّ م به ِّ
عاجزون ال ِ
ﮄ) أي :صغار ،أوِ :
يقدرون عىل الك َْسب.

(ﮅ ﮆ) وه�و :الريح الش�ديدة القو َّية ،التي تس�تدير يف األرض ،ثم ترتفع

املتحرك( .ﮉ) اجلنَّ ُة ك ُّلها بام
اجل�و كالعمود( .ﮇ ﮈ) أي :مع ه�ذا اإلعصار
يف ِّ
ِّ

أشجارها ،وسيرَّ هتا رما ًدا!
الريح
فيها ،وأبا َدت
ُ
َ
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فهذا الرجل قد تع َّلق َق ْل ُبه هبذه اجلنَّـة من وجوه كثرية؛ منها :أنهَّ ا ِم ْل ٌك لـه ال لغريه ،وأنهَّ ا
وأن أشجاره نفيسة ،من ٍ
بس�تان عظيم يخُ في ما بداخله من كثرة ش�جرهَّ ،
ثامر يف غاية النفع،

تنوع الثمرات،
يتنوع ،كام يف قوله( :ﭵ ﭶ) ،باإلضافة إىل ُّ
والصنف الواحد فيها َّ
ِّ
وماؤها جيري عىل أرضها ،ال حيتاج إىل َت َعب و َن َفقة يف استخراجه.

ِ
حيصل
كبت ِس� ُّن الرجلَ ،
وض ُعف عن الك َْس�ب والتجارة ،واش�تدَّ ح ْر ُصه -كام ُ
وقد رُ َ
ِ
ِ
بقوهتـم ،وال ُيعينونَ�ه ل َع ْج ِزهم ،بل هم عال ٌة عليه،
الس� ِّن -ول�ه ُذ ِّر َّي ٌة ال ينتَفع َّ
عاد ًة مع ك رَب ِّ
وه�و م ِ
ش�ف ٌق عليهم من بع�ده ،فأ َم ُله يف ه�ذه اجلنَّة أن تُقيتَ�ه و ُذ ِّر َّيته؛ فهي مصدر الك َْس�ب
ُ
والعيش الوحيد هلم.

هب عليها فجأة ما أحر َقها وأتل َفها بالكل َّية؛ فذه َبت،
وبينما هو يف غاية التع ُّلق واأل َمل؛ َّ
مصدر َع ْي ِش�هم
قوة أن ُيعيدَ َز ْرعها ،و َي ْغ ِر َس ِم ْثلها ،ال هو وال أوالده ،وانقطع
وليس عندَ ه َّ
ُ
مجيع�ا ،فكيف يكون حا ُله وب ْؤس�ه وحسته؟ وانظر إىل م�ا لقي ذلك الذي أصابه ِ
الك رَب من
ً
َ
ُ ُ
َ رْ َ
والحزن ،فلو ُقدِّ ر َّ
الح ْزن!
الحزن يقتُل صاح َبه لقت َله ُ
أن ُ
اهل َ ِّم وال َغ ِّم ُ
ِ
ِ
ُّـكوص
بالم ِّن واألذى ،والن
بالصدَ قات الكثرية ،ثم
َ
فه�ذا م ْثل َمن تصدَّ ق َّ
أجره َ
أذه�ب َ
أحوج م�ا يكون إىل
على ال َع ِق َبين ،والتغيير والتبديل ،فس�ا َءت خامتتُ�ه ،فيأيت ي�و َم القيامة
َ
أجرا وال ثوا ًبا ،وال ش�ي ًئا قدَّ مه لنفسه ،ف ُيغني عنه يف مقام الشدائد
احلس�نة الواحدة ،فال جيد ً
َ

بني يدي اهلل.
والك ُُربات يو َم القيامة َ

كذل�ك َم�ن َع ِم َل عمًل�اً لوجه اهللَّ ،
ف�إن أعامله بمنزلة ال َب�ذر للزروع وال ِّثمار ،وال يزال

الحسن والبهاء.
حيصل له من عمله جنَّة موصوفة بغاية ُ
كذلك حتى ُ

الم ْف ِسدات التي ُت ْف ِسد األعامل بمنزلة اإلعصار الذي فيه نار.
وتلك ُ

بحالة ال ِ
ٍ
يقدر معها على العمل ،فيجد
لعمله إذا م�ات ،وكان
والعب�دُ َ
أحوج م�ا يكون َ

منثورا ،كما قال تع�اىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
عم َل�ه ال�ذي يؤ ِّمل نف َعه هب�ا ًء
ً
َ
ﮋ ﮌ) [النور.]39 :

ِ
ُ
ذرة من عق�ل؛ مل ُي ْق ِدم عىل ما فيه
اإلنس�ان
�م
َّ
وتصور هذه احل�ال ،وكان له أدنى َّ
فل�و َعل َ
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ست�ه ،ولكن َض ْعف اإليامن والعقل وق َّلة البصيرة ُي َصيرِّ صاح َبه إىل هذه
مرضتُ�ه وهناي ُة َح رْ َ
َّ
ِ
وخطره جسيماً !
احلالة ،التي لو
ُ
صدرت من جمنون ال َي ْعقل؛ لكان ذلك عظيماً
َ

َّ
وحث عليه؛ فق�ال( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)
أمر اهلل تع�اىل بالتفكُّر
فله�ذا َ

الصدَ قة املقبولة واملردودة؛ (ﮐﮑ) يف هذه األمثال،
و َيضرْ ِ ب األمثال؛ لبيان َّ
وتفه ُموهنا ،وتت َِّع ُظون هبا.
َ
ول�ذا قال احلس� ُن ال َبْص�رْ ِ ُّي « :هذا َم َث ٌل َّ
ٌ
ش�يخ كبري،
قل واهلل َمن َي ْع ِقله من الناس:
جس�مه وك ُثر صبيانه ،أفقر ما كان إىل جنَّت�هَّ ،
وإن أحدكم -واهلل -أفقر ما يكون إىل
َض ُع�ف
ُ
عمله إذا انقط َعت عنه الدنيا»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الم َو ِّضحة للمقصود.
بالغة القرآن ،يف ضرَ ْ ب األمثال العظيمة املؤ ِّثرة يف النَ ْفسُ ،

وفيه�اَّ :
الحْس�رْ ة واخليبة
الم� َّن واألذى
إعص�ار َي َ
ذه�ب باألَ ْج�ر ك ِّله فج�أة ،و َي ْع ُق ُبه َ
ٌ
أن َ
والنَّدامة.
وضع ِ
ِ
ف ُّ
وفيهاَّ :
الذ ِّر َّية ،نِعمة عظيمة.
الس ِّن َ ْ
الرزق الوفري عند ك رَب ِّ
أن ِّ

وفيهاَّ :
سته يوم القيامةَ ،
هه
بذهاب أجور األعامل وثواهبا؛
غم ال َق ْلب َ
أعظم من مَ ِّ
ُ
أن َّ
وح رْ َ
سته َ
بذهاب مصدَ ِر ال َعيش يف الدُّ نيا وت َل ِفه.
َ
وح رْ َ
وفيه�اَّ :
أن حاجة العبد يو َم القيامة إىل احلس�نات ،أعظم م�ن حاجته يف الدُّ نيا إىل الطعام

والرشاب.

وفيهاَّ :
بالم َث ِل التشبيه والتقريب ،وليس مطا َبقة احلا َلني.
أن املقصود َ

وفيه�ا :رمح�ة اهلل ِ
ورضب هل�م األمث�ال؛ ليمكِّنهم من
بالعب�اد؛ حي�ث بينَّ هل�م اآليات،
َ
التفكُّر.
وفيهاَّ :
أن التفكُّر غاية ،والبيان وضرَ ْ ب األمثال وسيلة.
((( طريق اهلجرتني البن الق ِّيم (ص.)370
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ويف اآلية :االقتصار عىل ِذكر املش�به به ،وتَرك ِذكْر املش�به؛ إلعامل ِ
الفكْر يف االس�تنباط
َّ
َّ
ْ
ِ
ِ
وزيادة اإليامن وتثبيته.
االعتبار،
واملقارنة ،التي تؤ ِّدي إىل
َ
اليسء.
وفيها :التحذير من التبديل والتغيري من َ
احلسن إىل ِّ

وفيه�اَّ :
أن الذي يعمل املعايص بعد الطاعات ،قد ُي ْغ ِرق أعام َله الصاحلة ك َّلها ،وهذا من

ُسوء اخلامتة -والعياذ باهلل.-

ِ
أن ُع َم َر ب َن اخل َّطاب قال َي ْو ًما لأِ َ ْص َح ِ
وثب�ت يف احلدي�ث َّ
يم
َ
اب النَّبِ ِّي  :ف َ
ِ ِ
ِ
ب ُع َم ُر،
ت ََر ْو َن َهذه اآل َي َة ن ََز َل ْت( :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ)؟ َقا ُلوا :اهلل َأ ْع َل ُم! َف َغض َ
ِ
َف َق َالُ :قو ُلواَ :نع َلم َأو الَ َنع َلم! َف َق َال ابن َعب ٍ فيِ سيِ ِ
نيَ -ق َال
الم ْؤ ِمنِ َ
ْ ُ َّ
ْ ُ ْ
ش ٌء َ -يا َأم َري ُ
ْ ُ
اسَ :ن ْف من َْها يَ ْ
ُع َم ُرَ :يا ا ْب َن َأ ِخيُ ،ق ْل َوالَ تحَ ْ ِق ْر َن ْف َس َك.
َق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس« :ضرُ ِ َب ْت َم َثلاً لِ َع َم ٍل»َ ،ق َال ُع َم ُرَ :أ ُّي َع َم ٍل؟ َق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس« :لِ َع َم ٍل».
الش ْي َط َ
َق َال ُع َم ُر« :لِ َر ُج ٍل َغنِ ٍّيَ ،ي ْع َم ُل بِ َطا َع ِة اهلل ُ ،ث َّم َب َع َث اهلل َل ُه َّ
انَ ،ف َع ِم َل باملعاصيِ ،
َحتَّى َأ ْغ َر َق َأ ْعماَ َل ُه»(((.
وفيها :التحذير من ُسوء اخلامتة.

احلسنات للدار اآلخرة.
وفيها :أمه َّية ا ِّدخار َ

وفيها :التحذير من إفساد األعامل الصاحلة وختريبها.
وفيهاَّ :
أن صاحب العقل والبصرية ال ُي ْق ِدم عىل ما فيه مضرَ َّ ته.
وفيهاَّ :
أمر اهلل به.
أن تقوية العقل والبصرية حيدُ ث بالتفكُّر الذي َ

(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):

ِ
ولـَّم�اَّ أم�ر تعاىل باإلنف�اق ابتغا َء َو ْج ِههَّ ،
الصدَ قة؛ بَّي�نَّ بعد ذلك ما هي
وحذر ممَّا ُيفس�د َّ
ِ
الصدَ قات؟ فقال تعاىل:
أي يشء تخُ َرج َّ
المن َفق ،ومن ِّ
ص َفة ُ
((( رواه البخاري (.)4538
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ِّ
واحل�ث عىل فِ ْعل املأمور به ،وهو
(ﮓ ﮔ ﮕ) :ه�ذا النِّداء باإليامن؛ لإلغراء

ٌ
دليل عىل َّ
نقص يف اإليامن.
أن املأمور به هنا من ُمقتَضيات اإليامن ،وخمالفته ٌ

ِ
(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) أي :م�ن ِ
ونفيس�ه ،وحاللِه ،من مصادر
خير املال،
كل ٍ
َ
الك َْسب املختلفة -كالتجارة والزراعة وغريها .-و(الك َْسب)ُّ :
حصل بعمل.
مال
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)ُّ :
مأمور َمن
ب،
ف�كل ما
أخرجه اهلل لن�ا من األرض ط ِّي ٌ
َ
ٌ

َ
وغريها.
واملعادن،
امر،
َم َلكَه أن يتصدَّ ق منه .وهذا اخلارج يشملُّ :
الز َ
روع ،وال ِّث َ
َ
َ
ب ،يف وجوه اخلري.
اإلنفاق
وتشمل اآلية:
والمست ََح َّ
َ
الواجب ُ

(ﮡ ﮢ ﮣ) أي :ال ِ
تقص�دوا ال�رديء (ﮤ ﮥ) أي :ت َُزكُّ�ون،

أخذتمُ وه إلاَّ
وتتصدَّ ق�ون( .ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) أي :لو أعطا ُه أحدٌ لكم؛ ما َ
إغامض وحي ٍ
وتناز ٍل عن بعض ح ِّقه.
وتساه ٍل
اء،
عن
ُ
ُ
ٍ ََ

وق�د ور َد يف س� َبب نزول هذه اآليةَّ :
األنص�ار كانت إذا كان أ َّيا ُم ُج�ذاذ الن َّْخل (أي:
أن
َ
أخر َج ْت من بس�اتينها َأ ْقنَاء ال ُب رْس (وهي العراجين أو العناقيد التي فيها ثمر
َق ْط�ع َث َم�ره)َ ،
بني األُس�طوا َن َت ِ يف مس ِ
�ج ِد رسول اهلل  ،فيأكل فقرا ُء
َ ْ
ينْ
النخل) ،فع َّلقوه عىل َح ْب ٍل َ ْ
ُ
املهاجرين منه ،ف َي ْع ِمد
ف من غري
الح َش�ف (وهو :التمر الرديء ،الذي يجَ ِ ُّ
الرجل منهم إىل َ
فيمن َ
ينض�ج) ،ف ُيدْ ِخله مع أقنَاء ال ُب رْس ،ي ُظ� ُّن َّ
فعل ذلك( :ﮡ
أن ُ
أن ذلك جائز؛ فأنزل اهلل َ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ).

ِ
ف ِّ
يص (ومها
الح َش ُ
والش ُ
أناس ممَّن ال َي ْر َغبون يف اخلري ،يأيت بالقن ِْو فيه َ
ويف رواية« :كان ٌ
نوعان رديئان من التمر) ،ويأيت ِ
انكرس ف ُي َع ِّلقه؛ فنزلت اآلية».
بالقن ِْو قد
َ
َ
يتيممون شرِ َار ِ
الصدَ قة ،فنزلت اآلية»(((.
ثامرهم ،ثم يخُ ِْرجوهنا يف َّ
ويف رواية« :كان الناس َّ

(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) ع�ن َن َف َقاتك�م وصدَ قاتِكم ،فال حيت�اج إليها( .ﮱ) :حممو ٌد
ِ
على ِّ
أصحاب األعامل الصاحلة على أعامهلم ،فيق َب ُلها
للح ْم�د ،ويحَ ْ َمد
َ
كل حال ،ومس�تح ٌّق َ
و ُيثي ُبهم عليها.

((( انظر :تفسري ابن كثري ()698-697/1
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
والصدَ قة.
إثبات ال َعالقة الكبرية بني اإليامن َّ

وفيها :وجوب اإلنفاق من ط ِّيبات الك َْسب.

ويف اآليةٌ :
ب باملعا َملة.
دليل عل وجوب الزكاة يف ُعروض التجارة؛ ألنهَّ ا ك َْس ٌ

وفيه�اَّ :
الصدَ ق�ة م�ن امل�ال احل�رام؛ وإنَّم�اَّ يخُ ِرجه�ا صاح ُبها عىل س�بيل
أن اهلل ال يقب�ل َّ
الصدَ قة.
التخ ُّلص ،ال َّ

السنَّة ذلك.
وفيها :وجوب الزكاة يف اخلارج من األرض ،من ُّ
الزروع وال ِّثامر ،وقد َّ
فصلت ُّ
والركاز -وهو الكنز املدفون من أ َّيام اجلاهل َّية.-
وفيها :وجوب الزكاة يف املعادن ِّ
ِ
الرديء يف إخراج الزكاة.
وفيها :حتريم ُّ
تقصد َّ

ِ
َرضه ألخيك ِ
وفيهاَّ :
املسلم.
أن ما ال ترضاه لنفسك؛ فال ت َ ُ

أنفق من األدنى بغري َق ْص ٍد
وفيهاَ :ف ْضل اإلنفاق من ِخيار املال ونفيسه وج ِّيده ،وأنَّه إذا َ
وتعم ٍد -كأن يكون ُّ
كل ماله كذلك -فال بأس ،وال حرج.
ُّ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ):

ِ
الش�يطان ،الذي ِ
ِ
حيمل عىل ال ُب ِ
ث�م بينَّ تعاىل َمك َْر َّ
وإنف�اق الرديء؛ فقال
واإلمس�اك
خل
الصدَ قة بـ (ﯖ) يعنيُ :س�و َء
تع�اىل( :ﯔ ﯕ) أي :يخُ ِّوفكم ،و ُيذكِّركم عند َّ
وق َّل َة ذات اليد ،وذلك لِتُم ِسكُوا وال ت ِ
احلالِ ،
ُنف ُقوا.
ْ
(ﯗﯘ) أيُ :ي َو ْس ِوس لكم بال ُب ِ
خل و َمنْ ِع اإلنفاق ،و ُي ْغ ِريكم بذلك،

ويحُ َ ِّسنه لكم.

ِ
الش�يطان؛ َّ
يأمركم به َّ
بستر
فإن اهلل َيعدُ كم َ
(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) أي :يف ُمقابِل ما ُ

ُّ
وأجرا وثوا ًبا يف اآلخرة.
الذنوب إذا أنفقتُم( ،ﯞ) أيَ :خ َل ًفا وزياد ًة يف الدُّ نيا،
ً
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ِ
�ع العاملين ب َف ْضل�ه وإحس�انه( .ﯢ) بن َّياتك�م وصدَ قاتك�م،
(ﯠ ﯡ)َ :وس َ

ف ُيجازيكم عىل ذلك.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
إثبات تأثري َّ
الشيطان يف إحجام العبد عن عمل اخلري.
وفيه�اَّ :
نقص إيامنُه ُر َّبام يس�تجيب لتخويف َّ
الش�يطان بالفقر ،أكثر ممَّا يس�تجيب
أن َمن َ

َلو ْعد اهلل َ
بالخ َلف.

وفيهاَّ :
أن ال ُبخل من الفواحش.

وفيهاَّ :
غريه عن اإلنفاق؛ فهو يعمل ب َع َمل َّ
الشيطان.
أن َمن ث َّب َط َ
بني املغفرة وال َف ْضل ملن أنفق.
بالج ْمع َ
وفيها :ك ََرم اهلل تعاىلَ ،

وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغ�ي التف�اؤل َبو ْع�د اهلل َ
بالخ َلف على اإلنفاق ،وق�د يكون َبركَ� ًة يف مال
ِ
ِ
باب ِر ٍ
بقي من ماله من اآلف�ات ،أو َفت َْح ِ
زق آخ�ر -فيزداد املال -أو
المنف�ق ،أو وقاي� ًة لـام َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
صدر ورضاُ ،ي ْسعده يف دنياه َق ْبل آخرتهْ ،أو ك َُّل ذلك.
انرشاح
َ
وفيهاُّ :
حث العبد عىل أن يكون بام يف يدي اهلل ،أوثق ممَّا يف يده.

وفيهاَّ :
أن ختويف َّ
الشيطان للعبد بالفقر ليس شفق ًة عليه؛ وإنَّام ِحل ْرمانه من األجر والثواب.
ِ
وفيهاَّ :
أن َو ْس َو َس�ة َّ
الفقر ،ويف
الش�يطان للعبد تدور َ
بني اخلرب والط َلب؛ ففي اخلرب َيعدُ ه َ

يأمره بال َف ْحشاء.
الط َلب ُ

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ):

بالتقرب بأطيبِها،
الصدَ قة ،و ُمضاعفتَها ،وهنى عماَّ ُي ْبطِله�ا ،وأمر
ولـَّم�اَّ ذكر تعاىل ج�زاء َّ
ُّ
احلكمة ،وذكَّر َّ ِ
أن هذا ك َّله من ِ
رب َّ
َّ
خري
وحذر من االس�تجابة لداعي ال ُبخل؛ أخ َ
بأن احلكمة ٌ
كثري ،وأنهَّ ا أفضل من متاع الدُّ نيا القليل؛ فقال تعاىل:
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(ﯤ) :يعط�ي (ﯥ) وه�ي :الق�رآن ،والس�نة ،ومعانيهامِ ،
والع ْل�م النافع،
ُ
ُّ
ِ
والنب�وة ،والوح�ي ،وال َف ْهم ،واإلتقان ،ووضع األش�ياء يف مواضعه�ا اللاَّ ِئقة هبا.
والفق�ه،
َّ
فكل ذلك من ِ
ُّ
احلكْمة التي يؤتيها اهلل (ﯦ ﯧ) من عباده.
(ﯩ ﯪ ﯫ) واإلصاب� َة ،يف الق�ول ِ
والف ْع�ل وال�رأي؛ (ﯬ ﯭ ﯮ

الدارين ،وهذا من َف ْضل اهلل.
ﯯ) يف َ

(ﯱ ﯲ) أي :وم�ا يت َِّعظ ويتفكَّ�ر ِ
أصحاب
باحلكمة (ﯳ ﯴ ﯵ) وهم:
ُ
ِ
ِ
الرشد.
العقول الوافرة ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

فض�ل وإيت�اء م�ن اهلل .ومنها ما يكون غري�زة موهوبة مع ِ
أن ِ
ٌ
َّ
اخل ْلق�ة ،ومنها ما
احلكم�ة
ٌ
ِ ِ
ِ
والتجار ِ
ب ومخُ ال َط ِة العقالء.
امرس ِة
كتس ًباُ ،
والم َ
حيصل بالمران ُ
يكون ُم َ
ِ
ِ
والس�نَّة ،وهو ما عند
وفيه�اَ :ف ْضل
َّ
النب�وة -وهي أعىل احلكمة -ويليها :الفقه بالكتاب ُّ
العلامء.
وفيهاَّ :
نقص يف العقل.
أن عدم التفكُّر والتذكُّر والتد ُّبرٌ ،

احلكمة للعبد َتكْمل به القوة ِ
أن إيتاء اهلل ِ
وفيهاَّ :
والقوة العمل َّية.
الع ْلم َّية،
َّ
َّ
ُ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ):

ثم بينَّ تعاىل ِع ْل َمه بجميع النُّذور والنَّفقات؛ فقال تعاىل( :ﭑ ﭒ) أي :أخرجتُم
ٍ
ٍ
خري أو غريه ،م�ن ٍ
كثيرة ،سرِ ا أو عالني�ة ،يف ٍ
َ
مال حالل أو
قليل�ة أو
وبذلتُ�م (ﭓ ﭔ)
ًّ
حرام.
ٍ
ٍ
غري مشروط ،متع ِّل ًقا باملال أو
(ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) طاع�ة أو معصي�ة ،مرشو ًط�ا أو َ
ِ
نفسه بام مل ُت ْل ِزمه به الرشيعة.
الم َك َّلف َ
باألفعال .و(الن َّْذر) :إلزام ُ
(ﭙ ﭚ ﭛ) أي :يحُ ْ صيه ،ف ُيجازيكم عليه.
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اإلنفاق يف املعايص ،أو الر ِ
ياء والس ِ
ِ
معة،
(ﭝﭞ) يف َمنْ ِع النَّفقات الواجبة ،أو
ُّ
ِّ
ِ
ُ�ذور الشرِّ ك واملعصي�ة ،أو ِ
كني الوف�ا َء بنُذور الطاعة.
التار َ
الم� ِّن واألذى .أو الناذري�ن ن َ
أو َ

(ﭟ ﭠ) :أعوانَ ،يدْ َفعون عنهم عذاب اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اهلل يجُ ِ
َّ
ازي عىل النَّفقة أ ًّيا كانت ،قليلها أو كثريها.

اليقني ِ
بع ْلم اهلل بالنَّفقة ،هو من احتساب األجر ،الذي ُيضا َعف به ُ
وفيهاَّ :
الم ِنفق.
أن
َ
عمل ُ

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
مح َقهم،
دراجا هلم ل َي َ
انتصوا :فإ َّما أن يكون اس�ت ً
أن اهلل ال ينُص�رُ الظاملني ،وإذا رَ
انتصوا عليهم.
أو عقوب ًة ملن رَ

نذر ن َْذ َر معصية ،وأنَّه ال جيوز الوفاء ب�ه؛ ففي احلديثَ « :م ْن ن ََذ َر َأ ْن
وفيه�ا :موعظ� ٌة ملن َ
ِ
يع اهلل َف ْل ُيطِ ْع ُهَ ،و َم ْن ن ََذ َر َأ ْن َي ْع ِص َي ُه َف َ
ال َي ْع ِص ِه»(((.
ُيط َ
الم ْم ِسكني القابِضني َ
وفيهاَّ :
أهل ال ُبخل.
ينص املتصدِّ قني يف سبيله ،ويخَ ُذل ُ
أن اهلل رُ

(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ):

�م َّ
الم ِنفقين على إخف�اء صدَ قاهت�م؛ فق�ال( :ﭢ ﭣ) أيُ :ت ْظ ِه ُروا
ح�ث تع�اىل ُ
ُث َّ

(ﭤ) الواجبة واملستح َّبة؛ (ﭥ ﭦ) وهي كلمة َمدْ ٍح ملن َ
فعل ذلك.

رسا؛ (ﭬ ﭭ ﭮ)
(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) أي :تتصدَّ ق�وا هب�ا عليه�م ًّ

ِ
ِ
وإبدائها.
إظهارها
من

وقد قال بعض العلامءَّ :
التطوع ،دون صدَ قة الفريضة
إن الفضيلة يف اإلخفاء هي لصدَ قة
ُّ
أن ِك َ
كالزكاة .-واتَّفقوا عىل َّوخري من إظهارها ،إال
التطوع وإخفا َءها؛ أفضل
تامن صدَ قة
ُّ
ٌ
إذا كان يف اإلظهار مصلحة راجحة.
((( رواه البخاري (.)6696
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إظهارها؛ لدَ ْفع املتصدِّ ِق املالم َة عن نفس�ه
الس�نَّة يف الصدقة الواجبة واألفضل
ُ
وقالواُّ :

وسو َء ال َّظ ِّن إذا أخفاها.

كل حال -إذا كانت النِّـية ِ
مقبول -عىل ِّ
ٌ
ُّ
صادقة.
والكل
َّ

السبعة ا َّلذين ُيظِلهم اهلل يف ِّ
ظل َع ْرشه ،يو َم ال ظِ َّل إلاَّ ظِ ُّله:
وقد قال النبي  يف َّ
ٍ
اهاَ ،حتَّى الَ َت ْع َل َم ِشَم�اَ ُل ُه َما ُتن ِْف ُق َي ِمينُ ُه»((( ،وقال :
«و َر ُج ٌ�ل ت ََصدَّ َق بِ َصدَ َقة َف َأ ْخ َف َ
َ
ِ
الر ِّب»(((.
الس ُت ْطف ُئ َغ َض َ
َ
ب َّ
«صدَ َق ُة رِّ ِّ
الستر .و(الس� ِّيئة)ُّ :
كل ما َي ُسوء
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) (التكفري) :هو َّ

املر َء عم ُله أو جزاؤه.

عليم ببواطن األمور.
(ﭵ ﭶ ﭷ) من اإلظهار واإلخفاء (ﭸ)ٌ :

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
الرياء وهوى النفس ،وأب َعدُ عن
أن إخفاء َّ
الصدَ قات أفضل من إظهارها؛ ألنَّه أب َعدُ عن ِّ

غريه ،أو يكون يف
إح�راج الفقير ،إلاَّ إذا كانت هناك مصلح ٌة يف إظهارها -كأن َي
َ
قت�دي به ُ
ِ
ٍ
الرياء.
إظهارها
إظهار لشعائر الدِّ ين-؛ فاإلظهار -حينئذ -أفضل ،إذا أم َن عىل نفسه ِّ
ٌ
وفيهاَّ :
ُعتب إلاَّ إذا وص َلت إىل الفقري؛ لقوله( :ﭪ ﭫ).
أن َّ
الصدَ قة ال ت رَ ُ

رب العاملني؛ لقوله تعاىل( :ﭬ ﭭ ﭮ).
ويف اآليةُ :
تفاضل األعامل عند ِّ
وفيهاَّ :
ب لتكفري الس ِّيئات.
الصدَ قة س َب ٌ
أن َّ

حتري املحتاج والفقري ،والبحث عنه إلعطائه.
ويف اآليةِّ :

أفضل من توكيل ِ
ُ
وفيهاَّ :
غريه بإيصاهلا ،إلاَّ إذا
الفقري مبارش ًة بنفسه،
أن إعطاء املتُصدِّ ق
َ
معر ٍ
ٍ
لقرابة أو ِ
ُ
فة.-
التوكيل ملصلحة -كتأ ِّذي الفقري من رؤية املتصدِّ ق،
َتر َّجح
((( رواه البخاري ( ،)1423ومسلم (.)1031

األلباين يف صحيح الرتغيب (.)889
وحسنه لغريه
((( رواه الطرباين يف الكبري (،)261/8
َّ
ُّ
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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):

ِ
تأليف َق ْلبه-؛ سأل
الصدَ قة عىل الكافر أحيانًا -لقرابتِه ،أو
ولـماَّ كانت احلاجة تدعو إىل َّ
بعض املسلمني عن حكم ذلك ،وماذا لو مل ِ
هيتد هؤالء املتصدَّ ق عليهم؟
ُ
ُ
ِ
املس�لمون ال
وق�د ج�اء يف س� َبب نزول ه�ذه اآلية :عن اب�ن ع َّباس  ق�ال« :كان
الم ِ
يكرهون أن ُيعطوهم ش�ي ًئا م�ن أمواهلم
َ
رشكين (أي :كان�وا َ
يرضخ�ون لقراباهت�م م�ن ُ
ص هلم»(((.
صدَ قة)؛ فنز َلت هذه اآليةُ ،فر ِّخ َ

فقال تع�اىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) واملقصود :هداية

حممد  ،وال عىل
التوفي�ق إىل ِّ
احل�ق ،ال هداية البيان واإلرش�اد ،فليس عليك -ي�ا َّ
ِ
الصدَ قة برشوطها وآداهبا ،إذا كانت
ُأ َّمتك -هداية هؤالء الك َّفار إىل اإلسلام ،بل أعطه�م َّ
حماربني للمس�لمني؛ فاهلل تعاىل ِ
�وة ،وإذا مل يكونوا ِ
هيدي َمن يش�اء إىل
مرج َّ
هن�اك مصلح�ة ُ
احلق ،وهيدي َمن يشاء للصدَ قة ابتغا َء َو ْج ِهه.
ِّ
ِ
واملنفعة؛ (ﮈ) أي:
أمر اهلل (ﮆ ﮇ) من أنوا ِع املال
(ﮄ ﮅ) كام َ
فث�واب ه�ذا اخلري والنفع لكم ال لغريكم ،فال ت ِ
ُفس�دوه ،وال يضرُ ُّ كم ُك ْفر َمن تصدَّ قتُم عليه
ُ
ألجل املصلحة الرشع َّية.
يبتغي به َو ْج َه اهلل
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) :وهكذا َع َمل املؤمن ينبغي أن
َ
ِ
أجره عىل اهلل.
وحدَ ه ،وإذا تصدَّ ق مخُ ْل ًصا جمتهدً ا؛ فقد َ
وقع ُ
كثريا؛ (ﮕ ﮖ) أيُ :ت ْع َط َ
وافرا
ون ثوابه واف ًياً ،
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) قليًل�اً أو ً

غري منقوص( ،ﮗ ﮘ ﮙ) أي :ال ُتن َقصون شي ًئا منه.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن ِذمة الدَّ اعية تربأ إذا ب َّلغ وب  ،ولو مل ِ
هيتد َمن َدعاهم.
ينَّ
َّ َّ
((( تفسري الطربي (.)587/5
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ودخول ِ
َ
وفيه�اَّ :
نور اإليمان إىل ال َق ْلب؛ هي من اختصاص اهلل تعاىل
أن هداي� َة التوفيق،
ِ
وحمض َف ْض ِله.
أن أعامل اإلنسان ال ِ
وفيهاَّ :
الغري ب َع َمله.
ينرصف جزاؤها إىل غريه ،ولكن قد ينتفع ُ
َ
وفيهاَّ :
اإلنفاق لغري َو ْجه اهلل ال ين َفع صاح َبه.
أن
(الو ْجه) هلل .
وفيها :إثبات صفة َ

وفيهاَّ :
أن اإلنفاق من احلرام ال ُيق َبل؛ لقوله تعاىل( :ﮆ ﮇ) ،واحلرام ليس بخري.
ِ
وفيهاُّ :
أجورهم عليها كامل ًة موفورةً.
الصدَ قة ،بوصول
حث املسلمني عىل َّ

وتأليف َق ْلبِه باملالَّ ،
وأن إعطاءه ال ُينايف الرباءة من شرِ ِكه.
وفيهاِ :ص َل ُة القريب الكافر،
ُ

الصدَ قة ،ما مل َيست َِعن هبا عىل املعصية .وأ َّما
و ُيستن َبط من اآلية :جواز إعطاء العايص من َّ
الكافر :فال ُيع َطى من الزكاة إلاَّ من َأ ْس ُه ِم املؤ َّلفة ُق ُلوبهُ م.

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ):

ِ
الصدَ قات ،و َمن هم األَوىل هبا؛ فقال تعاىل:
ثم بينَّ تعاىل
مصارف َّ

الم ْعدَ م ،واخلايل
(ﮛ) أي :اإلنف�اق وإيتاء َّ
الصدَ ق�ات للفقراء .و(الفقري) :ه�و ُ
ِ
ذات اليد ،أو َمن ال جيدُ إلاَّ َّ
أقل من نصف حاجته.
ٍ
جهاد
(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) أيَ :حبس�وا أن ُف َس�هم يف طاعة اهلل ،من
ِ
واملرض.
بسهم العدُ ُّو
ُ
وغريه ،وكذلك الذين َح َ
ب ِ
�ورة «احلرش»َّ ،
إخ�راج الك َّفار هلم من ديارهم،
فقرهم هو
ُ
أن س� َب َ
وقد بينَّ تعاىل يف ُس َ
واس�تيالؤهم على أمواهل�م؛ فق�ال تع�اىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ) اآلية [احلرش.]8 :
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فهؤالء (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) أي :ال ِ
يقدرون عىل الس�فر لط َلب
املع�اش ،إ َّما الش�تغاهلم بصالح الدِّ ين ،أو خلوفِهم من األع�داء ،أو لِـام أصاهبم من ِ
اجلراح
واملرض ،ونحو ذلك.

ِ
حمتاجني؛ (ﮩ
غير
(ﮦ) أي :يظنُّه�م (ﮧ) بحاهل�م (ﮨ) َ
ِ
وإظهارهم الغنى.
ﮪ) أي :لِترَ ْ كهم املسأل َة،
(ﮫ ﮬ) أيِ :
بالفراس�ة والتأ ُّم�ل يف أحواهل�م وعالماهتم( .ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ) أي :ال ُي ِل ُّح�ون يف الس�ؤال ،وال ُي ِثقل�ون على النَّ�اس ،بل ال يس�ألون

أصًل�اً ؛ َّ
يمدُّ
عرف حال�ه إلاَّ بالتأ ُّمل؛ فإنَّه ال ُ
ألن َم�ن كان متع ِّف ًف�ا ،ويظنُّه اجلاهل غن ًّيا ،وال ُي َ
يدَ ه وال يسأل ،وإلاَّ
واضحا.
أمره
ً
لصار ُ
َ

وهؤالء هم الذين قال فيهم النبي َ « :ليس ِ
وف َعلىَ الن ِ
َّاس،
ني ا َّل ِذي َي ُط ُ
الم ْس ِك ُ
ْ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ�رده ال ُّل ْقم ُة وال ُّل ْقمت ِ
ني ا َّل�ذي الَ يجَ ِدُ غنًى ُي ْغنيهَ ،والَ
َانَ ،والت َّْم َر ُة َوالت َّْم َرتَان؛ َو َلك ِن الم ْس�ك ُ
ُ ُّ ُ
َ َ َ
ِ
ِ
َّاس»(((.
ُي ْف َط ُن بِه َف ُيت ََصدَّ ُق َع َل ْيهَ ،والَ َي ُقو ُم َف َي ْس َأ ُل الن َ
وقوله تعاىل (ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) :هـــذا َوعْــدٌ مــنه س�بحانه بأنَّه
لحف أو عىل غري الم ِ
كل األحوال ،سواء تصدَّ ق عىل الم ِ
يجُ ِازي املتصدِّ ق عىل اإلنفاق يف ِّ
لحف،
ُ
ُ
المتي َّقن من َف ْقره وعىل املشكوك يف َف ْقره ،وعىل َمن اشتدَّ ت حاجتُه وعىل َمن مل تشتدَّ ؛ َّ
فإن
وعىل ُ
َ
وحقائق السائلني ،سيرتتَّب عليه اجلزا ُء يو َم القيامة.
الم ِنفقني،
ِع ْل َم اهلل
َ
املحيط ببواطن ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
ش�جع عىل ال َبطالة؛
ق�ادرا عىل
أن َم�ن كان
الصدَ قة؛ حتى ال ُي َّ
التكس�ب؛ فال ُيع َطى م�ن َّ
ُّ
ً

لقوله تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ).

باملتيس له ،وال
وبعض الناس يشَت�رَ ِ ط عند البحث عن وظيفة رشو ًطا صعبة ،وال يق َبل
رِّ

يت�درج يف الوظائف ،ويرضىَ -مع ذلك -أن يكون عال ًة عىل الناس املدَّ ة الطويلة! وهذا
أن
َّ
ٌ
مغلوط.
َف ْه ٌم
((( رواه البخاري ( ،)1479ومسلم (.)1039
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وأ َّم�ا َم�ن مل جيد وظيفة أصلاً  ،وال يس�تطيع مزاول�ة مهنة وال جت�ارة ،أو كان له َع َم ٌل ال

يكفي حاجاته وحاجات أهله؛ فإنَّه ُيع َطى ،ولو من الزكاة.
والصرب.
ويف اآلية :فضيلة التع ُّفف َّ

وفيه�اُّ :
والتف�رس والتف ُّطن ألحوال الناس ،والتم ُّعن يف األحوال
احلث عىل ِد َّقة النظر،
ُّ

المحتاج العفيف الذي ال يسأل.
والقرائن؛ الكتشاف ُ

وفيها :إش�ار ٌة إىل النهي عن إيذاء الناس ،يف اإلحلاح يف الس�ؤال ،وإحراجهم ،واإلثقال

عليهم.

وفيهاَّ :
أن املضطر إذا سأل؛ فليتل َّطف.
أكثر
وفيها :أنَّه ك َّلام اش�تدَّ ت حاج ُة الش�خص ،وع ُظ َمت مناق ُبه وفضائ ُل�ه؛ كان إعطاؤه َ
ٍ
ِ
ٍ
أج�را؛ وذل�ك َّ
عزيز أه ُلها،
خصال
�ت
الصدَ قة يف اآلية ِس َّ
وصف�اتٌ ،
ذكر ملس�تح ِّقي َّ
أن اهلل َ
ً
و َمن ِ
يعرفهم ُّ
خيتص بتوفيقه َمن يشاء.
أقل وأندَ ر ،ولك َّن اهلل ُّ
َّاس َو َل ُه َما
وفيها :إشار ٌة إىل حتريم السؤال ملن عنده ما ُيغنيه ،ويف احلديثَ « :م ْن َس َأ َل الن َ
ي ْغنِ ِيه؛ جاء يوم ِ
وشَ ،أ ْو ُخدُ ٌ
خ ٌ
وح»(((.
الق َيا َم ِة َو َم ْس َأ َل ُت ُه فيِ َو ْج ِه ِه :مُ ُ
وشَ ،أ ْو ُكدُ ٌ
ُ
َ َ َْ َ
روحا تظهر عىل اجللد وال َّلحم.
أثر مسألته ُج ً
يعني :جاء ُ

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ):

بعضه�ا (ﯟ ﯠ
قول�ه تع�اىل (ﯜ ﯝ ﯞ) يعن�ي :ك َّله�ا أو َ
ﯡ ﯢ) أي :يف مجي�ع األحوال واألوق�ات؛ ِحل ْرصهم عىل اخلري ،وينت َِهزون ال َّليل
ٍ
بالصدَ قة عليه؛
إلخفاء صدَ قاهت�م ،وإذا جا َءهم
صاحب حاجة بالنهار مل ُي َؤ ِّخروه ،وبا َدروا َّ
ُ
لئلاَّ
تفوت املصلحة واألجر.
َ
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فه�ؤالء جزاؤه�م كام قال اهلل تع�اىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) أي :ثواهبم عند اهلل

يوم القيامة( ،ﯧ ﯨ ﯩ) يف املس�تق َبل واآلخرة( ،ﯪ ﯫ ﯬ) عىل ما
فاتهَ م من الدُّ نيا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعميم اليوم وال َّليلة باألعامل الصاحلة ،واالشتغال بطاعة اهلل عىل مدار اليوم.
وفيهاَّ :
والغم.
اهلم
أن اإلنفاق يف سبيل اهلل س َب ٌ
ِّ
ب النرشاح الصدر ،و َط ْرد ِّ

ِ
وفيهاٌ :
الم ْر ِجفني ،فينبغي
أمان من اهلل
َ
للمتصدِّ قني ،وأنَّه ُي ْذهب عنهم اخلوف من كالم ُ

الصدَ قة واالستمرار فيها.
عدم االلتفات إىل ختويفهم ،واإلقدام عىل َّ

الس عىل صدَ قة العالنية؛ ولذلك قدَّ مها ِّ
بالذكر يف اآلية.
وفيهاَ :ف ْضل صدَ قة رِّ ِّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ):

ولـماَّ َّ
الصدَ قة من الك َْس�ب الط ِّيب؛ ن َّبه عىل بعض الك َْس�ب اخلبيث؛
حث اهلل تعاىل عىل َّ
للتحذير منهِ ،
ومن التصدّ ق به.

ِ
ذكر تعاىل َ
المس�يئني يف األموال،
ذكر َط َر ًفا من حال ُ
الم ْحس�نني يف األموال؛ َ
حال ُ
ولـماَّ َ
الربا؛ فقال تعاىل:
ُ
وهم َأ َك َلة ِّ
ِ
بأي َو ْجه -كاألكل والرشب،
(ﭑ ﭒ ﭓ) أي :يأخذون�ه ،فينتَفعون بهِّ ،

منع
السكَن ،أو املركَب ،أو الوقود ،وغري ذلك.-
و(الربا) :زيادة يف شي َئنيَ ،
ِّ
أو ال ِّلباس ،أو َّ
التفاضل بينهام.
الشارع من
ُ
ُ
فه�ؤالء (ﭔ ﭕ) أي :ال ُيب َعث�ون م�ن قبوره�م ي�و َم القيام�ة (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

َ
ُ
ﭚ ﭛ) أي :كاملصروع ،الذي ت َّلبس به َّ
فجعل يتخ َّبط (ﭜ ﭝ)
�يطان،
الش

والصع.
أي :من ُ
الجنون رَّ
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ِ
ومش�ية املرصوع عالم ٌة َي ْع ِ
الناس هبا َ
الربا يو َم القيام�ة ،فتكون فضيحته وأول
�رف ُ
آكل ِّ

عذابه عند ال َب ْعث.

الربا يس� َب ُح يف ٍ
النبي  ،أنَّه رأى َ
هنر من َد ٍم ،وعليه
آكل ِّ
رب ُّ
وأ َّما يف القرب :فقد أخ َ
ِ
ٌ
بح َج ٍر يف فِ ِيهَ ،فر َّده ُ
حيث كان(((.
خيرج ر َماه َ
رجل بني يدَ يه حجارة ،فإذا أراد أن َ

(ﭟ) أي :عذاهب�م ِ
بقيامه�م من ُقبورهم كهيئة املجانين املرصوعني (ﭠ ﭡ)

أي :بس َبب قوهلم( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ).

والربا ،لدرجة أنهَّ م عكَس�وا التش�بيه ،فلم
وه�ذه ُمكاب�ر ٌة وتَع�ا ٍم عن الفرق َ
بين البي�ع ِّ
ِ
فالربا عندهم هو األصل
الربا م ْث ُل البيع»؛ وإنماَّ قالوا( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)؛ ِّ
يقولوا« :إنماَّ ِّ
الحكم! فكان عذابهُ م بس َب ِ
والبيع
الربا
َ
البيع عليه يف ُ
يحونَه ،ويقيسون َ
الذي ي ُب ُ
ب أنهَّ م جعلوا ِّ
كالمها حاللاً .

َّ
فكذهب�م اهلل تعاىل ،ور َّد عليه�م بقوله( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) أي :أباح اهلل تعاىل

الربا -ال�ذي من أنواعه :زيادة يف املال ،ألجل تأخري
َ
وحرم ِّ
أرب�اح التجارة بالبيع والرشاءَّ ،
األجل يف ال َق ْرض .-واهلل يحَ ْ كُم ما يشاء.
َ

َ
تعامل
الربا والتخويف من فِ ْعل�ه ،بعد أن
ك�م ِّ
(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) أي :ب َل َغ�ه ُح ُ
ف عن َأ ْخ ِ
بالتوبة منه ،والتو ُّق ِ
ِ
�ذ الزيادة؛ (ﭳ ﭴ ﭵ)
الرب�ا
ب�ه (ﭲ) أيَّ :
كف عن ِّ
ِ
أي :ما َ
راجع إىل مش�يئة
بالحكم( ،ﭶ ﭷ ﭸ) أي :ش�أنه يف اآلخرة
ٌ
أخذه قبل الع ْلم ُ
اهلل تعاىل.
ِ
ِ
وأخ�ذه ،بعد أن تبينَّ له ُحكم�ه؛ (ﭼ) العائدون
الرب�ا
(ﭺ ﭻ) إىل
حتلي�ل ِّ
الزم�ون هلا( ،ﮀ ﮁ ﮂ) أيِ :
الم ِ
ماكثون فيها أبدً ا،
(ﭽ ﭾ) أي :أه ُله�ا ُ
باستحالهلم الذي جع َلهم ُك َّف ًارا.
أم�ا إن اعتق�دوا التحريم ،وأصوا على التعامل بالربا؛ فيس�ت ِ
َح ُّقون العقوبة الطويلة يف
ِّ
َّ
رَ ُّ

النَّار.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
الربا ،وشناعة مصري صاحبه.
التحذير من ِّ

الش ِ
ص ِع َّ
يطان لإلنسان.
وفيها :إثبات رَ َ

وفيهاُ :مبالغة أهل الباطل يف ترويج باطلهم.

أن احلرام يبقى حراما ،سواء َع ِلمنا ِ
وفيهاَّ :
بع َّلة التحريم ،أم مل نع َلم.
ً
ً

أن ما أخذه اإلنسان من الربا قبل ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم؛ فهو له ،بشرَ ْ ط أن يتوب وينتهي.
ِّ
وفيهاَّ :
تاب جيب عليه إسقا ُطها.
بقي له يشء من الزيادة؛ فإنَّه إذا َ
المرايب لو َ
أن ُ
وفيها :التحذير من العودة إىل املعصية بعد املوعظة.

وفيهاَّ :
أن التائب يبقى خائ ًفا من ذنبه؛ لقوله( :ﭶ ﭷ ﭸ) ،ولكن يرجو رمحة ر ِّبه.

أموال الن�اس عن طري�ق الرباِ ،
َ
َ
باحل َي ِل والوس�ائل
يأكل�ون
وفيه�ا :عق�اب ومصير َمن
ِّ
أن هذا من َّ
املختلفة ،والتفنُّن يف ُط ُرق الك َْس�ب احلرام واالحتيال -معت َِقدين َّ
الذكاء -وأنهَّ م
س�يعا َقبون ِ
بقيامهم من القرب كهيئة املجانني املرصوعي ،ا َّل ِذين َذ َه َبت عقولهُ م ،وهذا مصري
ُ
َ
بالربا.
َمن
استعمل ذكا َءه يف حتصيل األموال ِّ

(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):

ذهب بركَته ،وي ِ
ذهبه ،أو ي ِ
قول�ه تع�اىل (ﮄ ﮅ ﮆ) أي :ي ِ
وكثريا ما
عاق�ب عليه.
ُ
ُ
ُ
َ
ً

و(الم ْحق) :هو اإلزالة.
الربا بالتدريج.
َ
َيذهب ِّ

وهذه اإلزالة يحُ تمل أن تكون إزال ًة ِحس�ية ،أو إزالة معنوية :فاإلزالة ِ
احل ِّس� َّية بأن ُي َس ِّلط
َّ
ِّ َّ
َ
المرايب ما ُيت ِْلفه ،واملعنو َّية بأن َي ِنزع منه الربكة.
اهلل عىل مال ُ
َان َع ِ
اق َب ُة َأ ْم ِ
الر َب�ا؛ إِلاَّ ك َ
�ر ِه إِ ىَل ِق َّل ٍة» ،ويف
وق�د ق�ال النبي َ « :م�ا َأ َحدٌ َأ ْك َث َر م�ن ِّ
رواية« :الربا وإِ ْن َك ُثرَ ،فإِ َّن َع ِ
اق َب َت ُه ت َِص ُري إِ ىَل ُق ٍّل»((( ،أي :ق َّلة.
ِّ َ َ
َ
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الصدَ قات؛ فاهلل تعاىل ُين َِّميها ِ
ويبارك فيها؛ ولذا قال( :ﮇ ﮈ) أيَ :يزيدها
أ َّما َّ
ب َط ِّي ٍ
و ُين َِّميها ،كام قال النبي َ « :م ْن ت ََصدَّ َق بِ َعدْ ِل تمَ ْ َر ٍة من ك َْس ٍ
بَ ،والَ َي ْق َب ُل اهلل إِلاَّ
ال َّطيب ،وإِ َّن اهلل ي َت َقب ُلها بِي ِمينِ ِهُ ،ثم يربيها لِص ِ
احبِ ِهَ ،كماَ ُي َر يِّب َأ َحدُ ك ُْم َف ُل َّو ُه(((َ ،حتَّى َتك َ
ُون ِم ْث َل
َّ ُ َ ِّ َ َ
َ َّ َ َ
ِّ َ َ
الج َب ِل»(((؛ فتصري ال ُّلقمة والتمرة من الصد َقة ِمثل اجلبل.
َ

ُفرا
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) وهو :كثري الكُفر أو
عظيمه ،كَفور ال َق ْلب .وكُفره قد يكون ك ً
ُ
ٍ
الربا.
الربا ،وإلاَّ فهو ٌ
واقع يف كبرية من الكبائر ،باإلرصار عىل ِّ
أكرب باستحالل ِّ
املال بالباطل .فهو أثيم القول ِ
ِ
(ﮏ) أي :كثري الوقوع يف ِ
ألخذه َ
والف ْعل.
اإل ْثم ،ظلو ٌم
التكسب املباح؛
رش َع له من
ُّ
فالمرايب ال يرىض بام َ
ُ
قسم اهلل له من احلالل ،وال يكتفي بام َ
ِ
فهو يس�عى يف ِ
أكل أموال الناس بالباطل ،بأنواع املكاسب اخلبيثة ،فهو َجحو ٌد لـام عليه من
النِّعمة ،ظلو ٌم آثِ ٌم بأكل أموال الناس بالباطل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
الربا قد يكون ِح ِّس ًّيا أو معنو ًّيا.
أن محَ ْق ِّ

وفيه�اَّ :
بالصدَ قة قد تكون زياد ًة ِح ِّس� َّية -ب�أن يخُ ِْلف اهلل عىل صاحبها من
أن زيادة املال َّ
املال أكثر -أو معنو َّية -بأن ُي ِ
بقي من املال -أو هبام م ًعا.
بارك له فيام َ
وفيهاَّ :
الربا من شعار أهل الكُفر.
أن ِّ

ِ
وفيهاَّ :
ألقرض بغري زيادة ،يرجو ثواب اهلل تعاىل.
شكر
َ
كافر بنعمة اهلل ،ولو َ
المرايب ٌ
أن ُ

وفيه�ا :تنبيه ِ
الربا َيزيد َ
العباد عىل عدم االغترِ ار بالظاهر؛ َّ
والصدَ قة
املال يف الظاهرَّ ،
فإن ِّ

ت ِ
ُنقصه يف الظاهر ،ولك َّن احلقيقة هي عكس ذلك.

الصدَ قة :إشار ٌة إىل َّ
الربا،
ويف التفريق َ
أن اهلل ال يقبل َّ
الربا ونامء َّ
الصدَ قة من مال ِّ
بني حمق ِّ

وإنَّام يتق َّبلها من الك َْسب الط ِّيب.
((( وهو :الصغري من اخليل.
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(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ):

وحق عباده:
مادحا املؤمنني ،الذين يقومون بح ِّقه ِّ
ثم قال تعاىل ً

الرب�ا (ﮔ
(ﮑ ﮒ ﮓ) ب ُق ُلوهب�م ،ب�اهلل وأحكام�ه ،ومنهـ�ا :حتري�م ِّ
ِ
بجـوارحه�م (ﮖ ﮗ) أي :أمتُّوه�ا قويم� ًة ،برشوطه�ا ،وأركاهن�ا،
ﮕ)
وواجباهتا ،وسنَنِها (ﮘ ﮙ) ملست ِ
َح ِّقيها.
ُ

ثواب أعامهلم (ﮜ ﮝ)
ه�ؤالء جزاؤهم كام أخرب اهلل تع�اىل( :ﮚ ﮛ) أيُ :

يف اآلخرة ،وهذه ِ
(العند َّية) تفيد شرَ َ ًفا وضامنًا.

ٍ
ٍ
فات يف
مكـروه يف املس�ـتق َبل( ،ﮡ ﮢ ﮣ) عىل
(ﮞ ﮟ ﮠ) من
حمبوب َ

املايض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
اقرتان العمل باإليامن.

وفيهاَّ :
أن العمل الذي ينفع صاح َبه هو ما كان صاحلًا ،أي :خالِ ًصا صوا ًبا.

وفيه�ا :أمه َّي�ة َ
الصالة
الركنَين
العظيمين العمل َّيينْ من أركان اإلسلام ،ومه�اَّ :
َ
هذي�ن ُّ
والزكاة.
ِ
ِ
الصفات يف اآلية.
وفيها :حصول
األمن التا ِّم للمتَّصفني هبذه ِّ

وفيهاَّ :
الحزن عىل املايض ،واخلوف من املستق َبل.
أن النفس تطمئ ُّن إذا انتفى عنها ُ

أن اإليمان واألعمال الصاحلة -وعىل رأس�ها الصلاة والزكاةِ -
وفيه�اَّ :
جتل�ب الراحة
َّ

النفس َّية ملن قام هبا.

ويف اآليةَ :ف ْضل عمل اخلري ،باألبدان واألموال.
وفيهاَّ :
المرايب خمت َُّل اإليامن ،وإن صلىَّ وزكَّى.
أن ُ
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(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ):

أن ما أخذه المرايب من الزيادة قبل ِ
ولـماَّ ب َّينت آي ٌة س�ابق ٌة َّ
الع ْلم بالتحريم هو له؛ جاءت
ُ
ه�ذه اآلية لتبينِّ َّ
المرايب بعد ِع ْلم�ه بالتحريـم ،ال جيوز املطا َلبة هبا،
أن الزي�ادة التي يقبِضها ُ
وال َأ ْخ ُذها.

فأمر تعاىل عباده بتقواه ،وهناهم عن الربا الذي يس ِ
�خطه؛ فقال( :ﮥ ﮦ ﮧ
َ
ُْ
ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
أمركم به ،وت َْرك ما هناكم عنه( ،ﮪ):
ﮨ ﮩ) أي :اختذوا وقاي ًة من عذابه ،بف ْعل ما َ
رِ
واقتصوا عىل املطا َلبة ب�رؤوس أموالِكم
ُات ُْرك�وا (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) عن�دَ َمن أقرضتُم�وه،
فقط.

ٍ
ٍ
ٍّ
وحث عىل
وإثارة،
إغراء
أس�لوب
الربا .وهذا
ُ
حرم ِّ
هذا (ﮯ ﮰ ﮱ) باهلل ،الذي َّ
االمتِثال.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن ِم�ن بالغ�ة القرآن :اإلش�ارة إىل أمه َّية األمر بالكلمات التي جتعل النف�وس قابل ًة له،

والتنبيه عليه بالنِّداء وغريه.

ِ
الربا ،وإن جرى التعا ُقدُ عليه.
وفيها :وجوب ت َْرك ِّ

املحرمة.
بالربا ،وأنَّه ال جيوز تنفيذ العقود َّ
وفيها :إبطال العقود ِّ

وغن�ي -كالتاجر
غني
الرب�ا ،وإن كان مأخو ًذا م�ن الك َّف�ار ،أو كان َ
ٍّ
بني ٍّ
وفيه�ا :حتري�م ِّ
ِ
واملرصف.-
صاحب املصنَع ،والبنك

ٍ
غرض
ألي
الربا؛ ِّ
بالرب�ا ،أو أخذ ما زا َد عىل رأس املال م�ن ِّ
وفيه�ا :ع�دم جواز املطالبة ِّ
ِ
الب خت ُّل ًصا منه؛ َّ
أمر بترَ ْ كه؛ ولو
ألن اهلل تعاىل َ
صفه يف وجوه رِ ِّ
كان ،ول�و بن َّي�ة التصدُّ ق به ،أو رَ ْ
ص ُفه فيه؛ لب َّينه اهلل تعاىل.
كان هناك طريق يمكن رَ ْ
ِ
ِ
املصارف ،ولو
الربا ألصحاب
الربا ،أن يرتكوا ِّ
المودعني يف مصارف ِّ
وفيها :أنَّه ال يضرُ ُّ ُ
استعملوها يف َح ْرب املسلمني.
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ِ
وفيهاَّ :
للمرايب ،وال أح ّق َّية له فيه.
الربا ليس م ْلكًا ُ
أن ِّ
وفيهاَّ :
بالربا ُينايف اإليامن.
أن التعامل ِّ

ِ
ِ
لتمحيصهم.
أمرا أو هن ًيا-؛وفيها :ابتالء اهلل تعاىل لدعاوى العباد ً

وفيها :التمهيد قبل النهي باألحكام العظيمة ،باألمر بالتَّقوى؛ ملوعظة النفوس ،وهتيئتها

بالحكم.
للعمل ُ

الناس قبل ِ
ِ
ِ
وهنيهم باألحكام.
أمرهم
فعىل الدُّ عاة َو ْعظ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ):

كثريا ما تكون طائلة؛
الربا شا ًّقا عىل النفس؛ لتع ُّلقها باملال ،وأموال ِّ
ولـماَّ كان ت َْر ُك ِّ
الربا ً
ِ
ِ
ِ
واإلغ�راء باإليامن ،ثم
واملوعظ�ة،
بأس�لوب التنبي�ه والنِّ�داء،
ج�اء إع�دا ُد النف�وس لذلك

التخويف بالعقوبة العظيمة؛ فلذلك قال بعدها:

ِ
ِ
ِ
واستيقنوا (ﯘ
الربا؛ (ﯗ) أي :اع َل ُموا
(ﯔﯕﯖ) أي :ما ُأمرتُم به من ت َْرك ِّ

والس ْيف ،ويف اآلخرة :بالعذاب والنَّار.
ﯙ ﯚ ﯛ) يف الدُّ نيا :بالقتال َّ

الربا ال َي ِ
فحق عىل إمام املس�لمني
نـزع عنهٌّ ،
ق�ال اب� ُن ع َّباس َ « :من كان ُمقيماً عىل ِّ
نزع وإلاَّ
رضب ُعن َقه»(((.
َ
أن يستَتي َبه ،فإن َ
ِ
ِ
للح ْرب»(((.
الح َك َ
الرباُ :خ ْذ س َ
وقالُ « :يقال يو َم القيامة آلكل ِّ

الربا برشوط
قول�ه تع�اىل (ﯝ ﯞ) أي :رجعتُم إىل طاعة اهلل بعد معصيتـه ،وتركتُم ِّ
التوب�ة؛ (ﯟ ﯠ ﯡ) أي :أص�ولاً دون الزي�ادة ،ف�ـ (ﯢ ﯣ) بأخ�ذ
الزيادة( ،ﯤ ﯥ) بإلزامكم بالتخليِّ عن رأس املال.

ِِ ِ
وع،
ولذل�ك قال
الجاهل َّية َم ْو ُض ٌ
النب�ي  يف ُخ ْطبة الوداعَ « :ألاَ َوإِ َّن ك َُّل ِر ًب�ا فيِ َ
ُّ

((( تفسري الطربي ( ،)25/6تفسري ابن املنذر (.)60/1
((( تفسري الطربي (.)9/6
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ِ
ِ
اس ِ
الم َّط ِل ِ
�ونَ ،غيرْ َ ِر َبا ال َع َّب ِ
ون َولاَ ُت ْظ َل ُم َ
ُ�م ،لاَ َت ْظ ِل ُم َ
ب؛ َفإِ َّن ُه
ُ�م ُر ُء ُ
ابن َع ْب�د ُ
وس َأ ْم َوالك ْ
َلك ْ
وع ُك ُّل ُه»(((.
َم ْو ُض ٌ

وجاء يف حديث جابر يف حجة النبي  ،أنَّه قالَ « :ألاَ ك ُُّل يَش ٍء من َأم ِر اجل ِ
اه ِل َّي ِة
َ َّ
ْ َ
ْ
�ت َقدَ م�ي مو ُض�وع  ...و ِرب�ا ا ِ ِ ِ
�ع ِر َبانَاِ ،ر َب�ا َع َّب ِ
اس ْب ِن
�وعَ ،و َأ َّو ُل ِر ًبا َأ َض ُ
جلاهل َّي�ة َم ْو ُض ٌ
َ َ
ٌ
تحَ ْ َ َ َّ َ ْ
َ
ِ
الم َّط ِل ِ
وع ُك ُّل ُه»(((.
ب؛ َفإِ َّن ُه َم ْو ُض ٌ
َع ْبد ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن رِ
ِ
الح ْر َب عىل اهلل ورسوله.
الربا ُمعل ٌن َ
ص عىل ِّ
َّ ُ
الم َّ

وقد جاء يف الوعيد عىل الربا ما مل ِ
يأت مث ُله عىل ٍ
ذنب آخر -غري الشرِّ ك-؛ َّ
فإن اهلل تعاىل
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ ٍ
الربا من املفاسد الكثرية؛
الربا؛ لش�دَّ ة ُظ ْلمه ،وما يرتتَّب عىل ِّ
بمحاربـة أحد إلاَّ آكل ِّ
مل يأ َذن ُ
ومنها:

أخذ ِ
مال الغري بغري ِع َو ٍ
ض وال ُمقابِ ِل ٍ
 أنَّه ُالمرايب.
عمل يقوم به ُ

 َّالربا يمنع من االشتغال بالتجارة؛ فإنَّه إذا رأى شي ًئا مضمونًا يأتيه بغري َت َعب؛
أن أكل ِّ

فلامذا ُ
يدخل يف خماطر التجارة والزراعة والصناعة وسائر األعامل؟!

ِ
احلسن.
بني الناس،
ب النقطا ِع املعروف َ
 ومن مفاسده :أنَّه س َب ٌواندثار ال َق ْرض َ

المركَّبة-؛ فيزداد ُ
ً
فاحش�ا ،ويزداد
الربا ثرا ًء
عظيم
 وفيه ُظ ْل ٌمَّ
آكل ِّ
خاص ًة يف الفوائد ٌُ
فقرا ُمدْ ِق ًعا.
الفقري
ُ
الرباً -
دافع ُِّ
بح ْرب اللـه هلم ،وما يس� ِّلطه عليهم م�ن البالء والعذاب،
الربا َ
ويف اآلي�ة :حتذي�ر َأ َك َل�ة ِّ
األئمة والوالة الذين م�ن وظائفـهم :حماربة َأ َك َلة
َ
وح ْ�رب رس�وله  ،وخلفائه من َّ

الربا.
ِّ

المرابني من رؤوس أمواهلم.
وفيها :رمحة اهلل تعاىل بعباده ،و ُمراعاة حاهلم؛ حيث مل يحَ ْ ِرم ُ

وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع
((( رواه أب�و داود ( ،)3334والرتم�ذي ( ،)3087واب�ن ماج�ه (َّ ،)3055
(.)7880

((( رواه مسلم (.)1218
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(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ):

و َّملا ب تعاىل حتريم الربا؛ أمر الدائن بالصرب عىل الم رِ
عس؛ فقال:
َ َّ
ُ
َ
ِّ
ينَّ
احلق الذي عليه؛
غريم (ﯩ ﯪ) أي:
(ﯧ ﯨ) ِم�ن ُغرمائكم
عاج�ز عن أداء ِّ
ٌ
ٌ
إنظاره وإمها ُله إىل وقت َي َس ِ
�اره ،و ُقدرتِه عىل الوفاء ،ال
(ﯫ ﯬ ﯭ) أي :فعليك�م
ُ
ِ
الس�داد له إذا َّ
حل الدَّ ْين« :إ َّما
كما كان أه�ل اجلاهل َّية يفعلون ،فيقول أحدُ هم ملن َ
عج َز عن َّ
ب» ،فك َّلام َّ
الربا!
أن
تقيض ،وإ َّما أن ت ُْر يِ َ
تأخر زا َده يف ِّ
َ
ِ
ث�م َّ
الم ْع رِس،
حث تعاىل
َ
الدائنني عىل التس�ا ُمح يف الدَّ ْينَ ،
والو ْضع من�ه ،أو إلغائه بإبراء ُ

والثواب اجلزيل؛ فقال:
اخلري
َ
ووعدَ عىل ذلك َ

ِ
ِ
وتأخريه (ﯴ ﯵ
إنظ�اره
الم ْعِس�رِ بإبرائه؛ (ﯱ ﯲ) من
(ﯯ ﯰ) على ُ
ﯶ) أي :إن كنتُم من ذوي ِ
وتناز ُلوا.
الع ْلم ،فتصدَّ قوا
َ
رِ
سا َأ ْو َو َض َع َعنْ ُه؛ َأ َظ َّل ُه اهللُ فيِ ظِ ِّل ِه»(((.
وقد قال النبي َ « :م ْن َأ ْن َظ َر ُم ْع ً

ش يوم ِ
ِ
حديث آخر« :من َن َّفس َعن َغ ِر ِ
ٍ
يم ِه َأ ْو محَ َا َعنْ ُه؛ ك َ
الق َيا َم ِة»(((.
ويف
َ ْ َ ْ
َان فيِ ظ ِّل ال َع ْر ِ َ ْ َ

رِ
سا؛ َف َل ُه بِ�ك ُِّل َي ْو ٍم َصدَ َق ٌة َق ْب َل َأ ْن يحَ ِ َّ�ل الدَّ ْي ُنَ ،فإِ َذا َح َّل
وق�ال َ « :م� ْن َأ ْن َظ َر ُم ْع ً
الدَّ ْي ُن َف َأ ْن َظ َر ُهَ ،ف َل ُه بِك ُِّل َي ْو ٍم ِم ْث َل ْي ِه َصدَ َق ٌة»(((.

ِِ ِِ
َان ت ِ
َّاس(((َ ،فإِ َذا َر َأى ُم ْع ً رِ
وقال النبي « :ك َ
او ُزوا
َاج ٌر ُيدَ ِاي ُن الن َ
سا َق َال لف ْت َيانه َ :جَت َ
او َز اهلل َعنْ ُه»(((.
او َز َعنَّاَ ،فت ََج َ
َعنْ ُه؛ َل َع َّل اهلل َأ ْن َيت ََج َ
َان َقب َلكُمَ ،أتَاه الم َل ُ ِ
ويف رواي�ة للحدي�ث« :إِ َّن رجلاً ك َ ِ
وح ُه،
�ك ل َي ْقبِ َض ُر َ
يم ْ
َ ُ
ُ َ
�ن ك َ ْ ْ
َان ف َ
َف ِق َ
ي�ل َل� ُهَ :ه ْل َع ِم ْل َ
ت من َخْي�رْ ٍ ؟ َق َالَ :ما َأ ْع َل ُمِ ،ق َيل َل ُه :ا ْن ُظ ْرَ ،ق َالَ :ما َأ ْع َل ُم َش� ْي ًئا َغيرْ َ َأنيِّ

((( رواه مسلم (.)3006

((( رواه أمحد ( ،)22559وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)6576
وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1438
((( رواه أمحد (،)23046
َّ
((( أي :يبيعهم باألجل.

((( رواه البخاري ( ،)2078ومسلم (.)1562
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ِ
َّاس فيِ الدُّ ْن َيا َو ُأ َج ِ
الم ْع رِ ِ
سَ .ف َأ ْد َخ َل ُه اهلل
ُكن ُ
الموسرِ َ َ ،و َأ جَ َ
ت َ
ْ�ت ُأ َب ِاي ُع الن َ
او ُز َع ِن ُ
�مَ ،ف ُأنْظ ُر ُ
ازهيِ ْ
الجنَّ َة»(((.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الم ْع رِس ،وعدم جواز ُمطالبتِه بالدَّ ْين إذا كان ال يستطيع الوفاء.
وجوب إنظار ُ

وفيها :فضيلة اإلبراء من الدَّ ْين ،وأنَّه صدَ قة َو ُسنَّة .وأ َّما اإلنظار والتأخري للعاجز :فهو

واجب.
ٌ

رِ
وفيهاَّ :
امليسة ،ال تَضرُ .
أن جهالة َ
الم ْعس إىل حني رَ
األجل يف إنظار ُ

(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ):

ِ
ِ
ِ
َ
وإتيان اآلخرة
وفناء ما فيها م�ن األموال،
بزوال الدُّ نيا
وعظ تعاىل عبا َده ،وذكَّره�م
ث�م

المحاسبة عىل األعامل؛ فقال تعاىل:
وما فيها من ُ

(ﯸ ﯹ) أيَ :
عذاب يوم .واملراد به :يوم القيامة (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)
احذروا
َ

أي :ت َُر ُّدون إليه للحساب.

(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) :تُع َط�ى وتُس�توف(ﰃ ﰄ) من ثواب احلس�نات ،وعقوبة

الس ِّيئات( ،ﰅ ﰆ ﰇ) أي :ال ُين َقصون شي ًئا من ثواب حسناهتم ،وال ُيزاد عليهم يشء

يف عقوبة س ِّيئاهتم.

وه�ذه اآلية هي آخ�ر وصي ٍة نز َلت عىل نبينا  من السماءِ ،
وآخ ُ�ر القرآن عهدً ا
ِّ
َّ
َّ
ِ
استقرار نزول األحكام واألوامر والنواهي واألخبار وال َق َصص.
بال َعرش ور ِّبه تعاىل ،بعد
وغريهم« :آخر آية نزلت عىل
قال اب ُن ع َّباس  ،وس�عيدُ ب ُن ُج َبري ،و َعط َّي ُة ال َع ْويف،
ُ

النبي ( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)»(((.
((( رواه البخاري ( ،)3451ومسلم (.)1560

((( تفسير الطربي ( ،)41-40/6تفسير ابن املنذر ( ،)65/1تفسير ابن أيب حاتم ( ،)554/2تفسير ابن كثري
(.)721/1
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ٍ
قبل موته  بتس�ع ٍ
حت�ى قيل :إنهَّ ا نز َلت َ
بثالث ،وقيل غري ذلك،
ليال ،وقي�ل:
ومل ِ
ينزل بعدها يش ٌء(((.

«آخر آي ٍ
ِ
�ة ن ََز َل ْت َعلىَ النَّبِ ِّي
وج�اء يف «صحيح البخاري»((( ع�ن ابن ع َّباس  قالَ ُ :
الر َبا».
 :آ َي ُة ِّ
ومجع العلام ُء بني القو َلنيَّ :
الربا؛ إ ْذ هي معطوفة
بأن هذه اآلية هي ِختام اآليات َّ
َ
املنـزلة يف ِّ

الربا خمتومة هبذه اآلية ،وهي آخر ما نزل عىل النبي .((( 
عليه َّن؛ فتكون آيات ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن اتِّقاء عذاب يوم القيامة يكون ِبف ْعل أوامر اهلل ،واجتناب نواهيه.

أن ِ
ِ
وفيهاَّ :
اخلالئق ك ِّلهم إىل اهللُ ،حكماً و َقدَ ًرا وجزا ًء.
مرجع
وفيهاَّ :
أن الصغري ُيكتَب له ثواب ما َع ِم َل؛ لقوله( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ).
وفيه�ا :فائ�دة يف دع�وة َأ َك َل ِة الربا ،بتذكريه�م بتقوى اهلل ،وات ِ
ِّقاء عذاب�ه يف اليوم اآلخر،
ِّ
وتذك ُِّر احلساب واجلزاء يف ذلك اليوم.
المرابني هبذه اآلية.
وفيها :توجيه الدُّ عاة َبو ْعظ ُ

وفيها :استحباب ختام الوصايا باألمر بتقوى اهلل؛ َّ
فإن هذه اآلية هي آخر وص َّية من اهلل

للبرش َّية.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
((( تفسري القرطبي ( ،)375/3فتح الباري (.)205/8
((( صحيح البخاري (.)4544

((( انظر :فتح الباري (.)205/8
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ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ):

ه�ذه هي آية الدَّ ْين .وقد أرش�دَ اهلل تعاىل عبا َده املؤمنني فيه�ا إىل الكتابة ،إذا تعا َملوا فيام
ِ
وح ِ
الوفاء هباِ ،
ٍ
َ
َ
َ
فظ
وأعون على
وأضبط،
أحفظ هلا
مؤجلة؛ ليكون ذل�ك
بينه�م بمعاملات َّ
حقوق أطرافها؛ فقال :
(ﭑ ﭒ ﭓ) ب�اهلل وأحكام�ه (ﭔ ﭕ ﭖ) (الدَّ ْي�ن)ُّ :
كل م�ا ثب�ت يف

حق لش�خص آخر .واملعن�ى :إذا َ
ِّ
بعضا معامل� ًة فيها َد ْين -كال َبيع
الذم�ة من ٍّ
بعضكم ً
عامل ُ
ِ
َّ
ومؤخ�ر ص�داق الزوجة ،وغير ذل�ك( -ﭗ ﭘ ﭙ) ووقت
اآلج�ل ،وال َق ْ�رض،
ِ
معلوم؛ (ﭚ) أي :اكتُبوا الدَّ ْين َبأ َج ِله؛ َّ
حل ْسم اخلالف.
ألن الكتابة َمرج ٌع َ
ٍ
معجل،
مؤجل موصوف يف الذ ّمة ،بثمن َّ
الس َلم» ،وهوَ :بيع يشء َّ
ويدخل يف اآليةَ « :ب ُ
يع َّ
ِ
املوصوف
يعن�ي :البيع الذي يكون في�ه تقديم الثمن كاملاً يف جملس العق�د ،وتأجيل املبيع

املتع ِّلق ِبذ َّمة البائع -إىل ٍ
أجل معينَّ .

املضمون إىل ٍ
َ
«أش�هد َّ
مس�مى ،قد أح َّله اهلل يف
أجل
الس� َلف
ق�ال ابن ع َّباس :
َ
َّ
أن َّ
الكتابِ ،
وأذ َن فيه» ،ثم قرأ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)»(((.

بين الدائ�ن واملدين ،والبائع واملشتري ،ونحوهم .و«البين َّية»
(ﭜ ﭝ) أيَ :
ِ
الطر َفني.
تقتيض ألاَّ ين َف ِر َد أحدُ املتعام َلينْ بالكتابة؛ بل تكون با ِّطالع َ
ِ
الطر َفني
(ﭞ ﭟ) أيِّ :
قلمه ألحد َ
باحلق واإلنصاف واالستقامة ،فال يميل ُ

عىل اآلخر.

((( رواه احلاكم ( ،)3130والبيهقي ( ،)11081وصححه األلباين يف اإلرواء (.)1369
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ِ
ِ
ب منه ذلك،
(ﭡ ﭢ) أي :ال يمتَنع (ﭞ) َي ْع ِرف الكتابة (ﭤ ﭥ) إذا ُطل َ
(ﭦ ﭧ ﭨ) ،فليكتُب عىل أصول الكتابة وطريقة التوثيقُ ،
�كرا لنِعمة اهلل الذي
وش ً
مكَّنه من تع ُّلم الكتابة.
ف�ورا إذا ُط ِل َب�ت من�ه الكتاب�ة ،وال يمتَنِ�ع( ،ﭫ) أي :لِ ُي ِ
م�ل
(ﭪ) ً

و(اإلملال) و(اإلمالء) بمعنى واح�د( -ﭬ ﭭ ﭮ) وهو املديون( .ﭯ ﭰيملي ويبينِّ م�ا يف ِذ َّمت�ه( .ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) أي :ال
ﭱ) أي :ه�ذا املدي�ون ،ال�ذي ُ
ُي ِنقص شي ًئا من الدَّ ْين الذي عليه.

الترصف( ،ﭽ ﭾ)
حي ِسن
(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) أي :ناقص العقل ،ال ُ
ُّ

يف بدن�ه ،أو رأي�ه ،كأن يكون صب ًّيا أو جمنونًا أو َه ِر ًما( ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) ل َع ْج ٍز -من
َخ َرس ،أو جهل بال ُّلغة ،أو حبس ،ونحو ذلك-؛ (ﮅ ﮆ) الذي ىَّ
يتول ُشؤونه -من
ِ
واحلق ،دون
مرتجم ،أو وكيل ،ونحوه�م( -ﭟ) أي :بالصدق
ويص ،أو
وال�د ،أو
ِّ
ٍّ
زيادة أو نقصان ،أو حماباة.
(ﮉ ﮊ) أيُ :اط ُلب�وا ش�هادتهَ ام على احلق�وق م�ع الكتابة .وه�ذا األمر

لالستحباب.

(ﮋ ﮌ) يعن�ي :األح�رار البالغني املس�لمني( .ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) أي :فإن
ِ
الش�اهدان رج َلني؛ (ﮒ ﮓ) يش�هدون .وشهادة النِّس�اء هنا يف قضايا
مل يكن

األم�وال ،أ َّم�ا يف غريه�ا م�ن القضايا -كاحل�دود والنِّـكاح وغريه�ا -فال تُقبل إلاَّ ش�هادة

الرجال.
ِّ

الش ِ
َ
واشترط يف ُّ
ف عند ُعموم
�هود أن يكونوا (ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) أي :ممَّ�ن ُع ِر َ
الناس أنهَّ م َم ْر ِض ُّيون يف ديانتهم وأمانتهم.
َ
واشترط امرأتَني يف َّ
بس� َبب (ﮘ ﮙ ﮚ) أي :إذا نَس َيت (ﮛ
الشهادة؛ َ

ﮜ) َّ
الذاكرة ،الضابطة (ﮝ) الناسية.

(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) أي :جي�ب عليه�م تلبي� ُة الدَّ عوة للش�هادة ،ويكون جمي ُئهم
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ٍ
ف�رض َعينْ ٍ عليهم ،إذا مل
حتملوها َ
ليش�هدوا َ
َ
فرض كفاية ،وجمي ُئهم لإلدالء بش�هادهتم التي َّ
احلق َي ْث ُبت إلاَّ بذلك.
يكن ُّ
تـمـ ُّل�وا م�ن ذل�ك ،مهما ك ُث َ�رت
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) أي :ال َ

المداينات (ﮭ ﮮ) :إىل وقت ُحلوله.
ُ

(ﮰ) الذي أمرناكم ب�ه من الكتابة (ﮱ ﯓ ﯔ) :أعدل( ،ﯕ ﯖ)

نيس أو َش َّ
�ك( ،ﯗ ﯘ ﯙ)
أي :أث َب�ت وأح َفظ هلاَ ،
وأعون للش�اهد عىل إقامتها إذا َ
الرجوع إىل الكتابة زال َّ
أي :أقرب إىل انتفاء َّ
الش ُّك.
تم ُّ
الش ِّك؛ ألنَّه إذا َّ

ِ
باآلجل؛ فال
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) أي :إذا كان البي�ع باحلارض يدً ا بيد ،وليس
بأس بترَ ْ ك الكتابة .و(التجارة)ُّ :
الربح ،فتشمل :البيع والرشاء واإلجارة.
كل َص ْفقة ُيراد هبا ِّ

ذكره اهلل بقول�ه( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
وأعلى من ذلك ك ِّله :م�ا َ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) اآلية [الصف.]11-10 :

(ﯠ ﯡ) أي :تتعا َطوهنا ،وتتعا َملون هبا.

إث�م عليك�م بَت�رَ ْ ك
ف�إذا كان األم�ر كذل�ك؛ (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) أي :ال َ
والتنازع.
الكتابة يف هذه احلالة؛ ألَ ْم ِن النِّسيان
ُ
(ﯨ ﯩ ﯪ) :وه�ذا األم�ر لالس�تحباب .واإلش�هاد على البي�ع أق َطع

للتنازع ،وأد َف ُع للخالف.
ُ

الرضر بالكاتب ،وال الش�اهد؛ َّ
ُ
ألن
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) أي :ال جي�وز
إحل�اق َ
والش�هادة ،وس�يد َفع إىل الوقوع يف ِ
هذا س�يؤ ِّدي إىل اإلحجام عن َب ْذل الكتابة َّ
الزور
كتابة ُّ
وشها َدتِه.
خروج عن
الم َّضارة التي نهُ يتم عنها؛ (ﯴ ﯵ ﯶ) أي:
ٌ
(ﯲ ﯳ) هذه ُ

وإثم عليكم.
الطاعةٌ ،

(ﯸ ﯹ) أي :خا ُفوه ِ
واتركوا ما هنى عنه.
أمرهُ ،
وراقبوه ،واتَّبِ ُعوا َ
َ
(ﯻ ﯼ) يعني :إذا اتقيتُم؛ ع َّلمكم ما ينف ُعكم.
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ِ
(ﯾ ﯿ ﰀ) م�ن مصالح الدُّ ني�ا واآلخرة (ﰁ) :واس�ع ِ
بحقائقها
الع ْلم
ِ
وعواقبها.

ويف آية الدَّ ْين من الفوائد:

ِعناية اهلل بحقوق ِ
ُ
العباد؛ َّ
أطول آية يف كتاب اهلل تعاىل.
فإن هذه

ِ
وفيهاِ َّ :
حي ِس�نها ،بالكتابة له جمانًا.
أن من ُش�كر نعم�ة معرفة الكتابةَّ :
الصدَ قة عىل َمن ال ُ
وجيوز َأ ْخذ األجرة عىل ذلك.
وفيه�اَ :قب�ول ش�هادة امل�رأة يف امل�ال -دون احل�دود والنِّـ�كاح وغريه�ا-؛ َّ
ألن قضايا

الرشع يف كيف َّية إثباهتا.
فوسع
ُ
الرجال والنِّساء غال ًبا؛ َّ
املعامالت املال َّية كثرية ،وي َّطلع عليها ِّ

وفيها :أنَّه ال جيوز إرغام الكاتب عىل الكتابة ،والشاهد عىل احلضور بدون رضامها ،وال

جيوز تكلي ُفهام بام ُ
وحتمل تكلفة السفر.-
يش ُّق عليهام -كاإلتيان من بعيدُّ ،

وفيها :تذكري بنِعمة اإلسلام ،الذي أخرجهم من اجلهالة إىل ِ
الع ْلم بالرشيعة ،وهو أكرب
َ
ٌ

العلوم وأنفعها ،ووعدٌ بدوام ذلك.

وفيهاَّ :
ب إفاضة العلوم.
أن التَّقوى س َب ُ

أن تعلي�م اهلل للعبد يزداد بتقوى العبد هلل؛ كام قال تعاىل يف ٍ
وفيه�اَّ :
آية أخرى( :ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [األنفال.]29 :

وفيه�ا :رد على من يقول :إن الدِّ ين خاص ِ
وإن اهلل َ
بالعباداتَّ ،
أوكل إىل َ
الخ ْلق ُش�ؤون
ٌّ
ٌّ
َ
ٍ
فإن اهلل تعاىل قد بينَّ احلالل واحل�رام يف ِّ
ٌ
مبين؛ َّ
كل يشء -بام فيها
ضالل
املعاملات! وه�ذا
ٌ
الترصفات.
بني الناس من العقود وأنواع
املعامالت-
ووضع ضوابط لِـام يكون َ
َ
ُّ
ضياع ح ِّقه ،كاليتيم؛
تم�ل
ُ
ويف اآلي�ة :األمر بكتابة الدَّ ي�ن َّ
فيمن يحُ َ
املؤجل .ويتأكَّد ذلك َ

يكتب الدَّ ين الذي له.
فيجب عىل و ِّيل اليتيم أن
َ
ِّ
واخلط.
وفيها :إحسان الكتابة باألسلوب

وفيهاَّ :
أن اإلنسان ال يتع َّلم إلاَّ بتمكني اهلل له من ذلك ،وهلذا ال ُبدَّ له من ُشكر النِّعمة.
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وفيهاَّ :
احلق أن يكتب.
أن األفضل أن يكون الكاتب َط َر ًفا ثال ًثا .وجيوز ملن عليه ُّ

وفيها :أنَّه حيرم عىل املدين ب ْخس الدائن يف كمية الدَّ ينِ ،
أوصفته ،أو نوعه؛ لقوله( :ﭲ
ْ
َّ
َ ُ
ُ

ﭳ ﭴ ﭵ).

وفيهاَّ :
الم ىَّ
ول عليه يف اإلمالء.
أن الو َّيل يقوم مقام ُ

وفيهاَّ :
السنَّة
أن الب ِّينة يف القضايا املال َّية هي ش�هادة َر ُجلني ،أو َر ُج ٍل وامرأتني ،وجاءت ُّ
المدَّ ِعي.
بب ِّينة ثالثة ،وهي :شهادة رجل مع يمني ُ
ف�ظ امل�رأة وضب َطه�ا ُّ
أن ِح َ
وفيه�اَّ :
األعم
أق�ل م�ن حفظ الرج�ل وضبط�ه ،وهذا على
ِّ
واألغلب؛ وإلاَّ فالنُّبوغ ِ
ٌ
الرجال.
واحلفظ
حاصل يف بعض النِّساء أكثر منه يف بعض ِّ
الشهادة عىل ٍ
وفيها :جواز َّ
أمر تذكَّره بعد النسيان.

الم َلل احلاصل بالتَّـكرار؛ وذلك إلقامة املصالح.
وفيها :جماهدة النفس يف َد ْرء َ

ٍ
وفيها :العمل بالكتابة ،واعتبارها حجة رشعية ،إذا كانت من ٍ
معروف خ ُّطه.
ثقة
ُ َّ
وفيها :العمل عىل ِّ
الريب َة َّ
والش َّك.
كل ما يدفع ِّ

وفيهاَّ :
أن اإلشهاد يكون عند التبا ُيع ،ال يتقدَّ م وال َّ
يتأخر؛ لقوله تعاىل( :ﯩﯪ).
ِ
يس�تح ُّق صاح ُبه اهل َ ْج َ�ر ،ويرتتَّب عليه ُ
وفيهاَّ :
ضارة ال َكتَبة ّ
زوال
�ق،
والش�هود فِ ْس ٌ
أن ُم َّ

واخلاصة.
الواليات العا َّمة
َّ

أن الش�خص الواح�د ق�د جيتم�ع في�ه ِ
وفيه�اَّ :
الف ْس�ق والطاعة ،كما جيتمع في�ه اإليامن

خالصا ،ىَ
بح َس�ب ما عنده من
خالصا ،وال مؤمنً�ا
والنِّف�اق ،فال يكون فاس� ًقا
ب َ
فيوال َويحُ َ ُّ
ً
ً
بح َسب ما عنده من النِّفاق وال ُف ُسوق.
ربأ منه َ
اإليامن والطاعة ،و ُيب َغض و ُيت َّ
ٌ
وفيهاَّ :
ضبط للحقوق.
أن الكتابة ليست ختوينًا لألطراف؛ ولكنها

أن وثيق�ة ال َعدْ ل -صاح�ب ِّ
وفيه�اَّ :
مات هو
عمل بما فيها ،ولو َ
اخلط املعروفُ -ح َّجة ُي َ

والشهود.

ٌ
وفيهاَّ :
مقبول.
أن إقرار اإلنسان عىل نفسه
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فرض كفاية؛ لكي يتح َّق َق به ُ
وفيهاَّ :
اإلهلي بكتابة الدَّ ْين.
تنفيذ األمر
أن تع ُّلم الكتابة ُ
ِّ
وفيهاَّ :
الصبي غري مقبولة؛ لقوله( :ﮋ ﮌ).
أن شهادة
ِّ

أن ش�هادة النِّس�اء ُمن َف ِ
وفيهاَّ :
غير مقبولة؛ لقوله( :ﮒ
�ردات يف األموال ونحوها ُ

ﮓ).

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ):

بالمداينة إىل ٍ
مس�مى،
أجل
َّ
قول�ه تع�اىل (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) أي :مس�افرين ،وتعا َملتُم ُ

(ﭖ ﭗ ﭘ) يف س�فركم ،أو مل جتدوا آلة الكتاب�ة؛ (ﭙ) تكون بدلاً من الكتابة.
و(الر ْهن) :توثقة َد ْي ٍن ب َعينْ ٍ  ،يمكن استيفاؤه منها ،أو من بعضها.
َّ
رج ُع فيه إىل ال ُع ْرف.
(ﭚ) يف يد صاحب ِّ
احلق .وكيف َّية القبض ُي َ

رس�ول اهلل ِ 
ُ
مرشوع يف الس�فر وغريه ،وقد ُتوفيِّ
ود ْر ُعه َم ْر ُهون ٌة عند
والر ْهن
ٌ
َّ

بثالثني صا ًعا من شعري(((.
هيودي،
َ
ٍّ

(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) أيَ :وثِ َق ٌّ
َ
واختذه أمينًا؛ فال بأس ألاَّ تكتبوا
كل منكم باآلخر،
األم�ر كذل�ك؛ (ﭠ ﭡ ﭢ) وهوِ :
املقرتض،
وال تُش�هدوا ،وال ت َْر َهن�وا .وإذا كان
ُ

َ
المدي ُن
حق صاحبه( ،ﭤ ﭥ ﭦ) أي:
ال�ذي اؤمتن عىل الدَّ ين (ﭣ) أيَّ :
ليخش َ
ِ
حسنة ،دون ممـا َطلة.
ر َّبه يف أداء الدَّ ين ،فيؤ ِّديه تا ًّما ،بطريقة َ
(ﭨ ﭩ ﭪ) أي :ال تخُ ْفـوه�ا( ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) أي:

وقع َق ْل ُبه يف اإلثم ،وال َق ْلب عليه مدار الصالح والفساد.
َ

(ﭲ ﭳ ﭴ) من إقامة َّ
الش�هادة وبيانهِ �ا ،أو ِكتامهنا -عىل َو ْجه اخلصوص -ومن

الرش ُعمو ًما (ﭵ) :حميط ِّ
بكل ذلك ،ف ُيجازيكم به.
اخلري أو ِّ
((( رواه البخاري ( ،)2916ومسلم (.)1603
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
اخلاصة.
ذكر ُحكم هذه احلالة
َّ
عناية اهلل تعاىل بحفظ أموال عباده ،حتى َ

وفيها :احتياط الرشيعة ل َق ْط ِع النِّزاع ،و َمنْ ِع حصول ِّ
الشقاق يف املستق َبل.
ِ
ِ
ِ
والر ْهن.
وفيها :عناية اهلل بحفظ حقوق العباد؛ فدلهَّ م عىل الكتابة واإلشهاد َّ
ِ
ِ
الر ْهن وال اإلشهاد وال الكتابة.
بالمداينة؛ مل جيب َّ
وفيها :أنَّه إذا َوث َق املتعاملون ُ
وفيها :وجوب أداء األمانة ،وحتريم ِ
اخليانة.

وفيها :حتريم ِكتامن َّ
ضيف (اإلثم) فيها إىل (ال َق ْلب)،
الش�هادة ،وأنهَّ ا من الكبائر .وق�د ُأ
َ

وهو أعظم من إثم اجلوارح.

أن اإلث�م يكون بالترَ ْ ك ،كام يك�ون بالفعل؛ َّ
وفيه�اَّ :
فإن كاتم َّ
إثمه بترَ ْ ك أدائها،
الش�هادة ُ

ُّ
وحمل هذه املعصية يف الصدر وال َق ْلب.

وفيها :تعظيم َقدْ ر الدَّ ين ،وتسمية الوفاء به (أمانة)؛ ملا هلذه الكلمة من املهابة يف النفوس.
حس�نة حمم�ودة -كاإلخلاص ،واملح َّبة،
وفيه�ا :إثب�ات أعمال ال ُق ُل�وب ،ومنها أفعال َ

َ
وسوء ال َّظ ِّن،
والرياءُ ،
والخشية ،والتوكُّل ،وغريها -ومنها أفعال مذمومة أثيمة -كالنِّفاقِّ ،
والكبِ ،
والعجبِ ،
وكتامن َّ
الشهادة ،وغريها.-
ُ ْ
رْ

(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):

الشهادة ،وهي مما خي َفى يف النفوس؛ أخرب  أنَّه يحُ ِ
ولـماَّ هنى تعاىل عن َكتْم َّ
اسب عبا َده
َّ
عىل ما ُي ْظ ِهرونه ويخُ ْفونه؛ فقال تعاىل:
ِ
لس َعة ُملكه سبحانه بعد َس َعة ِعلمه ،فله ما
كر َ
(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) :وهذا ذ ٌ

وتدبريا.
فيهام َخ ْل ًقا و ُم ْلكًا
ً

رِ
ُسوا به
(ﭿ ﮀ)ُ :ت ْظ ِه�روا (ﮁ ﮂ ﮃ) و ُق ُلوبِك�م( ،ﮄ ﮅ) أي :ت ُّ
وتكتُموه؛ (ﮆ ﮇ ﮈ) أي :ي ِ
ؤاخ ْذكم به ويجُ ِ
ازكُم عليه إذا شاء.
ُ
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ولذل�ك قال( :ﮊ ﮋ ﮌ) أي :يتجاوز ب َف ْضله ،فيعفو وال ي ِ
عاقب .و(املغفرة):
ُ

التجاوز عنه( .ﮍ ﮎ ﮏ) ب َعدْ له( .ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)؛
َسْت�رْ الذنب مع
ُ
فال ُي ِ
عجزه يشء.
حاس�بة ،وإش�ار ٌة إىل
الم َ
ويف َختْم اآلية بال ُقدرة :إش�ار ٌة إىل ال َب ْعث الذي س�تحدُ ث بعدَ ه ُ
ُقدرة اهلل عىل محُ اسبة هؤالء ِ
العباد ك ِّلهم ،عىل أعامهلم الظاهرة واخلف َّية.
َ

النبي  ،واش�تدَّ عليهم؛ َ
فأنزل
ولـَّم�اَّ نز َلت هذه اآلية َّ
ش�ق ذلك عىل أصحاب ِّ
التخفيف.
اهلل تعاىل
َ
فع�ن أيب هري�رة قال :ل ن ََز َل ْت َعلىَ رس ِ
�ول اهلل ( ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
َ ُ
ـماَّ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

�اب رس ِ
اش�تَدَّ َذلِ َ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ،ق�الَ :ف ْ
�ول اهلل َ ،ف َأت َْوا
�ك َعلىَ َأ ْص َح ِ َ ُ
الرك ِ
َبَ ،ف َقا ُلواَ :أ ْي َر ُس َ
َر ُس َ
�ول اهللُ ،ك ِّل ْفنَا من األَ ْعماَ ِل َما
�م َب َركُوا َعَل�ىَ ُّ
�ول اهلل ُ ،ث َّ
الص َيا َم َو ِ
الصدَ َق َةَ -و َق ِد ُأن ِْز َل ْت َع َل ْي َك َه ِذ ِه اآل َي ُةَ ،ولاَ نُطِي ُق َها!
نُطِ ُيق
اجل َها َد َو َّ
الصلاَ َة َو َِّّ
ون َأ ْن َت ُقو ُلوا َك َق َال َأه ُل ِ
َق َال َر ُس ُ
ول اهلل َ « :أت ُِريدُ َ
الكتَا َبينْ ِ من َق ْب ِلك ُْمَ :س ِم ْعنَا
ْ
ماَ
ِ
الم ِص ُري».
َو َع َص ْينَا؟ َب ْل ُقو ُلواَ :سم ْعنَا َو َأ َط ْعنَاُ ،غ ْف َران ََك َر َّبنَا َوإِ َل ْي َك َ
ِ
الم ِص ُري.
َقا ُلواَ :سم ْعنَا َو َأ َط ْعنَاُ ،غ ْف َران ََك َر َّبنَا َوإِ َل ْي َك َ

َف َلماَّ ا ْقترَ َ َأ َها ال َق ْو ُم؛ َذ َّل ْت بهِ َا َأ ْل ِسنَت ُُه ْمَ ،ف َأن َْز َل اهللُ فيِ إِ ْث ِر َها( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ).

َف َلماَّ َف َع ُلوا َذلِ َك ن ََس َ
�خ َها اهللُ َت َع ىَالَ ،ف َأن َْز َل اهللُ ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وس َعة ِع ْلمه.
ُعموم ُملك اهلل تعاىلَ ،
((( رواه مسلم (.)125
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وفيها :حتذير العبد من أن يخُ ِفي يف َق ْلبه ما ال يرضاه اهلل.
الر ِّب للعبد.
اسبة َّ
وفيها :إثبات محُ َ

َ
املؤاخ�ذة واملعا َقبة؛ لقول�ه تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ
حاس�بة
وفيه�ا :أنَّ�ه ال َ
الم َ
يلزم من ُ

ﮍ ﮎ ﮏ) ،بعد قوله( :ﮆ ﮇ ﮈ).
حاسبة عىل ما يف النفوس.
الم َ
وفيهاُ :

حاسبة:
وفصلت
وقد ب َّينت
َ
نصوص أخرى َّ
ٌ
الم َ
أنواع هذه ُ

ِ
فمنهاَّ :
املجرد واخلواطر؛ كام قال النبي :
أن اهلل تعاىل ال يؤاخذ عىل حديث النَّ ْفس َّ
«إِ َّن اهللَ جَ َت َاو َز لأِ ُ َّمتِي عماَّ َو ْس َو َس ْت ،أو َحدَّ َث ْت بِ ِه َأ ْن ُف َس َهاَ ،ما مَل ْ َت ْع َم ْل بِ ِه َأ ْو َت َك َّل ْم»(((.

أن النبي  قال« :إِ َّن اهلل َكتَب الحس�ن ِ
«الصحيحين»(((َّ ،
َات
ومنه�ا :م�ا جاء يف
َ
َ َ َ
اتُ ،ثم ب َ َذلِ َكَ :فمن هم بِحس�ن ٍَة َف َلم يعم ْلها؛ َك َتبها اهلل َله ِعنْدَ ه حسنَ ًة ك ِ
والس�ي َئ ِ
َام َل ًةَ ،فإِ ْن
ُ
ََ
ْ ََْ َ
َ َّ ِّ
ُ َ َ
َ ْ َ َّ َ َ
َّ َ ينَّ
ف إِ ىَل َأ ْضع ٍ
َات إِ ىَل سب ِع ِمائ َِة ِضع ٍ
هو هم بهِ ا َفع ِم َلها؛ َك َتبها اهلل َله ِعنْدَ ه عَشرْ حسن ٍ
اف كَثِ َري ٍة.
َ
ْ
َ ْ
ُ
ََ
ُ َ َ َّ َ َ َ
ُ َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
�و َه َّم بهِ َا َف َع ِم َل َها؛ َك َت َب َها
َو َم� ْن َه َّم بِ َس� ِّي َئة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها؛ َك َت َب َها اهلل َل ُه عنْدَ ُه َح َس�نَ ًة كَام َل ًةَ ،فإِ ْن ُه َ
اهلل َله سي َئ ًة و ِ
احدَ ةً».
ُ َ ِّ َ
العمل اليسء ،وجزم ب�ه ،وأرص عليه ،و َع ِم َل باألس�باب ِ
َ
ومنه�اَّ :
املوصلة
أن َمن ن�وى
َ
ِّ َ
َّ
مثل إث ِم ِ
فاعله؛ حلديث« :إِ َذا ال َت َقى المس ِ
عج َز عنه؛ فعليه ُ
�لماَ ِن بِ َس� ْي َف ْي ِهماَ ؛ َفال َقاتِ ُل
إليه ،لكنَّه َ
ُ ْ
ول اهللَ ،ه َذا ال َقاتِ ُلَ ،ف َب ُال الم ْقت ِ
ُول فيِ الن َِّار» ،قيلَ :يا َر ُس َ
الم ْقت ُ
ُول؟ َق َال« :إِ َّن ُه ك َ
يصا
َان َح ِر ً
َ
ماَ
َو َ
َعلىَ َقت ِْل ص ِ
احبِ ِه»(((.
َ

وحلدي�ث« :و َعب ٍ
�د مَل ْ َي ْر ُز ْق ُه اهلل َمالاً َولاَ ِع ْلماً َ ،ف ُه َو َي ُق ُ
ولَ :ل ْو َأ َّن ليِ َمالاً َل َع ِم ْل ُت فِ ِيه بِ َع َم ِل
َ ْ
ِ ِِ
ٍ
ها َس َوا ٌء»(((.
فُلاَ نَ .ف ُه َو بِن َّيتهَ ،ف ِو ْز ُر مُ َ
((( رواه البخاري ( ،)6664ومسلم (.)127
((( رواه البخاري ( ،)6491ومسلم (.)131
((( رواه البخاري ( ،)31ومسلم (.)2888

((( رواه الرتمذي ( ،)2325وابن ماجه ( ،)4228وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)16

\^ 477

�ورة العظيم�ة بآيتَني كريمتَين هلام خصائ�ص جليلة
ث�م
الس َ
خت�م اهلل تع�اىل ه�ذه ُّ
َ
وفضائل عظيمة؛ ومها قوله سبحانه:
(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍ ﰎ):

فمن فضائل هاتَني اآليتَني:

ِ
�ور ِة ال َب َق َ�ر ِة فيِ َل ْي َل ٍة؛
م�ا ج�اء يف حديث النبي َ « :م� ْن َق َر َأ بِاآل َي َتْي�نْ ِ من آخ ِر ُس َ
َك َفتَا ُه»(((.
ان ،و ِق َيل ِمن اآل َف ِ
ِ
ِق َ
ي�لَ :م ْعنَا ُهَ :ك َفتَ�ا ُه ِم ْن ِق َيا ِم ال َّل ْي ِلَ ،و ِق َيل ِم َن َّ
�اتَ ،ويحَ ْ ت َِم ُل ِم َن
َ
الش� ْي َط َ
اجلميع(((.

ِ
يم
ومنه�ا :أنَّ�ه مل ُيع َطها أح�دٌ قبل نب ِّينا ؛ فق�د قال ُ « :أ ْعطِ ُ
ي�ت َخ َوات َ
ت َكن ٍْز من تحَ ْ ِ
سور ِة الب َقر ِة من بي ِ
ت ال َع ْر ِ
ش ،مَل ْ ُي ْع َط ُه َّن نَبِ ٌّي َق ْبليِ »(((.
َْ
ُ َ َ َ
ومنهاَّ :
ورة البقرة يف السامء لـماَّ ُعرج به(((.
عطي خواتيم ُس َ
أن النبي ُ أ َ
ومنها :قوله « :إِ َّن اهلل َكتَب ِكتَابا َقب َل َأ ْن يخَ ْ ُل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َض بِ َأ ْل َف ْي َعا ٍم،
َ ً ْ
َّ َ َ
َأن َْز َل ِمنْه آي َت ِ َختَم بهِ ِ سور َة الب َقر ِة ،ولاَ ي ْقر ِ
ث َل َي ٍ
ال َف َي ْق َربهُ َا َش ْي َط ٌ
آن فيِ َد ٍار ثَلاَ َ
ان»(((.
َ ماَ ُ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ ينْ

((( رواه البخاري ( ،)5009ومسلم (.)807
((( رشح النووي عىل مسلم (.)91/6

وصححه حمققو املسند.
((( رواه أمحد (،)21344
َّ
((( رواه مسلم (.)173

((( رواه الرتمذي ( ،)2882وهو يف صحيح اجلامع (.)1799
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ِ
�ك إِ ىَل األَ ْر ِ
ض ،مَل ْ َين ِْز ْل َق ُّط إِلاَّ
باب من السماء ،فنـزل من�ه َم َل ٌ
ومنه�ا :أنهَّما ملا نزلتَا ُفت َح ٌ
شرِ
ُور ْي ِن ُأوتِيت َُهَم�اَ مَل ْ ُي ْؤتهَ ُماَ نَبِ ٌّي َق ْب َل َكَ :فاتحِ َ ُة
ال َي ْ
النبي َ ،و َق َالَ « :أ ْب ْ بِن َ
�و َمَ ،ف َس� َّل َم عىل ِّ
َاب ،و َخواتِيم سور ِة الب َقر ِةَ ،لن َت ْقر َأ بِحر ٍ
ِ
ف ِمن ُْهماَ إِلاَّ ُأ ْعطِي َت ُه»(((.
ْ َ َْ
الكت ِ َ َ ُ ُ َ َ َ

(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 أخرب اهلل تعاىل عن نبيه  يف هذه اآلية ،أنَّه قد آمن ،وح َّق له أن ي ِ
ؤمن ،كيف
ُ
َ ُ
ِّ
َ
ِ
يسم ُعها ويراها تَترْ َ ى؟
ال وهذه املعجزات واآليات الب ِّينات َ
حمم�د ( ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) وهو :القرآن
فق�ال ( :ﮗ ﮘ) َّ

والسنَّة( .ﮞ) كذلك تا َبعوه وآ َمنوا.
ُّ
ٍ
(ﮠ) أيٌّ :
واحد منهم (ﮡ ﮢ) :بربوب َّيته ،وإهل َّيته ،وأسامئه وصفاته ،وأفعالِه،
كل
ِ
وأحكامه.
القائمني
الم َط َّهري�ن ،املخلوقني من نور ،الذين ال َيعص�ون اهلل،
َ
(ﮣ) الك�رام ُ
ِ
ور ُس ِله.
بتنفيذ
السفراء َ
بني اهلل ُ
أوامره وما ك َّلفهم من املهام ،ومنهم ُّ
وص ُحف إبراهيم،
نـز ِلة عىل األنبياء ،ومنها :التوراة ،واإلنجيلَّ ،
الم َّ
والز ُبورُ ،
(ﮤ) ُ

وخاتَـمها :القرآن الكريم.

(ﮥ) :جمَ ْع «رس�ول» ،وهو :من ُأ ِ
وحي إليه بَش�رَ ْ ٍع و ُأ ِم َر بتبليغه( .ﮦ ﮧ ﮨ
َ
ٍ
ٍ
ببعض -كام
ببعض ونؤم�ن
ﮩ ﮪ ﮫ) يف اإليمان؛ ب�ل نؤمن هب�م ك ِّله�م ،وال َن ْك ُفر
فع َلت اليهود والنصارى.-

الصحاب�ة واملؤمنون( :ﮮ)م�ا أ َم ْرتَنا به ،وهنيتَنا عنه( ،ﮯ)
(ﮭ) أيَّ :

أي :امت َث ْلناِ ،بف ْع ِل املأمور ،وت َْر ِك املحظور.

الذن�وب( .ﯔ ﯕ)ِ :
(ﮱ ﯓ) أي :نس�أ ُلك مغف�رة ُّ
املرج�ع واملآب،

يو َم يقوم احلساب.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
إثبات ُع ُل ِّو اهلل عىل َخ ْل ِقه.

وفيهاَّ :
للنبي .
أن املؤمنني َت َب ٌع ِّ
ُ
اإليامن؛ زا َد االتِّباع.
وفيها :أنَّه ك َّلام زا َد
وفيهاَ :ف ْضل أركان اإليامن املذكورة.

ِ
بالر ُسل وال ُكتُب عىل وجه اإلمجال ،وإن مل ِ
نعرف َّ
كل التفاصيل.
وفيها :أنَّه جيب أن نؤمن ُّ

وأن الس�مع طري�ق ِ
أن من صفات املؤمنني :الس�مع والطاعةَّ ،
وفيهاَّ :
الع ْلم ،وال ُبدَّ منه
قبل الطاعة واالمتِثالِ .
فمن الناس َمن يس�مع وال ُيطيع؛ فهو ُم ْع ِرض .ومنهم َمن ال يس�مع

رِ
ستكب .ومنهم َمن يسمع و ُيطيع؛ وهم املؤمنون ح ًّقا.
وال يطيع؛ فهو ُم

ِ
وفيه�اِ َّ :
جوامع الك َِلم ،وهو قولهُ م:
أه�م أدعية املؤمنني :ط َلب املغفرة ،وهو م�ن
أن من ِّ

(ﮱ).

التوس�ل إىل اهلل تعاىل بالعمل الصالح ،من الس�مع والطاعة ،قبل سؤاله و ُدعائه،
وفيها:
ُّ

وهذا أد َعى ل َقبول الدُّ عاء واإلجابة.

تواضع الصحابة  هلل تعاىل؛ ل ذ َّلت ِ
ألسنَتُهم بقوهلم( :ﮮ ﮯ).
وفيهاُ :
َّ
ـماَّ
أن استِسلا َم العبد هلل من أس�باب ثناء اهلل عليه ،والتخفي�ف عنه؛ َّ
وفيه�اَّ :
الصحابة
ألن َّ
َ
وأنزل
ذك�ر اهلل حاهل�م يف هذه اآلي�ة،
 لـَّم�اَّ استس�لموا بقوهل�م( :ﮮ ﮯ)؛ َ
التخفيف يف اآلية التي بعدها.

«س ِم ْعنا و َع َصينا».
وفيها :خمالفة َّ
الصحابة  لبني إرسائيل ،الذين قالواَ :

�ف باإليمان بام ُأ ِ
وفيه�اَّ :
حتم َل�ه أعبا َء
أن
النب�ي ُ م َك َّل ٌ
ن�ز َل إليه ،وه�ذا يقتيض ُّ
َّ
الرسالة ،وقيا َمه بالتبليغ والعمل.
وفيهاَ :ف ْضل هذه األعامل العظيمة؛ وهي :اإليامنُّ ،
والذل هلل بالسمع والطاعة ،والدُّ عاء،

وطلب املغفرة ،واإلقرار باملصري إىل اهلل يو َم القيامة.
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أن ِ
وفيهاَّ :
الحكم يف الدُّ نيا إىل اهلل تعاىل وحدَ ه.
املرجع يف ُ

أن اإليامن ِّ
وفيهاَّ :
بكل ُركن من أركان اإليامن ،يؤ ِّدي إىل َ
اآلخر.

أن العبد مهام َ
وفيهاَّ :
امتثل ألمر اهلل؛ فال خيلو من تقصري ،ولذلك حيتاج إىل سؤال املغفرة.
ٍ
ٍ
وفيها :أنَّه ينبغي أن يكون املؤمنون عىل َق ْل ٍ
واحد.
واحد ،ونهَ ْ ٍج
ب

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍ ﰎ):

الصحابة  ،وأ َق ُّروا بالس�مع والطاعة؛ أن�زل اهلل تعاىل
ولـَّم�اَّ متَّت االس�تجاب ُة م�ن َّ
التخفي�ف؛ فق�ال( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) أي :ال ُي َك ِّل�ف أح�دً ا ف�وق طاقت�ه.

و(التكليف) :اإللزام بام فيه مش َّقة.

نف�س (ﯞ ﯟ ﯠ) أي :ثواب ما َع ِم َلته م�ن ٍ
ٍ
ُّ
خري( ،ﯡ ﯢ ﯣ) أي:
ف�كل
يأخذ أحدٌ َأجر ٍ
ِ
ِ
أحد ،وال ُي َّ
رش؛ فليس لإلنس�ان إلاَّ س�ع ُيه ،ال ُ
عذ ُب أحدٌ
َْ
و ْزر ما َعم َلته من ٍّ
عن ٍ
أحد.
ث�م أرش�دَ اهلل تعاىل عبا َده إىل س�ؤاله ،وع َّلمهم أن يقول�وا( :ﯥ ﯦ ﯧ) أي :ال
ت ِ
ُعاقبن�ا (ﯨ ﯩ) :ت ََركْنا واج ًبا أو َف َع ْلنا محُ َّر ًما ،نِس�يانًا .و(النِّس�يان)ُ :ذهول ال َق ْلب عن

معلوم ،فيغيب عنه ما كان ي ْع َلمه من قبل.
الص�واب جهلاً  .و(اخلطأ) :هو ارت�كاب املخا َلفة بغري
خالف
(ﯪ ﯫ) ِبف ْع�ل ما
َ
َ
ٍ
تعم ٍد ،كام حيدث يف َقتْل اخلطأ -مثلاً .-
قصد هلا وال ُّ
وقد قال النبي « :إِ َّن اهلل َو َض َع َع ْن ُأ َّمتِي :اخلَ َط َأَ ،والن ِّْس َي َ
انَ ،و َما ْاس ُتك ِْر ُهوا َع َل ْي ِه»(((.
�ق علينا ويث ُقل( ،ﯲ ﯳ ﯴ
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) أي :ال تُك ِّلفنا بام َي ُش ُّ
ِ
وغريهم ،الذين شدَّ د اهلل عليهم.
ﯵ ﯶ ﯷ) من بني إرسائيل
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ِ
التكاليف،
حتمل�ه ،م�ن
(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) أي :م�ا ال ُق�درة لن�ا على ُّ
ِ
ِ
والبالء.
واملصائب
قصنا فيه من ح ِّقك.
(ﰂ ﰃ) فيام رَّ
ِ
مساوئَنا.
(ﰄ ﰅ) ُذنو َبنا ،واسترُ

(ﰆ) فيام ُيستَق َبل؛ حتى ال نقع يف فِ ْعل حمظور ،أو ت َْرك واجب.
فالمذنِب حيتاج إىل ثالثة أشياء:
ولذا؛ ُ

يعفو اهلل عنه فيام بينه وبينه.
أن َ

وأن يسترُ َ ه بني عباده ،فال َي ْف َضحه بذنبه بينهم.
وأن َي ْع ِص َمه من الوقوع يف الذنب مرة أخرى.
(ﰈ ﰉ) أي :رِ
ناصن�ا ،وحافِ ُظن�ا ،ومت�وليِّ ُأ ُمورن�ا؛ (ﰊ ﰋ ﰌ
ُ
َ
وأرشك مع�ك ،وعا َدى نب َّيك
كفر بك،
انصنا عىل َمن َ
ﰍ) أي :بتو ِّلي�ك لن�ا ،رُ ْ
ِ
ِ
والسنَان.
ُب لنا
النرص التا َّم عليهمُ ،
وأوليا َءك ،واكت ْ
والسيف ِّ
بالح َّجة وال ِّلسانَّ ،
َ

وقد جاء يف احلديث املتقدِّ مَّ :
الصحابة  ،لـماَّ َدعوا اهلل هبذه الدَ عوات؛ قال اهلل:
أن َّ
« َن َعم» ،ويف روايةَ « :قدْ َف َع ْل ُت»(((.
ِ
رب العاملني.
الح ْمدُ عىل نعمته و َف ْضله ،واحلمد هلل ِّ
فلله َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
البد ،والقيام من النوم
أن التكالي�ف الرشع َّية وإن كان يف بعضها مش� َّق ٌة -كالوضوء يف رَ ْ
لصالة الفجر ،واجلهاد وما فيه من ال َقتْل ِ
واجلراح وذهاب املال-؛ إلاَّ َّ
أن هذه التكاليف تقع

معتب؛
ألي س� َبب
عج ُزوا ِّ
يف ُحدود ُقدرة البرش وطاقتهم ،ويمكنهم القيام هبا ،فإذا َ
رشعي رَ
ٍّ

سقط عنهم هذا التكليف.

أن ما ال طاقة لإلنسان به؛ فهو غري مك َّل ٍ
وفيهاَّ :
ف به ،وال ُم َؤ َ
اخ ٍذ عليه ،كهجوم خواطر
ُ
الشيطانية؛ فإنَّه ال يم ِلك منع و ِ
الشرَّ  ،أو الوساوس َّ
رودها ،لكن عليه ُمدَ ا َفعتُها.
َ ُ
َّ
َْ
((( رواه مسلم (.)125
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ِ
اخلري ،هو يف األصل ٌ
وفيهاَّ :
وميسور؛ ملوافقته
سهل
ب اإلنسان
أن ك َْس َ
ٌ
َ
للحسنات وف ْع َله َ
ِ
يؤجر حتى
للمطيع من إعانة اهلل ،ولكثرة ُط ُ�ر ِق اخلري ،بل إنَّه َ
للشرع والفط�رةِ ،وملا حيصل ُ
عىل ن ِّيته.
ْ�رق الرشيعة ،ويخُ الف ِ
وأ َّما اكتس�اب املعصية :ففيه ُمعاجلة وتك ُّلف؛ ألنَّه يخَ ِ
الفطرة ،بل
أرضار ،وفيه فضيحته.
يرتتَّب عليه
ٌ
ويف اآليةَّ :
ينسخ ما يشاء ،ويفعل ما ُيريد.
أن اهلل َ

وفيهاَّ :
األخف.
أن من رمحة اهلل بعباده :التخفيف ،ون َْسخ ُحكم األثقل إىل
ِّ
حمرم مع ال ُقدرة.
وفيها :أنَّه ال واجب مع ال َع ْجز ،وال َّ

والج ْهل واخلطأ.
ور ْفع املؤاخ�ذة عنهم بالنِّس�يان َ
وفيها :اس�تجابة اهلل لدُ ع�اء املؤمننيَ ،
ٍ
فريضة مثلاً ؛ فال يس� ُقط عنه قضاؤها
نيس صال َة
لكن ال يلزم من ذلك ُس�قوط الط َلب .فلو َ
إذا تذكَّرها ،مع كونه ال يأ َث ُم عىل هذا النِّسيان.

وفيهاَ :ض ْعف العبد وقصوره؛ فإنَّه ينسى وجيهل.

وفيها :رمحة اهلل بعباده املس�لمنيَ ،بو ْضع اآلصار واألغالل التي كانت عىل بني إرسائيل
ِ
جي�وز اهلل هلم َ
أخذ
عنه�م ،فل�م ُيق َبل ممَّن عب�دَ الع ْج َل إلاَّ أن تك�ون توبتُهم َقت َْل النفس ،ومل ِّ
التيمم مرشوعة هلم؛ فاحلمد هلل عىل نِعمته.
الغنائم ،وال كانت ُرخصة ُّ
وفيها :حاجة اإلنسان إىل َع ْفو ر ِّبه؛ ألنَّه ال خيلو من التقصري.

وفيهاَّ :
أن اهلل و ُّيل الذين آمنوا.
ِ
وفيهاَّ :
ينرصهم عىل القوم الكافرين.
أن من نعمة اهلل عىل عباده املؤمنني :أن َ
ورة البقرة
انتهى
تفسري ُس َ
ُ
رب العاملني
واحلمدُ هلل ِّ
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ٍ
�ورة مدن َّي�ة -باإلمجاع-؛ َّ
وثامنني آية منه�ا نز َلت يف َو ْفد
ثالث
دره�ا إىل
َ
ألن َص َ
وهي ُس َ
َّ
بعض اآليات
نص�ارى ن َْجران ،وكان ُقدو ُمهم املدينة يف س�نة تِ ْس� ٍع من اهلج�رة.
وألن فيها َ
نز َلت يف ِ
شأن غزوة ُأ ُحد.

آياهتا:

مائتا آية -عند مجيع علامء العدَ د.-

أسامؤها:

و«الز ْهراء».
ُسمى «آل عمران»،
َّ
ت َّ

السورة:
مقاصد ُّ

ورة :التوحيد.
الس َ
املقصود من هذه ُّ

ورة:
الس َ
من موضوعات ُّ
توحيدُ اهلل.

وبيان ما أنزل من الكتب.

المحكَم واملتشابِه.
وبيان ُ

و َذ ُّم الك َّفار ،واليهود.

رش ِ
فها.
و َذ ُّم الدُّ نيا ،و َمدْ ح اآلخرة ،وبيان َ
الصحابة.
و َمدْ ح َّ
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باه َلة.
الم َ
و ُمنا َظرة أهل الكتاب من النصارى ،وخرب ُ
ِ

نب�ي اهلل زكر ّيا  هلا ،ووالدة عيس�ى 
وق َّص�ة والدة مري�م  ،وكَفال�ة ِّ

ِ
ومعجزاته.

املحمد َّية.
و َف ْضل هذه األُ َّمة
َّ
والكالم عن غزوة ُأ ُحد.

و َف ْضل ُّ
الش َهداء.

و َف ْضل التفكُّر يف َخ ْلق الساموات واألرض.

وأدعية املؤمنني.
بالصرب واملرابطة.
والوص َّية َّ

بالر ِّد عىل
�ورة البق�رة َّ
بالر ِّد على النصارى ،كام مت َّيزت ُس َ
�ورة آل عم�ران َّ
وق�د مت َّيزت ُس َ

اليهود.

فضلها:

ِ
�ورة «البقرة»؛ فقد قال :
َ
ثبت يف احلديث هَّأنا تُظ ُّل صاح َبها يو َم القيامة مع ُس َ
القيام ِ
ِ
�ة ك ََأن َغ مت ِ
ِ ِ
َانَ ،أ ْو
«ا ْق َ�ر ُءوا َّ
هَّ ُماَ ماَ َ
�ور َة آل عمران؛ َفإِ هَّنُام ت َْأت َيان َي ْو َم َ َ
الز ْه َر َاو ْي ِن :ال َب َق َر َة َو ُس َ
اف ،حُ َتاج ِ
َانَ ،أو ك ََأن فِر َق ِ
ك ََأن َغيايت ِ
ان َع ْن َأ ْص َح هِابِماَ »(((.
ان من َط رْ ٍي َص َو َّ
َّ
هَّ ُماَ َ َ
ْ هَّ ُماَ ْ
ِ
حر املوقفَ ،أ ْو ك ََأ هَّنُماَ طائفتان
واملعنى :يأيت ثواهبام كأنَّه َس�حابتان تُظلاَّ ن صاح َبهام ع�ن ِّ
وت ِ
بعضها ببع�ض ،تُدافِع جُ
اً
ادل عن
الصف ،أو باس�طة أجنحتها
متصل ُ
م�ن َط رْي واقفة عىل َّ
هِ
أصحابام.
ون بِ ِ
القيام ِ
ِ
ٍ
ِ
�ةَ ،و َأ ْه ِل ِه ا َّل ِذي� َن كَانُوا َي ْع َم ُل َ
�هَ ،ت ْقدُ ُم ُه
ويف حدي�ث آخ�رُ « :ي ْؤتَ�ى بِال ُق ْرآن َي ْو َم َ َ
ور ُة ال َب َق َر ِةَ ،وآل عمران»(((.
ُس َ
((( رواه مسلم (.)804
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ):

ٍ
َ
الر ِّد عىل نصارى ن َْجران -كام تقدَّ م-
ورة إىل ثالث وثامنني آية منها يف َّ
الس َ
نزل َم ْط َلع هذه ُّ

وناظرهم.
الح َّجة عليهم،
النبي  املدين َة ،وأقا َم ُ
َ
لـماَّ جاءوا إىل ِّ

ِ
كر اخلالف
�ورة «البق�رة» -ذ ُ
�ورة (ﭑ) :تقدَّ م -يف أول ُس َ
الس َ
وقول�ه تع�اىل يف َم ْط َلع ُّ
ٍ
كلامت ،فال معنى هلا ،لكن هلا
�ور؛ فقيل :هَّإنا ليس�ت
يف هذه
الس َ
األحرف املق َّطعة يف أوائل ُّ
ُ
أن يأتوا ِ
املكذبني ْ
العرب وغريهم من ِّ
بمثل هذا القرآن -املركَّب
َم ْغ َ�زى؛ وهو :حَت�دِّ ي ك َّفار َ
من هذه احلروف -وقيل غري ذلك.

بحق (ﭖ ﭗ)
وقول�ه (ﭓ) ه�و :املألوه املعبود ح ًّبا
وتعظيم (ﭔ ﭕ) أي :ال معبود ٍّ
اً

سبحانه.

ِ
واآلخر فليس بعدَ ه يشء.
(ﭘ) :املتَّصف باحلياة الدائمة ،األول فليس قب َله يشء،

كل ٍ
ِ
القائم بذاته فال حيتاج إىل ٍ
(ﭙ)ِ :
فيحتاج إليه ُّ
أحد ،وهو
والقائم بتدبري َخ ْلقه
أحد،
ُ
املستغنِي عن غريه ،يقوم بأمور الساموات واألرض و َمن فيه َّن ،وهو القائم عىل ِّ
كل يشء.

�م يف ها َتينْ ِ
وق�د ج�اء يف َف ْضل هذه اآلي�ة عن
�م اهلل األَ ْع َظ ُ
«اس ُ
النب�ي  قو ُلهْ :
ِّ
وفات ِ
�ة آل عمران (ﭑ ﭒ ﭓ
اآلي َتْي�نْ ِ ( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) ،حِ َ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)»(((.

ويف اآليتَني من الفوائد:
التأكيد عىل حقيقة ألوه َّية اهلل ووحدان َّيته سبحانه ،املنافية لعقيدة التثليث عند النصارى.

وفيها :استغناء اهلل عن َخ ْلقه.

ال�ر ُّد على النص�ارى يف ا ِّدعائه�م الولدَ ل�ه؛ إذ إنَّ�ه ال حيتاجه ؛ فه�و الق ُّيوم
وفيه�اَّ :
والكل ِ
ُّ
مفتق ٌر إليه.
سبحانه،
وفيهاَّ :
أن َ
الخ ْلق يفت َِقرون إىل اهلل يف اإلجياد واإلمداد.
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)980
((( رواه أبو داود ( ،)1496والرتمذي ( ،)3478وابن ماجه (َّ ،)3855
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(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 ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ):

حممد
أثبت اهلل وحدان َّيته؛ َ
َ
أثبت َّ
حممد ؛ فقال( :ﭛ ﭜ) أي :يا َّ
نبوة َّ
ولـَّم�اَّ
بح َس�ب الوقائ�ع (ﭞ) :فال َّ
ش�ك فيه وال
مفر ًق�ا َ
( ﭝ) أي :الق�رآنَّ ،
ع�دل يف أحكامهِ ،
ٌ
وص ٌ
والح َجج الس�اطعة
�ب،
�دق يف أخباره ،أنز َل�ه بالرباهني القاطعة ُ
َر ْي َ
أيضا؛
(ﭟ) أيُ :موافِ ًق�ا (ﭠ ﭡ ﭢ) :لِـام تقدَّ مه من الكت�ب اإلهل َّية ،وهي تصدِّ قه ً
وبشت بنزوله.
ربت به ،رَّ
بام أخ َ

(ﭣ ﭤ) عىل الكلي ِم موس�ى بن ِعمران ( ،ﭥ) أنز َله عىل عيس�ى

( ﭧ ﭨ) أي :من قبل نزول القرآن.

ديان من الضاللة يف هِ
ِ
(ﭩ ﭪ) :ي ِ
زمان بني إرسائيل.-زمانام
هَ ْ

ِ
املعجز يف
واحلق والباطل،
بني اهلدى والضلال،
ِّ
(ﭫ ﭬ) وه�و القرآن ،الفارق َ
ِ
كره؛ تأكيدً ا لنزوله من عنده ،وبيانًا لصفة أخرى له.
ذاته .وأعاد ذ َ

وجح�دواَّ ،
وكذب�وا (ﭱ ﭲ) الس�ابقة يف الكت�ب ،والالحق�ة يف
(ﭮ ﭯ ﭰ)
َ
الق�رآن ،وكذلك ِ
املعجزات .جزاؤه�م َّ
أن( :ﭳ ﭴ ﭵ) بالنَّار يو َم القيامة .وال َقتْل،
واألَسرْ  ،وال َغ َلبةِ ،
ِ
والقوارع ،يف الدُّ نيا.
واجل ْزية،
(ﭷ ﭸ)َ :منيع اجلنَاب ،ال ُيغ َلب (ﭹ ﭺ) ممَّن َّ
كذب وتولىَّ .

ويف اآليتَني من الفوائد:

إثبات ُع ُل ِّو اهلل عىل َخ ْلقه؛ َّ
ألن التنزيل ال يكون إلاَّ من أعىل إىل أسفل.

النبي  بالوحي ،وأنَّه كان يت َغ َّشاه ،كام ُيفيد قوله( :ﭜ).
وفيها :تأنيس ِّ

وفيه�اَ :ف ْض�ل الق�رآن الكريم عىل الكت�ب الس�ابقة؛ َّ
بح َس�ب
مفر ًقا َ
ألن اهلل تعاىل أنز َله َّ
وع ٍ
راعاة ِ
ٍ
ناية ملن
الوقائ�ع واألحداث ،وأنزل الكتب الس�ابقة مجل ًة واحدةً ،ويف هذا مزي�دُ ُم
ِ
النبي  وأصحابه.-
كان يف وقت التنزيل -وهمُّ :
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وفيهاَّ :
احلق؛ فس َي ِجده يف هذا الكتاب.
أن َمن أراد َّ

وفيهاَّ :
الرتبة وال َف ْضل.
بعضا ،وإن تفاوت ْ
بعضها ً
أن كتب اهلل تتشا َب ُه ،ويؤ ِّيد ُ
َت يف ُّ
وفيها :رمحة اهلل بالبرش ،وإرادة اهلداية َ
للخ ْلق.

وفيها :إنذار ِّ
بقوة اهلل وانتقامه.
وو ْعظهم َّ
املكذبنيَ ،

املك�ذب ببعض الكتب -أو ببعض ما فيهاِّ -
ِّ
وفيه�اَّ :
مكذب باجلميع ،مهدَّ د بالعقوبة
أن

يف الدُّ نيا واآلخرة.

وفيها :ك َْشف تنا ُقض أهل الكتاب ،وإلزامهم باتِّباع القرآن.

وفيها :اإلشارة إىل نزول القرآن مجل ًة واحد ًة إىل السامء الدُّ نيا؛ كام ُيفيد قوله( :ﭫﭬ)،

بح َسب الوقائع واألحداث؛ كام ُيفيد قوله( :ﭛ ﭜ ﭝ).
مفر ًقا َ
ثم نزوله َّ
منج اًم َّ

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ):

ثم ذكر اهلل تعاىل َس َعة ِع ْلمه وإحاطته ،وأنَّه يعلم َّ
كل يشء ،وهذا من ُمقتضيات قيوم َّيته؛
فقال تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) :ال َيغيب وال َي ْس َتترِ (ﮁ) صغري أو كبري ،قليل أو كثري
(ﮂ ﮃ) ونواحيها( ،ﮄ ﮅ ﮆ) وأرجائهاِ .
وعلمه تعاىل أوس�ع ممَّا يف الساموات
واألرض.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

كامل ِع ْلمه .

وفيهاَّ :
أمور كثرية ،ال خت َفى عليه سبحانه.
أن املخلوقني خت َفى عليهم ٌ
وفيهاَّ :
صالحهم.
فينزل عليهم ما فيه
أن اهلل َي ْع َلم ما يص ُلح خلَ ْلقهِّ ،
ُ

وفيهاَّ :
وكفر ،و َي ْع َلم خائنة األعينُ وما تخُ ِْفي الصدور ،و َي ْع َلم ما يف
أن اهلل َي ْع َلم َمن آمن
َ
رب والبحر ،وما يف ُظ ُلامت األرض.
ال ِّ
أن هذا ِ
وفيهاَ :ر ٌّد عىل النصارى؛ من جهة َّ
الع ْلم الكامل ليس لعيسى .
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(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ):

مثال ِ
ذكر تعاىل اً
لع ْلمه و ُقدرته؛ فقال( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) أي :خي ُلقكم
ثم َ
ف�ة إىل َع َل ٍ
يف أرح�ام ُأمهاتك�م (ﮍ ﮎ) :عىل صور خمتلف�ة ،وأطوار متعدِّ دة ،من ُن ْط ٍ
قة
ُ َ
َّ
ِ
إىل م ْض ٍ
غ�ة -فام فوق ذلك -وم�ن ذكورة إىل أنوثة ،وطول وق رَص ،وبياض وس�واد ،وكامل
ُ
وحسن و ُقبح ،وشقاء وسعادة.
ونُقصانُ ،

بح�ق إلاَّ هو (ﮔ) يف ُم ْلكه ،فال ُيغ َلب( .ﮕ)
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) أي :ال معب�ود ٍّ

يف َخ ْلقه وشرَ ْ عه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اإلشارة إىل ُبطالن ما ا َّدعته النصارى من ألوه َّية املسيح ؛ َّ
صوره يف َر ِحم
فإن اهلل َّ

ُأ ِّمه مريم  ،وخل َقه من غري أب ،وهذا دليل عىل ُقدرته تعاىل يف َخ ْلقه ،ال أنَّه اب ُن اهلل،

بل هو عبدٌ -تعاىل اهلل عماَّ يقول الظاملون ُع ُل ًّوا كبريً ا.-
ويف اآلية :كامل ُقدرته ِ
وع ْلمه  ،وإحياؤه ِ
لألجنَّة.

وفيهاَّ :
أن ِع ْلم عيس�ى ببعض الغيوب ،وإحيا َءه لبعض املوتى؛ مل يكن إلاَّ عن تعلي ٍم من
اهلل ومشيئته ،وإ ْذ ٍن منه سبحانه بذلك ومتكني.
وفيهاَ :ر ٌّد عىل ال َّط َبع ِّيني ،الذين يقولونَّ :
إن الطبيعة تفعل بنفسها وتُدَ ِّبر وخت ُلق من دون

اهلل! وه�ذا ٌ
الم َص ِّور
باطل؛ فليس�ت الطبيعة هي الت�ي ت َُص ِّور ما يف األرحام ،ولك� َّن اهلل هو ُ

سبحانه.

ِ
وفيه�اٌ :
الر ِح�م ،و َأ َج ُل اجلنني،
دلي�ل عىل ع ْل�م اهلل باخلف َّيات ،وم�ن ذلك :ما خيف�ى يف َّ

وشقي هو أم سعيد.
و َع َم ُله،
ٌّ

بعض مراتب الق�دَ ر ،وهيِ :
ِ
وفيه�ا -م�ع التي قبلهاُ :-
الع ْلم ،واملش�يئةَ ،
والخ ْلق،
بي�ان

والرابعة هي :الكتابة.

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
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ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ):

الزيغ م�ن النصارى وغريهمُ ،ي ِ
�وردون -يف االحتجاج على باطِلهم-
ولـَّم�اَّ كان أه�ل َّ
بعض آيات القرآن التي خي َفى معناها ويلتَبِس عىل الكثري؛ قال تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)
َ
ِ
ِ
َ
سمني:
القرآن
حممد ( -ﮛ)
العظيم ،منقس اًم إىل ق َ
َ
يا َّ(ﮜ ﮝ ﮞ) أيِ :
و(المحكَم):
واضح�ات الداللة ،ال خيفى معناها عىل أحد.
ُ
م�ا ُع ِ
ف امل�راد منه ،وال حيت َِم�ل إلاَّ
وجها واح�دً ا ،وال حيت�اج إىل بيان .فال ُش�بهة فيه وال
�ر َ
ً
والوعيد،
والو ْع�دَ ،
إش�كال ،مثل :احللال واحل�رام ،واألحكام ،واحل�دود ،والفرائ�ضَ ،
وال َقصص ،واألمثال ،والناسخُّ ،
وكل ما جيب العمل به.

رجع إليها
فه� َّن األصل وال ُعم�دةُ ،ي َ
المحكَمات (ﮟ ﮠ ﮡ) أيُ :
وه�ذه اآليات ُ

أمجع عليه َّن ُ
أهل األديان .وهذا
عند تفسير الكتاب .وقيل :مكتوبات من مجيع الكتب ،قد َ
ِ
المحكَامت -أكثر القرآن.
الق ْسم -وهو ُ
ِ
ٍ
معان،
ذكره اهلل تع�اىل بقول�ه( :ﮢ ﮣ) أي :حتتمل ِع�دَّ ة
والق ْس�م الث�اين :ما َ
أي املعاين هو املقصود ،أو يلتَبِس معناها عىل كثري من األذهان؛
فيخفى عىل كثري من الناسُّ :

غري املراد منها.
لكون داللتها جُم َملة ،أو يتبادر إىل بعض األذهان ُ

ِ
وغموض املقصود منه.
اخلالف فيه؛ الشتباه معناه،
أيضا :ما وقع
ُ
وهي ً

المحكَامت لبياهنا.
وقيل :هي التي حتتاج إىل غريها من ُ

الم هِ
عمل به.
تشابات :هي املنسوخ ،الذي ال ُي َ
وقيلُ :

ِ
غريه ،مثل :وقت قيام الس�اعة ،وكيف َّية صفات
وقي�ل :ما
َ
أس�تأثر اهلل بع ْلمه ،فلا يعلمه ُ

الروح ،ونحو ذلك.
اهلل ،وحقيقة ُّ

تكررت ألفا ُظه.
وقيل :هو الذي َّ
بعضا.
بعضه ً
وقيل :الذي ُي ْشبِه ُ
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وأشهر األقوال هو األول ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :التشابه ِ
بي؛ فقد
َّ
أمر ن ْس ٌّ
ُ ٌ

يتشا َبه عند هذا ما ال يتشابه عند غريه»(((.

الم هِ
ِ
موقف ِ
تشابات؛ فقال:
الزيغ
ثم بينَّ اهلل تعاىل
وأهل ِّ
َ
أهل َّ
احلق من ُ

(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أيَ :م ْي ٌ
ِّباع للهوى؛ (ﮪ
�ل ع�ن ِّ
احلق إىل الباطل ،وات ٌ
بالمتش�ابِه ،ل ُين َِّزل�وه على مقاصدهم
المحكَ�م ،ويأخ�ذون ُ
ﮫ ﮬ ﮭ) أي :يرتك�ون ُ
ِ
الفاس�دة وآرآئهم الباطلة ،مس�ت َِغ ِّلني َ
والغموض
المتش�ابِ ِه،
جهل كثري م�ن الناس هبذا ُ
ِ
الم ْحكامت؛ ولذا قال( :ﮮ
المتش�ابِه يف تش�كيك الناس يف ُ
الذي فيه ،ويس�تَعملون ُ
احلق بالباطل،
ﮯ) أي :لِيفتِن�وا الن�اس عن دينه�م ،ول ُي َز ِّينوا هلم البِدعة ،ولِي ْلبِس�وا َّ
و َي ْبتغوا ُّ
الش ُبهات.

تفسريه عىل غري ُمراد اهلل ،بام ُيوافِق أهوا َءهم وعقائدَ هم
(ﮰ ﮱ) أي :يريدون
َ

الفاسدة.

النبي  منهم ،لـماَّ تال هذه اآلية؛ فقال« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
وقد َّ
ون َما
حذرنا ُّ
ِ ِ ِ
ِ
وه ْم»(((.
اح َذ ُر ُ
ت ََشا َب َه منْ ُه؛ َف ُأو َلئك ا َّلذي َن َس َّمى اهلل؛ َف ْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
المتش�ابِه يف القرآن لالبتلاء واالمتحان .فلو قال قائل :وملاذا مل يكن
أن اهلل تعاىل جعل ُ

كم؟
القرآن ُك ُّله محُ ْ اً

فاجل�وابَّ :
قدر
المتش�ابِه؛ َ
ليظهر املؤم ُن ممَّ�ن َيزيغ ،ويظهر ُ
أن اهلل تع�اىل َيبتيل عباده هبذا ُ
المتشابِه.
العلامء ومنزلتُهم يف معرفة ُ

ِ
تفريق
وبم َزي�غ ،و ُيريدون
َ
ويف اآلي�ة :التحذي�ر من أه�ل البِدَ ع واملنافقني ،الذي�ن يف ُق ُل هُ
َ
والتش�ويش عىل املسلمني،
األُ َّمة،
َ
وتش�تيت األوضاع احل َّقة؛ فيتَّبِعون البِدعة ،ويبحثون عماَّ

َ
واحتامل
والس�نَّة ،وينت َِهزون خفا َءه عىل كثير من الناس،
المتش�ابِه من الكتاب ُّ
ُي َؤ ِّيده�ا من ُ
(((	جمموع الفتاوى (.)144/13

((( رواه البخاري ( ،)4547ومسلم (.)2665
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الف ِ
ومعان؛ فيؤسسون بِدَ َعهم؛ ابتغاء ِ
ٍ
ألفاظه ِ
ٍ
ِ
وإضالل املسلمني عن
تنة يف األُ َّمة،
وجوه
لعدَّ ة
َ
ِّ
ِ
والسنَّة.
ِّ
احلق ،وحتريف معاين القرآن ُّ
وفيها :التحذير من تفسري كالم اهلل عىل غري ُمراده .

المتش�ابِه .و(التأوي�ل) ُيط َلق عىل
ث�م قال تع�اىل (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) أي :تأويل ُ

معن َيينْ :

األول :حقيق�ة اليشء و ُكنْهه ،وما َيؤول إلي�ه .مثل :كيف َّية صفات اهلل تعاىل ،وكيف َّية 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 :

المراد بقوله
واملعن�ى الثاين :هو التفسير واإليضاح ،ومعرفة املعنى والتعبري عن�ه .وهو ُ

النب�ي  الب�ن ع َّب�اس
تع�اىل( :ﯭ ﯮ) [يوسف ،]36 :واملذك�ور يف ُدع�اء
ِّ
«الله َّم َف ِّق ْه ُه فيِ الدِّ ِ
ينَ ،و َع ِّل ْم ُه الت َّْأ ِو َيل»(((.
ُ :

ُ
املفسين اإلم�ا ُم الطبرَ ُّي ؛ فيق�ول كثريً ا يف
و ُيكثِ�ر من اس�تعاملِه هبذا املعنى
ش�يخ رِّ
«تفسريه»« :القول يف تأويل قوله تعاىل« ،»...اختلف ُ
أهل التأويل يف كذا.»...
الراسخون يف ِ
والتأويل عىل املعنى األول :ال يع َلمه إلاَّ اهلل تعاىل؛ فال يع َلمه ِ
الع ْلم َ -ف ْض اًل
َْ

الوقف يف التالوة على لفظ اجلاللة يف
ع�ن غريه�م من البرش .-وعلى هذا املعنى؛ فيج�ب
ُ

قوله( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) ،وتكون (الواو) يف قوله (ﯚ) ابتدائ َّية عىل معنى
ِ
و(الراسخون) ُمبتدأ.
االستئناف،

ف إلاَّ يف آخر اآلية ،وتكون (ال�واو) عاطف ًة ،واملعنى« :وال
وعلى املعنى الثاين؛ فلا َو ْق َ
ِ
والراس�خون يف ِ
ِ
الع ْل�م»؛ َّ
المتش�ابِه،
يعل�م تأوي َل�ه إلاَّ اهلل
(الراس�خني) َي ْع َلمون معنى ُ
ألن َّ
ويردونه إىل المحكَم ،وال يكون ذلك مما اختص اهلل ِ
بع ْلمه.
َّ
َّ
ُ ْ
َ ُ ُّ
ِ
و(الراس�خ) :هو
أيضا.
فقول�ه -عىل املعنى الث�اين( -ﯚ ﯛ ﯜ) أيَ :ي ْع َلمونه ً
((( رواه أمحد ( ،)2397وصححه األلباين يف الصحيحة ( .)2589وأصله يف البخاري ( ،)143ومسلم ()2477
بدون الزِّ يادة يف آخره -التي هي ُّ
حمل الشاهد.-
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ِ
بالمتش�ابِه ،عىل ُمراد اهلل به .وهذا
ال�ذي َ
ثبت يف الع ْلم ومتكَّن منه( .ﯝ ﯞ ﯟ) أيُ :
ِ
ُنهه.
عىل القو َلني ،سوا ًء َعل ُموا التأويل ومعناه ،أم مل َي ْع َلموا حقيقتَه وك َ
المحكَم واملتشابِه (ﯡ ﯢ ﯣ) َ
نزل ،و ُأوتِيناه.
(ﯠ) من ُ
ِ
العقول
(ﯥ ﯦ) أي :يت َِّع�ظ ،ويق َب�ل ،وينت َِفع (ﯧ ﯨ ﯩ) وه�م :أصحاب
وب احلية؛ فهم ُلب ِ
الع ْلم ،وخالصة بني آدم.
ُّ
السليمة وال ُق ُل ِ َّ
فه�م معنى ِ
قول اب�ن ع َّباس « :التفسير عىل أربعة
وعلى أح�د القو َلين يف اآلية ُي َ
َأوج ٍ
�هَ :و ْج�ه ِ
العرب من كالمه�ا ،وتفسير ال ُي َ
عذر أح�دٌ بجهالته ،وتفسير َي ْع َلمه
ْ ُ
تعرف�ه َ
العلامء ،وتفسري ال َي ْع َلمه إلاَّ اهلل»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وأن من ُط ُرقهم :أن ِ
الش ُبهاتَّ ،
التحذير من مثريي ُّ
بعضه ببعض.
يرضبوا كال َم اهلل َ

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
بالمحكَمات ،وهي :األصول والثوابت التي ُيرجع
أن عىل طالب الع ْلم العناية ُ
المتشابِه ،ويزول هبا الغموض.
إليها عند التشا ُبه ،ف ُي َف رَّس هبا ُ
وفيهاَّ :
المحكَم واإلعراض عنه.
أن من صفات أهل البِدَ ع :ت َْرك ُ

ِ
عرفوا معناه ،أو مل ِ
وفيهاَّ :
يعرفوا.
أن أهل الع ْلم يؤمنون بالقرآن ك ِّله ،سوا ًء َ

الع ْلم درجات؛ فمنهم املبتدئ ،ومنهم املتوسط ،ومنهم ِ
أن أهل ِ
وفيهاَّ :
الراسخ.
ِّ
أن قوة اإليامن تقود إىل الرسوخ يف ِ
الع ْلم.
وفيهاَّ َّ :
ُّ
وفيهاَّ :
أن بعض الناس ال ينت َِفع بكالم اهلل تعاىل.

ِ
وغريهم من أهل البِدَ ع ،باالحتجاج عليهم
الر ِّد عىل النصارى
وفيها :إرش�ا ٌد إىل طريقة َّ

بالمحكَم ،إذا أوردوا اإلشكاالت من ُّ
الش ُبهات.
ُ

ِ
الم هِ
وفيهاَّ :
تشابات يف القرآن :امتحان اإليامن ،وابتالء اهلل لعباده؛
أن من احلكَم يف وجود ُ

((( تفسري الطربي (.)75/1
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جمال إلعامل أهل ِ
يعملون ،وهل يؤمنون ،أو يتش�كَّكون و ُي َز ِّيف�ون .وفيه ٌ
الع ْلم
لينظ�ر كيف َ
ِ
�ف وجتلي�ة ِ
عقولهَ �م ،يف ك َْش ِ
ومعرفة معن�اه؛ فيتم َّيزون عن غريهم ممَّن ال يس�تطيع
غام ِضه،
أقدارهم ،و َي ْرت َِفعون عند اهلل درجات.
وتظهر
ذلك،
َ
ُ
وفيه�اَّ :
بعضا؛ ألنَّ�ه ِمن عند
بعض�ه ً
أن كالم اهلل ال يمك�ن أن يتناق�ض ،وال أن يخُ الِ�ف ُ

تعار ٌض
احلكي�م اخلبير العليم.
وس�نَّة -إنَّام هو ُ
والتعارض بني النص�وص الرشع َّية -قرآنًا ُ
ُ
تعار ٌض عىل احلقيقة.
ظاهريَ ،
ٌّ
بح َسب عقول البرش وما يبدو هلا؛ وإلاَّ  ،فليس هناك ُ
ويف اآليةَّ :
أن أهل البِدعة ُي َف رِّسون القرآن بام ُيوافِق أهوا َءهم؛ ليك ُثر أتبا ُعهم ،ويس�تَنِدوا

عىل ذلك يف َدعوهتم.

ِ
ِ
وتفسيره ممَّن ليس اً
أهل
تأويله
وفيها :أنَّه ال جيوز الكالم يف التفسير بال ِع ْلم ،وال ابتغا ُء
للتأويل؛ فال جيوز أن خيوض يف التفسري َمن ال يحُ ْ ِسنه.
اخلوض يف تفسري ما اختص اهلل ِ
بع ْلمه.
وفيها :أنَّه ال جيوز
ُ
َّ

(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ):

ِ
الراسخني يف ِ
ِ
بكالمه محُ كَمه و ُم هِ
تشابه-
الع ْلم ،هَّأنم -مع إيامهنم
رب تعاىل عن هؤالء
ثم أخ َ
ِ
الزيغ واالنحراف عن�ه ،فيقولون يف ُدعائهم:
ربم
بالثبات على دينه ،وعد ِم َّ
فإن�م َيدْ ُعون هَّ
هَّ
ِ
ِ
واحلق واهلدى ،وال
المي�ل .أي :ال تمُ ل ُق ُلو َبنا عن دينك
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)
ِّ
َّ
و(الزي�غ) :هو َ
ِ
بالمتشابه ،ممَّن يف ُق ُلوهبم َزيغ.
جت َع ْلنا ممَّن َيض ُّلون ُ
ِ
واإليامن بالقرآن محُ كَمه و ُم هِ
تشابه.
وقوله (ﯯ ﯰ ﯱ) أي :و َّفقتنا التِّبا ِع دينك،
ِ
وكرمك (ﯶ) تث ِّبت هبا ُق ُلو َبنا
(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) أي :أعطن�ا من عندك ،ب َف ْضل�ك َ
واإليمان بكتابك ،وتَزيدن�ا هبا إيامنً�ا وه�دى( .ﯸ ﯹ ﯺ) :كثري ِ
ِ
اهلبات
احل�ق
على ِّ
ُ
وال َعطايا ،بال ِع َوض وال ُمقابِل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

النبي ُ يكْثِ ُر َأ ْن َي ُق َ
َّ
ب
أن َّ
ولَ « :يا ُم َق ِّل َ
الزيغ واهلداية من عنده تعاىل؛ ولذلك كان ُّ
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�ول اهلل ،آمنَّا بِ َك وبِ ِج ْئ َت بِ ِ
ال ُق ُل ِ
�ك» ،فقيلَ :يا َر ُس َ
�ت َق ْلبِي َعلىَ ِدينِ َ
َاف
�ه؛ َف َه ْل تخَ ُ
�وب؛ َث ِّب ْ
َ ماَ
َ
َع َل ْينَ�ا؟ َق َ
ف َي َش�ا ُء»((( ،ودعا
�وب َبينْ َ ُأ ْص ُب َعينْ ِ من َأ َصابِ� ِع اهللُ ،ي َق ِّل ُب َها َك ْي َ
�الَ « :ن َع ْم ،إِ َّن ال ُق ُل َ
ف ال ُق ُل ِ
ف ُق ُلو َبنَا َعلىَ َطا َعتِ َك»(((.
ص ْ
ص َ
ُ :
وب ،رَ ِّ
«الله َّم ُم رَ ِّ
التثبيت عىل اهلداية ،بعد سؤال اهلداية ِ
نفسها ،كام يفعل املؤمنون.
وفيها :سؤال اهلل
َ
ُ
اخلري ،واالستِعاذ ُة به من ِضدِّ ه.
وفيها:
سؤال اهلل َ

(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ):

متوس�لني إليه بأفعاله -بعد أسمائه -وربوب َّيته
ربمِّ ،
وال ي�زال ه�ؤالء املؤمنون َيدْ ُعون هَّ

بني َخ ْلقك يو َم َمعادهم.
هلم؛ فيقولون( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) أي :ست َْج َمع َ

يد و ِ
ِ ٍ
ِ
ق�ال النب�ي « :إِ َّن اهلل يجَ مع ي�وم ِ
اح ٍد،
الق َيا َم ِة األَ َّولِ َ
ني َواآلخ ِري� َن ،فيِ َصع َ
َْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
صَ ،وتَدْ نُو َّ
الش ْم ُس ِمن ُْه ْم»(((.
َف ُي ْسم ُع ُه ُم الدَّ اعيَ ،و ُينْف ُذ ُه ُم ال َب رَ ُ
مجع للجزاء واحلس�اب ،ف َي ْح ِمل هذا الدُّ عاء معنىِ :
جازنا يف ذلك اليوم -يا َر َّبنا-
وهذا ٌ
ِ
ِ
وحاسبنا حسا ًبا يسريً ا.
بأحسن اجلزاء،
(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) أي :ال َّ
ش�ك يف وقوع�ه( .ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)؛ فاهلل تعاىل

س َيفي بام وعدَ  ،وال ُبدَّ .

الع ْل�م ،فغايتُهم م�ن ِع ْل ِمهم ود ِ
الراس�خني يف ِ
وه�ذا م�ن بقية كالم ِ
عائه�م :النجاة يو َم
ُ
َّ
ِ
بأحسن اجلزاء.
والمجازاة
القيامة ويو َم َ
الج ْمعُ ،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
لربم ،وقد قال تع�اىل( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)
خش�ية الراس�خني يف الع ْلم هِّ

[فاطر.]28 :

((( رواه الرتمذي ( ،)2140وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
((( رواه مسلم (.)2654

((( رواه البخاري ( ،)3361ومسلم (.)194
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أن ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم بالقرآن يد َفع صاح َبه إىل السعي للنَّجاة يوم القيامة.
وفيها :حسن دعاء أهل ِ
الع ْلم.
ُ
ُ

الع ْلم :االتِّص�اف ِ
الراس�خني يف ِ
أن م�ن صفات ِ
وفيه�ا -مع اآليات الس�ابقةَّ :-
بالع ْلم
ِ
ِ
الزيغ ،واعرتافِهم
اإليامن بجميع القرآن،
املح ِّق�ق ،الذي قا َدهم إىل
وس�ؤال اهلل العافي�ة من َّ

بمنَّ�ة اهلل عليه�م باهلداية ،وس�ؤالهِ م رمحتَه ،ود ِ
ِ
عائهم بأسمائه وصفاتهَ ،
وخش�يتِهم من يوم
ُ
ِ
وعيده ،وتي ُّقنِهم بوقوعه.

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ):

ِ
ِ
ِ
ذكر الكافرين
ذكر تعاىل س َب َ
ب ثبات عباده الراسخني يف الع ْلم -بإيامهنم و ُدعائهم-؛ َ
ولـماَّ َ
اغرتارهم هبذه احلياة الدُّ نيا ،وما هلم من املال والبنني؛ فقال :
ب كُفرهم ،وهو:
وس َب َ
ُ
(ﭑ ﭒ ﭓ) بآي�ات اهللَّ ،
وكذب�وا ُر ُس� َله ،وخا َلف�وا كتاب�ه .وهذا يش�مل :ك َّفار

الع�رب ،وك َّف�ار أه�ل الكت�ابَّ ،
وكل كاف�ر .فه�ؤالء مجي ًع�ا (ﭔ ﭕ ﭖ) أي :ل�ن
َ

يتناصون
َ
تدف�ع عنهم ،ول�ن ُتن َِّجيهم (ﭗ) الت�ي جيمعوهن�ا( ،ﭘ ﭙ) الذين رَ
َ
ويتفاخرون هبم ،ويعت َِمدون عليهم يف النوازل (ﭚ ﭛ ﭜ) أي :من بأسه وعذابه.
(ﭞ) أي :ال َك َفرة (ﭟ ﭠ ﭡ)َ :ح َطبها الذي تُس َّعر وتُو َقد به .وهذا كقوله

تعاىل( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [األنبياء.]98 :

النبي  عن ُأ ٍ
بأنم س�يكونون وقو َد النَّار؛ فقال:
ناس من هذه األُ َّمة هَّ
رب ُّ
وق�د أخ َ
اإلي ُن حتَّى ي�رد ال ُك ْفر إِلىَ مواطِنِ ِ
�ار بِ ِ
اإل ْسَل�اَ ِمَ ،و َل َي ْأتِينَ َّ َعلىَ
�هَ ،و َل ُي َخ ُ
ََ
« َل َي ْظ َه َ�ر َّن ِ َم�اَ َ َ ُ َّ
اض البِ َح ُ
َ
الن ِ
ونَ :قدْ َق َر ْأنَا ال ُق ْر َ
آن َو َي ْق َر ُءو َن ُهُ ،ث َّم َي ُقو ُل َ
ون فِ ِيه ال ُق ْر َ
ان َي َت َع َّل ُم َ
َّ�اس َز َم ٌ
آنَ ،و َع ِل ْمنَاَ ،ف َم ْن َه َذا
ا َّل ِذي ُه َو َخ رْ ٌي ِمنَّا؟ َف َه ْل فيِ ُأو َل ِئ َك ِم ْن َخ رْ ٍي؟».
َقا ُلوا :لاَ َيا َر ُس َ
ول اهللَ .و َم ْن ُأو َل ِئ َك؟ َق َالُ « :أو َل ِئ َك ِمنْك ُْمَ ،و ُأو َل ِئ َك ُه ْم َو ُقو ُد الن َِّار»(((.

األلباين يف صحيح
وحس�نه لغيره
((( رواه الطبراين يف الكبير ( ،)13019وابن أيب حاتم يف تفسيره (َّ ،)603/2
ُّ
الرتغيب (.)135
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

تفني�د دع�وى الكافرين َّ
بأن أمواهل�م وأوالدهم ُت َق ِّرهب�م عند اهلل ،وتنفعه�م يف اآلخرة،

ومتنع عنهم العذاب.

قاس�وا اآلخر َة على الدُّ ني�ا ،وظنُّوا َّ
أن
وس�وء رأهيم ،حيث ُ
وفيه�ا :فس�اد َعق�ل الك َّفار ُ

عذاب اهلل ،و ُتن َِّجيهم.
األموال واألوالد ستد َفع عنهم
َ

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ):

ِ
ث�م بينَّ اهلل تعاىل َّ
س�يهلكون كام
اس�تمروا يف كُفرهم ،هَّأنم
أن حال هؤالء الكافرين ،إذا
ُّ
َ
أهلك اهلل الك َّفار من قبلهم ،ثم يصريون إىل عذاب النَّار يو َم القيامة؛ فقال تعاىل:

حمم�دً ا
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) أي :ش�أن ه�ؤالء ال َك َف�رة يف تكذيبه�م َّ
ِ
ِ
وصنيعهم ،وما جرى هلم من اهلالك ،وكذلك األُ َمم
كش�أن آل فرعون ،وحالهِ م


وش َعيب -ك ُّلهم َّ
األخرى من قبلهم -كقوم نوح وعاد وثمود ولوط ُ
كذبوا فأهلكَهم اهلل يف
الدُّ نيا ،ثم يصريون إىل عذاب النَّار يوم القيامة.

ومعجزاتِنا الدا َّل ِة عىل ِص ِ
ِ
دق ُر ُس�لنا.
فه�ؤالء (ﭪ ﭫ) التي أنزلناها عىل أنبيائنا،

ُفره�م ،وتكذي ُبهم،
(ﭬ ﭭ) أي :أهلكَه�م (ﭮ) أي :بس� َببها ،وعىل رأس�ها :ك ُ
الموبِق�ات -كفاحش�ة ق�وم لوط ،وتطفي�ف املكي�ال وامليزان يف قوم ُش� َعيب،
وارتكاب�م ُ
هُ
وغريها.-

(ﭰ ﭱ ﭲ) أي :ألي�م الع�ذاب ،ش�ديد ال َب ْط�ش ،ال يفوته يشء ،وال خيش�ى

أحدً ا.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

االتِّعاظ بام حصل ل ُ
أل َمم السابقة.

ِ
قوة اً
ونفرا؛ ل ُيع َلم َّ
أن ال ُقدرة عىل َمن بعدهم -ممَّن
وفيها :ذكْر هالك األشدِّ واألكثر َّ
ومال ً
هو ُّ
أقل منهم -تكون من باب أوىل.
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ش اهلل و َأ ِ
ب ل َب ْط ِ
أن ُّ
وفيهاَّ :
خذه.
الذنوب َس َب ٌ

ِّ
واملكذبني ،ببيان ِشدَّ ة عقاب اهلل يف الدُّ نيا قبل اآلخرة.
وفيها :موعظ ٌة لل ُعصاة

وفيه�اِ :ح ْل�م اهلل تعاىل؛ فإنَّ�ه مل يأخذ الك َّفار إلاَّ بع�د أن كان َد ْأهبم ونش�اطهم وعادهتم
والوقوع يف ُّ
والموبِقات.
والتكذيب،
ُفر
َ
َ
الذنوب ُ
الك َ

(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ):

حممد
ث�م هت�دَّ د اهلل  الك َّف�ار ،بالعق�اب يف الدُّ ني�ا واآلخ�رة؛ فق�ال( :ﭴ) ي�ا َّ
المك َِّذبين ل�ك ،م�ن اليه�ود و ُم ِ
رشكي مكة
( ﭵ ﭶ) أي :للكافري�نُ ،
ِ
َ
صدق اهلل
وغريه�م( :ﭷ) أي :س� َي ْغ ِلبكم املس�لمون عن قري�ب يف الدُّ نيا .وق�د
النبي  ،وحت َّق َقت للمؤمنني بعدَ ه.
وعدَ ه ،وحت َّق َقت هذه ال َغلبة يف حياة ِّ
خاصة.
وقال ُ
املفسين :هذا التهديد لليهود َّ
بعض رِّ

ُ
أصاب،
رس�ول اهلل  من أهل َبدْ ر ما
أصاب
َ
َ
وق�د ق�ال اب ُن ع َّباس  :لـماَّ
ورجع إىل املدينة ،مجع اليهود يف س�وق بني َقينُقاع ،وقال« :يا معرش هيودِ ،
أس�لموا قبل أن
َ
ْ
َ
َ
َ ُ
ِ
أصاب ُق َر ً
نفرا من
ُيصي َبك�م اهلل بما
حمم�د ،ال َي ُغ َّرنَّك من نفس�ك أن َ
َ
قتلت ً
يش�ا» ،فقالوا :يا َّ
أغامرا ال ِ
فت أنَّا نحن الناس ،وأنَّك
لعر َ
يعرفون القتال! إنَّك -واهلل -لو قات ْلتَنا َ
ُق َريش ،كانوا ً

تلق مث َلنا! فأنزل اهلل يف ذلك( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
مل َ
ﭽ) ،إىل قوله( :ﮜ ﮝ ﮞ)(((.

عقابم يف اآلخرة؛ فقال( :ﭸ) أي :جُت َمعون وتُس�اقون يوم
ثم بينَّ اهلل تعاىل هَ
ِ
ِ
ِ
القيامة (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) (المهاد) :هو الفراش .فبئسماَ َم َّهدتُم ألن ُفسكم ،وبئسماَ
أوردمتوها من العذاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

للنبي - واملؤمنني يف َع ْهده وبعدَ ه -ب َغ َل َبتهم عىل الكافرين يف الدُّ نيا.
البِشارة ِّ

((( رواه أبو داود ( ،)3001والبيهقي ( ،)18629وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود.
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وفيهاَّ :
أن انتقام اهلل من الك َّفار يشمل الدُّ نيا واآلخرة.

راش الكافر منها ،ب�ل ِ
وفيه�اَّ :
أن ِمن ع�ذاب النَّار أن يكون فِ ُ
أيضا؛ كام يف قوله
وغطاؤه ً

تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [األعراف.]41 :
وفيهاَ :وعْدٌ من اهلل تعاىل للمؤمنني ،ووعيدٌ للكافرين.

انترص املس�لمون عىل اليهود من بني ُق َريظة ،وبني َق ْينُقاع،
وو ْعده تعاىل ال يتخ َّلف؛ فقد
َ
َ
حصل يف ب�دْ ٍر و ُأحدٍ
ِ
وبن�ي النَّضير ،و ُفت َحت خيبر .وانترصوا على ُمرشكي ال َع َرب؛ كما
ُ
َ َ
ِ
وغريها من ال َغ َزوات.

(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ):

خاطب اهلل تعاىل اليهو َد؛ ليع َتبرِ وا بام أصاب ُمرشكي ُق َريش من اهلزيمة؛ فقال( :ﭿ
ثم
َ
ﮀ ﮁ) -يا معرش اليهود( -ﮂ) أي :عالم ٌة عظيم ٌة عىل ِصدق اهلل يف َو ْعده لنب ِّيه،
بالنرص عليكم ،وأنَّكم ستُغ َلبون.
(ﮃ ﮄ) فِ ْرقتَني (ﮅ) أي :اجتمعتَا يف َي ْوم َبدْ ر للقتال:

النب�ي  وأصحابه ،فقد كان�وا ُيقاتِلون
(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) وه�م:
ُّ

إلعالء كلمة اهلل ،وكان عدَ ُدهم ثال َثامئة وثالثة عرش اً
رجل.

(ﮌ ﮍ) باهلل ورسوله ،وهمُ :م ِ
نحوا من ألف.
رشكو ُق َريش ،وكان عدَ ُدهم ً

املرشك�ون الم ِ
الم ِ
(ﮎ ﮏ) يعن�ي :ي�رى ِ
س�لمني مث َل ْيه�م؛ ذل�ك َّ
رشكني
أن ُ
ُ
ِ
عن�د التحامهم باملس�لمني َر َأوا عد َد املس�لمني ِض َ
عف عدَ دهم؛ فك َّثر اهلل املس�لمني يف أعينُ
الذ ْعر واهل َلع يف ِ
ِ
َ
نفوسهم ،وكان هذا من أسباب
نحوا من أل َفني؛
املرشكني ،فر َأوهم ً
فحصل ُّ ُ
هزيمتهم .وهذا أقرب ما قيل يف تفسري اآلية.
الم ِ
رشكني مثليَ عدَ ِد أن ُف ِس�هم؛ فق َّلله�م اهلل تعاىل يف أع ُينهم
وقيل :كان املس�لمون َيرون ُ
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ٍ
وهم
حتى ر َأوهم س�تَّامئة وس� َّت ًة وعرشين ،ثم ق َّللهم اهلل يف أع ُينهم يف حالة أخرى ،حتى ر َأ ُ
مثل عدَ ِد أن ُف ِسهم.

ِ
ورة «األنفال» -يف غزوة
الج ْمع َ
فإن قيل :فام َو ْجه َ
بني التأويل األول ،وقول اهلل تعاىل يف ُس َ

َبدْ ر( :-ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [األنفال]44 :؟

املرشكني قب�ل القتال ،ليجرتئ ِ
ِ
فاجل�وابَّ :
املرشكون
أن اهلل تعاىل ق َّلل املس�لمني يف أعينُ
ِ
عليه�م وال ِ
املرشكني -ل َي ْج ُبنوا -وق َّللهم
ينرصف�وا ،فلماَّ أخذوا يف القتال ك َّثرهم اهلل يف أعينُ
فه ِز َم ِ
املرشكون ب َف ْضل اهلل و َعونه.
يف أعينُ املؤمنني -ليجترَ ِ ئوا-؛ ُ
ِ
ها وال اً
خيال.
وقوله (ﮐ ﮑ) أي :رؤية ظاهرة حم َّققة ،ليست َو مًْ
(ﮓ ﮔ) ويقوي (ﮕ) و َعونه (ﮖ ﮗ) من ِ
ِ
وأهل طاعته.
عباده
ِّ
ِ
ملحم�د  وأصحابِ�ه ي�و َم ب�در -وه�م ِق َّل�ة -على
(ﮙ ﮚ ﮛ)
النصر َّ
ِ
املرشكين -وه�م كث�رة( -ﮜ) أيِ :ع َظ�ة عظيمة وآي�ة (ﮝ ﮞ) وهم:
أصحاب العقول السليمة ،واألفهام املستقيمة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

النبي  وأصحابِه عىل ِ
املرشكني.
ك رَْس ُغ ُرور اليهود ،بتذكريهم بن رَْص ِّ
ِ
وفيهاَ :و ُ
أشباههم.
عظ الك َّفار بمصائر

وخصهم بالنرص.
وفيها :النِّعمة العظيمة من اهلل تعاىل عىل املسلمني ،وأنَّه تعاىل اصطفاهم
َّ

عجيب من أسباب النرص؛ وهو :التكثري والتقليلَّ ،
وأن اهلل تعاىل يقدِّ ر هذا
ب
ٌ
وفيها :س َب ٌ

بح َسب مصلحة أوليائه.
تارةً ،ويقدِّ ر هذا أخرىَ ،
وفيها :عذاب الك َّفار يف الدُّ نيا قبل اآلخرة.

أن عدَ د اجليش ليس ِمقياسا للنرص واهلزيمة؛ بل ِ
وفيهاَّ :
العربة باإليامن والكُفر ،واليقني
ً

َّ
والش ّك.

رب بغريه ،وال يع َتبرِ إلاَّ
وفيهاَّ :
أصحاب البصرية.
ُ
أن العاقل هو َمن اعت َ
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(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ):

والسلاح؛ وظنُّوا هَّأنم س�ينت رَِصون
ولـَّم�اَّ كان اليه�ود قد اغَت�رَ ُّ وا َّ
بالقوة والكثرة واملال ِّ
أن هذه األش�ياء من مت�اع الدُّ نيا الزائلةَّ ،
هب�ذا؛ بينَّ اهلل تعاىل َّ
خري وأبقى؛ فقال
وأن اآلخ�رة ٌ

تعاىل:

ِ
والمز ِّين
(ﮠ ﮡ) أيُ :جع َلت هذه األش�ياء الس�بعة -اآلتيةُ -مز َّين�ة يف ُق ُلوهبمُ .

واختبارا للعباد .واملعنى :هَّأنا جع َلت ال ُق ُلوب متع ِّلقة هبا.
هو اهلل ؛ ابتال ًء
ً

َّ
وقول�ه (ﮢ ﮣ) وه�ي مج�ع َ
�هوة) :ت ََوقان النف�س إىل اليشء،
�هوة»،
و(الش ْ
«ش ْ

السبعة املذكورة.
اهنم َك الناس يف حمبة هذه َّ
المشتهاة .وقد َ
و َمي ُلها إليه .واملراد :األشياء ُ

ألن ِ
الش َهوات؛ فقال( :ﮤ ﮥ) ،وبدأ بالنِّساء؛ َّ
ثم بينَّ تعاىل هذه َّ
الفتنة هب َّن أشدُّ ،
ْت َب ْع ِدي فِ ْتنَ ًة َأ رَض َعلىَ الر َج ِ
ُ
حبائل َّ
وه َّن
ال ِم ْن الن َِّساء»(((.
الشيطان؛ ففي احلديثَ « :ما ت ََرك ُ
ُ
ِّ
َّ
ويدخل فيه َّن :الزوجات واإلماء.

فمن اختذ املرأة الصاحلة إعفا ًفا لنفس�ه ،وابتغا ًء لكثرة الولد؛
وليس يف اآلية ذ ٌّم للنِّس�اء؛ َ

َاعَ ،و َخْي�رْ ُ َمتَا ِع الدُّ ْن َيا
مأج�ورا ،وه�ذا
كان
ب فيه؛ كام يف احلدي�ث« :الدُّ ْن َيا َمت ٌ
مطل�وب مر َّغ ٌ
ٌ
ً
الصالحِ َ ُة»(((.
املرأ ُة َّ

أما إذا كان فيها ُش ٌ
غل عن الطاعة وأمور اآلخرة ،أو كان بطريق احلرام؛ فهذا هو املذموم.

لش�دَّ ة الميل إليهمِ ،
بالذك�ر دون اإلناث؛ ِ
خصه�م ِّ
والفتنة هبم أش�دُّ ؛ فهم
(ﮦ) َّ
َ
ُ
التفاخر والبغ�ي والتكبرُّ  .واألوالد ُعمو ًما فِتنة؛ كام قال تعاىل( :ﮝ
زين� ٌة وفِتنة تؤ ِّدي إىل

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [التغابن.]15 :
((( رواه البخاري ( ،)5096ومسلم (.)2740
((( رواه مسلم (.)1467
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ِ
ِ
وتكثري ُأ َّم�ة النبي  ،ممَّن يعبد اهلل
تكثري الن َّْس�ل،
ب البنني ألجل
أ َّم�ا إذا كان ُح ُّ
وح�دَ ه ال رشيك له ،وألجل املنفع�ة يف احلياة وبعد املامت؛ فهذا ممدوح؛ ففي احلديث« :إِ َذا
ان ا ْن َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه ،إِلاَّ ِم ْن ثَلاَ َث ٍة :إِلاَّ ِم ْن َصدَ َق ٍة َج ِ
ات ِ
اإلن َْس ُ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِع ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِهَ ،أ ْو َو َل ٍد
َم َ
َصالِ ٍح َيدْ ُعو َل ُه»(((.
ِ
و(القنط�ار) :هو املال
(ﮧ ﮨ) أي :األم�وال الكثيرة والكن�وز الوفرية.

بعض�ه عىل بعض .وقيل :هو أل�ف دينار من الذهب ،وقيل :اثن�ا عرش أل ًفا ،وقيل:
اجلزي�ل ُ

أربعون أل ًفا ،وقيل غري ذلك.

وخص َ
هذين
المش�تهاة؛ فقال( :ﮩ ﮪ ﮫ)،
َّ
ثم بينَّ نو َعني من األموال ُ
اجلوهرين؛ لتع ُّلق ال ُق ُلوب هبام أكثر من غريمها.
َ
وح�ب امل�ال إذا كان للنَّفقة يف ال ُقرباتِ ،
وص َلة األرحام ،ووج�وه البرِ ِّ والطاعات؛ كان
ُ ُّ
ُ

حممو ًدا ُيثاب عليه .وإن كان للفخر ُ
الضعفاء؛ كان مذمو ًما؛
والخيالء ،والتكبرُّ والتجبرُّ عىل ُّ
لأِ
ِ
ٍ
ِ
�و َيت َِّقي فِ ِيه َر َّب ُهَ ،و َي ِص ُل
فف�ي احلدي�ث« :إِ َّنماَ الدُّ ْن َيا َ ْر َب َع�ة َن َف ٍرَ :ع ْبد َر َز َق ُه اهلل َم اًال َوع ْل اًمَ ،ف ُه َ
فِ ِ
المن َِاز ِلَ ...و َع ْب ٍد َر َز َق ُه اهلل َم اً
ي�ه َرحمِ َ� ُهَ ،و َي ْع َل ُم هلل فِ ِيه َح ًّقا؛ َف َه َ
�ال َولمَ ْ َي ْر ُز ْق ُه ِع ْل اًم،
�ذا بِ َأ ْف َض ِل َ
َف ُه َو يخَ ْبِ ُط فيِ َمالِ ِه بِ َغ رْ ِي ِع ْل ٍم ،لاَ َيت َِّقي فِ ِيه َر َّب ُهَ ،ولاَ َي ِص ُل فِ ِيه َرحمِ َ ُهَ ،ولاَ َي ْع َل ُم هلل فِ ِيه َح ًّقا؛ َف َه َذا
ِ
َ
احلديث(((.
المن َِاز ِل»...
بِ َأ ْخ َبث َ
الس ِ
ذكر اهلل تعاىل نو ًعا آخر من َّ
�ارحة
الش َ
�هوات؛ فقال( :ﮬ ﮭ) أيَّ :
ث�م َ
ِ
اً
(خيل)؛ ألهنا ختتال يف ِمش�يتها ،أو ألن صاحبها ُيبتلىَ
�ميت
بالرعي ،واملع َّلمة ،احلس�انُ .س ِّ
َّ
ُ
بالخيالء بس َببها.

اختذها لي ِ
جاهد عليها؛ فهو مأجور .وم�ن َ
فخرا ُ
وخ َيالء؛ فهو مأزور ،و َمن
فم�ن َ ُ
اختذها ً
َ

َ
حق اهلل يف رقاهبا؛ فهو مستور؛
اختذها
ينس َّ
لتتناس�ل عندَ ه ،فيبيعها ويتع َّفف من ك َْسبها ،ومل َ
َ

كام جاء معناه يف احلديث(((.
((( رواه مسلم (.)1631

((( رواه الرتمذي ( ،)2325وابن ماجه ( ،)4228وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3024
((( رواه البخاري ( ،)2860ومسلم (.)987
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(ﮮ) هي املوايش ،من اإلبل ،والبقر ،والغنَم ،وهي مجع « َن َعم» .وفيها املركَب،

والزينة.
واملط َعمِّ ،

للزراعة ِ
والغراس.
(ﮯ) :األرض املتَّخذة ِّ

(ﮱ) أي :املذكور من األصناف الس�بعة املتقدِّ مة (ﯓ ﯔ ﯕ) أي :ما
وس ِّميت ( ُدنيا)؛ لدُ ن ُِّو َمرتبتِها بالنسبة لآلخرة.
يتن َّعم به أه ُلها ،ثم يذهب ويفنَىُ .
ِ
احلسن الدائم يف اآلخرة ،وهو اجلنَّة.
(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) أي :املرجع َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ب َّ
�هوات يف ُق ُلوهبم ،ابتال ًء هلم .ولوال هذا
الش َ
حكمة هلل تعاىل بابتالء الناس ،بتزيني ُح ِّ
يِ
ويعص.
الح َّجة ،ومل يتبينَّ للناس َمن يستجيب ويطيع ممَّن يأ َبى
مل ت ُقم ُ

وفيهاَّ :
أن هذه الس�بعة املذكورة يف اآلية ،ليس�ت مذموم ًة بإطلاق؛ وإنَّام َمدْ ُحها و َذ ُّمها
ُعم َلت فيه ،وبحسب م ِ
بحسب ما است ِ
وقعها من ال َق ْلب.
َ َ َ
َ َ
وفيها :تقديم األشدِّ فاألشدّ من ِ
الفتنة يف ِّ
الذكر.

والف َّضة أش�دُّ خط�را من بقية األم�وال؛ ِ
أن الذه�ب ِ
وفيه�اَّ :
لع َظم االفتت�ان هبام ،وتع ُّلق
َّ
ً

ال ُق ُلوب هبام أكثر من غريمها.

أن املال ك َّلام ك ُثر ،ازدادت ِ
وفيهاَّ :
الفتنة به.
َ

وفيهاَّ :
فخرا ،الس َّيام إن كانت مع َّلمة مز َّينة.
أن اخليل أعظم املركوبات من
ِّ
الدواب ً
وفيهاَّ :
فيصدُّ ه ذلك عن طاعة اهلل.
أن من الناس َمن ُيفتَن ِّ
بالزراعةُ ،

ُّ
واحلث عىل استعامهلا يف طاعة
وفيها :تزهيدُ النفوس عن التع ُّلق هبذه األصناف السبعة،

اهلل تعاىل.

وفيه�ا :تنقيص ش�أن هذه الدُّ نيا ،وبي�ان حقارهتا بالنس�بة لآلخرة؛ لئَّل�اَّ تتع َّلق بمتاعها

ال ُق ُلوب.
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وفيها :أنَّه ينبغي أن تكون حم َّبة اهلل يف ال َق ْلب ،مقدَّ مة عىل هذه َّ
الش َهوات.
احلسنة يف استعامل هذه األشياء يف طاعة اهلل.
وفيها :ابتغاء البيئة َ

وفيهاَ :ذم االفتخار بالبنني ،وأنَّه ينبغي ِ
احل ْرص عىل ْ
أن يكونوا أعوانًا عىل طاعة اهلل.
ُّ

وفيه�ا :التنبي�ه على َّ
أن نعيم الدُّ ني�ا ال ُبدَّ أن يحُ َرم اإلنس�ان منه ،أو من بعض�ه ،إ َّما بعدَ م

بمفارقة صاحبه له.
حصوله ،أو بفنائه ،أو بنَقصه ،أو ُ

وفيها :هتذيب النفوس ،وجماهدهتا يف عدم التع ُّلق هبذه َّ
الش َهوات.

وفيه�ا :أنَّه مهام كان مت�اع الدُّ نيا ُم َز َّينًا يف ال ُق ُلوب ،اً
مجيل يف األعينُ  ،مرغو ًبا إىل النفوس؛
فال جيوز أن ُي ْب ِعد عن ذكر اهلل ،بل ينبغي أن ُيستَعمل يف طاعة اهلل.
وفيها :أنَّه ليس هناك دار ثالثة غري الدُّ نيا واآلخرة ،والقرب أول منازل اآلخرة.

وفيهاُ :مواس�اة الفقراء ،الذين ال يمكنهم احلصول عىل هذه َّ
�هوات أو أكثرها؛ ببيان
الش َ

َّ
أن متاع الدُّ نيا قليل.

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ):
مِ
وزهدَ هم يف الدُّ نيا الفانية؛ فقال:
ثم
َ
هم املؤمنني للعمل لآلخرةَّ ،
استنهض اهلل تعاىل َ

حممد  -للناس (ﯞ) أيَ :أ ُأخبرِ ُ كم بخرب عظيم (ﯟ ﯠ
(ﯝ) -ي�ا َّ

ﯡ) أي :بام هو أفضل من زينة الدُّ نيا َ
وش َهواهتا؟ و(امليم) يف قوله (ﯡ) عالمة
ذكرها.
مجع الذكور ،وهي إشارة إىل املذكور من األصناف السبعة التي تقدَّ م ُ

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) :ه�ذا ه�و ج�واب االس�تِفهام ،وم�ا تنتظ�ره النف�وس.

«جنات للذين ات َقوا» ،فبدأ باخلرب َّ
الح رْص
واألصل يف ترتيب اجلملة هو
ٌ
وأخر املبتدأ؛ ل ُيفيد َ
واختص�اص املتَّقين هبذه اجلنَّات ،وهم الذين ات َقوا ،ف َع ِمل�وا بطاعته ،عىل ٍ
نور منهَ ،ي ْرجون
وترك�وا ما هناهم عنه -عن ِع ْلم -ومل ت َْش� َغ ْلهم زينة الدُّ نيا َ
�هواتهُ ا عن عبادة اهلل؛
وش َ
ثوا َب�هَ ،
خشي َة عقابه.
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وقول�ه (ﯥ ﯦ) يفي�دَّ :
ألنا عند ال َعِل�يِ ِّ الذي ال يخُ ِلف
أن هذه اجلنَّات مضمون�ة؛ هَّ
أيض�ا :ال ُق ْ�ر َب من�ه  ،ومعل�و ٌم َّ
س�قف
أن َع ْرش الرمحن
ُ
امليع�اد .وتفي�د لفظ�ة «عن�د» ً
ِ
الف ْر َدوس األعىل يف اجلنَّة.
متنوعة.
وجاءت (ﯧ) ب َلفظ اجلمع؛ لإلشارة إىل هَّأنا كثرية ِّ

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) أي :من حتت أشجارها وقصورها ،ال من حتت أرضها؛ َّ
ألن
ينساح املا ُء و ُي ِ
من عجائب اجلنَّة َّ
غرق.
أن أهنارها جتري فوق األرض ،بال أخاديد ،دون أن
َ
متنوعة؛ فمنها :أهنار املاء ،وال َّل َبنَ ،
والخ ْمر ،وال َع َسل.
ألنا خمتلفة ِّ
َ
ومجع (األهنار)؛ هَّ

بأسون؛ كام
(ﯬ ﯭ) أيُ :مقيمني ،ال يموتون ،وال هَ ْي َرمون ،وال َي ْمرضون ،وال َي ُ
َادي من ٍ
أخرب النبي « :ين ِ
َاد :إِ َّن َلك ُْم َأ ْن ت َِص ُّحوا فَلاَ ت َْس َق ُموا َأ َبدً اَ ،وإِ َّن َلك ُْم َأ ْن حَ ْت َي ْوا
ُ
ُّ
ُ
فََل�اَ تمَ ُوتُوا َأ َبدً اَ ،وإِ َّن َلك ُْم َأ ْن ت َِش� ُّبوا فََل�اَ تهَ ْ َر ُموا َأ َبدً اَ ،وإِ َّن َلك ُْم َأ ْن َتنْ َع ُموا فَلاَ َت ْب َأ ُس�وا َأ َبدً ا»،
َف َذلِ َك َق ْو ُل ُه ( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [األعراف.(((»]43 :

ذكر ُّ
ولـماَّ ذكر اهلل تعاىل ُّ
تلذ َذ ال َف ْرج؛ فقال:
تلذ َذ البطن؛ َ
املس�لامت اللاَّ يت كن معه�م يف الدُّ نيا ،واحلور ِ
ِ
العني
(ﯮ) وهي تش�مل :زوجاهتم
َّ
اللاَّ يت ُيعطِيه َّن اهلل هلم يف اجلنَّة.
(ﯯ) أي :نظيف�ة ،بريئ�ة م�ن األرجاس ِ
احل ِّس� َّية -كالبول والغائ�ط ،واملخاط،
واحلقد ،والفجورِ ،
كالغ ِّ�لِ ،ِ
واخليان�ة ،والك َِذب،
ونح�و ذلك -ومن األرج�اس املعنو َّية
واملعانَدة ،واالستِعصاء ،ونحو ذلك.-

ولـماَّ ذكر تعاىل أنوا ًعا من نعيم اجلنَّة؛ ن َّبه عىل ما هو أعىل وأعظم من مجيع ما سبق؛ فقال:
(ﯰ ﯱ ﯲ) ،وهذا كام قال يف اآلية األخرى( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)
[التوبة.]72 :

�ب ،وما قب َله نعيم بدَ ٍن وجس ٍ
وح و َق ْل ٍ
ُ
نعيم ُر ٍ
�د ،وهلذا
وإنَّما كان ِر
ُ َ
َ َ
ض�وان اهلل أكبر؛ ألنَّه ُ

((( رواه مسلم (.)2837
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َ
«و َأ ُّي
عندما َي ْع ِرض اهلل عىل أهل اجلنَّة املزيدَ  ،وأن يعط َيهم
أفضل ممَّا أعطاهم؛ فيتس�اءلونَ :
شيَ ْ ٍء َأ ْف َض ُل من َذلِ َك؟ َف َي ُق ُ
ولُ :أ ِح ُّل َع َل ْيك ُْم ِر ْض َوانيِ َ ،ف َ
ال َأ ْس َخ ُط َع َل ْيك ُْم َب ْعدَ ُه َأ َبدً ا»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
وتوج ِهها إىل اجلواب.
لتشويق النفس،
بصورة االستِفهام؛
جميء الكالم
ُّ
َ

وفيهاَّ :
أن اجلنَّة ليست واحدة؛ وإنَّام هي جنات ،ومنها :األربعة املذكورة يف قوله تعاىل:

(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [الرمحن ،]46 :ويف قوله( :ﯪ ﯫ ﯬ) [الرمحن.]62 :

َان من فِ َّض ٍ
�ة ،آنِيتُه وم�ا فِ ِيه  ،وجنَّت ِ
وق�ال رس�ول اهلل « :جنَّت ِ
َ�ان من َذ َه ٍ
ب،
ماَ َ َ
َ
َ ُ ماَ َ َ
َ ُ
الك ِ َعلىَ وج ِه ِه فيِ جنَّةِ
آنِيتُه وم�ا فِ ِيه  ،وما ب َ ال َق�و ِم وب َ َأ ْن ينْ ُظروا إِلىَ ر ِب�م إِلاَّ ِرداء ِ
َ
َ ْ
َ ُ برْ
َ هِّ ْ
َ ُ
ْ َ َ ينْ
ماَ َ َ َ ينْ
َ ُ َم�اَ َ َ
عَدْ ٍن»(((.
وفيهاَ :ف ْضل التَّقوى؛ لِـام ور َد من نعيم أهلها ،وما هلم من ِجوار اهلل؛ كام يف قوله( :ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ).

وفيهاَ :ف ْضل اجلنَّات.

ِ
اخلاصة؛ فقال( :ﯦ).
بالربوب َّية
َّ
وفيها :عناية اهلل باملؤمنني؛ حيث أضا َفهم إليه ُّ
لذات ال َق ْلبَّ ،
بني َّ
ولذات البدَ ن.
بالج ْمع َ
وفيها :اكتامل نعيم اجلنَّةَ ،
وفيهاَ :ف ْضل األزواج يف اجلنَّة؛ بكوهن َّن ُم َط َّهراتِ ،ح ًّسا ومعنًى.
(الرضا) هلل  ،كام يليق بجالله و َع َظمته.
وفيها :إثبات صفة ِّ
الو ْعد للمتَّقني.
وفيهاَ :

للمخالفني ،وهو مفهو ٌم من قوله( :ﯴ ﯵ ﯶ).
وفيهاَ :
الوعيد ُ

َ
أن عىل الدُّ عاة اإلكثار من تذكري الناس بنعيم اجلنَّة ،يف ُمقابِل َّ
وفيهاَّ :
لتنشط
لذات الدُّ نيا؛
نفوسهم لط َلب اآلخرة.
ُ
((( رواه البخاري ( ،)6549ومسلم (.)2829
((( رواه البخاري ( ،)4878ومسلم (.)180
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الش�هوات الس�بعة -من َّ
وفيهاَّ :
أن َّ
لذات الدُّ ني�ا -املذكورة يف اآلية الس�ابقة ،يمكن أن

تكون خريً ا لصاحبها؛ كام يدُ ُّل عىل ذلك قوله( :ﯟ ﯠ ﯡ).

لس ِ
أن العبد إذا َع ِل َم َّ
وفيهاَّ :
وره و َف َر ِحه.
أن اهلل تعاىل قد
أتم رُ
ريض عنه؛ كان ذلك َّ
َ

َ
وفيه�اَّ :
إحلال اهلل ِبرضوانه عىل أهل اجلنَّة ،أعظم من س�ائر م�ا فيها من النعيم ،وال
أن
يزيد عليه إلاَّ نعيم ِ
رؤية َو ْجه اهلل .
ُ
ألن اهلل بصري ِ
ِ
نفس�ه عىل التَّقوى؛ َّ
وفيهاَّ :
بالعباد ،فيع َلم املتَّقني
أن عىل العبد أن حياس�ب َ
الذين يؤثِرون ما عند ربم ،وغريهم الذين يؤثِرون َشه ِ
َ
وحظوظ النفس.
وات الدُّ نيا
َ
ُ
ُ
هِّ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ):

فذكر َّ
أن أول صفاهتم
ثم بينَّ تعاىل َمن هم هؤالء املتَّقون ،الذين اخت ُُّصوا بتلك اجلنَّات؛ َ
متو ِّسلني يف ُدعائهم( :ﭓ ﭔ ﭕ) استجاب ًة ألمرك؛
اإليامن؛ فقال( :ﭑ ﭒ) َ

آثارها.
(ﭖ ﭗ ﭘ) أي :استرُ ْ هاُ ،
وامح َ

الم ْؤ ِم َنَ ،ف َي َض ُع َع َل ْي ِه َكنَ َف ُه َو َي ْسترُ ُ ُهَ ،ف َي ُق ُ
ْب ك ََذا،
ولَ :أ َت ْع ِر ُ
ف َذن َ
ويف احلديث« :إِ َّن اهلل ُيدْ نيِ ُ
�ولَ :نعمَ ،أي رب .حتَّى إِ َذا َقرره بِ ُذنُوبِ ِه ،ور َأى فيِ َن ْف ِس ِ
َأ َت ْع ِ
�ه َأ َّن ُه َه َل َك؛
�ر ُ
َّ َ ُ
ْب ك ََذا؟ َف َي ُق ُ َ ْ ْ َ ِّ َ
ف َذن َ
ََ
ِ
ِ
َاب َح َسنَاتِ ِه»(((.
َق َالَ :سترَ ْ تهُ َا َع َل ْي َك فيِ الدُّ ْن َياَ ،و َأنَا َأ ْغف ُر َها َل َك ال َي ْو َمَ ،ف ُي ْع َطى كت َ
عذابا ،ب َف ْضلك ورمحتك.
ومن متام ُدعاء املتَّقني( :ﭙ ﭚ ﭛ) أي :اد َفع عنَّا هَ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
توسل املؤمنني إىل اهلل ُبربوب َّيته.
ُّ

وفيه�ا :اس�تجابة املؤمنني ألم�ر اهلل؛ لقوله( :ﭔ ﭕ) ،وهذه االس�تجابة تش�مل:

ال َق ْلب وال ِّلسان واجلوارح.

ب ملغفرة ُّ
وفيهاَّ :
قوي قو َيت املغفرة.
الذنوب ،وأنَّه ك َّلام َ
أن اإليامن س َب ٌ
((( رواه البخاري ( ،)2441ومسلم (.)2768
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ِ
وفيهاَّ :
وأنم غري معصومني ،ولكنَّهم يتوبون ويس َت ْغ ِفرون.
أن املؤمنني ُي ْذنبون ،هَّ

وفيها :عدم اكتفاء املسلم بط َلب َسترْ ُّ
أيضا
الذنوب وت َْرك ال َف ْضح أمام الناس؛ بل يط ُلب ً
النجاة من العذاب.
وفيها :حسن املدخل يف الدُّ عاء ،بالتوسل إىل اهلل باألعامل الصاحلة للدَّ ِ
اعي.
ُ
ُّ
وفيهاَّ :
عذاب اهلل ،وال يأ َمنون َمك َْره.
أن املؤمنني -مع إيامهنم -خيافون
َ

(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ):
بالصرب بعد اإليامن؛ فقال:
ذكر اهلل تعاىل َمزيدً ا من صفات أولئك املتَّقني؛ فثنَّى َّ
ثم َ

(ﭝ) أي :عىل أقدار اهلل ،وعىل طاعته ،ويحَ ْ بِسون أن ُف َسهم عن معصيته.
(ﭞ) :بالقولِ ،
والف ْعل ،والنِّـ َّية ،مع اهلل ومع َخ ْلقه.
ق�ال قتادة « :ق�وم صدَ َق ْت أفواههم ،واس�تقامت ُق ُلوبم ِ
وألس�نَتُهم ،وصدَ قوا يف
ُ
هُ
َ
ٌ
الس والعالنية»(((.
رِّ ِّ
ربم ،املواظِبني عىل عبادته.
المطيعني هَّ
(ﭟ)ُ :
(ﭠ) :الباذلني أموالهَ م يف وجوه اخلري.

الس َحرـ وهو آخر ال َّليل،
ربم املغفر َة يف وقت َّ
(ﭡ ﭢ) :السائلني هَّ

اإلهلي.
ُق َبيل الفجر -وهو وقت النُّزول
ّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

والصدق ،وال ُقنُوت ،واإلنفاق ،واالس�تغفار يف األس�حار.
بالصبرِّ ،
َف ْض�ل االتِّصاف َّ
أيض�ا َذم أضدادها ،من :الج َ�زع ،والك َِذبِ ،
والعصيان ،وال ُب ْخلُّ ،
�ح،
وه�ذا
يتضمن ً
والش ّ
َ
َّ
َّ
وت َْرك االستغفار.
وفيهاَّ :
وكمل نفس�ه
أن ِس� ْلعة اهلل غالية ،ال يناهلا إلاَّ َمن ات َ
َّصف هبذه ِّ
الصفات العظيمةَّ ،
يف ِّ
ظاهرا وباطنًا.
كل واحدة منها،
ً
((( تفسري الطربي (.)264/6
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وفيهاَّ :
أن املتَّقني مهام َع ِملوا من الطاعات؛ َي َرون أن ُف َسهم ُم َق رِّصين حيتاجون إىل االستغفار.

الس َحر ،واإلكثار من االستغفار
حتري أوقات اإلجابة يف الدُّ عاء ،ومن ذلك :وقت َّ
وفيهاِّ :
فيه؛ فهو وقت الن ِ
الر ِّب تبارك وتعاىلَ « :م ْن َي ْس َت ْغ ِف ُرنيِ َف َأ ْغ ِف َر َل ُه»(((.
ُّزول
اإلهلي ،وقول َّ
ِّ

أن َ
وفيهاَّ :
الس َحر ،كام قال
أهل االستغفار باألسحار هم من أهل َّ
الصالة؛ ف ُي َص ُّلون قبل َّ
احلس ُن ال َب رْ ِ
الس َحر ،ثم استغ َفروا»(((.
ص ُّي َ « :مدُّ وا َّ
الصالة إىل َّ
الصبح
الص ْبح؛ كام قال َز ْيد بن أس� َلم« :ه�م الذين ُي َص ُّلون ُّ
و ُيتْبِعون االس�تغفار بصالة ُّ

يف اجلامعة»(((.

العبادة يف أوقات َغ ْف َلة الناس ونَو ِمهم ،ومنها :وقت السحر؛ ِ
وفيهاَ :ف ْضل ِ
فالعبادة فيها
َّ َ
ْ
أشق ،والنفس أص َفى ،مع ُق ْر ِ
ب اهلل تعاىل.
ُّ

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ):

الوثقى،
ولـَّم�اَّ َذ َّم اهلل تع�اىل الكافرين،
ومدح عباده املؤمنني؛ بينَّ أص�ل اإليامن وال ُع ْروة ُ
َ
وش ِ
َ
رب.
�هدَ لنفس�ه بالوحدان َّي�ة؛ فق�ال تع�اىل( :ﭤ ﭥ) أي:
حكم وقىض ،وبَّي�نَّ وأخ َ
َ
و(الشهادة) قائم ٌة عىل ِ
َّ
الع ْلم واإلعالم.

بح�ق إلاَّ هو س�بحانه( .ﭫ) أيَ :ش ِ
�هدَ ت
(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) أي :ال معب�ود ٍّ
(الع ْلم)ِ :
أيضا( ،ﭬﭭ) َش ِهدوا كذلك بوحدانيته .واملراد بـ ِ
الع ْلم باهلل  ،ورشعه.
ً
َّ
دائم يف أفعاله ،وأحكامه،
تفرده سبحانه ،فهو مت َِّص ٌ
ف بال َعدْ ل اً
(ﭮ ﭯ) أي :مع ُّ

وتدبري أمور َخ ْلقه.

أيض�ا بع�د أن َش ِ
�هد ،فاجتم�ع يف كالمه َّ 
الش�هاد َة
(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ):
حك�م لنفس�ه ً
َ

((( رواه البخاري ( ،)1145ومسلم (.)758
((( تفسري البغوي (.)17/2
((( تفسري البغوي (.)16/2
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والحك�م بألوهيت�ه تع�اىل( .ﭵ) :ذو ِ
الع َّزة وال َع َظم�ة والكربياء( .ﭶ) :ذو
َّ
ُ َ
الحكمِ ،
واحلكمة ،واإلحكام ،يف أقوالِه وأفعالِه ،وشرَ ْ ِعه وقدَ ِره.
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َف ْضل التوحيد.

وفيها :وجوب َّ
الشهادة بالتوحيد.
وفيهاَ :ف ْضل املالئكة.

الح َّجة عىل َ
الخ ْلق ،بشهادة هؤالء ُّ
الش َهداء.
وفيها :إقامة ُ

وفيها :إش�ارة إىل ما يلزم الذي ي ْشهد أن (ال إله إلاَّ اهلل) ،منِ :
الع ْلم ،واليقني ،والتل ُّفظ،
َ

واإلخبار واإلعالم.

ِ
بمقتضىَ ما َش ِهدَ به.
وفيها :اإللزام للشاهد ُ
ِ
وقرنم
وفيهاَ :ف ْضل الع ْلم ،وشرَ َ ف العلامء و َف ْضلهم؛ فإنَّه أش�هدَ هم عىل أعظم حقيقة ،هَ
ِ
باسمه واس ِم مالئكته.
لقرنم اهلل
َ
باسمه تعاىل وبمالئكته ،ولو كان أحدٌ
أرشف من العلامء هَ
أن َّ
وفيهاَّ :
كل ما ُعبِدَ من دون اهلل فهو باطل ،وإن ُس ِّم َي إهلًا.
ِ
وفيهاِ :ذكر َّ
أظهرها اهلل
الشهادة بالقول ،كام ذكر تعاىل عن نفسه .وأ َّما شهادة الف ْعل؛ فقد َ
تعاىل يف مجيع الكائنات ،والتي يدُ ُّل َخ ْل ُقها عىل وحدان َّيته بلسان احلال.
الم ِه َّمة ،وإعادهتا؛ لتثبت يف النفوس.
وفيها :التأكيد عىل األمور ُ

للشك ،والعدْ ل املنايف لل ُّظ ْلمِ ،
والع َّزة املنافية
وفيها :إثبات اهلل لنفس�ه الوحدان َّية املنافية رِّ
َ
للضعفِ ،
واحلكمة املنافية لل َع َبث.
َّ ْ

(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):

بحق إلاَّ هو؛ بينَّ لعباده كيف جيب أن يع ُبدوه؛ فقال( :ﭸ
بين تعاىل أنَّه ال معبود ٍّ
ولـَّم�اَّ َ
املريض املقبول (ﭺ ﭻ) تعاىل ،هو( :ﭼ) وهو بمعناه
الرشع�ي،
ﭹ) أي:
َّ
َّ
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ِ
خالصا لوجهه .وأ َّما اإلسالم بمعناه
رش َع،
ً
العا ُّم :االستسالم ،واالنقياد التا ُّم ،والتع ُّبد له بام َ
حممد .
ُّ
بالشع الذي أنز َله عىل َّ
اخلاص :فهو التع ُّبد هلل رَّ ْ

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) م�ن اليه�ود والنصارى .وقد وق�ع ِ
الف بينهم
اخل ُ
َ
يف دينه�م ،فصاروا فِر ًقا ِ
أيضا يف
وش� َي ًعا ،واختل�ف النصارى يف عيس�ى  ،واختلفوا ً
َ
موقفهم من نب ِّينا .
وعرف�وا الرشيع�ة
(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) أي :الت�وراة واإلنجي�ل األصل َّي�ةَ ،
و َف ِهموها ،وكذلك جاءهم ِ
الع ْلم بحقيقة نب ِّينا  ،ودينه.
َ
والتفرق والتش�تُّت ،ثم
(ﮉ ﮊ) أيُ :ظ ْل اًم لبعضهم البعض ،مح َلهم عىل التقاتُل
ُّ

كفر بنب ِّينا
تفرقوا يف مواقفه�م :فمنهم َمن َ
َح َس�دً ا لنب ِّينا  ،وبغ ًيا عىل املس�لمني ،ثم َّ

َ
ودخل يف دينه.
سالمه وواد َعه ،ومنهم َمن آمن به
وحار َبه ،ومنهم َمن
َ

(ﮌ ﮍ) أي :يجَ ْ َح�د و ُيك ِّ
َ�ذب ،أو يس�تكبرِ و ُيعانِ�د (ﮎ ﮏ) الكون َّي�ة
والرشعي�ة ،في ِ
نك�ر َّ
خلق اآلي�ات الكون َّية ،أو يجَ ْ َح�د أو ُيعانِد آياته الرشع َّية
أن اهلل هو الذي َ
ُ
َّ
التي أنزهلا يف كتبه؛ (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) أي :سي ِ
حاسبه عىل كُفره ،ويجُ ازيه عليه.
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َم ِ
الر ُس�ل ،كام قال تع�اىل -حكاي ًة عن يعقوب
عرف�ة اإلسلام العا ِّم ،الذي هو دين مجيع ُّ

 يف وص َّيت�ه ل َبني�ه( :-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [البقرة ،]132 :وقال عن التوراة:

(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [املائدة.]44 :

رشائ�ع األنبي�اء يف الدالل�ة على التوحي�د ،وإصلاح ال ُق ُل�وب ،ومكارم
وق�د حَّات�دَ ت
ُ
األخالق ،واختل َفت رشائعهم يف بعض األحكام؛ ِحلكَم يريدها اهلل .
وفيه�اَ :م ِ
حممد  ،والت�ي قال اهلل  يف
عرفة اإلسلام
ُّ
اخلاص ،وه�و رشيعة َّ

شأهنا( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [آل عمران.]85 :

وفيهاَّ :
ب عظيم لوقوع االختالف يف األُ َّمة الواحدة .ومن أسباب
أن البغي وال ُّظ ْلم س� َب ٌ

ب الرئاسة.
ذلك ً
وح ُّ
الح َسدُ ،
أيضاَ :
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وفيها :حتذير هذه األُ َّمة ممَّا وقع يف األُ َمم قبلهم.

وفيها :بيان س َبب عداوة أهل الكتاب للمسلمني.

يبق إسلا ٌم إلاَّ الذي أنز َله اهلل عىل نب ِّي�ه َّ ،
وأن بق َّية أديان األنبياء
وفيه�ا :أنَّ�ه مل َ
ُ
والتغيري.
والتبديل
التحريف
أصابا
ورشائعهم قد
ُ
هَ
ُ
أن ِ
وفيهاَّ :
املرجع يف الدِّ ين إىل اهلل .
ِ
وفيهاَّ :
أقبح من وقوعه عن َج ْهل.
أن االختالف بعد الع ْلمُ ،

وفيه�ا :سرُ ع�ة حس�اب اهلل ،من جه�ة ُق ْرب�ه وحت ُّقق�ه؛ فالدُّ ني�ا ال تلبث أن ت�زول ويأيت
ِ
ويقرره�م ُ
احلس�اب ،وم�ن جهة َّ
حماس�بة َ
بذنوهبم مجي ًعا،
أن اهلل
ٌ
الخ ْلق ،ف ُيناقش�هم ِّ
رسيع يف َ
ِ
كحسابه لنفس واحدة.
ِ
الح َّجة.
وفيهاُ :قبح املخا َلفة بعد جميء الع ْلم وقيام ُ
أن جميء ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم إذا مل ُيقا َبل باالنقياد والطاعة ،وال َف ْهم واالستِسالم؛ فال ينفع وال
ُين َِّجي صاح َبه.
وفيه�اَّ :
احل�ق؛ وإنَّام ال ُّظ ْلم
بني أه�ل الكتاب ،ليس هو البحث عن ِّ
أن س� َبب االختالف َ

والبغي.

وفيه�اَّ :
اختلف
فجدي�ر هبم أن خيت َِلفوا يف نب ِّينا ؛ فقد
أن َمن اختلفوا يف نب ِّيهم،
َ
ٌ

النص�ارى يف عيس�ى  ،فمنهم َمن ق�ال :هو اهلل ،ومنهم َمن قال :ه�و ابن اهلل ،ومنهم

َمن قال :ثالث ثالثة! واختلفوا يف نب ِّينا ؛ فمنهم َمن َّ
كذبه وعاداه ،ومنهم َمن قال:

عر َفه وجحدَ ه ،ومنهم َمن
أقر َّ
بنبوته ومل يلتزم اتِّبا َعه ،ومنه�م َمن َ
رج�ل حكي�م ،ومنهم َمن َّ
ِ
الروم.-
من َعه ُح ُّ
ب الرئاسة من اتِّباعه -ك َق ْي رَص َملك ُّ

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ):

ث�م بينَّ اهلل تع�اىل لنب ِّيه  م�ا يقوله يف جُما َدل�ة أهل الكتاب؛ فق�ال تعاىل( :ﮕ
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ِ
ِ
خ�ول يف اإلسلام؛ (ﮗ) -ر ًّدا
خاصم�وك ،وجا َدل�وك يف
التوحي�د والدُّ
ﮖ) أيَ :

وعميل وعب�اديت (ﮚ)
عليه�م ودع�و ًة هل�م( :-ﮘ ﮙ) أي :أخ َل ُ
ص�ت َق ْص�دي َ

وح�دَ ه ،ال ُأ ِ
وجوههم هلل ،وأخ َلصوا
أيضا أس� َلموا
رشك به غيره ،أنا (ﮛ ﮜ)؛ فهم ً
َ
دينَهم له.

العرب،
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) م�ن اليهود والنصارى (ﮢ) وهم ُمرشكو َ
�موا ( ُأ ِّم ِّيين)؛ نس�ب ًة إىل األُ ِّم؛ َّ
ألن عا َّمتهم جهالُ .ق�ل هلم مجي ًعا:
وس ُّ
الذي�ن ال كت�اب هلمُ .
(ﮣ) وهذا اس�تِفهام تقريري ،معناه األمر؛ أيِ :
احلض؛
أسلموا .وهو يحَ ْ ِمل معنى ِّ
أي :هلاَّ أسلمتُم بعد أن أ َتتْـكم الرباهني والب ِّينات؟!
ٌ
توبيخ للذين ال ُي ْس ِلمون.
وفيه:

ظاهرا وباطنًا؛ (ﮧ ﮨ) هداي َة
(ﮥ ﮦ) أي :است َْسلموا هلل ،وانقادوا له
ً
ِ
والفوز ِ
بخري الدُّ نيا واآلخرة.
للحق،
التوفيق
ِّ
ي�ت م�ا ه�و
وأعرض�وا ع�ن قب�ول ِّ
احل�ق؛ (ﮬ ﮭ ﮮ) أي :أ َّد َ
(ﮪ ﮫ) َ

بملوم؛ فليس عليك إلاَّ هداية الداللة واإلرشاد فقط.
واجب عليك؛ فال حتزن عليهم،
َ
ٌ
ولست َ
وبمن يؤمن ومن ال يؤمن ،واحلس�اب عندَ ه
(ﮰ ﮱ ﯓ):
علي�م بأحواهل�مَ ،
ٌ

تعاىل؛ كام قال  يف اآلية األخرى( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [الرعد.]40 :

ويف هذه اآلية من الفوائد:
ِجدال ِ
املرشكني للمؤمنني.

بحسن اجلواب يف جما َدلة ِ
املرشكني.
وفيها :أنَّه ينبغي عىل املؤمنني االستعدا ُد ُ
بني اإلخالص هلل ،واملتابعة لرسوله .
الج ْمع َ
وفيها :أمه َّية َ
وفيهاَّ :
النبي  من مقتَضيات اإلسالم.
أن اتِّباع ِّ

وفيه�اَّ :
للنب�ي  ،وليس فيهم متبوع لذاته
ح�ق مجي ِع األُ َّمة أن يكونوا تابِعني
أن َّ
ِّ
ِ
للشع وحدَ ه.
وال لصدق ُح َّجته؛ فاالتِّباع رَّ ْ
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ِ
وفيه�اَّ :
احلق ،فإذا
ـ�م -مهام بلغ م�ن اجلاللة واملكانة -فال ُيتَّبع إلاَّ مل�ا عنده من ِّ
أن العال َ

عكسه :فال جيوز اتِّباعه.
ُ
تبينَّ
ِ
حممدً ا  منهم.
العرب؛ ل َب ْعثه َّ
وفيها :منَّة اهلل عىل َ
ِ
أن َمن مل ُي ْس ِلم؛ فهو ٌّ
وفيهاَّ :
ف.
ضال
منحر ٌ

بم�ن هو ٌ
أهل للهداية ،و َمن ليس اً
وفيه�اَّ :
أهل له ،وهو أعلم بالدُّ عاة:
أن اهلل تعاىل أع َل ُم َ

قصوا يف التبليغ؟
هل ب َّلغوا ،أم رَّ

وفيه�اَّ :
أن على الدُّ ع�اة هداية الداللة واإلرش�اد -وه�ي البالغ -ولي�س عليهم هداية

التوفيق واإلهلام.

وفيهاَّ :
احلق.
فرفض َّ
أن الدَّ اعية ال ُيسأل عن عمل املد ُع ِّو ،إذا د َعاه َ
أعرض املد ُع ُّوون عن دعوهتم.
وفيهاُ :مواساة الدُّ عاة إذا
َ

ِ
الم ِ
وقد ن ُِس َ
يِّ
عرضني -بآي�ات اجلهاد والقتال-
واألم�ر
�خ االكتفا ُء بالتبليغ
بالتول وت َْرك ُ
ُ

بمنسوخ.
وأ َّما البالغ :فليس َ

احلقِ ،
الم ِ
لعناده وبالدته.
عرض عن ِّ
وفيها :توبيخ ُ
بالحسنى يف الدَّ عوة.
وفيها :أمه َّية اجلدال ُ

احلق قد ال يت َِّضح لبعض الن�اس ،إلاَّ بعد ِ
وفيه�اَّ :
والمنا َظرة؛ لِـام عندَ هم من
أن َّ
اجلدال ُ
الشبه ،وإلاَّ فالنفوس ِ
والف َطر املستقيمة ُ
احلق -يف األصل -بال ِجدال.
تقبل َّ
ُّ َ
النب�ي  إىل مجي�ع َ
الخ ْلق ،كام يف قول�ه تعاىل( :ﮞ ﮟ
وفيه�اُ :عم�وم بِ ْعثة
ِّ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) ،وأنَّه جيب عليهم الدُّ خول يف اإلسالم الذي جاء به نب ُّينا
؛ كما قال اهلل تع�اىل يف آية أخ�رى( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ) [األعراف.]158 :

وفيها :الدَّ عوة بالقولِ ،
والف ْعل ،واألحوال.
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(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ):

ٍ
ِ
بجريمة من أعظم اجلرائم
واملرشكني؛ ذكَّره�م
ذك�ر اهلل تعاىل ُمعا َقبة أهل الكتاب
َ
ولـَّم�اَّ
ِ
بني الك ِ
خيار الناس.
بعضهم ،وهي :جمَ ْ ُعهم َ
أو أعظمها -ممَّا اقرت َفه ُُفر باهلل ،و َقتْلهم َ

فق�ال ( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) الكون َّية -التي ال يس�تطيع البرش أن خي ُلقوا
مكن للبرش أن يأتوا ِ
ِمث َلها -والرشعية -التي ال ي ِ
استكبارا أو
بمثلها -ف ُيك َِّذبون ويجَ ْ َحدون،
ُ
َّ
ً
ِعنا ًدا.
ِ
فإنم يقتُلون الذين ُي َب ِّلغوهنم شرَ ْ َع
(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) وهذا غاية الكْب�رْ ؛ هَّ
َ
حصول ه�ذا من اليه�ود! (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
أكثر
اهلل .وم�ا َ
ِ
والمنكَر .يفعلون هذا ُعدوانًا و ُظ ْل اًم.
ﯣ) من اآلمرين باملعروف والناهني عن املعصية ُ
ثم أخرب عن جزائهم؛ فقال( :ﯤ ﯥ ﯦ) أي :أخبرِ هم بالعقوبة ِ
املوجعة
ْ
َ
ِ
س -وهذا أكثر -أو بام يضرُ ُّ ُ ،س ِّميت بذلك؛ بس َب ِ
ب
املؤلـمة .و(البِش�ارة) :هي اإلخبار بام َي رُ ُّ
شة عند سامعها.
رُّ
تغي ال َب رَ َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

خصهم ِّ
َّ
بالذكر لشناعته.
أن َقتْل النب ِّيني من مجلة الكُفر ،وإنَّام َّ

وخص َقتْل األخيار ِّ
بالذكر لشناعته.
وفيها :خطورة جريمة ال َقتْل،
َّ
الم ِ
عرضني بالنَّار.
وفيها :أنَّه ينبغي تبشري الك َّفار ُ

وفيهاُ :مناسبة اجلزاء للعمل؛ َ
فقابل ِكبرْ َ هم بإذالهلم بالعذاب املهني.

وفيه�ا :فضيل�ة الثبات على األمر بال َعدْ ل واخلير واملعروف ،ولو أ َّدى ذل�ك إىل ال َقتْل،

وهذا ال َقتْل من أعظم َّ
رب العاملني.
الشهادة عند ِّ

ٍ
ٍ
وفيه�اُ :مواس�اة األخي�ار املقتولني ُظ ْل اًم يف س�بيل دعوهت�م ،يف ِّ
بأنم
كل زمان وم�كان ،هَّ

ساروا يف َركْب األنبياء.
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وفيهاِ َّ :
اش�تهارا
الس� َبب؛ فاليهود هم أكثر الناس
ً
أن العربة ب ُعموم ال َّلفظ ،ال بخصوص َّ

بين الكُفر و َقتْل األنبي�اء واألخيار ،لكن ال َّلفظ عا ٌّم ،فيش�مل
الج ْمع َ
هب�ذه اجلريم�ة ،وهي َ

الصفات.
مجيع َمن اتَّصف هبذه ِّ
َ

وفيه�اَّ :
المنكَر كان من عمل األُ َم�م املتقدِّ مة ،وهو من
أن األم�ر باملعروف والنهي ع�ن ُ

الرسالة.
ِوراثة َّ
يتم تبليغ ِّ
النبوة وخالفتها ،وبه ُّ

المنكَ�ر ،ولو كانوا من
وفيه�ا :أنَّه جيب على ُعموم الناس األمر باملع�روف والنهي عن ُ

حق اهللَّ ،
خمتصة باألبرار.
أهل التقصري يف ِّ
وأن هذه الوظيفة ليست َّ

ٍ
وفيهاَّ :
بفائدة ُتن َِّجيهم من العذاب
أن حياة الك َّفار يف الدُّ نيا ومت ُّت َعهم بزينتها ،مل َت ُعد عليهم

يف اآلخرة.

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ):

ُ ِ
الم ِ
كره�م (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
جرمون
الس�ابق ذ ُ
قول�ه تع�اىل (ﯨ) أيُ :

(الحبوط)َ :ذهاب اليشء وزواله ،وعدم االس�تفادة منهَ .
أستارهم ،وأبدَ ى
فهتك اهلل
ﯭ) ُ
َ
ِ
ك�را ،ومل ينال�وا عليها ثنا ًء
خمازهي�م وس�وآهتم ،وأبق�ى هلم املذ َّم�ة ،ومل َي ْر َفع هلم هب�ذه األعامل ذ ً
م�ن املؤمنني؛ ب�ل أب َغضوهم ونالوا ال َّثناء عليه�م بالرش ،و ُع ِ
وملوا ُمعام َلة أهل الس� ِّيئات ِّ
بالذ َّلة
َ
ِّ
والصغار ،ومل تن َفعهم أعامهلم يف الدُّ نيا ِ
ستباح ًة للمسلمني.
فصارت ُم
بعصمة ِدمائهم وأمواهلم؛
َ
ْ
َّ
َ
(ﯮ) :فال ثواب هلم فيها؛ بل عقوبة وعذاب.

(الحبوط) هو املذك�ور يف قوله تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
وهذا ُ

ﭺ) [الفرقان.]23 :

ينصهم من عذاب اهلل ،أو يد َفع
وقول�ه (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) أي :لي�س هلم َمن رُ

عنهم عقا َبه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن الكافر ال يستفيد شي ًئا من أعامل اخلري التي يعملها يف الدُّ نيا.
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وفيهاُ :ش ْؤم الكُفر ،املانع من فائدة العمل يف الدُّ نيا واآلخرة.
وفيها :إذالل اهلل ِ
وخذالنه ملن استعلىَ عىل عباده املؤمنني يف الدُّ نيا.

وفيها :تعجيل العقوبات عىل الكافرين ،إضاف ًة لِـام سيحصل يف اآلخرة.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ):

التمسك بام يف أيدهيم من التوراة واإلنجيل؛ بينَّ اهلل
ولـماَّ كان اليهود والنصارى يدَّ ُعون
ُّ
ك َِذ هَبم يف هذا اال ِّدعاء؛ فقال تعاىل:
�ب ،وتن ُظ�ر (ﭓ ﭔ ﭕ
�م،
(ﭑ ﭒ) :االس�تِفهام
وتتعج ْ
َّ
ُّ
للتعج�ب؛ أي :أمل تع َل ْ
ﭖ) أي :ح ًّظا ،س�وا ًء كان اً
فإنم مل يتَّبِعوا ما فيه (ﭗ ﭘ) الذي
قليل أو كثريً ا؛ هَّ
بني أيدهيم -مل َي ْط ِمث�ه التحريف -ومنه :ما فيه
بعضه
صحيح�ا َ
وبقي ُ
ً
أنز َل�ه اهلل على نب ِّيهمَ ،
ف النبي .
َو ْص ُ
ِ
وخصوص�ا ه�ؤالء اليهود ،الذين ُد ُع�وا لتحكيم التوراة
فه�ؤالء (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)،
ً
الباقية يف أيدهيم .وقيل( :كتاب اهلل) هنا :هو القرآن.
ِ
الكت�اب (ﭞ) يف ِص َّح�ة ِ
حممد ،
دين اإلسلام
(ﭝ) ذل�ك
َّ
ُ
ونب�وة َّ
ِ
الزنا.-
بعضهم
كحدِّ ِّوقع فيها ُ
َ
وبعض احلدود التي َ
نازعة يف ش�أن إبراهيم  ،وقد جاء
الم َ
وقيل :بل التحكيم -املد ُع ُّو له -كان يف ُ
بيت ِ
ُ
عن ابن ع َّباس  قالَ :
املدراس عىل مجاعة من اليهود،
دخل
رسول اهلل َ 

أي دين
فد َعاه�م إىل اهلل ،فق�ال له ُن َعيم بن عمرو واحلارث بن زيد -ومها من اليهود :-عىل ِّ
حممد؟ فقال « :عىل ِم َّلة إبراهيم ودينه» ،فق�االَّ :
فإن إبراهيم كان هيود ًّيا!
َ
أن�ت ي�ا َّ
ُ
«فه ُل ُّموا إىل الت�وراة؛ فهي بينَنا وبينَكم» ،فأ َبوا عليه؛ فأنزل
فقال هلام
رس�ول اهلل َ :
اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) ،إىل قوله( :ﭳ ﭴ ﭵ)(((.
((( تفسري البغوي (.)21/2
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ِ
النب�ي
وينصرف م�ن جمل�س
بعضه�م،
قول�ه تع�اىل (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) أيُ :يدْ بِ�ر ُ
ِّ
 .وقد اجتمع يف هؤالء اليهود ِّ
املكذبني :يِّ
التول بالبدَ ن ،واإلعراض بال َق ْلب ،ولذا
قال( :ﭣ ﭤ) أي :وهم قو ٌم عادهتم اإلعراض ،فهذا حالهُ م.
وقليل منهم قد هدَ اه اهلل ،فلم َّ
ٌ
يتول -كابن سلاَ م وغريه.-

ويف هذه اآلية من الفوائد:

كل ِع ْلم ينت َِفع ب�ه صاحبه؛ بل بعض ِ
الع ْلم قد يكون َو اً
أنَّ�ه لي�س ُّ
ب�ال ،وزياد َة ُح َّجة عىل
ُ

أصحابه.

الح َّجة.
وفيهاُ :ق ْبح اإلعراض بعد قيام ُ

وفيها :وجوب التحاكم إىل كتاب اهلل .
ُ
الناسخ جلميع ما سبق هو :القرآن ،وإنَّام كانت دعوة اليهود للتحاكُم
احلاكم،
وكتاب اهلل
ُ
ِ
ِ
ألنم ُيك َِّذبون بالقرآن.
إىل التوراة؛ إللزامهم وإفحامهم بام فيها ممَّا كفروا به؛ هَّ
أن حتكي�م الَّش�رَّ ْ ع جي�ب أن يك�ون يف ِّ
وفيه�اَّ :
كل األمور ،م�ن :العقائ�د ،واملعامالت،

واحلدود ،واجلنايات ،وغريها.

بالت�ول؛ َّ
يِّ
بعضهم قد
الحكم عليهم
ألن َ
وفيه�ا :إنصاف الَّش�رَّ ْ ع لليهود؛ حيث مل ُي َع ِّم�م ُ

أسلم ومل َّ
يتول.
َ

الم ِ
عرضني.
وفيها :موعظة هلذه األُ َّمة ،بتحذيرها من التش ُّبه بحال اليهود ُ
وفيهاَّ :
أن عىل اجلميع السمع والطاعة واالنقياد للقرآن.

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ):

ب يِّ
التول احلاص�ل من اليه�ود ،وأنَّه بس� َبب اغرتارهم بما ا َّدعوه
ذك�ر اهلل  س� َب َ
ث�م َ
يِّ
الت�ول واإلعراض (ﭧ ﭨ)
األم�اين الباطلة؛ فقال ( :ﭦ) أي:
ألن ُف ِس�هم من
ِّ
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أي :بس� َبب قوهل�م( :ﭩ ﭪ ﭫ) أي :ل�ن تُصي َبن�ا يف اآلخ�رة (ﭬ ﭭ ﭮ)

قالئ�ل ،ث�م خيرج�ون منه�ا َبز ْعمه�م( ،ﭰ ﭱ ﭲ) أي :أبقاه�م عىل دينه�م الباطل،
وخد َعهم (ﭳ ﭴ ﭵ) :خيت َِلقون من الك َِذب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
وخصوصا الباطلةَّ ،
وأن ذلك من ُصنع أهل الكتاب.
األماين،
التحذير من االتِّكال عىل
ً
ِّ

املقصين يتش� َّبهون هب�م يف ذلك؛ فيقع�ون يف املع�ايص ،ات اً
ِّكال على رمحة اهلل،
وكثير م�ن رِّ
ٌ

و ُي َمنُّون أن ُف َسهم باملغفرة!

وش� َفقةِ َّ ،
ق�ال احلس�ن ال َبْص�رْ ِ ُّي َّ :
مجع إحس�انًا َ
مجع إس�اء ًة
وإن املنافق َ
«إن املؤمن َ
وأمنً�ا» ،ث�م تلا( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) إىل قول�ه( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)
المنافِق( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [ال َق َصص.(((»]78 :
[املؤمنون« ،]60-57 :وقال ُ
وفيهاَّ :
أن اإليامن بال َبعث وحدَ ه ال ُين َِّجي صاح َبه يوم القيامة.

متس�هم إلاَّ
وفيها :اس�تخفاف اليه�ود بعقوبة اهلل ،واغرتارهم بام يفترَ ون من َّ
أن النَّار لن َّ
أن هذا ٍ
أ َّيا ًما معدودة ،وباالنتساب إىل األنبياء ،واعتقادهم َّ
كاف يف النجاة!

ِ
وفيه�اَّ :
الته�اون يف الطاعات،
أن َج ْزم اإلنس�ان لنفس�ه بحص�ول املغفرة له ،ي�ؤ ِّدي إىل

الح ُرمات.
وعد ِم املباالة يف انتهاك ُ

ويف اآلي�ة :حتذير ال ُعصاة ُ -مرتكبي الكبائر واآلثام والفواحش -من َج ْزمهم ألن ُف ِس�هم
أن رمحة اهلل قريب من الم ِ
بالنجاة من النَّار ،بالش�فاعات والك َّفارات ،م ِ
تناسين َّ
حس�نني ،ال
ٌ
ُ
ُ
معرضون للعقوبةَّ ،
حتصل إلاَّ بإذن اهلل ،وقد ال
وأن الش�فاعة ال ُ
وأنم َّ
املفرطني ،هَّ
المس�يئني ِّ
ُ
ِ
وأن الك َّف�ارات قد ال تفي بجمي�ع ُّ
ي�أ َذن يف الش�فاعة هلمَّ ،
الذنوب ،فيبقى على العايص ما
هُ ْي ِلكه.

ِ
وفيهاَّ :
حيصل.
نفسه
ويرضها ،بأن ُي ْطم َعها فيام ال ُ
أن اإلنسان قد خيدَ ع َ
ُّ

((( الزُّ ْهد البن املبارك ( ،)985تفسري الطربي (.)45/19
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التمسك بدينهم الباطل ،و َمدْ حه ،وا ِّدعاء
وفيها :ما كان عليه اليهود -وال يزالون -من
ُّ
الفضائل ألن ُف ِسهم.

أن الذين ِ
َ
ويؤخ�ذ منهاَّ :
أحاديث يف عدم
يكذبون عىل رس�ول اهلل  ،وخيت َِلقون
َ
دخول أهل فِ ْر َقتهم أو طائ َفتِهم الن ََّار؛ هم متش ِّبهون باليهود يف افرتائهم.
وفيها :التحذير من تزكية النفس.

(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ):
ث�م َر َّد اهلل تع�اىل عىل اليه�ود ،يف ا ِّدعائهم النجا َة يو َم الدِّ ين؛ فقال س�بحانه( :ﭷ)

ِ
ههم ،وهتويل ما
أي :كيف يكون حاهلم يف ذلك الوقت .وهذا االس�تفهام لتعظيم ما س� َيدْ مَ ُ
س� َي ِحيق هبم من العذاب( .ﭸ ﭹ ﭺ) أي :للحس�اب واجل�زاء ،أي :لِـام حيدث يف
يو ٍم (ﭻ ﭼ ﭽ) :ال َّ
شك يف جميئه ووقوعه.

ب�ارة أو فاجرة ،من اجل� ِّن أو اإلنس من املك َّلفني
(ﭾ)ُ :أعط َي�ت (ﭿ ﮀ) َّ
ٍ
المج�ازاة والتوفية؛ فال
رش( ،ﮃ ﮄ ﮅ) يف ه�ذه ُ
(ﮁ ﮂ) م�ن خير أو ٍّ
حق.
حق ،وال ُيزاد يف س ِّيئاته بغري ٍّ
ُين َقص أحدٌ من حسناته بغري ٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
أن التوفية الكاملة عىل األعامل هي يف يوم القيامةَّ ،
َّ
وأن اإلنس�ان قد ُي َو ىَّف ش�ي ًئا من عمله
يف الدُّ نيا -بس�ع ٍة يف ِرزقه عىل حس�نة ،أو بم ٍ
صيبة عىل س� ِّيئة -لكن اجلزاء التا َّم ال يكون إلاَّ
َ َ
ُ
َ

يو َم الدّ ين.

وفيها :إثبات اليوم اآلخرَّ ،
وأن َمن َّ
شك فيه فهو ُمك َِّذب باهلل.

ِ
الكف عن
للمس�يئني يف
وفيها:
ِّ
ٌ
للمحس�نني يف االزدياد من الطاعات ،وموعظ ٌة ُ
ترغيب ُ

الس ِّيئات.

وفيها :عَدْ ل اهلل الكامل ،وتنزهيه عن ال ُّظ ْلم ،وقضاؤه الفاصل يو َم القيامة.
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(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):

دالئ�ل التوحيدِ ،
َ
َ
النبي  مع
وص َّح َة دين اإلسلام،
ذكر اهلل تعاىل
وحال ِّ
ولـَّم�اَّ َ
املخا َطبين بالدَّ ع�وة -من ِ
املرشكني وأهل الكت�اب -وكان ُ
أهل الكت�اب يريدون أن تكون
ِ
النبوة يف غري بني إرسائيل :بينَّ َ اهلل  يف هذه اآلية
السياد ُة الدِّ ين َّية هلم ،و ُينكرون أن تكون َّ
الم ْل َك إىل َمن يشاء.
فيمن يشاء ،وين ُق ُلها وين ُق ُل ُ
أنَّه جيعلها َ
النبي  س�أل ر َّبه  أن يجَ ْ عل ُم ْل َك ِ
وقي�لَّ :
والروم يف ُأ َّمته ،ووعدَ
ف�ار َس ُّ
إن َّ
ملحم�د ُم ْل ُك ِ
فار َس
المنافِقون واليه�ودَ :ه ْي َ
هات َه ْي َه�ات! من أين َّ
صحابتَ�ه بذلك؛ فق�ال ُ
والروم؟! فأنزل اهلل هذه اآلية(((.
ُّ

وأم�ر اهلل تع�اىل نب َّي�ه  واملؤمنين أن ُي َع ِّظموه؛ فقال هل�م( :ﮇ ﮈ) أي :يا

وتدبري األمور؛ فهو مالك اململوكات ،ومالك تدبري
الترصف التا ُّم،
اهلل (ﮉ ﮊ) :ل�ه
ُ
ُّ
اخلالئق ك ِّلها.

الم ْلك باإليتاء والن َّْ�زع؛ فقال( :ﮋ ﮌ) أي:
فس هذا
التصر َ
ف والتدبري يف ُ
ث�م رَّ
ُّ

الس�لطان والغ َلبة (ﮍ ﮎ) وتريد ،فت َُم ِّلكه وت َُس� ِّلطه عىل َمن تش�اء .ومن األنبياء
تعطي ُّ

والس�لطان -كداو َد وس�ليامن  -ومنهم َمن آتاه
مج�ع اهلل له َ
بني َّ
َم�ن َ
والم ْلك ُّ
النبوة ُ
نبو ًة ومل يؤتِه ُملكًا وال ُس ْلطانًا.
َّ
(ﮏ ﮐ) أي :تمَ نعه وتَس ِ
�لبه (ﮑ ﮒ) :باملوت ،أو تس�ليط غريه عليه ،وقد
ْ
ْ
يكون ابتال ًء أو عقوبة.
الم َ
النرص
والس�لط َة ،أو
لك ُّ
(ﮓ ﮔ ﮕ) (اإلع�زاز) :التقوية ،وقد يكون بإعطائه ُ
َ
ِ
والغنيم�ة ،أو ِ
بالنبوة
بإلق�اء اهلَيب�ة يف ُق ُلوب الن�اس .وأعظم من ذلك :اإلع�زاز
الغن�ى ،أو
َّ
والرسالة ،واإلعزاز باإليامن ِ
والع ْلم والطاعة.
ِّ
ِ
ب ِ
ض ِ
اجل ْزي�ة علي�ه .وأس�وأ اإلذالل :ما يكون
(ﮖ ﮗ ﮘ)َ :
بس� ْلب ُم ْلك�ه ،أو رَ ْ
بالكُفر واملعصية.
((( تفسري القرطبي (.)52/4
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ث�م أثن�ى اهلل تعاىل عىل نفس�ه؛ فق�ال( :ﮚ ﮛ) أي :املصال�ح واملناف�ع ،الدُّ نيو َّية
(الرش) ها هنا؛ َّ
ألن املقا َم مقا ُم ثناء و َمدْ ح.
واألُخرو َّية .ومل يذكر
َّ
(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)؛ فال يمتنع عليك يشء ،وال ُي ِ
عجزك.
ٌ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعليم ِ
العباد ُشكر النِّعمة.

ِ ِ
يب
النبي العر ِّ
وفيه�ا :ذكر نعمة اهلل على هذه األُ َّمة ،بنقل َّ
النبوة من بني إرسائي�ل إىل هذا ِّ
ِ
ِ
وأفض�ل َ
ورس�ول اهلل إىل مجيع
الخ ْلق،
�ي  ،خاتَ� ِم األنبي�اء،
يش
املك�ي األُ ِّم ِّ
ِّ
ال ُق َ�ر ِّ
الثق َلني اإلنس واجلن.

النبوة
الملك أو َّ
وفيه�ا :تفوي�ض األمور إىل اهلل ،وأنَّه ال جيوز االعرتاض عىل اهلل يف َن ْقل ُ

إىل َمن يشاء.

وفيها :متام م ْلك اهلل  ،ونُقصان م ِ
لك غريه؛ َّ
فإن ُم َ
لك غريه ينت َِقل و َي ُزول ،و ُم ْلك اهلل
ُ
ُ

دائم ال حيول وال َي ُزول.
ٌ

أن اهلل ُي ِذ ُّل اجلبابرة ،و ُي ْذ ِهب ُم ْلكَهم ،كام َ
وفيهاَّ :
فعل ِبفرعون والن ُّْم ُروذ.
وفيها :االستغناء بال َّثناء ،عن الط َلب والسؤال يف الدُّ عاء.
وفيها :إثبات (اليد) هلل تعاىل ،كام يليق بجالله و َع َظمته.

وفيهاَّ :
أن اخلري بيد اهلل ،ال بيد غريه؛ ولذلك ينبغي سؤا ُله ،ال سؤال املخلوقني.
ويؤخذ منها :التحذير من ارتكاب األسباب التي تُزيل النِّ َعم.
َ

ُ
وفيه�اَّ :
اإليامن
احلق ،فيجب على بني إرسائيل
رفض ِّ
أن انتق�ال اخلري إىل الغير ،ال يجُ يز َ

حممد  ،مع كوهنا قد انتق َل ْت منهم إىل غريهم.
َّ
بنبوة َّ

والع ْلم -أقوى وأفضل من ِ
الع َّز الباطن -من اإليامن ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
كالسلطانالع ِّز الظاهر
ُّ
ٍ
بكثري من ُّ
وأيضا؛ َّ
الذ ِّل
ف�إن ُذ َّل الباطن -من الكُفر والعصيان -أس�وأ
وامل�ال واألعوانً .-

والض ْعف.-
الظاهر -كال َفقر واملسكَنة َّ
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(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ):

التوس َل إليه بأفعالِه يف الدُّ عاء؛ فقال:
ثم ع َّلم اهلل تعاىل نب َّيه - و ُأ َّمته من بعده-
ُّ
النه�ار َ
نق�ص من ال َّليل -كام
أطول ب َقدْ ر ما
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) أي :تُدْ ِخل�ه في�ه ،فيكون
َ
ُ
بعض النهار يف ال َّليل -كام يكون
الصي�ف( .-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) أي :تُدْ ِخل َ
يك�ون يف َّ
الشتاء .-وال ي ِ
يف ِّ
قدر عىل هذا اإليالج إلاَّ اهلل.
َ
وقيل :املراد بـ (اإليالج) يف اآلية :تعا ُقب ال َّليل والنهار ،وجميء هذا بعد هذا.

(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) ويدخ�ل يف ذلك :املوت ِ
احل يِّس واحلياة

ِ
احل ِّس َّية ،كإخراج النُّ ْطفة من اإلنسان واإلنسان من النُّطفة ،وال َبيضة من الدجاجة والدجاجة

من ال َبيضة ،والنواة من النخلة والنخلة من النواة.

املعنوي واحلي�اة املعنو َّية ،كإخراج املؤمن من الكافر والكافر
أيضا :املوت
ويدخ�ل فيها ً
ّ
من املؤمن ،والعالِـم من اجلاهل واجلاهل من العالِـم.
(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) أي :تُعطي�ه الرزق الكثري الوفير ،الذي َي ِ
عجز عن عَدِّ ه
ِّ
ِ
ِ
ِ
التفضل من غري اس�تحقاق ،ومن غير تضييق وال
وإحصائ�ه
ومعرف�ة مقداره ،عىل س�بيل ُّ

تقتري.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بيان ُقدرة اهلل تعاىل.

وفيها :إيالج ال َّليل يف النهار وعكسه ،ويكون بالتدريج ،وهذا من ِحكمته تعاىل ورمحته
ِ
ُ
فصول السنة األربعة ،ولو َّ
أن الناس انتقلوا من ِشدَّ ة
تتابع
بعباده؛ ل َّئال خيت ََّل نظا ُم العا َلـم ،ول َ
َ
رضر عظيم.
احلر إىل ِشدَّ ة الربد فجأةً؛
حلصل عليهم ٌ
ِّ
وفيهاِ :منَّة اهلل تعاىل عىل ِ
العباد ،بتفاوت ال َّليل والنهار.
وفيهاَّ :
الرزق بيد اهلل؛ فينبغي طل ُبه منه.
أن ِّ
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وفيهاَّ :
أن عطاء اهلل بال ِع َوض.

وفيه�اَّ :
أن اهلل يرزق املؤمن والكافر ،والَب�رَ َّ والفاجر ،بل والبهائم ،كام أنَّه  يرزق ما
تقوم به األبدان ،ويرزق ما فيه َقوام ال َق ْلب والروح -من ِ
الع ْلم واإليامن.-
ُّ

أن اهلل يرزق العبد بس َب ٍ
وفيهاَّ :
ٍ
يموت
وسعي منه عىل ِرزقه ،وقد يرزقه بال س َبب -كأن
ب
َ
قري ُبه رَ ِ
في ُثه.-
وفيهاَّ :
أن اهلل قد يرزق العبد من حيث ال يحَ ْ ت َِسب ،وال َي ْكت َِسب.

وفيها -مع التي قبلهاَّ :-
يترصف يف ال َّليل والنهار،
الم ْلك
َّ
يترصف يف ُ
والنبوة ،كام َّ
أن اهلل َّ

واحلياة واملوت.

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ):

أن الم ْلك بيده ،ي ِع ُّز من يش�اء وي ِذ ُّل من يش�اء ،فلا تُط َلب ِ
الع َّزة إلاَّ
ُ َ
ُ َ
ولـَّم�اَّ ذكر اهلل ُ َّ 
منه؛ هنى عباده املؤمنني عن مواالة الكافرين ،ابتغاء ِ
الع ِّز والنَّرص منهم؛ فقال :
َ
َ
ُ

أنص�ارا
(ﯜ ﯝ ﯞ) أي :ال جيعل�ون وال خيت�ارون (ﯟ ﯠ) أي:
ً

وأعوانًا (ﯡ ﯢ ﯣ) :من غريهم وسواهم.

والركون إليهم ،واالعتام ُد عليه�م؛ كام قال  يف اآليات
فلا جيوز ُم�واالة الكافرينُّ ،

األخ�رى( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [املائدة ،]51 :وق�ال( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ) [املمتحنة:

 ،]1وق�ال( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ) [النساء]144 :؛ فال جيوز يِّ
تول الكافرين وت َْر ُك املؤمنني.

ِ
بمواالة غري املؤمنني؛ (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
(ﯥ ﯦ ﯧ) أي :يرتَكب ه�ذا النهيُ ،
ٍ
ﯬ) أي :فليس من والية اهلل ودينه يف يشء -قليل وال كثري -واهلل بريء منه .وقال 
يف اآلية األخرى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [املمتحنة.]1 :

وقول�ه تع�اىل (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) أي :إلاَّ َم�ن خ�اف -يف بع�ض األحوال ،أو
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ِ
وإرضارهم له ،فكان ُمستض َع ًفا؛ فله أن يتق َيهم
رشهم وتس ُّلطهم
األوقات ،أو ال ُبلدان -من ِّ
ويداري�م ،بظاه�ره ال بباطن�ه ونيت�ه ،ويتقيهم بلس�انه ال بعمله -فال يس�ت ِ
َح ُّل د ًم�ا أو اً
مال
َ
َّ
َ
ُ هَ
حراما -ما دام َق ْلبه مطمئنًا باإليامن ،م ِ
ضم ًرا ل ُبغضهم يف الباطن.
ُ
ُ ُ
ً
قال ابن ع َّباس « :ليست التَّق َّية بالعمل؛ إنَّام التق َّية بالقول»(((.

ِ
وس�طوته ،وغض َبه،
قول�ه تع�اىل (ﯳ ﯴ ﯵ) أي :يخُ َِّوفكم عقا َبه ونقمتهَ ،

ووعيدَ ه.

ٍ
ِ
والمنق َل�ب واملآب ،ف ُي ِ
ج�ازي َّ
واحد
كل
(ﯷ ﯸ) ال إىل غيره (ﯹ) :املرج�ع ُ

بعمله.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
حتريم اتخِّ اذ الك َّفار أولياء.

أن ُمواالة الك َّفار تُنايف َ
وفيهاَّ :
أصل اإليامن.

اً
استقالل ،وال اشرتاكًا مع املؤمنني.
وفيها :أنَّه ال جيوز ُمواالة الكافرين ،ال

المرتَدُّ ون ،وال ُغالة من أصحاب
وفيه�ا :حتريم ُمواالة الك َّفار بأنواعهم ،ويدخل فيهمُ :

البِدَ ع املك ِّفرة.

وفيها :أنه ال جيوز نُرصة شيعة َّ
الشيطان وأوليائه ،وال االستنصار هبم.
كم َلت عداوة الك َّفار و ُبغضهم.
وفيها :أنَّه ك َّلام ك َُمل اإليامن؛ ُ
وفيهاَّ :
عمن تولىَّ أعدا َءه.
أن اهلل تعاىل يتخلىَّ َّ

وفيهاُ :مواالة أولياء اهلل تعاىل ،كام قال سبحانه يف آية أخرى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ) [املائدة.]55 :

المداراة عند االضطرار
وفيها :أنَّه ال جيوز ُم َ
داهنة أعداء اهلل ،وال إرضاؤهم؛ وإنَّام جتوز ُ

أو الرضورة أو املصلحة.

((( تفسري ابن أيب حاتم ( ،)629/2وإسناده ضعيف.
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وفيه�اَّ :
رشهم ،ال يكون إلاَّ عن�د االضطرار ،وال ُبدَّ أن
أن اتِّق�اء الك َّفار ب�كال ٍم ُيت َقى به ُّ
يكون الباطن سليم ،وال َق ْلب م ِ
طمئنًا باإليامن.
ُ ُ
اً
وفيه�اَّ :
رضا بام يفعلونَه وال
رضر الك َّفار وأذاهم ،وليس�ت ً
أن ه�ذه التُّقاة إنَّام هي لدَ ْفع َ

اطمئنانًا إليهم.

وفيها :أنَّه إذا جاز التحا ُلف مع الك َّفار ،فال يكون إلاَّ ملصلحة املس�لمني ،ويكونون هم
ش�ق صفوف الك َّف�ار ،كع ْقد ِح ْل ٍ
ف األقوى ،ويكون هذا بن َّية ِّ
الطر َ
ف مع بعض الك َّفار ِضدَّ
َ
َ
النبي  يف حمال َفتِه ُخزاع َة -وفيهم مسلمون -ضدَّ بني بكر
بعضهم اآلخر ،كام فعل ُّ
وح ِ
لفائهم من ُق َريش.
ُ
ِ
وفيها :حتريم ُمواالة الك َّفار ضدَّ املس�لمنيِ ،
إظهار َعورة
بنقل أخبار املس�لمني إليهم ،أو
ِ
ريض بكُفرهم وتولاَّ هم ألجله؛
املس�لمني َ
وض ْعفهم هلم ،أو تفضيلهم عىل املس�لمني .و َمن َ
كافرا.
صار ً
الرضر منهم ،إذا كانوا
وفيها :رمحة اهلل بعباده ،بالرتخيص ُ
بمداراة الك َّفار يف حال خوف َ

ٌ
السجن
غالِبني وهلم ُس
�لطان عىل املس�لمني ،أو كان يعيش بينهم وخياف عىل نفسه ال َقت َْل أو ِّ

ونحوه.
َ

وفيه�اُ :مدارا ُة ال َك َفرة وال َف َس�قة وال َّظ َلمة ،إذا صاروا أقوياء ُمتس� ِّلطني ،وإِلاَ ن ُة الكالم
ِ
ِ
وب�ذل يشء من املال هلم؛ اس�تجال ًبا ل ُق ُلوهبم ،أو َدف ًعا
وجوههم،
التبس� ِم يف
هل�م ،وجواز ُّ
ألذاهم.

احلق
الس�نَّة والتق َّية عند أهل البِدعة؛ فأه�ل البِدَ ع ُي ْظ ِهرون َّ
وفيه�ا :ال َف ْرق َ
بني تق َّية أهل ُّ
واإليامن ،و ُي ْبطِنون الباطل والبِدعة.
ِ
وفيه�اَّ :
احلق؛
حتمل الضرر ل ُي ْظ ِه َر َّ
رب عىل ِّ
احل�ق حتى ُقت َل ،أو َّ
أن التق َّي�ة ُر ْخصة ،فلو ص َ
ُ
الصحابة
عظيم ،كام فعله
فله َأ ْج ٌر
رس�ول اهلل  م�ع ُق َريش بمكة ،وكام فع َله ُ
بعض َّ
ٌ

الر َّبان ِّيني.
مر التاريخ ،ويف حياة العلامء َّ
معهم ،واألمثلة كثرية عىل ِّ

ِ
وقوهتم .ولذا قال جماهد « :كانت التق َّية يف ِجدَّ ة
وفيها :أنَّه ال تق َّية يف ع ِّز املس�لمني َّ
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أعز اهلل اإلسلام أن يتَّقوا من
قوة املس�لمني ،فأ َّم�ا اليو َم :فق�د َّ
اإلسلام (أي :بدايت�ه) قبل َّ
عدوهم»(((.
ِّ

لكن هذا خيت َِلف باختالف ال ُبلدان واألزمان واألشخاص واألحوال.

ِ
املحرمة هي ما كانت يف ِ
وفيهاَّ :
وتعظيمهم ،وحم َّبتهم ،و ُنرصتهِ م،
دين الك َّفار،
أن املواالة َّ

وقد تصل إىل الكُفر.

ُ
وال ُ
التعام�ل معهم ببي�ع أو رشاء،
يدخ�ل فيه�اُ :مالطفته�م عن�د دعوهت�م إىل اهلل ،وال

المحصنات من أهل الكت�اب ،وال حم َّبة الزوج لزوجته الكتاب َّي�ة املح َّبة الطبيعية
وال ن�كاح ُ
كمحبة اجلائع للطعام -مع ب ْغضه لدينها ،ولدين ِقومها.
ُ
َّ
وفيها :عدم جواز تولية الكافر عىل ُشؤون املسلمني ومصاحلهم العا َّمة.
وفيه�ا :التحذي�ر من م ِ
صادقة الك َّفار ،و ُمعارشهتم ،وش�هود أعياده�م ،واإلقامة بينهم،
ُ
والتقارب معهم.
ُ
ِ
ِ
وعذاب اهلل ،ملن يرتكب ما هنى اهلل عنه.
باآلخرة
وفيها :املوعظة
وفيها :التحذير من َغ َضب اهلل.

وفيها :وجوب َر ِّد األحكام إىل اهلل .

(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ):

ول كانت املواالة أمرا َق ْلبيا ،وقد خيفى عىل ِ
العباد؛ ن َّبه اهلل تعاىل أنَّه ال خيفى عليه يشء؛
ًّ
ً
ـماَّ
رِ
ُسوا ُمواالة الك َّفار و َم َو َّدهتم يف ُق ُلوبكم
فقال تعاىل( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) أي :ت ُّ
ِ
رِ
وأتباعه
ملحم ٍد  وأصحابِه
ُسون ال ُب َ
غض والعداوة َّ
هُّ
أيا املؤمنون .-أو :إن كنتُم ت ُّأيا املنافِقون واليهود( -ﰁ ﰂ)ُ :ت ْظ ِهروا ذلك.هُّ
ٍ
واآلية تشملَّ :
ورش.
كل ما تخُ فيه ال ُق ُلوب ،من خري ٍّ
((( تفسري القرطبي (.)57/4
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ُّ
ف�كل ما تخُ فوه أو ُت ْظ ِهروه (ﰃ ﰄ) ،وال خيفى عليه ،وحي َفظه ف ُيجازيكم به( ،ﰆ

اً
وتفصيل.
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) وما بينهامُ ،عمو ًما

خت�م اآلي�ة ببيان ُقدرته -بعد بي�ان ِع ْلمه-؛ فهو القادر
(ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ):
َ
عىل عقوبة َمن َع ِل َم عصيانَه و ُمواالتَه ألعدائه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن أص�ل َّ
َّ
ب ،وحم ُّله الصدر ،كما قال تعاىل( :ﯸ ﯹ ﯺ
وحمل الوالء والبراء هو ال َق ْل ُ

ﯻ) [احلج.]46 :

بالع ْلم العام بعد ِ
وفيها :التنبيه ِ
فمن كان ال خيفى عليه يشء يف السموات
الع ْلم
ِّ
اخلاصَ ،
ِّ

واألرض؛ فكيف خيفى عليه ما يف ُق ُلوب َخ ْلقه؟!

َ
اطمئنان
وب أوليائه من ُمواالة املؤمنني .و َي ْع َلم
وفيه�ا :أنَّه َ ع ِل َم ما
انط�و ْت عليه ُق ُل ُ
َ
ِ
عليم بام
ُق ُلوهبم باإليامن يف حال اضطرارهم إىل التَّق َّية بال ِّلسان؛ فال ُيعاقبهم عىل ذلك .وهو ٌ
وب املنافِقني من ُمواالة
انطو ْت عليه ُق ُل ُ
وب أعدائه من ُبغض املؤمنني ،وما َ
انط�و ْت عليه ُق ُل ُ
َ
ِ
الكافرين؛ ف ُيعاقبهم عىل ذلك ويجُ ازهيم عليه.
وفيهاَّ :
أن اهلل قادر عىل أهل الساموات واألرض ،يفعل فيهم ما يشاء.

ِ
وأهل املعايص ِ
ِ
بع ْلم اهلل و ُقدرت�ه؛ لع َّلهم َي ْر ِجعون عن كُفرهم،
أعداء اهلل
وفيه�ا :تذكير
وال ِ
جيرتئون عىل معصية اهلل.

أن اهلل يع َل�م أعمال ِ
العباد قبل وقوعها وبعد وقوعها ،لك� َّن ِع ْل َمه األز َّيل قبل أن
وفيه�اْ َ َّ :
خي ُل َقه�م ال يرتتَّب علي�ه ثواب وال عقاب ،وأ َّم�ا ِع ْلمه بأعامهلم بعد وقوعه�ا :فيرتتَّب عليه
الثواب والعقاب؛ لقيام الحجة عىل ِ
العباد.
ُ َّ
الس والع َلن.
وفيها :التحذير من املعايص ،يف رِّ

أن األعامل تكون خف َّية يف الضامئر اً
وفيها :إشار ٌة لطيفة إىل َّ
أول ،ثم تظهر يف الع َلن.

وفيهاَّ :
أن النِّـ َّية تسبِق العمل؛ وهذا مأخو ٌذ من تقديم (اإلخفاء) عىل (اإلبداء) يف اآلية.
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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):

ثم َ
وعظ اهلل  عبا َده ،وذكَّرهم بيوم احلساب؛ فقال( :ﭑ) أي :اذكُروا ذلك اليو َم،

إنس�ا وجنًّا( -ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) أي:وذكِّ�روا به (ﭒ ﭓ ﭔ) من املك ِّلفني ً
ُنش( .ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) ِ
أيضا ،ولكنها (ﭞ ﭟ
يف صحائف األعامل التي ت رَ
جتده محُضرًَ ا ً
اً
طويل ،ومسافة طويلة.
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) وزمنًا

خيوفكم عقابه.
وكرر وعيدَ ه؛ فقال( :ﭦﭧﭨ) أيِّ :
ثم أكَّد تعاىل هتديدَ هَّ ،

رحيم
(ﭪ ﭫ) (الرأف�ة) أش�دُّ م�ن الرمحة ،فهي رمح� ٌة مع لين( .ﭬ) أي:
ٌ
َ
َ
بني اخلوف والرجاء.
ليعيش
بخ ْلقه .وهذه ت َْرجي ٌة بعد التخويف؛
املسلم َ
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
املستمر بيوم القيامة.
التذكري
ُّ
ُ

بين أيدهيم يف ذلك اليوم؛ كام قال تعاىل( :ﭵ ﭶ
وفيه�ا :إحضار األعامل املكتوبة َ
ٍ
ﭷ) [التكوير ،]10 :ليقرأ ُّ
واحد ما َع ِم َل ،قال تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
كل

ِ
الح َّج�ة من نفس�ه عىل نفس�ه ،كام قال يف اآلي�ة التي بعدَ ها:
ﮫ) [اإلرساء ،]13 :ولتق�و َم ُ

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [اإلرساء.]14 :

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
سه يو َم القيامة ُق ْر ُبه منه .و َي ُس�و ُءه ما َع ِم َل
أن العب�د يحُ ّ
ب ما َعم َل من اخلري ،و َي رُ ُّ

الرش و ُق ْر ُبه منه ،ويتمنَّى لو كان بعيدً ا عنه غاية ال ُبعد.
من ِّ
وفيها :التحذير من َس َخط اهلل وعذابه.

اخلري وعم َله ،عىل جانب الس ِ
ِ
جانب ِ
وفيهاَّ :
وعمله.
وء
أن عىل العبد أن ُي َر ِّجح
َ
ُّ
ِ
ِ
وفيهاَّ :
وتذكري الغافل.
َـكرار التأثري،
أن تَـكرار التحذير مفيدٌ يف ت
الج ْمع بني الرتغيب والرتهيب يف الدَّ عوة.
وفيهاَ :

بذكر الرجاء؛ لئلاَّ ي ْقنَط ِ
وفيها :أمهية إحلاق التخويف ِ
العباد من رمحة اهلل تعاىل.
َ
َّ
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وفيهاَّ :
الرأفة هبم.
أن حتذير اهلل لعباده من عذابه ،هو من َّ
وفيها :تو ُّدد اهلل إىل عباده ،ورمحته هبم.

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ):

ِ
أعدائه؛
وحرم ُمواالة
ولـَّم�اَّ ذكر اهلل ُ قدرتَ�ه ،وانفرا َده يف ُملكه،
َ
وأوجب ُمواالت�هَّ ،
طريق الوصول إليهاَّ ،
وأن الدليل والبرُ ْ هان عىل حم َّبة الرمحن هو طاع ُة س ِّيد
َ
ذكر حم َّبته ،وبينَّ
َ
ِ
ولد عدنان .

بعض الس� َلف «آية ِ
الم ْحنة» -أي :االختبار واالمتحان -وذلك َّ
أن
�ميها ُ
َّ
وهذه اآلية ُي َس ِّ
فأمر اهلل نب َّيه  أن يخُبرِ َ هم هبذا امليزان ،فقال:
قو ًما ا َّد َعوا حم َّبة اهللَ ،
ِ
جمرد دعوى،
حمم�د ( : -ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) صد ًقا ،ولي�س َّ
(ﭮ) هل�م -يا َّ
اً
وق�ول ،وفِ ْع اًل وت َْركًا ،واقتَ�دوا يب ،بامتِثال ما
التق�رب إليه؛ (ﭳ) عقيدةً،
وتري�دون
ُّ
ُأ ِ
وح َي إ َّيلْ .
فإن فعلتُم؛ (ﭴ ﭵ).
قال احلس�ن ال َب رْ ِ
«زعم قو ٌم هَّأنم يحُ ِ ُّبون اهلل؛ فابتالهم اهلل
وغريه من الس�لف:
َ
ص ُّي ُ 

هبذه اآلية؛ فقال( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)»(((.

وحمبة اهلل للعبد أع َظم من حمبة العبد هلل ،كام قال بعض العلامء« :ليس الشأن أن حُ ِ
تب اهلل؛
َّ
َّ

ولك ّن الشأن أن حي ّبك اهلل»(((.

(ﭶ ﭷ ﭸ) وه�ذه الفائدة الثانية لالتِّباع؛ فيتج�اوز اهلل عماَّ َّفرطتُم فيه ،ويمحو
ُّ
أسباب املغفرة .و(الذنب) :هو املعصية.
الذنوب ،و ُي َي رِّس لكم
َ
(ﭺﭻ) :بالغ املغفرة؛ لكثرة املغفور هلم وكثرة ُّ
الذنوب املغفورة .فهو سبحانه يسرت

َّ
تقرب إليه ،باتِّباع نب ِّيه .
بمن َّ
أثره( .ﭼ) َ
الذنب ،ويتجاوز عنه ،ويمحو َ
بني الوقاية ِ
والعناية.
فجمع هلم َ
َ

((( تفسري ابن كثري (.)32/2
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

فحب املؤمنني هلل يكون باتِّباع ِ
َّ
أمره ،واتِّباع رسوله،
أن املح َّبة هلل عالم ٌة ،ونتيج ٌة وثمرةٌ؛
ُّ

وإيثار طاعته ،وابتغاء مرضاته.

الصاد ُق من ِ
ِ
وفيه�ا :ابتالء اهلل لعباده ،وامتحانه هلم هبذا امليزان؛ ليظهر ِ
ب
ب
المح ِّ
المح ُّ
ُ
َ ُ
المدَّ عي.
ُ

وفيه�اَّ :
أن الدع�وى وحدَ ها ال تكفي؛ بل ال ُبدَّ من إقام�ة الب ِّينة عىل ِص َّحتها؛ فقد ا َّدعى
ِ
حاكم
اليه�ود هَّأن�م
ُ
كثري من الناس هَّأنم يحُ ُّب�ون اهلل؛ فكان االتِّباع ميزانًا اً
أحباب اهلل ،ويدَّ عي ٌ
يف ِص َّحة هذه الدعاوى.
وفيهاَ :ع ْرض حال َمن يدَّ عي والية اهلل عىل هذا امليزان.

وفيه�ا :وج�وب اتِّباع النب�ي  ،بال زي�ادة وال نقصانَّ ،
وأن هذا يش�مل أعامل

ال َق ْلب واجلوارح.

وفيها :بيان طريق نيل حم َّبة اهلل.

ٍ
ِ
وزيادة -وهي مغفرة ُّ
الذنوب.-
الصادقة بمح َّب ٍة أعىل،
وفيها :ك َْرم اهلل تعاىل؛ فإنَّه ُيقابِل املح َّبة
أن حسنة االتِّباع عظيمة؛ فهي متحو الذنب ،وت ِ
ُوجب عدم العقوبة.
وفيهاَ َّ :
وفيها :جواز مخُ ا َطبة املدَّ عي بالتحدِّ ي ،وطلب تقديم الدليل والربهان.

والر ُّد عليهم .وقد قي�لَّ :
إن املخا َطبني هبذه اآلية هم
وفيه�ا :ا ِّدع�اء الك َّفار حم َّب َة الرمحنَّ ،
اليهود والنصارى ،أو املنافِقون ،لكن ِ
العبرْ ة ب ُعموم ال َّلفظ؛ فهي ِّ
لكل ُمدَّ ٍع للمح َّبة.
ِ
للنبي ؛ اشتدَّ ت حم َّبة اهلل له.
وفيها :أنَّه ك َّلام اشتدَّ اتِّباع العبد ِّ
الو ْجه اللاَّ ِئق به.
وفيها :إثبات صفة (املح َّبة) هلل  ،عىل َ
وفيهاَّ :
أن اجلزاء من ِجنس العمل.

ِ
وأنا تكون من اخلالِق ومن املخلوق ،خال ًفا
وفيها :إثبات املح َّبة َ
بني اخلالق واملخلوق ،هَّ

ملن أثبتها من جانب العبد وحدَ ه.
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ِ
وفيهاَّ :
للسنَّة ،ذا َقبول يف األرض.
أن الصادق يف حم َّبته هلل ،يكون مهد ًّيا ُم َسدَّ ًداُ ،متَّبِ ًعا ُّ
وفيها :تعظيم شأن السنَّة النبويةِ ،
واحل ْرص عىل اتِّباعها يف مجيع األمور.
َّ
ُّ

السنَّة عىل كالم ِّ
كل أحد.
وفيها :تقديم ُّ
للمتأهلني،
وفيه�ا :االرتِق�اء بالنفس من مس�توى التقلي�د إىل اتِّباع الدلي�ل ،لك َّن ه�ذا
ِّ

بضوابطه.

ِ ِ
النبي .
وفيهاَ :ر ُّد األعامل املخالفة لـام عليه ُّ

وفيه�ا :اإلش�ارة إىل رش َطي َقبول العم�ل الصالح؛ ومها :اإلخلاص واالتِّباع ،والتزام

مبني على أص َلني :ألاَّ نعب�دَ إلاَّ اهلل وحدَ ه ،وال
اهل�دي النب�وي يف طريقة العمل .فاإلسلام ٌّ

رش َع.
نعبده إلاَّ بام َ

وفيها :تفاوت ِ
العباد يف االتِّباع واملح َّبة.

وفيها :أنَّه ك َّلام زا َدت حم َّبة العبد هلل ازدا َد اتبا ُعه لنب ِّيه ؛ فازدادت حم َّبة اهلل له.
السنَّة النبو َّية.
وفيها :التسليم وت َْرك االعرتاض عىل ُّ

ومضمون هذه اآلية من القواعد ال ُك ِّل َّية واألُ ُسس العظيمة ،التي ينبغي ال َبدْ ُء هبا يف َدعوة

الناس ،وتربيتُهم عليها.

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ):

ثم بينَّ تعاىل َّ
أن االتِّباع إنَّام حيصل بالطاعة؛ فقال :
(ﭾ ﭿ ﮀ) :بامتِ ِ
ِ
واجتن�اب نواهيه (ﮁ) :باتِّبا ِع ُس�نَّته،
ث�ال أوام�ره،

والتزا ِم َهديه .و(الطاعة) هي :االنقياد واملوا َفقة.

أم�رك؛ (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) ،وال ي�رىض
أعرض�وا ،وخالف�وا َ
(ﮃ ﮄ) أيَ :
�خط عليه�م .وهذا (الكُفر) ق�د يكون كُفرا أكبر ،خمرجا من ِ
فِ ْع َله�م ،و َي ْس َ
الم َّل�ة؛ إذا كان
ً
َ
ً
كامًل� .وقد يكون كُفرا أصغر ،ال يخُ رج م�ن ِ
اً
يِّ
الم َّلة؛ إذا كان
واإلع�راض عن الطاعة
الت�ول
ُ
ً
اإلعراض واملعصي ُة وخمالف ُة الطاعة يف ٍ
أمور دون أخرى ،مع بقاء أصل اإليامن.
ُ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن طاعة الرسول  داخل ٌة يف طاعة اهلل.
أن طاعة اهلل واجبة ،وهي ٌ
وفيهاَّ :
دليل عىل املح َّبة.

وفيهاَّ :
أن من إعظام اهلل وإجالله :إيثار طاعته ،واتِّباع أوامره ،واجتناب نواهيه.
َ
ُ
وبيان ضالل الذين ُي َس ُّمون
الس�نَّة،
الر ُّد عىل َمن زعم
العمل بالقرآن وحدَ ه دون ُّ
وفيهاَّ :
ِ
ِ
النبي
الس�نَّة ،ولو كانوا صادقني يف اتِّباع الق�رآن التَّبعوا َّ
أن ُف َس�هم ب�ـ (ال ُقرآن ِّيني) ،و ُينكرون ُّ
بسنَّته؛ َّ
ومنصوص عليه يف القرآن!
مأمور به
فإن هذا
ٌ
ٌ
 وأخذوا ُ
فوجدت فيه طاع َة رس�ول
صحف،
ب�ل قال اإلمام أمحد بن حنبل :
ُ
ُ
الم َ
«نظرت يف ُ

اهلل  يف ثالثة وثالثني موض ًعا»(((.

اً
وفيه�اَّ :
ملجرد ِصدقه
النب�ي  إنَّام هي لكونه
أن طاع�ة
رس�ول من عن�د اهلل ،ال َّ
ِّ

وبرش َّيته.

وفيها :وجوب طاعة اهلل ورسوله ،و ُعمو ُم الطاعة يف مجيع األمور؛ فاآلية عا َّمة ،مل تذكر

اً
جمال للطاعة دون آخر.

إظهار يف موضع اإلضامر؛ فإنَّه مل يقل« :فإن تو َّلوا َّ
رصح
وفيها:
ٌ
فإن اهلل ال حي ُّبهم»؛ وإنَّام َّ

بتسميتهم فقال( :ﮇ ﮈ ﮉ) ،ويف هذا فوائد:
منها :مراعاة فواصل اآليات.

وأنم ك َّفار.
وبيان ُحكم هؤالء ،هَّ

الحكم عىل غريهم؛ وهو أن حم َّبة اهلل ُمنتفية عن ِّ
كل كافر.
وتعميم ُ
وتعليل احلكم ،ببيان َّ
أن عدم حم َّبة اهلل هلم إنَّام نشأت عن كُفرهم.

ِ
ب املؤمننيَّ ،
وليتبينَّ -باملفهومَّ -
وأن حم َّبته خمصوص ٌة هبم.
أن اهلل تعاىل يحُ ُّ

((( اإلبانة الكربى البن ب َّطة (.)260/1
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ويف اآلية :التحذير من تقديس األش�خاص والعلامء ،وال ُغ ُل ِّو فيهم ،وتقليدهم يف ِّ
كل ما
وأن َم�ن ق َّلد أحدً ا من الن�اس يف ِّ
ألن�م غري معصومنيَّ ،
كل يشء؛ ففي طاعتِه هلل
يقولون�ه؛ هَّ
ِ
نقص.
ورسوله ٌ
أيضا من القواعد األساس� َّية واألمور ال ُك ِّل َّية ،التي ينبغ�ي ال َبدْ ء هبا يف دعوة
وه�ذه اآلي�ة ً

الناس.

(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ):

ِ
واختالف ِ
طاع�ة اهلل واتِّبا ِع نب ِّيه
ووجوب
أهل الكتاب،
احلق،
َ
ولـَّم�اَّ ذكر اهلل تعاىل دي� َن ِّ
َ
نفرا من الذين
 ،وكان س�ياق اآليات يف دعوة َوفد نصارى ن َْجران؛ ذكر اهلل ً 
ورفع درجاهتم؛ فبدأ ِ
نسب عيسى و ُأ ِّمه  من األنبياء
أح َّبهم واصطفاهم
َ
بأبرز َمن يف َ
-وهم ثالث ٌة كبار-؛ فقال :

(ﮌ ﮍ ﮎ) أي :اخت�ار (ﮏ) ،بأن خل َقه ِ
بيده ،وأس�جدَ له مالئكته .واصطفاؤه
َ

كل يشء ،وأس�كنَه اجلنَّة اً
البش ،ع َّلمه اهلل أسما َء ِّ
أول ،وجعله
تابع ملش�يئته .و(آدم) :هو أبو رَ
ٌ
نب ًّيا.

وفضله
(ﮐ) وه�و األص�ل الثاين ،واألب الث�اين للبرش َّية،
اخت�اره اهلل واصطف�اهَّ ،
َ

َ
الباقني بعد
وجع�ل اهلل ُذ ِّر َّيته ه�م
والرس�الة؛ فه�و أول ُر ُس�ل اهلل إىل أهل األرض،
َ
َّ
بالنب�وة ِّ
ال ُّطوفان.

(ﮑ ﮒ) ومنهم :إسماعيل ،وإس�حاق ،ويعقوب ،واألسباط .وعىل رأس آل

اً
إبراهيم :إبراهيم نفس�ه ؛ فاصطفاه اهلل ْ
رس�ول ،وجع َله خلي َله من أهل
بأن جع َله نب ًّيا

حممد .
األرض ،وجعل َّ
النبوة من بعده يف ُذ ِّر َّيته وحدَ هم ،ومنهم :آخر األنبياء َّ
(ﮓ ﮔ) يعني :أه َلهِ .
و(عمران) :هو والد مريم ُأ ِّم عيسى .

(ﮕ ﮖ) يعني :يف زماهنم .و(العا َلـم) يشمل َّ
كل َمن سوى اهلل .
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اخل ْلق�ة ،وم ِ
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) يعن�ي :يف ِ
تناس�لون م�ن بعضه�م يف الن ََّس�ب،
ُ
و ُمتجانِسون يف الدِّ ين والتُّقى والصالح.
�ح عن قتادة  ،أنَّه قال يف تفسير ه�ذه اآلية« :يف النِّ َّي�ة ،والعمل ،واإلخالص
وص َّ
َ

والتوحيد له»(((.

َ
ُّ
والفروع؛
األصول
خلق .وعىل هذا فهي تش�مل
«ذرأ» بمعنىَ :
َ
و(الذ ِّر َّي�ة) مأخوذة من َ

ألن َّ
َّ
الكل خملوق.

(ﮝ ﮞ) ألقوال ِ
العباد (ﮟ) بام يفعلون.

ويف اآليتَني من الفوائد:
َّ
أن م�ن أفع�ال اهلل تعاىل :االصطف�اء واالختيار؛ كام قال يف آي�ة أخرى( :ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ) [ال َق َصص.]68 :

وفيهاَّ :
أن البرش ِجنس واحد.

أن البرش متطورون من ِجنس آخرِ ،
الر ُّد عىل َمن زعم َّ
كالق َر َدة أو فصيلة ال َّثدْ ييات؛
ِّ
وفيهاَّ :
ِ
فاآلية رصحي ٌة يف َّ
النسب؛
أن أولئك املصط َفني األخيار ُ
بعضهم من ن َْسل بعض؛ فهم ُمتَّصلو َ
فنوح من ُذ ِّر َّية آدمُ ،
وآل إبراهيم من ُذ ِّر َّية نوح ،وآل عمران من ُذ ِّر َّية آل إبراهيم؛ فهم مجي ًعا
ٌ
ِ ِ
متطور وال
النس�ب واخلصال احلميدة ،وهم ِجنس واحد ،غري ِّ
س ْلس� َلة متَّصلة َ
الح ْلقات يف َ
متحول من غريه.
ِّ

وفيهاَّ :
حيمد ر َّبه أن
احلق
أن االصطفاء نِعمة من اهلل ،ينبغي ُش�كرها .فاملس�لم ُّ
املس�تقيم َ
ُ

الس�نَّة ال من
جع َله ح ًّيا ال مجا ًدا ،وإنس�انًا ال هبيمة ،وجع َله
كافرا ،وجع َله من أهل ُّ
مس�لم ال ً
اً
منحر ٍ
ِ
ف باملعصية وال ُفس�وق ،وإذا كان يدعو
غري
أهل البِدعة ،وجع َله
اً
مس�تقيم عىل طاعته َ
اً
جاهل ،وجع َله داعي ًة إىل اهلل
صاحب ِع ْل� ٍم وليس
فيحمد ر َّبه أن جع َله
إىل اهلل على بصيرة؛
َ
َ
ِ
غري ٍ
متكاس ٍل.
قاعد وال
َ
((( تفسري الطربي (.)328/6
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بأن اهلل يس�مع قوهلم َّ
ويف قول�ه تعاىل (ﮝ ﮞ ﮟ) :موعظ ٌة للنصارىَّ ،
بأن املس�يح

عليم ب ُعقوبتهم عىل باطلهم.
ابنُه -تعاىل اهلل عن ذلك -وأنَّه ٌ
ونقتدي هبدهيم.
وفيهاِ :ذكر أصفياء اهلل؛ لنتَّبِ َعهم،
َ

وفيهاَ :ر ٌّد عىل النصارى ،الذين يزعمون ألوه َّية املسيح ،وأنَّه ابن اهلل ،وليس من البرش؛
فبينَّ اهلل َّ 
أن جدَّ عيسى  هو ِعمران ،وهو من ن َْسل إبراهيم اخلليل  ،الذي
ِ
وأصلهم -وهو آدم .-
هو من ن َْسل نوح  ،وك ُّلهم من ن َْسل أيب البرش
ِ
وفيهاَّ :
اقتضت ِحكمتُه
أن اهلل َي ْع َلم َمن
يس�تح ُّق ال َف ْضل والتفضيل ،فيضع َف ْض َله حيث َ

سبحانه.

املسلم ألهل بيته عىل الدِّ ين والتَّقوى والصالح ،وأنَّه سبب ِ
وفيهاَ :ف ْضل تَنشئة ِ
لثناء اهلل
َ ٌ
ِ
واصطفائهم عىل غريهم.
عليهم،

قال قتادة  يف قوله (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ):
ور ُج َلينْ ِ صالحِ َ ِ
صالح ِ
أه�ل بي َتْي�نْ ِ
«ذك�ر اهلل َ
حممد
ين ،ف َف َّضلهم على
َ
العالمني؛ ف�كان َّ
َ
ينَ ،
َ
 من آل إبراهيم»(((.

بالنبوة؛ َّ
وفيه�اَّ :
ف�إن اهلل  يصطف�ى الصاحلني واألخيار
خاصا
َّ
أن االصطف�اء لي�س ًّ
اخلري والرب ِ
ِ
واألبرار ،ويكون هذا س َب ًبا ِ
وج ْع ِل ِ
كة فيهم؛ كام قال ( :ﭣ
لوراثتهم الع ْل َمَ ،
َ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [فاطر ،]32 :ومنهم العلامء.

(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ):

ِ
احلق يف عيس�ى ؛ بينَّ اهلل
لل�ر ِّد عىل النصارى،
وبيان ِّ
�ورة َّ
الس َ
ولـَّم�اَّ كان أول هذه ُّ
ِ
ِ
ِ
َ مبدأ ِ
وجدَّ ته؛ فقال :
أمر عيسى ،وق َّصة وال َدته ،ون ََسبِه ،وذكر َخبرْ َجدِّ ه َ
حممد  -هل�ؤالء النصارى وغريهم،
(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) أي :واذك�ر -يا َّ

((( تفسري الطربي ( ،)326/6تفسري ابن أيب حاتم (.)635/2
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ِ
ِ
فاش�تهت
ام�رأة ِعمران -وه�ي ُأ ُّم مري�م  -وكانت ال حَ ْت ِمل،
امل�رأة الصاحلة
ِق َّص�ة
َ
إن ولدَ تْه أن هتبه ِخلدمة مس�جد بيت ِ
ونذرت ْ
املقدس،
َ
ربا أن َي ْر ُزقه�ا إ َّياهَ ،
الول�د ،فدَ َع�ت هَّ
ِ
وتوق َفه عىل ِخدمته .وكان ن َْذ ُر ُّ
الذكور من األوالد ِخلدمة بيوت اهلل من مجلة عباداهتم ،وكان
مفروضا عىل األوالد طاع ُة آبائهم يف هذه النُّذور.
ً

لكن شاء اهلل أن حَ ْت ِمل بابنتها َم ْريم ،وكانت تتمنَّى الولدَ َّ
الذكَر.

وأوجبت عىل نفيس (ﮩ ﮪ ﮫ) من الولد
التزمت،
فقالت( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) أي:
ُ
ُ

ومفر ًغ�ا خلدمة بيتك.
أ ًّي�ا كان( -ﮬ) أي :عتي ًق�ا من أم�ر الدُّ نيا،ً
خالص�ا لطاعتكَّ ،

(ﮭ ﮮ) ن َْذري و ُقربتي .و(ال َقبول) :هو التل ِّقي عىل َو ْجه الرضا.

(ﮰ ﮱ ﯓ) لدُ عائي ،فتستجي َبه (ﯔ) بن َّيتي وما يف َق ْلبي.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعظيم أمر هذه ِ
الق َّصة؛ َّ
ألن اهلل تعاىل أمر نب َّيه  أن ُي َب ِّينها للناس.

اً
ْ
عيل أن أتصدَّ ق بام يف
وإن كانوفيه�ا :جواز الن َّْذر بام يف البط�ن
جمهول -فلو قال« :هلل َّ
ذكرا أو أنثى ،واحدً ا أو أكثر.
بطن ناقتي»؛ ِلز َمه أن يتصدَّ ق به ،سوا ًء كان ً
فهم من اآلية :جواز تصدُّ ق املرأة بدون إذن زوجها.
ويمكن أن ُي َ

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
تس�تخدمه يف ِخدمة
حمر ًرا ،بمعنى :هَّأنا ال
نذرتْه َّ
ألنا َ
أن الول�د خيدم ُأ َّمه وأب�اه؛ هَّ
نفسها وال غريها؛ وإنَّام جتعله موقو ًفا عىل ِخدمة مسجد بيت ِ
املقدس.
وفيها :الدُّ عاء ب َقبول العملَّ ،
وأن ذلك من وسائل َط ْرد ال ُع ْجب من النفس.

وفيها :تفريغ النفس للعبادة.

وفيها :أنَّه كان من عبادات َمن سبقنا :االعتكاف -أو ال ُعكُوف -عىل ِخدمة املساجد.
ِ
ألنم كانوا ُ
ينذرون أوال َدهم ِخلدمته.
وفيهاَ :ف ْضل مسجد بيت املقدس؛ هَّ
وفيها :اختيار ما ي ِ
للتوسل به يف الدُّ عاء.
ناسب من أسامء اهلل تعاىل،
ُ
ُّ

\_537

وفيها :ختليص ِ
العبادة من شوائب الدُّ نيا.

قريب م�ن معنى
وفيه�اَ :قْص�رْ بع�ض م�ا َي ْم ِلك�ه اإلنس�ان عىل طاع�ة اهلل  ،وه�ذا
ٌ
(الو ْقف).
َ
وفيه�ا :فضيل�ة ظاهرة للمرأة الصاحلة ام�رأة ِعمران (وكان اً
فإنا آ َث َرت
رجل صاحلً�ا)؛ هَّ

ِ
بربا.
خدمة بيت اهلل عىل حاجة نفسها ،وكانت َح َسنَة الظ ِّن هِّ

ِ
وفيها :توجيه الولد لطاعة اهلل من ِ
وحداثة ِسنِّه.
أول أمره،

(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ):

ِ
ِ
نذر ْت ذلك
ولـَّم�اَّ مل تك�ن امرأة عمران َت ْع َل�م جنس اجلنني الذي يف بطنه�ا -وكانت قد َ
النَّذر-؛ ُف ِ
وج َئت عند والدهتا َّ
بأن املولو َد أنثى.
ِ
رب�ا
ق�ال ( :ﯖ ﯗ) وول�دَ ت
املن�ذور؛ (ﯘ) َ
متحِّس�رِّ ةً ،معت�ذرة إىل هِّ
َ
ِ
ألجل عدم اس�تطاعتها الوفا َء بالن َّْذر( :-ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)؛ َّألن النَّذر خلدمة املساجد

كان قارصً ا عىل األوالد ُّ
الذكور.

قوله (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) أي :أع َلم بالذي ولدَ تْه ،وأعلم بذلك من ِّ
كل أحد ،وأنَّه
سيجعل من ابنَتِها هذه أفضل نساء زماهنا ،وسيجعل منها ومن ابنِها آي ًة للعاملني.

وق�رأ اب� ُن ٍ
وضعت) -برفع التاء-
�م بام
ُ
وغريه -وهي قراءة صحيحة( :-واهلل أع َل ُ
عامر ُ
ِ
احرتازا
كمال األدب؛
فيك�ون ه�ذا من متام كال ِم ام�رأة ِعمران ،ويكون ه�ذا منها من باب
ً

ربا عماَّ ال َي ْع َلم؛ فيك�ون التقدير« :إين
م�ن أن ُي َظ� َّن بقوهلا (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) هَّأنا ختبر هَّ
فلست أخبرِ ُ اهلل ٍ
بأمر خيفى عليه؛ بل هو سبحانه أعلم
وضعت؛
أعلم بام
ُ
ُ
وضعتُها أنثى ،واهلل ُ
وضعت».
منِّي بام
ُ

قول�ه (ﯡ ﯢ ﯣ) يعن�ي :فلا متاثل بينهام وال مس�اواة؛ بل ٍّ
لكل منهما ِميزاته

وخصائصه.

538

الذكور؛ َّ
والنذر خلدمة املساجد يقع عىل ُّ
ألن الذكر أقوى ،وأدوم يف العمل ،وأكثر ج َلدً ا
حاض ْت ال تستطيع أن ِ
يف ِ
ختدم يف املسجد؛ فليس َّ
الذكر كاألنثى.
العبادة ،واألنثى إذا َ
حترر للكنيس�ة،
ق�ال قتادة « :كانت املرأة ال ُيس�تطاع أن ُيصنَع هبا ذلك ،يعني :أن َّ

الح ْيض واألذى؛ فعند ذلك
رب ُحها؛ ممَّا يصيبها من َ
فتُج َعل فيها ،تقوم عليها و َت ْكنُسها ،فال َت َ

قالت( :ﯡ ﯢ ﯣ)»(((.

وس�متها به ي�و َم والدهتا ،وهو اس�م
اخت�ارت هل�ا هذا االس�م،
(ﯥ ﯦ ﯧ):
َّ
َ
مشهورا عندهم .قيل يف معناه :العابدة ،أو اخلادمة ،أو اجلارية.
أ ْع َج ِم ّي ،وقد يكون
ً
بحفظك ِ
قول�ه تعاىل (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) أيُ :أجريه�ا وأوالدهاِ ،
وعصمتك.
َ
ُ
و(االستِعاذة) :االلتِجاء واالعتِصام.
مش�تق ِمن َ
«ش� َط َن» إذا َب ُعدَ ؛ ألنَّه
(ﯬ ﯭ) وهو :إبليس ،أبو اجل ِّن ،ال َّلعني ،وهو
ٌ

بعيدٌ مطرو ٌد من رمحة اهلل؛ فهو (ﯮ) أي :املرجوم املطرود.

وقد اس�تجاب اهلل دعاء امرأة ِعمران؛ ففي احلديث« :ما ِمن مو ُل ٍ
الش� ْي َط ُ
ود ُيو َلدُ إِلاَّ َو َّ
ان
َْ
َ
َ
ُ َ
ِ
ني ُيو َلدُ َ ،ف َي ْس�ت َِه ُّل َص ِ
ار ًخا من َم ِّس َّ
�م َوا ْبن ََها» ،ثم يقول أبو
َي َم ُّس� ُه ِح َ
الش� ْي َطان إِ َّيا ُه ،إِلاَّ َم ْر َي َ
هريرة :اقرأوا ْ
إن ِش ْئتُم( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)(((.

ِ
ٍ
الش ْي َط ُ
حديث آخر« :ك ُُّل َبنِي آ َد َم َي ْط ُع ُن َّ
يسى
ويف
ان فيِ َجنْ َب ْي ِه بِإِ ْص َب ِع ِهِ ،ح َ
ني ُيو َلدُ َ ،غ رْ َي ع َ
ِ
�ن مريمَ ،ذهب ي ْطع�نَ ،ف َطعن فيِ ِ
ِ (((
«المش�يمة» ،التي يكون
احل َج
َ َ
ا ْب ِ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
اب»  ،و(احلجاب) هو َ
فيها الو َلد.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

واإلحس�ان إليها؛ ألنا ِ
ِ
حتمل ولدَ ها
ووجوب بِ ِّرها
وكبري َف ْض ِلها،
ح�ق األُ ِّم،
تعظي�م ِّ
ُ
هَّ
ُ
ُ
يف بطنها تس�عة أش�هر ،قاعد ًة وقائم ًة ،مس�تيقظ ًة ونائم� ًة ،وعىل مجيع أحوالهِ �ا ،يصح ُبها
((( تفسري الطربي (.)335/6

((( رواه البخاري ( ،)4548ومسلم (.)2366
((( رواه البخاري (.)3286
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أش�ار إلي�ه قو ُله تعاىل:
الح ْم�ل وتُعاين فيه حتى تض َعه؛ كام
حي�ث كان�ت ،وتتك َّلف هذا َ
َ

(ﯗ).

األمر عىل خالف ما أرا َده من الطاعة وال ُق ْربة ،كام
وفيها :اعتذار اإلنس�ان لر ِّبه ،إذا وقع ُ
ِ
لربا.
اعتذرت امرأ ُة عمران هِّ
مِ
وهه كال ُمه من املعاين الباطلة.
وفيها :احرتاز اإلنسان عماَّ ُيمكن أن ُي َ

بني الذكور واإلناثَّ ،
اجلنسني ال يستويان ،ال
وأن هذين
وفيها :إثبات الفروق العظيمة َ
َ
اجلسم ِ
والتحمل .ففيها
واخل ْلقة ،وال يف ال َف ْضل وال ُقدرة ،وال يف العاطفة
ُّ
يف الطبيعة ،وال يف ِ ْ

ِ
ِ
الرجال!
بني
َر ٌّد عىل ُدعاة
املساواة َ
اجلنسني ،وتولية املرأة وظائف ِّ
َ
وفيهاَّ :
الرجال هم األنسب واألفضل ِخلدمة املساجد.
أن ِّ

«ولِ�دَ يِل ال َّل ْي َل َة غُلاَ ٌم،
وفيه�ا :تس�مية املولود يف يوم والدته ،وق�د قال النبي ُ :
ِ
(((
النبي  أخا ِ
أنس بن مالك من أ ِّمه (عبدَ اهلل)
وسمى ُّ
يم» َّ ،
اس ِم َأبيِ إِ ْب َراه َ
َف َس َّم ْي ُت ُه بِ ْ

بعد والدته((( ،وهو :عبد اهلل بن أيب طلحة.

قال النووي  « :السنة :أن ُي َس َّمى املولو ُد يف اليوم السابع من والدته ،أو يوم الوالدة»(((.

ِ
رش َ
اإلنسان أوال َده باهلل العظيم ،من َّ
الخ ْلق.
وفيها :تعويذ
الشيطان الرجيم ،ومن ِّ

وفيه�ا :جواز الدُّ عاء للمعدوم م�ن األوالد -الذي مل ُيو َلد بعد-؛ لقوهلا( :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ) ،ومعلو ٌم َّ
أن ُذ ِّر َّية مريم مل تكن موجود ًة عند الدُّ عاء هلا.
وفيهاَّ :
الصالحني ينفع الولدَ  ،ولو كان ال َي ْع ِقل.
أن دعاء الوالدَ ين
َ

وحس�ن الظ ِّن باهلل تع�اىل ،بالدُّ عاء ُ
لذ ِّر َّية الولد ،بالسلامة واس�تمرار
وفيه�ا :التفاؤلُ ،
احلياة؛ ل ُي ِ
َ
وحس ُن ظ ٍّن ال خيفى.
ب
ويكون له أحفا ٌد .وفيه تفاؤل ُ
نج َ
((( رواه مسلم (.)2315

((( رواه البخاري ( ،)5470ومسلم (.)2144
((( األذكار (ص.)286
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قوي؛ فينبغي اإلكثار له من الدُّ عاء .وقد قيلَّ :
وفيهاَّ :
أن تس� ُّلط َّ
إن
الشيطان عىل املولود ٌّ

العقيقة من أسباب ِّ
فك تس ُّلط َّ
الشيطان عىل املولود؛ فاهلل أعلم.
وفيها :جواز تسمية األُ ِّم للمولود ،برشط موافقة األب.

ويف قول�ه (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)ٌ :
دليل عىل ِع َظ ِم ش�أن املولودة مريم  ،و ُع ُل ِّو
ِ
منزلتها ،وأنا وإن مل تص ُلح للس�دانة ِ
تهِ
وخدمة املس�جد؛ َّ
وس� ْب ِقها إىل
فإن يف طاعتها وعباد ا َ
ِّ
هَّ
اهلل ما ُي َعوض عن ذلك.

�ال كَثِري ،ولمَ يكْم ْل من النِّس ِ
�اء إِلاَّ ِ
ويف احلدي�ث« :كَم َ�ل من الر َج ِ
آس� َي ُة ا ْم َ�ر َأ ُة فِ ْر َع ْو َن،
َ
ٌ َ َْ ُ
ِّ
َ
َو َم ْر َي ُم بِن ُْت ِع ْم َر َ
ان »...احلديث(((.
ويف اآلية :التسليم لقدَ ر اهلل ،إذا جاءت النتيجة عىل غري ما يتمنَّى العبد ،وهذا عىل قراءة

وضعت).
(بام
ُ

أن عىل العبد أن ُي َس ِّلم َّ
وفيهاَّ :
خري ممَّا كان يتمنَّى وقو َعه.
بأن ما قضاه اهلل له ٌ

ملريم وابنِها عيسى  ،يف ِحفظهام من َط ْعن َّ
الشيطان عند الوالدة.
وفيها :فضيل ٌة َ

ِ
الفاضل؛ فمريم وابنها عيس�ى
بخصائص ال يناهل�ا
وفيه�ا :ج�واز اختصاص املفض�ول
َ
ُ
الش�يطان عند ال�والدة ،وال يعني هذا َّ
أن َمن طعنَه َّ
ُ ع ِصما من طعن َّ
�يطان عند
الش
والدته -من األنبياءُّ -
نقص ،أو َّ
أن هذا ُينايف ِع ْصمته؛ بل األنبياء معصومون
أقل درج ًة أو فيه ٌ
م�ن إغواء َّ
الش�يطان ال من إيذائه ،وإيذاؤه من ِجنس األم�راض واآلالم واملصائب التي ال

برش.
خيلو منها ٌ

املجرد -بال اشتراط ،أو تعليق�ه عىل حصول
ويف اآلي�ة :مرشوع َّي�ة ن�ذر البرِ ِّ والطاع�ة َّ

عاوضة -بتعليق الطاعة عىل حصول يشء أو َد ْفعه ،بحيث لو مل حيصل
الم َ
يشء .-وأ َّما نذر ُ
هذا اليشء مل ي ُقم بالطاعة :-فمكروه ،وعليه حُت َمل النصوص الواردة يف النهي عن النذر.
وفيها :التفاؤل بتسمية املولود باسم َح َسن ،ل َع َم ٍل َي ْع َم ُله يكون ُمطابِ ًقا ملعنى اسمه.

((( رواه البخاري ( ،)3411ومسلم (.)2431
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(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ):

ذكر تعاىل اس�تجابتَه لدُ عاء امرأة عمران؛ فق�ال( :ﯰ ﯱ) أيَ :قبِ َل الن َّْذر،
ث�م َ
للعبادةِ ،
ِ
وخدمة بيته -عىل ِص َغرها وأنوثتِها .-و(التق ُّبل) أب َل ُغ
حمرر ًة
مريم َّ
وريض أن تكون ُ
َ
ِ
ٍ
يسها لل ُيرسى،
م�ن (ال َقبول)؛ فيدُ ُّل عىل مزيد من الرعاية والعناي�ة( .ﯲ ﯳ) أي :رَّ
وسهل هلا أمرها ،وح َّبب إليها اخلري.
َّ

فس�وى َخ ْل َقها
(ﯴ ﯵ ﯶ) يعني :مريم  .فأن َبتها اهلل تعاىل نباتًا حس�نًا،
َّ
ٍ
َ
وجعل ش�كلها
وصارت امرأة بالغة تا َّمة،
زي�ادة وال نُقصان ،حتى متَّت
وجس�دَ ها من غري
َ
َ
ِ
وقرنا بالصاحلني من
مليح�ا ،و َّ
ً
ويس هلا أس�باب ال َقب�ول ،هَ
مجلها بكامل األدب واألخالق ،رَّ
عباده ،تتع َّلم منهم اخلري ِ
والع ْلم والدِّ ين.
َ
وهل�ذا قال( :ﯷ ﯸ) أي :جع َل�ه اً
وضمها إليه بعد
ألنا كانت يتيم�ة،
َّ
كافل هلا؛ هَّ
اً
حلا.
مج�ا،
وقائم عىل ُش�ؤوهنا ،وكانت تقتَبِس منه ِع ْل اًم ًّ
وعمل صا ً
ال ُقرع�ة ،ف�كان ُم َر ّب ًي�ا هلا ،اً
و(زكر ّيا)  من أنبياء اهلل ،من ُذ ِّر َّية سليامن بن داود .

(ﯺ ﯻ ﯼ ﯸ) يف أي وقت (ﯾ) وهو مكان ِ
العبادة -أ ًّيا كان َش�ك ُله-
ِّ
ُس ِّم َي بذلك؛ َّ
ألن املتع ِّبد فيه يحُ ِارب َّ
الشيطان( .ﯿ ﰀ ﰁ) :طعا ًما ،لقيام بدَ هناُ ،يعينها
عىل ِ
العبادة .فقيل :كان جيد عندها فاكهة ِّ
الصيف ،وفاكهة الصيف يف الشتاء.
الشتاء يف َّ
قال جماهد ِ :
«عنَ ًبا وجدَ ه زكر ّيا عند مريم يف غري زمانه»(((.
ٍ
ٍ
نقطعة للعبادة ،ال تكت َِس�ب؛
امرأة ُم
أي نوع -عند
وأ ًّي�ا كان األم�ر؛ فوجود طعام -م�ن ِّ
هو كرام ٌة هلا.
ِ
الرزق ،وكيف يجَ ي ُئ ِك
(ﰃ) زكر ّي�ا( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) يعني :من أين لك ه�ذا ِّ
ِ
عليك؟!
واألبواب ُمغلقة
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(ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) ،ال من عند ِ
(الرزق):
الر َّزاق (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) ِّ
غريه ،يأيت به َّ
يرزق
للروح وال َق ْل�ب( .ﰔ ﰕ) أيُ :
ه�و ال َعط�اء ،وقد يكون رز ًقا لل َب�دَ ن ،أو ِرز ًقا ُّ
ِ
ور َّبام بغري مس�ألة؛
رز ًق�ا كثيرً ا وفريً ا ،لغري س� َبب معلوم ،ومن غري ُمكافأة وال اس�تحقاقُ ،
ت َف ُّض اًل منه ِ
ومنَّة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إثبات كرامات األولياءَّ ،
وأن اهلل  قد يخَ ِْرق العادة لبعض أوليائه؛ تثبيتًا هلم ،وترغي ًبا

للناس يف ِ
مثل حاهلم.

الش�يطان َّية ،هو ُ
الس�حرة والدَّ َّجالني َّ
حال
والفرق َ
بني كرامات األولياء اإلهل َّية وخوارق َّ
ِ
صاح�ب ٍّ
وصف اهلل األولياء بقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
كل منهام؛ فقد
َ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [يونس.]63-62 :

عرض هذا ِ
والس�نَّة ،ف�إن مل يكن مخُ ال ًفا هلام،
اخلارق عىل الكتاب ُّ
والضاب�ط يف ه�ذا :أن ُي َ
الكرامة -كصالح صاحبها ،وعدم استعانته هبذا ِ
اخلارق يف املعصية أو
وتو َّفرت فيه شرُ وط َ
تلبيس من َّ
الشيطان الرجيم.
ترك واجب ،وغري ذلك-؛ كانت كرام ًة ،وإلاَّ  ،فهو
ٌ

وفيهاَّ :
وحسن ال َقبول.
أثر يف درجة االستجابة ُ
أن صالح الراعي ُ
وحسن ُدعائه ،له ٌ

الذكورَّ ،
أن َبركة البنت الصاحلة قد تفوق كثيرً ا من ُّ
وفيه�اَّ :
وأن البنت قد تكون أص َلح

لوالدَ هيا من ِّ
كل أبنائهام.

وفيها :أمه َّية تنشئة األوالد عىل طاعة اهلل.

ويتعاه�دُ ه ،و ُي َع ِّلمه و ُي َؤ ِّدبه ،ويكون
بم�رب صالح ،يعتَني به
وفيه�ا :أمه َّية اقرتان الولد
َ
ٍّ

ُقدو ًة صاحلة له.

وفيه�اَّ :
الص َغ�ر ،تؤ ِّدي إىل َغ ْرس مع�اين التوحيد
أن ُمصاحب�ة األخي�ار والصاحلني من ِّ

واألخالق الفاضلة يف النفس.

وفيها :أمه َّية الرتبية باالقتداء.
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وفيه�اَ :ف ْض�ل كَفالة األيتامَّ ،
وأن ذلك ال يقترص على النَّفقة املال َّية؛ بل يتعدَّ اها إىل ما هو

أهم ،وهو الرتبية والتعليم.
ُّ

وس�ارع؛ ِح ْر ًصا عىل
س�ابق يف األعمال الصاحل�ة
وفيه�اَ :ف ْض�ل زكر ّي�ا  ،ال�ذي
َ
َ

بارك( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
الم َ
كَفال�ة اليتيم�ة .وقد قال اهلل تعاىل عن هذا البي�ت ُ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [األنبياء.]90 :

أن اهلل قد ير ُزق بغري سبب ظاهر ،وعىل خالف ما يتو َّقعه ِ
وفيهاَّ :
العباد.
َ
َْ

وفيها :استحباب ختصيص مكان طاهر ط ِّيب للعبادةَ ،
بالر ِّب تعاىل.
والخلوة َّ
وفيهاِ َّ :
الرزق.
جل ْلب ِّ
أن العبادة قد تكون س َب ًبا َ

ِ
ِ
وفيهاَ :ف ْضل اهلل تعاىل عىل مريم ،بالر ِ
والعطاء الواسع.
املستم ّر
زق
ِّ
التعجب حلال أولياء اهلل وكراماهتم.
وفيها :جواز إظهار
ُّ

الرزق إليه.
وفيهاُ :حسن اعتقاد مريم  يف اهلل ؛ حيث نس َبت ِّ
وفيهاَّ :
الرزق َت َب ٌع ملشيئة اهلل ،ومشيئته َت َب ٌع ِحلكمته.
أن ِّ

ور ِ
ب ِحلفظ األوالد ِ
وفيهاَّ :
زقهم.
األبوين س َب ٌ
أن صالح َ
وفيها :اعتناء األخيار بأوالد األخيار.

أن َم�ن ت�ولىَّ كَفال�ة يتي�م أو ضعيف -كامل�رأة-؛ َّ
وفيه�اَّ :
فإن علي�ه أن يتف َّق�ده ويصونه

باستمرار ،مع ُمراعاة الضوابط الرشع َّية.

وفيه�اَّ :
الح َس�ن لل ِّطف�ل يف بدن�ه نِعم�ة من اهلل ،وجيب على الوالدَ ي�ن األَ ْخذ
�و َ
النم َّ
أن ُ

بأسباهبا ،ووقاية الطفل ممَّا يضرُ ُّ ه.

أن النبات الحس�ن يف الدِّ ين ُ ِ
وفيه�اَّ :
األبوين -أو َمن
والخ ُلق نعمة م�ن اهلل ،وجيب عىل َ
َ َ
يك ُفل ال ِّطفلُ -
بذل األسباب ل َغ ْرس ذلك يف نفسه وتنم َيته.
وفيه�اَّ :
أن الرتبي�ة الصاحلة للصغير تقو ُد -يف العادة -إىل َج ْعل�ه طائ ًعا هلل؛ فقد صارت

مريم  من العابدات القانتات ،بفضل ُحسن تربيتها وهي صغرية.
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أن ِّ
لكل َض ْعف ُلط ًفاَّ ،
وفيهاَّ :
وأن اهلل ال ُيضيع عباده.
ِ
ِ
ور ُّد ال َف ْضل ألهل�ه؛ وذلك يف قول
للمنعم بالنِّعمة ،ونس�بتُها إلي�هَ ،
وفيه�ا :االعتراف ُ
مريم( :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ).

وفيها :عدم احتقار البنات ،واالستهانة هب َّن؛ فقد يوجد منه َّن َمن تكون ُقدو ًة للناس.
ٍ
وفيهاَّ :
بنزول من السامء ،أو بإتيان املالئكة به؛
رتط أن يكون
للرزق ،ال ُيش َ
أن تسخري اهلل ِّ
بل قد يخَ ْ ُل ُقه اهلل  يف مكانه.
وفيهاَّ :
وحس� َن عبادته له؛ يكون س� َب ًبا يف استغنائه عن املخلوقني،
أن توحيد العبد لر ِّبهُ ،

وعد ِم احلاجة إليهم.

وفيهاَّ :
أن رعاية اهلل للمكفول ،أع َظم من رعاية كفيله له.

ِ
ُص
وفيه�ا :ج�واز اختص�اص املفضول
بخصائ�ص ال يناهل�ا الفاضل ،ف�اهلل  قد خي ُّ
َ
ِ
أكثر ِ
غريها ،كام
األدنى بفضيلة ال ُيعطيها َملن هو أعىل منه ،مع اختصاص الفاضل بفضائل َ
ِ
نبي -مع االعتقاد َّ
بأن
حص�ل مع مريم -وهي صدِّ يقة -مقارن ًة بح�ال زكر ّيا - وهو ٌّ
ِ
معجزات األنبياء أع َظم من كرامات األولياء.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ):

فلَّم�اَّ رأى زكر ّي�ا  تلك الكرامة العظيم�ة التي حصلت ملريم بدون س� َب ٍ
ب ظاهر،
ِ
أيس من
الس� ِّن -أن ُيو َلد له ولدٌ  ،وكان قد َ
وخال ًفا للمتو َّقع؛ َطمع -وهو الش�يخ الكبري يف ِّ
الولد.
َ
وس�أل
وطلب
ق�ال تع�اىل( :ﭑ) أي :يف تل�ك احلال ،ويف ذل�ك املكان (ﭒ)
َ
ٍ
خفي ،قيل :يف جوف ال َّليل.
(ﭓ ﭔ) بنداء ٍّ
(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) :أعطنيِ .
ٌ
جمرد انتفاع
و(اهلبة) هي
رب ٌع ُي َ
قصد به َّ
إحسان بال ُمقابِل ،وت ُّ
ُّ
و(الذ ِّر َّية)
مباركة ،نق َّية ،صاحل�ة.
املوه�وب له (ﭚ ﭛ) من عن�دك (ﭜ ﭝ)َ :

تُط َل�ق عىل الواحد واجلمع ،والذكر واألنثى ،وه�ي بمعنى « َم ْذروءة» أي :خملوقة( .ﭟ
ﭠ ﭡ) أي :جُتيب ِ
سائليك.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
ُحسن ظ ِّن زكر ّيا  بر ِّبه.

اآلخرين ،تدفعه إىل سؤال ما حيتاجه هو؛ َّ
وفيهاَّ :
أن رؤية املؤمن لنِ َعم اهلل عىل َ
فإن زكر ّيا
إتي�ان الرزق ملريم على َو ْج ٍه غري معتاد؛ َط ِم َع أن يك�ون له ولدٌ يف ٍ
حال غري
 مل�ا رأى
َ ِّ
معتاد؛ فقد كان ً
عاقر ال ت َِلد.
شيخا كبريً ا ،وامرأته ٌ
َ
وفيهاَّ :
حصول املقصود.
أن انغالق أبواب الدُّ نيا ال يمنَع العبد من سؤال اهلل

ُ
جائزا رش ًعا.
وفيها :أنَّه ليس من االعتداء يف الدُّ عاء
حيصل عادةً ،إذا كان ً
سؤال ما ال ُ
أن اهلل يعطِي ِ
العباد بال مقابِل.
وفيهاُ َّ :

الذرية الصاحلة -بدَ نًا ِ
ودينًا.-
وفيها :سؤال اهلل ُّ ِّ َّ
وفيهاَ :ختْم الدُّ عاء بام ي ِ
ناسب من صفات اهلل.
ُ

وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي تقييد الدُّ عاء هبِب�ة الولد من اهلل ،بأن يكون ط ِّي ًب�ا؛ َّ
ألن الولد يمكن أن
َيصير نك�دً ا وفِتن� ًة لوالده؛ كام يف ِق َّصة موس�ى َ
والخِض�رِ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [الكهف.]80 :
أن الدُّ عاء من أعظم أسباب صالح ُّ
وفيهاَّ :
الذ ِّر َّية.

ب حلصول ِ
أن ُّ
وفيهاَّ :
خري الدُّ نيا واآلخرة.
الذ ِّر َّية الط ِّيبة س َب ٌ

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ):

ذك�ر اهلل تعاىل سرُ عة إجابته لدُ عاء عب�ده زكر ّيا ؛ فقال( :ﭣ ﭤ)
ث�م َ

ِ
ح�ال قيامه يف
يعن�ي :جربي�ل  ،أو :مج ًع�ا م�ن املالئك�ة (ﭥ ﭦ ﭧ) أي :يف
م�كان عبادتِهّ ،
ُ
وحمل
«الصالة» هن�ا :الدُّ عاء (ﭨ ﭩ) وهو
صالت�ه ،وقيل :امل�راد بـ َّ
وجملس مناجاته وصالته.
خلوته،
ُ
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ِ
�ميت
سُ .س ِّ
فنا َدت�ه املالئكة( :ﯲ ﯳ ﯴ) بوالدة َو َلد .و(البِش�ارة) :اإلخبار بام َي رُ ُّ
بذلك؛ بس َب ِ
الش
شة عند سامعها ،فيظهر عليها
ُ
والسور .وقد ت َ
الفرح رُّ
ب رُّ
ُستعمل يف رَّ ِّ
تغي ال َب رَ َ

أيضا ،وقد تقدّ م هذا.
ً

فأخربوه َّ
أن اهلل تعاىل ُي َب رِّشه (ﭭ) وهو اسم الو َلد ،مشت ٌَّق من «احلياة»؛ إشار ًة إىل أنَّه

سيحيا و َيكبرُ  .وقيلَّ :
ألن اهلل أحيا َق ْل َبه باإليامن ،أو أحياه بالطاعة.

(ﭮ) :مؤمنً�ا (ﭯ ﭰ ﭱ) وه�ي كلم�ة «ك�ن»؛ إش�ار ًة إىل عيس�ى ،
ِ
املخل�وق بالكلمة .فقي�لَّ :
إن حييى  هو أول َمن صدَّ ق بعيس�ى ابن مريم ،وكان عىل
ِ
متقار َبني يف العمل .و ُقتِ َل حييى َ 
قبل
ُس�نَّته ومنهاجه ،وكان حييى وعيس�ى ابنَي خا َلة،

بمدَّ ة يسرية.
َر ْف ِع عيسى إىل السامء ُ

ِ
ِ
حليم تق ًّيا ،وهو الذي ال َي ْغ ِلبه الغضب ،والفقيه العالِـم،
(ﭲ) يف الع ْلم والعبادة ،اً
الكريم عىل اهلل  ،ساد قومه يف الدِّ ين ِ
والرشف.
والع ْلم
َ َ
َ
ِ
نفس�ه عن الرذائ�ل ،ومعصو ًما من ُّ
الذنوب َّ
�هوات
(ﭳ):
والش َ
ح�اصا ومان ًعا َ
رًِ
ِ
والفواحش ،والقاذورات.
املحرمة،
َّ

تفسير (احلصور) بأنَّه :كان ال يأيت النِّس�اء ،وال يس�تطيع ذلك؛ فمردود؛ َّ
ألن هذا
وأما
ُ
ليس من الكامل اللاَّ ِئق باألنبياء  ،وال ُيستَبعد أن يكون ليحيى ُ ذ ِّر َّية.
أن اآلية تدُ ُّل عىل َّ
زعم َّ
ب! وليس فيها ما يدُ ُّل عىل
ستح ٌّ
أن ت َْرك النِّـكاح ُم َ
وأب َعدُ منهَ :من َ

ذلك ،بل ُسنَّة األنبياء بخالفه.

(ﭴ ﭵ ﭶ) :هذه بِش�ارة ثانية لزكر ّيا  يف و َلده حييى -وهي أعىل من

أن ولدَ ه س�يكون من الصاحلني؛ لكونه من ن َْس�ل األنبياء ،وهو ٌ
األوىلَّ -
أيضا يف مجلة
داخل ً
ِ
عباد اهلل الصاحلني.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
َّ
أن من وظائف املالئكة :اإلرسال بال ُبرشى لعباد اهلل الصاحلني.
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وفيهاَّ :
أن املالئكة يتك َّلمون بصوت مسموع.
يسه.
وفيها :مرشوع َّية تبشري اإلنسان بام رُ ُّ

وفيها :جواز تكليم املصليِّ  ،واألفضل ت َْركُه ،إلاَّ حلاجة ُم ِل َّحة؛ لئلاَّ ُي َش ِّوش عليه.
وفيها :جواز اختيار اسم املولود قبل والدته.

أن من أوصاف (السيد) :أن يكون م ِ
وفيهاَّ :
تباعدً ا عن الفواحش.
ِّ
ُ
الصالة.
وفيهاَ :ف ْضل إطالة القيام يف َّ

وفيه�اَ :ف ْضل حييى ِ ،
وع َّفته ،وقد ج�اء عن النبي  أنَّه قالَ « :ما من َأ َح ٍد
من َو َل ِد آ َد َم إِلاَّ َقدْ َأ ْخ َط َأَ ،أ ْو َه َّم بِ َخطِي َئ ٍةَ ،ل ْي َس يحَ ْ َيى ْب َن َزك َِر َّيا»(((.
الصحابة كع ًب�ا  من فوق اجلبل،
وفيه�اَ :ر ْفع الصوت بالبِش�ارة ،وقد نادى أح�دُ َّ

يبشه بتوبة اهلل عليه(((.
رِّ

وفيها :جواز مدْ ح الش�خص بام يس�ت ِ
َح ُّقه -ما مل تكن هناك مفسدة من ذلك-؛ َّ
فإن حييى
َ
َ
ِ
السيادة حقيق ًة ،ومن معاين (الس ِّيد)َ :من فاق أقرانَه يف خصال َ
الخري .لكن

َّ
اس�تحق ِّ
ال يرسف يف إطالق المدْ ح ،وإعطائه من ال يست ِ
َح ُّقه.
َ
َ
ُ َ
تكميل النفس بالصفات الطيبة ،وجمَ ْ ِعها يف نواحي الكامل ،من ِ
ِ
وفيهاُّ :
العبادة
احلث عىل
ِّ
ِّ
ِ
والع ْلم ُ
احلسن.
والخ ُلق َ
ِ
يؤخذ من اآليةَّ :
الرش
ويمكن أن َ
أن َمن حيمل َ
نفسه عىل اخلري ،ويجُ اهدها يف االمتناع عن ِّ
كام هو حال حييى  -أجدَ ُر باملدح ممَّن ُجبِ َل عىل ذلك ِخ ْلقة.ِ
وفيهاَّ :
السيادة عىل َ
وحتمل
اآلخرينَ :ب ْذل الندى،
ّ
وكف األذى ،واحل ْلمُّ ،
أن من أسباب ِّ

أذى َ
اآلخرين.

أن من توفيق اهلل للعبد أن ي ِ
وفيهاَّ :
باعد بينه وبني َّ
املحرمة.
ُ
الش َهوات َّ

((( رواه أمحد ( ،)2294وصححه األلباين يف الصحيحة (.)2984
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وفيهاَّ :
والنبي ال يكون إلاَّ صاحلًا.
النبوة،
أعم من َّ
ُّ
أن الصالح ُّ

وفيهاَّ :
ب لنيل عطايا الرمحن.
ب لتحقيق ما يتمنَّاه اإلنسان ،وس َب ٌ
أن الدُّ عاء س َب ٌ
وفيها :تأييد اهلل تعاىل لألنبياء والدُّ عاة والم ِ
صلحني.
ُ

ِ
َ
وفيهاَّ :
احلق يف كلاِّ مه و َدعواه.
تصديق
األصل
أن
صاحب ِّ
ُ
بني القيام بحقوق اهلل ،وحقوق املخلوقني.
الج ْمع َ
وفيهاَ :

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ):

كيف .وهذا السؤال
ولـماَّ ُبرش زكر ّيا  بالو َلد؛ (ﭸ) مت َع ِّج ًبا( :ﭹ ﭺ) أيَ :
لالستعظام واالست ْثبات ،وليس لالستِنكار واالستِبعاد (ﭻ ﭼ ﭽ) :وهذا باعتبار ما

ِ
س�يكون -ألنَّ�ه مل ُيو َلد بعد( -ﭾ ﭿ ﮀ) أي :وحايل أنَّني ق�د
ُ
بلغت من الكبرَ
ِِ
الو ْه ُن َّ
ب ،و ُي ْبس املفاصل والعظام ،فال إنجاب وال إخصاب؛ فكيف
والش ْي ُ
عت ًّيا ،فأصابني َ
رزق به حال الشباب؟ كام قال( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
س�يأتيني اآلن ،ومل ُأ َ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [مريم.]4 :
عقيم ،ال حَ ْت ِمل ،وال ت َِلد.
(ﮁ ﮂ):
ٌ

فأجا َبتْ�ه املالئكة ع�ن اهلل ( :ﮅ ﮆ) أي :األمر ل�ه (ﮇ ﮈ ﮉ) ِمن
ِ
وغري ذلك ،وال حيول دون مش�يئته يشء .فاألمر كام كان يقول  يف
رزقكام الولدَ ،
«الله َّم الَ َمانِ َع لِـام َأ ْع َط ْي َتَ ،والَ ُم ْعطِ َي لِـام َمنَ ْع َت»(((.
الصالةُ :
ُدعائه إذا فر َغ من َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

مرشوع َّية ط َلب االزدياد من اإليامن واليقني ،وكان من شأن األنبياء  االرتقاء يف

ُ
اخلليل  حني قال( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ).
إبراهيم
مدارج الكامل ،كام فعل
ُ
((( رواه البخاري ( ،)844ومسلم (.)593
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ِ
الضعيف حا َله إىل ر ِّبه.
وفيها :شكوى

ِ
أن اهلل يخَ ِ
وفيه�اَّ :
لنب�ي ،أو كرام ًة ل�و ٍّيل .فإذا انخر َق�ت ألهل الكُفر
ْ�رق الع�ادة ُمعج�ز ًة ٍّ
ِ
ِ
إثم.
والعصيان كانت است ً
دراجا وفتن ًة؛ ليزدادوا اً
ف اإلنسان ،و َع ْج ُزه عن إدراك أفعال اهلل تعاىل.
وفيهاَ :ض ْع ُ

وفيه�ا :بيان ُقدرة اهلل العظيمة؛ َّ
الطر َفني؛ فالزوج
فإن عدم الصالح َية للولد حاصل ٌة من َ

عقيم ،ومع ذلك فقد َ
رزق اهلل زكر ّيا  الولدَ دون أن ُي َر َّد إىل
الس ِّن ،والزوجة ٌ
طاع ٌن يف ِّ
زواج بامرأة أخرى ِ
ٍ
غري عقيم.
الشباب ،ودون
ِ
واستبشارا.
فرحا
وفيها :مرشوع َّية ط َلب ما يزداد به املؤمن ً
ً

َ
البي�ان للحاج�ة ،وليس ال َعيب
وفيه�ا :ج�واز وصف ال َغير بام يك�ره ،إذا كان املقصو ُد

واإليذاء.

ِ
ِ
وفيهاَّ :
واستوائه عىل
ككالمه،أن أفعال اهلل اختيار َّية ،تابع ٌة ملش�يئته؛ فمنها ما يتع َّلق به
ِ
كإحيائهم ِور ْزقهم
الع�رش ،ونزولِه إىل السماء الدُّ نيا ،ونحوها -ومنه�ا ما يتع َّلق بعب�اده
و َق ْب ِضهم ونحو ذلك.-

رب العاملني.
وفيها :تطمني نفوس املؤمنني باهلل ِّ

(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ):

زوجها؛ أرا َد زكر ّيا  عالم ًة
الح ْمل خف ًّيا ،ال تكاد تش ُعر به املرأ ُة وال ُ
ولـماَّ كان َبدْ ء َ
َ
أتم ل َف َرح�ه وسرُ وره ،وليزدا َد ارتبا ًط�ا بالنِّعمة ،ويقينًا ب ُقدرة
وح ُصوله،
على َبدْ ئ�ه ُ
وليكون َّ
َر ِّب العاملني.

فـ (ﮋ) زكر ّيا - فيام أخربنا اهلل عنه( :-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) أي :عالمة تدُ ُّل

عىل حمَ ْل امرأيت.

(ﮑ ﮒ) التي تدُ ُّلك عىل ذلك عند حصوله( :ﮓ ﮔ ﮕ) أي :ال َت ْق ِدر
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ٍ
م�رض وال َخ َرس( ،ﮖ ﮗ)
خطابم ،من غري ِع َّل ٍة وال
على كالمهم ،وال تس�تطيع
هَ
متوالية ،بلياليها (ﮘ ﮙ) أي :إيام ًء وإشارةً ،بالشفتَني والعينَني واحلاج َبني ونحوها ،ويف
خالصا مع ِّربه ،ولر ِّبه ،وهذا من إكرا ِم اهلل تعاىل له.
هذه األ َّيام الثالثة يكون زكر ّيا 
ً

أمره فقال( :ﮛ ﮜ ﮝ) :بال ِّلسان وال َق ْلب ،عباد ًة لهُ ،
كرا عىل نِعمته.
وش ً
ولذلك َ

ِ
ونحوها.
«سبحان اهلل»
(ﮞ) (التسبيح) :هو تنزيه اهلل  عماَّ ال َيليق به ،بقولُ :
الصلاة( .ﮟ) وهو آخ�ر النهار ،ويب�دأ من بعد
وقي�ل :ب�ل املقصود بالتس�بيح هناَّ :
ال�زوال( .ﮠ) وه�و أول النه�ار ،قيل :من طل�وع الفجر إىل ارتفاع الش�مس.
ِ
يستغرق َ
هذين الوقتَني يف التسبيح.
واملعنى :أنَّه

ويف هذه اآلية من الفوائد:

جواز ط َلب ما يزيد اإليامن.
وفيها :بيان ُقدرة اهلل العظيمةَ ،
بخ ْرق العادة ،آي ًة لعبده زكر ّيا .

وفيهاَّ :
وخصوصا عند ال َع ْجز عن الكالم.
أن اإلشارة تقوم مقام العبارة يف اإلفهام،
ً
أن اإلنسان إذا انق َطع عن الناس؛ فينبغي أن يشت َِغ َل ِ
وفيهاَّ :
بذكر اهلل .
ُ
وفيها :تربي ُة النفس عىل ِّ
واستغراق األوقات فيه.
الذكر الكثري،
والذكر يف َ
وفيهاَ :ف ْضل التس�بيح ِّ
العظيمني ،ومها :أول النهار وآخره؛ كام
هذين الوقتَني
َ

قال تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [طه.]130 :
وفيهاُ :شكر اهلل عىل النِّعم ،بعبادته ِ
وذكره وتسبيحه.
َ

(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ):

ُ
البيان يف تربئتها ممَّا َر َماها به
وليحصل
الس�ياق إىل ِق َّصة مريم ؛ إلكامهل�ا،
ُ
ثم عا َد ِّ
ِ
الر ُّد عىل النصارى فيام ا َّدعوه من ُألوه َّية و َل ِدها عيسى .
اليهود ،وليكتَم َل َّ
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حممد  -خ َرب مريم  ،عندما (ﮣ
فقال ( :ﮢ) أي :واذكُر -يا َّ
ِ
أمرهم اهلل.
ﮤ ﮥ) خماطب ًة إ َّياها ُمشا َفه ًة ،كام َ

وجعل ِ
َ
لك اخلصال احلميدة،
اخت�ار ِك له -لكث�رة عبا َدتِك-
(ﮦ ﮧ ﮨ) أي:
َ
واملزاي�ا العظيم�ة ،ومنها :أنَّ�ه تقب ِ
لك من ُأ ِّمك اس�تثنا ًء -فق�د كان ال ُيق َب�ل يف ن َْذر األوالد
َّ
َك نباتًا حس�نًا ،وجع َل ِك يف كَفالة نبيه زكريا؛ ليح ِسن تربيت ِ
للمس�اجد إلاَّ الذكور -وأنبت ِ
َك،
َّ ُ ْ
ِّ
وأرسل ِ
ٍ
ورز ِ
قك إكرا ًما عىل َو ْج ٍه ِ
َ
لك مالئكتَه تخُ اطِ ُب ِك ُمشا َفه ًة.
لتتفرغي لعبادته،
َ
غري معتاد؛ َّ
(ﮩ) يعن�ي :من األرج�اس املعنو َّية ،كاألفع�ال الذميمة ،واألخلاق الرديئة،
والوس�اوس ،واملعايص ،ومن مس�يس الرجال .وأما األرجاس ِ
احل ِّس� َّية -كالبول والغائط
َّ
ِّ
والحيض-؛ فالظاهر هَّأنا كانت ك َغريها من النِّساء.
َ

(ﮪ) م�ر ًة بعد مرة ،وجعل ِ
ِ
كاختيار ِك لتكوين ُأ ًّما لنب ِّيه
لك مزيدً ا من ال َف ْض�ل،
َّ
َّ
عيسى  ،ومكانًا لنَ ْف ِ
خة َر ُسوله جربيل .
فض َل ِ
خاص
�ك (ﮫ ﮬ ﮭ) يف ذل�ك الوق�ت .فه�ذا التفضيل
وأيض�اَّ ،
ً
ٌّ
«خ رْ ُي نِ َس ِائ َهاَ :م ْر َي ُم ا ْبنَ ُة ِع ْم َر َ
الرجال؛ فقد قال النبي َ :
انَ ،و َخ رْ ُي
بنساء زماهنا دون ِّ
ِ
ِ ِ
جي ُة»(((.
ن َسائ َهاَ :خد َ
ِ
ِ
ٍ
نيَ :م ْر َي ُم ا ْبنَ ُة ِع ْم َر َ
جي ُة بِن ُْت ُخ َو ْي ِل ٍد،
«ح ْس� ُب َك من نِ َس�اء ال َعالمَِ َ
ويف حديث آخرَ :
انَ ،و َخد َ
و َفاطِم ُة بِن ُْت محُ َم ٍد ،و ِ
آس َي ُة ا ْم َر َأ ُة فِ ْر َع ْو َن»(((.
َّ َ
َ َ
ال كَثِري ،ولمَ يكْم ْل من النِّس ِ
�اء إِلاَّ ِ
ويف حديث آخر« :كَم َل من الر َج ِ
آس� َي ُة ا ْم َر َأ ُة فِ ْر َع ْو َن،
َ
ٌ َ َْ ُ
ِّ
َ
َو َم ْر َي ُم بِن ُْت ِع ْم َر َ
ان »...احلديث(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َ
ولتكون ُقدْ و ًة لنساء العاملني.
ُنش،
االعتناء ِبق َّصة مريم ؛ لت ُْذكَر وت رَ

((( رواه البخاري ( ،)3432ومسلم (.)2430
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وفيه�اَّ :
أن م�ن ُلط�ف اهلل  :هتيئة األمور قب�ل ُوقوعها؛ فه َّيأ لنب ِّيه عيس�ى ُ أ ًّما

َ
وجعل هلا املزايا العظيمة.
اختارها من بني النِّساء،
صاحلة،
َ

ِ
ِ
الرش
وفيها :نرش س رَي النِّساء الفاضالت ،وال ُقدوات يف اخلري؛ ل َط ْمس ُقدوات النِّساء يف ِّ
والضالل.

نبي
وفيها :براءة مريم  ممَّا رماها به اليهود ،وافترَ َ وا عليهاَ ،بو ْصفها بالبِغاء ،وقالوا يف ِّ
بليغ عىل إخوان ِ
اهلل عيسى  :إنَّه و َلدُ ِزنا -عيا ًذا باهلل-؛ ففي اآلية َر ٌّد ٌ
الق َر َدة واخلنازير ،كام
قال اهلل عنهم يف ٍ
آية أخرى( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [النساء.]156 :
ِ ِ
ط�اب املباشرِ من املالئكة ،ولي�س يف هذا هَّأنا
وفيه�ا :كرام ٌة ملريم  ،بسماعها اخل َ

نب َّية؛ لقول اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [النحل.]43 :
وفيها :تفضيل مريم  عىل نِساء العالمَني يف زماهنا.

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ):

ِ
ِ
كرا
أمرتهْ ا بكثرة العبادةُ ،ش ً
مريم  بن َعم اهلل العظيمة عليها؛ َ
ولـماَّ أخربت املالئك ُة َ
هلل عىل ذلك ،وإعدا ًدا هلا لِـام ُيريده اهلل  من والدهتا نب َّيه عيسى ؛ فقالت املالئكة:
وتنبيها (ﮰ) (ال ُقنُ�وت) :الطاعة ودوام
تكريم
(ﮯ) :إع�ادة النِّداء باالس�م
ً
اً

ِ
الصالة.
العبادة ،وإطالة القيام يف َّ

الصالة -يعني :ال ُقنُوت ،(((»-وقال قتادة يف معنى اآلية:
الركو َد يف َّ
ق�ال جماهد« :أطييل ُّ
«أطيعي ر َّب ِك»(((.
(ﮱ) (اللام) لالختص�اص؛ أي :اجعلي ُقنُوت ِ
خالص�ا هلل ،بلا شرِ ْ ك وال رياء.
َ�ك
ً
لس�كوهنا،فقي�ل :أطا َل�ت القيام حتى َو ِر َمت قدَ ماه�ا ،وح َّطت الطري عليها؛ ت ُظنُّها مجا ًدا ُ
وطول قيامها.-

((( تفسري الطربي (.)402/6

((( تفسري عبد الرزاق (.)393/1
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(الرك�وع)؛ لفضله .وقيلَّ :
ألن املقام مقام ُش�كر،
(الس�جو َد) عىل ُّ
(ﯓ) :ق�دَّ م ُّ

والس�جود يقتَضيه .وقيلَّ :
والسجود من أفضل
الس�جو َد يف عبادهتم كان قبل الركوعُّ .
ألن ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ُون ال َع ْبدُ م ْن ر ِّبه َو ُه َو س ِ
الطاعات؛ ففي احلديثَ « :أ ْق َر ُب َما َيك ُ
اجدٌ ؛ َف َأكْث ُروا الدُّ َعا َء»(((.
َ
َ
(الرك�وع) :انحن�اء الظه�ر عب�اد ًة هلل ( ﯕ ﯖ) أي :م�ع
(ﯔ) ُّ

الم َص ِّلني .فاملراد :أن تصليِّ مع املص ّلني ّقراء بيت املقدس ،أو تكون من جمُ لة الذين َي ْركَعون
ُ
هلل .

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بمزيد من ِ
ٍ
َّ
العبادة.
أن نِ َعم اهلل إذا زا َدت؛ شرُ ِ َعت ُمقا َبلتُها
أن ِ
وفيه�اَّ :
بالخش�وع ُ
العب�ادة ُ
والركوع هي من إع�داد اهلل للعبد
والس�جود ُّ
والخضوع ُّ
ِ
الصالح ،وهتيئته ملواج ِ
وأداء ما ُيط َلب منه من املها ِّم الشا َّقة.
هات املستق َبل،
َ
وفيها :األمر بدوام ِ
العبادة ،وعدم االنقطاع.
ِ
وفيهاَ :ف ْضل الجمع َ ِ
والسجود بالبدَ ن،
فالركوع ُّ
بني العبادات البدَ ن َّية والعبادات ال َق ْلب َّية؛ ُّ
َ ْ

والخضوع ُ
ُ
والخشوع بال َق ْلب.

أن َ
وفيهاَّ :
الصالة كان َد ْأب الصاحلني قب َلنا.
طول القيام يف َّ
واإلخالص له يف ِ
وفيها :وجوب االمتِ ِ
ِ
العبادة.
ثال ألوامر اهلل،

وفيه�اَّ :
أكث�ر م�ن العابدات م�ن النِّس�اء؛ لقول�ه( :ﯔ ﯕ
الرج�ال ُ
أن ال ُع ّب�اد م�ن ِّ

الراكعات».
ﯖ) ،ومل ي ُقل« :واركعي مع َّ

وفيهاَّ :
الصالة كانت من عبادات األُ َمم السابقة.
أن َّ

وفيهاَّ :
الزمة الطاعة حت َفظ النِّ َعم ،وتَزيد العبدَ ُقر ًبا من ر ِّبه.
أن ُم َ

ُ
وفيهاَّ :
وأتم من مجاعة النِّساء.
الصالة،
الرجال يف َّ
أفضل ُّ
أن مجاعة ِّ

والسجود؛ حف ًظا له من ال ُع ْجب وال ُغرور.
وفيهاُ :
بالركوع ُّ
تواضع العبد لر ِّبه ُّ
((( رواه مسلم (.)482
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(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ):

يبي ،الذي ال َي ْع َل ُمه إلاَّ اهلل:
ثم قال تعاىل لنب ِّيه  ،بعد أن َ
األمر ال َغ َّ
أوحى إليه هذا َ

(ﯘ) أي :ال�ذي كان م�ن أخب�ار زكر ّيا ومري�م ( ﯙ ﯚ ﯛ) الذي
غاب عنك وعن ِ
اخلفي.
قومك ،فلم تع َلموا به .و(النَّبأ) :هو اخلرب العظيم ،أو
َ
ّ

بسعة َ
للنبي
وخفاء .و ُيط َلق عىل ما ينقله امل َلك ِّ
(ﯜ ﯝ) (الوح�ي) :هو اإلعالم رُ
م�ن كالم اهلل ،وعىل اإلهلام ،كام يف قوله تع�اىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [ال َق َصص ،]7 :وعىل

اإلشارة ،كقوله( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [مريم.]11 :

ِ
وقومه املتنافِسين يف كَفالة مريم( ،ﯢ
(ﯟ ﯠ ﯡ) ح�ارضً ا عن�د زكر ّي�ا 
ﯣ ﯤ)َ :ي ْر ُموهنا ،وهي األقالم املعروفة التي ُيكتَب هبا .وقيل :بل هي ِسهامهم،
ألنا تُشبِه الق َلم .واألقرب األول؛ ألنَّه ظاهر القرآن( .ﯥﯦﯧ):
ُس ِّميت بذلك؛ هَّ
ُي َر ِّبيها ويقوم بمصاحلها.

فقي�ل :هَّإن�م أل َقوها يف امل�اء ،واتَّفقوا َّ
أن َمن يث ُب�ت َق َل ُمه يف َج ْر َية امل�اء؛ فهو الذي يك ُفل

ثبت.
قلم زكر ّيا ؛ فقد َ
مريم .فأل َقوا أقال َمهم ،فاحتم َلها املاء وجرى هبا ،إلاَّ َ

(ﯟ ﯠ ﯡ) ِ
يتنازعون؛ تنا ُف ًسا عىل كَفالتها.
شاهدً ا
وحاضا (ﯫ ﯬ)َ :
رًِ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

المتنافِسني.
التنا ُفس يف اخلريات ،ولو أ َّدى ذلك إىل إجراء ال ُقرعة بني ُ

الوفاء للصاحلني ،برتبية أبنائهم وبناهتم ،وكَفالتهم من بعدهم.
وفيهاَ :

وفيهاَّ :
يب منه ما يكون ُمط َل ًقا ال يعلمه إلاَّ اهلل - كحوادث املس�تق َبل -ومنه
أن ال َغ َ

فالنبي
كقصة مري�م ؛
م�ا يك�ون غي ًبا نس�ب ًّيا ،خيف�ى عىل بعض الن�اس دون بع�ضَّ ،
ُّ
 مل ي�دْ ِرك ه�ذه ِ
الق َّصة ،ال هو وال قومه ،ومل يجَ ِدها يف ٍ
كتاب ،وال تل َّقاها عن أحد،
ُ
واطلع عىل تلك األحداث.
عمن عاش يف زمن زكر ّيا ومريم،
َ
لكنَّها ليست َغي ًبا َّ
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رب َم�ن كان قبلنا؛
وفيه�ا :امتنان اهلل على نب ِّيه  ،وعىل ه�ذه األُ َّمة ،بإخبارها خ َ
ِ
االقتداء واالتِّعاظ واالعتبار.
لنستفيد من ذلك يف
وفيها :إكرام اهلل لزكر ّيا  ،بأن َ
باب اخلري يف كَفالة مريم  من نصيبه.
جعل َ
وفيهاَّ :
أن اهلل حي َفظ أوالد العبد بصالحه.

املشاحة واالختِصام.
وفيها :مرشوع َّية استعامل ال ُقرعة ،عند
َّ

وفيها :اتخِّ اذ الوس�ائل إلهناء النِّ�زاع ،ومنها ال ُقرعة ،وقد اس�تعم َلها ثالث ٌة من أنبياء اهلل؛

حممد .
وهم :يونس ،وزكر ّيا ،ونب ُّينا َّ

رب الناس عن
وفيها :آي ٌة من اآليات الب ِّينات الدا َّلة عىل َّ
حممد ؛ فإنَّه أخ َ
نبوة نب ِّينا َّ
ٍ
ربهم عن أمور يف املستق َبل ،فحد َثت كام
أمور ال يعلموهنا ،ممَّا غاب يف املايض .وهذا كام أخ َ
أمور ستحدُ ث يف آخر الزمان.
رب ،ومنها ٌ
أخ َ

وفيهاَّ :
أن ِمن وسائل دعوة النصارى :إخبارهم هبذه التفاصيل ،يف ِق َّصة مريم ؛

َّ
ورة قد نزل يف َو ْفد نصارى ن َْجران.
الس َ
فإن أول ُّ

وفيه�اَّ :
بحضانة ال ِّطفل -بعد ُأ ِّم�ه -من بق َّية أقاربه -ما عدا اجلدَّ ة-؛ فقد
أن اخلالة ُّ
أحق َ

كانت خالة مريم حتت زكر ّيا .

وفيها :رعاية الو ْق ِ
ِ
املنذور لبيت اهلل.
ف
َ

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ):

ثم جاءت املالئكة ببِ ٍ
عظيم ،سيكون
شارة من اهلل  ملريم  ،بأنَّه س ُيو َلد هلا ولدٌ
ٌ

له ٌ
كبري؛ فقال تعاىل:
شأن ٌ

حممد ِ -ق َّص�ة املالئكة يف قوهلا
(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) أي :اذكُ�ر -ي�ا َّ

وندائها .قيل :هَّإنم جمَ ْ ٌع من املالئكة ،وقيل :إنَّه جربيل .

ِ
س( ،ﯵ ﯶ) أيُ :مبتدأة وناش�ئة من
فقالوا هلا( :ﯲ ﯳ ﯴ) أي :يخُبرِ ُ ك بام َي رُ ُّ
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صدرت منه ال من غريه ،وهي كلمة «كُن»؛ فيكون وجو ُد عيسى  هبذه الكلمة،
اهلل،
َ

وليس عيسى هو الكلمة.

�ح
يمس ُ
اس�م ذل�ك الول�د (ﯸ) ه�ذا َلقبه .قي�لُ :ل ِّقب بذلك؛ ألنَّه ال َ
(ﯷ) أيُ :
ٍ
ِ
س�ائحا يف األرض
عاه�ة -من أبرص و َأك َْمه وغريه -إلاَّ َبرأ بإذن اهلل .وقيل :ألنَّه كان
بي�ده ذا
ً
والبلدان ،يسيح فيها يد ُعو إىل اهلل .وقيل :ألنَّه كان عليه مسحة من مجال (أي :أثر ِ
ظاهر منه).
َ ْ َ
َ ُ
ُ

ميُ ،م َع َّرب من « َي ُشوع» أو « َي ُسوع» أو «إيشوع»
واس�مه( :ﯹ) قيل :هو اس�م َ
أعج ّ
بالعربانية :السيد أو املبارك .-وقيل :مشت ٌَّق من ِ
ومعناه ِبياض َيعلوه حمُ رة.
«العيس» ،وهو ٌ
ِّ
َّ
ُ
َ
«ساس» ،إذا قا َم عىل اليشء ورعاه.
وقيل :بل مشت ٌَّق من
َ
ِ
ب إىل ُأ ِّمه؛ ألنَّه ال أب له.
(ﯺ ﯻ) :هذا ن ََس ُبه ،وإنَّام نُس َ

بالنبوة ،وبالم ِ
عجزات التي
(ﯼ) :رشي ًفا رفي ًعا ،ذا جاه و َقدْ ر وسيادة (ﯽ ﯾ):
َّ
ُ
وبر ْف ِعه إىل السماء
جتري عىل يدَ يه -مثل :إحياء املوتى ،وإبراء األَك َْمه
واألبرص بإذن اهللَ -
َ

سا ًملا ،وبنزوله ل َي ْحكُم األرض يف آخر الزمان.

خاص ب�ه ،ت َِر ُده ُأ َّمت�ه -كام لبق َّية
وض
(ﯿ) :بكون�ه ش�في ًعا ألُ َّمته ،ويك�ون له َح ٌ
ٌّ

األنبياء.-

الر ُس�ل ،الذي�ن هم يف أعىل
(ﰀ ﰁ) عن�دَ اهلل ي�و َم القيام�ة ،م�ع أويل ال َع ْزم من ُّ

درجات اجلنَّة.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ):

و(الم ْه�د) :فِراش الطفولة،
قول�ه تع�اىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) أي :زمن الطفولة.
َ
وهو ِ
الرضاعة.
املوضع الذي هُي َّيأ
للصبي زم َن َّ
ِّ
�د إِلاَّ َث َ ِ
وق�ال النب�ي « :لمَ ي َت َك َّلم فيِ المه ِ
يس�ى »...احلديث ،وفيه كالم
َْ
ال َث ٌة :ع َ
َْ ْ
الشارة(((.
والصبي الثالث يف ِق َّصة صاحب
الصبي يف ِق َّصة ُج َر ْيج،
َ
ِّ
ِّ

((( رواه البخاري ( ،)3436ومسلم (.)2550
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�ق الرضيع يف ِق َّصة أصحاب األخدود ،يف املرأة التي َق َال لهَ َا ُغال ُمها:
أيضا ُن ْط ُ
وق�د َ
ثبت ً
ِ
حل ِّق»(((.
« َيا ُأ َّم ْهْ ،
اصبرِ ِ ي َفإِنَّك َعلىَ ا َ

غير التكليم املعتاد ،بل امل�راد :أنَّه يك ِّلم
الم ْهدُ ،
وكالم عيس�ى  هل�م يف َ
المراد به ُ
الم ْر َسلني ،ففي هذا :إرسا ُله ودعوتُه َ
الخ ْل َق
صالحهم
الناس بام فيه
ُ
ُ
وفالحهم ،وهو تكليم ُ
ربم.
إىل هِّ

(ﭕ) أي :بال ًغ�ا كبريً ا .و(الك ُُهول�ة) :مرحل ٌة يف العمر ،من احلادية والثالثني إىل

األربعني ،وقيل :من ثالث وثالثني إىل متام اخلمسني.

(ﭖ ﭗ) أي :مع�دو ٌد فيه�م .و(الصال�ح)َ :م�ن َص َل َحت رسيرتُ�ه وعالنيتُه،

باإلخالص هلل ،واملتابعة لرسول اهلل .

أوصاف عيس�ى  بالصالح ،وهو ُرتبة ِمن أعظم املراتب وأش�هر
فخت�م اهلل تعاىل
َ
َ

املقامات.

والصالح يقتيض املواظب َة عىل الطاعات ،حتى املامت.

ويف اآليتَني من الفوائد:

بيان شرَ َ ف مريم  ،يف إرسال املالئكة لتكليمها وتبشريها.
سه.
وفيها :استحباب تبشري املرء بام َي رُ ُّ

ٍ
وفيهاَّ :
حينئذ -بإثبات األلف يف كلمةنس�ب إىل ُأ ِّمه .و ُيكتَب االس�م
أن َمن ال أب له ُي َ
(ابن) بني االسم واسم األُ ِّم( :عيسى ابن مريم).
وفيها :جواز استعامل ال َّلقب الغالب عىل الشخص ،ما مل يكن فيه إيذا ٌء وتنقيص.
وفيها :أنَّه ليس ُّ
وجيها يف اآلخرة عند اهلل.
كل وجيه يف الدُّ نيا عند الناس ،يكون
ً

والسلطان والن ََّسب ،ونحوها
وفيها :بيان حقيقة َ
وأنا ليس�ت بال ِّلباس واملال ُّ
الوجاهة ،هَّ
ِ
بطاعة اهلل وعبادتِه ،وتع ُّل ِم دينه ،والدَّ عوة إىل سبيله.
الوجاهة:
من أمور الدُّ نيا؛ وإنَّام َ
((( رواه مسلم (.)3005
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أن تقريب اهلل ِ
وفيهاَّ :
لعبده منه يوم القيامةُ ،ي َعدُّ من أعظم املراتب.
ِ
ِ
ِ
معجز ًةوكالمه يف ح�ال ِص َغره
بإنطاق عيس�ى ،
وفيه�ا :إظهار ُقدرة اهلل ،

بالوحي الذي أنز َله عليه.-وآي ًة -ويف حال ك ُُهولته
َ

بأن َمن كان اً
وفيهاَ :ر ٌّد عىل النصارى ،الذين ا َّد َعوا ُألوه َّية عيس�ى َّ ،
يرضع،
طفل َ
ث�م يأكل وي رْشب ،ويمرض ،ويتأ َّلـم ،ويبكي ،ثم يك فيصري كَه اًل ،كيف ي ِ
مكن أن يكون
ُ
ْ
برُ
ََْ
َ َ
ِ
ِ
التغي يف الن ُُّم ِّو واالنتقال من س ٍّن إىل س ٍّن ،يتناىف مع صفات اإلله.
إهلًا؟ وهذا رُّ
ِ
األمر
للحوادث العظيمة؛ لتته َّيأ
وفيها :التوطِئة
النفوس الستقباهلا ،فقد َّ
ُ
مهدت املالئك ُة َ
ملريم  ،بأنَّه سيكون هلا اب ٌن ِمن غري ٍ
زوج.
وفيها :بِشارة اهلل ملريم َّ ،
بأن ولدَ ها سيكبرُ  ،و َي ِص ُل َحدَّ الك ُُهولة.

(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):

ٍ
تعجبت من
ولـَّم�اَّ أخبر اهلل تع�اىل مريم  بام س�يكون منها ،م�ن ولد بغير زوج؛ َّ
ربا تعاىل ،ومل تخُ اطِب املالئكة الذين أخبرَ وها( .ﭛ ﭜ
ذل�ك ،و(ﭙ ﭚ) فخاطبت هَّ
ﭝ ﭞ) أي :كيف يوجد هذا الولد مني؟

ذات ٍ
مت أن
بشر،
زوج ،وال َع َز ُ
ولس�ت َ
ُ
(ﭟ ﭠ ﭡ) أي :وح�ايل أنيِّ مل َي َط ْ�أين ٌ
ولس�ت بغ ًّيا ،فلم َي َم َّس�ني ٌ
رجل ،كام يف اآلية األخرى( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
أتزوج،
ُ
َّ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [مريم.]20 :

ش ( َبَش�رًَ ا)؛ لظهورهم ،وال َبرشة:
وس ِّ
وكلمة (برش) تُط َلق عىل الواحد واجلمعُ .
�مي ال َب رَ ُ

ظاهر جلد اإلنسان ،وأبرشت األرض :أخرجت نباهتا.

ِ
أخربتك (ﭥ
األمر كام
فأجاهبا اهلل تعاىل ،بالوحي عن طريق مالئكته( :ﭤ) أيُ :
ِ
ٍ
ﭦ ﭧ ﭨ) ،كي�ف يش�اء ،وعىل ِّ
أي هيئ�ة أرا َدَ ،وفق الع�ادة ،أو عىل خالفه�ا ،كي ًفا وكماًّ
ونَو ًعا ،ال ُي ِ
عج ُزه يش ٌء س�بحانه ،كام ق�ال يف اآلية األخرى( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [مريم.]21 :
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أيضاِ :م ْثل هذا َ
الخ ْلق العظيم ،واإلحداث البديع ،خيلق اهلل ما
ويمك�ن أن يكون املعنى ً

يشاء.

الكوين ،الذي ال ُبدَّ أن يقع (ﭭ ﭮ ﭯ) أي :لذلك
(ﭪ ﭫ ﭬ) :هذا هو القضا ُء
ُّ

بسع�ة دون تأخري؛ كام ق�ال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
األم�ر (ﭰ ﭱ) أيُ :ي َ
وج�د رُ

ﭕ ﭖ) [القمر.]50 :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تعجب املؤمن من أمر ر ِّبه ،عىل سبيل االستِثبات.
ُّ
وفيها :جواز ط َلب الزيادة يف اليقني.

َ
وفيهاَّ :
اليقني يف ُقدرة الرمحن.
اإليامن ،و ُي َر ِّسخ
أن معرفة كيف َّية حدوث األشياء َيزيد
َ
وفيها :عد ُم اعترِ اض املؤمن عىل أمر اهلل ،وعد ُم َّ
الش ِّك يف ُقدرته.

ِ
تسمح هلم أن َي ْق َربوها.
الرجال األجانب ،وال َ
وأنا ال َت ْق َرب ِّ
وفيها :ع َّفة املرأة الصاحلة ،هَّ

وفيه�ا :اس�تعامل الكلم�ة األقوى يف املوض�ع الذي ي ِ
ناس�بها؛ فإنَّه قال يف َخ ْلق عيس�ى:
ُ

(ﭦ ﭧ ﭨ) ،ويف َخ ْل�ق حيي�ى( :ﮇ ﮈ ﮉ) [آل عمران]40 :؛ َّ
ألن َخ ْل�ق عيس�ى
أعجب يف إجياد ٍ
(الخ ْلق) -وأ َّما حييى :فهو من ٍ
ولد بال أب -فاس�تعمل َ
أب و ُأ ٍّم ،لكنَّهام ال
ُ
فاستعمل ُِي ِ
َ
(الف ْعل).-
نجبان عاد ًة
يق�ع َوفق ُمراد اهلل تع�اىل ،كام قال :
وفيه�ا :بي�ان قض�اء اهلل
الك�وين ،الذي ال ُبدَّ أن َ
ِّ

يقع ،وقد ال
(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) اآلي�ة [سبأ ،]14 :بخالف القضاء
الرشعي؛ فإنَّه قد ُ
ِّ
املقيض بينه�م وإليهم ،كام يف قوله تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
يقع ،عىل َح َس�ب حال
ُ
ِّ

ﮜ) [اإلرساء.]23 :

الكوين؛
الرشعي ال يكون إلاَّ فيام حي ُّبه اهلل ،بخالف القضاء
وم�ن جه�ة أخرى :فالقضاء
ُّ
ِّ
ِ
ب -ابتال ًء وفِتن ًة للعباد-؛ كام يف قوله تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
فقد يكون بام ال يحُ ُّ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) اآلية [اإلرساء.]4 :
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وفيهاَّ :
والمعتاد عند الناس؛ ليكون آي ًة
أمورا عىل غري َ
الو ْجه املعروف ُ
أن اهلل  خي ُلق ً
للكافرِ ،
وعرب ًة للناس ،ولِيزدا َد الذين آمنوا إيامنًا مع إيامهنم.
وفيها :استِسالم مريم ألمر اهلل .
أرسارها ِ
وفيها :جواز السؤال عن األمور ِ
ِ
وحكْمتها.
الغامضة؛ ملعرفة
ٍ
ٍ
وفيهاُ :س ُهولة َ
واحدة منه ،وهي« :كُن».
بكلمة
الخ ْلق عىل اهلل ؛ إذ خي ُلق ما يشاء
وفيهاَّ :
أن اهلل ُيعطِي الولدَ بغري وجود أسباب ،ويمنع الولد مع وجود األسباب.
تنوع َخ ْلق اهلل ؛ فمنه ما يخُ َلق بالتدريج ،ومنه ما يخُ َلق عىل الفور.
وفيهاُّ :
وفيها :نُفوذ ِ
بسعة دون تأخري.
أمر اهلل ،رُ

وفيه�اٌ :
دليل عىل ُقدرة اهلل تع�اىل ،بتنويع حاالت وجود البرش؛ فمنهم َمن ُوجدَ بال ذكر
وال أنث�ى -وه�و آدم  -ومنهم َمن ُو ِجدَ من ذكر بال أنث�ى -وهي حواء -ومنهم َمن
ُو ِج�دَ م�ن أنثى بال ذك�ر -وهو عيس�ى  -ومنهم َمن يوج�د من ذكر وأنث�ى -كبق َّية

البرش.-

ذكر اً
أمرا عجي ًبا ،يف َخ ْلق
ويف اآلية :طريق ٌة رائع ٌة يف َق ِّ
أول ً
ص ال َق َصص عىل الناس؛ فإنَّه َ

أعجب ،يف َخ ْلق عيسى  من
ذكر واقع ًة
َ
حييى  من شيخ كبري وزوجة عاقر ،ثم َ
ِ
وأمره النافذ.
وختم ذلك بذكر ُقدرتِه،
أنثى بال ذكر،
َ
وفيهاَّ :
أن غرائب املخلوقات وعجائب َخ ْلق اهلل  ،هي ممَّا َيزيد اإليامن باهلل؛ ولذلك

أمر تعاىل بالنظر يف َخ ْلقه؛ كام يف قوله( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [يونس،]101 :
َ
وكما يف قول�ه( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [ق،]6 :

وق�ال( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [الغاشية.]20-17 :

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ):

ثم ذكر اهلل تعاىل توايل نِ َعمه عىل عبده ونب ِّيه عيس�ى  ،ومزيدً ا من البِش�ارات ألُ ِّمه؛

َّ
واخلط باليد.
فهمه وحيفظه .أو :يع ِّلمه الكتاب َة
فقال( :ﭳ ﭴ) أي :املكتوب ،ف َي َ
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(ﭵ) أي :الرشيعة ،وتفصيل الدِّ ين .ويدخل يف تعليم ِ
أيضا :إصابة
احلكمة ً
احلقِ ،
والع ْلم املقترَ ِ ن بالعمل ،ووضع األشياء يف مواضعها.
ِّ
(ﭶ) وهو :الكتاب الذي أنز َله اهلل عىل موسى بن ِعمران .

مكم اًل للتوراة.
(ﭷ) وه�و :الكت�اب الذي أنز َله اهلل عىل عيس�ى  ،وكان ِّ

وكان عيسى  حيفظ التوراة واإلنجيل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
«الله َّم ا ْن َف ْعنِي بِماَ َع َّل ْمتَنِيَ ،و َع ِّل ْمنِي
أن اهلل ُي َع ِّل�م البرش؛ ولذلك ور َد يف األدعية النبو َّيةُ :
ِ
وطلب التعليم من اهلل .
وار ُز ْقنِي ِع ْل اًم تن َف ُعني ِبه»((( ،فينبغي الدُّ عاء،
ُ
َما َينْ َف ُعنيْ ،
وفيها :أمه َّية إتْباع القول بالعمل.

ورسورا ،واالرتقاء من البش�ارة
فرحا
وفيه�اُ :مواالة تتا ُبع البش�ائر عىل املؤم�ن؛ ليزداد ً
ً

األدنى إىل األعىل.

وفيهاَّ :
أن عيسى  يع َلم التوراةَ ،التي ُأ ِنز َلت عىل موسى .

وفيها :أمه َّية تع ُّلم الكتابة َ
والخ ّط.
وفيهاَّ :
أن من نِ َعم اهلل عىل العبد :أن َي ْر ُزقه اإلصابة يف القول والعمل ،وهو أحد األقوال
يف تعريف ِ
(احلكْمة).

الم ِ
فرحة عليه؛ ليطمئ َّن َق ْل ُبه؛ َّ
أمر املالئكة
فإن اهلل َ 
وفيها :تبشري اخلائف ،وإيراد األنباء ُ
مهها ،وكان�ت يف َق ٍ
لق عظيم من خوف االتهِّ ام،
ويفرج َّ
أن تخُِب�رِ مري�م  بام يط ِّيب َق ْل َبهاِّ ،
رسول ،مع َّلم ،يؤتَى كتابا من عند اهلل ،ويؤتَى ِ
اً
فبشها َّ
احلكمة -ب َف ْضل اهلل.-
بأن ابنها سيكون
رَّ
ً
اً
بني تع ُّلم ال َّلفظ واملعنى.
الج ْمع َ
وفيها :أمه َّية َ
ِ
بح ِ
وفيها :تكميل النفس ِ
واجتامعها فيها.
يازة الفضائل،

وفيها :ذكر البِشارة بـ (اإلنجيل) قبل ن ُُزولِه عىل عيسى .
((( رواه احلاكم ( ،)690/1والطرباين يف الدُّ عاء ( ،)1405وهو يف الصحيحة (.)3151
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(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ):

اً
و(الر ُس�ول) :هو الذي
رس�ول.
قول�ه تع�اىل (ﭹ) أي :ونَجع�ل عيس�ى 
َّ
ِ
ِ
الر ُس�ل؛
و(النبي)َ :من ُأ ِم َر بتبليغ
بشعٍ ،و ُأ ِم َر بتبليغه.
وتقرير رش ِع َمن قب َله من ُّ
ُّ
ُأوح َي إليه رَ ْ

تابع لرشيعة َمن سب َقه.
فهو ٌ

(ﭺ ﭻ ﭼ) وهم :القبيلة من أبناء يعقوب  و َمن تناسل منهم .وهذا يعني

َّ
خاصة ببني إرسائيل ،وليست عا َّم ًة جلميع البرش -بخالف رسالة
أن رس�الة عيسى َّ 
نب ِّينا حممد .-

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) أي :يأتيه�م اً
قائل هلم :إنَّه ُم ْر َس�ل إليه�م بعالمة تدُ ُّل عىل ِصدق
أصور و ُأشكِّل (ﮆ) :من أجل هدايتكم ،ولِتتَّبِعوين
رسالته ،وهي( :ﮄ ﮅ) أيِّ :

وت َُصدِّ ق�وين (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) :عىل ش�كل َطْي�رْ ( ،ﮋ ﮌ) قيل :ينفخ يف
ِ
فمه ،فيصري طريً ا يطري أمامهم.

وال حاج�ة لن�ا ملعرفة نوع هذا الطري ،ولو كان فيه فائ�د ٌة لب َّينه لنا اهلل تعاىل( .ﮏ ﮐ)

ونس�ب اإلحي�ا َء إىل اهلل تعاىل؛ لئَّل�اَّ ي ُظنُّوا َّ
أن
أي :بأم�ره وإحيائ�ه؛ فه�و الذي حييي املوتى.
َ

عيسى  هو الذي يحُ ييه.

(ﮒ ﮓ) (البراءة) م�ن اليشء :السلامة من�ه ،و(األَك َْمه) :ه�و الذي ال
بص هنارا .وقي�ل العكس .وقيل :هو ال�ذي ال ي رِ
ليًل� وي رِ
يبِص�رِ
بص إلاَّ بمش� َّقة .وقيل :هو
ُ
اً ُ
ُ
ً
ِ
التحدِّ ي.
األعمى ،وهذا أب َلغ يف
املعجزة ،وأقوى يف َ

بياض ش�ديدٌ يف ِج ْلد صاحبه.
لدي ،يظهر بس� َببِه ٌ
ي�ب ِج ٌّ
(ﮔ) (الَب�رَ َ ص)َ :ع ٌ
ِ
ربآن بإذن اهلل تعاىل.
فكان عيسى ُ يزيل ع َّلة األَك َْمه واألَ ْب َرص ،باملسح عليهام؛ في َ
(ﮕ ﮖ) (امل ِّيت) :هو َمن فارق احلياة (ﮏ ﮐ) أيِ :
بأمره ومش�يئته؛ ألنَّه هو
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بعض األموات من قبورهم ،فيقومون
والمميت  .فكان عيس�ى َ يدُ عو َ
المحيي ُ
ُ

بني يديه أما َم الناس ،يك ِّلمهم.
َ

ِ
ِ
وق�د جرت الس�نَّة اإلهل َّية :أن تك�ون م ِ
عجزة ِّ
نبي من جنس ما اش�تهر يف زمنه ،فلـماَّ
كل ٍّ
ُ
ُّ
َ
ِ
ِ
حرةَ ،فانقادوا لإلسالم.
كان الغال ُ
الس َ
هبرت ُمعجزاتُه َّ
السحر؛ َ
ب عىل زمن موسى ِّ 

ب والطبيعة ،بارعني فيها؛ فجا َءهم عيسى
وكان قو ُم عيسى  معروفني بعلوم ال ِّط ِّ
 باآليات التي حيت األطباءِ .
فمن أين لل َّطبيب ال ُقدرة عىل إحياء اجلامدات ،و ُمداواة
رَّ
العاهات التي ليس هلا عالج؟!
(ﮚ ﮛ ﮜ)ُ :أخبرِ كم بطعامكم( ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) ،مع َّ
أن ذلك
ِ
ِ
بإخبار اهلل ل�ه ،ف ُي ْخبرِ هم بام يأكل�ون اليو َم ،وما
�ي غائ�ب ،لك�ن َي ْع َلمه عيس�ى ،
َخف ٌّ
ُي ْم ِسكون ل َغ ِدهم.
(ﮢ ﮣ ﮤ) أي :اإلب�راء ،واإلحياء ،واإلخبار باملغ َّيب�ات (ﮥ ﮦ) :م ِ
عجزة قو َّية
ُ
ألن غري ِ
(ﮧ ﮨ ﮩ) ِ
بصدقي ورسالتي؛ َّ
املؤمن ال ينت َِفع باآليات.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تأييد اهلل لنب ِّيه عيسى  ،وبيان ُقدرة اهلل العظيمة.

وفيهاِ :ذكر ِ
كوين.
إذن اهلل تعاىل .وهو نوعان :إذن
ّ
رشعي ،وإذن ّ

الرشعي يف تصوي�ر ذوات األرواح؛ َّ
ألن األصل أنَّه ال
وعيس�ى  حيت�اج إلذن اهلل
ّ
يِ
ٍ
«و َم ْن َأ ْظ َل ُم
سَ :
جيوز ألحد أن ُي َص ِّور عىل هيئة تصوير اهلل ؛ كام قال اهلل يف احلديث ال ُقدْ ّ
ب يخَ ْ ُل ُق ك َ
َخ ْل ِقيَ ،ف ْل َي ْخ ُل ُقوا َح َّب ًةَ ،و ْل َي ْخ ُل ُقوا َذ َّرةً»(((.
ممَّن َذ َه َ
ومن اإلذن الرشعي :ما جاء يف قولِه تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [احلرش.]5 :

ألن اهلل ِ
الك�وين ه�و :ما ال ُبدَّ من وقوع�ه؛ َّ
أذ َن بذلك وش�ا َءه؛ ومنه قوله تعاىل:
واإلذن
ّ

((( رواه البخاري ( ،)5953ومسلم (.)2111
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(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [آل عمران:

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [التغابن.]11 :

 ،]145وقول�ه( :ﭞ

للنبي أو الرسول ،ما ال ُيباح لبق َّية البرش.
وفيها :أنَّه قد ُيباح ِّ

وفيه�اَّ :
الرشع�ي -وه�و اإلباحة والرتخي�ص -يتع َّلق بالرشيع�ة واألحكام،
أن اإلذن
َّ
واإلذن الكوين -وهو ما ال ُبدَّ من وقوعه -متع ِّلق َ
بالخ ْلق.
وفيه�اَّ :
أن َ
(الخ ْل�ق) ُيط َل�ق عىل تصوير األش�ياء وتش�كيلها ،كام ُيط َلق على اإلجياد من

العدَ م.

ِ
اً
وفيهاَّ :
استقالل؛ وإنَّام
واملعجزات ،مل يكن منه
أن ما صدر عن عيسى  من اآليات
بإذن اهلل ِ
وأمره؛ فال َي ْم ِلك اإلحيا َء وال الشفا َء وال ِع ْل َم ال َغيب إلاَّ هو سبحانه.
أن ِم�ن ِحكمة اهلل :أنَّه ُيعطِي األنبياء ما َي ِ
عج�ز عنه َمن كان َّ
وفيه�اَّ :
حمل تعظيم الناس يف

�ح َرة يف زمن موسى ُّ ،
والشعراء
والس َ
زمن َّ
نبوهتم؛ كاألطباء يف زمن عيس�ى َّ ،

حممد .
يف زمن َّ

الربوبية لعيس�ى ؛ َّ
ذكر يف اآلية
ألن اهلل َ 
وفيه�اَ :ر ٌّد على النص�ارى ،يف ا ِّدعاء ُّ

َّ
أراهم إ َّياه عىل يد نب ِّيه عيسى،
الربوب َّية ،لكنَّه ُ
تم بإذنه ،وهذا من توحيد ُّ
أن اإلحيا َء واإلبرا َء َّ
ٍ
واسطة لبيان اآليات والم ِ
عجزات.
جمرد
ُ
فكان َّ
الش�بهة إىل األذه�ان ،واالحترِ از ِ
بذكر م�ا َيدفع ذلك؛ َّ
فإن
تطرق ُّ ُ
وفيه�ا :االحتياط َملنع ُّ
نس�ب ذلك إىل اهلل تعاىل ،فقال( :ﮏ ﮐ) ،ومل
ذكر اإلحياء واإلبراء؛
َ
عيس�ى  لـماَّ َ
الشبهة منتَفية هنا؛ ِ
ِ
إخباره هلم بام يأكلون وما يدَّ خرون يف بيوهتم؛ َّ
ألن ُّ
فع ْلم ما
ينسب إىل اهلل
ُ
َ
حصوله للبرش ببعض الوسائل.
يف البيوت يمكن ُ

ريم تلك اآليات؛ ما استطاع أن يفعل
وفيها :أنَّه لوال
ُ
متكني اهلل لعيس�ى  من أن ُي هَ

ذلك.

لعبده ونبيه عيسى  ،بتأييده ،وإعانته يف دعوته ،وهداية ِ
وفيها :حمبة اهلل ِ
قومه.
َ
ِّ
َّ
ِ
وفيهاَّ :
املعجزات.
أن اإليامن يحَ ِمل صاح َبه عىل َقبول اآليات ،واالنتفاع برؤية
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فتكرر هنا لفظ (اآلية) ولفظ
الم ِه َّمة؛ َّ
وفيه�ا :أنَّه ينبغ�ي التَّـكرار يف مقام َع ْرض األمور ُ

(اإلذن)؛ اعتنا ًء بترَ ْ سيخ احلقائق ،وإبعاد ُّ
الش َبه عنها.

ِ
إخفاء
ختوي�ف هلم من
قومه يف بيوهتم:
ٌ
ويف إ ْطلاع اهلل  عيس�ى  عىل م�ا خي ِّبئه ُ
تدبري أمر س ٍ
ِ
وء ِخفي ًة ضدَّ نب ِّيه عيسى .
يشء ال يرضاه اهلل  ،أو
ُ

وفيه�اَّ :
أن إجراء اآليات عىل يد عيس�ى  ،مل يكن ُلربوب َّيت�ه؛ وإنَّام هو من نِعمة اهلل
علي�ه؛ كام قال  يف ٍ
آية أخرى( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)

[الزخرف.]59 :

الربوب َّي�ة لر ِّبه ،بغاي�ة البيان؛ فق�ال( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
وق�د
َ
أثب�ت عيس�ى ُّ 

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [آل عمران.]51 :

وفيهاَّ :
املدعوين.
الح َجج ،وتوايل الدالئل والرباهني؛ أجدَ ى وأنفع يف إقناع
ِّ
أن اجتامع ُ

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ):

ثم قال تعاىل يف نِعمته عىل بني إرسائيل ،بإرسال عيسى  ،حاك ًيا قو َله( :ﮫ)

ومقر ًرا (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) أي :لِـام س�ب َقني من الكتاب
أي :وجئتُكم مؤ ِّكدً ا ِّ
ِ
ش�اهدً ا عىل ِص ِ
َ
دق ما جاء يف التوراة من بِ ْعثتي
وألكون
الذي أنز َله اهلل عىل موس�ى ،

ونبويت.
َّ

اً
وعامل هبا ،إلاَّ يف أحكا ٍم مع َّي ٍنة كانت
وقد جاء عيسى  مؤ ِّكدً ا عىل رشيعة التوراة،

حرا ًم�ا يف الت�وراة ،فخ َّفف اهلل ع�ن بني إرسائي�ل؛ فأح َّلها هلم يف اإلنجي�ل ،وهي املذكورة

بقوله( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ).

ِ
أي :وألبينِّ لكم ن َْس َ
بعض الط ِّيب�ات التي ُح ِّرمت عليكم يف
الحكم الس�ابق ،وإباح َة
�خ ُ
ِ
وكثرة س�ؤالكم -مثل :اإلبلُّ ،
والشحوم ،وأشياء
رشيعة موس�ى - بس� َبب ُظ ْلمكم
الس ْبت ،وغريها.
من ال َّط رْي ،واحليتان ،وبعض املرشوبات ،والعمل يف يوم َّ
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ِ
ُ
املحرمة يف قوله تعاىل( :ﯣﯤﯥﯦ
تفصيل
وقد جاء
بعض هذه األمور َّ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [األنعام ،]146 :ويف قول�ه:

(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [النساء.]160 :

قوله (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) أي :دالئل وب ِّينات متوالية ،شاهدة عىل ِص َّحة رسالتي.
(ﯝ ﯞ) أي :خاف�وا عذا َب�ه ،واج َعلوا بينك�م وبينه ِوقاي�ة( ،ﯟ) :امتَثِلوا
أمري وهنيي؛ فإنَّام ُأخبرِ كم عن اهلل .

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ):
املترصف.
(الر ُّب) هو :اخلالِق ،املالِك،
َّ
ِّ

مربوب -مث ُلهم -وليس ر ًّب�اَّ ،
رب اجلميع؛ ولذلك
فبَّي�نَّ هلم عيس�ى  أنَّه
وأن اهلل ُّ
ٌ
طالب قو َمه بعبادة اهلل وحدَ ه؛ فقال( :ﯥ) أيَ :و ِحدُّ وه ،وال ت ِ
ُرشكوا به شي ًئا ،وأطيعوه
َ
فيام يأ ُم ُركم وينهاكم.
بني التوحي�د ِ
والعبادة (ﯨ ﯩ) :دي�ن قويم ،وطريق
الجم�ع َ
(ﯧ) أيَ :
ِ
ِ
ودخول جنَّته.
مستقيم ،يؤ ِّدي إىل مرضاة اهلل 

ويف اآليتَني من الفوائد:

احلق؛ حلَ ْمل الناس عىل اتِّباعه.
التأكيد عىل ِّ
وفيه�ا :نِعم�ة اهلل على بني إرسائي�ل ورمحته هبم ،بن َْس�خ بعض األحكام م�ن األثقل إىل
األخف.
ِّ
وفيه�اَّ :
تس�تمر عىل بني إرسائيل ،بام فع�ل أجدا ُدهم؛ بل خ َّفف اهلل عنهم،
أن العقوبة مل
َّ

بعض ما ُح ِّرم عىل َمن قب َلهم.
وأباح هلم َ
َ

ِ
الربوب َّية يق�ود إىل توحي�د األ ُلوه َّيةَّ ،
وفيه�اَّ :
مس�تلز ٌم
بالربوب َّية
وأن اإلق�رار ُّ
أن توحي�د ُّ
لإلقرار بالعبود َّية.
وفيهاَّ :
املترصف.
الر ُّب ،اخلالِق ،املالِك،
أن عبادة اهلل  مبن َّية عىل أنَّه هوَّ :
ِّ
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الر ُّد عىل النصارى ،الذين ا َّد َعوا أ ُلوه َّية عيسى ؛ فبينَّ عيسى  هلم أنَّه
وفيهاَّ :
رب العاملني.
مربوب -مث ُلهم -وليس ر ًّبا ،واهلل ُّ
ٌ
َ
وأزال
إصلاح عيس�ى  يف بن�ي إرسائيل؛ فبَّي�نَّ هلم الت�وراة واإلنجي�ل،
وفيه�ا:
ُ
َ
األحبار عىل الناس ،وبينَّ َف ْص َل
حرمه
التحري�ف الذي
حصل من بن�ي إرسائيلَ ،
ُ
ونقض ما َّ
اختلف في�ه بنو إرسائيل؛ كام قال تعاىل يف ٍ
آي�ة أخرى( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
النِّ�زاع فيام
َ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [الزخرف.]63 :
ِ
ِ
الصاط
َّ
احلق ،وين ُقض الباطل ،و ُينهي النزاع ،ويحَ ْ مل الناس عىل رِّ
المصلح يبينِّ
وهكذا ُ
املستقيم.
أن م�ا ج�اء به عيس�ى  م�ن التخفي�ف ،كان يف طي ٍ
وفيه�اَّ :
ب�ات ُح ِّرم�ت عىل بني
ِّ
ٍ
إرسائي�ل عقوب� ًة هل�م ،ولي�س اً
والرب�ا ،وال َقتْل،
حمرم�ة يف األص�ل
حتليل
ِّ
كالزن�اِّ ،ألم�ور َّ
رَّ ِ
والسقة ،ونحوها.-
وفيهاَّ :
أن اإلنجيل َأ ْلينَ من التوراة.

ِ
وفيه�اَ :بدْ ء الدَّ اعية بنفس�ه؛ ليك�ون َ
غريه ،كام قال
للر ِّب  ،قب�ل أن َ
أول ُم ْذع ٍن َّ
يأمر َ

عيسى ( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) ،فبدأ بنفسه َ
قبل َ
اآلخرين.
والعبادة هو الطريق الواس�ع املس�تقيم املعت ِ
بين التوحيد ِ
وفيه�اَّ :
َ�دل ،الذي
الج ْم�ع َ
أن َ
ِ
بسعة إىل اجلنَّة ِ
ورضوان اهلل.
ُيوصل َمن سلكَه رُ

أن كال َم ِ
وفيهاَّ :
بعضا،
أهل ِّ
بعضه ً
بعضا ،ويؤكِّد ُ
بعضه ً
احلق -كاألنبياء وغريهمُ -يشبِه ُ
تضارب وم ِ
تناق ٌض.
بخالف كالم أهل الباطل؛ فإنَّه ُم ِ ٌ ُ
اخلضوع َلر ِّبه.
وفيها :إظهار عيسى 
َ

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ):

ذكر بعد
لـماَّ ذكر اهلل تعاىل بِشارة املالئكة ملريم بعيسى  ،ومنزلته ،وشي ًئا من آياته؛ َ
ِ
الصدِّ واإلعراض؛ فقال تعاىل:
ذلك َخبرَ َ ه مع قومه ،وما لق َيه منهم من َّ
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وأدرك (ﯯ ﯰ)؛ فاستشعر تصميم ِ
َ
استشعر
(ﯬ ﯭ ﯮ) أي:
قومه عىل
َ
َ
َ
ِ
الس�خرية واالس�تهزاء،
الكُفر،
ولقي من بني إرسائيل ُّ
واس�تمرارهم عىل الضالل والعنادَ .
َ
بالر ْغم من اآليات التي أراهم إ َّياها.
َّ
ٍ
حينئذ -إىل اختيار األصفياء ،وانتخاب األكْفاء للدَّ ْعوة؛ فـ (ﯱ ﯲفلجأ عيس�ى 
ِ
وينصين أل ُب ِّلغ دين ربيِّ .
فمن منكم يتَّبعني إىل اهلل ،رُ
ﯳ ﯴ ﯵ) أي :إذا مل تُؤمنوا مجي ًعا؛ َ

ِ
نفس�ه عىل الناس يف املوقف قبل اهلجرة،
وحا ُله كحال نب ِّينا ؛ فقد كان َي ْع ِرض َ
ويقولَ « :ألاَ َر ُج ٌل يحَ ْ ِم ُلنِي إِلىَ َق ْو ِم ِه؛ َفإِ َّن ُق َر ْي ًشا َقدْ َمنَ ُعونيِ َأ ْن ُأ َب ِّل َغ َكلاَ َم َربيِّ »((( ،ويف رواية:
َث َر ُس ُ
َع ْن َجابِ ٍر َ ق َالَ :مك َ
َّاس فيِ َمن َِازلهِِ ْم
ش ِس�نِ َ
ني َي ْت َب ُع الن َ
�ول اهلل  بِ َم َّك َة َع رْ َ
ِ ِ
ِ
بعك ٍ
َاظ َو جَمَنَّ َةَ ،وفيِ
املواس� ِم بِ ِمنًىَ ،ي ُق ُ
ْصنيِ َ ،حتَّى ُأ َب ِّل َغ ِر َس�ا َل َة َربيِّ ،
ُ
ولَ « :م ْن ُي ْؤوينيَ ،م ْن َين رُ ُ
جلنَّ ُة؟»(((.
َو َل ُه ا َ
فانت ُِدب لعيس�ى  طائف ٌة من أصحابة( ،ﯷ ﯸ) األصفياء ِمن ِ
أتباعه

الحور ،وهو البياضُ .س ُّموا بذلك؛ لبياض ُق ُلوهبم،
وخواصهم.
و(احلواري) :مأخو ٌذ من َ
ّ
ِّ
واحلواري :النارص.
وسالمتها من أثر املعايص.
ّ

ننص دينَه ،ونن رُُصك -يا عيسى -ل ُت َب ِّلغه.
فقالوا( :ﯹ ﯺ ﯻ) أي :رُ

يلزمه هذا اإليامن ،من ن ِ
ٍ
ٍ
ُرصة دين اهللَّ ،
والذ ِّب
بتصدي�ق
(ﯼ ﯽ):
وإقرار ،وقيا ٍم بام َ
ِ
واملحاربة ألعدائه.
عن أوليائه،
(ﯾ) -ي�ا نب َّين�ا عيس�ى( -ﯿ ﰀ) أيُ :منق�ا ُدون ألوام�ر اهلل،

الر ُس ُل ألقوامهم.
مخُ ِلصون له.
َ
واشهدْ لنا يوم القيامة حني ت َْش َهد ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أمهية استش�عار الدَّ اعي�ة ملواقف املدعوين وأحواهلم وكالمهم؛ ليت ِ
املناس�ب
املوقف
َّخ َذ
َ
َ
ِّ
َّ
ولكل ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
حالة.
واحد منهم
لكل
وصححه األلباين يف الصحيحة (.)1947
((( رواه أبو داود ( ،)4734والرتمذي ( ،)2925وابن ماجه (،)201
َّ
وصححه األلباين يف التعليقات احلسان (.)6241
((( رواه أمحد (،)14047
َّ
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ِ
ِ
احلق،
احلق،
وفيه�ا :متيي�ز الصفوف ،بالدَّ عوة إىل ن
بني الذي�ن َي ِقفون مع ِّ
ُصرة ِّ
والتفريق َ

والذين ُيعا ُدونَه.

وفيها :أمه َّية اجلنود واألتباع يف نُرصة الدَّ عوة.

وفيهاَّ :
الس ُبل الكفيلة بتمكينه من تبليغ دين اهلل.
أن عىل الدَّ اعية :اتخِّ ا َذ ُّ
وفيها :االستعانة بعد اهلل بالم ِ
خلصني يف احلامية والنُّرصة.
ُ

وفيهاَّ :
أن املواقف الصعبة مت ِّيز األشخاص ،و ُت ْظ ِهر احلقائق.

ِ
وأفه ُم
الم َق َّربني ،واألصفياء
ألنم أف َق ُه َ
ِّ
المخلصني؛ هَّ
واخلواص ُ
وفيها :أمه َّية األصحاب ُ
وأقوى يف الدِّ فاع عنه.
وأع َل ُم يف نقل الدِّ ين ،وأصبرَ ُ وأث َب ُت َ
وفيه�اَّ :
أن على ُمريد القيام بأمر اهلل ،أن ُي َبينِّ ذلك مل�ن ينت َِد ُبه ،كام قال احلوار ُّيون( :ﯹ
ِ
�معة؛
الس ْ
الرياء وال ُّ
ﯺ ﯻ) .وم ْثل هذا البيان يف مثل تلك املواقف العصيبة ،ليس من ِّ

ممدوح صاح ُبه.
بل هو حممو ٌد،
ٌ

وحسن الظاهر؛ فقد قيلَّ :
ب تسمية (احلوار ِّيني)
الج ْمع َ
إن س َب َ
بني ُحسن الباطن ُ
وفيهاَ :

وبياض ثياهبم وطهارتهُ ا.
بياض ُق ُلوهبم ونقاؤها،
ُ
هبذا االسمُ :

أجرا عىل ال َع َمل للدِّ ين يف الدُّ نيا.
وفيها :ط َلب النجاة يف اآلخرة؛ ً

ِ
رب العاملني.
وفيها :استشهاد َمن تُعتبرَ شها َدته عند ِّ
وفيه�اَّ :
الر ُس�ل كان�وا َيد ُعون إىل اهلل ،ال إىل أن ُف ِس�هم ،كام قال عيس�ى ( :ﯲ
أن ُّ
ﯳ ﯴ ﯵ).
وفيهاَّ :
أن عىل الدَّ اعية أن ُي َو ِّجه َمن يتَّبعه ِخلدمة دين اهلل ،ال خلدمته هو.

ِ
وفيه�اَّ :
ينصهم من
الر ُس�ل -مع ُع ُل ِّ
أن ُّ
�و مقامهم وتأييدهم من اهلل -حيتاج�ون إىل َمن رُ ُ
رِ
ِ
ليظه َ�ر َف ْض ُلهم ،و َي ْع ُظ َم
جرت ُس�نَّة اهلل ،مع اس�تغنائه عن هؤالء الناصين؛ َ
الناس ،وهبذا َ
َعلو مكانتُهم عند اهلل .
أجرهم ،وت َ
ُ
ِ
الر ُسل وأتباعهم.
وفيها :ذكر اإلسالم العا ِّم ،الذي كان عليه مجيع ُّ
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الر ُسل ال يعلمون ال َغيب.
وفيهاَّ :
أن ُّ

مسلم» ،إذا كان ِ
وفيها :جواز قول اإلنسان« :أنا ِ
صاد ًقا.

ِ
والر ُس�ل ،كام َ
فعل
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغ�ي -عن�د احلاج�ة -أن ُي ْعلن املس�لم نُرصته للدِّ ي�ن ُّ
ِ
احلواري�ون ،وكما فعل ِ
واملؤمن ال�ذي كان يكتُم إيامنَه -يف ِق َّصة موس�ى
مؤمن آل ياسين،
ُّ

.-

وفيهاَ :ف ْضل اجلامعة يف املعاونة عىل البرِ ِّ والتَّقوى.
ِ
وفيهاَّ :
قوي بإخوانه وأنصاره.
أن املسلم ٌّ

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
االس�تضعاف،
بمراحل
أن ِم�ن ُس�نَن اهلل يف الدَّ ع�وةُ :م�رور األنبياء ودعوهت�م
ِ
الج ْهر بالدَّ عوة.
واخلوف من َب ْطش العدُ ِّو ،وعد ِم ال ُقدرة عىل َ
وفيه�اَ :مكْ�ر اليهودُ ،
نبي اهلل عيس�ى  واضطروه إىل ط َلب
وخبثه�م ،حتى أجلأوا َّ

أظهروا التكذيب ،بل س� َعوا يف َقتْله ،حت�ى قيل :إنَّه اختفى عنهم،
النُّصرة واحلامية ،بعدما َ
يسيحان يف األرض ،يعب ِ
ِ
دان اهلل ،و َيدْ ُعوان إليه.
وخرج هو و ُأ ُّمه
َ ُ
َ
وفيهاَّ :
طلب األنبياء النُّرصة واألنصار ،هو من باب اتخِّ اذ الوسائل لتحصيل املقصود،
أن َ

وهو التبليغ.

وفيهاُ :حس�ن تربية عيس�ى  ألصحابه؛ فقد تبينَّ -من كالمهم -تع ُّل ُقهم باهلل ،ال
بشخص نب ِّيهم؛ فقالوا( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ).

جترد الدَّ اعية عن ِ
املآرب الش�خص َّية ،واألغ�راض واألطامع الدُّ نيو َّية ،وألاَّ جيعل
وفيهاُّ :
ِ
َ
ح�ول الدِّ ين ،وعم َلهم يف
ور الذي ي�دور حو َله املد ُع ُّوون؛ وإنَّام جيعل التفا َفهم
نفس�ه الم ْح َ
َ
رب العاملني.
نُرصة ِّ
احل�ق يف وقت اخل َطر ِ
وفيه�اَّ :
ويتمحص هبا
وش�دَّ ة احلاجة ،يع ُظم هبا األج�ر،
أن نُصرة ِّ
َّ
الم ِ
خلصون من املنافِقني.
ُ
وفيهاَّ :
طلب النُّرصة؛ جتب إجابتُه.
أن الدَّ اعية إىل ِّ
احلق إذا َ
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(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ):

ترضعوا إىل اهلل تعاىل،
ولـماَّ أشهد احلوار ُّيون نب َّيهم عيسى  عىل إيامهنم وإسالمهم؛ َّ
سبق من الكتب.
قائلني( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) عىل نب ِّيناِ ،من كتابك اإلنجيل ،وما َ

(ﭕﭖ) أي :امت َث ْلنا ،وأ َ
ط ْعنا ما جا َء به نب ُّينا؛ (ﭗ ﭘ ﭙ)

ِ
أسامئهم.
ُب أسام َءنا مع
اج َع ْلنا يف جمُ َلتهم ،واكت ْ
أيْ :
أه�ل ِ
ِ
كل َم�ن َش ِ
باحل�ق ،ومنه�مُ :
الش�اهدينُّ :
ُ
الع ْل�م؛ كام قال
للرس�ل
ويدخ�ل يف
ِّ
�هدَ ُّ
تع�اىل( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ) [آل عمران.]18 :

الموا َفق�ة يف الزم�ن؛ ولذل�ك
للم َ
المخا َلط�ة وال ُ
صاحب�ة ،وال تقتضي ُ
وقول�ه (ﭘ) ُ
حممد
َّ
ص�ح ع�ن ابن ع َّباس  يف قوله (ﭗ ﭘ ﭙ) ،ق�ال« :مع ُأ َّمة َّ

.(((»

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
توس�ل احلوار ُّي�ون باإليمان ب ُكتُبِه،
التوس�ل إىل اهلل س�بحانه باألعمال الت�ي يحُ ُّبه�ا ،كام َّ
ُّ
وات ِ
ِّباعهم نب َّيه .
وفيها :أنَّه جيب اإليامن بجميع ما َ
أنزل اهلل من الكتب.

الم َح َّرفة؛ َّ
ألن احلوار ِّيني قالوا( :ﭓ ﭔ).
وفيها :االحرتاز عن الكتب ُ
وفيهاَّ :
رسل من اهلل ،هو ثمرة اإليامن.
الم َ
أن اتِّباع الرسول ُ

نقص االتِّباع؛ َّ
ُ
ألن املؤمن
نقص
اإليامن َ
قوي االتِّباع ،وك َّلام َ
قوي اإليامن َ
وفيه�ا :أنَّه ك َّلام َ
النبي ،الذي
عم ِل ِّ
ويعمل به ،وهذا ال يمكن إلاَّ بمعرفة َ
يتعرف عىل ما آم َن بهَ ،
ح ًّقا ال ُبدَّ أن َّ
يبينِّ ما أنز َله اهلل إليه.

وفيه�ا :أنَّ�ه ال بدَّ من العمل الصالح م�ع اإليامن ،والعمل الصال�ح ال ي ِ
مكن معرفتُه إلاَّ
ُ
ُ

باالتِّباع.

((( تفسري ابن كثري (.)46/2
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وفيهاِ :
احل ْرص عىل ُصحبة األخيار.

يش�هدون يو َم القيامة ِّ
لكل
�هداء عىل الناسَ ،
فإنم ُش َ
النبي ؛ هَّ
وفيهاَ :ف ْضل ُأ َّمة ِّ
ِ
الرسالة وأ َّداها.
نبي عىل قومه أنَّه ب َّلغ ِّ
ٍّ
باحلق.
للر ُسل ِّ
وفيهاَ :ف ْضل َمن يشهد ُّ

ِ
منهجهم يف اإليامن.
وفيها :االقتداء بالصاحلني ،واتِّباع

وفيهاَّ :
أن َمن أرا َد َمقام الش�اهدين؛ فإنَّه ال ُيبايل بام ينا ُله من أ ًذى ومش� َّقة يف سبيل نُرصة

الدِّ ين.

باحلق ،وه�ذا يقتيض ِ
وفيه�اَ :ف ْض�ل َّ
الع ْل َم باملش�هود ب�ه ،واعتق�ا َده ،وإعالنَه،
الش�هادة ِّ

والقيا َم بام يقتضيه من العمل.

وح ِ
ِ
س�ن اجلزاء
وفيها :الطمع بالدُّ خول مع أهل ال َف ْضل؛ لنيل ما ُيعطيهم اهلل من
الثواب ُ

يو َم القيامة.

وفيهاَّ :
ربم بالدُّ عاءُ ،ينايف أن يك�ون قولهُ م (ﯹ ﯺ ﯻ)
توس َ�ل احلوار ِّيين إىل هِّ
أن ُّ

جمرد ا ِّدعاء.
َّ

ِ
ِ
وفيها :توس�ل املؤم�ن ِ
العظيمة التي َش ِ
وح ِ
س�ن البالء
واملواقف
بعمله الصالح،
�هدَ هاُ ،
ُّ

الذي أباله.

(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ):

المجرمني من بني إرسائيل ،ب َعبده ونب ِّيه عيسى ؛ فقال:
رب اهلل تعاىل عن َمك ِْر ُ
ثم أخ َ

مهوا به من ال َفتْك بعيس�ى  ،على عادهتم يف َقتْل النب ِّيني،
(ﭛ) أي :بام ُّ
فتام َلؤوا عىل ذلك ،واس�تعملوا احليل َة ِ
واخلداع ِ
والوش�اية ،وحاكَوا املؤامرة ،واس�تثاروا َمن
َ

ٍ
و(المكْر) :االنتقام من َ
بأس�باب
الخ ْصم
عاوهن�م ،وأحا ُطوا بمنزل عيس�ى  ل َقتْل�ه.
َ
خف َّي ٍة ،من حيث ال َي ْش ُعر.
(ﭜ ﭝ) :وه�ذا َمك ٌْر يليق بجالله و َع َظمت�ه؛ فإنَّه يف ُمقا َبلة َمك ِْرهم ،واهلل تعاىل
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املخادع ،ويمكُر بأعدائه ،وبمن يمكُر برسله ِ
ِ
ودينه.
ال َيمكُر بالربيء؛ وإنَّام يمكُر باخلبيث
ُ ُ
َ
َ
وكان ِم�ن مكر اهلل هبم :أنَّه َ
ونجى عبدَ ه ونب َّيه
أبطل عم َلهم،
وأفش�ل َمك َْره�م وكيدَ همَّ ،
ِ ِ
ٍ
رجل آخرَ ،
فأخذوه وقتَلوه
ش�بهه عىل
عيس�ى  من بينهم ،ورف َعه إىل السماء ،وألقى َ
وص َلب�وه ،كام ق�ال تعاىل يف ٍ
آية أخ�رى( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
َ ُ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [النساء.]158-157 :

وخري منه ،واهلل
ْ�ر اهلل فو َقه،
ول�ذا ق�ال (ﭟ ﭠ ﭡ) أي :ال يمكُر أحدٌ إلاَّ و َمك ُ
ٌ

أقوى وأقدَ ر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ْ�ر لتحقيق هذه
والمك َ
ُج ْ�رم بن�ي إرسائيل يف َقتْل األنبياء ،واس�تعاملهُ م احليل� َة واخلديع َة َ
ِ
ِ
اخلبيثة.
الغاية

ِ
حق
(المكْر) هلل  ،كام يليق بجالله و َع َظمته .وهي صفة كامل يف ّ
وفيها :إثبات صفة َ
اهلل تع�اىل؛ ألنَّ�ه يمكُر بأعدائه ِ
اسًم� هلل؛ فال
املاكرين .لكن ال جيوز أن
َّ
نش�تق من هذه ِّ
الصفة اً
وألن المكْر ليس صف َة ٍ
كامل بإطالق؛ فال
نفس�ه بذلك،
َّ َ
�م َ
ُيقال عن اهلل« :ماكر»؛ ألنَّه مل ُي َس ِّ
ِ
مكر باملؤمنني».
ُبدَّ من تقييدها؛ ف ُيقال َ -م َث اًل« :-اهلل يمكُر بِ َمن َ
وكاملٌّ ،
ٌ
وفيهاَّ :
والقوة.
دال عىل ال ُقدرة
امليسء بام َي ُسوؤه عَدْ ٌل ومحَ ْ َمدة
َّ
أن ُمقا َبلة ّ
المكْر من أفعال اهلل تعاىل ،يجُ ِ
ويف اآليةَّ :
ازي به أعدا َءه ،و ُيدافِع به عن أوليائه؛ ولذلك
أن َ
جاء يف احلديثَّ ،
َـمك ُْر َعليَ َّ »(((.
أن النبي  كان يقول يف دعائهَ :
«وا ْمك ُْر يِلَ ،ولاَ ت ْ
ِ
ِ
ودفاعه ع�ن أوليائه ،وق�د يكون هذا
إبطال َمكْ�ر أعدائه،
وقوت�ه ،يف
وفيه�اُ :ق�درة اهلل َّ
هِ
ِ
وإحلاق الَّض�رَّ َ ر هبم من ُ
ِ
وإتيان�م من حيث ال حيت َِس�بون ،وخما َدعتِهم،
باالس�تدراج،
حيث
خفي ،واإليقا ِع هبم وه�م غافِلون ،ومعاقبتِهم بنقيض
ال يش�عرون ،واالنتقام منهم بطريق ّ
ِ
مقصودهم وهم يف ضالهلم َي ْع َمهون.

((( رواه أبو داود ( ،)1510والرتمذي ( ،)3551وابن ماجه ( ،)3830وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3485
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فقد نجى اهلل تعاىل عيس�ى  من أيدي اليهود ،وهم يظنُّون أنم ِ
ظفروا بمطلوهبم،
َّ
هَّ
غرضه�م ،ولكن اهلل رفعه إلي�ه ،لي ِنزل بإذن اهلل يف آخر الزم�ان ،فيقاتِلهم ،وي ِ
رغم
وح َّقق�وا َ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
أنو َفهم ،فال يق َبل منهم ِ
اجل ْزية؛ وإنَّام اإلسالم ،أو ال َقتْل.

فأبقاه اهلل تعاىل ل ُي َع ِّذب به اليهود يف آخر الزمان.
أن اهلل خير ِ
ِّ
وفيه�اَّ :
واملكذب�ون املعانِ�دون يمكرون
باحل�ق وال َع�دْ ل،
املاكري�ن :يمكُ�ر
ِّ
ِ
إلعالء ون رْ ِ
َص ِدينه وشرَ ْ ِعه.
بالباطل .و َمك ُْر الك َّفار يكون س�ع ًيا يف إبطال دينه ،و َمكْره 
ومكْر ِ
العباد ُظ ْل ٌم ،و َمكْر اهلل تعاىل عَدْ ل.
َ
أن تدبري اهلل محُ كَم؛ فال ي ِ
وفيه�اَّ :
فلت من�ه أحد ،وأ َّما َمك ُْر املخلوقني وتدبريهم :ف َيعرتيه
ُ
َ
والفش ُل.
القصور واخل َل ُل
ُ

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ):

ونجى عبدَ ه ونب َّيه عيسى ؛ فقال:
ثم بينَّ اهلل تعاىل كيف َمك َْر هبؤالء اليهودَّ ،
العرب:
املفسين :قابِضك .تقول َ
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) قال بعض رِّ

«توف» ٌ
ىَّ
وقبضه.
حازه َ
فالن َدينه من فالن ،أيَ :

املفسين عىل َّ
الموتة الصغرى ،كام قال تعاىل:
أن الوفاة هنا هي :وفاة النوم ،وهي َ
وأكثر رِّ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [األنعام ،]60 :وليست الوفا َة الكربى باملوت .واملعنىُ :ي ْل ِقي

عليه النوم.

(ﭩ ﭪ) أي :يف حال نومه ،ليمكُث يف السامء ح ًّيا ،حتى ينزل يف آخر الزمان قبل

قيام الساعة.

تروا عليك بالباطل،
ربئ�ك ممَّا اهتموك به واف َ
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) أي :م ِّ
إن ُأ َّمه زانية ،وأنَّه ابن زنا -والعي�اذ باهلل -فبينَّ اهلل براءتَه من ذلك فيام َ
كقوهل�مَّ :
أنزل .

رشهم.
وطهره ً
أيضا من الذين كفروا ،بأن َّ
َّ
نجاه منهم ،وخ َّلصه من ِّ
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(ﭯ ﭰ ﭱ) وآمن�وا أنَّ�ك عبدُ اهلل ورس�وله ،واتَّبع�وا رشيعتَك (ﭲ ﭳ
ﭴ) -م�ن اليهود وغريه�م( -ﭵ ﭶ ﭷ) ،واملرادَّ :
أن هذه ال َفوق َّية واالس�تِعالء
َ
الح َّجة
مس�تمرة إىل أن
وال َغ َلب�ة
ي�رث اهلل األرض و َمن عليها .وهذه ال َفوق َّية تش�ملَ :فوقية ُ
َّ
والسلطان.
والسنان ُّ
بالسيف ِّ
والبيان ،و َفوق َّية ال َق ْهر َّ

ِ
ِ
َ
يزالون
وس�نَّته ،فال
قال قتادة « :هم أهل اإلسلام ،الذي َن ا َّت َبعوه عىل فطرته وم َّلته ُ
ناو َأ ُهم إىل يوم القيامة»(((.
ظاهرين عىل َمن َ
َ
َاو َأ ُهم من
وحصل َوعْ�دُ اهلل؛
وق�د حت َّق�ق ذل�ك
أتباع املس�يح  عىل َم�ن ن َ
فانتصر ُ
َ

التحري�ف يف دين النص�ارى ،ولكنَّه�م -عىل ِّ
َ
كل
وحصل
اليه�ود ،فذه�ب ُمل�ك اليه�ود.
ُ

حممدً ا ؛ فكان صحابتُه هم َ
ُفرا من اليهود ،حتى َ
أهل
حال-
ُّ
بعث اهلل نب َّينا َّ
أخف ك ً
التوحيد ِصد ًقا ،وأولىَ باملسيح عيسى  عَدْ اًل وح ًّقا؛ فجع َلهم اهلل ظاهرين يف األرض،

وغريها ،وال يزال اإلسلا ُم يف األرض ،والطائف ُة
وأور َثه�م بال َد النصارى ،ففتحوا الش�ام َ

والس�لطان ،حتى
املنص�ورة
النبي  -ظاهرين ُ
ُ
بالح َّج�ة والبيان ،أو ال َقهر ُّ
أتب�اع ِّامله�دي  ،ف ُيقاتِلون النصارى ،وينتصرون عليهم ،ويقتُلوهنم َقت اً
ًْل� مل ُي َر ِمث ُله،
خي�رج
ُّ
َ
ِ
وي ِلك اهللُ
ويفتَحون ال ُق ْس َطنطين َّية ،ثم ينزل عيسى  ،ف ُيقاتلون معه اليهود والدَّ َّجال ،هُ
أن َي ِر َ
وتتم ال َفوق َّية وال ُّظهور ،إىل َّ
ث اهلل األرض و َمن عليها.
الك َّف َار عىل أيدهيمُّ ،
(ﭹ) بع�د انقضاء الدُّ نيا وقيام الس�اعة (ﭺ ﭻ) ومصريك�م ،إىل اهلل ال إىل
ٍ
يومئذ( -ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) من أمور الدِّ ين.غريه( ،ﭼ ﭽ)

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
فنجاه من ُس�وء
تطهري اهلل لعيس�ى  ،وختليصه من أذى الك َّفار -ح ِّس� ًّيا ومعنو ًّياَّ -
ِ
عارشة َمن آذاه من الك َّفار.
اجلوار ،ومن ُم

وفيه�اٌ :
دلي�ل بينِّ على ُع ُل ِّو اهلل تعاىل ،كما يف قول�ه( :ﭩ ﭪ) أي :من األرض إىل
السامء.
((( تفسري الطربي ( ،)462/6تفسري ابن املنذر (.)223/1
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وفيهاَّ :
وروحه ،وأنَّه ُرفِ َع وهو نائم.
أن َر ْفع عيسى  إىل السامء كان ببدَ نه ُ

يقع ،ويف
وفيها :إيناس اهلل لعيس�ى  ،بإخباره َعن رفعه إليه ،وما س�يقع له قبل أن َ

نفيس له و ُطمأنينة.
هذا إعداد ٌّ

ف عظيم لعيس�ى  ،بخطاب اهلل له ،وبر ْف ِعه إلي�هِ ،
وحفظه أثنا َء َرفعه،
وفيه�ا :شرَ َ ٌ
َ

وتربئته من ال ُبهتان العظيم ،وتقدير النرص ألتباعه.
أن اهلل ين َتِص�رِ ألنبيائ�ه ،ويدافِع ع�ن أوليائه ،وحيفظه�م ِ
وفيه�اَّ :
بحفظ�ه ،و ُين َِّجيهم من
ُ

أعدائهم.

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
كتب
مره بعد ،ومل يس�توف أج َله يف ه�ذه الدُّ نيا؛ فقد َ
أن عيس�ى  مل ينتَ�ه ُع ُ
وحا -وهو يعيش اآلن يف ِّ
اً
حمل كرامة اهلل،
مرا
ور ً
طويل ،وأنَّه ال يزال ح ًّيا -جس�دً ا ُ
اهلل له ُع ً

ومقر مالئكته.
ِّ

ِ
نس ُبوه لعيسى  وألُ ِّمه من الت َُّهم الباطلة.
وفيها :شناعة ف ْعل اليهود ،فيام َ

وفيهاَّ :
أن إيذاء األنبياء كُفر؛ لقوله تعاىل( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ).
احلق ٍ
وفيهاَّ :
بالس�يف
أن ال ُّظهور ألهل ِّ
باق إىل قيام الس�اعة ،س�وا ًء ُ
بالح َّجة والبيان ،أو َّ
والسنان.
ِّ
وفيهاَّ :
أن اهلل كتب النرص ألتباع األنبياء.
وفيهاَّ :
أن نُرصة األتباع نُرصة للمتبوع.

وفيهاَّ :
المس�تَجيبون
الم َو ِّحدون ُ
النبي  ،هم ُ
أن أتباع عيس�ى  بعد بِ ْعثة ِّ
حممد .
من ُأ ِّمة َّ
عظي�م للذي�ن ُيدافِع�ون عن عيس�ى  ،و ُي ِ
ظهرون براءته م�ن الت َُّه ِم
ف
وفيه�ا :شرَ َ ٌ
ٌ
ِ
الس�وء؛ َّ
صاحب
احلس� ُن عىل يدَ يه -وهو مؤمن-؛ فهو
ُ
ألن َمن حت َّقق َوعْدُ اهلل َ
الباطلة وقالة ُّ
منزلة رفيعة.
ه�وا بام مل ينالوا ،فل�م ُي َم ِّكنْهم اهلل ممَّا كانوا
وفيه�اَ :مك ُْر اهلل بأعداء عيس�ى ؛ فقد مَ ُّ
يريدونَه ،ال يف جسده ،وال يف ِ
نفسه.
ُ
َ َ
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وأن�م ال يزالون
وفيه�ا :إخب�ار اهلل تعاىل ع�ن ُذ ِّل اليه�ود ،وهم أعداء عيس�ى  ،هَّ

َمغلوبني إىل قيام الساعة.

ِ
َ
وفيهاَّ :
حقيقة اتِّباعه.
احلاصل يف عيسى  ،ليس هو من
أن ال ُغ ُل َّو

وفيه�اَّ :
أن انتص�ار الك َّفار عىل املس�لمني يف الدُّ ني�ا ،ال ُينايف َوعْ�دَ اهلل بال َغ َلبة للمؤمنني؛
َّ
أضعاف ما يقع
ألن انتص�ار الك َّف�ار ال يدوم ،وما َي ْل َحق هبم من اخلس�ائر واهلزائ�م واألذى
ُ

للمسلمني ،وال ُبدَّ أن تعو َد ال َغ َلب ُة ألهل اإليامن.

ٍ
ث�م َّ
ٍ
واالنتصار
وعقيدة،
منه�ج
انتصار
بالسلاح وال ُّطغيان ،وليس
انتصارهم
إن
ٌّ
ُ
َ
مادي ِّ
َ
ٍ
ٍ
احلقيقي هو ُع ُل ُّو املنهج والعقيدة -وهو انتصار أهل اإلسلام يف ِّ
ومكان -و َغ َل َبة
زمان
كل
ُّ

الح َّجة والبيان تكون ألهل اإليامن ،ال غريهم عىل ِّ
كل حال.
ُ

ِ
دراج و َمك ٌْر من اهلل هبم،
الج ْوالت؛ فإنَّام هو است ٌ
حيصل من انتصار الك َّفار يف بعض َ
وما ُ

ثم تأتيهم اهلزيمة.

حيص�ل م�ن هزيمة املس�لمني -إذا حص َل�ت -فإنَّام هو م�ن التمحي�ص واالبتالء،
وم�ا ُ
فع�ة الدرج�ات ،واتخِّ ِ
ولر ِ
ِ
ِ
ِ
اذ ُّ
وغريه�ا من آفات
والتطهير من ال ُع ْج�ب وال ُغرور
�هداء،
الش َ
ال ُق ُلوب ،وليكونوا ُقدو ًة لغريهم يف الثبات.

وأخيرً ا :فالنصر يف اآلخرة ال يكون إلاَّ للمؤمنين ،كام قال تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [غافر.]51 :

أن ِ
مرجع اخلالئ�ق إىل اهلل يوم القيامةَّ ،
ويف اآلي�ةَّ :
راجع إليه ،وأنَّه س�بحانه
الحكم
ٌ
وأن ُ

الحكَم يف الدُّ نيا واآلخرة.
َ

وفيها :بِش�ار ٌة للمؤمننيَّ ،
بأن اهلل  هو الذي س�يقيض بينهم وبني الك َّفار ،و َمن قىض

مدحور.
مغلوب
اهلل له فهو منصور ،و َمن كان اهللُ َخ ْص َمه فهو
ٌ
ٌ

وفيهاَّ :
أن ُ
بني املؤمنني والكافرين يو َم القيامة ،امتدا ًدا خلُصومة الدُّ نيا ،كام
الخ ُصومة تقع َ

قال تعاىل يف آية أخرى( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [الزمر.]31 :

وفيهاَّ :
أس�ايس ،وأنَّه خالف تضا ٍّد ،وأنَّه ال
جوهري
بني املس�لمني والك َّفار
أن اخلالف َ
ٌّ
ٌّ
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مكن اجتامعهم مجيعا عىل ٍ
مكن انتزاع العداوة من ُق ُلوب املؤمنني للذين كفروا ،وال ي ِ
ي ِ
يشء
ُ
ً
ُ
ُ
ُ
واحد ،إلاَّ بدخوهلم يف اإلسالم.

ويف اآليةَ :وعْدٌ للمؤمنني ،ووعيدٌ للكافرين.

(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):
فصل اهلل تعاىل َوعدَ ه للمؤمنني ،ووعيدَ ه للكافرين؛ فبدأ بجزاء الكافِرين؛ فقال:
ُث َّم َّ

رع عماَّ قبلها.
(ﮃ) (الفاء) لالستئناف ،و(أ َّما) َح ْرف رشط وتفصيل ،وما بعدها َف ٌ

وس ِّمي الكافر بذلك؛ لتغطيتِه
السرتُ ،
ور ُس�له .و(الكُفر) يف ال ُّلغةَّ :
(ﮄ ﮅ) باهلل ُ
ِ
وسترْ ِ نِ َعم اهلل وعد ِم االعرتاف هبا.
حقيق َة األ ُلوه َّية والعبود َّية ،وجحدهاَ ،
والس�بي ،واألَسرْ ِ ،
واجل ْزية ،والتس�ليط
(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) :بال َقتْلَّ ،
والح رْسة يف ُق ُلوهبم ،وما حيصل هلم من ِ
القلق واالضطراب واحلرية
عليهم ،وإيقاع ِّ
الض ِيق َ
بي واألمل ُ البدَ ُّين .و(العذاب) :هو وقوع املش َّقة،
واملعيش�ة َّ
الضنْك؛ فيجتمع عليهم األمل ُ ال َق ْل ُّ
ٍ
عقوبة ،وهو املراد هنا.
عذاب
وقع بذنب فهو
ُ
بذنب أو بغري ذنب ،فإذا َ

فكذل�ك َ
كفر باملس�يح من اليهود ،أو غلا فيه من النصارى؛ ف َع َّذهبم
بمن َ
فعل اهلل تعاىل َ
ِ
ِ
وإخراجهم من بيوهتم ،وإزالة أيدهيم عن املاملك
وأخذ األموال،
والسبي،
يف الدُّ نيا بال َقتْلَّ ،
والدِّ يار.
(ﮋ) :يعذهب�م فيها باخلل�ود يف النَّ�ار( ،ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [طه.]127 :

الدارين.
وظاهر اآلية أنَّه حيصل هلم
ُ
العذاب يف َ

دفع عنهم عذاب اهلل.
ينرصهم و َي ُ
(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) أي :ال يجَ دون َمن ُ

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ):

ور ُسله ،وما
ثم بينَّ سبحانَه ُحس َن جزائه للمؤمنني؛ فقال( :ﮑ ﮒ ﮓ) باهلل ُ
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األوامر،
الس�نَّة ،وامت َثلوا
َ
أنز َله اهلل عىل ُرس�له( ،ﮔ ﮕ) خالص ًة هلل ،صوا ًبا عىل ُّ
واجتنَبوا النواهي؛ (ﮖ ﮗ) أيُ :يعطيهم جزا َء أعامهلم مو َّف ًرا اً
غري منقوص.
كامل َ
األجر عىل نفسه.
أوجب
وكر ِمه-
حق
وليس للعباد ٌّ
َ
ٌ
َ
بمنِّه َواجب عىل اهلل ،ولكن َ
ِ
وهذه (التوفية) تكون يف الدُّ نيا :بالن ِ
واإلعزاز وال َغ َل ِبة ،واإلكرام ،واحلياة الط ِّيبة ،ويف
َّرص
وقس ِ
ِ
ِ
منازل اجلن َِّة ِ
عليهم.
مة
اآلخرة :بأنواع النعيمْ ،

والري�اء ،و ُظ ْل�م العم�ل بالنق�ص
(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)ُ :ظ ْل�م اإلخلاص بالِّش�رِّ ك ِّ
والبِدعة .ومن وقع يف ذلك؛ فاهلل ال يحُ ِبه ،وهو مست ِ
َح ٌّق للعذاب.
ُّ
َ

(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ):

(ﮞ) أي :املذك�ور ،م�ن َخبر عيس�ى و ُأ ِّم�ه و ُأ ِّمه�ا وزكر ّيا وحيي�ى  ،وخرب

احلوار ِّيين ،واليه�ود ،والثواب والعق�ابُّ .
بعضه
كل ذلك (ﮟ) :نقرؤه متتال ًي�ا ،يتلو ُ
حمم�د  -بواس�طة رس�ولِنا جربي�ل (ﮡ) وه�ي بيان ِّية
ً
بعض�ا (ﮠ) -ي�ا َّ
حممد
 ُت َبينِّ املش�ار إليه يف قوله (ذلك)( -ﮢ) أي :العالمات الدا َّلة عىل َّنبوتك -يا َّ

 -و ُقدرة ر ِّبك.

الشف العظيم.
حيصل به التذكري واالنتفاع ،واملوعظة ِذك َْرى ،وهو ً
(ﮣ) :ما ُ
أيضا رَّ َ

المت َقن ،الذي ال َ
بني الناس.
خلل فيه ،واحلاكم َ
المحكَم ُ
(ﮤ) أيُ :

ويف هذه اآليات من الفوائد:

َ
َّ
تعجي�ل يشء من العقوبة للك َّف�ار يف الدُّ نيا ،وتعجيل يشء من
أن ِم�ن ِحكم�ة اهلل تعاىل:
ليس�تمروا عىل
املثوب�ة للمؤمنين فيه�ا؛ َر ْد ًعا للك َّف�ار؛ لع َّلهم َي ْر ِجع�ون ،وتثبيتًا للمؤمنني؛
ُّ
احلق.
طريق ِّ
والوعيد يف املوعظة.
الو ْعد َ
وفيها :استعامل القرآن طريق َة َ

وفيهاِ :شدَّ ة اهلل تعاىل يف ِ
املواجهة وضمري املتك ِّلم يف
اخلطاب مع الك َّفار ،كام يف أسلوب
َ

قوله( :ﮆ).
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وفيه�ا :ت�و ُّدد اهلل تع�اىل للمؤمنين ،وتل ُّطف�ه معه�م؛ كما يف ضمير الغائ�ب يف قول�ه:

(ﮖ).
بني قيامه به بنفس�ه،
وفيه�اِ :ش�دَّ ة عذاب اهلل للك َّف�ار؛ فإنه جمَ َع -يف إخب�اره عن ذلكَ -
ِ
وو ْص ِف�ه إ َّياه ِّ
وتأكيده له ،فقال( :ﮆ ﮇ) ،وأنَّ�ه ال نارص هلم يمنَ ُعه ،وال
بالش�دَّ ة،
َ
خي ِّففه.
َي ْر َفعه ،وال َ
ٌ
وفيه�اَّ :
وش�امل ،وهذا يدخ�ل فيه :ما كان بأيدي
أن ع�ذاب اهلل للكافرين يف الدُّ نيا عا ٌّم
ِ
واجل ْزية ،وما ُي ْر ِس�له اهلل على الكافرين من األوبئ�ة والزالزل
املؤمنين م�ن ال َقتْ�ل واألَسرْ
واألعاصري والفيضانات ونحوها.

ِ
ُ
ُ
وفيهاَّ :
والعمل الصالح.
اإليامن
األجر للمؤمنني ُمرتبِ ٌط َبو ْص َفني؛ مها:
أن وفا َء

وفيهاُ :ع ُل ُّو منزلة اآلخرة عىل منزلة الدُّ نيا ،وإنَّام ُس ِّميت (دنيا)؛ لدُ ن ُِّو منزلتها عن اآلخرة؛
نازل عن مرتبة نعيم اآلخرة ،وهو مش�وب بال َكدَ ر ،من َّغص باآلفاتَ ،ف ٍ
فنعي�م الدُّ نيا ٍ
دان ٌ
ان
ٌ
ٌ
َ
باهل َ َرم واملوت.
ِ
ووقوعها قبل اآلخرة يف الرتتيب الزمني.
أيضا؛ لدُ ن ُِّوها و ُق ْرهبا،
وس ِّميت (الدُّ نيا) بذلك ً
ُ
وفيهاَّ :
أن عذاب الدُّ نيا ال ُيغنِي الك َّفار عن عذاب اآلخرة.
ٍ
وفيه�اَّ :
ألحد
أن الك َّف�ار ال ن�ارص هلم من ع�ذاب اهلل ،وال تنفعهم الش�فاعة ،وال ُيؤ َذن
بالشفاعة فيهم اً
أصل.
أن اإليامن ال بدَّ له من عمل ي َغ ِّذيه وينَميه ،ويشهد ِ
وفيهاَّ :
بص َّحته.
َ
ُ
ُ
ُ ِّ
وفيه�ا :كَ�رم اهلل تع�اىل ِ
أوجب عىل نفس�ه األجر للصاحلني من
ومنَّته عىل املؤمنين؛ فقد
َ
َ ُ
(((
واجب عليه ،كام قال اب ُن القيم :
حق
عباده ،مع أنَّه ليس للعباد ٌّ
ٌ
للع ِ
ما ِ
ِ
�ق َو ِ
الشان
العظيم
ب األَ ْج َر
�ب
باد َع َل ْي ِه َح� ٌّ
أوج َ
ُه َو َ
اج� ٌ
َ
َ
ِ
ِ
إل ْح َس ِ
الص وا ِ
كان با ِ
ِ
ان
إل ْخ
ك�َّل�اَّ وال َع َم ٌل َل��دَ ْي��ه ضائ ُع
إن َ
ْ
()1
إن ُع ِّذبوا ف َب ْع ِدله ،أو ُن ِّع ُموا
للمنَّــان
ـضلِ ِه،
فبِ َف ْ
ْ
َ
والح ْمدُ َ

((( النونية (ص.)208
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ِ
اللازم الوفاء ،ولو قيل
وفيه�اِ :منَّ�ة اهلل تعاىل عىل املؤمنني؛ حي�ث جعل اجلزاء كاألجر
هل�مَّ :
إن أعاملك�م الصاحلة هي يف ُمقابِل نِ َعم اهلل عليكم؛ َل َب ُق�وا َمدينني مهام فعلوا .ولو قيل

بح َس�ب ُمدَّ ة عبادتكم يف الدُّ نيا ،ث�م تخُ َرجون؛ لكان يف ذلك
هل�مُ :م�دَّ ة بقائكم يف اجلنَّة هي َ
نعيم ال يفنى ،وهم فيها خالدون؟! كام قال تعاىل:
زياد ُة َف ْض ٍل وإنعام ،فكيف وهو ُيعطيهم اً
(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) ِ
[احل ْجر.]48 :

يكر ُهه ،وهو
وفيهاُ :ش�ؤم ال ُّظ ْلم عىل اإلنس�ان ،وأنَّه س� َب ٌ
ب النتفاء حم َّبة اهلل للظامل ،فاهلل َ

من كبائر ُّ
الذنوب.

وفيهاَّ :
للنبي  ،من ال ُّظ ْلم.
أن اإلخالل باإلخالص واملتابعة ِّ
وفيه�ا :إظهار الس�لطة والع َظم�ة ِ
وإظهار ال َف ْضل واإلحس�ان
والع َّزة يف ب�اب العقوبة،
َ
ُ
ُ ُّ
وال ِّلني يف باب املثوبة.
بني طريقة خط�اب الكافرين ،وخط�اب املؤمنني ،كام قال
َ
ويؤخ�ذ م�ن اآليات :ال َف ْ�رق َ

الصحابة ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [الفتح.]29 :
تعاىل يف وصف َّ
النبي  ،ب َقصص النب ِّيني ِمن قبله.
وفيها :تثبيت ِّ
عظيم هلذه األُ َّم�ة ،وأنَّه أعظم ِّ
وفيه�اَّ :
الذكرى (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ف
أن هذا القرآن شرَ َ ٌ
ٌ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [ق.]37 :
ِ
ِ
ِ
وفيه�اَّ :
كر يتذكَّر به
كر للمس�لم وشرَ َ ٌ
ف ِبر ْفعته ،وذ ٌ
كر بال ِّلس�ان بتالوته ،وذ ٌ
أن القرآن ذ ٌ
بموعظته.
املؤمن َ
ِ
وفيه�اَ :و ْصف القرآن بـ ِّ
والحكم:
مجع َ
بين اإلحكام ،واحلكمةُ ،
(الذكْر احلكيم)؛ فهو َ
اختالف وال اضطراب ،وهو يضع األمور يف مواضعها اللاَّ ِئقة هبا ،وهو
فهو ُمت َقن ليس فيه
ٌ
ِ
بني الناس ،وإليه َي ْر ِجعون يف معرفة األحكام.
احلاكم والقايض الذي َي ْف ِصل َ
أن هذا القرآن قد تاله جربيل  اً
وفيهاَّ :
النبي .
كامل ،عىل ِّ
ِ ِ
ص الم َفص ِ
وفيه�اَّ :
السد،
ل�ة أحدا ُثها ،املب َّي ِنة
ُ
�ص ال َق َص ِ ُ َّ
أن َق َّ
أش�خاصها ،الواضح�ة يف رَّ
املقرون�ة ِ
ِ
بالعَب�رَ ؛ ٌ
حممد  ،وآي ٌة ش�اهد ٌة عىل ِصدقه فيما يخُبرِ به من
دلي�ل عىل َّ
نب�وة َّ

الوحي عن اهلل ؛ فهو الذي قدَّ ر تلك األحداث وأجرى هذه الوقائع.
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وغياب
التض�ارب والتنا ُقض،
وأ َّم�ا كتب التاريخ وحكاي�ات الناس :فكثريً ا ما َيعرتهيا
ُ
ُ
والج ُ
هل ببعض األحداث.
التفاصيلَ ،

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ):

�ورة العظيمة قد نزل أوهلا يف شأن نصارى ن َْجران ،الذين جاءوا إىل
الس َ
ولـماَّ كانت هذه ُّ
النبي  ،وهم يعت َِقدون َّ
أن عيسى ابن اهلل ،وكانت ُش ْب َهتهم يف هذا أنَّه ُولِدَ بال أب:
أمر عيس�ى َّ ،
وأن َخ ْلقه بال
�ورة تفنِّد ُش� ْب َهتَهم ،وتبينِّ هلم َ
الس َ
جاءت اآليات يف هذه ُّ
أب ال ُي ِ
أن َخ ْلق آد َم  بلا ٍ
وج�ب أن يك�ون ابنً�ا هلل ،كام َّ
أب وال أ ٍّم ال يخُ ِرجه عن كونه
عبدً ا خملو ًقا هلل.

فقال ( :ﮦ ﮧ ﮨ) أي :ش�أنه ِ
وصفته ،يف َخ ْلق اهلل له (ﮩ ﮪ) يف ُقدرته؛
ِ
كش�أن آدم ومبدإِ أمره؛ فقد (ﮮ) :أوجدَ ه اهلل وابتدأ َخ ْل َقه (ﮯ
(ﮫ ﮬ) أي:
ٍ
ٍ
اً
وجسًم� بال ُروح( ،ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)؛ فخل َقه
وهيكل
صار طينًا َل ِز ًجا،
اً
ﮰ) م ِّي�ت مجاد ،ثم َ
بالكلم�ة ،وجع َله هب�ا ح ًّي�ا ذا ُر ٍ
بني يدي اهلل َبَش�رًَ ا ناط ًقا ُمتك ِّل اًم،
وح( .ﯖ) أي :فقام َ
مستوي األعضاء واجلوارح.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

بيان ُقدرة اهلل تعاىل يف َ
الخ ْلق.
احلق وتوضيح�ه لألذهان،
وفيه�ا :إثبات القياس الصحيح ،واس�تعامل التش�بيه لبي�ان ِّ

المنا َظرة إىل ما ُيس ِّلم به َ
الخ ْصم للبناء عليه.
والرجوع يف ُ
ُّ
وفيهاَّ :
أن اهلل خي ُلق بالكلمة واألمر.

لق آدم بال ٍ
وفيها :إفحام النصارى ،وتفنيد ُش ْب َهتهم يف عيسى ؛ َّ
أب وال
فإن َمن َخ َ
أمِ ،
يقدر -من باب أوىل -عىل َخ ْلق عيسى من أ ٍّم بال أبَّ ،
قادر
وأن َمن َ
خلق آدم من تراب ٌ
ٍّ
عىل َّ
أقرب إىل العقل من تو ُّلده من
أن خي ُلق عيس�ى من د ِم مريم؛ بل تو ُّلد اإلنس�ان من الدم
ُ
احلي.
الرتاب اليابس.
أعج ُ
احلي من اجلامد امل ِّيت َ
ُ
احلي من ِّ
ب من خروج ِّ
وخروج ِّ
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َ
أوقع يف النفس ،وأش�دَّ إفحا ًم�ا َ
للخ ْصم،
وفيه�ا :تش�بي ٌه للعجي�ب باألعجب؛
ليك�ون َ

وأحسم ُّ
للشبهة.
َ

وفيها :حكاي ُة ما حصل يف املايض بصيغة املضارع؛ فقال( :ﯕ ﯖ) ،ومل يقل« :كُن

تصوير للحال ،و َع ْر ٌض له كأنَّه حيدُ ث اآلن ،وتنبي ٌه عىل َّ
أن
فكان» -كام هو املتبادر-؛ وهذا
ٌ

دائم يف َخ ْلق اهلل.
هذا هو الشأن اً

إثبات برش َّية عيسى .
وفيها:
ُ

وفيهاَّ :
متحيص إليامن البرش،
أن اهلل تعاىل خي ُلق من األش�ياء و ُي َقدِّ ر من احلوادث ،ما فيه
ٌ
إيامن ِ
بعضهم ويصبح أشدَّ بصرية؛ فيكون احلدَ ُ
للشبهة ،ويزداد ُ
بعضهم ويستجيب ُّ
ث
ف َيزيغ ُ
الواحد نِعم ًة وفائد ًة لقوم ،وفِتن ًة وبال ًء آلخرين.
ِّ
واملكذبني.
ويف اآليةَ :م َث ٌل للدُّ عاة يف تفنيد ُش ُبهات الكافرين

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ):

ُ
الش ِّ
البيان -عن َّ
�ك ،مهام
رب ب�ه نب َّيه  ،وهناه -بعدم�ا جا َءه
ث�م أكَّ�د  ما أخ َ

كانت ُش ُبهات هؤالء النصارى.

احلق،
فق�ال ( :ﯘ) أي :ما َقصصناه عليك -يف ش�أن عيس�ى و ُأ ِّمه -هو اخلرب ُّ

الصدق ،الذي ال َّ
(احلق) :هو اليشء الثابت.
شك فيه .وأصل
ِّ
والقول ِّ
احلق من غريه.
(ﯙ ﯚ) أيَ :مصدَ ره من اهلل ،فال تطلب َّ

ودع باطل الذين
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) أي :الش�اكِّني في�هَ ،
فاب�ق عىل يقينك ،واطمئ� َّنْ ،

قالواَّ :
إن عيسى هو اهلل ،أو ابن اهلل ،أو ثالث ثالثة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اهلل تعاىل ال يقول إلاَّ
َّ
احلق.
َّ
وفيها :النهي عن َّ
الش ِّك فيام أخرب به اهلل .
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وفيها :عدم جواز التأ ُّثر ُ
بش ُبهات أهل الباطل.

وفيهاَّ :
احلق ،وهذا هو الواجب عليه.
أن كثرة الشاكِّني ال تَفتِن َمن هو عىل ِّ
ِ
ِ
واالستمرار عليه.
احلق،
وفيها :وجوب
الثبات عىل ِّ

وفيهاَّ :
حق يف اعتقادهم بشأن عيسى و ُأ ِّمه .
أن النصارى واليهود ليسوا عىل ٍّ

وفيهاَّ :
حممدً ا  ،إذا ُخوطِب بالنهي عن َّ
الش ِّك -مع
أن صاحب اليقني العظيم َّ
قوة إيامنه ورسوخه ِ
وعصمته-؛ فغريه -من باب أولىَ  -عليه أن َ
حيذر.
َّ
ُ ُ
احلق.
وفيها :أثر كالم اهلل يف ُطمأنينة النفوس ،وتثبيتها عىل ِّ

وفيها :أنَّه جيب عند االختالف وحصول ُّ
والتس�ليم
جوع إىل مصدر اليقني،
الر ُ
ُ
الش�بهةُّ ،
له ،ومعاجل ُة النفس به ،وهو كالم اهلل تعاىل وما أنز َله يف القرآن.
وفيه�اَّ :
احلق ويقيض
الحكم؛ فاهلل
أن
يق�ص َّ
َّ
ُّ
يوصف ب�ه ُ
وصف ب�ه اخلرب ،كام َ
(احل�ق) ُي َ
عدل يف األحكامِ ،
عدل ِ
وصد ًقا :اً
فتم�ت كلمتُه اً
وصد ًق�ا يف األخبار؛ كام قال تعاىل:
ِّ
باحل�قَّ ،
(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) [األنعام.]115 :
الش ِّ
�ك ُّ
وفيه�ا :إرش�ا ٌد للدُّ عاة ،لتحذير الناس من َّ
احلق عليهم،
والش�بهة ،بعد َع ْ�رض ِّ

ص ال َق َصص من الوحي.
و َق ِّ

ُ
إغالق الباب أما َم الوساوس ،بعد تبينُّ األمور واتِّضاح احلقائق.
وفيها:
ٍ
ٍ
ويف ه�ذه اآليةٌ :
رشيفة؛ وهيَّ :
حق ،وجز َم
قاعدة
دليل على
أن ما قامت األد َّل�ة عىل أنَّه ٌّ
بأن َّ
المقابِل َّ
كل ما عارض هذا
به العبد -من مس�ائل العقائد وغريها-؛ فيجب أن جيزم يف ُ
وكل ُشبهة تُورد عليه فهي ِ
باطلَّ ،
احلق فهو ٌ
جوابا و َف ِه َمه ،أم ال.
فاسدة ،سواء َع ِل َم
َّ
هَ
َ
ِ
ُ
القاعدة الرشع َّي ِة ٌّ
واألباطيل عن
الوساوس
ب
ويف هذه
ُ
حل إلشكاالت كثرية ،وهبا ت َْذ َه ُ
املسلمني.

ِ
ُ
غريهم،
حممد  ،وإىل ُأ َّمت�ه،
وفيه�ا:
بتبيني ما اخت َ
إحس�ان اهلل إىل نب ِّي�ه َّ
َل�ف فيه ُ
ِ
احلق يف ذلك.
وتعريفهم َّ
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ِ
وفيه�ا :أنَّه ال جيوز َق ُ
أخبار بني إرسائيل ورواياتهِ م ،قبل َع ْرضها عىل الوحي -قرآنًا
بول

عارضت الوحي فهي باطل ٌة ،وال وزن هلا.
وسنَّة -فإذا
َ
ُ

وأخبار أهل الكتاب (اإلرسائيل َّيات) ثالثة أقسام(((:

األول :ما َع ِلمنا ِص َّحته بام َّ
بالصدق.
الس�نَّة ،ممَّا يش�هد له ِّ
دل عليه الدليل من الكتاب أو ُّ

فهذا صحيح ،وإن كان ال حاجة بنا إليه؛ استغنا ًء بام عندنا.

ِ
ِ
ِ
الس�نَّة .فهذا ك َِذ ٌب
الث�اين :م�ا َعلمنا كَذ َبه وبطالنه ،بما عندنا ممَّا يخُ الفه م�ن الكتاب أو ُّ
مردو ٌد ،ال جتوز حكايته إلاَّ عىل سبيل اإلنكار واإلبطال.

الثال�ث :م�ا هو مس�كوت عنه ،لي�س عندنا م�ا يصدِّ قه أو ِّ
يكذب�ه .فهذا ه�و املأذون يف
«حدِّ ُثوا َع� ْن َبنِي إِسرْ َ ِائ َ
ي�ل َوالَ َح َر َج»((( ،لك�ن ال ن َُصدِّ قه وال
روايت�ه وحكايت�ه؛ حلدي�ثَ :
ُنك َِّذب�ه؛ لقوله « :ال تُصدِّ ُقوا َأه َل ِ
الكت ِ
غالب هذا
وه ْم»((( ،وإن كان
َاب َوال ُتك َِّذ ُب ُ
ْ
ُ
َ
ِ
املسكوت عنه ،ممَّا ال فائدة فيه تعود إىل ٍ
ديني.
أمر ٍّ

(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ):

ث�م أم�ر اهلل تع�اىل نبيه حمم�دً ا  بم ِ
احلق يف أمر عيس�ى ،
باهلة َم�ن عاند َّ
ُ
َّ َّ
َ
ِ
ِ
كذب يف هذا.
والدُّ عاء باهلالك ولعنة اهلل عىل َمن َ

خاصمك وجاد َلك (ﯢ) أي :يف شأن عيسى 
فقال ( :ﯠ ﯡ) أي:
َ

ِ
والوحي ،باآليات الب ِّينات.
اليقيني
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)
ِّ

أيا املخالِفون ،من النصارى وغريهم( -ﯫﯬﯭ) ُّالذكور
(ﯩﯪ) هُّ

باهلة( ،ﯰ ﯱ)
الم َ
الطر َفني( -ﯮ ﯯ) للخروج إىل م�كان ُ
-م�ن َ

الرجال البالغني ال ُعقالء ،ونجتمع مجي ًعا يف مكان واحد.
من ِّ
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)528/3
((( رواه البخاري (.)3461
((( رواه البخاري (.)4485
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نترضع ونجتهد ونُبالغ يف الدعاء .و(االبتهال)ُّ :
كل دعاء يجُ َتهد فيه.
(ﯲ ﯳ) أيَّ :
حت�ل ِ
(ﯴ ﯵ ﯶ) أن َّ
احلق ،املعانِدين له،
وتنزل (ﯷ ﯸ) املخالِفني َّ
منَّا أو منكم.

والمال َعنة؛
النبي  وفد نصارى ن َْجران إىل َ
املباهلة ُ
ولـَّم�اَّ نزلت هذه اآلية؛ دعا ُّ
احل�ق ،أو يعانِ�دوا وي ِ
بين ثالثة أم�ور :إما أن ي ِ
باهل�وا و َيدخلوا يف
س�لموا ويتبعوا َّ
فكان�وا َ
ُ
ُ
َّ ُ
نس ِحبوا ويب َقوا عىل دينهم -مع دفع ِ
اجل ْزية.-
المال َعنة ،أو َي َ
ُ

فتشاوروا فيام بينهم ،ثم اتفقت كلمتُهم عىل ِ
واهللع.
اخلوف
ووقع يف ُق ُلوهبم
االنسحاب،
ُ
ُ
َ
َ

اقب والسيدُ -ص ِ
ِ
ان -إِلىَ رس ِ
اح َبا ن َْج َر َ
ول اهلل ،
َ
فعن ُح َذيفة  قالَ :جا َء ال َع ُ َ َّ ِّ
َ ُ
ان َأ ْن يال َِعنَ�اهَ ،ف َق َال َأحدُ مُه�ا لِص ِ
ي ِري�دَ ِ
احبِ ِه :الَ َت ْف َع ْل؛ فواهللَ ،ل ِئ� ْن ك َ
َان نَبِ ًّيا َف َ
ال َعنَّا؛ الَ ُن ْف ِل ُح
َ َ َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ن َْح ُنَ ،والَ َعق ُبنَا من َب ْعدنَا!
يك َما َس َ
َق�االَ :إِنَّ�ا ُن ْعطِ َ
�أ ْل َتنَاَ ،وا ْب َع ْث َم َعنَ�ا َر ُج اًل َأ ِمينً�اَ ،والَ َت ْب َع ْث َم َعنَ�ا إِلاَّ َأ ِمينًاَ .ف َق َال
اب رس ِ
«لأَ َ ْب َع َث َّن َم َعك ُْم َر ُج اًل َأ ِمينًا َح َّق َأ ِم ٍ
ول اهلل َ ،ف َق َال:
َش َ
ف َل ُه َأ ْص َح ُ َ ُ
ني»َ ،ف ْ
است رْ َ
اح»َ ،ف َلماَّ َقا َمَ ،ق َال َر ُس ُ
الج َّر ِ
ني َه ِذ ِه األُ َّم ِة»(((.
«ه َذا َأ ِم ُ
ول اهلل َ :
« ُق ْم َيا َأ َبا ُع َب ْيدَ َة ْب َن َ
�ت ه ِ
�ذ ِه اآل َي� ُة (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
وع�ن س�عد ب�ن أيب و َّق�اص  قال :لـَّم�اَّ ن ََز َل ْ َ
ِ
ِ
ﯭ)؛ َد َعا َر ُس ُ
«الله َّم َه ُؤلاَ ِء
�ول اهلل َ عل ًّيا َو َفاط َم َة َو َح َسنًا َو ُح َس ْينًاَ ،ف َق َالُ :
َأ ْهليِ »(((.
وق�ال ابن عب�اس « :لو خرج الذي�ن ي ِ
َ
رس�ول اهلل ؛ َلر َج ُعوا ال
باهلون
ُ
َ
َّ

ِ
جيدون اً
مال وال اً
أهل»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
باهلة من أول األم�ر؛ وإنَّام يجُ ا َدلون
الم َ
أن َ
مواجه�ة أه�ل الباطل ال تك�ون بالدَّ ع�وة إىل ُ
((( رواه البخاري ( ،)4380ومسلم (- )2420خمترصً ا .-
((( رواه مسلم (.)2404
((( رواه أمحد ( ،)2225وصححه حمققو املسند.
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جازت
أرصوا َ
بالت�ي هي أحس�ن ،وتُقام عليهم ُ
الح َجج والرباهني ،وتُفنَّد ُش� ُبهاهتم ،ف�إذا ُّ
باهلة.
الم َ
ُ

ِ
الح َّجة عليه؛ ينبغي ت َْر ُك ِ
ِ
وفيه�اَّ :
اجلدال معه؛ ألنَّه
احلق بعد
أن َمن عاندَ َّ
ظهوره وإقام�ة ُ

باحلق.
باهلة؛ إلجباره عىل االعرتاف ِّ
الم َ
ال فائدة منه ،وجتوز دعوتُه إىل ُ

فاحلق أب َل ُج،
احلق بأن ُف ِس�هم ،وتر ُّدد أهل الباطل وش�كُّهم يف عقيدهتم،
ُّ
وفيه�ا :ثق ُة أهل ِّ

ـج َل ٌج.
والباطل َل ْ

وضموهم
باحلق ،حتى أخرجوا أبنا َءهم ونس�ا َءهم،
احلق من الثقة ِّ
وفيه�ا :ما عليه أهل ِّ
ُّ
ِ ِ ِ
ِ
باهلة
باهلة؛ ليقينِهم
الم َ
الم َ
بالنرص وال َغ َلبة ،وحفظ اهلل هلم ،مع أنَّه ليس من رشوط ُ
إليهم يف ُ
إخراج األبناء والنِّساء ،لك َّن هذا من كامهلا ومتامها.
ُ

وإن مل يوجد أبناء ألحد الطر َفني؛ فيخرج بأقرب أقاربه و ُذريته ،وجيوز أن ي ِ
باهل وحدَ ه
ُ
ِّ َّ
َ
ُ
َ
ٌ
دون ٍ
أحد من أقاربه.
ِ
ِ
وفيها :تع ُّلق ِ
وأوالدهم أكثر من خش�يتهم
نس�ائهم
أهل الباطل بالدُّ نيا ،وخش�يتُهم عىل

عذاب اآلخرة.
َ

باهلة؛ َّ
أحب األشياء إىل َ
ألن هذا أبلغ يف الزجر ،وأقوى يف
الم َ
وفيها :اختيار ِّ
الخ ْصم يف ُ

ختويف َ
الخ ْصم.

وفيها :جواز ال َّلعن والدُّ عاء باهلالك ،عىل من أرص عىل كُفره ِ
وعناده.
ْ
َ
َّ

وفيه�اَّ :
باهلة؛ ألنَّ�ه أدعى
أعلمه�م وأتقاه�م
أن أه�ل ِّ
للم َ
َ
وأصلحه�م ُ
احل�ق خيت�ارون َ

الستجابة ُدعائه.

وفيه�اَّ :
بني
بني أهل ِّ
احل�ق وأهل الباط�ل ،وال تكون َ
باهل�ة أن تك�ون َ
الم َ
أن األص�ل يف ُ

الزوجني.
بني
المال َعنة َ
َ
املسلمني إلاَّ لرضورة ،وقريب منهاُ :

ِ
واحلرج
املتخاصمني بام أمك َن من اهلَيبة
احلق ،بإحاطة
وفيها :االس�تعانة عىل اس�تخراج ِّ
َ

النفيس.
ِّ
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وفيهاَّ :
أن من كان يف ٍّ
نفسه للخطر.
عرض َ
شك من األمر؛ فال ُي ِّ

وفيها :أنَّه ال جتوز المباهلة إلاَّ ِ
يقيني؛ لقوله تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) .
بع ْل ٍم
ُ َ
ٍّ

وفيه�اَّ :
باهل�ة ال تكون يف األم�ور االجتهاد َّية؛ وإنَّام يف األم�ور الرشع َّية العظيمة
الم َ
أن ُ

واحلق والباطل.
والسنَّة والبدعة،
ّ
الواضحة ،كقضايا اإلسالم والكُفر ،والتوحيد رِّ
والشكُّ ،
وفيهاَّ :
باهلة ال تكون إلاَّ بعد ِعناد َ
الخ ْصم.
الم َ
أن ُ

وفيهاَّ :
بالوصف ال بالشخص.
باهلة عىل َمن خالف َّ
الم َ
احلق ،يكون َ
أن الدُّ عاء يف ُ

ويف المباهلة :إثبات وإبراز دور املرأة ِ
احلق.
املسلمة يف إظهار ِّ
َ
ُ َ

باهلة وقبل
المهلة يف التفكري،
للم َ
ِّ
والتروي يف األمر ،عند االجتماع ُ
ويف اآلي�ة :إعط�اء ُ

الدُّ ع�اء ،كما يفي�ده ح�رف (ﯲ) يف اآلي�ة ،وه�و ي�دُ ُّل عىل الرتاخ�ي .ويف ذل�ك موعظ ٌة

للنصارى وإمهاهلم للتفكري ،كأنَّه يقول هلم :تأنَّوا وال َت ْع َجلوا ،وان ُظروا يف أمركم.

ِ
باه َلة:
الم َ
الروايات الواردة يف ق َّصة ُ
فوائد من ِّ

أن َمن َ
فيهاَّ :
النبي ؛ فهو هالِ ٌك ال حمالة.
باهل َّ

ٍ
الم ِ
ِ
رشوط
حاربني -وإقرارهم عىل دينهم عىل
وفيها :جواز مصالحَ ة أهل الكتاب
-غري ُ

مع َّينة.

اختيار اإلمام للرجل العامل األمني ،و َب ْع ُثه إىل أهل اهلُدْ نة يف مصلحة اإلسالم.
وفيها:
ُ

النبي 
وفيه�ا :منقب�ة عظيمة للصحا ِّ
اجلراح  ،يف ش�هادة ِّ
يب أيب ُعبيدة بن َّ

له باألمانة.

ِ
الصحابة عىل الفوز هبذه املنقبة.
وفيها :ح ْرص َّ

وفيهاَّ :
ينطق الشهادتَني.
أن إقرار الكافر
بالنبوة يف نفسه ،ال ُيدْ ِخله يف اإلسالم ،حتى َ
َّ

دليل عىل ِ
ٍ
َ
رجل مسلِ ٍم حيكم بينهمٌ :
عدل املسلمني،
إرسال
ويف طلب َوفد نصارى ن َْجران
بأنم ال َي ْظ ِلمون.
وعدالتهم ،ورضا أهل الكتاب ُ
بحكمهم ،وشهادهتم هلم هَّ
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وفيه�اَّ :
أن ِمن مداخل َّ
احل�ق؛ فقد ا َّدعى نصارى ن َْجران
لباس ِّ
إلباس الباطل َ
الش�يطانَ :
اإلسالم ،مع أنم يدَّ عون هلل ولدً ا ،ويست ِ
َح ُّلون َ
أكل اخلنزير ،ويعبدون الصليب!
هَّ َ
وفيها :استشارة أهل العقل ِ
واحلكمة يف األمور العظيمة.
وفيهاَّ :
أن االستشارة من وسائل حتصيل الصواب.

احلق ،وي ِ
وفيهاَّ :
عمي صاح َبه عن رؤيته.
ب الرئاسة واتِّباع اهلوى َي ُصدُّ عن ِّ ُ
أن ُح َّ
ألن�م خافوا عىل
َصر
الم َ
باهلة؛ هَّ
عظيم للمس�لمني ،بانس�حاب النصارى م�ن ُ
ٌ
وفيه�ا :ن ٌ
أن ُف ِسهم اهلالك ،وقد َع ِل َم هبذا االنسحاب ُخصو ُم املسلمني َ
اآلخرون -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

الص�دق ،والقول القاطع ،حصرً ا وتوكيدً ا .و(ال َقص�ص) يف ال ُّلغة :هو
ﭕ) أي :اخلبر ِّ
ال�كالم ال�ذي ي ْتبع بعض�ه بعضا ،وه�و :تتبع الوقائ�ع ،باإلخبار عنها ش�يئا بعد ٍ
يشء ،عىل
ً
ً
ُ
ُّ
َ َ

ترتيبها.

وتعظيم (ﭚ ﭛ)  ،ال عيس�ى
(ﭗ ﭘ ﭙ) أي :مأل�وه ،وه�و :املعب�ود حم َّب ًة
اً

وال غريه.

(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) :ال�ذي ي ْغ ِل�ب وال يمنَ�ع (ﭡ) :ل�ه ِ
احلكم�ة البالغة ،وله
ُ
َ
كل ٍ
أحكم َّ
يشء.
احلكم وال َف ْصل ،يرشع ما يشاء ،وقد
َ
ِ
ِ
كم َلت.
وإذا اقرتنَت (الع َّزة) بـ (احلكمة) فقد َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
الش ُّ
التكذيب هبا ،أو َّ
�ك ،وكثر ُة
اإلكث�ار من املؤكِّ�دات ،عند َع ْرض احلقائق الت�ي وقع
ُ

ِ
اجلدال.

ٌ
أن َّ
وفيهاَّ :
وباطل.
صص القرآن عن عيسى و ُأ ِّمه؛ فهو ك َِذ ٌب
كل ما خالف َق َ
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مواجهة الدِّ عايات الباطلة.
درس للدُّ عاة يف استعامل أساليب التأكيد يف الكالم ،عند َ
وفيهاٌ :
أن ِمن ال َق َصص ما يكون ح ًّقا ،ومنها ما يكون اً
وفيهاَّ :
باطل.

وفيها :ك َِذب النصارى ،يف ا ِّدعاء الرشيك هلل والو َلد والزوجة.

الربوب َّي�ة واأل ُلوه َّية ،كال ُقدرة على اإلحياء ،واإلخبار
وفيه�ا :انفراد اهلل تعاىل بصف�ات ّ
ِ
الصفات.
بالغيوب ،خال ًفا لـام ا َّدعته النصارى لعيسى  من هذه ِّ
(احلكْمة) فقد كملت؛ َّ ِ
(الع َّزة) إذا اقرتنَت بـ ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
والمنَعة-
ألن الع َّزة -وهي َّ
القوة َ
َ
إذا كانت بغري ِح ٍ
كمة؛ أ َّدت إىل ال َّط ْيش.

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ):

ِ
قول�ه تع�اىل (ﭣ ﭤ) أي :أعرض�وا ع�ن ات ِ
وتصديق�ك ،ومل يق َبل�وا التوحيد،
ِّباعك
َ

باهل�ة .ف�إن فعلوا ذل�ك؛ (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) يف الدِّ ي�ن ،وبن َّياهتم
الم َ
ومل جييب�وك إىل ُ
ِ
ِ
رسائرهم اخلبيثة وأعامهلم الس ِّيئة.
وأغراضهم الفاسدة ،وس ُيجازهيم عىل

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َ
َّ
احلق إىل الباطل؛ فهو ُم ْف ِسدٌ .
أن َمن تولىَّ عن دين اهلل،
وعدل عن ِّ

وفيها :هتديدُ اهلل تعاىل هلؤالء الم ِ
فسدينَّ ،
بأن حاهلم ال خيفى عليه.
ُ
وفيهاَّ :
ب للفساد.
أن دي َن اهلل
صالح ،وما سواه فسا ٌد وس َب ٌ
ٌ

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ):

ولـَّم�اَّ بَّي�نَّ اهلل تعاىل َ
الناس إىل التوحيد واإلسلام ،وأمر نب َّيه
حال عيس�ى  ،ودعا َ
ِ
باهلة -بعد ظهور عنادهم :-أمر  نب َّيه 
الم َ
 بدعوة أهل الكتاب إىل ُ
ٍ
بدَ عوهتم إىل ٍ
بني الفري َقني؛ وهو العودة إىل أصل الدِّ ين.
أمر عَدْ ٍل ،وسواء َ
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ِ
�م اليهود والنص�ارى ،و َمن جرى
فق�ال تع�اىل( :ﭪ ﭫ ﭬ) وهذا اخلطاب َي ُع ُّ

جمراهم (ﭭ ﭮ ﭯ) (الكلمة) تُط َلق عىلِّ :
كل مجلة مفيدة.

ثم وص َفها تعاىل ،فقال( :ﭰ ﭱ ﭲ) أي :كلمة عَدْ ل ،نستوي فيها نحن وأنتم.
ثم فسها ،فقال( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)؛ فذكر التوحيد ِ
وضدَّ ه -وهو
َ
رَّ

األس�اس من اجلهتَني :من جه�ة الدَّ عوة إىل اليشء ،ومن جهة النهي عن
الشك-؛ ليكتمل
رِّ
ُ
ِضدِّ ه.
ِ
الصليب ،أو الطاغوت،
الصنَم ،أو َّ
ونف�ي الِّش�رِّ ك يف العبادة يكون بعدَ ِم اتخِّ اذ الو َثن ،أو َّ
ُ
أو النَّار -أو ِ
غريها ممَّا ُيع َبد من دون اهلل -ندًّ ا من دون اهلل.

الرؤس�اء
وقول�ه (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) أي :ال يطيع أحدٌ أحدً ا من ُّ
ِ
وغريهم يف معصية اهلل تعاىل ،وفيام خا َلفوا فيه شرَ ْ َع اهلل ،من التحليل والتحريم.
ِ
ِ
وأعرضوا ع�ن التوحي�د ،و َأ َبوا إلاَّ
المنصف�ةَ ،
(ﮄ ﮅ)ع�ن ه�ذه الدَّ ع�وة العادل�ة ُ
ألهل الكتاب رِ
ِ
صين عىل الباطل( :ﮇ
أيا املؤمنون-رِّ
ُ
الشك؛ (ﮆ) أنتُم هُّ
الم ِّ
خملص�ون ل�ه ِ
ﮈ ﮉ) أي :منق�ادون ألم�ر اهللِ ،
بالعب�ادةُ ،م ِق ُّ�رون ل�ه بالرشيعة،
ُ
ِ
رش َعه.
ُمستَم ُّرون عىل اإلسالم الذي َ
يدعوهم هبا إىل اهلل ،فقرأه
النبي  يف خطابه إىل النصارى،
ُ
وهذه اآلية قد كت َبها ُّ
�ن الر ِحي ِم ،من محُ َم ٍد َعب ِ
ِ
ِ
�د اهلل َو َر ُس�ولِ ِه ،إِلىَ ِه َر ْق َل َعظِي ِم
َّ ْ
الرحمْ َ ِ َّ
ه َرق�ل ،ف�إذا فيه« :بِ ْس� ِم اهلل َّ
وك بِ ِد َعا َي ِة ِ
ال ٌم َعلىَ َم ِن ا َّت َب َع اهلُدَ ىَ .أ َّما َب ْعدُ َ ،فإِنيِّ َأ ْد ُع َ
اإل ْس َ
الرو ِمَ :س َ
ال ِمَ ،أ ْس ِل ْم ت َْس َل ْمُ ،ي ْؤتِ َك
ُّ
ِ
ني((( ،و(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
�م األَ ِريس� ِّي َ
اهلل َأ ْج َ�ر َك َم َّر َتْي�نْ ِ َ ،ف�إِ ْن ت ََو َّل ْي َت َف�إِ َّن َع َل ْي َك إِ ْث َ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)»(((.

ِ
بمفردها -بعد
وق�د بلغَ م�ن عناية النبي  هب�ذه اآلية :أنَّ�ه كان يقرؤها أحيانً�ا ُ

احلراث والفلاَّح.
((( وهم :األتباع من أهل مملكته ،وهي مجع «أرييس» وهوَّ :
((( رواه البخاري ( ،)7ومسلم (.)1773
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أن َر ُس َ
الفاحت�ة -يف إح�دَ ى ركعتَي ُس�نَّة الفجر :فعن ابن ع َّباس َّ ،
�ول اهلل 

«كان يقرأ يف َر ْك َعتَي ال َف ْج ِر( :ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ) ،والتي يف آل عمران( :ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)»(((.

َان َي ْق َ�ر ُأ فيِ َر ْك َعت َِي ال َف ْج ِ
ويف رواي�ة« :ك َ
�ر ،فيِ األُولىَ ِمن ُْهماَ ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) اآل َي َة
ِ
ا َّلتِي فيِ ال َب َق َر ِةَ ،وفيِ
اآلخ َر ِة ِمن ُْهماَ ( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إظهار ال َعدْ ل مع َ
المنا َظرة.
الخ ْصم ،واإلنصاف عند ُ

وفيهاَّ :
الر ُس�ل هو هذه الكلمة( :ﭳ ﭴ ﭵ
أن اإلسلام العا َّم الذي جاءت به مجيع ُّ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ).

وفيهاَّ :
بني األديان».
أن هذه الكلمة جيب أن تكون
أساس ما ُي َس َّمى اليوم بـ «احلوار َ
َ

ٍ
ٍ
ألحد أن ُيطي َعه يف ذلك.
شع للناس من دون اهلل ،وال جيوز
وفيها :أنَّه ال جيوز ألحد أن ُي رَ ِّ
أن اتِّباع الحكم والترشيع من صلب ِ
وفيهاَّ :
العبادة.
ُ
ُ

ِ
ِ
حرمه
وفيه�ا :أنَّ�ه جيب دعو ُة الناس إىل أخذ احلالل الذي أح َّل�ه اهلل ،وت َْرك احلرام الذي َّ

اهلل.

وفيها :إعالن البرَ اءة من َ
الح َّجة عليه.
الخ ْصم إذا تولىَّ  ،بعد إقامة ُ
ِ
والثبات عىل اإلسالم.
باحلق،
وفيها :إعالن االلتزا ِم ِّ

وفيها :أنَّه ينبغي للمس�لم أن يعت ََّز بدينه ،وي ِ
علنَه و ُي ْش ِ
بعض
�هره ،خال ًفا لِـام يفعله اليو َم ُ
ُ
ِ
لش�عائر الدِّ ين
املنه ِزمني نفس� ًّيا ،من التواري والتخ ِّفي -بال رضورة -عند أدائهم
ُّ
الض َعفاء َ
العظيم!

وفيها :إشهاد َ
باحلق.
الخ ْصم عىل االلتزام ِّ
((( رواه مسلم (.)727
((( رواه مسلم (.)727
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ٍ
الرؤساء يف املعصية.
وفيها :أنَّه ال جيوز طاع ُة أحد من ُّ

الرجال يف خمالفة شرَ ْ ع اهلل.
وفيها :اإلزراء عىل َمن ق َّلد ِّ

زعمت�ه اليهود والنصارى ،من اتخِّ اذ عيس�ى و ُع َز ٍير  أربا ًبا من
وفيه�ا :إبطال ما َ

دون اهلل تعاىل.

وفيها :إظهار خمالفة الكافِرين.

(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ):

واملحاج ُة يف ش�أن إبراهيم - وهو أبو األنبياء -وحاول
المجا َدل ُة
َّ
ولـَّم�اَّ حص َلت ُ
فري�ق م�ن اليهود والنصارى أن يدَّ عيه وي ِ
ٍ
ُّ
وزعم أنَّ�ه كان منهم ،أو حاول أن
نس� َبه إليه،
كل
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ومزاع َمهم.
وأبطل ا ِّدعاءاتهِ م
أنكر اهلل تعاىل عليهم،
ينتَس َ
ب إليه يف الم َّلة والدِّ ينَ :
وأحبار هيو َد عند رس�ول اهلل
فع�ن اب�ن ع َّباس  ق�ال« :اجتم َعت نصارى ن َْج�ران
ُ

فتنازعوا عنده ،فقالت األحبار :ما كان إبراهيم إلاَّ هيود ًّيا ،وقالت النصارى :ما
َ ،
كان إبراهي�م إلاَّ نرصان ًّيا! 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 معرش اليه�ود والنص�ارى .ناداهم بذلك؛

ور ْغم التحريف الذي
حممدً ا َ .
ألنم هم الذين بق َيت كت ُبهم قائم ًة إىل أن َبعث اهلل َّ
هَّ
أصاهبا ،إلاَّ َّ
أن ِصفته  بق َيت فيها.
(ﮍ ﮎ) أي :مل�اذا جُت ِ
ادلون وت ِ
ألن َّ
(حماج�ة)؛ َّ
كل فريق من
�ميت
َّ
وس ِّ
ُنازعونُ .
ِ
بح َّجته.
املتخاص َمني ُيدْ يل ُ
(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 تز ُعم�ون أنَّ�ه على دينِك�م،

ودينُك�م هو اليهود َّية والنرصان َّية ،وقد حد َثت اليهود َّي�ة بعد نزول التوراة ،والنرصان َّية بعد
ٍ
ن�زول اإلنجي�ل ،وإنَّام ُأ ِ
ٍ
طويل؛ فام
بزم�ان
نز َل�ت التورا ُة واإلنجيل م�ن بعد إبراهيم 
كان�ت اليهود َّي�ة وال النرصان َّية إلاَّ بعدَ زمنه بدَ ْه ٍ
ٍ
طويل ،وكان وجو ُده قب�ل إنزال التوراة
�ر
واإلنجيل؛ فكيف يكون من ِ
ٍ
كتاب مل ينزل إلاَّ بعد وفاته؟
أهلهام؟! وكيف يكون عىل ِدين
وقد قيلَّ :
إن إبراهيم  كان قبل موسى بألف سنة ،وكان بينه وبني عيسى ألفا سنة

املؤرخني.-
-عىل تقديرات بعض ِّ

عقل ر ْش ٍ
َ ِ
�د ،ت ِ
ُدركون
ولذا قال( :ﮙ ﮚ) ُب
طالن قولكم؟ أي :أفال يكون لكم ُ ُ

به فسا َد ا ِّدعائكم؟

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ُ
ِ
المنا َظرة.
وترتيب الوجود
التاريخ
استعامل
الزمني يف ُ
ِّ
ُ
توبيخ أهل الكتاب عىل جُما َدلتهم بالباطل.
وفيها:

بني مجيع الطوائف.
وفيهاُ :ع ُل ُّو شأن اخلليل  ،ومكانته َ
ِ
اعتب�ار العقل اً
والش ُع الصحي�ح ال يمكن أن يخُ الِ َفه
وفيه�ا:
ُ
دليل ،ما مل خيالف الَّش�رَّ ْ ع .رَّ ْ
ُ
العقل الرصيح.

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ):

ثم قال تعاىل ُ -م َو ِّب ًخا َ
أهل الكتاب عىل دخوهلم فيام اليحُ ِسنونه وال َي ْع َلمونه:-

(ﮜ) (اهل�اء) للتنبي�ه (ﮝ)ُ :من�ا َدى ،والتقدير :يا ه�ؤالء .أي :انتبهوا -يا

وخاص ْمتُم (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) أي :فيام
معرش اليهود والنصارى-؛ فإنَّكم (ﮞ)
َ
مِ
وغريها .
وجدتمُ وه يف كتبكم ،يف شأن أنبيائكم موسى وعيسى
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) :أي لي�س يف كتبكمِ ،من َّ
أن إبراهيم  كان

هيود ًّيا أو نرصان ًّيا.
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ب�كل ٍ
(ﮫ ﮬ) حقيق� َة الدِّ ي�ن ال�ذي كان عليه إبراهي�م  ،وهو ِّ
يشء عليم،
حقائق ٍ
خفي عنكم.
(ﮭ ﮮ ﮯ)
َ
كثري من األمور وما َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُ
َّ
حاجة إلظهار
إثبات الباطل
حاج�ة الت�ي ُيراد هبا
وإبطال ِّ
ُ
الم َّ
الم َّ
احل�ق مذموم ٌة ،وأ َّما ُ
أن ُ

احلق وإبطال الباطل :فمحمود ٌة مرشوع ٌة مطلوب ٌة.
ِّ
وفيهاَّ :
حاجة جيب أن تكون عن ِع ْلم.
الم َّ
أن ُ
احلقِ ،
وفيهاِ َّ :
فمن الناس َمن يستعمل ِع ْل َمه يف التلبيس
ستعمل لنُرصة ِّ
أن الع ْلم جيب أن ُي َ

والتدليس ،ونُرصة الباطل.
أن نفي ِ
ِ
يستلزم َر ْف َع اإلثم؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن اجلاهل يأ َثم عىل َخ ْو ِضه يف مسائل الدِّ ين
الع ْلم ال
بغري ِع ْلم ،وعىل تقصريه وتفريطه يف التع ُّلم.
وفيهاَ :ذ ُّم جُما َدلة اجلاهل للعالِـم ،وأنَّه كان ينبغي عليه االستامع له ،والتع ُّلم منه ،و َقبول

احلق.
ما يتل َّقاه من ِّ

حاجة ،إضاف ًة إىل
الم َّ
وفيها :أنَّه ال ُبدَّ من ُحس�ن ال َق ْصد واإلخالص وإرادة َو ْجه اهلل يف ُ
كوهنا مبني ًة عىل ِ
الع ْلم.
َّ
وفيها :اس�تعامل أس�اليب التنبيه والنِّداء وغريها يف دع�وة املخالِفني؛ الجتالب عقوهلم
ِ
ِ
وأنظارهم.
وأفهامهم

وفيه�ا :ر ْفع احل�رج عن املتناظِري�ن ِ
بع ْل ٍم -م�ع َّ
أن الصواب مع أحدمها .-قال احلس�ن
َ
َ
ِ
حاج بع ْلم ،وال ُي َ
- لـماَّ ُسئل عن هذه اآليةُ « :-ي َ
حاج باجلهل»(((.
عذر َمن َّ
عذر َمن َّ

(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ):

ِ
حمرفة عن
فإن�ا م َّلة َّ
قول�ه تع�اىل (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) أي :م�ا كان عىل دي�ن اليهود َّية؛ هَّ

شرَ ْ ع موسى .

((( تفسري ابن أيب حاتم (.)672/2
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ِ
حمرفة عن شرَ ْ ع عيسى .
(ﯖ ﯗ) أي :مل يكن ً
فإنا م َّلة َّ
أيضا عىل دين النرصان َّية؛ هَّ

(ﯘ ﯙ ﯚ) أي :اً
احلق القويم
الشك ،إىل الدِّ ين ِّ
مائل عن األديان الباطلة وعن رِّ

ظاه�را وباطنًا.
والتوحي�د .ول�ذا بينَّ هذا فق�ال( :ﯛ) أيُ :م َو ِّح�دً اُ ،منقا ًدا ألمر اهلل،
ً
ظاه�را ،وال خف ًّي�ا؛ ب�ل كان ِ
صاب�را عىل
حمار ًب�ا للِّش�رِّ ك،
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) ال شرِ ْ كًا
ً
ً
للشك.
لقي يف النَّار؛ دفا ًعا عن التوحيد وحمارب ًة رِّ
التوحيد ،و ُأ َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َت ِ ئة إبراهيم  من دين اليهودية والنرصانية؛ إذ كيف يتدين ِ
بدين حدَ َ
ث بعدَ ه ،ثم
َّ
َّ
َّ
برْ

ف؟!
حمر ٌ
هو دين َّ

ِ
وقع في�ه اليهو ُد
للح�ق ،وبراءتُه م�ن
وفيه�ا :استسلا ُم إبراهي�م 
ِّ
التعصب الذي َ
ُّ
والنصارى.
ِ
بأنم كانوا ُم ِ
رشكني؛ بقول اليهودُ « :ع َز ٌير ابن اهلل»،
وفيه�ا:
ٌ
تعريض بأصحاب الم َّلتني ،هَّ

وقول النصارى« :املسيح ابن اهلل».

وفيه�اَّ :
أن إبراهي�م  كان على اإلسلام الع�ا ِّم -كغريه م�ن األنبياء -واإلسلام
ظاهرا وباطنًا -وه�و دين مجيع األنبياء؛ كام قال تعاىل:العا ُّم هو التوحيد واالستِسلام هلل
ً
حممد
(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [آل عمران .]19 :واإلسلام
ُّ
اخل�اص ه�و رشيع�ة نب ِّينا َّ
.

باحلق وال َّث ِ
َّخلية قبل التَّحلية ،والبدْ ء بنفي الباطل قبل الو ِ
وفيها :الت ْ
ناء عىل الربيء؛
صف ِّ
َ
َ
ْ

ألن ختلية اليشء ممَّا ُيشينه اً
َّ
أول ،ثم إثبات ُح ْسنه؛ أوىل يف الكامل.

فقد قال تعاىل يف النفي اً
أول( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) ،ثم قال يف اإلثبات ثان ًيا:

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ).

ويف اآلي�ةَّ :
أن التوحي�د ال يكت َِم�ل إلاَّ بنفي الِّش�رِّ ك؛ كام قال تع�اىل( :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ) أيِ :
ت�اركًا للِّش�رِّ ك ،قد َ
وانحرف عنه ،ثم ق�ال( :ﯛ) أيُ :م َو ِّحدً ا ،ثم
ع�دل
َ
ٍ
الشك عنه بقوله( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)؛ فالتوحيد ال يتِ ُّم إلاَّ
بإثبات ٍ
ونفي.
نفي رِّ
أكَّد َ
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العرب -يف زعمه�م هَّأنم عىل دين
وفيه�اَ :ر ٌّد على ُق َريش -و َم�ن وافقهم من ُمرشك�ي َ
إبراهيم ِ
إبراهيم من ِ
فإن هؤالء ُم ِ
وم َّلته؛ َّ
املرشكني.
رشكون ،واهلل تعاىل نفى أن يكون
ُ

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ):

بني ُ
الخ ُصوم الثالثة -املسلمني واليهود والنصارى -يف قض َّية إبراهيم
ثم
حكم اهلل تعاىل َ
َ

؛ فقال:

أقرهب�م وأح َّقه�م (ﯤ) أي :باالنتس�اب إلي�ه (ﯥ
(ﯡ ﯢ ﯣ) أيَ :

ﯦ) وس َلكوا طري َقه ،يف حياته وبعد مماته.

حممد  .وإفراده ِّ
فخرا ،هذه اإلشارة
بالذكر
تعظيم له ،وكفى هبا ً
اً
(ﯧ ﯨ) َّ

رب العاملني.
إليه من ِّ

ِ
املهاجرين واألنصار ،و َمن بعدَ هم
بمحمد  ،من أصحاب�ه
(ﯩ ﯪ)
َّ
من هذه األُ َّمة.
(ﯬ ﯭ ﯮ) أي :رِ
ناصه�م وحافِظه�م ،وه�و يتولاَّ ه�م بالتأيي�د ،والتوفي�ق

الح َسن.
والتسديد ،واجلزاء َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

املرشكين بمتاب ِ
أح�ق من اليهود والنصارى وغريهم من ِ
َّ
عة إبراهيم اخلليل
أن املس�لمني ُّ
ُ َ
ِ
واالنتساب إليه.
،
الحكم يف قضاي�ا االختالف والِّص�رِّ اع ،كام جرى
وفيه�ا :اس�تعامل املؤكِّ�دات يف بي�ان ُ
التأكيد عليه يف اآلية بـ (إن) و(الالم).
وفيه�ا :ترشيف اهلل لنب ِّيه  ،باإلش�ارة إليه يف قوله( :ﯧ ﯨ) ،واس�تعامل

اسم اإلشارة للقريبُّ ،
حممد  من ر ِّبه  ،وهو -بال ٍّ
شك-
النبي َّ
يدل عىل ُق ْرب ِّ

أقرب الناس إىل اهلل منزلة.
ُ

وفيه�اَّ :
أن طري�ق اإليمان واحد ،يدخ�ل فيه الس�ابقون واللاَّ ِحقونِ ،من أتب�اع إبراهيم
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ِ
أوالده�م املؤمنني،
 يف َعْص�رْ ه -كإسماعيل وإس�حاق ويعقوب -و َم�ن بعدهم من
ٍ
بإحسان ،و َمن سار عىل َهدهيم إىل يوم الدِّ ين.
حممد  وأصحابه وتابعوهم
وكذلك َّ
أن اإليامن يست ِ
ِّباع ِّ
َلزم ال َق َ
َ
وفيهاَّ :
كل الرشيعة.
بول
واإلذعان ،وات َ

وإصالح الش�أن،
تيسير األمور،
اخلاصة من اهلل ،التي تقتيض
ويف اآلي�ة :بي�ان الوالي�ة
َ
َّ
َ
والنُّرصةَِ ،
واحل َ
وحس َن الثواب .وهذه الوالية ال تكون إلاَّ للمؤمنني.
فظ ،واإلكرامُ ،
تفاض�ل الن�اس يف األولو َّية والوالية -فه�ي درجات-؛ فهناك َمن هو أش�دُّ يف
وفيه�اُ :

وأحق بالوالية من غريه.
االتِّباع
ُّ

أن َم�ن كان َ
أكمل إيامنًا؛ فوالية اهلل له أكم�ل؛ َّ
وفيه�اَّ :
الحكم (وهو الوالية) املع َّلق
ألن ُ

الحكم ،يف قوله:
الوص�ف الذي ُع ِّلق علي�ه ُ
بقوة هذا َ
ق�وة َّ
َبو ْص�ف -وه�و اإليامن -يزداد َّ
(ﯬ ﯭ ﯮ).

النبي  و َمن آمن معه؛ لكوهنم أوىل الناس بإبراهيم  الذي
وفيها :شرَ َ ف ِّ
تناز ْعته األُ َمم.
َ

أن اإليمان باهلل ه�و طريق والي�ة اهلل؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن اهلل ع َّل�ق (واليته) باإليمان ،وتعليق
ِ
الحكم َبو ْصف ماُ ،ي ْش ِعر َّ
الحكم.
أن هذا الوصف ع َّلة هلذا ُ
ُ
وفيهاَّ :
النبي  أقرب إىل رشيعة إبراهيم  من غريه من األنبياء.
أن رشيعة ِّ

فرشيعة إبراهيم  كانت اً
عاقب
وأسمح من رشيعة موسى ؛ فقد
مثل -أسهلَ
َ
ببعض التكاليف الصعبة واآلصار واألغالل؛ جزاء ِ
ِ
لعنادهم وتكذيبهم.
اهلل بني إرسائيل
ً
ُ
وفيهاَّ :
الدليل عىل ِص َّحة املواالة.
أن االتِّباع هو

(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ):

ِ
ب اليهود ِ
ح َسدً االرش،
وإضالل املس�لمني ،والدَّ عو َة إىل ذلك َ
ثم بينَّ اهلل تعاىل ُح َّ
لنرش ِّ
من عند أنفسهم-؛ فقال:
(ﯰ) أي :أح َّبت ُح ًّبا شديدً ا ،ومتنَّت (ﯱ) مجاعة (ﯲ ﯳ ﯴ) وهم:
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وقت نزول
أكثر أهل الكتا َبني خما َلط ًة للمسلمني يف املدينةَ ،
اليهود والنصارى .وكان اليهود َ
هذه اآليات.

ف�و ُّدوا (ﯵ ﯶ) أي :أن ُي ِض ُّلوك�م ع�ن دينك�م ،ويخُ ِرجوك�م من�ه ،و ُينَ ِّفروكم عنه،
َ
وي ِ
الشك والكُفر ،بالدَّ عوة إىل ديانتهم الباطلة،
وقعوكم يف الضالل ،و ُيعيدوكم إىل ُظ ُلامت رِّ
ُ

وإلقاء ُّ
الش ُبهات والتشكيك يف دين اإلسالم.

(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) أيَّ :
رصف
أن اش�تغاهلم بإضاللك�م ه�و يف احلقيق�ة
ٌ
َ
َ
احلق؛ َّ
َ
وسلك
واحلق،
انش�غل عن اهلدى
اش�تغل بإضالل غريه؛ فقد
ألن َمن
ِّ
ألن ُف ِس�هم عن ِّ
احلق َ -م ْس�لكًا ونتيج ًة -وهبذا يكون قد َّ
أضل
الس� ُبل الضا َّلة للدعوة إىل الباطلَ ،ف َض َّل عن ِّ
ُّ
ِ
ِ
والعقوبة يف اآلخرة.
للهالك
وعرضها
نفسهَّ ،
َ
(ﯻ ﯼ) أي :م�ا يع َلم�ون هَّأنم أضا ُع�وا الوقت يف حماول�ة إضاللكم؛ ألنَّكم
ِ ِ
احلق ،وال ُي ِ
َ
وسعيهم
إثم بتمنِّيهم
ثابِتون عىل ِّ
الباطل ،وح ْرصهم َ
درك هؤالء هَّأنم قد از َدادوا اً
عىل إفساد َ
اآلخرين.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمنيَّ ،
وأن هذه احلقيقة جيب ألاَّ تغيب عن َوعي املسلمني.

وفيه�اَّ :
والس�عي يف اإلضلال ،ومتنِّ�ي زوال النِّعم�ة عن
أن َ
الح َس�د يدف�ع إىل ال َبغ�يَّ ،
َ
اآلخرين -ومنها :نِعمة اهلداية عن املهت َِدي.-
وفيها :التحذير من الطوائف األخرى من الك َّفار ،التي ستَس ُلك َم ْس َلك هذه الطائفة من

الس ْعي إىل إضالل املسلمني.
أهل الكتاب ،يف َّ

وفيهاَّ :
أن صاحب الضالل يس َعى إلضالل َ
اآلخرين؛ ليكونوا ِمث َله ،فال يتم َّيزون عليه؛

كام قال تعاىل يف آية أخرى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [النساء.]89 :

ِ
وفيهاَّ :
للمس�لم هوَ :من يس�عى يف َس� ْلب نِعمة اإلسلام عنه؛ فيجب
أن العدُ َّو ال َّلدود
َ
احلذ ُر منه ،واملحافظ ُة عىل نِعمة اإلسالم.
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ِ
ِ ِ
والمك ُْر به؛
وفيه�ا :جم�ازا ُة اهلل تعاىل للمعتَدي بمث�ل ُعدوانه ،و ُمعاملتُه بنقيض َقص�دهَ ،
اً
ينش ِغل بإضالل َ
وإثم وهالكًا -وهو ال يشعر -حينام َ
اآلخرين.
حيث يزداد
ضالل اً
احلق؛ َّ
َّ
فإن
تثبي�ت للمس�لمني؛
وفيه�ا:
ف�كأن اهلل يقول هلم :اث ُبتوا على ما أنتم عليه م�ن ِّ
ٌ

يرضون أن ُف َس�هم ،وس�عيهم يف إضاللكم س�يذهب َهبا ًء
يرضوكم ش�ي ًئا ،وإنَّام ُّ
ه�ؤالء ل�ن ُّ
احلق ،ولن تُتابِعوهم يف الباطل ،ولن حُ َت ِّققوا هلم أمن َّيتهم.
منثورا؛ ألنَّكم لن ترتكوا َّ
ً
ممارسته له.
يعمى عن الباطل ،مع َ
وفيها:أن اإلنسان قد َ

أن اهلل ق�د أحاط بام يف ال ُق ُل�وب؛ َّ
وفيه�اَّ :
خمفي
فإن ُ
(الو َّد) و(التمنِّي) حم ّل�ه ال َق ْلب ،وهو ٌّ
رب اهلل املسلمني به.
فيه ،ومع هذا :أخ َ
ويف اآليةَ :ر ٌّد عىل َمن يحُ ْ ِسن الظ َّن بأهل الكتاب ،ويزعم هَّأنم ُيريدون باملسلمني خريً ا.

ِ
ِ
الرش،
وفيه�ا :منَّة اهلل عىل املؤمنني ،بإخبارهم عن مؤامرات األعداء ،وما ُيضمرونه من ِّ

وما يخُ َ ِّططون له؛ ليكون املسلمون عىل َ
حذر منهم.

بالنبي  ،املعلو ِم عندَ هم ِصفتُه،
وفيهاُ :قبح جريمة اليهود ،الذين تركُوا اإليامن
ِّ
اً
ُ
بدل من ذلك -بعداوته والتنفري عنه!وأخباره ،واشتغلوا
ومكان ِهجرته ،وحا ُله
ُ

(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ):
ثم و َّبخ اهلل تعاىل َ
أهل الكتاب عىل إرصارهم عىل الكُفر؛ فقال:

خاص� ًة( -ﰀ ﰁ ﰂ
(ﯾ ﯿ) م�ن اليهود والنص�ارى -واليهود َّ

جتحدوهن�ا وت َْر ُفضوهن�ا ،ومنها :اآليات الواردة عندك�م يف التوراة واإلنجيل ،يف
ﰃ) أيَ :
النبي  ،والبِشارة به ،ووجوب اتِّباعه .و(اآليات) :مجع «آية» ،وهي العالمة
صفة ِّ
الدا َّلة الب ِّينة.

بحواسكم وعقولكم ،وتقرأون ما هو
ولذا قال( :ﰄ ﰅ) أي :تعلمون يقينًا
ِّ
ِ ِ
َس�معون هذا
ٌ
النبي  أما َمكم ،وت َ
وترون معجزات هذا ِّ
مكتوب عندكم يف كتُبكمَ ،
إعجازه ب ُق ُلوبكم وعقولكم؟!
وتشهدون
القرآن ُيتىل عليكم،
َ
َ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

التوبيخي ،يف دعوة املعانِدين.
استعامل أسلوب االستِفهام
ّ

ألن ِ
الش�هادة أقوى م�ن ِ
الع ْلم؛ َّ
وفيهاَّ :
الع ْلم يكون بال َق ْلب وحدهَّ ،
أن َّ
والش�هادة تكون
بال َق ْلب ِ
كالرؤية بال َعني ،مع يقني ال َق ْلب.-واحل ِّس
ُّ
ُ
ضالل َمن َيصفهم
رصيح ،يف كُفر أهل الكتاب .وهبذا يت َّبني
وحكم
واضح،
نص
ٌ
ٌ
وفيهاٌّ :
ٌ

من أهل زماننا -باملؤمننيَّ ،وأن اليهود والنصارى وغريهم من أصحاب الدِّ يانات السابقة
ٌ
حك�م اهلل به عىل أهل
ومناقض لِـام
خمالف
مبين،
وكفر
حق كاملس�لمني! فهذا
ٌ
على ٍّ
ٌ
ٌ
َ
ضالل ٌ
الكتاب ،وهو معلو ٌم من الدِّ ين بالرضورة.
ِ
ٍ
وفيهاَّ :
جهل ُ
وشبهة.
أقبح بكثري ممَّن يك ُفر عن
أن َمن يك ُفر عن ع ْلم وشهادةُ ،

بي�ان تنا ُق ِ
َ
ُ
اإليامن بالتوراة
ض أهل الكتاب مع أن ُف ِس�هم؛ فإذا كانوا يدَّ ع�ون
ويف اآلي�ة:
ِ
بمحم�د ؟! كام قال
وج�وب اإليامن
واإلنجي�ل؛ فكي�ف يك ُفرون بما فيهام من
َّ

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 و َّبخ اهلل تعاىل َ
وس�ائلهم
ووس�يلة من
جريمة أخرى من جرائمهم،
أهل الكتاب عىل

يف إضالل الناس؛ فقال تعاىل:

ِ
فتخلط�ون م�ا أن�زل اهلل تع�اىل بما كتبتُم�وه
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)،
بأيديكم ،و ُت َفسون كالم اهلل عىل غري مراده ،وت ِ
ُوقنون يف أنفسكم َّ
نبي
حممدً ا ٌّ 
بأن َّ
ُ
رِّ
رسًل� إلينا ،أو جتحدون نبوته يف الظاهر ،أو تأتون بعباراتٍ
رس�ل ،ثم تقولون :إنَّه ليس ُم اً
َّ
َ
ُم َ
اً
وباطل؛ بغرض التلبيس عىل الناس.
جُم َملة حتت َِمل ح ًّقا
املذك�ور يف كتُبك�م ،م�ن صفة النب�ي ( ﭙ ﭚ) أنَّه
(ﭗ ﭘ)
َ
رسول اهلل ح ًّقا ،وتعلمون عقوبة ِ
الكتامن.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أهل الكتاب ،يف التلبيس عىل الناس؛ ِ
أحبار ور ِ
هبان ِ
لع ْلمهم هَّأنم لو جاءوا بالباطل
َمك ُْر
ِ ُ
ْكشف أمرهم؛ ِ
فعمدوا إىل التمويه واخلداع.
حيا لـماَ تَبِ َعهم أحد ،والن
رص ً
َ ُ

أن أهل الباطل يس�ت ِ
وفيهاَّ :
بعض
َعملون شي ًئا من ِّ
احلق يف التلبيس والتضليل ،كام يفعله ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآليات القرآن َّية ،والتأكيد
ببعض
الشك َّية
والس َحرة
قاهم رِّ
واملشعوذين ،من َخ ْلط ُر ُ
العرافني َّ
َّ

اً
عىل الناس َّ
وإضالل للناس!
تلبيسا
أن ال َغ َ
يب ال يعلمه إلاَّ اهللً ،
ِ
وج�وب َ
والتبص عند
املخادعين ،وعدم االغِت�رِ ار ُبز ْخ ُرف الق�ول،
احلذر من
وفيه�ا:
ُ
رُّ
سامع كالم أهل الباطل.
ٍ
ِ
ِ
طائفة من أه�ل الكتاب يف
وأنام من َمس�الِك
وفيه�ا :ذك�ر َجريم�ة التلبيس والكتمان ،هَّ
إضالل الناس.
أن الواجب عىل أهل ِ
الع ْلم والتوحيد ُّ
ُ
وفيهاَّ :
حل ُّ
احلق
الش� َبه وإبطالهُ ا وتفنيدُ ها،
وبيان ِّ
َشه.
ُ
وإظهاره ون رْ ُ

(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ):

أمرا من َمكْره�م وكَيدهم؛
ث�م بَّي�نَّ اهلل تعاىل ش�ي ًئا من كَيد اليهود،
َ
وكش�ف للمؤمنين ً
فق�ال تع�اىل( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) :مجاع ٌة م�ن أحبارهم ورؤس�ائهمِ ،
متآمرين

فيما بينهم( :ﭡ) أيِ :
أظهروا املتا َبع�ة والتصديق (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) وهو:
الفجر مع املس�لمني ِجهة
الق�رآن والرشيع�ة (ﭧ ﭨ) أيَّ :أول�ه ،وذل�ك بصالتك�م
َ
الكعب�ة (ﭩ) بام ُأ َِ
ن�زل عليهم ،أيْ :ار ِجع�وا عنه ،وارت�دُّ وا إىل دينكم (ﭪ) أي:
آخر النهار ،و ُعودوا لصالتكم إىل بيت ِ
املقدس.
َ

اً
وتلبيس�ا عىل ع�وا ِّم الناس؛ ول�ذا قالوا( :ﭫ)
تضليل
التصرف منه�م
وكان ه�ذا
ً
ُّ

وج َهلة الناس (ﭬ) أيَ :يترْ ُ كون اإلسلام و َيرتَ�دُّ ون عنه ،ويقولون :ما
أي :العا َّم�ة َ
ٍ
وتركُوا اإلسلام ،إلاَّ
وعيوب ا َّطلعوا عليها ،وأهل
لنقائص
َ
َ
رجع أولئك األحبار إىل دينهم َ
جربوا دينَهم ،وهذا الدِّ ين!
الكتاب أع َل ُم ،وقد َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
أرسار اليهود و َمك ِْرهم.
تأييد اهلل تعاىل لعباده؛ بإ ْطال ِع نب ِّيه  وأوليائه من املؤمنني عىل

وفيهاَ :ف ْضح أهل الباطل؛ ليكون ُ
َ
فيحذروا منهم.
احلق عىل ب ِّينة،
أهل ِّ
وفيهاِ :ع ْلم اهلل باخلفيات ،كام قال تعاىل يف ٍ
آية 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 :
المكْر واحليلة
وفيهاَ :س ْعي أهل الباطل إىل تشكيك أهل ِّ
احلق يف دينهم ،واستعامل أنواع َ
والتظاهر ٍ
للتوصل إىل آخر.
بأمر
ألجل ذلك،
ُ
ُّ

ِ
للنبي  ،با ِّطالعه عىل ٍ
أمور من اخلبايا واخلفايا.
ويف اآليةُ :معجزة ِّ
وفيها :تثبيت املؤمنني َهبتْك أستار َمن يرت َّبص هبم ِمن ِ
املجرمني.
وفيه�اَ :ر ْد ٌع ألولئ�ك ِ
ووازع؛ حتى ال يع�ودوا إىل ِمثل فِعله�م ،إذا َع ِلموا َّ
أن
املجرمين
ٌ
ِ
واالنكشاف.
عاقبتَهم :ال َف ْض ُح
أن أهل الكُفر الصحاء قد يس ُلكون مسالِك املنافِقني ،ويست ِ
وفيهاَّ :
َعملون أسالي َبهم.
َ
رُّ َ
ِ
َ
وفيه�اَّ :
املفاجئة م�ن أعدائهم هل�م؛ فقد يكون
احل�ذ َر من املوا َفق�ة
أن على أه�ل اإليامن
وراء ذل�ك ما ورا َءه من ُ
بعض الك َّفار بالدُّ خول يف دين
الخبث والدَّ هاء؛ فق�د
يتظاهر اليو َم ُ
ُ
ِ
وجيهرون هبذا يف الناس ،ويع ِّللون هذا
اإلسالم ،و ُيعلنون ذلك ،ثم يرتَدُّ ون بعد ُمدَّ ة وجيزةَ ،
بأنم مل يس�عدوا هبذا الدِّ ين ،وأنم جربوه فوجدوه مرا ن ِ
َكدً ا ،ال ُيناسب ُروح العرص ...إىل
َ
ُ ًّ
َّ
هَّ
َْ
هَّ
ِ
آخر هذه االفرتاءات! ثم تُس�ت ُّ
َغل مثل هذه املواقف واألحداث من ق َبل األعداء ،ف ُي ِربزوهنا
ِ
إعالمهم ،و ُي َض ِّخموهنا يف َح ْرهبم النفس َّية عىل املسلمني!!
يف
ول�ذا :جاء الترشيع اإلسلامي ب َقتْل املرتَ�دِّ ؛ محاي ًة جلنَاب الدِّ ينِ ،
وحفا ًظا على َهيبته ،وقط ًعا
ُ
َ
ُّ
فس�دين ،الذين ي ِ
لداب�ر أمث�ال هؤالء الم ِ
مكن أن يلج�أوا إىل الدُّ خول فيه ملعرفة أرسار املس�لمني
ُ
ُ
وهد ًما لكياهنم،
الر َّدة بعد ذلك ،أو يفعلون هذا؛ َخ ْل َخل ًة لصفوف املؤمننيَ ،
وكَشف عوراهتم ،ثم ِّ
اً
وإدخال ُّ
للشكوك يف ُق ُلوب ال ُبسطاء جتاه هذا الدِّ ين؛ ففي احلديثَ « :م ْن َبدَّ َل ِدينَ ُه َفا ْق ُت ُلو ُه»(((.
((( رواه البخاري (.)3017
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الفاس�قات ،م�ن ارتداء ِ
بعض ِ
احلجاب ُم�دَّ ة من الزمن،
وقري�ب م�ن هذا :ما قد تفعله ُ
ٌ
واعتزال بعض املعايص ،وإظهار التوبة ،ثم ما تَلبث أن تعود إىل س�ابق عهدها من ِ
الف ْس�ق
َ
�ك يف ُق ُلوب عوا ِّم املس�لمني ،ويعتقدون َّ
الش ُّ
ربج؛ فيقع َّ
أن حياة التد ُّين صعبة
وال ُفجور والت ُّ

أيضا َح ْر ٌب نفس� َّي ٌة للتائبات
ال تُطاق ،و ُيق َطع الطريق عىل َمن يريد العود َة إىل اهلل .ويف هذا ً
ِ
فيحصل هلن من
الصادقات ،اللاَّ يت َتر ْك َن هذه األوس�اط ال َع ِفنة ،أو اللاَّ يت َي ْع ِزم َن عىل هذا؛
ُ
التثبيط والتشكيك ما ال خيفى .واهلل املستعان عىل َمكْر هؤالء.
وفيه�اَّ :
(وجها) حلُ ْس�نه ،وه�و ما بعد طلوع الفج�ر ،وهو أفضل
�مى
ً
أن أول النهار ُي َس َّ

أوقات النهار ،ويف ال ُبكور َبركة.

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ):

ثم ذكر اهلل تعاىل مزيدً ا من كالم اليهود ،الذي أ وه فيام بينهم ،وتواصيهم عىل ِ
الكتامن،
َ
سرَ ُّ
سرِ
ِ
ِ
بقوهلم( :ﭮ ﭯ) أي :ال َت ْط َمئنُّوا ،و ُت ْظ ِهروا َمك َْركم وحيلتَكم ،وال تُفشوا َّ كم ،وال
ِ
النبي  والبِش�ارة به-
تكش�فوا م�ا يف أيديكم من كتُبكم للمس�لمني -وفيها صفة ِّ
ِ
فيؤمن�وا ب�ه ،وحيت َُّجوا به عليكم .فال تفعلوا ه�ذا (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) و َت ْط َم ِئنُّون إليه؛ فال
بأس أن ي َّطلع عىل ذلك.
ووافق م َّلتكم اليهود َّية.
وقيل يف معنى اآلية :ال ت َُصدِّ قوا إلاَّ َمن تَبِ َع دينَكم،
َ

فر َّد اهلل تعاىل عليهم بقوله( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) فيهدي َمن يشاء ،وإن كَتمتُم ما يف
احلق ،وامتنعتُم ع�ن اإلقرار بنبوة ٍ
أحد ِ
غري نب ِّيكم؛ َّ
ف�إن ذلك لن يضرُ َّ املهتَدين؛
كتُبك�م من ِّ
َّ
ِ
ينزله عىل عبده ورس�وله حممد
أتم اإليامن ،بام ِّ
ف�اهلل تعاىل هو الذي هيدي ُق ُل َ
وب املؤمنني إىل ِّ
والح َجج القاطِعات.
 من اآليات الب ِّيناتُ ،
ثم ذكر تعاىل س�ب ِ
يظهر ما عندَ هم من
َ َ
ب كتامن اليهود وعد ِم إيامهنم ،وهوَ :خش�يتهم أن َ
َ
الع ْلم للمسلمني ،فيساووهم فيه ،أو يت ِ
ِ
َّخذوا ذلك ُح َّجة عليهم.
ُ
ُ
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تؤمنوا إلاَّ َملن تَبِ�ع دينَكم ،وال ِ
فتقدي�ر الكالم :ال ِ
تؤمنوا (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)
َ

الع ْلم والكتاب ِ
أي :لئَّل�اَّ يؤتَ�ى أحدٌ مثل ما ُأوتيتُم ،م�ن ِ
واحلكم�ة والم ِ
عجزات واآليات.
ُ
َ
بفضائل
بالنبوة لغري نب ِّيه�م ،ويمتَنِعون ع�ن اإليامن
فق�د كان اليه�ود يمتَنِعون عن اإلق�رار
َّ
ومعج ٍ
ِ
َ
َ
يكون للمسلمني ُح َّج ٌة عليهم من
يكون ذلك إدان ًة هلم ،وال
زات لغري نب ِّيهم؛ حتى ال
َ
الح َّج ُة عليكم يو َم
كالم أن ُف ِسهم ،ولذا قالوا( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) أي:
للمسلمني ُ
فتكون ُ
حممد  ،ومل ُ
تدخلوا يف دينه.
القيامة ،إذا أقررتُم َّ
بنبوة َّ
ف�ر َّد اهلل تع�اىل عليهم بقول�ه( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)؛ فاألمور ك ُّلها حتت
ِ
أمر اهلل
المعط�ي املانع ،فمهام حاولتُم اإلخفا َء َ
ح َس�دً ا و َبغ ًيا -فل�ن متنَعوا َترصيف�ه ،وهو ُ
والنبوة ملحمد  ،وتأييدَ ه بالم ِ
عج�زات ،وإكرا َم ُأ َّمته هبذه
الواق�ع ،وإيتا َءه ال َف ْض َ�ل
َّ
ُ
َّ
الفضائل والرشائع ،التي تزيد وتربو كثريً ا عىل الفضائل التي آتاكم اهلل إياها.

(ﮍ ﮎ) يف َف ْضله وإحس�انه ،ومجي ِع صفاته ،أي :واسع ِ
الع ْلم ،واسع الرمحة ،واسع

ِ
بمن يص ُلح لإلحسان ،وإيتاء ال َف ْضل.
احلكمة( .ﮏ) َ

وهيب ال َف ْضل
ولذا قال بعدَ ها( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) أي :يؤيت َّ
النبوة َمن يشاءَ ،

واهلداية َمن يشاء ،ويؤيت اإلسالم والقرآن َمن يشاء.

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ِ
اختص املس�لمني بالفضائل العظيمة
والمنَ�ن الكثرية ،وقد
َّ

الكثرية.

ويف هذه اآليات من الفوائد:

حاجة.
َمكْر اليهود ،وجلوؤهم إىل ِكتامن ِّ
الم َّ
احلق؛ خلشيتهم من اهلزيمة يف معركة ُ

حماولة من ِع َف ْضل اهلل من الوصول إىل عباده!
وفيهاَ :ح َسد اليهود ،الذي يدفعهم إىل َ
وفيها :تطمني املؤمنني إىل َّ
أن حماوالت اليهود ستَبوء بال َف َشل.

ِ ِ
ِ
ساويم
وأنم ال يريدون أن يتع َّلم أحدٌ شي ًئا من الع ْلم؛ لئلاَّ ُي هَ
وفيهاُ :ش ُّح اليهود بالع ْلم ،هَّ

يمتاز عليهم.
أو
َ
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وفيه�ا :عصب َّية اليه�ود البغيضة ،التي يريدون هبا َح رْص املزايا يف دائ�رة ( َمن تَبِ َع دينَهم)

فقط!

وفيه�اَّ :
الح ُجب وموان�ع البرش،
أن ُه�دى اهلل يص�ل إىل َم�ن يري�دُ ه  ،مهما كان�ت ُ

المض ِّللة ،كام قال تعاىل يف آية أخرى( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
وحم�اوالت التعتيم والدِّ عايات ُ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [فاطر.]2 :

وفيه�اِ :ح ْرص اليه�ود أن تبقى مؤامراهتم سرِ ِّ َّية ،ومن ذلك :م�ا متا َلؤوا عليه من إظهار

اإلسالم يف أول النهار ،والكُفر به يف آخره.

وفيه�اَّ :
حاجة
الم َّ
أن اليه�ود ك َّف�ارَ ،ر ْغ�م إيامهن�م بي�وم القيامة ،وم�ا س�يكون فيه م�ن ُ

خاصمة.
والم َ
والمجا َدلة ُ
ُ

ِ
والس ْعي يف تشكيك عا َّمة املسلمني.
وفيها :عناية اليهود بتثبيت أشياعهم ومجاعتهمَّ ،

وفيه�اَّ :
أن اهلل تعاىل ال يخُ َِّصص اهلدى لطائفة أو ش�عب أو جن�س بعينه؛ وإنَّام هيدي َمن

يشاء من ُّ
الشعوب واألجناس والطوائف واألفراد.

وفيهاَ :ج ْحد اليهود لفضائل غريهم ،مهام كانت واضحة.

وفيهاَّ :
وسوء ال َق ْصد من أسباب ِحرمان التوفيق واهلداية.
أن ُخ ْبث النِّـ َّية ُ
ِ
واملحاسن ،ونقلها إىل أهل األرض.
وفيها :أنَّه ينبغي نرش الفضائل

وفيها :عدم البخل ِ
وأعلم منه ،بس� َب ِ
بالع ْلم ،وألاَّ
َ
َ
ب هذا
أفضل
غريه
ُ
َ
حيزن املر ُء إذا صار ُ

ِ
الع ْلم.

حسدُ الغري عىل َف ْض ٍل آتاه اهلل إ َّياه.
وفيها :أنَّه ال جيوز َ

الو ْجه اللاَّ ِئق به.
وفيها :إثبات صفة (اليد) هلل تعاىل ،عىل َ

ٌ
وخ�وف
إمج�ال؛ ليبق�ى مع�ه رج�ا ُء الراج�ي
ويف قول�ه (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ):
ُ
اخلائ�ف؛ فتتط َّلع النفوس إىل رج�اء ال َف ْضل والدُّ عاء به ،وختش�ى ِحرمانه باملعصية ،فتتوب

منها؛ َّ
يشم ُلها.
لعل ال َف ْض َل َ
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(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ):

ِ
ول ذكر اهلل تعاىل ِخيان َة اليهود يف الدِّ ي�ن ِ
كر خيانتَهم يف
والع ْلم،
تامنم؛ َذ َ
ومكرهم وك هَ
َ
ـَّم�اَّ َ
املالَّ ،
وأنم قسامن؛ فقال:
وأن منهم اخلائن واألمني ،هَّ
(ﮜ ﮝ ﮞ) وهذا يش�مل :اليهود والنص�ارى (ﮟ ﮠ ﮡ) أي :ت ِ
ُودع عنده

أمان�ة ،وجتعل�ه أمينًا عليها (ﮢ) وهو :املال الكثير اجلزيل من الذهب (ﮣ ﮤ)

أي :يرده إليك س�ا ًملا من غري نقص وال ممُ ا َطلة ،وهو عىل األمانة فيام دون ِ
القنطار ،من باب
َُ ّ

أوىل.

تعديل ألهل الكت�اب وال ِ
ٌ
لبعضهم -كام قد ُيت ََو َّهم-؛ ففي ُف َّس�اق
ولي�س يف هذه اآلي�ة

املس�لمني َم�ن يؤ ِّدي األمانة ويؤمتَن عىل املال الكثري ،ومع ه�ذا ال يكون اً
بمجرد هذا؛
عدل
َّ
ِ
فكي�ف باليهود الذين ِ
وحريمنا بغري َح َر ٍج؟! ولو كان ذلك كاف ًيا
يعتقدون اس�تباح َة أموالِنا
حيصل.
يف َعدالتهم؛ ل ُقبلت شهادتهُ م عىل املسلمني ،لكن هذا مل ولن ُ
خاص�ة( -ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أي :املال
(ﮥ) أي :م�ن أهل الكتاب -واليهود َّ

أخذه بح ِّقه فهو َدين�ه ،و َمن َ
فمن َ
أخذه بغري
�م َي
(دينارا)؛ ألنَّه َدين ون�ارَ ،
ً
القلي�ل ،قيلُ :س ِّ
ح ِّقه فله النَّار(((.

ِ
ِ
اس�تؤم َن عىل ٍ
مال ٍ
قليل؛ (ﮪ ﮫ ﮬ) وال َي ُر ّده س�ا ًملا ،بل
فمن هؤالء اليهود َمن إذا
ي ِنقصه وخيون فيه ،فهو عىل ِ
اخليانة فيام َ
فوق الدِّ ينار من باب أوىل.
ُ
�م (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) أي :عىل رأس�هِ ،
مالز ًما له و ُم ِل ًّح�ا عليه ،ناظِ ًرا أحوا َله،
ُ
الله َّ
خانكَ ،
َ
أنكره ومل َي ُر َّده.
غري غافِ ٍل عنهُ ،مبالِ ًغا يف ُمطا َلبته .فإذا َغ َف ْل َت عنه
ور َّبام َ
وأكل ما َلكُ ،
َ
قال بعض املفسين :األمانة التي يف أهل الكتاب هي إىل النصارى أقربِ ،
واخليانة التي
َ
رِّ

فيهم هي إىل اليهود أقرب.

((( ُروي ذلك عن مالك بن دينار ،انظر :تفسري ابن أيب حاتم ( ،)683/2تفسري ابن كثري (.)60/2
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بس َبب هَّأنم (ﯖ ﯗ ﯘ) فيام َأ َخ ْذنا (ﯙ ﯚ)
(ﯔ ﯕ) أي :خيانتهم تلك َ

يقرأون وال يكتبون ،فن ُِس�ب (األُ ِّم ُّي)
ألنم كانوا ال َ
العرب؛ هَّ
من أمواهلم .و(األُ ِّم ُّيون) :هم َ
الج ْهل.
إىل ُأ ِّمه ،التي ولدتَه عىل هذا َ
املفسي�ن :املقصود ب�ـ (األُ ِّم ِّيني)َ :من س�وى اليهود ،أوَ :من س�وى أهل
وق�ال بع�ض رِّ

الكتاب.

يتطرق
إث�م َ
وح َ�ر ٌج ،وال َّ
فقال�وا :لي�س فيما أخذنا من أم�وال ه�ؤالء (ﯛ) أيٌ :
�و ٌم .واملعنىَّ :
أن ه�ؤالء اليهود يعت َِقدون أنَّ�ه ليس عليهم -فيام ُ
يأخ�ذون ويجَ ْ َحدون
إلين�ا َل ْ
ِ
ٌ
إثمَّ ،
ألنم
العرب
حالل عىل اليهود؛ هَّ
وأن أموال َ
العرب -مؤاخذ ٌة وال ٌ
ويخَ ْ تَلسون من أموال َ
ليس�وا على دينهم ،وال ُحرمة هل�م ،واليهود يعت َِقدون هَّأنم أبن�اء اهلل وأحباؤه؛ فليس عليهم
َ
أموال عباده!
حرج -بزعمهم -إذا أ َك ُلوا
ٌ
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) أي :يفَت�رَ ون ويدَّ ع�ون َّ
أن ه�ذا شرَ ْ ٌع م�ن اهلل( ،ﯴ
ِ
أن َ
ﯵ) َّ
نسبوه إىل رشيعتهم.
وأنم كاذبون فيام َ
أكل أموال الناس بالباطل حرا ٌم ،هَّ

َ
حرف إبطال
وز ْع َمهم؛ فق�ال( :ﯣ) ،وهذا
ث�م َر َّد اهلل تعاىل عليه�م،
ُ
وأبطل مقولتَهم َ

وح َر ٌج ،همُّ ،
أي :ملا قالوه .-واملعنى :بىل ،عليهم ٌوكل َمن خان األمانة.
وإثم َ
سبيل ٌ

ث�م ق�ال تعاىل -مبينً�ا حمبته الوف�اء بالعهدِ ،
وح َ
ف�ظ حقوق َ
وأتم
َ َْ
َّ
ِّ
الخ ْل�ق( :-ﯤ ﯥ) َّ
(ﯦ) ال�ذي بينَه وبين اهلل من اإليامن ،وبينَ�ه وبني الناس م�ن أداء األمانة (ﯧ)
واخل ِ
أيَ :فع�ل م�ا ُأ ِمر به ،واجتنب ما ِني عنه -من الكُفر ِ
يانة و َن ْق ِ
ض العهد -و َع ِم َل بطاعة
َ
َ
َ هُ
َ
اهلل ،يتَّقي عذابه وخيش�ى عقابه؛ (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) :وهذه حم َّب ٌة حقيق َّي ٌة ،تقتيض إكرا َم
هؤالء وإثابتَهم.

ويف اآليتَني من الفوائد:

الحكم عىل األعداء ُ
والخ ُصوم.
ال َعدْ ل يف ُ

احل�ذر يف املعاملة مع أه�ل الكتاب؛ ِ
َ
فاخليان�ة فيهم كثرية ،وخيانته�م قائم ٌة عىل
وفيه�ا:
َ
ٍ
باطل عندَ هم ،بجواز ِ
ٍ
أكل أموال َ
اآلخرين!
اعتقاد
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َ
ألنم س َي ْس� َعون
وفيه�ا:
احل�ذر من ائتمان اليه�ود والنصارى على مصالح املس�لمني؛ هَّ
ِ
عمر عىل أيب موسى  اتخِّ ا َذه اً
رجل نرصان ًّيا
لإلرضار واإلفس�اد واخليانة؛ ولذلك أنكر ُ
اه ُم
ُوه ْم إِ ْذ َأ ْق َص ُ
�م إِ ْذ َأ َه هَانُ ُم اهللَُ ،والَ تُدْ ن ُ
ر ْغم إتقانه الكتاب َة -وقال له« :الَ ُتك ِْر ُم ُوه ْ
كات ًب�ا َ
ِ
ُوه ْم إِ ْذ َخ َّو هَنُ ُم اهللُ َع َّز َو َج َّل»(((.
اهللَُ ،والَ ت َْأتمَ ن ُ
وإذا كان اليهود والنصارى خيونون يف األموال؛ فخيانتهم بكَش�ف أرسار املسلمني أشدُّ

اً
حصول ،وقد قال اهلل تعاىل( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [املائدة ،]51 :وقال( :ﮂ
وأكثر
ُ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [آل عمران.]118 :

وفيه�ا :اغترار أه�ل الكت�اب بأن ُف ِس�هم ،واحتقاره�م لغريهم ،وه�ذا هو ِ
الكْب�رْ ؛ ففي
ِ
�قَ ،و َغ ْم ُط الن ِ
وإنكاره
الح ِّق) أيَ :د ْفع�ه
حل ِّ
َّ�اس»((( ،ومعنى ( َب َط�ر َ
ُ
احلدي�ث« :الكْب�رْ ُ َب َط ُر ا َ
تر ُّف ًعا وجتبرًُّ ا -و( َغ ْمط الناس) :احتِقارهم.وفيه�اَّ :
أن أه�ل الكت�اب َي ْظ ِلم�ون ويعتَدون على أموال الن�اس ،اتِّبا ًعا هل�وى النفس،
ِ
وينسبون هذا -ك َِذ ًبا -لرشيعتهم ودينهم.
وفيهاَّ :
أن َمن افرتى عىل اهلل الك َِذب يف الفتوى؛ ففيه َش َب ٌه من أهل الكتاب.

ِ
وفيهاَّ :
إثم ممَّن فعل هذا وهو ال َي ْع َلم.
أن َمن افرتى عىل اهلل الكَذ َب وهو يع َلم ،أشدُّ اً
وفيهاَّ :
أن التَّقوى والوفاء بال َعهد من أسباب حم َّبة اهلل.

ِ
املتعاقدَ ْين.
بني
وفيها :تعظيم شأن العهود والعقود .و(ال َعقد) :عَهدٌ َ

والش�فقة عىل َخ ْلق اهللَّ ،
وفيها :تعظيم أمر اهللَّ ،
وأن الوفاء بال َعهد يش�تمل عليهام مجي ًعا،

َّ
يفي بام التز َم به لر ِّبه من ال َعهد ،وما التز َم به َ
للخ ْلق من العقود واألمانات.
وأن عىل املؤمن أن َ
وفيهاَّ :
أن االنتِس�اب إىل جنس أو ش�عب أو قبيلة مع َّينة ،اليقدِّ م وال ِّ
يؤخر يف االس�تثناء

من الواجبات.

((( السنن الكربى للبيهقي (.)127/10
((( رواه مسلم (.)91
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وفيها :أنَّه ينبغي مراقب ُة ِ
اخلائن والقيا ُم عليه ،إذا اض ُّطر اإلنسان إىل التعامل معه.
ُ

وفيهاَّ :
أن من التضييع :ائتامن اخلائن.
وفيهاَّ :
أن َ
الخ َونة ُر َّبام يبرِّ رون ألن ُف ِسهم ما يفعلون؛ لريفعوا عنها تأنيب الضمري.

وفيهاَّ :
أن اخلائن يف األموال اليؤمتَن عىل ما هو أخطر -كاألعراض واألرسار.-
وفيهاَّ :
أن احتِقار َ
اآلخرين يؤ ِّدي إىل أكل حقوقهم ،واالستهانة هبا.
وفيهاُ :قبح ِ
اخليانة يف مجيع الرشائع.
ْ
رب والفاجر.
وفيها :تعظيم األمانة عند اهلل ،ووجوب ر ِّدها إىل ال ِّ
وفيهاَّ :
جير إىل العمل الفاسد.
أن االعتقاد الفاسد ُّ

وفيه�ا :إثبات صف�ة (املح َّبة) هلل تعاىل ،كام يليق بجالله و َع َظمت�ه .وال جيوز تأوي ُلها إىل:
والرضا ونحوها من املعاين؛ بل هذا من ِ
لوازمها ،وما يرتتَّب عليها ،فنُثبِت
اإلثابة واإلكرام ِّ
(املح َّبة) هلل ،ونُثبِت ِ
لواز َمها -من اإلثابة واإلكرام وغريها.-

(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ):

ِ
بعهودهم؛ َذ َّم خائني العهود؛ فقال تعاىل( :ﯭ ﯮ
مدح اهلل تعاىل الذين ُيوف�ون
َ
ولـَّم�اَّ
ﯯ) أي :يس�تَبدلون (ﯰ ﯱ)؛ فه�م يتخ َّل�ون ع�ن َع ْه�د اهلل و َيبيعونه ،ف�ـ (الباء)
ُ
تدخل عىل املرتوك.

و( َعه�د اهلل) :ه�و ما ُأ ِخ َذ عليه ميثاق ِ
العباد ،مث�ل :عبادته وحدَ ه ال رشيك له ،واإليامن
ْ
ِ
الصالة ،وإيتاء ال�زكاة ،وغريها من
بالر ُس�ل ،ونَرصه�م ،وتبيني ِّ
احلق وعدم كتامن�ه ،وإقام َّ
ُّ
أيضا :العه�ود م�ع َ
الخ ْلق ،كام ق�ال تع�اىل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
العه�ود .ويدخ�ل في�ه ً
ﮑ) [النحل.]91 :

والح ِلف.
(ﯲ) :مجع «يمني» ،وهو :ال َق َسم َ

ِ
والح ِلف
(ﯳ ﯴ) يأخذون�ه من ُع ُروض الدُّ نيا الفانية الزائل�ةُ ،مقابِل خيانة ال َعهد َ
ِ
عاهدوا عليه َ
الخ ْلق.
عاهدوا اهلل عليه ،وال ما َ
عىل الكَذب ،فال ُيوفون بام َ
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فتو َّعده�م اهلل تعاىل ِ
باحلرمان م�ن النعيم ،وبالعذاب األلي�م؛ فقال( :ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ) أي :ال َّ
نصي�ب م�ن اخلري (ﯹ ﯺ) أي :م�ن نعيمها (ﯻ ﯼ
ح�ظ وال
َ
ٍ
إهان�ة وتقري�ع وتوبيخ؛ كقول�ه( :ﭬ ﭭ ﭮ
خط�اب
ﯽ) كال َم ِرض�ا؛ ب�ل يخُ اطِبه�م
َ
ﭯ) [املؤمنون.]108 :

نظ�ر رمح�ة ورأف�ة وإحس�ان( ،ﰃ ﰄ) أي :ال
وقول�ه (ﯾ ﯿ ﰀ) أيَ :
ِ
ألنم ليس�وا اً
ُي َط ِّهره�م من ُّ
أهًل� للتزكية( .ﰅ ﰆ
الذنوب والدَّ نَس ،وال يغفر هلم؛ هَّ
نكال ،وعقوب ٌة م ِ
ﰇ)ٌ :
وجع ٌة.
ُ
ٍ
وقد ورد يف س�بب نزول هذه اآلية :عن ِ
عبد اهلل ِ
مس�عود  قالَ :ق َال َر ُس ُ
�ول اهلل
بن
َ
َ
ِ
يها َف ِ
ف َعلىَ َي ِم ٍ
اج ٌر ،لِ َي ْقتَطِ َع هِ َبا َم َال ا ْم ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم؛ َل ِق َي اهللَ َو ُه َو
َ « :م ْن َح َل َ
ني َو ُه َو ف َ
َع َل ْي ِه َغ ْض َب ُ
ان».

َان بينِي وب َ رج ٍل من اليه ِ
يس :فيِ -واهلل -ك َ ِ
ود َأ ْر ٌض،
َُ
َان َذل َك :ك َ َ ْ َ َ ينْ َ ُ
َف َق َال األَ ْش� َع ُث ب ُن َق ٍ َّ َ
َف َج َحدَ نيِ َ ،ف َقدَّ ْم ُت ُه إِلىَ النَّبِ ِّي َ ،ف َق َال يِل َر ُس ُ
�ول اهلل َ « :أ َل َك َب ِّينَ ٌة؟»ُ ،ق ْل ُت:
ِ
ِ
ف»َ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ب بِماَ يِل! َف َأن َْز َل اهللُ
�ول اهلل ،إِ ًذا يحَ ْ ِل َ
«اح ِل ْ
ف َو َي ْذ َه َ
لاَ َ ،ف َق َال ل ْل َي ُهود ِّيْ :
َتعالىَ ( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) إِلىَ ِ
آخ ِر اآل َي ِة(((.
َ

ٌ
دلي�ل عىلَّ :
حكم
يغي حقيقة األم�ر؛ فلو
ويف ه�ذا
أن قض�اء القايض ُ
َ
وحكم احلاك�م ال رِّ
بح َس�ب ما ظه�ر له ،أو نتيجة اس�تعامل املدَّ ِعيالق�ايض بامل�ال
َ
املتنازع عليه لغري صاحبه َ
ِ
اً
الكاذبة-؛ َّ
حالل للظامل.
صي املال
الزور أو اليمني
بالباطل لشهود ُّ
فإن هذا احلكم ال ُي رِّ
ِ
شَ ،وإِنَّ� ُه َيأتِينِي اخلَ ْص ُمَ ،ف َل َع َّ�ل َب ْع َضك ُْم َأ ْن َيك َ
ُون
وق�د قال
ُّ
النب�ي « :إ َّنماَ َأنَا َب رَ ٌ
ضَ ،ف َأح ِسب َأ َّنه ص ِ
ِ
اد ٌقَ ،ف َأ ْقضيِ َل ُه بِ َذلِ َكَ .ف َم ْن َق َض ْي ُت َل ُه بِ َح ِّق ُم ْس ِل ٍمَ ،فإِ َّنماَ ِه َي
َأ ْب َل َغ م ْن َب ْع ٍ ْ ُ ُ َ
ِق ْط َع ٌة ِم َن الن َِّارَ ،ف ْل َي ُ
أخ ْذ َهاَ ،أ ْو لِ َيترْ ُ ك َْها»(((.
وعن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َأبيِ َأ ْو ىَف َ ،أ َّن ر ُج اًل َأ َقام ِس� ْل َع ًة َو ُه َو فيِ الس ِ
�وقَ ،ف َح َل َ
ف باهلل َل َقدْ
ُّ
َ
َ

((( رواه البخاري ( ،)2416ومسلم (.)138
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ِ ِ ِ
وقع فِيها رج اًل من المس ِ
ني! َفن ََز َل ْت( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
�ل ِم َ
َأ ْع َط�ى هِ َبا َم�ا لمَ ْ ُي ْعط ،ل ُي َ َ َ ُ
ُ ْ
ﯲ ﯳ ﯴ) اآلية(((.

وقال النبي « :ثَلاَ َث ٌة لاَ ي َك ِّلمهم اهللُ يوم ِ
الق َيا َم ِةَ ،ولاَ َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْمَ ،ولاَ ُي َزك ِ
ِّيه ْم،
ُ ُُ ْ َْ َ
ِ
يم»َ ،ف َق َر َأ َها َر ُس ُ
ول اهلل  ثَلاَ َ
ث ِم َر ًارا.
َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
رِ
سواَ ،م ْن ُه ْمَ :يا َر ُس َ
ول اهلل؟
َق َال َأ ُبو َذ ٍّرَ :خا ُبوا َو َخ ُ
ف الك ِ
َّان ،والمنَ ِّف ُق ِس ْلع َته بِاحل ِل ِ
َاذ ِ
ب»(((.
َ ُ َ
المن ُ َ ُ
«الم ْسبِ ُلَ ،و َ
َق َالُ :
ال َث ٌة الَ ي َك ِّلمهم اهلل يوم ِ
ويف احلديثَ « :ث َ
ف َعلىَ ِس ْل َع ٍة:
الق َيا َم ِةَ ،والَ َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْمَ :ر ُج ٌل َح َل َ
ُ ُُ ُ َْ َ
ني ك ِ
َل َقدْ َأ ْع َطى هِبا َأ ْك َثر مما َأ ْع َطى ،وهو ك ِ
ف َعلىَ َي ِم ٍ
َاذ َب ٍة َب ْعدَ ال َع رْ ِ
ص ،لِ َي ْقتَطِ َع
َاذ ٌبَ .و َر ُج ٌل َح َل َ
َ َ َّ
َ ُ َ
هِبا م َال رج ٍل مس ِل ٍم .ورج ٌل منَع َفض َل م ٍ
اءَ ،ف َي ُق ُ
ول اهلل :ال َي ْو َم َأ ْمنَ ُع َك َف ْضليِ َ ،كماَ َمنَ ْع َت َف ْض َل
ََ ُ َ َ ْ َ
َ َ َ ُ ُ ْ
َما لمَ ْ َت ْع َم ْل َيدَ َ
اك»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
تعظيم َع ِ
هد اهلل.
ُ

وفيها :حتريم اليمني ال َغ ُموس ،الذي ُيقت َطع به ُ
حق.
مال امرئ مسلم بغري ٍّ
وفيها :تقديم اآلخرة عىل الدُّ نيا.
وفيها :إثبات الكالم هلل.

وفيه�اَّ :
نظ�ره العا َّم إليهم؛ ألنَّه يرى
أن انتف�اء الن َظر
ِّ
اخلاص هلل إىل بعض َخ ْلقه ،ال ينفي َ

اجلميع ،وال يحَ ْ ُجب يش ٌء أحدً ا من َخ ْلقه عنه.
وفيه�ا :تنوع الع�ذاب عىل ِ
كالس َ�خط واالحتِجاب-
اخلائنين؛ فمنه :ع�ذاب للنفس
ُّ
َّ
ِ
واخلائن�ون درجات -من الكُف�ر ،فام دونَه م�ن نقض العهود،
وع�ذاب للجس�د -كالنَّار-
ٌ
وأكل احلقوقُّ -
وكل خائن يأخذ من وعيد اآلية عىل َقدْ ِر جريمته.
((( رواه البخاري (.)2088
((( رواه مسلم (.)106

((( رواه البخاري ( ،)2369ومسلم (.)108
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أن من العقوب�ات العظيمةِ :
وفيه�اَّ :
احلرمان من التطهري؛ فيأيت املحرو ُم يو َم القيامة وهو
والذنوب ِ
متدن ٌِّس متل ِّط ٌخ باجلرائم القبيحةُّ ،
العظام.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ):

األخص -حتري َفهم لكالم اهلل؛
ذكر اهلل تعاىل من جرائ�م أهل الكتاب -واليهود عىل
ِّ
ث�م َ
غيون و َي ْعطِفون ،بالتحريف
فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :طائفة (ﭔ ﭕ)ُ :ي رِّ
املعنوي:
واليل
َّ
اليل ال َّل َّ
فظيَّ ،
والتغيري .وهذا يشمل َّ

رتع أنشأوه ،يقرأونه و ُي َل ِّحنونه كام يقرأون التوراة،
اليل اللفظي :فتار ًة يكون بكالم خم َ
فأ َّما ّ
ٍ
حرف أو إنقاص حرف اً
ليحس�ب َمن ال ِع ْل َم عنده
مثل-وت�ار ًة بتحريف الك َِلم ،بإضافة
َ
بالت�وراة َّ
أن ه�ذا ممَّا أنزله اهلل فيها .وهذا معن�ى قوله تعاىل (ﭗ ﭘ ﭙ) أي:
املنزل عليهم.
لِ َت ُظنُّوه من كتاب اهلل َّ
وأ َّم�ا التحريف املعنوي :فهو تفسير كالم اهلل عىل غري ُمراده؛ لِي ُظ َّن الس�امع َّ
أن هذا هو

مراد اهلل.

وقول�ه (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) فيه ر ٌّد عليهم؛ َّ
منز اًل من عند
املحرف ليس َّ
فإن ه�ذا َّ

اهلل تعاىل.

املحرف (ﭠ ﭡ ﭢ) :من الكتب التي أنزهلا
(ﭞ) أي :اليه�ود (ﭛ) أيَّ :

وزبور داود ،وإنجيل عيسى.
عىل أنبيائه ،كتوراة موسىَ ،
َـك�رار للنف�ي؛ تأكي�دً ا لك َِذهبم ،وتش�ني ًعا عليهم وعىل ُجرأهتم
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) :ت
ٌ
التي بل َغت حدَّ االفرتاء عىل اهلل تعاىل.
(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) يف أسامئه وصفاته ،كقوهلم« :يد اهلل مغلولة»َّ ،
«إن اهلل فقري»،
ِ
َّ
خلق السماوات واألرض ،واستراح يوم الس�بت» ،وقوهل�مُ « :ع َز ٌير ابن
�ب ملـَّا َ
«إن اهلل تَع َ
اهلل» ،وغريها من االفرتاءات واألكاذيب.
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أيض�ا يف أحكام�ه؛ كقوهل�م( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)؛
و َيك ِْذب�ون على اهلل تع�اىل ً
ِ
حرج عليهم وال إثم يف هذا!
فيستَح ُّلون أموال الناس ،ويز ُعمون أنَّه ال َ
ِ
(ﭬ ﭭ) َّ
يتعمدون
إثم وحرا ٌم ،ومع ذلك َّ
كمه ،وأنَّه ٌ
أن هذا كَذ ٌب ،ويعلمون ُح َ
فِ ْع َله.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
بيان جريمة الك َِذ ِ
واالفرتاء عليه.
ب عىل اهلل

وفيها :التحذير من االنخداع بأالعيب وأكاذيب وافرتاءات أهل الكتاب.
ِ
ِ
وفيهاَّ :
والتلبيس عىل العا َّمة.
إضالل املسلمني،
أن أهل الكتاب َي ْس َعون إىل

وفيهاَّ :
أن أهل الكتاب ال يؤتمَ نون عىل كتُبهم.
ِ
ب عىل اهلل ،ونِس ِ
وفيهاُ :جرأ ُة اليهود ،بالك َِذ ِ
�بة ما مل َي ُق ْله إليهِ ،
وإثبات
احلق،
ونفي املعنى ِّ
ْ
املعنى الباطل.
وفيها :جمَ ْع اليهود بني الك َِذب يف القول ِ
والف ْعل.
ُ
وفيها :سعي أعداء اهلل إىل حتريف ال َّلفظ وإفساد املعنى ،وأنم يعطِفون ِ
ألسنَتهم و َي ْلووهنا
هَّ َ ْ
َ ْ
املحرف.
عن ال َّلفظ َّ
املنزل إىل َّ
بح ِ
أن عىل هذه األُم�ة أن حُتافِظ عىل كتاب اهللِ ،
وفيه�اَّ :
فظ ألفاظه ومعر َف ِة ُمراد اهلل تعاىل
َّ
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):

ِ
أردف ذلك ِ
وإثبات
بذكر افرتائهم على أنبيائه،
ولـَّم�اَّ بَّي�نَّ اهلل تعاىل افرتا َء اليهود علي�ه؛
َ
براءة األنبياء؛ فقال:

�م َي ( َبَش�رًَ ا)؛ لظه�ور َب رَشت�ه وعدم
(ﭯ ﭰ ﭱ) أي :ال ينبغ�ي وال َيلي�ق .وإنَّما ُس ِّ
ِ
الدواب.-
استتارها -بخالف َب رَشة
ِّ
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املنزل من عنده
(ﭲ ﭳ ﭴ) أي :يصطف َي�ه نب ًّيا ،و ُيعطيه (ﭵ) وهو :الوحي َّ

-كالت�وراة واإلنجي�ل والق�رآن( -ﭶ) أيَ :ف ْهم الكت�اب والعمل به (ﭷ):

الرسالة والوحي.

(ﭸ ﭹ ﭺ) :يأ ُمره�م اً
بأي
قائًل�( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) أيُ :اع ُبدوين ِّ
نوع من أنواع ِ
العبادة ،من دون اهلل -أي :مع اهللُ -م ِ
رشكني به.
َ
يق�ول لقوم�ه( :ﮁ ﮂ ﮃ) أيُ :حكَماءُ ،ع َلامء،
النب�ي أن
وإنَّما اللاَّ ِئ�ق هبذا
ِّ
العبادة والتَّقوى ،وتُربون الناس عىل رشيعة اهلل ِ
بني ِ
ِ
بالع ْلم
جتمعون َ
َ ُّ
ُح َلامءُ ،ف َقهاء ،مخُ لصنيَ ،
والدَّ عوة ،وت َُربون َ
الخ ْلق عىل ما تقتضيه الرشيعة.
الن�اس م�ا أنزله اهلل( ،ﮈ
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) أي :بس� َبب كونِك�م ُم َع ِّلمين
َ

وتفهمون ،فتتع َّلمون ثم تع ِّلمون .و(الدِّ راسة) :هي
ﮉ ﮊ) أي :تقرأون وحت َفظون َ

تع ُّلم األلفاظ.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن من ع َّلمه اهلل الكتاب ِ
واحلكمة ،ال يمكن أن يدعو الناس إىل عبادة نفسه.
َّ َ

الناس إىل اهلل ،دون َر ْبطِهم
يوجهوا َ
وفيها :تذكري الدُّ عاة باإلخالص هلل يف دعوهتم ،وأن ِّ
ِ
بأشخاصهم أو مجاعاتهِ م.
وفيهاَّ :
نوع من عبادهتم.
أن ال ُغ ُل َّو يف طاعة األشخاص ٌ

وفيه�اَّ :
طلب منه�م أن يتَّبعوا قو َله -مهام كان-؛ فهو إنَّام يدعوهم
أن َمن ألزم الناس أو َ
لعبادة نفس�ه ،وقد قال تعاىل عن شرِ ك الطاعة( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

�دي ب ِن حاتِ ٍم  ،أنَّه س ِ
ِ
�م َع النَّبِ َّي
ﯜ ﯝ ﯞ) [التوبة ،]31 :وق�د ج�اء يف حديث َع ِّ ْ َ
َ
ونُ ْم؛ َو َل ِكن َُّه ْم كَانُوا
 يق�رأ ه�ذه اآلية ،ثم قال َ « :أ َما إِ هَّنُ ْم لمَ ْ َيكُونُوا َي ْع ُبدُ هَ
است ََح ُّلو ُهَ ،وإِ َذا َح َّر ُموا َع َل ْي ِه ْم َش ْي ًئا َح َّر ُمو ُه»(((.
إِ َذا َأ َح ُّلوا لهَ ُ ْم َش ْي ًئا ْ
وحسنه األلباين يف الصحيحة (.)3293
((( رواه الرتمذي (،)3095
َّ
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واسجدوا يل؛ بل إذا
فليست الدَّ عوة لعبادة غري اهلل أن يقول الداعي للناس :اركَعوا يل،
ُ

أيضا بطاعته من دون اهلل؛ فقد دعاهم إىل عبادته مع اهلل.
ألز َمهم ً

ِ
اخلري أن يكون ر َّبان ًّي�ا ،يتأ َّدب وي�ؤ ِّدب ،ويتع َّلم و ُيع ِّلم،
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي ملع ِّلم
الن�اس َ

بال ُقدوة.

ِ
الناس.
وفيها :أمه َّية العمل بالع ْلم ،ويدخل فيه :تعليمه َ

َ
وفيهاَّ :
والعمل به.
أن اهلل يرزق أنبيا َءه َف ْه َم ما أنزله عليهم،
أن ِ
وفيهاَّ :
طريق العمل؛ فكيف يعمل َمن ال ِع ْل َم عنده؟!
الع ْلم
ُ
وفيها :استحالة ك َِذ ِ
الشك.
ب األنبياء عىل اهلل تعاىل ،ودعوتهِ م إىل رِّ

ِ
وفيه�اَّ :
اين هو :الذي ُي َربيِّ الناس عىل م�ا أنزله اهلل ،ويدعوهم إىل التع ُّلم
أن العالـ�م َّ
الر َّب َّ
الع ْل�م ،ويبدأ بالقواع�د وال ُك ِّليات وأص�ول ِ
والعم�ل ،ويت�درج هبم يف مس�ائل ِ
الع ْلم ،قبل
َّ
َّ
التفاصيل واجلزئ َّيات.
ِ
وتبص،
وفيها :أمه َّية (دراس�ة) الكتاب الذي أنز َل�ه اهلل ،وهذا حيتاج إىل ُمذاكرة ،و َف ْهم ،رُّ
ومواظبة عىل ِ
القراءة.
وفيهاَّ :
اين.
أن َمن تع ّلم ما أنزل اهلل َّ
ومتسك به؛ فهو ر َّب ٌّ
وفيهاَّ :
اين ال ُبدَّ أن ينفع الناس ،وال يقت رَِص نف ُعه عىل نفسه.
أن َّ
الر َّب َّ
ِ
الر َّبان َّية؛ وهي املذكورة يف
ويف اآلية :بيان
األسباب التي يؤ ِّدي األَ ْخ ُذ هبا إىل بلوغ مرتبة َّ

قوله تعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ).

جمر َد َح ْش ِ
وفيهاَّ :
�و األذهان باملعلومات؛ وإنَّام ال ُبدَّ من ُظ ُهور أثر
أن التعليم النافع ليس َّ

ِ
وثمرته ،باألعامل الصاحلة ،واألخالق واآلداب الكريمة الط ِّيبة.
الع ْلم َ

وفيه�ا :أمه َّي�ة ال َب رَص بسياس�ة الن�اس ،وقيادهت�م للعمل بما أنز َله اهلل ،وااللت�زام بذلك

والتمسك به.
ُّ

وفيه�اَّ :
الر َّبان َّي�ة :يِّ
صالحهم ونف ُعهم يف
تول أمور الناس ،وإرش�ادهم إىل ما في�ه
ُ
أن م�ن َّ

العاجل واآلجل.
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الخ ْلقِ ،
إصالح َ
ِ
ومحلهم عىل طاعة اهلل.
والس ْعي يف
وفيها :أمه َّية النَّ ْفع املتعدِّ يَّ ،
وفيهاَّ :
أن منهج األنبياءِ :ع ْل ٌم ،و َع َم ٌل ،وتربي ٌة.
ِ
ِ
والعمل به.
(الر ِّب) ،بتع ُّل ِم ما أنز َله،
وفيها :تفخيم شأن املنتَسب إىل َّ
ِ
وفيهاَّ :
الر َّبان َّية :العمل به بعد َد ْر ِسه.
أن من أسباب ترسيخ الع ْلم يف النفوس َّ
بني العبد وربه من َقطِعة ،إذا مل حيصل ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم والعمل م ًعا.
أن النِّسبة َ
ُ
َ ِّ ُ

(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ):

أن النبي المرسل ِمن ِ
يدعو قومه إىل أن يعبدوه من
عنده ،ال يمكن أن
َ
ذكر اهلل تعاىل َّ َّ ُ َ
ولـماَّ َ
دون اهلل؛ وإنَّام يدعوهم إىل ْ
أن يكونوا ر َّبان ِّيني ،والوسيلة لذلك هيِ :دراسة الكتاب والعمل
أيضا أنَّه ال يمكن للنبي أن يأمر الناس بعبادة ٍ
أحد مع اهلل؛ فقال:
به؛ ذكر تعاىل ً
َُ
ِّ

املقربني (ﮑ)
(ﮌ ﮍ) أي :وما كان له أن يأمركم (ﮎ ﮏ ﮐ) َّ

واملرسلني (ﮒ) تع ُبدوهنم من دون اهلل.
َ

(ﮔ ﮕ) :االس�تِفهام للنف�ي؛ أي :ال يمك�ن أن يدعو إىل ذل�ك؛ َّ
ألن َمن دعا إىل
ِ
ِ
ِ
عبادة ِ
غري اهلل فقد دعا إىل الك ِ
وعبادة اهلل وحدَ ه ال رشيك له.
بالتوحيد
ُفر ،واألنبياء إنَّام يأمرون
واستقر.
ثبت إسال ُمكم
(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) أي :بعد أن َ
َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وخصوصا النصارى الذي�ن عبدوا نب َّيهم ،ثم قال�وا :هو أمرنا
ال�ر ُّد على أهل الكت�اب،
ً
َّ

بذلك ،واهلل تعاىل يقول لنب ّيه عيسى يو َم القيامة( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ) [املائدة.]116 :

يمكن أن ي ِ
أن األنبياء ال ِ
وفيهاَّ :
ناقضوا مبادئ الدَّ عوة ،التي َيدْ عون الناس إليها.
ُ

ِ
بني الك َّفار
واملرشكني ،من عب�ادة املالئكة والنب ِّيني ،وقد عبدَ
الر ُّد عىل ما اش�تهر َ
وفيه�اَّ :

عزيرا ،وعبدَ النصارى املسيح ،وأرشكوا هبم مع اهلل.
العرب املالئكة ،وعبدَ اليهود ً
ك َّفار َ

صف�ون له أنوا ًعا من ِ
النبي  ،و َي رْ ِ
العبادة،
وفيه�اَ :ر ٌّد بلي�غ عىل الذين َي ْغ ُلون يف ِّ
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مثل :االس�تغاثة به ،ودعائه مع اهلل ،وال ُّلجوء إليه يف الش�دائد بعد موت�ه ،وال ُغ ُل ّو يف َمدْ حه،
َبو ْصف�ه بأوص�اف ال تليق إلاَّ باهلل -كمغفرة ُّ
الذنوب ،وش�فاء األم�راض ،ومعرفة ال َغيب،
ونحوها.-

ُ
َ
وفيه�اَّ :
والتبديل ِمن
التحري�ف
حص�ل
أن األنبي�اء َترك�وا أقوامه�م عىل اإلسلام ،ثم
ُ

والشك
حممد  تركَنا عىل ال َبيضاء ،لي ُلها كنَهارها ،ثم حدَ ث الكُفر رِّ
بعدهم .ونب ُّينا َّ
بعد ذلك.

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ):

ِ
ِ
النبي 
َ
ولـماَّ كان أهل الكتاب ُينكرون َّ
ووجوب اتِّباعهم له؛ بينَّ
نبوة ِّ
بر أنَّ�ه َ
حممد
أخذ ال َعهد عىل مجيع األنبياء - من آدم إىل عيس�ى -بأنَّ�ه إذا ُبعث َّ
وأخ َ

اهلل 

وينصونه؛ فقال تعاىل:
 وهم أحياء ،هَّأنم سيتَّبعونه رُ

بأن ر َّبك قد َ
حممد  -ملن أرس�لناك إليهمَّ ،
أخذ
(ﮛ ﮜ ﮝ) أي :اذكُ�ر -يا َّ

(ﮞ ﮟ) و(امليثاق) هو :العهد املؤكَّد باليمني.

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) أي :مهما أعطيتُـك�م م�ن كت�اب -كالت�وراة
ِ
احل ِ
واإلنجيل-وأنزلت عليكم من وحي ،ورزقتُكم من ِ
ِ
والقضاء
والصواب وال َفه ِم،
كمة،
ُ
َ

حممد ( ﭗ) أي:
َ
بني الناس( ،ﮥ ﮦ) من عندي (ﮧ) وهو َّ
ُموافِ�ق و ُمطابِق (ﮩ ﮪ) ممَّ�ا أنزلتُه عليكم ،وأخربتُكم عن�ه يف كتبكم؛ (ﮫ ﮬ)

أي :ت َُصدِّ قون به أنتُم و َمن معكم ،وتعملون بام يأيت به.

ِ
وجتاهدون معه أعداءه.
(ﮭ) :تُعينونه يف ن رَْش رسالته،

والتزمتُم
(ﮯ) اهلل تعاىل( :ﮰ) :االس�تِفهام للتقرير؛ أي :هل اعرتفتُم بذلك َ
به( ،ﮱ) َقبِ ْلتم (ﯓ ﯔ) اإليامن والنُّرصة (ﯕ) ِ
(اإل رْص) هنا :ال َعهد الثقيل،
وامليثاق الشديد.
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والتز ْمنا.
(ﯗ) -أي :األنبياء( :-ﯘ) واعترَ َ ْفنا ،و َقبِ ْلناَ ،

بعضكم عىل بعض
(ﯚ ﯛ) أي :عىل أن ُف ِس�كم بذلك ،وعىل أتباعكم،
وليشهدْ ُ
َ
فش ِ
ب�ه (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) أي :ش�اهدٌ معكم؛ َ
�هدَ اهلل تعاىل بنفس�ه عىل ه�ذا ال َعهد،
وكفى به شهيدً ا.

ال�ذ ِّر .وقيلٌّ :
إن اهلل أخذ امليث�اق عىل األنبياء جمتَمعني ،يف عامل َّ
وق�د قي�لَّ :
كل عىل ِحدَ ة،

األمرين مجي ًعا ،واهلل أعلم.
يف حياته ووقته -لـماَّ بع َثه وأوحى إليه .-وال مانع من حصول َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

باإليامن بالنبي حممد  ،وات ِ
ِ
ِّباعه.
إلزام أهل الكتاب
ِّ َّ

ِ
اعتق�اد ُلزو ِم اتِّباع�ه ،والدُّ ِ
خول يف
بنبوته  ،دون
وفيه�ا :أنَّ�ه ال يكفي اإليمان َّ

دين�ه ،ونُرصته؛ َّ
للعرب،
فإن بعض طوائف أهل الكتاب كان�وا يقولون :نؤمن به نب ًّيا ،لكن َ

وليس لنا!

بعضا ،وأن ِ
ُ
أن اهلل تعاىل َ
وفيهاَّ :
األول بام
يؤمن
بعضهم ً
أخذ ال َعهد عىل األنبياء أن ُي َصدِّ ق ُ
ِ
ظهر فيهم ،وقد حص َلت
حممدً ا  لو َ
وأنم مجي ًعا سيتَّبعون َّ
وينصه ،هَّ
جاء به اآلخر ،رُ
ِ
املق�دس ليل َة اإلرساء؛ فهو  خري
اإلش�ارة إىل ذلك بإمامته  هلم يف بيت

َ
ظمى يوم القيامة.
الخ ْلق ،وله املقام املحمود ،والشفاعة ال ُع َ

وفيهاَّ :
أن خرب نب ِّينا  موجو ٌد يف مجيع الكتب التي أنزهلا اهلل عىل أنبيائه ،ومنها:

كت�اب موس�ى وعيس�ى  ،كما قال تع�اىل يف آي�ة أخ�رى( :ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [األعراف.]157 :

أهل هلذا امليثاق العظيم ،بام آتاهم اهلل من الكتاب ِ
أن األنبياء صاروا اً
وفيهاَّ :
واحلكمة.
وفيهاَ :ف ْضل نب ِّينا  عىل مجيع األنبياء ،وهو خاتمَ هم وإمامهم.

واجب عىل أتْباعه؛ َّ
وفيهاَّ :
وجب عىل
ألن ما
النبي ؛ فهو
َ
ٌ
أن ما كان واج ًبا عىل ِّ
وجب عىل تابِعه.
اإلمام
َ
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وفيه�اَّ :
كفر بنب ِّي�ه الذي يز ُع�م اتِّباع�ه ،وقد قال
كف�ر
بمحم�د ؛ فق�د َ
َّ
أن َم�ن َ

اهلل تع�اىل( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [النساء.]151-150 :

كفر بموس�ى
أنكر ما ج�اء به - م�ن أهل الكت�اب-؛ فقد َ
فم�ن َ
وعلى ه�ذاَ :

وعيسى ،وبالتوراة واإلنجيل.

والح ِلف عليه ،واإلش�هاد عليه ،يف األمور اجلليلة
وفيها :تَـكرار َأ ْخذ ال َعهد ،وتوثيقهَ ،

العظيمة.

ِ
ِ
النبي ؛ ألنَّ�ه جيب عليهم أن
وفيها :ع َظم مس�ئول َّية املس�لمني وواجبِه�م نحو ِّ

ظهر فيهم نب ُّينا .-
يقوموا بام كان سيقوم به األنبياء -لو َ

ِ
ِ
اجلهاد عىل املسلمنيِ ،
للنبي .
السنَّة،
وجوب
وفيها:
ُ
ونرص الدِّ ين؛ نُرص ًة ِّ
ونرش ُّ
ف ب�ه األنبياء من ُ
قبل ،و َل ِز َمهم
صار من وظيفتهم ما ُك ِّل َ
وفيه�ا :شرَ َ ٌ
ف للمس�لمني ،بأنَّه َ

التزموا به.
ما كانوا قد َ

أهل الكتاب؛ إقام ًة للحجة عليهم ،وإظهارا ِ
وفيها :ك َْشف احلقيقة التي يخُ فيها ُ
لعنادهم.
ُ َّ
ً
ِ
وفيهاَّ :
أن َّ
املشهود به ،واعتقا َده ،وأدا َءه وتبلي َغه.
حتم َل
الشهادة تقتيض ُّ
ِ
أن َّ
وفيهاَّ :
النبي .
نبي قد ُأم َر قو ُمه بنُرصة ِّ
كل ٍّ

وفيهاَّ :
حممد  كانت معلوم ًة لدى مجيع األنبياء يف حياهتم.
أن صفة نب ِّينا َّ

وفيه�اّ :
أن َأ ْخ�ذ اإلق�رار واالعرتاف بع�د امليثاق ،ثم اإلش�هاد عىل ذلك؛ ه�و من باب

النبي ؛
التأكيد ،وهذا يبينِّ ش�ناعة جريمة أهل الكتاب وغريهم ممَّن يرفض اتِّباع ِّ
ِ
ِ
ِ
واإلشهاد.
واإلقرار
بامليثاق
ألنم ك َفروا
هَّ

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ):

الم ِ
أعرض عن
عرض عن ه�ذا امليثاق؛ فقال( :ﯡ ﯢ) أي:
َ
ذكر اهلل تعاىل ُحكم ُ
ث�م َ
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َ
أخ�ذ اهلل ال َعهد وامليثاق؛
النبي  ونُرصت�ه (ﯣ ﯤ) أي :بعدما
اإليمان هب�ذا ِّ
ِ
ِ
لشعه ودينه.
(ﯥ ﯦ ﯧ) :اخلارجون عن طاعة اهلل ،اجلاحدون رَ ْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

إطالق ِ
الف ْس�ق على الكُفر ،وه�ذا كقوله تع�اىل( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖ
ﯗ) ،ثم قال( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [السجدةِ ،]20-18 :
والف ْس�ق األكرب منه
ُي ِ
وجب اخللود يف النَّار.
ٍ
بادي�ة أو ٍ
ٍ
ِ
ويف اآلي�ةَّ :
نائي�ة ،فلم تب ُل ْغه
بالد
فمن كان يف
أن الرشائ�ع ال ت َ
َل�زم قبل الع ْل�م؛ َ

والرس�الة؛ فال َّ
يعذب عىل مخُ ا َلفة ما ال َي ْعلم ،وأمره إىل اهلل تعاىل يو َم القيامةُ ،ي َك ِّلفه
الدَّ عوة ِّ
ويمت ِ
رشعي -بال تفريط
كم
َحنه ،وهو
ٌّ
وبمصريه .وكذلك املس�لم الذي مل َيب ُلغه ُح ٌ
بصري به َ
ٌ
الحكم.
منه-؛ فهو
معذور ،حتى يب ُل َغه ُ
ٌ
ببيان ووضوح ،ب ُلغاهتم ِ
أن عىل الدُّ عاة إىل اهلل إبالغ حجة اهلل إىل َخ ْلقهٍ ،
وفيهاَّ :
وألسنَتهم؛
ُ َّ

َّ
رش َعه اهلل وأوج َبه وأح َّبه؛ كام قال يف آية أخرى( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ألن هذا ممَّا َ

ﮇ ﮈ) [النساء.]165 :

(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ):

ثم قال تعاىل ،م ِ
َ
نك ًرا عىل َمن أراد دينًا س�وى دينه الذي َ
وأرس�ل به ُر ُس�له،
أنزل به كتبه،
ُ

وهو عبادته وحدَ ه ال رشيك له:

ِ
ِ
رش َعها لعباده
(ﯩ) :االس�تفهام لإلن�كار والتوبي�خ (ﯪ ﯫ) ورشيعت�ه الت�ي َ

(ﯬ) أي :يط ُلبون و ُيريدون.

ومعن�ى اآلي�ة -بالنظ�ر إىل ما س�بقها :-أيتو َّلون و ُي ِ
احلق بعدم�ا تبينَّ هلم،
عرض�ون عن ِّ
ويطلبون دينًا غري دين اهلل -وهو اإلسالم ،واإلخالص هلل يف ِ
العبادة-؟!
َ
وخض�ع ،وانقا َد
أس�لم له س�بحانه،
(ﯭ ﯮ) (ال�واو) للح�ال ،أي :واحل�ال أنَّه
َ
َ
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حلـكم�ه (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) وه�ذا ه�و اإلسلام واالنقي�اد االختياري،
ُ

غم ،انقيا ًدا كون ًّيا ،وهذا يش�مل َّ
كل ما يف السماوات واألرض،
(ﯴ) أي :انقا َد ُم ْر اً
من الع ِ
ِ
ِ
وغريها من املخلوقات.
واجلامدات،
قالء
ُ
اضطرارا.
اختيارا ،و(الك َْره) :ما ُف ِعل
و(ال َّطوع) :ما ُف ِعل
ً
ً

اخلالئق ك ُّلها إليه سبحانه يو َم القيامة.
(ﯵ ﯶ) أي :ت َْر ِجع
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

يلز ُمهم.
خما َطبة الك َّفار بام َ

وفيها :إقامة الحجة عىل الك َّفار؛ بأنم إذا كانوا م ِ
نقادين هلل ك َْر ًها -يف مثل املرض ،و َق ْسم
ُ َّ
ُ
هَّ
واألجل واملوت-؛ فلامذا ال ينقا ُدون إليه َطو ًعا ،ف ُي ْس ِلمون له ويتَّبِعون شرَ ْ عه؟!
الرزق،
َ
ِّ
وفيهاَّ :
أن اإلعراض عن ُحكم اهلل تعاىل ال َيليق بال ُعقالء.

أن من ابتغى غري دين اهلل؛ فهو مست ِ
َح ٌّق للتوبيخ العظيم.
وفيهاَ َّ :

وفيه�اَّ :
أن ِم�ن رشط ِص َّحة العمل :أن يكون مواف ًقا لَش�رَ ْ ع اهلل ،مبن ًّيا عىل اإلخالص له

وحدَ ه.

وهيمنت�ه عىل خملوقاته ،وأنَّه  ال يخُ ا َلف ،وال
وس�لطانهَ ،
وفيهاُ :عموم ُملك اهلل ُ

ُيامنَع.

املرجع إىل اهلل يف الدُّ نياِ :
أن ِ
ويف اآليةَّ :
بالعبادة والترشيع ،ويف اآلخرة :باحلساب واجلزاء.

ِ
بأنم سُي�رُ ْ َجعون إىل اهلل يو َم القيامة،
للممتَنعني عن اتِّباع دين اهلل ،هَّ
وفيها :هتديدٌ ووعيدٌ ُ
لي ِ
حاسبهم ويجُ ازهيم.
ُ

وفيه�اَّ :
االختياري هو الذي ينفع العبدَ و ُيث�اب عليه ،أ َّما َمن انقا َد إىل الدِّ ين
أن االنقي�ا َد
َّ
والسيف -دون انقياد ال َق ْلب :-فال ينت َِفع هبذا االنقياد يو َم القيامة.
َّ
بالقوة َّ
ِ
والسالس�ل والتهديد ،كام
بالس�يفبعض الناس يف بداية أمرهم كَرها
لكن ،قد ينقا ُد ُ
َّ
َ
ُ
اإليامن إىل القلوب ،فينقا ُدون
حصل مع بني إرسائيل يف َر ْفع اجلبل عىل رؤسهم -ثم يدخل
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ب اهلل ِم ْن َق ْو ٍم َيدْ ُخ ُل َ
ون
َطو ًعا ،ويعبدُ ون اهلل
اختيارا؛ فيدخلون اجلنَّة ،كام يف احلديثَ « :ع ِج َ
ً
السال َِس ِل»(((.
َ
الجنَّ َة فيِ َّ
وفيهاَّ :
أن ممَّا ُيعني عىل االنقياد َطو ًعا :معرفة الثواب والعقاب.

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ):

حممد  ملن قبله م�ن األنبياء؛ فقال( :ﭑ) -يا
ث�م بَّي�نَّ اهلل تعاىل
َ
النبي َّ
تصديق ِّ
الر ُس�ل -ويدخل يف هذا
فيمن س�ب َقك م�ن إخوانك من ُّ
حمم�د  -مب ِّينً�ا اعتقا َدك َ
َّ
ِ
أيضا.-
اخلطاب ُأ َّمته ً 
فقولوا مجي ًعا( :ﭒ ﭓ) أيُ :بربوب َّيته ،وإهل َّيته ،وأسامئه وصفاته.

والسنَّة التي تب ِّينه .وقدَّ م (القرآن)
(ﭔ ﭕﭖ) من الوحي والتنزيل ،وهو القرآن ُّ

ِّ
املنزلة.
بالذكر؛ ألنَّه أرشف الكتب َّ

يت أوال ُده من الوحي .وإبراهيم 
الص ُحف ،وما ُأو َ
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) :من ُّ

هو أبو األنبياء.

(ﭛ) وه�و الو َلد األكرب إلبراهيم ،وهو الذبيح( ،ﭜ) وهو الذي ييل

أخاه إسماعيل يف الرتتيب الزمني ،ويف ال َف ْضل كذلك( ،ﭝ) ابن إس�حق ،املل َّقب
ب�ـ (إرسائي�ل)( ،ﭞ) :مج�ع ِ
(س�بط) ،وأصله يف ال ُّلغ�ة :ابن البن�ت ،ويط َلق عىل
الذي�ن َي ْر ِجع�ون إىل أب واحد .واملراد هنا :أوالد يعقوب  االثنا عرش ،و َمن تش� َّعب

منهم من بطون بني إرسائيل.

ِ
َ
أنبياء ش�عوب بن�ي إرسائيل ،لكن ما ُأ ِنز َل على النبي فكأنَّام
حصل عىل
و(اإلن�زال) قد
ُأ ِنز َل عىل ُأ َّمته وقومه.

((( رواه البخاري (.)3010
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(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) ِم�ن كُتب اهلل -التوراة واإلنجيلِ -
ِ
واملعجزات.
ومن اآليات
عمن قبلهام؛ لِـام حصل هبام م�ن التغيري الكبري واألثر العظيم يف بني إرسائيل،
وق�د أفر َدمها َّ
َّ
وألن سياق الكالم يف اآلية مع اليهود والنصارى ،وموسى وعيسى مها نب َّيا أهل الكتاب.
وقوله (ﭣ) أي :ما ُأعطِي النبيون (ﭤﭥ) وحيا و َف ْض اًل ِ
ومنَّ ًة .ويدخل
َ ًْ
َ ُّ

يف (النب ِّيني) هنا :داود وسليامن وأيوب وغريهم .

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) يف اإليامن والتصديق؛ بل نؤمن باجلميع.

(ﭫ ﭬ) :الضمري يعود عىل األصل يف سياق الكالم ،وهو اهلل ( ﭭ)

أي :مست ِ
ظاهرا وباطنًا ،بال َق ْلب وال ِّلسان واجلوارح ،رش ًعا و َقدَ ًرا.
َسلمون
ً
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُ
حمم ٍد ؛ فقد قدَّ مه يف ِّ
الذكر على األنبياء ،وقدَّ م (ما ُأ ِنز َل
إجلال اهلل ل َق�دْ ر نب ِّيه َّ
عليه) عىل (ما ُأ ِنز َل عليهم).
التصديق بأخباره،
وج�وب اإليامن بام ُأ ِنز َل علين�ا -وهو القرآن -وهذا يقتضي
وفيه�ا:
َ
ُ
وامتِ َ
واجتناب نواهيه.
ثال أوامره،
َ
املنزلة عىل األنبياء الس�ابقني ،وإن مل ِ
نعرف أسام َءها وما اشتم َلت
وفيها :اإليامن بالكتب َّ

اً
تفصيل.
عليه

وفيهاَّ :
أن ما ُأ ِنز َل عىل األنبياء فقد ُأ ِنز َل عىل أقوامهم.
وفيها :وجوب اإليامن بم ِ
عجزات األنبياء.
ُ

َ
وفيه�اَ :
واحلذر
احلذر من اإليامن ببعض األنبياء دون بع�ض ،بالتفريق بينهم يف اإليامن،

نبوة بعضهم -كام َ
وغريهم ،بالتكذيب بغري
م�ن العصب َّي�ة التي تؤ ِّدي إىل إنكار َّ
فعل اليه�و ُد ُ
أنبيائهم.-

تقديم طاعته عىل طاعة ِّ
وفيهاَّ :
كل أحد ،واالستِسلا َم بام جاء
أن االستِسلا َم هلل يقتيض
َ

والرضا بقدَ ره.
لشعهِّ ،
به نب ُّيه  ،واالنقيا َد رَ ْ
ً ِ
َ
وفيهاَّ :
يتعارض
العمل بام جاء منه،
أن االستِسلا َم هلل يقتيض
ناس�خا لـام قبله .وهذا ال َ
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قب�ل؛ فنحن نقتَدي هبم ،ونؤمن بام ُأ ِ
م�ع اإليمان بام ُأ ِنز َل عىل النب ِّيني من ُ
ن�ز َل عليهم ،لك ْن؛
ِ
ٍّ شرِ
خذ به دون ِ
يلزمنا األَ ُ
غريه.
نهاج ،وما جاء رش ُعنا به َ
لكل ْ عة وم ٌ

وفيه�اَّ :
ب الس�عادة يف اآلخرة؛ فيجب
رأس العطايا ،وس� َب ُ
أن عط َّية الدِّ ين واإليامن هي ُ
أكثر من االهتامم والفرح بعطايا الدُّ نيا.
االهتِام ُم
والفرح هبا ُ
َ

(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ):
دين ِ
كل ٍ
غري اإلسالم فهو ٌ
أن َّ
خيرب اهلل تعاىل يف هذه اآليةَّ :
ومرفوض.
باطل
ٌ

ِ
ِ
واالنقي�اد حلُك�م اهلل،
والتوحي�د،
وقول�ه (ﭯ ﭰ) أي :يط ُل�ب (ﭱ ﭲ)
ِ
منهجا،
حممد ( ﭳ) يتع َّبد به ،ويس� ُلكه
ً
والطريقة يف التع ُّبد التي أنزهلا اهلل عىل َّ
ويعتَنِقه ،و َيدين اهلل به يرجو الثواب.
و(الدِّ ي�ن) ُيط َلق عىل العمل ،كقوله تعاىل( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [الكافرون ،]6 :و ُيط َلق

عىل اجلزاء ،كقوله تعاىل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [االنفطار ]17 :أي :يوم اجلزاء.

مرف�وض وم�ردو ٌد ،وال ُيث�اب علي�ه (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
(ﭴ ﭵ ﭶ) أي:
ٌ
الواقعني يف العقابِ ،
ﭻ) أي :املحرومني من الثوابِ ،
النادمني حيث ال ينفع النَّدَ م؛

ألنم ت َِعبوا يف الدُّ نيا باملسلك الباطلَ ،
وخ رِسوا أن ُف َسهم وأهليهم يو َم القيامة.
هَّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
النبي  .وأ َّما اإلسلام
أن اإلسلام يف اآلية هو اإلسلام
ُّ
اخلاص ،وهو رشيعة ِّ
باملعنى العا ّم فهو :االستِسلام هلل تعاىل ،وه�و دين مجيع األنبياء ،كام قال تعاىل -حكاي ًة عن
يعق�وب  يف وص َّيته ل َبنيه( :-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [البقرة ،]132 :وكام قالت
َم ِلكة سبأ( :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ) [النمل.]44 :
أحد عىل ٍ ِ
ويف اآلية :أنَّه ال جيوز إقرار ٍ
النبي .
دين يخُ الف رشيع َة ِّ
ُ
ٍ
أن َمن َ
وفيهاَّ :
أصل أو فرعٍ-؛ فلن ُيق َبل منه ،ولن ُيع َطى ثوا ًبا يف
دان بغري اإلسلام -يف

نفسه يف النَّار -عيا ًذا باهلل.-
اآلخرة؛ بل س َي ْخ رَس َ
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دان بغري اإلسالم؛ َّ
أن َمن َ
وفيهاَّ :
مرفوض من ِق َبل اهلل تعاىل ،ورسولِه ،
فإن دينَه
ٌ
يدل عليه بِناء ِ
واملؤمنني؛ كام ُّ
الف ْعل للمجهول يف قوله( :ﭴ ﭵ).
ُ

وهذا ُّ
رتم األديان الباطلة؟!
يدل عىل ُبطالن مبدإ «احرتام مجيع األديان»؛ إذ كيف حُت َ
ِ
طالن قول من قال ِ
وفيهاُ :
بص َّحة مجيع األديان املوجودة عىل ظهر األرض ،ونا َدى
بيان ُب
َ
ٌ
مبني؛ فجميع األديان -من النرصان َّية ،واليهود َّية ،والبوذ َّية،
بعدَ م الطعن فيها! وهذا
ضالل ٌ
وغريها -باطل ٌة ،وال دي َن إلاَّ دي ُن اإلسالم.
ِ
أن َم�ن َ
وفيه�اَّ :
أنفق يف اخلري
نفس�ه ،وال ُيق َب�ل عم ُله ،ومهما َ
دان بغري اإلسلام؛ ُيتعب َ
أضاع ما َله؛ َّ
ألن اهلل تعاىل قال عن ه�ؤالء( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
فق�د
َ

ﭺ) [الفرقان.]23 :

الخ ُ
وفيهاُ :
بيان ال َغ ْبن العظيم يو َم القيامة للكافِرين ،عندما َي ْل َح ُقهم ُ
رسان املبني.
توفري الوقت عىل َمن يبحث عن الدِّ ين الصحيح ،وأنَّه اإلسال ُم ال غري.
وفيها:
ُ

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):
س َبب نزول اآلية:

َان َر ُج ٌل م�ن األَن َْص ِ
ع�ن اب�ن ع َّباس  ق�ال« :ك َ
الش ِك،
ار َأ ْس� َل َمُ ،ث َّم ْارتَدَّ َولحَِ َ
�ق بِ رِّ ْ
�م َتنَدَّ َمَ ،ف َأ ْر َس َ�ل إِلىَ َق ْو ِم ِهَ :س� ُلوا يِل َر ُس َ
�ول اهلل َ :ه ْ�ل يِل من ت َْو َب ٍة؟ َف َج�ا َء َق ْو ُم ُه
ُث َّ
إِلىَ رس ِ
�ول اهلل َ ،ف َقا ُلوا :إِ َّن فُلاَ نًا َقدْ ن َِد َمَ ،وإِ َّن ُه َأ َم َرنَا َأ ْن ن َْس َ�أ َل َكَ :ه ْل َل ُه من ت َْو َب ٍة؟
َ ُ
َفن ََز َل ْت( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) إىل قوله( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)،
َف َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه َف َأ ْس َل َم»(((.
وقي�ل :نز َلت اآلي�ة يف أهل الكتاب -م�ن اليهود والنص�ارى -الذي�ن َر َأوا َن ْع َت النبي
ِ 
وصفتَه يف هِ
كتابم ،وأ َق ُّروا بهَ ،
حق ،ثم ك َفروا به بعد بِ ْعثته(((.
وش ِهدوا أنَّه ٌّ

((( رواه النسائي ( ،)4068وصححه األلباين يف الصحيحة (.)3066
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وقوله تعاىل (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) :االستِفهام لإلنكار .وجيوز
للتعجب من كُفرهم بعد إيامهنم ،أو للتوبيخ واالستِبعاد.
أن يكون
ُّ
احلق؛ واختاروا
واملعن�ىِ :من املس�تب َعد أن
وعرف�وا َّ
َ
هيدي اهلل قو ًم�ا ارتَدُّ وا بعد أن آمنوا َ
فإن هداية مثل هؤالء بعيدة؛ َّ
الكُفر والضالل بعد اإليامن؛ َّ
احلق ثم ارتدَّ عنه،
ألن َمن عرف َّ
أش�دُّ ُج ْر ًما ممَّن مل ِ
وبقي عىل كُفره .ولذلك كانت عقوب�ة املرتَدِّ هي ال َقتْل ِّ
بكل
يع�رف َّ
احلق َ
حال ،إلاَّ أن ُي ْسلم؛ لقوله َ « :م ْن َبدَّ َل ِدينَ ُه َفا ْق ُت ُلو ُه»(((.
ِ
ثابت ،وخربه
حممدً ا ( ﮇ) ٌ
وأقروا بألس�نَتهم (ﮅ ﮆ) َّ
(ﮄ)ُّ ،
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الح َجج والرباهني
رس اًل من عنْد اهلل( ،ﮈ ﮉ) أيُ :
صدق ،وال مرية يف كونه ُم َ
ِ
واملعجزات ،التي تبينِّ ِصدقه ُّ 
وتدل عىل ِص َّحة ُن ُب َّوته.
ألنم
يس هلم
أس�بابا؛ هَّ
هَ
(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)؛ فلا ُيو ِّفقه�م للهداية ،وال ُي رِّ

احلق.
ظ َلموا أن ُف َسهم ،بإرصارهم عىل الكُفر ،بعدما تبينَّ هلم ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
النبي  قبل أن ُيب َعثَّ ،
َّ
وأن ُق ُلوهبم صدَّ قت
أن أه�ل الكتاب كانوا ُيق ُّرون ببِ ْعثة ِّ
بذلك ،ونط َقت به ِ
ألسنَتُهم.
وعرفه باألد َّلة والرباهني.
وفيها :استِبعاد هداية َمن جحدَ َّ
احلق ،بعدما تبينَّ لهَ ،
ِ
وفيهاَّ :
األصيل.
الكافر
ُفرا من
أن املرتَدَّ
أعظم ك ً
ُ
ِّ

وفيه�اَّ :
عرفه
أن اهلداية أقرب إىل الكافر الذي مل يع�رف َّ
احلق ثم ُع ِر َض عليه ،من الذي َ

وأرص عىل الكُفر.
َّ

وفيه�اَّ :
أن اهلداية واإلضالل بيد اهلل ،وهي تابعة ِحلكمته تعاىل ،فمنهم َمن هيديه َف ْض اًل،

ومنهم َمن ح َّقت عليه الضاللة عَدْ اًل.
وفيه�اِ :حكمة اهلل تعاىل ورمحته وعَدْ له؛ حيث أقا َم للناس من الب ِّينات الرشع َّية والعقل َّية
ِ
احلق.
واحل ِّس َّية ما يدُ لهُّ م عىل ِّ
((( رواه البخاري (.)3017
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وفيهاَّ :
جدير باهلداية.
وتشوف له؛ فإنَّه
وحتراه،
طلب َّ
َّ
أن َمن َ
ٌ
احلقَّ ،

املرشك (ظا ًملا)؛ ألنَّه وضع ِ
العبادة يف غري ِ
وفيها :تسمية الكافر أو ِ
موضعها.
َ

الردةَّ ،
ومؤجلة
وأن عقوبتها ُم َع َّجلة يف الدُّ نيا -باالس�تمرار يف الضاللة-
َّ
وفيها :ش�ناعة ِّ
ِ
باخللود يف النَّار.-يف اآلخرة
وفيهاَّ :
أن َمن أض َّله اهلل؛ فهو ظامل ٌ لنفسه.

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ):

ث�م بَّي�نَّ اهلل تعاىل عاقب َة ه�ؤالء الظاملني؛ فقال( :ﮑ) أي :الذي�ن ارتَدُّ وا وك َفروا
بعد إيامهنم .وصيغة اإلشارة للبعيد هنا؛ تدُ ُّل عىل ِ
انحطاط مرتَبتهم.
(ﮒ) أيَّ :
أن ُمكافأهت�م على كُفره�م( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) أيَ :س َ
�خطه

و َغضبه عليه�م ،و َط ْرده هلم وإبعادهم عن رمحت�ه (ﮗ ﮘ ﮙ) يلعنُوهنم
ِ
مستح ُّقون ل َّل ْعن.
ألنم مطبوعون عىل الكُفر،
ً
أيضا؛ هَّ
وقول�ه تع�اىل (ﮛ ﮜ) أي :يف ال َّلعن�ة ،أو :يف عذاب النَّ�ار .و(اخللود) ُيط َلق عىل

المك�ث الطوي�ل ،وامل�راد به هن�ا :الدائم ،ول�ذا ق�ال( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) أي :ال
ُ
ُين َق�صَ ،ف ْض اًل عن خروجهم منها ،ولذلك ُين�ا ُدون املالئك َة بقوهلم( :ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [غافر.]49 :

(ﮡ ﮢ ﮣ) أيَّ :
ويؤجل�ون؛ بل ُيبا َدرون بالعذاب ُمب�ا َدرةً ،و ُي َو َّفونه
يؤخ�رون
َّ

مبارشةً.

ورجعوا إىل
ث�م اس�تثنى اهلل تعاىل من هذا ك ِّل�ه طائف ًة واحدةً؛ فق�ال( :ﮥ ﮦ ﮧ) َ
رب�م ،وآمن�وا بعد كُفره�م (ﮨ ﮩ ﮪ) أي :من بعد ِر َّدهتم .وأش�ار إىل الكُفر بإش�ارة
هِّ
البعيد؛ ِ
النحطاط مرتَبته.
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أفس�دوه ،وعملوا الصاحلات ،وأع َلن�وا براءهتم من الكُفر الذي كانوا
(ﮫ) ما َ
عليه ،و َد َعوا َمن تَبِ َعهم إىل َّ
نشوه.
أن يتوب مث َلهم ،و َفنَّدوا الباطل الذي رَ
كل ذلك؛ (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) :مقتضىَ هذين االس�مني أنَّه س�ي ِ
ف�إن فعل�وا َّ
غفر هلم
َ
َ

(غفور) بإزالة العذاب وآثار ُّ
الذنوب،
ويتجاوز عنهم ؛ فهو
ويرمحهم ،ويسترُ ُذنوهبم،
َ
ٌ
و(رحيم) بإعطاء الثواب.
ٌ

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ِ
بيان اس�تِحقاق الذي يموتون عىل الردة ل َلع ِ
وعباده الصاحلني ،ولعنة
ن�ة اهلل ،ومالئكته،
ِّ َّ ْ

مجعين يف اآلخ�رة ،حتى َّ
بعضا ،كام ق�ال تعاىل( :ﭴ ﭵ
بعضهم ً
إن الك َّفار يل َع� ُن ُ
الن�اس أ َ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [العنكبوت:

 ،]25وكام قال( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [األعراف.]38 :

ِ
وفيهاَّ :
يسارع هلم يف العذاب دون تأجيلَ ،بد ًءا من
أن هؤالء ال ُي َ
مهلون ليعتَذروا؛ وإنَّام َ
ويستمر أبدَ اآلبِدين.
عذاب القرب ،ثم يوم يقوم األشهاد،
ُّ
وفيهاَّ :
الوعيد :التائبني من الكُفر.
أن رمحة اهلل سب َقت غض َبه؛ ولذلك استثنى من َ

ِ
أفسدوه.
وفيهاَ :فت ُْح الباب هلؤالء ،وتذكريهم بال ُفرصة؛ ليعودوا عن ضالهلم ،و ُيصلحوا ما َ
وفيهاَّ :
أن التوبة جيب أن تع ُظم ك َّلام ع ُظم الذنب.

ِ
بدعوة غريه إىل الكُفر ،وتزيينِه لآلخرين؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن من رشوط
رشه
أن املرتدَّ إذا تعدَّ ى ُّ
توبته :أن ي ِ
َ
وير َّد عىل الباطل الذي كان
صلح ما أفسدَ ه ،ويبينِّ َ عىل املأل
ُ
ضالل ما كان عليهُ ،
احلق.
قد اعتن َقه،
ويدعو َمن أض َّلهم إىل ِّ
َ
أن التوبة إذا كانت يف وقت ال َقبول َ
وفيه�اَّ :
-قبل حضور األجل ،وقبل طلوع الش�مس

الر َّدة.
من مغرهبا-؛ فإهنا تنفع ،ولو كانت توب ًة من ِّ

ِ
ِ
ِ
بمغفرة الذنب،املكروه
زوال
بني
وفيهاَ :س َع ُة رمحة اهلل وك ََرمه و َع ْفوه؛
فيجمع للتائب َ
ُ
ِ
ِ
الرمحة ،والنِّعمة ،واإلحسان.-
وحصول املطلوب -من
وس ِرت أ َثره-
َ
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أن ِم�ن الك َّف�ار من يتوب توب ًة ِ
وفيه�اَّ :
صادق� ًة تنفعه ،ومنهم َمن توبته فاس�د ٌة ال تنفعه،
َ

ومنهم َمن ال يتوب اً
أصل.

وفيهاَّ :
أثر هلا يف العمل ،ال تنفع صاح َبها.
أن التوبة التي ال َ

وفيها :وجوب االستقامة بعد التوبة ،وألاَّ تكون التوبة مؤ َّقتة.

جواز َل ْعن الك َّفار واملرتَدِّ ين -عىل ال ُعموم -ال عىل س�بيل التعيني؛ فال ندري
ويف اآلية:
ُ

بِ َم يخُ تَم هلم.

ِ
وفيهاَّ :
بتخفيفه.
أن اخلالدين يف النَّار ال ينتَظِرون َف َر ًجا ،ال بالتخ ُّلص من العذاب ،وال

بعض العذاب يف الدُّ نيا ،ثم
وفيه�اُ :مبا َدرة اهلل تعاىل للك َّفار بالعذاب ،ومنه�م َمن ُيذيقه َ

رب يف اآلخرة عن�د دخول النَّار ،كام قال تعاىل
عن�د امل�وت ،ويف القرب ،ثم يكون
ُ
العذاب األك ُ
يف ٍ
آي�ة أخ�رى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)
[السجدة.]21 :

ِ
ِ
حلا يف
المصل�ح :أن يكون صا ً
المصلحني بع�د توبتهم .ومن رشوط ُ
وفيه�ا :ال َّثن�اء عىل ُ
نفسه ،تائبا إىل ربه ،م ِ
صل ًحا ِ
لغريه ما فسدَ بس َببه.
ً
ِّ ُ
وفيهاَ :قبول توبة املرتدِّ  ،إذا رجع إىل اإلسالم ِ
خمل ًصا.
َ
خملص ًة ِ
ذنب إذا تاب منه صاحبه توب ًة نصوحاِ ،
رب ٍ
وفيهاَّ :
صادق ًة.
ً
ُ
َ
أن اهلل يغفر أك َ
ِ
أن َفتْ�ح الب�اب للم ِ
وفيه�اَّ :
إفس�اده؛
لشره ،وإنق�ا ٌذ للناس من
فس�د
ليت�وب؛ في�ه ٌّ
َ
ُ
كف ِّ
فاملصلحة له ،ولآلخرين.
وفيها :عدَ م اليأس من توبة أسوإِ وأشدِّ الناس ُج ْر ًما.

وفيهاَّ :
أن اجلزاء من ِجنس العمل ،والعذاب يع ُظم ك َّلام ع ُظم الذنب.

ٍ
وفيه�اَّ :
بتخفيف ،وال
أن عقوبة املرتدِّ هي :اخلل�ود الدائم يف النَّار ،وال راحة له فيها ،ال

ٍ
تأجيل.

وفيه�اَّ :
فوت ال ُفرصة عىل نفس�ه بالتوبة ،ومل يس�ت َِفد م�ن إمهال اهلل له يف
أن املرتدَّ الذي َّ
ِ
يؤجله.
الدُّ نيا؛ ُيبادره اهلل بالعذاب ،وال ِّ
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(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ):
ذك�ر اهلل تع�اىل َ
أه�ل التوب�ة الفاس�دة؛ فق�ال( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) م�ن
ث�م َ

واستمروا عىل ذلك إىل املامت.
المرتَدِّ ين،
ُّ
ُ

وقيل :هم أهل الكتاب ،الذين كفروا بعيسى واإلنجيل ،وموسى والتوراة.

(ﯗ ﯘ ﯙ)؛ فص�اروا ينح ِ
�درون يف َد َركات الكُف�ر .وقيل :ه�م أهل الكتاب،
َ

النبي  ،وما َ
أنزل اهلل عليه من القرآن(((.
بج ْحد َّ
ُفرا َ
نبوة ِّ
الذين ازدادوا ك ً

كف�ارا ،يعن�ي :إذا َّ
أخ�روا التوب�ة إىل
فه�ؤالء (ﯚ ﯛ ﯜ) إذا َغ ْر َغ�روا ومات�وا
ً
ٍ
حينئذ.
حضور املوت ،فتا ُبوا
يش�هد له قول�ه تع�اىل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
وه�ذا التفسير َ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [النساء.]18 :

عرفوه.
(ﯝ ﯞ ﯟ) :الذين ض ُّلوا عن سبيل ِّ
احلق ،وتنكَّبوا طري َقه بعدما َ
وقد ور َد يف س� َبب نزول هذه اآلية :عن ابن ع َّباس َّ :
«أن قو ًما أس َلموا ثم ارتَدُّ وا،

فأرسلوا إىل قومهم يسألون هلم؛ َ
فذكروا ذلك لرسول اهلل ؛
ثم أس َلموا ثم ارتَدُّ واَ ،
فنزلت هذه اآلية( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُفرا ،كام َّ
َّ
أن املؤمن يزداد إيامنًا.
أن املرتدَّ يزداد ك ً

ُفرا؛ كان أبعدَ من التوبة.
وفيها :أنَّه ك َّلام ازدا َد العبدُ ك ً

ضال؛ كام ق�ال تعاىل يف ٍ
احلق؛ فهو ٌّ
أن َّ
وفيه�اَّ :
آية أخرى( :ﯽ
طريق ِّ
كل َم�ن اجتنب َ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [يونس.]32 :

((( انظر :تفسري الطربي (.)581-578/6
((( تفسري ابن كثري (.)72/2
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ِ
ِ
احلقَ ،
وفيه�اَّ :
ريض بأن
ف َّ
عر َ
أن املرت�دَّ ُمنتك ُس الفطرة؛ ألنَّه َ
وذاق حلاوة اإليامن ،ثم َ
يعو َد إىل ُظ ُلامت الكُفر ،ويرتدَّ عىل َع ِق َبيه.
وفيه�ا :ش�ناعة كُف�ر أهل الكت�اب؛ فقد آمن�وا بما َرأوه يف كتُبه�م اً
أول من نع�ت النبي
ِ
ِ
وح ْرهبم له
ُفرا بإرصارهم وعنادهم َ
 وصفته ،ثم كفروا به بعد بِ ْعثته ،ثم ازدادوا ك ً
وصدِّ هم عن سبيل اهلل.
 وللمؤمننيَ ،

النبي .
بج ْحد َّ
ُفرا َ
نبوة ِّ
واليهود كفروا بعيسى  ،وازدادوا ك ً

وفيه�اَّ :
أن النف�س إذا تو َّغ�ل فيها الكُفر ،ومتكَّ�ن فيها الضالل ،وأحا َط�ت هبا اخلطيئة؛
احل�ق -يف الغالب -بل
فيب ُع�د ج�دًّ ا أن ت َْر ِج�ع وتت�وب؛ فال ُي َو ِّف�ق اهلل صاح َبها للع�ودة إىل ِّ
احل�ق ،كام قال تع�اىل يف ٍ
ٍ
ي ِ
ِ
آية
بمزي�د م�ن الضالل،
عاقبه�ا
انرصف�ت عنه من ِّ
ُ
ويرصفه�ا عماَّ
َ
أخرى( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [األنعام.]110 :

وفيه�اِ َّ :
الم َلك ،وعند قيام
أن م�ن التوبة ما ال يق َبله اهلل ،مثل :التوب�ة عند املوت ومعاينة َ
الس�اعة ،و َم�ن أظهر التوبة نِفا ًقا ،أو التوبة من ك ٍ
ُفر للدُّ خ�ول يف كُفر آخر .والكافر ال تنف ُعه
كالزنا واخلمر -ما دام باق ًيا عىل الكُفر.توبتُه من بعض املعايص
ِّ
وفيهاِ َّ :
باب اخلري.
يسدُّ عىل نفسه َ
أن من الناس َمن ُ

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ):

ِ
الكف�ر؛ فق�ال( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
املرصي�ن عىل
ث�م تو َّع�د اهللُ تع�اىل الكافرين ّ

ﯦ) أي :اس�ت ََم ُّروا على الكُف�ر إىل امل�وت ،ومل يتوب�وا( .ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) ل�و
تص�دَّ ق يف الدُّ ني�ا ،أو قدَّ مه يف اآلخرة فِدْ ي ًة من الع�ذاب (ﯫ ﯬ ﯭ) أي :بوزن

وو ْعرها ،و َب ِّرها و َب ْحرها.
وس ْهلها َ
جباهلا وتالهلا ،وتُراهبا ورماهلاَ ،

ِ
ِ
القيامة .ومعل�وم َّ
أن الكافر ال
عذاب ي�و ِم
ختليص�ا ل�ه من
(ﯮ ﯯ ﯰ) أي :قدَّ م�ه
ً
ِ
يملك شي ًئا يف اآلخرة ،ولكن جرى الكال ُم يف اآلية عىل سبيل ال َف ْر ِ
ض والتقدير.
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مذك�ور يف قول�ه تع�اىل( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
واملعن�ى
ٌ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [املائدة.]36 :
وقول�ه تع�اىل (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) أي :م ِ
ينرصون�م،
وجـ�ع (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)
هَ
ُ

ويد َفعون عنهم عذاب اهلل.

«الصحيحين» ،ع�ن أن�س بن مالك  ،ع�ن النبي  ق�الَ « :ي ُق ُ
ول اهلل
ويف
َ
َتع�الىَ لأِ َه�و ِن َأه ِل الن َِّار َع َذابا يوم ِ
الق َيا َم ِةَ :ل ْو َأ َّن َل َك َم�ا فيِ األَ ْر ِ
ض من شيَ ْ ٍءَ ،أ ُكن َْت َت ْفت َِدي
ْ َ ْ
َ
ً َْ َ
ِ
ب آ َد َمَ :ألاَّ ت رْ ِ
ْت فيِ ُص ْل ِ
ولَ :ن َع ْمَ ،ف َي ُق ُ
بِ ِه؟ َف َي ُق ُ
ُش َك بيِ َش ْي ًئا،
ولَ :أ َر ْد ُت من َْك َأ ْه َو َن من َه َذاَ ،و َأن َ
َف َأ َب ْي َت إِلاَّ َأ ْن ت رْ ِ
ُش َك بيِ »(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن مجي�ع أعمال البرِ ِّ التي يقدِّ مه�ا الك َّفار يف الدُّ ني�اُ ،
َّ
ويبذلون فيها أمواهل�م خدم ًة لل َب رَش

واملؤسسات التعليم َّية،
كمساعدة الفقراء واملحتاجني ،وإطعام الطعام ،وبناء املستشفياتَّ

مَ
واملس�اهة يف األعامل اخلري َّي�ة -لن يقب َلها اهلل منهم ي�و َم القيامة،
ومتوي�ل األبح�اث الطب َّية،
ِ
ٍ
ٍ
اإليامن
صحيح من
أس�اس
ألنا مل ت ُقم عىل
ول�ن ُيثي َبهم عليها ،بل س�يجعلها هبا ًء
منث�ورا؛ هَّ
ً
ِ
وتوحيده.
باهلل

ِِ ِ ِ
وق�د ُس ِ�ئ َل النبي  عن َع ْب ِد اهلل ِ
بن ُجدْ عان ،وق�د ك َ
الر ِح َم
َان فيِ اجلَاهل َّية َيص ُل َّ
نيَ ،ف َه ْل َذ َ
اك نَافِ ُع ُه؟ َق َال« :لاَ َينْ َف ُع ُه ،إِ َّن ُه لمَ ْ َي ُق ْل َي ْو ًماَ :ر ِّب ا ْغ ِف ْر يِل َخطِي َئتِي َي ْو َم
َو ُي ْط ِع ُم املِ ْس ِك َ
الدِّ ِ
ين»(((.
شرِ
بعمله يو َم القيامة.
ُ
فتكذيب هذا الكافر بيوم الدِّ ين و كُه باهلل؛ من َعه من االنتفاع َ

وفيهاَّ :
أن الكافر ال ُيق َبل منه يو َم القيامة التز ُّلف ،بتقديم ِم ْلء األرض َذ َه ًبا لو كان معه،
وال يقبل منه إعطاؤه إياه عىل سبيل المعاوضة ِ
والفداءِّ ،
لفك نفسه من العذاب.
ُ َ
َّ
ُ َ
وفيهاَّ :
أن الكُفر يحُ بِط األعامل ،و َيمحو احلسنات.

((( رواه البخاري ( ،)6557ومسلم (.)2805
((( رواه مسلم (.)214
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وفيهاَّ :
خري.
أن املرتدَّ ال ُيق َبل منه ٌ

تقديم ما ال ُيطيق�ون َد ْف َعه؛ بل ك َّلفهم بأمر
وفيه�ا :رمح�ة اهلل بالناس ،بأنَّه مل يطلب منهم
َ
يستطيعونه ،وهو :أن يعبدوه وحدَ ه ،وال ُي ِ
رشكوا به شي ًئا.
النفيس هبم ،حني ال جيدون
وفيه�ا :إذالل اهلل للك َّف�ار واملرتدِّ ين يو َم الدِّ ين ،وإنزال األمل
ِّ

أولياء وال نارصين يد َفعون عنهم العذاب ،كام كانوا جيدون يف الدُّ نيا من األقرباء واألصدقاء
واألعوان.

الذ َهب َّ
أن َّ
وفيهاَّ :
وكل األموال ال تنفع يوم القيامة؛ وإنَّام تنفع احلسنات.

أن َمن قام باحل ِّقوق والواجبات املال َّية عليه ،مع اإليامن واالستقامة؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن اهلل يق َبل
العربة عند اهلل بكثرة اإلنفاق؛ ولكن ِ
ما قدَّ مه ولو كان يس ا ،وليس�ت ِ
العربة بقيمة العمل،
يرً
وما قام يف ال َق ْلب من اإليامن.
أن َّ
وفيه�اَّ :
الذ َه�ب َأ ْن َف�س األموال ،ومع ذلك هي�ون عىل الكافر بذ ُله لو كان يس�تطيع؛

افتدا ًء لنفسه ممَّا يرى من َه ْول العذاب.
نس هؤالء الك َّفار تع ُّل َق ِ
وفيهاِ :شدَّ ة عذاب اآلخرة ،الذي ي يِ
نفوسهم باملال.
ُ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ):

ذكر م�ا ينفع َ
أهل اإليامن و ُيق َبل
ولـَّم�اَّ ذكر اهلل تعاىل م�ا ال ُيق َبل من ال َك َفرة وال ينفعهم؛ َ
منهم؛ فقال:

(ﭑ ﭒ) أي :لن ت ِ
ُدركوا وتصيبوا (ﭓ) وهو :اس�م جامع ِّ
لكل خري .واملعنى :لن
أبرارا .أو :لن تبلغوا اجلنَّة .أو :لن تنالوا
رشف الدِّ ين ،ومرتب َة البرِ ِّ ودرجته ،فتكونوا ً
تب ُلغوا َ

وخريه( :ﭔ ﭕ) وتخُ ِْرجوا (ﭖ ﭗ) من أنواع املال.
بِ َّر اهلل ورمحته
َ

وق�د ق�ال تع�اىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [الفجر ،]20 :والنف�س إذا تع َّلقت باليشء
وأحبته؛ َشحت به وب ِ
خ َلت.
َ
َّ
َّ
ٍ
قليل أو ٍ
كثري ،ط ّي ٍ
(ﭙ ﭚ ﭛﭜ) ٍ
خبيث ،سوا ًء بإخالص أو ِمنَّة ورياء؛ (ﭝ
ب أو
وبح َسب ن َّياتكم وإخالصكم.
بح َسبهَ ،
ﭞ ﭟ ﭠ)؛ فس ُيجازيكم عليه َ
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ولـَّم�اَّ نزل�ت ه�ذه اآلية؛ ق�ا َم أب�و َط ْل َح�ة  إىل رس�ول اهلل - وك َ
َان َأ ْك َث َر
األَن َْص ِ
الم ِدين َِة َم اًال من ن ْ
ب َأ ْم َو يِال إِ يَ َّل َب رْ ُي َحا َء (وهو اس�م ُبس�تان له)،
َخ ٍل -وقال :إِ َّن َأ َح َّ
ار بِ َ
ول اهلل َح ْي ُث َأ َر َ
َوإِ هَّنَا َصدَ َق ٌة هللَ ،أ ْر ُجو بِ َّر َها َو ُذ ْخ َر َها ِعنْدَ اهللَ ،ف َض ْع َها َيا َر ُس َ
اك اهلل.
�ال رابِح ،و َقدْ س ِ
ِ
�خَ ،ذلِ َك َم ٌ
�ال َر ُس ُ
َف َق َ
�ول اهلل َ « :ب ٍ
�م ْع ُت َما
�ال َرابِ ٌحَ ،ذل َك َم ٌ َ ٌ َ َ
ني».
ُق ْل َتَ ،وإِنيِّ َأ َرى َأ ْن جَ ْت َع َل َها فيِ األَ ْق َربِ َ
ول اهللَ .ف َق َس َم َها َأ ُبو َط ْل َح َة فيِ َأ َق ِ
َف َق َال َأ ُبو َط ْل َح َةَ :أ ْف َع ُل َيا َر ُس َ
اربِ ِه َو َبنِي َع ِّم ِه(((.

ي
َ َ ،ف َأتَى النَّبِ َّ

الخ َّط ِ
وعن ابن ُع َمر َ ،أ ْن ُع َم َر ْب َن َ
اب َأ َص َ
اب َأ ْر ًضا بِ َخ ْيبرَ
ِ
َي ْس�ت َْأ ِم ُر ُه فِ َيهاَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ب َم اًال َق ُّط َأ ْن َف َس ِعن ِْدي
�ول اهلل ،إِنيِّ َأ َص ْب ُت َأ ْر ًضا بِ َخ ْيبرَ َ  ،لمَ ْ ُأص ْ
ِمنْ ُهَ ،فماَ ت َْأ ُم ُر بِ ِه؟ َق َال« :إِ ْن ِش ْئ َت َح َب ْس َت َأ ْص َل َهاَ ،وت ََصدَّ ْق َت هِ َبا»َ ،فت ََصدَّ َق هِ َبا ُع َم ُر(((.
أعتق عدد م�ن الس� َلف جواريم ،مع ِش�دَّ ة تع ُّلق ِ
ِ
نفوس�هم هب َّن؛
وألج�ل ه�ذه اآلي�ة؛ َ
ٌ
هَ
َّ
قوة امتِثاهلم لِـام َر َّغب اهلل فيه.
ومنهم :عمر وابنه عبد اهلل  ،وهذا من َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُّ
احلث عىل اإلنفاق ممَّا حيبه اإلنسان.

وفيهاَّ :
بح َسب اإلنفاق من املحبوبات.
أن درجة البرِ ِّ تكون َ
وفيها :شرَ َ ف األبرار ،و ُع ُل ُّو َمن بلغ تلك املنزلة.
وفيهاَّ :
أن بِ َّر اهلل ُينال ببرِ ِّ َخ ْلقه.

وفيها :تغليب َمرضاة اهلل عىل َش َهوات النفس.

وفيهاَ :ذ ُّم َمن ُي ِنفق من أردإِ ما عنده من األموال وغريها.

وفيه�اَّ :
أن م�ن ُط ُرق مقاوم�ة هوى النفوس :التص�دُّ ق بكرائم األم�وال ،كام كان يفعل

والس َلف .
َّ
الصحابة َّ

((( رواه البخاري ( ،)1461ومسلم (.)998

((( رواه البخاري ( ،)2737ومسلم (.)1632
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عليم بنفقاهتم.
وفيهاَ :س َعة ِع ْلم اهلل ،وأنَّه
بصري بن َّيات عبادهٌ ،
ٌ
ويف أول اآلي�ة ترغي�ب ،ويف آخره�ا ترهيب :ل ُت ْق ِ
َ
الرياء
النفس عىل اإلنفاق،
�د َم
ُ
ٌ
ٌ
وحت�ذر ِّ
واإليذاء.
وفيه�ا :ج�واز إنفاق املرء مجيع ماله ،إذا كانت ِ
(م�ن) يف قوله (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) لبيان
َ
ِ
ِ
ِ
ٌ
واألمان من سؤال الناس،
رب هو وأهله،
اجلنس ،لكن هذا اإلنفاق
مرشوط باستطاعته َّ
الص َ
قو ِة التوكُّل عىل اهلل واألَ ْخ ِذ
وعد ِم النَّدَ م يف املس�تق َبل عىل هذا اإلنفاق ،وأن يكون عندَ ه من َّ
الصدِّ يق .
باألسباب ما ُيغنيه ،كام كان هو حال أيب بكر ِّ

ويف قوله (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)ٌ :
دليل عىل َّ
الصدَ قة هلل تنفع صاحبها ،مهام كانت قليلة.
أن َّ
الصدَ قات الواجبة واملستح َّبة.
وفيهاَ :ف ْضل اإلنفاق يف أوجه البرِ ِّ  ،من َّ
أن اإلنفاق من ِ
وفيه�اَّ :
نفائ�س األموال يف حال تع ُّلق النفس هبا ،ويف حال احلاجة إليها،

ب املتصدِّ ق ،وتَقوى ِ
يدل عىل ِّبر َق ْل ِ
الص َّحة؛ ُّ
نفسه.
َ
ويف حال ِّ

وفيه�اَّ :
أع�م من أن يكون باألموال ،فيدخل فيه :اإلنفاق من
أن اإلنفاق من املحبوبات ُّ

الص َّحة لقضاء حوائج الن�اس ،وإيثار التَّع�ب يف الطاعات عىل إمجام
أوق�ات الراحة وم�ن ِّ
ِ
وقوة اجلس�د ،والرأي
النف�س وتنزهيه�ا و ُمتعتها ،واإلنفاق م�ن اجلاه ،والع ْلم ،واألخالقَّ ،
ِ
فمن َ
فعل هذا؛ فقد نال درج ًة
واخلربات -وهي ت َّ
ُقوم باملبالغ الطائلة يف عامل االستشاراتَ .-
عظيم ًة من البرِ ِّ .

(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):

ِ
ذكر اً
َ
عبادة َمن
مث�ال من
ذكر اهلل تع�اىل
اإلنفاق من حمبوبات النفس و ُمش�تَهياهتا؛ َ
ولـَّم�اَّ َ
َقب َلنا ،يف ِ
نذرهم هلل َ
بعض املحبوبات ،فقال تعاىل:
ترك َ
أيض�ا (ﭥ ﭦ ﭧ
(ﭣ ﭤ) أي :م�ن الط ِّيب�ات ،ويدخ�ل في�ه الشراب ً
ِ
وش� ْع ِ
اً
وأوالدهَ ،
ب بن�ي إرسائي�ل .ومعن�ى
يعق�وب ،
حلال على
ﭨ) أي:
َ
(إرسائيل) :عبد اهلل.
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(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) يعقوب ( ﭭ ﭮ) بالن َّْذر .وكان لذلك االمتِناع من
يعقوب ِ ق َّصة:
أن اليهود أقبلوا إىل رسول اهلل  ،فقالوا :يا َأبا ال َق ِ
فعن ابن ع َّباس َّ ،
اس ِم،
َ َ
َ َ
خ َس ِة َأ ْش َيا َءَ ،فإِ ْن َأ ْن َب ْأ َتنَا هِبِ َّن َع َر ْفنَا َأن ََّك نَبِ ٌّي ،وا َّت َب ْع َ
ناك.
إِنَّا ن َْس َأ ُل َك َع ْن مَ ْ
َان ي ْش�ت ِ
ِ ِ
ِ
َكي ِع ْر َق الن ََّس�ا،
فكان منهاَ :قا ُلواَ :أ ْخبرِ ْ نَا َما َح َّر َم إِسرْ َ ائ ُيل َعلىَ َن ْفس�ه؟ َق َال« :ك َ َ
َف َلم يجَ ِدْ َشي ًئا ي ِ
ان ك ََذا َوك ََذا َ -ق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :ي ْعنِي ِ
الئ ُم ُه إِال َأ ْل َب َ
اإلبِ َلَ -ف َح َّر َم لحُ ُو َم َها»َ ،قا ُلوا:
ْ ُ
ْ

َصدَ ْق َت(((.

النب�ي  ق�ال هل�مَ « :أن ُْش�دُ ك ُْم بِا َّل ِذي َأ َ
ويف رواي�ةَّ :
وس�ى
أن
ن�زل الت َّْو َرا َة َعلىَ ُم َ
َّ
�ون َأ َّن إِ ِائ َيل يع ُقوب  م ِر َض مر ًضا َش ِ
�ديدً اَ ،و َط َال َس� َق ُم ُه،
َْ َ
ََ
َ
َ :ه ْ�ل َت ْع َل ُم َ سرْ َ
َ�ذر هلل ن َْذراَ :ل ِئن َش� َفاه اهللُ َتعالىَ من س� َق ِم ِهَ ،ليحرمن َأحب الَّش�رَّ ِ ِ
ب ال َّط َعا ِم
اب إِ َل ْيهَ ،و َأ َح َّ
ُ َ ِّ َ َّ َ َّ
َ
ُ
ْ
َ
ً
َفن َ َ
َ
الش ِ ِ
ب ال َّط َعا ِم إِ َل ْي ِه لحُ ْماَ ُن ِ
إِ َل ْي ِهَ ،وك َ
الله َّم َن َع ْم،
اب إِ َل ْيه َأ ْل َب هُانَا؟»َ ،قا ُلواُ :
اإلبِ ِلَ ،و َأ َح َّ
َان َأ َح َّ
ب رَّ َ
«الله َّم ْاش َهدْ َع َل ْي ِهم»(((.
َق َالُ :
(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) على موس�ى  .فض َّي�ق اهلل على الذين ه�ادوا ُ
بذنوهبم،

حمرم�ة عليهم يف رشيعة يعقوب ؛
وح�رم عليه�م يف التوراة أنوا ًعا من الطعام مل تكن َّ
َّ

كام قال تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [األنعام:

،]146

وق�ال( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)

[النساء.]160 :

ِ
األطعمة.
أوسع من رشيعة موسى  ،يف باب
وعىل هذا :فرشيعة يعقوب َ 

النبي  حتدِّ ًيا لليهود( :-ﭶ ﭷ) وأحضرِ وها (ﭸ)
(ﭵ) -يا هُّأيا ُّ

علي ،لتكون حاكمة بيني وبينكم؛ حتى يتبينَّ لكم َّ
احلق (ﭹ ﭺ
جئت به هو ُّ
أن ما ُ
واقرأوه�ا َّ
((( رواه أمحد ( ،)2483وحسنه حمققو املسند.
وحسنه حم ِّققو املسند.
((( رواه أمحد (،)2514
َّ
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قديمَّ ،
ﭻ) فيما تدَّ عونه َّ
رب َمن قد س�بق،
حممدً ا  ال يعلم خ َ
وأن َّ
ب�أن التحريم ٌ

َّ
ُنسخ ،ونحو ذلك من افرتاءات اليهود.
وأن الرشائع ال تتبدَّ ل ،واألحكام ال ت َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
جواز الن َّْسخ يف الرشائع.

الح َّجة عىل أهل الكتاب من كتُبهم.
وفيها :إقامة ُ
مواجهة املفترَ ِ ي بأد َّلة ك َِذبه.
وفيها:
َ
ِ
وفيهاَّ :
ينسخ ما يشاء ِحلكمة ،وهو أعلم بمصالح
أن اهلل يحُ ُّل ما يشاء ويحُ َ ِّرم ما يشاء ،وأنَّه َ
العباد ،ومصالح ِ
ِ
العباد ختتلف من زمن إىل آخر.
ٍ
وفيهاُ :منا َظرة َ
بيشء يعت َِقد ِص َّحته.
الح َّجة عليه
الخ ْصم ،وإقامة ُ
وفيها :حتدِّ ي ِ
للمبطِلني.
أهل ِّ
احلق ُ
وفيهاَّ :
بعضا.
بعضها ً
املنزلة عىل أنبيائه يؤ ِّيد ُ
أن كُتب اهلل َّ
وفيها :إنصاف ُ
الخ ُصوم ،واالحتِجاج عليهم بكتُبهم.

وفيهاُ :منا َظرة أهل الكتاب ،بأمور ال يعلمها إلاَّ ُهم.
ِ
ِ
وفيهاَّ :
بتحريمه.
النص
أن األصل يف األطعمة اإلباحة ،إلاَّ ما جاء ُّ
أن املعايص سبب ُملعا َقبة ِ
وفيهاَّ :
العباد -شرَ ْ ًعا و َقدَ ًرا.-
َ ٌ
ِ
وفيه�اَّ :
تقر ًبا إىل اهلل -كان س�ائ ًغا يف شرَ ْ ع َمنَ�رك بعض الط ِّيب�ات واالمتناع عنها ُّ
أن ت ْ
َّ�ذر باالمتناع عن ِ
ٌ
فإن َّ
حالل لنا ،وال َي ِص ُّح الن ْ
قبلن�ا .بخالف شرَ ْ ِعن�ا؛ َّ
بعضها،
كل الط ِّيبات

ومل يحُ َ ِّ�رم اهلل علين�ا إلاَّ اخلبائ�ث ،كما ق�ال تع�اىل( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ) [األعراف.]157 :

وفيه�اَ :ف ْض�ل اهلل عىل ه�ذه األُ َّمة؛ حيث َّ
يرشع هلا الن ْ
َّ�ذ َر والتع ُّبدَ
أحل هل�ا الط ِّيبات ،ومل َ
باالمتِنا ِع عنها ،بل التع ُّبدُ باالمتِناع عن الط ِّيبات بِدع ٌة وضالل ٌة.
وفيهاَّ :
خالص هلل تعاىل.
حق
أن التحليل والتحريم يف الرشيعة واألحكامٌّ ،
ٌ
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(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ):

اختلق .و(االفترِ اء):
ث�م قال تعاىل -يف بيان ُظ ْلم اليهود وك َِذهبم( :-ﭽ ﭾ) أي:
َ
حق ،وأن ِ
ٍ
شخص ما مل ي ُق ْله.
تنسب إىل
التقول بغري ٍّ
هو ُّ

بر بخالف ما أنزل اهلل ،كا ِّدعاء اليهود َّ
أن التوراة ال
رش َع أو أخ َ
(ﭿ ﮀ ﮁ) ب�أن َ
نبي يقيض عىل رشيعة موسى ،ونحو هذا من أكاذيبِهم وافرتاءاتهِ م.
ُنسخ ،وأنَّه ال َّ
ت َ
الح َّجة وظهورها.
(ﮂ ﮃ ﮄ) أي :من بعد ظهور ِّ
احلق واتِّضاحه ،وقيام ُ

المِص�رِ ُّ ون على االفِت�رِ اء (ﮆ ﮇ) ألن ُف ِس�هم بإيراده�ا املهالِ َ
�ك،
(ﮅ) ُ
ولغريهم فيام ُي ِض ُّلوهنم به ،و ُي ِ
العذاب.
وردوهنم معهم
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
خطور ُة الك َِذب عىل اهلل.

أن املفترَ ِ ين عىل اهلل َ
وفيهاَّ :
كذبوا يف األخبار واألحكام.
وفيها :بيان َّ
باحلق.
أن اليهود قد افترَ َ وا بعد ِع ْلمهم ِّ

وفيه�اِ َّ :ت�رِ
ألنم ُر ُس� ُله ،والواس�ط ُة بينه وبني
أن االف اء على األنبياء هو افترا ٌء عىل اهلل؛ هَّ
ِ
واألنباء التي يخُبرِ هبا.
والطريق إىل معرفة شرَ ْ ِعه
َخ ْلقه،
ُ
ُ
وفيهاَّ :
أسهل عليه عنده.
أن َمن افرتى عىل اهلل تعاىل؛ فافرتاؤه عىل أنبيائه

أن االفِت�رِ اء على اهلل ه�و رأس ال ُّظ ْل�م؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن (ﮆ) يف اآلية ضمير َف ْصلُ ،يفيد

الح رْص والتوكيد.
َ

ِ
الرئاسة الدِّ ين َّية ،ولو باستعامل الك َِذب عىل اهلل.
وفيها :ح ْرص اليهود عىل ِّ

التمسك بباطِلهم ،الذي يم ِّيزون به أن ُف َسهم عن غريهم،
وفيهاِ :ح ْرص أهل الباطل عىل
ُّ

السبت.
رشع هلم َّ
كام اف َ
رتت اليهود عىل اهلل بأنَّه َ

وفيهاَّ :
الح َّجةُ -ظ ْل ٌم
عظيم.
أن اإلرصار عىل الباطل -بعد قيام ُ
ٌ
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ويف اآلي�ة -م�ع الت�ي قبلهاٌ :-
عظيم عىل ِص َّح�ة ما جاء به النب�ي  ،وأنَّه
دلي�ل
ٌ
ِ
رب به.
صاد ٌق فيام أخ َ
ظهور ِصدق النبي  ،مؤ َّيدً ا من كتُب ُخصومه.
وفيها:
ُ

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ):

بر به ،وم�ن ذلك :ما
(ﮉ) ي�ا هُّأي�ا
رش َع�ه وأخ َ
ُّ
النب�ي ( :ﮊ ﮋ) فيما َ
وأن حتريم ِ
بر به من ِح ِّل األطعمة عىل بني إرسائي�لَّ ،
بعضها كان جزا َء أفعاهلم القبيحة.
َ
أخ َ
و(الصدق) هو :مطا َبقة اخلرب للواقع.
ِّ
(ﮍ)ِ :
اخلط�اب جلمي�ع الناس -بام فيهم املس�لمون واليه�ود( -ﮎ ﮏ) أي:
دي�ن إبراهيم  ،وهو التوحيد والرباءة من الِّش�رِّ ك؛ وهلذا قال( :ﮐ) أيِ :
مائ اًل
َ
شرِ
عن ِّ
احلق.
كل ك ودين باطل ،إىل التوحيد ودين ِّ
الشك.
(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) :تأكيدٌ لرباءة إبراهيم  من أهل رِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ال َّثن�اء عىل اهلل تعاىل بالصدق؛ كام قال تع�اىل يف ٍ
آية أخرى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)
ِّ

[النساء.]122 :

أن اهلل تع�اىل ِ
صاد ٌق يف ِّ
وفيه�اَّ :
رب ب�ه ،كام قال( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)
كل يشء أخ َ

[النساء ،]87 :وقال( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [النساء.]122 :

وفيهاَّ :
أساس دين إبراهيم  ،وهلذا قال تعاىل:
النبي  هو
ُ
أن أساس دين ِّ

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [النحل:

،]123

وقال( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)

[األنعام.]161 :

وحنيف.
ويف اآلية :ال َّثناء عىل إبراهيم  ،بأنَّه إما ٌم،
ٌ
احلق أينام كان.
وفيها :وجوب اتِّباع ِّ
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بالر ُسل السابقني.
وفيها :وجوب اإليامن ُّ

ِ
وفيهاَّ :
ربه اهلل به من الوحي ،وم َّيز
عرف كَذ َب اليهود بواسطة ما أخ َ
أن النبي َ 
ِصد َقهم من ك َِذهبم -فيام يحُ َ دِّ ثونه به عن أنبيائهم -بام أوحاه اهلل إليه يف ذلك.
وفيه�اَّ :
بح َس�ب حاجات ُأممَ هم
أن األنبياء -وإن اختل َفت رشائعهم يف بعض األحكامَ ،

ومصاحله�اَّ -
ف�إن أصل رشائعهم واحد ،وه�و التوحيد الذي بع َثهم اهلل ب�ه؛ كام قال تعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [األنبياء.]25 :

دخلون الِّش�رِّ ك يف عبادهتم ،والتعريض رِ
وفيه�اَ :ذم الذي�ن ي ِ
بشك اليه�ود -وهم الذين
ُ
ُّ

قالوا« :عزير ابن اهلل».-

وفيها :إيراد هذه الكلمة العظيمة( :ﮊ ﮋ) يف منا َظ ِ
رة ُ
الخ ُصوم.
ُ
الر ُّد عىل ِّ
املكذبني ،و َف ْض ُح املفترَ ِ ين عىل اهلل.
وفيهاَّ :

اً
وفيهاَّ :
وتس�ليم بام جاء عن اهلل من
وعمل،
أن أعظم الناس تصدي ًقا هلل هم أكثرهم ِع اًلم
اً

األخبار واألحكام.

ويف اآليةَّ :
أن اليهود ليسوا عىل ِم َّلة إبراهيم ،ولو ا َّد َعوا ذلك.

َ�زون بإبراهيم  ،ويدَّ عون هَّأنم
وأنم إذا كانوا يعت ُّ
وفيه�ا :إلزا ُم اليه�ود بالتوحيد ،هَّ
أولياؤه؛ فليتَّبعوا ِم َّلته -إن كانوا ِ
صادقني يف ذلك.-

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ):

ِ
أمر اهلل تعاىل باتِّباع ِم َّلة إبراهيم؛ ذكر َّ 
الح َّج
أن من أعظم شعائر م َّلة إبراهيمَ :
ولـماَّ َ
أن بيت ِ
ُ
إىل الكعب�ة ،وكان اليه�ود يدَّ ُعون َّ
وأحق باالس�تِقبال يف
أفضل من الكعبة،
املقدس
ُّ
الصالة ،وأنَّه قد ُبنِ َي قب َلها؛ َفر َّد اهلل عليهم هبذا ،فقال:
َّ
ِ
والصالة،
(ﮖ ﮗﮘ ﮙ) أيُ :بن َي (ﮚ) أي :لعباداهتم ون ُُسكهم ،كالطوافَّ ،
بعضهم فيها
�ميت (بكَّة)؛ ألنَّه ي ُب ُّك ُ
وس ِّ
واالعتكاف (ﮛ) البيت (ﮜ) أي :بمكَّةُ .
حمِ
َ
أعناق ال َّظ َلمة ،أي :تهُ ِلكهم.
ألنا ت ُب ُّك
ً
بعضا ،أي :يز َد ون فيها للطواف .وقيل :هَّ
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وقيلَّ :
ختضع فيها وت َِذ ُّل.
ألن رقاهبم َ
وقيل( :بكَّة) هي الكعبة واملسجد ،و(مكة) هي ما وراء ذلك(((.

ول اهللَ ،أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع فيِ
رس�ول اهلل  فقالَ :يا َر ُس َ
َ
وقد َ
س�أل أبو ذر 
األَ ْر ِ
«الم ْس ِجدُ األَ ْق ىَص»ُ ،ق ْل ُت:
«الم ْس ِجدُ َ
الح َرا ُم»َ ،ق َالُ :ق ْل ُتُ :ث َّم َأ ٌّي؟ َق َال َ
ض َأ َّو َل؟ َق َالَ :
َان َب ْين َُهماَ ؟ َق َالَ « :أ ْر َب ُع َ
ك َْم ك َ
ون َسنَ ًة»(((.
ِ
حج إليه،
ربك�ة .وبركاته متعدِّ دة؛ فمنها :مغفرة ُذنوب َمن َّ
(ﮝ) أيُ :وض َ
�ع وفيه ال َ

وأن احلسنات فيه ُمضا َعفةَّ ،
َّ
وأن َمن دخله كان آمنًا ،وفيه املاء املبارك ما ُء َز ْم َزم ،وغري ذلك

من الربكات.

من�ارا هيتَ�دي به الع�المَ ؛ فه�و ِقب َلتهم ،وجيتَمع�ون فيه للصالة،
(ﮞ ﮟ) أيً :

ِّ
الض�ال ،وتعليم اجلاهل ،وإقامة
فيحصل فيه :هداية
�ج وال ُعمرة.
ُ
للح ِّ
وه�و مأوى أفئدهتم َ
ِ
العبادات.

(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 ﯝ ﯞ):

(ﮡ) أي :يف ذل�ك البي�ت (ﮢ) :دالئ�ل وعالمات (ﮣ) ُّ
ت�دل عىل ُح ْرمته
املناس�ك واملش�اعرِ ،
و َف ْضله .ويدخل يف تلك العالمات :موضع ِ
كمنى و ُم ْز َدلِفة ،و(ﮤ
ُ
حني ارتفع ال ُبنيان.
وقف عليه
الح َجر الذي َ
اخلليل لبناء الكعبةَ ،
ﮥ) وهوَ :
ِ
الصخرة ل َغوصه فيها ،وبقاء
ومن
الصماَّ ء ،وإالن ُة َّ
الصخرة َّ
املعجزات :بقا ُء أثر قد َميه يف َّ

األثر آالف السنني!

الح َج�ر ُملت َِص ًقا بالكعبةَّ ،
فأخره عمر  إىل ناحية الرشق ،لـماَّ ك ُثر املس�لمون
وكان َ
يف الفتوحات؛ لئلاَّ
خلف املقام.
الصالة
يتعارض
َ
ُ
الطواف بالبيت مع َّ
َ
الدر املنثور ( ،)266،267/2تفسري الطربي ( ،)24،25/6تفسري ابن كثري (.)78/2
((( انظرّ :

((( رواه البخاري ( ،)3366ومسلم (.)520
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كل مقام قامه اخلليل يف ِ
مناسك احلج.
َ
املفسين :املراد بـ (مقام إبراهيم)َ ُّ :
وقال بعض رِّ

الح َرم؛ كما د َّلت عىل ذلك
قول�ه تع�اىل( :ﮧ ﮨ) أي :هذا البيت ،وامل�راد :مجيع َ

الس�وء واألذى .وقيل :من النَّار- ،يعن�ي :إذا دخله مع ِّظام له،
الس�نَّة (ﮩ ﮪ) أي :من ُّ
ُّ

متقربا إىل اهلل.-
عارفا بح ّقهّ ،

أخذهَّ ،
والصيد فيه ال ُين َّفر ،وال جيوز ُ
ومن هذا األمنَّ :
وأن الش�جر واحلش�يش
أن ال َّطري َّ
َّاسَ ،ف َ
ال يحَ ِ ُّل
فيه ال ُيق َطع ،وال جيوز قل ُعه؛ ففي احلديث« :إِ َّن َم َّك َة َح َّر َم َها اهللَ ،ولمَ ْ يحُ َ ِّر ْم َها الن ُ
لاِ م ِر ٍئ ي ْؤ ِمن باهلل واليو ِم ِ
اآلخ ِر َأ ْن َي ْس ِف َك هِ َبا َد ًماَ ،والَ َي ْع ِضدَ هِ َبا َش َج َرةً»((( ،يعني :يقطعها.
َ َْ
ْ ُ ُ
الح َرم كان اس�تجاب ًة لدعوة إبراهيم اخلليل ،عندما قال( :ﯸ ﯹ ﯺ
وهذا األمن يف َ

ﯻ ﯼ) [البقرة.]126 :

وق�د جع َل�ه اهلل تعاىل ِآمنًا شرَ ْ ًعا -قط ًعا -وقدَ ًرا -يف الغال�ب-؛ كام قال تعاىل -ممتنًّا عىل

ُق َريش( :-ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [العنكبوت.]67 :
تأمني الحرم وس�يل ًة إلقامة ِ
العبادات فيه ،ولـماَّ ادعى اليهود هَّأنم مس�لمون؛
ولـَّم�اَّ كان
ُ ََ
إظهارا لفائدة األمن ،وكَش� ًفا حلقيقة َمن يدَّ عي اإلسلام ،ثم ال يأيت
بالح ِّج؛
أم�ر اهلل تع�اىل َ
ً
َ
للح ِّج ،فقال :
بيته َ

(ﮬ) (اللام) لالس�تِحقاق ،أي :جي�ب ح ًّق�ا هلل (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) أي :أن

ِ
رش َعه.
َيقصدوا بيتَه ألداء املناسك ،عىل َ
الو ْجه الذي َ

َّاسَ ،قدْ َف َر َض اهللُ َع َل ْيك ُُم احلَ َّجَ ،ف ُح ُّجوا»،
وق�د
النبي  ،فقالَ « :أ هُّ َيا الن ُ
َ
خطب ُّ
َف َق َال َر ُج ٌلَ :أك َُّل َعا ٍم َيا َر ُس َ
َتَ ،حتَّى َقالهَ َا ثَلاَ ًثاَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل :
�ول اهلل؟ َف َس�ك َ

اس َت َط ْعت ُْم»(((.
« َل ْو ُق ْل ُتَ :ن َع ْم؛ َل َو َج َب ْتَ ،ولمََا ْ
ٍ
�و َو َج َب ْت لمَ ْ َت ُقو ُموا هِ َباَ ،و َل ْو لمَ ْ َت ُقو ُموا هِ َبا
ويف حدي�ث آخرَ « :ل ْو ُق ْل ُتَ :ن َع ْم؛ َل َو َج َب ْتَ ،و َل ْ
ُع ِّذ ْبت ُْم»(((.
((( رواه البخاري ( ،)104ومسلم (.)1354
((( رواه مسلم (.)1337

((( رواه ابن ماجه ( ،)2885وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)5277

644

ٍ
َ
راحلة
وأطاق وقدَ ر (ﯔ ﯕ) أي :بلو َغ البيت ،بوجود
وقوله تعاىل (ﮱ ﯓ)
ٍ
ٍ
ونفقة لعياله ،مع أمن الطريق ،حتى َي ْر ِجع.
وزاد

ُف�را أصغر بترَ ْ ك
ُفرا أكبر َ
بج ْحده�ا ،أو ك ً
وقول�ه (ﯗ ﯘ) هب�ذه الفريض�ة ،س�واء ك ً
أدائها مع االس�تطاعة واإلقرار بوجوهبا؛ (ﯙ ﯚ ﯛ) أيُ :مست ٍ
َغن (ﯜ ﯝ) وعن

َح ِّجهم وعبادهتم.

عمر ِ
بن اخل َّطاب  أنَّه قالَ « :من َ
حي َّج؛ فسوا ٌء عليه
أطاق َ
الح َّج ،فلم ُ
وقال َص َّح عن َ

مات أو نرصان ًّيا»(((.
هيود ًّيا َ

ويف اآليتَني من الفوائد:

ِ
ِ
َّ
وإتيان الناس إليه يف األرض ،هو الكعبة.
للعبادة،
أن أول َبيت ُو ِضع

َّ
ودل احلديث عىل َّ
النبوي ،وبينهام
أن آخر بيت ُو ِض َع ،يأتيه الناس للعبادة ،هو املس�جد
ّ
بيت ِ
املقدس ،وهذه هي املساجد الثالثة التي جيوز السفر َ
الرحال إليها للعبادة.
وشدُّ ِّ
وفيهاَّ :
أن املس�جد األس َبق يف اإلقامة أفضل ،ما مل يتم َّيز َ
فاألول َّية
اآلخر بفضائل أخرى؛
َّ

أحدُ أسباب التفضيل يف املساجد.

إن بيت ِ
وفيهاَ :ر ٌّد عىل اليهود ،الذين قالواَّ :
املقدس أوىل من غريه بأن يكون ِقب َلة تُستق َبل

الصالة.
يف َّ

الس ْع ُي يف هداية الناس ،واألَ ْخ ُذ باألسباب التي
الح َرم
وفيها :أنَّه ينبغي عىل أهل َ
املكي َّ
ِّ

الح َرم هداي ًة للعاملني.
جتعل من َ

ِ
وفيهاَّ :
الصالة؛ من أس�باب
الش�عائر يف املس�جد احلرام،
أن إقامة
والتوجه إىل الكعبة يف َّ
ُّ

اهلداية.

وفيها :أنَّه ال تص ُلح ُق ُلوب الناس إلاَّ ببيت ِ
جيتمعون عليه ،وهتوي أفئدهتم إليه.

وفيهاَّ :
التامسها وإصابتُها هناك.
ربكة َقدَ ًرا وشرَ ْ ًعا؛ فينبغي ُ
أن البيت احلرام قد ح َّلت فيه ال َ
((( تفسري ابن كثري (.)85/2
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وفيه�ا :فضيل ٌة عظيم ٌة للمس�جد احلرام؛ بما َ
جعل اهلل فيه من اآلي�ات الب ِّينات ،الظاهرة

ِّ
لكل أحد ،ومنها :الكعبة ،و َمقام إبراهيم ،وماء زمزم ،وغريها.

ِ
ِ
وفيها :فضيلة ظاهرة إلبراهيم اخلليل ؛ َّ
ش�عائر
صارت
َ
ألن مقاماته يف املناس�ك َ
جلميع الناس.
ِ
ِ
الح َرم ،و َمن يدخلها.
وفيها :وجوب احل ْرص البالغ عىل تأمني منطقة َ
املكي ،الذي َّ
أذل أعناق اجلبابِرة.
الح َرم
ور ْهبة هذا َ
وفيهاَّ :
ّ
قوة َ

باحلج ،ورمحة اهلل هبم؛ حيث ق َّيد الوجوب باالستِطاعة.
حق اهلل عىل عباده
وفيها :بيان ِّ
ِّ

ِ
وفيهاَّ :
فمن استطاع بامله
أن إطالق (االس�تطاعة) يف اآليةُ ،يفيد ش�موهلا للبدَ ن واملال؛ َ
احل�ج عن طريق االس�تِنابة .ويدخل يف االس�تطاعة :االس�تطاعة
وج�ب عليه
دون بدَ ن�ه؛
ُّ
َ
احلج محَ ْ َر ًما.
الرشع َّية ،كأن جتد املرأ ُة القادر ُة عىل ّ
وفيهاَّ :
بح َسب حاله.
ُفرا أكرب أو أصغرَ ،
أن تارك ِّ
احلج يكفر ك ً

أن اهلل مل يأمر عباده باحلج لينت َِفع بذلك؛ فهو س�بحانه غني عن ِ
وفيهاَّ :
العباد وعبادهتم،
ِّ
ٌّ
ُ
يِ
ِ ِ ِ
ضي َفتَضرُ ُّ ونيِ َ ،و َل ْن َت ْب ُل ُغوا َن ْف ِعي
كام قال يف احلديث ال ُقدْ ّ
سَ « :يا ع َبادي ،إ َّنك ُْم َل ْن َت ْب ُل ُغوا رَ ِّ
َف َتنْ َف ُعونيِ »(((.
وفيهاَّ :
يلزم منه أن يكونوا مجي ًعا فقرا َء إليه.
أن استِغناء اهلل عن العالمَ َ ،

ِ
وأنام يف رشائع األنبياء السابقني.
الصالة
ِّ
ويف اآليتني :قدَ ُم َّ
واحلج ،هَّ

ِ
فاآلمر ببنائها هو :املوىل اجلليل ،بواس�طة األمني جربيل ،والقائم
وفيه�اَ :ف ْضل الكعبة،

بال ُبنيان :إبراهيم اخلليل ،واملساعد له :ولده إسامعيل.

إتي�ان البيت للعبادة من أس�باب األمن من ُّ
َ
وفيه�اَّ :
الذنوب ،واخل�روج منها ،وإتيانه
أن

ب لألمن من النَّار.
للن ُُّسك س َب ٌ

ِ
الح َرم ه�و األمن ،حتى َّ
وفيه�اَّ :
إن أه�ل اجلاهل َّية
أن الغال�ب -واق ًع�ا -عىل ح�ال َ

((( رواه مسلم (.)2577

646

وه�م أرباب شرِ ك -كان أحدهم لو وجدَ قاتِ َيتعرض له
�ل أبيه أو أخيه يف َ
الح َرم؛ مل َّ

بأذى(((.

ِ
وفيه�اِ :ع َظ�م ُج ْرم َمن َ
واحلجاج بن
كالقرامطة،
وخال�ف شرَ ْ ع اهلل،
الح َرم،
َ
َّ
خرق أم� َن َ

الثقفي الظامل.
وسف
ّ
ُي ُ

وفيهاَّ :
وفقراِ ،ص َّح ًة و َم َر ًضا،
أن األش�خاص َ
غنى ً
يتفاوتون يف االستطاعةُ ،بعدً ا و ُقر ًباً ،

َخو ًفا وأمنًا.

ٍ
ٍ
وأجر و َف ْض ٍل
بعبادات ال ت�ؤ َّدى يف غريه،
ُص
للح َ�رم؛ حيث اخت َّ
وفيه�ا :فضيلة عظيمة َ

والصالة فيه بامئة ألف صالة.
الح َجر األسودَّ ،
كتسب إلاَّ فيه؛ كالطواف ،وتقبيل َ
فيه ال ُي َ

ْ�ر َف ْضلها ،وشرَ ِ
العبادة :االبتداء ِ
أن ِمن وس�ائل حتبي�ب الناس يف ِ
بذك ِ
وفيهاَّ :
ف مكاهنا؛
َ
النفوس إليها ،وت ِ
ُسارع إىل أدائها.
لتتشوق
ُ
َّ

(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ):

ً
توبيخا؛ فقال( :ﯟ
أمر اهلل تعاىل نب َّيه  أن يس�أل أهل الكتاب عن كُفرهم،
ثم َ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) أي :ألي س�بب تُعانِ�دون وت ِ
وجتحدون (ﯤ ﯥ)
ُنك�رون
َ
ِّ َ
ِ
احلج وغريه.
النبي  فيام جاء به ،من وجوب ِّ
التي د َّلتكم عىل صدق ِّ
لع عىل
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) :هذا هتديدٌ من اهلل تعاىل ،بأنَّه شاهدٌ عىل كُفرهم ،وم َّط ٌ

أعامهلم الس ِّيئة ،وس ُيجازهيم عليها.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن من كفر بآيات اهلل؛ فهو مست ِ
َح ٌّق للتوبيخ.
َ
َّ َ

ِ
بإنكار
وفيها :خطور ُة الكُفر بآيات اهلل ،وهذا يش�مل :آيات�ه الكون َّية ،والكُفر هبا يكون:
أن له رشيكًا يف ِ
ِ
اعتقاد َّ
َّ
إجيادها ،أو ُمعينًا له فيها.
أن اهلل خال ُقها ،أو
((( تفسري الطربي ( ،)29/2تفسري ابن كثري ( ،)413/1تفسري القرطبي (.)326/6
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ِ
بتكذيب جميئها من عن�د اهلل ،أو َر ِّده�ا وخمالفتها.
وآيات�ه الرشع َّي�ة ،والكُف�ر هبا يك�ون:

هلوى ونحوه -فهوُفر أكرب ،وإذا
َ
خالف َ
بعضها ً
واملخالف ُة التا َّمة جلميع اآليات الرشع َّية ك ٌ

كُفر أصغر.

ويف اآلية :إثبات شهادة اهلل تعاىل عىل أعامل بني آدم ،وأنَّه يحُ صيها.
وفيهاَّ :
بالرش ال ُي َ
ؤاخذ عليه اإلنسان ،إلاَّ إذا َع ِم َل به ب َق ْلبِه اعتقا ًدا ،أو
أن حديث النفس
ِّ
بلسانِه وجوارحه.
الح َّجة عىل أهل الكتاب ،وإظهار َع ْجزهم ع�ن إقامة ال ُعذر عىل كُفرهم؛
وفيه�ا :إقام�ة ُ

َّ
ذركم بعدَ م اتِّباعكم آليات اهلل .فلم يأتوا بيشء.
ألن من معنى اآلية :هاتوا ُع َ

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ):

ِ
القارص عىل أن ُف ِس�هم-؛أمر اهلل نب َّيه  بتوبيخ أهل الكتاب عىل كُفرهم
ولـَّم�اَّ َ
رشهم املتعدِّ ي إىل غريهم؛ فقال تعاىل:
َ
أمره -ثاني ًة -بتوبيخهم عىل ِّ

وب�أي ُح َّج�ة متنَعون وت ِ
َرصفون (ﯱ
ألي يشء
ِّ
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) أيِّ :
(الس�بيل) إىل (اهلل)؛ ألنَّه هو الذي
ﯲ ﯳ) ودين�ه وشرَ ْ عه -وهو اإلسلام .-و ُأضيف َّ
للخ ْل�ق ليس� ُلكوه ،وهو ال�ذي ي ِ
وض َع�ه َ
وصلهم إليه س�بحانه ،فـ (س�بيل اهلل) :هو الطريق
ُ
الم ِ
وصل إليه ،وإىل جنَّته وثوابه.
ُ
الرجال والنساء ،فتَفتِنوهم عن دينهم ليكفروا ،أو تُغروهم
(ﯴ ﯵ) باإلسالم ،من ِّ

احلق.
قلوبم ليرتكوا دينَهم َّ
وتستَميلوا هَ

احلق (ﯸ ﯹ) أي:
وقوله (ﯶ) أي :تطلبوهنا (ﯷ) يعني :مائل ًة عن ِّ
ِ
�هداء عىل ما تفعلونُ ،
النبي ،
وش َهداء َترون
واحلال أنكم ُش َ
وتسمعون معجزات ِّ
َ
ِ
التي تدُ ُّل عىل ِصدقهُ ،
تشاهدون من عالماته وآياته.
احلق ،بام
وش َهداء عىل ِّ
بتارك وال ٍ
ٍ
س�اه وال ٍ
والصدِّ ،
(ﯻ ﯼ ﯽ) أي :لي�س
ناس (ﯾ ﯿ) من الكُفر َّ

فيحيص عليكم أعاملكم ،ثم يجُ ازيكم عليها.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أقبح األمور ألاَّ يكتفي الكافر بالكُفر يف نفسه ،حتى جير غريه إليه ،وي ِ
َّ
أن من ِ
وق َعه فيه.
ُ
َّ َ

وفيها :خطور ُة الصدِّ عن سبيل اهلل ،وال ُعدوان عىل الغري.

وفيهاَّ :
الرش؛ ففيه َش َب ٌه من اليهود والنصارى.
غريه عن اخلري ور َّغبه يف ِّ
أن َمن ث َّبط َ

الج ْحد واإلنكار ،أو
بأي وسيلة ،سوا ًء كان بإعالن َ
وفيها :خطورة الصدِّ عن سبيل اهلل ِّ
التش�كيك وإلقاء ُّ
بالسخرية منهم ،أو اضطهادهم ،أوالش ُبهات ،أو ِبفتنة َض َعفة املسلمني
ُّ
ِ
ِ
بمنْع
ليهجروا دينَهم -أو بتأليب
اس�تاملتهم ،أو إغرائهم ُ
بعض األعداء عىل هذا الدِّ ين ،أو َ
ِ
َمن يريد الدُّ َ
الدخول فيه ،أو القيام بتش�ويه ُس�معة أهله ،أو تنفري َ
اآلخرين عنه
خول فيه من
بالدِّ عايات الباطلة -باملقاالت والكتب واألفالم ونحوها.-

ِ
أمر اهلل به ،أو فِ ْعل ما هنى عنه:
وفيها :خطورة
الصاط املستقيم ،بترَ ْ ك ما َ
االعوجاج عن رِّ
ِ
ِ
واالعوجاج يف
فاالعوج�اج يف األوامر يكون بالته�اون فيها والتفريط ،أو اإلفراط وال ُغ ُل ّو.

النواهي يكون بانتهاكها وارتكاهبا.

وفيهاُّ :
تكالب األعدا ُء عىل املسلمني.
والتمس ِك به ،ولو
الشع
َ
ُّ
احلث عىل لزو ِم رَّ ْ
وفيهاَّ :
ورض ًرا من َمنعه.
أن َر ْفع اخلري أشدُّ ُق ً
بحا َ

أن التس� ُّبب يف ِر َّدة املس�لم ،أسو ُأ من التس� ُّبب يف بقاء الكافر عىل كُفرهَّ .
وفيهاَّ :
وأن َرفع
اخلري عن ال َغري ،أسو ُأ من َمنع وصولِه إليه.

وفيهاَّ :
احلق من الباطل ،ويعلمون ِص َّحة دين اإلسالم.
أن رؤساء أهل الكتاب يم ِّيزون َّ

توبي�خ أهل الكت�اب مجي ًعا؛ َّ
ُ
وم ِرميهم،
وفيه�ا:
�ع ل ُكبرَ ائهم و ُعلامئه�م جُ
ألن عوا َّمه�م َت َب ٌ
املعانِدين والصا ِّدين عن سبيل اهلل.
وفيهاَّ :
ألنم ِمن أكرب ُّ
احلق،
الش َهداء عىل ِّ
أن أحبار أهل الكتاب أشدُّ ُجر ًما من عوا ِّمهم؛ هَّ
ِ
وألنم ُموثوقون ومرض ُّيون وم َّت َبعون عند عوا ِّمهم.
وأكثر الناس معرف ًة به ،هَّ
باحلق وهو ي ِ
ويشهد دالئ َله وآياتِه.
عقل وي َفهم،
وفيهاُ :قبح جريمة َمن يكفر ِّ
َ
َ
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وفيهاُ :
كامل ُمراقبة اهلل تعاىل خلَ ْلقه؛ كام قال اهلل  يف آية أخرى( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ) [األحزاب.]52 :

الم ِ
جرمني.
وفيها :انتِفا ُء ال َغفلة عن اهلل تعاىل،
وتنزهيه عن ت َْرك جُمازاة ُ
ُ

(ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ):

الرش؛ َّ
حذر اهلل تعاىل عبا َده املؤمنني
ولـماَّ كان أهل الكتاب هبذه اخلطورة ،وهذا ال َقدْ ر من ِّ
من طاعتهم؛ فقال تعاىل:
(ﰁ ﰂ ﰃ) :النِّداء باإليامن إغرا ٌء ل َقبول ما يأيت من ٍ
خرب للتصديق به ،أو ٍ
أمر
ٍ
وهني المتِثاله.

(ﰄ ﰅ) أي :تُوافِق�وا وتتَّبِع�وا (ﰆ) مجاع�ة وطائفة (ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)

الرش منهم؛ (ﰋ
وهم :اليهود والنصارى ،واملقصود :رؤساؤهم وأحبارهم ،ورؤوس ِّ
ِ
ِ
وإلقاء ُّ
جركم إىل تقديم
تشكيككم،
ﰌﰍﰎ) بام َي ْس َعون إليه من
الش ُبهات بينكم ،أو ِّ
ِ
إشعال ِ
ِ
وإغرائكم باالقتِتال.
الفتنة بينكم
تنازالت تخُ ِرجكم عن اإلسالم ،أو بام ُيريدون من
ُ

وقد ُروي َّ
عظيم الكُفر ،شديدَ ال َّط ْعن يف اإلسالم-
اليهودي -وكان
ش�اس ب َن َق ْيس
أن
َّ
َ
َ
ق�د مت�األَ مع بعض َمن معه ،لتذكري األَ ْوس َ
والخ ْز َرج بما كان بينَهم من احلروب والثارات
أيام اجلاهلية؛ هتييجا هلم عىل االقتِتال أو ِ
الفتنة عن الدِّ ين؛ فنز َلت هذه اآلية(((.
ً
َّ
َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وأنم يس� َعون يف إخراجنا ع�ن دينِنا ،بل
حتذي�ر املؤمنين من َمكْ�ر اليهود والنص�ارى ،هَّ

�و ُّدون ذل�ك؛ كما ق�ال تع�اىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
َي َ

ﮗ ﮘ) [البقرة ،]109 :و َمن و َّد شي ًئا س َعى يف حتقيقه ِّ
بكل سبيل.

أن طائف ًة من أهل الكتاب يس�عون لتحقيق أس�وإ ما ي ِ
وفيهاَّ :
مكن فِ ْعله باملسلمني ،وهو
ُ
َْ َ
ِ
بإخراجهم من اإليامن إىل الكُفر.
الر َّدة،
ِّ
((( سرية ابن هشام ( ،)146/2تفسري البغوي (.)75/2
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وفيها :التحذير من طاعة الك َّفارَّ ،
وأن االس�تجابة هلم س�تؤ ِّدي إىل اهلالك ،إ َّما يف الدُّ نيا
ِ
الر َّدة.-
كاالقتتال بني طوائف املسلمني -أو يف اآلخرة -بالعذاب عىل ِّأظهروا
وفيه�ا :حتذير املس�لمني من َس� ْعي أهل الكت�اب إلخراجهم ع�ن دينه�م ،وإن َ
المس�ا َلـمة والمداهنة ،والصداقة والوالية؛ ألنم يس�ت ِ
َعملون س�ائر الوس�ائل الستِدراج
ُ َ
َّ
هَّ
ُ
ِ
ِ
ِ
الكاذب�ة ،والط ْع ِ
ِ
والتلبي�س ِّ
والتش�كيك يف
�ن
بالش�عارات
بالتموي�ه
املس�لمني إىل الكُف�ر،
والتدرج يف ذلك.
الترشيعات،
ُّ

وفيه�اَّ :
أن ِح ْرص أهل الكتاب عىل إخراج املس�لمني من دينهم ،إنَّام هو ألجل ما َي َرون

ووحدَ هتم.
متسك املؤمنني بإيامهنم َ
من ُّ

ِ
بالس� ْعي يف ِر َّدة املس�لمني ،لكن
وفيها :بيان أنَّه قد يوجد يف أهل الكتاب َمن ال يش�تَغل َّ

يعملون على ذلك؛ بدليل قول�ه تعاىل يف اآلية األخ�رى( :ﮎ ﮏ ﮐ
كثيرً ا منه�م َ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) [البقرة ،]109 :وهم مس َتترِ ون خي َفون

ذر من اجلميع.
علينا؛
فوجب َ
َ
الح ُ

ٍ
أن هؤالء ِ
وفيهاَّ :
بيشء دونه؛
يرضون منَّا بام دون الكُفر .ولو أظهروا ال َقبول
املفسدين ال َ
ِ
أعظم غاياتهِ م و َمطالِبهم.
الر َّدة ،وهي
فإنَّام يفعلون ذلك است ً
ُ
دراجا للمسلمني ،إليقاعهم يف ِّ
وفيه�اَ :
احلذر م�ن التبع َّية لليه�ود والنصارى ،والتش� ُّبه هبم ،ووج�وب ممانعتِهم وعدم
طاعتهم.
وفيه�اَ :
احلذ ُر من أس�اليب أهل الكتاب اخلبيثة يف إضالل املس�لمني وإغوائهم؛ ومنها:

والتنوع يف الدع�وة إىل ال َقبول
الدَّ ع�وة إىل دينه�م يف قال�ب النُّص�ح والرتغيب والرتهي�ب،
ُّ
ِ
ِ
المطلقة ،و ُمس�اواة املرأة بالرجل،
بمبادئه�م
وأفكارهم؛ كالدعوة إىل الدِّ يمقراط َّية واحلر َّية ُ
ربج والس�فور واالختِلاط ،واعتِماد القوانني اجلاهل َّي�ة الوضع َّية األرض َّية
والدَّ ع�وة إىل الت ُّ
الم ِ
ِ
الفوارق
بني األدي�ان ،وإزالة
صادم�ة للرشيعة ،والدَّ ع�وة إىل ُحر َّية االعتِقاد،
والتقارب َ
ُ
ُ
بني املس�لم وغريه ،و َف ْصل الدِّ ين عن احلياة العمل َّية ،وت َْرك بعض الترشيعات -كاحلجاب،
َ

يني
المنكَ�ر ،واجلهاد -واحلدّ من التعليم الدِّ ّ
وإقام�ة احلدود ،واألمر باملعروف والنهي عن ُ
املادي يف األحداث واحلياة.
الرشعي ،واعتامد التفسري
ّ
ّ
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ِ
الس�يطرة واهلَيمنة عىل
وم�ن ذل�ك :إطالق حر َّية التج�ارة من ج َهتهم ،بما يمكِّنهم من َّ

خاصة لل ُّطالب،الربا ،والدَّ ع�وة إىل ال َب ْعثات اخلارج َّي�ة
َّ
اقتصاد املس�لمني ،وإيقاعه�م يف ِّ
تهِ
تهِ
ِ
السموم
وللنِّساء من غري محَ ْ َرم-؛ ليتش َّبعوا
بأفكارهم وثقافا م ومعتقدا م ،ثم يعودوا ل َب ِّث ُّ
ونرش األفكار اهلدَّ امة يف املجتمعات املسلمة.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ):

ذكر اهلل تعاىل استِبعا َد وقوع الكُفر من أصحاب نب ِّيه  ،وهم ُيعاينون تنزي َله
ثم َ

ويتع َّلمون تأوي َله؛ فقال:

والتعجب ،يعن�يَّ :
أن الكُفر بعيدٌ منكم -يا
(ﭑ ﭒ) :االس�تِفهام لالس�تِبعاد
ُّ

النبي  -وحاشاكم منه.
أصحاب ِّ

(ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) أيِ :
تنزل اً
وهنارا ،فيتلوها عليكم نب ُّيـكم ،
ليل
ً

غض ًة طر َّي� ًة ،فيها البيان واهلدى( .ﭘ ﭙ) أي :معكم ،يع ِّلمكم
ويب ِّلغك�م إ َّياها َّ
الكتاب ِ
واحلكمة.

وقد ق�ال النبي  يوما ألصحابهَ « :أي اخل ْل ِق َأ ْعج�ب إِي نًا؟»َ ،قا ُلواِ :
املالئ َك ُة،
ُّ َ
َ ُ ماَ
ً
ُّ
�ال« :الم ِ
ف لاَ
ونَ ،ق َ
َق َ
�ال« :النَّبِ ُّي َ
ُون؟!»َ ،ق َال :النَّبِ ُّي َ
ف لاَ ُي ْؤ ِمن َ
وحى إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َك ْي َ
الئ َك ُة َك ْي َ
ون ُي َ
َ
ُون مع األَنْبِي ِ
ف ال ُي ْؤ ِمن َ
ُي ْؤ ِمن َ
ُون؟!
�اءَ ،ف َك ْي َ
َ
«الص َحا َب� ُة َيكُون َ َ َ
الص َحا َب ُةَ ،ق َالَّ :
ُ�ون؟!»َ ،قا ُل�واَّ :
َّاس إِي نًاَ :قوم جييؤون من بع ِدكُمَ ،في ِجدُ َ ِ
الو ْح ِيَ ،ف ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِ ِه
ون كتَا ًبا من َ
َْ ْ َ
َولكن َأ ْع َج َ
ْ ٌ
ب الن ِ ماَ
ب الن ِ
َّاس َ -أ ِو اخلَ ْل ِق -إِيماَ نًا»(((.
َو َيتَّبِ ُعو َن ُهَ ،ف ُه ْم َأ ْع َج ُ
الصحاب�ة  ،واحلال َّ
أن آيات اهلل ُتتَل�ىَ عليهم ،ونب ُّيهم
تطرق الكُفر إىل َّ
فم�ن أي�ن َي َّ
 يسري هبا فيهم ،ويمتَثِلها ،ويب ِّينها هلم؟!
ويلجأ إليه ،ويست ِ
ْ
َمس ْك بدينه وكتابه؛
(ﭛ ﭜ ﭝ) أي :يتوك َّْل عليه ،ويست َِع ْن به،
َْ

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) أي :طريق واس ٍع ِ
غري ُم ْع َو ٍّج ،وهو اإلسالم املؤ ِّدي إىل اجلنَّة.
((( رواه البزار ( ،)7294وهو يف الصحيحة (.)3215
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ِ ِ
ِ
َار ٌك فِيك ُْم َث َق َل نْ ِ
«و َأنَا ت ِ
ُّور،
النبي َ :
يَ :أ َّولهُ ُ اَم :كت ُ
َاب اهلل ،فيه اهلُدَ ى َوالن ُ
وق�د قال ُّ
َف ُخ ُذوا بِ ِكت ِ
است َْم ِسكُوا بِ ِه »...احلديث(((.
َاب اهلل َو ْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
النبي ،
تيئيس أهل الكتاب َ -مهام حاولوا -من نَيل ُمرادهم يف ارتِداد
أصحاب ِّ
ِ
الناس بعد موته.
بعض
الر َّدة يف َعهده  نادرةً ،وإنَّام ارتدَّ ُ
ولذلك كانت ِّ

وفيها :رد عىل بعض ِ
املبتدعة ،الذين يقولونَّ :
النبي  ارتدُّ وا بعدَ ه
إن
َ
َ ٌّ
أصحاب ِّ
إل أربع�ة ،أو س�بعة !-وه�ذا من أعظ�م ال ُّظ ْلم للنبي ِ وكف�روا اَّ
نفس�ه؛ َّ
ألن فيه
ِّ
هِّاتا ًما له بال َف َش�ل يف تربية أصحابه -وحاشاه  -بل فيه هِّاتام هلل تعاىل بأنَّه اصطفى
الر َّدة!
لنب ِّي�ه وخير خلقه  أصحا ًبا ،يع َل�م هَّأنم لن يث ُبتوا عىل الدِّ ين ،وس�يقعوا يف ِّ
كبريا.
 اَّ
عم يقول الظاملون ُع ُل ًّوا ً

َ
وفيهاَّ :
أعظم مان ٍع
واإلقبال عىل حديث رسول اهلل ؛
أن االعتِصا َم بكتاب اهلل،
ُ

يمنع من الكُفر.

الصحابة ،بأن َ
جعل نب َّي�ه  فيهم وبينهم ،وقد قال
وفيه�اَ :ف ْضل اهلل تع�اىل عىل َّ

احة  يف هذه النِّعمة:
عبدُ اهلل ب ُن َر َو َ
وفينا َر ُس ُ
���ول اهلل َي ْت ُلو كتا َب ُه
الهدَ ى بعدَ ال َع َمى ،ف ُق ُلو ُبنا
َأرانا ُ
اش� ِ
يت جُي��افيِ جنْبه ع��ن فِ��ر ِ
�ه
َيبِ ُ َ
َ َُ َ ْ َ

(((

روف من ِ
إذا َ
الف ْج ِر ساطِ ُع
انش َّق َم ْع ٌ َ
ِ
�ه م ِ
ِ
َ
��ع
أن ما
وق ٌ
نـات َّ
قـال واق ُ
ب� ُ
ت بِالم رْ ِ ِ
ِ ()2
الم َضاج ُع
شك َ
ني َ
إِ َذا ْاس َت ْث َق َل ْ ُ

وفيهاَّ :
والمخا َلطة لل ُقدوات العظيمة ،من أسباب ال َّثبات عىل الدِّ ين.
أن العيش ُ
ِ
وفيها :أثر أهل ِ
الع ْلم وال ُقدوة يف دف ِع ُّ
وتثبيت الناس عىل الدِّ ين.
الش َبه،
ُ

وفيهاَّ :
بني الناس -ببيان تفسري القرآن ،ورشوح احلديث-
والسنَّة َ
أن بقاء أنوار الكتاب ُّ
ِ
الر َّدة.
ُي َث ِّبتهم ،و ُي ْبعدهم عن ِّ
((( رواه مسلم (.)2408

((( رواه البخاري (.)1155
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وفيهاَّ :
أن ال ُّلجو َء إىل اهلل وال ِّليا َذ به ،من أعظم وسائل ال َّثبات عىل الدِّ ين.

وفيهاَّ :
أن َمن جلأ إىل اهلل عند ُّ
الش� ُبهات ،و َف ِز َع إليه عند َو ْس َوسة شياطني اإلنس واجل ِّن؛
َّ
فإن اهلل َي ْع ِصمه و ُي َث ِّبته.
ضامن اهلداية وتأكيدُ و ِ
ُ
قوعها ملن يعت َِصم باهلل.
وفيها:
ُ

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ):

أمرهم بالتَّقوى ،وأوصاهم
ذكر اهلل تعاىل َ
ثبات أصحاب نب ِّيه  عىل الدِّ ين؛ َ
ولـماَّ َ
باالستِمرار عىل ال َّثبات حتى املامت؛ فقال:
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) :فَّس�رَّ اب� ُن مس�عود  التَّق�وى بقول�ه« :أن ُيطاع فال
نسى ،و ُيشكَر فال ُيك َفر»(((.
عص ،و ُيذكَر فال ُي َ
ُي ىَ

ِ
الو ْس� ِع يف اتخِّ اذ
وأكم ُلها ،باس�تفراغ ُ
وقول�ه (ﭩ ﭪ) أي :أب َل�غ التَّق�وى َ
وأدو ُمها َ
وقاية من عذاب اهللِ ،بف ْعل أوامره ،واجتِناب نواهيه.
وقال ابن عباس  يف معنى (ﭩ ﭪ)« :أن يجُ ِ
حق ِجهاده ،وال
اهدوا يف سبيله َّ
َّ
الئم ،ويقوموا هلل ِ
تأخذهم يف اهلل لوم َة ِ
بالق ْسط ولو عىل أن ُف ِسهم وآبائهم وأبنائهم»(((.
املفسينَّ :
ٌ
منسوخ بقوله تعاىل:
إن قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)
كثري من رِّ
وقد قال ٌ

(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16 :

ومفسة هبذه اآلية ،يعني( :ﮧ ﮨ ﮩ
وقال آخرون :ليس�ت منس�وخة؛ بل هي مق َّيدة
رَّ

ﮪ).

قول�ه تع�اىل (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) أي :حافِظوا عىل اإلسلام يف ح�ال ِص َّحتكم
ٍ
أجرى عادته َّ
وسالمتكم؛ لتموتوا عليه؛ َّ
مات
أن َمن عاش عىل يشء َ
فإن الكريم سبحانه قد َ
ٍ ِ
ب َأ ْن ُي َز ْح َز َح َع ِن
النبي َ « :م ْن َأ َح َّ
عليه ،و َمن مات عىل يشء ُبعث عليه؛ ولذا قال ُّ
((( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)297/13واحلاكم يف املستدرك ( ،)3159وإسناده صحيح.
((( تفسري ابن كثري (.)87/2
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ِ
ت إِلىَ الن ِ ِ
اآلخ ِر ،و ْلي ْأ ِ
الن َِّار ويدْ َخ َل اجلنَّ َة؛ َف ْلت َْأتِ ِه منِي ُته وهو ي ْؤ ِمن بِاهلل واليو ِم ِ
ب
َّاس ا َّلذي يحُ ُّ
َ َ
َ َْ
َ َّ ُ َ ُ َ ُ ُ
َُ
َ
َأ ْن ُي ْؤتَى إِ َل ْي ِه»(((.
وقال « :لاَ َي ُمو َت َّن َأ َحدُ ك ُْم إِلاَّ َو ُه َو يحُ ْ ِس ُن بِاهلل ال َّظ َّن»(((.

وذكر اهلل تعاىل من أدعية الصاحلني( :ﯲ ﯳ) [يوسف.]101 :
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
وأنا من ُمقتَضيات اإليامن.
وجوب العناية واالهتامم بالتَّقوى ،هَّ

وفيها :وجوب املبا َدرة إىل اإلسالم ،والبقاء عليه.

ِ
أن َم�دار املصير على اخلامتةَّ ،
وفيه�اَّ :
املس�لم ألاَّ ُي َغِّي�رِّ وال يب�دِّ ل .وهبذا تظهر
وأن عىل
بني هذه اآلية ،وقولِه تعاىل يف ٍ
آية قب َلها( :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [آل عمران.]100 :
ال َعالقة َ
ليحص َل التوفيق ،لل َّثبات عىل اإلسلام
وفيه�ا :االس�تِعداد للموت بعمل الصاحل�ات؛
ُ
حتى املامت.
وحتذير ممَّا بعد املوت.
وفيها :إشار ٌة
ٌ

وفيهاَّ :
تتفاوت.
أن التَّقوى يف ال ُق ُلوب َ

وحسن اخلامتة.
وفيها :بيان ال َعالقة َ
بني التَّقوى ُ
أن َمن كان يف حال ِص َّحته ونش�اطه ُم ِ
وفيه�اَّ :
داو ًما عىل تقوى اهلل وطاعته واإلنابة إليه؛
ث َّبته اهلل عند موته ،ورز َقه ُحس َن اخلامتة.

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ):

ثم بينَّ اهلل تعاىل وسيل َة ال َّثبات عىل الدِّ ين حتى املامت؛ فقال:

((( رواه مسلم (.)1844
((( رواه مسلم (.)2877
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رش َع�ه -وه�و اإلسلام -وبكتابه
(ﭱ ﭲ ﭳ) أيَّ :
متس�كوا بدين�ه ال�ذي َ
وه�و القرآن .-و(حبل اهلل) :هو َعهده وكتابه وشرَ عه ،س�مي بذلك؛ ألنَّه الم ِوصل إليه،
َْ
ُ
ُ ِّ َ
ْ
و ُأضيف إىل (اهلل)؛ ألنَّه هو الذي أنز َله.

التمس�ك ب�ه .وق�د ق�ال النبي
وقول�ه (ﭴ) أي :ك ُّلك�م ،فكون�وا جمت َِمعين على
ُّ
« :و َأنَا ت ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُّورَ ،ف ُخ ُذوا بِ ِكت ِ
َاب اهلل
َ
َار ٌك فيك ُْم َث َق َلينْ ِ َ :أ َّولهُ ُماَ  :كت ُ
َاب اهلل ،فيه اهلُدَ ى َوالن ُ
است َْم ِسكُوا بِ ِه »...احلديث(((.
َو ْ
ِ
ِ
رواية« :إِنيِّ ت ِ ِ
ٍ
ِ
ها َأ ْع َظ ُم من َ
اآلخ ِر:
ويف
َار ٌك فيك ُْم َما إِ ْن تمَ َ َّس ْكت ُْم بِه َل ْن تَض ُّلوا َب ْعديَ ،أ َحدُ مُ َ
ِ
السماَ ِء إِلىَ األَ ْر ِ
ضَ ،و ِعترْ َ تيِ َأ ْه ُل َب ْيتِي.(((»...
كت ُ
َاب اهللَ ،ح ْب ٌل ممَ ْدُ و ٌد من َّ
«ح ْبل اهلل :القرآن»((( ،وقال أبو العالية « :اعت َِصموا
قال عبدُ اهلل ب ُن مسعود َ :

باإلخالص هلل وحدَ ه»(((.

وقوله (ﭵ ﭶ) أي :كام تفرق الذين من ِ
الف
قبلكم ِش َي ًعا وأحزا ًبا ،وال ختت َِلفوا اختِ َ
َّ
ِ
يتضمن األم�ر باالجتامع.
التف�رق هنا
والنهي عن
بعض�ا.-
أه�ل اجلاهل َّي�ة -يقتُل بعضهم ً
َّ
ُّ
ُ
تفرقوا ،وعليكم باجلامعة.
فاملعنى :ال َّ
وقد قال النبي « :إِ َّن اهللَ َي ْرضىَ َلك ُْم ثَلاَ ًثاَ ،و َيك َْر ُه َلك ُْم ثَلاَ ًثاَ ،ف رَ ْيضىَ َلك ُْمَ :أ ْن
َت ْع ُب�دُ و ُهَ ،ولاَ ت رْ ِ
ُشكُوا بِ ِه َش� ْي ًئاَ ،و َأ ْن َت ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهلل جمَ ِي ًع�ا َولاَ َت َف َّر ُقواَ ،و َيك َْر ُه َلك ُْمِ :ق َيل
الَ ،وإِ َضا َع ِة الم ِ
َو َق َالَ ،و َك ْثر َة الس َؤ ِ
ال»(((.
َ
َ ُّ

ٍ
ضاللة ،وإمجاعها معصو ٌم؛ كام يف احلديث« :إِ َّن
ومن مزايا هذه األُ َّمة :هَّأنا ال جتت َِمع عىل
اهلل لاَ يجَ ْ َم ُع ُأ َّمتِي َ -أ ْو َق َالُ :أ َّم َة محُ َ َّم ٍد َ -علىَ َضلاَ َل ٍة»(((.
((( رواه مسلم (.)2408

((( رواه الرتمذي ( ،)3788وهو يف صحيح اجلامع (.)2458
((( رواه الدارمي يف سننه ( ،)3317بإسناد صحيح.
((( تفسري ابن أيب حاتم (.)724/3
((( رواه مسلم (.)1715

((( رواه الرتمذي ( ،)2167وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)1848
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(ﭸ) ِ
والتفرق،
بألسنَتكم و ُق ُلوبكم ،وتذكَّروا ما كنتُم فيه يف اجلاهل َّية من العداوة
ُّ
وما أصبحتُم عليه يف اإلسلام من األُ ْلف�ة واالجتِامع .وهذه هي (ﭹ ﭺ ﭻ) ِ
ومنَّته
ٍ
حروب وفِتَن وثارات.
و َف ْضله (ﭼ ﭽ ﭾ) تتقاتَلون بينكم ،يف

والخ ْ�ز َرجَ « :-ألمَ ْ َأ ِجدْ ك ُْم ُض اً
النبي  لألنص�ار -وه�م األَ ْوس َ
لاَّل،
وق�د قال ُّ
نيَ ،ف َج َم َعك ُُم اهللُ بيِ ؟»(((.
َف َهدَ اك ُُم اهللُ بيِ ؟ َو َعا َل ًةَ ،ف َأ ْغنَاك ُُم اهللُ بيِ ؟ َو ُم َت َف ِّر ِق َ

رِ
صت�م
وه�ذا معن�ى قول�ه (ﭿ ﮀ ﮁ) أي :مج َعه�ا على املح َّب�ة؛ (ﮂ) ْ
ِ
أنعم اهللُ به عليك�م (ﮄ) يف الدِّ ين ،متحا ِّبني
(ﮃ) وه�ي :نعمة اإلسلام ،الذي َ
جمت َِمعني.

ِ
ات ِمي َت ًة
وق�د قال
جلماَ َع َةَ ،فَم�اَ َت؛ َم َ
�ار َق ا َ
النب�ي َ « :م ْن َخ َر َج م�ن ال َّطا َعةَ ،و َف َ
ُّ
ٍ
ٍ
اه ِلي� ًة .وم�ن َقات ََل حَ ْت َت راي ٍة ِعمي ٍة ،ي ْغ َض ِ
ِ
ِ
ْص َع َص َب ًة،
ُ
َ َ ِّ َّ َ
َج َّ َ َ ْ
ب ل َع َص َب�ةَ ،أ ْو َيدْ ُعو إلىَ َع َص َبةَ ،أ ْو َين رُ ُ
َف ُقتِ َل؛ َف ِق ْت َل ٌة ج ِ
اه ِل َّي ٌة »...احلديث(((.
َ
(ﮅ) -يا معرش األَ ْوس َ
وح ْرف
والخ ْز َرج -قبل اإلسلام (ﮆ ﮇ) أيَ :ط َرف َ
(ﮈ ﮉ ﮊ) م�ن جهنَّ�م ،لي�س بينكم وبين الوقوع فيه�ا إلاَّ أن متوتوا على كُفركم؛
ونجاكم.
(ﮋ ﮌ) َّ

قوله (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) أيُ :ي ِ
العالمات الدا َّلة عىل
ظهر و ُي َف ِّصل (ﮒ) وهي:
ُ
ربوبيته ووحدانيته ِ
وحكمته ،سوا ًء يف ذلك اآليات الكون َّية ،أو الرشع َّية.
َّ
ُ َّ
فتخرجوا من
(ﮓ ﮔ) هداي� َة الدّ الل�ة واإلرش�اد ،وهداي� َة التوفي�ق إىل ِّ
احل�قُ ،
الضاللة ،وتس ُلكوا سبيل االستِقامة.
َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب االجتِامع عىل طاعة اهلل.
ُ

وفيها :وجوب التحاكُم إىل شرَ ْ ع اهلل.

((( رواه البخاري ( ،)4330ومسلم (- )1061واللفظ له.-
((( رواه مسلم (.)1848
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ِ
ِ
وفيه�اِ َّ :
تفرقت:
أن اجتماع األُ َّمة عصم ٌة هل�ا من الباطل ،وعصم ٌة هلا من األع�داء ،وإذا َّ
وق َعت يف البِدعة والضاللة ،وتس َّلط عليها أعداؤها.
تفرق األبدان واالجتِهادات :فال بأس به ،لكن بال
تفرق ال ُق ُلوب ،أما ُّ
ويف اآلي�ة :حتريم ُّ

ِ
تعصب.
هجران ،وال ُّ

وفيها :استِحضار نِ َعم اهلل عىل العبد ،والتحدُّ ث هبا.
وفيهاَّ :
لس ْلب النِّعمة.
التفرق س َب ٌ
ب َ
أن ُّ

الصحابة .
وفيهاَ :ف ْضل اهلل تعاىل عىل َّ
وفيهاَّ :
أن الن ََّار فيها ُح َف ٌر للعذاب.
وفيها :حتريم االبتِداع يف الدِّ ين.

وفيها :النهي عن ِّ
كالتعصب للقبيلة ،أو البلد ،أو اجلنس َّية.
التفرق،
ُّ
كل س َبب يؤ ِّدي إىل ُّ
وفيها :خطورة املوت عىل الكُفر.

وفيهاَّ :
أن االختِالف يف الرأي ال بأس به ،إذا كان ال يؤ ِّدي إىل تنا ُفر ال ُق ُلوب.
وفيهاَّ :
أن اجلامعة رمح ٌة ،وال ُفرقة عذاب.

وفيهاَّ :
أن اجلامعة من أعظم نِ َعم اهلل عىل العبد ،بعد اهلداية إىل اإلسالم.
ِ
وفيهاَّ :
بشع اهللُ ،
وشكر نِعمته؛ من أسباب اهلداية.
أن االعتصام رَ ْ

ِ
ِ
ِ
وتبيني
واإلنق�اذ من النَّ�ار،
بين ُق ُلوهبم،
وفيه�اِ :منَّ�ة اهلل تع�اىل عىل املؤمنين،
بالتأليف َ

اآليات.

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ):

حابة والمؤمنين؛ ذكَّرهم بام جيب عليه�م جتاه ِ
ول ذكر اهلل تع�اىل ِمنَّته على الص ِ
دينه؛
َّ
ُ
ـَّم�اَّ َ
فقال:
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المؤمنين .واملعن�ى:
(ﮖ) (اللام) لألم�ر ،أي :و ْلتوج�د (ﮗ) ي�ا معشر ُ
بعضك�م ،أو :ولتكونوا أنتم مجي ًعا (ﮘ ﮙ) أي :مجاع ٌة قائم ٌة و ُمنت َِصب ٌة َيدْ ُعون الناس

خري الدُّ نيا واآلخرة ،وما فيه صالح الناس يف معاشهم ومعادهم.
(ﮚ ﮛ) :يشمل َ

(ﮜ) الن�اس (ﮝ) (املع�روف)ُّ :
وأق�ره ،وه�و
كل م�ا استحس�نَه الَّش�رَّ ْ ع
َّ
معروف عند العقالء وأصحاب ِ
الف َطر السليمة.
ٌ
ُ

َف ع�ن اليشء ،أي :يطلبون من الناس أن ي ُك ُّفوا (ﮟ
(ﮞ) (النه�ي) :ط َلب الك ِّ
ف ُقبحه العقالء ،وأصحاب ِ
الف َطر السليمة.
ﮠ).
ُ
وعر َ َ ُ ُ
الشعَ ،
ُ
و(المنكَر) :ما أنكر ُه رَّ ْ
ِ
المنكَ�ر (ﮣ
(ﮢ) الدَّ اع�ون إىل اخلير ،اآلم�رون باملع�روفُ ،
الناه�ون ع�ن ُ
السلامة
فجمعوا َ
أدركوا ما ط َلبواَ ،
بني َّ
هربوا؛ َ
رش ما منه َ
ﮤ) :الذين َ
ونجوا من ِّ
والغنيمة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

المنكَر ،فإن مل
أنَّ�ه جي�ب أن يكون يف األُ َّمة َمن يقوم بفريضة األمر باملعروف والنهي عن ُ
حيصل االكتفاء ِ
وجب عىل مجيع األُ َّمة القيام بذلك ،وإلاَّ أثِ ُموا مجي ًعا ،وكان اجلزاء
ببعضهم؛
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
يِ
ِ
الم ْع ُ�روفَ ،و َل َتن َْه ُو َّن َع ِن املنْك َِرَ ،أ ْو
كما قال
النب�ي َ :
«وا َّلذي َن ْفس بِ َيدهَ ،لت َْأ ُم ُر َّن بِ َ
ُّ
َلي ِ
تجاب َلك ُْم»(((.
وش َك َّن اهللُ َأ ْن َي ْب َع َث َع َل ْيك ُْم ِع َقا ًبا ِمنْهُ ،ث َّم تَدْ ُعونَه فَلاَ ُي ْس
ُ
ُ
واحلث عليهَّ ،
ُّ
وأن هذا من صفات أهل
والرتغيب فيه،
وفيه�ا :فضيل ُة الدَّ عوة إىل اخلري،
ُ

الفالح.

وفيها :أنَّه جيب إعداد َمن يقوم بفريضة الدَّ عوة ،واألمر ،والنهي ،ويحُ ِسن ذلك.

وفيها :أنَّه جيب االس�تِمرار يف العمل هب�ذه الواجبات الثالثة -الدعوة إىل اخلري ،واألمر

الرشعي.
المنكَر-؛ حتى يتح َّقق البال ُغ واملقصو ُد
ُّ
باملعروف ،و النهي عن ُ

وفيهاَّ :
نابع من القيام هبذه الواجبات الثالثة.
أن فضيلة هذه األُ َّمة وشرَ َ فها؛ ٌ

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)7070
((( رواه الرتمذي (،)2169
َّ
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وفيه�اَّ :
ف�رض عىل الكفاية؛ بدليل( :الم األمـ�ر) يف قوله تعاىل:
أن ه�ذه األمور الثالثة ٌ

(ﮖ).

وفيه�ا :أمه َّي�ة اإلخالص يف الدَّ ع�وة؛ َّ
ألن هؤالء الدُّ عاة َيدْ عون الن�اس إىل اخلري ،ال إىل
أن ُف ِسهم.
ِ
بالشع،
وفيه�ا :وج�وب تع ُّلم اخلري -ألج�ل الدَّ عوة إليه-؛ فلا ُبدَّ للداعية م�ن الع ْلم رَّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
واألس�اليب
والوس�ائل
�ؤون املدْ ُع ِّوين ،و ُل َغتِهم،
والع ْل�م باحلال ،وهذا يش�مل :معرفة ُش
الناجحة ،والم ِ
ِ
ناسبة يف دعوهتم.
ُ
وفيهاَّ :
الرجال ،وال إىل
والسنَّة ،ال إىل آراء ِّ
أن الدَّ عوة الصحيحة هي الدَّ عوة إىل الكتاب ُّ

ُموا َفقة الدَّ اعي عىل ما هو عليه.

ِ
المنكَ�ر ،وتأييدهم وإعانتهم،
وفيه�ا :نُرصة الدُّ ع�اة واآلمرين باملع�روف والناهني عن ُ
وإكرامهم؛ ألنم من أهل الفالحِ ،
القائمني بأمر اهلل.
هَّ
والعمل ،والك َِلمة وال ُقدْ وة.
وفيها :الدَّ عوة إىل اخلري بالقول
َ

وفيه�اَّ :
وتليِّ ش�خص َّيتها،
أن ه�ذه األم�ور الثالثة املأم�ور هباُ ،تبِّي�نِّ ُهو َّية ه�ذه األُ َّمة ،جُ َ
ومت ُّي َزها.
المنكَر :فإنَّه
وفيها :فضيلة األمر باملعروف ،سوا ًء كان املعروف واج ًبا أو ُمستح ًّبا ،وأ َّما ُ

حمرم.
ك َّله َّ

ِ
وفيه�اَّ :
الس�لطان؛ ل ُقدرهتم
أن أوىل الن�اس هبذه اآلية ه�م :أصحاب الع ْلم ،وأصحاب ُّ

عىل القيام هبذا الواجب العظيم.

المنكَر؛ فمع هَّأنام يدخالن يف الدَّ عوة إىل اخلري،
وفيها :أمه َّية األمر باملعروف والنهي عن ُ
ِ
خصهام اهلل تعاىل ِّ
خلطورة شأهنام.
بالذكر؛
لكن َّ
بني ِ
خري الدُّ نيا -كالبيع والِّش�رِّ اء والنِّـكاح -واآلخرة
وفيه�ا :أنَّه ال
الج ْمع َ
تع�ارض يف َ
ُ

والح ِّج.-
كالصالة والصيام ََّ
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(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ):

ِ
وإقامة الدِّ ي�ن بالدَّ عوة إليه؛ َّ
التفرق
أم�ر اهلل تعاىل عبا َده باالجتِماع،
حذره�م من ُّ
ولـَّم�اَّ َ
واالختِالف؛ فقال تعاىل:

معشر املؤمنين( -ﮨ ﮩ) وتنا َف َ�رت ُق ُلوهب�م بالعداوة،
(ﮦ ﮧ) -ي�ا
َ
كاليهود والنصارى (ﮪ) يف الدِّ ين ،وكانوا ِش َي ًعا وأحزا ًبا (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)
ِ
احلق.
أي :اآليات
الواضحات ،الدا َّلة عىل ِّ

ويف احلدي�ثَ « :ألاَ إِ َّن م�ن َقب َلكُم من َأه ِل ِ
الكت ِ
ني ِم َّل ًةَ ،وإِ َّن
َاب ا ْفترَ َ ُقوا َعلىَ ثِنْ َتينْ ِ َو َس� ْب ِع َ
ْ
َ ْ ْ ْ
ِ
�ذ ِه املِ َّل� َة س� َت ْفترَ ِ ُق َعلىَ ثَلاَ ٍ
ه ِ
ني :ثِنْت ِ
َان َو َس� ْب ُع َ
جلن َِّةَ ،و ِه َي
ث َو َس� ْب ِع َ
َ
ون فيِ الن َِّارَ ،و َواح�دَ ٌة فيِ ا َ
َ
جلماَ َع ُة»(((.
ا َ

ويف رواي�ةُ « :ك ُّله�م فيِ الن َِّار إِلاَّ ِم َّل ًة و ِ
احدَ ةً»َ ،قا ُلواَ :و َم ْن ِه َي َيا َر ُس َ
�ول اهلل؟ َق َالَ « :ما َأنَا
َ
ُ ْ
َع َل ْي ِه َو َأ ْص َحابيِ »(((.

ذكر تع�اىل عاقب� َة املخت َِلفين؛ فقال( :ﮱ) :اس�م إش�ارة للبعي�د؛ دالل ًة عىل
ث�م َ
ِ
والض ْعف ُّ
والذ ِّل ،ويف اآلخرة:
انحطاط مرتَبته�م (ﯓ ﯔ ﯕ) يف الدُّ نيا :باالقتِتال َّ

بالعذاب األليم يف النَّار.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
النهي عن التش ُّبه بأهل الكتاب.

التفرق واالختِالف.
وفيها :التحذير من الوقوع فيام وق َعت فيه األُ َمم قب َلنا ،من ُّ
الح َّج َة عىل الناس ،ببيان اآليات هلم.
وفيها :إقامة اهلل ُ

َ
وفيه�اَّ :
حصل بس� َبب اتِّبا ِع اهلوى،
فيمن قبلنا بس� َبب اجلهل؛ وإنَّام
أن
التف�رق مل ُ
حيصل َ
ُّ
ِ
كل ذي ٍ
وإعجاب ِّ
رأي برأيه ،وبسبِبه نشأت البِدَ ع.
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)2641
((( رواه أبو داود (،)4597
َّ
وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
((( رواه الرتمذي (،)2641
َّ
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أن التفرق يف ِ
املناهج واملسالِك يؤ ِّدي إىل اختالف ال ُق ُلوبَّ ،
والشحناء والبغضاء،
وفيهاُّ َّ :
واالقتِتال.
التعصب للبِدعة.
وفيها :خطورة االبتِداع يف الدِّ ين ،ثم
ُّ

ِ
وفيهاَّ :
وإراقة دمائها ،و َط َم ِع األُ َمم األخرى
تفر ِق األُ َّمة وهزيمتِها،
أن البِدَ ع من أسباب ُّ

فيها.

وفيه�ا :التحذي�ر من االختِالف يف أصل الدِّ ين .وأ َّما املس�ائل االجتهاد َّيةَّ :
فإن اختِالف
بني عقول ِ
آراء العلماء فيه�ا ليس عي ًبا ،وال مذمو ًما؛ َّ
العباد ،فال ُيمكن
ألن اهلل تعاىل
َ
ف�اوت َ
اتِّفا ُقهم عىل ٍ
رأي واحد يف ِّ
كل األمور.
وفيهاَّ :
التفرق بس َبب خفائه.
التفرق بعد بيان ِّ
احلق ،أشدُّ ً
قبحا من ُّ
أن ُّ

وفيها :وعيدٌ من اهلل للم ِ
بتدعة يف األُ َمم السابقة ،ويف هذه األُ َّمة ،بالعذاب العظيم.
َ
ُ

ِ
ِ
ويؤخ�ذ م�ن هذه اآلية -م�ع التي قبله�اَّ :-
واألم�ر باملعروف
ع�وة إىل اخلري
أن ت َْرك الدَّ
َ
التفرق؛ َّ
ألن الدَّ عوة إىل اخلري متنَع نُش�وء البِ�دَ ع ،وإنكار
المنكَر ،من أس�باب ُّ
والنه�ي ع�ن ُ

المنكَر يقيض عليها إذا نشأت.
ُ

وفيهامَّ :
ب للوقاية من العذاب ،وإنقاذ
أن ت َْرك البِدَ ع،
والس�نَّة؛ س� َب ٌ
والتمس�ك بالكتاب ُّ
ُّ

الغري منه.

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ):

ث�م بَّي�نَّ اهلل تعاىل َ
زمان وق�وع هذا العذاب؛ فق�ال( :ﯗ ﯘ) أي :فا ْذكُروا ي�و َم القيامة،
بحسناهتم.
والسور َ
الذي تستنري فيه وتتألأل (ﯙ) وهي :وجوه املؤمنني ،ممَّا َيرونَه من ال َف َرح رُّ
(ﯚ ﯛ) وه�ي :وج�وه الك َّفار ،وأهل البِدَ ع املك ِّفرة ،بس� َب ِ
ب ما ت�راه من الكآبة

وال َغ ِّم بس ِّيئاهتا.
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رؤوس اخل�وارج منصوب� ًة عىل َد َرج
وق�د ق�رأ أب�و ُأمامة  ه�ذه اآلية ،حينما رأى
َ
ِ
مسجد دمشق ،بعد َقت ِْلهم(((.

والسواد الذي يقع للوجوه عىل حقيقته؛ وهو بس َب ِ
ب ما ُي َب رَّش به هؤالء ،وهؤالء.
وهذا البياض َّ

(ﯝ) (أ َّم�ا) للتفري�ع والتفصيل (ﯞ ﯟ ﯠ) م�ن املرتدِّ ين واملنافِقني
واملب ِ
تدعة -أصحاب البِدَ ع املك ِّفرة -و َمن كان مؤمنًا من أهل الكتاب ثم ارتدَّ بعد بِ ْعثة النبي
َ

ّ ،
الزبان َية:
وكل كافر بعد اإليامن :ف ُيل َقون يف النَّار ،ويقول هلم اهلل تعاىل ومالئكتُه َّ
ِ
وظهور ما
(ﯡ ﯢ ﯣ) :اس�تِفهام توبيخ�ي؛ أي :هل كان كُفرك�م إلاَّ بعد إيامنِكم
والنبوة-؟!
يوجب اإليامن -من دالئل التوحيد
َّ

(ﯤ ﯥ) ُ
بي
وادخلوه .ويف هذا جمَ ْ ٌع هلم َ
بني األمل البدَ ِّين باإلحراق ،واألمل ال َق ْل ِّ
النفيس بالتوبيخ واإلهانة (ﯦ ﯧ ﯨ) باهلل ،ورسوله ،وما ُأ ِنز َل عليه.
ِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
انقسموا يف الدُّ نيا.
انقسام الناس يف اآلخرة ،كام َ

والنفيس للك َّفار يف اآلخرة.
بني العذاب البدَ ِّين
الج ْمع َ
وفيهاَ :
ِّ

أن ما يقع يوم القيامة للك َّفار بعضه أشدُّ و ْط َأة من بعض؛ ِ
وفيهاَّ :
فمن َّ
الشدائد واألهوال
َ
َ

الص ُحف ،وعند وزن األعامل،
التي تصي ُبهم :رؤية األهوال بعد القيام من القرب ،وعند قراءة ُّ
وعند فتح أبواب النَّار.

وفيها :المقابلة ِ
واملقارنة بينهام؛ ليع ُظم يف نفس املؤمن
بذكر حال أهل اجلنَّة وأهل النَّار،
ُ َ
َ

واخلوف من عذابه.
رجا ُء رمحة اهلل،
ُ

ِ
وفيهاَّ :
نورا يف َو ْجهه،
أن نور ِّ
احلق الذي كان عليه صاح ُبه يف الدُّ نياُ ،يكْس�به يو َم القيامة ً
ونورا يف اجلنَّة .كام َّ
أن ُظ ْلمة الباطل ُتك ِْس�ب صاح َبها ُظ ْلم َة الوجه يو َم
الصاطً ،
ونورا عىل رِّ
ً
ال َب ْعث ،وظلم ًة يف النَّار.
((( رواه الرتمذي ( ،)3000وقال األلباين يف صحيح سنن الرتمذي« :حسن صحيح».
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ويف هذه اآليةَّ :
الوجه هو الكُفر والبِدعة.
أن س َبب سواد َ

ويف ٍ
آية أخرىَّ :
أن س� َببه الك َِذب عىل اهلل ،فقال تعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [الزمر.]60 :

ويف آي�ة أخ�رى :هَّأن�ا الس� ِّيئات ،كما يف قول�ه( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [يونس.]27 :

ويف آي�ة أخرىَّ :
أيضا ،كام يف قول�ه تعاىل( :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
أن س� َببه ال ُفجور ً

السواد.
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ) [عبس ،]42-40 :و(ال َقترَ ة) هيَّ :
ويف اآليةَّ :
أن اجلزاء من ِجنس العمل.

وفيهاَّ :
فالتحول من حال اإليامن إىل الكُفر
حيصل َت َب ًعا لتبديل االعتقاد؛
ُّ
أن تبديل ال َّلون ُ
أبيض
الس�واد والعذاب يو َم القيامة ،ولو كان صاح ُبه يف الدُّ نيا َ
يف الدُّ نيا ،س� ُيقابِله ُّ
حتو ٌل إىل َّ

ُمنَ َّع اًم.

وفيه�اَّ :
عرفون و ُيم َّيزون يف الس�عادة َّ
والش�قاء بألواهنم ،خال ًفا
أن الن�اس يو َم القيام�ة ُي َ

حلاهلم يف الدُّ نيا؛ فال َف ْضل ألبيض عىل أسود وال غريه ،إلاَّ بالتَّقوى.
وفيهاِ :
انكشاف ِ
املجرمني وافتِضاحهم يو َم القيامة.

(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):

ذكر اهلل تعاىل َ
وجوههم من أهل الكُف�ر والبِدعة ،وابتدأ هبم
حال الذين اس�و َّدت
ُ
ولـَّم�اَّ َ
للتحذير من حاهلم؛ ع َّقب ذلك ِ
بذكر حال أهل اإليامن؛ فقال:

والسور؛
(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) :وهذا البياض
حقيقي ،وهو من استنارهتا بال َف َرح رُّ
ٌّ
لِـام َيرون من حس�ناهتم وثواهبا .وهذا البياض عا ٌّم ألهل اإليامن ،من هذه األُ َّمة و َمن س�بقها،
خاص ٍ
ٍ
الوضوء.
ولكن ملؤمني هذه األُ َّمة زيادة
ونور يف أعضائهم؛ من أ َثر ُ
بياض ٍّ

ث�م قال تعاىل ع�ن مصري املؤمنين مجي ًع�ا( :ﯮ ﯯ ﯰ) واملراد هب�ا :اجلنَّة (ﯱ ﯲ
ِ
يتحولون وال يخُ َرجون.
ﯳ) أي :دائمون ،ال يموتون ،وال َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن املؤمنني ال يدخلون اجلنَّة إلاَّ برمحة اهللَّ ،
َّ
وأن ِمن رمحة اهلل :نجاتهَ م من النَّار.
السنَّة.
وفيهاَ :ف ْضل اتِّباع ُّ

وفيهاَّ :
أبدي.
أن ُخ ُلود املؤمنني يف اجلنَّة ُيراد به هنا :التأبيد؛ فهو خلو ٌد ٌّ
وفيه�ا :إطالق (الرمحة) على اجلنَّة ،واجلنَّة أثر من آثار رمح�ة اهلل تعاىل؛ فالرمحة رمحتان:
رمح�ة خملوق�ة ،ومنها :اجلنَّة ،والرمحة التي أنزهل�ا اهلل إىل األرض يرتاحم هبا ِ
العباد والبهائم،
َ ُ
أمسكها اهلل عنده ،والرمحة باملطر.
والرحمَ َات التِّسع والتسعون التي َ
َّ

الرمحة التي هي صفة من صفات اهلل تعاىل.
ورمحة غري خملوقة ،وهي َّ

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ):

قول�ه تعاىل (ﯵ ﯶ ﯷ) أيُ :ح َججه وب ِّيناته التي أنزهلا ،وهي :اآليات الرشع َّية يف

النبي  -بواسطة جربيل (ﯺ)
كتابه (ﯸ ﯹ) :نقرؤها عليك -يا هُّأيا ُّ

أي :نازل� ًة ومصحوب� ًة بهِ ،صد ًقا يف األخبار ،وعَ�دْ اًل يف األحكام ،فهي من عند اهلل ح ًّقا بال

ٍّ
للحق فيام اشتم َلت عليه.
ومتضمنة
شك،
ِّ
ِّ

(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) أي :فال ِ
وجوههم وال الذين اسو َّدت
ابيضت
يظلم الذين َّ
ُ
عقاب ٍ
ِ
أحد بغري ذنب ،وال
وجوههم من عباده ،وال يأخذ أحدً ا بغري ُج ْرم منه ،وال يزيد يف
ُ
ي ِنقص من ثواب الم ِ
حس�ن .وهو س�بحانه ما أرا َد بام أنز َله عليهم إلاَّ هدايتهم .و(ال ُّظ ْلم):
ُ
ُ

وضع اليشء يف غري موضعه.

و(العالمَون)ُّ :
كل يشء سوى اهلل.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
إضاف�ة (اآلي�ات) إىل اهلل ،واملقص�ود :آيات القرآن -وهي غري خملوق�ة -وهذا من باب
الصفة إىل املوصوف ،ال من باب إضافة املخلوق إىل خالِقه.
إضافة ِّ
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احلق تعاىل ،فال ُش�بهة فيه ،وال َ
وفيه�اَّ :
باطل ،وال تنا ُق َض ،وال
حق ،نزل من ِّ
أن الق�رآن ٌّ

اختالف.
َ

ِ
حرم ال ُّظ ْلم عىل نفس�ه ،ونفى
دح
وفيه�اَ :م ٌ
عظي�م هلل  ،وبيان َف ْضله عىل عباده؛ بأن َّ
ٌ

إراد َة ال ُّظ ْلم بعباده ،ولو أرا َد سبحانه أن ُي َع ِّذب َخ ْلقه مجي ًعا؛ َّ
غري ظامل هلم؛ ألنَّه
لعذهبم وهو ُ
مالِكهم ،يفعل فيهم ما يشاء.
ويف اآلي�ة :أنَّ�ه إذا انت َفت إراد ُة ال ُّظ ْلم من�ه تعاىل؛ انتفى ال ُّظ ْل�م؛ َّ
ألن اهلل ال ُمك ِْره له ،وما

أرا َده فال ُبدَّ أن يكون.

وفيهاَّ :
وتعذيب الك َّفار ال ُظ ْل َم فيه؛ بل هو من َف ْضل اهلل  وعَدْ له.
تنعيم األبرار
أن
َ
َ
ِ
عمل ٍّ
الم ْح ِسن وامليسء ،بام يستوج ُبه ُ
كل منهام.
وفيها :إرشاد العباد إىل جُمازاة ُ
أن ال َك َفرة هم الذين ِ
وفيها :إيام ٌء إىل َّ
يظلمون أن ُف َسهم ،بتعريضها للعذاب.
وفيه�ا :نفي ال ُّظ ْلم القليل والكثري عن اهلل تع�اىل؛ لقوله يف اآلية( :ﯿ) ،والن ِ
َّـكرة يف

سياق النفي تُفيد ال ُعموم.

ِ
وفيه�اَّ :
رش َعه هل�م من األوام�ر والنواهي ،وال فيام
أن اهلل ال ُيري�د ُظ ْل اًًم� بالعب�اد ،ال فيام َ

َيصريون إليه من الثواب والعقاب.

والوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب؛ ُّ
وفيه�اَّ :
يدل عىل متا ِم عَدْ ل اهلل،
الو ْع�د َ
أن بيان َ

وعد ِم إرادته ال ُّظ ْل َم بعباده.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ):

ظلم للعالمَني؛ بينَّ َس َعة ُملكه واستغنا َءه عنهم .والظامل إنَّام
ذكر اهلل تعاىل أنَّه ال ُيريد اً
ولـماَّ َ
ِ
مال أو ُسلطانًا ،واهلل ُمست ٍ
غريه ،و ُي ِنقصه ح َّقه أو يعتَدي عليه؛ ليز َداد هو اً
َغن عن ذلك؛
يظلم َ

َّ
ألن له ُملك الساموات واألرض.

فق�ال تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) :تقدي�م اخلبر على املبت�دأ هن�ا ُيفيد

الحْص�رْ ؛ أي :هَّأن�ا له ال لغريه .وهذا يش�مل ما فيهام من :املالئك�ة ،واجل ّن واإلنس ،ومجيع
َ
املخلوقات .فهي له ُملكًاَ ،
وخ ْل ًقا وإجيا ًدا ،وتدبريً ا ،ومصريً ا.
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أمور اخلالئق ُ
وشؤوهنا ،فيحكُم
(ﭙ ﭚ) ال إىل غريه (ﭛ ﭜ) أي :تصري إليه ُ
ٍ
ألحد من ُحكمه ،وال ُمع ِّقب له ،وإليه ُي ْر َجعون يو َم القيامة.
مفر
فيها بام يشاء ،وال َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ُعمو ُم ُملك اهلل تعاىل لِـام يف الساموات وما يف األرض ،وانفرا ُده  بذلك.

ِ
أن ِ
وفيه�اَّ :
مرجع ُش�ؤون َ
شع هلم
الخ ْلق إىل اهلل؛ ألنَّه هو ال�ذي خل َقهم ،ومن ح ِّقه أن ُي رَ ِّ
ِ
رش َعه اهلل؛ فقد َ
َ
نفسه رشيكًا مع اهلل،
ما يشاء ،و َمن
جعل َ
حاول الترشيع للخلق بخالف ما َ
ٌ
فويل له!
والخ ْلق؛ إذ َّ
وأبرص َ
فالحكم والترشيع َف ْر ٌع عن اإلجياد َ
بخ ْلقه؛ فهو
أعلم
إن الذي َ
ُ
خلق ُ
ُ

صالحهم وسعادهتم
أمورهم ،ويكون فيه
ُّ
ُ
شع هلم من األحكام ما ُينَ ِّظم َ
أحق وأجدَ ر بأن ُي رَ ِّ
يف الدُّ نيا واآلخرة.

ِ
ِ
ويف اآلي�ةَ :س� َعة ِع ْل�م اهلل ،وعظي�م ُقدرت�ه؛ ُّ
وجليله�ا -جلميع
دقيقه�افكل األم�ور
ِ
ِ
ِ
أمورها ،ويجُ ْ ِري فيها قدَ َره.
صغريهااملخلوقات
وكبريها -ت َْرجع إليه ؛ فيد ِّبر َ
أن على ِ
العباد أن يس�ألوا ربم ويعبدوه ،ما دام هو ال�ذي ِ
وفيه�اَّ :
يملكهم ،وإليه ت َْر ِجع
هَّ َ ُ

أمورهم.
ُ

وفيهاَّ :
الحكم املط َلق يف عباده ،فتصدُ ر عنه األحكام الرشع َّية ،والقدَ ر َّية ،واجلزائ َّية
أن هلل ُ

-من الثواب والعقاب.-

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ):

ِ
وذكر ِمنَّته عىل املؤمنني بتأليف ُق ُلوهبمَّ ،
وحذر من
بحبله،
أمر اهلل تعاىل باالعتصام َ
َ
ولـماَّ َ
وذكر فسا َد ِ
خري الناس؛ بينَّ  مزيدً ا من
التفرق يف الدِّ ين،
َ
ُّ
أهل الكتاب الذين ا َّدعوا هَّأنم ُ
خري األُ َمم ،ال غريهم؛ فقال:
َف ْضله عىل هذه األُ َّمة ،هَّ
وأنم ُ
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أيضا يف كتب
(ﭞ) أي :يف ِع ْل�م اهلل الس�ابق ،ويف ال َّل�وح املحفوظ ،وهذا
مذك�ور ً
ٌ

وأبرزها
أظهره�ا اهلل
َ
األُ َم�م الس�ابقة (ﭟ ﭠ) أي :أفضل مجاع�ة وطائفة (ﭡ)َ :

(ﭢ) ،قال أبو هريرة « :خري النَّاس للنَّاس»(((.

وقد قيلَّ :
هاجروا معه.
إن املقصود هبذه اآلية هم
النبي  .وقيل :الذين َ
ُ
أصحاب ِّ

ٍ
ٍ
أن هذه اآلية عا َّمة يف مجيع األُ َّمةُّ ،
والصحيحَّ :
وخري القرون
بح َسبه،
كل َق ْرن وزمان منها َ
ُ
ُ
رسول اهلل  ،وهم أوىل الناس هبذه اآلية.
َمن ُب ِع َث فيهم
الشع،
ثم ذكر 
َ
أس�باب خري َّية األُ َّمة؛ فق�ال( :ﭣ ﭤ) وهو :ما عر َفه رَّ ْ

الشع ،وعىل رأسه:
وعىل رأسه :توحيد اهلل (ﭥ ﭦ ﭧ) وهو :ما َ
أنكره رَّ ْ
الشك باهلل.
رِّ

فتعملون
بشع�ه وما أنز َلهَ ،
(ﭨ ﭩ) ر ًّب�ا واح�دً ا ،ال تع ُبدون غريه ،وتُصدِّ قون رَ ْ

بذلك.

ٌ
داخ�ل فيه ومن
المنكَ�ر) عىل (اإليمان) -مع أنَّه
وق�دَّ م (األم�ر باملع�روف والنهي عن ُ
ُش َعبه-؛ للداللة عىل أمه َّيته و َف ْضله ،وأنَّه من أسباب تفضيل هذه األُ َّمة.

ُ
أحادي�ث كثرية صحيح�ة ،يف َف ْضل ه�ذه األُ َّمة عىل
النب�ي 
وق�د ور َدت ع�ن
ِّ
غريه�ا م�ن األُ َمم؛ ومنها :قوله َ « :أ ْنت ُْم تُو ُف َ
ني ُأ َّم ًة،
ون -ويف رواية :تُتِ ُّمونَ -س� ْب ِع َ
َأ ْنت ُْم َخ رْ ُي َها َو َأك َْر ُم َها َعلىَ اهلل»(((.

ِ
الصاط ،وأول
ومن مزايا هذه األُ َّمة وفضائلها :هَّأنم أول األُ َمم يف احلساب ،وأول َمن جيوز رِّ
اً
دخول اجلنَّة ،وهم ُث ُلثا أهل اجلنَّة ،وأعظم األُ َمم شفاع ًة ،ويدخل اجلنَّة منهم سبعون أل ًفا
األُ َمم
كل ٍ
بال حساب وال عذاب ،مع ِّ
ُ
الر ِّب .
ألف سبعون أل ًفا،
وثالث َح َث َيات من َح َث َيات َّ

ويش�هدون على األُ َمم األخرى ي�و َم القيامة ،وصفوفهم
�هداء اهلل يف األرض،
َ
وأنم ُش َ
هَّ
ِ
مرا ،واألكثر َأ ْج ًرا.
كصفوف املالئكة يف َّ
الصالة ،وال جيتَمعون عىل ضاللة ،وهم األقرص ُع ً
((( رواه البخاري (.)4557

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)2301
((( رواه الرتمذي ( ،)3001وابن ماجه ( ،)4288وأمحد (َّ ،)20015

668

ومتيزوا بوقت صالة ِ
والتيمم ،وبيوم اجلمعة ،و ُي َ
عذرون باإلكراه،
وبالس ُحور،
العش�اء،
َّ
ُّ
ُّ
وسياحتهم اجلهاد ،و ُأ ِح َّلت هلم الغنائم.
الو ْس َوس�ة ،وهلم أس�هل تو َبة ،وأكثر عقوبتهم ُم َع َّجل ٌة يف الدُّ نيا ،وقد
اس�بون عىل َ
وال يحُ َ

َ
واألغالل التي كانت عىل غريهم.
اآلصار
وضع اهلل عنهم
َ
َ

وهم ُأمة اإلس�ناد ،وليس لبقية األُمم أس�انيد معروفة ،وقد تك َّفل اهلل هلم ِ
بحفظ كتاهبم،
َّ
َ
َّ

ِ
وحفظ ُسنَّة نب ِّيهم - التي تبينِّ الكتاب.-

ونب ُّيهم  خري َ
ظمى يوم
الخ ْلق وخري األنبياء؛ له املقام املحمود ،والش�فاعة ال ُع َ

القيامة ،إىل غري ذلك من الفضائل.

ُّ
نقص غريهم
وكملوا َ
كملوا أن ُف َس�هم باإليامنَّ ،
ألنم َّ
وكل هذه الفضائل وهذه اخلري َّية؛ هَّ

المنكَر.
باألمر باملعروف والنهي عن ُ

مدحه�م اهلل تع�اىل بذل�ك؛ ذ َّم َم�ن خال َفهم يف اإليمان واألمر والنه�ي -من أهل
َ
ولـَّم�اَّ
الكتاب-؛ فقال:
النبي  ،وما جاء به من رشيعة اإلسالم؛
(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) َّ
بنبوة ِّ

إيامن�م (ﭰ ﭱ) من بقائهم عىل الكُفر واليهود َّية والنرصان َّية ،ولكن مح َلهم
(ﭯ) هُ
ِ
والكرب عىل البقاء عىل الكُفر ،ومل ي ِ
سلم منهم إلاَّ القليل.
والح َسدُ
ُ
الرئاسة واهلوى َ
ُّ
ُ
حب ِّ
ِ
كعبد اهلل ِوعدي بن
بن سَل�اَ م،
بالنبي 
(ﭳ ﭴ) الذي�ن آمن�وا
ِّ
ِّ
حات�م ،والنج�ايش( -ﭵ ﭶ) امل�راد بـ ِ
(الف ْس�ق) هنا :اخل�روج الكُليِّ ّ عن
ّ

طاعة اهلل ،وهو الكُفر.

ويف هذه اآلية من الفوائد:
النبي .
َف ْضل ُأ َّمة ِّ

ِ
ِ
وفيهاَّ :
لتستمر له
املحافظة عىل اخلري َّية ،واألَ ْخ ِذ بأسباهبا؛
الفاضل عليه أن يس� َعى يف
أن
َّ
هذه ِ
املنزلة.
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الس ْعي يف إصالح الغري ،بعد إصالح النفس.
وفيهاَّ :
وفيهاَّ :
خري الناس أنف ُعهم للناس.
أن َ

المنكَر.
وفيها :مت ُّيز هذه األُ َّمة عىل األُ َمم السابقة ،باألمر باملعروف ،والنهي عن ُ

أن َم�ن َ
وفيه�اَّ :
الوصف ال�ذي ُف ِّضلت به ه�ذه األُ َّمة -وهو األم�ر باملعروف،
زال عن�ه َ

خرج من اخلري َّية.
المنكَر-؛ َ
والنهي عن ُ

ف.
األمر باملعروف،
ف َض ُع َ
المنكَر؛ قا َم اخلري واشتدَّ  ،وإذا َض ُع َ
والنهي عن ُ
ُ
وفيها :أنَّه متى قا َم ُ
وفيهاَّ :
أكثر َف ْض اًل وخريً ا.
المنكَر؛ كان َ
أن َمن كان أشدَّ َسع ًيا يف األمر باملعروف ،والنهي عن ُ

خري الناس ،م�ع ال َعدْ ل فيهم ،وال َّثناء
وفيه�اَّ :
ال�ر ُّد عىل أهل الكتاب ،الذين ز َعموا هَّأنم ُ

عىل َمن آم َن منهم.

وفيها :تيئيس أهل الكتاب من إضالل هذه األُ َّمة.

ِ
ورشفهم؛ ليزدادوا طاع ًة ُ
كرا
وش ً
وفيها :تثبيت أهل اإليامن من هذه األُ َّمة ،بذكر َف ْضلهم َ

للنِّعمة.

ِ
بالفاضل ،وإبراز خربه؛ وفا ًء بح ِّقه ،وتشجي ًعا للغري عىل االقتِداء به.
وفيها :اإلشادة

بني ِ
وفيه�اَّ :
أجره مرتني؛
جيمع َ
خري الدُّ نيا واآلخ�رة ،ويؤتَى َ
أن املؤم�ن من أهل الكتاب َ
فف�ي احلديث« :ثَلاَ َث� ٌة ي ْؤتَو َن َأجرهم مر َت ِ  :رج ٌل ِمن َأه ِل ِ
الكت ِ
َاب آ َم َن بِنَبِ ِّي ِهَ ،و َأ ْد َر َك النَّبِ َّي
ْ ْ
ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َّ ينْ َ ُ
َ فآمن بِ ِه وا َّتبعه وصدَّ َقه؛ َف َله َأجر ِ
ان.(((»...
َ َ َ ََُ َ َ ُ ُ َْ
ِ
بين التوبيخ والنُّص�ح؛ ِّ
فالش�دَّ ة والتوبيخ ألجل
جيمع َ
وفيه�ا :دع�وة املعاند ،بأس�لوب َ
احلق.
ِعناده ،واإلغراء والنُّصح ألجل ترغيبه يف ِّ
ِ
احلق -وإن كان َّ
أقل أتْبا ًعا .-قال قتادة
االغرتار باألكثر َّية،
وفيها :عد ُم
واحلض عىل اتِّباع ِّ
ُّ

أكثر الناس»(((.
 يف قوله تعاىل (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)« :ذ َّم اهلل َ
((( رواه البخاري ( ،)3011ومسلم (- )154واللفظ له.-

((( تفسري الطربي ( ،)108/7تفسري ابن أيب حاتم (.)734/3
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ِ
احلق.
وفيهاَ :ذ ُّم َمن من َعتْه الدُّ نيا من
اإليامن واتِّبا ِع ِّ

وفيه�اَّ :
أن اخلري َّي�ة ال تتو َّقف عىل األس�بق َّية يف الزمن؛ فقد يفوق ِّ
كتب اهلل له
املتأخ ُ�ر بام َ

من ال َف ْضل.

وفيه�اَّ :
النبي َ « :م َث ُل
أن خري َّية هذه األُ َّمة ت ُع ُّم َ
مجيع طبقاهتا و ُقروهنا ،وقد قال ُّ
ُأمتِي م َث ُل الم َط ِر ،لاَ يدْ رى َأو ُله َخيَ ،أم ِ
آخ ُر ُه»(((.
ُ َ َّ ُ رْ ٌ ْ
َ
َّ َ
وأن هذه األُمة تس�ت ِ
َ
وفيه�اِ :ع ْل�م اهلل بال َغيبَّ ،
التفضيل عىل س�ائر األُ َمم ،بقيامها بام
َح ُّق
َّ
أمرها اهلل به.
َ
ألن ِ
ِ
وفيه�ا :ع�دم االغِت�رِ ار باالنتِ
ِ
الوجود في�ه زمنً�ا؛ َّ
العربة
اسًم� ،أو
س�اب إىل الشيء اً
باالختِصاص باألوصاف ،وااللتِزام بأسباب التفضيل.

ِ
وعم ِلهم ،وهذا يعني َّ
وفيهاَّ :
أن املؤمن
أن اخلري َّية املذكورة هلذه األُ َّمة تزداد بإيامن أفرادها َ
يزداد َف ْض اًل وشرَ ًفا ِ
وأن االجتامع عىل اخلري ُيك ِْسب َّ
بانضامم أمثاله إليهَّ ،
أجرا
كل واحد منهم ً
َ
ِ
الم َص ِّلني يف مجاعة اً
مثل -يزيد عنال َيكْسبه لو انفر َد بنفسه ،ولو قام بنفس العمل .فأجر ُ
ِ
أجورهم ُمن َف ِردين.
جممو ِع
وفيها :أمه َّية االجتِامع واالشترِ اك والتعاون يف إقامة فريضة األمر باملعروف ،والنهي عن
خاص ًة إذا َّ
المنك َُر.
قل
ُ
المنكَرَّ ،
املعروف ،وك ُثر ُ
ُ

ِ
أسباب ال َف ْضل واخلري َّية ،والعمل هبا.
تلمس
وفيهاُّ :
تدل علي�ه صيغة ِ
وفيه�ا :أمه َّي�ة ال َبدء باخلير ،واالس�تِمرار عليه؛ كما ُّ
الف ْع�ل املضارع:
ِ
َنهون).
(تُؤمنون) ،و(تأ ُمرون) ،و(ت َ

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ):

ول كانت خما َلفة األكثرية ِ
الفاس�قة جالب ًة للَّض�رَّ َ ر؛ خ َّفف اهلل ذلك عن عباده املؤمنني؛
َّ
ـماَّ
فقال:
(ﭸ ﭹ) أي :هؤالء اليهود وأهل الكتاب (ﭺ ﭻ) ِ
بألس�نَتهم ،كال َّط ْعن

((( رواه الرتمذي ( ،)2869وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)5854
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وبالسباب َّ
يف دين اإلسلام ،وإثارة ُّ
والش�تْم ،والتخويف واإلرهاب ،وهذا ك ُّله
الش ُبهات،
ِّ
بالصرب والتَّقوى.
يمكن للمسلمني أن
يتحملوه َّ
َّ

ِ
الوصول إىل ما يريدون ،من استِ
ِ
َ
والقضاء
ئصال املسلمني
يستطيع هؤالء الك َّف ُار
لكن لن
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
إخراجهم عن دينهم ،أو
عليهم ،أو
بح ْبل اهلل.
إحلاق الضرَّ َ ِر التا ِّم هبم ،ما داموا ُم ْستَمسكني َ
َهزمينِ ،
(ﭽ ﭾ) و ُيقابِلوك�م يف َم ْي�دان املعرك�ة؛ (ﭿ ﮀ) ُمن ِ
جاعلني
ِ
قو ًة
ظهورهم إليكمُ ( ،ث َّم) بعد تو ِّليهم واهنزامهم (ﮂ ﮃ) عليكم أبدً ا ،وال جيدون َّ
َ

وال منَ َع ًة تمُ كِّنهم منكم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أسلم من
التحق هبم ممَّن
للنبي  ،وأصحابِه ،واملؤمنني ِمن بعدهم ،و َمن
َ
َ
بِشارة ِّ

أهل الكتابَّ ،
بأن ال َك َفرة ال َف َسقة لن يستطيعوا استئصالهَ م وال القضا َء عليهم ،وإنَّام غاي ُة ما
يمكن أن ِ
يصلوا إليه هو (يش ٌء) من اإليذاء.
يِ
ٍ
سُ « :ي ْؤ ِذينِي
يلزم من اإليذاء
وفيه�ا :أنَّه ال َ
ُ
رضر؛ وه�ذا كام جاء يف احلديث ال ُقدْ ّ
وقوع َ
ِ
ب ال َّليل َوالن ََّه َار»((( ،مع قوله تعاىل( :ﭶ
�ب الدَّ ْه َر َو َأنَا الدَّ ْه ُر ،بِ َيدي األَ ْم ُر ُأ َق ِّل ُ
ا ْب ُن آ َد َمَ ،ي ُس ُّ
ﭷ ﭸ ﭹ) [آل عمران ،]176 :وقول�ه تع�اىل يف احلدي�ث ال ُقدْ يِس« :يا ِعب ِ
�ادي ،إِ َّنك ُْم َل ْن
ّ َ َ
ضي َفتَضرُ ُّ ونيِ َ ،و َل ْن َت ْب ُل ُغوا َن ْف ِعي َف َتنْ َف ُعونيِ »(((.
َت ْب ُل ُغوا رَ ِّ
ٌ
ويف اآلي�ةَّ :
مشروط بقيا ِم صفات
رض ٌر من أعدائها،
أن َوعْ�دَ اهلل هل�ذه األُ َّمة بألاَّ يناهل�ا َ
ِ
المنكَر ،واإليامن باهلل ،فإذا خت َّلفت
اخلري َّي�ة فيها وحت ُّققها ،من األمر باملعروف ،والنهي ع�ن ُ
وأرضوا هبا.
الشط؛ تس َّلط عليها األعدا ُء
عن حتقيق رَّ
ُّ
ِ
وفيه�اَّ :
الصادقين ،وأعدائهم من أهل
بني املس�لمني
أن
املواجه�ة القتال َّي�ة إذا حص َلت َ
َ
الكتاب؛ فال ُبدَّ أن يِّ
أدبارهم ُم َنه ِزمني.
يول الك َّف ُار َ
َ
صدق املؤمنون.
نفي وقوع االنتصار للك َّفار ،إذا
وفيهاُ :

((( رواه البخاري ( ،)4826ومسلم (.)2246
((( رواه مسلم (.)2577
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أن الكُفر من أسباب ِ
وفيهاَّ :
اخلذالن واهلزيمة.

وبث الثقة يف ِ
تبشري املسلمني بالن رَّْص وال َّظ َفرُّ ،
نفوسهم.
وفيها:
ُ
انحطاط ِ
وفيهاِ :
ول ُد ُب َره ِ
وخ َّسة َمن ُي يِّ
منهز ًما عند القتال.

مواجهتهم الك َّف َار.
وفيها :تأييد اهلل للمؤمنني ،وعدم خت ِّليه عن أوليائه ،عند
َ
والنفيس.
ملواجهة إيذاء الك َّفار ،ال ِّلساين
وفيها :إعداد املؤمنني َ
ّ

إيقاع
وفيه�اَ :حنَ�ق الك َّف�ار و َغيظهم م�ن املس�لمني؛ حي�ث مل يس�تطيعوا
اإلرضار وال َ
َ
جمرد اإليذاء -باهلجو القبيح ،وال َّطعن يف
النِّـكاية هبم ،وغاية ما استطاعوا أن يظ َفروا به هو َّ
دين املسلمني ،واخلوض يف أعراضهم ،ونحو ذلك.-

باق إىل قيام الس�اعة ،م�ا دام املؤمنون عىل هِ
أن َوعْدَ اهلل ٍ
وفيهاَّ :
إيامنم َ
وخريهم ،والك َّفار
عىل فِ ْسقهم.

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ):

ِ
وذكر
أعدائهم الكافرين من أه�ل الكتاب،
ث�م زا َد اهلل تع�اىل يف بِش�ارة املؤمنني هبزيم�ة
َ
ِ
اهنزامهم؛ فقال:
س َبب

الصغار واهلوان،
(ﮅ ﮆ) أيُ :ج ِع َلت عليهم مطبوع ًة
مستمر ًة (ﮇ) وهوَّ :
َّ
َّ
فلا خت�رج هذه ِّ
ألن اهلل ألز َمه�م إ َّياه�ا( -ﮈ ﮉ ﮊ) :حيثام ُو ِجدواالذ َّلة م�ن ُق ُلوهبم
�ة و َع ٍ
بذم ٍ
ِ
هد من�ه ،وهو َع ْقد ّ
وضب اجلزية
يف مجي�ع البلاد (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) َّ
الذ ّمة هل�م ،رَ ْ

وصل به إىل
عليه�م ،وإلزامه�م أحكام امللة.
�م َي بذلك؛ ألنَّ�ه ُي َ
َ
الس� َببُ ،س ِّ
و(الح ْبل) :هو َّ
املقصود .وهو هنا :األمن وزوال اخلوف.

وقي�ل :املقصود بقوله تعاىل (ﮌ ﮍ ﮎ) :اإلسلام ،أيَّ :
أن هؤالء الك َّفار س�يبقون
ِ
َ
فتزول عنهم ِّ
الذ َّلة.
أذلاَّ ء ،إلاَّ أن ُي ْس ِلموا،
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ٍ
ٍ
عاهد واألسري إذا أ َّمنه واحدٌ
الم َ
(ﮏ ﮐ ﮑ) أي :ب َعهد من املؤمنني وأمان ،كام يف ُ
من املسلمني ،ودخوهلم يف َع ٍ
قد مع املسلمني يحَ ميهم.

وق�ال اب� ُن عب�اس (« :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) أي :بعهد من اهلل ،وعهد

من الناس».

وهكذا قال جُماهدِ ،
والربِيع
وعك ِْرمة ،و َع َطاءَّ ،
والسدِّ يَّ ،
والض َّحاك ،واحلس�ن ،وقتادةُّ ،

ابن أنس(((.

ورجع�وا (ﮓ ﮔ ﮕ) و َل ْعنَت�ه
اس�توجبوا واس�تح ُّقوا،
(ﮒ) أي:
وانرصف�وا َ
َ
َ

وعقوبت�ه( ،ﮖ ﮗ ﮘ) أي :ال َفقر واخلضوع ،فص�ار عليهم كال َبيت الذي
رُ ِ
ضب عىل أهله.

ورجعوا به ،من َغ َضب اهلل ِّ
والم ْسكنة (ﮛ ﮜ)
(ﮚ) يعني :ما با ُءوا َ
والذ َّلة َ

ب كوهنم (ﮝ ﮞ ﮟ) وجيحدون ه�ذه البينات وي ِ
أي :بس� َب ِ
نكروهنا( ،ﮠ
ُ
ِّ
َ
ﮡﮢ ﮣ) أي :عمدً ا وإجرا ًما ،بال س َب ٍ
رجح َّ
أن املقصود
ب ارتك َبه األنبياء .وهذا ممَّا ُي ِّ
فإنم املعروفون عرب التاريخ ب َقتْل األنبياء.
باآلية :اليهود؛ هَّ

(ﮚ) الكُف�ر وال َقتْل (ﮦ ﮧ) أي :بس� َب ِ
أمر اهلل (ﮨ
متردهم وخمالفتهم َ
ب ُّ

يتجاوزون حدو َد اهلل ،و َي ْغ َشون معاصيه.
ﮩ):
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اليه�ود يف أكثر األوقات ،وعىل مر األزمان -يف َعهد هذه األُمة املباركة -كانوا ِ
َّ
أذلاَّ ء
َّ
ِّ
ِ
َ
حصل هلم يف ه�ذا الزمن ِّ
املتأخر من
رشدي�ن ،ومغلوبني ،وما
صاغري�ن ،فقراء مس�اكنيُ ،م َّ
ٍ
ٍ
وهيمنة اقتصاد َّية وعس�كر َّية وإعالم َّية؛
وص ْو ٍلة ،وغنًى و َث ْروة،
قي�ا ِم دولة
وج ْولة َ
مغتصبةَ ،
َ
حصل إلاَّ بس� َب ِ
َ
الض ْعف وال ُبعد
إنَّام هو اس�تثنا ٌء من األصل ،وما
ب ما أصاب املس�لمني من َّ
عن شرَ ْ ع اهلل.

ِ
الق�وة وال َغ َلبة -املؤ َّقتة -مس�ت ََمدَّ ٌة من ِ
املذك�ور يف اآلية( :ﮋ ﮌ
حبل الناس،
وه�ذه َّ

((( تفسري ابن كثري (.)104/2
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)؛ فبينَه�م وبني الناس ٌ
عاه�دات واالتفاق َّيات التي
الم َ
حبل ،بواس�طة ُ

القوة -من
نصوهم؛ فاس�تمدَّ منهم اليهو ُد
قام�ت َ
أس�باب َّ
َ
بين اليهود َّ
والصليب ِّيين الذين رَ
ٍ
ٍ
ٍ
ساندات سياس َّية وإعالم َّية ،وغريها.-
ومال ،و ُم
سالح،
يتغي وال يتبدَّ ل ،واهلل ال يخُ ِلف امليعاد؛ فسيعود هؤالء اليهو ُد إىل ِّ
َّ
الذ َّلة
وألن َوعْدَ اهلل ال رَّ
َ
يطول أمدُ دولتهم( ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [النساء.]122 :
والصغار ،ولن
َّ
وبني ِ
أن ِّ
ه�ذا م�ع َّ
أنفس�هم
الذ َّلة ال تزال موج�ود ًة يف ُقلوهبم ،ظاهر ٌة َملن تأ َّملها ،وبينهم َ
بارز ٌة ِ
أخبارها ِ
للعيان ،واليزالون ُج َبناءَ ،يبنون األسوار ،وال يعيشون
عداوات واختالفات،
ُ

مواجهة حقيق َّية ل َف ُّروا؛
املح َّصنة -ولو كانوا أقوى
صارت َ
ً
إلاَّ يف املستو َطنات ُ
سالحا -ولو َ
وج ْبنهم وهواهنم عند أن ُف ِسهم.
من ذُلهِّ م ُ
َ
فجعل ِّ
والم ْسكنة
وفيها :انتقام اهلل من اليهود؛ الجترِ ائهم عليه؛
الذ َّلة يف بواطنهم َهوانًاَ ،

وكتب عليهم اهلزيمة والترشيد.
قرا،
َ
يف ظواهرهم َف ً

ألحد صار يف ٍ
ٍ
ٍ
وفيهاَّ :
وأمن.
محاية
متني ،فإذا َأع َطوه
أن َعهد املسلمني ٌ
وفيهاَّ :
ب لعقوبات اهلل.
أن املعصي َة واالعتدا َء س َب ٌ

وصار له ما للمس�لمني،
أس�لم ُح ِق َن د ُمه،
ترغي�ب الكافر يف اإلسلام ،بأنَّه إذا
وفيه�ا:
ُ
َ
َ

وعليه ما عليهم.

(الغضب) هلل تعاىل ،كام يليق بجالله و َع َظمته.
وفيها :إثبات صفة
َ

انتق�م اهلل هلم م�ن أعدائهم هذا
رب العاملني؛ حيث
وفيه�ا:
عظي�م مكان�ة األنبياء عن�د ِّ
َ
ُ
َ
األليم.
الطويل
االنتقا َم
َ

وفيه�ا :جواز تعليل حكْم واحد ِ
بع َلل متع�دِّ دة؛ فالعقوبات التي ُذ ِكرت متعدِّ دة؛ وهي:
ُ
ِّ
الحكم واحد ،وه�و املعصية ،لكن له
(الذ َّل�ة) ،و(ال َغ َض�ب)،
والس� َبب أو ُ
و(الم ْس�كَنة)َّ ،
َ
أنواع وصور متعدِّ دة؛ منها :االعتِداء ،والكفر ،و َقتْل األنبياء .وجيوز أن تكون ِ
الع َّلة واحدة،
ُ َ
واألسباب أو األحكام متعدِّ دة.
أن االعتِداء عىل الغري ،قد يكون أشدَّ من املعصية التي رِ
وفيهاَّ :
تقتص عىل النفس.
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أن رَضب ِ
ون من ِّ
اجل ْزية عىل اليهود وغريهم من الك َّفار ،هو َل ٌ
الذ َّلة واهلَوان ،الذي
وفيهاْ َّ :
ِ
صول عىل
الح
ُيعا َقبون به يف الدُّ نيا عىل كُفرهم ،وقد َيد َف ُعهم إىل الدُّ خول يف اإلسالم؛ ابتغا َء ُ
ِ
الع َّزة ،والتخ ُّل ِ
النفيس ُّ
والمهانة.
ص من األمل
للذ ِّل َ
ِّ
وفيه�اَّ :
أن اليه�ود ِّ
راضني
نصيب من عقوبة آبائه�م املتقدِّ مني ،ما داموا
املتأخرين يناهلم
َ
ٌ

لسريهتم ،مق ِّلدين ملن سب َقهم.
بأفعاهلم ،متَّبعني َ

وأن َقتْل أنبياء اهلل لي�س ك َقتْل ٍ
الج ْرم؛ َع ُظ َمت العقوب�ةَّ ،
أحد من
�م ُ
وفيه�ا :أنَّه ك َّلام ع ُظ َ

الناس ،وانتقا ُم اهلل فيه أشدُّ .

وفيهاُ :ش ْؤم املعصيةَّ ،
أثرها يكون يف الظاهر والباطن.
وأن َ

بنصي�ب ٍ
ٍ
وفيه�اَّ :
كبري م�ن َغ َض�ب اهلل ،وق�د وص َفه�م يف كتابه بـ
أن اليه�ود ق�د ب�ا ُءوا

�ورة «الفاحت�ة»( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ،ويف
(املغض�وب عليه�م) ،كما يف ُس َ
وب َع َل ْي ِه ُم) ال َي ُهو ُدَّ ،
ني) الن ََّص َارى»(((.
(الضا ِّل َ
وإن َّ
(الم ْغ ُض َ
احلديث« :إِ َّن َ

وفيه�اَّ :
بعضا ،كام يف قوله تعاىل( :ﮏ ﮐ ﮑ)؛ فإنه
بعضه�م ً
ينص ُ
أن أهل الباطل رُ
ِ
ُ
القوة
يدخ�ل فيه حتا ُل�ف اليهود م�ع ُد َول الكُف�ر القو َّية ،وما يس�تَمدُّ ونه منهم من أس�باب َّ
واملنَ َعة ،التي يستَعينون هبا عىل ال ُعدوان عىل الناس.

(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ):

ولـَّم�اَّ ذ َّم اهلل تعاىل َ
أه�ل الكتاب ُعمو ًما على كُفرهم ومعصيته�م واعتدائهم ،أثنى عىل
ِ
ٍ
النبي ،
طائف�ة منه�م؛ لـام فيهم من اخلري والدِّ ين ،كالقالئل الذي�ن كانوا قبل بِ ْعثة ِّ

بالنبي  بعد بِ ْعثته؛ فقال تعاىل:
أو الذين آمنوا من أهل الكتاب
ِّ

((( رواه أمحد ( ،)19381والرتمذي ( ،)2935وصححه األلباين يف الصحيحة (.)3263
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مجي�ع أه�ل الكت�اب ُمس�تَوين؛ بل منه�م املؤمن�ون وأكثرهم
(ﮬ ﮭ) أي :لي�س
ُ
ِ
الفاسقون .هذا هو املشهور عند ٍ
املفسين.
كثري من رِّ

أس�لم عبدُ اهلل بن سَل�اَ م ،و َث ْع َلبة بن
َ
واس�تَد ُّلوا بام جاء عن ابن ع َّباس  قال« :لـماَّ
ِ
ور ِغبوا يف
َس� ْعية ،و ُأ َس� ْيد بن َس� ْعية ،وغريهم ممَّن
أس�لم من اليهود معهم ،فآ َمنوا وصدَّ قوا َ
َ
بمحمد وتَبِ َع�ه إلاَّ
ُ
أرشارنا ،ولو
وأه�ل الكُفر منهم :ما آم�ن
أحبار هيو َد
اإلسلام؛ فقال�ت
ُ
َّ
ُ
كان�وا م�ن ِخيارنا م�ا َتركُوا دي َن آبائه�م وذهبوا إىل غريه! فأن�زل اهلل  يف ذلك( :ﮬ
ﮭ) ،إىل قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ ﯫ)»(((.
ِ
كرهم َّ
بالذ ِّم من أهل الكتاب -يف اآليات الس�ابقة -وهؤالء
أي :ال يس�تَوي َمن تقدَّ م ذ ُ
ِ
الم ِ
ج�رم ،ولذا قال
الذين أس� َلموا؛ فليس�وا ك ُّلهم عىل حدٍّ س�واء؛ بل منه�م املؤمن ومنهم ُ

احلق ،قائمة بأمر اهلل،
بعدَ ها( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) أي :منهم مجاعة مستقيمة عىل ِّ
رِ
ِ
ص ٌة عىل
لش ِعه ،آ َمن�ت
ِّ
بالنبي  لـماَّ ُبع�ث ،ومنهم ُأ َّم ٌة مذموم ٌة كاف�رةٌُ ،م َّ
مطيع�ة رَ ْ
الكُفر.
املقارن�ة املذكورة يف اآلية:
وق�ال ُ
املفسين -منهم ابن مس�عود  -يف معنى َ
بع�ض رِّ
«ليس ُ
بحق اهلل -سوا ًء عند اهلل»(((.
حممد - القائمة ِّ
أهل الكتاب و ُأ َّمة َّ

واس�تَد ُّلوا بام رواه ابن مس�عود  قالَ :أ َّخر رس�ول اهلل  صلاَ ة ِ
الع َشاء ُث َّم
َ
ُ
َ َ ُ
ِ
ون الصلاَ ة؛ َف َق َالَ « :أما إِ َّنه َليس من َأ ْه ِل َه ِذ ِه األَديانِ
َخر َج إِلىَ المس ِ
َْ
َ ُ ْ َ
�جدَ ،فإِ َذا النَّاس َينْتَظ ُر َ َّ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ�م»َ ،ق َ
�ال :و ُأ ِنز َلت َه�ذه اآل َي�ات( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
الس�ا َعة َغ رْ ُيك ْ
َأ َح�دٌ َي ْذكُ�ر اهلل َه�ذه َّ

ﮱ) ،حتَّى َ
بلغ( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(((.
ألمة ِ
املؤمنة:
ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية وما بعدَ ها ثامني َة صفات وأوصاف ل ُ َّ
وقد َ

أوهلا :هَّأنا (ﯓ ﯔ) أي :ثابتةُ ،مستقيمة عىل أمر اهلل.
((( سرية ابن هشام ( ،)147/2دالئل النبوة للبيهقي (.)533/2
((( تفسري الطربي ( ،)122/7تفسري القرطبي (.)175/4
وحسنه حمققو املسند.
((( رواه أمحد (،)3760
َّ
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وثانيه�ا( :ﯕ ﯖ ﯗ) أي :يق�رأون الق�رآن ،ويقومون ب�ه (ﯘ ﯙ) أي :يف

أوقاته وساعاته.

والصف�ة الثالث�ة( :ﯚ ﯛ) أيُ :ي َص ُّل�ون ،وهذا من باب تس�مية اليشء بب َع ِ
ض
ِّ

ِ
(الس�جود) ِّ
وأفضل ما فيهَ .
الصالة ،ولداللته
أجزائه
بالذكر؛ ل َف ْضله من َ
بني أركان َّ
وخ َّ
ص ُّ
الخضوع ُ
عىل كامل ُ
والخشوع.

بني التالوة -حال القيام -والسجود؛ كقوله تعاىل( :ﯟ
مجعوا َ
أو يكون املعنى :هَّأنم َ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [الفرقان ،]64 :وقول�ه( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ِ
ِ
أفضل ِّ
الذكر ،ووص َفهم بأفضل احلاالت.
لتالوة
ﯬ) [الزمر]9 :؛ فو َّفقهم اهلل

وربوب َّيته ،وأ ُلوه َّيته ،وأسمائه
ِّ
والصف�ة الرابعة :قوله (ﯝ ﯞ) أي :بوجوده ُ

منتهى اخلالئق ،وهو
�م َي بذلك؛ ألنَّه ال يو َم بعده ،وه�و َ
وصفات�ه( ،ﯟ ﯠ)ُ :س ِّ
العبادِ ،
يوم واحدٌ  ،ال ليل فيه وال هنار ،وال ش�مس وال قمر ،فهو مس�تقر ِ
وآخ ُر ما يكونون
ُّ
ٌ
فيه ،إ َّما يف اجلنَّة وإ َّما يف النَّار.

ِ
غريهم إىل م�ا ينبغي عليهم
ِّ
والصف�ة اخلامس�ة( :ﯡ ﯢ) ،و ُي ْرش�دون َ
ِ
ِ
اً
سعوا يف تكميل غريهم.
كملوا أن ُف َسهم ع اًلم
وعمل؛ َ
الشع ،فهم لـماَّ َّ
فع ُله ممَّا َ
عرفه رَّ ْ
غريهم من الوقوع فيام
ِّ
والصف�ة السادس�ة( :ﯣ ﯤ ﯥ)؛ ف َي ْز ُجرون ويمنَع�ون َ

الشع ،بعد أن ك ُّفوا أن ُف َسهم ومنَعوها من معصية اهلل.
َ
أنكره رَّ ْ

بادرون فيها ويعملون ،غري م ِ
والصفة السابعة( :ﯦ ﯧ ﯨ) أي :ي ِ
تثاقلني،
ُ
ِّ
َ ُ
َ
ِ
وح ِّبهم لِـام ُيريض اهلل عنه�م .و(اخلريات)ُّ :
كل ما حي ُّبه اهلل
احلس�ناتُ ،
وه�ذا من رغبتهم يف َ
من األقوال واألفعال.

(املس�ارعة) يف اآلية أب َل ُغ من (ال َع َجلة)؛ َّ
(املس�ارعة) ه�ي :التقدُّ م فيام ينبغي
ألن
ولف�ظ
َ
َ
وضدُّ ه�ا اإلبط�اء ،أما (العجل�ة) فهي :التقدُّ م فيما ال ينبغي التقدُّ م في�هِ ،
تقديم�هِ ،
وضدُّ ها
َ َ
َّ
ُ
التأنيِّ  ،فاملسارعة حممودةٌ ،وال َع َجلة مذموم ٌة.
وقول�ه (ﯦ ﯧ ﯨ) أبل�غ م�ن (و ُي ِ
س�ارعون إىل اخلريات)؛ َّ
ألن اس�تعامل
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طريق ُي ِ
َّ
سارعون يف قطعه-
وكأن (اخلريات)املسارعة إليها وإمتامها
اجلر (يف) ُيفيد
ٌ
َ
حرف ِّ
أيضا أثنا َء القيام هبا ،ال أن ُي ِ
والس ْعي إىل ِ
َ
وصل تو َّقف؛
سار َع إليها ثم إذا
غريها من اخلريات ً
َّ
فهم ِ
ينتقلون من طاعة إىل طاعة ،ف ُي ِ
سارعون إىل الطاعة ،وهم متل ِّبسون بطاعة أخرى.
وحس�نَت
ِّ
والصف�ة الثامن�ة( :ﯩ ﯪ ﯫ) أي :الذين َص َل َحت أحواهلمُ ،

وحق عباده.
بحق اهللِّ ،
أعامهلم ،وقاموا ِّ

ذكر اهلل تعاىل جزا َءهم وثواهبم؛ فقال( :ﯭﯮﯯﯰ) إيامنًا وطاعة .و(اخلري):
ثم َ

ُّ
يقرب إىل اهلل (ﯱ ﯲ) أي :فلن يحُ َرموا ثوا َبه ،ولن ُيمنَعوا جزا َءه.
كل ما ِّ

بح َس�ب م�ا َي ْع َل ُم من
(ﯴ ﯵ ﯶ)؛ ف ُيجازهي�م على تقواه�م ،و ُيثيبه�م َ
ِ
ورسائرهم.
أحوالهِ م

ويف هذه اآليات من الفوائد:

ال َعدْ ل واإلنصاف مع أهل الكتاب ،وال َّثناء عىل أهل اخلري منهم.
بمن يقوم بطاعة اهلل؛ ترغي ًبا يف االقتداء به.
وفيها :اإلشادة َ

وفيهاَّ :
أن تالوة اآليات تذكِّر باليوم اآلخر ،و ُت َث ِّبت اإليامن به ،ولذلك جاء ِذكر (اإليامن)

بعد ذكر (التِّالوة).

والشوع فيه�ا وإكامهلا،
وفيه�اَ :ف ْضل
املس�ارعة يف أن�واع الطاعات ،والتس�ا ُبق إليه�ا ،رُّ
َ
واالنتقال إىل غريها؛ ِ
فمن طاعة إىل طاعة ،ف ُي ِ
سارع إىل طاعة وهو متل ِّبس بطاعة أخرى.
وفيهاَ :ف ْضل الصلاح ،وهو يدور عىل ِ
الع ْلم والعملِ ،
والتمرد.
وضدُّ ه :اجلهل والكُفر
َّ
ُّ
ِ
ُ
أيضا.
كتسب ً
الصالح ف ٌّ
وأصل َّ
طري ،ولكنَّه ُي َ
وفيه�اِ َّ :
َ
واإليمان باهلل واليوم
الصالة،
أن من أس�باب الصالح :تالو َة آي�ات اهلل ،وكثر َة َّ

المنكَر.
اآلخر ،والقيا َم بفريضة األمر باملعروف ،والنهي عن ُ

اً
قليل كان أو كثريً ا-؛ لقوله( :ﯯ ﯰ).وفيها :ثبوت الثواب عىل عمل اخلري

بيان هذا وهذا؛ ِ
الح َسن والقبيحَ ،يزيد َ
وفيهاَّ :
فبضدِّ ها تتبينَّ ُ األشياء.
أن َع ْقد املقارنة َ
بني َ
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ِ
بني
وفيه�اِ :ذك�ر خبر الصاحلني ِمن قبلن�ا؛ لالقتداء هب�م ،وقيا ِم رابط�ة املح َّب�ة اإليامن َّية َ
ْ
اإلخوة يف اهلل من مجيع األُ َمم.
ٍ
اً
وفيهاَّ :
وقوته.
ثمرات
أن لإليامن
وأعامل صاحلة ،تدُ ُّل عىل وجوده َّ
وفيهاَّ :
أن الصالح منه ما يقوم بال َق ْلب ،ومنه ما يقوم بالبدَ ن.

وفيهاَّ :
أن الصاحلني ال يتثا َقلون وال يتبا َطؤون يف عمل اخلري.

بني اإليامن باليوم اآلخر ،وحصول الثواب واجلزاء يف ذلك اليوم.
وفيها :االرتباط َ
وفيهاِ َّ :
طرفيَ
املقارنة ُيغنِي عن ِذكر اآلخر ،وهذا عىل أحد األقوال يف تفسري
َ
أن ذكر أحد َ
قوله( :ﮬ ﮭ).
ِ
لعمل اخلري ،والقيا ُم به يف أول َوقته.
هاز ال ُفرصة
وفيها :انتِ ُ
اهلمم العالية يف عمل اخلري؛ ليكونوا ُقدو ًة ِ
ِ
وم اً
ثال لغريهم.
وفيها :ال َّثناء عىل أصحاب َ
العمل ،بذكر ِس رَي أسالفهم؛ كي يتش َّبهوا هبم ،ويسريوا
وفيها :حتفيز نفوس املؤمنني إىل َ
عىل ِمنواهلم.
ِ
وح ِ
وفيهاَّ :
سن عوائده؛ يد َفع إىل فِ ْعله.
أن معرف َة فوائد اليشء ُ
ش�كور ،ال َي ْك ُفر َ
وفيهاَّ :
أعامل الصاحلني ،ويسترُ ها؛ بل ُي ْظ ِهرها يو َم الدِّ ين،
أن اهلل تعاىل
ٌ
وجيزهيم هبا اجلزا َء األَ ْوىف.

ٍ
وفيهاَّ :
أساس من التَّقوى يقوم عليه،
أن ثواب األعامل ال يتو َّقف عىل الظاهر؛ وإنَّام ال ُبدَّ من

وحيث َّ
إن أصل التَّقوى باط ٌن ال يعلمه إلاَّ اهلل؛ قال يف اآلية( :ﯴ ﯵ ﯶ).
وفيهاَ :بركة االشترِ اك يف الطاعة.
بني املؤمنني؛ كام ُّ
تدل عليه
وفيها :التنا ُفس يف اخلريات مع الصاحلني ،واالشترِ اك يف ذلك َ

ٍ
لفظة (ﯦ) ،التي تفيد وقوع االشرتاك يف ِ
مجاعة.
بني
الف ْعل َ
َ

حلا يف نفس�ه ،بل ال ُبدَّ أن يس� َعى يف إصالح
وفيه�ا :أنَّ�ه ال يكفي أن يكون اإلنس�ان صا ً

غيره؛ َّ
المنكَر،
ألن الصاحلين الذين أثنى اهلل عليهم يف اآلية يأمرون باملعروف َ
وينهون عن ُ
يقتص عىل ِ
أن خريهم يتعدَّ ى إىل غريهم ،وال رِ
وهذا معناهَّ :
أنفسهم.
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وح ُسن إسال ُمه ،وقد قال النبي « :ثَلاَ َث ٌة ُي ْؤت َْو َن
يب إذا
أسلم َ
وفيهاَ :فضيلة الكتا ِّ
َ
ِ
َأجره�م مر َت ِ  :رج ٌل من َأه ِل ِ
الكت ِ
�ي َ فآ َم َن بِ ِه َوا َّت َب َع ُه
ْ
ْ َ ُ ْ َ َّ ْي�نْ َ ُ
َ�اب آ َم َن بِنَبِ ِّيهَ ،و َأ ْد َر َك النَّبِ َّ
وصدَّ َقه؛ َف َله َأجر ِ
ان.(((»...
َ َ ُ ُ َْ
وفيهاَّ :
أجرا يف ميزان العبد.
املسارعة يف اخلريات أشدُّ مرضا ًة
أن
ّ
للرب ،وأكثر ً
َ
وفيها :حتفيز الغري إىل فعل اخلري.

بالعمل قبل حضور األجل ،ونزول ما يق َطعه -من مرض أو ُش ْغل.-
وفيها :القيام
َ
وفيها :إشغال النفس بالطاعة عن املعايص.

َ
وفيهاُ :حس�ن الث�واب يف البرَ ْ زخ؛ َّ
الصالح -كام يف احلدي�ث -يأيت العبدَ يف
العم�ل
فإن
َ
رِ
ِ
رجل َح َس ِ
ٍ
ش بِك ََرا َم ٍة ِم َن
قربه ،يف صورة
�ن َ
الو ْجه ،ط ِّيب ِّ
الريحَ ،ح َس ِن ال ِّثياب ،ويقولَ « :أ ْب ْ
اهلل َون َِعي� ٍم ُم ِقي� ٍم»َ ،ف َي ُق ُ
الصالِ ُح،
ش َك اهللُ بِ َخ رْ ٍي؛ َم ْن َأن َ
ولَ :و َأن َ
ْت؟ فيقولَ « :أنَا َع َم ُل َك َّ
ْتَ ،ف َب رَّ َ
ُكن َْت -واهلل -سرَ ِ ي ًعا فيِ َطا َع ِة اهللَ ،بطِي ًئا َع ْن َم ْع ِص َي ِة اهللَ ،ف َج َز َ
اك اهللُ َخ رًْيا»(((.
ِ
الج ْمع
الج ْمع َ
وحس�ن الفعل؛ لـام ورد يف صفة الصاحلني من َ
بني ُحس�ن القول ُ
وفيهاَ :

والسجود.
َ
بني التالوة ُّ

وفيهاُّ :
احلث عىل إخفاء العمل ،وأنَّه من شواهد اإلخالص؛ كام يف قوله( :ﯘ ﯙ)؛
فهم يس َتترِ ون ب ُظ ْلمة ال َّليل عن عيون َ
الخ ْلق.
ضاربني يف ِّ ٍ
تتنوع وتتعدَّ دِ ،
وفيهاَّ :
بس ْهم ونَصيب.
أن أعامل الصاحلني َّ
كل واد من اخلري َ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ):

ح�ال مؤمني أه�ل الكت�اب وجزاءهم؛ ع َّق�ب ِ
ذك�ر اهلل تعاىل َ
بذكر ح�ال الك َّفار
َ
َ
ولـَّم�اَّ
وعاقبتهم؛ فقال:

((( رواه البخاري ( ،)3011ومسلم (- )154واللفظ له.-

وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز (ص.)159
((( رواه أمحد (،)18614
َّ
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يب ِ
كل ٍ
(ﭑ ﭒ ﭓ) وهذا يشمل َّ
يب (ﭔ ﭕ ﭖ) أي :لن
وغري كتا ٍّ
كافر ،كتا ٍّ

جرت عادة الناس أن يفتَدوا باألموال أن ُف َسهم يف
تد َفع عنهم (ﭗ) مهام ك ُثرت .وقد َ

الح َرج.
مواطن َ

وخصهم ِّ
(ﭘ ﭙ) من ُّ
ألنم أش�دُّ الناس قراب ًة ،وقد
الذكور واإلناث.
َّ
بالذكر؛ هَّ
جرت العادة هَّأنم أشدُّ الناس دفا ًعا عن آبائهم و ُأ َّمهاهتم.
َ
الر ُّد والبيان لنفي ما َز َعموه فيام حكى اهلل
(ﭚ ﭛ ﭜ) أي :من عذابه و َب ْطشه .وهذا َّ

عنهم( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [سبأ.]35 :

وقوع العذاب عليه�م؛ فقال( :ﭞ ﭟ ﭠ) أيُ :م ِ
الزموها
ث�م أكَّد اهلل تعاىل
َ
ِ
(ﭢ ﭣ ﭤ)ِ :
وماكثون.
دائمون

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن اهلل إذا أراد بقوم سو ًءا؛ فال َمر َّد له.

وفيه�اَّ :
أن الك َّف�ار ال ينت َِفعون بيشء من أمواهلم وأوالدهم ي�و َم القيامة ،وكام هَّأنا ال ُتر ُّد
تقرهبم إليه؛ كام قال تعاىل يف آية أخرى( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
عنه�م
َ
عذاب اهلل؛ فهي ال ِّ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [سبأ.]37 :

وفيها :عدم االغترِ ار بقوة ِ
وغنى الك َّفار ،مهام بل َغت.
َّ
وفيها :متام ُقدرة اهلل عىل عباده.

وفيه�ا :التحذير من االغِت�رِ ار بالنِّ َعم ،ومن الظ ِّن َّ
ويقرب يف اآلخرة
بأن متاع الدُّ نيا ينفع ِّ

من اهلل.

أن من أنواع العذاب يف اآلخ�رة :أن يزول عن الكافر فائد ُة ِّ
وفيه�اَّ :
كل ما كان منت َِف ًعا به

يف الدُّ نيا.

ِ
ِ
وفيهاَّ :
ودخول النَّار.
للعذاب
أن متاع الدُّ نيا قد يكون س َب ًبا

وفيها :خلو ُد الك َّفار يف النَّار،
وتيئيسهم من أن يجَ ِدوا شي ًئا يد َفع عنهم العذاب يوم القيامة.
ُ
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بني الو ْع�د والوعيد ،والرتغيب والرتهيبِ ،
بذكر ما أعدَّ
َ
الجمع َ َ
وفيه�ا -مع ما قبلهاَ :-

اهلل للمؤمنني ،وما أعدَّ للكافرين.

وفيها :تسخري األموال واألوالد يف طاعة اهلل؛ لتكون س َب ًبا للنَّجاة يوم القيامة.

(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):

ِ
ليصدُّ وا عن س�بيل اهلل ،وبعضهم ُي ِنفق ماله يف بعض
ولـَّم�اَّ كان الك َّف�ار ُينفقون أمواهلم ُ
رضب اهلل تعاىل َم َث اًل ملصري هذه النَّفقات بقوله:
وجوه اخلري؛
َ

(ﭦ ﭧ ﭨ) م�ن األموال واجله�ود واألوق�ات (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) أي :يف
ِ
والم ِس�نِّني،
وج�وه اخلري َّ
والصدَ قات ،ككَفال�ة األيتام واألرامل ،والقيا ِم عىل أمور ال َع َجزة ُ
ِ
ِ
واإلحسان إىل احليوانات ،ونحو ذلك.
وعالج األمراض واألوبئة،
ِ
الصدِّ عن س�بيل اهلل تعاىل ،يف محُ اربة اإلسلام واملس�لمني ،كاحلمالت
أو ما ُينفقونه يف َّ
قديًم� وحدي ًث�ا -ويف محالتهِ �م العس�كر َّية واإلعالم َّية ،و ُمس�اند ًة ألعواهنم منالصليب َّي�ة
َّ
اً
ِ
ِ
تقر ًب�ا وتع ُّبدً ا
املنافقين الطاعنين يف ظه�ور املس�لمني ،ونحو ذل�ك ،وبعضهم يفع�ل ذلك ُّ
بح َسب معتقداهتم.
َ

ٍ
ٍ
ف�إن إنفا َقهم يف ِّ
َّ
عاتية (ﭯ ﭰ) أي:
ش�ديدة
كل ه�ذه األمورَ ،م َثله (ﭭ ﭮ)
وص�وت م ِ
خميفِ ،من ِش�دَّ هتا
زع ٌج
رصير
ن�ار محُ ِرق�ة ،أو :هلا
ٌ
ٌ ُ
ٌ
ب�ر ٌد ش�ديدٌ وجلي�دٌ  ،أو :فيها ٌ
وثامرهم (ﭴ ﭵ) بأنواع املعايص
(ﭱ ﭲ ﭳ) أيُ :زرو َعهم وبساتينَهم َ
وثامره ،مع ِع َظم
و َمنْ ِع ِّ
حق اهلل (ﭶ) :أحر َقتْه ود َّم َرتْه وأفسدَ تْه ،وأعد َمت ُزرو َعه َ
حاجة أصحابِه إليه.
فه�ذا َم َثل َخيبة الك َّف�ار يف الدُّ نيا ،عندما ُي ِنفقون أمواهلم للصدِّ عن س�بيل اهلل ،ثم ينت رَِش
ِ
رغم عنهمَ ،
وتفش�ل مخُ َّططاتهُ م ،وتذه�ب جهو ُدهم أدراج
ن�ور اهلل اً
اإلسلام و َي ْع ُل�و ،و َيت ُّم ُ

الرياح.
ِّ

وج�دوا َّ
الح رْسة َ
أن ثواب أعامهلم اخلري َّية -من اإلطعام
والخيبة ،إذا َ
ويف اآلخ�رة تزداد َ
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حس�ن ٌة واحدةٌ؛ َّ
ألن
واإلي�واء والعلاج ونحوها -قد ذه َب�ت َه َبا ًء
منثورا ،وليس هلم عليها َ
ً
شرِ ِ
ثواب أعامهلم اخلري َّية ،بس� َب ِ
ٍ
ٍ
صحيح
أصل
ألنم مل َيبنُوها عىل
اهلل حم َ َق َ
ب كُفرهم و كه�م؛ هَّ

ٍ
وأساس سلي ٍم ،وهو اإليامن باهلل وتوحيده.

َان فيِ ا ِ ِ ِ ِ
وق�د ُس ِ�ئ َل النبي  عن َع ْب ِد اهلل ِ
بن ُجدْ عان ،وق�د ك َ
الر ِح َم
جلاهل َّية َيص ُل َّ
َ
وي ْط ِع�م املِس ِ
نيَ ،ف َه ْ�ل َذ َ
اك نَافِ ُع ُه؟ َق َال« :لاَ َينْ َف ُع� ُه ،إِ َّن ُه لمَ ْ َي ُق ْل َي ْو ًم�اَ :ر ِّب ا ْغ ِف ْر يِل َخطِي َئتِي
�ك َ
َُ
ُ ْ
�و َم الدِّ ِ
بعمله يو َم
ين»(((؛
ُ
َي ْ
فتكذي�ب هذا الكافر بيوم الدِّ ين وشرِ كُه باهلل؛ من َع�ه من االنتفاع َ
القيامة.

أذهب ثمر َة أعامهلم ،ومل َي ْب َخ ْس�هم و ُي ِنق ْصهم ح َّقهم؛ (ﭻ
(ﭸ ﭹ ﭺ) حين
َ

بالشك والكُفرُّ ،
والذنوب واملعايص.
ﭼ ﭽ) رِّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

استِعامل التشبيه البليغ يف ِ
بيان املعنى ،وإيصالِه لألذهان.

التمثييل أو املركَّب؛ حيث ش َّبه َ
إنفاق الك َّفار
وفيها :بالغة القرآن العظيمة ،بإيراد التشبيه
ِّ
الريح العاصف�ة ِ
الباردة ،فد َّمرت�ه وجع َلتْه ُحطا ًما؛ لبي�ان عد ِم انتفاع
َّ
بال�ز ْرع الذي أصا َبتْ�ه ِّ
الك َّفار ب َث َمرة أعامهلم.

ِ
ِ
ِ
ِ
واملكارم
املفاخر
يتم إنفا ُق�ه يف
للمرائي ،وعظ ٌة مل�ن أرا َد بعمله الدُّ ني�ا؛ فام ُّ
وفيه�ا :عبر ٌة ُ
وك َْس ِ
اإلخالص وإراد َة َو ْجه اهلل.
نثورا؛ ألنَّه فقدَ
َ
ب ال َّثناءَ ،ي ْذ َهب َه َبا ًء َم ً
الشك ونار الكُفر م ِ
أن الكُفر محُ بِ ٌط جلمي�ع أعامل البرِ ِّ َّ ،
وفيه�اَّ :
هلك ٌة ومحُ ْ ِرقة
ُ
َ
وأن َز ْم َه َ
رير رِّ ْ

والصدَ قات.
لثمرات النَّفقات َّ
َ

أحوج ما يكون إليها.
وفيهاَ :خيبة الكافر عندما تذهب حسناتُهَ ،

ِ
اجلوائ�ح قد ِ
وفيه�اَّ :
تنزل بأموال الن�اس ،وتهُ ْ ِلك حر َثهم ون َْس� َلهم؛ عقوب ًة عىل ُظ ْلم
أن
أن ُف ِسهم ،بام يقترَ ِ فونه من ُّ
الذنوب.
((( رواه مسلم (.)214
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ِ
عداوتِه
�زي ألعدائه ،حيث ذه َب�ت نفقاتهُ �م يف
انتص�ار
وفيه�ا:
َ
للنب�ي  ،وخ ٌ
ِّ
ٌ
منث�ورا ،كنَ َفقات ُم ِ
رشكي مك�ة واليهود واملنافِقني ،يف التآمر َ
النبي
َه َب�ا ًء
وش� ِّن َ
الح ْرب عىل ِّ
ً
والسيادة عليهم.
 وأصحابه ،ثم كان للمسلمني
النرص والتمكني ِّ
ُ
وباطل؛ فهو ِ
أن ما بنِي عىل ِ
ٍ
فاسد.
فاس ٍد
وفيهاَ ُ َّ :

ِ
حلسنات أهل التوحيد و ُأ ِ
جور أعامهلم.
وفيهاِ :حفظ اهلل
ونفي النقائص عنه.
وتنزهيه،
تسبيح اهلل
وفيها:
ُ
ُ
ُ

ِ
وفيه�اَّ :
خالف ذلك
�ب ،و َمن
أن َمن بذل
َ
األس�باب الرشع َّية؛ جاءت�ه النتائج عىل ما يحُ ُّ
َ

خاب أم ُله.
َ

وفيهاُ :معاقبة النفوس ب ُظ ْل ِمها ،بأنواع املعايص و َمنْ ِع حق اهلل.

وفيهاَّ :
عذاب اهلل يو َم القيامة.
انتفاع الك َّفار بأعامهلم اخلري َّية يف الدُّ نيا ،ال يمنع عنهم
أن
َ
َ

ف�إن املؤمن يصبرِ
بني املؤمن والكافر يف مصائب الدُّ نيا؛ َّ
فيؤجر ،والكافر
وفيه�ا :ال َف ْرق َ
َ

تطهري
يرجو عند اهلل ش�ي ًئا؛ بل يكون ما أصا َبه عقوب ًة ،بخالف ما ُيصيب املؤم َن؛ فهو له
ال ُ
ٌ
وك َّفارة.
ويف قول�ه تعاىل (ﭻ ﭼ ﭽ) :بيان َّ
عمله،
أن للعب�د احلر َّية واالختيار يف َ

المجازاة يو َم الدِّ ين.
وعليه تكون ُ

(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ):

ث�م َّ
رش الك َّفار واملنافِقين ،وهناهم عن ائتِامهنم وإقامة
حذر اهلل تعاىل عب�ا َده املؤمنني من ِّ

األحالف معهم؛ فقال تعاىل:

ِ
(ﭿ ﮀ ﮁ) :النِّ�داء باإليمان للدَّ اللة على أمهية ِ
وإلغ�راء املؤمنني
اخلطاب،
َّ
خواصا وأصفيا َءَ ،ي ْس� َت ْبطِنون
باالمتِثال (ﮂ ﮃ) وجت َعلوا ألن ُف ِس�كم (ﮄ) أي:
ًّ
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خاصة ُشؤونكم .و(البِطانة):
أموركم ،و ُت ْط ِلعوهنم عىل أرسار املس�لمني،
وتستشريونم يف َّ
هَ
َ
ألنا أقرب إىل البدَ ن من ظاهره.
مأخوذة من «بِطانة» الثوب؛ هَّ
(ﮅ ﮆ) أي :من غريكم ،من الك َّفار واملنافِقني.

س َبب نزول هذه اآلية:

رجال من املس�لمني ي ِ
اً
ٌ
رجال من اليهود؛ لِـام
واصلون
ع�ن ابن ع َّباس  قال« :كان
ُ
ِ ِ
كان بينه�م م�ن ِ
اهم ع�ن ُمبا َطنَتِهم
ينه ُاجلوار واحل ْل�ف يف اجلاهل َّية؛ فأن�زل اهلل  فيهم َ
ف ِ
الفتنة عليه�م منه�م( :-ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) ،إىل قوله
خت�و َ
ُّ
(ﮥ ﮦ ﮧ)»(((.

وقال جماهد« :نز َلت يف املنافِقني من أهل املدينة ،هنى اهلل  املؤمنني أن يتو َّلوهم»(((.
وصف اهلل تعاىل هذه البِطانة اخلبيثة بأربع صفات:
ثم
َ

مرضتِك�م وعداوتِكم
األوىل( :ﮇ ﮈ ﮉ) أي :ال يقِّص�رِّ ون ،ب�ل جيت َِه�دون يف َّ
ِ
وإفساد أموركم ،وهذا شأهنم و َد ْيدَ هنم .و(األَ ْلو) :التقصريُ ،يقال« :ال آلو ُجهدً ا» يعني :ال

َ
و(الخبال) :هو الفساد يف الرأي والعقل.
بح َسب اجلهد.
أقص َ
رِّ

والصفة الثانية( :ﮊ ﮋ ﮌ) أي :أح ُّبوا ومتنَّوا املش َّقة عليكم ،واإلرضار بكم.

ظه�رت (ﮏ) الع�داو ُة لك�م (ﮐ ﮑ)
الصف�ة الثالث�ة( :ﮍ ﮎ):
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
بالوقيعة فيكمَ ،
وانتقاص دينِكم.
وتكذيب نب ِّيـكم ،
وشت ِْمكم،
وألسنَتهم،

أيضا من أف�واه املنافِقني إىل إخواهنم م�ن الك َّفار ،يخُبرِ وهنم
وق�د
ظه�رت هذه البغض�ا ُء ً
َ
ِ
بغ ِّشهم اإلسال َم وأه َله ،و ُب ْغ ِضهم املسلمني.
الصفة الرابعة( :ﮒ ﮓ ﮔ) أي :ما تشت َِمل عليه وت ُْض ِمره من ِ
احل ْقد وال َغيظ
أعظم وأشدُّ ممَّا يظهر عىل ال ِّلسان.
(ﮕ):
ُ

((( سرية ابن هشام ( ،)148/2تفسري الطربي (.)141/7
((( تفسري الطربي (.)141/7
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ثم بينَّ اهلل تعاىل أنَّه قد امت َّن عىل عباده املؤمنني ،بأن َ
الواضح
التحذير
أنزل عليهم يف كتابه
َ
َ
ِ
العالمات الدَّ ا َّلة عىل عداوهتم
م�ن هؤالء؛ فقال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) أي :أظهرنا لك�م
احلق والصواب يف هذه األمور.
وعرفناكم َّ
وح َسدهمُ ،
َ
كم مواالهتمَّ ،
وح َ

ُ
البيان إلاَّ ألصحاب العقول وذوي األلباب.
يظهر هذا
(ﮜ ﮝ ﮞ) أي :لن َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ ِ
َ
نقص يف اإليامن.
ناب اتخِّ اذ الك َّفار بِطان ًة هو من مقتَضيات اإليامن،
واإلخالل به ٌ
أن اجت َ

وفيهاَّ :
الرش إذا ُق ِّيضت
أن بِطانة اخلري إذا ُق ِّي َضت لشخص؛ هَّ
فإنا من توفيق اهلل له ،وبِطانة ِّ
لشخص فهو من َمكْر اهلل به .وقد جتتمع عىل الشخص بِطانتان من األخيار واألرشار؛ ففي
ِ ٍ
َت َله بِ َطا َنت ِ
اس�ت ْ
َان :بِ َطا َن ٌة ت َْأ ُم ُر ُه
َخ َل َ
ف من َخلي َفة؛ إِلاَّ كَان ْ ُ
احلديثَ « :ما َب َع َث اهلل من نَبِ ٍّيَ ،والَ ْ
ِ
ِ
الش َو حَ ُت ُّض ُه َع َل ْي ِهَ ،فامل ْع ُصو ُم َم ْن َع َص َم اهلل تعاىل»(((.
بِامل ْع ُروف َو حَ ُت ُّض ُه َع َل ْيهَ ،وبِ َطا َن ٌة ت َْأ ُم ُر ُه بِ رَّ ِّ
ُ
ائتامن الكافر عىل أرسار املس�لمني ومصاحلهم العا َّمة مهام كان فيه من
وفيها :أنَّه ال جيوز

ِ
واملؤهالت الدُّ نيو َّية.
الميزات الشخص َّية
ِّ

ِ
وق�د َ
أكتب منه وال َّ
إن هاهنا اً
قي�ل لعمر َّ :
أخط
يرة ،ال أحدَ
َ
رجل من نصارى احل َ

بقل ٍم ،أفال يكتُب عنك؟ فقال :ال ُ
آخ ُذ بطان ًة من دون املؤمنني(((.

عمر عىل أيب موس�ى  اتخِّ ا َذه اً
ر ْغم إتقانه الكتاب َة-رجل نرصان ًّي�ا كات ًبا َ
وقد أنكر ُ
ِ
ُوه ْم إِ ْذ َخ َّو هَنُ ُم
اه ُم اهللَُ ،والَ ت َْأتمَ ن ُ
ُوه ْم إِ ْذ َأ ْق َص ُ
وه ْم إِ ْذ َأ َه هَانُ ُم اهللَُ ،والَ تُدْ ن ُ
وق�ال ل�ه« :الَ ُتك ِْر ُم ُ

اهللُ َع َّز َو َج َّل»(((.

بخ ِ
مل�وك اإلسلام ِ
ِ
ُ
يان�ة النص�ارى ال ُكتّاب،
�م
ول�ذا ق�ال اب� ُن الق ِّي�م « :ول�و َعل َ
ومكاتبتِهم ِ
ِ
ِ
وسعيهم يف ذلك
يستأصلوا اإلسال َم وأه َله،
الفرنج أعداء اإلسالم ،ومتنِّيهم أن

بجهد اإلمكان؛ ل َثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم األعامل»(((.
َ
((( رواه البخاري (.)7198

((( تفسري القرطبي (.)179/4

((( السنن الكربى للبيهقي (.)127/10
((( أحكام أهل ِّ
الذ َّمة (.)499/1
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وفيهاَّ :
أن التغا ُير يف الدِّ ين يدفع إىل العداوة.

ف للعقل ِ
وفيهاَّ :
واحلكمة.
أن اتخِّ اذ البِطانة من األعداء مخُ الِ ٌ

وفيه�اَّ :
أن ع�داوة أهل الكتاب واملنافِقني للمس�لمني يف الباطن ،أش�دُّ من الظاهر ،ولو
قبل م�ن العداوة ،كام َش ِ
أضعاف م�ا كانوا ُي ْظ ِهرون�ه من ُ
�هدَ بذلك
ألظه�روا
متكَّن�وا منه�م
َ
َ
التاريخ:

فقد قام اليهود ب ُظ ْلم املس�لمني ،ل تو َّلت الدولة الفاطمية الباطنية احلاقدة ،وصار ِ
الع ُّز
َّ
َّ
ُ
ـماَّ
فيها لليهود عىل املسلمني!
والم ِ
رشكني عىل غزو املس�لمني ،كام فعلت هيو ُد
حيرضون
إخوانم ُ
هَ
وكان هؤالء ال َك َفرة ِّ
املدينة يف حتريض ُق َريش عىل قتال املسلمني.
ِ
دور كبير يف متكني التتار من دمار بغداد
مي س�نة 656هـ ٌ
وكان خليان�ة الوزير ابن ال َع ْل َق ّ
واملرشق اإلسلامي والعريب ،فس� َق َطت اخلالفة الع َّباس� َّية ،و ُقتِ َل أكثر م�ن ثامنامئة ألف من
ِ
املستعصم باهلل وأركان دولته(((!
املسلمني ،بام فيهم اخلليفة

َ
واستخرجوا
استطال النصارى عىل املسلمني فيها،
مشق سنة 658هـ؛
التتار ِد َ
َ
وعندما غزا ُ
م�ن هوالكو قانونًا بإظهار دينه�م ،رَ ِ
فشبوا اخلمر َع َلنًا يف هنار رمضان ،وكان ُير ُّش�وهنا عىل

وألزموا املسلمني بالقيام هلم إذا
ثياب املسلمني يف ال ُّط ُرقات ،وص ُّبوها عىل أبواب املساجد! َ
جهرا« :ظهر الدِّ ين الصحيح ،دي ُن املسيح»(((!
مروا بصليبهم يف الشوارع! وكانوا يقولون ً
ُّ

الصليب َّية عىل َع ْورات
وكان النصارى يف بالد الش�ام يدُ ُّلون إخواهنم ال ُغزاة يف احلمالت َّ
املس�لمني؛ ُ
لينهبوها،
ليدخلوا من خالهلا ،وعىل أموال املس�لمني َ
وشاركوا يف ال َقتْل واألَسرْ
َ

والسبي والن َّْهب واإلحراق!
َّ

ُ
ويف اآليةَّ :
أسهل ممَّن ُيغايرك يف الدِّ ين.
أن َمن ُيغايرك يف الدُّ نيا،

((( انظر :البداية والنهاية (.)356/17

((( انظر :تاريخ اإلسالم للذهبي ( ،)59/48البداية والنهاية ( ،)398/17السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي
(.)512/1
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أن الك َّفار يتمنَّون للمس�لمني التعب واإلره�اق ،ويعملون عىل ِ
وفيهاَّ :
إهناكهم -فكر ًّيا
َ

وبدن ًّيا ومال ًّيا.-

أن الك َّفار ِ
وفيهاَّ :
قوة ،ولكن
حيرصون عىل َكتْم ُب ْغضهم وعداوهتم ،إذا كان يف املسلمني َّ
يكش�ف حاهلم للمس�لمني من َف َلتات ِ
اهلل تع�اىل ِ
ألس�نَتهم؛ كما يدُ ُّل علي�ه قو ُله( :ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ).

ويف اآليةِ :عناية اهلل بعباده املؤمنني ،حيث َّ
حذرهم ممَّا قد خي َفى عليهم.

وفيهاَّ :
تدمري عقيدتنا ،كام
الرضر بديننا و ُدنيانا ،و ُيريدون
َ
أن أعداءنا يعملون عىل إحلاق َ

قوتنا االقتصاد َّية والعس�كر َّية والبرش َّية ،ويعملون عىل ِّ
بث اهلزيمة النفس َّية
يس� َعون لتدمري َّ
يف نفوس�نا ،بام ُيش�يعونَه فينا من أجواء اإلحباط واليأس واالستِسلام؛ ل ُيصاب املس�لمون
بالكآبة واحلزن.
وفيه�اَّ :
والض�ار ،والو ِّيل احلميم
بين النافع
أن آي�ات الكتاب العزي�ز تُعني عىل التفريق َ
ِّ

والعدُ ِّو املبني.

وفيه�اَّ :
أن استش�ارة الك َّفار يف أمور املس�لمني العا َّمة ،وإ ْطالعهم على األرسار ،أخطر

بكثري من استش�ارهتم يف األمور الشخص َّية والفرد َّية ،كاستش�ارة الطبيب الكافر يف العالج
االس�تثامري الكاف�ر يف التج�ارة والصناعة والزراع�ة والبناء،
وال�دواء ،واستش�ارة اخلبري
ّ
الخدمات االستش�ار َّية التي تقدِّ مها بعض رَّ ِ
ونحوها من َ
الشكات واخلرباء ألفراد املسلمني

ومؤسساهتم الشخص َّية.
َّ

ِ
بني املنافِقني والك َّفار ،واجتامعهم عىل َح ْر ِ
واإلرضار هبم.
ب املسلمني
وفيها :التعاون َ

أمر صعب ج�دًّ ا؛ لوجود
وفيه�ا :أن التأكُّ�د م�ن ُخ ُل ِّو بعض الك َّف�ار من ه�ذه ِّ
الصفات ٌ
بعضه�ا يف الباط�ن ،وهو ما ال ي َّط ِلع عليه إلاَّ اهلل؛ ولذا فاالس�تعانة بأهل ِّ
الذ َّمة وغريهم من
َ
واحلذر.
الك َّفار ينبغي أن تق َّيد بالقيود
فمن رشوط جواز االستعانة :ألاَّ يرتتَّب عليها يِّ
تول الكافرين يف والية عىل املسلمني فال

مديرا عىل مسلمني حتتَه.
رئيسا أو ً
يجُ عل الكافر ً

\_689

وأن يكون حسن الرأي يف املسلمني ،كبعض من خالطنا من الك َّفار أو درس ديننا وتبني

له من حماسنه ما َغ رَّي رأيه يف هذه الرشيعة.

وكذلك أال يس�تعان هبم إلاَّ عند احلاجة إليهم ،وقد اس�تأجر النبي  يف اهلجرة
دليل ِ
اً
مرشكًا خبريً ا بالطرق ،ولكنه كان مأمونًا.
عظيم ،كام يظهر يف التعبري بـ (ﮑ) اً
وفيه�اَّ :
أن ُبغض الكافرين لنا َ
بدل
بلغ مبل ًغا اً
م�ن ِ
«ألس�نَتهم» ،والتعبري بـ (ﮔ) اً
غضا
بدل من « ُق ُلوهبم»؛ وذل�ك لبيان امتالئهم ُب ً
و َغي ًظا عىل املسلمني.
وفيه�اِ :
املستش�ارين ،من األتقياء الم ِ
ِ
خلصني ،اخلرباء،
احل ْرص عىل تولية األمور واتخِّ اذ
ُ

األُمناء ،ال ِّثقات.

ِ
يرض بإخوانه املسلمني؛
وفيها :أنَّه ال جيوز أن تَد َفع املصالِ ُح الشخص َّي ُة
َ
املسلم إىل ف ْعل ما ُّ
ِ
َّ
والصداقة
ألن اهلل هنى املسلمني يف املدينة عن اتخِّ اذ اليهود واملنافقني أوليا َء ،حتت تأثري ال َقرابة َّ
ِ
َ
حصل بينهم يف السابق.-
والرضاع -الذي
واحل ْلف واجلوار َّ
وفيهاِ :
يشق عليهم ،وابتغاء
احل ْرص عىل مصلحة املسلمني ،وتسهيل أمورهم ،وإزالة ما ُّ
ِ
ِ
الرضر عنهم.
اخلري هلم ،وتقديم النصيحة اخلالصة املفيدة لتحسني أحواهلم ،ودف ِع َ
وفيهاُ :س ُ
فول منزلة الك َّفار وانحطاطها؛ لقوله تعاىل يف اآلية( :ﮅ ﮆ).

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
االجتهاد يف اإلرضار َ
التقصري يف
بالخ ْص�م ،وعدم
أن العداوة الدِّ ين َّي�ة تد َفع إىل

ذلك ِّ
بكل سبيل.

أن التحذير من اليشء ينبغي أن يقترَ ِ ن ِ
وفيهاَّ :
بالع َّلة؛ حتى يكت َِمل االقتِناع.

كل بِطان�ة م ِ
أن َّ
وفيه�اَّ :
بح َس�ب درجة
فس�دة هلا
نصي�ب من الذ ِّم ال�وارد يف هذه اآليةَ ،
ٌ
ُ

اإلفساد.

ع�داوة األعداء ِ
ِ
وفيه�اَّ :
وكيد
احلس�نة الصافية ،ينبغ�ي ألاَّ يغ ُفل عن
أن صاح�ب النِّـ َّية َ

الكائدين.
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وفيه�اٌ :
دلي�ل عىل عدم َقبول ش�هادة أصحاب الع�داوة عىل
بعضهم البع�ض ،فإذا تبينَّ
ُ
وجب عليه أن يمتَنِع عن َقبول شهادته.
بني الشاهد واملشهود عليه؛
للقايض وجو ُد عداوة َ
َ

ضيِ
وفيهاَّ :
رضر بالغ.
أن ا ِّطالع صاحب العداوة عىل األرسارُ ،يف إىل َ
أن استِش�ار َة الك َّف�ار واألَ ْخ َ
وفيه�اَّ :
رضر ٌ
بال�غ عىل املجتمع
�ذ بآرائهم ،دون متحي�ص؛ فيه ٌ
ِ
بعضه�م فيها؛ َّ
الربح
املس�لم ،وإن
أخل�ص ُ
َ
فإن مقص�و َده -يف الغالب -هو ك َْس�ب ال ِّثقة ألجل ِّ
ليحصل عىل ما بعدها
بعضهم يف الدراسة املبدئ َّية واملشورة األول َّية،
وحتصيل املال ،وقد يخُ ِلص ُ
ُ
الم ْربِحة ،فإذا متكَّن َّ
الرضر البالغ باملسلمني.
غش
َ
من العقود الكبرية واملصالح ُ
وخدع ،وأحلق َ

َ
املي�زان
وال َي ْق ِل�ب ه�ذا
الن�وادر من الك َّف�ار ،الذين يخُ ِْلص�ون يف النصيح�ة حقيق ًة دون
ُ
كم له.
ُمقابِل؛ فالشا ُّذ ال ُح َ

(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 ﯝ ﯞ):

رب العاملني  عبا َده املؤمنني ،من اليهود واملنافِقني؛ فنهى عن حم َّبتهم
استمر
ثم
حتذير ِّ
ُ
َّ
-بعد أن هنى عن اتخِّ اذهم بِطانة-؛ فقال تعاىل:

انك ِ
األمر قبل ِ
(ﮠﮡ) -يا معرش املؤمنني( -ﮢ) ،وكان ذلك يف أول ِ
شاف
ِ
وظهور خيانات اليهود واملنافِقني ،وكانت املح َّبة مبن َّية عىل ُحس�ن الظن؛ لِـام كان
احلقائق،
ُي ِ
أيضا ألس�باب القرابة
ظه�ره املنافِق�ون من اإلسلام ،واليه�و ُد من املها َدن�ة ،وكان ذل�ك ً
ِ
شاركات ونحوها.
والم َ
والم َ
صاهرة واحل ْلف ُ
ُ
العذاب
وقي�ل( :املح َّب�ة) هنا بمعنى :الرمحة هل�م؛ لِـام يف َعلون من املعايص الت�ي ُيقابِلها
ُ

الشديد.

وقيلَّ :
إن (املح َّبة) هنا بمعنى :إرادة اإلسالم هلم ،وهم ُيريدون املسلمني عىل الكُفر.

ِ
ِ
ظاه�را ،بس� َب ِ
واس�تقرار الكُفر يف
اختالف الدِّ ين،
ب
(ﮣ ﮤ) أي :ال باطنً�ا وال
ً

والح َسد.
بواطنهمَ ،
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(ﮥ ﮦ ﮧ) أي :م�ع أنَّـكم -يا معشر املؤمننيِ ،
هِ
بكتابم وكتابِكم،
تؤمنون
ونب ِّيهم ونب ِّيـكم ،بينام هم يك ُفرون بكتابِكم ونب ِّيـكم.
واجتم�ع معك�م هؤالء اليهود واملنافِق�ون يف املجالِس؛ (ﮪ) نِفا ًقا
(ﮨ ﮩ)،
َ

حممدً ا !
و ُمداهن ًة( :ﮫ) بام أنزل اهلل من القرآن ،وبام َبعث به َّ

ورجع�وا إىل حي�ث ال َيراه�م املؤمن�ون؛
(ﮬ ﮭ) أي :انف�ر َد ُ
بعضه�م ببع�ضَ ،
األم�ر ْ
أن َع ُّضوا
(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) أي :أظه�روا ِش�دَّ ة الع�داوة ،حت�ى بلغ
ُ
ِ
ونرص
أطراف أصابِعهم من ِشدَّ ة الغيظ عليكم؛ لِـام َر َأوا من ائتالفِكم ،واجتام ِع كلمتِكم،
َ
اهلل لكم.

ِ
النبي ّ ،
املفرد؛
وكل مؤمن .واالنتقال من صيغة اجلمع إىل صيغة َ
(ﯕ) يا هُّأيا ُّ
للتفن ُِّن يف ِ
اخلطاب ،واستِجالب االنتباه.

والحنَق،
فقول�وا هلم مجي ًعا( :ﯖ ﯗ) ،وهذا ُدعا ٌء عليهم باملوت يف حال ال َغيظ َ
ِ
ازدياد ِ
ِ
والنرص للمسلمني.
اخلري
ور َّبام يموتون غماًّ من
قبل بلوغ ما يتمنَّونهُ ،

ٍ
رش ،وما انطوى عليه من
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) أي :يع َل�م م�ا يف ال َق ْلب من خري أو ٍّ
املضمرة واخلواطِر ،واهلل يجُ ِ
ازي عىل ما يف ال َق ْلب من االعتقاد ،وما يقوم بال َق ْلب من
األمور
َ
فرش.
األعامل ،إن خريً ا
رشا ٌّ
فخري ،وإن ًّ
ٌ

الصدور ،وهي :النوايا واخلواطِر واألحوال القائمة بال َق ْلب،
الصدور) :صاحبة ُّ
و(ذات ُّ
ملالزمتِها ال َق ْل�ب وعد ِم ِ
م�ن الدَّ ِ
ِ
انفكاكها
واعي
�ميت بذلك؛ َ
َ
والص�وارف املوجودة فيهُ .س ِّ
عنه؛ كام قال تعاىل( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [احلج.]46 :

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
خفي عنهم من كَيد عدوهم ،س�وا ًء يف جمالس األعداء
عناي�ة اهلل باملؤمنين يف ك َْش�ف ما َ

اخلاصة ،أو يف نفوس األعداء و ُق ُلوهبم.
َّ

اخلري ألعدائه -مع ك ُْر ِههم له.-
وفيهاَ :ش َفقة املؤمن ،وحم َّبته َ
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ِ
قال قتادة  يف هذه اآلية« :فواهللَّ ،
ب املنافِ َق ،ويأوي إليه و َي ْرمحه ،ولو
إن املؤمن ل ُيح ُّ
أن املنافِق ي ْق ِدر عىل ما ِ
َّ
يقدر عليه املؤمن منه؛ ألبا َد َخرضا َءه»(((.
َ
ِ
ِ
واخلري للمنافِق.
اهلداية
واملراد بكالمه :حم َّبة
وفيه�اَّ :
أن خوف املنافِقني عىل دمائهم وأمواهلم ،يد َف ُعه�م إىل املصانَعة وجما َملة املؤمنني
بإظهار اإليامن.
وفيهاَّ :
واملداهنة؛ بل عليه أن يكون
أن عىل املؤمن ألاَّ يغترَ َّ بام ُي ْظ ِهره األعدا ُء من املوا َفقة
َ
َح ِذ ًرا َفطِنًا.
احلقَّ ،
وفيهاَّ :
وأن ُمقا َبلة إيذاء
أن العداوة الدِّ ين َّية ال حتمل املؤمن عىل التكذيب بيشء من ِّ
يت أجدا ُدهم من الكتاب .ول�ذا ،فمن أركان اإليامن :اإليامن
بج ْحد ما ُأو َ
األع�داء ال تك�ون َ
املنزلة مجي ًعا.
بكتب اهلل َّ

املسلم لكُفر أهل الكتاب ،ال ِ
غض ِ
وفيهاَّ :
حيمله عىل َج ْحد ما أنزل اهلل عىل أنبيائهم.
أن ُب َ
الحيطة من َخ ْلوة الك َّفار ببعضهم.
وفيها :أخذ َ

ب ال َغيظِ .
وفيها :الدُّ عاء عىل األعداء ببقاء ال َغيظ إىل املوت ،والتعجيل بموهتم بس َب ِ
ومن
أن اش�تداد بعض احلاالت النفسية عىل اإلنسان قد يقتُله؛ ِ
ش�اهد املعروفَّ :
كشدَّ ة احلزن
الم َ
َّ
ُ
وش�دَّ ة ال َغ َضب واالنفعالِ ،
وش�دَّ ة ال َغيظ والحنَقِ ،
والكَمدِ ،
والفزع ،بل ر َّبام
وشدَّ ة اخلوف
َ
َ
َ
ِ
الفرح والدهشة!
مات من شدَّ ة َ
وفيها :أمه َّية ال َق ْلب ،وأنَّه ُّ
للج َسد.
حمل العقل واإلدراك والتدبري َ

ِ
الحكم عىل شخص ما.
وفيها :النظر إىل األفعال ،وعدم االكتفاء باألقوال ،عند ُ
وفيهاَّ :
غريها ممَّا أنزله اهلل.
أن هذه األُ َّمة أوىل ِّ
باحلق؛ إليامهنا بام َ
كفر به ُ

ومواجهة
والح ْزم مع األعداء ،والتج ُّلد هل�م ،وعدم إظهار اخلوف منهم،
َ
القوة َ
وفيه�اَّ :
ِ
املعاندين واملنافِقني بمثل عبارة( :ﯖ ﯗ).
((( تفسري الطربي (.)151/7
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أصلب يف الباطل ،من أهل اإليامن
وفيه�ا :تنبيه املؤمنني بأنَّه :ال َي ِص ُّح أن يك�ون الك َّف ُار
َ

احلق.
يف ِّ

ِ
وفيهاَّ :
قوة املسلمني.
أن من أعظم ما َيغيظ املنافقني :ازديا َد َّ

بأن هؤالء الذين ي ِ
وفيها :بِشارة للمؤمننيَّ ،
يرضوا إلاَّ أن ُف َسهم.
قصدون
َ
َ
اإلرضار هبم لن ُّ

وخ ِ
راحة املؤمن يف رِ
ِ
لآلخرينُ ،
انشاح صدره ،وحم َّب ِة اخلير َ
بث َن ْفس
بين
وفيه�ا :ال َف ْرق َ
ِ
ِ
ِ
والح َسد.
الكافر واملنافق ،وتعاسة َق ْلبه ،و َنكَد نفسه ،وتألمُّه بال َغيظ َ
أن يف ُق ُلوب الك َّفار غي ًظا ما هم ببالغيه ،وال ِ
وفيهاَّ :
يقدرون عىل إنفاذه.

ِ
وفيهاَّ :
للسنَّة؛ فهو من ِجنس املنافِقني
أن َمن اغتاظ من املؤمنني
ألجل إيامهنم واتِّباعهم ُّ
بع�ض أصحاب البِ�دَ ع الكُفرية ،يف عداوهت�م ِ
ِ
والك َّف�ار ،وق�د وقع ُ
وحقدهم
مث�ل هذا من
َّ

ِ
كاخلوارج.
السنَّة،
و َغيظهم عىل أهل ُّ

الصفة قد ترتتَّب يف أهل بِدَ ع من الناس ،إىل يوم القيامة»(((.
قال ابن عط َّية « :وهذه ِّ

بني األديان» ،وم�ا ز َعموه من َّ
أن
ويف ه�ذه اآلي�ة :ر ٌّد عظي�م عىل أرباب مب�دإ «التقريب َ

وتقارب وإخاء! فكيف يمكن
طوائف البرش َّية يمكن أن تعيش مع بعضها يف سالم وحم َّبة،
ُ

َ
الرش
أن
نعي�ش مع أعدائن�ا ،وقد أخربنا اهلل تعاىل عنهم بام أخرب ،من ال َك ْي�د َ
والمكْر وإرادة ِّ
لنا؟!
وفيهاُ :معاتَبة اهلل املؤمنني ،بعقد املقارنة بينهم وبني عدُ ِّوهم؛ ليتَّخذوا املوقف الصحيح
منهم ،وي ِ
بغضوهم يف اهلل ،وتزول حم َّبتُهم من ُق ُلوهبم.
ُ
وفيهاَّ :
قوة املسلمني من صفات الك َّفار.
أن ال َغيظ من َّ

ِ
وفيهاَّ :
املواجهة.
جيرؤون عىل
َ
أن اليهود واملنافقني ُج َبناء ،ال ُ
وفيهاَّ :
أن النِّفاق كان من صفات بعض اليهود.
املحرر الوجيز (.)498/1
((( َّ
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(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ):

ذكر اهلل تعاىل مزيدً ا من عداوة ِ
أهل الكتاب و َغيظهم من املسلمني؛ فقال:
ثم َ

ِ
حسنة دين َّية أو
أيا املؤمنون( -ﯡ) سواء كانت َ(ﯟ ﯠ) أي :إن يصلكم هُّ
دنيوي�ة ،مثل :نزول الوح�ي ،واجتامعكم عىل ِ
العبادات العظيمة ،والنرص من اهلل ،والغنيمة
ُ َّ
ِ
اخلصبِ ،
والقوة
وص َّحة األبدان،
َّ
من العدُ ّو ،وتتا ُبع دخول الناس يف اإلسلام ،وحص�ول ْ
ِ
الشط ،تفيد ال ُعموم.
املال َّية ،ونحو ذلك .وكلمة (ﯡ) نَـكرة يف سياق رَّ ْ
َ
حصل هذا؛ (ﯢ) أي :حُ ْت ِزهنم.
فإن

ٍ
ِ
كم�رض ،أو ٍ
ٍ
اختالف ،أو هزيم�ة من عدُ ٍّو ،أو
ح�دوث
فق�ر ،أو
(ﯣ ﯤ ﯥ)
ِ
سون بذلك ويبت َِهجون.
حصول َجدْ ب و َق ْحط؛ (ﯦ ﯧ) أي :اليهود واملنافقون ،ف ُي رَ ُّ
أن ِمثل هؤالء ال ي ِ
فاملقصودَّ :
مكن أن ُيتَّخذوا بِطان ًة.
ُ

مواجه�ة هؤالء؛ فق�ال( :ﯩ ﯪ) عىل
ث�م أرش�دَ اهلل تعاىل املؤمنين إىل طريقة َ
عداوهت�م وأذ َّيتهم (ﯫ) ر َّبكم فيام هناكم عنه -من اتخِّ اذه�م أوليا َء وبِطان ًة -وجتتَنِبوا
�خطه؛ (ﯬ ﯭ ﯮ) ومكْرهم ِ
أس�باب َس َ
التوصل إىل
وح َيلهم .و(ال َك ْي�د) :هو
ُّ
َ ُ
اإليقاع َ
بالخ ْصم ،باألسباب اخلف َّية.

وقوله (ﯯ) يعني :اً
قليل ،أو كثريً ا.

علي�م به ،ال َيغيب عنه من
والمكْر (ﯵ):
ٌ
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) م�ن الع�داوة َ

ذلك يشء.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِعناية اهلل باملؤمنني ،يف َداللتهم عىل ما ُينجيهم من َك ْيد أعدائهم.

وفيها :أنَّه ينبغي عىل املس�لمني ألاَّ يتس� َّب ُبوا يف ُحصول ما يبتهج به الك َّفار ،ويكون س� َب ًبا

لشامتتهم يف املسلمني ،كإظهار اخلالفات فيام بينهم ،وكثرة ِّ
الشقاق والنِّزاع.
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وفيهاَّ :
أن ت َْرك ُمواالة الك َّفار هو من التكاليف الشا َّقة ،التي حتتاج إىل َصرب.
وف هلل بالعبود َّية ،فاتقى وصرب؛ َّ
وفيهاَّ :
أن َمن ىَّ
الرضر.
فإن اهلل حيفظه من َ

وفيهاَ :ذ ُّم الكَيد اخلبيث -وهو :االحتيال إليقاع الغري يف مكروه -وأنَّه من أعامل الك َّفار.
وفيهاَّ :
أن َمن أراد أن يكْبِت عدُ َّوه؛ فليجتهد يف اكتِساب الفضائل.

ِ
الصرب يف ِّ
وفيهاَّ :
كل مقام ُ
يش ُّق عليها احتام ُله.
أن من تربية النفوس :ذك َْر َّ

شرِ
ِ
َ
وفيه�اَّ :
صعب ،حيتاج إىل
أم�ر
أن
ٌ
احل�ذر من األعداء الذي�ن خيالطهم املؤمن ويعا هم ٌ

خصوصا إذا كانوا من عشريته وأقاربه.
جماهدة،
َ
ً

وفيهاَّ :
بالصرب والتَّقوى.
بمقا َبلته َّ
أمر ُ
الرش بمثله؛ بل َ
أن اهلل مل يأ ُمر ُ
بمقا َبلة ِّ

رش العدُ ِّو يكون باألحس�ن ،فإذا َّ
وفيهاَّ :
دفع الس ِّيئة
تعذر َد ْفعه باألحس�ن؛ جاز ُ
أن اتِّقاء ِّ

بمثلها ،من غري َب ْغي.

وفيهاَّ :
ينجيه ر ُّبه من كيد عدُ ِّوه.
الصرب والتَّقوى ِّ
أن صاحب َّ

وغمه َفر ُحك .ويذكر العلام ُء
َ
رسه َم َساءتُكَّ ،
ويؤخذ من اآلية :تعريف العدُ ِّو ،وهوَ :من َّ
هذا التعريف يف باب «الشهادات» من كتب الفقه(((.
أن الك َّفار مهام أظهروا لنا من الصداقة فهم ِ
كاذبون؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن الذي ت َُس�وءه حس�نَتُنا
َّ
َ

وتسه ُمصيبتُنا ال يمكن أن يكون صدي ًقا؛ فكيف ُي َولىَّ عىل يشء من أمور املسلمني؟!
رُ ُّ

وفيه�اَّ :
يتقي اهلل
بأمرينَّ :
أن املؤم�ن ُمطا َل ٌ
الصبر عىل ما ف َعلوا ،وأن َ
ب يف معاملة أعدائه َ

فيام َي ْف َعل هبم.

ِ
وفيهاَّ :
مواجهته.
القوة يف
أن
َ
عدوه ،وهذا ُيكسبه َّ
بالصرب والتَّقوى ال ُيبايل بكَيد ِّ
املتدرع َّ
ِّ

العدو الذي ت ِ
وفيهاَّ :
ُفرحه ُمصيبتُنا ،إذا و َّليناه ش�ي ًئا من أمورنا؛ سيس� َعى إليذائنا ،ثم
أن
َّ

يفرح بذلك!

للمرداوي (َّ ،)74/12
كشاف القناع لل ُب ُهويت ( ،)432/6روضة الطالبني للنَّووي (.)237/11
((( انظر :اإلنصاف َ
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ويتامس�كوا إذا نز َلت هبم ُمصيبة؛ لئلاَّ ُيعطوا
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي عىل املؤمنني أن يتج َّلدوا
َ

لعدُ ِّوهم فرص َة الشامتة هبم.

وفيه�اَّ :
تس�وء الك َّف�ار؛ كام يدُ ُّل علي�ه التعبري بـ
أن أدنى حس�نَة ُ
حتصل للمس�لمني فهي ُ

(ﯠ)َّ ،
(الم َّس) :أدنى درجات اإلصابة.
فإن َ

ويف املقاب�ل :فه�م يفرحون بتمكُّن املصائب من املس�لمني؛ كام يدُ ُّل على ذلك التعبري بـ

(ﯤ).

(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ):

وفرحهم بام يصيب املس�لمني من مصائب؛
ذك�ر اهلل تعاىل َك ْيدَ الك َّفار وعداوتهَ م،
َ
َ
ولـَّم�اَّ
ٍ
ٍ
أعقب ذلك ِ
بم ٍ
ألـمت باملسلمني ،نتيج َة َك ْي ِد الك َّفار وعداوتهِ م.
ثال
َ
عميل و ُمصيبة كبرية َّ
ٍّ
ِ
وذكر سبحانه اً
مواجهتهم ،وكيف كانت عاقبتُه النرص،
بالصرب والتَّقوى يف َ
مثال لاللتزام َّ
َ
َ
حصل يف غزوة بدر.
كام
ِ
اً
المصيبة
بالصبر والتَّق�وى يف
َ
ومث�ال آخ�ر لع�دم االلت�زام َّ
املواجه�ة؛ فكان�ت نتيجت�ه ُ
َ
حصل يف غزوة ُأ ُحد.
واهلزيمة ،كام
فبدأ سبحانه ِ
بذكر أمر اهلزيمة يف غزوة ُأ ُحد؛ فقال تعاىل:

خرج�ت يف أول
النب�ي  -إ ْذ (ﯸ) أي:
(ﯷ) أي :واذك�ر -ي�ا هُّأي�ا
َ
ُّ
النهار (ﯹ ﯺ) :من بيت عائش�ة ِ ،
خار ًجا إىل غزوة ُأ ُحد ،وكان ذلك صباح يوم
ٍ
ثالث للهجرة.
السبت ،إلحدى عرشة ليلة خ َل ْت من شهر شوال ،سنة

(ﯻﯼ) أي :ت ِ
ُنزهلم وتهُ ِّيئ هلم (ﯽﯾ) أي :أماكن ومراكز ،يث ُبتون
ِ
ولسائر جيش املسلمني.
للرماة ،ولل ُف ْرسان،
فيها لقتال عدُ ِّوهم ،فعينَّ 
َ
مراكز ُّ

ِ
ربم
(ﰀ ﰁ) ألقوال املؤمنني ،وهم يقدِّ مون مشورتهَ م لنب ِّيه  ،و َيدْ ُعون هَّ
ِ
وه َل ًعا ،ويتآ َمرون،
س�بحانه.
وس�ميع ألقوال املنافقني ،وهم ُيشيرون بام ُيشيرون به ُج ْبنًا َ
ٌ
و ُي ِعدُّ ون للنُّـكوص واالنسحاب( .ﰂ) بالنِّـ َّيات واألحوال.
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ِ
ِ
وكانت ٌ
ورج َعت
قريش قد اغتا َظت من انتصار املسلمني يف َبدْ ٍر ،وما َغنموه من أمواهلمَ ،

ُ
جيوش�هم مقهور ًة إىل مكة .ف َع َقدوا ال َع ْز َم
َ
حل ْرب املس�لمني ،فلماَّ
وتعاهدوا عىل أن جيتمعوا َ
َ
خرجوا حتى نزلوا ُأ ُحدً ا يو َم األربعاء.
است َعدُّ وا
وتكامل جمَ ْ ُعهم يف ثالثة آالفَ ،
وقص عليهم
النبي ُ فرص َة اجتِماع أصحابه يو َم اجلمعة،
َ
فش�اورهمَّ ،
َ
وانته�ز ُّ
والتحصن هبا للقت�ال ،ورأى بق َّيتهم اخلروج؛
بالمقام يف املدينة
رؤي�ا رآها،
فأش�ار ُ
ُّ
بعضهم ُ
َ
(در َع�ه) ،وظاهر َ ِ
ِ
َ
لبس
فأخ�ذ
بين د ْر َعين (يعنيَ :
النب�ي  برأهي�م ،و َلبِ َ
َ
�س لأَ ْ َمته ْ
ُّ
أحدَ مها فوق اآلخر).

ِ
َ
فالرأي رأ ُيك! َف َق َال َ « :ما
فلماَّ َر َأوه َلبِس�ها ن َِدموا ،وقالوا :يا
رس�ول اهلل ،أق ْمَّ ،
َينْ َب ِغي لِنَبِ ٍّي َأ ْن َي َضع َأ َداته َب ْعد َأ ْن َلبِ َس َهاَ ،حتَّى يحَ ْ كُم اهللُ َب ْينه َو َبينْ عَدُ ّو ُه»(((.

اس�تصغره منه�م -مثل :اب�ن عمر،
النب�ي  أصحا َب�هَ ،ف َ�ر َّد َم�ن
واس�تعرض
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
وس ُم َرة بن ُجندُ ب.-
والرباء-
َ
وأجاز َمن رآهم ُمطيقني للقتال -كرافع بن َخديجَ ،
وخرج  يف ٍ
نحو من ألف مقاتل.
َ

فلماَّ بلغ ثن َّية الو َداع؛ لحَِ َقت به كتيب ٌة من اليهود للقتال معه؛ فر َّدهم  ،وقال« :إنا
الم ِ
بالم ِ
رشكني»(((.
رش َ
ال ن َْست ُ
كني عىل ُ
َعني ُ

ولـماَّ بلغ َّ 
رأس النِّفاق عبدُ اهلل
الش ْوط -وهو
موضع َ
رجع ُ
بني املدينة و ُأ ُحد-؛ َ
ٌ
غض ًبا ،يز ُعم أنَّه مل ُي َ
ؤخذ برأيه.
ابن ُأبيَ ٍّ ب ُث ُلث اجليش،
وانسحب ُم َ
َ
َ
وجعل مخسين اً
الرماة
النبي  للقتال يف َس� ْب ِعامئة من أصحابه،
رجل من ُّ
وهت َّي�أ ُّ
َ
فوق اجلبل ،وأ َّمر عليهم عبدَ اهلل ب َن ُج َبري  ،وقال هلم« :الَ َتبرْ َ ُحوا ،إِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َظ َه ْرنَا
وه ْم َظ َه ُروا َع َل ْينَا َف َ
َع َل ْي ِه ْم َف َ
ال ت ُِعينُونَا»(((.
ال َتبرْ َ ُحواَ ،وإِ ْن َر َأ ْيت ُُم ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الح ْرب ،وبراعته يف ذلك.
النبي  يف َ
ُحسن تدبري ِّ

األلباين يف فقه السرية (ص.)257
وصححه
((( رواه احلاكم ( ،)141/2وع َّلقه البخاري بصيغة اجلزم (،)112/9
َّ
ُّ
((( رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( ،)48/2واحلاكم ( ،)133/2وانظر :الصحيحة (.)1101
((( رواه البخاري (.)4043

698

وتعريف ِّ
كل واحد
وترتيب اجليش،
تعيني أماكن املقاتِلني،
وفيه�ا :أنَّه ينبغي عىل القائد
ُ
ُ
ُ

بمهامهَّ ،
وأن األفضل أن يتولىَّ ذلك بنفسه.

ألن املنافِقني َ
وفيها :شهادة اهلل باإليامن ملن شهد ُأ ُحدً ا؛ َّ
انخذلوا قبل أن َي ِصلوا إىل مكان

القتال.

وفيه�اَ :ف ْضل عائش�ة ؛ َّ
النبي
نص عىل هَّأنا من أه�ل نب ِّيه ،وقد َ
ألن اهلل تعاىل َّ
خرج ُّ
 من عندها للقتال.
وفيها :استحباب اخلروج للقتال من أول النهار؛ لقوله( :ﯸ).

وفيه�اُّ :
ح�ث املقاتِلني املس�لمني عىل الثبات يف األماك�ن التي ع َّينها اإلم�ام هلم للقتال،
التول واالنسحاب .ومعلو ٌم َّ
وعدم تغيريها إلاَّ بإذنهَ ،ف ْض اًل عن يِّ
أن املقاتِل حيتاج إىل احلركة
والتقدُّ م والتأخر عند القتال؛ فكان املقصود بـ (املقاعد) :ثبات املقاتِلني ولزومهم أماكنهم.
�مع كالمهم ،ويع َلم حاهلم ،و ُي َث ِّبتهم،
وفيها :مع َّية اهلل تعاىل للمؤمنني؛ فهو س�بحانه َي ْس َ

وجييب دعا َءهم.

وفيه�اَّ :
أن حم َّب�ة األه�ل ينبغي ألاَّ متنع من اخل�روج للقتال يف س�بيل اهلل ،وال حَ ُتول دون

التضحية.

وقص ُه عىل َمن بعدَ هم يف
تذكري
وفيه�ا:
النب�ي  واملؤمنني هبذا املوقف العظيمُّ ،
ِّ
ُ
العربة ِ
الكتاب العزيز؛ ألخذ ِ
والعظة منه.
وفيها :إطالق (األهل) عىل الزوجة.
وفيها :اتخِّ اذ األسباب ملالقاة العدو.

يلزم بالرشوع في�هَّ ،
وفيه�اَّ :
وخرج أنَّ�ه ال َي ْر ِجع ،ولذا
فيمن هت َّيأ
أن اجله�اد َ
َ
وأن األصل َ
ِ ِ
ِ
�هاَ ،حتَّى
قال النبي  بعد أن َلبِ َس د ْر َعهَ « :ما َينْ َبغي لنَبِ ٍّي َأ ْن َي َضع َأ َداته َب ْعد َأ ْن َلبِ َس َ
يحَ ْ كُم اهلل َب ْينه َو َبينْ عَدُ ِّوه»(((.

األلباين يف فقه السرية (ص.)257
وصححه
((( رواه احلاكم ( ،)141/2وع َّلقه البخاري بصيغة اجلزم (،)112/9
َّ
ُّ
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ِ
ِ
وفيه�اَّ :
�مع كالمه�م وما يحُ يكونَه
أن اهلل ُم َّطل ٌ
عليم بام فيهاَ ،ي ْس َ
�ع على ُق ُل�وب املنافقنيٌ ،
عليم بام يف نفوس املؤمنني ،وس ُي ِ
جازي هؤالء وهؤالءٌّ ،
كل
ويد ِّبرونه من مؤامرات .كام أنَّه ٌ

وعمله.
بن َّيته َ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ):

َ
مهت مجاعتان
يب و َمن مع�ه،
َ
رأس النِّفاق عبدُ اهلل ب ُن أ ِّ
انخ�ذل ُ
ورجع ب ُث ُلث اجليش؛ َّ
لـَّم�اَّ
عصمهم من ذلك ،وث َّبتهم ،وامت َّن عليهم
من املسلمني أن يتخ َّلفوا و َي ْر ِجعوا معه ،ولك َّن اهلل
َ
وعىل نب ِّيه  وعىل املؤمنني هبذا؛ فقال تعاىل:

النب�ي  -إ ْذ قص�دَ ْت وأرا َد ْت (ﭓ
(ﭑ ﭒ) أي :واذك�ر -ي�ا هُّأي�ا
ُّ
حارث�ة من األَوس ،وبنو ِ
ﭔ) وه�م :بن�و ِ
س�ل َمة م�ن َ
َاحي عس�كر
الخ ْزرج ،وكانا جن َ
ْ
رس�ول اهلل ( ﭕ ﭖ) أي :تَض ُعفا و ْجت ُبنا ،وت َْر ِجعا عن القتال .و(ال َف َش�ل) :هو

والض ْع�ف ،والرتاخيَ ،
جمرد حديث النفس،
والج ْبن.
الك ََس�ل َّ
�و ُر ُ
والخ َ
و(اهلم)ُ :يط َلق على َّ
ُّ
يصل إىل حدِّ ِ
ولعل املقصود هنا األول؛ ألنَّه مل ِ
و ُيط َلق كذلك عىل ال َع ْزم والتصميمَّ .
العصيان.
َ
ِ
خاصة باملؤمنني ،تقتيض
(ﭗ ﭘ) أيَ :ي ْعصمهام ،ويت�ولىَّ أمورمها .وهذه الوالية َّ
ِ
العناية واحلامية والنُّرصة.
ول�ذا قال جابر بن عبد اهلل « :ن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآل َي ُة فِينَا( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ِ
ﭕ ﭖ)َ :بنِي َس ِل َم َة و َبنِي ِ
ب َأ هَّنَا لمَ ْ َتن ِْز ْل ،واهلل َي ُق ُ
ول( :ﭗ ﭘ)»(((.
حار َث َةَ ،و َما ُأح ُّ
ِ
ِ
بحوهلم
(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) أي :فليعتَم�دوا علي�ه ،ول َيثقوا ب�ه يف أمورهم ،ال َ
بح ْس�ن تدبريه ،مع األخذ يف
بقوهت�م .و(التوكُّل) على اهلل :هو تفويض األمر إليه ،ثق ًة ُ
وال َّ
األسباب املرشوعة.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
الض ْعف يف بعض األحوال؛ فينبغي عليه أن يعت َِصم باهلل.
أن املؤمن قد يعترَ يه َّ
((( رواه البخاري ( ،)4051ومسلم (.)2505
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ِ
وفيه�اَّ :
تأثري يس ٌء يف نفوس غريه�م؛ فينبغي عد ُم االغترِ ار
أن املث ِّبطني واملتخاذلين هلم ٌ
تقليدهم وات ِ
ِ
ِ
ِّباعهم.
بمواقفهم ،وت َْر ُك
احلق.
وفيهاُ :لطف اهلل باملؤمنني ،يف تثبيتهم عىل ِّ

ِ
وفيهاَّ :
الرش والوقو ِع يف احلرام.
أن من مقتَضيات والية اهلل للمؤمن :أن َي ْعص َمه ر ُّبه من ِّ
وفيهاَّ :
خاصة يف أحوال ِّ
الشدَّ ة.
أن عىل املؤمن أن يتوكَّل عىل اهللَّ ،
ُ
قوي التوكُّل.
قوي
اإليامن؛ َ
وفيها :أنَّه ك َّلام َ
وفيها :حتريم تقليد الغري يف املعصية.

وفيها :إعانة اهلل للمؤمنني عىل إمتام ِ
العبادة والقيام بالطاعة.

وفيهاَّ :
أن ِصدق االعتِامد عىل اهلل والتوكُّل عليه ،يقتيض األَ ْخذ باألسباب.
وفيهاَّ :
جمرد حديث النفس باملعصية ،ال يخُ رج صاح َبه عن والية اهلل تعاىل.
أن ّ

�ص أو نُـكوص؛ فإنَّه ينبغي عليه أن ُي ِ
عارض َن ْق ٍ
وفيه�اَّ :
قاو َمه بالتوكُّل
أن َمن عرض له
ُ

عىل اهلل.

وفيها :إطالق (ال َف َشل) عىل َمن تولىَّ عن اجلهاد يف سبيل اهلل.

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ):

ِ
مواجه�ة األعداء،
بالصبر والتَّقوى يف َ
ذك�ره اهلل تع�اىل لاللتزام َّ
وه�ذا ه�و املثال الذي َ

وكيف كانت عاقبتُه النرص.

التنازع ِ
والعصيان ،وإرادة الدُّ نيا،
فلـماَّ ذكر تعاىل َم ْط َلع غزوة ُأ ُحد ،وكان فيها ما كان من ُ
والمصيب�ة الكبرية التي حص َلت بس� َب ِ
ب ذلك؛ ذكَّ�ر املؤمنني بغزوة َبدْ ٍر ،وم�ا كان فيها من
ُ

النرص.
والصرب والتَّقوى ،فكان
التوكُّل عليه َّ
ُ

ِ
وقع عليهم يف ُأ ُحد؛ فقال :
فذكَّرهم بمنَّته عليهم فيها؛ ل ُي َخ ِّفف عنهم ما َ

أيا املؤمنون -بصربكم وتوكُّلكم (ﭢ).(ﭟ ﭠ ﭡ) هُّ
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�ميت عىل اس�م ٍ
ٍ
رجل
ُنس�ب إىل
و( َب�دْ ر) :اس�م موضع َ
بئ�ر فيها ،ت َ
بني مكة واملدينةُ ،س ِّ

حفرهاُ ،يقال له« :بدر بن ُق َريش»(((.
َ

ُ
رس�ول اهلل  ،م�ع ثالثامئة
خرج فيها
وكان�ت عندَ ه�ا املوقع�ة العظيم�ة ،التي َ
رجل من املس�لمني ،فيهم َفر ِ
وثالثة عرش اً
س�ان وس�بعون بعريً ا ،وأكثرهم ُمشاة ،حتى ل ُقوا
َ
بني الت ِّْسعامئة
ك َّفار قريش يف الس�ابع عرش من رمضان ،سنة اثنتني من اهلجرة ،وكان العدُ ُّو َ
ِ
ـ�ي ،وال َف ْخر
إىل األل�ف ،م�ع عُ�دَّ ة كاملة ،م�ن احلدي�د واألَ ْد َراع واخليل
املس�ومةُ ،
َّ
والحل ّ
ُ
والخ َيالء.

َ
وأظهر دينَ�ه ،وأخزى َّ
َص
الش
لك�ن اهلل تع�اىل أ َع َّز نب َّي�ه ،
�يطان وجن�دَ ه ،فنك َ
َ
ِ
الش ُ
َّ
نه ِزمني ،واملسلمون يقتُلون فيهم و َي ْأسرِ ون.
يطان عىل َعق َبيه ،وولىَّ الك َّفار ُم َ

أن املسلمني كانوا ُضعفاء ِ
هذا مع َّ
أذلاَّ ء؛ ولذا قال تعاىل( :ﭣ ﭤ) أيُ :ض َعفاء ِبق َّلة
َ
والسلاح والعدَ د ،فلم يتجاوز عدَ ُد املس�لمني ُث ُلث ع�دَ د ِ
املرشكني؛ لتع َلموا
احل�ال واملالِّ ،

َّ
أن النصر إنَّام ه�و من عند اهلل ،ال بكثرة العدَ د وال ال ُعدَ د؛ ولذا قال تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [التوبة.]25 :

ِ
الصبر ،والت�وكُّل ،وطاعة األمري،
أمركم به عن�د القتال ،منَّ :
(ﭦ ﭧ) بف ْع�ل م�ا َ

وال َّثبات ،وعدم يِّ
التول ،وإرادة اآلخرة ،ال إرادة الدُّ نيا.

(ﭨﭩ) أي :تقومون ُ
بشكر نِعمة النرص ،التي حص َلت لكم بالتَّقوى واألَ ْخ ِذ
باألسباب ،وال تُصابون باألَشرَ وال َب َطر إذا انترصتُم.

ِ
مر ب� َن اخل َّ
بعض أمرائ�ه يف معركة الريموك،
خط�اب من
طاب 
ٌ
ول�ذا :لـَّم�اَّ جا َء ُع َ
أعز نرصً ا
يط ُلب منه املدَ َد؛ قال« :إنَّه قد جا َءين كتا ُبكم تس�ت َِمدُّ وين ،وإنيِّ أ ُد ُّلكم عىل َمن هو ُّ
رِ
ُص يو َم َب�دْ ٍر يف َّ
وأحضر ُجندً ا :اهلل  ،فاس� َتن رِْصوه؛ َّ
أقل من
ف�إن َّ
حممدً ا  قد ن َ
ُ
ِ
(((
ِ
فهز ُموهم .
ِعدَّ تكم ،فإذا أتاكُم كتايب هذا فقاتلوهم ،وال تُراجعوين» .فقاتَلوهم َ
((( انظر :عيون األثر ( ،)354/1البداية والنهاية (.)224/3

وصحح إسنا َده احلافظ ابن كثري  يف التفسري (.)111/2
((( رواه أمحد (،)344
َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:
املقارنات ،وإجراء التعقيبات عىل األحداث؛ لرتبية النفوس.
َعقد َ
وفيها :تذكري اهلل لعباده ِ
بمنَّته؛ ليشكروه عليها.

وفيهاَّ :
النرص يف َبدْ ٍر نِعم ٌة عىل مجيع األُ َّمة؛ ألنَّه كان من أسباب بقاء ِدينها.
أن
َ
وفيهاَّ :
أن النرص من عند اهلل ،ال بكثرة ال َعدَ د وال ُعدَ د.

أن الضعيف إذا توكَّل عىل اهلل نرصه؛ فاستعامل مجع ِ
الق َّلة يف قوله( :ﭤ)ُّ ،
وفيهاَّ :
يدل
َ
اإلنس�ان َّ
ُ
أذل هلل؛ كان
على م�ا كان عليه املس�لمون يف َبدْ ٍر من َضعف احل�ال ،وأنَّه ك َّلام كان

شعر أنَّه مست ٍ
َغن عن ر ِّبه؛ عاق َبه وأذ َّله.
َ
أقرب إىل ن رَْص اهلل ،وإذا َ
وفيهاَّ :
أن تقوى اهلل من ُشكره سبحانه.

وفيه�ا :اس�تخراج عبود َّي�ة نفوس املؤمنين يف الَّس�رَّ َّ اء والَّض�رَّ َّ اء ،بام يت�واىل عليهم من
االنتصار ،واالنكسار.
بع َّزة التَّقوى واإليامن ،ال بق َّلة املال ِ
العربة ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
وذ َّلة احلال.
وفيها :حتقيق والية اهلل تعاىل ،واالفتِقار إليه ،قبل إعداد السالح وال َعدَ د وال ُعدَّ ة.

(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):

بم�دَ د من اهلل يأتيهم ،وهو ثالثة
ذك�ر اهلل تعاىل عن نب ِّيه  ،أنَّه وعدَ املؤمنني َ
ث�م َ
آالف من املالئكة ،وإذا صبرَ وا وات َقوا وجاء الك َّفار من َف ْو ِرهم؛ يزيد العدد إىل مخسة آالف؛
َكبتًا للك َّفار ِ
وخز ًيا هلم.
ْ
َ
الوعد :هل كان يف غزوة َبدْ ر أم يف ُأ ُحد؟
وقد
املفسون يف هذا َ
اختلف رِّ

فقي�ل :كان ه�ذا يف غ�زوة َبدْ ٍر؛ ُّ
ويدل على هذا َّ
أن قول اهلل تع�اىل (ﭫ ﭬ ﭭ)

قط�ع اهلل فيها َط َر ًفا من الك َّفار،
�ق بقول�ه( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) ،وهي الغزوة التي
متع ِّل ٌ
َ
َ
وقتل منهم سبعني ،وأخزاهم ور َّدهم خائبني.
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الج ْمع بني قول اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
فإن قيل :فام َو ْجه َ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [األنفال ]9 :وبني هذه اآلية؟

أن اهلل تعاىل أمدَّ املؤمنني يوم بدْ ٍر ٍ
بألف من املالئكة ،بمقدار جيش ِ
فاجلوابَّ :
املرشكني،
َ َ
ٍ
أن ِ
وكان املس�لمون قد َس ِمعوا َّ
فشق عليهم؛
إخوانم
سيمدُّ ون
بزيادة عن األلفَّ ،
هَ
املرشكني ُ
بالمدَ د إن فعلوا إىل ثالثة آالف ،ثم إىل مخسة
فوعدَ هم اهلل تعاىل -يف آية «آل عمران» هذهَ -
آالف؛ بِشار ًة من اهلل وتثبيتًا للمؤمنني.
أيض�ا؛ َّ
ألن معناه :أنَّ�ه ُي ْر ِدفهم
وقول�ه تع�اىل يف آية «األنف�ال» (ﭛ) يدُ ُّل عليه ً
غريهم ،و ُيتبِعهم ألو ًفا مث َلهم.
َ

ِ
الوعْ�دَ كان يف غزوة ُأ ُح ٍد ،واحت َُّجوا عىل هذا َّ
والق�ول الثاينَّ :
اآليات
بأن ِس�ياق
أن هذا َ
ِ
كر يوم ٍ
الس�ياق
بدر َع َر ًضا ،ثم َ
رجع ِّ
�ورة «آل عمران» إنَّام هو عن غزوة ُأ ُحد ،وجاء ذ ُ
يف ُس َ
إىل غزوة ُأ ُحد؛ فقوله تعاىل (ﭫ ﭬ ﭭ) متع ِّل ٌق بقوله( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ).

النبي  املس�لمني َّ
بأن اهلل س� ُي ِمدُّ هم بثالث�ة آالف من املالئكة
قال�وا :وقد وعدَ
ُّ
عىل عدد الك َّفار الذين كانوا يف ُأ ُحدَّ -وأن العدد سيزيد إىل مخسة آالف إذا صبرَ وا وات َقوا؛
فهو َوعْدٌ مرشوط.

َ ِ
حيصل اإلمداد ،فلم
فلماَّ وقعت املعصي ُة
الش ُط؛ مل ُ
وحصل الف ُ
رار من املسلمني ،وخت َّلف رَّ ْ
ٍ
واحد.
ُي َمدُّ وا بم َل ٍك
قتاله�م يف ُأ ُحدَ ،
النبي
قال�وا :وال َّط َ�رف الذي ُقطِ َع م�ن الك َّفار هو
ُ
وخ ْيبتُهم بع�دَ ِم َقت ِْل ِّ
 ،وعدَ ِم استِئصال املسلمني.
ب�أن َ
إنزال املالئك�ة يف َبدْ ٍر َ
أيضاَّ :
كان غير مرشوط -كام يف
واحت َُّج�وا على ه�ذا القول ً

الو ْعد هناك من اهلل
�ورة «آل عمران» -مشروط ،وكان َ
آي�ة «األنفال» -بينام هو هنا -يف ُس َ
وأن ِ
وهنا من نب ِّيه  للمؤمننيَّ ،
املرشكني يف َبدْ ر مل يأتُوا من َف ْو ِرهم.
مبارشةًُ ،
املفسي�ن عىل القول األول َّ
أن هذه اآليات نز َل�ت يف َبدْ ٍر .-وعىل هذا؛ فيكونوأكث�ر رِّ
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الس�ياق القرآين إىل غ�زوة ُأ ُحد هو من قوله تع�اىل( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)
ابت�دا ُء َع ْود ِّ

[آل عمران- ]137 :كام سيأيت.-

الصحابة (ﭮ
أياالنب�ي ( -ﭭ) وهمَّ :
ُّ
وقول�ه ( :ﭫ ﭬ) هُّ
ﭯ) ِ
الخ َّل�ة ،والقيام باألم�ر .واالس�تِفهام لإلن�كار؛ أيَّ :
(الكفاي�ة)َ :س�دُّ َ
النبي
أن َّ
ي ِ
نكر عليهم عد َم اكتِفائهم بذلك املدَ د من املالئكة.
ُ

وقيل :االستِفهام للتقرير بام استقر يف ِ
نفوسهم واعتَقدوه ،من ِكفاية املدَ د هبؤالء املالئكة.
َّ

(ﭰ ﭱ ﭲ) و ُيعينكم (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) من السماء لنُرصتكم.
ألنم ال ِ
ينزلون إلاَّ بأمره.
المن ِْزل؛ هَّ
واهلل هو ُ
(ﭹ) :حرف إثبات؛ أي :بىل ،يكفيكم اإلمداد هبم.

ٍ
بزي�ادة ،لكنَّها مع َّلقة عىل شرَ ْ ط ،فق�ال( :ﭻ ﭼ) مع نب ِّيـكم
ث�م وعدَ هم اهلل تعاىل
على لق�اء العدُ ِّو ،وتث ُبت�وا( ،ﭽ) معصية اهلل ،بعد ِم خمالفة ِ
أم�ر نب ِّيه  ،وعد ِم

يِّ
التول يو َم الزحف.

(ﭾ) أيِ :
املرشك�ون (ﭿ ﮀ ﮁ) أي :م�ن س�ا َعتهم ه�ذه ،أو من ِج َهتهم
التي جاءوا منها ،أو من ال َغ ْضبة التي َغ ِضبوها.

اً
وحال ،من غري ت�راخٍ وال تأخري (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
ف�ورا
(ﮂ ﮃ) ً

م�دَ دا ِم�ن ِع ِ
ن�ده (ﮈ) أي :م َع َّلمين بعالمات القت�ال ،إ َّما يف خيوهل�م -يف نواصيها
ً
نفس�ه -بص ٍ
وأعرافها ،أو أذناهبا -وإما أن تكون العالمة للم َلك ِ
فرة يف ال َّلون اً
مثل -وهكذا
ُ
َّ
ُّ
عرفوا هبا.
الشجعان جي َعلون هلم عالمات يف َ
الح ْرب ل ُي َ

ويف اآليتَني من الفوائد:

ِ
النبي  عىل تعزيز نفوس املؤمنني ،بنقل البِشارة إليهم من اهلل.
ح ُ
رص ِّ

وفيهاِ :ح ْرص القائد عىل َب ْعث األمل والتفاؤل ،يف نفوس جنوده.

وفيها :تذكري اخلارجني إىل اجلهاد يف سبيل اهلل َبوعد اهلل بالنرص؛ ليزدادوا إقدا ًما.
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وفيها :شاهدٌ لقوله تعاىل عن املالئكة( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) [مريم.]64 :
وفيها :خطورة املعصية عىل اجليش.

وفيهاَّ :
أن تقوى اهلل من رشوط النرص.

وفيه�اَّ :
الم ُئونة؛ لقوله( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) ،فإذا زا َد
المعونة من اهلل عىل َقدْ ر َ
أن َ
بسعة قدو ِم الك َّفار؛ زا َد املدَ ُد للمسلمني من اهلل.
اخلطر رُ
ُ
ِ
وظائف يف هذا.-
للمجاهدين يف سبيله باملالئكة -وهلم
وفيها :تأييد اهلل
ُ

وز ْل َزلة ُق ُلوب
وفيه�ا :تثبي�ت املؤمنني ،وتكثير عدَ دهم ،ومبارشة القت�ال ضد الك َّف�ارَ ،

مستمر إىل قيام الساعة.
الكافرين ،وهذا التأييد
ٌّ

بس�بب ِ
ِ
الق َّلة
وفيه�ا :عدم االكتِفاء باألس�باب الظاهرة من ال َعدد وال ُعدد ،وعدم اليأس

ِّ
والذلة.

وفيهاَّ :
أن املالئكة أجسا ٌم ،ويحُ َص ْون بال َعدَ د.
وفيهاَّ :
أن َم ْوطِن املالئكة يف السامء.

وفيه�اَّ :
رج�ح للنرص ،قد ال يكون مرئ ًّيا ،كما قال تعاىل( :ﭱ
والم ِّ
أن امل�دَ د األعظم ُ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [األحزاب.]9 :
الشارة والعالمة؛ لتمييز املقاتِلني وكتائبِهم.
وفيها :استِعامل
َ
وفيهاَّ :
قوة البرش.
قوة املالئكة أكرب من َّ
أن َّ

ف�إن قيل :إذا كان امل َل�ك الواحدُ كاف ًيا ل َق ْل ِ
ب موازين املعركة؛ فلامذا َ
أنزل اهلل أل ًفا ،ووعد

بثالثة آالف ومخسة آالف؟

فاجل�وابَّ :
أعظ�م يف التأييد ،وأمك ُن يف التثبي�ت ،ويكون املالئكة
أن ِذك�ر العدَ د الكثري
ُ
ِ
كاملدَ د ،بينام يتولىَّ
املجاهدون مبارشة القتال بأن ُفسهم.
أن التوكُّل عىل اهلل ال ُينايف األَ ْخ َذ باألس�باب .ومع َّ
وفيهاَّ :
أن األصل هو االعتِامد الكامل
نفوس املؤمنني ُطمأنينة ،ويوافِق ُسنَّة اهلل القدَ ر َّية والكون َّية
عىل اهلل؛ إلاَّ أن اتخِّ اذ األسباب َيزيد
َ
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يف ارتباط النتائج باألس�باب ،ولذلك فاملطلوب من العبد :اتخِّ اذ ما أمكنَه من األسباب -ولو

كبري بالتوكُّل عىل اهلل.
والس َبب الضعيف يكون له نتيج ٌة ٌ
كانت ضعيفةَّ -
وأثر ٌ
وفيهاَّ :
والض َعفاء مطا َلبون مجي ًعا باألَ ْخذ باألسباب.
أن األقوياء ُّ

أن بع َث املدَ د شيئا بعد ٍ
يشءُ ،
أبلغ من إرساله مجي ًعا يف وقت واحد.
ً
وفيهاْ َ َّ :
وأن مع ال ُعرس ُيرسً اّ ،
الصربَّ ،
وفيهاَّ :
وأن ال َف ْرج بعد ِّ
الشدَّ ة.
أن النرص مع َّ

ٍ
وفيهاَّ :
رشوط-؛ ال تتح َّقق إلاَّ بتحقيق
بتعليق املدَ د والنرص عىلأن البِش�ار َة املرشوطة
َ

الشوط.
هذه رُّ

(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ):
ثم قال تعاىل عن ِ
احلكمة من البِشارة ،وإخبار املؤمنني هبا:

والو ْعد بذل�ك ،واإلخبار من نب ِّيه 
(ﮊ ﮋ ﮌ) أي :اإلم�داد باملالئك�ةَ ،

َ
أنش�ط وأقوى يف قت�ال العدُ ِّو.
(ﮍ ﮎ ﮏ) وتطيي ًب�ا ل ُق ُلوبك�م ،وتطمينً�ا ،ولتكون�وا
س.
و(ال ُبرشى) :هي اخلرب بام َي رُ ُّ

(ﮐ ﮑ ﮒ) أي :تث ُبت وت َْسكُن ،ويزول عنها اخلوف.

(ﮔ ﮕ) على األع�داء (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) س�بحانه ،ال من عن�د غريه (ﮚ):
القوي ،الذي ال يغ َلب (ﮛ) :ذو ِ
احلكمة واإلحكام ،يف قدَ ِره وشرَ ْ ِعه.
ُ
ّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

السور عىل ُق ُلوب املؤمنني.
إدخال رُّ

وفيهاُ :لطف اهلل بأوليائه ،يف تثبيت ُق ُلوهبم.

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
وحتقيق ُمراد اهلل ،هو ِمن أس�باب ُطمأنينَتِه
الطاعة
أن إم�داد املؤمن بام ُيعينه عىل
وسرُ ِ
وره.
وفيهاَّ :
أن رجاء النرص ِم َن اهلل ،ال ِمن غريه.
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الس�ارة إىل املقاتِلني يف س�بيل اهلل ،وعدم التش�ويش عليهم وتكدير
وفيها :نَقل األخبار
َّ
قلقة ،وهذا من التعبئة النفسية للم ِ
حزنة والم ِ
الم ِ
جاهدين يف سبيل اهلل.
َّ ُ
ُ
خواطرهم باألخبار ُ
ِ
وفيهاَّ :
نرصه.
ينص إلاَّ َمن َ
أن اهلل ال رُ
اقتضت حكمتُه َ

ِ
وفيه�اَّ :
القوة بال ِحكمة قد تكون َط ً
ونقص،
عف
ق�وة َض ٌ
ٌ
وس� َف ًها ،واحلكمة بال َّ
أن َّ
يش�ا َ
ِ
وقوته.
والسفيه الضعيف أسوأ املراتب .وأ َّما أفعال اهلل تعاىل :فهي مبن َّية عىل حكْمته َّ
َّ
وفيهاَّ :
أن خت ُّلف النرص عن املسلمني -أحيانًا -فيه ِحكم ٌة بالغ ٌة؛ كالتمحيص ،واالبتالء،

واتخِّ اذ ُّ
الش َهداء.

ِ
وج ْع�ل الت�وكُّل والتفوي�ض الكُليِّ
وفيه�ا :ع�دم االعتماد عىل األس�باب م�ع اتخِّ اذهاَ ،
واالعتِامد التا ّم :عىل اهلل  وحدَ ه.
وفيها :عدم اليأس من النرص ،ولو ُف ِقدت أسبا ُبه الدُّ نيو َّية.
َ
وفيه�اَّ :
ن�زول املالئكة-؛ وإنَّام
أن املؤمنين ال يعت َِم�دون يف النرص عىل امل�دَ د -ولو كان

يعت َِم�دون عىل اهلل ِ ،
نرصهم ِ
القادر عىل ِ
بأمره ،وقد قال( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [النحل.]40 :

جماهدة النفوس لتجريد التوحيد؛ َّ
فإن أكثر الناس ك َّلام اش�تدَّ اتخِّ ا ُذهم لألسباب،
وفيهاَ :
وإعدا ُدهم وإحكا ُمهم هلا؛ ازدادوا اعتِام ًدا عليها.

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ):

ِ
ِ
ث�م ذكر اهلل تعاىل املقصود ِ
ِ
والع َّلة من َف ْر ِ
وإنزال النرص؛
واإلمداد باملالئكة،
اجله�اد،
ض
َ
َ

فقال :

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) (ال َّط َ�رف) :هو منتهى اليشء ،من أس�فله أو من أعاله.
ِ
طرف ِ
املرشكني القريب من املسلمني ،أو :هم الذين
واملراد هنا:
املحاربون من الك َّفار ،أوَ :
ُ
والقتال معهم.
يبدأ اجلها ُد

واملعنى :إنَّام أمركم اهللُ باجلهاد ومقا َت َلة األعداء؛ لي ِ
هلك طائف ًة من الك َّفار.
ُ
َ
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ْ
واضح بام حصل من َقتْل صناديدهم .وإن كانت
ف�إن كانت اآلية يف غزوة َب�دْ ر؛ فاألمر
ٌ
اآلية يف غزوة ُأ ُحد؛ فاملقصود :الثامنية عرش من الك َّفار الذين ُقتلوا يو َمها.

(ﮢ ﮣ) أي :يخُ �زي ،ويحُ ِ
�زن ،و َيغي�ظ ه�ؤالء ال َك َف�رة؛ (ﮤ) أيَ :ي ْر ِجع�وا
ِ
َ
منه ِزمني،
إىل بالده�م (ﮥ) :مل ينال�وا خيرً ا ،كما
فاري�ن َ
حصل يوم َب�دْ ٍر من عودهتم ِّ
ِ
مقصودهم ال�ذي خرجوا من ِ
ِ
َ
حصل ي�وم ُأ ُحد ِمن عودهتم َ
أجله -وهو
حصول
دون
وكما
َ
ِ
َ
رجوعهم َ
حصل يوم َ
دون أن
الخنْدَ ق من
اس�تئصال املس�لمني والقضاء التا ّم عليهم -وكام
ِ
مقصودهم ،ودون أن يتح َّقق يش ٌء ممَّا أ َّم ُلوه.
ينالوا شي ًئا من

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
فرضها لحِِ كَم عظيمة ،ومن أسمائه س�بحانه( :احلكيم)،
أن أح�كام اهلل وترشيعات�ه إنَّام َ
ومن ِصفات�ه( :احلكمة) ،و(اللاَّ م) يف قوله (ﮝ) للتعليل ،والتعليل :هو بيان ِ
احلكْمة

من اليشء.

أن القض�اء باهلالك لن يك�ون عىل مجيع الك َّفار ،ولكن عىل َط�ر ٍ
وفيه�اَّ :
ف منهم ،و ُيبقي
َ
َ

احل�ق والباطل.
بني ِّ
بني اإليمان والكُفر ،والرصا ِع َ
اهلل منه�م َمن ُيبق�ي إلبقاء ُس�نَّة التدا ُف ِع َ
والتمحيص ،واتخِّ ا ُذ
�ف أهل النِّفاق،
تبيني أهل اإليامن ،وك َْش ُ
ويف ذلك ِحكَم عظيمة؛ منهاُ :
ُ
ُّ
الش َهداء ،وغري ذلك.
أن اهلل ينت َِقم من أعدائه :إما بإهالكهم ،أو إذالهلم ِ
وفيهاَّ :
وخذالهنم.
َّ

َ
لرب العاملني معهم؛ كام ُّ
وفيهاَّ :
يدل عليه استعامل
أن
إهالك أعداء اهلل و َك ْبتَهم ،هو عاد ٌة ِّ
ِ
الف ْعل املضارع ( َي ْق َطع) و(يـكْبِت).

األخطر والعدُ ُّو
ألنم
ُ
وفيها :ال َبدْ ء بقتال الذين َي ُلون املس�لمني من الك َّفار قبل غريهم؛ هَّ
هِ
َّ
ثم
وألن املس�لمني ُمطا َلبون ب َفتْح بالد الك َّف�ار بلدً ا بلدً ا ،مبت َِدئين
األق�رب،
بأقربا إليهمَّ ،

تتوسع الفتوحات.
َّ

الخيبة ال تكون إلاَّ بعد ٍ
الخيبة عىل نفوس الك َّف�ار؛ َّ
ألن َ
وفيهاِ :ش�دَّ ة َوقع َ
فتذهب
أملَ ،

آمالهُ م ،وختيب مساعيهم.
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أن احلزن الش�ديدَ ُيصيب الكَبِدَ  ،كام َّ
وفيهاَّ :
دل عليه قو ُله تعاىل( :ﮢ ﮣ) ،وأص ُله
ِ
أكبادهمُ ،فأ ْب ِد َلت
بالحزن وال َغيظ يف
-عند كثري من أهل العلمَ « :-يكْبِدَ هم» ،أيُ :يصيبهم ُ

(الدال) تا ًء(((.

وفيهاَّ :
أيضا.
بتجرع اآلالم النفس َّية ،كام يصي ُبهم باآلالم اجلسد َّية ً
أن اهلل تعاىل يقيض عىل الك َّفار ُّ

(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ):

أن النب�ي ُ كِس�رِ ْت رب ِ
ور َد يف س� َبب ن�زول ه�ذه اآلية :عن أن�س َّ ،
اع َي ُت ُه
َ ََ
يوم ُأح ٍد ،و ُش�ج فيِ ر ْأ ِس ِ
�هَ ،ف َج َع َل َي ْس� ُل ُت الدَّ َم َعنْ ُه َو َي ُق ُ
ف ُي ْف ِل ُح َق ْو ٌم َش ُّجوا نَبِ َّي ُه ْم،
ولَ « :ك ْي َ
َ ْ َ ُ َ َّ َ
ِ
وه ْم إِلىَ اهلل؟»َ ،ف َأن َْز َل اهللُ ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(((.
َسوا َر َباع َي َت ُهَ ،و ُه َو َيدْ ُع ُ
َوك رَ ُ

(((

ِ

ب آخر يف نزول هذه اآلية :فعن ِ
ابن ُع َم َر َ ،أ َّن ُه َسم َع َر ُس َ
ول اهلل 
وقد ورد س َب ٌ

إِ َذا ر َف�ع ر ْأس�ه من الركُو ِع م�ن الر ْكع ِة ِ
اآلخ َر ِة من ال َف ْج ِ
�ر َي ُق ُ
النًا َو ُف َ
«الله َّم ال َع� ْن ُف َ
النًا
ولُ :
َّ َ
َ َ َ َ ُ
ُّ
لمِ
ِ
ِ
النً�ا»َ ،ب ْع�دَ َما َي ُق ُ
َو ُف َ
الح ْم�دُ »َ ،ف َأن َْز َل اهلل( :ﮧ ﮨ ﮩ
«س�م َع اهلل َ ْن حمَ دَ ُهَ ،ر َّبنَا َو َل َك َ
ولَ :
ﮪ ﮫ) إىل قوله( :ﮱ ﯓ)(((.

ذكر أسامء َمن ور َد لعنُهم ،وقد أس َلموا يو َم ال َفتْح؛ فقد كان
الروايات ُ
وقد جاء يف بعض ِّ
ِ
الح ِ
ُ
ار َ
«الله َّم ال َع ْن َأ َبا ُس� ْف َي َ
الله َّم
ث ْب َن ه َشا ٍمُ ،
الله َّم ال َع ِن َ
انُ ،
رس�ول اهلل  يقولُ :

ال َع ْن َص ْف َو َ
فأس َل ُمواَ ،ف َح ُس َن إسال ُمهم.
ان ْب َن ُأ َم َّي َة»َ ...فت َ
َاب اهللُ َع َل ْي ِهمْ ،
«فتيب ع َل ْي ِهم ُك ِّلهم»(((.
ويف رواية:
َ

َّ
الس� َبب يف ُمعاتبة اهلل لنب ِّيه  ،بقوله( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)،
ولعل هذا هو َّ
إن أمر هؤالء ك َّله ِ
بيد اهلل وحدَ ه.
يعنيَ َّ :
((( انظر :مشكل إعراب القرآن للقييس ( ،)174/1تفسري البغوي ( ،)101/2تفسري القرطبي (.)198/4
الس ّن التي تيل الثن َّية من كل جانب ،ولإلنسان أربع رباع َيات.
((( وهيِّ :
((( رواه مسلم (.)1791

((( رواه البخاري (.)4069

وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
((( رواه الرتمذي ( ،)3004وأمحد (،)5674
َّ
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الج ْمع بني روايات س� َبب النزولَّ :
وذي يف ُأ ُحد ،دعا
بأن النبي  لـماَّ ُأ َ
ويمكن َ
األمرين م ًعا.
عليهم يف صالته؛ فنز َلت اآلية يف َ
النب�ي ( -ﮩ ﮪ ﮫ) أي :م�ن ُحك ِم
أي�اُّ
وقول�ه تع�اىل (ﮧ ﮨ) هُّ
ِ
وتدبير ِ
هِ
تدع�و عليهم باهلالك؛
أمرهم ،وليس لك أن
وحس�ابم
ه�ؤالء يف الدُّ نيا واآلخرة،
َ

ويتجاوز عنهم.
ُفر َّبام هيدهيم اهلل،
َ

فلذلك قال( :ﮬ ﮭ ﮮ) بإسالمهم بعد الكُفر.

أرصوا عىل الكُفر؛ (ﮱ ﯓ) أي :من أجل َبغيهم و ُعدواهنم
(ﮯ ﮰ) إذا ُّ

س َيحيق هبم العذاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ٍ
َّ
الحكم
أن
مصري األش�خاص ب َي�د اهلل وحدَ ه ،وليس ألحد من الن�اس -كائنًا َمن كانُ -
َ

يف ذلك.

أن النبي  ال ِ
وفيه�اَّ :
الك�وين ،ومن ذلك :هداية التوفيق
يملك ش�ي ًئا من األمر
ِّ

واإلهلام.

وفيهاَّ :
ُفرا ،وهيديه.
أن اهلل قد يتوب عىل أعتَى الناس وأشدِّ هم ك ً
وفيهاَّ :
أن اهلل  ال ُي َع ِّذب إلاَّ بذنب.

أن عىل الدَّ اعية البالغ والدَّ عوة ،وأما تدبري أمور ِ
وفيهاَّ :
العباد وحساهبم :ف َعلىَ اهلل تعاىل،
َّ
كام قال يف ٍ
آية أخرى( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [الرعد.]40 :
وفيه�ا :ع�دَ م َلعن الكافر احلي المع ؛ ألنَّه قد يس ِ
�لم ،وال ندري بِ َم يخُ تَم له .لكن جيوز
ُْ
ِّ ُ َ ينَّ
َل ْع� ُن ِجن�س أصحاب الكُف�ر واملعصية ،فنقول« :لعن�ة اهلل عىل الكافري�ن» ،و«لعنة اهلل عىل

الظاملني» ،ونحو ذلك.

أن الم رِص عىل الكُفر ظامل لنفسه ،مست ِ
َح ٌّق للعذاب.
وفيهاَّ ُ َّ :
ٌ
وفيهاَّ :
أن العبد قد خيتار شي ًئا ،واملصلحة يف غريه.
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وفيهاَّ :
النبي  ال يع َلم ال َغيب.
أن َّ

وفيه�اَّ :
أن على صاح�ب الدَّ عوة املس�تَجابة أن جيعل دع�ا َءه فيام ينفع َ
الخ ْل�ق ،كالدُّ عاء

هبدايتهم.

وفيها :عدم استِبعاد هداية صناديد الكُفر.

وفيه�ا :أنَّه مهام اش�تدَّ أذى الك َّفار؛ َّ
فإن املس�لم ال يدعو عىل أعياهن�م بال َّل ْعن ،وال يقطع
بع�دَ م فالحهم؛ فقد ي ِ
وبأس�هم،
س�لمون وهيتَ�دون ،ولكن له أن
يدعو اهلل بأن يك َّ
َ
ُ
رشهم َ
ُف َّ
وأن َي ُر َّد كيدَ هم يف ن َْحرهم.
ويف اآلي�ة :س�عة رمح�ة اهلل ،وأن�ا ِ
يمك�ن أن ت ِ
ُ�درك صنادي�د الكُفر ،فيدخل�ون يف دين
َ َ
هَّ
ِ
اإلسالم ،ويتوب اهللُ عليهم من أذ ِّيتهم لنب ِّيه  ،و َقت ِْلهم املؤمنني.
أن هداي� َة اهلل هل�ؤالء وتوبته�م إليه ،ه�و َف ْض ٌل خال�ص منه تعاىلِ ،
وفيه�اَّ :
ومنَّ� ٌة وكر ٌم،
ٌ
ولذلك أسندَ ِ
الف ْعل إليه فقال( :ﮬ ﮭ ﮮ) ،ومل ُي ْسنِده إليهم بقوله« :يتوبوا».

وأيض�ا :فيمك�ن أن ِّ
مبارشا م�ن عنده ،ال بأيدي املؤمنني،
يعذب هؤالء الكافرين عذا ًبا
ً
ً
كما ق�ال( :ﮯ ﮰ) ،بخلاف م�ا ج�اء يف ٍ
آي�ة أخ�رى( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ) [التوبة.]14 :

واألفضل ،ولكن اهلل ِ
وفيه�اَّ :
منالنبي  قد يقع منه ما هو خلاف األوىل
َ
أن َّ
ِ
ولبيان برش َّيته،
دائًم� يف الكامل اللاَّ ِئق ب�ه،
حم َّبت�ه لهُ -ي ْر ِش�ده إىل األفضل واألكمل؛
ليصري اً
َ
وليك�ون ُق�دو ًة ملن بعده .ويف ه�ذا :ر ٌّد عىل ال ُغالة ،الذي�ن ير َفعون األنبي�اء واألولياء فوق

منزلتهم التي أنزلهَ م اهلل إ َّياها.

وفيه�ا :ر ٌّد على ِّ
احلق يف الترشي�ع يف الدِّ ين -بالنقص ،أو
كل َمن أعط�ى أحدً ا من البرش َّ

عش ،وغريهم.
اإلضافة ،أو النَّسخ ،أو التغيري -كام فعل ال ُغالة باألئمة االثني رَ

وفيه�اَّ :
أن على الدَّ اعي�ة أن َي ْع َلم أنَّ�ه يدعو إىل اهلل ،ال إىل نفس�ه؛ فمهام اش�تدَّ ت عداو ُة
يدع�و عليهم باهللاك واالس�تِئصال وال َّلعن؛ فقد
املد ُع ِّوي�ن وإيذاؤه�م ل�ه؛ فلا ينبغي أن
َ

هيدهيم اهلل.
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�ارا؛ فقد يأ َذن اهلل
وال يدع�و على أعياهنم بال َّل ْعن ،ويق َطع بع�دم فالحهم ،ولو كانوا ُك َّف ً
بإسالمهم ،أو يخُ ِرج من أصالهبم َمن يع ُبده ال ُي ِ
فليدع هلم باهلداية والصالح،
رشك به شي ًئا؛
ُ

وبأسه ،ونحو ذلك.
وله أن
يدعو عىل َمن آذى املسلمني منهم ،بأن يك َّ
َ
رشه َ
ُف اهلل َّ

ِ
وفيها :أنَّه ليس ُّ
فورا ،وقد يكون يف تأخريها أو عدم إيقاعها
كل مستَح ٍّق للعقوبة ُيعا َقب ً

ورجوع عن الباطل.
صالح له،
ٌ
ٌ

وفيه�اَّ :
العذاب ال
حتصل للعبد من غري س� َبب من�ه؛ رمح ًة من اهلل ،لك�ن
َ
أن النِّعم�ة ق�د ُ

حيصل إلاَّ بظل ٍم من العبد.
ُ

َ
وفيهاَّ :
حصول األذى له.
أن والية اهلل للعبد ،ال متنَع

ٍ
ألحد من البرش َق ُ
وفيه�اَّ :
بول ذلك
خاص باهلل تعاىل وحدَ ه ،وليس
أن َقبول توبة التائب
ٌّ

أو ر ُّده.

(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ):

ث�م أكَّ�د اهلل تعاىل َّ ِ
األمر ك َّلهَّ ،
حتت
وأن مجيع ما يف السماوات وما يف األرض هو َ
أن بيده َ
ٍ
نصيب يف ذلك؛ فقال:
ألحد
وترصفه ،ليس
ُحكمه
ٌ
ُّ
ِ
والمل�ك واالختِص�اص (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
(ﯕ) (اللام) هن�ا لالس�تحقاق ُ
يترصف فيها كام
ﯛ) م�ن األمالك ،واجل� ِّن واإلنس ،واجلامدات ،ومجيع املخلوق�اتَّ ،
يشاء ،ويقيض يف َخ ْلقه بام يشاء.

(ﯝ ﯞ ﯟ) ب َف ْضله ورمحته (ﯠ ﯡ ﯢ) بعدْ له ِ
وحكمته.
َ
(ﯤ ﯥ) ملن تاب (ﯦ) َي ْعفو و َي ْص َفح سبحانه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
حلكمه.
يترصف يف َخ ْلقه كيف يشاء ،وال ُم َع ِّقب ُ
أن اهلل َّ

ِ
أن مغفرة ُّ
وفيهاَّ :
غريه.
الذنوب ٌّ
حق هلل تعاىل ،ال ُيشاركه فيه ُ
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الساموات.
وفيها :إثبات تعدُّ د َّ

ِ
�لطان اهلل تعاىل يف ُملكهَّ ،
وأن له األم�ر يف التعذيب واملغفرة ،وهذا
إثبات متا ِم ُس
وفيه�ا:
ُ
مقرون ِ
باحلكمة.
ويف تقديم ِذكر (املغفرة) عىل (العذاب) يف اآليةٌ :
دليل عىل َّ
غضبه.
أن رمحته تسبِق َ

وفيهاَّ :
التفضل ،ال عىل سبيل الوجوب ،وال جيب عىل اهلل إلاَّ ما
أن مغفرة اهلل عىل سبيل ُّ

أوج َبه سبحانه عىل نفسه.

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ):

الربا أضعا ًفا ُمضا َعفة ،كام كانت عاد ُة ِ
ثم هنى اهلل تعاىل عبا َده املؤمنني عن َأك ِ
املرشكني
ْل ِّ

يف هذا الوقت.

ِ
الربا ،يف سياق آيات غزوة ُأ ُح ٍد ،أو َبدْ ر.
املفسون يف ُمناسبة ذكر حتريم ِّ
وقد اختلف رِّ

ِ
بح َس�ب
فقيل :ال َ
ناس�بة؛ وإنَّام هو انتقال من موضوع آلخر ،ثم رجوع لهَ ،
يلزم وجود ُم َ

املصحف.
نزول اآليات ،ثم كتابتها يف
َ

وقي�ل :لـماَّ كان س�ياق اآليات الس�ابقة هو يف اجلهاد وحمار َبة الك َّف�ار؛ هنى اهلل تعاىل عن
أرص عليه.
ِّ
الربا ،الذي فيه محُ َاربة اهلل ورسوله َملن َّ
وقيل :لـماَّ كان اجلهاد حيتاج إىل نفقات ،وكان ِ
اً
أموال
املرشكون قد أن َفقوا عىل جيوشهم
الربا؛ هنى اهلل تعاىل املؤمنني عن اتِّباع س�بيلهم -وس�بيل اليهود -ولو يف جتهيز
َ
مجعوه�ا من ِّ

اجليش للجهاد.

ٍ
بيشء
ْبع ذلك
وقي�ل :لـماَّ أرش�دَ اهلل تعاىل املؤمنني إىل األصلح يف أمر الدِّ ي�ن واجلهاد؛ أت َ
الربا.
من األمر والنهي والتكاليف الرشع َّية؛ فنهى عبا َده عن ِّ
أثر التَّقوى يف حصول النرص
األمر بالتَّقوى -فيام س�بق -وبينَّ َ
كرر اهلل تعاىل َ
وقيل :لـماَّ َّ
ِ
بعض ما يخُ الِف التَّقوى من ُّ
ب للهزيمة يف املعركة،
يف اجلهاد؛ هنى عن
الذنوب التي هي س َب ٌ

الربا.
ومن أعظمهاِّ :
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أمر عبا َده باجلهاد ،الذي فيه ُ
الربا ،الذي
إنفاق املال يف س�بيله؛ هناهم عن ِّ
وقيل :إنَّه لـماَّ َ
فيه ُ
أكل املال بالباطل.
وقيل غري ذلك.

َان َل ُه ِر ًبا فيِ
أن َع ْم َرو ْب َن ُأ َق ْي ٍ
ش ،ك َ
وم�ن لطائ�ف ما ُيذكَر هنا :ما رواه أبو ُه َر ْي َ�ر َة َّ ،
اه ِلي ِ
ِ
�ةَ ،فك َِره َأ ْن يس ِ
�ل َم َحتَّى َي ْأ ُخ َذ ُهَ ،ف َج�ا َء َي ْو ُم ُأ ُح ٍدَ ،ف َق َالَ :أ ْي َن َبنُ�و َع ِّمي؟ َقا ُلوا بِ ُأ ُح ٍد،
اجلَ َّ
َ ُْ
ِ
ٍ
ٍ
َق َ
ب َف َر َس� ُه،
�الَ :أ ْي َن فَُل�اَ ٌن؟ َقا ُلوا بِ ُأ ُحدَ ،ق َالَ :ف َأ ْي َن فَُل�اَ ٌن؟ َقا ُلوا :بِ ُأ ُحدَ ،ف َلبِ َس لأَ ْ َم َت ُهَ ،و َرك َ
ُث�م تَوج�ه ِقب َلهمَ ،ف َل رآه المس ِ
ونَ ،قا ُلوا :إِ َل ْي َك َعنَّا َيا َع ْم ُرو! َق َ
�ل ُم َ
�ال :إِنيِّ َقدْ آ َمن ُْتَ ،ف َقات ََل
َّ َ َّ َ َ ُ ْ ماَّ َ ُ ُ ْ
حتَّى ج ِرحَ ،فح ِم َل إِلىَ َأه ِل ِه ج ِرحياَ ،فجاءه سعدُ بن مع ٍ
اذَ ،ف َق َال لأِ ُ ْختِ ِهَ :س ِل ِيه :حمَ ِ َّي ًة لِ َق ْو ِم َك،
ْ َ ً َ َُ َ ْ ْ ُ ُ َ
ُ َ ُ
َ
ِِ
ِ
جلنَّ َةَ ،و َما َصلىَّ هلل
َأ ْو َغ َض ًب�ا لهَ ُ ْمَ ،أ ْم َغ َض ًبا هلل؟ َف َق َالَ :ب ْل َغ َض ًبا هلل َول َر ُس�ولهَ ،فَم�اَ َت َفدَ َخ َل ا َ
َصلاَ ةً»(((.

وقوله تعاىل (ﯨ ﯩ ﯪ) :النِّداء إليقاظ املخا َطب وتنبِ ِيهه .وتوجيه النِّداء إىل
ٌّ
وحث هلم ،عىل االلتِزام بام سيأيت من األحكام.
املؤمنني فيه إغرا ٌء

الزيادة ،ورش ًعا :هو ربا نس�يئة وربا َف ْضل ،وربا
(الربا) يف ال ُّلغةِّ :
(ﯫ ﯬ ﯭ) ِّ
الزيادة فيه ،بأن ُي ِ
قرضه إىل َأ َجل ،فإذا جاء األَ َجل
الزيادة يف الدَّ ْين نظري األَ َجل أو ِّ
النَّس�يئةِّ :
أؤجلك وأزيد عليك».
يقول له« :إ َّما أن
تقيض ما عليك ،أو ِّ
َ

التفاض�ل يف ِ
الذ َهب َّالربو َّية َّ
بالذ َهب،
ورب�ا ال َف ْضل :هو
ُ
اجلنس الواحد من األصناف ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
هني ،أو صاع َق ْم ٍح بصا َعني.
والف َّضة بالف َّضة ،وغريها -ك َب ْيع د ْر َهم بد ْر مَ َ
ِ
ْ
الو ْزن والكيل.-
فإن كان بغري تقا ُبض فهو ربا نسيئة -وإن كان متامث اًل يف َ
الربا يف بعض العقود.
وقد جيتمع نوعا ِّ

مكررة ،بس� َب ِ
ب تأجيل القضاءُ ،م�دَّ ة بعد ُمدَّ ة ،ك َّلام
(ﯮ ﯯ) أي :زي�ادات َّ

زاد يف األجل زا َده يف النقد.

وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود (.)2288
((( رواه أبو داود (،)2537
َّ
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وليس قوله تعاىل (ﯮ ﯯ) َق ْيدً ا يف التحريم؛ بل ُّ
كل زيادة عىل ال َق ْرض فهي
خمرج الغالِب ،وما كان جيري عليه ُ
عمل أهل
ر ًب�ا -ق َّلت أو ك ُث َرت -وإنَّما خرج الكال ُم هنا َ
ِ
المدَّ ة.
اجلاهل َّية ،من استمرار املضاعفات ك َّلام طالت ُ
ِ
الربا ،وغريه من أسباب عذاب اهلل (ﯳﯴ) فتظ َفرون
(ﯱﯲ) باجتناب ِّ

بثواب اهلل ،وتنجون من عقابه .و(الفالح) :كلمة جامعة حلصول املطلوب ،وزوال املكروه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َ
حرم اهلل.
قوي اإليامن؛ كان
أنَّه ك َّلام َ
أعون لصاحبه عىل ت َْرك ما َّ

ِ
وفيهاَّ :
حتريمه.
الربا يضا ُّد اإليامن و ُي ِنقصه ،وقد د َّلت النصوص عىل
أن َأك َْل ِّ
الربا من الكبائر؛ َّ
وفيهاَّ :
ألن اهلل تو َّعد عليه بالنَّار.
أن ِّ
وفيهاَّ :
الربا متو َّعدون بالنَّار.
أن َأ َك َلة ِّ

أن الكالم إذا خرج خمرج ِ
وفيهاَّ :
الواق ِع والغالِب؛ فال َقيدُ ال مفهوم له.
َ
َ
َ
المرابني بعذاب اهلل.
وفيها :ختويف ُ

وفيهاَّ :
أن ت َْرك احلرام من أسباب الفالح.

وفيها :شناعة اإلرضار بالغري ،وأكل املال بالباطِل دون َت َعب.

وفيهاَّ :
�مى بـ «الفوائد املركَّبة» أشدُّ ُف ْح ًشا وسو ًءا
الربا ك َّلام زا َد؛ كان َ
أفحش ،وما ُي َس َّ
أن ِّ

من النسبة القليلة الثابتة ،وكالمها حرام.

التدرج يف الترشيع؛ فقد جاءت اإلش�ار ُة -قبل ن�زول هذه اآلية -إىل َّ
الربا ال
أن ِّ
وفيه�اُّ :

ينفع عند اهلل ،وهذا يف قوله تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)

[الروم.]39 :

الربا أضعا ًفا ُمضا َعفة -هبذه اآلية -ثم َ
الربا بالكل َّية
ن�زل
ث�م نزل
حتريم ِّ
ُ
النهي ع�ن أكل ِّ
ُ

مق�داره -يف قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [البقرة:
مهام كانُ
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وفيهاِ َّ :
بالربا حرا ٌم ،س�وا ًء كان اً
غري
أكل ،أو ُل ً
أن االنتفاع ِّ
بس�ا ،أو مس�كنًا ،أو مرك ًبا ،أو َ
نبت
ذلك ،لكن يف اآلية عبرَّ بـ (األكل)؛ ألنَّه أش�دُّ أنواع االنتِفاع وأس�وؤها،
واجلس�د إذا َ
َ

منه؛ فالنَّار أوىل به.

رِ
وفيه�اَّ :
رضرها
رضرها ،أش�دُّ -غال ًبا -من املعصية التي يقتص ُ
أن املعصية التي يتعدَّ ى ُ
ِ
خاصة يف الفوائد املركَّبة واألضعاف املضاعفةَّ -يتعذر س�دا ُده
الربا
َّ
على ُمرتكبها ،وه�ذا ِّ
المرابية
واملؤسسات
رضره إىل األفراد
ُ
والدول ،فتصبِح َمدينة لألطراف ُ
َّ
يف النهاية ،ويصل ُ
الج ِش َعة.
َ
وفيهاَ :بذل املال يف سبيل اهلل ،واإلحسان إىل عباد اهلل دون ُمراباة.
وفيهاَّ :
أن الفالح يتو َّقف عىل التَّقوى.

وفيهاَّ :
حمرم بجميع أنواعه ،وقد جيتمع نوعا ربا ال َف ْضل والنسيئة يف َعقد واحد،
الربا َّ
أن ِّ

املؤجل َّ
املدونة فيه.
بأقل من القيمة َّ
مثل :بيع الشيك َّ

َّ
وفيهاَّ :
الربا يك ُفر ،ويكون مصريه التخليد يف النَّار التي ُأ ِعدَّ ت للكافرين.
أن َمن
استحل ِّ

َح ِّل :فإنَّه مس�ت ِ
آكل الربا غري املس�ت ِ
وأما ِ
مات عىل التوحيد؛ فهو يف مشيئة
َح ٌّق للنار ،وإذا َ
ِّ
َّ
ُ

اهلل :إن ش�اء اهلل َّ
غفر له .وعذابه -عىل
عذبه بمقدار َذنبه ،ثم يكون
مصريه اجلنَّة ،وإن ش�اء َ
ُ
كل ح�ال -خيت َِلف عن عذاب املس�ت ِ
ِّ
َح ّل؛ فالنَّار -وإن كانت واح�دة -لك َّن العذاب يخُ َ َّفف
بح َسب ِ
عمل َمن َ
دخل النَّار.
و ُيث َّقل ،وين َقطِع
ويستمرَ ،
ُّ

(ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ):

أمر اهلل تعاىل بتقواه -التي معناها :فِ ْعل األوامر تع ُّبدً ا هلل ،وت َْرك النواهي تذ ُّل اًل له،
ولـَّم�اَّ َ
ٍ
داخلة يف التَّقوى األوىل ،ومؤكِّدة هلا؛ وهي :اتقاء النَّار -التي
أمر  بتقوى
وخو ًفا منه-؛ َ
هي عذاب اهلل األكرب-؛ فقال:
بني هذه التَّق�وى وتقوى اهللَّ :
أن
(ﯶ ﯷ) أي :اتخَّ ِ�ذوا م�ا َيقيكم منه�ا .وال َف ْرق َ

تقوى اهلل فيها تذ ُّل ٌل وتع ُّبدٌ  ،بخالف تقوى النَّار.
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ِ
اجلاحدين ِّ
املكذبني .فات ُقوها بترَ ْ ك
وه�ذه النَّار هي (ﯸ ﯹ) وه ِّيئ�ت (ﯺ)
ِ
واالبتعاد عن أفعاهلم.
ُمتا َبعتِهم،
ق�ال اإلم�ام أبو حنيفة « :هذه أخ�وف ٍ
آية يف القرآن؛ َّ
ألن اهلل أوع�دَ املؤمنني بالنَّار
َ
املعدَّ ة للكافرين ،إن مل يتَّقوه يف اجتِناب حمارمه»(((.

ِ
وذكر سبيل الرمحة؛ فقال:
الرجاء،
ذكر اهلل تعاىل
َ
التخويف؛ أتْب َعه ب َفت ِْح باب َّ
ولـماَّ َ
ِ
حممدً ا ؛
واترك�وا ما هنى عنه (ﯾ) َّ
أمرهُ ،
(ﯼ ﯽ) أي :امتَثل�وا َ
ألن طاعت�ه داخل� ٌة يف طاعة اهلل (ﯿ ﰀ) َّ
َّ
واجب؛
(لعل) هن�اَ :وعْدٌ من اهلل
ٌ
حتصل لكم الرمح�ة؛ َّ
ألن اهلل تعاىل وعدَ بذلك،
أي :إذا حص َل�ت التَّق�وى منكم؛ فال ُب�دَّ أن ُ
وهو ال يخُ ِلف امليعاد.

ويف اآليتَني من الفوائد:

أن َمن َ
َّ
مأمورا به أو فعل منه ًّيا عنه؛ فليس بطائ ٍع هلل وال رسوله.
ترك
ً
وفيهاَّ :
أن االنقياد من عالمات اإليامن.

وفيه�اَّ :
أن النَّ�ار خملوقة وموج�ودة اآلن؛ لقوله( :ﯸ ﯹ) ،وال�ذي أعدَّ ها هو اهلل

الس�نَّة يقولون:
 .وهذا فيه :ر ٌّد عىل اجلهم َّية الذين يقولون :إن النَّار مل تخُ َلق بعد ،وأهل ُّ
قد ُخ ِل َقت قبل َخ ْلق ِ
العباد.

ختويف؛ ليتَّقيها ِ
ٍ
العباد.
بأن النَّار خملوقة :زياد ُة
ويف إخبارنا َّ
َ
ترِ
ترك -وهو
وفيها :جواز اق ان اس�م الرس�ول  باس�م اهلل تعاىل ،يف األمر املش َ
الرشعي -وجيوز العطف بـ (الواو) يف هذه احلالة ،فتقول اً
مثل« :اهلل ورسوله أعلم».
األمر
ّ

وأ َّما يف األمور الكون َّية القدَ ر َّية ،املتع ِّلقة بمش�يئة اهلل تعاىل؛ فال جيوز العطف بـ (الواو)؛
ش�خص عن مكان إنس�ان ،أو عن ٍ
غيبي :متى حيدث كذا؟
فاألمر هلل وحدَ ه .فإذا س�أل
ٌ
أمر ٍّ

فال جيوز أن نقول« :اهلل ورسوله أعلم»؛ َّ
ألن هذا يف باب ال َقدَ ر واملشيئة ،وال يمكن أن يجُ َعل
ِ
خاصة بعد وفاته.
الرسول 
مشاركًا هلل يف ذلكَّ ،
((( البحر املحيط أليب حيان األندليس (.)58/3
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للنبي َ :ما َش�ا َء اهلل َو ِش� ْئ َت! َق َال َل� ُه النَّبِ ُّي :
ول�ذا :لـَّم�اَّ قال رج�ل ِّ
« َأ َج َع ْلتَنِي َواهللَ عَدْ اًل -ويف رواية :ندًّ ا-؟ َب ْلَ :ما َشا َء اهلل َو ْحدَ ُه»(((.
وفيهاَّ :
اخلاصة ،التي هبا سعادة
ب للرمحة ،واملقصود هبا :الرمحة
َّ
أن طاعة اهلل ورسوله س َب ٌ

الدُّ نيا واآلخرة؛ َّ
ألن الرمحة العا َّمة تشمل اجلميع.

يرض مع
ويف هاتني اآليتني :ر ٌّد عىل طوائف من أهل البِدَ ع ،كاملرجئة الذين يقولون« :ال ُّ
ِ
بالس�نَّة
اإليمان ذنب» ،واملعتزل�ة الذين يقولون« :مل خت َلق النَّار بعد» ،واملمتَنعني عن األَ ْخذ ُّ

الذين يقولون« :ال نأخذ إلاَّ بام يف القرآن ،وال يعنينا احلديث».

ِ
املالحدة ،الذين يقولون بعدَ م وجود النَّار اً
أصل!
وفيهاَ :ر ٌّد عىل
وختويف؛ لضبط َش ْهوة املال.
للمرابني
ٌ
وفيها :هتديدٌ ُ

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ):

وذكر ش�ي ًئا من
ذكر أنَّه أعدَّ اجلنَّة للمتَّقني،
َ
ذكر اهلل تعاىل أنَّه أع�دَّ النَّار للكافرين؛ َ
ولـَّم�اَّ َ
أوصافِه�م؛ فق�ال تعاىل( :ﭒ) :وهو معطوف عىل قوله (ﯼ) .أي :س�ابِقوا
ِ
و(املسارعة) ُمفاع َلة ،تقتيض اشرتاكًا بني اثنني فأكثر ،بخالف ِ
«أرسعوا».
وبادروا.
َ
بالتج�اوز عنه وعدم العقوبة عليه.
(ﭓ ﭔ) (املغفرة)َ :سْت�رْ الذنب ،ومحَ ْو آثاره؛
ُ
حتصل هبا
وتنكير كلمة (ﭔ)؛ لبيان هَّأنا عظيم�ة .فندَ هَبم إىل املبادرة إىل األعامل التي ُ

املغفرة.

فقيل يف هذه األعامل :اإلسالم؛ ألنَّه يمحو ما قب َله .وقيل :التوبة؛ ألنا ت ِ
ُوجب املغفرة.
هَّ

وقي�ل :تكبرية اإلحرام ،وقيل :اإلخالص يف األعمال .وقيل :اهلجرة أو اجلهاد .وقيل:

الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان ،وقيل غري ذلك.

وغريه(((.
واملقصود باآلية :عموم الطاعات واألعامل الصاحلة ،التي تشمل هذا ك َّله
َ
وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد (.)605
((( رواه أمحد (،)1842
َّ
((( انظر :تفسري القرطبي (.)203/4
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بالس�عي إىل أسباب املغفرة؛ من :التوبة النَّصوح،
فاملس�ارعة إىل َمغفرة اهلل وجنَّته تكون َّ
َ
واالستِغفار النافع ،وال ُبعد عن ُّ
ومظانا ،واملسابقة إىل رضوان اهلل بالعمل الصالح،
الذنوب
هِّ
ِ
واحل�رص على م�ا ُيريض اهلل عىل ال�دوام ،من :اإلحس�ان يف عبادة اخلالق ،واإلحس�ان إىل

َ
الخ ْلق بجميع وجوه النَّفع.

األعمال املوجبة لذل�ك يف ٍ
َ
آية أخرى؛ فق�ال( :ﮓ ﮔ ﮕ
ذك�ر اهلل تعاىل
وهل�ذا َ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [احلديد،]21 :

ور ُسله ُ
يدخل فيه أصول الدِّ ين وفروعه.
واإليامن باهلل ُ

وأنا صادر ٌة من اهلل تعاىل مبارشة.
رشف املغفرة ،هَّ
وقوله (ﭕﭖ) ال من غريه ،وهذا يبينِّ َ

َ
إيصال الثواب بعد إزالة العقاب .و(اجلنَّة) :هي ال ُبس�تان كثري الشجر،
(ﭗ) :ذكَر

واملقصود :جنَّة اآلخرة ،وهي الدَّ ار التي أعدَّ ها اهلل ألوليائه وعباده املؤمنني.

(ﭘ ﭙ ﭚ) ،وه�و كما ق�ال يف اآلي�ة األخ�رى( :ﮚ ﮛ
ﮜ) [احلديد]21 :؛ فلي�س املعن�ى َّ
أن اجلنَّة حتوي السماء واألرض؛ بل ه�ي ك َع ْر ِض ِهام،
وإن كانت يف ٍّ
حمل آخرَ :
فوق الساموات واألرض.

ِ
طول ِّ
ألن َ
المبا َل َغة؛ َّ
كل يشء -يف
ذكر ال َع ْر َض على ُ
واملقص�ود :بيان ع َظم َس� َعتها ،وقد َ
األغ َل�ب -أكث�ر من َعرض�ه ،وكأنَّه يقول :هذه ِصف�ة ِ
عرضها ،فكيف طولهُ �ا؟ فلو ُج ِع َلت
ْ
وص�ل بعضها ببعض؛ لكانت
الس�موات واألرض ُ
ُبس�ط ال ِّثياب و ُي َ
بعضها إىل بعض ،كام ت َ
َ
مثل َع ْرض اجلنَّة؛ فكيف بطوهلا؟!

بعض أه�ل الكتاب ُش�به ًة حول هذا اآلي�ة ،فس�ألوا :إن كان َع ْر ُض
ولذل�ك لـَّم�اَّ أثار ُ
اجلنَّة هو السماوات واألرض؛ فأين النَّار؟ كان اجلواب« :س�بحان اهلل! فأين ال َّليل إذا جاء
النهار؟!» وقد ُروي هذا مرفو ًعا إىل النبي .(((

((( رواه أمحد ( ،)15655وضعفه حمققو املسند .وروى ابن حبان (َ )103ع ْن َأبيِ ُهر ْير َة َق َالَ :جاء ر ُج ٌل إِ رس ِ
ول
لىَ َ ُ
َ َ
َ َ
ِ
اهلل َ ف َق َ
ات َواألَ ْر ُضَ ،ف َأ ْي َن الن َُّار؟ َف َق َال النَّب ُّي :
السَم�اَ َو ُ
�الَ :ي�ا محُ ََّمدُ َ ،أ َر َأ ْي َت َجنَّ ًة ع َْر ُض َها َّ
ِ
ِ
�ت َه َ
�ذا ال َّل ْي َل قد كانُ ،ث َّم َل ْي َس شيَ ْ ٌءَ ،أ ْي َن ُجع َل؟» َق َال :اهللُ َأ ْع َل ُم َق َالَ « :فإ َّن اهللَ َي ْف َع ُل َما َي َش�ا ُء» .وصححه
« َأ َر َأ ْي َ
األلباين يف الصحيحة ( )2892عىل رشط مسلم.
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وجاء موقو ًفا عن ُعمر َّ ،
ناسا من اليهود سألوه عن ذلك؛ فأجاب هبذا(((.
أن ً

يلزم من عدَ ِم ُمش�اهدتنا ال َّليل أثناء النهار ،ألاَّ يك�ون ل َّليل مكان .وإذا
واملعن�ى :أنَّ�ه ال َ
كانت اجلنَّة يف أعىل ع ِّل ِّيني؛ َّ
فإن النَّار يف أس َفل سافِلني.

ثم قال تعاىل عن اجلنَّة( :ﭛ) أيُ :ه ِّيئت ،وهذا معناه هَّأنا خملوق ٌة موجود ٌة اآلن.
(ﭜ) :الذين يتَّقون عذاب اهلل ،بامتِثال املأمورات واجتِناب املنه َّيات.
َ مِ
حتصل
مجيع املؤمنني؛
ه ُمهم ،ويتسابقوا يف اخلريات التي ُ
والنِّداء يف اآلية يشمل َ
لتنهض َ
هبا املغفرة.
ٍ
أيضا؛ فيكون املعنىِ :
حتصل هبا مغفرة ُّ
الذنوب
وتش�مل اآلي ُة ال ُعصا َة ً
س�ارعوا إىل توبةُ ،
واخلطايا.
ِ
وسارعوا إىل الدُّ خول يف اإلسالم ،الذي
أيضا :الك َّفار؛ فيكون املعنى:
ويدخل يف األمر ً

سبق ،وتُغ َفر بدخوله ُّ
الذنوب.
يمحو ما َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

مِ
وهمهم؛
إث�ارة التنا ُف�س َ
بين املؤمنين يف عمل اخليرات؛ ويف ه�ذا اس�تفرا ٌغ لقواه�م َ

لالزدياد من الطاعات.

وفيها :ترغيب للعباد يف الس�عي إىل اجلنةِ ،
بذكر َو ْص ِفها وطوهلا واتِّساعها؛ َّ
فإن النفوس
َّ ْ
ٌ
ِ
واشتاقت؛ ف َعم َلت.
تاقت
ْ
الوصف اجلميل للجائزة ْ
عرفت َ
إذا َ
ِ
وفيه�اَّ :
أطعم
الصالة :بكِّر قب َل�ه ،وإذا
أن َم�ن نافس�ك يف اآلخرة فناف ْس�ه ،فإذا بكَّ�ر إىل َّ
َ
أطعم اثنَني ،وإذا حفظ س�ورة :فاح َفظ أكثر .أما من نافس�ك يف الدُّ نياِ :
مس�كينًاِ :
فألقها يف
َ
َّ َ
ُ َ
َو ْجهه؛ َّ
ألن جمال التنا ُفس يف اآلية هو يف أعامل اآلخرة ،املؤد َية للمغفرة.
ِ
ِ
وفيهاُّ :
حتصل به املغفرة.
احلث عىل االستغفار؛ ألنَّه من أوىل ما ُ

ربم .وبي�ان مصدر املغفرة (ﭕ
ف
وفيه�ا :شرَ َ ٌ
عظيم للمؤمنين؛ بحصول املغفرة من هِّ
ٌ

ﭖ) ُّ
ويقوي التوحيد.
حيث عىل املزيد من العملِّ ،

وصححه األلباين يف الصحيحة (.)391/6
((( تفسري الطربي (،)211/7
َّ
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وفيها :ازدياد حمبة اهلل يف نفس املؤمن ،وهو ي ِ
وقن َّ
أن املغفرة من ر ِّبه ،وأنَّه حي ِّقق له ما هو
ُ
َّ

ومطلوب.
ومرغوب
حمبوب
ٌ
ٌ
ٌ

وفيها :املبا َدرة إىل األعامل قبل املوت ،وقبل نزول املانع ،كام قال الشاعر:
ِ
�ل س��اع� ٍ
ِ
ِ
��ع ا ِ
�س يف ك� ِّ
��س��ان
إل ْح
وأوان
�ة
تتهيأ َص��ن��ائ ُ
َ
َل � ْي� َ
�ت ف��ب� ِ
ِ ()1
َح َ
�ادر إ َل ْيها
��ذ ًرا ِمن َت َع ُّذ ِر اإلمكان
ف��إذا أم � َك � َن� ْ
(((

ومصاحبة الصاحلني؛ ليتمكَّن من ُمنا َفستهم.
وفيها :خما َلطة األخيار،
َ

ِ
�م إلاَّ
وفيه�اَّ :
بأمري�ن :زوال املك�روه -وه�و هنا باملغف�رة -وحصول
َ
أن الس�عادة ال تت ُّ

املطلوب -وهو جنَّة ُ
الخلد.-

بعض العلماء َّ
ويف اآلي�ةُ :
أكثر م�ن َع ْرضها .وقال
�م ُ
أن طوهلا ُ
بي�ان َس� َعة اجلنَّة .وقد َف ِه َ
ِ
أوس�ط اجلنَّة وأعىل اجلنَّة،
ألنا مس�تَديرة ،والف ْر َدوس َ
آخرون :بل َع ْرضها وطوهلا واحد؛ هَّ
وفو َقه َع ْر ُش الرمحن .

ٍ
بأعامل ال
َ�رم اهلل تعاىل ،الذي أعطى عب�ا َده هذه اجلنَّة العظيمة -عىل َس� َعتها-
وفيه�ا :ك ْ
تُكافِئها ،وال توفيّ ثمنَها.
ِ
ِ
ِ
ِ
ذك�ر (املغفرة) قبل
الس� َبب املوصل إىل اليشء ،قبل ذكر اليشء نفس�ه؛ ألنَّه َ
وفيه�ا :ذكر َّ

(اجلنَّة).

وفيهاَّ :
أن َس َعة الدار من أسباب السعادة.

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ):

ِ
ِ
ذكر اهلل تعاىل َّ
وبعض أوصافِهم؛
تفصيل حاهلم،
أن اجلنَّة ُأ ِعدَّ ت للمتَّقني؛ رشع يف
ولـماَّ َ
فقال:

(((	هبجة املجالس البن عبد الرب (ص.)75
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(ﭞ ﭟ) أمواهل�م يف وج�وه البرِ ِّ واخلري .ويف ذكر (اإلنفاق) هنا بعد ما تقدَّ م من
الربا :إشار ٌة إىل أنَّه جيب إعانة املحتاج ،ال استغالل حاجته .و(اإلنفاق) هنا ِضدُّ
حتريم أكل ِّ
ِ
آكل الربا؛ مدح ِ
الرب�ا ،فل ذم ِ
واملتصدِّ ق ،وش�ت َ
واآلخذ من
بني املعطِ�ي يف اخلري،
املنفق
َّان َ
َ
َ
ِّ
َّم�اَّ َّ
ِّ
والرش.
احلرام
ِّ

والص َّحة واملن َْشط.
والرخاءِّ ،
السعة َّ
(ﭠ ﭡ)َّ :

والضيق ،والحزنِ ،
والشدَّ ة ،واملرض ،ونحوه.
(ﭢ) :الفقر ِّ
ُ

م�دح اهلل تع�اىل ه�ؤالء املتَّقين ،بتطهير باطنهم من ُّ
�ح -وهو م�ن األخالق
الش ِّ
َ
ولـَّم�اَّ
ِ
احلسنةَ :ك ْظ َم ال َغيظ؛ فقال:
ذكر من أخالقهم َ
الذميمة-؛ َ

وح ْبس اليشء عند امتالئه( .ﭤ)
(ﭣ) (ال َك ْظم) :هو املنع
ُّ
والكفَ ،

فري ُّد هؤالء املتَّقون غي َظهم يف أجوافِهم ،وال ُي ْظ ِهرونه بقول وال فِ ْعل؛
وهو :أشدُّ ال َغ َضبُ .
بون األجر يف ِّ
رشهم ،وحيت َِس َ
كل هذا.
بل يصبرِ ون ،ويكتُمون ويك ُّفون َّ
ُ
أحاديث كثرية؛ فمنها:
النبي 
وقد ور َد يف َف ْضل َك ْظم ال َغيظ عن ِّ

قول�ه « :م�ن َك َظ�م َغي ًظا وهو َق ِ
اد ٌر َعَل�ىَ َأ ْن ُين ِْف َذ ُه؛ َد َع�ا ُه اهلل َ علىَ ُر ُء ِ
وس
َ ْ َ ُ َ
َ ْ
ِ ِ
ور ِ
الع ِ
ِِ
حل ِ
ني َما َشا َء»(((.
َي ُه اهلل من ا ُ
اخلَلاَ ئق َي ْو َم الق َيا َمةَ ،حتَّى يخُ رِّ َ
وحديثَ « :ما من ُج ْر َع ٍة َأ ْع َظ ُم َأ ْج ًرا ِعنْدَ اهلل ،من ُج ْر َع ِة َغ ْي ٍظ َك َظ َم َها َع ْبدٌ ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه اهلل»(((.
ِ
الغض�ب؛ فقالَ « :لي�س َّ ِ
وق�د َّ
النبي  على عدم َ
ْ َ
الص َع�ة؛ إِ َّنماَ
ح�ث ُّ
الش�ديدُ بِ رُّ َ
الش ِديدُ ا َّل ِذي َي ْم ِل ُك َن ْف َس ُه ِعنْدَ ال َغ َض ِ
َّ
ب»(((.
ِ ِ
�ب»َ ،ف َر َّد َد ِم َر ًارا،
للرج�ل الذي قال لهَ :أ ْوصنيَ ،ق َال« :الَ َت ْغ َض ْ
ويف وص َّيت�ه ُ 

ب»(((.
َق َال« :الَ َت ْغ َض ْ

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)6522
((( رواه أبو داود ( ،)4147والرتمذي ( ،)2021وابن ماجه (َّ ،)4176

((( رواه ابن ماجه ( ،)4189وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ( )2752لغريه.
((( رواه البخاري ( ،)6114ومسلم (.)2609
((( رواه البخاري (.)6116
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ِ
ِ
ب إىل َّ
ب
وور َد ً
أن يكون يف أسكَن حال؛ فقال « :إِ َذا َغض َ
أيضا توجي ُه َمن َغض َ
ِ
ِ
بَ ،وإِلاَّ َف ْل َي ْض َط ِج ْع»(((.
ب َعنْ ُه ال َغ َض ُ
َأ َحدُ ك ُْم َو ُه َو َقائ ٌم َف ْل َي ْجل ْسَ ،فإِ ْن َذ َه َ
ظلمهم ،وال يب َقى
عمن َ
قول�ه تعاىل (ﭥ ﭦ ﭧ) أيُ :يس�احموهنم ،و َيعفون َّ

الم َ
ؤاخذة عىل اإلس�اءة .وأعاله :ما يكون مع
يف نفوس�هم يش ٌء عليهم .و(ال َع ْفو) :هو ت َْرك ُ
ال ُقدرة عىل االنتِقام.
ث�م هم ال يكتَفون بذلك؛ بل يحُ ِس�نون إىل َمن أس�اء إليهم؛ كام ق�ال تعاىل( :ﭩ ﭪ
فيتفضلون عىل َ
الخ ْلق مخُ ِلصني هلل.
ﭫ) أي :إىل الناس ُعمو ًما،
َّ

وقد ُروي َّ
الح َسين  جع َلت تس�كُب علي�ه املاء ،ليته َّيأ للصالة،
لعيل بن ُ
أن جاري ًة ِّ
اإلبري�ق م�ن ِ
رأس�ه إليه�ا ،فقال�تَّ :
َ
إن اهلل  يقول:
فش�جه،
يده�ا،
فس�قط
ُ
َ
َّ
علي َ
فرف�ع ٌّ
كظمت َغيظي .قالت( :ﭥ ﭦ ﭧ)؛
(ﭣ ﭤ)؛ فق�ال هلا :قد
ُ
عنك .قالت( :ﭩ ﭪ ﭫ)؛ فقال :اذهبي ِ
فقال هلا :قد عفا اهلل ِ
فأنت ُح َّرة(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ ِ
الم ِ
لسكنى الدار.
الس ْعي ُ
جاورين الط ِّيبة ،ممَّا ُي َر ِّغب يف َّ
كر صفات ُ
أن ذ َ

الصدَ قة من صفات املتَّقنيَّ ،
وأن ِمن عالمات التَّقوىَ :ب ْذل املال.
ويف اآلية :أن َّ
الصدَ قة؛ كام يفيده الفعل املضارع( :ﭟ).
وفيها:
املداومة عىل َّ
َ

وفيه�اُ :عم�وم اإلنف�اق؛ كما َّ
ح�ذف املفعول ب�ه يف قول�ه( :ﭞ ﭟ ﭠ
دل علي�ه
ُ
يدل عىل أنم ِ
ينفقون من ِّ
ﭡ)؛ فل�م يذك�ر ما ُي ِنفقون ،وهذا ُّ
كل يشء ُينت َفع به -كاملال،
هَّ
والطعام ،وال ِّثياب ،والوقت ،واجلاه ،والراحة.-
الس َلف التصدُّ ق بح َّبة ِعنَب،
و ُعموم اإلنفاق يشمل القليل والكثري ،كام ور َد عن بعض َّ

تيس هلم.
وبالتمرة ،وبال َبصلة ،ونحو ذلك ممَّا رَّ

((( رواه أبو داود ( ،)4782وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)694
((( ُش َعب اإليامن للبيهقي (.)545/10

724

وفيهاِ :ذكر ما ُيعانيه كاظِم ال َغيظ من ِّ
أجره كبريً ا.
الشدَّ ة ،وهلذا يكون ُ

رشا كثريً ا ،ويمنع اآلث�ا َم واملصائب ،مثل :ال َّل ْعن،
وفيه�اَ :ف ْضل َك ْظم الغي�ظ؛ ألنَّه َيدْ رأ ًّ

والقذف ،والرضب واالعتداء ،واإلتالف ،والطالق.
وفيها :عدم ُمقا َبلة اإلساءة باإلساءة.
وفيها :الرمحة َ
بالخ ْلق.

يب-؛ لعموم قوله تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ).
الح ْر ِّ
وفيها :اإلحسان إىل الكافر -غري َ

وفيه�ا :الرت ِّقي يف األح�وال من األدنى إىل األعىل؛ ألنَّه لـماَّ ذكر (ال َعفو) -وهو إس�قاط
ِ
ذكر اً
حال أخرى َ
أكمل منها ،وهي (اإلحسان).
اإلنسان ح َّقه-؛ َ
وفيهاَّ :
ب ملح َّبة اهلل.
أن اإلحسان س َب ٌ

وفيهاَّ :
أن َك ْظم ال َغيظ وال َعفو ،من اإلحسان.

الرضر عنه ،وهذا من تعريفات (اإلحسان).
وفيها :إيصال النفع إىل الغري ،و َد ْفع َ

قاومة ما ُي ِ
الساء؛ َّ
الساء َمدعا ٌة
وفيهاُ :م َ
ألن رَّ َّ
لهي عن طاعة اهلل ،ومن ذلك :اإلنفاق يف رَّ َّ
ِ
واالنشغال عن الطاعات.
ل َّل ْهو
وفيها :االس�تِمرار يف الطاعات ،مهام اشتدت األحوال؛ َّ
فإن ال ُغموم واهلُموم واألحزان
وغريها من أحوال الضرَّ اء -قد ُت ْق ِعد العبدَ عن الطاعة وت ُِشغله عنها.
َّ
ِ
وفيهاَّ :
الرش باخلري.
أن عىل ابن آدم أن يغلب َّ
وفيهاَّ :
أن اإلنفاق ،وكَظم الغيظ ،وال َعفو ،واإلحس�ان -مع التَّقوى -ك ّلها من أس�باب
ِ
عرضها الساموات واألرض.
دخول اجلنَّة ،التي ُ

(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ):

ِ
للخ ْلق؛ أتْبعه�م ِ
احلس�نة َ
بصنف آخر
َ
ذك�ر اهلل تعاىل صف�ات املتَّقين ،ومعاملتَهم َ
َ
ولـَّم�اَّ
دوهنم ،لكنَّهم َي ْل َحقون هبم يف املأوى إىل اجلنَّة العريضة؛ وهم :التائبون من ُذنوهبم.
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برش ُي ْذنِبون ويخُ طِئون،
وقيل :بل هم أن ُف ُسهم املتَّقون ،املذكورون يف اآلية التي قب َلها؛ فهم ٌ

فذكر اهلل تعاىل حالهَ م عند وقوع الذنب منهم.
ربم ويتوبونَ ،
لكنَّهم سرَ ْ عان ما يعودون إىل هِّ
قبيحا،
فق�ال تع�اىل( :ﭭ ﭮ ﭯ) أي :و َقع�وا واقترَ ف�وا (ﭰ) أي :ذن ًبا ً
كالزنا ِوالغيبة.-
أثره للغري
ِّ
وهو :ما ُيس َت ْف َحش رش ًعا ،ويتعدَّ ى ُ
رِ
بذ ٍ
(ﭱ ﭲ ﭳ) ُ
أثرها عليهم.
نوب يقتَص ُ

وقيل :املراد بـ (الفاحشة) :الكبائر ،و( ُظ ْلم النفس) :هو الصغائر.
الذنوب؛ (ﭴﭵ) ب ُق ُلوهبمِ ،
فهؤالء إذا وقعوا يف ُّ
وألسنَتهم ،وجوارحهم ،وتذكَّروا
عظمتَ�ه ووع�ده ووعي�ده؛ (ﭶ ﭷ) أي :س�ألوا ربم أن ِ
ويتجاوز
يغف َره�ا،
َ
َ
َ
هَّ
عنها ،ويسترُ َ ها.

رجعوا إليه ال إىل غريه ،وسألوه وحدَ ه.
(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)؛ ولذلك َ
ِ
(ﭽ ﭾ) و ُيقيم�وا و ُي ِ
الفواحش واآلثام
داوم�وا (ﭿ ﮀ ﮁ) وارتكب�وا ،م�ن
(ﮂ ﮃ) َّ
أن اإلرصار يحَ ْ ِرم من املغفرة.
ِ
رِ
للمقام عليها،
صون عىل ذنوهب�م عامدين ُ
أو :يع َلم�ون هَّأنا معصية؛ فاملعن�ى :هَّأنم ال ُي ُّ

وهم يع َلمون َّ
أن اهلل هنى عنها وأوعدَ عليها العقوبة.
أن هلم ربا ِ
وأن اهلل ال يتعا َظ ُمه العفو عن ُّ
الذن�وبَّ ،
يغفر ُّ
وقي�ل :وه�م يع َلمون َّ
الذنوب،
ًّ
وإن ك ُث َرت.
رِ
ِ
ِ رِ
ص َ
ثب�ت يف احلديثَّ ،
ون َعلىَ َما
وق�د َ
أن النبي  قالَ :
صي َن ،ا َّلذي َن ُي ُّ
«و ْي ٌل ل ْل ُم ِّ

َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون»(((.

ِ
ب َذ ْن ًباُ ،ث َّم َي ُقو ُم َف َي َت َط َّه ُرُ ،ث َّم ُي َصليِّ ُ ،ث َّم َي ْس� َت ْغ ِف ُر اهللَ؛ إِلاَّ
ويف احلدي�ثَ « :م�ا من َر ُج ٍل ُي ْذن ُ
َغ َف َ�ر اهللُ َل� ُه»ُ ،ث َّم َق َ�ر َأ َ ه ِذ ِه اآل َي� َة( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)(((.
((( رواه أمحد ( ،)6541وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)897

((( رواه أبو داود ( ،)1521والرتمذي ( ،)406وابن ماجه ( ،)1395وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)680
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ِ
ِ
رب العاملني ،وداللته عىل التوحي�د؛ َّ
ألن فيه جلوء
ع َظم ش�أن االس�تغفار ومنزلته عن�د ِّ
يِ ِ ِ ِ
ِ
الر ِّب يف ط َلب مغفرة الذنب .ولذلك ج�اء يف احلديثَ :
العب�د إىل َّ
«وا َّلذي َن ْفس ب َيدهَ ،ل ْو لمَ ْ
ِ
ونَ ،ف َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
ب اهللُ بِك ُْمَ ،ولجَ َا َء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُب َ
ون اهللََ ،ف َي ْغ ِف ُر لهَ ُ ْم»(((.
ت ُْذن ُبوا َل َذ َه َ
أثر ومعنى يف َ
الخ ْلق؛ فل�و مل يكن ِمن َخ ْلق
وفيه�ا :أنَّه ال ُبدَّ أن يكون ألسماء اهلل تع�اىل ٌ
و(الس�تِّري) ،و(ال َع ُف ّو)،
و(التواب)،
أثر أسمائه( :الغف�ور)،
اهلل َمن ُي ْذنِب ،فكيف
َّ
َ
ِّ
س�يظهر ُ
ونحوها؟
وفيها :أنَّه ليس من رشط املتَّقي أن يكون معصو ًما.

الذن�وبَّ ،
وفيه�ا :تف�اوت ُّ
وأن منه�ا كبائر وصغائ�ر ،والكبائر بعضها أش�دُّ من بعض،

والصغائر بعضها أهون من بعض.

كل ٍ
ٍ
خاصة ُ -دنيو َّي�ة أو ُأخرو َّية .-وقيلُّ :
والكبيرةُّ :
ذنب
كل
ذن�ب ور َدت عليه عقوب ٌة َّ
ٍ
وعيد يف اآلخرة.
أي
ت ُُو ِّعد عليه ب َل ْعن ،أو غضب ،أو نار ،أو عذاب ،أو حدٍّ يف الدّ نيا ،أو ِّ
ِ
ويف اآلية :سرُ عة انتباه املتَّقني عند فِ ْعل الذنبَّ ،
وبم رسي ًعا.
المذنبني َمن تتي َّقظ ُق ُل هُ
وأن من ُ
ِ
وفيه�اَّ :
يس�تغفر لذنب�ه مبارشةً ،بعد وقوعه يف الذن�ب؛ لقوله تعاىل:
المذنِب أن
أن عىل ُ
(ﭶ ﭷ) ،و(الفاء) تُفيد التعقيب بال تراخٍ .
وفيهاِ َّ :
ب للتوبة.
أن ذكر اهلل س َب ٌ

أن ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم يمنَع صاح َبه من فِ ْعل الذنب ،أو اإلرصار عليه.

وفيه�اَّ :
الوعي�د املرتتِّب عىل ذلك؛ ُيعني كثريً ا يف اجتِناب
حرم اهلل ،ومعرفة َ
أن معرفة ما َّ

املحرمات.
َّ

أن الم رِص عىل الذنب مع ِ
ارتكب الذنب وهو ال َي ْع َلم ُحكمه.
الع ْلم ،أسوأ ممَّن
َ
وفيهاَّ ُ َّ :

وفيه�ا :خط�ورة اإلرصار عىل الذنب ،وهذا معنى ما ُي�روى عن ابن ع َّباس « :ال
((( رواه مسلم (.)2749
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البخ�اري  عىل هذه اآلية:
كبري َة مع اس�تغفار ،وال صغير َة مع إرصار»((( ،وقد عنون
ُّ
خوف املؤمن ِمن أن حي َبط عم ُله وهو ال َي ْش ُعر»(((.
«باب:
ُ
وفيهاَّ :
أن النفس عند اإلنسان أمان ٌة ،جيب عليه رعايتها ،وال جيوز له أن َي ْظ ِل َمها.
أن ِذكر ال َق ْلبُ ،ي ِ
وفيهاَّ :
استغفار ال ِّلسان.
ورث
َ

وفيه�اَّ :
س�امح أو عفا
الذن�ب متع ِّل ًقا بمخلوق ،ولو
أن التوب�ة إىل اهلل واجب� ٌة ،ولو كان
َ
ُ

ظلمه؛ َّ
وحق املخلوق
حق اهلل -وخيرج منه بالتوبةُّ -
ألن املعايص املتعدِّ ية فيها ح َّقانُّ :
عمن َ
َّ
-وخيرج منه بأداء احلقوق ،أو ال َعفو واملسامحَ ة.-

وفيه�ا :أنَّه ال َم ْف َ�زع للمذنِبني إلاَّ إىل اهلل ورمحته و َعفوه؛ ولذلك َي ِف ُّرون إليه من ُذنوهبم؛

كام قال تعاىل( :ﰃ ﰄ ﰅ) [الذاريات.]50 :

ِ
بحك ِم ما َ
فعل؛ ُي َ
وفيهاَّ :
مقصا يف التع ُّلم ،فيأ َثم
أن َمن عىص اهلل جاه اًل ُ
عذر ،إلاَّ إذا كان رًِّ

عىل جتهيله لنفسه.

رتكب الكبرية بحس�ن توبته ،وي ِلك م ِ
وفيه�ا :أنَّه ق�د ينجو م ِ
ِ
بإرصاره
رتك�ب الصغرية
ُ
ُ
ُ
هَ ْ
واستهانتِه.

أن اإلرصار عىل فِعل املعصية ،والعزم التام علىها ،مع العمل باألسباب ِ
وفيهاَّ :
املوص َلة
ْ
َ َّ
َ
إليه�ا؛ يأثم ب�ه صاحبه ،ول�و مل ي ْفع ْلها؛ حلدي�ث« :إِ َذا ال َت َق�ى المس ِ
�لماَ ِن بِ َس� ْي َف ْي ِهماَ ؛ َفال َقاتِ ُل
َ َ
ُ
ُ ْ
ول اهللَ ،ه َذا ال َقاتِ ُلَ ،ف َب ُال الم ْقت ِ
ُول فيِ الن َِّار» ،قيلَ :يا َر ُس َ
الم ْقت ُ
ُول؟ َق َال« :إِ َّن ُه ك َ
يصا
َان َح ِر ً
َ
ماَ
َو َ
َعلىَ َقت ِْل ص ِ
احبِ ِه»(((.
َ
وحلدي�ث ...« :و َعب ٍ
ولَ :ل ْو َأ َّن يِل َم اً
�د لمَ ْ َي ْر ُز ْق� ُه اهلل َم اًال َولاَ ِع ْل اًًم�َ ،ف ُه َو َي ُق ُ
�ال َل َع ِم ْل ُت فِ ِيه
َ ْ
ِ ِِ
ٍ
ها َس َوا ٌء»(((.
بِ َع َم ِل فُلاَ نَ .ف ُه َو بِن َّيتهَ ،ف ِو ْز ُر مُ َ

((( تفسري الطربي (.)245/8

((( صحيح البخاري (.)18/1

((( رواه البخاري ( ،)31ومسلم (.)2888

((( رواه الرتمذي ( ،)2325وابن ماجه ( ،)4228وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ( )16لغريه.
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وفيها :أثر اجلملة االعرتاض َّية يف التنبيه عىل املعاين العظيمة؛ كام جاءت مجلة( :ﭸ ﭹ
ِ
عظيم.
ﭺ ﭻ ﭼ) معترَ ِ ض ًة يف سياق َو ْصف حال املذنبني التائبني ،وأفا َدت معنى اً
وفيهاِ َّ :
القوي عىل التوبة.
ووعيده؛ هو الباعث
ُّ
كر اهلل ،ومعرف َة َوعده َ
أن ذ َ

�ورة «احلديد»( :ﮓ ﮔ ﮕ
الج ْم�ع َ
وفيه�ا :أن َ
بني هذه اآلية وقول�ه تعاىل يف ُس َ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) ،يفي�د َّ
ب�أن:
ِ
يستلزم العمل الصالح.
اإليامن
وتك�ررت توبتُه بع�د ِّ
وفيه�اَّ :
كل ذنب ،وكانت توب� ًة صحيح ًة
تك�ررت ُذنو ُبه،
َّ
أن َم�ن َّ

رصين عىل الذنب.
برشوطها؛ فإنَّه ال يعتبرَ من ُ
الم ِّ

وفيهاَّ :
االستغفار والتوب ُة منه.
ذنب ،جيب
أن اإلرصار ٌ
ُ
وفيها :أمه َّية استحضار الذنب ،عند االستغفار منه.

وللتوبة من الذنب أحوال:

يتوب بعد فِ ْعل الذنب مبارشةً.
فمنها :أن
َ
ومنها :أن يبقى ُمدَّ ة ال يتوب ،ثم هيديه اهلل ،فيتذكَّر ذن َبه املايض ،ويتوب منه.

اً
يف�زع إىل التوبة العا َّمة من
الذنب
ومنه�ا :ألاَّ يتذكَّ�ر
أذنب .فهذا َ
أصًل� ،لكنَّه يعلم أنَّ�ه َ
َ

مجي�ع ُّ
«ر ِّب
الذن�وب ،وعليه بجوام�ع أ ْدعية االس�تغفار والتوبة؛ كدُ عاء
النب�ي َ :
ِّ
ِ ِ
�ري ُك ِّل ِ
ا ْغ ِف ْ�ر يِل َخطِي َئتِ�ي َو َج ْهِل�يِ َ ،وإِسرْ َ افيِ فيِ َأ ْم ِ
�م ا ْغ ِف ْر يِل
�هَ ،و َما َأن َ
ْ�ت َأ ْع َل ُم بِه منِّيُ .
الله َّ
ِ ِ ِ
ليِ
ِ
الله َّم ا ْغ ِف ْر يِل َما َقدَّ ْم ُت َو َما َأ َّخ ْر ُت،
�ايَ ،و َع ْمدي َو َج ْه َو َه ْز يِلَ ،وك ُُّل َذل َك عنْديُ .
َخ َطا َي َ
ْت َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير»(((.
الم َؤ ِّخ ُرَ ،و َأن َ
الم َقدِّ ُم َو َأن َ
َو َما َأسرْ َ ْر ُت َو َما َأ ْع َلن ُْتَ ،أن َ
ْت ُ
ْت ُ
�جوده« :اللهم ا ْغ ِفر يِل َذنْبِي ُك َّلهِ ،د َّقه و ِج َّله ،و َأو َله و ِ
ِ
آخ َر ُه،
وكان  يقول يف ُس
ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َ
ُ َّ ْ
َو َعلاَ نِ َي َت ُه َوسرِ َّ ُه»(((.

((( رواه البخاري ( ،)6398ومسلم (.)2719
((( رواه مسلم (.)483
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ِ

ِ

�رارا -وقد قال عمر 
وعلى املس�لم ك َّلام تذكَّر ذن َبه أن يس�تغفر من�ه -ولو تذكَّره م ً

عن ِ
َ
لذلك أعامل»(((.
لت
كالمه الذي
الحدَ يب َيةَ « :ف َع ِم ُ
َ
اعرتض به عىل النبي  يو َم ُ

ويف اآليةَّ :
بج ْعل املذنِب ينسى املايض -وفيه ُذنوبه-؛ من ًعا لالكتئاب؛
العالج
أن
النفيس َ
َ
َّ
هو عالج فاسدٌ  ،م ِ
صاد ٌم لقوله تعاىل( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ).
ٌ
ُ
والواج�ب عىل املس�لم :أن يذكُر ذن َبه ،ويذكُر ر َّب�ه ،وأن ُي ِق َّر بالذنب ،كام جاء يف حديث
«و َأ ُبو ُء َل َك بِ َذنْبِيَ ،فا ْغ ِف ْر يِل»(((.
س ِّيد االستغفارَ :

وأ َّم�ا احلال�ة التي حتتاج إىل عالج؛ فهي حالة َمن يص�ل إىل اليأس من رمحة اهلل -والعياذ
باهلل -عند التفكري يف ُذنوبه؛ فهذا ال ُينصح بنِسيان ُّ
يرجو رمحة اهلل
نصح بأن
َ
الذنوب ،لكنَّه ُي َ
و َعفوه ،ويؤ ِّمل يف َمغفرته ،ويس�تحضرِ َ َوعْدَ اهلل بمغفرة ُّ
الذنوب مجي ًعا َملن تاب منها ،ال أن
فإن اهلل تعاىل قال عن أهل الغفل�ة ،الذين يغ ُفلون عن ُذ هِ
َ
يتجاه�ل ما مىض ويتناس�اه؛ َّ
نوبم:

(ﯵ ﯶ ﯷ) [املجادلة.]6 :

ويف ه�ذه اآلي�ة -مع التي قبلهاِ :-ذكر حال املؤمنين مع اهلل ،بعد ِذكر حاهلم مع َ
الخ ْلق؛
وحق ِ
العباد.
حق اهلل ّ
تذكريً ا باحل َّقنيّ :
وفيها :أنَّه ال َي ِص ُّح االستغفار مع اإلرصار ،وهذا معنى قول بعض السلف« :استِغفارنا
حيتاج إىل استِغفار»(((.
ُ
وفيهاَّ :
أن ِذكر اهلل عند الذنب ،يكون بال َق ْلب وال ِّلسان واجلوارح:

ووعيده.
ووعده َ
فبال َق ْلب :بتذكُّر َع َظمته ،وحقوقهَ ،
و بال ِّلسان :كاالستِغفار ،والتهليل ،ونحوه.

((( رواه البخ�اري ( )2731يف أثن�اء حدي�ث احلديبية عن الزهري قال :قال عم�ر  ...فذكره .قال احلافظ يف الفتح
ُ
األعامل الصاحل ُة ليك ّفر عنه ما مىض من التو ّقف يف
(« : )346/5وهو منقطع بني الزهري وعمر  ...واملراد به:
االمتثال ابتدا ًء».

((( رواه البخاري (.)6306
ِ
((( األذكار للنووي (ص ،)405جامع العلوم واحلكَم البن رجب (.)410/2
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وذك�ر اهلل ِ
ِ
بالف ْعل وأعامل اجلوارح :كالقيام باألعامل التي تك ِّفر ُّ
الذنوب واخلطايا ،مثل:
الصدَ قة التي تُطفئ اخلطيئة ،والوضوء الذي يخُ ِرج اخلطايا من األعضاء ،وصالة ركعتَني ال
َّ
نفسه بعد إسبا ِغ الوضوء ،ونحو ذلك.
يحُ َ دِّ ث فيهام َ

وفيهاَّ :
أن النفي بصيغة االس�تِفهام -كام يف قوله تعاىل( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)

«ائ�ت يل ٍ
ِ
أبل�غ م�ن النفي املجرد ،فاألول ِبأحد ِ
غري اهلل
حيم�ل معنى التحدِّ ي؛ كأنَّه يقول:
َّ
ِ
يغفر ُّ
اجتمع أهل األرض ما اس�تطاعوا أن يغفروا ذن ًبا إلنس�ان ،ولو سامحَ وه
الذنوب»؛ فلو
َ
ِ
حق اهلل تعاىل.
يف
حقوقهم فيبقى ُّ

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ):

رِ
صون؛ ذكر
ولـَّم�اَّ َ
ذكر اهلل تع�اىل املتَّقني وثواهبم وصفاهت�م؛ ثم ذكر التائبني الذي�ن ال ُي ُّ
جزا َءهم مجي ًعا؛ فقال:

بالصف�ات الس�ابقة (ﮆ) ثواهب�م ومكافآهت�م على
(ﮅ) أي :املوصوف�ون ِّ
وجتاوز عن ُّ
رت هلا عن َ
الخ ْلق (ﮈ ﮉ) :ويف
أعامهلم( :ﮇ) أيَ :ع ْف ٌو
ٌ
وس ٌ
الذنوبَ ،
ِ
ٍ
ِ
ألنا صادر ٌة من اهلل تعاىل.
هذا زياد ُة ثقة وتأكيد حصول املغفرة؛ هَّ
ألنا درجات
(ﮊ) :جاءت هنا بصيغة اجلمع -مع أن اجلنَّة يف األصل واحدة-؛ هَّ

متنوعة.
كثرية ،ومنازل ِّ

ِ
ومس�اكنها ،عىل َو ْجه
(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) أي :م�ن حتت أش�جارها و ُقصورها
ِ
كر بعض أنواعها ،من
أهنار متعدِّ دةٌ ،وقد ج�اء يف القرآن ذ ُ
األرض ،م�ن غير أخاديد ،وهي ٌ
املاء ال َعذب ،وال َّلبنَ ،
والخ ْمر ،وال َع َس ِل.
(ﮏ ﮐ) فال يموتون ،وال يخُ َرجون.

م�دح للجنَّ�ة (ﮓ ﮔ) :أعطاه�م اهلل إ َّياه�ا يف ُمقا َبل�ة أعامهلم،
(ﮒ) ه�ذا
ٌ
وجزا ًء وثوا ًبا عىل طاعاهتمَ ،ف ْض اًل منه س�بحانه ونِ ْعمة؛ فاألعامل ليس�ت ثمنًا للجنَّة ،لكنَّها
ٌ
رشط لدخوهلا.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

حتفي�ز ِ
ِ
بتنبيههم عىل َّ
أن اجلنَّة
العباد لالرتِق�اء بالطاعات ،واالزدياد يف اخلريات؛ وذل�ك

مراتب ودرجات -بصيغة اجلمع -كام يف قوله تعاىل( :ﮊ).

وفيه�ا :حتفيز مِهم ِ
مطلوبم عىل دخ�ول اجلنَّة ،بل عىل حتصيل
العب�اد؛ بحيث ال يقت رَِص
هُ
َ

الدرجات ال ُعىل منها.

وفيهاِ :ذكر الثواب واألجر؛ ليطمئ َّن العاملون ،ويزدادوا اً
وسع ًيا لنَ ْيل األجر العظيم.
عمل َ
بني زوال املكروه وحصول املطلوب ،كام يف قوله( :ﭔ)،
الج ْمع يف املكافأة َ
وفيهاَ :

وقوله (ﮊ).

وفيهاَّ :
أن املغفرة من أعظم الثواب.

ألن اهلل تعاىل إذا أثنى عىل ٍ
أن اجلنَّة عظيمة؛ َّ
وفيهاَّ :
عظيم.
يشء
َ
ومدحه؛ فال ُبدَّ أن يكون اً

كثري من ُّ
الشعراء.-
بخالف البرش؛ ُفر َّبام مدَ ُحوا ما ليس بعظيم -كام يصنع ٌ

وفيه�اَ :ف ْض�ل اهلل العظيم عىل عباده ِ
التائبني؛ حيث جعل ه�ذه اجلنَّات جزاءهم ،مع َّ
أن
جعل هذه األعامل سببا لنَيلها ،ثم ِمن ِ
أعامهلم ال تُكافئ اجلنَّة ،لكنَّه َ
كرمه  :أنَّه أعطاهم
ًَ ْ
ِ
أضعاف ما ُيقابِل أعامهلم.
أضعاف
َ
وفيه�اِ :ع َظ�م وفخامة ِ
ثواب اهلل و َف ْضل�ه ،وما يأيت ِمن عنده؛ كام ُّ
ي�دل عليه قوله( :ﮈ

ﮉ).

عمل ٍ
كثري يف ُمقابِل ٍ
وفيهاَّ :
قليل.
أن نعيم اجلنَّة ال يحَ ُ ول وال َي ُزول ،وأنَّه يش ٌء ٌ

وفيه�اَّ :
أن دخ�ول اجلنَّة ال ُب�دَّ له من َع َمل؛ كما يدُ ُّل عليه التعبير بـ (ﮓ ﮔ)؛
فاألجر ال يستح ُّق إلاَّ بعد عمل ،ولكن الكريم ي ِ
األجر و ُين َِّميه ،ويدَّ ِخره لصاحبه.
ضاعف
ُ
َّ
ُ َ
َ
َ

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ):

َ
حصل يف غزوة ُأ ُحد؛ فقال تعاىل -خماطِ ًبا عبا َده املؤمنني ،الذين
السياق لبيان ما
ثم َ
رجع ِّ
ُأصيبوا بمصيبة عظيمة يف تلك ِ
املوقعة:-
ُ
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ألن (قد) إذا دخ َل�ت عىل ِ
�ت .وه�ذه مجلة حم َّققة؛ َّ
الف ْعل املايض؛
مض ْ
(ﮖ ﮗ) أيَ :
«س�نَّة» ،وه�ي :الطريقة.
أف�ا َدت التحقي�ق (ﮘ ﮙ) يف األُ َم�م املاضية (ﮚ) :مجع ُ
واملراد :عاد ُة اهلل اجلارية يف الناس.

وسري ال ُق ُلوب
(السري) :هو امليش ،ويشمل سري األقدام بالتن ُّقلَ ،
(ﮛ ﮜ ﮝ) َّ

بال َفهم والتفكُّر.

(ﮞ) ب َعني البرص والبصرية ،وتأ َّملوا وتفكَّروا (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) أي:

مآهلم ،ونتيجة أعامهلم ،لـماَّ ّ
الر ُسل؛ فجرى عليهم من اهلل اهلالك والدَّ مار.
كذبوا ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

للمصيبة العظيمة ،التي كان حصوهلا مفيدً ا يف تربية املسلمني -مع ِشدَّ ة
املعالجَ ة النفس َّية ُ
أملِه�ا-؛ فجاء التأكيدُ من اهلل تعاىل َّ
وأنا جتري
وفيمن مىض من عباده ،هَّ
بأن له ُس�ننًا يف األُ َمم َ
عىل السابِقني واللاَّ ِحقنيَّ ،
وأن أتباع األنبياء ُيب َت َلون و ُيصابون باملصائب العظيمة ،ثم تكون
هلم العاقب ُة والنرص عىل أعدائهم.
ِ
للعبد :أن ُي َمكَّن أو ُيبتلىَ ؟ فقال :
ولذا لـماَّ ُس ِئل اإلمام الشافعي  :أهيام أفضل
«ال ُي َمكَّن حتى ُيبتلىَ »(((.
وفيها :االس�تفادة من األح�داث -خاصة الكبار والعظام منهاِ -
بذك�ر ما يتع َّلق هبا من
َّ
الدُّ روس ِ
والعبرَ .
وفيه�ا :السير يف األرض ألخذ ِ
العَب�رَ ؛ كام قال تعاىل يف آي�ة أخرى( :ﮁ ﮂ ﮃ
َّ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الصافات.]138-137 :
ومن وظيفة اإلعالم اإلسلامي :أن ِ
ِ
ِ
واملشاهدات ما
املش�اهدون
س�ات لريى
تتنق َل العدَ
ُ
ذكر اآليات ِ
حصل للسابِقني ،مع ِ
املناسبة لتلك األيام املاضية.
وفيه�ا :أمه َّية ِع ْل�م التاريخ ،ومعرفة أخبار األوائل ،وأس�باب صالح األُ َمم وفس�ادها،
املعنوي -وهو النظر يف كتب التاريخ.-
وهذا من التن ُّقل
ُّ

((( زاد املعاد البن الق ِّيم (.)13/3
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ِ
شاهدة.
الم َ
املبني عىل ُ
وفيها :اإلرشاد إىل الع ْلم الصحيحّ ،

َ
وفيهاَّ :
حصل يف األُ َمم السالفة.
احلق والباطل قد
بني ِّ
أن الرصاع َ

وفيهاَّ :
احلق عىل أهل الباطل.
دائم ألهل ِّ
أن العاقبة وال َغ َلبة تكون اً

وفيهاَّ :
وج ْع ِلها يف املتاحف
أن االس�تفادة من آثار األُ َمم املاضية ال يك�ون ب َب ْي ِعها ك ً
ُنوزاَ ،
للتسلية؛ وإنَّام هي ِ
للع َظة واالعتِبار.

وفيه�ا :تس�لية املؤمنني إذا ُأصيبوا عىل ِ
يد أعدائهم ،بام حص�ل ألمثال هؤالء األعداء يف
املايض ،من األَ ْخذ واإلهالك.
وفيه�اَّ :
السير
السْي�رْ بالق�دَ م يف مواقع َمن ب�ا ُدوا واندَ ثروا ،قد يكون أش�دُّ وق ًعا من َّ
أن َّ
وحق اليقني.
ني اليقني ُّ
بال َق ْلب؛ ألنَّه جيتمع فيه َع ُ
ٍ
ٍ
وفيه�اَّ :
حمرمة ،أو
ألغراض رشع َّي�ة ،ال
السير يف األرض ينبغ�ي أن يكون
ألغراض َّ
أن َّ
والس�ياحة -كح�ال ٍ
كثري ممَّن يض ِّيع�ون أوقاتهَ م
ملجرد التس�لية ِّ
إلضاع�ة الوق�ت واملال ،أو َّ

وأعامرهم يف السفر إىل بالد الك َّفار ،وال يسلمون من احلرام.-
وأموالهَ م
َ

َ
وفيه�اَّ :
بالوصف أو
بالسير والن َظ�ر لالس�تحباب ،ال للوجوب؛ فلو
حص�ل َ
أن األمر َّ

َ
حص�ل املقصود ،ولكن يبقى
والسماع ،عىل س�بيل التفكُّر واالتِّعاظ؛ فقد
الق�راءة أو النَّقل َّ
ملن شاهد َف ْض ٌل ِ
وميزة.
وفيهاَّ :
أن حتويل أماكن العذاب واالتِّعاظ واالعتِبار إىل مناطق س�ياح َّية ،تشمل :فنادق

ومطاعم ومالعب ومالهي؛ ُينايف ُمرا َد اهلل تعاىل من عباده.

وفيهاِ َّ :
غريهم؛
أن اخلطاب بالسير لالتِّعاظ -وإن كان َّ
موج ًها للمؤمنني -لكنَّه يش�مل َ

ليتَّعظوا بام أصاب أسلا َفهم ،بل حاجة ِّ
الجدُ د لالتِّعاظ بام أصاب أسلا َفهم ،ربام
املكذبني ُ

تكون أشدَّ وأوىل.

املكذبينَّ ،
وفيه�ا :خط�ورة التكذيب بآي�ات اهلل ،وم�ا أنزله تعاىل على ِّ
وأن عاقبة ذلك

اهلالك.
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َ
حصل من أسلافهمَّ ،
وفيه�اَ :ل ْف�ت أنظار ِّ
وأن
الجدُ د -عند دعوهت�م -إىل ما
املكذبين ُ

ِ
َ
فليحذروا ،وليتوبوا،
رتكة التي أ َّدت إىل إهالك أولئك ،حاصل ٌة وقائم ٌة يف هؤالء؛
الع َّلة املش َ
احلق.
ولريجعوا إىل ِّ

وفيهاَّ :
أن نزول العقوبات الدّ نيو َّيةَ ،
وخواء الدِّ يار ،وحصول اهلالك ،ك ّلها ش�واهد عىل
الواقع مطابِ ًقا للخرب.-
ِصدق ما أخرب اهلل به ،وهذا ممَّا َيزيد اإليامن -أن جتد
َ
بني اخلرب والن َظر.
والج ْمع َ
الج ْمع بني التسلية والتحذيرَ ،
وفيهاَ :

(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ):

ذكر اهلل تعاىل من ش�واهد الن َظر ،ما ُّ
يدل عىل ِصدق اخلرب الذي جاء من عنده؛ قال
ولـماَّ َ
عن مصدَ ر اخلرب:

وهني�ه ،وو ِ
ِ
وأمره ِ
بخبرهِ ،
عده
النبي ،
َ
(ﮤ) الق�رآن ال�ذي أنز َل�ه اهلل على ِّ
وو ِ
احلق من
عي�ده (ﮥ)
إيضاح وجلا ٌء (ﮦ) عا َّمة؛ فهو داللة ظاهرة ،تبينِّ للناس َّ
ٌ
َ
الح َجج والرباهني الساطعة.
الباطل ،بام فيه من ُ

اً
أيضا ٌ
وتفصيل يف احلالل واحلرام.
(بيان) للمؤمنني ،يبينِّ هلم دينَهم :عقيدةً ،وأحكا ًما،
وهو ً
(ﮧ) ودالل ٌة وإرشا ٌد ،و ُم ِنق ٌذ من الضاللة وال َغواية ،ومخُ ِر ٌج من ال ُّظ ُلامت إىل النُّور.
ِ
ألنم هم
(ﮨ) تَلين به ال ُق ُل�وب،
ُ
فتحصل الطاع�ة واالمتث�ال (ﮩ)؛ هَّ
الذي�ن يس�تَفيدون منه ،ويعملون ب�ه ،امتِ اً
ثال ألم�ره واجتِنا ًبا لنهي�ه؛ ل َيدْ َر ُءوا عن أن ُف ِس�هم

عذاب اهلل.
َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
صالح هلداية املؤمن والكافر ،والبرَ ِّ والفاجر.
أن القرآن
ٌ
ِ
ِ
ِ
وفيهاَّ :
نفسه.
فمن مل يتَّعظ بالقرآن فل َيت َِّهم َ
أن القرآن ع ْل ٌم ،لكن ال ينتَفع به إلاَّ املتَّقون؛ َ
وأنا س َبب لالتِّعاظ بالقرآن ،وك َّلام زادت زا َد االنتِفاع بكتاب اهلل.
وفيها :فضيلة التَّقوى ،هَّ
ِ
ِ
أن القرآن ٌ
وفيهاَّ :
العرب
بيان جلميع الناس -عىل اختالف ألس�نَتهم .-وأولو الع ْلم من َ
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َي ْع ِقلون�ه َ
قب�ل غريهم ،وأ َّم�ا ترمجة معانيه لألعاج�م -ل ُلغاهتم املختلفة -ففي�ه البيان الكايف

الح َّجة عليهم ،وعليهم أن يتع َّلموا لغة القرآن؛ ليتد َّبروا آياته.
لقيام ُ
وفيه�ا :اش�تِامل الق�رآن عىل التخوي�ف والتذكرة ،التي حتي�ا هبا ال ُق ُل�وب؛ فالقرآن ليس
فحسب؛ بل هو هداي ٌة لل ُق ُلوب ،وفيه ما ُيعني عىل استقامة النفوس ،وينري
مصدرا للمعرفة
ُ
ً
الطريق يف ِّ
كل األحوال ،وينقل الناس من حال إىل حال.
َ
وفيها :إشعار الناس بأمه َّية القرآن ،و َل ْفت االنتِباه إىل َع َظ َمتِه ،والتد ُّب ِر يف معانيه.
وفيهاَّ :
وخاص ُهبداه وموعظته للمتَّقني.
أن القرآن عا ٌّم ببيانه للناس مجي ًعا،
ٌ
وفيهاَّ :
حجة.
الم َّ
أن القرآن تقوم به ُ
ويتدَ ى به إىل َ
الح َّجة ،هُ

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ):

مدح اهلل كتا َبه ،وبينَّ ما فيه من البيان واهلدى؛ قال -مس� ِّل ًيا عبا َده املؤمنني ،الذين
َ
ولـَّم�اَّ
المصيبة العظيمة يف معركة ُأ ُحد:-
نز َلت هبم ُ

عدوكم ،ألجل م�ا أصابكم (ﮭ ﮮ)
(ﮫ ﮬ) أي :ال ت َْض ُعف�وا ع�ن جه�اد ِّ

ِ
وقع بكم م�ن ال َقتْل ِ
واجلراح ،وما فاتكم من الغنيمة .فلا ت َْض ُعف أبدانُـكم،
وتغت َُّم�وا لـام َ
رِ
ِ
عدوكم يف آخر األمر
وال َ
حت�زن ُق ُلوبك�م (ﮯ ﮰ) أي :الغالبون ،املنتَصون على ِّ
(ﮱ ﯓ ﯔ) أي :مصدِّ قني وم ِ
وقنني َبو ْعد اهلل.
ُ َ
ُ

تسمعون -وحي ُّثهم
عزي
قال قتادة  يف هذه اآليةُ « :ي ِّ
َ
النبي - كام َ
أصحاب ِّ
عىل ِ
والو ْهن يف ط َلب عدُ ِّوهم يف سبيل اهلل»(((.
قتال عدُ ِّوهم ،وينهاهم عن ال َع ْجز َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
خري؛ فلا ينبغي أن يمنَ َعه ُحزنُه من
أن املس�لم إذا حص َل�ت له ُمصيب ٌة يف املايض ،أو فاتَه ٌ
ِ
ِ
واالجتهاد يف املستق َبل.
العمل
وفيها :بِشارة من اهلل للمؤمننيَّ ،
بأن العاقبة وال َغ َلبة والنرص ستكون هلم.

((( تفسري الطربي (.)234/7
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الض ْعف ،ويف ح�ال إدبارهم عن
هن�ي املؤمنني يف ح�ال إقدامهم يف اجلهاد ع�ن َّ
وفيه�اُ :

الحزن.
ُ

وفيه�ا :اإلع�راض ع مىض م�ن ال ُغموم ،وااللتِفات إىل اس�تِ ِ
ِ
وحتصيل ما
دراك األم�ر،
ماَّ
ينفع.
ينخ ِف َض ِ
وفيهاَّ :
أن األعىل ال َيليق به أن َ
ويذ َّل.
ِ مِ
هم املحزونني.
وفيها :إعادة َش ْحذ َ

تشجيع األُ َّمةُّ ،
وبث روح األمل.
وفيها:
ُ

أن ِ
وفيهاَّ :
العربة ب َغ َلبة النهاية ،والنرص احلاسم.
وفيهاَّ :
أن اإليامن شرَ ْ ٌط لل ُع ُل ِّو.

وفيهاَّ :
النفيس ال ِيق ُّل أمه َّية عن العالج البدَ ِّين ،هذا إذا مل يكن مقدَّ ًما عليه.
أن العالج
ّ

خالف العقل؛ ألنَّه ال يرد ِ
ِ
وفيهاَّ :
الفائت ،بل
للحزن وال ُقعو َد عن العمل
ُ
ُ ُّ
أن االستسال َم ُ
ي ِ
ضعف العزيمةِ ،
وجيلب التَّعب ،وين ِّغص ال َعيش.
ُ
الو ْهن يمنع من مقا َبلة األمور ِ
وفيهاَّ :
وح ْزم؛ فال ُبدَّ من ت َْرك االستِسالم له.
بجدٍّ َ
أن َ
ُ
ِ
العزائم.
وفيها :أثر اإليامن يف تقوية
صف املؤمنني عماَّ ال يليق هبم.
وفيها :رَ ْ

أن اإليامن ُي ِ
وفيهاَّ :
قو َة ال َق ْلب ،والثق َة بنرص اهلل ،وعد َم الته ُّيب من األعداء.
وجب َّ

ِ
التدبري للقتال ،ووض� ِع ُ
وأثر التصدي�ق َبوعد اهلل يف
وفيه�ا :أمه َّي� ُة
الخ َطط للمس�تق َبلُ ،

إنجاز ذلك.

باملجاهدة ،والتك ُّلف والتنايس ،وإخراجها من َن َفق اإلحباط.
وفيها :معالجَ ة النفس
َ
ِ
ِ
وفيهاُّ :
المصيبة.
احلث عىل تعويض اخلسائر ،واستدراك ما فات ،واإلفاقة بعد ُ
مواجهة األعداء.
وفيها :أمه َّية سالمة ال َق ْلب والبدَ ن ،يف
َ
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وفيها :النهي عن االستِسالم لليأس ،واالستِسالم لألعداء.

ٍ
وفيه�اَّ :
قريش الذين
أن املؤمنين أوىل بال َع�ودة إىل ُمغا َلب�ة العدُ ِّو بع�د ُمصيبة ُأ ُحد ،م�ن
عا ُدوا إىل مهاجمَ ة املسلمني بعد هزيمة َبدْ ٍر.
وفيه�اَّ :
خاص
أن ُع ُل َّو ال َغ َلبة املؤ َّقتة يشَت�رَ ِ ك فيه املؤمن والكافر ،وأ َّم�ا ُع ُل ُّو اإليامن :فهو
ٌّ
باملؤمننيٍ ،
باق هلم ،سوا ًء َغ َلبوا ،أو ُغ ِلبوا.
المصيب�ة ،ويد َفعه لل َع َمل؛ كما يف قوله:
أث�ر ُ
للمص�اب ،بام خي ِّفف عنه َ
وفيه�ا :البِش�ارة ُ

(ﮯ ﮰ).

(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ):

ِ
ِ
الم ِّ
ولـماَّ ذكَر اهلل تعاىل َّ
النظر
كذبني ،و َل َف َت َ
أن له ُسننًا ماضي ًة يف ابتالء املؤمنني ،وإهالك ُ
وبشهم
والحزن ،رَّ
المصابني يف ُأ ُحد عن َّ
الض ْعف ُ
إىل م�ا يف كتابه من البيان واهلدى ،وهن�ى ُ
ٍ
المواساة للصحابة ؛ فقال:
بال ُع ُل ِّو وال َغ َلبة :أتى بمزيد من ُ
(ﯖ ﯗ) أيُ :ي ِصبك�م (ﯘ) ق�ال جُماه�دِ :
�راح و َقت ٌ
ْ�ل»(((؛ (ﯙ ﯚ
«ج ٌ
َ
س�بعني ،و َأسرْ ِ س�بعني،
حصل يف َبدْ ٍر من َقتْل
ﯛ) وهم ك َّفار مكة (ﯜ ﯝ) كام
َ
ِ
َ
وج ْرح كثريين.
وما
حصل يف أول معركة ُأ ُحد من َقتْل ن َْح ِو عرشين منهمَ ،

(ﯟ ﯠ) أي :أ َّيام ال َغل َبة والنرص (ﯡ) نُرصفها ون ِ
ُناوهبا (ﯢ ﯣ)
ِّ

والجدد؛ فيو ٌم هلم ،ويو ٌم عليهم.
املؤمنني والك َّفار ،وال ُقدَ ماء ُ

وقد قال أبو ُسفيان يو َم ُأ ُحد -وكان ُم ِ
والح ْر ُب ِس َج ٌال»(((.
رشكًا« :-يو ٌم َب ْيو ِم َبدْ ٍرَ ،

ِ
الح َّج�ة،
لم�ه يف الواق�ع،
ظه�ورا تق�وم ب�ه ُ
(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) أيَ :
ً
ليظه�ر ع ُ
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ُ
ف َف ْض ُله�م ،ويقت َِدي هبم َمن
ويظهر
ويرتتَّ�ب علي�ه اجلزاء يف اآلخرة،
عر َ
َ
إيمان املؤمنني ،و ُي َ
بعدهم.

أيضا؛ فإنَّ�ه ُيقدِّ ر ال َقتْ�ل ِ
واجلراح يف
(ﯨ ﯩ ﯪ) :وه�ذا م�ن ِحكَمه تع�اىل ً

املسلمني؛ َ
بعضهم مرتبة َّ
الشهادة ،ويفوز اجلريح بثواب ال َك ْلم ،وسيالن الدَّ م يف سبيل
لينال ُ

اهلل.

و(الشهداء) :مجع «شهيد» ،وهو :من م َ ِ
ني فيِ ِقتَال ال ُك َّف ِ
وسمي
املس ِل ِم َ
ُّ َ
ارَ ،وبِ َس َببهُ .
ات م َن ْ
َ ْ َ
ِ
كاملش�اهد للجنَّة ،أوَّ :
ألن َق ْت َله شاهدٌ عىل إيامنه
بذلك؛ لكونه مش�هو ًدا له باجلنَّة ،أو :لكونه
ِ
وصدقه ،وقيل غري ذلك.
وحق ِعباده.
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) :الذين ن َقصوا ح َّقه َّ

معطوف عىل قوله (ﯤ)؛ أيَّ :
أن ِمن
وقول�ه تع�اىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ):
ٌ
ِحكمة اإلصابة بال َقتْل ِ
أيضا :التمحيص .وهو التطهري والتصفية ،وختليص اليشء
واجلراح ً

ِ
ِ
من ِّ
كل عيب .وهذا يكون من ُّ
الشوائب؛
الرديئة يف النفس ،وتنقيتها من
الذنوب والدواخل َّ

لتكون خالص ًة هلل تعاىل.

ِ
ِ
انتصوا ب َغوا واس�تكبرَ وا
ألنم إذا رَ
(ﭕ ﭖ) أي :هُيلكه�م ويس�تأصلهم؛ هَّ
وهالكهم ،ومحَ ْ ِقهم و َف ِ
ِ
و َبطِروا؛ فيكون ذلك س َبب ِ
نائهم.
دمارهم

ويف اآليتَني من الفوائد:
أن النتيجة واألثر واحدٌ ؛ َّ
المصيب�ة عىل املؤمنني والكافرين م ًعا ،ال يعن�ي َّ
َّ
ألن
أن وق�وع ُ

ور ْف ًعا وتطهريً ا للمؤمنني.
ذلك يكون عقوب ًة للكافرينَ ،

ِ
ِ ِ
ِ
والعظات
بين
بالج ْم�ع َ
المصيب�ة َ
علاج آثارها النفس� َّية ،وأخ�ذ العَب�رَ
وفيه�ا :تن�اول ُ
هنج فريدٌ .
والدُّ روس منها .وهذا ٌ
أن ع�دُ َّوه قد أصا َبه ُ
المصاب إذا َع ِل َم َّ
وفيه�اَّ :
َت عليه
مثل ال�ذي أصا َبه ،هان ْ
أن املس�لم ُ

المصيبة.
ُ
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بين الناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فلو بق َيت
وفيه�اِ :حكمة اهلل العظيمة ،يف تن ُّقل ال َغل َبة َ
وح ِرموا من منزلة َّ
الشهادة العظيمة .ولو بق َيت
دائم للمؤمنني؛
ألصابم ال ُع ْجب وال ُغرورُ ،
هَ
اً

وص�ار أتبا ُعه يف ه�وان ،وال تقوم هلم
مقهورا مغلو ًبا،
ألصبح دي� ُن اهلل
ال َغ َلب�ة للكافري�ن؛
َ
َ
ً
ِ
وانقراضه.
ور َّبام أ َّدى ذلك إىل عد ِم انتشار الدِّ ين يف األرض ،أو زوالِه
قائمةُ ،
ٍ
ِ
المصيبة.
ويف اآلية :بيان يشء من حكمة اهلل البالغة ،يف تقدير هذه ُ
ويف ذكر الظاملني يف اآلية :إش�ار ٌة للمنافِقني ،الذين ظ َلموا أن ُف َس�هم بالتخ ُّلف عن غزوة
ِ
أيضا إش�ار ٌة إىل الكافرين ،الذين ظ َلموا املؤمنني ُّ
الش َهداء،
ُأ ُحد،
واالنس�حاب منها .وفيها ً
حق.
فقت ُلوهم بغ ًيا و ُعدوانًا بغري ٍّ
ويف اآليتَنيَّ :
أن االبتالء طريق التمكني.

وفيه�ا :أنَّه ال ينبغي للمس�لمني أن ت ِ
ُقعدَ هم املصائب عن مواصل�ة الطريق ،إلقامة ِ
دين

اهلل يف األرض.

وفيه�اَّ :
يعمل�ون َر ْغم ما ُيصيبه�م من َجهد ونفق�ات -وهم عىل
أن األع�داء إذا كان�وا َ
ِ
ِِ
بحس�ن العاقبة،
بقوة وعزيمة منهم؛ ليقينهم ُ
باطله�م-؛ فاملؤمنون أجدَ ر بمواصل�ة العمل َّ
هِ
وإيامنم َبو ْعد اهلل تعاىل.
وفيهاَّ :
أحزانا.
أفراحها ،وال
أن ِمن حال الدُّ نيا :ألاَّ تدوم
ُ
هُ

يس�تمر ُم ِ
أن الناس ال يب َقون عىل حال واحدةَّ ،
وفيهاَّ :
الز ًما أحدَ الفري َقني
وأن النرص ال
ُّ

دائم وأبدً ا ،وال يدوم للمؤمنني
منصب
دون اآلخر؛ فالنرص
ٌ
ٌ
رشيف ،ال َيليق أن يكون للكافر اً
ِ
ِ
ِ
أيضا؛ لئلاَّ
وامتحان الثبات ،واصطِفاء ُّ
الش َهداء.
والتمحيص
االبتالء
تفوت ِحكم ُة
َ
ً
ِ
والمبطِل ،من ُس�نَن اهلل يف البرشَّ .
وفيهاَّ :
وأن رجو َعها إىل
داولة ال َغل َبة َ
أن ُم َ
المح ِّق ُ
بني ُ
وأنم ٌ
أهل هلا .وذهاهب�ا إىل أهل الباطل يكون
أهل ِّ
احلق يكون بس� َبب َب ْذهل�م وتضحيتهم ،هَّ
ِ
ُ ِ
أمرهم اهلل به.
احلق،
بس َبب معصية أهل ِّ
وتنازعهم ،وعدَ م رعايتهم لـام َ
السنَن اإلهل َّية.
وفيها :أنَّه ال محُ اباة يف ُّ

أن االبتالء له جانب إكرام ،كاتخِّ ِ
وفيهاَّ :
اذ اهلل ُّ
الش َهدا َء.
ُ
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أن الظ�امل ليس اً
وفيه�اَّ :
أهل ملقام َّ
قوته
الس�لطة وثب�ات الدولة؛ بل َّ
الش�هادة ،وال لدوام ُّ
ِ
االنحالل.
رسيعة الزوال ،قريبة
بذكر ٍ
يشء من فوائ�د المصيبة ،وما انطوت علي�ه من ِ
وفيه�ا :تعزي�ة المصابينِ ،
احلكَم
َ
ُ
ُ

اإلهل َّيةَّ ،
وأن أثرها يض ُعف بالن َظر إىل ما أصاب األعدا َء منها.

أن اس�تِعادة النصر وال َغ َلبة من األعداء ،ال ُبدَّ له م�ن ٍ
وفيهاَّ :
عمل َدؤوب وتضحيات،

وأصابم الك ََسل والدَّ َعة.
النرص للمؤمنني؛ َلركنوا إىل الدُّ نيا،
ولو دام
هَ
ُ

وع ْلمه السابق بام سيحدُ ث مستقب اًلِ ،
أن ِع ْلم اهلل يش�ملِ :ع ْلمه بام مىضِ ،
وفيهاَّ :
وع ْل َمه
َ
َ
َ
ِ
ووقوعه.
باليشء حني حصولِه
وفيه�اَّ :
يظهر بس� َببِه ِع ْل ُمه الس�ابق ،ويراه الن�اس واق ًعا
أن اهلل ُيق�دِّ ر م�ن احل�وادث ،ما َ

حارضً ا.

وفيهاَّ :
غريه عب ًثا؛ وإنَّام ِحلكَم بالغة.
أن اهلل ال ُي َقدِّ ر املكرو َه وال َ

الشهداء؛ لقوله (ﯨ ﯩ ﯪ)؛ أي :يت ِ
َّخذهم وخيتارهم لنفسه.
وفيهاَ :ف ْضل ُّ َ
وفيهاَ :ف ْضل ُش َهداء ُأ ُحد.

وفيهاَّ :
أن اهلل ال ُي َو ِّفق الظاملني للثبات ،وال لعمل الطاعات.

وفيهاَّ :
وحيرك النفوس باملصائب.
أن اهلل قد يستَدْ ِرج بالنِّعمِّ ،

وفيه�اَّ :
بني الناس هل�ا فوائد كثرية؛ منها :إح�داث َحراك بني
داول�ة األ َّي�ام وال َغ َلبة َ
أن ُم َ
واستنهاض ِ
بالتحدِّ ي ،والعمل لإلعداد،
اهل َمم ،واإلحس�اس
املس�لمني ،و َد ْف ُعهم للعمل،
ُ
َ
التفوق ،وتطوير
الكسل ،وال َع ْزم عىل ُّ
وحش�د الطاقات ،وبذل اجلهود والتضحيات ،و َط ْرد َ

بركات ،و ُمراغم�ة األع�داء ،ومعالجَ �ة أدواء النف�وس ،وحصول
ال ُق�درات ،وحص�ول ال َ
النرص واألجر العظيم.
املواجهة بني املسلمني والكافرين؛ فيكون هبا
َ
ُ

البالغي ،باالنتقال من احلارض
وفيها :إثارة االنتِباه إىل أمه َّية اليشء ،بأس�لوب االلتِفات
ّ

يف قوله( :ﯡ) ،إىل ال َغيبة يف قوله( :ﯤ) ،و(ﯨ).
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ِ
اليشء ِ
وضدِّ ه ،كام وقع يف (ﯪ) ،و(ﯯ)،
أيضاِ :ذكر
ومن األساليب البالغ َّية ً

وهذا َيزيد يف البيان.

وفيها :أنَّه شت َ
بني َمن يصيبه ال َق ْر ُح يف طاعة اهلل ورسوله ،و َمن يصيبه ال َق ْر ُح يف عداوة
َّان َ

اهلل ورسوله.

ِ
وفيهاَّ :
وبني الكافرين.
الصاع بينهم َ
أن اهلل ينتَقم لعباده املؤمنني ،يف هناية رِّ

ِ
وفيهاَّ :
ب الدُّ نيا،
وح ِّ
الرياء والنِّفاق ،وال ُع ْجب وال ُغرورُ ،
أن تصفية النفوس من شوائب ِّ

وحظوظ النفس ،و ُذنوهبا ،ال ُبدَّ منه؛ ليكون ُ
مؤهلني للنرص.
أهل اإليامن َّ
ُ

وفيهاَّ :
أمر نفس�ه ،وال تتجلىَّ له احلقيقة ،إلاَّ باالمتِحان
أن اإلنس�ان كثريً ا ما يش�تَبِه عليه ُ
بالشدائد ِ
العظام.

أن الكافري�ن ال يث ُب�ت هلم ٌ
وفيه�اَّ :
تس�تقر هلم األمور ،إلاَّ يف ح�ال غياب َمن
حال ،وال
ُّ
يواجههم و ُي ِ
احلق وال َعدْ ل واإليامن.-
قاومهم -من أهل ِّ
أن الك َّفار إذا انتصوا يف أول األمر؛ أصابم ال َف ْخر ِ
وفيه�اَّ :
والكبرْ  ،ف ُيغرهيم هذا بإعادة
هَ
رَ
ودمارهم.
الكرة لقتال املسلمني ،فيكون يف ذلك هالكُهم
ُ
َّ

أص�اب َ
أهل اإليمان؛ كان ذلك ك َّفار ًة ُ
وفيه�اَّ :
لذنوهب�م ،فإن مل يكن هلم
أن االبتِلاء إذا
َ
ِ
ِ
أصابم.
ابتالئهم وما
بح َسب ِشدَّ ة
نوب؛ ُرف َعت درجاهتمَ ،
ُذ ٌ
هَ
أن نِعمة التغ ُّلب ،قد تكون سببا لنِ ٍ
قمة ِ
وفيهاَّ :
قاصمة ال َّظ ْهر.
ًَ
وفيهاَّ :
أن محَ ْق الكافرين يكون بعد متحيص املؤمنني.

ِ
ِ
املختلطني هبم،
ختلي�ص صف�وف املؤمنين م�ن املنافِقين
وفيه�اِ :حكم�ة اهلل تع�اىل ،يف
ِ
ِ
ناجزة األعداء.
ومتحيص مواقف أهل اإليامن،
واختبار َصبرْ هم عىل ُم َ

(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ):
وعصوا يف غزوة ُأ ُحد:
ثم
خاطب اهلل تعاىل املؤمنني ،الذين َ
اهنزموا َ
َ
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(ﭘ ﭙ) أي :ه�ل ظنَنتُم .واالس�تِفهام لإلن�كار والتقري�ع وال َعتْب (ﭚ ﭛ
ٍ
ٍ
وابتالء.
اختبار
ﭜ) وتفوزوا َبنعيمها ،دون

يظهر ِع ْل ُمه يف الواقع بعدُ  .فهذا ِع ْلم الوقوع وال ُّظهور
ولذا قال( :ﭝ ﭞ ﭟ) أي :مل َ

(ﭠ ﭡ ﭢ) بالقتال يف سبيله (ﭣ ﭤ) عىل طاعته باخلروج للجهاد،
التول ِ
والفرار ،وعىل أقداره من ال َقتْل ِ
وعن معصيته بعدَ ِم يِّ
واجلراح ِّ
والشدَّ ة.

ٍ
يظهر به يف
واملعن�ى :أظنَنتُ�م -يا معشر املؤمنني -أن تنا ُل�وا كرام َة ر ِّبك�م ،دون ابتلاء َ
والرضاء وحني البأس؟!
الواقع ِع ْل ُم اهلل الس�ابق باملجاهدين ح ًّقا ،والصابرين عىل البأس�اء
َّ
املنه ِزمون -أن تدخلوا اجلنَّة ،كام دخ َلها الذين ُقتِلوا يف س�بيل اهللَ ،
وبذلوا
أيا َوهل ظنَنتُم هُّ
أصابم ،إلاَّ بعد أن ُت َقدِّ موا كام قدَّ مواُ ،
وتبذلوا أن ُف َس�كم
نفوس�هم ألجله ،وصبرَ وا عىل م�ا
هَ
َ
هلل؟!

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
ِ
وتوضيح معص َيتِهم.
وبيان تقصريهم،
أن حم َّبة اهلل للمؤمنني ال متنَع من ُمعاتَبتِهم،

ِ
وفيهاَّ :
والصرب.
أن دخول اجلنَّة ال يت ُّم إلاَّ باجلهاد َّ

اجل�راح ،واألمل ِ
ِ
عواق�ب اجله�اد ،م�ن ِ
والش�دَّ ة ،واخل�وفِّ ،
وكل
الصبر على
وفيه�اَّ :

املكروهات.

ِ
الح ْرب.
وفيها :تربية النفوس عىل
مواجهة شدائد َ
َ

ِ
والص ِرب ،من السابقني واحلارضين.
وفيها :وجوب ُس ُلوك طريق أهل اإليامن َّ

ِ
وفيه�اَّ :
امل�كاره؛ ولذلك ُح َّفت اجلنَّة هبا؛ كام يف
أن ِس� ْلعة اهلل غالية ،فال تُنال إلاَّ باقتِحام
الشهو ِ
ِ
ت اجلنَّ ُة بالم ِ ِ
احلديث« :ح َّف ِ
ات»(((.
كارهَ ،و ُح َّفت الن َُّار بِ َّ َ َ
ُ
َ
َ
ِ
واملكاره.
حتمل ما حيدُ ث يف ذات اهلل وسبيله ،من اآلالم
وفيهاُّ :

وفيهاَّ :
الس�ابق ال يرتتَّب عليه الثواب والعقاب؛ وإنَّام يرتتَّب الثواب
أن ِع ْل َم اهلل األز َّيل
َ
((( رواه مسلم (.)2822
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والعق�اب عىل ِع ْل�م ال ُّظهور -وهو ِع ْلم اليشء عند حصوله ووج�وده -وهو الذي تقوم به
الحج�ة على ِ
ِ
العباد؛ َّ
الس�ابق األز ٍّيل لقالوا :ما
بح َس�ب ِع ْلمه
ألن اهلل س�بحانه لو حاس� َبهم َ
ُ َّ
َع ِملناِ ،
َ
ونؤاخذ؟
فل َم نُعا َقب
أن الصبر مطل�وب قب�ل ِ
وأش�ق عىل
أصعب
القت�ال وبعدَ ه ،وه�و بعد القت�ال
ُّ
ُ
ٌ
وفيه�اَّ َّ :

السيوف َّفر وأصا َبه ال َف َزع.
النفوس؛ فقد يظ ُّن
ُ
ربا ،فإذا رأى بارق َة ُّ
البعض من نفسه ص ً
ِ
وفيهاَّ :
ربهم أو َض َج ُرهم.
أن اهلل تعاىل يمتَحن عبا َده؛ َ
ليظهر ص ُ

ُدرك إلاَّ بترَ ْ ك يشء من راحة الدُّ نياَّ ،
وفيهاَّ :
وأن نعيم اآلخرة ال ُينال
أن راحة اآلخرة ال ت َ
إلاَّ بترَ ك نعيم الدُّ نيا ،الم ِ
شغل عن العمل لآلخرة.
ُ
ْ

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ):

ِ
ِ
العظيمة
املشاهد
خيرجوا يف َبدْ ٍر ،قد َر َأوا ما فاهتم من
ولـماَّ كان َّ
الصحابة  الذين مل ُ
ِ
ِ
بدرا ،من رضوان اهلل تعاىل ،واملغفرة ،وقتال املالئكة ،والنرص،
الرشيفة ملن
واملناق�ب
حرض ً
َ
ِ
وس ِمعوا أخبار َمن ُقتِل من الك َّفار؛ صار
ور َأوا الغنائ َم و َأسرْ َ ى ُق َريش مع العائدين من َبدْ رَ ،
َ
ِ
ذلك دافعا عظيم هلم ليل َقوا العدُ و ،وينا ُلوا مثل تلك ِ
والفضائل.
املناقب
َّ
ً
اً
ٍ
ٍ
ليتم إلاَّ
ولقاء آخر معهم ،فلماَّ حصل ذلك يف ُأ ُحد ،وهم يرت َّقبونه،
بمعركة
ومل يكن ذلك َّ
حصل من ِ
ِ
َ
َ
العصيان
حصل ما
ألجله ،ثم
وأرصوا عىل اخلروج من املدينة
تشوقوا إليه،
وقد َّ
ُّ
يِّ
والتول؛ قال اهلل هلم:
والتنازع
ُ

(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) أي :كنتُ�م -أهيا املؤمنون -تتمنَّون لقا َء العدُ ِّو
وتو ُّدون ُمنازلته و ُمصا َبرته ،وكنتُم تطلبون ال َقت َْل َّ
والشهاد َة يف سبيل اهلل.
قبل هذا اليومَ ،
ِ
ِ
الصفوف،
الرماح واشتباك ُّ
السيوف وحدِّ ِّ
ـمعان ُّ
(ﭮ ﭯ) وأبرصتُم أسبا َبه ،يف َل َ
ورأيتُم ِمن إخوانكم َمن ُيقتَل أما َمكم (ﭰ ﭱ) إىل ذلك حقيق ًة ال اً
خيال.

فام دامت قد حص َلت لكم ال ُفرصة لنَ ْيل َّ
الش�هادة يف س�بيل اهلل؛ فلامذا مل تصبرِ وا وتث ُبتوا
وتُقاتِلوا لنَيل ذلك؟!
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
فات.
احل ْرص عىل استِدراك ما َ

ِ
الشهادة يف س�بيل اهللَّ ،
الس� ْعي لنَيل َّ
أمر
وأن تمَ نِّي مالقاة العدُ ّو ألجل هذه الغاية ٌ
وفيهاَّ :
ٍ
حينئذ-حس ٌن حممو ٌد .لكن إذا كان التمنِّي باستِهانة واستِخفاف ،واغرتار بالنفس؛ فيكون
النبي  عنه بقوله« :الَ َتت ََمن َّْوا لِ َقا َء ال َعدُ ِّوَ ،و َس ُلوا اهلل ال َعافِ َي َة،
مذمو ًما؛ ولذلك هنى ُّ
ِ
اصبرِ ُ وا»(((.
َفإِ َذا َلقيت ُُم ُ
وه ْم َف ْ
ِ
والتشهي،
الكاذبة
واألماين
بمجرد حديث النفس،
وفيها :تنبيه املؤمنني إىل اتِّقاء ال ُغرور،
ِّ
َّ
ِّ
ٍ
إعداد وال ٍ
صرب.
بال
ِ
وفيهاَّ :
باملواقف الصعبة واألعامل الشا َّقة؛ لتظهر حقيق ُة األمن َّيات.
النفوس
أن اهلل يبتيل
َ
وفيهاَّ :
أن َمن متنَّى اليشء وسعى إليه؛ ال ينبغي أن يحُ ْ ِزنَه وقو ُعه ،أو أن يسو َءه لقاؤه.
وفيهاَّ :
حاضا.
الغائب،
املعنوي
أن ِشدَّ ة األهوال تُري املر َء اليشء
َ
َّ
ً
حمسوسا رًِ
يفي بام عاهدَ اهللَ عليه.
وفيها :أنَّه ينبغي عىل املؤمن أن َ

ويف اآلي�ة :تربي�ة عظيم ٌة ملن ظن بنفس�ه خ ا ،واتخَّ َذ هل�ا مكانًا عاليا ،وزع�م ما ال ِ
يقدر
ً
َّ
َ
ريً
ِ
عليهَّ ،
َّ
احلقائق.
سيتكشف ويتجلىَّ إذا ح َّقت
بأن ذلك ك َّله
وفيهاَّ :
أن متنِّي َّ
الصحاب َة 
أقر اهلل عليه َّ
أمر حممو ٌد؛ ولذلك َّ
الش�هادة يف س�بيل اهلل ٌ

-كام يف اآلية -وإنَّام املذموم عد ُم العمل بمقتَضيات هذه األمن َّية.

(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):

وفر ِ
َ
خالف
وس�قط لِواؤهم؛
املرشكون،
َ
للمس�لمني يف أول املعركةَّ ،
ولـَّم�اَّ كانت ال َغ َلب ُة ُ
ِ
فنزلوا وج َعل�وا ُ
صفوف
الغنائ َم ،والت َقت
يأخذون
ُ
أمر رس�ول اهلل َ ،
ُ
الرماة َ
بعض ُّ
((( رواه البخاري ( ،)2966ومسلم (.)1742
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خيل ِ
بعضهم مع بعض والت َبس�وا ،ففاجأهتم ُ
املرشكني من َ
الخ ْلف ،فوقعوا فيهم
املس�لمني ُ
ِ
َ
َقت اً
بعضا ،و ُقتِ َل من املس�لمني
بعضهم
أمر املس�لمني ،حتى
ًْل�،
يضرب ً
جع�ل ُ
َ
واضط�رب ُ
كثريون!

الش ُ ِ
فعند ذلك صاح َّ
حممد!
يطانُ :قتل َّ

فوقع ذلك اخلرب يف ُق ُلوب كثري من املؤمنني ،ومل ُ
أمرهم،
يش�كُّوا فيه أنَّه ٌّ
حق ،واضطرب ُ
ٌ
َ
مقتول ،و ُث ُل ٌث ُم َنه ِزم.
ثالث فِ َرقُ :ث ُل ٌث جريح ،و ُث ُل ٌث
فصاروا

َ
ُّ
والتأخر عن القتال
والض ْعف،
فعات�ب اهلل تع�اىل املؤمنني عىل ما
الوهن َّ
حصل منهم من َ
َ
بس َب ِ
ب تلك اإلشاعة؛ فقال :
بشرُ ،م ْر َس ٌ�ل إىل الناس كا َّفة (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
(ﭳ ﭴ) ( ﭵ ﭶ) ٌ

�ت ،فامتُ�وا أو قت َلهم أقوا ُمهم وأعداؤهم ،فهو س�يموت كام
�ت
وانقرض ْ
مض ْ
َ
ﭻ) أيَ :

ماتوا قب َله ،وسيخلو كام خ َلوا.

وغريهم (ﭿ ﮀ) كما ُقتِ َل زكر ّيا
وإبراهيم وموس�ى
ن�وح
(ﭽ ﭾ) كما َ
مات ٌ
ُ
ُ
ِ
وأدباركم ،وارتدَ دتُم عن
وغريمها؛ (ﮁ) رجعتُم ونكَصتُ�م (ﮂ ﮃ)
وحيي�ى ُ
الدِّ ي�ن ،وتو َّليتُم ع�ن نُرصته؟! أفال تقتَدون بأتبا ِع األنبياء الس�ابقني ،الذين َبقوا عىل دينِهم
ِ
رحيل أنبيائهم؟
بعد

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) و َي ْر ِج�ع إىل الِّش�رِّ ك ،ويت�ولىَّ عن نُرصة اهلل ورس�وله؛ (ﮉ
ِ
ﮊ ﮋ ﮌ)؛ َّ
يرض
يترضر بمعصية العاصني ،وإنَّام ُّ
ألن اهلل ال ينتَفع بطاعة الطائعني ،وال َّ
ِ
لس َخط اهلل وعذابِه.
نفسه،
املنقل ُ
ويتعرض َ
َّ
ب َ
ِ
عمه ،وعىل رأس�ها :اهلداية
(ﮎ ﮏ ﮐ) :س� ُيكافئهم على ُش�كرهم ن َ

وعملهم به ،و َب ْذهلم من أجله.
لدين اإلسالم ،بثباهتم عليهَ ،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ
الر ُسل من قبله.
برشَ ،ي ْل َحقه املوت ،كام َلـح َق َ
مجيع ُّ
أن َّ
النبي ٌ 
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النبي  شهيدً ا بال َقتْل.
وفيها :إمكان َم ْوت ِّ

وفيهاَ :ر ٌّد عىل َمن زعم َّ
يمت.
النبي  مل ُ
أن َّ
ِ
الرضر عن اهلل تعاىل.
وفيها :انتفاء َ
وفيهاُّ :
احلث عىل ُشكر النِّ َعم.

عم ُلهم بعد موت
وفيه�ا :تربية اهلل لعب�اده املؤمنني ،عىل التع ُّلق به ،وبدينه ،وأن
يس�تمر َ
َّ

النبي َّ 
فإن اهلل
نب ِّي�ه  ،وال يكون مق َتِص�رًِ ا عىل وجوده بينَهم ،ولو م�ات ُّ

حي ال يموت.
املعبو َد ٍّبحقٌّ -

ِ
ِ
وأتباعهم.
األنبياء
سلف من
بمن
َ
التأس َ
وفيها :يِّ

السنَن اإلهل َّية.
وفيها :قياس احلارض عىل املايض ،يف ُ

أن الرسول ليس مقصودا لذاته؛ ولكنَّه مقصود لِـام ُأ ِ
وفيهاَّ :
رس َل به من الدِّ ين واهلداية،
ٌ
ً
وأنَّه مب ِّل ٌغ ال معبود ،والمب ِّلغ يموت ،واملعبود حي ٍ
باق ال يموت.
ٌّ
ُ
ُ
المب ِّلغ أو الدَّ اعيةَّ ،
وأن َمن اهتدى عىل
الرجوع عن الدِّ ين ،إذا مات ُ
وفيها :التحذير من ُّ
يدَ يه فعليه أن ُيك ِْم َل الطريق.
وفيها :أنَّه جيب أن ترتَبِ َط االستقامة والثبات بالدِّ ين ،ال باألشخاص.

وفيه�ا :إرش�اد من اهلل تعاىل ،بأن يكون عباده املؤمنون على ٍ
حالة ،ال ُي َز ْع ِزعهم فيها عن
ُ
ٌ
كبري أو ُق ٍ
إيامهنم ف ْقدُ ٍ
كل ٍ
دوة -مهام ع َل ْت منزلتُه -وذلك باالستعداد يف ِّ
أمر من أمور الدِّ ين
بعدَ ٍد من أهل الكفاءات ،بحيث إذا ُف ِقدَ أحدُ هم قا َم باألمر َمن بعدَ ه.
ويف ه�ذا :أمهي�ة إعداد الص�ف الثاين يف ِ
الع ْل�م والدَّ عوة ،بحيث يكون ِّ
ل�كل عمل ُم ِه ٍّم
َّ
ِ
ِ
ٍ
ٌ
غريه مقا َمه .وهبذا ال تنَفرط
وخطري
رجال كثريون جُم َّربون للقيام به ،فإذا ُفقدَ َمن يتولاَّ ه قا َم ُ
األمور ،وال حتدُ ث ال َّث ْغرات.
احلق.
وفيها :الثبات عىل ِّ

ِ
ناجزة األعداء.
وفيها :وجوب االستمرار يف ُم َ
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ِ
الضعفاء واملنافِقني.
وفيها :عدم املباالة
بارتداد ُّ

ِ
املصائب التي ُّ
وفيه�اَّ :
احلق أو الباطل؛ فأهل
أن
حتل باإلنس�ان ،ال َعالقة هلا بكونه على ِّ

احلق أصحاب مصائب وابتالءات.
ِّ

احلق عىل َغ َلبة ِ
حق لكنَّهم
أهله املاد َّي�ة؛ فقد يكونون عىل ٍّ
عتمد يف معرفة ِّ
وفيه�ا :أنَّ�ه ال ُي َ

ُمستض َعفون.

وفيهاِ َّ :
َ
حصل املقصود
تم البالغ فقد
الر ُسل هي تبيلغ الدِّ ين ،فإذا َّ
أن احلكمة من إرسال ُّ

من اإلرسال.

أن القتال يف اجلهاد ال َي ِص ُّح أن يرتَبِ َط ببقاء القائد أو حياته؛ فيجب ُ
وفيهاَّ :
إكامل املعركة،
ِ
صيب القائد.
ولو ُقت َل أو ُأ َ

أن مجيع الرسل قد ماتوا؛ فليس منهم أحدٌ حي عىل األرض ،ال َ ضرِ
وفيهاَّ :
النبي
الخ وال ّ
ٌّ
ُّ ُ
ِ
حي ،وسينزل يف آخر
 وال غريمها .أما عيس�ى  :فقد ُرف َع إىل السماء ،وهو ٌّ

الزمان.

وفيه�اَّ :
رس�لني؛ لقول�ه تع�اىل( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
الم َ
حمم�دً ا  ه�و خاتَ�م ُ
أن َّ

ﭻ)؛ أي مجي ًعا.

وفيهاَّ :
النبي  ال تن َقطِع بموته.
أن رسالة ِّ

أن املنت ِ
وفيه�اَّ :
َـك�س يسير إىل غري ُهدً ى؛ بل يس�قط عىل قفاه ،وال يتقدَّ م وال يس�تقيم؛
ِ
(املنقلب عىل َع ِق َبيه) ،و(ال َع ِقب) :هو ال ُعرقوب يف ّ
مؤخرة القدَ م ،و َمن
فقد ُش� ِّبه يف اآلية بـ
ين َق ِل�ب على َع ِق َبي�ه فهو كالذي يمشي ُم ِك ًّبا عىل َو ْجهه ،يسير بغري ُهدً ى ،وعلى غري اهليئة
املعتادة ،فيسقط ،أو ال يستقيم يف ِمشيته.
غري مرتَبِط
وفيه�ا :أنَّه ينبغ�ي أن تكون املصالح العا َّمة جاري ًة عىل نظام ثابت،
ومصريها َ
ُ

بأشخاص.

وفيهاَّ :
المصيبة العظيمة ،ال َي ِص ُّح أن يمنَع من مواصلة الطريق يف نُرصة
أن ُ
الحزن عىل ُ

الدِّ ين.
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ِ
ِ
النبي ؛
ويف اآلية :إعدا ُد األُ َّمة لـام س�يأيت من األحداث العظام ،ومنها :وفاة ِّ
ولذل�ك استش�هدَ أبو بكر  باآلي�ة يف هذا املقام العظيم؛ فق�الَ « :أ َّما َب ْع�دُ َ ،ف َم ْن ك َ
َان
ِ
اتَ ،و َم� ْن ك َ
َان َي ْع ُب�دُ اهلل؛ َفإِ َّن
ُ�م َي ْع ُب�دُ محُ َ َّم�دً ا ؛ َف�إِ َّن محُ َ َّم�دً ا َ قدْ َم َ
منْك ْ
�وتَ ،ق َ
�ال اهلل َت َع�الىَ ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) إىل:
�ي لاَ َي ُم ُ
اهلل َح ٌّ

(ﮐ).

َّ�اس لمَ ْ َيكُونُوا َي ْع َل ُم َ
ون َأ َّن اهلل َأن َْزلهَ َاَ ،حتَّى َتلاَ َها
ق�ال ابن ع َّباس « :واهللَ ،لك ََأ َّن الن َ
َأبو بك ٍْر َ ،ف َت َل َّق ِ
وها»(((.
ش إِلاَّ َي ْت ُل َ
َ
اها منْ ُه الن ُ
ُ َ
َّاسَ ،فماَ ُي ْس َم ُع َب رَ ٌ
النبي ؛
وكذل�ك جرى إع�دا ُد األُ َّمة هبذه اآليةَ ،
الع�رب بعدَ وفاة ِّ
ملواجهة ِر َّدة َ

وعرفوا حقيقتَها.
َ
فثبت َّ
الصحاب ُة الذين ت َلوا هذه اآليةَ ،

ويف اآلية مع س َبب نزوهلا:

ِ
َ
العمل.
ألنا ت ُف ُّت يف ال َع ُضد ،وتُقعد عن َ
احلذر من اإلشاعات املث ِّبطة؛ هَّ

وفيهاَّ :
أن َّ
الشيطان ُيشيع اإلشاعات.
وفيهاَ :
احلذر من أخبار املجاهيل.

(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):

أن وفاة نب ِّي�ه - أو غريه من الناس -إنَّام ه�ي ِ
ذك�ر اهلل تعاىل َّ
بأمر اهلل وإذنِه
ث�م َ
بقي من ُعمره  بق َّية -إلكمال إبال ِغ الدِّ ين-؛ فال يمكن أن
وق�دَ ِره  ،وأنَّ�ه إذا َ
يموت قبل ذلك؛ َّ
ىَ
ُس�توف ،واهلل تعاىل هو الذي قىض
ألن آجال النفوس مكتوبة ،وال ُبدَّ أن ت
َ

بذلك.

فق�ال( :ﮒ ﮓ ﮔ) أيُ :يمتنَ�ع غاي�ة االمتن�اع ،وليس من ش�أن النفوس
ح�اول الن�اس (ﮗ ﮘ ﮙ) أيِ :
َ
بأمره،
وال م�ن ُس�نَّة اهلل فيه�ا (ﮕ ﮖ) مهام
((( رواه البخاري (.)1241
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وقضائ�ه وقدَ ِرهِ ،
ِ
الكوين،
وع ْل ِمه ،وإرادته ومش�يئته .واملقصود ب�ـ (اإلذن) هنا :اإلذن
ُّ
الرشعي.
ال
ُّ

ألجل معينَّ  ،فال يزيد وال ين ُقص.
(ﮚ) كت َبه اهلل (ﮛ) أيَ :
ِ
ـح ِّظه�ا ومنف َعتِها؛
عمل�ه هل�ا وم�ن أجله�ا ،ول َ
(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) أي :يك�ون ُ
ِ
عمله م�ا قدَّ رنا له م�ن الدُّ نيا ،اً
قليل أو كثيرً ا ،وليس له يف
(ﮡ ﮢ) أي :نُعط�ه ج�زا َء َ
اآلخرة من نصيب.

ِ
ونعي�م اآلخرة؛ (ﮧ
بعمل�ه الصال�ح َأ ْج َ�ر اهلل
َ
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) و َيقص�د َ

األضعاف املضا َعفة.
ﮨ)
َ

ِ
سائر األعامل.
وهذه القاعدة -وإن كانت قد نز َلت يف سياق آيات اجلهاد-؛ لكنَّها ت ُع ُّم َ

(ﮪ ﮫ) ،ونثيب ال َّثابِتني ،املقرين له ب َف ْضله ،الشاكرين لنِعمه ،املست ِ
َعملني
َ َ
ِّ

هلا يف طاعته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
ض أرواح ِ
قضاء اهلل يف املوت ،و َق ْب ِ
العباد.
ِذكْر

إماتة ٍ
وفيها :أنَّه مهام اجتمع الناس عىل َقت ِْل أو ِ
أحد مل يأ َذن اهلل بموته؛ فلن يستطيعوا إىل
ُ
َ

ذلك اً
سبيل.

وفيها :تش�جيع املقاتِلني يف سبيل اهلل عىل َخوض ِغامر احلروب ،واقتِحام األهوالَّ ،
وأن

ه�ذا لن ي�ؤ ِّدي بالرضورة إىل امل�وت؛ فقد يعيش ّ
الش�اب
الش�جاع و ُيقتَل اجل َبان ،ويموت
ُّ
ِ
ويمتَدُّ العمر بالشيخ الضعيف؛ فلألعامر ٌ
أقدار.
ولآلجال
آجال،
ٌ
والض ْعف.
الو ْهن َّ
ذر يف َ
وفيها :أنَّه ال ُع َ

وفيه�ا :تش�جيع املؤمنني عىل لقاء العدُ ِّوَّ ،
تنتهي قبل الوقت املعلوم عند
وأن آجاهلم ل�ن
َ

اهلل ،والعمر مقدَّ ٌر
مكتوب.
ٌ

ويف اآلية :إشار ٌة إىل ِحفظ اهلل لنب ِّيه  ،مع َغ َل ِبة العدو ،والتفافِهم عليه يف غزوة
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يبق إلاَّ ِ
ِ
ِ
الق َّلة من
وج ْر ِح َمن ُج ِر َح ،ومل َ
ُأ ُحد ،و َقت ِْل َمن ُقت َل من املسلمني ،وهزيمة َمن اهنزمُ ،
ِ
يرضه يش ٌء.
املؤمنني ،والكافرون كثرة ،ولك َّن اهلل إذا َحف َظ أحدً ا فلن َّ
فظ ٍ
أن اهلل إذا أراد ِح َ
وفيهاَّ :
أحد من املوت؛ ه َّيأ لذلك أسبا ًبا.
ومن أسباب حفظ نب ِّيه  يف معركة ُأ ُحد:

َ ِ
الصحابة َمن يقاتل
أنَّ�ه أخف�ى مكانَه ع�ن أعينُ الك َّفار ورص َفهم عن�ه تارةً،
وجعل م�ن َّ
وجعل منهم من اتخَّ ذ من جس ِ
َ
�ده ِد ْر ًعا يقيه س�ها َم العدُ ِّو ،حتى وق َعت يف
دونَه تار ًة أخرى،
َ
َ
ظهور بعضهم -وقد َش َّلت يدُ طلحة  ملـَّا وقاه سهم -وتار ًة كان ِ
احل ُ
فظ بإنزال جربيل
َ اً
وميكائيل  يقاتِالن عن نب ِّيه - وهو بينهام.-
فهذه ك ُّلها أسباب يف ِحفظ اهلل نبيه ِ ،
وكالئته له.
َّ
ٌ
وفيهاِ َّ :
بعمله الدُّ نيا؛ أعطاه تعاىل منها ما شاء ،و َمن
فمن أرا َد َ
أن العربة باألعامل هو ن َّية العبدَ .
أراد بعمله اآلخرة؛ َ ِ
أجره يف اآلخرة.
جعل غناه يف َق ْلبه ،وآتاه من الدُّ نيا ما يكفيه ،وأوىف له َ
َ
ِ
وفيه�اَّ :
واملقاصد ،وليس
أن املؤ ِّث�ر يف َج ْلب الثواب والعقاب ه�و :الدواعي والن َّي�ات

ظواهر األعامل فقط.
َ

وفيه�اِ َّ :
ترط أن حيدُ ث ل�ه ُّ
كل ما يريد؛ َّ
فإن اهلل تعاىل قال( :ﮡ
أن ُمبتَغي الدُّ نيا ال ُيش َ
اليسري ،واليش ُء التافِه.
النز ُر
حيصل له إلاَّ ْ
ﮢ)؛ فقد ال ُ
ُ
ِ
وفيهاَّ :
الشاكرين.
أن َمن أراد اآلخرة؛ فهو من
وفيها :أنَّه جيب االستِسالم لِـام قدَّ ره اهلل من اآلجال.
ِ
وفيهاَّ :
مشارب ومسالِك خمتلفة يف الدوافِع.
أن الناس هلم

وفيها :حتذير َمن انش�غل بالغنائ ِم ومتا ِع الدُّ نيا عن طاعة اهلل ورس�وله ،والتعريض به يف

قوله( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ).

وفيها :عظيم جزاء الش�اكرين؛ َّ
مقدارا وال حدًّ ا ،وهذا يدُ ُّل عىل
ألن اهلل تعاىل مل يذكُر له
ً

ِع َظمه.
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(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ):

رضب اهلل تع�اىل َم َث اً
المصابين يف ُأ ُحد ،بحال املؤمنين الذين كانوا مع
ث�م
َ
ًل� للمؤمنني ُ
ليتأس�ى اللاَّ ِحقون بالس�ابقني ،ويقتَدوا هبم ،ويصِب�رِ وا كصربهم ،ويث ُبتوا
األنبياء املاضني؛ َّ

أيضا تسلي ٌة هلم عماَّ أصاهبم.
كثباهتم ،ويكون يف ذلك ً

نبي .واملقصود :هَّأنم كثري (ﮰ) إلعالء
فقال تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ) أي :وكم من ٍّ

الر َّب ،
كلم�ة اهلل ،ويف س�بيل اهلل (ﮱ) م�ن أصحابه وأنصاره (ﯓ) يع ُب�دون َّ

ومجوع كثرية.
ألوف،
وتعاهدوهم (ﯔ)
ومنهم الفقهاء والعلامء ،وقد ر َّباهم األنبياء
ٌ
َ
ٌ

الر َّبان ُّيون (ﯜ ﯝ)
(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) أي :م�ا َج ُبن وال فترَ هؤالء َّ

عج ُ�زوا ع�ن قت�ال عدُ ِّوه�م بس� َبب ما أص َبه�م من ج�راح ،أو َو َص�ب ون ََصب( ،ﯞ
وال َ
خضعوا ،وال است َْسلموا لعدُ ِّوهم ،وال ارتدُّ وا.
ﯟ) أي :ما َذ ُّلوا وال َ

ِ
(ﯡ ﯢ ﯣ) عىل ِّ
ربم .
أمرهم به هُّ
مشاق اجلهاد ،وشدائد التكاليف ،وعىل ما َ

ويف هذه اآلية من الفوائد -مع ما قبلها وما بعدها:-
ِ
المصيبة ،وال َّلو ِم عىل التقصري.
الج ْمع َ
َ
بني املواساة يف ُ

وفيها :تسلية اللاَّ ِحقني بام أصاب السابِقني ،وتصبري ِّ
املتأخرين بمصائب املتقدِّ مني.

رِ
للحاضين بثب�ات َمن مىض من أهل اإليمان؛ ليفعلوا فِ ْع َلهم ،وال
ضب امل َث�ل
وفيه�ا :رَ ْ
ينه ِزموا أو ِيف ُّروا.
َ
ِ
وفيه�اِ :عت�اب من اهلل ملن اهن�زم يف ُأحد ،وتَر َك القتال ل س ِ
الصائحَّ :
حممدً ا قد
�م َع
ُ
ٌ
«إن َّ
ـماَّ َ
َ
َ
ُقتِ َل»؛ فقيل هلمَّ :
إن أصحاب األنبياء الس�ابِقني ق�د ث َبتوا َر ْغم َقت ِْل أنبيائهم ،ومل َي ْض ُعفوا ومل

واستمروا يف العمل.
واصلوا الطريق
جي ُبنوا؛ بل َ
ُّ

ِ
وفيهاِ َّ :
الصرب والتثبيت.
الس َبب العظيم يف َّ
أن الع ْلم والفقه والرتبية ،هي َّ

ِ
ِ
أمر به الرمحن.
وفيها :اجتامع أهل اإليامن عىل نُرصة األنبياء ،واملواصلة يف حتقيق ما َ
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وفيهاَّ :
أن البصرية متنَع من االرتِداد.
وفيهاَّ :
أن صاحب اإليامن ال َي ِذ ُّل وال يستَـكني.
الر ِّب  ت ِ
وفيهاَّ :
واالستمرار يف العطاء.
رب عند ال ِّلقاء،
ُورث َّ
َ
الص َ
أن عبادة َّ

وفيهاَّ :
احلق يقدِّ مون التضحيات الكبريةُّ ،
احلق والدِّ ين.
والش َهداء ،يف سبيل نرص ِّ
أن أهل ِّ
ِ
وفيهاَّ :
إعزاز الدِّ ين.
واالستمرار فيه من وسائل
أن اجلها َد
َ
ِ
ِ
واملصائب.
املصاعب
وفيهاُ :معاتَبة ِقصار النَ َفس ،الذين تق ُعد هبم
وفيها :النهي عن ُّ
الذ ِّل ُ
والخنوع.
وفيها :إثراء هذه األُمة ِ
ِ
وجتارب َمن سب َقها.
بخربات
َّ

وفيهاَّ :
أن اجلهاد كان مرشو ًعا َملن كان قب َلنا.
ِ
وفيهاِ َّ :
َ
الر َّبان ِّيني،
بمن
�جع
َ
أن ذكر النامذج العظيمة ُي َش ِّ
س�لف من َّ
اإلنس�ان عىل االقتداء َ
و ُيغريه ل َّلحاق هبم.
وفيه�اِ :
انحطاط مرتبة الذين َي ِذ ُّلون ألع�داء اهلل ،كام َ
يؤخذ من قوله( :ﯞ ﯟ)،
ِ
للمسلم أن َي ِذ َّل أمام عدُ ِّوه.
وأنَّه ال ينبغي
وفيها :أن أتْباع األنبياء يب َقون أوفياء.
وفيهاَّ :
عزيز بدينه.
أن املؤمن ٌ

وفيهاَّ :
والسالح.
قوة ال َق ْلب ،باإلضافة إىل َّ
أن نُرصة الدِّ ين حتتاج إىل َّ
قوة البدَ ن ِّ
(وك ََأ ِّين من
وفيه�اَ :ك ْث َ�رة َمن ُقتِ َل من األنبياء يف س�بيل ِّ
احلق ،وذلك عىل قراءة َم�ن قرأَ :
نَّبِ ٍّي ُقتِل).

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ):

بعض كالم ه�ؤالء ،الذي�ن ث َبتوا عن�د لقاء الع�دُ ِّو -ممَّن س�بقونا يف
ذك�ر اهلل تع�اىل َ
ث�م َ

اإليامن-؛ فقال :
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(ﯥ ﯦ ﯧ) يف تلك َّ
الشدائد واألهوال ،وساحات القتال ،أو عندما ُقتِ َل أنبياؤهم
وجت�اوز
(ﯨ ﯩ ﯪ) -وه�ذا ش�أهنم ،و َد ْأهب�م وعادهت�م( :-ﯫ ﯬ ﯭ) أي :اسُت�رُ
َ
جتاو َزن�ا احلدَّ يف ِ
أمر دينِنا وش�أنِنا،
كبريه�ا
وصغريه�ا (ﯯ ﯰ ﯱ) أيُ :
َ
(ﯮ) َ
ب ُغ ُل ٍّو أو تقصري.
(ﯲ ﯳ) عن�د ُمالقاة األع�داءِ ،
ربا ،واربط على ُق ُلوبنا؛ حتى ال
وأفرغ علينا ص ً

وبمن أرس�لتَه،
نفر منهم (ﯴ) أي :واج َعل لنا ال َغل َبة (ﯵ ﯶ ﯷ) بكَ ،
َّ
وبام أنزلتَه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تواضع املؤمنني ِ
بذكر ُذنوهبم.
ُ

وفيها :أمهية التوبة واالعترِ اف بالذنب ،يف ِ
وقت ِّ
الشدَّ ة وقيا ِم املعركة.
َّ
وفيها :ال ُّلجوء إىل اهلل عند القتال.

مواجهة األعداء.
وفيها :اعتياد الدُّ عاء عند
َ
وفيها :ط َلب النرص باالعترِ اف بالذنب.

ِ
ِ
وجتاوزها ،وإضاف�ة ُّ
الذنوب واإلرساف
باالعتراف بتقصريه�ا
وفيه�اَ :ه ْض�م النفس،

إليها ،مع َّ
الر َّبان ِّيني.
أن أصحاهبا من َّ

ترِ
جاهدة.
والم َ
بالمصا َبرة ُ
وفيها :اق ان الدُّ عاء ُ

والتز ْل ُزلَّ ،
وأن ذلك يحَ ْ ِمي من ال َف َش�ل
الج َزع َ
وفيها :املوا َظبة عىل ال ُّلجوء إىل اهلل ،وعدم َ

واهلزيمة.

اخلذالن ِ
واإلرساف من عوامل ِ
أن ُّ
وفيهاَّ :
والفرار.
نوب
َ
الذ َ
وفيها :أمه َّية الدُّ عاء املذكور عند القتال.

الش ُبهات َّ
مواجهة األعداء ،وعند ُ
والشهوات.
وفيها :أمه َّية ط َلب الثبات عند
َ
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وفيها -مع التي قبلها:-

اقترِ ان كامل األقوال ،بكامل األفعال واألحوال.
وفيها :إشار ٌة إىل َّ
والثبات من ثمرات الطاعة.
ب من نتائج الذنب،
َ
الر ْع َ
أن ُّ

َان لاَ تُرد ِ
أن الدُّ عاء عند التِقاء الصفوف ال يرد؛ كام قال النبي « :ثِنْت ِ
وفيه�اَّ :
ان
َ َّ
ُ َ ُّ
 َأو َق َّل تُرد ِان :-الدُّ َعا ُء ِعنْدَ النِّدَ ِاءَ ،و ِعنْدَ ال َب ْأ ِ
ني ُي ْل ِح ُم َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا»(((.
س ِح َ
ْ ماَ َ َّ

تقديم لط َلب الت ْ
َّخلية عىل ط َلب الت َّْحلية.
ويف طلب (املغفرة) قبل ط َلب (تثبيت األقدام):
ٌ

(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ):

الر َّبان ِّيني؛
حسنَت النوايا ،وصدَ َقت األقوال،
َّ
وصحت األفعال من هؤالء املؤمنني َّ
ولـماَّ ُ
كان جزاؤهم يف الدَّ َارين اً
وفورا؛ ولذا قال تعاىل عنهم:
كامل َم ً
(ﯹ ﯺ) أعطاه�م (ﯻ ﯼ) :بالنصر على األع�داء ،وال َّظ َف�ر بالغنيم�ة،
والتمكني يف األرضِ ،
والع َّزة والكرامة ،واألمن ،وال َّثناء اجلميل.

(ﯽ ﯾ ﯿ)ِ :برفعة الدَّ رجات يف جنَّات النعيم ،والنجاة من عذاب اجلحيم.

نقي من
برشف�ه و َف ْضله ،وأنَّه
ٌ
خص (ثواب اآلخرة) بـ ُ
وإنَّام َّ
خالص ٌّ
(الحس�ن)؛ إعال ًما َ
ِ
ِّ
بني
ثواب اآلخرة َ
فج َم َع ُ
كل ش�ائبة ،ال يخُ الط�ه َعنا ٌء وال َي ْل َحقه َفناء ،وهو ث�واب ُمضا َعفةَ .
الحسن وال َف ْضل.
ُ
بخالف (ثواب الدُّ نيا)؛ فهو ال خيلو من ع ٍ
ناء وكدَ ر ،وهو ثواب ُمكافأة ال ُمضا َعفة.
َ

ِ
وإقامة دين اهلل يف األرض،
لربم ،ونُرصهتم ألنبيائه،
(ﰁ ﰂ ﰃ) يف عبادهت�م هِّ
ومعاملتِهم َ
للخ ْلق.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أكثر ممَّا سألوا.
إجاب ُة اهلل دعا َء املؤمنني ،وإعطاؤهم َ
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بني احلس�ن َت  ،كام قال تعاىل يف ٍ
آية أخرى عن دعائهم( :ﯜ
وفيهاَ :
الج ْمع للمؤمنني َ َ ينْ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [البقرة.]201 :

ِ
طيبات ما َّ
أحل اهلل هلم ،ويظنُّون َّ
أن هذا
وفيهاَ :ر ٌّد عىل الغالني املتن ِّطعني ،الذين يحُ َ ِّرمون
ٍ
من�اف 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 :

ِ
الطاعة وامتِ ِ
ثال أوامر اهلل
حسنة الدُّ نيا بـ (الثواب)؛ ألنَّه جزا ٌء ُم َع َّجل عىل
وفيها :تسمية َ

تعاىل.

تنغيص ،بخالف ثواب الدُّ نيا؛ فإنَّه
وفيها :صفاء ثواب اآلخرة ،وأنَّه ال يش�وبه أ ًذى وال
ٌ

مهام َك ُثر ُي َعدُّ اً
رسيع الزوال.
قليل
َ

وفيهاَّ :
أن االستِمتاع بام أفاء اهلل عىل املؤمنني من ثواب الدُّ نيا -كاملغانم وغريها -ال ُينايف
ضوان اهلل ،ومضا َع ِ
ِ
فة ثواب اآلخرة.
يتعارض مع ِر
ُّ
الز ْهدَ فيها ،وال َ
ِ
أن من صفات الم ِ
ِ
وفيهاَّ :
والتقصري ،فقد كان من ُدعائهم
باإلس�اءة
حس�نني :االعترِ اف
ُ

كام يف اآلية السابقة( :-ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ).أن اإلحسان ٌ
وفيهاَّ :
الر ِّب .
سبيل إىل حم َّبة َّ

أن ث�واب الدُّ نيا هلذه األُ َّمة أعلىَ من ثواب غريه�ا؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن املغانِم ُأ ِح َّلت لنا ومل حُ َت َّل
ملن قب َلنا ،وإنَّام كان ثواب الدُّ نيا هلم بالنرص واألمن والتمكني ،دون غنائم املعركة.
وفيها :س�عة ِ
املطي�ع بثوا َبينْ يف الدُّ نيا واآلخرة ،وأ َّما العايص
رمحة اهلل وك َْر ِمه؛ فإنه ُيثيب
َ
َ َ
قيم عليه احلدُّ يف الدُّ نيا؛ فال ُيعا َقب به يف اآلخرة.
إذا ُأ َ

الصفات االختيار َّية هلل  املتع ِّلقة
وأنا حقيق َّية ،وهي من ِّ
وفيها :إثبات صفة (املح َّبة) هلل ،هَّ
والرضا ونحوها من املعاين؛ بل هذا من ِ
لوازمها
بمشيئته ،وال جيوز تأوي ُلها إىل :اإلثابة واإلكرام ِّ
وما يرتتَّب عليها ،فنُثبِت (املح َّبة) هلل ،ونُثبِت ِ
لواز َمها -من اإلثابة واإلكرام وغريها.-

ِ
ِ
الصفة ،الذين قالواَّ :
ب ال يكون إلاَّ َ
الح َّ
إن ُ
المنكرين هلذه ِّ
بني املتجان َسْي�نْ
ففيها َر ٌّد عىل ُ
-كالبرش مع بعضهم البعض!-
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واجلوابَّ :
كاحلب بني املؤمنني واملالئكة ،وقد
ب متُبا َد ٌل بني األجناس املختلفة،
ِّ
الح َّ
أن ُ
قال النبي  عن جبل ُأح ٍد -وهو مجاد« :-ه َذا جب ٌل يحُ ِبنا ون ِ
ُح ُّبه»(((.
َ َ َ ُّ
ََ ُ
ُّ
فما ي َفع ُل�ه نُفاة الصفات من تأويل املحبة وغريه�ا ،بحجة ِ
تنزيه اهلل عماَّ ال يليق به؛ هو يف
ُ َّ
َّ
ِّ
ٌ
وج ْحدٌ لِـام أثبتَه اهلل تعاىل لنفسه.
للصفات،
احلقيقة
ٌ
وحتريف هلا عن معانيهاَ ،
تعطيل ِّ

نيوي ال يؤ ِّثر عىل الث�واب األُ
وفيه�اٌ :
خروي ،إذا خ َل َصت
ّ
غن�م الدُّ َّ
الم َ
دلي�ل ملن قال :إن َ
ٍ
النِّـ َّي�ة ،ومل تتع َّل�ق ُق ُلوب املقاتِلني بالدُّ نيا ،فام حيصل هلم َ
إرادة منهم ال ُي ِنقص ش�ي ًئا من
دون
ِ
ِ
الغنائم ،وتع َّل َق قل ُبه هبا.
السعي إىل تلك
أجورهم األُخرو َّية .بخالف َمن كان قصدُ ه
َ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ):

ذكر اهلل تعاىل َ
حال املقت َِدين باألنبياء؛ َّ
حذر -الصحابة واملؤمنني -من اتِّباع س�بيل
ولـماَّ َ
ِ
ِ
املبارك؛
مصادر اخلط�ر
الك َّف�ار واألع�داء -وهم
اخلارجي عىل الدِّ ين -يف مسيرة جهادهم َ
ّ
فقال:

تنبيها هلم عىل االعتِناء بام
(ﭑ ﭒ ﭓ) :ندا ٌء من اهلل تعاىل لعباده املؤمننيً ،
س ُي َح ِّذرهم منه .وناداهم َبو ْصف اإليامن؛ إغرا ًء هلم عىل االلتِزام بذلك.

أرسلت (ﭘ)
وبمن
(ﭔﭕ) وتُتابِعوا (ﭖﭗ) بام
ُ
ُ
أنزلت َ

ِ
ِ
و(االنقالب) :هو
وأدبارك�م (ﭛ) أي :ت َْر ِجع�وا.
ع�ن اإليمان (ﭙ ﭚ)

التح�ول من حال إىل حال (ﭜ)َ :مغبونني يف الدُّ ني�ا واآلخرة؛ فأ َّما ُخرسان الدُّ نيا:
ُّ
ِ
ِ
ُ
لس�لطاهنم ،وذ َّلتكم هلم ،وحرمانكم من الس�عادة والتمكين .وأ َّما ُخرسان
فبخضوعك�م ُ
اآلخرةِ :
فباحلرمان من الثواب ،والوقوع يف العذاب.
ُ
وال يب ُع�د أن يك�ون ُ
سران األول واق ًعا يف زماننا ،واهلل املس�تعان ،ونس�أل اهلل تعاىل
الخ

وإصالح األحوال.
التوبة واإلنابة
َ
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(ﭞ ﭟ ﭠ) أي :ال تُطيعوه�م؛ َّ
خري منه�م ،يتولاَّ كم إذا
ف�إن لك�م َمن ه�و ٌ

وينصكم إذا أطعتُموه؛ وهو ر ُّبكم سبحانه.
تو َّليتُموه ،رُ

ٍ
أح�د ،كائنًا َمن
وأفضله�م؛ فال حاج�ة معه إىل نُرصة
(ﭢ ﭣ ﭤ) وأقواه�م َ

كان.

ويف اآليتَني من الفوائد:

ِ
التنبي�ه بالنِّ�داءِ ،
للمؤمنني
للعناية باليشء واالهتِمام به ،والنِّداء بصفة اإليامن في�ه إغرا ٌء
وتشجيع هلم ،عىل االلتزا ِم بام يأمرهم اهلل به ،وت َْر ِك ما ينهاهم عنه.
ٌ
وفيهاَّ :
أن طاعة الك َّفار ختالِف مقتَضيات اإليامن.
وفيه�ا :التحذير م�ن متاب ِ
واملرشكني ،والر ِ
ِ
كون إليهم ،س�وا ًء كان
عة اليهود والنص�ارى
ُ َ
ُّ
خو ًفا منهم ،أو إعجا ًبا هبم ،أو ِ
انجذا ًبا لِـام ز َّينوه من الكالم واآلراء.
املرشكني إنَّام ه�و يف أمور الدِّ ين ِ
أن التحذي�ر من متابعة ِ
وفيه�اَّ :
والعب�ادة ،وأ َّما االنتِفاع

القوة الدُّ نيو َّية ،والتقدُّ م التكنولوجي،
هب�م يف أمور الدُّ نيا املحضة
كالصناعات ،وأس�باب َِّّ
مطلوب ،وهو من األَ ْخذ باألس�باب ،و ُيس�تعان به عىل
حرج فيه؛ بل هو
ٌ
ونحو ذلك :-فال َ
ِ
واجهتهم.
ِجهادهم و ُم َ
وفيها :التحذير من الر ِ
والتحو ِل من اإلسالم إىل الكُفر.
دة،
ُّ
ِّ
ِ
«ار ِجعوا إىل دين
وفيه�ا :حتذي�ر املؤمنني من طاعة املنافقين ،الذين قالوا هلم يوم ُأ ُح�دْ :
حممد»!
واتركوا دي َن َّ
آبائكمُ ،
ِ
املؤمننيُ ،
وفيهاَّ :
أن اهلل تعاىل يتولىَّ
وخيذل الكافرين.

وفيهاَّ :
نرصه اهلل وتولاَّ ه؛ فال يخُ َذل ،وال ُيغ َلب.
أن َمن َ
وفيهاَّ :
والر َّدة.
أن طاعة الكافرين وسيل ٌة إىل الكُفر ِّ
وفيهاَّ :
بح.
أن الكُفر خسارةٌ ،واإليامن ِر ٌ

رب العاملني.
وفيها :تكريم املؤمنني بالوالية
اخلاصة من ِّ
َّ
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وفيه�اَّ :
السلاح والقتال ،أو يف
أن نصر املؤمنين يف الدُّ نيا ،قد يك�ون بال َغ َلبة يف معارك ِّ
املنا َظ�رات بظهور الحجة والبيان .وقد يكون يف حياة بعض ِ
َ
ش�ارك يف القتال،
املؤمنني ممَّن
ُ َّ
أو بعدَ موهتم -فرياه َمن بعدَ هم ِمن إخواهنم .-والنرص يو َم القيامة هلم ،ال لغريهم ،كام قال
تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [غافر.]51 :
وأن ِ
وفيهاِ :ذ َّلة َمن استنرص باألعداءَّ ،
اخلذالن عاقبتُه -ولو بعد حني.-
وفيهاَّ :
بحدِّ ذاته.
أن الثبات عىل الدِّ ين وخما َلفة الكافرين ،هو
انتصار َ
ٌ

وفيها :التحذير من ُش� ُبهات الكافرين .قال احلس�ن  يف هذه اآلية« :ال تس َتن ِْصحوا
اليه�ود والنصارى ،و َت ْقبلوا منهم؛ ألنم كانوا يس�تغوون املؤمنني ،وي ِ
وقعون هلم ُ
الش� َبه يف
ُ
هَّ
ِ
أصابم ،وإنَّام هو
�ب ،ولـماَ أصا َبه وأصحا ُبه م�ا
الدِّ ي�ن ،ويقول�ون :لو كان نب ًّيا ح ًّقا لـماَ ُغل َ
هَ
ٌ
رجل حاله كحال غريه من الناس :يو ًما له ،ويو ًما عليه»(((.

ِ
َ
واحلذر من
االس�تكانة للك َّفار ،أو النزول على ُحك ِْمهم ،أو استش�ارهتم،
وفيه�ا :ع�دَ م
فالغ ُّش طبعهمِ ،
استئامنم؛ ِ
هِ
وخيانة األمانة من صفاهتم.
ُ
ِ
ِ
النرص منه وحدَ ه سبحانه.
ب
وفيها :ت َْر ُك االستنصار بغري اهلل ،وط َل ُ

أن املؤمنني ال حيتاجون إىل نرص ٍ
أحد مع نرص اهللَّ .
وفيهاَّ :
وأن ما يق ِّيضه اهلل هلم من نُرصة

بع�ض َ
ب من
الخ ْلق هل�م ،أو دفاعهم عنهم ،أو إعانتهم
بأي وجه من الوجوه-؛ فهو س� َب ٌِّ

وتوفيق منه.
اهلل،
ٌ

وفيها :د ْفع توهم َنيل ِ
الع َّزة بالدُّ خول مع الك َّفار األقوياء؛ َّ
ألن هؤالء الك َّفار لن ُيس ِّلموا
ُّ ْ
َ
دخلوهنم معه�م يف حتا ُل ِ
مقالي�دَ األم�ور للمؤمنين ،ولن يرتكوا هلم القيادة؛ بل س�ي ِ
فات ُذ ٍّل
ُ
ٍ
وص ٍ
ويأمرونم بما يريدونَه ،و ُي ِذ ُّلوهنم ويتس� َّلطون
مونم فيها بما َيرونه،
َ
هَ
غ�ار وتبع َّي�ةُ ،ي ْل ِز هَ
إخوانم الك َّفار (وهم عىل دينهم)
واقع ،فالك َّفار ُي ِذ ُّل�ون
عليه�م ،ويتحكَّمون فيهم .وهذا ٌ
هَ
ممَّن هم ُّ
قوة -إذا دخلوا معهم يف حتا ُلفات سياس َّية-؛ فإذالهلم للمسلمني من باب أوىل.
أقل َّ
((( تفسري البحر املحيط (.)82/3
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(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ):

ِ
انرصف ِ
يستأصلوا
بعضا يف طريق العودة :ملاذا مل
املرشكون من ُأ ُحد؛
َ
بعضهم ً
راجع ُ
َ
ولـماَّ
املس�لمني؟ ويجُ ِهزوا على من بقي منهم ،وأرادوا الرجوع هلذا الغرض ،وس ِ
�م َع املس�لمون
َ
َ
ُّ
َ
َ
ِ
يش�ا لن َي ْر ِجعوا ،وأنَّه س� ُيلقي يف هِ
اخلوف؛ ف َط ْم هَأنم اهلل تعاىل َّ
بأن ُق َر ً
قلوبم
فأصابم
باألمر،
ُ
هَ
الر ْعب؛ لئلاَّ يف َعلوا ما أرا ُدوا.
ُّ
ِ
الج ْمع للتعظيم ،و(السين) تدُ ُّل عىل
ك�ر الف ْعل هن بصيغ�ة َ
فق�ال تعاىل (ﭦ)َ :ذ َ
ِ
ِ
ُق ْر ِ
وحتقيقه.
وتأكيده
ب وقوع اإللقاء،
ِ
المل َقى؛
(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) :يف تقدي�م ذكْر مكان اإللق�اء -وهو ال َق ْلب -عىل ُ

ِّ
الرعب؛ فال يمكن للبدَ ن
اهتِام ٌم
باملحل (ﭫ) وهو أش�دُّ اخلوف .وال َق ْل�ب إذا دخ َله ُّ

أن يث ُبت.

يت َخ ْم ًس�ا ْلمَ ُي ْع َط ُه َّن
ثبت يف
«الصحيحني»((( ،عن النبي  أنَّه قالُ « :أ ْعطِ ُ
وقد َ
َ
رِ
ليِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َري َة َش ْه ٍر »...احلديث.
ُص ُت بِ ُّ
َأ َحدٌ َق ْب  :ن ْ
للس� َبب َّية ،أي :بس� َب ِ
ب شرِ ْ كه�م ب�اهلل (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
(ﭬ ﭭ ﭮ) (الب�اء) َّ
ﭳ) وال ُبرهانًا ،وال ُح َّجة.

(ﭵ ﭶ) أيَ :م ْر ِجعه�م ،وال�دَّ ار الت�ي ُأ ِع�دَّ ت لتعذيبهم (ﭸ ﭹ
ﭺ) (املثوى) :هو مكان اإلقامة الطويلةِ .
وذك ُْر (املثوى) بعد (املأوى) للرتتيب؛
َّ
ومقرهم.
ألن اإلنسان يأوي إىل املكان ،ثم َي ْثوي فيه؛ فالنَّار
مصريهم ُّ
ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الر ْعب يف ُق ُلوب أعدائهم.
نُرصة اهلل لنب ِّيه  واملؤمنني ،بإلقاء ُّ
وفيها :أنَّه إذا َ
الر ْعب يف ال ُق ُلوب؛ حص َلت اهلزيمة.
نزل ُّ
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املرشكني ،وبني الوصول إىل حتقيق ِ
بني ِ
مآرهبم.
وفيهاَ :حيلولة اهلل تعاىل َ
وفيهاَّ :
الر ْعب.
أن اإلرشاك باهلل س َب ٌ
ب حلصول ُّ

وفيهاَّ :
ويؤثِرون احلياة
يكرهون املوتْ ،
ألنم َ
بالر ْعب من غريهم؛ هَّ
أن الك َّفار أشدُّ تأ ُّث ًرا ُّ

الدُّ نيا ،وال آمال هلم يف اآلخرة.

ِ
وفيها :فساد مذهب ِ
للح َّجة والربهان ،وأنَّه تقليدٌ أعمى.
املرشكني ،الفاقد ُ

وفيها :إلقاء اهلل هيب َة املؤمنني يف نفوس أعدائهم؛ لتُصبِ َح مضطرب ًة ،ممتلئ ًة باهل َ َلع.
وفيهاَّ :
أن ال َق ْلب هو أشدُّ األعضاء تأ ُّث ًرا وتأثريً ا.

ِ
بيان َّ
الر ْعب ،بعد قوله (ﭢ ﭣ ﭤ)ٌ :
الر ْعب أقوى أسباب
بأن ُّ
ويف ذكْر إلقاء ُّ

النرص ،وهو تأييدٌ من اهلل تعاىل ،ي ُع ُّم املؤمنني يف وقت النبي  ،وبعدَ ه.

ِ
ومفه�وم اآلية ُّ
لتوحيدهم-؛ َّي�دل عىلَّ :
ثبت
أن األمن ُيل َقى يف ُق ُلوب املؤمنين
ألن ما َ
ٍ
ثبت ِضدُّ ه لضدِّ ه.
ليشءَ ،
عقل ِاً
وح ًّسا.-
الشك
وفيهاُ :بطالن رِّ

ِ
مساكن ِ
املرشكني يو َم القيامة.
وفيهاُ :قبح و ُب ْؤس

وفيهاَّ :
نرص
أن النرص الذي َ
وقع للمسلمني يف بداية املعركة ،ثم أعق َبتْه اهلزيمة؛ قد أعقبه ٌ
ٍ
ٍ
ختفيف لوقوع
والح�ق .-ويف هذا:
س�ابقنرصين
ٌ
آخ�ر من اهلل تعاىل؛ فكانت اهلزيمة َ
بني َ
اهلزيمة ،ومداوا ٌة للنفوس ،وفيه يش ٌء من التعويض.

ونفوذها وس ِ
ِ
(س ْلطانًا) ،ويف ذلك ٌ
طوعها.
قوتهِ ا
دليل عىل َّ
وفيها :تسمي ُة ُ
ُ
الح َّجة ُ

وفيهاَّ :
بالر ْعب.
احلق؛
أن الك َّفار لـماَّ ع َّطلوا عقولهَ م عن استعامهلا يف ِّ
أصابا اهلل ُّ
هَ
الح ْرب النفس َّية.
وفىها :أمه َّية َ

وفيهاِ َّ :
بالح َّجة هو البرُ ُ
اإلهلي ،النازل من عنده س�بحانه ،دون آراء البرش
هان
أن العربة ُ
ُّ
الح َجج :فال قيمة له.
الشع من ُ
َّ
املجردة؛ فام مل يعتبرِ ه رَّ ْ
وفيهاَّ :
نرص للمؤمنني ،بال ُك ْلفة ،وال خسائر.
أن إلقاء ُّ
الر ْعب يف نفوس الك َّفار ٌ
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(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ):

َ
حصل بع�د ذلك من التغيري ،بس� َبب
معرك ُة ُأ ُح�د ،وما
ذك�ر اهلل تعاىل كيف ب�دأت َ
ث�م َ
ِ
ص َفه الك َّف َار عن العودة
تقصري املؤمنني ومعصيتهم ،وما َ
نتج عن ذلك من اهلزيمة ،ثم َ
ذكر رَ ْ
الستِ ْئصال املؤمنني ،ثم ذكر ِمنَّته و َف ْض َله عىل عباده؛ فقال تعاىل:
َ
صدق اهلل
«وعزيت وجاليل ،لقد
(ﭼ) :تأكيدٌ بال َق َسم و(اللاَّ م) و(قد)؛ فالتقدير:
َّ

املؤمنني وعدَ ه».

أنجزه وح َّققه ،بنرصكم عىل عدُ ِّوكم يف أول املعركة؛
(ﭽ ﭾ ﭿ) أيَ :

(ﮀ ﮁ) أي :تقتُلوهن�م َقت اً
ًْل� ش�ديدً ا (ﮂ) :بإرادته ،ومعونته ،وتس�ليطه

إياكم عليهم.

وعجزتُ�م (ﮇ ﮈ ﮉ) اختلفتُ�م
(ﮄ ﮅ ﮆ)َ :ج ُبنْتُ�م
َ
بالتول ِ
يِّ
والفرار
النبي  بال َّثبات يف مواقعكم ،وعصيتُم ر َّبـكم
(ﮊ) أ ْم َ�ر ِّ
رأي َعينْ ٍ (ﮏ ﮐ) من ال َّظ َفر،
(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) يف أول النه�ار وأول املعركةَ ،
ِ
واهنزام العدُ ِّو ،وت َْر ِكه املغانِم.

ٍ
حينئ�ذ( -ﮕ) واملقص�ود :الغنائم( ،ﮖ(ﮒ ﮓ ﮔ) بقتال�ه
ﮗ ﮘ) ِ
بجهاده (ﮙ) أي :ثواهبا.

كنت أرى َّ
أن أحدً ا من أصحاب رسول اهلل ُ يريد
قال اب ُن مسعود « :ما ُ
الدُّ ني�ا ،حت�ى َ
نزل فين�ا ما نزل ي�وم ُأ ُح�د( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ)»(((.

ول غاب أنس بن النَّضرْ  عن غزوة بدْ ٍر؛ عاهدَ اهلل اً ِ
�هدَ نيِ ِقت ََال
قائلَ :لئ ِن اهللُ َأ ْش َ
َ
َ ُ ُ
ـَّم�اَّ
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ٍ
�ف المس ِ
الم رْ ِ
�ل ُم َ
ني َل رَ َي َي َّن اهلل َما َأ ْصن َُع! َف َلماَّ ك َ
الجنَّ َة َو َر ِّب
ش ِك َ
ون؛ قالَ :
َان َي ْو ُم ُأ ُحدَ ،وا ْنك ََش َ ُ ْ
ُ
النَّضرْ ِ  ،إِنيِّ َأ ِجدُ ِرحيها ِمن د ِ
ون ُأ ُح ٍد!
ََ ْ ُ
ِ
ني رَضب ًة بِالسي ِ
َ
فقاتل و ُقتِل،
ف َأ ْو َط ْعنَ ًة
َّ
َّ ْ
وضحى بنفسه ،حتى هَّإنم وجدوا به بِ ْض ًعا َو َثماَ ن َ ْ َ
بِ ُر ْم ٍح َأ ْو َر ْم َي ًة بِ َس ْه ٍم ،وم َّثل به املرشكون ،فام عرفته إلاَّ ُأ ْخ ُت ُه بِ َبنَانِ ِه!
يقول أنس بن مالك ُ « :كنَّا نُرى َأو َن ُظن َأ َّن َه ِذ ِه اآلي َة ن ََز َل ْت فِ ِيه وفيِ َأ ْشب ِ
اه ِه( :ﭑ
َ
َ
َ
َ ْ ُّ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األحزاب.(((»]23 :

قول�ه تعاىل (ﮛ ﮜ ﮝ) باهلزيمة ،التي حص َلت لكم ،فر َّدكم عن الك َّفار؛

ربكم يف املصائب ،وثباتَـكم عىل اإليامن.
(ﮞ) وخيتربكم ،ويمتحن ص َ

ومنع الك َّف�ار من العودة
وجت�اوز ،م�ع ُقدرته على العقوبة،
(ﮠ ﮡ ﮢ)
َ
َ
الستِئصالكم ،وأبقى َمن أبقى منكم.
وح ِ
مغف�رة ُذنوهب�مِ ،
ِ
ٍ
ف�ظ نب ِّيه�م
وإحس�ان (ﮧ ﮨ) :يف
(ﮤ ﮥ ﮦ)

 ،وبقاء دولتهم ،وتربيتهم باألحداث.

ني يوم ِئ ٍ
وع�ن الرباء  ق�الَ :ل ِقينَ�ا الم رْ ِ ِ
�ذَ ،و َأ ْج َل َس النَّبِ ُّي َ ج ْي ًش�ا من
شك َ َ ْ َ
ُ
الرم ِ
�اةَ ،و َأ َّم َ�ر َع َل ْي ِه ْم َع ْبدَ اهلل ب� َن ُج َب رْيَ ،و َق َال« :الَ َتبرْ َ ُح�وا ،إِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َظ َه ْرنَ�ا َع َل ْي ِه ْم َف َ
ال
ُّ َ
ِ
وه ْم َظ َه ُروا َع َل ْينَا َف َ
ال تُعينُونَا».
َتبرْ َ ُحواَ ،وإِ ْن َر َأ ْيت ُُم ُ
َف َل َل ِقينَ�ا هربوا ،حتَّى ر َأي ُت النِّس�اء ي ْش�ت َِدد َن فيِ الجب ِل ،ر َفعن َعن س ِ
�وق ِه َّنَ ،قدْ َبدَ ْت
ْ
َ ََ
ََُ َ َ ْ
ََ َ ْ َ ْ ُ
َّم�اَّ
ِ
ِ
يم َةَ ،ف َق َال َع ْبدُ اهللَ :ع ِهدَ إِ يَ َّل النَّبِ ُّي َ أ ْن الَ
َخال َِخ ُل ُه َّنَ ،ف َأ َخ ُذوا َي ُقو ُل َ
يم َة ال َغن َ
ون :ال َغن َ
ِ
َتبرْ َ ُحواَ ،ف َأ َب ْواَ ،ف َلماَّ َأ َب ْوا رُ ِ
يب َس ْب ُع َ
ون َقتِ اًيل.
ص َ
ف ُو ُج ُ
وه ُه ْمَ ،ف ُأص َ
ان َف َق َالَ :أفيِ ال َق ْو ِم محُ َمدٌ ؟ َف َق َال« :الَ جُ ِ
تي ُب�و ُه»َ ،ف َق َالَ :أفيِ ال َق ْو ِم ا ْب ُن َأبيِ
ف َأ ُب�و ُس� ْف َي َ
َو َأشرْ َ َ
َّ
�ال« :الَ جُ ِ
الخ َّط ِ
ُق َحا َف� َة؟ َق َ
تي ُبو ُه»َ ،ف َق َالَ :أفيِ ال َق ْو ِم ا ْب ُن َ
اب؟ َف َق َال :إِ َّن َه ُؤالَ ِء ُقتِ ُلواَ ،ف َل ْو كَانُوا
َأ ْح َيا ًء لأَ َ َجا ُبوا!
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�ك ُع َم ُر َن ْف َس� ُهَ ،ف َق َ
�م َي ْم ِل ْ
�ال :ك ََذ ْب َت َيا عَ�دُ َّو اهللَ ،أ ْب َقى اهلل َع َل ْي َك َما يخُ ِْز َ
ي�ك! َق َال َأ ُبو
َف َل ْ
ان :ا ْع ُل ُه َب ُل! َف َق َال النَّبِ ُّي َ « :أ ِجي ُبو ُه» َقا ُلواَ :ما َن ُق ُ
ُس� ْف َي َ
ول؟ َق َالُ « :قو ُلوا :اهلل َأ ْعلىَ

َو َأ َج ُّل».

َق َ
�ال َأ ُبو ُس� ْف َي َ
�ي َ « :أ ِجي ُبو ُه»َ ،قا ُلواَ :ما
انَ :لنَا ال ُع َّزى َوالَ ُع َّزى َلك ُْم! َف َق َال النَّبِ ُّ

َن ُق ُ
ول؟ َق َالُ « :قو ُلوا :اهلل َم ْوالَنَاَ ،والَ َم ْولىَ َلك ُْم».

الحر ُب ِس َج ٌالَ ،و جَ ِ
تدُ َ
َق َال َأ ُبو ُس ْف َي َ
ون ُم ْث َل ًة ،لمَ ْ آ ُم ْر هِ َبا َولمَ ْ ت َُس ْؤن(((.
انَ :ي ْو ٌم بِ َي ْو ِم َبدْ ٍرَ ،و َ ْ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َ
َّ
صدق وعدَ ه املؤمنني.
أن اهلل تعاىل ال يخُ ِلف امليعاد ،وأنَّه  قد

وفيهاَّ :
وكاسحا ،وأنَّه ُقتِ َل من الك َّفار
أن انتصار املسلمني يف أول معركة ُأ ُحد ،كان قو ًّيا
ً

عد ٌد ال بأس به.

وفيهاُّ :
تنازع اجليش يف وقت
احلث عىل اجتِامع الك َِلمة،
وخصوصا يف املعارك ،وخطورة ُ
ً

الح ْرب.
َ

ِ
املواقع التي حدَّ دها ألفراد اجليش.
وفيهاُ :ش ْؤم معصية األمري ،ووجوب التِزام

وفيها :خطورة إرادة الدُّ نيا ،وتأثري ذلك يف اهلزيمة ،وأنَّه ُي ْض ِعف الرأي والعمل.

أن بعض املس�لمني مل يس�تَطِع حبس ِ
نفس�ه ع�ن إغ�راء الدُّ نيا ،ر ْغم أنَّ�ه يف ٍ
وفيه�اَّ :
قتال
َ
َ
ٍ
وجهاد.
أن املعصية ِ
وفيهاَّ :
تقلب النرص إىل هزيمة.

أن النِّزاع واملعصية سبب ِ
وفيهاَّ :
للخذالن.
َ ٌ

وفيه�اَّ :
أن املعصي�ة بعد النِّعمة ،أش�دُّ م�ن املعصية قبل النِّعمة؛ كما يف قوله تعاىل( :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ).
((( رواه البخاري (.)4043
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ِ
الصاد َق من املنافِقَ ،
وفيهاَّ :
الج َزع.
أن اهلل يبتيل؛ ليم ِّيز
الصرب من أهل َ
وأهل َّ
أن املؤمن قد يرت ِ
وفيهاَّ :
َكب الكبرية.

ِ
املعارك.
وحس ُن معرفتِه بإدارة
النبي ُ ،
وفيهاُ :ب ْعدُ ن َظ ِر ِّ
وفيها :االجتِهاد يف سدِّ ال َّث ْغرة ،التي ي ِ
مكن أن يأيت منها العدُ ُّو.
ُ
َ
وفيهاَّ :
النرص بأع ُينهم.
أن املؤمنني َر َأوا
َ

أن إغراءات الدُّ نيا حُت ِدث ِ
وفيهاَّ :
االنقسا َم يف صفوف املؤمنني.

عصوا أو ُّفروا
وفيه�اَ :ف ْضل اهلل تع�اىل عىل املؤمنني؛ حيث عفا عن مجيع املؤمنني ،الذين َ
من معركة ُأحد ،وأنَّه ال جيوز التثريب عليهم ،وال تعيري ٍ
أحد منهم بذلك.
ُ
ُ
ُ
ِ
َ
ح�دث يف أول املعركة ،من إيقاعه�م ال َقت َْل
الصحابة على أعداء اهلل؛ كما
وفيه�ا :ش�دَّ ة َّ
الشديد فيهم ،وقد وص َفهم اهلل تعاىل يف ٍ
آية أخرى بقوله( :ﭗ ﭘ ﭙ) [الفتح.]29 :
رضر النِّـ َّيات املخت َلطة بإرادة الدُّ نيا مع اآلخرة.
وفيهاَ :

ِ
وفيه�اَ :سْت�رْ العايص؛ َّ
بمعصي�ة بعضهم ،فقال:
الصحاب�ة مجي ًعا
ألن اهلل تع�اىل
خاطب َّ
َ
(ﮆ)( ،ﮇ)( ،ﮊ).
وفيهاَّ :
أعظم ممَّا جيب عىل غريه.
أنعم اهلل عليه،
ُ
أن الواجب عىل َمن َ
ِ
ِ
ِ
والفوائد.
المصيبة ،يف أخذ الدُّ روس والعبرَ
وفيها :االستفادة من ُ
وفيها :تربية ِ
املؤمنني من خالل األحداث التي تقع هلم.

وفيهاَّ :
يلزم أن يكون
أن معصية بعض املسلمني تكون س َب ًبا لوقوع ال َقتْل فيهم ،ولكن ال َ
ِ
الرماة -مع ثباته-
أمري ُّ
صا ،أو أن يكون ال َقتْل عقوب ًة؛ فقد ُقت َل عبدُ اهلل ب ُن ُج َبري ُ
املقتول ُم َق رًِّ
بس َب ِ
ب يِّ
تول أصحابه .

المصيب�ة؛ بتكفير ُّ
وفيه�اَّ :
الذن�وب ،والرمحة يف
أن اهلل يت َف َّض�ل على املؤمنين ،ول�و يف ُ
االبتالء ،وتطهري النفوس من املعايب ،وأن جيع َلها تذكر ًة هلم ،وآي ًة ِ
وعربة يف املستق َبل.
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وفيهاَّ :
أن ال َف ْضل ال يمنَع ال ُعقوبة.

أصابم
الصحابة  ما
وفيها :التحذير البليغ من االس�تِهانة باملعصية؛ فقد
أصاب َّ
َ
هَ
من البالء وال َغ ِّم وال َقتْل ِ
النبي  ،وكانوا
واجلراح واهلزيمة بس� َببها ،وهم أصحاب ِّ
ِ
مع�ه ،وخرجوا يف س�بيل اهلل ،وقاتل�وا أعداء اهلل .فام ُ
والفاس�قني اليو َم،
ب�ال بعض ال ُعصاة
رِ
ِ
يرتك�ب ُّ
وستره؟!
الذ َ
آثارها ،وحيت َُّج بعفو اهلل َ
ص عليها ،وال خيش�ى َ
ن�وب واجلناي�ات ،و ُي ُّ
وجرأة عىل اهلل.
وهذه استهان ٌة ُ

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ):

ُث�م َ
قال اهلل تعاىل ،يف َو ْصف اهلزيمة التي حص َلت يو َم ُأ ُحد( :ﮫ ﮬ) :أي
سرِ
الصعيد -وهو األرض املستوية -وهذا هو ِ
(اإل ْصعاد).
تهَ ُربون ا ًعا يف َّ
المس�لمني ُم ِ
وتاب اهلل عليهم .فالتقدير:
رجعوا
َ
نهز ًماُ ،ثم َ
واملقصود باآليةَ :م ْن َولىَّ من ُ
هاربني .أو :رص َفكم عنهم إذ ت ُْص ِعدون ِ
ولقد عفا اهلل عنكم ،إ ْذ ت ُْص ِعدون ِ
هاربني.

َ
وقيلَّ :
عليهم الكُفار يف الوادي؛ ص َعدوا اجلبل.
المسلمني لـماَّ ض َّي َق ُ
إن بعض ُ
ِ
ِ
رارا -وال يلت َِفت
وقول�ه (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) أي :ال تلتَفتون وراءكُم َ
ه َر ًبا وف ًبعضكم إىل بعض ،وال يقف الواحد منكم لآلخر ،من ِشدَّ ة الدَّ هشة واخلوف.
ُ

قائًل�« :إيل عباد اهلل ،إيل عب�اد اهلل» ،وي ِ
(ﮱ ﯓ) اً
ناديكم لِترَ ْ ِجعوا
ُ
َّ
َّ
ِ
ورائكم ،وهو ِ
(ﯔ ﯕ) م�ن ِ
الم ِّ
تأخرة ،ويف س�اقة اجليش .وهذا
واق ٌ
ف يف مجا َعتكم ُ
موقف األبطال يف أعقاب الناس.
ِ
ِ
يم َةَ ،أ ْي َق ْو ِم
قصة ُأ ُحد ،قالَ « :ف َق َال َأ ْص َح ُ
عن الرباء  يف َّ
اب َع ْبد اهلل ْب ِن ُج َب رْ ٍي :ال َغن َ
ِ
ون؟ َف َق َال َع ْبدُ اهلل ْب ُن ُج َب رْ ٍيَ :أن َِسيت ُْم َما َق َال َلك ُْم َر ُس ُ
يم َةَ ،ظ َه َر َأ ْص َحا ُبك ُْمَ ،فماَ َتنْتَظِ ُر َ
ول اهلل
ال َغن َ
ِ
ِ
ِ
يم ِة! َف َلماَّ َأت َْو ُه ْم رُ ِ
وه ُه ْم،
ص َف ْت ُو ُج ُ
؟ َقا ُلوا :واهللَ ،لن َْأتينَ َّ الن َ
َّاسَ ،ف َلنُصي َب َّن من ال َغن َ
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نيَ ،ف َذ َ
الر ُس ُ
�مَ ،ف َل ْم َي ْب َق َم َع النَّبِ ِّي َ غ رْ ُي
َف َأ ْق َب ُل�وا ُمن َْه ِز ِم َ
اك إِ ْذ َيدْ ُع ُ
�ول فيِ ُأ ْخ َر ُاه ْ
وه ُم َّ
ني.(((»...
ش َر ُج اًلَ ،ف َأ َصا ُبوا ِمنَّا َس ْب ِع َ
ا ْثن َْي َع رَ َ

رجع ،و(الثواب)ُّ :
كل ما يعود عىل الفاعل من
(ﯖ ﯗ ﯘ) (ث�اب) أيَ :
ِ
رشا.-
جزاء ف ْعله -خريً ا أو ًّ
ف�إذا كانَت (اإلثابة) هنا بمعنى :العقاب عىل اهلرب ِ
والفرار :فال َغ ُّم األول :هو :اهلزيمة
َ
وما فاتهَ م من ال َّظ َفر والغنيمة ،وال َغ ُّم الثاين هو :ما نالهَ م من ال َقتْل ِ
واجلراح واهلزيمة.

ِ
والمواساة عىل املصيبة؛ فيكون ال َغ ُّم األول هو:
وإذا كان املقصود بـ (اإلثابة) :المنْحةُ ،
ِ
والغم الثاين هوَ :صد َمتهم بإش�اعة
واجلراح وفوات الغنيمة،
أصابم من ال َقتْل
اهلزيمة وما
ُّ
هَ
الغم األول! فلماَّ تبينَّ هلم عد ُم ِص َّحة اإلشاعة؛
مقتَل النبي ،
ُ
الغم الثاين َّ
فأنساهم ُّ
الغم األول قد َ
هان!
َ
الغم الثاين ،وكان ُّ
انكشف ُّ
وتتأس�فوا (ﯛ ﯜ ﯝ) من
حتزنوا
(ﯙ ﯚ) أي :م�ن أجل ألاَّ َ
َّ
النرص والغنيمة (ﯞ ﯟ ﯠ) من ال َقتْل والجِ راح واهلزيمة.

ِ
وبمقاصدك�م ،ون َّياتكم ،و ُم َّط ِل ٌع
علي�م ببواطن األم�ور،
(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ):
ٌ
ٍ
رش.-
عىل أعاملكم -من خري أو ٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

تذكري اهلل املؤمنني بنِ َعمه عليهم يف أوقات ِّ
وتذكريه هلم بعقوبته إ َّياهم
الشدَّ ة؛ ليشكروه،
ُ
ُ
عىل تقصريهم؛ ليستَدْ ِركوا وال يعودوا ملثله أبدً ا.
وتذكري املؤمنني بذلك؛ ليقتَدوا به.
النبي  يف املعركة،
وفيها :ثبات ِّ
ُ

�ت َع ْن َي ِم ِ
الصحيحني(((َ ،ع ْن َس� ْع ِد ْب ِن َأبيِ َو َّق ٍ
ين
ثب�ت يف
«ر َأ ْي ُ
وق�د َ
َ
�اص َ ،ق َالَ :
ِ
ٍ
ِ ِِ
رس ِ
اب َب َي ٍ
�اضَ ،ما َر َأ ْيت ُُهماَ َق ْب ُل َولاَ
�ول اهلل َ و َع ْن شَم�اَ له َي ْو َم ُأ ُحد َر ُج َلينْ ِ َع َل ْي ِهماَ ث َي ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ْعدُ »َ ،ي ْعني :جبرْ َيل َوميكَائ َيل .
((( رواه البخاري (.)3039

((( رواه البخاري ( ،)4054ومسلم (.)2306
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وفيها :تذكري الذين و َّلوا ُمدبِرين هبيئتهم املذمومة؛ تنفريً ا منها ،وحتى يستحيي ِ
املنهزم؛

فال يعود ملثلها أبدً ا.

وفيه�اَّ :
الصحاب�ة  يعترَهيم ما يعَت�رَ ي بق َّية البرش ،من اخل�وف ونحوه،
أن خي�ار َّ

َ
يعودون ملثله.
لكنَّهم سرَ ْ عان ما َيؤوبون ،ويتوبون ،وال
ِ
ٍ
رجع من
َّبي  ،يف ال ُّلجوء إىل اجلبل ،يف م�كان جيتَمع فيه َم ْن َ
وفيه�ا :حكم�ة الن ِّ
جنوده.

أن ال ُغموم ي يِ
وفيهاَّ :
وأنا من طبيعة هذه الدُّ نيا؛ لئلاَّ يتع َّلق هبا اإلنسان.
بعضها ً
نس ُ
ُ
بعضا ،هَّ

مصائب متعدِّ دة؛ منها :ال َقتْلِ ،
وفيهاَّ :
واجلراح،
أن املسلمني يف ُأ ُح ٍد قد اجتم َعت عليهم
ُ
َ
وج ْرحه.
النبي  ،وما
حصل من إصابته َ
واهلزيمة ،و َفوات الغنيمة ،وإشاعة َمقتل ِّ
يسري خل َفهم أحيانًا.
وفيهاُ :
تواضع ِّ
النبي  يف قيادته للجيش؛ حيث كان ُ
أصابم.
وفيها :تَسلية املؤمنني ،واملعالجَ ة النفس َّية لِـام
هَ

ِ
الشاردين؛ ل َيفيؤوا إليه ،ويقاتِلوا معه.
وفيها :نداء القائد جنو َده
ِ
ِ
املصائ ِ
واحتامل َّ
الشدائد.
ب،
وفيها :متري ٌن للصحابة  عىل

وس ْع ٍد،
وفيها :منقب ٌة عظيم ٌة ملن
َ
النبي  ،وقات ََل دونه ،ك َط ْلح َةَ ،
استجاب لدُ عاء ِّ
واألنصار الس ِ
بعة .
ِ َّ
ِ
متن�ع َ
وفيه�اَّ :
أهل اإليامن م�ن الوقوع يف
أن التذكير بع ْل�م اهلل ببواط�ن األمور ،موعظ ٌة ُ

ِ
العصيان.

وفيها :تربية النفوس عىل عدَ م التأس ِ
فات من الدُ نيا.
ف عىل ما َ
ُّ
وفيها :جتاوز ِ
للعمل يف املستق َبل.
المصيبة؛ استعدا ًدا َ
أثر ُ

ف�وق اجلبل ،وه�ذا من إِ ِ
ِ
�و ِ
املرشكني عليهم َ
بائه�م ،وحمَ َّي ِة
الصحاب�ة ب ُع ُل ِّ
وفيه�ا :اغتمام َّ
ِ
نفوسهم لإلسالم ،و ُب ْغ ِضهم للكُفر وأهله.
وحكَم يف ثنايا الباليا ِ
أن هلل أرسارا ِ
وفيهاَّ :
والم َحن.
اً
ً
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ِ
رب َقت ِْله أش�دَّ عندهم من ِّ
كل
وفيه�ا :ش�دَّ ة حم َّبة َّ
َّب�ي  ،حتى كان خ ُ
الصحابة للن ِّ
ُمصيبة ،وكانوا َيفدونَه بأن ُف ِسهم.
ويف إشاعة َقتْله :

ِ
للعمل لدين اهلل بعد وفاته.
تربي ٌة هلم عىل تق ُّب ِل خرب موته،
واستمرارهم َ

ِ
إرجاف َّ
واملرشكني باملؤمنني.
الشيطان،
أيضا:
ُ
ويف تلك اإلشاعة ً

ِ
أن ظه�ور ك ِ
ويف اآلي�ةَّ :
ملصائب
عظيًم�
عالجا
النب�ي  ،كان
َ�ذب إش�اعة َمقت�ل
ً
اً
ِّ
الصحابة يف تلك املعركة؛ فقد كان َف َر ُحهم بك َِذب اإلشاعة طاغ ًيا عىل ما أصاهبم من األحزان.
َّ
وفيهاَّ :
مجيع مصائبِهم.
َّبي  تُنيس املؤمنني َ
المصيب َة بالن ِّ
أن ُ
وفيهاِ َّ :
ب لظهور اإلشاعات.
أن اختفاء القائد س َب ٌ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ):

المصيب ُة العظيم ُة ،بال َقت ِْل ِ
واجل ِ
راح و ُع ُل ِّو األعداء عليهم؛ أصاهبم
ولـماَّ نز َلت باملسلمني ُ
املرشكون إىل املدينة بعد رِ
يتوجه ِ
كبري بس َب ِ
انصافهم من
ب ذلك ،وكانوا خيافون ً
أيضا أن َّ
ٌّ
غم ٌ
الغم و َن َّفس�ه ،بن ٍ
ُعاس غش� َيهم يف
املعركة؛ فكان من رمحة اهلل تعاىل هبم :أن خ َّفف عنهم هذا َّ
أنة ِ
كة ،و َطم ِ
أجسادهم المنه ِ
ِ
نفوسهم.
آخر املعركة ،كان س َب ًبا يف إراحة
ُ َ
ْ
قال اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) أيُ :طمأنينة يف ال َق ْلب.

بني (األم�ن) و(األَ َمنَ�ة)َّ :
أن (األمن) يك�ون مع زوال أس�باب اخلوف،
وم�ن الف�روق َ
ب اخلوف ال يزال باق ًيا؛ َّ
ألن الصحاب َة
و(األَ َمنَة) ُطمأنينة مع بقاء أسباب اخلوف .وكان س َب ُ
ِ
املرشكني الستِئصاهلم ،أو هِ
عودة ِ
 كانوا َ
ذهابم الجتياح املدينة.
خيشون من

\_769

ُ
اإلرهاق
ويذهب عنهم
الق�وة،
َ
ُعاس؛ ليسَت�رَ ِ ُّدوا ما ف َقدوا من َّ
(ﭘ) أي :غش� َيهم ن ٌ

والتعب الذي أصاهبم بالقتال.
ُ

واجتمع�وا يف َم ْيدان
وقول�ه تع�اىل( :ﭙ ﭚ ﭛ) :هم املؤمن�ون الذين ب ُقوا
َ

املعركة -من املهاجرين واألنصار.-

ِ
اس َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،حتَّى َس� َق َط َس ْي ِفي من
يم ْن َت َغ َّش�ا ُه النُّ َع ُ
وقد قال أبو طلحة ُ « :كن ُْت ف َ
آخ ُذ ُهَ ،و َي ْس ُق ُط َف ُ
َي ِدي ِم َر ًاراَ ،ي ْس ُق ُط َو ُ
آخ ُذ ُه»(((.
«ر َف ْع ُت َر ْأ يِس َي ْو َم ُأ ُح ٍد َف َج َع ْل ُت َأ ْن ُظ ُرَ ،و َما ِمن ُْه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َأ َحدٌ
ويف رواي�ة عن�ه  قالَ :
إِلاَّ َي ِمي�دُ حَ ْت َت َح َج َفتِ ِه((( من النُّ َع ِ
اس»َ ،ف َذلِ َك َق ْو ُل ُه ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ)(((.

(ﭝ) أي :مجاع�ة من املنافِقني ،أو م�ن ِضعاف اإليامن (ﭞ ﭟ ﭠ)

أيُّ :
اخل�وف ،حتى صاروا
مهه�م يف َخلاص أن ُف ِس�هم ،ونجاهتا م�ن ال َقتْ�ل ،فأ ْذ َه َلهم
ُ
كل ِّ

مشغولني عماَّ سواهم.

(ﭡ ﭢ) ويعت َِق�دون اعتقا ًدا س� ِّي ًئا وفاس�دً ا (ﭣ ﭤ) :م�ن الباطلَّ ،
بأن اهلل

حممدً ا - ونحو ذلك -وظنُّهم ه�ذا (ﭥ ﭦ) أي :قول أهل
ال ينصر نب َّي�ه َّ

حممدٌ نب ًّيا ح ًّقا؛ ما س َّلط اهلل عليه الك َّفار!
َ
الج ْهل ،كقوهلم :لو كان َّ

اجلاهلي( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) أي :ه�ل لنا من
(ﭨ) بن�ا ًء على ظنِّه�م
ّ

نصيب لنا من ذلك.
حممد؟ أي :ال
َ
نرص أو فتح ،ممَّا وعدنا به َّ

النبي  -هلؤالء املنافِقني( :ﭱ ﭲ
ثم قال تعاىل ر ًّدا عليهم( :ﭰ) -يا هُّأيا ُّ

والمصيبة ،وغريها من األمور الت�ي هي من َقدَ ر اهلل
ﭳ) م�ن النصر وال َغ َلبة ،أو اهلزيم�ة ُ

صفه كيف يشاء.
(ﭴ) :يقيض به كام يشاء ،و ُيدَ ِّبره و ُي رَ ِّ
((( رواه البخاري (.)4068

يتحرك ويميل من جانب إىل جانب ،حتت ت ُْرسه.
((( أيَّ :

وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي .
((( رواه الرتمذي (،)3007
َّ
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(ﭶ ﭷ ﭸ) يعن�ي اعتقا َده�م الباط�ل ،وما س�بق من كالمه�م (ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ) أي :ما ال جيرؤون عىل إظهاره لك.

أيض�ا يف َ
الخف�اء( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) م�ن التدبير وال�رأي
(ﭨ) ً

حممدً ا َ
واالختي�ار؛ (ﮅ ﮆ ﮇ) أي :يف أرض املعركة .واملعنى :ل�و َّ
جعل لنا منزل ًة،
أن َّ
َ
وأعطان�ا نصي ًبا يف اتخِّ �اذ القرار،
وأخذ برأينا عندما أرشنَا عليه بعدم اخلروج من املدينة؛ لـماَّ
حص َلت هذه املقتلة الكبرية يف أرض ُأ ُحد!

النبي ( :-ﮊ ﮋ) بقيتُم (ﮌ
فق�ال اهلل تعاىل ر ًّدا عليهم( :ﮉ) هلم -يا هُّأيا ُّ
وخرج (ﮏ ﮐ
ظه�ر
خترج�وا إىل ُأ ُح�د؛ (ﮎ) أي:
َ
َ
ﮍ) أي :يف املدين�ة ،ومل ُ

ﮑ ﮒ) -يف ال َّل�وح املحف�وظ -من بيوهت�م (ﮓ ﮔ) أي :املواضع التي قدَّ ر

اهلل تعاىل أن ُيقتَلوا فيها.

واملعنىَّ :
أن َمن قدَّ ر اهلل موتَه و َق ْت َله بموضعٍ؛ فس ُيه ِّيئ ،ويقدِّ ر له س َب ًبا خيرج به من بيته ،إىل

أيضا :القبور؛ َّ
ضجعون فيها.
هذا املكان الذي قدَّ ره اهلل عليه .و(املضاجع) ً
ألن األموات ُي َ

َ
واألحداث؛ ليخترب (ﮘ ﮙ ﮚ)
األقدار
(ﮖﮗ) أي :إنَّام قدَّ ر اهلل هذه
َ

أي :ال ُق ُلوب ،كام قال تعاىل( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [احلج.]46 :

ِ
ِ
انطو ْت
السائر واالعتق�ادات ،وما َ
واملقص�ود بـ (ابتلاء ال ُق ُلوب) :إظهار ما فيها م�ن رَّ

عليه من اإلخالص أو النِّفاق.

(ﮛ) أيُ :ي َص ِّف�ي و ُي َط ِّه�ر (ﮘ ﮙ ﮚ) م�ن وس�اوس َّ
الش�يطان،

َّ
والش ِّك واالرتياب.

لع عىل الرسائر والضامئر ،وما فيها من اخلفايا.
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) أيُ :م َّط ٌ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن املن َتِص�رِ
ِ
انقلاب املوازي�ن عند املنافِقين ،فيظنُّون َّ
دائم عىل
دائم عىل ٍّ
حق ،وامله�زو َم اً
اً
احل�ق بم ٍ
صيبة يف معركة ،ويس�تَدْ ِرج َ
باط�ل؛ فقد يبتلي اهلل َ
ٌ
أه�ل الباطل
باط�ل! وه�ذا
أهل ِّ ُ
بانتِصارهم فيها.
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�ف اهلل خبيئ�ات نف�وس املنافِقني؛ بإظه�ار ما أخ َف�وه يف صدورهم ،وما
ويف اآلي�ة :ك َْش ُ

أرسوه فيام بينَهم من الكالم ،كقوهلم( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ).
ُّ
وفيهاَّ :
أن إساءة الظ ِّن باهلل من ِخصال املنافِقني.

ِ
فمن ظ َّن َّ
وفيهاَّ :
ينص عبا َده
بأن اهلل ال ُيعلـي دينَه ،وال رُ
أن إساءة الظ ِّن باهلل من اجلاهل َّيةَ .
جاهل بسنَنه يف ِ
ٌ
العباد.
جاهل باهلل،
املؤمنني؛ ففيه َل ْو َثة من َل ْوثات اجلاهل َّية؛ أي :أنَّه
ٌ ُ
وفيهاَّ :
طم ِئ َّن َلوعده؛
أن صاحب َ
الم َ
الج َزع ال هينأ بنوم وال راحة .وأ َّما املؤمن بقدَ ر اهللُ ،
ِ ِ
قرير ال َعني.
ف ُيـكافئه اهلل براحة نفسه ،وينام َ
وفيهاَّ :
أن مصري دين اإلسالم ال حُتَدِّ ده معركة واحدة.

ِ
وفيهاَّ :
أقوال املنافِقني ،وأفعالهِ م ،وك َْش َفها للمؤمنني.
إظهار
أن من ُسنَّة اهلل:
َ

وفيه�اَّ :
أن اهلل يبتلي عبا َده؛ الس�تخراج م�ا يف صدورهم من اإليمان أو الكُفر والنِّفاق،

انطو ْت عليه من ُحسن الظ ِّن أو سوء الظ ِّن باهلل.
وليتبينَّ للناس ما َ

أن اهلل ال يدَ ُع َ
وفيهاَّ :
أهل األخالط؛ حتى ُيم ِّيز اخلبيث من ال َّط ِّيب.

منزل�ة النُّب�وة ،ال ينايف ابتلاء النَّبي  بأ ًذى يف جس ِ
أن شرَ َ ف ِ
ويف اآلي�ةَّ :
�ده ،أو
ُ
َّ
َ
َ ِّ

ِ
نفسه.

أن َ
وفيهاَّ :
احلذر ال يد َفع القدَ ر ،والتدبري ال يمنع التقدير.

أن األس�باب -مهما ع ُظ َم�ت -إنَّام تنف�ع إذا مل ُي ِ
وفيه�اَّ :
عارضه�ا القدَ ر والقض�اء ،فإذا

كت�ب يف ال َّلوح املحفوظ ،من املوت
يميض اهلل ما
عارضه�ا القدَ ر مل تن َفع ش�ي ًئا ،بل ال ُبدَّ أن
َ
َ
َ
أو احلياة.

ِ
إذهاب ُغموم ِ
ِ
وإراحة أبداهنم ،بإلقاء النُّعاس
نفوس�هم
ويف اآلية :رمحة اهلل باملؤمنني ،يف

الصالة من
عليه�م .وق�د قال اب�ن مس�عود « :النُّع�اس يف القتال أ َمنَ�ة م�ن اهلل ،ويف َّ

َّ
الشيطان»(((.

((( رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،)499/2والطربي يف تفسريه (. )319/7
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ِ
وفيهاَّ :
اخلوف وال َغ ِّم ال يكاد ينام.
أن شديد
وفيها :إثبات الكرامات ألهل اإليامن.

وفيها :تقديم مصلحة اإلسالم عىل مصلحة النفسَّ ،
وأن املنافِقني قد خا َلفوا ذلك.
وفيها :وجوب الوثوق َبوعد اهللَّ ،
وأن املنافِقني قد شكُّوا يف ذلك.
الصف باالبتِالء.
وفيها :متييز
ِّ

ِ
ِ
ِ
َ
فيحذرهم
وينكشف؛
أمرهم
َ
وفيها :استخراج ما يف نفوس املنافقني من الباطل ،ول َ
يظهر ُ

املؤمنون.

ِ
وفيهاَّ :
وألعدائهم.
اختبارا من اهلل هلم
احلق قد ال ينت رَِصون يف بعض املعارك؛
أن أهل ِّ
ً
وفيهاَّ :
أن النرص ب َيد اهلل ،يؤتيه َمن يشاء.

للحق يف النهاية ،وإن صار للباطل َ
وفيهاَّ :
وج ْوالت.
أن ال َغ َلبة
ِّ
قبل ذلك َص ْوالت َ
وفيهاُ :ج ْبن املنافِقني ،وعدم ترصحيهم َع َلنًا بام يف نفوسهم.
وفيها :انتهاز ِ
للمصيبة؛ ليط َعنوا يف الدِّ ين.
أهل النِّفاق ُ
وفيهاِ :ع ْلم اهلل بام مل يكن ،لو كان كيف كان يكون.

وفيهاِ َّ :
ِ
الر َّبان َّية يف االبتِالءات.
بار ال َق ْلب وتنقيتَه ،من أعظم املقاصد َّ
أن اخت َ
وفيها :ترهيب اهلل لعباده ،بأنَّه َي ْع َلم ما يخُ فونَه.
وفيهاَّ :
الكوين هلل.
الرشعي واألمر
أن األمر
َّ
َّ

وفيها :إشار ٌة إىل َد ْفن ُّ
الش َهداء يف مكان َقت ِْلهم؛ يف قوله تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
َّبي َ بر ِّد ُّ
الش َهداء من املدينة إىل ُأ ُحد ل ُيد َفنوا فيه.
أمر الن ُّ
ﮒ ﮓ ﮔ) ،وقد َ

ِ
ٍ
أن اهلل يع َل�م م�ا يف نفوس ِ
ِ
واختبارهم ،ولكن
ابتالئه�م
حاج�ة إىل
العب�اد ،دون
وفيه�اْ َ َّ :
لفائدة ِ
ِ
عباده ومصلحتِهم.
االبتالء
وفيهاَّ :
أن لفظة (لو) بعد حصول املكتوب واملقدَّ ر ،ال تفيد شي ًئا.
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وفيهاَّ :
الشع ،أو عىل أقدار اهلل تعاىل،
أن استعامل (لو) الرشط َّية إذا كان لالعرتاض عىل رَّ

حمر ٌم أشدّ التحريم.
أو لالحتجاج بالقدَ ر عىل املعصية؛ فاستعامهلا عىل هذا َ
الو ْجه َّ

ومنه�ا ُ
ق�ول املنافِقني هن�ا( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) ،ومثل�ه قولهُ م فيام

ي�أيت( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)

اض عىل أقدار اهلل تعاىل.
[آل عمران]156 :؛ فهذا اعترِ ٌ

ِ
ومثله :قول ِ
جاجا بالقدَ ر عىل املعصية( :ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
املرشكني احت ً

ُّخرف.]20 :
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [األنعام ،]148 :وقوهلم( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [الز ُ

ٍ
ف�ات -كأن َ
يقول عىل س�بيل النَّدَ م:
وأيض�ا ،إذا كان�ت (لو) للنَّ�دم
والتحس عىل يشء َ
ً
رُّ

َ
وعمل
الح�زن والنَّدَ م
الس�لعة
ُ
«لو ُ
باب ُ
ألنا تفتح َ
حمرم؛ هَّ
لربحت»-؛ فاس�تعامهلا َّ
بعت هذا ِّ
«وإِ ْن َأ َصا َب َك شيَ ْ ٌء؛ فَلاَ َت ُق ْلَ :ل ْو َأنيِّ َف َع ْل ُت ك َ
َّ
َان ك ََذا َوك ََذا؛ َو َل ِك ْن
الشيطان؛ كام يف احلديثَ :
الشي َط ِ
ان»(((.
ُق ْلَ :قدَ ُر اهلل َو َما َشا َء َف َع َل؛ َفإِ َّن ( َل ْو) َت ْفت َُح َع َم َل َّ ْ
حرج فيه ،فإن كان
ملجرد اخلرب -كقول« :لو ُزرتَني ألكرمتُك»-؛ فال َ
أما اس�تعامل (لو) َّ
اخلرب ِصد ًقا فهو صدق ،وإن كان ك َِذ ًبا فهو حرا ٌم.
وكذا استعامهلا لتمنِّي ٍ
باح -كأن َ
أمر ُم ٍ
لنفعت به الناس» -فال
يقول« :لو َر َزقني اهلل ِع اًلم؛
ُ
حرج فيه.
َ

(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ):

حال املنافِقني؛ أعقبه بتوجيه ِ
ذكر اهلل تعاىل َ
اخلطاب إىل املسلمني؛ فقال :
َ
ولـماَّ َ

وانس�حبوا م�ن مواقعه�م (ﮨ) أهي�ا
وهرب�واَ ،
(ﮥ ﮦ ﮧ) أي :أد َب�روا َ

يبق مع النبي  إلاَّ نحو ثالثة
أكثر جيش املس�لمني ،حتى مل َ
املس�لمون .وقد اهنز َم ُ
عرش اً
رجل (ﮩ ﮪ ﮫ) ومها :جمَ ْع املسلمني وجمَ ْع الك َّفار ،يف غزوة ُأ ُحد.
((( رواه مسلم (.)2664
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َّ
الز َل�ل
وهرب�وا (ﮬ ﮭ ﮮ) أي :أوق َعه�م يف َّ
إن ه�ؤالء الذي�ن تو َّل�وا َ
الذن�وبِ ،
ِ
واخلطيئ�ة (ﮯ ﮰ ﮱ) أي :بس� َب ِ
وق�ع منهم من ُّ
والعصيان
بع�ض ما
ب
َ

النبي .
واملخا َلفة ألمر ِّ

ِ
كر (ال َع ْفو) هنا -م�ع ما تقدَّ م قري ًبا من
س�امح
(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ):
َ
َ
وجت�اوز .وأعا َد ذ َ

قوله ( :ﮠ ﮡ ﮢ)-؛ لتأكيد ال َع ْفو.

َ
املؤاخذة عىل الذنب ،ويكون غال ًبا يف ت َْرك الواجبات .و(املغفرة) تكون
و(ال َع ْفو) :ت َْرك

املحرمات.
ملن َ
وقع يف َّ

رِ
وقع فيهم من
فعف�ا اهلل تعاىل عن عقوبة املس�لمني األُخرو َّي�ة ،وجع َلها مقتَص ًة عىل م�ا َ
ال َقتْل ِ
والمصيبة ،والتمحيص.
واجلراحُ ،

وجتاوز عنه وعن أثره( .ﯜ)ُ :ي ْم ِهل
(ﯙ ﯚ ﯛ) أي :ذو مغفرة ،وسرت للذنب،
ُ
ِعبا َده ،وال ُي ِ
عاجلهم بعقوبته.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الصحابة  الذي ُّفروا يوم ُأ ُحد؛ فال جيوز ال َّط ْعن فيهم هبذا األمر.
مغفرة اهلل جلميع َّ

الش�يطان يس�ت ِ
املس�لم إليقاعه يف اخلطيئة ،ويوايل علي�ه ُّ
وفيهاَّ :
أن َّ
الذنوب واخلطايا
َج ُّر
َ

الواحدة بعد األخرى.

ِ
وفيهاَّ :
آثار طبيع َّية ملعاصيهم.
أن املصائب التي تقع للناس ،إنَّام هي ٌ

أن اإلنس�ان قد ُيعا َقب بوقوع�ه يف معصية ،ألجل معصية أخ�رى ارتك َبهاَّ ،
وفيه�اَّ :
وأن

الج ْمعان.
اهنزموا ً
عصوا َ
أيضا ،وتو َّلوا يوم التقى َ
فالرماة الذين َ
الذنب يتو َّلد من الذنب؛ ُّ

وفيه�اَّ :
َص بأمل البدَ ن ،أو خس�ارة املال والولد ،ونح�و ذلك؛ وإنَّام قد
أن العقوب�ة ال ختت ُّ
ِ
تك�ون ِ
بخ ٍ
ذالن عن الطاعات ،كام قال احلس�ن َّ :
حرم به
«إن الرجل ل ُيذنب الذنب ،ف ُي َ
قيام الليل»(((.
((( املجا َلسة وجواهر العلم ( )262/2للدِّ ين ََوري.
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وفيهاِ :ح ْلم اهلل تعاىل ،بعفوه عن ُعقوبة من يست ِ
َح ُّق ال ُعقوبة.
َ
َ

خل عىل َمن اعتصم باهلل ،وال يستطيع أن يتس َّلط عليه إلاَّ
الشيطان ليس له َمدْ ٌ
وفيهاَّ :
أن َّ
ِ
ٍ
حمرم.
إذا أدخ َله العبد عىل نفسه بنفسه ،وفتح له ال َّث ْغرة ،بترَ ْ ك
واجب ،أو ف ْع ِل َّ
أن م�ن ص�دق يف توبته ،ون ِ
َ�د َم عىل تفريطه؛ َّ
فإن اهلل يحُ ْ ِس�ن إلي�ه ،ويفتَح له باب
وفيه�اَ َّ :
التوبة واألَ ْو َبة.
وفيهاَّ :
أن املعايص تقع من الصاحلني ومن الفاس�قني ،ولكنَّها ختت َِلف من ِجهة :اإلكثار،

والدرجة.
واإلرصار،
َ

(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ):

ُ
ث�م هن�ى اهلل تعاىل عب�ا َده املؤمنني عن ُمش�اهبة الكافرين ،الذين أفس�دَ َّ
�يطان ُق ُلوهبم
الش

بالوساوس واملعتَقدات الباطلة؛ فقال :
َ

(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) أي :ال تتش� َّبهوا بالكافري�ن ،أو املنافقين يف
ِ
اعتقادهم الفاسد (ﯥ ﯦ) أي :عن إخواهنم -يف الكُفر أو الن ََّسب( -ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ) أي :س�ا َفروا فيها للتجارة والك َْس�ب ،فامتوا (ﯫ ﯬ ﯭ) أي :خرجوا يف
ال َغ ْزو ،ف ُقتِلوا.
خيرجوا؛ (ﯱ ﯲ) يف سفرهم (ﯳ ﯴ) يف
قالوا( :ﯮ ﯯ ﯰ) أيُ :مقيمني مل ُ

َغزوهم.

(ﯵ ﯶ ﯷ) أي :اعتقا َده�م وقولهَ �م وظنَّه�م الباط�ل (ﯸ ﯹ ﯺ) أي:
يتعذبون به عىل ِ
وأس ًفاَّ ،
موت إخواهنم و َقت ِْلهم.
ندَ ًما ُ
وحزنًا ،وغماًّ َ
ثم قال تعاىل ر ًّدا عليهم( :ﯼ ﯽ ﯾ) أي :بيده األمر َ
والخ ْلق ،فال حييا أحدٌ  ،وال
ِ
يموت إلاَّ بمشيئتِه وقدَ ِره ،وال يزاد يف ُعمر ٍ
أحد ،وال ُين َقص منه إلاَّ
بقضائه وقدَ ِره.
ُ
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ِ
أن ِ
«القتال يق َطع اآلجال» اعتقا ٌد ٌ
فاعتِق�اد َّ
القاعد
باطل؛ فق�د يحُ يي اهلل الغازي ،و ُيميت

يف البلد.

ٍ
لع عليه ،ف ُيجازيكم به.
رش (ﰃ) أيُ :م َّط ٌ
(ﰀ ﰁ ﰂ) من خري أو ٍّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:
حتريم التش ُّبه بالك َّفار.

ِ
ِ
وفيهاَّ :
واعتقاده.
وعم ِله،
أن املسلم يتم َّيز عن غري املسلم بقولهَ ،

ِ
ِ
املصائب؛ َّ
وفيه�اَّ :
ألن
مواجهة
الح رْسة ،و ُيعني عىل َ
أن اإليامن باهلل وقضائه وقدَ ِره يمنَع َ
هيد َق ْلبه ،في ْثبت ،كام قال تعاىل يف ٍ
ؤمن باهلل ِ
من ي ِ
آية أخرى( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
َ َ ُ
َ ُ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [التغابن.]11 :
ِ
وفيهاَّ :
ب َّ
والح رْسة.
َّفيس ،واألمل َ
أن االعتقادات الباطلة س َب ٌ
للشقاء الن ِّ

للمصابني يف ُأ ُحد ،بما يمنَع من زيادة آالمه�م ،وبام يخُ َ ِّفف عنهم
وفيه�ا :معالجَ ة نفس� َّية ُ

بالرضا بالقضاء ،والتسليم َّ
بأن احلياة واملوت قدَ ٌر من اهلل ،ال ُبدَّ أن يقع كام
المصيبة ،باألمر ِّ
ُ
ِ
حصل من موت ِ
َ
أقاربِكم؛ َّ
أجل اهلل إذا جاء
أيا املؤمنون -بامفإن َ
يريد  ،فال َت ْبتَئس�وا هُّ

ال َّ
اخلروج من املدينة.
ب يف حصوله
يؤخر ،واملوت
َ
مكتوب مقدَّ ٌر ،وليس الس َب ُ
ٌ

والح رْسة ،والندامة عىل فوت
وفيها :تعذيب اهلل للكافرين يف الدُّ نيا قبل اآلخرة ،بال َغ ِّمَ ،

املحبوب.

وفيهاِ َّ :
للح رْسة.
ب َ
أن ق َّلة اليقني باهلل س َب ٌ

ويف اآلي�ة :النهي عن القول الباطل ،وأنَّه ينش�أ عن اعتقاد باط�ل؛ فمقوالت أهل البِدَ ع
ِ
اً
وقر يف ُق ُلوهبم من اعتقاداهتم الفاسدة.
مثل -ناشئة عماَّ َوفيهاَّ :
أن اإلقامة والسفر ليستا مؤ ِّثرتَني يف احلياة واملوت؛ فقد يحُ يي اهلل املسافِر ،و ُيميت
املقيم ،ويحُ يي الغازي ،و ُيميت القاعد.
المخ َّبأة يف الصدور.
وفيها :ا ِّطالع اهلل عىل العقائد ُ
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وفيه�اُ :س�وء مقصد املنافِقين ُ
تنفري املؤمنني عن اجله�اد ،بمقولة:
وخبثهم ،يف إرادهت�م َ

خترجوا للغزوات القادمة حتى
فكأن�م يقولون هل�م :ال ُ
(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) ،هَّ

ال متوتوا!

ِ
وفيهاَّ :
خري ممَّن يموت يف بيته موت َة البعري.
أن َمن يموت يف اجلهاد ،ويستَوجب الثواب؛ ٌ

الواقع ،وال ينفع ِ
أن النَّ�دَ م عىل ما وقع من القضاء ،ال ي َغي ِ
وفيه�اَّ :
النادم ،بخالف النَّدَ م
ُ رِّ
َ
للتوبة ،واستِ ِ
ِ
عىل التفريط؛ فهو ِ
فات.
ب
دراك ما َ
موج ٌ
الشع ،أو عىل أقدار اهلل تعاىل ،أو لالحتجاج
وفيهاَ :ذ ُّم استِعامل (لو) ،يف االعرتاض عىل رَّ
التحس والتَّندُّ م عىل ٍ
فات.
بالقدَ ر عىل املعصية ،أو
أمر قد َ
رُّ
يفرط فيه اإلنسان.
ويف اآلية :توجي ٌه بعدَ م النَّدَ م عىل ما مل ِّ

وفيها :حتفيز املؤمنني للجهاد يف سبيل اهلل ،وتشجيعهم عىل قتال أعداء اهلل ،والنهي عن

التأ ُّثر بكال ِم َمن يث ِّبطهم عن ذلك.

وفيه�اَّ :
تتضمن هتديدً ا ملن ُيش�ابِه الك َّفار واملنافِقني
أن املوعظة با ِّطالع اهلل عىل األعامل،
َّ

يف أقواهلم واعتقاداهتم الباطلة.

ينتهي بس� َب ٍ
أن األَ َج�ل املكت�وب إذا مل ينت َِه بس� َب ٍ
وفيه�اَّ :
ب آخر ،كام قيل:
ب معينَّ ؛ فال ُب�دَّ أن َ
ِ
يتفاوت ،فام دام املوت سيأيت
«تعدَّ دت
األسباب ،واملوت واحد» .لكن شرَ َ ف الميتات ومواقعها َ
ُ
ِ
ِّ
فليحرص اإلنسان أن تأت َيه َمن َّيته عىل عمل صالح ،وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر.
بكل حال؛

(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ):

بحس�ن اجلزاء والعاقبة؛
ثم رَّ
بش اهلل تعاىل َمن ُيقتَل من املؤمنني أو يموت يف س�بيل اهللُ ،
حيمل معنى ال َقس�م ،وتقدير ال�كالمِ :
فق�ال تعاىل( :ﰅ ﰆ) :هذا ِ
«وع ِّزيت وجاليل،
َ
لئن ُقتِلتم» (ﰇ ﰈ ﰉ) أي :يف اجلهاد .أو خرجتُم م ِ
اجا ،أو معت َِمرين،
هاجرين ،أو ُح َّج ً
ُ
أو دعا ًة يف سبيله ،ف ُقتِلتُم.
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خملصني هللِ ،
(ﰊ ﰋ) يف بيوتك�م ،أو يف أي م�كان آخر ،وكنتُم عىل التوحي�د ِ
عاملني
ِّ

بطاعته.

يش�م ُلكم هبا؛
(ﰌ ﰍ ﰎ) يسُت�رُ هبا ُذنوبكم ،ويتجاوز هبا عنكم (ﰏ) منه
َ

وحطام الدُّ نيا الفاين.
(ﰐ ﰑ ﰒ) من األموال ُ

(ﭑ ﭒ) يف َحضرَ ٍ أو َس� َف ٍر (ﭓ ﭔ) يف اجلهاد أو يف غريه؛ (ﭕ ﭖ ﭗ)

أي :جُت َمعون ،فتُالقونه ل ُيجاز َيكم عىل أعاملكم.

ِ
ِ
لرشفه ومنزلته؛ ألنَّه ش�هاد ٌة
وتقديم ذكر (ال َقتْل) يف اآلية األوىل عىل ذكر (املوت)؛ بيانًا َ

يف سبيل اهلل.

وتقديم ِذكر (املوت) عىل (ال َقتْل) يف اآلية الثانية؛ إشار ًة إىل أنَّه أكثر وقو ًعا من ال َقتْل.

ويف اآليتَني من الفوائد:

املوعظ�ة بع�د الرتغيب؛ فإنَّه ق�ال يف اآلي�ة األوىل( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) ،وقال يف

الثانية( :ﭕ ﭖ ﭗ).

وفيهاَّ :
أن املنافِقني والك َّفار حريصون عىل جمَ ْع األموال.

وفيهاَ :ف ْضل ال َقتْل يف س�بيل اهلل -وعىل رأس�ه :اجلهاد .-ويدخل فيهَ :من ُقتِ َل يف األمر
احلق ،ويف الدَّ عوة إىل اهلل ،ويف طريقه لط َلب ِ
الع ْلم،
المنكَر ،ويف بيان ِّ
باملعروف والنهي عن ُ
ُّ
وكل َمن ُقتِ َل يف مصلحة الدِّ ين.
ات بغري أيدي الك َّفار،
وفيهاَ :ف ْضل َمن مات يف سبيل اهلل يف َس َفر اجلهاد ،ولو كان ممِ َّ ْن َم َ
ٍ
ٍ
سقوط عن دا َّبة ،ونحو ذلك.
مرض أو
مات من
كمن َ
َ
أن ِ
ُ
وفيهاَّ :
خري من الدُّ نيا.
انقضاء األجل يف سبيل اهلل ،ينت َِقل به
اإلنسان إىل ما هو ٌ

بني املغف�رة والرمحة لتكت َِم َل س�عاد ُة
والج ْمع َ
المصابينَ ،
وفيه�ا :تس�لية اهلل للمؤمنين ُ

ُّ
الش َهداء.

أن ِ
وفيهاَّ :
املرجع إىل اهلل ،مهام طا َل ْت حيا ُة اإلنسان.
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التنافس لنَيل َّ
ليس�ه َل عىل طلاَّ ب َّ
واخلروج
الش�هادة،
الش�هادة
وفيها :حتقري أمر الدُّ نيا؛
ُ
ُ
ُ
من الدُّ نيا.
ويف ِذكْ�ر (املغف�رة) قب�ل (الرمح�ة) :الت ْ
بني:
الج ْمع َ
َّخلية قبل الت َّْحلي�ة ،وفيها إش�ار ٌة إىل َ

اخلوف من العقاب ،وط َلب الثواب.

الصحابة الذين قدَّ موا أرواحهم يف س�بيل اهلل ،والبِش�ارة لقتىل ُأ ُحد
ويف اآليتينَ :ف ْض�ل َّ

من املؤمنني .

وفيهاَّ :
أن ال َقتْل واملوت يف سبيل اهلل ليس ممَّا يحُ َذر؛ وإنَّام هو ممَّا ُيط َلب ،ويحُ َرص عليه.

(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 ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ):

َ
أمر قائدهم،
حصل يف ُأ ُحد من اهلزيمةُ :مصيب ًة عظيم ًة،
ولـماَّ كان ما
َ
خالف فيها اجلنو ُد َ
َ�ر اهلل  هن�ا مكان َة هذا
أكثره�م،
َ
الرج�وع؛ َذك َ
فثب�ت  ،ودعاه�م إىل ُّ
واهن�ز َم ُ
ِ
جنود ِه ،ا َّلذين تس َّببوا يف اهلزيمة؛ فقال
وحس َن ُخ ُلقه ،وما ينبغي عليه جتاه
القائد ،و َف ْض َلهُ ،
سبحانه:
(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) (الب�اء) س� َبب َّية ،أي :بس� َب ِ
ص�ار ال ِّلني من
ب رمح�ة اهلل العظيمة؛
َ

لت ما
وحتم َ
والس ُ
�هولة م�ن أخالق�ك (ﭝ ﭞ) أي :يف قول�ك ،و ُمعاملت�كَّ ،
طبع�كُّ ،
جرى منهم.

(ﭠ ﭡ ﭢ) أي :جاف ًي�ا يف كالم�ك ،عني ًف�ا ش�ديدً ا (ﭣ ﭤ) وقاس� ًيا؛

حتملوك ،ولت َف َّرقوا عنك ،وتبا َعدوا.
(ﭥ ﭦ ﭧ) أي :ما َّ

ِ
قصوا فيه من ح ِّقك.
ـحهم،
َ
(ﭩ ﭪ) أي :سام ْ
وجتاو ْز عن زلاَّ هتم وما رَّ
حق اهلل تعاىل.
ادع هلم باملغفرة ،عن تقصريهم يف ِّ
(ﭫ ﭬ) أيُ :

(ﭭ ﭮ ﭯ) أي :اس� َت ْط ِلع رأهيم يف أمور الدِّ ي�ن والدُّ نيا ،التي ت َِر ُد عليك ،ممَّا

الح ْرب ولقاء العدو ،وإرسال ال ُبعوث ،ونحوها.
كم ،مثل :أمور َ
ليس هلل فيه ُح ٌ
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ِ
فش�اور أصحا َب�ه يف َب�دْ ٍر ،و ُأ ُحد،
الر َّبان َّي ِة؛
وق�د َع ِم َ�ل
َ
النب�ي  هب�ذه الوص َّي�ة َّ
ُّ

والحديب َية ،واستش�ار عل ًّيا وأس�امة  يف حادثة اإلف�ك((( ،وعىل رأس َمن
واخلن�دَ قُ ،

وعمر .
كان يستشريهم :وزيراه :أبو بكر
ُ
«الم ْست ََش ُار ُم ْؤتمَ َ ٌن»(((.
وقال ُ :

(ﭱ ﭲ) وجزمت عىل فِعل ٍ
وقصدت إمضا َءه؛ (ﭳ ﭴ
املشاورة-
يشء -بعد
َ
َ َ
َ
ْ

ﭵ) واعت َِمد عليه ،وثِق به سبحانه.

(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) واملعت َِمدين عليه ،يف مجيع أمورهم ،رُفي ِشدهم إىل ما فيه اخلري

والصالح هلم.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ ِ
النبي  هو من توفيق اهلل له ،ومن إكرامه تعاىل ألصحابه .
أن لـني جانب ِّ

َّبي  ألصحابه يف معركة ُأ ُحد وغريها.
ويف اآلية :ال َّثناء عىل قيادة الن ِّ

أي س َبب يف اهلزيمة.
َ
ويؤخذ منها :براءته  من ِّ
ِ
المخا َلفة
المالمة والتعنيف عىل ما
صدر منه من ُ
َ
وفيها :أنَّه كان يف املسلمني َمن يستَح ُّق َ
ِ
بالحسنى.
النبي  بمعاملتهم مجي ًعا ُ
واهلزيمة ،ومع ذلك ُأم َر ُّ
وفيها :العفو عن األصحاب ،وعدم مؤاخذهتم؛ حتى ال ِ
ينفروا ،وال ين َف ُّضوا عن الصاحب.
َ
َ
أن َّ
وفيهاَّ :
غليظ ال َق ْلب ،ال جيتمع حو َله أحدٌ .
الفظ:
الخ ُلق من أسباب ِ
وفيهاَّ :
أن ُسوء ُ
انفراط َع ْقد اجلامعة.
وفيها :استِغفار اإلمام والعالِـم ألصحابه.

وفيه�ا :أمه َّية ُّ
ش�اورة أصحابه ،مع
الش�ورى وفضله�ا؛ حيث ُأ ِم َ�ر
بم َ
النب�ي ُ 
ُّ
ِ
وكامل العقل الذي وه َبه اهلل إ َّياه ،ولو اس�تغنى أحدٌ عن ُّ
ورى ،لكان
اس�تغنائه بالوحي،
الش َ
النبي  أغنى الناس عنها.
ُّ
((( رواه البخاري ( ،)2661ومسلم (.)2770

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)6700
((( رواه أبو داود ( ،)5128والرتمذي ( ،)2822وابن ماجه (،)3745
َّ
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وفيه�ا :أمه َّي�ة معرفة مقادير ال ُعق�ول واألفهام ،وصالح اآلراء؛ النتخ�اب أص َل ِحها ،أو

الج ْمع بينها.
َ

وفيه�اَّ :
أن م�ن فوائد ُّ
الش�ورى :عدم االس�تِبداد بال�رأي ،واجتِامع ال ُق ُل�وب ،وحصول

املطلوب ،و َد ْفع َلوم النَّفس والغري عن املستَشري.

وفيه�ا :حتصيل األجر والث�واب ،بامتِثال األمر ،وإزالة ما يق�ع يف ال ُق ُلوب عند حدوث

املكروب.

تواضع املستَشري ،وتطييب خواطر املستَشارين ،وظهور منزلتهم عند املستَشري.
وفيهاُ :

ويف اآليةَّ :
الس ِّيد ينبغي أن يكون ل ِّينًا.
أن َّ

وفيها :تدريب األفراد عىل اس�تِنباط الصواب ،وتنش�يط النفوس واس�تِجالب احلامس

ألنم صاروا شرُ َ كاء فيه لـماَّ َ
رأيم.
بذلوا هَ
للمشاركة يف األمر؛ هَّ
ُ

َّذبذبَّ ،
وفيها :محُ َاربة الترَّ ُّدد والت ُ
الح ْزم وال َع ْزم وال ِّلني.
وأن عىل القائد أن يجَ ْ َمع َ
بني َ

ً
وفيه�اَّ :
تنفيذا للش�ورى-؛ فال َي ِص ُّح أن ين ُق َضرش َع يف العمل
أن الرئي�س والقائد إذا َ
عزيمتَه ،ما مل يتبينَّ ْ ُوجو ُد ُم ِ
عار ٍ
راجح؛ َّ
ٍ
ف ،و َف َش ٌل.
ض
وض ْع ٌ
رضرَ ،
ألن الترَّ ُ
اجع ٌ
وفيهاَ :ف ْضل التوكُّل عىل اهلل ،وحم َّبة اهلل ألهل التَّوكُّل.

ِ
وفيه�اَّ :
ب من
أن تفوي�ض األم�ر إىل اهلل ال ُين�ايف األَ ْخ َذ باألس�باب ،واالستش�ارة س� َب ٌ

األسباب.

أن َأمر النبي  باملشاورة هو دعو ٌة ملن دونه -من ِ
األئ َّمة والقادة -إليها؛
َ
ِّ
وفيهاَ ْ َّ :

دور األمر إىل األعىل شأنًا -مع استغنائه عنهُّ -
يدل عىل َّ
َّ
أن األدنى مقصو ٌد بذلك من
ألن ُص َ

باب أوىل.

ِ
واآلمر أوىل
أمر نب َّيه  بال َعفو عنهم،
وفيهاَ :عفو اهلل عن َّ
الصحابة  ؛ ألنَّه َ

ِ
أمر به.
بف ْعل ما َ

وفيها :استِش�ارة َم ْن هو ٌ
أهل لالستِش�ارة؛ َّ
أمر نب َّيه  باستِش�ارة
فإن اهلل تعاىل َ
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أصحاب�ه -وهم ال ُعدول ال ِّثقات-؛ فينبغي عند االستِش�ارة يف املس�ائل الرشع َّية الدِّ ين َّية أن
ِ
جمر ًبا.
يك�ون املستَش�ار عالِ اًـم ،ثق ًة،
َ
صاحب دي�ن ،ويف أمور الدُّ نيا عليه أن يستَشير عاق اًل ِّ
اً
بالح ْرب ،وأعي�ان النَّاس فيام يتع َّل�ق باملصالح
فيستشير
مثًل� -قادة اجلي�ش فيام يتع َّل�ق َالعا َّمة.

ويف اآلية :النَّهي عن ال َفظاظة يف األقوالِ ،
وغ َلظ ال َق ْلب يف األفعال.

ِ
بم َس ِّببها وخالِقها.
الج ْمع َ
وفيهاَ :
بني األَ ْخذ باألسباب ،واالعتصام ُ

وفيه�اَّ :
بمصيب�ة ،أو هبداية ،أو يتخلىَّ عنه
أن ال َق ْل�ب إذا رش َد عن اهلل؛ فإنَّه قد ُيعيده إليه ُ

-والعياذ باهلل.-

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):

ولـماَّ حص َلت اهلزيم ُة يف ُأ ُحد؛ بس� َب ِ
ب تقصري بعض املس�لمني ومعصيتهم؛ َّ
حذرهم اهلل
ِ
ِ
نرصهم ،وإذا تو َّلوا عنه خذهلم؛
تعاىل من ف ْعل أسباب اخلذالن ،وبينَّ هلم هَّأنم إذا عا ُدوا إليه َ
فقال تعاىل:
َّصر ،و ُي ِعنْك�م علي�ه؛ (ﭿ ﮀ ﮁ) وال
(ﭼ ﭽ ﭾ) أي :هَ َي ْ
�ب لك�م الن َ

قوته.
َي ْق َه ْركم أحدٌ  ،مهام كانت َّ

ِ
َّ
و(اخل�ذالن)ِ :ض�دّ النرص.
يتخ�ل عنك�م ،و َيْت�رْ ُ ْك نُرصتك�م.
(ﮃ ﮄ) أي:
ِ
ينصكم من بعد
(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) :اس�تفهام بمعنى النَّفي؛ أي :ال أحدَ رُ
ِخذالنه لكم.
(ﮌ ﮍ) الغالِ�ب ِ
وخيص�وه باالعتِماد ،وال ِ
يرصفوا
القاه�ر (ﮎ ﮏ)
ُّ

شي ًئا من التوكُّل إىل غريه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

وجوب تعليق ال َق ْلب باهلل وحدَ ه يف ط َلب االنتِصار.
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ذكره�ا يف اآليتَين  56 ،55م�ن
وفيه�ا :وج�وب األَ ْخ�ذ بأس�باب النصر ،وق�د ج�اء ُ

وجمم ُلها :اإلخالص هلل ،وطاعة رس�وله
س�ورة النُّور واآليتَني  41 ،40من س�ورة َ
الح ِّجَ .
المنكَر.
 ،وإقام َّ
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واألمر باملعروف والنهي عن ُ

اخلذالن ،وقد جاء ذكرها يف ٍ
وفيها :التحذير من فِعل أس�باب ِ
آيات أخرى؛ ومنها :يِّ
تول
ْ
ُ

ناصهتم.
الك َّفار و ُم رَ

ويف اآلية :إفراد اهلل تعاىل بالتوكُّل عليه ،ووجوب ذلك؛ كام يف قوله( :ﮌ ﮍ ﮎ

الحْص�رْ  ،بخالف ما لو قيل« :فليتوكَّل املؤمنون
ﮏ) ،وتقدي�م ما ح ُّقه التأخري ُيفيد َ
عىل اهلل».
ألن ِ
وفيه�ا :خطورة ِ
اخلذالن على املؤمنني؛ َّ
(اخل�ذالن) هو :التخليِّ والَت�رَ ْ ك يف مواطِن

االحتي�اج .ول�ذا فالتوكُّل أعظم ما يك�ون يف مقام احلاجة؛ كام يظه�ر جل ًّيا يف طلب النرص،

وال�رزقِّ ،
ناصا غري اهلل ،وال
ِّ
والش�فاء ،كام قيل يف تعري�ف (التوكُّل)« :ألاَّ تط ُلب لنفس�ك رًِ
ش�اهدً ا غري اهلل» ،وطل�ب الرزق بمعصي�ة اهلل م ٍ
ِ
ِلرزق�ك ِ
ناف
لعم ِلك
ُ
ِّ
خازنً�ا غير اهلل ،وال َ
ِ
للتوكُّل ،كام فعل الرماة يف تَرك ِ
للغنائم؛ فكانت اهلزيمة.
مواقعهم ،طل ًبا
ْ
ُّ
وفيها :بالغة القرآن .ومن أمثلته يف اآلية :إيرا ُد االستِفهام بمعنى النفي؛ ليكون أبلغ يف

النفي؛ كقوله( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) أي :ال أحدَ ينرصكم.

ومنه�ا :اس�تعامل النف�ي املق َتِض�يِ لل ُعم�وم ،يف قول�ه( :ﭿ ﮀ ﮁ) ،و(ال) نافي�ة
نكرة ،والن ِ
للجنس ،و(غالِب) ِ
َّـكرة يف سياق النفي تُفيد ال ُعموم.
ِ
والح رْص ،كما يف قوله( :ﮌ ﮍ
ومنه�ا :تقديم ما ح ُّق�ه التأخري؛ ل ُيفي�د االختصاص َ
ﮎ ﮏ).
ومنه�ا :اس�تِعامل المقابِل ِ
الضدِّ ؛ َّ
ظه�ورا يف املعنى إذا ُق ِر َن معها
ألن الكلمة تزداد
وذكُر ِّ
ً
ُ
ِ
ِضدُّ ها ،كام جاء يف ِذكر (اخلذالن) ُمقابِل (النرص).

ومنه�ا :اس�تِعامل االلتِف�ات ،وهو :االنتق�ال من ِ
اخلط�اب إىل ال َغيبة ،أي :من أس�لوب
املخا َط�ب إىل ِ
الغائ�ب ،أو العك�س؛ للتنبيه .فقد خاط َبه�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
يقل« :فتوكَّلوا».

ومنها :اس�تِعامل أس�لوب النفي األش�دِّ  ،يف قوله( :ﭿ ﮀ)؛ ليطمئنُّوا .واس�تِعامل
أس�لوب النفي باالس�تِفهام -وهو أقل ِش�دَّ ة -يف قول�ه( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)؛ وذلك

تل ُّط ًفا باملؤمنني.

ُّ
أمر نب َّيه 
ويف اآلية -مع التي قبلها :-التأكيد عىل التوكُّل،
واحلث عليه؛ فإنَّه قد َ

أمر املؤمنني ُعمو ًما به فقال( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)،
به فقال( :ﭳ ﭴ ﭵ) ،ثم َ

ولبيان أنَّه من أعظم أسباب النرص.

وفيه�اَّ :
أن التَّ�وكُّل عىل اهلل من مقتَضي�ات اإليامن ،وكام يزيد اإليمان وين ُقص؛ فكذلك

يزيد التوكُّل وين ُقص َ -ت َب ًعا له.-

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ):

بعض املنافِقني،
اهتمه به ُ
ذكر هنا براءتَه ممَّا َ
ذكر اهلل تعاىل ُحس َن ُخ ُل ِق نب ِّيه ؛ َ
ولـماَّ َ
ٍ
من أنَّه َّ
غنيمة قبل ِق ْس َمتها؛ فقال تعاىل:
غل من
بمقامه الرشي�ف (ﮔ ﮕ) أي :خيون ،ال باألَ ْخ ِذ
(ﮑ ﮒ ﮓ) أي :ال َيلي�ق ذل�ك َ
ٍ
ِ
املنزل عليه.
الوحي َّ
من غنائم املعركة خفي ًة لنفسه ،وال بإخفاء يشء من َ
وأيضا ،فال جيوز أن ُي َغ َّل ،بأن خيونَه أحدٌ .
ً

ـخ�ن ،باألَ ْخ ِ
(ﮗ ﮘ) أيَ :ي ُ
�ذ م�ن الغنيمة؛ (ﮙ ﮚ ﮛ) كام ه�و ،يحَ ْ ِمله عىل

َ
ليكون له فضيح ًة عىل رؤوس األشهاد.
ُعنُقه (ﮜ ﮝ)؛

واخليانة فيه .ورش ًعاِ :
و(ال ُغل�ول) لغ� ًةَ :أ ْخ ُذ اليشء ِخفي� ًةِ ،
اخليان�ة يف الغنيمة .ويدخل
فيه :االختِالس من بيت مال املسلمني.
الوعيدُ الش�ديدُ يف عقوبة ِّ
وه�و من كبائ�ر ُّ
الغال ي�و َم القيامة؛ فعن أيب
الذنوب ،قد جاء َ
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َ�ر ال ُغ ُل َ
ُه َر ْي َ�ر َة َ ،ق َالَ :قا َم فِينَا َر ُس ُ
ولَ ،ف َع َّظ َم ُه َو َع َّظ َم
�ول اهلل َ ذ َ
ات َي ْو ٍمَ ،ف َذك َ
�ال« :لاَ ُأ ْل ِف َّ َأحدَ كُم يجَ ِ�يء يوم ِ
�م َق َ
الق َيا َم ِة َعَل�ىَ َر َق َبتِ ِه َب ِع ٌري َل� ُه ُر َغا ٌء (وهو صوت
ينَ َ ْ
َأ ْم َ�ر ُهُ ،ث َّ
َُْ َ
ول اهللَ ،أ ِغ ْثنِيَ ،ف َأ ُق ُ
ولَ :يا َر ُس َ
البعري)َ ،ي ُق ُ
ول :لاَ َأ ْم ِل ُك َل َك َش ْي ًئاَ ،قدْ َأ ْب َل ْغت َُك!
لاَ ُأ ْل ِف َّ َأحدَ كُ�م يجَ ِيء يوم ِ
الق َيا َم ِة َعلىَ َر َق َبتِ ِه َف َر ٌس َل ُه حمَ ْ َح َم ٌة (صوت الفرس)َ ،ف َي ُق ُ
ول:
َي�نَ َ
ْ
َُْ َ
ول اهللَ ،أ ِغ ْثنِيَ ،ف َأ ُق ُ
َيا َر ُس َ
ول :لاَ َأ ْم ِل ُك َل َك َش ْي ًئاَ ،قدْ َأ ْب َل ْغت َُك!
لاَ ُأ ْل ِف َّ َأحدَ كُم يجَ ِيء يوم ِ
ولَ :يا َر ُس َ
الق َيا َم ِة َعلىَ َر َق َبتِ ِه َشا ٌة لهَ َا ُث َغا ٌء (صوت الشاة)َ ،ي ُق ُ
ول
ينَ َ ْ
َُْ َ
ِ
اهللَ ،أ ِغ ْثنِيَ ،ف َأ ُق ُ
ذكر الشاة ،والنَّفس ،وال ِّثياب،
ول :لاَ َأ ْمل ُك َل َك َش ْي ًئاَ ،قدْ َأ ْب َل ْغت َُك! ،»...ثم َ
والذهب ِ
َّ
والف َّضة(((.

ض ُظ ْلم؛ َطو َق�ه اهللُ إِياه يوم ِ
ِ
ِ
ويف احلدي�ثَ « :م ِ
الق َيا َم ِة ِم ْن َس� ْب ِع
�ن ا ْق َت َط َع شْب�رًْ ا م� َن األَ ْر ِ اً َّ ُ
َّ ُ َ ْ َ
ني»(((.
َأ َر ِض َ
�ازى وتُع َط�ى (ﮡ ﮢ) س�وا ًء كان�ت غا َّل� ًة أو غري ذلك (ﮣ
(ﮟ ﮠ) أي :جُت َ

ﮤ) أي :ما اقرت َفت وفع َلت (ﮥ ﮦ ﮧ) ال بنَقص ثواب ،وال بزيادة عقاب.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
اإلش�ارة إىل معاتَب�ة الرماة؛ فكأنَّه يقول هلم :ملاذا تركتُ�م ِ
الغنائم؟
مواقعكم لتصيبوا من
ُّ
ُ
ختش�ون أن حُت َرموا من نصيبكم منها؟ َأو ما َع ِلمتُم َّ
أكنتُم َ
أن نب َّيكم  ال خيون ،وال
يأخذ منها شي ًئا ،وسيعطيكم نصيبكم؟ فلامذا عصيتُموه وتركتُم ِ
مواقعكم؟

أن النب�ي  ال يليق به ُغلول املال ،وال ُغلول ِ
الع ْل�مَّ ،
وفيه�اَّ :
وأن ال ُغلول دنا َءة
َ
َّ
وخس�ة؛ فلا يليق ه�ذا بمقام األنبي�اء ،وليس من ِش�يمهم ِ
ِ
اخليانة بجميع أنواعه�ا؛ فالن َُّّبوة
َ
َّ
ِ
واخليانة ال جتت َِمعان.
ِ
الكبائ�رَّ ،
وأن الفضيح َة ي�و َم القيامة زي�اد ٌة يف عذاب
وفيه�ا :حتري�م ال ُغل�ول ،وأنَّه م�ن

صاحبه.

((( رواه البخاري ( ،)3073ومسلم (- )1831واللفظ له.-
((( رواه البخاري ( ،)3198ومسلم (- )1610واللفظ له.-
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ِ
ِ
وفيهاَّ :
�متها ِخيان ٌة للمسلمني ،سوا ًء ألفراد اجليش،
أن األَ ْخذ من غنائم املعركة قبل ق ْس َ
ُ
إثًم� إذا ُأ ِخ َذت وهي عند
أو جلمي�ع املس�لمني
بالخ ُمس الذي يذهب لبيت املال -وتزداد اًنبي ُي ِ
رشف عىل ِق ْسمتها.
ٍّ

وفيه�اَّ :
خاصا
بحا يف ِّ
حق أصحاب املناص�ب الدِّ ين َّية .وليس ال ُغلول ًّ
أن ال ُغل�ول يزداد ُق ً
ِ
أخذ م�ن ٍ
ح�ق؛ فهو ٌ
بغنائ�م املعرك�ة؛ ُّ
ف�كل َمن َ
أيضا:
مال عا ٍّم بغري ٍّ
داخل فيه .ويدخ�ل فيه ً
ُغلول الكتُب ،باستعارهتا ثم َمن ِع َر ِّدها إىل أصحاهبا.
وفيهاَّ :
أن اجلزاء من ِجنس العمل؛ لقوله( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ).

وفيه�ا :إثب�ات ُقدرة اهلل تعاىل؛ َّ
فني يف الدُّ نيا؛ فيأيت به اهلل  يو َم
فإن املغلول يك�ون قد َ
الدِّ ين.
وفيه�اَّ :
أن اإلنس�ان ال ينت َِفع بث�واب ما مل َيك ِْس�به؛ فال فائدة من إهداء ث�واب الطاعات

لألم�وات أو األحياء .و ُيس�تثنَى من هذا :م�ا َّ
كاحل�ج وال ُعمرة عن
دل الدليل عىل وصوله،
ِّ

والصدَ قة ،وغريها.
امل ِّيت ،والدُّ عاء ،وصيام الن َّْذر عنهَّ ،

وح ْرمة أموال املسلمني.
وفيها :تعظيم ِّ
حق املسلم عىل املسلمُ ،

أن بعض م�ن يذهب للجهاد يق�ع يف ِ
وفيه�اَّ :
وش�ق عصا
اخليانة واملعصية؛ كاالنتِحار،
ِّ
َ

يِّ
�جاع -أو القتال
الطاع�ة على أميره،
والتول ي�و َم َّ
الري�اء بالقتال -ل ُيق�الُ :ش ٌ
الز ْح�ف ،أو ِّ

عصب َّي�ة ،ال بن َّي�ة إعلاء كلم�ة اهلل ،ونحو ذلك من املع�ايص والكبائر ،ا َّلت�ي حتدُ ث حتى يف
األحوال ِ
العصيبة اخلطرية.

(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ):

ذك�ر اهلل تع�اىل توفيتَ�ه َّ
أردف ذلك
كل نف�س ما كس� َبت -على وج�ه ال ُعم�وم-؛
َ
َ
ولـَّم�اَّ
واملقارنةَّ ،
وأن جزاء املطيعني ليس كجزاء املسيئني؛ فقال تعاىل:
بالتفصيل
َ
(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) أي :س�عى يف حتصيل ِرضاهِ ،بف ِ
عل الطاعات وت َْر ِك املعايص

(الس َخط) :هو الغضب الشديد
ومنها ال ُغلول( -ﮭ ﮮ)َ
ورجع (ﮯ ﮰ ﮱ) َّ
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مش�تق من
اس�م م�ن أسماء النَّ�ار .قيل:
(ﯓ) َم ْر ِجع�ه و َمس�كنه (ﯔ) وه�و
ٌّ
ٌ
ألنا
«ج َه َم�ه» إذا َ
(الج ْه�م) ،وه�و الكراهةُ ،يقالَ :
َ
�ميت بذلك؛ هَّ
عبس يف َو ْج ِهه وق َّط َبهُ ،س ِّ
تلقى َمن ُ
متج ِّهم -والعياذ باهلل.-
يدخلها َبوجه عابس َ

ِ
والمنق َلب.
(ﯖ ﯗ) أيَ :ق ُبح ،وسا َء هذا املرجع ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

عَدْ ل اهلل تعاىل ،وأنَّه ال ُي ِ
بني أوليائه وأعدائه.
ساوي َ

ِ
أمر به ،وت َْر ِك ما هنى عنه.
الس ْعي لتحصيل مرضاة اهلل ،بف ْعل ما َ
وفيها :وجوب َّ

وفيه�ا :املوعظ�ة والتحذي�ر من أس�باب دخول النَّ�ار ،ومنه�ا ال ُغلول املذك�ور يف اآلية

السابقة.

ِ
ِ
(الس َخط) هلل تعاىل ،كام يليق بجالله و َع َظمته .ومها
(الرضا) ،وصفة َّ
وفيها :إثبات صفة ِّ

الصفات الفعل َّية االختيار َّية الثابتة هلل تعاىل ،فال جيوز نف ُيها ،أو حتري ُفها ،أو تأويلها.
من ِّ

ِ
ويف اآلي�ةٌ :
بعض الناس ،إذا م�ات امل ِّيت و ُدفِ َن يف قربهُ :
«ش� ِّي َع إىل
دلي�ل عىل خط�أ قول

مث�واه األخير»؛ فاملثوى األخري ه�و املنق َلب واملصري ،وهو إ َّما اجلن�ة أو النَّار ،أما القرب فهو
مقر.
ممر ال دار ٍّ
مزار ،ودار ٍّ
ٌ

وفيه�اَّ :
الز ْج ِر عن املعايص،
أن التفصي�ل يف املصري ،و َعقد املقارنة بني
مصريين؛ أبلغ يف َّ
َ
ِ
والتحريض عىل الطاعات.

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ):

بس َخطه:-
ثم قال تعاىل يف الفري َقني َ -من ات َبع ِرضوان اهلل ،و َمن با َء َ

أهل اخلري َ
(ﯙ ﯚ) يعن�يَ :
درجات ،أي :أصحاب َط َبقات ومراتب
الرش
ٌ
وأهل ِّ

بح َس�ب درجاهتم
خمتلف�ة (ﯛ ﯜ) ويف ُحكمه ،يتفاوتون يف درجات الثواب والعقابَ ،

الرفيق األعىل إىل الدَّ ْرك األسفل.
يف الطاعات واملعايص ،من َّ
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وهذا كام قال تعاىل( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [األحقاف.]19 :

علي�م بأعامهلم،
بح َس�ب ِع ْلمه تع�اىل؛ وهل�ذا ق�ال( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ):
وه�ذا َ
ٌ
ِ
رشا.
وس ُي َو ِّفيهم إ َّياها ،ويجُ ازهيم عليها ،ال يظلمهم خريً ا وال َيزيدهم ًّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

أن اإليامن يزيد وين ُقصَّ ،
َّ
تتفاضل.
وأن األقوال واألفعال
َ

وفيهاَّ :
كات فيه.
أن أهل اخلري كام هم
الرش َد َر ٌ
ٌ
درجات فيه ،فأهل ِّ
وفيها :إحاطة اهلل تعاىل بأعامل ِ
العباد.

(ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

ِ
مدحه وبينَّ منَّ�ة اهلل به عىل
ولـَّم�اَّ نف�ى اهلل تع�اىل ال ُغل�ول واخليانة ع�ن نب ِّي�ه ؛ َ
املؤمنني؛ فقال سبحانه:
وتفضل عليهم ،وأحس َن إليهم (ﯨ ﯩ ﯪ)
أنعم َّ
(ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) أيَ :

َ
ألنا تخُ ِرج الناس من
(الرس�الة) َب ْع ًثا؛ هَّ
وس ِّميت ِّ
وأرس�ل إليهم .وأصل (ال َب ْعث) :اإلنشاءُ ،
حال إىل حال ،فكأنم ب ِعثوا ،و ُأ ِ
نشئوا َخ ْل ًقا جديدً ا (ﯫ) ُم ْر اً
سل من عنده.
هَّ ُ
وقوله (ﯬﯭ) أي :من ِج ِ
نسهم ،عرب ًّيا مثلهم ،نشأ بينهمِ ،
يعرفون حا َله ،ويتمكَّنون

من خما َطبته وسؤاله ،وجما َلسته ،واالنتفاع به.

(ﯮ ﯯ ﯰ) أي :كتاب�ه وقرآن�ه (ﯱ) أيُ :ي َر ِّبيه�م ،ويأمره�م

ص م�ن النَّجاس�ات املعنو َّية،
المنكَ�ر؛
نفوس�هم ،وتتخ َّل َ
َ
لتزك�و ُ
باملع�روف وينهاه�م ع�ن ُ
ِ
الشكَ ،
أمرهم به من
و َدنَس رِّ
وخ َبث اجلاهل َّية .و ُي َط ِّهرهم ً
أيضا من النَّجاس�ات احل ِّس� َّية ،بام َ
االستِنجاء والوضوء وال ُغ ْسل.
السنَّة واحلديث،
(ﯲ ﯳ) يعني :معاين القرآن (ﯴ) وهيُّ :

وهي ٌ
بيان للكتاب.
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ٍ
وجهل ،يحُ يط هبم
(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) أي :قب�ل بِ ْعثته ( ﯹ ﯺ) و َغ ٍّي
ٍ
جيل ِّ
لكل أحد.
(ﯻ)
ظاهرٍّ ،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّبي  ،بال َق َس�م املق�دَّ ر ،و(الم) التأكيد ،و(ق�د) التي تفيد
التأكي�د عىل بِ ْعث�ة الن ِّ

التحقي�ق ،يف قول�ه( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) ،وتقدير ال�كالم« :واهلل ،لقد َم َّن اهلل عىل
املؤمنين» ،ويف ه�ذا ٌ
بيان ل َق�دْ ر النِّعمة وأمه َّيته�ا؛ لري َعوها ،ويتع َّلقوا هبا ،ويس�تَفيدوا منها،
ٍ
ِ
وحيرصوا عليها ،ال ٍّ
إنكار منهم.
لشك أو

أن أهل اإليامن تتب هل�م ِمنَّـ ُة اهلل ،بينام الك َّفار ي ِ
نكروهن�ا ،و ُي ِ
وفيه�اَّ :
عرضون عنها ،وال
ُ
ينَّ
خريها.
رأسا ،ف ُي َ
ير َفعون هبا ً
حرموا َ
وفيه�اَّ :
إبراهي�م  قد
ف هل�م .وإذا كان
فخ�ر
َّب�ي 
للع�رب ،وشرَ َ ٌ
ُ
َ
ٌ
أن الن َّ

َ
افتخر به
افتخر به اليهود ،وعيس�ى قد
والعرب ،وموس�ى قد
اشترك فيه اليهود والنصارى
َ
َ
َ
ِ
ٍ
النصارى؛ َّ
النبي .
للعرب :أن ُبع َث فيهم ُّ
فإن أع َظ َم شرَ َ ف َ
وفيهاَّ :
أكر ُم
وح َس� ًبا -وما َ
نس� ًبا َنفس�ا هي َ
خلق اهلل ً
العرب َ
النبي  أن َف ُس َ
أن َّ
َّبي .
عليه من الن ِّ
َ
وفيه�اَّ :
أم�ره ملن حو َله؛ ولذا قال:
معروف احلال ،قد
النبي ُ ب ِع َث
َ
اس�تبان ُ
أن َّ

أم�ره ليخفى عليهم ،والش�خص املعروف عند ق�وم إذا جا َءهم
(ﯩ ﯪ)؛ فل�م يك�ن ُ
بول ما ِ
ٍ
ِ
تصديقه و َق ِ
جاء به.
بيشء؛ كانت معرفتُهم السابقة له س َب ًبا يف
ِ
ِ
وقبائلهم ،واالهتِامم
أقوامه�م
وفيه�ا :أنَّه ينبغي التأكيد على اختيار الدُّ عاة املعروفني يف

أقدر عىل حتقيقهَّ ،
وأن
بتعليمه�م وتدريبهم وتربيتهم؛ ليقوموا بالواجب املطلوب ،ويكونوا َ
قيام املعروفني يف األقاليم والقبائل بدعوة من حوهلم؛ رِ
الوقت واجلهدَ .
خيتص
َ
َ
ِ
ِ
وفيه�اَّ :
واإليامن
العرب ،أد َعى إىل ُمتابعتِه
شا من جنس َ
أن اختيار اهلل لنب ِّيه َ ب رًَ
ب�ه؛ ألنَّ�ه لو كان من املالئكة أو اجل� ِّن؛ ما ألِ َفه الناس ،وال اس�تطاعوا االقتِداء به ،وإنَّام كان
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ِ
 مث َلهم يأكل الطعام ،ويميش يف األسواق ،وجع َله عرب ًّيا؛ ألنَّه لو كان أعجم ًّيا لـماَ
َف ِقه قو ُمه منه ،وما َف ِهموا عنه.

الحكم َّية
وفيه�ا :أمه َّي�ة التِّلاوة ال َّلفظ َّية للق�رآن -بإقام�ة حروفه وجتوي�ده -والتلاوة ُ

-بالعمل بأحكامه.-

بني الطهارة ِ
احل ِّس َّية -من النجاسات واألخباث -والطهارة املعنو َّية
الج ْمع َ
وفيها :أمه َّية َ

وسوء األخالق.-
الشك ،والنِّفاقُ ،
-من رِّ ْ

والسنَّة النبو َّية ،والعمل هبام.
الج ْمع َ
وفيها :أمه َّية َ
بني قراءة القرآن ُّ
ِ
ِ
وفيه�اَّ :
تالوة
بني
الج ْمع َ
وو َر َثته من أهل الع ْل�مَ :
أن م�ن وظائف الرس�ول َ ،
ِ
أخص من التالوة؛ َّ
ف�إن َمن قرأه و ُل ِّقنه يكون
الق�رآن عىل الن�اس ،وتعليمهم إ َّياه .والتعليم ُّ

والعمل.
الحكم
تال ًيا له ،أما التعليم فيشمل :تعليم ال َّلفظ ،وتعليم املعنى ،وتعليم ُ
َ

وفيهاَّ :
مكتوب يف ال َّلوح املحفوظ ،ويف
�و الكتابة .والقرآن
ٌ
ب ل ُف ُش ِّ
أن تعليم القرآن س� َب ٌ

بني أيدي املسلمني.
الس َفرة-
ومكتوب يف املصاحف التي َ
ٌ
صحائف املالئكة -بأيدي َّ
مواضعه�ا ،وأرسار الترشيع ،ومصالِـحهِ ،
ِ
ِ
وع َلل
وضع األش�ياء يف
الناس
وفيها :تعليم
َ
َ
َ
وكل هذا من معاين ِ
األحكامُّ .
(احلكمة).
ِ
النبي ؛ باإليامن به ،واتِّباعه ،واالقتداء
ويف اآلية :وجوب ُش�كر ن ْعمة إرس�ال ِّ

به ،ونرش ُسنَّته ،ونُرصته.

وفيهاَّ :
بح َسب َمن أرس َله.
الرسول َ
أن شرَ َ ف َّ
وفيهاَّ :
َّبي  ملن ُب ِع َث فيهم ،إنَّام هي يف اجلوانب البرش َّية ،والط َبع َّية؛
أن مما َثلة الن ِّ
كالن ََّس ِ
خصه اهلل تعاىل به من اخلصائص العظيمة
ب ،وال ُّلغة والوطن ،و َيفوقهم بالوحي ،وما َّ

الرشيفة.

ِ
ٍ
َّب�ي العظيم
وفيه�ا:
ُ
ختفي�ف ُمصيب�ة َوقع�ة ُأ ُحد على َّ
الصحاب�ة  ،بذك�ر مكانة الن ِّ
 ،ا َّلذي س َّلمه اهلل من ِ
فرجع مع املؤمنني إىل املدينة.
املرشكني،
َ
أن ِذكْر شرَ ِ
وفيهاَّ :
ف و َف ْض ِل املتَّهم الربيءُ ،يعني عىل إبعاد الت ُّْهمة عنه.
َ
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(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ):

والع ِ
الع َظة ِ
اآليات إىل َأ ْخ ِذ ِ
ِ
وبيان س� َبب حصوهلا ،وكان
ربة م ْن هزيمة ُأ ُحد،
ث�م عا َدت
ُ
الصحابة َ دهش ٌة لِـام وقع ،ويتساءلون عن س َببه؛ فقال تعاىل:
يف َّ
(ﯽ) يعنيَ :أوحني ،و(اهلمزة) لالستِفهام ،وهو استِفها ُم إنكار وتقريع.
(ﯾ ﯿ) وه�ي هزيم�ة املس�لمني ،و َغ َلبة ِ
الس�بعني ،وما
املرشكين ،و َقتْل َّ
حصل من ِ
َ
اجلراح يوم ُأ ُحد (ﰀ ﰁ ﰂ) يو َم َبدْ ٍر ،حينام قتلتُم منهم سبعني ،و َأسرَ ْ تُم

سبعني -وهم يف حكم املقتولني؛ ل ُقدرتكم عىل َقتْلهم.-

َ
َ
حصل لنا
حص�ل هذا تس�اءلتُم و(ﰃ ﰄ ﰅ) أي :تتس�ا َءلون ُمت َع ِّجبني :كي�ف
لـَّم�اَّ
احلق ،وأعداؤن�ا ك َّفار عىل الباطل،
ال َقتْ�ل واهلزيم�ة ،ولعدُ ِّونا ال َغ َلبة ،ونحن ُمس�لمون عىل ِّ
أحق بالنرص؟!
ورسول اهلل  معنا ،أف َل ْسنا َّ

النب�ي  -جوا ًبا ع�ن هذا التس�اؤل وهذه ُّ
الش�بهة( :ﰈ ﰉ ﰊ
(ﰇ) -ي�ا هُّأي�ا
ُّ

ﰋ) .وق�د ج�اء تفصي ُل�ه يف قول�ه تع�اىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) اآلية [آل عمران.]152 :

تتعجبوا مـماَّ َّ
الس� َبب يف ذلك،
فاملعن�ى اإلمج�ا ُّيل :إ َذن ،ال ينبغي لكم أن َّ
حل بكم؛ فأنتُم َّ
بمعصيتِكم وفِ ِ
راركم.

ٍ
أعظم م�ن اهلزيمة التي
نرصه لك�م
َ
ث�م ه�ل نس�يتُم َف ْض�ل اهلل عليكم يف َب�دْ ر ،وقد كان ُ
ح َّلت بكم يف ُأ ُحد؟ فإنَّكم يو َم َبدْ ٍر قد قتلتُم سبعني و َأسرَ ْ تُم سبعني ،بينام يف ُأ ُحد ُقتِ َل منكم

سبعون فقط.

رجل ِ
أخذ ِ
الفداء يف َبدْ ٍر ،ف ُقتِ َل منكم سبعون اً
وهل نسيتُم أنَّكم اخرتتُم َ
بعدَّ هتم؟

ق�ادر أن ِ
وقول�ه تع�اىل (ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) أيَّ :
هي�زم ه�ؤالء
أن اهلل تع�اىل
ٌ
ِ
وينرصك�م عليهم ،ولكنَّه قىض وق�دَّ ر ما جرى ِحلكمة ُيريده�ا  ،كام قال يف
املرشكين،
َ
[حممد.]4 :
اآلية األخرى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) َّ
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

أخذ ِ
أن سبب مصيبة ُأح ٍد مركَّب من أمرين :اختيار الص ِ
حابة َ
الفداء يف َبدْ ٍر -وما يرتتَّب
َّ
ُ ُ ٌ
َ
َّ َ ُ
عليه -ومعصية َمن عىص يف ُأ ُح ٍد.
أن األَسرْ َ قد يكون ِم َثل ال َقتْل يف ُ
وفيهاَّ :
الذ ِّل ،أو َأشدّ .
ٍ
ٍ
وفيه�اَّ :
واحد؛ حتى أهل اإلسلام ين َتِص�رِ ون تارةً،
ح�ال
أن أم�ور الدُّ ني�ا ال تدوم عىل
وينه ِزمون أخرى.
َ
رتط أن ينت رَِصوا يف ِّ
وفيهاَّ :
كل املعارك.
أن أهل ِّ
احلق ال ُيش َ

وفيه�اَّ :
احل�ق إذا ح َّققوا رشوط النرص؛ فال ُبدَّ أن ين َتِص�رِ وا ،وال يتخ َّلف النرص
أن أهل ِّ
بش ِ
ٍ ِ
عنه�م إلاَّ
ط
بذنب َعملوه ،وال ُعقوبات ٌ
آثار الزمة لألعامل ،واهلل تعاىل إنَّام وعدَ بالنرص رَ ْ
تَرك املعصية؛ كام قال يف ٍ
آية أخرى( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ْ
ﮄ ﮅ) [آل عمران.]125 :

�ؤم املعصيةَّ ،
ذنب هلم،
وأن ُش ْ
وفيه�ا :التَّحذي�ر من ُش ْ
�ؤ َمها قد َيطال األبري�اء الذين ال َ
ِ
فالنب�ي  قد اب ُتِل�يِ َ بس� َب ِ
معصية بعض
ب
ويك�ون م�ا أصاهب�م ِرفع ًة هلم عن�د اهلل؛
ُّ
اعيتَ�هِ ،
ِ
ِس�رِ
�مت ال َب ْيضة عىل رأس�ه ،وس�ال الد ُم على َو ْج ِهه
أصحاب�ه؛ فق�د ُك َ ت َر َب َ ُ ُ
وهش َ
الرشيف .
أن ِ
وفيه�اَّ :
احل ْرص عىل الدُّ نيا يؤ ِّثر يف األمر املس�تق َب ّيل ،ولي�س يف احلا ّيل وحدَ ه؛ فقد كان
أخذ ِ
الفدْ ية يف ٍ
ُ
بدر س َب ًبا من أسباب ُمصيبة ُأ ُحد.
َ
وفيه�اَّ :
حصل
المصيبة ،كام
النبي َ 
بني الناس ،ال يمن�ع عنهم ُ
جم�رد وجود ِّ
أن َّ

العذاب العا َّم ،كام ق�ال اهلل تعاىل( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
يف ُأ ُح�د ،ولكنَّ�ه يمنع عنهم
َ
ﯯ ﯰ) [األنفال.]33 :

وفيهاَّ :
نفسه بام نا َله من النِّعمة من قبل.
أن اإلنسان إذا أصا َبتْه ُمصيب ٌة؛ فع َليه أن ُي َع ِّزي َ

الس َبب اً
وفيهاَّ :
أول فيام ك ََسبتْه يداه.
أن اإلنسان إذا أصا َبتْه ُمصيب ٌة؛ فع َليه أن يبحث عن َّ
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َ
وفيه�اَّ :
للحذر م�ن الوقوع فيها مس�تق َب اًل،
أن م�ن فوائ�د البلاء :التَّنبي َه على األخطاء؛
ِ
مكامن اخل َلل وهوى النُّفوس.
وإلصالح

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ):

َ
بأن َّ
ثم ذكَّر اهلل تعاىل عبا َده املؤمننيَّ ،
حصل يوم ُأ ُحد من املصائب إنَّام هو بتقديره
كل ما

وقضائه ،وإذنه ومشيئته؛ فقال سبحانه:

(ﭑ ﭒ) م�ن اهلزيم�ة وال َقتْ�ل ِ
�ع
واجل�راح (ﭓ ﭔ ﭕ) أي :تقا َب�ل جمَ ْ ُ
املسلمني وجمَ ْ ُع ِ
ري ،واهلل هو الذي قدَّ ره.
املرشكني (ﭖ ﭗ) أي :اإلذن القدَ ّ

(ﭘ ﭙ) (الَّل�اَّ م) للتعليل ،أيَّ :
ليظهر ِع ْل ُمه
المصيبة؛ َ
أن اهلل تعاىل قدَّ ر ه�ذه ُ
بأهل اإليامن ،ويتبينَّ ِرضاهم بقضائه.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
الس�عي يف ختفيف المصيبةِ .
ومن رمحة اهلل تع�اىل باملؤمنني :أنَّه َ
أثر
َّ ْ
أنزل عليهم ما ُيعالج َ
ُ
المصيبة يف نفوسهم.
ُ

ِ
حيصل يش ٌء يف العامل إلاَّ بإذنه ومش�يئته ،وهذا
وفيه�ا :اإليامن بقضاء اهلل وقدَ ِره ،وأنَّه ال ُ
ِ
املصائب.
من أعظم ما خي ِّفف َو ْقع
ِ
ري ،وهو املتع ِّلق بالتكوين َ
والخ ْلق .ومما ورد بش�أنه يف القرآن
وفيه�ا :ذك ُْر إذن اهلل القدَ ِّ
أيضا :قوله تعاىل( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [املائدة.]110 :
ً
رش َع�ه اهلل لعباده ،كام يف قوله تعاىل:
وأ َّم�ا اإلذن اآلخ�ر ،فهو اإلذن
ُّ
الرشعي ،املتع ِّلق بام َ

(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [الشورى:

(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [يونس.]59 :

 ،]21وقول�ه:

الرشعي؛
الكوين ال ُبدَّ أن يقع ،ويكون فيام حي ُّبه اهلل ،وفيام ال حي ُّبه .بخالف اإلذن
واإلذن
ِّ
ُّ
ِ
أح�وال العباد
فلا يك�ون إلاَّ فيما حي ُّب�ه اهلل ،ويرض�اه ،وق�د يق�ع أو ال يق�ع -عىل َح َس�ب
ِ
إعراضهم.-
واستِجابتِهم أو
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وفيه�اِ َّ :
الس�ابق -ومن�ه ِع ْلم�ه باملؤمنين -ال يرتتَّ�ب علي�ه الث�واب
�م اهلل األز َّيل
َ
أن ع ْل َ
والعق�اب؛ وإنَّام يرتتَّب الثواب والعقاب عىل ِع ْل�م ال ُّظهور -وهو ِع ْلم اليشء عند حصوله
ووجوده -وهو املذكور يف اآلية .وهو الذي تقوم به الحجة عىل ِ
العباد؛ َّ
ألن اهلل سبحانه لو
ُ َّ
ِ
ِ
َ
ونؤاخذ؟
السابق األز ِّيل ،لقالوا :ما َع ِملنا ،فل َم نُعا َقب
بح َسب ِع ْلمه
حاس َبهم َ
ِ
املصائب.
وفيها :تربي ُة أهل اإليامن ،من خالل

الرش ،وال ُي َقدِّ ره! ُّ
الر ُّد عىل القدَ ر َّية ،الذين يقولونَّ :
فكل
ويف اآليةَّ :
إن اهلل تعاىل ال خي ُلق َّ

رش-؛ فإنَّام هو بتقدير اهلل ومشيئته.
ما جيري يف العالمَ -من خري أو ٍّ

(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ):

يظهر ُ
أيضاْ :
�ف
أهل النِّفاق ،وينك َِش َ
ك�ر اهلل تعاىل من ِحكمة تقديره ُملصيبة ُأ ُح ٍد ً
أن َ
ث�م َذ َ

حاهلم؛ فقال تعاىل:

َ
فيحذروهم
ظه�ر ِع ْل ُم�ه هبم ،وتتبَّي�نَّ أحواهلم للمؤمنين،
(ﭛ ﭜ ﭝ) أي :ل َي َ
�رام ،والد جابر 
(ﭟ ﭠ) أي :ق�ال ُ
بع�ض املس�لمني -كعبد اهلل ب�ن عمرو بن َح َ
ِ
الرجوع بعدما انسحبوا:
وغريه -للمنافقني ،يحُ َ ِّرضوهنم عىل ُّ
(ﭡ) معنا إىل ُأ ُحد (ﭢ) ِ
املرشكني (ﭣ ﭤ ﭥ) إلعالء كلمته( ،ﭦ ﭧ)

أنفسكم ،وأهليكم ،وأموالِكمِ ،
محية عن ِ
وبلدكم .أو :ادفعوا ِ
املرشكني بتكثري سواد املسلمني
َّ
وإن مل تقاتلوا-؛ َّأرهب للعدُ ِّو.
السواد إذا َك ُثر كان
َ
فإن َّ

(ﭩ) -أي :املنافِقني -يف جواب َمن دعاهم ملواصلة املسري( :ﭪ ﭫ ﭬ) أي:
ل�و نع َلم أنَّكم س�تل َقون العدُ و وتُقاتِلوهنم ،أو :لو كنَّا نعرف القتال ونُح ِس�نهِ ،
ونقدر عليه؛
ْ
َّ
(ﭭ) أي :ذهبنا معكم.

(ﭯ) أي :املنافِق�ون (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) أي :يف ذلك اليوم الذي
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َ
ش�اهد من
ورجعوا فيه ،كانوا للكُفر أقرب -وإن كان معهم يش ٌء من اإليامن -بام ُي َ
انخذلوا َ
فأعذارهم ظاهرة الك َِذب.
أحواهلم ،و ُيستَدَ ُّل به عىل هَّأنم ُي ْبطِنون الكُفر،
ُ
ٍ
يومئذ -أقرب نُرص ًة منهم ألهل اإليامن.وقيل :هم ألهل الكُفر
(ﭶ ﭷ) كال ًما -كالنُّ ْطق بالش�هادتَني -و ُيظهرون من اإليامن (ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ) حقيق ًة؛ َّ
ألن ُق ُلوهبم قد خال َطها الكُفر.

عليم بام يخُ فون يف أن ُف ِس�هم
(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) أي :أع َلم من غريه س�بحانه ،وهو ٌ
ِ
من :الك ِ
والعداوة للمؤمنني.
ُفر ،وتو ُّق ِع القتال،

ويف هذه اآلية من الفوائد -مع التي قبلها:-

َّ
نافق؛ ولذلك عبرَّ عن أهل
أن اإليمان ه�و األصل يف النُّفوس ،والنِّفاق طارئ عىل َم�ن َ
اإليامن بالوصف؛ فقال( :ﭘ ﭙ) ،وع عن أهل النِّفاق ِ
بالف ْعل؛ فقال( :ﭛ
َ
برَّ

ﭜ ﭝ).

وفيها :متييز اخلبيث من ال َّط ِّيب ،ومتييز أهل النِّفاق من أهل اإليامن؛ وممَّا يدُ ُّل عىل ذلك:
ِ
نفس
إع�ادة الف ْعل وتكريره؛ فق�ال( :ﭘ ﭙ)( ،ﭛ ﭜ ﭝ)؛ لئلاَّ َي ْر ِج َع ُ
ِ
بني ه�ؤالء وهؤالء ،وتنزهيًا
الف ْع�ل (وليعل�م) إىل املنافِقين واملؤمنني م ًعا؛ ليكت َِم َ�ل
التمييز َ
ُ
ِ
ِ
المنافِقني.
وترشي ًفا
وتكريم للمؤمنني من االنتظام يف س ْلك ُ
اً
َ
بمن معه من املنافِقني ،عن جيش
وهك�ذا حص�ل يف الواقع؛ فقد
انفصل عبدُ اهلل ب� ُن ُأبيَ ٍّ َ

أهل اإليامن!

وفيها :أمه َّية العوامل النَّفس َّية يف القتال؛ َّ
فإن كثرة عدَ د اجليش يف ن َظر َعينْ ِ العدُ ِّو ُي ْر ِهبه،
وصدِّ ه.
ويكون أب َلغ يف َد ْفعه َ
المرابط�ة عىل اخليل مع اجليش؛ فه�ي ت ُْر ِهب األعداء -ول�و بغري قتال-؛ َّ
ألن
ومثله�اُ :
املرابِ َط ُمدافِع.
وفيها :استِعامل املنافِقني لألعذار الواهية يف التَّخ ُّلف عن اجلهاد ،ومن ذلكَ :ز ْعمهم َّ
أن
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خروجهم َبزعمهم من باب إلقاء
الح ْرب غري متو َّقعة ،أو هَّأنم ال يحُ ْ ِس�نون القت�ال -فيكون
ُ
َ
النفس إىل التَّه ُلكة.-

فإن َّ
كل الدالئل كانت تُشري إىل وقوع َح ْرب؛ َّ
وقد َع ِلموا يف أن ُف ِسهم هَّأنم َيك ِْذبون؛ َّ
ألن
جيش ٍ
ٍ
ً
�كرهم،
خرج�ت يف
قريش�ا قد َ
كبري ،تريد الثأر ممَّ�ا أصاهبم يو َم َبدْ ٍر ،وقد نصبوا َع ْس َ

رب املدينة ،أ َف َب ْعد هذا ك ِّله ال يكون القتال متو ّق ًعا؟!
ونزلوا ُق َ

يعرفون فنون القتال ،ويست ِ
العرب كانوا ِ
ثم َّ
َعملونه يف الغارات فيام بينهم،
إن عا َّمة رجال َ
ويف الدِّ فاع عن أن ُف ِسهم ،ونحو ذلك!
ِ
خلرجوا مع املس�لمني ،فإن حصل ٌ
قت�ال قاتَلوا ،وإلاَّ فلن يك ِّل َفهم
ث�م لو كانوا صادقني؛ َ

جوع شي ًئا.
الر ُ
ُّ

أقرب إىل الكُفر ،ويف ٍ
أن الشخص قد تتق َّلب به األحوال ،فيكون يف ٍ
ويف اآليةَّ :
حال
حال َ

أقرب إىل اإليامن.
َ

خال�ص ليس معه ٌ
وفيه�اَّ :
إيامن ألبت�ة ،ومنهم َمن
أن املنافِقين أن�واع؛ فمنهمَ :من نفاقه
ٌ
ِ
بح َسب حاله.-
يكون معه يش ٌء من اإليامن يخُ الِطه ُ
بعض النِّفاق -يق ُّل ويك ُثر َ
وفيه�اِ َّ :
وأن�م يخَ ُذلون
أن املنافقين يقوم�ون باألعامل الت�ي هي يف صالح أه�ل الكُفر ،هَّ
ألن ِ
انسحاهبم بعد اخلروج أسوأ من عدَ م ُخ ِ
روجهم اً
الح ِرجة؛ َّ
أصل.
املسلمني يف املواقف َ
والمحن ِ
أن األحداث ِ
وفيهاَّ :
تكشف املنافِقني.
َ

ِ
الظاهر للباطِن ،وال َق ْلب ل ِّلسان ،يف اإليامن.
وفيها :وجوب ُمواطأة

ق�ادر على َّ
وفيه�اَّ :
أس�تارهم ،و ُيظهر
أن هَ ْيتِك
بمكنون�ات ُق ُل�وب املنافِقني،
َ
ٌ
أن العلي�م َ
ِ
أمرهم للمؤمنني.
أرسارهم،
َ
ويفضح بواطنَهم ،ويكشف َ
َ
ِ
وفيهاَّ :
املالزمة هلم.
أن الك َِذ َب م ْن صفات املنافِقني
وفيه�اَّ :
رب املس�لمني
أن خ�روج الك َّفار م� ْن بلده�م ،وجمَ ْعهم لعس�كرهم ،ونزوهلم ُق َ

بجيشهم؛ ٌ
واضح عىل رغبتهم و َع ْزمهم عىل القتال.
دليل
ٌ
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وأن م�ن نطق ٍ
وفيه�اَّ :
بقول دون َق ْص ِد
أن الق�ول املعتبرَ هو ما كان له يف ال َق ْلب
ٌ
أس�اسَ َّ ،
َق ْلبه؛ فيعتبرَ قو ُله َل ْغ ًوا.
وفيهاَّ :
أن املنافِق ال ُيفيد املسلمني ،يف قليل وال كثري.

وفيهاَّ :
أن اإليامن يزيد وين ُقص ،وكذلك الكُفر يزيد وين ُقص.

ٍ
أن اإليامن والكُف�ر جيت َِمعان يف َق ْل ٍ
واحد -مع هَّأنام ِضدَّ ان -ولكن ٌ
وفيه�اَّ :
جزئي
إيامن
ب
ٌّ
ٍ
جزئي ،فأ َّما اإليامن املط َلق ،والكُفر املط َلق فال جيت َِمعان م ًعا يف َق ْل ٍ
واحد أبدً ا.
ب
وكفر
ٌّ
ٌ
خصال ،وقد جيمع الش�خص الواحد بني ٍ
اً
أن لإليمان ِخ اً
وفيه�اَّ :
يشء من
صال ،وللكُفر
َ
ُ
ٍ
ويشء من خصال الكُفر.
خصال اإليامن
الحكم عىل األشخاص.
وفيها :الدِّ َّقة وال َعدْ ل يف إطالق ُ

وإن كان يعن�ي االشِت�رِ اك يف بع�ض ِْ
وفيه�اَّ :
بين اخلال�ق
أن قول�ه (ﭾ)
الع ْل�م َ

المام َثلة ممتَنعة ،فأين هذا م�ن ذاك؟ وقد قال تعاىل( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
واملخل�وق -لكن ُ
ﯻ ﯼ) [اإلرساء ،]85 :وق�ال َ
فنقر يف البحر
الخِض�رِ ملوس�ى - وقد جاء ُع
صف�ور َ
ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ور ِم ْن َه َذا ال َب ْح ِر»(((.
َن ْق َرةَ « :-ما ع ْلمي َوع ْل ُم َك م ْن ع ْل ِم اهلل ،إِلاَّ م ْث ُل َما َن َق َ
ص َه َذا ال ُع ْص ُف ُ
وفيه�ا :فِ ْع�ل أدن�ى املصلحت ِ
فمن مل يس�تطِع القتال اً
مثل-َني عند ال َع ْجز ع�ن أعالمها؛ َ

فليخرج لتكثري عدَ د اجليش.
ُ

جواز االس�تِعانة بالك َّفار يف القتال؛ َّ
انس�حب
ألن ط َلب القتال ممَّن
يؤخذ من اآلية:
وال َ
ُ
َ
ِ
إلظهارهم اإلسالم ،واملعا َملة تكون بنا ًء عىل الظاهر.
إنَّام كان

(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ):

ذك�ر اهلل تع�اىل مقول َة ِ
أه�ل النِّفاق( :ﮂ) وه�م :عبد اهلل ب�ن ُأبيَ ٍّ وأصحابه (ﮃ
ث�م َ
ﮄ) أي :الذين هم عىل ِ
شاك َلتهم يف النِّفاق (ﮅ) عن القتال ،وخت َّلفوا عن اجلهاد.
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إثًم� آخر ،وهو :إلق�اء ُّ
يتباهون بسلامتهم
الش� ُبهات ،فكانوا َ
ث�م أضافوا إلث�م ال ُقعود اً
بمن خال َفهم من املؤمنني و ُقتِ َ�ل ،ويقولون عنهم( :ﮆ ﮇ) يف
�متون َ
و ُقعوده�م ،و َي ْش َ
ٍ
ِ
يومئذ ،و َل ِ
سلموا كام َس ِلمنا.
انسح ْبنا (ﮈ ﮉ)
واالنسحاب كام
عد ِم اخلروج،
َ

وحيتم�ل أن يك�ون املعن�ى( :ﮂ) أي :املنافِقين (ﮃ ﮄ) أي :عن إخواهنم
َ
اخلزرج ،من ُّ
يتحسون على َف ْقدهم( :ﮆ
�هداء الذي�ن ُقتلوا يف ُأ ُح�د،
يف النَّس�ب م�ن
الش َ
رَّ
َ
َّبي ؛ (ﮈ ﮉ).
ﮇ) يف عدَ م اخلروج مع الن ِّ

َ ِ
لري َّد عليه�م( :ﮋ) -يا
فدح�ض اهلل ُح َّجته�م،
َ
وأب�ان كَذهب�م؛ فقال لنب ِّي�ه ُ 

النب�ي  -يف جواب ه�ذه ُّ
الش�بهة( :ﮌ) أي :اد َف ُعوا (ﮍ ﮎ
هُّأي�ا
ُّ

ﮏ) أيْ :
نج�ي م�ن امل�وت -كام زعمتُ�م -فينبغ�ي ألاَّ متوتوا! ولكن
إن كان القع�ود ُي ِّ

الواقع َّ
أن املوت يأتيكم حتى يف حال ال ُقعود؛ فا ْد َفعوه إذا جاءكم!

وأن ِ
احلذر ُيغني من القدَ رَّ ،
أن َ
(ﮐ ﮑ ﮒ) يف َّ
سالـم ،وممتنِ ٌع عن املوت.
القاعد
ٌ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ِ
َّ ِ
�متون يف
أن املنافقين ال يكتَف�ون بالتَّبطئ�ة والتَّعوي�ق ع�ن اجلهاد قب�ل اخلروج؛ بل َي ْش َ
الم ْس ِلمني ،و ُي ْلقون ُّ
الرجوع.
الش ُبهات بعد ُّ
ُ
وفيهاِ َّ :
َ
حصل
واخلاصة -بش�أن ما
الس َّية
َّ
أن املنافقني َ
يتناجون فيام بينهم -يف جمالس�هم رِّ ِّ
ِ
للمؤمنني ،لكن اهلل تعاىل هلم ِ
أرسارهم.
ويكشف للمؤمنني
أستارهم،
بالم ْرصاد؛ ف َي ْهتِك
َّ
َ
َ
شامتة باملؤمنني عند مصيبتهم ،أو حس ٍة عند مصيبة ِ
ٍ
وفيهاَّ :
نفسه.
أن املنافِق ال خي ُلو من
ُ
َ رْ
ُ
وفيهاَّ :
جي ُّر إىل اإلثم؛ فقعود املنافِقني َج َّرهم إىل إلقاء ُّ
الش ُبهات .وهكذا العايص
أن اإلثم ُ
جت�ره معصيتُه إىل معصية أخرى ،كالك َِذب سترً ا لنفس�ه وتس�وي ًغا ملعصيت�ه -وهكذا َ
فعل
ُّ
املنافِقون ،تسوي ًغا لقعودهم عن القتال.-
الر ِّد عىل ُش ُبهات املنافِقني.
وفيها :تلقني املؤمنني ُ
الح َجج يف َّ

أن القعود عن اجلهاد ال يعني بالرضورة السالمة؛ َّ
وفيهاَّ :
فإن للموت أسبا ًبا كثرية ،و َمن
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ٍ
أكث�ر ممَّن ُيقتَلون مع
يموت�ون م�ن غري قتال يف ح�ال األمن -ملرض أو حادث -قد يكونون َ
ٍ
جلهاد و َغ ْز ٍو.
خرج
اجليش إذا َ
بني ُقبح ِ
وفيهاَّ :
الف ْعل و ُقبح القول.
أن املنافِقني يجَ ْ َمعون َ
وفيه�ا :اعِت�رِ اض املنافِقين عىل الق�دَ ر ،يف قوهل�م( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) ،وفي�ه خما َلفة
ِ
«وإِ ْن َأ َصا َب َك شيَ ْ ٌء؛ فَلاَ َت ُق ْلَ :ل ْو َأنيِّ َف َع ْل ُت ك َ
َان ك ََذا َوك ََذا؛
رصحي ٌة حلديث النبي َ :
ِ
الشي َط ِ
ان»(((.
َو َلك ْن ُق ْلَ :قدَ ُر اهلل َو َما َشا َء َف َع َل؛ َفإِ َّن ( َل ْو) َت ْفت َُح َع َم َل َّ ْ
وفيهاَ :ق ْهر اهلل لعباده باملوت ،وحتدِّ يه للمنافِقني أن يدْ َر ُءوه عن أن ُف ِسهم.
ألن ما جاء التحدِّ ي به يف القرآن ال ي ِ
مكن وقوعه ،وإلاَّ
وفيها :أنَّه ال ُيمكن َد ْر ُء املوت؛ َّ
ُ
للتحدِّ ي به فائدةٌَّ ،
ولدل ذلك عىل َع ْجز املتحدِّ ي -وحاشاه سبحانه.-
مل يكن َ
أن َ
وفيهاَّ :
احلذر -مع أمه َّيته -ال يمنَع القدَ ر.
ِ
مه َّية تصدِّ ي الدُّ عاة ُ
خاص ًة التي ينرشوهنا يف وسائل اإلعالم؛
لش ُبهات املنافقنيَّ ،
وفيها :أ ِّ
حتى ال تنطيل عىل العا َّمة.

(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ):

عمن ُقتِ َل من
ث�م َّ
عزى اهلل  نب َّيه  وأوليا َءه املؤمنني  أحس� َن تعزيةَّ ،
َ
حتس املنافِقون أو َش ِمتوا بمقت َِلهم؛ فقال :
حال الذين رَّ
املسلمني يف املعركة ،وبينَّ

(ﮔ ﮕ) أي :ال ت ُظنَّ�ن -يا أيا النب�ي  -ويدخل غريه يف هذا ِ
اخلطاب
َّ
ُّ
هُّ
ُ
ِ
ت َب ًعا (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) يشملُ :ش َهداء ُأ ُحد ،وبئر َم ُعونَة ،وغريهم ممَّن ُقت َل يف املعركة
س�همه فقت َله( -ﮛ)
كمن ارتدَّ عليهمع الك َّفار ،س�وا ًء بيد العدُ ِّو ،أو َمن ُقتِ َل
ُ
متحر ًفا َ
ِّ
أي :ال ت ُظ َّن هَّأنم ال يحُ ِ ُّسون ،وال يتن َّعمون.
ِ
فارقوا الدُّ نيا،
(ﮝ ﮞ) حي�ا َة األرواح ،يحُ ُّس�ون ويتن َّعمون (ﮟ ﮠ)؛ فهم ق�د َ
ِ
وتكريم هل�م (ﮡ) أيُ :يع َطون من النَّعيم.
ف
رش ٌ
ٌ
فص�اروا عند اهلل ،وه�ذه (العند َّية) َ
(الرزق) :العطاء.
وأصل ِّ
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وقد قيلَّ :
إن هذه اآلية نز َلت يف محزة وأصحابه  من قتىل ُأ ُحد.

وقد جاء يف س َبب نزول هذه اآلية:

ِ
ي�ب ْ
إخ َوا ُنك ُْم بِ ُأ ُح ٍد؛
ع�ن اب�ن ع َّباس  ،قال :قال رس�ول اهلل « :لـماَّ ُأص َ
جع َل اهللُ َأرواحهم فيِ جو ِ
ف َط ٍي ُخضرْ ٍ  ،ت َِرد َأنار اجلن َِّة ،ت َْأك ُُل ِمن ثِ ِرها ،وت َْأ ِوي إِلىَ َقن ِ
َاد َيل
ْ َ َ ُ ْ َ ْ
َ َ
ماَ َ َ
رْ
ُ هْ َ َ َ
ٍ ِ
شَ ،ف َل وجدُ وا طِيب م ْأك َِل ِه�م وم رْش هِ ِبم وم ِ
م�ن َذ َه ٍ
قيلهم؛ َقا ُلواَ :من
ب ُمع َّلقة فيِ ظ ِّل ال َع ْر ِ ماَّ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ
َ َ
ِ
إخوانَن�ا عنَّا ،أنَّا أحياء يف الجنَّة نُر َز ُق؛ لِ َئال ي ْزه�دُ وا فيِ ِ ِ
حل ْر ِ
�غ ْ
ُي َب ِّل ُ
ب
َ َ
اجل َهادَ ،وال َينْ ُك ُلوا عندَ ا َ
َ ْ
ْ ٌ
ويتأخروا)! َف َق َال اهللُ سبحانهَ :أنَا ُأ َب ِّل ُغ ُه ْم َعنْك ُْمَ .ف َأ َ
َّ
نزل اهللُ( :ﮔ ﮕ ﮖ
(أي :جي ُبنوا

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) إىل آخر اآلية»(((.

ٍ
رسول اهلل  عن هذه اآلية؛ َف َ
َ
قال:
مسعود  ،هَّأنم سألوا
وعن عبد اهلل بن
« َأرواحهم فيِ جو ِ
ِ
ف َط ٍي ُخضرْ ٍ  ،لهَ ا َق ِ
ناد ُيل ُم َع َّل َق ٌة بِال َع ْر ِ
جلن َِّة َح ْي ُث ش�ا َء ْت،
ْ ُ ُ ْ َ ْ
رْ
َس ُح م َن ا َ
َ
ش ،ت رْ َ
ِ
ُث َّم ت َْأ ِوي إِىل تِ ْل َك ال َقناد ِ
يلَ ،فا َّط َل َع إِ َل ْي ِه ْم َر هُّ ُب ُم اطِّلاَ َع ًةَ ،ف َ
قالَ :ه ْل ت َْشت َُه َ
ون َش ْي ًئا؟ قا ُلواَ :أ َّي
ٍ
لاث مر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتَ ،ف َلماَّ َر َأ ْوا
َس ُح م َن اجلَنَّة َح ْي ُث ش� ْئنَا؟ َف َف َع َل َذل َك هِبِ ْم َث َ َ َّ
شيَ ْ ء ن َْش�ت َِهيَ ،ون َْح� ُن ن رْ َ
َأنم َلن يترْ كُوا ِمن َأ ْن يس َأ ُلوا ،قا ُلوا :يا رب ،ن ُِريدُ َأ ْن تَرد َأرواحنَا فيِ َأج ِ
سادنَاَ ،حتَّى ُن ْقت ََل فيِ
ْ
َ
ُ َّ
َ ِّ
ْ ُْ
هَّ ُ ْ ْ ُ َ
ِ
حاج ٌة ت ُِركُوا»(((.
َسبيل َك َم َّر ًة ُأ ْخ َرىَ ،ف َلماَّ َر َأى َأ ْن َل ْي َس هلم َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

ختفيف ِ
المصاب.
المصيبة ،وهي:
ُ
أثرها عىل ُ
التعزية بعد ُ

ِ
ِ
وفيهاَ :ف ْضل ُّ
خاص ٌة؛
�هداء يف س�بيل اهلل ،ومن كرا َمتهم :هَّأنم أحيا ٌء ،وهلل هبم عناي ٌة َّ
الش َ

فهم عندَ ه يتن َّعمون.

وفيها :الرتغيب يف اجلهاد؛ للحصول عىل َّ
الشهادة.
وفيها :إثبات نعيم البرَ ْ َزخ ،ومنزلة ُّ
الش َهداء العالية فيه.
وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
((( رواه أبو داود (،)2520
َّ
((( رواه مسلم (.)1887
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�هداء يف البرَ ْ زخ ،وهو دون نعيمهم بعد قيام الس�اعة؛ َّ
وفيها :ثبوت نعيم ُّ
النعيم
ألن
الش َ
َ
ٍ
مفارقة بعد ذلكُ -
للج َسد
بعد عودة األرواح إىل أجسادها -بال
أكمل من النَّعيم الذي يقع َ
وح بعد املوت.
الر ُ
فار َقتْه ُّ
إذا َ

ٍ
أسباب ُ
وفيهاَّ :
أن ُّ
يبذلوهنا.
أموات ،بال
الش َهداء ُيرزقون وهم
ٌ

وفيها :شرَ ف ِ
اخلاصة ،وهي أن يكون َأحدٌ من أهل اإليامن عند اهلل.
(العند َّية)
َّ
َ
وفيها :استِمرار ِرزق ُّ
الش َهداء ،وأنَّه يبدأ من حني ال َقتْل.

وفيهاَّ :
األرض أجس�ا َد ُّ
الش َهداء ،وقد
الروح .وقد تأكل
ُ
اجلس�د ال َ
يلزم منه فناء ُّ
أن َفناء َ

بعضهم .أ َّما األنبياء فاألرض ال تأكُل أجسا ُدهم أبدً ا.
ال تأكل َ

إكامل للرد عىل املنافِقني ،الذين َش ِ
�متوا بمقتل ُش َهداء املسلمني ،فبينَّ اهلل َّ 
أن
وفيهاِّ َّ ٌ :
هؤالء -الذين هم يف م ِ
وضع الشامتة أو التَّحس -يف ٍ
حال عظي ٍم من النعيم.
رُّ
َ

�هداء ِر ٌ
وفيهاَّ :
الرزق املذكور ُّ
أمرا نفس� ًّيا أو معنو ًّيا فقط؛ وقد
زق
للش َ
حقيقي ،وليس ً
ٌّ
أن ِّ
�هدَ اء َعلىَ َب ِ ٍ
نْ ٍ�ر بِ َب ِ
ثب�ت يف احلدي�ث الصحيحُّ :
جلن َِّة -فيِ ُق َّب ٍة َخْض�رْ َ ا َء ،يخَ ُْر ُج
َ
اب ا َ
ارق هَ
«الش َ ُ
ِ
الجن َِّة ُبك َْر ًة َو َع ِش ًّيا»(((.
َع َل ْي ِه ْم ِر ْز ُق ُه ْم م َن َ
وفيهاَّ :
الرضا بالقضاء.
أن التَّعزية ُت َق ِّوي ِّ

(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ):

ذكر اهلل تعاىل َّ
أن ُّ
نعيم نفس ًّيا -باإلضافة إىل النعيم املحسوس املتقدِّ م-؛ فقال
للش َهداء اً
ثم َ

عن حاهلم:

ِ
السور ،ومنه املحمود واملذموم
الحزن ،وهو
ٌ
(ﮣ) (ال َف َرح) :ضدُّ ُ
قريب من معنى رُّ

(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) أي :بال�ذي أعطاه�م وت َف َّض�ل عليه�م ،م�ن الكرامة وألوان

الزيادة.
النعيم .و(ال َف ْضل) يف ال ُّلغةِّ :

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3742
((( رواه أمحد ( ،)2390وابن ح َّبان (،)4658
َّ
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الس�ار (ﮪ ﮫ
بعض�ا مرسورين .و(ال ُبرشى) :اخلرب
(ﮩ) يبِّش�رِّ بعضهم ً
ّ
ﮬ ﮭ) يف ال َقتْل َّ
بقي يف الدُّ نيا بعدَ هم،
والش�هادة من إخواهن�م (ﮮ ﮯ) أي :ممَّن َ

ثابتني عىل الدِّ ينُ ،يريدون ال َّلحاق بإخواهنم الذين س َبقوهم.

أو يكون املقصود بقوله (ﮮ ﮯ) :الذين مل ُيدْ ِركوا َف ْض َلهم و َمنزلتهم.

والح�زن على
(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) أيَ :ي ْس� َت ْب رِشون بع�دَ م اخل�وف
ُ
إخواهنم األحياء؛ لثباتهِ م عىل اإليامن ،ورغبتِهم يف َّ
الشهادة.
حيزنون عىل ما تركوه ورا َءهم.
أو :ال خيافون ممَّا أما َمهم -من املصري -وال َ

و(الحزن)َّ :
الس�وء يف
بين (اخلوف)
وال َف ْ�رق َ
ُ
غم بام يتو َّقعه اإلنس�ان من ُّ
أن (اخلوف)ٌّ :
ٍ
مرضة ،يف املايض أو احلارض.
املستق َبل،
ُ
و(الحزن)ٌّ :
غم نتيجة َف ْوت منفعة ،أو حصول َّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

اجتِامع ال َف َرح واالستِبشار ُّ
للش َهداء.
وفيها :اجتِامع األمن بزوال املحذور ،والنِّعمة بحصول املأمول ،ملن َ
سلك سبيل ُّ
الش َهداء.
ِ
�هداء؛ َّ
وفيه�ا :ظهور َف ْضل اهلل عىل ُّ
آثاره عىل
ألن االستبش�ار وال َف َرح كالمه�ا َ
الش َ
تظهر ُ
الو ْجه وال َب رَشة.
َ
وفيه�اَّ :
�وة اإليامن َّية :حم َّبة ش�مول ال َف ْض�ل والنِّعم�ة ألهل اإليامن
أن م�ن مقتَضي�ات األُ ُخ َّ
َ
ليحصل له من النعيم ُ
َ
َ
حصول َّ
حصل لألول.
مثل ما
الشهادة للاَّ ِحق؛
اآلخرين ،ومتنِّي السابق
ُ
الشهداء بمن سيقدُ م عليهم ،من ن ِ
ِ
ِ
وأشباههم.
ُظرائهم
عرف اهللُ ُّ َ َ َ
وفيها :احتامل أن ُي ِّ
وفيها :متنِّي اخلري ألهل اإليامن.
وفيها :استِحباب تبشري املؤمن ألخيه املؤمن.

للشهداء؛ ألقدَ موا عىل ب ْذ ِل ِ
وفيهاَّ :
أن غري ُّ
نفوسهم يف سبيل اهلل.
َ
عرفوا ما حصل ُّ َ
الش َهداء لو َ
وفيه�اَّ :
بني األحياء واألموات من أهل اإليمان ،ال تن َقطِع باملوت؛ فاألحياء
أن ال َعالق�ة َ
َيدْ ُع�ون اهلل لألم�وات( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [احلرش،]10 :
واألموات يس َت ْب رِشون لألحياء بالنِّعمة وال َف ْضل.
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ٌ
وفيهاَّ :
أن ُّ
وحديث متبا َد ٌل.
الش َهداء واملؤمنني يف البرَ ْ زخ؛ هلم لقا ٌء ببعضهم،
وفيهاَّ :
رسور املؤمنني يكت َِمل باجتِامعهم بإخواهنم.
أن
َ

املفسين من اآليةَّ :
�م ُ
بق�ي ح ًّيا يف غزوة ُأ ُحد ،أنَّه ال تُصيبه
أن فيها بِش�ارة ملن َ
بعض رِّ
و َف ِه َ

نكب ٌة بعدَ ذلك اليوم.

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ):

الش�هداء بإخواهنم؛ أكَّد استِ
ول ذكر اهلل تعاىل استِ
َ
حصل ألن ُف ِسهم،
بش�ارهم بام
بش�ار ُّ َ
َ
َ
ـماَّ َ
بشون به من ُ
فقال( :ﯙ) بام وعدَ هم اهلل به من دار ُ
الخلود الذي ال
الخلد ،وبام س ُي رَّ
بعضا بأع َظم ُمهنَّأ به -أو:
موت بعده .ومعنى
َ
(استبش) أي :رَّ
بعضهم ً
بش غريه -فهم هُ َينِّي ُ
رَ َ
دخ َلت عليه ال ُبرشى بتبشري ِ
غريه له.

(ﯚ) قي�ل :ثواب أعامهلم ،وقيل :اجلنَّ�ة (ﭓ ﭔ) ٌ
بيان ملصدر النِّعمة (ﯝ)

قي�ل( :ال َف ْضل) ٌ
داخل يف (النِّعمة) ،بمعنى :الزي�ادة فيها .وقيل :كرام ٌة زائد ٌة عليها ،وقيل:
الن َظر إىل َو ْجه اهلل.

نرصهم اهلل يف
وق�ال بع�ض رِّ
املفسين يف امل�راد بـ (ﯙ) :ه�م األحياء ،الذي�ن َ

َ
حصل هلم م�ن (النِّعمة) وهي :النرص وال َغ َلبة ،و(ال َف ْضل)
بعضا بام
بعضهم ً
اجله�اد ،ف ُي َب رِّش ُ

وقع بأيدهيم من أموال العدُ ِّو وأرساهم.
وهو :الغنيمة ،وما َ

وس�دً ى؛ بل ال ُب�دَّ أن ُيثي َبهم عىل
ه اًل ُ
(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) أي :ال يرتكه�م مَ َ

فيفرح�ون َّ
أجره�م ،ومل ُي َض ِّي�ع ُجهدَ هم وعم َله�م؛ بل كافأهم
أن اهلل مل َي ْب َخ ْس�هم َ
أعامهل�مَ ،
سن اخلامتة ،وجن ِ
بالن ِ
ِ
وح ِ
َّات النعيم.
ِّعمة،
والفوز املبنيُ ،

ويف هذه اآلية من الفوائد:

رِ
ِ
رِ
اجتِامع البِش�ارات ُّ
وأنم
للش َ
وأنم يستَبشون ألن ُفسهم ،ويس�تَبشون لغريهم ،هَّ
�هداء ،هَّ
حصل ،ويست رِ
َ
سيحصل.
َبشون بالذي
َف ِرحون بام
ُ
وفيها :الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ للحصول عىل َّ
الشهادة.
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ِ
وفيهاَّ :
أن ثواب َّ
المثيب.
الشهادة عظيم؛ ألنَّه من اهلل ،والثواب يع ُظم بع َظم ُ
وفيها :ال َف ْضل هلل يف الدُّ نيا واآلخرة.

وفيها :سلامة ُّ
حيصل ،ومن اخلوف من
الح ْزن عىل ما مىض ،ومن ال َغ ِّم بام ُ
�هداء من ُ
الش َ

املستق َبل.

وفيها :نِسبة النِّعمة إىل خالِقها ،وإسنا ُدها إىل مصدَ ِرها ،وهو اهلل .
وفيها :البِشارة ألهل اإليامن ُعمو ًما ،باإلضافة إىل ُّ
الش َهداء.

تقديم االستِبش�ار للغري عىل االستِبشار للنَّفس ،وهذا من كامل
وفيها -مع التي قبلها:-
ُ
�وة .وأين هذا ممَّ�ن يتمنَّى َ
ويفرح إذا زا َل ْت عنه؟! نعوذ باهلل
األُ ُخ َّ
زوال النِّعمة عن الغري ،بل َ
ِ
احلاسدين.
رش
من َ
الح َسد ،ومن ِّ
أعامل ِ
ِ
فاقد اإليامن ،وأنَّه ال ثواب له عليها عند اهلل تعاىل.
ويف اآليةُ :حبوط
أن ِ
وفيهاَّ :
الم ْحنة التي أصا َبت املسلمني يف ُأ ُحد ،هي ِمنْح ٌة ملن ُقتِ َل منهم يف سبيل اهلل.
وفيهاَّ :
أن َّ
الشهاد َة أع َظ ُم من الغنيمة.

وفيه�ا -مع اآليتَني قبلها :-جمموعة من مزايا ُّ
�هداء؛ ومنها :احلياة الدَّ ائمة ،وال ُقرب
الش َ
ِ
املستمر عليهم ،و َف َرحهم واستِبشارهم.
الرزق
بأنم عندَ هَ ،
ّ
وج َريان ِّ
من اهلل ،والكرامة هَّ

ومن فوائد آيات التَّعزية:

م�ن قول�ه( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) ،إىل قوله( :ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ):

َّ
الصحابة  بعظيم نِعمته عليهم ،يف إرس�ال هذا الرس�ول ،الذي
أن اهلل تعاىل ذكَّر َّ
كان من أن ُف ِس�همُ ،ي َع ِّلمه�م ،و ُي َزكِّيهم ،ويخُ ِْرجهم من الضاللة إىل اهلداي�ة ،ومن ال ُّظ ْلمة إىل
النُّور ،فت َُهون ُّ
كل بل َّية ومحِ ْنة بجانب هذه النِّعمة.
ِ
ربهم س�بحانه عن س� َب ِ
ليحذروا أن ُف َس�همَّ -َ
بقضائه
المصيب�ة
المصيب�ة
وأن ُ
ب ُ
ث�م أخ َ
وقدَ ِره؛ ل ُي َو ِّحدوه ،ويتوكَّلوا عليه ،وال خيافوا غريه.
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ِ
وأخربه�م ببع�ض ما فيها م�ن ِ
قضائه
احلكَم؛ لئلاَّ يق�ع يف النُّفوس يش ٌء -م�ن اتهِّ امه يف
َ
أعظم ممَّا فاتهَ م.
وقدَ ِره -وأنَّه أعطاهم
َ

وعزاهم عن قتالهمِ ،
بذكر ما نا َله ُّ
حيزنوا
�هداء من ثوابه وكرا َمته؛ ل ُينافِس�وهم ،وال َ
َّ
الش َ
عليهم؛ فله احلمدُ سبحانه ،وله ِ
احلكمة البالغة.

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ):

وح ْس� َن ِ
ذكر اهلل تعاىل ما أعَدَّ ه ُّ
�هداء ُأ ُح ٍد؛ أثنى عىل الذين ب ُقوا
مآب ُش َ
�هداءُ ،
للش َ
ولـماَّ َ
أحي�اء ي ِ
راح و َت َع ٍ
أصابم م�ن ِج ٍ
�ب -طاع ًة هلل
رغ�م ما
واصل�ون اجلها َد بع�د تلك الغزوة،
ًُ
هَ
َ
ورسوله-؛ فقال :

(ﯥ ﯦ) أي :أطا ُعوا وانقا ُدوا (ﯧ ﯨ) يف األمر باخلروج إىل ال َغ ْزو ،يف
ِ
للمرشكني (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)
مح ْراء األَ َسد؛ مطارد ًة
اليوم التايل ليوم ُأ ُحد ،جه َة َ
اجلراح ،واألمل ،وال َقتْل .فلبوا النِّداء ،بال ٍ
وقع ،من ِ
توان وال تبا ُطؤ.
ُّ
ووقع باملسلمني ما َ
َ
والج ْرح الذي اجتمع فيه ال َق ْيح.
السالح يف البدَ نُ ،
و(ال َق ْرح) :أثر ِّ

ولرييم
َّبي  املس�لمني إىل النُّهوض يف ط َل�ب العدُ ِّو؛ إرها ًبا هلم،
وقد ن َ
هَ
َدب الن ُّ
ِ
َّ
وأمر 
أن هبم َّ
قوة وج َلدً ا -رغم ما أصاب املسلمني يف ُأ ُحد من جراح وإصاباتَ -
حرض ُأ ُحدً ا.
ألاَّ خيرج معه إلاَّ َمن
َ

(ﯯ ﯰ ﯱ) باإلجاب�ة واخل�روج ،على الر ْغ�م ممّ�ا هبم من إصاب�ات ِ
وجراح
َّ
(ﯲ) الع�ذاب ،بعدَ ِم خت ُّل ِفهم و ُق ِ
ِ
َ
أكمل َو ْج ٍه؛ فهؤالء هلم
العمل عىل
وأتـمواعودهم
ُّ
ٌ
جزيل.
وأجر
كبري،
(ﯳ ﯴ) أيٌ :
ٌ
ثواب ٌ
وروى البخ�اري يف صحيحه((( ،عن عائش� َة ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
�ت لِ ُع ْ�ر َوةََ :يا ا ْب َن ُأ ْختِي ،ك َ
َان
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)َ ،قا َل ْ

((( برقم ( ،)4077ومسلم ( )2418خمترصً ا.
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ٍ
َأ َب َو َ
اب َر ُس َ
ف
ْص َ
اك ِمن ُْه ْمُّ :
ول اهلل َ ما َأ َص َ
الز َب رْ ُي َو َأ ُبو َبك ٍْر ،لـماَّ َأ َص َ
اب َي ْو َم ُأ ُحد َوان رَ َ
الم رْ ِ
اف َأ ْن َي ْر ِج ُعواَ ،ق َ
ب فيِ إِ ْث ِر ِه ْم؟»َ ،فا ْنتَدَ َب ِمن ُْه ْم َس� ْب ُع َ
شك َ
ون
ُ�ونَ ،خ َ
�الَ « :م ْن َي ْذ َه ُ
َعنْ� ُه ُ
َر ُج اًل ،ك َ
الز َب رْ ُي.
َان فِ ِيه ْم َأ ُبو َبك ٍْر َو ُّ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

الصحابة .
ثناء اهلل عىل َّ

خرج إىل غزوة حمَ ْراء األَ َسد.
وفيهاَ :ف ْضل َمن َ

أن اخلروج إىل حمَ ْراء األسد كان ٍ
وفيهاَّ :
بأمر من اهلل.

والنفيس.
وفيها :االستجابة هلل ورسوله ،مهام كان الت َعب البدَ ُّين
ُّ

والعمل عىل تاليف ِ
آثارها ،والتَّغ ُّل ِ
ب عىل نتائجها.
المصيبة،
َ
وفيها :عدم القعود بعد ُ

وفيها :حتدِّ ي ِ
بأي إنجاز.
املرشكني
نفوسهم ِّ
َ
بمواصلة العمل واجلهاد؛ حتى ال هتنأ ُ
ِ
ِ
يس�تأصلوا
انس�حبوا بعد غ�زوة ُأ ُحد ،دون أن
وفيه�اِ :خ�ذالن اهلل
للمرشكين ،الذي�ن َ
املسلمني ،ويك َُّروا عىل املدينة -كام كانوا يتمنَّون.-
ِ
الح ْرب النَّفس� َّية مع الك َّفار ،والقيام باألعامل الت�ي ت ُْر ِعبهم،
وفيها :اس�تعامل أس�اليب َ
أن املسلمني ال يزالون عىل استِ ٍ
عداد ٍ
و ُتبينِّ َّ
ملواجهتهم.
كبري َ
المصيبة يمنَع من االستِسالم هلا ،وخي ِّفف من ِ
وفيهاَّ :
آثارها.
أن القيام باألعامل عند ُ

بني اإلحس�ان والتَّق�وىَّ ،
عظيم
وأن َمن اجتمعا فيه كان ل�ه َأ ْج ٌر
الج ْمع َ
وفيه�ا :فضيلة َ
ٌ
عند اهلل.
ِ ِ
وفيهاَّ :
الرجال.
أن املصائب م َ
ـح ُّك ِّ
وفيهاَّ :
أن ال َّطاعة يف وقت ِّ
خاص.
الشدَّ ة هلا َأ ْج ٌر
ٌّ

وفيه�اَّ :
العمل يف
المصيب�ة البدَ ن َّية والنفس� َّية ال حَ ُتول َ
بني العبد وبني قيام�ه بمواصلة َ
أن ُ

نُرصة الدِّ ين.

ِ
وفيهاَّ :
حتمل التكليف يف وقت ِّ
الشدَّ ة.
أن اإلحسان والتَّقوى ُيعينان العبدَ عىل ُّ

\_807

(ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ):

ولـماَّ كان أبو ُسفيان -وكان ُم ِ
أغرى َر ْك ًبا لق َيهم يف الطريق -بعد الرجوع من
رشكًا -قد َ
الرجوع إىل املسلمني الستِئصاهلم ،وأنَّه
ُأ ُحد -بإبالغ املسلمني ،أنَّه و َمن معه قد َ
عزموا عىل ُّ
َ
ذكر اهلل تعاىل ما جرى
جيم�ع اجلموع ل َيـك َُّر عليهم،
النبي ؛ فقد َ
رب إىل ِّ
ووص�ل اخل ُ
النبي  وأصحابه لـماَّ سمعوا اخلرب.
من ِّ

رب أيب س�فيان:
فق�ال ( :ﯶ) أه�ل اإليامن (ﯷ ﯸ ﯹ) وهم َمن ب َّلغوا خ َ
ِ
َ
واستئصالكم؛
واجليوش ،لقتالِكم
اجلموع
(ﯺﯻ) أي :ك َّفار قريش (ﯼ ﯽ ﯾ)
َ
َ
وار ِجعوا؛ ألنَّه ال طاقة لكم هبم.
(ﯿ) أي :خا ُفوهم
واحذروهمْ ،
ُ
ُ
املنقول (ﰁ) وتصدي ًقا َبوعد اهلل،
والقول
رب
(ﰀ) أي :زا َد املؤمنني ذلك اخل ُ
وثق ًة به ،فلم يلت َِفتوا إىل التَّخويف ،وث َبتوا.
أم�ر ه�ؤالء ِ
ق�ادر على َر ِّد شرَ ِّ هم،
املرشكني ،وهو
ٌ
(ﰂ ﰃ ﰄ) يعن�ي :كافين�ا َ

و َبغيهم ،وكَيدهم.

(ﰅ ﰆ) :نتوكَّل عليه يف ِ
أمورنا ك ِّلها ،ونلجأ إليه بالنرص عىل أعدائنا.

ِ
وعن ابن ع َّب ٍ
ني
يم ِ ح َ
اس  ،قال(« :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) َقالهَ َا إِ ْب َراه ُ
ني َقا ُلوا( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ُأ ْل ِق َي فيِ الن َِّارَ ،و َقالهَ َا محُ َ َّمدٌ ِ ح َ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)»(((.

ويف هذه اآلية من الفوائد:

نفوس املؤمنني إىل
ال ِّثق�ة باهلل تعاىل ،واليقني َبوعده  ،وهذا يدعو إىل ال َّثبات ،ويد َفع
َ

ال َع ْزم والتصميم.

الش ِ
وفيهاَ :ف ْضل التَّوكُّل عىل اهلل ،وال ُّلجوء إليه يف َّ
دائد.

((( رواه البخاري (.)4563
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مجيع
وحسن ظنِّهم فيه ،وأنَّه يكفيهم َ
بربمُ ،
وفيهاَّ :
َّبي  وأصحابه هِّ
قوة إيامن الن ِّ

الشور.
رُّ

ِ
أن الك َّفار يس�ت ِ
ِ
وفيهاَّ :
وترسيب األخبار
ختويف املس�لمني،
َعملون احلروب النَّفس� َّية يف
الم ِ
رعبة إليهمَّ ،
وأن طريقة ُمواجهة ذلك تكون بالتَّوكُّل عىل اهلل.
ُ
وفيهاَّ :
أن اإليامن يزيد ،وين ُقص.

بني التَّوكُّل واإليامن.
وفيها :ال َعالقة َ

ِ
وفيهاَ :ف ْضل ِّ
الوكيل» ،واستعامله يف وقت ِّ
الشدَّ ة ،وعند
«ح ْس ُبنا اهلل ون ْع َم َ
الذكر العظيم َ

المخيفة.
سامع األخبار ُ

ِ
َّبي  أصحا َبه ِ
ب
الصور ،فقالَ « :ك ْي َ
ف َأ ْن َع ُم َو َصاح ُ
عن النَّ ْف ِخ يف ُّ
رب الن ُّ
ولـَّم�اَّ أخ َ
ِ ِ
اس�ت ََم َع ِ
اإل ْذ َنَ ،متَى ُي ْؤ َم ُ�ر بِالنَّ ْف ِخ َف َينْ ُف ُخ؟»َ ،ف�ك ََأ َّن َذلِ َك َث ُق َل َعلىَ
ال َق ْ�رن َق�د ال َت َق َم ال َق ْر َنَ ،و ْ
ِ
َأ ْص َح ِ
الو ِك ُيلَ ،علىَ اهلل ت ََو َّك ْلنَا»(((.
اب النَّبِ ِّي َ ،ف َق َال لهَ ُ ْمُ « :قو ُلواَ :ح ْس ُبنَا اهلل َون ْع َم َ
وفيهاَّ :
قوهتم.
قوي إيامهنم؛ مل ت ُْر ِه ْبهم
مجوع الك َّفار مهام كانت َّ
ُ
أن املؤمنني إذا َ
وكيل عباده ،وإليه يلجأون يف َّ ِ
أن اهلل ُ
وفيهاَّ :
والم ِلـماَّ ت.
الشدائد ُ

وفيه�ا :إثب�ات (الوكيل) من أسماء اهلل تع�اىل ،ومعناه :املتك ِّفل ُ
بش�ؤون عب�اده ،وليس
ِ
باألمر نياب ًة عنهم.
معناه :أنَّه يقوم
ٍ
ِ
ِ
أمان ِّ
�م الوكي�ل) ٌ
وفيه�اَّ :
ال�روع ،وتُزيل
أن َ
لكل خائ�ف؛ فهي ت ُْذهب َّ
(ح ْس�بِ َي اهلل ون ْع َ

َ
وف.
الخ َ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ):

أمرهم إليه سبحانه؛
ولـماَّ قال املؤمنون ذلك ،وصدَ قوا مع اهلل ،وتوكَّلوا عليهَّ ،
وفوضوا َ
بأس َمن أرا َد َك ْيدَ هم؛ فقال تعاىل:
ور َّد عنهم َ
مههمَ ،
كفاهم ما أ َّ
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)4592
((( رواه الرتمذي (،)2431
َّ
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(ﭑ) أي :رجع الذين اس�تجابوا هلل ورس�وله إىل ِ
بلدهم (ﭒ ﭓ ﭔ) سلامة
َ
وعافية ،مل يل َقوا عدُ ًّوا (ﭕ) َأ ْجر وثواب ،وما حصل من ربح التجارة.

�لموا ،وال َف ْض�لِ َّ :
اس « :النِّعمة :أنم س ِ
ق�ال ابن ع َّب ٍ
مرت -وكان يف أ َّيام
أن عريً ا َّ
هَّ َ
ِ
رسول اهلل َ ،فربِ َح فيها اً
ُ
بني أصحابه»(((.
املوسم -فاشرتاها
فقسمه َ
مالَ ،

وقول�ه تع�اىل (ﭖ ﭗ ﭘ) أي :مل ُي ِص ْبه�م م�ا َي ُس�وؤهم ،ال يف ذهاهب�م وال يف
أمره ،فنالوا ِرضاه.
عودهتم (ﭙ ﭚ ﭛ) أي :امت َثلوا َ
النبي  وأصحابه
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) أي :صاحب ِمنَّة كبريةَّ ،
فتفضل عىل ِّ
ِ
مأجورين.
ُ برجوعهم سالـمني ُ
املفسين عىل َّ
أن هذه اآليات نز َلت يف َغ ْزوة حمَ ْراء األَ َسد.
ومجهور رِّ

الم ْو ِعد) ،أو ( َبدْ ر
وق�ال ُ
بعضهم :بل نز َلت يف غزوة َبدْ ر ُّ
�مى ( َب�دْ ر َ
الصغرى -التي ت َُس َّ
الثاني�ة) -ذلك َّ
للنبي  بعد ُأ ُح�دَ :م ْو ِعدك َم ْو ِس�م بدر ،حيث
أن أبا س�فيان ق�ال ِّ
قتلتُم أصحا َبنا ،فأخذ املس�لمون ُأ ْهبة القتال ،ورجع جيش ُق َريش! وأتَى املس�لمون َم ْو ِس َم
بدْ ٍر -حس�ب ِ
املوع�د -فلم جيدوا به أحدً ا ،فابتا ُعوا؛ فذل�ك قو ُله ( :ﭑ ﭒ ﭓ
َ َ
َ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ).

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن من عاقبة التَّوكُّل عىل اهلل :السالمة والعافية.

وفيهاَ :ف ْضل االستجابة هلل تعاىل ورسوله .

(الرضا) هلل تعاىل ،كام يليق بجالله و َع َظمته.
وفيها :إثبات صفة ِّ

وفيها :اجتامع ِ
استجاب هلل ،وتوك ََّل عليه.
خري الدُّ نيا واآلخرة ،ملن
َ

وفيهاَّ :
حمض َف ْض ٍل منه .
أن اهلل ُي َو ِّفق العبدَ للعمل الصالح ،ثم ُيثيبه عليه ،وهذا ُ
وفيهاَّ :
عدوهم.
حيصل ألصحابه ،ولو مل يل َقوا َّ
أن َأ ْج َر ال َغزو ُ

((( رواه البيهقي يف دالئل النبوة ( .)318/3قال املحقق :وإسناده صحيح ،تفسري ابن كثري ،طبعة أوالد الشيخ.
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ِ
النبي  وأصحا ُبه و َّلوا األدبار ِ
أن ِ
وفيهاَّ :
هاربني!
املرشكني ُج َبناء؛ فحينام لحَ َقهم ُّ
وفيهاَّ :
َّفسُ ،
ويش ُّق عليها.
َكر ُهه الن ُ
أن اهلل قد جيعل خريً ا كثريً ا فيام ت َ

ِ
ِ
ِ
وفيه�اَّ :
وس�لموا ،ولـماَّ
أن املس�لمني لـَّم�اَّ أطاعوا اهلل ورس�و َله يف حمَ ْراء األس�د؛ َغنموا َ
وه ِز ُموا.
عصوا يف غزوة ُأ ُحد؛ ُأصيبوا ُ
َ
ِ
َ
وفيهاَّ :
أجره.
أن ِربح التجارة إذا
حصل يف سفر اجلهاد َت َب ًعا؛ فإنه ال ُي ْذهب َ

وفيهاَّ :
أن حصول النِّعمة وال َف ْضل يكون باإليامن ،والتوكُّل عىل اهلل ،واتِّباع مرضاته.

ِ
بأن�م مل ينالوا خيرً ا ،وقد فا َتتْهم
ويف اآلي�ة:
حتسير َم ْن خت َّلف عن الغ�زو من املنافقني ،هَّ
ُ

النِّعمة وال َف ْضل.

(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ):

أن أخبار التخويف التي نق َله�ا ِ
ث�م بَّي�نَّ اهلل تع�اىل َّ
املرشكون ،إنَّام هي من َك ْيد َّ
الش�يطان؛
ِ
لتخذيل املسلمني.

فق�ال ( :ﭢ ﭣ) أي :املث ِّب�ط ال�ذي َ
بر ،وم�ا نش�أ عنه م�ن التخويف
نق�ل اخل َ
(ﭤ) أيِ :م�ن فِ ْع�ل َّ
خيوفك�م
وو ْس َوس�ته (ﭥ ﭦ) أيِّ :
الش�يطان و َك ْي�ده َ
اخلروج إليهم ،و ْجت ُبنوا عن ُمقاتَلتهم.
بأوليائه ويعظمهم يف أعينكم؛ لترتكوا
َ
(ﭧ ﭨ) أي :ال تتأ َّثروا هبم ،وال تق ُعدوا عن قتاهلم ،وال تكترَ ِ ثوا باألقوال املنقولة

لتخويفكم.

ِ
للجهاد يف س�بيله ،وعد ِم القعود عن ُمقاتَلة
وف اهلل دافِ ًعا لكم
(ﭩ) أي :ليكن َخ ُ

أعدائه.

وقوله (ﭪ ﭫ ﭬ) أي :مصدِّ قني باهلل ،وو ْع ِده بالنرص ،وتأميـنِه عباده ِ
وحفظِه هلم.
َ
َ
ُ َ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َّ
أن من كيد َّ
رتكوا اجلهاد.
الشيطان :تعظيم األعداء يف ُصدور املؤمنني؛ ليخافوهم ،وي ُ
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ـخ ِّذ ٍل هلم ،ومثب ٍ
ٍ
أن َّ
وفيهاَّ :
كل عدُ ٍّو للمؤمنني ،و ُم َ
وناقل لِـام يخُ يفهم؛ هو من
ط ِهل َممهم،
ِّ
ِ
أولياء َّ
الشيطان وأعوانه.
وفيهاَّ :
أن من وسائل َّ
إرعاب املؤمنني.
الشيطان:
َ

اجم بأوليائه ،ويست ِ
الشيطان ي ِ
وفيهاَّ :
أن َّ
َعملهم يف التخويف.
هُ

وفيهاَّ :
أن َم ْن ُي َث ِّبط املسلمني عن اجلهاد؛ إنَّام هو من أتباع الشياطني.
المخيفة.
وفيها :أنَّه ال جيوز ت َْرك اجلهاد ألجل الشائعات ُ

ويف قول�ه تع�اىل (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)ٌ :
قوي ُ
إيامن اإلنس�ان باهلل؛
دليل على أنَّه ك َّلام َ

ف خو ُفه من أعدائه.
وض ُع َ
قوي خو ُفه منهَ ،
َ

ِ
حمرم؛
ويف اآلي�ة :النَّه�ي عن اخل�وف الطبيعي ،إذا كان ي�ؤ ِّدي إىل ت َْرك واج�ب ،أو ف ْعل َّ

فاخلوف قسامن:

ِ
ش�خص
خاف
الس .فهذا ال جيوز رص ُفه إلاَّ هلل؛ فلو َ
ٌ
األول :خ�وف عب�ادة ،وهو خوف رِّ ِّ
من مي ٍ
ت اً
مثل -لكان شرِ ْ كًا.ِّ

ِ
بيع�ي ِ
اإلنس�ان بس� َب ِ
َ
وجود ما
ب
اجلبِليِّ ُّ  .وهو الذي يعترَ ي
واخل�وف الث�اين:
ُ
اخلوف ال َّط ُّ
كس ْب ٍع وعدُ ٍّو-؛ فهذا ال ُيالم عليه العبدُ  ،إلاَّ إذا أ َّدى إىل ت َْرك واجب أو فِ ْعليخُ يف حقيق ًة َ
حمرم.
َّ
الجبناء ،الذين ُر َّبام خياف الواحدُ منهم من ظِ ِّله! وهذا
وهناك
ٌ
خوف ثالث ،وهو خوف ُ

ٍ
عالج.
أقرب إىل املرض ،فيحتاج إىل

جاهد يف سبيله ،ويكون له من اهلل نرص ِ
أن من تولىَّ اهلل؛ فإنَّه سي ِ
وح ٌ
فظ.
ُ
ويف اآليةَ َّ :
ٌ
وفيهاَّ :
أن التصديق َبوعد اهلل يث ِّبت يف اجلهاد.

أن أس�باب اخلوف إذا قامت؛ فعلى العبد أن ُي ِ
وفيه�اَّ :
بقوة اهلل و ُقدرته
واج َهها باإليمان َّ
َ

-التي ال يقف أمامها يشء.-

ِ
َ
الشيطان.
الشيطان إال و ُّيل
وفيها :أنَّه ال خياف
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(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):

هنى اهلل تعاىل عبا َده املؤمنني عن اخلوف من أولياء َّ
الشيطان؛ هنى رسوله 

ولـماَّ
الحزن عىل ِ
حال َمن سارع يف الكُفر؛ فقال تعاىل:
عن ُ

(ﭮ ﭯ) وال يِمنَّ�ك (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) أي :ي ِ
بادرون�ه ،ويدخل�ون في�ه
ُ
هُ َّ

الجموع ملحار َبتك و َم�ن معك؛ فـ (ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) أي :مهام
بسع�ة ،وجيمعون ُ
رُ
ِ
رض ًرا باهلل تعاىل ،ولن ُيبطِلوا دينَ�ه ،ولن يكْبِتوا نب َّيه
ف َع ُل�وا ،و َ
مج ُع�وا ،وكا ُدوا؛ فلن ُيلحق�وا َ
 وأصحا َبه؛ بل إهنم ال يضرُ ُّ ون إلاَّ أن ُف َسهم.
قيل :املقصود كفار قريش ،وقيل :املنافقون ،ويؤيده آية املائدة.

و(احل�ظ) يف ال ُّلغة :هو النَّصيب ،من ٍ
ُّ
يشء
(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) أي :نصي ًب�ا.
ُ

ناف�ع (ﮁ ﮂ) أي :يف اجلنَّة ،وذلك ألجل كُفرهم و ُطغياهنم( .ﮄ ﮅ ﮆ) أي:

عقوب ٌة شديد ٌة يف النَّار ،وبئس املصري.

المنافِقون»((( ،وكذا قال يف اآلية التي تليها.
قال جماهدٌ « :هم ُ

ويف هذه اآلية من الفوائد:

َش َفقة النَّبي  عىل الك َّفارِ ،
وح ْرصه عىل هدايتهم.
ِّ

ُ
وفيه�اَّ :
احلزن ،وتتس� َّلط عليه ال ُغموم؛ بس� َبب خمال َف ِة
أن الدَّ اعي�ة ال ينبغ�ي أن يق ُعد ب�ه
هِ
ِ
َ
ومتر ِدهم.
اآلخرين َ
للح ّق ِ،وعصيانمُّ ،
اقتضت ِح َ
وفيه�اَّ :
رمان الك َّفار من اخلري يف اآلخرة ،ودخولهَ م يف العذاب
أن ِحكم�ة اهلل َ
وأرصوا عىل الكُفر ،وماتوا عىل ذلك.
األليم؛ إذا عانَدوا
ُّ

ِ
وفيهاَّ :
ُفوس الدُّ عاة؛ بس َبب
أن التَّأ ُّمل يف حكمة اهللُ ،يعني عىل عالج ال َغ ِّم الذي ُيصيب ن َ

ُمسارعة كثري من الناس يف الكُفر.

((( تفسري الطربي ( ،)258/6تفسري ابن أيب حاتم (.)822/3
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وفيها :اجتِهاد كثري من الك َّفار يف حرهبم لإلسالم ،ومسارعتهم يف ذلكِ ،
وح ْرصهم عىل
ُ
َْ

َّمسك بالكُفر ،واملقاتَلة من أجله.
الت ُّ

وفيه�اَّ :
أن اإليامن بتعذي�ب الك َّفار يف اآلخرة ،خي ِّفف عىل نف�وس املؤمنني ما يل َقونه من

كَيدهم.

ِ
اخلري جلميع َ
الخ ْلق.
وفيها :حم َّبة الدَّ اعية املسل ِم َ

ِ
وفيهاَّ :
وي ِلكهم.
أن بعض ُس َفهاء بني آدم ُيسارعون فيام يضرُ ُّ هم ،هُ ْ

وفيه�اَّ :
ُف�ر الكافرين ،كما ال تنف ُعه طاع ُة
أن اهلل تع�اىل ال تُض�رُ ُّ ه معصي� ُة العاصني وال ك ُ
يِ
ِ ِ ِ
ضي َفتَضرُ ُّ ونيِ َ ،و َل ْن
الطائعين؛ كام قال يف احلدي�ث ال ُقدْ ّ
سَ « :يا ع َبادي ،إ َّنك ُْم َل ْن َت ْب ُل ُغ�وا رَ ِّ
َت ْب ُل ُغوا َن ْف ِعي َف َتنْ َف ُعونيِ »(((.
أن َمن ُي ِ
ُ
وفيه�اَّ :
يتع�اون الك َّفار،
س�ارع مع الغري ،أش�دُّ اجتها ًدا ممَّ�ن ُي رْسع وحدَ ه .ولذا
ِ
عون لن رْ ِ
ون ،وجيت َِم َ
ويتناص َ
والقتال من أجله.
َش كُفرهم،
رَ
ب ِ
أعظم س َب ٍ
وفيهاَّ :
للحرمان من اخلري.
أن الكُفر
ُ

حظ يف الدُّ نيا ،ولكن ال ي ِ
مكن أن يكون له ٌّ
أن الكافر قد يكون له ٌّ
وفيهاَّ :
حظ يف اآلخرة؛
ُ

بل ليس له إلاَّ العذاب األليم.

وفيها :تس�لية اهلل لنب ِّيه وس� ِّيد املؤمنني  ،واالعتِناء ُ
بش�ؤونه ،وتبشريه ،وإلقاء
بأن دينه ٍ
ال ُّطمأنينة يف نفسهَّ ،
باق ال يزول -مهام كا َد الك َّفار.-

أن بعض الناس يقع يف الكُفر رسيعا؛ الفتِتانه بهِ ،
وفيهاَّ :
التعبري
وح ْرصه عليه؛ ولذا جاء
ً
ُ
يف اآلي�ة ب�ـ (املس�ارعة يف الكُفر) ،وهو أب َل ُغ من (املس�ارعة إىل الكُفر)؛ م�ن جهة ِ
االنغ ِ
امس
َ

التا ِّم ،والتَّل ُّب ِ
ِ
الكامل.
س

ِ
ك�ر اإلرادة الكون َّية هلل تع�اىل .وأما النوع اآلخر من نو َع�ي اإلرادة هو :اإلرادة
وفيه�ا :ذ ُ

الرشع َّية.

((( رواه مسلم (.)2577
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وق�د جتت َِمع اإلرادت�ان -كوقوع هداية ِ
مؤمن وطاع�ة ُمطيع -وقد تق�ع اإلرادة الكون َّية
ُفر ٍ
ٍ
عاص.-
كافر ومعصي َة
دون الرشع َّية -كإرادته ك َ
وق�د ِ
إيمان الكاف�ر أو طاع َة العايص ،م�ع َّ
َ
أن الكفر
تنف�رد اإلرادة الرشع َّي�ة ،كإرادة اهلل
واق�ع وال ُبدَّ ؛ فكوهنا حمبوبة هلل فهي رشع َّية ،وكوهنا مل تقع -مع ِ
أمر اهلل هبا وحم َّبتِه
واملعصي�ة
ٌ
هلاٌ -
دليل عىل هَّأنا رشع َّية فحسب؛ فهي ُمرادة حمبوبة مل تقع.
وقد تنت َِفي اإلرادتان ،ككُفر ِ
مات عىل اإليامن؛ فهذا ال حي ُّبه اهلل ،ومل يقع هلذا
املؤمن الذي َ

املؤمن.

ِ
وفيه�اَّ :
الح�زن ،واهل َ ِّم،
َّف�س البرش َّية ،من ُ
أن النف�وس الكاملة ق�د يعترَهيا ما يعترَ ي الن َ

وال َغ ِّم.

ٍ
وفيه�ا :تس�لية الدُّ عاة ،بألاَّ
حرسات على َمن َّ
وكفر ،وال َي ْبت َِئس�وا
تذهب أن ُف ُس�هم
َ
ضل َ
ِ
وح ْرهبم؛ َّ
س�ينجو ،والكافر -مهام كا َد-
ثبت
ف�إن املؤمن إذا َ
ُ
بما يصنَع�ه هؤالء من إيذائهم َ
س َي ْه ِلك.

(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ):

الم ِ
عذاب َم ِ
اختار الكُف�ر ،وقدَّ مه،
�ن
ذك�ر بعدَ ها
س�ار َ
َ
َ
عني؛ َ
ذك�ر اهلل تعاىل عاقب َة ُ
َ
ولـَّم�اَّ
وآثره؛ فقال:
َ
واختاروه ،وتركُوا اإليامن؛ فش� َّبه
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) أي :قدَّ م�وه عليه،
ُ

فضل ،وخيتار.
بالس ْلعة ،والكافر باملشرتي الذي ُي ِّ
الكُفر ِّ

ِ
املستلزم لل َقبول واإلذعان ،ويشمل:
و(اإليامن) لغ ًة :هو التصديق ،ورش ًعا :هو اإلقرار،

اعتقاد ال َق ْلب ،وقول ال ِّلسان ،وعمل اجلوارح؛ فاإليامن قول وعمل واعتقاد.

ُفر عىل اإليامن
فكان ج�زاء هؤالء الك َّفار ،هَّأن�م (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) بتَفضيله�م الك َ
ال�ذي يحُ ِ ُّبه اهلل ،وتك�رار (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) يف اآلية التي قبلها ع�ن املنافقني وهذه عن
الكفار ،وقيل التكرار للتأكيد( ،ﮑ ﮒ ﮓ) ِ
موجع ،خي ُلص إىل ُق ُلوهبم.
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ويف هذه اآلية من الفوائد:

عرض عماَّ َ
راغب فيام َ
َّ
ترك.
أن الذي يشرتي الكُفر باإليامن؛
أخذُ ،م ٌ
ٌ
أن الكافر ال ِ
وفيهاَّ :
يقدر عىل أن يضرُ َّ اهلل ِمثقال َذ َّر ٍة؛ َّ
ألن قوله (ﮐ) نكر ٌة يف سياق
النفي بـ (لن)؛ فهي تفيد ال ُعموم ،يعني :ال يضرُ ُّ اهللَ اً
قليل ،وال كثريً ا.
غبونني يف
ألنم سَي�رَ َ ون يف اآلخ�رة هَّأنم كان�وا َم
َ
ويف اآلي�ةَ :غب�اء الك َّف�ار ،ومحا َقته�م؛ هَّ
ِ
ناس�ب أن يكون هلم يف
ُف�ر يف الدُّ ني�ا ،ومن ع�ادة املغبون أن يتأ َّلـ�م؛ ولذلك
َ
اشترائهم الك َ
أليم.
اآلخرة
ٌ
عذاب ٌ
ِ
الراغب يف الكُفر.
وفيهاِ :شدَّ ة عذاب

أن أخذ الكُفر اً
وفيهاَّ :
أخرس صفقة عىل َو ْجه األرض.
بدل عن اإليامن،
ُ
أن تقديم الكُفر عىل اإليامن انتِكاس ِ
ألن األصل يف البرش َّ
للفطرة؛ َّ
وفيهاَّ :
فطرهم
ٌ
أن اهلل َ
ِ
اإليامن
واختاره عىل
كفر أحدُ هم؛ فقد قدَّ م الكُفر -الذي ز َّينه له إبليس-
َ
على اإليمان ،فإذا َ
فطره اهلل عليه.
الذي َ
تكرير للتأكيد.
ويف اآلية -مع التي قبلها والتي بعدها:-
ٌ

وتنوعت أعامهلم؛ َ
جعل اهلل تعاىل هلم أنوا ًعا
وفيها مجي ًعا :أنَّه لـماَّ تعدَّ دت
ُ
صفات الك َّفارَّ ،
خمتلف ًة من العذاب:
فجعل ل َّلذين ( ُي ِ
(عظيم).
سارعون يف الكُفر) عذا ًبا
اً

(أليم).
ول َّلذين
(اختاروا الكُفر وقدَّ موه) عذا ًبا اً
ُ

ول َّلذين (ك َفروا ،واستح ُّبوا احلياة الدُّ نيا ،وازدا ُدوا من عمل الكُفر) عذا ًبا ( ُمهينًا).

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ):

ُرصة الكُف�ر والدِّ فا ِع عن�ه ،وم ِ
س�ارعني إىل ن ِ
الم ِ
قاتلة املؤمنني
ُ
كم ُ
ذك�ر اهلل تعاىل ُح َ
َ
ولـَّم�اَّ
ألنم ِ
غالب.
حياربون اهلل ،واهلل
ٌ
ألجله ،وأرشد أنَّه ال ُي ْؤ َبه هبم؛ هَّ
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وذك�ر عاقب� َة تقديم الكُفر عىل اإليامن؛ بينَّ بعد ذلك َّ
أن رغبة الكافرين يف احلياة ليس�ت
َ
استمروا عىل الكُفر؛ فقال تعاىل:
خريً ا هلم ،إذا
ُّ

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) :ينهى اهلل الك َّفار أن يظنُّوا (ﮙ ﮚ ﮛ) أيَّ :
أن إمها َلنا هلم،
ِ
عاجلتهم بالعقوب�ة يف الدُّ نيا (ﮜ ﮝ) ويف
بتأخير األَ َجل وإطال�ة العمر ،وع�د ِم ُم َ
مصلحتهم.

ِّ
ونؤخره�م ،ون َُمتِّعه�م َبر َغ�د العي�ش؛ (ﮢ ﮣ) وذن ًب�ا
كلاَّ ؛ (ﮟ ﮠ ﮡ)
اً
وإضالل لغريهم (ﮥ ﮦ ﮧ) ُي ِذ ُّلـهم اهلل به ،كام اس�تكبرَ وا
و ُطغيانً�ا يف أن ُف ِس�هم،
يف األرض ،وع َلو فيها.
ك�ر اهلل تعاىل يف آي�ات أخرى ،أنَّ�ه يأخذ الك َّف�ار اً
أول بالبأس�اء والَّض�رَّ َّ اء لع َّلهم
وق�د َذ َ
ِ
ِ
وأب�واب ِّ
كل يشء؛ حت�ى إذا َف ِرحوا بام
الس ِاء
يترضع�ون .ف�إذا مل ُي ْؤمن�وا يفتح عليه�م من رَّ َّ
َّ

ُأوتُ�وا؛ َ
أخذه�م بغت� ًة وه�م ال َي ْش� ُعرون ،كما ق�ال تع�اىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [األنعام.]45 -42 :

وه�ذا اإلمهال واالس�تِدراج من َك ْي ِد اهلل املتني؛ كام ق�ال تعاىل( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ) [األعراف.]183 :

ٍ
ٍ
مس�عود « :ما من َن ْف ٍ
فاجرة ،إلاَّ
خري هلا»،
س َب َّر ٍة وال
وقد قال عبدُ اهلل ب ُن
ُ
واملوت ٌ

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:

ِ
َّ
إثم.
أن تأخري اهلل للكافر ليس عناي ًة به؛ بل ليزدا َد اً
((( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)109/7والطربي يف تفسريه (.)423/7
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وفيهاَّ :
أن إمهال الك َّفار من أسباب ُغرورهم ،واسترِ ساهلم يف ُفجورهم.
وفيهاَّ :
ُفرا بطول ال ُعمر.
أن من الناس َمن يزداد ك ً

ويؤخ�ذ من مفه�وم اآليةَّ :
وتزكو
خري ل�ه؛ ليزدا َد من الطاع�ات،
َ
َ
أن زي�ادة ُعمر املؤمن ٌ
أجره عند ر ِّبه ،وقد ُسئل
نفس�ه باالستِمرار يف عمل الصاحلات ،فتك ُث َر حسناتُه،
َ
ويتضاعف ُ
ُ
َّ�اس َخ رْ ٌي؟ َق َالَ « :م ْن َط َال ُع ُم ُر ُهَ ،و َح ُس� َن َع َم ُل ُه» ،قيلَ :فأ ُّي الن ِ
َ :أ ُّي الن ِ
َّاس شرَ ٌّ ؟
َق َالَ « :م ْن َط َال ُع ُم ُر ُه َو َسا َء َع َم ُل ُه»(((.

ِ
ويف اآليةَّ :
والفاسقني ليس َع َب ًثا؛ وإنَّام هو ِحلكمة من اهلل.
أن إمهال الكافرين

ٍ
وفيهاَّ :
تزود فيه من اخلري؟
أن عىل اإلنسان أن يع َتبرِ يف ُعمره :هل أمضاه يف طاعة؟ وهل َّ
ِ
َ
االنشغال باملعايص.
وليحذر من
وفيهاَّ :
أن اإلنسان قد يغترَ ُّ بظاهر احلال ،كام قال تعاىل عن اليهود( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [البقرة.]96 :

وفيه�اَّ :
أن اجل�زاء من ِجن�س العمل؛ فاهلل تعاىل هُيني و ُي ِذ ُّل يف اآلخ�رة َمن تكبرَّ وعال يف
الدُّ نيا.

وفيه�ا :تقري�ع الك َّف�ار ِ
العائدي�ن من ُأ ُح�دَّ ،
ليس�ت يف
بأن سلامتهم وعودهتم إىل مكة
َ
ِ
احلق واالستِ ِ
مرار يف محُ َاربة
بم
عاندة ِّ
ُفراُ ،
رش هلم ،إذا ازدادوا ك ً
صاحلهم -كام ظنُّوا-؛ بل هي ٌّ
أهله.
وفيه�ا :تنبيه من عاش من الك َّفار ،وس ِ
�ل َم يف َر َغد العيشَّ ،
أن ه�ذا ليس إكرا ًما من اهلل؛
َ ْ
َ

كما قال تعاىل( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [الفجر ،]15 :ثم

قال( :ﮪ).

وفيهاَّ :
أن العطاء يف الدُّ نيا ال يدُ ُّل عىل ِرضا اهلل عن صاحبه.

(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3297
((( رواه الرتمذي ( ،)2330وصححه،
َّ
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ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ):

ِ
ِ
َ
حصل للمسلمني يف ُأ ُح ٍد؛ فقال :
ُث َّم بينَّ اهللُ تعاىل حك اًَم عظيم ًة أخرى ،لـماَ
(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) ،أي :يتـركه�م (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)ِ :م�ن اختِ ِ
لاط املنافِقني
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ف�ر َق (ﯕ) :املنافق (ﯖ
ووجود الكُفر يف
هب�م،
بع�ض ال ُق ُلوب (ﯓ ﯔ) ،أيُ :ي ِّ
ِ
احلقائق.
وتظهر
باس،
ُ
ﯗ) :املؤمن؛ فيزول االلت ُ
ُ
الش ِ
ِ
ق�ال اب� ُن ع َّب ٍ
�عادة م ْن ِ
اس َ « :ف َي ِم ُيز َ
َ
أهل َّ
�قاء»((( ،وقال قت�ادةَُ « :ي َم ِّيز
الس
أهل َّ
واهل ِ
باجلهاد ِ
ِ
جرة»(((.
بينهم
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)؛ ألنَّه استأثر ِ
بع ْلمه؛ فال يك ِْشفه لكم َس َل ًفا.
َ

وخيت�ص (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)؛ ف ُي ْط ِلع�ه
(ﯟ ﯠ ﯡ) أي :خيت�ار ويس�تخلص
ُّ
ِ
قني.
بالوحي عىل
بعض ال َغيب الذي يشاؤه ،وم ْن ذلك :أسام ُء املنافِ َ

وقد ق�ال تع�اىل( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)

[اجلن.]27-26 :

وربوب َّيت�ه ،وإهل َّيت�ه ،وأسمائه وصفات�ه (ﯩ) :تصدي ًق�ا
(ﯧ ﯨ) :بوج�ودهُ ،

اً
وعمل بام جا ُءوا به من شرَ ْ ع اهلل.
بالوحي الذي أخبرَ وا به عن اهلل،

(ﯫ ﯬ) بما جاء م�ن ال َغيب ب ُق ُلوبكم( ،ﯭ) بجوارحك�م ،فتمتَثِلوا ِ
أوام َر
ٌ
جزيل عىل ذلك.
وثواب
اهلل ،وجتتَنِبوا نواهيه؛ (ﯮ ﯯ ﯰ)
ٌ

ِ
هذه ِ
ويف ِ
الفوائد (-وهي من كنوز القرآن):-
اآلية ِم َن
الش ِ
دائدَ ِم َح ُّك ِص ِ
َّ
أن َّ
دق اإليامن.

ِ
دون ك َْش�ف أحواهلمَّ ،
وس�ط املؤمنينَ ،
وفيه�اَّ :
وأن
ترك املنافقني املندَ ِّسين ْ
أن اهلل ال ي ُ

((( دالئل النبوة -للبيهقي (.)76/3
( )2تفسري ابن أيب حاتم (.)825/3
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ِحكمته تعاىل متنَع بقا َء األمور خمت َِلطة؛ بل إنَّه يجُ ري من األحداث ما َيك ِْش ُ
�ف اخلفايا ،ويبينِّ ُ
املنافِق م َن املؤمن.

ٍ
ِ
وفيه�اَّ :
كتمحيص
جليلة،
بعض الوقت؛ ِحلكم�ة
أن اهلل تع�اىل ق�د ُي ِبقي
األمور ُملتَبِس� ًة َ
َ
ِ
امتحان ِ
ِ
ِ
ُ
العباد.
حيصل هبا
األمور ،وإجراء األحداث التي ُ
أن اهلل تعاىل يع ِقد أسبابا من ِ
ويف اآليةَّ :
الم ْحنة؛ ل ُي ْظ ِهر أوليا َء َه ،و َي ْف َض َح أعدا َءه.
ً
َْ
المحن ِ
وفيهاِ َّ :
قني.
تكش ُ
الصابري َن ،وتمُ ِّي ُزهم عن املنافِ َ
ف َّ
أن َ

ٍ
ِ
وهتِكَت
إيامنم وثباتهُ م وطاعتُهم يو َم ُأ ُحدُ .
وفيهاَ :ف ْض ُل َّ
ظهر هُ
الصحابة  ،ا َّلذين َ
ُـكوصهم وخيانتُهم.
فظهرت خمالفتُهم ون
أستار املنافِقني؛
فيه
ُ
َ
ُ
ِ
«إن َ
الر ُّد عىل املنافِقني ،الذين قالواْ :
بمن يؤمن به
حممدٌ صاد ًقا؛ فل ُيخبرِ نا َ
كان َّ
ويف اآلي�ةَّ :
منَّا ممَّن يك ُفر به»؛ َ
َّبي .
فأنزل اهللُ هذه اآلية .ويف هذا:
ُ
إثبات َّ
نبوة الن ِّ
الش ِ
ِ
ِ
ِ
وفيهاَّ :
وأفعال األشخاص عند َّ
دائد.
واملواقف،
بالقرائن،
ُعرف
أن احلقائق ت َ

ِ
الش ِ
لسالمة حالِه ِ
وفيهاَّ :
أن َّ
وص َّح ِة
حقائق أن ُف ِسهم ،فيطمئ َّن املؤم ُن
للمؤمنني
َ
َ
�دائد ُتبينِّ ُ
ِ
عمل�ه ،وت ِ
فيح�ذ ُره ُ
أيض�ا َ
َ
اً
َ
يأخذون
عمًل� ،وال
اإليمان ،وال ُي َو ُّلونه
أهل
حال املنافِق؛
ُظه�ر ً
َ
ِ
بكالمه ،وال يعت َِمدون عىل رأيه؛ ألنَّه عدُ ٌّو.
وفيهاَّ :
أن اهلل ال ُي ْط ِلع عا َّمة الناس عىل ال َغيب ،وليس من طبيعة ال َب رَش معرف ُة ال َغيب.
ِ
بشدائد االمتِ
ِ
أن ِ
ِ
احلقائق ،ال يكون إلاَّ
وفيهاَّ :
حانات.
انكشاف

ِ
ب ٌ
وفيهاَّ :
رشفه اهلل تعاىل بذلك.
أن معرف َة بعض ال َغيب َمنص ٌ
جليل ،ال ُيؤتاه إلاَّ َمن َّ

ويف اآلي�ةَ :ق ْطع ِ
أمل النفوس من املعرف�ة اليقين َّية بال َغيب ،إلاَّ ما جاء عن طريق الوحي؛
ِ
ِ
ف يف الدَّ َج ِل َّ
وإتيان
�عوذة،
والش
صر َ
وبذل�ك يو ِّف ُ�ر املؤم ُن ُجه�دَ ه ،ووقتَه ،وما َله م� ْن أن ُي َ
الكُه ِ
يستحيل ِ
ُ
َ
معرفتُه.
االشتغال بام
ان ،ويدَ ُع
َّ
لهِ
ِ
ترِ
ِ
وبعض ال َغيب
الش َع
َ
وفيها :التنبيه عىل اح ا ِم ُّ
الر ُسل ،وإنزا م منازلهَ م؛ ألنَّنا ما َعلمنا رَّ ْ

إلاَّ من طريقهم.
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ِ
اإليامن والتَّقوى ،واستِلزام ٍّ
ُ
كل منهام لآلخر.
بني
وفيها:
االرتباط َ

ِ
ِ
وفيه�اَّ :
اإليامن م�ا تد ُعو حاجتُه�م إىل بيان�ه؛ فاملؤمن معروف
أله�ل
أن اهلل تع�اىل ُيبِّي�نِّ ُ
أمره هو َمن حيتاجون إىل معرفته وتبيينه.
والكافر معروف ،لك َّن العدُ َّو
اخلفي املشتَبِه ُ
َّ
وفيهاَّ :
الصدور؛ ِم ْن ال َغيب الذي ال يعلمه إلاَّ اهلل.
أن بواط َن ال ُق ُلوب
َ
وحقائق ما يف ُّ
أن اهلل يبتيل عبا َده؛ ليست ِ
وفيهاَّ :
َخر َج ما يف ُصدورهم ،و ُي ْظ ِهره للع َل ِن.
ٍ
وفيهاَّ :
ور ُسله.
أن اهلل
راض عن أنبيائه ُ

وفيه�ا :أمه َّي�ة حتقي�ق اإليمان ،واالنقي�اد هلل ،واإلذعان ،وع�دَ م االعرتاض على القدَ ر
والشع ،وأنَّه إذا نزل االبتالء ِ
بالعباد؛ فالواجب عىل املسلم الثبات واالنقياد ألمر اهلل ،وأن
ُ
رَّ ْ
ري ر َّبه من نفسه خريً ا.
ُي َ
َ
وفيه�اَّ :
َّبي -؛
أن
أعي�ان املنافِ َ
قني إذا كانوا ُيع َلمون بالوح�ي يقينًا -يف زمن الن ِّ
فإنم ينك َِشفون بعد انقطا ِع الوحي بالقرائن ،ولحَ ْن القول ،ومواقف األشخاص.
هَّ

ٍ
وفيهاِ :
خبي�ث ،وط ِّي ٍ
ِ
ُ
متفاوت-؛
ُّفوس
ي�ب يف الن
ب،
انقس�ا ُم النَّاس إىل
ٌ
والخ ْب ُث وال ِّط ُوآخرون ِ
فالبعض ِ
الخبثَ ،
يغلب عليه ُ
يغلب عليهم ال ِّطيب.
َ
وفيهاَّ :
يفضح ما يقوله املنافِقون ،إذا غابوا عن الناس.
أن اهلل َ
أن اهلل ِّ
وفيهاَّ :
يعذ ُب املنافِقني يف الدُّ نيا -بالفضيحة وغريها -وعذاب اآلخرة َأشدُّ .

(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ):

أعقب ذلك بالتحريض عىل
حر َض اهلل تعاىل املؤمنني عىل َب ْذل النُّفوس يف س�بيله؛
َ
ولـماَّ َّ
وذكر عاقبتَهم
إثم -واملنافِقني يف ُبخلهم،
َ
َب ْذل األموال يف ذلك ،و َذ َّم َمن أملىَ هلم -ليزدادوا اً
يف اآلخرة؛ فقال تعاىل:
حق اهلل ُ -عمو ًما .-و(ال ُبخل):
(ﯲ ﯳ) أي :ال َي ُظنَّ َّن (ﯴ ﯵ) ويمنَعون َّ

احل�ق الواج�ب (ﯶ ﯷ ﯸ) أعطاه�م (ﯹ ﯺ) وخيره .و(ال َف ْضل)
ه�و من�ع ِّ
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مجعهم َ
خاره،
يف األص�ل :ه�و ِّ
الزيادة (ﯻ ﯼ ﯽ) أي :لي�س ُ
املال ،واس�تمتا ُعهم به ،وا ِّد ُ
ِ
ِ
والعطاء.
احلق وال َب ْذ ِل
حق اهلل فيه؛ خريً ا من
إخراج ِّ
و َمنْ ُعهم َّ
ورضر عليهم يف احلقيقة؛ َّ
ألن أمواهلم ستَزول عنهم ،وهم سيزولون
(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)
ٌ

عنها ،ويبقى َو ُ
بال ال ُب ْخل عليهم.

فاجلزاء :هَّأنم (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) أي :س�تُج َعل أمواهلم التي منَعوها
ِ
بأعناقهم ،و ُي ِ
الزمهم ،ف ُي َع َّذبون هبا يو َم احلساب.
َطو ًقا يحُ يط
ِ ِ
�جا ًعا
كما ج�اء يف احلديثَ « :م ْن آتَا ُه اهلل َم اًالَ ،ف َل ْم ُي َؤ ِّد َزكَا َت ُه؛ ُم ِّث َل َل ُه َما ُل ُه َي ْو َم الق َيا َمة ُش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
�م َي ُق ُ
ولَ :أنَا
�م َي ْأ ُخ ُذ بِل ْه ِز َم َت ْيه َ -ي ْعني :بِش�دْ َق ْيهُ -ث َّ
َأ ْق َ�ر َعَ ،ل� ُه َزبِي َبتَانُ ،ي َط َّو ُق� ُه َي ْو َم الق َيا َمةُ ،ث َّ

َما ُل َكَ ،أنَا َكن ُْز َك»ُ ،ث َّم َتالَ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) اآلية(((.

وقول�ه تع�اىل( :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) أي :ل�ه ما فيهما ،ممَّا يتوار َث�ه أه ُلها ،من
م�ال وغيره ،واألمور ك ُّلها راجع ٌة إليه ،كام قال تعاىل يف ٍ
ٍ
آية أخرى( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ) [مريم.]40 :

سابق إىل ِ
و(املرياث) :انتِقال املال من ٍ
ُ
الح ٍق.

ِ
وضامئرك�م ،و َمن ِْعك�م
ل�ع على أعاملِك�م ،ون َّياتِك�م
(ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) أيُ :م َّط ٌ
ِ
وعطائكم ،ف ُيجازيكم عىل ِّ
كل ذلك.

ِ
ويف هذه ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن

بالس�معة الس� ِّيئة
مرضة ال ُبخل يف الدِّ ين والدُّ نيا واآلخرة :ففي الدِّ ين بنَ ْقصه ،ويف الدُّ نيا ُّ
َّ

ونحوها ،ويف اآلخرة بالعذاب.

بتكثري ِ
ِ
وح ْب ِسه ،وزيادتِه.
وفيها :عد ُم االغترِ ِار
املالَ ،
ٍ
بجزاء من ِجنس عمل�ه؛ فال ُّث ُ
يتحول إليه
وفيه�اُ :معاقبة البخيل يو َم القيامة
عبان -الذي َّ
يده املغلولة التي ب ِ
ما ُله -يبدأ ب َق ْضم ِ
خ َلت!
َ
((( رواه البخاري (.)1403
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ويف اآلية :حتريم َمنْ ِع الواجبات املال َّية ،س�وا ًء كانت زكاةً ،أو نفق ًة ،أو ضياف ًة ،أو إطعا َم
أمر رضوري ال ِ
رش ٍ
ف عىل املوت ،أو صدًّ ا لعدُ ٍّو جيتاح البلد ،أو إنفا ًقا عىل ٍ
جائع ُم ِ
يقدر عىل
ٍّ
ٍ
إزالته إلاَّ
واجب للامل.
أي َب ْذ ٍل
صاحب املال ،أو َّ
ُ
ِ
اموات ،واألرض ،بعد َفناء َ
الخ ْلق.
بالس
وفيها :انفراد اهلل تعاىل َّ

ِ
إنفاق املال يف سبيل اهلل؛ خري من التم ُّت ِع به يف ال َّل َّذات ،وا ِّد ِ
أن َ
وفيهاَّ :
الغوائل
خاره لدف ِع
ٌ
ِ
واملصائب واآلفات.
أن ما هو ميس�ور يف الدُّ نيا -كبذل املال -س�يكون معس�ورا يف اآلخ�رة؛ ف ْلي ِ
وفيه�اَّ :
بادر
ُ
ً
ٌ

العبد.

وي ِلك�هَّ ،
وفيهاَّ :
وأن التطويق يف التعذيب
أن ُس�وء العم�ل يحُ يط بصاحبه ي�و َم القيامة ،هُ

حقيقي.
ٌّ

ٍ
ٍ ِ
وفيها :وجوب َب ْذ ِل ما أفاء اهلل عىل العبد من َف ْض ٍل؛ ٍ
وراحة،
وقوة،
كامل ،وجاه ،وع ْل ٍمَّ ،

ونحوها.

ِ
كل ٍ
أن َّ
وفيهاَّ :
رب
مال و َف ْض ٍل يف السامء واألرض ال يستَق ُّر يف يد أحد ،وال ين َف ِر ُد به إلاَّ ُّ
العاملني.
وحتول مجيع املمت َلكات إليه.
الملك هلل وحدَ هُّ ،
وفيها :بقاء ُ

رت َّدةً ،خارج ًة عن ُملكهم ،وراجع ًة هلل.
وفيها :حتفيز الناس لإلنفاق ،بكون املال عاري ًة مس َ
وفيهاَّ :
أن العاقل ال َي ْس َت ْبقي ما يفنَى.
وفيهاَّ :
رش.
خري ،واملنع ٌّ
أن العطاء ٌ

ِ
بنقي�ض مقصوده؛ فإنه ي ُظ� ُّن َّ
أن ما َ
يبخل به س�يب َقى له ،وهو يف
وفيه�اُ :معاقب�ة البخيل

احلقيقة سيخرج منه.

وفيه�اَّ :
أرسار الن�اس -بام فيها :ممتلكاهتم وأرصدهت�م املال َّية -معلوم ٌة عند اهلل ،وهو
أن
َ
م َّط ِلع عليها.
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الشيطان ،الذي يقول للعبد :ال ت ِ
وفيها :عدم االستجابة ِ
لداعي َّ
ُنفق حتى ال يفنَى املال!

حيصل لإلنس�ان من ٍ
م�ال أو َمت�اعٍ؛ ألنَّه من إيت�اء اهلل له؛ فهو
وفيه�ا :ع�دم االغترِ ار بام ُ
َمصدَ ُره ومالِكُه عىل احلقيقة.
ِ
أن كَنز ِ
ِ
ُ
وفيهاَّ :
لإلنفاق منه بباليا يبتَليه اهلل هبا.
البخيل
للعذاب ،وقد يضطر
ب
املال :س َب ٌ
ِ
وفيهاَّ :
لإلنسان ،هو :ما أنف َقه يف سبيل اهلل.
احلقيقي
الرصيدَ
َّ
أن َّ

أن كَنز املال س ُيبقي َ
وفيها :محاقة البخيل ،الذي ي ُظ ُّن َّ
ألقرضه
املال ،ولو أرا َد بقا َءه حقيق ًة
َ

ر َّبه.

وفيهاَّ :
حق اهلل فيه.
َنزه ليس مذمو ًما ،إذا
أخرج َّ
أن ا ِّدخار املال وك َ
َ

ِ
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغ�ي عىل َم�ن يت�ولىَّ
بالواجب�ات ،و ُي َر ِّغ َبهم يف
أم�ور الن�اس أن ُي ْل ِز َمه�م
َ
املستحب ِ
ات ،وال ُي ِ
لزمهم بام ال جيب عليهم رش ًعا.
َ َّ
حتريض ِ
ِ
اإلنفاق؛ لكونِه س ُي ِ
فارق ما َله.
العبد عىل
وفيها:
ُ
أن إيتا َء اهلل للعبد ال ُّ
وفيهاَّ :
يدل عىل ِرضاه عنه.

َ
والرش؛ فإ َّما ْ
بني َ
رشا.
أن
الخ ِري
وس ٌط َ
أمر َ
وفيها :أنَّه ال َ
يكون الشيَّ ُء خريً ا ،أو ًّ
ِّ

ِ
واآلخرون،
الم ْحرش ،حينام يرى عذا َبه األولون
وفيها :فضيحة البخيل ِّ
بحق اهلل يف أرض َ
وهو َي ِف ُّر من كَنزه.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ):

بذكر ٍ
املرشكني يف محُ اربة املس�لمني بالسلاح؛ أتبعه ِ
ذكر اهلل تعاىل َك ْيد ِ
يشء من كَيد
َ
ِّ
َ
ولـماَّ َ
اليهود يف محُ َاربة املسلمني ،بالتشكيك وإلقاء ُّ
الش ُبهات.
وأه�ل الب ْخل ِ
ألنم هم ُ
بالع ْلم؛
أه�ل ال ُب ْخل باملال،
ُ ُ
و َذك ََره�م اهلل  بع�د َذ ِّم ال ُب ْخ�ل؛ هَّ
ِ
وس َعوا يف َقتْله -كام قت ُلوا األنبياء من قبل.-
فكتموا صفة نب ِّينا َ ،
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َّ
استغل اليهو ُد ذلك
فلـماَّ حت َّبب اهلل تعاىل إىل عباده املؤمنني ،بتس�ميته َصدَ قاهتم ( َق ْر ًضا)؛
وو ْص ِفه بال َفقر؛ فقال - حاك ًيا قوهلم ورا ًّدا عليهم:-
ب اهلل تعاىل َ
يف َس ِّ
ِ
�م ،وأحىص (ﭔ ﭕ) -وهم أحبار اليهود( -ﭖ ﭗ ﭘ
(ﭑ ﭒ ﭓ) و َعل َ
نحتاج إليه!
تاج إلينا (ﭚ ﭛ) ال
ُ
ﭙ) ومحُ ٌ

نزول ِ
ِ
اآلية:
ب
س َب ُ

ق�ال اب ُن ع َّب ٍ
اس « :لـماَّ َ
َ
نزل قو ُله( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ِ
افتقر ر ُّبكَ ،ي ُ
س�أل عبا َده ال َق ْر َض؟!
ﯬ ﯭ) [البقرة]245 :؛ قالت اليهو ُد :يا محُ َّمدُ َ ،
َ
فأنزل اهلل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) اآلية»(((.

ٍ
الصدّ يق  بيت املدارس ،فوجد من
وي�روى عن ابن عباس أنه قال :دخ�ل
أبوبكر ّ
ٍ
فنحاص ،كان من علامئهم وأحبارهم،
رجل منهم يقال له
ناس�ا كثريً ا قد اجتمعوا إىل
ٌ
هيود ً
ٍ
ٍ
لفنحاص :وحيك يا فنحاص ،اتّق اهلل وأس�لم،
أبوبكر 
رب يقال له أش�يع فقال
ومعه ح ٌ

فواهلل إنّك لتعلم ّ
باحلق من عند اهلل ،جتدونه مكتو ًبا عندكم
حممدً ا رسول اهلل ،قد جاءكم ّ
أن ّ
بكر ما بنا إىل اهلل من ٍ
فنح�اص :واهلل يا أبا ٍ
لفقري،
فق�ر ،وإنّه إلينا
يف التّ�وراة واإلنجي�ل ،قال
ٌ
ٌ

يترضع إلينا ،وإنّا عن�ه ألغنياء ،ولو كان عنّا غن ًّيا ما اس�تقرضنا أموالنا
وم�ا
نتضرع إليه كام ّ
ّ
الربا ،فغضب
الربا ويعطيناه ،ول�و كان غن ًّيا عنّا ما أعطانا ّ
كما يزع�م صاحبكم ،ينهاكم عن ّ
ٍ
ٍ
فنحاص رضب ًة ش�ديدةً ،وقال :والذي نفيس بيده ،لوال العهد
أبوبكر  ،فرضب وجه

عدو اهلل ،فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقني ،فذهب
الذي بيننا وبينك لرضبت عنقك يا ّ

حممد انظر ما صنع يب صاحبك ،فقال رس�ول
ٌ
فنحاص إىل رس�ول اهلل  ،فقال :يا ّ
اهلل  أليب ٍ
بك�ر :م�ا محل�ك عىل م�ا صنعت؟ فقال :يا رس�ول اهلل ّ
ع�دو اهلل قال
إن
ّ

ق�والً
عظيًم� ،زعم ّ
وأنم عنه أغنياء ،فلماّ قال ذلك غضبت هلل ممّا قال ،فرضبت
فقري ،هّ
اً
أن اهلل ٌ
فنحاص
فنحاص ،وقال :ما قلت ذلك ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل فيام قال
وجهه ،فجحد ذلك
ٌ
ٌ
ر ًّدا علي�ه وتصدي ًقا أليب ٍ
بكر ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) ،ويف ق�ول
((( تفسري ابن أيب حاتم (.)460/2
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أيب ٍ
بك�ر 

وم�ا بلغه يف ذلك من الغض�ب( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ)(((.

الش ِ
ِ
املقالة َّ
نيعة ،و ُن ْثبِته يف ُص ُحف
وقو ُله تعاىل (ﭝ ﭞ ﭟ) أي :م ْن هذه

مالئكتِن�ا ونَحف ُظه؛ لنُ َق ِّر َرهم به يو َم القيام�ة ،ونعاق َبهم عليه ،وعىل جريمتهم األخرى،

حق أنبيائه ،
حق اهلل ،وعىل ِّ
وهي( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)؛ فقد اعتدَ وا عىل ِّ
ِ
األنبياء ،فسن ِ
ِ
ُعاق ُبهم عىل أقوالهِ م وأفعالهِ م.
جريمة َقت ِْل
وهم يع َلمون شناع َة

ِ
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) وب�اشرِ وهُ ،
العذاب األلي ِم
وادخلوا أبواب جهنَّم ،يف
َّ ِ
المض َط ِرمة ذات اللهب.
الم ْح ِر ِق.
و(الح ُ
َ
ريق) يف ال ُّلغة :هو النَّار ُ
الشديدُ ،

ِ
ِ ِ
الفوائد:
من
ويف هذه اآلية َ

ِ
لليهود ،بأنَّه َس ِم َع كال َمهم ،وكتَـ َبتْه مالئكتُه.
هتديدُ اهلل

وفيهاَّ :
األصوات مهام خف َي ْت.
أن اهلل ُيدْ ِرك
َ

ِ
مثال لس�مع الت ِ
بخالف َس ْمع التأييد؛ كقوله تعاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
َّهديد،
ويف اآليةْ َ ٌ :
ﯢ ﯣ ﯤ) [طه.]46 :

وفيه�اُ :جرأة اليهود عىل اهلل ،مع تكبرُّ هم؛ فهم َي ِصفون اهلل بالنَ ْقص وأن ُف َس�هم بالكامل!
ِ
الرسالة.
وجيمعون يف أفعاهلم َ
بني االعتداء عىل مقا ِم التوحيد ومقا ِم ِّ
َ

الشب ِ
ِ
بني املسلمنيَّ ،
وفيهاَّ :
وأن
أن َد ْأ َب
هات َ
اليهود ،هو :انتِ ُ
هاز ما ي ُظنُّونه ُفرص ًة؛ إللقاء ُّ ُ
ِ
معرف َة ِ
أهل اإلسال ِم بمعاين ما َ
غرضهم هذا.
فوت عىل
اليهود َ
أنزل اهللُ؛ ُي ِّ
ِ
ِ
ُ
لإلثبات.
الكتابة
استعامل
ويف اآلية:

وفيهاَّ :
حاس ِبة.
ُقيم ُ
الم َ
الح َّج َة عند ُ
أن الكتاب َة ت ُ

ٍ
جيوز نِس�ب ُة ِ
ُ
جلامع�ة ،ول�و َ
بعضه�م ،إذا كان�وا ُم ِق ِّرين به،
كان
الف ْعل
الفاعل َ
وفيه�ا :أنَّ�ه ُ
((( رواه الطربي ( ،)441/7وابن أيب حاتم ( ،)837/3وإسناده ضعيف.

826

حديث« :إِ َذا ُع ِم َل ِ
ِ
ت اخلَطِي َئ ُة فيِ األَ ْر ِ
مش�اركني و ُمعينني؛ كام َّ
ُ
ض؛
دل َعليه
وراضني عنه ،أو
َ
َم ْن َش ِ
�هدَ َها َفك َِر َه َها -ويف روايةَ :أ ْنك ََر َهاَ -
اب َعن َْها َف َر ِض َي َها
�اب َعن َْهاَ ،و َم ْن َغ َ
كان ك ََم ْن َغ َ
َان ك ََم ْن َش ِ
ك َ
�هدَ َها»((( ،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 َق َتل األنبياء.

ِ
وفيه�اُ :مقا َبل�ة ِ
املجر ِم بما ُيامثِل جريمتَه؛ فكما َّ
القول
بني
مجع�وا يف
جريمتِهم َ
أن اليهو َد َ
َ
القول ِ
ِ
ِ
ِ
والف ْعل.
بني
مجع اهلل عليهم يف
العذاب َ
والف ْعل؛ فقد َ
ريمة ع ِ
ِ
األصل يف عاملِ الدِّ ِ
َ
َ
ينْ :
اليهود ،مع َّ
يكون أش�دَّ توقريً ا
أن
أن
لامء
وفيهاَ :ش�ناع ُة َج ِ ُ
ِ
َّ�اسِ ،
ِ
س�ائر الن ِ
ُفرا م ْن
اليه�ود
ولك َّن ُعلام َء
وتعظيم وخش�ي ًة هلل م ْن
وأحبارهم كانوا أش�دَّ ك ً
َ
اً

وأكثر استهزا ًء باهلل تعاىل منهم!
عا َّمتهم،
َ

بمس� َت ْغ َر ٍ
وأن َم ْن َ
ب منه ْ
ُف�رَّ ،
وفيه�اَّ :
مرتس ٌ
أن
قتل األنبيا َء؛ فليس ُ
�خ فيهم الك َ
أن اليهو َد ِّ

يفرتي عىل اهلل ،و َي ْشت َُمه.
َ

بالقولِ ،
ِ
ِ
والف ْعل؛ فس� ُّبوا اهلل تعاىل واتهَّ ُم�وه بال َف ِ
اليه�ودَ ،
وفيه�اَّ :
قر ،وقتلوا
كان
ُفر
أن ك َ
ِ
مرة؛ كام يف ِق َّصة َّ
املسمومة،
الش ِاة
أنبيا َءه  ،وقد حاولوا َق َتل النَّبِ ِّي  أكثر من َّ
ِ
خ�روج ٍ
ويف ِقص ِ
الخ ِ
اش�تملوا عىل َ
ِ
ناج ِر ،وأرا ُدوا ال َفت َْك ِبه -يف س� َبب
اليهود قد
ثالثة م َن
�ة
َّ
َ
غزوة بني النَّضري.-

ِ
وفيهاَّ :
جمرد
باإلحراق بالنَّار
َّعذيب
أن الت
َ
فإنم يذوقونَه ،وهذا أشدُّ م ْن َّ
حقيقي؛ ولذلك هَّ
ٌّ
ِ
اإلحساس.

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ):
ِ
الش ِ
ِ
العذاب َّ
اليهود؛ فقال:
ديد هلؤالء
ُث َّم بينَّ َ اهللُ تعاىل س َبب هذا

(ﭩ) أي :احلري�ق (ﭪ) بس� َب ِ
ب (ﭫ ﭬ) أي :م�ا َع ِم ْلتُم�وه ،واآلث�ا ُم
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)689
((( رواه أبو داود (،)4345
َّ
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ِ
وبالر ِ
ج�ل ،وال ِّلس�ان ،وال َف ْ�ر ِج ،والعني،
ُكتس�ب بالي�د -كال َقتْ�ل والبط�شِّ -
�م ،ت َ
واجلرائ ُ
وغريها .وإنَّام ذكر (األيدي) تغلي ًبا؛ َّ
أكثر اجلرائ ِم تُرتكَب هبا.
ألن َ

قليل ،وال ٍ
(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) أي :ليس بذي ُظ ْل ٍم خلَ ْل ِقه ،ال يف ٍ
كثري ،كام
قال يف ِ
َ
اآلية األخرى( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [النساء.]40 :

اآلية ِمن ال َف ِ
هذه ِ
ويف ِ
وائد:
َ

ِ
َن ْفي الص ِ
املذمومة ِ
َ
ليق به.
عن اهلل ،فكام نُثبِت
فات
الكامل هلل تعاىل؛ فإنَّنا ُنن َِّزه َعنْه ما ال َي ُ
ُ ِّ

يذوقون ُظ ْلم ِ
ٍ
ويف َن ْف ِي ال ُّظ ْل ِم ِ
َطمني َ
لبعض يف الدُّ نيا.
بعضهم
للخ ْل ِق ،ا َّلذي َن
عن اللهِ :ت
ٌ
َ َ

ِ
(البعض) عىل (الك ُِّل)؛ كام يف قولِه( :ﭪ ﭫ ﭬ) أي :بس َب ِ
ُ
ب
إطالق
ويف اآلية:
ِ
العمل.
ما اقترَ َ فتموه ،و َع ِملتُموه بك ِّليتكم ،و(األيدي) م ْن
وسائل َ

ِ
ونفي ال ُّظ ْلم ِ
وفيه�اَّ :
عن
َ�رك ال ُّظ ْل ِم
اختيارا -مع ال ُقدرة عليه -هو ٌ
المدْ ِحُ ،
نوع م� َن َ
ً
أن ت ْ
اهلل؛ ليس لعدَ ِم ُقدرتِه عليه -حاشا وكال-؛ بل لعدَ ِم رضا ُه بِه.

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ):

ِ ِ
ربم يف َش�ت ِْمهم له ،وموق َفهم من أنبيائه يف َقت ِْلهم
ولـماَّ َذك ََر اهلل تعاىل
َ
موقف اليهود م ْن هِّ
فض اتِّبا ِع النَّبي ِ ،
كر ِ
ْبع ذلك بِ ِذ ِ
موقفهم م ْن َر ِ
وإبائهم عليه؛ َ
فقال تَعاىلِ:
هلم؛ أت َ
ِّ
ِ
اليه�ود :من ُز َع ِ
ِ
ِ
ب ب ُن
امئه�م،
�م جمَ اع� ٌة م َن
(ﭳ) ُ
وأحبارهم ،ق َيل :منه�م َك ْع ُ
ْ
وه ْ
ِ
وح َي ُّي ب ُن األَ ْخ َط ِ
ب.
األَشرْ َ فُ ،
أمرنا وأوصانا يف التوراة
َّب�ي  وأصحابِه( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) أيَ :
قالوا للن ِّ

الرس�الة (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
(ﭹ ﭺ) وال ن َُص�دِّ ق (ﭻ) يف دع�واه ِّ
مجعوا صدَ ِ
ﮀ) أيٍ :
قات القوم،
نقربه إىل اهلل .وكان أنبيا ُء بني إرسائيل إذا َ
بنار ،تأكُل ما ِّ
تنزل نار ِمن الس ِ
ِ
ِ
امء فتأكُلها.
وغنائ َم املعارك؛ ُ ٌ َ َّ
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(ﮂ) -ي�ا َأ هُّي�ا النَّبِ ُّي -يف جواهبم( :ﮃ ﮄ) يا معشر اليهود (ﮅ ﮆ ﮇ)

الواضحات عىل ِص ِ
ِ
ِ
دقهم (ﮉ ﮊ)
اآليات
كزكر ّي�ا وحييى وغريمها (ﮈ):

رابني.
ِم َن الن َِّار ا َّلتِي تأك ُُل ال َق َ

َّكذي�بِ ،
(ﮋ ﮌ) ،وال َقت ُ
وزي�اد ًة (ﮍ ﮎ ﮏ) يف
يتضم�ن الت
ْ�ل
َ
َّ
ِ
َ
رت ْحتُموه؟!
مقالتِكم ،أنَّكم ت
بالر ُسول ،ا َّلذي يأتيكم بام اق َ
ُؤمنون َّ
ِ
ِ
ور ْف ِ
احلق!
ض ِّ
فام أنتُم -يا َمعرش هيود -إلاَّ كأسالفكم ،يف التعنُّتَ ،

هذه ِ
ويف ِ
اآلية ِم َن ال َفوائِ ِد:

عهد ِ
َّكذيب لدى اليهود ،من ِ
ِ
ِ
أنبيائهم إىل َع ْهد نَبِ ِّينَا.
مرار ُم َس ْل َس ِل الت
ْ
است ُ

�ض حجته التي أتى هبا؛ ألنَّ�ه إذا ُخ ِ
ال�ر ِّد عىل َ
وصم بام
الخ ْصم َد ْح ُ ُ َّ
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي يف َّ

يقوله ال يبقى له ُح َّجة.

أن األنبيا َء  ق�د ُأع ُطوا من اآليات ما آ َمن عىل ِمثله ال َبَش�رَ ؛ كام َ
وفيه�اَّ :
قال النَّبِ ُّي
« :م�ا ِمن األَنْبِي ِ
�اء نَبِ ٌّي إِلاَّ ُأ ْعطِ َي َما ِم ْثل ُه آ َم َن َع َل ْي ِه ال َبَش�رَ ُ َ ،وإِ َّنماَ ك َ
يت
َان ا َّل ِذي ُأوتِ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َو ْح ًيا َأ ْو َحا ُه اهلل إِ يَ َّلَ ،ف َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
ُون َأ ْك َث َر ُه ْم تَابِ ًعا َي ْو َم الق َيا َمة»(((.
وفيهاَّ :
الر ِّد عليهم.
أن معرفة تاريخ الك َّفار ُيعني يف َّ

أن م�ن ُج�رأة الك َّفار عىل اهلل وأنبيائ�ه ،أنم يقترَ ِ حون ِ
وفيه�اَّ :
املعج�زات و ُيطالِبون هبا،
هَّ
ِ
املعج�زات -من عند
يرضوا بام يأتيه�م به نب ُّيهم من
وكان الواج�ب عليه�م االنتِظ�ار ،وأن َ

اهلل -إذا شا َء اهللُ ،وأرا َد.

املعجزة استرِ شادا وتثبيتًا ،وبني ط َلبها تعنُّـتًا ِ
بني ط َلب ِ
وعنا ًدا.
ويف اآلية :إشار ٌة إىل ال َف ْرق َ
ً

وفيها :نِس�بة ِ
ِ
الف ْعل إىل اللاَّ ِحقين ،مع َّ
إلقرارهم
أن الذي اقرت َفه هم الس�ابقون؛ وذلك
ْ

ِ
ورضاهم به.

وفيهاَّ :
المنا َظرة -أحيانًا :-ال ُعدول عن ُمنا َقش�ة َ
الخ ْصم يف ِص َّحة ما
أن من اإلفحام يف ُ

((( رواه البخاري ( ،)4981ومسلم (.)152
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لألهم
التنزل معه ،واالنتقال
يقو ُله ،إىل ُمنا َقش�ته يف مخُ ا َلفته لِـام يقوله ،ويكون هذا من باب ُّ
ِّ
ٍ
الم ِ
بيشء َي ْع ِرفونه.
فحم .وهذا إلزا ٌم هلم بعدَ م ِصدقهم يف قوهلم
ُ
أن ِ
وفيه�اَّ :
املعج�زات رضور َّية للرس�ول -الذي يأيت برشيعة جديدة مس�تق َّلة -ولكنَّها
ٍ
رسول قب َله.-
للنبي -الذي يأيت لتقرير رشيعة
ليست رضور َّية ِّ

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ):
ِ
قال اهللُ تعاىل ،مس ِّل ًيا نَبِ ِّيه  فيام ُي ِ
ِ
ثم َ
اليهود:
تكذيب
واجهه م ْن
ُ َ

الواض ِ
املعج ِ
ِ
ِ
حات
�زات
ُبوتِ�ك ،ورشيعتِ�ك ،وم�ا جئتَهم ب�ه م َن
(ﮑ ﮒ) يف ن َّ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
ُ
َّكذيب،
تفز ْع م ْن هذا الت
وعىل رأس�ها:حتز ْن وال َ
�بيل-؛ فال َ
القرآن ،اهلادي إىل س�واء َّ

وال ْ
وتأس عليهم.
حتزن
َ

وحي
ولك ُأ ْس َ
فيم� ْن مضى؛ (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ،فجحدَ ت أقوا ُمه�م ما ُأ َ
�و ٌة َ
الش ِع ا َّلذي ُأ ِمروا بتبليغه.
إليهم ،م َن رَّ ْ
الواض ِ
الشعي ِةِ ،
ِ
ِ
حة.
واحل ِّس َّية
وقد (ﮘ ﮙ) واآليات رَّ َّ

(ﮚ) قال قتادة :كتب األنبياء.

(الزب�ر) يف ال ُّل ِ
و(الز ُب�ور) بمعنى :املزب�ور ،أي :املكتوب .وهو
غ�ة :الكالم والكت�اب،
َّ
ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بورا)؛
غيب والترَّ
الص ُحف املشت َِملة عىل الترَّ
وس ِّمي الكتاب َ
ُّ
(ز ً
هيب ،واملواعظ والزواجرُ .

ألنَّه َي ْز ُبر ِ
احلق.
عن الباطل ،و َيدْ ُعو إىل ِّ

ِ
والض ِ
ِ
ِ
الم ِ
َ
س�بيل
احلق
واملنري
الل،
لطريق ِّ
للج ْه ِل َّ
زيل َ
(ﮛ ﮜ) لل ُّظ ُلماتُ ،

النجاة.

ِ
هذه ِ
ويف ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن

باملعج ِ
ِ
زات ،واآليات
بمن مىض قب َله من األنبياء ،الذين جا ُءوا
تس�لي ُة النَّبِ ِّي َ 
وجحدوا رس�التَهم ،فصبرَ وا عىل م�ا نالهَ م ِم َن
الب ِّين�ات ،وم�ع ذلك ك ُِّذب�وا م ْن أقوامه�م،
َ
األذى.
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س�ينصه عىل ِّ
كل َم�ن ِّ
للنبي َّ ،
يكذبه ويؤذيه ،كام
بأن اهلل تعاىل
وفيه�ا :بِش�ارة ِّ
رُ ُ
نرص َم ْن قب َله ِم َن األنبياء.
َ
ٍ
ٍ
بينِ ،م ْن ُم ِ
كثيرة ِم َن ِّ
رشك�ي ُقريش،
ألصناف
النب�ي 
مواجه� ُة
املكذ َ
وفيه�اَ :
ِّ
واليهود والنصارى وغريهم.

ِ
صي�ب به؛ َ
�م َّ
َ
وفيه�اَّ :
ختفيف عنه،
كان يف ذل�ك
صيب بام ُأ
أن
ٌ
َ
أن غيره ُأ َ
اإلنس�ان إذا َعل َ

وتسلي ٌة له.

ِ
ِ
ِ
وفيهاَّ :
أن ِم ْن َ
البرش.
ألنم أصدَ ُق
الر ُسل :اإليذا ُء بالت
أش ِّق
َّكذيب؛ هَّ
األمور عىل ُّ

ِ
أن عىل الدَّ اعية املسل ِم ْ
وفيهاَّ :
سبيل دعوته؛ اقتدا ًء بنب ِّي ِه
رب عىل ما ُيالقيه م ْن َأ ًذى يف
أن يص َ
ِ
واألنبياء قب َله.
،
ٍ
رسول إلاَّ َ
كتاب ِم َن اهلل تعاىل؛ كام قال سبحانه( :ﭾﭿﮀ
وفيها :أنَّه ما م ْن
نزل عليه ٌ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ) [البقرة ،]213 :وق�ال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)

[احلديد]25 :؛ ِ
ِ
تفاصيلها ،أ ْم مل ِ
ِ
الكتب اً
ف.
بعض
فنؤم ُن بجمي ِع هذه
نعر ْ
إمجال ،سوا ًء عرفنا َ
وفيهاَّ :
احلق بإذن اهلل.
السبيل ملن أراد املسري ،وهتدي إىل ِّ
أن ُكت َ
ُنري َّ
ُب اهلل تعاىل ت ُ

واج�ه ال ُّظ ُل ِ
وفيه�ا :أنَّ�ه ينبغي عىل م� ْن ُي ِ
َ
َّش�كيك،
والحيرةَ ،والت
مات،
واالضط�رابَ ،
َ
َ
ِ
ِ
ِ
واملواقف؛ ْ
َ
ِ
نري له
اآلراء
الوض�وح يف
َّش�ويش ،وعد َم
والت
أن يعو َد إىل الق�رآن الكري ِم؛ ألنَّه ُي ُ
وش�ب ٍ
الس�بيل ،ويقيض عىل ِّ
كل ٍّ
بني
ريق ِّ
هة ،و ُييض ُء له َط َ
ال َّط َ
احلقَ ،
ش�ك ُ ْ
ريق ،وهيديه س�وا َء َّ
والض ِ
ُظ ُل ِ
ِ
اللة.
امت
اجلهل َّ

(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):

ِ
رب اهللُ تعاىل ِ
وبش
عن اخلليق�ة ُعمو ًما ،بأنَّه
الميس َء ،رَّ
حكم عليهم بال َفن�اء ،وهدَّ َد ُ
َ
�م أخ َ
ُث َّ
الم ِ
ِ
بزوال الدُّ نيا؛ فقال :
حس َن ،ووع َظهم
ُ
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ِ
ِ
وح س�ت ُ
(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) أي :ك ُُّل ُر ٍ
جس�دها،
طعم املوت ،بخروجها م ْن َ
َذوق َ

وح ال تفنَى .و(ك ُُّل) م ْن ألفاظ ال ُعموم؛ فيدخل يف هذاُّ :
كل
الر َ
وكذلك البدَ ن يذو ُقه ،ولك َّن ُّ
ذات ُر ٍ
وإنسا وغريهم ،حتى املالئك َة يموتون.
وح من األحياء ،جنًّا ً

كل من ُخ ِل َق للبقاء؛ ِ ِ
ِ
العني يف اجلنَّة،
والحور
المخ َّلدونُ ،
كالولدان ُ
و ُيس�تثنَى من ذلكَ ُّ :
َ ِ
فإنم ال يموتون.-وخ َزنة اجلنَّة والن َِّار هَّ
اً
كامًل� (ﮦ ﮧ):
(ﮣ ﮤ ﮥ) أي :تُع َط�ون ج�زا َء أعاملِك�م
بتدئ بعد الن ِ
ِ
َّفخة ال َّثانية ،بقيا ِم الن ِ
القبور.
َّاس ِم َن
وهو اليوم الذي َي ُ
واملراد بِـ (الت ِ
ِ
َ
الكامل؛ َّ
بعض َأ ْج ِره يف الدُّ نيا ،أو يف
ألن
َّوفية) هنا :تَوفي ُة
اإلنس�ان قد ُي َو ىَّف َ
ُ

الربزخ.

ي�ل .و(الزحزحة) يف ال ُّلغة :اإلبعاد بب ٍ
(ﮩ ﮪ) أيُ :أ ْب ِع�دَ و ُأ ِز َ
طء ،ومش� َّق ٍة (ﮫ
َّ ْ َ
ُ ُ
ِ
ِ
َ
املطل�وب ،و َظ ِفر
وحصل عىل
املره�وب،
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)؛ ألنَّ�ه نج�ا ِم� َن
ِ
باملحبوب.
ب َأ ْن ُي َز ْح َز َح َع ِن الن َِّار َو ُيدْ َخ َ�ل اجلَنَّ َة؛ َف ْلت َْأتِ ِه َمنِ َّي ُت ُه
َّب�ي َ « : م ْن َأ َح َّ
وق�د قال الن ُّ
ِ
ت إِلىَ الن ِ ِ
اآلخ ِر ،و ْلي ْأ ِ
وهو ي ْؤ ِمن بِاهلل واليو ِم ِ
ب َأ ْن ُي ْؤتَى إِ َل ْي ِه»(((.
َّاس ا َّلذي يحُ ُّ
َ َ
َ َْ
َ ُ َ ُ ُ
�ميت ب�ـ (الدُّ نيا)؛ لدُ ن ُِّوه�ا زمنًا و َقدْ ًرا؛ فه�ي قبل اآلخرة ،وال
(ﯓ ﯔ ﯕ) ُس ِّ

ِ
فمتعة الدُّ نيا ُمتع ٌة عابرةٌَ ،ت ُغ ُّر صاح َبها وختدَ عه،
نسبة بينها وبني اآلخرة (ﯖ ﯗ ﯘ) ُ
واملتاع ما يتمتع به اإلنسان وينتفع به ثم يزول وال يبقى.

�ول اهلل « :إِ َّن مو ِضع س�و ٍ
ويف احلديثَ ،ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ط
َْ َ َ ْ
فيِ اجلن ِ
َّ�ة؛ َخْي�رْ ٌ من الدُّ ْن َيا َو َما فِ َيها ،ا ْق َرأوا إِ ْن ِش� ْئت ُْم( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
َ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)»(((.
((( رواه مسلم (.)1844
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ِ
زيادة
ثابت يف صحيح البخاري((( -من حديث َس ْهل بن َس ْعد  -بدون
واحلديث ٌ

اآلية.

ِ
هذه ِ
ويف ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن

املؤمنني ،ا َّلذي َن نا َلتْهم ُمصيب ٌة يف ُأ ُح ٍدَّ ،
مصري اجلميعِ.
املوت
بأن
تَعزي ُة
َ
َ
ُ

ِ
أن اهلل سي ِ
كل َم ْن عاندَ ه ِم ْن ك َّف ِ
اليهود ِ
عاقب َّ
َّبي  ،بِ َّ
وغريهم.
ار
ُ
وفيها :تسلي ٌة للن ِّ
قة البدَ ِن ،حُ ِ
أن الروح تذوق َطعم مفار ِ
وت ُّس به.
ْ َ ُ َ
وفيهاُّ َّ :

ِ
كالو ِ
للبق�اء؛ ِ
ٍ
س�تموت .و ُيس�تثنَى ِم� ْن ذل�كُّ :
وفيه�اَ :أ َّن َّ
لدان
�ق
نف�س
كل
كل َم ْن ُخ ِل َ
ُ

والحور العني يف اجلنَّةَ ،
فإنم ال يموتون.-المخ َّلدونُ ،
وخ َزنة اجلنَّة والنَّار هَّ
ُ

ِ
ِ
ِ
اليقني ،وينت َِق ُل َّ
الذ َ
أن َّ
وفيه�اَّ :
اليقني إىل
ائق ِم َن ِع ْلم
درجات
وق يحَ ُصل بِه درج ٌة م ْن
الذ ُ
ِ
اليقني ،بعد مروره ب َع ِ
ِ
اليقني.
ني
َح ِّق
ِ
وفيه�اَّ :
الصغ�رى -وأ َّما
أن َ
بع�ض اجلزاء ق�د يحَ ُصل يف الدُّ ني�ا والبرَ ْ َزخِ -وه�و القيامة ُّ
ِ
القيامة الكُربى.
خر إىل
التوفية الكاملة فتُدَّ ُ

ِ
وفيهاَّ :
ُّفوس تمَ ُيل ،وتندَ فِ ُع إىل َّ
وتنج ِذ ُب إليها؛ فال
الش َهوات ،ا َّلتي ُح َّف ْت هِبا الن َُّارَ ،
أن الن َ
ف عنها إلاَّ َبزح َز ٍ
تَكا ُد رَ ِ
حة مشت َِم َل ٍة عىل ِّ
الشدَّ ة واملش َّق ِة.
تنص ُ
ْ
يكون إلاَّ بالن ِ
ِ
ُ
وفيهاَّ :
ودخول اجلنَّة.
َّجاة ِم َن الن َِّار،
احلقيقي ال
الفوز
أن
َ
َّ
ِ
اإلنسان ِ
ِ
متاع الدُّ نيا َز ٌ
َ
وفيهاَّ :
لآلخرة.
العمل
عن
ائل ال َي ْبقى؛ فال َي ِص ُّح أن ُي ْش ِغ َل
أن َ
ٌ
َ
مرتوك،
مت�اع
ق�ال قت�اد ُة يف قول�ه تع�اىل (ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)« :ه�ي
ٌ
َت -واهلل ا َّل ِذي ال إله إلاَّ ُهو -أن ت َْضم ِح َّل عن ِ
أهلهاُ ،
َ
فخ ُذوا من هذا املتاع طاع َة اهلل
أوشك ْ
ْ
َ
ْ
قوة إلاَّ باهلل»(((.
إن استطعتُم -وال َّوفيها :هتديد ووعيد ملن قال :إن اهلل فقري ،وسائر املكذبني.

((( رواه البخاري (.)2892
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وفيها :وعد حسن للمؤمنني.

ِ
أن الدُّ نيا ختدَ ع أه َلها ،بام تُـمنِّيهم ِبه ِم ْن ُط ِ
وفيهاَّ :
والبقاء ،وبِام ُت ْلهيهم بِه ِم َن
ول الدَّ وا ِم،
َ
اج ِ
ال َّل َّذ ِ
ات ال َع ِ
لة.
ِ
لشأن الدُّ نيا ،حَ
وأنَا َدنِيئ ٌة َز ِائل ٌة.
غري
قري ألَ ْم ِرها ،هَّ
وت ٌ
وفيها :ت َْص ٌ

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ):

ٍ
ِ
ِ
الص ِرب عىل األذى
َس�لية
�م َزا َد اهللُ تعاىل يف ت
املؤمنني ،عماَّ أصاهبم يف ُأ ُح�د ،و َد َع ُ
اه ْم إىل َّ
ُث َّ
املؤمنني من ِ
ا َّل ِ
ِ
�ذي َيل َقونَ�ه ِم ْن ِ
بعدهم -هَّأنم س� ُيب َت َل َ
ون يف
رب
أهل
َ ْ
ربهم -وأخ َ
الكت�اب ،وأخ َ
أموالهِِ م وأن ُف ِسهمِ.

ِ
ِ
َ
والمس�تح َّبة ،وم َن
فق�ال تع�اىل( :ﯛ ﯜ ﯝ) :م َن النَّفق�ات الواجبةُ ،
والس ِ
للجوائح ،وال َف ِ
ِ
قد ،رَّ ِ
التعر ِ
ِ
ِ
ونحو ذلك.
قة،
وتعر ِضها
ض إلتالفها يف
سبيل اهللُّ ،
ُّ
ِ
ِ
للتأكي�د ،وفي�ه معنى ال َق َس�م ،و(الن ُ
لتأكيد
ُّ�ون)
و(الَّل�اَّ ُم) يف قولِ�ه (ﯛ)

ال َق َس ِم.

ِ
ِ
َّكاليف ال َّث ِ
ِ
قيلة عىل ٍ
كثري من الن ِ
ِ
س�بيل اهلل،
كاجلهاد يف
َّاس؛
بأعباء الت
(ﯞ):
َّعب ،وال َقت ِْل ،واألَسرْ ِ ِ ،
ِ
َّع�ر ِ
ض في�ه للت ِ
وباألم�راض ا َّلتِي تُصيبكم يف الن ِ
واجل ِ
َّفس،
راح-
والت ُّ
ِ
وفيمن حُ ِ
وباملصائ ِ
ت ُّب َ
ب.
ون،
َ ْ
وه�ذا كقولِ�ه تع�اىل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [البقرة.]155 :

قو ُل�ه تعاىل( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ)ِ :م َن ال َّط ِ
عن فيكم ،ويف ِدينِكم ،وكتابِكم ،ورسولِكم .

هبذه ِ
املؤمنين ِ
اآلية -عند َم ْقدَ ِمهم املدين َةَ ،قب�ل وقعة َبدْ ٍر -عماَّ نَاهلم
وقدْ سَّل�ىَّ اهللُ تعاىل
َ
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ِ
ِ
ِم� َن األذى ِم ْن ِ
يفر َج اهللُ
الكت�اب،
أهل
واملرش َ
بالص ِرب َّ
وأمرهم َّ
والص ْف ِح وال َع ْف ِو؛ حتَّى ِّ
كنيَ ،
َعن ُْه ْم.

ب�ن َز ٍ
وق�د روى البخاري((( ،ع ْن ُأس�ام َة ِ
�ي َو َأ ْص َحا ُب� ُه َي ْع ُف َ
يد « :ك َ
ون َع ِن
َان النَّبِ ُّ
ني و َأه ِل ِ
الم رْ ِ ِ
الكت ِ
َابَ ،كماَ َأ َم َر ُه ُم اهللَ ،و َي ْصبرِ ُ َ
ون َعلىَ األَ َذى ،قال اهلل ( :ﯟ
شك َ َ ْ
ُ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)َ ...وك َ
َان
�ي َيت َ
َ�أ َّو ُل ال َع ْف َو َما َأ َم َر ُه اهلل بِ ِهَ ،حتَّى َأ ِذ َن اهلل فِ ِيه ْمَ ،ف َلماَّ َغ َزا َر ُس ُ
�ول اهلل َبدْ ًراَ ،ف َقت ََل اهلل بِ ِه
النَّبِ ُّ
صن ِ
َاديدَ ُك َّف ِ
ار ُق َر ْي ٍ
ش».
َ

والص ِرب عليه إذا
أنفس�هم عىل وق�و ِع ذلكَّ ،
ربهم ر ُّبنا هبذا قبل وقوعه؛ ل ُي َو ِّطنوا َ
وق�د أخ َ
َ
فيهون يف أن ُف ِسهم؛ وهلذا قال( :ﯬ ﯭ ﯮ) :أي :إن تصبرِ وا عىل ما نا َلكم
وقع،
َ
ِ
يف أموالِك�م وأن ِ
ِ
املين ،وتت ُقوا اهللَ يف ذلك
االبتالء،
ْفس�كمِ ،م� َن
واالمتح�ان ،وعىل أذ َّي ِة ال َّظ َ
الش ِ
الص ِربْ ،
الص ِرب،
بأن تنووا به َو ْجه اهلل،
عي م َن َّ
َّ
والتقر َب إليه ،ومل تت َعدَّ وا يف َصربكم احلدَّ رَّ َّ
ُّ
ِ
امل؛ ْبل وظيفتُكم ِ
يف موض ٍع ال يحِ ُّل لكم فيه االحتِ ُ
أعداء اهلل.
فيه :االنتِقا ُم ِم ْن

ِ
عزم عليها ،و ُينا َفس
إن فعلتُم هذا؛ (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) أيِ :م َن
األمور ا َّلتي ُي َ
ِ
العزائم ِ
ِ
فيه�ا ،وال ُيو َّف�ق هلا إلاَّ
العالية؛ كام َ
ُ
قال تع�اىل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
واهل َم� ِم
أه�ل
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [ ُف ِّص َلت ،]35 :وعزم األمر :أي شدَّ ه وأصلحه.

ِ
ف اليه ِ
ك َ :أ َّن َكعب بن األَشرْ ِ
ب ب ِن مالِ ٍ
َ
ود َّي َ
وكان هَ ْي ُجو
ش�اع ًرا،
كان
َُ
ْ َ َ
وعن َك ْع ِ ْ
َ
�ول اهلل َ ،ويحُ َ ِّر ُض َع َل ْي ِه ُك َّف َار ُق َر ْي ٍ
كان َر ُس ُ
َر ُس َ
ش فيِ ِش� ْع ِر ِهَ ،و َ
�ول اهلل 
الطِ ،منْهم المس ِلم َ ِ
َق ِدم ِ
تم ُع ُهم َد ْع َو ُة رس ِ
ول اهلل ،
َ ُ
ون ا َّلذي َن جَ ْ َ ْ
المدينَ َةَ ،و َأ ْه ُلها َأ ْخ ٌ ُ ُ ُ ْ ُ
َ َ
ِ
ثان ،و ِمنْهم اليهود ،و ُهم َأ ْه ُل الح ْل َق ِة والحص ِ
الم ْش ِ
ُون ا َّل ِذي َن َي ْع ُبدُ َ
�رك َ
ون،
ُ ُ
َ
ون األَ ْو َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ
َومن ُْه ُم ُ
�ول اهلل ِ ح َ ِ
�م ُح َلف�ا ُء لِ ْل َح َّيْي�نْ ِ األَ ْو ِ
والخ ْز َر ِجَ ،ف َأرا َد َر ُس ُ
َ
الم ِدينَ َة
س
ني َق�د َم َ
َو ُه ْ
ِ
ُون مس ِ
ُون مس ِ
�ل ًما َو َأ ُب�و ُه ُم رْ ِ
�مَ ،و َ
�ل ًما
اس�ت ْص َ
والر ُج ُل َيك ُ ُ ْ
ش ٌكَّ ،
الر ُج ُل َيك ُ ُ ْ
كان َّ
الح ُه ْم ُك َّل ُه ْ
ْ
ِ
َو َأ ُخو ُه ُم رْ ِ
ني َق ِد َم َر ُس ُ
الم ْش ِرك َ
ش ٌكَ ،و َ
ول اهلل 
الم ِدين َِة ِح َ
ُون وال َي ُهو ُد م ْن َأ ْه ِل َ
كان ُ
ِِ
الصبرِ ِ
ون َر ُس َ
ُي ْؤ ُذ َ
والم ْسلمي َن بِ َّ
�ول اهلل َ و َأ ْصحا َب ُه َأ َش�دَّ األَ َذىَ ،ف َأ َم َر اهللُ َر ُسو َل ُه ُ
((( برقم (.)4566
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َعلىَ َذلِ َك ،وال َع ْف ِو َعن ُْه ْمَ ،ف ِف ِ
ناؤ ُه( :ﯟﯠﯡﯢﯣ
يه ْم َأن َْز َل اهللُ َج َّل َث ُ
�ر اآلي ِ
ِ
�ة،
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [آل عمران ]186 :إِلىَ آخ ِ َ
َوفِ ِ
ْ�ز َل اهللُ َج َّ
ن�اؤ ُه( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
�ل َث ُ
�م َأن َ
يه ْ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)

[البقرةَ ،]109 :ف َل َأب�ى َكعب ب�ن األَشرْ ِ
ف َأ ْن َين ِْز َع َع ْن َأ َذى رس ِ
�ول اهلل َ و َأ َذى
ْ ُ ُ
ّم�اّ َ
َ ُ
َ
ول اهلل  سعدَ بن م ٍ
الم ْس ِل ِمي َنَ ،أ َم َر َر ُس ُ
عاذ َ أ ْن َي ْب َع َث َر ْه ًطا لِ َي ْق ُت ُلو ُهَ ،ف َب َع َث
َ ْ ْ َ ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
س األَن ِ
إِ َل ْيه َس� ْعدُ ْب ُن ُمعاذ محُ َ َّمدَ ْب َن َم ْس َل َم َة األَن ِ
ْصار َّيَ ،و َأبا َع ْب ٍ
واحلار َ
ث ا ْب َن َأخي
ْصار َّي،
ق�الَ :ف َل َق َت ُلوه َف ِز َع ِ
ِِ
ٍ
عاذ ،فيِ مَ ْ ِ
س�ع ِد ب ِن م ٍ
الح ِد َ
�ت ال َي ُهو ُد
ُ
خ َس�ة َر ْه�طَ ،و َذك ََر َ
ي�ث فيِ َقتْله َ .ماّ
َ ْ ْ ُ
ِ
�ر ِكي َنَ ،ف َغدَ ْوا َعلىَ رس ِ
الم ْش ِ
َو َم ْن َ
ين َأ ْص َب ُحوا َفقا ُلوا:
�ول اهلل ِ ح َ
َ ُ
كان َم َع ُه ْم م َن ُ
ِ
إِنَّ� ُه ُط ِ
صاح ُبن�ا ال َّل ْي َل َةَ ،و ُه َو َس� ِّيدٌ ِم ْن س�ا َدتِناَ ،ف ُقتِ َلَ .ف َذك ََر لهَ ُ ْم َر ُس ُ
�ر َق
�ول اهلل 
ِ
ول فيِ َأ ْش ِ ِ
عاه ْم َر ُس ُ
كان َي ُق ُ
ا َّل ِذي َ
ُب َب ْينَ ُه
ْهاه ْم بِهَ ،و َد ُ
�عارهَ ،و َين ُ
ول اهلل  إِلىَ َأ ْن َي ْكت َ
ِ ِ
ِِ ِ
َب النَّبِ ُّي َ ب ْينَ ُه َو َب ْين َُه ْم َو َبينْ َ
الم ْس�لمي َن كتا ًباَ ،ينْت َُهوا إِلىَ ما في�هَ ،ف َكت َ
َو َب ْين َُه ْم َو َبينْ َ ُ
المس ِل ِمين عامة ص ِ
حي َف ًة(((.
َ ًّ َ
ُ ْ

اآلية ِمن ال َف ِ
هذه ِ
ويف ِ
وائد:
َ

أنَّه ال بدَّ أن يبتلىَ املؤمن يف ٍ
نفسه ،أو ِ
ماله ،أو ِ
يشء من ِ
ولده ،أو ِ
أهله.
ْ
ُ
ُ
ُ
أن املؤمن يبتلىَ عىل َقدْ ر ِ
دينه؛ وأن الصالح ال يمنع البالء ،فعن َس ْع ٍد َ
وفيهاَّ :
قالُ :ق ْل ُت:
ُ
�ول اهللَ ،أ ُّي الن ِ
َيا َر ُس َ
الر ُج ُل َعلىَ
َّاس َأ َش�دُّ َبلاَ ًء؟ َق َال« :األَنْبِ َيا ُءُ ،ث َّم األَ ْم َث ُ�ل َفاألَ ْم َث ُلَ ،ف ُي ْب َتلىَ َّ
َان فيِ ِدينِ ِه ِر َّق ٌة اب ُتليِ َعلىَ حس ِ ِ ِ ِ
َح َس ِ
َان ِدينُ ُه ُص ْل ًبا ْاشتَدَّ َبلاَ ُؤ ُهَ ،وإِ ْن ك َ
ب ِدينِ ِهَ ،فإِ ْن ك َ
ب دينهَ ،فماَ
َ َ
ْ َ
َيبرْ َ ُح ال َبلاَ ُء بِال َع ْب ِد َحتَّى َيترْ ُ َك ُه َي ْمشيِ َعلىَ األَ ْر ِ
ض ما َع َل ْي ِه َخطِي َئ ٌة»(((.
ٍ
بمعروف ،أو هنى ع ْن ُمنك ٍَر؛ فال ُبدَّ ْ
وفيهاَّ :
أن يؤ َذى؛ فام له دوا ٌء
أمر
أن َم ْن قام ٍّ
بحق ،أو َ
جوع إىل اهلل .
والر ُ
إلاَّ َّ
رب يف اهلل ،واالستعان ُة باهللُّ ،
الص ُ
((( رواه أب�وداود ( ،)3000والطبراين يف الكبري ( ،)154والبيهقي يف س�ننه (- )18628واللفظ له ،-وصححه
األلباين يف صحيح أيب داود.

وصححه األلباين يف الصحيحة (.)143
((( رواه الرتمذي ( ،)2398وابن ماجه (،)4023
َّ
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أن من ِحكمة اهلل تعاىل يف ِ
عباده :أن يبتل َيهم يف أمواهلم وأن ُف ِسهم ،وبأذ َّية ِ
وفيهاَّ :
املرشكني
ِ
الصادق من غريه ،وليكون يف ذلك رفعة لدرجاهتم.
هلم؛ ليتم َّيز املؤمن
املسلمني بأذ َّية الك َّفار هلم قبل وقوعها :زياد ٌة إليامهنم ويقينهم؛ فإنَّه
ويف إخبار اهلل تعاىل
َ

ووقع كما أخبر (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ربه�م بذل�ك
َ
إذا أخ َ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [األحزاب.]22 :

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ):

ول أمر اهلل تعاىل بالصرب عىل إيذاء أهل الكتاب؛ ب  أنَّه أمرهم ِ
احلق ،وعد ِم
ببيان ِّ
َّ
َ
ينَّ
ـماَّ َ
َكتْم ِ
احلق ،وزادوا عىل ذلك أذ َّية أهله!
الع ْلم ،فكتموا َّ
النب�ي  -ألُ َّمتك ِق َّصة
فق�ال س�بحانه( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :واذكُ�ر -ي�ا هُّأي�ا
ُّ

هؤالء.

(ﭔ) (امليث�اق) :هو ال َعه�د الثقيل ،املؤكَّد باليمين (ﭕ ﭖ ﭗ) وهم:
مجي�ع م�ا في�ه ِم� َن األحكا ِم،
أحباره�م ورهباهن�م (ﭘ ﭙ) أي :ل ُت ْظ ِه ُ�ر َّن للن�اس
َ
ِ
َّبي .-
واألخبار ِـ ا َّلتي م ْن مجلتها :ن َّ
ُبوة الن ِّ
ِ
(ﭚ ﭛ) :وال تخُ فونَه ،سواء ِ
بك ِ
بتحريف معانيه.
تامن بعضه ،أو
قال احلسن ال َب رْ ِ
باحلق ،و َل ُي َصدِّ ُقنَّه بال َع َمل»(((.
ص ُّي َ « :ل َيتَـ َك َّل ُم َّن ِّ

أهل ِ
أخذه اهلل عىل ِ
َ
ميثاق َ
وقال قتاد ُة « :هذا ٌ
الع ْلم ،فمن َع ِلم شي ًئا ف ْل ُي َع ِّل ْمه ،وإ َّياكم
ِ
ف�إن ِكتامن ِ
تمان ِ
ِ
الع ْلم َه َلك ٌة ،وال يتك َّل َف َّن ٌ
الع ْلم؛ َّ
وك َ
فيخرج من دين
رجل م�ا ال ع ْل َم له بهُ ،
فني.
اهلل ،فيكون من املتك ِّل َ
ٍ
ِ
ِ
كم َث ِل َكن ٍ
كم َث ِل
ختر ُجَ ،
ْ�ز ال ُين َف ُق منه .و َم َث ُل حكْم�ة ال ُ
كان ُيق�الَ :م َث ُ�ل ع ْل� ٍم ال ُيقال به؛ َ

يرشب.
َصنَ ٍم قائ ٍم ال يأكُل وال َ

((( رواه الطربي يف تفسريه (. )462/7
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وكان ُيق�الُ :طوب�ى لعالِـ� ٍم ناطِ ٍق ،وطوبى ملس�ت َِم ٍع واعٍ؛ ه�ذا ٌ
رجل َع ِلم ِع ْل اًًم� فع َّل َمه،
ٌ ِ
َ
وانتفع به»(((.
فح ِف َظه ،وو َعاه،
وبذ َله ،ود َعا إليه،
َ
ورجل َسم َع خريً ا َ

فإنم مل ُيل ُقوه
طرحوه وأل َقوه (ﭝ ﭞ) زياد ًة يف اإلعراض؛ هَّ
(ﭜ) أيَ :
مهلوه ،ومل يبالوا به.
أما َمهم؛ وإنَّام أل َقوه خل َفهم؛ دالل ًة عىل هَّأنم ك َِرهوه ،واستكبرَ وا عنه ،وأ َ
َ
َ
قال َّ
العمل به»(((.
«إنم قد كانوا يقرأونه ،إنَّام َن َب ُذوا
عبي :هَّ
الش ُّ

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) أي :اس�تبدَ لوا به متا ًعا ُدنيو ًّيا اً
زائل م ْن ُحطا ِم الدُّ نيا ،وأمواهلا،
ِ
ِ
َ
تذه�ب ُأ ْعطِ َياتهُ ُ�م ،ومنزلتُهم
وأيضا فعل�وا ذلك؛ حتى ال
ئاس�ة،
كالر
واجل�اهً ،
َ
وش َ
�هواهتا؛ ِّ
ومناصبهم عند ِ
قومهم.
ُ
الشا ُء.
(ﭤ ﭥ ﭦ) أيَ :ق ُب َح هذا ال َّثم ُن ،وهذا رِّ
ِ
قال جماهدٌ « :أيُ :
َ
اليهود التوراةَ»(((.
تبديل

اآلية ِمن ال َف ِ
هذه ِ
ويف ِ
وائد:
َ

َأثري الع ِ
وأن َز َّلتَهم ُم ِض َّل ٌة للن ِ
لامءَّ ،
َّاس.
طر ت ِ ُ
َخ ُ

ِ
وفيها :وجوب إظهار ِ
ُ
َوضيح معانيه -ال
إظهاره :ت
يدخل يف
وحتريم ِكتامنه ،وأنَّه
الع ْلم،
ُ
ُ
ُ
َ
حتريف معانيه.
فحسب -ويدخل يف ِكتامنه:
تبليغ ألفاظه
ُ
ُ
ِ
ِ
الكتاب للن ِ
وفيهاُ :
وإرشادهم،
َّاس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فتبيينُه للمؤمنني هلدايتِهم
بيان
املؤمنني بدَ عوتهِ م إليه.
وتبيينه لغري
َ

ويس�تهني به ،و ُي ْع ِ
الكتاب َم ْن َيبِي ُعه ب َث ٍ
ِ
من َب ْخ ٍ
أن م ْن ْ
�ر ُض عنه؛ كام َّ
وفيه�اَّ :
أن
س،
أه�ل
ُ
ِ
مواضعه ،وال َي ْع َل ُم ِمنُ ْه إلاَّ
أماين يتمنَّاها ،و َمنْهم َمن ال يستفيدُ منه شي ًئا،
منهم َم ْن يحُ َ ِّرفه ع ْن
َّ
امر ِ
فهو ِ
كاحل ِ
أسفارا.
حيم ُل
ً
((( تفسري الطربي ( ،)461/7تفسري ابن املنذر (.)527/2
((( تفسري الطربي ( ،)463/7تفسري ابن املنذر (.)528/2
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ِ
ٍ
ٍ
الس�وء يف ِّ
ومكان ،وقد قال َ « :م ْن ُس ِ�ئ َل َع ْن
زمان
كل
ويف اآلية:
حتذير لعلامء ُّ
ٌ
َار يوم ِ
ِ
ِ
الق َيا َم ِة»(((.
ع ْل ٍم َف َكت ََم ُه؛ َألجْ َ َم ُه اهلل بِل َجا ٍم من ن ٍ َ ْ َ

وحتريف معناه؛ طمعا يف ال َّل َّذ ِ
ِ
وفيها :التَّحذير من األسباب ِ
الباعثة عىل ِك ِ
ات
تامن الوحي
ً
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفانيةَّ ،
الحكَّا ِم ،وس�ع ًيا يف إرضائهم ،أو
�هوات الفاس�دة ،واملال واجلاه ،أو خو ًفا م َن ُ
والش َ
موافق ًة ألهواء الن ِ
ونحو ذلك.
َّاس،
َ
املأخوذ ِ
ِ
ِ
عليه.
اإلنسان؛ ازدا َد ثِ َق ُل ال َع ْه ِد
وفيها :أنَّه ك َّلام زا َد ِع ْلم
أهل ِ
ٍ
جيب عىل ِ
لبس فيه.
الع ْلم
توضيحه ،ببيان ،ال َ
ُ
وفيها :أنَّه ُ
بني اهلل والعالِ َ ِ
فقة ،والع ِ
ف الص ِ
وبشعه.
هد ،ا َّلذي َ
َ
وفيها :شرَ َ ُ َّ
ـمني به ،رَ ْ
ِ
ف ِ
وفيهاَّ :
وتعليمه.
َّكليف؛ ب َب ْذلِه
الع ْلم ال ُبدَّ أن ُيقابِ َله الت
ُ
رش َ
أن َ
تمان ِ
ِ
ِ
خ�وف زواهلام ربام دف�ع صاحبهام إىل ِك ِ
واجلاهَّ ،
الع ْل ِم،
وأن
ئاس�ة
الر
َ
َ
َ
ُ َّ
ط�ر ِّ
وفيه�اَ :خ ُ
ِ
احلق.
وإخفاء ِّ
بكل وس�يلة لتبلي�غ ِ
وفيه�ا :أنَّ�ه جيب األَ ْخ ُذ ِّ
الع ْلم ،س�وا ًء بالقول ،أو الكتاب�ة ،أو َعقد
املجالس ،وباغتِنام واستِثامر الوسائل التقن َّية احلديثة -التي ت َُس ِّهل إبال َغه للقريب والبعيد.-
وفيهاِ َّ :
ُّفوس اخلسيس َة ،ترضىَ باألدنى ،اً
بدل من األعىل.
أن اهل َمم الدَّ نيئ َة ،والن َ
احلق وبيانِه .ويف احلديث:
الرؤساء
والوجهاء واألغنياء ،عىل حساب ِّ
َ
وفيها :حتريم محُ اباة ُّ
اجله ِ
اد :ك َِلم ُة عَدْ ٍل ِعنْدَ س ْل َط ٍ
ان َج ِائ ٍر َ -أ ْو َأ ِم ٍري َج ِائ ٍر.(((»-
« َأ ْف َض ُل ِ َ
ُ
َ
أن جمرد ِ
بالبيان ،وعدَ ِم ِ
إيتاء اهلل ِ
ِ
الكتامن.
يتضمن ميثا ًقا غلي ًظا مؤ َّكدً ا
الع ْل َم للعالِـم،
َّ
وفيهاَّ َّ :
وفيه�ا :أنَّه حي�رم عىل أهل ِ
تامن ألفاظ الوح�ي ،أو ِك ُ
الع ْل�م ِك ُ
تامن معاني�ه ،كاالمتِناع عن
ُ
ِ
ِ
وتفسريه عىل غري ُمراد اهلل ،كقول بعض النصارىَّ :
بش
حتريف معناه،
تفسريه ،أو
إن الذي رَّ
ِ
ِ
حممد؛ فليس هو! مع أنَّه معل�و ٌم َّ
و(حممد)
أن (أمحد)
َّ
به عيس�ى من بعده اس�مه أمح�د ،وهذا َّ
للنبي .
اسامن ِّ
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)6284
وحسنه ،وابن ماجه (،)266
َّ
((( رواه أبو داود ( ،)3658والرتمذي (َّ )2649

وصحح�ه األلباين يف صحيح
وحس�نه ،واب�ن ماجه (،)4011
َّ
((( رواه أب�و داود ( ،)4344والرتم�ذي (َّ )2174
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ِ
وفيهاَّ :
واإلعراض عنه.
أن ت َْرك العمل بالوحي هو ِمن َن ْب ِذه،
الع ْلم ،والن ِ
وفيها :احتِساب األجر يف تعلي ِم ِ
َّشاط يف تبليغه.

ق�ال أبو هرير َة « :واهلل َلوالَ آيت ِ
َان فيِ ِكت ِ
َاب اهللَ ،ما َحدَّ ْث ُتك ُْم َش� ْي ًئا َأ َبدً ا( :ﮠ ﮡ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [البقرة ]159 :إِلىَ َق ْوله (ﯢ) [البقرة.(((»]160 :
بذل ِ
وفيها :أنَّه جيب عىل العالِـم ُ
الع ْلم للناس ،سوا ًء سألوا عنه ،أم مل يسألوا.
وفيهاَّ :
واجب.
الواجب إلاَّ به؛ فهو
أن ما ال يتِ ُّم
ٌ
ُ
التاد ِجنس الحكمِ ،
املسلمني؛ حِّ
والع َّلة فيه.
ُ

(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ):

�م َذ َّم اهلل تعاىل اليه�و َد -و َم ْن وافقهم -يف َف َر ِحهم باملعايص ،و ُمراءاتهِ م ،وتش� ُّب ِعهم بام
ُث َّ

ليس عندَ هم ،وتو َّعدهم عىل ذلك؛ فقال تعاىل:

ِ
ِ
سون
(ﭨ ﭩ) أي :ال َت ُظنَّ� َّن (ﭪ) م َن اليهود ،وغريهم (ﭫ ﭬ ﭭ) ُي رَ ُّ

يتقربون هبا إىل اهلل
بما ف َعلوه م�ن حتريف ألفاظ التوراة ومعانيها ،وباألعامل الفاس�دة الت�ي َّ
ِ
عىل َز ْعمهم -ويفرحون َفرح َأشرَ ٍ وب َط ٍرِ ،ورسوله!
ومن ٍَّة عىل اهلل
َ
َ َ
َ

وصف�وا و ُيذكَ�روا و ُيمدَ ح�وا (ﭱ ﭲ ﭳ) وم�ا ليس
(ﭮ ﭯ ﭰ) أيُ :ي َ
كالصدق وال َف ْضل والدِّ ين ،وكقول الناس عنهم «:علامء» ،وليسوا هم َ
أهل ِع ْلم.
فيهمِّ ،
(ﭴ ﭵ ﭶ) أي :ناجين .و(املفازة) :مكان الفوز والنجاة من املكروه (ﭷ
وضب ِ
اجل ْزيةِّ ،
والصغار ،ونحو
ﭸ) يف الدُّ ني�اَ :
والذ َّلة َّ
بالح ْرب ،وال َقتْ�ل ،واألَسرْ  ،رَ ْ

ذلك.

ِ
اآلخ�رة؛ فق�د ق�ال تع�اىل( :ﭺ ﭻ ﭼ) أي مؤلِـم ِ
موج�ع .واملعنى :ال
أ َّم�ا يف
ٌ

حيسب َّن هؤالء َّ
أن َفر َحهم ُم ٍ
نج هلم من العذاب.
((( رواه البخاري (.)2350
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وقد جاء يف س َبب نزول هذه اآلية:

�ت ه ِذ ِه اآلي ُة فيِ َأه ِل ِ
الكت ِ
�م َتلاَ ا ْب ُن َع َّب ٍ
ع�ن اب�ن ع َّب ٍ
اس:
ْ
اس  ،قال« :إِ َّنماَ ُأن ِْز َل ْ َ
َ
َاب»ُ ،ث َّ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) اآل َي� َةَ ،و َتَل�اَ ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس:
(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)َ ،و َق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
«س َ�ألهَ ُ ُم
اسَ :
ٍ
ِ
�ي َ ع� ْن شيَ ْ ء َف َكت َُمو ُه إِ َّي�ا ُهَ ،و َأ ْخبرَ ُ و ُه بِ َغْي�رْ ِ هَ ،ف َخ َر ُجوا َقدْ َأ َر ْو ُه َأ ْن َق�دْ َأ ْخبرَ ُ و ُه بِماَ
النَّبِ ُّ
َس َألهَ ُ ْم َعنْ ُهَ ،و ْاست َْح َمدُ وا بِ َذلِ َك إِ َل ْي ِهَ ،و َف ِر ُحوا بِماَ َأت َْوا من ِك ْتماَ هِ ِن ْم إِ َّيا ُهَ ،ما َس َألهَ ُ ْم َعنْ ُه»(((.

ِ
أن ِ
قني:
وجاء ً
هذه اآلي َة ن ْ
أيضا َّ
َزلت يف املناف َ

ِ

فع�ن أيب س�عيد اخلدري َ ،أ َّن ِر َج اً
ني َعلىَ
المنَافِ ِق َ
�ال من ُ
ِ ِ ِ
َف رس ِ
َان إِ َذا َخ َر َج َر ُس ُ
ك َ
�ول
�ول اهلل  إِلىَ ال َغ ْز ِو تخَ َ َّل ُفوا َعنْ ُهَ ،و َف ِر ُحوا بِ َم ْق َعده ْم خال َ َ ُ
ِ ِ
ِ
َ
َ
اهلل َ ،فإِ َذا َق ِد َم َر ُس ُ
�ول اهلل ا ْعت ََذ ُروا إ َل ْي�هَ ،و َح َل ُفوا َوأ َح ُّبوا أ ْن يحُ ْ َمدُ وا بماَ لمَ ْ
َي ْف َع ُلوا»َ ،فن ََز َل ْت( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) اآلية(((.
َع ْهد رس ِ
�ول اهلل 
َ ُ

ِ
هذه ِ
ويف ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن

وحتريفه ،والتقرب إىل اهلل ِ
ِ
بكتامن ِ
التَّحذير من َفرح اليهود ِ
بعصيانه ،و َف َرح املنافِقني
الع ْلم
ُّ
َ
ُ
بال َغدْ ِر ِ
واخليانة ،والتخ ُّلف عن اجلهاد.
وفيهاَّ :
أعظم منها؛ وهي
ضيف إليها معصي ًة
أن بعض الناس ال يكت َِفي باملعصية ،حتى ُي
َ
َ

ال َف َرح هبا.

ٍ
ِ ِ
ِ ِ
بالص ِ
الح،
حتذير
وفيه�ا:
اإلنس�ان م� ْن حم َّبة حمَ ْد النَّاس َله على يشء مل َي ْف َع ْل�ه ،كالت ُ
َّظاهر َّ
ُ
ِ
ِ
ب ِد ٍ
أو إهي�ا ِم الس�ام ِع أنَّه َ
ِ
َّرصيح
ي�ن! أو الت
وصاح ُ
فع�ل خريً ا مل يف َع ْل�ه؛ ل ُيقال َعنْ ُهُ :م ْؤم� ٌنَ ،
ِ
ِ
َّاس! وهذا ِم ْن أعظ ِم التَّس�ميعِ ،وق�د َ
كاذ ًب�ا بأنَّ�ه َع ِم َل اً
َّبي
حل�ا؛ ليمدَ َحه الن ُ
قال الن ُّ
عمل صا ً
فضحه يو َم القيامة.
َ « :م ْن َس َّم َع َس َّم َع اهلل بِ ِه»((( ،أي:
َ
((( رواه البخاري ( ،)4568ومسلم (.)2778
((( رواه البخاري ( ،)4567ومسلم (.)2777
((( رواه البخاري ( ،)6499ومسلم (.)2987

\_841

ٍ
أحب أن يحُ ْ َمد عىل ٍ
وال يدخل يف َّ
بيشء ،ومل يتك َّلم
يتظاهر
خري فع َله ،ولكنَّه مل
َ
الذ ِّمَ :م ْن َّ
فإن َفر َحه م ْن ِ
ب�ه .وكذا َم ْن َ
عاجل ُب رْشى املؤمن؛ كام يف
أظهر ُه اهللُ؛ َّ َ
فعل خيرً ا ،وأخفا ُهُ ،ث َّم َ
ِ ِ
ِ
الر ُج َ�ل َي ْع َم ُل ال َع َم َل ِم َن اخلَْي�رْ ِ َ ،ويحَ ْ َمدُ ُه
احلدي�ث ،أنَّ�ه ق َيل ل َر ُس�ول اهلل َ :أ َر َأ ْي َت َّ
ِ
ِ
ِ
الم ْؤ ِم ِن»(((.
الن ُ
شى ُ
َّاس َع َل ْيه؟ َق َال« :ت ْل َك َعاج ُل ُب رْ َ
ِ
ِ
ليس َل ُه ،ومل ُيع َطه ،وقد قال النبي :
َّحذير م ْن تَش� ُّب ِع اإلنس�ان بام َ
ويف اآلية :الت ُ
س َث ْوبيَ ْ ُز ٍ
«المت ََش ِّب ُع بِماَ لمَ ْ ُي ْع َط؛ َكالَبِ ِ
ور»(((.
ُ

ٍ
ُ
بعمل مل َي ْع َم ْله.
يتظاهر بالتد ُّين إلقنا ِع أهل املخطوبة بتزوجيه ،و َم ْن ُي َس ِّمع
ويدخل يف هذاَ :من
َ

عمل غريه ،وينت ِ
أيضاَ :من َي رْ ِ
َحله َ
سق َ
كم ْن يدفع
ويدخ�ل في�ه ً
مغنم من الدُّ نياَ ،
لينال ب�ه اً
ورِ ،
لينال هبا شهاد َة ُز ٍ
ٍ
اً
ماجستري ،أو دكتوراه؛ َ
يفتخر هبا عىل الناس،
مال َملن يكتُب له رسال َة
ويزيدُ هبا ِ
منص ُبه وما ُله!

سق مؤ َّل ًفا أو بح ًثا علمياِ ،
ومثلهَ :م ْن َي رْ ِ
بني الناس! أو يرسق
فينسبه إىل نفسه ،ليشت َِهر به َ
ًّ
َ
ينس�ب إىل ِ
لينال عليه ترقي ًة ،أو جائزةً! أو ِ
نفس�ه اً
إنج�ازا أو اخترِ ا ًع�ا لغيره؛ َ
أعامل بطول َّي ًة،
ً

هرة والر ِ
الش ِ
ٍ
فعة بني الن ِ
رجولة ،مل ي ُقم هبا ،ابتغا َء ُّ
َّاس!
ومواقف
َ
ِّ

ِ
ِ
ِ
الس ِءَّ :
ف
أن
وم َن
وص َ
يقع يف البِدَ ع رِّ
َ
ب أن يحُ ْ َمدَ  ،و ُي َ
والشك َّياتُ ،ثم يحُ ُّ
البعض ُ
العجيب يَّ ِّ

السنَّة واجلامعة!
بأنَّه م ْن أهل ُّ

أن ِم َن الن ِ
ويف اآلي�ةَّ :
بالمراءاة فيام يفع ُله؛ حتَّى يرائي بام مل َي ْف َع ْله .وإذا
َّاس َم�ن ال يكتفي ُ
َ
العمل؛ فهذا عذا ُبه أع َظ ُم.
كان األول يحُ ْ بِط

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ):

ِ
ِ
المط َلقة ،التي لو ش�اء أن ُي َع ِّذب هبا َم ْن تقدَّ مت
ك�ر اهلل تعاىل ُعمو َم ُملكه ،و ُقدرته ُ
�م َذ َ
ُث َّ
ِ
أعداء الدِّ ِ
ينَ -
لفعل َ
ذلك؛ فقال :
أقواهلم وأفعاهلم -م ْن
((( رواه مسلم (.)2642

((( رواه البخاري ( ،)5219ومسلم (.)2130

842

ِ
وتدبريمها ،وخزائنُهام.
لغريه (ﭿ ﮀ ﮁ)
(ﭾ) َأ ْي :ل ُه ،وليس
ُ

(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) أي :فلا ُي ِ
َ
واحذروا غض َبه
عجزه يشء ،فخا ُف�وه وال تخُ الِفوه،
وال َتعص�وه .و(ال ُقدرة) :ه�ي التمكُّن من ِ
الف ْعل بال َع ْج ٍز ،كام َّ
(القوة) :هي التمكُّن من
أن َّ
ْ ُ
الفعل بال َضع ٍ
ِ
ف.
ْ
ْ

ِ
هذه ِ
ويف ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن

ِ
اليهود ،ا َّل ِذين قالواَّ :
إن اهلل فقري.
ر ٌّد عىل
ِ
ِ
ِ
ِ
كرهم.-
وفيهاُ :قدرة اهلل تعاىل عىل عقاب هؤالء الك َّفار واملنافقني -ا َّلذين تقدَّ م ذ ُ
وبي�ان ِ
ِ
الخ ْلق؛ َّ
الع ْلم ،وعد ِم اخلوف ِم َن َ
فإن
باحلق،
الصدْ ِع ِّ
وفيه�ا :تقوي ٌة للمؤمنني ،يف َّ
بعذاب ُخ ِ
كل يشء؛ فهو يكفيهم ويغنيهمِ ،
ِ
ِ
اليسري عليه :الت ُ
قادر عىل ِّ
صومهم
َّعجيل
وم َن
ُ
اهلل ٌ

ِ
واملرشكني.-
-من أهل الكتاب

وفيه�اَّ :
المل�ك املط َلق هلل وحدَ ه؛ كما أفاده تقديم اخلرب عىل املبت�دأِ ،يف قوله( :ﭾ
أن ُ

الح رْص.
ﭿ) ،وتقديم ما ح ُّقه التأخري ُيفيد َ

يملك .بخلاف البرش؛ فالبع�ض ِ
وفيه�ا :كامل ُق�درة اهلل؛ فإنَّه يتصرف فيام ِ
يملك وال
َّ
مر ٍ
الترصف يف ُملكه؛ بس َبب َح ْج ٍر ،أو َح ْب ٍ
ض ،ونحو ذلك.
يستطيع
س ،أو َ
ُّ
يترصف يف ُملك اهلل ،إلاَّ بإذنه وشرَ ْ عه تعاىل.
وفيها :أنَّه ال جيوز لإلنسان أن َّ

وفيه�اَّ :
الملك التا ُّم
أن ُملك املخلوق لألش�ياء ٌ
ناقص وحمدو ٌد ،واهلل تعاىل هو ال�ذي له ُ
واملط َلق ِّ
لكل يشء.

بأن اهلل عىل ِّ
ف�إن َمن آمن َّ
عالج لليأس؛ َّ
كل يشء قدير؛ فال يق ُعد عن العمل،
ويف اآلي�ة:
ٌ
وال يصيبه يأس من حصول املأمول؛ ألنَّه ي ِ
وقن َّ
قادر عىل حتقيق ذلك.
ُ
ٌ
ُ
أن ر َّبه ٌ
ِ
اإلنسان ،واالستِ
ِ
وفيها :عالج عظيم للوسو ِ
ِ
تثور يف ن ْف ِ
سةُّ ،
شكاالت،
س
ٌ َ ْ َ
ٌ
والش ُبهات ،ا َّلتي ُ
ِ
ِ
ِ
ا َّلت�ي َت ْع ِرض مل ْن يبتَد ُئ يف ِ
طلب الع ْلم ،وقراءة النُّصوص؛ فقد يخُ َ َّيل إليه اً
مثل -اس�تحالةالعقول ِ
ِ
عج ِ
بعض الم ِ
م ْن ُأ ِِ
ِ
ِ
ُ
مور
األخبار ،ا َّلتي ال تُدْ ِركها
وبعض
الكرامات،
وبعض
زات،
ِ ُ
ِ
ِ
ال َغ ِ
أفعال اهلل تعاىل.
وبعض
يب-
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«إن اهللَ عىل ِّ
دائمَّ :
كل يشء قدير».
ُ
فاجلواب َعن َْها اً
ِ
ِ
قادر
واألرض،
السماوات
ُ
واخلوف منه؛ ألنَّه ٌ
الرغب ُة فيام عند اهلل؛ ألنَّه يملك َّ
ويف اآليةَّ :
ِ
العذاب.
عىل

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ):

ٍ
ِ
السماوات واألرض؛ ذك�ر َّ
دالالت واضح ًة
أن يف َخ ْلقهام
ذكر اهلل تعاىل أنَّه َمال ُك َّ
ولـَّم�اَّ َ
ِ
العقول.
لذوي

هذه الس ِ
بداية ِ
كان يف ِ
ِ
الر ُّد عىل ُش� ُبهات نصارى َو ْفد ن َْج َ
ولـَّم�اَّ َ
وغريهم م ْن�ران
�ورةَّ :
ُّ َ
ِ
ُفرهم؛ ختَمها ِ 
بذ ِ
الباطل -يف شرِ ْ كهم وك ِ
ِ
ِ
كر ما ُّ
َّوحيد واأل ُلوه َّية.
يدل عىل الت
أهل
َ

ٍ
وق�د روى اب� ُن ِح َّب َ
عطاء ،ق�الَ :د َخ ْل ُت َأنَا َو ُع َب ْيدُ ْب ُن ُع َم ٍ رْي َعلىَ َع ِائ َش� َة ،ف َق َال
ان((( ،ع ْن
ٍ ِِ
ابن ُع َم رْ ٍيَ :أ ْخبرِ ِ ينَا بِ َأ ْع َج ِ
ب شيَ ْ ء َر َأ ْيته من رس�ول اهلل َ ،ف َس� َكت َْتُ ،ث َّم َقا َل ْت :لـماَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َ
ب ُق ْر َب َك،
َان َل ْي َل ٌة من ال َّل َي يِال َق َالَ « :يا َعائ َش ُةَ ،ذ ِريني َأ َت َع َّبدُ ال َّل ْي َل َة ل َربيِّ »ُ ،ق ْل ُتَ :واهلل إِنيِّ لأَ ُح ُّ
ِ
ب َما سرَ َّ َك.
َو ُأح ُّ
�تَ :ف َق�ا َم َف َت َط َّه َرُ ،ث َّم َقا َم ُي َصِّل�يِّ َ ،قا َل ْتَ :ف َل ْم َي َ�ز ْل َي ْب ِكي َحتَّى َب َّل ِح ْج َ�ر ُهَ ،قا َل ْتُ :ث َّم
َقا َل ْ
َبكَىَ ،ف َل ْم َي َز ْل َي ْب ِكي َحتَّى َب َّل لحِ ْ َي َت ُهَ ،قا َل ْتُ :ث َّم َبكَىَ ،ف َل ْم َي َز ْل َي ْب ِكي َحتَّى َب َّل األَ ْر َض.

ِ
الصلاَ ِةَ ،ف َلماَّ َرآ ُه َي ْب ِكي َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ،لمِ َ َت ْب ِكي َو َقدْ َغ َف َر اهلل َل َك َما
َف َجا َء بِلاَ ٌل ُي ْؤذ ُن ُه بِ َّ
لمِ
َ
َت َقدَّ َم َو َما ت ََأ َّخ َر؟ َق َالَ « :أفَلاَ َأك ُ
ُون َع ْبدً ا َش�ك ً
ُورا؟ َل َقدْ ن ََز َل ْت َعليَ َّ ال َّل ْي َل َة آ َي ٌة َو ْي ٌل َ ْن َق َرأ َها َولمَ ْ
َي َت َفك َّْر فِ َيها( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)».
أن النبي  اس� َتي َق َظَ ،فج َلس يمس�ح النَّوم َع�ن وج ِه ِه بِي ِ
وق�د ثب�ت َّ
�د ِهُ ،ث َّم َق َر َأ
َ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ ْ
ات َ ِ
الع رْش اآلي ِ
�ور ِة آل عمرانُ ،ث َّم َقا َم إِلىَ َش� ٍّن ُم َع َّل َق ٍةَ ،فت ََو َّض َأ ِمن َْهاَ ،ف َأ ْح َس� َن
َ َ َ
الخ َوات َم من ُس َ
الوعاء ِ
و(الش ُّن)ِ :
َّ
والقربة(((.
ُو ُضو َء ُهُ ،ث َّم َقا َم ُي َصليِّ ،(((...
وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب (.)1469
((( برقم (،)620
َّ
((( رواه البخاري ( ،)183ومسلم (.)763
((( ينظر :فتح الباري (.)288/1
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ِ
وقول�ه تع�اىل (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) أي :يف ِ
وإنش�ائهام على هذه
إجيادمه�ا

الصفات ،م َن اإلبداعِ ،واإلحكا ِم:
ِّ

ِ
ِ
الش ِ
فالساموات :يف ارتفاعها واتِّساعها ،وما فيها م َن َّ
والكواكب
والقمر ،والنُّجو ِم،
مس،
َّ
والز ِ
السي ِ
ينة.
ارة ،وال َّثابتةِّ ،
َّ َّ
واجلبالِ ،
واألرض :يف ِ
ِ
والق ِ
ِ
فار،
البح�ار،
انخفاضه�ا ،و َب ْس�طها ،وتَذليلها ،وما فيها ِم َن
والن ِ
ِ
ِ
واألشجار ،وال ِّث ِ
ِ
ِ
وغري ذلك.
واحليوان،
املعادن،
امر ،وأنوا ِع
َّبات،

(ﮎ ﮏ ﮐ) أي :تعا ُقبهام ،وتفاوتهُ ام ،يف ال ُظ ْلمة والنُّور ،وال ُّطول ِ
والق رَص،
وشدَّ ةًِ ،
واختالفهام :حرا وبردا ،ورخاء ِ
وع ًّزا وذُلاًّ  ،وهزيم ًة ون ا ،وسع ًة وضي ًقاِ ،
وص َّح ًة
ً
َ
ً
ًّ
رصً
و َم َر ًضا.
ٍ
ٍ
ٍ
وربوب َّيته سبحانه.
واضحة،
(ﮑ)
َ
وبراهني قاطعة ساطعة ،عىل ُقدرته ُ

ٍ
ويقص
رش.
رُ
وال َّلي�ل والنه�ار مها ُمس�تودعا األعامل ،وخزائن ما ُيف َعل فيهام م�ن خري أو ٍّ
النهار ،ف ُيعني عىل الصيام ،ويطول ال َّليل ف ُيت َّ
َلذذ بالقيام.
�مي (العق�ل) ُل ًّب�ا؛ ألنَّه
وس ِّ
(ﮒ ﮓ) :ألصح�اب العق�ول الصافي�ة النق َّي�ةُ .
ِ
ِ
اإلنسان؛ كام َّ
خالص احل َّبة.
ب
ص
ُ
أن ال ُّل َّ
خال ُ

ُ
يستجيب
ب؛ حتَّى
احلق فيتَّبِعونه ،فال
وأولو األلباب :هم الذين يع َلمون َّ
َ
للر ُج ِل ُل ٌّ
يكون َّ
ب.
ِّ
عر َفه ،وعصاه مل يكن ذا ُل ٍّ
للحق ،ويتَّبِعه؛ وإلاَّ فلو َ

ِ
هذه ِ
ويف ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن

ِ
ِ
ِ
داع عىل غري ٍ
مثال ٍ
االستِ ُ
الصانِعَّ ،
سابق.
وأن َخ ْلقه تعاىل هو ابت ٌ
بالصنعة عىل َع َظمة َّ
دالل َّ
ٍ
وفيه�اَّ :
وس� َعتُها ،واس�تدارتهُ ا،
السماوات آي ٌة ،م� ْن وجوه متع�دِّ دة؛ منهاُ « :ع ُل ُّوهاَ ،
أن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقمرها وكواكبِها،
شمسها
ب
ومقاديرها ،وأشكالهُ َا،
وحس ُن بنائها ،وعجائ ُ
وع َظ ُم خلقهاُ ،
ُ
ِ
ِ
ذر َة فيها ُّ
تنفك َعن ِحك َْم ٍة.
مشارقها
وتفاوت
ُ
ومغارهبا ،فال َّ
ِ
ِ
ِ
اإلنسان ،بل ال نِسب َة جلمي ِع
للعجائب ِم ْن بدَ ِن
كم َخ ْل ًقا ،وأتق ُن ُصن ًعا ،و َأجمْ ُع
َب ْل ه َي َأ ْح ُ
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عجائ�ب الس�مو ِ
ِ
اتَ ،
ق�ال اهللُ تع�اىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
األرض إىل
م�ا يف
ِ َّ َ َ

ﮓ ﮔ) [النازعات.]28-27 :

ٍ
باإلضافة إىل الس ِ
ِ
حتت الس ِ
كقطرة يف ٍ
والبحار ،واهلوا ُءُّ ،
بحر.
اموات؛
اموات،
فاألرض،
ُ
َّ
وكل ما َ َّ
ُ
ِ
ِ
وهل�ذا َّ
قل ْ
وس� َعتها،
كرها ،إ َّما
إخبارا عن ع َظمها َ
ً
�ور ٌة يف الق�رآن إلاَّ وفيها ذ ُ
أن جتي َء ُس َ
وإ َّما إقسا ًما هبا ،وإ َّما ُدعا ًء إىل النَّظر فيها ،وإ َّما إرشا ًدا للعباد أن يست َِد ُّلوا هبا عىل ِع َظم بانيها
ِ
ِ
ورافِعها سبحانه ،وإ َّما استِ اً
دالل منه ُسبحانَه َ
والقيامة.
املعاد،
رب به م َن
بخ ْلقها عىل ما أخ َ
دالل منه بربوب َّيتِه هلا عىل وحدانِ َّيتِ ِه ،وأنَّه اهللُ ا َّلذي ال إله إلاَّ ُهو ،وإ َّما استِ اً
وإ َّما استِ اً
دالل
ِ
ِ
أجزائها ،وعدَ ِم ال ُف ِ
طور فيها ،عىل متا ِم ِحكمتِه و ُقدرتِه.
واستوائها ،والتئا ِم
بح ْسنها،
منه ُ
ِ
ِ
ِ
والش ِ
تتقاص ُع ُ
الكواكبَّ ،
قول
جائب ،ا َّلت�ي
والقم�ر ،وال َع
�مس،
وكذل�ك م�ا فيها ِم َن
رَ
البرش ِع ْن قليلها»(((.
ٍ
ِ
وفيه�اَّ :
َ
س�لك اهلل فيها ِم َن
جتاوره�ا -وما
تن�وع ِق َطعه�ا -م�ع
أن يف األرض آي�ات؛ يف ُّ
ِ
ِ
ِ
للس�كنى ،وما فيها ِم َن
واب ،وما أحا َطها ِم� َن
األهن�ار ،و َب َّث فيها م� َن الدَّ ِّ
البحار ،وأعدَّ ها ُّ
ِ
مصادر الر ِ
ِ
واملال ،وطعا ِم الن ِ
َّاس.
زق،
ودع اهللُ فيها ِم ْن
املناف ِع العظيمة ،وما َأ َ
ِ ِّ
ص�ة ِ
العقول اخلالِ ِ
ِ
ِ
م ْنآي�ات اهلل الكَون َّية إلاَّ أول�و
وفيه�ا :أنَّ�ه ال يس�تفيدُ  ،ويعتبرِ ُ ِم� ْن
ِ
ِ
ِ
أيضا ا َّل ِذين ينت َِف َ
الشع َّي ِة.
عون
بآيات اهلل رَّ
الر ْش ِد -وهم ً
أصحاب ُعقول ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
عقالنَ :ع ُ
ُ
ُ
يكون
وعقل ُر ْش ٍد ،هُيتدَ ى بِه
املعيش�ة،
وتدبري
إدراك،
قل
والعقل
ِّ
للحق .وقدْ
ِ
األذكياء ،لكن ليس ِعنْدَ ه َع ْق ُل ر ْش ٍ
ويس�تجيب له،
للحق ،ويق َب ُله،
�د ،هيتدي بِه
الر ُج ُل م َن
ِّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ
ِ
اآليات.
وينت َِف ُع به ِم َن

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ):

ِ
ِ
ك�ر اهللُ تع�اىل َّ
ك�را ،قيا ًما ،وقعو ًدا ،وعىل س�ائر
كرا ،وذ ً
أن ُأويل األلب�اب يع ُبدون�ه :ف ً
�م َذ َ
ُث َّ
ِ
ِ
برسائره�م ،وضامئرهم،
ك�را،
أحواهل�م؛ فق�ال( :ﮕ ﮖ ﮗ)؛ فلا يق َطع�ون ل�ه ذ ً

وترصف.
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ِ
باستحضار َخشيتِه ،و َع َظمتِه سبحانهِ ،
ِ
وألسنَتهم :بِالت ِ
َّهليل ،والت ِ
َّحميد،
َّسبيح ،والت
وبقلوهبم:
ِ
ِ
ونحوه ،وبِ
بالعمل عىل طاعتِه ،واجتِ ِ
ِ
ناب معصيتِه ،فيذك َ
أمره ،وهن َيه.
اجلوار ِح:
ُرون َ
الذكر :ما ت َ ِ
و َأ ُ
فضل ِّ
ب وال ِّلسان م ًعا.
َواطأ عليه ال َق ْل ُ

حال هِ
ِ
وه�م يذكُرون اهللَ تع�اىل (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) أيَ :
عني،
كون�م ُم
ضطج َ
لون َعن َذ ِ
كره.
و ُمستَلقينَ ؛ فال يغ ُف َ ْ
َ
قائمْ ،
فإن مل ت َْس�تَطِ ْع
ق�ال قت�اد ُة « :هذه حاالتُك ك ُّلها -يا اب َن آد َم -اذكُر اهللَ َ
وأنت ٌ
وأنت قاعدٌ ْ ،
وختفيف»(((.
س من اهلل
ٌ
فإن مل ت َْستَطِع فاذكُره َ
فاذكُره َ
وأنت عىل جنبِكُ ،ي رْ ٌ

ِ
القل�ب ،بالن ِ
ِ
ِ
َّظ�ر ،والتَّد ُّبر لطلب
العق�ل ،وتر ُّدد
نظر
(ﮜ) (الفكْ�ر) :ه�و ُ
وترتيب ٍ
الذ ِ
ٍ
ِ
ُ
أمور يف ِّ
علم ،أو ظنًّا.
مطلوب،
هنُ ،ي َتو َّص ُل هبا إىل
املعاين،
يكون اً
ِ
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) اس�تِ اً
أبدع اهللُ
ب�ارا ،يف ُصنعهما وإتقانهِما ،وما َ
دالل واعت ً
فيهام ،فيقودهم هذا إىل تَعظي ِم ِ
خالقهام ،وليدُ لهَّ م عىل ِ
كامل ُقدرتِه ،ف ُي َع ِّظموه َ
وخيشوه.
ويقولون( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) الذي ن ِ
ُش�اهده يف السامء واألرض (ﮥ) أيَ :ع َب ًثا
ِ
ٍ
ٍ
لتجزي الذين أس�ا ُءوا بام
باحلق؛
ألم�ر عظي ٍم
ضائ ًع�ا بلا ِحكمة؛ بل خلقتَه
جليل ،وخلقتَه ِّ
َ
ِ
بالحسنى.
َع ِملوا،
حلا ُ
َ
وجتزي َمن َعم َل صا ً

(ﮦ) أيُ :نن َِّزه�ك ع� ْن هذا ال َع َبث والباطِل ،وأن خت ُل َق ش�ي ًئا اً
باطل ،و ُنن َِّز ُهك عن
وأصل (ال َّتسبيحِ ) :هو التَّنزيه ،والتَّقديس ،والت َِّرب َئ ُة ِمن الن ِ
َّقائ ِ
ٍ
ص وال ُع ِ
كل ٍ
ُ
ِّ
يوب.
ونقص.
عيب
َ
ُ
ُ

ليهديم يف
ب التوفيق للعمل الصالح ،واهلداية إليه،
وتس�بيح هؤالء املتفكِّري َن :فيه ط َل ُ
ُ
هَ
ِ
الن ِ
عذاب اجلحي ِم؛ ولذا قالوا( :ﮧ ﮨ ﮩ) أي :حتَّى
ِّهاي�ة إىل جنَّ�ات النَّعي ِم ،ويق َيهم
َ
عذاب النَّار.
يكون ما و َّفقتنا إليه واق ًيا وحام ًيا ،ودافِ ًعا عنَّا
َ
ٍ

وعن ابن ع َّب ٍ
ات ِعنْدَ
اس  ،أنَّه َب َ
�ر ال َّلي�لَ ،ف َخ�رج َفنَ َظر فيِ الس ِءُ ،ث�م َتلاَ ه ِ
ِم�ن ِ
آخ ِ
�ذ ِه اآل َي َة فيِ آل عم�ران( :ﮉ ﮊ ﮋ
َ
َ َ
ْ
َّ
َّ َم�اَ
َ

ي اهلل 
النَّبِ ِّي َ ذ َ
ات َل ْي َلةَ ،ف َقا َم نَبِ ُّ

((( تفسري الطربي ( ،)475/7تفسري ابن أيب حاتم (.)842/3
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) َحتَّ�ى َب َل َ
�ع إِلىَ
�م َر َج َ
�غ( :ﮧ ﮨ ﮩ)ُ ،ث َّ
ِ
السَم�اَ ِء َف َتلاَ َه ِذ ِه
�و َك َوت ََو َّض َ�أُ ،ث َّم َقا َم َف َصلىَّ ُث َّم ْ
ال َب ْيت َفت ََس َّ
اض َط َج َع ُث َّم َقا َمَ ،ف َخ َر َج َفنَ َظ َر إِلىَ َّ
اآل َي َةُ ،ث َّم َر َج َع َفت ََس َّو َك َفت ََو َّض َأُ ،ث َّم َقا َم َف َصلىَّ »(((.

(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ):

بالوقاية ِمن النَّ�ار؛ أتْبعه ِ
ِ
بذكر التَّعلي�ل هلذا الدُّ عاء؛
املؤمنين
ذك�ر اهلل تع�اىل ُدعا َء
َ
َ
َ
َ
ولـَّم�اَّ
فحك�ى عن ُدعائهم( :ﮫ) منا َدى ،أي :ي�ا ر َّبنا (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) أي:
أهنْـتَه وأذ َل ْلتَه غاي َة اإلذالل.
َ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) يمنَعون عنهم عذاب اهلل.

َني ِمن ال َف ِ
وائد:
ويف اآليت ِ َ

محل املؤمنني عىل الدُّ ِ
الس َبب الذي َ
ُ
عاء بالوقاية من النَّار.
بيان َّ
وفيهاَّ :
ب لدخول النَّار.
أن ال ُّظ ْلم س َب ٌ
ٍ
األكوان ال ي ِ
ِ
وفيهاَّ :
ألحد أن ينت رَِص عليه.
مكن
خالق
أن َ
ُ
َّفس ،و ُظ ْل َم ِ
أن ُظ ْل َم الن ِ
وفيهاَّ :
الغري ،عاقبتُه وخيم ٌة.

أن أه�ل النَّار ال ِ
يجُريونم منها ،وال ِ
وفيه�اَّ :
يرصف�ون عنهم عذاهبا ،وال
جيدون أعوانً�ا
هَ

يخُ ِرجوهنم إذا سقطوا فيها.

وفيه�ا :يش ٌء م�ن آداب الدُّ ع�اء وفِ ِ
َّوس�ل إىل اهلل تعاىل بأسمائه ،وصفاته
قه�ه؛ مث�ل :الت ُّ
ال�ح ا َّل ِذي يعمل�ه العبدُ  ،واالس�تِ ِ
عاذة باهلل تعاىل ِم َن الن ِ
ِ
الص ِ
َّ�ار ،وعدَ م
الحس�نى،
َ
وبالعم�ل َّ
ُ
االعتداء يف الدُّ ِ
ِ
عاء.

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ):

وتكفري الس�ي ِ
ِ
مغفرة ُّ
ئات،
الذنوب
ولـماَّ س�ألوا اهلل الوقاية م َن النَّار؛ أ ْت َبعوا ذلك بس�ؤال
ِ َّ ِّ

((( رواه مسلم (.)256
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متوس�لني يف ُدعائه�م بإيامهنم؛ فقال�وا( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) يد ُع�و إىل اهلل ،وب َّل َغنا ما
ِّ
ِ
المنادي.
نادى به .و(النِّداء) :هو َر ْفع الصوت( .ﯝ ﯞ) :هذا
تفسري لنداء ُ
ٌ
و(الَّل�اَّ م) يف قوله (ﯞ) لإللصاق .والتعبير بـ اَّ
(اللم) بدلاً من (إىل)؛ دالل ًة عىل
ُق ْرب اإليامن ،و(إىل) تدُ ُّل عىل ال ُبعد.

ُ
واإليمان ب�اهلل هو:
وو ِّح�دوه.
(ﯟ ﯠ ﯡ) (أن) تفسير َّية ،يعن�ي :صدِّ ق�وا ب�ه َ
ِ
اإلقرار ،املتضم ُن لل َق ُب ِ
ٌ
وه َوٌ :
وعمل ،واعتقا ٌد.
قول،
ول
واإلذعانُ ،
ِّ
ُ
ِ
ِ
أمرن�ا به ِم� َن التوحيد
المن�ادي ،فيما َ
قال�وا( :ﯢ) أي :اس�ت ََج ْبنا للنِّ�داء ،وا َّت َب ْعن�ا ُ
وأقر ْرنا مع االنقياد.
والطاعةَ ،
أن ِ
املفسين عىل َّ
املنادي هو :رس�ول اهلل  ،وقد سَّم�اَّ ه اهلل تعاىل يف القرآن
وأكثر رِّ
(داع ًيا) يف قوله( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [األحزاب.]46 :
ِ
َ
ب يف الدُّ ع�اء؛ فقالوا( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)
َّوس�ل باإليامن؛ َجا َء الط َل ُ
اكتمل الت ُّ
ولـماَّ
ُّ
و(الذنوب) :هي املعايص ،وتشمل الكبائر.
آثارها.
اعف عنها،
أيُ :
وجتاوزُ ،
َ
وامح َ
استها.
(ﯨ ﯩ ﯪ) أي :رُ ْ

و(ال َغفر) و(الكَفر) ُم ِ
السرت والتغطية.
تقاربان ،ومها يدُ لاَّ ن عىلَّ :

ِ
الفرق بني ُّ
(الذنوب) و(الس ِّيئات):
وقيل يف

أن ُّ
و(الس ِّيئات) :هي الصغائر.
الكبائر،
(الذنوب) :هي
َّ
ُ

ُ
وقيلُّ :
سيكون يف املستق َبل.
(الذنوب) ما تقدَّ م يف املايض ،و(الس ِّيئات) ما
الع ِ
حق ِ
و(الس ِّيئات) ما َ
وقيلُّ :
باد.
حق اهلل،
كان يف ِّ
(الذنوب) ما كان يف ِّ
َّ
ِ
ِ
وقيلَّ :
بحكمها.
و(الس ِّيئة) :ما يفعلها مع
بتحريمه،
نب) ما يفع ُله العبدُ مع ِع ْلمه
اجلهل ُ
(الذ ُ
َّ

وقيلِ :
َ
بل ُّ
للمبالغة والتَّأكيد.
ئات) واحدةٌ؛ والت
(الذنوب)
و(الس ِّي ُ
َّـكرار ُ
ُ
َّ
نوب؛ ألنَّه ال بدَّ فيها ِمن الت ِ
ِ
ِ
الذ ِ
ربم َمغفر َة ُّ
الس� ِّيئات؛ ألنهَّ ا
َّوبة،
َ
ُ
وتكفري َّ
وق�دْ ط َل ُبوا م ْن هِّ
ِ
واملصائب املك ِّف ِ
ِ
تزول باحلس ِ
ِ
ِ
ونحو ذلك.
املؤمنني،
ودعاء
رة،
املاحية،
نات
َ
َ
ِ
كان�ت الوفا ُة عىل الدِّ ِ
والس�ن َِّة ،و َع َم ِ
ربم؛
ولـَّم�اَّ
أمرا عظيماً ؛ فإنهَّ م س�أ ُلوها هَّ
�ل اخلري ً
ينُّ ،
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اج َع ْلن�ا يف ُحكمهم ،وجمُ َلتهم،
فقال�وا( :ﯫ) أي :اقبِضن�ا إلي�ك (ﯬ ﯭ) أيْ :
وعىل أعامهلم ،وم ِ
صاحبني هلم.
ُ

اآلية ِمن ال َف ِ
هذه ِ
ويف ِ
وائد:
َ

تَصدير الدُّ عاء بالن ِ
ِّداء؛ دالل ًة عىل ِ
َّوجه إىل اهلل.
كامل الت ُّ
عمة اهلل تعاىل يف مقدِّ مة الدُّ ِ
وفيها :التَّحدُّ ث بنِ ِ
عاء.
ُ

وفيهاٌ :
التوسل إىل اهلل بالعمل
َّوس�ل املرشوع يف الدُّ عاء ،وهو
ُّ
دليل عىل نو ٍع من أنواع الت ُّ

والتوسل إليه بأسامئه وصفاته وأفعاله.
الصالح،
ُّ

ِ
والتوس�ل
التوس�ل إليه تعاىل بدع�اء الصاحلني األحياء،
أيضا:
وم ْن
التوس�ل املشروع ً
ُّ
ُّ
ُّ
إىل اهلل بح�ال الداع�ي؛ ِ
ِ
االفتقار إىل اهلل تع�اىل ،كام قال موس�ى ( :ﮃ ﮄ ﮅ
كذك�ر
ِ
أيوب ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [ال َق َصص،]24 :
وكقول َ

ﭩ) [األنبياء.]83 :

وفيها :أمه َّية النِّداء باخلري؛ لِـام يرتتَّب عليه من استِجابة املد ُع ِّوين وهدايتهم.

ِ
َ
رس�ول اهلل ؛
باملنادي يف قوهلم (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ):
وإذا كان املقصود
السماع املبارش -كام حص�ل للصحابة ِ
َّ
واجل ِّن-
ف�إن قول أويل األلباب (ﯛ)
يش�ملَّ :
َ

النبي  ،وهم العلامء والدُّ عاة إىل سبيله.-
والسامع غري املبارش -كالسامع من َو َرثة ِّ
َّ

َ
وفيهاَّ :
اإلقرار فقط؛ بل ال ُبدَّ فيه من االنقياد واإلذعان.
اإليامن ليس هو:
أن
َ
ِ
ِ
َّكفري بالص ِ
الس ِّي ِئة َي ُ
وفيهاَّ :
واجلمعة
والوضوء،
الة،
أن
شمل :الك َّفار َة العا َّم َة -كالت ِ َّ
تكفري َّ
َ
رمض�ان -والك َّفار َة اخلاص� َة -كك َّف ِ
ِ
ه�ار ،واجلام ِع يف ِ
ارة ال ِّظ ِ
َ
َ
هنار
ورمض�ان إىل
اجلمع�ة،
إىل
َّ
ِ
ِ
وإلقاء الن ِ
ِ
ِ
َ
ونحو ذلك.-
املسجد (وك َّفارهتا دفنها)،
ُّخامة يف
الم ْح ِرم،
رمضان ،وصيد ُ
ويف اآلي�ةَ :ف ْض�ل ُصحبة األخيار بعد املوت؛ كام ق�ال تعاىل( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) اآلية [النساء.]69 :
وفيه�اَ :ف ْضل املوت عىل ِمثل أعامل الصاحلني ،وقد قال يوس�ف ( :ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ) [يوسف.]101 :
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أن االستِجابة للرسول  ،واتِّباع ُسنَّته؛ س َب ٌب ملغفرة ُّ
وفيهاَّ :
الذنوب وتكفري الس ِّيئات.
ِ
وفيهاَ :
الفضيحة يف اآلخرة.
حذر املؤمنني الشديد م َن
ذلك :رفع الص ِ
هد يف الدَّ ِ
وفيها :ب ْذل الج ِ
وت إلسام ِع الن ِ
عوة إىل اللهِ ،وم ْن َ
َّاس.
ُ َّ
ُ
َ
ِ
ِ
بمضموهن�ا ع� ْن تفصيلها؛ َّ
وفيه�اَّ :
ف�إن قوله( :ﯠ
أن الكلمات اجلامع� َة ُيس�تغنَى َ
ِ
ِ
قول ال َق ْلب وعم َلهَ ،
أيضاَ :
يتضم�نَّ :
وقول
اإليامن األخرى،
أركان
كل
ﯡ)
ويتضم� َن ً
َّ
َّ
َ
وعمل اجلوارح.
ال ِّلسان،

ِ
املوت عىل َع َمل األخيار؛ ليس استِ اً
َ
وفيهاَّ :
عجال بط َلب املوت.
سؤال
أن
ِ
والس ِبق إىل اإليامن؛ كام تدُ ُّل عليه الفاء يف قوله( :ﯢ).
وفيهاَ :ف ْضل املبا َدرة َّ

بني التفكُّر واخلوف من اهلل؛ لذلك قال( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ).
وفيها :ال َعالقة َ
وفيهاَّ :
أن املؤمنني يذكُرون اهلل ،ويتفكَّرون يف َخ ْلقه ،و ُي َس ِّبحون له ،و َيدْ ُعونه.

(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ):

َ
المستق َبلةْ ،
ولـماَّ سأل ُأولو األلباب ُغفران ُّ
تكون
وأن
الذنوب املتقدِّ مة ،وتكفري الس ِّيئات ُ
َّ
يتلذذون بتَـكرار ندائه-ربم املزيدَ من َف ْضله؛ فقالوا( :ﯯ)
وفاهتم مع األبرار؛ سألوا هَّ
ِ
�دت به من ُحس�ن اجل�زاء ،كالن ِ
َّصر يف الدُّ نيا،
تعه َ
(ﯰ) :أعطن�ا (ﯱ ﯲ) أي :م�ا َّ
ِ
بالو ْعد.
والنَّعي ِم يف اآلخرة (ﯳ ﯴ) :الذين ن َقلوا َوعْدَ ك إلينا ،ونحن صدَّ قناهم وتي َّقنَّا َ
(ﯵ ﯶ) أي :ال َت ْف َض ْحنا عىل رؤوس اخلالئق ،وال ت ُِذ َّلنا (ﯷ ﯸ) :الذي يقوم
َّاس ِم ْن ِ
قبورهم ،ويقو ُم فيه األشها ُد ،و ُيقام فيه بال َعدْ ل.
فيه الن ُ
املؤمنني ،س�واء بالس ِ
(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) ا َّل ِ
َ
�يادة يف الدُّ نيا ،أو
عبادك
وع�دت ب�ه
�ذي
َ
َ
ً ِّ
ِ
ِ
اآلخرة.
بسعادة

اآلية ِمن ال َف ِ
هذه ِ
ويف ِ
وائد:
َ

ِ
ِ
َّرضع.
ت
َـكرار لفظة (ﯯ) أو َ
ُ
(ر ِّب) عندَ السؤال؛ مبالغ ًة يف الت ُّ
كامل ِ
وفيهاُ :
املؤمنني َبو ْعد اهلل.
إيامن
َ
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ُ
تركوا يف أش�ياء
وفيه�ا:
وأنم قد اش َ
بالر ُس�ل ،وتصدي ُقهم مجي ًعا فيام جا ُءوا به ،هَّ
اإليمان ُّ

بحسن اجلزاء والعاقبة يف الدُّ نيا واآلخرة.
كثرية ممَّا أخربوا به ،ومنهاَ :و ْعد اهلل للمؤمنني ُ
ِ
الفضيحةِ ،
ِ
ِ
واخل ِ
املفضوحني
بعض
زي َيو َم
موقف
وفيهاَ :شناع ُة
َ
القيامة؛ َحتَّى ُر َّبام يتمنَّى ُ
أن يؤمر به إىل النَّار ،وال يطول مقامه يف ِ
اخلزي!
ُ
ُ َ
ِ
وفيه�ا :كامل و ْعد اهلل ِ
وصدقه ،مع كمال ُقدرته؛ َّ
الواعد يخُ ِلف إ َّما لك َِذبه أو ل َع ْج ِزه،
فإن
َ
حق اهلل.
ومها منتفيان يف ِّ
فإنم لو مل ُي َصدِّ قوا بذلك ما سألوه.
ويف اآلية :تصديق املؤمنني َبوعد اهلل؛ هَّ
بربم ،وبكامل ُقدرته.
وفيها :ثقة املؤمنني هِّ
ِ
قصها اهلل تعاىل علينا يف كتابه.
وفيها :التع ُّلم من أدعية الصاحلني ،التي َّ
َ
التعجيل به.
وفيها :استِنجاز َو ْعد اهلل ،وسؤا ُله

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ):

ِ
ِ
َ
اإلقب�ال عىل اهلل
لربمِ ،م� َن
مج�ع ُأول�و األلب�اب شرُ
َ
وط االس�تجابة يف ُدعائه�م هِّ
ولـَّم�اَّ
هِ
ِ
بالع ِ
ِ
بادة ،والتَّفك ُِّر ،و َط َل ِ
بربم ،وس�ألوه
الوقاية ِم ْن عذابِه،
ب
وتوس�لوا يف ُدعائهم بإيامنم هِّ
َّ
ِ
الذ ِ
مغفر َة ُّ
إنج�از َو ْع ِده ،والنَّجا َة م ْن
األبرار ،وس�ألوه
الس� ِّيئات ،والو َفا َة مع
نوب،
َ
وتكفري َّ
َ
ِ
ِ
ِخ ِ
ِ
الص ِ
استجاب اهلل تعاىل ُدعا َءهم.
الح؛
اإليامن
بني
زي يو ِم
مجعوا َ
القيامة ،و َ
َ
والعمل َّ
فق�ال ( :ﭑ ﭒ ﭓ) أي :أجاهب�م (ﭔ ﭕ ﭖ) ال ُأ ْبطِل وال ُأ ْحبِط
ُ
(ﭗ ﭘ ﭙ) ،س�وا ًء كان (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) أيُّ :
واإلناث
ك�ور
الذ ُ
ِ
ين ،والن ِ
يف ال َّثواب سوا ٌء؛ فهم يشترَ ِ كون يف الدِّ ِ
واملواالة ،واألَ ْص ِل.
ُّرصة،
ٍ
أوصاف:
ذكر اهللُ تعاىل هلم مخس َة
ُث َّم َ
ِ
وفار ُقوا األموال
وتركوا دار رِّ
الشك إىل دار اإليامنَ ،
الوصف األول( :ﭣ ﭤ) َ
واألحبابِ ،
َ
واجلريان ،يف مرضاة اهلل.
واخللاَّ َن،
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ِ
بمضايقة الك َّفار ،و َق ْه ِرهم هلم؛حتَّى أجلأوهم
الوص�ف الثاين( :ﭥ ﭦ ﭧ)،

ِ
للخروج منها.

ِ
ِ
اإليذاء ،بس َب ِ
اإليامن.
ب
الوصف الثالث( :ﭨ ﭩ ﭪ) بأنوا ِع
ِ
سبيله ،وإعالء ِ
لكلمته.
الوصف الرابع( :ﭫ) أعدا َء اهلل ،جها ًدا يف
ً
ٍ
قراءة ُأخ�رى ب َفتح القاف ( َق َت ُل�وا)ُّ .
وكل ذلك يف
الوص�ف اخلام�س( :ﭬ) ،ويف
ِ
املعركة ،وكانوا صابري َن.
َ
ـو َّن ُذنوهبم ،وأسترُ َ ها (ﭰ
فكان
ُ
ـح َ
جزاؤهم( :ﭭﭮﭯ) و َأ ْم ُ

وحتت أشجارها ،وقصورها ،ومساكنها (ﭵ)
ﭱﭲﭳﭴ) أي :خالهلا،
َ

املشاربِ ،من ِ
ِ
املاء ،وال َّل َب ِن ،وال َع َس ِلَ ،
والخ ْم ِر.
بأنواع
َ
(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) أيِ :م ْن َف ْض ِله ،وإحسانه.

ُ
اإلنسان.
املوفور يف اجلن َِّة .و(الثواب) :هو ما ُي ْعطاه
(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) أي :اجلزا ُء
ُ

ُزول ِ
بن ِ
اآلية:
س َب ُ

�ول اهلل ،لاَ َأس�مع اهلل ذكر النِّس�اء فيِ ِ
عن أ ِّم َس� َلم َة  ،قالتَ :يا َر ُس َ
اهل ْج َر ِةَ ،ف َأن َْز َل
ْ َ ُ
َ َ َ
اهلل َت َع�الىَ ( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)((( ،وكان�ت ُأ ُّم
سلم َةَ ،أو َل َظ ِعين ٍَة (امرأة)َ ،ق ِدم ِ
ت الم ِدينَ َة م َه ِ
اج َر ًة(((.
َّ
ُ
َ
َ

اآلية ِمن ال َف ِ
ذه ِ
ويف ه ِ
وائد:
َ
َ

ِ
الر ِّب تعاىل للدُّ عاء.
سرُ عة استجابة َّ

املؤمنني َّ
كل ما س�ألوه -عىل َك ْث َرة مطلوباهتم-؛ كام
وس� َعة عطائه ،بإيتاء
َ
وفيها :ك ََرم اهللَ ،

(أجاب).
تدُ ُّل عليه لفظة (استَجاب) ،التي تَزيد يف حروفها ومبناها عىل لفظة
َ
ٍ
وفيها :أنَّه ال َيضيع ُ
يضمن األجور.
عمل
عامل عند اهلل ،وأنَّه تعاىل َ
ِ
اآليةَ :ف ْض ُل ِ
ويف ِ
َّضحية.
اهلجرة؛ لِـام فيها ِم َن األملِ ،واملش َّق ِة ،والت

األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.
وصححه لغريه
((( رواه الرتمذي (،)3023
َّ
ُّ
((( رواه الرتمذي (.)3022
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ُفر إىل ِ
واهلج�ر َة ِمن ِ
َش�مل :هجر ما حرم اهللُِ ،
ِ
بلد الك ِ
بلد اإلسلا ِم،
واهلج�رة الرشع َّي�ة ت
ْ
َّ
ُ َ َْ
بلد ال َّط ِ
الفس ِق إىل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اعة.
واهلجر َة م ْن بلد ْ
عج َ�ز عن إظهار دينه ،وال َّثالث:
واج�ب عىل اجلميع ،والثاين:
ف�األول:
واجب عىل َمن َ
ٌ
ٌ
واجب عىل من خيش عىل نفسه ِ
الفتنة.
َ ْ
ٌ
َ
ِ
داره -بإي�ذاء الغري -س�وا ًء ُط ِ
وفيه�اَّ :
�رد منها مب�ارشةً ،أو ضاي َقه
فارق�ة اإلنس�ان َ
أن ُم َ
ِ
وألـم ت َْرك ما يألفه ويحُ ِ ُّبه.
مرارة ال ُّظ ْلم،
جتر ُع
األعداء حتى َ
ُ
خرج منها؛ فيه ُّ
أن ِ
اهلجر َة ِم ْن ِ
ويف اآليةَّ :
اختيارا
عظيم ،سوا ًء حص َلت
أجرها
ً
ٌ
دار الكُفر إىل دار اإلسالم ُ
اضطرارا.
أو
ً

ِ
ِ
أجره عند اهلل.
وفيها :احتساب َأ ْج ِر اإليذاء يف سبيل اهلل؛ فإنَّه مهام َّ
تنوع ،واشتدَّ فال َيضيع ُ
ِ
ِ
املعركة ،و ُمقاتَل ُة الك َّفار ،سوا ًء َ
قتل منهم ،أو قتَلوه.
بات يف
وفيهاَ :ف ْض ُل
اجلهاد ،وال َّث ُ
َ
وفيهاَّ :
الس ِّيئات بأنواعها.
أن
األعامل العظيم َة تُك ِّفر َّ

ٍ
ِ
و(تكفري الس� ِّيئات) يف ِس ٍ
الذ ِ
واحد؛ َّ
(مغفرة ُّ
فإن (املغفرةَ)
�ياق
نوب)،
اجتمع ِذك ُْر
وإذا
َ
ِ َّ
الص ِ
ِ
ُ
ت ُ
غائر.
َّكفري)
َكون يف
يكون يف َّ
الكبائر ،و(الت َ
وإذا ُأ ِ ِ
أن ُيرا َد هباّ :
حتمل ْ
ُقرن هبا ُّ
كل
(الذنوب)؛ ف ُي َ
الس�ياق ،ومل ت َ
فر َد ذكر (الس� ِّيئات) يف ِّ

أنواع الس ِّيئات.

أن اجلن ِ
وفيهاَّ :
أنواع ،وكذلك األهنار.
َّات
ٌ

تفخيم ال َّث ِ
وتعظيمه؛ إذا كان من عند اهلل.
واب
وفيها:
ُ
ُ
ِ
إجابة الدَّ َع ِ
ِ
ِ
الذ ِ
وفيها :استوا ُء َّ
وات.
واحلسنات ،ويف
اجلزاء
كر واألنثى يف
كر ال َيزيدُ عىل األنثى يف ال َّث ِ
واب ،إذا َ
أن َّ
وفيهاَّ :
كان عم ُلهام واحدً ا.
الذ َ

املذكورة يف ِ
ِ
ِ
لكل ٍ
ِ
أن ِّ
وفيهاَّ :
واإلخراج
اآلية -وهي :اهلجرةُ،
الش ِيفة
األعامل
واحد ِم َن
اخلمسة رَّ
ُ
يار ،واإليذاءِ ،
تال ،وال َقت ُْل -تأث ا يف ُح ِ
ِم َن الدِّ ِ
ِ
األجر العظي ِم املرت ِ
والق ُ
َّب عليها.
صول
ُ
ريً
ِ
وفيه�اَّ :
ربا وإقدا ًما على األعامل الصاحلة ،ولو
ك�رهَ ،يزيد املؤمن ص ً
أن معرف َة األجر وذ َ
كانت شا َّقة.

854

وفيهاَ :ف ْض ُل ال َقتْل ِ
والقتال يف سبيل اهلل.
َّشويق إىل اجلنَّةِ ،
بذكر الدَّ رجات واألنواع.
ويف اآلية :الت ُ

وفيهاَّ :
بح َسب ُمعطِيها.
أن العط َّي َة تع ُظم َ
وفيهاَّ :
بقو ِته ،ورئاسته عىل املرأة.
يغت َّ
أن عىل الرجل اَّأل رَ َّ

بي�ان نَو ٍع من املس�اواة بني الرجل واملرأةَّ ،
ويف قول�ه (ﭟ ﭠ ﭡ)ُ :
اجلنسين ال
وأن َ
ِ
ِ
ٍ
الر ِ
فالر ُ
َ
جل.
فرق بينهام يف البرش َّية ،وبعضهام من
جل مولو ٌد م َن املرأة ،واملرأ ُة مولود ٌة م َن َّ
بعض؛ َّ
وفيها :ر ْفع َقدْ ِر الن ِ
املسل ِ
ِّساء ِ
ِ
الرجال.
امت ،يف أن ُف ِسه َّن ،ويف ن
َ ُ
ُفوس ِّ
جال عىل الن ِ
ِ
ِ
تفوق الر ِ
ِ
ِّس�اء ،يف ال َع ِ
وفيهاَّ :
ونحو ذلك؛ ال
واملرياث،
اجلس�د،
وقو ِة
قلَّ ،
أن ُّ
ِّ
َ
َّفاضل عند اهلل يف الثواب.
دخل له يف الت ُ
جيب أن رَ ِ
ِ
َ
وفيهاَّ :
الص ِ
الح.
يقتن
أن
بالعمل َّ
اإليامن ُ
رات ِمن الص ِ
واملهاج ِ
ِ
ِ
حابة.
لني،
وفيهاَ :ف ْض ُل
األو َ
َ َّ
املهاجري َن َّ
هادِ َّ ،
واجل ِ
اهل ِ
بني ِ
جرةِ ،
ب ِ
كمص َع ِبن ُعمري.-
مجع َ
وفيهاَ :ف ْض ُل َمن َ
والشهادة ُ
جابة الدُّ ِ
أسباب استِ ِ
ِ
َ
وفيهاَّ :
عاء.
الصاحل َة ِم ْن أع َظ ِم
أن
األعامل َّ

(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ):

وإخراجهم م�ن ديارهم ،وقتا َلـهم إ َّياهم،
للمس�لمني،
ذكر اهللُ تعاىل إيذا َء الك َّفار
َ
َ
ولـماَّ َ
ِ
ثمرات ِّ
املهاجرين يف املدينة
كل يشء ،وكان فقرا ُء
الح َر ِم الذي جُت َبى إليه
ُ
وكان ك َّفار مكة يف َ
كان ِمن ِ
املناس ِ
للمؤمنني ِم َن ال َّث ِ
�ب
أيضا ما أعَدَّ
َ
لي�س عندهم يشء -و َذك ََر اهللُ تعاىل ًواب؛ َ َ
ِ
أن يتْبِع ذلك ِ
ِ
العذاب.
اآلخرة ِم َن
بذك ِْر ما أعدَّ للكافري َن يف
ُ َ
فقال ُ ،م َس ِّل ًيا نب َّيه  واملؤمنني عماَّ هم فيه ِم َن ِّ
الشدَّ ِة:

حال الفري َق ِ
وأن�ت ت�رى َين( -ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
(ﮀ ﮁ) أي :ال خَيْدَ َعنَّ�ك
َ
املعايش وال َّل َّذ ِ
ِ
ِ
وح ِ
للمكاس ِ
ِ
ات .وال تن ُظروا
س�ن
ﮆ) أي :تن ُّق ُلهم فيها
�ب والتجاراتُ ،
ِ
املؤمنون -إىل تَر ِ
ف هؤالء الك َّف ِ
ُ
َ
والسور التي
ار ،وال خيدَ َعنَّـكم
أياألوان النَّعي ِم ،والغبطة رُّ
َ
هُّ
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ِ
بون؛ فاهللُ الذي مكَّنه�م ِم ْن هذا التَّق ُّل ِ
فيه�ا يتق َّل َ
ناعات ،واملاد َّيات؛
الص
ب ،والتن ُّق ِل يف َع�املِ ِّ
وإذهاب ِ
إفقارهم وس ْلبِهم إياه ،و َأ ْخ ِذهم وما ِ
قادر عىل ِ
ِ
نعيمهم ،ومحَ ْ ِق َث ْرواتهِ م.
يملكون،
َّ
َ
ٌ
حتصل
�م
َ
وص�ف اهلل تعاىل ما هم فيه م ْن نعيم الدُّ نيا ،بقوله( :ﮈ ﮉ) (املتاع) :ما ُ
ُث َّ
المتعة وال َّل َّذة واالنبِس�اط ،س�واء كان ُمتع ًة نفس َّية ،أو جسد َّية ،كام قال يف اآلية األخرى:
به ُ

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [حممد.]12 :

زائل ال يدوم ،وهو ٌ
وو ْصف�ه  لـ (متاع الدُّ نيا) بأنَّه (قليل)؛ يعني :أنَّه ٌ
قليل يف َقدْ ره،
َ
ِ
ِ
ٌ
العذاب؛ ولذا قال سبحانه:
اآلخرة ِم َن
قارن ًة بام أعدَّ ه اهلل تعاىل ألصحابِه يف
قليل يف وقتهُ ،م َ
(ﮊ ﮋ) أيَ :م ْر ِجعه�م و َمنزهل�م (ﮌ) ينت َِقل�ون إليه�ا بع�د تق ُّلبه�م يف الدُّ نيا،
ويست َِق ُّرون فيها.
ِ
(ﮎ ﮏ) أيِ :
أيضا هو :مكان االس�تِقرار ،كام قال تعاىل:
الف�راش،
و(المه�اد) ً

(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ).

َني ِمن ال َف ِ
وائد:
ويف اآليت ِ َ

ِت�رِ
بي�ان النظ�رة الصحيحة ملتاع الدُّ نيا؛ لئَّل�اَّ
حجم أكرب من
ُ
حيصل به االغ ار ،وال ُيع َطى اً
َحجمه ،وال َ
ينش ِغل به اإلنسان عن العمل لآلخرة.
جواب عن بعض ُّ
الشبهات ،وشفا ٌء للصدور.
وفيها:
ٌ

ِ
ور َغد
أنعم اهلل عىل الك َّفار باملال ،وال َّث ْروات ،والتقدُّ م ،واالزدهارَ ،
كق�ول بعضهم :لقد َ
ِ
ِ
احلديثة ،مع هَّأنم ُي ِ
رشكون
واالخرتاعات
التكنولوجي،
والتط�و ِر
الص ِّح َّية،
ُّ
العي�ش ،والبيئة ِّ
ِّ
كذ َ
وجيعلون له الولدَ  ،و ُي ِّ
َ
ويس ُّبونه !
باهلل،
بون نب َّيهُ ،
وأهل اإلسالم ِ
َ
شعائر اإلسال ِم،
قيمون
يؤمنون باهلل تعاىل وبنب ِّيه  ،و ُي َص ُّلون ،و ُي
َ
ٍ
ٍ
فقر ،وجوعٍ ،وخت ُّل ٍ
يعيش�ون يف ٍ
َ
عظيمة ،وأوضا ٍع
وابتالءات
ومصائب،
�ف،
ومع هذا؛ فهم
َ
صعبة! فأين ِ
ٍ
احلكْمة يف هذا؟
َمعيش َّية
َ
الش ِ
واجلواب عن ه ِ
َني اآليت ِ
بهة يف هات ِ
ذه ُّ
َني( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ُ ْ َ
ِ
دراجا هلم؛ ليغترَ ُّ وا بام هم
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)؛ ف�اهللُ تع�اىل ما أعطاهم إلاَّ اس�ت ً
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ِ
األرض ،وهذا ي ِ
ِ
فيه ،ولِ َ
هبالكهم وزوالهِ م ،و َأ ْخ ِذ اهلل هلم ،و َب ْط ِشه
ؤذ ُن
يكون ِمنْهم ال ُع ُل ُّو والفسا ُد يف
ُ
ِ
ِ
عذابم يو َم القيامة
وانتقامه منهم .وليشتَغلوا بام هم فيه من نعيم الدُّ نيا عن أمور اآلخرة؛ فيكون هُ
ِ
ِ
ِ
اآلخرة ،و َغ ْمس� ٌة واحد ٌة يف
عذاب
وأي نعي ٍم من نعيم الدُّ نيا س�يب َقى بعد
موفورا ،وبئس المهاد! ُّ
ً
ِ
ِ
يِ
ِ
كان للك َّف ِار؟! وما قيمة التق ُّل ِ
النَّار تُنس َّ
كل نعي ٍم َ
بجانب
نيوي،
ب يف البالد ،والترَّ ف ،والنَّعي ِم الدُّ ِّ

الم ِ
ِ
قليل ٌ
هني ،املقي ِم ،العظي ِم ،األلي ِم؟! فام هم فيه اآلن ما هو إلاَّ متاع ٌ
زائل.
هذا
العذاب ُ
وقار ٍ
ِ
أمرهم من ِش�دَّ ٍة تصيبهمِ ،
ف إىل ذلكَّ :
عة حَ ُت ُّل هبم،
أض ْ
أن الك َّفار يف الدُّ نيا ال خيلو ُ
ِ
ٍ
ِ
ومر ٍ
عاصريَّ ،
خالصا هلم؛
يس
وأن ما يتمتَّع�ون به ِم َن
ض ،و َأ
ً
األموال ،واألوالدَ ،ل َ
و َق ْح�طَ ،
َ

يكون أحيانًا َو اً
بال عليهم يف الدُّ ني�ا ،كام َ
ُ
قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
وإنَّما

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [التوبة.]55 :

كام َّ
أمرهم يف الدُّ نيا من :التمكني والنرص ،وال ُع ُل ِّو،
المقابِل -ال خيلو ُ
أن أهل اإليامن -يف ُ
ِ
والغنى ،وال َفتح ،واحلياة السعيدة اهلانئة.

ِ
ِ
الز ِ
ائلُ ،ث َّم
خري م�ن الكُفر مع النَّعي�م َّ
�م الن ُ
واإلسلا ُم م�ع بالء الدُّ نياُ ،ث َّ
َّعيم يف اآلخرة؛ ٌ
ِ
اآلخرة.
األبدي يف
العذاب
ُّ
ُ
ِ
ِ
وهذه ُّ
س�متِه ،واتهِّ ا ٌم ل�ه تعاىل بال ُّظ ْلم؛
الش�بهة فيها
ٌ
اعتراض عىل قضاء اهلل ،وقدَ ِره ،وق َ
ِ
ِ
والح َّج ُة الواضح ُة.
فنعو ُذ باهلل م َن اخلذالن ،وهلل سبحانه احلكم ُة البالغ ُةُ ،
من الر ِِ
ِ
خاء ،وس� َعة ال�ر ِ
ويف اآليت ِ
ِ
َينَّ :
يس
زق،
ونحوهَ -ل َ
ِّ
َ
أن عط�ا َء اهلل للعب�د يف الدُّ نيا َ َّ
بإغداق النَّعي� ِم َع ِ
ِ
ليه؛ فِتن ًة َل� ُه ،كَام َ
اً
قال تعاىل:
دليًل� عىل ِرض�اه َعنْ ُه؛ َفقدْ َيس�تَدْ ِر ُج اهللُ املر َء
(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ) [آل عمران.]178 :

اإلنسان ِم َن الدُّ نيا؛ فإنَّه ٌ
ُ
قليل.
عطي
وفيهام :أنَّه مهام ُأ َ
ِ
أن «االبتلا َء َ
وفيه�اَّ :
املؤمنين ،واهلل تعاىل قد ُيعطي
َّمكني» ِمن ُس�نَّة اهلل تعاىل يف
قب�ل الت
َ
املؤمنني
والص َّحة ،واملال؛ زياد ًة ل�ه يف اإلثم ،و ُيقدِّ ر عىل
َ
والرخاءِّ ،
الكاف�ر يف الدُّ ني�ا األم َنَّ ،
ِ
متحيصا هلمِ ،
ورفعة لدرجاهتم ،وتكفريً ا ع ْن س ِّيئاهتمُ ،ث َّم
واالبتالءات؛
واخلوف،
التضييق،
َ
َ
ً
ُ
تكون ال َغ َلب ُة هلم.
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َافر؛ فالكافر ِ
املؤم�ن ،وجنَّ ُة الك ِ
ِ
ِ
وفيهاَّ :
عذاب
ينتقل م� ْن نعي ِم الدُّ نيا إىل
أن الدُّ نيا ِس�ج ُن
ُ
ِ
ضيق الدُّ نياِ ،
ِ
ينتقل م ْن ِ
واملؤم ُن ُ
ونعيمها.
وشدَّ هتا إىل َس َعة اجلنَّة
الن َِّار،

وفيهاَّ :
حتذير لغريه -م ْن باب أوىل.-
للنبي  هو
ٌ
َّحذير ِّ
أن الت َ
وفيهاَّ :
سيقع فيه؛
وقع فيه ،وال أنَّه
أن
ُ
حتذيره  م َن االغترِ ار بالدُّ نيا ،ال يعني أنَّه َ
َ
وإنَّام هو تربي ٌة م َن اهلل لنب ِّيه  وتأكيد.
وفيهاَّ :
مغرور.
الضار ناف ًعا؛ فهو
أن َم ْن ظ َّن اليش َء
ٌ
َّ

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ):

ذكر بعدَ ه َ
ولـَّم�اَّ َذك ََر اهللُ تعاىل َ
م�آل املؤمنني ،وأنَّه إىل اجلنَّة؛ فقال
م�آل الك َّفار ،وأنَّه إىل النَّار؛ َ
ِ ِ
التوهم .واملعنىَّ :
أن (ﮒ ﮓ ﮔ)
( :ﮑ) (لكن) تأيت يف ال ُّلغة لالستدراك ،و َد ْف ِع ُّ
ِ
ِ
ِّجارات ،والت ِ
حصل للك َّف ِار ،م َن التَّق ُّل ِ
َ
َ
َّمكني
والس َف ِر للت
حصل هلم يف الدُّ نيا ِم َثل ما
لو
ب يف البالدَّ ،
ِ
ِ
األرض؛ َّ
ف�إن َ
يف
اآلخرة؛ ْبل (ﮕ ﮖ) وبس�اتني (ﮗ) أي:
أجره�م يف
ذل�ك ال يضرُ ُّ َ
تَسيل (ﮘ ﮙ ﮚ) بأنواعها (ﮛ ﮜ)؛ فال يموتون ،وال يخُ َرجون منها.

(ﮝ) أيِ :ضياف ًة ،وعطا ًء ،وإكرا ًما (ﮞ ﮟ ﮠ) كر ًما ،و َف ْض اًل منه سبحانه؛ َّ
ألن
َّازلني يف اجلن ِ
َّات :هم ُضيو ُفه.
الن َ

َ
فوق ما تقدَّ م ،كرؤي�ة َو ْج ِهه ( -ﮥ ﮦ) الذين(ﮢ ﮣ ﮤ) ِم� َن الكرام�ة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واألبناء -وال ُيؤ ُذ َ
اخلريات ،ويبرَ ُّ َ
احليوانات.
غار
كاآلباءغريهم
ُيكثِرون فِ ْع َل
ون َحتَّى ص َ
ون َ

ِ
ذه ِ
ويف ه ِ
الفوائد:
اآلية ِم َن
َ

ِ
ُ�ب اهللُ للمؤمنين ِم َن الن ِ
َّ
ص
أن م�ا َيكت ُ
َّصر ،واملكاس�ب يف الدُّ نيا ،ال يضرُ ُّ ه�م ،وال ُينق ُ
وثوابم ،ما داموا َبر َرة أتقيا َء.
أجرهم
هَ
َ
ِ
ِ
ونفاستِه.
األجر،
اكتامل
ب
الج ْم ِع َ
وأنام س َب ُ
وفيهاَ :ف ْض ُل َ
َ
رب والتَّقوى ،هَّ
بني ال ِّ
أن البار يتعدَّ ى خريه إىل ِ
واب.
غريهِ ،م َن
َ
القريبني ،والبعيدي َن ،حتَّى الدَّ ِّ
وفيهاَّ َّ :
ُ
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أن ما عند اهلل له -من األجر والثوابُ -
للبارِ ،م ْن جهة َّ
وفيهاَّ :
أفضل ممَّا يف الدُّ نيا.
أن َ
خري ِّ
املوت ٌ
ِ
ِ
املخالفة؛ َّ
وفيهاَّ :
املؤمنني
ألن
األرض تخُ الِف سير َة الك َّفار فيها متا َم
أن سير َة املؤمنني يف
َ
الع ِ
إذا حكَموا ومتكَّنوا؛ صاروا خ ا ،ورمح ًة عىل ِ
باد والبالدِ.
ريً
ِ
األهنار جتري م ْن حتتِها؛ وهذا يدُ ُّل عىل ُع ُل ِّو ُق ِ
أن اجلنَّة عالي ٌة؛ َّ
ويف اآليةَّ :
وأشجارها.
صورها
ألن
َ
بتعجيل ٍ
ألن (الن ُُّزل) يف ال ُّل ِ
يشء َله عند ُق ِ
الضي ِ
ِ
دومه؛ َّ
غةُ :يط َلق عىل:
ف،
ُ
ويف اآلية :إكرا ُم َّ ْ
ِ
للضيف م َن ال َّطعا ِم.
أول ما ي ُقدَّ م
ونزل به يف ِّ
جاوره يف دار كرامتهَ ،
حمل ِضيافته ،وهو س�بحانه
وفيه�ا :إك�را ُم اهلل تعاىل مل ْن
َ
األجودين.
وأجود
مني،
أكرم
األكر َ
َ
َ
َ
َ
ومكاسبِها ،ومن التس ُّل ِ
ِ
ُ
وفيهاَّ :
ِ
ط
أرباح الدُّ نيا ،وجتاراتهِ ا،
وأفضل من
أعظم
أن نعيم اجلنَّة
ُ

وال ُع ُل ِّو فيها.

املأمورات ،واجتِناب املنهي ِ
ِ
َ ِ
وفيهاَّ :
ات؛ ست َْح ُس� ُن
قاب ر ِّبهِ ،بف ْع ِل
أن َم ِن اتقى،
َّ
وخاف ع َ
ِ
سريتُه يف الت ِ
املكاسب.
ِّجارة ،وابتِغاء
الش ِ
ِ
فليس بمذمو ٍم ،كام َ
َ
وفيهاَّ :
قال َّ
اع ُر:
أن َم ْن
الش َع؛ َ
حصل هلم َس َع ٌة يف الدُّ نيا ،بام ال يخُ الف رَّ ْ
ِ ()1
اجتم َعا
ين والدُّ نيا إذا
بالر ُجل
ُفر
ما َأ ْح َس َن الدِّ َ
َ
َ
َ
واإلفالس َّ
وأقبح الك َ

(((

والض ِ
ِ
للضيف قبل قدومه.
وفيها :إعدا ُد
يافة ،وهتيئ ُة الن ُُّز ِل َّ
الكرامة ِّ
ِ
وفيهاُّ :
العمل ،وهذا معنى (البرِ ِّ ) ،وهو ِضدُّ (ال ُف ُجور).
احلث عىل ُحسن

(ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ):

َّقني من ال َّث ِ
واب؛ بَّي�نَّ َ َّ
نصيب
أن بعض أهل الكتاب هلم
ذكر اهلل تع�اىل ما أعدَّ للمت َ
ٌ
ولـَّم�اَّ َ
من هذا الثواب؛ ألجل إيامهنم.

((( هذا البيت منسوب أليب دالمة األسدي .ينظر :ديوان أيب دالمة األسدي (ص ،)33إعداد :رشدي عيل حسن.
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موجه� ًة لدَ ْع َوة أه�ل الكت�اب -من نص�ارى ن َْجران
�ورة َّ
الس َ
ولـَّم�اَّ كان�ت بداي� ُة ه�ذه ُّ
ِ
ـمتُها َّ
استجاب لذلك؛ فقال :
بعضهم قد
أن َ
َ
وغريهم-؛ فقد ب َّينت خات َ
ِ
كعبد اهلل َِّجايش-
بن سلاَ ٍم ،والن
(ﮨﮩﮪﮫ) أي :طائف ٌة ِم َن اليهود والنصارى
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
�م إلاَّ
بالنبي
باإليامن
(ﮬ ﮭ ﮮ) َّ
ِّ
ح�ق اإليامن (ﮯ ﮰ ﮱ) م� َن القرآن ،وهذا ال َيت ُّ
ِ ِ ِ
( ﭣ ﭤ ﭥ) ِمن الت ِ
ِ
ونبوته.
َّوراة،
َّبي َّ 
َ
واإلنجيل ،وما فيهام م ْن صفة الن ِّ
وحاهلم أنم( :ﯖ ﯗ) مطيعني لهِ ،
خاضعنيَ ،
بني يديه.
متذ ِّللني َ
ُ
هَّ

ب�ون ب�دَ اًل ع�ن ِ
يأخ�ذون ،وال يط ُل َ
َ
آيات اهلل (ﯜ
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) أي :ال
ْ
ٍ
ﯝ) وال كث ا ِمن الدُّ نياِ ،من ٍ
رئاسة ،أو ٍ
فون كتُبهم ،وال يكت َ
مال؛ فهم ال يحُ ِّر َ
ُمون
جاه ،أو
ْ
ريً َ
حمافظة عىل ِرئ ٍ
ٍ
َّبي ِ م ْن َأ ِ
َش َ
و(الشا ُء) ُهنا بمعنى :األَ ْخ ُذ.
َاسة.
جل ِر ْش َو ٍةْ ،أو
رِّ
أن الن ِّ

اً
ألنم مل يأخذوا م�ن الدُّ نيا بدَ اًل
كامًل�
(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)
موف�ورا؛ هَّ
ً
ِ
ِ
واإليامن به ،وآ َثروا ما عند اهلل.
طاعة اهلل،
ع ْن
عة ،ويحُ ِ
وصل األجر وال َّثواب إىل صاحبِه بس ٍ
(ﯥﯦﯧﯨ) أي :ي ِ
اسب
َ
ُ
رُ
َ
ِ
ِ
ِ
الناس مجيعا يوم القيامة يف ٍ
ٍ
ب اخلالئ َق ك َّلهم يف ن ْصف يو ٍم؛
وقت
قصري؛ حتى إنَّه  ل ُيحاس ُ
ً َ
ِ
فتكون قيلول ُة ِ
ُ
وأهل النَّار يف النَّار ،و(القيلولة) إنَّام تكون يف نِ ْصف النَّهار،
أهل اجلنَّة يف اجلنَّة،
كام قال تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [الفرقان.]24 :

ُزول ِ
س َبب ن ِ
اآلية:

بن َعب ِ
�د اهلل َ ،أ َّن النَّبِ َّي َ ق َالْ :
«اخ ُر ُجوا َف َص ُّل�وا َعلىَ َأخٍ َلك ُْم» َف َصلىَّ
َع� ْن َجابِ ِ�ر ِ ْ
بِنَ�اَ ،ف َك َأربع َتكْبِ ٍ
«ه َذا الن ََّجاشيِ ُّ َأ ْص َح َم ُة»َ ،ف َق َال املنَافِ ُق َ
�ون :ا ْن ُظ ُروا َه َذا ُي َصليِّ َعلىَ
يراتَ ،ف َق َالَ :
برَّ َ ْ َ َ
َ
ِ
َصانيِ ٍّ لمَ ْ َي َر ُه َق ُّطَ ،ف َأن َْز َل اهللُ( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)((( [آل عمران.]199 :
ع ْلجٍ ن رْ َ

ذه ِ
ويف ه ِ
اآلية ِم َن ال َفوائِ ِد:
َ

ِ
ِ
ال َّثنا ُء عىل َم ْن آم َن ِم ْن ِ
ألنم آ َثروا ما عند اهلل عىل الدُّ نيا وما
أهل
الكتاب ،واإلشادة هبم؛ هَّ

((( رواه الطربي يف تفسريه ( ،)497/7وضعفه الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه عىل التفسري.
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فيه�ا .وق�د ورد مدْ حهم يف ٍ
آيات أخرى ِم َن الق�رآن؛ كقوله تعاىل( :ﭙ ﭚ ﭛ
َ ُ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) اآلية [ال َق َصص.]54-52 :

وكقول�ه تع�اىل( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ) [البقرة  ،]121وكقول�ه ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [اإلرساء ،]109-107 :وغريه�ا
ِ
ناس ِ
اآليات ،ا َّلتي ي ِ
ِ
ِ
دعوة ِ
أهل
كمدْ َخل ُم ِه ٍّم يف
ِم َن
الكتاب.
ُ
ُ
كرها؛ َ
بذ ُ
ِ
ِ ِ
�م ِ
ِ
أجر َم ْن آم َن ِم ْن ِ
احلديث« :ثَلاَ َث ٌة
�ي  ،ويف
أهل
الكتاب بِالنَّبِ ِّ
ويف اآلي�ة :ع َظ ُ
َاب آمن بِنَبِي ِ
ِ
�هَ ،و َأ ْد َر َك النَّبِ َّي َ فآ َم َن بِ ِه،
�م َم َّر َتينْ ِ َ :ر ُج ٌل من َأ ْه ِل الكت ِ َ َ ِّ
ُي ْؤت ْ
َ�و َن َأ ْج َر ُه ْ
وا َّتبعه وصدَّ َقهَ ،ف َله َأجر ِ
ان.(((»...
َ ََُ َ َ ُ ُ َْ

ِ
يدخل يف ِ
ُ
ويف اآليةَّ :
َّبي ،
اليهود والنَّصارى َم ْن
أن ِم َن
دين اإلسال ِم ،و ُيؤم ُن بالن ِّ
ِ
ِ
وما ُأ ِنز َل عليهِ ،
لك ْن َم ْن َي ُ
اليهود؛ حتَّى إنَّه مل
أكثر ممَّن يدخ ُله ِم َن
دخل اإلسال َم م َن النَّصارى ُ
أقل ِمن َع ٍ
ي ِ
رشة؛ كام يف احلديثَ « :ل ْو
ؤم ْن
بالنبي  م ْن أحبار اليهود ورؤسائهم إلاَّ ُّ ْ
ُ
ِّ
ود؛ لمَ يب َق َعلىَ َظه ِرها ي ِ
تَابعنِي َع رَش ٌة ِمن اليه ِ
ود ٌّي إِلاَّ َأ ْس َل َم»(((.
َْْ
َ َ َُ
ََ
ْ َ هَ ُ

ِ
ويف ِ
ٍ
احلديثَّ ،
َ
اآليةَّ :
اإليامن َيقو ُد إىل ُ
طالب ،
جعفر ب َن أيب
أن
بت يف
أن
الخ ُشوعِ .وقدْ َث َ
َ
ل قرأ سورة مريم بحضرْ ِة النَّجايش ،م ِل َك الحب ِ
البطارك ُة وال َق ِ
ِ
ساو َس ُة؛ بكى وبكَوا
شة ،وعندَ ه
ََ
ـماَّ
ِّ َ
ُ َ َ َ َ َ
لحِ
أخضل�وا اهم((( ،كام قال تع�اىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
مع�ه ،حتى َ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [املائدة.]83 :

وذلك لِـام َرأوا َّ
أن ما يف القرآن ُم َصدِّ ٌق لِـام معهم؛ ف َف ِرحوا بالوحي اجلديد.

((( رواه البخاري ( ،)3011ومسلم ( )154واللفظ له.

((( رواه البخاري ( ،)3941ومسلم ( - )2793واللفظ له .-

األلباين يف صحيح السرية (ص .)180
وحسن إسنا َده
((( رواه أمحد (،)1740
َّ
ُّ
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ِ
َّجايش أن َي ْف ِقدَ ُملكه من
جدير أن ُيش�ا َد هبم ،و ُيذكَر َف ْض ُلهم -وق�د كا َد الن
فمثل هؤالء
ٌ
ُّ

أجل اإلسالم.-

شيِ
الصحيحنيَ ،ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن َر ُس َ
ثبت يف
ولذا َ
َ
ول اهلل َ ن َعى الن ََّجا َّ
فيِ اليو ِم ا َّل ِذي م َ ِ ِ
ف هِبِ ْم َو َكبرَّ َ َأ ْر َب ًعا(((.
الم َصلىَّ َ ،ف َص َّ
َْ
ات فيهَ ،خ َر َج إِلىَ ُ
َ

يأخذون على تبليغ ِ
ِ
أن أه�ل ِ
ويف اآلي�ةَّ :
الصادقين ال ُ
الع ْلم ش�ي ًئا ِم� َن الدُّ نيا؛ بِ ْل
الع ْل�م
يبذلونه جمانًا ،وال يكتُمون ما عندَ هم ِمن ِ
الع ْلم؛ بل ُي َب ِّينونه للن ِ
ُ
َّاس.
َ
أن م ِ
س�لمة أهل الكتاب ُهم إخواننا يف الدِّ ين ،هيتَدون هبدي األنبياء ،و ُيضيفون
وفيهاُ َّ :

إىل اهلداية بالكُتب السابقة -ممَّا مل يحُ َّرف منها -االهتدا َء هبذا القرآن.

زعم َّ
أن أهل الكت�اب -بعد بِ ْعثة النب�ي  -من املؤمنني،
ال�ر ُّد عىل َم�ن َ
وفيه�اَّ :

املحرف!
وأنم سيدخلون اجلنَّة ،ولو ب َقوا عىل دينهم َّ
هَّ

فقد َش ِ
أقس�م
بالنبي  وما ُأ ِنز َل عليه ،وقد
�هدَ القرآن بعدم إيامهنم حتى يؤمنوا
َ
ِّ
«وا َّل ِذي َن ْف ُس محُ َ َّم ٍد بِ َي ِد ِه ،لاَ َي ْس َم ُع بيِ َأ َحدٌ من َه ِذ ِه األُ َّم ِة،
النبي  عىل هذا؛ فقالَ :
ُّ
ِ
َان من َأ ْص َح ِ
وت َولمَ ْ ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه؛ إِلاَّ ك َ
اب الن َِّار»(((.
َصانيِ ٌّ ُ ،ث َّم َي ُم ُ
هَ ُيود ٌّي َولاَ ن رْ َ
وفيه�ا :سرُ عة حس�اب اهلل تعاىل لل َبَش�رَ  ،مع َك ْث َرة عدَ ِدهم ،وم�ع أنَّه  خيلو ِّ
بكل
ٍ
يسري.
واحد منهم ،وذلك عىل اهلل ٌ
أن ِ
وفيهاَّ :
الع ْلم بام يف كُتب اهلل ينفع صاح َبه ،إذا كان عندَ ه خشي ٌة هلل.
بمن َ
احلق من أجل الدُّ نيا ،كام فع َلتْه الطائفة املرذولة من أهل
وفيه�ا:
ترك اتِّب�اع ِّ
ٌ
تعريض َ
بعض متا ِع الدُّ نيا ِ
ِ
الزائل! وقد َذ َّمهم
خيسوا َ
الكتاب ،الذين كتَموا ما عندَ هم من الع ْلم؛ لئلاَّ رَ
اهلل تع�اىل يف ٍ
آي�ة س�ب َقت ،بقول�ه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ) [آل عمران.]187 :

((( رواه البخاري ( ،)1245ومسلم (.)951
((( رواه مسلم (.)153
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(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ):

وحال الكافرين ،وما كان م�ن ِ
َ
ذك�ر اهلل تعاىل َ
قتال أعداء اهلل ألهل
ح�ال املؤمنني،
َ
ولـَّم�اَّ
تهِ
ورة بوصايا
الس َ
ختم اهلل  هذه ُّ
اإليامن ،وعداو م الشديدة هلم ،وصدِّ هم عن سبيل اهلل؛ َ
جامعة ،فيها :األمر بالص ِرب عىل الدِّ ين ،والمصابرة عند لقاء الك َّفارِ ،
ٍ
ٍ
وحراس� ُة ُث ِ
غور
عظيمة
ُ َ
َّ
املؤمننيِ ،
مِ
ِ
ِ
للحامس يف نفوسهم:-
وباع ًثا
ه َم
املسلمني يف
َ
َ
سبيل اهلل؛ فقال - مس َتن ِْه ًضا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولبيان ٍ
وإلغراء
اإليامن،
َضيات
أمور م ْن مقت
للتنبيه،
(ﯪ ﯫ ﯬ) :النِّ�دا ُء
َمن ُينادهيم باملحا َفظة عليها.
(ﯭ) على ِ
أداء ما أوج َبه اهلل عليكم ،والقي�ا ِم بتكاليف دينِكم ،وعىل ت َْر ِك ما هناكم
ِ
قض�اء اهلل وق�دَ ِره ،وآال ِم الدُّ ني�ا ومصائبِه�ا -كاملرض والفق�ر واخلوف.-
اهلل عن�ه ،وعلى
والصرب إنَّام يكون يف ِّ
كل ما خيالِف هوى النفس.
َّ

فالمراد
(المصا َبرة) ُمفا َعلة ،تقتيض اشتراكًا بين اثنني فأكثر .وعىل هذا؛ ُ
(ﯮ) ُ
َ�ر ُك االنتق�ا ِم؛ فـ (املصاب�رة) تكون مع
بر على األذى الذي ُ
هب�اَّ :
حيصل م�ن الغري ،وت ْ
الص ُ
شخص ُيضا ُّدك.

الة بعد الص ِ
الطاعات ،ومن ذلك :انتِظار الص ِ
ِ
الة.
(ﯯ) أي :أقيموا عىل
َّ
ُ َّ
ْ

ِ
س�بيل اهلل ،برب ِ
ِ
وأعظ�م الر ِ
اخليل يف ال ُّث ِ
ِ
ِ
ُ
واحلدود مع
غ�ور
ط
اجلهاد ،يف
يكون يف
باط :م�ا
َْ
ُ ِّ
ِ
�واحل البحري ِ
واألماك�ن املشتر ِ
كة م�ع الك َّف ِ
ِ
ِ
�ة اإلسلام َّي ِة ،واألَ ْخ ِذ
الس
األع�داء،
َّ
�ار ،ويف َّ
َ
ِ
ِ
المبا َغ ِتة.
باألسباب َملنْ ِع العدُ ِّو م َن ُ
أم�ره ِ
واح�ذروا خمالف� َة ِ
َ
وهني�ه( .ﯲ ﯳ) أي :تظ َف�رون
(ﯰ ﯱ)

بالسعادة األ َبد َّية يف الدُّ نيا واآلخرة.
َّ

اآلية ِمن ال َف ِ
ذه ِ
ويف ه ِ
وائد:
َ
َ

ِ
َّ
اإليامن،
والمرا َبط�ة ،والتَّق�وى ِم ْن صفات املؤمنين؛ ولذلك ناداه�م ب َل ْفظ
أن َّ
الصبرُ ،
ِ
األعامل.
وأغراهم هبذه
وفيهاَ :ف ْضل مخُ ا َل ِ
فة هوى الن ِ
وحتم ِل املش َّقة إرضا ًء هلل تعاىل.
َّفسُّ ،
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ِ
َّفس ،بالص ِرب عند ِ
وفيه�اُ :مغا َلب ُة الن ِ
تكون إلاَّ
ُ
األع�داء؛ َّ
ألن املصا َبرة ( ُمفاعلة) ،فال
لقاء
َّ
ِ
بني اثن ِ
ُ
بح ْبس النَّ ْفس ِ َع ِن الشيَّ ِء.
الص ِرب؛ فإنه
يكون َ
َني .بخالف َّ
ويف اآليةَ :ف ْض ُل ال َّث ِ
الشيع َة.
بات أما َم َم ْن ُيضا ُّد الدِّ ي َن ،و ُيعانِد رَّ
(الرباط).
وفيهاَ :ف ْضل ِّ

مكان ِ
ِ
الصالة،
املداوم� ُة يف
العب�ادة وال َّث ُ
الصلاة بعد َّ
بات .ويش�مل :انتظار َّ
ومعن�اه الع�ا ُّمَ :
ِ
واإلقامة يف نَحر العدُ و ِ
ِ
واقتحامهم هلا.-
دخول األعداء
حف ًظا لثغور اإلسالم ،وصيانتها عنِّ
ْ
النبي 
وق�د احتاج املس�لمون إىل املرا َبط�ة لـماَّ ُفتِ َحت
ُ
الفتوحات ،أ َّم�ا يف عهد ِّ
خيرج إىل العدُ ِّو ويغزوه ،ثم َي ْر ِجع.
فكانت املرا َبطة قليلة؛ ألنَّه  كان ُ
أن العاقب� َة احلمي�د َة ِ
وفيه�اَّ :
الصرب،
وه�يالفلاح -تك�ون ملن ق�ا َم بأوامر اهلل ،م�نَّ :
ُ

واملصا َبرة ،واملرا َبطة ،والتَّقوى.

وفيهاَ :ف ْضل الرباط ِ
وع َظم أجره؛ لِـام يش�تمل عليه من َت َع ِ
ب احلراسة ،واخلوف وال َق َلق
ِّ
ِ
الرزق ونحوها،-
من هجوم الع�دُ ِّو ،واالحتِباس عن املصالح الدُّ نيو َّية -كالتجارة
وطلب ِّ
ّ
الشاق.
والبقاء ُمنتَبِ ًها طيل َة الوقت ،و ُمراغمة أعداء اهلل ،والعمل الطويل
ِ
َّبي  قالِ :
احلديثِ ،
اط َي ْو ٍم فيِ َس�بِ ِ
«ر َب ُ
يل اهلل؛ َخ رْ ٌي من الدُّ ْن َيا
وقد جاء يف
عن الن ِّ

َو َما َع َل ْي َها»(((.

ِ
ِ
القيامة،
الرباط إىل يو ِم
وإذا
َ
الرباط؛ جرى عليه عم ُله ،و ُيكتَب له َأ ْج ُر ِّ
المرابِ ُط يف ِّ
م�ات ُ
ويجُ َرى عليه ِرز ُقه ،وهو يف قربه ،و َيأم ُن فِتنة ِ
القرب.

ٍ
ِ
ِ
احلدي�ثِ :
«ر َب ُ
�ات؛ َج َرى َع َل ْي ِه
فف�ي
�ه ٍر َو ِق َي ِام ِهَ .وإِ ْن َم َ
اط َي ْو ٍم َو َل ْي َل�ة؛ َخ رْ ٌي من ص َيا ِم َش ْ
َان َي ْع َم ُل ُهَ ،و ُأ ْج ِر َي َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُهَ ،و َأ ِم َن ال َفت َ
َع َم ُل ُه ا َّل ِذي ك َ
َّان»(((.
و(ال َفتَّان) يعني :فِتنة ِ
القرب(((.
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ِ
ِ
احلديثَ « :عين ِ
ِ
سبيل اهلل ،وقد جا َء يف
احلراسة يف
ويف اآليةَ :ف ْض ُل
َان لاَ تمَ َ ُّس ُهماَ الن َُّارَ :عينْ ٌ
ْ
َت حَ ْت ُر ُس فيِ َسبِ ِ
يل اهلل»(((.
َت ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللَ ،و َعينْ ٌ َبات ْ
َبك ْ
وفيهاَّ :
أفلح إذا لق َيه.
أن َمن اتقى ر َّبه؛ َ

ِ
(الص ِ
ِ
بر) ،و(املرا َبط ُة)
األخ�ف إىل
الت�درج ِم َن
وفيه�ا:
ِّ
األثقل؛ فـ (املصا َبرةُ) أش�دُّ م َن َّ
ُّ
ت ُ
َشتمل عليهام.
َّ
أن َ
وفيه�اَّ :
والوقوع
َّحقيق
الرتجي ِم َن اهلل
أفعال
(لعل) و(عس�ى) ونحوها -تُفي�د الت ََ
ِّ
الش ُط-؛ َّ
ألن اهللَ تعاىل ال يخُ ِلف امليعا ُد.
إذا حت َّق َق رَِّ
قع املوعو ُد بِه ،وقد ال يقع.
الرتجي ِم َن
وأ َّما
البرش؛ فقد َي ُ
ِّ
ِ
ِ
جلهاد الك َّف ِ
ِ
ارَ ،
اإلنس.
ياطني
وش
يلزم
وفيهاِ :ذك ُْر ما َ

وأ َّما ش�يطان ِ
ف�إن املصا َبرة واملرا َبطة معه تَقتيض ِحراس� َة ال ُّث ِ
غ�ور ،التي ُيمكن ْ
اجل ِّن؛ َّ
أن
ِ
ِ
والبرصْ ،
ين ُف َ
حرمه اهلل،
كالس�معِ،
حير َس�ها صاح ُبه�ا؛ لئلاَّ َينْ ُف َذ إليه�ا يش ٌء؛ ممَّا َّ
وأن ُ
�ذ منها؛ َّ
ِ
ِ
َ
الش ُ
فيدخل َّ
واخلراب.
لإلفساد
يطان ِمنْها
املستعان ،وال َ
ُ
قوة إلاَّ به.
واهللُ
حول وال َّ
ورة آل عمران
انتهى
تفسري ُس َ
ُ
راوين
َـم تفسري الز َّْه َ
وبه ت َّ
رب العاملنيَ
واحلمدُ هلل ِّ

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)4112
((( رواه الرتمذي (،)1639
َّ

